นบก.1-56
แบบประเมินความเสี่ยงในการทางานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ชื่อสถานบริการสุขภาพ..............................................................................รหัสหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล     
วัน-เดือน-ปีที่ประเมิน.....................................ผูส้ ัมภาษณ์....................................................ตาแหน่ง....................................
คาแนะนา
แบบประเมินประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและการปฏิบตั ิ
ตัวในขณะทางาน ส่วนที่ 3 อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ส่วนที่ 4, 5 เจ้าหน้าที่หรือผู้
สัมภาษณ์จะเป็นผู้กรอกเอง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการประเมินระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของท่านเอง โปรดตอบให้ตรงกับความ
จริงมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. หมายเลขบัตรประชาชน            
2. ชื่อ – สกุล ผูร้ ับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................
3. เพศ  1. ชาย
 2. หญิง
4. อายุ................................ปี
5. ที่อยู่ปัจจุบัน.....................................................................................จังหวัด...........................................
6. งานอาชีพหลัก  1. เพาะปลูก(ทาเอง)
 2. เพาะปลูก(รับจ้าง)
 3. รับจ้างฉีดพ่น (ข้ามไปตอบข้อ 9)
 4. รับจ้าง อื่น ๆที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ระบุ................................................(ข้ามไปตอบข้อ 8)
7. ปัจจุบันท่านทาการเพาะปลูกอะไรเป็นหลัก
 1. ทาไร่ ระบุ………………...
 2. ทานา ระบุ………………..
 3. ทาสวน ระบุ……………....
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และการปฏิบัติตัวในขณะทางาน
8. ท่านเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เป็นผู้ผสมสารเคมี
 อยู่ในบริเวณที่มีการฉีดพ่น หรือสัมผัสผักผลไม้ที่ฉดี พ่น เช่น เก็บเกี่ยว มัดกา ห่อ บรรจุ
 เป็นผู้ฉีดพ่นเองหรือรับจ้างฉีดพ่น
 อื่น ๆ ระบุ................................................................
ข้อคาถาม 9-17 ถ้าตอบไม่ใช่ได้ 1 คะแนน ตอบใช่เป็นบางครั้งได้ 2 คะแนน ตอบ ใช่ทุกครั้งได้ 3 คะแนน
คาตอบ
ข้อคาถาม
ไม่ใช่
ใช่เป็นบางครั้ง
ใช่ทุกครั้ง
9. ท่านใช้สารเคมีกาจัดแมลงในการปฏิบัติงานหรือไม่
1.
2.
3.
10. ท่านใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชในการฉีดพ่น หรือไม่
1.
2.
3.
11. ท่านใช้ถังบรรจุสารเคมีทรี่ ั่วซึมในการฉีดพ่น หรือไม่
1.
2.
3.
12.ท่านได้รับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรพืชในขณะทางานหรือไม่
1.
2.
3.
13. ขณะทางานท่านพบว่าเสื้อผ้าของท่านเปียกชุ่มสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
1.
2.
3.
หรือไม่
14 .ท่านมีอาการผิดปกติหลังจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช หรือไม่
1.
2.
3.

ข้อคาถาม

ไม่ใช่
1.
1.
1.

คาตอบ
ใช่เป็นบางครั้ง
2.
2.
2.

15. ขณะทางานท่านสูบบุหรี/่ ยาเส้น หรือไม่
16. ท่านรับประทานอาหาร/ดืม่ น้าในบริเวณที่ทางาน หรือไม่
17. ท่านดื่มเหล้า/เบียร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่ทางาน หรือไม่
สาหรับผู้สัมภาษณ์ คะแนนรวมแต่ละช่อง
คะแนนรวมของคาตอบข้อ 9 -17 ได้ ....................... คะแนน (A)

ใช่ทุกครั้ง
3.
3.
3.

ข้อคาถาม 18-23 ถ้าตอบไม่ใช่ ได้ 3 คะแนน ตอบใช่เป็นบางครั้งได้ 2 คะแนน ตอบ ใช่ทุกครั้งได้ 1 คะแนน
คาตอบ
ข้อคาถาม
ไม่ใช่
ใช่เป็นบางครั้ง
ใช่ทุกครั้ง
18. ก่อนการใช้สารเคมี ท่านอ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุ หรือไม่
3.
2.
1.
19. ขณะทางานกับสารเคมีท่านสวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี หรือไม่
3.
2.
1.
20. ท่านสวมใส่รองเท้าบู๊ทหรือรองเท้าที่ปิดมิดชิดกันสารเคมี หรือไม่
3.
2.
1.
21. ท่านล้างมือทุกครั้งก่อนพักทานอาหารหรือดื่มน้า หรือไม่
3.
2.
1.
22. หลังเลิกการฉีดพ่นท่านเปลีย่ นเสื้อผ้าทีเ่ ปื้อนสารเคมีทันที ณ.จุด
3.
2.
1.
ทางาน หรือไม่
23. เมื่อเสื้อผ้าเปียกชุ่มสารเคมี ท่านอาบน้าทาความสะอาดร่างกายหลัง
3.
2.
1.
เลิกงานทันทีณ.จุดทางาน หรือไม่
สาหรับผู้สัมภาษณ์ คะแนนรวมแต่ละช่อง
คะแนนรวมของคาตอบข้อ 18 -23 ได้ ....................... คะแนน (B)
คะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ข้อ 9 - 23 (A+B) ได้ ....................... คะแนน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
24. ในรอบ 1 เดือน ท่านมีอาการผิดปกติหลังจากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
 1. ไม่มี
 2. มี
(โปรดทาเครื่องหมาย  หน้ารายการที่มีอาการผิดปกติหลังจากใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชทันที )
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
 ไอ
 แสบจมูก
 เจ็บคอ คอแห้ง
 หายใจติดขัด
เวียนศีรษะ
 ปวดศีรษะ
 นอนหลับไม่สนิท

