้
่ วก ับสารรบกวน
ความรูเบื
้ องต
้นเกีย
การทำ�งานของต่อมไร ้ท่อ (EDCs)
่ สาธารณประโยชน์
คูม
่ ือสำ�หร ับองค ์กรเพือ
และผูกำ้ �หนดนโยบาย

แอนเดรี ย ซี . กอร์, PhD
เดวิ ด ครู วส์, PhD
โลเร็ตตา แอล. โดน, PhD
มิ เชล ลา เมอร์ริลล์, PhD, MPH
ฮี เธอร์ พาติ ซาล, PhD
เอมี่ โซตา, ScD, MS
ธ ันวาคม 2014

ความคิ ดริ เริ่ มร่ วมกันระหว่ างสมาคมต่ อมไร้ท่อและ
IPEN เพื่ อสร้างความตระหนักรู เ้ กี่ ยวกับสารรบกวน
การทำ�งานของต่ อมไร้ท่อ
ส ม า ค ม ต่่ อ ม ไ ร้ ้ ท่่ อ ซึ่่� ง ก่่ อ ตั้้� ง ขึ้้ � น เ มื่่� อ ปีี
ค.ศ. 1916 (พ.ศ. 2459) เป็็ นองค์์กรระดับ
ั โลก
ที่่� เก่่ าแก่่ ที่่�สุุด ใหญ่่ ที่่�สุุด และแข็็ งขัันที่่� สุุดในการ
อุุ ทิิศตััวทำำ�งานวิิ จัย
ั เกี่่� ยวกัับเรื่่� องของฮอร์์ โมน
และการปฏิิ บััติิ การด้้า นคลิิ นิิ กในเรื่่� องของ
ต่่ อ ม ไ ร้้ ท่่ อ สม า ค มนี้้ � ป ร ะ ก อ บ ไ ปด้้ ว ย
นัักวิิ ทยาศาสตร์์ แพทย์์ นัักการศึึกษา พยาบาล
และนัักศึึกษา มากกว่่ า 18,000 คนจาก 100
กว่่ าประเทศทั่่�วโลก สมาชิิ กของสมาคมครอบคลุุ มผู้้ ที่
� ่� มีี ความสนใจในเรื่่� องต่่ อมไร้้ท่่อ
� ฐาน ระดัับการประยุุ กต์ ์ ไปจนถึึงผู้้ เ� ชี่่� ยวชาญ ซึ่่�ง
� แต่่ ระดัับพื้้ น
หลากหลายระดับ
ั ตั้้ง
� นำำ�ระดับ
รวมถึง
ึ ผู้้ เ� ชี่่� ยวชาญด้้านผลกระทบทางสุุ ขภาพจากสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs ชั้้น
ั โลก
สมาชิิ กสมาคมต่่ อมไร้้ท่่อจััดว่่ าเป็็ นผู้้ �บุุ กเบิิ กความก้้าวหน้้าทางวิิ ทยาศาสตร์์ ในเรื่่� อง
ต่่ อมไร้้ท่่อ เนื่่� องจากเป็็ นกลุ่่�มแรกที่่� พิิสููจน์ท
์ ราบและยอมรัับว่่ าสารเคมีีจากภายนอก
สามารถเข้้าไปสร้้างผลกระทบต่่ อการทำำ�งานของระบบต่่ อมไร้้ท่่อได้้ สมาคมต่่ อมไร้้ท่่อ
ได้้จั ัดการประชุุ มสาธารณะครั้้ง� แรกเรื่่� อง EDCs ในการประชุุ มประจำำ�ปีีของสมาคมที่่�
� �คััญ
เมืืองซานฟรานซิิ สโกในปีี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) คำำ�แถลงทางวิิ ทยาศาสตร์์ครั้้งสำำ
ของสมาคมในปีี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) เรื่่� อง EDCs ถืือเป็็ นการทบทวนเอกสาร
� ยัังถืือเป็็ นแถลงการณ์์ต่่ อสาธารณะ
เกี่่� ยวกัับ EDCs ที่่� ครอบคลุุ ม เป็็ นฉบัับแรก ทั้้ง
� ากสัังคมการแพทย์์ระหว่่ างประเทศกระแสหลัักที่่� สำำ�คััญ
�
ครั้้งแรกในประเด็็
นนี้้ จ
� นำำ�ระดัับโลกที่่� มีี องค์์กร
IPEN เป็็ นเครืือข่่ ายชั้้น
พััฒนาเอกชนกว่่ า 700 องค์์กร ที่่� ทำำ�งานอยู่่�
ใน ป ร ะ เท ศ กำำ�ลััง พััฒ นา แ ล ะ ป ร ะ เท ศ ช่่ วง
เปลี่่� ย นผ่่ านทางเศรษฐกิิ จกว่่า 100 ประเทศ
IPEN ทำำ�งานเพื่่� อสร้้างและดำำ�เนิิ นนโยบายและ
การปฏิิ บััติิเกี่่� ยวกัับสารเคมีีที่่� ปลอดภััยเพื่่� อคุ้้�มครองสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์และสิ่่� งแวดล้้อม
� ที่่� เรีียนรู้้ �จาก
โดยทำำ�งานผ่่ านการสร้้างศัักยภาพให้้แก่่ องค์์กรสมาชิิ กที่่� ทำ�ำ งานในระดัับพื้้ น
งานของกัันและกััน และทำำ�งานระดับ
ั นานาชาติิ เพื่่� อกำำ�หนดลำำ�ดัับความสำำ�คััญและบรรลุุ
นโยบายใหม่่ ๆ โดยมีีภารกิิ จคืื อ ทำำ�ให้้อนาคตปราศจากสารพิิ ษสำำ�หรัับทุุ กคน
IPEN เข้้าร่่ วมกัับกระบวนการ SAICM เมื่่� อปีี ค.ศ 2003 (พ.ศ. 2546) และความเป็็ น
เครืือข่่ ายระดัับโลกเองได้้ช่่วยการพััฒนากรอบนโยบายระหว่่ างประเทศของ SAICM
ในช่่ วงเริ่่� มก่่ อตั้้ง� เมื่่� อปีี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) IPEN มุ่่�งไปที่่� การผลัักดัน
ั ให้้การพััฒนา
และการดำำ�เนิิ นการตามอนุุ สััญญากรุุ งสตอกโฮล์์มว่่าด้้วยสารมลพิิ ษตกค้้างยาวนาน
(POPs) ให้้มีี ความคืืบหน้้า ปัั จจุุ บัันมีีภารกิิ จรวมไปถึึงการส่่ งเสริิ มการบริิ หารจััดการ
สารเคมีีอย่่ างปลอดภััยผ่่ านกระบวนการ SAICM (ที่่� ซึ่� ง
่ องค์์กรสาธารณประโยชน์์ ได้้มีี
ที่่� นั่่�งในสำำ�นัักงาน SAICM) การขััดขวางการแพร่่ กระจายของสารโลหะหนัักพิิ ษ และ
สร้้างขบวนการเคลื่่� อนไหวเพื่่� ออนาคตที่่� ปราศจากสารพิิ ษ
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กิิ ตติิ กรรมประกาศ
� าก
สมาคมต่่ อมไร้้ท่่อและ IPEN ขอขอบคุุ ณความช่่ วยเหลืือในการจััดทำำ�หนัังสืือเล่่ มนี้้ จ
ทีีมผู้้ เ� ชี่่� ยวชาญของ IPEN ซึ่่�งนำำ�โดย ดร. มีีเรีียล วััตต์์ส (PhD), ดร. โอลกา สปีี แรนสกายา
(PhD) และ ดร. โจเซฟ ดิิ กัันจิิ (PhD) นอกจากนี้้ � IPEN ขอขอบคุุ ณบุุ คคลต่่ อไปนี้้ �
� ว้ ย ได้้แก่่ ทาเดสเซ อเมรา, บีียอร์์น บีีเลอร์์,
ที่่� ให้้ข้อ
้ มููลต่่ างๆ ในการจััดทำำ�หนัังสืือเล่่ มนี้้ ด้
เฟอร์์นัันโด เบญาราโน, อเล็็ กซานดรา เคเตอร์์โบว์์, จายากุุ มาร์์ เชลาตััน, เซเมีีย การ์์บีี ,
มาเรีียนน์์ ลอยด์์-สมิิ ธ, กวิิ นน์์ ลีีอองส์์, แพม มิิ ลเลอร์์, บััสคุุ ท ทัันคััค และอีีกมากมาย
หลายคน
IPEN ขอขอบคุุ ณการสนัับสนุุ นทางการเงิิ นในการผลิิ ตหนัังสืื อเล่่ มนี้้ �จ ากการ
ช่่ วยเหลืื อเพื่่� อความร่่ วมมืื อในการพััฒนาสาธารณะของสวีี เดนผ่่ านสมาคมเพื่่� อ
การอนุุ รัักษ์ธ
์ รรมชาติิ แห่่ งสวีีเดน (The Swedish Society for Nature Conservation:
SSNC) ความเห็็ นในเอกสารฉบัับนี้้ �ไ ม่่ ได้้ส ะท้้อ นความคิิ ดเห็็ นทางการขององค์์ก ร
ผู้้ �ให้้ทุุนแห่่ งใด รวมถึง
ึ SSNC หรืือแหล่่ งทุุ นของเขา

ผู้้�เขีี ยน
ในนามของสมาคมต่่ อมไร้้ท่่ อ บุุ คคลต่่ อไปนี้้ � เ ป็็ นผู้้ �นำำ� ในการพััฒนาเนื้้ �อ หาทาง
วิิ ทยาศาสตร์์ของหนัังสืือเล่่ มนี้้ :�
ผู้้�เขีี ยนนำำ�
แอนเดรีีย ซีี. กอร์์, PhD, มหาวิิ ทยาลััยเท็็ กซััส เมืืองออสติิ น
เดวิิ ด ครููวส์์, PhD, มหาวิิ ทยาลััยเท็็ กซััส เมืืองออสติิ น
โลเร็็ ตตา แอล. โดน, PhD, สมาคมต่่ อมไร้้ท่่อ
มิิ เชล ลา เมอร์์ริิลล์์, PhD, MPH, มหาวิิ ทยาลััยแคลิิ ฟอร์์เนีี ย เมืืองเดวิิ ส
ฮีีเธอร์์ พาติิ ซาล, PhD, มหาวิิ ทยาลััยแห่่ งรััฐนอร์์ทแคโรไลนา
เอมี่่� โซตา, ScD, MS, มหาวิิ ทยาลััยจอร์์จวอชิิ งตััน
ผู้้�แปลและเรีี ยบเรีี ยง
สุุ วรรณา จิิ ตประภััสสร์์
สุุ กรานต์์ โรจนไพรวงศ์์
ดลฤดีี คร่ำำ��ในเมืือง
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คำำ�ปรารภ
ความเข้้าใจทางวิิ ทยาศาสตร์์เกี่่� ยวกัับผลกระทบทางสุุ ขภาพของสารรบกวนการทำำ�งาน
� ในไม่่ กี่่�ปีีมานี้้ �
ของต่่ อมไร้้ท่่อ (Endocrine-disrupting chemicals: EDCs) มีีเพิ่่� มมากขึ้้น
และในปีี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ประเด็็ นนี้้ ไ� ด้้เข้้าสู่่�เวทีีนโยบายว่่ าด้้วยสารเคมีีระหว่่ าง
ประเทศผ่่ านยุุ ทธศาสตร์์การจััดการสารเคมีีระหว่่ างประเทศ (Strategic Approach to
International Chemicals Management: SAICM) ตามที่่� ระบุุ ในภาคผนวก I (Annex I)
SAICM คืือกรอบนโยบายของผู้้ �มีีส่่ วนได้้เสีียหลายฝ่่ายเพื่่� อส่่ งเสริิ มการจััดการสารเคมีี
ที่่� เหมาะสมโดยมีี เป้้ าหมายเพื่่� อสร้้า งความมั่่� นใจว่่ า ภายในปีี พ.ศ. 2563 (2020)
การผลิิ ตและการใช้้สารเคมีีจะเป็็ นไปในทางที่่� ก่่อให้้เกิิ ดผลกระทบอัันไม่่ พึึงประสงค์์อย่่ าง
มีีนััยสำำ�คััญต่่อสิ่่� งแวดล้้อมและสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์ลดน้้อยลง
เพื่่� อสร้้างความตระหนัักรู้้ ร
� ะดัับโลกเกี่่� ยวกัับสารรบกวนการทำำ�งานของระบบต่่ อมไร้้ท่่อ
(EDCs) สมาคมต่่ อมไร้้ท่่อและ IPEN จึึงได้้ร่่วมมืือกัันผลิิ ตและพััฒนาคู่่�มืือ EDCs เล่่ มนี้้ �
� มา คู่่�มืื อเล่่ มนี้้ �เ ป็็ นการดึึงเอาจุุ ดแข็็ งของแต่่ ละองค์์ก รมาแสดงให้้ เห็็ นภาพที่่�
ขึ้้ น
� เกี่่� ยวกัับความเสี่่� ยงต่่ อการได้้รัับสาร EDCs ทั่่�วโลกและความเสี่่� ยง
ครอบคลุุ มมากขึ้้น
ทางสุุ ขภาพ ที่่� แต่่ ละองค์์กรยากที่่� จ ะทำำ�ได้้ โ ดยลำำ�พััง ผู้้ เ� ขีี ยนจากสมาคมต่่ อมไร้้ท่่อ
� หาทางวิิ ทยาศาสตร์์และเกี่่� ยวกัับสุุ ขภาพ, IPEN ให้้ความรู้้ เ� กี่่� ยวกัับนโยบาย
ทำำ�ในส่่ วนเนื้้ อ
ระดัับโลกและมุุ มมองต่่ างๆ จากประเทศกำำ�ลัังพััฒนาและประเทศช่่ วงเปลี่่� ยนผ่่ านทาง
เศรษฐกิิ จ

� ะช่่ วยให้้ผู้้ �กำำ�หนดนโยบายระดัับโลก
เราหวัังว่่ าการจััดทำำ�และการเผยแพร่่ คู่่�มืื อเล่่ มนี้้ จ
� ว่่ า สาร EDCs คืืออะไร
ผู้้ �นำำ�รััฐบาล และองค์์กรสาธารณประโยชน์์ทั่่�วโลกจะเข้้าใจดีีขึ้้น
� ด้้วยว่่ า
และสาร EDCs มีีผลกระทบอะไรต่่ อสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์ เราหวัังมากไปกว่่ านั้้น
ความตระหนัักรู้้ �มากขึ้น
้ � จะทำำ�ให้้มีี โครงการเสริิ มสร้า้ งความรู้้ เ� กี่่� ยวกัับ EDCs มากขึ้น
้ � จะ
มีีการศึึกษาวิิ จัย
ั ใหม่่ เกี่่� ยวกัับผลกระทบของสารเคมีีเหล่่ านี้้ � และจะส่่ งเสริิ มให้้เกิิ ดความ
รู้้ �สึึกต้้องการอย่่ างยิ่่� งที่่� จะนำำ�หลัักการระบบต่่ อมไร้้ท่่อไปใช้้ในการพััฒนานโยบายและ
มาตรการเกี่่� ยวกัับสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs ต่่ อไป

ด้้วยความปรารถนาดีี

นพ. ริิ ชาร์์ด เจ ซานเท็็ น	ดร. โอลกา สปีี แรนสกายา
ประธาน, สมาคมต่่ อมไร้้ท่่อ	ประธานร่่ วม, IPEN
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บทสรุุ ปผู้้�บริิ หาร
ความรู้้ �ทางวิิ ทยาศาสตร์์เกี่่� ยวกัับสารรบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ (endocrine� อย่่ างรวดเร็็ วในช่่ วงไม่่ กี่่�ปีีนี้้ � ตามหลัักฐาน
disrupting chemicals: EDCs) ได้้เพิ่่� มมากขึ้้น
� ่ อสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์ ก็็ มีี งานเขีียนมากขึ้้น
�
ที่่� แสดงถึึงผลกระทบของสารเคมีีกลุ่่�มนี้้ ต่
ที่่� ชี้้ ใ� ห้้เห็็ นว่่ าการพึ่่�งพาวิิ ธีีการทางวิิ ทยาศาสตร์์แบบเดิิ มเพื่่� อประเมิิ นผลกระทบของ
สารเคมีีต่่ อสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์นั้ น
้� ไม่่ เพีี ยงพอแล้้ว เมื่่� อนำำ�ม าใช้้ป ระเมิิ นกัับสารเคมีี
� อาจทำำ�ให้้ เ กิิ ดนโยบายที่่� เป็็ นอัันตรายและเกิิ ด
กลุ่่�ม EDCs และวิิ ธีีการดั ง
ั กล่่ าวนั้้น
ความผิิ ดพลาดได้้

EDCs ตามคำำ�นิิ ยามของสมาคมต่่ อมไร้ ท่
้ ่ อหมายถึึง “สารเคมีี ภายนอก
(ที่่� ไม่่ ใช่่ สารธรรมชาติิ ) หรืื อ สารผสม ที่่�เข้ า้ ไปแทรกแซงการทำำ� งานของ
ฮอร์ ์ โมนในแง่่ มุุมใดแง่่ มุุมหนึ่่�ง” ขณะที่่�ฮอร์ ์ โมนก็็ คืือสารเคมีี ธรรมชาติิ ที่่�
ผลิิ ตขึ้้�นจากเซลล์ ์ภายในต่่ อมไร้ ้ท่่ อที่่�กระจายอยู่่�ตามส่่ วนต่่ างๆ ของร่่ างกาย
ฮอร์์ โมนช่่ วยประสานการพััฒนาของแต่่ ละคนจากเซลล์์เ ดีี ยวที่่� ปฏิิ สนธิิ แล้้ว ให้้
� เยื่่� ออื่่� นๆ
กลายเป็็ นเซลล์์เฉพาะหลายล้้า นเซลล์์ที่่� สร้้างเลืือด กระดููก สมอง และเนื้้ อ
การศึึกษาวิิ จั ย
ั ทางชีีววิิ ทยาเป็็ นเวลานานกว่่ า ศตวรรษได้้พิิ สููจน์์แ ล้้วว่่ า ขณะที่่� แต่่ ละ
เซลล์์พััฒนาไป ความต้้องการฮอร์์โมนที่่� เปลี่่� ยนไปของแต่่ ละอวััยวะจะต้้องการปริิ มาณ
� ๆ และความต้้องการฮอร์์ โมนของแต่่ ละอวััยวะ
ฮอร์์ โมนที่่� เหมาะสมของเฉพาะเวลานั้้น
� เยื่่� อจะปรัับเปลี่่� ยนตามวงจรชีีวิิ ต ฮอร์์ โ มนซึ่่�ง มีีการไหลเวีี ยนด้้ว ยความเข้้ม
และเนื้้ อ
ข้้นระดับ
ั ต่ำำ��จะคอยควบคุุ มการตอบสนองของร่่ างกายต่่ อความต้้องการสารอาหาร
ที่่� ต่่างกััน (เช่่ น หิิ ว อดอยาก อ้้วน เป็็ นต้้น) ฮอร์์ โมนเป็็ นสิ่่� งที่่� จำ�ำ เป็็ นอย่่ างยิ่่� งสำำ�หรัับ
ระบบสืืบพัันธุ์์� และเป็็ นสิ่่� งสำำ�คััญอัันขาดไม่่ ได้้สำำ�หรัับพััฒนาการตามปกติิ ของร่่ างกาย
� เป็็ นระบบหลัักระบบหนึ่่�งในร่่ างกายที่่� มีี
และสมอง โดยภาพรวมระบบต่่ อมไร้้ท่่อ นั้้น
การเชื่่� อมโยงกัับสิ่่� งแวดล้้อม ทำำ�ให้้กระบวนการของร่่ างกายและสุุ ขภาพเกิิ ดการพััฒนา
เกิิ ดการปรัับตััว และการดำำ�รงรัักษาให้้คงอยู่่� หรืือกล่่ าวอีีกนััยหนึ่่�งคืือต่่ อมไร้้ท่่อมีีบทบาท
สำำ�คััญยิ่่� งที่่� จะกำำ�หนดคุุ ณภาพชีีวิิ ตของคน และมีีฮอร์์ โมนหลายชนิิ ดที่่� มีี ความสำำ�คััญ
อย่่ างยิ่่� งที่่� ทำ�ำ ให้้มีีชีีวิิตอยู่่� ได้้
เนื่่� องด้้ว ยระบบต่่ อมไร้้ท่่อมีี บทบาทอย่่ างยิ่่� งในการทำำ�งานด้้า นชีีวภาพและกายภาพ
ที่่� สำำ�คััญๆ ของร่่ างกาย ความบกพร่่ องของระบบต่่ อมไร้้ท่่อ ไม่่ ว่่าจะเกิิ ดที่่� จุุดไหน จึึง
อาจนำำ�ไปสู่่� โรคและความตายได้้ การที่่� สาร EDCs รบกวนระบบต่่ อมไร้้ท่่อของร่่ างกายได้้
� งทำำ�ให้้การทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อหลายอย่่ างรวนขึ้น
� การสััมผััสสารนี้้ จึึ
ดังั นั้้น
้ � มาได้้
� ได้้
สาร EDCs เป็็ นปัั ญหาระดับ
ั โลกและพบได้้แพร่่ หลาย การได้้รัับสารกลุ่่�มนี้้ เ� กิิ ดขึ้้น
� � บ้า้ น ที่่� ทำ�ำ งาน ที่่� ฟาร์์ม ในอากาศที่่� เราหายใจ อาหารที่่� เรากิิ น และน้ำำ�� ที่่� เราดื่่� ม ในจำำ�นวน
ทั้้งที่่
� นัับแสนชนิิ ด อาจจะมีีประมาณ 1,000 ชนิิ ดที่่� มีีคุุณสมบััติิ แทรกแซง
สารเคมีีที่่� ผลิิตขึ้้น
การทำำ�งานของระบบต่่ อมไร้้ท่่อได้้ การเฝ้้ าระวัังทางชีีวภาพ (การวััดปริิ มาณสารเคมีี
� เยื่่� อจากร่่ างกาย) พบว่่ าเกืือบทุุ กคน (เกืือบ 100%) มีีความขััดข้้อง
ในของเหลวและเนื้้ อ
ทางร่่ างกายจากสารเคมีีหนึ่่�งอย่่ างตามที่่� ตรวจวััดได้้จากเลืือด ปัั สสาวะ สายรก และ
่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย

1

� เยื่่� อของร่่ างกาย เช่่ น เนื้้ อ
� เยื่่� อไขมััน (ไขมััน) ตััวอย่่ าง
เลืือดที่่� อยู่่� ในสายรก รวมถึง
ึ เนื้้ อ
�
�
สาร EDCs บางอย่่ างที่่ รู้้จั
� ักกัันทั่่วไป ได้้แก่่ ดีีดีีทีีและยาฆ่่ าแมลงอื่่� นๆ; bisphenol A (BPA)
และ phthalate ซึ่่�งเป็็ นสารเคมีีที่่� ใช้้ในผลิิ ตภััณฑ์์สำำ�หรัับเด็็ ก ผลิิ ตภััณฑ์์ถนอมผิิ ว และ
� นอกจากสาร EDCs
ภาชนะใส่่ อาหาร; และสารหน่่ วงไฟที่่� ใช้้ในเฟอร์์นิิเจอร์์และวััสดุุ ปููพื้้ น
ที่่� รู้้จั
� ักกัันอยู่่� แล้้ว ยัังมีีสาร EDCs หรืื อสารเคมีี ที่่� ต้้องสงสััยอีีกนัับไม่่ ถ้้ว นที่่� ยัังไม่่ เคย
ผ่่ านการทดสอบ
� ค่่ อนข้้างสููงในสภาพแวดล้้อมที่่� มีีการปนเปื้้�อน
การสััมผััสสาร EDCs ที่่� รู้้จั
� ักกัันแล้้วเกิิ ดขึ้้น
อย่่ างในที่่� ที่่� ซึ่่� งมีีสารเคมีีอุุ ตสาหกรรมชะลงสู่่�ดิิ นและน้ำำ�� แล้้ว เข้้า ไปอยู่่� ในจุุ ลิิ นทรีีย์์
สาหร่่ าย และพืืช และย้้ายเข้้าสู่่�อาณาจัักรของสััตว์์ เพราะสััตว์์กิินพืืช และสััตว์์ใหญ่่
กว่่ ากิิ นสััตว์์เล็็ กกว่่า สััตว์์ชั้น
้� บนสุุ ดของห่่ วงโซ่่ อาหารรวมถึึงมนุุ ษย์์จึึงมีีสารเคมีีที่่� อยู่่�ใน
� เยื่่� อเข้้มข้น
สิ่่� งแวดล้้อมดังั กล่่ าวสะสมในเนื้้ อ
้ มากที่่� สุุด
� มีี ความเชื่่� อมโยงกัับ
มีี เหตุุ ผลที่่� ดีี ที่่� จะสงสััยว่่ าการผลิิ ตและการใช้้ส ารเคมีีมากขึ้้ น
อุุ บััติิการณ์์ที่่�สูู งขึ้น
้ � ในความผิิ ดปกติิของเด็็ กที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับสารรบกวนต่่ อมไร้้ท่่อในช่่ วง
20 ปีี ที่่� ผ่่ านมา รวมถึึง ปัั ญหาเกี่่� ยวกัับระบบการสืื บพัันธุ์์�ของผู้้ �ชาย (ภาวะทองแดง
(cryptorchidism), ภาวะรููเปิิดท่่ อปัั สสาวะต่ำำ��กว่่าปกติิ (hypospadias) และโรคมะเร็็ ง
อััณฑะ (testicular cancer) ภาวะที่่� เด็็ กผู้้ ห
� ญิิ งมีีประจำำ�เดืือนเร็็ วผิิ ดปกติิ ตลอดจนโรค
มะเร็็งเม็็ ดเลืือดขาว มะเร็็งสมอง และความผิิ ดปกติิของระบบประสาท (neurobehavioral
disorders) ในขณะเดีียวกััน อุุ ตสาหกรรมการผลิิ ตพลาสติิ กทั่่� วโลกได้้เพิ่่� มปริิ มาณ
การผลิิ ตจาก 50 ล้้านตัันเมื่่� อช่่ วงกลางคริิ สต์ ์ทศวรรษที่่� 1970 มาเป็็ นเกืือบ 300 ล้้านตััน
� อย่่ างมหาศาลจาก
ในปัั จจุุ บััน ส่่ วนยอดขายของอุุ ตสาหกรรมเคมีีทั้้ง� โลกก็็ พุ่่� งสููงขึ้้น
171 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐในปีี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) เพิ่่� มเป็็ นกว่่ า 4 ล้้า นล้้า น
ดอลล่่ าร์์สหรััฐ ในปีี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) สารเคมีีต่่ างๆ เช่่ น สาร polychlorinated
� รวจพบได้้ในเซรุ่่�ม ไขมััน
biphenyls (PCBs), BPA, และพาทาเลต (phthalates) ทุุ กวัันนี้้ ต
และเลืือดจากสายสะดืือของมนุุ ษย์์จากทั่่� วโลก ความจริิ งแล้้วความคิิ ดที่่� ว่่า “การมีีชีีวิิ ต
� ด้้วยสารเคมีี” ที่่� กลุ่่�มอุุตสาหกรรมเคมีีนำำ�มาเผยแพร่่ ในช่่ วงคริิ สต์ท
ดีีขึ้้น
์ ศวรรษ 1930
เป็็ นรากฐานที่่� ทำ�ำ ให้้เกิิ ดการเร่่ งการผลิิ ตสารเคมีีในทั่่�วโลก
� ที่่� ในเรื่่� อง
ช่่ วงสองทศวรรษที่่� ผ่่านมา มีีหลัักฐานทางวิิ ทยาศาสตร์์จากงานวิิ จัย
ั เชิิ งพื้้ น
พัันธุ์์�สััตว์์ป่่าต่่ างๆ ข้้อมููลทางระบาดวิิ ทยาของมนุุ ษย์์ และการวิิ จัย
ั ในห้้องปฏิิ บััติิการ
� เยื่่� อและสััตว์์ตััวแบบ ที่่� ทำ�ำ ให้้เห็็ นว่่ าสาร EDCs ทำำ�ให้้เกิิ ดการเปลี่่� ยนแปลง
จากการเพาะเนื้้ อ
ทางชีีวภาพได้้อย่่ างไร และอาจทำำ�ให้้เกิิ ดโรคได้้อย่่ างไร อย่่ างไรก็็ ตาม นัักวิิ ทยาศาสตร์์
ด้้านต่่ อมไร้้ท่่อในปัั จจุุ บัันนี้้ เ� ชื่่� อว่่ าจำำ�เป็็ นจะต้้องมีีการเปลี่่� ยนวิิ ธีีการทดสอบความเป็็ นพิิ ษ
แบบดั้้ง� เดิิ ม ความเชื่่� อที่่� ยึึดถืื อกัันมาจนทุุ กวัันนี้้ ใ� นการประเมิิ นความเสี่่� ยงของสารเคมีี
� ง้� อยู่่�บนฐาน
คืือ “ความเป็็ นพิิ ษเกิิ ดจากปริิ มาณที่่� ได้้รัับ” เกณฑ์์วิิธีีการทดสอบเหล่่ านี้้ ตั้
ความคิิ ดที่่� มองความสััมพัันธ์ ์เป็็ นเชิิ งเส้้นตรงธรรมดาระหว่่ างปริิ มาณกัับความเป็็ นพิิ ษ
� ำ�มาใช้้
กล่่ าวคืือ ปริิ มาณยิ่่� งมากพิิ ษก็็ ยิ่่� งสููง ปริิ มาณน้้อยพิิ ษก็็ น้อ
้ ย ยุุ ทธศาสตร์์แบบนี้้ นำ
� ต่ำำ��ของสารเคมีีที่่� มองว่่ า “ปลอดภััย” และการทดลองต่่ างๆ ก็็ มุ่่� งไปที่่�
กำำ�หนดปริิ มาณขั้้น
การกำำ� หนดเกณฑ์์สำำ�หรัับความปลอดภััย การทดสอบแบบดั้้ง� เดิิ มเป็็ นการทดสอบ
� ปลอดภััยหากไม่่ ทำำ�ให้้
ใช้้สารเคมีีต่่ อครั้้ง� กัับสััตว์์ที่่� โตเต็็ มวััย แล้้วก็็ สรุุปเอาว่่ าสารนั้้น
�
สััตว์์ทดลองนั้้นเป็็ นมะเร็็ งหรืือตาย
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�
นัับเป็็นเรื่่�องที่่�มีี เหตุุ ผลน่่ าเชื่่� อถืื ออย่่ างยิ่่�งในการที่่�จะตั้้งข้้อสงสัั
ยว่่ า การผลิิ ตและ
� เรื่่�อยๆ ในระยะยี่่�สิิ บปีีที่่�ผ่่ านมานี้้ � เป็็นปัั จจััยที่่�มีี ความสััมพัันธ์ ์
การใช้้สารเคมีี ที่่�มีีมากขึ้้น
� อย่่ างต่่ อเนื่่�องของโรคและความผิิ ดปกติิ ในเด็็ ก รวมถึึง
โดยตรงกัับการเพิ่่�มขึ้้น
โรคและปัั ญหาเกี่่�ยวกัับระบบสืื บพัันธุ์์�ของผู้้�ชาย (เช่่ น ภาวะอััณฑะไม่่ ลงถุุ ง หรืื อที่่�
เรีี ยกกัันว่่ า “โรคทองแดง” (Cryptorchildsm) ภาวะรูู เปิิดท่่ อปัั สสาวะต่ำำ��กว่่ าปกติิ
(Hypospadia) และโรคมะเร็็งอััณฑะ (testicular cancer)) ภาวะที่่�เด็็ กผู้้�หญิิ งมีี ประจำำ�
เดืื อนเร็็ วผิิ ดปกติิ ตลอดจนโรคมะเร็็งเม็็ ดเลืื อดขาว มะเร็็งสมอง และโรคพฤติิ กรรม
ทางประสาทผิิ ดปกติิ
การเปลี่่� ยนกระบวนทััศน์์ของความเชื่่� อที่่� ยึึดถืื อกัันมาเป็็ นสิ่่� งจำำ�เป็็ นเพื่่� อจะได้้ประเมิิ น
ผลกระทบของสาร EDCs ได้้อย่่ างเต็็ มที่่� และเพื่่� อคุ้้�มครองสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์ เช่่ นเดีียวกัับ
ฮอร์์ โ มนธรรมชาติิ สาร EDCs ก็็ อยู่่� รวมกัันไปในร่่ างกายตามการได้้รัับสารจาก
สภาพแวดล้้อมอย่่ างยาวนานหรืื อต่่ อเนื่่� อง สาร EDCs ยัังเหมืือนฮอร์์ โมนธรรมชาติิ
ด้้วยคืือ มีีผลต่่ อการควบคุุ มการทำำ�งานของร่่ างกายได้้ในปริิ มาณที่่� ต่ำ� ำ�มากๆ (โดยปกติิ
คืือ ระดับ
ั ตั้้ง� แต่่ หนึ่่�งส่่ วนต่่ อล้้านล้้านส่่ วนจนถึึงหนึ่่�งส่่ วนต่่ อพัันล้้านส่่ วน) แนวความคิิ ดนี้้ �
� แต่่ ยัังเป็็ นตััวอ่่ อน
มีี ความสำำ�คััญ อย่่ างยิ่่� ง เมื่่� อคำำ�นึึ งถึึง การรัับสารเคมีีกลุ่่�มนี้้ เ� ริ่่� มตั้้ง
� งจำำ�เป็็ น
อยู่่�ในครรภ์์และรัับต่่ อเนื่่� องไปได้้ตลอดวััฏจัักรของชีีวิิ ต การทดสอบแนวใหม่่ นี้้ จึึ
ที่่� จะต้้องสะท้้อนให้้เห็็ นความจริิ งที่่� ว่่า กลุ่่�มสารเคมีี EDCs มีีผลกระทบต่่ อสุุ ขภาพของ
มนุุ ษย์์ แม้้ว่่าในชีีวิิ ตประจำำ�วัันแต่่ ละวัันจะได้้รัับสารเคมีี ดัง
ั กล่่ าวในระดั บ
ั ต่ำำ�� เพีี ยงใด
ก็็ ตาม
แทนที่่� จ ะใช้้วิิ ธีีการทดสอบทางพิิ ษวิิ ทยาแบบเก่่ าจากการสััมผััสสารเพีี ยงครั้้ง� เดีี ยว
� ตอนการประเมิิ น
แนวการตอบสนองต่่ อหน่่ วยปริิ มาณที่่� ได้้รัับโดยใช้้สารเคมีีบริิ สุุทธิ์์ � ขั้้น
� ในธรรมชาติิ ให้้ ใกล้้เ คีี ยงที่่� สุุ ด
� จำำ� เป็็ นต้้องจำำ� ลองสิ่่� ง ที่่� เกิิ ดขึ้้น
ความเสี่่� ยงแบบใหม่่ นั้้น
่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
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แทนที่่� จ ะใช้้ส ารเคมีี บริิ สุุ ทธิ์์ ใ� นการทดลอง เราต้้อ งการรู้้ �ผลกระทบของการได้้รัับ
สารเคมีีหลายชนิิ ดร่่ วมกัันหรืือสารเคมีีผสม เรายัังจำำ�เป็็ นต้้องรัับรู้้ �ด้้วยว่่ าแต่่ ละวััยของ
ชีีวิิ ตจะมีีความเปราะบางเป็็ นพิิ เศษต่่ อการได้้รัับหรืือสััมผััสสาร EDCs โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� ง
� การทดสอบผลของสาร EDCs กัับกลุ่่�มผู้้ �ใหญ่่
ช่่ วงระยะเริ่่� มต้น
้ ของพััฒนาการ ดัังนั้้น
ซึ่่�งเป็็ นบรรทััดฐานในการประเมิิ นความเสี่่� ยงแบบดั้้ง� เดิิ มนั้น
้� อาจไม่่ สามารถนำำ�ผลมา
เทีียบเคีียงกัับการได้้รัับสารของตััวอ่่ อนหรืือทารกในครรภ์์ ได้้

4

1. สถาบั ันวิิ ทยาศาสตร์ ์และ
สุุ ขภาพหลั ักตอกย้ำำ ��ความกั
ความผั ังวล
ัง
วลเรื่่�องสารเคมีี
เรื่่�องสารเคมีี
กลุ่่�ม
กลุ่่�ม
EDC
EDCS
S
ความก้้าวหน้้าอย่่ างมีีนััยสำำ�คััญในการวิิ จัย
ั สารเคมีีที่่� รบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ
หรืือ EDCs ที่่� มีีต่่อสุุ ขภาพ ทำำ�ให้้เกิิ ดความวิิ ตกกัังวลมากขึ้น
้ � ในหมู่่�องค์์กรด้้านวิิ ทยาศาสตร์์
และสุุ ขภาพนานาชาติิ จำำ� นวนหนึ่่�งเมื่่� อไม่่ กี่่� ปีี มานี้้ � สมาคมต่่ อมไร้้ท่่อ เป็็ นองค์์กรแรก
ที่่� แสดงจุุ ดยืื นต่่ อสาธารณะเกี่่� ยวกัับฐานะทางวิิ ทยาศาสตร์์ของสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs
โดยการตีีพิิ มพ์คำ
์ �ำ แถลงด้้านวิิ ทยาศาสตร์์ของ EDCs ในปีี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) (1)
� สมาชิิ กของสมาคมได้้เน้้นย้ำำ�ว่
� ่ ามีีหลัักฐานมากเพีียงพอที่่� จะสรุุ ปได้้ว่่า กลุ่่�มสาร
ในเวลานั้้น
เคมีี EDCs เป็็ นอัันตรายต่่ อสุุ ขภาพของประชาชน ต่่ อมาในปีี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)
สมาคมได้้มีี แถลงการณ์์เรื่่� องหลัักการเกี่่� ยวกัับสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs และการคุ้้�มครอง
สุุ ขภาพของสาธารณชน ต่่ อด้้วยการส่่ งจดหมายไปยัังคณะกรรมาธิิ การสหภาพยุุ โรป
(European Commission) ในเดืือนมีีนาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) และเลขาธิิ การ
SAICM ในเดืือนมิิ ถุุนายนของปีี เดีียวกััน เพื่่� อขอให้้มีีการสนัับสนุุ นการปฏิิ บััติิการบน
� ฐานทางวิิ ทยาศาสตร์์เกี่่� ยวกัับสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs เพื่่� อสร้้างการตระหนัักรู้้ แ
พื้้ น
� ละ
�
ความเข้้าใจเกี่่� ยวกัับสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs ให้้มากขึ้้น
�
นัับแต่่ สมาคมต่่ อมไร้้ท่่อได้้ออกแถลงการณ์์เปิิดตััวครั้้งแรกในปี
ี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)
จำำ�นวนสมาคมทางการแพทย์์ที่่�ออกมาแสดงความห่่ วงใยเกี่่� ยวกัับสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs
� ควบคู่่� ไปกัับงานทบทวนการศึึกษาที่่� เผยให้้เห็็ นถึึงผลด้้านลบ
ในทั่่�วโลกก็็ เพิ่่� มมากขึ้้น
ของสาร EDCs ในการรบกวนการทำำ� งานของฮอร์์ โ มน ในประเทศสหรััฐอเมริิ กา
สมาคมการแพทย์์อเมริิ กััน (American Medical Association) ซึ่่�งเป็็ นองค์์กรวิิ ชาชีีพ
ทางการแพทย์์ที่่� ใหญ่่ ที่่� สุุ ดของประเทศ ได้้ นำำ� เอานโยบายหนึ่่� งมาใช้้ ในเดืื อน
พฤศจิิ กายน ค.ศ.2009 (พ.ศ. 2552) (คืือ D-135.982, ระเบีียบว่่ าด้้วยสารเคมีีที่่� รบกวน

การทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ) โดยเรีี ยกร้้องให้้มีีการปรัับปรุุ ง กฎระเบีี ยบการควบคุุ ม
� ฐานของ “ข้้อ มูู ลที่่� ครอบคลุุ มทั้้ง
� การได้้รัับสารเคมีี ระดั บ
สาร EDCs ให้้ อ ยู่่� บนพื้้ น
ั
ต่ำำ�� และระดัับ สูู ง” * ในเดืื อนเดีี ยวกััน สมาคมสาธารณสุุ ขอเมริิ กา † เรีี ยกร้้อ งให้้ ใ ช้้
� อ
“หลัักการป้้ องกัันไว้้ก่่อนเพื่่� อลดประชากรอเมริิ กัันที่ีี�ต้
้ งสััมผััสสารรบกวนการทำำ�งาน
ของต่่ อมไร้้ท่่ อ” ส่่ วนสมาคมเคมีี อเมริิ กัันก็็ ได้้อ อกแถลงการณ์์น โยบายประจำำ� ปีี
ค.ศ. 2012 - 2015 (พ.ศ. 2555 – 2558) ว่่ าด้้วยการทดสอบการรบกวนการทำำ�งาน

*
†

https://ssl3.ama-assn.org/apps/ecomm/PolicyFinderForm.pl?site=www.ama-assn.org&uri=%2fre-

sources%2fhtml%2fPolicyFinder%2fpolicyfiles%2fDIR%2fD-135.982.HTM

http://www.apha.org/policies-and-advocacy/public-health-policy-statements/policy-databa-

se/2014/07/09/09/03/a-precautionary-approach-to-reducing-american-exposure-to-endocrine-disrupting-chemicals

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
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ของต่่ อมไร้้ท่่อ* โดยเสนอแนะให้้มีีการขยายการให้้การศึึกษาและการวิิ จัย
ั ปรัับปรุุ ง
�
�
�
วิิ ธีีการทดสอบให้้ทัันสมััย รวมทั้้งพััฒนาทางเลืือกอื่่ นๆ ที่่ ปลอดภััยกว่่ า EDCs
องค์์ก รสาธารณสุุ ขระดัับ นานาชาติิ และระดัับ โลกจำำ� นวนหนึ่่� งต่่ างก็็ เรีี ยกร้้อ งให้้มีี
การปรัับปรุุ งนโยบายเกี่่� ยวกัับสาร EDCs เช่่ นเดีียวกััน ในเดืือนกุุ มภาพัันธ์ ์ ค.ศ. 2013
(พ.ศ. 2556) องค์์การอนามััยโลก (World Health Organization: WHO) และโครงการ
สิ่่� งแวดล้้อมแห่่ งสหประชาชาติิ (United Nations Environment Programme: UNEP)
ได้้ร่่วมกัันเผยแพร่่ รายงานสถานการณ์์ด้า้ นวิิ ทยาศาสตร์์ของสาร EDCs ปีี ค.ศ. 2012
(พ.ศ. 2555) † (2) รายงานนี้้ �ไ ด้้สรุุ ปสาระสำำ�คััญของความเข้้าใจในปัั จจุุ บัันเกี่่� ยวกัับ
สาร EDCs และผลกระทบต่่ อสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์แ ละ ได้้แนะนำำ� ให้้ ปรัับปรุุ งการ
ทดสอบและลดการสััมผััสสาร EDCs นอกจากนี้้ ใ� นปีี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) สถาบััน
การศึึกษานานาชาติิ ชื่่�อ Collegium Rammazzini ของผู้้ เ� ชี่่� ยวชาญด้้านอาชีีวอนามััยและ
อนามััยสิ่่� งแวดล้้อมที่่� มีีชื่่�อเสีียงได้้ออกแถลงการณ์์เกี่่� ยวกัับสาร EDCs ต่่ อสหภาพยุุ โรป‡
เรีี ยกร้้อ งให้้ ข ยายขอบเขตของกฎหมาย REACH (Registration, Evaluation,
Authorization and Restriction of Chemicals) คืือกฎหมายว่่ าด้้วยการจดทะเบีียน
การประเมิิ น การอนุุ ญาต และการจำำ�กััดการใช้้สารเคมีีของสหภาพยุุ โรป และรวมเรื่่� อง
� การตััดสิิ นใจกำำ�กัับดููแล
ประเมิิ นหลัักฐานทางวิิ ทยาศาสตร์์ทั้ง้� หมดเข้้ามามากขึ้น
้ � ในขึ้้น
และในปีี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) เช่่ นกัันนัักวิิ ทยาศาสตร์์อิิ สระกลุ่่�มใหญ่่ ร่่ วมกััน
ออกปฏิิ ญญาเบอร์์เ ลย์์ม อนต์์ (Berlaymont Declaration) แสดงความห่่ วงใยเรื่่� อง
สาร EDCs และเรีียกร้้องให้้คณะกรรมาธิิ การสหภาพยุุ โรปปรัับปรุุ งกฎระเบีียบในการ
�
ควบคุุ มสารเหล่่ านี้้ §� ปฏิิ ญญาฉบัับนี้้ มีีนัักวิ
ิ ทยาศาสตร์์ร่่วมลงนามเกืือบ 100 คน จาก
19 ประเทศ รวมถึง
ึ ชิิ ลีี จีีน สาธารณะรััฐ เช็็ ก แมกซิิ โก แอฟริิ กาใต้้ และประเทศสมาชิิ ก
แห่่ งสหภาพยุุ โรปอีีกหลายประเทศ
ตััวอย่่ างข้้างต้้นเป็็ นรายละเอีี ยดคร่่ าวๆ และยัังไม่่ ได้้รวมเอาแถลงการณ์์ที่่�ออกโดย
แพทยสมาคมขนาดใหญ่่ ต่่ างๆ ที่่� กล่่ าวถึึง สาร EDCs ในบริิ บทของสารเคมีี เป็็ นพิิ ษ
ในระดับ
ั จัักรวาลที่่� กว้า้ งออกไป ในเดืือนตุุ ลาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) วิิ ทยาลััย
สููติิ นรีีเวชศาสตร์์ของอเมริิ กา (the American College of Obstetrics and Gynecology)
และสมาคมเวชศาสตร์์ก ารเจริิ ญพัันธุ์์�ของอเมริิ กา (The American Society of
Reproductive Medicine) ได้้ออกแถลงการณ์์ความเห็็ นร่่ วมของคณะกรรมการสอง
� ละลดความเสี่่� ยงจากการได้้
สถาบััน “เรีี ยกร้้อ งให้้มีีป ฏิิ บััติิ การโดยทัันทีี เพื่่� อบ่่ งชี้้ แ
รัับสารในสิ่่� งแวดล้้อ มที่่� มีีพิิ ษ” ¶ (3) ราชวิิ ทยาลััยสููติิ ศาสตร์์แ ละนรีี เวชศาสตร์์แห่่ ง
สหราชอาณาจัักร (The British Royal College of Obstetrics and Gynaecology)
*
†
‡

§
¶
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http://www.acs.org/content/dam/acsorg/policy/publicpolicies/promote/endocrinedisruptors/

2012-05-testing-for-erine-disruption.pdf

http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

http://www.collegiumramazzini.org/download/EDCs_Recommendations(2013).pdf

http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/300200/The_Berlaymont_Declaration_on_

Endocrine_Disrupters.pdf

http://www.acog.org/~/media/Committee%20Opinions/Committee%20on%20Health%20

Care%20for%20Underserved%20Women/co575.pdf?dmc=1&ts=20140912T1804036966

สมาคมเคมี อเมริ ก ันก็ ได ้ออกแถลงการณ์นโยบายประจำ�ปี ค.ศ. 2012 - 2015 (พ.ศ.
2555 – 2558) ว่ าด ้วยการทดสอบการรบกวนการทำ�งานของต่ อมไร ้ท่ อโดยเสนอแนะ
ให้มีการขยายการให้การศึกษาและการวิ จย
ั ปร ับปรุ งวิ ธีการทดสอบให้ท ันสม ัย
รวมทงพ
ั้ ัฒนาทางเลื อกอื่ นๆ ที่ ปลอดภ ัยกว่ า EDCs

ได้้ออกรายงานเรื่่� องผลกระทบด้้านวิิ ทยาศาสตร์์เกี่่� ยวกัับการได้้รัับสารเคมีีระหว่่ างการ
ตั้้ง� ครรภ์์ ค.ศ. 2013* “เพื่่� อบอกสตรีีที่่� กำ�ลัั
ำ งตั้้ง� ครรภ์์หรืืออยู่่� ในช่่ วงให้้นมลููกให้้ทราบ
แหล่่ งที่่� มาและเส้้นทางของการสััมผััสสารเคมีี เพื่่� อพวกเธอจะได้้หาวิิ ธีี ลดอัันตรายที่่�
� กัับลููกในครรภ์์ ได้้เหมาะสม” (4) สุุ ดท้า้ ยคืือ ที่่� ประชุุ มนานาชาติิ ว่่าด้้วย
อาจจะเกิิ ดขึ้้น
สุุ ขภาพและสิ่่� งแวดล้้อ มของเด็็ กได้้อ อกแถลงการณ์์เ ยรููซาเลม ค.ศ.2013 † เรื่่� อง
“พัันธสััญญาเพื่่� อการปกป้้ องสุุ ขภาพของเด็็ กจากอัันตรายทางสิ่่� งแวดล้้อม”
ในขณะที่่� ชุุมชนวิิ ทยาศาสตร์์และการแพทย์์ระดับ
ั โลกยัังคงแสดงความห่่ วงใยอย่่ าง
�
�
�
ต่่ อเนื่่ องเกี่่ ยวกัับสาร EDCs และผลกระทบที่่ อัันตรายต่่ อสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์ นโยบาย
สาธารณะต่่ างๆ จึึงควรตั้้ง� อยู่่�บนหลัักฐานทางวิิ ทยาศาสตร์์ที่่�มีี อยู่่�ล่่ าสุุ ด

*

†

https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/sip37/
http://www.isde.org/Jerusalem_Statement.pdf

