ข้อมูลสาหรับลงเวปไซต์สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
หัวข้อ โรคและภัยจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม
หัวข้อย่อย
1. ปัญหาโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร
2. สถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
3. ข้อมูลสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพ
4. การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร
5. การดูแลสุขภาพสาหรับเกษตรกร
6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
ภาคเกษตรกรรม (ใช้ข้อมูลเดิมในเวปไซต์ ข้อ 5)

1. ปัญหาโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร
จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ผลการสารวจในปี 2557 มีผู้มีงานทาทั้งสิ้น 38.4 ล้านคน เป็น
กลุ่มแรงงานนอกระบบ 22.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 57.6 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ 16.3 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 42.4 ซึ่งแรงงานนอกระบบจานวนมากกว่าครึ่งทางานอยู่ในภาคเกษตรกรรมโดยมีจานวนถึง
11.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56.9 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด และเนื่องจากเกษตรกรมีลักษณะของการ
ทางานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหลายปัจจัย ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็น 6 ด้าน ดังนี้
1) ทางเคมี การใช้สารเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว อาการที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนรุนแรงถึงแก่ชีวิต ขึ้นอยู่กับชนิด
ปริมาณ และทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี
2) ทางชีวภาพ การทางานในภาคเกษตรมีโอกาสได้รับอันตรายจาก ปัจจัยทางชีวภาพและมีความ
เสี่ยงสูงต่อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ยกตัวอย่าง เช่น โรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสไข้หวัดนก โรคแอนแทรกซ์
รวมถึง การบาดเจ็บจากการถูกสัตว์ร้ายกัด งูหรือสัตว์มีพิษ กัดต่อยเป็นต้น
3) ทางกายภาพ การทางานในภาคเกษตร มีโอกาสได้รับสิ่งคุกคาม เช่น การทางานในที่มีอากาศร้อน
ทาให้เกิดการสูญเสียน้าจากเหงื่อออกมากเกินไป อ่อนเพลีย หมดสติ เป็นลมแดด และอาจเสียชีวิตได้
4) เออร์โกโนมิคส์ ท่าทางและสภาพการทางานที่ไม่เหมาะสม อาจทาให้เกิดอาการปวดหลัง ปวด
กล้ามเนื้อ และอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่มักเกิดขึ้นในเกษตรกรส่วนใหญ่

5) ทางจิตวิทยาสังคม ความเครียดจากการประกอบอาชีพมักเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม เช่น
จากราคาผลผลิตตกต่า ไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวังไว้ จนเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทาให้
เกิดอาการซึมเศร้า หรือพยายามฆ่าตัวตาย หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เช่น อาจป่วยเป็นโรค
กระเพาะ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
6) อุบัติเหตุจากการทางาน เช่น อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร ถูกบาดจากของมีคมตกจากต้นไม้
ฯลฯ

2. สถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในกลุ่ มผู้ป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม คืออันตรายจากการใช้ส ารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร
และเกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีฯ ที่ไม่ถูกต้ อง ปลอดภัย ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้ง
เฉียบพลันและเรื้อรัง อาการแสดงเฉียบพลันมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนรุนแรงถึงแก่ชีวิต ขึ้นอยู่กับระดับความ
เข้มข้น ความเป็นพิษ และปริมาณที่ได้รับ ส่วนอาการเรื้อรังสารเคมีกาจัดศัตรูพืชจะสะสมในระบบต่างๆ ของ
ร่างกายทาให้เกิดความผิดปกติและโรคต่างๆ
2.1 การนาเข้าสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของประเทศไทย
จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2557 จะพบว่า ประเทศ
ไทยมีปริมาณนาเข้าสารกาจัดวัชพืชเท่ากับ 106,860,000 กิโลกรัมปริมาณการนาเข้าสารกาจัดแมลงเท่ากับ
16,797,000 กิโลกรัม สารป้องกันและกาจัดโรคพืช 6,972,000 กิโลกรัม ปริมาณนาเข้าสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ทุกชนิดเท่ากับ 134,377,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 19,357 ล้านบาท ดังแสดงในตาราง
ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2553 -2557
หน่วย : ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ปี

สารเคมี
สารกาจัดวัชพืช สารกาจัดแมลง สารป้องกันและ
(Herbicide) (Insecticide) กาจัดโรคพืช
(Fungicide)

