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ประเทศไทยมีการใช้พืน้ที่ประมาณ 40% ของประเทศเพ่ือทาํการเกษตรและมี
เกษตรกรคดิเป็น 38%ของแรงงานทัง้หมด  



ในปี พ.ศ. 2540 มีการนําเข้าสารกาํจัดศัตรูพืชประมาณ 39,634 ตันและนําเข้า

ปริมาณเพิ่มขึน้เป็น 117,815 ตันในปี พ.ศ. 2553 
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การสํารวจไอคิวของเด็กไทยปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2552 พบว่าไอคิวของ

เดก็ไทยลดลงจาก 91 เป็น 88 ซึ่งมีค่าตํ่ากว่ามาตรฐานของ WHO ในช่วง 90-
110 



จากการศึกษาพัฒนาการสมวัยของเด็กไทยอายุ 5 ขวบของกรมอนามัยพบว่า

การพัฒนาการสมวัยของเดก็ไทยลดลงจาก 72% ในปี พ.ศ. 2547 ไปเป็น 67% 
ในปี พ.ศ.2550 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาและ

อาหารที่รับประทาน 
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 มีการศึกษากลุ่มประชากรหญิงตั ้งครรภ์ในชุมชนเกษตรกรในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสารกาํจัดศัตรูพืชในระหว่างตัง้ครรภ์และ

ผลต่อการพฒันาระบบประสาทของทารกและเดก็ โดยที่หญิงตัง้ครรภ์ได้รับสารกาํจัดศัตรูพชื

จากการประกอบอาชีพเกษตรกรหรือการได้รับสารกาํจัดศัตรูพชืที่ใช้ตามบ้านเรือน จะส่งผล

กระทบต่อการพฒันาพฤตกิรรมประสาทของทารกและเดก็ 

 



 จากการศึกษาของ Bradmanและคณะโดยการตรวจวัดการตกค้างของออร์

กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะหญิงตัง้ครรภ์ที่ช่วงต่างๆ 13 สัปดาห์ 26 สัปดาห์ และ 9 วัน
หลังคลอด พบว่าการตกค้างของสารออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะหญิงตัง้ครรภ์มีค่า

สูงขึน้และสูงกว่าในช่วงหลังคลอด เน่ืองจากอันตรายที่อาจเกิดขึน้กับพฤติกรรม

ประสาทของตัวอ่อนที่กาํลังเจริญเตบิโตในครรภ์มารดาจากสารกาํจัดศัตรูพืชทาํให้การ

ได้รับสารกาํจัดศัตรูพชืในระหว่างตัง้ครรภ์เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังสูงสุด 



 จากการศึกษาที่ ผ่านมาแสดงว่าในประเทศไทยมีการใช้สารกําจัดศัตรูพืชไม่

เหมาะสม ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เหมาะสม ใช้สารกําจัดศัตรูพืชปริมาณสูงกว่าที่

กาํหนดในฉลาก และมีการใช้สารกาํจัดศัตรูพชืในปริมาณสูงมากในพืน้ที่เกษตร 



 การศึกษานีต้้องการศึกษาระดับการตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในหญิง

ตัง้ครรภ์และหลังคลอดและบ่งชีปั้จจัยที่ส่งผลต่อการตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตใน

หญิงตัง้ครรภ์และหลังคลอด 



   กลุ่มตวัอย่าง 

 
อาสาสมคัรหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลในพืน้ท่ี 3 จงัหวดั จํานวน 3 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จงัหวดันครสวรรค์ในภาคเหนือตอนล่าง และโรงพยาบาล

พหลพลพยหุเสนา จงัหวดักาญจนบรีุ ในภาคตะวนัตก  

ระหวา่ง เดือนพฤษภาคม  2554 –เดือนมกราคม 2555  
หญิงตัง้ครรภ์ต้องอยูใ่นช่วง 28 สปัดาห์  

