
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ  ๘๔ พรรษา 

โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย  สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส 

เนื่องจากโครงการนีเ้ป็นการบรูณาการโครงการจาก ๔  กรมเข้าด้วยกัน (ประกอบด้วยกรมควบคุมโรค  เป็นแกนหลกั ,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด ,กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก สนับสนุนสมุนไพรรางจืดล้างพิษ ,กรมสุขภาพจติ ให้ความรู้ คําแนะนํา ล้างพิษแล้วคิดบวก) โดยโครงการนี้ถูกนําไป
เป็นตัวช้ีวัดกระทรวงฯ    โครงการจึงสามารถเขียนล้อตามของสาํนกัโรคฯได้คะ่ 

ท่ีมาและความสําคัญ 

 ขณะนี้ประเทศไทยมีเกษตรกรกว่า 14 ล้านคน ส่วนใหญ่ต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นเพ่ือกําจัดศัตรูพืช ทําให้เกิดความเสี่ยง
อันตรายต่อสุขภาพ ท้ังตัวเกษตรกรและประชาชนท่ีรับประทานผัก ผลไม้ท่ีมสีารเคมตีกค้างปนเปื้อน โดยผลการตรวจสุขภาพ
เกษตรกรในปี 2550 เพ่ือประเมินความเสีย่งจากสารเคมีกําจัดศตัรพืูช พบว่ามีผู้เสีย่งและอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ปลอดภัยมากถึงร้อย
ละ 39 หรือเกือบ 6 ล้านคน เมือ่เปรียบเทียบกับปี 2540 พบว่ามีแนวโน้มสูงข้ึนกว่า 2 เท่าตัว นอกจากนั้นข้อมูลของสํานัก
ระบาดวิทยาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงป ี 2552 มีรายงานผู้ป่วยได้รบัสารพิษจากสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชเฉลี่ยปีละ 1,998 ราย 
ล่าสดุในปี 2552 มีผู้ป่วย 1,691 ราย โดยพบจํานวนผู้ป่วยสูงข้ึนในช่วงเดือนมิถุนายน –สิงหาคม เนื่องจากเป็นฤดูการ
เพาะปลูกและมีการใช้สารเคมีกําจดัศัตรูพืชกันมาก สําหรับผลการสุ่มตรวจผักผลไม้สดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปี 
2552 พบว่ามีสารเคมีกําจดัศัตรูพืชตกค้างร้อยละ 28 จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ประชาชน  

การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเกษตรกรท่ีใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ตั้งเป้าหมายตรวจคัดกรองสุขภาพเกษตรกร 
840,000 คนท่ัวประเทศ เฉลีย่อําเภอละ 1, 000 คน โดยใหโ้รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจาํตาํบล ร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข ค้นหาเกษตรกรท่ีมีความเสี่ยงด้วยแบบประเมินความเสี่ยงท่ีกําหนด (นบก.1) หากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะได้รับ
การตรวจเลือดเพ่ือหาสารพิษตกคา้ง โดยใช้ชุดตรวจสารพิษในเลือดภาคสนามขององค์การเภสัชกรรม หากพบว่าเกษตรกรมี
สารพิษในเลือดในระดับท่ีไม่ปลอดภัย จะรักษาโดยใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน คือ รางจืดในรูปชาชงรับประทานวันละ 6 กรัม 
ติดต่อกัน 7 วัน และให้คําแนะนําการป้องกันตัวจากสารพิษและดูแลเยียวยาด้านสุขภาพจติด้วย    

เป้าหมาย เขต ๑๑ 

จงัหวัดภูเก็ต อย่างน้อย ๒ รพสต. (รพสต.ท้ังหมด ๒๑ แห่ง)      

• (ประเมินความเสี่ยงเกษตรกร ๒,๐๐๐ คน ถ่ายทอดความรู้ อสม. ๒๐ คน ) 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างน้อย  ๑๗ รพสต. (รพสต.ท้ังหมด ๑๖๖ แห่ง)     

• (ประเมินความเสี่ยงเกษตรกร ๑๗,๐๐๐ คน ถ่ายทอดความรู้ อสม. ๑๗๐ คน )      

 จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างน้อย  ๒๕ รพสต. (รพสต.ท้ังหมด ๒๕๐ แห่ง)       

• (ประเมินความเสี่ยงเกษตรกร ๒๕,๐๐๐ คน ถ่ายทอดความรู้ อสม. ๒๕๐ คน ) 

จังหวัดชุมพร อย่างน้อย ๑๐ รพสต. (รพสต.ท้ังหมด ๙๑ แห่ง)                           



• (ประเมินความเสี่ยงเกษตรกร ๑๐,๐๐๐ คน ถ่ายทอดความรู้ อสม. ๑๐๐ คน  ) 

จังหวัดระนอง อย่างน้อย  ๕ รพสต. (รพสต.ท้ังหมด ๔๓ แห่ง)                             

