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ส ม า ค ม ต่ อ ม ไ ร ้ท่ อ ซ่ึ่� ง ก่่ อ ตั้้� ง ขึ้่ �น เ ม่ื่� อ ปีี 
ค.ศ. 1916 (พ.ศ. 2459) เป็ีนองคก์่รระดับ้โลก่
ท่ี่�เก่่าแก่่ท่ี่�สุุดั ใหญ่่ท่ี่�สุุดั และแข็ึ้งขึ้น้ท่ี่�สุุดัในก่าร 
อุทิี่ศตั้ว้ที่ำางานวิจัย้เก่่�ยวก่บ้เร่�องขึ้องฮอร ์โมื่น
และก่ารปีฏิิบ้ติั้ก่ารดั้านคลินิก่ในเร่� องขึ้อง 
ต่ั้ อ มื่ ไ ร้ ท่ี่ อ  สุ มื่ า ค มื่ น่� ปี ร ะ ก่ อ บ ไ ปี ดั้ว ย 
นก้่วิที่ยาศาสุตั้ร ์แพที่ย ์นก้่ก่ารศก่่ษา พยาบาล 
และนก้่ศ่ก่ษา มื่าก่ก่ว่า 18,000 คนจัาก่ 100 

ก่ว่าปีระเที่ศที่้�วโลก่ สุมื่าชิิก่ขึ้องสุมื่าคมื่ครอบคลุมื่ผู้้ท่้ี่� ม่ื่ความื่สุนใจัในเร่�องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ
หลาก่หลายระดับ้ ตั้้�งแต่ั้ระดับ้พ่ �นฐาน ระดับ้ก่ารปีระยุก่ตั้ ์ไปีจันถึ่งผู้้เ้ช่ิ�ยวชิาญ่ ซ่ึ่�ง 
รวมื่ถึง่ผู้้เ้ช่ิ�ยวชิาญ่ดัา้นผู้ลก่ระที่บที่างสุุขึ้ภาพจัาก่สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs ชิ้�นนำาระดับ้โลก่

สุมื่าชิิก่สุมื่าคมื่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อจัด้ัว่าเป็ีนผู้้บุ้ก่เบิก่ความื่ก่า้วหนา้ที่างวิที่ยาศาสุตั้ร์ในเร่�อง
ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ เน่�องจัาก่เป็ีนก่ลุ่มื่แรก่ท่ี่� พิสุ้จันท์ี่ราบและยอมื่รบ้ว่าสุารเคม่ื่จัาก่ภายนอก่
สุามื่ารถึเขึ้า้ไปีสุรา้งผู้ลก่ระที่บต่ั้อก่ารที่ำางานขึ้องระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อไดั ้สุมื่าคมื่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ 
ไดัจ้ัด้ัก่ารปีระชุิมื่สุาธารณะคร้�งแรก่เร่�อง EDCs ในก่ารปีระชุิมื่ปีระจัำาปีีขึ้องสุมื่าคมื่ท่ี่�
เม่ื่องซึ่านฟรานซิึ่สุโก่ในปีี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) คำาแถึลงที่างวิที่ยาศาสุตั้รค์ร้�งสุำาคญ้่ 
ขึ้องสุมื่าคมื่ในปีี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) เร่�อง EDCs ถ่ึอเป็ีนก่ารที่บที่วนเอก่สุาร 
เก่่�ยวก่บ้ EDCs ท่ี่�ครอบคลุมื่เป็ีนฉบบ้แรก่ ที่้�งยง้ถ่ึอเป็ีนแถึลงก่ารณต่์ั้อสุาธารณะ 
คร้�งแรก่ในปีระเด็ันน่�จัาก่สุง้คมื่ก่ารแพที่ยร์ะหว่างปีระเที่ศก่ระแสุหลก้่ท่ี่�สุำาคญ้่

IPEN เป็ีนเคร่อข่ึ้ายชิ้�นนำาระดับ้โลก่ท่ี่�ม่ื่องคก์่ร
พฒ้นาเอก่ชินก่ว่า 700 องคก์่ร ท่ี่�ที่ำางานอย่้ 
ในปีระเที่ศก่ำาล้งพ้ฒนาและปีระเที่ศช่ิวง 
เปีล่�ยนผู่้านที่างเศรษฐกิ่จัก่ว่า 100 ปีระเที่ศ 
IPEN ที่ำางานเพ่�อสุรา้งและดัำาเนินนโยบายและ

ก่ารปีฏิิบติ้ั้เก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ท่ี่�ปีลอดัภย้เพ่�อคุม้ื่ครองสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษยแ์ละสิุ�งแวดัลอ้มื่  
โดัยที่ำางานผู่้านก่ารสุรา้งศก้่ยภาพใหแ้ก่่องคก์่รสุมื่าชิิก่ท่ี่�ที่ำางานในระดับ้พ่ �นท่ี่� เร่ยนร้จ้ัาก่
งานขึ้องก่น้และก่น้ และที่ำางานระดับ้นานาชิาติั้เพ่�อก่ำาหนดัลำาดับ้ความื่สุำาคญ้่และบรรลุ
นโยบายใหม่ื่ๆ โดัยม่ื่ภารกิ่จัค่อ ที่ำาใหอ้นาคตั้ปีราศจัาก่สุารพิษสุำาหรบ้ทุี่ก่คน  

IPEN เขึ้า้ร่วมื่ก่บ้ก่ระบวนก่าร SAICM เม่ื่�อปีี ค.ศ 2003 (พ.ศ. 2546) และความื่เป็ีน
เคร่อข่ึ้ายระดับ้โลก่เองไดัช่้ิวยก่ารพฒ้นาก่รอบนโยบายระหว่างปีระเที่ศขึ้อง SAICM  
ในช่ิวงเริ�มื่ก่่อตั้้�งเม่ื่�อปีี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) IPEN มุ่ื่งไปีท่ี่�ก่ารผู้ลก้่ดัน้ใหก้่ารพฒ้นา
และก่ารดัำาเนินก่ารตั้ามื่อนุสุญ้่ญ่าก่รุงสุตั้อก่โฮลม์ื่ว่าดัว้ยสุารมื่ลพิษตั้ก่คา้งยาวนาน 
(POPs) ให้ม่ื่ความื่ค่บหนา้ ปัีจัจุับน้ม่ื่ภารกิ่จัรวมื่ไปีถึง่ก่ารสุ่งเสุริมื่ก่ารบริหารจัด้ัก่าร 
สุารเคม่ื่อย่างปีลอดัภย้ผู่้านก่ระบวนก่าร SAICM (ท่ี่�ซ่ึ่�ง องคก์่รสุาธารณปีระโยชิน์ไดัม่้ื่ 
ท่ี่�น้�งในสุำานก้่งาน SAICM) ก่ารขึ้ด้ัขึ้วางก่ารแพร่ก่ระจัายขึ้องสุารโลหะหนก้่พิษ และ 
สุรา้งขึ้บวนก่ารเคล่�อนไหวเพ่�ออนาคตั้ท่ี่�ปีราศจัาก่สุารพิษ

ความคิดริเร่ิมร่วมกนัระหว่างสมาคมต่อมไรท่้อและ 
IPEN เพ่ือสรา้งความตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัสารรบกวน
การทำางานของต่อมไรท่้อ
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สุมื่าคมื่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อและ IPEN ขึ้อขึ้อบคุณความื่ช่ิวยเหล่อในก่ารจัด้ัที่ำาหนง้สุ่อเล่มื่น่�จัาก่
ท่ี่มื่ผู้้เ้ช่ิ�ยวชิาญ่ขึ้อง IPEN ซ่ึ่�งนำาโดัย  ดัร. ม่ื่เร่ยล วต้ั้ตั้ส์ุ (PhD), ดัร. โอลก่า สุปีีแรนสุก่ายา  
(PhD) และ ดัร. โจัเซึ่ฟ ดิัก่น้จิั (PhD) นอก่จัาก่น่� IPEN ขึ้อขึ้อบคุณบุคคลต่ั้อไปีน่� 
ท่ี่�ใหข้ึ้อ้ม้ื่ลต่ั้างๆ ในก่ารจัด้ัที่ำาหนง้สุ่อเล่มื่น่�ดัว้ย ไดัแ้ก่่ ที่าเดัสุเซึ่ อเมื่รา, บ่ยอรน์ บ่เลอร,์  
เฟอรน์น้โดั เบญ่าราโน, อเล็ก่ซึ่านดัรา เคเตั้อร ์โบว,์ จัายากุ่มื่าร ์เชิลาตั้น้, เซึ่เม่ื่ย ก่ารบ่์,  
มื่าเร่ยนน ์ลอยดั-์สุมิื่ธ, ก่วินน ์ล่อองสุ,์ แพมื่ มิื่ลเลอร,์ บสุ้คุที่ ที่น้คค้ และอ่ก่มื่าก่มื่าย
หลายคน

IPEN ขึ้อขึ้อบคุณก่ารสุน้บสุนุนที่างก่ารเงินในก่ารผู้ลิตั้หน้งสุ่อเล่มื่น่�จัาก่ก่าร 
ช่ิวยเหล่อเพ่� อความื่ร่วมื่ม่ื่อในก่ารพ้ฒนาสุาธารณะขึ้องสุว่เดันผู่้านสุมื่าคมื่เพ่� อ 
ก่ารอนุรก้่ษธ์รรมื่ชิาติั้แห่งสุว่เดัน (The Swedish Society for Nature Conservation: 
SSNC) ความื่เห็นในเอก่สุารฉบบ้น่�ไม่ื่ไดัสุ้ะที่อ้นความื่คิดัเห็นที่างก่ารขึ้ององคก์่ร 
ผู้้้ใหทุ้ี่นแห่งใดั รวมื่ถึง่ SSNC หร่อแหล่งทุี่นขึ้องเขึ้า
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คำาปรารภ
ความื่เขึ้า้ใจัที่างวิที่ยาศาสุตั้รเ์ก่่�ยวก่บ้ผู้ลก่ระที่บที่างสุุขึ้ภาพขึ้องสุารรบก่วนก่ารที่ำางาน
ขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ (Endocrine-disrupting chemicals: EDCs) ม่ื่เพิ�มื่มื่าก่ขึ้่ �นในไม่ื่ก่่�ปีีมื่าน่�  
และในปีี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ปีระเด็ันน่�ไดัเ้ขึ้า้สุ่้เวท่ี่นโยบายว่าดัว้ยสุารเคม่ื่ระหว่าง
ปีระเที่ศผู่้านยุที่ธศาสุตั้รก์่ารจัด้ัก่ารสุารเคม่ื่ระหว่างปีระเที่ศ (Strategic Approach to 
International Chemicals Management: SAICM) ตั้ามื่ท่ี่�ระบุในภาคผู้นวก่ I (Annex I)  
SAICM ค่อก่รอบนโยบายขึ้องผู้้ม่้ื่สุ่วนไดัเ้สุ่ยหลายฝ่่ายเพ่�อสุ่งเสุริมื่ก่ารจัด้ัก่ารสุารเคม่ื่ 
ท่ี่� เหมื่าะสุมื่โดัยม่ื่เป้ีาหมื่ายเพ่� อสุร้างความื่มื่้� นใจัว่า ภายในปีี พ.ศ. 2563 (2020)  
ก่ารผู้ลิตั้และก่ารใชิสุ้ารเคม่ื่จัะเป็ีนไปีในที่างท่ี่�ก่่อใหเ้กิ่ดัผู้ลก่ระที่บอน้ไม่ื่พง่ปีระสุงคอ์ย่าง
ม่ื่นย้สุำาคญ้่ต่ั้อสิุ�งแวดัลอ้มื่และสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษยล์ดันอ้ยลง

เพ่�อสุรา้งความื่ตั้ระหนก้่ร้ร้ะดับ้โลก่เก่่�ยวก่บ้สุารรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ  
(EDCs)  สุมื่าคมื่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อและ IPEN จัง่ไดัร่้วมื่ม่ื่อก่น้ผู้ลิตั้และพฒ้นาค่้ม่ื่อ EDCs เล่มื่น่� 
ขึ้่ �นมื่า ค่้ม่ื่อเล่มื่น่�เป็ีนก่ารดั่งเอาจุัดัแข็ึ้งขึ้องแต่ั้ละองคก์่รมื่าแสุดังให้เห็นภาพท่ี่�
ครอบคลุมื่มื่าก่ขึ้่ �นเก่่�ยวก่บ้ความื่เสุ่�ยงต่ั้อก่ารไดัร้บ้สุาร EDCs ที่้�วโลก่และความื่เสุ่�ยง 

ที่างสุุขึ้ภาพ ท่ี่�แต่ั้ละองคก์่รยาก่ท่ี่�จัะที่ำาไดั้โดัยลำาพง้ ผู้้เ้ข่ึ้ยนจัาก่สุมื่าคมื่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ 
ที่ำาในสุ่วนเน่�อหาที่างวิที่ยาศาสุตั้รแ์ละเก่่�ยวก่บ้สุุขึ้ภาพ, IPEN ใหค้วามื่ร้เ้ก่่�ยวก่บ้นโยบาย
ระดับ้โลก่และมุื่มื่มื่องต่ั้างๆ จัาก่ปีระเที่ศก่ำาลง้พฒ้นาและปีระเที่ศช่ิวงเปีล่�ยนผู่้านที่าง
เศรษฐกิ่จั

เราหวง้ว่าก่ารจัด้ัที่ำาและก่ารเผู้ยแพร่ค่้ม่ื่อเล่มื่น่�จัะช่ิวยใหผู้้้ก้่ำาหนดันโยบายระดับ้โลก่ 
ผู้้น้ำารฐ้บาล และองคก์่รสุาธารณปีระโยชินท์ี่้�วโลก่จัะเขึ้า้ใจัด่ัขึ้่ �นว่า สุาร EDCs ค่ออะไร 
และสุาร EDCs ม่ื่ผู้ลก่ระที่บอะไรต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษย ์เราหวง้มื่าก่ไปีก่ว่าน้�นดัว้ยว่า 
ความื่ตั้ระหนก้่ร้ม้ื่าก่ขึ้่ �นจัะที่ำาใหม่้ื่โครงก่ารเสุริมื่สุรา้งความื่ร้เ้ก่่�ยวก่บ้ EDCs มื่าก่ขึ้่ �น จัะ
ม่ื่ก่ารศก่่ษาวิจัย้ใหม่ื่เก่่�ยวก่บ้ผู้ลก่ระที่บขึ้องสุารเคม่ื่เหล่าน่� และจัะสุ่งเสุริมื่ใหเ้กิ่ดัความื่
ร้สุ้่ก่ตั้อ้งก่ารอย่างยิ�งท่ี่�จัะนำาหลก้่ก่ารระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อไปีใชิ้ในก่ารพฒ้นานโยบายและ
มื่าตั้รก่ารเก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs ต่ั้อไปี 

ดัว้ยความื่ปีรารถึนาด่ั

นพ. ริชิารด์ั เจั ซึ่านเท็ี่น ดัร. โอลก่า สุปีีแรนสุก่ายา
ปีระธาน, สุมื่าคมื่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ ปีระธานร่วมื่, IPEN
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  ความื่ร้เ้บ่ �องตั้น้เก่่�ยวก่บ้สุารรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ (EDCs) (ธน้วาคมื่ 2014 ) 1

บทสรุปผูบ้ริหาร
ความื่ร้ท้ี่างวิที่ยาศาสุตั้รเ์ก่่�ยวก่บ้สุารรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ (endocrine- 
disrupting chemicals: EDCs) ไดัเ้พิ�มื่มื่าก่ขึ้่ �นอย่างรวดัเร็วในช่ิวงไม่ื่ก่่�ปีีน่ � ตั้ามื่หลก้่ฐาน
ท่ี่�แสุดังถึ่งผู้ลก่ระที่บขึ้องสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่น่�ต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษย ์ก็่ม่ื่งานเข่ึ้ยนมื่าก่ขึ้่ �น 
ท่ี่� ช่ิ �ให้เห็นว่าก่ารพ่�งพาวิธ่ก่ารที่างวิที่ยาศาสุตั้รแ์บบเดิัมื่เพ่�อปีระเมิื่นผู้ลก่ระที่บขึ้อง 

สุารเคม่ื่ต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษยน์้�นไม่ื่เพ่ยงพอแลว้เม่ื่� อนำามื่าใชิ้ปีระเมิื่นก่บ้สุารเคม่ื่
ก่ลุ่มื่ EDCs และวิธ่ก่ารดัง้ก่ล่าวน้�นอาจัที่ำาให้เกิ่ดันโยบายท่ี่� เป็ีนอน้ตั้รายและเกิ่ดั 
ความื่ผิู้ดัพลาดัไดั้

EDCs ตามคำานิยามของสมาคมต่อมไรท่้อหมายถึง “สารเคมีภายนอก 
(ท่ีไม่ใช่สารธรรมชาติ) หรือสารผสม ท่ีเขา้ไปแทรกแซงการทำางานของ
ฮอร ์โมนในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง” ขณะท่ีฮอร ์โมนก็คือสารเคมีธรรมชาติท่ี
ผลิตขึน้จัากเซลลภ์ายในต่อมไรท่้อท่ีกระจัายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ฮอร ์โมื่นช่ิวยปีระสุานก่ารพ้ฒนาขึ้องแต่ั้ละคนจัาก่เซึ่ลลเ์ด่ัยวท่ี่� ปีฏิิสุนธิแล้วให ้
ก่ลายเป็ีนเซึ่ลลเ์ฉพาะหลายลา้นเซึ่ลลท่์ี่�สุรา้งเล่อดั ก่ระด้ัก่ สุมื่อง และเน่�อเย่�ออ่�นๆ  

ก่ารศ่ก่ษาวิจัย้ที่างช่ิววิที่ยาเป็ีนเวลานานก่ว่าศตั้วรรษไดัพิ้สุ้จันแ์ลว้ว่า ขึ้ณะท่ี่�แต่ั้ละ
เซึ่ลลพ์ฒ้นาไปี ความื่ตั้อ้งก่ารฮอร ์โมื่นท่ี่�เปีล่�ยนไปีขึ้องแต่ั้ละอวย้วะจัะตั้อ้งก่ารปีริมื่าณ
ฮอร์โมื่นท่ี่�เหมื่าะสุมื่ขึ้องเฉพาะเวลาน้�นๆ และความื่ตั้อ้งก่ารฮอร ์โมื่นขึ้องแต่ั้ละอวย้วะ
และเน่�อเย่�อจัะปีรบ้เปีล่�ยนตั้ามื่วงจัรช่ิวิตั้ ฮอร ์โมื่นซ่ึ่�งม่ื่ก่ารไหลเว่ยนดัว้ยความื่เขึ้ม้ื่
ขึ้น้ระดับ้ตั้ำ�าจัะคอยควบคุมื่ก่ารตั้อบสุนองขึ้องร่างก่ายต่ั้อความื่ตั้อ้งก่ารสุารอาหาร 
ท่ี่� ต่ั้างก่น้ (เช่ิน หิว อดัอยาก่ อว้น เป็ีนตั้น้) ฮอร ์โมื่นเป็ีนสิุ�งท่ี่�จัำาเป็ีนอย่างยิ�งสุำาหรบ้ 
ระบบสุ่บพน้ธุ ์และเป็ีนสิุ�งสุำาคญ้่อน้ขึ้าดัไม่ื่ไดัสุ้ำาหรบ้พฒ้นาก่ารตั้ามื่ปีก่ติั้ขึ้องร่างก่าย
และสุมื่อง โดัยภาพรวมื่ระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อน้�นเป็ีนระบบหลก้่ระบบหน่�งในร่างก่ายท่ี่� ม่ื่ 
ก่ารเช่ิ�อมื่โยงก่บ้สิุ�งแวดัลอ้มื่ ที่ำาใหก้่ระบวนก่ารขึ้องร่างก่ายและสุุขึ้ภาพเกิ่ดัก่ารพฒ้นา 
เกิ่ดัก่ารปีรบ้ตั้ว้ และก่ารดัำารงรก้่ษาใหค้งอย่้ หร่อก่ล่าวอ่ก่นย้หน่�งค่อต่ั้อมื่ไรท่้ี่อม่ื่บที่บาที่
สุำาคญ้่ยิ�งท่ี่�จัะก่ำาหนดัคุณภาพช่ิวิตั้ขึ้องคน และม่ื่ฮอร ์โมื่นหลายชินิดัท่ี่�ม่ื่ความื่สุำาคญ้่
อย่างยิ�งท่ี่�ที่ำาใหม่้ื่ช่ิวิตั้อย่้ไดั้

เน่� องดัว้ยระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อม่ื่บที่บาที่อย่างยิ�งในก่ารที่ำางานดัา้นช่ิวภาพและก่ายภาพ 
ท่ี่�สุำาคญ้่ๆ ขึ้องร่างก่าย ความื่บก่พร่องขึ้องระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ ไม่ื่ว่าจัะเกิ่ดัท่ี่�จุัดัไหน จัง่ 
อาจันำาไปีสุ่้โรคและความื่ตั้ายไดั ้ก่ารท่ี่�สุาร EDCs รบก่วนระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อขึ้องร่างก่ายไดั ้ 
ดัง้น้�นก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารน่�จัง่ที่ำาใหก้่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อหลายอย่างรวนขึ้่ �นมื่าไดั้

สุาร EDCs เป็ีนปัีญ่หาระดับ้โลก่และพบไดัแ้พร่หลาย ก่ารไดัร้บ้สุารก่ลุ่มื่น่�เกิ่ดัขึ้่ �นไดั ้
ที่้�งท่ี่�บา้น ท่ี่�ที่ำางาน ท่ี่�ฟารม์ื่ ในอาก่าศท่ี่�เราหายใจั อาหารท่ี่�เรากิ่น และนำ �าท่ี่�เราด่ั�มื่  ในจัำานวน 

สุารเคม่ื่ท่ี่�ผู้ลิตั้ขึ้่ �นนบ้แสุนชินิดั อาจัจัะม่ื่ปีระมื่าณ 1,000 ชินิดัท่ี่�ม่ื่คุณสุมื่บติ้ั้แที่รก่แซึ่ง
ก่ารที่ำางานขึ้องระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อไดั ้ก่ารเฝ้่าระวง้ที่างช่ิวภาพ (ก่ารวด้ัปีริมื่าณสุารเคม่ื่ 
ในขึ้องเหลวและเน่�อเย่�อจัาก่ร่างก่าย) พบว่าเก่่อบทุี่ก่คน (เก่่อบ 100%) ม่ื่ความื่ขึ้ด้ัขึ้อ้ง
ที่างร่างก่ายจัาก่สุารเคม่ื่หน่�งอย่างตั้ามื่ท่ี่�ตั้รวจัวด้ัไดัจ้ัาก่เล่อดั ปัีสุสุาวะ สุายรก่ และ
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เล่อดัท่ี่�อย่้ในสุายรก่  รวมื่ถึง่เน่�อเย่�อขึ้องร่างก่าย เช่ิน เน่�อเย่�อไขึ้มื่น้ (ไขึ้มื่น้) ตั้ว้อย่าง 

สุาร EDCs บางอย่างท่ี่�ร้จ้ัก้่ก่น้ที่้�วไปี ไดัแ้ก่่ ด่ัด่ัท่ี่และยาฆ่่าแมื่ลงอ่�นๆ; bisphenol A (BPA)  
และ phthalate ซ่ึ่�งเป็ีนสุารเคม่ื่ท่ี่�ใชิ้ในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ส์ุำาหรบ้เด็ัก่ ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ถ์ึนอมื่ผิู้ว และ
ภาชินะใสุ่อาหาร; และสุารหน่วงไฟท่ี่�ใชิ้ในเฟอรนิ์เจัอรแ์ละวสุ้ดุัป้ีพ่ �น นอก่จัาก่สุาร EDCs 
ท่ี่� ร้จ้ัก้่ก่น้อย่้แลว้ ยง้ม่ื่สุาร EDCs หร่อสุารเคม่ื่ท่ี่�ตั้อ้งสุงสุย้อ่ก่นบ้ไม่ื่ถึว้นท่ี่�ยง้ไม่ื่เคย 
ผู่้านก่ารที่ดัสุอบ

ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs ท่ี่�ร้จ้ัก้่ก่น้แลว้เกิ่ดัขึ้่ �นค่อนขึ้า้งสุ้งในสุภาพแวดัลอ้มื่ท่ี่�ม่ื่ก่ารปีนเป้ี�อน 

อย่างในท่ี่� ท่ี่� ซ่ึ่� งม่ื่สุารเคม่ื่อุตั้สุาหก่รรมื่ชิะลงสุ่้ดิันและนำ �า แลว้เขึ้า้ไปีอย่้ในจุัลินที่ร่ย ์ 
สุาหร่าย และพ่ชิ และยา้ยเขึ้า้สุ่้อาณาจัก้่รขึ้องสุต้ั้ว ์ เพราะสุต้ั้วกิ์่นพ่ชิ และสุต้ั้ว ์ใหญ่่
ก่ว่ากิ่นสุต้ั้วเ์ล็ก่ก่ว่า สุต้ั้วช์ิ ้�นบนสุุดัขึ้องห่วงโซ่ึ่อาหารรวมื่ถึง่มื่นุษยจ์ัง่ม่ื่สุารเคม่ื่ท่ี่�อย่้ใน 
สิุ�งแวดัลอ้มื่ดัง้ก่ล่าวสุะสุมื่ในเน่�อเย่�อเขึ้ม้ื่ขึ้น้มื่าก่ท่ี่�สุุดั

ม่ื่เหตุั้ผู้ลท่ี่� ด่ัท่ี่�จัะสุงสุย้ว่าก่ารผู้ลิตั้และก่ารใชิ้สุารเคม่ื่มื่าก่ขึ้่ �นม่ื่ความื่เช่ิ�อมื่โยงก่บ้ 

อุบติ้ั้ก่ารณท่์ี่�สุ้งขึ้่ �นในความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ขึ้องเด็ัก่ท่ี่�เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้สุารรบก่วนต่ั้อมื่ไรท่้ี่อในช่ิวง  

20 ปีีท่ี่� ผู่้านมื่า รวมื่ถึ่งปัีญ่หาเก่่�ยวก่บ้ระบบก่ารสุ่บพน้ธุข์ึ้องผู้้ช้ิาย (ภาวะที่องแดัง  
(cryptorchidism), ภาวะร้เปิีดัท่ี่อปัีสุสุาวะตั้ำ�าก่ว่าปีก่ติั้ (hypospadias) และโรคมื่ะเร็ง
อณ้ฑ์ะ (testicular cancer) ภาวะท่ี่�เด็ัก่ผู้้ห้ญิ่งม่ื่ปีระจัำาเด่ัอนเร็วผิู้ดัปีก่ติั้ ตั้ลอดัจันโรค
มื่ะเร็งเม็ื่ดัเล่อดัขึ้าว มื่ะเร็งสุมื่อง และความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ขึ้องระบบปีระสุาที่ (neurobehavioral  
disorders) ในขึ้ณะเด่ัยวก่น้ อุตั้สุาหก่รรมื่ก่ารผู้ลิตั้พลาสุติั้ก่ที่้�วโลก่ไดัเ้พิ�มื่ปีริมื่าณ 
ก่ารผู้ลิตั้จัาก่ 50 ลา้นตั้น้เม่ื่�อช่ิวงก่ลางคริสุตั้ท์ี่ศวรรษท่ี่� 1970 มื่าเป็ีนเก่่อบ 300 ลา้นตั้น้ 
ในปัีจัจุับน้ สุ่วนยอดัขึ้ายขึ้องอุตั้สุาหก่รรมื่เคม่ื่ที่้�งโลก่ก็่พุ่งสุ้งขึ้่ �นอย่างมื่หาศาลจัาก่  
171 พน้ลา้นดัอลลารส์ุหรฐ้ในปีี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) เพิ�มื่เป็ีนก่ว่า 4 ลา้นลา้น 
ดัอลล่ารส์ุหรฐ้ ในปีี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) สุารเคม่ื่ต่ั้างๆ เช่ิน สุาร polychlorinated 
biphenyls (PCBs), BPA, และพาที่าเลตั้ (phthalates) ทุี่ก่วน้น่�ตั้รวจัพบไดัใ้นเซึ่รุ่มื่ ไขึ้มื่น้ 
และเล่อดัจัาก่สุายสุะด่ัอขึ้องมื่นุษยจ์ัาก่ที่้�วโลก่  ความื่จัริงแลว้ความื่คิดัท่ี่�ว่า “ก่ารม่ื่ช่ิวิตั้
ด่ัขึ้่ �นดัว้ยสุารเคม่ื่”  ท่ี่�ก่ลุ่มื่อุตั้สุาหก่รรมื่เคม่ื่นำามื่าเผู้ยแพร่ในช่ิวงคริสุตั้ท์ี่ศวรรษ 1930 
เป็ีนราก่ฐานท่ี่�ที่ำาใหเ้กิ่ดัก่ารเร่งก่ารผู้ลิตั้สุารเคม่ื่ในที่้�วโลก่

ช่ิวงสุองที่ศวรรษท่ี่�ผู่้านมื่า ม่ื่หลก้่ฐานที่างวิที่ยาศาสุตั้รจ์ัาก่งานวิจัย้เชิิงพ่ �นท่ี่�ในเร่�อง 

พน้ธุส์ุต้ั้วป่์ีาต่ั้างๆ  ขึ้อ้ม้ื่ลที่างระบาดัวิที่ยาขึ้องมื่นุษย ์และก่ารวิจัย้ในหอ้งปีฏิิบติ้ั้ก่าร 
จัาก่ก่ารเพาะเน่�อเย่�อและสุต้ั้วต์ั้ว้แบบ ท่ี่�ที่ำาใหเ้ห็นว่าสุาร EDCs ที่ำาใหเ้กิ่ดัก่ารเปีล่�ยนแปีลง
ที่างช่ิวภาพไดัอ้ย่างไร และอาจัที่ำาใหเ้กิ่ดัโรคไดัอ้ย่างไร  อย่างไรก็่ตั้ามื่ นก้่วิที่ยาศาสุตั้ร์
ดัา้นต่ั้อมื่ไรท่้ี่อในปัีจัจุับน้น่�เช่ิ�อว่าจัำาเป็ีนจัะตั้อ้งม่ื่ก่ารเปีล่�ยนวิธ่ก่ารที่ดัสุอบความื่เป็ีนพิษ 
แบบดั้�งเดิัมื่ ความื่เช่ิ�อท่ี่�ย่ดัถ่ึอก่น้มื่าจันทุี่ก่วน้น่�ในก่ารปีระเมิื่นความื่เสุ่�ยงขึ้องสุารเคม่ื่
ค่อ “ความื่เป็ีนพิษเกิ่ดัจัาก่ปีริมื่าณท่ี่� ไดัร้บ้”  เก่ณฑ์วิ์ธ่ก่ารที่ดัสุอบเหล่าน่�ตั้ ้�งอย่้บนฐาน
ความื่คิดัท่ี่�มื่องความื่สุม้ื่พน้ธเ์ป็ีนเชิิงเสุน้ตั้รงธรรมื่ดัาระหว่างปีริมื่าณก่บ้ความื่เป็ีนพิษ 
ก่ล่าวค่อ ปีริมื่าณยิ�งมื่าก่พิษก็่ยิ�งสุ้ง ปีริมื่าณนอ้ยพิษก็่นอ้ย ยุที่ธศาสุตั้รแ์บบน่�นำามื่าใชิ้
ก่ำาหนดัปีริมื่าณขึ้้�นตั้ำ�าขึ้องสุารเคม่ื่ท่ี่�มื่องว่า “ปีลอดัภย้” และก่ารที่ดัลองต่ั้างๆ ก็่มุ่ื่งไปีท่ี่� 
ก่ารก่ำาหนดัเก่ณฑ์ส์ุำาหรบ้ความื่ปีลอดัภย้  ก่ารที่ดัสุอบแบบดั้�งเดิัมื่เป็ีนก่ารที่ดัสุอบ
ใชิสุ้ารเคม่ื่ต่ั้อคร้�งก่บ้สุต้ั้วท่์ี่� โตั้เต็ั้มื่วย้ แลว้ก็่สุรุปีเอาว่าสุารน้�นปีลอดัภย้หาก่ไม่ื่ที่ำาให ้
สุต้ั้วท์ี่ดัลองน้�นเป็ีนมื่ะเร็งหร่อตั้าย
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ก่ารเปีล่�ยนก่ระบวนที่ศ้นข์ึ้องความื่เช่ิ�อท่ี่�ย่ดัถ่ึอก่น้มื่าเป็ีนสิุ�งจัำาเป็ีนเพ่�อจัะไดัป้ีระเมิื่น 

ผู้ลก่ระที่บขึ้องสุาร  EDCs ไดัอ้ย่างเต็ั้มื่ท่ี่�และเพ่�อคุม้ื่ครองสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษย ์ เช่ินเด่ัยวก่บ้ 
ฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้ สุาร EDCs ก็่อย่้รวมื่ก่น้ไปีในร่างก่ายตั้ามื่ก่ารไดัร้บ้สุารจัาก่ 
สุภาพแวดัลอ้มื่อย่างยาวนานหร่อต่ั้อเน่�อง สุาร EDCs ยง้เหม่ื่อนฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้
ดัว้ยค่อ ม่ื่ผู้ลต่ั้อก่ารควบคุมื่ก่ารที่ำางานขึ้องร่างก่ายไดัใ้นปีริมื่าณท่ี่�ตั้ำ�ามื่าก่ๆ (โดัยปีก่ติั้ 
ค่อ ระดับ้ตั้้�งแต่ั้หน่�งสุ่วนต่ั้อลา้นลา้นสุ่วนจันถึง่หน่�งสุ่วนต่ั้อพน้ลา้นสุ่วน) แนวความื่คิดัน่� 
ม่ื่ความื่สุำาคญ้่อย่างยิ�งเม่ื่�อคำาน่งถึ่งก่ารรบ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่น่�เริ�มื่ตั้้�งแต่ั้ยง้เป็ีนตั้ว้อ่อน 
อย่้ในครรภแ์ละรบ้ต่ั้อเน่�องไปีไดัต้ั้ลอดัวฏ้ิจัก้่รขึ้องช่ิวิตั้ ก่ารที่ดัสุอบแนวใหม่ื่น่�จัง่จัำาเป็ีน
ท่ี่�จัะตั้อ้งสุะที่อ้นใหเ้ห็นความื่จัริงท่ี่�ว่า ก่ลุ่มื่สุารเคม่ื่  EDCs ม่ื่ผู้ลก่ระที่บต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้อง
มื่นุษย ์แมื่ว่้าในช่ิวิตั้ปีระจัำาวน้แต่ั้ละวน้จัะไดัร้บ้สุารเคม่ื่ดัง้ก่ล่าวในระดับ้ตั้ำ�าเพ่ยงใดั 
ก็่ตั้ามื่

แที่นท่ี่�จัะใชิวิ้ธ่ก่ารที่ดัสุอบที่างพิษวิที่ยาแบบเก่่าจัาก่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเพ่ยงคร้�งเด่ัยว  
แนวก่ารตั้อบสุนองต่ั้อหน่วยปีริมื่าณท่ี่�ไดัร้บ้โดัยใชิสุ้ารเคม่ื่บริสุุที่ธิ � ขึ้ ้�นตั้อนก่ารปีระเมิื่น
ความื่เสุ่�ยงแบบใหม่ื่น้�นจัำาเป็ีนตั้อ้งจัำาลองสิุ�งท่ี่� เกิ่ดัขึ้่ �นในธรรมื่ชิาติั้ให้ใก่ลเ้ค่ยงท่ี่� สุุดั 

นบัเป็็นเร่ืองท่ีมีเหตุผลน่าเช่ืื่อถืืออย่างย่ิงในการท่ีจะตั�งขอ้สงสยัว่า การผลิตและ 

การใชื่ส้ารเคมีท่ีมีมากข้ �นเร่ือยๆ ในระยะย่ีสิบปี็ท่ีผ่านมานี� เป็็นปั็จจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ ์
โดยตรงกบัการเพ่ิมข้ �นอย่างต่อเน่ืองของโรคและความผิดป็กติในเด็ก รวมถืง้ 
โรคและปั็ญหาเก่ียวกบัระบบสืบพนัธุ์ข์องผูช้ื่าย (เช่ื่น ภาวะอณัฑะไม่ลงถุืง หรือท่ี
เรียกกนัว่า “โรคทองแดง” (Cryptorchildsm) ภาวะรูเปิ็ดท่อปั็สสาวะตำ่ากว่าป็กติ  
(Hypospadia) และโรคมะเร็งอณัฑะ (testicular cancer)) ภาวะท่ีเด็กผูห้ญิงมีป็ระจำา
เดือนเร็วผิดป็กติ ตลอดจนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งสมอง และโรคพฤติกรรม
ทางป็ระสาทผิดป็กติ
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แที่นท่ี่�จัะใชิ้สุารเคม่ื่บริสุุที่ธิ �ในก่ารที่ดัลอง เราตั้อ้งก่ารร้ผู้้ลก่ระที่บขึ้องก่ารไดัร้บ้ 
สุารเคม่ื่หลายชินิดัร่วมื่ก่น้หร่อสุารเคม่ื่ผู้สุมื่ เรายง้จัำาเป็ีนตั้อ้งรบ้ร้ด้ัว้ยว่าแต่ั้ละวย้ขึ้อง
ช่ิวิตั้จัะม่ื่ความื่เปีราะบางเป็ีนพิเศษต่ั้อก่ารไดัร้บ้หร่อสุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs โดัยเฉพาะอย่างยิ�ง 
ช่ิวงระยะเริ�มื่ตั้น้ขึ้องพฒ้นาก่าร ดัง้น้�นก่ารที่ดัสุอบผู้ลขึ้องสุาร EDCs ก่บ้ก่ลุ่มื่ผู้้้ใหญ่่  
ซ่ึ่�งเป็ีนบรรที่ด้ัฐานในก่ารปีระเมิื่นความื่เสุ่�ยงแบบดั้�งเดิัมื่น้�นอาจัไม่ื่สุามื่ารถึนำาผู้ลมื่า
เท่ี่ยบเค่ยงก่บ้ก่ารไดัร้บ้สุารขึ้องตั้ว้อ่อนหร่อที่ารก่ในครรภ ์ไดั้
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1. สถาบนัวิทยาศาสตรแ์ละ
สุขภาพหลกัตอกยำา้ความผงั
วลเร่ืองสารเคมีกลุ่ม EDCS 
ความื่ก่า้วหนา้อย่างม่ื่นย้สุำาคญ้่ในก่ารวิจัย้สุารเคม่ื่ท่ี่�รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ  
หร่อ EDCs ท่ี่�ม่ื่ต่ั้อสุุขึ้ภาพ ที่ำาใหเ้กิ่ดัความื่วิตั้ก่ก่ง้วลมื่าก่ขึ้่ �นในหม่้ื่องคก์่รดัา้นวิที่ยาศาสุตั้ร์
และสุุขึ้ภาพนานาชิาติั้จัำานวนหน่�งเม่ื่�อไม่ื่ก่่� ปีีมื่าน่� สุมื่าคมื่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อเป็ีนองคก์่รแรก่ 

ท่ี่�แสุดังจุัดัย่นต่ั้อสุาธารณะเก่่�ยวก่บ้ฐานะที่างวิที่ยาศาสุตั้รข์ึ้องสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่  EDCs   
โดัยก่ารต่ั้พิมื่พค์ำาแถึลงดัา้นวิที่ยาศาสุตั้รข์ึ้อง EDCs ในปีี ค.ศ. 2009  (พ.ศ. 2552) (1) 
 ในเวลาน้�น สุมื่าชิิก่ขึ้องสุมื่าคมื่ไดัเ้นน้ยำ �าว่าม่ื่หลก้่ฐานมื่าก่เพ่ยงพอท่ี่�จัะสุรุปีไดัว่้า ก่ลุ่มื่สุาร
เคม่ื่ EDCs เป็ีนอน้ตั้รายต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องปีระชิาชิน ต่ั้อมื่าในปีี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)  
สุมื่าคมื่ไดัม่้ื่แถึลงก่ารณเ์ร่�องหลก้่ก่ารเก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่  EDCs และก่ารคุม้ื่ครอง
สุุขึ้ภาพขึ้องสุาธารณชิน ต่ั้อดัว้ยก่ารสุ่งจัดัหมื่ายไปียง้คณะก่รรมื่าธิก่ารสุหภาพยุโรปี 
(European Commission) ในเด่ัอนม่ื่นาคมื่ ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) และเลขึ้าธิก่าร 
SAICM ในเด่ัอนมิื่ถุึนายนขึ้องปีีเด่ัยวก่น้ เพ่�อขึ้อให้ม่ื่ก่ารสุนบ้สุนุนก่ารปีฏิิบติ้ั้ก่ารบน 
พ่ �นฐานที่างวิที่ยาศาสุตั้รเ์ก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs เพ่�อสุรา้งก่ารตั้ระหนก้่ร้แ้ละ 
ความื่เขึ้า้ใจัเก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs ใหม้ื่าก่ขึ้่ �น

นบ้แต่ั้สุมื่าคมื่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อไดัอ้อก่แถึลงก่ารณเ์ปิีดัตั้ว้คร้�งแรก่ในปีี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) 
จัำานวนสุมื่าคมื่ที่างก่ารแพที่ยท่์ี่�ออก่มื่าแสุดังความื่ห่วงใยเก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs  
ในที่้�วโลก่ก็่เพิ�มื่มื่าก่ขึ้่ �นควบค่้ไปีก่บ้งานที่บที่วนก่ารศ่ก่ษาท่ี่� เผู้ยให้เห็นถึ่งผู้ลดัา้นลบ 
ขึ้องสุาร EDCs ในก่ารรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่น  ในปีระเที่ศสุหรฐ้อเมื่ริก่า 
สุมื่าคมื่ก่ารแพที่ยอ์เมื่ริก่น้ (American Medical Association) ซ่ึ่�งเป็ีนองคก์่รวิชิาช่ิพ 
ที่างก่ารแพที่ยท่์ี่� ใหญ่่ท่ี่� สุุดัขึ้องปีระเที่ศ ไดั้นำาเอานโยบายหน่� งมื่าใชิ้ ในเด่ัอน
พฤศจิัก่ายน ค.ศ.2009 (พ.ศ. 2552) (ค่อ D-135.982, ระเบ่ยบว่าดัว้ยสุารเคม่ื่ท่ี่�รบก่วน 
ก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ) โดัยเร่ยก่รอ้งให้ม่ื่ก่ารปีรบ้ปีรุงก่ฎระเบ่ยบก่ารควบคุมื่ 
สุาร EDCs ให้อย่้บนพ่ �นฐานขึ้อง “ขึ้อ้ม้ื่ลท่ี่� ครอบคลุมื่ที่้�งก่ารไดัร้บ้สุารเคม่ื่ระดับ้
ตั้ำ�าและระดับ้สุ้ง”* ในเด่ัอนเด่ัยวก่น้ สุมื่าคมื่สุาธารณสุุขึ้อเมื่ริก่า† เร่ยก่ร้องให้ใชิ ้ 
“หลก้่ก่ารป้ีองก่น้ไวก่้่อนเพ่�อลดัปีระชิาก่รอเมื่ริก่น้ท่ี่�่ตั้อ้งสุม้ื่ผู้สุ้สุารรบก่วนก่ารที่ำางาน
ขึ้องต่ั้อมื่ไร้ท่ี่อ”  สุ่วนสุมื่าคมื่เคม่ื่อเมื่ริก่น้ก็่ไดัอ้อก่แถึลงก่ารณน์โยบายปีระจัำาปีี 
ค.ศ. 2012 - 2015 (พ.ศ. 2555 – 2558) ว่าดัว้ยก่ารที่ดัสุอบก่ารรบก่วนก่ารที่ำางาน 

* 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

1. สถาบนัวิทยาศาสตรแ์ละ
สุขภาพหลกัตอกยำา้ความกงัวล 
เร่ืองสารเคมีกลุ่ม EDCS
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ขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ* โดัยเสุนอแนะให้ม่ื่ก่ารขึ้ยายก่ารให้ก่ารศ่ก่ษาและก่ารวิจัย้ ปีรบ้ปีรุง 
วิธ่ก่ารที่ดัสุอบใหท้ี่น้สุมื่ย้ รวมื่ที่้�งพฒ้นาที่างเล่อก่อ่�นๆ ท่ี่�ปีลอดัภย้ก่ว่า EDCs

องคก์่รสุาธารณสุุขึ้ระดับ้นานาชิาติั้และระดับ้โลก่จัำานวนหน่�งต่ั้างก็่เร่ยก่รอ้งให้ม่ื่
ก่ารปีรบ้ปีรุงนโยบายเก่่�ยวก่บ้สุาร EDCs เช่ินเด่ัยวก่น้ ในเด่ัอนกุ่มื่ภาพน้ธ ์ค.ศ. 2013 
(พ.ศ. 2556) องคก์่ารอนามื่ย้โลก่ (World Health Organization: WHO) และโครงก่าร
สิุ�งแวดัลอ้มื่แห่งสุหปีระชิาชิาติั้ (United Nations Environment Programme: UNEP)  
ไดัร่้วมื่ก่น้เผู้ยแพร่รายงานสุถึานก่ารณด์ัา้นวิที่ยาศาสุตั้รข์ึ้องสุาร EDCs ปีี ค.ศ. 2012 
(พ.ศ. 2555)† (2) รายงานน่�ไดัสุ้รุปีสุาระสุำาคญ้่ขึ้องความื่เขึ้า้ใจัในปัีจัจุับน้เก่่�ยวก่บ้ 
สุาร EDCs และผู้ลก่ระที่บต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษยแ์ละ ไดั้แนะนำาให้ปีร้บปีรุงก่าร
ที่ดัสุอบและลดัก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs นอก่จัาก่น่�ในปีี ค.ศ.  2013 (พ.ศ. 2556) สุถึาบน้ 
ก่ารศก่่ษานานาชิาติั้ช่ิ�อ Collegium Rammazzini ขึ้องผู้้เ้ช่ิ�ยวชิาญ่ดัา้นอาช่ิวอนามื่ย้และ
อนามื่ย้สิุ�งแวดัลอ้มื่ท่ี่�ม่ื่ช่ิ�อเสุ่ยงไดัอ้อก่แถึลงก่ารณเ์ก่่�ยวก่บ้สุาร EDCs ต่ั้อสุหภาพยุโรปี‡  
เร่ยก่ร้องให้ขึ้ยายขึ้อบเขึ้ตั้ขึ้องก่ฎหมื่าย REACH (Registration, Evaluation,  
Authorization and Restriction of Chemicals) ค่อก่ฎหมื่ายว่าดัว้ยก่ารจัดัที่ะเบ่ยน  
ก่ารปีระเมิื่น ก่ารอนุญ่าตั้ และก่ารจัำาก่ด้ัก่ารใชิสุ้ารเคม่ื่ขึ้องสุหภาพยุโรปี และรวมื่เร่�อง
ปีระเมิื่นหลก้่ฐานที่างวิที่ยาศาสุตั้รท์ี่้�งหมื่ดัเขึ้า้มื่ามื่าก่ขึ้่ �นในขึ้่ �นก่ารตั้ด้ัสิุนใจัก่ำาก่บ้ด้ัแล  
และในปีี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) เช่ินก่น้นก้่วิที่ยาศาสุตั้รอิ์สุระก่ลุ่มื่ใหญ่่ร่วมื่ก่น้ 
ออก่ปีฏิิญ่ญ่าเบอรเ์ลยม์ื่อนตั้ ์ (Berlaymont Declaration) แสุดังความื่ห่วงใยเร่�อง 
สุาร EDCs และเร่ยก่รอ้งใหค้ณะก่รรมื่าธิก่ารสุหภาพยุโรปีปีรบ้ปีรุงก่ฎระเบ่ยบในก่าร
ควบคุมื่สุารเหล่าน่�§ ปีฏิิญ่ญ่าฉบบ้น่�ม่ื่นก้่วิที่ยาศาสุตั้รร่์วมื่ลงนามื่เก่่อบ 100 คน จัาก่  
19  ปีระเที่ศ รวมื่ถึง่ ชิิล่ จ่ัน สุาธารณะรฐ้ เช็ิก่ แมื่ก่ซิึ่โก่ แอฟริก่าใตั้ ้และปีระเที่ศสุมื่าชิิก่
แห่งสุหภาพยุโรปีอ่ก่หลายปีระเที่ศ

ตั้ว้อย่างขึ้า้งตั้น้เป็ีนรายละเอ่ยดัคร่าวๆ และยง้ไม่ื่ไดัร้วมื่เอาแถึลงก่ารณท่์ี่�ออก่โดัย
แพที่ยสุมื่าคมื่ขึ้นาดัใหญ่่ต่ั้างๆ ท่ี่�ก่ล่าวถึ่งสุาร EDCs ในบริบที่ขึ้องสุารเคม่ื่เป็ีนพิษ 
ในระดับ้จัก้่รวาลท่ี่�ก่วา้งออก่ไปี  ในเด่ัอนตุั้ลาคมื่ ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)  วิที่ยาลย้ 
สุ้ติั้นร่เวชิศาสุตั้รข์ึ้องอเมื่ริก่า (the American College of Obstetrics and Gynecology)  
และสุมื่าคมื่เวชิศาสุตั้รก์่ารเจัริญ่พน้ธุข์ึ้องอเมื่ริก่า (The American Society of  
Reproductive Medicine) ไดัอ้อก่แถึลงก่ารณค์วามื่เห็นร่วมื่ขึ้องคณะก่รรมื่ก่ารสุอง
สุถึาบน้ “เร่ยก่รอ้งให้ม่ื่ปีฏิิบติ้ั้ก่ารโดัยที่น้ท่ี่เพ่�อบ่งช่ิ �และลดัความื่เสุ่�ยงจัาก่ก่ารไดั้
รบ้สุารในสิุ�งแวดัลอ้มื่ท่ี่� ม่ื่พิษ”¶ (3) ราชิวิที่ยาลย้สุ้ติั้ศาสุตั้รแ์ละนร่เวชิศาสุตั้รแ์ห่ง 
สุหราชิอาณาจัก้่ร (The British Royal College of Obstetrics and Gynaecology)  

* 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



  ความื่ร้เ้บ่ �องตั้น้เก่่�ยวก่บ้สุารรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ (EDCs) (ธน้วาคมื่ 2014 ) 7

ไดัอ้อก่รายงานเร่�องผู้ลก่ระที่บดัา้นวิที่ยาศาสุตั้รเ์ก่่�ยวก่บ้ก่ารไดัร้บ้สุารเคม่ื่ระหว่างก่าร
ตั้้�งครรภ ์ค.ศ. 2013* “เพ่�อบอก่สุตั้ร่ท่ี่�ก่ำาลง้ตั้้�งครรภห์ร่ออย่้ในช่ิวงใหน้มื่ล้ก่ใหท้ี่ราบ 
แหล่งท่ี่�มื่าและเสุน้ที่างขึ้องก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่เพ่�อพวก่เธอจัะไดัห้าวิธ่ลดัอน้ตั้รายท่ี่� 
อาจัจัะเกิ่ดัขึ้่ �นก่บ้ล้ก่ในครรภ ์ไดัเ้หมื่าะสุมื่” (4) สุุดัที่า้ยค่อ ท่ี่�ปีระชุิมื่นานาชิาติั้ว่าดัว้ย 
สุุขึ้ภาพและสิุ� งแวดัลอ้มื่ขึ้องเด็ัก่ไดัอ้อก่แถึลงก่ารณเ์ยร้ซึ่าเลมื่ ค.ศ.2013† เร่� อง  
“พน้ธสุญ้่ญ่าเพ่�อก่ารปีก่ป้ีองสุุขึ้ภาพขึ้องเด็ัก่จัาก่อน้ตั้รายที่างสิุ�งแวดัลอ้มื่” 

ในขึ้ณะท่ี่� ชุิมื่ชินวิที่ยาศาสุตั้รแ์ละก่ารแพที่ยร์ะดับ้โลก่ยง้คงแสุดังความื่ห่วงใยอย่าง
ต่ั้อเน่�องเก่่�ยวก่บ้สุาร EDCs และผู้ลก่ระที่บท่ี่�อน้ตั้รายต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษย ์นโยบาย
สุาธารณะต่ั้างๆ จัง่ควรตั้้�งอย่้บนหลก้่ฐานที่างวิที่ยาศาสุตั้รท่์ี่�ม่ื่อย่้ล่าสุุดั

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

สมาคมเคมีอเมริกนัก็ไดอ้อกแถลงการณน์โยบายประจัำาปี ค.ศ. 2012 - 2015 (พ.ศ. 
2555 – 2558) ว่าดว้ยการทดสอบการรบกวนการทำางานของต่อมไรท่้อโดยเสนอแนะ
ใหมี้การขยายการใหก้ารศกึษาและการวิจัยั ปรบัปรุงวิธีการทดสอบใหท้นัสมยั  
รวมท ัง้พฒันาทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีปลอดภยักว่า EDCs
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I. ขอ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกบัระบบต่อมไรท่้อของมนุษย ์
ระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อปีระก่อบดัว้ยก่ลุ่มื่ขึ้องต่ั้อมื่ต่ั้างๆ ท่ี่�ก่ระจัายอย่้ที่้� วร่างก่ายมื่นุษย ์ 
(ภาพท่ี่�  1) แต่ั้ละต่ั้อมื่ผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นหน่�งชินิดัหร่อมื่าก่ก่ว่าน้�น ฮอร ์โมื่นค่อสุารเคม่ื่
ธรรมื่ชิาติั้ท่ี่�ผู้ลิตั้โดัยเซึ่ลลจ์ัำานวนมื่าก่ภายในต่ั้อมื่แต่ั้ละต่ั้อมื่ และเม่ื่�อถ้ึก่ปีล่อยออก่มื่า 
สุ่้ระบบไหลเว่ยนขึ้องเล่อดั ฮอร ์โมื่นก็่จัะเดิันที่างผู่้านไปีตั้ามื่ก่ระแสุเล่อดัจันก่ระที่้�ง
ถึง่เน่�อเย่�อหร่ออวย้วะเป้ีาหมื่าย ณ จุัดัน้�น ฮอร ์โมื่นจัะไปีเช่ิ�อมื่ก่บ้จุัดัรบ้เฉพาะต่ั้างๆ 
แลว้ก่ระตุั้น้ก่ารตั้อบสุนอง เช่ิน ก่ารผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นอ่ก่ชินิดัหน่�ง ก่ารเปีล่�ยนแปีลงใน
ก่ระบวนก่ารเผู้าผู้ลาญ่อาหาร (metabolism)  ก่ารตั้อบสุนองที่างพฤติั้ก่รรมื่หน่�งๆ หร่อ
ก่ารตั้อบสุนองดัา้นอ่�นๆ จัะขึ้่ �นอย่้ก่บ้ชินิดัฮอร ์โมื่นแต่ั้ละอย่างและอวย้วะท่ี่�เป็ีนเป้ีาหมื่าย 
ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อบางต่ั้อมื่ผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นชินิดัเด่ัยว ในขึ้ณะท่ี่�บางต่ั้อมื่ผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นหลายชินิดั 
(ตั้ารางท่ี่� 1) ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน ต่ั้อมื่พาราไที่รอยดัจ์ัะผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นเด่ั�ยวอย่างท่ี่�ร้จ้ัก้่ก่น้ ค่อ
ฮอร ์โมื่นพาราไที่รอยดั ์แต่ั้ต่ั้อมื่พิท้ี่อิที่าร่หร่อต่ั้อมื่ใตั้สุ้มื่องผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นแปีดัชินิดัหร่อ 
มื่าก่ก่ว่าน้�น ซ่ึ่�งรวมื่ถึง่โพรแลก่ติั้นและโก่รที่ฮอร ์โมื่น (ฮอร ์โมื่นท่ี่�สุรา้งก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้) 
โพรแลก่ติั้นม่ื่สุ่วนเก่่�ยวขึ้อ้งในก่ารผู้ลิตั้นำ �านมื่ ฮอร ์โมื่นตั้ว้น่�จัะถ้ึก่สุง้เคราะหแ์ละปีล่อย 
ออก่มื่าจัาก่ต่ั้อมื่ใตั้สุ้มื่องขึ้องสุตั้ร่ในช่ิวงท่ี่�ก่ำาลง้ใหน้ำ �านมื่เด็ัก่ที่ารก่เท่ี่าน้�น 

ในที่างก่ลบ้ก่น้ โก่รที่ฮอร ์โมื่นจัะถ้ึก่สุง้เคราะหข์ึ้่ �นตั้ลอดัช่ิวิตั้ เน่�องจัาก่ม่ื่ความื่สุำาคญ้่
ต่ั้อก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้และพฒ้นาก่ารในวย้เด็ัก่และก่ารสุรา้งและซ่ึ่อมื่แซึ่มื่ก่ลา้มื่เน่�อและ
โครงก่ระด้ัก่สุำาหรบ้วย้ผู้้้ใหญ่่ ความื่โดัดัเด่ันอ่ก่ปีระก่ารขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อก็่ค่อ ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ
บางชินิดัยง้ม่ื่หนา้ท่ี่�อ่�นท่ี่� ไม่ื่ใช่ิลก้่ษณะหนา้ท่ี่�ขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อดัว้ย ตั้บ้อ่อนเป็ีนตั้ว้อย่าง 

