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ค�ำน�ำ

 การประกอบอาชพีเกษตรกรรมถอืเป็นก�าลงัส�าคัญทีเ่ป็นรากฐานทางเศรษฐกจิของชาติ 

การดแูลสขุภาพเกษตรกรจงึเป็นงานส�าคญัประการหนึง่ ทัง้นีก้องโรคจากการประกอบอาชพี

และสิง่แวดล้อม ได้จดัท�าคู่มอืส�าหรบัเกษตรกรและอาสาสมคัรสาธารณสขุ เพือ่การป้องกนั

โรคพิษสารก�าจัดศัตรูพืชขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่

ความรูส้�าหรบัเกษตรกร และเพือ่ใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกรในการป้องกัน

โรคพษิสารก�าจดัศตัรูพืชอกีประการหนึง่ เนือ้หาภายในเล่ม จะประกอบด้วยความรูเ้กีย่วกบั

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เกษตรกรได้รับอันตรายจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชได้อย่างไร         

อาการทีเ่กิดขึน้จากสารเคมกี�าจัดศัตรพูชืและการเฝ้าระวงัตนเอง อปุกรณ์ป้องกนัท่ีจ�าเป็น 

การจดัการอย่างปลอดภยัเพือ่ลดความเสีย่งและป้องกนัอนัตรายจากการใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื 

 กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคูม่อืนีจ้ะมส่ีวน

ในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งผู้สนใจอื่นๆ ในการน�าไปใช้        

ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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1คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

 ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชกันมากขึ้น เพราะต้องการให้

ผลผลติของตนทีเ่พาะปลกูไว้ปราศจากโรคและแมลงมาท�าลายจนก่อให้เกดิความเสยีหาย 

สารเคมกี�าจดัศตัรูพืชทีเ่ลอืกใช้บางครัง้กไ็ม่ตรงกบัศตัรพูชืทีม่ารบกวน หรอืใช้ผสมรวมกนั

หลากหลายชนิด และที่ส�าคัญสารแต่ละชนิดที่ใช้มีความเป็นพิษร้ายแรงสูง อาจท�าให้

เกษตรกรได้รับอันตราย เกิดอาการและความเจ็บป่วยต่าง ๆ ตามมา ผู้บริโภคท่ีซ้ือ        

ผลผลิตของเกษตรกรมารับประทานก็อาจจะได้รับอันตรายตามไปด้วย นอกจากนี้การใช้

สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืมากเกนิความจ�าเป็น หรอืไม่รูจั้กวธิกีารก�าจดัหรอืท�าลายอย่างถูกต้อง 

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชนั้นก็อาจสะสมลงบนพื้นดิน แม่น�้า ล�าคลอง ส่งผลกระทบต่อ                

สิง่แวดล้อมในชมุชนของตนและบริเวณใกล้เคียงได้ ดังน้ันเกษตรกรควรทีจ่ะท�าความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ต้ังแต่การเลือกซื้อ การผสม การฉีดพ่น               

และการก�าจัดหรือท�าลายอย่างถูกต้อง

1 มำรู้จักสำรเคมี
ก�าจัดศัตรูพืชกันเถอะ

บทที่มารู�จักสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชกันเถอะ
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เกษตรกรได�รับอันตรายจากสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชได�อย�างไรบ�าง

ว�ธ�ปฎิบัติตนขณะฉีดพ�นสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช 

อุปกรณ�ป�องกันที่จำเป�นสำหรับป�องกัน
อันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

การเฝ�าระวังสุขภาพผ�านแอปพลิเคชั่น
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2 คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

 สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื หมายถงึ สาร หรอืส่วนประกอบของสาร

ที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้น หรืออาจสกัดจากธรรมชาติออกมา           

ในรปูของสารเคมทีีม่ปีระสทิธภิาพ ในการป้องกัน ควบคมุ และท�าลาย

ศัตรูพืช (แมลงและวัชพืช) ศัตรูสัตว์ (เชื้อโรค แมลง และสัตว์ที่เป็น

พาหะน�าโรค เช่นหนู แมลงสาบ เป็นต้น)

สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช คืออะไร ?

สำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทดังนี้  

1.		สารก�าจัดแมลง	

 ได้แก่ สารที่ใช้ป้องกัน ก�าจัด หรือขับไล่ศัตรูพืช   

และสัตว์ เช่น สารในกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโน

ฟอสเฟต คาร์บาเมท ไพรีทรอยด์ ฯลฯ 

2.		สารก�าจัดวัชพืช 

 ได้แก่ สารที่ใช้ท�าลายวัชพืช ที่แย่งน�้าแย่งอาหาร 

และแสงสว่างจากพืชเพาะปลกู สารกลุม่นีท้ีใ่ช้กนัแพร่หลาย   

ได้แก่ พาราควอท ฯลฯ 

3.		สารก�าจัดเชื้อรา	

 ได้แก่ สารที่ใช้ป้องกันและฆ่าเชื้อรา เช่น แคปแทน ฯลฯ 

4.	สารก�าจัดหนู	หรือสัตว์กัดแทะอื่น	ๆ 

 เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์ วอร์ฟาริน ฯลฯ



3คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

 สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมใช้ในปัจจุบัน มีอยู่มากมายหลายชนิด          

หลากหลายชื่อการค้า บางครั้งเกษตรกรใช้สารเคมีผสมรวม ๆ กันเพราะมีความเชื่อว่า         

จะได้ผลดี แต่บางครั้งก็ไม่ทราบว่าเป็นชนิดเดียวกันและยังเป็นชนิดท่ีมีความเป็นพิษสูง 

เกษตรกรจึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชมากยิ่งข้ึน                   

ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องรู้ว่าสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่ตนใช้น้ันมีความเป็นพิษอยู่ในระดับใด

โดยตรวจสอบได้จากชื่อสามัญที่ฉลากติดภาชนะที่บรรจุสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชนั้น ๆ แล้ว

น�าไปสอบถาม หรอืขอข้อมลูจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุประจ�าโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 

ระดับความเป็นพิษสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

หมายถงึ สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทีม่คีวามพษิร้ายแรงสงู

หมายถึง สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่มคีวามพิษร้ายแรง

หมายถึง สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่มคีวามพิษปานกลาง

หมายถึง สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่มคีวามพิษเล็กน้อย

หมายถึง สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่มคีวามพิษน้อยมาก

ระดับ
1 A

ระดับ
1 B

ระดับ
2

ระดับ
3

ระดับ
4



4 คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

 นอกจากนีเ้ราสามารถดรูะดบัความเป็นพษิของสารเคมไีด้จากสขีองฉลากภาชนะบรรจุ 

ได้แก่ ฉลากสีแดงแสดงถึงความเป็นพิษร้ายแรงยิ่งหรือร้ายแรง ฉลากสีเหลือง                  

แสดงถงึความเป็นพษิปานกลาง ฉลากสนี�า้เงินแสดงถงึความเป็นพษิเลก็น้อย อย่างไรกต็าม

เมื่อเกษตรกรทราบว่าสารเคมีที่ใช้อยู่มีความเป็นพิษอยู่ระดับไหน ท�าให้สามารถเลือกใช้

สารเคมีชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติในการท�าลายศัตรูพืชเหมือนกัน แต่มีความเป็นพิษต�่ากว่า

เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรเอง นอกจากการดูระดับความเป็นพิษแล้ว เกษตรกร

ควรใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่ตรงกับศัตรูพืชที่พบ หรืออาจเลือกใช้สารชีวภาพ                 

ในการก�าจัดศัตรูพืชแทนการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้แมลง เช่น ตัวห�้า ตัวเบียน            

ก�าจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี 

!



5คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

 เกษตรกรสามารถศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัสารเคมกี�าจัดศตัรพูชืได้จากฉลากตดิภาชนะบรรจุ 

ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเป็นพิษ อาการภายหลังจากการได้รับสารเคมี                  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการป้องกันอันตราย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล        

ที่ต้องใช้วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีสารเคมีหก/รด หรือ         

เปรอะเปื้อน หรือเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

1. เราต้องรกัษาฉลากทีติ่ดกบัภาชนะบรรจสุารเคมีก�าจดัศตัรพูชืให้อยูใ่นสภาพเดมิ 

มองเห็นได้ง่ายสามารถหยิบอ่านได้ทันที

2. อ่านฉลาก วิธีการใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ   

3. ปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ระบุไว้ในฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของ

สุขภาพที่ดีของตัวท่านเอง

4. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ขณะเกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชแล้วหมดสติ   

ข้อมลูในฉลากอาจช่วยให้แพทย์รกัษาท่านหรอืญาตพิีน้่องได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็   

เรื่องส�ำคัญๆ…น่ำรู้



6 คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

เกษตรกรอำจได้รับอันตรำยจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
เข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ

 การได้รับสารเคมฯี เข้าทางปากอาจเกดิขึน้

จากการท�างานที่ไม่ปลอดภัย เช่น การดูดหรือเป่า

หวัฉดีพ่น การด่ืมหรอืรบัประทานอาหารท่ีปนเป้ือน

สารเคมโีดยไม่ต้ังใจ ฯลฯ สารเคมจีะเข้าสูร่ะบบทางเดนิ

2 เกษตรกรได้รับอันตรำย
จากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

ได้อย่างไรบ้าง

!

