
        

 

เอกสารประกอบการประชมุ  

 

 

การประชมวชิาการเพื�อการเฝ้าระวงัสารเคมทีางการเกษตรุ  

 

 

 

หมวดที� 3 : ประมวลความร้เบื องต้นเรื�องพษิภัยสารเคมกีารเกษตรเฝ้าู
ระวงั 4 ชนิด 

� สรปข้อมลพื นฐานของสารเคมีกาํจัดศัตรพชืเฝ้าระวงั ุ ู ู 4 ชนิด 

� สรปการทบทวนองค์ความร้เกี�ยวกัุ ู บพษิภัยของ EPN  

� สรปการทบทวนองค์ความร้เกี�ยวกบัพษิภัยของุ ู  Dicrotophos 

� สรปการทบทวนองค์ความร้เกี�ยวกบัพษิภัยของุ ู  Methomyl  

� สรปการทบทวนองค์ความร้เกี�ยวกบัพษิภัยของ ุ ู Carbofuran  
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สรปข้อมลพื นฐานของสารเคมีกาํจดัศัตรพชืเฝ้าระวงั ุ ู ู 4 ชนิด1
 

 คาร์โบฟรานู  เมโทมิล ไดโครโตฟอส อพีเีอ็น 

ข้อมลทั�วไปู  หนึ�งในสารเคมีกาจดัแมลงในํ
กลุมคาร์บาเมท ่ (carbamate) 
ที�มีพิษสูงที�สุดรองลงมาจาก
ออลดิคาร์บและพาราไธออน 

กลุมคาร์บาเมท ่ (carbamate) กลุมออร์กาโนฟอสเฟต่
(organophosphate) สามารถ
ผลิตเป็นสารโมโนโครโตฟอส 
(break-down product) ซึ�ง
เป็นไดถ้กูแบนแลว้ในหลาย
ประเทศรวมทงัประเทศไทย  2  

กลุม่ ออร์กาโนฟอสเฟต
(organophosphate) ที�มี
ความเป็นพิษสูงมาก 

การใช้ ใชใ้นพืชหลากหลายประเภท
เชน ขา้ว แตงโม ขา้วโพด ่
มะพร้าว ถวัเหลือง ถวัฝักยาว � �
แตงกวา กาแฟ ส้ม ฯลฯ  เพื�อ
กาจดัแมลงในวงกวา้งํ  (broad-
based spectrum)ไมวาจะเป็น่ ่
หนอนกอ หนอนเมลงวนั เพลีย2
แป้ง เพลียกระโดสีนาํตาล ฯลฯ 2 2  

ใชใ้นการกาจดัแมลงหลายํ
ประเภทเชนแมลงปากกด ่ ั
ปากดูด เพลีย และหนอนชนิด2
ตางๆ  มกัใชใ้นพืชจาํพวก่
ส้มเขียวหวาน องุน ลาํไย สต่
รอเบอร์รี� กระหลํ�าปลี หัวหอม
มะเขือเทศ ฯลฯ  

กาจดัแมลงประเภทปากดูด เจาะํ  
หรือกดในพืชผกัผลไมเ้ชน ขา้ว ั ่
กาแฟ ถวัฝักยาว ผกักาดหวั ออ้ย �
คะนา้ ส้ม ถวัเหลือง ถวัลิสง � �
ฯลฯ 

มกัถูกใชเ้ป็นหวัยาและผสม
กบสารเคมีเกษตรชนิดอื�นๆในั
การเพาะปลูกพืชเชน ขา้ว ่
ขา้วโพด พืชตระกูลแตง ไมผ้ล 
ไมด้อก ไมป้ระดบั เพื�อกาจดัํ
แมลงหลายชนิดเชน หนอน่
เจาะสมอฝ้าย หนอนกอขา้ว 
แมลงดาํหนาม หนอนชอนใบ 
ฯลฯ 

ปริมาณการนําเข้า 2553 
(กก.) 

5,301,161 1,550,200 
 

356,908 
 

144,001 

ปริมาณสารออกฤทธิ4 
2553 (กก.) 

267,380 693,980 141,051 129,601 

                                                           

1
 ขอ้มูลดา้นการนาํเขา้จากสถิติการนาํเขา้วตัถอุนัตราย สาํนกัควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
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 คาร์โบฟรานู  เมโทมิล ไดโครโตฟอส อพีเีอ็น 

มลค่าการนําเข้าู  2553 
(บาท) 

148,870,091 282,076,856 59,031,934 53,748,334 

อัตราการเตบิโตของ
ปริมาณการนําเข้า/ปี                       
(สารออกฤทธิ4) 

2.6% 
(5.2%) 

20.3% 
(17.4%) 

8.6%  
(9.3%) 

7.5% 
(7.5%) 

สตรสารเคมี ู
(formulation)  

3% GR, 5% GR, 10% GR, 
20% w/v EC, 40.64% w/w 
SC, 75% premix, 85% 
premix, 97% tech.,  

18%, 24% w/v SL, 25% 
w/p, 40% sp, 50% w/v EC, 
87.2% SP, 90% SP, 92% 
SP, 95% min tech., 96% 
min tech., 97% min tech., 
98% min tech.  

24% w/v SL, 33% w/v SL, 
85% min tech. 

