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สถานการณโ์รคและการเจ็บป่วย
จากสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื

การดาํเนนิการดเูฝ้าระวงัโรคจากพษิ
สารกาํจดัศตัรพูชื ของกรมควบคมุโรค

อตัราป่วยจากโรคพษิสารเคมกีาํจดั
ศตัรพูชื

การตรวจคดักรองความเสี'ยง
จากการสมัผสัสารเคมกีาํจดัศตัรพูชื



    การดาํเนนิการดเูฝ้าระวงัโรค
    จากพษิสารกาํจดัศตัรพูชื

• เฝ้าระวังจากอัตราการป่วยดว้ยการดําเนินการดูเฝ้าระวังโรคจากพษิสาร
กําจัดศัตรูพืช ผ่านระบบ รายงานเฝ้าระวังโรค 506/2 ของสํานักระบาด
วทิยา ขอ้มูล 43 แฟ้มจาก สนย. ระบบ HDC service และเฝ้าระวัง
เหตกุารณ์อบุตัภิยัสารเคมี

• คัดกรองความเสี>ยงจากการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพชืดว้ยชดุทดสอบโคลนี
เอสเตอเรสเอสเตอเรส

• เฝ้าระวัง ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มติ ิโดยการเชื>อมโยงขอ้มูลที>เกยีว
ขอ้ง อาท ิขอ้มูลการนําเขา้สารเคมทีางการเกษตร จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอ้มูลการซื@อสารเคมีของเกษตรกรผ่านบัตรเครดติสนิเชื>อ 
จาก ธกส. ขอ้มลูพฤตกิรรมเกษตร เป็นตน้

• การดําเนนิงานเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ โดยการสง่เสรมิ
ใหห้น่วยบรกิารจัดมกีารจัดบรกิารอาชวีอนามัยใหก้ับแรงงานในชมุชน ทั @ง 
เชงิรกุและเชงิรับ



ระบบเฝ้าระวงั 5 กลุม่โรค 5 มติ ิ
องคป์ระกอบที'ตอ้งเฝ้าระวงั 
1. ปัจจัยตน้เหต ุ(Determinants)
2. พฤตกิรรมเสี>ยง (Behavioral risk)
3. การตอบสนองของแผนงานควบคมุโรค (Program response)

4. การตดิเชื@อ/การป่วย/การตาย/ความพกิาร (Infection/Morbidity/Mortality/Disability)
5. เหตกุารณ์ผดิปกตแิละการระบาด (abnormal event )5. เหตกุารณ์ผดิปกตแิละการระบาด (abnormal event )

การนําไปใชป้ระโยชน ์
• การใชข้อ้มลูการเฝ้าระวังเพื>อทราบแบบแผนและการเปลี>ยนแปลงของโรค (Surveillance for 

monitor disease pattern)
• การใชข้อ้มลูการเฝ้าระวังเพื>อตรวจจับการระบาด (Surveillance for outbreak detection)
• การใชข้อ้มลูเฝ้าระวงัเพื>อนําไปสูก่ารพยากรณโ์รค (Surveillance for disease forecasting)

• การใชข้อ้มลูเฝ้าระวงัเพื>อการวางแผนและกํากบัตดิตามผลการดําเนนิงานบอกขนาดของปัญหา
นําไปสูก่ารวางแผนเพื>อป้องกนัปัญหานั@นๆ (Surveillance for program planning, monitoring 
and evaluation)



การจดับรกิารอาชวีอนามยัใหก้บัแรงงานในชุมชน

• การจัดบรกิารอาชวีอนามัยเชงิรับ ประกอบดว้ยกจิกรรมหลัก คอื การ
ซักประวัตกิารเจ็บป่วยจากทํางาน การประเมนิความเสี>ยงและตรวจ
คัดกรองสุขภาพตามความเสี>ยง การวินิจฉัยโรคจากการทํางาน
เบื@องตน้ การรักษาพยาบาลเบื@องตน้และการสง่ตอ่  การบันทกึขอ้มลู 
รายงานโรคและจัดเก็บขอ้มูลตามระบบของหน่วยบรกิาร การให ้
คําปรกึษา การใหส้ขุศกึษาเกี>ยวกบัสขุภาพของผูป้ระกอบอาชพี คําปรกึษา การใหส้ขุศกึษาเกี>ยวกบัสขุภาพของผูป้ระกอบอาชพี 

• การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก มีก ิจกรรมหลัก เช่น สํารวจ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน การประเมนิความเสี>ยงในการทํางาน 
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขดา้นอาชวีอนามัย(อส.
อช.)หรอื อสม. การสอบสวนโรคและภัยจากการประกอบอาชพีใน
พื@นที> ในกรณีที>มกีารป่วยดว้ยโรคจากการประกอบอาชพีหรอืในราย
ที>สงสัยแต่มขีอ้มูลสนับสนุนการวนิจิฉัยโรคไม่เพยีงพอ การรณรงค ์
ประชาสัมพันธเ์พื>อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยจากการประกอบ
อาชพี



ปี เป้าหมาย
จาํนวนหนว่ย

บรกิารสขุภาพ
ปฐมภมู ิ(แหง่)

จดับรกิาร
อาชวีอนามยั

(แหง่)
รอ้ยละ

2555 พื@นที>ตน้แบบ - 18 -

ผลการดาํเนนิงานจดับรกิารอาชวีอนามยัใหก้บัแรงงานในชุมชน
ของหนว่ยบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิปี 2555 - 2559

2556 จังหวดัละ 1 แหง่ 9,783 1,092 11.16

2557 รอ้ยละ 10 9,796 1,847 18.85

2558 รอ้ยละ 20 9,795 3,333 34.03

2559 รอ้ยละ 30 9,802 4,675 47.69

6

ปี 2560 ตั @งเป้าใหม้กีารจัดบรกิารอาชวีอนามัยใหก้บัแรงงานในชมุชนฯ รอ้ยละ 60



การจดับรกิารอาชวีอนามยั
ใหก้บัแรงงานในชุมชนของหนว่ยบรกิาร

สขุภาพปฐมภมู ิ ปี 2559

จงัหวดัที'สามารถดาํเนนิการได ้รอ้ยละ 100
สคร. 2 พษิณุโลก อตุรดติถ์
สคร. 4 นครนายก สงิหบ์รุ ี
สคร. 6 จนัทบรุ ีตราด ปราจนีบรุ ี

ระยอง (รอ้ยละ 99)ระยอง (รอ้ยละ 99)
สคร. 8 บงึกาฬ
สคร.9  บรุรีมัย ์
สคร.12 พทัลงุ
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ขอ้มลูการป่วยจากพษิสารเคมกีําจัดศัตรพูชื
(ICD-10 รหสั T60.0-T60.9)

ปี พ.ศ. จํานวน (ราย) อตัราตอ่แสน
ประชากร

2553 1,572 2.47

2554 2,546 3.97

2555 5,111 7.95

2556 5,589 8.65 3.97
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หมายเหต ุ  1. คํานวนจาก ICD-10 หมวด T60 (ไมร่วมสาเหต ุฆา่ตัวตาย)
                2. ขอ้มลู ปี 2553-2558 ใชข้อ้มลูจากสาํนักนโยบายและยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ คํานวนอตัราป่วยจากขอ้มลูประชากรกลางปี
                3. ขอ้มลูปี 2559 เป็นขอ้มลูณ 28 ตลุาคม 2559 จาก ระบบ HDC service ,http://hdcservice.moph.go.th/ คํานวนอตัราป่วยจากขอ้มลุผูม้ารับบรกิารทั @งหมด

2556 5,589 8.65

2557 6,480 9.98

2558 5,823 8.95
2559 9,039 18.78

2.47
3.97

0
2
4

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

T 60.0 ออรกาโนฟอสเฟตและคารบ์าเมต (Organophosphate and carbamate insecticides)
T 60.1 ยาฆา่แมลงกลมุที>มสีารประกอบฮาโลเจน (Halogenated insecticides)
T 60.2 ยาฆา่แมลงชนดิอื>นๆ (Other insecticides)
T 60.3 ยาฆา่หญาและยาฆา่เชื@อรา (Herbicide and fungicides)
T 60.4 ยาฆา่หนู(Rodenticides)
T 60.8 สารกําจัดศตัรพูชืและสตัวอ์ื>นๆ (Other pesticides)
T 60.9 สารกําจัดศตัรพูชืและสตัวอื>นๆ ที>ไมระบรุายละเอยีด (Other pesticides - Not specified)



ปี พ.ศ. จํานวนจงัหวดั
ที'รายงาน

จํานวนผูไ้ดร้บัการ
ตรวจคดักรอง

(คน)

จํานวนผูม้ผีลเสี'ยงและ
ไมป่ลอดภยั(คน)

รอ้ยละผลเสี'ยง
และไมป่ลอดภยั

2554 74 533,524 173,243 32.47

2555 31 244,822 75,749 30.94

การตรวจคดักรองความเสี'ยงจากการสมัผสัสารเคมกีาํจดั
ศตัรพูชื โดยใชก้ระดาษทดสอบโคลนีเอสเตอเรส

