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การเฝาระวังสุขภาพดวยตัวเองของเกษตรกรจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช
หลักการและเหตุผล
ในหลายประเทศขอมูลอุบัติการณเกิดโรคจากพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่นา เชื่อถือมีการ
รวบรวมไวนอยมาก จํานวนตัวเลขที่มีอยูม กั จะต่ํากวาความเปนจริง เนือ่ งจากแหลงขอมูลของการเฝาระวังจะ
มาจากหนวยบริการสุขภาพซึ่งเปนเพียงบางสวนของการเกิดอุบัติภัยที่เกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทานั้น
เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ คือ ขอแรก ในรายงานของหนวยงานอนามัยมีการรายงานการเกิดโรคจากพิษของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนบางกรณีเทานั้น เชน กรณีที่เกิดจากการกินสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อฆาตัวตาย แต
กรณีที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ ซึง่ สวนมากมีอาการปานกลาง หรือไมรุนแรง ก็มกั จะไมมกี ารบันทึกไว
ในรายงาน เนื่องจากไมไดไปรับการรักษาพยาบาลซึ่งเสียคาใชจาย หรืออาจเกิดจากการบริการมีอยูไมทวั่ ถึง
หรือกลัววาถาบอกวาปวยจะตองถูกออกจากงาน และประการสุดทายคือเกษตรกรบางสวนที่ไปรับการรักษา
แลวไดรับการวินิจฉัยที่ผิด เนื่องจากพิษที่เกิดจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชบางครั้งคลายคลึงกับอาการที่เกิด
เนื่องจากความเจ็บปวยอยางอื่น ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหตัวเลขจํานวนอุบัติภยั ที่เกิดจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที่มีอยูต ่ํากวาความเปนจริง จนไมอาจนําไปใชเปนขอมูลเพื่อการวางนโยบายการปองกันควบคุมโรคที่
เกิดจากพิษของสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพได
ระบบการเฝาระวังที่มีอยูไมสามารถแกปญ
 หาเกษตรกรของในทองถิน่ ได เนื่องจากโดยปกติ
ขอมูลที่มีอยูจะนํามาใชในระบบงานสาธารณสุข รวมทั้งใชเปนดัชนีสาํ หรับการวางนโยบายในระดับสูง แทนที่
จะนําขอมูลเหลานัน้ มาวิเคราะหและปรับใชในชุมชน ผลที่เกิดตามมาก็คือ ประชาชนในทองถิ่นที่เปนแหลง
ตนเหตุมกั จะไมตระหนักถึงสถานการณของปญหาที่เกิดจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมมีโอกาสรับทราบ
และไมไดมีสวนรวมในการหาวิธกี ารปองกันและแกไขปญหาในชุมชน
หลายประเทศสวนใหญตางยอมรับกันดีวา อันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังไม
เปนที่ตระหนักถึงสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น จึงทําใหมีการจัดตั้งโครงการตางๆ เพื่อแกไขปญหาดังกลาวใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดทําการวางแผนปรับปรุงระบบการเฝาระวัง
แหงชาติ และองคการอนามัยโลก (WHO) โดยโครงการระดับนานาชาติในเรื่องความปลอดภัยของสารเคมี
(IPCS) ไดจัดทําโครงการนํารองในประเทศที่กําลังพัฒนา 7 ประเทศ ซึ่งองคการอนามัยโลกกําลังจัดทําคํา
จํากัดความที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยูระหวางการพิจารณาแหลงขอมูลอื่นๆ
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ภาพรวมของระบบการเฝาระวังตนเอง
องค การอาหารและเกษตรแหง สหประชาชาติ รว มกับโครงการปอ งกั น กํา จัดศั ตรูพืชที่
ดําเนินการอยูในประเทศแถบเอเชีย (FAO/IPM) ซึ่งไดปรับปรุงทั้งระบบและพัฒนาวิธีการเก็บขอมูลอยาง
งาย เพื่อใหเกษตรกรสามารถบันทึกอาการที่สังเกตเห็นไดและอาการที่รูสึกไดที่เกิดจากพิษสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช หลังจากการฉีดสารแตละครั้งดวยตนเอง เกษตรกรในชุมชนซึ่งผานการอบรมดาน IPM จะไดรับการ
ฝกอบรม เกี่ยวกับการเฝาระวังสารเคมีและเก็บรวบรวมแบบฟอรมการเฝาระวังที่แจกใหเกษตรกรที่รวม
โครงการกรอกขอมูลแลวทุกสัปดาห เพื่อนํามาสรุปผล ทํากราฟขอมูล และนําผลที่ไดมาอภิปรายในการ
ประชุมกลุมประจํ าเดือน ในการประชุม ดังกลาวจะเชิญเจาหน าที่ สาธารณสุขในชุมชนมารวมรายงาน
สถานการณโรคในการประชุมประจําเดือนดวย วิธีการนี้ไดนําไปใชในประเทศเวียดนามเหนือโดยมีเกษตรกร
เขารวมจํานวน 50 คน1 เปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งมีขอมูลจากการศึกษาดังนี้:
1. คาเฉลี่ยของจํานวนครั้งที่พนสารตอเกษตรกร 1 คน ใน 1 เดือน (ขอมูลนี้จะชี้ใหเห็นถึง
ผลของการบันทึกอาการของตนเองกับความถี่ในการฉีดพนสาร)
2. จํานวนครั้งที่เกิดลักษณะอาการในระดับตางๆ เชน ระดับเล็กนอย ปานกลาง และ ระดับ
รุนแรงตอการฉีดพนแตละครั้ง
3. เปอรเซ็นตของการฉีดพนสารที่ไมเกิดอาการใดๆ ในทุกระดับ
4. ชนิดของสารเคมีที่ใชในแตละเดือน
5. จํานวนผูปวยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่มีรายงานจากสถานีอนามัยหรือหนวย
บริการสาธารณสุขในชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความตระหนักของเกษตรกรในเรื่องปญหาความเจ็บปวยที่เกิดจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช
2. เพื่อกระตุนใหเกษตรกรลดความถี่ในการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และ/หรือ เลือกใชสารเคมีที่
มีระดับความเปนพิษต่ํา หรือใชทางเลือกอื่นมาทดแทนการใชสารเคมีเหลานั้น
3. เพื่อใหไดขอมูลการเกิดโรคที่เกิดจากพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีอาการเล็กนอยและปาน
กลาง ซึ่งจะมักไมมีการบันทึกไวในรายงานของหนวยบริการสาธารณสุขในชุมชน

1

Murphy HH, Hoan NP, Matteson P, Morales Abubakar ALC. โครงการเฝาระวังตนเองจากพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: โครงการนํา