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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2. ทำ�ความรู ้จักระบบต่ อมไร ้ท่ อ
ของมนุ ษย แ
์ ละสารเคมี กลุ่ ม
EDCS
I. ข้ ้อมูู ลพื้้�นฐานเกี่่�ยวกั ับระบบต่่ อมไร้ ้ท่่ อของมนุุ ษย์ ์
ระบบต่่ อมไร้้ท่่ อประกอบด้้ว ยกลุ่่�มของต่่ อมต่่ างๆ ที่่� กระจายอยู่่�ทั่่�วร่่ างกายมนุุ ษย์์
� ฮอร์์ โ มนคืือสารเคมีี
(ภาพที่่� 1) แต่่ ละต่่ อมผลิิ ตฮอร์์ โ มนหนึ่่�งชนิิ ดหรืื อมากกว่่ า นั้้น
ธรรมชาติิ ที่่�ผลิิตโดยเซลล์์จำำ�นวนมากภายในต่่ อมแต่่ ละต่่ อม และเมื่่� อถููกปล่่ อยออกมา
สู่่�ระบบไหลเวีียนของเลืือด ฮอร์์ โมนก็็ จะเดิิ นทางผ่่ านไปตามกระแสเลืือดจนกระทั่่�ง
� เยื่่� อหรืืออวััยวะเป้้ าหมาย ณ จุุ ดนั้น
ถึง
ึ เนื้้ อ
้� ฮอร์์ โมนจะไปเชื่่� อมกัับจุุ ดรัับเฉพาะต่่ างๆ
แล้้วกระตุ้้�นการตอบสนอง เช่่ น การผลิิ ตฮอร์์ โมนอีีกชนิิ ดหนึ่่�ง การเปลี่่� ยนแปลงใน
กระบวนการเผาผลาญอาหาร (metabolism) การตอบสนองทางพฤติิ กรรมหนึ่่�งๆ หรืือ
การตอบสนองด้้านอื่่� นๆ จะขึ้น
้ � อยู่่�กัับชนิิ ดฮอร์์โมนแต่่ ละอย่่ างและอวััยวะที่่� เป็็ นเป้้ าหมาย
ต่่ อมไร้้ท่่อบางต่่ อมผลิิ ตฮอร์์โมนชนิิ ดเดีียว ในขณะที่่� บางต่่ อมผลิิ ตฮอร์์โมนหลายชนิิ ด
(ตารางที่่� 1) ยกตััวอย่่ างเช่่ น ต่่ อมพาราไทรอยด์์จะผลิิ ตฮอร์์โมนเดี่่� ยวอย่่ างที่่� รู้้จั
� ักกััน คืือ
ฮอร์์โมนพาราไทรอยด์์ แต่่ ต่่อมพิิ ทููอิิทารีีหรืือต่่ อมใต้้สมองผลิิ ตฮอร์์โมนแปดชนิิ ดหรืือ
� ซึ่่�งรวมถึง
มากกว่่ านั้้น
ึ โพรแลกติิ นและโกรทฮอร์์โมน (ฮอร์์โมนที่่� สร้า้ งการเจริิ ญเติิ บโต)
� ะถููกสัังเคราะห์์และปล่่ อย
โพรแลกติิ นมีีส่่ วนเกี่่� ยวข้้องในการผลิิ ตน้ำำ�� นม ฮอร์์โมนตััวนี้้ จ
�
ออกมาจากต่่ อมใต้้สมองของสตรีีในช่่ วงที่่� กำ�ลัั
ำ งให้้น้ำำ�� นมเด็็ กทารกเท่่ านั้้น
� ตลอดชีีวิิ ต เนื่่� องจากมีีความสำำ�คััญ
ในทางกลัับกััน โกรทฮอร์์ โมนจะถููกสัังเคราะห์์ขึ้้น
� และ
ต่่ อการเจริิ ญเติิ บโตและพััฒนาการในวััยเด็็ กและการสร้้างและซ่่ อมแซมกล้้ามเนื้้ อ
โครงกระดููกสำำ�หรัับวััยผู้้ �ใหญ่่ ความโดดเด่่ นอีีกประการของต่่ อมไร้้ท่่อก็็ คืื อ ต่่ อมไร้้ท่่อ
บางชนิิ ดยัังมีีหน้้าที่่� อื่่�นที่่� ไม่่ ใช่่ ลัักษณะหน้้าที่่� ของต่่ อมไร้้ท่่อด้้วย ตัับอ่่ อนเป็็ นตััวอย่่ าง
ที่่� ดีี ในเรื่่� องนี้้ � ตัับอ่่ อนมีีหน้้าที่่� ผลิิตฮอร์์ โมนอิิ นซููลิิ นที่่� ไหลเวีียนในกระแสเลืือดและเป็็ น
� าลในเลืือดให้้ปกติิ และยัังผลิิ ตเอนไซม์์ช่่วยย่่ อยอาหารที่่� จะส่่ ง
ตััวควบคุุ มระดับ
ั น้ำำ�ต
ตรงไปยัังระบบย่่ อ ยอาหาร ซึ่่�ง เป็็ นส่่ วนที่่� ไม่่ ได้้อ ยู่่� ในระบบต่่ อมไร้้ท่่อ เพราะเอนไซม์์
เหล่่ านี้้ ไ� ม่่ ได้้ถููกปล่่อยเข้้าไปสู่่�กระแสเลืือด เป็็ นที่่� ชััดเจนว่่ าระบบและหน้้าที่่� ของต่่ อมไร้้ท่่อ
มีีความซัับซ้้อนและหลากหลายอย่่ างยิ่่� ง โดยต่่ อมแต่่ ละต่่ อมและฮอร์์โมนแต่่ ละตััวต่่ างมีี
บทบาทพิิ เศษเฉพาะต่่ อสุุ ขภาพและการมีีชีีวิิ ตที่่� ดีี
ตััวอย่่ างตามที่่� กล่่าวมาและข้้อมููลเพิ่่� มเติิ มตามตารางที่่� 1 เป็็ นการเน้้นให้้เห็็ นความสำำ�คััญ
� �ำ เป็็ นอย่่ างยิ่่� งต่่ อสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์ ต่่ อมไร้้ท่่อและฮอร์์โมน
ของระบบต่่ อมไร้้ท่่อ ระบบนี้้ จำ
� ิ ตออกมานั้้น
� ช่่ วยทำำ�ให้้ร่่างกายสามารถปรัับตััวเข้้ากัับการเปลี่่� ยนแปลง
ที่่� ต่่อมเหล่่ านี้้ ผลิ
ทางสิ่่� งแวดล้้อม ทำำ�ให้้ระบบการเผาผลาญสามารถปรัับเปลี่่� ยนการทำำ�งานเพื่่� อตอบสนอง
ต่่ อความต้้องการทางโภชนาการที่่� แตกต่่ างกััน (เช่่ น ความหิิ วโหย การอดอาหาร ความอ้้วน
เป็็ นต้้น) ฮอร์์ โมนและต่่ อมไร้้ท่่อยัังมีีความจำำ�เป็็ นต่่ อระบบสืืบพัันธุ์์�และมีีความสำำ�คััญ
� โดยภาพรวมแล้้ว ระบบต่่ อมไร้้ท่่อ
ต่่ อการพััฒนาทางร่่ างกายและสมองด้้ว ย ดัง
ั นั้้น
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ก็็ คืื อหนึ่่�งในระบบเชื่่� อมประสานหลัักของร่่ างกายกัับสิ่่� งแวดล้้อม เพื่่� อก่่ อให้้เกิิ ดการ
เจริิ ญเติิ บโต การปรัับตััว และการดููแลรัักษาสุุ ขภาพและกระบวนการต่่ างๆ ของร่่ างกาย
เนื่่� องจากบทบาทอัันสำำ�คััญยิ่่� งของระบบต่่ อมไร้้ท่่อต่่ อการทำำ�งานที่่� สำำ�คััญมากหลายอย่่ าง
ทั้้ง� ทางชีีววิิ ทยาและสรีีรวิิ ทยา ความบกพร่่ องใดๆ ที่่� เกิิ ดกัับระบบต่่ อมไร้้ท่่อส่่ วนใดก็็ ตาม
จึึงสามารถทำำ�ให้้เกิิ ดโรคภััยไข้้เจ็็ บหรืือกระทั่่�งการเสีียชีีวิิ ตได้้ ตััวอย่่ างเช่่ นโรคเบาหวาน
ที่่� เกิิ ดจากความบกพร่่ องในการหลั่่�ง หรืื อการทำำ�งานของสารอิิ นซููลิิ น คนที่่� เป็็ นโรค
เบาหวานแบบที่่� หนึ่่�ง (type I diabetes) คืือโรคเบาหวานชนิิ ดที่่� ต้อ
้ งใช้้อิินซููลิิ นหรืื อ
โรคเบาหวานในเด็็ ก หากขาดอิิ นซููลิิ นทดแทนก็็ จะเสีียชีีวิิ ตลงได้้ ฮอร์์โมนอััลดอสเตอโรน
(Aldosterone) ก็็ สำำ�คััญมากกัับชีีวิิ ตเช่่ นกััน และโรคเกี่่� ยวกัับต่่ อมหมวกไตที่่� ส่่งผลกระทบ
ต่่ อการทำำ� งานของอััลดอสเตอโรนก็็ สามารถทำำ�ให้้เ สีี ยชีีวิิ ตได้้ บ่่ อยครั้้ง� ที่่� การหลั่่�ง
ฮอร์์โมนมากหรืือน้้อยเกิิ นไป เช่่ นฮอร์์โมนไทรอยด์์มีีผลรบกวนระบบการเผาผลาญและ
การเปลี่่� ยนแปลงทางสรีีระและระบบประสาทในหลายลัักษณะ ทั้้ง� นี้้ เ� นื่่� องจากไทรอยด์์
� ในแต่่ ละวััน รวมถึึง
ฮอร์์ โ มนมีี บทบาทสำำ�คััญต่่ อระบบเผาผลาญของเซลล์์ที่่� เกิิ ดขึ้้น
การทำำ�งานของสมอง ความผิิ ดปกติิของฮอร์์ โมนในรููปแบบอื่่� นๆ ยัังรวมถึง
ึ ภาวะการ
มีีบุุ ตรยาก ความผิิ ดปกติิด้า้ นการเจริิ ญเติิ บโต ความผิิ ดปกติิด้า้ นการนอน ตลอดจน
� รัังและโรคร้้ายแรงจำำ�นวนมาก ดังั นั้้น
� ฮอร์์ โมนจากต่่ อมไร้้ท่่อต้้องหลั่่�งออกมา
โรคเรื้้ อ
ในปริิ มาณที่่� เหมาะสม และต่่ อมไร้้ท่่ อต้้อ งสามารถปรัับการหลั่่�งของฮอร์์ โ มนเพื่่� อ
ตอบสนองต่่ อสิ่่� งแวดล้้อมที่่� เปลี่่� ยนแปลงไป จึึงทำำ�ให้้ชีีวิิตมีี สุุ ขภาพดีีได้้

ตารางที่ 1 ต่ อมไร้ท่ อที่ สำ �คัญของร่ างกาย
ตำำ�แหน่่ งใน
ร่่ างกาย

ฮอร์์โมนสำำ�คัญ
ั
ที่่�หลั่่�งจากต่่ อม

อยู่่�ใต้้สมอง และ
อยู่่�เหนืือเพดาน
ปาก

1. โกรทฮอร์์โมน
2. ทีีเอสเอช (TSH)
3. เอทีีซีีเอช (ACTH)
4. แอลเอช (LH)
5. เอฟเอสเอช (FSH)
6. โพรแลกติิ น (Prolactin)
7. ออกซีีโทซิิ น (Oxytocin)
8. วาโซเพรสซิิ น (Vasopressin)

1. การเจริิ ญเติิ บโต
2. การเผาผลาญหรืือเมตาบอลิิ ซึึม
3. การตอบสนองต่่ อความเครีียดและ
ภููมิิ คุ้้�มกััน
4. และ 5. ระบบสืืบพัันธุ์์�ทั้้ง� ของชายและ
หญิิ ง
6. การผลิิ ตน้ำำ�� นม
7. การหลั่่�งน้ำำ�� นมระหว่่ างการให้้นมบุุ ตร
และการบีีบตััวของมดลููกระหว่่ างการ
คลอดบุุ ตร
8. ความสมดุุ ลของเกลืือแร่่ (electrolyte)
และความดัันโลหิิ ต

ต่่ อมไพเนีี ยล
(Pineal)

อยู่่�ในสมอง
ระหว่่ างสมอง
สองซีีก

เมลาโทนิิ น (Melatonin)

จัังหวะทางชีีวภาพ 24 ชั่่�วโมงของการหลัับ
การตื่่� นตััว และการทำำ�กิิจกรรม

ต่่ อมไทรอยด์์
(Thyroid)

ทั้้ง� สองด้้านของ
ลำำ�คอส่่ วนล่่ าง

1. ฮอร์์โมนไทรอยด์์
(Thyroid hormones)
2. แคลซิิ โทนิิ น (Calcitonin)

1. การเผาผลาญหรืือเมตาบอลิิ ซึึม
2. ความสมดุุ ลของแคลเซี่่� ยม

ต่่ อมพารา
ไทรอยด์์
(Parathyroid)

อยู่่�ติิ ดกัับต่่ อม
ไทรอยด์์

ฮอร์์โมนพาราไทรอยด์์
(Parathyroid hormone)

ความสมดุุ ลของแคลเซี่่� ยม

ต่่ อมไฮโปทา
ลามััส
(Hypothalamus)

ฐานของสมอง

1. จีีเอชอาร์์เอช (GHRH)
2. ทีีอาร์์เอช (TRH)
3.ซีีอาร์์เอช (CRH)
4. จีีเอ็็ นอาร์์เอช (GnRH)
5. โดพามีีน (Dopamine)

1. การเจริิ ญเติิ บโต
2. การเผาผลาญหรืือเมตาบอลิิ ซึึม
3. การตอบสนองต่่ อความเครีียดและ
ภููมิิ คุ้้�มกััน
4. การเจริิ ญพัันธุ์์�
5. การให้้น้ำำ�� นม (โดพามีีนคืือ prolactin
inhibiting hormone)

ตัับอ่่ อน
(Pancreas)

ท้้อง

1. อิิ นซููลิิ น (Insulin)
2. กลููคากอน (Glucagon)

� าลในเลืือดและ
1. และ 2. การควบคุุ มน้ำำ�ต
สารอาหารอื่่� นๆ

ต่่ อมหมวกไต
(Adrenal)

เหนืือไต

1. กลููโคคอร์์ติิคอยด์์
(คอติิ ซอล) (Glucocorticoids) (cortisol)
2. มิิ นเนอราโลคอร์์ติิ
คอยด์์
(อััลโดสเตอโรน)
(Mineralocorticoids)
(aldosterone)
3. เซ็็ กส์ส
์ เตีียรอยด์์
(DHEA และอื่่� นๆ)

1. การตอบสนองต่่ อความเครีียดและ
ภููมิิ คุ้้�มกััน
2. ความดัันโลหิิ ตและความสมดุุ ลของน้ำำ��
� และ
3. ความเจริิ ญเติิ บโตของกล้้ามเนื้้ อ
กระดููก

รัังไข่่ (สตรีี)
Ovary
(female)

ท้้อง

เซ็็ กส์ส
์ เตีียรอยด์์
การเจริิ ญพัันธุ์์�ในสตรีี
โดยเฉพาะเอสโตรเจนและ
โปรเจสเตอโรน

อััณฑะ (ชาย)
Testis (male)

ถุุ งอััณฑะ

เซ็็ กส์ส
์ เตีียรอยด์์
โดยเฉพาะแอนโดรเจน
(เทสโทสเตอโรน)

ต่่ อมไร้้ท่่อ
ต่่ อมใต้้สมอง
(Pituitary)

ผลกระทบทั่่�วไป

การเจริิ ญพัันธุ์์�ในชาย

จำ�นวนฮอร์โมนในคอลัมน์ที่ สามคื อ “ฮอร์โมนสำ�คัญที่ หลั่ งจากต่ อม” สอดคล้องกับตัวเลขในคอลัมน์ที่ สี่ คือ “ผลกระ
ทบทั่ วไป” ซึ่งบอกถึงการทำ�งานของฮอร์โมนเหล่ านี ้
คำ�ย่ อ - ACTH: adrenocorticotropic hormone; CRH: corticotropin-releasing hormone ; DHEA: dehydroepiandrosterone; FSH:

follicle-stimulating hormone; GHRH: growth hormone-releasing hormone; GnRH: gonadotropin-releasing hormone; LH: luteinizing hormone; TRH: thyrotropin-releasing hormone; TSH: thyroid-stimulating hormone.
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II. สารเคมีี กลุ่่�ม EDCS คืื ออะไร ใช้ ้อย่่ างไร และพบได้ ้ที่่�ไหน
สาร EDCs ได้้รัับการนิิ ยามจากสมาคมต่่ อมไร้้ท่่อ (Endocrine Society หรืือ endocrine.org) ซึ่่�งเป็็ นกลุ่่�มนัักวิิ ทยาศาสตร์์และแพทย์์ที่่�ทำ�ำ งานและประกอบวิิ ชาชีีพในสาขา
ต่่ อมไร้้ท่่อวิิ ทยาระดับ
ั นานาชาติิ ที่่�ใหญ่่ ที่่�สุุด ว่่ าคืือ “สารเคมีีจากภายนอก (ที่่� ไม่่ ใช่่ สาร
ธรรมชาติิ ) หรืือสารเคมีีผสมที่่� ส่่งผลรบกวนการทำำ�งานของฮอร์์โมนในลัักษณะใด
� มากกว่่ า 85,000 ชนิิ ดนั้้น
� อาจเป็็ น
ลัักษณะหนึ่่�ง” (5) ในบรรดาสารเคมีีที่่� ถููกผลิิตขึ้้น
สารเคมีีกลุ่่�ม EDCs อยู่่�หลายพัันชนิิ ด รายการและลัักษณะการใช้้ประโยชน์์สารเคมีี
ที่่� ถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�มสาร EDCs ได้้แสดงไว้้ในตารางที่่� 2 มีีผลิิ ตภััณฑ์์ และกระบวนการ
ผลิิ ตอีีกหลายสิิ บชนิิ ดที่่� มีีสาร EDCs อยู่่�ด้้วย ซึ่่�งมีีจำำ�นวนมากเกิิ นกว่่ าที่่� จะนำำ�มารวมไว้้
ในตารางนี้้ �

ตารางที่่� 2 สาร EDCS บางอย่่ างที่่�รู้้�จัักกัันและลัักษณะการใช้้งาน
ประเภท/วิ ธีการใช้

ตัวอย่ างสาร EDCs

สารกำ�จัดศัตรู พืช

ดีดีที (DDT), คลอร์ ไพริ ฟอส (chlorpyrifos), แอทราซิ น
(atrazine),
2,4-D และ glyphosate

ผลิ ตภัณฑ์สำ�หรับเด็ ก

ตะกั่ ว (lead), พาทาเลต (phthalates), แคดเมี่ ยม
(cadmium)

วัสดุ สัมผัสอาหาร

บี พีเอ (BPA), พาทาเลต (phthalates), ฟีนอล (phenol)

้ ส่ วนอิ เล็ กทรอนิ กสแ
ชิ น
์ ละวัสดุ
ก่ อสร้าง

สารหน่ วงการติ ดไฟที่ เป็ นสารประกอบโบรมีน
(Brominated flame retardants), พีซีบี (PCBs)

ผลิ ตภัณฑ์ดู แลร่ างกายและสายยาง พาทาเลต (Phthalates)
ทางการแพทย์
้ แบคทีเรี ย (Antibacสารต้านเชื อ
terials)

ไตรโคลซาน (Triclosan)

้ ผ้า
สิ่ งทอ เสื อ

กลุ่ มเพอร์ฟลู ออโรเคมิ คอล (Perfluorochemicals)

คำำ�ย่่อ: BPA: bisphenol A; 2,4-D: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; DDT: dichlorodiphenyltrichloroethane; PCBs:
polychlorinated biphenyls

คนและสััตว์์สััมผััสสาร EDCs ได้้จากหลายช่่ องทาง (ตารางที่่� 3) ได้้แก่่ การบริิ โภค
อาหารและดื่่� มน้ำำ�� ผ่่ านทางผิิ วหนััง โดยการหายใจ และผ่่ านจากแม่่ สู่่�ทารกในครรภ์์
� มีีสาร
(ผ่่ านทางสายรก) หรืือจากมารดาสู่่�ทารก (ผ่่ านการให้้น้ำำ�� นม) ถ้้าผู้้ ห
� ญิิ งนั้้น
EDCs ในร่่ างกาย

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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ตารางที่่� 3 ตััวอย่่ างเส้้นทางการสััมผััสกลุ่่�มสาร EDCS ของมนุุ ษย์ ์
เราสััมผััสสาร EDCs
ได้้อย่่ างไร

สาร EDCs มาจากไหน

ตััวอย่่ างสาร EDCs

การบริิ โภค
โดยการกิิ นอาหารหรืือน้ำำ��
ที่่� ปนเปื้้�อน

ขยะอุุ ตสาหกรรม
หรืือสารกำำ�จััดแมลงที่่� ปนเปื้้�อน
ในดิิ นและน้ำำ�� ใต้้ดิิน

พีีซีีบีี (PCBs), ไดออกซิิ น
(dioxins), สารประกอบเพอร์์ฟลููออรีีเนทเต็็ ด (perfluorinated compounds), ดีีดีีทีี
(DDT)

การรัับประทานอาหาร
หรืือดื่่� มน้ำำ�� ที่่� ปนเปื้้�อน

การรั่่�วไหลของสารเคมีี
จากภาชนะบรรจุุ อาหาร
หรืือเครื่่� องดื่่� ม สารกำำ�จััดแมลง
ตกค้้างในอาหารหรืือเครื่่� องดื่่� ม

บีีพีีเอ (BPA), พาทาเลต
(Phthalates), คลอร์์ ไพริิ ฟอส
(chlorpyrifos), ดีีดีีทีี (DDT)

สััมผััสด้้วยผิิ วหนัังและ/
หรืือการหายใจ

เฟอร์์นิิเจอร์์ในบ้้านที่่� เคลืือบด้้วย
สารหน่่ วงการติิ ดไฟ

บีีเอฟอาร์์ (BFRs)

สััมผััสด้้วยผิิ วหนัังและ/
หรืือการหายใจ

สารกำำ�จััดแมลงที่่� ใช้้ในการเกษตร ดีีดีีทีี (DDT), คลอร์์ ไพริิ ฟอส
ในบ้้าน หรืือใช้้เพื่่� อควบคุุ มพาหะ
(chlorpyrifos), วิิ นโคลโซลิิ น
โรคตามสถานที่่� สาธารณะ
(vinclozolin), ไพรีีทรอยด์์
(pyrethroids)

การฉีีดยาเข้้าเส้้นเลืือดดำำ�

สายยางที่่� ใช้้ในการฉีีดยาเข้้า
เส้้นเลืือดดำำ�

การทาผิิ วหนััง

เครื่่� องสำำ�อางบางชนิิ ด ผลิิ ตภััณฑ์์ พาทาเลต (Phthalates),
ของใช้้ส่่วนตััว สารต้้านแบคทีีเรีีย ไตรโคซาน (triclosan),
ครีีมกัันแดด ยารัักษาโรค
พาราเบนส์์ (Parabens), ยาทา
ไล่่ แมลง (insect repellants)

การส่่ งผ่่ านทางชีีวภาพ
ผ่่ านสายรก

ปริิ มาณสะสมในร่่ างกายของ
มารดาจากการสััมผััสสารก่่ อน/
ระหว่่ างการตั้้ง� ครรภ์์

สาร EDCs จำำ�นวนมาก
สามารถส่่ งผ่่ านทางสายรก

การส่่ งผ่่ านทางชีีวภาพ
ผ่่ านน้ำำ�� นมแม่่

ปริิ มาณสะสมในร่่ างกายของ
มารดาจากการสััมผััสสารก่่ อน/
ระหว่่ างการให้้น้ำำ�� นม

สาร EDCs จำำ�นวนมาก
ถููกตรวจพบในน้ำำ�� นม

พาทาเลต (phthalates)

คำำ�ย่่อ: BFR: brominated flame retardant; BPA: bisphenol A; PCBs: polychlorinated biphenyls

การทำำ�ความเข้้าใจว่่ ากลุ่่�มสาร EDCs รบกวนระบบต่่ อมไร้้ท่่อได้้อย่่ างไรจำำ�เป็็ นที่่� จะต้้อง
� ฐานว่่ าฮอร์์ โมนธรรมชาติิ ทำ�ำ งานอย่่ างไรในร่่ างกาย องค์์ประกอบทาง
มีีความเข้้าใจพื้้ น
เคมีีและรููปทรงสามมิิ ติิของฮอร์์ โมนจากต่่ อมไร้้ท่่อแต่่ ละชนิิ ดมีีลัักษณะพิิ เศษเฉพาะ
ในทางกลัับกัันฮอร์์โมนทุุ กชนิิดก็็มีีตััวรัับสััญญาณที่่� จะตอบสนอง (หรืือตััวรัับสััญญาณ)
ซึ่่�งอาจมีีมากกว่่ า 1 ตััว กัับเซลล์์เป้้ าหมาย รููปลัักษณะของตััวรัับสััญญาณแต่่ ละอย่่ างจะ
� ล็็ อกได้้เฉพาะ
สอดรัับไปกัับฮอร์์ โมนของมััน คล้้ายกัับที่่� ลููกกุุญแจ (ฮอร์์ โมน) ดอกนั้้น
� เยื่่� อหรืืออวััยวะต่่ อฮอร์์ โมน
� การตอบสนองของเนื้้ อ
แม่่ กุุญแจ (ตััวรัับสััญญาณ) ตััวนั้้น
� ได้้เ มื่่� อมีีตััวรัับสััญญาณที่่� เซลล์์เ ป้้ าหมายและการกระตุ้้�นตััวรัับสััญญาณ
จะเกิิ ดขึ้้น
จากฮอร์์ โมนที่่� เกี่่� ยวข้้องกััน ความสามารถของฮอร์์ โมนที่่� จะกระตุ้้�นตััวรัับสััญญาณ
� อยู่่�กัับหลายปัั จจััย ซึ่่�งรวมถึึงว่่ ามีีปริิ มาณฮอร์์ โมนที่่� ถููกสัังเคราะห์์และหลั่่�งออกมา
ขึ้้น
จากต่่ อมไร้้ท่่อมากแค่่ ไหน ถููกส่่ งผ่่ านการไหลเวีียนเลืือดอย่่ างไร มีีปริิ มาณที่่� ไปถึึงอวััยวะ
เป้้ าหมายมากน้้อยเพีียงใด และฮอร์์ โมนมีีกำำ�ลัังและสามารถกระตุ้้�นตััวรัับสััญญาณได้้
12
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� ฐานของการส่่ งสััญญาณตามปกติิ ของ
นานเท่่ าไหร่่ คุุ ณสมบััติิ เหล่่ านี้้ เ� ป็็ นลัักษณะพื้้ น
�
ฮอร์์ โมน ซึ่่งสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs สามารถเข้้าแทรกแซง ณ จุุ ดใดจุุ ดหนึ่่�งหรืือทั้้ง� หมด
� ตอนเหล่่ านี้้ ไ� ด้้
ของขั้้น
สาร EDCs มัักจะขััดขวางการทำำ� งานของระบบต่่ อมไร้้ท่่ อโดยการเลีี ยนแบบหรืื อ
การกีีดขวางฮอร์์โมนธรรมชาติิ ในกรณีีที่่� เป็็ นการเลีียนแบบ สาร EDC ตััวหนึ่่�งสามารถ
� ามารถ
� คืือฮอร์์โมน และสิ่่� งที่่� เกิิ ดขึ้น
“หลอก” ให้้ตััวรัับสััญญาณคิิ ดว่่า สาร EDC ตััวนั้้น
้ � นี้้ ส
� มาได้้ ซึ่่�งตามปกติิ จะถููกกระตุ้้�น
กระตุ้้�นตััวรัับสััญญาณและจุุ ดกระบวนการทำำ�งานขึ้้น
โดยฮอร์์ โมนธรรมชาติิ ส่่ วนในกรณีีของการกีีดขวาง สาร EDC ตััวหนึ่่�งจะไปจัับกัับ
� วรัับสััญญาณจะถููกขััดขวางและ
ตััวรัับสััญญาณของฮอร์์ โ มน แต่่ ในกรณีี แบบนี้้ ตัั
ไม่่ สามารถตอบสนองได้้ แม้้จะมีีฮอร์์โมนธรรมชาติิ อยู่่�ก็็ ตาม
ตััวอย่่ างที่่� รู้้จั
� ักกัันดีีที่่� สุุดคืื อ กรณีีการขััดขวางการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อที่่� ผลิิตฮอร์์โมน
เอสโตรเจน ด้้ว ยการขััดขวางการทำำ� งานที่่� ตััวรัับสััญญาณเอสโตรเจน (estrogen
receptors หรืือ ERs) ของร่่ างกาย ในมนุุ ษย์์ทั้ง้� ชายและหญิิ ง ERs จะปรากฏอยู่่�ในเซลล์์
� เยื่่� อหลอดเลืือด และในเนื้้ อ
� เยื่่� อการสืืบพัันธุ์์�
จำำ�นวนมาก ทั้้ง� ที่่� อยู่่�ในสมอง ในกระดููก ในเนื้้ อ
เป็็ นที่่� เข้้าใจกัันว่่ าเอสโตรเจนมีีบทบาทในการสืืบพัันธุ์์�ของเพศหญิิ ง มีีความสำำ�คััญต่่อการ
สืืบพัันธุ์์�ของเพศชายด้้วย แล้้วยัังเกี่่� ยวข้้องกัับการทำำ�งานของระบบประสาท การพััฒนา
และบำำ�รุุงรัักษากระดููก การทำำ�งานของระบบหััวใจและหลอดเลืือด และการทำำ�งานของ
ระบบอื่่� นๆ ในร่่ างกายอีีกมากมายด้้วย ฮอร์์ โมนเอสโตรเจนแบบธรรมชาติิ จะทำำ�หน้้าที่่�
ต่่ างๆ เมื่่� อหลั่่�งออกมาจากอวััยวะเพศ (รัังไข่่ ของเพศหญิิ ง และอััณฑะของเพศชาย)
� เยื่่� อเป้้ าหมาย
ด้้วยการจับ
ั กัับ ERs ที่่� อยู่่�ในเนื้้ อ
� าก
ตััวรัับสััญญาณเอสโตรเจนไม่่ ได้้เ ป็็ นตััวรัับสััญญาณที่่� ถููกขััดขวางในลัักษณะนี้้ จ
� ถึึงแม้้ว่่ากรณีีนี้้ ไ� ด้้มีีการศึึกษามาอย่่ างดีีที่่� สุุดก็็ตาม ตััวรัับสััญญาณ
สาร EDCs เท่่ านั้้น
สำำ�หรัับแอนโดรเจนส์์ (เทสโทสเตอโรน), โปรเจสเตอโรน, ฮอร์์ โมนไทรอยด์์, และอีีก
มากมายหลายตััว ต่่ างถููกขััดขวางการทำำ�งานจากสาร EDCs ได้้เช่่ นเดีียวกััน นอกจากนี้้ �
เนื่่� องจากสาร EDCs ไม่่ ใช่่ ฮอร์์ โมนธรรมชาติิ สาร EDC เพีี ยงตััวเดีี ยวก็็ อาจ
�
สามารถส่่ งผลกระทบต่่ อเส้้นทางการส่่ งสััญญาณของฮอร์์ โมนได้้หลายอย่่ าง ดัังนั้้น
จึึงเป็็ นไปได้้ว่่าสาร EDC เพีียงชนิิ ดเดีียวสามารถรบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อได้้
� ซึ่่�งจะก่่ อผลกระทบอย่่ างกว้้างขวางต่่ อกระบวนการ
สองอย่่ าง สามอย่่ าง หรืือมากกว่่ านั้้น
ทางชีีวภาพที่่� ควบคุุ มการทำำ�งานโดยต่่ อมไร้้ท่่อทั้้ง� หลายที่่� เสี่่� ยงจะได้้รัับอัันตราย
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3. ผลกระทบของสาร EDCS
I. แง่่ มุุมประวั ัติิ ศาสตร์ ์ของสาร EDCS
� อย่่ าง
ตั้้ง� แต่่ ค.ศ. 1940 (พ.ศ. 2483) มีีการผลิิ ตสารเคมีีทั้้ง� ชนิิ ดและปริิ มาณเพิ่่� มขึ้้น
� ใจหรืื อไม่่ ตั้้ง
� ใจ)
มหาศาล สารบางชนิิ ดได้้ถููกปล่่ อยออกมาสู่่�สิ่่� งแวดล้้อ ม ( โดยตั้้ง
การปฏิิ วััติิทางเคมีีนี้้ ไ� ด้้เปลี่่� ยนแปลงระบบนิิ เวศอย่่ างไม่่ สามารถหวนคืืนได้้เลย ซึ่่�งสร้้าง
ผลกระทบรุุ นแรงต่่ อสััตว์์ในธรรมชาติิ และสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์ หนัังสืือเรื่่� อง “ฤดููใบไม้้ผลิิ
อัันเงีียบงััน” (Silent Spring) ของราเชล คาร์์สััน ซึ่่�งตีีพิิ มพ์ ์ในปีี ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505)
�
เป็็ นการเตืือนทางสาธารณะครั้้งแรกถึ
ง
ึ การปนเปื้้�อนสารเคมีีในสิ่่� งแวดล้้อม โดยเฉพาะ
อย่่ างยิ่่� ง สารกำำ�จััดแมลงดีีดีีทีี ว่่ าอาจเป็็ นสาเหตุุ สำำ�คััญที่่� ทำ�ำ ให้้จำ�ำ นวนนกลดลง เนื่่� องจาก
� รืือสารเคมีีอัันตรายชนิิ ดอื่่� นๆ
ไม่่ สามารถสืืบพัันธุ์์�ได้้เพราะสารเคมีีชนิิ ดนี้้ ห
อย่่ างไรก็็ ตาม แม้้ยัังไม่่ มีี ความชััดเจนว่่ าการสััมผััสสารเคมีีคืือสาเหตุุ ที่่�สร้า้ งความเป็็ นพิิ ษ
ให้้กัับมนุุ ษย์์ เว้้นแต่่ ในกรณีี ที่่� มีีการรั่่�วไหลหรืือการปนเปื้้�อนของสารเคมีีจำำ�นวนมาก
นอกจากนี้้ � แม้้ว่่าในปัั จจุุ บัันเป็็ นที่่� ยอมรัับกัันแล้้วว่่ า สารเคมีีและยาบางชนิิ ดสามารถ
ส่่ งผ่่ านทางสายรกได้้ ขณะที่่� เมื่่� อห้้าสิิ บปีี ที่่� แล้้ว เชื่่� อกัันว่่ ารกคืือปราการป้้ องกัันทารก
ในครรภ์์ที่่�กำ�ลัั
ำ งเจริิ ญเติิ บโตจากสิ่่� งแปลกปลอมทุุ กชนิิด แต่่ กรณีีทางคลิิ นิิกเลวร้้าย
�
� เชิิ ง ครั้้งแรกคืือ
�
ที่่� เกิิ ดขึ้น
้ � สองครั้้งได้้
เปลี่่� ยนแปลงและลบล้้างมุุ มมองดัังกล่่ าวไปโดยสิ้้ น
� ว่่ าผู้้ ห
� ครรภ์์ที่่� ได้้รัับยาธาลิิ โดไมด์์ (thalidomide)
การเกิิ ดความตระหนัักขึ้้ น
� ญิิ ง ตั้้ง
� ครรภ์์สามเดืือนแรกมีีความเสี่่� ยงที่่� จะคลอดทารกที่่�
เพื่่� อลดอาการคลื่่� นไส้้ ในระยะตั้้ง
� ชััดว่
�
มีีรููปร่่ างผิิ ดปกติิอย่่ างรุุ นแรง กรณีีนี้้ ชี้้
่ า ทารกในครรภ์์เสี่่� ยงที่่� จะได้้รัับอัันตรายจาก
� � สองคืือ เรื่่� องยาไดอีีธีีลสติิ ลเบสทรอล
ยาที่่� แม่่ ได้้รัับ การค้้นพบที่่� มีี ความหมายมากครั้้งที่่
� ครรภ์์เพื่่� อป้้ องกัันการแท้้ง ลููก ยา DES
(diesthylstilbestrol: DES) ที่่� ให้้กัับหญิิ ง ตั้้ง
มีีคุุ ณสมบััติิ คล้้ายกัับฮอร์์โมนเอสโตรเจนแบบธรรมชาติิ เด็็ กผู้้ ห
� ญิิ งที่่� เคยได้้รัับยา DES
ในขณะที่่� อยู่่�ในท้้องของแม่่ มัักจะเกิิ ดความผิิ ดปกติิในระบบสืืบพัันธุ์์� และบางรายพััฒนา
ไปสู่่�การเป็็ นโรคมะเร็็งที่่� พบยากในระบบสืืบพัันธุ์์�ของกลุ่่�มวััยรุ่่�น เพราะโดยปกติิ มัักจะพบ
ในสตรีีวััยหมดประจำำ�เดืือนไปแล้้ว (6) เนื่่� องด้้วยภาวะการแฝงตััวยาวนานนัับตั้้ง� แต่่ การ
ได้้รัับสาร (ตััวอ่่ อนในครรภ์์) จนถึึงการเป็็ นโรค (ช่่ วงวััยรุ่่�น) ความเชื่่� อมโยงของโรคกัับ
ยา DES จึึงไม่่ ชััดเจนในช่่ วงเริ่่� มต้น
้ อย่่ างไรก็็ ตาม ในการทดลองกัับหนููที่่� ได้้รัับยา DES
ขณะที่่� เป็็ นตััวอ่่ อนในท้้องได้้แสดงให้้เห็็ นถึง
ึ ความผิิ ดปกติิ ในระบบสืืบพัันธุ์์�ของลููกหนูู
เมื่่� อพวกมัันเติิ บโตเต็็ มวััย เมื่่� อความสััมพัันธ์ ์เชิิ งเหตุุ และผลระหว่่ างการได้้รัับยา DES ของ
ตััวอ่่ อนในครรภ์์กัับความผิิ ดปกติิ ในระบบสืืบพัันธุ์์�และโรคมะเร็็ งที่่� เกิิ ดกัับเด็็ กผู้้ ห
� ญิิ ง
� มาได้้ถููกนำำ�มาเชื่่� อมโยงเข้้าด้้วยกัันกัับผลของยา DES ในการทดลอง
ในช่่ วงที่่� เติิ บโตขึ้้น
กัับหนูู นี่่� คืื อจุุ ดที่่� ทำ�ำ ให้้การศึึกษาสารรบกวนระบบต่่ อมไร้้ท่่อถืือกำำ�เนิิ ดขึ้น
้ � มา
� ก็็ พบว่่ าจระเข้้ป่่าอเมริิ กัันในฟลอริิ ดาที่่� ได้้รัับสารไดโคฟอล (dicofol)
ในช่่ วงเดีียวกัันนั้้น
ซึ่่�งเป็็ นยากำำ�จััดแมลงกลุ่่�มออกาโนคลอรีีน (organochlorine pesticide) และยา DDT
ก็็ จั ัดอยู่่� ในสารกลุ่่�มนี้้ � เกิิ ดความผิิ ดปกติิที่่�อวััยวะสืืบพัันธุ์์�และระบบสืืบพัันธุ์์� ส่่ วนที่่� รััฐ
มิิ นิิโซต้้า (สหรััฐอเมริิ กา) เด็็ กนัักเรีียนค้้นพบกบที่่� มีีรููปร่่างผิิ ดปกติิในระหว่่ างการศึึกษา

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
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� �ำ ให้้เห็็ นว่่ าน้ำำ�� เสีียจากภาคเกษตรทำำ�ให้้เกิิ ดมลพิิ ษเรื้้ อ
� รัังได้้ มีี
ธรรมชาติิ สิ่่� งเหล่่ านี้้ ทำ
�
�
�
ตััวอย่่ างอีีกมากที่่ แสดงถึึงความสััมพัันธ์ ์เหล่่ านี้้ และยืืนยัันว่่ าสาร EDCs อื่่ นๆ ทำำ�ให้้เกิิ ด
ความผิิ ดปกติิกัับสััตว์์ในธรรมชาติิ ทุุกประเภท (7)
ไม่่ ใช่่ เรื่่� องแปลกเลยว่่ าการปนเปื้้�อนของสารเคมีี ในสิ่่� งแวดล้้อมมีีการพิิ สููจน์์แล้้วว่่ ามีี
� ะกล่่ าวถึึงในลำำ�ดับ
ผลกระทบต่่ อมนุุ ษย์์ การถกเถีียงเกี่่� ยวกัับเรื่่� องนี้้ จ
ั ต่่ อไป แต่่ หลัักฐานที่่�
ชี้้ ไ� ด้้ตรงที่่� สุุดทั้ง้� ด้้านเหตุุ และผลคืือการเกิิ ดภััยพิิ บััติิหลายเหตุุ การณ์์ที่่�ส่่งผลกว้้างขวาง
� ได้้รัับในปริิ มาณสูู งจน
ซึ่่�ง ทำำ�ให้้มนุุ ษย์์สััมผััสส ารเคมีี ในปริิ มาณที่่� แตกต่่ างกัันไป ทั้้ง
ก่่ อให้้ เ กิิ ดพิิ ษแบบเฉีี ยบพลััน และการได้้รัับในระดัับ ต่ำำ�� ซึ่่� งแสดงลัักษณะอาการ
� รััง ละเอีียดอ่่ อน และใช้้เวลายาวนานกว่่ า ตััวอย่่ างหนึ่่�งคืือการระเบิิ ดของโรงงาน
เรื้้ อ
� ต้้อง
อุุ ตสาหกรรมเคมีีที่่� เมืืองเซเวโซ (Seveso) ประเทศอิิ ตาลีี ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้อ
� าศััยในแถบนั้้น
สััมผััสกัับสารไดออกซิิ นในระดับ
ั ความเข้้มข้น
้ สููง พิิ บััติิภััยทางสารเคมีีอีีกสองตััวอย่่ าง
คืือที่่� เมืืองยููโช (Yusho) ประเทศญี่่� ปุ่่� น (กรณีีสาร PCBs) และที่่� เมืืองยููเช็็ ง (Yucheng)
ประเทศไต้้หวััน (กรณีีสารโพลีีคลอริิ เนตเตท ไดเบนโซฟิิวแรนส์์ (polychlorinated
� นปรุุ งอาหารปนเปื้้�อนที่่� ทำ�ำ ให้้คนจำำ�นวนมาก
dibenzofurans)) ซึ่่�งเป็็ นเรื่่� องเกี่่� ยวกัับน้ำำ�มัั
� อ เด็็ กนัักเรีียนในประเทศอิิ นเดีีย
ได้้รัับอัันตราย และกรณีีน่่ าห่่ วงที่่� เพิ่่� งเกิิ ดไม่่ นานนี้้ คืื
� นปนเปื้้� อนสารโมโนโครโตฟอส (monocrotophos) ซึ่่�งเป็็ น
ได้้รัับสารพิิ ษผ่่ านน้ำำ�มัั
ยากำำ�จััดแมลงศััตรููพืืชในกลุ่่�มออกาโนฟอสเฟส (organophosphate pesticide) เมื่่� อเดืือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ทำำ�ให้้มีี ผู้้ เ� สีียชีีวิิ ตถึึง 23 คน ส่่ วนผลกระทบระยะยาว
ว่่ าสารพิิ ษโมโนโครโตรฟอสจะรบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่ออย่่ างไรบ้้างเป็็ นเรื่่� องที่่�
จะต้้องติิ ดตามผลกัันต่่ อไปแม้้ว่่าเคยมีีงานศึึกษาวิิ จัย
ั กัับหนููและปลาเป็็ นหลัักฐานอยู่่�บ้้าง
�
ก็็ ตามว่่ า สารตััวนี้้ รบกวนการทำำ�งานของฮอร์์ โมนเอสโตรเจน (8,9) อีีกเส้้นทางหนึ่่�ง
ที่่� มัักทำ�ำ ให้้คนสััมผััสสารเคมีีคืือการเกษตรที่่� มีีการฉีีดพ่่ นสารกำำ�จััดศััตรููพืืชตามฤดููกาล
� า้ งภาระให้้แก่่ ร่่างกายของผู้้ �สััมผััส
เป็็ นประจำำ� วิิ ถีีการปฏิิ บััติิที่่�หยั่่�งรากมายาวนานนี้้ สร้
สารเคมีี ไม่่ ว่่าจะเป็็ นคนงานในแปลงเกษตร ผู้้ อ
� ยู่่�อาศััยใกล้้เคีียง ผู้้ บ
� ริิ โภคอาหารจาก
�
�
�
�
พืืชผัักเหล่่ านั้้น และแม้้แต่่ คนในรุ่่�นถััดไป ซึ่่งจะกล่่ าวถึึงเรื่่ องนี้้ ในหััวข้้อต่่ อไป

II. การสั ัมผั ัสสาร EDCS ของรายบุุ คคลและคนรุ่่�นหลั ัง
� ตลอดชีีวิิ ต สรรพสััตว์์และมนุุ ษย์์
การสััมผััสสารเคมีีทางสิ่่� งแวดล้้อมเป็็ นเรื่่� องที่่� เกิิ ดขึ้้น
ทั้้ง� หลายที่่� อาศััยอยู่่� ในสิ่่� งแวดล้้อมซึ่่�งปนเปื้้�อนสารเคมีีต่่ างมีีภาระทางร่่ างกายที่่� ต้อ
้ ง
� เยื่่� อ ของแต่่ ละคนจากการสััมผััสสาโดยตรงอย่่ าง
แบกรัับปริิ มาณสารเคมีี ไว้้ในเนื้้ อ
� สารเคมีีกลุ่่�ม EDCs บางชนิิ ดมีีการ
ต่่ อเนื่่� องตลอดชีีวิิ ตจนค่่ อ ยๆ สะสมพอกพูู นขึ้้น
� เยื่่� อในร่่ างกายไปเรื่่� อยๆ) เมื่่� อมีี
ตกค้้างยาวนานและสะสมอยู่่�ในสิ่่� งมีีชีีวิิ ต (เช่่ น สะสมในเนื้้ อ
� เยื่่� อต่่ างๆ ของมนุุ ษย์์
การตรวจสอบสารกลุ่่�ม EDCs ในเลืือด ไขมััน ปัั สสาวะ และเนื้้ อ
� ลากหลายชนิิ ดสะสมอยู่่�
ผลการทดสอบมัักแสดงให้้เห็็ นมาโดยตลอดว่่ ามีีสารกลุ่่�มนี้้ ห
� ะท้้อนว่่ ามนุุ ษย์์เราได้้รัับสารเคมีี
ในร่่ างกายเป็็ นคนๆ ไปในทั่่�วโลก การวััดผลเหล่่ านี้้ ส
�
กลุ่่�ม EDCs ผ่่ านอาหาร น้ำำ� การซึึมผ่่ านผิิ วหนััง และจากบรรยากาศของโลก ไขมัันเป็็ น
แหล่่ งกัักเก็็ บเฉพาะที่่� สำำ�คััญอย่่ างยิ่่� งของสาร EDCs เนื่่� องจากองค์์ประกอบของสารเคมีี
� แนวโน้้มที่่� จะปรัับตััวละลายได้้ดีี ในไขมััน นอกจากนี้้ แ
� ล้้วการวััดการสะสมของ
เหล่่ านี้้ มีี
สาร EDCs ในร่่ างกายยัังสะท้้อ นให้้ เห็็ นว่่ า ไม่่ ได้้มีี เพีี ยงการสััมผััสสารเคมีี EDCs
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้ เยื่อต่ างๆ ของมนุ ษย ์
เมื่ อมี การทดสอบหาสาร EDCs ในเลื อด ไขม ัน ปัสสาวะ และเนื อ
ผลการทดสอบแสดงให้เห็ นมาโดยตลอดว่ ามี ส าร EDCs หลากหลายชนิ ดอยู่ ใน
คนแต่ ละคนท่ วั โลก

� แต่่ รวมถึึงการสััมผััสสารเคมีี ที่่� ตกค้า้ งอยู่่� นานในสิ่่� งแวดล้้อม เช่่ น
ในปัั จจุุ บัันเท่่ านั้้น
� านานนัับสิิ บๆ ปีี แล้้ว
�
พีีซีีบีี (PCBs) และสารอื่่� นๆ มาตั้้ง� แต่่ อดีีต ซึ่่�งบางครั้้งคนได้้
รัับสารนี้้ ม
นอกเหนืือจากการสััมผััสสารในช่่ วงชีีวิิ ตของตนเองแล้้วยัังมีีมรดกของสาร EDCs ตกค้้าง
มาจากบรรพบุุ รุุษของแต่่ ละคนด้้วย ยกตััวอย่่ างเช่่ น ในระหว่่ างการตั้้ง� ครรภ์์ สารเคมีี
บางชนิิ ดที่่� สะสมอยู่่� ในไขมัันของร่่ างกายแม่่ อาจซึึมผ่่ านสายรกและเป็็ นอัันตราย
ต่่ อตััวอ่่ อนในครรภ์์ที่่� กำำ�ลัังพััฒนา สารกลุ่่�ม EDCs บางชนิิ ดก็็ ถููกต รวจพบในน้ำำ�� นม
� ได้้ นอกจากนั้้น
�
จากอกมารดาและสามารถส่่ งผ่่ านไปยัังทารกที่่� ดููดกิิ นนมแม่่ คนนั้้น
ยัังมีี หลัักฐานใหม่่ ที่่� แสดงให้้ เห็็ นว่่ าสาร EDCs กระตุ้้�นให้้ เ กิิ ดการเปลี่่� ยนแปลงใน
เซลล์์สืื บพัันธุ์์�ได้้ – เป็็ นตััวตั้้ง� ต้้นของเซลล์์สเปิิร์์มและเซลล์์ ไข่่ – ผลกระทบของสาร
� อทำำ�ให้้เกิิ ดการถ่่ ายทอดทางพัันธุุกรรม ไม่่ เพีียงแต่่ สู่่�ลููกของตนเองเท่่ านั้้น
� แต่่ ยััง
กลุ่่�มนี้้ คืื
�
สืืบทอดสู่่�หลาน เหลน และทายาทรุ่่�นต่่ อๆ ไปอีีกด้้วย กล่่ าวอีีกนััยหนึ่่งได้้ว่่า ลููกๆ สามารถ
สืืบทอดผลกระทบในเชิิ งลบที่่� ถููกกระตุ้้�นโดยการสััมผััสสารเคมีีของบรรพบุุ รุุษของตนได้้
� งมีีความสำำ�คััญเป็็ นอย่่ างยิ่่� ง เนื่่� องจากมัันเน้้นย้ำำ�ป
� ระเด็็ นที่่� ว่่า การทำำ�ให้้มีีสารเคมีี
เรื่่� องนี้้ จึึ
� ็ จะ
� เมื่่� อมัันส่่ งผลกระทบต่่ อเซลล์์สืื บพัันธุ์์�แล้้ว มรดกตกทอดนี้้ ก็
อยู่่� ในสิ่่� งแวดล้้อมนั้้น
� ได้้ถููกกำ�ำ จััดหรืือย่่ อยสลายไปแล้้วก็็ ตาม
คงอยู่่�สืืบไปอีีกยาวนาน แม้้ว่่าสารเคมีีนั้้น