1

อาหารไปสู่กระเพาะอาหาร ถ้ามีกากอาหารอยู่พิษอาจลดลง และขับออกจากร่างกายได้

โดยการขับถ่ายทางอุจจาระ หรือปัสสาวะ แต่ถ้ามีการดูดซึมเข้าสู่ระบบโลหิตจะเกิด

อันตรายขึน้ ซึง่อนัตรายจะขึน้กบัปริมาณของสารทีไ่ด้รบั รวมทัง้อาจมกีารสะสมในเนือ้เยือ่

ไขมันของตับ ไต หรือสมองได้ อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรปฏิบัติตามวิธีใช้อย่างแท้จริง 

โอกาสที่สารเคมีจะเข้าทางปากเกิดได้น้อยมาก

ทำงปำก

บทที่
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และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกษตรกรอาจได้รับอันตรายจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชสามารถ           
เกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ในขณะเตรียมผสมสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
 2.  ในขณะก�าลังฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
 3.  ในขณะซื้อมาจากร้านขายแล้วมาจัดเก็บไว้ที่บ้าน
 4.  ในขณะตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
 5.  ในขณะเข้าไปในแปลงเพาะปลูกภายหลังจากการฉีดพ่น
 6.  ในขณะที่ก�าลังท�าความสะอาดสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่หกเปรอะเปื้อน
 7.  ในขณะที่น�าภาชนะบรรจุสารเคมีไปท�าลายทิ้ง
 มใิช่แต่เพยีงตวัเกษตรกรเองเท่าน้ันทีอ่าจได้รบัอนัตราย คนในครอบครวั เพือ่นบ้าน 
และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก็อาจได้รับอันตรายตามไปด้วย

 สารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายทางการหายใจนั้น 
อาจอยู่ในรูปฝุ่นผง หรือละอองของสารละลาย  
(สารเคมกี�าจัดศัตรพูชืท่ีผสมกบัน�า้ หรอืน�า้ยาอืน่ ๆ ) 
ฝุน่ทีม่ขีนาดเลก็เข้าสูท่างเดนิหายใจได้มากกว่าฝุน่

 เป็นช่องทางทีส่ารเคมเีข้าสูร่่างกายได้มากทีส่ดุ 
โดยสารเคมจีะซมึผ่านเข้าทางผวิหนงัโดยการสมัผสั
สารเคมีในขณะผสม ขณะฉีดพ่น หรือขณะล้าง
อุปกรณ์ ละอองสารเคมีเหล่านี้จะสัมผัสผิวหนัง 
และซึมเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะสารเคมีในกลุ่ม                   

ที่สามารถละลายในไขมันได้ดีมักซึมผ่านได้ง่าย 

!

2

3

ที่มีขนาดใหญ่ เกษตรกรควรสวมหน้ากากที่สามารถป้องกันสารเคมีขณะท่ีท�างาน                 
ในบรเิวณทีม่กีารฉดีพ่นสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการได้รบัทางการหายใจ 

ทำกำรหำยใจ

ทำงผิวหนัง
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เรื่องส�ำคัญๆ…น่ำรู้

1. เกษตรกรมีโอกาสได้รับสารเคมีอยู่ตลอดเวลาจากกระบวนการต่าง ๆ ในการใช้

สารเคมีตั้งแต่การเตรียม การฉีดพ่น การจัดเก็บ และการท�าลาย วิธีการป้องกัน

ที่ดีที่สุดก็คือ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชโดยตรง

2.  การได้รบัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืเกดิขึน้ได้เสมอแม้ว่าจะเลอืกใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื

ที่มีระดับความเป็นพิษน้อยก็ตาม

3.  ควรหาวิธีป้องกัน หากพบว่าก�าลังสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชโดยตรง

4. การฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชบ่อย ๆ และใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชรวม ๆ กัน