ท่ี่� ด่ัในเร่�องน่� ตั้บ้อ่อนม่ื่หนา้ท่ี่�ผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นอินซ้ึ่ลินท่ี่� ไหลเว่ยนในก่ระแสุเล่อดัและเป็ีน 

ตั้ว้ควบคุมื่ระดับ้นำ �าตั้าลในเล่อดัให้ปีก่ติั้ และยง้ผู้ลิตั้เอนไซึ่มื่ช่์ิวยย่อยอาหารท่ี่�จัะสุ่ง 
ตั้รงไปียง้ระบบย่อยอาหาร ซ่ึ่�งเป็ีนสุ่วนท่ี่� ไม่ื่ไดัอ้ย่้ในระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อเพราะเอนไซึ่มื่ ์
เหล่าน่�ไม่ื่ไดัถ้้ึก่ปีล่อยเขึ้า้ไปีสุ่้ก่ระแสุเล่อดั เป็ีนท่ี่�ชิด้ัเจันว่าระบบและหนา้ท่ี่�ขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ
ม่ื่ความื่ซึ่บ้ซึ่อ้นและหลาก่หลายอย่างยิ�ง โดัยต่ั้อมื่แต่ั้ละต่ั้อมื่และฮอร ์โมื่นแต่ั้ละตั้ว้ต่ั้างม่ื่
บที่บาที่พิเศษเฉพาะต่ั้อสุุขึ้ภาพและก่ารม่ื่ช่ิวิตั้ท่ี่�ด่ั 

ตั้ว้อย่างตั้ามื่ท่ี่�ก่ล่าวมื่าและขึ้อ้ม้ื่ลเพิ�มื่เติั้มื่ตั้ามื่ตั้ารางท่ี่� 1 เป็ีนก่ารเนน้ใหเ้ห็นความื่สุำาคญ้่
ขึ้องระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ ระบบน่�จัำาเป็ีนอย่างยิ�งต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษย ์ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อและฮอร ์โมื่น
ท่ี่�ต่ั้อมื่เหล่าน่�ผู้ลิตั้ออก่มื่าน้�นช่ิวยที่ำาใหร่้างก่ายสุามื่ารถึปีรบ้ตั้ว้เขึ้า้ก่บ้ก่ารเปีล่�ยนแปีลง
ที่างสิุ�งแวดัลอ้มื่ ที่ำาใหร้ะบบก่ารเผู้าผู้ลาญ่สุามื่ารถึปีรบ้เปีล่�ยนก่ารที่ำางานเพ่�อตั้อบสุนอง
ต่ั้อความื่ตั้อ้งก่ารที่างโภชินาก่ารท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้ (เช่ิน ความื่หิวโหย ก่ารอดัอาหาร ความื่อว้น  
เป็ีนตั้น้) ฮอร ์โมื่นและต่ั้อมื่ไรท่้ี่อยง้ม่ื่ความื่จัำาเป็ีนต่ั้อระบบสุ่บพน้ธุแ์ละม่ื่ความื่สุำาคญ้่ 
ต่ั้อก่ารพฒ้นาที่างร่างก่ายและสุมื่องดัว้ย ดัง้น้�นโดัยภาพรวมื่แลว้ ระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ

2. ทำาความรูจ้ักัระบบต่อมไรท่้อ 
ของมนุษยแ์ละสารเคมีกลุ่ม  
EDCS



ก็่ค่อหน่�งในระบบเช่ิ�อมื่ปีระสุานหลก้่ขึ้องร่างก่ายก่บ้สิุ�งแวดัลอ้มื่ เพ่�อก่่อให้เกิ่ดัก่าร 
เจัริญ่เติั้บโตั้ ก่ารปีรบ้ตั้ว้ และก่ารด้ัแลรก้่ษาสุุขึ้ภาพและก่ระบวนก่ารต่ั้างๆ ขึ้องร่างก่าย

เน่�องจัาก่บที่บาที่อน้สุำาคญ้่ยิ�งขึ้องระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อต่ั้อก่ารที่ำางานท่ี่�สุำาคญ้่มื่าก่หลายอย่าง 
ที่้�งที่างช่ิววิที่ยาและสุร่รวิที่ยา ความื่บก่พร่องใดัๆ ท่ี่�เกิ่ดัก่บ้ระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อสุ่วนใดัก็่ตั้ามื่
จัง่สุามื่ารถึที่ำาใหเ้กิ่ดัโรคภย้ไขึ้เ้จ็ับหร่อก่ระที่้�งก่ารเสุ่ยช่ิวิตั้ไดั ้ตั้ว้อย่างเช่ินโรคเบาหวาน
ท่ี่� เกิ่ดัจัาก่ความื่บก่พร่องในก่ารหล้�งหร่อก่ารที่ำางานขึ้องสุารอินซ้ึ่ลิน คนท่ี่� เป็ีนโรค 
เบาหวานแบบท่ี่�หน่�ง (type I diabetes) ค่อโรคเบาหวานชินิดัท่ี่�ตั้อ้งใชิอิ้นซ้ึ่ลินหร่อ 
โรคเบาหวานในเด็ัก่ หาก่ขึ้าดัอินซ้ึ่ลินที่ดัแที่นก็่จัะเสุ่ยช่ิวิตั้ลงไดั ้ ฮอร ์โมื่นอล้ดัอสุเตั้อโรน 
(Aldosterone) ก็่สุำาคญ้่มื่าก่ก่บ้ช่ิวิตั้เช่ินก่น้ และโรคเก่่�ยวก่บ้ต่ั้อมื่หมื่วก่ไตั้ท่ี่�สุ่งผู้ลก่ระที่บ 
ต่ั้อก่ารที่ำางานขึ้องอล้ดัอสุเตั้อโรนก็่สุามื่ารถึที่ำาให้เสุ่ยช่ิวิตั้ไดั ้ บ่อยคร้�งท่ี่�ก่ารหล้�ง
ฮอร ์โมื่นมื่าก่หร่อนอ้ยเกิ่นไปี เช่ินฮอร ์โมื่นไที่รอยดัม่์ื่ผู้ลรบก่วนระบบก่ารเผู้าผู้ลาญ่และ 
ก่ารเปีล่�ยนแปีลงที่างสุร่ระและระบบปีระสุาที่ในหลายลก้่ษณะ ที่้�งน่�เน่�องจัาก่ไที่รอยดั์
ฮอร ์โมื่นม่ื่บที่บาที่สุำาคญ้่ต่ั้อระบบเผู้าผู้ลาญ่ขึ้องเซึ่ลลท่์ี่� เกิ่ดัขึ้่ �นในแต่ั้ละวน้ รวมื่ถึ่ง 
ก่ารที่ำางานขึ้องสุมื่อง ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ขึ้องฮอร ์โมื่นในร้ปีแบบอ่�นๆ ยง้รวมื่ถึง่ภาวะก่าร
ม่ื่บุตั้รยาก่ ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ดัา้นก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้ ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ดัา้นก่ารนอน ตั้ลอดัจัน
โรคเร่ �อรง้และโรครา้ยแรงจัำานวนมื่าก่ ดัง้น้�นฮอร ์โมื่นจัาก่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อตั้อ้งหล้�งออก่มื่า 
ในปีริมื่าณท่ี่� เหมื่าะสุมื่ และต่ั้อมื่ไรท่้ี่อตั้อ้งสุามื่ารถึปีรบ้ก่ารหล้�งขึ้องฮอร ์โมื่นเพ่�อ 
ตั้อบสุนองต่ั้อสิุ�งแวดัลอ้มื่ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี จัง่ที่ำาใหช่้ิวิตั้ม่ื่สุุขึ้ภาพด่ัไดั ้
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ตารางท่ี 1 ต่อมไรท่้อท่ีสำาคญัของร่างกาย

ต่อมไรท่้อ
ตำาแหน่งใน
ร่างกาย

ฮอร ์โมนสำาคญั
ท่ีหล ั่งจากต่อม ผลกระทบทั่วไป็

ต่ั้อมื่ใตั้สุ้มื่อง

(Pituitary)

อย่้ใตั้สุ้มื่อง และ
อย่้เหน่อเพดัาน
ปีาก่

1. โก่รที่ฮอร ์โมื่น
2. ท่ี่เอสุเอชิ (TSH)
3. เอท่ี่ซ่ึ่เอชิ (ACTH)
4. แอลเอชิ (LH)
5. เอฟเอสุเอชิ (FSH)
6. โพรแลก่ติั้น (Prolactin)
7. ออก่ซ่ึ่โที่ซิึ่น (Oxytocin)
8. วาโซึ่เพรสุซิึ่น (Vaso-
pressin)

1. ก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้
2. ก่ารเผู้าผู้ลาญ่หร่อเมื่ตั้าบอลิซ่ึ่มื่
3. ก่ารตั้อบสุนองต่ั้อความื่เคร่ยดัและ
ภ้มิื่คุม้ื่ก่น้
4. และ 5. ระบบสุ่บพน้ธุท์ี่ ้�งขึ้องชิายและ
หญิ่ง
6. ก่ารผู้ลิตั้นำ �านมื่
7. ก่ารหล้�งนำ �านมื่ระหว่างก่ารใหน้มื่บุตั้ร 
และก่ารบ่บตั้ว้ขึ้องมื่ดัล้ก่ระหว่างก่าร
คลอดับุตั้ร
8. ความื่สุมื่ดุัลขึ้องเก่ล่อแร่ (electrolyte) 
และความื่ดัน้โลหิตั้

ต่ั้อมื่ไพเน่ยล
(Pineal)

อย่้ในสุมื่อง
ระหว่างสุมื่อง
สุองซ่ึ่ก่

เมื่ลาโที่นิน (Melatonin) จัง้หวะที่างช่ิวภาพ 24 ชิ้�วโมื่งขึ้องก่ารหลบ้ 
ก่ารต่ั้�นตั้ว้ และก่ารที่ำากิ่จัก่รรมื่

ต่ั้อมื่ไที่รอยดั์
(Thyroid)

ที่้�งสุองดัา้นขึ้อง
ลำาคอสุ่วนล่าง

1. ฮอร ์โมื่นไที่รอยดั ์ 
(Thyroid hormones)
2. แคลซิึ่โที่นิน (Calci-
tonin)

1. ก่ารเผู้าผู้ลาญ่หร่อเมื่ตั้าบอลิซ่ึ่มื่
2. ความื่สุมื่ดุัลขึ้องแคลเซ่ึ่�ยมื่

ต่ั้อมื่พารา
ไที่รอยดั์
(Parathyroid)

อย่้ติั้ดัก่บ้ต่ั้อมื่
ไที่รอยดั์

ฮอร ์โมื่นพาราไที่รอยดั์
(Parathyroid hormone)

ความื่สุมื่ดุัลขึ้องแคลเซ่ึ่�ยมื่

ต่ั้อมื่ไฮโปีที่า
ลามื่สุ้
(Hypothala-
mus)

ฐานขึ้องสุมื่อง 1. จ่ัเอชิอารเ์อชิ (GHRH)
2. ท่ี่อารเ์อชิ (TRH)
3.ซ่ึ่อารเ์อชิ (CRH)
4. จ่ัเอ็นอารเ์อชิ (GnRH)
5. โดัพาม่ื่น (Dopamine)

1. ก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้
2. ก่ารเผู้าผู้ลาญ่หร่อเมื่ตั้าบอลิซ่ึ่มื่
3. ก่ารตั้อบสุนองต่ั้อความื่เคร่ยดัและ
ภ้มิื่คุม้ื่ก่น้
4. ก่ารเจัริญ่พน้ธุ ์
5. ก่ารใหน้ำ �านมื่ (โดัพาม่ื่นค่อ prolactin 
inhibiting hormone)

ตั้บ้อ่อน
(Pancreas)

ที่อ้ง 1. อินซ้ึ่ลิน (Insulin)
2. ก่ล้คาก่อน (Glucagon)

1. และ 2. ก่ารควบคุมื่นำ �าตั้าลในเล่อดัและ
สุารอาหารอ่�นๆ

ต่ั้อมื่หมื่วก่ไตั้
(Adrenal)

เหน่อไตั้ 1. ก่ล้โคคอรติ์ั้คอยดั์
(คอติั้ซึ่อล) (Glucocorti-
coids) (cortisol)
2. มิื่นเนอราโลคอรติ์ั้
คอยดั์
(อล้โดัสุเตั้อโรน)
(Mineralocorticoids) 
(aldosterone)
3. เซ็ึ่ก่สุส์ุเต่ั้ยรอยดั์
(DHEA และอ่�นๆ) 

1. ก่ารตั้อบสุนองต่ั้อความื่เคร่ยดัและ
ภ้มิื่คุม้ื่ก่น้
2. ความื่ดัน้โลหิตั้และความื่สุมื่ดุัลขึ้องนำ �า
3. ความื่เจัริญ่เติั้บโตั้ขึ้องก่ลา้มื่เน่�อและ
ก่ระด้ัก่

รง้ไข่ึ้ (สุตั้ร่)
Ovary 
(female)

ที่อ้ง เซ็ึ่ก่สุส์ุเต่ั้ยรอยดั ์
โดัยเฉพาะเอสุโตั้รเจันและ
โปีรเจัสุเตั้อโรน

ก่ารเจัริญ่พน้ธุ ใ์นสุตั้ร่

อณ้ฑ์ะ (ชิาย)
Testis (male)

ถุึงอณ้ฑ์ะ เซ็ึ่ก่สุส์ุเต่ั้ยรอยดั ์ 
โดัยเฉพาะแอนโดัรเจัน 
(เที่สุโที่สุเตั้อโรน)

ก่ารเจัริญ่พน้ธุ ใ์นชิาย

จัำานวนฮอร ์โมื่นในคอลม้ื่นท่์ี่�สุามื่ค่อ “ฮอร ์โมื่นสุำาคญ้่ท่ี่�หล้�งจัาก่ต่ั้อมื่” สุอดัคลอ้งก่บ้ตั้ว้เลขึ้ในคอลม้ื่นท่์ี่�สุ่�ค่อ “ผู้ลก่ระ
ที่บที่้�วไปี” ซ่ึ่�งบอก่ถึง่ก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่นเหล่าน่�
คำาย่อ - ACTH: adrenocorticotropic hormone; CRH: corticotropin-releasing hormone ; DHEA:  dehydroepiandrosterone; FSH:  
follicle-stimulating hormone; GHRH: growth hormone-releasing hormone; GnRH: gonadotropin-releasing hormone; LH: luteini-
zing hormone; TRH: thyrotropin-releasing hormone; TSH: thyroid-stimulating hormone.
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II. สารเคมีกลุ่ม EDCS คืออะไร ใชอ้ย่างไร และพบไดท่ี้ไหน
สุาร EDCs ไดัร้บ้ก่ารนิยามื่จัาก่สุมื่าคมื่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ (Endocrine Society หร่อ endocri-
ne.org) ซ่ึ่�งเป็ีนก่ลุ่มื่นก้่วิที่ยาศาสุตั้รแ์ละแพที่ยท่์ี่�ที่ำางานและปีระก่อบวิชิาช่ิพในสุาขึ้า
ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อวิที่ยาระดับ้นานาชิาติั้ท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�สุุดั ว่าค่อ “สุารเคม่ื่จัาก่ภายนอก่ (ท่ี่� ไม่ื่ใช่ิสุาร
ธรรมื่ชิาติั้) หร่อสุารเคม่ื่ผู้สุมื่ท่ี่�สุ่งผู้ลรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่นในลก้่ษณะใดั
ลก้่ษณะหน่�ง” (5) ในบรรดัาสุารเคม่ื่ท่ี่�ถ้ึก่ผู้ลิตั้ขึ้่ �นมื่าก่ก่ว่า 85,000 ชินิดัน้�น อาจัเป็ีน
สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs อย่้หลายพน้ชินิดั รายก่ารและลก้่ษณะก่ารใชิป้ีระโยชินส์ุารเคม่ื่
ท่ี่�ถ้ึก่จัด้ัอย่้ในก่ลุ่มื่สุาร EDCs ไดัแ้สุดังไวใ้นตั้ารางท่ี่�  2 ม่ื่ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ ์และก่ระบวนก่าร
ผู้ลิตั้อ่ก่หลายสิุบชินิดัท่ี่�ม่ื่สุาร EDCs อย่้ดัว้ย ซ่ึ่�งม่ื่จัำานวนมื่าก่เกิ่นก่ว่าท่ี่�จัะนำามื่ารวมื่ไว้
ในตั้ารางน่�

ตารางท่ี 2 สาร EDCS บางอย่างท่ีรูจ้กักนัและลกัษณะการใชื่ง้าน
ป็ระเภท/วิธี์การใชื่้ ตวัอย่างสาร EDCs
สุารก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิ ด่ัด่ัท่ี่  (DDT), คลอร ์ไพริฟอสุ (chlorpyrifos), แอที่ราซิึ่น 

(atrazine), 

2,4-D และ glyphosate

ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ส์ุำาหรบ้เด็ัก่ ตั้ะก่้�ว (lead), พาที่าเลตั้ (phthalates), แคดัเม่ื่�ยมื่  
(cadmium)

วสุ้ดุัสุม้ื่ผู้สุ้อาหาร บ่พ่เอ (BPA), พาที่าเลตั้ (phthalates), ฟีนอล (phenol)

ชิิ �นสุ่วนอิเล็ก่ที่รอนิก่สุแ์ละวสุ้ดุั
ก่่อสุรา้ง

สุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟท่ี่�เป็ีนสุารปีระก่อบโบรม่ื่น 

(Brominated flame retardants), พ่ซ่ึ่บ่ (PCBs)

ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ด้์ัแลร่างก่ายและสุายยาง
ที่างก่ารแพที่ย์

พาที่าเลตั้ (Phthalates)

สุารตั้า้นเช่ิ �อแบคท่ี่เร่ย (Antibac-
terials)

ไตั้รโคลซึ่าน (Triclosan)

สิุ�งที่อ เสุ่ �อผู้า้ ก่ลุ่มื่เพอรฟ์ล้ออโรเคมิื่คอล (Perfluorochemicals)
คำาย่อ:  BPA: bisphenol A; 2,4-D: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; DDT: dichlorodiphenyltrichloroethane; PCBs: 

polychlorinated biphenyls

คนและสุต้ั้วส์ุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs ไดัจ้ัาก่หลายช่ิองที่าง (ตั้ารางท่ี่�  3) ไดัแ้ก่่ ก่ารบริโภค
อาหารและด่ั�มื่นำ �า ผู่้านที่างผิู้วหนง้ โดัยก่ารหายใจั และผู่้านจัาก่แม่ื่สุ่้ที่ารก่ในครรภ ์
(ผู่้านที่างสุายรก่) หร่อจัาก่มื่ารดัาสุ่้ที่ารก่ (ผู่้านก่ารใหน้ำ �านมื่) ถึา้ผู้้ห้ญิ่งน้�นม่ื่สุาร  
EDCs ในร่างก่าย
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ตารางท่ี 3 ตวัอย่างเสน้ทางการสมัผสักลุ่มสาร EDCS ของมนุษย ์
เราสมัผสัสาร EDCs 
ไดอ้ย่างไร สาร EDCs มาจากไหน ตวัอย่างสาร EDCs
ก่ารบริโภค 
โดัยก่ารกิ่นอาหารหร่อนำ �า
ท่ี่�ปีนเป้ี�อน

ขึ้ยะอุตั้สุาหก่รรมื่ 
หร่อสุารก่ำาจัด้ัแมื่ลงท่ี่�ปีนเป้ี�อน 
ในดิันและนำ �าใตั้ดิ้ัน

พ่ซ่ึ่บ่ (PCBs), ไดัออก่ซิึ่น  
(dioxins), สุารปีระก่อบเพอร-์ 
ฟล้ออร่เนที่เต็ั้ดั (perfluori-
nated compounds), ด่ัด่ัท่ี่ 
(DDT) 

ก่ารรบ้ปีระที่านอาหาร
หร่อด่ั�มื่นำ �าท่ี่�ปีนเป้ี�อน

ก่ารร้�วไหลขึ้องสุารเคม่ื่ 
จัาก่ภาชินะบรรจุัอาหาร 
หร่อเคร่�องด่ั�มื่ สุารก่ำาจัด้ัแมื่ลง 
ตั้ก่คา้งในอาหารหร่อเคร่�องด่ั�มื่

บ่พ่เอ (BPA), พาที่าเลตั้ 
(Phthalates), คลอร ์ไพริฟอสุ 
(chlorpyrifos), ด่ัด่ัท่ี่ (DDT)

สุม้ื่ผู้สุ้ดัว้ยผิู้วหนง้และ/
หร่อก่ารหายใจั

เฟอรนิ์เจัอร ์ในบา้นท่ี่�เคล่อบดัว้ย
สุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟ

บ่เอฟอาร ์(BFRs)

สุม้ื่ผู้สุ้ดัว้ยผิู้วหนง้และ/
หร่อก่ารหายใจั

สุารก่ำาจัด้ัแมื่ลงท่ี่�ใชิ้ในก่ารเก่ษตั้ร 
ในบา้น หร่อใชิเ้พ่�อควบคุมื่พาหะ
โรคตั้ามื่สุถึานท่ี่�สุาธารณะ

ด่ัด่ัท่ี่ (DDT), คลอร ์ไพริฟอสุ 
(chlorpyrifos), วินโคลโซึ่ลิน 
(vinclozolin), ไพร่ที่รอยดั ์
(pyrethroids)

ก่ารฉ่ดัยาเขึ้า้เสุน้เล่อดัดัำา สุายยางท่ี่�ใชิ้ในก่ารฉ่ดัยาเขึ้า้
เสุน้เล่อดัดัำา

พาที่าเลตั้ (phthalates)

ก่ารที่าผิู้วหนง้ เคร่�องสุำาอางบางชินิดั ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์์
ขึ้องใชิสุ่้วนตั้ว้ สุารตั้า้นแบคท่ี่เร่ย 
คร่มื่ก่น้แดัดั ยารก้่ษาโรค

พาที่าเลตั้ (Phthalates),  
ไตั้รโคซึ่าน (triclosan),  
พาราเบนสุ ์(Parabens), ยาที่า
ไล่แมื่ลง (insect repellants)

ก่ารสุ่งผู่้านที่างช่ิวภาพ
ผู่้านสุายรก่

ปีริมื่าณสุะสุมื่ในร่างก่ายขึ้อง
มื่ารดัาจัาก่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารก่่อน/
ระหว่างก่ารตั้้�งครรภ ์

สุาร EDCs จัำานวนมื่าก่
สุามื่ารถึสุ่งผู่้านที่างสุายรก่

ก่ารสุ่งผู่้านที่างช่ิวภาพ
ผู่้านนำ �านมื่แม่ื่

ปีริมื่าณสุะสุมื่ในร่างก่ายขึ้อง
มื่ารดัาจัาก่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารก่่อน/
ระหว่างก่ารใหน้ำ �านมื่

สุาร EDCs จัำานวนมื่าก่ 
ถ้ึก่ตั้รวจัพบในนำ �านมื่

คำาย่อ:  BFR: brominated flame retardant; BPA: bisphenol A; PCBs: polychlorinated biphenyls

ก่ารที่ำาความื่เขึ้า้ใจัว่าก่ลุ่มื่สุาร EDCs รบก่วนระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อไดัอ้ย่างไรจัำาเป็ีนท่ี่�จัะตั้อ้ง 
ม่ื่ความื่เขึ้า้ใจัพ่ �นฐานว่าฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้ที่ำางานอย่างไรในร่างก่าย องคป์ีระก่อบที่าง
เคม่ื่และร้ปีที่รงสุามื่มิื่ติั้ขึ้องฮอร ์โมื่นจัาก่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อแต่ั้ละชินิดัม่ื่ลก้่ษณะพิเศษเฉพาะ 
 ในที่างก่ลบ้ก่น้ฮอร ์โมื่นทุี่ก่ชินิดัก็่ม่ื่ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณท่ี่�จัะตั้อบสุนอง (หร่อตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณ) 
ซ่ึ่�งอาจัม่ื่มื่าก่ก่ว่า 1 ตั้ว้ ก่บ้เซึ่ลลเ์ป้ีาหมื่าย ร้ปีลก้่ษณะขึ้องตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณแต่ั้ละอย่างจัะ
สุอดัรบ้ไปีก่บ้ฮอร ์โมื่นขึ้องมื่น้ คลา้ยก่บ้ท่ี่� ล้ก่กุ่ญ่แจั (ฮอร ์โมื่น) ดัอก่น้�นล็อก่ไดัเ้ฉพาะ
แม่ื่กุ่ญ่แจั (ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณ) ตั้ว้น้�น ก่ารตั้อบสุนองขึ้องเน่�อเย่�อหร่ออวย้วะต่ั้อฮอร ์โมื่น
จัะเกิ่ดัขึ้่ �นไดัเ้ม่ื่�อม่ื่ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณท่ี่� เซึ่ลลเ์ป้ีาหมื่ายและก่ารก่ระตุั้น้ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณ 
จัาก่ฮอร ์โมื่นท่ี่� เก่่�ยวขึ้อ้งก่น้ ความื่สุามื่ารถึขึ้องฮอร ์โมื่นท่ี่�จัะก่ระตุั้น้ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณ 
ขึ้่ �นอย่้ก่บ้หลายปัีจัจัย้ ซ่ึ่�งรวมื่ถึง่ว่าม่ื่ปีริมื่าณฮอร์โมื่นท่ี่�ถ้ึก่สุง้เคราะหแ์ละหล้�งออก่มื่า
จัาก่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อมื่าก่แค่ไหน ถ้ึก่สุ่งผู่้านก่ารไหลเว่ยนเล่อดัอย่างไร ม่ื่ปีริมื่าณท่ี่�ไปีถึง่อวย้วะ
เป้ีาหมื่ายมื่าก่นอ้ยเพ่ยงใดั และฮอร ์โมื่นม่ื่ก่ำาลง้และสุามื่ารถึก่ระตุั้น้ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณไดั้
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นานเท่ี่าไหร่ คุณสุมื่บติ้ั้เหล่าน่�เป็ีนลก้่ษณะพ่�นฐานขึ้องก่ารสุ่งสุญ้่ญ่าณตั้ามื่ปีก่ติั้ขึ้อง
ฮอร ์โมื่น ซ่ึ่�งสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs สุามื่ารถึเขึ้า้แที่รก่แซึ่ง ณ จุัดัใดัจุัดัหน่�งหร่อที่้�งหมื่ดั
ขึ้องขึ้้�นตั้อนเหล่าน่�ไดั้

สุาร EDCs มื่ก้่จัะขึ้ด้ัขึ้วางก่ารที่ำางานขึ้องระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อโดัยก่ารเล่ยนแบบหร่อ 
ก่ารก่่ดัขึ้วางฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้ ในก่รณ่ท่ี่�เป็ีนก่ารเล่ยนแบบ สุาร EDC ตั้ว้หน่�งสุามื่ารถึ 
“หลอก่” ใหต้ั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณคิดัว่า สุาร EDC ตั้ว้น้�นค่อฮอร ์โมื่น และสิุ�งท่ี่�เกิ่ดัขึ้่ �นน่�สุามื่ารถึ
ก่ระตุั้น้ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณและจุัดัก่ระบวนก่ารที่ำางานขึ้่ �นมื่าไดั ้ซ่ึ่�งตั้ามื่ปีก่ติั้จัะถ้ึก่ก่ระตุั้น้
โดัยฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้ สุ่วนในก่รณ่ขึ้องก่ารก่่ดัขึ้วาง สุาร EDC ตั้ว้หน่�งจัะไปีจับ้ก่บ้ 
ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณขึ้องฮอร ์โมื่น แต่ั้ในก่รณ่แบบน่�ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณจัะถ้ึก่ขึ้ด้ัขึ้วางและ 
ไม่ื่สุามื่ารถึตั้อบสุนองไดั ้แมื่จ้ัะม่ื่ฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้อย่้ก็่ตั้ามื่

ตั้ว้อย่างท่ี่�ร้จ้ัก้่ก่น้ด่ัท่ี่�สุุดัค่อ ก่รณ่ก่ารขึ้ด้ัขึ้วางก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อท่ี่�ผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่น 
เอสุโตั้รเจัน ดัว้ยก่ารขึ้ด้ัขึ้วางก่ารที่ำางานท่ี่�ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณเอสุโตั้รเจัน (estrogen  
receptors หร่อ ERs) ขึ้องร่างก่าย ในมื่นุษยท์ี่้�งชิายและหญิ่ง ERs จัะปีราก่ฏิอย่้ในเซึ่ลล ์
จัำานวนมื่าก่ ที่้�งท่ี่�อย่้ในสุมื่อง ในก่ระด้ัก่ ในเน่�อเย่�อหลอดัเล่อดั และในเน่�อเย่�อก่ารสุ่บพน้ธุ ์
เป็ีนท่ี่�เขึ้า้ใจัก่น้ว่าเอสุโตั้รเจันม่ื่บที่บาที่ในก่ารสุ่บพน้ธุข์ึ้องเพศหญิ่ง ม่ื่ความื่สุำาคญ้่ต่ั้อก่าร
สุ่บพน้ธุข์ึ้องเพศชิายดัว้ย แลว้ยง้เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้ก่ารที่ำางานขึ้องระบบปีระสุาที่ ก่ารพฒ้นา
และบำารุงรก้่ษาก่ระด้ัก่ ก่ารที่ำางานขึ้องระบบหว้ใจัและหลอดัเล่อดั และก่ารที่ำางานขึ้อง 
ระบบอ่�นๆ ในร่างก่ายอ่ก่มื่าก่มื่ายดัว้ย ฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจันแบบธรรมื่ชิาติั้จัะที่ำาหนา้ท่ี่�
ต่ั้างๆ เม่ื่�อหล้�งออก่มื่าจัาก่อวย้วะเพศ (รง้ไข่ึ้ขึ้องเพศหญิ่ง และอณ้ฑ์ะขึ้องเพศชิาย)  
ดัว้ยก่ารจับ้ก่บ้ ERs ท่ี่�อย่้ในเน่�อเย่�อเป้ีาหมื่าย 

ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณเอสุโตั้รเจันไม่ื่ไดัเ้ป็ีนตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณท่ี่� ถ้ึก่ขึ้ด้ัขึ้วางในลก้่ษณะน่�จัาก่ 
สุาร EDCs เท่ี่าน้�น ถึง่แมื่ว่้าก่รณ่น่�ไดัม่้ื่ก่ารศก่่ษามื่าอย่างด่ัท่ี่�สุุดัก็่ตั้ามื่ ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณ
สุำาหรบ้แอนโดัรเจันสุ ์(เที่สุโที่สุเตั้อโรน), โปีรเจัสุเตั้อโรน, ฮอร ์โมื่นไที่รอยดั,์ และอ่ก่
มื่าก่มื่ายหลายตั้ว้ ต่ั้างถ้ึก่ขึ้ด้ัขึ้วางก่ารที่ำางานจัาก่สุาร EDCs ไดัเ้ช่ินเด่ัยวก่น้ นอก่จัาก่น่�  
เน่� องจัาก่สุาร EDCs ไม่ื่ใช่ิฮอร ์ โมื่นธรรมื่ชิาติั้ สุาร EDC เพ่ยงตั้้วเด่ัยวก็่อาจั 
สุามื่ารถึสุ่งผู้ลก่ระที่บต่ั้อเสุน้ที่างก่ารสุ่งสุญ้่ญ่าณขึ้องฮอร ์โมื่นไดัห้ลายอย่าง ดัง้น้�น 
จั่งเป็ีนไปีไดัว่้าสุาร EDC เพ่ยงชินิดัเด่ัยวสุามื่ารถึรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อไดั ้
สุองอย่าง สุามื่อย่าง หร่อมื่าก่ก่ว่าน้�น ซ่ึ่�งจัะก่่อผู้ลก่ระที่บอย่างก่วา้งขึ้วางต่ั้อก่ระบวนก่าร
ที่างช่ิวภาพท่ี่�ควบคุมื่ก่ารที่ำางานโดัยต่ั้อมื่ไรท่้ี่อที่้�งหลายท่ี่�เสุ่�ยงจัะไดัร้บ้อน้ตั้ราย
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3. ผลกระทบของสาร EDCS

I. แง่มุมประวติัศาสตรข์องสาร EDCS

ตั้้�งแต่ั้ ค.ศ. 1940 (พ.ศ. 2483) ม่ื่ก่ารผู้ลิตั้สุารเคม่ื่ที่้�งชินิดัและปีริมื่าณเพิ�มื่ขึ้่ �นอย่าง
มื่หาศาล สุารบางชินิดัไดัถ้้ึก่ปีล่อยออก่มื่าสุ่้สิุ� งแวดัลอ้มื่ ( โดัยตั้้�งใจัหร่อไม่ื่ตั้้�งใจั)  
ก่ารปีฏิิวติ้ั้ที่างเคม่ื่น่�ไดัเ้ปีล่�ยนแปีลงระบบนิเวศอย่างไม่ื่สุามื่ารถึหวนค่นไดัเ้ลย ซ่ึ่�งสุรา้ง
ผู้ลก่ระที่บรุนแรงต่ั้อสุต้ั้วใ์นธรรมื่ชิาติั้และสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษย ์หนง้สุ่อเร่�อง “ฤด้ัใบไมื่ผู้้ลิ
อน้เง่ยบงน้” (Silent Spring) ขึ้องราเชิล คารส์ุน้ ซ่ึ่�งต่ั้พิมื่พ์ในปีี ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) 
เป็ีนก่ารเต่ั้อนที่างสุาธารณะคร้�งแรก่ถึง่ก่ารปีนเป้ี�อนสุารเคม่ื่ในสิุ�งแวดัลอ้มื่ โดัยเฉพาะ 
อย่างยิ�ง สุารก่ำาจัด้ัแมื่ลงด่ัด่ัท่ี่ ว่าอาจัเป็ีนสุาเหตุั้สุำาคญ้่ท่ี่�ที่ำาใหจ้ัำานวนนก่ลดัลง เน่�องจัาก่
ไม่ื่สุามื่ารถึสุ่บพน้ธุ ์ไดัเ้พราะสุารเคม่ื่ชินิดัน่�หร่อสุารเคม่ื่อน้ตั้รายชินิดัอ่�นๆ

อย่างไรก็่ตั้ามื่ แมื่ย้ง้ไม่ื่ม่ื่ความื่ชิด้ัเจันว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ค่อสุาเหตุั้ท่ี่�สุรา้งความื่เป็ีนพิษ 
ให้ก่บ้มื่นุษย ์เวน้แต่ั้ในก่รณ่ท่ี่�ม่ื่ก่ารร้� วไหลหร่อก่ารปีนเป้ี�อนขึ้องสุารเคม่ื่จัำานวนมื่าก่  
นอก่จัาก่น่� แมื่ว่้าในปัีจัจุับน้เป็ีนท่ี่�ยอมื่รบ้ก่น้แลว้ว่า สุารเคม่ื่และยาบางชินิดัสุามื่ารถึ 
สุ่งผู่้านที่างสุายรก่ไดั ้ขึ้ณะท่ี่�เม่ื่�อหา้สิุบปีีท่ี่�แลว้ เช่ิ�อก่น้ว่ารก่ค่อปีราก่ารป้ีองก่น้ที่ารก่ 

ในครรภท่์ี่�ก่ำาลง้เจัริญ่เติั้บโตั้จัาก่สิุ�งแปีลก่ปีลอมื่ทุี่ก่ชินิดั แต่ั้ก่รณ่ที่างคลินิก่เลวรา้ย 
ท่ี่�เกิ่ดัขึ้่ �นสุองคร้�งไดัเ้ปีล่�ยนแปีลงและลบลา้งมุื่มื่มื่องดัง้ก่ล่าวไปีโดัยสิุ �นเชิิง คร้�งแรก่ค่อ 

ก่ารเกิ่ดัความื่ตั้ระหนก้่ขึ้่ �นว่าผู้้ห้ญิ่งตั้้�งครรภท่์ี่� ไดัร้บ้ยาธาลิโดัไมื่ดั ์ (thalidomide)  
เพ่�อลดัอาก่ารคล่�นไสุ้ในระยะตั้้�งครรภส์ุามื่เด่ัอนแรก่ม่ื่ความื่เสุ่�ยงท่ี่�จัะคลอดัที่ารก่ท่ี่� 

ม่ื่ร้ปีร่างผิู้ดัปีก่ติั้อย่างรุนแรง ก่รณ่น่�ช่ิ �ชิด้ัว่า ที่ารก่ในครรภเ์สุ่�ยงท่ี่�จัะไดัร้บ้อน้ตั้รายจัาก่
ยาท่ี่�แม่ื่ไดัร้บ้ ก่ารคน้พบท่ี่�ม่ื่ความื่หมื่ายมื่าก่คร้�งท่ี่�สุองค่อ เร่�องยาไดัอ่ธ่ลสุติั้ลเบสุที่รอล  

(diesthylstilbestrol: DES) ท่ี่� ให้ก่บ้หญิ่งตั้้�งครรภเ์พ่�อป้ีองก่น้ก่ารแที่ง้ล้ก่ ยา DES  
ม่ื่คุณสุมื่บติ้ั้คลา้ยก่บ้ฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจันแบบธรรมื่ชิาติั้ เด็ัก่ผู้้ห้ญิ่งท่ี่�เคยไดัร้บ้ยา DES 
ในขึ้ณะท่ี่�อย่้ในที่อ้งขึ้องแม่ื่ มื่ก้่จัะเกิ่ดัความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ในระบบสุ่บพน้ธุ ์และบางรายพฒ้นา
ไปีสุ่้ก่ารเป็ีนโรคมื่ะเร็งท่ี่�พบยาก่ในระบบสุ่บพน้ธุข์ึ้องก่ลุ่มื่วย้รุ่น เพราะโดัยปีก่ติั้มื่ก้่จัะพบ
ในสุตั้ร่วย้หมื่ดัปีระจัำาเด่ัอนไปีแลว้ (6) เน่�องดัว้ยภาวะก่ารแฝ่งตั้ว้ยาวนานนบ้ตั้้�งแต่ั้ก่าร
ไดัร้บ้สุาร (ตั้ว้อ่อนในครรภ)์ จันถึง่ก่ารเป็ีนโรค (ช่ิวงวย้รุ่น) ความื่เช่ิ�อมื่โยงขึ้องโรคก่บ้ 
ยา DES จัง่ไม่ื่ชิด้ัเจันในช่ิวงเริ�มื่ตั้น้ อย่างไรก็่ตั้ามื่ ในก่ารที่ดัลองก่บ้หน้ท่ี่� ไดัร้บ้ยา DES 
ขึ้ณะท่ี่�เป็ีนตั้ว้อ่อนในที่อ้งไดัแ้สุดังใหเ้ห็นถึง่ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ในระบบสุ่บพน้ธุข์ึ้องล้ก่หน้ 
เม่ื่�อพวก่มื่น้เติั้บโตั้เต็ั้มื่วย้ เม่ื่�อความื่สุม้ื่พน้ธเ์ชิิงเหตุั้และผู้ลระหว่างก่ารไดัร้บ้ยา DES ขึ้อง 
ตั้ว้อ่อนในครรภก์่บ้ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ในระบบสุ่บพน้ธุแ์ละโรคมื่ะเร็งท่ี่� เกิ่ดัก่บ้เด็ัก่ผู้้ห้ญิ่ง 
ในช่ิวงท่ี่�เติั้บโตั้ขึ้่ �นมื่าไดัถ้้ึก่นำามื่าเช่ิ�อมื่โยงเขึ้า้ดัว้ยก่น้ก่บ้ผู้ลขึ้องยา DES ในก่ารที่ดัลอง
ก่บ้หน้  น่� ค่อจุัดัท่ี่�ที่ำาใหก้่ารศก่่ษาสุารรบก่วนระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อถ่ึอก่ำาเนิดัขึ้่ �นมื่า 

ในช่ิวงเด่ัยวก่น้น้�น ก็่พบว่าจัระเขึ้ป่้ีาอเมื่ริก่น้ในฟลอริดัาท่ี่� ไดัร้บ้สุารไดัโคฟอล (dicofol) 
ซ่ึ่�งเป็ีนยาก่ำาจัด้ัแมื่ลงก่ลุ่มื่ออก่าโนคลอร่น (organochlorine pesticide) และยา DDT 
ก็่จัด้ัอย่้ในสุารก่ลุ่มื่น่� เกิ่ดัความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ท่ี่�อวย้วะสุ่บพน้ธุแ์ละระบบสุ่บพน้ธุ ์ สุ่วนท่ี่�รฐ้ 
มิื่นิโซึ่ตั้า้ (สุหรฐ้อเมื่ริก่า) เด็ัก่นก้่เร่ยนคน้พบก่บท่ี่�ม่ื่ร้ปีร่างผิู้ดัปีก่ติั้ในระหว่างก่ารศก่่ษา
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ธรรมื่ชิาติั้ สิุ�งเหล่าน่�ที่ำาให้เห็นว่านำ �าเสุ่ยจัาก่ภาคเก่ษตั้รที่ำาให้เกิ่ดัมื่ลพิษเร่ �อรง้ไดั ้  ม่ื่
ตั้ว้อย่างอ่ก่มื่าก่ท่ี่�แสุดังถึง่ความื่สุม้ื่พน้ธเ์หล่าน่� และย่นยน้ว่าสุาร EDCs อ่�นๆ ที่ำาใหเ้กิ่ดั
ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ก่บ้สุต้ั้วใ์นธรรมื่ชิาติั้ทุี่ก่ปีระเภที่ (7) 

ไม่ื่ใช่ิเร่�องแปีลก่เลยว่าก่ารปีนเป้ี�อนขึ้องสุารเคม่ื่ในสิุ�งแวดัลอ้มื่ม่ื่ก่ารพิสุ้จันแ์ลว้ว่าม่ื่ 
ผู้ลก่ระที่บต่ั้อมื่นุษย ์ก่ารถึก่เถ่ึยงเก่่�ยวก่บ้เร่�องน่�จัะก่ล่าวถึง่ในลำาดับ้ต่ั้อไปี แต่ั้หลก้่ฐานท่ี่� 

ช่ิ �ไดัต้ั้รงท่ี่�สุุดัที่้�งดัา้นเหตุั้และผู้ลค่อก่ารเกิ่ดัภย้พิบติ้ั้หลายเหตุั้ก่ารณท่์ี่�สุ่งผู้ลก่วา้งขึ้วาง 
ซ่ึ่�งที่ำาให้มื่นุษยส์ุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ในปีริมื่าณท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้ไปี ที่้�งไดัร้บ้ในปีริมื่าณสุ้งจัน 
ก่่อให้เกิ่ดัพิษแบบเฉ่ยบพลน้ และก่ารไดัร้บ้ในระดับ้ตั้ำ�าซ่ึ่� งแสุดังลก้่ษณะอาก่าร
เร่ �อรง้ ละเอ่ยดัอ่อน และใชิเ้วลายาวนานก่ว่า ตั้ว้อย่างหน่�งค่อก่ารระเบิดัขึ้องโรงงาน
อุตั้สุาหก่รรมื่เคม่ื่ท่ี่�เม่ื่องเซึ่เวโซึ่ (Seveso) ปีระเที่ศอิตั้าล่ ซ่ึ่�งที่ำาใหผู้้้อ้าศย้ในแถึบน้�นตั้อ้ง
สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารไดัออก่ซิึ่นในระดับ้ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้สุ้ง พิบติ้ั้ภย้ที่างสุารเคม่ื่อ่ก่สุองตั้ว้อย่าง
ค่อท่ี่�เม่ื่องย้โชิ (Yusho) ปีระเที่ศญ่่� ปุ่ีน (ก่รณ่สุาร PCBs) และท่ี่�เม่ื่องย้เช็ิง (Yucheng)  
ปีระเที่ศไตั้ห้วน้ (ก่รณ่สุารโพล่คลอริเนตั้เตั้ที่ ไดัเบนโซึ่ฟิวแรนสุ ์ (polychlorinated  
dibenzofurans)) ซ่ึ่�งเป็ีนเร่�องเก่่�ยวก่บ้นำ �ามื่น้ปีรุงอาหารปีนเป้ี�อนท่ี่�ที่ำาใหค้นจัำานวนมื่าก่ 

ไดัร้บ้อน้ตั้ราย  และก่รณ่น่าห่วงท่ี่�เพิ�งเกิ่ดัไม่ื่นานน่�ค่อ เด็ัก่นก้่เร่ยนในปีระเที่ศอินเด่ัย
ไดัร้บ้สุารพิษผู่้านนำ �ามื่น้ปีนเป้ี�อนสุารโมื่โนโครโตั้ฟอสุ (monocrotophos) ซ่ึ่�งเป็ีน 
ยาก่ำาจัด้ัแมื่ลงศต้ั้ร้พ่ชิในก่ลุ่มื่ออก่าโนฟอสุเฟสุ (organophosphate pesticide) เม่ื่�อเด่ัอน
ก่รก่ฎาคมื่ ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ที่ำาใหม่้ื่ผู้้เ้สุ่ยช่ิวิตั้ถึง่ 23 คน สุ่วนผู้ลก่ระที่บระยะยาว
ว่าสุารพิษโมื่โนโครโตั้รฟอสุจัะรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่ออย่างไรบา้งเป็ีนเร่�องท่ี่� 
จัะตั้อ้งติั้ดัตั้ามื่ผู้ลก่น้ต่ั้อไปีแมื่ว่้าเคยม่ื่งานศก่่ษาวิจัย้ก่บ้หน้และปีลาเป็ีนหลก้่ฐานอย่้บา้ง 
ก็่ตั้ามื่ว่า สุารตั้ว้น่�รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจัน (8,9)  อ่ก่เสุน้ที่างหน่�ง 
ท่ี่�มื่ก้่ที่ำาใหค้นสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ค่อก่ารเก่ษตั้รท่ี่�ม่ื่ก่ารฉ่ดัพ่นสุารก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิตั้ามื่ฤด้ัก่าล 
เป็ีนปีระจัำา วิถ่ึก่ารปีฏิิบติ้ั้ท่ี่�หย้�งราก่มื่ายาวนานน่�สุรา้งภาระใหแ้ก่่ร่างก่ายขึ้องผู้้สุ้ม้ื่ผู้สุ้
สุารเคม่ื่ ไม่ื่ว่าจัะเป็ีนคนงานในแปีลงเก่ษตั้ร ผู้้อ้ย่้อาศย้ใก่ลเ้ค่ยง ผู้้บ้ริโภคอาหารจัาก่ 
พ่ชิผู้ก้่เหล่าน้�น และแมื่แ้ต่ั้คนในรุ่นถึด้ัไปี ซ่ึ่�งจัะก่ล่าวถึง่เร่�องน่�ในหว้ขึ้อ้ต่ั้อไปี

II. การสมัผสัสาร EDCS ของรายบุคคลและคนรุ่นหลงั
ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ที่างสิุ�งแวดัลอ้มื่เป็ีนเร่�องท่ี่�เกิ่ดัขึ้่ �นตั้ลอดัช่ิวิตั้ สุรรพสุต้ั้วแ์ละมื่นุษย ์
ที่้�งหลายท่ี่�อาศย้อย่้ในสิุ�งแวดัลอ้มื่ซ่ึ่�งปีนเป้ี�อนสุารเคม่ื่ต่ั้างม่ื่ภาระที่างร่างก่ายท่ี่�ตั้อ้ง
แบก่รบ้ปีริมื่าณสุารเคม่ื่ไว้ในเน่�อเย่�อขึ้องแต่ั้ละคนจัาก่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุาโดัยตั้รงอย่าง 
ต่ั้อเน่� องตั้ลอดัช่ิวิตั้จันค่อยๆ สุะสุมื่พอก่พ้นขึ้่ �น สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs บางชินิดัม่ื่ก่าร
ตั้ก่คา้งยาวนานและสุะสุมื่อย่้ในสิุ�งม่ื่ช่ิวิตั้ (เช่ิน สุะสุมื่ในเน่�อเย่�อในร่างก่ายไปีเร่�อยๆ) เม่ื่�อม่ื่ 

ก่ารตั้รวจัสุอบสุารก่ลุ่มื่ EDCs ในเล่อดั ไขึ้มื่น้ ปัีสุสุาวะ และเน่�อเย่�อต่ั้างๆ ขึ้องมื่นุษย ์ 
ผู้ลก่ารที่ดัสุอบมื่ก้่แสุดังให้เห็นมื่าโดัยตั้ลอดัว่าม่ื่สุารก่ลุ่มื่น่�หลาก่หลายชินิดัสุะสุมื่อย่้ 
ในร่างก่ายเป็ีนคนๆ ไปีในที่้�วโลก่ ก่ารวด้ัผู้ลเหล่าน่�สุะที่อ้นว่ามื่นุษยเ์ราไดัร้บ้สุารเคม่ื่ 
ก่ลุ่มื่ EDCs ผู่้านอาหาร นำ �า ก่ารซ่ึ่มื่ผู่้านผิู้วหนง้ และจัาก่บรรยาก่าศขึ้องโลก่ ไขึ้มื่น้เป็ีน
แหล่งก่ก้่เก็่บเฉพาะท่ี่�สุำาคญ้่อย่างยิ�งขึ้องสุาร EDCs เน่�องจัาก่องคป์ีระก่อบขึ้องสุารเคม่ื่
เหล่าน่�ม่ื่แนวโนม้ื่ท่ี่�จัะปีรบ้ตั้ว้ละลายไดัด่้ัในไขึ้มื่น้ นอก่จัาก่น่�แลว้ก่ารวด้ัก่ารสุะสุมื่ขึ้อง 
สุาร EDCs ในร่างก่ายยง้สุะที่อ้นให้เห็นว่า ไม่ื่ไดัม่้ื่เพ่ยงก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ EDCs  
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ในปัีจัจุับน้เท่ี่าน้�น แต่ั้รวมื่ถึ่งก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ท่ี่�ตั้ก่คา้งอย่้นานในสิุ�งแวดัลอ้มื่ เช่ิน  
พ่ซ่ึ่บ่ (PCBs) และสุารอ่�นๆ มื่าตั้้�งแต่ั้อด่ัตั้ ซ่ึ่�งบางคร้�งคนไดัร้บ้สุารน่�มื่านานนบ้สิุบๆ ปีีแลว้  

นอก่เหน่อจัาก่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารในช่ิวงช่ิวิตั้ขึ้องตั้นเองแลว้ยง้ม่ื่มื่รดัก่ขึ้องสุาร EDCs ตั้ก่คา้ง 
มื่าจัาก่บรรพบุรุษขึ้องแต่ั้ละคนดัว้ย ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน ในระหว่างก่ารตั้้�งครรภ ์สุารเคม่ื่ 
บางชินิดัท่ี่� สุะสุมื่อย่้ในไขึ้มื่น้ขึ้องร่างก่ายแม่ื่อาจัซ่ึ่มื่ผู่้านสุายรก่และเป็ีนอน้ตั้ราย 
ต่ั้อตั้ว้อ่อนในครรภท่์ี่�ก่ำาลง้พฒ้นา สุารก่ลุ่มื่ EDCs บางชินิดัก็่ถ้ึก่ตั้รวจัพบในนำ �านมื่ 
จัาก่อก่มื่ารดัาและสุามื่ารถึสุ่งผู่้านไปียง้ที่ารก่ท่ี่� ด้ัดักิ่นนมื่แม่ื่คนน้�นไดั ้นอก่จัาก่น้�น 
ยง้ม่ื่หลก้่ฐานใหม่ื่ท่ี่� แสุดังให้เห็นว่าสุาร EDCs ก่ระตุั้น้ให้เกิ่ดัก่ารเปีล่� ยนแปีลงใน 
เซึ่ลลส่์ุบพน้ธุ ์ไดั ้– เป็ีนตั้ว้ตั้้�งตั้น้ขึ้องเซึ่ลลส์ุเปิีรม์ื่และเซึ่ลล ์ไข่ึ้ – ผู้ลก่ระที่บขึ้องสุาร 
ก่ลุ่มื่น่�ค่อที่ำาใหเ้กิ่ดัก่ารถ่ึายที่อดัที่างพน้ธุก่รรมื่ ไม่ื่เพ่ยงแต่ั้สุ่้ล้ก่ขึ้องตั้นเองเท่ี่าน้�น แต่ั้ยง้
สุ่บที่อดัสุ่้หลาน เหลน และที่ายาที่รุ่นต่ั้อๆ ไปีอ่ก่ดัว้ย ก่ล่าวอ่ก่นย้หน่�งไดัว่้า ล้ก่ๆ สุามื่ารถึ
สุ่บที่อดัผู้ลก่ระที่บในเชิิงลบท่ี่�ถ้ึก่ก่ระตุั้น้โดัยก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ขึ้องบรรพบุรุษขึ้องตั้นไดั ้  
เร่�องน่�จัง่ม่ื่ความื่สุำาคญ้่เป็ีนอย่างยิ�ง เน่�องจัาก่มื่น้เนน้ยำ �าปีระเด็ันท่ี่�ว่า ก่ารที่ำาใหม่้ื่สุารเคม่ื่
อย่้ในสิุ�งแวดัลอ้มื่น้�น เม่ื่�อมื่น้สุ่งผู้ลก่ระที่บต่ั้อเซึ่ลลส่์ุบพน้ธุแ์ลว้ มื่รดัก่ตั้ก่ที่อดัน่�ก็่จัะ 
คงอย่้สุ่บไปีอ่ก่ยาวนาน แมื่ว่้าสุารเคม่ื่น้�นไดัถ้้ึก่ก่ำาจัด้ัหร่อย่อยสุลายไปีแลว้ก็่ตั้ามื่ 

เม่ือมีการทดสอบหาสาร EDCs ในเลือด ไขมนั ปัสสาวะ และเนือ้เย่ือต่างๆ ของมนุษย ์ 
ผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นมาโดยตลอดว่ามีสาร EDCs หลากหลายชนิดอยู่ใน 
คนแต่ละคนท ั่วโลก



18

III. สาร EDCS และ โรคเก่ียวกบัต่อมไรท่้อ
ม่ื่ก่ารปีระมื่าณก่ารณ์ไวว่้า ก่ว่า 24% ขึ้องความื่เจ็ับป่ีวยและความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ขึ้องคนที่้�วโลก่ 
น้�นม่ื่สุาเหตุั้มื่าจัาก่ปัีจัจัย้ที่างสิุ�งแวดัลอ้มื่ (10) และสิุ�งแวดัลอ้มื่ยง้ม่ื่บที่บาที่สุำาคญ้่ 
ถึ่ง 80% ในก่ารเป็ีนสุาเหตุั้ขึ้องโรครา้ยท่ี่�คร่าช่ิวิตั้มื่าก่ท่ี่� สุุดั ซ่ึ่� งรวมื่ถึ่งโรคมื่ะเร็ง  
โรคที่างเดิันหายใจั และโรคเก่่�ยวก่บ้หว้ใจัและหลอดัเล่อดั (11) เน่�องจัาก่ก่ารรบก่วน 
ก่ารที่ำางานขึ้องระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อเป็ีนราก่ฐานท่ี่�ที่ำาใหค้นเป็ีนโรคเหล่าน่�แพร่หลายมื่าก่ท่ี่�สุุดั 
สุาร EDCs อาจัเป็ีนตั้ว้ก่ารหลก้่ท่ี่�ที่ำาใหเ้กิ่ดัโรค อุบติ้ั้ก่ารณค์วามื่ผิู้ดัปีก่ติั้และโรคขึ้อง 
เด็ัก่ท่ี่� เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ รวมื่ถึง่โรคและปัีญ่หาท่ี่� เก่่�ยวก่บ้ระบบก่ารสุ่บพน้ธุข์ึ้อง
เพศชิาย (ภาวะล้ก่อณ้ฑ์ะติั้ดัคา้ง ภาวะร้เปิีดัท่ี่อปัีสุสุาวะตั้ำ�าก่ว่าปีก่ติั้ โรคมื่ะเร็งอณ้ฑ์ะ) 
ภาวะก่ารเขึ้า้สุ่้วย้สุาวก่่อนเวลาอน้ควร โรคมื่ะเร็งเม็ื่ดัเล่อดัขึ้าว โรคมื่ะเร็งสุมื่อง และ
โรคพฤติั้ก่รรมื่ที่างระบบปีระสุาที่ผิู้ดัปีก่ติั้ โรคที่้�งหลายเหล่าน่�ไดัเ้กิ่ดัขึ้่ �นอย่างรวดัเร็ว
ในช่ิวง 20 ปีีท่ี่�ผู่้านมื่า ความื่ชุิก่ขึ้องโรคท่ี่�เก่่�ยวก่บ้ความื่พิก่ารที่างดัา้นพฒ้นาก่ารขึ้อง
เด็ัก่ในสุหรฐ้อเมื่ริก่าเพิ�มื่ขึ้่ �นจัาก่ 12.84% เป็ีน 15.04% ในระหว่าง ค.ศ. 1994 – 2008 
(พ.ศ. 2537 – 2551) (12) อต้ั้ราก่ารคลอดัก่่อนก่ำาหนดัในปีระเที่ศสุหรฐ้อเมื่ริก่า 
อง้ก่ฤษ และสุแก่นดิัเนเว่ย ไดัเ้พิ�มื่ขึ้่ �นมื่าก่ก่ว่า 30% นบ้ตั้้�งแต่ั้ปีี ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)  
ซ่ึ่�งปีราก่ฏิก่ารณน่์�สุม้ื่พน้ธก์่บ้อต้ั้ราท่ี่� เพิ�มื่ขึ้่ �นขึ้องความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ที่างระบบปีระสุาที่  