รองในประเทศเวียดนามเหนือ ระยะเวลา12-เดือน Int J Occup Environ Health. 2002;8:202-213.
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วิธีการดําเนินการ
การจัดตั้งคณะผูดําเนินการ
คณะผูดําเนินการสําหรับโครงการการเฝาระวังสุขภาพตนเอง มีหนาที่ดังนี้:
1. คัดเลือกเกษตรกรที่จะทําการบันทึกขอมูลของตนเอง
2. ฝกอบรมเกษตรกรที่จะทําการบันทึกขอมูลของตนเอง
3. เก็บรวบรวมขอมูลการจากบันทึกทุกสัปดาห
4. วิเคราะหขอมูลทุกเดือน
5. จัดประชุมเกษตรกรที่รวมโครงการทุกเดือนเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการแกไข
ปรับปรุงใหดีขึ้น
คณะผูดําเนินการ ควรเปนคนในชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับเกษตรกรที่เขารวมในโครงการ โดย
สมาชิกแตละคนมีหนาที่ดูแลติดตามเกษตรกร 5-10 คน ซึ่งคณะผูดําเนินการจะคัดเลือกมาจาก:
1. ผูที่จบหลักสูตรการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) จากโรงเรียนเกษตรกร
2. ครูจากการศึกษานอกโรงเรียน
3. เจาหนาที่จากองคกรพัฒนาชุมชน
4. นักเรียน อายุไมต่ํากวา 12-13 ที่สามารถคํานวณเปอรเซ็นต (%) ได
5. องคกรสตรี
6. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
หลักเกณฑการคัดเลือกตัวอยาง
1. แตละหนวยควรประกอบดวยเกษตรกรที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางนอย 30-50 คน โดย
คัดเลือกจากพื้นที่ที่กําหนดใหมีการเฝาระวังหรือพื้นที่ที่มีการใชสารเคมีปริมาณมาก
2. เกษตรกรตองมีความพรอมที่จะบันทึกอาการที่เกิดหลังจากการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุก
ครั้ง ตามแบบฟอรมการเฝาระวังสุขภาพของตนเองตลอดฤดูกาลเพาะปลูกหรือตลอดป
3. ทําการสุมเลือก 30-50 ครอบครัว โดยวิธีการสุมตัวอยาง แบบ Random sampling และ
กําหนดหมายเลขประจําตัว ใหแตละครอบครัว ในพื้นที่ที่ดําเนินการโครงการ
4. เข า เยี่ ย มครอบครั ว ที่ ไ ด รั บ เลื อ กและถามความสมั ค รใจและความพรอ มจากเกษตรกรใน
ครอบครัวนั้น ในการเขารวมโครงการเฝาระวังตนเอง ถาไดรับการปฏิเสธใหเลือกครอบครัวหมายเลขอื่น
(บันทึกเหตุผลที่ไดรับการปฏิเสธไวดวย)
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5. เชิญเกษตรกรที่เขารวมโครงการพรอมคูสมรสและบุตรที่เขาโรงเรียนแลว 1 คน (เพื่อเปนผูชวย)
สําหรับเขารวมการประชุมฝกอบรม
6. เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บรวบรวมและสรุปผลการวิเคราะหขอมูล เกษตรกรที่รวมโครงการจะตอง
ไดรับการเสนอแนะทางเลือกอื่นแทนการใชสารเคมี เชน การสงไปอบรมโครงการ IPM
การบันทึกลักษณะอาการของตนเอง
เกษตรกรแตละรายจะตองกรอกแบบฟอรมทุกครั้งที่ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลที่ตองกรอกมี
ดังนี้:
1. ชื่อ
2. เพศ (ถาเปนสตรีตองระบุวาตั้งครรภหรือไม)
3. ที่อยู
4. วันที่
5. จํานวนครั้งที่ฉีดพน (ในแตละเดือน)
6. ชนิดพืชที่ฉีดพนสารเคมี
7. รายชื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใช
8. จํานวนถังที่ใช
9. จํานวนชั่วโมงที่ฉีดพนสารเคมี ในวันนั้น
เกษตรกรตองทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบอาการที่เกิดขึ้นกับตนเองในระหวางการฉีดพน หรือที่
เกิดขึ้นภายในเวลา 24 ชั่วโมง ลงในแผนภาพรูปคน ซึ่งแสดงลักษณะหรืออาการที่เกิดพิษจากการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช 31 รายการ (บันทึกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นแตไมมีอยูในรายการดวย) อาการเกิดพิษ
สามารถแบงตามระดับความรุนแรงของอาการไดเปน 4 ระดับ ซึ่งมีคําจํากัดความดังตอไปนี้:
0 = ไมมีอาการ : ไมมีอาการผิดปกติใด
Ë = ระดับเล็กนอย: อาการไมสบายเล็กนอย หรือ เกิดการระคายเคืองอันเนื่องมาจากสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช
ËË = ระดับปานกลาง: มีแนวโนมชัดเจนวาเปนอาการทางระบบประสาท (เกิดจากการยับยั้ง
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรส2)โดยมีอาการระดับ ËË อยางนอย 1 อาการ
2

ถึงแมวาการเกิดเหงื่อออก น้ําลายและ น้ําตาไหลมากอาจเปนผลมาจากการที่เอนไซมอะเซททิโคลีนเอสเตอเรสถูกยับยั้งรวมทั้งการที่ตอมเหลานี้ ไดรับการ
กระตุนมากกินไป อาการเหลานี้อาจจะเกิดจากสภาวะแวดลอมอื่นๆ หรือเกิดจากการระคายเคืองอันเนื่องมาจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช (เชน ความ
รอน กระหายน้ํา และเคืองตา) ดังนั้นอาการเหลานี้จึงถูกจัดใหอยูในระดับเล็กนอย
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ËËË = ระดับรุนแรง: อาการทางระบบประสาทอยางรุนแรง (หมดสติ เปนลม) โดยมีอาการระดับ
ËËË อยางนอย 1 อาการ

ทุก 7 วัน หรือใน 1 สัปดาห คณะผูดําเนินการ จะรวบรวมแบบฟอรมจากครอบครัวที่อยูในการ
ติดตามดูแลของตน และทําการสรุปผล เพื่อใชในการประชุมประจําเดือนรวมกับเกษตรกรที่รวมโครงการและ
เจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อทําการอภิปรายผลและสรางกราฟจากขอมูลที่ได
การฝกอบรม
เกษตรกรที่เขารวมโครงการและคณะผูดําเนินการจะไดรบั การฝกอบรมหลักสูตรเดียวกัน ยกเวนใน
เรื่องของสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืช เนื่องจากการระบุ การจัดระดับความเปนพิษตาม WHO และประเภทของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนหนาที่ของคณะผูดําเนินการ ดังนัน้ คณะผูด ําเนินการจึงตองไดรับการฝกอบรมใน
รายละเอียด แตจะมีการกลาวถึงขอมูลเหลานี้ใหเกษตรกรทราบในการประชุมประจําเดือน
ขั้นตอนการฝกอบรมมีดงั นี้:
1. แนะนําวัตถุประสงคของโครงการเฝาระวัง และอธิบายขั้นตอนการดําเนินการของโครงการ
2. แผนภาพรูปคน
2.1 แบงผูเขารับการฝกอบรมออกเปนกลุมยอยตามความเหมาะสม
2.2 ในแตละกลุมใหเลือก 1 คน แลวใหนอนลงบนแผนกระดาษแผนใหญที่แปะติดกัน 2 แผน
2.3 วาดโครงรางของบุคคลนั้นเพื่อทําแผนภาพรูปคน
2.4 ตัดกระดาษออกเปนแผน 31 แผน เตรียมไวสําหรับเขียนแผนละ 1 คํา
2.5 แตละกลุมชวยกันคิดและเขียนคําแสดงอาการที่สังเกตเห็นไดและอาการที่รูสึกไดจากการ
เกิดพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองหรือเคยเห็นเกิดกับผูอื่น

2.6 ชวยกันเขียนคําเหลานั้นบนแผนกระดาษที่เตรียมไว และนําไปติดบนแผนภาพรูปคนที่วาด
ขึ้น (แผนภาพที่ไดจะชวยใหครูผูสอนทราบเปนแนวทางวามีการเกิดอุบัติภัยจากสารพิษปองกันกําจัดศัตรูพืช
ในทองถิ่นนั้นกี่ราย3)
2.7 แจกแบบฟอรม (ดูหนา 16) เพื่อใหแตละกลุมแกไขในแผนภาพของกลุม
3

