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คลอไพริฟอส
 คลอร์ไพริฟอสได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งแรกในปีค.ศ. 1965 เพื่อใช้เป็น
สารกําจัดศัตรูพืชสําหรับควบคุมแมลงศัตรูพืชที่อาศัยในดินและตามใบไม้
และพบได้ในพืชอาหารหลายชนิด 

 ในปีค.ศ. 2006 คลอร์ไพริฟอสได้รับการขึ้นทะเบียนซ้ําโดย U.S. EPA

 การใช้คลอร์ไพริฟอสในครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาถูกยกเลิกไปในปีค.ศ.  การใช้คลอร์ไพริฟอสในครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาถูกยกเลิกไปในปีค.ศ. 
2001 และมีการลดการใช้อย่างต่อเนื่องในสหภาพยุโรป 

 ในปีค.ศ. 2006 บริษทั Dow AgroSciences ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตหลักเริ่มการลดการใช้คลอร์ไพริฟอสกรณีที่                           
ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร แต่ยังคงมีการใช้ทั่วไป              
สําหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชในทางการเกษตร



คลอไพริฟอส
คลอร์ไพริฟอสเป็นสารกําจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโน

ฟอสเฟต มีกลไกการออกฤทธิ์หลักโดยการยับยั้งเอนไซม์

โคลีนเอสเตอร์เรส ซึ่งทําหน้าที่ในการทําลายสารสื่อโคลีนเอสเตอร์เรส ซึ่งทําหน้าที่ในการทําลายสารสื่อ

ประสาทอะเซทติลโคลีนในสมอง ดังนั้นเป้าหมายการออก

ฤทธิ์ส่วนใหญ่ของคลอร์ไพริฟอสจึงเกิดขึ้นที่สมอง



การรับสัมผัสคลอไพริฟอส

การรบัประทาน การหายใจ   

การสมัผสัทางผิวหนงั   การสมัผสัทางผิวหนงั   

คลอร์ไพริฟอส

เข้าสู่ร่างกาย

การสมัผสัทางผิวหนงั   การสมัผสัทางผิวหนงั   กระแสเลือด

สมอง

เซลล์ประสาท



การปนเปื*อนคลอไพริ
ฟอสงานวิจัย ข้อมูลการปนเปื้อน

การสํารวจการปนเปื้อนสารกําจัดศัตรูพืชกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟตในผกัที่ตัวอย่างจากฟาร์ม
27 แห่ง ตลาด 106 แห่ง และซุปเปอร์มารเ์กต
1 แห่งบริเวณรอบกว๊านพะเยาระหว่างเดือน
สิงหาคมถึงกันยายน 2556 [Arch. Environ. 
Contam. Toxicol. 2014;67:60-67]

ตัวอย่างสารกําจัดศัตรูพืชที่พบการปนเปื้อนในผักตัวอย่างจากฟาร์มมากที่สุด
คือ คลอร์ไพริฟอส (50%) ส่วนผักจากตลาดพบการปนเปื้อนคลอรไ์พริฟอส 
(33.9%) และผักจากซุปเปอรม์าร์เกตพบการปนเปื้อนคลอร์ไพริฟอส (33.3%) 
ในจํานวนผักตัวอย่างทั้งหมดมีการพบคลอร์ไพริฟอสมากที่สุดจากทุกแหล่ง 
ตัวอย่างผักที่มีการตรวจพบคลอร์ไพริฟอสในระดับสูง เช่น กระเทยีม (7.785 
mg/kg) มะนาว (2.423 mg/kg) ผักกาดขาว (2.864 mg/kg) ผักแพว (1.308 Contam. Toxicol. 2014;67:60-67] mg/kg) มะนาว (2.423 mg/kg) ผักกาดขาว (2.864 mg/kg) ผักแพว (1.308 
mg/kg) 

การสํารวจการปนเปื้อนสารกําจัดศัตรูพืช 28 
ชนิดในตัวอย่างมังคุดจํานวน 111 ตัวอย่าง [J 
Sci Food Agric. 2016 May 17. doi: 
10.1002/jsfa.7804.]

