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ข่าวสารที่น่ าสนใจในต่างประเทศ
พบ “พบสารออร ์กาโนฟอสเฟตในปั สสาวะเด็กที่เป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาว” (1)
Offie Soldin, PhD นักระบาดวิทยา จาก Georgetown’s Lombardi Comprehensive Cancer Center เปิ ดเผยงานวิจยั
พบสารออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate เป็ นสารที่พบในยาฆ่าแมลง) ในปัสสาวะเด็กที่เป็ นมะเร็ งเม็ดเลือดขาว (acute
lymphoblastic leukemia, ALL) ซึ่งเป็ นมะเร็ งที่พบมากในเด็กอายุระหว่าง 3-7 ปี การวิจยั ครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ เดือน
มกราคม ค.ศ. 2005 ถึง เดือนมกราคม ค.ศ. 2008 ผลการวิจยั ถูกตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Therapeutic Drug Monitoring
ประจําเดือนสิ งหาคม ค.ศ. 2009
การศึกษาครั้งนี้ได้ทาํ การศึกษาในคูแ่ ม่-ลูก จํานวน 41 คู่ (ลูกเป็ น ALL) และอีก 41 คู่เป็ นคู่แม่-ลูกที่มีสุขภาพปกติ
(Control) โดยทั้งหมดนี้อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน คือ Washington จากการศึกษาในปัสสาวะของคู่แม่-ลูกทั้ง 82 คู่น้ ี พบว่าใน
ปัสสาวะของคู่แม่-ลูกมากกว่าครึ่ ง มีสารออร์กาโนฟอสเฟต (ที่พบในยาฆ่าแมลง) แต่พบว่าเด็กที่เป็ น ALL จะมีปริ มาณของ
ออร์กาโนฟอสเฟต (diethylthiophosphate, DETP (p<0.03) และ diethyldithiophosphate, DEDTP (p<0.05)) สูงกว่าใน
ปั สสาวะเด็กที่ไม่เป็ น ALL (สารออร์กาโนฟอสเฟตเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูก metabolites แล้วขจัดออกมาทางปัสสาวะ)
จากการสอบประวัติการใช้ยาฆ่าแมลงของผูท้ ี่เข้าร่ วมทําการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงในบ้านของคู่แม่ลูกที่ลูกเป็ น ALL (33%) มากว่าคู่แม่-ลูกที่ปกติ (14%) อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณสาร
ออร์กาโนฟอสเฟตในปั สสาวะกับปริ มาณการใช้ยาฆ่าแมลง
Offie Soldin, PhD กล่าวว่า “เป็ นที่ทราบกันดีวา่ เกือบทุกครัวเรื อนมีการใช้ยาฆ่าแมลงภายในบ้าน แต่ไม่ใช่เด็กทุกคน
ที่อาศัยอยูภ่ ายในบ้านนั้นจะเป็ น ALL ถึงแม้วา่ การศึกษาครั้งนี้จะไม่สามารถบอกได้วา่ สารออร์กาโนฟอสเฟตเป็ นสาเหตุให้
เกิด ALL ในเด็ก แต่สิ่งที่เราได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือ สารออร์กาโนฟอสเฟตมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาของมะเร็ งชนิด
ALL ในเด็ก”
งานวิจัยเกีย่ วกับยาฆ่ าแมลงกับการเกิดโรคมะเร็ง
ได้มีการศึกษาการตกค้างของยาฆ่าแมลงในปั สสาวะของเกษตรกร (18 คน) ที่ทาํ งานอยู่ในเขตพื้นที่เกษตรกรรม
Central San Joaquin Valley, Fresno County, California รวมถึงเด็กที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่น้ ี ดว้ ย (9 คน) การศึกษาครั้งนี้ได้
ตีพิมพ์ลงในวารสารชื่อ American Journal of Industrial Medicine จากการศึกษาพบสารออร์ กาโนฟอสเฟตในปั สสาวะของ
เกษตรกรและเด็ก 6 ชนิ ด ด้วยกัน คือ Dimethylphosphate (DMP), diethylphosphate (DEP), Dimethylthiophosphate
(DMTP), Dimethyldithiophosphate (DMDTP), diethylthiophosphate (DETP), และ diethyldithiophosphate (DEDTP)
โดยทัว่ ไปปริ มาณของสารออร์กาโนฟอสเฟตที่ตรวจพบในปั สสาวะของเกษตรกรและเด็กอยูใ่ นระดับตํ่า ค่าเฉลี่ยของปริ มาณ