โรคที่างเดิันหายใจั และก่ารเสุ่ยช่ิวิตั้ในวย้เด็ัก่ เช่ินเด่ัยวก่บ้โรคอว้น โรคเบาหวานชินิดัท่ี่� 
2 (ค่อภาวะท่ี่�ร่างก่ายม่ื่นำ �าตั้าลในเล่อดัสุ้งและพบในผู้้ป่้ีวยโรคเบาหวานสุ่วนใหญ่่ราว 90%  

เป็ีนเบาหวานชินิดัน่�) และโรคเก่่�ยวก่บ้หว้ใจัและหลอดัเล่อดัในวย้ผู้้้ใหญ่่ ขึ้อ้ม้ื่ลจัาก่ก่าร
ศก่่ษาโดัยใชิม้ื่นุษย ์สุต้ั้ว ์และเซึ่ลลใ์นก่ารศก่่ษาที่ำาใหพ้บหลก้่ฐานจัำานวนมื่าก่ท่ี่�เช่ิ�อมื่โยง 
ถึง่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ EDCs ก่บ้โรคเหล่าน่� ตั้ลอดัจันความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ที่างสุุขึ้ภาพในลก้่ษณะ
อ่�นๆ ขึ้องมื่นุษย ์อต้ั้ราก่ารเพิ�มื่ขึ้องโรคจัาก่ระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อขึ้นานค่้ไปีก่บ้ก่ารเพิ�มื่ขึ้่ �นขึ้อง
ก่ารผู้ลิตั้สุารเคม่ื่ ก่ารผู้ลิตั้พลาสุติั้ก่ขึ้องโลก่เพิ�มื่ขึ้่ �นจัาก่ 50 ลา้นตั้น้ในช่ิวงก่ลางที่ศวรรษ 
1970 (ราว พ.ศ. 2513) เป็ีนเก่่อบ 300 ลา้นตั้น้ในปัีจัจุับน้ แนวโนม้ื่ลก้่ษณะเด่ัยวก่น้น่� 
เกิ่ดัขึ้่ �นก่บ้แหล่งก่ำาเนิดัที่างเคม่ื่อ่�นๆ ดัว้ย ไม่ื่ว่าจัะเป็ีนสุารก่ำาจัด้ัแมื่ลงศต้ั้ร้พ่ชิ สุารหน่วง
ก่ารติั้ดัไฟ ตั้ว้ที่ำาละลาย และสุารลดัความื่ตั้ง่ผิู้ว ยอดัขึ้ายขึ้องอุตั้สุาหก่รรมื่เคม่ื่ที่้�วโลก่
เพิ�มื่ขึ้่ �นอย่างรวดัเร็ว จัาก่ 171,000 ลา้นดัอลลารส์ุหรฐ้ใน ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) เป็ีน 
4,000,000 ลา้นดัอลลารส์ุหรฐ้ใน ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) (13) สุารเคม่ื่เหล่าน่�และ 
สุารเคม่ื่ชินิดัอ่�นๆ เช่ิน พ่ซ่ึ่บ่ (PCBs), บ่พ่เอ (BPA), และพาที่าเลตั้ (phthalates)  
ถ้ึก่ตั้รวจัพบที่้�งในเซึ่รุ่มื่ ในไขึ้มื่น้ และในเล่อดัจัาก่สุายสุะด่ัอขึ้องมื่นุษย ์(14-16)

อตัราการคลอดก่อนกำาหนดในประเทศสหรฐัอเมริกา องักฤษ 
และสแกนดิเนเวีย ไดเ้พ่ิมขึน้มากกว่า 30 % นบัต ัง้แต่ ค.ศ. 1981 
(พ.ศ. 2524) ซึ่ งปรากฏการณนี์ส้มัพนัธก์บัอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ของ 
ความผิดปกติทางระบบประสาท โรคทางเดินหายใจั และการเสียชีวิต
ในวยัเด็ก เช่นเดียวกบัโรคอว้น โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และโรคเก่ียวกบั
หวัใจัและหลอดเลือดในวยัผู ใ้หญ่
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ขึ้ณะท่ี่�ความื่สุม้ื่พน้ธร์ะหว่างก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ขึ้องมื่นุษยท่์ี่�เพิ�มื่ขึ้่ �นก่บ้อต้ั้ราโรคท่ี่�เพิ�มื่ขึ้่ �น 

ถ้ึก่ช่ิ �นำาว่า ยง้ไม่ื่ไดั ้“พิสุ้จัน”์ ว่าที่้�งสุองปีระเด็ันน่�เช่ิ�อมื่โยงก่น้ อย่างไรก็่ตั้ามื่ ขึ้อ้ม้ื่ลจัาก่
งานศ่ก่ษาท่ี่�ใชิเ้ซึ่ลล ์ในก่ารศ่ก่ษา งานศ่ก่ษาในสุต้ั้ว ์รวมื่ที่้�งระบบก่ารที่ดัลองอ่�นๆ ท่ี่�  
ที่ำาก่น้ในช่ิวงสุองสุามื่ที่ศวรรษท่ี่� ผู่้านมื่า ไดั้ให้หลก้่ฐานจัำานวนมื่าก่ท่ี่�สุนบ้สุนุนความื่ 
เช่ิ�อมื่โยงโดัยตั้รงน่� ก่ารพิสุ้จันว่์าสุารเคม่ื่เป็ีนสุาเหตุั้ขึ้องโรคภย้ไขึ้เ้จ็ับในมื่นุษยจ์ัะตั้อ้งม่ื่ 
คนก่ลุ่มื่หน่� งไดัร้บ้สุารเคม่ื่และม่ื่ก่ารเฝ้่าสุง้เก่ตั้ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ท่ี่� สุ่งผู้ลหลง้จัาก่น้�น  
ถึ่งแมื่้ว่าก่ารที่ดัสุอบปีระเภที่น่�จัะม่ื่ก่ารที่ำาอย่้ในดั้านเภสุช้ิก่รรมื่ มื่น้ก็่เป็ีนเร่� อง 
ผิู้ดัจัรรยาบรรณและเป็ีนไปีไม่ื่ไดัท่้ี่�จัะที่ดัสุอบผู้ลก่ระที่บขึ้องสุารพิษต่ั้อมื่นุษย ์ดัง้น้�น 
ก่ารสุรุปีเก่่�ยวก่บ้ผู้ลก่ระที่บที่างสุุขึ้ภาพท่ี่�สุม้ื่พน้ธก์่บ้สุารเคม่ื่ EDC จัำาเป็ีนตั้อ้งที่ำาดัว้ย
ก่ารใชิข้ึ้อ้ม้ื่ลก่ารศก่่ษาดัา้นระบาดัวิที่ยา ซ่ึ่�งก็่จัะสุามื่ารถึแสุดังใหเ้ห็นเพ่ยงความื่เช่ิ�อมื่โยง 
เท่ี่าน้�น และดัว้ยก่ารอนุมื่านเก่่�ยวก่บ้ความื่เสุ่�ยงต่ั้อมื่นุษยจ์ัาก่ขึ้อ้ม้ื่ลก่ารที่ดัลองท่ี่�  
ไดัร้บ้จัาก่สุต้ั้วท์ี่ดัลองหร่อแบบจัำาลองเซึ่ลล ์ความื่ที่า้ที่ายปีระก่ารหน่�งท่ี่� เพิ�มื่ขึ้่ �นก็่ค่อ 
ก่ารท่ี่�มื่นุษยต์ั้อ้งสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารเคม่ื่ท่ี่�ผู้สุมื่ก่น้อย่างซึ่บ้ซึ่อ้นตั้ลอดัชิ้�วอายุขึ้ย้ จัง่ที่ำาใหย้าก่
ท่ี่�จัะพิสุ้จันว่์าผู้ลก่ระที่บที่างสุุขึ้ภาพน้�นเป็ีนผู้ลมื่าจัาก่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ท่ี่�ม่ื่ปัีญ่หาเพ่ยง
สุองสุามื่ชินิดัหร่อมื่าจัาก่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่หลายชินิดัผู้สุมื่ปีนเปีก่น้ ดัง้น้�นถึง่แมื่ว่้าก่าร
สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ที่างสิุ�งแวดัลอ้มื่จัะไดัร้บ้ก่ารยอมื่รบ้ว่าเป็ีนสุาเหตุั้ท่ี่�ที่ำาใหเ้กิ่ดัความื่ผิู้ดัปีก่ติั้
ท่ี่�เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ แต่ั้ก็่เป็ีนเร่�องยาก่ท่ี่�จัะหาหลก้่ฐานแบบโตั้แ้ยง้ไม่ื่ไดัท่้ี่�ช่ิ �เจัาะจัง
ไปียง้สุาร EDC ตั้ว้ใดัตั้ว้หน่�งก่บ้โรคใดัโรคหน่�งเป็ีนก่ารเฉพาะ 

ปีระเด็ันถึก่เถ่ึยงเก่่�ยวก่บ้สุาร EDCs ในปัีจัจุับน้เท่ี่ยบไดัก้่บ้ปีระเด็ันท่ี่�ชิวนถึก่เถ่ึยงและ
ม่ื่ก่ารถึก่เถ่ึยงมื่านานเก่่�ยวก่บ้ความื่เสุ่�ยงขึ้องก่ารสุ้บบุหร่�  คร้�งแรก่ท่ี่�ม่ื่ก่ารเผู้ยออก่มื่า
ว่าก่ารสุ้บบุหร่� เป็ีนสุาเหตุั้ขึ้องโรคมื่ะเร็งปีอดัค่อปีี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) แต่ั้ก่าร 
โตั้แ้ยง้ถึ่งความื่เช่ิ�อมื่โยงน่�และก่ารควบคุมื่ยาสุ้บว่าจัะที่ำาอย่างไรยง้ม่ื่ก่ารถึก่เถ่ึยง
อย่างเผ็ู้ดัรอ้นยาวต่ั้อมื่าอ่ก่หลายที่ศวรรษ รวมื่ถึ่งก่รณ่ท่ี่� ผู้้บ้ริหารจัาก่บริษท้ี่ยาสุ้บ 
รายใหญ่่สุุดัหลายแห่งไดัเ้ขึ้า้ใหก้่ารต่ั้อรฐ้สุภาสุหรฐ้ฯ อน้เป็ีนท่ี่�โด่ังดัง้เม่ื่�อปีี ค.ศ. 1994  
(พ.ศ. 2537) ว่าหลก้่ฐานท่ี่�แสุดังว่าก่ารสุ้บบุหร่� เป็ีนสุาเหตุั้ขึ้องโรครา้ยแรงเช่ินโรค
มื่ะเร็งและโรคหว้ใจัน้�นยง้สุรุปีไม่ื่ไดั ้ปัีจัจุับน้ก่ารสุ้บบุหร่�ยง้คงเป็ีนสุาเหตุั้ขึ้องโรคมื่ะเร็ง 
สุาเหตุั้เด่ัยวท่ี่� ใหญ่่ท่ี่� สุุดัในโลก่และ ไดั้คร่าช่ิวิตั้มื่นุษยห์น่� งคนในทุี่ก่สิุบห้านาท่ี่  
(17) สุำาหรบ้สุาร EDCs ขึ้อ้ม้ื่ลท่ี่�พอม่ื่อย่้ซ่ึ่�งเช่ิ�อมื่โยงถึง่สุารเคม่ื่หร่อก่ลุ่มื่ขึ้องสุารเคม่ื่
ก่บ้โรคเร่ �อรง้ก็่เท่ี่ยบไดัก้่บ้ความื่แข็ึ้งแรงและความื่ก่วา้งก่บ้หลก้่ฐานท่ี่� เช่ิ�อมื่โยงถึ่ง 
ก่ารสุ้บบุหร่�ก่บ้โรคมื่ะเร็งปีอดัในบางก่รณ่น้�นเอง 

ดัง้น้�น แมื่ม่้ื่บางก่ลุ่มื่ย่นก่รานว่าหลก้่ฐานท่ี่�ม่ื่อย่้ไม่ื่เพ่ยงพอท่ี่�จัะสุรุปีไดัแ้น่ชิด้ัก็่ตั้ามื่ แต่ั้
ตั้ว้ขึ้อ้ม้ื่ลท่ี่� เผู้ยให้เห็นความื่สุม้ื่พน้ธร์ะหว่างผู้ลก่ระที่บดัา้นสุุขึ้ภาพก่บ้สุารก่ลุ่มื่ EDCs 
ก็่ม่ื่เพ่ยงพอท่ี่�จัะรบ้รองขึ้อ้ก่ง้วลท่ี่� ว่าสุาร EDCs ม่ื่ผู้ลก่ระที่บดัา้นรา้ยต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้อง
ปีระชิาชิน
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ความผิดปกติทางระบบประสาทและพฤติกรรม
หน่วยงานดัา้นสุาธารณสุุขึ้จัำานวนมื่าก่ รวมื่ถึ่งองคก์่ารอนามื่ย้โลก่ สุหปีระชิาชิาติั้  
และโครงก่ารพิษวิที่ยาแห่งชิาติั้ขึ้องสุหรฐ้อเมื่ริก่าต่ั้างแสุดังความื่ก่ง้วลเก่่�ยวก่บ้ 
ผู้ลก่ระที่บขึ้องสุารก่ลุ่มื่ EDCs ท่ี่�ม่ื่ต่ั้อสุมื่องและพฤติั้ก่รรมื่ (18, 19) โรคความื่ผิู้ดัปีก่ติั้
ที่างจิัตั้ปีระสุาที่ในวย้เด็ัก่ก่ำาลง้เพิ�มื่ขึ้่ �นเร่�อยๆ โดัยม่ื่ความื่ชุิก่ในระดับ้ท่ี่� ว่า 1 ใน 6 ขึ้อง 
เด็ัก่ในสุหรฐ้ฯ ไดัร้บ้ก่ารวินิจัฉย้ว่าม่ื่ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ที่างจิัตั้ปีระสุาที่อย่างนอ้ยหน่�งชินิดั 
(12) ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้น่� ไดัแ้ก่่ โรคสุมื่าธิสุ้�นในเด็ัก่ (ADHD) ก่ลุ่มื่อาก่ารออทิี่สุติั้ก่ (ASD) 
และโรคซ่ึ่มื่เศรา้ก่บ้โรคที่างอารมื่ณต่์ั้างๆ ความื่บก่พร่องที่างก่ารเร่ยนร้ ้ ก่ารขึ้าดั 
ความื่สุามื่ารถึขึ้องสุมื่องดัา้นก่ารบริหารจัด้ัก่าร และพฤติั้ก่รรมื่เก่เรจัาก่ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้
ที่างจิัตั้

ตั้ามื่ก่ารจั้ดัก่ลุ่มื่ สุารพ่ซ่ึ่บ่  (PCBs) เป็ีนก่ลุ่มื่สุารเคม่ื่ท่ี่� ม่ื่ความื่เก่่� ยวขึ้้องก่้บ 
ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ที่างระบบปีระสุาที่ท่ี่�หนก้่แน่นและร้ก้่น้มื่านานมื่าก่ท่ี่� สุุดั ในมื่นุษย ์ก็่ม่ื่ 
หลก้่ฐานว่าเก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้ก่ารพฒ้นาระบบปีระสุาที่ท่ี่�บก่พร่อง (20, 21) ไอคิวท่ี่�ตั้ำ�าก่ว่า 
ปีก่ติั้ และปัีญ่หาเก่่�ยวก่บ้สุมื่าธิ ความื่จัำา และที่ก้่ษะขึ้องก่ลา้มื่เน่�อมื่ด้ัเล็ก่อย่างเช่ิน 
ก่ารเข่ึ้ยน ก่ารศ่ก่ษาบางชิิ �นเก่่�ยวก่บ้เร่�องเหล่าน่�ที่ำาในชุิมื่ชินท่ี่�อาศย้ใก่ลเ้ขึ้ตั้อารก์่ติั้ก่  

ซ่ึ่�งเป็ีนสุถึานท่ี่� ท่ี่� เช่ิ�อก่น้มื่ายาวนานว่าม่ื่ธรรมื่ชิาติั้บริสุุที่ธิ � แต่ั้ปัีจัจุับน้เป็ีนท่ี่� ร้ก้่น้ว่า 

ท่ี่� น่� ม่ื่ก่ารสุะสุมื่ขึ้องสุารพ่ซ่ึ่บ่และสุารมื่ลพิษท่ี่�ตั้ก่คา้งยาวนานชินิดัอ่�นๆ ในสิุ�งม่ื่ช่ิวิตั้ 

ระดั้บสุ้งมื่าก่ท่ี่� สุุดัขึ้องโลก่ (22) เมื่ที่าโบไลที่จ์ัาก่สุารพ่ซ่ึ่บ่บางชินิดัไปีเปีล่� ยน 

ก่ระบวนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไที่รอยดั ์ ซ่ึ่� งเป็ีนท่ี่� ร้ ้ก่น้มื่านานแลว้ว่าน่� จัะเร่งให้เกิ่ดั 
ความื่เสุ่� ยงต่ั้อพ้ฒนาก่ารขึ้องระบบปีระสุาที่ท่ี่� บก่พร่องไดั้ ในที่ำานองเด่ัยวก่้น 
สุารโพล่โบรมิื่เนที่เต็ั้ดั ไดัเฟนิล อ่เธอร ์ (PBDEs) ก็่ม่ื่ความื่สุม้ื่พน้ธก์่บ้ไอคิวท่ี่�ลดัลง  
(reduced IQ) และความื่สุามื่ารถึขึ้องสุมื่องท่ี่�ลดัลง (cognitive deficits) (23) สุาร 
พ่บ่ด่ัอ่ยง้สุ่งผู้ลต่ั้อก่ารที่ำางานขึ้องสุารสุ่�อปีระสุาที่ ระบบก่ารถ่ึายที่อดัก่ระแสุปีระสุาที่
ระหว่างเซึ่ลลป์ีระสุาที่ดัว้ยก่น้ (synaptic organisation) และความื่สุามื่ารถึในก่าร 
ที่ำางานขึ้องเซึ่ลลป์ีระสุาที่ ซ่ึ่� งเป็ีนก่ารบอก่ว่าสุารเหล่าน่�ไม่ื่ ไดั้ม่ื่ผู้ลก่ระที่บต่ั้อ 
พฒ้นาก่ารที่างสุมื่องเท่ี่าน้�นแต่ั้ยง้ม่ื่ผู้ลที่ำาให้สุมื่องเสุ่�อมื่ดัว้ย ม่ื่รายงานท่ี่�แสุดังถึ่ง 
ความื่เช่ิ�อมื่โยงระหว่างก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารก่ำาจัด้ัแมื่ลงศต้ั้ร้พ่ชิก่บ้โรคท่ี่�เกิ่ดัจัาก่ความื่เสุ่�อมื่ 
ขึ้องเซึ่ลลป์ีระสุาที่ เช่ิน โรคพารกิ์่นสุน้ (24) และพฤติั้ก่รรมื่ซ่ึ่มื่เศรา้ (25) สุารหน่วง 
ก่ารติั้ดัไฟ (Brominated flame retardants: BFR) สุารปีระก่อบเพอรฟ์ล้ออริเนที่ 

ความผิดปกติทางจิัตประสาทในวยัเด็กนัน้รวมถึง โรคซึมเศรา้ 
(DEPRESSION) โรคทางอารมณ ์(MOOD DISORDERS) โรคบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้(LEARNING DISABILITIES: LD) การขาดความสามารถ
ของสมองดา้นการบริหารจัดัการ (EXECUTIVE FUNCTION DEFICITS) 
พฤติกรรมเกเรจัากความผิดปกติทางจิัต (CONDUCT DISORDER)
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(perfluorinated compounds) และสุารก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิ (สุารก่ลุ่มื่ออรก์่าร ์โนฟอสุเฟตั้ 
(organophosphates) เช่ิน สุารคลอร ์ไพริฟอสุ (chlorpyrifos) และออรแ์ก่โนคลอร่น 
(organochlorines) ม่ื่ความื่เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้โรคสุมื่าธิสุ้�น (ADHD) ก่ลุ่มื่อาก่ารออทิี่สุติั้ก่ 
(ASD) และความื่บก่พร่องที่างก่ารเร่ยนร้ ้(26) แต่ั้หลก้่ฐานน่�ก็่ยง้คงสุรุปีไม่ื่ไดั ้ขึ้อ้ม้ื่ล 
จัาก่ก่ารที่ดัลองก่บ้สุต้ั้วก็์่แสุดังให้เห็นก่ารเปีล่�ยนแปีลงที่างช่ิววิที่ยาระบบปีระสุาที่ 
(neurobiological changes) จัำานวนมื่าก่ท่ี่�เกิ่ดัจัาก่สุาร EDCs  ไดัแ้ก่่ พฒ้นาก่ารที่าง 
เซึ่ลลป์ีระสุาที่ คุณสุมื่บติ้ั้ขึ้องระบบก่ารถ่ึายที่อดัก่ระแสุปีระสุาที่ระหว่างเซึ่ลลป์ีระสุาที่
ดัว้ยก่น้  ก่ารสุง้เคราะหแ์ละก่ารหล้�งสุารสุ่�อปีระสุาที่ รวมื่ที่้�งผู้ลก่ระที่บขึ้องระบบ 
ก่ารที่ำางานเชิิงโครงสุรา้งต่ั้อสุมื่องท่ี่�ก่ำาลง้พฒ้นา เม่ื่�อรวมื่ก่บ้จัำานวนท่ี่� เพิ�มื่มื่าก่ขึ้่ �น 

ขึ้องงานวรรณก่รรมื่ว่าดั้วยผู้ลก่ระที่บต่ั้อพฤติั้ก่รรมื่จัาก่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs  
โดัยเฉพาะอย่างยิ�งในช่ิวงระหว่างก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้ งานศก่่ษาที่้�งหลายเหล่าน่�ลว้นตั้อก่ยำ �า
ว่า สุมื่องเป็ีนเป้ีาหมื่ายท่ี่�ถ้ึก่ที่ำาลายไดัง่้ายจัาก่สุาร EDCs (27)

โรคอว้น ความผิดปกติของระบบการเผาผลาญ และความผิดปกติอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
อต้ั้ราก่ารเกิ่ดัโรคอว้นไดัพุ่้งสุ้งขึ้่ �นอย่างรวดัเร็วที่้� วโลก่ ในขึ้ณะท่ี่� ปัีจัจัย้ก่ารใชิช่้ิวิตั้  
เช่ิน อาหารและระดับ้ขึ้องกิ่จัก่รรมื่เป็ีนตั้ว้ก่ารสุำาคญ้่ท่ี่�ชิด้ัเจันก็่จัริง แต่ั้ก็่ม่ื่หลก้่ฐาน
อ่�นเพิ�มื่มื่าก่ขึ้่ �นท่ี่�บอก่ว่าปัีจัจัย้อ่�นๆ รวมื่ถึง่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ อาจัเป็ีนสุาเหตุั้หน่�งดัว้ย  

สารเคมีท่ีกล่าวถงึนีคื้อ สาร “obesogens’ คือสารเคมีท่ีทำาใหเ้กิดโรคอว้นหรือ
ทำาใหน้ำา้หนกัร่างกายเพ่ิมดว้ยการเปล่ียนหรือสรา้งโปรแกรมใหม่ใหส่้วนสำาคญั
ของระบบต่อมไรท่้อท่ีควบคุมการเผาผลาญ ความสมดุลของพลงังาน ความอยาก
อาหาร ซึ่งทำาใหเ้กิดโรคอว้นและผลรา้ยต่อสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง



22

สุารเคม่ื่ท่ี่�ก่ล่าวถึ่งน่�ค่อ สุาร “obesogens’ ค่อสุารเคม่ื่ท่ี่�ที่ำาให้เกิ่ดัโรคอว้นหร่อที่ำาให ้
นำ �าหนก้่ร่างก่ายเพิ�มื่ขึ้่ �นดัว้ยก่ารสุรา้งโปีรแก่รมื่ใหม่ื่หร่อที่ำาให้สุ่วนสุำาคญ้่ขึ้องระบบ 
ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อท่ี่�ควบคุมื่ก่ารเผู้าผู้ลาญ่ผิู้ดัเพ่ �ยนไปี ความื่สุมื่ดุัลขึ้องพลง้งาน ความื่อยาก่
อาหาร ซ่ึ่�งที่ำาใหเ้กิ่ดัโรคอว้นและผู้ลรา้ยต่ั้อสุุขึ้ภาพท่ี่�เก่่�ยวขึ้อ้ง (28-31) งานวิจัย้จัาก่สุต้ั้ว ์
ในหอ้งที่ดัลองแสุดังใหเ้ห็นว่าก่ารไดัร้บ้สุารท่ี่�ม่ื่ผู้ลต่ั้อก่ารเปีล่�ยนแปีลงขึ้องร่างก่ายที่ำาให ้
คนม่ื่นำ �าหนก้่เพิ�มื่ขึ้่ �นไดัแ้ละยง้ที่ำาให้ม่ื่ปัีญ่หาสุุขึ้ภาพ ท่ี่� เก่่�ยวขึ้อ้งตั้ามื่มื่าอ่ก่ดัว้ย เช่ิน  

โรคเบาหวานชินิดัท่ี่�  2 โรคเก่่�ยวก่บ้หว้ใจัและหลอดัเล่อดั ระบบก่ารเผู้าผู้ลาญ่ไขึ้มื่น้ 
ท่ี่�เพ่ �ยนไปี ความื่ไวในก่ารตั้อบสุนองต่ั้อระดับ้นำ �าตั้าลผิู้ดัปีก่ติั้ (32-34)

สุาร EDCs ท่ี่�เป็ีนเหตุั้ขึ้องโรคอว้นซ่ึ่�งเคยม่ื่ก่ารศก่่ษามื่าแลว้อย่างด่ัท่ี่� สุุดัจันถึง่ปัีจัจุับน้ 
ค่อ สุารไตั้รบิวทิี่ลทิี่น (tributyltin: TBT) และสุารไตั้รฟีนิลทิี่น (triphenyltin: TPT) (30) 
สุารเคม่ื่เหล่าน่�และสุารอ่�นๆ จัะรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณขึ้องฮอร ์โมื่น
ท่ี่�เร่ยก่ว่า พ่พารแ์ก่มื่มื่า (PPARγ) (34) ก่ารเขึ้า้ไปีรบก่วนและขึ้ด้ัขึ้วางก่ารที่ำางานขึ้อง
ฮอร ์โมื่นไที่รอยดัเ์ป็ีนวิธ่ก่ารอย่างหน่�งท่ี่�สุาร obesogens สุามื่ารถึที่ำาไดั ้ เน่� องจัาก่ 
ต่ั้อมื่ไที่รอยดัม่ื่หนา้ท่ี่�สุำาคญ้่ในก่ารรก้่ษาระบบก่ารเผู้าผู้ลาญ่ให้ดัำาเนินไปีตั้ามื่ปีก่ติั้ 
นอก่จัาก่น่� สุารพ่ซ่ึ่บ่ (PCBs) และสุารพ่บ่ด่ัอ่ (PBDEs) ก็่อาจัไปีขึ้วางก่ารที่ำางาน 
บางอย่างผู่้านแก่นไที่รอยดั์ไดั ้ (35, 36) สุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟท่ี่� เป็ีนสุารปีระก่อบ
โบรม่ื่น ช่ิ�อ Firemaster 550 ก็่พบว่าสุามื่ารถึเปีล่�ยนระดับ้ฮอร ์โมื่นไที่รอยดั์ในแม่ื่หน้ 
ท่ี่�ก่ำาลง้ที่อ้งอย่้และในล้ก่หน้ดัว้ย ค่อล้ก่หน้ท่ี่� โตั้ขึ้่ �นจัะเกิ่ดัโรคอว้น โรคหว้ใจั เขึ้า้สุ่้วย้ 
เจัริญ่พน้ธุก่์่อนถึง่เวลา และม่ื่ภาวะด่ั �อต่ั้ออินซ้ึ่ลิน (37) แมื่ว่้าเร่�องน่�จัะตั้อ้งม่ื่ก่ารศก่่ษา
ซึ่ำ �าและขึ้ยายผู้ลต่ั้อ แต่ั้ก็่เป็ีนเร่�องสุำาคญ้่เพราะเวลาน่� Firemaster 550 เป็ีนหน่�งใน 
สุารหน่วงไฟท่ี่� ใชิก้่น้มื่าก่ท่ี่� สุุดัในสุหรฐ้อเมื่ริก่า และเป็ีนสุารปีนเป้ี�อนท่ี่�พบที่้� วไปีใน 

ฝุ่่นละอองตั้ามื่บา้น และในก่ารศ่ก่ษาต่ั้างๆ เพ่�อเฝ้่าระวง้ที่างช่ิวภาพก็่ตั้รวจัพบสุาร  
Firemaster 550 ในปัีสุสุาวะขึ้องคนดัว้ย (38) แมื่ว่้าเร่�องโรคอว้นท่ี่�ม่ื่ความื่เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้ 
สิุ�งแวดัลอ้มื่จัะเป็ีนเร่�องค่อนขึ้า้งใหม่ื่ แต่ั้ก็่ม่ื่ขึ้อ้คน้พบใหม่ื่เกิ่ดัขึ้่ �นเร่�อยๆ ว่า สุารพาที่า
เลตั้, สุารปีระก่อบเพอรฟ์ล้ออริเนที่ สุารบ่พ่เอ สุารไดัออก่ซิึ่น และสุารก่ำาจัด้ัแมื่ลงศต้ั้ร้พ่ชิ 
บางชินิดัอาจัเป็ีนสุารก่ระตุั้น้ใหเ้กิ่ดัโรคอว้นไดั ้จัง่ควรตั้อ้งม่ื่ก่ารศก่่ษาก่น้ต่ั้อไปี

ความผิดปกติดา้นการเจัริญพนัธุ ์
ในบรรดัาความื่เช่ิ�อมื่โยงท่ี่� ม่ื่นำ �าหนก้่มื่าก่ท่ี่� สุุดัระหว่างก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารก่ลุ่มื่ EDCs ก่บ้ 
ผู้ลขึ้า้งเค่ยงค่อ ผู้ลรา้ยท่ี่�จัะเกิ่ดัก่บ้พฒ้นาก่ารดัา้นก่ารเจัริญ่พน้ธุ ์สุร่รวิที่ยา และพยาธิ
วิที่ยา ก่ารเพิ�มื่ขึ้่ �นขึ้องโรคมื่ะเร็งในช่ิวง 50 ปีีท่ี่�ผู่้านมื่าท่ี่�เป็ีนผู้ลมื่าจัาก่ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ขึ้อง
ฮอร ์โมื่น (เช่ิน มื่ะเร็งเตั้า้นมื่ มื่ะเร็งต่ั้อมื่ล้ก่หมื่าก่) ระบบก่ารเจัริญ่พน้ธุท่์ี่� อ่อนแอลง  
(compromised fertility) ก่ารเขึ้า้สุ่้วย้เจัริญ่พน้ธุเ์ร็วเกิ่นควร จัำานวนสุเปิีรม์ื่ลดัลง  
ความื่ผิู้ดัร้ปีขึ้องอวย้วะสุ่บพน้ธุ ์และอต้ั้ราสุ่วนระหว่างเพศไม่ื่สุมื่ดุัล (39) ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้
เหล่าน่�อย่างน้อยท่ี่� สุุดับางสุ่วนเป็ีนผู้ลมื่าจัาก่จัำานวนสุารเคม่ื่ท่ี่� เพิ�มื่มื่าก่ขึ้่ �นและก่าร 

ไดัร้บ้สุารเคม่ื่เขึ้า้ไปี ก่ารม่ื่เด็ัก่ผู้้ห้ญิ่งเป็ีนสุาวเร็วก่ว่าเวลาอน้ควรมื่าก่ขึ้่ �น ซ่ึ่�งม่ื่สุาเหตุั้ 
ไดัจ้ัาก่หลายปัีจัจัย้ เช่ิน อาหารก่ารกิ่น  ความื่เคร่ยดั และชิาติั้พน้ธุ ์อาจัม่ื่สุ่วนมื่าจัาก่
ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารปีระก่อบเอสุโตั้รเจันท่ี่�เป็ีนก่ลุ่มื่สุาร EDCs ก็่ไดั ้(40, 41) สุารปีระก่อบ
เอสุโตั้รเจันท่ี่� ว่าน่�ยง้สุม้ื่พน้ธก์่บ้ก่ารเกิ่ดัเน่�องอก่ในมื่ดัล้ก่ ก่ารที่ำางานผิู้ดัปีก่ติั้ขึ้อง
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รง้ไข่ึ้ และภาวะม่ื่บุตั้รยาก่อย่างอ่อนที่้�งในคนและในสุต้ั้วท์ี่ดัลอง (39, 42, 43) สุาร BPA  
ม่ื่ความื่เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้คุณภาพดัอ้ยลงขึ้องไข่ึ้และก่ารช่ิวิตั้ขึ้องไข่ึ้ในแง่มุื่มื่อ่�นๆ ในตั้ว้คนไขึ้้
ท่ี่�ตั้อ้งก่ารรก้่ษาภาวะก่ารม่ื่บุตั้รยาก่ (44, 45) ผู้ลก่ระที่บต่ั้างๆ เหล่าน่�ท่ี่� ค่้ขึ้นานก่น้ไปี
อย่างใก่ลชิ้ิดัคน้พบจัาก่สุต้ั้วท์ี่ดัลอง (46) ผู้้ห้ญิ่งชิาวเดันมื่ารก์่ท่ี่�อย่้ในวย้ตั้ำ�าก่ว่า 40 ปีี  
ซ่ึ่�งที่ำางานในอุตั้สุาหก่รรมื่พลาสุติั้ก่มื่ก้่ตั้อ้งหาที่างรก้่ษาเก่่�ยวก่บ้ภาวะก่ารม่ื่บุตั้รมื่าก่ก่ว่า
ผู้้ห้ญิ่งในวย้เด่ัยวก่น้ท่ี่� ไม่ื่เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้อุตั้สุาหก่รรมื่น่� (47) สุ่วนผู้้ช้ิาย เฉพาะในบาง
ภ้มิื่ภาค พบว่าจัำานวนสุเปิีรม์ื่ม่ื่แนวโนม้ื่ลดัลงมื่าก่ถึง่ 50% ในช่ิวงคร่�งหลง้ศตั้วรรษท่ี่� 
ผู่้านมื่า (48, 49) และพบว่าสุารเคม่ื่หลายชินิดั ซ่ึ่�ง โดัยมื่าก่ค่อสุารพาที่าเลตั้ ม่ื่ผู้ลขึ้า้งเค่ยง 
ต่ั้อระบบที่างเดิันปัีสุสุาวะขึ้องผู้้ช้ิาย รวมื่ถึง่ อณ้ฑ์ะคา้ง (cryptorchidism) ปัีญ่หาร้เปิีดั
ท่ี่อปัีสุสุาวะตั้ำ�า (hypospadias) โรคต่ั้อมื่ล้ก่หมื่าก่ (prostate disease) และโรคมื่ะเร็ง
อณ้ฑ์ะ (50)

โรคมะเร็ง
เช่ินเด่ัยวก่บ้โรคท่ี่�ซึ่บ้ซึ่้อนอ่� นๆ โรคมื่ะเร็งสุ่วนใหญ่่เป็ีนผู้ลมื่าจัาก่ก่ารม่ื่ปีฏิิกิ่ริยา 
ต่ั้อก่น้ระหว่างความื่บก่พร่องที่างพน้ธุก่รรมื่ก่บ้สุภาพแวดัลอ้มื่ท่ี่�แต่ั้ละบุคคลเผู้ชิิญ่มื่าก่  
ม่ื่โรคมื่ะเร็งเพ่ยงไม่ื่ก่่� ชินิดัเท่ี่าน้�นท่ี่� สุามื่ารถึเช่ิ� อมื่โยงไดั้ก่บ้ย่นเด่ั� ยวๆ ซ่ึ่� งในก่รณ่
เช่ินน่�ยิ�งเนน้ยำ �าถึ่งบที่บาที่สุำาคญ้่ขึ้องสิุ�งแวดัลอ้มื่ ในความื่เป็ีนจัริง สุองในสุามื่ขึ้อง 
ผู้้ป่้ีวยโรคมื่ะเร็งเป็ีนก่รณ่ท่ี่� เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้สิุ�งแวดัลอ้มื่อย่างใดัอย่างหน่�ง ที่ำาให้สุมื่าคมื่ 

เม่ือพิจัารณาดูว่ามีโรคมะเร็งก่ีชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัฮอร ์โมน อย่างเช่น มะเร็งต่อม 

ลูกหมาก มะเร็งเตา้นม มะเร็งมดลูก และเนือ้เย่ืออ่ืนๆ ในระบบสืบพนัธุ ์ก็จัะไม่แปลกใจั 

ว่าสารเคมีท่ีมีฤทธิ �ต่อฮอร ์โมนและเอสโตรเจัน เช่น สารบีพีเอ พาทาเลต และสาร 
กำาจัดัศตัรูพืชบางชนิด ต่างมีส่วนท่ีจัะทำาใหเ้ส่ียงเป็นโรคมะเร็ง
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โรคมื่ะเร็งแห่งสุหรฐ้อเมื่ริก่า (American Cancer Society) ม่ื่ขึ้อ้สุรุปีว่าโรคมื่ะเร็งสุ่วนมื่าก่ 
สุามื่ารถึป้ีองก่น้ไดัด้ัว้ยก่ารเปีล่�ยนร้ปีแบบก่ารดัำาเนินช่ิวิตั้ เช่ิน ก่ารควบคุมื่อาหาร 
ให้ด่ัขึ้่ �น ก่ารออก่ก่ำาลง้ก่ายให้มื่าก่ขึ้่ �น และก่ารสุ้บบุหร่� ให้นอ้ยลง ม่ื่งานบางปีระเภที่ 
ท่ี่�เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้ก่ารเพิ�มื่ความื่เสุ่�ยงต่ั้อโรคมื่ะเร็งโดัยตั้รง โดัยเฉพาะพวก่งานท่ี่�ตั้อ้งสุม้ื่ผู้สุ้
ก่บ้สุารเคม่ื่ในปีริมื่าณสุ้ง เช่ิน ก่ารที่าสุ่ ก่ารดับ้เพลิง ก่ารที่ำางานในอุตั้สุาหก่รรมื่ถ่ึานหิน  
อุตั้สุาหก่รรมื่เหล็ก่ หร่ออุตั้สุาหก่รรมื่ยาง อุตั้สุาหก่รรมื่สิุ�งที่อ และอุตั้สุาหก่รรมื่ก่ระดัาษ 
รวมื่ที่้�งเหม่ื่องแร่ 

รายช่ิ�อสุารเคม่ื่ท่ี่� ร้ว่้าเป็ีนสุารก่่อมื่ะเร็งม่ื่ยาวและรวมื่ถึง่สุารโลหะต่ั้างๆ ไวนิลคลอไรดั ์
เบนซิึ่ด่ัน (ใชิ้ในก่ารผู้ลิตั้สุ่ยอ้มื่) สุารที่ำาละลาย เช่ิน เบนซ่ึ่น โพล่ไซึ่คลิก่อะโรเมื่ติั้ก่ 
ไฮโดัรคารบ์อน (PAHs) ไดัออก่ซิึ่น เสุน้ใยและฝุ่่น (ซิึ่ลิก่า้ แอสุเบสุตั้อสุ เป็ีนตั้น้)  
สุารก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิบางชินิดั รวมื่ถึ่งรายก่ารสุารมื่ลพิษตั้ก่คา้งยาวนาน (Persistent  
Organic Pollutants) ภายใตั้อ้นุสุญ้่ญ่าสุตั้อก่โฮลม์ื่ และผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ย์าจัำานวนมื่าก่ ซ่ึ่�ง 
รวมื่ถึง่ฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจันสุง้เคราะห ์บางสุ่วนขึ้องสุารเคม่ื่เหล่าน่� (แมื่ว่้าไม่ื่ใช่ิที่้�งหมื่ดั) 
เป็ีนสุาร EDCs เม่ื่�อพิจัารณาด้ัว่าม่ื่โรคมื่ะเร็งก่่�ชินิดัท่ี่� เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้ฮอร ์โมื่น อย่างเช่ิน 
มื่ะเร็งต่ั้อมื่ล้ก่หมื่าก่ มื่ะเร็งเตั้า้นมื่ มื่ะเร็งมื่ดัล้ก่ และเน่�อเย่�ออ่�นๆ ในระบบสุ่บพน้ธุ ์ 
ก็่จัะไม่ื่แปีลก่ใจัว่าสุารเคม่ื่ท่ี่�ม่ื่ฤที่ธิ �ต่ั้อฮอร ์โมื่นและเอสุโตั้รเจัน เช่ิน สุารบ่พ่เอ พาที่าเลตั้ 
และสุารก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิบางชินิดั ต่ั้างม่ื่สุ่วนท่ี่�จัะที่ำาใหเ้สุ่�ยงเป็ีนโรคมื่ะเร็ง (51, 52)

คำาถึามื่ท่ี่�ว่าสุารเคม่ื่ในก่ลุ่มื่ EDCs ตั้ว้ไหนบา้งท่ี่�สุรา้งผู้ลก่ระที่บมื่าก่ท่ี่�สุุดั และก่ารสุม้ื่ผู้สุ้
สุาร EDCs ณ ช่ิวงไหนขึ้องช่ิวิตั้ (ก่่อนคลอดั วย้เด็ัก่ วย้ผู้้้ใหญ่่) ที่ำาให้เกิ่ดัความื่เสุ่�ยง 
เป็ีนโรคมื่ะเร็งอย่างม่ื่นย้สุำาคญ้่มื่าก่ท่ี่�สุุดั น่�ยง้คงเป็ีนเร่�องท่ี่� ไม่ื่ม่ื่คำาตั้อบ ก่ารศก่่ษาท่ี่�ใชิ ้

แบบจัำาลองเซึ่ลลแ์ละสุต้ั้วท์ี่ำาให้ที่ราบว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ เช่ิน  บ่พ่เอ พาที่าเลตั้ 
สุารปีระก่อบเพอรฟ์ล้ออริเนที่ พ่ซ่ึ่บ่ และสุารก่ำาจัด้ัแมื่ลงบางชินิดั ในวย้ตั้น้ขึ้องช่ิวิตั้
สุามื่ารถึเพิ�มื่ความื่เสุ่�ยงก่ารเป็ีนโรคมื่ะเร็งมื่าก่ขึ้่ �นสุำาหรบ้ช่ิวงเวลาท่ี่� เหล่อขึ้องช่ิวิตั้ 
(52) ก่ารศก่่ษาที่างระบาดัวิที่ยาท่ี่�เกิ่ดัขึ้่ �นก่ำาลง้เริ�มื่วางพ่ �นฐานใหเ้ห็นถึง่ความื่สุม้ื่พน้ธ ์
ท่ี่� เก่่�ยวขึ้อ้งก่น้น่�ในมื่นุษย ์ (53) ก่ารที่ำาให้เห็นความื่เช่ิ�อมื่โยงดัง้ก่ล่าวในมื่นุษยก็์่เป็ีน 

เร่�องยาก่ เพราะจัะตั้อ้งม่ื่ขึ้อ้ม้ื่ลเก่่�ยวก่บ้ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ท่ี่� เกิ่ดัขึ้่ �นก่่อนหนา้น้�น ซ่ึ่�ง 

อาจัเคยเกิ่ดัขึ้่ �นมื่าแลว้นานหลายปีีหร่อหลายที่ศวรรษ  อย่างไรก็่ตั้ามื่จัาก่ผู้ลท่ี่�รุนแรง
และก่วา้งขึ้วางขึ้องสุภาพแวดัลอ้มื่ต่ั้อความื่ชุิก่และก่ารเกิ่ดัโรคมื่ะเร็ง ก็่ไม่ื่ม่ื่คำาถึามื่ 
อ่ก่แลว้ว่าก่ารลดัก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่จัะก่่อผู้ลด่ัอย่างมื่หาศาลต่ั้อก่ารเสุ่�ยงเป็ีนโรคมื่ะเร็ง
และโอก่าสุท่ี่�จัะม่ื่ช่ิวิตั้รอดั

ความผิดปกติและโรคอ่ืนๆ
ก่ารศ่ก่ษาในสุต้ั้วท์ี่ดัลองและก่ารศ่ก่ษาที่างระบาดัวิที่ยาในมื่นุษยบ่์งช่ิ �ว่าก่ารรบ้สุาร 
EDCs จัะที่ำาให้เกิ่ดัปัีญ่หาสุุขึ้ภาพต่ั้างๆ  ไดัแ้ก่่  โรคเก่่�ยวก่บ้ห้วใจัและหลอดัเล่อดั 
และโรคเบาหวาน พรมื่แดันใหม่ื่ในก่ารวิจัย้ค่อผู้ลก่ระที่บขึ้องสุาร EDCs ต่ั้อระบบ
ภ้มิื่คุม้ื่ก่น้และก่ารอก้่เสุบ ก่ารอก้่เสุบม่ื่ความื่สุม้ื่พน้ธก์่บ้โรคเร่ �อรง้หลายปีระเภที่ 
รวมื่ที่้�งโรคอว้น ความื่สุามื่ารถึขึ้องสุมื่องท่ี่�ลดัลง (cognitive deficits) โรคหว้ใจัและ 
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ตารางท่ี 4  ความคิดดั�งเดิมในการทดสอบสารเคมี และเพราะอะไร
ความคิดดั�งเดิมนี �จ้งไม่เพียงพอในการตรวจหาการรบกวนการ
ทำางานของต่อมไรท่้อ 

วิธี์การดั�งเดิมในการทดสอบสารเคมี: 
“ความเป็็นพิษข้ �นกบัป็ริมาณ”

เพราะอะไรวิธี์การนี�จ้งไม่เพียงพอ 
ในการตรวจหาสารเคมีท่ีขดัขวาง 
การทำางานของต่อมไรท่้อ

ก่ารที่ดัสุอบสุารเคม่ื่ท่ี่ละชินิดัในแต่ั้ละคร้�ง ทุี่ ก่ ค น ใ น โ ล ก่ ทุี่ ก่ ว้น น่� ม่ื่ ร่ า ง ก่ า ย ท่ี่� ตั้้อ ง 
แบก่ภาระจัาก่สุารเคม่ื่ต่ั้างๆ ซ่ึ่� งไม่ื่เคยม่ื่ 
มื่าก่่อนปีี 1940 (พ.ศ. 2483) ก่ารผู้ลิตั้และ 
ก่ารปีล่อยสุ่้สิุ� งแวดัล้อมื่ก็่ม่ื่มื่าก่ขึ้่ �นเร่� อยๆ  
ในแต่ั้ละปีี ก่ารที่ดัสุอบสุารเคม่ื่ท่ี่ละชินิดั 
ในแต่ั้ละคร้�งน้�นที่ำาให้ไม่ื่สุามื่ารถึตั้ามื่ที่น้ปัีญ่หา
ก่ารไดัร้บ้สุารเคม่ื่เขึ้้าไปี และไม่ื่ไดั้คำาน่งว่า 
สุารเคม่ื่หลายชินิดัท่ี่�ผู้สุมื่ก่น้อย่้ในร่างก่ายน้�น
ม่ื่ผู้ลก่ระที่บต่ั้อพฒ้นาก่ารขึ้องร่างก่ายหร่อ
สุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษยอ์ย่างไรบา้ง

ก่ารสุมื่มุื่ติั้ว่า สุารเคม่ื่แต่ั้ละชินิดัม่ื่ระดับ้ “ความื่
ปีลอดัภย้หร่อค่าท่ี่�ยอมื่รบ้ไดั”้ ขึ้องก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ 
ในระดับ้ตั้ำ�าท่ี่�จัะไม่ื่เป็ีนอน้ตั้ราย 

ระบบต่ั้อมื่ไร้ท่ี่อแที่บจัะควบคุมื่สุุขึ้ภาพขึ้อง
มื่นุษย ์ในทุี่ก่ดัา้น ตั้้�งแต่ั้พฒ้นาก่ารในครรภ ์
จันถึ่งก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้ ก่ารสุ่บพ้นธุ  ์ และ 
สุุขึ้ภาพโดัยรวมื่ ก่ารศ่ก่ษาที่างวิที่ยาศาสุตั้ร ์
เม่ื่�อไม่ื่นานมื่าน่�ช่ิ �ให้เห็นว่า ปีริมื่าณแมื่เ้พ่ยง 
เล็ก่น้อยขึ้องสุารเคม่ื่เหล่าน่�หร่อสุ่วนผู้สุมื่ 
ขึ้องสุารเคม่ื่เหล่าน่�ก็่รบก่วนระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ  
ลดัที่อนสุติั้ปัีญ่ญ่า รบก่วนระบบสุ่บพ้นธุ ์
และเป็ีนตั้้นเหตุั้ขึ้องปัีญ่หาสุุขึ้ภาพอ่� นอ่ก่
มื่าก่มื่าย ดัง้น้�นจัง่อาจัจัะไม่ื่ม่ื่ระดับ้ท่ี่�ปีลอดัภย้  
โดัยเฉพาะอย่างยิ�งเม่ื่�อคนเราม่ื่สุารเคม่ื่นบ้รอ้ย
ชินิดัในร่างก่าย

ก่ารที่ดัสุอบต่ั้างๆ เนน้ที่ำาก่บ้สุต้ั้ว ์โตั้เต็ั้มื่วย้ ฮอร ์โมื่นควบคุมื่ระบบขึ้องร่างก่ายเริ�มื่ตั้้�งแต่ั้
ในครรภแ์ละยาวตั้ลอดัที่้�งช่ิวิตั้ ก่ารที่ดัสุอบ 
ท่ี่�ที่ำาเฉพาะในสุต้ั้วท่์ี่�โตั้เต็ั้มื่วย้แลว้จัง่ไม่ื่สุามื่ารถึ
ตั้รวจัพบผู้ลก่ระที่บขึ้องสุารเคม่ื่ท่ี่� ม่ื่ต่ั้อระบบ
ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อตั้ลอดัที่้�งวงจัรช่ิวิตั้ขึ้องร่างก่ายไดั้

สุมื่มุื่ติั้ว่าปีริมื่าณท่ี่� ตั้ำ�าก่ว่าจัำานวนท่ี่� ที่ำาให้สุต้ั้ว ์
ที่ดัลองตั้ายหร่อเป็ีนโรคในเป้ีาหมื่าย (โดัยที่้�วไปี
ค่อโรคมื่ะเร็ง) หมื่ายถึง่“ปีลอดัภย้”

สุารเคม่ื่ท่ี่�ขึ้ด้ัขึ้วางก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อน้�น
ก่่อใหเ้กิ่ดัผู้ลก่ระที่บไดัม้ื่าก่มื่ายหลายลก้่ษณะ 
นอก่เหน่อจัาก่ความื่ตั้ายหร่อก่ารเป็ีนโรค

หลอดัเล่อดั ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ขึ้องระบบที่างเดิันหายใจั โรคมื่ะเร็ง และก่ระที่้�งโรคออทิี่สุติั้ก่  
โดัยสุ่วนใหญ่่ระบบภ้มิื่คุม้ื่ก่น้และระบบต่ั้อมื่ไรท่้ี่อมื่ก้่ที่ำางานร่วมื่ก่น้เพ่�อตั้อบสุนอง 
ความื่ที่า้ที่ายและก่ารคุก่คามื่ที่างสิุ�งแวดัลอ้มื่ และเม่ื่�อเสุน้ที่างสุ่งสุญ้่ญ่าณขึ้องที่้�งสุอง
ระบบมื่าบรรจับก่น้ก็่อาจัซึ่ำ �าเติั้มื่อาก่ารอก้่เสุบบางอย่างไดั้
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ม่ื่ขึ้อ้ตั้ก่ลงท่ี่�สุรุปีไดัอ้ย่างก่วา้งขึ้วางเก่่�ยวก่บ้อน้ตั้รายจัาก่ก่ารสุ้บบุหร่�  สุารตั้ะก่้�ว วต้ั้ถุึ
ก่ม้ื่มื่น้ตั้รง้สุ่ และสุารเคม่ื่หลายชินิดั หลายที่ศวรรษขึ้องก่ารที่ำาวิจัย้ในก่ารที่ดัลอง 
พร้อมื่ดัว้ยหลก้่ฐานที่างคลินิก่ขึ้องคนและขึ้อ้ม้ื่ลที่างระบาดัวิที่ยาจัาก่ปีระชิาก่ร
มื่นุษย ์ที่ำาให้ม่ื่หลก้่ฐานท่ี่�สุรุปีถึ่งความื่เช่ิ�อมื่โยงท่ี่� เป็ีนเหตุั้และผู้ลระหว่างก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ 
สุารเคม่ื่ก่บ้โรคภย้ไขึ้เ้จ็ับและความื่ตั้าย ในปีระเด็ันก่ารปีระเมิื่นและก่ารจัด้ัก่ารสุารเคม่ื่  
ความื่สุามื่ารถึในก่ารเช่ิ�อมื่โยงโดัยตั้รงระหว่างก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ก่บ้ผู้ลรา้ยที่างสุุขึ้ภาพ
หร่อความื่ตั้ายน้�นพิสุ้จัน์ไดัแ้ลว้สุำาหรบ้ก่รณ่ไดัร้บ้สุารเคม่ื่ตั้ว้ใดัตั้ว้หน่�งในปีริมื่าณท่ี่�สุ้ง 
ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน ก่ารปีนเป้ี�อนจัาก่อุตั้สุาหก่รรมื่คร้�งใหญ่่ตั้ามื่ท่ี่� ไดัก้่ล่าวถึง่ไวใ้นช่ิวงแรก่
เร่�องก่ารปีนเป้ี�อนที่างอุตั้สุาหก่รรมื่ก่รณ่ขึ้องเม่ื่องเซึ่เวสุโซึ่ (Seveso) และเร่�องนำ �ามื่น้
ปีรุงอาหารในก่รณ่เม่ื่องย้โชิ (Yusho) และก่รณ่เม่ื่องย้เช็ิง (Yucheng) ท่ี่� สุ่งผู้ลใหเ้กิ่ดั
ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้และความื่พิก่ารแต่ั้ก่ำาเนิดัอย่างรุนแรง รวมื่ที่้�งความื่บก่พร่องขึ้องระบบ 
ปีระสุาที่และก่ารเร่ยนร้้ขึ้องเด็ัก่ท่ี่� เกิ่ดัจัาก่มื่ารดัาซ่ึ่� งในขึ้ณะตั้้�งครรภ ์ไดั้บริโภค
นำ �ามื่น้ปีรุงอาหารท่ี่�ปีนเป้ี�อนไดัออก่ซิึ่นหร่อไดัร้บ้สุารไดัออก่ซิึ่นเขึ้า้สุ่้ร่างก่ายโดัยตั้รง  
ดัง้น้�นจัะเห็นไดัว่้า ก่ารที่ดัสุอบที่างพิษวิที่ยาแบบเดิัมื่ม่ื่ความื่สุำาคญ้่มื่านานมื่าก่ในก่าร 
บ่งช่ิ �และแสุดังคุณลก้่ษณะเฉพาะขึ้องสุารพิษปีระเภที่น่�ท่ี่� ก่่อใหเ้กิ่ดัอน้ตั้รายต่ั้อมื่นุษย ์
และสุต้ั้วป่์ีา อย่างไรก็่ตั้ามื่ เป็ีนเพราะว่าโดัยปีก่ติั้แลว้มื่นุษยส่์ุวนใหญ่่ไดัร้บ้หร่อสุม้ื่ผู้สุ้ 
สุาร EDCs มื่าก่มื่ายหลายชินิดัในปีริมื่าณท่ี่�ตั้ำ�า ในลก้่ษณะผู้สุมื่ผู้สุาน และไดัร้บ้หร่อ
สุม้ื่ผู้สุ้ในแต่ั้ละช่ิวงท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้ขึ้องช่ิวิตั้ ก่ารท่ี่�จัะสุามื่ารถึเช่ิ�อมื่โยงเร่�องก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุาร
เคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs ก่บ้โรคท่ี่�เกิ่ดัในวย้ผู้้้ใหญ่่โดัยตั้รง เช่ินโรคเบาหวานปีระเภที่ท่ี่� 2 จัง่เป็ีน 
เร่�องยาก่ยิ�งขึ้่ �นไปีอ่ก่ โดัยเฉพาะอย่างยิ�ง หาก่ช่ิวงเวลาขึ้องก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้น้�นเป็ีนช่ิวง 
แห่งก่ารพฒ้นาและก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้อน้เปีราะบาง ในหว้ขึ้อ้ต่ั้อๆ ไปีจัะเป็ีนก่ารอธิบาย 
ถึง่ก่รอบแนวคิดัใหม่ื่ๆ ว่าม่ื่ความื่จัำาเป็ีนเพ่ยงใดัท่ี่�จัะตั้อ้งสุรา้งความื่เขึ้า้ใจัอย่างเหมื่าะสุมื่ 
ในเร่�องผู้ลก่ระที่บขึ้องก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs และผู้ลก่ระที่บท่ี่�จัะปีราก่ฏิใน 
ระยะยาว ดัง้เช่ินผู้ลก่ระที่บต่ั้อคุณภาพช่ิวิตั้ท่ี่� ถ้ึก่ที่ำาให้เสุ่ยหายหร่อบก่พร่องไปี  