2555 31 244,822 75,749 30.94

2556 50 314,805 96,227 30.57

2557 71 317,600 108,062 34.02

2558 71 341,039 110,672 32.45

2559 71 418,505 153,822 36.76

หมายเหต:ุ กระดาษทดสอบโคลนีเอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) ใชส้ําหรับทดสอบ
ปรมิาณเอ็นไซมโ์คลนีเอสเตอเรสในเลอืด ซึ>งเป็นเอ็นไซมท์ี>มหีนา้ที>ในการทําลายสาร acetylcholine 
เมื>อรา่งกายไดร้ับสารเคมกีลุม่ออรแ์กนโนฟอสฟอรัสหรอืสารคารบ์าเมตบางตัวเทา่นั@น
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ผลการตรวจคดักรองความเสี'ยงจากการสมัผสัสารเคมี
กาํจดัศตัรพูชื โดยใชก้ระดาษทดสอบโคลนีเอสเตอเรส

ปี 2554-2559

30.57
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2554 2555 2556 2557 2558 2559
ขอ้จํากดัขอ้มลู
1.  การคดักรองความเสี>ยงฯ ในปี 2554- 2558 เป็นการตรวจคัดกรองใหก้ับกลุม่เกษตรกร โดยเจา้หนา้ที>สาธารณสขุใน
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล (รพ.สต.) โดยการเจาะเลอืดและทดสอบดว้ยดว้ยกระดาษทดสอบโคลนีเอสเตอเรส 
(Cholinesterase reactive paper) ไมม่กีารใชแ้บบแบบสอบถาม (แบบ นบก.1-56) ในการคดักรองกอ่นการเจาะเลอืด
2. การคดักรองความเสี>ยงฯ ในปี 2559 เป็นขอ้มลู ณ 5 ตลุาคม 2559 มกีารตกลงรว่มกนักบัเครอืขา่ยที>ใหบ้รกิารตรวจคดั
กรอง ใหม้กีารใชแ้บบสอบถาม (แบบ นบก.1-56) ในการคัดกรองก่อนการเจาะเลอืด ซึ>งจะสามารถคัดกรองผูท้ี>มคีวาม
เสี>ยงสงูในระดับหนึ>ง จากนั@นเจาะเลอืดเพื>อทดสอบดว้ยกระดาษทดสอบโคลนีเอสเตอเรส สง่ผลใหค้วามเสี>ยงและไม่
ปลอดภัย มอีตัราที>สงูขึ@น



           เจา้หนา้ที>สาธารณสขุเร่งตรวจสอบสาเหต ุชาวปกาเกอะญอ กวา่ 40 คน 
ในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกดิอาการวงิเวยีนศรีษะ อาเจยีน จนถูกนําตัวส่ง
โรงพยาบาลกลางดกึ เบื@องตน้เชื>อว่าเกดิจากการสัมผัสสารเคมี ระหว่างปลูก
ขา้วโพด

http://news.thaipbs.or.th/content/2274, 25 พฤษภาคม 2558



การเจ็บป่วยหมูค่รั @งนี@น่าจะเกดิจากการสมัผัสกับสารเคมสีองชนดิคอื 
Methomyl และ Actellic ซึ>งใช ้เคลอืบเมล็ดพันธุข์า้วโพด และเป็นการใชส้ารเคมเีกนิ
ความจําเป็นโดยไมม่ขีอ้บง่ชี@ เนื>องจากเมล็ดพันธุเ์คลอืบ สาร Actellic มาจากโรงงาน
แลว้ สารเคมทีั @งสองชนดิเป็นสารกลุม่เดยีวกนั อาจเสรมิพษิกนัไดง้า่ยขึ@น 

ดา้นพฤตกิรรมความปลอดภัย

- ไมม่กีารอา่นฉลากภาชนะบรรจ ุรอ้ยละ 88.9

สรปุผลการสอบสวนโรค
กรณี การเจ็บป่วยจากสารกําจัดศตัรพูชืพื@นที>อําเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

- ไมม่กีารอา่นฉลากภาชนะบรรจ ุรอ้ยละ 88.9

- การไมใ่สห่นา้กากหรอืผา้ ปิดจมกูขณะทํางาน รอ้ยละ 81.5

- ไมส่วมถงุมอืยาง รอ้ยละ 92.6

และทั@งหมดไมเ่คยรูจ้ักและไมเ่คยไปรับบรกิารคลนิกิเกษตรกรเลย

ที>มา: สรปุรายงานการสอบสวนโรคและผลกระทบตอ่สขุภาพจากการประกอบอาชพีและ
สิ>งแวดลอ้ม ประจําปีงบประมาณ 2558