อื่นๆ

รวม

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ

มูลค่า

2553 68,825 11,487 25,332 4,577 11,255

2,537

4,497 580 109,908

19,182

2554 97,957 9,338 24,680 3,972 10,367

2,968

4,590 537 137,594

16,816

2555 80,278 8,845 23,417 4,670 9,671

3,860

4,332 550 117,698

17,924

2556 112,177 11,480 34,672 5,938 12,179

3,875

5,355 751 164,383

22,044

2557 106,860 11,294 16,797 3,686 6,972

3,883

3,748 494 134,377

19,357

หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกาจัดหอยและหอยทาก
สารกาจัดไร สารกาจัดหนูและสารกาจัดไส้เดือนฝอย

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.2 อัตราป่วยจากพิษสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ข้อมูลการเจ็บปวยดวยโรคพิษสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ใชขอมูลจากระบบรายงานผู ป วยนอก43 แฟม
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรหัส ICD - 10 สาหรับอาการบาดเจ็บการ
ไดรับสารพิษและการเจ็บปวยที่เปนผลจากพิษของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช (Toxic effect of pesticides)
มีดังต่อไปนี้
T 60.0 ออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต (Organophosphate and carbamate insecticides)
T 60.1 ยาฆาแมลงกลุมที่มีสารประกอบฮาโลเจน (Halogenated insecticides)
T 60.2 ยาฆาแมลงชนิดอื่นๆ (Other insecticides)
T 60.3 ยาฆาหญาและยาฆาเชื้อรา (Herbicide and fungicides)
T 60.4 ยาฆาหนู(Rodenticides)
T 60.8 สารกาจัดศัตรูพืชและสัตวอื่นๆ (Other pesticides)
T 60.9 สารกาจัดศัตรูพืชและสัตวอื่นๆ ที่ไมระบุรายละเอียด (Other pesticides - Not specified)
ในปี พ.ศ. 2557 อัตราผู้ป่วยนอกโรคพิษสารเคมีกาจัดศัตูพืช(รวมทุกรหัส) เท่ากับ 12.25 ต่อ
ประชากร 100,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รายละเอียดดังตาราง

2.3 ข้อมูลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร
ผลการตรวจคัดกรองความเสี่ ย งจากการสั มผั ส สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ด้ว ยกระดาษทดสอบโคลี น
เอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) ในกลุ่มเกษตรกรที่พบว่าเสี่ยงและ/ไม่ปลอดภัย ต่อพิษ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช พ.ศ. 2554 – 2558 รายละเอียดดังตาราง
จานวน
ได้รับการตรวจคัด
ผลเสี่ยงและ/หรือไม่ ร้อยละผลเสี่ยงและ/
จังหวัดที่รายงาน
กรอง (คน)
ปลอดภัย(คน)
หรือไม่ปลอดภัย
2554
74
533,524
173,243
32.47
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
หมายเหตุ: กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) ใช้สาหรับทดสอบ
ปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่มีหน้าที่ในการทาลายสาร acetylcholine เมื่อ
ร่างกายได้รับสารเคมีกลุ่มออร์แกนโนฟอสฟอรัสหรือสารคาร์บาเมตบางตัวเท่านั้น

ปี พ.ศ.

3. สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพ
3.1 ประเภทของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
1. สารเคมีกาจัดแมลง (Insecticide)
สารเคมีกาจัดแมลงเป็นสารเคมีการเกษตรที่มีจานวนชนิดมากที่สุดสารเคมีกาจัดแมลงแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามชนิดของสารเคมีได้ 4 ประเภท คือ
1.1 กลุ่มออร์ กาโนคลอรี น (Organochlorine) ซึ่งเป็นกลุ่ มของสารเคมีที่มีคลอรีนเป็น
องค์ประกอบ สารเคมีกาจัดแมลงในกลุ่มนี้ที่นิ ยมใช้กันมาก เช่น ดีดีที (DDT) ดีลดริน (Dieldrin) ออ
ลดริน (Aldrin) ท็อกซาฟีน (Toxaphene) คลอเดน(Chlordane) และลินเดน (Lindane) เป็นต้น

