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ข้อมูลเพื
อการแถลงข่าว 2011-08-08 

 

• สารเคมีเกษตรเป็นปัจจยัเสี�ยงที�สําคญัต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายอวยัวะ โรคเบาหวาน โรค
ระบบประสาท โรคพาร์กินสนัโรคเรื $อรังอื�นๆ สติปัญญาตกตํ�า การแท้งบุตร และความพิการ
แตกํ่าเนิด  

• คนไทยตายด้วยโรคมะเร็งปีละ 50,000 – 56,000 คน หรือนบัได้ว่าคนไทยเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งไปแล้วมากกว่า 260,000 คนในช่วงห้าปีที�ผ่านมา (สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์, 
2552) 

• ปี 2554 เกษตรกร ร้อยละ 54 มีผลตรวจเลือดผิดปรกติเนื�องจากการใช้สารเคมีเกษตร (พิบลู 
อิสสระพนัธ์, สํานกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดล้อม, 2554) 

• การตรวจพบผลเลือดผิดปรกติสมัพนัธ์กับความเสี�ยงในการเป็นโรคมะเร็ง จากการตรวจไม
โครนิวเคลียส (ลกัษณา ลือประเสริฐ และคณะ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2554) 

• เกษตรกรมีความเสี�ยงในการเป็นโรคมะเร็งตอ่มนํ $าเหลืองมากกว่าอาชีพอื�นๆ คิดเป็น 4.4 เท่า 
(สกลุรัตน์ อษุณาวรงค์และคณะ, 2551) 

• ในประเทศสวีเดนพบว่า เมื�อมีการควบคุมสารเคมีเกษตรอย่างจริงจัง พบว่าสถิติการเป็น
โรคมะเร็งตอ่มนํ $าเหลืองลดน้อยลงอยา่งชดัเจน (Hardell L, 2006) 

• สารเคมีเกษตร รบกวนการทํางานของอวยัวะต่อมไร้ท่อ โดยการไปทําให้เกิดภาวะต้านอินสุ
ลิน ทําให้นํ $าตาลที�เราบริโภคเข้าไปนั $น ร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้ได้ (Jerome Ruzzin และ
คณะ, 2010) 

• คนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ�มสงูขึ $นทกุปี จากเดิมที�สํารวจพบว่าในปี พ.ศ. 2539 คนไทย
เป็นโรคเบาหวานเพียงร้อยละ 1.3 ของประชากรอาย ุ15 ปีขึ $นไป เพิ�มมากขึ $นเรื�อยๆ จนเป็น
ร้อยละ 6.8 ของประชากรอาย ุ15 ปีขึ $นไป ในปี พ.ศ. 2552  หรือคิดเป็นจํานวนมากกว่า 2 
ล้านคน (วิชยั เอกผลากรและคณะ. 2554) 

• ปี 2553 มีคนกินสารเคมีเกษตร เพื�อฆ่าตวัตาย มากถึง 9,442 ราย หนึ�งในจํานวนนี $คือแพทย์
หญิงคนหนึ�งในภาคอีสาน (สปสช., 2553) 

• ประเทศสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากการฆ่าตวัตายคิดเป็นความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์
ประมาณ 16,000 ล้านบาท  (ศนูย์วิจยักสิกรไทย. 2549) 

• ประเทศศรีลงักาเคยมีอตัราการฆ่าตวัตายสงูสุดในเอเชีย และวิธีการที�ใช้มากที�สดุคือการกิน
สารเคมีเกษตร เมื�อรัฐบาลมีมาตรการควบคมุสารเคมีอย่างจริงจงัพบว่าอตัราการฆ่าตวัตาย 
เริ�มลดน้อยลง  (Eddleston M และคณะ 1998)  
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• ในประเทศไทย เมื�อปี 2549 มีการวิเคราะห์หาสารตกค้างของสารเคมีเกษตรในนํ $าผกั นํ $า
ผลไม้ และชาเขียว ที�พบมากถึงร้อยละ 80 ของตวัอย่างที�เก็บมาตรวจ และสารเคมีที�พบเป็น
สารเคมีที�ห้ามใช้แล้ว เพราะมีอันตรายสูง ก่อมะเร็ง และรบกวนระบบต่อมไร้ท่อ ได้แก่ 
Heptachlor, Lindane, Adrin, p-DDD, G-chlordane และ Endosulphan (เกสร นนัทจิต, 
2549) 