4. ความกา้วหนา้ล่าสุด 
ทางวิทยาการเก่ียวกบั 
สาร EDCs และความจัำาเป็น 
จัะตอ้งมีกระบวนทศัน์ใหม่ 
ทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือประเมิน 
ความเส่ียงของ EDCs
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โรคเร่ �อรง้ รวมื่ที่้�งโรคมื่ะเร็ง (ตั้ารางท่ี่� 4) นอก่จัาก่น่�ยง้ม่ื่บที่สุรุปีสุ้�นๆ ขึ้องก่รอบแนวคิดั
เหล่าน่�นำาเสุนอไวใ้นช่ิวงที่า้ยขึ้องสุ่วนน่� (ก่รอบขึ้อ้ความื่ท่ี่� 2)

I. ความจัำาเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนกระบวนทศันเ์พ่ือกา้วไปสู่ความเขา้ใจั 
ทางวิทยาการเก่ียวกบัสาร EDCs ต่อไป
ก่ารปีฏิิวติ้ั้เคม่ื่เกิ่ดัควบค่้ไปีก่บ้ปัีญ่หาก่ารปีนเป้ี�อนที่างสิุ�งแวดัลอ้มื่ อน้เป็ีนเหตุั้ใหเ้กิ่ดั 
โรคมื่ะเร็ง ความื่เป็ีนพิษจัาก่โลหะหนก้่ และมื่ลพิษที่างอาก่าศและนำ �า ในที่างก่ลบ้ก่น้ 
สิุ� งน่�ก็่นำาไปีสุ่้ความื่จัำาเป็ีนในก่ารที่ดัสุอบเพ่� อก่ำาหนดัค่ามื่าตั้รฐานที่้� วไปีว่าดั้วย 
ความื่ปีลอดัภย้ ก่ารที่ดัสุอบดัา้นพิษวิที่ยาขึ้องสุารเคม่ื่บริสุุที่ธิ �ในปีริมื่าณท่ี่�แตั้ก่ต่ั้าง
ก่น้ก็่ปีระสุบความื่สุำาเร็จัในก่ารระบุว่าสุารเคม่ื่ชินิดัใดัในสิุ�งแวดัลอ้มื่ท่ี่� ก่่อให้เกิ่ดัความื่ 
เป็ีนพิษอย่างชิด้ัเจัน ก่ารเกิ่ดัโรคมื่ะเร็ง และก่ารเสุ่ยช่ิวิตั้ ก่ารอา้งอิงความื่โคง้ขึ้องก่ราฟ
ท่ี่�แสุดังความื่สุม้ื่พน้ธข์ึ้องก่ารตั้อบสุนองต่ั้อปีริมื่าณสุารเคม่ื่ท่ี่� ไดัร้บ้ ที่ำาใหม่้ื่ก่ารก่ำาหนดั 

ขณะนีเ้ราทราบกนัแลว้ว่า การท่ีคนคนหนึ่ งไดร้บัสมัผสัสาร 
EDCs เขา้ไป คือสาเหตุของปัญหาความผิดปกติทางพฤติกรรม  
ต่อมไรท่้อ ระบบประสาทและการเรียนรู ้ ส่ิงท่ีเกิดขึน้นีต้อ้งการ 
การเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการออกแบบการประเมินความเส่ียง
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เก่ณฑ์ข์ึ้้�นตั้ำ�าขึ้องก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ท่ี่�จัะไม่ื่ก่่อใหเ้กิ่ดัพิษเฉ่ยบพลน้ท่ี่�ชิด้ัเจันและม่ื่ก่ารนำา
ขึ้อ้ม้ื่ลก่ราฟน่�ไปีใชิอ้นุมื่านในก่ารก่ำาหนดัเก่ณฑ์ท่์ี่�ตั้ำ�าลงไปีว่าเป็ีนค่า “ความื่ปีลอดัภย้” 
ขึ้องก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ ทุี่ก่วน้น่�เราร้แ้ลว้ว่าวิธ่ก่ารที่ดัสุอบและปีริมื่าณสุารท่ี่�แตั้ก่ต่ั้าง
ก่น้ท่ี่�ใชิ้ในก่ารก่ารปีระเมิื่นความื่เสุ่�ยงที่างพิษวิที่ยาตั้ามื่มื่าตั้รฐานดัง้ก่ล่าวโดัยมื่าก่แลว้
มื่ก้่คลาดัเคล่�อนเม่ื่�อนำามื่าใชิ้ในก่ารปีระเมิื่นความื่เสุ่�ยงจัาก่สุาร EDCs (54) วิธ่ก่ารขึ้อง 
“วิที่ยาศาสุตั้รแ์บบเก่่า” ไดัต้ั้ ้�งสุมื่มุื่ติั้ฐานหลายอย่างและใชิ้โปีรโตั้คอลก่ารที่ดัลองท่ี่� 
ไม่ื่เป็ีนจัริง ตั้ว้อย่างเช่ิน ก่ารที่ดัสุอบสุ่วนใหญ่่ที่ำาก่บ้สุต้ั้วท่์ี่�โตั้เต็ั้มื่วย้ (เช่ินหน้) โดัยก่าร
ใหสุ้ารเคม่ื่ชินิดัเด่ัยวท่ี่�ม่ื่ฤที่ธิ �เฉ่ยบพลน้ก่บ้หน้ ในขึ้ณะท่ี่�มื่นุษยแ์ละสุต้ั้วต่์ั้างๆ สุม้ื่ผู้สุ้สุาร 
EDCs หลายชินิดัท่ี่�เป็ีนสุารผู้สุมื่และม่ื่ปีริมื่าณต่ั้างก่น้มื่าตั้ลอดัช่ิวิตั้ขึ้องพวก่เขึ้า ดัง้น้�น 
ถึง่แมื่ว่้าวิธ่ก่ารที่ดัสุอบที่างพิษวิที่ยาแบบเดิัมื่จัะยง้ม่ื่ปีระโยชิน ์ วิธ่ก่ารเช่ินน้�นก็่จัำาเป็ีน 
จัะฝ่่าอุปีสุรรคในก่ารบ่งช่ิ �สุาร EDCs และผู้ลขึ้องก่ารไดัร้บ้สุารก่ลุ่มื่น่�ให้ ไดั้

ในช่ิวงก่ว่าสุองที่ศวรรษท่ี่� ผู่้านมื่า ม่ื่หลก้่ฐานที่างวิที่ยาศาสุตั้รจ์ัาก่ก่ารที่ดัลองก่บ้ 
สุต้ั้วป่์ีาพน้ธุต่์ั้างๆ เกิ่ดัขึ้่ �นใหม่ื่จัำานวนมื่าก่ ขึ้อ้ม้ื่ลก่ารศ่ก่ษาที่างระบาดัวิที่ยาในมื่นุษย ์ 
และก่ารวิจัย้ในห้องที่ดัลองก่บ้สุต้ั้วท์ี่ดัลอง ซ่ึ่� งช่ิวยที่ำาให้เขึ้า้ใจัไดัล้่ก่ซ่ึ่ �งขึ้่ �นว่าสุาร 
ก่ลุ่มื่ EDCs ม่ื่ผู้ลต่ั้อก่ารเปีล่� ยนแปีลงที่างช่ิววิที่ยาอย่างไรและอาจัที่ำาให้เกิ่ดัก่าร 
เจ็ับป่ีวยไดัอ้ย่างไร ขึ้ณะน่�เราที่ราบก่น้แลว้ว่าก่ารท่ี่�คนคนหน่�งไดัร้บ้สุาร EDCs โดัยตั้รง 
น้�นเป็ีนสุาเหตุั้ท่ี่�ที่ำาใหเ้กิ่ดัปัีญ่หาที่างพฤติั้ก่รรมื่ ที่างต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ และที่างระบบปีระสุาที่
ก่บ้ก่ารเร่ยนร้ ้  สิุ�งน่�จัำาเป็ีนจัะตั้อ้งม่ื่ก่ารเปีล่�ยนก่ระบวนที่ศ้นเ์ก่่�ยวก่บ้วิธ่ก่ารปีระเมิื่น 
ความื่เสุ่�ยง ตั้ว้อย่างเช่ิน แที่นท่ี่�จัะใชิวิ้ธ่ก่ารที่ดัสุอบความื่เป็ีนพิษแบบเดิัมื่ดัว้ยก่าร 
ให้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่เพ่ยงตั้ว้เด่ัยว ก่ารด้ัอาก่ารตั้อบสุนองต่ั้อสุารปีระก่อบเคม่ื่บริสุุที่ธิ � 
มื่าเป็ีนก่ารใชิร้ะเบ่ยบวิธ่ก่ารปีระเมิื่นความื่เสุ่�ยงแบบใหม่ื่ท่ี่� ใก่ลเ้ค่ยงก่บ้ความื่จัริง 
ที่างธรรมื่ชิาติั้ให้มื่าก่ท่ี่� สุุดั แที่นท่ี่�จัะร้ถ้ึ่งผู้ลก่ระที่บขึ้องสุารปีระก่อบเพ่ยงตั้ว้เด่ัยว  
เราจัำาเป็ีนจัะตั้อ้งร้ผู้้ลก่ระที่บจัาก่ก่ารไดัร้บ้สุารผู้สุมื่หร่อสุารปีระก่อบต่ั้างชินิดัท่ี่�ผู้สุมื่
เขึ้า้ดัว้ยก่น้ เรายง้ตั้อ้งร้ด้ัว้ยว่าบางช่ิวงช่ิวิตั้ขึ้องคนเป็ีนช่ิวงท่ี่�ม่ื่ความื่เปีราะบางเป็ีนพิเศษ 
ต่ั้อสุาร  EDCs โดัยเฉพาะอย่างยิ�งช่ิวงแรก่ขึ้องพฒ้นาก่ารที่างร่างก่าย ดัง้น้�นก่าร
ที่ดัสุอบสุาร EDCs ก่บ้ผู้้ใ้หญ่่เท่ี่าน้�นยง้ไม่ื่เพ่ยงพอท่ี่�จัะที่ำาใหร้้ว่้าจัะเกิ่ดัอะไรขึ้่ �นก่บ้ตั้ว้อ่อน 
ในครรภห์ร่อที่ารก่ท่ี่� ไดัร้บ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่น่�เขึ้า้ไปี สุำาหรบ้เร่�องน่�จัะม่ื่ก่ารก่ล่าวถึ่งราย
ละเอ่ยดัในลำาดับ้ต่ั้อไปี

II. พฒันาการของการรบัสมัผสัสารเคมีและจังัหวะแห่งความเปราะบาง
ฮอร ์โมื่นปีระสุานก่ารพฒ้นาในร่างก่ายขึ้องคนทุี่ก่คนจัาก่เซึ่ลลเ์ซึ่ลลห์น่�งท่ี่�ผู้สุมื่พน้ธุ ์
แลว้จันถึง่เซึ่ลลห์ลายลา้นเซึ่ลลท่์ี่�ม่ื่หนา้ท่ี่�เฉพาะ ค่อก่ารสุรา้งเล่อดั ก่ระด้ัก่ สุมื่อง และ 
เน่�อเย่�ออ่�นๆ สุารเคม่ื่เหล่าน่�ท่ี่�ผู้ลิตั้ขึ้่ �นภายในร่างก่าย แรก่เริ�มื่ผู้ลิตั้จัาก่มื่ารดัา รก่ในครรภ ์
และผู้ลิตั้จัาก่ตั้ว้อ่อนในครรภเ์องท่ี่�ก่ำาลง้เจัริญ่เติั้บโตั้ โดัยจัะไหลเว่ยนดัว้ยความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้ 
ท่ี่�ตั้ำ�ามื่าก่ สุ่วนใหญ่่อย่้ในช่ิวงหน่�งในลา้นลา้นสุ่วนถึ่งหน่�งในพน้ลา้นสุ่วน ฮอร ์โมื่นจัะ 
สุ่งสุญ้่ญ่าณเม่ื่�อย่นตั้อ้งก่ารที่ำางานและเม่ื่�อตั้อ้งก่ารอย่้นิ�งดัว้ย ความื่สุลบ้ซึ่บ้ซึ่อ้นท่ี่�  
พฒ้นาไปีน่� ก่ารผู้สุมื่ขึ้องฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้ท่ี่� เปีล่�ยนแปีลงอย่้ตั้ลอดัเวลาน่�ที่ำาให้ก่าร
พฒ้นาในร่างก่ายคนเป็ีนปีก่ติั้ ฮอร ์โมื่นท่ี่�น้อยเกิ่นไปีหร่อมื่าก่เกิ่นไปีจัะนำาไปีสุ่้ก่าร
เป็ีนโรคและความื่เจ็ับป่ีวย ก่ารวิจัย้ดัา้นช่ิววิที่ยาท่ี่�ม่ื่มื่าก่ว่ารอ้ยปีีไดัพิ้สุ้จันแ์ลว้ว่าก่าร 
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จัด้ัระเบ่ยบและก่ารควบคุมื่ก่ระบวนก่ารขึ้องช่ิวิตั้น้�นจัำาเป็ีนจัะตั้อ้งม่ื่ฮอร ์โมื่นในปีริมื่าณ
เฉพาะในช่ิวงเวลาน้�นๆ และอวย้วะและเน่�อเย่�อแต่ั้ละชินิดัตั้อ้งเปีล่�ยนแปีลงตั้ามื่วงจัร
ขึ้องช่ิวิตั้

ช่ิวิตั้ในช่ิวงแรก่ โดัยเฉพาะตั้ว้อ่อนในครรภแ์ละเด็ัก่ที่ารก่ เป็ีนช่ิวงท่ี่�ละเอ่ยดัอ่อน ก่าร
รบก่วนก่ระบวนก่ารขึ้องฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้อาจัที่ำาให้เกิ่ดัความื่เปีล่�ยนแปีลงที่าง
โครงสุรา้งและ/หร่อก่ารที่ำางานขึ้องระบบที่างก่ายภาพซ่ึ่�งไม่ื่อาจัที่ำาใหห้วนค่นเป็ีนปีก่ติั้
ไดัอ่้ก่ในบางท่ี่  นอก่จัาก่ปีริมื่าณฮอร์โมื่นแลว้ เวลาขึ้องก่ารหล้�งฮอร ์โมื่นก็่ม่ื่ความื่สุำาคญ้่
อย่างยิ�งในก่ารที่ำาใหพ้ฒ้นาก่ารม่ื่ความื่ปีก่ติั้  ดัว้ยเหตุั้ผู้ลท่ี่�ว่าเม่ื่�อสุาร EDCs สุามื่ารถึ
รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่นไดั ้ดัง้น้�นก่ารไดัร้บ้สุารพวก่น่�เขึ้า้ไปีก็่อาจัจัะที่ำาใหก้่าร
พฒ้นาในช่ิวงท่ี่�ละเอ่ยดัอ่อนและเปีราะบางอาจัสุ่งผู้ลรา้ยตั้ามื่มื่าที่้�งแบบที่น้ท่ี่และแฝ่ง
เรน้อย่้ภายใน ช่ิวงเวลาขึ้องก่ารไดัร้บ้สุารก็่เป็ีนกุ่ญ่แจัสุำาคญ้่ท่ี่�จัะช่ิวยให้เขึ้า้ใจัไดัว่้า
อวย้วะหร่อเน่�อเย่�อสุ่วนไหนอาจัจัะไดัร้บ้ผู้ลก่ระที่บ เน่�องจัาก่สุ่วนต่ั้างๆ ขึ้องร่างก่าย 
ท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้น้�นม่ื่พฒ้นาก่ารเกิ่ดัขึ้่ �นในอต้ั้ราท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้  ดัง้น้�นอวย้วะท่ี่�ก่ำาลง้ 

อย่้ในช่ิวงพฒ้นาระหว่างเวลาท่ี่�ไดัร้บ้สุารอน้ตั้รายม่ื่แนวโนม้ื่ท่ี่�จัะไดัร้บ้ผู้ลก่ระที่บมื่าก่ก่ว่า
อวย้วะท่ี่� ไดัเ้ติั้บโตั้เต็ั้มื่ท่ี่�แลว้

กรอบขอ้ความท่ี 1: จุัดต ัง้ตน้การพฒันาสุขภาพและโรค 
(DEVELOPMENTAL ORIGINS OF HEALTH AND DISEASE: 
DOHAD)
“จุัดัตั้้�งตั้น้ก่ารพฒ้นาสุุขึ้ภาพและโรค” (DoHAD) หร่อเท่ี่ยบไดัก้่บ้ “พ่ �นฐานขึ้อง
ตั้ว้อ่อนค่อก่ารเป็ีนโรคในผู้้้ใหญ่่” (Fetal basis of adult disease: FeBAD) ตั้้�ง
อย่้บนฐานหลก้่ฐานที่างวิที่ยาศาสุตั้รท่์ี่�เป็ีนสุาเหตุั้ขึ้องโรคและก่ารที่ำางานผิู้ดั
ปีก่ติั้ขึ้องอวย้วะภายในร่างก่ายหลายอย่างท่ี่�เกิ่ดัขึ้่ �นในวย้แรก่เริ�มื่ขึ้องช่ิวิตั้ โดัย
เฉพาะในระยะท่ี่�เป็ีนตั้ว้อ่อน ที่ารก่ในครรภ เด็ัก่อ่อนหร่อที่ารก่แรก่เกิ่ดั และเด็ัก่  
ตั้ว้อย่างเช่ิน ก่ารรบ้สุารอาหารนอ้ยเกิ่นไปีหร่อมื่าก่เกิ่นไปีขึ้องผู้้ห้ญิ่งม่ื่ครรภจ์ัะ
ม่ื่ผู้ลที่ำาใหท้ี่ารก่ในครรภม่์ื่พฒ้นาก่ารขึ้องก่ารเผู้าผู้ลาญ่อาหารผิู้ดัปีก่ติั้ รวมื่ถึง่
เป็ีนโรคอว้น โรคเบาหวาน และโรคอ่�นๆ ในช่ิวงต่ั้อมื่าขึ้องช่ิวิตั้ ก่ารวิจัย้น่�ไดัข้ึ้ยาย
ก่วา้งถึง่เร่�องอิที่ธิพลขึ้องสิุ�งแวดัลอ้มื่ เช่ิน ก่ารสุ้บบุหร่� มื่ลพิษ และสุารเคม่ื่ในสิุ�ง
แวดัลอ้มื่ สุ่วนหลก้่ฐานอ่�นไดัแ้สุดังใหเ้ห็นว่าพฒ้นาก่ารขึ้องเซึ่ลลส่์ุบพน้ธุ ์– เซึ่ลล ์
ตั้้�งตั้น้ท่ี่�มื่าก่่อนเซึ่ลลส์ุเปิีรม์ื่และเซึ่ลล ์ไข่ึ้ขึ้องที่ารก่ในครรภ ์– เปีราะบางต่ั้อก่าร
รบก่วนจัาก่สุาร EDCs แมื่จ้ัะไดัร้บ้ในปีริมื่าณเล็ก่นอ้ยก็่ตั้ามื่ เม่ื่�อไม่ื่นานน่�ม่ื่ก่าร
คน้พบว่า ระบบปีระสุาที่ซ่ึ่�งม่ื่พฒ้นาก่ารเริ�มื่ตั้น้มื่าตั้้�งแต่ั้เม่ื่�อแรก่ตั้้�งครรภแ์ละ
ม่ื่พฒ้นาก่ารด่ัเร่�อยมื่าจันถึง่วย้เด็ัก่น้�น ม่ื่ก่ารตั้อบสุนองไวอย่างมื่าก่ต่ั้อก่ารรบ้
สุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs โรคมื่ะเร็งบางปีระเภที่ โดัยเฉพาะโรคมื่ะเร็งท่ี่�ระบบสุ่บพน้ธุ ์
น้�น ด้ัเหม่ื่อนว่าจัะม่ื่จุัดัเริ�มื่ตั้น้มื่าจัาก่วย้แรก่เริ�มื่ขึ้องช่ิวิตั้ ในขึ้ณะท่ี่�ก่ารแสุดัง
อาก่ารผิู้ดัปีก่ติั้และโรคอาจัยง้ไม่ื่ชิด้ัเจันในตั้อนแรก่เกิ่ดั  แต่ั้ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ท่ี่�
แฝ่งอย่้ในร่างก่ายจัะปีราก่ฏิชิด้ัเจันขึ้่ �นในช่ิวงวย้รุ่น วย้ผู้้้ใหญ่่ หร่อวย้ชิรา ดัง้
น้�น “จุัดัตั้้�งตั้น้ก่ารพฒ้นาสุุขึ้ภาพและโรค” จัง่เป็ีนแนวคิดัสุำาคญ้่ในก่ารที่ำาความื่
เขึ้า้ใจัถึง่อิที่ธิพลขึ้องก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs ในช่ิวงเปีราะบางขึ้องช่ิวิตั้.



30

ผู้ลขึ้องก่ารไดัร้บ้สุารเคม่ื่ในช่ิวงท่ี่� เปีราะบางอาจัที่ำาให้เกิ่ดัความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ที่างร่างก่าย 
หร่อก่ารที่ำางานขึ้องร่างก่ายเกิ่ดัความื่บก่พร่องหร่อที่้�งสุองอย่าง เม่ื่�อพิจัารณาถึง่ก่รณ่
ตั้ว้อย่างยา DES ท่ี่�ให้สุตั้ร่ม่ื่ครรภ ์จัะพบว่าตั้ว้อ่อนเพศหญิ่งในครรภข์ึ้องผู้้ห้ญิ่งท่ี่� ไดั้
รบ้ยาน่�มื่ก้่ม่ื่ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้เกิ่ดัขึ้่ �นก่บ้โครงสุรา้งขึ้องระบบสุ่บพน้ธุแ์ละม่ื่แนวโนม้ื่สุ้งท่ี่� 
จัะเป็ีนโรคมื่ะเร็งเย่�อบุปีาก่มื่ดัล้ก่และช่ิองคลอดัซ่ึ่�งเป็ีนมื่ะเร็งท่ี่�พบไม่ื่บ่อยนก้่ในช่ิวิตั้  
อ่ก่มุื่มื่หน่�งท่ี่� เป็ีนจัริงและซึ่บ้ซึ่อ้นมื่าก่เก่่�ยวก่บ้ช่ิวงพฒ้นาท่ี่� เปีราะบางค่อก่ารไดัร้บ้ 

สุารเคม่ื่อย่างเด่ัยวก่น้สุามื่ารถึเกิ่ดัผู้ลตั้ามื่มื่าท่ี่�ต่ั้างก่น้ไดั ้ที่้�งน่�ขึ้่ �นก่บ้ว่าก่ารไดัร้บ้หร่อ
ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้น้�นเกิ่ดัในช่ิวงใดัขึ้องพฒ้นาก่าร เช่ิน หาก่หน้ไดัร้บ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุ ซ่ึ่�งเป็ีน
ยาฆ่่าแมื่ลงท่ี่�เป็ีนสุาร EDCs ในช่ิวงไตั้รมื่าสุแรก่ขึ้องก่ารตั้้�งที่อ้งก็่สุามื่ารถึที่ำาให้โครงสุรา้ง
และก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไที่รอยดัข์ึ้องล้ก่มื่น้ผิู้ดัปีก่ติั้เม่ื่� อโตั้เต็ั้มื่วย้ แต่ั้หาก่สุม้ื่ผู้สุ้ 
สุารคลอร ์ไพริฟอสุในช่ิวงไตั้รมื่าสุท่ี่�สุองสุามื่ารถึเพิ�มื่ระดับ้อินซ้ึ่ลินในตั้ว้ล้ก่ขึ้องมื่น้เม่ื่�อ
โตั้ขึ้่ �นมื่า

ก่ารรบก่วนระดับ้ฮอร ์โมื่นบางอย่างอาจัไม่ื่ที่ำาใหเ้กิ่ดัก่ารเปีล่�ยนแปีลงโครงสุรา้งท่ี่�ชิด้ัเจัน 
แต่ั้ก็่ยง้อาจัที่ำาใหเ้กิ่ดัก่ารเปีล่�ยนแปีลงขึ้องก่ารที่ำางาน ก่ารเป็ีนโรค หร่อความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ 
ในช่ิวิตั้ภายหลง้ แนวคิดัเร่�องช่ิวงพฒ้นาก่ารท่ี่�ละเอ่ยดัอ่อนน่�ยง้ใชิอ้า้งอิงไปีอ่ก่หลาย
เร่�องไดั ้ เน่� องจัาก่ “พ่ �นฐานขึ้องตั้ว้อ่อนค่อก่ารเป็ีนโรคในผู้้้ใหญ่่” (Fetal basis of 
adult disease: FeBAD) หร่อ “จุัดัตั้้�งตั้น้ก่ารพฒ้นาสุุขึ้ภาพและโรค” (Developmental  
origins of health and disease: DoHAD) (ก่รอบขึ้อ้ความื่ท่ี่� 1) งานวิจัย้ดัา้นน่�ไดัร้บ้ก่าร
ยอมื่รบ้เป็ีนอย่างด่ัโดัยนก้่วิจัย้ท่ี่�ตั้ระหนก้่ว่าเด็ัก่ม่ื่ความื่เปีราะบางต่ั้อก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้ 
สุาร EDCs มื่าก่ก่ว่าผู้้้ใหญ่่ เน่� องจัาก่ร่างก่ายขึ้องพวก่เขึ้ายง้อย่้ในช่ิวงก่ำาลง้พฒ้นา 
เด็ัก่ๆ ม่ื่ความื่เสุ่�ยงต่ั้อก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่มื่าก่ก่ว่าผู้้้ใหญ่่ดัว้ยเหตุั้ผู้ลหลายปีระก่าร ไดัแ้ก่่  
1) เด็ัก่สุม้ื่ผู้สุ้สุารปีนเป้ี�อนจัำานวนมื่าก่ท่ี่�ละลายไดัด่้ัในไขึ้มื่น้ท่ี่�อย่้ในนำ �านมื่แม่ื่หร่อในนมื่ผู้ง 
2) เด็ัก่ใชิม่้ื่อหยิบขึ้องเขึ้า้ปีาก่บ่อยก่ว่าผู้้้ใหญ่่มื่าก่ 3) เด็ัก่ใชิช่้ิวิตั้และเล่นบนพ่�นสุนามื่  
และ 4) เด็ัก่ม่ื่พ่ �นท่ี่� ผิู้วหนง้มื่าก่ก่ว่าผู้้้ใหญ่่เม่ื่�อเปีร่ยบเท่ี่ยบนำ �าหนก้่ร่างก่าย ที่ำาให้เด็ัก่ 
ม่ื่โอก่าสุด้ัดัซ่ึ่มื่สุารเคม่ื่ที่างผิู้วหนง้เขึ้า้ร่างก่ายไดัม้ื่าก่ก่ว่า (55) ฉะน้�นอน้ตั้รายขึ้องก่าร
สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ขึ้องเด็ัก่จั่งขึ้่ �นอย่้ก่บ้หลายปัีจัจัย้ นบ้ตั้้�งแต่ั้ความื่แตั้ก่ต่ั้างขึ้องวิธ่ก่าร
หร่อช่ิองที่างก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ ความื่เปีราะบางขึ้องช่ิวงพฒ้นาก่าร รวมื่ที่้�งก่ารม่ื่ช่ิวงอายุ 
ท่ี่�ยาวนานก่ว่า ซ่ึ่�งเปิีดัโอก่าสุให้ม่ื่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ไดัย้าวนานก่ว่า ตั้ลอดัจันโอก่าสุ
ขึ้องก่ารปีราก่ฏิโรค นอก่จัาก่น้�นแลว้ เด็ัก่ม่ื่ความื่เขึ้า้ใจัท่ี่�จัำาก่ด้ัในเร่�องอน้ตั้รายและไม่ื่ม่ื่
อำานาจัต่ั้อรองที่างก่ารเม่ื่องท่ี่�จัะช่ิวยใหห้ล่ก่เล่�ยงก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ไดั้

ในขึ้ณะท่ี่�ก่ารถึก่เถ่ึยงน่�มุ่ื่งเฉพาะเร่�องความื่เปีราะบางขึ้องตั้ว้อ่อน ที่ารก่ในครรภ ์ 
ที่ารก่แรก่เกิ่ดั และเด็ัก่ จัะเห็นไดัว่้าทุี่ก่ๆ ช่ิวงขึ้องวงจัรช่ิวิตั้จัาก่วย้เด็ัก่สุ่้วย้รุ่น วย้ผู้้้ใหญ่่ 
และวย้ชิรา ที่้�งหมื่ดัลว้นม่ื่ความื่ไวในก่ารตั้อบสุนองต่ั้อฮอร ์โมื่นและสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs 
ก่ารที่ดัสุอบดัา้นพิษวิที่ยาแบบดั้�งเดิัมื่อา้งแนวคิดั “ปีริมื่าณที่ำาใหเ้ป็ีนพิษ” (ตั้าราง 4)  
แต่ั้วิที่ยาศาสุตั้รแ์นวใหม่ื่ท่ี่�ศก่่ษาลก่่เร่�องสุาร EDCs เสุนอใหม่ื่ว่า “ช่ิวงเวลาที่ำาใหเ้ป็ีนพิษ” 
ในก่ารพิจัารณาถึง่ความื่เปีราะบางขึ้องช่ิวงเวลาก่ารพฒ้นาขึ้องสิุ�งม่ื่ช่ิวิตั้
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III. ปริมาณข ัน้ตำ่าท่ีเร่ิมก่อผลกระทบ (THRESHOLDS) ปริมาณข ัน้ตำ่า 
(LOW DOSES) 
สุมื่มุื่ติั้ฐานท่ี่�ว่าสุารเคม่ื่แต่ั้ละชินิดัม่ื่ ‘ปีริมื่าณขึ้้�นตั้ำ�าท่ี่� เริ�มื่ก่่อผู้ลก่ระที่บ’ น้�น ที่ำาใหเ้กิ่ดั 

หลก้่ความื่เช่ิ�อตั้ายตั้ว้ท่ี่�ตั้อ้งยอมื่รบ้ก่น้ที่้�วไปีว่าสุารเคม่ื่ทุี่ก่ชินิดัม่ื่เก่ณฑ์ ์ระดับ้ หร่อ
ปีริมื่าณขึ้องก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ท่ี่� ก่่อให้เกิ่ดัความื่เสุ่�ยงหร่อยอมื่รบ้ไดัว่้าเป็ีนเก่ณฑ์ท่์ี่�ปีลอดัภย้ 
ก่ระบวนที่ศ้นข์ึ้อง ‘ วิที่ยาศาสุตั้รแ์บบเก่่า’ ท่ี่� ม่ื่ขึ้อ้สุรุปีบนพ่�นฐานท่ี่� เน้นไปีท่ี่� ดัช้ิน่ 

ก่ารเป็ีนมื่ะเร็ง/ก่ารม่ื่ช่ิวิตั้รอดัน้�น เป็ีนก่ารที่ดัสุอบโดัยใชิสุ้ารปีระก่อบบริสุุที่ธิ �ขึ้อง 
สุารเคม่ื่ตั้ว้เด่ัยว โดัยละเลยผู้ลก่ระที่บจัาก่สุารผู้สุมื่และสุรุปีเอาเองว่า ปีริมื่าณท่ี่�ตั้ำ�า
ก่ว่าเก่ณฑ์ด์ัง้ก่ล่าวน้�นไม่ื่พบว่าที่ำาให้เกิ่ดัผู้ลก่ระที่บท่ี่� เป็ีนอน้ตั้ราย (no observed  
adverse effect level: NOAEL) ซ่ึ่�งหมื่ายถึ่ง ค่าระดับ้ความื่เป็ีนพิษสุ้งสุุดัท่ี่� ไม่ื่ก่่อให ้
เกิ่ดัผู้ลก่ระที่บต่ั้อสุุขึ้ภาพท่ี่�ปีราก่ฏิอาก่ารให้เห็น โดัยถึา้ระดับ้ความื่เป็ีนพิษสุ้งก่ว่า 
ค่า NOAEL ก็่อาจัม่ื่อาก่ารท่ี่� เกิ่ดัจัาก่ความื่เป็ีนอน้ตั้รายปีราก่ฏิขึ้่ �น ดัง้น้�น NOAEL  
จัง่เป็ีนค่าขึ้องก่ารไดัร้บ้สุม้ื่ผู้สุ้ท่ี่�ใชิพิ้จัารณาว่าสุารเคม่ื่น้�นจัะปีราก่ฏิความื่เป็ีนอน้ตั้ราย
หร่อไม่ื่ ซ่ึ่� งค่าน่�ไดัม้ื่าจัาก่ก่ารศ่ก่ษาที่ดัลองโดัยตั้รง ในก่ารที่ดัสุอบสุารเคม่ื่เพ่� อ 
ก่ำาหนดัค่าหร่อเก่ณฑ์ค์วามื่ปีลอดัภย้ จัะที่ดัลองก่บ้สุารเคม่ื่เป็ีนรายชินิดัในระดับ้ 
ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้ท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้ ความื่เป็ีนพิษ ซ่ึ่�งหมื่ายถึ่งปีริมื่าณขึ้องสุารเคม่ื่ท่ี่� เม่ื่�อคน 

หร่อสุต้ั้วร์บ้เขึ้า้ไปีแลว้เกิ่ดัก่ารที่ำาลายเซึ่ลลเ์น่�อเย่�อจันไม่ื่สุามื่ารถึก่ลบ้มื่าที่ำางานไดัอ่้ก่ 
และแสุดังอาก่ารป่ีวยหร่อตั้าย โดัยปีก่ติั้มื่าจัาก่ก่ารศก่่ษาต่ั้อเน่�องสุองปีีในหน้ที่ดัลอง 
ท่ี่� โตั้เต็ั้มื่วย้ โดัยก่ำาหนดัว่าปีริมื่าณสุารเคม่ื่ระดับ้ไหนท่ี่�ที่ำาให้คร่�งหน่�งขึ้องสุต้ั้วต์ั้าย 

หร่อเกิ่ดัโรคท่ี่�คาดัไว ้(ปีก่ติั้ค่อโรคมื่ะเร็ง) จัาก่จุัดัน่�เองท่ี่�งานศก่่ษาใชิก้่ำาหนดัปีริมื่าณ
สุ้งสุุดัท่ี่� ไม่ื่ที่ำาใหเ้กิ่ดัความื่เป็ีนพิษ (ซ่ึ่�งมื่ก้่จับลงท่ี่�ก่ารเป็ีนโรคมื่ะเร็งหร่อความื่ลม้ื่เหลว
ขึ้องอวย้วะ) ในที่างก่ลบ้ก่น้ ก่ารก่ำาหนดัปีริมื่าณน่�อาจัถ้ึก่นำามื่าใชิอ้า้งอิง เป็ีนก่าร 
แบ่งจัาก่ “ค่าความื่ปีลอดัภย้” แบบไม่ื่ม่ื่ก่ฎเก่ณฑ์ ์ซ่ึ่�งมื่ก้่จัะก่ำาหนดัไวท่้ี่�  100 สุำาหรบ้ 
สุารเคม่ื่ท่ี่�ม่ื่ก่ารที่ดัสุอบเพ่ยงเล็ก่นอ้ย ค่าเพิ�มื่เติั้มื่ท่ี่�  10 (ซ่ึ่�งนำาไปีสุ่้ค่าความื่ปีลอดัภย้ 
ท่ี่�  1000) คำาจัำาก่ด้ัความื่ขึ้องคำาว่า “ปีลอดัภย้” ถ้ึก่นำามื่าวินิจัฉย้ดัว้ยงานศ่ก่ษาเร่�อง 
ความื่ตั้ายและผู้้ท่้ี่� ใก่ลต้ั้าย แมื่ว่้าในความื่เป็ีนจัริงอาจัเกิ่ดัผู้ลก่ระที่บอย่างอ่�นและ 
ละเอ่ยดัอ่อนก่ว่าไดั ้แมื่จ้ัะไดัร้บ้ในระดับ้ท่ี่�ตั้ำ�าก่ว่าน่� หาก่ไม่ื่ม่ื่ก่ารคน้หาอย่างจัริงจัง้ว่า 
ท่ี่� สุุดัแลว้ผู้ลท่ี่�ตั้ามื่มื่าจัะม่ื่อะไรบา้งนอก่ไปีจัาก่ความื่ตั้าย ก็่ย่อมื่เป็ีนไปีไม่ื่ไดัท่้ี่�จัะร้ว่้า 
สุารเหล่าน้�นรบก่วนระดับ้ขึ้องฮอร ์โมื่นหร่อไม่ื่ และก่่อให้เกิ่ดัความื่เสุ่� ยงต่ั้อก่าร 
เกิ่ดัโรคหร่อไม่ื่/อย่างไร เม่ื่�อพิจัารณาถึง่ผู้ลจัาก่ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อบางอย่าง 
ท่ี่�อาจัจัะไม่ื่ม่ื่ก่ารติั้ดัตั้ามื่เฝ้่าด้ัเป็ีนอาทิี่ตั้ย ์ เป็ีนเด่ัอน หร่อเป็ีนปีี ก่ารที่ดัสุอบดัา้น 
พิษวิที่ยาซ่ึ่�งไม่ื่สุามื่ารถึปีระเมิื่นผู้ลก่ระที่บท่ี่�สุง้เก่ตั้ไม่ื่พบ น่�จั่งเป็ีนขึ้อ้จัำาก่ด้ัรา้ยแรง 
ขึ้องก่ารใชิวิ้ธ่น่�ก่ำาหนดัความื่เสุ่�ยง

“เก่ณฑ์ก์่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารท่ี่�ปีลอดัภย้” เริ�มื่ถ้ึก่ตั้้�งคำาถึามื่ในช่ิวงคริสุตั้ที่ศวรรษท่ี่�  1980 
(พ.ศ. 2523 - 2532) เม่ื่�อนก้่วิที่ยาศาสุตั้รเ์ริ�มื่เขึ้า้ใจัด่ัขึ้่ �นว่าก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่น
ธรรมื่ชิาติั้ในร่างก่ายเป็ีนอย่างไร ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อในร่างก่ายขึ้องเราควบคุมื่ก่ารสุง้เคราะห์
และก่ารหล้�งฮอร ์โมื่นอย่างละเอ่ยดัและแม่ื่นยำาเพ่ยงใดั และร่างก่ายเปีล่�ยนแปีลง
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อย่างไรในช่ิวงท่ี่�ก่ำาลง้พฒ้นา (ตั้ว้อย่างเช่ิน จัะม่ื่ช่ิวงขึ้องช่ิวิตั้ท่ี่�ปีก่ติั้แต่ั้ละคนอาจัจัะ 
ไม่ื่ไดัร้บ้ฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้ชินิดัใดัเป็ีนก่ารเฉพาะ และก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs ชินิดัหน่�ง 
ท่ี่� ไปีรบก่วนที่างเดิันขึ้องฮอร ์โมื่นซ่ึ่�งปีก่ติั้ในช่ิวงเวลาน้�นขึ้องช่ิวิตั้ฮอร ์โมื่นน่�จัะไม่ื่ที่ำางาน 
ในเวลาเช่ินน่� ถึ่งแมื่ว่้าสุาร EDCs ม่ื่ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้ตั้ำ�ามื่าก่แต่ั้ก็่ถ่ึอว่าม่ื่จัำานวนมื่าก่ก่ว่า 
ระดับ้ฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้ท่ี่�ผู้ลิตั้ภายในร่างก่าย ซ่ึ่�งในขึ้ณะน้�นม่ื่ค่าเท่ี่าก่บ้ศ้นย)์ ก่รณ่น่�
ที่ำาใหม่้ื่ก่ารเร่ยก่รอ้งใหม่้ื่ก่ารพฒ้นาตั้ว้แบบที่างช่ิววิที่ยา (แที่นก่ารตั้้�งสุมื่มุื่ติั้ฐาน) ท่ี่�ตั้ ้�งอย่้ 
บนฐานก่ารสุนองตั้อบต่ั้อปีริมื่าณสุารเคม่ื่ ซ่ึ่�งจัะสุามื่ารถึสุะที่อ้นไดัอ้ย่างถ้ึก่ตั้อ้งเป็ีนจัริง
ว่าร่างก่ายตั้อบสุนองต่ั้อฮอร ์โมื่นและสุารเคม่ื่อย่างไร

ก่ารพฒ้นาระบบก่ารปีระเมิื่นความื่เสุ่�ยงเร่�องความื่ปีลอดัภย้ท่ี่�ถ้ึก่ตั้อ้งน้�นม่ื่อุปีสุรรคเร่�อง
ตั้น้ทุี่นขึ้องก่ารที่ดัลองที่างช่ิววิที่ยาก่บ้สุต้ั้ว ์อย่างไรก็่ตั้ามื่ผู้ลลพ้ธป์ีระก่ารหน่�งและสุำาคญ้่
ท่ี่� สุุดัซ่ึ่�งเกิ่ดัขึ้่ �นในปีี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ก็่ค่อก่ารที่ดัลองไดัพิ้สุ้จัน์ใหเ้ห็นแลว้ว่า 
ไม่ื่ควรม่ื่ก่ารก่ำาหนดัเก่ณฑ์ค์วามื่ปีลอดัภย้สุำาหรบ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs (56) ในก่รณ่ 
เต่ั้าแก่ม้ื่แดังหร่อเต่ั้าญ่่� ปุ่ีน พบว่าอุณหภ้มิื่ในช่ิวงก่ลางไตั้รมื่าสุขึ้องก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้
ในครรภค่์อปัีจัจัย้ท่ี่�ก่ำาหนดัว่าเต่ั้าแต่ั้ละตั้ว้จัะม่ื่ก่ารพฒ้นาเป็ีนเพศผู้้ห้ร่อเพศเม่ื่ย  
ซ่ึ่�งคลา้ยคล่งก่บ้ก่ารท่ี่� โครโมื่โซึ่มื่ X หร่อ Y ก่ำาหนดัเพศในมื่นุษย ์ หาก่ไม่ื่นบ้ปัีจัจัย้ 
ท่ี่� ว่ามื่าน่� ( โครโมื่โซึ่มื่เพศ/อุณหภ้มิื่) ก่ระบวนก่ารที่างช่ิววิที่ยาดัา้นพฒ้นาก่ารที่างเพศ 

กรอบขอ้ความท่ี 2: บทสรุปว่าดว้ยช่องว่างระหว่างวิทยาศาสตร ์
สมยัใหม่กบันโยบายการกำากบัควบคุม
แมื่ว่้าจัะม่ื่ความื่เห็นเป็ีนเอก่ฉน้ที่ว่์าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs ม่ื่ความื่เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้
มื่นุษยอ์ย่างไรบา้ง แต่ั้ขึ้อ้โตั้แ้ยง้ที่้�งหมื่ดัก็่ยง้ไม่ื่จับ ปีระเด็ันหน่�งท่ี่�ยง้หมุื่นวน
ค่อความื่ยาก่ลำาบาก่ในก่ารที่ำาความื่เขึ้า้ใจัว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารเคม่ื่ในปีริมื่าณ 
ท่ี่�ตั้ำ�ามื่าก่ๆ น้�นม่ื่ความื่สุม้ื่พน้ธ ์ในที่างช่ิววิที่ยาอย่างไร  ความื่คิดัน่�จัะง่ายขึ้่ �น 

เม่ื่�อที่ำาความื่เขึ้า้ใจัก่บ้บริบที่ขึ้องพฒ้นาก่าร ท่ี่� ว่าม่ื่ช่ิวงเวลาขึ้องช่ิวิตั้ท่ี่� ไม่ื่ม่ื่ 
ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้เลย ดัง้น้�นก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารท่ี่� ม่ื่ฤที่ธิ � 
ต่ั้อฮอร ์โมื่นแมื่้ในปีริมื่าณเศษเสุ่ �ยวขึ้องสุารท่ี่� ม่ื่คุณสุมื่บติ้ั้แบบเด่ัยวก่บ้
ฮอร ์โมื่นก็่จัะเปีล่�ยนเซึ่ลลเ์ป้ีาหมื่ายใหต้ั้อบสุนองไวต่ั้อฮอร ์โมื่นตั้ว้น้�น เน่�องจัาก่ 
นก้่วิที่ยาศาสุตั้รพ่์ �นฐานและแพที่ยผ้์ู้เ้ช่ิ�ยวชิาญ่ดัา้นก่ารศก่่ษาเก่่�ยวก่บ้ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ 
ต่ั้างเขึ้้ามื่าม่ื่สุ่วนเก่่� ยวขึ้้องมื่าก่ขึ้่ �นในก่ารที่ำาวิจัย้และก่ารปีฏิิบติ้ั้ก่ารที่าง
คลินิก่เร่�องสุารเคม่ื่ EDCs หลก้่ฐานเก่่�ยวก่บ้ผู้ลก่ระที่บขึ้องสุารในปีริมื่าณตั้ำ�า 
จั่งม่ื่มื่าก่ขึ้่ �น ก่ระน้�นก็่ตั้ามื่ ยง้คงม่ื่ช่ิองว่างระหว่างวิที่ยาก่ารดัา้นต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ 
ก่บ้นโยบายก่ารก่ำาก่บ้ควบคุมื่ จั่งเป็ีนเร่�องสุำาคญ้่อย่างยิ�งว่าก่ารตั้ด้ัสิุนใจั
เร่� องระเบ่ยบก่ารก่ำาก่บ้ควบคุมื่สุารเคม่ื่จัะตั้อ้งตั้้�งอย่้บนฐานความื่เขึ้า้ใจั 
ที่างวิที่ยาศาสุตั้รท่์ี่�ที่น้สุมื่ย้ท่ี่�สุุดั ค่อความื่เขึ้า้ใจัว่าฮอร ์โมื่นต่ั้างๆ ที่ำางานอย่างไร  
และสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs เขึ้า้ไปีรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่นเหล่าน้�นไดั ้
อย่างไร 

.
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สุ่วนท่ี่�เหล่อในระหว่างเต่ั้าก่บ้มื่นุษยก็์่ม่ื่ลก้่ษณะคลา้ยคลง่ก่น้อย่างน่าที่่�ง สิุ�งน่�จัง่ที่ำาใหเ้ต่ั้า 
เป็ีนตั้ว้แบบที่างช่ิวภาพในก่ารก่ำาหนดัเพศท่ี่�พิเศษออก่ไปี

ท่ี่�สุำาคญ้่ ผู้ลขึ้องอุณหภ้มิื่ดัง้ก่ล่าวสุามื่ารถึใชิฮ้อร ์โมื่น (57) หร่อสุาร EDCs (56, 58) ก่บ้
ตั้ว้อ่อนแที่นไดั ้โดัยม่ื่ก่ารที่ดัสุอบว่าเป็ีนไปีไดัห้ร่อไม่ื่ท่ี่�ฮอร ์โมื่นปีริมื่าณเล็ก่นอ้ยหร่อ 
สุาร EDCs สุามื่ารถึเปีล่�ยนแปีลงเพศใหเ้ป็ีนตั้ว้ผู้้ห้ร่อตั้ว้เม่ื่ยไดั ้ก่ารที่ดัลองน่�จัง่ม่ื่ก่าร 
นำาไข่ึ้เต่ั้า 2,400 ฟอง มื่าที่ดัลองรบ้สุาร EDCs ท่ี่�เล่ยนแบบผู้ลขึ้องฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจัน  
ในช่ิวงสุำาคญ้่ขึ้องก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้ท่ี่�ม่ื่ก่ารก่ำาหนดัเพศ (56) ตั้ว้อย่างเช่ิน ถึา้นำาฮอร ์โมื่น
เอสุโตั้รเจัน หร่อสุารเคม่ื่ EDC ท่ี่�ออก่ฤที่ธิ �คลา้ยเอสุโตั้รเจัน เช่ิน พ่ซ่ึ่บ่ (PCB) ไปีใสุ่ 
ในไข่ึ้เต่ั้าท่ี่�ก่ำาลง้อบในต้ั้ฟั้ก่ไข่ึ้ในอุณหภ้มิื่หน่�งซ่ึ่�งเป็ีนอุณหภ้มิื่ท่ี่�ตั้ามื่ปีก่ติั้แลว้ไข่ึ้เหล่าน้�น
จัะออก่มื่าเป็ีนเพศผู้้เ้ท่ี่าน้�น ผู้ลค่อล้ก่เต่ั้าที่้�งหมื่ดัจัะเป็ีนเพศเม่ื่ย ยิ�งก่ว่าน้�นเต่ั้าเพศเม่ื่ย
เหล่าน่�จัะก่ลายเป็ีนหมื่น้เม่ื่�อพวก่มื่น้โตั้ขึ้่ �น ก่ารที่ดัสุอบโดัยใชิร้้ปีแบบน่�เป็ีนก่ารที่ดัลอง
ท่ี่�สุำาคญ้่ท่ี่�แสุดังว่าฮอร ์โมื่นปีริมื่าณตั้ำ�าหร่อสุาร EDCs ท่ี่�ใหก้่บ้ไข่ึ้เต่ั้าในช่ิวงสุำาคญ้่ขึ้อง
ก่ารก่ำาหนดัเพศในระหว่างก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้จัะสุามื่ารถึเปีล่�ยนเพศขึ้องสิุ�งม่ื่ช่ิวิตั้แต่ั้ละ
อย่างเป็ีนเพศผู้้ห้ร่อเพศเม่ื่ยไดัอ้ย่างถึาวร (56)

เพ่� อความื่เขึ้้าใจัในเร่� องน่� ตั้้องจัำาไวว่้าเอสุโตั้รเจันเป็ีนฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้ท่ี่� ม่ื่ผู้ล 

ต่ั้อสิุ�งม่ื่ช่ิวิตั้แมื่ม่้ื่ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้ระดับ้ตั้ำ�ามื่าก่ ดัง้น้�นก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs ซ่ึ่�งเป็ีนสุง้เคราะห์
ท่ี่�ลอก่เล่ยนฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจันเพิ�มื่เขึ้า้ไปี จัะที่ำาให้สุ้งเกิ่นค่าท่ี่�ปีลอดัภย้และ อาจัจัะ 
สุ่งผู้ลรา้ยต่ั้อสิุ�งม่ื่ช่ิวิตั้น้�นๆ ไดั้โดัยปีริยาย เพ่�อที่ดัสุอบเร่�องสุมื่มุื่ติั้ฐานความื่เป็ีนพิษ
แบบดั้�งเดิัมื่เก่่�ยวก่บ้ระดับ้ความื่ปีลอดัภย้ในก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ ที่ำาให้ม่ื่ก่ารศ่ก่ษา
วิจัย้คร้�งใหญ่่ก่บ้ไข่ึ้เต่ั้ามื่าก่ก่ว่า 2,400 ฟอง (57) สิุ�งท่ี่�คน้พบค่อถึง่แมื่จ้ัะใหฮ้อร ์โมื่น 
เอสุตั้ราไดัออล ซ่ึ่�งเป็ีนฮอร ์โมื่นตั้ว้หลก้่ตั้ว้หน่�งขึ้องฮอร ์โมื่นก่ลุ่มื่เอสุโตั้รเจันในเพศหญิ่ง 
ในปีริมื่าณท่ี่�ตั้ำ�าท่ี่� สุุดั ก็่ยง้สุามื่ารถึเพิ�มื่อต้ั้ราสุ่วนขึ้องล้ก่เต่ั้าท่ี่�คาดัว่าจัะเป็ีนเพศเม่ื่ยไดั้
มื่าก่ก่ว่า 10% นอก่เหน่อไปีจัาก่ก่ารควบคุมื่อุณหภ้มิื่ ลก้่ษณะท่ี่�โดัดัเด่ันมื่าก่ท่ี่�สุุดัขึ้อง 
งานศก่่ษาเหล่าน่�ค่อ ผู้ลวิจัย้น่�ไดัก้่ลายเป็ีนหลก้่ฐานชิิ�นแรก่ท่ี่�แสุดังว่า เก่ณฑ์ก์่ารสุม้ื่ผู้สุ้
สุารเคม่ื่ท่ี่�ยอมื่รบ้ไดัว่้าความื่ปีลอดัภย้อาจัจัะไม่ื่ม่ื่อย่้จัริง ในเม่ื่�อสุาร EDCs จัาก่ภายนอก่
เขึ้า้ไปีรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่นท่ี่�ผู้ลิตั้ภายในร่างก่ายดัว้ยก่ลไก่ก่ารที่ำางานภายใน
ร่างก่ายแบบเด่ัยวก่น้

ก่ารศก่่ษาก่บ้เต่ั้าม่ื่ความื่สุำาคญ้่สุองปีระก่าร ปีระก่ารแรก่ ที่ำาใหยุ้ติั้ขึ้อ้ถึก่เถ่ึยงท่ี่�ว่ามื่น้ 
เป็ีนไปีไม่ื่ไดัท่้ี่�จัะก่ำาหนดัให ้“ไม่ื่ม่ื่เก่ณฑ์ค์วามื่ปีลอดัภย้” เพราะงานศก่่ษาเหล่าน่�ไดัพิ้สุ้จัน์
จันเป็ีนท่ี่�ปีระจัก้่ษแ์ลว้ว่าเก่ณฑ์ค์วามื่ปีลอดัภย้น้�นไม่ื่ม่ื่อย่้จัริง ปีระก่ารท่ี่�สุอง ก่ระบวนก่าร
ที่างช่ิววิที่ยาในพฒ้นาก่ารขึ้องสุต้ั้วพ์น้ธุน่์ �สุามื่ารถึนำาไปีอธิบายไดัก้่บ้สุต้ั้วทุ์ี่ก่สุายพน้ธุ ์
รวมื่ที่้�งมื่นุษย ์ตั้้�งแต่ั้ม่ื่ก่ารศก่่ษาก่บ้เต่ั้าในช่ิวงแรก่ๆ ก็่ไดัม่้ื่งานศก่่ษามื่าก่มื่ายท่ี่�แสุดังว่า  
แมื่แ้ต่ั้ปีริมื่าณสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs ในระดับ้ตั้ำ�าอย่างสุุดัข่ึ้ดั ก็่สุามื่ารถึเขึ้า้ไปีเปีล่�ยนแปีลง
ผู้ลที่างดัา้นช่ิววิที่ยาไดั ้และท่ี่�สุำาคญ้่ท่ี่� สุุดัค่อ ผู้ลก่ระที่บจัาก่ปีริมื่าณสุารในระดับ้ตั้ำ�า
น้�นไม่ื่สุามื่ารถึคาดัหมื่ายดัว้ยก่ารใชิผู้้ลก่ระที่บท่ี่�เกิ่ดัจัาก่ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารในปีริมื่าณ 
สุารสุ้งไดั ้(54)
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IV. สารผสม
ในห้องปีฏิิบติ้ั้ก่ารที่ดัลอง ก่ารใสุ่ใจัก่บ้ก่ารควบคุมื่สิุ� งแวดัลอ้มื่อย่างเขึ้ม้ื่งวดัเป็ีน 
สิุ�งสุำาคญ้่ เพ่�อจัะไดัค้วบคุมื่สุารปีระก่อบและก่ารปีระเมิื่นผู้ลท่ี่�เกิ่ดัขึ้่ �นไดั ้ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน 
งานศก่่ษาบางชิิ �นเป็ีนก่ารเพาะเล่ �ยงเซึ่ลล ์ไลนท่์ี่�ม่ื่ลก้่ษณะเหม่ื่อนก่น้ เซึ่ลล ์ไลนค่์อเซึ่ลล ์
ท่ี่�เล่ �ยงใหเ้ติั้บโตั้และเพิ�มื่จัำานวนไดัอ้ย่างต่ั้อเน่�องไม่ื่จัำาก่ด้ัภายนอก่ร่างก่ายขึ้องสิุ�งม่ื่ช่ิวิตั้  