หญิงตัง้ครรภ์มีอาย ุระหวา่ง 25-35 ปี ต้องไมเ่ป็นโรคเบาหวานหรือความดนัโลหิตสงู 
 



  การเก็บข้อมูล 

 
หญิงตัง้ครรภ์จะได้รับการสมัภาษณ์จากพยาบาลเก่ียวกับสขุภาพทัว่ไป อาหารท่ี

รับประทาน การทํางานท่ีมีการรับสมัผัสสารกําจัดศัตรูพืชจากท่ีบ้านและจากการทํา

เกษตรในช่วงตัง้ครรภ์ 28 สปัดาห์และ 2 เดือนหลงัคลอด 
พยาบาลเก็บตวัอย่างปัสสาวะของหญิงตัง้ครรภ์ 28 สปัดาห์ ช่วงคลอด และช่วง 2 

เดือนหลังคลอด ตัวอย่างปัสสาวะจะเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ -45°C จนกว่าจะทําการ

วิเคราะห์ 
 



  การวิเคราะห์ตวัอย่างปัสสาวะ 

 
ตวัอย่างปัสสาวะจะนําไปวิเคราะห์หาสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตตามวิธีของ Alwis 
และคณะ โดยวิเคราะห์หาสารตกค้างในปัสสาวะ4 ชนิด 
 ได้แก่ ไดเมททิลฟอสเฟต  

  ไดเอททิลฟอสเฟต  

  ไดเอททิลไธโอฟอสเฟต  

  ไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟต  

 ด้วยวิธีแกสโครมาโตกราฟฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์(GC-MS) ตัวอย่าง

ปัสสาวะนําไปวิเคราะห์ปริมาณครีอะตินีนด้วย 
 



  การแบ่งกลุ่มเกษตรกร 
 

หญิงตัง้ครรภ์จะแบง่เป็น  3 กลุม่  
กลุม่ท่ี 1 เป็นกลุม่หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีความเส่ียงสงูโดยกลุ่มนีจ้ะไปพืน้ท่ีเกษตร 4-7 
วนัในช่วงตัง้ครรภ์ 3 เดือนแรก และไปพืน้ท่ีเกษตร 2-3 วนัในช่วงตัง้ครรภ์ 4-6 เดือน 

กลุม่ท่ี 2 เป็นกลุม่หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีความเส่ียงปานกลาง/ต่ําโดยกลุม่นีจ้ะไปพืน้ท่ี
เกษตร น้อยกวา่และมีคนในบ้านทํางานในพืน้ท่ีเกษตรด้วย 

กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มหญิงตัง้ครรภ์ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกบัการเกษตรเลย ไม่ได้ไปพืน้ท่ี

เกษตร 
 



  ผลการศกึษาและวจิารณ์ 

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างหญิงตัง้ครรภ์ 28 สปัดาห์จํานวน 86 คนมีอายเุฉล่ีย  26 ปี กลุม่

ตวัอยา่งหญิงตัง้ครรภ์  80% มีการศกึษาระดบัมธัยมต้นหรือปลาย  

ประกอบอาชีพตา่งๆได้แก่ 27% เป็นเกษตรกร 20% เป็นแมบ้่านและ 13% มีกิจการ
เป็นของตนเอง เกษตรกรมีการปลกูพืชหลายชนิดได้แก่ ปลกูข้าว ข้าวโพดและดอกไม้  

การสบูบหุร่ี มีหญิงตัง้ครรภ์  1 คนสบูบหุร่ีโดยสบูบหุร่ี 2 มวนตอ่สปัดาห์ 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์พบว่ามีหญิงตัง้ครรภ์  5 คนด่ืมเบียร์ คนหนึ่งด่ืม 2-

4 ครัง้/สปัดาห์และอีก  4 คนด่ืมเดือนละครัง้ 
 



 ผลการศกึษาและวจิารณ์  

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษามี 27%เป็นเกษตรกร ซึง่มากกว่าคร่ึงหนึ่งของเกษตรกรมีญาติ

