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สารเคมีกาํจดัศตัรูพชื ???

ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความมัน่คงทางอาหาร

ตอ้งพึง่พา
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คําตอบจากการวิจยั

ไม่จริง และมทีางเลือกอื่นที่ดกีว่า
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• ผลผลติใกลเ้คยีงกนั
• ใหผ้ลผลติมากกวา่ในปีแหง้แลง้
• ทําใหด้นิอดุมสมบรูณก์วา่ -> ยัง่ยนื
• ใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ 45 %
• ลดกา๊ซโลกรอ้น ดกีวา่ 40 %
• กําไรมากกวา่ 94 %
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คําตอบจากปราชญช์าวบา้น

ทางเลือกอื่นทาํได้จริง
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ผลดีอื่นๆทีย่งัไม่ไดน้บั

สขุภาพ
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European Parliament study 
shows health benefits of Hazard-

Based Cut off criteria

• Significant economic benefits

• 26 billion Euro spent on pesticide-related 
cancer deaths.

(www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22471)
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มัน่คง...แบบแคละแกรน

เกษตรเคม.ี..
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โรคทีส่ัมพนัธ์กบัสารเคมเีกษตร

• มะเร็งสมอง

• มะเร็งเตา้นม

• มะเร็งเมด็เลือดขาว

• มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง

• โรคจิต โรคระบบ

ประสาท

The Ontario College of Family Physicians (2004),   Kegan Owens et al (2010)

• สมองเสื่อม, พาร์กินสนั

• หอบหืด

• ทารกในครรภไ์ม่เติบโต

• การแทง้ลกู

• พิการแต่กาํเนิด, ออติสติก

• เบาหวาน

• อสุจิพิการ
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• มะเรง็

• ซึมเศร้า

• จอตาลอก

• โรคระบบประสาท

• หอบหืด

• เบาหวาน

Agricultural Health Study

National Cancer Institute, 
National Institute of Environmental Health Sciences 
Environmental Protection Agency (EPA)

ศกึษา > 90,000 คน

http://aghealth.nci.nih.gov/
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มะเร็งทีส่มัพนัธก์บัสารเคมเีกษตร

• มะเร็งสมอง

• มะเร็งเตา้นม

• มะเร็งเมด็เลือดขาว

• มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง

• มะเร็งลาํไสใ้หญ่

• มะเร็งไขกระดูก

• มะเร็งรังไข่

• มะเร็งตบัอ่อน

• มะเร็งไต

• มะเร็งเนื้อเยือ่อ่อน

• มะเร็งกระเพาะ

• มะเร็งอณัฑะ ต่อมลกูหมาก

• มะเร็งปอด

(The US President’s cancer panel, 2010)
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มะเร็ง

เมด็เลือดขาว

พนิิจ ฟ้าอาํนวยผล 2547
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ความเคลือ่นไหวระดบันานาชาติ

ถอดบทเรยีน
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ความเคลือ่นไหวระดบันานาชาติ

• FAO
• EU
• Sweden
• Denmark
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FAO
Highly Hazardous Pesticides, 

HHP
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FAO

• the FAO Council, 131st session in 2006, 

• New Initiative for Pesticide Risk Reduction
2007

(http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-

sitemap/theme/pests/code/hhp/en/)
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FAO/WHO Joint Meeting on 
Pesticide Management (JMPM)

1. classes Ia or Ib of the WHO  or
2. carcinogenicity Categories 1A and 1B of the Globally 

Harmonized System on Classification and Labelling of 
Chemicals (GHS); or

3. mutagenicity Categories 1A and 1B of the GHS; or
4. reproductive toxicity Categories 1A and 1B of GHS; or
5. listed by the Stockholm Convention (Annexes A and B, 

and D); or
6. listed by the Rotterdam Convention (Annex III); or
7. listed under the Montreal Protocol; or
8. high incidence of severe or irreversible adverse effects 

on human health or the environment. 

(http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-

sitemap/theme/pests/code/hhp/en/)
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• The JMPM explicitly noted that risk 
reduction from HHPs could include a 
progressive ban of these compounds

(http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-

sitemap/theme/pests/code/hhp/en/)
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บทเรยีน EU
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New Regulation Objectives
• Reduce risks and impacts

– On human health
– On the environment

• Promoting
– The use of IPM
– The use of alternative techniques
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กฎระเบยีบใหม ่ EC Regulation 
No.1107/2009

• ค.ศ. 2009  
• บงัคบัใช ้ 14 มถินุายน ค.ศ. 2011
• ความปลอดภยัของ สารสําคญั และสาร
อืน่ๆทีผ่สมเขา้ไปดว้ย เชน่ synergists, 
safeners, co-formulants & adjuvants

• เกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งใหม.่..
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Hazard-Based Cut off criteria
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Hazard-Based Cut off criteria
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EU

• Before 1993  =  1,000 substances

• Now    412    approved
74     on-going
770   not approved
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European Parliament study 
shows health benefits of Hazard-

Based Cut off criteria

• Significant economic benefits

• 26 billion Euro spent on pesticide-related 
cancer deaths.