25% w/v EC, 45% w/v EC, 
90% min tech., 98.3% 
analysis grade 

สตรภายใต้พู .ร.บ. 2551 3% GR 18% w/v SL, 40% SP  33% w/v SL 45% w/v EC 

ราคานําเข้าสารออกฤทธิ4 
(บาท/กก.) จากแหล่ง
ผลติ 2551 

จีน (493)  
อินเดีย (719) อินโดนีเซีย 

(746) เวียดนาม (737) 

จีน (364)  
อเมริกา (517)  

อิสราเอล(333) 
อินเดีย (490) 

จีน (441) 
ไตห้วนั (460) 

เกาหลี (328) 

ตัวอย่างราคาในตลาด ต่อ 1
กก. หรือ 1000 ซีซี 

40-50 บาท (ชนิด 3% G) 425-500 บาท (ชนิด 40% 
SP) 

310-400 บาท (ชนิด 33% SL) 450 บาท (ชนิด 45% w/v EC)                                 

ลักษณะตลาดนําเข้า มี 11 บริษทัเป็นผูน้าํเขา้ใน
ปัจจุบนั แตผูน้าํตลาดมีเพียง ่ 2 
ราย ผูเ้ลนใหมกาลงัเขา้มาใน่ ่ ํ
ตลาด 

ตลาดแขงขนัสูง มี่ ผูน้าํเขา้มาก
ถึง 28 บริษทั แตมีผูน้าํเขา้่
หลกัซึ� งครองตลาด 67% ถึง 7 
บริษทั 

มีบริษทันาํเขา้เพียง 3 บริษทัจึง
เป็นตลาดที�เกอบผกูขาด ื  

การนาํเขา้ผกูขาดโดยบริษทั
เดียว 
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 คาร์โบฟรานู  เมโทมิล ไดโครโตฟอส อพีเีอ็น 

ส่วนแบ่งตลาด 2551 พิทสุลิน (37.2%) 
นูโปรครอป2 (33.4%) 

เอฟเอม็ซี (7.8%)  
ลดัดา (5.3%)  

เอราวณัเคมีฯ (5.1%) 
แอก็โกร (4.9%) 

พาโตเคมีอุตฯ (3.5%) 
ฮุยกวง (2.6%)  

โกลบอลครอปส์ (0.2%) 

เอสแอนดพ์ีฯ (34.1%)  
ดูปองท ์(11.0%)  

ควอลิเคม(11.0%)  
เอราวณัเคมีฯ (4.8%)  
เมเจอร์ฟาร์ฯ (2.4%)  

เทพวฒันา (2.1%) โปรเจค
ฟิลด ์(1.5%)  

อื�นๆ (33.1%) 

อินเตอร์ คร๊อพ (69.1%) 
 เอล็.เอน็.อาร์.เอสโซซิเอทส์ 

(28.2%)  
ฮุยกวง (2.7%) 

ยนูิคูป (100%) 

จํานวนทะเบียน 122 502 204 68 
ตัวอย่างชื�อทางการค้า ฟรูาดาน  

คูราแทร์  
คอ็กโคได 3 จี 

เลมอน 3 จี 

แลนเนท  
นูดริน  

มีโทเม็กซ์  
ซาดิสต ์ทนโท   ่

กระเจ๊า 330 
ไมโครเวฟ 24 

ไบดริน 
คาร์ไบครอน  

อีพีเอ็น 
คูมิฟอส 

ประเทศที�ระงับหรือแบน
สารเคมีชนิดนี  

สหภาพยโุรป อเมริกา  สหราชอาณาจกัร เยอรมนี 
ฟินแลนด ์ตุรก สิงคโปร์ ี
มาเลเซีย (อินเดียยกเลิกบาง
สูตร)  

อินเดีย ปากสถาน สิงคโปร์ ี
สหภาพยโุรป แคนาดา 
ออสเตรเลีย มาเลเซีย  

อเมริกา สหภาพยโุรป 
ออสเตรเลีย แคนาดา 
มาเลเซีย สิงคโปร์ พมา ่
นิวซีแลนด ์เวยีดนาม อินเดีย  

                                                           

2
 ทะเบียนยกเลิกไปแลว้ในปี 2552 
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สรปการทบทวนองค์ความร้เกี�ยวกบัพษิภัยของุ ู  Dicrotophos 
 

พญ.วริสรา ลุวีระ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

 
องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัระดบัความเป็นพิษของ dicrotophos ไวใ้นกลุม่  Ib (Highly Hazardous: 

อนัตรายสูง) ซึ� งหลายประเทศไดป้ระกาศห้ามใช ้เชน่  อินเดีย ปากสถาน ไมมีการขึนทะเบียนการใชใ้นประเทศี ่ 2
ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด ์สหราชอาณาจกัร สหภาพยโุรป และแคนาดา  

สําหรับในประเทศไทยได้จัด dicrotophos ไวใ้นกลุมเป็นวตัถุมีพิษการเกษตรที�อยูในบัญชีเฝ้าระวงั ่ ่

(Watch List) ของกรมวิชาการเนื�องจากมีพิษเฉียบพลนัทางปากสูง 

จากการทบทวนองคค์วามรู้เกยวกบพิษภยัของี� ั  dicrotophos พบวา่  dicrotophos มีพิษทงัตอมนุษยแ์ละ2 ่

