ข้ อมูลเพือการแถลงข่ าว 2011-08-08
• สารเคมีเกษตรเป็ นปั จจัยเสียงทีสําคัญต่อการเกิดโรคมะเร็ งหลายอวัยวะ โรคเบาหวาน โรค
ระบบประสาท โรคพาร์ กินสันโรคเรื อ$ รังอืนๆ สติปัญญาตกตํา การแท้ งบุตร และความพิการ
แต่กําเนิด
• คนไทยตายด้ วยโรคมะเร็ งปี ละ 50,000 – 56,000 คน หรื อนับได้ ว่าคนไทยเสี ยชีวิตจาก
โรคมะเร็ งไปแล้ วมากกว่า 260,000 คนในช่วงห้ าปี ทีผ่านมา (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ,
2552)
• ปี 2554 เกษตรกร ร้ อยละ 54 มีผลตรวจเลือดผิดปรกติเนืองจากการใช้ สารเคมีเกษตร (พิบลู
อิสสระพันธ์, สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้ อม, 2554)
• การตรวจพบผลเลื อดผิดปรกติสมั พันธ์ กับความเสียงในการเป็ นโรคมะเร็ ง จากการตรวจไม
โครนิวเคลียส (ลักษณา ลือประเสริ ฐ และคณะ, กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์, 2554)
• เกษตรกรมีความเสียงในการเป็ นโรคมะเร็ งต่อมนํ $าเหลืองมากกว่าอาชีพอืนๆ คิดเป็ น 4.4 เท่า
(สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์และคณะ, 2551)
• ในประเทศสวี เดนพบว่า เมื อมี การควบคุมสารเคมี เกษตรอย่างจริ ง จัง พบว่าสถิ ติการเป็ น
โรคมะเร็ งต่อมนํ $าเหลืองลดน้ อยลงอย่างชัดเจน (Hardell L, 2006)
• สารเคมีเกษตร รบกวนการทํางานของอวัยวะต่อมไร้ ท่อ โดยการไปทําให้ เกิดภาวะต้ านอินสุ
ลิน ทําให้ นํ $าตาลทีเราบริ โภคเข้ าไปนัน$ ร่ างกายไม่สามารถเอาไปใช้ ได้ (Jerome Ruzzin และ
คณะ, 2010)
• คนไทยป่ วยด้ วยโรคเบาหวานเพิมสูงขึ $นทุกปี จากเดิมทีสํารวจพบว่าในปี พ.ศ. 2539 คนไทย
เป็ นโรคเบาหวานเพียงร้ อยละ 1.3 ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ $นไป เพิมมากขึ $นเรื อยๆ จนเป็ น
ร้ อยละ 6.8 ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ $นไป ในปี พ.ศ. 2552 หรื อคิดเป็ นจํานวนมากกว่า 2
ล้ านคน (วิชยั เอกผลากรและคณะ. 2554)
• ปี 2553 มีคนกินสารเคมีเกษตร เพือฆ่าตัวตาย มากถึง 9,442 ราย หนึงในจํานวนนี $คือแพทย์
หญิงคนหนึง ในภาคอีสาน (สปสช., 2553)
• ประเทศสูญเสี ยทรั พยากรมนุษย์ จากการฆ่าตัวตายคิดเป็ นความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์
ประมาณ 16,000 ล้ านบาท (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย. 2549)
• ประเทศศรี ลงั กาเคยมีอตั ราการฆ่าตัวตายสูงสุดในเอเชีย และวิธีการทีใช้ มากทีสดุ คือการกิน
สารเคมีเกษตร เมือรัฐบาลมีมาตรการควบคุมสารเคมีอย่างจริ งจังพบว่าอัตราการฆ่าตัวตาย
เริ มลดน้ อยลง (Eddleston M และคณะ 1998)
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• ในประเทศไทย เมือปี 2549 มี การวิเคราะห์ หาสารตกค้ างของสารเคมีเกษตรในนํ $าผัก นํ า$
ผลไม้ และชาเขียว ทีพบมากถึงร้ อยละ 80 ของตัวอย่างทีเก็บมาตรวจ และสารเคมีทีพบเป็ น
สารเคมี ที ห้ ามใช้ แ ล้ ว เพราะมี อัน ตรายสูง ก่ อ มะเร็ ง และรบกวนระบบต่อ มไร้ ท่ อ ได้ แ ก่
Heptachlor, Lindane, Adrin, p-DDD, G-chlordane และ Endosulphan (เกสร นันทจิต,
2549)
• สหภาพยุโรปตรวจพบสารเคมี กําจัดศัตรู พืชในผักส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป ปี 2554
ตกค้ างเกินค่ามาตรฐาน (MRLs) บางชนิดสูงถึง 95 เท่าของระดับมาตรฐาน (RASFF, 2011)
• ในประเทศไทยปั จจุบนั กํ าลังมีการดําเนินการเพือยืนขอขึ $นทะเบียนสารเคมีใหม่ ตาม พ.ร.บ.
วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2551 ทังหมด
$
1,148 รายการ และผ่านการอนุมตั ิให้ ขึ $นทะเบียนไปแล้ ว 67
รายการ (ณ วันที 26 กค. 54) มีข้อสังเกตว่ามีหลายรายการทีใช้ เวลาเพียง 1 เดือนครึ ง
เท่านันก็
$ ผา่ นการอนุมตั ิ (กรมวิชาการเกษตร, 2554)
• ในจํานวนทีได้ รับการขึ $นทะเบียนไปแล้ วและกําลังพิจารณา มีสารเคมีอนั ตรายสูงมากทีหลาย
ประเทศสัง ห้ ามใช้ ไปแล้ ว ได้ แก่ Carbofuran, Dicrotophos, EPN, Methomyl
• Carbofuran มีพิษสูง ทําให้ คลืนไส้ อาเจียน ปวดเกร็ งทีท้อง เหงือออก ท้ องเสีย นํ $าลายมาก
อ่อนหล้ า เสียการทรงตัว มองเห็นไม่ชดั หายใจลําบาก ความดันโลหิตสูงขึ $น กลันปั
$ สสาวะไม่
อยู่ เป็ นสารก่อมะเร็ งทีรุนแรง เซลล์ตบั แบ่งตัวผิดปกติ และกระตุ้นให้ เกิดเนื $องอก การกลาย
พันธุ์ การตายของอสุจิ ทําลายเอนไซม์ทีเยือหุ้มสมอง (Kessomboon P, et al. 2011)
• Dicrotophos เป็ นพิษสูงต่อสัตว์เลี $ยงลูกด้ วยนม เป็ นพิษต่อยีน ก่อกลายพันธุ์ เกิดเนื $องอก ก่อ
มะเร็ ง เกิดพิษต่อไต พิษเรื อ$ รังต่อระบบประสาท ทําลายระบบประสาทส่วนกลาง โดยทําให้
เกิดอาการชา เจ็บเหมือนถูกเข็มแทง อ่อนล้ าทีมือและเท้ า สารทีเกิดจากการสลายตัวของมัน
คือ monocrotophos ซึง ประเทศไทยสัง ห้ ามใช้ ไปแล้ ว (Kessomboon P, et al. 2011)
• Methomyl มีพิษสูง ทําให้ วิงเวียน คลืนไส้ อาเจียน ท้ องเสีย ชัก พิษต่อหัวใจ ฮอร์ โมนเพศชาย
ลดลง ทําลายท่อในลูกอัณฑะ ทํ าลายดีเอ็นเอ ทํ าให้ โครโมโซมผิดปรกติ เป็ นพิษต่อม้ าม
(Kessomboon P, et al. 2011)
• EPN มีพิษสูง ทําให้ ปวดหัว คลืนไส้ อาเจียน เหงือออก ท้ องเสีย แน่นหน้ าอก มองเห็นภาพไม่
ชัด กล้ ามเนื $อกระตุก สับสน สูญเสียการทรงตัว ระคายเคืองทีปอด ไอ หายใจสัน$ ปอดปวม
หยุดการหายใจ ทําลายระบบประสาท ชา ไร้ ความรู้สกึ หรื อปวดเหมือนเข็มแทง มือ/เท้ าอ่อน
แรง บุคลิกภาพเปลี ยน มีอาการซึมเศร้ า วิตกกังวล รํ าคาญ ขี โ$ มโห สมองและไขสันหลังที
ผิดปกติ กระตุก เดินเซ และอัมพาต อวัยวะพิการ มดลูก กระดูกสันหลังคด การบวมอย่าง
รุนแรง นํ $าหนักสมองลดลง (Kessomboon P, et al. 2011)