หลายชนิดจะเป็นการเพิม่อนัตรายจากการได้รบัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืมากยิง่ขึน้
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 2.  ผสมสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื ให้ถูกต้อง

ตามอตัราส่วนทีร่ะบใุนฉลาก สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื

หลาย ๆ ชนิดสามารถผสมใช้รวมกันได้ แต่ต้อง

แน่ใจว่าผสมอย่างถกูต้องได้สดัส่วนอย่างเหมาะสม 

1) กำรปฏิบัติตนก่อนกำรฉีดพ่น ควรปฏิบัติดังนี้

 1.  ก่อนที่จะใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

ควรอ่านฉลากท่ีติดมากับภาชนะบรรจุสารเคมี 

นั้นให้เข้าใจ เก่ียวกับวิธีใช้ ขนาด ปริมาณ            

วิธีการป้องกันอันตราย และวิธีแก้พิษ เป็นต้น

3บทที่ วิธีปฏิบัติตนขณะฉีดพ่น
สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

!

1

2

และต้องเตรยีมน�า้สะอาดไว้เพียงพอส�าหรับการช�าระล้างร่างกาย ในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิขึน้ 

เช่น สารเคมีกระเด็นเข้าตา หรือหกเปรอะเปื้อนร่างกาย เป็นต้น

 3.  ขณะท�าการผสมสาร ควรกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้พ้นจากบริเวณนั้น3
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 4.  ขณะผสมสาร ไม่ควรใช้มอืเปล่ากวน ควรใช้ไม้หรอืวสัดอุืน่แทน และควรสวม

ถุงมือทุกครั้งในขณะตวง  หรือรินสาร 

 5. สวมอุปกรณ์ป้องกันในขณะท�าการผสมสารเคมี เช่น ถุงมือ เสื้อแขนยาว 

กางเกงขายาว ฯลฯ

 6.  สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทกุชนดิควรบรรจใุนภาชนะทีบ่รรจมุาแต่เดมิ ถ้าจะถ่าย

ใส่ภาชนะใหม่ ต้องปิดป้ายบอกชัดเจนว่าเป็นสารเคมีอะไร เพื่อป้องกันการหยิบผิด           

และภาชนะใหม่ที่บรรจุต้องแน่ใจว่าปิดฝาสนิทไม่มีการรั่วซึมออกนอกภาชนะสู่ภายนอก

 7.  ห้ามกินอาหาร น�า้ หรือสูบบุหรี่ในขณะท�าการผสมสารเคมี

 8. หลีกเล่ียงและระมัดระวังมิให้สารเคมีหกเลอะเทอะ ถ้าเกิดเหตุดังกล่าว             

ให้รีบล้างด้วยสบู่และน�้ามาก ๆ ทันที

  9. สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่ผสมให้พอดีหมดในครั้งเดียวแล้ว หากใช้ไม่หมด          

ควรจัดเก็บให้มิดชิดห่างไกลจากเด็ก สัตว์เลี้ยง และไม่ปนเปื้อนแหล่งน�้าหรืออาหาร

 10. ตรวจเช็คอุปกรณ์การฉีดพ่นให้อยู่

ในสภาพดี ไม่ช�ารุด ก่อนที่จะน�าไปฉีดพ่น

4

5

6

7

8

9

10
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 3.  ขณะฉีดพ่นควรกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้พ้นจากบริเวณนั้น

 4.  ไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่ลมแรง หรือฝนตก และควรยืนอยู่เหนือลมเสมอ

 5. ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีการรั่วซึมของสารในขณะท�าการฉีดพ่น

 6.   ในกรณีที่หัวฉีดเกิดการอุดตัน ห้ามใช้ปากเป่าหัวฉีดพ่นนั้น

 2.  ไม่ควรรับประทานอาหาร  ดื่มน�้า หรือ

สบูบหุร่ีในขณะฉดีพ่นหรอืในบรเิวณทีท่�าการฉดีพ่น

2) กำรปฏิบัติตนขณะท�ำกำรฉีดพ่น ควรปฏิบัติดังนี้

!

