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Outbreak Inการสอบสวนโรคกรณีเสียชีวิตด้วยโรคพิษสารพาราควอตจากการรับสัมผัสทางผิวหนัง
ในอ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี กรกฎาคม 2563
An investigation on a death from paraquat poisoning by skin absorption
in Thamaka district, Kanchanaburi province, July 2020
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จึงเป็นสาเหตุให้เกิด
ความเสี่ยงทางสุขภาพและอันตรายจากการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
พบว่า ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 53 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมะการักษ์และเสียชีวิตในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
โดยแพทย์สนั นิษฐานสาเหตุการเสียชีวติ จากพิษสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื พาราควอต กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และ
โรงพยาบาลมะการักษ์จึงด�ำเนินการสอบสวนเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคหาปัจจัยเสี่ยงการรับสัมผัสสารพาราควอต
และหามาตรการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชจากการสอบสวน พบว่า ผู้ป่วยสัมผัสสาร
พาราควอตจากการใช้ถังพ่นสแตนเลสสะพายหลังที่ช�ำรุด ท�ำให้มีการหกรดบริเวณขาหนีบระหว่างฉีดพ่นสาร
พาราควอต รวมถึงไม่ได้ช�ำระล้างร่างกายหลังฉีดพ่นสารเคมีดังกล่าว ท�ำให้สารพาราควอตมีเวลาในการดูดซึมเข้า
สู่ผิวหนัง อีกทั้งผู้ป่วยไม่มีประสบการณ์ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เนื่องจากไม่ใช่อาชีพประจ�ำของผู้ป่วย ดังนั้น
การอบรมให้ความรู้การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยแก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงผู้ว่าจ้าง ควรยกเลิก
การใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื พาราควอต จะช่วยให้นโยบายในการป้องกันโรคพิษสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ติดต่อผู้นิพนธ์ : วรรณวิสาห์ เชาว์เจริญ
อีเมล : wanwisa.cjr@gmail.com
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Abstract

Nowadays, pesticides play a vital role in increasing agricultural productivity and cause health risks
and occupational hazards in agricultural professionals. On 12 May 2020, a 53-year-old male patient was
hospitalized in Makarak Hospital and deceased on 15 May 2020. The physician assumed that the cause of
death was paraquat intoxication. Thereafter, the Division of Occupational and Environmental Diseases (DOED),
the Department of Disease Control, Office of Disease Prevention and Control 5 in Ratchaburi, Kanchanaburi
Provincial Health Office, and Makarak Hospital have investigated the case in order to confirm the diagnosis.
These entities tried to indicate the risk of paraquat exposure and determine controlling and preventive measures
to protect from pesticide intoxication. The investigation found that the patient was exposed to paraquat by
using a malfunctioned stainless-steel knapsack sprayer. The fluid leaked and soaked around his perineum
during paraquat spraying. Afterwards, he did not even rinse his body clean properly. As a result, paraquat
permeated his skin and poisoned him. Moreover, he did not have any experience of working with pesticides
because he was not a farmer and worked as a temporary job. Therefore, the workers should be trained
regarding the safe use of pesticides. The employers should abolish the use of paraquat. These measures will
make the policies for prevention against the toxic effects of pesticides more efficient.
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บทน�ำ

ปัจจุบันสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมีบทบาทในการ
เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร เป็นสาเหตุให้เกิดความเสีย่ ง
ทางสุ ข ภาพและอั น ตรายจากการประกอบอาชี พ ใน
ภาคเกษตรกรรม โดยสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื สามารถเข้าสู่
ร่างกายได้ทั้งทางปาก ผิวหนัง และการหายใจ(1) โดยเข้า
สู่ร่างกายจากขั้นตอนการท�ำงาน ขณะเตรียมสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชก่อนฉีดพ่น อาจได้รับสารเคมีระหว่างการ
ผสมสารเคมีผา่ นทางการหายใจหรือทางผิวหนัง ขณะฉีด
พ่นสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ได้รบั สัมผัสจากการรัว่ ไหลของ
เครื่องฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช หลังการฉีดพ่นสาร
เคมีหากไม่ได้ทำ� ความสะอาดทันที(2) ร่างกายจะได้รบั สาร
เคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมใช้กันอย่างกว้าง
คือ พาราควอตซึง่ รูจ้ กั ในชือ่ ทางการค้า คือ กรัมม็อกโซน
เนื่องจาก กลไกการท�ำงานของพาราควอตนั้น ก�ำจัด