ตอสัตวใ์นหลายดา้น ดงันี่ 2  
 

การเกดิพษิต่อมนษย์ุ     
หากเป็นการเกดพิษแบบเฉียบพลนัทาํให้เกดอาการในลกัษณะของิ ิ  cholinesterase inhibitor เชน ปวด่

ศีรษะ เหงื�อออก แนนหน้าอก อาเจียน และหากไดรั้บในขนาดที�สูงขึนจะมีอาการ่ 2  เชน หายใจลาํบาก สัน ชกั ่ �
ระบบหายใจลม้เหลว 

แตหากเป็นการเกดพิษเรือรังจะมีอาการ เชน ไมอยากอาหาร ออนเพลีย ไมสบายเนือสบายตวั ่ ิ ่ ่ ่ ่2 2  
 

การเกดิพษิในสัตว์  

• พบวา่ในระยะเฉียบพลนั dicrotophos เกดพิษตอหนูคือนาํหนกัตวัและการกนอาหารลดลงิ ่ ิ2  
plasma ChE, red blood cell AChE, และ brain AChE ลดลง  

• หากไดรั้บสารในระยะยาว หนูจะมีนาํหนกัตวัลดลง การกนอาหารลดลง 2 ิ plasma AChE, red 
blood cell AChE, and brain AChE ลดลง โดยจะพบเมื�อไดรั้บสารในความเขม้ขน้ที�สูง แต่

หากสูงเกนไปจะทาํให้เสียชีวิตได ้สวนในสุนัขหากไดรั้บิ ่ dicrotophos ความเขม้ขน้สูงเป็น

ระยะเวลานาน จะทาํใหมี้นาํลายมากและสันได้2 �  
• ในดา้นผลตอพฒันาการของตวัออนในครรภแ์ละระบบสืบพนัธ์ุ พบวาทาํให้เกดความผิดปกติ่ ่ ่ ิ

ของอวยัวะตางๆ่  ในลูกนกและไกเมื�อคลอดออกมา นกมีการผลิตไขลดลง หนูอาจมีนาํหนกัแร่ ่ 2
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คลอดลดลง สวนในหนูรุน่ ่  3 จะมีอัตราการรอดของลูกลดลง รวมกบมีอาการอื�นๆ่ ั  เชน ่

ออนเพลีย่  ผอม และมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง สําหรับในกระตายพบวาปริมาณของ่ ่ ่ ่
สารเคมีที�มากที�สุดซึ� งไดI้รับทุกวนัแลว้ไม่IทาํใหIเกดิ ความเป็Iนพิษหรือผลเสียของแม่
คือ 4 mg/kg/day และตอพฒันาการของลูกในครรภคื์อ่  8 mg/kg/day 

• การเกดพิษตอระบบประสาท พบพิษเรือรังตอระบบประสาทที�ควบคุมการทํางานของิ ่ ่2
กลา้มเนือในหนูที�ไดรั้บ 2 dicrotophos นานเป็นเวลา 3 เดือน 

• การเกดพิษตอยีนและการเกดการกลายพนัธ์ุ ในิ ่ ิ ห้องทดลองพบวา ่ dicrotophos ทาํให้เกดพิษิ

ตอยนีและการเกดการกลายพนัธ์ุได ้เชน่ ิ ่  E.coli, S. typhimurium, S. cerevisiae, เซลล์

เพาะเลียงของ2  Chinese hamster ovary 

• การกอมะเร็ง มีหลกัฐานวาอาจกอใหเ้กดมะเร็งได ้เชน กอให้เกดเนืองอกในหนู แตหลกัฐานใน่ ่ ่่ ิ ่ ิ ่2
ดา้นการทาํใหเ้กดมะเร็งในมนุษยย์งัไมเพียงพอิ ่  

• ในสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม พบวาเมื�อกวางกน 2 ่ ิ dicrotophos เป็นระยะเวลาหนึ�ง จะทาํให้สันและมี�
นาํลายมาก และหากไดรั้บขนาดสูงเกนไปทาํใหต้ายได้2 ิ  

• ปกติเราใช ้dicrotophos เพื�อกาจดัแมลง แตพบวามีสิงมีชีวิตที�ไมใชเป้าหมายในการป้องกนํ ่ ่ ่ ่ ั� กาจดัํ

เป็นอนัตรายไปดว้ย เชน่  นก ปลา ผงึ ซึ� งอาจถึงแกชีวิตได้2 ่  
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สรปการทบทวนองค์ความร้เกี�ยวกบัพษิภัยของุ ู  EPN 

(Ethyl p-nitrophenyl thionobenzenephosphonate) 
 

นพ.ประกจ เชือชมิ 2     
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

 

EPN (Ethyl p-nitrophenyl thionobenzenephosphonate) เป็นสารเคมีกลุม่  organophosphate 

insecticide ที�องคก์ารอนามยัโลกจดัระดบัความเป็นพิษในระดบั Ia   (Extremely hazardous) มีการห้ามใช ้

ไมมีการขึนทะเบียนการใช ้และเป็นวตัถุอนัตรายที�เฝ้าระวงัการใชใ้นหลายประเทศ่ 2  
 จากรวบรวมขอ้มูลผลกระทบของ EPN ตอสุขภาพมนุษย์่  และสัตว ์ตลอดจนผลกระทบตอสิงแวดลอ้ม่ �  

