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ก
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสารกาจัดศัตรูพืช
ภาคเกษตรกรรม ตามโครงสร้างการเฝ้าระวังโรค 5 มิติของกรมควบคุมโรค และนาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
พยากรณ์โรคพิษสารกาจัดศัตรูพืช เพื่อ เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดพื้นที่เสี่ยง และวางแผนการป้องกันและ
ควบคุมโรค โดยนาข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม จาแนกตาม 5 มิติ
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลยอดขายสารเคมี เพื่อเป็นตัวแทนข้อมูลปริมาณการนาเข้าสารกาจัดศัตรูพืชและปริมาณ
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในพื้นที่ 2) ข้อมูลการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร 3) ข้อมูลอัตราป่วยด้วยพิษ
จากสารกาจัดศัตรูพืช 4) ข้อมูลการรับสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรได้จากข้อมูลการคัดกรองผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืช และ 5) ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม นามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต ราป่ ว ย โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ต ามวิ ธี ข อง Pearson Correlation Coefficient
วิเคราะห์ Multiple linear regressionโดยวิธี backward-elimination procedure
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า 1) อั ต ราป่ ว ยด้ ว ยพิ ษ จากสารก าจั ด ศั ต รู พื ช กั บ ข้ อ มู ล ยอดขายสารเคมี มี
ความสัมพันธ์ จากสมการพยากรณ์ที่ได้ พบว่า ทุกยอดขายสารเคมีที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาท ทาให้มีอัตราป่วย
เพิ่มขึ้น 0.11% หรือมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 110 คนในประชากรแสนคน สมการพยากรณ์อัตราป่วยด้วยพิษจากสาร
กาจัดศัตรูพืช เขียนได้ดังนี้
อัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช = 11.22 + 0.012 (ข้อมูลยอดขายสารเคมี)
2) นาผลการวิเคราะห์มาสะท้อนทิศทางของแผนงานควบคุมโรคหรือคลินิกบริการสุขภาพ พบว่า ควรเลือก
พื้นที่ที่จะขยายคลินิกบริการสุขภาพในพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พื้นที่ที่มีการใช้
ปริมาณสารเคมีเป็นจานวนมากเป็นลาดับแรก
ข้อจากัดของข้อมูลที่นามาใช้วิเคราะห์ในครั้งนี้คือ การนาข้อมูลผลดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคภาคเกษตรกรรม ในปี 2556 เท่านั้น มาวิเคราะห์จึงไม่สามารถเห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการเกิด
โรคได้ ข้อมูลเฝ้าระวังดังกล่าว ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลเฝ้าระวังจากปีอื่นๆ ได้ การนาสมการที่ได้
จากวิเคราะห์ จึงมีความจากัดในเรื่องของการทานายที่แม่นยา การเลือกใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโดยประเมินเป็น
ค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับจังหวัดทาให้มีอคติในการเลือกใช้ข้อมูลเฝ้าระวังดังกล่าว ส่งผลต่อการแปลผลและการ
นาไปใช้ของสมการพยากรณ์ได้
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อ
1. ข้ อ เสนอแนะเชิ งปฏิ บั ติ ก าร หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ในจั ง หวัด และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งเช่ น
สานั กงานป้องกันควบคุมโรค ควรตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกอัตราป่ว ยด้วยพิษจากสารกาจัด
ศัตรูพืช ตามรหัส ICD-10 การเลือกพื้นที่ดาเนินการจัดบริการคลินิกเกษตรกรตามผลการคัดกรองและอัตรา
ป่วยสูง และควรมีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้
สารเคมี และควรมีการพัฒนาการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสารกาจัดศัตรูพืชในระบบ Eventbased surveillance
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ควรสนับสนุนการสารวจพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการใช้สารเคมี ในภาพรวมของประเทศเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 3 ปี การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรณรงค์การลดการใช้สารเคมี ประเมินผลมาตรการ และ ระบบเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมด้านวิชาการต่างๆ เช่น การตรวจคัดกรองด้วย reactive paper , พื้นที่ best practice เป็นต้น

