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จากบทความตอนที่ 1 สารเคมีใ นผลิต ภัณ ฑ์ – รู้ไ ปท าไม ที่เ ผยแพร่ ไ ปแล้ว ในการจัด เวที
สาธารณะ เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 และเผยแพร่ใน www.chemtrack.org หัวข้อนโยบายสาธารณะ
ได้ช้ใี ห้เ ห็นความส าคัญ ของข้อ มูล สารเคมีใ นผลิต ภัณ ฑ์ ว่า สารเคมีนัน้ มีส่ ว นคุ กคามต่ อ มนุ ษ ย์และ
สิง่ แวดล้อมแต่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยถ้ารู้ ข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ (CiPs, Chemicals in
Products) จึงช่วยแก้ปญั หาตัง้ แต่ ต้นทาง เป็ นเหตุให้มกี ารคิดถึงการใช้สารทดแทน ช่วยให้เกิดการใช้
อย่างปลอดภัยระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการกาจัดปลายทาง บทความนี้จงึ เป็ นส่วนขยายความใน
รายละเอียดบางประเด็น เพื่อเป็ นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนมากขึน้ ว่า สารอันตรายในผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
นัน้ มีโอกาสพบเห็นหรือสัมผัสได้อย่างไร
กลุ่มของเล่น
สารอันตรายในของเล่นนัน้ มี 2 ชนิดที่เ ป็ นปญั หามาก คือ ตะกัว่ และพาทาเลต (phthalates)
ของเล่นเด็กอาจมีตะกัวอยู
่ ใ่ นสีหรือดินสอสี และส่วนทีเ่ ป็นโลหะ เช่น คลิป สายสร้อย เครื่องประดับตุ้งติ้ง
บางกรณีถูกใช้เป็ น stabilize ในพลาสติกจาพวก PVC ทีน่ ามาทาเป็ นของเล่น อันตรายของตะกัวมี
่ ทงั ้
ชนิดเฉียบพลันและเรือ้ รัง ถ้าเด็กได้รบั สารตะกัว่ เช่น หยิบสีทห่ี ลุดร่อนออกมาใส่ปากหรือเคีย้ วสีแท่งทีม่ ี
ตะกัว่ ก็เกิดพิษเฉียบพลัน การสะสมทีละเล็กละน้อยเป็ นเวลานานจะเกิดพิษแบบเรือ้ รัง เป็ นอันตราย
อย่างยิง่ ต่อทารก เด็กเล็ก หรือพัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์ อันเนื่องมาจากระบบประสาทถูกกระทบ
อย่างถาวร นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบต่อไต และความดันโลหิตด้วย ความจริงเรือ่ งอันตรายของตะกัวและ
่
สารประกอบตะกัวในของเล่
่
นเป็ นทีร่ บั รู้ และตระหนักรูม้ านานแล้ว แต่ในประเทศกาลังพัฒนา ยัง คงเป็ น
ปญั หาอยู่ เพราะตะกัวเป็
่ นวัตถุดบิ ราคาถูก ผูอ้ อกแบบอาจไม่ได้จงใจให้ใช้ตะกัว่ แต่เมื่อไม่มกี ารกาหนด
ชัดเจน จึงมีการใช้ตะกัวในของเล่
่
นและเครื่องประดับอย่างแพร่หลาย ในประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งมี
กฎระเบียบดูแลความปลอดภัยของของเล่น เช่น US Consumer Product Safety Improvement Act ที่
กาหนดระดับตะกัวในของเล่
่
นให้น้อยลง และให้มฉี ลากของผู้ผลิตรวมทัง้ ต้องมีคาเตือนในโฆษณาด้วย
ส่วนของประเทศคานาดามี Hazardous Product Act and Children’s Jewelry Act หรือในประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ป่นุ ได้ใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน ISO 8124 Toy Safety Standard เคยมี
เหตุการณ์การเสียชีวติ ของเด็กในสหรัฐอเมริกา ทีก่ ลืนชิน้ ส่วนเครือ่ งประดับของเล่น จนเกิดแรงกดดันให้
มีการเรียกคืนของเล่นและเครือ่ งประดับเด็กยอดนิยมถึง 1.7 ล้านชิน้ ในปี 2007
ส่วน phthalate นัน้ ใช้เป็น plasticizer ในพลาสติกพวก PVC ซึง่ ทาให้พลาสติกอ่อนตัว หักงอได้
ซึ่ง อาจถู ก ปลดปล่ อ ยออกมาจากของเล่ น ระหว่ า งการใช้ไ ด้ อัน ตรายของสารชนิ ด นี้ ค ือ ผลที่ม ีต่ อ
พัฒนาการตัวอ่อนในสัตว์ทดลอง
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กลุ่มสิง่ ทอ
ในเสือ้ ผ้าหรือสิง่ ทอ มักมีสารกลุ่ม Perfluorinate (PFC) เพื่อทาให้วสั ดุนนั ้ ๆ กันเปื้อนกันเปียก
