
รวม 34,221 ราย

• สารเคมีกำจัดศัตรูพืชถูกนำมาใชทางการเกษตร
 อยางแพรหลาย และมีแนวโนมของปริมาณการใช
 สูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 
• มีความเปนอันตรายตอรางกาย ทั้งแบบพิษเฉียบพลัน
 และพิษเรื้อรัง
• พบผูปวยสูงสุดในชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
 ซึ่งเปนชวงฤดูฝน เกษตรกรมักทำการเพาะปลูก
 และมีการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปริมาณมาก 
• ป 25613 ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม พบมีผลเสี่ยง
 และไมปลอดภัย รอยละ 40.99 (342,737 ราย 
 จากผูที่ไดรับการคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัส
 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 836,118 ราย)

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ในเกษตรกร 

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ในเกษตรกร 
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หมายเหตุ: 1 ขอมูลการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม (รง.506/2) 
  และขอมูลโครงสรางมาตรฐานดานสุขภาพ (43 แฟม)
  2 ระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (HDC) 2561 
  ขอมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2561 
  3 รายงานประจำป 2561 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

รอยเอ็ด 50.63 ตอแสนประชากร 

อุตรดิตถ 40.34 ตอแสนประชากร 

ลำปาง 38.28 ตอแสนประชากร 

อัตราปวยตอแสนประชากร

สถานการณการเจ็บปวย

จากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ป พ.ศ. 2544-2560
1

อัตราปวยดวยโรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

3 อันดับแรก ป พ.ศ. 2561
2 

 ผูปวยสวนใหญ

 เพศชาย อายุ 45-54 ป 

 อาชีพเกษตรกรรม 

 มีรายงานผูปวยไดรับพิษ

 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

  

 ผูเสียชีวิตทั้งหมด 49 ราย 

 เฉลี่ยปวยปละ 2,013 ราย

ปที่ 5 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2561



สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดเชื้อรา

ใชปองกัน กำจัด 
หรือขับไลศัตรูพืช และสัตว  
เชน สารกลุมออรกาโนคลอรีน 
ออรกาโนฟอสเฟต คารบาเมท 
ไพรีทรอยด ฯลฯ

ใชเพื่อทำลายหรือยับยั้ง
การเจริญเติบโตของวัชพืช
เชน พาราควอท ไกลโฟเสต
เปนตน

ใชปองกัน และฆาเชื้อรา 
เชน แคปแทน ฯลฯ

หากไดรับในปริมาณความเขมขนสูง
ทันที ทำใหเกิดพิษเฉียบพลัน 
พบอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 
รูมานตาหดเล็ก น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย
และเหง่ือออกมาก อาเจียน ปวดทอง 
ทองเสีย หัวใจอาจเตนชาหรือเร็ว 

ความดันเลือดอาจต่ำหรือสูง กลามเน้ือเปนตะคริวและออนแรง 
รวมถึงอาจมีอาการหายใจแผว บางรายอาจชัก ซึม หรือหมดสติ

อาการพิษเฉียบพลัน มักทำให
เกิดแผลในปาก เจ็บคอ กลืนลำบาก
อาเจียน ปวดทอง แสบรอนในอก 
ระยะตอมาเกิดปสสาวะออกนอย 
ไตวาย ตับอักเสบ หายใจหอบเหน่ือย 
และมีอัตราการเสียชีวิตสูงจากระบบอวัยวะหลายระบบไมทำงาน 
หากสัมผัสทางผิวหนัง ทำใหเกิดผิวหนังไหม แผลพุพอง ปวดแสบ 
ปวดรอน และเล็บเปลี่ยนสีขาวหรือเหลือง ถาเขาตาอาจเกิดแผล

ผลกระทบตอสุขภาพ ผลกระทบตอสุขภาพ

บางรายเกิดอัมพาตของ
เสนประสาทสมอง 
กรณีสัมผัสทางผิวหนัง
พบอาการผ่ืนคันแสบรอน 
ชา บริเวณท่ีสัมผัส

ท่ีกระจกตา (corneal ulcer) 
อาการพิษเร้ือรัง มักเกิดจาก
การสัมผัสทางผิวหนัง โดยมี
อาการผ่ืนคัน ผิวหนังไหม 
ตาดำอักเสบ น้ำตาไหลมาก 
บางรายมีเลือดกำเดาไหล

หากไดรับในปริมาณมาก ๆ หรือความเขมขนสูง 
ทำใหเกิดพิษเฉียบพลัน มักพบอาการ คอแหง แสบจมูก ไอ 
เคืองตา ตาแดง คันตามผิวหนัง มีจุดขาวที่ผิวหนัง และผื่นแดง

สวนใหญมีผลตอระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส อาเจียน 
ปวดทองอยางรุนแรง บางรายเกิดอาการตับอักเสบเฉียบพลัน 
และบางรายมีอาการแนนหนาอก หายใจลำบากรวมดวย

สารกำจัดหนูหรือ

สัตวกัดแทะอ�น 

ซิงคฟอสไฟด วอรฟาริน ฯลฯ

ประเภทของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และผลกระทบตอสุขภาพ

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สามารถแบงแยกออกไดหลายประเภท ดังนี้



การเขาสูรางกายของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุมผูประกอบอาชีพเกษตรกร

สารกำจัดศัตรูพืชสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง

ทางการหายใจ

สารเคมีเขาสูรางกายทางการหายใจนั้น อาจอยูในรูปฝุนผงหรือละออง
ของสารละลาย เชน หายใจเอาสารเคมีเขาไปขณะที่ทำการฉีดพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือผูคนที่อยูใกลกับพื้นที่ฉีดพนจะไดรับสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชผานทางการหายใจไดเชนกัน

- ไมควรฉีดพนในขณะลมแรง หรือฝนตก และควรยืนอยูเหนือลมเสมอ
- สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากากปองกันสารเคมี
 เปนตน

ขอควรปฏิบัติ

ทางปาก

เกิดขึ้นไดโดยบังเอิญ เชน การใชมือที่ปนเปอนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
หยิบจับอาหารหรือดื่มเขาไป เปนตน หรือการกิน ดื่มโดยเจตนา

- หามกินอาหาร น้ำ หรือสูบบุหรี่ในขณะผสมสารเคมี
- ตรวจเช็คอุปกรณการฉีดพนใหอยูในสภาพที่ดี ไมชำรุดกอนนำไปใช 
 ในกรณีที่หัวฉีดเกิดการอุดตัน หามใชปากเปาหัวฉีดพนแตใหถอดหัวฉีด
 ออกมาทำความสะอาดโดยใชการแชในน้ำหรือใชไมเขี่ยแลวลางน้ำ

ขอควรปฏิบัติ

- ควรสวมใสถุงมือ และเสื้อผาใหมิดชิด หากสารเคมีหกเปรอะเปอนรางกาย
  ใหใชน้ำสะอาดชำระลางนานอยางนอย 15 นาที รีบอาบน้ำฟอกสบู และ
 เปลี่ยนเสื้อผา

ขอควรปฏิบัติ

ทางผิวหนัง

เขาสูรางกายผานทางผิวหนังไดโดยตรง เชน กอนฉีดพน สัมผัสไดจากการ
ผสมสารโดยไมใชถุงมือ ขณะฉีดพนสัมผัสจากการถูกละอองสารเคมี และ
เสื้อผาที่เปยกชุมดวยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หลังฉีดพนสามารถสัมผัสสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชไดจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีสารปนเปอนอยูโดยไมใสถุงมือ 
เปนตน



ที่ปรึกษา       อัษฎางค รวยอาจิณ  นคร เปรมศรี
ผูเขียน        สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดลอม 
กองบรรณาธิการ   สิริลักษณ รังษีวงศ  บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ  ณฐวดี ศรีวรรณยศ  นัชนันท รองเลื่อน
ออกแบบ       ชฎาบุญ บุญสิริวรรณ
จำนวน       1,000 ฉบับ
จัดทำโดย      สำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  อาคาร 10 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
         ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท  0 2590 3805

เผยแพรทางเว็บไซตสำนักระบาดวิทยา : https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/boe          สำนักระบาดวิทยา

ACCESS ONLINE QR CODE

เกษตรกร

•  ลด ละ เลิกการใชสารเคม ีโดยการทำเกษตรอินทรีย และการใชสารชีวภาพแทนการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
• หากหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไมได เกษตรกรควรมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย ดวยการ “อาน ใส ถอด ทิ้ง” 
   อาน :   อานฉลากการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกอนใช และควรปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
   ใส :     ใสอุปกรณเครื่องมือปองกันอันตรายจากสารเคมีขณะทำงาน เชน เสื้อผามิดชิดรัดกุม สวมหนากาก ถุงมือ 
  และรองเทา เปนตน 
   ถอด :   ถอดชุด และอุปกรณทุกชิ้นที่ใชขณะฉีดพนหรือทำงาน แยกซักจากเสื้อผาอื่น ๆ แลวรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผาทันที 
   ทิ้ง :     ทิ้งผลิตภัณฑบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใหถูกตอง คัดแยกออกจากขยะทั่วไป ใหอยูในกลุมขยะอันตราย ทิ้ง 
   ใหหางไกลจากแหลงน้ำ เพื่อปองกันการปนเปอนในสิ่งแวดลอม 
•  ควรตระหนักเกี่ยวกับการใชสารเคมี ทำใหเสียสองตอ คือ เสียเงินในการซื้อสารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได 
 และยังเสียเงินที่ไดมารักษาสุขภาพที่เสียไปจากการใชสารเคมี เสียทั้งสุขภาพ เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ไดไมคุมเสีย  

หนวยงานรัฐ/เอกชน

•  สงเสริมและสรางความตระหนัก ใหกับกลุมเกษตรกรและประชาชนอยางตอเนื่อง

•  ส�อสารความเสี่ยง รณรงค ใหเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการผลิตและเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย

•  สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของเกษตรกรให ลด ละ เลิก การใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสงเสริม
 การทำเกษตรทางเลือกหรือเกษตรอินทรีย

•  การสรางแรงจูงใจในทุกภาคสวน สงเสริมการขาย และเพิ่มชองทางการจำหนาย พัฒนาการทองเที่ยว
   ที่เกื้อหนุนตอการบริโภคอาหารปลอดภัย

รวมกันทำ…ปองกันไดรวมกันทำ…ปองกันได

โรงเรียน/โรงพยาบาล 

•  สนับสนุน สงเสริมโครงการอาหารปลอดภัย เชน โรงเรียนสงเสริมใหมีการปลูกผักปลอดสารพิษ
 การสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพื่อสงเสริมและสรางรายได ใหกับเกษตรกร
 ที่ทำเกษตรอินทรียและโครงการอาหารปลอดภัยใหหญิงตั้งครรภ และแม ใหนมบุตร เปนตน