ข
กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งลงได้ ส านั ก โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ขอขอบคุ ณ
ดร.สพ.ญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ช่วยเหลือวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการ
วิเคราะห์ รวมถึงการให้คาปรึกษาในการดาเนินงาน ขอขอบคุณ ผู้อานวยการสานักบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่ได้สนับสนุนข้อมูลปริมาณการซื้อสารเคมีกาจัดศัตรู
ของสมาชิกบัตรสินเชื่อเกษตรกร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ผลการวิเคราะห์มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมต่อไป
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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บทนา
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้แรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ ดังข้อมูลการสารวจของ
ส านั กงานสถิ ติแห่ ง ชาติ ปี พ.ศ. 2556 มีจ านวน 16.4 ล้ า นคน คิดเป็ นร้อยละ 41.89 ของผู้ มีงานทารวม
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้กับกลุ่มเกษตรกร มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2532 โดยมีการพัฒนาเครื่องตรวจคัดกรองสุขภาพภาคสนาม คือ กระดาษคัดกรองเอ็นไซม์โคลี น
เอสเตอเรส เพื่อใช้คัดกรองสุขภาพให้แก่เกษตรกร ที่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กอโนฟอสเฟตและ
กลุ่ม คาร์บาเมต ต่อมาในปีพ.ศ. 2555 ได้มีมาตรการให้หน่วยบริการสาธารณสุขระดับตาบล หรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลและศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน จัดบริการอาชีวอนามัยให้แก่เกษตรกรใน
พื้นที่ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมให้บริการเชิงรับที่หน่วยบริการ ได้แก่การซักประวัติเกี่ยวข้องกับการ
ทางาน/การประกอบอาชีพ คัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยง วินิจฉัยโรค ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ
บันทึกข้อมูลการเจ็บ ป่วยและการให้สุขศึกษา กิจกรรมให้ บริการเชิงรุก ได้แก่ การประเมินความเสี่ ยงทาง
สุขภาพให้แก่เกษตรกร การสารวจพฤติกรรมเสี่ยงการใช้สารกาจัดศัตรูพืชของของเกษตรกร การสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหรือการปรับปรุงสภาพการทางานให้เหมาะสม การ
พัฒนาเครือข่ายในชุมชนได้แก่ อสม.ในการดูแลสุขภาพให้แก่เกษตรกร เป็นต้น
ในปี 2556 กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดการปฏิรูประบบงานของทั้งกระทรวง โดยกาหนดให้มี
ภาระความรั บผิดชอบที่สาคัญ 12 เรื่อง (National Health Authority Function) และหนึ่งในภาระหน้าที่
สาคัญคือ การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข (National Public Health Surveillance) ซึ่งจะประกอบด้วยการเฝ้า
ระวังที่สาคัญ 4 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพ การ
เฝ้าระวังด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการเฝ้าระวังการบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรคได้รับการ
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการประสานให้เกิดระบบเฝ้าระวังโรคทั้ง 4 ระบบ และยังเป็นเจ้าภาพหลักใน
ระบบที่หนึ่ง เรื่องการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ จึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพขึ้นและมอบ
ให้สานักวิชาการภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค นาโรคที่สาคัญ มาจัดทาเป็นระบบ ซึง่ ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย
ได้แก่ ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระบบเฝ้า
ระวังโรคไม่ติดต่อ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ และระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
และให้มีการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันใน 5 มิติ คือ 1) ทราบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 2) ทราบ
ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ แล้วนาไปสู่การแก้ไข 3) ทราบขนาดของปัญหาได้แก่ อัตราป่วย และอัตราตาย 4)
ตรวจจับความผิดปกติของการเกิดโรคโดยใช้การเฝ้าระวังเหตุการณ์ และ 5) ผลผลิตจากการเฝ้าระวังนาไปสู่
การตอบโต้ภาวะโรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อเหตุการณ์
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล การเฝ้ า ระวั ง โรคพิ ษ สารก าจั ด ศั ต รู พื ช ภาคเกษตรกรรม
ตามโครงสร้างการเฝ้าระวังโรค 5 มิติของกรมควบคุมโรค
2. เพื่อศึกษาปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการพยากรณ์ผลกระทบต่อเจ็บป่วยของเกษตรกร

วิธีการศึกษา
แหล่งข้อมูล ในส่วนของระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้คัดเลือกโรคจาก
การประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม เป็นกลุ่มโรคหนึ่งที่มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคและดาเนินการมานาน
หลายปี นาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินงานทั้งข้อมูลเชิงรุกและเชิงรับ นามาวิเคราะห์แบบบูรณาการเรื่อง การ
ป่วย การตาย เหตุผิดปกติ ปัจจัยต้นเหตุ พฤติกรรม และการตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค โดยเบื้องต้นได้
ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในปีพ.ศ. 2556 มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ตามโครงสร้าง 5 มิติ ของกรมควบคุมโรค
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการเฝ้าระวังกลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม
Risk
Determinants/
Behaviors
Hazard
/exposure

Prevention
Program response

1.

