
การเฝ้าระวงัสุขภาพเชิงรุกจากพษิสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืการเฝ้าระวงัสุขภาพเชิงรุกจากพษิสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื
(Health Active Surveillance of Pesticides Poisoning)(Health Active Surveillance of Pesticides Poisoning)

ดรดร. . นลนิี  ศรีพวง  นลนิี  ศรีพวง  
ธนู ทองคําสุกธนู ทองคําสุก
จุฬารัตน์ ยาปัญ จุฬารัตน์ ยาปัญ 
ศิริพร ซุยรัมย์ ศิริพร ซุยรัมย์ 

แผนที�แสดงลาํดบัอาํเภอที�พบสารหนูที�มาก 3 ลาํดบัแรก

11

2

33

ลําดบัคาเฉลี่ยของสารหนูลําดบัคาเฉลี่ยของสารหนูลําดบัคาเฉลี่ยของสารหนูลําดบัคาเฉลี่ยของสารหนู
1. อาํเภอแกลง          92.13 µg/L                        (n= 82) 
2. อาํเภอวงัจนัทร ์     88.80 µg/L                        (n= 16) 
3. อาํเภอเมืองระยอง  86.69 µg/L                        (n= 160) 
หมายเหตุ  ; คา่เฉลีย่ของสารหนจูงัหวดัระยอง  คอื 71.22    (n= 402)

ศูนยพ์ฒันาวิชาการอาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม จงัหวดัระยอง 
(ROHED CENTER) 21 กพ. 57                        1

ศิริพร ซุยรัมย์ ศิริพร ซุยรัมย์ 
สุพรรณี อรุณจรัส สุพรรณี อรุณจรัส 
สุปรียา จรทะผาสุปรียา จรทะผา
มุจลนิท์ ปงลงักามุจลนิท์ ปงลงักา
และเจ้าหน้าทีDศูนย์ฯ และเจ้าหน้าทีDศูนย์ฯ 

ศูนย์พฒันาวชิาการอาชีวอนามัยและสิDงแวดล้อม จังหวดัระยอง
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิDงแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

3. อาํเภอเมืองระยอง  86.69 µg/L                        (n= 160) 
หมายเหตุ  ; คา่เฉลีย่ของสารหนจูงัหวดัระยอง  คอื 71.22    (n= 402)

คา่ดชันีชีว้ดัทางชวีภาพ (BEIs, ACGIH 2012 และ 2013 ของสารหนเูทา่กบั 35 µg/L    



แหล่งกาํเนิดของสารเคมีในสิDงแวดล้อมแหล่งกาํเนิดของสารเคมีในสิDงแวดล้อม

�� สิDงแวดล้อมทัDวไปตามธรรมชาติสิDงแวดล้อมทัDวไปตามธรรมชาติ

�� บ้านเรือนและชุมชน บ้านเรือนและชุมชน 

การประกอบกจิการการประกอบกจิการ//อาชีพอาชีพ

2
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�� การประกอบกจิการการประกอบกจิการ//อาชีพอาชีพ

      ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการต่างๆในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ



การได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

มีโอกาส ได้รับสัมผสัเข้าสู่ร่างกาย มีโอกาส ได้รับสัมผสัเข้าสู่ร่างกาย 2 2 ทาง    ทาง    

11) ) ทางตรงหรือสัมผสัทางตรงหรือสัมผสั

22) ) ทางอ้อมหรือสัมผสัโดยอ้อมทางอ้อมหรือสัมผสัโดยอ้อม
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3 3 ช่องทางเข้าสู่ร่างกายช่องทางเข้าสู่ร่างกาย

1)1) ทางผวิหนังทางผวิหนัง

2)2) ทางการหายใจทางการหายใจ

3)3) ทางการกนิทางการกนิ//ดืDมดืDม
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เส้นทางของสารเคมใีนร่างกายเส้นทางของสารเคมใีนร่างกาย
เข้าสู่ร่างกายเข้าสู่ร่างกาย

เข้าสู่กระแสเลอืดเข้าสู่กระแสเลอืด

กระจายตวักระจายตวั
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กระจายตวักระจายตวั

มกีารเปลีDยนแปลงรูปแบบสารเคมโีดยระบบเมตาบอลสิมของร่างกายมกีารเปลีDยนแปลงรูปแบบสารเคมโีดยระบบเมตาบอลสิมของร่างกาย

ขจัดออกขจัดออก



พษิของสารเคมีพษิของสารเคมี

�� เหตุรําคาญ เหตุรําคาญ ((มีพษิหรือไม่มีพษิหรือไม่?)?)