1.2 กลุ่ ม ออร์ ก าโนฟอสเฟต (Organophosphate)
ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ฟ อสฟอรั ส เป็ น
องค์ประกอบ เช่น มาลาไธออน (Malathion) และ เฟนนิโตรไธออน (Fenitrothion) เป็นต้น
1.3 กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate) ซึ่งมีคาร์บาริลเป็นองค์ประกอบสาคัญ เช่น คาร์บาริล
(Carbaryl) คาร์โบฟูแรน (Carbofuran) และเมโทมิล (Methomyl) เป็นต้น
1.4 กลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyrethroid) เป็นสารเคมีกลุ่มที่สังเคราะห์ขึ้นโดยมีความสัมพันธ์ตาม
โครงสร้ า งของไพรี ท ริ น ซึ่ ง เป็ น สารธรรมชาติ ที่ ส กั ด ได้ จ ากพื ช ไพรี ท รั ม เช่ น เดลตาเมธริ น
(Deltamethrin) เพอร์เมธริน (Permethrin) เรสเมธริน (Resmethrin) และไบโอเรสเมธริน
(Bioresmethrin) เป็นต้น
2. สารป้องกันกาจัดวัชพืช (Herbicide)
สารเคมีกาจัดวัชพืชแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ จาแนกตามการเลือกทาลายเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1 สารชนิดเลือกทาลาย (Selective herbicide) โดยทาลายเฉพาะวัชพืช แต่ไม่เป็น
อันตรายต่อพืชที่ปลูก เช่น 2,4-D กาจัดวัชพืชใบกว้างโดยไม่เป็นพิษต่อต้นข้าวที่เป็นพืชใบแคบ เป็น
ต้น
2.2 สารชนิดไม่เลือกทาลาย (Non-selective herbicide) ทาลายวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง
หรื อ กก แนะน าให้ ใ ช้ ก าจั ด วั ช พื ช ในที่ ที่ ไ ม่มี ก ารปลู ก พื ช หรือ ถ้ า จะพ่ น ในที่ ที่มี พื ช ขึ้ น อยู่ ห รื อ อยู่
ใกล้เคียง ต้องพ่นอย่างระมัดระวัง เช่น พาราควอท (Paraquat) ไกลโฟเสท (Glyphosate) เป็นต้น
3.สารกาจัดเชื้อรา (Fungicide)
มีอยู่หลายกลุ่ม บางชนิดมีพิษน้อย แต่บางชนิดมีพิษมาก เช่น
3.1 กลุ่ม Dimethey Dithiocarbamates เช่น ไซแรม (Ziram) เฟอแบม (Ferbam) ไธ
แรม(Thiram) เป็นต้น มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Acetaldehyde dehydrogenase เกิด Antabuse
Effect ในคนที่ดื่มสุราร่วมด้วย
3.2 กลุม่ Ethylenebisdithiocarbamates เช่น มาแนบ (Maneb) แมนโคแซบ
(Mancozeb) ไซแนบ (Zineb) เป็นต้น กลุ่มนี้จะถูก Metabolize เป็น Ethylene thiourea ซึง่
เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์
3.3 กลุ่ม Methyl Mercury ดูดซึมได้ดีทางผิวหนังและมีพิษต่อระบบประสาท
3.4 กลุ่ม Hexachlorobenzene ยับยั้งเอนไซม์ Uroporphyrinogen Decarboxylase มี
พิษต่อตับ ผิวหนัง ข้อกระดูกอักเสบ
3.5 กลุ่ม Pentachlorophenol สัมผัสมากๆ ทาให้ไข้สูง เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว
4. สารกาจัดหนูและสัตว์แทะ (Rodenticides)
สารกาจัดหนูและสัตว์แทะที่นิยมใช้กัน ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของ
เลือด ตัวอย่างเช่น วอฟฟาริน (Warfarin) เป็นต้น

