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เกษตรกร เป็นกลุ่มอาชพีส�าคญัของประเทศที่มสีดัส่วน             
สูงที่สุด เป็นรากฐานเศรษฐกิจของชาติ โดยการท�างานของ
เกษตรกรนัน้ตอ้งพบกบัความเสีย่งหรอือนัตรายต่อสขุภาพหลาย
ประการ จนท�าใหเ้กดิการเจบ็ป่วยทัง้อาการเฉียบพลนั และโรค
เรือ้รงั เชน่ มอีาการจากพษิสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื อาการปวดเมือ่ย
กลา้มเน้ือ อุบตัเิหตุ การบาดเจบ็จากการท�างาน เป็นตน้ ส�านกัโรค
จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคุมโรคจงึไดจ้ดั
ท�าคูม่อืการดแูลสขุภาพส�าหรบัเกษตรกร (กลุม่เพาะปลกูพชื) โดย
มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้กษตรกรไดไ้ดร้บัความรูใ้นการดแูลสขุภาพ
ในการท�างานของตนเอง ไดอ้ย่างปลอดภยัจากความเสีย่งหรอื
อนัตรายในการท�างาน 

ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคมุโรค หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คูม่อืฉบบัน้ีจะเป็นสว่นสนบัสนุนให้
เกษตรกรและผูท้ีส่นใจ เกดิความรูแ้ละสามารถใชแ้นวทางตามคูม่อื
ไปปฏบิตัติามไดอ้ย่างถูกตอ้งและมคีวามปลอดภยัในการท�างาน
ต่อไป

        ส�านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม
        มกราคม  2559
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ความเส่ียงและอนัตราย
จากการท�างานของเกษตรกร

เกษตรกร เป็นแรงงานทีม่สีดัส่วนสูงทีสุ่ดของประเทศ และถอืเป็น

แรงงานทีส่�าคญัของประเทศทีผ่ลติอาหารใหค้นทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การท�างานของเกษตรกรนัน้ตอ้งพบกบัความเสีย่งหรอือนัตรายต่อสุขภาพ   

หลายประการ หากจดัหมวดหมูข่องความเสีย่งและอนัตรายจากการท�างาน

ของเกษตรกร ซึง่สามารถแบง่ไดเ้ป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 

1
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1. ด้านกายภาพ 
ความเสีย่งดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ เสยีงดงั ความสัน่สะเทอืน ความรอ้น           

ความเยน็ แสงสวา่งการท�างานในภาคเกษตร มโีอกาสไดร้บัสิง่คกุคามทาง

กายภาพ เชน่ การท�างานในทีม่อีากาศรอ้น ท�าใหเ้กดิการสญูเสยีน�้าจากเหงือ่

ออกมากเกนิไป ออ่นเพลยี หมดสตเิป็นลมแดด และอาจเสยีชวีติได ้เป็นตน้

2. ด้านเคมี 
การใชส้ารเคมโีดยเฉพาะอยา่งยิง่ สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื สง่ผลกระทบ            

ต่อสุขภาพทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อาการทีเ่กดิขึน้แตกต่างกนั ตัง้แต่

อาการเลก็น้อยจนรุนแรงถงึแก่ชวีติ ขึน้อยู่กบัชนิด ปรมิาณ และทางเขา้สู่

รา่งกายของสารเคมี

3. ด้านชีวภาพ 
การท�างานในภาคเกษตรมโีอกาสไดร้บัอนัตรายจาก ปจัจยัทางชวีภาพ             

และมคีวามเสีย่งสงูต่อโรคตดิต่อจากสตัวส์ูค่น ยกตวัอยา่ง เชน่ โรคฉี่หนูหรอื                  

เลปโตสไปโรซสิไขห้วดันก โรคแอนแทรกซ ์รวมถงึการบาดเจบ็จากการถกู

สตัวร์า้ยกดั งหูรอืสตัวม์พีษิ กดัต่อยเป็นตน้

4. ด้านกายศาสตร ์
หรอืทา่ทางและสภาพการท�างาน

ที่ไม่เหมาะสม เช่น การยกของหนัก              

ไมถ่กูวธิ ีการใชท้า่ทางเดยีวซ�้าๆ การบดิ

เอีย้วตวั การเพง่สายตาเป็นเวลานานๆ 

เป็นต้น อาจท�าใหเ้กดิอาการปวดหลงั 

ปวดกลา้มเน้ือ และอาการบาดเจบ็ของ

กลา้มเน้ือและขอ้ ซึง่เป็นปญัหาสขุภาพ

ทีม่กัเกดิขึน้ในเกษตรกรบอ่ยครัง้
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5. ด้านจิตวิทยาสงัคม 
ไดแ้ก่ ความเครยีดจากการประกอบอาชพี ซึง่มกัเกดิจากปจัจยัทาง

เศรษฐกจิ สงัคม เชน่ จากราคาผลผลติตกต�่า ไมไ่ดผ้ลผลติตามทีค่าดหวงัไว้

จนเป็นหน้ีทัง้ในและนอกระบบ ซึง่อาจเป็นสาเหตุท�าใหเ้กดิอาการซมึเศรา้ 

หรอืพยายามฆา่ตวัตาย หรอืสง่ผลกระทบต่อสขุภาพรา่งกาย เชน่ อาจปว่ย

เป็น โรคกระเพาะ โรคความดนัโลหติสงู เป็นตน้

6. ด้านอบุติัเหตจุากการท�างาน 
ซึ่งเกิดจากสภาพของสถานที่ท�างานที่ไม่ปลอดภยั หรือเกิดจาก

พฤตกิรรมการท�างานของตวัเกษตรกรเอง ซึง่มโีอกาสท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็ 

เชน่ ฟกช�้า เป็นแผล หรอืถงึขัน้สญูเสยีอวยัวะ เกดิความพกิารหรอืเสยีชวีติ 

อุบตัเิหตุจากการท�างานของเกษตรกรอาจเกดิจากการใชเ้ครือ่งจกัร ถกูบาด

จากของมคีม ถกูของหลน่ทบั ตกจากตน้ไม ้ฯลฯ 
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ความเส่ียงและอนัตรายจากการท�างาน
ของเกษตรกรท่ีส�าคญั

1. สารเคมีทางการเกษตร
สารเคมทีางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่สารเคมกี�าจดัศตัรูพชื                  

ซึง่มทีัง้สารทีใ่ชส้�าหรบัฆา่แมลง ฆา่หญา้ ก�าจดัเชือ้รา โรคพชื รวมถงึสาร             

ฆ่าหนูและสตัว์กดัแทะต่างๆ สารเหล่าน้ีมปีระโยชน์ในการป้องกนัไม่ให ้             

เกดิความเสยีหายต่อพชืทีเ่กษตรกรปลกู ท�าใหเ้พิม่ผลผลติ เพิม่รายได ้ แต่ 

สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืมผีลกระทบต่อสุขภาพต่อเกษตรกร ท�าใหเ้กดิอาการ 

