สธ. ยำ้ จุดยืนแบน 3 สำรเคมีอนั ตรำยทำงกำรเกษตร
เพื่อปกป้องส ุขภำพคนไทย
กระทรวงสาธารณสุ ขย้ าจุ ดยืน แบนการใช้ 3 สารเคมีท างการเกษตร ได้แก่ พาราควอต
คลอร์ ไพริ ฟ อส และไกลโฟเซต เพื่ อ ปกป้ อ งเกษตรกร ประชาชน ไม่ ให้ เจ็ บ ป่ ว ย หรื อ เสี ย ชี วิ ต
จากสารเคมีอันตราย เผยปี 2563 พบผู้ป่วยโรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช จ้านวน 4,933 คน เสียชีวิต
1 ราย

วัน นี (31 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
นายอนุ ทิ น ชาญวีร กู ล รองนายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข พร้อ มด้ ว ย
นายแพทย์ สุ ขุม กาญจนพิ มาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข อธิบดี เลขาธิการ อย. และ รองอธิบดี
ทุกกรม ร่วมแถลงข่าว “สธ.ย้าจุดยืน แบน 3 สารเคมีอันตราย” โดยนายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ขอแสดงจุดยืนในการแบนสารพิษทั ง 3 ชนิด
ตามมติของคณะกรรมการวัตถุอัน ตราย เมื่อวันที่ 22 ตุล าคม 2562 ที่ให้ ห ยุดการใช้ส ารเคมีทาง
การเกษตร ทั ง 3 ชนิ ด ได้ แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟ อส และไกลโฟเซต เพื่ อปกป้ อ ง คุ้ มครอง
เกษตรกร และประชาชน ไม่ให้ เจ็ บป่ว ย หรือเสี ยชีวิตจากสารเคมีอันตรายดังกล่าว ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึนจากใช้สารเคมีทัง 3 ชนิด

-2“กระทรวงสาธารณสุขขอยืนยันว่าจะคัดค้านอย่างเต็มที่และจะคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัย
จากสารเคมีอันตราย ขอให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนมติของคณะกรรมการวัตถุอั นตราย
คิดถึงสุขภาพของพี่น้ องประชาชน ความปลอดภัยของประเทศ และความมั่นคงยั่งยืนของระบบ
เกษตรกรรมในประเทศไทยเป็นส้าคัญ ไม่เอาสารเคมีอันตรายกลับมาท้าร้ายคนไทยอีกต่อไป แม้ว่า
ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขมี 2 คนในคณะกรรมการวัตถุอันตราย แต่จะขอยืนหยัดแบนการใช้
3 สารเคมีอันตรายถึงที่สุด ” นายอนุทินกล่าว
ด้านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ค้านึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นส้าคัญ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
รณรงค์ให้ยุติการใช้สารเคมีอันตราย และให้ความรู้แก่ประชาชน เกษตรกร ผ่านคณะกรรมการจังหวัด
เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร เพื่อให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ลดการ
ปนเปื้ อ นสารเคมี ในสิ่ งแวดล้ อ ม และเกษตรกรปลอดภั ย จากสารพิ ษ ในการท้ า งาน นอกจากนี
กระทรวงสาธารณสุขมี นโยบายชัดเจนว่าในปี 2563 เป็น “ปีแห่งเกษตรอินทรีย์ปลอดโรคประชาชน
ปลอดภัย” ให้ทุกโรงพยาบาลและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปรุงอาหารจากวัตถุดิบ
เกษตรอินทรีย์ให้คนไข้ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายขยายใน 5 ร. คือ โรงพยาบาล
โรงเรียน โรงแรม โรงอาหาร และเรือนจ้า เพื่อให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรค
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒ นายิ่งเจริญ ชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า กรมควบคุมโรค
มีการด้าเนินการเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพเกษตรกร และประชาชนที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต จากสาเหตุการ
ใช้ หรื อ สั ม ผั ส สารเคมี ท างการเกษตรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากข้ อ มู ล การให้ บริ ก ารในหน่ ว ยบริ ก าร
สาธารณสุข ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม พบว่ามีผู้ป่วยจากโรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช จ้านวน 41,941 ราย โดย
ปี 2560 มีผู้ป่วยสูงสุด จ้านวน 10,686 ราย ส่วนปี 2562 พบผู้ป่วยจ้านวน 6,008 ราย ซึ่งจ้านวน
ผู้ป่วยที่ลดลงนั น สอดคล้องกับปริมาณการน้าเข้าสารเคมีที่ลดลงในปี 2562ส้าหรับในปี 2563 (1
มกราคม – 29 สิงหาคม 2563) พบผู้ป่วยโรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช จ้านวน 4,933 ราย โดยพบผู้ป่วย