ตัวอยางเชนในประเทศกัมพูชาซึ่งมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดรายแรงกันมาก ลักษณะและอาการการเกิดพิษที่เกษตรกรเขียนมักเปนระดับรุนแรง แต
ในประเทศศรีลังกาซึ่งมีการหามใชสารพิษชนิดรายแรงประเภท 1เอ และ 1บี ลักษณะและอาการการเกิดพิษที่เกษตรกรเขียนมักเปนระดับเล็กนอย เชน
คอแหงหรือปวดศรีษะ
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2.8 นําแผนกระดาษที่เขียนอาการที่สังเกตเห็นไดและอาการที่รูสึกไดที่เกษตรกรคิดวาเกิดจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และรวมอภิปรายวาทําไมบางคําไมสามารถใสลงในแบบฟอรมได (ซึ่งอาจเกิดจาก
สาเหตุอื่นหรือเกิดจากการทํางาน เชนปวดหลังหรือปวดขอ)
3. ความแตกตางระหวางอาการที่สังเกตเห็นไดและอาการที่รูสึกได (ภาคผนวก 3)
3.1 บนแผนกระดาษพิมพ 2 แผน เขียนคําวา อาการที่สังเกตเห็นได ลงบนกระดาษแผนหนึ่ง
และอีกแผนหนึ่งสําหรับเขียนคําวา อาการที่รูสึกได
3.2 ใหผูเขารับการฝกอบรมรวมกันอภิปรายถึงความแตกตางระหวางทั้ง 2 คํานี้
3.3 ครูผูสอนอธิบายคําจํากัดความของคําวา อาการที่สังเกตเห็นได: ผลที่เกิดตอสุขภาพที่เรา
สามารถมองเห็นได (เชน อาเจียน มือสั่น เดินโซเซ)
3.4 อธิบายคําจํากัดความของคําวา อาการที่รูสึกได: ผลที่เกิดตอสุขภาพที่เราไมสามารถ
มองเห็นไดแตบุคคลสามารถรูสึกได (เชน คลื่นไส ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ)
4. เลนเกมส อาการที่สังเกตเห็นไดและอาการที่รูสึกได
4.1 ใหผูเขารับการฝกอบรมยืนเปนวงกลม
4.2 ใหแตละคนหยิบบัตรคําที่แสดงอาการที่สังเกตเห็นไดและอาการที่รูสึกไดคนละ 1 แผน
ออกมาจากหมวกหรือกลองใสบัตรคํา
4.3 ใหแตละคน (ทีละคน) แสดงทาทางของอาการที่สังเกตเห็นไดและอาการที่รูสึกได ตามบัตร
คําที่หยิบไดโดยไมตองพูดคําที่เขียนในบัตรคํานั้นออกมา เพื่อใหคนในกลุมรวมกันทาย
4.4 ใหผูแสดงและคนในกลุมตัดสินใจเลือกและเขียนคํานั้นลงในกระดาษแผนใหญที่มีคําวา
อาการที่สังเกตเห็นได หรือ อาการที่รูสึกได
4.5 ครูผูสอนสาธิตวิธีการตรวจสอบลักษณะตอไปนี้: มือสั่น เดินโซเซ หนังตากระตุก ตาพรา ตา
แดง (ดูรายละเอียดภาคผนวก 4)
4.6 ผูเ ขา รวมอบรมเขี ยน อาการเจ็บป ว ยหรื อ สภาวะอื่น ที่ไมไดเ กิดจากสารเคมีกํา จัด
ศัตรูพืชแตสามารถทําใหเกิดลักษณะหรืออาการบางอยาง เชน เดินโซเซ เมาเหลา ดูตัวอยางในผนวก 5.
(บทเรียนนี้เพื่อใหทุกคนเขาใจคําจํากัดความและสาเหตุอื่นที่สามารถทําใหเกิดลักษณะอาการเหมือนกัน)
5. เรียนรูผลิตภัณฑสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (อบรมเฉพาะคณะผูดําเนินการเทานั้น)
5.1 ครูผูสอนนําผลิตภัณฑสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมา 1 ขวด อธิบายวิธีอานชื่อการคา ชื่อ
สามัญ จากฉลากของสารเคมี
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5.2 จัดผลิตภัณฑสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เตรียมไวประจําตามจุดตาง ๆ ตามจํานวนชนิด
ของสารเคมีที่มีอยู
5.3 ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละคนหรือทั้งกลุมไปตามจุดตาง ๆ ดังกลาว พรอมกับให
แตละคนหรือทั้งกลุมเขียนชื่อการคาและชื่อสามัญของผลิตภัณฑ
5.4 หลังจาก 1-2 นาที เปานกหวีดเพื่อเปนสัญญาณสําหรับผูเขารับการฝกอบรมหรือทั้ง
กลุมใหยายไปยังจุดตอไป
5.5 ดําเนินการตอไปจนผูเขารับการอบรมบันทึกขอมูลครบทุกจุด
5.6 ครูผูสอน ทําตารางเปลา โดยแบงเปน 2 ชองรายการ ชองที่ 1 เขียนชื่อการคา และอีก
1 ชองเขียนชื่อสามัญ
5.7 ใหแตละกลุมเขียนชื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่จดบันทึกมาลงบนแผนกระดาษ ทั้งชื่อ
การคาและชื่อสามัญ 3-5 ชนิด (ตัวอยางเชน หนวย 1-5, 6-10)
5.8 ใหแตละกลุมทําตารางขึ้นมาอีก 1 ตารางแบงเปนชอง ดังตอไปนี้
หนวยที่
#

ชื่อการคา

ชื่อสามัญ

ประเภท

ระดับความเปนพิษ
ตาม WHO

ประเภทสารเคมี

5.9 ใหแตละกลุมกรอกชื่อการคาและชื่อสามัญ
5.10 ใหแตละกลุมดูรายชื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และ ใสชื่อสามัญและใสระดับความเปน
พิษของ WHO และประเภทของสารเคมี
5.11 ครูผูสอนอธิบายการจัดระดับความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตาม WHO
(ภาคผนวก 1)
5.12 ใหแตละกลุมจัดระดับความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตาม WHO (ต.ย. เขียน
บนกระดาษในแตละระดับ 1เอ, 1บี, 2, 3, 4 รวมทั้งชื่อการคาและชื่อสามัญ)
5.13 ครูผูสอนอธิบายประเภทสารเคมี (ดูภาคผนวก 2)
5.14 ใหแตละกลุมแบงสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามประเภทสารเคมี (ต.ย. เขียนบนกระดาษ
โปสเตอรสารประเภท; OP-ออรกาโนฟอสเฟส, C-คารบาเมท, OC-ออรแกโนคลอรีน, PY-ไพรีทรอยด)
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5.15 ครูผูสอนอธิบายประเภทสารเคมีและผลตอสุขภาพ ใชแผนภาพรูปคนประกอบ

(ดู

ภาคผนวก 2)
5.16 สํ า หรั บ กลุ ม ที่ เ ก ง แล ว ให ค รู ผู ส อนอธิ บ ายกลไกที่ ส ารออร ก าโนฟอสเฟส และ
คารบาเมทขัดขวางการทํางานของระบบประสาท (ภาคผนวก 7)
6. อธิบายการกรอกขอมูลในแบบฟอรม:
6.1 กรอกขอมูลในแบบฟอรมการเฝาระวังสุขภาพตนเองของเกษตรกรจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช หลังการฉีดพนสารเคมีทุกครั้ง (ในกรณีที่ไมมีอาการใดๆ ใหกรอกขอมูลโดยไมตองทําเครื่องหมายใน
แผนภาพ)
6.2 ทําเครื่องหมายที่ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นในขณะฉีดพนหรือเกิดภายใน 24 ชั่วโมง หลัง
การฉีดพน (ยกเวนการเกิดผื่นที่ผิวหนัง)
6.3 การกรอกขอมูลควรเริ่มทําในวันที่เกษตรกรไดพักจากการฉีดพนสารมาแลวอยางนอย
3 วัน
6.4 อาการบางอยาง เชน อาการเหงื่อออกมากอาจเกิดจากสาเหตุอื่น เชน อากาศรอน
ดังนั้นควรใหเกษตรกรนั่งพักในที่รม ถายังมีเหงื่ออกมากจึงถือวา เปนอาการที่เกิดจากสารเคมีและใหบันทึก
ลงในแบบฟอรม
6.5 ใชแบบฟอรม 1 แผนตอผูฉีดพน 1 คน (ในกรณีที่มีคนฉีดมากกวา 1 คนใน 1
ครอบครัว)
6.6 ถาผูฉีดพนสารเคมีเปนผูหญิงใหระบุดวยวาตั้งครรภหรือไม (อธิบายวาการตั้งครรภจะ
มีผลตอการเกิดอาการคลื่นไสหรืออาเจียน) ควรคัดสตรีที่ตั้งครรภออกจากโครงการเฝาระวังตนเอง และควร
อธิบายวาการฉีดพนสารเคมีเปนอันตรายตอสุขภาพของทารกในครรภจึงควรหยุดการสัมผัส
6.7 อธิบายชองที่ตองกรอกขอมูล เชน ชื่อ ที่อยู และอื่นๆ
6.8 เขียนชื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยใชชื่อการคาและชื่อสามัญ (ไมใชเขียนเพียงวาเปนชนิด
ใด เชน สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง สารกําจัดเชื้อรา)
6.9 ทั้งครอบครัวอาจจะเขียนสรุปผลอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแบบฟอรมแผนเดียวกัน (แบง
ระดับอาการเกิดพิษเปน ระดับเล็กนอย, ปานกลาง, และรุนแรง)
6.10 ครอบครัวอาจรวมเขียนสรุปผลทั้งหมดของทั้งเดือนในแบบฟอรมการฉีดพนสารเคมี
เพิ่มเติมตางหากดังนี้
1) จํานวนครั้งที่เกิดอาการปวดศีรษะ เวียนหัว และอื่นๆ
2) รายชื่อของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชทั้งเดือน
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3) รายชื่อของลักษณะหรืออาการที่เกิดขึ้น
4) จํานวนครั้งที่เกิดอาการระดับเล็กนอย ปานกลาง และรุนแรง
5) จํานวนครั้งที่ฉีดพนแลว ของเกษตรกรมีดังนี้:
5.1) ไมเกิดลักษณะหรืออาการ
5.2) จํานวนครั้งที่เกิดอาการในระดับเล็กนอย (Ë)
5.3) จํานวนครั้งที่เกิดอาการในระดับปานกลาง (ËË อยางนอย 1 อาการ)
5.4) จํานวนครั้งที่เกิดอาการในระดับรุนแรง (ËËË อยางนอย 1 อาการ)
7. การฝกซอมการใชแบบฟอรมและการสรุปขอมูล.
7.1 แจกแบบฟอรมการเฝาระวังตนเองใหแกผูเขารวมโครงการแตละคน
7.2 ใหผูเขารวมโครงการแตละคนกรอกแบบฟอรมเสมือนวาเปนเกษตรกรที่เขียนบันทึกขอมูล
ของตนเองหลังการฉีดพน หรือหลังจากการฉีดพนครั้งสุดทาย
7.3 คํานวณหาจํานวนครั้งที่เกิดลักษณะหรืออาการในระดับเล็กนอย ปานกลางและรุนแรง
จากเครื่องหมายที่ทําไว
7.4 กรอกระดับการเจ็บปวยที่เกิดจากการฉีดพนสาร: ไมเจ็บปวย ปวยเล็กนอย ปานกลาง ปวย
รุนแรง
7.5 การวิเคราะหขอมูล ใหทําทีละคําถาม นําคําตอบมารวมกัน โดยนับจํานวนเครื่องหมายที่
ทุกคนเรียนใหมาเขียนบนกระดาษพิมพแผนใหญ แลวคํานวณและสรุปผลดังตอไปนี้
ขอมูล
ชาย/หญิง
ชนิดพืชที่ฉีดพน
อาการที่สังเกตเห็นได และ
อาการที่รูสึกได