ได้ นอกจากจะมีการใช้ PFC ในเสือ้ ผ้า วัสดุทใ่ี ช้ทารองเท้า เต็นท์ ผ้าปูโต๊ะแล้ว PFC ยังเป็ นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ อีก เช่น โฟมดับไฟ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง เป็ นต้น สาร PFC เป็ นสารย่อย
สลายยากจึงตกค้างและเกิดการสะสมยาวนานในสิง่ แวดล้อมลงไปถึงน้ าใต้ดนิ มีการพบ PFC ในเลือด
ทัง้ ของคนและสัตว์ รวมทัง้ สิง่ แวดล้อม แม้แต่ในท้องถิน่ ทีห่ ่ างไกลจากการผลิตหรือการใช้อย่างทีข่ วั ้ โลก
Canadian Arctic สาร PFC ทีไ่ ม่ถูกยึดติดบนวัสดุจะหลุดออกมาได้ระหว่ างการใช้ การซัก การทิง้ การ
สะสมสารชนิดนี้ในเลือดมีผลต่อตับ ต่อระบบสืบพันธุข์ องสัตว์ทดลอง ยังมีหลักฐานเชื่อมโยงได้ว่าในปี
ค.ศ.1980 ระดับ PFCO (สารอนุ พนั ธ์ของ PFC) 0.1-8.13 ppm) ที่พบในเลือดของคนงานจาก
โรงงานผลิต PVC ทาให้ค นงานมีค วามเสี่ยงต่ อ โรคหัว ใจ และระดับคอเลสเตอรอลสูง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คานาดา และสหภาพยุโรปได้รเิ ริม่ มาตรการควบคุม PFC โดยมีการห้ามใช้สารบางตัวใน
กลุ่มนี้ในการผลิต การขาย และการนาเข้า สหภาพยุโรปเริม่ ห้ามใช้ PFCO ในสิง่ ทอ และผลิตภัณฑ์ในปี
ค.ศ.2007 หลังจากการมีมาตรการควบคุมต่างๆ ในประเทศเหล่านี้ ระดับ PFC ในเลือดของคนและสัตว์
ก็ดูเหมือนจะลดลงจากเดิม ในขณะที่ ระดับ PFC สูงขึน้ ในตัวอย่างเลือดจากประเทศจีน ซึง่ เป็ นแหล่งที่
ยังดาเนินการผลิตสารดังกล่าวอยู่
ยังมีสารอันตรายอีกชนิดหนึ่งทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มสิง่ ทอ นัน่ คือ NPE (Nonylphenol ethoxylates)
เป็ นสารลดแรงตึงผิวใช้ในการผลิตสิง่ ทอ และในผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง เนื่องจาก NPE เป็ นสารย่อยสลาย
ยาก จึงสะสมได้ในระยะยาวก่อให้เกิดปญั หาสิง่ แวดล้อมตลอดวงจรชีวติ ของสิง่ ทอ NPE เป็ นสารยับยัง้
การทางานของระบบเอนโดรไครน์ (endocrine disrupter) การทีม่ กี ารพบ NPE ในสิง่ แวดล้อมกระจาย
ทัวโลก
่
ชี้ใ ห้เ ห็นว่า การใช้ส ารนี้ ใ นกระบวนการผลิต ในซีกโลกหนึ่ ง สารดัง กล่ า วยังคงตกค้างอยู่ใ น
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายระหว่างการใช้ การซักล้าง การทิง้ สู่สงิ่ แวดล้อมในอีกซีกโลกหนึ่งได้
กลุ่มยานยนต์
สารประกอบของปรอททีเ่ ป็ นพิษสูง คือ เมทิลเมอร์ควิ รี (Methylmercury) ซึง่ แปรสภาพมาจาก
ปรอททีใ่ ช้ในสวิตช์ ต่างๆ ของยานยนต์ เมื่อเมทิลเมอร์ควิ รี ลงสู่น้ าและสิง่ แวดล้อม เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร
คนจึงอาจได้รบั สารนี้จากการกินปลาที่อยู่ในน้ าซึ่งมีสารชนิดนี้สะสมอยู่ เหตุเดียวกับที่เกิดเป็ นโรคมินา
มาตะ ซึ่งมีผลต่อระบบประสาท ปรอทจากสวิตช์จะหลุดรอดออกมาเมื่อรถยนต์เก่าถูกทาลาย สารอีก
กลุ่มหนึ่งทีม่ โี อกาสส่งผลต่อสิง่ แวดล้อมและสิง่ มีชวี ิต ก็คอื PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons)
ซึง่ เติมเข้าไปในยางรถยนต์ เพื่อทาให้ยางอ่อนตัว ปลดปล่อยออกมาได้ระหว่างการใช้ PAHs สะสมได้ใน
สิง่ มีชวี ติ และเป็นสารก่อมะเร็ง
แบตเตอรีท่ ใ่ี ช้ในรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เรือ และเครือ่ งยนต์อ่นื ๆ เป็นชนิดตะกัวกั
่ บกรดซัลฟูรกิ
โดยเฉลีย่ แบตเตอรีห่ นึ่งชิน้ มีสารประกอบตะกัว่ 17.5 ปอนด์ (7.94 กิโลกรัม) และกรดอีก 1.5 แกลลอน
(5.68 ลิตร) มักมีการนาแบตเตอรีใ่ ช้แล้วมาเผาเพื่อนาตะกัวกลั
่ บคืนมา การสูดควันตะกัวท
่ าให้เกิดพิษ
แบบเฉียบพลันถึงตายได้
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กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยโลหะหนัก เช่น ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม แบริลเลียม และ