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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III. สาร EDCS และ โรคเกี่่�ยวกั ับต่่ อมไร้ ้ท่่ อ
มีีการประมาณการณ์์ ไว้้ว่่า กว่่ า 24% ของความเจ็็ บป่่วยและความผิิ ดปกติิของคนทั่่�วโลก
� มีีสาเหตุุ มาจากปัั จจััย ทางสิ่่� งแวดล้้อม (10) และสิ่่� งแวดล้้อมยัังมีี บทบาทสำำ�คััญ
นั้้น
ถึึง 80% ในการเป็็ นสาเหตุุ ของโรคร้้า ยที่่� คร่่ าชีีวิิ ตมากที่่� สุุ ด ซึ่่� งรวมถึึง โรคมะเร็็ ง
โรคทางเดิิ นหายใจ และโรคเกี่่� ยวกัับหััวใจและหลอดเลืือด (11) เนื่่� องจากการรบกวน
� พร่่ หลายมากที่่� สุุด
การทำำ�งานของระบบต่่ อมไร้้ท่่อเป็็ นรากฐานที่่� ทำ�ำ ให้้คนเป็็ นโรคเหล่่ านี้้ แ
สาร EDCs อาจเป็็ นตััวการหลัักที่่� ทำ�ำ ให้้เกิิ ดโรค อุุ บััติิการณ์์ความผิิ ดปกติิและโรคของ
เด็็ กที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับต่่ อมไร้้ท่่อ รวมถึึงโรคและปัั ญหาที่่� เกี่่� ยวกัับระบบการสืืบพัันธุ์์�ของ
เพศชาย (ภาวะลููกอััณฑะติิ ดค้า้ ง ภาวะรููเปิิดท่่ อปัั สสาวะต่ำำ��กว่่าปกติิ โรคมะเร็็ งอััณฑะ)
ภาวะการเข้้าสู่่�วััยสาวก่่ อนเวลาอัันควร โรคมะเร็็ งเม็็ ดเลืือดขาว โรคมะเร็็ งสมอง และ
� อย่่ างรวดเร็็ ว
โรคพฤติิ กรรมทางระบบประสาทผิิ ดปกติิ โรคทั้้ง� หลายเหล่่ านี้้ ไ� ด้้เกิิ ดขึ้้น
ในช่่ วง 20 ปีีที่่� ผ่่านมา ความชุุ กของโรคที่่� เกี่่� ยวกัับความพิิ การทางด้้านพััฒนาการของ
� จาก 12.84% เป็็ น 15.04% ในระหว่่ าง ค.ศ. 1994 – 2008
เด็็ กในสหรััฐอเมริิ กาเพิ่่� มขึ้้น
(พ.ศ. 2537 – 2551) (12) อััตราการคลอดก่่ อ นกำำ� หนดในประเทศสหรััฐอเมริิ กา
� มากกว่่ า 30% นัับตั้้ง� แต่่ ปีี ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)
อัังกฤษ และสแกนดิิ เนเวีีย ได้้เพิ่่� มขึ้้น
�
� ของความผิิ ดปกติิ ทางระบบประสาท
ซึ่่�งปรากฏการณ์์นี้้ สััมพัั
นธ์ กัั
์ บอััตราที่่� เพิ่่� มขึ้้ น
โรคทางเดิิ นหายใจ และการเสีียชีีวิิ ตในวััยเด็็ ก เช่่ นเดีียวกัับโรคอ้้วน โรคเบาหวานชนิิ ดที่่�
� าลในเลืือดสููงและพบในผู้้ �ป่่วยโรคเบาหวานส่่ วนใหญ่่ ราว 90%
2 (คืือภาวะที่่� ร่่างกายมีีน้ำำ�ต

อัต ราการคลอดก่ อนกำ � หนดในประเทศสหร ฐ
ั อเมริ กา อัง กฤษ
้ มากกว่ า 30 % นับตงแต่
และสแกนดิ เนเวี ย ได ้เพิ่ มขึน
ั้
ค.ศ. 1981
้
่
่
้ ของ
(พ.ศ. 2524) ซึงปรากฏการณ์นี ส ม
ั พน
ั ธก
์ บ
ั อัต ราที เพิ่ มขึ น
ความผิ ดปกติ ทางระบบประสาท โรคทางเดิ นหายใจ และการเสี ยชี วิต
ในว ัยเด็ก เช่ นเดี ยวก ับโรคอ ้วน โรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 และโรคเกี่ ยวก ับ
หัวใจและหลอดเลื อดในว ัยผู ใ้ หญ่
เป็็ นเบาหวานชนิิ ดนี้้ )� และโรคเกี่่� ยวกัับหััวใจและหลอดเลืือดในวััยผู้้ �ใหญ่่ ข้้อมููลจากการ
ศึึกษาโดยใช้้มนุุษย์์ สััตว์์ และเซลล์์ในการศึึกษาทำำ�ให้้พบหลัักฐานจำำ�นวนมากที่่� เชื่่� อมโยง
ถึึงการสััมผััสสารเคมีี EDCs กัับโรคเหล่่ านี้้ � ตลอดจนความผิิ ดปกติิทางสุุ ขภาพในลัักษณะ
อื่่� นๆ ของมนุุ ษย์์ อััตราการเพิ่่� มของโรคจากระบบต่่ อมไร้้ท่่อขนานคู่่�ไปกัับการเพิ่่� มขึ้น
้ � ของ
�
การผลิิ ตสารเคมีี การผลิิ ตพลาสติิ กของโลกเพิ่่� มขึ้้นจาก 50 ล้้านตัันในช่่ วงกลางทศวรรษ
1970 (ราว พ.ศ. 2513) เป็็ นเกืือบ 300 ล้้านตัันในปัั จจุุ บััน แนวโน้้มลัักษณะเดีียวกัันนี้้ �
เกิิ ดขึ้น
้ � กัับแหล่่ งกำำ�เนิิ ดทางเคมีีอื่่� นๆ ด้้วย ไม่่ ว่่าจะเป็็ นสารกำำ�จััดแมลงศััตรููพืืช สารหน่่ วง
การติิ ดไฟ ตััวทำำ�ละลาย และสารลดความตึึงผิิ ว ยอดขายของอุุ ตสาหกรรมเคมีีทั่่�วโลก
เพิ่่� มขึ้น
้ � อย่่ างรวดเร็็ ว จาก 171,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐใน ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) เป็็ น
� ละ
4,000,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐใน ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) (13) สารเคมีีเหล่่ านี้้ แ
สารเคมีีชนิิ ดอื่่� นๆ เช่่ น พีีซีีบีี (PCBs), บีีพีี เอ (BPA), และพาทาเลต (phthalates)
ถููกตรวจพบทั้้ง� ในเซรุ่่�ม ในไขมััน และในเลืือดจากสายสะดืือของมนุุ ษย์์ (14-16)
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ขณะที่่� ความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างการสััมผััสสารเคมีีของมนุุ ษย์์ที่่� เพิ่่� มขึ้น
้ � กัับอััตราโรคที่่� เพิ่่� มขึ้น
้�
�
�
�
�
ถููกชี้้ นำำ�ว่่า ยัังไม่่ ได้้ “พิิ สููจน์ ”์ ว่่ าทั้้งสองประเด็็ นนี้้ เชื่่ อมโยงกััน อย่่ างไรก็็ ตาม ข้้อมููลจาก
งานศึึกษาที่่� ใช้้เซลล์์ในการศึึกษา งานศึึกษาในสััตว์์ รวมทั้้ง� ระบบการทดลองอื่่� นๆ ที่่�
ทำำ�กัันในช่่ วงสองสามทศวรรษที่่� ผ่่านมา ได้้ให้้หลัักฐานจำำ�นวนมากที่่� สนัับสนุุ นความ
เชื่่� อมโยงโดยตรงนี้้ � การพิิ สููจน์ว่์ ่ าสารเคมีีเป็็ นสาเหตุุ ของโรคภััยไข้้เจ็็ บในมนุุ ษย์์จะต้้องมีี
�
คนกลุ่่�มหนึ่่� งได้้รัับสารเคมีี และมีีการเฝ้้ าสัังเกตความผิิ ดปกติิ ที่่� ส่่ งผลหลัังจากนั้้น
� ะมีีการทำำ� อยู่่� ในด้้า นเภสััชกรรม มัันก็็ เป็็ นเรื่่� อง
ถึึ ง แม้้ว่่ าการทดสอบประเภทนี้้ จ
�
ผิิ ดจรรยาบรรณและเป็็ นไปไม่่ ได้้ที่่�จะทดสอบผลกระทบของสารพิิ ษต่่ อมนุุ ษย์์ ดังั นั้้น
การสรุุ ปเกี่่� ยวกัับผลกระทบทางสุุ ขภาพที่่� สััมพัันธ์ ์กัับสารเคมีี EDC จำำ�เป็็ นต้้องทำำ�ด้ว้ ย
การใช้้ข้อ
้ มููลการศึึกษาด้้านระบาดวิิ ทยา ซึ่่�งก็็จะสามารถแสดงให้้เห็็ นเพีียงความเชื่่� อมโยง
� และด้้ว ยการอนุุ มานเกี่่� ยวกัับความเสี่่� ยงต่่ อมนุุ ษย์์จ ากข้้อ มูู ลการทดลองที่่�
เท่่ านั้้น
� ก็็ คืื อ
ได้้รัับจากสััตว์์ทดลองหรืือแบบจำำ�ลองเซลล์์ ความท้้าทายประการหนึ่่�งที่่� เพิ่่� มขึ้้น
การที่่� มนุุษย์์ต้้องสััมผััสกัับสารเคมีีที่่� ผสมกัันอย่่ างซัับซ้้อนตลอดชั่่� วอายุุ ขััย จึึงทำำ�ให้้ยาก
� เป็็ นผลมาจากการสััมผััสสารเคมีีที่่� มีีปััญหาเพีียง
ที่่� จะพิิ สููจน์ว่์ ่ าผลกระทบทางสุุ ขภาพนั้้น
� ถึง
สองสามชนิิ ดหรืือมาจากการสััมผััสสารเคมีีหลายชนิิ ดผสมปนเปกััน ดังั นั้้น
ึ แม้้ว่่าการ
สััมผััสสารเคมีีทางสิ่่� งแวดล้้อมจะได้้รัับการยอมรัับว่่ าเป็็ นสาเหตุุ ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิ ดความผิิ ดปกติิ
ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับต่่ อมไร้้ท่่อ แต่่ ก็็เป็็ นเรื่่� องยากที่่� จะหาหลัักฐานแบบโต้้แย้้งไม่่ ได้้ที่่�ชี้้ เ� จาะจง
ไปยัังสาร EDC ตััวใดตััวหนึ่่�งกัับโรคใดโรคหนึ่่�งเป็็ นการเฉพาะ
ประเด็็ นถกเถีียงเกี่่� ยวกัับสาร EDCs ในปัั จจุุ บัันเทีียบได้้กัับประเด็็ นที่่� ชวนถกเถีียงและ
มีีการถกเถีียงมานานเกี่่� ยวกัับความเสี่่� ยงของการสููบบุุ หรี่่� ครั้้ง� แรกที่่� มีีการเผยออกมา
ว่่ าการสููบบุุ หรี่่� เป็็ นสาเหตุุ ของโรคมะเร็็ งปอดคืือปีี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) แต่่ การ
� ละการควบคุุ มยาสูู บว่่ าจะทำำ� อย่่ างไรยัังมีีการถกเถีี ยง
โต้้แ ย้้ง ถึึง ความเชื่่� อมโยงนี้้ แ
อย่่ างเผ็็ ดร้อ
้ นยาวต่่ อมาอีีกหลายทศวรรษ รวมถึึง กรณีี ที่่� ผู้้ บ
� ริิ หารจากบริิ ษััทยาสูู บ
รายใหญ่่ สุุดหลายแห่่ งได้้เข้้าให้้การต่่ อรััฐสภาสหรััฐฯ อัันเป็็ นที่่� โด่่ งดังั เมื่่� อปีี ค.ศ. 1994
(พ.ศ. 2537) ว่่ าหลัักฐานที่่� แสดงว่่ าการสููบบุุ หรี่่� เป็็ นสาเหตุุ ของโรคร้้ายแรงเช่่ นโรค
� ยัังสรุุ ปไม่่ ได้้ ปัั จจุุ บัันการสููบบุุ หรี่่� ยัังคงเป็็ นสาเหตุุ ของโรคมะเร็็ ง
มะเร็็ งและโรคหััวใจนั้้น
สาเหตุุ เดีี ยวที่่� ใหญ่่ ที่่� สุุ ดในโลกและ ได้้ ค ร่่ าชีีวิิ ตมนุุ ษย์์ห นึ่่� งคนในทุุ กสิิ บห้้ า นาทีี
(17) สำำ�หรัับสาร EDCs ข้้อมููลที่่� พอมีีอยู่่�ซึ่่�งเชื่่� อมโยงถึง
ึ สารเคมีีหรืือกลุ่่�มของสารเคมีี
�
กัับโรคเรื้้ อรัังก็็ เทีี ยบได้้กัับความแข็็ ง แรงและความกว้้างกัับหลัักฐานที่่� เชื่่� อมโยงถึึง
การสููบบุุ หรี่่� กัับโรคมะเร็็ งปอดในบางกรณีีนั่่� นเอง
� แม้้มีี บางกลุ่่�มยืืนกรานว่่ าหลัักฐานที่่� มีี อยู่่� ไม่่ เพีียงพอที่่� จะสรุุ ป ได้้แน่่ ชััดก็็ตาม แต่่
ดัังนั้้น
ตััวข้้อมููลที่่� เผยให้้เห็็ นความสััมพัันธ์ ์ระหว่่ างผลกระทบด้้านสุุ ขภาพกัับสารกลุ่่�ม EDCs
ก็็ มีี เพีียงพอที่่� จะรัับรองข้้อกัังวลที่่� ว่่าสาร EDCs มีีผลกระทบด้้านร้้ายต่่ อสุุ ขภาพของ
ประชาชน

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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ความผิิ ดปกติิ ทางระบบประสาทและพฤติิ กรรม
หน่่ วยงานด้้า นสาธารณสุุ ขจำำ� นวนมาก รวมถึึง องค์์การอนามััยโลก สหประชาชาติิ
และโครงการพิิ ษวิิ ทยาแห่่ งชาติิ ของสหรััฐอเมริิ กาต่่ างแสดงความกัังวลเกี่่� ยวกัับ
ผลกระทบของสารกลุ่่�ม EDCs ที่่� มีีต่่อสมองและพฤติิ กรรม (18, 19) โรคความผิิ ดปกติิ
� เรื่่� อยๆ โดยมีีความชุุ กในระดับ
ทางจิิ ตประสาทในวััยเด็็ กกำ�ลัั
ำ งเพิ่่� มขึ้้น
ั ที่่� ว่่า 1 ใน 6 ของ
เด็็ กในสหรััฐฯ ได้้รัับการวิิ นิิจฉััยว่่ ามีีความผิิ ดปกติิทางจิิ ตประสาทอย่่ างน้้อยหนึ่่�งชนิิ ด
(12) ความผิิ ดปกติินี้้ � ได้้แก่่ โรคสมาธิิ สั้น
้� ในเด็็ ก (ADHD) กลุ่่�มอาการออทิิ สติิก (ASD)
และโรคซึึมเศร้้า กัับโรคทางอารมณ์์ต่่ างๆ ความบกพร่่ องทางการเรีี ยนรู้้ � การขาด
ความสามารถของสมองด้้านการบริิ หารจััดการ และพฤติิ กรรมเกเรจากความผิิ ดปกติิ
ทางจิิ ต
ตามการจััดกลุ่่�ม สารพีีซีีบีี (PCBs) เป็็ นกลุ่่�มสารเคมีี ที่่� มีี ความเกี่่� ยวข้้ อ งกัับ
ความผิิ ดปกติิทางระบบประสาทที่่� หนัักแน่่ นและรู้้ �กัันมานานมากที่่� สุุด ในมนุุ ษย์์ ก็็ มีี
หลัักฐานว่่ าเกี่่� ยวข้้องกัับการพััฒนาระบบประสาทที่่� บกพร่่ อง (20, 21) ไอคิิ วที่่� ต่ำ� ำ�กว่่า
� มััดเล็็ กอย่่ างเช่่ น
ปกติิ และปัั ญหาเกี่่� ยวกัับสมาธิิ ความจำำ� และทัักษะของกล้้ามเนื้้ อ
� �ำ ในชุุ มชนที่่� อาศััยใกล้้เขตอาร์์กติิก
� เกี่่� ยวกัับเรื่่� องเหล่่ านี้้ ทำ
การเขีียน การศึึกษาบางชิ้้ น
ซึ่่�งเป็็ นสถานที่่� ที่่� เชื่่� อกัันมายาวนานว่่ ามีี ธรรมชาติิ บริิ สุุ ทธิ์์ � แต่่ ปัั จจุุ บัันเป็็ นที่่� รู้้ �กัันว่่ า
ที่่� นี่่� มีีการสะสมของสารพีีซีีบีี และสารมลพิิ ษที่่� ตกค้้างยาวนานชนิิ ดอื่่� นๆ ในสิ่่� ง มีีชีีวิิ ต
ระดั ับ สูู งมากที่่� สุุ ดของโลก (22) เมทาโบไลท์์จ ากสารพีีซีีบีี บางชนิิ ดไปเปลี่่� ยน

ความผิิ ดปกติิ ทางจิิ ตประสาทในวั ย
ั เด็็ กนั้้�นรวมถึึ ง โรคซึึ ม เศร้ า้
(DEPRESSION) โรคทางอารมณ์์ (MOOD DISORDERS) โรคบกพร่่ อง
ทางการเรีี ยนรู้้� (LEARNING DISABILITIES: LD) การขาดความสามารถ
ของสมองด้ ้านการบริิ หารจััดการ (EXECUTIVE FUNCTION DEFICITS)
พฤติิ กรรมเกเรจากความผิิ ดปกติิ ทางจิิ ต (CONDUCT DISORDER)

กระบวนการทำำ� งานของต่่ อมไทรอยด์์ ซึ่่� งเป็็ นที่่� รู้้ �กัันมานานแล้้ว ว่่ านี่่� จะเร่่ ง ให้้ เ กิิ ด
ความเสี่่� ยงต่่ อพััฒนาการของระบบประสาทที่่� บกพร่่ องได้้ ในทำำ� นองเดีี ยวกััน
สารโพลีี โบรมิิ เนทเต็็ ด ไดเฟนิิ ล อีี เธอร์์ (PBDEs) ก็็ มีี ความสััมพัันธ์ กัั
์ บไอคิิ ว ที่่� ลดลง
�
(reduced IQ) และความสามารถของสมองที่่ ลดลง (cognitive deficits) (23) สาร
พีีบีีดีีอีียัังส่่ งผลต่่ อการทำำ�งานของสารสื่่� อประสาท ระบบการถ่่ ายทอดกระแสประสาท

ระหว่่ างเซลล์์ป ระสาทด้้ว ยกััน (synaptic organisation) และความสามารถในการ
ทำำ� งานของเซลล์์ป ระสาท ซึ่่� งเป็็ นการบอกว่่ าสารเหล่่ านี้้ � ไ ม่่ ได้้มีีผ ลกระทบต่่ อ
� แต่่ ยัังมีีผลทำำ�ให้้สม องเสื่่� อมด้้ว ย มีี รายงานที่่� แสดงถึึง
พััฒนาการทางสมองเท่่ านั้้น
ความเชื่่� อมโยงระหว่่ างการสััมผััสสารกำำ�จััดแมลงศััตรููพืืชกัับโรคที่่� เกิิ ดจากความเสื่่� อม
ของเซลล์์ประสาท เช่่ น โรคพาร์์กิินสััน (24) และพฤติิ กรรมซึึมเศร้้า (25) สารหน่่ วง
การติิ ดไฟ (Brominated flame retardants: BFR) สารประกอบเพอร์์ฟ ลููออริิ เนท
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(perfluorinated compounds) และสารกำำ�จััดศััตรููพืืช (สารกลุ่่�มออร์์การ์์ โนฟอสเฟต
(organophosphates) เช่่ น สารคลอร์์ ไพริิ ฟอส (chlorpyrifos) และออร์์แกโนคลอรีีน
(organochlorines) มีีความเกี่่� ยวข้้องกัับโรคสมาธิิ สั้น
้� (ADHD) กลุ่่�มอาการออทิิ สติิก
� ็ ยัังคงสรุุ ป ไม่่ ได้้ ข้้อมููล
(ASD) และความบกพร่่ องทางการเรีียนรู้้ � (26) แต่่ หลัักฐานนี้้ ก็
จากการทดลองกัับสััตว์์ก็็ แ สดงให้้เห็็ นการเปลี่่� ยนแปลงทางชีีววิิ ทยาระบบประสาท
(neurobiological changes) จำำ�นวนมากที่่� เกิิ ดจากสาร EDCs ได้้แก่่ พััฒนาการทาง
เซลล์์ประสาท คุุ ณสมบััติิ ของระบบการถ่่ ายทอดกระแสประสาทระหว่่ างเซลล์์ประสาท
� ผลกระทบของระบบ
ด้้ว ยกััน การสัังเคราะห์์แ ละการหลั่่�ง สารสื่่� อประสาท รวมทั้้ง
�
การทำำ�งานเชิิ งโครงสร้้างต่่ อสมองที่่� กำำ�ลัังพััฒนา เมื่่� อรวมกัับจำำ� นวนที่่� เพิ่่� มมากขึ้้ น
ของงานวรรณกรรมว่่ าด้้ว ยผลกระทบต่่ อพฤติิ กรรมจากการสััมผััสสาร EDCs
� ว้ นตอกย้ำำ��
�
โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งในช่่ วงระหว่่ างการเจริิ ญเติิ บโต งานศึึกษาทั้้งหลายเหล่่
านี้้ ล้
ว่่ า สมองเป็็ นเป้้ าหมายที่่� ถููกทำ�ำ ลายได้้ง่่ายจากสาร EDCs (27)

โรคอ้ ้วน ความผิิ ดปกติิ ของระบบการเผาผลาญ และความผิิ ดปกติิ อื่่� น
ที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง
� อย่่ างรวดเร็็ วทั่่�ว โลก ในขณะที่่� ปัั จจั ย
อััตราการเกิิ ดโรคอ้้ว นได้้พุ่่� งสูู งขึ้้ น
ั การใช้้ชีีวิิ ต
�
เช่่ น อาหารและระดัับของกิิ จกรรมเป็็ นตััวการสำำ�คััญที่่ ชััดเจนก็็ จริิง แต่่ ก็็มีี หลัักฐาน
� ที่่� บอกว่่ าปัั จจัย
อื่่� นเพิ่่� มมากขึ้้น
ั อื่่� นๆ รวมถึง
ึ การสััมผััสสารเคมีี อาจเป็็ นสาเหตุุ หนึ่่�งด้้วย

สารเคมีี ที่่� กล่่ าวถึึงนี้้�คืื อ สาร “obesogens’ คืื อสารเคมีี ที่่�ทำ�
ำ ให้้เกิิ ดโรคอ้ ้วนหรืื อ
ทำำ�ให้้น้ำำ ��หนัักร่่ างกายเพิ่่�มด้ ้วยการเปลี่่�ยนหรืื อสร้ ้างโปรแกรมใหม่่ ให้้ส่่วนสำำ�คั ัญ
ของระบบต่่ อมไร้ ้ท่่ อที่่�ควบคุุ มการเผาผลาญ ความสมดุุ ลของพลั ังงาน ความอยาก
อาหาร ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิ ดโรคอ้ ้วนและผลร้ ้ายต่่ อสุุ ขภาพที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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� อ สาร “obesogens’ คืือสารเคมีีที่่� ทำ�ำ ให้้เกิิ ดโรคอ้้วนหรืือทำำ�ให้้
สารเคมีีที่่� กล่่าวถึึงนี้้ คืื
� ด้้ว ยการสร้้างโปรแกรมใหม่่ หรืื อทำำ�ให้้ส่่ วนสำำ�คััญของระบบ
�
น้ำำ� หนัักร่่ างกายเพิ่่� มขึ้้น
� นไป ความสมดุุ ลของพลัังงาน ความอยาก
ต่่ อมไร้้ท่่อที่่� ควบคุุ มการเผาผลาญผิิ ดเพี้้ ย
อาหาร ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิ ดโรคอ้้วนและผลร้้ายต่่ อสุุ ขภาพที่่� เกี่่� ยวข้้อง (28-31) งานวิิ จัย
ั จากสััตว์์
ในห้้องทดลองแสดงให้้เห็็ นว่่ าการได้้รัับสารที่่� มีีผลต่่ อการเปลี่่� ยนแปลงของร่่ างกายทำำ�ให้้
� ได้้แ ละยัังทำำ�ให้้มีีปัั ญหาสุุ ข ภาพ ที่่� เกี่่� ย วข้้องตามมาอีีกด้้ว ย เช่่ น
คนมีีน้ำำ�� หนัักเพิ่่� มขึ้้น
โรคเบาหวานชนิิ ดที่่� 2 โรคเกี่่� ยวกัับหััวใจและหลอดเลืือด ระบบการเผาผลาญไขมััน
� นไป ความไวในการตอบสนองต่่ อระดัับน้ำำ�ต
� าลผิิ ดปกติิ (32-34)
ที่่� เพี้้ ย
สาร EDCs ที่่� เป็็ นเหตุุ ของโรคอ้้วนซึ่่�งเคยมีีการศึึกษามาแล้้วอย่่ างดีีที่่� สุุดจนถึง
ึ ปัั จจุุ บััน
คืือ สารไตรบิิ วทิิ ลทิิ น (tributyltin: TBT) และสารไตรฟีีนิิ ลทิิ น (triphenyltin: TPT) (30)
� ละสารอื่่� นๆ จะรบกวนการทำำ�งานของตััวรัับสััญญาณของฮอร์์ โมน
สารเคมีีเหล่่ านี้้ แ
ที่่� เรีียกว่่ า พีีพาร์์แกมมา (PPARγ) (34) การเข้้าไปรบกวนและขััดขวางการทำำ�งานของ
ฮอร์์ โ มนไทรอยด์์เ ป็็ นวิิ ธีีการอย่่ างหนึ่่� งที่่� สาร obesogens สามารถทำำ�ได้้ เนื่่� องจาก
ต่่ อมไทรอยดมีี หน้้า ที่่� สำำ�คััญ ในการรัักษาระบบการเผาผลาญให้้ดำ�ำ เนิิ นไปตามปกติิ
นอกจากนี้้ � สารพีีซีีบีี (PCBs) และสารพีีบีีดีีอีี (PBDEs) ก็็ อ าจไปขวางการทำำ� งาน
บางอย่่ างผ่่ านแกนไทรอยด์์ ไ ด้้ (35, 36) สารหน่่ วงการติิ ดไฟที่่� เป็็ นสารประกอบ
โบรมีีน ชื่่� อ Firemaster 550 ก็็ พบว่่ าสามารถเปลี่่� ยนระดัับฮอร์์ โมนไทรอยด์์ในแม่่ หนูู
� จะเกิิ ดโรคอ้้วน โรคหััวใจ เข้้าสู่่�วััย
ที่่� กำ�ลัั
ำ งท้้องอยู่่�และในลููกหนููด้้วย คืือลููกหนูู ที่่� โตขึ้้น
� ต่่ ออิิ นซููลิิ น (37) แม้้ว่่าเรื่่� องนี้้ จ
� ะต้้องมีีการศึึกษา
เจริิ ญพัันธุ์์�ก่่อนถึง
ึ เวลา และมีีภาวะดื้้ อ
ซ้ำำ�� และขยายผลต่่ อ แต่่ ก็็เป็็ นเรื่่� องสำำ�คััญเพราะเวลานี้้ � Firemaster 550 เป็็ นหนึ่่�งใน
สารหน่่ วงไฟที่่� ใช้้กัันมากที่่� สุุ ดในสหรััฐอเมริิ กา และเป็็ นสารปนเปื้้� อนที่่� พบทั่่�วไปใน
ฝุ่่� นละอองตามบ้้าน และในการศึึกษาต่่ างๆ เพื่่� อเฝ้้ าระวัังทางชีีวภาพก็็ ตรวจพบสาร
Firemaster 550 ในปัั สสาวะของคนด้้วย (38) แม้้ว่่าเรื่่� องโรคอ้้วนที่่� มีี ความเกี่่� ยวข้้องกัับ
� เรื่่� อยๆ ว่่ า สารพาทา
สิ่่� งแวดล้้อมจะเป็็ นเรื่่� องค่่ อนข้้างใหม่่ แต่่ ก็็มีีข้อ
้ ค้้นพบใหม่่ เกิิ ดขึ้้น
เลต, สารประกอบเพอร์์ฟลููออริิ เนท สารบีีพีีเอ สารไดออกซิิ น และสารกำำ�จััดแมลงศััตรููพืืช
บางชนิิ ดอาจเป็็ นสารกระตุ้้�นให้้เกิิ ดโรคอ้้วนได้้ จึึงควรต้้องมีีการศึึกษากัันต่่ อไป

ความผิิ ดปกติิ ด้ ้านการเจริิ ญพั ันธุ์์�
ในบรรดาความเชื่่� อมโยงที่่� มีีน้ำำ�� หนัักมากที่่� สุุ ดระหว่่ างการสััมผััสสารกลุ่่�ม EDCs กัับ
ผลข้้างเคีียงคืือ ผลร้้ายที่่� จะเกิิ ดกัับพััฒนาการด้้านการเจริิ ญพัันธุ์์� สรีีรวิิ ทยา และพยาธิิ
วิิ ทยา การเพิ่่� มขึ้น
้ � ของโรคมะเร็็งในช่่ วง 50 ปีี ที่่� ผ่่านมาที่่� เป็็ นผลมาจากความผิิ ดปกติิของ
ฮอร์์ โมน (เช่่ น มะเร็็ งเต้้านม มะเร็็ งต่่ อมลููกหมาก) ระบบการเจริิ ญพัันธุ์์�ที่่�อ่่อนแอลง
(compromised fertility) การเข้้า สู่่�วััยเจริิ ญพัันธุ์์�เร็็ วเกิิ นควร จำำ� นวนสเปิิ ร์์ม ลดลง
ความผิิ ดรููปของอวััยวะสืืบพัันธุ์์� และอััตราส่่ วนระหว่่ างเพศไม่่ สมดุุล (39) ความผิิ ดปกติิ
� ย่่ างน้้อ ยที่่� สุุ ดบางส่่ วนเป็็ นผลมาจากจำำ� นวนสารเคมีี ที่่� เพิ่่� มมากขึ้้น
� และการ
เหล่่ า นี้้ อ
�
ได้้รัับสารเคมีีเข้้าไป การมีีเด็็ กผู้้ ห
� ญิิ งเป็็ นสาวเร็็ วกว่่ าเวลาอัันควรมากขึ้้น ซึ่่�งมีีสาเหตุุ
ได้้จากหลายปัั จจััย เช่่ น อาหารการกิิ น ความเครีียด และชาติิ พัันธุ์์� อาจมีีส่่ วนมาจาก
การสััมผััสสารประกอบเอสโตรเจนที่่� เป็็ นกลุ่่�มสาร EDCs ก็็ ได้้ (40, 41) สารประกอบ
� งสััมพัันธ์ กัั
� งอกในมดลููก การทำำ�งานผิิ ดปกติิ ของ
เอสโตรเจนที่่� ว่่า นี้้ ยัั
์ บการเกิิ ดเนื้้ อ
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เมื่่�อพิิ จารณาดูู ว่่ามีี โรคมะเร็็งกี่่�ชนิิ ดที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกับ
ั ฮอร์ ์ โมน อย่่ างเช่่ น มะเร็็งต่่ อม
ลูู กหมาก มะเร็็งเต้ ้านม มะเร็็งมดลูู ก และเนื้้�อเยื่่�ออื่่�นๆ ในระบบสืื บพั ันธุ์์�ก็็จะไม่่ แปลกใจ
� ่ อฮอร์ ์ โมนและเอสโตรเจน เช่่ น สารบีี พีีเอ พาทาเลต และสาร
ว่่ าสารเคมีี ที่่�มีีฤทธิ์์ ต่
กำำ�จััดศั ัตรูู พืืชบางชนิิ ด ต่่ างมีี ส่่วนที่่�จะทำำ�ให้้เสี่่�ยงเป็็นโรคมะเร็็ง

รัังไข่่ และภาวะมีีบุุ ตรยากอย่่ างอ่่ อนทั้้ง� ในคนและในสััตว์์ทดลอง (39, 42, 43) สาร BPA
มีีความเกี่่� ยวข้้องกัับคุุ ณภาพด้้อยลงของไข่่ และการชีีวิิ ตของไข่่ ในแง่่ มุุมอื่่�นๆ ในตััวคนไข้้
� ่� คู่่�ขนานกัันไป
ที่่� ต้อ
้ งการรัักษาภาวะการมีีบุุ ตรยาก (44, 45) ผลกระทบต่่ างๆ เหล่่ านี้้ ที่
อย่่ างใกล้้ชิิดค้น
้ พบจากสััตว์์ทดลอง (46) ผู้้ ห
� ญิิ งชาวเดนมาร์์กที่่� อยู่่�ในวััยต่ำำ��กว่่า 40 ปีี
ซึ่่�งทำำ�งานในอุุ ตสาหกรรมพลาสติิ กมัักต้อ
้ งหาทางรัักษาเกี่่� ยวกัับภาวะการมีีบุุ ตรมากกว่่ า
ผู้้ ห
� ญิิ งในวััยเดีียวกัันที่่� ไม่่ เกี่่� ยวข้้องกัับอุุ ตสาหกรรมนี้้ � (47) ส่่ วนผู้้ �ชาย เฉพาะในบาง
ภููมิิ ภาค พบว่่ าจำำ�นวนสเปิิร์์มมีี แนวโน้้มลดลงมากถึง
ึ 50% ในช่่ วงครึ่่�งหลัังศตวรรษที่่�
ผ่่ านมา (48, 49) และพบว่่ าสารเคมีีหลายชนิิ ด ซึ่่�ง โดยมากคืือสารพาทาเลต มีีผลข้้างเคีียง
ต่่ อระบบทางเดิิ นปัั สสาวะของผู้้ �ชาย รวมถึึง อััณฑะค้้าง (cryptorchidism) ปัั ญหารููเปิิด
ท่่ อปัั สสาวะต่ำำ�� (hypospadias) โรคต่่ อมลููกหมาก (prostate disease) และโรคมะเร็็ ง
อััณฑะ (50)

โรคมะเร็็ง
เช่่ นเดีี ยวกัับโรคที่่� ซัับซ้้อ นอื่่� นๆ โรคมะเร็็ ง ส่่ วนใหญ่่ เป็็ นผลมาจากการมีีปฏิิ กิิ ริิ ยา
ต่่ อกัันระหว่่ างความบกพร่่ องทางพัันธุุ กรรมกัับสภาพแวดล้้อมที่่� แต่่ ละบุุ คคลเผชิิ ญมาก
� ที่่� สามารถเชื่่� อมโยงได้้กัับยีี นเดี่่� ยวๆ ซึ่่� งในกรณีี
มีี โรคมะเร็็ ง เพีี ยงไม่่ กี่่� ชนิิ ดเท่่ านั้้น
� � ง เน้้น ย้ำำ�� ถึึง บทบาทสำำ�คััญของสิ่่� งแวดล้้อม ในความเป็็ นจริิ ง สองในสามของ
เช่่ นนี้้ ยิ่่
ผู้้ �ป่่วยโรคมะเร็็ งเป็็ นกรณีี ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับสิ่่� งแวดล้้อมอย่่ างใดอย่่ างหนึ่่�ง ทำำ�ให้้สมาคม

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
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โรคมะเร็็งแห่่ งสหรััฐอเมริิ กา (American Cancer Society) มีีข้้อสรุุ ปว่่าโรคมะเร็็งส่่ วนมาก
สามารถป้้ องกัันได้้ด้ว้ ยการเปลี่่� ยนรููปแบบการดำำ� เนิิ นชีีวิิ ต เช่่ น การควบคุุ ม อาหาร
� การออกกำำ�ลัังกายให้้มากขึ้้น
� และการสููบบุุ หรี่่� ให้้น้อ
ให้้ดีี ขึ้้น
้ ยลง มีีงานบางประเภท
ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับการเพิ่่� มความเสี่่� ยงต่่ อโรคมะเร็็งโดยตรง โดยเฉพาะพวกงานที่่� ต้อ
้ งสััมผััส
กัับสารเคมีีในปริิ มาณสููง เช่่ น การทาสีี การดับ
ั เพลิิ ง การทำำ�งานในอุุ ตสาหกรรมถ่่ านหิิ น
อุุ ตสาหกรรมเหล็็ ก หรืืออุุ ตสาหกรรมยาง อุุ ตสาหกรรมสิ่่� งทอ และอุุ ตสาหกรรมกระดาษ
รวมทั้้ง� เหมืืองแร่่
รายชื่่� อสารเคมีีที่่� รู้้ �ว่่าเป็็ นสารก่่ อมะเร็็ งมีียาวและรวมถึง
ึ สารโลหะต่่ างๆ ไวนิิ ลคลอไรด์์
เบนซิิ ดีี น ( ใช้้ ในการผลิิ ตสีีย้้อม) สารทำำ� ละลาย เช่่ น เบนซีี น โพลีี ไซคลิิ กอะโรเมติิ ก
ไฮโดรคาร์์บ อน (PAHs) ไดออกซิิ น เส้้นใยและฝุ่่� น (ซิิ ลิิ ก้้า แอสเบสตอส เป็็ นต้้น )
สารกำำ�จััดศััตรููพืืชบางชนิิ ด รวมถึึง รายการสารมลพิิ ษตกค้้างยาวนาน (Persistent
Organic Pollutants) ภายใต้้อนุุ สััญญาสตอกโฮล์์ม และผลิิ ตภััณฑ์์ยาจำำ�นวนมาก ซึ่่�ง
รวมถึง
ึ ฮอร์์โมนเอสโตรเจนสัังเคราะห์์ บางส่่ วนของสารเคมีีเหล่่ านี้้ � (แม้้ว่่าไม่่ ใช่่ ทั้ง้� หมด)
เป็็ นสาร EDCs เมื่่� อพิิ จารณาดููว่่ ามีีโรคมะเร็็ งกี่่� ชนิิดที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับฮอร์์ โมน อย่่ างเช่่ น
� เยื่่� ออื่่� นๆ ในระบบสืืบพัันธุ์์�
มะเร็็ ง ต่่ อมลููกหมาก มะเร็็ ง เต้้า นม มะเร็็ ง มดลููก และเนื้้ อ
ก็็ จะไม่่ แปลกใจว่่ าสารเคมีีที่่� มีี ฤทธิ์์ �ต่่ อฮอร์์โมนและเอสโตรเจน เช่่ น สารบีีพีีเอ พาทาเลต
และสารกำำ�จััดศััตรููพืืชบางชนิิ ด ต่่ างมีีส่่ วนที่่� จะทำำ�ให้้เสี่่� ยงเป็็ นโรคมะเร็็ ง (51, 52)
คำำ�ถามที่่� ว่่าสารเคมีีในกลุ่่�ม EDCs ตััวไหนบ้้างที่่� สร้า้ งผลกระทบมากที่่� สุุด และการสััมผััส
สาร EDCs ณ ช่่ วงไหนของชีีวิิ ต (ก่่ อนคลอด วััยเด็็ ก วััยผู้้ � ใหญ่่ ) ทำำ�ให้้เกิิ ดความเสี่่� ยง
เป็็ นโรคมะเร็็ งอย่่ างมีีนััยสำำ�คััญมากที่่� สุุด นี่่� ยัังคงเป็็ นเรื่่� องที่่� ไม่่ มีีคำ�ต
ำ อบ การศึึกษาที่่� ใช้้
แบบจำำ� ลองเซลล์์แ ละสััตว์์ทำ�ำ ให้้ท ราบว่่ าการสััมผััสสารเคมีี เช่่ น บีีพีี เอ พาทาเลต
สารประกอบเพอร์์ฟลููออริิ เนท พีีซีีบีี และสารกำำ�จััดแมลงบางชนิิ ด ในวััยต้้นของชีีวิิ ต
� สำำ� หรัับช่่ วงเวลาที่่� เหลืือของชีีวิิ ต
สามารถเพิ่่� มความเสี่่� ยงการเป็็ นโรคมะเร็็ ง มากขึ้้ น
�
�
� ฐานให้้เห็็ นถึึงความสััมพัันธ์ ์
(52) การศึึกษาทางระบาดวิิ ทยาที่่ เกิิ ดขึ้้นกำำ�ลัังเริ่่� มวางพื้้ น
ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัันนี้้ ใ� นมนุุ ษย์์ (53) การทำำ�ให้้เห็็ นความเชื่่� อมโยงดัังกล่่ าวในมนุุ ษย์์ก็็เป็็ น
� ก่่ อนหน้้านั้้น
� ซึ่่�ง
เรื่่� องยาก เพราะจะต้้องมีีข้้อมููลเกี่่� ยวกัับการสััมผััสสารเคมีีที่่� เกิิ ดขึ้้น
� มาแล้้วนานหลายปีี หรืือหลายทศวรรษ อย่่ างไรก็็ ตามจากผลที่่� รุุนแรง
อาจเคยเกิิ ดขึ้้น
และกว้้างขวางของสภาพแวดล้้อมต่่ อความชุุ กและการเกิิ ดโรคมะเร็็ ง ก็็ ไม่่ มีีคำำ�ถาม
อีีกแล้้วว่่ าการลดการสััมผััสสารเคมีีจะก่่ อผลดีีอย่่ างมหาศาลต่่ อการเสี่่� ยงเป็็ นโรคมะเร็็ง
และโอกาสที่่� จะมีีชีีวิิ ตรอด

ความผิิ ดปกติิ และโรคอื่่�นๆ
การศึึกษาในสััตว์์ทดลองและการศึึกษาทางระบาดวิิ ทยาในมนุุ ษย์์บ่่งชี้้ ว่� ่ าการรัับสาร
EDCs จะทำำ�ให้้เกิิ ดปัั ญหาสุุ ขภาพต่่ างๆ ได้้แก่่ โรคเกี่่� ยวกัับหััวใจและหลอดเลืือด
และโรคเบาหวาน พรมแดนใหม่่ ในการวิิ จั ย
ั คืือผลกระทบของสาร EDCs ต่่ อระบบ
� รัังหลายประเภท
ภููมิิ คุ้้�มกัันและการอัักเสบ การอัักเสบมีี ความสััมพัันธ์ กัั
์ บโรคเรื้้ อ
รวมทั้้ง� โรคอ้้วน ความสามารถของสมองที่่� ลดลง (cognitive deficits) โรคหััวใจและ
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ตารางที่่� 4 ความคิิ ดดั้้ง� เดิิ มในการทดสอบสารเคมีี และเพราะอะไร
� งไม่่ เพีี ยงพอในการตรวจหาการรบกวนการ
� เดิิ มนี้้ จึึ
ความคิิ ดดั้้ง
ทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ
� งไม่่ เพีี ยงพอ
เพราะอะไรวิิ ธีี ก ารนี้้ จึึ
วิิ ธีีการดั้้ง� เดิิ มในการทดสอบสารเคมีี : ในการตรวจหาสารเคมีี ที่่�ขััด ขวาง
� กัับปริิ มาณ”
“ความเป็็นพิิ ษขึ้้น
การทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ
การทดสอบสารเคมีีทีีละชนิิ ดในแต่่ ละครั้้ง�

ทุุ ก ค น ใ น โ ล กทุุ กวััน นี้้ � มีีร่่ า ง ก า ย ที่่� ต้้ อ ง
แบกภาระจากสารเคมีีต่่ างๆ ซึ่่� งไม่่ เคยมีี
มาก่่ อนปีี 1940 (พ.ศ. 2483) การผลิิ ตและ
การปล่่ อยสู่่�สิ่่� งแวดล้้อ มก็็ มีีมากขึ้้ �น เรื่่� อยๆ
ในแต่่ ละปีี การทดสอบสารเคมีีทีี ละชนิิ ด
� น
� ทำำ�ให้้ ไม่่ สามารถตามทัันปัั ญหา
ในแต่่ ละครั้้งนั้้
การได้้รัับสารเคมีี เข้้า ไป และ ไม่่ ได้้คำ�นึึ
ำ งว่่ า
�
สารเคมีีหลายชนิิ ดที่่� ผสมกัันอยู่่� ในร่่ างกายนั้้น
มีีผลกระทบต่่ อพััฒนาการของร่่ างกายหรืื อ
สุุ ขภาพของมนุุ ษย์์อย่่ างไรบ้้าง

การสมมุุ ติิว่่า สารเคมีีแต่่ ละชนิิ ดมีีระดัับ “ความ ระบบต่่ อมไร้้ท่่ อแทบจะควบคุุ มสุุ ขภาพของ
� แต่่ พััฒนาการในครรภ์์
ปลอดภััยหรืื อค่่ า ที่่� ยอมรัับได้้” ของการสััมผััส มนุุ ษย์์ ในทุุ กด้้า น ตั้้ง
ในระดับ
ั ต่ำำ��ที่่� จะไม่่ เป็็ นอัันตราย
จนถึึ ง การเจริิ ญเติิ บโต การสืื บพัันธุ์์� และ
สุุ ขภาพโดยรวม การศึึกษาทางวิิ ทยาศาสตร์์
� ใ� ห้้ เห็็ นว่่ า ปริิ มาณแม้้เพีี ยง
เมื่่� อไม่่ นานมานี้้ ชี้้
เล็็ กน้้ อ ยของสารเคมีี เหล่่ านี้้ �ห รืื อส่่ วนผสม
� ็ ร บกวนระบบต่่ อมไร้้ท่่อ
ของสารเคมีี เหล่่ า นี้้ ก็
ลดทอนสติิ ปัั ญญา รบกวนระบบสืื บพัันธุ์์�
และเป็็ นต้้ น เหตุุ ของปัั ญหาสุุ ขภาพอื่่� นอีีก
� จึึงอาจจะไม่่ มีี ระดัับที่่� ปลอดภััย
มากมาย ดัังนั้้น
โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งเมื่่� อคนเรามีีสารเคมีีนัับร้้อย
ชนิิ ดในร่่ างกาย
การทดสอบต่่ างๆ เน้้นทำำ�กัับสััตว์์โตเต็็ มวััย

� แต่่
ฮอร์์ โมนควบคุุ มระบบของร่่ างกายเริ่่� มตั้้ง
� ชีีวิิ ต การทดสอบ
ในครรภ์์แ ละยาวตลอดทั้้ง
ที่่� ทำ�ำ เฉพาะในสััตว์์ที่่� โตเต็็ มวััยแล้้วจึึงไม่่ สามารถ
ตรวจพบผลกระทบของสารเคมีี ที่่� มีีต่่อระบบ
ต่่ อมไร้้ท่่อตลอดทั้้ง� วงจรชีีวิิ ตของร่่ างกายได้้

�
สมมุุ ติิ ว่่ าปริิ มาณที่่� ต่ำำ��กว่่ าจำำ� นวนที่่� ทำำ� ให้้ สััตว์ ์ สารเคมีีที่่� ขััดขวางการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อนั้้น
ทดลองตายหรืือเป็็ นโรคในเป้้ าหมาย ( โดยทั่่�วไป ก่่ อให้้เกิิ ดผลกระทบได้้มากมายหลายลัักษณะ
คืือโรคมะเร็็ ง) หมายถึึง“ปลอดภััย”
นอกเหนืือจากความตายหรืือการเป็็ นโรค

หลอดเลืือด ความผิิ ดปกติิของระบบทางเดิิ นหายใจ โรคมะเร็็ง และกระทั่่�งโรคออทิิ สติิก
โดยส่่ วนใหญ่่ ร ะบบภููมิิ คุ้้�มกัันและระบบต่่ อมไร้้ท่่อมัักทำำ�งานร่่ วมกัันเพื่่� อตอบสนอง
ความท้้าทายและการคุุ กคามทางสิ่่� งแวดล้้อม และเมื่่� อเส้้นทางส่่ งสััญญาณของทั้้ง� สอง
ระบบมาบรรจบกัันก็็ อาจซ้ำำ�� เติิ มอาการอัักเสบบางอย่่ างได้้