3.2 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ
1. ทางผิวหนัง สารเคมีกาจัดศัตรูพืชจะเขาสูรางกายผานทางผิวหนังโดยตรง เชน ก่อนฉีดพ่น สัมผัสได้
จากการผสมสารโดยไม่ใช้ถุงมือ ขณะฉีดพ่นสัมผัสจากการถูกละอองสารและเสื้อผ าที่เปยกชุ มดวยสารเคมี
กาจัดศัตรูพืช หลังฉีดพ่นสามารถสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีสารปนเปื้อนอยู่
โดยไม่ใส่ถุงมือ เป็นต้น
2. ทางการหายใจ เกษตรกรที่ฉีดพนสารเคมีกาจัดศัตรูพืช หรือผู คนที่อยูใกลกับพื้นที่ฉีดพนจะไดรับ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชผานทางการหายใจได
3. ทางปาก เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ เช่น การใช้มือที่ปนเปื้ อนสารเคมีหยิบจับอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่
ปนเปื้อนสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเข้าไป เป็นต้น หรือ การกิน ดื่มโดยเจตนา
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. พิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงในทันทีหลังจากที่มีการสัมผัสสารเคมี
กาจัดศัตรูพืช เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเกร็ง กระตุก ท้องร่วง หายใจติดขัด ตา
พร่า แสบตา เป็นต้น
2. พิษเรื้อรัง (Chronic Toxicity) เกิดจากการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเป็นเวลานานและเกิดพิษ
สะสมจนก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาต่อสุขภาพ เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังต่างๆ การ
เป็นหมัน การพิการของทารกแรกเกิด การสูญเสียการได้ยิน การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น
3.3 ความเป็นพิษสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ความเป็นพิษสารเคมีกาจัดศัตรูพืช จาแนกตามชนิดของสารเคมีที่สาคัญ มีดังนี้
สารออร์กาโนฟอสเฟต มีฤทธิ์ขัดขวางการทางานของระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาท
รอบนอก โดยจะจับกับตัวเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ซึ่งมีหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทหยุดการทางาน ผลการจับ
ตัวกับเอ็นไซม์ทาให้ปริมาณของเอ็นไซม์ ลดลง และมีผลต่อกล้ามเนื้อต่าง ๆ ต่อมต่าง ๆและกล้ามเนื้อเรียบซึ่ง
ควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ในการทางานมากกว่าปกติ เนื่องจากปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสมีไม่มากพอที่จะ
หยุ ดการทางาน พบอาการ ม่านตาหรี่ หายใจล าบาก เวียนศีรษะ อาเจียน มื อสั่น เดินโซเซ ชัก หมดสติ
ระบบกล้ามเนื้อพบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ตะคริว ที่กล้ามเนื้อ ต่อมต่าง ๆ ต่อมน้าลายขับน้าลายออกมา
มาก ต่อมเหงื่อขับเหงื่อออกมามาก
ส า ร ค า ร์ บ า เ ม ต ส า ร ใ น ก ลุ่ ม นี้ มี ก า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ ส า ร อ อ ร์ ก า โ น ฟ อ ส เ ฟ ต
แต่ ค วามเป็ น พิ ษน้ อ ยกว่ า อาการที่ เ กิ ด ขึ้น เหมื อนกั บ การได้ รั บ สารออร์ กาโนฟอสเฟต ยกเว้ น อาการชั ก
ไม่รู้สึกตัวเกิดขึ้นน้อย

สารออร์กาโนคลอรีน สารกลุ่มนี้ถูกดูดซึมที่ผิวหนัง เมื่อได้รับมาก ๆจะทาให้ระบบประสาทส่วนกลาง
ถูกขัดขวาง พบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เวียน ศีรษะ ปวดศีรษะ
สารไพรีทรอยด์ เป็นสารที่มีความไวทางชีวภาพสูง และใช้แบบเจือจาง สารกลุ่มนี้ถูกกาจัดออกจาก
ร่างกาย ไม่ถูกสะสมอยู่ ในร่างกาย พบอาการชา หายใจเร็วตื้น เจ็บคอ คอแห้ ง แสบจมูก คันตามผิว หนัง
ท้องเสีย น้าลายไหลมาก หนังตากระตุก เดินโซเซ
สารกาจัดวัชพืช เช่น สารพาราควอท ที่ออกฤทธิ์เร็วและจะเสื่อมฤทธิ์ทันทีเมื่อตกถึงพื้นดิน สารนี้
ละลายน้าและแอลกอฮอล์ได้ดี ไม่มีสี มีกลิ่นอ่อน ๆ คล้ายกลิ่นแอมโมเนีย สารนี้มีพิษต่อผิวหนัง และเยื่อเมือก
พบอาการผิวหนังแห้งแตก ผื่นแดง เป็นแผล เล็บซีดขาว เล็บเปราะ ระบบหายใจ พบอาการไอ เลือดกาเดา
ไหล เจ็บคอ หากรับประทานเข้าไปทาให้เกิดพังผืดที่ปอด การหายใจล้มเหลว
สารเคมีก าจั ด หนู เช่น ซิง ค์ฟอสไฟต์ มีค วามเป็น พิษมากเมื่อถู กน้าและกรดในกระเพาะอาหาร
เกิดปฏิกิริยาได้ก๊าซพิษฟอสฟีน ทาลายเซลล์กระเพาะอาหาร ตับ ไต การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทาให้มีน้าคั่งใน
ปอด ปวดศีรษะ หายใจขัด ความดันโลหิตสูง อาจทาให้เสียชีวิตภายในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง
สารไธโอคาร์บาเมต เป็นสารกลุ่มรักษาโรคพืช ลักษณะอาการเกิดขึ้นมีลักษณะเหมือนไพรีทรอยด์
ทางเดินหายใจพบอาการ คอแห้ง แสบจมูก ไอ ตาพบอาการเคืองตา ตาแดง ผิวหนัง พบอาการคันผิวหนัง มี
จุดขาวที่ผิวหนัง ผื่นแดง

