
 

การประเมินสดัส่วน (%) ของของเกษตรกรที�มีความเสี�ยงและไม่ปลอดภยัจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชจาก
เกษตรกรทั�วประเทศ 

 เมษายน 2554 

ผลกระทบสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพคนไทย 

ปัญหาสุขภาพทีเก ิดขึ�นเนืองจาก
สารเคมกํีาจัดศัตรูพืช เป็นปัญหาใหญ่และ
รุนแรงมากของสังคมไทย ซึงหน่วยงานที
เกียวขอ้งและสังคมไทยยั งขาดความ
ตระหนักร่วมกันอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
ผลกระทบตอ่เกษตรกรและประชาชนทัวไป 
ดังขอ้มลูเมือปี 2540 ของสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิงแวดลอ้ม กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า มีเกษตรกรทีผลการ
ตรวจเลือดอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยและ
เสียงต่อการเกดิพษิ อันเนืองมาจากการใช ้
ส า ร เคมี กํ า จั ดศั ต รู พืช เ ป็ น จํ านวนถึง 
16.35% หรือ 89,926 คน จากจํานวน
เกษตรกรทีตรวจเลอืด 563,353 คน และมี
แนวโนม้เพิมมากขึ�นอย่างมีนัยสําคัญ โดย
ในปี 2550 ผลการสุม่ตรวจพบวา่มเีกษตรกร
ถึง 39% ทีมีความเสียงทางสุขภาพ
ดังกลา่ว1  

 ทั �งนี�สํานักโรคจากการประกอบ
อาชพีและสิงแวดลอ้ม กระทรวงสาธารณสขุ 
ระบุว่าสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโน

                                                           
1 สํานกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดล้อม กระทรวง
สาธารณสขุ (ไม่มีข้อมลูจากปี 2546 – 2548) ซึ�งในปี 2550 
ได้สุ่มตรวจเกษตรกร 89,376 ราย 

ฟอสเฟตและคารบ์าเมตนั�นอยู่ในอันดับที 3 
และสารเคมปีราบวัชพชืในอันดับ 5 ของ
สาเหตกุารป่วยหรอืบาดเจ็บจากการประกอบ
อาชพีจาก 152 สาเหตทัุ�งหมด2  

ปัญหาสุขภาพและความเสี�ยงจาก
สารเคมกีาํจดัศตัรพูชื 

ปัญหาดา้นสุขภาพสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือผลกระทบทีเป็นพิษ
เฉียบพลัน ซึงผูป่้วยจะมีอาการในทันที
หลั งจากสัม ผัสสาร เคมี  เช่น  คลืนไส ้
อาเจียน ปวดหัว ปวดกลา้มเนื�อ ทอ้งร่วง 
ห า ย ใ จ ติด ขั ด  ต า พ ร่ า  เ ป็ น ต ้น  แ ล ะ
ผลกระทบทีเป็นพษิเรื�อรัง ซึงเกดิจากพษิ
สะสมทีก่อใหเ้กดิโรคหรือปัญหาอืนๆ เช่น 
มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต โรค
ผวิหนังต่างๆ การเป็นหมัน การพกิารของ
ทารกแรกเกดิ หรอืการเสือมสมรรถภาพทาง
เพศ เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม ดว้ยขอ้จํากัดของ
ระบบขอ้มูล ทําใหต้ัวเลขสถิตขิองจํานวน
                                                           
2 สถิตโิรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดล้อมประจําปี 
2551, สํานกัโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวง
สาธารณสขุ 



 

ผูป่้วยทีได รั้บสารพิษจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช(ไม่นับกรณีทํารา้ยตนเอง) ในปี 
2553 มเีพยีง 2,015 คน3 ในขณะที รายงาน
จากฐานขอ้มูลผู ป่้ วยจากระบบประกัน
สขุภาพ พบวา่มผีูป่้วยจากพษิสารเคมกํีาจัด
ศัต รูพืชมี จํ านวนสูงกว่ าถึง  4  เท่ าตั ว 
กล่าวคือสูงถงึ 8,546 คนต่อปี4 อย่างไรก็
ตาม สถิติเหล่านี� เ ป็นเพียงการรายงาน
อุบัตกิารณ์ของผูป่้วยจากพษิเฉียบพลันซึง
ส่วนใหญ่เกดิจากการใชส้ารเคมี แต่ยังไม่
รวมผูป่้วยทีอาจไม่ไดเ้ขา้รับการรักษาใน
สถานพยาบาลหรือผูป่้วยจากพิษสะสม
เรื�อรัง ซึงมีการคาดการณ์ว่า จํานวนผูป่้วย
แทจ้รงิแลว้อาจสงูถงึ 200,000 – 400,000 
คนตอ่ปี5  