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

การวิเคราะหคํานวณขอมูล
จํานวนและเปอรเซ็นต
รายชื่อพืชและจํานวนและเปอรเซ็นต
บนแผนภาพรูปคนที่ขยายใหญ เขียนทีละอาการ โดยหาจํานวนครั้งที่พน
สาร (จํานวนแบบฟอรม) แลวเกิดอาการบางอยาง /จํานวนครั้งที่ฉีดพน
(จํานวนแบบฟอรม). ต.ย. เชน ปวดศีรษะ = 6/10 = 60 % ลงใน
แบบฟอรม (หมายถึง ในการฉีดพน 10 ครั้ง มีปวดศีรษะ 6 ครั้ง)
เขียนชื่อสามัญและชื่อการคาของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตามดวยระดับ
ความเปนพิษของ WHO และประเภทของสารเคมี คํานวณหาจํานวน
ชนิดและเปอรเซ็นตของผลิตภัณฑที่ใชที่มีระดับความเปนพิษ 1เอ, 1บี, 2,
3, และ 4 และประเภทสารเคมี เชน Op, C, OC, Py.
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ขอมูล
ปริมาณสารเคมีที่ใช

จํานวนชั่วโมงที่ใช

จํานวนอาการที่อยูในระดับ
เล็กนอย
จํานวนอาการที่อยูในระดับ
ปานกลาง
จํานวนอาการที่อยูในระดับ
รุนแรง
ระดับความเจ็บปวยอัน
เนื่องมาจากการพนสาร

การวิเคราะหคํานวณขอมูล
- เขียนขนาดถัง (หนวยเปนลิตร)
- เขียนจํานวนถังที่ใชในการฉีดพนแตละครั้ง
- ปริมาณสารเคมีที่ใช
“ขนาดถัง (หนวยเปนลิตร) X จํานวนถังที่ใชในการฉีดพนแตละครั้ง”
- เขียนจํานวนถังที่ใชในการฉีดพนแตละครั้ง คํานวณหาคาพิสัย (จํานวน
ถังที่ใชนอยสุด-จํานวนถังที่ใชสูงสุดของจํานวนถังที่ใช) และหาคาเฉลี่ย
จํานวนถังที่ใชในการฉีดพนแตละครั้ง
เขี ย นจํ า นวนชั่ ว โมงที่ ใ ช ใ นการฉี ด พ น แต ล ะครั้ ง คํ า นวณหาค า พิ สั ย
(จํานวนชั่วโมงที่ใชนอยสุด - จํานวนชั่วโมงที่ใชสูงสุด) และคาเฉลี่ยของ
ชั่วโมงที่ใชในการฉีดพนแตละครั้ง
เขียนจํานวนของอาการเกิดพิษระดับเล็กนอยจากการฉีดพนแตละครั้ง
คํานวณหาคาพิสัย (จํานวนนอยสุด-สูงสุด) และหาคาเฉลี่ย
เขียนจํานวน ของอาการเกิดพิษระดับปานกลางจากการฉีดพนแตละครั้ง
คํานวณหาคาพิสัย (จํานวนนอยสุด-สูงสุด) และหาคาเฉลี่ย
เขียนจํานวน อาการเกิดพิษระดับรุนแรงจากการฉีดพนแตละครั้ง
คํานวณหาคาพิสัย (จํานวนนอยสุด-สูงสุด) และหาคาเฉลี่ย
รวมคะแนนทั้งหมดในชั้นเพื่อหาวามีการฉีดพนกี่ครั้งที่:
- ไมมีการทําเครื่องหมายอาการใดๆ
- มีการทําเครื่องหมายอาการการเกิดพิษในระดับเล็กนอย (Ë)
- มี ก ารทํ า เครื่ อ งหมายอาการการเกิ ด พิ ษ ในระดั บ ปานกลาง
(ËË) อยางนอย 1 ครั้ง
- มีการทําเครื่องหมายอาการการเกิดพิษในระดับรุนแรง (ËËË)
อยางนอย 1 ครั้ง
คํานวณหาจํานวน และ % ของการฉีดพนทั้งหมด
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การวิเคราะหขอมูล
1. คณะกรรมการดําเนินงานที่สําเร็จหลักสูตร IPM เก็บรวบรวมแบบฟอรมจากแตละครอบครัวทุก
สัปดาห
2. คณะกรรมการดําเนินงานที่สําเร็จหลักสูตร IPM ควรทําตารางสรุปขอมูลทุกเดือน (หรือตามแต
ที่ตกลงกับผูเขารวมอบรม)
3. ในแตละเดือนคณะกรรมการดําเนินงานทําการคํานวณและทํากราฟ (จนครบทุกเดือน):
3.1 จํานวนครั้งที่ฉีดพนตอ 1 คน (จํานวนแบบฟอรมการฉีดพนที่ไดรวบรวมทั้งหมด/จํานวนคน
ที่ฉีดพนทั้งหมด)
3.2 จํานวนอาการเกิดพิษระดับเล็กนอยที่เกิดตอการฉีดพน 1 ครั้ง (จํานวนอาการเกิดพิษระดับ
เล็กนอยที่เกิดทั้งหมด /จํานวนครั้งที่ฉีดพนทั้งหมด)
3.3 จํานวน อาการเกิดพิษในระดับปานกลางที่เกิดตอการฉีดพน 1 ครั้ง (จํานวนอาการเกิดพิษ
ระดับปานกลางที่เกิดทั้งหมด /จํานวนครั้งที่ฉีดพนทั้งหมด)
3.4 จํานวน อาการเกิดพิษในระดับพิษรุนแรงที่เกิดตอการฉีดพน 1 ครั้ง (จํานวน อาการเกิดพิษ
ระดับรุนแรงที่เกิดทั้งหมด /จํานวนครั้งที่ฉีดพนทั้งหมด)
4. ในแตละเดือนทําการคํานวณและทํากราฟ (จนครบทุกเดือน):
4.1 เปอรเซ็นการฉีดพนทั้งหมดที่ไมเกิดพิษ (จํานวนครั้งที่ฉีดพนแลวไมเกิดอาการ/จํานวนครั้งที่ฉีด
พน)
4.2 เปอรเซ็นการฉีดพนทั้งหมดที่เกิดพิษระดับเล็กนอย (จํานวนครั้งที่ฉีดพนแลวเกิดอาการการ
เกิดพิษระดับ Ë/จํานวนครั้งที่ฉีดพน)
4.3 เปอรเซ็นการฉีดพนทั้งหมดที่เกิดพิษระดับปานกลาง (จํานวนครั้งที่ฉีดพนแลวเกิดอาการ
การเกิดพิษระดับ ËË อยางนอย 1 ครั้งแตไมมีระดับ ËËË /จํานวนครั้งที่ฉีดพน)
4.4 เปอรเซ็นการฉีดพนทั้งหมดที่เกิดพิษระดับรุนแรง (จํานวนครั้งที่ฉีดพนแลวเกิดอาการการ
เกิดพิษระดับ ËËË อยางนอย 1 ครั้ง/จํานวนครั้งที่ฉีดพน)
5 ทางเลือกอื่น (ทําแผนภาพใหมทุกเดือน):
 ทํ า แผนภาพรู ป คนบนกระดาษแผ น ใหญ เ พื่ อ แสดงเปอร เ ซ็ น ต ข องอาการการเกิ ด พิ ษ
(จํานวนครั้งของอาการอยางที่ถูกทําเครื่องหมายทั้งหมด/จํานวนครั้งที่ฉีดพนทั้งหมด)
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ตัวอยางกราฟ:
จํานวนครั้งที่เกิด การเจ็บ ปวยระดับ เล็กนอยและปานกลาง
และคาเฉลี่ยของการพนสารตอเกษตรกร 1 คน

6.00
อัตราการพนสาร/คน/เดือน

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
พ.ย.-43 ธ.ค.-43 ม.ค.-44 ก.พ.-44 มี. ค.-44 เม.ย.-44 พ.ค.-44 มิ. ย.-44 ก.ค.-44 ส.ค.-44 ก.ย.-44 ต.ค.-44