พบสารกําจัดศัตรูพืช 8 ชนิดในทุกตัวอย่าง (100%) และในจํานวน 97% ของ
ตัวอย่างมังคุดที่ทําการตรวจทั้งหมด พบ chlorothalonil, chlorpyrifos, 
diazinon, dimethoate, metalaxyl, profenofos สูงเกินกว่าค่าสูงสดุที่ยอม
ให้มีได้ (MRLs)

การสํารวจการปนเปื้อนสารกําจัดศัตรูพืช 28 
ชนิดในตัวอย่างผักคะน้าจํานวน 111 ตัวอย่าง 
[Sci Total Environ. 2015 Nov 1;532: 
447-55. doi: 10.1016/ j.scitotenv. 
2015.04.114.]

ในจํานวนตัวอย่างผักคะน้า 34 ตัวอย่าง (29%) พบสารกําจัดศัตรูพืช 
carbofuran, chlorpyrifos, chlorothalonil, cypermethrin, 
dimethoate, metalaxyl หรือ profenofos สูงเกินกว่าค่าสูงสุดที่ยอมให้มีได้
(MRLs)



คลอไพริฟอส
คลอร์ไพริ

ฟอส
ผลต่อระบบ

ผลต่ออวัยวะ
ผลต่อระบบ

ประสาท
ผลตอ่ความ

ผดิปกตทิาง

อารมณ ์ ภาวะ

ซมึเศร้า

ผลตอ่พฒันาการ

ทางระบบประสาท

ผลต่ออวัยวะ
อื+นที+ไม่ใช่

ระบบประสาท



การรับสัมผัสคลอไพริ
ฟอส

รก

การรับสัมผสัผ่านทางแม่สูลู่กเกิด
จากคลอไพริฟอสสามารถผ่านรก

และเคลื่อนจากเลือดแม่สูเ่ลอืดลูกได้และเคลื่อนจากเลือดแม่สูเ่ลอืดลูกได้

เข้าสู่สมองและทําให้เกิดความ
ผิดปกติของสมองลูกได้เช่นกัน



การศึกษาใน
สัตว์ทดลอง

เกิดการเปลี่ยนแปลง

หนูได้รับคลอร์ไพริฟอสแบบซ้ําๆ ในขนาดต่างๆ 
วันที่ 27 และ 36 หลังคลอด

เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้านอารมณ์

เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมคล้ายภาวะ

ซึมเศร้า



CHLORPYRIFOS: 
NEUROBEHAVIORAL EFFECTS IN 
ANIMALS
การศกึษาในสัตว์ทดลองเพื่อดูผลการได้รบัคลอร์ไพรฟิอสแบบซ้ําๆ ต่อการ
ทดสอบพฤติกรรมอารมณ์ (emotional behavioral tests) ที่สัมพนัธก์ับ
การทํางานของระบบประสาทซีโรโทนิน

• การรับสัมผัสคลอร์ไพริฟอส แบบซ้ําๆ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ• การรับสัมผัสคลอร์ไพริฟอส แบบซ้ําๆ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมด้านอารมณ์ที่สัมพันธ์กับระบบประสาทซีโรโตนินในสมองหนู 

การศึกษาในสัตว์ทดลองเพื่อดูผลการได้รับคลอร์ไพริฟอสแบบซ้ําๆ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคล้ายภาวะซึมเศร้า (depressive-like behavioral 
alterations) หนูได้รับคลอร์ไพริฟอสขนาดต่างๆ วันที่ 27 และ 36 หลังคลอด

• การได้รับคลอร์ไพริฟอสแบบซ้ําๆ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคล้าย
ภาวะซึมเศร้าในสัตว์ทดลอง



