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ขา่วสารท่ีน่าสนใจในตา่งประเทศ 
 
พบ “พบสารออรก์าโนฟอสเฟตในปัสสาวะเดก็ท่ีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว” (1)  
 

Offie Soldin, PhD นกัระบาดวิทยา จาก Georgetown’s Lombardi Comprehensive Cancer Center เปิดเผยงานวิจยั 
พบสารออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate เป็นสารท่ีพบในยาฆ่าแมลง) ในปัสสาวะเดก็ท่ีเป็นมะเร็งเมด็เลือดขาว (acute 
lymphoblastic leukemia, ALL) ซ่ึงเป็นมะเร็งท่ีพบมากในเดก็อายรุะหวา่ง 3-7 ปี การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ เดือน
มกราคม ค.ศ. 2005 ถึง เดือนมกราคม ค.ศ. 2008 ผลการวิจยัถูกตีพิมพใ์นวารสารช่ือ Therapeutic Drug Monitoring 
ประจาํเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2009 

การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาในคู่แม่-ลูก จาํนวน 41 คู่ (ลูกเป็น ALL) และอีก 41 คู่เป็นคู่แม่-ลูกท่ีมีสุขภาพปกติ 
(Control) โดยทั้งหมดน้ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั คือ Washington จากการศึกษาในปัสสาวะของคู่แม่-ลูกทั้ง 82 คู่น้ี พบวา่ใน
ปัสสาวะของคู่แม่-ลูกมากกวา่คร่ึง มีสารออร์กาโนฟอสเฟต (ท่ีพบในยาฆ่าแมลง) แต่พบวา่เดก็ท่ีเป็น ALL จะมีปริมาณของ
ออร์กาโนฟอสเฟต (diethylthiophosphate, DETP (p<0.03) และ diethyldithiophosphate, DEDTP (p<0.05)) สูงกวา่ใน
ปัสสาวะเดก็ท่ีไม่เป็น ALL (สารออร์กาโนฟอสเฟตเม่ือเขา้สู่ร่างกายจะถูก metabolites แลว้ขจดัออกมาทางปัสสาวะ) 

จากการสอบประวติัการใชย้าฆ่าแมลงของผูท่ี้เขา้ร่วมทาํการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่มีการใชย้าฆ่าแมลงในบา้นของคู่แม่-
ลูกท่ีลูกเป็น ALL (33%) มากวา่คู่แม่-ลูกท่ีปกติ (14%) อยา่งไรกต็าม การศึกษาคร้ังน้ีไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสาร
ออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะกบัปริมาณการใชย้าฆ่าแมลง 

Offie Soldin, PhD กล่าววา่ “เป็นท่ีทราบกนัดีวา่เกือบทุกครัวเรือนมีการใชย้าฆ่าแมลงภายในบา้น แต่ไม่ใช่เดก็ทุกคน
ท่ีอาศยัอยูภ่ายในบา้นนั้นจะเป็น ALL ถึงแมว้า่การศึกษาคร้ังน้ีจะไม่สามารถบอกไดว้า่สารออร์กาโนฟอสเฟตเป็นสาเหตุให้
เกิด ALL ในเดก็ แต่ส่ิงท่ีเราไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี คือ สารออร์กาโนฟอสเฟตมีความสมัพนัธ์กบัการพฒันาของมะเร็งชนิด 
ALL ในเดก็” 