เซึ่ลลทุ์ี่ก่เซึ่ลล ์ในเซึ่ลล ์ไลนเ์ด่ัยวก่น้ม่ื่ลก้่ษณะเหม่ื่อนก่น้ทุี่ก่ปีระก่าร โดัยก่ารเล่ �ยง
เซึ่ลลใ์หเ้ติั้บโตั้ภายใตั้สุ้ภาวะแบบเด่ัยวก่น้จัาก่จัานเพาะเช่ิ �อหน่�งไปีสุ่้อ่ก่จัานท่ี่�อย่้ถึด้ัไปี  
งานศก่่ษาสุต้ั้วท่์ี่�ที่ำาในหอ้งปีฏิิบติ้ั้ก่ารที่ดัลองก็่จัะจัด้ัเร่ยงก่รงหน้เป็ีนแถึวๆ แต่ั้ละก่รง
ม่ื่หน้ท่ี่� ม่ื่สุายพน้ธุก่รรมื่เหม่ื่อนก่น้ก่บ้ก่รงอ่�น พรอ้มื่ก่บ้ก่ารจัด้ัระเบ่ยบพิเศษ ม่ื่เร่�อง 
ก่ารนอน อาหาร นำ �า วงจัรแสุงสุว่าง และก่ารควบคุมื่อุณหภ้มิื่ หว้ใจัสุำาคญ้่ขึ้องวิธ่ก่าร
ศ่ก่ษาที่างพิษวิที่ยาแบบดั้�งเดิัมื่ค่อ ก่ารใหสุ้ารเคม่ื่บริสุุที่ธิ �ชินิดัเด่ัยวในปีริมื่าณตั้ามื่ท่ี่� 
ก่ำาหนดั โดัยม่ื่ก่ารควบคุมื่สุภาพอ่�นๆ ใหเ้ท่ี่าก่น้ เพ่�อจัะไดัเ้ปีร่ยบเท่ี่ยบก่ลุ่มื่ท่ี่�ไดัร้บ้สุารเคม่ื่ 
ก่บ้ก่ลุ่มื่ควบคุมื่ (ท่ี่�ใหย้าหลอก่)

หาก่แต่ั้ในความื่เป็ีนจัริงขึ้องโลก่น้�นไม่ื่เหม่ื่อนก่บ้ในห้องปีฏิิบติ้ั้ก่ารที่ดัลอง มื่นุษย ์
ม่ื่ลก้่ษณะที่างพน้ธุก่รรมื่เฉพาะท่ี่� ไม่ื่เหม่ื่อนก่น้ (ยก่เวน้แฝ่ดัเหม่ื่อน) มื่นุษยอ์าศย้ใน 
สิุ�งแวดัลอ้มื่ท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้มื่าก่ และพวก่เขึ้าม่ื่ก่ารโยก่ยา้ยถิึ�นไปีสุ่้สุภาพแวดัลอ้มื่ใหม่ื่  
คนแต่ั้ละคนรบ้ปีระที่านอาหารและไดัร้บ้สุารอาหารในแบบขึ้องตั้นเอง เป็ีนตั้น้ แต่ั้ละคน 
สุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs แบบผู้สุมื่ผู้สุานในแต่ั้ละช่ิวงขึ้องพฒ้นาก่ารที่างร่างก่ายท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้ 
น้�นหมื่ายความื่ว่า แต่ั้ละคนต่ั้างก็่ม่ื่ “ปัีจัจัย้รบ้สุม้ื่ผู้สุ้” ซ่ึ่�งม่ื่ลก้่ษณะเฉพาะตั้น  ม่ื่ผู้ลรวมื่
ขึ้องสุารเคม่ื่ท่ี่�สุะสุมื่มื่าตั้ลอดัช่ิวิตั้ วิที่ยาศาสุตั้รแ์นวใหม่ื่ว่าดัว้ยสุาร EDCs ตั้ระหนก้่ถึง่
ความื่เป็ีนจัริงในสิุ�งเหล่าน่� ไดัแ้ก่่ ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ในธรรมื่ชิาติั้เป็ีนเร่�องเร่ �อรง้ สุารเคม่ื่ 
ก่ลุ่มื่ EDCs พบไดั้โดัยที่้�วไปีและที่้�วโลก่ และม่ื่ก่ารสุะสุมื่ที่างช่ิวภาพและม่ื่ก่ารเพิ�มื่ขึ้ยาย
ที่างช่ิวภาพขึ้องสุาร EDCs ไปีตั้ามื่ห่วงโซ่ึ่อาหาร นอก่จัาก่น่� นบ้เป็ีนเร่�องท่ี่�เป็ีนไปีไดัย้าก่
มื่าก่ท่ี่�ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่จัาก่สุภาพแวดัลอ้มื่จัะเก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้สุารปีระก่อบบริสุุที่ธิ �  
เวน้แต่ั้ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ท่ี่�เกิ่ดัจัาก่ก่ารปีระก่อบอาช่ิพหร่อก่ารที่ำางาน ในที่างตั้รงก่น้
ขึ้า้มื่ ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่จัะเก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้สุารผู้สุมื่หลาก่หลายชินิดัและสุารท่ี่�เกิ่ดัจัาก่ 
ปีฏิิกิ่ริยาที่างเคม่ื่ขึ้องสุารปีระก่อบเชิิงเด่ั�ยวในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ท่์ี่�เสุ่�อมื่คุณภาพ

ดัง้น้�นวิที่ยาศาสุตั้รยุ์คใหม่ื่ตั้อ้งรวมื่เอางานศ่ก่ษาในเร่�องผู้ลก่ระที่บขึ้องสุารปีระก่อบ 
เชิิงเด่ั�ยวเขึ้า้ไวด้ัว้ย แต่ั้ท่ี่�สุำาคญ้่ก่ว่าน้�นค่อสุารผู้สุมื่ขึ้องสุารเหล่าน่�เพ่�อจัะไดัป้ีระเมิื่น
เร่�องผู้ลก่ระที่บจัาก่สุารเติั้มื่แต่ั้งหร่อสุารสุง้เคราะห์ในร่างก่ายไดัด่้ัขึ้่ �น ยง้ม่ื่ขึ้อ้ถึก่เถ่ึยง
บางปีระก่ารว่า สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs สุามื่ารถึที่ำางานร่วมื่ก่น้ไดัห้ร่อไม่ื่ ก่ารถึก่เถ่ึยงท่ี่�  
รอ้นแรงมื่าจัาก่ความื่จัริงท่ี่� ว่า สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs หลายชินิดัม่ื่ก่ารออก่ฤที่ธิ �ตั้ำ�าก่ว่า
ฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้ และเม่ื่�อพิจัารณาเป็ีนรายชินิดั สุารเคม่ื่เหล่าน่�อาจัจัะปีราก่ฏิใน 
สิุ�งแวดัลอ้มื่ในระดับ้ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้ท่ี่�เช่ิ�อว่าตั้ำ�าเกิ่นก่ว่าท่ี่�จัะเป็ีนก่ง้วล อย่างไรก็่ตั้ามื่ ในเม่ื่�อ 

ไม่ื่ม่ื่สิุ�งท่ี่� เร่ยก่ว่า “ปีริมื่าณท่ี่�ปีลอดัภย้” ระดับ้สุารเคม่ื่ท่ี่� ถ่ึอว่าตั้ำ�าในสิุ�งแวดัลอ้มื่อาจัจัะ
ยง้คงออก่ฤที่ธิ �ดัา้นช่ิววิที่ยาไดั ้ก่ารถึก่เถ่ึยงสุ่วนใหญ่่ในปีระเด็ันน่�ยง้คงตั้้�งอย่้บนฐาน
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วิที่ยาศาสุตั้รแ์บบเก่่า ซ่ึ่�งปีระมื่าณก่ารณผ์ู้ลก่ระที่บจัาก่ก่ารไดัร้บ้สุารเคม่ื่ปีริมื่าณตั้ำ�า 
ดัว้ยขึ้อ้สุรุปีจัาก่ก่ารที่ดัลองให้สุารเคม่ื่ชินิดัเด่ัยวในปีริมื่าณท่ี่� ก่ำาหนดัก่บ้สุต้ั้ว ์ใน 
ห้องที่ดัลอง แที่นท่ี่�จัะเปีร่ยบเท่ี่ยบจัาก่ความื่เป็ีนจัริงในก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่นใน
ร่างก่าย หร่อตั้ามื่ก่ารไดัร้บ้หร่อสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ในธรรมื่ชิาติั้ท่ี่�เกิ่ดัขึ้่ �นจัริงบนโลก่ น่�จัง่
เป็ีนความื่จัำาเป็ีนท่ี่�จัะตั้อ้งเปีล่�ยนก่ระบวนที่ศ้น์ให้ที่น้สุมื่ย้ยิ�งขึ้่ �นในก่ารที่ำาความื่เขึ้า้ใจั 
ก่ารที่ำางานดัา้นช่ิวภาพขึ้องสุาร EDCs 
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5. การสมัผสัสาร EDCs  
ของมนุษย ์
ภย้ขึ้องสุาร EDCs เป็ีนปัีญ่หาระดับ้โลก่ท่ี่�พบที่้�วไปี ก่ารไดัร้บ้สุารเคม่ื่เหล่าน่�เกิ่ดัขึ้่ �นที่้�ง 

ในบา้น ท่ี่�ที่ำางาน ในไร่นา ในอาก่าศท่ี่�เราหายใจัเขึ้า้ ในอาหารท่ี่�เรารบ้ปีระที่าน และในนำ �า
ท่ี่� เราด่ั�มื่ จัาก่จัำานวนเคม่ื่ภณ้ฑ์น์บ้แสุนๆ ชินิดั ม่ื่ก่ารคาดัก่น้ว่าน่าจัะม่ื่อย่้ราวๆ 1,000 
ชินิดัท่ี่�อาจัถ่ึอไดัว่้าเป็ีนสุารเคม่ื่ท่ี่�ม่ื่คุณสุมื่บติ้ั้สุามื่ารถึที่ำาหนา้ท่ี่� เหม่ื่อนสุารท่ี่�ผู้ลิตั้จัาก่
ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ ในก่ารติั้ดัตั้ามื่ตั้รวจัสุอบที่างช่ิววิที่ยา (ก่ารวด้ัค่าสุารเคม่ื่จัาก่ขึ้องเหลวและ
เน่�อเย่�อขึ้องร่างก่าย) ไดัแ้สุดังให้เห็นว่า มื่นุษยเ์ก่่อบที่้�ง 100% ม่ื่สุารเคม่ื่ตั้ก่คา้งใน
ร่างก่าย นอก่เหน่อจัาก่สุารเคม่ื่ซ่ึ่�งเป็ีนท่ี่�ร้จ้ัก้่ก่น้ด่ัแลว้ว่าเป็ีนก่ลุ่มื่ EDCs ยง้ม่ื่สุารเคม่ื่
อ่ก่จัำานวนมื่าก่เกิ่นก่ว่าจัะนบ้ไดัท่้ี่�อาจัอย่้ในก่ลุ่มื่ EDCs หร่อเป็ีนสุารเคม่ื่ท่ี่�ยง้ไม่ื่เคย 
ไดัผู่้้านก่ารที่ดัสุอบมื่าก่่อน

ก่ารท่ี่�มื่นุษย ์ไดัร้บ้สุารเคม่ื่ในก่ลุ่มื่ EDCs เป็ีนเพราะว่าสิุ�งแวดัลอ้มื่ขึ้องมื่นุษยป์ีนเป้ี�อน 
ดัว้ยสุารเคม่ื่เหล่าน่�ท่ี่�ปีล่อยมื่าจัาก่อุตั้สุาหก่รรมื่ท่ี่�ใชิสุ้ารเคม่ื่ ลงสุ่้ผู่้นดิันและนำ �า สิุ�งท่ี่�
ตั้ามื่มื่าค่อพวก่สิุ�งม่ื่ช่ิวิตั้เล็ก่ๆ ท่ี่�มื่องดัว้ยตั้าเปีล่าไม่ื่เห็น  ตั้ะไคร่นำ �า และพ่ชิไดัด้้ัดัซึ่บ้
สุารเคม่ื่เหล่าน่�เขึ้า้ไปี จัาก่น้�นสุารเคม่ื่จัะถ้ึก่สุ่งผู่้านไปีสุ่้อาณาจัก้่รขึ้องสุต้ั้วเ์ขึ้า้สุ่้ห่วงโซ่ึ่ 
อาหาร และ ณ ท่ี่�จุัดับนสุุดัขึ้องนก้่ล่าในห่วงโซ่ึ่อาหาร ซ่ึ่�งม่ื่มื่นุษยร์วมื่อย่้ดัว้ยน้�นเอง  
ก็่พบว่าเป็ีนก่ลุ่มื่บนสุุดัขึ้องห่วงโซ่ึ่อาหารจัะม่ื่สุารเคม่ื่จัาก่สิุ�งแวดัลอ้มื่สุะสุมื่อย่้ในเน่�อเย่�อ
ในระดับ้เขึ้ม้ื่ขึ้น้สุ้งสุุดั สิุ�งท่ี่�น่าห่วงท่ี่�สุุดัก็่ค่อ ม่ื่หลก้่ฐานท่ี่�ช่ิ �ว่าสุารเคม่ื่บางชินิดัสุามื่ารถึ
เคล่�อนยา้ยไปีก่บ้อาก่าศและก่ระแสุนำ �าสุ่้สุ่วนต่ั้างๆ ขึ้องโลก่ท่ี่�อย่้ห่างไก่ลจัาก่แหล่งก่ำาเนิดั
มื่าก่ ความื่จัริงแลว้ม่ื่บางภ้มิื่ภาคขึ้องโลก่น่�ท่ี่� ไม่ื่เคยม่ื่อุตั้สุาหก่รรมื่เคม่ื่เลย เช่ิน แถึบขึ้้�วโลก่  
แต่ั้ก่ลบ้พบว่ามื่นุษยแ์ละสุต้ั้วใ์นที่อ้งถิึ�นน้�นม่ื่สุาร EDCs บางชินิดัสุะสุมื่อย่้ ยิ�งไปีก่ว่าน้�นยง้
พบว่าม่ื่สุารเคม่ื่บางอย่างท่ี่�คงที่นอย่้นานหร่อย่อยสุลายยาก่ตั้ามื่ก่ระบวนก่ารย่อยสุลาย 
ที่างธรรมื่ชิาติั้ โดัยเฉพาะก่ลุ่มื่สุารอินที่ร่ยท่์ี่� ย่อยสุลายยาก่ (Persistent Organic  
Pollutants: POPs) น้�นหมื่ายความื่ว่า แมื่แ้ต่ั้สุารท่ี่�หา้มื่ผู้ลิตั้และหา้มื่ใชิแ้ลว้ก็่จัะยง้คงม่ื่
อย่้ในสิุ�งแวดัลอ้มื่ไปีไดัอ่้ก่หลายปีีหร่อหลายสิุบปีี สุารเคม่ื่ในก่ลุ่มื่ POPs ท่ี่�หา้มื่ผู้ลิตั้แลว้
เช่ิน พ่บ่ซ่ึ่ ไดัออก่ซิึ่น และด่ัด่ัท่ี่ เป็ีนท่ี่�ร้ก้่น้ด่ัว่าเป็ีนสุารเคม่ื่ท่ี่�สุามื่ารถึขึ้ด้ัขึ้วางก่ารที่ำางาน
ขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ

ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs อาจัจัะมื่าในร้ปีแบบขึ้องยาฆ่่าแมื่ลง ยาฆ่่าเช่ิ �อรา หร่อสุารเคม่ื่อ่�นๆ 
ท่ี่�ออก่แบบมื่าเพ่�อฆ่่าสิุ�งม่ื่ช่ิวิตั้ท่ี่� ไม่ื่เป็ีนปีระโยชิน ์ก่ารฉ่ดัพ่นสุารเคม่ื่ในบา้น ในพ่ชิผู้ล
ที่างก่ารเก่ษตั้ร และในบ่อนำ �า ที่ำาใหเ้กิ่ดัก่ารปีลดัปีล่อยสุารเคม่ื่สุ่้อาก่าศและถ้ึก่ที่บ้ถึมื่
เป็ีนตั้ะก่อน ซ่ึ่�งมื่นุษยส้์ุดัหายใจัเขึ้า้ไปี สุม้ื่ผู้สุ้ที่างผิู้วหนง้ หร่อรบ้ปีระที่านเขึ้า้ไปีพรอ้มื่ก่บ้ 
อาหารท่ี่� ถ้ึก่ฉ่ดัพ่น ไม่ื่เป็ีนท่ี่� น่าแปีลก่ใจัว่าบางสุ่วนขึ้องสุารเคม่ื่เหล่าน่�เป็ีนสุาร EDCs  
สุารเคม่ื่หลายชินิดั โดัยเฉพาะอย่างยิ�งก่ลุ่มื่ท่ี่�ใชิค้วบคุมื่และก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิ (เช่ิน สุารก่ำาจัด้ั
แมื่ลงและหน้) ถ้ึก่ออก่แบบมื่าเป็ีนก่ารเฉพาะให้ม่ื่ฤที่ธิ �ต่ั้อระบบปีระสุาที่หร่อเป็ีนพิษ 
ต่ั้อระบบสุ่บพน้ธุ ์ในภาวะปีก่ติั้น้�นระบบสุ่บพน้ธุแ์ละระบบปีระสุาที่จัะม่ื่ความื่อ่อนไหว 
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ต่ั้อฮอร ์โมื่นธรรมื่ชิาติั้ และดัว้ยความื่เหม่ื่อนก่น้ขึ้องก่ระบวนก่ารที่างก่ายภาพที่้�งในสุต้ั้ว ์
ม่ื่ก่ระด้ัก่สุน้หลง้และสุต้ั้ว ์ไม่ื่ม่ื่ก่ระด้ัก่สุน้หลง้ น้�นหมื่ายความื่ว่าสุารเคม่ื่ท่ี่�ออก่แบบ
มื่าใหข้ึ้ด้ัขึ้วางระบบก่ารที่ำางานขึ้องสุต้ั้วป์ีระเภที่หน่�ง ก็่ย่อมื่สุ่งผู้ลต่ั้อสุต้ั้วอ่์ก่ปีระเภที่
หน่�งเช่ินเด่ัยวก่น้ ซ่ึ่�งรวมื่ที่้�งมื่นุษยด์ัว้ย สุารฆ่่าวช้ิพ่ชิท่ี่�ใชิก้่น้ที่้�วไปี เช่ิน atrazine, 2,4-D,  

และ glyphosate จัด้ัว่าเป็ีนสุาร EDCs และยาฆ่่าเช่ิ �อรา vinclozolin ก็่ถ่ึอเป็ีนสุาร EDCs 
ดัว้ย ขึ้อ้ม้ื่ลต่ั้อไปีจัะเป็ีนพ้ดัถึง่ขึ้อ้ถึก่เถ่ึยงเก่่�ยวก่บ้ยาฆ่่าแมื่ลง 2 ชินิดัค่อ ด่ัด่ัท่ี่ (DDT) 
และคลอร ์ไพริฟอสุ (chlorpyrifos) ซ่ึ่�งเป็ีนสุารสุองชินิดัแรก่ท่ี่� ถ้ึก่สุ้�งห้ามื่ผู้ลิตั้และ 
หา้มื่ใชิ้ในหลายพ่ �นท่ี่�ขึ้องโลก่ แต่ั้สุารเคม่ื่ตั้ว้ท่ี่�สุองยง้คงม่ื่ก่ารขึ้่ �นที่ะเบ่ยนไดัใ้นปีระเที่ศ
สุ่วนใหญ่่ ตั้ามื่ท่ี่�จัะไดัก้่ล่าวถึง่ต่ั้อไปี 

เสุน้ที่างอ่�นในก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุาร EDCs ขึ้องมื่นุษยน์้�นยง้รวมื่ถึง่ภาชินะใสุ่อาหารและนำ �า
ด่ั�มื่ ซ่ึ่�งสุารเคม่ื่ในภาชินะอาจัจัะซ่ึ่มื่ละลายออก่สุ่้เคร่�องด่ั�มื่และอาหารไดั ้ตั้ว้อย่างท่ี่�ร้จ้ัก้่

การรบัสมัผสัสารเคมีกลุ่ม EDCs อาจัจัะมาในรูปแบบของสารฆ่่าแมลง สารฆ่่าเชือ้รา  
หรือสารเคมีอ่ืนๆ ท่ีออกแบบมาเพ่ือฆ่่าส่ิงมีชีวิตท่ีไม่เป็นประโยชน ์ การฉีีดพ่น 

สารเคมีในบา้น ในพืชผลทางการเกษตร และในบ่อนำา้ ทำาใหเ้กิดการปลดปล่อย 
สารเคมีสู่อากาศและถูกทบัถมเป็นตะกอน ซึ่งมนุษยสู์ดหายใจัเขา้ไป สมัผสัทาง
ผิวหนงั หรือรบัประทานเขา้ไปพรอ้มกบัอาหารท่ีถูกฉีีดพ่น ไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจัว่า
บางส่วนของสารเคมีเหล่านีเ้ป็นสารกลุ่ม EDCs
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ก่น้ด่ัค่อ สุารบ่พ่เอ (bisphenol A) และยง้ม่ื่หลก้่ฐานเพิ�มื่มื่าก่ขึ้่ �นท่ี่�แสุดังว่าสุารเคม่ื่ท่ี่�นำามื่า 
ที่ดัแที่นบ่พ่เอก็่เป็ีนสุารในก่ลุ่มื่ EDCs เช่ินก่น้ สุายยางที่างก่ารแพที่ยท่์ี่�ใชิถ่้ึายเล่อดัและ
สุายยางอ่�นๆ ก็่ม่ื่สุ่วนผู้สุมื่ขึ้องสุารเคม่ื่บางชินิดัในก่ลุ่มื่ EDCs เช่ิน พาที่าเลตั้ ซ่ึ่�งที่ำาใหเ้กิ่ดั
ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้โดัยตั้รงระหว่างสุารเคม่ื่ก่บ้ก่ระแสุเล่อดั

ในสุ่วนถึด้ัไปีน่�เป็ีนตั้ว้อย่างขึ้องสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs ท่ี่� ใชิก้่น้ที่้�วไปีจัาก่สุามื่หมื่วดัหม่้ื่  
ไดัแ้ก่่ สุารฆ่่าแมื่ลง (ด่ัด่ัท่ี่, คลอร ์ไพริฟอสุ) ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ต่์ั้างๆ (เช่ินผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ข์ึ้องเด็ัก่
ท่ี่�ม่ื่สุารตั้ะก่้�วอนินที่ร่ย,์ เคร่�องใชิ้ ไฟฟ้าท่ี่�ม่ื่สุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟปีระเภที่สุารปีระก่อบ
โบรม่ื่น) และบรรจุัภณ้ฑ์ข์ึ้องอาหาร (บ่พ่เอ) เหล่าน่�ค่อตั้ว้อย่างเพ่ยงสุ่วนน้อยขึ้อง
แหล่งท่ี่�มื่าขึ้องสุาร EDCs จัาก่จัำานวนมื่าก่มื่ายท่ี่�เป็ีนท่ี่�ร้ก้่น้ด่ั (ด้ัในตั้าราง 2 และ 3) ยง้ม่ื่ 
ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ป์ีระเภที่อ่�นๆ รวมื่ที่้�งผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ด้์ัแลผิู้ว (ม่ื่สุารพาที่าเลตั้, ไตั้รโคลซึ่าน,  
สุารปีรอที่, อล้คิลฟีนอล โพล่อ่ธ็อก่ซ่ึ่เลตั้ (alkylphenol polyethoxylates), สิุ�งที่อและ
เสุ่ �อผู้า้ (ม่ื่สุาร perfluorochemicals) และวสุ้ดุัก่่อสุรา้ง (ม่ื่ก่ารใชิสุ้ารหน่วงก่ารติั้ดัไฟ
ปีระเภที่ท่ี่�เป็ีนสุารปีระก่อบโบรม่ื่นและสุารเคม่ื่สุำาหรบ้ก่น้ความื่รอ้นในปีริมื่าณสุ้ง) และ
ยง้ม่ื่ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์อ่์�นๆ อ่ก่มื่าก่มื่าย

A) สารกำาจัดัแมลง

i. ดีดีที (DDT)

มีีการใช้ที้ี่� ไหนบ้า้ง
ด่ัด่ัท่ี่เป็ีนสุารฆ่่าแมื่ลงก่ลุ่มื่ออก่าโนคลอร่นท่ี่�ใชิก้่น้แพร่หลายที่้�วโลก่เป็ีนเวลาถึ่งสุามื่
ที่ศวรรษ ตั้้�งแต่ั้คริสุตั้ท์ี่ศวรรษท่ี่� 1940 จันถึง่ 1960 (ระหว่างปีี พ.ศ. 2483 ถึง่ 2503) 
ใชิเ้พ่�อควบคุมื่แมื่ลงที่้�งในกิ่จัก่ารเพาะปีล้ก่และก่ารปีศุสุต้ั้ว ์ไม่ื่ว่าจัะเป็ีนในเชิิงพาณิชิย ์
หร่อในระดับ้สุ่วนบุคคล ดัง้น้�นจั่งม่ื่ก่ารใชิท้ี่ ้�งในบา้น ในสุวน ในพ่ �นท่ี่�สุาธารณะ และ 
ในองคก์่รต่ั้างๆ เน่�องดัว้ยความื่เป็ีนพิษขึ้องด่ัด่ัท่ี่ท่ี่�ม่ื่ต่ั้อธรรมื่ชิาติั้และก่ารย่อยสุลายยาก่
ตั้ามื่ก่ระบวนก่ารในสิุ�งแวดัลอ้มื่ ที่ำาใหห้ลายปีระเที่ศออก่ก่ฎหมื่ายหา้มื่ผู้ลิตั้และหา้มื่ใชิ ้
ด่ัด่ัท่ี่ในช่ิวงคริสุตั้ท์ี่ศวรรษท่ี่�  1970 (พ.ศ. 2513-2522) ก่ระน้�นก็่ตั้ามื่ ด่ัด่ัท่ี่ก็่ยง้คง 
ถ้ึก่ใชิอ้ย่างแพร่หลายอย่้ โดัยเฉพาะอย่างยิ�งในปีระเที่ศอินเด่ัยและแอฟริก่า เพ่�อควบคุมื่

กรอบขอ้ความท่ี 3: ผลรา้ยต่อสุขภาพจัากการสมัผสัสารดีดีที
• ภาวะก่ารเจัริญ่พน้ธุต์ั้ำ�าลง
• ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้แต่ั้ก่ำาเนิดัขึ้องระบบปัีสุสุาวะและระบบสุ่บพน้ธุ ์(เพศชิาย)
• ก่ารใหน้มื่บุตั้รบก่พร่อง
• โรคเบาหวานชินิดัท่ี่� 2
• โรคมื่ะเร็ง 



  ความื่ร้เ้บ่ �องตั้น้เก่่�ยวก่บ้สุารรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ (EDCs) (ธน้วาคมื่ 2014 ) 39

ขอ้
มูล

แส
ด

งผ
ลจ

าก
กา

รส
ำาร

วจ
ระ

ห
ว่า

ง 
ป็ 

ค
.ศ

. 2
00

1 
– 

20
13

 (พ
.ศ

. 2
54

4 
– 

25
56

) แ
ละ

ขอ้
มูล

กา
รจ

ด
ท

ะเ
บีย

น
ดี

ดี
ที

ใน
ป็จ

จุบ
นั

จา
กอ

นุ
สญั

ญ
าก

รุง
สต

อก
โฮ

ลม์
ฯ



40

และก่ำาจัด้ัแมื่ลงท่ี่� เป็ีนสุาเหตุั้ขึ้องโรคท่ี่� ติั้ดัต่ั้อสุ่้คน เช่ิน โรคมื่าลาเร่ย โรคลิชิมื่าเน่ย  
โรคไขึ้เ้ล่อดัออก่ และโรคชิาก่าสุหร่อโรคอเมื่ริก่น้ที่ริพาโนโซึ่มื่

อนุสุญ้่ญ่าก่รุงสุตั้อก่โฮลม์ื่ว่าดัว้ยสุารมื่ลพิษท่ี่�ตั้ก่คา้งยาวนาน (Stockholm Convention 
on Persistent Organic Pollutants: POPs) ท่ี่�ก่่อเกิ่ดัขึ้่ �นเม่ื่�อปีี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) และ
ม่ื่ก่ารใหสุ้ต้ั้ยาบน้แลว้ 179 ปีระเที่ศ (ในปีี 2557) เป็ีนความื่ตั้้�งใจัท่ี่�จัะจัำาก่ด้ัก่ารใชิด่้ัด่ัท่ี่
ในก่ารควบคุมื่พาหะขึ้องโรคที่้�วโลก่ใหเ้ป็ีนไปีตั้ามื่แนวปีฏิิบติ้ั้ขึ้ององคก์่ารอนามื่ย้โลก่ 
ดัา้นก่ารฉ่ดัพ่นสุารเคม่ื่ท่ี่�ใหฤ้ที่ธิ �ตั้ก่คา้งภายในอาคาร ที่้�งน่�จันก่ว่าจัะม่ื่ที่างเล่อก่อ่�นให้
ปีฏิิบติ้ั้ไดั ้แมื่ว่้าเป้ีาหมื่ายค่อก่ารลดัและก่ารหยุดัใชิด่้ัด่ัท่ี่อย่างสิุ �นเชิิง แต่ั้ในความื่เป็ีนจัริง  
ก่ารใชิ้ด่ัด่ัท่ี่ที่้� วโลก่ยง้ไม่ื่ลดัลงอย่างจัริงจัง้ น้บตั้้�งแต่ั้อนุสุญ้่ญ่าก่รุงสุตั้อก่โฮลม์ื่ฯ  
ม่ื่ผู้ลบง้คบ้ใชิเ้ป็ีนตั้น้มื่า (59) นอก่จัาก่น้�นแลว้ แมื่ว่้าจัะม่ื่ก่ารควบคุมื่ก่ารใชิด่้ัด่ัท่ี่ให้ใชิ ้
เพ่�อก่ารก่ำาจัด้ัพาหะขึ้องโรคเท่ี่าน้�น แต่ั้รายงานผู้ลก่ารตั้รวจัสุอบเฝ้่าระวง้บ่งช่ิ �ว่า 
ยง้ม่ื่ก่ารใชิสุ้ารชินิดัน่�ในภาคเก่ษตั้รก่รรมื่อย่างผิู้ดัก่ฎหมื่ายในบางปีระเที่ศ เช่ิน อินเด่ัย 
เอธิโอเปีีย และก่านา (60-63)

จัวบจันถึง่เด่ัอนธน้วาคมื่ ปีี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ม่ื่ปีระเที่ศท่ี่�ปีระก่าศเจัตั้นารมื่ณ ์
ท่ี่�จัะใชิด่้ัด่ัท่ี่ภายใตั้อ้นุสุญ้่ญ่าสุตั้อก่โฮลม์ื่ฯ ไดัแ้ก่่ บอตั้สุวาน่า เอริเที่ร่ย เอธิโอเปีีย อินเด่ัย 
มื่าดัาก่สุ้ก่าร ์หม่้ื่เก่าะมื่ารแ์ชิลล ์มื่อรริ์เช่ิยสุ โมื่ร็อก่โก่ โมื่แซึ่มื่บิก่ นามิื่เบ่ย เซึ่เนก่ล้ 
แอฟริก่าใตั้ ้สุวาซิึ่แลนดั ์ย้ก่น้ดัา เวเนซุึ่เอลา เยเมื่น และแซึ่มื่เบ่ย* ขึ้ณะท่ี่�ปีระเที่ศเม่ื่ยนมื่าร ์
ไดัถ้ึอนตั้ว้จัาก่ก่ารแสุดังเจัตั้จัำานงก่ารใชิด่้ัด่ัท่ี่ และปีระเที่ศจ่ันก็่ไดัแ้จัง้ไม่ื่ขึ้อต่ั้อเวลา 
ในก่ารผู้ลิตั้และใชิด่้ัด่ัท่ี่† สุ่วนปีระเที่ศเอธิโอเปีีย อินเด่ัย และนามิื่เบ่ย ไดัแ้จัง้ปีริมื่าณ 
ก่ารผู้ลิตั้จัริงหร่อท่ี่�วางแผู้นจัะผู้ลิตั้ด่ัด่ัท่ี่ในอนาคตั้‡

แหล่่งทีี่�ประช้าช้นสัมัีผัสัั DDT หล่กัฐานการสัมัีผัสัั แล่ะความีเสีั�ยงอย่่ทีี่� ไหน
ปีระชิาชินท่ี่�พก้่อาศย้และที่ำางานในบริเวณท่ี่�ม่ื่ก่ารใชิด่้ัด่ัท่ี่เพ่�อควบคุมื่โรคมื่าลาเร่ยน้�น 
ตั้อ้งสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารด่ัด่ัท่ี่และสุารด่ัด่ัอ่ซ่ึ่�งเป็ีนสุารเมื่ตั้าบอไลที่ข์ึ้องด่ัด่ัท่ี่ (เม่ื่�อรวมื่ตั้ว้ก่น้
เร่ยก่ว่าด่ัด่ัท่ี่เอสุ (DDTs)) ภายในบา้นและสุถึานท่ี่�ที่ำางานขึ้องตั้นเอง ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน  
ในปีระเที่ศแอฟริก่าใตั้ ้ผู้้้ใหญ่่ท่ี่�อาศย้อย่้ในบา้นท่ี่�ม่ื่ก่ารฉ่ดัพ่นด่ัด่ัท่ี่ จัะพบค่าเฉล่�ยความื่
เขึ้ม้ื่ขึ้น้ด่ัด่ัท่ี่ในเล่อดัตั้ำ�าก่ว่า 100 ไมื่โครก่รม้ื่ต่ั้อก่รม้ื่ขึ้องไขึ้มื่น้ในเล่อดัเพ่ยงเล็ก่นอ้ย  
ในขึ้ณะท่ี่�ผู้้อ้าศย้อย่้ในชุิมื่ชินใก่ลเ้ค่ยงท่ี่� ไม่ื่ม่ื่ก่ารฉ่ดัพ่นด่ัด่ัท่ี่จัะพบว่าม่ื่ค่าความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้
เฉล่�ยตั้ำ�าก่ว่า 10 ไมื่โครก่รม้ื่ด่ัด่ัท่ี่ต่ั้อก่รม้ื่ (64, 65)

* 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.
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ปีระชิาก่รสุ่วนมื่าก่ในโลก่ยง้ตั้้องสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารด่ัด่ัท่ี่เอสุท่ี่� ปีนเป้ี� อนมื่าก่บ้อาหาร 
ต่ั้างๆ ด่ัด่ัท่ี่เอสุม่ื่ก่ารสุะสุมื่อย่้ในไขึ้มื่น้ขึ้องสุต้ั้ว ์ดัง้น้�นอาหารท่ี่�ม่ื่ระดับ้ก่ารปีนเป้ี�อนขึ้อง 
ด่ัด่ัท่ี่เอสุสุ้งท่ี่� สุุดัจั่งไดัแ้ก่่ เน่�อ ปีลา เป็ีดั ไก่่ ไข่ึ้ เนยแข็ึ้ง เนย และนมื่ ด่ัด่ัท่ี่เอสุยง้คง 
ถ่ึอไดัว่้าเป็ีนสุารพิษปีนเป้ี�อนในอาหารท่ี่�พบไดัอ้ย่างแพร่หลาย และระดับ้ก่ารปีนเป้ี�อน 
จัะพบสุ้งมื่าก่ในบริเวณท่ี่�ม่ื่ก่ารใชิแ้ละก่ารผู้ลิตั้ด่ัด่ัท่ี่อย่างต่ั้อเน่�อง เช่ินเด่ัยวก่บ้ในบริเวณ
ท่ี่�เคยม่ื่ก่ารผู้ลิตั้ด่ัด่ัท่ี่มื่าก่่อน (66) เน่�องจัาก่สุารด่ัด่ัอ่ม่ื่ค่าคร่�งช่ิวิตั้ท่ี่�ยาวนานก่ว่าด่ัด่ัท่ี่  

เราจัง่ยง้ตั้รวจัพบสุารด่ัด่ัอ่ไดัแ้มื่ว่้าจัะตั้รวจัไม่ื่พบสุารด่ัด่ัท่ี่ท่ี่�ม่ื่ช่ิวงคร่�งช่ิวิตั้สุ้�นก่ว่าแลว้
ก็่ตั้ามื่ (67) ขึ้อ้ม้ื่ลท่ี่�เป็ีนขึ้อ้พิสุ้จันอ์น้ชิด้ัแจัง้สุำาหรบ้ปีระโยชินด์ัา้นสุุขึ้ภาวะขึ้องปีระชิาชิน
จัาก่ก่ารห้ามื่ใชิ้ด่ัด่ัท่ี่ก็่ค่อ ค่าเฉล่�ยความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้ขึ้องด่ัด่ัอ่ในเล่อดัขึ้องผู้้ท่้ี่�อาศย้อย่้ 
ในปีระเที่ศท่ี่�ห้ามื่ใชิด่้ัด่ัท่ี่มื่านานแลว้น้�น อย่้ท่ี่�ตั้ำ�าก่ว่า 1 ไมื่โครก่รม้ื่/ก่รม้ื่ขึ้องไขึ้มื่น้ 
ในเล่อดั สุ่วนระดับ้ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้ขึ้องด่ัด่ัอ่ในก่ระแสุเล่อดัขึ้องปีระชิาชินท่ี่�อาศย้อย่้ในเขึ้ตั้
ท่ี่�ม่ื่ก่ารฉ่ดัพ่นด่ัด่ัท่ี่ค่อ 215 ไมื่โครก่รม้ื่ด่ัด่ัอ่ต่ั้อก่รม้ื่ขึ้องไขึ้มื่น้ในเล่อดั (67)

เด็ัก่ๆ มื่ก้่ม่ื่ระดับ้สุารด่ัด่ัท่ี่เอสุในร่างก่ายสุ้งก่ว่าผู้้้ใหญ่่ท่ี่�อาศย้อย่้ในบริเวณใก่ลเ้ค่ยงก่น้ 
ไม่ื่ว่าเขึ้าจัะอย่้ในชุิมื่ชินท่ี่�ใชิด่้ัด่ัท่ี่เป็ีนปีระจัำา (61) หร่ออย่้ในปีระเที่ศท่ี่�ม่ื่ก่ารหา้มื่ใชิด่้ัด่ัท่ี่ 
มื่านานมื่าก่แลว้ก็่ตั้ามื่ (67) ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่น้�นสุามื่ารถึเริ�มื่ตั้น้ไดัต้ั้ ้�งแต่ั้ยง้เป็ีน
ตั้ว้อ่อนในครรภ ์โดัยก่ารสุ่งผู่้านที่างสุายรก่จัาก่มื่ารดัาหร่อจัาก่ก่ารใหน้มื่แม่ื่แก่่ที่ารก่ 
(68) จัาก่ก่ารตั้รวจัวด้ัค่าท่ี่�ที่ำาโดัยโครงก่ารสิุ�งแวดัลอ้มื่แห่งสุหปีระชิาชิาติั้ (UNEP) และ
องคก์่ารอนามื่ย้โลก่ระหว่างปีี 2001- 2013 (พ.ศ. 2544-2556) ม่ื่ก่ารพบด่ัด่ัท่ี่ในนำ �านมื่
มื่ารดัาในระดับ้สุ้งท่ี่�ปีระเที่ศเอธิโอเปีีย (พ.ศ. 2556) ที่าจิักิ่สุถึาน (พ.ศ. 2552) หม่้ื่เก่าะ
โซึ่โลมื่อน (พ.ศ. 2554) อินเด่ัย (พ.ศ. 2552) ไฮติั้ (พ.ศ. 2548) รฐ้ในแปีซิึ่ฟิก่ (พ.ศ. 2554) 
เขึ้ตั้บริหารพิเศษฮ่องก่งแห่งสุาธารณรฐ้ปีระชิาชินจ่ัน (พ.ศ. 2545) มื่อริเช่ิยสุ (พ.ศ. 
2552) มื่าล่ (พ.ศ. 2552) มื่อลโดัวา (พ.ศ. 2552) โตั้โก่ (พ.ศ. 2553) ย้ก่น้ดัา (พ.ศ. 2552) 
ฟิจิั (พ.ศ. 2545) ซ้ึ่ดัาน (พ.ศ. 2549) ฟิลิปีปิีนสุ ์(พ.ศ. 2545) ย้เครน (พ.ศ. 2544) จิับ้ต่ั้ 
(พ.ศ. 2554) โก่ตั้ดิัวว้ร ์(พ.ศ. 2553) และปีระเที่ศอ่�นๆ (รายช่ิ�อไล่ตั้ามื่ลำาดับ้ความื่สุ้งขึ้อง 
ปีริมื่าณท่ี่�พบ) (ภาพท่ี่�  2) อย่างไรก็่ตั้ามื่ ก่ารเล่ �ยงล้ก่ดัว้ยนำ �านมื่มื่ารดัาน้�นใหป้ีระโยชิน์
ที่างสุุขึ้ภาพท่ี่�สุำาคญ้่แก่่เด็ัก่ ที่้�งน่�รวมื่ถึง่ก่ารลดัความื่เสุ่�ยงต่ั้อก่ารติั้ดัเช่ิ �อ ก่ารเป็ีนโรค 

ไหลตั้ายในที่ารก่ และก่ารเป็ีนโรคอว้นในเด็ัก่ (69) องคก์่ารอนามื่ย้โลก่ไดัแ้นะนำาให ้
มื่ารดัาใหน้มื่บุตั้รอย่างนอ้ยท่ี่�สุุดัในช่ิวงสุองปีีแรก่ขึ้องช่ิวิตั้ที่ารก่

ผู้้สุ้้งอายุก็่ม่ื่แนวโนม้ื่ท่ี่�จัะม่ื่ระดับ้สุารด่ัด่ัท่ี่เอสุสุ้งเช่ินก่น้ เน่�องจัาก่สุารด่ัด่ัท่ี่เอสุไดัสุ้ะสุมื่
มื่านานตั้ลอดัที่้�งช่ิวิตั้ อ่ก่ที่้�งยง้เป็ีนเพราะว่าก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ในอด่ัตั้น้�นม่ื่ค่อนขึ้า้งสุ้ง
มื่าก่ก่ว่าปัีจัจุับน้ในหลายปีระเที่ศ ในความื่เป็ีนจัริงแลว้ อายุเป็ีนเคร่�องคาดัก่ารณร์ะดับ้ 
ด่ัด่ัท่ี่เอสุไดัอ้ย่างม่ื่ปีระสิุที่ธิภาพท่ี่�สุุดั (70) ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน ในชุิมื่ชินท่ี่�อาศย้อย่้ใก่ลเ้ค่ยง
เขึ้ตั้โรงงานเก่่าขึ้องอุตั้สุาหก่รรมื่ผู้ลิตั้ด่ัด่ัท่ี่ เม่ื่�อวด้ัระดับ้ด่ัด่ัท่ี่เอสุในผู้้้ใหญ่่โดัยที่้�วไปี  
จัะพบว่าม่ื่ค่าเฉล่�ยท่ี่�  159 นาโนก่รม้ื่ขึ้องด่ัด่ัท่ี่ต่ั้อมิื่ลลิก่รม้ื่ขึ้องเล่อดั ในขึ้ณะท่ี่�ค่าเฉล่�ย
ขึ้องระดับ้ด่ัด่ัท่ี่สุำาหรบ้ผู้้ท่้ี่�อายุเกิ่น 70 ปีี พบว่าอย่้ท่ี่�  350 นาโนก่รม้ื่ต่ั้อมิื่ลลิก่รม้ื่ (66) 
หลก้่ฐานน่�หนุนเสุริมื่ความื่เป็ีนไปีไดัท่้ี่�ว่า ผู้้สุ้้งอายุซ่ึ่�งเป็ีนผู้้ท่้ี่�ม่ื่ภาระโรคเร่ �อรง้มื่าก่ก่ว่า
คนวย้อ่�นน้�น อาจัจัะอ่อนไหวต่ั้อด่ัด่ัท่ี่มื่าก่ก่ว่าผู้้้ใหญ่่ท่ี่�อายุนอ้ยก่ว่า ซ่ึ่�งน่� เป็ีนขึ้อ้พง่ระลก่่
ไวเ้สุมื่อเม่ื่�อตั้อ้งที่ำางานก่บ้ก่ลุ่มื่ปีระชิาก่รท่ี่�ตั้อ้งสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้ด่ัด่ัท่ี่เอสุ
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ก่ารตั้ก่คา้งอน้ยาวนานขึ้องด่ัด่ัท่ี่เอสุท่ี่�เคยม่ื่ก่ารใชิม้ื่าก่่อนหนา้น่� เม่ื่�อผู้นวก่ก่บ้ร้ปีแบบ
ก่ารเคล่�อนยา้ยขึ้องปีระชิาก่รโลก่ ที่้�งสุองปัีจัจัย้เป็ีนสุาเหตุั้ท่ี่�ที่ำาใหร้ะดับ้ค่าขึ้องด่ัด่ัท่ี่เอสุ 
ในปีระชิาก่รยง้คงสุ้งอย่้แมื่ใ้นหม่้ื่ผู้้ท่้ี่�อาศย้อย่้ในปีระเที่ศท่ี่�ม่ื่ก่ารหา้มื่ใชิด่้ัด่ัท่ี่มื่านานแลว้ 
โดัยปีก่ติั้ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้ขึ้องด่ัด่ัท่ี่เอสุในร่างก่ายคนจัะใชิเ้วลาปีระมื่าณสุ่�ถึง่สิุบปีีในก่าร 
ลดัระดับ้ลงมื่าคร่�งหน่�ง (ท่ี่�เร่ยก่ว่า “คร่�งช่ิวิตั้”) (71) ดัง้น้�นในขึ้ณะท่ี่�ก่ารศก่่ษาเฝ้่าระวง้ 

ม่ื่ขึ้อ้สุรุปีว่า ก่ารหา้มื่ใชิด่้ัด่ัท่ี่น้�นปีระสุบความื่สุำาเร็จัในก่ารช่ิวยลดัก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารด่ัด่ัท่ี่ขึ้อง 
มื่นุษยล์งไดั ้แต่ั้ระดับ้ขึ้องด่ัด่ัท่ี่เอสุในร่างก่ายมื่นุษยจ์ัะยง้คงม่ื่อย่้ในระดับ้สุ้งต่ั้อมื่าอ่ก่
หลายปีีใหห้ลง้ (67) ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน มื่าก่ก่ว่า 30 ปีีหลง้จัาก่ด่ัด่ัท่ี่ถ้ึก่หา้มื่ใชิ้ในปีระเที่ศ
สุหรฐ้อเมื่ริก่า ซ่ึ่�งเป็ีนเวลาใก่ลเ้ค่ยงก่น้ก่บ้ท่ี่�ปีระเที่ศเม็ื่ก่ซิึ่โก่ค่อยๆ ลดัก่ารใชิด่้ัด่ัท่ี่ 
และเลิก่ใชิ้ไปีในท่ี่� สุุดั แต่ั้ก็่พบว่าคนงานภาคก่ารเก่ษตั้รท่ี่�อพยพจัาก่ปีระเที่ศเม็ื่ก่ซิึ่โก่
เขึ้า้ไปีในปีระเที่ศสุหรฐ้อเมื่ริก่าม่ื่ระดับ้ด่ัด่ัท่ี่เอสุในเล่อดัสุ้งก่ว่าท่ี่�พบไดั้ในคนที่้�วไปี 
ในสุหรฐ้ฯ นอก่จัาก่น้�นยง้พบว่าปีระชิาชินท่ี่�อย่้ในชุิมื่ชินในสุหรฐ้ฯ ท่ี่� ห่างจัาก่โรงงาน 
ท่ี่� เคยผู้ลิตั้ด่ัด่ัท่ี่ปีระมื่าณ 10 กิ่โลเมื่ตั้ร ม่ื่ระดับ้ด่ัด่ัท่ี่เอสุในร่างก่ายสุ้งอย่างเห็นไดัช้ิด้ั 
เม่ื่�อเท่ี่ยบก่บ้ปีระชิาก่รที่้�วไปี (66) ดัง้น้�น แมื่ป้ีระเที่ศท่ี่� ไม่ื่ใชิด่้ัด่ัท่ี่แลว้ก็่ควรตั้อ้งรบ้ร้ ้
ถึง่ความื่เป็ีนไปีไดัท่้ี่�จัะพบปีระชิาก่รท่ี่�ร่างก่ายม่ื่ก่ารสุะสุมื่ด่ัด่ัท่ี่เอสุสุ้ง เช่ินในผู้้อ้พยพ 
ยา้ยถิึ�นและในก่ลุ่มื่คนท่ี่�อาศย้ในชุิมื่ชินซ่ึ่�งอย่้ใก่ลแ้หล่งท่ี่�เคยผู้ลิตั้ด่ัด่ัท่ี่

ก่ารแพร่ก่ระจัายขึ้องสุารด่ัด่ัท่ี่เอสุก่ำาลง้ยก่ระดับ้สุ้งขึ้่ �นในปีระเที่ศบริเวณแถึบขึ้้�วโลก่
ดัว้ย เน่�องจัาก่สุารเคม่ื่ชินิดัน่�เป็ีนสุารก่่�งระเหยและสุามื่ารถึถ้ึก่พด้ัพาไปีไดั้ไก่ลมื่าก่  
น้�นหมื่ายความื่ว่า มื่น้อาจัลอยขึ้่ �นสุ่้อาก่าศในแถึบพ่�นท่ี่�อบอุ่นแลว้ร่วงหล่นลงบนพ่�น
ผิู้วโลก่ในเขึ้ตั้พ่�นท่ี่�หนาวเหน็บ แหล่งด่ัด่ัท่ี่เอสุในสุภาพแวดัลอ้มื่เหล่าน่�สุะสุมื่อย่้ใน 
ตั้ว้สุต้ั้วแ์ละขึ้ยายวงก่วา้งออก่ไปีในห่วงโซ่ึ่อาหาร ความื่จัริงก่ารไดัร้บ้สุารด่ัด่ัท่ี่เอสุเขึ้า้ไปี
ในร่างก่ายขึ้องชิาวเอสุกิ่โมื่ก็่เท่ี่ยบเค่ยงไดัก้่บ้คนท่ี่�อาศย้ในแถึบท่ี่�ม่ื่ก่ารใชิด่้ัด่ัท่ี่ในก่าร 
ควบคุมื่โรคมื่าลาเร่ยน้�นเอง (72)

ในก่ารคาดัก่ารณเ์ร่�องก่ารเปีล่�ยนแปีลงสุภาพภ้มิื่อาก่าศโลก่ม่ื่มุื่มื่มื่องหลายปีระเด็ัน
ท่ี่� บ่งช่ิ �ว่า ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารด่ัด่ัท่ี่เอสุจัะยิ�งเพิ�มื่ที่ว่ขึ้่ �นในอ่ก่หลายที่ศวรรษขึ้า้งหนา้ โดัยท่ี่�  

ก่ระบวนก่ารแพร่ก่ระจัายก็่จัะซึ่บ้ซึ่อ้นขึ้่ �น ม่ื่ก่ารคาดัก่ารณว่์าก่ารเปีล่�ยนแปีลงขึ้องสุภาพ
อาก่าศอาจัจัะที่ำาใหอุ้บติ้ั้ก่ารณข์ึ้องโรคมื่าลาเร่ยเพิ�มื่มื่าก่ขึ้่ �น ซ่ึ่�งม่ื่แนวโนม้ื่ท่ี่�จัะก่่อใหเ้กิ่ดั
ความื่ตั้อ้งก่ารและก่ารใชิด่้ัด่ัท่ี่เพิ�มื่ขึ้่ �นดัว้ย (73) ก่ารละลายขึ้องธารนำ �าแข็ึ้งขึ้้�วโลก่จัะ 
สุ่งผู้ลใหด่้ัด่ัท่ี่เอสุปีระมื่าณ 46% เขึ้า้ไปีสุ่้หม่้ื่เก่าะแคนาดัา และมื่าก่ก่ว่า 60% จัะเขึ้า้ไปี
ถึง่ที่ะเลสุาบแถึบซึ่บ้อล้ไพนข์ึ้องแคนาดัา ก่ารละลายขึ้องก่อ้นนำ �าแข็ึ้งในที่ะเลและชิ้�นดิัน 
หร่อหินเย่อก่แข็ึ้งจัะที่ำาใหด่้ัด่ัท่ี่แพร่ก่ระจัายไดัม้ื่าก่ขึ้่ �น (74, 75) ก่ารเปีล่�ยนแปีลงขึ้อง
สุภาพภ้มิื่อาก่าศจัะเพิ�มื่โอก่าสุก่ารแบ่งสุ่วนขึ้องสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ POPs จัาก่นำ �าและดิันไปีสุ่้
ชิ้�นบรรยาก่าศ และความื่เร็วลมื่ท่ี่�สุ้งขึ้่ �นก็่จัะเพิ�มื่ก่ารแพร่ก่ระจัายที่างอาก่าศ ดัง้น้�นก่าร
สุะสุมื่ขึ้องสุารในแถึบอารก์่ติั้ก่จัง่ม่ื่แนวโนม้ื่ท่ี่�จัะเพิ�มื่ขึ้่ �นอ่ก่ เน่�องจัาก่ก่ารสุะสุมื่ขึ้องสุาร 
ด่ัด่ัท่ี่เอสุท่ี่�ชิ้�นบนสุุดัขึ้องห่วงโซ่ึ่อาหารเกิ่ดัขึ้่ �นไดัจ้ันถึง่ระดับ้ท่ี่� สุ้งก่ว่าก่ลุ่มื่ท่ี่�อย่้ล่างสุุดั 

ในห่วงโซ่ึ่อาหารเป็ีนพน้ๆ เท่ี่า และม่ื่ระดับ้ก่ารสุะสุมื่มื่าก่ก่ว่าในแหล่งนำ �าถึง่แสุนๆ เท่ี่า  
จัง่เป็ีนไปีไดัว่้าด่ัด่ัท่ี่เอสุท่ี่�ถ้ึก่ปีล่อยออก่มื่าจัาก่ก่ารละลายขึ้องธารนำ �าแข็ึ้งขึ้้�วโลก่จัะเพิ�มื่
ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้ขึ้องสุารด่ัด่ัท่ี่เอสุในร่างก่ายขึ้องปีระชิาก่รท่ี่�บริโภคอาหารจัาก่ห่วงโซ่ึ่อาหาร
แถึบอารก่ติ์ั้ก่ ยิ�งไปีก่ว่าน้�น ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs ไดัร้บ้ก่ารพิสุ้จันแ์ลว้ว่าที่ำาให้
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เกิ่ดัผู้ลก่ระที่บต่ั้อระบบไที่รอยดัฮ์อร ์โมื่นซ่ึ่�งม่ื่หนา้ท่ี่�รก้่ษาระดับ้อุณหภ้มิื่ขึ้องร่างก่าย  
จัง่เป็ีนไปีไดัท่้ี่�เร่�องน่�จัะก่ระที่บต่ั้อความื่สุามื่ารถึขึ้องสุต้ั้วป่์ีาแถึบอารก่ติ์ั้ก่ในก่ารปีรบ้ตั้ว้
รบ้ก่บ้ความื่เปีล่�ยนแปีลงขึ้องสุภาพภ้มิื่อาก่าศโลก่ (76)