CHLORPYRIFOS: 
ในสหรัฐอเมริกามีการสาํรวจประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวน
55,701 คน (ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2544) เพื่อหาความสัมพันธร์ะหว่างการ
รับสัมผัสคลอไพริฟอส และการเสียชีวิตจากการ
ฆ่าตัวตาย พบว่ามี ความสัมพันธส์งูสดุในกลุ่ม
ที่รับสัมผสัคลอไพริฟอส ในขนาดสูง (เฉลี่ยประมาณ

[Lee, WJ, et al. Environmental Health Perspective 2007;115:528-534]

ที่รับสัมผสัคลอไพริฟอส ในขนาดสูง (เฉลี่ยประมาณ
56 วันต่อปี) โดย กลุม่นี้มีความเสี่ยงที่จะ
เสียชีวิตจากการ ฆ่าตัวตายประมาณ 2.37 
เท่าเมื่อ เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ

สัมผสัคลอไพริฟอส



การรับสัมผัสคลอไพริ
ฟอส

รก

การรับสัมผสัผ่านทางแม่สูลู่กเกิด
จากคลอไพริฟอสสามารถผ่านรก

และเคลื่อนจากเลือดแม่สูเ่ลอืดลูกได้และเคลื่อนจากเลือดแม่สูเ่ลอืดลูกได้

เข้าสู่สมองและทําให้เกิดความ
ผิดปกติของสมองลูกได้เช่นกัน



CHLORPYRIFOS: 

ผลต่อพัฒนาการทาง
สมองการศึกษา: การเก็บ

ตัวอย่างเลือดจากสาย
สะดือระหว่างคลอด 

(ตรวจระดับคลอร์ไพริ
ฟอส) และติดตามเด็กหลัง

• เด็กที่มีระดับคลอร์ไพริฟอสสูง (มากกว่า
6.17 pg/g plasma) มีค่าคะแนนของ การ
พัฒนาทางจิตใจ ทางกาย อารมณ์และสังคม
ของเด็กต่อการกระตุ้นต่างๆ ในช่วงอายุ 3 ปี
แรกต่ํากว่าเด็กที่มีระดับคลอร์ไพริฟอสต่ําฟอส) และติดตามเด็กหลัง

คลอดเพือ่ทดสอบ
พัฒนาการเรียนรู้ และ

พัฒนาการเคลือ่นไหว ที่
อายุ 12, 24 และ 36 
เดือน และทดสอบ

พฤติกรรมที่อายุ 36 เดือน
ในเด็กจํานวน 254 ราย [Pediatrics 2006;118(6): e1845-59.]

แรกต่ํากว่าเด็กที่มีระดับคลอร์ไพริฟอสต่ํา
อย่างชัดเจน

• เด็กกลุ่มนี้ยังมีค่าการพัฒนาทางด้านการ
เคลื่อนไหวที่สัมพนัธก์ับจิตใจและพฒันาการ
ทางจติใจที่ช้า มีปัญหาด้านการแสดงความ
สนใจรอบตัว การขาดความสนใจ ที่ทําให้
ควบคุมพฤติกรรมได้ยาก และความเชี่องช้า
ของพัฒนาการด้านทักษะพื้นฐาน 



CHLORPYRIFOS: 

ผลต่อพัฒนาการทางสมอง
[Environ Health Perspect. 2011;119:1182-1188.]

• การรับสัมผัสคลอไพริฟอสมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ผล
ดังกล่าวเริ่มเห็นได้ตั้งแต่อายุ 12 เดือน 
ในช่วงเด็กตอนปลาย การรับสัมผัสในระยะ
ก่อนคลอดสัมพันธ์กับการลดลงของทักษะ

ตรวจตัวอย่างปัสสาวะของสตรี
ตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 3 จํานวน
360 ราย ตรวจดูระดับของสาร
กําจัดศัตรูพืชและเก็บตัวอย่าง
เลือดเพื่อตรวจ การทํางานและ