 1.  สวมเสื้อผ้ามิดชิด เช่น กางเกงขายาว 

เสือ้แขนยาว สวมอปุกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 

เช่น หน้ากากทีม่ไีส้กรองอากาศ ถงุมอื หมวก  เป็นต้น 

1

2

3

4

5

6
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3) กำรปฏิบัติตนหลังท�ำกำรฉีดพ่น ควรปฏิบัติตัวดังนี้

 1.  ในกรณีท่ีเกษตรกรมีการสัมผัส 

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ทางผิวหนัง ให้ท�าการ

ล้างช�าระด้วยน�า้สะอาดนาน ๆ  อย่างน้อย 15 นาที 

รบีอาบน�า้ฟอกสบู่ เปลีย่นเสือ้ผ้าท่ีสะอาดทันที

 2. การซักชุดที่ใส่ฉีดพ่นควรแยกซัก

จากเสื้อผ้าอื่น ๆ และไม่น�าชุดสวมใส่ส�าหรับ

ฉีดพ่นสารเคมี มาใช้สวมใส่ในกรณีอื่น ๆ

 3.  ช�าระล้างอปุกรณ์เครือ่งมอื เครือ่งใช้ โดยแยกช�าระล้างจากอปุกรณ์เครือ่งมอืปกตทินัที

 4.  ไม่เข้าไปในบริเวณที่ฉีดพ่นสารเคมีในระยะเวลาที่ไม่ปลอดภัย

 5.  ไม่เก็บพืชผักมาขาย หรือรับประทานก่อนเวลาที่ก�าหนดไว้ในฉลาก

1

2

3

4

5
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เรื่องส�ำคัญๆ…น่ำรู้

1.  ปริมาณที่ใช้ฉีดพ่นขึ้นอยู ่กับชนิดของพืชที่เพาะปลูก ระยะเวลา ความถ่ี                     

ในการฉดีพ่น วธิกีารฉดีพ่น และชนดิความรนุแรงของสารเคม ีต้องตรวจสอบจากฉลาก

บรรจภุณัฑ์ หรือสอบถามผูแ้ทนจ�าหน่าย และห้ามใช้ในปรมิาณมากกว่าท่ีระบุไว้

2. ถ้าให้ผู้อื่นยืมชุดอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ต้องท�าการตรวจสอบ

อุปกรณ์ทุกครั้งก่อนการใช้ ห้ามน�าอุปกรณ์ที่มิได้ผ่านการท�าความสะอาด             

มาใช้ ทัง้นีเ้พราะเราไม่ทราบว่าสารทีใ่ช้ฉดีพ่นก่อนหน้านีค้อืสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื  

ชนิดใด มีระดับความร้ายแรงมากน้อยเพียงใด

3.  เรือ่งสุขวทิยาการดแูลตนเอง เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากโดยเฉพาะในเรือ่งการท�างาน

กบัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื ดงันัน้ภายหลงัจากการใช้ ต้องท�าการช�าระล้างร่างกายทันที 

อย่างน้อยบรเิวณใบหน้า และมอื ก่อนการรับประทานอาหาร น�า้ดืม่ หรอืสบูบุหรี่ 

เข้าห้องน�า้ และในขณะท�างานห้ามมใิห้สมัผสับรเิวณใบหน้า ผวิหนงั ด้วยมอืหรอื

ถุงมืออย่างเด็ดขาด
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 เมื่อเกษตรกรจ�าเป็นต้องใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน       

ทกุครัง้เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้น้ีอปุกรณ์ต่าง ๆ ต้องอยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้ดี 

และมีขนาดพอดีกับผู้สวมใส่หลังการใช้อุปกรณ์ต้องล้างหรือท�าความสะอาดทุกครั้ง           

และล้างมือให้สะอาดหลังจากเสร็จงาน

 อปุกรณ์ป้องกนัทีจ่�าเป็นส�าหรบัป้องกนัอนัตรายจากสารเคมกี�าจัดศตัรพูชื ได้แก่

ประโยชน์ 

ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันละอองของสารเคมีปลิวมา             

ถูกผมหรือหนังศีรษะ      

คุณสมบัติ

ท�าด้วยวสัดุกนัสารเคมซีมึ  รดักระชับ  ใส่คลมุศรีษะ

และผมได้หมด

การบ�ารุงรักษา

ล้างด้วยน�้าสบู่และน�้าแล้วผึ่งให้แห้ง

1 หมวก

4บทที่
อุปกรณ์ป้องกันที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับป้องกันอันตรำย

จากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
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ประโยชน์

