
สถานการณ์ความเสี�ยงและการเจบ็ป่วยจากสารกาจดัศตัรูพืชํ

พิบูล อิสสระพนัธุ์
สาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดลอ้ม�  กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข



สารกาจดัศตัรูพืชเป็นสารใดํ  ๆ หรือสวนผสมของสารเพื�อ่

• การป้องกนั การทาํลาย หรือควบคุม
– ศตัรูพืช รวมทงัพาหะของโรคของมนุษยห์รือสัตว์/   

– พืชหรือสัตวซ์ึ� งกอใหเ้กดอนัตรายหรือรบกวนการผลิต่ ิ  การแปรรูป การเกบ็
รักษา การขนสงหรือการตลาดของอาหาร่  สินคา้เกษตร ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้
วตัถุดิบอาหารสัตว ์ 

– แมลงในหรือบนรางกายของสัตว์่  

• ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

• defoliant 
• ดูดความชืนหรือป้องกนการสุกกอนกาหนดของผลไม้/ ั ํ่
• ป้องกนการเสื�อมสภาพจากการเกบรักษาสินคา้และการขนสงั ็ ่
International Code of Conduct on the Distribution and Use of 

Pesticides. 
FAO:ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0220e/a0220e00.pdf . 

FAO



แหลงขอ้มูล่

ขอ้มูล

การประเมินความเสี�ยง
เกษตรกรจากสารกาจดัศตัรูพืชํ  

2554 

ชุดรายงาน 506
สาํนกัระบาดวทิยา

ผูป้่วยในจากสถาน
พยาบาลของรัฐ



ขอ้มลูชุดที� 1:การ
ประเมินความเสี�ยง

เกษตรกรจากสารกาจดัํ
ศตัรูพืช

ปี 2550 สาํนกัโรค
จากการประกอบ
อาชีพฯ สาํรวจการ
สมัผสัสารกาจดัํ
ศตัรูพืช โดยใช้
แถบกระดาษ
สาํหรับตรวจเลือด 
89,376 ราย เสี�ยง
และไมปลอดภยั่  
34,428 ราย 
(38.52%)
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งานอื�นๆ

• Suphan Soogarun (ปี2003) พบชาวเขาเผา่ ่  Lahu มีระดบั
เอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรสตํ�าผิดปกติ (ประชากร 25 ราย)

• คาเอนไซมเ์ฉลี�ย่  15.48+- 5.77 U/ml.

• กลุมควบคุม่  23.32 +- 12.40 U/ml.

Suphan Soogarun, MD ,et all. Decreased Serum 
Cholinesterase Levels Among A Sample of A 
Rural Thai Population, 
http://www.medscape.com/index/section_744_0



การประเมินความเสี�ยง
เกษตรกรจากสารกาจดัศตัรูพืชํ : ความเป็นมา

• ปี 2554 สาํนกัโรคฯจึงทาํการประเมินความเสี�ยงตอ่
สุขภาพของเกษตรกร ตามโครงการ “เกษตรปลอดโรค 
ผูบ้ริโภคปลอดภยั สมุนไพรลา้งพิษ กายจิตผองใส่ ” ใน
โรงพยาบาลประจาํตาํบลหลายแหงทวัประเทศ่ �  รวมกบ่ ั
โรงพยาบาลทวัไป�  โรงพยาบาลชุมชน บางแหง่

• แนวทาง: สมัภาษณ์และตรวจเลือดในรายที�เสี�ยง



วธิีการประเมินความเสี�ยง
• ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์ตอบคาํถามที�เกยวขอ้งกบการใชส้ารเคมีี� ั  เชน่

– ใชส้ารเคมีกาจดัศตัรูพืชหรือไมํ ่
– ขณะทาํงานสูบบุหรี�หรือไม่
– รับประทานอาหาร/ดื�มนาํในบริเวณที�ทาํงาน/  หรือไม่
– เคยอานฉลากที�ภาชนะบรรจุหรือไม่ ่
– ขณะทาํงานกบสารเคมีไดส้วมถุงมือยางป้องกนสารเคมีหรือไมั ั ่
– เมื�อเสือผา้เปียกชุมสารเคมี/ ่  อาบนาํหรือลา้งผวิหนงัทนัทีหรือไมฯลฯ/ ่

• ผลกระทบตอสุขภาพ่  ภายหลงัจากการพนยาเชน่ ่
– ไอ 
– คนัผวิหนงั 
– ออนเพลีย่  หนงัตากระตุก 
– ทอ้งเสีย เป็นตน้ 

ใหค้ะแนนตาม
พฤติกรรมการ
ใชส้ารเคมีและ
ความรุนแรง
ของอาการ �
เสี�ยงสูง, 
คอนขา้งสูง่ , 
ปานกลาง, และ
ตํ�า