4.

ข้อมูลปริมาณ
การนาเข้าสารกาจัด
ศัตรูพืช ๕ กลุ่ม ๓๒
ตัว
2. ปริมาณการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ในพื้นที(่ ปัจจุบันยังไม่
มีข้อมูล)

3.

พฤติกรรม
เสี่ยงต่อการใช้สารกาจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร
(ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล)

การจัดบริการคลินิก
สุขภาพเกษตรกรผ่านเกณฑ์
พื้นฐาน

Health outcomes
Morbidity/
Event-based
Mortality
5.

อัตราป่วย ตาย แยกราย
จังหวัด
6. ผลการคัดกรองสุขภาพ

7.

เหตุการณ์ผิดปกติ เช่น มีผู้ป่วย
จานวนมากกว่าปกติที่สงสัยว่าเกิด
จากการสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืช

แหล่งข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังเชิงรุกและเชิงรับที่นามาใช้วิเคราะห์ ประกอบด้วย
1. Determinants/ Hazard ข้อมูลปัจจัยต้นเหตุ ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลด้านปริมาณการนาเข้าสารกาจัดศัตรูพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีพ.ศ. 2556
1.2 ข้อมูลปริมาณการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในพื้นที่ (ปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบ จึงยัง
ไม่มีข้อมูล) สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนาข้อมูลการซื้อสารเคมีทางการเกษตรผ่านบัตร
สินเชื่อเกษตรกร มาเป็นตัวแทนของข้อมูลการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
1.3 พื้นที่เกษตรกรรม (ไร่) ในปี พ.ศ. 2556 แยกรายจังหวัด ได้จากสามะโนการเกษตร พ.ศ.
2556 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
2. Behaviors/exposure แหล่งข้อมูล ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารกาจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร
3. ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ได้แก่
3.1 การป่วย ตาย จากการวินิจฉัยโรคของหน่วยบริการสุขภาพ จาก 43 แฟ้ม โดยต้องพิจารณา
รหัส T 60.0 – T60.9 ร่วมกับการลงรหัส External causes of injuries เช่น X48 (การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ
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จากสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์) X68 (การตั้งใจทาร้ายตนเองด้วยพิษจากสารเคมีและสารพิษอื่นและที่ไม่ระบุ
รายละเอียด) และY96 (ภาวะที่เกี่ยวกับการทางาน) โดยใช้ ICD-10 ได้ดังนี้
1) พิษจากสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต (T60.0)
2) พิษจากสารฆ่าแมลงกลุ่มฮาร์โลเจน (T60.1)
3) พิษจากสารฆ่าแมลงอื่น (T60.2)
4) พิษจากสารฆ่าวัชพืชและรา (T60.3)
5) พิษจากสารฆ่าหนู (T60.4)
6) พิษจากสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น (T60.8)
7) พิษจากสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น ไม่ระบุรายละเอียด (T60.9)
3.2 ผลการคัดกรองสุ ขภาพใช้ ข้อมูล การเจาะเลื อ ด เพื่ อดูระดั บเอ็น ไซม์โ คลี นเอสเตอเรสของ
เกษตรกรที่สั มผั ส สารเคมี กาจั ดแมลงกลุ่ ม carbamate และกลุ่ ม organophosphate ที่ท างหน่ว ยบริก าร
สุขภาพดาเนินการคัดกรองให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ทางานสัมผัสสารเคมีข้อมูลที่ได้คือ ผลการคัดกรองเกษตรกร
เสี่ยงและไม่ปลอดภัย จาแนกรายจังหวัด
4. Program response มาตรการป้องกันควบคุมภาคเกษตรกรรม คือ ข้อมูล การจัด บริการคลิ นิ ก
สุขภาพเกษตรกรของหน่วยบริการสาธารณสุขระดับตาบล ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน
5 เหตุการณ์ผิดปกติ เช่น มีผู้ป่วยจานวนมากกว่าปกติที่สงสัยว่าเกิดจากการสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืช
ปัจจุบันยังไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
สถิติที่ใช้ในการศึกษา Multiple linear regressionโดยวิธี backward-elimination procedure
วิธีการศึกษา โดยนาข้อมูลจากทั้ง 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1) ข้อมูลยอดขายสารเคมี เพื่อเป็น
ตัวแทนข้อมูลปริมาณการนาเข้าสารกาจัดศัตรูพืชและปริมาณการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในพื้นที่ 2) ข้อมูลการ
จัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร 3) ข้อมูลอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช 4) ข้อมูลการรับสัมผัสสาร
กาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรได้จากข้อมูลการคัดกรองผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืช และ
5) ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยจาแนกข้อมูลเป็นรายจังหวัด และจัดการ
ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ นามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของ Pearson Correlation
Coefficient ระหว่างอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืชรายจังหวัดเปรียบเทียบกับข้อมูลยอดขายสารเคมี
รายจังหวัด จานวนคลินิกสุขภาพเกษตรกรผ่านเกณฑ์ประเมินระดับพื้นฐานรายจังหวัด จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
การคัดกรองที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยรายจังหวัด และพื้นที่เกษตรกรรม (ไร่) รายจังหวัด และวิเคราะห์
linear regression เพื่อหาความสัมพันธ์ของอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืชกับตัวแปรอื่นๆ ในปี พ.ศ.
2556 ด้วยวิธี Multiple linear regressionโดยวิธี backward-elimination procedure เพื่อดูว่าตัวแปรใดที่
ให้ค่า coefficient แตกต่างไปร้อยละ 10 จะถูกพิจารณาว่าน่าจะเป็นตัวแปรที่สาคัญจากนั้นใช้ Geographic
Information System (GIS) พิจารณาลักษณะการกระจายของอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช ข้อมูล
ยอดขายสารเคมี จานวนคลินิกสุขภาพเกษตรกร และพื้นที่เกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2556
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ผลการศึกษา
จังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช สูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศได้แก่ ระนอง เลย
สุโขทัย จันทบุรี และตาก จากข้อมูลอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืชเพื่อจาแนกเป็นชนิดของสารเคมี
พบว่า จังหวัดระนองมีรายงานผู้ป่วยในกลุ่มสารฆ่าแมลงสูงสุด จังหวัดเลยมีรายงานผู้ป่วยจากสารฆ่าวัชพืชและ
เชื้อราสูงสุด จังหวัดสุโขทัยมีรายงานผู้ป่วยจากสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์สูงสุด จังหวัดจันทบุรีมีรายงานผู้ป่วยจาก
สารฆ่าวัชพืชและเชื้อราสูงสุด และจังหวัดตากมีรายงานผู้ป่วยจากสารฆ่าวัชพืชและเชื้อราสูงสุด ดังแสดงใน
รูปที่ 1
รูปที่ 1 อัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืชจาแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2556