เฉพาะศัตรูพืชเท่านั้น จากข้อมูลกรมวิชาการเกษตร
ในปี 2560 ประเทศไทยน�ำเข้าพาราควอตถึง 44,501 ตัน
มูลค่า 3,816 ล้านบาท นับเป็นมูลค่าสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ของวัตถุอนั ตรายทีน่ ำ� เข้ามาในไทย ผลกระทบทางสุขภาพ
อาจท� ำ ให้ ผิ ว หนั ง ไหม้ เ ฉี ย บพลั น คลื่ น ไส้ อาเจี ย น
ปวดท้องอย่างรุนแรง เพิ่มโอกาสเป็นพาร์กินสัน ส่งผล
ต่อทารกและหญิงตัง้ ครรภ์ โดยปอดเป็นอวัยวะเป้าหมาย
หลักที่ได้รับผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย
ถุงลมปอดจะถูกท�ำลายจากการรับสัมผัสทางการกิน และ
ทางเดินหายใจส่วนบน จะถูกท�ำลายหากได้รบั สัมผัสจาก
การหายใจ สุดท้ายจะเกิดการท�ำลายเนื้อปอดจนเกิด
พังผืดในปอด (lung fibrosis) ท�ำให้ระบบหายใจล้มเหลว
และเสียชีวติ หลังสัมผัสประมาณ 2 สัปดาห์ ด้วยพาราควอต
มีความเป็นพิษสูงมีฤทธิ์กัดกร่อน ข้อมูลศูนย์พิษวิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี แสดงข้อมูลอัตราการตายของ
ผู้ป่วยในประเทศไทยที่ร้อยละ 10.2 จึงมีความเสี่ยงมาก
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เกินกว่าทีจ่ ะน�ำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย น�ำมาสูก่ ารยกเลิก
การใช้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีราย
ชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
จังหวัดกาญจนบุรเี ป็นจังหวัดทีม่ กี ารท�ำเกษตรกรรม
มากถึงร้อยละ 24.99 โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2561 พบว่า
มีพนื้ ทีก่ ารเกษตรทัง้ หมด 3,030,599 ไร่ เกษตรกรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญ 3 อันดับแรก คือ อ้อย มันส�ำปะหลัง และข้าว
ตามล�ำดับในอ�ำเภอท่ามะกา มีพน้ื ทีท่ ำ� การเกษตร 132,105
ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม
โดยพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ 3 อันดับแรก คือ อ้อย ข้าว และ
มันส�ำปะหลัง(3) ตามล�ำดับ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 พบว่า ผู้ป่วย
เพศชาย อายุ 53 ปี อยู่ในพื้นที่ต�ำบลพระแท่น อ�ำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
มะการักษ์ ด้วยอาการหายใจหอบเหนื่อย 4 วัน และ
มีไข้ 1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ต่อมาเสียชีวิตโดยแพทย์
สงสัยโรคพิษสารพาราควอตจากการรับสัมผัสทางผิวหนัง
ดังนั้น กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาล
มะการักษ์ จึงได้ดำ� เนินการสอบสวนโรคดังกล่าว ในวันที่
3 กรกฎาคม 2563
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ยื น ยั น การวิ นิ จ ฉั ย โรคและอธิ บ าย
ลักษณะการเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิต
2) เพือ่ ค้นหาสาเหตุการรับสัมผัสสารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืช
3) เพือ่ เสนอแนะมาตรการควบคุมและป้องกัน
การเกิดโรคพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช

1364

An investigation on a death from paraquat poisoning

วัสดุและวิธีการศึกษา

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของการป่วยด้วยโรค
พิ ษ สารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช โดยไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจของจั ง หวั ด
กาญจนบุ รี และผู ้ ป ่ ว ยโรคพิ ษ สารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะการักษ์ โดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิ จากระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลมะการักษ์
จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีการลงรหัส โรคพิษสารก�ำจัดศัตรู
พืช (T60.0-T60.9) ทีไ่ ม่มรี หัส X68 (การตัง้ ใจท�ำร้าย
ตนเอง) ร่วมด้วยตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558-วันที่
30 มิถุนายน 2563
ด�ำเนินการสอบสวนโรครายบุคคล โดยการ
ทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมะการักษ์
สั ม ภาษณ์ แ พทย์ ที่ ท� ำ การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยเกี่ ย วกั บ อาการ
ของผูป้ ว่ ย รวมถึงการวินจิ ฉัยและการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั
สัมภาษณ์ผู้ว่าจ้าง ครอบครัวผู้ป่วยและเพื่อน
เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย ประวัติการท�ำงาน ขั้นตอน
การเตรียมและการฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เพื่อ
ประเมินการรับสัมผัส

ผลการศึกษา

สถานการณ์โรคพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในจังหวัด
กาญจนบุรี และโรงพยาบาลมะการักษ์
การศึกษาสถานการณ์ของการป่วยด้วยโรคพิษ
สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื โดยไม่ได้ตงั้ ใจของจังหวัดกาญจนบุรี
และผูป้ ว่ ยโรคพิษสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ทีม่ ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลมะการักษ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561
พบว่า จ�ำนวนผูป้ ว่ ยมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2557
พบผู้ป่วยรายงานสูงที่สุด จ�ำนวน 161 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 19.04 ต่อแสนประชากร ในขณะที่ปี พ.ศ. 2561
พบจ�ำนวนผูป้ ว่ ยต�ำ่ ทีส่ ดุ จ�ำนวน 67 ราย (อัตราป่วย 7.55
ต่อแสนประชากร)(4-8) (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคสารพิษเคมีก�ำจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้ตั้งใจของจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2557-2561
จากการศึกษาฐานข้อมูลผูป้ ว่ ย ของโรงพยาบาล เคมีก�ำจัดศัตรูพืชทั้งหมดจ�ำนวน 42 ราย ในจ�ำนวนนี้
มะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มีผู้เสียชีวิต 3 รายแบ่งได้ตามตาราง ดังนี้
2558-วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พบรายงานโรคพิษสาร
ตารางที่ 1 ข้อมูลของผู้ป่วยโรคพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมะการักษ์ (n=42)
ข้อมูลทั่วไป

เพศ
ชาย
หญิง
กลุ่มอายุ
0-9 ปี
10-19 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
กลุ่มอาชีพ
- ค้าขาย
- เกษตรกรรม
- ในปกครอง (อายุ 0-6 ปี)
- นักเรียน
- รับจ้างทั่วไป
- รับราชการ

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

33
9

78.6
21.4

2
2
5
7
6
9
11

4.8
4.8
11.8
16.7
14.3
21.4
26.2

2
8
2
1
27
2

4.8
19.0
4.8
2.4
64.2
4.8
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จากตารางที่ 1 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน ราย (ร้อยละ 78.6) กลุ่มอายุ มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ
โรงพยาบาลมะการักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558- 47.6 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 64.2
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พบว่า เป็นเพศชาย จ�ำนวน 33
ตารางที่ 2 ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจ�ำแนกตามโรคพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ในโรงพยาบาลมะการักษ์ (n=42)
รหัสโรค
โรคพิษจากสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต (T60.0)
โรคพิษจากสารเคมีกลุ่มฮาโลเจน (T60.1)
โรคพิษจากสารก�ำจัดแมลง อื่น ๆ (T60.2)
โรคพิษจากสารเคมีก�ำจัดก�ำจัดวัชพืชและรา (T60.3)
โรคพิษจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น (T60.8)
โรคพิษจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ไม่ระบุรายละเอียด (T60.9)