• (ประเมินความเสี่ยงเกษตรกร ๕,๐๐๐ คน ถ่ายทอดความรู้ อสม. ๕๐ คน  ) 

จังหวัดกระบี่ อย่างน้อย  ๘ รพสต. (รพสต.ท้ังหมด ๗๒ แห่ง)                    

• (ประเมินความเสี่ยงเกษตรกร ๘,๐๐๐ คน ถ่ายทอดความรู้ อสม. ๘๐ คน  ) 

จังหวัดพังงา อย่างน้อย ๗ รพสต. (รพสต.ท้ังหมด ๖๔ แห่ง)  

• (ประเมินความเสี่ยงเกษตรกร ๗,๐๐๐ คน ถ่ายทอดความรู้ อสม. ๗๐ คน) 

 

 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะอําเภอป้องกนัโรคเข้มแข็งและย่ังยืนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด การจัดบริการดแูลสุขภาพเชิงรุกให้เกษตรกร 

เกณฑ ์ มีการจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้เกษตรกรได้ครอบคลมุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐ 

การจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุก  หมายถึง  การให้บริการการตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน 

การตรวจประเมินความเสี่ยง  ประกอบด้วย  การสมัภาษณ/์ซักประวัติ โดยใช้แบบฟอร์มท่ีกําหนด หากพบว่าเสี่ยงให้
เจาะเลือดหาเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส โดยใช้กระดาษ Reactive paper และบันทึกผลการตรวจและรายงานผลในแบบฟอรม์
ท่ีกําหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- มีการจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้เกษตรกร ครอบคลมุน้อยกว่ารอ้ยละ ๑๐ ได้ ๐ คะแนน 

- มีการจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้เกษตรกร ครอบคลมุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐ ได้ ๑.๕ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด ผู้ท่ีผลการตรวจพบว่าเสี่ยงและไมป่ลอดภัยจากการตรวจคดักรองดว้ยกระดาษทดสอบพิเศษไดร้ับการถ่ายทอด
วิธีการป้องกันตนเอง 

เกณฑ ์ ผู้ท่ีผลการตรวจพบว่าเสี่ยงและไมป่ลอดภัยจากการตรวจคดักรองดว้ยกระดาษทดสอบพิเศษไดร้ับการถ่ายทอด
วิธีการป้องกันตนเอง เท่ากับ ๑๐๐%  

การถ่ายทอดวิธีการป้องกันตนเองจากการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช   หมายถึง  การให้ความรู้โดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขเก่ียวกับอันตรายและความเสีย่งจากการใช้สารกําจัดศตัรูพืช ทางเข้าสู่ร่างกาย วิธีการป้องกันการสัมผัส และการ
ปฏิบัติตนเมื่อพบว่ามีความเสีย่งและไมป่ลอดภัย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

- ผู้ท่ีผลการตรวจพบว่าเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการตรวจคัดกรองด้วยกระดาษทดสอบพิเศษได้รับการถ่ายทอด
วิธีการป้องกันตนเอง น้อยกว่า ๑๐๐% ได้ ๐ คะแนน 

-  ผู้ท่ีผลการตรวจพบว่าเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการตรวจคัดกรองด้วยกระดาษทดสอบพิเศษได้รับการถ่ายทอด
วิธีการป้องกันตนเอง เท่ากับ ๑๐๐% ได้ ๑ คะแนน 

  

รายละเอยีดค่าบริการตรวจในกลุ่มเกษตรกร 
  

ค่าบริการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพผู้ประกอบอาชีพตามความเสี ยง 
ตรวจสมรรถภาพปอด                50  บาท/ราย 
ตรวจสารกาํจดัศตัรูพืชในเลือด/ปัสสาวะ    150-500  บาท/ราย 
(กรณีซื'อกระดาษตรวจมาตรวจเอง  ราคา   374.50 บาท/ขวด    มี 100 แผน่) 
 
ข้อมูลจากเวป็องค์การเภสัชกรรม 

 

กระเป๋าตรวจการแพ้พษิสารกาํจดัศัตรูพชื(เฉพาะอปุกรณ์)  

ประกอบ ดว้ย สาํลี, แอลกอฮอลส์าํหรับฆ่าเชื'อโรค, Blood 
Lancet, Micro Haematocrit tube (Red), Slide, ปากคีบ, Pipette 
Tip with Dropper Bulb, ถาดดินนํ' ามนั , Rack พลาสติกใส 

 

ราคา : 960.00 บาท 

 

 

กระดาษทดสอบโคลนีเอสเตอเรส  

สาํหรับ ตรวจการแพพิ้ษสารกาํจดัศตัรูพืช จาํพวกออร์แกนโน
ฟอสฟอรัส และ คาร์บาเมตบางตวั (งดส่งทางไปรษณีย ์กรุณา
ติดตอ่ซื'อโดยตรงทีYร้านยาองคก์ารเภสชักรรม) 

 

ราคา : 374.50 บาท 
 

 