ผลการวิเคราะห์ Multiple linear regression พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราป่วยด้วยพิษจาก
สารกาจั ดศัตรูพืช เปรีย บเทียบกับ จ านวนคลินิกสุขภาพเกษตรกรผ่ านเกณฑ์ประเมินระดับพื้นฐาน จานวน
เกษตรกรที่ได้รับการคัดกรองที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย และพื้นที่เกษตรกรรม (ไร่) (รูปที่2) แต่พบว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับ ข้อมูลยอดขายสารเคมี ดังนั้นตัวพยากรณ์ที่อาจจะสามารถพยากรณ์
อัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช คือ ข้อมูลยอดขายสารเคมีรายจังหวัด พบว่าข้อมูลยอดขายสารเคมี
ส่งผลทางบวกต่ออัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช มีค่าเท่ากับ 0.012 โดยที่ตัวพยากรณ์ข้อมูลยอดขาย
สารเคมีสามารถพยากรณ์อัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืชได้ร้อยละ 20.0 ดังแสดงตารางที่ 2
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รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวัง 5 มิติ

ตารางที่ 2 การพยากรณ์ที่ส่งผลต่ออัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืชโดย
วิธี Multiple linear regression
ตัวพยากรณ์
ข้อมูลยอดขายสารเคมี
ค่าคงที่

Coefficient Standard Error
0.012
0.004
11.22
1.949
2
r = 0.20

F-test
8.0679
35.7532

P-Value
0.006
<0.0001

สมการพยากรณ์อัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช เขียนได้ดังนี้
อัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช = 11.22 + 0.012 (ข้อมูลยอดขายสารเคมี)
จากการวิเคราะห์ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า อัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช กับข้อมูล
ยอดขายสารเคมี มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ระดับต่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value=0.006)
เมื่อพิจารณาข้อมูลการของอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืชกับข้อมูลยอดขายสารเคมี พบว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลยอดขายสารเคมีและอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช ปี 2556

