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บทคัดย่อ
การศึ กษาเชิ งส ารวจนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาพฤติ กรรมการใช้และการป้ องกันตนเองจาก
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชและผลกระทบต่อสุ ขภาพ 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้และ
การป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืช และผลกระทบต่อสุ ขภาพของเกษตรกรเพาะปลูกพริ กผูฉ้ ี ดพ่น
สารเคมีกาจัดศัตรู พืช ตาบลสวนกล้วย อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ จานวน 165 คน โดยการสัมภาษณ์
พบเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้และการป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืชถูก ต้องระดับปานกลาง
ร้อยละ 49.7 มีอาการผิดปกติหลังรับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืชร้อยละ 48.5 มีเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดระดับมีความเสี่ ยงและไม่ปลอดภัยร้อยละ 37.7 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้และการ
ป้ องกันตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ อายุ การฉี ดพ่นสารเคมีในการเพาะปลูกพืช
ชนิ ดอื่น การได้รับข่าวสาร การอบรม และระดับความรู้ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั อาการผิดปกติหลังรับ
สัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืชอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ประสบการณ์การเพาะปลูก
พริ ก การฉี ดพ่นสารเคมีในการเพาะปลูกพืช ชนิ ดอื่น และพฤติกรรมการใช้และการป้ องกันตนเอง ดังนั้น
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมวิธีการใช้และการป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืชอย่างปลอดภัย
และจัดโปรแกรมการเฝ้ าระวังความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชอย่างต่อเนื่ องทุ กปี เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืชจากการเกษตร
คาสาคัญ: สารเคมีกาจัดศัตรู พืช พฤติกรรมการใช้ พฤติกรรมการป้ องกันตนเอง ผลกระทบต่อสุ ขภาพ
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Abstract
The aims of this survey study were 1) to describe pesticides use and protective behavior,
adverse health effects, and 2) to determine the factors that associated with pesticides use and
personal protective behavior, pesticide poisoning among chilli farm sprayers in Suan kluai SubDistrict, Kantharalak District, Sisaket Province. A total of 165 chilli farm sprayers were
interviewed. The results showed that 49.7 % of spray farmers had safety pesticides use and
proper personal protective behavior at a moderate level, 48.5 % reported acute signs and
symptoms after pesticides exposure, 37.7 % had blood cholinesterase levels at risk and unsafe.
Factors including age, experience with pesticides spraying on other crops, information and
training on pesticides use safely, and pesticides knowledge levels were significantly associated
with pesticides use and personal protective behavior (p-value < 0.05). Experience in chilli
cultivation, experience with pesticides spraying on other crops, pesticides use safely and proper
personal protective behavior were significantly associated with pesticide poisoning symptoms
after pesticides used (p-value < 0.05). Therefore, pesticide safety training program and
surveillance program for reducing health risk should be annually planned and executed
operations.
Key words: pesticides, pesticides use, pesticides protective behaviour, adverse health effect
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บทนา