• สหภาพยุโรปตรวจพบสารเคมีกําจัดศตัรูพืชในผักส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป ปี 2554 
ตกค้างเกินคา่มาตรฐาน (MRLs) บางชนิดสงูถึง 95 เทา่ของระดบัมาตรฐาน (RASFF, 2011) 

• ในประเทศไทยปัจจบุนักําลงัมีการดําเนินการเพื�อยื�นขอขึ $นทะเบียนสารเคมีใหม่ ตาม พ.ร.บ.
วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2551 ทั $งหมด 1,148 รายการ และผ่านการอนมุตัิให้ขึ $นทะเบียนไปแล้ว 67 
รายการ (ณ วนัที� 26 กค. 54)  มีข้อสงัเกตว่ามีหลายรายการที�ใช้เวลาเพียง 1 เดือนครึ�ง 
เทา่นั $นก็ผา่นการอนมุตั ิ (กรมวิชาการเกษตร, 2554) 

• ในจํานวนที�ได้รับการขึ $นทะเบียนไปแล้วและกําลงัพิจารณา มีสารเคมีอนัตรายสงูมากที�หลาย
ประเทศสั�งห้ามใช้ไปแล้ว ได้แก่ Carbofuran, Dicrotophos, EPN, Methomyl 

• Carbofuran มีพิษสงู ทําให้คลื�นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งที�ท้อง เหงื�อออก ท้องเสีย นํ $าลายมาก 
ออ่นหล้า เสียการทรงตวั มองเห็นไม่ชดั หายใจลําบาก ความดนัโลหิตสงูขึ $น กลั $นปัสสาวะไม่
อยู่ เป็นสารก่อมะเร็งที�รุนแรง เซลล์ตบัแบง่ตวัผิดปกติ และกระตุ้นให้เกิดเนื $องอก การกลาย
พนัธุ์ การตายของอสจุิ ทําลายเอนไซม์ที�เยื�อหุ้มสมอง (Kessomboon P, et al. 2011) 

• Dicrotophos เป็นพิษสงูตอ่สตัว์เลี $ยงลกูด้วยนม เป็นพิษตอ่ยีน ก่อกลายพนัธุ์ เกิดเนื $องอก ก่อ
มะเร็ง เกิดพิษตอ่ไต  พิษเรื $อรังต่อระบบประสาท ทําลายระบบประสาทส่วนกลาง โดยทําให้
เกิดอาการชา เจ็บเหมือนถกูเข็มแทง  อ่อนล้าที�มือและเท้า สารที�เกิดจากการสลายตวัของมนั
คือ monocrotophos ซึ�งประเทศไทยสั�งห้ามใช้ไปแล้ว (Kessomboon P, et al. 2011) 

• Methomyl  มีพิษสงู ทําให้วิงเวียน คลื�นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ชกั พิษตอ่หวัใจ ฮอร์โมนเพศชาย 
ลดลง  ทําลายท่อในลูกอณัฑะ ทําลายดีเอ็นเอ ทําให้โครโมโซมผิดปรกติ เป็นพิษต่อม้าม  
(Kessomboon P, et al. 2011) 