สารออร์ กาโนฟอสเฟตอยูใ่ นช่วง 0-13.22 ppb แต่ระดับของสารออร์ กาโนฟอสเฟตที่พบในปั สสาวะของเด็กจะสู งกว่าใน
ผูใ้ หญ่ สารออร์กาโนฟอสเฟตที่ตรวจพบมากกว่าชนิดอื่น คือ ชนิด DMP (พบในเด็ก 44% และผูใ้ หญ่ 33%) และ DMTP (พบ
ในเด็ก 33% และผูใ้ หญ่ 28%) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ จาํ นวนของกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไปการเพิ่มจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจะช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ ในทางสถิติ (2)
สถาบันมะเร็งแห่ งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400,
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คณะแพทยศาสตร์ สาขาโลหิ ตวิ ท ยา ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล ได้ ท ํ า การศึ ก ษา
Case-control study เพื่อศึกษาปั จจัยเสี่ ยงที่สัมพันธ์กบั การเกิดโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาว โดยทําการศึกษาในผูป้ ่ วยมะเร็ งเม็ด
เลือดขาว จํานวน 185 ราย เปรี ยบเทียบกับกลุ่ม control จํานวน 776 ราย ซึ่ งได้แก่ผปู ้ ่ วยที่รับไว้ในโรงพยาบาล ที่มีอายุและ
เพศเหมือนผูป้ ่ วย โดยศึกษาปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้หรื อสัมผัสกับ Solvent อื่นๆ การพักอาศัย
อยูบ่ ริ เวณใกล้สายไฟฟ้ าแรงสูง อาชีพที่มีโอกาสใช้หรื อสัมผัสกับสารเบนซิน การสัมผัสกับสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า (EMF)
ในบ้าน การใช้ยาหรื อสัมผัสกับยาฆ่าแมลง การใช้ยาฆ่าแมลงภายในบ้าน ประวัติครอบครั วของการเป็ นโรคมะเร็ ง ผล
การศึกษาพบว่า การใช้ยาฆ่าแมลงในการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กบั การเป็ นมะเร็ งเม็ดเลือดขาวเฉี ยบพลัน ชนิ ด AML
(Acute Myeloid Leukemia หรื อ acute nonlymphocytic leukemia) อย่างมีนยั สําคัญ โดยสรุ ป ปั จจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั
การเกิ ดโรคมะเร็ งเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะ AML คือการอาศัยหรื อทํางานอยู่ใกล้บริ เวณสายไฟฟ้ าแรงสู งหรื อการใช้ยาฆ่า
แมลงในการประกอบอาชีพ (3)
French Institute of Public Health, Epidemiology and Development เปิ ดเผยงานวิจยั ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารชื่อ
Occupational and Environmental Medicine โดยการศึกษานี้ ทาํ ในเขตพื้นที่ Bordeaux ซึ่ งเป็ นเขตเกษตรกรรมที่มีการ
เพาะปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ โดย 80% ของยาฆ่าแมลงที่ใช้เป็ นยากําจัดเชื้อราที่ใช้พน่ ในไร่ องุ่น โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 221
คนที่มีเนื้องอกในสมอง พบว่า เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยากําจัดศัตรู พืชนั้นจะเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ งในสมอง
และนักวิจยั กลุ่มนี้ ยงั ค้นพบอีกว่าการใช้สารกําจัดศัตรู พืชในเขตที่อยูอ่ าศัยมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ ยงในการ
เกิดเนื้ องอกในสมองถึง 2 เท่า อย่างไรก็ตามจากข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสารกําจัดศัตรู พืชกับการเจริ ญของเนื้ อ
งอกในสมองไม่สามารถสรุ ปได้ชดั เจนว่าเป็ นสารประเภทใด (4)