�� พษิเฉียบพลนัพษิเฉียบพลนั

�� พษิเรืQอรังพษิเรืQอรัง
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การเฝ้าระวงัสุขภาพ การเฝ้าระวงัสุขภาพ ((Health Surveillance)Health Surveillance)

�� เชิงรุก เชิงรุก (Active Surveillance)(Active Surveillance)

�� เชิงรับ เชิงรับ (Passive Surveillance)(Passive Surveillance)
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การคดักรองความเสีDยงการคดักรองความเสีDยง

�� ด้วยวธิีคดักรองอย่างง่าย ด้วยวธิีคดักรองอย่างง่าย 

        ((แบบสอบถามแบบสอบถาม, , test kit, reactive paper, test kit, reactive paper, .....).....)

�� ด้วยการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการด้วยการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ
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ตวัอย่างเครืDองมอืสําหรับตวัอย่างเครืDองมอืสําหรับ
การเฝ้าระวงัสุขภาพเชิงรุกในปัจจุบันการเฝ้าระวงัสุขภาพเชิงรุกในปัจจุบัน

สําหรับสารเคมกีาํจัดศัตรูพชืสําหรับสารเคมกีาํจัดศัตรูพชื

�� ใช้ข้อมูลการเจ็บป่วยเพืDอพยากรณ์โรคใช้ข้อมูลการเจ็บป่วยเพืDอพยากรณ์โรค

�� แบบสอบถามแบบสอบถาม
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�� แบบสอบถามแบบสอบถาม

�� ใช้แผนทีDร่างกายแสดงอาการผดิปกติใช้แผนทีDร่างกายแสดงอาการผดิปกติ

�� ใช้กระดาษทดสอบพเิศษ ใช้กระดาษทดสอบพเิศษ (Reactive Paper)(Reactive Paper)

�� ใช้ ใช้ test kittest kit



การดาํเนินงานตรวจคดักรองความเสีDยงต่อการดาํเนินงานตรวจคดักรองความเสีDยงต่อ
พษิออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทพษิออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท

โดยใช้กระดาษทดสอบพเิศษโดยใช้กระดาษทดสอบพเิศษ
ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิDงแวดล้อมของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิDงแวดล้อม

�� ปี ปี 2555 2555 ผลการดําเนินการใน ผลการดําเนินการใน 31 31 จังหวดั จังหวดั 

          มีเกษตรกรกลุ่มเสีDยง มีเกษตรกรกลุ่มเสีDยง 3030..94 94 %%  ของเกษตรกรทีDเข้ารับการตรวจคดักรองของเกษตรกรทีDเข้ารับการตรวจคดักรอง
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          มีเกษตรกรกลุ่มเสีDยง มีเกษตรกรกลุ่มเสีDยง 3030..94 94 %%  ของเกษตรกรทีDเข้ารับการตรวจคดักรองของเกษตรกรทีDเข้ารับการตรวจคดักรอง
ความเสีDยง ความเสีDยง 

�� ปี ปี 25562556  ผลการตรวจคดักรองความเสีDยงใน ผลการตรวจคดักรองความเสีDยงใน 28 28 จังหวดั มีเกษตรกรกลุ่มจังหวดั มีเกษตรกรกลุ่ม
เสีDยง เสีDยง 3030%%ของเกษตรกรทีDเข้ารับการตรวจคดักรองความเสีDยง ของเกษตรกรทีDเข้ารับการตรวจคดักรองความเสีDยง 



จากรายงานของสํานักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค จากรายงานของสํานักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 
ปี พปี พ..ศศ. . 2546 2546 –– 25552555

��   ผู้ป่วยด้วยโรคพษิสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืจากสารออร์กาโนฟอสเฟต   ผู้ป่วยด้วยโรคพษิสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืจากสารออร์กาโนฟอสเฟต   
        คาร์บาเมท ไพรีทรอยด์ พาราควอท และ กลยัโฟเสต   คาร์บาเมท ไพรีทรอยด์ พาราควอท และ กลยัโฟเสต   
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��   ผู้ป่วยพษิจากโลหะหนักผู้ป่วยพษิจากโลหะหนัก