จากกลุ่มสารก้าจัดแมลง รวมถึงสารคลอร์ไพริฟอส จ้านวน 2,951 ราย กลุ่มสารก้าจัดวัชพืช รวมถึง
สารพาราควอต และไกลโฟเซต มีจ้านวน 889 ราย
ทังนี กระทรวงสาธารณสุ ขได้ ท้างานเชิงรุก ส้ ารวจข้อมู ล สถานการณ์ ก ารใช้ส ารเคมี ทาง
การเกษตรและอาการผิ ดปกติ ในครัว เรือ นที่ มี การใช้ ส ารเคมีท างการเกษตร ผ่ านการส้ ารวจโดย
application อสม. ออนไลน์ และจาก อสม. และหน่วยงานเครือข่าย ในปี 2563 ทังสิน 2,646,260
ครัวเรือน พบมีครัวเรื อนที่ยังคงใช้สารเคมีทางการเกษตรจนถึงปัจจุบันจ้านวน 677,522 ครัวเรือน
(ร้อยละ 25.60) ซึ่งมีสมาชิกที่มีอาการผิดปกติ ได้แก่ มือสั่นร่วมกับเดินเซ (โรคพาร์กินสัน) 12,554
คน , ชาปลายมือ ปลายเท้า 79,645 คน, ผิวหนังอักเสบ 22,569 คน, เนือเน่า 641 คน ไตเสื่อม
(ต้ องท้ าการฟอกไตเป็ น ประจ้ า) 2,349 คน, มะเร็งเม็ดเลื อดขาว 370 คน, มะเร็งต่อมน้ าเหลื อง
922 คน และปั ญ ญาอ่ อ น 1,132 คน นอกจากนี ยั งมี ผู้ เสี ย ชี วิ ต จากพาราควอต จ้ านวน 1 ราย
ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเกิดจากการหกรดระหว่างฉีดพ่นสารดังกล่าว ท้าให้ สารพาราควอต ดูดซึมผ่าน
ทางผิวหนัง และร่างกาย ก่อให้เกิดอาการทางระบบหายใจ

-3นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลจากสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชทุกชนิดมากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งผู้ที่ได้ผลกระทบ
อันดับแรก คือเกษตรกรประมาณร้อยละ 43.2 รองลงมาคือรับจ้างทั่วไปร้อยละ 21.1 โดยพาราควอต
มักส่งผลกระทบต่อปอด ผิวหนัง ไกลโฟเซต ส่งผลกระทบต่อ ต่อมน้าเหลือง ส้าหรับคลอร์ไพริฟอส
ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท และพัฒนาการในเด็ก และจากข้อมูล 4 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจาก
3 สารเคมี ดังกล่าว ประมาณ 2,000 ราย
นายแพ ทย์ โ อภาส การย์ ก วิ น พ งศ์ อธิ บ ดี กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วว่ า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ท้าการตรวจวิเคราะห์สารเคมีอันตรายตกค้างในผักและอาหารในการ
เฝ้าระวังและตรวจสอบสารตกค้างในผักและผลไม้สด จากตลาดในเครือข่าย 41 จังหวัด จ้านวน 154
ตัว อย่ าง ตังแต่เดือ นกุม ภาพั น ธ์ - กรกฎาคม ปี 2563 ตรวจวิเคราะห์ 3 สาร พบคลอร์ไพริฟ อส
ตกค้างอยู่ร้อยละ 13 ไกลโฟเซต ตกค้างร้อยละ 4 ซึ่งสารเคมีเหล่านีจะตกค้างในสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ห่วง
โซ่อาหารและเข้าไปในร่างกายมนุษย์เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว
นายแพทย์ ไพศาล ดั่ น คุ้ ม เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา กล่ า วว่า ส้ า นั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขภาพของ
ผู้บ ริโภค โดยยึดหลัก “ความปลอดภัย ไม่มีการต่อรอง” เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารทังใน
ประเทศและการน้าเข้าจากต่างประเทศ ท้างานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และภาคเอกชน
ในปี 2563 ได้ด้าเนินการเฝ้าระวังเก็บผัก ผลไม้ ในประเทศ ส่งตรวจหาสารพาราควอต และคลอร์ไพริ
ฟอส กว่า 770 ตัวอย่าง โดยในภูมิภ าค เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 692 ตัวอย่างจากแปลงปลูก สถานที่
คั ด บรรจุ ตลาดสด/นั ด ห้ า งสรรพสิ น ค้ า พบคลอร์ ไพริ ฟ อส 14 ตั ว อย่ า ง โดยเฉพาะกะเพรา
พบคลอร์ ไ พริ ฟ อสสู ง เกิ น ค่ า มาตรฐาน 2 ตั ว อย่ า ง ในกรุ ง เทพมหานคร เก็ บ ตั ว อย่ า งจาก
ห้างสรรพสินค้ า 80 ตัวอย่าง พบพาราควอต 8 ตัวอย่าง โดยเฉพาะ คื่นช่าย พบเกินค่ามาตรฐาน
1 ตัวอย่าง ส้าหรับการเฝ้าระวังผัก ผลไม้น้าเข้าจากต่างประเทศ 496 ตัวอย่าง ในจ้านวนนี เป็นผัก
240 ตัว อย่ าง พบคลอร์ไพรีฟ อสตกมาตรฐาน จ้านวน 21 ตัว อย่าง เช่น ปวยเล้ ง คะน้า คื่น ช่ าย
ถั่วลันเตา ผักชี เป็นต้น ส่วนผลไม้ 256 ตัวอย่าง พบคลอร์ไพริฟอสตกมาตรฐาน จ้านวน 5 ตัวอย่าง
ทับ ทิม องุ่น ลูกแพร/สาลี่ และยังพบพาราควอตตกมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง องุ่น บลูเบอร์รี่ เป็นต้น