จ�ำนวน (ราย)
15
1
6
11
2
7

ร้อยละ
35.7
2.4
14.3
26.1
4.8
16.7

จากตารางที่ 2 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจ�ำแนก
จากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับสารเคมี
ก� ำ จั ด แมลงกลุ ่ ม ออร์ ก าโนฟอสเฟตและคาร์ บ า
เมต(T60.0) จ�ำนวน 15 ราย (ร้อยละ 35.7) รองลงมา
ได้รบั สารเคมีกำ� จัดวัชพืชและรา (T60.3) จ�ำนวน 11 ราย
(ร้อยละ 26.1) และได้รบั สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และสัตว์
ไม่ระบุรายละเอียด(T60.9) จ�ำนวน 7 ราย (ร้อยละ
16.7) ตามล�ำดับ
ข้อมูลการสอบสวนผู้เสียชีวิต
ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 53 ปี สัญชาติไทย อยู่ใน
พื้นที่ต�ำบลพระแท่น อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ญาตินำ� ส่งโรงพยาบาลมะการักษ์ เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม

2563 ด้วยอาการหายใจหอบเหนื่อยมา 4 วัน และมีไข้
1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์จึงรับไว้เป็นผู้ป่วยใน
แรกรับ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี อุณหภูมิร่างกาย 39oC อัตราการ
หายใจ 22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 124/71 mmHg
อัตราชีพจร 92 ครัง้ ต่อนาที ปอดหายใจ ดังหวีดทัง้ 2 ข้าง
ค่าออกซิเจนในเลือดจากการหายใจจากอากาศเท่ากับ
74% ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ทรวงอก พบ รอยโรคในปอด
มีลักษณะร่างแหและจุด สงสัยรอยโรคในปอดลักษณะ
เป็นปืน้ ทีป่ อดด้านซ้ายล่าง (Reticulonodular infiltration,
suspected patchy Infiltration at LLL) (ภาพที่ 2) แรก
รับแพทย์สงสัยปอดอักเสบ จึงให้การรักษาด้วยยาปฏิชวี นะ
Ceftriaxone และ Azithromycin