โดยการสืบคน้ฐานขอ้มูลตางๆ ทงัหมด ่ 2 33 ฐานขอ้มูล มีผลการศึกษาที�สาํคญั ดงันี 2  
องคก์ารอนามยัโลกจดักลุม่  EPN เป็นสารเคมีที�มีระดบัความเป็นพิษในระดับ Ia   (Extremely 

hazardous) ถูกห้ามใชใ้นหลายประเทศ เชน ่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พมา่  และไมมีการขึน่ 2
ทะเบียนการใชใ้นประเทศออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจกัร และแคนาดา รวมทงัยงั2 2 เป็น 1 ใน 11 
วตัถุอนัตรายที�กรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยเฝ้าระวงั 
               

ความเป็นพษิต่อมนษย์  ุ  

              พิษเฉียบพลนั เมื�อไดรั้บผานทางเดินหายใจและผานทางผิวหนังจะมีอาการปวดหัว คลื�นไส้ อาเจียน ่ ่
เหงื�อออก ท้องเสีย แนนหน้าอก มองเห็นภาพไมชดั กลา้มเนือกระตุก สับสน สูญเสียการทรงตวั และตายได ้่ ่ 2
นอกจากนีอาจทาํให้เกดการระคายเคืองที�ปอด ไอ หายใจสัน การได้รับส2 ิ 2 ารในปริมาณมากทาํให้มีการหลัง�
ของเหลวที�ปอด เกดการบวม ิ (Pulmonary edema) และหยดุการหายใจ  
              พิษเรือรัง2  การศึกษาผลกระทบของ organophosphate ตงัแตกอนตงัครรภพ์บวากอให้เกดผลกระทบ2 2่ ่ ิ่ ่

ตอพฒันาการทางสมองและระบบรีเฟล็กซ์ในระยะแรกเกดผดิปกติ ในผูที้�สั่ ิ มผสัสาร organophosphate จะทาํ

ใหมี้การทรงตวัและไดย้นิเสียงผดิปกติ 
 

ความเป็นพษิต่อสัตว์    
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พบการเกดวิรูป ิ (Teratogenic) ของเป็ดป่า (Anas platyrhynchos) พบความผิดปกติของคอมดลูกและ
กระดูกสันหลงัคดและการบวมอยางรุนแรง ตลอดจนพบนาํหนกัสมองลดลง เกดพิษตออวยัวะ พบว่ ิ ่2 ามีผลต่ ่
สมองของหนู พบรายงานการเกดพิษตอระบบประสาทในไก ิ ่ ่ (hens) การไดย้นิของหมผูดิปกต ิ

ผลกระทบตอสิงแวดลอ้ม่ �  มีผลกระทบระดบัปานกลางตอนกและปลา ่  
สาํหรับการสลายตวัในสิงแวดลอ้ม ไมพบขอ้มูลในฐานขอ้มูล � ่  

 

สรปผลการศึกษาุ : EPN (Ethyl p-nitrophenyl thionobenzenephosphonate) เป็นสารเคมีที�มีความเป็นพิษตอ่

มนุษยท์งัระยะเฉียบพลนัและเรือรัง มีความเป็นพิษตอสัตวแ์ละสงผลกระทบตอสิงแวดลอ้ม2 �2 ่ ่ ่  องคก์ารอนามยัโลก
จดัระดบัความเป็นพิษในระดบั Ia (Extremely hazardous) ถูกห้ามใช ้ไมมีการขึนทะเบียนการใชใ้นหลาย่ 2
ประเทศ สาํหรับประเทศไทยจดัเป็น 1 ใน 11 วตัถุอนัตรายที�กรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวงั 
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สรปการทบทวนองค์ความร้เกี�ยวกบัพษิภัยของุ ู  Methomyl  
 

นพ.สตางค์ ศภุผล 

กลุม่ งานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลขอนแก่น 

 
ชื&อสารเคมี Methomyl 

ระดบัความเป็นพิษ 
เฉียบพลนั 

� Acute toxicity in animal (1) 
Oral LD50:     Rat (M)    14.3-20.2 mg a.i./kg b.w. 
                     Rat (F)    21.8-25.4 mg a.i./kg b.w. 
                     Mouse           10.0 mg a.i./kg b.w 
                     Mule deer  11.0-22.0 mg a.i./kg b.w. 
Oral LD50:    Beagle          30   mg a.i./kg b.w. 
                     Hamster         30   mg a.i./kg b.w. 
                     Monkey          40   mg a.i./kg b.w. 
                     Guinea-pig      15   mg a.i./kg b.w. 
Dermal LD50: Rat (M)       1000   mg a.i./kg b.w. 
                      Rabbit        5880   mg a.i./kg b.w. 
Subcutaneous LD50:  Rat        9.0 mg a.i./kg b.w. 
Inhalation LC50:    Rat       77.0 mg a.i./l 

�  Acute Toxicity in human(1) 
The maximum lethal dose is 5-50  mg/kg b.w. In a report of an accidental 
poisoning, the fatal dose was found to be 12-15 mg/kg b.w.  