ท่ีอยู่ในบ้านเดียวกันเป็นเกษตรกรด้วยซึ่งหญิงตัง้ครรภ์เหล่านีอ้าจมีการช่วยทํา

การเกษตรทัง้ท่ีบ้าน และในฟาร์ม บางคนปลกูพืชเพ่ือใช้ในครอบครัวหรือเพ่ือขาย บาง

คนอาจมีการได้รับสารกําจดัแมลงท่ีบ้าน และบางคนก็อาศยัอยู่ในบ้านท่ีติดกบัพืน้ท่ี

ทําเกษตรท่ีมีการฉีดสารกําจดัศตัรูพืช 
 



ตารางที่ 1 กจิกรรมการเกษตรของหญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ และหญิงหลังคลอด 2 เดือน 



ตารางที่ 1 กจิกรรมการเกษตรของหญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ และหญิงหลังคลอด 2 เดือน (ต่อ) 



  กจิกรรมการเกษตรของหญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์  
 การรับสมัผสัสารกําจัดศตัรูพืชของหญิงตัง้ครรภ์ 28 สปัดาห์และหญิงหลงั

คลอด 2 เดือนดงัตารางท่ี 1 ระหว่างตัง้ครรภ์ 62%ของหญิงตัง้ครรภ์มีการใช้สารกําจดั

แมลงในบ้าน ในกลุ่มท่ีใช้สารกําจดัแมลง 55% ใช้ไบกอน 9% ใช้ชิลท๊อกซ์ 7% ใช้

แอสวิน 5% ใช้อาทและเชล และ 16% ใช้ย่ีห้ออ่ืน มีหญิงตัง้ครรภ์ 28 สปัดาห์ถึง 55% 
อาศยัอยูใ่กล้พืน้ท่ีเกษตรท่ีมีการใช้สารปราบศตัรูพืช 
 การแบง่กลุม่ตวัอยา่งหญิงตัง้ครรภ์เป็น 3 กลุม่  
กลุม่ท่ี 1 (22%) เป็นกลุม่ท่ีมีความเส่ียงสงู  

กลุม่ท่ี 2 (42%) เป็นกลุม่หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีความเส่ียงปานกลาง/ต่ํา  
กลุม่ท่ี 3 (36%)เป็นกลุม่หญิงตัง้ครรภ์ท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัการเกษตรเลย  

หญิงตัง้ครรภ์ทํากิจกรรมการเกษตรหลายอย่างได้แก่  23.3%ปลูกพืช  19.2%ใช้

ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยหมกั 10.5% ใช้สารกําจดัศตัรูพืช 9.05% ใช้ยาฆ่าหญ้า และ 24.4% ใช้
มือเก็บผลติผลทางการเกษตร(ตารางท่ี 1) 

 



 กจิกรรมการเกษตรของหญิงหลังคลอด 2 เดือน 
 

 หญิงหลงัคลอด 2 เดือน โดยมีกิจกรรมการเกษตรต่างๆได้แก่  55% มีการใช้

สารกําจดัแมลงในบ้าน   51% บ้านอยูใ่กล้พืน้ท่ีเกษตรท่ีฉีดสารปราบศตัรูพืชและ 22% 

ทํางานนอกบ้าน    ในประเทศไทยหญิงท่ีคลอดบตุรจะได้หยดุ 45 วนัเพ่ือดแูลบตุรโดย

ท่ียงัได้รับคา่จ้าง  พวกเขาทํากิจกรรมทางการเกษตรน้อยลง ได้แก่   2% ปลกูพืช   8%

ใช้ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยหมกั  2% ใช้ยาฆ่าหญ้า และ  2% ใช้มือเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(ตารางท่ี 1) 

 



ตารางที่   2 ปริมาณสารตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะในช่วง 

ตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ 

สารตกค้างออร์กาโนฟอสเฟต 
ตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ (n=86) 

ตรวจพบ (%) สารตกค้าง 
(นาโนโมล/ลิตร) 