จํานวนครั้ง/เดือน

4.06

4.80

3.22

3.58

3.46

3.78

3.66

1.54

1.76

2.08

2.06

จํานวนการเจ็บ ปวยทั้ งหมด

3.90

4.80

3.20

3.40

3.20

3.60

3.60

1.40

1.60

1.80

1.70

1.60

จํานวนการเจ็บ ปวยเล็กนอย

1.90

2.20

1.70

2.30

2.00

2.10

2.30

1.00

1.20

1.50

1.30

1.30

จํานวนการเจ็บ ปวยปานกลาง

2.10

2.60

1.50

1.10

1.20

1.50

1.20

0.40

0.40

0.30

0.40

0.30

1.96

Murphy HH, Hoan NP, Matteson P, Morales Abubakar ALC. โครงการเกษตรกรเฝาระวังตนเองจากพิษสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช: โครงการนํารองในประเทศเวียดนามเหนือระยะเวลา 12 เดือน. Int J Occup Environ Health. 2002;8:202-213.
จํานวนครั้งที่เกิด การเจ็บ ปวยเล็กนอยและปานกลาง
ในแตละเดือน และคาเฉลี่ยของการพนสารตอเกษตรกร 1 คน

อัตราการพนสาร/คน/เดือน

80 .0
70 .0
60 .0
50 .0
40 .0
30 .0
20 .0
10 .0
0 .0
พ.ย.-43 ธ.ค.-43 ม.ค.-44 ก.พ.-44 มี.ค.-44 เม.ย.-44 พ.ค.-44 มิ.ย.-44 ก.ค.-44 ส.ค.-44 ก.ย.-44 ต.ค.-44
2. 5

0. 0

1. 9

3. 9

7. 5

3. 7

2. 7

9. 1

10. 2

13. 5

16. 5

19. 4

ระดับ เล็กนอย

46. 3

45. 4

52. 2

65. 4

58. 4

56. 6

63. 4

67. 5

68. 2

72. 1

64. 1

67. 3

ระดับ ปานกลาง

50. 7

54. 6

46. 0

30. 7

34. 1

39. 7

33. 9

23. 4

21. 6

14. 4

19. 4

13. 3

0. 5

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

0. 0

ไมเกิด อาการใดๆ

ระดับ รุน แรง

Murphy HH, Hoan NP, Matteson P, Morales Abubakar ALC. โครงการเกษตรกรเฝาระวังตนเองจากพิษสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช: โครงการนํารองในประเทศเวียดนามเหนือระยะเวลา 12 เดือน. Int J Occup Environ Health. 2002;8:202-213.
14

Murphy HH, Hoan NP, Matteson P, Morales Abubakar ALC. โครงการเกษตรกรการเฝาระวังตนเองจากพิษสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช: โครงการนํารองในประเทศเวียดนามเหนือระยะเวลา 12 เดือน. Int J Occup Environ Health. 2002;8:202213.
* คาเปอรเซ็นตเหลานี้จะแสดงอยูในแผนภาพรูปคนและจัดเก็บไวในทองถิ่นนั้นๆ
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การใชประโยชนของขอมูลจากโครงการเกษตรกรเฝาระวังตนเองจากโรคที่เกิดจากพิษของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช
ขอมู ลทั้ ง หมดจะเผยแพรใหแก ชุม ชนเปน ลํา ดับแรก โดยใหทุ ก คนในชุม ชนทั้ง หมดไดรับทราบ
หลังจากโครงการสิ้นสุดโดยจะมีการจัดประชุมสมาชิกในชุมชนนั้น เพื่อใหมีการอภิปรายปญหาที่เกี่ยวกับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และใหเกษตรกรรวมกันตัดสินใจในการนําไปใชประโยชนในการแกปญหาในอนาคต
ขอมูลดังกลาวควรจะไดรับการนําเสนอตอและจัดเก็บไวในฐานขอมูลของหนวยงานตอไปนี้:
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ควรสงไปใหหนวยงานอื่น เชน:
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ถาในคณะผูดําเนินการประกอบดวยครูและนักเรียนในโรงเรียน)
2. เครือขายเกษตรกร
3. สมาคมสตรี
4. กลุมโรงเรียน
5. กลุมครู
6. องคกรพัฒนาชุมชน
ทายที่สุดควรมีการพิมพเผยแพรวิธีการดําเนินการและผลที่ไดรับ เชน วารสารในประเทศ หนังสือ
ขาวสารหรือหนังสือพิมพทองถิ่น เพื่อใหประชาชนสวนมากไดรับทราบถึงเรื่องสุขภาพของเกษตรกร อันเปน
ทางหนึ่งในการลดอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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แบบฟอรมระบบการเฝาระวังสุขภาพดวยตนเองของเกษตรกรจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ชื่อ…………………………………………………
ที่อยู………………………………………………..
วัน/เดือน/ป.………………………………………..

เพศชาย/หญิง(ตั้งครรภ)………………........
การฉีดพนครั้งที่……………………..............
ชนิดพืชที่ฉีดพน………………………………

กรอกขอความในแบบฟอรมทุกครั้งหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทําเครื่องหมายทีล่ ักษณะ
และอาการที่เกิดขึ้นในขณะฉีดพนหรือเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังฉีดพน
Ë เหงื่อออกมาก
นอนไมหลับËË

Ë Ë หนังตากระตุก

ตาแดง
แสบตา/ปวดแสบรอน/คันตา Ë

ËË ตาพรามัว

น้ําตาไหล ËË

Ë แสบจมูก

น้ํามูกไหล ËË
น้ําลายไหล Ë

ËË เลือดกําเดาไหล

เวียนศีรษะ, มึนงง, หนามืด Ë
ลมชัก ËËË
Ë ออนเพลีย
หมดสติ Ë Ë Ë
Ë ปวดศีรษะ
ไมรูสึกตัวË Ë Ë

สารกําจัดศัตรูพืชที่ใช …………………….
..............................................................
..............................................................
ขนาดความจุของถัง =…...……………….
อาเจียนË Ë
เจ็บคอ Ë
จํานวนชั่วโมงที่ฉีดพน = …………………
้ ไอ Ë
ลักษณะอาการอื่นๆ……………………….
หายใจมีเสียงวี๊ด ËË
……………………………………………
เจ็บ/แนนหนาอก ËË
……………………………………………
คลื่นไสË Ë
.............................................................
ปวดเกร็งทองËË
ลักษณะอาการ
Ë เล็กนอย
อาการชาË
ËË ปานกลาง
ทองเสีย ËË ËËË รุนแรง

Ë คอแหง
Ë หายใจติดขัด
Ë ใจสั่น

Ëกลามเนื้อออนแรง
Ë Ë มือสั่น
ËË กลามเนื้อ
เปนตะคริว
Ë ผื่นคันที่ผิวหนัง
- ผื่นแดง
- ผื่นขาว
- ผิวแตก
- ตุมพุพอง
- ผิวแหง

คันผิวหนัง Ë
เหงื่อออก Ë

เดินโซเซ ËË

17
เล็บบิด/หลุดËË

ระดับอาการเจ็บปวยทีเ่ กิดจากการฉีดพน
ไมมีเครื่องหมาย Ë = ไมมีอาการ
Ë = มีอาการเล็กนอย
ËË = มีอาการปานกลาง
ËËË = มีอาการรุนแรง

ภาคผนวก
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1. การจัดระดับความเปนพิษของสารเคมีโดยองคการอนามัยโลก
LD 50 หมายถึง คาที่แสดงระดับความเปนพิษตอมนุษย คานี้ไดมาจาก ผลการทดลองกับ
สัตวทดลอง คือ จํานวนมิลลิกรัมของสารพิษ (สารเคมี) ตอน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมของสัตวทดลอง ทีส่ ามารถ
ทําใหสัตวทดลองกลุมใหญทั้งหมดตายได รอยละ 50 จากจํานวนทั้งหมด
การจัดระดับความเปนพิษของสารเคมีโดยองคการอนามัยโลก (WHO)
องคการอนามัยโลกไดจัดระดับความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยใชชื่อสามัญในการจัด
ระดับความเปนพิษ เพื่อใชเปนแนวทางใหทราบถึงอันตรายของสารเหลานี้ตอสุขภาพของมนุษย การจัด
ระดับความเปนพิษของสารเหลานี้ไดยึดตามคา LD 50 ของการไดรับสารพิษทางปากอยางเฉียบพลัน
- 1เอ = พิษรายแรงยิ่ง
- 1บี = พิษรายแรง
- 2 = พิษปานกลาง
- 3 = พิษเล็กนอย
- 4 = พิษนอยที่สุด
ตารางภาคผนวก 1 *
ระดับ
1เอ= พิษรายแรงยิ่ง
1บี = พิษรายแรง
2 = พิษปานกลาง
3 = พิษเล็กนอย
4 = พิษนอยที่สุด

LD 50 สําหรับหนู (มก/กก น้ําหนักตัว)
ทางปาก
ของแข็ง
ของเหลว
5 หรือนอยกวา
20 หรือนอยกวา
5-50
20-200
50-500
200-2000
500-2000
2000-3000
มากกวา 2000
มากกวา 3000