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
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4. ความก้ ้าวหน้ ้าล่่ าสุุ ด
ทางวิิ ทยาการเกี่่�ยวกั ับ
สาร EDCs และความจำำ�เป็็น
จะต้ ้องมีี กระบวนทั ัศน์์ ใหม่่
ทางวิิ ทยาศาสตร์ ์เพื่่�อประเมิิ น
ความเสี่่�ยงของ EDCs
มีีข้้อตกลงที่่� สรุุป ได้้อย่่ างกว้้างขวางเกี่่� ยวกัับอัันตรายจากการสููบบุุ หรี่่� สารตะกั่่�ว วััตถุุ
กััมมัันตรัังสีี และสารเคมีี หลายชนิิ ด หลายทศวรรษของการทำำ�วิิจั ย
ั ในการทดลอง
พร้้อ มด้้ว ยหลัักฐานทางคลิิ นิิ กของคนและข้้อ มูู ลทางระบาดวิิ ทยาจากประชากร
มนุุ ษย์์ ทำำ�ให้้มีี หลัักฐานที่่� สรุุปถึึงความเชื่่� อมโยงที่่� เป็็ นเหตุุ และผลระหว่่ างการสััมผััส
สารเคมีีกัับโรคภััยไข้้เจ็็ บและความตาย ในประเด็็ นการประเมิิ นและการจััดการสารเคมีี
ความสามารถในการเชื่่� อมโยงโดยตรงระหว่่ างการสััมผััสสารเคมีีกัับผลร้้ายทางสุุ ขภาพ
� พิิ สููจน์ ์ ได้้แล้้วสำำ�หรัับกรณีี ได้้รัับสารเคมีีตััวใดตััวหนึ่่�งในปริิ มาณที่่� สูู ง
หรืือความตายนั้้น
�
ยกตััวอย่่ างเช่่ น การปนเปื้้�อนจากอุุ ตสาหกรรมครั้้งใหญ่่
ตามที่่� ได้้กล่่าวถึง
ึ ไว้้ในช่่ วงแรก
� น
เรื่่� องการปนเปื้้�อนทางอุุ ตสาหกรรมกรณีีของเมืืองเซเวสโซ (Seveso) และเรื่่� องน้ำำ�มัั
ปรุุ งอาหารในกรณีี เมืืองยููโช (Yusho) และกรณีี เมืืองยููเช็็ ง (Yucheng) ที่่� ส่่งผลให้้เกิิ ด
ความผิิ ดปกติิและความพิิ การแต่่ กำ�ำ เนิิ ดอย่่ างรุุ นแรง รวมทั้้ง� ความบกพร่่ องของระบบ
� ครรภ์์ ไ ด้้บ ริิ โภค
ประสาทและการเรีี ยนรู้้ �ของเด็็ กที่่� เกิิ ดจากมารดาซึ่่� งในขณะตั้้ง
� นปรุุ งอาหารที่่� ปนเปื้้�อนไดออกซิิ นหรืือได้้รัับสารไดออกซิิ นเข้้าสู่่�ร่่างกายโดยตรง
น้ำำ�มัั
� จะเห็็ นได้้ว่่า การทดสอบทางพิิ ษวิิ ทยาแบบเดิิ มมีี ความสำำ�คััญมานานมากในการ
ดัังนั้้น
� ละแสดงคุุ ณลัักษณะเฉพาะของสารพิิ ษประเภทนี้้ ที่
� ่� ก่่อให้้เกิิ ดอัันตรายต่่ อมนุุ ษย์์
บ่่ งชี้้ แ
และสััตว์์ป่่า อย่่ างไรก็็ ตาม เป็็ นเพราะว่่ าโดยปกติิ แล้้วมนุุ ษย์์ส่่วนใหญ่่ ได้้รัับหรืือสััมผััส
สาร EDCs มากมายหลายชนิิ ดในปริิ มาณที่่� ต่ำ� ำ� ในลัักษณะผสมผสาน และได้้รัับหรืือ
สััมผััสในแต่่ ละช่่ วงที่่� แตกต่่ างกัันของชีีวิิ ต การที่่� จะสามารถเชื่่� อมโยงเรื่่� องการสััมผััสสาร
เคมีีกลุ่่�ม EDCs กัับโรคที่่� เกิิ ดในวััยผู้้ �ใหญ่่ โดยตรง เช่่ นโรคเบาหวานประเภทที่่� 2 จึึงเป็็ น
� ไปอีีก โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� ง หากช่่ วงเวลาของการรัับสััมผััสนั้้น
� เป็็ นช่่ วง
เรื่่� องยากยิ่่� งขึ้้น
แห่่ งการพััฒนาและการเจริิ ญเติิ บโตอัันเปราะบาง ในหััวข้้อต่่ อๆ ไปจะเป็็ นการอธิิ บาย
ถึง
ึ กรอบแนวคิิ ดใหม่่ ๆ ว่่ ามีีความจำำ�เป็็ นเพีียงใดที่่� จะต้้องสร้้างความเข้้าใจอย่่ างเหมาะสม
ในเรื่่� องผลกระทบของการสััมผััสสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs และผลกระทบที่่� จ ะปรากฏใน
ระยะยาว ดััง เช่่ นผลกระทบต่่ อคุุ ณภาพชีีวิิ ตที่่� ถููกทำำ�ให้้ เ สีี ยหายหรืื อบกพร่่ องไป
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ขณะนี้้�เราทราบกั น
ั แล้ ว้ ว่่ า การที่่� คนคนหนึ่่� งได้ รั
้ บ
ั สั ม
ั ผั ส
ั สาร
EDCs เข้ า้ ไป คืื อ สาเหตุุ ของปัั ญหาความผิิ ด ปกติิ ท างพฤติิ กรรม
ต่่ อมไร้ ท่
้ ่ อ ระบบประสาทและการเรีี ย นรู้้� สิ่่�งที่่�เกิิ ด ขึ้้�น นี้้�ต้ อ
้ งการ
การเปลี่่�ยนกระบวนทั ัศน์์ ในการออกแบบการประเมิิ นความเสี่่�ยง

� รััง รวมทั้้ง� โรคมะเร็็ ง (ตารางที่่� 4) นอกจากนี้้ ยัั
� งมีีบทสรุุ ปสั้น
โรคเรื้้ อ
้� ๆ ของกรอบแนวคิิ ด
� ำ�เสนอไว้้ในช่่ วงท้้ายของส่่ วนนี้้ � (กรอบข้้อความที่่� 2)
เหล่่ านี้้ นำ

I. ความจำำ� เป็็ นที่่�ต้ อ
้ งเปลี่่�ยนกระบวนทั ศ
ั น์์เพื่่�อก้ า้ วไปสู่่� ความเข้ า้ ใจ
ทางวิิ ทยาการเกี่่�ยวกั ับสาร EDCs ต่่ อไป
การปฏิิ วััติิเคมีีเกิิ ดควบคู่่� ไปกัับปัั ญหาการปนเปื้้�อนทางสิ่่� งแวดล้้อม อัันเป็็ นเหตุุ ให้้เกิิ ด
โรคมะเร็็ ง ความเป็็ นพิิ ษจากโลหะหนััก และมลพิิ ษทางอากาศและน้ำำ�� ในทางกลัับกััน
สิ่่� งนี้้ �ก็็ นำำ� ไปสู่่� ความจำำ� เป็็ นในการทดสอบเพื่่� อกำำ� หนดค่่ ามาตรฐานทั่่�วไปว่่ าด้้ว ย
ความปลอดภััย การทดสอบด้้านพิิ ษวิิ ทยาของสารเคมีีบริิ สุุ ทธิ์์ ใ� นปริิ มาณที่่� แตกต่่ าง
กัันก็็ ประสบความสำำ�เร็็ จในการระบุุ ว่่าสารเคมีีชนิิ ดใดในสิ่่� งแวดล้้อมที่่� ก่่อให้้เกิิ ดความ
เป็็ นพิิ ษอย่่ างชััดเจน การเกิิ ดโรคมะเร็็ง และการเสีียชีีวิิ ต การอ้้างอิิ งความโค้้งของกราฟ
ที่่� แสดงความสััมพัันธ์ ์ของการตอบสนองต่่ อปริิ มาณสารเคมีีที่่� ได้้รัับ ทำำ�ให้้มีีการกำำ�หนด

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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� ต่ำำ��ของการสััมผััสสารเคมีีที่่� จะไม่่ ก่่อให้้เกิิ ดพิิษเฉีียบพลัันที่่� ชััดเจนและมีีการนำำ�
เกณฑ์์ขั้้น
ข้้อมููลกราฟนี้้ ไ� ปใช้้อนุุ มานในการกำำ�หนดเกณฑ์์ที่่�ต่ำ� ำ�ลงไปว่่ าเป็็ นค่่ า “ความปลอดภััย”
ของการรัับสััมผััสสารเคมีี ทุุ กวัันนี้้ เ� รารู้้ แ
� ล้้วว่่ าวิิ ธีีการทดสอบและปริิ มาณสารที่่� แตกต่่ าง
กัันที่่� ใช้้ในการการประเมิิ นความเสี่่� ยงทางพิิ ษวิิ ทยาตามมาตรฐานดัังกล่่ าวโดยมากแล้้ว
มัักคลาดเคลื่่� อนเมื่่� อนำำ�มาใช้้ในการประเมิิ นความเสี่่� ยงจากสาร EDCs (54) วิิ ธีีการของ
“วิิ ทยาศาสตร์์แบบเก่่ า” ได้้ตั้ง
้� สมมุุ ติิฐานหลายอย่่ างและใช้้ โปรโตคอลการทดลองที่่�
ไม่่ เป็็ นจริิ ง ตััวอย่่ างเช่่ น การทดสอบส่่ วนใหญ่่ ทำ�กัั
ำ บสััตว์์ที่่�โตเต็็ มวััย (เช่่ นหนูู ) โดยการ
ให้้สารเคมีีชนิิ ดเดีียวที่่� มีี ฤทธิ์์ �เฉีียบพลัันกัับหนูู ในขณะที่่� มนุุษย์์และสััตว์์ต่่ างๆ สััมผััสสาร
�
EDCs หลายชนิิ ดที่่� เป็็ นสารผสมและมีีปริิ มาณต่่ างกัันมาตลอดชีีวิิ ตของพวกเขา ดังั นั้้น
�
ถึึงแม้้ว่่าวิิ ธีีการทดสอบทางพิิ ษวิิ ทยาแบบเดิิ มจะยัังมีีประโยชน์์ วิิ ธีีการเช่่ นนั้้นก็็ จำ�ำ เป็็ น
� าร EDCs และผลของการได้้รัับสารกลุ่่�มนี้้ ใ� ห้้ ได้้
จะฝ่่าอุุ ปสรรคในการบ่่ งชี้้ ส
ในช่่ วงกว่่ าสองทศวรรษที่่� ผ่่ านมา มีี หลัักฐานทางวิิ ทยาศาสตร์์จ ากการทดลองกัับ
� ใหม่่ จำ�ำ นวนมาก ข้้อมููลการศึึกษาทางระบาดวิิ ทยาในมนุุ ษย์์
สััตว์์ป่่าพัันธุ์์�ต่่ างๆ เกิิ ดขึ้้น
� ขึ้้ น
� ว่่ าสาร
และการวิิ จััย ในห้้ อ งทดลองกัับสััตว์์ทด ลอง ซึ่่� งช่่ วยทำำ�ให้้ เ ข้้าใจได้้ลึึกซึ้้ ง
กลุ่่�ม EDCs มีีผลต่่ อการเปลี่่� ยนแปลงทางชีี ววิิ ทยาอย่่ างไรและอาจทำำ�ให้้ เ กิิ ดการ
เจ็็ บป่่วยได้้อย่่ างไร ขณะนี้้ เ� ราทราบกัันแล้้วว่่ าการที่่� คนคนหนึ่่�งได้้รัับสาร EDCs โดยตรง
� เป็็ นสาเหตุุ ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิ ดปััญหาทางพฤติิ กรรม ทางต่่ อมไร้้ท่่อ และทางระบบประสาท
นั้้น
� �ำ เป็็ นจะต้้องมีีการเปลี่่� ยนกระบวนทััศน์์เกี่่� ยวกัับวิิ ธีีการประเมิิ น
กัับการเรีียนรู้้ � สิ่่� งนี้้ จำ
ความเสี่่� ยง ตััวอย่่ างเช่่ น แทนที่่� จ ะใช้้วิิ ธีีการทดสอบความเป็็ นพิิ ษแบบเดิิ มด้ว้ ยการ
ให้้สััมผััสสารเคมีี เพีี ยงตััวเดีียว การดููอาการตอบสนองต่่ อสารประกอบเคมีี บริิ สุุ ทธิ์์ �
มาเป็็ นการใช้้ร ะเบีี ยบวิิ ธีีการประเมิิ นความเสี่่� ยงแบบใหม่่ ที่่� ใกล้้เ คีี ยงกัับความจริิ ง
ทางธรรมชาติิ ให้้ม ากที่่� สุุ ด แทนที่่� จ ะรู้้ ถึ
� ึง ผลกระทบของสารประกอบเพีี ยงตััวเดีี ยว
เราจำำ�เป็็ นจะต้้องรู้้ �ผลกระทบจากการได้้รัับสารผสมหรืือสารประกอบต่่ างชนิิ ดที่่� ผสม
เข้้าด้้วยกััน เรายัังต้้องรู้้ �ด้้วยว่่ าบางช่่ วงชีีวิิ ตของคนเป็็ นช่่ วงที่่� มีี ความเปราะบางเป็็ นพิิ เศษ
� การ
ต่่ อสาร EDCs โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� ง ช่่ วงแรกของพััฒนาการทางร่่ างกาย ดัง
ั นั้้น
� กัับตััวอ่่ อน
� ยัังไม่่ เพีียงพอที่่� จะทำำ�ให้้รู้้ �ว่่าจะเกิิ ดอะไรขึ้้น
ทดสอบสาร EDCs กัับผู้้ ใ� หญ่่ เท่่ านั้้น
� ะมีีการกล่่ าวถึึงราย
ในครรภ์์หรืื อทารกที่่� ได้้รัับสารเคมีีกลุ่่�มนี้้ เ� ข้้าไป สำำ�หรัับเรื่่� องนี้้ จ
ละเอีียดในลำำ�ดับ
ั ต่่ อไป

II. พั ัฒนาการของการรั ับสั ัมผั ัสสารเคมีี และจัังหวะแห่่ งความเปราะบาง
ฮอร์์ โมนประสานการพััฒนาในร่่ างกายของคนทุุ กคนจากเซลล์์เซลล์์หนึ่่�งที่่� ผสมพัันธุ์์�
แล้้วจนถึึงเซลล์์หลายล้้านเซลล์์ที่่�มีี หน้้าที่่� เฉพาะ คืือการสร้้างเลืือด กระดููก สมอง และ
� เยื่่� ออื่่� นๆ สารเคมีีเหล่่ านี้้ ที่
� ่� ผลิิตขึ้้น
� ภายในร่่ างกาย แรกเริ่่� มผลิิตจากมารดา รกในครรภ์์
เนื้้ อ
และผลิิ ตจากตััวอ่่ อนในครรภ์์เองที่่� กำ�ลัั
ำ งเจริิ ญเติิ บโต โดยจะไหลเวีียนด้้วยความเข้้มข้น
้
ที่่� ต่ำ� ำ�มาก ส่่ วนใหญ่่ อยู่่� ในช่่ วงหนึ่่�งในล้้านล้้านส่่ วนถึึงหนึ่่�งในพัันล้้านส่่ วน ฮอร์์ โมนจะ
ส่่ งสััญญาณเมื่่� อยีีนต้้องการทำำ�งานและเมื่่� อต้้องการอยู่่�นิ่่� งด้้วย ความสลัับซัับซ้้อนที่่�
� �ำ ให้้การ
พััฒนาไปนี้้ � การผสมของฮอร์์ โมนธรรมชาติิ ที่่�เปลี่่� ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลานี้้ ทำ
พััฒนาในร่่ างกายคนเป็็ นปกติิ ฮอร์์ โ มนที่่� น้้อ ยเกิิ นไปหรืื อมากเกิิ นไปจะนำำ�ไปสู่่�การ
เป็็ นโรคและความเจ็็ บป่่วย การวิิ จัย
ั ด้้านชีีววิิ ทยาที่่� มีีมากว่่ าร้้อยปีี ได้้พิิสููจน์แ
์ ล้้วว่่ าการ
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กรอบข้ อ
้ ความที่่� 1: จุุ ดตั้้�งต้ น
้ การพั ฒ
ั นาสุุ ขภาพและโรค
(DEVELOPMENTAL ORIGINS OF HEALTH AND DISEASE:
DOHAD)

� ฐานของ
“จุุ ดตั้้ง� ต้้นการพััฒนาสุุ ขภาพและโรค” (DoHAD) หรืือเทีียบได้้กัับ “พื้้ น
ตััวอ่่ อนคืือการเป็็ นโรคในผู้้ �ใหญ่่ ” (Fetal basis of adult disease: FeBAD) ตั้้ง�
อยู่่�บนฐานหลัักฐานทางวิิ ทยาศาสตร์์ที่่�เป็็ นสาเหตุุ ของโรคและการทำำ�งานผิิ ด
� ในวััยแรกเริ่่� มของชีีวิิ ต โดย
ปกติิ ของอวััยวะภายในร่่ างกายหลายอย่่ างที่่� เกิิ ดขึ้้น
เฉพาะในระยะที่่� เป็็ นตััวอ่่ อน ทารกในครรภ เด็็ กอ่่อนหรืือทารกแรกเกิิ ด และเด็็ ก
ตััวอย่่ างเช่่ น การรัับสารอาหารน้้อยเกิิ นไปหรืือมากเกิิ นไปของผู้้ ห
� ญิิ งมีีครรภ์์จะ
มีีผลทำำ�ให้้ทารกในครรภ์์มีีพััฒนาการของการเผาผลาญอาหารผิิ ดปกติิ รวมถึึง
เป็็ นโรคอ้้วน โรคเบาหวาน และโรคอื่่� นๆ ในช่่ วงต่่ อมาของชีีวิิ ต การวิิ จัย
ั นี้้ ไ� ด้้ขยาย
กว้้างถึง
ึ เรื่่� องอิิ ทธิิพลของสิ่่� งแวดล้้อม เช่่ น การสููบบุุ หรี่่� มลพิิ ษ และสารเคมีีในสิ่่� ง
แวดล้้อม ส่่ วนหลัักฐานอื่่� นได้้แสดงให้้เห็็ นว่่ าพััฒนาการของเซลล์์สืืบพัันธุ์์�– เซลล์์
ตั้้ง� ต้้นที่่� มาก่่ อนเซลล์์สเปิิร์์มและเซลล์์ไข่่ ของทารกในครรภ์์ – เปราะบางต่่ อการ
� าร
รบกวนจากสาร EDCs แม้้จะได้้รัับในปริิ มาณเล็็ กน้อ
้ ยก็็ ตาม เมื่่� อไม่่ นานนี้้ มีีก
ค้้นพบว่่ า ระบบประสาทซึ่่�งมีีพััฒนาการเริ่่� มต้น
้ มาตั้้ง� แต่่ เมื่่� อแรกตั้้ง� ครรภ์์และ
มีีพััฒนาการดีีเรื่่� อยมาจนถึึงวััยเด็็ กนั้น
้� มีีการตอบสนองไวอย่่ างมากต่่ อการรัับ
สััมผััสสาร EDCs โรคมะเร็็ งบางประเภท โดยเฉพาะโรคมะเร็็ งที่่� ระบบสืืบพัันธุ์์�
� ดููเหมืือนว่่ าจะมีีจุุ ดเริ่่� มต้น
นั้้น
้ มาจากวััยแรกเริ่่� มของชีีวิิ ต ในขณะที่่� การแสดง
อาการผิิ ดปกติิและโรคอาจยัังไม่่ ชััดเจนในตอนแรกเกิิ ด แต่่ ความผิิ ดปกติิที่่�
แฝงอยู่่�ในร่่ างกายจะปรากฏชััดเจนขึ้น
้ � ในช่่ วงวััยรุ่่�น วััยผู้้ �ใหญ่่ หรืือวััยชรา ดังั
� “จุุ ดตั้้ง� ต้้นการพััฒนาสุุ ขภาพและโรค” จึึงเป็็ นแนวคิิ ดสำำ�คััญในการทำำ�ความ
นั้้น
เข้้าใจถึง
ึ อิิ ทธิิพลของการสััมผััสสาร EDCs ในช่่ วงเปราะบางของชีีวิิ ต.

จััดระเบีียบและการควบคุุ มกระบวนการของชีีวิิ ตนั้น
้� จำำ�เป็็ นจะต้้องมีีฮอร์์โมนในปริิ มาณ
�
�
�
เฉพาะในช่่ วงเวลานั้้นๆ และอวััยวะและเนื้้ อเยื่่ อแต่่ ละชนิิ ดต้้องเปลี่่� ยนแปลงตามวงจร
ของชีีวิิ ต
ชีีวิิ ตในช่่ วงแรก โดยเฉพาะตััวอ่่ อนในครรภ์์และเด็็ กทารก เป็็ นช่่ วงที่่� ละเอีียดอ่่ อน การ
รบกวนกระบวนการของฮอร์์ โ มนธรรมชาติิ อาจทำำ�ให้้ เ กิิ ดความเปลี่่� ยนแปลงทาง
โครงสร้้างและ/หรืือการทำำ�งานของระบบทางกายภาพซึ่่�งไม่่ อาจทำำ�ให้้หวนคืืนเป็็ นปกติิ
ได้้อีีกในบางทีี นอกจากปริิ มาณฮอร์์โมนแล้้ว เวลาของการหลั่่�งฮอร์์โมนก็็ มีี ความสำำ�คััญ
อย่่ างยิ่่� งในการทำำ�ให้้พััฒนาการมีีความปกติิ ด้้วยเหตุุ ผลที่่� ว่่าเมื่่� อสาร EDCs สามารถ
� การได้้รัับสารพวกนี้้ เ� ข้้าไปก็็ อาจจะทำำ�ให้้การ
รบกวนการทำำ�งานของฮอร์์ โมนได้้ ดังั นั้้น
พััฒนาในช่่ วงที่่� ละเอีียดอ่่ อนและเปราะบางอาจส่่ งผลร้้ายตามมาทั้้ง� แบบทัันทีีและแฝง
เร้้นอยู่่� ภายใน ช่่ วงเวลาของการได้้รัับสารก็็ เ ป็็ นกุุ ญแจสำำ�คััญที่่� จะช่่ วยให้้เข้้าใจได้้ว่่า
� เยื่่� อส่่ วนไหนอาจจะได้้รัับผลกระทบ เนื่่� องจากส่่ วนต่่ างๆ ของร่่ างกาย
อวััยวะหรืือเนื้้ อ
�
� ในอััตราที่่� แตกต่่ างกััน ดััง นั้้น
� มีีพััฒนาการเกิิ ดขึ้้ น
� อวััยวะที่่� กำำ�ลััง
ที่่ แตกต่่ างกัันนั้้น
อยู่่�ในช่่ วงพััฒนาระหว่่ างเวลาที่่� ได้้รัับสารอัันตรายมีีแนวโน้้มที่่� จะได้้รัับผลกระทบมากกว่่ า
อวััยวะที่่� ได้้เติิ บโตเต็็ มที่่� แล้้ว
่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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ผลของการได้้รัับสารเคมีี ในช่่ วงที่่� เปราะบางอาจทำำ�ให้้เกิิ ดความผิิ ดปกติิทางร่่ างกาย
หรืือการทำำ�งานของร่่ างกายเกิิ ดความบกพร่่ องหรืือทั้้ง� สองอย่่ าง เมื่่� อพิิ จารณาถึึงกรณีี
ตััวอย่่ างยา DES ที่่� ให้้สตรีีมีี ครรภ์์ จะพบว่่ าตััวอ่่ อนเพศหญิิ งในครรภ์์ของผู้้ ห
� ญิิ งที่่� ได้้
�
� กัับโครงสร้้างของระบบสืืบพัันธุ์์�และมีีแนวโน้้มสูู งที่่�
รัับยานี้้ มัักมีี
ความผิิ ดปกติิเกิิ ดขึ้้น
จะเป็็ นโรคมะเร็็ งเยื่่� อบุุ ปากมดลููกและช่่ องคลอดซึ่่�งเป็็ นมะเร็็ งที่่� พบไม่่ บ่่อยนัักในชีีวิิ ต
อีีกมุุ มหนึ่่� งที่่� เป็็ นจริิ ง และซัับซ้้อ นมากเกี่่� ยวกัับช่่ วงพััฒนาที่่� เปราะบางคืือการได้้รัับ
� น
สารเคมีีอย่่ างเดีียวกัันสามารถเกิิ ดผลตามมาที่่� ต่่างกัันได้้ ทั้้ง� นี้้ ขึ้
้ � กัับว่่ าการได้้รัับหรืือ
� เกิิ ดในช่่ วงใดของพััฒนาการ เช่่ น หากหนููได้้รัับสารคลอร์์ ไพริิ ฟอส ซึ่่�งเป็็ น
การสััมผััสนั้้น
ยาฆ่่ าแมลงที่่� เป็็ นสาร EDCs ในช่่ วงไตรมาสแรกของการตั้้ง� ท้้องก็็ สามารถทำำ�ให้้โครงสร้้าง
และการทำำ� งานของต่่ อมไทรอยด์์ข องลููกมัันผิิ ดปกติิ เมื่่� อโตเต็็ มวััย แต่่ หากสััมผััส
สารคลอร์์ ไพริิ ฟอสในช่่ วงไตรมาสที่่� สองสามารถเพิ่่� มระดัับอิิ นซููลิิ นในตััวลููกของมัันเมื่่� อ
โตขึ้น
้ � มา
การรบกวนระดับ
ั ฮอร์์โมนบางอย่่ างอาจไม่่ ทำ�ำ ให้้เกิิ ดการเปลี่่� ยนแปลงโครงสร้้างที่่� ชััดเจน
แต่่ ก็็ยัังอาจทำำ�ให้้เกิิ ดการเปลี่่� ยนแปลงของการทำำ�งาน การเป็็ นโรค หรืือความผิิ ดปกติิ
� งใช้้อ้า้ งอิิ งไปอีีกหลาย
ในชีีวิิ ตภายหลััง แนวคิิ ดเรื่่� องช่่ วงพััฒนาการที่่� ละเอีียดอ่่ อนนี้้ ยัั
� ฐานของตััวอ่่ อนคืือการเป็็ นโรคในผู้้ � ใหญ่่ ” (Fetal basis of
เรื่่� องได้้ เนื่่� องจาก “พื้้ น
adult disease: FeBAD) หรืือ “จุุ ดตั้้ง� ต้้นการพััฒนาสุุ ขภาพและโรค” (Developmental
origins of health and disease: DoHAD) (กรอบข้้อความที่่� 1) งานวิิ จัย
ั ด้้านนี้้ ไ� ด้้รัับการ
ยอมรัับเป็็ นอย่่ างดีี โดยนัักวิิ จั ย
ั ที่่� ตระหนัักว่่ า เด็็ กมีี ความเปราะบางต่่ อการสััมผััสกัับ
สาร EDCs มากกว่่ า ผู้้ � ใหญ่่ เนื่่� องจากร่่ างกายของพวกเขายัังอยู่่� ในช่่ วงกำำ�ลัังพััฒนา
เด็็ กๆ มีีความเสี่่� ยงต่่ อการสััมผััสสารเคมีีมากกว่่ าผู้้ �ใหญ่่ ด้ว้ ยเหตุุ ผลหลายประการ ได้้แก่่
1) เด็็ กสััมผััสสารปนเปื้้�อนจำำ�นวนมากที่่� ละลายได้้ดีี ในไขมัันที่่� อยู่่�ในน้ำำ�� นมแม่่ หรืือในนมผง
� สนาม
2) เด็็ กใช้้มืื อหยิิ บของเข้้าปากบ่่ อยกว่่ าผู้้ �ใหญ่่ มาก 3) เด็็ กใช้้ชีีวิิตและเล่่ นบนพื้้ น
� ที่่� ผิิวหนัังมากกว่่ าผู้้ �ใหญ่่ เมื่่� อเปรีียบเทีียบน้ำำ�� หนัักร่่ างกาย ทำำ�ให้้เด็็ ก
และ 4) เด็็ กมีีพื้้ น
� อัันตรายของการ
มีีโอกาสดููดซึึมสารเคมีีทางผิิ วหนัังเข้้าร่่ างกายได้้มากกว่่ า (55) ฉะนั้้น
� อยู่่�กัับหลายปัั จจััย นัับตั้้ง
� แต่่ ความแตกต่่ างของวิิ ธีีการ
สััมผััสสารเคมีีของเด็็ กจึึงขึ้้น
หรืือช่่ องทางการรัับสััมผััส ความเปราะบางของช่่ วงพััฒนาการ รวมทั้้ง� การมีีช่่ วงอายุุ
ที่่� ยาวนานกว่่ า ซึ่่�งเปิิดโอกาสให้้มีีการสััมผััสสารเคมีี ได้้ยาวนานกว่่ า ตลอดจนโอกาส
� แล้้ว เด็็ กมีี ความเข้้าใจที่่� จำ�กััด
ของการปรากฏโรค นอกจากนั้้น
ำ
ในเรื่่� องอัันตรายและไม่่ มีี
อำำ�นาจต่่ อรองทางการเมืืองที่่� จะช่่ วยให้้หลีีกเลี่่� ยงการสััมผััสสารเคมีี ได้้
� งเฉพาะเรื่่� องความเปราะบางของตััวอ่่ อน ทารกในครรภ์์
ในขณะที่่� การถกเถีี ยงนี้้ มุ่่�
ทารกแรกเกิิ ด และเด็็ ก จะเห็็ นได้้ว่่าทุุ กๆ ช่่ วงของวงจรชีีวิิ ตจากวััยเด็็ กสู่่�วััยรุ่่�น วััยผู้้ �ใหญ่่
และวััยชรา ทั้้ง� หมดล้้วนมีีความไวในการตอบสนองต่่ อฮอร์์ โมนและสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs
การทดสอบด้้านพิิ ษวิิ ทยาแบบดั้้ง� เดิิ มอ้า้ งแนวคิิ ด “ปริิ มาณทำำ�ให้้เป็็ นพิิ ษ” (ตาราง 4)
แต่่ วิิทยาศาสตร์์แนวใหม่่ ที่่�ศึึกษาลึึกเรื่่� องสาร EDCs เสนอใหม่่ ว่่า “ช่่ วงเวลาทำำ�ให้้เป็็ นพิิ ษ”
ในการพิิ จารณาถึง
ึ ความเปราะบางของช่่ วงเวลาการพััฒนาของสิ่่� งมีีชีีวิิ ต
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III. ปริิ มาณขั้้�นต่ำำ��ที่่� เริ่่�มก่่ อผลกระทบ (THRESHOLDS) ปริิ มาณขั้้�นต่ำำ��
(LOW DOSES)
� ต่ำำ��ที่่� เริ่่� มก่่ อผลกระทบ’ นั้้น
� ทำำ�ให้้เกิิ ด
สมมุุ ติิฐานที่่� ว่่าสารเคมีีแต่่ ละชนิิ ดมีี ‘ปริิ มาณขั้้น
หลัักความเชื่่� อตายตััวที่่� ต้อ
้ งยอมรัับกัันทั่่�วไปว่่ าสารเคมีีทุุ กชนิิ ดมีี เกณฑ์์ ระดัับ หรืื อ
ปริิ มาณของการสััมผััสที่่� ก่่อให้้เกิิ ดความเสี่่� ยงหรืือยอมรัับได้้ว่่าเป็็ นเกณฑ์์ที่่�ปลอดภััย
� ฐานที่่� เน้้น ไปที่่� ดััชนีี
กระบวนทััศน์์ข อง ‘ วิิ ทยาศาสตร์์แ บบเก่่ า’ ที่่� มีีข้้อ สรุุ ปบนพื้้ น
� เป็็ นการทดสอบโดยใช้้ส ารประกอบบริิ สุุ ทธิ์์ ข
� อง
การเป็็ นมะเร็็ ง /การมีีชีีวิิ ตรอดนั้้น
สารเคมีีตััวเดีียว โดยละเลยผลกระทบจากสารผสมและสรุุ ปเอาเองว่่ า ปริิ มาณที่่� ต่ำ� ำ�
� ไม่่ พบว่่ าทำำ�ให้้เ กิิ ดผลกระทบที่่� เป็็ นอัันตราย (no observed
กว่่ าเกณฑ์์ดั ง
ั กล่่ าวนั้้น
adverse effect level: NOAEL) ซึ่่�งหมายถึึง ค่่ าระดับ
ั ความเป็็ นพิิ ษสููงสุุ ดที่่� ไม่่ ก่่ อให้้
เกิิ ดผลกระทบต่่ อสุุ ขภาพที่่� ปรากฏอาการให้้เห็็ น โดยถ้้าระดั บ
ั ความเป็็ นพิิ ษสูู งกว่่ า
� ดััง นั้้น
� NOAEL
ค่่ า NOAEL ก็็ อ าจมีี อาการที่่� เกิิ ดจากความเป็็ นอัันตรายปรากฏขึ้้ น
�
�
จึึงเป็็ นค่่ าของการได้้รัับสััมผััสที่่ ใช้้พิิจารณาว่่ าสารเคมีีนั้้นจะปรากฏความเป็็ นอัันตราย
หรืื อไม่่ ซึ่่� งค่่ านี้้ � ไ ด้้ม าจากการศึึกษาทดลองโดยตรง ในการทดสอบสารเคมีี เพื่่� อ
กำำ� หนดค่่ าหรืื อเกณฑ์์ค วามปลอดภััย จะทดลองกัับสารเคมีี เป็็ นรายชนิิ ดในระดั บ
ั
ความเข้้มข้น
้ ที่่� แตกต่่ างกััน ความเป็็ นพิิ ษ ซึ่่�งหมายถึึงปริิ มาณของสารเคมีี ที่่� เมื่่� อคน
� เยื่่� อจนไม่่ สามารถกลัับมาทำำ�งานได้้อีีก
หรืือสััตว์์รัับเข้้าไปแล้้วเกิิ ดการทำำ�ลายเซลล์์เนื้้ อ
และแสดงอาการป่่วยหรืือตาย โดยปกติิ มาจากการศึึกษาต่่ อเนื่่� องสองปีี ในหนููทดลอง
ที่่� โตเต็็ มวััย โดยกำำ� หนดว่่ า ปริิ มาณสารเคมีี ระดัับ ไหนที่่� ทำำ�ให้้ครึ่่�ง หนึ่่� งของสััตว์์ต าย
หรืือเกิิ ดโรคที่่� คาดไว้้ (ปกติิ คืื อโรคมะเร็็ ง) จากจุุ ดนี้้ เ� องที่่� งานศึึกษาใช้้กำ�ำ หนดปริิ มาณ
สููงสุุ ดที่่� ไม่่ ทำ�ำ ให้้เกิิ ดความเป็็ นพิิ ษ (ซึ่่�งมัักจบลงที่่� การเป็็ นโรคมะเร็็ งหรืือความล้้มเหลว
� าจถููกนำำ�ม าใช้้อ้ า้ งอิิ ง เป็็ นการ
ของอวััยวะ) ในทางกลัับกััน การกำำ� หนดปริิ มาณนี้้ อ
แบ่่ งจาก “ค่่ าความปลอดภััย” แบบไม่่ มีีกฎเกณฑ์์ ซึ่่�งมัักจะกำำ�หนดไว้้ที่่� 100 สำำ�หรัับ
สารเคมีีที่่� มีีการทดสอบเพีียงเล็็ กน้อ
้ ย ค่่ าเพิ่่� มเติิ มที่่� 10 (ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ค่่ าความปลอดภััย
�
ที่่ 1000) คำำ�จำ�กััด
ำ
ความของคำำ�ว่่า “ปลอดภััย” ถููกนำำ�มาวิิ นิิจฉััยด้้วยงานศึึกษาเรื่่� อง
ความตายและผู้้ ที่
� ่� ใกล้้ต าย แม้้ว่่ าในความเป็็ นจริิ ง อาจเกิิ ดผลกระทบอย่่ างอื่่� นและ
ละเอีียดอ่่ อนกว่่ าได้้ แม้้จะได้้รัับในระดับ
ั ที่่� ต่ำ� ำ�กว่่านี้้ � หากไม่่ มีีการค้้นหาอย่่ างจริิ งจังั ว่่ า
ที่่� สุุดแล้้วผลที่่� ตามมาจะมีีอะไรบ้้างนอกไปจากความตาย ก็็ ย่่อมเป็็ นไปไม่่ ได้้ที่่�จะรู้้ �ว่่า
� รบกวนระดั บ
สารเหล่่ านั้้น
ั ของฮอร์์ โ มนหรืื อไม่่ และก่่ อให้้ เ กิิ ดความเสี่่� ยงต่่ อการ
เกิิ ดโรคหรืือไม่่ /อย่่ างไร เมื่่� อพิิ จารณาถึึงผลจากความผิิ ดปกติิของต่่ อมไร้้ท่่อบางอย่่ าง
ที่่� อาจจะไม่่ มีีการติิ ดตามเฝ้้ าดูู เป็็ นอาทิิ ตย์์ เป็็ นเดืื อน หรืื อเป็็ นปีี การทดสอบด้้า น
พิิ ษวิิ ทยาซึ่่�งไม่่ สามารถประเมิิ นผลกระทบที่่� สัังเกตไม่่ พบ นี่่� จึึงเป็็ นข้้อจำำ�กััดร้า้ ยแรง
� �ำ หนดความเสี่่� ยง
ของการใช้้วิิธีีนี้้ กำ
� คำำ�ถามในช่่ วงคริิ สตทศวรรษที่่� 1980
“เกณฑ์์การสััมผััสสารที่่� ปลอดภััย” เริ่่� มถููกตั้้ง
� ว่่ าการทำำ�งานของฮอร์์ โมน
(พ.ศ. 2523 - 2532) เมื่่� อนัักวิิ ทยาศาสตร์์เริ่่� มเข้้าใจดีีขึ้้น
ธรรมชาติิ ในร่่ างกายเป็็ นอย่่ างไร ต่่ อมไร้้ท่่อในร่่ างกายของเราควบคุุ มการสัังเคราะห์์
และการหลั่่�ง ฮอร์์ โ มนอย่่ างละเอีี ยดและแม่่ นยำำ� เพีี ยงใด และร่่ างกายเปลี่่� ยนแปลง

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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อย่่ างไรในช่่ วงที่่� กำ�ลัั
ำ งพััฒนา (ตััวอย่่ างเช่่ น จะมีีช่่ วงของชีีวิิ ตที่่� ปกติิแต่่ ละคนอาจจะ
ไม่่ ได้้รัับฮอร์์ โมนธรรมชาติิ ชนิิดใดเป็็ นการเฉพาะ และการสััมผััสสาร EDCs ชนิิ ดหนึ่่�ง
� ะไม่่ ทำ�ำ งาน
� ของชีีวิิ ตฮอร์์โมนนี้้ จ
ที่่� ไปรบกวนทางเดิิ นของฮอร์์โมนซึ่่�งปกติิ ในช่่ วงเวลานั้้น
ในเวลาเช่่ นนี้้ � ถึึง แม้้ว่่า สาร EDCs มีี ความเข้้มข้ น
้ ต่ำำ��ม ากแต่่ ก็็ ถืื อว่่ ามีีจำำ� นวนมากกว่่ า
� มีีค่่ าเท่่ ากัับศููนย์์) กรณีีนี้้ �
ระดัับฮอร์์ โมนธรรมชาติิ ที่่�ผลิิตภายในร่่ างกาย ซึ่่�งในขณะนั้้น
ทำำ�ให้้มีีการเรีียกร้้องให้้มีีการพััฒนาตััวแบบทางชีีววิิ ทยา (แทนการตั้้ง� สมมุุ ติิฐาน) ที่่� ตั้ง้� อยู่่�
บนฐานการสนองตอบต่่ อปริิ มาณสารเคมีี ซึ่่�งจะสามารถสะท้้อนได้้อย่่ างถููกต้้องเป็็ นจริิ ง
ว่่ าร่่ างกายตอบสนองต่่ อฮอร์์โมนและสารเคมีีอย่่ างไร
� มีีอุุ ปสรรคเรื่่� อง
การพััฒนาระบบการประเมิิ นความเสี่่� ยงเรื่่� องความปลอดภััยที่่� ถููกต้อ
้ งนั้้น
ต้้นทุุ นของการทดลองทางชีีววิิ ทยากัับสััตว์์ อย่่ างไรก็็ ตามผลลััพธ์ ์ประการหนึ่่�งและสำำ�คััญ
� ในปีี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ก็็ คืื อการทดลองได้้พิิสููจน์ ์ ให้้เห็็ นแล้้วว่่ า
ที่่� สุุดซึ่่�งเกิิ ดขึ้้น
ไม่่ ควรมีีการกำำ� หนดเกณฑ์์ความปลอดภััยสำำ� หรัับสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs (56) ในกรณีี
เต่่ าแก้้มแดงหรืือเต่่ าญี่่� ปุ่่� น พบว่่ าอุุ ณหภููมิิ ในช่่ วงกลางไตรมาสของการเจริิ ญเติิ บโต
ในครรภ์์คืื อปัั จจััย ที่่� กำำ� หนดว่่ าเต่่ าแต่่ ละตััวจะมีีการพััฒนาเป็็ นเพศผู้้ ห
� รืื อเพศเมีี ย
ซึ่่�ง คล้้า ยคลึึงกัับการที่่� โครโมโซม X หรืื อ Y กำำ� หนดเพศในมนุุ ษย์์ หากไม่่ นัับปัั จจััย
ที่่� ว่่ามานี้้ � ( โครโมโซมเพศ/อุุ ณหภููมิิ ) กระบวนการทางชีีววิิ ทยาด้้านพััฒนาการทางเพศ

กรอบข้ ้อความที่่� 2: บทสรุุ ปว่่ าด้ ้วยช่่ องว่่ างระหว่่ างวิิ ทยาศาสตร์ ์
สมั ัยใหม่่ กั ับนโยบายการกำำ�กั ับควบคุุ ม
แม้้ว่่าจะมีีความเห็็ นเป็็ นเอกฉัันท์์ว่่าการสััมผััสสาร EDCs มีีความเกี่่� ยวข้้องกัับ
มนุุ ษย์์อย่่ างไรบ้้าง แต่่ ข้อ
้ โต้้แย้้งทั้้ง� หมดก็็ ยัังไม่่ จบ ประเด็็ นหนึ่่�งที่่� ยัังหมุุ นวน
คืือความยากลำำ�บากในการทำำ�ความเข้้าใจว่่ าการสััมผััสกัับสารเคมีีในปริิ มาณ
� ะง่่ ายขึ้้น
�
� มีีความสััมพัันธ์ ์ในทางชีีววิิ ทยาอย่่ างไร ความคิิ ดนี้้ จ
ที่่� ต่ำ� ำ�มากๆ นั้้น
เมื่่� อทำำ� ความเข้้าใจกัับบริิ บทของพััฒนาการ ที่่� ว่่ามีีช่่ วงเวลาของชีีวิิ ตที่่� ไม่่ มีี
� การรัับสััมผััสกัับสารที่่� มีี ฤทธิ์์ �
การรัับสััมผััสฮอร์์ โ มนธรรมชาติิ เลย ดั ง
ั นั้้น
� วของสารที่่� มีีคุุ ณสมบััติิ แบบเดีี ยวกัับ
ต่่ อฮอร์์ โ มนแม้้ ใ นปริิ มาณเศษเสี้้ ย
� เนื่่� องจาก
ฮอร์์โมนก็็ จะเปลี่่� ยนเซลล์์เป้้ าหมายให้้ตอบสนองไวต่่ อฮอร์์โมนตััวนั้้น
� ฐานและแพทย์์ผู้้ เ� ชี่่� ยวชาญด้้านการศึึกษาเกี่่� ยวกัับต่่ อมไร้้ท่่อ
นัักวิิ ทยาศาสตร์์พื้้ น
� ในการทำำ�วิิ จั ย
ต่่ างเข้้า มามีีส่่ วนเกี่่� ยวข้้อ งมากขึ้้ น
ั และการปฏิิ บััติิ การทาง
คลิิ นิิกเรื่่� องสารเคมีี EDCs หลัักฐานเกี่่� ยวกัับผลกระทบของสารในปริิ มาณต่ำำ��
� กระนั้้น
� ก็็ ตาม ยัังคงมีีช่่ องว่่ างระหว่่ างวิิ ทยาการด้้านต่่ อมไร้้ท่่อ
จึึงมีีมากขึ้้น
กัับนโยบายการกำำ�กัับควบคุุ ม จึึงเป็็ นเรื่่� องสำำ�คััญ อย่่ างยิ่่� ง ว่่ าการตััดสิิ นใจ
� อยู่่� บนฐานความเข้้าใจ
เรื่่� องระเบีี ยบการกำำ�กัับควบคุุ มสารเคมีีจะต้้อ งตั้้ง
ทางวิิ ทยาศาสตร์์ที่่� ทัันสมััยที่่� สุุด คืือความเข้้าใจว่่ าฮอร์์โมนต่่ างๆ ทำำ�งานอย่่ างไร
� ได้้
และสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs เข้้าไปรบกวนการทำำ�งานของฮอร์์ โ มนเหล่่ า นั้้น
อย่่ างไร
.
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� งทำำ�ให้้เต่่ า
ส่่ วนที่่� เหลืือในระหว่่ างเต่่ ากัับมนุุ ษย์์ก็็ มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงกัันอย่่ างน่่ าทึ่่�ง สิ่่� งนี้้ จึึ
�
เป็็ นตััวแบบทางชีีวภาพในการกำำ�หนดเพศที่่ พิิเศษออกไป
ที่่� สำำ�คััญ ผลของอุุ ณหภููมิิ ดังั กล่่ าวสามารถใช้้ฮอร์์โมน (57) หรืือสาร EDCs (56, 58) กัับ
ตััวอ่่ อนแทนได้้ โดยมีีการทดสอบว่่ าเป็็ นไปได้้หรืือไม่่ ที่่�ฮอร์์ โมนปริิ มาณเล็็ กน้อ
้ ยหรืือ
�
�
สาร EDCs สามารถเปลี่่ ยนแปลงเพศให้้เป็็ นตััวผู้้ ห
� รืือตััวเมีียได้้ การทดลองนี้้ จึึงมีีการ
นำำ�ไข่่ เต่่ า 2,400 ฟอง มาทดลองรัับสาร EDCs ที่่� เลีียนแบบผลของฮอร์์โมนเอสโตรเจน
ในช่่ วงสำำ�คััญของการเจริิ ญเติิ บโตที่่� มีีการกำำ�หนดเพศ (56) ตััวอย่่ างเช่่ น ถ้้านำำ�ฮอร์์โมน
เอสโตรเจน หรืือสารเคมีี EDC ที่่� ออกฤทธิ์์ �คล้้ายเอสโตรเจน เช่่ น พีีซีีบีี (PCB) ไปใส่่
�
ในไข่่ เต่่ าที่่� กำ�ลัั
ำ งอบในตู้้ �ฟัักไข่่ ในอุุ ณหภููมิิ หนึ่่�งซึ่่�งเป็็ นอุุ ณหภููมิิ ที่่�ตามปกติิ แล้้วไข่่ เหล่่ านั้้น
� ผลคืือลููกเต่่ าทั้้ง� หมดจะเป็็ นเพศเมีีย ยิ่่� งกว่่ านั้้น
� เต่่ าเพศเมีีย
จะออกมาเป็็ นเพศผู้้ เ� ท่่ านั้้น
� ะกลายเป็็ นหมัันเมื่่� อพวกมัันโตขึ้้น
� การทดสอบโดยใช้้รููปแบบนี้้ เ� ป็็ นการทดลอง
เหล่่ านี้้ จ
ที่่� สำำ�คััญที่่� แสดงว่่ าฮอร์์ โมนปริิ มาณต่ำำ��หรืือสาร EDCs ที่่� ให้้กัับไข่่ เต่่ าในช่่ วงสำำ�คััญของ
การกำำ�หนดเพศในระหว่่ างการเจริิ ญเติิ บโตจะสามารถเปลี่่� ยนเพศของสิ่่� งมีีชีีวิิ ตแต่่ ละ
อย่่ างเป็็ นเพศผู้้ ห
� รืือเพศเมีียได้้อย่่ างถาวร (56)
เพื่่� อความเข้้าใจในเรื่่� องนี้้ � ต้้อ งจำำ� ไว้้ว่่ าเอสโตรเจนเป็็ นฮอร์์ โ มนธรรมชาติิ ที่่� มีีผล
� การสััมผััสสาร EDCs ซึ่่�งเป็็ นสัังเคราะห์์
ต่่ อสิ่่� งมีีชีีวิิ ตแม้้มีี ความเข้้มข้น
้ ระดัับต่ำำ��มาก ดัังนั้้น
ที่่� ลอกเลีียนฮอร์์ โมนเอสโตรเจนเพิ่่� มเข้้าไป จะทำำ�ให้้สูู งเกิิ นค่่ าที่่� ปลอดภััยและ อาจจะ
ส่่ งผลร้้ายต่่ อสิ่่� งมีีชีีวิิ ตนั้น
้� ๆ ได้้โดยปริิ ยาย เพื่่� อทดสอบเรื่่� องสมมุุ ติิฐานความเป็็ นพิิ ษ
แบบดั้้ง� เดิิ มเกี่่� ยวกัับระดับ
ั ความปลอดภััยในการรัับสััมผััสสารเคมีี ทำำ�ให้้มีีการศึึกษา
�
วิิ จัย
ั ครั้้งใหญ่่ กัับไข่่ เต่่ ามากกว่่ า 2,400 ฟอง (57) สิ่่� งที่่� ค้น
้ พบคืือถึง
ึ แม้้จะให้้ฮอร์์ โมน
เอสตราไดออล ซึ่่�งเป็็ นฮอร์์โมนตััวหลัักตััวหนึ่่�งของฮอร์์โมนกลุ่่�มเอสโตรเจนในเพศหญิิ ง
ในปริิ มาณที่่� ต่ำ� ำ�ที่่� สุุด ก็็ ยัังสามารถเพิ่่� มอััตราส่่ วนของลููกเต่่ าที่่� คาดว่่ าจะเป็็ นเพศเมีียได้้
มากกว่่ า 10% นอกเหนืือไปจากการควบคุุ มอุุณหภููมิิ ลัักษณะที่่� โดดเด่่ นมากที่่� สุุดของ
� อ ผลวิิ จัย
� แรกที่่� แสดงว่่ า เกณฑ์์การสััมผััส
งานศึึกษาเหล่่ านี้้ คืื
ั นี้้ ไ� ด้้กลายเป็็ นหลัักฐานชิ้้ น
สารเคมีีที่่� ยอมรัับได้้ว่่าความปลอดภััยอาจจะไม่่ มีี อยู่่�จริิ ง ในเมื่่� อสาร EDCs จากภายนอก
เข้้าไปรบกวนการทำำ�งานของฮอร์์โมนที่่� ผลิิตภายในร่่ างกายด้้วยกลไกการทำำ�งานภายใน
ร่่ างกายแบบเดีียวกััน
การศึึกษากัับเต่่ ามีีความสำำ�คััญสองประการ ประการแรก ทำำ�ให้้ยุุติิข้อ
้ ถกเถีียงที่่� ว่่ามััน
เป็็ นไปไม่่ ได้้ที่่�จะกำำ�หนดให้้ “ไม่่ มีี เกณฑ์์ความปลอดภััย” เพราะงานศึึกษาเหล่่ านี้้ ไ� ด้้พิิสููจน์ ์
� ไม่่ มีี อยู่่�จริิ ง ประการที่่� สอง กระบวนการ
จนเป็็ นที่่� ประจัักษ์์แล้้วว่่ าเกณฑ์์ความปลอดภััยนั้้น
�
ทางชีีววิิ ทยาในพััฒนาการของสััตว์์พัันธุ์์�นี้้ สามารถนำำ�ไปอธิิ บายได้้กัับสััตว์์ทุุกสายพัันธุ์์�
รวมทั้้ง� มนุุ ษย์์ ตั้้ง� แต่่ มีีการศึึกษากัับเต่่ าในช่่ วงแรกๆ ก็็ ได้้มีี งานศึึกษามากมายที่่� แสดงว่่ า
แม้้แต่่ ปริิมาณสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs ในระดับ
ั ต่ำำ��อย่่ างสุุ ดขีีด ก็็ สามารถเข้้าไปเปลี่่� ยนแปลง
ผลทางด้้านชีีววิิ ทยาได้้ และที่่� สำำ�คััญที่่� สุุดคืื อ ผลกระทบจากปริิ มาณสารในระดัับต่ำำ��
� ไม่่ สามารถคาดหมายด้้วยการใช้้ผลกระทบที่่� เกิิ ดจากการรัับสััมผััสสารในปริิ มาณ
นั้้น
สารสููงได้้ (54)