วิที่ยาการเกี�ยวกบั้เหตุุผัล่ทีี่�  DDT เป็นสัาร EDC
ด่ัด่ัท่ี่เป็ีนหน่�งในสุารเคม่ื่ลำาดับ้แรก่ๆ ท่ี่� เป็ีนท่ี่� ร้จ้ัก้่ว่าเป็ีนสุาร EDCs โดัยม่ื่ผู้ลก่ระที่บ 
ก่วา้งขึ้วางมื่าก่ตั้้�งแต่ั้ต่ั้อระบบสุ่บพน้ธุ ์ไปีจันถึง่ระบบฮอร ์โมื่นที่้�งหลาย มื่น้ถ้ึก่ใชิเ้ป็ีน 
ยาฆ่่าแมื่ลงแบบครอบจัก้่รวาลอย่างขึ้าดัก่ารไตั้ร่ตั้รองมื่าหลายที่ศวรรษ จัวบจันก่ระที่้�ง 
ราเชิล คารส์ุน้ ไดัจุ้ัดัความื่สุนใจัขึ้องสุาธารณชินขึ้่ �นมื่าพิจัารณาพิษสุงขึ้องสุารเคม่ื่น่� 
ท่ี่�ที่ำาความื่เสุ่ยหายรุนแรงต่ั้อระบบนิเวศที่้�งระบบ ดัว้ยหนง้สุ่อเล่มื่ปีระวติ้ั้ศาสุตั้รข์ึ้อง
เธอท่ี่� ช่ิ�อ ฤด้ัใบไมื่ผู้้ลิอน้เง่ยบงน้ (Silent Spring) งานศ่ก่ษาสุต้ั้ว ์ในห้องที่ดัลองและ 
ก่ารเฝ้่าสุง้เก่ตั้ความื่เปีล่�ยนแปีลงขึ้องมื่นุษย ์ไดัแ้สุดังถึง่ความื่เช่ิ�อมื่โยงขึ้องสุารด่ัด่ัท่ี่เอสุ 
ก่บ้ผู้ลดัา้นลบที่างสุุขึ้ภาพอย่างเสุมื่อตั้น้เสุมื่อปีลาย เป็ีนเหตุั้ใหสุ้ารด่ัด่ัท่ี่เอสุถ้ึก่จัด้ัเป็ีน
หน่�งในหมื่วดัหม่้ื่ท่ี่� ไดัร้บ้ก่ารยอมื่รบ้อย่างก่วา้งขึ้วางท่ี่� สุุดัขึ้องสุาร EDCs  สุำาหรบ้สุต้ั้ว ์
และเซึ่ลล ์ไลน ์ ด่ัด่ัท่ี่เอสุสุามื่ารถึเขึ้า้ไปีเปีล่�ยนแปีลงฮอร ์โมื่นไที่รอยดั ์ เอสุโตั้รเจัน  
แอนโดัรเจัน เรนิน-แอนจิัโอเท็ี่นซิึ่น (ระบบฮอร ์โมื่นท่ี่�ควบคุมื่ความื่ดัน้โลหิตั้และดุัลยภาพ
ขึ้องนำ �า) อินซ้ึ่ลิน และระบบปีระสุาที่ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ ระบบฮอร ์โมื่นเหล่าน่�เก่่�ยวพน้ก่บ้ 
ก่ารที่ำางานตั้ามื่ปีก่ติั้ขึ้องระบบสุ่บพน้ธุ ์หว้ใจัและหลอดัเล่อดั ก่ระบวนก่ารเผู้าผู้ลาญ่
อาหาร และอ่� นๆ ผู้ลก่ระที่บอ่ก่สุ่วนหน่� งขึ้องด่ัด่ัท่ี่เอสุค่อก่ารเล่ยนแบบฮอร์โมื่น 
เอสุโตั้รเจัน และสุารด่ัด่ัท่ี่เอสุก็่ยง้เขึ้า้ไปีแที่รก่แซึ่งเสุน้ที่างเดิันขึ้องฮอร ์โมื่นแอนโดัรเจัน 
(เที่สุโตั้สุเตั้อโรน) ในร่างก่าย (77)  ในสุต้ั้วเ์ล่ �ยงล้ก่ดัว้ยนมื่ (รวมื่ที่้�งมื่นุษย)์ อวย้วะเพศหญิ่ง  
(รง้ไข่ึ้) และเพศชิาย (ล้ก่อณ้ฑ์ะ) ผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจันและแอนโดัรเจัน แต่ั้ผู้ลิตั้ 
ในระดับ้ท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้ เพศหญิ่งม่ื่ฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจันสุ้งก่ว่าและแอนโดัรเจันตั้ำ�าก่ว่า 
สุ่วนเพศชิายผู้ลิตั้แอนโดัรเจันสุ้งก่ว่าและเอสุโตั้รเจันตั้ำ�าก่ว่า ก่ารท่ี่�ด่ัด่ัท่ี่เอสุเขึ้า้ไปีรบก่วน
ก่ารที่ำางานปีก่ติั้ขึ้องฮอร ์โมื่นหลก้่ๆ ที่างเพศขึ้องแต่ั้ละบุคคล และก่ารเป็ีนตั้ว้ก่ารเปีล่�ยน
อต้ั้ราสุ่วนขึ้องฮอร ์โมื่นเพศไดั ้ด่ัด่ัท่ี่เอสุจัง่ม่ื่สุ่วนสุรา้งปัีญ่หามื่าก่มื่ายใหก้่บ้ระบบสุ่บพน้ธุ ์ 
งานศ่ก่ษาจัำานวนมื่าก่ช่ิ�ให้เห็นว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ด่ัด่ัท่ี่เอสุในปีริมื่าณสุ้งน้�นจัะไปีลดัที่อน 
ความื่เป็ีนเพศชิาย และอาจัรวมื่ถึง่เพศหญิ่ง ตั้ลอดัจันลดัก่ารเจัริญ่พน้ธุ ์ที่้�งน่�รวมื่ถึง่ 
มื่นุษยด์ัว้ย (67) ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน ผู้้ช้ิายท่ี่�อาศย้อย่้ภายในบา้นท่ี่� ฉ่ดัพ่นด่ัด่ัท่ี่บ่อยจัะม่ื่
สุเปิีรม์ื่ท่ี่� ม่ื่คุณภาพลดัลง (64) ซ่ึ่�งน้�นอาจัจัะนำาไปีสุ่้ก่ารเจัริญ่พน้ธุล์ดัลง นอก่จัาก่น่� 
ยง้ม่ื่หลก้่ฐานบางอย่างท่ี่� บ่งช่ิ �ว่า ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ด่ัด่ัท่ี่เอสุน้�นที่ำาให้ระยะเวลา 
ก่ารใหน้มื่ที่ารก่สุ้�นลง (67)  บที่สุรุปีโดัยย่อเก่่�ยวก่บ้ผู้ลก่ระที่บที่างสุุขึ้ภาพเหล่าน่�และ
อ่�นๆ จัาก่ด่ัด่ัท่ี่ท่ี่�ม่ื่ต่ั้อมื่นุษย ์ไดัแ้สุดังไวใ้นก่รอบขึ้อ้ความื่ท่ี่� 3

เช่ินเด่ัยวก่น้ก่บ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs สุ่วนใหญ่่ ผู้ลก่ระที่บดัา้นสุุขึ้ภาพจัาก่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ด่ัด่ัท่ี่ 
น้�นจัะรุนแรงชิด้ัเจันท่ี่�สุุดัเม่ื่�อก่ารสุม้ื่ผู้สุ้เกิ่ดัขึ้่ �นก่บ้ตั้ว้อ่อนท่ี่�ก่ำาลง้เจัริญ่เติั้บโตั้อย่้ในครรภ ์

และก่บ้เด็ัก่ท่ี่�ก่ำาลง้เจัริญ่เติั้บโตั้ สุำาหรบ้เด็ัก่ผู้้ห้ญิ่งท่ี่� ไดัร้บ้สุารด่ัด่ัท่ี่เอสุในช่ิวงตั้น้ 
ขึ้องช่ิวิตั้ก่่อนท่ี่�หนา้อก่จัะเติั้บโตั้เต็ั้มื่ท่ี่�  เธอจัะม่ื่ความื่เสุ่�ยงเพิ�มื่ขึ้่ �นท่ี่�จัะเป็ีนมื่ะเร็งเตั้า้นมื่ 

ในช่ิวงหลง้ขึ้องช่ิวิตั้ (78) ม่ื่งานศก่่ษาในมื่นุษยห์ลายชิิ�นท่ี่�บ่งช่ิ �ว่า สุารด่ัด่ัท่ี่เพิ�มื่ความื่เสุ่�ยง 

ในก่ารที่ำาใหเ้กิ่ดัความื่ผิู้ดัปีก่ติั้แต่ั้ก่ำาเนิดัท่ี่�องคชิาตั้และท่ี่อปัีสุสุาวะ เช่ิน ภาวะล้ก่อณ้ฑ์ะ
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ติั้ดัคา้ง (ความื่ลม้ื่เหลวขึ้องล้ก่อณ้ฑ์ะท่ี่�จัะเคล่�อนตั้ว้) และก่ารศ่ก่ษาในหน้ที่ดัลอง 
แสุดังให้เห็นว่า ก่ารไดัร้บ้สุารด่ัด่ัท่ี่ท่ี่� ม่ื่พิษรา้ยแรงในช่ิวงท่ี่� เป็ีนตั้ว้อ่อนในครรภเ์ป็ีน 
สุาเหตุั้ที่ำาให้หน้เพศผู้้ม่้ื่ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ในระบบสุ่บพน้ธุ ์ (67) แลว้ยง้ม่ื่หลก้่ฐานท่ี่� ช่ิ �ว่า 
ก่ารไดัร้บ้สุารด่ัด่ัท่ี่เอสุในช่ิวงตั้้นขึ้องช่ิวิตั้อาจัที่ำาให้เด็ัก่หญิ่งเขึ้้าสุ่้วย้เจัริญ่พน้ธุ ์ 
(ม่ื่ปีระจัำาเด่ัอน) ก่่อนเวลาอน้ควร ขึ้ณะเด่ัยวก่น้ก่ารศ่ก่ษาในก่ลุ่มื่ผู้้้ใหญ่่ก็่พบว่าก่าร 
ไดัร้บ้สุารด่ัด่ัท่ี่เอสุม่ื่ความื่เช่ิ�อมื่โยงก่บ้ก่ารม่ื่รอบเด่ัอนนานเกิ่นควรและก่ารหมื่ดั 
ปีระจัำาเด่ัอนท่ี่� เร็วก่ว่าปีก่ติั้ ซ่ึ่�งสุนบ้สุนุนปีระเด็ันท่ี่� ว่าสุารด่ัด่ัท่ี่อาจัจัะเขึ้า้ไปีรบก่วน 
รอบเด่ัอนขึ้องสุตั้ร่ไปีตั้ลอดัช่ิวิตั้ (67) ก่ารศก่่ษาก่บ้หน้ที่ดัลองท่ี่�ผู่้านมื่าก็่แสุดังใหเ้ห็นว่า 
เม่ื่�อหน้ท่ี่�อย่้ในรุ่นป่้ีย่าไดัร้บ้สุารด่ัด่ัท่ี่ในปีริมื่าณมื่าก่ก็่จัะที่ำาให้เกิ่ดัโรคอว้นก่บ้หน้รุ่น
หลานๆ ไดั ้ (79) ถึ่งแมื่ว่้าปีริมื่าณสุารท่ี่�ให้ก่บ้หน้ที่ดัลองน้�นจัะสุ้งก่ว่าท่ี่�พบในมื่นุษย ์ 
แต่ั้งานศ่ก่ษาน่�ไดัจุ้ัดัให้เกิ่ดัความื่สุนใจัเร่�องความื่เป็ีนไปีไดัท่้ี่� ว่า ผู้ลก่ระที่บขึ้องด่ัด่ัท่ี่ 
ปีริมื่าณสุ้งท่ี่�ใชิก้่น้ที่้�วโลก่ในช่ิวงก่ลางศตั้วรรษท่ี่�ผู่้านมื่า อาจัจัะเป็ีนสุาเหตุั้ขึ้องโรคอว้น
ท่ี่�ก่ำาลง้แพร่หลายอย่้ในโลก่ปัีจัจุับน้ก็่เป็ีนไดั้

ผัล่ด้า้นล่บ้ตุ่อสุัขภาพของตุ่อมีไรท่้ี่อ: โรคเบ้าหวานช้นิด้ทีี่�สัอง (T2D)
งานศก่่ษาที่างระบาดัวิที่ยาจัำานวนมื่าก่แสุดังใหเ้ห็นว่า ม่ื่ความื่เช่ิ�อมื่โยงท่ี่�สุนบ้สุนุนก่น้ 
อย่างม่ื่นำ �าหนก้่ระหว่างสุารด่ัด่ัท่ี่ (DDT) สุารเมื่ตั้าบอไลที่ด่์ัด่ัอ่ (metabolite DDE)  
และความื่เสุ่�ยงต่ั้อก่ารเป็ีนโรคเบาหวานชินิดัท่ี่�สุอง (T2D)  (80) ก่ารศ่ก่ษาเหล่าน่� 
มื่าจัาก่ปีระเที่ศท่ี่�หา้มื่ใชิด่้ัด่ัท่ี่ (DDT) มื่าเป็ีนสิุบๆ ปีีแลว้ และมื่าจัาก่พ่ �นท่ี่�ท่ี่�ปีนเป้ี�อนสุาร 

ด่ัด่ัท่ี่เอสุในระดับ้สุ้งมื่าก่ ก่ารระบาดัขึ้องโรคเบาหวานม่ื่มื่าก่ขึ้่ �นอย่างเด่ันชิด้ัและต่ั้อเน่�อง
ในปีระเที่ศท่ี่�ยง้ม่ื่ก่ารใชิด่้ัด่ัท่ี่อย่้ เช่ินปีระเที่ศแอฟริก่าใตั้แ้ละอินเด่ัย (81-83)  เอก่สุาร
ท่ี่�แสุดังความื่เช่ิ�อมื่โยงสิุ�งท่ี่�เกิ่ดัก่บ้มื่นุษย ์ไดัร้บ้ก่ารย่นยน้จัาก่งานศก่่ษาท่ี่�พิสุ้จันว่์าก่าร 

สุม้ื่ผู้สุ้ด่ัด่ัท่ี่ระดับ้ตั้ำ�าในช่ิวงก่่อนคลอดัและระดับ้สุ้งในช่ิวงโตั้เต็ั้มื่วย้ลว้นเป็ีนสุาเหตุั้สุำาคญ้่
ท่ี่�ที่ำาใหเ้กิ่ดัโรคเบาหวานชินิดัท่ี่�สุองในหน้ที่ดัลองท่ี่�โตั้เต็ั้มื่วย้ (84-86) โดัยแที่จ้ัริงแลว้ 
ก่ารที่ดัลองแสุดังให้เห็นว่าด่ัด่ัท่ี่ก่ระตุั้น้ให้เกิ่ดัก่ารไหลเว่ยนขึ้องก่ล้โคสุหร่อนำ �าตั้าล 
ในเล่อดัเพิ�มื่ขึ้่ �น ซ่ึ่�งเป็ีนลก้่ษณะสุำาคญ้่ขึ้องโรคเบาหวาน ท่ี่�บางสุ่วนมื่าจัาก่ก่ารเพิ�มื่ 

เอ็มื่ไซึ่มื่ท่์ี่�สุรา้งนำ �าตั้าลก่ล้โคสุ (85) ในสุภาวะปีก่ติั้ก่ารเพิ�มื่ขึ้่ �นขึ้องระดับ้นำ �าตั้าลก่ล้โคสุ
เป็ีนสุาเหตุั้ใหต้ั้บ้อ่อนผู้ลิตั้สุารอินซ้ึ่ลินเพ่�อไปีลดัระดับ้นำ �าตั้าลก่ล้โคสุ  เม่ื่�อหน้ที่ดัลอง
ไดัร้บ้สุารด่ัด่ัท่ี่ หน้จัะสุรา้งความื่ตั้า้นที่านต่ั้ออินซ้ึ่ลินซ่ึ่�งเป็ีนลก้่ษณะเด่ันขึ้องก่ารเป็ีน 
โรคเบาหวานชินิดัท่ี่�สุอง เพราะก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ด่ัด่ัท่ี่น้�นจัะไปีลดัความื่สุามื่ารถึในภาวะปีก่ติั้
ขึ้องตั้บ้อ่อนท่ี่�จัะหล้�งสุารอินซ้ึ่ลินเพ่�อตั้อบสุนองต่ั้อปีริมื่าณนำ �าตั้าลก่ล้โคสุท่ี่�สุ้งขึ้่ �น (84)

ii. คลอร ์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)

มีีการใช้ที้ี่� ไหนบ้า้ง
สุารก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิและสุต้ั้วก์่ลุ่มื่ออรก์่าโนฟอสุฟอรสุ้ (Organophosphorus pesticides: 
OPs) เป็ีนก่ลุ่มื่หน่�งขึ้องสุารก่ำาจัด้ัแมื่ลงท่ี่�ใชิก้่น้มื่าก่ท่ี่�สุุดัในโลก่ และคลอร ์ไพริฟอสุก็่เป็ีน
หน่�งในสุารก่ลุ่มื่ OP ท่ี่�ใชิเ้พ่�อควบคุมื่แมื่ลงหร่อสุต้ั้วต์ั้ว้เล็ก่ๆ ตั้ามื่บา้น เช่ิน แมื่ลงสุาบ
แมื่ลงวน้ ปีลวก่ มื่ดัคน้ไฟ ยุง และบรรดัาเหล่อบ ริ �น ไร สุารคลอร ์ไพริฟอสุถ้ึก่นำาไปีใชิ้
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มีหลกัฐานบางอย่างท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า คลอร ์ไพริฟอสสามารถสะสมอยู่ในห่วงโซ่
อาหารของสตัวบ์างสายพนัธุเ์ป็นการเฉีพาะ และมีการตรวจัพบสารนีใ้นตวัปลา
ท่ีมาจัากแถบอารก์ติกดว้ย ซึ่งเป็นผลมาจัากระบบขนส่งของโลก
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ตั้ามื่ไร่นาดัว้ยเช่ินก่น้ เพ่�อก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิท่ี่�ม่ื่ผู้ลต่ั้อฝ้่าย เมื่ล็ดัพน้ธุข์ึ้า้วและพ่ชิ ตั้ลอดัจัน 
เมื่ล็ดัถึ้�ว ผู้ลไมื่ ้องุ่น และพ่ชิผู้ก้่ สุารก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิและสุต้ั้วช์ินิดัน่�ยง้ถ้ึก่ใชิ้ในป่ีา แปีลง
อนุบาลพน้ธุพ่์ชิ โรงงานแปีรร้ปีอาหาร สุนามื่ก่อลฟ์ และใชิก้่บ้แหล่งนำ �าเพ่�อก่ำาจัด้ัไข่ึ้ 
หร่อตั้ว้อ่อนขึ้องแมื่ลง โดัยเฉพาะอย่างยิ�งล้ก่นำ �า ยาฆ่่าแมื่ลงชินิดัน่�ยง้ม่ื่ก่ารใชิเ้พ่�อ 
ปีระโยชินอ่์�นๆ อ่ก่มื่าก่มื่าย ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน ใชิชุ้ิบก่ระสุอบสุำาหรบ้บ่มื่ก่ลว้ยหอมื่ใน
ไร่ก่ลว้ย ใชิชุ้ิบป้ีายติั้ดัห้วว้ และใชิก้่บ้สุ่ แต่ั้สุารน่�ก็่ม่ื่พิษเฉ่ยบพลน้ในก่ารที่ำาลายสุต้ั้ว ์
ท่ี่�ม่ื่ปีระโยชินต่์ั้อก่ารเก่ษตั้ร เช่ิน พวก่ไสุเ้ด่ัอนและผู้่ �งท่ี่�ผู้ลิตั้นำ �าผู้่ �ง

คนได้ร้บั้สัารจากแหล่่งใด้แล่ะความีเสีั�ยงอย่่ทีี่� ไหน
เม่ื่�อเท่ี่ยบก่บ้สุารก่ลุ่มื่ออรก์่าโนคลอร่น คลอร ์ไพริฟอสุจัะสุลายตั้ว้ลงอย่างรวดัเร็ว
มื่าก่ก่ว่าในสิุ�งแวดัลอ้มื่ แต่ั้อย่างไรก็่ตั้ามื่ มื่น้จัะยง้ม่ื่ฤที่ธิ �ท่ี่�คงที่นอย่้อ่ก่นาน ซ่ึ่�งตั้ามื่
เก่ณฑ์ข์ึ้องอนุสุญ้่ญ่าก่รุงสุตั้อก่โอลม์ื่ฯ เขึ้า้ข่ึ้ายจัด้ัอย่้ในก่ลุ่มื่สุารสุลายตั้ว้ยาก่ในบาง
สุภาวะแวดัลอ้มื่ [เช่ิน (87-91)] ก่ารใชิสุ้ารฆ่่าแมื่ลงชินิดัน่�ในพ่ �นท่ี่�เก่ษตั้รและสุวนในบา้น
เป็ีนปีระจัำาสุามื่ารถึที่ำาใหเ้กิ่ดัก่ารสุะสุมื่ขึ้องสุารเคม่ื่ ที่้�งในผู่้นดิัน นำ �า อาหาร และอาก่าศ   
(92) หลง้จัาก่ท่ี่�ม่ื่ก่ารนำาคลอร ์ไพริฟอสุไปีใชิต้ั้ามื่บา้น ก็่ม่ื่ก่ารตั้รวจัพบสุารน่�ที่้�งตั้ามื่พ่ �น  
เฟอรนิ์เจัอร ์ ขึ้องเล่น ฝุ่่น และอาก่าศภายในบ้าน (93) จัาก่งานศ่ก่ษาท่ี่� ที่ำาก่บ้ 
ห้องพก้่อาศย้ในเขึ้ตั้เม่ื่องพบว่า คลอร ์ไพริฟอสุยง้คงตั้ก่คา้งอย่้ในพ่ �นผิู้วปีระเภที่ท่ี่� 
ม่ื่ลก้่ษณะด้ัดัซึ่บ้หร่อพ่ �นผิู้วอ่อนนุ่มื่ต่ั้างๆ นานถึ่งสุองสุป้ีดัาหภ์ายหลง้จัาก่ท่ี่� ม่ื่ก่าร 
ใชิสุ้ารน่�ไปีแลว้  ที่้�งน่�รวมื่ถึง่บริเวณพ่�นท่ี่�ท่ี่� ไม่ื่ไดัม่้ื่ก่ารฉ่ดัพ่นโดัยตั้รงดัว้ย (93) นอก่จัาก่น่�  

จัาก่ก่ารเก็่บตั้ว้อย่างอาก่าศและฝุ่่นภายในอาคาร บา้นพก้่อาศย้ และสุถึานด้ัแลเด็ัก่ 
ในสุหรฐ้อเมื่ริก่า ก็่ยง้พบคลอร ์ไพริฟอสุตั้ก่คา้งอย่้ ที่้�งท่ี่� โดัยสุ่วนใหญ่่แลว้สุถึานท่ี่� 
เหล่าน้�นหยุดัใชิสุ้ารฆ่่าแมื่ลงชินิดัน่�ไปีแลว้อย่างนอ้ยท่ี่�สุุดัหน่�งสุป้ีดัาห ์(94) ในรายงาน
ก่ารศก่่ษาวิจัย้ฉบบ้หน่�งม่ื่ก่ารระบุว่า คลอร ์ไพริฟอสุยง้คงตั้รวจัพบไดัใ้นอาก่าศภายใน 
บา้นหลายหลง้ ภายหลง้จัาก่ท่ี่�ม่ื่ก่ารใชิสุ้ารชินิดัน่�ก่ำาจัด้ัและควบคุมื่ปีลวก่ 8 ปีีไปีแลว้ (95)

ม่ื่หลก้่ฐานอย่างอ่�นอ่ก่ท่ี่�แสุดังใหเ้ห็นว่า คลอร ์ไพริฟอสุสุามื่ารถึสุะสุมื่ในห่วงโซ่ึ่อาหาร
ขึ้องสุต้ั้วบ์างสุายพน้ธุเ์ป็ีนก่ารเฉพาะ และม่ื่ก่ารตั้รวจัพบสุารน่�ในตั้ว้ปีลาท่ี่�มื่าจัาก่แถึบ 
อารก์่ติั้ก่ดัว้ย ซ่ึ่�งเป็ีนผู้ลมื่าจัาก่ระบบขึ้นสุ่งขึ้องโลก่ (87, 96-98) ละอองขึ้องสุารน่� 
ถ้ึก่พบไดัท้ี่้�วไปีในพ่ชิผู้ก้่ ผู้ลไมื่ ้ขึ้า้ว หร่อแมื่แ้ต่ั้ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ธ์ญ้่พ่ชิในหลายปีระเที่ศ และ
ในบางปีระเที่ศยง้พบไดัใ้นตั้ว้ปีลา ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์น์มื่เนย นำ �าด่ั�มื่ และแมื่แ้ต่ั้นำ �าอด้ัลมื่ ผู้ลจัาก่
ก่ารสุำารวจัคลอร ์ไพริฟอสุในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์น์มื่พาสุเจัอร ์ไรซึ่จ์ัาก่ปีระเที่ศเม็ื่ก่ซิึ่โก่พบว่า  
ม่ื่ตั้ว้อย่างนมื่มื่าก่ก่ว่า 8% ท่ี่�พบสุารตั้ก่คา้งเกิ่นเก่ณฑ์ม์ื่าตั้รฐานขึ้้�นตั้ำ�าท่ี่�ก่ำาหนดัไว ้ 
ซ่ึ่�งถ่ึอว่าเป็ีนสุด้ัสุ่วนท่ี่�สุ้งมื่าก่เม่ื่�อพิจัารณาว่าม่ื่นำ �านมื่เท่ี่าไหร่ท่ี่�ก่ระจัายอย่้ตั้ามื่บา้นเร่อน
ท่ี่�ม่ื่เด็ัก่อาศย้อย่้ (99)

การเฝ้้าระวงัที่างชี้ววิที่ยา/การศึึกษาสัารพิษทีี่�สัะสัมีในร่างกาย (หล่กัฐานการ
รบั้สัมัีผัสัั)
คลอร์ไพริฟอสุถ่ึอว่าม่ื่ช่ิวงช่ิวิตั้ท่ี่�สุ ้�นสุำาหรบ้มื่นุษย ์(คร่�งหน่�งขึ้องสุารน่�จัะถ้ึก่ขึ้จัด้ัออก่จัาก่
ก่ระแสุเล่อดัและไขึ้มื่น้ภายใน 24 ถึง่ 60 ชิ้�วโมื่ง ตั้ามื่ลำาดับ้)  แที่นท่ี่�จัะสุะสุมื่ในร่างก่าย 
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คร่�งหน่�งขึ้องสุารคลอร ์ไพริฟอสุจัะแปีลงเป็ีนสุารทุี่ติั้ยภ้มิื่ในก่ระบวนก่ารสุรา้งและสุลาย
ขึ้องตั้นเอง (สุารเมื่ตั้าบอไลที่)์ ซ่ึ่�งเป็ีนผู้ลรา้ยต่ั้อร่างก่ายมื่นุษย ์  สุารคลอร ์ไพริฟอสุและ
สุารทุี่ติั้ยภ้มิื่สุามื่ารถึพบไดัใ้นปัีสุสุาวะ เล่อดัจัาก่รก่ ข่ึ้ �เที่า (อุจัจัาระก่อ้นแรก่) ขึ้องที่ารก่ 
แรก่เกิ่ดั นำ �านมื่มื่ารดัา ขึ้องเหลวในช่ิองคลอดั สุเปิีรม์ื่ และผู้มื่ขึ้องเด็ัก่อ่อน (100-105)

ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุน้�นเกิ่ดัขึ้่ �นที่้�งจัาก่ก่ารเก่ษตั้รและก่ารใชิภ้ายในบา้น 
รวมื่ถึ่งก่ารใชิก้่บ้ปีศุสุต้ั้วแ์ละสุต้ั้วเ์ล่ �ยง และก่ารรบ้ผู่้านสุารท่ี่�ตั้ก่คา้งในอาหารและ 
นำ �าด่ั�มื่ โดัยอาจัเป็ีนผู้ลมื่าจัาก่ละอองท่ี่� ล่องลอยจัาก่ก่ารฉ่ดัพ่น ก่ารหายใจัเอาอาก่าศ 
และฝุ่่นละอองภายในยานพาหนะ บา้น สุถึานเล่ �ยงเด็ัก่ ตั้ลอดัจันอาคารบา้นเร่อน 
ที่้�งหลายท่ี่� ซ่ึ่�งม่ื่ก่ารใชิสุ้ารเคม่ื่น่� ผู้ลจัาก่ก่ารสุำารวจัเด็ัก่นก้่เร่ยนในปีระเที่ศชิิล่พบว่า  
80% ขึ้องเด็ัก่นก้่เร่ยนม่ื่สุารเมื่ตั้าบอไลที่ข์ึ้องคลอร ์ไพริฟอสุในปัีสุสุาวะ และสิุ�งน่�ม่ื่ความื่
เช่ิ�อมื่โยงก่บ้ก่ารรบ้ปีระที่านผู้ลไมื่แ้ละผู้ก้่ (106)

สุารก่ลุ่มื่ OPs ถ้ึก่ตั้รวจัพบในคนงานภาคเก่ษตั้รก่รรมื่เก่่อบทุี่ก่คนท่ี่� ไดัร้บ้ก่ารตั้รวจั  
รวมื่ที่้�งก่ลุ่มื่คนงานจัาก่ปีระเที่ศท่ี่� เลิก่ใชิสุ้ารก่ลุ่มื่ OPs แลว้ (107) ในรายงานก่าร
ติั้ดัตั้ามื่ที่างช่ิวภาพท่ี่�ดัำาเนินก่ารในปีระเที่ศอ่ยิปีตั้ ์ในหม่้ื่คนงานท่ี่�ที่ำางานซ่ึ่�งใชิ้สุาร 
คลอร ์ไพริฟอสุเป็ีนหลก้่ พบว่าระดับ้ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุาร OPs ขึ้องพวก่เขึ้าแตั้ก่ต่ั้างก่น้
ไปีขึ้่ �นอย่้ก่บ้ขึ้อบเขึ้ตั้ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุาร OPs ขึ้องงานในหนา้ท่ี่�  (107) สุารเมื่ตั้าบอไลที่ ์
ขึ้องคลอร ์ ไพริฟอสุในระดับ้ท่ี่� สุ้งขึ้่ �นยง้ตั้รวจัพบในปัีสุสุาวะที่้�งขึ้องผู้้้ใหญ่่และเด็ัก่ 
ท่ี่�ที่ำางานหร่อเก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้งานในสุวนก่ลว้ยและก่ารที่ำาเก่ษตั้รแปีลงเล็ก่ในปีระเที่ศ
นิก่าราก่ว้ (108)

เสุน้ที่างหลก้่ขึ้องก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุคิดัว่าค่อที่างผิู้วหนง้ โดัยสุ่วนใหญ่่ 
เป็ีนก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุจัาก่ก่ารที่ำางาน อย่างไรก็่ตั้ามื่จัาก่ก่ารวด้ัระดับ้
สุารคลอร ์ไพริฟอสุในอาก่าศซ่ึ่�งเป็ีนแหล่งสุ้ดัหายใจัขึ้องชิาวนาในตั้ำาบลบางเหร่ยง  
ปีระเที่ศไที่ย พบว่าชิาวนาหายใจัเอาสุารท่ี่�ม่ื่ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้สุ้งมื่าก่ถึง่ 0.61 mg/m3 เขึ้า้ไปี 
ซ่ึ่�งสุ้งเกิ่นก่ว่าปีริมื่าณท่ี่�เป็ีนท่ี่�ยอมื่รบ้ไดัข้ึ้องก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้รายวน้จัาก่ทุี่ก่เสุน้ที่างมื่าก่ก่ว่า
สุองเท่ี่า (109)

ก่ารใชิสุ้ารคลอร ์ไพริฟอสุในครว้เร่อนเป็ีนแหล่งใหญ่่ขึ้องก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุำาหรบ้คนงาน
นอก่ภาคก่ารเก่ษตั้รและเด็ัก่ งานศ่ก่ษาชิิ�นหน่�งซ่ึ่�งที่ำาในเขึ้ตั้เม่ื่องต่ั้างๆ ในปีระเที่ศ 
สุหรฐ้อเมื่ริก่าไดัป้ีระมื่าณก่ารว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุรายวน้จัำานวน 140  
นาโนก่รม้ื่น้�นมื่าจัาก่อาหาร ในขึ้ณะท่ี่�ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุรายวน้จัาก่อาก่าศ
จัะมื่าก่ก่ว่าน้�น 27 เท่ี่า (93) ในก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุผู่้านที่างอาก่าศน้�น  
ก่ลุ่มื่เด็ัก่จัะม่ื่ความื่เสุ่�ยงมื่าก่ขึ้่ �นไปีอ่ก่ เน่� องจัาก่ภายหลง้ก่ารใชิสุ้ารคลอร ์ไพริฟอสุ 
ไปีแลว้ ละอองท่ี่�ม่ื่ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้สุ้งจัะตั้ก่ลงตั้ำ�าตั้ามื่พ่ �น ซ่ึ่�งเป็ีนท่ี่�ท่ี่� เด็ัก่สุ้ดัอาก่าศหายใจั  

มื่าก่ก่ว่าบริเวณท่ี่�ผู้้ ้ใหญ่่หายใจั (92) แที่ท่้ี่�จัริงแลว้เด็ัก่ที่ารก่ในปีระเที่ศสุหรฐ้อเมื่ริก่า
ซ่ึ่�งอาศย้ในบา้นท่ี่�ม่ื่ก่ารใชิสุ้ารคลอร ์ไพริฟอสุควบคุมื่แมื่ลงและสุต้ั้วร์บก่วนที่้�งหลาย  
โดัยเฉล่�ยแลว้ต่ั้างไดัร้บ้สุารน่�ปีระมื่าณ 2.7 มิื่ลลิก่รม้ื่ต่ั้อกิ่โลก่รม้ื่ (92) และพบสุาร 
เมื่ตั้าบอไลที่ข์ึ้องคลอร ์ ไพริฟอสุในปัีสุสุาวะปีระมื่าณ 120 นาโนก่รม้ื่เมื่ตั้าบอไลที่ ์
ต่ั้อกิ่โลก่รม้ื่ขึ้องนำ �าหนก้่ร่างก่ายเด็ัก่ต่ั้อวน้ (94) ปีริมื่าณน่�พอปีระเมิื่นไดัว่้าสุ้งก่ว่าระดับ้



48

เมื่ตั้าบอไลที่ข์ึ้องคลอร ์ไพริฟอสุในปัีสุสุาวะท่ี่�ตั้รวจัพบในสุตั้ร่ม่ื่ครรภท์ี่้�งในปีระเที่ศ
สุหรฐ้อเมื่ริก่าและปีระเที่ศเม็ื่ก่ซิึ่โก่ (ค่าเฉล่�ยอย่้ท่ี่�  1.4-1.8 นาโนก่รม้ื่ต่ั้อมิื่ลลิลิตั้ร  
ตั้ามื่ลำาดับ้) (110)

วิที่ยาการเกี�ยวกบั้เหตุุผัล่ทีี่�คล่อร์ไพริฟอสัเป็นสัาร EDC
ความื่เป็ีนพิษต่ั้อระบบปีระสุาที่ช่ิวงท่ี่�ก่ำาลง้พฒ้นา (Developmental neurotoxicity)  
ค่อผู้ลก่ระที่บหลก้่ที่างสุุขึ้ภาพอน้ไม่ื่พ่งปีระสุงค ์ ซ่ึ่�งคน้พบจัาก่งานศ่ก่ษาเก่่�ยวก่บ้ 
สุารคลอร ์ ไพริฟอสุท่ี่� เป็ีนก่ารที่ดัลองและก่ารเฝ้่าสุง้เก่ตั้ในมื่นุษย ์ และผู้ลก่ระที่บ 
เหล่าน่�อย่างนอ้ยท่ี่�สุุดัก็่ม่ื่เหตุั้บางสุ่วนมื่าจัาก่ก่ารสุ่งสุญ้่ญ่าณเอนไซึ่มื่์โคล่นเอสุเตั้อเรสุ  
(Cholinesterase) และระบบเอ็นโดัแคนนาบินอยดั ์ (Endocannabinoid) (111)  
สุ่วนสุารสุ่�อปีระสุาที่ปีระเภที่อะซิึ่ทิี่ลโคล่น (Acetylcholine) เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้ก่ารสุ่งสุญ้่ญ่าณ
ท่ี่�เซึ่ลลป์ีระสุาที่ในสุมื่อง และถ้ึก่เผู้าผู้ลาญ่โดัยเอนไซึ่มื่์โคล่นเอสุเตั้อเรสุ เสุน้ที่างขึ้อง
ระบบเอ็นโดัแคนนาบินอยดัใ์นสุมื่องม่ื่ความื่สุำาคญ้่มื่าก่ต่ั้อก่ารที่ำางานขึ้องระบบปีระสุาที่   
น่� ค่อเหตุั้ผู้ลว่าที่ำาไมื่ผู้ลก่ระที่บท่ี่� ม่ื่อิที่ธิพลมื่าก่ท่ี่� สุุดัขึ้องสุารคลอร ์ไพริฟอสุจั่งอย่้ท่ี่�  

สุมื่อง ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารคลอร ์ ไพริฟอสุในช่ิวงท่ี่�สุมื่องก่ำาลง้พฒ้นาในระดับ้ท่ี่�สุำาหรบ้
ก่ารสุง้เก่ตั้ในมื่นุษยพ์บว่าสุารน่�ที่ำาให้ม่ื่อาก่ารอย่้ไม่ื่นิ� งและก่ารเร่ยนร้ล้ดัลงในหน้
ที่ดัลอง ซ่ึ่�งสุ่วนหลง้ม่ื่ความื่เช่ิ�อมื่โยงก่บ้ก่ารเปีล่�ยนแปีลงขึ้องฮอร ์โมื่นไที่รอยดั ์(112,  
113) ในก่ารที่ดัลองก่บ้หน้ที่ดัลอง ก่ารรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อจัาก่สุาร 
คลอร ์ ไพริฟอสุท่ี่� นอก่เหน่อไปีจัาก่น้�นท่ี่� พบค่อ ก่ารเปีล่�ยนแปีลงขึ้องดัา้นนำ �าหน้ก่ 

และโครงสุรา้งขึ้องต่ั้อมื่หมื่วก่ไตั้  

ก่ลุ่มื่อาก่าร Cholinergic (Cholinergic symptoms) เช่ิน ก่ารหล้�งนำ �าลาย ก่ารขึ้บ้ปัีสุสุาวะ 
ก่ารถ่ึายอุจัจัาระ ระบบย่อยอาหารแปีรปีรวน และก่ารอาเจ่ัยน  ซ่ึ่�งเกิ่ดัจัาก่ก่ารท่ี่�  
ระบบปีระสุาที่โดันที่ำาลาย ค่อผู้ลจัาก่พิษขึ้องสุารคลอร ์ไพริฟอสุขึ้้�นรุนแรงท่ี่� เกิ่ดัขึ้่ �น 
ก่บ้ผู้้้ใหญ่่ และเสุน้ปีระสุาที่ท่ี่� โดันที่ำาลายยง้คงสุง้เก่ตั้เห็นไดั้ในเวลาหลายสุป้ีดัาหท่์ี่�  
ผู่้านไปี

คนงานภาคก่ารเก่ษตั้รท่ี่�เป็ีนผู้้ใ้หญ่่ใชิสุ้ารก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิ OP ในลก้่ษณะผู้สุมื่ และคนงาน 
ท่ี่�รบ้สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุาร OP ซ่ึ่�งรวมื่ที่้�งสุารคลอร ์ไพริฟอสุในระดับ้ปีานก่ลาง ต่ั้างก็่ม่ื่อาก่าร
ขึ้องความื่เป็ีนพิษที่างระบบปีระสุาที่ เช่ิน ก่ารที่ำางานขึ้องระบบปีระสุาที่สุ่วนปีลาย 
หร่อระบบปีระสุาที่รอบนอก่ผิู้ดัปีก่ติั้ (114) งานศก่่ษาสุองชิิ �นเก่่�ยวก่บ้ปีระชิาชินท่ี่�อาศย้
ในปีระเที่ศสุหรฐ้อเมื่ริก่าท่ี่� ไดัร้บ้สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารก่ำาจัด้ัศต้ั้ร้พ่ชิในลก้่ษณะขึ้องสุารผู้สุมื่  
พบว่าสุารคลอร ์ไพริฟอสุม่ื่ความื่สุม้ื่พน้ธก์่บ้โรคพารกิ์่นสุน้ (115, 116) แมื่จ้ัะเป็ีน 
เร่�องยาก่ท่ี่�จัะพบงานวิจัย้ในมื่นุษยเ์พ่�อตั้รวจัหาความื่เป็ีนพิษขึ้องสุารคลอร ์ไพริฟอสุ 
ท่ี่� ม่ื่ผู้ลต่ั้อระบบปีระสุาที่โดัยแยก่จัาก่สุารจัำาก่ด้ัศต้ั้ร้พ่ชิชินิดัอ่�นดัว้ย แต่ั้งานวิจัย้ท่ี่�  
ที่ำาก่บ้ผู้้้ใชิค้ลอร ์ไพริฟอสุก็่พบว่าพวก่เขึ้าไม่ื่ตั้อบสุนองต่ั้อก่ารที่ดัสุอบระบบปีระสุาที่ 
เช่ินก่น้เม่ื่�อเปีร่ยบเท่ี่ยบเท่ี่าก่บ้ก่ลุ่มื่คนท่ี่�รบ้สุม้ื่ผู้สุ้คลอร ์ไพริฟอสุในระดับ้ตั้ำ�าก่ว่า (117) 
ที่้�งน่�ยง้ม่ื่ก่ารรายงานดัว้ยว่าพวก่เขึ้าม่ื่ปัีญ่หาเร่� องระบบความื่จัำา ความื่อ่อนเพล่ย  
และก่ารสุ้ญ่เสุ่ยความื่แข็ึ้งแรงขึ้องก่ลา้มื่เน่�อ (117) 
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ก่ารที่ำาให้พฒ้นาก่ารอ่อนแอลงก่ลายเป็ีนปัีจัจัย้เสุ่� ยงสุำาคญ้่อย่างหน่� งท่ี่� ที่ำาให้เกิ่ดั 
ความื่เป็ีนพิษต่ั้อระบบปีระสุาที่ขึ้องมื่นุษยจ์ัาก่ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุ ท่ี่�จัริง 
แลว้ผู้้เ้ช่ิ� ยวชิาญ่วิที่ยาศาสุตั้รส่์ุวนใหญ่่ในคณะก่รรมื่ก่ารดัา้นวิที่ยาศาสุตั้รว่์าดัว้ย 
เร่�องความื่เป็ีนพิษขึ้องสุารคลอร ์ไพริฟอสุเห็นร่วมื่ก่น้ว่า ควรหา้มื่ใชิสุ้ารคลอร ์ไพริฟอสุ 
ภายในบา้นเน่�องจัาก่จัะที่ำาใหเ้กิ่ดัความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ต่ั้อพฒ้นาก่ารที่างระบบปีระสุาที่ (92) 
ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุขึ้องเด็ัก่ก่่อนคลอดัและเด็ัก่เล็ก่น้�น 
พบว่าม่ื่ความื่เช่ิ� อมื่โยงก่บ้ก่ารเป็ีนโรคสุมื่าธิสุ้�น (ADHD) และความื่บก่พร่องที่าง
พฒ้นาก่ารขึ้องที่ก้่ษะก่ลา้มื่เน่�อและจิัตั้ใจัในเด็ัก่ปีฐมื่วย้ (92, 110) ก่ารศ่ก่ษาก่บ้ 
สุต้ั้วท์ี่ดัลองเพิ�มื่เติั้มื่หลายชิิ �นให้ผู้ลสุรุปีที่ำานองเด่ัยวก่น้ว่าสุารคลอร ์ไพริฟอสุม่ื่ความื่ 
เป็ีนพิษต่ั้อระบบปีระสุาที่ในช่ิวงพฒ้นาก่ารขึ้องก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้  (118)

หลก้่ฐานจัาก่ก่ารที่ดัลองท่ี่� เกิ่ดัขึ้่ �นใหม่ื่ๆ ช่ิ �ให้เห็นว่าก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุ 
ในช่ิวงพฒ้นาก่ารขึ้องก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้ ที่ำาให้เกิ่ดัความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ในระบบควบคุมื่ก่าร 
เผู้าผู้ลาญ่ไขึ้มื่น้และนำ �าตั้าลก่ล้โคสุดัว้ยเช่ินก่น้ ก่ารวิจัย้พบว่าหน้ท่ี่�อย่้ในช่ิวงพฒ้นาก่าร
ขึ้องก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้ท่ี่� ไดัร้บ้สุารในปีริมื่าณท่ี่�เท่ี่ยบไดัก้่บ้ระดับ้ที่้�วไปีในคนจัะม่ื่ระดับ้
โคเลสุเตั้อรอล ไตั้รก่ล่เซึ่อร ์ไรดั ์และอินซ้ึ่ลิน สุ้งขึ้่ �นก่ว่าปีก่ติั้เม่ื่�อเติั้บโตั้เต็ั้มื่วย้ (119) 
ขึ้อ้คน้พบเหล่าน่�ที่ำาให้มื่องเห็นความื่เป็ีนไปีไดัท่้ี่� ว่าคนท่ี่� ไดัร้บ้ก่บ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุ 
จัะม่ื่ความื่เสุ่�ยงสุ้งขึ้่ �นในก่ารเป็ีนโรคเบาหวานชินิดัท่ี่�สุอง และโรคเก่่�ยวก่บ้หว้ใจัและ 

หลอดัเล่อดั ปัีจัจุับน้ก่ารคาดัก่ารณแ์บบน่�ยง้ไม่ื่ไดัร้บ้ก่ารปีระเมิื่นผู้ลในงานวิจัย้ 
ท่ี่�ออก่แบบมื่าด่ัสุำาหรบ้มื่นุษย ์
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ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารพาที่าเลตั้ม่ื่ความื่เช่ิ�อมื่โยงก่บ้อาก่ารดัง้ต่ั้อไปีน่�:

• ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ขึ้องอวย้วะเพศในเด็ัก่ผู้้ช้ิาย
• จัำานวนสุเปิีรม์ื่ลดัลง; 
• ก่ารเล่น “ในแบบฉบบ้ขึ้องผู้้ช้ิาย” ขึ้องเด็ัก่ผู้้ช้ิายลดัลง
• โรคเย่�อบุมื่ดัล้ก่เจัริญ่ผิู้ดัท่ี่� 
• ก่ารขึ้ด้ัขึ้วางระบบก่ารเผู้าผู้ลาญ่อาหาร รวมื่ที่้�งที่ำาใหเ้กิ่ดัโรคอว้น

สุารพาที่าเลตั้ยง้พบไดั้ในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์์
ต่ั้อไปีน่�: 

• แชิมื่พ้ โลชิ้�น นำ �ายาที่าเล็บ และผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ ์
ด้ัแลร่างก่ายสุ่วนบุคคลอ่�นๆ

• เคร่�องสุำาอาง
• ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์เ์ด็ัก่อ่อน ซ่ึ่� งรวมื่ถึ่งโลชิ้� น 

แชิมื่พ้ แป้ีง และผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ย์างสุำาหรบ้
ขึ้บก่ด้ั

• ขึ้องเล่นเด็ัก่
• ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์เ์คร่�องหอมื่ เช่ิน เท่ี่ยนหอมื่ 

ผู้งซึ่ก้่ฟอก่ นำ �าหอมื่ปีรบ้อาก่าศ

• รถึยนตั้ ์ (พาที่าเลตั้ที่ำาให้เกิ่ดัก่ลิ� น  
“รถึใหม่ื่” ภายในรถึยนตั้)์

• อุ ปี ก่ ร ณ์ที่ า ง ก่ า ร แพ ที่ ย์ ร ว มื่ ถึ่ ง 
สุายยาง ถุึงบรรจุัเล่อดั และพลาสุติั้ก่ 
ท่ี่� ใ ชิ้ ใ น แ ผู้ น ก่ บำา บ้ดั พิ เ ศ ษ ที่ า ร ก่ 
แรก่เกิ่ดั (NICU)

• ว ้สุ ดุั ก่่ อ สุ ร้ า ง  ร ว มื่ ที่้�ง พ่ �น ไ ว นิ ล  
วอลลเ์ปีเปีอร ์ สุ่ที่าบ้าน ก่าว และ 
ยาแนว 

• สุารเคล่อบผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ย์า
• วสุ้ดุัสุำาหรบ้งานศิลปีะ รวมื่ที่้�งสุ่ ดิัน

นำ �ามื่น้ ข่ึ้ �ผู้่ �ง และหมื่ก่่

กรอบขอ้ความท่ี 4: พาทาเลต (PHTHALATES)
พาที่าเลตั้เป็ีนสุารพลาสุติั้ไซึ่เซึ่อรก์่ลุ่มื่หน่�งท่ี่� ใชิเ้พ่�อที่ำาให้โพล่ไวนิลคลอไรดั ์ 
หร่อ PVC อ่อนตั้ว้ลงและเพิ�มื่ความื่หอมื่ใหผู้้ลิตั้ภณ้ฑ์ ์หร่อเพิ�มื่ความื่ย่ดัหยุ่น
ให้ก่บ้พลาสุติั้ก่และผู้ลิตั้ภณ้ฑ์อ่์� นๆ พาที่าเลตั้จัด้ัอย่้ในก่ลุ่มื่สุารเคม่ื่ท่ี่� ม่ื่ 
นำ �าหนก้่โมื่เลกุ่ลตั้ำ�า (3-6 carbon backbone) และนำ �าหนก้่โมื่เลกุ่ลสุ้ง (>6 carbon 
backbone) เช่ิ�อว่าก่ลุ่มื่ท่ี่�ม่ื่นำ �าหนก้่โมื่เลกุ่ลตั้ำ�าม่ื่ความื่เสุ่�ยงอย่างม่ื่นย้สุำาคญ้่ต่ั้อ 
สุุขึ้ภาพมื่าก่ท่ี่�สุุดั พาที่าเลตั้ที่ำางานโดัยไปีรบก่วนก่ารผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นแอนโดัรเจัน  
(ฮอร ์โมื่นเที่สุโที่สุเตั้อโรน) เน่� องจัาก่ฮอร ์โมื่นแอนโดัรเจันม่ื่ความื่สุำาคญ้่ 
อย่างยิ�งในก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้ขึ้องเพศชิาย รวมื่ที่้�งพฒ้นาก่ารเก่่�ยวก่บ้ก่ารสุ่บพน้ธุ ์
จัง่เช่ิ�อว่าเด็ัก่ผู้้ช้ิายม่ื่ความื่เสุ่�ยงมื่าก่ท่ี่�สุุดัหาก่ไดัร้บ้สุารเคม่ื่ตั้ว้น่� อย่างไรก็่ตั้ามื่ 
ฮอร ์โมื่นแอนโดัรเจันก็่ม่ื่บที่บาที่ท่ี่�สุำาคญ้่ต่ั้อเพศหญิ่งเช่ินก่น้ ซ่ึ่�งที่ำาให้สุาร 
พาที่าเลตั้เก่่� ยวขึ้้องก่บ้ที่้�งสุองเพศ ในสุหภาพยุโรปีไดัจ้ัำาก่ด้ัก่ารใชิ้สุาร 
พาที่าเลตั้บางชินิดัสุำาหรบ้ผู้ลิตั้ขึ้องเล่นเด็ัก่ตั้้�งแต่ั้ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542)  
และในปีระเที่ศสุหรฐ้อเมื่ริก่าใน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) 
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ผัล่ที่างสุัขภาพเชิ้งล่บ้ของตุ่อมีไรท่้ี่อ: การรบ้กวนตุ่อมีไที่รอยด้์
งานศก่่ษาวิจัย้เร่�องคลอร ์ไพริฟอสุสุ่วนใหญ่่เจัาะจังไปีท่ี่�ความื่เป็ีนพิษต่ั้อระบบปีระสุาที่ 
แต่ั้รายงานเก่่�ยวก่บ้ผู้ลก่ระที่บขึ้องสุารตั้ว้น่�ต่ั้อระบบฮอร ์โมื่นไที่รอยดัเ์ริ�มื่ปีราก่ฏิ 
ออก่มื่าและเต่ั้อนว่าคลอร ์ไพริฟอสุอาจัเป็ีนปัีจัจัย้เสุ่�ยงที่ำาให้เกิ่ดัภาวะขึ้าดัฮอร ์โมื่น
ไที่รอยดั ์ (hypothyroidism) ก่ารศ่ก่ษาชิิ �นหน่� งพบว่าสุารเมื่ตั้าบอไลที่ท่์ี่� เกิ่ดัจัาก่ 
คลอร ์ไพริฟอสุอาจัไปีรบก่วนที่ำาให้ฮอร ์โมื่นท่ี่�ก่ระตุั้น้ต่ั้อมื่ไที่รอยดัล์ดัลง และที่ำาให้
ฮอร ์โมื่นไที่รอยดัช์ินิดัไที่รอก่ซ่ึ่น (T4) ในเพศชิายเพิ�มื่ขึ้่ �น (120) และงานวิจัย้อ่ก่ชิิ �นหน่�ง 
พบความื่เช่ิ� อมื่โยงท่ี่� ตั้รงก่น้ขึ้้ามื่ก่บ้ฮอร ์โมื่นไที่รอยดัเ์หล่าน่�ขึ้องเพศชิาย (120)  
ม่ื่ก่ารศ่ก่ษาท่ี่� ที่ำาก่ารที่ดัลองก่บ้สุต้ั้วบ์างชิิ �นช่ิ �ไปีในที่ำานองเด่ัยวก่น้ว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ 
สุารคลอร ์ไพริฟอสุในช่ิวงท่ี่�ก่ำาลง้เจัริญ่เติั้บโตั้จัะที่ำาใหร้ะบบฮอร ์โมื่นไที่รอยดัเ์ปีล่�ยนไปี 
(121) ก่ารไดัร้บ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุระดับ้ตั้ำ�ามื่าก่ในช่ิวงก่่อนคลอดั แมื่เ้ป็ีนระดับ้ตั้ำ�าเกิ่น
ก่ว่าม่ื่ความื่เป็ีนพิษต่ั้อปีระสุาที่คลอลิเนอจิัก่หร่อก่ารเปีล่�ยนแปีลงพฤติั้ก่รรมื่ใดัๆ ก็่ตั้ามื่ 
แต่ั้ก็่ที่ำาใหฮ้อร ์โมื่น T4 ในสุมื่องขึ้องหน้ที่ดัลองลดัระดับ้ลงไดัต้ั้ ้�งแต่ั้ในระยะแรก่ขึ้องช่ิวิตั้
จันถึง่ระยะโตั้เต็ั้มื่วย้ (121) ผู้ลก่ารวิจัย้น่�สุอดัคลอ้งก่บ้งานศก่่ษาอ่ก่หลายชิิ �นท่ี่�ที่ำาก่บ้ 
หน้ที่ดัลอง ซ่ึ่�งพบว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารคลอร ์ไพริฟอสุในช่ิวงม่ื่พฒ้นาก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้จัะ
ที่ำาให้ก่ารไหลเว่ยนขึ้องฮอร ์โมื่นไที่รอยดั์ในหน้ที่้�งตั้ว้ผู้้แ้ละตั้ว้เม่ื่ยลดัลงดัว้ยเช่ินก่น้ 
(122, 123)  ม่ื่รายงานเก่่�ยวก่บ้ผู้ลก่ระที่บจัาก่คลอร ์ไพริฟอสุต่ั้อฮอร ์โมื่นอ่�นๆ ดัว้ย ไดัแ้ก่่ 
ฮอร ์โมื่นนิวโรเอ็นโดัคริน เอสุโตั้รเจัน และแอนโดัรเจันดัว้ย

B) สารเคมีในผลิตภณัฑ์ ์
สุาร EDCs พบไดัใ้นผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ท์ี่้�วไปี ขึ้องใชิภ้ายในบา้น และขึ้องใชิสุ่้วนบุคคลท่ี่�เก่่�ยวก่บ้
ร่างก่ายหร่อสิุ�งขึ้องท่ี่�อย่้รอบตั้ว้ภายในบา้นขึ้องเรา และสุภาพแวดัลอ้มื่ขึ้องท่ี่�ที่ำางาน  
ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ส์ุำาหรบ้เด็ัก่ อุปีก่รณอิ์เล็ก่ที่รอนิก่สุ ์วสุ้ดุัท่ี่�สุม้ื่ผู้สุ้อาหาร  
ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ด้์ัแลร่างก่ายสุ่วนบุคคล เสุ่ �อผู้า้/สิุ�งที่อ และวสุ้ดุัก่่อสุรา้ง ซ่ึ่�งลว้นเป็ีนสุ่วนหน่�ง 
ขึ้องก่ารใชิช่้ิวิตั้ปีระจัำาวน้ตั้ามื่ปีก่ติั้ที่้�วโลก่
(www.ipen.org/site/toxics-products-overview) 

ผู้้บ้ริโภคแที่บไม่ื่ม่ื่ที่างเล่อก่ว่าจัะตั้อ้งก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารเคม่ื่พวก่น่�หร่อไม่ื่ เพราะโดัยที่้�วไปี
ไม่ื่ม่ื่ก่ารเปิีดัเผู้ยถึง่สุ่วนปีระก่อบที่างเคม่ื่ขึ้องผู้ลิตั้ภณ้ฑ์เ์หล่าน่�อย่างครบถึว้น สุารเคม่ื่ 
บางสุ่วนยง้แพร่ก่ระจัายสุ่้อาก่าศและคงตั้ก่คา้งอย่้ในสุภาพแวดัลอ้มื่ภายในอาคาร 
บา้นเร่อน โดัยเฉพาะอย่างยิ�งอาคารบา้นเร่อนท่ี่�ม่ื่สุภาพก่ารถ่ึายเที่อาก่าศไม่ื่ด่ั  สุารเคม่ื่
บางชินิดัท่ี่�ก่ระจัายในอาก่าศสุามื่ารถึหล่นไปีตั้ก่คา้งอย่้ก่บ้ฝุ่่นและพรมื่ น่� เป็ีนเร่�องท่ี่�  