4. นโยบาย มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และโครงการของกรมควบคุมโรคในการดูแลในการดูแล
สุขภาพกลุ่มเกษตรกร
กรมควบคุมโรคได้ให้ความสาคัญต่อการดูแลสุขภาพเกษตรกร เนื่องจากเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ
กลุ่มใหญ่ของประเทศ เป็นกลุ่มแรงงานที่สาคัญและมีปัญหาในด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตรสูง ดังนั้น
กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมีการเฝ้าระวังสุขภาพของ
เกษตรกร โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเกษตรกรที่มีการใช้สารกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ
คาร์บาเมตด้วยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) เพื่อตรวจหาระดับ

เอ็นไซม์คลอรีนเอสเตอเรสในร่างกายของผู้สัมผัสสารเคมี โดยมอบให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิตและ
จาหน่าย มีการขยายงานให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาไปใช้ในการตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่เกษตรกร มี
การรายงานผลการดาเนินงานจากจังหวัดส่งรายงานเข้ามาให้สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ในปี พ.ศ. 2554 กรมควบคุมโรคได้ดาเนินการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างกรมวิชาการ 4 กรมของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และ
กรมสุขภาพจิต สนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
ดาเนินการดูแลสุขภาพเกษตรกร ภายใต้โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กาย
จิตผ่องใส มีกิจกรรมที่สาคัญๆได้แก่ การประเมินความเสี่ยงในการทางานอย่างง่ายโดยการใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับประวัติการทางานการสั มผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช (แบบนบก.1) การตรวจคัดกรองสุขภาพโดยการ
เจาะเลือดทดสอบระดับ Cholinesterase ให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งคุกคามสุขภาพด้านสารเคมีที่ใช้ในกาจัด
แมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตหรือกลุ่มคาร์บาเมต หากพบว่าเกษตรกรมีระดับเอนไซม์คลอรีนเอสเตอเรสต่า
จะมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยให้ เกษตรกรเข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นคือ ให้นารางจืดไปต้มดื่ม
รับประทานอย่างน้อย 7 วัน ไม่เกิน 30 วัน พร้อมให้คาแนะนาการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยรวมถึงการให้
คาปรึกษาทางสุขภาพจิตไปด้วย จากนั้นให้ตรวจคัดกรองสุขภาพด้วยการเจาะเลือดหาระดับ Cholinesterase
ซ้าว่าปลอดภัยหรือไม่ หากพบว่าระดับ Cholinesterase ยังเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ควรแนะนาให้หยุดการ
สัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและปรับเปลี่ยนการทาเกษตรกรรมแบบเกษตรทางเลือก
ปี พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรคโดยสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนารูปแบบ
จัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร เพื่อดูแลสุขภาพเกษตรกรแบบครบวงจรและต่อเนื่อง ดาเนินการนาร่องใน
พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ และอุทัยธานีมีอาเภอเข้าร่วมโครงการฯจานวน 11 อาเภอและมีรพ.
สต.เข้าร่วมดาเนินงานจานวน 18 แห่ง
ปี พ.ศ. 2556 กรมควบคุมโรคจึงมีนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในและนานาชาติ ให้สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 สนับสนุนเครือข่ายระดับจังหวัด โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมี การดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย ให้แก่กลุ่มแรงงานในชุมชนโดยใน
ระยะแรกให้เริ่มที่กลุ่มเกษตรกร สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งเป้าหมายให้รพ.สต.มี
การดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย ให้แก่กลุ่มแรงงานในชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 76 แห่ง และมีรพ.
สต.เข้าร่วมดาเนินงานจานวน 1,092 แห่ง ซึ่งเกินเป้าหมายที่กาหนดไว้
ปี พ.ศ. 2557 ส านั กโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ งแวดล้ อมได้ตั้ งเป้าหมายให้ รพ.สต.มี การ
ดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย ให้แก่กลุ่มแรงงานในชุมชน ร้อยละ 10 ของจานวนรพ.สต.ในแต่ละจังหวัด
และมีรพ.สต.เข้าร่วมดาเนินงานจานวน 1,841 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 18 ของจานวน รพ.สต. ทั้งประเทศ
ปี พ.ศ. 2558 สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้ มี การดาเนินงานจัดบริการอาชีวอ
นามัยให้ แก่กลุ่มแรงงานในชุมชน ร้ อยละ 20 ของจานวนรพ.สต.ในแต่ล ะจังหวัด และมี รพ.สต.เข้าร่ว ม
ดาเนินงานจานวน 3,333 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 33.04 ของจานวน รพ.สต. ทั้งประเทศ