สารตกค้าง(นาโนโมล/

กรัมครีอะตนีิน) 
ไดเมททิลฟอสเฟต (DMP) 77.9 37.7 48.9 

ไดเอททิลฟอสเฟต(DEP)   67.4 14.6 20.8 

ไดเอททิลไธโอฟอสเฟต (DETP) 47.7 0 0 

ไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟต(DEDTP) 44.2 0 0 

รวมไดเอททิล 3 ชนิด 89.5 45.2 84.1 

รวมทัง้หมด 4 ชนิด 95.4 90.1 160.9 



ตารางที่  2 ปริมาณสารตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะใน ช่วงคลอด 

สารตกค้างออร์กาโน

ฟอสเฟต ช่วงคลอด (n=67) 
ตรวจพบ 

(%) 
สารตกค้าง 
(นาโนโมล/

ลติร) 

สารตกค้าง(นาโน

โมล/กรัมครีอะ

ตนีิน) 
ไดเมททิลฟอสเฟต (DMP) 71.6 36.4 50.5 
ไดเอททิลฟอสเฟต(DEP)   71.6 14.4 18.8 
ไดเอททิลไธโอฟอสเฟต (DETP) 52.2 2.4 6.5 
ไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟต

(DEDTP) 
53.7 2.3 4.5 

รวมไดเอททิล 3 ชนิด 94.0 64.9 87.4 
รวมทัง้หมด 4 ชนิด 100.0 108.9 190.8 



ตารางที่  2 ปริมาณสารตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะในช่วง 2 
เดือนหลังคลอด 

สารตกค้างออร์กาโนฟอสเฟต 
2-เดือนหลังคลอด (n=51) 

ตรวจพบ 

(%) 
สารตกค้าง 

(นาโนโมล/ลติร) 
สารตกค้าง(นาโน

โมล/กรัมครีอะ

ตนีิน) 
ไดเมททิลฟอสเฟต (DMP) 66.7 38.0 25.6 
ไดเอททิลฟอสเฟต(DEP)   62.8 17.3 14.8 
ไดเอททิลไธโอฟอสเฟต (DETP) 41.2 0 0 
ไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟต

(DEDTP) 
49.0 0 0 

รวมไดเอททิล 3 ชนิด 80.4 46.7 56.1 
รวมทัง้หมด 4 ชนิด 90.2 92.1 101.8 



ตารางท่ี 2 ปริมาณสารตกค้างออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะของหญิงตัง้ครรภ์ 28 

สปัดาห์ (86คน)   ช่วงคลอด(67คน) และ 2 เดือนหลงัคลอด(51 คน)   

ออร์กาโนฟอสเฟต(ค่ามัธยฐาน) 
(นาโนโมล/กรัมครีอะตนีิน) 

ตัง้ครรภ์ 28 

สัปดาห์ (n=86) 
ช่วงคลอด 

(n=67) 
2-เดือนหลัง

คลอด(n=51) 

ไดเมททิลฟอสเฟต (DMP) 48.9 50.5 25.6 
ไดเอททิลฟอสเฟต(DEP)   20.8 18.8 14.8 
ไดเอททิลไธโอฟอสเฟต (DETP) 0 6.5 0 
ไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟต(DEDTP) 0 4.5 0 
รวมไดเอททิล 3 ชนิด 84.1 87.4 56.1 
รวมทัง้หมด 4 ชนิด 160.9 190.8 101.8 



  

• เม่ือคลอดบุตรแล้วมารดาต้องดูแลบุตรด้วยนํา้นมมารดา  ทําให้ไม่ได้ทํากิจกรรม

การเกษตร จงึมีการได้รับสารออร์กาโนฟอสเฟตลดลง  

• ร่างกายของหญิงตัง้ครรภ์ก็มีการเปล่ียนแปลงไปเมทาโบลซิมึ ประสิทธิภาพการกําจดั

สารพิษออกจากร่างกาย ปริมาณเลือดในร่างกาย และนํา้หนกัตวัก็มีการเปล่ียนแปลง

ไปอยา่งมาก 

•  การท่ีในช่วงคลอดยงัมีระดบัสารตกค้างออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะยงัสงูอยู่  อาจ