การเจาะเลือด
เจาะเลือดใส่ Capillary tube (ภาพขยาย)

ขนาดจริงของ Capillary tube

หกัหลอด
นาํ Plasma 
ไปตรวจ

ชนัพลาสมา/

เมด็เลือด



ปกติ

ปลอดภยั

อนัตราย

ปกติปลอดภยัอนัตราย

การทดสอบโดยใช ้
Reactive Paper



ในขณะนีมีรพ/ .สงขอ้มูลมา่  22 แหง่

1004,572ผลรวมทงัหมด/

0.8539ไมมีขอ้มูล่
13.56620รับจา้งอื�นๆ
0.7434รับจา้งฉีดพน่
3.54162เพาะปลูกและเป็นลูกจา้ง

81.33,717เพาะปลูกและเป็นเจา้ของ

ร้อยละจาํนวนผ้ถกสัมภาษณ์ู ูงานอาชีพหลกั



ระดบัความเสี�ยง
ผูถ้กูสัมภาษณ์มีคะแนนความเสี�ยงจากการสัมผสัสารกาจดัศตัรูพืชํ  

จาํแนกเป็นระดบัไดด้งันี/

9.36428สูง

18.48845คอนขา้งสูง่

1004,572ผลรวมทงัหมด/

0.115สรุปไมได้่

46.782,139ตํ�า

25.261,155ปานกลาง

ร้อยละจํานวน(ราย)ความเสี�ยง

%

ตํ�า

ค่อนข้าง
สงู

ปานกลาง

สูง



ผลการเจาะเลือด

1002,742รวมทงัหมด/

16.16443ไมปลอดภยั่
37.61,031มีความเสี�ยง
30.67841ปลอดภยั
15.57427ปกติ
ร้อยละจํานวนผลการเจาะเลอืด

ปกต ิ

ปลอดภยั 

ไม่
ปลอดภยั

มคีวาม

เสยงี�  

หมายเหตุ ไมแสดงตามสีของ่
กระดาษตรวจเลือด



ขอ้มลูชุดที� 2 ขอ้มลูจากสาํนกัระบาด:
การเฝ าระวั งโรค ป 2553

• เป็นขอ้มูลการเฝ้าระวงัจากโรงพยาบาล (Passive 
Surveillance)

• แหลงขอ้มูลเป็นสถานพยาบาลสงักดกระทรวง่ ั
สาธารณสุข

• เฉพาะผูท้ี�ไดร้ับพิษโดยไมเจตนา่  เชนสมัผสั่  หรือเกดิ
อุบตัิเหตุในระหวางการพนสารกาจดัศตัรูพืช่ ่ ํ



ขอ้มูลการเฝ าระวั งโรค ป 2553

• ผู ป วยจากสารกาจดัศตัรูพืชํ  (Pesticide) 2,158 ราย อตัราป วย 3.39/แสน 
ไมมีผูเ้สียชีวติ่  

• เพศ ชาย/หญิง = 1: 0.61
• กลุ มอายุ[i] ที�พบมากที�สุด เรียงตามลาํดบั คือ 35-44 ป (20.20%) 45-54 ป

(19.93%) 25-34 ป (17.56%)
• สัญชาติ[ii] เป นไทย ร อยละ 97.50, พม า ร อยละ 0.93,  กมพชูาั  ร

อยละ 0.46, 
ลาว ร อยละ 0.05, อื�นๆ ร อยละ 1.02

• อาชีพ[iii] ส วนใหญ เป็ น เกษตรกร ร อยละ 45.27, รับจ างร อย
ละ 32.47, นกัเรียนร อยละ 9.37

[i] http://epid.moph.go.th/surdata/y53/ac_Insecticide_53.rtf, Accessed June 1, 2011.
[ii] http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/y53/race_Insecticide_53.rtf, Accessed June 1, 2011
[iii] http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/y53/c_occ_Insecticide_53.rtf , Accessed June 1, 

2011.