หรอืการเจบ็ปว่ย ทัง้ทีเ่กดิขึน้โดยทนัท ีเชน่ ผืน่คนั ผืน่แดง ปวดศรีษะ มนึงง 

แสบตา น�้าตาไหล ออ่นเพลยี คลืน่ไสอ้าเจยีน บางรายอาจมอีาการหมดสต ิ

หรอืรุนแรงถงึขัน้ เสยีชวีติ เป็นตน้ การเจบ็ปว่ยจากสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื            

ในระยะยาว เชน่ อมัพาต เกดิโรคมะเรง็  เป็นตน้
ความเสีย่งและอนัตรายจากสารเคมกี�าจดัศตัรูพชื เป็นปญัหาสุขภาพที่

ส�าคญัเน่ืองจากปจัจุบนัเกษตรกรนิยมใชส้ารเคมอีย่างแพร่หลาย เกษตรกรควร

เรยีนรู ้  สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื รวมถงึอนัตรายจากสารเคมแีละวธิกีารดแูลตวัเอง

ใหป้ลอดภยัจากสารเคม ีซึง่รายละเอยีดจะกลา่วในบทต่อไป 



9

2. การบาดเจบ็กล้ามเน้ือและข้อ
การบาดเจบ็กลา้มเน้ือเกดิจากการใชง้านกลา้มเน้ือมากเกนิไป เช่น                

ออกแรงยกลาก เขน็ ของทีม่นี�้าหนกัมากๆ หรอืท�างานอยูใ่นทา่ซ�้าๆ ตลอด

ทัง้วนั ท�าใหก้ลา้มเน้ือเกดิการอกัเสบ ปวด บวม การเคลือ่นไหวผดิปกติ

• วิธีการป้องกนั

1. ไมค่วรออกแรงยกพลกั เขน็ ลาก ทนู เกนิก�าลงั ถา้เป็นสิง่ของทีม่ ี

น�้าหนกัมากตอ้งใชเ้ครือ่งมอื หรอืคนอืน่ๆชว่ย

2. ยกของดว้ยท่าทางทีถู่กตอ้ง ย่อตวัลง ใหส้ิง่ของนัน้แนบชดิล�าตวั             

ใชก้�าลงัของขาดนัตวัขึน้ ไมก่ม้งอหลงัขณะยกของ

3. ท�ากายบรหิารในท่าต่างๆ เพื่อใหร้่างกายเกดิความยดืหยุ่น ลด            

ความเมือ่ยลา้ได้

4. ควรเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อต้องท�างานท่าหน่ึงท่าใดนานๆ เช่น                     

ยนืนานๆ กน็ัง่พกั นัง่ยองๆ นานๆ กล็ุกยนืเดนิไปมาบา้ง เป็นตน้

3. โรคติดเช้ือ สตัว/์แมลงมีพิษ
การท�าการเพาะปลกูนอกจากทา่นจะเสีย่งต่อสตัวม์พีษิ เชน่ ง ูตะขาบ 

แมงปอ่ง ต่อ แตน แลว้บางครัง้หากทา่นตอ้งท�างานในทีท่ีม่นี�้าขงั ทา่นอาจ

ตอ้งเสีย่งต่อโรคฉี่หนู ซึง่ท�าใหเ้กดิอาการไข ้หนาวสัน่ ปวดศรีษะ อ่อนเพลยี 

ปวดกลา้มเน้ือโดยเฉพาะบรเิวณน่อง ตาเหลอืง  ตวัเหลอืง หากมอีาการดงั

กลา่วตอ้งรบีพบแพทยเ์พือ่รบัการรกัษาทนัที

นอกจากน้ีการเกดิบาดแผลขณะท�างาน เชน่ ถกูตะปตู�า กิง่ไมแ้หลมคม

ทิม่ต�า ฯลฯ ท�าใหเ้กดิบาดแผลสกปรกกเ็ป็นสาเหตุท�าใหเ้กดิโรคบาดทะยกั

ได ้โดยจะมอีาการเสยีวทีบ่าดแผล ปวดศรีษะ กลา้มเน้ือกระตุก อา้ปากไมไ่ด ้

อาการกระตุกจะมากขึน้ถา้มเีสยีงดงั หรอืแสงสว่างมากระตุน้ และอาจเสยี

ชวีติได้
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• วิธีการป้องกนั

1. สวมรองเทา้ยางหุม้สน้ เพื่อป้องกนัของแหลมคม เช่น เศษแก้ว               

กิง่ไมแ้ขง็ๆ ทิม่ต�า จนเกดิบาดแผลและป้องกนัสตัว ์เชน่ ง ูหรอืสตัวม์พีษิอืน่ๆ กดั

2. เมื่อเกดิบาดแผล ต้องล้างแผลท�าความสะอาด โดยเฉพาะแผล            

จากของแหลมทิม่ต�า และควรไดร้บัการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคบาดทะยกัทนัที

3. หากทบีาดแผลทีเ่ทา้ ไมค่วรเดนิ หรอืย�่าน�้าเทา้เปล่า หากจ�าเป็น 

ควรสวมรองเทา้ใหม้ดิชดิ

4. ความร้อน
อนัตรายจากความรอ้นอาจท�าใหเ้กดิอาการหน้ามดื คลืน่ไส ้เวยีนศรีษะ 

ปวดศรีษะ เป็นตะครวิ เป็นลม หรอือาจเกดิอาการผดิปกตทิีผ่วิหนงั เชน่ ผืน่ 

ตุ่มแดงๆ เกดิอาการเหน่ือยลา้ และแสงแดดอาจเป็นสาเหตุของตอ้กระจก 

มะเรง็ทีผ่วิหนงัได ้หากท�างานกลางแดดเป็นเวลานานๆ

• วิธีการป้องกนั

1. การสวมเสือ้แขนยาว กางเกงขายาว เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี                  

อลัตรา้ไวโอเลท ซึง่เป็นสาเหตุของมะเรง็ผวิหนงั
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2. การสวมหมวกปีกกวา้งป้องกนัแสงจะสอ่งเขา้ดวงตาโดยตรง ซึง่เป็น