พิษจากสารเคมี กาจัดศัตรู พืชเป็ นปั ญหา
สุ ขภาพที่สาคัญของเกษตรกรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ที่ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง จากรายงาน
สรุ ปปริ มาณและมูลค่าการนาเข้าวัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2558 พบว่าในปี
พ.ศ. 2553 มีปริ มาณการนาเข้าเพียง 117,815 ตัน
แต่ ใ นปี พ.ศ. 2558 มี ป ริ มาณการน าเข้า สู ง ถึ ง
149,546 ตั น รวมมู ล ค่ า กว่ า 19,326 ล้ า นบาท 1
พฤติกรรมการใช้และการป้ องกันตนเองจากการ
รับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืชที่ไม่ถูกต้องทั้งใน
ระหว่า งการเตรี ย มและการใช้ เป็ นสาเหตุ ห ลัก
ของการรั บ สั ม ผัส สารเคมี ก าจัด ศั ต รู พื ช ของ
เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผูฉ้ ี ดพ่นซึ่ งจะรับ
สัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืชโดยตรง ส่ งผลกระทบ
ต่ อสุ ข ภาพทั้ง แบบเฉี ย บพลัน และเรื้ อรั ง ได้แ ก่
ระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทาลายระบบ
ประสาท โรคมะเร็ ง โรคภูมิแพ้ อัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคผิ ว หนั ง ฮอร์ โ มนการสื บพัน ธุ์ และการ
เจริ ญ เติ บ โตของทารกในครรภ์ เป็ นต้น 2-4 โดย
ขึ้นอยู่กบั ระดับความเข้มข้น ความเป็ นพิษ และ
ปริ มาณที่ได้รับ
จากรายงานผู้ป่ วยและผู้เ สี ยชี วิ ต จาก
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชและการตรวจประเมินความ
เสี่ ย งต่ อ การรั บ สั ม ผัส สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ใน
เกษตรกร พบว่า มี แนวโน้ม สู ง ขึ้ น ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.
2546- 2555 โดยพบผูป้ ่ วยเฉลี่ ย 1,734 รายต่อปี
อัตราป่ วย 2.35 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัด
ศรี ษะเกษพบรายงานผูป้ ่ วยอยูใ่ นอันดับที่ 10 โดย
พบ 6.53 ต่อประชากรแสนคน5 จากรายงานโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรและการ
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ใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช ปี พ.ศ. 2554-2556 ของ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดศรี ษะเกษ โดยการ
ตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส พบกลุ่ม
มีความเสี่ ยงและไม่ปลอดภัยมีแนวโน้มสู งขึ้น
ร้อยละ 18.35, 23.15 และ 25.75 ตามลาดับ อาเภอ
กันทรลักษ์ มีแนวโน้มสู งขึ้นเช่นกัน โดยในปี
พ.ศ. 2549-2551 พบกลุ่มมีความเสี่ ยงและไม่
ปลอดภัย ร้อยละ 17.07, 23.40 และ 30.92
ตามลาดับ ตาบลสวนกล้วยได้รับการคัดเลือกให้
เป็ นตาบลนาร่ อง
ในการดาเนินงานด้านการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพเกษตรกร ของอาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรี ษะเกษ แต่จากผลการดาเนินงานในรอบ
3 ปี ย้อนหลัง พบแนวโน้มของผลเลือดจากการ
ตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส
มี
แนวโน้มสู งขึ้นจากปี พ.ศ. 2555-2557 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 26.75, 76.72 และลดลงเป็ น 50.62 ตามลาดับ6
จังหวัดศรี ษะเกษ เป็ นแหล่งปลูกพริ กสู ง
เป็ นอันดับที่ 4 ของประเทศ ซึ่ งในการเพาะปลูก
พริ กเกษตรกรต้องประสบปั ญหาโรคและแมลง
ศัตรู พริ ก จึง จาเป็ นต้องใช้สารเคมีกาจัดศัตรู เพื่อ
เพิ่มปริ มาณผลผลิ ตและมีคุณภาพตรงตามความ
ต้อ งการของตลาด จากผลการส ารวจปริ มาณ
สารพิ ษ ตกค้า งพบว่า พริ ก เป็ นพื ช ที่ พ บปริ มาณ
สารเคมี ตกค้างเกิ นกว่ามาตรฐานกาหนด7 แสดง
ให้เห็นว่าเกษตรกรมีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ในปริ มาณมาก สะท้ อ นถึ ง ความเสี่ ยงของ
เกษตรกรจากการได้รั บ พิ ษ จากสารเคมี ก าจัด
ศัตรู พืช ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ทาการส ารวจพฤติ กรรมการใช้และการป้ องกัน
ตนเองจากสารเคมีก าจัดศัตรู พืชและประเมิ นผล
กระทบต่อสุ ขภาพของเกษตรกรเพาะปลูกพริ กผู้
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ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืช รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้และการ
ป้ องกั น ตนเองจากสารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ของ
เกษตรกร อาการผิดปกติ และความเสี่ ยงหลังการ
รั บ สั ม ผัส สารเคมี ก าจัดศัตรู พืช ผลการศึ กษาจะ
เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนป้ องกันและลด
ผลกระทบต่อสุ ข ภาพจากสารเคมี ก าจัดศัตรู พืช
ของเกษตรกรเพาะปลูกพริ กต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาเชิงสารวจแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey study) กลุ่ม
ตั ว อย่ า งคื อ เกษตรกรผู ้ฉี ดพ่ น สารเคมี ก าจั ด
ศัตรู พืชในการเพาะปลูกพริ ก อายุ 20 ปี ขึ้นไป มี
ระยะเวลาในการประกอบอาชี พ เพาะปลู ก พริ ก
อย่า งน้อย 1 ปี อาศัย อยู่ใ นเขตตาบลสวนกล้ว ย
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี ษะเกษ กลุ่มตัวอย่าง
ได้จากการสุ่ มตัวอย่างครัวเรื อนที่มีการเพาะปลูก
พริ ก และมี ก ารฉี ดพ่นสารเคมี ก าจัดศัตรู พื ช ด้วย
วิธี ก ารสุ่ ม อย่างง่ ายโดยการจับ ฉลาก เก็บ ข้อมูล
จากเกษตรหลักครัวเรื อนละ 1 คน จานวน 165 คน
โดยการสัมภาษณ์
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ นแบบ