น่าก่ง้วลอย่างใหญ่่หลวงในก่รณ่ขึ้องที่ารก่และเด็ัก่ ผู้้ซ่้ึ่�งมื่ก้่จัะหยิบจับ้และนำาสิุ�งขึ้องท่ี่� 
อย่้บนพ่ �นใสุ่เขึ้า้ไปีในปีาก่ หร่อกิ่นอาหารท่ี่�ตั้ก่ลงไปีท่ี่�พ่ �น ขึ้ณะท่ี่�ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ด้์ัแลร่างก่าย
สุ่วนบุคคลมื่ก้่เป็ีนสิุ� งท่ี่� ใชิก้่บ้ผิู้วหนง้ และยง้ม่ื่สุารเคม่ื่อย่้ในยาสุ่ฟันและสุบ่้ก่ำาจัด้ั
แบคท่ี่เร่ยซ่ึ่�งที่ำาใหเ้กิ่ดัก่ารซ่ึ่มื่ซึ่บ้หร่อแมื่แ้ต่ั้ก่ล่นเขึ้า้ไปีในร่างก่ายท่ี่ละเล็ก่ท่ี่ละนอ้ย ณ 
จุัดัน่�เราจัะก่ล่าวเจัาะจังไปีท่ี่�ก่ลุ่มื่ตั้ว้แที่นขึ้องผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ส์ุองชินิดั ค่อ ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ข์ึ้องเด็ัก่ 
และชิิ �นสุ่วนอิเล็ก่ที่รอนิก่สุ ์สุำาหรบ้แต่ั้ละผู้ลิตั้ภณ้ฑ์เ์ราไดัเ้ล่อก่สุารมื่าหน่�งตั้ว้อย่าง น้�น
ค่อโลหะหนก้่ โดัยเจัาะจังท่ี่�สุารตั้ะก่้�วเป็ีนก่ารเฉพาะในก่รณ่ขึ้องผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ส์ุำาหรบ้เด็ัก่  



52

และสุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟท่ี่� เป็ีนสุารปีระก่อบโบรม่ื่น (brominated flame retardants: 
BFRs) ในก่รณ่ขึ้องชิิ�นสุ่วนอิเล็ก่ที่รอนิก่สุ ์

เป็ีนท่ี่�ยอมื่รบ้ก่น้ที่้�วไปีว่าสุารตั้ะก่้�วม่ื่ความื่เป็ีนพิษ และโดัยเฉพาะอย่างยิ�งก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้
สุารตั้ะก่้�วขึ้องเด็ัก่ยิ�งเก่่�ยวพน้ก่บ้ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ดัา้นระบบปีระสุาที่และความื่ที่รงจัำา  
สุารตั้ะก่้�วก็่ม่ื่ผู้ลก่ระที่บแบบเด่ัยวก่บ้สุาร EDC ตั้ว้หน่�งเม่ื่�อไดัร้บ้ในปีริมื่าณตั้ำ�าค่อไปี
รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อไดั ้ สุ่วนสุาร BFRs เป็ีนสุ่วนผู้สุมื่ท่ี่�อย่้ในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์์
นานาชินิดัท่ี่�คนเราต่ั้างตั้อ้งหยิบจับ้คลุก่คล่ใก่ลชิ้ิดั เช่ิน คอมื่พิวเตั้อรแ์ละอุปีก่รณ์
อิเล็ก่ที่รอนิก่สุอ่์�นๆ รวมื่ถึง่เสุ่ �อผู้า้และสิุ�งที่อ ยง้ม่ื่สุารเคม่ื่อ่ก่มื่าก่มื่ายอย่้ในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์์
เหล่าน่� เช่ิน สุารแคดัเม่ื่ยมื่ และสุารพาที่าเลตั้ (ก่รอบขึ้อ้ความื่ท่ี่� 4) ในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ข์ึ้องเด็ัก่
ก็่ม่ื่มื่าก่มื่ายเกิ่นก่ว่าท่ี่�จัะก่ล่าวถึง่ไดัค้รบในหนง้สุ่อเล่มื่น่�

i. ผลิตภณัฑส์ำาหรบัเด็ก – สารตะกั่วอนินทรีย ์

มีีการใช้ที้ี่� ไหนบ้า้ง
สุารตั้ะก่้�วเป็ีนธาตุั้ชินิดัหน่�งท่ี่�เกิ่ดัขึ้่ �นตั้ามื่ธรรมื่ชิาติั้ซ่ึ่�งพบไดัใ้นชิ้�นเปีล่อก่โลก่ และก่าร 

ท่ี่�มื่น้แพร่ก่ระจัายออก่ไปีในสิุ� งแวดัลอ้มื่ก็่เป็ีนผู้ลมื่าจัาก่กิ่จัก่รรมื่ขึ้องมื่นุษยเ์ป็ีน 
สุ่วนใหญ่่ แหล่งก่ำาเนิดัสุำาคญ้่ขึ้องมื่ลพิษสุารตั้ะก่้�วในสิุ�งแวดัลอ้มื่ ไดัแ้ก่่ ก่ารที่ำาเหม่ื่อง  
ก่ารหล่อหลอมื่ ก่ารปีรบ้แต่ั้งให้บริสุุที่ธิ � และก่ารนำาสุารตั้ะก่้� วมื่าแปีรสุภาพเพ่�อใชิ้
ปีระโยชินด์ัา้นอ่�นๆ เช่ิน ผู้สุมื่สุารตั้ะก่้�วในนำ �ามื่น้เช่ิ �อเพลิง (นำ �ามื่น้เบนซิึ่น) ก่ารผู้ลิตั้ 
และก่ารใชิแ้บตั้เตั้อร่�ชินิดัก่รดั-ตั้ะก่้�ว และผู้สุมื่ในสุ่ที่าบา้น ก่ารผู้ลิตั้เคร่�องปีระดับ้  

กรอบขอ้ความท่ี 5: สารตะก ั่วในผลิตภณัฑ์ข์องเด็ก
ในหลายปีระเที่ศ เสุน้ที่างสุำาคญ้่ท่ี่�พาสุารเคม่ื่และโลหะหนก้่เขึ้า้สุ่้ร่างก่ายมื่นุษย ์
ค่อผู้ลิตั้ภณ้ฑ์อุ์ปีโภคบริโภค โดัยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ส์ุำาหรบ้เด็ัก่ จัาก่ก่าร
ที่ดัสุอบขึ้อง IPEN (2012) ท่ี่�ปีระเที่ศอารม์ื่าเน่ย เบรารุสุ คาซึ่ก้่สุถึาน ค่รก่์่ซึ่สุถึาน  
รสุ้เซ่ึ่ย และย้เครน พบว่าม่ื่สิุนคา้ขึ้องเด็ัก่มื่าก่ก่ว่า 100 รายก่ารจัาก่ 569 
รายก่าร (18%) ท่ี่�ม่ื่สุ่วนผู้สุมื่ขึ้องตั้ะก่้�วเกิ่นค่ามื่าตั้รฐานขึ้องสุารตั้ะก่้�วในดิัน 
ตั้ามื่ท่ี่�ก่ำาหนดัในก่ฎหมื่ายขึ้องแต่ั้ละปีระเที่ศ ก่ารที่ดัสุอบขึ้อง IPEN ในปีี 
ค.ศ. 2011 (พ.ศ.  2554) พบว่า 15 % ขึ้องสิุนคา้สุำาหรบ้เด็ัก่ 435 รายก่าร
ในปีระเที่ศฟิลิปีปิีนสุม่์ื่สุ่วนผู้สุมื่ขึ้องสุารตั้ะก่้�วเท่ี่าก่บ้หร่อเกิ่นค่ามื่าตั้รฐานท่ี่�
สุหรฐ้อเมื่ริก่าก่ำาหนดัไว ้ ในปีีเด่ัยวก่น้น้�น IPEN ยง้ม่ื่ก่ารที่ดัสุอบเร่�องเด่ัยวก่น้
โดัยศก่่ษาสิุนคา้เด็ัก่ 500 รายก่ารใน 5 เม่ื่องขึ้องจ่ัน พบว่า สิุนคา้ 48 รายก่าร 
(10%) ม่ื่สุารตั้ะก่้�วผู้สุมื่เท่ี่าก่บ้หร่อเกิ่นก่ว่าค่ามื่าตั้รฐานท่ี่�ก่ำาหนดัไวใ้นปีระเที่ศ
จ่ัน และม่ื่สิุนคา้อ่ก่ 82 รายก่าร (16%) ท่ี่�เกิ่นค่ามื่าตั้รฐาน 90 ppm ท่ี่�ก่ำาหนดั
ไวสุ้ำาหรบ้ปีริมื่าณสุารตั้ะก่้�วในสุ่ที่าบา้นขึ้องปีระเที่ศสุหรฐ้อเมื่ริก่าและแคนาดัา 
(http://www. ipen.org/site/toxics-products-overview)
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ก่ารเช่ิ�อมื่โลหะ ก่ารที่ำาเซึ่รามิื่ก่สุ ์ก่ารผู้ลิตั้ก่ระจัก่ดัว้ยสุารตั้ะก่้�วท่ี่� เป็ีนอุตั้สุาหก่รรมื่
ขึ้นาดัย่อมื่และอุตั้สุาหก่รรมื่ในครว้เร่อน ขึ้ยะอิเล็ก่ที่รอนิก่สุ ์และก่ารใชิ้ในก่ารผู้ลิตั้ 
ท่ี่อนำ �าปีระปีาและก่ารเช่ิ�อมื่โลหะ แหล่งก่ำาเนิดัสุำาคญ้่ท่ี่�เป็ีนสุาเหตุั้ใหค้นไดัร้บ้สุารตั้ะก่้�ว 
ยง้คงเหม่ื่อนเดิัมื่ โดัยเฉพาะอย่างยิ�งในปีระเที่ศท่ี่�ก่ำาลง้พฒ้นาและปีระเที่ศในระยะ 
เปีล่�ยนผู่้านที่างเศรษฐกิ่จั (124) ปีระสุบก่ารณจ์ัาก่ปีระเที่ศท่ี่�พฒ้นาแลว้ไดัแ้สุดังให ้
เห็นว่า ก่ารลดัก่ารเติั้มื่สุารตั้ะก่้�วในนำ �ามื่น้เช่ิ �อเพลิง (นำ �ามื่น้เบนซิึ่น) สุ่ที่าบา้น ระบบท่ี่อ
ปีระปีา และก่ารเช่ิ�อมื่โลหะ สุามื่ารถึช่ิวยลดัระดับ้สุารตั้ะก่้�วในเล่อดัไดัอ้ย่างมื่าก่ 

แหล่่งทีี่�ประช้าช้นสัมัีผัสัักบั้สัารตุะกั�ว หล่กัฐานการสัมัีผัสัั แล่ะความีเสีั�ยงอย่่ทีี่� ไหน
สุารตั้ะก่้�วอาจัเขึ้า้สุ่้ร่างก่ายคนผู่้านก่ารกิ่นอาหารและนำ �าท่ี่�ปีนเป้ี�อน จัาก่ฝุ่่นภายในบา้น 
และก่ารหายใจัเอาฝุ่่นท่ี่� ม่ื่ตั้ะก่้� วปีนเป้ี�อนเขึ้า้ไปี ก่ารสุ้บบุหร่�อาจัเพิ�มื่ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ 

สุารตั้ะก่้�วดัว้ยเช่ินก่น้ แหล่งวฒ้นธรรมื่สุำาคญ้่อ่�นๆ ก็่เป็ีนพ่ �นท่ี่� ท่ี่� เสุ่�ยงต่ั้อก่ารไดัร้บ้ 

สุารตั้ะก่้�ว เช่ิน จัาก่เคร่�องปัี� นดิันเผู้าท่ี่� เคล่อบสุารตั้ะก่้�ว  ยาแผู้นโบราณบางชินิดั  
และเคร่�องสุำาอาง (เช่ินผู้งที่าขึ้อบตั้า) ระดับ้สุารตั้ะก่้�วในเล่อดัสุะที่อ้นถึง่ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้
สุารตั้ะก่้�วท่ี่� เพิ�งเกิ่ดัขึ้่ �น สุ่วนระดับ้สุารตั้ะก่้�วในก่ระด้ัก่จัะบ่งช่ิ �ไดัด่้ัก่ว่าถึง่ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ 

ตั้ะก่้�วเป็ีนเวลานาน เพราะสุารตั้ะก่้�วจัะสุะสุมื่อย่้ในโครงก่ระด้ัก่ตั้ามื่ระยะเวลา โดัยก่ระด้ัก่
ผู้้้ใหญ่่มื่ก้่พบว่าม่ื่ตั้ะก่้�วสุะสุมื่อย่้ราว 90-95% และในเด็ัก่จัะอย่้ระหว่าง 80-95% (125)

ก่ารแพร่ก่ระจัายขึ้องสุารตั้ะก่้� วในระดั้บโลก่เกิ่ดัขึ้่ �นหน้ก่หน่วงท่ี่� สุุดัในภ้มิื่ภาค
ก่ำาลง้พฒ้นา โดัยเฉพาะอย่างยิ�งในก่ลุ่มื่ปีระเที่ศท่ี่�ยง้ใชิน้ำ �ามื่น้เบนซิึ่นท่ี่� ม่ื่สุารตั้ะก่้�ว  
สุ่วนปีระชิาก่รก่ลุ่มื่ย่อยท่ี่�อาจัม่ื่ระดับ้ความื่เสุ่�ยงต่ั้อก่ารรบ้สุารตั้ะก่้�วน้�นปีระก่อบไปีดัว้ย 
ก่ลุ่มื่เด็ัก่จัาก่ครอบครว้รายไดัน้อ้ยซ่ึ่�งอาศย้อย่้ในย่านชุิมื่ชิมื่เสุ่�อมื่โที่รมื่ หร่อในชุิมื่ชิน
เขึ้ตั้ความื่เสุ่�ยงสุ้ง (เช่ิน เขึ้ตั้ท่ี่�ที่ำาอุตั้สุาหก่รรมื่บางปีระเภที่) และในก่ลุ่มื่ผู้้ป้ีระก่อบ
อาช่ิพ (126) ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารตั้ะก่้�วและความื่เสุ่�ยงต่ั้อพิษสุารตั้ะก่้�วยง้อาจัจัะแตั้ก่ต่ั้างก่น้ 
โดัยขึ้้�นตั้อนขึ้องช่ิวิตั้ดัว้ย เช่ิน ช่ิวงตั้้�งครรภข์ึ้องผู้้ห้ญิ่งและช่ิวงวย้เด็ัก่เล็ก่ค่อช่ิวงท่ี่�  
ม่ื่ความื่เสุ่�ยงสุ้งท่ี่�จัะไดัร้บ้พิษขึ้องสุารตั้ะก่้�ว สุารตั้ะก่้�วท่ี่�สุะสุมื่อย่้ในมื่วลก่ระด้ัก่จัะ 

ถ้ึก่นำาออก่มื่าใชิ้ในขึ้ณะตั้้�งครรภแ์ละในช่ิวงก่ารใหน้มื่ล้ก่ขึ้องหญิ่งท่ี่�สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารตั้ะก่้�ว 
มื่าก่่อนหนา้น้�น ซ่ึ่�งเป็ีนสิุ�งท่ี่�น่าก่ง้วล เพราะตั้ะก่้�วน้�นสุามื่ารถึถ่ึายเที่จัาก่เล่อดัและนำ �านมื่
ขึ้องมื่ารดัาไปีสุ่้ตั้ว้อ่อนในครรภห์ร่อเด็ัก่แรก่เกิ่ดัและก่่อให้เกิ่ดัผู้ลก่ระที่บรา้ยแรง 
ต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องเด็ัก่ต่ั้อไปีไดั ้(127) สุ่วนเด็ัก่เล็ก่เป็ีนตั้ว้แที่นปีระชิาก่รก่ลุ่มื่ย่อยท่ี่�อ่อนแอ
ต่ั้อก่ารคุก่คามื่ขึ้องสุารตั้ะก่้�ว (ก่รอบขึ้อ้ความื่ท่ี่� 5) เน่�องจัาก่ว่า เด็ัก่ๆ น้�น : 1) ปีริมื่าณ 
ก่ารรบ้สุารตั้ะก่้�วต่ั้อหน่วยนำ �าหนก้่ตั้ว้จัะสุ้งก่ว่า 2) ม่ื่ฝุ่่นผู้งปีนเป้ี�อนท่ี่�ก่ล่นกิ่นเขึ้า้ไปี
ในร่างก่ายมื่าก่ก่ว่า 3) สุารตั้ะก่้�วถ้ึก่ด้ัดัซ่ึ่มื่ผู่้านระบบย่อยอาหารสุ้งก่ว่า 4) ระบบก่าร 
ก่รองก่้�นขึ้องเล่อดัและสุมื่องยง้พฒ้นาไม่ื่เต็ั้มื่ท่ี่�  และ 5) ผู้ลก่ระที่บต่ั้อระบบปีระสุาที่น้�น
เกิ่ดัขึ้่ �นไดัใ้นระดับ้ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ท่ี่�ตั้ำ�าก่ว่าผู้้้ใหญ่่ (124)

วิที่ยาการเกี�ยวกบั้เหตุุผัล่ทีี่�ตุะกั�วเป็นสัาร EDC
สุารตั้ะก่้�วเป็ีนสุารพิษท่ี่�ม่ื่ผู้ลก่ระที่บต่ั้อระบบต่ั้างๆ ในร่างก่าย รวมื่ที่้�งระบบปีระสุาที่ 
ระบบเล่อดั ระบบที่างเดิันอาหาร ระบบหลอดัเล่อดัห้วใจั และระบบไตั้ คาดัก่น้ว่า 
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ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารตั้ะก่้�วม่ื่สุ่วนที่ำาใหเ้กิ่ดัโรคต่ั้างๆ บนโลก่ใบน่�อย่้ท่ี่�  0.6% เพราะสุารตั้ะก่้�ว 
ที่ำาให้เกิ่ดัภาวะปัีญ่ญ่าอ่อนในเด็ัก่และความื่ดัน้โลหิตั้สุ้งในผู้้้ใหญ่่ (128) ก่ารไดัร้บ้ 
หร่อสุม้ื่ผู้สุ้สุารตั้ะก่้� วระดับ้ตั้ำ�าแบบเร่ �อรง้จัะเป็ีนอน้ตั้รายต่ั้อสุุขึ้ภาพที่้�งในเด็ัก่และ 
ผู้้้ใหญ่่และยง้ไม่ื่ม่ื่ก่ารระบุระดับ้สุารตั้ะก่้�วในเล่อดัขึ้องความื่เสุ่�ยงท่ี่�จัะก่่อใหเ้กิ่ดัปัีญ่หา
สุุขึ้ภาพเหล่าน่� (127)

แมื่ว่้าความื่ร้สุ่้วนใหญ่่เก่่�ยวก่บ้สุารตั้ะก่้� วมุ่ื่งไปีท่ี่� คุณสุมื่บติ้ั้ขึ้องก่ารเป็ีนโลหะหน้ก่ 
ตั้ว้หน่�ง แต่ั้ตั้ะก่้�วถ่ึอเป็ีนหน่�งในสุาร EDCs ดัว้ย ซ่ึ่�งที่ราบก่น้ด่ัว่าเป็ีนสุารท่ี่�อน้ตั้ราย 

ต่ั้อระบบเจัริญ่พน้ธุ ์ (129) และสุามื่ารถึแที่รก่แซึ่งระบบก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ 
ไดั ้ (130) สุารตั้ะก่้�วม่ื่ความื่สุามื่ารถึท่ี่�จัะเขึ้า้ไปีก่ระตุั้น้ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณขึ้องฮอร ์โมื่น 
เอสุโตั้รเจัน และชิก้่นำาให้เกิ่ดัก่ารถึอดัรห้สุขึ้องย่นหร่อหน่วยพน้ธุธรรมื่ท่ี่�ก่ระตุั้น้ 
ก่ารที่ำางานขึ้องเอสุโตั้รเจัน ก่ารตั้อบสุนองท่ี่�ที่ำาใหเ้กิ่ดัก่ารเปีล่�ยนแปีลงที่างเพศหญิ่ง 
น่�สุง้เก่ตั้ไดัจ้ัาก่สุต้ั้วต์ั้ว้แที่นในที่ดัลอง สุต้ั้วต์ั้ว้แที่นหร่อตั้ว้แบบท่ี่�ใชิ้ในหอ้งปีฏิิบติ้ั้ก่าร 
และงานวิจั้ยที่างระบาดัวิที่ยาขึ้องมื่นุษยต่์ั้างสุน้บสุนุนว่าสุารตั้ะก่้� วม่ื่อ้นตั้ราย 
ต่ั้อก่ารที่ำางานขึ้องระบบสุ่บพน้ธุข์ึ้องสุตั้ร่ท่ี่�เคยสุม้ื่ผู้สุ้สุารตั้ะก่้�วมื่าก่่อน  สุำาหรบ้มื่นุษย ์
สุารตั้ะก่้�วสุามื่ารถึเปีล่�ยนฮอร ์โมื่นขึ้องระบบก่ารสุ่บพน้ธุ ์ในเด็ัก่หญิ่งท่ี่�ก่ำาลง้อย่้ใน 
ช่ิวงวย้เจัริญ่พน้ธุ ์(131) และในสุตั้ร่วย้ก่่อนก่ารหมื่ดัปีระจัำาเด่ัอนท่ี่�ม่ื่สุุขึ้ภาพด่ั (132)

ผัล่กระที่บ้ด้า้นล่บ้ตุ่อสุัขภาพของตุ่อมีไรท่้ี่อ: สุัขภาพด้า้นการเจริญพนัธุุ์ข์องสัตุรี
งานศ่ก่ษาที่างระบาดัวิที่ยาไดัร้ายงานความื่เช่ิ�อมื่โยงระหว่างก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารตั้ะก่้�ว 
และผู้ลก่ระที่บที่างสุุขึ้ภาพขึ้องก่ารเจัริญ่พน้ธุ ์ในสุตั้ร่ตั้ลอดัอายุขึ้ย้ (133) สุ่วนมื่าก่ 
ขึ้องงานศ่ก่ษาเหล่าน่�เป็ีนก่ารตั้รวจัสุอบผู้ลก่ระที่บขึ้องก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารตั้ะก่้� วใน 
ระดับ้ตั้ำ�าแบบเร่ �อรง้ท่ี่� เกิ่ดัก่บ้ผู้้ห้ญิ่งอเมื่ริก่น้ ม่ื่งานศ่ก่ษาเชิิงตั้ด้ัขึ้วางสุองชิิ�นท่ี่�แสุดัง 

ให้เห็นว่า ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารตั้ะก่้� วระดับ้ตั้ำ�าม่ื่ความื่เช่ิ� อมื่โยงก่บ้ภาวะก่ารเริ� มื่เขึ้า้สุ่้ 
วย้เจัริญ่พน้ธุท่์ี่�สุำาคญ้่บางอย่างชิา้ เช่ิน ก่ารม่ื่ปีระจัำาเด่ัอนคร้�งแรก่ ก่ารพฒ้นาขึ้อง
ที่รวงอก่ และก่ารเกิ่ดัขึ้นบริเวณอวย้วะเพศ (134, 135) ม่ื่ก่ารศก่่ษาหน่�งเม่ื่�อไม่ื่นานน่�
พบว่าก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารตั้ะก่้�วระดับ้ตั้ำ�าแบบสุะสุมื่ (โดัยวด้ัจัาก่ระดับ้สุารตั้ะก่้�วในก่ระด้ัก่) 
เก่่�ยวพน้ก่บ้ภาวะก่ารหมื่ดัปีระจัำาเด่ัอนก่่อนเวลาอน้ควรขึ้องผู้้ห้ญิ่ง 434 คน (136)  
งานศ่ก่ษาอ่ก่สุองชิิ�นท่ี่� ตั้รวจัสุอบความื่เช่ิ� อมื่โยงระหว่างก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารตั้ะก่้� ว 
ก่บ้อายุขึ้องสุตั้ร่ท่ี่�เขึ้า้สุ่้วย้หมื่ดัปีระจัำาเด่ัอนก็่แสุดังผู้ลในลก้่ษณะเด่ัยวก่น้ งานชิิ�นแรก่ 
น้�นเป็ีนก่ารศ่ก่ษาก่้บอด่ัตั้คนงานในอุตั้สุาหก่รรมื่หลอมื่โลหะ ซ่ึ่� งพบว่าเขึ้้าสุ่้ 
วย้หมื่ดัปีระจัำาเด่ัอนเร็วก่ว่า เม่ื่�อเท่ี่ยบก่บ้ผู้้ห้ญิ่งก่ลุ่มื่ควบคุมื่ท่ี่�อย่้ในชุิมื่ชิน (137)  
สุ่วนงานศ่ก่ษาชิิ �นท่ี่�สุองเป็ีนก่ารวิเคราะหเ์ชิิงตั้ด้ัขึ้วางท่ี่�ที่ำาก่บ้ผู้้ห้ญิ่งอเมื่ริก่น้จัำานวน 
1,782 คนซ่ึ่�งเป็ีนตั้ว้แที่นจัาก่ที่้�วปีระเที่ศขึ้องก่ลุ่มื่ผู้้ท่้ี่� ม่ื่โอก่าสุเพิ�มื่สุ้งขึ้่ �นในก่ารเขึ้า้สุ่้ 

วย้หมื่ดัปีระจัำาเด่ัอนเร็วผิู้ดัธรรมื่ชิาติั้ โดัยพบว่าเป็ีนก่ลุ่มื่ท่ี่�ม่ื่ปีริมื่าณสุารตั้ะก่้�วในเล่อดั
สุ้งก่ว่า (138) หลก้่ฐานโดัยรวมื่เหล่าน่�ท่ี่� เก่่�ยวก่บ้ก่ารเริ�มื่วย้เจัริญ่พน้ธุช์ิา้ก่ว่าปีก่ติั้ 
และก่ารเขึ้า้สุ่้วย้หมื่ดัปีระจัำาเด่ัอนเร็วก่ว่าปีก่ติั้ช่ิ �ให้เห็นว่า ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารตั้ะก่้�ว 
แมื่ว่้าจัะเป็ีนปีริมื่าณท่ี่�ตั้ำ�า ก็่อาจัจัะที่ำาใหช่้ิวงวย้เจัริญ่พน้ธุข์ึ้องสุตั้ร่น้�นสุ้�นลง 
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ii. อิเล็กทรอนิกส ์

มีีการใช้ที้ี่� ไหนบ้า้ง
โพล่โบรมิื่เนที่เต็ั้ดั ไดัฟีนิล อ่เธอร ์ (Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs))  
เป็ีนสุารมื่ลพิษท่ี่�ตั้ก่คา้งยาวนาน (สุาร POPs) ซ่ึ่�งม่ื่ก่ารใชิอ้ย่างก่วา้งขึ้วางในฐานะ 
ท่ี่� เป็ีนสุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์อุ์ปีโภคบริโภค มื่าตั้้�งแต่ั้คริสุตั้ท์ี่ศวรรษ 
1970s (พ.ศ. 2513-2522) ซ่ึ่�งรวมื่ถึง่เคร่�องคอมื่พิวเตั้อร ์อุปีก่รณอิ์เล็ก่ที่รอนิก่สุแ์ละ 
อุปีก่รณ์ไฟฟ้า สิุ� งที่อ โฟมื่ เฟอรนิ์เจัอร ์ โฟมื่ท่ี่� ห่อหุ้มื่ดัว้ยฉนวนป้ีองก่น้ความื่รอ้น  
และวสุ้ดุัก่่อสุรา้งอ่�นๆ (139) ในอด่ัตั้ สุารผู้สุมื่ท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้สุามื่ชินิดัท่ี่� เป็ีนท่ี่� ร้จ้ัก้่ 

โดัยที่้� วไปีในช่ิ�อเพนตั้ะบ่ด่ัอ่ (PentaBDE) ออก่ตั้ะบ่ด่ัอ่ (OctaBDE) และเดัคะบ่ด่ัอ่  
(DecaBDE) น้�นม่ื่พรอ้มื่ให้ซ่ึ่ �อหาไดัท้ี่้�วไปี ก่ารใชิท่้ี่� โดัดัเด่ันขึ้องเพนตั้ะบ่ด่ัอ่ค่ออย่้ใน 
โฟมื่โพล่ย้ร่เที่นภายในเฟอรนิ์เจัอร ์ ในขึ้ณะท่ี่�  ออก่ตั้ะบ่ด่ัอ่และเดัคะบ่ด่ัอ่ถ้ึก่ใชิ้ใน 
เคร่�องใชิ้ไฟฟ้าและผู้ลิตั้ภณ้ฑ์พ์ลาสุติั้ก่ต่ั้างๆ

ในหลายปีระเที่ศ เพนตั้ะบ่ด่ัอ่และออก่ตั้ะบ่ด่ัอ่ถ้ึก่ยก่เลิก่ก่ารใชิ้และถ้ึก่แที่นท่ี่� 
โดัยสุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟท่ี่� เป็ีนสุารปีระก่อบโบรม่ื่น ซ่ึ่�งรวมื่ถึ่งสุาร Firemaster 550,  
เตั้ตั้ระโบรโมื่ไบสุฟีนอลเอ (tetrabromobisphenol A: TBBPA) และเฮก่ซึ่าโบรโมื่- 
ไซึ่คลอโดัด่ัเคน (hexabromocyclododecane: HBCD) (38, 140) เน่�องดัว้ยคุณสุมื่บติ้ั้
ท่ี่� ตั้ก่คา้งยาวนาน ม่ื่ก่ารสุะสุมื่ที่างช่ิวภาพ และม่ื่ความื่สุามื่ารถึท่ี่�จัะแพร่ก่ระจัาย 
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ในระยะไก่ล สุารเคม่ื่เพนตั้ะบ่ด่ัอ่ ออก่ตั้ะบ่ด่ัอ่ และเอชิบ่ซ่ึ่ด่ั จั่งถ้ึก่บรรจุัช่ิ�อไว้ใน  
Annex A ขึ้องอนุสุญ้่ญ่าสุตั้อก่โฮลม์ื่ฯ ซ่ึ่� งเป็ีนบญ้่ช่ิสุารตั้้องห้ามื่ท่ี่� ตั้้องเลิก่ผู้ลิตั้ 
และเลิก่ใชิง้าน (ในระดับ้โลก่) (141) สุ่วนสุารเดัคะบ่ด่ัอ่ก่ำาลง้อย่้ในระหว่างก่ารปีระเมิื่นว่า 
จัะเพิ�มื่เขึ้า้ไปีในอนุสุญ้่ญ่าน่� และสุารน่�ยง้คงหาไดัท้ี่้�วไปีในปีระเที่ศท่ี่�ก่ำาลง้พฒ้นา ก่าร 

สุรุปีโดัยย่อในเร่� องแถึลงก่ารณซ์ึ่านอน้โตั้นิโอว่าดัว้ยสุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟท่ี่� เป็ีน
สุารปีระก่อบโบรม่ื่น (BFRs) ฉบบ้ล่าสุุดั ไดัน้ำาเสุนอไวใ้นก่รอบขึ้อ้ความื่ท่ี่� 6 

แหล่่งทีี่�ประช้าช้นรบั้สัมัีผัสััสัาร หล่กัฐานการสัมัีผัสัั แล่ะความีเสีั�ยงอย่่ทีี่� ไหน
ในที่างเคม่ื่ สุาร BFRs สุามื่ารถึสุลายจัาก่ตั้ว้ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์แ์ละแพร่ก่ระจัายสุ่้สิุ�งแวดัลอ้มื่ 
แลว้เขึ้า้สุ่้ร่างก่ายขึ้องมื่นุษยผ่์ู้านก่ารกิ่นและก่ารหายใจัเอาฝุ่่นปีนเป้ี�อนท่ี่�อย่้ภายในบา้น  
แมื่้ว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุาร PBDE ในยุโรปีและสุหรฐ้อเมื่ริก่าก่ำาลง้ลดัลง เน่� องจัาก่ 
ม่ื่ก่ารห้ามื่ใชิม้ื่าแลว้ก่ว่าหน่� งที่ศวรรษ (142) แต่ั้สุารเคม่ื่น่�ยง้คงเป็ีนปัีญ่หาที่าง
สุาธารณสุุขึ้ เน่�องจัาก่สุาร PBDE ม่ื่ค่าคร่�งช่ิวิตั้ยาวก่ว่าจัะถ้ึก่ก่ำาจัด้ัจัาก่ร่างก่ายคน 
(143, 144) อาจัคงที่นอย่้นานในสุภาพแวดัลอ้มื่ภายในอาคารบา้นเร่อน (145) และ
สุามื่ารถึสุะสุมื่ในสิุ�งม่ื่ช่ิวิตั้ผู่้านโครงข่ึ้ายอาหาร (146) นอก่จัาก่น่�ยง้อาจัตั้อ้งใชิเ้วลา
อ่ก่นานก่ว่าจัะหาสุารที่ดัแที่นชินิดัอ่�นในก่ารผู้ลิตั้เคร่�องอุปีโภคบริโภคตั้ามื่บา้นเร่อน  
อ่ก่แหล่งก่ำาเนิดัหน่�งท่ี่�เพิ�มื่โอก่าสุสุม้ื่ผู้สุ้สุาร PBDE สุำาหรบ้ปีระเที่ศก่ำาลง้พฒ้นาค่อจัาก่
ขึ้้�นตั้อนก่ารจัด้ัก่ารขึ้ยะท่ี่�สุะสุมื่ก่ว่า 20 – 50 ลา้นตั้น้ ซ่ึ่�งสุ่วนใหญ่่อย่้ในแอฟริก่าและ
เอเซ่ึ่ย

ในอนุสุญ้่ญ่าสุตั้อก่โฮลม์ื่ฯ รายช่ิ�อขึ้องสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ PBDE ไดัร้วมื่ถึง่ขึ้อ้ยก่เวน้เฉพาะ 
ท่ี่�อนุญ่าตั้ให้ม่ื่ก่ารนำาก่ลบ้มื่าเพ่�อร่ไซึ่เคิล รวมื่ถึ่งก่ารใชิว้สุ้ดุัท่ี่� ม่ื่สุารเหล่าน่�เป็ีนสุ่วน
ผู้สุมื่ซ่ึ่�งสุามื่ารถึนำามื่าร่ไซึ่เคิลไดั ้(141) ก่ระบวนก่ารในก่ารนำาชิิ �นสุ่วนเคร่�องใชิ้ไฟฟ้า 
และอิเล็ก่ที่รอนิก่สุก์่ลบ้มื่าใชิ้ใหม่ื่ในแอฟริก่าและเอเช่ิยที่ำาใหค้นงานในโรงงานร่ไซึ่เคิล 
ขึ้้�นตั้อนต่ั้างๆ สุม้ื่ผู้สุ้สุาร BFRs รวมื่ถึ่งก่ารไดัสุ้ม้ื่ผู้สุ้ผู่้านก่ารใชิผู้้ลิตั้ภณ้ฑ์ร่์ไซึ่เคิล
โดัยตั้รงดัว้ย (147) ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน ในงานศก่่ษาชิิ�นหน่�งเร่�องพลาสุติั้ก่ร่ไซึ่เคิลในอินเด่ัย  
ม่ื่ก่ารตั้รวจัพบสุาร Deca-PBDE เขึ้ม้ื่ขึ้น้ถึง่ 50% ขึ้องตั้ว้อย่างท่ี่�นำามื่าตั้รวจัสุอบ (148)  
ม่ื่ก่ารพบก่ารปีนเป้ี�อนสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ BFRs ขึ้องผู้ลิตั้ภณ้ฑ์พ์ลาสุติั้ก่ร่ไซึ่เคิลเกิ่ดัขึ้่ �นใน 
ยุโรปีดัว้ยเช่ินก่น้ ตั้ว้อย่างเช่ิน จัาก่งานศ่ก่ษาเม่ื่�อไม่ื่นานมื่าน่�พบว่า ม่ื่สุาร DecaBDE, 
TBBPA และก่ลุ่มื่สุารเคม่ื่ปีระเภที่สุารหน่วงไฟอ่ก่หลายชินิดัอย่้ในถึว้ยเก็่บความื่รอ้น 
สุ่ดัำาและเคร่�องใชิ้ในครว้อ่�นๆ ท่ี่� ไดัม้ื่าจัาก่ก่ารร่ไซึ่เคิล ซ่ึ่�งวางจัำาหน่ายในตั้ลาดัขึ้อง
ปีระเที่ศในแถึบยุโรปี (149)

แหล่งก่ำาเนิดัและเสุน้ที่างขึ้องก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ PBDEs ม่ื่ความื่แตั้ก่ต่ั้างก่น้ไปี
ตั้ามื่ช่ิวงขึ้องช่ิวิตั้แต่ั้ละคนและตั้ามื่ชินิดัขึ้องสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่พ่บ่ด่ัอ่แต่ั้ละตั้ว้ดัว้ย (144, 150) 
ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน เซึ่รุ่มื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้ขึ้องสุารเคม่ื่บ่ด่ัอ่-47, -99, และ -100  (BDE-47, -99, -100)  
(ลก้่ษณะเฉพาะขึ้องสุารเคม่ื่เพนตั้ะบ่ด่ัอ่ (151) ม่ื่ความื่สุม้ื่พน้ธอ์ย่างสุ้งก่บ้ก่ารรบ้
สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ในร้ปีฝุ่่น (140, 152) ในที่างตั้รงก่น้ขึ้า้มื่ สุารเคม่ื่บ่ด่ัอ่-153 (BDE-153)  
[ซ่ึ่�งเป็ีนองคป์ีระก่อบสุ่วนนอ้ยขึ้องสุารเคม่ื่เพนตั้ะบ่ด่ัอ่และออก่ตั้ะบ่ด่ัอ่ (151)] แสุดัง 
ให้เห็นว่าม่ื่ความื่สุม้ื่พน้ธก์่น้อย่างชิด้ัเจัน ก่บ้ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ในร้ปีอาหาร (รวมื่ที่้�ง
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นำ �านมื่มื่ารดัา) และม่ื่ความื่สุม้ื่พน้ธท่์ี่�สุอดัคลอ้งนอ้ยลงก่บ้ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ในร้ปีฝุ่่น 
สุ่วนเด็ัก่น้�น โดัยเฉล่�ยแลว้ม่ื่ความื่เขึ้ม้ื่ขึ้น้สุ้งก่ว่าผู้้้ใหญ่่สุามื่เท่ี่า (153) ซ่ึ่�งสิุ�งน่�ด้ัเหม่ื่อน
จัะเก่่�ยวเน่�องก่บ้ก่ารไดัร้บ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่จัาก่ก่ารบริโภคนำ �านมื่มื่ารดัาและก่ารรบ้ฝุ่่น 
ในปีริมื่าณท่ี่�มื่าก่ก่ว่า อน้เน่�องมื่าจัาก่พฤติั้ก่รรมื่ก่ารหยิบจับ้สิุ�งขึ้องเขึ้า้ปีาก่ขึ้องพวก่เขึ้า 
รวมื่ถึง่ก่ารใชิเ้วลาสุ่วนใหญ่่อย่้ใก่ล้ๆ  ก่บ้พ่ �น (154)

ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารเคม่ื่ในที่ว่ปีอเมื่ริก่าเหน่อม่ื่ลำาดับ้ขึ้องปีริมื่าณท่ี่�สุ้งก่ว่าในที่ว่ปียุโรปี
และเอเซ่ึ่ย (155) ผู้้ท่้ี่�อย่้อาศย้ในรฐ้แคลิฟอรเ์น่ยโดัยปีระวติ้ั้ศาสุตั้รแ์ลว้ม่ื่ผู้้ท่้ี่�สุม้ื่ผู้สุ้ 
สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่เพนตั้ะบ่ด่ัอ่โดัยไม่ื่ไดัเ้กิ่ดัจัาก่ก่ารที่ำางานสุ้งท่ี่� สุุดัในโลก่ ที่้�งน่�เป็ีนเพราะ 
รฐ้น่�ม่ื่มื่าตั้รฐานก่ารป้ีองก่น้ก่ารติั้ดัไฟท่ี่�โดัดัเด่ันยิ�งในสุ่วนขึ้องเฟอรนิ์เจัอร ์โฟมื่ (156) 
ม่ื่ก่ารพบความื่เขึ้ม้ื่ขึ้้นท่ี่� สุ้งก่ว่าขึ้องก่ลุ่มื่สุารปีระเภที่เด่ัยวก่น้ก่บ้สุารเพนตั้ะบ่ด่ัอ่ 

กรอบขอ้ความท่ี 6: แถลงการณซ์านอนัโตนิโอ
น้ก่วิที่ยาศาสุตั้รเ์ก่่อบ 150 คน จัาก่ 22 ปีระเที่ศ ไดั้ร่วมื่ก่น้ลงนามื่ใน 
“แถึลงก่ารณซ์ึ่านอน้โตั้นิโอว่าดัว้ยสุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟท่ี่� เป็ีนสุารปีระก่อบ
โบรม่ื่นและสุารปีระก่อบคลอร่น”  (San Antonio Statement on Brominated 
and Chlorinated Flame Retardants) ซ่ึ่�งม่ื่ก่ารนำาเสุนอในก่ารปีระชุิมื่นานาชิาติั้
คร้�งท่ี่�  30 ว่าดัว้ยสุารมื่ลพิษท่ี่�ตั้ก่คา้งยาวนานปีระเภที่ฮาโลเจัน (Halogenated 
Persistent Organic Pollutants) ซ่ึ่�งจัด้ัขึ้่ �นในปีี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ท่ี่�เม่ื่อง
ซึ่านอน้โตั้นิโอ รฐ้เท็ี่ก่ซึ่สุ้ แถึลงก่ารณซ์ึ่านอน้โตั้นิโอปีรารภถึง่ความื่ก่ง้วลท่ี่�
เพิ�มื่มื่าก่ขึ้่ �นภายในชุิมื่ชินนก้่วิที่ยาศาสุตั้รเ์ก่่�ยวก่บ้คุณสุมื่บติ้ั้ดัา้นก่ารตั้ก่คา้ง
ยาวนาน ก่ารสุะสุมื่ดัา้นช่ิวภาพ และความื่เป็ีนพิษขึ้องสุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟ 
ท่ี่�เป็ีนสุารปีระก่อบอินที่ร่ยป์ีระเภที่โบรม่ื่นและปีระเภที่คลอร่น (สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ 
บ่เอฟอาร ์(BFRs) และสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ซ่ึ่เอฟอาร ์(CFRs) ตั้ามื่ลำาดับ้) รวมื่ถึง่เร่�อง
ก่ารไดัร้บ้สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารน่�ขึ้องมื่นุษยแ์ละสุต้ั้วป่์ีาอน้เป็ีนผู้ลมื่าจัาก่ก่ารใชิท่้ี่�เขึ้ม้ื่ขึ้น้ 

ผู้้ท่้ี่�ลงนามื่ในแถึลงก่ารณน่์�ค่อบรรดัาผู้้เ้ช่ิ�ยวชิาญ่ดัา้นผู้ลก่ระที่บต่ั้อสุุขึ้ภาพและ
ดัา้นผู้ลก่ระที่บที่างสิุ�งแวดัลอ้มื่ขึ้องสุารเคม่ื่บ่เอฟอารแ์ละซ่ึ่เอฟอาร ์ตั้ลอดัจัน
สิุ�งปีนเป้ี�อนในสิุ�งแวดัลอ้มื่โดัยที่้�วไปี คณะก่รรมื่ก่ารนานาชิาติั้ว่าดัว้ยมื่ลพิษที่าง
เคม่ื่ (The International Panel on Chemical Pollution: IPCP) และเคร่อข่ึ้าย
นานาชิาติั้ขึ้องนก้่วิที่ยาศาสุตั้รท่์ี่�ที่ำางานดัา้นมุื่มื่มื่องท่ี่�หลาก่หลายขึ้องมื่ลพิษ
ที่างเคม่ื่ก็่ไดัใ้หค้วามื่เห็นชิอบก่บ้แถึลงก่ารณน่์�เช่ินก่น้ 

แถึลงก่ารณน่์�ที่ำาให้เกิ่ดัความื่สุนใจัต่ั้อร้ปีแบบท่ี่�ต่ั้อเน่�องขึ้องก่ารนำาสุารเคม่ื่
หน่วงไฟท่ี่�อน้ตั้รายปีระเภที่หน่�งมื่าใชิแ้ที่นอ่ก่ปีระเภที่หน่�ง และที่ำาให้เกิ่ดั 
ขึ้อ้แนะนำาในเร่�องก่ารปีรบ้ปีรุงก่ารใชิแ้ละก่ารก่ำาจัด้ัสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่บ่เอฟอาร ์
และสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ซ่ึ่เอฟอาร ์ก่ารใชิสุ้ารที่างเล่อก่ท่ี่�ปีลอดัภย้ขึ้่ �น รวมื่ไปีถึง่เร่�อง
ก่ารติั้ดัฉลาก่และก่ารให้ขึ้อ้ม้ื่ลเก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่บ่เอฟอารแ์ละสุารเคม่ื่
ก่ลุ่มื่ซ่ึ่เอฟอาร ์ในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์อุ์ปีโภคบริโภค ที่า้ยท่ี่�สุุดัค่อม่ื่ก่ารเร่ยก่รอ้งใหเ้พิ�มื่
ความื่สุนใจัที่างวิที่ยาศาสุตั้ร์ให้มื่าก่ขึ้่ �นต่ั้อความื่จัำาเป็ีนท่ี่�แที่จ้ัริงขึ้องก่ารใชิ ้
สุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ต่์ั้างๆ
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ในหม่้ื่ชุิมื่ชินท่ี่�ม่ื่รายไดัน้อ้ยดัว้ยเช่ินก่น้ (154) และก่ลุ่มื่ผู้้ป้ีระก่อบอาช่ิพท่ี่�ตั้อ้งสุม้ื่ผู้สุ้ 
สุารเหล่าน้�น (157) อาช่ิพท่ี่�ตั้อ้งสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารเคม่ื่ในระดับ้ท่ี่� สุ้งก่ว่าปีระก่อบดัว้ย 
นก้่ผู้จัญ่เพลิง ผู้้ผู้้ลิตั้สิุนคา้เก่่�ยวก่บ้ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ส์ุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟ ผู้้ท่้ี่�ม่ื่สุ่วนเก่่�ยวขึ้อ้ง
ก่บ้ก่ารร่ไซึ่เคิลผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ส์ุารหน่วงก่ารติั้ดัไฟ นก้่เที่คนิคดัา้นคอมื่พิวเตั้อร ์และผู้้ติ้ั้ดั
ตั้้�งพรมื่ (157-160) ค่าเฉล่�ยขึ้องสุารพ่บ่ด่ัอ่ท่ี่�สุะสุมื่ในร่างก่ายขึ้องเด็ัก่ท่ี่�เก็่บและคด้ัแยก่
ขึ้ยะเพ่�อนำามื่าร่ไซึ่เคิลในปีระเที่ศนิก่าราก่ว้อย่้ท่ี่�ระหว่าง 500 – 600 นาโนก่รม้ื่ต่ั้อก่รม้ื่ไขึ้
มื่น้ (ng/g lipid) ซ่ึ่�งสุ้งก่ว่าปีระมื่าณ 10 เท่ี่าเม่ื่�อเท่ี่ยบก่บ้เด็ัก่อเมื่ริก่น้ และสุ้งก่ว่าสุถิึติั้ท่ี่�
สุ้งท่ี่�สุุดัเท่ี่าท่ี่�ม่ื่ก่ารบน้ที่ก่่ไวใ้นปัีจัจุับน้ (161) 

วิที่ยาการเกี�ยวกบั้เหตุุผัล่ทีี่�สัาร BFRs เป็นสัาร EDC
สุารก่ลุ่มื่ BFRs ม่ื่คุณสุมื่บติ้ั้ท่ี่�จัด้ัเป็ีนสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs ไดั ้เน่�องจัาก่ที่้�งสุารปีระก่อบ
ดั้�งเดิัมื่และสุารเมื่ตั้าบอไลที่ท่์ี่�สุลายตั้ว้ขึ้องมื่น้อาจัเขึ้า้ไปีแที่รก่แซึ่งก่ารที่ำางานขึ้องระบบ
ต่ั้อมื่ไที่รอยดั ์  ฮอร ์โมื่นไที่รอยดั ์(Thyroid hormones: TH) ม่ื่บที่บาที่สุำาคญ้่มื่าก่ต่ั้อ
พฒ้นาก่ารก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้ขึ้องตั้ว้อ่อนในครรภแ์ละในวย้เด็ัก่ ในก่ารศก่่ษาก่บ้สุต้ั้วพ์บ
ว่าสุารผู้สุมื่ขึ้องเพนตั้ะบ่ด่ัอ่และสุ่วนปีระก่อบขึ้องก่ลุ่มื่น่�ที่ำาใหฮ้อร ์โมื่นไที่รอยดัล์ดัลง
ในหน้ที่ดัลองที่้�งก่ำาลง้เติั้บโตั้และท่ี่�โตั้เต็ั้มื่วย้แลว้ สุาเหตุั้อาจัมื่าจัาก่ก่ารก่ระตุั้น้เอนไซึ่มื่์
ขึ้องตั้บ้ท่ี่�เพิ�มื่ก่ารก่ำาจัด้ัฮอร ์โมื่นไที่รอยดัจ์ัาก่ซ่ึ่ร้�มื่ (163-165) สุารเมื่ตั้าบอไลที่ข์ึ้องสุาร
เคม่ื่ก่ลุ่มื่พ่บ่ด่ัอ่เร่ยก่ว่าสุารไฮดัรอก่ซ่ึ่เลที่พ่บ่ด่ัอ่ (hydroxylated PBDEs) หร่อโอเอชิ-พ่
บ่ด่ัอ่ [OH-PBDEs (166)] ม่ื่ก่ารออก่ฤที่ธิ �ก่บ้ระบบต่ั้อมื่ไที่รอยดั์ไดัม้ื่าก่ก่ว่า และความื่
คลา้ยคลง่ก่น้ในเชิิงโครงสุรา้งระหว่างสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่พ่บ่ด่ัอ่ก่บ้ฮอร ์โมื่นไที่รอยดัน์้�น ที่ำาให้
สุารเคม่ื่เขึ้า้ไปีที่ำาปีฏิิกิ่ริยาก่บ้โปีรต่ั้นท่ี่�เช่ิ�อมื่อย่้ก่บ้ฮอร ์โมื่นไที่รอยดั ์(167) นอก่จัาก่น้�น
สุารโอเอชิ-พ่บ่ด่ัอ่บางปีระเภที่ก็่สุามื่ารถึเช่ิ�อมื่ก่บ้ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณขึ้องฮอร ์โมื่นไที่รอยดั์
และฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจัน (168, 169)
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ม่ื่งานศ่ก่ษาดัา้นระบาดัวิที่ยามื่าก่ก่ว่าสุองหร่อสุามื่ชิิ�นท่ี่�พบว่าก่ารไดัสุ้ม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ 
พ่บ่ด่ัอ่ระหว่างช่ิวงช่ิวิตั้ตั้อนตั้น้ม่ื่ความื่เก่่�ยวขึ้อ้งก่ารที่ำาลายฮอร ์โมื่นไที่รอยดัใ์นระหว่าง
ช่ิวงเริ�มื่ตั้น้ขึ้องช่ิวิตั้ และสุำาหรบ้ที่ารก่ในครรภใ์นช่ิวงท่ี่�ก่ำาลง้เจัริญ่เติั้บโตั้ค่อช่ิวงท่ี่�ม่ื่ความื่
อ่อนไหวเปีราะบางเป็ีนก่ารเฉพาะ (170-173) ก่ารตั้้�งครรภถ่์ึอเป็ีนช่ิวงท่ี่�ความื่ตั้อ้งก่าร
ขึ้องต่ั้อมื่ไที่รอยดัม่์ื่สุ้งขึ้่ �น ระดับ้ Serum TH จัะเพิ�มื่สุ้งขึ้่ �นเก่่อบ 50 เปีอรเ์ซ็ึ่นตั้ ์ในช่ิวง 
ไตั้รมื่าสุแรก่ (174) ก่ารม่ื่ระดับ้ TH ไม่ื่เพ่ยงพอระหว่างก่ารตั้้�งครรภส์ุามื่ารถึที่ำาให้
เกิ่ดัความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องแม่ื่และล้ก่ไดั ้(175) ก่ารลดัลงแมื่เ้พ่ยงเล็ก่นอ้ยขึ้อง
ไที่รอยดัฮ์อร ์โมื่นในมื่ารดัาท่ี่�อย่้ในช่ิวงก่ารตั้้�งครรภร์ะยะแรก่ยง้ม่ื่ผู้ลต่ั้อความื่บก่พร่อง
ดัา้นพฒ้นาก่ารท่ี่�จัะคงอย่้เป็ีนเวลายาวนานในล้ก่ขึ้องผู้้ห้ญิ่งเหล่าน่� ซ่ึ่�งรวมื่ถึ่งก่ารม่ื่ 
ไอคิวตั้ำ�าลง (176) ดัง้น้�นก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารเคม่ื่พ่บ่ด่ัอ่อาจัที่ำาใหเ้กิ่ดัความื่บก่พร่องใน
ก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไที่รอยดัข์ึ้องหญิ่งตั้้�งครรภ ์ซ่ึ่�งเป็ีนสิุ�งท่ี่�สุามื่ารถึสุ่งผู้ลก่ระที่บต่ั้อ
สุุขึ้ภาพที่างปีระสุาที่วิที่ยาขึ้องล้ก่ๆไปีตั้ลอดัช่ิวิตั้

ผัล่กระที่บ้ด้า้นล่บ้ตุ่อสุัขภาพของตุ่อมีไรท่้ี่อ – ผัล่ขา้งเคียงตุ่อการพฒันาระบ้บ้
ประสัาที่
หน่� งในความื่ก่ง้วลดัา้นสุุขึ้ภาพขึ้องสุาธารณชินท่ี่�สุำาคญ้่ท่ี่� สุุดัในก่รณ่สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ 
PBDE ค่อความื่เป็ีนพิษต่ั้อพฒ้นาก่ารขึ้องระบบปีระสุาที่ งานศก่่ษาในหอ้งปีฏิิบติ้ั้ก่าร 
ในสุต้ั้วท์ี่ดัลอง และในมื่นุษยพ์บว่า สุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่น่�ก่่อใหเ้กิ่ดัความื่เป็ีนพิษต่ั้อพฒ้นาก่าร 
ที่างปีระสุาที่ที่้�งก่ารเขึ้า้ไปีปีรบ้เปีล่�ยนก่ารพฒ้นาขึ้องสุมื่องโดัยตั้รงและก่ารเขึ้า้ไปี
แที่รก่แซึ่งก่ารควบคุมื่ฮอร ์โมื่นไที่รอยดั ์(23) งานศ่ก่ษาในมื่นุษยพ์บว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้ 
สุารก่ลุ่มื่น่�ก่่อนคลอดัและ/หร่อหลง้คลอดัม่ื่ความื่เช่ิ� อมื่โยงก่บ้อน้ตั้รายท่ี่� เกิ่ดัก่บ้
พฒ้นาก่ารขึ้องระบบปีระสุาที่ในเด็ัก่ ไดัแ้ก่่ ความื่บก่พร่องดัา้นสุมื่าธิ ก่ารปีระสุาน 
ก่ารสุ้�งก่ารก่ลา้มื่เน่�อมื่ด้ัเล็ก่ และก่ารรบ้ร้ ้  (177-179) ตั้ว้อย่างเช่ิน ในก่ารวิจัย้ท่ี่�ถ่ึอว่า 
ม่ื่ขึ้นาดัใหญ่่ท่ี่� สุุดัในยุคปัีจัจุับน้ เอสุก่่นาซ่ึ่และคณะ (Eskenazi et al.) (178) ไดั ้