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
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IV. สารผสม
ในห้้ อ งปฏิิ บััติิ การทดลอง การใส่่ ใจกัับการควบคุุ มสิ่่� งแวดล้้อ มอย่่ างเข้้ม งวดเป็็ น
สิ่่� งสำำ�คััญ เพื่่� อจะได้้ควบคุุ มสารประกอบและการประเมิิ นผลที่่� เกิิ ดขึ้น
้ � ได้้ ยกตััวอย่่ างเช่่ น
� งเซลล์์ ไลน์์ที่่�มีีลัักษณะเหมืือนกััน เซลล์์ ไลน์์คืื อเซลล์์
� เป็็ นการเพาะเลี้้ ย
งานศึึกษาบางชิ้้ น
� งให้้เติิ บโตและเพิ่่� มจำ�ำ นวนได้้อย่่ างต่่ อเนื่่� องไม่่ จำ�กััด
ที่่� เลี้้ ย
ำ
ภายนอกร่่ างกายของสิ่่� งมีีชีีวิิ ต
� ง
เซลล์์ทุุ กเซลล์์ ในเซลล์์ ไ ลน์์เ ดีี ยวกัันมีีลัักษณะเหมืื อนกัันทุุ กประการ โดยการเลี้้ ย
� หนึ่่�งไปสู่่�อีีกจานที่่� อยู่่�ถััดไป
เซลล์์ให้้เติิ บโตภายใต้้สภาวะแบบเดีียวกัันจากจานเพาะเชื้้ อ
งานศึึกษาสััตว์์ที่่�ทำ�ำ ในห้้องปฏิิ บััติิการทดลองก็็ จะจััดเรีียงกรงหนูู เป็็ นแถวๆ แต่่ ละกรง
มีีหนูู ที่่� มีีสายพัันธุุ กรรมเหมืือนกัันกัับกรงอื่่� น พร้้อมกัับการจััดระเบีียบพิิ เศษ มีีเรื่่� อง
การนอน อาหาร น้ำำ�� วงจรแสงสว่่ าง และการควบคุุ มอุุณหภููมิิ หััวใจสำำ�คััญของวิิ ธีีการ
� ิ ดเดีียวในปริิ มาณตามที่่�
ศึึกษาทางพิิ ษวิิ ทยาแบบดั้้ง� เดิิ มคืื อ การให้้สารเคมีีบริิ สุุทธิ์์ ชนิ
กำำ�หนด โดยมีีการควบคุุ มสภาพอื่่� นๆ ให้้เท่่ ากััน เพื่่� อจะได้้เปรีียบเทีียบกลุ่่�มที่่� ได้้รัับสารเคมีี
กัับกลุ่่�มควบคุุ ม (ที่่� ให้้ยาหลอก)
� ไม่่ เหมืื อนกัับในห้้องปฏิิ บััติิ การทดลอง มนุุ ษย์์
หากแต่่ ในความเป็็ นจริิ ง ของโลกนั้้น
มีีลัักษณะทางพัันธุุ กรรมเฉพาะที่่� ไม่่ เหมืือนกััน (ยกเว้้นแฝดเหมืือน) มนุุ ษย์์อาศััยใน
สิ่่� งแวดล้้อมที่่� แตกต่่ างกัันมาก และพวกเขามีีการโยกย้้ายถิ่่� นไปสู่่�สภาพแวดล้้อมใหม่่
คนแต่่ ละคนรัับประทานอาหารและได้้รัับสารอาหารในแบบของตนเอง เป็็ นต้้น แต่่ ละคน
สััมผััสสาร EDCs แบบผสมผสานในแต่่ ละช่่ วงของพััฒนาการทางร่่ างกายที่่� แตกต่่ างกััน
นั่่�นหมายความว่่ า แต่่ ละคนต่่ างก็็ มีี “ปัั จจััยรัับสััมผััส” ซึ่่�งมีีลัักษณะเฉพาะตน มีีผลรวม
ของสารเคมีีที่่� สะสมมาตลอดชีีวิิ ต วิิ ทยาศาสตร์์แนวใหม่่ ว่่าด้้วยสาร EDCs ตระหนัักถึง
ึ
� รััง สารเคมีี
ความเป็็ นจริิ งในสิ่่� งเหล่่ านี้้ � ได้้แก่่ การสััมผััสสารเคมีีในธรรมชาติิ เป็็ นเรื่่� องเรื้้ อ
กลุ่่�ม EDCs พบได้้โดยทั่่�วไปและทั่่�วโลก และมีีการสะสมทางชีีวภาพและมีีการเพิ่่� มขยาย
ทางชีีวภาพของสาร EDCs ไปตามห่่ วงโซ่่ อาหาร นอกจากนี้้ � นัับเป็็ นเรื่่� องที่่� เป็็ นไปได้้ยาก
มากที่่� การรัับสััมผััสสารเคมีีจากสภาพแวดล้้อมจะเกี่่� ยวข้้องกัับสารประกอบบริิ สุุ ทธิ์์ �
เว้้นแต่่ การรัับสััมผััสสารเคมีีที่่� เกิิ ดจากการประกอบอาชีีพหรืือการทำำ�งาน ในทางตรงกััน
ข้้าม การรัับสััมผััสสารเคมีีจะเกี่่� ยวข้้องกัับสารผสมหลากหลายชนิิ ดและสารที่่� เกิิ ดจาก
ปฏิิ กิิริิยาทางเคมีีของสารประกอบเชิิ งเดี่่� ยวในผลิิ ตภััณฑ์์ที่่�เสื่่� อมคุุ ณภาพ
� วิิ ทยาศาสตร์์ยุุคใหม่่ ต้อ
ดังั นั้้น
้ งรวมเอางานศึึกษาในเรื่่� องผลกระทบของสารประกอบ
� คืือสารผสมของสารเหล่่ านี้้ เ� พื่่� อจะได้้ประเมิิ น
เชิิ งเดี่่� ยวเข้้าไว้้ด้ว้ ย แต่่ ที่่�สำำ�คััญกว่่านั้้น
� ยัังมีีข้้อถกเถีียง
เรื่่� องผลกระทบจากสารเติิ มแต่่ งหรืือสารสัังเคราะห์์ ในร่่ างกายได้้ดีี ขึ้้น
บางประการว่่ า สารเคมีีกลุ่่�ม EDCs สามารถทำำ�งานร่่ วมกัันได้้หรืือไม่่ การถกเถีียงที่่�
ร้้อนแรงมาจากความจริิ งที่่� ว่่า สารเคมีีกลุ่่�ม EDCs หลายชนิิ ดมีีการออกฤทธิ์์ �ต่ำำ��กว่่า
� าจจะปรากฏใน
ฮอร์์ โมนธรรมชาติิ และเมื่่� อพิิ จารณาเป็็ นรายชนิิ ด สารเคมีี เหล่่ านี้้ อ
สิ่่� งแวดล้้อมในระดับ
ั ความเข้้มข้น
้ ที่่� เชื่่� อว่่ าต่ำำ��เกิิ นกว่่ าที่่� จะเป็็ นกัังวล อย่่ างไรก็็ ตาม ในเมื่่� อ
ไม่่ มีีสิ่่� งที่่� เรีียกว่่ า “ปริิ มาณที่่� ปลอดภััย” ระดัับสารเคมีีที่่� ถืื อว่่ าต่ำำ��ในสิ่่� งแวดล้้อมอาจจะ
� งคงตั้้ง� อยู่่�บนฐาน
ยัังคงออกฤทธิ์์ �ด้้านชีีววิิ ทยาได้้ การถกเถีียงส่่ วนใหญ่่ ในประเด็็ นนี้้ ยัั
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วิิ ทยาศาสตร์์แบบเก่่ า ซึ่่�งประมาณการณ์์ผลกระทบจากการได้้รัับสารเคมีีปริิ มาณต่ำำ��
ด้้ว ยข้้อ สรุุ ปจากการทดลองให้้ ส ารเคมีีชนิิ ดเดีี ยวในปริิ มาณที่่� กำำ� หนดกัับสััตว์์ ใ น
ห้้องทดลอง แทนที่่� จ ะเปรีี ยบเทีี ยบจากความเป็็ นจริิ งในการทำำ�งานของฮอร์์ โ มนใน
� จริิ งบนโลก นี่่� จึึง
ร่่ างกาย หรืือตามการได้้รัับหรืือสััมผััสสารเคมีีในธรรมชาติิ ที่่�เกิิ ดขึ้้น
� ในการทำำ�ความเข้้าใจ
เป็็ นความจำำ�เป็็ นที่่� จะต้้องเปลี่่� ยนกระบวนทััศน์์ ให้้ทัันสมััยยิ่่� งขึ้้น
การทำำ�งานด้้านชีีวภาพของสาร EDCs

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
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5. การสั ัมผั ัสสาร EDCs
ของมนุุ ษย์ ์
� ทั้้ง�
ภััยของสาร EDCs เป็็ นปัั ญหาระดับ
ั โลกที่่� พบทั่่�วไป การได้้รัับสารเคมีีเหล่่ านี้้ เ� กิิ ดขึ้้น
ในบ้้าน ที่่� ทำ�ำ งาน ในไร่่ นา ในอากาศที่่� เราหายใจเข้้า ในอาหารที่่� เรารัับประทาน และในน้ำำ��
ที่่� เราดื่่� ม จากจำำ�นวนเคมีีภััณฑ์์นัับแสนๆ ชนิิ ด มีีการคาดกัันว่่ าน่่ าจะมีีอยู่่�ราวๆ 1,000
ชนิิ ดที่่� อาจถืือได้้ว่่าเป็็ นสารเคมีีที่่� มีีคุุณสมบััติิ สามารถทำำ�หน้้าที่่� เหมืือนสารที่่� ผลิิตจาก
ต่่ อมไร้้ท่่อ ในการติิ ดตามตรวจสอบทางชีีววิิ ทยา (การวััดค่่ าสารเคมีีจากของเหลวและ
� เยื่่� อของร่่ างกาย) ได้้แสดงให้้เห็็ นว่่ า มนุุ ษย์์เกืือบทั้้ง� 100% มีีสารเคมีีตกค้้างใน
เนื้้ อ
ร่่ างกาย นอกเหนืื อจากสารเคมีีซึ่่�งเป็็ นที่่� รู้้จั
� ักกัันดีีแล้้วว่่ าเป็็ นกลุ่่�ม EDCs ยัังมีีสารเคมีี
อีีกจำำ� นวนมากเกิิ นกว่่ าจะนัับได้้ที่่�อาจอยู่่� ในกลุ่่�ม EDCs หรืื อเป็็ นสารเคมีี ที่่� ยัังไม่่ เคย
ได้้ผ่่านการทดสอบมาก่่ อน
การที่่� มนุุษย์์ ได้้รัับสารเคมีีในกลุ่่�ม EDCs เป็็ นเพราะว่่ าสิ่่� งแวดล้้อมของมนุุ ษย์์ปนเปื้้�อน
� ่� ปล่่อยมาจากอุุ ตสาหกรรมที่่� ใช้้สารเคมีี ลงสู่่�ผืืนดิิ นและน้ำำ�� สิ่่� งที่่�
ด้้วยสารเคมีีเหล่่ านี้้ ที่
ตามมาคืือพวกสิ่่� งมีีชีีวิิ ตเล็็ กๆ ที่่� มองด้้วยตาเปล่่ าไม่่ เห็็ น ตะไคร่่ น้ำำ�� และพืืชได้้ดููดซัับ
� สารเคมีีจะถููกส่่ งผ่่ านไปสู่่�อาณาจัักรของสััตว์์เข้้าสู่่�ห่่วงโซ่่
สารเคมีีเหล่่ านี้้ เ� ข้้าไป จากนั้้น
� เอง
อาหาร และ ณ ที่่� จุุดบนสุุ ดของนัักล่่ าในห่่ วงโซ่่ อาหาร ซึ่่�งมีีมนุุ ษย์์รวมอยู่่�ด้้วยนั้้น
� เยื่่� อ
ก็็ พบว่่ าเป็็ นกลุ่่�มบนสุุ ดของห่่ วงโซ่่ อาหารจะมีีสารเคมีีจากสิ่่� งแวดล้้อมสะสมอยู่่�ในเนื้้ อ
ในระดัับเข้้มข้น
้ สููงสุุ ด สิ่่� งที่่� น่่าห่่ วงที่่� สุุดก็็คืื อ มีีหลัักฐานที่่� ชี้้ ว่� ่ าสารเคมีีบางชนิิ ดสามารถ
�
เคลื่่� อนย้้ายไปกัับอากาศและกระแสน้ำำ�สู่่�ส่
่ วนต่่ างๆ ของโลกที่่� อยู่่�ห่่างไกลจากแหล่่ งกำำ�เนิิ ด
� ่� ไม่่ เคยมีีอุุ ตสาหกรรมเคมีีเลย เช่่ น แถบขั้้ว� โลก
มาก ความจริิงแล้้วมีีบางภููมิิ ภาคของโลกนี้้ ที่
� มีีสาร EDCs บางชนิิ ดสะสมอยู่่� ยิ่่� งไปกว่่ านั้้น
� ยััง
แต่่ กลัับพบว่่ ามนุุ ษย์์และสััตว์์ในท้้องถิ่่� นนั้้น
พบว่่ ามีีสารเคมีีบางอย่่ างที่่� คงทนอยู่่�นานหรืือย่่ อยสลายยากตามกระบวนการย่่ อยสลาย
ทางธรรมชาติิ โดยเฉพาะกลุ่่�มสารอิิ นทรีีย์์ที่่� ย่่ อยสลายยาก (Persistent Organic
Pollutants: POPs) นั่่�นหมายความว่่ า แม้้แต่่ สารที่่� ห้า้ มผลิิ ตและห้้ามใช้้แล้้วก็็ จะยัังคงมีี
อยู่่�ในสิ่่� งแวดล้้อมไปได้้อีีกหลายปีี หรืือหลายสิิ บปีี สารเคมีีในกลุ่่�ม POPs ที่่� ห้า้ มผลิิ ตแล้้ว
เช่่ น พีีบีีซีี ไดออกซิิ น และดีีดีีทีี เป็็ นที่่� รู้้ �กัันดีีว่่ าเป็็ นสารเคมีีที่่� สามารถขััดขวางการทำำ�งาน
ของต่่ อมไร้้ท่่อ
� รา หรืือสารเคมีีอื่่� นๆ
การสััมผััสสาร EDCs อาจจะมาในรููปแบบของยาฆ่่ าแมลง ยาฆ่่ าเชื้้ อ
ที่่� ออกแบบมาเพื่่� อฆ่่ าสิ่่� งมีีชีีวิิ ตที่่� ไม่่ เป็็ นประโยชน์์ การฉีีดพ่่ นสารเคมีีในบ้้าน ในพืืชผล
ทางการเกษตร และในบ่่ อน้ำำ�� ทำำ�ให้้เกิิ ดการปลดปล่่ อยสารเคมีีสู่่�อากาศและถููกทัับถม
เป็็ นตะกอน ซึ่่�งมนุุ ษย์์สููดหายใจเข้้าไป สััมผััสทางผิิ วหนััง หรืือรัับประทานเข้้าไปพร้้อมกัับ
อาหารที่่� ถููกฉีีดพ่่น ไม่่ เป็็ นที่่� น่่าแปลกใจว่่ าบางส่่ วนของสารเคมีีเหล่่ านี้้ เ� ป็็ นสาร EDCs
สารเคมีีหลายชนิิ ด โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งกลุ่่�มที่่� ใช้้ควบคุุ มและกำำ�จััดศััตรููพืืช (เช่่ น สารกำำ�จััด
แมลงและหนูู ) ถููกออกแบบมาเป็็ นการเฉพาะให้้มีี ฤทธิ์์ �ต่่ อระบบประสาทหรืือเป็็ นพิิ ษ
ต่่ อระบบสืืบพัันธุ์์� ในภาวะปกติิ นั้น
้� ระบบสืืบพัันธุ์์�และระบบประสาทจะมีีความอ่่ อนไหว
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การรั ับสั ัมผั ัสสารเคมีี กลุ่่�ม EDCs อาจจะมาในรูู ปแบบของสารฆ่่ าแมลง สารฆ่่ าเชื้้�อรา
หรืื อ สารเคมีี อื่่� นๆ ที่่�ออกแบบมาเพื่่�อฆ่่ าสิ่่�งมีี ชีีวิิ ต ที่่� ไม่่ เป็็ นประโยชน์์ การฉีี ดพ่่ น
สารเคมีี ในบ้ ้าน ในพืื ชผลทางการเกษตร และในบ่่ อน้ำำ �� ทำำ�ให้้เกิิ ดการปลดปล่่ อย
สารเคมีี สู่่� อากาศและถูู กทับ
ั ถมเป็็นตะกอน ซึ่่�งมนุุ ษย์สู
์ ู ดหายใจเข้ ้าไป สัม
ั ผัส
ั ทาง
ผิิ วหนััง หรืื อรั ับประทานเข้ ้าไปพร้ ้อมกั ับอาหารที่่�ถูู กฉีี ดพ่่ น ไม่่ เป็็นที่่�น่่ าแปลกใจว่่ า
บางส่่ วนของสารเคมีี เหล่่ านี้้�เป็็นสารกลุ่่�ม EDCs

ต่่ อฮอร์์โมนธรรมชาติิ และด้้วยความเหมืือนกัันของกระบวนการทางกายภาพทั้้ง� ในสััตว์์
มีีกระดููกสัันหลัังและสััตว์์ ไ ม่่ มีีกระดููกสัันหลััง นั่่�นหมายความว่่ า สารเคมีี ที่่� ออกแบบ
มาให้้ขััดขวางระบบการทำำ�งานของสััตว์์ประเภทหนึ่่�ง ก็็ ย่่อมส่่ งผลต่่ อสััตว์์อีีกประเภท
หนึ่่�งเช่่ นเดีียวกััน ซึ่่�งรวมทั้้ง� มนุุ ษย์์ด้ว้ ย สารฆ่่ าวััชพืืชที่่� ใช้้กัันทั่่�วไป เช่่ น atrazine, 2,4-D,
� รา vinclozolin ก็็ ถืื อเป็็ นสาร EDCs
และ glyphosate จััดว่่ าเป็็ นสาร EDCs และยาฆ่่ าเชื้้ อ
ด้้วย ข้้อมููลต่่ อไปจะเป็็ นพููดถึง
ึ ข้้อถกเถีียงเกี่่� ยวกัับยาฆ่่ าแมลง 2 ชนิิ ดคืือ ดีีดีีทีี (DDT)
และคลอร์์ ไพริิ ฟอส (chlorpyrifos) ซึ่่�ง เป็็ นสารสองชนิิ ดแรกที่่� ถููกสั่่� งห้้ามผลิิ ตและ
� ที่่� ของโลก แต่่ สารเคมีีตััวที่่� สองยัังคงมีีการขึ้น
ห้้ามใช้้ในหลายพื้้ น
้ � ทะเบีียนได้้ในประเทศ
ส่่ วนใหญ่่ ตามที่่� จะได้้กล่่าวถึึงต่่ อไป
เส้้นทางอื่่� นในการรัับสััมผััสสาร EDCs ของมนุุ ษย์์นั้น
้� ยัังรวมถึง
ึ ภาชนะใส่่ อาหารและน้ำำ��
ดื่่� ม ซึ่่�งสารเคมีีในภาชนะอาจจะซึึมละลายออกสู่่�เครื่่� องดื่่� มและอาหารได้้ ตััวอย่่ างที่่� รู้้จั
� ัก

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
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กรอบข้ ้อความที่่� 3: ผลร้ ้ายต่่ อสุุ ขภาพจากการสั ัมผั ัสสารดีี ดีีทีี
• ภาวะการเจริิ ญพัันธุ์์�ต่ำำ��ลง

• ความผิิ ดปกติิแต่่ กำ�ำ เนิิ ดของระบบปัั สสาวะและระบบสืืบพัันธุ์์� (เพศชาย)
• การให้้นมบุุ ตรบกพร่่ อง
• โรคเบาหวานชนิิ ดที่่� 2
• โรคมะเร็็ ง

กัันดีีคืือ สารบีีพีีเอ (bisphenol A) และยัังมีีหลัักฐานเพิ่่� มมากขึ้น
้ � ที่่� แสดงว่่ าสารเคมีีที่่� นำำ�มา
ทดแทนบีีพีีเอก็็ เป็็ นสารในกลุ่่�ม EDCs เช่่ นกััน สายยางทางการแพทย์์ที่่�ใช้้ถ่่ายเลืือดและ
สายยางอื่่� นๆ ก็็ มีีส่่วนผสมของสารเคมีีบางชนิิ ดในกลุ่่�ม EDCs เช่่ น พาทาเลต ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิ ด
การสััมผััสโดยตรงระหว่่ างสารเคมีีกัับกระแสเลืือด
ในส่่ วนถััดไปนี้้ เ� ป็็ นตััวอย่่ างของสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs ที่่� ใช้้กัันทั่่�วไปจากสามหมวดหมู่่�
ได้้แก่่ สารฆ่่ าแมลง (ดีีดีีทีี, คลอร์์ ไพริิ ฟอส) ผลิิ ตภััณฑ์์ต่่างๆ (เช่่ นผลิิ ตภััณฑ์์ของเด็็ ก
ที่่� มีีสารตะกั่่�วอนิิ นทรีีย์์, เครื่่� องใช้้ ไฟฟ้้ าที่่� มีีสารหน่่ วงการติิ ดไฟประเภทสารประกอบ
� อตััวอย่่ างเพีี ยงส่่ วนน้้อ ยของ
โบรมีี น) และบรรจุุ ภััณฑ์์ของอาหาร (บีีพีี เอ) เหล่่ า นี้้ คืื
แหล่่ งที่่� มาของสาร EDCs จากจำำ�นวนมากมายที่่� เป็็ นที่่� รู้้ �กัันดีี (ดููในตาราง 2 และ 3) ยัังมีี
� ผลิิ ตภััณฑ์์ดูู แลผิิ ว (มีีสารพาทาเลต, ไตรโคลซาน,
ผลิิ ตภััณฑ์์ป ระเภทอื่่� นๆ รวมทั้้ง
สารปรอท, อััลคิิ ลฟีีนอล โพลีีอีีธ็็ อกซีีเลต (alkylphenol polyethoxylates), สิ่่� งทอและ
� ผ้้า (มีีสาร perfluorochemicals) และวััสดุุ ก่่อสร้้าง (มีีการใช้้สารหน่่ วงการติิ ดไฟ
เสื้้ อ
ประเภทที่่� เป็็ นสารประกอบโบรมีีนและสารเคมีีสำำ�หรัับกัันความร้้อนในปริิ มาณสููง) และ
ยัังมีีผลิิ ตภััณฑ์์อื่่�นๆ อีีกมากมาย

A) สารกำำ�จััดแมลง
i. ดีี ดีีทีี (DDT)
มีี การใช้้ที่่�ไหนบ้้าง
ดีีดีีทีีเป็็ นสารฆ่่ าแมลงกลุ่่�มออกาโนคลอรีี นที่่� ใช้้กัันแพร่่ หลายทั่่�วโลกเป็็ นเวลาถึึงสาม
ทศวรรษ ตั้้ง� แต่่ คริิ สต์ท
์ ศวรรษที่่� 1940 จนถึึง 1960 (ระหว่่ างปีี พ.ศ. 2483 ถึง
ึ 2503)
ใช้้เพื่่� อควบคุุ มแมลงทั้้ง� ในกิิ จการเพาะปลููกและการปศุุ สััตว์ ์ ไม่่ ว่่าจะเป็็ นในเชิิ งพาณิิ ชย์ ์
� ที่่� สาธารณะ และ
� จึึงมีีการใช้้ทั้ง
หรืื อในระดับ
ั ส่่ วนบุุ คคล ดัังนั้้น
้� ในบ้้าน ในสวน ในพื้้ น
ในองค์์กรต่่ างๆ เนื่่� องด้้วยความเป็็ นพิิ ษของดีีดีีทีีที่่� มีีต่่อธรรมชาติิ และการย่่ อยสลายยาก
ตามกระบวนการในสิ่่� งแวดล้้อม ทำำ�ให้้หลายประเทศออกกฎหมายห้้ามผลิิ ตและห้้ามใช้้
� ก็็ ตาม ดีีดีีทีีก็็ ยัังคง
ดีีดีีทีีในช่่ วงคริิ สต์์ทศวรรษที่่� 1970 (พ.ศ. 2513-2522) กระนั้้น
ถููกใช้้อย่่ างแพร่่ หลายอยู่่� โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งในประเทศอิิ นเดีียและแอฟริิ กา เพื่่� อควบคุุ ม
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ข้อมู ลแสดงผลจากการสำ�รวจระหว่ าง ปี ค.ศ. 2001 – 2013 (พ.ศ. 2544 – 2556) และข้อมู ลการจดทะเบี ยนดี ดีทีในปั จจุ บน
ั
จากอนุ สญ
ั ญากรุ งสตอกโฮล์มฯ

และกำำ�จััดแมลงที่่� เป็็ นสาเหตุุ ของโรคที่่� ติิดต่่อสู่่�คน เช่่ น โรคมาลาเรีี ย โรคลิิ ชมาเนีี ย
โรคไข้้เลืือดออก และโรคชากาสหรืือโรคอเมริิ กัันทริิ พาโนโซม
อนุุ สััญญากรุุ งสตอกโฮล์์มว่่ าด้้วยสารมลพิิ ษที่่� ตกค้า้ งยาวนาน (Stockholm Convention
� เมื่่� อปีี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) และ
on Persistent Organic Pollutants: POPs) ที่่� ก่่อเกิิ ดขึ้้น
มีีการให้้สััตยาบัันแล้้ว 179 ประเทศ (ในปีี 2557) เป็็ นความตั้้ง� ใจที่่� จะจำำ�กััดการใช้้ดีีดีีทีี
ในการควบคุุ มพาหะของโรคทั่่�วโลกให้้เป็็ นไปตามแนวปฏิิ บััติิขององค์์การอนามััยโลก
� นกว่่ าจะมีีทางเลืือกอื่่� นให้้
ด้้านการฉีีดพ่่ นสารเคมีีที่่� ให้้ฤทธิ์์ �ตกค้้างภายในอาคาร ทั้้ง� นี้้ จ
� เชิิ ง แต่่ ในความเป็็ นจริิ ง
ปฏิิ บััติิได้้ แม้้ว่่าเป้้ าหมายคืือการลดและการหยุุ ดใช้้ดีีดีีทีี อย่่ างสิ้้ น
�
�
การใช้้ดีีดีีทีีทั่่วโลกยัังไม่่ ลดลงอย่่ างจริิ ง จั ง
ั นัับตั้้ง แต่่ อนุุ สััญญากรุุ ง สตอกโฮล์์ม ฯ
� แล้้ว แม้้ว่่าจะมีีการควบคุุ มการใช้้ดีีดีีทีี ให้้ ใช้้
มีีผลบัังคัับใช้้เป็็ นต้้นมา (59) นอกจากนั้้น
� แต่่ รายงานผลการตรวจสอบเฝ้้ าระวัังบ่่ งชี้้ ว่� ่ า
เพื่่� อการกำำ�จััดพาหะของโรคเท่่ านั้้น
ยัังมีีการใช้้สารชนิิ ดนี้้ ใ� นภาคเกษตรกรรมอย่่ างผิิ ดกฎหมายในบางประเทศ เช่่ น อิิ นเดีีย
เอธิิ โอเปีี ย และกานา (60-63)
จวบจนถึึงเดืือนธัันวาคม ปีี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) มีีประเทศที่่� ประกาศเจตนารมณ์์
ที่่� จะใช้้ดีีดีีทีี ภายใต้้อนุุ สััญญาสตอกโฮล์์มฯ ได้้แก่่ บอตสวาน่่ า เอริิ เทรีีย เอธิิ โอเปีีย อิิ นเดีีย
มาดากััสการ์์ หมู่่� เกาะมาร์์แชลล์์ มอร์์ริิเชีี ยส โมร็็ อกโก โมแซมบิิ ก นามิิ เบีีย เซเนกััล
แอฟริิ กาใต้้ สวาซิิ แลนด์์ ยููกัันดา เวเนซุุ เอลา เยเมน และแซมเบีีย* ขณะที่่� ประเทศเมีียนมาร์์
ได้้ถอนตััวจากการแสดงเจตจำำ�นงการใช้้ดีีดีีทีี และประเทศจีีนก็็ ได้้แจ้้งไม่่ ขอต่่ อเวลา
ในการผลิิ ตและใช้้ดีีดีีทีี † ส่่ วนประเทศเอธิิ โอเปีี ย อิิ นเดีีย และนามิิ เบีีย ได้้แจ้้งปริิ มาณ
การผลิิ ตจริิงหรืือที่่� วางแผนจะผลิิ ตดีีดีีทีี ในอนาคต‡

แหล่่ งที่่�ประชาชนสััมผััส DDT หลัักฐานการสััมผััส และความเสี่่� ยงอยู่่� ที่่�ไหน
�
ประชาชนที่่� พัักอาศััยและทำำ�งานในบริิ เวณที่่� มีีการใช้้ดีีดีีทีี เพื่่� อควบคุุ มโรคมาลาเรีียนั้้น
ต้้องสััมผััสกัับสารดีีดีีทีีและสารดีีดีีอีีซึ่่�งเป็็ นสารเมตาบอไลท์์ของดีีดีีทีี (เมื่่� อรวมตััวกััน
เรีียกว่่ าดีีดีีทีีเอส (DDTs)) ภายในบ้้านและสถานที่่� ทำ�ำ งานของตนเอง ยกตััวอย่่ างเช่่ น
ในประเทศแอฟริิ กาใต้้ ผู้้ �ใหญ่่ ที่่�อาศััยอยู่่�ในบ้้านที่่� มีีการฉีีดพ่่ นดีีดีีทีี จะพบค่่ าเฉลี่่� ยความ
เข้้มข้น
้ ดีีดีีทีีในเลืือดต่ำำ��กว่่า 100 ไมโครกรััมต่่ อกรััมของไขมัันในเลืือดเพีียงเล็็ กน้อ
้ ย
ในขณะที่่� ผู้้อ
� าศััยอยู่่�ในชุุ มชนใกล้้เคีียงที่่� ไม่่ มีีการฉีีดพ่่ นดีีดีีทีีจะพบว่่ ามีีค่่ าความเข้้มข้น
้
เฉลี่่� ยต่ำำ��กว่่า 10 ไมโครกรััมดีีดีีทีีต่่ อกรััม (64, 65)

*

†

‡
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Stockholm Convention ,DDT Register Pursuant to Paragraph 1 of Part II of Annex B of the Sto-

ckholm Convention: http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/AcceptablePurposesDDT/
tabid/456/Default.aspx

Stockholm Convention, Withdrawal from the DDT Register http://chm.pops.int/Implementation/

Exemptions/AcceptablePurposesDDT/DDTRegisterWithdrawnnotifications/tabid/2684/Default.
aspx

Stockholm Convention, DDT Register. See link to Annex B above.

ประชากรส่่ วนมากในโลกยัังต้้อ งสััมผััสกัับสารดีีดีีทีี เอสที่่� ปนเปื้้� อนมากัับอาหาร
� อาหารที่่� มีี ระดัับการปนเปื้้�อนของ
ต่่ างๆ ดีีดีีทีีเอสมีีการสะสมอยู่่�ในไขมัันของสััตว์์ ดัังนั้้น
� ปลา เป็็ ด ไก่่ ไข่่ เนยแข็็ ง เนย และนม ดีีดีีทีีเอสยัังคง
ดีีดีีทีีเอสสููงที่่� สุุดจึึงได้้แก่่ เนื้้ อ
ถืือได้้ว่่าเป็็ นสารพิิ ษปนเปื้้�อนในอาหารที่่� พบได้้อย่่ างแพร่่ หลาย และระดัับการปนเปื้้�อน
จะพบสููงมากในบริิ เวณที่่� มีีการใช้้และการผลิิ ตดีีดีีทีี อย่่ างต่่ อเนื่่� อง เช่่ นเดีียวกัับในบริิ เวณ
ที่่� เคยมีีการผลิิ ตดีีดีีทีีมาก่่ อน (66) เนื่่� องจากสารดีีดีีอีีมีีค่่ าครึ่่�งชีีวิิ ตที่่� ยาวนานกว่่ าดีีดีีทีี
เราจึึงยัังตรวจพบสารดีีดีีอีี ได้้แม้้ว่่าจะตรวจไม่่ พบสารดีีดีีทีีที่่� มีีช่่วงครึ่่�งชีีวิิ ตสั้น
้� กว่่ าแล้้ว
ก็็ ตาม (67) ข้้อมููลที่่� เป็็ นข้้อพิิ สููจน์อัั
์ นชััดแจ้้งสำำ�หรัับประโยชน์์ด้า้ นสุุ ขภาวะของประชาชน
จากการห้้า มใช้้ดีีดีีทีีก็็ คืื อ ค่่ าเฉลี่่� ยความเข้้มข้ น
้ ของดีีดีีอีี ในเลืื อดของผู้้ ที่
� ่� อาศััยอยู่่�
�
�
�
�
ในประเทศที่่ ห้้ามใช้้ดีีดีีทีีม านานแล้้ว นั้้น อยู่่� ที่่ ต่ำำ�กว่่า 1 ไมโครกรััม/กรััมของไขมััน
ในเลืือด ส่่ วนระดับ
ั ความเข้้มข้น
้ ของดีีดีีอีีในกระแสเลืือดของประชาชนที่่� อาศััยอยู่่�ในเขต
ที่่� มีีการฉีีดพ่่ นดีีดีีทีีคืือ 215 ไมโครกรััมดีีดีีอีีต่่ อกรััมของไขมัันในเลืือด (67)
เด็็ กๆ มัักมีีระดับ
ั สารดีีดีีทีีเอสในร่่ างกายสููงกว่่ าผู้้ �ใหญ่่ ที่่�อาศััยอยู่่�ในบริิ เวณใกล้้เคีียงกััน
ไม่่ ว่่าเขาจะอยู่่�ในชุุ มชนที่่� ใช้้ดีีดีีทีี เป็็ นประจำำ� (61) หรืืออยู่่�ในประเทศที่่� มีีการห้้ามใช้้ดีีดีีทีี
� สามารถเริ่่� มต้น
มานานมากแล้้วก็็ ตาม (67) การรัับสััมผััสสารเคมีีนั้้น
้ ได้้ตั้ง
้� แต่่ ยัังเป็็ น
ตััวอ่่ อนในครรภ์์ โดยการส่่ งผ่่ านทางสายรกจากมารดาหรืือจากการให้้นมแม่่ แก่่ ทารก
(68) จากการตรวจวััดค่่ าที่่� ทำ�ำ โดยโครงการสิ่่� งแวดล้้อมแห่่ งสหประชาชาติิ (UNEP) และ
องค์์การอนามััยโลกระหว่่ างปีี 2001- 2013 (พ.ศ. 2544-2556) มีีการพบดีีดีีทีีในน้ำำ�� นม
มารดาในระดับ
ั สููงที่่� ประเทศเอธิิ โอเปีี ย (พ.ศ. 2556) ทาจิิ กิิสถาน (พ.ศ. 2552) หมู่่�เกาะ
โซโลมอน (พ.ศ. 2554) อิิ นเดีีย (พ.ศ. 2552) ไฮติิ (พ.ศ. 2548) รััฐในแปซิิ ฟิิก (พ.ศ. 2554)
เขตบริิ หารพิิ เศษฮ่่ องกงแห่่ งสาธารณรััฐประชาชนจีีน (พ.ศ. 2545) มอริิ เชีียส (พ.ศ.
2552) มาลีี (พ.ศ. 2552) มอลโดวา (พ.ศ. 2552) โตโก (พ.ศ. 2553) ยููกัันดา (พ.ศ. 2552)
ฟิิจิิ (พ.ศ. 2545) ซููดาน (พ.ศ. 2549) ฟิิลิิ ปปิินส์์ (พ.ศ. 2545) ยููเครน (พ.ศ. 2544) จิิ บููตีี
(พ.ศ. 2554) โกตดิิ วััวร์์ (พ.ศ. 2553) และประเทศอื่่� นๆ (รายชื่่� อไล่่ ตามลำำ�ดัับความสููงของ
� งลููกด้้วยน้ำำ�� นมมารดานั้้น
� ให้้ประโยชน์์
ปริิ มาณที่่� พบ) (ภาพที่่� 2) อย่่ างไรก็็ ตาม การเลี้้ ย
� วมถึึงการลดความเสี่่� ยงต่่ อการติิ ดเชื้้ อ
� การเป็็ นโรค
ทางสุุ ขภาพที่่� สำำ�คััญแก่่ เด็็ ก ทั้้ง� นี้้ ร
ไหลตายในทารก และการเป็็ นโรคอ้้วนในเด็็ ก (69) องค์์การอนามััยโลกได้้แนะนำำ�ให้้
มารดาให้้นมบุุ ตรอย่่ างน้้อยที่่� สุุดในช่่ วงสองปีี แรกของชีีวิิ ตทารก
ผู้้ �สููงอายุุ ก็็มีี แนวโน้้มที่่� จะมีีระดัับสารดีีดีีทีีเอสสููงเช่่ นกััน เนื่่� องจากสารดีีดีีทีีเอสได้้สะสม
�
�
� มีีค่่ อนข้้างสููง
มานานตลอดทั้้งชีีวิิ
ต อีีกทั้้งยัังเป็็
นเพราะว่่ าการรัับสััมผััสสารเคมีีในอดีีตนั้้น
มากกว่่ าปัั จจุุ บัันในหลายประเทศ ในความเป็็ นจริิ งแล้้ว อายุุ เป็็ นเครื่่� องคาดการณ์์ระดับ
ั
�
�
ดีีดีีทีีเอสได้้อย่่ างมีีประสิิ ทธิิภาพที่่ สุุด (70) ยกตััวอย่่ างเช่่ น ในชุุ มชนที่่ อาศััยอยู่่�ใกล้้เคีียง
เขตโรงงานเก่่ าของอุุ ตสาหกรรมผลิิ ตดีีดีีทีี เมื่่� อวััดระดัับดีีดีีทีีเอสในผู้้ �ใหญ่่ โดยทั่่�วไป
จะพบว่่ ามีีค่่ าเฉลี่่� ยที่่� 159 นาโนกรััมของดีีดีีทีีต่่ อมิิ ลลิิ กรััมของเลืือด ในขณะที่่� ค่่าเฉลี่่� ย
ของระดัับดีีดีีทีีสำำ�หรัับผู้้ ที่
� ่� อายุุ เกิิ น 70 ปีี พบว่่ าอยู่่�ที่่� 350 นาโนกรััมต่่ อมิิ ลลิิ กรััม (66)
�
� รัังมากกว่่ า
หลัักฐานนี้้ หนุุ นเสริิ มความเป็็ นไปได้้ที่่�ว่่า ผู้้ �สููงอายุุ ซึ่� ง
่ เป็็ นผู้้ ที่
� ่� มีี ภาระโรคเรื้้ อ
� อาจจะอ่่ อนไหวต่่ อดีีดีีทีีมากกว่่ าผู้้ �ใหญ่่ ที่่�อายุุ น้อ
คนวััยอื่่� นนั้้น
้ ยกว่่ า ซึ่่�งนี่่� เป็็ นข้้อพึึงระลึึก
ไว้้เสมอเมื่่� อต้้องทำำ�งานกัับกลุ่่�มประชากรที่่� ต้อ
้ งสััมผััสกัับดีีดีีทีีเอส

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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การตกค้้างอัันยาวนานของดีีดีีทีีเอสที่่� เคยมีีการใช้้มาก่่ อนหน้้านี้้ � เมื่่� อผนวกกัับรููปแบบ
การเคลื่่� อนย้้ายของประชากรโลก ทั้้ง� สองปัั จจััยเป็็ นสาเหตุุ ที่่�ทำ�ำ ให้้ระดัับค่่ าของดีีดีีทีีเอส
ในประชากรยัังคงสููงอยู่่�แม้้ในหมู่่�ผู้้ ที่
� ่� อาศััยอยู่่�ในประเทศที่่� มีีการห้้ามใช้้ดีีดีีทีีมานานแล้้ว
โดยปกติิ ความเข้้มข้น
้ ของดีีดีีทีีเอสในร่่ างกายคนจะใช้้เวลาประมาณสี่่� ถึง
ึ สิิ บปีีในการ
� ในขณะที่่� การศึึกษาเฝ้้ าระวััง
ลดระดับ
ั ลงมาครึ่่�งหนึ่่�ง (ที่่� เรีียกว่่ า “ครึ่่�งชีีวิิ ต”) (71) ดัังนั้้น
มีีข้้อสรุุ ปว่่า การห้้ามใช้้ดีีดีีทีีนั้น
้� ประสบความสำำ�เร็็ จในการช่่ วยลดการสััมผััสสารดีีดีีทีีของ
มนุุ ษย์์ลงได้้ แต่่ ระดัับของดีีดีีทีีเอสในร่่ างกายมนุุ ษย์์จะยัังคงมีีอยู่่�ในระดับ
ั สููงต่่ อมาอีีก
หลายปีี ให้้หลััง (67) ยกตััวอย่่ างเช่่ น มากกว่่ า 30 ปีีหลัังจากดีีดีีทีีถููกห้้ามใช้้ในประเทศ
สหรััฐอเมริิ กา ซึ่่�ง เป็็ นเวลาใกล้้เ คีี ยงกัันกัับที่่� ประเทศเม็็ กซิิ โกค่่ อ ยๆ ลดการใช้้ดีีดีีทีี
และเลิิ กใช้้ ไปในที่่� สุุด แต่่ ก็็พบว่่ าคนงานภาคการเกษตรที่่� อพยพจากประเทศเม็็ กซิิโก
เข้้าไปในประเทศสหรััฐอเมริิ กามีี ระดัับ ดีีดีีทีี เอสในเลืือดสูู งกว่่ าที่่� พบได้้ในคนทั่่�วไป
� ยัังพบว่่ าประชาชนที่่� อยู่่� ในชุุ มชนในสหรััฐฯ ที่่� ห่่างจากโรงงาน
ในสหรััฐฯ นอกจากนั้้น
ที่่� เคยผลิิ ตดีีดีีทีีประมาณ 10 กิิ โลเมตร มีีระดัับดีีดีีทีีเอสในร่่ างกายสููงอย่่ างเห็็ นได้้ชััด
� แม้้ประเทศที่่� ไม่่ ใช้้ดีีดีีทีี แล้้วก็็ ควรต้้องรัับรู้้ �
เมื่่� อเทีียบกัับประชากรทั่่�วไป (66) ดังั นั้้น
ถึง
ึ ความเป็็ นไปได้้ที่่�จะพบประชากรที่่� ร่่างกายมีีการสะสมดีีดีีทีีเอสสููง เช่่ นในผู้้ อ
� พยพ
ย้้ายถิ่่� นและในกลุ่่�มคนที่่� อาศััยในชุุ มชนซึ่่�งอยู่่�ใกล้้แหล่่ งที่่� เคยผลิิ ตดีีดีีทีี
� ในประเทศบริิ เวณแถบขั้้ว� โลก
การแพร่่ กระจายของสารดีีดีีทีีเอสกำำ�ลัังยกระดัับสููงขึ้้น
ด้้วย เนื่่� องจากสารเคมีีชนิิ ดนี้้ เ� ป็็ นสารกึ่่�งระเหยและสามารถถููกพััดพาไปได้้ ไกลมาก
� สู่่�อากาศในแถบพื้้ น
� ที่่� อบอุ่่� นแล้้วร่่ วงหล่่ นลงบนพื้้ น
�
นั่่�นหมายความว่่ า มัันอาจลอยขึ้้น
� ที่่� หนาวเหน็็ บ แหล่่ งดีีดีีทีี เอสในสภาพแวดล้้อมเหล่่ านี้้ ส
� ะสมอยู่่� ใน
ผิิ วโลกในเขตพื้้ น

ตััวสััตว์์และขยายวงกว้้างออกไปในห่่ วงโซ่่ อาหาร ความจริิ งการได้้รัับสารดีีดีีทีีเอสเข้้าไป
ในร่่ างกายของชาวเอสกิิ โมก็็ เทีียบเคีียงได้้กัับคนที่่� อาศััยในแถบที่่� มีีการใช้้ดีีดีีทีี ในการ
ควบคุุ มโรคมาลาเรีียนั่่�นเอง (72)
ในการคาดการณ์์เรื่่� องการเปลี่่� ยนแปลงสภาพภููมิิ อากาศโลกมีีมุุ มมองหลายประเด็็ น
� ในอีีกหลายทศวรรษข้้างหน้้า โดยที่่�
ที่่� บ่่งชี้้ ว่� ่ า การสััมผััสสารดีีดีีทีีเอสจะยิ่่� งเพิ่่� มทวีี ขึ้้น
กระบวนการแพร่่ กระจายก็็ จะซัับซ้้อนขึ้น
้ � มีีการคาดการณ์์ว่่าการเปลี่่� ยนแปลงของสภาพ
� ซึ่่�งมีีแนวโน้้มที่่� จะก่่ อให้้เกิิ ด
อากาศอาจจะทำำ�ให้้อุุบััติิการณ์์ของโรคมาลาเรีียเพิ่่� มมากขึ้้น
�
ความต้้องการและการใช้้ดีีดีีทีี เพิ่่� มขึ้้นด้้วย (73) การละลายของธารน้ำำ�� แข็็ งขั้้ว� โลกจะ
ส่่ งผลให้้ดีีดีีทีี เอสประมาณ 46% เข้้าไปสู่่�หมู่่�เกาะแคนาดา และมากกว่่ า 60% จะเข้้าไป
� ดิิ น
ถึง
ึ ทะเลสาบแถบซัับอััลไพน์์ของแคนาดา การละลายของก้้อนน้ำำ�� แข็็ งในทะเลและชั้้น
หรืือหิิ นเยืือกแข็็ งจะทำำ�ให้้ดีีดีีทีี แพร่่ กระจายได้้มากขึ้น
้ � (74, 75) การเปลี่่� ยนแปลงของ
สภาพภููมิิ อากาศจะเพิ่่� มโอกาสการแบ่่ งส่่ วนของสารเคมีีกลุ่่�ม POPs จากน้ำำ�� และดิิ นไปสู่่�
� บรรยากาศ และความเร็็ วลมที่่� สูู งขึ้น
� การ
ชั้้น
้ � ก็็ จะเพิ่่� มการแพร่่ กระจายทางอากาศ ดัังนั้้น
� อีีก เนื่่� องจากการสะสมของสาร
สะสมของสารในแถบอาร์์กติิกจึึงมีีแนวโน้้มที่่� จะเพิ่่� มขึ้้น
� ได้้จนถึง
ดีีดีีทีีเอสที่่� ชั้น
้� บนสุุ ดของห่่ วงโซ่่ อาหารเกิิ ดขึ้้น
ึ ระดับ
ั ที่่� สูู งกว่่ ากลุ่่�มที่่� อยู่่�ล่่ างสุุ ด
ในห่่ วงโซ่่ อาหารเป็็ นพัันๆ เท่่ า และมีีระดัับการสะสมมากกว่่ าในแหล่่ งน้ำำ�� ถึง
ึ แสนๆ เท่่ า
จึึงเป็็ นไปได้้ว่่าดีีดีีทีีเอสที่่� ถููกปล่่อยออกมาจากการละลายของธารน้ำำ�� แข็็ งขั้้ว� โลกจะเพิ่่� ม
ความเข้้มข้น
้ ของสารดีีดีีทีีเอสในร่่ างกายของประชากรที่่� บริิ โภคอาหารจากห่่ วงโซ่่ อาหาร
� การรัับสััมผััสสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs ได้้รัับการพิิ สููจน์แ
แถบอารก์์ติิ ก ยิ่่� งไปกว่่ านั้้น
์ ล้้วว่่ าทำำ�ให้้
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เกิิ ดผลกระทบต่่ อระบบไทรอยด์์ฮอร์์ โมนซึ่่�งมีีหน้้าที่่� รัักษาระดับ
ั อุุ ณหภููมิิ ของร่่ างกาย
�
�
�
จึึงเป็็ นไปได้้ที่่เรื่่ องนี้้ จะกระทบต่่ อความสามารถของสััตว์์ป่่าแถบอารก์์ติิ กในการปรัับตััว
รัับกัับความเปลี่่� ยนแปลงของสภาพภููมิิ อากาศโลก (76)