ปี พ.ศ. 2559 ส านั ก โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่ งแวดล้ อมได้ตั้ง เป้าหมายให้ รพ.สต.มี การ
ด าเนิ น งานจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม แรงงานในชุ ม ชนโดยภาพรวมการจั ด บริ ก ารทั้ ง ประเทศ
ตั้งเป้าหมายเป็นร้อยละ 40 ของจานวน รพ.สต. ทั้งประเทศ
การดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย ให้แก่กลุ่มแรงงานในชุมชน (คลินิกสุขภาพเกษตรกร)เป็นการ
ส่งเสริ มให้ห น่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้แก่
เกษตรกรและแรงงานอื่น ๆในชุมชน โดยมีการดาเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ สนับสนุนให้มีการรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่ เพื่อวางแผนการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และ
อาศัยการมีส่นร่วมของประชาชน
การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ การซักประวัติการเจ็บป่วย
จากทางาน การประเมินความเสี่ยงและตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยง การวินิจฉัยโรคจากการทางาน
เบื้องต้น การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ การบันทึกข้อมูล รายงานโรคและจัดเก็บข้อมูลตามระบบ
ของหน่วยบริการ การให้คาปรึกษา การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุ ก มีกิจกรรมหลัก เช่น สารวจสภาพแวดล้อมในการทางาน
การประเมินความเสี่ยงในการทางาน การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัย(อส.อช.)
หรื อ อสม. การสอบสวนโรคและภัย จากการประกอบอาชีพในพื้นที่ ในกรณีที่มีการป่ว ยด้วยโรคจากการ
ประกอบอาชีพหรือในรายที่สงสัยแต่มีข้อมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรคไม่เพียงพอ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยจากการประกอบอาชีพ
นอกจากการการจัดบริการอาชีวอนามัยอาชีวอนามัยแล้วยัง การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง และสนับสนุนเชิงสังคมในการบริโภคพืช ผักผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมกันในชุมชน เพื่อลด ละ เลิกการใช้สารเคมี เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกษตรตาบล โรงเรียน เป็นต้น

5.การดูแลสุขภาพสาหรับเกษตรกร
1. การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
การเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีเพื่อกาจัดศัตรูพืชไม่เพียงส่งผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรเฉพาะ
เพียงกลุ่มเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้บริโภคอีกด้วย รวมถึงสารเคมีทางการเกษตรนอกจากจะปนเปื้อน
ในพืช ผัก ผลไม้ แล้วยังเกิดการสะสมในสิ่งแวดล้อม เช่น น้า ดิน บรรยากาศ