เมื่อพิจารณาการกระจายข้อมูลของอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืชกับข้อมูลยอดขายสารเคมี
เชิงพื้นที่ พบว่า ข้อมูลยอดขายสารเคมีส่วนใหญ่กระจายในเขตภาคกลางตอนบน ส่วนอัตราป่วยด้วยพิษจาก
สารกาจัดศัตรูพืชสูงในเขตภาคกลางตอนบนมีบางจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 4
รูปที่ 4 ข้อมูลยอดขายสารเคมีและอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืชกระจายรายจังหวัด ปี 2556
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วิจารณ์และสรุปผล
การจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกรเป็นแผนงานควบคุมโรคหรือ Program Response ซึ่งแผนงาน
ควบคุมโรคที่ดีนั้น มักจะถูกจัดตั้งขึ้นตามพื้นที่เสี่ยงหรือประชากรกลุ่มเสี่ยง แต่จากการหาความสัมพันธ์ของ
อัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช กับตัวแปรต่างๆ นั้น ไม่พบความสอดคล้องของพื้นที่ที่มีการจัดบริการ
คลินิกสุขภาพเกษตรกรกับพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงๆ หรือปัจจัยเสี่ยงสูง เช่น พื้นที่ที่มียอดขายสารเคมีเป็นจานวน
มาก แต่เมื่อพิจารณาลักษณะการกระจายทางพื้นที่กลับพบว่า สถานที่ที่มีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร
นั้ น มีแ นวโน้ มสั ม พัน ธ์ กับ ขนาดพื้ น ที่ เ กษตรกรรมในจัง หวัด นั้ นๆ มากกว่ า กล่ า วคื อ ถ้ า จัง หวัด ใดมี พื้ น ที่
เกษตรกรรมเป็นบริเวณกว้าง จั งหวัดนั้นจะมีการจัดทาแผนงานควบคุมโรค คือ การจัดบริการคลินิกสุขภาพ
เกษตรกรมากกว่าจังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดเล็กกว่า
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเฝ้าระวังที่รวบรวมโดยสานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พบว่า อัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืชไม่ได้มีความสัมพันธ์กับขนาด
พื้นที่เกษตรกรรม แต่มีความสัมพันธ์กับปริมาณยอดขายสารเคมี ถ้าพื้นที่ใดที่มียอดขายสารเคมีเป็นปริมาณ
มาก พื้นที่นั้นจะมีอัตราป่วยที่สูงขึ้นไปด้วย เมื่อพิจารณาจากสมการพยากรณ์อัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัด
ศัตรูพืช กล่าวได้ว่า ทุกยอดขายสารเคมีที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาท ทาให้มีอัตราป่วยเพิ่มขึ้น 0.11 % หรือมีผู้ป่วย
เพิ่มขึ้น 110 คนในประชากรแสนคนนั่นเอง ดังนั้น ปริมาณยอดขายสารเคมีจึงมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นปัจจัย
เสี่ยงส่งผลต่อแนวโน้มอัตราป่วยที่สูงขึ้น เพื่อให้ Program response หรือในที่นี้คือการจัดบริการคลินิกบริการ
สุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกาหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของความสาเร็จ
ของการดาเนินงานแผนงานได้อย่างแท้จริง การพิจารณาขยายคลินิกสุขภาพเกษตรกรนั้นถ้าไม่สามารถทาทั่ว
ทั้งประเทศได้ในคราวเดียว ควรจัดลาดับความสาคัญ (prioritization) ในการเลือกพื้นที่ที่จะขยายคลินิกบริการ
สุขภาพในพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พื้นที่ที่มีการใช้ปริมาณสารเคมีเป็นจานวนมาก
เป็นลาดับแรก
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า Correlation coefficient ของสมการพยากรณ์ อั ต ราป่ ว ยด้ ว ยพิ ษ จากสารก าจั ด
ศัตรูพืชมีค่าค่อนข้างต่า แสดงให้เห็นถึงข้อพึงระวังในการนาสมการพยากรณ์ไปการทานายค่าอัตราป่วยที่จะมี
ความแม่น ย าต่าและมีข้อจากัดในการประยุกต์ใช้ส มการพยากรณ์ดังกล่ าวในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งการมีข้อจากัด
ดังกล่าวนั้น ควรต้องมีการตรวจสอบค่าความถูกต้อง (validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของข้อมูล
อัตราป่วยของกลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมที่ได้จากหลายฐานข้อมูลด้วยกัน เช่น ฐานข้อมูล
ด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม ฐานข้อมูลของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และรง.506/2 ของ
สานักระบาดวิทยา ว่ามีความถูกต้อง สอดคล้องกันหรือไม่ หรือมีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยทาการประเมิน
ระบบเฝ้าระวังการได้มาของข้อมูลอัตราป่วยด้วยพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช เป็นสาคัญ นอกจากนั้นแล้ว ควร
ตรวจสอบข้อมูลยอดขายสารเคมีว่าสามารถเป็น ตัวแทนของข้อมูลปริมาณการนาเข้า สารกาจัดศัตรูพืช และ
ปริมาณการใช้สารเคมีในจังหวัดได้จริงหรือไม่
ถ้ายอดขายสารเคมีไม่สามารถสะท้อนทิศทางการใช้ปริมาณสารเคมีได้จริง ควรดาเนินการสารวจ
ปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเคมี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใน
ระบบเฝ้าระวังที่สามารถนาไปวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคจากการ
ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมได้วางแผนการดาเนินงานสารวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารกาจัดศัตรูพืช ในกลุ่มประชากรวัย
ทางานที่เป็นเกษตรกรแล้ว โดยจะมีการดาเนินงานสารวจทุก 3 ปี
ในปัจจุบันยังไม่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น มีผู้ป่วยจานวนมากกว่าปกติที่สงสัยว่าเกิด
จากการสั มผั ส สารกาจั ดศัตรู พืช ที่ร ายงานจากพื้นที่ เข้ามาในระบบ Event-based surveillance ของกรม
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ควบคุมโรคมากนั้น ทาให้การตรวจจับโรคนาไปสู่การตอบสนองต่อสถานการณ์ผิดปกติเป็นไปด้วยความไม่ท้น
การณ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการ
รายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคเกษตรกรรมให้เข้ามาในระบบมากขึ้น
ข้อจากัดประการสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้คือ การใช้ข้อมูลเฝ้าระวังเพียงแค่ปี 2556 จึง
ไม่สามารถเห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการเกิดโรคได้ ตลอดจนข้อมูลเฝ้าระวังดังกล่าว ไม่สามารถเป็นตัว
แทนที่ดีของข้อมูลเฝ้ าระวังจากปีอื่นๆ ได้ การนาสมการที่ได้จากวิเคราะห์จึงมีความจากัดในเรื่องของการ
ทานายที่แม่นยา นอกจากนั้นแล้ว การเลือกใช้ข้อมูลเฝ้าระวังโดยประเมินเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับจังหวัด
ทาให้มีอคติในการเลื อกใช้ข้อมูลเฝ้าระวังดังกล่าว ซึ่งล้วนส่งผลต่อการแปรผลและการนาไปใช้ของสมการ
พยากรณ์ได้ทั้งสิ้น
ดังนั้น การวิเคราะห์ 5 มิติระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมในครั้งนี้ จึง
เป็นเพียงแนวทางที่ทาให้เห็นคุณประโยชน์ของการบูรณาการฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค และนามาวิเคราะห์ให้รอบ
ด้าน เพื่อช่วยในการปรับปรุง หรือพัฒนาแผนงานควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนช่วยชี้ให้เห็น
ความขาดแคลนของข้อมูลเฝ้าระวังในบางมิติที่จาเป็นต้องดาเนินงานเพิ่มเติม เพื่อช่วยเติมเต็มให้ข้อมูลเฝ้าระวัง
โรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมมีความครบถ้วนครอบคลุมทั้ง 5 มิติต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด ควรตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก อัตราป่วยด้วยพิษ
จากสารกาจัดศัตรูพืช ตามรหัส ICD-10
2) หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด ควรเลือกพื้นที่ดาเนินการจัดบริการคลินิกเกษตรกรตามผลการ
คัดกรองและอัตราป่วยสูง
3) หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด ควรมีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่
รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเคมี
4) หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด ควรมีการพัฒนาการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ
สารกาจัดศัตรูพืชในระบบ Event-based surveillance
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ควรสนับสนุนการสารวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเคมี ใน
ภาพรวมของประเทศเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 3 ปี
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ควรสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมด้านวิชาการต่างๆ เช่น
การตรวจคัดกรองด้วย reactive paper , พื้นที่ best practice เป็นต้น
3). หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์การลดการใช้
สารเคมี ประเมินผลมาตรการ และ ระบบเฝ้าระวัง
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