วิิ ทยาการเกี่่� ยวกัับเหตุุ ผลที่่� DDT เป็็ นสาร EDC
ดีีดีีทีีเป็็ นหนึ่่�งในสารเคมีีลำำ�ดับ
ั แรกๆ ที่่� เป็็ นที่่� รู้้จั
� ักว่่ าเป็็ นสาร EDCs โดยมีีผลกระทบ
กว้้างขวางมากตั้้ง� แต่่ ต่่อระบบสืืบพัันธุ์์�ไปจนถึง
ึ ระบบฮอร์์ โมนทั้้ง� หลาย มัันถููกใช้้เป็็ น
ยาฆ่่ าแมลงแบบครอบจัักรวาลอย่่ างขาดการไตร่่ ตรองมาหลายทศวรรษ จวบจนกระทั่่�ง
� มาพิิ จารณาพิิ ษสงของสารเคมีีนี้้ �
ราเชล คาร์์สััน ได้้จุุดความสนใจของสาธารณชนขึ้้น
ที่่� ทำ�ำ ความเสีียหายรุุ นแรงต่่ อระบบนิิ เวศทั้้ง� ระบบ ด้้วยหนัังสืือเล่่ มประวััติิ ศาสตร์์ของ
เธอที่่� ชื่่�อ ฤดููใบไม้้ผลิิอัันเงีียบงััน (Silent Spring) งานศึึกษาสััตว์์ในห้้องทดลองและ
การเฝ้้ าสัังเกตความเปลี่่� ยนแปลงของมนุุ ษย์์ ได้้แสดงถึง
ึ ความเชื่่� อมโยงของสารดีีดีีทีีเอส
กัับผลด้้านลบทางสุุ ขภาพอย่่ างเสมอต้้นเสมอปลาย เป็็ นเหตุุ ให้้สารดีีดีีทีีเอสถููกจััดเป็็ น
หนึ่่�งในหมวดหมู่่�ที่่� ได้้รัับการยอมรัับอย่่ างกว้้างขวางที่่� สุุดของสาร EDCs สำำ�หรัับสััตว์์
และเซลล์์ ไ ลน์์ ดีีดีีทีี เอสสามารถเข้้าไปเปลี่่� ยนแปลงฮอร์์ โ มนไทรอยด์์ เอสโตรเจน
แอนโดรเจน เรนิิ น-แอนจิิ โอเท็็ นซิิ น (ระบบฮอร์์โมนที่่� ควบคุุ มความดัน
ั โลหิิ ตและดุุ ลยภาพ
�
ของน้ำำ� ) อิิ นซููลิิ น และระบบประสาทต่่ อมไร้้ท่่ อ ระบบฮอร์์ โ มนเหล่่ านี้้ เ� กี่่� ยวพัันกัับ
การทำำ�งานตามปกติิ ของระบบสืืบพัันธุ์์� หััวใจและหลอดเลืือด กระบวนการเผาผลาญ
อาหาร และอื่่� นๆ ผลกระทบอีีกส่่ วนหนึ่่� งของดีีดีีทีี เอสคืื อการเลีี ยนแบบฮอร์์ โ มน
เอสโตรเจน และสารดีีดีีทีีเอสก็็ ยัังเข้้าไปแทรกแซงเส้้นทางเดิิ นของฮอร์์โมนแอนโดรเจน
� งลููกด้้วยนม (รวมทั้้งมนุุ
�
(เทสโตสเตอโรน) ในร่่ างกาย (77) ในสััตว์์เลี้้ ย
ษย์์) อวััยวะเพศหญิิ ง
(รัังไข่่ ) และเพศชาย (ลููกอััณฑะ) ผลิิ ตฮอร์์ โมนเอสโตรเจนและแอนโดรเจน แต่่ ผลิิต
ในระดัับที่่� แตกต่่ างกััน เพศหญิิ งมีีฮอร์์ โมนเอสโตรเจนสููงกว่่ าและแอนโดรเจนต่ำำ��กว่่า
ส่่ วนเพศชายผลิิ ตแอนโดรเจนสููงกว่่ าและเอสโตรเจนต่ำำ��กว่่า การที่่� ดีีดีีทีี เอสเข้้าไปรบกวน
การทำำ�งานปกติิ ของฮอร์์โมนหลัักๆ ทางเพศของแต่่ ละบุุ คคล และการเป็็ นตััวการเปลี่่� ยน
อััตราส่่ วนของฮอร์์โมนเพศได้้ ดีีดีีทีีเอสจึึงมีีส่่ วนสร้้างปัั ญหามากมายให้้กัับระบบสืืบพัันธุ์์�
� จะไปลดทอน
งานศึึกษาจำำ� นวนมากชี้้ ใ� ห้้เห็็ นว่่ า การสััมผััสดีีดีีทีี เอสในปริิ มาณสูู งนั้้น
� วมถึึง
ความเป็็ นเพศชาย และอาจรวมถึง
ึ เพศหญิิ ง ตลอดจนลดการเจริิ ญพัันธุ์์� ทั้้ง� นี้้ ร
�
�
มนุุ ษย์์ด้ว้ ย (67) ยกตััวอย่่ างเช่่ น ผู้้ �ชายที่่ อาศััยอยู่่�ภายในบ้้านที่่ ฉีีดพ่่นดีีดีีทีีบ่่ อยจะมีี
สเปิิร์์มที่่� มีีคุุณภาพลดลง (64) ซึ่่�งนั่่�นอาจจะนำำ�ไปสู่่�การเจริิ ญพัันธุ์์�ลดลง นอกจากนี้้ �
� ทำำ�ให้้ร ะยะเวลา
ยัังมีี หลัักฐานบางอย่่ างที่่� บ่่ ง ชี้้ ว่� ่ า การรัับสััมผััสสารเคมีีดีีดีีทีี เอสนั้้น
� ละ
� ลง (67) บทสรุุ ป โดยย่่ อเกี่่� ยวกัับผลกระทบทางสุุ ขภาพเหล่่ านี้้ แ
การให้้นมทารกสั้้น
�
�
�
อื่่ นๆ จากดีีดีีทีีที่่ มีีต่่อมนุุ ษย์์ ได้้แสดงไว้้ในกรอบข้้อความที่่ 3
เช่่ นเดีียวกัันกัับสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs ส่่ วนใหญ่่ ผลกระทบด้้านสุุ ขภาพจากการสััมผััสดีีดีีทีี
� กัับตััวอ่่ อนที่่� กำ�ลัั
� จะรุุ นแรงชััดเจนที่่� สุุดเมื่่� อการสััมผััสเกิิ ดขึ้้น
นั้้น
ำ งเจริิ ญเติิ บโตอยู่่�ในครรภ์์
�
�
และกัับเด็็ กที่่ กำำ�ลัังเจริิ ญเติิ บโต สำำ� หรัับเด็็ กผู้้ ห
� ญิิ ง ที่่ ได้้รัับสารดีีดีีทีี เอสในช่่ วงต้้น
ของชีีวิิ ตก่่ อนที่่� หน้้าอกจะเติิ บโตเต็็ มที่่� เธอจะมีีความเสี่่� ยงเพิ่่� มขึ้น
้ � ที่่� จะเป็็ นมะเร็็ งเต้้านม
� ที่่� บ่่งชี้้ ว่� ่ า สารดีีดีีทีีเพิ่่� มความเสี่่� ยง
ในช่่ วงหลัังของชีีวิิ ต (78) มีีงานศึึกษาในมนุุ ษย์์หลายชิ้้ น
ในการทำำ�ให้้เกิิ ดความผิิ ดปกติิแต่่ กำ�ำ เนิิ ดที่่� องคชาตและท่่ อปัั สสาวะ เช่่ น ภาวะลููกอััณฑะ

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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ติิ ดค้้าง (ความล้้ม เหลวของลููกอััณฑะที่่� จ ะเคลื่่� อ นตััว) และการศึึกษาในหนููทดลอง
แสดงให้้เห็็ นว่่ า การได้้รัับสารดีีดีีทีี ที่่� มีีพิิ ษร้้า ยแรงในช่่ วงที่่� เป็็ นตััวอ่่ อ นในครรภ์์เ ป็็ น
สาเหตุุ ทำ�ำ ให้้หนูู เพศผู้้ �มีี ความผิิ ดปกติิ ในระบบสืืบพัันธุ์์� (67) แล้้วยัังมีี หลัักฐานที่่� ชี้้ ว่� ่ า
การได้้รัับสารดีีดีีทีี เอสในช่่ วงต้้น ของชีีวิิ ตอาจทำำ� ให้้ เ ด็็ กหญิิ งเข้้า สู่่�วััยเจริิ ญพัันธุ์์�
(มีีประจำำ�เดืือน) ก่่ อนเวลาอัันควร ขณะเดีียวกัันการศึึกษาในกลุ่่�มผู้้ � ใหญ่่ ก็็พบว่่ าการ
ได้้รัับสารดีีดีีทีี เอสมีี ความเชื่่� อมโยงกัับการมีี รอบเดืื อนนานเกิิ นควรและการหมด
ประจำำ� เดืือนที่่� เร็็ วกว่่ า ปกติิ ซึ่่�ง สนัับสนุุ นประเด็็ นที่่� ว่่า สารดีีดีีทีีอาจจะเข้้าไปรบกวน
รอบเดืือนของสตรีี ไปตลอดชีีวิิ ต (67) การศึึกษากัับหนููทดลองที่่� ผ่่านมาก็็ แสดงให้้เห็็ นว่่ า
เมื่่� อหนูู ที่่� อยู่่� ในรุ่่� นปู่่�ย่่ าได้้รัับสารดีีดีีทีีในปริิ มาณมากก็็ จะทำำ�ให้้เกิิ ดโรคอ้้วนกัับหนููรุ่่� น
� จะสููงกว่่ าที่่� พบในมนุุ ษย์์
หลานๆ ได้้ (79) ถึึงแม้้ว่่าปริิ มาณสารที่่� ให้้กัับหนููทดลองนั้้น
แต่่ งานศึึกษานี้้ �ได้้จุุดให้้เกิิ ดความสนใจเรื่่� องความเป็็ นไปได้้ที่่�ว่่า ผลกระทบของดีีดีีทีี
ปริิ มาณสููงที่่� ใช้้กัันทั่่�วโลกในช่่ วงกลางศตวรรษที่่� ผ่่านมา อาจจะเป็็ นสาเหตุุ ของโรคอ้้วน
ที่่� กำ�ลัั
ำ งแพร่่ หลายอยู่่�ในโลกปัั จจุุ บัันก็็ เป็็ นได้้

ผลด้้านลบต่่ อสุุ ขภาพของต่่ อมไร้้ท่่อ: โรคเบาหวานชนิิ ดที่่� สอง (T2D)
งานศึึกษาทางระบาดวิิ ทยาจำำ�นวนมากแสดงให้้เห็็ นว่่ า มีีความเชื่่� อมโยงที่่� สนัับสนุุ นกััน
อย่่ างมีีน้ำำ�� หนัักระหว่่ างสารดีีดีีทีี (DDT) สารเมตาบอไลท์์ดีีดีีอีี (metabolite DDE)
และความเสี่่� ยงต่่ อการเป็็ นโรคเบาหวานชนิิ ดที่่� สอง (T2D) (80) การศึึกษาเหล่่ า นี้้ �
� ที่่� ที่่�ปนเปื้้�อนสาร
มาจากประเทศที่่� ห้า้ มใช้้ดีีดีีทีี (DDT) มาเป็็ นสิิ บๆ ปีี แล้้ว และมาจากพื้้ น
� อย่่ างเด่่ นชััดและต่่ อเนื่่� อง
ดีีดีีทีีเอสในระดับ
ั สููงมาก การระบาดของโรคเบาหวานมีีมากขึ้้น
ในประเทศที่่� ยัังมีีการใช้้ดีีดีีทีี อยู่่� เช่่ นประเทศแอฟริิ กาใต้้และอิิ นเดีีย (81-83) เอกสาร
ที่่� แสดงความเชื่่� อมโยงสิ่่� งที่่� เกิิ ดกัับมนุุ ษย์์ ได้้รัับการยืืนยัันจากงานศึึกษาที่่� พิิสููจน์ว่์ ่ าการ
สััมผััสดีีดีีทีีระดับ
ั ต่ำำ��ในช่่ วงก่่ อนคลอดและระดับ
ั สููงในช่่ วงโตเต็็ มวััยล้้วนเป็็ นสาเหตุุ สำำ�คััญ
ที่่� ทำ�ำ ให้้เกิิ ดโรคเบาหวานชนิิ ดที่่� สองในหนููทดลองที่่� โตเต็็ มวััย (84-86) โดยแท้้จริิงแล้้ว
� าล
การทดลองแสดงให้้เห็็ นว่่ าดีีดีีทีีกระตุ้้�นให้้เกิิ ดการไหลเวีียนของกลููโคสหรืื อน้ำำ�ต
� ซึ่่�ง เป็็ นลัักษณะสำำ�คััญของโรคเบาหวาน ที่่� บางส่่ วนมาจากการเพิ่่� ม
ในเลืือดเพิ่่� มขึ้้น
� ของระดัับน้ำำ�ต
� าลกลููโคส (85) ในสภาวะปกติิ การเพิ่่� มขึ้้น
� าลกลููโคส
เอ็็ มไซม์์ที่่�สร้า้ งน้ำำ�ต
� าลกลููโคส เมื่่� อหนููทดลอง
เป็็ นสาเหตุุ ให้้ตัับอ่่ อนผลิิ ตสารอิิ นซููลิิ นเพื่่� อไปลดระดับ
ั น้ำำ�ต
ได้้รัับสารดีีดีีทีี หนููจะสร้้างความต้้านทานต่่ ออิิ นซููลิิ นซึ่่�งเป็็ นลัักษณะเด่่ นของการเป็็ น
� จะไปลดความสามารถในภาวะปกติิ
โรคเบาหวานชนิิ ดที่่� สอง เพราะการสััมผััสดีีดีีทีีนั้้น
� าลกลููโคสที่่� สูู งขึ้น
ของตัับอ่่ อนที่่� จะหลั่่�งสารอิิ นซููลิิ นเพื่่� อตอบสนองต่่ อปริิ มาณน้ำำ�ต
้ � (84)

ii. คลอร์์ ไพริิ ฟอส (Chlorpyrifos)
มีี การใช้้ที่่�ไหนบ้้าง
สารกำำ�จััดศััตรููพืืชและสััตว์์กลุ่่�มออร์์กาโนฟอสฟอรััส (Organophosphorus pesticides:
OPs) เป็็ นกลุ่่�มหนึ่่�งของสารกำำ�จััดแมลงที่่� ใช้้กัันมากที่่� สุุดในโลก และคลอร์์ ไพริิ ฟอสก็็ เป็็ น
หนึ่่�งในสารกลุ่่�ม OP ที่่� ใช้้เพื่่� อควบคุุ มแมลงหรืือสััตว์์ตััวเล็็ กๆ ตามบ้้าน เช่่ น แมลงสาบ
� ไร สารคลอร์์ ไพริิ ฟอสถููกนำำ�ไปใช้้
แมลงวััน ปลวก มดคัันไฟ ยุุ ง และบรรดาเหลืือบ ริ้้ น
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มี หล ักฐานบางอย่ างที่ แสดงให้เห็ นว่ า คลอร ์ ไพริ ฟอสสามารถสะสมอยู่ ในห่ วงโซ่
อาหารของส ัตว ์บางสายพ ันธุ ์เป็นการเฉพาะ และมี การตรวจพบสารนี ใ้ นต ัวปลา
ที่ มาจากแถบอาร ์กติ กด ้วย ซึ่งเป็นผลมาจากระบบขนส่ งของโลก

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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ตามไร่่ นาด้้วยเช่่ นกััน เพื่่� อกำำ�จััดศััตรููพืืชที่่� มีีผลต่่ อฝ้้ าย เมล็็ ดพัันธุ์์�ข้้าวและพืืช ตลอดจน
� งถููกใช้้ในป่่า แปลง
เมล็็ ดถั่่�ว ผลไม้้ องุ่่�น และพืืชผััก สารกำำ�จััดศััตรููพืืชและสััตว์์ชนิิดนี้้ ยัั
อนุุ บาลพัันธุ์์�พืืช โรงงานแปรรููปอาหาร สนามกอล์์ฟ และใช้้กัับแหล่่ งน้ำำ�� เพื่่� อกำำ�จััดไข่่
� งมีีการใช้้เพื่่� อ
หรืื อตััวอ่่ อนของแมลง โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� ง ลููกน้ำำ�� ยาฆ่่ าแมลงชนิิ ดนี้้ ยัั
ประโยชน์์อื่่�นๆ อีีกมากมาย ยกตััวอย่่ างเช่่ น ใช้้ชุุ บกระสอบสำำ�หรัับบ่่ มกล้ว้ ยหอมใน
� ็ มีีพิิษเฉีี ยบพลัันในการทำำ�ลายสััตว์์
ไร่่ กล้้วย ใช้้ชุุบป้้ ายติิ ดหููวััว และใช้้กัับสีี แต่่ สารนี้้ ก็
� ง�
ที่่� มีีประโยชน์์ต่่อการเกษตร เช่่ น พวกไส้้เดืือนและผึ้้ง� ที่่� ผลิิตน้ำำ�ผึ้้

คนได้้รับส
ั ารจากแหล่่ งใดและความเสี่่� ยงอยู่่� ที่่�ไหน
เมื่่� อเทีี ยบกัับสารกลุ่่�มออร์์กาโนคลอรีี น คลอร์์ ไพริิ ฟอสจะสลายตััวลงอย่่ างรวดเร็็ ว
มากกว่่ าในสิ่่� งแวดล้้อม แต่่ อย่่ างไรก็็ ตาม มัันจะยัังมีีฤทธิ์์ �ที่่� คงทนอยู่่�อีีกนาน ซึ่่�งตาม
เกณฑ์์ของอนุุ สััญญากรุุ งสตอกโอล์์มฯ เข้้าข่่ ายจััดอยู่่� ในกลุ่่�มสารสลายตััวยากในบาง
� ที่่� เกษตรและสวนในบ้้าน
สภาวะแวดล้้อม [เช่่ น (87-91)] การใช้้สารฆ่่ าแมลงชนิิ ดนี้้ ใ� นพื้้ น
เป็็ นประจำำ�สามารถทำำ�ให้้เกิิ ดการสะสมของสารเคมีี ทั้้ง� ในผืืนดิิ น น้ำำ�� อาหาร และอากาศ
� ง้� ตามพื้้ น
�
(92) หลัังจากที่่� มีีการนำำ�คลอร์์ ไพริิ ฟอสไปใช้้ตามบ้้าน ก็็ มีีการตรวจพบสารนี้้ ทั้
เฟอร์์นิิ เจอร์์ ของเล่่ น ฝุ่่� น และอากาศภายในบ้้า น (93) จากงานศึึกษาที่่� ทำำ�กัับ
� ผิิ วประเภทที่่�
ห้้องพัักอาศััยในเขตเมืื องพบว่่ า คลอร์์ ไพริิ ฟอสยัังคงตกค้้างอยู่่� ในพื้้ น
� ผิิ วอ่่ อนนุ่่�มต่่ างๆ นานถึึง สองสััปดาห์์ภายหลัังจากที่่� มีีการ
มีีลัักษณะดููดซัับหรืื อพื้้ น
� ที่่� ที่่�ไม่่ ได้้มีีการฉีีดพ่่ นโดยตรงด้้วย (93) นอกจากนี้้ �
ใช้้สารนี้้ ไ� ปแล้้ว ทั้้ง� นี้้ ร� วมถึง
ึ บริิ เวณพื้้ น
จากการเก็็ บตััวอย่่ างอากาศและฝุ่่� นภายในอาคาร บ้้านพัักอาศััย และสถานดููแลเด็็ ก
� ที่่� โดยส่่ วนใหญ่่ แล้้ว สถานที่่�
ในสหรััฐอเมริิ กา ก็็ ยัังพบคลอร์์ ไพริิ ฟอสตกค้้างอยู่่� ทั้้ง
� หยุุ ดใช้้สารฆ่่ าแมลงชนิิ ดนี้้ ไ� ปแล้้วอย่่ างน้้อยที่่� สุุดหนึ่่�งสััปดาห์์ (94) ในรายงาน
เหล่่ านั้้น
การศึึกษาวิิ จัย
ั ฉบัับหนึ่่�งมีีการระบุุ ว่่า คลอร์์ ไพริิ ฟอสยัังคงตรวจพบได้้ในอากาศภายใน
� �ำ จััดและควบคุุ มปลวก 8 ปีี ไปแล้้ว (95)
บ้้านหลายหลััง ภายหลัังจากที่่� มีีการใช้้สารชนิิ ดนี้้ กำ

มีีหลัักฐานอย่่ างอื่่� นอีีกที่่� แสดงให้้เห็็ นว่่ า คลอร์์ ไพริิ ฟอสสามารถสะสมในห่่ วงโซ่่ อาหาร
ของสััตว์์บางสายพัันธุ์์�เป็็ นการเฉพาะ และมีีการตรวจพบสารนี้้ ใ� นตััวปลาที่่� มาจากแถบ
อาร์์กติิกด้ว้ ย ซึ่่�งเป็็ นผลมาจากระบบขนส่่ งของโลก (87, 96-98) ละอองของสารนี้้ �
ถููกพบได้้ทั่่�วไปในพืืชผััก ผลไม้้ ข้้าว หรืือแม้้แต่่ ผลิิตภััณฑ์์ธััญพืืชในหลายประเทศ และ
� ่� ม และแม้้แต่่ น้ำำ�อััด
�
ในบางประเทศยัังพบได้้ในตััวปลา ผลิิ ตภััณฑ์์นมเนย น้ำำ�ดื่
ลม ผลจาก
การสำำ�รวจคลอร์์ ไพริิ ฟอสในผลิิ ตภััณฑ์์นมพาสเจอร์์ ไรซ์์จากประเทศเม็็ กซิิ โกพบว่่ า
� ต่ำำ�� ที่่� กำำ� หนดไว้้
มีีตััวอย่่ างนมมากกว่่ า 8% ที่่� พบสารตกค้้างเกิิ นเกณฑ์์ม าตรฐานขั้้น
�
�
�
�
�
ซึ่่งถืือว่่ าเป็็ นสััดส่่ วนที่่ สูู งมากเมื่่ อพิิ จารณาว่่ ามีีน้ำำ�นมเท่่ าไหร่่ ที่่กระจายอยู่่�ตามบ้้านเรืือน
ที่่� มีี เด็็ กอาศััยอยู่่� (99)

การเฝ้้ าระวัังทางชีี ววิิ ทยา/การศึึกษาสารพิิ ษที่่�สะสมในร่่ างกาย (หลัักฐานการ
รัับสััมผััส)
� ะถููกขจััดออกจาก
คลอร์์ ไพริิ ฟอสถืือว่่ ามีีช่่ วงชีีวิิ ตที่่� สั้น
้� สำำ�หรัับมนุุ ษย์์ (ครึ่่�งหนึ่่�งของสารนี้้ จ
กระแสเลืือดและไขมัันภายใน 24 ถึึง 60 ชั่่�วโมง ตามลำำ�ดัับ) แทนที่่� จะสะสมในร่่ างกาย
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ครึ่่�งหนึ่่�งของสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสจะแปลงเป็็ นสารทุุ ติิยภููมิิ ในกระบวนการสร้้างและสลาย
ของตนเอง (สารเมตาบอไลท์์) ซึ่่�งเป็็ นผลร้้ายต่่ อร่่ างกายมนุุ ษย์์ สารคลอร์์ ไพริิ ฟอสและ
สารทุุ ติิยภููมิิ สามารถพบได้้ในปัั สสาวะ เลืือดจากรก ขี้้ เ� ทา (อุุ จจาระก้้อนแรก) ของทารก
แรกเกิิ ด น้ำำ�� นมมารดา ของเหลวในช่่ องคลอด สเปิิร์์ม และผมของเด็็ กอ่่อน (100-105)
� ทั้้ง� จากการเกษตรและการใช้้ภายในบ้้าน
� เกิิ ดขึ้้น
การรัับสััมผััสสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสนั้้น
� ง และการรัับผ่่ านสารที่่� ตกค้้างในอาหารและ
รวมถึึง การใช้้กัับปศุุ สััตว์์แ ละสััตว์์เ ลี้้ ย
� ่� ม โดยอาจเป็็ นผลมาจากละอองที่่� ล่่องลอยจากการฉีีดพ่่ น การหายใจเอาอากาศ
น้ำำ�ดื่
� งเด็็ ก ตลอดจนอาคารบ้้า นเรืื อน
และฝุ่่� นละอองภายในยานพาหนะ บ้้า น สถานเลี้้ ย
�
�
�
�
ทั้้งหลายที่่ ซึ่่งมีีการใช้้สารเคมีีนี้้ ผลจากการสำำ�รวจเด็็ กนัักเรีี ยนในประเทศชิิ ลีีพบว่่ า
� ความ
80% ของเด็็ กนัักเรีียนมีีสารเมตาบอไลท์์ของคลอร์์ ไพริิ ฟอสในปัั สสาวะ และสิ่่� งนี้้ มีี
เชื่่� อมโยงกัับการรัับประทานผลไม้้และผััก (106)
สารกลุ่่�ม OPs ถููกตรวจพบในคนงานภาคเกษตรกรรมเกืือบทุุ กคนที่่� ได้้รัับการตรวจ
� กลุ่่�มคนงานจากประเทศที่่� เลิิ กใช้้ส ารกลุ่่�ม OPs แล้้ว (107) ในรายงานการ
รวมทั้้ง
ติิ ดตามทางชีี วภาพที่่� ดำำ� เนิิ นการในประเทศอีียิิ ปต์์ ในหมู่่� คนงานที่่� ทำำ� งานซึ่่� งใช้้ส าร
คลอร์์ ไพริิ ฟอสเป็็ นหลััก พบว่่ าระดับ
ั การรัับสััมผััสกัับสาร OPs ของพวกเขาแตกต่่ างกััน
�
ไปขึ้้นอยู่่�กัับขอบเขตการสััมผััสกัับสาร OPs ของงานในหน้้าที่่� (107) สารเมตาบอไลท์์
� ยัังตรวจพบในปัั สสาวะทั้้ง
� ของผู้้ � ใหญ่่ และเด็็ ก
ของคลอร์์ ไพริิ ฟอสในระดัับ ที่่� สูู งขึ้้ น
ที่่� ทำำ�งานหรืื อเกี่่� ยวข้้องกัับงานในสวนกล้้ว ยและการทำำ� เกษตรแปลงเล็็ กในประเทศ
นิิ การากััว (108)
เส้้นทางหลัักของการรัับสััมผััสกัับสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสคิิ ดว่่าคืือทางผิิ วหนััง โดยส่่ วนใหญ่่
เป็็ นการสััมผััสสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสจากการทำำ� งาน อย่่ างไรก็็ ต ามจากการวััดระดัับ
สารคลอร์์ ไพริิ ฟอสในอากาศซึ่่�ง เป็็ นแหล่่ ง สููดหายใจของชาวนาในตำำ� บลบางเหรีี ยง
ประเทศไทย พบว่่ าชาวนาหายใจเอาสารที่่� มีี ความเข้้มข้น
้ สููงมากถึง
ึ 0.61 mg/m3 เข้้าไป
ซึ่่�งสููงเกิิ นกว่่ าปริิ มาณที่่� เป็็ นที่่� ยอมรัับได้้ของการรัับสััมผััสรายวัันจากทุุ กเส้้นทางมากกว่่ า
สองเท่่ า (109)
การใช้้สารคลอร์์ ไพริิ ฟอสในครััวเรืือนเป็็ นแหล่่ งใหญ่่ ของการรัับสััมผััสสำำ�หรัับคนงาน
� หนึ่่�งซึ่่�งทำำ�ในเขตเมืืองต่่ างๆ ในประเทศ
นอกภาคการเกษตรและเด็็ ก งานศึึกษาชิ้้ น
สหรััฐอเมริิ กาได้้ป ระมาณการว่่ า การสััมผััสสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสรายวัันจำำ� นวน 140
� มาจากอาหาร ในขณะที่่� การรัับสััมผััสสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสรายวัันจากอากาศ
นาโนกรััมนั้้น
� 27 เท่่ า (93) ในการรัับสััมผััสสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสผ่่ านทางอากาศนั้้น
�
จะมากกว่่ านั้้น
� ไปอีีก เนื่่� องจากภายหลัังการใช้้ส ารคลอร์์ ไพริิ ฟอส
กลุ่่�มเด็็ กจ ะมีี ความเสี่่� ยงมากขึ้้น
� ซึ่่�งเป็็ นที่่� ที่่�เด็็ กสููดอากาศหายใจ
ไปแล้้ว ละอองที่่� มีี ความเข้้มข้น
้ สููงจะตกลงต่ำำ��ตามพื้้ น
มากกว่่ าบริิ เวณที่่� ผู้้ �ใหญ่่ หายใจ (92) แท้้ที่่�จริิงแล้้วเด็็ กทารกในประเทศสหรััฐอเมริิ กา
ซึ่่�งอาศััยในบ้้านที่่� มีีการใช้้สารคลอร์์ ไพริิ ฟอสควบคุุ มแมลงและสััตว์์รบกวนทั้้ง� หลาย
� ระมาณ 2.7 มิิ ลลิิ กรััมต่่อกิิ โลกรััม (92) และพบสาร
โดยเฉลี่่� ยแล้้วต่่ างได้้รัับสารนี้้ ป
เมตาบอไลท์์ข องคลอร์์ ไพริิ ฟอสในปัั สสาวะประมาณ 120 นาโนกรััมเมตาบอไลท์์
� อประเมิิ นได้้ว่่าสููงกว่่ าระดัับ
ต่่ อกิิ โลกรััมของน้ำำ�� หนัักร่่ างกายเด็็ กต่่อวััน (94) ปริิ มาณนี้้ พ

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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เมตาบอไลท์์ของคลอร์์ ไพริิ ฟอสในปัั สสาวะที่่� ตรวจพบในสตรีีมีี ครรภ์์ทั้ง
้� ในประเทศ
�
�
สหรััฐอเมริิ กาและประเทศเม็็ กซิิ โก (ค่่ า เฉลี่่ ยอยู่่� ที่่ 1.4-1.8 นาโนกรััมต่่ อมิิ ลลิิ ลิิ ตร
ตามลำำ�ดับ
ั ) (110)

วิิ ทยาการเกี่่� ยวกัับเหตุุ ผลที่่� คลอร์์ ไพริิ ฟอสเป็็ นสาร EDC
ความเป็็ นพิิ ษต่่ อระบบประสาทช่่ วงที่่� กำ�ลัั
ำ งพััฒนา (Developmental neurotoxicity)
คืือผลกระทบหลัักทางสุุ ขภาพอัันไม่่ พึึงประสงค์์ ซึ่่�งค้้นพบจากงานศึึกษาเกี่่� ยวกัับ
สารคลอร์์ ไพริิ ฟอสที่่� เป็็ นการทดลองและการเฝ้้ าสัังเกตในมนุุ ษย์์ และผลกระทบ
� ย่่ างน้้อยที่่� สุุดก็็มีี เหตุุ บางส่่ วนมาจากการส่่ งสััญญาณเอนไซม์์โคลีีนเอสเตอเรส
เหล่่ านี้้ อ
(Cholinesterase) และระบบเอ็็ นโดแคนนาบิิ นอยด์์ (Endocannabinoid) (111)
ส่่ วนสารสื่่� อประสาทประเภทอะซิิ ทิิลโคลีีน (Acetylcholine) เกี่่� ยวข้้องกัับการส่่ งสััญญาณ
ที่่� เซลล์์ประสาทในสมอง และถููกเผาผลาญโดยเอนไซม์์ โคลีีนเอสเตอเรส เส้้นทางของ
ระบบเอ็็ นโดแคนนาบิิ นอยด์์ในสมองมีีความสำำ�คััญมากต่่ อการทำำ�งานของระบบประสาท
นี่่� คืือเหตุุ ผลว่่ า ทำำ�ไมผลกระทบที่่� มีีอิิ ทธิิ พ ลมากที่่� สุุ ดของสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสจึึงอยู่่� ที่่�
สมอง การสััมผััสสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสในช่่ วงที่่� สมองกำำ�ลัังพััฒนาในระดัับ ที่่� สำำ� หรัับ
� �ำ ให้้มีี อาการอยู่่� ไม่่ นิ่่� งและการเรีี ยนรู้้ ล
การสัังเกตในมนุุ ษย์์พ บว่่ าสารนี้้ ทำ
� ดลงในหนูู
�
�
�
ทดลอง ซึ่่งส่่ วนหลัังมีีความเชื่่ อมโยงกัับการเปลี่่ ยนแปลงของฮอร์์ โมนไทรอยด์์ (112,
113) ในการทดลองกัับหนููทดลอง การรบกวนการทำำ� งานของต่่ อมไร้้ท่่ อจากสาร
� ที่่� พบคืื อ การเปลี่่� ยนแปลงของด้้า นน้ำำ�� หนััก
คลอร์์ ไพริิ ฟอสที่่� นอกเหนืื อไปจากนั้้น
และโครงสร้้างของต่่ อมหมวกไต
กลุ่่�มอาการ Cholinergic (Cholinergic symptoms) เช่่ น การหลั่่�งน้ำำ�� ลาย การขัับปัั สสาวะ
การถ่่ ายอุุ จจาระ ระบบย่่ อยอาหารแปรปรวน และการอาเจีี ยน ซึ่่�งเกิิ ดจากการที่่�
�
� รุุ นแรงที่่� เกิิ ดขึ้้น
ระบบประสาทโดนทำำ�ลาย คืือผลจากพิิ ษของสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสขั้้น
�
กัับผู้้ � ใหญ่่ และเส้้น ประสาทที่่ โดนทำำ� ลายยัังคงสัังเกตเห็็ นได้้ในเวลาหลายสััปดาห์์ที่่�
ผ่่ านไป

คนงานภาคการเกษตรที่่� เป็็ นผู้้ ใ� หญ่่ ใช้้สารกำำ�จััดศััตรููพืืช OP ในลัักษณะผสม และคนงาน
ที่่� รัับสััมผััสกัับสาร OP ซึ่่�งรวมทั้้ง� สารคลอร์์ ไพริิ ฟอสในระดัับปานกลาง ต่่ างก็็ มีี อาการ
ของความเป็็ นพิิ ษทางระบบประสาท เช่่ น การทำำ�งานของระบบประสาทส่่ วนปลาย
� เกี่่� ยวกัับประชาชนที่่� อาศััย
หรืือระบบประสาทรอบนอกผิิ ดปกติิ (114) งานศึึกษาสองชิ้้ น
ในประเทศสหรััฐอเมริิ กาที่่� ได้้รัับสััมผััสกัับสารกำำ�จััดศััตรููพืืชในลัักษณะของสารผสม
พบว่่ า สารคลอร์์ ไพริิ ฟอสมีี ความสััมพัันธ์ กัั
์ บโรคพาร์์กิิ นสััน (115, 116) แม้้จ ะเป็็ น
เรื่่� องยากที่่� จะพบงานวิิ จัย
ั ในมนุุ ษย์์เพื่่� อตรวจหาความเป็็ นพิิ ษของสารคลอร์์ ไพริิ ฟอส
ที่่� มีีผ ลต่่ อระบบประสาทโดยแยกจากสารจำำ�กััดศััตรููพืืชชนิิ ดอื่่� นด้้ว ย แต่่ งานวิิ จั ย
ั ที่่�
ทำำ�กัับผู้้ �ใช้้คลอร์์ ไพริิ ฟอสก็็ พบว่่ าพวกเขาไม่่ ตอบสนองต่่ อการทดสอบระบบประสาท
เช่่ นกัันเมื่่� อเปรีียบเทีียบเท่่ ากัับกลุ่่�มคนที่่� รัับสััมผััสคลอร์์ ไพริิ ฟอสในระดับ
ั ต่ำำ��กว่่า (117)
� งมีีการรายงานด้้ว ยว่่ าพวกเขามีีปัั ญหาเรื่่� องระบบความจำำ� ความอ่่ อนเพลีี ย
� นี้้ ยัั
ทั้้ง
� (117)
และการสููญเสีียความแข็็ งแรงของกล้้ามเนื้้ อ
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การทำำ�ให้้ พััฒนาการอ่่ อนแอลงกลายเป็็ นปัั จจััย เสี่่� ยงสำำ�คััญ อย่่ างหนึ่่� งที่่� ทำำ�ให้้ เ กิิ ด
ความเป็็ นพิิ ษต่่ อระบบประสาทของมนุุ ษย์์จากการรัับสััมผััสสารคลอร์์ ไพริิ ฟอส ที่่� จริิง
แล้้ว ผู้้ เ� ชี่่� ยวชาญวิิ ทยาศาสตร์์ส่่ วนใหญ่่ ในคณะกรรมการด้้า นวิิ ทยาศาสตร์์ว่่ าด้้ว ย
เรื่่� องความเป็็ นพิิ ษของสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสเห็็ นร่่ วมกัันว่่ า ควรห้้ามใช้้สารคลอร์์ ไพริิ ฟอส
ภายในบ้้านเนื่่� องจากจะทำำ�ให้้เกิิ ดความผิิ ดปกติิต่่อพััฒนาการทางระบบประสาท (92)
ยกตััวอย่่ างเช่่ น การรัับสััมผััสสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสของเด็็ กก่่ อนคลอดและเด็็ กเล็็ กนั้น
้�
พบว่่ ามีี ความเชื่่� อมโยงกัับการเป็็ นโรคสมาธิิ สั้ น
้� (ADHD) และความบกพร่่ องทาง
� และจิิ ตใจในเด็็ กปฐมวััย (92, 110) การศึึกษากัับ
พััฒนาการของทัักษะกล้้า มเนื้้ อ
� ให้้ผลสรุุ ปทำ�ำ นองเดีียวกัันว่่ าสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสมีีความ
สััตว์์ทดลองเพิ่่� มเติิ มหลายชิ้้ น
เป็็ นพิิ ษต่่ อระบบประสาทในช่่ วงพััฒนาการของการเจริิ ญเติิ บโต (118)
� ใหม่่ ๆ ชี้้ ใ� ห้้เห็็ นว่่ าการรัับสััมผััสสารคลอร์์ ไพริิ ฟอส
หลัักฐานจากการทดลองที่่� เกิิ ดขึ้้น
ในช่่ วงพััฒนาการของการเจริิ ญเติิ บโต ทำำ�ให้้เกิิ ดความผิิ ดปกติิ ในระบบควบคุุ มการ
� าลกลููโคสด้้วยเช่่ นกััน การวิิ จัย
เผาผลาญไขมัันและน้ำำ�ต
ั พบว่่ าหนููที่่� อยู่่�ในช่่ วงพััฒนาการ
ของการเจริิ ญเติิ บโตที่่� ได้้รัับสารในปริิ มาณที่่� เทีียบได้้กัับระดัับทั่่�วไปในคนจะมีีระดัับ
� กว่่ าปกติิ เมื่่� อเติิ บโตเต็็ มวััย (119)
โคเลสเตอรอล ไตรกลีีเซอร์์ ไรด์์ และอิิ นซููลิิ น สููงขึ้้น
� �ำ ให้้มองเห็็ นความเป็็ นไปได้้ที่่�ว่่า คนที่่� ได้้รัับกัับสารคลอร์์ ไพริิ ฟอส
ข้้อ ค้้นพบเหล่่ านี้้ ทำ
� ในการเป็็ นโรคเบาหวานชนิิ ดที่่� สอง และโรคเกี่่� ยวกัับหััวใจและ
จะมีีความเสี่่� ยงสููงขึ้้น
หลอดเลืื อด ปัั จจุุ บัันการคาดการณ์์แ บบนี้้ �ยัังไม่่ ได้้รัับการประเมิิ นผลในงานวิิ จั ย
ั
ที่่� ออกแบบมาดีีสำำ�หรัับมนุุ ษย์์

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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กรอบข้ ้อความที่่� 4: พาทาเลต (PHTHALATES)

พาทาเลตเป็็ นสารพลาสติิ ไซเซอร์์กลุ่่�มหนึ่่�งที่่� ใช้้เพื่่� อทำำ�ให้้ โพลีี ไวนิิ ลคลอไรด์์
หรืือ PVC อ่่ อนตััวลงและเพิ่่� มความหอมให้้ผลิิตภััณฑ์์ หรืือเพิ่่� มความยืืดหยุ่่�น
ให้้ กัับพลาสติิ กและผลิิ ตภััณฑ์์อื่่� นๆ พาทาเลตจััดอยู่่� ในกลุ่่�มสารเคมีี ที่่� มีี
น้ำำ�� หนัักโมเลกุุ ลต่ำำ�� (3-6 carbon backbone) และน้ำำ�� หนัักโมเลกุุ ลสููง (>6 carbon
backbone) เชื่่� อว่่ ากลุ่่�มที่่� มีีน้ำำ�� หนัักโมเลกุุ ลต่ำำ��มีี ความเสี่่� ยงอย่่ างมีีนััยสำำ�คััญต่่อ
สุุ ขภาพมากที่่� สุุด พาทาเลตทำำ�งานโดยไปรบกวนการผลิิ ตฮอร์์โมนแอนโดรเจน
(ฮอร์์ โ มนเทสโทสเตอโรน) เนื่่� องจากฮอร์์ โ มนแอนโดรเจนมีี ความสำำ�คััญ
� ยวกัับการสืืบพัันธุ์์�
�
อย่่ างยิ่่� งในการเจริิ ญเติิ บโตของเพศชาย รวมทั้้งพััฒนาการเกี่่
จึึงเชื่่� อว่่ าเด็็ กผู้้ �ชายมีีความเสี่่� ยงมากที่่� สุุดหากได้้รัับสารเคมีีตััวนี้้ � อย่่ างไรก็็ ตาม
ฮอร์์ โ มนแอนโดรเจนก็็ มีี บทบาทที่่� สำำ�คััญต่่ อเพศหญิิ ง เช่่ นกััน ซึ่่�ง ทำำ�ให้้ส าร
� สองเพศ ในสหภาพยุุ โรปได้้จำ�กััดก
พาทาเลตเกี่่� ยวข้้อ งกัับทั้้ง
ำ
ารใช้้ส าร
พาทาเลตบางชนิิ ดสำำ�หรัับผลิิ ตของเล่่ นเด็็ กตั้้ง� แต่่ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542)
และในประเทศสหรััฐอเมริิ กาใน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)
สารพาทาเลตยัังพบได้้ในผลิิ ตภััณฑ์์
ต่่ อไปนี้้ :�
• แชมพูู โลชั่่�น น้ำำ�� ยาทาเล็็ บ และผลิิ ตภััณฑ์์
ดููแลร่่ างกายส่่ วนบุุ คคลอื่่� นๆ
• เครื่่� องสำำ�อาง

• ผลิิ ตภััณฑ์์เ ด็็ กอ่่ อน ซึ่่� งรวมถึึง โลชั่่�น
แชมพูู แป้้ ง และผลิิ ตภััณฑ์์ยางสำำ�หรัับ
ขบกััด
• ของเล่่ นเด็็ ก

• ผลิิ ตภััณฑ์์เครื่่� องหอม เช่่ น เทีียนหอม
ผงซัักฟอก น้ำำ�� หอมปรัับอากาศ

• รถยนต์์ (พาทาเลตทำำ� ให้้ เ กิิ ดกลิ่่� น
“รถใหม่่ ” ภายในรถยนต์์)

• อุุ ปก ร ณ์์ ท า ง ก า ร แพ ทย์์ ร ว ม ถึึ ง
สายยาง ถุุ งบรรจุุ เลืือด และพลาสติิ ก
ที่่� ใ ช้้ ใ น แ ผ น กบำำ�บััดพิิ เ ศ ษ ท า ร ก
แรกเกิิ ด (NICU)
• วััสดุุ ก่่ อ สร้้ า ง ร ว มทั้้� ง พื้้ � น ไ ว นิิ ล
วอลล์์เ ปเปอร์์ สีีทาบ้้ า น กาว และ
ยาแนว
• สารเคลืือบผลิิ ตภััณฑ์์ยา

• วััสดุุ สำำ� หรัับงานศิิ ลปะ รวมทั้้ง� สีี ดิิ น
� ง� และหมึึก
� น ขี้้ ผึ้้
น้ำำ�มัั

การรัับสััมผััสสารพาทาเลตมีีความเชื่่� อมโยงกัับอาการดังั ต่่ อไปนี้้ :�
• ความผิิ ดปกติิของอวััยวะเพศในเด็็ กผู้้ �ชาย
• จำำ�นวนสเปิิ ร์์มลดลง;

• การเล่่ น “ในแบบฉบัับของผู้้ �ชาย” ของเด็็ กผู้้ �ชายลดลง
• โรคเยื่่� อบุุ มดลููกเจริิ ญผิิดที่่�

• การขััดขวางระบบการเผาผลาญอาหาร รวมทั้้ง� ทำำ�ให้้เกิิ ดโรคอ้้วน
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ผลทางสุุ ขภาพเชิิ งลบของต่่ อมไร้้ท่่อ: การรบกวนต่่ อมไทรอยด์์
งานศึึกษาวิิ จัย
ั เรื่่� องคลอร์์ ไพริิ ฟอสส่่ วนใหญ่่ เจาะจงไปที่่� ความเป็็ นพิิ ษต่่ อระบบประสาท
� ่ อระบบฮอร์์ โ มนไทรอยด์์เริ่่� มปรากฏ
แต่่ รายงานเกี่่� ยวกัับผลกระทบของสารตััวนี้้ ต่
ออกมาและเตืื อนว่่ า คลอร์์ ไพริิ ฟอสอาจเป็็ นปัั จจัย
ั เสี่่� ยงทำำ�ให้้เกิิ ดภาวะขาดฮอร์์ โ มน
� หนึ่่� งพบว่่ าสารเมตาบอไลท์์ที่่� เกิิ ดจาก
ไทรอยด์์ (hypothyroidism) การศึึกษาชิ้้ น
คลอร์์ ไพริิ ฟอสอาจไปรบกวนทำำ�ให้้ฮ อร์์ โ มนที่่� กระตุ้้�นต่่ อมไทรอยด์์ลดลง และทำำ�ให้้
� (120) และงานวิิ จัย
� หนึ่่�ง
ฮอร์์โมนไทรอยด์์ชนิิดไทรอกซีีน (T4) ในเพศชายเพิ่่� มขึ้้น
ั อีีกชิ้้ น
พบความเชื่่� อมโยงที่่� ตรงกัันข้้า มกัับฮอร์์ โ มนไทรอยด์์เหล่่ านี้้ �ข องเพศชาย (120)
� ชี้้ � ไ ปในทำำ� นองเดีี ยวกัันว่่ าการสััมผััส
มีีการศึึกษาที่่� ทำำ�ก ารทดลองกัับสััตว์์บ างชิ้้ น
สารคลอร์์ ไพริิ ฟอสในช่่ วงที่่� กำ�ลัั
ำ งเจริิ ญเติิ บโตจะทำำ�ให้้ระบบฮอร์์โมนไทรอยด์์เปลี่่� ยนไป
(121) การได้้รัับสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสระดับ
ั ต่ำำ��มากในช่่ วงก่่ อนคลอด แม้้เป็็ นระดัับต่ำำ��เกิิ น
กว่่ ามีีความเป็็ นพิิ ษต่่ อประสาทคลอลิิ เนอจิิ กหรืือการเปลี่่� ยนแปลงพฤติิ กรรมใดๆ ก็็ ตาม
แต่่ ก็็ทำ�ำ ให้้ฮอร์์โมน T4 ในสมองของหนููทดลองลดระดัับลงได้้ตั้ง้� แต่่ ในระยะแรกของชีีวิิ ต
� อดคล้้องกัับงานศึึกษาอีีกหลายชิ้้ น
� ที่่� ทำ�กัั
จนถึึงระยะโตเต็็ มวััย (121) ผลการวิิ จัย
ั นี้้ ส
ำ บ
หนููทดลอง ซึ่่�งพบว่่ าการสััมผััสสารคลอร์์ ไพริิ ฟอสในช่่ วงมีีพััฒนาการเจริิ ญเติิ บโตจะ
ทำำ�ให้้การไหลเวีียนของฮอร์์ โมนไทรอยด์์ในหนููทั้้ง� ตััวผู้้ แ
� ละตััวเมีี ยลดลงด้้วยเช่่ นกััน
(122, 123) มีีรายงานเกี่่� ยวกัับผลกระทบจากคลอร์์ ไพริิ ฟอสต่่ อฮอร์์โมนอื่่� นๆ ด้้วย ได้้แก่่
ฮอร์์โมนนิิ วโรเอ็็ นโดคริิ น เอสโตรเจน และแอนโดรเจนด้้วย