��   สารทาํละลายอนิทรีย์สารทาํละลายอนิทรีย์



องค์ประกอบของสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืองค์ประกอบของสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื

�� สารเคมีกาํจัดศัตรูพชื โดยเฉพาะสารเคมีกาํจัดแมลงสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื โดยเฉพาะสารเคมีกาํจัดแมลง

�� โลหะหนัก เช่น โลหะหนัก เช่น สารหนู ตะกัDว แคดเมียมและปรอทสารหนู ตะกัDว แคดเมียมและปรอท  เป็นต้นเป็นต้น

�� สารทาํละลายอนิทรีย์ เช่น สารทาํละลายอนิทรีย์ เช่น โทลูอนี เบนซีน ไซลนีโทลูอนี เบนซีน ไซลนี  เป็นต้นเป็นต้น
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การดาํเนินการจดัทาํการดาํเนินการจดัทาํ
ค่าอ้างองิทางสุขภาพ ค่าอ้างองิทางสุขภาพ (Reference value) (Reference value) 

((สําหรับการจดัทาํระบบเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรค สําหรับการจดัทาํระบบเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคุมโรค ((ต้นแบบต้นแบบ))
ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหามลพษิและเสริมสร้างคุณภาพชีวติจังหวดัระยองภายใต้โครงการแก้ไขปัญหามลพษิและเสริมสร้างคุณภาพชีวติจังหวดัระยอง

ปี ปี 2555 2555 -- 25562556
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ปี ปี 2555 2555 -- 25562556

ค้นพบอะไรค้นพบอะไร??



สุ่มตวัอย่างประชากรใน สุ่มตวัอย่างประชากรใน 8 8 อาํเภอในจังหวดัระยอง อาํเภอในจังหวดัระยอง   
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(ROHED CENTER) 21 กพ. 57                        14ศูนยพ์ฒันาวิชาการอาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม จ.ระยอง



วธิีการศึกษาวธิีการศึกษา
การเกบ็ตวัอย่างเลอืดและปัสสาวะ และใช้แบบสอบถามเชิงลกึ1

อาสาสมัคร/กลุ่มประชากรศึกษา จํานวน 402 คน ((สูตรทาโร่ ยามาเน่ สูตรทาโร่ ยามาเน่ ))
((สถิตปิระชากรจังหวดัระยองปี สถิตปิระชากรจังหวดัระยองปี 25532553     มจีํานวนประมาณ มจีํานวนประมาณ 626626,,402402    คนคน
อาสาสมัคร/กลุ่มประชากรศึกษา จํานวน 402 คน ((สูตรทาโร่ ยามาเน่ สูตรทาโร่ ยามาเน่ ))
((สถิตปิระชากรจังหวดัระยองปี สถิตปิระชากรจังหวดัระยองปี 25532553     มจีํานวนประมาณ มจีํานวนประมาณ 626626,,402402    คนคน

22

ดาํเนินการปี ดาํเนินการปี 2555 2555 --255625563

วเิคราะห์ด้วยวธิี AAS และ HPLC
4
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วเิคราะห์ด้วยวธิี AAS และ HPLC
ณ ศูนย์พฒันาวิชาการอาชีวอนามยัและสิDงแวดล้อม จังหวดัระยอง

4



กราฟแสดงการเปรียบเทยีบระหว่างผลการศึกษาค่าเฉลีDยของสารแปรรูปของเ บนซีน
สําหรับประชาชนในจังหวัดระยอง    รายอาํเภอกบัค่าเฉลีDยของจังหวัดระยอง

191 ug/g Cr191 ug/g Cr
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แผนที�แสดงลาํดบัอาํเภอที�พบสารแปรรูปของเบนซีนที�มาก 3 ลาํดบัแรก