ยาฆ่ าแมลงทีใ่ ช้ ในบ้ านเรือนสามารถจัดกลุ่มได้ เป็ น (5)
1. Organophosphates Insecticides
ยาฆ่าแมลงประเภทนี้จะมีฟอสฟอรัส ซึ่งเป็ นพิษโดยการสัมผัสแล้วซึมผ่านเข้าทางผิวหนัง ตัวยาจะยับยั้งเอนไซม์
Cholinesterase ซึ่งส่ งผลต่อระบบประสาท เนื่องจากมันสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและส่ งผลอย่างรวดเร็ วต่อระบบประสาท
ทําให้มนั ทําหน้าที่ฆ่าแมลงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่สารประเภทนี้ไม่ถูกสะสมในไขมันและจะสลายตัวได้ในสภาพที่เป็ น
ด่างทําให้ไม่สะสมในเนื้อเยือ่ ของคน และสารเคมีประเภทนี้จะสลายตัวภายใน 72 ชัว่ โมง ในสิ่ งแวดล้อมปกติ ยาฆ่าแมลงใน
กลุ่มนี้ที่พบตามท้องตลาดคือ chlopyrifos, dichlovos หรื อ DDVP ซึ่งพบในสเปรย์กาํ จัดยุงและแมลงสาบ และสเปรย์กาํ จัด
ปลวก มด มอด แมลงสาบ
อันตรายของ dichlorvos มีค่า LD50 (หนู) 28-500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (แอลดี 50 (LD50) หรื อ Median lethal dose เป็ น
ศัพท์ ทางพิษวิทยา คือ ขนาดของยาหรื อสารที่ ทาํ ให้ สัตว์ ทดลองตายเป็ นจํานวน 50% ของจํานวนเริ่ มต้ น) (6) แสดงว่ามีพิษ
ร้ายแรง การหายใจเข้าไปทําให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ตัวซีดเป็ นสี เขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน
กล่องเสี ยงอักเสบ ชัก หัวใจเต้นผิดปกติ การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดความระคายเคือง ถ้ากลืนหรื อกินเข้าไปทําให้มีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน มีน้ าํ ลายขับออกมามาก ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตัวซีดเป็ นสี เขียวเนื่องจากขาดออกซิ เจน กล้ามเนื้ออ่อนล้า
สถาบันมะเร็งแห่ งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400,
สํานักงานประสานงาน โทร. 02-3547025 ต่ อ 1407

ข่าวสารมะเร็งเชิงรุก

ทํางานไม่ประสานกัน มีเหงื่อขับออกมามาก ท้องร่ วง การสัมผัสถูกตาทําให้รูม่านตาหดตัว ปวดตา เกิดการระคายเคือง
dichlorvos สามารถทําให้เกิดมะเร็ งในคนได้ ห้ามทิ้งลงสู่ แหล่งนํ้า นํ้าเสี ย หรื อดิน
อันตรายของ chlorpyrifos มีค่า LD50 (หนู) 82-270 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็ นพิษมาก เป็ นอันตรายเมื่อกินหรื อหายใจเข้า
ไป อาจระคายเคืองผิวหนัง ถ้าได้รับสารเป็ นระยะเวลานานอาจมีผลต่อระบบประสาทส่ วนกลาง ทําลายตับหรื อไต ก่อให้เกิด
การระคายเคืองต่อตา นํ้าตาไหล ตาบวม แดง และมองภาพไม่ชดั เจน chlorpyrifos มีผลยับยั้งการทํางานของ cholinesterase
enzyme ซึ่งพบในเนื่อเยือ่ ประสาท เซลเมดเลือดแดง และพลาสมา ถ้าได้รับสารมากเกินไปจะเกิดอาการภายใน 24 ชัว่ โมงทํา
ให้ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่ วง ม่านตาหดตัว เห็นภาพไม่ชดั เจน มีน้ าํ มูกหรื อนํ้าลาย เหงื่อออกมาก ปวด
ท้องเกร็ ง ขั้นร้ายแรงทําให้หมดสติ ชัก หายใจลําบาก อาจตายได้เนื่องจากระบบหายใจและหัวใจล้มเหลว เป็ นพิษมากต่อ
สิ่ งแวดล้อมและสิ่ งมีชีวิตในนํ้า
2. Carbamate Insecticides
ยาฆ่าแมลงประเภทนี้จะมีไนโตรเจน และซัลเฟอร์ เข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัส การกิน และ การซึมผ่านผิวหนัง ทํา
หน้าที่ยบั ยั้งเอนไซม์ Cholinesterase และกระตุน้ ให้ระบบประสาทของแมลงทํางานมากเกินไป สารเคมีประเภทนี้ไม่สะสม