กลุม่สารเคมี Carbamate 
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MRL 
มาตรฐานปริมาณสา
รพิษตกค้างสงูสดุ(ปร
ะเทศไทย)(7) 
 

กระเจีiยบ                           2 mg/kg 
ข้าวโพดฝักสด                                                    0.1 mg/kg 
ข้าวโพดฝักอ่อน                                                  0.1 mg/kg 
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง                                              0.02 mg/kg 
ข้าวฟ่าง                                                            0.2 mg/kg 
แตงกวา และแตง                        0.2 mg/kg 
แตงโม                                        0.2 mg/kg   
ถัnวเขียว                                      0.05 mg/kg 
ถัnวฝักยาว                            1 mg/kg 
ถัnวลิสง                                          0.1 mg/kg 

ถวั� เหลือง                           0.2 mg/kg  

ถั�วเหลืองฝักสด                                        0.1 mg/kg 
นํ qามนัถัnวเหลือง                                        0.2 mg/kg 
นํ qามนัเมล็ดฝ้าย                                      0.04 mg/kg 
ผลไม้ประเภทแพร์                           0.1 mg/kg 
พริก                                        0.7 mg/kg 
พริกแห้ง                           5 mg/kg 
มะเขือเทศ                                          0.5 mg/kg 
มะเขือยาว มะเขือเปราะ และ มะเขืออืnน ๆ             0.2 mg/kg 
มะนาว                                          1 mg/kg 
มนัฝรัnง                                         0.02 mg/kg 
เมลด็งา                              0.2 mg/kg 
เมลด็ฝ้าย                             0.2 mg/kg 
ส้ม                              1 mg/kg 
หนอไม้ฝรัnง                              2 mg/kg 
หอมแดง                              0.2 mg/kg 
หอมใหญ่                             0.2/kg 
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 องุน    ่                             1 mg/kg  
แอปเปิqล                             0.2 mg/kg 
เนื qอสตัว์เลี qยงลกูด้วยนม                                        0.02 mg/kg 
เครืnองในสตัว์เลี qยงลกูด้วยนม                           0.02 mg/kg 
เนื qอสตัว์ปีก                           0.02 mg/kg 
เครืnองในสตัว์ปีก                     0.02 mg/kg 
ไข่                       0.02 mg/kg 
นม                       0.02 mg/kg 

การ Ban/ มาตรการ

การควบคุม
ในต่างประเทศ 

Michican, US (in grapes) (since 2011) 
Jordan : All formulations of Methomyl with an active ingredient higher than 25% 
are banned since 2011 (15) 
India : 24 and 12.5 %L of Methomyl are banned for import, manufacture and use 
since 2009 (16) 
EU :methomyl has been banned in category “pesticide in the group of plant 
protection products” and “other pesticide including biocides” in 2008, but in 
2011 Methomyl is no longer banned for use in the  
subcategory ‘pesticide in the group of plant protection  
products’. (17,18)  However, EU has set extremely low MRLs as follows 
          ADI    0.0025 mg/kg bw/day 
        ARfD   0.0025 mg/kg bw/day 
         AOEL 0.0025 mg/kg bw/day 
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ผลกระทบต่อ 
สุขภาพ 

 

พิษเฉียบพลนั weakness, blurred vision, headache, nausea, abdominal cramps, chest 
discomfort, constriction of pupils, sweating, muscle tremors, and decreased 
pulse.  
If there is severe poisoning, symptoms of twitching, giddiness, confusion, 
muscle incoordination, slurred speech, low blood pressure, heart irregularities, 
and loss of reflexes may also be experienced. Death can result from 
discontinued breathing, paralysis of muscles of the respiratory system, intense 
constriction of the openings of the lung.(8) 

พิษเรื qอรัง flu-like symptoms, such as weakness, lack of appetite, and muscle aches.(8) 
ระบบสืบพนัธุ์ no adverse effect on reproduction, nor was there any evidence of congenital 

abnormalities (9) 
กาลวิรูปในทารก No teratogenic effects were found (9) 
ก่อกลายพนัธุ์ There is no evidence that methomyl is a mutagenic or genotoxic. (9,10) 
พิษตอ่ยีน The evidence suggests that methomyl is not carcinogenic. (2,10) 
พิษตอ่อวยัวะ  Lungs, skin, eyes, gastrointestinal tract, kidneys, spleen, and blood-forming 

organs have been affected in various experiments, depending on route of entry, 
duration of exposure, and dosage.  Although they do not appear to accumulate 
in any particular body tissue, they may alter many other enzymes besides the 
cholinesterases (9) 
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พิษตอ่นก Acute toxicity : (10) 

Methomyl is highly toxic to birds. The acute oral LD50 in bobwhite quail is 24.2 
mg/kg. The oral LD50 of methomyl is 28 mg/kg in hens. All deaths occurred 
within ten minutes of dosing. The clinical signs of toxicity included tearing of the 
eyes, salivation, occasional convulsions, and respiratory disorders. In Japanese 
quail, the LD50 is 34 mg/kg. The LD50 of a 90% pure formulation is 15.9 mg/kg 
in eight-month-old mallards, and 15.4 mg/kg in three- to four-month-old male 
pheasants (11). The LD50 for starlings is 42 mg/kg and for redwinged 
blackbirds is 10 mg/kg.(10) 
 
Chronic toxicity: (1) 

No compound related adverse effects were observed in field-caged bobwhite 
quail subjected to methomyl spray (1 kg a.i. in 280 l of water/ha) six times at five 
day intervals.  There were no compound related adverse effects observed in 
Japanese quail fed diets containing up to 210 mg/kg every third day of a 30 day 
feeding study.  
 