อตัราป วยต อแสนประชากร
สูงสุด

จังหวดัที�มอีตัราป วย
สงสดู ุ  5 อนัดบัแรกคือ 
• กาแพงเพชรํ  (19.67 ต

อแสน)
• อุทยัธานี (16.16 ต อแสน)
• เชียงราย (13.89 ต อแสน)
• นครสวรรค (12.96 ต

อแสน)
• สุพรรณบุรี (12.08 ต

อแสน)

ภาคที�มอีตัราป วยสงสดู ุ  คือ
•ภาคเหนือ (8.34 ต อแสน)
•ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2.48 

ต อแสน)
•ภาคกลาง (2.45 ต อแสน)
•ภาคใต (1.30 ต อแสน)



ข้อมลชดที�ู ุ  3 ผ้ป่วยในจากสถานพยาบาลของรัฐู

• เป็นขอ้มูลที�โรงพยาบาล รายงานเขา้สูกระทรวง่
สาธารณสุข

• เฉพาะผูป้่วยใน และผูท้ี�มีหลกัประกนสุขภาพั  (บตัรทอง) 
เทานนั่ /

• เป็นขอ้มูลที�เกดจากการปฏิบตัิงานิ  



วธิีการ

• ขอ้มูลเป็นของผูท้ี�
– เป็นผูป้่วยในในระหวางปี่ 2549, 2550, 2551 และ 2552
– มีการวินิจฉยัตาม ICD – 10 หมวด T60.* (โรคจากสารกาจดัํ

ศตัรูพืช) รวม 8,396 ครัง/
– รวบรวมโรครวมที�เกยวขอ้งในหมวด่ ี�  W, X, Y และZ ดว้ย (ถา้มี)

• ฐานประชากรไดจ้ากจาํนวนผูป้่วยที�มีสิทธิในการประกนตนของั  

สปสช. มิใชประชากรทงัหมด่ /



สารเคมีที�เป็นสาเหตุ

มธัยฐาน 4 ปี = 17.404

17.69217.11518.25614.067รวมทกสารเคมีุ

2.0862.0832.1040.004ยาฆาแมลงยงัไมระบุ่ ่T609

0.3620.3860.4170.267สารกาจดัศตัรูพืชอื�นํ  ๆT608

0.9441.0981.1280.941สารกาจดัหนูํT604

6.0415.35.3844.442สารเคมีกาจดัวชัพืชและฆาเชือราํ ่ /T603

1.5611.3711.5091.246สารกาจดัแมลงอื�นํ  ๆT602

0.3580.3370.2650สารกาจดัแมลงชนิดํ ฮาโลจิเนตT601

6.3386.5417.4497.167สารออร์กาโนฟอสเฟต/คาร์บาเมตT600

2552255125502549

อตัราปีอตัราปีอตัราปีอตัราปีโรครหัสโรค



กราฟแสดงการจาํแนกความเป็นพิษจากสารเคมีกาจดัํ
ศตัรูพืชชนิดตางๆ่

Rate
Year4
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8Organophosphate
and carbamate
insecticides
Halogenated
insecticides      

Other insecticides
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fungicides
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ผูป้่วยในปี 2549 – 2552 เป็นจาํนวนครังของการ/  admit ตอแสนคนของ่
ฐานประชากร โดยเฉลี�ยผูป้่วยหนึ�งคน admit 1.07 ครัง/



อตัราป่วยตายจาํแนกตามสารเคมีชนิดตางๆ่  ปี 
2552
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36.80376206505แมฮองสอน่ ่10

38.396215559950กาแพงเพชรํ9

41.514196472128ระยอง8

41.739176421665พิจิตร7

42.282108255429ชยันาท6

44.919194431886จงัหวดัตาก5

45.415304669381สุพรรณบุรี4

47.09893197461อางทอง่3

48.101123255710อุทยัธานี2

52.624215408555จนัทบุรี1

อตัราต่อ 100,000ผ้ป่วยูผ้ที�มีหลกัประกนัสขภาพู ุจังหวดัอนัดับ

จังหวดัที�มีอตัราป่วยสงู



จงัหวดัที�มีอตัราป่วยสูง



ข้อสรปุ : สารกาจดัศตัรูพืชเป็นปัญหาทางสาธารณสุขํ
ที�สาํคญัของประเทศไทย 

• ประชากรสวนใหญมีความเสี�ยง่ ่
ประชากรที�มีความเสี�ยงปานกลางจนถึงสูงมีจาํนวนรวมกนมากกวาั ่

ผูท้ี�เสี�ยงตํ�า (53.1%)
• จากการเจาะเลือดหาเอนไซมฯ์ พบวา่

ประชากรสวนใหญมีความเสี�ยงและไมปลอดภยั่ ่ ่  (53.76%)
• จากการศึกษาขอ้มูลผูป้่วยในพบวา่

สารกาจดัวชัพืชเป็นสารที�กอใหเ้กดการป่วยมากที�สุดํ ิ่  

จึงควรมีมาตรการเพื�อแกไขปัญหาในระยะยาว้



The Rotterdam Convention

… a first line of defense against future tragedies by 
giving importing countries the power to decide 
which potentially hazardous chemicals they want 
to receive and to exclude those they cannot 
manage safely. When trade is permitted, 
requirements for labeling and providing 
importers with information on potential health 
and environmental effects ….
The Convention starts with 22 pesticides