 คันผิวหนัง/ผิว
แห้ง ผิวแตก
 ผื่นคันที่
ผิวหนัง/ตุม่ พุพอง
 ปวดแสบร้อน
 ตาแดง/แสบ
ตา/ ตาคัน

 อ่อนเพลีย
 อาการชา
 ใจสั่น
 เหงื่อออก
 น้าตาไหล
 น้าลายไหล
 น้ามูกไหล

 หนังตากระตุก
 ตาพร่ามัว
 เจ็บหน้าอก/
แน่นหน้าอก
 คลื่นไส้
อาเจียน
 ปวดท้อง

 ท้องเสีย
 กล้ามเนื้อ
อ่อนล้า
 เป็นตะคริว
 มือสั่น
 เดินโซเซ

 ลมชัก
 หมดสติ
 ไม่รู้สึกตัว

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทางานเบื้องต้น
คะแนนรวมของคาตอบข้อ 9 – 23
อาการ
 1. (15 – 24
 2. (25 – 30 คะแนน)  3. สูง (31 – 45
คะแนน)
คะแนน)
ต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
 ไม่มีอาการ
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
สูง
 มีอาการกลุ่มที่ 1 (1 อาการขึ้นไป)
ค่อนข้างสูง
สูง
สูง
 มีอาการกลุ่มที่ 2 (1 อาการขึ้นไป)
สูง
สูง
สูงมาก
 มีอาการกลุ่มที่ 3 (1 อาการขึ้นไป)
หมายเหตุ: หากพบว่าเกษตรกรมีอาการผิดปกติของกลุ่ม1 และกลุม่ 2 ให้เลือกอาการกลุม่ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า คือ เลือกกลุ่ม
ที่ 2 มาทาmatrix หาระดับความเสี่ยง
ผลการประเมินความเสี่ยงในการทางานที่ได้ (เกษตรกรที่มีผลประเมินความเสีย่ งค่อนข้างสูง จนถึงสูงมากให้ ตรวจคัดกรอง
สุขภาพเพื่อหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส)
 1. มีความเสี่ยงต่า
 2. มีความเสี่ยงปานกลาง
 3. มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง
 4. มีความเสี่ยงสูง
 5. มีความเสี่ยงสูงมาก
ส่วนที่ 5 การตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส : สอบถามข้อมูลก่อนมีการเจาะเลือดคัดกรองหาระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกร (เฉพาะกลุม่ ที่ซักประวัติว่ามีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ไม่ตรวจในผู้ที่ใช้เฉพาะ
สารเคมีกาจัดวัชพืช เช่น ยาฆ่าหญ้า)
1. ท่านมีโรคประจาตัวต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 โรคเบาหวาน
 โรคไต
 โรคตับ
 ขาดสารอาหาร
 โรคพิษสุราเรื้อรัง
2. ปัจจุบันท่านรับประทานยาคลายกล้ามเนื้อ pyridostigmine (ชื่อทางการค้า Mastinon) หรือไม่
 รับประทาน
 ไม่ได้รับประทาน
3. ท่านฉีดพ่น/มีการใช้/สัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชครั้งหลังสุดเมื่อไหร่
 1-2 วันที่ผ่านมา
 3-7 วัน
 >7-14 วัน
 14 วันขึ้นไป
4. จานวนวันเฉลี่ยของการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อเดือน
 < 7 วัน ต่อเดือน  > 7 วัน ต่อเดือน
5. ท่านใช้สารเคมีในการทาเกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ใด
 กาจัดแมลง
 กาจัดวัชพืช  อื่นๆ (ระบุ)…………………..
6. ระบุชื่อสารเคมีในการทาเกษตรกรรม ที่ท่านใช้ตามข้อ 5
ลาดับ

ชื่อการค้า

1
2
3
4
ผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส
 1. ปกติ
 2. ปลอดภัย

ชื่อสามัญ (ถ้าทราบ)

 3. มีความเสี่ยง

 4. ไม่ปลอดภัย