สารเคมกีําจดัศตัรูพชืตกคา้ง: วกิฤตใน
ระบบอาหารไทย 

 ปัญหาและพษิภัยจากสารเคมกํีาจัด
ศัตรูพืชมไิดส้่งผลต่อเกษตรกรเท่านั�น แต่
ยังรวมถงึผูบ้รโิภคดว้ย เนืองจากการบรโิภค
ผักและผลผลิตทีมีสารเคมีตกคา้ง ดัง
รายงานการตรวจเลือดในเกษตรกรและ
ผู บ้ ริ โ ภค ใน จั งห วั ด เ ชีย ง ให ม่  พ บว่ า
เกษตรกรและแม่บา้นมีสารเคมีตกคา้งใน
ระดับไมป่ลอดภัยและเสียงรวม 75% สว่น
ในกลุ่มผูบ้รโิภคทีรวมถงึนักเรียน บุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ขา้ราชการ นั�นมีสูงถึง 
89.22%6  ซึงสาเหตุหลักของความ
แตกต่างนี�อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรมี
ตัวเลือกในการบริโภคอาหารทีปลอดภัย
มากกวา่ผูบ้รโิภคทัวไป  

รายงานดั งกล่าวมีนัยสํ าคัญต่อ
ปัญหาสุขภาพของคนไทยทัวประเทศทีไม่
อาจหลกีเลียงการบรโิภคอาหารทีมสีารเคมี
ตกคา้งได ้ผลการสํารวจการตกคา้งของ
                                                           
3 กองระบาดวทิยา กระทรวงสาธารณสขุ 
www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?dc
ontent=situation&ds=47       
4 รายงานจากปี 2550 มีจํานวนผู้ ป่วยมากกว่าสถิตขิอง
สํานกัระบาดวิทยาในปีเดียวกนัถงึ 6 เทา่ (1,452 ราย)   
5 แผนงานวิจยัและพฒันานโยบายสาธารณะเพื�อสขุภาพ
และระบบการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ สถาบนัวจิยั
ระบบสาธารณะสขุ,  2548 
6  จากกลุ่มเกษตรกรและแม่บ้าน 924 คน และผู้บริโภคทั�วไป 
1,412 คน, แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภยั, สํานกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่ 2551 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักผลไมย้ังชี�ถ ึง
ว ิกฤตความปลอดภัยดา้นอาหารอย่าง
ชัดเจน ระหว่างปี 2543-2546 สํานักงาน
คณะกร รมการอาหารและยา  ร่ วมกั บ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7 ไดทํ้าการ
สํารวจผักสดในกรุงเทพและปรมิณฑล 359 
ตัวอย่าง8 และพบว่าอัตราการพบสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชตกคา้งในผักทีมเีครืองหมาย
ปลอดสารพษิและผักทีไม่มเีครืองหมายคอื 
51.8% และ 63.7% ตามลําดับ ซึงสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชทีพบลว้นมีความอันตราย
รา้ยแรงมาก9 ส่วนผักในหา้งสรรพสินคา้
ซูเปอร์มาร์เก็ตทีมีการบรรจุหีบห่ออย่าง
มดิชดิก็มีสัดส่วนสารเคมีตกคา้งทีเกนิค่า
มาตรฐานความปลอดภัยอยูเ่ชน่กัน10   

สารเคมกีําจดัศตัรพูชืเพิ�มความเสี�ยงตอ่
โรครา้ย 

ตั �งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา โรคมะเร็ง
กลายเป็นสาเหตุทีก่อใหเ้กิดการเสียชีวติ
มากเป็นอันดับหนึงของประเทศ11 แซงหนา้
เอดส ์โรคหัวใจ และอุบัตเิหตุบนทอ้งถนน 
และมีการประมาณจํานวนผูเ้สียชีวติอยู่ที 
55,000 คนตอ่ปี12 สารเคมกํีาจัดศัตรูพชืที
ตกคา้งอยู่ในอาหารเป็นหนึงในเป็นปัจจัย
เสียงสําคัญทีกอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็งและปัญหา
ทางสขุภาพต่างๆซึงนําไปสูก่ารเสยีชวีติได ้
งานวจัิยของแคนาดาในปี 2547 พบว่า13 
สารเคมกีาํจดัแมลงกลุม่คารบ์าเมท และ
สารเคมีกําจดัวชัพืชในกลุ่มฟีนอกซี�
(carbamate and phynoxy herbicide) 
เช่น  คาร์โบฟูร าน  เมโทมิล  คาบาริล 