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• สหภาพยุโรปอนุญาตให้ มีสารเคมีเกษตรและสารชีวภาพ รวมกันได้ เพียง 164 รายการเท่านัน$
สารเคมีอนั ตรายจํานวนมากถึง 609 รายการทีถกู สัง ห้ ามใช้ ห้ ามจําหน่าย เพือปกป้องสุขภาพ
อนามัยของประชาชน (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm)
• ประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2553 สัง ห้ ามไปแล้ วเพียง 96 รายการเท่านัน$ (กรมวิชาการ,
2553)
• ประเทศไทยควรเข้ มงวดในการขึ $นทะเบียน โดยการใช้ มาตรฐานของยุโรป สิงทีทําได้ ง่ายและ
รวดเร็ ว คือ สารเคมีทีประเทศในยุโรปประกาศห้ ามใช้ แล้ วก็ควรประกาศห้ ามใช้ ในประเทศ
ไทยได้ เลย ไม่ต้องให้ ผ้ ูค้าสารเคมี เสี ยเงิ นไปทดสอบอี ก ดังตัวอย่างรายการสารเคมี ทียุโรป
ประกาศห้ ามใช้ ไปแล้ ว ในเอกสารทีแจกให้ แนบท้ าย
• ผู้บริ โภคควรหมันสอบถามร้ านค้ าต่างๆ ว่าพื ช ผลของตนนัน$ ใช้ ส ารเคมี หรื อไม่ ปลอดสาร
หรื อไม่ บริ ษัทห้ างร้ านต่างๆ ควรประชาสัมพันธ์ ว่าสินค้ าของตนมาจากแหล่งผลิตที ปลอด
สารเคมี เป็ นต้ น
• รัฐบาลใหม่ควรถือโอกาสนี $แสดงความจริ งใจในการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน โดย
การประกาศเรื องการควบคุมสารเคมีเกษตรเป็ นวาระแห่งชาติ
• ประเทศไทยต้ องมีนโยบายสาธารณะทีเข้ มแข็งอีกหลายประการ เช่น ต้ องตังเป
$ ้ าหมายทีจะลด
การใช้ สารเคมีเกษตรให้ ได้ ตลอดจนมีมาตรการการห้ ามโฆษณาสารเคมีและการเก็บภาษี
เพือส่งสัญญาณให้ เห็นชัดเจนว่าเป็ นสินค้ าทําลายสุขภาพ เช่นเดียวกับเรื องบุหรี และสุรา
• ดังเช่นประเทศสวีเดนและเดนมาร์ กประสบความสําเร็ จในการกําหนดภาษี พิเศษเพิมมากขึ $น
เรื อยๆ จนปั จจุบนั สูงถึงร้ อยละ 54 ทําให้ การใช้ สารกํ าจัดศัตรู พืชลดลงมากกว่าร้ อยละ 80
นับตังแต่
$ ปี ค.ศ.1980 (Jørgensen, 2004)
• ประเทศสวีเดนควบคุมสารเคมีเกษตรอย่างเข้ มงวดมีผลทําให้ อตั ราการเป็ นโรคมะเร็ งบางชนิด
ลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะโรคมะเร็ งต่อมนํ $าเหลืองชนิดน็อนฮอดกินส์ (Hardell L, 2006)
• รัฐบาลและหน่วยงานทีเกียวข้ องไม่ควรขยายเวลาการขึ $นทะเบียนสารเคมีเกษตรออกไปอีก
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