สั ม ภาษณ์ ประกอบด้ว ย 5 ส่ ว น ดัง นี้ ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกร จานวน 12 ข้อ ส่ วนที่ 2
ความรู ้ เกี่ ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช จานวน 17
ข้อ ลักษณะคาถามเป็ นปรนัยให้เลือกตอบ คือ ใช่
ไม่ใ ช่ และไม่ ท ราบ จาแนกระดับ ความรู้ เป็ น 3
ระดับ ได้แก่ ระดับต่า ปานกลาง และสู ง ส่ วนที่ 3
พฤติกรรมการใช้และการป้ องกันตนเองจากการ
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รั บ สั ม ผัส สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช จ านวน 38 ข้อ
ลักษณะคาถามให้เลือกเพียงคาตอบเดียวที่ตรงกับ
การปฏิบตั ิมากที่สุดโดยใช้มาตรวัดที่ประยุกต์มา
จาก Likert’s scale แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ทา
ประจ า ท าบางครั้ ง และไม่ ท า จ าแนกระดับ
พฤติกรรมเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับควรปรับปรุ ง
ปานกลาง และดี ส่ วนที่ 4 ผลกระทบต่อสุ ขภาพ
จากการรั บ สั ม ผัส สารเคมี ก าจั ด ศัต รู พื ช เก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ ยงในการ
ท างานของเกษตรกรจากการรั บสั ม ผัส สารเคมี
กาจัดศัตรู พืช (นบก.1) ประกอบด้วย 1) ข้อมูลการ
เจ็บป่ วยหรื ออาการผิดปกติ ที่ เกิ ดขึ้ นหลังการใช้
หรื อสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืชทันทีในรอบ 1 ปี
ที่ ผ่า นมา แบ่ ง อาการเป็ น 3 ระดับ คื อ เล็ ก น้อย
ปานกลาง และรุ นแรง 2) ข้อมูล การตรวจระดับ
เอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือดโดยใช้กระดาษ
ทดสอบพิเศษ (Reactive paper) จาแนกความเสี่ ยง
4 ระดับ ได้แก่ ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ ยง และ
ไม่ป ลอดภัย 8 ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อ โดย
การทดลองใช้ ก ับ เกษตรกรปลู ก พริ ก ที่ ฉี ด พ่ น
สารเคมีกาจัดศัตรู พืช ตาบลสังเม็ก อาเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรี สะเกษ จานวน 20 ราย วิเคราะห์
หาความเชื่ อมัน่ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา เท่ากับ
0.77
การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยผูว้ ิจยั ชี้ แจง
วัต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก ารศึ ก ษาให้ ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง
ทราบทุกขั้นตอน และลงนามในหนังสื อยินยอม
ตนให้ทาการวิจยั ด้วยความสมัครใจ จากนั้นท า
การสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด
ค่าต่าสุ ด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
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ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ChiSquare ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
การศึ ก ษาวิ จ ั ย นี้ ได้ ผ่ า นการรั บ รอง
จริ ยธรรมจากคณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรม
การวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MUPH 2015-053
ผลการวิจัย
เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ
72.1 อายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 74.0 สถานภาพสมรส
คู่ ร้อยละ 95.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 72.1 รายได้ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อปี ต่ากว่า 100,000
บาท ร้อยละ 87.3 มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน 1-5
คน ร้อยละ 78.2 พื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ต่ากว่า 1 ไร่ ร้อยละ 52.1 ประสบการณ์เพาะปลูก
พริ ก และประสบการณ์ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
1-5 ปี ร้อยละ 66.1 ฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชใน
การเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ร้อยละ 55.8 เคยได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ร้อยละ 81.8
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เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ร้อยละ 38.2 มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ระดับต่าและปานกลาง ร้อยละ 70.9 (ตารางที่ 1)
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยกับพฤติ ก รรมการใช้และป้ องกัน
ตนเองจากสารเคมี ก าจัดศัตรู พื ช (n=165) พบว่า
ปั จ จั ย ได้ แ ก่ อายุ การฉี ด พ่ น สารเคมี ใ นการ
เพาะปลูกพืชชนิดอื่น การได้รับข่าวสาร การอบรม
เกี่ ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช และระดับความรู ้ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้และการป้ องกัน
ตนเองจากสารเคมีก าจัดศัตรู พืชอย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิ ติ (p-value< 0.05) ส่ วนปั จจัย ได้แก่ เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรื อน
เฉลี่ยต่อปี จานวนสมาชิกในครัวเรื อน พื้นที่ฉีดพ่น
ประสบการณ์เพาะปลูกพริ ก และประสบการณ์ฉีด
พ่น ไม่ มี ความสัมพันธ์ ก ับพฤติ กรรมการใช้และ
การป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืช (ตาราง
ที่ 1)
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยกับพฤติกรรมการใช้และป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืช (n=165)
พฤติกรรมถูกต้ อง
รวม
ปัจจัย
(ร้ อยละ)
ปานกลาง
สู ง
เพศ
ชาย