เน่ืองจากหญิงตัง้ครรภ์บางส่วนยังมีการทํากิจกรรมการเกษตรอยู่จนถึงช่วงคลอด

บตุรเลย  

• สารออร์กาโนฟอสเฟตเม่ือได้รับเข้าร่างกายมีค่าคร่ึงชีวิต 15-30 ชั่วโมง ทําให้มีการ

ตรวจพบสารตกค้างออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะ 

 สารตกค้างออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะมีคา่ลดลงหลงัคลอด 2 เดือน 



ปริมาณสารตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะ

ตนีิน)ของหญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามบ้านอยู่ใกล้พืน้ที่เกษตร 
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ปริมาณสารตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะ

ตนีิน)ของหญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามบ้านอยู่ใกล้พืน้ที่เกษตร 

• หญิงตัง้ครรภ์ท่ีบ้านอยูใ่กล้พืน้ท่ีเกษตรมีแนวโน้มท่ีจะสมัผสัสารตกค้างของออร์กา

โนฟอสเฟต ซึ่งได้แก่ ไดเมททิลฟอสเฟต, ไดเอททิลฟอสเฟต, ไดเอททิลไธโอ

ฟอสเฟตและ ไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟต ในปัสสาวะมากกว่าหญิงตัง้ครรภ์ท่ีบ้าน

อยูห่า่งจากพืน้ท่ีเกษตร 



ปริมาณสารตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตนีิน)ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามความถ่ีของการไปพืน้ที่ เกษตรกรรมในช่วง

ตัง้ครรภ์ 3 เดือนแรก และ 3-6 เดือน 
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ปริมาณสารตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะ

ตินีน)ของหญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามความถ่ีของการไปพืน้ที่

เกษตรกรรมในช่วงตัง้ครรภ์ 3 เดือนแรก และ 3-6 เดือน 

• ปริมาณสารตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะสมัพนัธ์กบัการอยู่ในพืน้ท่ี

เกษตร กล่าวคือ ถ้าหญิงตัง้ครรภ์อยู่ในพืน้ท่ีเกษตรบ่อย ปริมาณสารตกค้างของ

ออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะก็จะสงูขึน้ 



ปริมาณสารไดเมททิลฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 
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ปริมาณสารไดเมททิลฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 

• การใช้ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยหมัก, สารปราบศัตรูพืช และยาฆ่าหญ้า ส่งผลให้ปริมาณ

สารไดเอททิลฟอสเฟตในปัสสาวะสงูขึน้มากกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้ใช้ 

 

 



ปริมาณสารไดเอททิลฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 
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ปริมาณสารไดเอททิลฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 

• การใช้สารปราบศตัรูพืช และยาฆ่าหญ้า ในระห่างตัง้ครรภ์ ส่งผลให้ปริมาณสาร

ไดเอททิลฟอสเฟตในปัสสาวะสงูขึน้มากกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้ใช้ถงึ 1 เทา่ 



ปริมาณสารไดเอททลิไธโอฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตนีิน) ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 
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ปริมาณสารไดเอททลิไธโอฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตนีิน) ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 

• การทํางานนอกบ้าน, การปลกูพืช, การใช้ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยหมกั, การใช้สารปราบ

ศตัรูพืช, การใช้ยาฆ่าหญ้า, การใช้มือเก็บพืชหรือผลผลิต ระหว่างตัง้ครรภ์ ส่งผล

ให้ปริมาณสารไดเอททิลไธโอฟอสเฟตในปัสสาวะ สงูขึน้ มากกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้ใช้ 

• โดยการใช้ยาฆา่หญ้าระหวา่งตัง้ครรภ์สง่ผลให้ปริมาณสารไดเอททิลไธโอฟอสเฟต

ในปัสสาวะ สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้ใช้ถงึ 70 เทา่ 

 



ปริมาณสารไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) 

ของหญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 
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ปริมาณสารไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) 

ของหญิงตัง้ครรภ์ 28สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 

• การทํางานนอกบ้าน, การปลกูพืช, การใช้ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยหมกั, การใช้สารปราบ