พิษตอ่สิnงมีชีวิตในนํ qา Acute toxicity: 

Methomyl is moderately to highly toxic to fish and highly toxic to aquatic 
invertebrates. The 96-hour LC50 in rainbow trout for a liquid formulation of 
methomyl is 3.4 mg/L and for bluegill sunfish is 0.8 mg/L (14). The 48-hour LC50 
for Daphnia magna (a small, freshwater crustacean) is 0.0287 mg/L. (12)  
 
Chronic toxicity: 

A 28-day fish residue study indicated that methomyl did not accumulate in fish 
tissue. Methomyl is unlikely to bioconcentrate in aquatic systems.(12) 
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พิษตอ่สิnงมีชีวิตอืnน Methomyl is highly toxic to bees both by direct contact and through ingestion. 
The LD50 for a 90% pure formulation of methomyl is 11.0 to 22.0 mg/kg in mule 
deer. Symptoms of acute poisoning in these animals included drowsiness, 
drooling, diarrhea, and tremors (11). 

การตกค้างในดิน Methomyl has low persistence in the soil environment, with a reported half-life of 
approximately 14 days (12). Because of its high solubility in water, and low 
affinity for soil binding methomyl may have potential for groundwater 
contamination (12). It is very mobile in sandy loam and silty clay loam soils, but 
only slight leaching was observed in a silt loam and in a sandy soil. Methomyl is 
rapidly degraded by soil microbes (12). Methomyl residues are not expected to 
be found in treated soil after the growing season in which it is applied (12). 

การตกค้างในนํ qา Aqueous solutions of methomyl have been reported to decompose more rapidly 
on aeration, in sunlight, or in alkaline media (12). The estimated aqueous half-
life for the insecticide is 6 days in surface water and over 25 weeks in 
groundwater (12). In one experiment, the hydrolysis half-lives of methomyl in 
solutions at pHs of 6.0, 7.0 and 8.0 were 54, 38, and 20 weeks respectively. In 
pure water, the hydrolysis half-life has been estimated to be 262 days (12). 

การตกค้างในพืช Following soil treatment, plants take up methomyl through their roots and move 
it throughout the plant by a process called "translocation." When methomyl is 
applied to plants, its residues are short-lived (13). After it is applied to leaves, it 
has a 3 to 5 day half-life (14). Less than 3% methomyl remained in cabbage 
plants 1 week after they were given foliar treatment with the insecticide (9). 
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สรุปการทบทวนองค์ความร้เกี&ยวกับพษิภัยของ ู Carbofuran 
 

รศ.ดร.ภญ.นาถธิดา วรีะปรียากรู 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่  

 
จากการทบทวนวรรณกรรมโดยการสืบคน้ขอ้มูลตังแตปี ค2 ่ .ศ.1984 จนถึงปัจจุบนั มีผล

การศึกษาโดยสรุป ดงันี 2  
 

1. การจัดระดับความเป็นพษิ 

-  ระดบัความเป็นพิษจดัโดยองคก์ารอนามยัโลก: Ib (Carbamate) 
-  ระดบัความเป็นพิษจดัโดยสหรัฐอเมริกา: Severely restricted (ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบ

แกรนูลไดถู้ก Banในสหรัฐอเมริกา เพราะมีผลตอนก่ ) 

- Toxicity class I - highly toxic หรือ toxicity class II - moderately toxic under the 
classification of EPA toxicity (Michael, 1997 อา้งถึงใน Zan and Chantara 2007). 

 

2. สถานการณ์ในต่างประเทศ 

- ในประเทศสหราชอาณาจกัรไดป้ระกาศยกเลิกการใชต้งัแตปี ค2 ่ .ศ.2000 ภายใตเ้งื�อนไข
การใชใ้หห้มดภายในปี ค.ศ.2002  (PAN, 2004)  

      - ในประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการใชใ้นภาคเกษตรกรรมมากถึง 1 ลา้นปอนด์ตอปี ่

(U.S. EPA, 2006a) ประชาชนจึงไดรั้บสารนีจากการสัมผสัทางผิวหนั2 ง การสูดดม หรือการกนิ

ผลิตภณัฑจ์ากการเกษตร (U.S. EPA, 2006b). 
- ในปี ค.ศ.2008 United States Environmental Protection Agency (EPA) ได้

ประกาศวาจะห้ามใช้่  Carbofuran แตในเดือนธนัวาคม่  บริษทั FMC Corp., ในสหรัฐอเมริกาขอให้

ถอนการยกเลิกดงักลาว ดงันันจึงให้ใชเ้่ 2 ฉพาะกบขา้วโพด มนัฝรัง ฟักทอง ทานตะวนัั �  ตน้ออนของสน ่
ผกัโขมที�เกดจากการเพาะเมลด็ ิ  

- เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2009 EPA ประกาศห้ามมีการปนเปือนอาหาร ซึ� งกคือการห้ามใช้2 ็

กบพืชผลที�มนุษยบ์ริโภคนนัเอง ั 2   
-  European Union ไมให้ใชเ้พราะมีความเป็นพิษสูง มีการปนเปือนใน่ 2 นาํใตดิ้น 2 (2007) 

-  ประเทศเคนยากาลงัจะมีประกาศหา้มใช ้ํ   



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื�อการเฝ้าระวงัสารเคมีทางการเกษตร                                                             หมวดที� 3 - 15 
16-17 มิถุนายน 2554 