11

2 33
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ลาํดบัคาเฉลีย่ของสารแปรรปูเบนซีนลาํดบัคาเฉลีย่ของสารแปรรปูเบนซีนลาํดบัคาเฉลีย่ของสารแปรรปูเบนซีนลาํดบัคาเฉลีย่ของสารแปรรปูเบนซีน (t,t-muconic acid)
1. อาํเภอวงัจนัทร ์ 322 µg/g Cr                        (n= 16) 
2. อาํเภอบ้านฉาง  275.37 µg/g Cr                        (n= 38) 
3. อาํเภอแกลง  195.85 µg/g Cr                         (n= 82) 
หมายเหตุ : คา่เฉลีย่สารแปรรปูเบนซนี จงัหวดัระยอง  คอื 191µg/g Cr   (n= 402) 

คา่ดชันีชีว้ดัทางชวีภาพ (BEIs ,  ACGIH 2012 และ 2013) t,t-muconic acid 500ug/g Cr 



71.22 
ug/l

กราฟแสดงการเปรียบเทยีบระหว่างผลการศึกษาค่าเฉลีDยของสารหนู
สําหรับประชาชนในจังหวัดระยองรายอาํเภอ    กบัค่าเฉลีDยของจังหวัดระยอง
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แผนที�แสดงลาํดบัอาํเภอที�พบสารหนูที�มาก 3 ลาํดบัแรก

11

2
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ลาํดบัคาเฉลีย่ของสารหนูลาํดบัคาเฉลีย่ของสารหนูลาํดบัคาเฉลีย่ของสารหนูลาํดบัคาเฉลีย่ของสารหนู
1. อาํเภอแกลง          92.13 µg/L                        (n= 82) 
2. อาํเภอวงัจนัทร ์     88.80 µg/L                        (n= 16) 
3. อาํเภอเมอืงระยอง  86.69 µg/L                        (n= 160) 
หมายเหตุ  ; คา่เฉลีย่ของสารหนจูงัหวดัระยอง  คอื 71.22    (n= 402)

คา่ดชันีชีว้ดัทางชวีภาพ (BEIs, ACGIH 2012 และ 2013 ของสารหนเูทา่กบั 35 µg/L    



สารเคมีสารเคมีสารเคมีสารเคม ี   

คา่เฉลีย่ของสารเคม ีคา่เฉลีย่ของสารเคม ีคา่เฉลีย่ของสารเคม ีคา่เฉลีย่ของสารเคม ี 8 8 8 8 ชนดิ ชนดิ ชนดิ ชนดิ 
ของประชาชนของประชาชนของประชาชนของประชาชน

ในจงัหวดัระยองในจงัหวดัระยองในจงัหวดัระยองในจงัหวดัระยอง* (Reference * (Reference * (Reference * (Reference 
ValueValueValueValue////Baseline Data)Baseline Data)Baseline Data)Baseline Data)

ดชันีชีว้ดัทางชวีภาพดชันีชีว้ดัทางชวีภาพดชันีชีว้ดัทางชวีภาพดชันีชีว้ดัทางชวีภาพ(BEIs) (BEIs) (BEIs) (BEIs) ของของของของ
ACGIH ACGIH ACGIH ACGIH 

ปี ปี ปี ปี 2012 2012 2012 2012 และ และ และ และ 2013 2013 2013 2013 

สารหนู (รวม) ในปัสสาวะ
Total arsenic in urine

71.22 µg/l 35 µg/l

แคดเมียม (รวม) ในปัสสาวะ
Total cadmium in urine

0.91 µg/g Cr 5 µg/g Cr

ปรอท (รวม) ในปัสสาวะ
Total Mercury in urine

4.22 µg/g Cr 20 µg/g Cr

ตะกัDวในเลอืด (Blood Lead) 3.06 µg/dl 30 µg/dl

500 µg/g Cr

20

กรดทีทีมิวโคนิก (t,t-Muconic acid)

(เมตาโบไลท์ของเบนซีน) 

191.00 µg/g Cr 500 µg/g Cr

กรดฮิพพวิริก (Hippuric acid)

(เมตาโบไลท์ของโทลูอนี)

379.15 mg/g Cr 1,600 mg/g Cr

กรดเมทธิล – ฮิพพวิริก (Methyl-hippuric acids)

(เมตาโบไลท์ของไซลนี) 

15.99 mg/g Cr 1,500 mg/g Cr

กรดแมนเดลกิบวกกรดฟีนิลไกลออกซีลกิ
(Mandelic acid + Phynylglyoxylic acid)