 
งานวจัิยเกีย่วกบัยาฆ่าแมลงกบัการเกดิโรคมะเร็ง 
 ไดมี้การศึกษาการตกคา้งของยาฆ่าแมลงในปัสสาวะของเกษตรกร (18 คน) ท่ีทาํงานอยู่ในเขตพื้นท่ีเกษตรกรรม 
Central San Joaquin Valley, Fresno County, California รวมถึงเด็กท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีน้ีดว้ย (9 คน)  การศึกษาคร้ังน้ีได้
ตีพิมพล์งในวารสารช่ือ American Journal of Industrial Medicine จากการศึกษาพบสารออร์กาโนฟอสเฟตในปัสสาวะของ
เกษตรกรและเด็ก 6 ชนิด ดว้ยกนั คือ Dimethylphosphate (DMP), diethylphosphate (DEP), Dimethylthiophosphate 
(DMTP), Dimethyldithiophosphate (DMDTP), diethylthiophosphate (DETP), และ diethyldithiophosphate (DEDTP) 
โดยทัว่ไปปริมาณของสารออร์กาโนฟอสเฟตท่ีตรวจพบในปัสสาวะของเกษตรกรและเด็กอยูใ่นระดบัตํ่า ค่าเฉล่ียของปริมาณ
สารออร์กาโนฟอสเฟตอยูใ่นช่วง 0-13.22 ppb แต่ระดบัของสารออร์กาโนฟอสเฟตท่ีพบในปัสสาวะของเด็กจะสูงกว่าใน
ผูใ้หญ่  สารออร์กาโนฟอสเฟตท่ีตรวจพบมากกวา่ชนิดอ่ืน คือ ชนิด DMP (พบในเดก็ 44% และผูใ้หญ่ 33%) และ DMTP (พบ
ในเด็ก 33% และผูใ้หญ่ 28%) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีจาํนวนของกลุ่มตวัอย่างน้อยเกินไปการเพ่ิมจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่งจะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ในทางสถิติ (2) 
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คณะแพทยศาสตร์   สาขาโลหิตวิทยา   ภาควิชาอายุรศาสตร์   ศิ ริราชพยาบาล   ได้ทําการ ศึกษา  
Case-control study เพื่อศึกษาปัจจยัเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคมะเร็งเมด็เลือดขาว  โดยทาํการศึกษาในผูป่้วยมะเร็งเมด็
เลือดขาว  จาํนวน 185 ราย เปรียบเทียบกบักลุ่ม control  จาํนวน 776 ราย ซ่ึงไดแ้ก่ผูป่้วยท่ีรับไวใ้นโรงพยาบาล  ท่ีมีอายแุละ
เพศเหมือนผูป่้วย  โดยศึกษาปัจจยัต่างๆดงัต่อไปน้ี การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การใชห้รือสัมผสักบั Solvent อ่ืนๆ  การพกัอาศยั
อยูบ่ริเวณใกลส้ายไฟฟ้าแรงสูง  อาชีพท่ีมีโอกาสใชห้รือสัมผสักบัสารเบนซิน การสัมผสักบัสนามคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMF) 
ในบา้น การใช้ยาหรือสัมผสักับยาฆ่าแมลง การใช้ยาฆ่าแมลงภายในบา้น ประวติัครอบครัวของการเป็นโรคมะเร็ง ผล
การศึกษาพบว่า การใชย้าฆ่าแมลงในการประกอบอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นมะเร็งเมด็เลือดขาวเฉียบพลนั ชนิด AML 
(Acute Myeloid Leukemia หรือ acute nonlymphocytic leukemia) อยา่งมีนยัสาํคญั โดยสรุป ปัจจยัเส่ียงท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะ AML  คือการอาศยัหรือทาํงานอยู่ใกลบ้ริเวณสายไฟฟ้าแรงสูงหรือการใชย้าฆ่า
แมลงในการประกอบอาชีพ (3) 