กรอบขอ้ความท่ี 7: บีพีเอในรสัเซีย 
ในปีี 2010 (พ.ศ. 2553) สุมื่าคมื่ก่ารแพที่ยช์ิาปีาฟสุก่ ์(Chapaevsk Medical 
Association: CMA) ที่ำาก่ารที่ดัสุอบตั้ว้อย่างอาหาร 21 ชินิดัจัาก่ 3 เม่ื่อง 
ในปีระเที่ศรสุ้เซ่ึ่ย เพ่�อวด้ัระดับ้ขึ้องสุารบ่พ่เอ และพบว่า 81% ขึ้องตั้ว้อย่าง
ม่ื่ก่ารปีนเป้ี�อน โดัยอาหารก่ระป๋ีองสุำาหรบ้เด็ัก่ที่ารก่พบก่ารปีนเป้ี�อนระดับ้
สุ้งสุุดัดัว้ย ผู้ลก่ารที่ดัสุอบน่�ม่ื่ก่ารถ้ึก่เผู้ยแพร่ในเวท่ี่สุม้ื่มื่นาและในก่ารปีระชุิมื่
เชิิงปีฏิิบติ้ั้ก่ารหลายแห่ง ท่ี่� ซ่ึ่� งม่ื่ที่้�งแพที่ย ์ น้ก่เคม่ื่ เจัา้หน้าท่ี่�รฐ้บาล ผู้้น้ำา 
ดัา้นอุตั้สุาหก่รรมื่ และองคก์่รพฒ้นาเอก่ชินต่ั้างๆ ท่ี่ามื่ก่ลางขึ้อ้เสุนอแนะ
จัำานวนมื่าก่ ซ่ึ่เอ็มื่เอเสุนอใหม่้ื่ก่ารติั้ดัตั้ามื่ตั้รวจัสุอบที่างช่ิวภาพก่บ้มื่นุษยอ์ย่าง
ต่ั้อเน่�อง (โดัยเฉพาะอย่างยิ�งก่บ้เด็ัก่ที่ารก่) เพ่�อวด้ัระดับ้บ่พ่เอ ใหม่้ื่ก่ารศก่่ษา
ผู้ลก่ระที่บดัา้นระบาดัวิที่ยาในปีระชิาชินที่้�วไปี และเริ�มื่ก่ารรณรงคใ์หข้ึ้อ้ม้ื่ลและ
สุรา้งความื่ตั้ระหนก้่ร้แ้ก่่สุาธารณะเก่่�ยวก่บ้อน้ตั้รายขึ้องบ่พ่เอในอาหารและ 
ในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์อุ์ปีโภคบริโภค  แหล่งขึ้อ้ม้ื่ล: http://www.ipen.org/project-re-
ports/survey-bisphenol-russian-foods
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ตั้รวจัสุอบความื่เช่ิ�อมื่โยงระหว่างก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารพ่บ่ด่ัอ่ในช่ิวงก่่อนคลอดัและในวย้เด็ัก่ 
ก่บ้ก่ารพฒ้นาก่ารพฤติั้ก่รรมื่ที่างระบบปีระสุาที่ท่ี่�อายุ 5 และ 7 ปีี ในก่ลุ่มื่ชุิมื่ชินคนงาน 
ชิาวไร่ยา้ยถิึ�นท่ี่�แคลิฟอรเ์น่ย ปีระเที่ศสุหรฐ้อเมื่ริก่า นก้่วิจัย้ไดัพ้บว่า ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ 
สุารพ่บ่ด่ัอ่ในช่ิวงก่่อนคลอดัและในวย้เด็ัก่ท่ี่� เพิ�มื่ขึ้่ �น 10 เท่ี่า ม่ื่ความื่เก่่�ยวโยงก่บ้ก่าร 
ลดัลงขึ้องระดับ้ไอคิวโดัยเฉล่�ยห้าคะแนนไอคิวในก่ลุ่มื่เด็ัก่วย้เจ็ัดัปีี ผู้ลก่ระที่บดัา้น
ปีระสุาที่พฒ้นาก่ารเหล่าน่�ม่ื่ความื่คลา้ยคลง่ในเชิิงขึ้นาดัหร่อปีริมื่าณเท่ี่ยบไดัก้่บ้ก่ลุ่มื่ท่ี่�  
ถ้ึก่ศก่่ษาซ่ึ่�งปีระสุบปัีญ่หาจัาก่ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารตั้ะก่้�วและโพล่คลอริเนตั้เต็ั้ดัไบฟีนิลอ่เธอร ์ 
หร่อพ่ซ่ึ่บ่ (polychlorinated biphenyl ethers: PCBs) ในช่ิวงตั้น้ขึ้องก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้

C) บรรจุัภณัฑ์อ์าหาร

i. ไบฟีนอลเอ (Bisphenol A)

มีีการใช้ที้ี่� ไหนบ้า้ง
BPA พบไดัต้ั้ามื่บรรจุัภณ้ฑ์อ์าหารหลายปีระเภที่ เช่ิน พลาสุติั้ก่แข็ึ้ง พลาสุติั้ก่แบบ 
คงร้ปี และก่ระป๋ีองบรรจุัอาหารท่ี่� ม่ื่สุารอ่พอก่ซ่ึ่� เคล่อบอย่้ดัา้นใน ในอด่ัตั้ก่่อนหนา้ 
ระยะสุองสุามื่ปีีน่� ภาชินะบรรจุัอาหารชินิดัพลาสุติั้ก่แข็ึ้งซ่ึ่�งนำาก่ลบ้มื่าใชิ้ใหม่ื่ไดั ้เช่ิน 
ขึ้วดันำ �าพลาสุติั้ก่ สุ่วนใหญ่่แลว้ผู้ลิตั้มื่าจัาก่โพล่คารบ์อเนตั้และม่ื่สุารบ่พ่เอผู้สุมื่อย่้  
แต่ั้ในปัีจัจุับน้ไดัม่้ื่ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ท์ี่างเล่อก่ท่ี่�ปีลอดัสุารบ่พ่เอ ซ่ึ่�งผู้ลิตั้มื่าจัาก่วสุ้ดุัท่ี่�แตั้ก่ต่ั้าง 
หลาก่หลายให้เล่อก่ซ่ึ่�อหาไดัอ้ย่างง่ายดัาย เน่� องจัาก่ความื่ตั้ระหนก้่เร่�องสุุขึ้ภาพท่ี่� 

เพิ�มื่ขึ้่ �น จัง่ม่ื่ก่ารหา้มื่ใชิสุ้ารบ่พ่เอในภาชินะพลาสุติั้ก่บางปีระเภที่ เช่ิน ขึ้วดันมื่เด็ัก่ใน
หลายปีระเที่ศ และม่ื่ก่ารถ้ึก่ลดัหร่อที่ยอยเลิก่ก่ารผู้ลิตั้โดัยสุมื่ค้รใจัในหลายปีระเที่ศ  
แต่ั้สุารบ่พ่เอยง้เป็ีนสุ่วนปีระก่อบขึ้องอ่พ็อก่ซ่ึ่�เรซิึ่นท่ี่�เคล่อบภายในก่ระป๋ีองบรรจุัอาหาร 
เช่ิน ซุึ่ปีก่ระป๋ีอง ผู้ก้่ก่ระป๋ีอง และถึ้�วก่ระป๋ีอง สุารเคล่อบภายในม่ื่ความื่สุำาคญ้่ในก่าร
ผู้ลิตั้อาหารก่ระป๋ีอง เพราะสุามื่ารถึป้ีองก่น้อาหารจัาก่ก่ารปีนเป้ี�อนเช่ิ �อจุัลินที่ร่ยท่์ี่��  
อาจัก่่อใหเ้กิ่ดัโรครา้ยแรงท่ี่�เกิ่ดัจัาก่อาหารเช่ิน โรคอาหารเป็ีนพิษ ไม่ื่ใช่ิว่าทุี่ก่ก่ระป๋ีอง
จัะม่ื่สุารเคล่อบท่ี่�ปีระก่อบสุารบ่พ่เอ แต่ั้ก็่เป็ีนไปีไม่ื่ไดัท่้ี่� ผู้้บ้ริโภคจัะร้ว่้าก่ระป๋ีองไหน 
ม่ื่และก่ระป๋ีองไหนไม่ื่ม่ื่ สุารบ่พ่เอสุามื่ารถึสุลายออก่จัาก่วสุ้ดุัท่ี่� ใชิเ้คล่อบไปีสุ่้อาหาร 
และเป็ีนเหตุั้ใหผู้้้บ้ริโภคไดัร้บ้สุารน่�เขึ้า้ร่างก่าย ผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ค์รว้เร่อนที่้�วไปีท่ี่�ม่ื่สุารบ่พ่เอ 
ไดัแ้ก่่ แว่นตั้าโพล่คารบ์อเนตั้ ใบเสุร็จัท่ี่�เป็ีนก่ระดัาษความื่รอ้น และท่ี่อนำ �าพลาสุติั้ก่ 

แหล่่งทีี่�ประช้าช้นรบั้สัมัีผัสััสัาร หล่กัฐานการสัมัีผัสัั แล่ะความีเสีั�ยงอย่่ทีี่� ไหน
บ่พ่เอเป็ีนเคม่ื่ภณ้ฑ์ท่์ี่�ม่ื่ปีริมื่าณก่ารผู้ลิตั้สุ้ง ผู้ลผู้ลิตั้ขึ้องที่้�งโลก่ในปีี 2015 (พ.ศ. 2558) 
คาดัว่าม่ื่มื่าก่ก่ว่า 5.4 ลา้นเมื่ตั้ริก่ตั้น้ ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารน่�จัง่เหม่ื่อนจัะเป็ีนเร่�องสุาก่ล 
(ก่รอบขึ้อ้ความื่ท่ี่� 7) ศ้นยค์วบคุมื่โรคแห่งสุหรฐ้อเมื่ริก่าปีระมื่าณก่ารว่า มื่าก่ก่ว่า 96% 
ขึ้องคนอเมื่ริก่น้ม่ื่สุารเคม่ื่บ่พ่เอตั้ก่คา้งอย่้ในร่างก่าย (180) ม่ื่ก่ารตั้รวจัพบสุารบ่พ่เอ 
ที่้�งในปัีสุสุาวะ เล่อดั เล่อดัในสุายรก่ และนำ �าครำ�า เน่� องจัาก่เด็ัก่ๆ ม่ื่แนวโน้มื่ท่ี่�จัะ 
รบ้ปีระที่านหร่อด่ั�มื่จัาก่ภาชินะพลาสุติั้ก่มื่าก่ก่ว่า ใชิเ้วลาสุ่วนใหญ่่อย่้ก่บ้พ่ �นบา้นและ
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อาคาร และหยิบจับ้สิุ�งขึ้องมื่าก่มื่ายเขึ้า้ปีาก่ ระดับ้ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้โดัยที่้�วไปีขึ้องเด็ัก่ 
จั่งสุ้งก่ว่าผู้้้ใหญ่่ ในที่างก่ลบ้ก่น้ คนท่ี่�ใชิพ้ลาสุติั้ก่นอ้ยก่ว่า ใชิผู้้ลิตั้ภณ้ฑ์ด้์ัแลตั้นเอง 
นอ้ยก่ว่า และเปีล่�ยนวิถ่ึก่ารดัำาเนินช่ิวิตั้อ่�นๆ เป็ีนก่ารลดัก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สิุ�งขึ้องท่ี่�ม่ื่สุาร 
บ่พ่เอ ก็่จัะม่ื่ก่ารสุะสุมื่ขึ้องสุารในร่างก่ายนอ้ยก่ว่า (181, 182)

คนสุ่วนมื่าก่ไดัร้บ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารบ่พ่เอจัาก่ก่ารรบ้ปีระที่านอาหารและนำ �าด่ั�มื่ซ่ึ่�งม่ื่สุารบ่พ่เอ
สุลายออก่จัาก่ภาชินะ ก่ารสุลายตั้ว้ออก่มื่าจัะเกิ่ดัเพิ�มื่มื่าก่ขึ้่ �นโดัยปัีจัจัย้ที่างสิุ�งแวดัลอ้มื่ 
เช่ิน ความื่รอ้น แสุงแดัดั และภาวะความื่เป็ีนก่รดั ดัง้น้�นอาหารท่ี่� ม่ื่ความื่เป็ีนก่รดั 
เช่ินมื่ะเข่ึ้อเที่ศ จัะม่ื่แนวโนม้ื่ท่ี่�จัะที่ำาใหสุ้ารบ่พ่เอสุลายออก่จัาก่สุารเคล่อบผิู้วก่ระป๋ีอง
มื่าก่ก่ว่า กิ่จัก่รรมื่ปีก่ติั้ในช่ิวิตั้ปีระจัำาวน้ เช่ิน ก่ารอุ่นอาหารท่ี่�อย่้ในหร่อบนภาชินะ 
พลาสุติั้ก่ดัว้ยไมื่โครเวฟและก่ารเก็่บขึ้วดันำ �าด่ั�มื่ไวใ้นรถึท่ี่�รอ้น ก็่เป็ีนท่ี่�ที่ราบก่น้ด่ัว่าจัะ 
เพิ� มื่ก่ารถ่ึายโอนสุารบ่พ่เอออก่จัาก่พลาสุติั้ก่ อ่ก่เสุน้ที่างความื่เป็ีนไปีไดัข้ึ้องก่าร 
รบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุาร แต่ั้ยง้ไม่ื่ไดัม่้ื่ก่ารศ่ก่ษาก่น้มื่าก่พอ ไดัแ้ก่่ ก่ารหายใจัหร่อก่ารก่ล่นฝุ่่น 
ในบา้นท่ี่�ปีนเป้ี�อนสุารน่� และก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้ที่างผิู้วหนง้จัาก่ก่ารจับ้ตั้อ้งใบเสุร็จัท่ี่� เป็ีน 

ก่ระดัาษความื่รอ้น เป็ีนตั้น้

สุารบ่พ่เอใชิ้ในผู้ลิตั้ภณ้ฑ์ห์ลายปีระเภที่มื่าก่จันที่ำาใหเ้ช่ิ�อว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารน่�เกิ่ดัขึ้่ �น 
ไดัเ้ก่่อบสุมื่ำ�าเสุมื่อและในทุี่ก่ท่ี่�  สุารบ่พ่เอต่ั้างจัาก่สุารด่ัด่ัท่ี่และสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs  
ตั้รงท่ี่� ว่า สุารบ่พ่เอสุามื่ารถึถ้ึก่เผู้าผู้ลาญ่ไดัอ้ย่างรวดัเร็วและไม่ื่ม่ื่ก่ารสุะสุมื่ที่าง 
ช่ิวภาพในร่างก่าย จัง่ที่ำาใหก้่ารลดัก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุามื่ารถึลดัก่ารสุะสุมื่ในร่างก่ายไดัอ้ย่าง
รวดัเร็ว ก่ารศ่ก่ษาหลายชิิ�นแสุดังว่า ก่ารเปีล่�ยนแปีลงวิถ่ึก่ารดัำาเนินช่ิวิตั้พ่ �นฐาน  
เช่ิน ก่ารลดัก่ารบริโภคอาหารก่ระป๋ีองและลดัก่ารใชิภ้าชินะพลาสุติั้ก่ลงใหเ้หล่อนอ้ย
ท่ี่� สุุดัจัะสุามื่ารถึลดัระดับ้สุารบ่พ่เอในปัีสุสุาวะและขึ้องเหลวอ่�นในร่างก่ายลงไดัอ้ย่าง
รวดัเร็ว (181, 182) ก่ารเพิ�มื่จัำานวนผู้ลิตั้ภณ้ฑ์พ์ลาสุติั้ก่และสุารเคล่อบก่ระป๋ีองท่ี่�  
ปีราศจัาก่บ่พ่เอในที่อ้งตั้ลาดัก็่จัะช่ิวยลดัก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารไดัเ้ช่ินก่น้ อย่างไรก็่ตั้ามื่  
ยง้ม่ื่ความื่ก่ง้วลเก่่�ยวก่บ้สุารปีระก่อบท่ี่�เขึ้า้มื่าที่ดัแที่นว่าจัะเป็ีนสุารเคม่ื่ในก่ลุ่มื่ EDCs 
ดัว้ยอ่ก่หร่อไม่ื่ (183)

แมื่ว่้าก่ารริเริ�มื่เอาบรรจุัภณ้ฑ์อ์าหารปีลอดัสุารบ่พ่เอออก่สุ่้ตั้ลาดัโลก่จัะปีระโยชิน ์
อย่างยิ�งในก่ารช่ิวยคนใหล้ดัก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุาร แต่ั้สุารบ่พ่เอก็่ยง้คงเป็ีนหน่�งในสุารเคม่ื่
ท่ี่� ม่ื่ก่ารผู้ลิตั้ในปีริมื่าณท่ี่� สุ้งมื่าก่ ดัง้น้�นแมื่ม่้ื่แหล่งที่างเล่อก่อ่�นแต่ั้ก็่สิุ�งน่าก่ง้วลอย่้ด่ั  

ก่ารปีนเป้ี�อนที่างสิุ�งแวดัลอ้มื่ก็่เป็ีนปัีญ่หาท่ี่� เร่ �อรง้ปัีญ่หาหน่�งดัว้ย น่าเสุ่ยดัายมื่าก่ 

ท่ี่� สุหร้ฐอเมื่ริก่าสุามื่ารถึนำาขึ้วดันำ �าพลาสุติั้ก่ในปีระเที่ศก่ลบ้มื่าร่ไซึ่เคิลไดั้ ไม่ื่ถึ่ง 
หน่�งในสุามื่ ขึ้วดัสุ่วนมื่าก่จั่งไปีสิุ �นสุุดัท่ี่�หลุมื่ฝั่งก่ลบหร่อแหล่งนำ �า ในปีี 2000 (พ.ศ. 
2543) ม่ื่ก่ารตั้รวจัพบสุารบ่พ่เอน 41% ขึ้องสุายคลองที่้�งหมื่ดั 139 แห่งใน 30  
มื่ลรฐ้ขึ้องสุหรฐ้อเมื่ริก่า (184) และที่า้ยท่ี่� สุุดัขึ้ยะเหล่าน่�ก็่ไปีรวมื่ก่น้อย่้ในมื่หาสุมุื่ที่ร 
มื่าก่ก่ว่า 90% ขึ้องขึ้ยะที่้�งหมื่ดัในมื่หาสุมุื่ที่รค่อพลาสุติั้ก่ และจัะยง้คงตั้ก่คา้ง 
อย่้ท่ี่� น้� นไดัน้านหลายที่ศวรรษหร่อนานก่ว่าน้�น (185) ปัีญ่หาแบบน่�เด่ัยวก่น้น่�จัะ 

หนก้่ก่ว่าสุำาหรบ้ปีระเที่ศก่ำาลง้พฒ้นา เช่ิน ตั้รวจัพบสุารบ่พ่เอท่ี่�ชิะซ่ึ่มื่จัาก่ก่องขึ้ยะ 
ในนำ �าที่ะเลและสุต้ั้วท์ี่ะเลหลายสุายพน้ธุ ์  ซ่ึ่� งหมื่ายความื่ว่า สุารชินิดัน่�จัะยง้คง 
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ปีนเป้ี�อนอย่้ในสิุ�งแวดัลอ้มื่ต่ั้อไปี เน่�องจัาก่ตั้อ้งใชิเ้วลานบ้รอ้ยๆ ปีีก่ว่าท่ี่�ขึ้ยะพลาสุติั้ก่
ที่้�งหมื่ดัน่�จัะผุู้ก่ร่อนและสุลายตั้ว้ไปี

วิที่ยาการเกี�ยวกบั้เหตุุผัล่ทีี่�สัาร BPA เป็นสัาร EDC
สุารบ่พ่เอเป็ีนสุารเคม่ื่ก่ลุ่มื่ EDCs ท่ี่� ร้ ้จัก้่ก่น้ด่ัและเคยม่ื่ก่ารศ่ก่ษาวิจัย้มื่าก่ท่ี่� สุุดั 
ชินิดัหน่�ง สุารน่�ม่ื่ก่ารสุง้เคราะหข์ึ้่ �นคร้�งแรก่ในปีี 1891 (พ.ศ. 2434) และเม่ื่�อตั้น้ที่ศวรรษ 

ท่ี่�  1930 (พ.ศ. 2473) ก็่พบว่า BPA เป็ีนหน่�งในสุารเล่ยนแบบฮอร์โมื่นเอสุโตั้รเจัน  
ดัง้น้�นเร่�อง BPA สุามื่ารถึรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อเป็ีนสิุ�งท่ี่�รบ้ร้ก้่น้มื่านาน 
หลายที่ศวรรษแล้ว สุารบ่พ่เอสุามื่ารถึแที่รก่แซึ่งก่ารรบ้สุญ้่ญ่าณขึ้องฮอร ์โมื่น 
เอสุโตั้รเจันผู่้านก่ลไก่หลายแบบท่ี่� แตั้ก่ต่ั้างก่้น สุามื่ารถึเช่ิ� อมื่ต่ั้อและก่ระตุั้้น 
ตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณเอสุโตั้รเจัน (ERs) ไดั ้ แมื่ว่้าฤที่ธิ �จัะอ่อนก่ว่าเม่ื่�อเท่ี่ยบก่บ้ฮอร ์โมื่น 
เอสุโตั้รเจันธรรมื่ชิาติั้ (186, 187) ก่ารสุม้ื่ผู้สุ้ก่บ้สุารบ่พ่เอแมื่เ้พ่ยงเล็ก่นอ้ยก็่สุามื่ารถึ
ปีรบ้เปีล่� ยนความื่หนาแน่นขึ้องตั้ว้รบ้สุญ้่ญ่าณเอสุโตั้รเจันในเน่�อเย่�อต่ั้างๆ เช่ิน 
สุมื่อง (188) สุ่งผู้ลให้เกิ่ดัก่ารปีรบ้เปีล่�ยนความื่ไวในก่ารตั้อบสุนองขึ้องเน่�อเย่�อน้�นท่ี่�  

ม่ื่ต่ั้อฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจันธรรมื่ชิาติั้ เน่� องดัว้ยฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจัรม่ื่บที่บาที่สุำาคญ้่ 
อย่างยิ�งในก่ารพฒ้นาขึ้องเน่�อเย่�อจัำานวนมื่าก่ รวมื่ที่้�งสุมื่อง ต่ั้อมื่นำ �านมื่ และแมื่ก้่ระที่้�ง 

ล้ก่อณ้ฑ์ะ ก่ารเขึ้า้ไปีแที่รก่แซึ่งก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจันระหว่างช่ิวงก่าร 
เจัริญ่เติั้บโตั้สุามื่ารถึสุ่งผู้ลใหเ้กิ่ดัก่ารเปีล่�ยนแปีลงอย่างถึาวร ซ่ึ่�งก่ระที่บต่ั้อก่ารที่ำางาน 
ขึ้องระบบสุ่บพน้ธุ ใ์นช่ิวงหลง้ขึ้องช่ิวิตั้ ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารบ่พ่เอในช่ิวงแรก่ 
ขึ้องช่ิวิตั้จัะเปีล่�ยนความื่หนาแน่นขึ้องเสุน้ปีระสุาที่ท่ี่�ผู้ลิตั้สุารสุ่�อปีระสุาที่ท่ี่�สุำาคญ้่ ซ่ึ่�ง
ค่อโดัพาม่ื่น (dopamine) ท่ี่�อย่้ในบริเวณสุมื่องสุ่วนไฮโปีที่าลามิื่ก่ ซ่ึ่�งม่ื่ความื่สุำาคญ้่เป็ีน 
อย่างยิ�งต่ั้อก่ารผู้ลิตั้ไข่ึ้และพฤติั้ก่รรมื่ขึ้องสุตั้ร่ (189, 190) น่� ค่อหน่�งในตั้ว้อย่าง 
อน้มื่าก่มื่ายขึ้องผู้ลก่ระที่บจัาก่สุารบ่พ่เอท่ี่�ม่ื่ต่ั้อเน่�อเย่�อท่ี่�ม่ื่ความื่ไวในก่ารตั้อบสุนองต่ั้อ
ฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจัน  เม่ื่�อพิจัารณาว่าที่้�งเพศชิายและเพศหญิ่ง ที่้�งสุองเพศต่ั้างผู้ลิตั้ 
และตั้อบสุนองต่ั้อฮอร ์โมื่นเอสุโตั้รเจันธรรมื่ชิาติั้ แต่ั้ก็่ม่ื่ความื่แตั้ก่ต่ั้างดัา้นเพศเป็ีน
อย่างมื่าก่ในก่ระบวนก่ารเหล่าน่� จั่งไม่ื่เป็ีนท่ี่� น่าแปีลก่ใจัว่า ฤที่ธิ �ท่ี่�แสุดังออก่ขึ้องสุาร 
บ่พ่เอในระหว่างเพศที่้�งสุองน้�นไม่ื่ไดัเ้ป็ีนแบบเด่ัยวก่น้

ก่ลไก่โมื่เลกุ่ลที่างช่ิวภาพในก่ารออก่ฤที่ธิ �ขึ้องสุารบ่พ่เอค่อก่ารที่ำาผู่้านก่ลไก่ด่ัเอ็นเอ 
เมื่ทิี่ลเลชิ้�น (DNA methylation) มื่นุษยทุ์ี่ก่คน (ยก่เวน้แฝ่ดัเหม่ื่อน) จัะม่ื่ก่ลุ่มื่ย่นท่ี่�ม่ื่ความื่
พิเศษเป็ีนเอก่ลก้่ษณภ์ายในร่างก่ายขึ้องเรา ก่ารแสุดังออก่ขึ้องย่นเหล่าน้�นแตั้ก่ต่ั้าง
ก่น้อย่างมื่าก่ ไม่ื่ว่าจัะถ้ึก่ที่ำาใหม่้ื่ก่ารแสุดังออก่จัาก่โปีรต่ั้นภายในเซึ่ลลห์ร่อถ้ึก่ก่ระตุั้น้  
ยก่ตั้ว้อย่างเช่ิน สุารพน้ธุก่รรมื่ (ด่ัเอ็นเอ) ระหว่างเซึ่ลลผิ์ู้วหนง้และเซึ่ลลป์ีระสุาที่น้�น
เหม่ื่อนก่น้ แต่ั้โปีรต่ั้นท่ี่� ถ้ึก่ผู้ลิตั้ขึ้่ �นในเน่�อเย่�อท่ี่�แตั้ก่ต่ั้างก่น้เหล่าน่�จัะม่ื่ความื่พิเศษ 

เป็ีนเอก่ลก้่ษณ์ในแต่ั้ละชินิดัเซึ่ลล ์ ก่ารแสุดังออก่ขึ้องย่นค่อสิุ� งท่ี่� ก่ำาหนดัความื่ 
แตั้ก่ต่ั้างเหล่าน่� ก่ระบวนก่ารด่ัเอ็นเอเมื่ทิี่ลเลชิ้�น ค่อก่ารเพิ�มื่เติั้มื่ก่ลุ่มื่สุารเคม่ื่เล็ก่ๆ  
ท่ี่� เร่ยก่ว่าก่ลุ่มื่เมื่ทิี่ล เขึ้า้ไปีในด่ัเอ็นเอ ปีริมื่าณและตั้ำาแหน่งขึ้องก่ลุ่มื่เมื่ธิลน่�จัะก่ำาหนดั
ว่าย่นจัะแสุดังออก่หร่อไม่ื่และแสุดังออก่ในระดับ้ใดั ในหม่้ื่สุาร EDCs หลายชินิดัซ่ึ่�ง 
เร่งให้เกิ่ดัก่ารเปีล่�ยนแปีลงในย่นเช่ินว่าน่� สุารบ่พ่เอค่อสุ่วนท่ี่� ม่ื่ขึ้อ้ม้ื่ลมื่าก่ท่ี่� สุุดั สุาร 
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บ่พ่เอที่ำาใหก้่ระบวนก่ารด่ัเอ็นเอเมื่ทิี่ลเลชิ้�นเกิ่ดัความื่เปีล่�ยนแปีลงในก่ลไก่ขึ้องปีระสุาที่
ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ (neuroendocrine pathways) ท่ี่� เป็ีนพ่ �นฐานหลก้่ขึ้องสุุขึ้ภาพก่ารเจัริญ่
พน้ธุ ์ความื่สุมื่ดุัลดัา้นพลง้งานและพฤติั้ก่รรมื่ รวมื่ที่้�งก่ลไก่ก่ารตั้อบสุนองต่ั้อฮอร ์โมื่น 
เอสุโตั้รเจัน (46, 191-193) ร้ปีแบบก่ารเปีล่�ยนแปีลงขึ้องด่ัเอ็นเอเมื่ทิี่ลเลชิ้� นใน 
ย่นตั้ว้สุำาคญ้่ท่ี่� เช่ิ�อมื่โยงก่บ้ก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้ขึ้องเซึ่ลลอ์าจัเป็ีนก่ลไก่ท่ี่� ด่ัซ่ึ่� งอธิบาย 

ไดัว่้าที่ำาไมื่ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ในช่ิวงพฒ้นาก่ารก่ารเจัริญ่เติั้บโตั้จั่งสุม้ื่พน้ธก์่บ้ 
มื่นุษย ์ ก่ารรบ้สุม้ื่ผู้สุ้สุารบ่พ่เอในระดับ้ท่ี่� ตั้ำ�าสุามื่ารถึเพิ� มื่ความื่เสุ่� ยงต่ั้อก่ารเป็ีน 
มื่ะเร็งมื่ดัล้ก่และมื่ะเร็งต่ั้อมื่ล้ก่หมื่าก่ในสุต้ั้วท์ี่ดัลอง (194-196) ก่ารแที่รก่แซึ่งในลก้่ษณะ
ท่ี่�คลา้ยคลง่ก่น้น่�ยง้เกิ่ดัขึ้่ �นไดัใ้นสุ่วนขึ้องตั้บ้ สุมื่อง และรง้ไข่ึ้ดัว้ย

จัาก่ก่ารศ่ก่ษาท่ี่�ใชิแ้บบจัำาลองเซึ่ลลห์ลาก่หลายแบบเป็ีนฐาน พบว่าสุารบ่พ่เอเขึ้า้ไปี
รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องฮอร ์โมื่นสุเต่ั้ยรอยดั ์ (steroid hormones) ไดัแ้ก่่ ฮอร ์โมื่น 
เที่สุโที่สุเตั้อโรนและไที่รอยดั ์ในก่ารที่ดัลองก่บ้ลิง พบว่าสุารบ่พ่เอเขึ้า้ไปียบ้ย้�งก่าร 
เพิ� มื่ปีริมื่าณฮอร์โมื่นแอนโดัรเจันจัาก่เดันไดัรติั้ก่สุไปีน ์ (dendritic spines) ใน 
ฮิปีโปีแคมื่ปัีสุ ผู้ลก่ระที่บน่�ช่ิ �ว่าสุารบ่พ่เออาจัแที่รก่แซึ่งความื่ย่ดัหยุ่นขึ้องระบบปีระสุาที่ 
(197) งานศ่ก่ษาในมื่นุษยแ์สุดังให้เห็นถึ่งความื่เช่ิ� อมื่โยงระหว่างระดับ้ฮอร ์โมื่น 
แอนโดัรเจันท่ี่�เพิ�มื่ขึ้่ �นก่บ้ระดับ้สุารบ่พ่เอในผู้้ช้ิาย ผู้้ห้ญิ่ง และเด็ัก่ที่ารก่ สุำาหรบ้ผู้ลก่ระที่บ 
ยง้คงไม่ื่ม่ื่ก่ารอธิบายท่ี่�ด่ัพอ แต่ั้อาจัสุ่งผู้ลตั้้�งแต่ั้ก่ารเปีล่�ยนแปีลงก่ารเผู้าผู้ลาญ่ขึ้อง
ฮอร ์โมื่นแอนโดัรเจัน ก่ารรบก่วนวงจัรสุะที่อ้นก่ลบ้ (feedback loops) ท่ี่�ควบคุมื่ก่าร 
ผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นแอนโดัรเจัน หร่อก่ารเสุริมื่สุรา้งก่ารผู้ลิตั้ฮอร ์โมื่นแอนโดัรเจันจัาก่รง้ไข่ึ้ 
(198) ม่ื่ก่ารสุง้เก่ตั้พบในหลอดัที่ดัลองดัว้ยว่า สุารบ่พ่เออาจัออก่ฤที่ธิ �ต่ั้อ estrogen  
related receptor gamma (ERRγ) มื่าก่ก่ว่า classical estrogen receptors ถึ่ง 80 
เท่ี่า (199) แมื่เ้รายง้ม่ื่ความื่ร้เ้ก่่�ยวก่บ้บที่บาที่หนา้ท่ี่�ขึ้อง ERRγ ไม่ื่มื่าก่นก้่ แต่ั้ก็่ร้ว่้า 
มื่น้ม่ื่บที่บาที่สุำาคญ้่อย่างยิ�งต่ั้อสุมื่องขึ้องตั้ว้อ่อนในครรภแ์ละรก่ในครรภ ์ซ่ึ่�งน่� เป็ีนอ่ก่
ขึ้อ้ม้ื่ลหน่�งท่ี่�สุนบ้สุนุนขึ้อ้ก่ง้วลท่ี่�ว่า ตั้ว้อ่อนในครรภน์้�นม่ื่ความื่อ่อนไหวเป็ีนก่ารเฉพาะ
ต่ั้อสุารบ่พ่เอ 

ผัล่กระที่บ้ด้า้นล่บ้ตุ่อสุัขภาพของตุ่อมีไรท่้ี่อ – สุัขภาพด้า้นพฤติุกรรมีแล่ะการ
เจริญพนัธุุ์ ์
จันถึ่งปีี 2014 (พ.ศ. 2557) ม่ื่ก่ารศ่ก่ษาดัา้นระบาดัวิที่ยาเก่่อบ 100 ชิิ �นท่ี่� ไดัต่้ั้พิมื่พ ์
เน่�อหาเก่่�ยวก่บ้ความื่เช่ิ�อมื่โยงระหว่างสุารบ่พ่เอก่บ้ผู้ลก่ระที่บต่ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษย ์ 
ท่ี่� โดัดัเด่ันท่ี่� สุุดัความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ดั้านก่ารเจัริญ่พ้นธุ ์ พฤติั้ก่รรมื่ และความื่สุมื่ดุัล 
ดัา้นพลง้งาน (198) ก่ารศก่่ษาสุ่วนใหญ่่สุนบ้สุนุนขึ้อ้ก่ง้วลท่ี่�ม่ื่อย่้ค่อก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่ 
ในช่ิวงท่ี่� ร่างก่ายก่ำาลง้เจัริญ่เติั้บโตั้จัะก่่อให้เกิ่ดัผู้ลก่ระที่บท่ี่�ล่ก่ซ่ึ่ �งท่ี่� สุุดั สุารบ่พ่เอ 

ม่ื่ความื่เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้คุณภาพไข่ึ้ลดัลงขึ้องผู้้ห้ญิ่งท่ี่� ม่ื่ก่ารช่ิวยเหล่อในก่ารเจัริญ่พน้ธุ ์  
รวมื่ที่้�งก่ารผู้สุมื่เท่ี่ยมื่ในหลอดัที่ดัลอง (44, 45) ซ่ึ่�งเป็ีนผู้ลก่ระที่บลก้่ษณะเด่ัยวก่น้ 
ท่ี่�สุง้เก่ตั้พบว่าเกิ่ดัขึ้่ �นก่บ้รง้ไข่ึ้ขึ้องสุต้ั้วท์ี่ดัลอง (200) หลก้่ฐานจัาก่สุต้ั้วท์ี่ดัลองซ่ึ่�ง 
รวมื่ถึง่สุต้ั้วเ์ล่ �ยงล้ก่ดัว้ยนมื่ท่ี่�มิื่ใช่ิมื่นุษย ์แต่ั้ม่ื่ช่ิววิที่ยาดัา้นก่ารสุ่บพน้ธุแ์ที่บจัะเหม่ื่อนก่บ้
มื่นุษยย์ง้แสุดังใหเ้ห็นดัว้ยว่าก่ารสุม้ื่ผู้สุ้สุารเคม่ื่บ่พ่เอในช่ิวงท่ี่�ร่างก่ายก่บ้เจัริญ่เติั้บโตั้ 
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จัะเป็ีนอน้ตั้รายต่ั้อพฒ้นาก่ารขึ้องรง้ไข่ึ้ โครงสุรา้งมื่ดัล้ก่ และก่ารฝั่งตั้ว้ขึ้องตั้ว้อ่อน 
(201-203) ระดับ้ขึ้องสุารบ่พ่เอท่ี่�เพิ�มื่ขึ้่ �นม่ื่ความื่เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้ก่ารเกิ่ดัอาก่ารถุึงนำ �าจัำานวน
มื่าก่ในรง้ไข่ึ้ (polycystic ovarian syndrome: PCOS) และระดับ้ฮอร ์โมื่นแอนโดัรเจัน 
ท่ี่�สุ้งขึ้่ �น ซ่ึ่�งเป็ีนลก้่ษณะเด่ันในความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ที่้�วไปีขึ้องระบบเจัริญ่พน้ธุข์ึ้องสุตั้ร่ แมื่ว่้า
สุารบ่พ่เอจัะเก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้ความื่ผิู้ดัปีก่ติั้อ่�นๆ ในภาวะก่ารเจัริญ่พน้ธุข์ึ้องผู้้ห้ญิ่ง รวมื่
ถึง่เย่�อบุโพรงมื่ดัล้ก่เจัริญ่ผิู้ดัท่ี่� (endometriosis) ก่ารแที่ง้บุตั้ร ก่ารคลอดัก่่อนก่ำาหนดั  
และที่ารก่แรก่คลอดันำ �าหนก้่ตั้ำ�าก่ว่าเก่ณฑ์ป์ีก่ติั้ แต่ั้หลก้่ฐานยง้คงไม่ื่ชิด้ัเจันและงานวิจัย้
ท่ี่�ม่ื่อย่้ม่ื่ปัีญ่หาก่ารออก่แบบวิจัย้อ่อน รวมื่ที่้�งขึ้นาดัตั้ว้อย่างและขึ้นาดัขึ้องผู้ลก่ระที่บ 
ท่ี่�ใชิม่้ื่จัำานวนนอ้ย เช่ินเด่ัยวก่น้ก่บ้ก่รณ่ขึ้องเพศชิาย ก็่พบสุารบ่พ่เอม่ื่ความื่เช่ิ�อมื่โยง
ก่บ้คุณภาพขึ้องอสุุจิัและสุมื่รรถึภาพที่างเพศท่ี่�ลดัลงหลง้จัาก่ไดัร้บ้สุารท่ี่�ปีนเป้ี�อนอย่้ 
ในสุถึานท่ี่�ที่ำางาน แต่ั้ไม่ื่ม่ื่หลก้่ฐานเพ่ยงพอท่ี่�จัะสุรุปีไดัว่้าบ่พ่เอในก่ารศ่ก่ษาน่�ม่ื่ผู้ล 
คลา้ยก่น้ก่บ้ปีริมื่าณท่ี่�ปีระชิาชินที่้�วไปีไดัร้บ้หร่อไม่ื่

หลายหน่วยงานรวมื่ถึ่ง WHO และ National Toxicology Program ไดัแ้สุดังความื่ 
ก่ง้วลเก่่� ยวก่บ้ผู้ลก่ระที่บขึ้อง BPA ต่ั้อพฤติั้ก่รรมื่และพฒ้นาก่ารที่างสุมื่องขึ้อง 
ที่ารก่ในครรภ ์

หลก้่ฐานจัาก่แบบจัำาลองสุต้ั้วท์ี่ดัลองจัำานวนมื่าก่แสุดังให้เห็นว่าก่ารไดัร้บ้สุารบ่พ่เอ 
ในช่ิวงท่ี่�ม่ื่พฒ้นาก่ารที่างร่างก่ายที่ำาใหค้วามื่วิตั้ก่ก่ง้วล ความื่ก่า้วรา้ว และพฤติั้ก่รรมื่อ่�นๆ  
เพิ� มื่ระดั้บสุ้งขึ้่ �น  (204) ซ่ึ่� งเป็ีนผู้ลก่ระที่บท่ี่� เกิ่ดัในเด็ัก่ท่ี่� เคยม่ื่ก่ารรายงาน 

มื่าแลว้ (205-207) สิุ�งท่ี่� เกิ่ดัขึ้่ �นน่�ที่ำาใหบ้างคนตั้้�งสุมื่มุื่ติั้ฐานว่าสุารบ่พ่เออาจัจัะม่ื่สุ่วน 

ท่ี่�ก่่อใหเ้กิ่ดัความื่ผิู้ดัปีก่ติั้ที่างพฤติั้ก่รรมื่ เช่ิน ADHD และ ASD (26, 208) ผู้ลก่ระที่บ 
ต่ั้อความื่แตั้ก่ต่ั้างที่างเพศขึ้องสุมื่องและความื่สุามื่ารถึในก่ารเช่ิ�อมื่ก่ารสุ่�อสุารระหว่าง
เซึ่ลลป์ีระสุาที่ (synaptic plasticity) ยง้พบในก่ารที่ดัลองก่บ้สุต้ั้วด์ัว้ย

ความื่เช่ิ� อมื่โยงระหว่างสุารบ่พ่เอก่บ้โรคห้วใจัและหลอดัเล่อดัและภาวะความื่ดัน้
โลหิตั้สุ้งน้�นค่อนขึ้า้งม่ื่ความื่ชิด้ัเจันตั้รงไปีตั้รงมื่า ซ่ึ่�งพบไดัใ้นรายงานก่ารศ่ก่ษาที่าง 
ระบาดัวิที่ยาและก่ารศ่ก่ษาก่ลไก่ภายในสุต้ั้วจ์ัำานวนมื่าก่ (198, 209) ท่ี่�สุำาคญ้่ค่อ 
น่� ค่อจุัดัสิุ �นสุุดัซ่ึ่�งม่ื่หลก้่ฐานชิด้ัเจันท่ี่�แสุดังถึ่งความื่เก่่�ยวขึ้อ้งระหว่างก่ารไดัร้บ้สุาร 

บ่พ่เอในผู้้้ใหญ่่ (มื่าก่ก่ว่าช่ิวงก่ำาลง้พฒ้นา) ก่บ้โรค  ม่ื่รายงานท่ี่�บน้ที่ก่่เร่�องความื่สุม้ื่พน้ธ ์
ท่ี่�สุำาคญ้่น่�ในก่ารศก่่ษาก่ลุ่มื่ปีระชิาก่รหลายก่ลุ่มื่และความื่สุม้ื่พน้ธน่์�ก็่ม่ื่ความื่สุอดัคลอ้ง
ก่น้ในก่ลุ่มื่ปีระชิาก่รตั้ามื่รุ่นก่ารศ่ก่ษา น่� เป็ีนขึ้อ้สุง้เก่ตั้ท่ี่� ช่ิวยเสุริมื่ความื่มื่้� นใจัถึ่ง 
ความื่สุม้ื่พน้ธ ์ในเร่�องน่� เน่�องจัาก่ก่ารที่ำาให้เกิ่ดัโรคอว้นเป็ีนเร่�องเล็ก่นอ้ย ผู้ลก่ระที่บ 

ต่ั้อหว้ใจัและหลอดัเล่อดัด้ัเหม่ื่อนจัะเป็ีนผู้ลโดัยตั้รงมื่าก่ก่ว่าผู้ลรองขึ้องนำ �าหนก้่ตั้ว้ 
ท่ี่�เพิ�มื่ขึ้่ �น
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ภาคผนวก I
มื่ติั้เก่่�ยวก่บ้สุารรบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อไดัร้บ้ก่ารรบ้รองจัาก่ท่ี่�ปีระชุิมื่นานาชิาติั้
เร่�องก่ารจัด้ัก่ารสุารเคม่ื่คร้�งท่ี่�  3

มื่ติั้เก่่�ยวก่บ้สุาร EDCs ดัง้ต่ั้อไปีน่�ไดัร้บ้ก่ารรบ้รองเป็ีนมื่ติั้เอก่ฉน้ที่จ์ัาก่รฐ้บาลก่ว่า  
80 ปีระเที่ศ พร้อมื่ก่บ้องคก์่รระหว่างร้ฐบาลต่ั้างๆ องคก์่รพ้ฒนาเอก่ชินเพ่� อ
ปีระโยชินส์ุาธารณะ และภาคอุตั้สุาหก่รรมื่ ในก่ารปีระชุิมื่ระหว่างปีระเที่ศว่าดัว้ย 
ก่ารจัด้ัก่ารสุารเคม่ื่คร้�งท่ี่�  3 ซ่ึ่�งจัด้ัขึ้่ �นท่ี่�ก่รุงไนโรบ่ ปีระเที่ศเคนยา ระหว่างวน้ท่ี่�  17–21 
ก่น้ยายน พ.ศ. 2555*

สัารเคมีีทีี่�รบ้กวนการที่ำางานของตุ่อมีไรท่้ี่อ
การคำานงึถึง่เป้ีาหมื่ายท่ี่�ครอบคลุมื่ขึ้องแผนการดำาเนินการของการป็ระชุื่มสุดยอด
ระดบัโลกดา้นการพฒันาท่ีย ั่งยืนตั้ามื่ท่ี่�ก่ำาหนดัไว้ในย่อหน้าท่ี่�  23 เพ่�อให้แน่ใจัว่า 
ภายในปีี ค.ศ. 2020 ม่ื่ก่ารผู้ลิตั้และก่ารใชิสุ้ารเคม่ื่ในร้ปีแบบท่ี่�ลดัผู้ลก่ระที่บท่ี่�สุำาคญ้่ 
ต่ั้อสิุ�งแวดัลอ้มื่และสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษย,์†

การคำานึงดว้ยว่า คุณสุมื่บติ้ั้ขึ้องผู้้ม่้ื่สุ่วนไดัสุ่้วนเสุ่ยค่อไม่ื่ผู้้ก่มื่ด้ั เป็ีนก่ารสุมื่ค้รใจั  
และมื่าจัาก่หลายฝ่่าย สุำาหรบ้แนวยุทธ์ศาสตรว่์าดว้ยการจดัการสารเคมีระหว่าง
ป็ระเทศ ซ่ึ่�งม่ื่เป้ีาหมื่ายให้เกิ่ดัก่ารจัด้ัก่ารสุารเคม่ื่ท่ี่� เหมื่าะสุมื่ตั้ลอดัวงจัรช่ิวิตั้ขึ้อง 
สุารเคม่ื่,

การตระหนกัถึง่ผู้ลขึ้า้งเค่ยงอน้ไม่ื่พ่งปีระสุงคต่์ั้อสุุขึ้ภาพขึ้องมื่นุษยแ์ละสิุ�งแวดัลอ้มื่ 
ท่ี่�อาจัเกิ่ดัขึ้่ �นจัาก่ก่ารรบก่วนต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ,

การตระหนกัดว้ยว่า ม่ื่ความื่จัำาเป็ีนท่ี่�จัะตั้อ้งปีก่ป้ีองมื่นุษยแ์ละระบบนิเวศและสุ่วน
ท่ี่� เก่่�ยวขึ้อ้งก่บ้มื่นุษยแ์ละระบบนิเวศ โดัยเฉพาะสุ่วนท่ี่�ม่ื่ความื่เปีราะบาง ดัง้ท่ี่�ระบุไว ้

ในย่อหนา้ท่ี่�  14 (b) ขึ้องยุที่ธศาสุตั้รท์ี่างนโยบายท่ี่�ครอบคลุมื่ขึ้องแนวยุที่ธวิธ่,

การพิจัารณาถึ่งความื่ตั้อ้งก่ารเป็ีนพิเศษขึ้องปีระเที่ศก่ำาลง้พฒ้นาและปีระเที่ศท่ี่� ม่ื่ 
ระบบเศรษฐกิ่จัในช่ิวงเปีล่�ยนผู่้าน

* 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.
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การตระหนกัถึง่ความื่พยายามื่อย่างต่ั้อเน่�องขึ้องผู้้ม่้ื่สุ่วนไดัสุ่้วนเสุ่ยต่ั้อแนวยุที่ธศาสุตั้ร ์
ซ่ึ่�งรวมื่ถึ่งรฐ้บาล องคก์่รระหว่างรฐ้บาลและภาคปีระชิาสุง้คมื่ ชุิมื่ชินวิที่ยาศาสุตั้ร ์
องคก์่รเอก่ชินเพ่�อสุาธารณปีระโยชิน ์สุหภาพแรงงาน และหน่วยงานดัา้นสุุขึ้ภาพ

1. เห็นดว้ยว่าความื่ร่วมื่ม่ื่อระหว่างปีระเที่ศเพ่�อสุรา้งความื่ตั้ระหนก้่และความื่เขึ้า้ใจั
และสุ่งเสุริมื่ก่ารดัำาเนินก่ารเก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ท่ี่�รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ 
เป็ีนปัีญ่หาเชิิงนโยบายท่ี่�เกิ่ดัขึ้่ �นใหม่ื่;

2. พิจัารณาว่าก่ารเผู้ยแพร่ขึ้อ้ม้ื่ลและก่ารสุรา้งความื่ตั้ระหนก้่เก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่
ท่ี่�รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อม่ื่ความื่สุอดัคลอ้งก่น้เป็ีนอย่างยิ�ง และก่าร
ปีรบ้ปีรุงขึ้อ้ม้ื่ลท่ี่�ม่ื่อย่้ และก่ารเขึ้า้ถึง่ขึ้อ้ม้ื่ลเก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ดัง้ก่ล่าว เป็ีนสิุ�งสุำาคญ้่;

3. ตระหนกัว่าม่ื่ช่ิองว่างขึ้องความื่ร้้ในปัีจัจุับน้เก่่�ยวก่บ้ก่ารไดัร้บ้และผู้ลก่ระที่บ 
ท่ี่�จัะเกิ่ดัจัาก่สุารเคม่ื่ท่ี่�รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ;

4. ตระหนกัดว้ยว่าความื่ยาก่ลำาบาก่ในปัีจัจุับน้ท่ี่�บางปีระเที่ศตั้อ้งเผู้ชิิญ่อย่้ในก่าร
ระดัมื่ที่รพ้ยาก่รท่ี่�จัำาเป็ีนสุำาหรบ้ก่ารแก่ปั้ีญ่หาสุารเคม่ื่ท่ี่�รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้อง 
ต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ ว่าเป็ีนปัีญ่หาเชิิงนโยบาย;

5. ตดัสินใจัท่ี่�จัะร่วมื่ม่ื่อก่น้ดัำาเนินก่ารก่บ้สุารเคม่ื่ท่ี่�รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ  
โดัยม่ื่ภาพรวมื่ขึ้องวต้ั้ถุึปีระสุงคค่์อก่ารเพิ� มื่ความื่ตั้ระหน้ก่และความื่เขึ้้าใจั 
ระหว่างผู้้ก้่ำาหนดันโยบายและผู้้ม่้ื่สุ่วนไดัสุ่้วนเสุ่ยอ่�น ๆ;

6. เชือ้เชิญองคก์่รท่ี่�เขึ้า้ร่วมื่โครงการระหว่างองคก์รเพ่ือการจดัการสารเคมีอย่าง
เหมาะสม ภายใตั้ภ้ารกิ่จัท่ี่� ต่ั้างม่ื่ให้เป็ีนสุ่วนหน่�งขึ้องโครงก่ารในงานน่� เพ่�อช่ิวย 

นำาและอำานวยความื่สุะดัวก่ในก่ารดัำาเนินก่ารร่วมื่ก่น้เก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ท่ี่�รบก่วน 
ก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อใหม่้ื่ความื่เปิีดัเผู้ย โปีร่งใสุ และช่ิวยเหล่อก่น้ โดัยสุรา้ง 
จัาก่กิ่จัก่รรมื่ท่ี่�องคก์่รผู้้เ้ขึ้า้ร่วมื่ม่ื่ใหร้วมื่อย่้แนวยุที่ธศาสุตั้ร ์ท่ี่�จัะ:

(a) ให้ขึ้้อม้ื่ลท่ี่� ที่ ้นสุมื่้ยและคำาแนะนำาจัาก่ผู้้้เช่ิ� ยวชิาญ่ที่างวิที่ยาศาสุตั้รแ์ก่่ผู้้ ้
ม่ื่สุ่วนไดัสุ่้วนเสุ่ยท่ี่�เก่่�ยวขึ้อ้งเพ่�อจุัดัปีระสุงค์ในก่ารระบุหร่อแนะนำามื่าตั้รก่าร 
ท่ี่� เป็ีนไปีไดั ้ ซ่ึ่�งอาจันำาไปีสุ่้ก่ารลดัก่ารสุม้ื่ผู้สุ้หร่อผู้ลก่ระที่บขึ้องสุารเคม่ื่ท่ี่�
รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ โดัยเฉพาะในก่ลุ่มื่ปีระชิาก่รท่ี่�เปีราะบาง อน่�ง  
ม่ื่ก่ารปีรบ้ปีรุงขึ้อ้ม้ื่ลในรายงานเร่�องสุถึานะที่างวิที่ยาศาสุตั้รเ์ก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ 
ท่ี่� รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไร้ท่ี่อ พ.ศ. 2555 ซ่ึ่� งจัด้ัพิมื่พร่์วมื่ก่น้โดัย 
โครงก่ารสิุ� งแวดัล้อมื่แห่งสุหปีระชิาชิาติั้และองค ์ก่ารอนามื่้ยโลก่ให ้
ที่น้เหตุั้ก่ารณ ์  โดัยให้ความื่สุนใจัเป็ีนพิเศษก่บ้ความื่ตั้อ้งก่ารขึ้องปีระเที่ศ 
ก่ำาลง้พฒ้นาและปีระเที่ศท่ี่�ม่ื่ระบบเศรษฐกิ่จัอย่้ในช่ิวงเปีล่�ยนผู่้าน

(b) สุร้างความื่ตั้ระหน้ก่และอำานวยความื่สุะดัวก่ในก่ารแลก่เปีล่� ยนขึ้้อม้ื่ล 
ที่างวิที่ยาศาสุตั้ร ์ก่ารเผู้ยแพร่ขึ้อ้ม้ื่ล และก่ารสุรา้งเคร่อข่ึ้ายเก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ 
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ท่ี่�รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ ผู่้านที่างกิ่จัก่รรมื่ต่ั้างๆ ในทุี่ก่ระดับ้ และก่าร
ใชิร้ะบบเคล่ยริ�งเฮาสุข์ึ้องยุที่ธศาสุตั้รน่์�;

(c)  ให้ก่ารสุนบ้สุนุนระหว่างปีระเที่ศสุำาหรบ้กิ่จัก่รรมื่พฒ้นาศก้่ยภาพในปีระเที่ศ
ต่ั้างๆ โดัยเฉพาะอย่างยิ� งปีระเที่ศก่ำาล้งพ้ฒนาและปีระเที่ศท่ี่� ม่ื่ระบบ 
ก่ารเปีล่�ยนแปีลงที่างเศรษฐกิ่จั เพ่�อสุรา้งขึ้อ้ม้ื่ลและปีระเมิื่นปีระเด็ันท่ี่�เก่่�ยวขึ้อ้ง
ก่บ้สุารเคม่ื่รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ เพ่�อสุนบ้สุนุนก่ารตั้ด้ัสิุนใจั รวมื่ถึง่
ก่ารจัด้ัลำาดับ้ความื่สุำาคญ้่ขึ้องก่ารดัำาเนินก่ารเพ่�อลดัความื่เสุ่�ยง;

(d) อำานวยความื่สุะดัวก่ในก่ารสุน้บสุนุนซ่ึ่�งก่น้และก่น้ในก่ารวิจัย้ ก่ารพฒ้นา
ก่รณ่ศ่ก่ษา และคำาแนะนำาในก่ารแปีลผู้ลก่ารวิจัย้ให้เป็ีนก่ารปีฏิิบติ้ั้งานเพ่�อ 
ก่ารควบคุมื่;

7. รวมถงึเชือ้เชิญองคก์่รท่ี่� เขึ้า้ร่วมื่โครงการระหว่างองคก์รเพ่ือการจดัการสาร
เคมีอย่างเหมาะสม เพ่�อพฒ้นาแผู้นก่ารดัำาเนินงานสุำาหรบ้ก่ารดัำาเนินก่ารเก่่�ยวก่บ้ 
สุารเคม่ื่ท่ี่�รบก่วนก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อร่วมื่ก่น้ และม่ื่ก่ารปีร่ก่ษาหาร่อก่บ้ 
ผู้้เ้ขึ้า้ร่วมื่โครงก่ารสุำาหรบ้สุำานก้่ก่ารปีระชุิมื่ ในก่ารพฒ้นาและเผู้ยแพร่แผู่้แผู้นงาน
ต่ั้างๆ ในเว็บไซึ่ตั้ร์ะบบเคล่ยริ�งเฮาสุข์ึ้องยุที่ธศาสุตั้รน่์�

8. ขอใหผู้้้ ้ม่ื่สุ่วนไดัสุ่้วนเสุ่ยและองคก์่รท่ี่� สุนใจัที่้�งหมื่ดัให้ก่ารสุน้บสุนุน รวมื่ถึ่ง
ความื่เช่ิ�ยวชิาญ่และที่รพ้ยาก่รที่างก่ารเงินและก่ารสุนบ้สุนุนท่ี่� ไม่ื่ใช่ิก่ารเงินอ่�นๆ 
ดัว้ยความื่สุมื่ค้รใจัเพ่�อสุรา้งความื่ร่วมื่ม่ื่อ รวมื่ถึ่งก่ารม่ื่สุ่วนร่วมื่ในก่ารพฒ้นา  
ก่ารใหข้ึ้อ้ม้ื่ล และแนวปีฏิิบติ้ั้ท่ี่�เก่่�ยวขึ้อ้ง

9. เชือ้เชิญองคก์่รท่ี่� เขึ้้าร่วมื่โครงก่ารระหว่างองคก์่รเพ่� อก่ารจัด้ัก่ารสุารเคม่ื่ 
อย่างเหมื่าะสุมื่ เพ่�อรายงานก่ารดัำาเนินก่ารร่วมื่ก่น้เก่่�ยวก่บ้สุารเคม่ื่ท่ี่�รบก่วน 
ก่ารที่ำางานขึ้องต่ั้อมื่ไรท่้ี่อ ความื่สุำาเร็จั และคำาแนะนำาสุำาหรบ้ก่ารดัำาเนินก่ารร่วมื่ก่น้
ต่ั้อไปีเพ่�อปีระก่อบก่ารพิจัารณาขึ้องก่ารปีระชุิมื่ในคร้�งท่ี่�  4
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