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ข้อมูลทัว่ไป 
• เป็นสารเคมีกาํจัดวัชพชื (Herbicide) ในกลุ่ม Triazine 
• มีการใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก 
• ใช้กาํจัดวัชพชืใบกว้างและหญ้า 
• ใช้ได้ทัง้ก่อนและหลังเพราะปลูก  

      ไร่อ้อย ข้าวโพดและข้าวฟ่าง 



ข้อมูลทัว่ไป 
• Half life ในการสลายตวัในนํา้มากกว่า 6 เดอืน  

• อยู่ในดนิได้ 14 – 109 วัน ในบางดนิอยู่นานถงึ 4 ปี  

Source: USGS 

http://www.usgs.gov/


Not likely to be carcinogen 

Class 3   
(not classifiable as a human carcinogen) 

การจดัระดบัความเป็นพษิ 



สถานการณ์ในต่างประเทศ 

ใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศ

อเมริกาและออสเตรเลีย  

ห้ามใช้กับประเทศในกลุ่ม EU ตัง้แต่ปี 2004  



สถานการณ์ในประเทศไทย 
ใช้ในการควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด ตัง้แต่ปี  1970 

เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่

นําเข้าสูงสุด 10 อันดบัแรก 



1 ใน 10 อนัดบัการนําเข้าสูงสุด 

ที่มา : สาํนักควบคุมพชืและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  

โดยปริมาณสารสาํคัญ โดยมูลค่า 



การเกดิพษิในสัตว์ทีเ่ลีย้งลูกด้วยนม 

• ผลต่อตัวอ่อนในครรภ์  

    (teratology and embryotoxic effects) 

 

• การเกดิพษิต่อระบบฮอร์โมนและระบบสืบพนัธ์ุ 

(reproductive and endocrine effects) 

 

• การก่อมะเร็ง (Carcinogenic effect)  



ผลต่อตัวอ่อนในครรภ์  

Birth Defects Research (Part B) 101:199–214 (2014) Cummings, A.M., et al. 2000) 



ผลต่อตวัอ่อนในครรภ์  

• New Zealand white rabbits : reduced fetal 
weights, and delay of ossification 

 (Basel, Ciba-Geigy, 1984) 

 

• Rat : postimplantation loss 
 (Cummings, A.M., et al. 2000) 

 

• Rats and Rabbits : fetal effects concurrent with 
severe maternal toxicity 

 (Infurna, R., et al. 1988) 



• Rats: Delayed onset of puberty 
 (Stoker, T.E., et al. 2000) (Laws, S.C., et al. 2000)  

 (Ashby, J., et al. 2002) 

 

• Male rats : reduced sperm motility 
 (Kniewald J, et al. 2000) 

 

การเกดิพษิต่อระบบฮอร์โมนและระบบสืบพนัธ์ุ  

Biomed Environ Sci, 2014; 27(4): 281-288 

C L M H 



การก่อมะเร็ง  
• Sprague-Dawley rats : increase in the 

incidence of mammary tumours 
(adenocarcinomas and carcinosarcomas) 

 (Basel, Ciba-Geigy, 1986 ) 

 

• Pregnant rats : female offspring  delayed 
mammary gland development  breast 
cancer 

 (Rayner JL, et al. 2007) 

 



การเกดิพษิต่อมนุษย์  



การเกดิพษิต่อมนุษย์  
• การเกดิพษิต่อระบบฮอร์โมนและระบบสืบพนัธ์ุ 

(reproductive and endocrine effects) 

 

• ผลต่อตัวอ่อนในครรภ์  

     (teratology and embryotoxic effects) 

 

• การก่อมะเร็ง (Carcinogenic effect) 



การเกดิพษิต่อระบบฮอร์โมนและ

ระบบสืบพนัธ์ุ  



การเกดิพษิต่อระบบฮอร์โมนและระบบสืบพนัธ์ุ  

international journal of andrology 29 (2006) 62–68.  





international journal of andrology 29 (2006) 62–68.  

agricultural chemicals may have contributed to 
the reduced semen quality  



ผลต่อตวัอ่อนในครรภ์  



ผลต่อตวัอ่อนในครรภ์  
• Iowa Communities :  IUGR (intrauterine 

growth retardation) 
 (Munger, R., et al. 1997) 

 
• Western part of Brittany :  prematurity 
 (Villanueva, C.M., et al. 2005) 

 



ผลต่อตวัอ่อนในครรภ์  

Environmental Health Perspectives ;105:308-314 



ผลต่อตวัอ่อนในครรภ์  
• Ontario, Canada : Preterm delivery 
 (Savitz DA, Arbuckle T, Kaczor D, et al. 1997) 

 
 

• Ontario, Canada : a pregnant women 
age 35 or older  spontaneous abortion 

 (Arbuckle TE, Zhiqiu L, Mery LS. 2001) 

 

 



การก่อมะเร็ง 



การก่อมะเร็ง 

Childhood cancers (bone and brain 
cancers, and lymphomas and leukemias)  

Women previously exposed to triazines showed a 
significant relative risk of 2.7 for ovarian neoplasms 



การก่อมะเร็ง 
• Non-Hodgkin’s lymphoma  
 (Sass JB and Colangelo A. 2006) 

 

• Thyroid cancer  
 (Beane et al. ,2011) 

 

• Prostate cancer  
 (Alavanja, et al.,2003) (Koutros S, et al. ,2010) 

 

(Paolo Boffettaa et,al, 2012) 
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