ก่อนคลอดสัมพันธ์กับการลดลงของทักษะ
ความมีเหตุผล ยิ่งระดับการรับสัมผัสมาก 
การเปลี่ยนแปลงลดลงนี้ก็เกิดขึ้นได้มาก

• เด็กกลุ่มนี้ยังมีพัฒนาการเคลื่อนไหวที่
สัมพันธ์กับด้านจิตใจ การพัฒนาความคิด 
ความสนใจสิ่งรอบตัว การสื่อสารกับคนอื่นที่
ผิดปกติด้วย

เลือดเพื่อตรวจ การทํางานและ
การแสดงออกทางพันธุกรรม
ของยีนที่เกี่ยวข้องหลังคลอด 
เมื่อเด็กมีอายุ 12 เดือน (200 
ราย), 24 เดือน (276 ราย) 

และ 6-9 ปี (169 ราย) ทําการ
ประเมินการพัฒนาทางระบบ

ประสาท



CHLORPYRIFOS: 

ผลต่อพัฒนาการทาง
สมองตรวจวัดระดับสารเปลี่ยนแปลง

ในปัสสาวะที่เกบ็จากสตรี
ตั้งครรภ์และจากเด็กอาย ุ6 
เดือนและ 1, 2, 3.5, และ 5 
ขวบ ทําการทดสอบระดับ

[Environ Health Perspect. 2011;119:1189-1195.]

ระดับความเข้มข้นเฉลี่ยของ DAP ใน
ปัสสาวะจากแม่ที่เก็บระยะก่อนคลอดมี
ความสัมพันธ์กบัพัฒนาด้านระดับความ
เฉลียวฉาดที่แยข่องลูกที่เกิดมาทั้งด้านขวบ ทําการทดสอบระดับ

สติปัญญาในเด็กจํานวน 329 
รายที่อายุ 7 ขวบ ทําการ

วิเคราะห์ระดับการศึกษาและ
ระดับสติปัญญาของแม่ 

สภาพแวดลอ้มที่อยู่อาศยัและ
การใช้ภาษาเพื่อการคิด

เฉลียวฉาดที่แยข่องลูกที่เกิดมาทั้งด้าน
ความจํา การพดู การออกเสียงคํา ความ
มีเหตุมีผลและระดับสติปัญญา
เด็กในกลุ่มที่แม่มีช่วงระดับ DAP สูงสุด
มีค่าเฉลี่ย IQ ต่ําว่ากลุ่มทีแ่ม่มชี่วงระดับ
DAP ต่ําสุดประมาณ 7 คะแนน 



CHLORPYRIFOS: 

ผลต่อพัฒนาการทาง
สมอง
ตรวจวัดการรับสัมผัสคลอร์ไพริ
ฟอสในเลอืดจากสายสะดือและ
ติดตามพัฒนาการทางระบบ

[Environ Health Perspect 2011;119:1196-1201.]

พบความบกพร่องของตัวชี้วัด
ความจําและระดับสติปัญญาที่มา
จากการรับสัมผัสคลอไพริฟอสติดตามพัฒนาการทางระบบ

ประสาทเป็นเวลา 7 ปีในเด็ก 265 
คน

จากการรับสัมผัสคลอไพริฟอส
ระยะก่อนคลอด หลังการติดตามที่
อายุ 7 ขวบ



CHLORPYRIFOS: 

ผลต่อพัฒนาการทาง
สมอง

[Proc Natl Acad Sci USA. 2012;109(20):7871-6.]