French Institute of Public Health, Epidemiology and Development เปิดเผยงานวิจยัท่ีถูกตีพิมพใ์นวารสารช่ือ 
Occupational and Environmental Medicine โดยการศึกษาน้ีทาํในเขตพื้นท่ี Bordeaux ซ่ึงเป็นเขตเกษตรกรรมท่ีมีการ
เพาะปลูกองุ่นท่ีใชผ้ลิตไวน์ โดย 80% ของยาฆ่าแมลงท่ีใชเ้ป็นยากาํจดัเช้ือราท่ีใชพ้น่ในไร่องุ่น โดยศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง 221 
คนท่ีมีเน้ืองอกในสมอง พบว่า เกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้ากาํจดัศตัรูพืชนั้นจะเพิ่มความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งในสมอง 
และนกัวิจยักลุ่มน้ียงัคน้พบอีกว่าการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชในเขตท่ีอยูอ่าศยัมีแนวโนม้เก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมความเส่ียงในการ
เกิดเน้ืองอกในสมองถึง 2 เท่า อยา่งไรก็ตามจากขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างสารกาํจดัศตัรูพืชกบัการเจริญของเน้ือ
งอกในสมองไม่สามารถสรุปไดช้ดัเจนวา่เป็นสารประเภทใด (4)  
 
ยาฆ่าแมลงทีใ่ช้ในบ้านเรือนสามารถจัดกลุ่มได้เป็น (5) 

1. Organophosphates Insecticides  
ยาฆ่าแมลงประเภทน้ีจะมีฟอสฟอรัส ซ่ึงเป็นพิษโดยการสมัผสัแลว้ซึมผา่นเขา้ทางผวิหนงั ตวัยาจะยบัย ั้งเอนไซม ์

Cholinesterase ซ่ึงส่งผลต่อระบบประสาท เน่ืองจากมนัสามารถเขา้สู่ร่างกายไดง่้ายและส่งผลอยา่งรวดเร็วต่อระบบประสาท
ทาํใหม้นัทาํหนา้ท่ีฆ่าแมลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่สารประเภทน้ีไม่ถูกสะสมในไขมนัและจะสลายตวัไดใ้นสภาพท่ีเป็น
ด่างทาํใหไ้ม่สะสมในเน้ือเยือ่ของคน และสารเคมีประเภทน้ีจะสลายตวัภายใน 72 ชัว่โมง ในส่ิงแวดลอ้มปกติ ยาฆ่าแมลงใน
กลุ่มน้ีท่ีพบตามทอ้งตลาดคือ chlopyrifos, dichlovos หรือ DDVP ซ่ึงพบในสเปรยก์าํจดัยงุและแมลงสาบ และสเปรยก์าํจดั
ปลวก มด มอด แมลงสาบ  

อนัตรายของ dichlorvos มีค่า LD
50 

(หนู) 28-500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (แอลดี 50 (LD50) หรือ Median lethal dose เป็น

ศัพท์ทางพิษวิทยา คือ ขนาดของยาหรือสารท่ีทาํให้สัตว์ทดลองตายเป็นจาํนวน 50% ของจาํนวนเร่ิมต้น) (6)  แสดงว่ามีพิษ
ร้ายแรง การหายใจเขา้ไปทาํใหค้ล่ืนไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เจบ็หนา้อก ตวัซีดเป็นสีเขียวเน่ืองจากขาดออกซิเจน 
กล่องเสียงอกัเสบ ชกั หวัใจเตน้ผดิปกติ การสมัผสัทางผวิหนงัก่อใหเ้กิดความระคายเคือง ถา้กลืนหรือกินเขา้ไปทาํใหมี้อาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน มีนํ้ าลายขบัออกมามาก ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตวัซีดเป็นสีเขียวเน่ืองจากขาดออกซิเจน กลา้มเน้ืออ่อนลา้
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ทาํงานไม่ประสานกนั มีเหง่ือขบัออกมามาก ทอ้งร่วง การสัมผสัถูกตาทาํให้รูม่านตาหดตวั ปวดตา เกิดการระคายเคือง 
dichlorvos สามารถทาํใหเ้กิดมะเร็งในคนได ้หา้มท้ิงลงสู่แหล่งนํ้า นํ้าเสีย หรือดิน  

อนัตรายของ chlorpyrifos มีค่า LD
50 

(หนู) 82-270 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นพิษมาก เป็นอนัตรายเม่ือกินหรือหายใจเขา้