สาเหตุของโรคตอ้กระจก เพือ่ป้องกนัสาเหตุของตอ้กระจก

3. ดืม่น�้าใหเ้พยีงพอ และจดัเตรยีมน�้าดืม่ใหเ้พยีงพอตลอดระยะเวลา

ท�างาน

4. เมื่อเกดิอาการผดิปกต ิ เช่น หน้ามดื เวยีนศรีษะ ฯลฯ ควรพกั         

ในทีร่ม่ทนัท ี

5. เสียงดงัและความสัน่สะเทือน
การท�างานกบัเครือ่งมอื เครือ่งจกัรกลทีม่เีสยีงดงันานๆ อาจท�าใหเ้กดิ

อนัตรายต่อระบบการไดย้นิท�าใหเ้กดิอาการสญูเสยีการไดย้นิแบบชัว่คราว            

ซึ่งอาการจะกลบัเป็นปกตไิด้แต่หากท�างานในที่ที่มเีสยีงดงัเป็นเวลานาน          

โดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั จะท�าใหเ้กดิการสูญเสยีการไดย้นิแบบถาวรซึ่ง              

ไมส่ามารถรกัษาได้

การท�างานกบัเครือ่งจกัรทีม่คีวามสัน่สะเทอืนนานๆ เชน่ ขบัรถยนต ์

รถแทรกเตอร ์ จะท�าใหร้า่งกายเกดิอาการเมือ่ยลา้ เช่น แขน ขา หรอืเกดิ

อาการปวดเหมอืนมเีขม็แทงในกลา้มเน้ือ เกดิการอกัเสบของกระดกู เสน้เอน็ 

และขอ้ต่อต่างๆ
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• วิธีการป้องกนั

1. หลกีเลีย่งการท�างานกบัเครือ่งจกัรกล อุปกรณ์เครือ่งมอืทีม่เีสยีงดงั         

หรอืมคีวามสัน่สะเทอืนเป็นเวลานานๆ 

2. หากจ�าเป็นตอ้งสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนั เชน่ ทีอุ่ดหู

3. ลดระยะเวลาการท�างานกบัเครื่องจกัรกล อุปกรณ์เครื่องมอืที่ม ี             

เสยีงดงัหรอืมคีวามสัน่สะเทอืน

6. อบุติัเหตุ
เน่ืองจากการท�างานเพาะปลกูตอ้งใชข้องมคีมตา่งๆ ในการท�างาน เชน่              

การดายหญา้เพือ่ก�าจดัวชัพชื การเกบ็เกีย่วผลผลติ การตดั การสบั เป็นตน้ 

นอกจากของมคีมแลว้เกษตรกรทีต่้องท�างานในทีสู่ง เพื่อเกบ็เกี่ยว

ผลผลติต่างๆ จากปจัจยัเหลา่น้ี เกษตรกรจงึมคีวามเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุ

จากการท�างานได้

• วิธีการป้องกนั

1. ใชเ้ครือ่งมอืใหเ้หมาะสมกบัชนิดของงาน

2. หมัน่ศกึษาวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืทีถ่กูตอ้ง

3. ตรวจสอบเครือ่งมอือุปกรณ์ เครือ่งจกัรทีช่�ารดุ และซ่อมแซมใหอ้ยู ่             

ในสภาพทีใ่ชง้านได้

4. จดัวางสิง่ของต่างๆใหเ้ป็นระเบยีบไมเ่กะกะกดีขวางจนเกดิอนัตราย

5. สวมอุปกรณ์ ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม เชน่ ถุงมอื

6. เพิม่ความระมดัระวงัเมือ่ตอ้งท�างานในทีส่งู
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มารู้จกัสารเคมีก�าจดัศตัรพืูชกนัเถอะ

ปจัจุบนัเกษตรกรมกีารใช้สารเคมกี�าจดัศตัรูพชืกนัมากขึ้นเพราะ    

ตอ้งการใหผ้ลผลติของตนทีเ่พาะปลูกไวป้ราศจากโรคและแมลงมาท�าลาย          

จนก่อใหเ้กดิความเสยีหาย สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทีเ่ลอืกใชบ้างครัง้กไ็มต่รง

กบัศตัรพูชืทีม่ารบกวน หรอืใชผ้สมรวมกนัหลากหลายชนิด และทีส่�าคญัสาร

แต่ละชนิดทีใ่ชม้คีวามเป็นพษิรา้ยแรงสงูอาจท�าใหเ้กษตรกรไดร้บัอนัตราย 

เกดิอาการและความเจบ็ปว่ยต่างๆ ตามไปดว้ย ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ผลผลติของ

เกษตรกรมารบัประทานกอ็าจจะไดร้บัอนัตรายตามไปดว้ย 

นอกจากน้ีการใช้สารเคมกี�าจดัศตัรูพขืมากเกินความจ�าเป็น หรอื                

ไมรู่จ้กัวธิกีารก�าจดัหรอืท�าลายอยา่งถกูตอ้ง สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืนัน้กม็อีาจ

สะสมลงบนพืน้ดนิ แมน่�้าล�าคลอง สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในชมุชนของ

ตนและบรเิวณใกลเ้คยีงได ้ ดงันัน้ เกษตรกรควรทีจ่ะท�าความเขา้ใจอย่าง

ถ่องแทเ้กีย่วกบัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื ตัง้แตก่ารเลอืกซือ้ การผสม การฉดีพน่ 

และการก�าจดัหรอืท�าลายอยา่งถกูตอ้ง

2



14

สารเคมีก�าจดัศตัรพืูชคืออะไร?

สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื หมายถงึ สาร หรอืสว่นประกอบของสารทีไ่ดจ้าก         

การสงัเคราะห์ขึ้น หรอือาจสกดัจากธรรมชาติออกมาในรูปของสารเคม ี              

มปีระสทิธภิาพในการป้องกนั ควบคมุ และท�าลายศตัรพูชื (แมลงและวชัพชื) 

ศตัรพูชืสตัว ์(เชือ้โรค แมลง และสตัวท์ีเ่ป็นพาหะน�าโรค เชน่ หนู แมลงสาบ 

เป็นตน้)

สารเคมีก�าจดัศตัรพืูชสามารถแย่งออกได้หลายประเภท ดงัน้ี

1. สารก�าจดัแมลง
ไดแ้ก่ สารทีใ่ชป้้องกนั ก�าจดั หรอืขบัไล่ศตัรพูชืและสตัว ์ เช่น สาร              

ในกลุม่ออรก์าโนคลอรนี ออรก์าโนฟอสเฟต คารบ์าเมทไพรทีรอยด ์ฯลฯ

2. สารก�าจดัวชัพืช
ไดแ้ก่ สารทีใ่ชท้�าลายวชัพชื ทีแ่ยง่น�้าแยง่อาหาร และแสงสวา่งจาก            