        - ประเทศจีนและศรีลงักาใชใ้นพืช เชน หญา้อลัฟาฟ่า ขา้ว ถวัเหลือง มะเขือเทศบีทรูท ่ �
หวัหอม กระหลํ�า กลว้ย และมะพร้าว (Zhang and Liang, 2010; Tennakoon S, 2009) 

-  ในมาเลเซียมีการใชใ้นสวนปาลม์ นาขา้ว ผกั และสวนผลไม ้ ทาํให้พบการตกคา้งใน

ดิน (Ismail F, 2008)  
 

3. ข้อมลประเทศไทยู  
- ผกัและผลไมที้�ปลูกโดยใช ้Carbofuran ไดแ้ก ส้มเขียวหวาน่  ถวัแขก�  ถวัแระ�  

ถวัฝักยาว�  ถวัลนัเตา�  องุน่  สตรอเบอร์รี (วารุณีและคณะ, 2546)  

      -  พบวาปัจจุบนัเกษตรกรยงัมีการใช ้่ carbofuran เพราะพบการตกคา้งในดินจากนาขา้ว 

(มลัลิกา ธีระกุล และอลิสรา เรืองแสง, 2548) 
 
4. ความเป็นพษิ 
 Carbofuran มีความเป็นพิษสูงตอสัตวแ์ละคนเมื�อไดรั้บสารทางปากและจากการสูดดม ่   

4.1  เกดิพษิเฉียบพลนั:  
- พิษตอระบบประสาทและหัวใจ หลอดเลือด โดยทาํให้เกดอาการค่ ิ ลื�นไส้ อาเจียน 

ปวดเกร็งที�ทอ้ง เหงื�อออก ทอ้งเสีย นาํลายมาก ออนหลา้ เสียการทรงตวั มองเห็นไมชดั หายใจลาํบาก2 ่ ่
ความดนัโลหิตสูงขึน กลนัปัสสาวะไมอย ู2 2 ่ ่ (Baron, 1991)  

4.2 เกดิพษิเรื อรัง:  
- พบการเกดพิษตอตบัของปลา ิ ่ Channa punctatus (Bloch) จากการไดรั้บ Carbofuran 

เป็นระยะเวลานาน (Chronic exposure) ในขนาด 4.5 ppm เป็นเวลา 6 เดือน พบวาในบางบริเวณพบ่
การเสื�อมของเซลลห์รือการแบงตวัผิดปกติของเซลลต์บั ่ ( Ram and Singh, 1988) 

4.3 เกดิพษิต่อระบบสืบพนัธุ์:   
- อสุจิผดิปกติในหนู Rat โดยให ้carbofuran กนเป็นเวลา ิ 5 วนัตอสัปดาห์นาน ่ 60 วนั ( 

Pant, et. al., 1995) 
- ระบบสืบพนัธ์ุผดิปกติ จากการศึกษาอสุจิของ New Zealand white rabbit ตวัผู ้พบวา่

ลดภาวะเจริญพนัธ์ุ (Libido) ลดปริมาตรการหลงันาํกาม ลดความเขม้ขน้ของอสุจิ พบความผดิปกติแล� 2
การตายของอสุจิ ซึ� งความผิดปกตินีพบวามีผลตอเนื�องแมว้าจะ2 ่ ่ ่ หยุดให้ Carbofuran (Yousef, et. al., 
1995) 

- ทําลายระบบตอมไร้ทอที� เกยวกบระบบสืบพันธ์ุของป ลา  ่ ่ ี� ั I nd ian ca t f i sh 
(Heteropneustes fossilis) จากการที�ได้รับในขนาดที�ต ํ�ากวาขนาดที�ทาํให้ถึงตายได ้่ (sub-lethal 
concentration)  0.5-2 mg/ml เป็นเวลา 30 วนั (Chatterjee, et. al., 2001) 
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4.4 เกดิกาลวริปในทารกู : 

- ลูกอ๊อด ผิดปกติ  พบตุมพุพองตามลาํตวั แกนตวังอ  เม็ดสีลดลง การเจริญเติบโต่
ลดลง ( Pawar and Katdare, 1984) 

4.5 เกดิการก่อกลายพนัธุ์:  
- เกดการกอกลายพนัธ์ุในแบคทีเรีย จากการทดสอบดว้ย ิ ่ Ames และ Lactam tests  

(Hour et. al., 1998)  
 4.6  เกดิพษิต่อยนี:  

- มีหลักฐานการเกดพิษตอยีน เมื�อใช้ชุดทดสอบ ิ ่ MutatoxTN โดยการศึกษานีใช้2
แบบจาํลองที�ไดรั้บการยอมรับ (Ames test) ในการนาํไปใช้ทาํนายโอกาสในการเกดพิษตอยีนในิ ่
มนุษย ์(Canna-micahelidou and Nicolaou, 1996)  

- พนัธุกรรมในเซลลไ์ขกระดูกของหนู mouse ผิดปกติ และพบความผิดปกติของอสุจิ 
จากการให ้Carbofuran ในขนาด 1 และ 2 mg/kg body weight ทางชองทอ้ง และให้อยางตอเนื�องใน่ ่ ่

ขนาด 0.5 mg/kg เป็นเวลา 5วนั (Chauhan, et. al., 2000) 

4.7  เกดิการก่อมะเร็ง: 