B) สารเคมีี ในผลิิ ตภั ัณฑ์ ์
สาร EDCs พบได้้ในผลิิ ตภััณฑ์์ทั่่�วไป ของใช้้ภายในบ้้าน และของใช้้ส่่วนบุุ คคลที่่� เกี่่� ยวกัับ
ร่่ างกายหรืือสิ่่� งของที่่� อยู่่�รอบตััวภายในบ้้านของเรา และสภาพแวดล้้อมของที่่� ทำ�ำ งาน
ยกตััวอย่่ างเช่่ น ผลิิ ตภััณฑ์์สำำ� หรัับเด็็ ก อุุ ปกรณ์์อิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ วััสดุุ ที่่� สััมผััสอาหาร
� ผ้้า/สิ่่� งทอ และวััสดุุ ก่่อสร้้าง ซึ่่�งล้้วนเป็็ นส่่ วนหนึ่่�ง
ผลิิ ตภััณฑ์์ดูู แลร่่ างกายส่่ วนบุุ คคล เสื้้ อ
ของการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันตามปกติิ ทั่่�วโลก
(www.ipen.org/site/toxics-products-overview)
� รืือไม่่ เพราะโดยทั่่�วไป
ผู้้ บ
� ริิ โภคแทบไม่่ มีีทางเลืือกว่่ าจะต้้องการสััมผััสกัับสารเคมีีพวกนี้้ ห
� ย่่ างครบถ้้วน สารเคมีี
ไม่่ มีีการเปิิดเผยถึึงส่่ วนประกอบทางเคมีีของผลิิ ตภััณฑ์์เหล่่ านี้้ อ
บางส่่ วนยัังแพร่่ กระจายสู่่� อากาศและคงตกค้้างอยู่่� ในสภาพแวดล้้อมภายในอาคาร
บ้้านเรืือน โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งอาคารบ้้านเรืือนที่่� มีีสภาพการถ่่ ายเทอากาศไม่่ ดีี สารเคมีี
บางชนิิ ดที่่� กระจายในอากาศสามารถหล่่ นไปตกค้้างอยู่่�กัับฝุ่่� นและพรม นี่่� เป็็ นเรื่่� องที่่�
น่่ ากัังวลอย่่ างใหญ่่ หลวงในกรณีีของทารกและเด็็ ก ผู้้ ซึ่
� �ง
่ มัักจะหยิิ บจัับและนำำ�สิ่่� งของที่่�
� ใส่่ เข้้าไปในปาก หรืือกิิ นอาหารที่่� ตกลงไปที่่� พื้้ น
� ขณะที่่� ผลิิตภััณฑ์์ดูู แลร่่ างกาย
อยู่่�บนพื้้ น
ส่่ วนบุุ คคลมัักเป็็ นสิ่่� งที่่� ใช้้กัับผิิ วหนััง และยัังมีีสารเคมีี อยู่่� ในยาสีีฟัั นและสบู่่�กำำ� จััด
แบคทีีเรีียซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิ ดการซึึมซัับหรืือแม้้แต่่ กลืื นเข้้าไปในร่่ างกายทีีละเล็็ กทีี ละน้้อย ณ
จุุ ดนี้้ เ� ราจะกล่่ าวเจาะจงไปที่่� กลุ่่�มตััวแทนของผลิิ ตภััณฑ์์สองชนิิ ด คืือ ผลิิ ตภััณฑ์์ของเด็็ ก
� ส่่ วนอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์ ์ สำำ�หรัับแต่่ ละผลิิ ตภััณฑ์์เราได้้เลืือกสารมาหนึ่่�งตััวอย่่ าง นั่่�น
และชิ้้ น
คืือโลหะหนััก โดยเจาะจงที่่� สารตะกั่่�วเป็็ นการเฉพาะในกรณีีของผลิิ ตภััณฑ์์สำำ�หรัับเด็็ ก

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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กรอบข้ ้อความที่่� 5: สารตะกั่่�วในผลิิ ตภั ัณฑ์ ์ของเด็็ก

ในหลายประเทศ เส้้นทางสำำ�คััญที่่� พาสารเคมีีและโลหะหนัักเข้้าสู่่�ร่่างกายมนุุ ษย์์
คืือผลิิ ตภััณฑ์์อุุ ปโภคบริิ โภค โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งผลิิ ตภััณฑ์์สำำ�หรัับเด็็ ก จากการ
ทดสอบของ IPEN (2012) ที่่� ประเทศอาร์์มาเนีีย เบรารุุ ส คาซัักสถาน คีีร์์กีีซสถาน
รััสเซีี ย และยูู เครน พบว่่ ามีีสิิ นค้้า ของเด็็ กม ากกว่่ า 100 รายการจาก 569
รายการ (18%) ที่่� มีีส่่วนผสมของตะกั่่�วเกิิ นค่่ ามาตรฐานของสารตะกั่่�วในดิิ น
ตามที่่� กำำ� หนดในกฎหมายของแต่่ ละประเทศ การทดสอบของ IPEN ในปีี
ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) พบว่่ า 15 % ของสิิ นค้้าสำำ�หรัับเด็็ ก 435 รายการ
ในประเทศฟิิลิิ ปปิินส์์มีีส่่วนผสมของสารตะกั่่�วเท่่ ากัับหรืือเกิิ นค่่ ามาตรฐานที่่�
� IPEN ยัังมีีการทดสอบเรื่่� องเดีียวกััน
สหรััฐอเมริิ กากำำ�หนดไว้้ ในปีี เดีียวกัันนั้้น
โดยศึึกษาสิิ นค้้าเด็็ ก 500 รายการใน 5 เมืืองของจีีน พบว่่ า สิิ นค้้า 48 รายการ
(10%) มีีสารตะกั่่�วผสมเท่่ ากัับหรืือเกิิ นกว่่ าค่่ ามาตรฐานที่่� กำ�ำ หนดไว้้ในประเทศ
จีีน และมีีสิิ นค้้าอีีก 82 รายการ (16%) ที่่� เกิิ นค่่ ามาตรฐาน 90 ppm ที่่� กำ�ำ หนด
ไว้้สำำ�หรัับปริิ มาณสารตะกั่่�วในสีีทาบ้้านของประเทศสหรััฐอเมริิ กาและแคนาดา
(http://www. ipen.org/site/toxics-products-overview)

และสารหน่่ วงการติิ ดไฟที่่� เป็็ นสารประกอบโบรมีีน (brominated flame retardants:
� ส่่ วนอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์ ์
BFRs) ในกรณีีของชิ้้ น
เป็็ นที่่� ยอมรัับกัันทั่่�วไปว่่ าสารตะกั่่�วมีีความเป็็ นพิิ ษ และโดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งการรัับสััมผััส
สารตะกั่่�วของเด็็ กยิ่่� งเกี่่� ยวพัันกัับความผิิ ดปกติิ ด้า้ นระบบประสาทและความทรงจำำ�
สารตะกั่่�วก็็ มีีผลกระทบแบบเดีียวกัับสาร EDC ตััวหนึ่่�งเมื่่� อได้้รัับในปริิ มาณต่ำำ��คืื อไป
รบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อได้้ ส่่ วนสาร BFRs เป็็ นส่่ วนผสมที่่� อยู่่� ในผลิิ ตภััณฑ์์
นานาชนิิ ดที่่� คนเราต่่ างต้้องหยิิ บจัับ คลุุ กคลีีใกล้้ชิิ ด เช่่ น คอมพิิ วเตอร์์แ ละอุุ ปกรณ์์
� ผ้้าและสิ่่� งทอ ยัังมีีสารเคมีีอีีกมากมายอยู่่�ในผลิิ ตภััณฑ์์
อิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์อื่่�นๆ รวมถึง
ึ เสื้้ อ
เหล่่ านี้้ � เช่่ น สารแคดเมีียม และสารพาทาเลต (กรอบข้้อความที่่� 4) ในผลิิ ตภััณฑ์์ของเด็็ ก
ก็็ มีีมากมายเกิิ นกว่่ าที่่� จะกล่่ าวถึึงได้้ครบในหนัังสืือเล่่ มนี้้ �

i. ผลิิ ตภััณฑ์์สำ�
ำ หรัับเด็็ ก – สารตะกั่่�วอนิิ นทรีี ย์ ์
มีี การใช้้ที่่�ไหนบ้้าง
� เปลืือกโลก และการ
สารตะกั่่�วเป็็ นธาตุุ ชนิิดหนึ่่�งที่่� เกิิ ดขึ้น
้ � ตามธรรมชาติิ ซึ่� ง
่ พบได้้ในชั้้น
ที่่� มัันแพร่่ กระจายออกไปในสิ่่� งแวดล้้อ มก็็ เป็็ นผลมาจากกิิ จกรรมของมนุุ ษย์์เ ป็็ น
ส่่ วนใหญ่่ แหล่่ งกำำ�เนิิ ดสำำ�คััญของมลพิิ ษสารตะกั่่�วในสิ่่� งแวดล้้อม ได้้แก่่ การทำำ�เหมืือง
การหล่่ อหลอม การปรัับแต่่ งให้้บริิ สุุ ทธิ์์ � และการนำำ�ส ารตะกั่่�ว มาแปรสภาพเพื่่� อใช้้
� เพลิิ ง (น้ำำ�มัั
� นเชื้้ อ
� นเบนซิิ น) การผลิิ ต
ประโยชน์์ด้า้ นอื่่� นๆ เช่่ น ผสมสารตะกั่่�วในน้ำำ�มัั
และการใช้้แบตเตอรี่่� ชนิิ ดกรด-ตะกั่่�ว และผสมในสีีทาบ้้าน การผลิิ ตเครื่่� องประดัับ
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การเชื่่� อมโลหะ การทำำ�เซรามิิ กส์์ การผลิิ ตกระจกด้้วยสารตะกั่่�วที่่� เป็็ นอุุ ตสาหกรรม
ขนาดย่่ อมและอุุ ตสาหกรรมในครััวเรืือน ขยะอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ และการใช้้ในการผลิิ ต
� ระปาและการเชื่่� อมโลหะ แหล่่ งกำำ�เนิิ ดสำำ�คััญที่่� เป็็ นสาเหตุุ ให้้คนได้้รัับสารตะกั่่�ว
ท่่ อน้ำำ�ป
ยัังคงเหมืื อนเดิิ ม โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งในประเทศที่่� กำำ�ลัังพััฒนาและประเทศในระยะ
เปลี่่� ยนผ่่ านทางเศรษฐกิิ จ (124) ประสบการณ์์จากประเทศที่่� พััฒนาแล้้วได้้แสดงให้้
� เพลิิ ง (น้ำำ�มัั
� นเชื้้ อ
� นเบนซิิ น) สีีทาบ้้าน ระบบท่่ อ
เห็็ นว่่ า การลดการเติิ มสารตะกั่่�วในน้ำำ�มัั
ประปา และการเชื่่� อมโลหะ สามารถช่่ วยลดระดัับสารตะกั่่�วในเลืือดได้้อย่่ างมาก

แหล่่ งที่่� ประชาชนสััมผััสกับส
ั ารตะกั่่�ว หลัักฐานการสััมผััส และความเสี่่� ยงอยู่่� ที่่�ไหน
สารตะกั่่�วอาจเข้้าสู่่�ร่่างกายคนผ่่ านการกิิ นอาหารและน้ำำ�� ที่่� ปนเปื้้�อน จากฝุ่่� นภายในบ้้าน
และการหายใจเอาฝุ่่� นที่่� มีีตะกั่่�วปนเปื้้� อนเข้้า ไป การสูู บบุุ หรี่่� อาจเพิ่่� มการรัับสััมผััส
� ที่่� ที่่� เสี่่� ยงต่่ อการได้้รัับ
สารตะกั่่�ว ด้้ว ยเช่่ นกััน แหล่่ ง วััฒนธรรมสำำ�คััญอื่่� นๆ ก็็ เ ป็็ นพื้้ น
�
�
�
�
สารตะกั่่ว เช่่ น จากเครื่่ องปั้้� นดิิ นเผาที่่ เคลืื อบสารตะกั่่ว ยาแผนโบราณบางชนิิ ด
และเครื่่� องสำำ�อาง (เช่่ นผงทาขอบตา) ระดัับสารตะกั่่�วในเลืือดสะท้้อนถึึงการรัับสััมผััส
� ส่่ วนระดับ
สารตะกั่่�วที่่� เพิ่่� งเกิิ ดขึ้้น
ั สารตะกั่่�วในกระดููกจะบ่่ งชี้้ ไ� ด้้ดีีกว่่าถึึงการรัับสััมผััส
ตะกั่่�วเป็็ นเวลานาน เพราะสารตะกั่่�วจะสะสมอยู่่�ในโครงกระดููกตามระยะเวลา โดยกระดููก
ผู้้ �ใหญ่่ มัักพบว่่ ามีีตะกั่่�วสะสมอยู่่�ราว 90-95% และในเด็็ กจะอยู่่�ระหว่่ าง 80-95% (125)
การแพร่่ กระจายของสารตะกั่่�วในระดัับ โลกเกิิ ดขึ้้ �น หนัักหน่่ วงที่่� สุุ ดในภููมิิ ภาค
� นเบนซิิ นที่่� มีีสารตะกั่่�ว
กำำ�ลัังพััฒนา โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� ง ในกลุ่่�มประเทศที่่� ยัังใช้้น้ำำ�มัั
�
�
� ประกอบไปด้้วย
ส่่ วนประชากรกลุ่่�มย่่ อยที่่ อาจมีีระดัับความเสี่่ ยงต่่ อการรัับสารตะกั่่�วนั้้น
กลุ่่�มเด็็ กจากครอบครััวรายได้้น้อ
้ ยซึ่่�งอาศััยอยู่่� ในย่่ านชุุ มชมเสื่่� อมโทรม หรืือในชุุ มชน
เขตความเสี่่� ยงสูู ง (เช่่ น เขตที่่� ทำำ�อุุ ตสาหกรรมบางประเภท) และในกลุ่่�มผู้้ �ประกอบ
อาชีีพ (126) การสััมผััสสารตะกั่่�วและความเสี่่� ยงต่่ อพิิ ษสารตะกั่่�วยัังอาจจะแตกต่่ างกััน
� ตอนของชีีวิิ ตด้ว้ ย เช่่ น ช่่ วงตั้้ง
� ครรภ์์ของผู้้ ห
โดยขั้้น
� ญิิ งและช่่ วงวััยเด็็ กเล็็ กคืื อช่่ วงที่่�
มีี ความเสี่่� ยงสูู งที่่� จ ะได้้รัับพิิ ษของสารตะกั่่�ว สารตะกั่่�ว ที่่� สะสมอยู่่� ในมวลกระดููกจะ
ถููกนำำ�ออกมาใช้้ในขณะตั้้ง� ครรภ์์และในช่่ วงการให้้นมลููกของหญิิ งที่่� สััมผััสกัับสารตะกั่่�ว
� ซึ่่�งเป็็ นสิ่่� งที่่� น่่ากัังวล เพราะตะกั่่�วนั้้น
� สามารถถ่่ ายเทจากเลืือดและน้ำำ�� นม
มาก่่ อนหน้้านั้้น
ของมารดาไปสู่่�ตััวอ่่ อนในครรภ์์หรืื อเด็็ ก แรกเกิิ ดและก่่ อให้้เกิิ ดผลกระทบร้้า ยแรง
ต่่ อสุุ ขภาพของเด็็ กต่่อไปได้้ (127) ส่่ วนเด็็ กเล็็ กเป็็ นตััวแทนประชากรกลุ่่�มย่่ อยที่่� อ่่อนแอ
� : 1) ปริิ มาณ
ต่่ อการคุุ กคามของสารตะกั่่�ว (กรอบข้้อความที่่� 5) เนื่่� องจากว่่ า เด็็ กๆ นั้้น
การรัับสารตะกั่่�วต่่ อหน่่ วยน้ำำ�� หนัักตััวจะสููงกว่่ า 2) มีีฝุ่่� นผงปนเปื้้�อนที่่� กลืื นกิิ นเข้้าไป
ในร่่ างกายมากกว่่ า 3) สารตะกั่่�วถููกดููดซึึมผ่่ านระบบย่่ อยอาหารสููงกว่่ า 4) ระบบการ
� ของเลืือดและสมองยัังพััฒนาไม่่ เต็็ มที่่� และ 5) ผลกระทบต่่ อระบบประสาทนั้้น
�
กรองกั้้น
เกิิ ดขึ้น
้ � ได้้ในระดับ
ั การรัับสััมผััสที่่� ต่ำ� ำ�กว่่าผู้้ �ใหญ่่ (124)

วิิ ทยาการเกี่่� ยวกัับเหตุุ ผลที่่� ตะกั่่�วเป็็ นสาร EDC
สารตะกั่่�วเป็็ นสารพิิ ษที่่� มีีผลกระทบต่่ อระบบต่่ างๆ ในร่่ างกาย รวมทั้้ง� ระบบประสาท
ระบบเลืือด ระบบทางเดิิ นอาหาร ระบบหลอดเลืือดหััวใจ และระบบไต คาดกัันว่่ า

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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� ยู่่�ที่่� 0.6% เพราะสารตะกั่่�ว
การสััมผััสสารตะกั่่�วมีีส่่ วนทำำ�ให้้เกิิ ดโรคต่่ างๆ บนโลกใบนี้้ อ
ทำำ�ให้้เกิิ ดภาวะปัั ญญาอ่่ อนในเด็็ ก และความดััน โลหิิ ตสูู งในผู้้ � ใหญ่่ (128) การได้้รัับ
� รัังจะเป็็ นอัันตรายต่่ อสุุ ขภาพทั้้ง
� ในเด็็ ก และ
หรืื อสััมผััสสารตะกั่่�ว ระดั บ
ั ต่ำำ�� แบบเรื้้ อ
ผู้้ �ใหญ่่ และยัังไม่่ มีีการระบุุ ระดัับสารตะกั่่�วในเลืือดของความเสี่่� ยงที่่� จะก่่ อให้้เกิิ ดปััญหา
สุุ ขภาพเหล่่ านี้้ � (127)
แม้้ว่่ าความรู้้ �ส่่ วนใหญ่่ เกี่่� ยวกัับสารตะกั่่�วมุ่่� งไปที่่� คุุ ณสมบััติิ ของการเป็็ นโลหะหนััก
ตััวหนึ่่�ง แต่่ ตะกั่่�วถืือเป็็ นหนึ่่�งในสาร EDCs ด้้วย ซึ่่�งทราบกัันดีีว่่ าเป็็ นสารที่่� อัันตราย

ต่่ อระบบเจริิ ญพัันธุ์์� (129) และสามารถแทรกแซงระบบการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ
ได้้ (130) สารตะกั่่�วมีี ความสามารถที่่� จ ะเข้้าไปกระตุ้้�นตััวรัับสััญญาณของฮอร์์ โ มน
เอสโตรเจน และชัักนำำ�ให้้เ กิิ ดการถอดรหััสของยีี นหรืื อหน่่ วยพัันธุุ ธ รรมที่่� กระตุ้้�น
การทำำ�งานของเอสโตรเจน การตอบสนองที่่� ทำ�ำ ให้้เกิิ ดการเปลี่่� ยนแปลงทางเพศหญิิ ง
� งเกตได้้จากสััตว์์ตััวแทนในทดลอง สััตว์์ตััวแทนหรืือตััวแบบที่่� ใช้้ในห้้องปฏิิ บััติิการ
นี้้ สัั
และงานวิิ จั ัย ทางระบาดวิิ ทยาของมนุุ ษย์์ต่่ างสนัับสนุุ นว่่ าสารตะกั่่�วมีีอัันตราย
ต่่ อการทำำ�งานของระบบสืืบพัันธุ์์�ของสตรีีที่่� เคยสััมผััสสารตะกั่่�วมาก่่ อน สำำ�หรัับมนุุ ษย์์
สารตะกั่่�ว สามารถเปลี่่� ยนฮอร์์ โ มนของระบบการสืื บพัันธุ์์�ในเด็็ ก หญิิ ง ที่่� กำำ�ลัังอยู่่� ใน
ช่่ วงวััยเจริิ ญพัันธุ์์� (131) และในสตรีีวััยก่่ อนการหมดประจำำ�เดืือนที่่� มีี สุุ ขภาพดีี (132)

ผลกระทบด้้านลบต่่ อสุุ ขภาพของต่่ อมไร้้ท่่อ: สุุ ขภาพด้้านการเจริิ ญพัันธุ์์�ของสตรีี
งานศึึกษาทางระบาดวิิ ทยาได้้ร ายงานความเชื่่� อมโยงระหว่่ างการสััมผััสสารตะกั่่�ว
และผลกระทบทางสุุ ขภาพของการเจริิ ญพัันธุ์์�ในสตรีีตลอดอายุุ ขััย (133) ส่่ วนมาก
ของงานศึึกษาเหล่่ านี้้ เ� ป็็ นการตรวจสอบผลกระทบของการรัับสััมผััสสารตะกั่่�วใน
� รัังที่่� เกิิ ดกัับผู้้ ห
� ที่่� แสดง
ระดับ
ั ต่ำำ��แบบเรื้้ อ
� ญิิ งอเมริิ กััน มีีงานศึึกษาเชิิ งตััดขวางสองชิ้้ น
ให้้ เห็็ นว่่ า การรัับสััมผััสสารตะกั่่�วระดัับ ต่ำำ��มีี ความเชื่่� อมโยงกัับภาวะการเริ่่� มเข้้า สู่่�
วััยเจริิ ญพัันธุ์์�ที่่�สำำ�คััญบางอย่่ างช้้า เช่่ น การมีีประจำำ�เดืือนครั้้ง� แรก การพััฒนาของ
ทรวงอก และการเกิิ ดขนบริิ เวณอวััยวะเพศ (134, 135) มีีการศึึกษาหนึ่่�งเมื่่� อไม่่ นานนี้้ �
พบว่่ าการรัับสััมผััสสารตะกั่่�วระดับ
ั ต่ำำ��แบบสะสม (โดยวััดจากระดับ
ั สารตะกั่่�วในกระดููก)
เกี่่� ยวพัันกัับภาวะการหมดประจำำ�เดืือนก่่ อนเวลาอัันควรของผู้้ ห
� ญิิ ง 434 คน (136)
� ที่่� ตรวจสอบความเชื่่� อมโยงระหว่่ างการรัับสััมผััสสารตะกั่่�ว
งานศึึกษาอีีกสองชิ้้ น
� แรก
กัับอายุุ ของสตรีีที่่� เข้้าสู่่�วััยหมดประจำำ�เดืือนก็็ แสดงผลในลัักษณะเดีียวกััน งานชิ้้ น
นั้้�น เป็็ นการศึึกษากัับอดีีตคนงานในอุุ ตสาหกรรมหลอมโลหะ ซึ่่� งพบว่่ าเข้้ า สู่่�
วััยหมดประจำำ� เดืื อนเร็็ วกว่่ า เมื่่� อเทีี ยบกัับผู้้ ห
� ญิิ ง กลุ่่�มควบคุุ มที่่� อยู่่� ในชุุ มชน (137)
�
�
ส่่ วนงานศึึกษาชิ้้ นที่่ สองเป็็ นการวิิ เคราะห์์เชิิ งตััดขวางที่่� ทำ�กัั
ำ บผู้้ ห
� ญิิ งอเมริิ กัันจำำ�นวน
� ในการเข้้าสู่่�
1,782 คนซึ่่�งเป็็ นตััวแทนจากทั่่� วประเทศของกลุ่่�มผู้้ ที่
� ่� มีี โอกาสเพิ่่� มสูู งขึ้้น
วััยหมดประจำำ�เดืือนเร็็ วผิิ ดธรรมชาติิ โดยพบว่่ าเป็็ นกลุ่่�มที่่� มีีปริิมาณสารตะกั่่�วในเลืือด
� ่� เกี่่� ยวกัับการเริ่่� มวััยเจริิ ญพัันธุ์์�ช้้า กว่่ า ปกติิ
สูู งกว่่ า (138) หลัักฐานโดยรวมเหล่่ า นี้้ ที่
และการเข้้าสู่่�วััยหมดประจำำ�เดืือนเร็็ วกว่่ าปกติิ ชี้้ ใ� ห้้เห็็ นว่่ า การรัับสััมผััสกัับสารตะกั่่�ว
� สั้้น
� ลง
แม้้ว่่าจะเป็็ นปริิ มาณที่่� ต่ำ� ำ� ก็็ อาจจะทำำ�ให้้ช่่วงวััยเจริิ ญพัันธุ์์�ของสตรีีนั้้น
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ii. อิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์
มีี การใช้้ที่่�ไหนบ้้าง
โพลีี โบรมิิ เนทเต็็ ด ไดฟีี นิิ ล อีี เธอร์์ (Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs))
เป็็ นสารมลพิิ ษที่่� ตกค้้างยาวนาน (สาร POPs) ซึ่่�งมีีการใช้้อ ย่่ างกว้้างขวางในฐานะ
� แต่่ คริิ สต์์ท ศวรรษ
ที่่� เป็็ นสารหน่่ วงการติิ ดไฟในผลิิ ตภััณฑ์์อุุ ปโภคบริิ โภค มาตั้้ง
1970s (พ.ศ. 2513-2522) ซึ่่�งรวมถึึงเครื่่� องคอมพิิ วเตอร์์ อุุ ปกรณ์์อิิเล็็ กทรอนิิ กส์แ
์ ละ
�
อุุ ปกรณ์์ ไฟฟ้้ า สิ่่� งทอ โฟม เฟอร์์นิิ เจอร์์ โฟมที่่ ห่่ อหุ้้�มด้้ว ยฉนวนป้้ องกัันความร้้อ น
และวััสดุุ ก่่ อ สร้้างอื่่� นๆ (139) ในอดีีต สารผสมที่่� แตกต่่ างกัันสามชนิิ ดที่่� เป็็ นที่่� รูัั�จั ัก
โดยทั่่�วไปในชื่่� อเพนตะบีีดีีอีี (PentaBDE) ออกตะบีีดีีอีี (OctaBDE) และเดคะบีีดีีอีี
� หาได้้ทั่่�วไป การใช้้ที่่� โดดเด่่ นของเพนตะบีีดีีอีีคืืออยู่่� ใน
� มีี พร้้อมให้้ซื้้ อ
(DecaBDE) นั้้น
โฟมโพลีียููรีี เทนภายในเฟอร์์นิิ เจอร์์ ในขณะที่่� ออกตะบีีดีีอีี และเดคะบีีดีีอีีถููกใช้้ ใน
เครื่่� องใช้้ ไฟฟ้้ าและผลิิ ตภััณฑ์์พลาสติิ กต่่างๆ
ในหลายประเทศ เพนตะบีีดีีอีี และออกตะบีีดีีอีีถููกยกเลิิ กการใช้้ แ ละถููกแทนที่่�
โดยสารหน่่ วงการติิ ดไฟที่่� เป็็ นสารประกอบโบรมีีน ซึ่่�งรวมถึึงสาร Firemaster 550,
เตตระโบรโมไบสฟีีนอลเอ (tetrabromobisphenol A: TBBPA) และเฮกซาโบรโมไซคลอโดดีีเคน (hexabromocyclododecane: HBCD) (38, 140) เนื่่� องด้้วยคุุ ณสมบััติิ
ที่่� ตกค้้า งยาวนาน มีีการสะสมทางชีี วภาพ และมีี ความสามารถที่่� จะแพร่่ กระจาย

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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ในระยะไกล สารเคมีี เพนตะบีีดีีอีี ออกตะบีีดีีอีี และเอชบีีซีีดีี จึึงถููกบรรจุุ ชื่่� อไว้้ใน
Annex A ของอนุุ สััญญาสตอกโฮล์์ม ฯ ซึ่่� งเป็็ นบััญชีีสารต้้อ งห้้ า มที่่� ต้้อ งเลิิ กผลิิ ต
และเลิิ กใช้้งาน (ในระดับ
ั โลก) (141) ส่่ วนสารเดคะบีีดีีอีีกำำ�ลัังอยู่่�ในระหว่่ างการประเมิิ นว่่ า
� งคงหาได้้ทั่่�วไปในประเทศที่่� กำ�ลัั
จะเพิ่่� มเข้้าไปในอนุุ สััญญานี้้ � และสารนี้้ ยัั
ำ งพััฒนา การ
สรุุ ปโดยย่่ อในเรื่่� องแถลงการณ์์ซ านอัันโตนิิ โอว่่ าด้้ว ยสารหน่่ วงการติิ ดไฟที่่� เป็็ น
สารประกอบโบรมีีน (BFRs) ฉบัับล่่ าสุุ ด ได้้นำำ�เสนอไว้้ในกรอบข้้อความที่่� 6

แหล่่ งที่่�ประชาชนรัับสััมผััสสาร หลัักฐานการสััมผััส และความเสี่่� ยงอยู่่� ที่่�ไหน
ในทางเคมีี สาร BFRs สามารถสลายจากตััวผลิิ ตภััณฑ์์และแพร่่ กระจายสู่่�สิ่่� งแวดล้้อม
แล้้วเข้้าสู่่�ร่่างกายของมนุุ ษย์์ผ่่ านการกิิ นและการหายใจเอาฝุ่่� นปนเปื้้�อนที่่� อยู่่�ภายในบ้้าน
แม้้ว่่ าการสััมผััสกัับสาร PBDE ในยุุ โรปและสหรััฐอเมริิ กากำำ�ลัังลดลง เนื่่� องจาก
มีีการห้้ า มใช้้ม าแล้้ว กว่่ าหนึ่่� งทศวรรษ (142) แต่่ สารเคมีีนี้้ �ยัังคงเป็็ นปัั ญหาทาง
สาธารณสุุ ข เนื่่� องจากสาร PBDE มีีค่่ าครึ่่�งชีีวิิ ตยาวกว่่ าจะถููกกำำ�จััดจากร่่ างกายคน
(143, 144) อาจคงทนอยู่่�นานในสภาพแวดล้้อมภายในอาคารบ้้านเรืือน (145) และ
� งอาจต้้องใช้้เวลา
สามารถสะสมในสิ่่� งมีีชีีวิิ ตผ่่านโครงข่่ ายอาหาร (146) นอกจากนี้้ ยัั
อีีกนานกว่่ าจะหาสารทดแทนชนิิ ดอื่่� นในการผลิิ ตเครื่่� องอุุ ป โภคบริิ โภคตามบ้้านเรืือน
อีีกแหล่่ งกำำ�เนิิ ดหนึ่่�งที่่� เพิ่่� มโอกาสสััมผััสสาร PBDE สำำ�หรัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนาคืือจาก
� ตอนการจััดการขยะที่่� สะสมกว่่ า 20 – 50 ล้้านตััน ซึ่่�งส่่ วนใหญ่่ อยู่่� ในแอฟริิ กาและ
ขั้้น
เอเซีีย
ในอนุุ สััญญาสตอกโฮล์์มฯ รายชื่่� อของสารเคมีีกลุ่่�ม PBDE ได้้รวมถึึงข้้อยกเว้้นเฉพาะ
ที่่� อ นุุ ญาตให้้มีีการนำำ�กลัับมาเพื่่� อรีี ไซเคิิ ล รวมถึึง การใช้้วััสดุุ ที่่� มีีส ารเหล่่ า นี้้ เ� ป็็ นส่่ วน
� ส่่ วนเครื่่� องใช้้ ไฟฟ้้ า
ผสมซึ่่�งสามารถนำำ�มารีี ไซเคิิ ลได้้ (141) กระบวนการในการนำำ�ชิ้้ น
และอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์กลัั
์ บมาใช้้ใหม่่ ในแอฟริิ กาและเอเชีียทำำ�ให้้คนงานในโรงงานรีี ไซเคิิ ล
� ตอนต่่ างๆ สััมผััสสาร BFRs รวมถึึง การได้้สััมผััสผ่่ านการใช้้ผลิิ ตภััณฑ์์รีี ไซเคิิ ล
ขั้้น
� หนึ่่�งเรื่่� องพลาสติิ กรีี ไซเคิิ ลในอิิ นเดีีย
โดยตรงด้้วย (147) ยกตััวอย่่ างเช่่ น ในงานศึึกษาชิ้้ น
มีีการตรวจพบสาร Deca-PBDE เข้้มข้น
้ ถึึง 50% ของตััวอย่่ างที่่� นำำ�มาตรวจสอบ (148)
� ใน
มีีการพบการปนเปื้้�อนสารเคมีีกลุ่่�ม BFRs ของผลิิ ตภััณฑ์์พลาสติิ กรีี ไซเคิิ ลเกิิ ดขึ้้น
�
�
ยุุ โรปด้้วยเช่่ นกััน ตััวอย่่ างเช่่ น จากงานศึึกษาเมื่่ อไม่่ นานมานี้้ พบว่่ า มีีสาร DecaBDE,
TBBPA และกลุ่่�มสารเคมีีประเภทสารหน่่ วงไฟอีีกหลายชนิิ ดอยู่่� ในถ้้วยเก็็ บความร้้อน
สีีดำำ� และเครื่่� องใช้้ ในครััวอื่่� นๆ ที่่� ได้้ม าจากการรีี ไซเคิิ ล ซึ่่�งวางจำำ�หน่่ ายในตลาดของ
ประเทศในแถบยุุ โรป (149)
แหล่่ งกำำ�เนิิ ดและเส้้นทางของการรัับสััมผััสสารเคมีีกลุ่่�ม PBDEs มีีความแตกต่่ างกัันไป
ตามช่่ วงของชีีวิิ ตแต่่ ละคนและตามชนิิ ดของสารเคมีีกลุ่่�มพีีบีีดีีอีีแต่่ ละตััวด้้วย (144, 150)
ยกตััวอย่่ างเช่่ น เซรุ่่�มเข้้มข้น
้ ของสารเคมีีบีีดีีอีี-47, -99, และ -100 (BDE-47, -99, -100)
(ลัักษณะเฉพาะของสารเคมีี เพนตะบีีดีีอีี (151) มีี ความสััมพัันธ์ อ
์ ย่่ างสูู งกัับการรัับ
สััมผััสสารเคมีีในรููปฝุ่่� น (140, 152) ในทางตรงกัันข้้าม สารเคมีีบีีดีีอีี-153 (BDE-153)
[ซึ่่�งเป็็ นองค์์ประกอบส่่ วนน้้อยของสารเคมีีเพนตะบีีดีีอีีและออกตะบีีดีีอีี (151)] แสดง
ให้้เห็็ นว่่ ามีีความสััมพัันธ์ ์กัันอย่่ างชััดเจน กัับการสััมผััสสารเคมีี ในรููปอาหาร (รวมทั้้ง�
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กรอบข้ ้อความที่่� 6: แถลงการณ์์ซานอัันโตนิิ โอ

นัักวิิ ทยาศาสตร์์เ กืื อบ 150 คน จาก 22 ประเทศ ได้้ร่่ วมกัันลงนามใน
“แถลงการณ์์ซานอัันโตนิิ โอว่่ า ด้้ว ยสารหน่่ วงการติิ ดไฟที่่� เป็็ นสารประกอบ
โบรมีีนและสารประกอบคลอรีีน” (San Antonio Statement on Brominated
and Chlorinated Flame Retardants) ซึ่่�งมีีการนำำ�เสนอในการประชุุ มนานาชาติิ
� � 30 ว่่ าด้้วยสารมลพิิ ษที่่� ตกค้า้ งยาวนานประเภทฮาโลเจน (Halogenated
ครั้้งที่่
� ในปีี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ที่่� เมืือง
Persistent Organic Pollutants) ซึ่่�งจััดขึ้้น
ซานอัันโตนิิ โอ รััฐเท็็ กซััส แถลงการณ์์ซานอัันโตนิิ โอปรารภถึึงความกัังวลที่่�
� ภายในชุุ มชนนัักวิิ ทยาศาสตร์์เกี่่� ยวกัับคุุ ณสมบััติิ ด้า้ นการตกค้้าง
เพิ่่� มมากขึ้้น
ยาวนาน การสะสมด้้า นชีีวภาพ และความเป็็ นพิิ ษของสารหน่่ วงการติิ ดไฟ
ที่่� เป็็ นสารประกอบอิิ นทรีีย์์ประเภทโบรมีีนและประเภทคลอรีีน (สารเคมีีกลุ่่�ม
บีีเอฟอาร์์ (BFRs) และสารเคมีีกลุ่่�มซีีเอฟอาร์์ (CFRs) ตามลำำ�ดับ
ั ) รวมถึง
ึ เรื่่� อง
� องมนุุ ษย์์และสััตว์์ป่่าอัันเป็็ นผลมาจากการใช้้ที่่�เข้้มข้น
การได้้รัับสััมผััสกัับสารนี้้ ข
้
� อบรรดาผู้้ เ� ชี่่� ยวชาญด้้านผลกระทบต่่ อสุุ ขภาพและ
ผู้้ ที่
� ่� ลงนามในแถลงการณ์์นี้้ คืื
ด้้านผลกระทบทางสิ่่� งแวดล้้อมของสารเคมีีบีีเอฟอาร์์และซีีเอฟอาร์์ ตลอดจน
สิ่่� งปนเปื้้�อนในสิ่่� งแวดล้้อมโดยทั่่�วไป คณะกรรมการนานาชาติิ ว่่าด้้วยมลพิิ ษทาง
เคมีี (The International Panel on Chemical Pollution: IPCP) และเครืือข่่ าย
นานาชาติิ ของนัักวิิ ทยาศาสตร์์ที่่�ทำ�ำ งานด้้านมุุ มมองที่่� หลากหลายของมลพิิ ษ
ทางเคมีีก็็ ได้้ให้้ความเห็็ นชอบกัับแถลงการณ์์นี้้ เ� ช่่ นกััน
� �ำ ให้้เกิิ ดความสนใจต่่ อรููปแบบที่่� ต่่อเนื่่� องของการนำำ�สารเคมีี
แถลงการณ์์นี้้ ทำ
หน่่ วงไฟที่่� อัันตรายประเภทหนึ่่� งมาใช้้แทนอีีกประเภทหนึ่่� ง และทำำ�ให้้เ กิิ ด
ข้้อแนะนำำ�ในเรื่่� องการปรัับปรุุ งการใช้้และการกำำ�จััดสารเคมีีกลุ่่�มบีี เอฟอาร์์
และสารเคมีีกลุ่่�มซีีเอฟอาร์์ การใช้้สารทางเลืือกที่่� ปลอดภััยขึ้น
้ � รวมไปถึง
ึ เรื่่� อง
การติิ ดฉลากและการให้้ข้อ
้ มูู ลเกี่่� ย วกัับสารเคมีีกลุ่่�มบีี เอฟอาร์์แ ละสารเคมีี
กลุ่่�มซีีเอฟอาร์์ในผลิิ ตภััณฑ์์อุุป โภคบริิ โภค ท้้ายที่่� สุุดคืื อมีีการเรีียกร้้องให้้เพิ่่� ม
� ต่่ อความจำำ� เป็็ นที่่� แท้้จริิงของการใช้้
ความสนใจทางวิิ ทยาศาสตร์์ ให้้ม ากขึ้้น
สารหน่่ วงการติิ ดไฟในผลิิ ตภััณฑ์์ต่่างๆ

น้ำำ�� นมมารดา) และมีีความสััมพัันธ์ ์ที่่� สอดคล้้องน้้อยลงกัับการรัับสััมผััสสารเคมีีในรููปฝุ่่� น
� เหมืือน
ส่่ วนเด็็ กนั้น
้� โดยเฉลี่่� ยแล้้วมีีความเข้้มข้น
้ สููงกว่่ าผู้้ �ใหญ่่ สามเท่่ า (153) ซึ่่�งสิ่่� งนี้้ ดูู
จะเกี่่� ยวเนื่่� องกัับการได้้รัับสััมผััสสารเคมีีจากการบริิ โภคน้ำำ�� นมมารดาและการรัับฝุ่่� น
ในปริิ มาณที่่� มากกว่่ า อัันเนื่่� องมาจากพฤติิ กรรมการหยิิ บจัับสิ่่� งของเข้้าปากของพวกเขา
� (154)
รวมถึง
ึ การใช้้เวลาส่่ วนใหญ่่ อยู่่�ใกล้้ๆ กัับพื้้ น
การรัับสััมผััสกัับสารเคมีีในทวีีปอเมริิ กาเหนืือมีีลำำ�ดับ
ั ของปริิ มาณที่่� สูู งกว่่ าในทวีีปยุุ โรป
และเอเซีี ย (155) ผู้้ ที่
� ่� อยู่่�อาศััยในรััฐแคลิิ ฟอร์์เนีี ยโดยประวััติิ ศาสตร์์แล้้วมีี ผู้้ ที่
� ่� สััมผััส
�
�
สารเคมีีกลุ่่�มเพนตะบีีดีีอีี โดยไม่่ ได้้เกิิ ดจากการทำำ�งานสููงที่่ สุุดในโลก ทั้้ง� นี้้ เป็็ นเพราะ
� าตรฐานการป้้ องกัันการติิ ดไฟที่่� โดดเด่่ นยิ่่� งในส่่ วนของเฟอร์์นิิเจอร์์ โฟม (156)
รััฐนี้้ มีีม
มีีการพบความเข้้มข้ ้น ที่่� สูู งกว่่ าของกลุ่่�มสารประเภทเดีี ยวกัันกัับสารเพนตะบีีดีีอีี

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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ในหมู่่�ชุุ มชนที่่� มีี รายได้้น้อ
้ ยด้้วยเช่่ นกััน (154) และกลุ่่�มผู้้ �ประกอบอาชีีพที่่� ต้อ
้ งสััมผััส
�
�
�
สารเหล่่ านั้้น (157) อาชีี พที่่ ต้้อ งสััมผััสกัับสารเคมีี ในระดั บ
ั ที่่ สูู งกว่่ าประกอบด้้ว ย
นัักผจญเพลิิ ง ผู้้ �ผลิิ ตสิินค้้าเกี่่� ยวกัับผลิิ ตภััณฑ์์สารหน่่ วงการติิ ดไฟ ผู้้ ที่
� ่� มีีส่่วนเกี่่� ยวข้้อง
กัับการรีี ไซเคิิ ลผลิิ ตภััณฑ์์สารหน่่ วงการติิ ดไฟ นัักเทคนิิ คด้้านคอมพิิ วเตอร์์ และผู้้ �ติิ ด
ตั้้ง� พรม (157-160) ค่่ าเฉลี่่� ยของสารพีีบีีดีีอีีที่่� สะสมในร่่ างกายของเด็็ กที่่� เก็็ บและคััดแยก
ขยะเพื่่� อนำำ�มารีี ไซเคิิ ลในประเทศนิิ การากััวอยู่่�ที่่� ระหว่่ าง 500 – 600 นาโนกรััมต่่ อกรััมไข
มััน (ng/g lipid) ซึ่่�งสููงกว่่ าประมาณ 10 เท่่ าเมื่่� อเทีียบกัับเด็็ กอเมริิ กััน และสููงกว่่ าสถิิ ติิที่่�
สููงที่่� สุุดเท่่ าที่่� มีีการบัันทึึกไว้้ในปัั จจุุ บััน (161)

วิิ ทยาการเกี่่� ยวกัับเหตุุ ผลที่่� สาร BFRs เป็็ นสาร EDC
สารกลุ่่�ม BFRs มีีคุุ ณสมบััติิ ที่่�จั ัดเป็็ นสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs ได้้ เนื่่� องจากทั้้ง� สารประกอบ
ดั้้ง� เดิิ มและสารเมตาบอไลท์์ที่่� สลายตััวของมัันอาจเข้้าไปแทรกแซงการทำำ�งานของระบบ
ต่่ อมไทรอยด์์ ฮอร์์ โมนไทรอยด์์ (Thyroid hormones: TH) มีีบทบาทสำำ�คััญมากต่่ อ
พััฒนาการการเจริิ ญเติิ บโตของตััวอ่่ อนในครรภ์์และในวััยเด็็ ก ในการศึึกษากัับสััตว์์พบ
� �ำ ให้้ฮอร์์ โมนไทรอยด์์ลดลง
ว่่ าสารผสมของเพนตะบีีดีีอีีและส่่ วนประกอบของกลุ่่�มนี้้ ทำ
ในหนููทดลองทั้้ง� กำำ�ลัังเติิ บโตและที่่� โตเต็็ มวััยแล้้ว สาเหตุุ อาจมาจากการกระตุ้้�นเอนไซม์์
ของตัับที่่� เพิ่่� มการกำำ�จััดฮอร์์โมนไทรอยด์์จากซีีรั่่�ม (163-165) สารเมตาบอไลท์์ของสาร
เคมีีกลุ่่�มพีีบีีดีีอีีเรีียกว่่ าสารไฮดรอกซีีเลทพีีบีีดีีอีี (hydroxylated PBDEs) หรืือโอเอช-พีี
บีีดีีอีี [OH-PBDEs (166)] มีีการออกฤทธิ์์ �กัับระบบต่่ อมไทรอยด์์ ได้้มากกว่่ า และความ
� ทำำ�ให้้
คล้้ายคลึึงกัันในเชิิ งโครงสร้้างระหว่่ างสารเคมีีกลุ่่�มพีีบีีดีีอีีกัับฮอร์์โมนไทรอยด์์นั้้น
�
�
�
สารเคมีีเข้้าไปทำำ�ปฏิิ กิิริิยากัับโปรตีีนที่่ เชื่่ อมอยู่่�กัับฮอร์์โมนไทรอยด์์ (167) นอกจากนั้้น
สารโอเอช-พีีบีีดีีอีีบางประเภทก็็ สามารถเชื่่� อมกัับตััวรัับสััญญาณของฮอร์์โมนไทรอยด์์
และฮอร์์โมนเอสโตรเจน (168, 169)
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ในปีี 2010 (พ.ศ. 2553) สมาคมการแพทย์์ชาปาฟสก์์ (Chapaevsk Medical
Association: CMA) ทำำ�การทดสอบตััวอย่่ างอาหาร 21 ชนิิ ดจาก 3 เมืื อง
ในประเทศรััสเซีี ย เพื่่� อวััดระดับ
ั ของสารบีีพีีเอ และพบว่่ า 81% ของตััวอย่่ าง
มีีการปนเปื้้�อน โดยอาหารกระป๋๋ องสำำ�หรัับเด็็ กทารกพบการปนเปื้้�อนระดับ
ั
� ารถููกเผยแพร่่ ในเวทีีสััมมนาและในการประชุุ ม
สููงสุุ ดด้ว้ ย ผลการทดสอบนี้้ มีีก
� แพทย์์ นัักเคมีี เจ้้า หน้้า ที่่� รััฐบาล ผู้้ �นำำ�
เชิิ งปฏิิ บััติิ การหลายแห่่ ง ที่่� ซึ่่� งมีีทั้้ง
ด้้า นอุุ ตสาหกรรม และองค์์กรพััฒนาเอกชนต่่ างๆ ท่่ ามกลางข้้อเสนอแนะ
จำำ�นวนมาก ซีีเอ็็ มเอเสนอให้้มีีการติิ ดตามตรวจสอบทางชีีวภาพกัับมนุุ ษย์์อย่่ าง
ต่่ อเนื่่� อง (โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งกัับเด็็ กทารก) เพื่่� อวััดระดับ
ั บีีพีีเอ ให้้มีีการศึึกษา
ผลกระทบด้้านระบาดวิิ ทยาในประชาชนทั่่�วไป และเริ่่� มการรณรงค์์ให้้ข้อ
้ มููลและ
สร้้างความตระหนัักรู้้ แ
� ก่่ สาธารณะเกี่่� ยวกัับอัันตรายของบีีพีีเอในอาหารและ
ในผลิิ ตภััณฑ์์อุุป โภคบริิ โภค แหล่่ งข้้อมููล: http://www.ipen.org/project-reports/survey-bisphenol-russian-foods

� ที่่� พบว่่ าการได้้สััมผััสสารเคมีี
มีี งานศึึกษาด้้านระบาดวิิ ทยามากกว่่ าสองหรืื อสามชิ้้ น
พีีบีีดีีอีีระหว่่ างช่่ วงชีีวิิ ตตอนต้้นมีีความเกี่่� ยวข้้องการทำำ�ลายฮอร์์โมนไทรอยด์์ในระหว่่ าง
ช่่ วงเริ่่� มต้น
้ ของชีีวิิ ต และสำำ�หรัับทารกในครรภ์์ในช่่ วงที่่� กำ�ลัั
ำ งเจริิ ญเติิ บโตคืือช่่ วงที่่� มีี ความ
�
อ่่ อนไหวเปราะบางเป็็ นการเฉพาะ (170-173) การตั้้งครรภ์์ถืื อเป็็ นช่่ วงที่่� ความต้้องการ
� ระดับ
� เกืือบ 50 เปอร์์เซ็็ นต์์ ในช่่ วง
ของต่่ อมไทรอยด์์มีีสูู งขึ้้น
ั Serum TH จะเพิ่่� มสูู งขึ้้น
� ครรภ์์สามารถทำำ�ให้้
ไตรมาสแรก (174) การมีี ระดับ
ั TH ไม่่ เพีี ยงพอระหว่่ างการตั้้ง
เกิิ ดความผิิ ดปกติิต่่อสุุ ขภาพของแม่่ และลููกได้้ (175) การลดลงแม้้เพีียงเล็็ กน้อ
้ ยของ
�
�
ไทรอยด์์ฮอร์์โมนในมารดาที่่ อยู่่�ในช่่ วงการตั้้งครรภ์์ระยะแรกยัังมีีผลต่่ อความบกพร่่ อง
ด้้านพััฒนาการที่่� จะคงอยู่่�เป็็ นเวลายาวนานในลููกของผู้้ ห
� ญิิ งเหล่่ านี้้ � ซึ่่�งรวมถึึงการมีี
� การรัับสััมผััสกัับสารเคมีีพีีบีีดีีอีีอาจทำำ�ให้้เกิิ ดความบกพร่่ องใน
ไอคิิ วต่ำำ��ลง (176) ดังั นั้้น
การทำำ�งานของต่่ อมไทรอยด์์ของหญิิ งตั้้ง� ครรภ์์ ซึ่่�งเป็็ นสิ่่� งที่่� สามารถส่่ งผลกระทบต่่ อ
สุุ ขภาพทางประสาทวิิ ทยาของลููกๆไปตลอดชีีวิิ ต