ศตัรูพืช, การใช้ยาฆ่าหญ้า, การใช้มือเก็บพืชหรือผลผลิต ระหว่างตัง้ครรภ์ ส่งผล

ให้ปริมาณสารไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟตในปัสสาวะ สงูมากกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้ใช้ 

• กลุม่ท่ีมีอาชีพเกษตรกรมีแนวโน้มท่ีจะพบปริมาณสารไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟตใน

ปัสสาวะสงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้มีอาชีพเกษตรกรถงึ 15 เทา่ 



ปริมาณสารรวมไดเอททลิ 3 ชนิดในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตนีิน) ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 
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ปริมาณสารรวมไดเอททลิ 3 ชนิดในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตนีิน) ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 

• การทํางานนอกบ้าน, อาชีพเกษตรกร, การปลกูพืช, การใช้ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยหมกั, 

การใช้สารปราบศตัรูพืช, การใช้ยาฆ่าหญ้า, การใช้มือเก็บพืชหรือผลผลิต ระหว่าง

ตัง้ครรภ์ สง่ผลให้ปริมาณสารรวมไดเอททิล 3 ชนิด ในปัสสาวะ สงูมากกว่ากลุม่ท่ี

ไมไ่ด้ใช้ 

 

 

 



ปริมาณสารรวมทัง้หมด 4 ชนิดในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 
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• การทํางานนอกบ้าน, อาชีพเกษตรกร, การปลกูพืช, การใช้ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยหมกั, 

การใช้สารปราบศตัรูพืช, การใช้ยาฆ่าหญ้า, การใช้มือเก็บพืชหรือผลผลิต ระหว่าง

ตัง้ครรภ์ ส่งผลให้ปริมาณสารรวมทัง้หมด 4 ชนิดในปัสสาวะ  สงูมากกว่ากลุ่มท่ี

ไมไ่ด้ใช้ 

 

ปริมาณสารรวมทัง้หมด 4 ชนิดในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) ของ

หญิงตัง้ครรภ์ 28 สัปดาห์ จัดแบ่งตามที่หญิงตัง้ครรภ์ทาํกจิกรรมการเกษตร 



สารตกค้างออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) ของ

หญิงหลังคลอด 2 เดือน ที่เม่ือคลอดบุตรแล้วกลับมาทาํงาน 
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สารตกค้างออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) ของ

หญิงหลังคลอด 2 เดือน ที่เม่ือคลอดบุตรแล้วกลับมาทาํงาน 

• หญิงท่ีคลอดบตุรแล้ว 2 เดือน และกลบัมาทําอาชีพเกษตรกร จะพบปริมาณสาร

ไดเมททิลฟอสเฟต, ไดเอททิลไธโอฟอสเฟต และไดเอททิลไดไธโอฟอสเฟต ใน

ปัสสาวะ เพิ่มสงูขึน้ 

• สว่นปริมาณสารไดเอททิลฟอสเฟตในปัสสาวะมีแนวโน้มลดลง 



สารตกค้างออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) ของ

หญิงหลังคลอด 2 เดือน ที่เม่ือคลอดบุตรแล้วกลับมากจิกรรมทางการเกษตร 
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สารตกค้างออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะ (นาโนโมล/กรัมครีอะตินีน) ของ

หญิงหลังคลอด 2 เดือน ที่เม่ือคลอดบุตรแล้วกลับมากจิกรรมทางการเกษตร 

• หญิงท่ีคลอดบุตรแล้ว 2เดือน และกลับมาทํากิจกรรมทางการเกษตร จะพบ

ปริมาณสารไดเมททิลฟอสเฟต, ไดเอททิลไธโอฟอสเฟต และไดเอททิลไดไธโอ

ฟอสเฟต ในปัสสาวะ เพิ่มสงูขึน้ ยกเว้นปริมาณสารไดเอททิลฟอสเฟตในปัสสาวะ

มีแนวโน้มลดลง 
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