การเจ็บป่วยที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืชจึงจาเป็นจะต้องได้รับการดาเนินการควบคุม
แก้ไข เพื่อที่ล ดจานวนผู้ป่วยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยความร่ว มมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
เกษตรกรเองต้อง ซึ่งต้อง ลด ละ เลิกการใช้ส ารเคมี หากหลีกเลี่ยงได้ให้ ใช้วิธีเกษตรแผนใหม่หรือเกษตร
อิน ทรี ย์ เน้ น การใช้ ส ารชี ว ภาพ ลดปริ ม าณการใช้ ส ารเคมี หากมี ความจาเป็นที่ ต้องใช้ส ารเคมี อยู่ ควรมี
พฤติกรรมที่ปลอดภัย ด้วยการ “อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง”
 อ่าน : ให้เกษตรกรอ่านฉลากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ก่อนใช้และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
 ใส่ : ใส่อุปกรณ์เครื่องมือป้องกันอันตรายจากสารเคมีขณะทางาน เช่น เสื้อผ้ามิดชิดรัดกุม
หน้ากาก ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น
 ถอด : ถอดชุดและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ขณะฉีดพ่น หรือทางาน แยกซักจากเสื้อผ้าอื่นๆแล้วรีบ
อาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
 ทิ้ง : ทิ้งผลิตภัณฑ์บรรจุสารเคมีกาจัดศัตรูพืชให้ถูกต้อง คัดแยกออกจากขยะทั่วไป ให้อยู่ใน
กลุ่มขยะอันตราย ทิ้งให้ห่างไกลจากแหล่งน้า ป้องกันการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ขอให้เกษตรกรพึงตระหนักว่า การใช้สารเคมีทาให้เสียสองต่อ กล่าวคือนอกจากจะเสียเงินในการซื้อ
สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ในอนาคตต้องนาเงินที่ได้นั้นมารักษาสุขภาพที่เสียไปจากสารเคมี เสียทั้ง
สุขภาพ เสียเงิน เสียเวลา ได้ไม่คุ้มเสีย ดังนั้นขอเชิญชวนให้เกษตรกรทุกท่าน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
2. การป้องกันอันตรายจากอันตรายในการทางานด้านอื่นๆ
1) การบาดเจ็บกล้ามเนื้อและข้อ
การบาดเจ็บกล้ามเนื้อเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป เช่น ออกแรงยกลาก เข็น ของที่มีน้าหนัก
มากๆ หรือทางานอยู่ในท่าซ้า ตลอด ทั้งวัน ทาให้กล้ามเนื้อเกิดการอักเสบ ปวด บวม การเคลื่อนไหวผิดปกติ
วิธีการป้องกัน
1. ไม่ควรออกแรงยกพลัก เข็น ลาก ทูน เกินกาลัง ถ้าเป็นสิ่งของที่มีน้าหนักมากต้องใช้เครื่องมือหรือ
คนอื่นๆช่วย
2. ยกของด้วยท่าทางที่ถูกต้อง ย่อตัวลง ให้ สิ่งของนั้นแนบชิดลาตัวใช้กาลังของขาดันตัวขึ้น ไม่ก้มงอ
หลังขณะยกของ
3. ทากายบริหารในท่าต่างๆ เพื่อให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่น ลด ความเมื่อยล้าได้
4. ควรเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อต้องทางานท่าหนึ่งท่าใดนานๆ เช่น ยืนนานๆ ก็นั่งพัก นั่งยองๆ นานๆ ก็ลุก
ยืนเดินไปมาบ้าง เป็นต้น
3) โรคติดเชื้อ สัตว์/แมลงมีพิษ