ใช้ป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชกระเด็นเข้าตา

คุณสมบัติ

เป็นแว่นครอบตา ทีค่รอบใบหน้าท�าด้วยวสัดกัุนสารเคมซึีม 

มรีรูะบายความร้อนเพือ่ป้องกนัแว่นเปียกและมองไม่เหน็

มีสายรัดศีรษะ เลนส์ทนต่อสารเคมีและแรงกระแทก   

การบ�ารุงรักษา

ล้างด้วยน�า้สบู่และน�้าแล้วผึ่งให้แห้ง

ประโยชน์

ใช้ป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าทางการหายใจ

คุณสมบัติ

ท�าด้วยวัสดุกันซึม เป็นหน้ากากมีตลับกรองหรือไส้กรอง

ที่เหมาะกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ฉีดพ่น 

การบ�ารุงรักษา

ล้างหน้ากากด้วยน�า้สบูแ่ละน�า้แล้วผึง่ให้แห้ง ตวัตลบักรอง

ต้องเปลี่ยนเมื่อหมดอายุ

2

3

แว่นตำ

หน้ำกำก

!



16 คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

ประโยชน์
ใช้ป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชกระเด็นถูกผิวหนัง
คุณสมบัติ
ท�าด้วยวัสดุกันซึม  เป็นเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว  
การบ�ารุงรักษา
ซกัแล้วตากให้แห้ง เสือ้ผ้าทีส่วมใส่ต้องแยกซกั จากเสือ้ผ้าปกติ 
ตากแดดให้แห้ง และเก็บแยกจากเสื้อผ้าปกติ

ประโยชน์
ใช้ป้องกนัสารเคมกี�าจัดศัตรพูชืถูกผวิหนงับรเิวณมอื
คุณสมบัติ
ท�าด้วยยางสงัเคราะห์หรือวสัดทุีส่ามารถกนัสารเคมซีมึผ่าน 
สวมใส่แล้วไม่เกิดการระคายเคือง   
การบ�ารุงรักษา
ล้างด้วยน�้าสบู่และน�้าแล้วผึ่งให้แห้ง

4

5

6

เสื้อผำ้

ถุงมือ

รองเทำ้

ประโยชน์
ใช้ป้องกนัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืถูกผวิหนงับรเิวณเท้า และขา
คุณสมบัติ
รองเท้าบทูท�าด้วยยางสงัเคราะห์หรอืวสัดกุนัซมึ สงูข้ึนมาถึงเข่า   
การบ�ารุงรักษา
ล้างด้วยน�้าสบู่และน�้าแล้วผึ่งให้แห้ง
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 จากข้อมูลตั้งแต่บทที่ 1 ถึง บทที่ 4 จะเห็นถึงอันตรายและความรุนแรงจากการ

ใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื ในชวีติประจ�าวนัของเกษตรกร หากไม่มกีารจดัการอย่างปลอดภยั

เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช หรือแม้จะมี           

การจัดการความเสี่ยงและป้องกันอันตรายดังกล่าวอย่างดีแล้ว อาจยังท�าให้เกิดอันตราย

จากการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชต่อเกษตรกรได้ในบางกรณี ท้ังนี้การลดการเจ็บป่วย        

จากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช สามารถด�าเนินการได้โดย

5บทที่
กำรเฝ้ำระวังสุขภำพ

ผ่ำนแอปพลิเคชัน (Application)
อสม. ออนไลน์

ส่วนที่
1

ส่วนที่
2

ส่วนที่
3

การจดัการทีส่ภาพแวดล้อม	 โดยการลดการปนเป้ือนการสัมผสั																		

สารเคมี	วิธีที่ดีที่สุด	คือ	การยุติการใช้

การลดการสัมผัสสารเคมี

เมื่อเกิดการเจ็บป่วยต้องวินิจฉัยให้รวดเร็ว	 เพื่อให้สามารถ

ด�าเนินการรักษาได้ถูกต้องทันท่วงที	
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APP

 กระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช และมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจ

สนบัสนนุสนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อสขุภาพ เกษตรกร หรอือาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 

(อสม.) เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรค หรือ

อันตรายใด ๆ อันเกิดจากแหล่งก�าเนิด หรือการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ดังนั้น                       

จึงมีการพัฒนาแบบส�ารวจการใช้และการเจ็บป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร                

ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อสม.ออนไลน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ONLINE
อสม

 อสม.ออนไลน์ คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มส�าหรับหน่วยบริการ