ไป อาจระคายเคืองผวิหนงั ถา้ไดรั้บสารเป็นระยะเวลานานอาจมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทาํลายตบัหรือไต ก่อใหเ้กิด
การระคายเคืองต่อตา นํ้าตาไหล ตาบวม แดง และมองภาพไม่ชดัเจน chlorpyrifos มีผลยบัย ั้งการทาํงานของ cholinesterase 
enzyme ซ่ึงพบในเน่ือเยือ่ประสาท เซลเมดเลือดแดง และพลาสมา ถา้ไดรั้บสารมากเกินไปจะเกิดอาการภายใน 24 ชัว่โมงทาํ
ใหป้วดศีรษะ เวียนศีรษะ คล่ืนไส ้อาเจียน ทอ้งร่วง ม่านตาหดตวั เห็นภาพไม่ชดัเจน มีนํ้ ามูกหรือนํ้าลาย เหง่ือออกมาก ปวด
ทอ้งเกร็ง ขั้นร้ายแรงทาํใหห้มดสติ ชกั หายใจลาํบาก อาจตายไดเ้น่ืองจากระบบหายใจและหวัใจลม้เหลว เป็นพิษมากต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิตในนํ้า 

2. Carbamate Insecticides  
ยาฆ่าแมลงประเภทน้ีจะมีไนโตรเจน และซลัเฟอร์ เขา้สู่ร่างกายไดท้างการสมัผสั การกิน และ การซึมผา่นผวิหนงั ทาํ

หนา้ท่ียบัย ั้งเอนไซม ์ Cholinesterase และกระตุน้ใหร้ะบบประสาทของแมลงทาํงานมากเกินไป สารเคมีประเภทน้ีไม่สะสม
ส่ิงแวดลอ้มและหมดฤทธ์ิในสภาพท่ีเป็นด่างอยา่งรวดเร็ว สารเคมีท่ีใชใ้นตลาดคือ propoxur พบในสเปรยก์าํจดัยงุและ
แมลงสาบ, สเปรยก์าํจดัปลวก มด มอด แมลงสาบ และ bendiocarb เป็นผงกาํจดัแมลงสาบ  
ยาฆ่าแมลงท่ีมี bendiocarb ผสมอยูม่กัอยูใ่นรูปของฝุ่ นผงหรือแป้งท่ีเปียกนํ้าได ้ 

อนัตรายของ bendiocarb มีค่า LD
50 

(หนู) 46-156 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงวา่มีพิษมาก bendiocarb มีความเป็นพษิสูง

ถา้กินเขา้ไปหรือดูดซึมผา่นผวิหนงั อาการอ่อนเพลีย เห็นภาพไม่ชดัเจน ปวดศีรษะ วิงเวยีน ปวดทอ้งเกร็ง เจบ็หนา้อก ม่านตา
แขง็ เหง่ือออก กลา้มเน้ือทาํงานไม่ประสานกนั ชีพจรลดลง ถา้สมัผสัทางตา ทาํใหร้ะคายเคืองตา เจบ็ตา เห็นภาพไม่ชดัเจน 
นํ้าตาไหล กลา้มเน้ือตาชกักระตุก รูม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสง ในกรณีรุนแรงอาจตายไดเ้น่ืองจากหวัใจเตน้ไม่สมํ่าเสมอ 
กลา้มเน้ือระบบหายใจไม่ทาํงาน  

อนัตรายของ propoxur มีค่า LD
50 

(หนู) 83-104 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงวา่มีพษิมาก ถา้หายใจเขา้ไปจะทาํใหค้ล่ืนไส ้

ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เหง่ือออกมาก การสมัผสัทางผวิหนงัไม่เกิดการระคายเคืองแต่สามารถดูดซึมผา่นผวิหนงัได ้ การกลืน
กินเขา้ไปทาํใหเ้หง่ือออกมาก นํ้าลายขบัออกมามาก นํ้าตาไหล หายใจติดขดั ปวดทอ้งเกร็ง อาเจียน ทอ้งร่วง ปวดศีรษะ 
อ่อนเพลีย การสมัผสัถูกตาทั้งท่ีเป็นไอและของเหลวทาํใหเ้กิดการระคายเคือง propoxur เป็นพษิต่อปลาและสตัวท่ี์กินปลา  

3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides  
สารเคมีในกลุ่มน้ีนิยมใชก้าํจดัแมลง เช่น ยาจุดกนัยงุมีสารออกฤทธ์ิคือ deltamethrin ซ่ึงอาจใชใ้นช่ืออ่ืน (pynamin 

forte หรือ esbiothrin) Botanicals เรียกวา่ pyrethrins เป็นสารประกอบของสารเคมีหลายชนิดท่ีไดจ้ากพืช เป็นพิษโดยการ
สมัผสัหรือการกิน ส่วนใหญ่ไม่คงอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม synthetic pyrethroids คลา้ยกบั pyrethrins ตามธรรมชาติแต่ไดรั้บการ
ปรับปรุงเพิ่มความคงอยูไ่ดใ้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่เป็นพิษดว้ยการสมัผสั เน่ืองจากเป็นพิษสูงควรใชใ้นปริมาณนอ้ยๆ 
นอกจากน้ียงัมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทางนํ้า  
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อนัตรายของ deltamethrin มีค่า LD
50 

(หนู) 129-139 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงวา่มีพิษมาก ถา้หายใจเขา้ไปก่อใหเ้กิด

ความระคายเคือง ถา้ความเขม้ขน้สูงจะไปทาํลายเยือ่บุเมือก ทางเดินหายใจส่วนบน ทาํใหก้ล่องเสียงและหลอดลมอกัเสบ เกิด
อาการหายใจถ่ีรัว ปวดศีรษะ คล่ืนไส ้ อาเจียน การสมัผสัทางผวิหนงัก่อใหเ้กิดการระคายเคืองอยา่งแรง สามารถซึมผา่น
ผวิหนงัเขา้สู่ร่างกายไดง่้าย การกลืนหรือกินเขา้ไป ทาํใหเ้กิดอาการคล่ืนไส ้อาเจียน อาจเป็นอนัตรายถึงชีวิตได ้การสมัผสัถูก
ตาก่อใหเ้กิดการระคายเคือง ทาํใหต้าแดง เจบ็ตา นํ้าตาไหล deltamethrin ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง แต่สามารถทาํลายปอด ทรวง
อก ระบบหายใจ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ทางเดินอาหาร และเป็นอนัตรายต่อทารกในครรภ ์ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์
หากมีการใชแ้ละจดัเกบ็ผลิตภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม  

4. Insecticidal Bait Toxicants  
สารเคมีกลุ่มน้ีใชเ้ป็นสารออกฤทธ์ิท่ีผสมกบัส่ิงท่ีกินแมลงสามารถกินได ้ดงันั้นจึงควรเกบ็ใหเ้ป็นท่ี ป้องกนัไม่ใหเ้ดก็

, สตัวเ์ล้ียง หรือ สตัวอ่ื์นๆกินเขา้ไปได ้ 
อนัตรายของ hydramethynon มีค่า LD

50 
(หนู) มากกวา่ 5,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงวา่มีพษินอ้ย ก่อใหเ้กิดการ

ระคายเคืองผวิหนงัและตา อาการปวดศีรษะ คล่ืนไส ้ hydramethynon ท่ีพบในทอ้งตลาดใชก้าํจดัมดเท่านั้น เน่ืองจากมีความ
เป็นพิษนอ้ย  

5. Inorganic Insecticides  
สารประเภทน้ีไม่มีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบ มกัเป็นผลึกคลา้ยเกลือ มีความคงตวัและละลายนํ้าได ้ เช่น boric acid 

