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บทคัดยอ 
คารโบฟูรานเปนสารกําจัดศัตรูพืชในกลุมคารบาเมทซึ่งนํามาใชในการเกษตรกรรมของเมืองไทย  การศึกษา 

ในครั้งนี้เปนการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของคารโบฟูรานโดยการผสมอาหารใหกับนกกระทาญี่ปุน (Coturnix coturnix  
japonica) ใชนกทั้งหมด 120 ตัว (60เมีย:60 ผู) โดยใชคารโบฟูรานที่ระดับความเขมขน 5 % LC50 (0.158 มก./กก.), 10 
% LC50 (0.316 มก./กก.) และ 20 % (0.632 มก./กก.) เปนเวลาตอเนื่อง 1, 2 และ 3 เดือน โดยนกกระทาชุดควบคุมให
น้ํากรองผสมอาหารแทนสารละลายคารโบฟูราน เมื่อสิ้นสุดการทดลองในเดือนที ่1, 2 และ 3  ซากของนกจะถูกนํามา
ศึกษาพยาธิสภาพทางมหกายวิภาค และจุลกายวิภาคที่เกิดข้ึน ผลการศึกษาพบวานกกระทาตอบสนองตอคารโบฟูราน
มากขึ้นเมื่อไดรับสารคารโบฟูรานมากขึ้น และระยะเวลานานข้ึนโดยตับจะ ลีบ เล็ก  ตับมีสีเหลือง มีจ้ําเลือด พบไขมัน
สะสมภายในชองทอง การศึกษาทางจุลกายวิภาคพบวา เซลลตับจะสะสมไขมันในลักษณะfat vacuoles  โดยบริเวณ 
central vein มีพยาธิสภาพมากกวา ในขณะที่บริเวณ portal area  พบไกลโคเจนสะสมมาก ซึ่งยืนยันโดยการยอมดวย
สีพิเศษ (P.A.S) สวนในไตพบวาเซลลบุผิวของทอหนวยไตถูกทําลาย ชองวาง urinary space กวางข้ึน 
 
คําสําคัญ :  คารโบฟูราน  นกกระทาญี่ปุน  พิษวิทยา 
 

Abstract 
 Carbofuran, a carbamate pesticide, commonly used in agriculture practice in Thailand. The aim of 

this study was to investigate the subchronic dietary  toxicity of carbofuran on Japanese quail (Coturnix 
coturnix  japonica). A total of 120 quails (60 male:60 female) were used. Three levels of carbofuran were 
assigned including 5% LC50 (0.158 mg/kg), 10% LC50 (0.316 mg/kg) and 20 % LC50 (0.632 mg/kg) for 1, 2 
and 3 month. The filtered water was used instead of carbofuran in the control group. At the end of each 
month 30 quails were sacrificed. Gross pathology and histopathological changes were examined. The 
results showed both dose and time responses in male and female quails. Liver were atrophy, yellowish and 
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hemorrhage and fat accumulated around the internal organs. Histopathological changes revealed that  the 
fat vacuoles accumulated in hepatocyte. The central vein showed severely damaged whereas the glycogen 
founded to be accumulated near the portal area which was confirmed by P.A.S. stained. The epithelial cells 
lining  of  nephric ducts and  urinary space showed more damaged in kidney. 
 
Keywords : Carbofuran, Japanese quail, Toxicology 
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คํานํา 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีการปลูกพืชมากมายหลายหลากชนิดทั้งยังมีการพัฒนารูปแบบการ

เพาะปลูกมาเปนเวลายาวนาน ถายทอดประสบการณจากรุนสูรุน จากวิถีการเพาะปลูกแบบธรรมชาติเขาสูยุค
เทคโนโลยีการเพาะปลูกมีการพัฒนาการทางพันธุพืช การใชสารเคมีเพื่อยับยั้งการรุกรานของวัชพืช และศัตรูพืช
ตลอดจนโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูทางเคมีที่มีตอการทําลายศัตรูพืชนั้นมี
ความกาวหนามาก สารตางๆถูกผลิตออกมาใหเกษตรกรเลือกใชอยางตอเนื่อง เชน ไดโนเคป(Dinocap), อัลดิเครป
(Aldicarb),  คารโบฟูราน(Carbofuran),  คารโบซัลแฟน(Carbosulfan),  โฟโนฟอส(Fonofos) และ  เมทธิล(Methyl)  
เปนตน ซึ่งสารสวนมากที่นิยมใชกันคือ สารกลุมคารบาเมท (Carbamate) (ธรรมศักดิ ์สมมาตย, 2536) 