สุขภาพปฐมภูมิ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสื่อสารข้อมูล         

ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ผ่านรูปแบบ การแจ้ง

ข่าวสาร และการสนทนาท�าให้สมาชิกในเครือข่าย สามารถรับรู ้ ข้อมูลข่าวสาร                   

และเหตกุารณ์ความเคลือ่นไหว ด้านสาธารณสขุ  และภยัสขุภาพภายในชุมชนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า

แนวทำงกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน (Application) อสม.ออนไลน์
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มีสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์	และ	ไอโอเอส

พร้อมเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ติดตั้งแอปพลิเคชัน	(Application)

อสม.ออนไลน์	ได้ที	่Play	Store

และ	App	Store

กรอกเบอร์โทรศัพท์	(จ�านวน	10	หลัก)	และพิมพ์รหัสผ่าน	

4	หลักที่ได้รับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

(รพ.สต.)	เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที

1 วิธีกำรติดตั้งแอปพลิเคชัน (Application) อสม.ออนไลน์ 

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3
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 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน สามารถเริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน 

(Application) อสม.ออนไลน์ ได้นัน้ ต้องตดิต่อไปยงัเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล ที่ตัวเองสังกัด 

 เพื่อสมัครการใช้งานโดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เปิดระบบการใช้งานผ่านทาง 

https://phc.ais.co.th ลงทะเบียนเพิ่มรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 

พร้อมก�าหนดรหัสผ่านการใช้แอปพลิเคชัน (Application) อสม.ออนไลน์ รายละเอียด  

ในการด�าเนินการดังต่อไปนี้

ออนไลน์ ผ่ำน Line Official : อสม.ออนไลน์
[Line ID : @aorsormor]
หรือ QR Code นี้
โดยแจ้งข้อมูลดังนี้

2 กำรเข้ำสู่ระบบ และกำรเริ่มต้นกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน
(Application) อสม.ออนไลน์
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2.1	 เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	ลงทะเบยีนแสดงความ

จ�านงค์ใช้งาน	อสม.

 2.1.1 ท่านคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขเท่านั้นที่สามารถเปิดระบบได้)

 2.1.2  ชื่อ และต�าแหน่งของท่าน (ผู้ที่พิมพ์ข้อความ)

 2.1.3  ชื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 2.1.4  รหัสหน่วยบริการ (รหัส 5 หลัก)

  2.1.5  จ�านวน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

 2.1.6  ชื่อ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 2.1.7  เบอร์โทร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

2.2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลได้รับรหัสผ่าน	ทาง	Line	ดังกล่าว

	 (ภายใน	1	วันท�าการ)	

2.3	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	เข้าใช้งาน	web	admin

	 ผ่านทาง	https://phc.ais.co.th	

2.4  โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	เพิม่รายช่ือให้กบั	เจ้าหน้าท่ี	และ	อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	พร้อมก�าหนดรหัสผ่าน	

2.5  โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	แจ้งรหสัผ่านให้กบั	เจ้าหน้าที	่และ	อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

2.6  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน	ดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั	อสม.ออนไลน์	

และเข้าสู่ระบบ	เพื่อใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์	ของตนเอง	และรหัสผ่านที่

ได้รับมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	
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 1.   ข้อมูลผู้ใช้งาน

 2.   กระดานข่าว หน้าแสดงข่าวทัง้หมดที ่โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล แจ้งแก่ 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน เรียงตามล�าดบัจากใหม่ไปเก่าสามารถ

เข้าไปอ่านรายละเอยีดของข่าว และกดถกูใจ/หวัใจ พร้อมแสดงความคดิเหน็           

ต่อข่าวนัน้ ๆ ได้ 

3 รำยละเอียดแอปพลิเคชัน (Application) อสม.ออนไลน์ 
ประกอบด้วย

รูปภาพที่	1	กระดานข่าว
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 3.  การสนทนา ใช้ในการพดูคยุกนัระหว่าง อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลและเจ้าหน้าทีห่น่วยบรกิารสขุภาพ 

ทั้งแบบ 1 ต่อ 1 และแบบกลุ่มสนทนา ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ 

   3.1  สนทนา แสดงรายชื่อเพื่อน หรือกลุ่มที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน ได้สนทนาด้วย

   3.2  เพื่อน แสดงรายชื่อเพื่อนทั้งหมดที่มีในห้องสนทนา สมาชิกสามารถ       

ดไูด้ว่าใครเป็นผูอ่้านข้อความแล้วบ้าง สามารถใส่สญัลกัแสดงอารมณ์ 

โดยกด “สัญลักษณ์” แล้วกดเลือกสติ๊กเกอร์

รูปภาพที่	2	สัญลักษณ์
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รูปภาพที่	3	ห้องต่างๆ