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ทรวงอก วันที่ 12 พ.ค. 2563

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ทรวงอก วันที่ 14 พ.ค. 2563

รูปที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 02.00 น. หอบมากขึน้ แพทย์จงึ ได้ใส่ทอ่ ช่วยหายใจ เวลา 02.35 น.
ผู้ป่วยยั
งมีวไยต่ข้ ออุแสนประชากร
ณหภูมิร่างกาย 39oC แต่มีอาการเหนื่อย พยาบาลพบแผลบริเวณ Perineum หลายแห่ง ในขณะ
อั20ตราป่
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ท�ำการใส่สายปัสสาวะ จึงได้สอบประวัตจิ ากญาติเพิม่ เติม
ว่า สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช พาราควอตหกรดใส่ผู้ป่วย
บริเวณ Perineum 4 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล เวลา 11.00 น.
แพทย์ผู้ท�ำการรักษาได้เปลี่ยนยาปฏิชีวนะเป็น Meropenem และส่งตรวจปัสสาวะหาสารพาราควอตโดยใช้
การตรวจ Dithionite test เพือ่ ตรวจหาสารพาราควอตใน
ปัสสาวะให้ผล Positive ผลตรวจการท�ำงานของตับ พบว่า
Globulin=5.0 g/dL, Albumin=3.7 g/dL, AST(SGOT)=166 U/L, ALT (SGPT)=43 U/L, ALP
(Alkaline phosphatase)=175 U/L จากการปรึกษาศูนย์
พิ ษวิ ทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จึงให้การรักษาด้านพิษวิทยาเพิม่ เติม ต่อมาผูป้ ว่ ยอาการ
แย่ลง และเสียชีวิต เวลา 20.50 น. แพทย์สันนิษฐาน
สาเหตุการเสียชีวติ เบือ้ งต้นจากพิษสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื
พาราควอต
จากการสัมภาษณ์ญาติผปู้ ว่ ย และผูว้ า่ จ้างผูป้ ว่ ย
ฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชพาราควอต พบว่า ผู้ป่วย
มีอาชีพติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ แต่เมื่อมีการระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ท� ำ ให้
ไม่มงี านท�ำ จึงกลับมาพักอาศัยทีบ่ า้ น และท�ำอาชีพรับจ้าง
ทัว่ ไปแทน เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ผูป้ ว่ ยได้รบั จ้าง
ถางหญ้าที่ทางเดินไร่อ้อย ผู้ป่วยท�ำการถางหญ้า ระหว่าง
วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2563 และมีหญ้าเหลือบริเวณขอบ
ทางเดินไร่อ้อย วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ป่วยจึงใช้
ถังโยกสแตนเลสสะพายหลังทีช่ ำ� รุดพ่นสารเคมีกำ� จัดศัตรู
พืชพาราควอตก�ำจัดหญ้า (ภาพที่ 4) อัตราการผสมสาร
พาราควอต 100 มิลลิลิตร ต่อน�้ำ 20 ลิตร จ�ำนวน 4 ถัง
ฉีดพ่นบริเวณทางเดินขอบไร่ ความยาวประมาณ 40
เมตร ระยะเวลาการฉีดพ่น 2 ชัว่ โมง ตัง้ แต่เวลา 09.0011.00 น. ผูป้ ว่ ยสวมเสือ้ ยืดแขนยาว กางเกงขาสัน้ ไม่ได้
สวมรองเท้าบูท ถุงมือ และอุปกรณ์ปอ้ งกันระบบทางเดิน
หายใจ โดยขณะท�ำการฉีดพ่นจะต้องโยกคันโยกของถัง
พ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เพื่อให้เกิดแรงดันสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชขึ้นสู่หัวฉีด โดยทุกครั้งของการโยกคันโยก
จะมี ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช พาราควอตรั่ ว ออกมาจาก
บริเวณสปริงด้านบนถังพ่นยา ไหลลงสูห่ ลังและ Perineum

การสอบสวนโรคกรณีเสียชีวติ ด้วยโรคพิษสารพาราควอต

ของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยท�ำการฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
แล้วเสร็จ ไม่ได้ช�ำระล้างร่างกายหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผู้ป่วยแจ้งเพื่อนว่า
มีอาการปวดศีรษะ และมีแผลลักษณะรอยแดงบริเวณ
Perineum