พบในสเปรยก์าํจดัแมลงสาบ  
อนัตรายของ boric acid มีค่า LD

50 
(หนู) 2,660 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงวา่มีพษิปานกลาง การหายใจเขา้ไปก่อใหเ้กิด

การระคายเคืองต่อเยือ่เมือกของทางเดินหายใจ อาจทาํใหมี้การดูดซึมของสารผา่นทางเยือ่เมือก ทาํใหเ้กิดอารคล่ืนไส ้อาเจียน 
ทอ้งร่วง เซ่ืองซึม เป็นผืน่แดงบนผวิหนงั ปวดศีรษะ อุณหภูมิในร่างกายลดลง ความดนัตํ่า ไตไดรั้บอนัตราย เกิดภาวะท่ี
ผวิหนงัเป็นสีนํ้าเงินเน่ืองจากขาดออกซิเจน หมดสติ และตาย การสมัผสัทางผวิหนงัก่ิใหเ้กิดการระคายเคือง สารดูดซึมอยา่ง
รวดเร็วทาํลายผวิหนงัหรือเป็นแผลไหม ้ มีอาการเช่นเดียวกบัการหายใจและกลืนกินเขา้ไป ในผูใ้หญ่ถา้กินสารน้ีเขา้ไป
มากกวา่ 30 กรัมอาจทาํใหต้ายได ้ การสัมผสัถูกตาก่อใหเ้กิดการระคายเคือง ตาแดง ปวดตา การไดรั้บสารติดต่อกนัเป็น
เวลานานทาํใหน้ํ้ าหนกัลด อาเจียน ทอ้งร่วง เป็นผืน่แดงบนผวิหนงั ชกักระตุกอยา่งรุนแรง และโรคโลหิตจาง boric acid อาจ
ทาํลายตบั ไต ทางเดินอาหาร เป็นอนัตรายต่อทารกในครรภ ์และ boric acid เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตในนํ้า  
นอกจากน้ียงัมีสารเคมีบางชนิดท่ีไม่ไดใ้ชฆ่้าแมลงโดยตรง แต่ใชร่้วมกบัสารในกลุ่ม Botanicals and Pyrethroid Insecticides 
เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพของสารออกฤทธ์ิ พบในยากาํจดัยงุประเภทใชไ้ฟฟ้า และสารเคมีท่ีพบในกลุ่มน้ีคือ piperonyl 
butoxide  
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ตารางแสดงชนิดของสารเคมีทีใ่ช้ฆ่าแมลงในประเทศไทยและความเป็นอนัตราย 
ชนิด ช่ือสารเคมี  ค่า LD

50 
ทางปาก (mg/kg)  ค่า LD

50 
ทางผวิหนัง (mg/kg)  

Organophosphate 
Insecticides  

dichlorvos,DDVP 
chlorpyrifos  

28-500  
82-270  

75-107  
2,000  

Carbamate Insecticides  bendiocarb  
propoxur  

46-156  
83-104  

566-800  
มากกวา่ 1,000-มากกวา่ 2,400  

Botanicals and Pyrethroid 
Insecticides  

deltamethrin  
cypermethrin  
cyphenothrin  
alphacypermethrin  
fenvalerate  
d-trans-allethrin  
cyfluthrin  
bifenthrin  
allethrin  
imiprothrin  
permethrin  
tetramethrin  

129-139  
247  
310-419  
400  
451  
425-860  
500-800  

632  
685-1,100  
900-1,800  
2,000-4,000  
มากกวา่ 4,640  

มากกวา่ 2,000  
มากกวา่ 2,000  
มากกวา่ 2,500  
มากกวา่ 5,000  
มากกวา่ 2,000  
มากกวา่ 2,500  
มากกวา่ 2,000  
มากกวา่ 4,000  
มากกวา่ 15,000  

Insecticidal Bait Toxicants  hydramethylnon  543  มากกวา่ 5,000  
Inorganic Insecticides  boric acid  2,660  
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