      -  กระตุ้นให้เกดเนืองอกในตับ ซึ� งระบุถึงความเป็ิ 2 นสารกอมะเร็งในปลา ่ Channa 

punctatus (Bloch) ที�ไดรั้บ Carbofuran ขนาด 4.5 ppm เป็นระยะเวลา 6 เดือน ( Ram and Singh, 1988) 
4.8 เกดิพษิที�เซลล์สมอง 

       -  เป็นพิษที�เซลลส์มองโดยไปทาํลายเอนไซม์ ectonucleotidases ที�เยื�อหุ้มสมองของ

ปลา zebra fish รวมกบมีคว่ ั ามเป็นพิษจากการยบัยงัเอนไซม์ 2 acetylcholinesterase activity ซึ� ง

เอนไซม ์ectonucleotidases มีหน้าที�ควบคุมปริมาณ ATP ในปลา zebra fish ที�ไดรั้บ carbofuran 
ที�ความเขม้ขน้ 50 และ 500 µg/L เป็นเวลา 7 วนั ทาํให้กระบวนการสลายของ ATP ดว้ยกระบวนการ 

hydrolysis ลดลง (Sanger et. al., 2005) 
 

5. กระบวนการเปลี�ยนแปลงในร่างกาย  
- Carbofuran ถูกเมแทบอไลซ์เปลี�ยนเป็น N-nitrosocarbofuran เมื�อมี nitrites หรือ 

nitrogen oxide ที�อยใูนกระเพาะอาหารหรือภายใตส้ภาวะที�เป็นกรด หรือโดยแบคทีเรียที�อยใูนลาํไส้่ ่
ใหญ สาร ่ N-nitrosocarbofuran เองจะไมมีฤทธิv เป็น ่ Cholinesterase inhibitor เหมือน Carbofuran แต่
พบวา่  N-nitrosocarbofuran มีฤทธิv เป็นสารกอกลายพนัธุ์ที�รุนแรง และสารกอมะเร็งที�รุนแรง จาก่ ่
การศึกษาใน human skin fibrobrasts (Cited in Yoon, et. al., 2001) 
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 - กลไกในการเกดพิษเป็นแบบที�ผ ัิ นกลบัได ้(more rapidly reversible) และมีชวงเวลา่

ของการเป็นพิษที�สัน 2 and of short duration (Malgorzata, et. al., 1989; Salim, et al., 2005)  
 -  สารเมแทบอไลทห์ลกัของ carbofuran ไดแ้ก่ 3-keto carbofuran และ 3-hydroxy 

carbofuran-7-phenol ซึ� งจะถกู conjugate และถูกขบัออกทางปัสสาวะและนาํดี2  (Evert, 2007). 
 

6. ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
- ยบัยงักระบวนการเจริญเติบโตของเซลลไ์ขปลา 2 ่ Catfish (Heteropenustes fossilis, 

Bloch) เมื�อปลาไดรั้บ carbofuran ในขนาด sub-lethal dose คือ 0.5, 1, และ 2 mg/L เป็นเวลา 30 

วนั (Chatterjee, et. al., 1997) 
- เปลี�ยนแปลงปริมาณกรดไขมนัอิสระในเนือเยื�อตางๆ ของปลา 2 ่ Claris batrachus ใน

ขนาด sub-lethal concentration เป็นเวลา 144 ชม. (Begum and Vijayaraghavan, 2001) 
- ลดปริมาณโปรตีนโดยรวมในตบัและกลา้มเนือของปลา 2 Claris batrachus โดยให ้

carbofuran ในขนาด 7.66 mg/L เป็นเวลา 6 วนั (Begum, 2004) 
- คา ่ LD 50 ในปลาในชวง ่ 24-48 ชม. อยรูะหวาง ่ ่ 280-8500 microG/L (Matthiessen, 

et. al., 1995) 

 
7. การสลายตัวในสิ�งแวดล้อม 

7.1  ในดิน มีรายงานการศึกษาคาครึ� งชีวิตของ ่ carbofuran ในสภาวะตางๆ ในดิน พบวา ณ ่ ่

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสและความชืน 2 100% มีคาครึ� งชีวิตเทากบ ่ ่ ั 187.3 วนัในดินโคลนจาก 

Luchu และเทากบ ่ ั 95 วนัจากดินรวนที�เป็นโคลน ่ Yuanlin และเมื�ออุณหภมิูสูงขึนคาครึ� งชีวิตจะลดลง 2 ่

และเมื�อมีความชืนในดินมากจะพบการตกคา้งของสาร 2 carbofuran นอ้ย (Yen, et. al., 1997) 

Carbofuran มีคาครึ� งชีวิตในดิน ่ 1-3 เดือน และสามารถรัวไหลสูนาํใตดิ้น โดยจะถูกตรวจวั� ่ 2
ไดท้งัในนาํบนดินและนาํใตดิ้น2 2 2  (Gilliom, 2007; USGS, 2007). 

ซึ� งผลกระทบนีทาํให้หลายประเทศหา้มใชส้ารตวันี2 2  
7.2  ในผกั พบรายงานคาครึ� งชีวิตในพืชผกั เทากบ ่ ่ ั 4 วนัเมื�อพืชไดรั้บ carbofuran จากทางราก 

และพบวาจะมีคาครึ� งชีวิตมากกวา ่ ่ ่ 4 วนัหากไดรั้บสารทางใบ (US National library of medicine, 
1995) 

 