* ดัดแปลงจาก International Programme of Chemical Safety. The WHO Recommended Classification of
Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 1996-1997. WHO/PCS/96.3.
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2. ประเภทของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การจัดกลุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอสุขภาพมนุษยนั้น เปนที่ทราบกันวา
แบงเปนกลุมตาง ๆ ไดดังนี้
1. สารออรกาโนฟอสเฟต: ขัดขวางการทํางานของประสาทรอบนอก (เกิดระยะยาว)
2. สารคารบาเมท: ขัดขวางการทํางานของประสาทสวนรอบนอก (เกิดระยะสั้น)
3. สารออรกาโนคลอรีน: ขัดขวางการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง (เกิดระยะยาว)
4. สารไพรีทรอยด: ทําใหเกิดการระคายเคืองตอตา ผิวหนัง และ ทางเดินหายใจ
5. สารไธโอคารบาเมท: ทําใหเกิดการระคายเคืองตอตา ผิวหนัง และ ทางเดินหายใจ
6. สารพาราควอท: ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง และ ทางเดินหายใจสวนบน ถา
สามารถเขาไปในกระแสเลือด (ผานทางผิวหนังหรือโดยการกินเขาไป) ทําใหปอดและไตลมเหลว
สารออรกาโนฟอสเฟต
ขัดขวางการทํางานของระบบประสาทสวนกลาง (สมอง) และระบบประสาทสวนรอบนอก
(บริ เ วณที่ อ ยู น อกสมองหรื อ ไขสั น หลั ง )
สารออร ก าโนฟอสเฟตจะจั บ ตั ว กั บ เอนไซม
(อะเซททิลโคลีนเอสเตอเรส - AChE) ซึ่งมีหนาที่หยุดการสงคลื่นสัญญาณประสาท ผลจากการจับตัว
กับเอนไซมทําใหเอนไซม AChE ไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ จึงทําใหการสงกระแส
คลื่นสัญญาณประสาทยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีผลกระทบตอกลามเนื้อ ตอมตางๆและกลามเนื้อ
เรียบซึ่งควบคุมอวัยวะตางๆของรางกายใหทํางานอยูในภาวะปกติ พิษจากสารเคมีกลุมนี้ทําใหเกิด
อาการภายในเวลา 30 นาทีหลังจากไดรับสารนี้เขาไป และอาการอาจจะคงอยูนานถึง 24 ชั่วโมง
อาการที่อาจจะเกิดขึ้นมีดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

ผลตอระบบประสาทสวนกลาง :
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เหนื่อย
ปวดศีรษะ
เวียนศีรษะ (รวมถึงมึนงง หนามืด)
ใจสั่น
มือสั่น
เดินโซเซ
ชัก
ไมรูสึกตัว

• หมดสติ
จากการที่กลามเนื้อไดรับแรงกระตุนมากเกินไป:

• กลามเนื้อออนแรง
• ตะคริวที่กลามเนื้อ
• หนังตากระตุก

จากการที่ตอมตางๆไดรับแรงกระตุนมากเกินไป:

• ตอมน้ําลายขับน้ําลายออกมามาก
• ตอมเหงื่อขับเหงื่อมาก
• ตอมน้ําตาขับน้ําตามาก

จากการที่อวัยวะตางๆไดรับแรงกระตุนมากเกินไป:
ตา • ตาพรา (มานตาหดตัว)
ทางเดินอาหาร • ปวดเกร็งทอง
• คลื่นไส
• อาเจียน
• ทองเสีย
• ไหล
ปอด •
•
•
•

แนนหนาอก
หายใจมีเสียงวี๊ด
ไอ
น้ํามูกไหล

สารคารบาเมท
ออกฤทธิ์ เหมื อนกั บสารประเภทออรก าโนฟอสเฟต คือ ไปยั บยั้ง การทํา งานของเอนไซม
อะเซททิลโคลีนเอสเตอเรส (AChE) และทําใหเซลประสาทไดรับแรงกระตุนมากเกินไป อาการจะเกิด
รวดเร็วหลังจากไดรับสาร (ภายในเวลา 15 นาที) และคงอยูไมนาน (3 ชั่วโมง) อาการที่เกิดขึ้นจะ
เหมือนกัน ยกเวนอาการตอไปนี้จะเกิดขึ้นนอยมาก:
• ชัก
• ไมรูสึกตัว
• หมดสติ
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สารออรกาโนคลอรีน
มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง สารนี้จะถูกดูดซึมไวในชั้นไขมัน ดังนั้นจึงตกคางอยูไดนาน
ในรางกาย และเซลลไขมันในเนื้อเยื่อเตานมสามารถเก็บสะสมออรกาโนคลอรีนไวได และขับ
ออกมาทางน้ํานมจึงสามารถตรวจพบสารนี้ไดในน้ํานมมารดา สําหรับอาการการเกิดพิษอาจเกิด
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากไดรับสารเขาไป และอาการพิษเฉียบพลันสามารถคงอยูนานถึง 48 ชั่วโมง
สารประเภทออรกาโนคลอรีนบางชนิด (เอนโดซัลแฟน) สามารถถูกดูดซึมเขาไปในรางกายไดงายและ
รวดเร็ว สารประเภทนี้ไมมีผลตอระบบประสาทที่จะไปกระตุนตอมตาง ๆ จึงไมพบอาการตาง ๆ
ตอไปนี้ คือ
- น้ําลายไหลมาก
- เหงื่อออกมาก
- น้ําตาไหลมาก
- หนังตากระตุก (หรืออาการที่เกิดจากการที่กลามเนื้อมัดเล็กถูกกระตุนมากเกินไป)
อาการที่พบดังตอไปนี้เปนผลจากการทํางานของระบบประสาทสวนกลางถูกขัดขวาง:
- กลามเนื้อออนแรง
- เวียนศีรษะ (มึนงง, หนามืด)
- ปวดศีรษะ
- ใจสั่น
- อาการชา
- คลื่นไส
- ไมรูสึกตัว
- อาการชัก
- อาเจียน
- มือสั่น
- เดินโซเซ
- กังวล/กระวนกระวาย
- สับสน
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สารไพรีทรอยด
สารประเภทนี้ทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอ ตา ผิวหนัง และ ทางเดินหายใจ อาการจะคงอยู
นาน ตั้งแต 1-2 ชั่วโมง อาการที่เกิดจากการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชประเภทนี้ไดแก
จากการใชปกติ:

หากกินเขาไป:
หากไดรับปริมาณสูง:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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อาการชา
หายใจเร็วตื้น (หายใจมีเสียงวี๊ด)
คอแหง
เจ็บคอ
แสบจมูก
ผิวหนังแพงาย
คันตามผิวหนัง
หมดสติ/ไมรูสึกตัว
ชัก
อาเจียน
ทองเสีย
น้ําลายไหลมาก
หนังตากระตุก
เดินโซเซ
ระคายเคือง

สารประเภทไธโอคารบาเมท
ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นเหมือนกับสารไพรีทรอยด คือเกิดอาการระคายเคืองตอ ตา ผิวหนัง
และทางเดินหายใจ อาการอาจจะเกิดทันทีในขณะฉีดพนสาร และอาการจะเปนดังนี้:
ทางเดินหายใจ:

ตา:
ผิวหนัง:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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คอแหง
เจ็บคอ
แสบจมูก
ไอ
เคืองตา (แสบตา คันตา)
ตาแดง
คันตามผิวหนัง
มีจุดขาวที่ผิวหนัง
ผื่นขุยที่ผิวหนัง
ผื่นแดง

พาราควอท
มีความเปนพิษสูงตอผิวหนังและเยื่อบุผิว (เยื่อบุภายในชองปาก จมูก และ ตา) อนุภาคของ
สารนี้มีขนาดใหญเกินกวาที่จะเขาไปลึกถึงในปอดได1 แตถาเขาไปในกระแสโลหิต จะถูกสะสมไวใน
ปอด และถากินเขาไป (ดื่ม) พิษจะรุนแรงทําใหเสียชีวิตได
ผิวหนัง:

เล็บ:

ทางเดินหายใจ:

ตา:
หากกินเขาไป:

1/

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ตามขออางของผูผลิต
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ผิวหนังแหง แตก
ผื่นแดง
มีตุมพุพอง
เปนแผล
เล็บซีดขาว
เล็บเปราะ
เล็บหลุด
ไอ
เลือดกําเดาไหล
เจ็บคอ
เยื่อตาขาวอักเสบ (ระคายเคือง)
เปนแผล ตาบอด
พังผืดที่ปอด (ทําใหปอดแข็ง)
อวั ย วะที่ ค วบคุ ม ระบบหลายอย า งล ม เหลว
โดยเฉพาะ
⇒ การหายใจลมเหลว
⇒ ไตวาย