สารหน่ วงการติดไฟประเภทโบรมิเนท ซึ่งถูกปลดปล่อ ยระหว่างการกาจัด การทิ้ง การนากลับมาใช้
คอมพิวเตอร์เป็ นตัวอย่างของการสร้างปญั หาอย่างกว้างขวาง เพราะประกอบด้วยชิน้ ส่วนมากมาย ทัง้
สวิตช์ ลวดทองแดง แผ่นพิมพ์วงจร (Printed circuit board PCB) แป้นพิมพ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ทีก่ ระจาย
การผลิต อยู่ใ นที่ต่างๆ จึงมีผู้ผลิตรายย่อ ยๆ อยู่ทวโลก
ั่
ในขัน้ ตอนการผลิต และการประกอบชิ้นส่ว น
คนงานมีโอกาสได้รบั สารอันตรานเหล่านี้ หากไม่มกี ารป้องกันทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะในประเทศทีข่ าด
ความเข้มงวดในการดูแล ระหว่างการใช้ กลุ่มผูใ้ ช้รวมถึงผูซ้ ่อมแซมอุปกรณ์มโี อกาสได้รบั สารหน่ วงการ
ติดไฟที่ใช้ในกรอบพลาสติกและแป้นพิมพ์ สภาพที่น่าเป็ นห่วงคือการแยกชิ้นส่วนในการนากลับมาใช้
และการกาจัดทิ้ง ซึ่งมักเกิดในประเทศกาลังพัฒนา เพราะมีการนาเข้าคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว และทาโดย
คนงานทีไ่ ม่มคี วามรูใ้ นการป้องกัน เช่น การนาคืนตะกัวที
่ ใ่ ช้เชื่อมวงจรในตัวแผ่นพิมพ์วงจรโดยการเผา
ให้ตะกัวหลอมหล่
่
นลงมาในถังน้ ารองรับ ตัวแผ่นพลาสติกทีเ่ หลือจะถูกเผาหรือแช่ลงในอ่างน้ ากรดเพื่อ
แยกทองแดงออกมา สารพิษที่จะถูกปลดปล่อยจากแผ่นพลาสติก เมื่อถูกเผาก็คอื ไอกรดไฮโดรคลอริก
คาร์บอนมอนอกไซด์ และฟิวแรน ส่วนพลาสติกทีย่ งั เหลือก็นาไปผสมกับวัสดุอ่นื เพื่อนากลับมาใช้เป็ น
พลาสติกราคาถูก ซึ่งมักนาไปทาเป็ นของเล่น ราคาถูกต่อไป เศษเหลือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เหลือเป็ น
กากทีน่ าไปฝงั กลบ การทีม่ ผี เู้ กี่ยวข้องตลอดสายการผลิต การใช้ และการกาจัด กระจายตัง้ แต่รายใหญ่
จนถึงรายย่อยระดับชุมชน ทาให้การติดตามดูแลสวัสดิภาพของผูเ้ กีย่ วข้องเป็นไปได้ยาก
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมจึงหลากหลายในผูเ้ กีย่ วข้องทุกกลุ่ม พิษของโลหะหนักเป็ น
พิษเรือ้ รัง เช่น ตะกัวมี
่ ผลต่อระบบประสาท แคดเมียมเป็ นสารก่อมะเร็ง การสูดดมมีผลต่อปอดและไต
ส่วนปรอทนัน้ มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง และพัฒนาการของทารก หลายประเทศมีนโยบายและ
มาตรการควบคุมอันตรายในผลิตภัณ ฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สหภาพยุโรปมีระเบียบจากัดการใช้สาร
อันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่รจู้ กั กันในชื่อ RoHs (Restriction on Hazardous
Substances)
นี่คอื ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ไม่ก่ชี นิดที่แสดงให้เห็นว่าความรู้และข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์
สาคัญอย่างไร เมือ่ มีขอ้ มูลสารเคมีตงั ้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง ภาคการผลิตก็ได้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ลดความเสีย่ งจากปญั หาการเรียกคืน แสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการ คนงานก็ปลอดภัย ใน
แง่ของผู้บริโภค ข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์จะให้ทางเลือ กและการดูแลตัวเองได้ ภาครัฐ สามารถใช้
ข้อมูล CiPs ในการกากับดูแล จัดลาดับความสาคัญเชิงนโยบาย และยังใช้ในการจัดการเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การส่งเสริมภาคการผลิต ไปด้วย การค้าขายเมื่อมีข้อมูลซึ่งโปร่งใส ย่อม
สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั สินค้าและบริการ
ทีม่ า; Norden: Toxic Substances in Articles: The Need for Information, Copenhagen 2008
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