สิ่ งแวดล้อมและหมดฤทธิ์ในสภาพที่เป็ นด่างอย่างรวดเร็ ว สารเคมีที่ใช้ในตลาดคือ propoxur พบในสเปรย์กาํ จัดยุงและ
แมลงสาบ, สเปรย์กาํ จัดปลวก มด มอด แมลงสาบ และ bendiocarb เป็ นผงกําจัดแมลงสาบ
ยาฆ่าแมลงที่มี bendiocarb ผสมอยูม่ กั อยูใ่ นรู ปของฝุ่ นผงหรื อแป้ งที่เปี ยกนํ้าได้
อันตรายของ bendiocarb มีค่า LD50 (หนู) 46-156 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงว่ามีพิษมาก bendiocarb มีความเป็ นพิษสูง
ถ้ากินเข้าไปหรื อดูดซึมผ่านผิวหนัง อาการอ่อนเพลีย เห็นภาพไม่ชดั เจน ปวดศีรษะ วิงเวียน ปวดท้องเกร็ ง เจ็บหน้าอก ม่านตา
แข็ง เหงื่อออก กล้ามเนื้อทํางานไม่ประสานกัน ชีพจรลดลง ถ้าสัมผัสทางตา ทําให้ระคายเคืองตา เจ็บตา เห็นภาพไม่ชดั เจน
นํ้าตาไหล กล้ามเนื้อตาชักกระตุก รู ม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสง ในกรณี รุนแรงอาจตายได้เนื่องจากหัวใจเต้นไม่สมํ่าเสมอ
กล้ามเนื้อระบบหายใจไม่ทาํ งาน
อันตรายของ propoxur มีค่า LD50 (หนู) 83-104 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงว่ามีพษิ มาก ถ้าหายใจเข้าไปจะทําให้คลื่นไส้
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เหงื่อออกมาก การสัมผัสทางผิวหนังไม่เกิดการระคายเคืองแต่สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้ การกลืน
กินเข้าไปทําให้เหงื่อออกมาก นํ้าลายขับออกมามาก นํ้าตาไหล หายใจติดขัด ปวดท้องเกร็ ง อาเจียน ท้องร่ วง ปวดศีรษะ
อ่อนเพลีย การสัมผัสถูกตาทั้งที่เป็ นไอและของเหลวทําให้เกิดการระคายเคือง propoxur เป็ นพิษต่อปลาและสัตว์ที่กินปลา
3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides
สารเคมีในกลุ่มนี้นิยมใช้กาํ จัดแมลง เช่น ยาจุดกันยุงมีสารออกฤทธิ์คือ deltamethrin ซึ่งอาจใช้ในชื่ออื่น (pynamin
forte หรื อ esbiothrin) Botanicals เรี ยกว่า pyrethrins เป็ นสารประกอบของสารเคมีหลายชนิดที่ได้จากพืช เป็ นพิษโดยการ
สัมผัสหรื อการกิน ส่ วนใหญ่ไม่คงอยูใ่ นสภาพแวดล้อม synthetic pyrethroids คล้ายกับ pyrethrins ตามธรรมชาติแต่ได้รับการ
ปรับปรุ งเพิ่มความคงอยูไ่ ด้ในสิ่ งแวดล้อม ส่ วนใหญ่เป็ นพิษด้วยการสัมผัส เนื่องจากเป็ นพิษสู งควรใช้ในปริ มาณน้อยๆ
นอกจากนี้ยงั มีผลต่อสิ่ งแวดล้อมทางนํ้า
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อันตรายของ deltamethrin มีค่า LD50 (หนู) 129-139 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงว่ามีพิษมาก ถ้าหายใจเข้าไปก่อให้เกิด
ความระคายเคือง ถ้าความเข้มข้นสู งจะไปทําลายเยือ่ บุเมือก ทางเดินหายใจส่ วนบน ทําให้กล่องเสี ยงและหลอดลมอักเสบ เกิด
อาการหายใจถี่รัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างแรง สามารถซึมผ่าน
ผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย การกลืนหรื อกินเข้าไป ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้ การสัมผัสถูก
ตาก่อให้เกิดการระคายเคือง ทําให้ตาแดง เจ็บตา นํ้าตาไหล deltamethrin ไม่เป็ นสารก่อมะเร็ ง แต่สามารถทําลายปอด ทรวง
อก ระบบหายใจ ไต ท่อไต กระเพาะปั สสาวะ ทางเดินอาหาร และเป็ นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์
หากมีการใช้และจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
4. Insecticidal Bait Toxicants