(www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22471)
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บทเรยีนประเทศเดนมารค์
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เกณฑก์ารตดัสนิ

1. Highly Toxic
2. Leaching potential
3. Persistent
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Re-evaluation of pesticides. 

• The re-evaluation had as a 
consequence that more than 
40% of all pesticides were 
withdrawn between 1986-97.

Danish Institute of Agricultural Sciences
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เกณฑก์ารพจิารณาของไทย

ข้อเสนอ
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ขอ้เสนอ ระบบของไทย ทีค่วรเป็น

หลกัการ
• มุง่ปกป้องสขุภาพคน (+คนไขท้ีไ่มม่แีรง
มาเสนอความเห็น, คนรุน่ตอ่ไป)

• มุง่ปกป้องสิง่แวดลอ้ม (+สิง่มชีวีติอืน่ๆ ที่
ไมม่สีทิธิ ์vote)

• ใชข้อ้มลูหลกัฐานและมาตรฐานสากล
 Precautionary Principle
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Cut-off criteria

1. มพีษิสงู
2. มพีษิเรือ้รัง
3. มพีษิตอ่สิง่แวดลอ้มและสะสม
ยาวนาน
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เกณฑ์ คาํอธิบาย

1-ความเป็นพษิเฉียบพลัน(Acute toxicity) ประเภทใดประเภทหนึ่ง

WHO Ia
Extremely hazardous (Class 1a) according to World 

Health Organisation

WHO Ib
Highly hazardous (Class 1b) according to World 

Health Organisation

H330
‘Fatal if inhaled’ hazard classification according to the 

Globally Harmonised System (GHS)
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2-ผลกระทบระยะยาว (Long term effects) อย่างใดอย่างหนึ่ง

EPA carc Human carcinogen according to EPA

IARC carc Human carcinogen according to IARC

EU GHS carc(1A, 1B) Known or presumed human carcinogens (1A or 1B) according to EU GHS Regulation

1272/2008/EC

EPA prob likel carc Probable/ Likely carcinogen according to EPA

IARC prob carc Probable carcinogen according to IARC

EPA poss carc Possible carcinogen according to EPA

IARC poss carc Possible carcinogen according to IARC

EU GHS carc (2) Suspected human carcinogen (Cat. 2) according to EU GHS Regulation 1272/2008/EC

EU GHS muta (1A, 1B) Substances known to induce heritable mutations or to be regarded as if they induce

heritable mutations in the germ cells of humans. Substances known to induce heritable

mutations in the germ cells of humans’ (Category 1A or 1B) according to EU

Regulation 1272/2008/EC

EU GHS repro (1A, 1B)
Known or presumed human reproductive toxicant according to EU GHS Regulation 

1272/2008/EC

EU EDC (1,2) or C2 & 

R2 GHS

Endocrine disruptor or potential endocrine disruptor according to EU Category 1 or 

Category 2 or GHS Cancer 2 AND EU reproductive toxicity
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3- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental toxicity) อย่างใดอย่างหนึ่ง

very bio acc Very bioaccumulative according to REACh criteria (BCF >5000)

very pers water
Very persistent/water according to REACh criteria (Halflife > 60 

days)

very pers water 

sedi

Very persistent in water/sediment according to REACh criteria 

(Halflife > 180 days)

highly toxic 

bees

Hazard to ecosystem services – Highly toxic to bees (<2 

μg/bee) according to U.S. EPA as listed by FOOTPRINT data
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ผลการพจิารณา

สารเคม ี ทีม่คีะแนน ตัง้แต ่1 คะแนน 
ทัง้หมด 154 รายการ

แบง่เป็น
3 = 9  รายการ 
2 =  46 รายการ 
1   =   99 รายการ
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จะนาํโลก หรือ จะตามโลก ?
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Pesticide use, kg active ingredietns pr. ha
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กราฟแสดงปริมาณนําเข้าสารเคมีกาํจดัศตัรพูืช  (พ.ศ. 2537-2550) 

ข้อมลู: สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2537 - 2550
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สรุป

• ความมั่นคงด้านอาหาร...ไม่ใช่แค่มอีาหาร
เพียงพอ

• แต่ต้องเป็นอาหารที่...
–ไม่ทาํลายสขุภาพ
–ไม่ทาํลายสงัคม
–ไม่ล้างผลาญโลก
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จะเกิดขึ้นได ้ถา้...

• ระบบการควบคุมสารเคมีฯ เข้มแขง็


