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แหล่งขอ้มูลมีทั�งเป็นตวัเลข หรือการป่วยและตายที�เป็นข่าว เช่นข่าวสรยทุธ ไทย
หนงัสือพิมพ ์เรื�องร้องเรียนโดยตรง

ระบบเตือนภยั

แหล่งขอ้มูลมีทั�งเป็นตวัเลข หรือการป่วยและตายที�เป็นข่าว เช่นข่าวสรยทุธ ไทยพีบีเอส 

ระบบเฝ้าระวัง
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การนําเข้าสารกาํจัดศัตรูพชื 2014 รวม 22,812  
ล้านบาท**
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* กรมคร.ได้รับการสนบัสนนุโดย ธกส.,  เทียบราคาโดยตรงไม่ได้เพราะราคาซื %อปลีกสงูกว่าราคานําเข้า
** สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=

บตัรเครดิตเกษตรกร*

แหล่งขอ้มลูเดียวที�บอกปริมาณการซื�อ
สารเคมีแต่ละจงัหวดั
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การซื "อผ่านธกส. 2014 ประมาณ 3,678 ล้าน
บาท ราว 1/6 ของการนําเข้าหรือน้อยกว่า
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เทียบราคาโดยตรงไม่ได้เพราะราคาซื %อปลีกสงูกว่าราคานําเข้า

http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=146



เช่นไทยแพน 2559 พบสารตกค้าง 68 ตวั อาจเป็นสารที�เกษตรกรนิยมใช้
1. สารกําจดัไร 6 ชนิด 
2. สารกําจดัแมลง (insecticide) 39 ชนิด เช่น

, Abamectin, Acephate, Acetamiprid, 

สารกําจดัแมลง ( 39 ชนิด เช่น
, Abamectin, Acephate, Acetamiprid, 
Carbofuran, Chlorantraniliprole

3. สารป้องกนัและกําจดัโรคพืชพบ 23 ชนิด
และพบวา่มีประมาณ 14 ตวั เทา่นั %นที�อาจตรวจพบการสมัผสัด้วยกระดาษทดสอบ
เช่น 3-hydroxycarbofuran, Chlorpyrifos

อาจเป็นสารที�เกษตรกรนิยมใช้

ชนิด เช่น
, Acetamiprid, Buprofezin, Carbaryl, 

ชนิด เช่น
, Acetamiprid, Buprofezin, Carbaryl, 

Chlorantraniliprole ฯลฯ

ตวั เทา่นั %นที�อาจตรวจพบการสมัผสัด้วยกระดาษทดสอบ
Chlorpyrifos, Carbaryl, Carbofuran



ข้อดี
• เป็นการทดสอบที�สะดวก เร็ว และสร้างความตระหนกัได้ดี
• เชื�อถือได้ระดบัหนึ�ง
ข้อเสียข้อเสีย
• ปัจจบุนัสารเคมีที�เกษตรกรใช้สว่นใหญ่เป็นสารที�ทดสอบไม่ได้

• มกัได้คา่คงที�ที�ประมาณ 33% 

• ไมไ่ด้เป็นการทดสอบปริมาณสารเคมีในเลือด
• พบวา่มกัไม่สัมพันธ์กบัประวตัิ การใช้สารเคมี หรือการบริโภคอยา่งชดัเจน

อาจขึ %นกบั metabolism หรือกรรมพนัธุ์ของแตล่ะคน

เป็นการทดสอบที�สะดวก เร็ว และสร้างความตระหนกัได้ดี

ทดสอบไม่ได้

กบัประวตัิ การใช้สารเคมี หรือการบริโภคอยา่งชดัเจน
หรือกรรมพนัธุ์ของแตล่ะคน



ขอ้มูลการตรวจเลือด
ปี 2012 มีรายงาน 16 จงัหวดั

เกษตกรที0ได้
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ข้อจาํกัด
ศัตรูพชืทั "งหมด 
การตรวจเลือดคือ 
4-- Data 

* Application of Geographic Information Systems and Remote

sensing for Health risk assessment in Thailand.
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ข้อจาํกัด: ผลการตรวจไม่ใช่ตัวแทนของการสัมผัสสารกาํจัด
ศัตรูพชืทั "งหมด เช่นจากข้อมลูของ ชยตุม์ พินิจค้า* สารที�เกี�ยวข้องกบัผล
การตรวจเลือดคือ Chlorpyrifos เป็นตวัที�มีการนําเข้าตํ�าสดุในBig 

Data ปี 2014

Application of Geographic Information Systems and Remote



ผูป้่วยใน 2014 แสดงการเจบ็ป่วยเฉียบพลนั พน่หรือผสมยาแลว้ไดร้ับพิษ 
กินยาผดิ (สีฟ้า) ทาํร้ายตวัเอง(สีส้ม) ยงัขาดโรคที�ประชาชนมกัพูดถึงเช่น
มะเร็ง โรคประสาทฯลฯ
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• ไมม่ีหน่วยงานที�เป็นหลกัในการเฝ้าระวงัและเตือนภยั
• แตล่ะหน่วยงานดเูฉพาะภารกิจของตนเอง บางหน่วยงานก็ไมม่ีภารกิจที�แน่ชดั
• มีหลายสว่นที�ยงัขาดอยู ่ได้แก่สว่นที�เป็นสีแดง เช่นร้านค้าปลีก

• ควรมีหน่วยงานที�รับผิดชอบโดยตรง
• ทําระบบที�ทกุฝ่ายยอมรับ (ในสไลด์ผู้ เขียนสรุปให้ แตไ่มไ่ด้มีระบบเช่นนี %
• ควรพฒันาฐานข้อมลูที�จดัเป็นสีแดงเช่นปริมาณของสารเคมีและการขายในร้านค้าปลีก 
• ควรมีการเก็บข้อมลูของโรคทางระบบประสาทและหาความสมัพนัธ์กบัการสมัผสัสารกําจดัศตัรูพืชเพิ�มเติม

ไมม่ีหน่วยงานที�เป็นหลกัในการเฝ้าระวงัและเตือนภยั
แตล่ะหน่วยงานดเูฉพาะภารกิจของตนเอง บางหน่วยงานก็ไมม่ีภารกิจที�แน่ชดั
มีหลายสว่นที�ยงัขาดอยู ่ได้แก่สว่นที�เป็นสีแดง เช่นร้านค้าปลีก

ในสไลด์ผู้ เขียนสรุปให้ แตไ่มไ่ด้มีระบบเช่นนี %จริงๆ)
ควรพฒันาฐานข้อมลูที�จดัเป็นสีแดงเช่นปริมาณของสารเคมีและการขายในร้านค้าปลีก 
ควรมีการเก็บข้อมลูของโรคทางระบบประสาทและหาความสมัพนัธ์กบัการสมัผสัสารกําจดัศตัรูพืชเพิ�มเติม
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