3. คําจํากัดความของอาการที่สังเกตเห็นได และอาการที่รูสึกได
ขอแตกตางระหวางอาการที่สังเกตเห็นไดกับอาการที่รูสึกได
1. อาการที่สังเกตเห็นได: สิ่งที่เราสังเกตหรือมองเห็นได โดยอาศัยการตรวจรางกาย
2. อาการที่รูสึกได: สิ่งที่ผูปวยรูสึกได แตคนอื่นไมสามารถสังเกตหรือมองเห็นได ดังนั้น
ตองมีการซักประวัติ เพื่อใหผูปวยบอกอาการที่เปนอยู
สําหรับ อาการที่สังเกตเห็นได มีการตรวจพิเศษ ดังตารางขางลาง อาการตางๆจะถูกพิมพ
ดวยตัวเขม และชองถัดไปจะเปนแนวทางในการสังเกตวาเปนอาการนั้นๆ ในการฝกอบรมควรมีการ
แสดงรูปภาพ วีดิทัศน เพื่อแสดงอาการ หรือหาบุคคลในชุมชนที่มีภาวะดังกลาวมาแสดง ซึ่งจะเปน
ประโยชนมากในการชี้ใหเห็นอาการบางอยาง เชน ตาแดง สภาพผิวหนัง มือสั่น เดินโซเซ
สําหรับ อาการที่รูสึกได การบอกเลาเปนสิ่งสําคัญมาก ผูซักถามไมควรถามวา ”คุณรูสึก ก,
ข, หรือ ค หรือไม” เราจะตองใชคําถามที่จะทําใหผูตอบบอกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความรูสึกฃอง
อาการที่เขาเปนอยู ดังนั้นในการตั้งคําถาม ควรถามวา…”หลังจากฉีดฉีดพนสาร คุณเคยรูสึกหายใจ
ไมออก เหมือนกับวามีอากาศหายใจไมพอบางหรือไม ?”
ในตารางขางลางนี้เปนตัวอยางแสดง การใชคําวา ‘รูสึกเหมือนกับวา’ สําหรับอาการแตละ
อยาง แตในชั้นเรียนควรชวยกันคิดการใชวลี ‘รูสึกเหมือนวา’ ขึ้นมาเอง เพื่อใหเหมาะกับประสบการณ
ที่เคยไดรับ หรือการใชภาษาที่เหมาะสมกับทองถิ่นนั้นๆ
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4.

อาการที่สังเกตเห็นได : มีวิธีการตรวจ คือ
วิธสี ังเกต

อาการที่สังเกตเห็นได
• สั่น
• หนังตากระตุก
• เหงื่อออกมาก
• ตาแดง
• น้ํามูกไหลมาก

• ไอ

• หายใจดัง
• เดินโซเซ

•
•
•
•

ทองเสีย
ผิวหนังแดง
รอยดางขาวบนผิวหนัง
ผิวหนังแตกเปนเกล็ด

• ไมรูสืกตัว/หมดสติ
• อาการชัก
• อาเจียน

มือและนิ้วมือสั่นเมื่อใหถือกระดาษ 1 แผน
ใหเกษตรกรปดตา และแกลงทําเปนหลับ สังเกตตาทีละขางโดย
ลักษณะการกระตุกจะเปนการกระตุกมาจากหางหรือหัวตา
ที่หนาผากและเหนือริมฝปาก ดูวามีเม็ดเหงื่อหรือไม
ดูที่ตาขาวทั้งสองขาง วาแดงหรือไม
สังเกตวาเกษตรกรสั่งน้ํามูกบอยหรือไม โดยน้ํามูกจะใส อาการ
ที่เกิดจะตางจากการเปนหวัด เพราะถาเปนหวัดที่มีการติดเชื้อ
น้ํามูกจะเปนสีเหลืองหรือเขียว
ฟง วา เกษตรกรไอมากหรื อไม (อาจเนื่อ งมาจากการสู บบุ ห รี่
ดังนั้นใหถามเกษตรกรวา หลังจากฉีดพนสารแลวไอมากขึ้น
หรือไม)
เวลาหายใจมีเสียงวี๊ด
ให เ กษตรกรเดิ น ต อ ส น เท า ให เ ป น เส น ตรง กางแขนออก
ดานขาง ถาไมสามารถเดินใหเปนเสนตรงได ใหถือวาเดินเซ
คลายคนเมาเหลา
อุจจาระมีน้ําปนออกมามาก/เหลว
ถามเกษตรกรวามีผื่นแดงหรือไม ตรวจดูที่มือ แขน เทา และขา
ถามเกษตรกรวามีผื่นขาวหรือไม ตรวจดูที่มือ แขน เทา และขา
ถามเกษตรกรวามีผื่นเปนเกล็ดหรือไม ตรวจดูที่มือ แขน เทา
และขา (เหมือนเกล็ดปลา)
เกษตรกรเปนลมลมลงกับพื้น และไมสามารถปลุกใหตื่นได
ชักเกร็ง กลามเนื้อทั้งหมดหดตัว อาการเหมือนเด็กที่ชักเพราะ
มีไขสูง ตากรอกไปดานหลัง และกัดฟนแนน ตัวแข็ง
ของที่อยูในกระเพาะไหลออกมาหมด
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อาการบางอยางอาจจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังการฉีดพนสาร ซึ่งอาจจะเปนอาการเรื้อรังอันเปน
ผลมาจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนเวลานาน อาการเหลานี้ ไดแก:
• เดินโซเซ
• หนังตากระตุก
• อาการสั่น
• อาการที่ผิวหนัง: ผื่นแดง รอยดางขาว ผิวหนังแตกเปนเกล็ด เปนตน
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5. อาการที่รูสึกได: วิธีการสอบถามอาการที่รูสึกได
อาการทีร่ ูสกึ ได

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ความรูส ึกเหมือน
เวลาตื่นนอนตอนเชาแลวรูสึกเหมือนกลางคืนนอนหลับและอา
คอแหง
ปากตลอดคืน
รูสึกเหมือนไปเดินปนเขามาทั้งวัน/ออกกําลังมากเกินไป
ออนเพลีย/เหนื่อยงาย
รูสึกเหมือนฝนราย ไมสามารถนอนหลับไดตลอดคืน
นอนไมหลับ
แนนหนาอก/ปวดเสียดที่ยอดอก รูสึกเหมือนสูดหายใจเอาพริกปนหรือควันเขาไป
รูสึกเหมือนนั่งทับเทาตัวเองเปนเวลานาน เหมือนมดกัด หรือ
ชา
เข็มหมุดทิ่มอยูบนผิวหนัง
รูสึกเหมือนควันหรือสบูเขาตา
ปวดแสบตา
รูสึกเหมือนละอองเกสรดอกไมเขาตา
คันตา
รูสึกเหมือนดูภาพยนตรหรือรูปภาพที่ไมไดโฟกัส
ตาพรา
ตรวจดูวาเกษตรกรกําลังหายใจเร็ว หรือเกษตรกรรูสึกเหมือน
หายใจเร็วตื้น
ไดรับอากาศไมเพียงพอ
รูสึกเหมือนตัวถูกหมุนไปหลายรอบ
เวียนศีรษะ
ความรูสึกกอนจะอาเจียน หรือความรูสึกเมื่อขับรถบนถนนคด
คลื่นไส
เคี้ยวหรืออยูบนเรือในทะเลที่มีคลื่นใหญ
สังเกตวาเกษตรกรบวนน้ําลายตลอดเวลา และถามเกษตรกรวา
น้ําลายไหลมาก
รูสึกวามีน้ําลายมากที่จะตองบวนตลอดเวลา เหมือนกับคนที่ได
กินมะนาวเขาไปหรือไม
รูสึกเจ็บเมื่อกลืนน้ําลาย
เจ็บคอ
รูสึกเหมือนเวลาอยูในครัวขณะที่มีคนกําลังทอดพริก
แสบจมูก
รูสึกเหมือนเลนฟุตบอลมาทั้งวัน และกลามเนื้อยึด ซึ่งทําใหเจ็บ
กลามเนื้อเปนตะคริว
ความรูสึกปวดอยางรุนแรงเหมือนมีอะไรมาบีบในศีรษะ
ปวดศีรษะ
ความรูสึกปวดเหมือนกอนจะทองเสีย
ปวดเกร็งทอง
รูสึกเหมือนยุงหลายตัวกัด
คันที่ผิวหนัง
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ควรสอบถามเกษตรกรวาเคยมีอาการดังกลาวหรือไม เพราะเกษตรกรอาจจะไมยอมรับวา
เจ็บปวยจากการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อาจจะสอบถามภรรยาเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองกวา
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ภาคผนวก 6 ภาวะอื่นทีม่ อี าการคลายกับการเกิดพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การเจ็บปวยหรือภาวะบางอยางอาจทําใหเกิดอาการคลายคลึงกับการเกิดพิษจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ดังนั้นจึงควรมีการสัมภาษณและตรวจรางกายเกษตรกร กอนและหลังการฉีดพนสาร
เพื่อใหแนใจวาอาการที่เกิดขึ้นดังกลาวเนื่องมาจากการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มาจากภาวะ
อยางอื่น หรือจากการเจ็บปวย ถาอาการเกิดขึ้นหลังจากฉีดพนสารฯ เทานั้น ก็เปนไปไดมากวาเกิด
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตอไปคือตัวอยางที่แสดง ภาวะอยางอื่นที่กอใหเกิดอาการที่สังเกตเห็นได
หรืออาการที่รูสึกได เหมือนกับที่เกษตรกรอาจจะมีกอนการฉีดพนสาร: (อาการที่สังเกตเห็นได เปน
ตัวเขม)
อาการทีส่ ังเกตเห็นได
ภาวะหรือการเจ็บปวยอยางอื่น
หรืออาการทีร่ ูสึกได
 เพลีย
นอนไมพอ
เครียด คิดมาก กังวล
 นอนไมหลับ
 เดินโซเซ
ดื่มสุรามาก
 หมดสติ/ไมรูสึกตัว
 ชัก
 เวียนศีรษะ
เปนไข โลหิตจาง ภาวะโรคหัวใจ
 ปวดศีรษะ
เปนไข โรคไขเลือดออก ดื่มสุรามาก
 เหงื่อออกมาก
เปนไข ใสเสื้อผาหลายชั้นเกินไปในวันที่อากาศรอน
 ตาพรา
โรคตาเรื้อรัง (โรคตอหิน ตอกระจก)
 แสบตา
โรคภูมิแพ
 คันตา
โรคภูมิแพ
 ตาแดง
ตาอักเสบ
 หนังตากระตุก
 น้ําลายไหลมาก
 น้ํามูกไหลมาก
เปนไข เปนหวัด (น้ํามูกมีสีเหลืองหรือสีเขียว)
 แสบจมูก
 คอแหง
กระหายน้ํา ขาดน้ํา
 เจ็บคอ
เปนไข เปนหวัด คออักเสบ
 เจ็บหนาอก/เสียดยอดอก
ภาวะโรคหัวใจ (มักเกิดคูกับการออกกําลังกาย)
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อาการทีส่ ังเกตเห็นได
หรืออาการทีร่ ูสึกได
หายใจเร็วตื้น
หายใจมีเสียงวี๊ด
ไอ
คลื่นไส
ปวดเกร็งทอง
ทองเสีย
อาเจียน
ผื่นแดงที่ผิวหนัง
รอยดางขาวที่ผิวหนัง
ผิวหนังแตกเปนเกล็ด
ชา
คันผิวหนัง
กลามเนื้อเปนตะคริว
กลามเนื้อออนแรง
สั่น