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับสัมผัสคลอไพริฟอส กับ
ลักษณะของสมองโดยใช้การ
ถ่ายภาพสมองในเด็ก 40 ราย 

•การรับสัมผัสคลอร์ไพริฟอสในขนาดสูงมีความสัมพันธ์
กับการโตขึ้นของสมองส่วน superior temporal, 
posterior middle temporal และ inferior 
postcentral gyri bilaterally และการโตขึ้นของส่วน
superior frontal gyrus, gyrus rectus, cuneus และ 
precuneus ตามแนวของ mesial wall ของ ถ่ายภาพสมองในเด็ก 40 ราย 

(อายุ 5.9-11.2 ปี) 
เปรียบเทียบระหว่างเด็กที่รับ
สัมผัสในขนาดสูงและขนาดต่ํา

เพื่อดูความแตกต่างของ
โครงสร้างสมอง

precuneus ตามแนวของ mesial wall ของ 
hemisphere ด้านขวา และยังพบว่าในกลุ่มที่ได้รับ
สัมผัสในขนาดสูงมีการบางตัวของส่วน frontal และ
parietal cortical อย่างชัดเจนซึ่งนําไปสู่ความสัมพัน์
เชิงลบระหว่างการได้รับคลอร์ไพริฟอสกับความหนาของ
ส่วน cortical การศึกษานี้จึงเป็นชิ้นงานที่แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสคลอร์
ไพริฟอสระยะก่อนคลอดกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สมองมนุษย์ช่วงที่กําลังพัฒนา



CHLORPYRIFOS: 

ผลต่อพัฒนาการทาง
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CHLORPYRIFOS:

บทสรุปผลต่อพัฒนาการทาง
สมอง
�รายงานหลายชิน้งานที่มีการติดตามผลด้านพัฒนาสมองและระดับสติปัญญาตั้งแต่
ช่วงหลังคลอดจนถึงอายุ 11.2 ปีแสดงให้เห็นว่าการรับสัมผัสคลอร์ไพริฟอสผ่าน
ทางแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ สามารถส่งผลระยะยาว ทําให้เกิดความเป็นพิษต่อสมอง 
ส่งผลกระทบทําให้การเรียนรู้ ความจํา ความคิด ทักษะพื้นฐานและอื่นๆ เป็นไปช้า
กว่าพัฒนาการทั่วไปและอาจมีผลไปตลอดชีวิตกว่าพัฒนาการทั่วไปและอาจมีผลไปตลอดชีวิต

�การตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอร์เรสอาจไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นตัวบ่งชี้ผล
ของการรับสัมผัสคลอรไ์พริฟอสต่อพัฒนาการสมอง เนื่องจากกลไกทางพยาธิที่
ส่งผลต่อพัฒนาการดังกล่าวรวมถึงความผิดปกติของสมองไม่ได้เกิดจากการยับยั้ง
เอนไซม์โคลีนเอสเตอร์เรส 
�ดังนั้นเพียงการตรวจวัดการยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอร์เรสเพื่อใช้ประเมินการรับสัมผัสจึงไม่
เพียงพอที่จะช่วยในการป้องกันการพัฒนาทางสมองในเด็กได้



CHLORPYRIFOS:

บทสรุปผลต่อพัฒนาการทาง
สมอง
�ถึงแม้ว่าคลอร์ไพริฟอสจะถูกยุติการใช้ในครัวเรือนไปแล้ว (ปี 2001 ใน
สหรัฐอเมริกา) การศึกษาที่ออกมาหลังปีค.ศ. 2001 ยังพบการ
เปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการสมองและการเรียนรู้บกพร่องที่เกิดจากการ
รับสัมผัสคลอร์ไพริฟอสก่อนคลอดเนื่องมาจากการที่ยังคงมีการใช้คลอร์
ไพริฟอสทางการเกษตรอยู่นัน่เอง โดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์และเด็กที่อยู่ในไพริฟอสทางการเกษตรอยู่นัน่เอง โดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์และเด็กที่อยู่ใน
พื้นที่ที่มีการใช้คลอร์ไพริฟอสในขนาดสูง อย่างไรก็ตามสําหรับบุคคล
ทั่วไปแล้วการรับสัมผัสคลอร์ไพริฟอสจากการรับประทานอาหาร
ปนเปื้อนมีแนวโน้มการรับสมัผัสต่ํากว่า