 4.   แจ้งเตอืน แสดงการแจ้งเตอืนเมือ่มข้ีอความใหม่ เช่น การแจ้งข่าว/ นดัประชุม/ 

ข้อความแสดงความคิดเห็น 

 5.   ห้องต่าง ๆ แยกหมวดหมู่ของข่าว เช่น นัดประชุม อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมูบ้่าน สามารถดรูายละเอยีดของการนดัประชุม และสามารถตอบรบั 

“เข้าร่วมประชมุ” หรอื “ปฏเิสธ” การเข้าร่วมประชมุได้ โดยกดปุม่ปฏเิสธ 

และระบุเหตุผลไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จากนั้นให้กดปุ่มส่งรายละเอียด 
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	 6.	  รายงาน หน้าแสดงรายงานประจ�าเดือน/ รายงานเหต/ุ รายงานส�ารวจลกูน�า้

ยุงลาย/ รายงานส�ารวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน/ รายงานคัดกรองและ

ตดิตาม COVID 19/ รายงานกจิกรรมไปยงั โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล

รูปภาพที่	4	รายงาน
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โปรดเปิด “ระบุต�าแหน่ง” ของโทรศัพท์มือถือทุกครั้ง

 1.   เข้าหน้าแรก อสม.ออนไลน์ เริม่การส�ารวจโดย กดท่ี แบบส�ารวจการใช้สารเคมี

ในครัวเรือน 

4 วิธีกำรส�ำรวจกำรใช้สำรเคมีในครัวเรือน
ส�ำหรับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

รูปภาพที่	5	แบบส�ารวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน



28 คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

 2.   เลือกบ้านที่ต้องการส�ารวจ

   ในกรณีไม่พบบ้านรับผิดชอบในรายการให้กดท่ี “เพิ่มพื้นที่ส�ารวจ”              

เพิ่มรายละเอียด ในแบบฟอร์มข้อมูลพื้นที่ส�ารวจ คือ 1) กรอกชื่อเจ้าบ้าน 

2) กรอกนามสกลุเจ้าบ้าน 3) กรอกบ้านเลขที ่(สามารถใส่เป็น / หรอืใส่ซอย

ด้านหลังได้) 4) กรอกหมู่ที่... โดยกรอกเป็นตัวเลข (ไม่ต้องมี 0 น�าหน้า)         

5) กรอกจ�านวนผู้อยู่อาศัย  6) กดบันทึก

รูปภาพที่	6	เลือกบ้านที่ต้องการส�ารวจ



29คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

รูปภาพที่	7	พิกัดพื้นที่

 3.   กดที่ “พิกัดพื้นที่” สิ่งส�าคัญต้องอยู่ในพื้นที่ ที่ต้องปักหมุด แล้วกดตกลง



30 คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

 4.   ท�าการส�ารวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน กดที่ “ท�าการส�ารวจ” แล้วตอบ

แบบสอบถาม

รูปภาพที่	8	ท�าการส�ารวจ



31คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

  4.1  การส่งรายงาน เมื่อตอบแบบส�ารวจ ถึงข้อที่ 8 ให้กด “ส่งรายงาน”									

ให้กด “ยืนยัน” แล้วกด “ตกลง”	 

รูปภาพที่	9	การส่งรายงาน



32 คู่มือส�ำหรับเกษตรกรและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน

  4.2  ในกรณี ต้องการแก้ไขข้อมูล�ารวจ ให้เลือกบ้านที่ต ้องการแก้ไข                    

ให้กด “แก้ไขส�ารวจ”

     4.2.1  บ้านส�ารวจแล้ว = สีเขียว

     4.2.2  บ้านยังไม่ได้ส�ารวจ = สีเทา

 5.   การแสดงผลการส�ารวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน ผ่านแอปพลิเคชัน           

(Application) อสม.ออนไลน์ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านสามารถ

ขอดผูลการส�ารวจการใช้สารเคมใีนครวัเรอืน ผ่านทางเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ

ในหน่วยบริการที่ตนเองสังกัด ผ่านทางเวปไซด์ https://phc.ais.co.th           

ทีอ่าสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ได้ลงทะเบยีนรายชือ่ไว้แล้วเท่านัน้

รูปภาพที่	10	การแก้ไขข้อมูลส�ารวจ