ผลกระทบด้้านลบต่่ อสุุ ขภาพของต่่ อมไร้้ท่่อ – ผลข้้างเคีี ยงต่่ อการพััฒนาระบบ
ประสาท
หนึ่่� งในความกัังวลด้้า นสุุ ขภาพของสาธารณชนที่่� สำำ�คััญ ที่่� สุุ ดในกรณีีสารเคมีีกลุ่่�ม
PBDE คืือความเป็็ นพิิ ษต่่ อพััฒนาการของระบบประสาท งานศึึกษาในห้้องปฏิิ บััติิการ
� ่ อให้้เกิิ ดความเป็็ นพิิ ษต่่ อพััฒนาการ
ในสััตว์์ทดลอง และในมนุุ ษย์์พบว่่ า สารเคมีีกลุ่่�มนี้้ ก่
�
�
ทางประสาททั้้ง การเข้้าไปปรัับเปลี่่ ยนการพััฒนาของสมองโดยตรงและการเข้้าไป
แทรกแซงการควบคุุ มฮอร์์ โมนไทรอยด์์ (23) งานศึึกษาในมนุุ ษย์์พบว่่ าการสััมผััสกัับ
สารกลุ่่�มนี้้ �ก่่ อนคลอดและ/หรืื อหลัังคลอดมีี ความเชื่่� อมโยงกัับอัันตรายที่่� เกิิ ดกัับ
พััฒนาการของระบบประสาทในเด็็ ก ได้้แก่่ ความบกพร่่ องด้้านสมาธิิ การประสาน
� มััดเล็็ ก และการรัับรู้้ � (177-179) ตััวอย่่ างเช่่ น ในการวิิ จัย
การสั่่�งการกล้้ามเนื้้ อ
ั ที่่� ถืื อว่่ า
มีีขนาดใหญ่่ ที่่� สุุ ดในยุุ คปัั จจุุ บััน เอสกีี นาซีี และคณะ (Eskenazi et al.) (178) ได้้

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
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ตรวจสอบความเชื่่� อมโยงระหว่่ างการรัับสััมผััสสารพีีบีีดีีอีีในช่่ วงก่่ อนคลอดและในวััยเด็็ ก
กัับการพััฒนาการพฤติิ กรรมทางระบบประสาทที่่� อายุุ 5 และ 7 ปีี ในกลุ่่�มชุุ มชนคนงาน
ชาวไร่่ ย้้ายถิ่่� นที่่� แคลิิ ฟอร์์เนีี ย ประเทศสหรััฐอเมริิ กา นัักวิิ จัย
ั ได้้พบว่่ า การรัับสััมผััส
� 10 เท่่ า มีีความเกี่่� ยวโยงกัับการ
สารพีีบีีดีีอีีในช่่ วงก่่ อนคลอดและในวััยเด็็ กที่่� เพิ่่� มขึ้้น
ลดลงของระดั บ
ั ไอคิิ วโดยเฉลี่่� ยห้้า คะแนนไอคิิ วในกลุ่่�มเด็็ กวััยเจ็็ ดปีี ผลกระทบด้้า น
� ความคล้้ายคลึึงในเชิิ งขนาดหรืือปริิ มาณเทีียบได้้กัับกลุ่่�มที่่�
ประสาทพััฒนาการเหล่่ านี้้ มีี
ถููกศึึกษาซึ่่�งประสบปัั ญหาจากการสััมผััสสารตะกั่่�วและโพลีีคลอริิ เนตเต็็ ดไบฟีีนิิ ลอีีเธอร์์
หรืือพีีซีีบีี (polychlorinated biphenyl ethers: PCBs) ในช่่ วงต้้นของการเจริิ ญเติิ บโต

C) บรรจุุ ภั ัณฑ์ ์อาหาร
i. ไบฟีีนอลเอ (Bisphenol A)
มีี การใช้้ที่่�ไหนบ้้าง
BPA พบได้้ตามบรรจุุ ภััณฑ์์อาหารหลายประเภท เช่่ น พลาสติิ กแข็็ ง พลาสติิ กแบบ
คงรููป และกระป๋๋ องบรรจุุ อาหารที่่� มีีส ารอีี พอกซี่่� เคลืือบอยู่่�ด้้า นใน ในอดีีตก่่ อ นหน้้า
ระยะสองสามปีีนี้้ � ภาชนะบรรจุุ อาหารชนิิ ดพลาสติิ กแข็็ งซึ่่�งนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ได้้ เช่่ น
ขวดน้ำำ�� พลาสติิ ก ส่่ วนใหญ่่ แล้้ว ผลิิ ตมาจากโพลีี คาร์์บอเนตและมีีสารบีีพีี เอผสมอยู่่�
แต่่ ในปัั จจุุ บัันได้้มีีผลิิตภััณฑ์์ทางเลืือกที่่� ปลอดสารบีีพีีเอ ซึ่่�งผลิิ ตมาจากวััสดุุ ที่่�แตกต่่ าง
� หาได้้อ ย่่ างง่่ ายดาย เนื่่� องจากความตระหนัักเรื่่� องสุุ ขภาพที่่�
หลากหลายให้้เ ลืือกซื้้ อ
�
เพิ่่� มขึ้้น จึึงมีีการห้้ามใช้้สารบีีพีีเอในภาชนะพลาสติิ กบางประเภท เช่่ น ขวดนมเด็็ กใน

หลายประเทศ และมีีการถููกลดหรืือทยอยเลิิ กการผลิิ ตโดยสมััครใจในหลายประเทศ
แต่่ สารบีีพีีเอยัังเป็็ นส่่ วนประกอบของอีีพ็็ อกซี่่� เรซิิ นที่่� เคลืือบภายในกระป๋๋ องบรรจุุ อาหาร
เช่่ น ซุุ ปกระป๋๋ อง ผัักกระป๋๋ อง และถั่่�วกระป๋๋ อง สารเคลืือบภายในมีีความสำำ�คััญในการ
� จุุ ลิินทรีีย์์ที่่่��
ผลิิ ตอาหารกระป๋๋ อง เพราะสามารถป้้ องกัันอาหารจากการปนเปื้้�อนเชื้้ อ
อาจก่่ อให้้เกิิ ดโรคร้้ายแรงที่่� เกิิ ดจากอาหารเช่่ น โรคอาหารเป็็ นพิิ ษ ไม่่ ใช่่ ว่่าทุุ กกระป๋๋ อง
จะมีีสารเคลืือบที่่� ประกอบสารบีีพีีเอ แต่่ ก็็เป็็ นไปไม่่ ได้้ที่่�ผู้้บ
� ริิ โภคจะรู้้ �ว่่ากระป๋๋ องไหน
มีีและกระป๋๋ องไหนไม่่ มีี สารบีีพีีเอสามารถสลายออกจากวััสดุุ ที่่�ใช้้เคลืือบไปสู่่�อาหาร
และเป็็ นเหตุุ ให้้ผู้้บ
� ริิ โภคได้้รัับสารนี้้ เ� ข้้าร่่ างกาย ผลิิ ตภััณฑ์์ครััวเรืือนทั่่�วไปที่่� มีีสารบีีพีีเอ
ได้้แก่่ แว่่ นตาโพลีีคาร์์บอเนต ใบเสร็็ จที่่� เป็็ นกระดาษความร้้อน และท่่ อน้ำำ�� พลาสติิ ก

แหล่่ งที่่�ประชาชนรัับสััมผััสสาร หลัักฐานการสััมผััส และความเสี่่� ยงอยู่่� ที่่�ไหน
บีีพีีเอเป็็ นเคมีีภััณฑ์์ที่่�มีีปริิมาณการผลิิ ตสูู ง ผลผลิิ ตของทั้้ง� โลกในปีี 2015 (พ.ศ. 2558)
� งเหมืือนจะเป็็ นเรื่่� องสากล
คาดว่่ ามีีมากกว่่ า 5.4 ล้้านเมตริิ กตััน การสััมผััสกัับสารนี้้ จึึ
(กรอบข้้อความที่่� 7) ศููนย์์ควบคุุ มโรคแห่่ งสหรััฐอเมริิ กาประมาณการว่่ า มากกว่่ า 96%
ของคนอเมริิ กัันมีีสารเคมีีบีีพีีเอตกค้้างอยู่่� ในร่่ างกาย (180) มีีการตรวจพบสารบีีพีีเอ
� ในปัั สสาวะ เลืื อด เลืื อดในสายรก และน้ำำ�� คร่ำำ�� เนื่่� องจากเด็็ กๆ มีี แนวโน้้ ม ที่่� จะ
ทั้้ง
� บ้้านและ
รัับประทานหรืือดื่่� มจากภาชนะพลาสติิ กมากกว่่ า ใช้้เวลาส่่ วนใหญ่่ อยู่่�กัับพื้้ น
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อาคาร และหยิิ บจั บ
ั สิ่่� งของมากมายเข้้า ปาก ระดัับ การรัับสััมผััสโดยทั่่�วไปของเด็็ ก
จึึงสููงกว่่ าผู้้ � ใหญ่่ ในทางกลัับกััน คนที่่� ใช้้พลาสติิ กน้อ
้ ยกว่่ า ใช้้ผลิิตภััณฑ์์ดูู แลตนเอง
น้้อยกว่่ า และเปลี่่� ยนวิิ ถีีการดำำ�เนิิ นชีีวิิ ตอื่่�นๆ เป็็ นการลดการสััมผััสกัับสิ่่� งของที่่� มีีสาร
บีีพีีเอ ก็็ จะมีีการสะสมของสารในร่่ างกายน้้อยกว่่ า (181, 182)
� ่� มซึ่่�งมีีสารบีีพีีเอ
คนส่่ วนมากได้้รัับสััมผััสสารบีีพีีเอจากการรัับประทานอาหารและน้ำำ�ดื่
� โดยปัั จจััยทางสิ่่� งแวดล้้อม
สลายออกจากภาชนะ การสลายตััวออกมาจะเกิิ ดเพิ่่� มมากขึ้้น
� อาหารที่่� มีี ความเป็็ นกรด
เช่่ น ความร้้อ น แสงแดด และภาวะความเป็็ นกรด ดัง
ั นั้้น
เช่่ นมะเขืือเทศ จะมีีแนวโน้้มที่่� จะทำำ�ให้้สารบีีพีีเอสลายออกจากสารเคลืือบผิิ วกระป๋๋ อง
มากกว่่ า กิิ จกรรมปกติิ ในชีีวิิ ตประจำำ�วััน เช่่ น การอุ่่� นอาหารที่่� อ ยู่่� ในหรืื อบนภาชนะ
� ่� มไว้้ในรถที่่� ร้อ
พลาสติิ กด้ว้ ยไมโครเวฟและการเก็็ บขวดน้ำำ�ดื่
้ น ก็็ เป็็ นที่่� ทราบกัันดีีว่่ าจะ
เพิ่่� มการถ่่ ายโอนสารบีีพีี เอออกจากพลาสติิ ก อีีกเส้้น ทางความเป็็ นไปได้้ข องการ
รัับสััมผััสสาร แต่่ ยัังไม่่ ได้้มีีการศึึกษากัันมากพอ ได้้แก่่ การหายใจหรืือการกลืืนฝุ่่� น
ในบ้้านที่่� ปนเปื้้�อนสารนี้้ � และการรัับสััมผััสทางผิิ วหนัังจากการจัับต้้องใบเสร็็ จที่่� เป็็ น
กระดาษความร้้อน เป็็ นต้้น
�
สารบีีพีีเอใช้้ในผลิิ ตภััณฑ์์หลายประเภทมากจนทำำ�ให้้เชื่่� อว่่ าการสััมผััสกัับสารนี้้ เ� กิิ ดขึ้้น
�
�
ได้้เกืือบสม่ำำ� เสมอและในทุุ กที่่ สารบีีพีี เอต่่ างจากสารดีีดีีทีี และสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs
ตรงที่่� ว่่ า สารบีีพีี เอสามารถถููกเผาผลาญได้้อ ย่่ างรวดเร็็ วและ ไม่่ มีีการสะสมทาง
ชีีวภาพในร่่ างกาย จึึงทำำ�ให้้การลดการสััมผััสสามารถลดการสะสมในร่่ างกายได้้อย่่ าง
� ฐาน
� แสดงว่่ า การเปลี่่� ยนแปลงวิิ ถีีการดำำ� เนิิ นชีีวิิ ตพื้้ น
รวดเร็็ ว การศึึกษาหลายชิ้้ น
เช่่ น การลดการบริิ โภคอาหารกระป๋๋ องและลดการใช้้ภาชนะพลาสติิ กลงให้้เหลืือน้้อย
ที่่� สุุดจะสามารถลดระดัับสารบีีพีีเอในปัั สสาวะและของเหลวอื่่� นในร่่ างกายลงได้้อย่่ าง
รวดเร็็ ว (181, 182) การเพิ่่� มจำำ� นวนผลิิ ตภััณฑ์์พ ลาสติิ กและสารเคลืือบกระป๋๋ องที่่�
ปราศจากบีีพีี เอในท้้องตลาดก็็ จะช่่ วยลดการรัับสััมผััสสารได้้เช่่ นกััน อย่่ างไรก็็ ตาม
ยัังมีีความกัังวลเกี่่� ยวกัับสารประกอบที่่� เข้้ามาทดแทนว่่ าจะเป็็ นสารเคมีี ในกลุ่่�ม EDCs
ด้้วยอีีกหรืือไม่่ (183)

แม้้ว่่า การริิ เริ่่� มเอาบรรจุุ ภััณฑ์์อาหารปลอดสารบีีพีี เอออกสู่่�ตลาดโลกจะประโยชน์์
อย่่ างยิ่่� งในการช่่ วยคนให้้ลดการรัับสััมผััสสาร แต่่ สารบีีพีีเอก็็ ยัังคงเป็็ นหนึ่่�งในสารเคมีี
� แม้้มีี แหล่่ งทางเลืือกอื่่� นแต่่ ก็็สิ่่� งน่่ ากัังวลอยู่่�ดีี
ที่่� มีีการผลิิ ตในปริิ มาณที่่� สูู งมาก ดัง
ั นั้้น
� รัังปัั ญหาหนึ่่� งด้้ว ย น่่ าเสีี ยดายมาก
การปนเปื้้� อนทางสิ่่� งแวดล้้อมก็็ เ ป็็ นปัั ญหาที่่� เรื้้ อ
ที่่� สหรััฐอเมริิ กาสามารถนำำ�ข วดน้ำำ�� พลาสติิ กในประเทศกลัับมารีี ไซเคิิ ลได้้ ไม่่ ถึึ ง
� สุุ ด ที่่� หลุุ มฝัังกลบหรืื อแหล่่ งน้ำำ�� ในปีี 2000 (พ.ศ.
หนึ่่�งในสาม ขวดส่่ วนมากจึึงไปสิ้้ น
� หมด 139 แห่่ งใน 30
2543) มีีการตรวจพบสารบีีพีี เอน 41% ของสายคลองทั้้ง
� ็ ไปรวมกัันอยู่่� ในมหาสมุุ ทร
มลรััฐของสหรััฐอเมริิ กา (184) และท้้ายที่่� สุุดขยะเหล่่ านี้้ ก็
� หมดในมหาสมุุ ทรคืื อพลาสติิ ก และจะยัังคงตกค้้า ง
มากกว่่ า 90% ของขยะทั้้ง
�
� ะ
�
� (185) ปัั ญหาแบบนี้้ �เ ดีี ยวกัันนี้้ จ
อยู่่� ที่่ นั่่นได้้น านหลายทศวรรษหรืื อนานกว่่ านั้้น
หนัักกว่่ า สำำ� หรัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนา เช่่ น ตรวจพบสารบีีพีี เอที่่� ชะซึึมจากกองขยะ
� ะยัังคง
� ะเลและสััตว์์ท ะเลหลายสายพัันธุ์์� ซึ่่� งหมายความว่่ า สารชนิิ ดนี้้ จ
ในน้ำำ�ท

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
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ปนเปื้้�อนอยู่่� ในสิ่่� งแวดล้้อมต่่ อไป เนื่่� องจากต้้องใช้้เวลานัับร้้อยๆ ปีีกว่่ าที่่� ขยะพลาสติิ ก
� ะผุุ กร่่อนและสลายตััวไป
ทั้้ง� หมดนี้้ จ

วิิ ทยาการเกี่่� ยวกัับเหตุุ ผลที่่� สาร BPA เป็็ นสาร EDC
สารบีีพีี เอเป็็ นสารเคมีีกลุ่่�ม EDCs ที่่� รู้้ �จั ักกัันดีี และเคยมีีการศึึกษาวิิ จััย มากที่่� สุุ ด
� ารสัังเคราะห์์ขึ้น
�
ชนิิ ดหนึ่่�ง สารนี้้ มีีก
้ � ครั้้งแรกในปีี
1891 (พ.ศ. 2434) และเมื่่� อต้้นทศวรรษ
ที่่� 1930 (พ.ศ. 2473) ก็็ พบว่่ า BPA เป็็ นหนึ่่�งในสารเลีี ยนแบบฮอร์์ โมนเอสโตรเจน
� เรื่่� อง BPA สามารถรบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ เป็็ นสิ่่� ง ที่่� รัับรู้้ �กัันมานาน
ดััง นั้้น
หลายทศวรรษแล้้ว สารบีีพีี เอสามารถแทรกแซงการรัับสััญญาณของฮอร์์ โ มน
เอส โตรเจนผ่่ านกลไกหลายแบบที่่� แตกต่่ างกััน สามารถเชื่่� อมต่่ อและกระตุ้้�น
� ะอ่่ อนกว่่ าเมื่่� อเทีี ยบกัับฮอร์์ โ มน
ตััวรัับสััญญาณเอสโตรเจน (ERs) ได้้ แม้้ว่่าฤทธิ์์ จ
เอสโตรเจนธรรมชาติิ (186, 187) การสััมผััสกัับสารบีีพีีเอแม้้เพีียงเล็็ กน้อ
้ ยก็็ สามารถ
�
�
�
ปรัับเปลี่่ ยนความหนาแน่่ นของตััวรัับสััญญาณเอสโตรเจนในเนื้้ อ เยื่่ อต่่ างๆ เช่่ น
� เยื่่� อนั้้น
� ที่่�
สมอง (188) ส่่ งผลให้้เกิิ ดการปรัับเปลี่่� ยนความไวในการตอบสนองของเนื้้ อ
มีีต่่ อฮอร์์ โมนเอสโตรเจนธรรมชาติิ เนื่่� องด้้ว ยฮอร์์ โ มนเอสโตรเจรมีี บทบาทสำำ�คััญ
� เยื่่� อจำำ�นวนมาก รวมทั้้ง� สมอง ต่่ อมน้ำำ�� นม และแม้้กระทั่่�ง
อย่่ างยิ่่� งในการพััฒนาของเนื้้ อ
ลููกอััณฑะ การเข้้าไปแทรกแซงการทำำ�งานของฮอร์์ โมนเอสโตรเจนระหว่่ างช่่ วงการ
เจริิ ญเติิ บโตสามารถส่่ งผลให้้เกิิ ดการเปลี่่� ยนแปลงอย่่ างถาวร ซึ่่�งกระทบต่่ อการทำำ�งาน
ของระบบสืืบพัันธุ์์�ในช่่ วงหลัังของชีีวิิ ต ยกตััวอย่่ างเช่่ น การรัับสััมผััสสารบีีพีีเอในช่่ วงแรก
ของชีีวิิ ตจะเปลี่่� ยนความหนาแน่่ นของเส้้นประสาทที่่� ผลิิตสารสื่่� อประสาทที่่� สำำ�คััญ ซึ่่�ง
คืือโดพามีีน (dopamine) ที่่� อยู่่�ในบริิ เวณสมองส่่ วนไฮโปทาลามิิ ก ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญเป็็ น
อย่่ างยิ่่� ง ต่่ อการผลิิ ตไข่่ และพฤติิ กรรมของสตรีี (189, 190) นี่่� คืือหนึ่่� งในตััวอย่่ าง
� เยื่่� อที่่� มีี ความไวในการตอบสนองต่่ อ
อัันมากมายของผลกระทบจากสารบีีพีีเอที่่� มีีต่่อเนื้้ อ
ฮอร์์ โมนเอสโตรเจน เมื่่� อพิิ จารณาว่่ าทั้้ง� เพศชายและเพศหญิิ ง ทั้้ง� สองเพศต่่ างผลิิ ต
และตอบสนองต่่ อฮอร์์ โมนเอสโตรเจนธรรมชาติิ แต่่ ก็็มีี ความแตกต่่ างด้้านเพศเป็็ น
อย่่ างมากในกระบวนการเหล่่ านี้้ � จึึงไม่่ เป็็ นที่่� น่่าแปลกใจว่่ า ฤทธิ์์ �ที่่� แสดงออกของสาร
� ไม่่ ได้้เป็็ นแบบเดีียวกััน
บีีพีีเอในระหว่่ างเพศทั้้ง� สองนั้้น
� องสารบีีพีีเอคืือการทำำ�ผ่่านกลไกดีีเอ็็ นเอ
กลไกโมเลกุุ ลทางชีีวภาพในการออกฤทธิ์์ ข
เมทิิ ลเลชั่่�น (DNA methylation) มนุุ ษย์์ทุุ กคน (ยกเว้้นแฝดเหมืือน) จะมีีกลุ่่�มยีีนที่่� มีี ความ
� แตกต่่ าง
พิิ เศษเป็็ นเอกลัักษณ์์ภายในร่่ างกายของเรา การแสดงออกของยีีนเหล่่ านั้้น
กัันอย่่ างมาก ไม่่ ว่่าจะถููกทำำ�ให้้มีีการแสดงออกจากโปรตีีนภายในเซลล์์หรืือถููกกระตุ้้�น
�
ยกตััวอย่่ างเช่่ น สารพัันธุุ กรรม (ดีีเอ็็ นเอ) ระหว่่ างเซลล์์ผิิวหนัังและเซลล์์ประสาทนั้้น
� ในเนื้้ อ
� เยื่่� อ ที่่� แตกต่่ างกัันเหล่่ า นี้้ จ
� ะมีี ความพิิ เศษ
เหมืื อนกััน แต่่ โปรตีี นที่่� ถููกผลิิ ตขึ้้น
เป็็ นเอกลัักษณ์์ ใ นแต่่ ละชนิิ ดเซลล์์ การแสดงออกของยีี นคืื อสิ่่� งที่่� กำำ� หนดความ
แตกต่่ างเหล่่ านี้้ � กระบวนการดีีเอ็็ นเอเมทิิ ลเลชั่่�น คืือการเพิ่่� มเติิ มกลุ่่�มสารเคมีีเล็็ กๆ
� ะกำำ�หนด
ที่่� เรีียกว่่ ากลุ่่�มเมทิิ ล เข้้าไปในดีีเอ็็ นเอ ปริิ มาณและตำำ�แหน่่ งของกลุ่่�มเมธิิ ลนี้้ จ
ว่่ ายีีนจะแสดงออกหรืือไม่่ และแสดงออกในระดัับใด ในหมู่่�สาร EDCs หลายชนิิ ดซึ่่�ง
เร่่ งให้้เกิิ ดการเปลี่่� ยนแปลงในยีี นเช่่ นว่่ า นี้้ � สารบีีพีี เอคืือส่่ วนที่่� มีีข้อ
้ มูู ลมากที่่� สุุ ด สาร
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บีีพีีเอทำำ�ให้้กระบวนการดีีเอ็็ นเอเมทิิ ลเลชั่่�นเกิิ ดความเปลี่่� ยนแปลงในกลไกของประสาท
� ฐานหลัักของสุุ ขภาพการเจริิ ญ
ต่่ อมไร้้ท่่อ (neuroendocrine pathways) ที่่� เป็็ นพื้้ น
พัันธุ์์� ความสมดุุ ลด้้านพลัังงานและพฤติิ กรรม รวมทั้้ง� กลไกการตอบสนองต่่ อฮอร์์โมน
เอสโตรเจน (46, 191-193) รููปแบบการเปลี่่� ยนแปลงของดีี เอ็็ นเอเมทิิ ลเลชั่่�นใน
ยีี นตััวสำำ�คััญ ที่่� เชื่่� อมโยงกัับการเจริิ ญเติิ บโตของเซลล์์อ าจเป็็ นกลไกที่่� ดีี ซึ่่� งอธิิ บ าย
ได้้ว่่ าทำำ� ไมการรัับสััมผััสสารเคมีี ในช่่ วงพััฒนาการการเจริิ ญเติิ บโตจึึงสััมพัันธ์ กัั
์ บ
มนุุ ษย์์ การรัับสััมผััสสารบีีพีี เอในระดั บ
ั ที่่� ต่ำำ��ส ามารถเพิ่่� มความเสี่่� ยงต่่ อการเป็็ น
มะเร็็งมดลููกและมะเร็็งต่่ อมลููกหมากในสััตว์์ทดลอง (194-196) การแทรกแซงในลัักษณะ
� งเกิิ ดขึ้้น
� ได้้ในส่่ วนของตัับ สมอง และรัังไข่่ ด้ว้ ย
ที่่� คล้้ายคลึึงกัันนี้้ ยัั
จากการศึึกษาที่่� ใช้้แบบจำำ�ลองเซลล์์หลากหลายแบบเป็็ นฐาน พบว่่ าสารบีีพีีเอเข้้าไป
รบกวนการทำำ�งานของฮอร์์ โ มนสเตีี ยรอยด์์ (steroid hormones) ได้้แก่่ ฮอร์์ โ มน
เทสโทสเตอโรนและไทรอยด์์ ในการทดลองกัับลิิ ง พบว่่ าสารบีีพีี เอเข้้าไปยัับยั้้ง� การ
เพิ่่� มปริิ มาณฮอร์์ โ มนแอนโดรเจนจากเดนไดรติิ กส ไปน์์ (dendritic spines) ใน
� ว่� ่ าสารบีีพีีเออาจแทรกแซงความยืืดหยุ่่�นของระบบประสาท
ฮิิ ปโปแคมปัั ส ผลกระทบนี้้ ชี้้
(197) งานศึึกษาในมนุุ ษย์์แ สดงให้้ เห็็ นถึึ ง ความเชื่่� อมโยงระหว่่ างระดั บ
ั ฮอร์์ โ มน
แอนโดรเจนที่่� เพิ่่� มขึ้น
้ � กัับระดัับสารบีีพีีเอในผู้้ �ชาย ผู้้ ห
� ญิิ ง และเด็็ กทารก สำำ�หรัับผลกระทบ
ยัังคงไม่่ มีีการอธิิ บายที่่� ดีี พอ แต่่ อาจส่่ งผลตั้้ง� แต่่ การเปลี่่� ยนแปลงการเผาผลาญของ
ฮอร์์ โมนแอนโดรเจน การรบกวนวงจรสะท้้อนกลัับ (feedback loops) ที่่� ควบคุุ มการ
ผลิิ ตฮอร์์ โมนแอนโดรเจน หรืือการเสริิ มสร้า้ งการผลิิ ตฮอร์์ โมนแอนโดรเจนจากรัังไข่่
(198) มีีการสัังเกตพบในหลอดทดลองด้้วยว่่ า สารบีีพีีเออาจออกฤทธิ์์ �ต่่ อ estrogen
related receptor gamma (ERRγ) มากกว่่ า classical estrogen receptors ถึึง 80
เท่่ า (199) แม้้เรายัังมีี ความรู้้ เ� กี่่� ยวกัับบทบาทหน้้า ที่่� ของ ERRγ ไม่่ มากนััก แต่่ ก็็ รู้้ �ว่่า
มัันมีีบทบาทสำำ�คััญอย่่ างยิ่่� งต่่ อสมองของตััวอ่่ อนในครรภ์์และรกในครรภ์์ ซึ่่�งนี่่� เป็็ นอีีก
ข้้อมููลหนึ่่�งที่่� สนัับสนุุ นข้้อกัังวลที่่� ว่่า ตััวอ่่ อนในครรภ์์นั้น
้� มีีความอ่่ อนไหวเป็็ นการเฉพาะ
ต่่ อสารบีีพีีเอ

ผลกระทบด้้านลบต่่ อสุุ ขภาพของต่่ อมไร้้ท่่อ – สุุ ขภาพด้้านพฤติิ กรรมและการ
เจริิ ญพัันธุ์์�
� ที่่� ได้้ตีีพิิมพ์ ์
จนถึึงปีี 2014 (พ.ศ. 2557) มีีการศึึกษาด้้านระบาดวิิ ทยาเกืือบ 100 ชิ้้ น
� หาเกี่่� ยวกัับความเชื่่� อมโยงระหว่่ างสารบีีพีีเอกัับผลกระทบต่่ อสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์
เนื้้ อ
ที่่� โดดเด่่ นที่่� สุุ ดความผิิ ดปกติิ ด้้า นการเจริิ ญพัันธุ์์� พฤติิ กรรม และความสมดุุ ล
ด้้านพลัังงาน (198) การศึึกษาส่่ วนใหญ่่ สนัับสนุุ นข้้อกัังวลที่่� มีี อยู่่�คืือการสััมผััสสารเคมีี
� ที่่� สุุ ด สารบีีพีี เอ
ในช่่ วงที่่� ร่่ างกายกำำ�ลัังเจริิ ญเติิ บโตจะก่่ อให้้เ กิิ ดผลกระทบที่่� ลึึกซึ้้ง
มีี ความเกี่่� ยวข้้องกัับคุุ ณภาพไข่่ ลดลงของผู้้ ห
� ญิิ งที่่� มีีการช่่ วยเหลืือในการเจริิ ญพัันธุ์์�
รวมทั้้ง� การผสมเทีียมในหลอดทดลอง (44, 45) ซึ่่�งเป็็ นผลกระทบลัักษณะเดีียวกััน
� กัับรัังไข่่ ของสััตว์์ทด ลอง (200) หลัักฐานจากสััตว์์ทด ลองซึ่่�ง
ที่่� สัังเกตพบว่่ า เกิิ ดขึ้้น
� งลููกด้้วยนมที่่� มิิใช่่ มนุุษย์์ แต่่ มีีชีี ววิิ ทยาด้้านการสืืบพัันธุ์์�แทบจะเหมืือนกัับ
รวมถึง
ึ สััตว์์เลี้้ ย
มนุุ ษย์์ยัังแสดงให้้เห็็ นด้้วยว่่ าการสััมผััสสารเคมีีบีีพีีเอในช่่ วงที่่� ร่่างกายกัับเจริิ ญเติิ บโต

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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จะเป็็ นอัันตรายต่่ อพััฒนาการของรัังไข่่ โครงสร้้างมดลููก และการฝัั งตััวของตััวอ่่ อน
� �ำ นวน
(201-203) ระดับ
ั ของสารบีีพีีเอที่่� เพิ่่� มขึ้น
้ � มีีความเกี่่� ยวข้้องกัับการเกิิ ดอาการถุุ งน้ำำ�จำ
มากในรัังไข่่ (polycystic ovarian syndrome: PCOS) และระดับ
ั ฮอร์์ โมนแอนโดรเจน
� ซึ่่�งเป็็ นลัักษณะเด่่ นในความผิิ ดปกติิทั่่�วไปของระบบเจริิ ญพัันธุ์์�ของสตรีี แม้้ว่่า
ที่่� สูู งขึ้้น
สารบีีพีีเอจะเกี่่� ยวข้้องกัับความผิิ ดปกติิอื่่�นๆ ในภาวะการเจริิ ญพัันธุ์์�ของผู้้ ห
� ญิิ ง รวม
�
�
ถึง
ึ เยื่่ อบุุ โพรงมดลููกเจริิ ญผิิดที่่ (endometriosis) การแท้้งบุุ ตร การคลอดก่่ อนกำำ�หนด
และทารกแรกคลอดน้ำำ�� หนัักต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ปกติิ แต่่ หลัักฐานยัังคงไม่่ ชััดเจนและงานวิิ จัย
ั
ที่่� มีี อยู่่�มีีปััญหาการออกแบบวิิ จัย
ั อ่่ อน รวมทั้้ง� ขนาดตััวอย่่ างและขนาดของผลกระทบ
ที่่� ใช้้มีีจำ�ำ นวนน้้อย เช่่ นเดีียวกัันกัับกรณีีของเพศชาย ก็็ พบสารบีีพีีเอมีีความเชื่่� อมโยง
กัับคุุ ณภาพของอสุุ จิิและสมรรถภาพทางเพศที่่� ลดลงหลัังจากได้้รัับสารที่่� ปนเปื้้�อนอยู่่�
� ล
ในสถานที่่� ทำำ�งาน แต่่ ไม่่ มีี หลัักฐานเพีี ยงพอที่่� จ ะสรุุ ปได้้ว่่า บีีพีี เอในการศึึกษานี้้ มีีผ
คล้้ายกัันกัับปริิ มาณที่่� ประชาชนทั่่�วไปได้้รัับหรืือไม่่
หลายหน่่ วยงานรวมถึึง WHO และ National Toxicology Program ได้้แ สดงความ
กัังวลเกี่่� ยวกัับผลกระทบของ BPA ต่่ อพฤติิ กรรมและพััฒนาการทางสมองของ
ทารกในครรภ์์
หลัักฐานจากแบบจำำ�ลองสััตว์์ทดลองจำำ�นวนมากแสดงให้้เห็็ นว่่ าการได้้รัับสารบีีพีีเอ
ในช่่ วงที่่� มีีพััฒนาการทางร่่ างกายทำำ�ให้้ความวิิ ตกกัังวล ความก้้าวร้้าว และพฤติิ กรรมอื่่� นๆ
เพิ่่� ม ร ะ ดัับ สูู ง ขึ้้ �น ( 2 0 4 ) ซึ่่� ง เ ป็็ น ผ ล กร ะ ท บ ที่่� เกิิ ดใน เ ด็็ ก ที่่� เ ค ยมีีการ ร า ยง า น
� นี้้ ทำ
� �ำ ให้้บางคนตั้้ง� สมมุุ ติิฐานว่่ าสารบีีพีีเออาจจะมีีส่่ วน
มาแล้้ว (205-207) สิ่่� งที่่� เกิิ ดขึ้้น
�
ที่่ ก่่อให้้เกิิ ดความผิิ ดปกติิทางพฤติิ กรรม เช่่ น ADHD และ ASD (26, 208) ผลกระทบ
ต่่ อความแตกต่่ างทางเพศของสมองและความสามารถในการเชื่่� อมการสื่่� อสารระหว่่ าง
เซลล์์ประสาท (synaptic plasticity) ยัังพบในการทดลองกัับสััตว์์ด้ว้ ย
ความเชื่่� อมโยงระหว่่ างสารบีีพีี เอกัับโรคหััวใจและหลอดเลืื อดและภาวะความดััน
� ค่่ อนข้้างมีีความชััดเจนตรงไปตรงมา ซึ่่�งพบได้้ในรายงานการศึึกษาทาง
โลหิิ ตสููงนั้้น
ระบาดวิิ ทยาและการศึึกษากลไกภายในสััตว์์จำ�ำ นวนมาก (198, 209) ที่่� สำำ�คััญคืื อ
� สุุ ดซึ่่�งมีี หลัักฐานชััดเจนที่่� แสดงถึึงความเกี่่� ยวข้้องระหว่่ างการได้้รัับสาร
นี่่� คืือจุุ ดสิ้้ น
บีีพีีเอในผู้้ �ใหญ่่ (มากกว่่ าช่่ วงกำำ�ลัังพััฒนา) กัับโรค มีีรายงานที่่� บัันทึึกเรื่่� องความสััมพัันธ์ ์
� ็ มีี ความสอดคล้้อง
ที่่� สำำ�คััญนี้้ ใ� นการศึึกษากลุ่่�มประชากรหลายกลุ่่�มและความสััมพัันธ์ ์นี้้ ก็
กัันในกลุ่่�มประชากรตามรุ่่� นการศึึกษา นี่่� เป็็ นข้้อ สัังเกตที่่� ช่่ วยเสริิ มความมั่่� นใจถึึง
ความสััมพัันธ์ ์ในเรื่่� องนี้้ � เนื่่� องจากการทำำ�ให้้เกิิ ดโรคอ้้วนเป็็ นเรื่่� องเล็็ กน้อ
้ ย ผลกระทบ
ต่่ อหััวใจและหลอดเลืือดดููเหมืื อนจะเป็็ นผลโดยตรงมากกว่่ าผลรองของน้ำำ�� หนัักตััว
�
ที่่� เพิ่่� มขึ้้น
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ภาคผนวก I
มติิ เกี่่� ยวกัับสารรบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อได้้รัับการรัับรองจากที่่� ประชุุ มนานาชาติิ
� �3
เรื่่� องการจััดการสารเคมีีครั้้งที่่
มติิ เกี่่� ย วกัับสาร EDCs ดััง ต่่ อไปนี้้ �ไ ด้้รัับการรัับรองเป็็ นมติิ เอกฉัันท์์จากรััฐบาลกว่่ า
80 ประเทศ พร้้อ มกัับองค์์ก รระหว่่ างรััฐบาลต่่ างๆ องค์์ก รพััฒนาเอกชนเพื่่� อ
ประโยชน์์ส าธารณะ และภาคอุุ ตสาหกรรม ในการประชุุ มระหว่่ างประเทศว่่ าด้้ว ย
� ที่่� กรุุงไนโรบีี ประเทศเคนยา ระหว่่ างวัันที่่� 17–21
� � 3 ซึ่่�งจััดขึ้้น
การจััดการสารเคมีีครั้้งที่่
กัันยายน พ.ศ. 2555*

สารเคมีี ที่่�รบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ
การคำำ�นึง
ึ ถึึงเป้้ าหมายที่่� ครอบคลุุ มของแผนการดำำ�เนิิ นการของการประชุุ มสุุ ดยอด
ระดัับ โลกด้้า นการพััฒ นาที่่�ยั่่�งยืื นตามที่่� กำำ� หนดไว้้ในย่่ อหน้้า ที่่� 23 เพื่่� อให้้ แน่่ ใจว่่ า
ภายในปีี ค.ศ. 2020 มีีการผลิิ ตและการใช้้สารเคมีีในรููปแบบที่่� ลดผลกระทบที่่� สำำ�คััญ
ต่่ อสิ่่� งแวดล้้อมและสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์,†
การคำำ�นึึง ด้ ้วยว่่ า คุุ ณสมบััติิ ของผู้้ �มีีส่่ วนได้้ส่่ วนเสีี ยคืื อไม่่ ผููกมััด เป็็ นการสมััครใจ
และมาจากหลายฝ่่ าย สำำ� หรัับแนวยุุ ทธศาสตร์ ว่์ ่ า ด้้ว ยการจััด การสารเคมีี ระหว่่ า ง
ประเทศ ซึ่่�ง มีี เป้้ าหมายให้้เกิิ ดการจััดการสารเคมีี ที่่� เหมาะสมตลอดวงจรชีีวิิ ตของ
สารเคมีี,
การตระหนัักถึึงผลข้้างเคีียงอัันไม่่ พึึงประสงค์์ต่่อสุุ ขภาพของมนุุ ษย์์และสิ่่� งแวดล้้อม
ที่่� อาจเกิิ ดขึ้น
้ � จากการรบกวนต่่ อมไร้้ท่่อ,
การตระหนัักด้ ้วยว่่ า มีี ความจำำ�เป็็ นที่่� จะต้้องปกป้้ องมนุุ ษย์์และระบบนิิ เวศและส่่ วน
ที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับมนุุ ษย์์และระบบนิิ เวศ โดยเฉพาะส่่ วนที่่� มีี ความเปราะบาง ดัังที่่� ระบุุ ไว้้
ในย่่ อหน้้าที่่� 14 (b) ของยุุ ทธศาสตร์์ทางนโยบายที่่� ครอบคลุุ มของแนวยุุ ทธวิิ ธีี ,
การพิิ จารณาถึึง ความต้้องการเป็็ นพิิ เศษของประเทศกำำ�ลัังพััฒนาและประเทศที่่� มีี
ระบบเศรษฐกิิ จในช่่ วงเปลี่่� ยนผ่่ าน

*

Resolution III/2: Emerging policy issues; F: Endocrine-disrupting chemicals; 3rd International

Conference on Chemicals Management, Nairobi, Kenya, 17–21 September 2012 http://www.saicm.
org/images/saicm_documents/iccm/ICCM3/Meeting%20documents/iccm3%2024/K1283429e.

†

pdf

Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26

August–4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum),
chap. I, resolution 2, annex.

่ วกับสารรบกวนการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ (EDCs) (ธ ันวาคม 2014 )
ความรู ้เบองต้นเกี
ื้
ย
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การตระหนัักถึง
ึ ความพยายามอย่่ างต่่ อเนื่่� องของผู้้ �มีีส่่ วนได้้ส่่วนเสีียต่่ อแนวยุุ ทธศาสตร์์
�
ซึ่่งรวมถึึงรััฐบาล องค์์กรระหว่่ างรััฐบาลและภาคประชาสัังคม ชุุ มชนวิิ ทยาศาสตร์์
องค์์กรเอกชนเพื่่� อสาธารณประโยชน์์ สหภาพแรงงาน และหน่่ วยงานด้้านสุุ ขภาพ
1.

เห็็ นด้ ้วยว่่ าความร่่ วมมืือระหว่่ างประเทศเพื่่� อสร้้างความตระหนัักและความเข้้าใจ
และส่่ งเสริิ มการดำำ�เนิิ นการเกี่่� ยวกัับสารเคมีีที่่� รบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ
� ใหม่่ ;
เป็็ นปัั ญหาเชิิ งนโยบายที่่� เกิิ ดขึ้้น

2.

พิิ จ ารณาว่่ าการเผยแพร่่ ข้้อ มูู ลและการสร้้า งความตระหนัักเกี่่� ยวกัับสารเคมีี
ที่่� ร บกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อมีี ความสอดคล้้องกัันเป็็ นอย่่ างยิ่่� ง และการ
ปรัับปรุุ งข้้อมููลที่่� มีี อยู่่� และการเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่� ยวกัับสารเคมีีดังั กล่่ าว เป็็ นสิ่่� งสำำ�คััญ;

3.

ตระหนััก ว่่ ามีีช่่ องว่่ างของความรู้้ � ในปัั จจุุ บัันเกี่่� ยวกัับการได้้รัับและผลกระทบ
ที่่� จะเกิิ ดจากสารเคมีีที่่� รบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ;

4.

ตระหนัักด้ ้วยว่่ าความยากลำำ�บากในปัั จจุุ บัันที่่� บางประเทศต้้องเผชิิ ญอยู่่� ในการ
ระดมทรััพยากรที่่� จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัับการแก้้ปััญหาสารเคมีีที่่� รบกวนการทำำ�งานของ
ต่่ อมไร้้ท่่อ ว่่ าเป็็ นปัั ญหาเชิิ งนโยบาย;

5.

ตั ัดสิิ นใจที่่� จะร่่ วมมืือกัันดำำ�เนิิ นการกัับสารเคมีีที่่� รบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ
โดยมีี ภาพรวมของวััตถุุ ประสงค์์คืื อการเพิ่่� มความตระหนัักและความเข้้า ใจ
ระหว่่ างผู้้ �กำำ�หนดนโยบายและผู้้ �มีีส่่ วนได้้ส่่วนเสีียอื่่� น ๆ;

6.

เชื้้�อเชิิ ญองค์์กรที่่� เข้้าร่่ วมโครงการระหว่่ างองค์ก
์ รเพื่่�อการจััดการสารเคมีี อย่่ าง
เหมาะสม ภายใต้้ภารกิิ จที่่� ต่่างมีี ให้้เป็็ นส่่ วนหนึ่่�งของโครงการในงานนี้้ � เพื่่� อช่่ วย
นำำ� และอำำ� นวยความสะดวกในการดำำ� เนิิ นการร่่ วมกัันเกี่่� ยวกัับสารเคมีี ที่่� ร บกวน
การทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อให้้มีี ความเปิิดเผย โปร่่ งใส และช่่ วยเหลืือกััน โดยสร้้าง
จากกิิ จกรรมที่่� องค์์กรผู้้ เ� ข้้าร่่ วมมีีให้้รวมอยู่่�แนวยุุ ทธศาสตร์์ ที่่� จะ:
(a) ให้้ ข้ ้อ มูู ลที่่� ทัันสมััยและคำำ� แนะนำำ�จ ากผู้้ �เ ชี่่� ยวชาญทางวิิ ทยาศาสตร์์แ ก่่ ผู้้ �
มีีส่่ วนได้้ส่่วนเสีียที่่� เกี่่� ยวข้้องเพื่่� อจุุ ดประสงค์์ในการระบุุ หรืือแนะนำำ�มาตรการ
ที่่� เป็็ นไปได้้ ซึ่่� งอาจนำำ� ไปสู่่�การลดการสััมผััสหรืื อผลกระทบของสารเคมีี ที่่�
รบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ โดยเฉพาะในกลุ่่�มประชากรที่่� เปราะบาง อนึ่่�ง
มีีการปรัับปรุุ งข้้อมููลในรายงานเรื่่� องสถานะทางวิิ ทยาศาสตร์์เกี่่� ยวกัับสารเคมีี
ที่่� รบกวนการทำำ� งานของต่่ อมไร้้ท่่ อ พ.ศ. 2555 ซึ่่� งจััดพิิ มพ์์ร่่ วมกัันโดย
โ ครง การ สิ่่� ง แว ดล้้ อ ม แห่่ ง ส ห ป ร ะ ชา ชา ติิ แ ล ะ อง ค์์ก าร อ นามััย โ ล กให้้
ทัันเหตุุ การณ์์ โดยให้้ความสนใจเป็็ นพิิ เศษกัับความต้้องการของประเทศ
กำำ�ลัังพััฒนาและประเทศที่่� มีี ระบบเศรษฐกิิ จอยู่่�ในช่่ วงเปลี่่� ยนผ่่ าน

(b) สร้้ า งความตระหนัักและอำำ� นวยความสะดวกในการแลกเปลี่่� ยนข้้อ มูู ล
ทางวิิ ทยาศาสตร์์ การเผยแพร่่ ข้อ
้ มููล และการสร้้างเครืือข่่ ายเกี่่� ยวกัับสารเคมีี
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ที่่� รบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ ผ่่ านทางกิิ จกรรมต่่ างๆ ในทุุ กระดับ
ั และการ
�
ใช้้ระบบเคลีียริ่่� งเฮาส์์ของยุุ ทธศาสตร์์นี้้ ;
(c) ให้้การสนัับสนุุ นระหว่่ างประเทศสำำ�หรัับกิิ จกรรมพััฒนาศัักยภาพในประเทศ
ต่่ างๆ โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งประเทศกำำ�ลัังพััฒนาและประเทศที่่� มีี ระบบ
การเปลี่่� ยนแปลงทางเศรษฐกิิ จ เพื่่� อสร้้างข้้อมููลและประเมิิ นประเด็็ นที่่� เกี่่� ยวข้้อง
กัับสารเคมีีรบกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ เพื่่� อสนัับสนุุ นการตััดสิิ นใจ รวมถึง
ึ
การจััดลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คััญของการดำำ�เนิิ นการเพื่่� อลดความเสี่่� ยง;
(d) อำำ� นวยความสะดวกในการสนัับสนุุ นซึ่่� งกัันและกัันในการวิิ จั ย
ั การพััฒนา
กรณีีศึึกษา และคำำ�แนะนำำ�ในการแปลผลการวิิ จัย
ั ให้้เป็็ นการปฏิิ บััติิงานเพื่่� อ
การควบคุุ ม;
7.

รวมถึึงเชื้้�อเชิิ ญองค์์กรที่่� เข้้าร่่ วมโครงการระหว่่ างองค์ก
์ รเพื่่�อการจััดการสาร
เคมีี อย่่ างเหมาะสม เพื่่� อพััฒนาแผนการดำำ�เนิิ นงานสำำ�หรัับการดำำ�เนิิ นการเกี่่� ยวกัับ
สารเคมีี ที่่� ร บกวนการทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อร่่ วมกััน และมีีการปรึึกษาหารืื อกัับ
ผู้้ เ� ข้้าร่่ วมโครงการสำำ�หรัับสำำ�นัักการประชุุ ม ในการพััฒนาและเผยแพร่่ แผ่่ แผนงาน
ต่่ างๆ ในเว็็ บไซต์์ระบบเคลีียริ่่� งเฮาส์์ของยุุ ทธศาสตร์์นี้้ �

8.

� หมดให้้ ก ารสนัับสนุุ น รวมถึึ ง
ขอให้้ผู้้ �มีีส่่ วนได้้ส่่ วนเสีี ยและองค์์ก รที่่� สนใจทั้้ง
ความเชี่่� ยวชาญและทรััพยากรทางการเงิิ นและการสนัับสนุุ นที่่� ไม่่ ใช่่ การเงิิ นอื่่� นๆ
ด้้ว ยความสมััครใจเพื่่� อสร้้า งความร่่ วมมืื อ รวมถึึง การมีีส่่ วนร่่ วมในการพััฒนา
การให้้ข้อ
้ มููล และแนวปฏิิ บััติิที่่�เกี่่� ยวข้้อง

9.

เชื้้�อ เชิิ ญ องค์์ก รที่่� เข้้า ร่่ วมโครงการระหว่่ างองค์์ก รเพื่่� อการจััดการสารเคมีี
อย่่ างเหมาะสม เพื่่� อรายงานการดำำ� เนิิ นการร่่ วมกัันเกี่่� ยวกัับสารเคมีี ที่่� รบกวน
การทำำ�งานของต่่ อมไร้้ท่่อ ความสำำ�เร็็ จ และคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการดำำ�เนิิ นการร่่ วมกััน
� �4
ต่่ อไปเพื่่� อประกอบการพิิ จารณาของการประชุุ มในครั้้งที่่
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� ัดทำำ�ขึ้น
เอกสารฉบัับแปลนี้้ จั
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