พชืเพาะปลกู สารกลุม่น้ีใชก้นัแพรห่ลายไดแ้ก่ พาราควอท ฯลฯ

3. สารก�าจดัเช้ือรา 
ไดแ้ก่ สารทีใ่ชป้้องกนัและฆา่เชือ้รา เชน่ แคปแทน ฯลฯ

4. สารก�าจดัหนู หรือสตัวก์ดัแทะอ่ืนๆ
เชน่ ซงิคฟ์อสไฟด ์วอรฟ์ารนิ ฯลฯ

สารเคมกี�าจดัศตัรูพชืที่เกษตรกรนิยมใช้ในปจัจุบนั มอียู่มากมาย           

หลายชนิด หลากหลายชือ่การคา้ บางครัง้เกษตรกรใชส้ารเคมผีสมรวมๆ กนั

เพราะมคีวามเชือ่วา่จะไดผ้ลด ีแตบ่างครัง้กไ็มท่ราบวา่เป็นชนิดเดยีวกนัและ

ยงัเป็นชนิดทีม่คีวามเป็นพษิสงู เกษตรกรจมึโีอกาสเสีย่งทีจ่ะไดร้บัอนัตราย

จากสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืมากยิง่ขึน้ ดงันัน้เกษตรกรจงึตอ้งรูว้า่สารเคมกี�าจดั           
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ศตัรูพชืที่ตนใช้นัน้มคีวามเป็นพษิอยู่ในระดบัใดโดยตรวจสอบได้จากชื่อ

สามญัทีฉ่ลากตดิภาชนะทีบ่รรจสุารเคมกี�าจดัศตัรพูชืนัน้ๆ แลว้น�าไปสอบถาม

หรอืขอขอ้มลูจากเจา้หน้าทีส่าธารณสขุประจ�าสถานีอนามยั ระดบัความเป็น

พษิสามารถแบง่ออกไดด้งัน้ี

ระดบัหน่ึง เอ หมายถึง สารเคมกี�าจดัศตัรูพชืที่มคีวามเป็นพษิ             

รา้ยแรงยิง่

ระดบัหน่ึง บ ีหมายถงึ สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทีม่คีวามเป็นพษิรา้ยแรง

ระดบัสอง หมายถงึ สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทีม่คีวามเป็นพษิปานกลาง

ระดบัสาม หมายถงึ สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทีม่คีวามเป็นพษิเลก็น้อย

ระดบัส่ี หมายถงึ สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทีม่คีวามเป็นพษิเลก็น้อยมาก

สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงมาก

สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรง

สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มีพิษอันตราย

สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่ควรระวัง

ตวัอย่างแถบสี เครื่องหมาย และข้อความบนฉลากวตัถอุนัตราย 
ชนิดผสมน�้าหรือสารท�าละลายก่อนฉีดพ่น
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นอกจากน้ีเราสามรถดูระดบัความเป็นพษิของสารเคมไีดจ้ากสขีอง             

ฉลากภาชนะบรรจุ ไดแ้ก่ ฉลากสแีดงแสดงถงึความเป็นพษิรา้ยแรงยิง่หรอื

รา้ยแรง ฉลากสเีหลอืงแสดงถงึความเป็นพษิปานกลาง ฉลากสนี�้าเงนิแสดง

ถงึความเป็นพษิเลก็น้อย อยา่งไรกต็ามเมือ่เกษตรกรทราบวา่สารเคมทีีใ่ชอ้ยู่

มคีวามเป็นพษิอยู่ในระดบัไหน ท�าใหส้ามารถเลอืกใชส้ารเคมชีนิดอื่นทีม่ ี

คณุสมบตัใินการท�าลายศตัรพูชืเหมอืนกนั แตม่คีวามเป็นพษิต�่ากวา่เพือ่ความ

ปลอดภยัของเกษตรกรเอง นอกจากการดรูะดบัความเป็นพษิแลว้ เกษตรกร

ควรใช้สารเคมกี�าจดัศตัรูพชืที่ตรงกบัศตัรูพชืที่พบ หรอือาจเลอืกใช้สาร

ชวีภาพในการก�าจดัศตัรพูชื แทนการปลกูพชืหมนุเวยีน การใชแ้มลง เชน่  

ตวัห�้า ตวัเบยีน ก�าจดัศตัรพูชืแทนการใชส้ารเคม ี                         

เกษตรกรสามารถศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัสารเคมกี�าจดัศตัรูพชืไดจ้าก

ฉลาก ตดิภาชนะบรรจ ุซึง่จะมขีอ้มลูเกีย่วกบัระดบัความเป็นพษิอาการภาย

หลงัจากการไดร้บัสารเคม ีการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ วธิกีารป้องกนัอนัตราย 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลทีต่อ้งใช ้วธิกีารและขัน้ตอนตา่งๆ เมือ่เกดิ

เหตุฉุกเฉนิ เชน่ กรณสีารเคมหีกรดเปรอะเป้ือน หรอืเกดิไฟไหม ้เป็นตน้ 

                       เรื่องส�าคญัๆ…น่ารู้

1. เราตอ้งรกัษาฉลากทีต่ดิกบัภาชนะบรรจุสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืใหอ้ยู ่             

ในสภาพเดมิ มองเหน็ไดง้า่ย สามารถหยบิอา่นไดท้นัที

2. อา่นฉลาก วธิกีารใชอ้ยา่งละเอยีดถีถ่ว้น รอบคอบ

3. ปฏิบตัิตามค�าแนะน�าที่ระบุไว้ในฉลากอย่างเคร่งครดัเพื่อความ

ปลอดภยัของสขุภาพทีด่ขีองตวัทา่นเอง

4. เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉนิ เชน่ ขณะเกษตรกรฉดีพน่สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื

แลว้หมดสต ิขอ้มลูในฉลากอาจชว่ยใหแ้พทยร์กัษาทา่นหรอืญาตพิีน้่องไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและรวดเรว็
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เกษตรกรได้รบัอนัตรายจาก
สารเคมีก�าจดัศตัรพืูชได้อย่างไรบ้าง

เกษตรกรอาจไดร้บัอนัตรายจากสารเคมกี�าจดัศตัรูพชืเขา้สู่ร่างกาย                 

ได ้3 ทาง คอื

1. ทางปาก 
การได้ร ับสารเคมีฯเข้าทางปากอาจเกิดขึ้นจากการท�างานที่ไม่

ปลอดภยั เช่น การดูดหรอืเป่าหวัฉีดพ่น การดื่มหรอืรบัประทานอาหารที ่          

ปนเป้ือนสารเคมโีดยไมต่ัง้ใจ ฯลฯ สารเคมจีะเขา้สูร่ะบบทางเดนิอาหารไปสู่

3
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กระเพาะอาหาร ถา้มกีากอาหารอยูพ่ษิอาจลดลงและขบัอออกจากรา่งกายได้