งที่รั่ว งที่รั่ว
จุจุดดสปริสปริ

ภาพที่ 4 ตัวอย่างถังฉีดพ่นสารพาราควอตที่ช�ำรุด

สรุปและอภิปรายผล
ผู ้ ป ่ ว ยรายนี้ เ สี ย ชี วิ ต จากพิ ษ สารเคมี ก� ำ จั ด
ศัตรูพืช พาราควอต(Paraquat) เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการ
หอบเหนื่อย Oxygen Saturation (O2Sat)74% ที่ Room
air ร่ ว มกั บ มี แ ผลที่ Perineum รวมถึ ง ผลเอกซเรย์
มี ลั ก ษณะ Reticulonodular infiltration เพิ่ ม ขึ้ น
(ภาพที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบกับวันแรกรับ และผลการ
ตรวจปัสสาวะ Sodium dithionite test พบผลบวก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในปี พ.ศ. 2553 ผู้ป่วยหญิง
ชาวจีนอายุ 51 ปี ได้รบั สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื พาราควอต
ทางผิวหนัง ผลเอกซเรย์ พบโรคปอดอักเสบในเนื้อปอด
ส่วนที่อยู่ระหว่างชั้นเซลล์เยื่อบุถุงลมกับเส้นเลือดขนาด
เล็กในปอด (interstitial pneumonitis)(9)
งานวิจัยในปี พ.ศ. 2554 มีรายงานชายวัย
22 ปี ได้รับสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชพาราควอต
ที่บริเวณปากและอัณฑะ ผลการตรวจปัสสาวะ Sodium
dithionite test พบผลบวก มีอาการไตวาย และการท�ำงาน
ของตับผิดปกติ(10) ซึ่งเข้าได้กับอาการและอาการแสดง
ของพิษจากสารพาราควอต นอกจากนี้ จากผลการตรวจ
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ปัสสาวะที่พบสารพาราควอต แสดงถึงผู้เสียชีวิต ได้รับ
การสั ม ผั ส สารพาราควอตและมี ส ารพาราควอตใน
ร่างกายจริง ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วย
รายนี้ ได้แก่ การสัมผัสสารเคมี ก�ำจัดศัตรูพชื ซึง่ เกิดจาก
การใช้ถังพ่นสแตนเลสสะพายหลังที่ช�ำรุด ท�ำให้มีการ
หกรดระหว่างฉีดพ่นสารเคมีกำ� จัดศัตรูพืช รวมถึงไม่ได้
ช�ำระล้างร่างกายหลังฉีดพ่นสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื จึงท�ำให้
มี เ วลาที่ ส ารพาราควอต ดู ด ซึ ม ผ่ า นทางผิ ว หนั ง ทาง
Perineum ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างมาก
ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชพาราควอต
เข้าสู่ร่างกาย โดยมีอวัยวะเป้าหมาย คือ ปอด ก่อให้เกิด
อาการทางระบบทางเดินหายใจ และเสียชีวิตในเวลา
ต่อมา
จากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่าฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยที่
รับสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้ตั้งใจเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลมะการักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่
สมบูรณ์เพียงพอ เนื่องจาก ไม่ได้ลงรหัสสาเหตุภายนอก
ของการได้รับบาดเจ็บและการได้รับพิษ(External cause
of injury and poisoning) ท�ำให้ผลการเฝ้าระวังโรค
พิษจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชน้อยกว่าความเป็นจริง
ในกรณีของผู้ป่วยมีอาชีพติดตั้งเสาสัญญาณ
โทรศัพท์ ซึง่ ไม่มปี ระสบการณ์ในการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรู
พืชอย่างปลอดภัยแต่มารับจ้างฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืช จึงควรให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรู
พืชอย่างปลอดภัยแก่เกษตรกรและผู้รับจ้างพ่นสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชในพื้นที่อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รวมถึง ผู้ว่าจ้างควรเลือกใช้ถังพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ทีม่ สี ภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และควรยกเลิกการใช้สาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพืชพาราควอต เนื่องจาก สารพาราควอต
เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามน�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย หรือมีไว้
ในครอบครองตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
บัญชีวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ข้อเสนอแนะ
1) หน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ ที่ ควรด�ำเนิน
การอบรมให้ความรู้การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช อย่าง
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ปลอดภัยกับเกษตรกรและผูร้ บั จ้างพ่นสารเคมีกำ� จัดศัตรู
พืชในพื้นที่ อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ควร
เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคพิษสารก�ำจัดศัตรูพืชเป็นประจ�ำ ทุก
เดือน
3) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ควร
น�ำผลการสอบสวน กรณีเสียชีวติ จากการสัมผัส
สาร
เคมีกำ� จัดศัตรูพชื พาราควอตในครัง้ นี้ เข้าสูค่ ณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จาก
สิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการเฝ้ า ระวั ง
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคพิ ษ สารก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช จากการ
ประกอบอาชีพของจังหวัดกาญจนบุรี

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ กองโรคจากการประกอบอาชี พ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี นายแพทย์อิทธิพล จรัสโอฬาร นายแพทย์
ก่อพงษ์ ทศพรพงศ์ และนางสราญลักษณ์ มั่นชัณษา
ที่ร่วมด�ำเนินการสอบสวนโรคในครั้งนี้
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