การทาการเพาะปลูกนอกจากท่านจะเสี่ยงต่อสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ต่อ แตน แล้วบางครั้ง
หากท่านต้องทางานในที่ที่มีน้าขัง ท่านอาจต้องเสี่ยงต่อโรคฉี่หนู ซึ่งทาให้เกิดอาการไข้ หนาวสั่นปวดศีรษะ
อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่อง ตาเหลือง ตัวเหลือง หากมีอาการดัง กล่าวต้องรีบพบแพทย์
เพื่อรับการรักษาทันที
นอกจากนี้การเกิดบาดแผลขณะทางาน เช่น ถูกตะปูตา กิ่งไม้ แหลมคม ทิ่มตา ฯลฯ ทาให้ เกิดบาดแผล
สกปรกก็เป็นสาเหตุทาให้ เกิดโรคบาดทะยักได้ โดยจะมี อาการเสียวที่บาดแผล ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อกระตุก
อ้าปากไม่ ได้ อาการกระตุกจะมากขึ้นถ้ามี เสียงดังหรือแสงสว่างมากระตุ้นและอาจเสียชีวิตได้
วิธีการป้องกัน
1. สวมรองเท้ายางหุ้มส้นเพื่อป้องกันของแหลมคม เช่น เศษแก้ว กิ่งไม้แข็งๆ ทิ่มตาจนเกิดบาดแผล
และป้องกันสัตว์ เช่น งู หรือสัตว์มีพิษอื่นๆ กัด
2. เมื่อเกิดบาดแผล ต้องล้างแผลทาความสะอาด โดยเฉพาะแผลจากของแหลมทิ่มตาและควรได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักทันที
3. หากที่บาดแผลที่เท้าไม่ควรเดินหรือย่าน้าเท้าเปล่า หากจาเป็น ควรสวมรองเท้าให้มิดชิด
3) ความร้อน
อันตรายจากความร้อนอาจทาให้ เกิดอาการหน้ามืดคลื่นไส้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เป็นตะคริว เป็นลม
หรืออาจเกิดอาการผิดปกติที่ผิวหนัง เช่น ผื่น ตุ่มแดงๆ เกิ ดอาการเหนื่อยล้าและแสงแดดอาจเป็นสาเหตุของ
ต้อกระจก มะเร็งที่ผิวหนังได้ หากทางานกลางแดดเป็นเวลานานๆ
วิธีการป้องกัน
1. การสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตร้าไวโอเลท ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของมะเร็งผิวหนัง
2. การสวมหมวกปีกกว้างป้องกันแสงจะส่องเข้าดวงตาโดยตรง ซึ่งเป็น สาเหตุของโรคต้อกระจก เพื่อ
ป้องกันสาเหตุของต้อกระจก
3. ดื่มน้าให้เพียงพอ และจัดเตรียมน้าดื่มให้ เพียงพอตลอดระยะเวลาทางาน
4. เมื่อเกิดอาการผิดปกติ เช่น หน้ามืดเวียนศีรษะ ฯลฯ ควรพักในที่ร่มทันที
4) เสียงดังและความสั่นสะเทือน
การทางานกับเครื่องมือเครื่องจักรกลที่มี เสียงดังนานๆ อาจทาให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ ยินทาให้
เกิดอาการสูญเสียการได้ ยินแบบชั่วคราว ซึ่งอาการจะกลับเป็นปกติได้แต่หากทางานในที่ที่มี เสียงดังเป็น
เวลานาน โดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันจะทาให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรซึ่งไม่สามารถรักษาได้
การทางานกับเครื่องจักรที่มี ความสั่นสะเทือนนานๆ เช่ นขับรถยนต์ รถแทรกเตอร์ จะทาให้ ร่างกายเกิด
อาการเมื่อยล้า เช่นแขน ขา หรือเกิดอาการปวดเหมือนมี เข็มแทงในกล้ามเนื้อ เกิดการอักเสบของกระดูกเส้น
เอ็นและข้อต่อต่างๆ

วิธีการป้องกัน
1. หลีกเลี่ยงการทางานกับเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือที่มีเสียงดังหรือมีความสั่นสะเทือนเป็น
เวลานานๆ
2. หากจาเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่อุดหู
3. ลดระยะเวลาการทางานกับเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือที่มีเสียงดังหรือมีความสั่นสะเทือน
5) อุบัติเหตุ
เนื่องจากการทางานเพาะปลูกต้องใช้ เครื่องยนต์ เครื่องจักร ของมีคมต่างๆ ในการทางาน เช่น การดาย
หญ้าเพื่อกาจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตัด การสับ เป็นต้น นอกจากของมีคมแล้วเกษตรกรที่ต้อง
ทางานในที่สูง เพื่อเก็บเกี่ยว ผลผลิตต่างๆ จากปัจจัยเหล่านี้เกษตรกรจึงมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทางานได้
วิธีการป้องกัน
1. ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชนิดของงาน
2. หมั่นศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรชารุด และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
4. จัดวางสิ่งของต่างๆให้ เป็นระเบียบไม่ เกะกะกีดขวางจนเกิดอันตราย
5. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ
6. เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องทางานในที่สูง

6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพ ภาคเกษตรกรรม (สาหรับ Download)
6.1 แบบประเมินความเสี่ยงในการทางานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช (นบก.1-56)
6.2 แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
6.3 ตัวอย่าง แบบซักประวัติเพื่อการคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น
6.4 เกณฑ์การประเมินการจัดบริการให้กับแรงงานในชุมชน (คลินิกสุขภาพเกษตรกร) สาหรับหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ (เกณฑ์ 11 ข้อ)
6.5 แบบรายงานการดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ (OCC- นบ 01)
6.6 แบบรายงานผลการดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (OCC- นบ 02)
6.7 แบบรายงานผลการดาเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
ภาคเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2559 รายไตรมาส (สาหรับ สคร. รายงาน)

เพิ่มเติม
6.8 องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยกระดาษทดสอบ
โคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) .............link ไปสื่อคู่มือ
6.9 ข้อมูลการก่ออันตรายและการจัดการของสารกาจัดศัตรูพืชทที่ต้องเฝ้าระวัง (เมทโธมิล) .....link ไปสื่อคู่มือ
6.10 คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข:คลินิกสุขภาพเกษตรกร...... link ไปสื่อคู่มือ