โดยการขบัถ่ายทางอุจจาระ หรอืปสัสาวะ แตถ่า้มกีารดดูซมึเขา้สูร่ะบบโลหติ

จะเกดิอนัตรายขึน้ ซึง่อนัตรายจะขึน้กบัปรมิาณของสารทีไ่ดร้บั รวมถงึอาจ

มกีารสะสมในเน้ือเยื่อ ไขมนัของตบั ไตหรอืสมองได ้ อย่างไรกต็ามหาก

เกษตรกรปฏบิตัติามวธิใีชอ้ยา่งแทจ้รงิ โอกาสทีส่ารเคมจีะเขา้ทางปากเกดิ

ไดน้้อยมาก

2. ทางกายหายใจ
สารเคมทีีเ่ขา้สูร่า่งกายทางการหายใจนัน้ 

อาจอยูใ่นรปูฝุน่ผง หรอืละอองของสารละลาย 

(สารเคมีก�าจดัศตัรูพืชที่ผสมกบัน�้าหรือยา

อืน่ๆ)

ฝุ่นที่มขีนาดเล็กเขา้สู่ทางเดนิหายใจ        

ไดม้ากกว่าฝุ่นทีม่ขีนาดใหญ่ เกษตรกรควร

สวมหน้ากากทีส่ามารถป้องกนัสารเคมหีาก

ท�างานในบรเิวณทีม่กีารฉีดพน่สารเคมกี�าจดั

ศตัรพูชืเพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการไดร้บัทางการ

หายใจ

3. ทางผิวหนัง
เป็นการทีส่ารเคมเีขา้สูร่า่งกายไดม้ากทีส่ดุ 

โดยสารเคมจีะซึมผ่านเขา้ทางผวิหนังโดยการ

สัมผัสสารเคมีในขณะผสม ขณะฉีดพ่นหรือ       

ขณะลา้งอุปกรณ์ ละอองสารเคมเีหล่าน้ีจะสมัผสั

ผวิหนังและซมึเขา้สู่ร่างกาย โดยเฉพาะสารเคมใีนกลุ่มที่สามารถละลาย                

ไขมนัไดด้มีกัซมึผา่นไดง้า่ย
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เหตุการณ์ต่างๆที่เกษตรกรอาจได้รบัอนัตรายจากสารเคมีก�าจดั                 

ศตัรพูชื สามารถเกดิขึน้ไดด้งัต่อไปน้ี

1. ในขณะทีเ่ตรยีมผสมสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื

2. ในขณะก�าลงัฉดีพน่สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื

3. ในขณะซือ้มาจากรา้นขายแลว้มาจดัเกบ็ไวท้ีบ่า้น

4. ในขณะตรวจเชค็อุปกรณ์เครือ่งมอืทีใ่ชก้บัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื

5. ในขณะเขา้ไปในแปลงเพาะปลกูภายหลงัจากการฉดีพน่

6. ในขณะที่ก�าลังท�าความสะอาดสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่หก                            

เปรอะเป้ือน

7. ในขณะทีน่�าภาชนะบรรจสุารเคมไีปท�าลายทิง้ 

มใิชแ่ตเ่พยีงเกษตรกร เองเทา่นัน้ทีอ่าจไดร้บัอนัตราย คนในครอบครวั 

เพือ่นบา้น และผูอ้ยูใ่กลเ้คยีงกอ็าจไดร้บัอนัตรายตามไปดว้ย

                       เรื่องส�าคญัๆ…น่ารู้

1. เกษตรกรมโีอกาสไดร้บัสารเคมอียูต่ลอดเวลาจากกระบวนการตา่งๆ

ในการใชส้ารเคมตีัง้แต่การเตรยีม การฉีดพ่น การจดัเกบ็ และการท�าลาย                 

วธิกีารป้องกนัทีด่ทีีส่ดุ คอื การหลกีเลีย่งการสมัผสัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืโดยตรง

2. การได้รบัสารเคมีก�าจดัศตัรูพืชเกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่าจะเลือกใช ้             

สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทีม่รีะดบัความเป็นพษิน้อยกต็าม

3. ควรหาวธิป้ีองกนั หากพบวา่ก�าลงัสมัผสัสารเคมกี�าจกัศตัรพูชืโดยตรง

4. การฉีดพน่สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืบอ่ยๆ และใชส้ารเคมกี�าจดัศตัรพูชื

รวมๆกนัหลายชนิด จพเป็นการเพิม่อนัตรายจากการได้รบัสารเคมกี�าจดั                

ศตัรพูชืมากยิง่ขึน้



20

การฉีดพ่นสารเคมก�าจดัศตัรพืูช

วิธีปฏิบติัตนในการฉีดพ่นสารเคมีก�าจดัศตัรพืูช

การปฏิบติัตนก่อนการฉีดพ่น  ควรปฏิบติัดงัน้ี
1. ก่อนทีจ่ะใชส้ารเคมกี�าจดัศตัรพูชื ควรอา่นฉลากทีต่ดิมากบัภาชนะ

บรรจุสารเคมนีัน้ใหเ้ขา้ใจ เกี่ยวกบัวธิใีช ้ ขนาด ปรมิาณ วธิกีารป้องกนั

อนัตราย และวธิแีกพ้ษิ เป็นตน้

2. ผสมสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื ใหถ้กูตอ้งตามอตัราสว่นทีร่ะบุในฉลาก                

สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืหลายๆ ชนิดสามารถผสมใชร้ว่มกนัได ้แตต่อ้งแน่ใจวา่

4
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ผสมอย่างถูกต้องได้สดัส่วนอย่างเหมาะสม และต้องเตรยีมน�้าสะอาดไว ้                

เพยีงพอส�าหรบัการช�าระลา้งรา่งกาย ในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิขึน้ เชน่ สารเคมี

กระเดน็เขา้ตา หรอืหกเปรอะเป้ือนรา่งกาย เป็นตน้

3. ขณะท�าการผสมสาร ควรกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้พ้นจาก               