(เมตาโบไลท์ของสไตรีน)

61.52 mg/g Cr 400 mg/g Cr

****จดัทาํโดยศนูยพ์ฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม จงัหวดัระยองจดัทาํโดยศนูยพ์ฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม จงัหวดัระยองจดัทาํโดยศนูยพ์ฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม จงัหวดัระยองจดัทาํโดยศนูยพ์ฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม จงัหวดัระยอง



สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
11) ) ประชาชนในพืQนทีDมีสารเคมีในร่างกายโดยพืQนฐาน ประชาชนในพืQนทีDมีสารเคมีในร่างกายโดยพืQนฐาน 
22) ) การเฝ้าระวงัสุขภาพเชิงรุกต้องคาํนึงถึงองค์ประกอบอืDนๆตามชนิดของการเฝ้าระวงัสุขภาพเชิงรุกต้องคาํนึงถึงองค์ประกอบอืDนๆตามชนิดของ
        สารเคมีกาํจัดศัตรูพชืสารเคมีกาํจัดศัตรูพชื
33) ) การคดักรองกลุ่มเสีDยงและการประเมินความเสีDยงฯการคดักรองกลุ่มเสีDยงและการประเมินความเสีDยงฯ
        ควรตระหนักถึงกรณกีารปนเปืQ อนของสารโลหะหนักและสารประกอบควรตระหนักถึงกรณกีารปนเปืQ อนของสารโลหะหนักและสารประกอบ
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        ควรตระหนักถึงกรณกีารปนเปืQ อนของสารโลหะหนักและสารประกอบควรตระหนักถึงกรณกีารปนเปืQ อนของสารโลหะหนักและสารประกอบ
        อนิทรีย์ระเหยด้วย อนิทรีย์ระเหยด้วย 
44) ) ควรมีการจัดทาํค่าเฉลีDยสารเคมีพืQนฐานในพืQนทีDเพืDอเป็นค่าอ้างองิทางควรมีการจัดทาํค่าเฉลีDยสารเคมีพืQนฐานในพืQนทีDเพืDอเป็นค่าอ้างองิทาง
          สุขภาพ สุขภาพ (Reference value)(Reference value)
55) ) ควรมีการจัดทาํฐานข้อมูลประเภทของสารเคมีทีDมีการใช้ในพืQนทีDควรมีการจัดทาํฐานข้อมูลประเภทของสารเคมีทีDมีการใช้ในพืQนทีD



ขอขอบคุณความร่วมมอืขอขอบคุณความร่วมมอื
ผู้ร่วมดาํเนินการวจิัยในพืQนทีDผู้ร่วมดาํเนินการวจิัยในพืQนทีD
--  รพรพ..สตสต. . สํานักท้อนสํานักท้อน --      รพรพ..สตสต..เพเพ
--  รพรพ..สตสต..บ้านพยูนบ้านพยูน --      รพรพ..สตสต..สมานมติรสมานมติร
--  รพรพ..สตสต..บ้านวดับุนนาคบ้านวดับุนนาค --      รพรพ..สตสต..บ้านยายจัDนบ้านยายจัDน
--  รพรพ..สตสต..วังหว้า                 วังหว้า                 --      รพรพ..สตสต..เขาน้อยเขาน้อย
--  รพรพ..สตสต..สองสลงึ                  สองสลงึ                  --      รพรพ..สตสต..ชากบกชากบก
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--  รพรพ..สตสต..สองสลงึ                  สองสลงึ                  --      รพรพ..สตสต..ชากบกชากบก
--  รพรพ..สตสต..คลองปูน             คลองปูน             --      รพรพ..สตสต..หนองตะพานหนองตะพาน
--  รพรพ..สตสต..แกลง                      แกลง                      --      รพรพ..สตสต..พนานิคมพนานิคม
--  รพรพ..สตสต..นํQาคอก                    นํQาคอก                    --      รพรพ..สตสต..หนองค้างคาวหนองค้างคาว
--  รพรพ..สตสต..บ้านแลง                  บ้านแลง                  --      รพรพ..สตสต..พลงตาเอีDยมพลงตาเอีDยม
--  รพรพ..สตสต..นาตาขวญั                 นาตาขวญั                 และหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้องและหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้อง
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