ทังนี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่ อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ. ศ. 2563
ได้ก้าหนดให้สารพาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 และมีผลบังคับใช้แล้ว
ตังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่ง อย. ในฐานะเลขานุการ ของคณะกรรมการอาหารได้ด้าเนินการ
ต่อเนื่อง ในการเตรียมออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง โดยร่วมหารือ
กับทุกภาคส่วน ยึดหลักการคุ้มครองผู้บริโภค ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และความเท่าเทียมทาง
การค้า ซึ่งคณะกรรมการอาหาร ได้เห็ นชอบ ก้าหนดค่าสารตกค้างเป็นค่าต่้าสุ ดที่ห้ องปฏิบัติการ
สามารถตรวจได้ หรือค่า LOD ขอให้ประชาชนมั่นใจ อย. ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน
เป็นหลัก

-4นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ท้างานร่วมกับ อสม. ทังประเทศโดย อสม. 1 คน ดูแลประชาชน 15 ครัวเรือน สิ่งที่ได้
ด้ าเนิ น การคื อ 1. ชมรม อสม. ทุ ก จังหวัด ยืน ยั น จุด ยื น แบน 3 สาร เช่ น เดี ย วกั บ สถานพยาบาล
ทั่วประเทศ 2. อสม. จะเป็นผู้น้าในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นตัวอย่างเรื่องการท้า
เกษตรอินทรีย์เพื่อลดละเลิกการใช้ 3 สาร 3. อสม.ท้าการส้ารวจการใช้สารเคมีในครัวเรือนร่วมกับ
กรมควบคุ ม โรค เฝ้ าระวัง และให้ ค วามรู้กับ ประชาชน ส้ าหรับ ทิ ศ ทางขั บ เคลื่ อนต่ อไปคื อ อสม.
จะมีบทบาทส้าคัญในต้าบลปรับเปลี่ยนสุขภาพ โดยจะบรรจุเรื่องการท้าเกษตรอินทรีย์และการต่อต้าน
สารพิษ เพื่อจะท้าให้เป็นพลังในการขับเคลื่อน ร่วมกับประชาชน
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิ ต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต เกี่ยวข้องกับ
สารเคมีที่ตกค้างท้าให้สมองในเด็กไม่พัฒนาเท่าที่ควร การที่จะระงับการใช้สารพิษต่างๆ จึงมีความ
จ้าเป็ น นอกจากนี ยังพบการน้ าสารเคมีมาใช้เพื่ อฆ่าตัวตาย หลั งจากการควบคุมการใช้ ข้อมูล ใน
ต่างประเทศ พบว่า อัตราการใช้สารพิษเพื่อฆ่าตัวตายลดลงเกือบร้อยละ 20
“ขอยืนยันว่า จะด้าเนินนโยบายเรื่องการแบน 3 สาร ต่อจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไม่ให้เป็นปัญหาด้านสุขภาพเพราะเป็นสารพิษที่มีอันตราย เรื่องของสุขภาพของประชาชนต้องมาก่อน
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีหน้าที่รักษาโรคอย่างเดียว แต่มีหน้าที่ควบคุม ระงับยับยังปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพ ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยให้น้อยที่สุด”
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
กล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกขอยืนยันว่ายาแผนไทยหรือยาพัฒนาจากสมุนไพร
รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส้าอาง ควรเป็นวัตถุดิบที่ปลูกแบบ
เกษตรอิน ทรีย์ เพื่อคุ้มครองผู้บ ริโภค ผู้ ป่วย ได้ใช้ยาที่มีคุณ ภาพมาตรฐาน นอกจากนีสามารถน้า
ผลิตภัณฑ์ ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เนื่องจากตลาดทังในและต่างประเทศมีความต้องการสมุนไพร
ที่เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมีบทบาทส้าคัญในการ
ดูแลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
มีรายงานว่า สารเคมีอันตรายเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กที่
ล่าช้า จากการพบสารเคมีตกค้างในน้านมแม่ และในขีเทาของเด็ก เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงปัจจัย
เสี่ยงในการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนในอนาคต เพราะปัจจุบันเด็กเกิดใหม่ มีเพียงปีละ 6 แสน
คน เท่านั น และมีแนวโน้ มลดลงต่ อเนื่อง จึงจ้าเป็นที่จะต้องตัดไฟแต่ต้นลม เพื่อให้ เด็กที่เกิดน้อย
เหล่านี อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงทุกด้านรวมถึงสารเคมีอันตรายเหล่านีด้วย
*********************************
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