ภาวะหรือการเจ็บปวยอยางอื่น
สูบบุหรี่มากเกินไป ภาวะโรคหัวใจ
สูบบุหรี่มากเกินไป โรคภูมิแพ
สูบบุหรี่มากเกินไป เปนไข เปนหวัด
อาหารเปนพิษ เปนไข ดื่มสุรามากเกินไป
อาหารเปนพิษ เปนไข
อาหารเปนพิษ เปนไข
อาหารเปนพิษ เปนไข
โรคผิวหนังชนิดอื่น (เรื้อนกวาง)
โรคผิวหนังชนิดอื่น (เรื้อนกวาง)
โรคผิวหนังชนิดอื่น (เรื้อนกวาง)
โรคหิด
เปนไข
ดื่มสุรามากเกินไป
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ภาคผนวก 7 การตัดสิ น ว า อาการที่สังเกตเห็นไดและอาการที่รู สึกไดสั มพั น ธ กั บการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือเปนอาการที่มีอยูแลวซึ่งเกิดจากภาวะอื่น ๆ
เกษตรกรตองตอบคําถามเกี่ยวกับอาการตาง ๆ กอนการฉีดพนสาร เพื่อใหทราบวามีอาการ
อื่น ๆ ที่คลายกับอาการที่เกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หลังจากนั้นในวันรุงขึ้นตองไปสัมภาษณ
เกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอาการบางอยางอาจจะเกิดขึ้นชา โดยเปนอาการที่คอย ๆ เกิดในอีก
วันหรือตลอดคืนหลังการฉีดพนสาร จากคําตอบของเกษตรกร ใหใชชองสุดทายของตารางขางลาง
วาอาการเหลานี้สัมพันธกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือไม ยกเวนบางอาการที่อาจเปนผลกระทบ
ตอสุขภาพเรื้อรัง ทําใหไมสามารถใชเกณฑของตารางขางลาง แปลผลได อาการเหลานี้ ไดแก
- เดินโซเซ
- หนังตากระตุก
- มือสั่น
- อาการทางผิวหนัง เชน ผื่นแดง ผื่นขาว เปนตน
ใชตารางขางลางแปลผล อาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกอนการฉีดพน ระหวางการฉีดพน และหลังการฉีด
พนสาร
กอนฉีดพน หลังฉีดพน
เชาวันรุงขึ้น
= สัมพันธกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพชื
ทันที
(หลังฉีดพน 24 ชม.)
หรือไม ?
+
+
+
= ไมสัมพันธกับการใชสารเคมีหรือเปนอาการ
เรื้อรังที่เกิดจากการใชสารเคมีอยางตอเนื่อง
+
+
0
= ไมสัมพันธกับการใชสารเคมี
+
0
+
= ไมแนชัด (อาจจะเปนอาการที่เกิดชา หรือจาก
สาเหตุอื่น ๆ )
+
0
0
= ไมสัมพันธกับการใชสารเคมี
0
0
0
= ไมสัมพันธกับการใชสารเคมี
0
0
+
= สัมพันธกับการใชสารเคมี (อาการเกิดขึ้นชา)
0
+
0
= สัมพันธกับการใชสารเคมี (อาการเกิดขึ้นเร็ว)
0
+
+
= สัมพันธกับการใชสารเคมี (อาการเกิดขึ้นเร็ว)
และคงอยูนาน)
(+) = มีอาการ
(0) = ไมมีอาการ
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8. การสงสัญญานประสาทในสภาพปกติ
เซลลประสาท

เซลลประสาท
ก ร ะ แ ส สั ญ ญ า ณ
ประสาทที่ เ กิ ด จาก
การที่เซลลประสาท
กระตุ น ร า งกายให
ผลิตอะเซตทิลโคลีน
ทําหนาที่เปนเสมือน
สะพานสงสัญญาณ
ประสาทไปยังเซลล
ก ล า ม เ นื้ อ ทํ า ใ ห
เซลลกลามเนื้อและ
ตอมตางๆ หดตัว

เซลลกลามเนื้อ

เซลลกลามเนื้อ

หลังจากการสงสัญญาณ
ประสาทสิ้นสุดลง
รางกายจะผลิตเอนไซดอะ
เซททิลโคลีนเอสเตอเรส
เอนไซดตัวนี้จะไปทําใหอะ
เซททิลโคลีนแตกตัว
เปนอะซีเตทและโคลีน เมื่อ
อะเซททิลโคลีนแตกตัว มัน
ไมสามารถสงสัญญาณ
ประสาทได ทําใหกระแส
สัญญาณหยุด และ
กลามเนื้อรวมทั้งตอม
ตางๆ กลับสูสภาพปรกติ

= อะเซททิลโคลีนเอสเตอเรส
= อะเซททิลโคลีน

= อะซีเตท
= โคลีน

............... = กระแสสัญญานประสาท
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9. สารออรกาโนฟอสเฟส-คารบาเมทขัดขวางการสงสัญญานกระแสสัญญานประสาท
และผลของอะโทรปนในการรักษา
เซลลประสาท

เซลลกลามเนื้อ

เซลลประสาท
เมื่อสารออรกาโนฟอสเฟต
หรื อ คาร บ าเมทเข า ไปใน
รางกาย จะไปจับกับโคลีน
เอสเตอเรส ทําใหโคลีนเอส
เตอเรสไม ส ามารถแทรก
เข า ไปในอะเซททิ ล โคลี น
เพื่อใหมันแตกตัว รางกาย
จะยั ง คงผลิ ต อะเซททิ ล
โคลีนตอไปเรื่อยๆ ผลจาก
การสะสมของ
อะเซททิลโคลีน ทําใหเกิด
สั ญ ญ า ณ ป ร ะ ส า ท
ตลอดเวลา กลามเนื้อและ
ตอมตางๆ ถูกกระตุนมาก
เกินไป

อะโทรปนมีฤทธิ์ลดการ
ถูกกระตุนของกลามเนื้อ
และต อ มต า งๆ ที่ ถู ก
กระตุนมากเกินไป โดย
จะไปลดปริ ม าณของ
อ ะ เ ซ ท ทิ ล โ ค ลี น
ปฏิกริยานี้จะคงอยูนาน
15 นาที หลังการใหอะ
โทรปน ดังนั้น จะตองให
ยาซ้ําอีกจนกระทั่ง ออร
กาโนฟอสเฟตหรื อ คาร
บาเมทซึ่ ง จั บ คู อ ยู ห ลุ ด
ออกไป

เซลลกลามเนื้อ

= ออรกาโนฟอตเฟต
= อะโทรปน

= ออรกาโนฟอตเฟต
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