สารเคมีกลุ่มนี้ใช้เป็ นสารออกฤทธิ์ที่ผสมกับสิ่ งที่กินแมลงสามารถกินได้ ดังนั้นจึงควรเก็บให้เป็ นที่ ป้ องกันไม่ให้เด็ก
, สัตว์เลี้ยง หรื อ สัตว์อื่นๆกินเข้าไปได้
อันตรายของ hydramethynon มีค่า LD50 (หนู) มากกว่า 5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงว่ามีพษิ น้อย ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองผิวหนังและตา อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ hydramethynon ที่พบในท้องตลาดใช้กาํ จัดมดเท่านั้น เนื่องจากมีความ
เป็ นพิษน้อย
5. Inorganic Insecticides
สารประเภทนี้ไม่มีคาร์บอนเป็ นองค์ประกอบ มักเป็ นผลึกคล้ายเกลือ มีความคงตัวและละลายนํ้าได้ เช่น boric acid
พบในสเปรย์กาํ จัดแมลงสาบ
อันตรายของ boric acid มีค่า LD50 (หนู) 2,660 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงว่ามีพษิ ปานกลาง การหายใจเข้าไปก่อให้เกิด
การระคายเคืองต่อเยือ่ เมือกของทางเดินหายใจ อาจทําให้มีการดูดซึมของสารผ่านทางเยือ่ เมือก ทําให้เกิดอารคลื่นไส้ อาเจียน
ท้องร่ วง เซื่องซึม เป็ นผืน่ แดงบนผิวหนัง ปวดศีรษะ อุณหภูมิในร่ างกายลดลง ความดันตํ่า ไตได้รับอันตราย เกิดภาวะที่
ผิวหนังเป็ นสี น้ าํ เงินเนื่องจากขาดออกซิเจน หมดสติ และตาย การสัมผัสทางผิวหนังกิ่ให้เกิดการระคายเคือง สารดูดซึมอย่าง
รวดเร็ วทําลายผิวหนังหรื อเป็ นแผลไหม้ มีอาการเช่นเดียวกับการหายใจและกลืนกินเข้าไป ในผูใ้ หญ่ถา้ กินสารนี้เข้าไป
มากกว่า 30 กรัมอาจทําให้ตายได้ การสัมผัสถูกตาก่อให้เกิดการระคายเคือง ตาแดง ปวดตา การได้รับสารติดต่อกันเป็ น
เวลานานทําให้น้ าํ หนักลด อาเจียน ท้องร่ วง เป็ นผืน่ แดงบนผิวหนัง ชักกระตุกอย่างรุ นแรง และโรคโลหิ ตจาง boric acid อาจ
ทําลายตับ ไต ทางเดินอาหาร เป็ นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และ boric acid เป็ นพิษต่อสิ่ งมีชีวิตในนํ้า
นอกจากนี้ยงั มีสารเคมีบางชนิดที่ไม่ได้ใช้ฆ่าแมลงโดยตรง แต่ใช้ร่วมกับสารในกลุ่ม Botanicals and Pyrethroid Insecticides
เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพของสารออกฤทธิ์ พบในยากําจัดยุงประเภทใช้ไฟฟ้ า และสารเคมีที่พบในกลุ่มนี้คือ piperonyl
butoxide
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ชนิด

ตารางแสดงชนิดของสารเคมีทใี่ ช้ ฆ่าแมลงในประเทศไทยและความเป็ นอันตราย
ชื่อสารเคมี
ค่ า LD50 ทางปาก (mg/kg) ค่ า LD50 ทางผิวหนัง (mg/kg)

Organophosphate
Insecticides
Carbamate Insecticides

dichlorvos,DDVP
chlorpyrifos
bendiocarb
propoxur
Botanicals and Pyrethroid deltamethrin
Insecticides
cypermethrin
cyphenothrin
alphacypermethrin
fenvalerate
d-trans-allethrin
cyfluthrin
bifenthrin
allethrin
imiprothrin
permethrin
tetramethrin
Insecticidal Bait Toxicants hydramethylnon
Inorganic Insecticides
boric acid

28-500
82-270
46-156
83-104
129-139
247
310-419
400
451
425-860
500-800
632
685-1,100
900-1,800
2,000-4,000
มากกว่า 4,640
543

75-107
2,000
566-800
มากกว่า 1,000-มากกว่า 2,400
มากกว่า 2,000
มากกว่า 2,000
มากกว่า 2,500
มากกว่า 5,000
มากกว่า 2,000
มากกว่า 2,500
มากกว่า 2,000
มากกว่า 4,000
มากกว่า 15,000

มากกว่า 5,000
2,660
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