บรเิวณนัน้

4. ขณะผสมสาร ไมค่วรใชม้อืเปลา่กวน ควรใชไ้มห้รอืวสัดอุืน่แทน และ

ควรสวมถุงมอืทกุครัง้ในขณะตวง หรอืรนิสาร

5. สวมเสือ้ผา้ อุปกรณ์ ป้องกนัในขณะท�าการผสมสารเคม ีเชน่ ถุงมอื               

เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว ฯลฯ

6. สารเคมกี�าจดัศคัรพูชืทุกชนิดควรบรรจุในภาชนะทีบ่รรจุมาแต่เดมิ              

ถา้จะถ่ายใส่ภาชนะใหม่ ตอ้งปิดป้ายบอกชดัเจนว่าเป็นสารเคมอีะไร เพื่อ

ป้องกนัการหยบิผดิ และภาชนะใหมท่ีบ่รรจุตอ้งแน่ใจวา่ปิดฝาสนิทไมม่กีาร

รัว่ซมึออกนอกภาชนะภายนอก

7. หา้มกนิอาหาร น�้า หรอืสบูบุหรีใ่นขณะท�าการผสมสารเคมี

8. หลกีเลีย่งและระมดัระวงัมใิหส้ารเคมหีกเลอะเทอะ ถา้เกดิเหตุการณ์            

ดงักลา่วใหร้บีลา้งดว้ยสบูแ่ละน�้ามากๆ ทนัที

9. สารเคมีก�าจดัศัตรูพืชที่ผสมให้พอดีหมดในครัง้เดียวแล้วหาก               

ใชไ้มห่มด ควรจดัเกบ็ใหม้ดิชดิหา่งไกลจากมอืเดก็ สตัวเ์ลีย้ง และไมป่นเป้ือน

แหลง่น�้าหรอือาหาร
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10. ตรวจเชค็อุปกรณ์การฉดีพน่ใหอ้ยูใ่นสภาพด ีไมช่�ารดุ กอ่นทีจ่ะน�า

ไปฉดีพน่

การปฏิบติัตนขณะท�าการฉีดพ่น ควรปฏิบติั ดงัน้ี
1. สวมเสือ้ผา้มดิชดิ เชน่ การเกงขายาว เสือ้แขนยาว สวมอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล เชน่ หน้ากากทีม่ไีสก้รองอากาศ ถุงมอื หมวก 

เป็นตน้

2. ไมค่วรรบัประทานอาหาร ดื่มน�้า หรอืสบูบุหรีใ่นขระทีฉ่ีดพน่หรอื           

ในบรเิวณทีท่�าการฉดีพน่

3. ขณะฉดีพน่ควรกนับุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งใหพ้น้จากบรเิวณนัน้

4. ไมค่วรฉีดพน่ในขณะทีล่มแรง หรอืฝนตก และควรยนือยูเ่หนือลม

เสมอ

5. หา้มใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ทีม่กีารรัว่ซมึของสาร ในขณะท�าการ              

ฉดีพน่

6. ในกรณี่ทีห่วัฉีดเกดิการอุดตนั หา้มใชป้ากเปา่หวัฉดีพน่นัน้
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                       เรื่องส�าคญัๆ…น่ารู้

1. ปรมิาณที่ใช้ฉีดพ่นขึ้นอยู่กบัชนิดของพชืที่เพาะปลูก ระยะเวลา 

ความถี่ในการฉีดพ่น และชนิดความรุนแรงของสารเคม ี ตอ้งตรวจสอบจาก 

ฉลากบรรจภุณัฑ ์หรอืสอบถามผูแ้ทนจ�าหน่าย และหา้มใชใ้นปรมิาณมากกวา่

ทีร่ะบุไว้

2. ถา้ใหผู้อ้ืน่ยมืชดุอุปกรณ์ทีใ่ชฉ้ดีพน่สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืตอ้งท�าการ

ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกครัง้ก่อนการใช ้ หา้มน�าอุปกรณ์ทีม่ไิดผ้า่นการท�าความ

สะอาดมาใช ้ ทัง้น้ีเพราะเราไม่ทราบว่าสารทีใ่ชฉี้ดพ่นก่อนหน้าน้ีคอืสารเคมี

ก�าจดัศตัรพูชืชนิดใด มรีะดบัความรา้ยแรงมากน้อยเพยีงใด

3. เรือ่งสขุวทิยาการดแูลตนเอง เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากโดยเฉพาะในเรือ่ง

การท�างานกบัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื ดงันัน้ภายหลงัจากการใช ้ตอ้งท�าการช�าระ

ลา้งรา่งกายทนัท ีอยา่งน้อยบรเิวณใบหน้าและมอื ก่อนการรบัประทานอาหาร 

น�้าดืม่ หรอืสบูบหุรี ่เขา้หอ้งน�้า และในขณะท�างานหา้มมใิหส้มัผสับรเิวณใบหน้า 

ผวิหนงั ดว้ยมอืหรอืถุงมอือยา่งเดด็ขาด

การปฏิบติัตนหลงัท�าการฉีดพ่น ควรปฏิบติัตวั ดงัน้ี
1. ในกรณทีีเ่กษตรกรมรการสมัผสัสารเคมฯีทางผวิหนงัใหท้�าการลา้ง

ช�าระดว้ยน�้าสะอาดนานๆ อยา่งน้อย 15 นาท ี รบีอาบน�้าฟอกสบู่ เปลีย่น

เสือ้ผา้ทีส่ะอาดทนัที

2. การซกัชดุทีใ่สฉ่ดีพน่ควรแยกซกัจากเสือ้ผา้อืน่ๆ และไมน่�าชดุสวม

ใสส่�าหรบัฉดีพน่สารเคม ีมาใชส้วมใสใ่นกรณอีืน่ๆ

3. ช�าระลา้งอุปกรณ์เครือ่งมอื เครือ่งใช ้โดยแยกช�าระลา้งจากอุปกรณ์

เครือ่งมอืปกตทินัที

4. ไมเ่ขา้ไปในบรเิวณทีฉ่ดีพน่สารเคมใีนระยะเวลาทีไ่มป่ลอดภยั

5. ไมเ่กบ็พชืผกัมาขาย หรอืรบัประทานกอ่นเวลาทีก่�าหนดไวใ้นฉลาก
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หมวก

แวน่ตา

หน้ากาก

เสือ้ผา้

ถุงมอื

เมือ่เกษตรกรจ�าเป็นตอ้งใชส้ารเคมกี�าจดัศตัรพูชื ควรสวมใสอุ่ปกรณ์
ป้องกนัทุกครัง้เพื่อป้องอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้น้ีอุปกรณ์ต่างๆ ต้องอยู ่            
ในสภาพทีใ่ชก้ารไดด้ ี และมขีนาดพอดกีบัผูส้วมใส ่ หลงัการใชอุ้ปกรณ์ตอ้ง
ลา้งหรอืท�าความสะอาดทกุครัง้ และลา้งมอืใหส้ะอาดหลงัจากเสรจ็งาน

อุปกรณ์ป้องกนัที่จ�าเป็นส�าหรบัป้องกนัอนัตรายจากสารเคมกี�าจดั           
ศตัรพูชื ไดแ้ก่