คารโบฟูราน  เปนสารเคมีที่มีคุณสมบัติกําจัดศัตรูพืชที่มีชื่อทางการคาตางๆ เชน คาบีดาน 3 จี, คารโบฟูดาน 3 
จี, จี เอส 35 เอสท,ี ดามิรา และฟูราดาน 3 จี เปนตน (ธรรมศักดิ์ สมมาตย, 2536) ชนิดที่ใชกันมากคือ ฟูราดาน 3 จี ซึ่ง
เกษตรกรจะใชคลุกเมล็ด หรือรองกนหลุมกอนที่จะมีการเพะปลูก ซึ่งสารเหลานี้จะมีการตกคางในดินบริเวณแปลง
เพาะปลูก และบางสวนถูกชะดวยน้ําฝนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติบริเวณใกลเคียง เปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของสารออก
ฤทธิ์สูแหลงอาหารตางๆ กอใหเกิดผลเสียระยะยาวตอสภาวะแวดลอมในดิน และแหลงน้ํา สารพิษดังกลาวจะตกคาง
นาน 30-60 วัน จึงสามารถถูกถายทอดตอในระบบหวงโซอาหารผานส่ิงมีชีวิตที่หากินในบริเวณเพาะปลูก โดยเฉพาะนก
ชนิดตางๆที่มากินเมล็ดพันธุ (Mueller,1970)  

ความเปนพิษของคารโบฟูรานนั้น ส่ิงมีชีวิตจะไดรับจากการสูดดม หรือกลืนกิน ซึ่งมีความเปนพิษสูงมาก เมื่อ
ไดรับสารดังกลาวจะทําใหเกิดอาการหายใจติดขัด หากสัมผัสโดนผิวหนังจะกอใหเกิดอาการระคายเคือง หากกลืนกิน
ปริมาณมากอาจทําใหหมดสติได  คา LD.50 (Median Lethal Dose หรือปรมิาณของวัตถุมีพิษหรือเคมีวัตถุเปนมิลลิกรัม
ตอกิโลกรัมของน้ําหนักตัวที่สามารถทําใหสัตวทดลองตาย 50%ของจํานวนสัตวทั้งหมดที่ใชทดลอง) ของคารโบฟูราน
ตอสัตวปกทางปาก  มีคาตางๆ ดังนี ้นกพิราบ มีคา  1.33 mg/kg ในขณะที ่ นกคุมมีคา   3.16 มก./กก.   

สารคารโบฟูรานที่เกษตรกรใชเมื่อตกคางในสภาวะแวดลอม และปนเปอนลงสูแหลงอาหารตางๆ จะสงผล
ตอเนื่องตามสายใยอาหาร และหวงโซอาหาร มนุษยจึงไมสามารถหลีกเล่ียงภยัอันตรายนี้ได  การศึกษาคาความเปนพิษ
ทั้งแบบพิษกึ่งเรื้อรัง (Subchronic Toxicity) และพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity) ของสัตวชนิดตางๆ จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเปนฐานขอมูลทางพิษวิทยา ตลอดจนเสริมสรางความตระหนัก และสรางความระมัดระวังในการใช
สารเคมีแกเกษตรกร 
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อุปกรณและวิธีการ 
  นกกระทาที่ใชในการทดลองเปนนกกระทาที่มีอาย ุ1 เดือนและน้ําหนักตัว 50-70  กรัม โดยใชนกตัวผูทั้งหมด 
60 ตัว และนกตัวเมีย 60 ตัว โดยแบงใสกรงขนาด 65x90x35 เซนติเมตร จํานวน 4  กรง ซึ่งเปนกรงตาขายโครงไม มี
การควบคุมแสงโดยกําหนดระยะเวลาใหแสงวันละ 12 ชั่วโมง เริ่มจาก 06.00 น. – 18.00 น.  ทําการศึกษาเปน
ระยะเวลา 3 เดือนโดยใหสารคารโบฟูราน(ฟูราดาน 3 จี)  3 ดับความเขมขนผสมในอาหารสูตร 203  ที่มีขนาดอนุภาค
ของอาหารมากกวา 1.14 มิลลิเมตรโดยใหอาหารเฉล่ีย  20 กรัม /ตัว/วัน น้ําที่ใชเปนน้ําที่ไดจากการกรอง(Michael et 
al.,  2001)  
  นกกระทาทั้งหมด 120 ตัวจะถูกแบงออกเปน 4 กลุม โดยแตละกลุมจะมีนกตัวผูและนกตัวเมีย 15 ตัว ตอกลุม 
 

 ตารางท่ี 1   แสดงจํานวนนกกระทาแตละกลุมที่ใชในการทดลอง 
จํานวนนกที่ใชในการทดลอง 

Control Low dose Mid dose High dose ระยะเวลาในการทดลอง 
ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย 

1 เดือน 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 เดือน 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 เดือน 5 5 5 5 5 5 5 5 

จํานวนทั้งหมด 15 15 15 15 15 15 15 15 
 

  การใหสารคารโบฟูราน จะใหวันละ 2 ครั้ง คือ ชวงเชา และชวงเย็นตลอดการทดลอง โดยทําการผสม
สารละลายคารโบฟูรานลงในอาหารและคลุกเคลาใหทั่ว ปริมาณความเขมขนของสารละลายคํานวณจากน้ําหนักเฉล่ีย
ของแตละกรง โดยจะทําการชั่งน้ําหนักสัปดาหละ 1 ครั้งโดยในกลุมควบคุมจะใหน้ํากรองผสมอาหาร สวนกลุมทดลอง
จะไดรับอาหารผสมสารละลายคารโบฟูรานที่ระดับความเขมขน 5%, 10% และ 20%ของ LC50 โดยมีปริมาณความ
เขมขนของสารเปน 0.158 มก./กก., 0.316 มก./กก.และ 0.632 มก./กก. ตามลําดับ  
  เมื่อส้ินสุดเดือนที่ 1, 2 และ 3 นกกระทาจะถูกทําใหหมดสติและผาตัดทําการตรวจสอบลักษณะทางมหกาย
วิภาคและจุลกายวิภาค เพื่อศึกษาถึงพยาธิสภาพที่เปล่ียนแปลงไปภายหลังไดรับสารคารโบฟูราน 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