                                                           
7 การสํารวจปริมาณสารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชตกค้างใน
ผกั พ.ศ. 2543-2546, วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 
เม.ย.-มิ.ย. 2549 
8 โดย 166 ตวัอย่างมีเครื�องหมายผกัปลอดสารพิษ 
9 สารที�พบมากที�สดุคือ ไซเพอเมตริน ,เอ็นโดซลัแฟน (เลิกใช้
ยกเว้นชนิดแคปซูล),เมธามิโดฟอส (เลิกใช้), เมโทมิล  
10 ความไม่ปลอดภยัด้านอาหารของผู้บริโภค จ.เชียงใหม่, 
สถาบนัชมุชนเกษตรกรรมยั�งยืน,  พ.ค. 2553 
11 อําพล จินดาวฒันะ  “พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาติกบัอปท.” ใน
การประชมุสมัมนาสายสมัพนัธ์สาธารณสขุท้องถิ�น, 2551 
โดยสงัเคราะห์จาก มรณะบตัร, สํานกัระบาด (ท้องร่วง), 
คาดประมาณ (เอดส์)  
12 Thailand Health Profile 2005-2007, edt. Suwit 
Wibulpolprasert 
13 Pesticide Systemic Literature Review, The Ontario 
College of Family Physicians, 2004 



 

อําพล จินดาวฒันะ, 2551 

สามารถก่อใหเ้กดิมะเร็งปอด สารเคมกีลุม่
ออรก์าโรฟอสเฟต (organophosphates) 
เชน่ คลอไพรฟีอส ดอิาไซนอน ไดคลอวอส 
สามารถกอ่มะเร็งสมองและมะเร็งเม็ดเลอืด  

ส่วนสารเคมีเกษตรทีนับว่ามีพิษ
เฉียบพลันนอ้ยกว่ายังก่อใหเ้กิดโรครา้ย
หลายประการเช่น สารเคมกีลุ่มไพรทิรนิ 
(pyrethrine) สามารถก่อใหเ้กดิความ
ผิดปรกติทางจิตประสาท โครโมโซม
ผิดปรกติ และทําใหเ้ด็กทารกในครรภ์
เติบโตชา้ไดแ้มว้่ากระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมรกิาไดร้ะบวุา่สารเคมกีลุม่นี�อาจจะ
ปลอดภัยต่อมนุษยท์ีสุดในจําพวกสารเคมี
กําจัดแมลง14  สารเคมไีกลโฟเซต
(glyphosate) และสารในกลุ่มกลูฟา
สเินท (glufasinate) สามารถทําใหเ้กดิ
ความพกิารแต่กําเนิดหรือการแทง้ได ้และ
สารเคมีในกลุ่มฟินอกซิล (phenoxyl) 
เชน่2,4-D นั�นสามารถกอ่ใหเ้กดิมะเร็งตอ่ม
นํ�าเหลอืง นอกเหนือจากนี�ยังมรีายงานการ
วจัิยวา่สารเคมกํีาจัดศัตรูสะสมอาจเกียวขอ้ง

                                                           
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrethrin  

กับการเกดิโรคเบาหวานชนดิที 215 และโรค
พารค์นิสนัอกีเชน่กัน16 

การแกปั้ญหาสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช
ควรเป็นวาระสําคัญของประเทศ โดยตอ้ง
ร่วมกันขับเคลือนใหม้ีการออกนโยบาย 
กฎหมาย และมาตรการทีจะทําใหร้ะบบ
เกษตรและอาหารของประเทศคํานึงถึง
สขุภาพและสิงแวดลอ้ม และสามารถเขา้ถงึ
อาหารไดอ้ย่างพอเพียงและปลอดภัย 
เพราะนีเป็นสทิธขิั �นพื�นฐานทีประชาชนทุก
คนพงึไดรั้บ 

                                                           
15 http://www.ens-newswire.com/ens/jan2008/2008-01-
25-04.html  
16 http://www.barchester.com/Healthcare-
News/Pesticide-exposure-%27increases-
Parkinson%27s-risk%27/376/4139  

มะเร็งสูงเป็น

อันดับ 1 