1. หมวก
ประโยชน์ ใชส้วมใสเ่พือ่ป้องกนัละอองของสารเคมปีลวิมาถกูผมหรอื
 หนงัศรีษะ
คณุสมบติั ท�าดว้ยวสัดกุนัเคมซีมึ รดักระชบั ใสค่ลุมศรีษะและผมไดห้มด
การบ�ารงุรกัษา ลา้งดว้ยน�้าสบูแ่ละน�้าแลว้ผึง่ใหแ้หง้

2. แว่นตา 

ประโยชน์ ใชป้้องกนัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืกระเดน็เขา้ตา

5
อปุกรณ์ป้องกนัท่ีจ�าเป็นส�าหรบัป้องกนั

อนัตรายจากสารเคมีก�าจดัศตัรพืูช
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คณุสมบติั เป็นแวน่ครอบตา ทีค่รอบใบหน้าท�าดว้ยวสัดกุนัสารเคมซีมึ 
 มรีรูะบายความรอ้นเพือ่ป้องกนัแวน่เปียกและมองไมเ่หน็
 มสีายรดัศรีษะ เลนส ์ทนต่อสารเคมแีละแรงกระแทก
การบ�ารงุรกัษา ลา้งดว้ยน�้าสบูแ่ละน�้าแลว้ผึง่ใหแ้หง้

3. หน้ากาก  

ประโยชน์ ใชป้้องกนัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืเขา้ทางการหายใจ
คณุสมบติั ท�าดว้ยวสัดกุนัซมึ เป็นหน้ากากมตีลบักรองหรอืไสก้รอง
 ทีเ่หมาะกบัชนิดของสารเคมทีีฉ่ีดพน่
การบ�ารงุรกัษา ลา้งหน้ากากดว้ยน�้าสบูแ่ละน�้าแลว้ผึง่ใหแ้หง้ 
 ตวัตลบักรองตอ้งเปลีย่นเมือ่หมดอายุ

4. เส้ือผา้
ประโยชน์ ใชป้้องกนัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืกระเดน็ถกูผวิหนงั
คณุสมบติั ท�าดว้ยวสัดกุนัซมึ เป็นเสือ้แขนยาว กางเกงขายาว 
การบ�ารงุรกัษา ซกัแลว้ตากใหแ้หง้ เสือ้ผีส่วมใส ่ตอ้งแยกซกัจากเสือ้ผา้ปกต ิ
 ตากแดดใหแ้หง้ และเกบ็แยกจากเสือ้ผา้ปกติ
5. ถงุมือ
ประโยชน์ ใชป้้องกนัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืถกูผวิหนงับรเิวณมอื
คณุสมบติั ท�าดว้ยยางสงัเคราะหห์รอืวสัดทุีส่ามารถกนัสารเคมซีมึผา่น 
 สวมใสแ่ลว้ไมเ่กดิการระคายเคอืง
การบ�ารงุรกัษา ลา้งดว้ยน�้าสบูแ่ละน�้าแลว้ผึง่ใหแ้หง้

6. รองเท้า
ประโยชน์ ใชป้้องกนัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืถกูผวิหนงับรเิวณเทา้และขา
คณุสมบติั รองเทา้บู๊ทท�าดว้ยยางสงัเคราะหห์รอืวสัดกุนัซมึสงูขีน้
 มาถงึเขา่
การบ�ารงุรกัษา ลา้งดว้ยน�้าสบูแ่ละน�้าแลว้ผึง่ใหแ้หง้
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โปรดท�าเครื่องหมาย       ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัจริง ตามหวัข้อต่อไปน้ี

แบบประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีด้วยตวัเอง
ส�าหรบัเกษตรกร

 1. ทา่นอา่นฉลากหรอืค�าแนะน�าเกีย่วกบั
  การใชส้ารเคมทีีต่ดิบนภาชนะบรรจหุรอืไม่

 2. ทา่นปฏบิตัติวัตามฉลากหรอืค�าแนะน�า
  เกีย่วกบัการใชส้ารเคมทีีต่ดิภาชนะบรรจุ
  หรอืไม่

 3. ทา่นใสห่น้ากากหรอืผา้ปิดจมกู
  ขณะฉดีพน่หรอืไม่

 4. ทา่นสวมถุงมอืยางตลอดเวลาขณะฉีดพน่
  หรอืไม่

 5. ทา่นสวมใสร่องเทา้บตูยางขณะฉดีพน่
  หรอืไม่

 6. ทา่นไมส่บูบุหรีใ่นบรเิวณทีฉ่ดีพน่

 7. หลงัฉดีพน่สารเคมทีา่นลา้งมอื
  ก่อนกนิอาหาร / ดืม่น�้าหรอืไม่

 8. ทา่นอาบน�้าท�าความสะอาดรา่งกาย
  ภายหลงัจากฉดีพน่สารเคมหีรอืไม่

 9. ทา่นแยกซกัเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนสารเคมี
  ออกจากเสือ้ผา้ทัว่ไปหรอืไม่

 10. ทา่นแยกทิง้ภาชนะทีใ่สส่ารเคมกี�าจดั
  ศตัรพูชืออกจากขยะอืน่ๆ หรอืไม่

 ข้อ การปฏิบติั
 ไม่เคยปฏิบติั /  

ปฏิบติัทกุครัง้
                                

                                                 ปฏิบติัเป็นบางครัง้

ค�าอธิบาย
1. ถา้ตอบวา่  ไม่เคยปฏิบติั/ปฏิบติัเป็นบางครัง้  ในขอ้ใด ถอืวา่ ทา่นมพีฤตกิรรม
การใชส้ารเคมทีีไ่มถ่กูตอ้ง ควรปรบัเปรีย่นการปฎบิตัใิหถ้กูตอ้ง
2. ถา้ตอบวา่ ปฏิบติัทกุครัง้ ในขอ้ใด ถอืวา่ ทา่นมพีฤตกิรรมการใชส้ารเคมทีีถ่กูตอ้ง
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แบบประเมินความเส่ียงอนัตรายจากสภาพและลกัษณะงาน

ลกัษณะการท�างานของท่านมีความเส่ียงในเรือ่งต่อไปน้ีหรอืไม ่โปรด            
กาเครื่องหมาย     ลงในช่อง “มี” ถ้ามีความเส่ียงในข้อนัน้เป็นประจ�าหรือ                    
มีเป็นบางครัง้ และ “ไม่มี” เมื่อพบว่ามีความเส่ียงนัน้