ผลที่ไดจากการทดลองพบวาคารโบฟูรานทําใหลักษณะทางมหกายวิภาคของนกกระทาทั้งเพศผูและเพศเมีย
เปล่ียนแปลงไป ลักษณะตับที่เล็ก ลีบ มีสีเหลือง และมีรอยช้ําอาจเกิดจากความผิดปกติจากเนื้อเยื่อตับ ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากคารโบฟูรานที่สงผลใหตับทํางานมากข้ึนเพื่อทําลายสารพิษที่เขาสูรางกาย (detoxification) และอาจเนื่องมาจาก
กลไกการสรางและขับน้ําดีที่ผิดปกติไป ซึ่งการมีปริมาณน้ําดีมากเกินไปมีผลมาจากการที่ตับทํางานหนัก สวนการที่มี
ไขมันสะสมมากในนกทดลองนั้นอาจมีผลมาจากการผิดปกติของเมแทบอลิซึมของไขมัน เนื่องจากการไดรับสารพิษจะ
ทําใหเกิดความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของไขมัน (ดาวัลย ฉิมภู, 2548)  
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 การศึกษาทางจุลกายวิภาคแสดงใหเห็นวาพิษของคารโบฟูรานสงผลใหเกิดความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับ และ
ไต โดยมีการสะสมไขมันในเซลลตับ สามารถพบ fat vacuoles ซึ่งกระจายอยูทั่วไปใน liver lobules และจะเห็น fat 
vacuoles ขนาดใหญขึ้นเมื่อความเขมขนของสารคารโบฟูรานเพิ่มมากข้ึน (dose response) หรือเวลา ในการไดรับสาร
ยาวนานข้ึน (time response)  เมื่อศึกษาการสะสมของไกลโคเจนพบวาสะสมมากบริเวณ portal area และไขมันสะสม
มากที่บริเวณ central vein ซึ่งบริเวณที่เนื้อเยื่อตับผิดปกติเมื่อมี fat vacuoles มากก็จะไมมี ไกลโคเจนสะสมบริเวณนั้น 
ทั้งนี้เปนการบงชี้ความผิดปกติของเมแทโบลิซึมของไขมันและคารโบไฮเดรทโดยผลการยอมสีเทคนิคพิเศษ สวนปริมาณ
ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในตับและไตไมมีผลการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพิษของคารโบฟูราน 
 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  เซลลตับที่ปกต ิ(hepatocyte) เรียงตัวในแนวรัศม ีลักษณะเปน hepatic cord  
ภาพที ่2 ลักษณะของ heapatic cord ที่เรียงตัวจาก central vein ถูกทําลาย 
ภาพที ่3 ลักษณะของไตปกต ิชองวางระหวาง glomerulus กับ Bowman’s capsule ที่เรียกวา urinary space ไมมาก 
ภาพที ่4 ชองวางของ urinary space มากข้ึน 
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ภาพที ่5 นกกระทาเพศผูที่ไดรับสารคารโบฟูราน นาน 1 เดือนมีการสะสมของไขมันในเซลลตับ 
ภาพที ่6 นกกระทาเพศเมียมีปริมาณไขมัน (fact vacuoles) สะสมมากภายในเซลลตับ 
ภาพที ่7 ลักษณะของ fat vacuoles ในเซลลตับเมื่อไดรับสารคารโบฟูรานนาน 3 เดือน 
ภาพที ่8  นกกระทาเพศเมียที่ไดรับสารคารโบฟูราน นาน 1 เดือนมีการสะสมของไขมนัไมมาก 
ภาพที ่9 ลักษณะของไต ที่ผิดปกติไปเมื่อไดรับสารคารโบฟูรานนาน 3 เดือน 
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สรุปผลการทดลอง 
 สารคารโบฟูรานมีความเปนพิษกึ่งเรื้อรังตอนกกระทาญี่ปุน โดยมีการแสดงออกของความเปนพิษในรูปแบบที่
สัมพันธกับระดับความเขมขน และระยะเวลาที่ไดรับสาร โดยมีผลตอการเปลี่ยนแลงลักษณะทางมหกายวิภาคของ
อวัยวะภายใน ซึ่งสามารถเห็นไดชัดเจนในตับซึ่งมีขนาดเล็กลีบ มีสีเหลืองและพบรอยช้ํา นอกจากนี้ยังสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงในระดับจุลกายวิภาคโดยพบการสะสมของไขมันในรูปของ fat vacuoles จํานวนมาก  
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