• EPN  มีพิษสงู ทําให้ปวดหวั คลื�นไส้ อาเจียน เหงื�อออก ท้องเสีย แน่นหน้าอก มองเห็นภาพไม่
ชดั กล้ามเนื $อกระตกุ สบัสน สูญเสียการทรงตวั  ระคายเคืองที�ปอด ไอ หายใจสั $น ปอดปวม 
หยดุการหายใจ   ทําลายระบบประสาท ชา ไร้ความรู้สกึ หรือปวดเหมือนเข็มแทง มือ/เท้าอ่อน
แรง  บุคลิกภาพเปลี�ยน มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล รําคาญ ขี $โมโห สมองและไขสันหลังที�
ผิดปกติ กระตกุ เดินเซ และอมัพาต  อวยัวะพิการ มดลูก กระดกูสนัหลงัคด การบวมอย่าง
รุนแรง นํ $าหนกัสมองลดลง (Kessomboon P, et al. 2011) 
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• สหภาพยโุรปอนญุาตให้มีสารเคมีเกษตรและสารชีวภาพ รวมกนัได้เพียง 164 รายการเท่านั $น 
สารเคมีอนัตรายจํานวนมากถึง 609 รายการที�ถกูสั�งห้ามใช้ ห้ามจําหน่าย เพื�อปกป้องสขุภาพ
อนามยัของประชาชน (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm) 

• ประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2553 สั�งห้ามไปแล้วเพียง 96 รายการเท่านั $น (กรมวิชาการ, 
2553) 

• ประเทศไทยควรเข้มงวดในการขึ $นทะเบียน โดยการใช้มาตรฐานของยโุรป สิ�งที�ทําได้ง่ายและ
รวดเร็ว คือ สารเคมีที�ประเทศในยุโรปประกาศห้ามใช้แล้วก็ควรประกาศห้ามใช้ในประเทศ
ไทยได้เลย ไม่ต้องให้ผู้ ค้าสารเคมีเสียเงินไปทดสอบอีก ดงัตวัอย่างรายการสารเคมีที�ยุโรป
ประกาศห้ามใช้ไปแล้ว ในเอกสารที�แจกให้แนบท้าย 

• ผู้บริโภคควรหมั�นสอบถามร้านค้าต่างๆ ว่าพืชผลของตนนั $นใช้สารเคมีหรือไม่ ปลอดสาร
หรือไม่ บริษัทห้างร้านต่างๆ ควรประชาสัมพันธ์ว่าสินค้าของตนมาจากแหล่งผลิตที�ปลอด
สารเคมี เป็นต้น 

• รัฐบาลใหมค่วรถือโอกาสนี $แสดงความจริงใจในการปกป้องสขุภาพอนามยัของประชาชน โดย
การประกาศเรื�องการควบคมุสารเคมีเกษตรเป็นวาระแหง่ชาต ิ

• ประเทศไทยต้องมีนโยบายสาธารณะที�เข้มแข็งอีกหลายประการ เชน่ ต้องตั $งเป้าหมายที�จะลด
การใช้สารเคมีเกษตรให้ได้ ตลอดจนมีมาตรการการห้ามโฆษณาสารเคมีและการเก็บภาษี 
เพื�อสง่สญัญาณให้เห็นชดัเจนวา่เป็นสินค้าทําลายสขุภาพ เชน่เดียวกบัเรื�องบหุรี� และสรุา  

• ดงัเช่นประเทศสวีเดนและเดนมาร์กประสบความสําเร็จในการกําหนดภาษีพิเศษเพิ�มมากขึ $น
เรื�อยๆ จนปัจจุบนัสูงถึงร้อยละ 54 ทําให้การใช้สารกําจดัศตัรูพืชลดลงมากกว่าร้อยละ 80 
นบัตั $งแตปี่ ค.ศ.1980 (Jørgensen, 2004) 

• ประเทศสวีเดนควบคมุสารเคมีเกษตรอยา่งเข้มงวดมีผลทําให้อตัราการเป็นโรคมะเร็งบางชนิด
ลดลงอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะโรคมะเร็งตอ่มนํ $าเหลืองชนิดน็อนฮอดกินส์ (Hardell L, 2006) 

• รัฐบาลและหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องไมค่วรขยายเวลาการขึ $นทะเบียนสารเคมีเกษตรออกไปอีก 
 

 
 
 
 