1.  ท�างานในบรเิวณทีม่เีสยีงดงั เชน่ มเีสยีงเครือ่งจกัรดงั

2.  ท�างานกบัเครือ่งจกัรเครือ่งยนตท์ีม่คีวามสัน่สะเทอืน

3.  ท�างานกลางแดดตลอดทัง้วนั

4.  ท�างานในทีท่ีอ่ากาศรอ้น อบอา้ว

5.  บรเิวณทีท่�างานมงี ูแมลง สตัวม์พีษิ

6.  ท�างานในทีท่ีม่นี�้าขงั

7.  ใชข้องมคีม หรอืเสีย่งต่อการบาดเจบ็

8.  ปีนปา่ย หรอืท�างานในทีส่งู

9.  ท�างานกบัเครือ่งใชห้รอือุปกรณ์ไฟฟ้า

10. เคยมอุีบตัเิหตุจากการท�างาน

11. ยนืท�างานตดิต่อกนันานเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง

12. เดนิท�างานตดิต่อกนันานเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง

13. ท�างานทีค่กุเขา่ หรอืนัง่ยองๆ ซ�้าๆ

14. ดนั แบก หรอืยกของหนกัเป็นประจ�า

15. กม้หลงัหรอืกม้ศรัษะซ�้าๆ

16. ท�างานทีต่อ้งยกแขนอยูเ่หนือไหลเ่ป็นประจ�า

17. มกีารเคลือ่นไหวของมอื หรอืขอ้มอืซ�้าๆ เชน่ บดิ เหวีย่ง

18. มอีาการเจบ็ปวดกลา้มเน้ือหลงัจากการท�างาน

19. ปวดเมือ่ยตามรา่งกาย เหน่ือยออ่นแรง

รายการ        มี       ไม่มี

ค�าอธิบาย
ถา้ตอบวา่  มี  ในขอ้ใด ควรปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มการท�างานใหป้ลอดภยัหรอื
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท�างานใหถ้กูตอ้ง ปลอดภยัมากขึน้
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การส�ารวจสุขภาพตนเอง

ท่านควรส�ารวจสุขภาพตวัเองว่ามีอาการผิดปกติในเร่ืองต่อไปน้ี             
หรือไม่  โปรดกาเครื่องหมาย      ลงในช่อง “มี” ถ้ามีอาการผิดปกติในข้อ
นัน้เป็นประจ�าหรือมีเป็นบางครัง้ และ “ไม่มี” เมื่อไม่พบอาการ

1.  แน่นหน้าอก หายใจไมอ่ิม่

2.  เจบ็หน้าอก

3.  หอบหายใจมเีสยีงวีด๊ๆ

4.  เหน่ือยงา่ยกวา่ปกติ

5.  ไอเรือ้รงั ตัง้แต่ 2 สปัดาหข์ึน้ไป

6.  มเีสมหะปนเลอืด

7.  ระคายเคอืงตา แสบตา

8.  มองเหน็ไมช่ดั

9.  ไดย้นิไมช่ดัเจน

10. ตวัเหลอืงตาเหลอืง

11. ปวดศรีษะเป็นประจ�า

12. มอีาการเวยีนศรีษะ เป็นลม เมือ่ท�างานในทีท่ีม่อีากาศรอ้น

13. มอีาการไขส้งู ปวดตามกลา้มเน้ือน่อง

14. มกีารไขส้งู กลา้มเน้ือคอ แขน ขา กระตุก

15. เคยถกูง ูสตัว ์แมลงมพีษิกดัต่อย

16. มผีืน่คนัตามผวิหนงั

17. มอีาการเมือ่ยลา้ ปวดเมือ่ยกลา้มเน้ือ มอื แขน ขา

18. มอีาการเจบ็ปวดกลา้มเน้ือหลงัจากการท�างาน

19. แขนขาออ่นแรง

20. บาดเจบ็จากอุบตัเิหตุการท�างาน

รายการ        มี       ไม่มี

แสบจมกู
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อาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจากการได้รบั
สารเคมีก�าจดัศตัรพืูช

อาการท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีจะเกิดขึ้นหลงัการฉีดพ่นทนัที

หรือ ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัฉีดพ่น เมื่อหยดุการใช้อาการต่างๆจะหาย

ไป แต่ถ้าใช้ติดต่อกนันานๆจะมีอาการเรือ้รงั เช่น ผืน่คนั กล้ามเน้ือ

อ่อนแรง

ให้ท่านวงกลม    ล้อมรอบอาการท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี

ก�าจดัศตัรพืูชในรอบปีท่ีผา่นมา

เหงือ่ออกมาก
นอนไมห่ลบั

ตาแดง

น�้าตาไหล

น�้ามกูไหล
น�้าลายไหล

แสบตา/
ปวดแสบรอ้น/คนัตา

หนงัตากระตุก

ตาพรา่มวั

แสบจมกู

เลอืดก�าเดาไหล
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เวยีนศรีษะ, มนึงง, หน้ามดื

ออ่นเพลยี ลมชกั
หมดสติ

ไมรู่ส้กึตวั

อาเจยีน
เจบ็คอ
ไอ

หายใจมเีสยีงวีด๊

เจบ็/แน่นหน้าอก

คลืน่ไส้

ปวดเกรง็ทอ้ง

อาการชา

ทอ้งเสยี

คนัผวิหนงั

เดนิโซเซ

ปวดศรีษะ

คอแหง้

หายใจตดิขดั

ใจสัน่

กลา้มเน้ือออ่นแรง

มอืสัน่

กลา้มเน้ือเป็นตะครวิ

เลบ็บดิ/หลุด

ผืน่คนัทีผ่วิหนงั
-  ผืน่แดง
-  ผืน่ขาว
-  ผวิแตก
-  ตุ่มพพุอง
-  ผวิแหง้
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หายใจมเีสยีงวีด๊

เจบ็/แน่นหน้าอก

เอกสารอ้างอิง

ส�านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม. คูม่อืเกษตรกรปลอดโรค

ส�าหรบัเกษตรและสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมู่บา้น. พมิพค์รัง้ที ่ 3 กรุงเทพฯ :               

โรงพมิพส์�านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต;ิ2555

ส�านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม. สมุดบนัทกึสุขภาพ

เกษตรกร (การเพาะปลกูพชื). พมิพค์รัง้ที ่4  กรงุเทพฯ  : โรงพมิพช์มุนุมสหกรณ์

แหง่ประเทศไทย จ�ากดั;2551

ส�านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม. องค์ความรูเ้กี่ยวกบั          

การตรวจคดักรองความเสี่ยงจากสารเคมกี�าจดัศตัรูพชืโดยกระดาษทดสอบ                   

โคลนีเอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) ส�าหรบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุ

ในหน่วยบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิ;2558
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