119 (72.1)

54 (45.4)

65 (54.6)

หญิง

46 (27.9)

28 (90.9)

18 (39.1)

อายุ

p-value
0.074

0.024*
ต่ากว่า 41 ปี

43 (26.0)

15 (34.9)

28 (65.1)

41 ปี ขึ้นไป

122 (74.0)

67 (54.9)

55 (45.1)

อายุเฉลี่ย 48.35 อายุต่าสุด-สูงสุด 20-70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.02
สถานภาพสมรส
คู่
โสด/หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

0.480
157 (95.2)

79 (50.3)

78 (49.7)

8 (4.8)

3 (37.5)

5 (62.5)

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อนุปริ ญญา

0.765
119 (72.1)

60 (50.4)

59 (49.6)

46 (27.9)

22 (47.8)

24 (52.2)

รายได้ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อปี (บาท)

0.231

ต่ากว่า 100,0000

144 (87.3)

69 (47.9)

75 (52.1)

100,000 ขึ้นไป

21 (12.7)

13 (61.9)

8 (38.1)

จานวนสมาชิกในครัวเรื อน

0.121

1-5 คน

129 (78.2)

60 (46.5)

69 (53.5)

6-10 คน

36 (21.8)

22 (61.1)

14 (38.9)

พื้นที่ฉีดพ่น

0.051

ต่ากว่า 1 ไร่

86 (52.1)

49 (57.0)

37 (43.0)

1 -3 ไร่

79 (47.9)

33 (41.8)

46 (58.2)

ประสบการณ์เพาะปลูกพริ ก

0.170

1 – 5 ปี

109 (66.1)

50 (45.9)

59 (54.1)

6 – 20 ปี

56 (33.9)

32 (57.1)

24 (42.9)

ประสบการณ์การฉี ดพ่น

0.297

1 – 5 ปี

109 (66.1)

51 (46.8)

58 (53.2)

6 – 20 ปี

56 (33.9)

31 (55.4)

25 (44.6)
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รวม
(ร้ อยละ)
การฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น
ปัจจัย

พฤติกรรมถูกต้ อง
ปานกลาง

สู ง

มี

92 (55.8)

75 (81.5)

17 (18.5)

ไม่มี

73 (44.2)

7 (9.6)

66 (90.4)

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
เคย
ไม่เคย

ไม่เคย

135 (81.8)

60 (44.4)

75 (55.6)

30 (18.2)

22 (73.3)

8 (26.7)
0.001*

63 (38.2)

43 (52.4)

20 (24.1)

102 (61.8)

39 (38.2)

63 (61.8)

ระดับความรู ้
ต่า-ปานกลาง
สูง

0.001*

0.004*

การอบรมเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
เคย

p-value

0.001*
117 (70.9)

42 (35.9)

75 (64.1)

48 (29.1)

40 (83.3)

8 (16.7)

* มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)

เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้และป้ องกัน
ตนเองถู ก ต้องอยู่ใ นระดับ สู ง ร้ อยละ 50.3 และ
ระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 49.7 (ตารางที่ 2) โดย
พบว่าพฤติ กรรมถู กต้องแต่ เกษตรกรท าบางครั้ ง
และไม่ทามากกว่าร้อยละ 50.0 ได้แก่ ล้างทาความ
สะอาดด้วยน้ าสบู่ ท นั ที เมื่ อสารเคมี ก าจัดศัตรู พืช
หยดหรื อหกใส่ ร่างกาย เปลี่ยนไส้กรองทันทีเมื่อตัว
กรองสกปรกหรื อเมื่อหายใจเข้าลาบาก ตรวจสภาพ
หน้ากากกันพิษก่อนการใช้งาน ปรึ กษาคนอื่นเมื่อ
อ่านฉลากผลิตภัณฑ์สารเคมีกาจัดศัตรู พืชแล้วไม่
เข้า ใจ เปลี่ ย นเสื้ อ ผ้า ทัน ที เ มื่ อ สารเคมี ท างการ
เกษตรหกหรื อหยดใส่ เสื้ อผ้า ป้ องกันเส้นผมและ
ผิวหนังบริ เวณลาคอด้วยหมวกกันฝนเมื่อทางาน
เกี่ ยวกับสารเคมี กาจัดศัตรู พืช สวมหน้ากากเมื่อ
ทางานเกี่ ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ใช้หน้ากาก

กันพิษ เมื่ อท างานกับ ละอองหรื อ ไอระเหยของ
สารเคมี ก าจัดศัตรู พืช สวมกระบัง หน้า แว่นตา
เมื่อทางานเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ทาความ
สะอาดถุ ง มื อยางหลัง เสร็ จจากภารกิ จ ท าความ
สะอาดรองเท้าบู๊ตด้วยการล้างด้วยผงซักฟอกแล้ว
น าไปตากแดด ส่ วนพฤติ ก รรมไม่ ถู ก ต้ อ งที่
เกษตรกรทาประจาและทาบางครั้งมากกว่าร้ อยละ
50.0 คือ ผสมสารเคมีกาจัดศัตรู พืชในที่ โล่ ง แจ้ง
ผสมสารเคมีกาจัดศัตรู พืชหลายชนิ ดรวมกันใน
การฉี ด พ่ น แต่ ล ะครั้ ง และผสมสารเคมี ก าจัด
ศัตรู พืชโดยไม่ตวง ใช้มือเกาศีรษะ/เช็ดเหงื่อขณะ
ท าการฉี ด พ่ น สารเคมี ใช้มื อ ขยี้ ต าขณะฉี ด พ่น
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้า ตา
(ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของเกษตรกรเพาะปลูกพริ ก จาแนกตามระดับพฤติกรรมการใช้และป้ องกันตนเองจากสารเคมี
กาจัดศัตรู พืชในการฉี ดพ่น (n=165)
ระดับพฤติกรรมการใช้ และการป้ องกันตนเอง
จานวน
สูง
83
ปานกลาง
82
คะแนนต่าสุด 36 คะแนนสูงสุด 63 เฉลี่ย 52.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.5

ร้ อยละ
50.3
49.7

ตารางที่ 3 ร้อยละของเกษตรกรเพาะปลูกพริ ก จาแนกตามพฤติกรรมการใช้และป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืชใน
การฉี ดพ่นรายข้อ (n=165)
พฤติกรรมการใช้ และการป้ องกันตนเอง
ทาประจา ทาบางครั้ง ไม่ ทา
ก่ อนทาการฉีดพ่ น
1. ตรวจสอบอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการฉี ด พ่น สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ก่ อ น
98.8
1.2
0.0
นามาใช้งาน
89.1
9.1
1.8
2. สวมถุงมือยางเมื่อทางานเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
3. สวมใส่เสื้ อผ้าแขนยาว ไม่มีรอยขาด เมื่อทางานเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช

72.7

26.7

0.6

4. ตรวจดูสภาพถุงมือยางก่อนใช้งาน

72.1

24.8

3.0

5. อ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุก่อนการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช
6. ใช้หน้ากากปิ ดปากปิ ดจมูกขณะผสมสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
7. ตรวจสภาพเครื่ องปิ ดจมูกก่อนการใช้งาน
8. ล้า งท าความสะอาดน้ า สบู่ ทัน ที เ มื่ อ สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช หยดหรื อ หกใส่
ร่ างกาย
9. เปลี่ยนไส้กรองทันทีเมื่อตัวกรองสกปรกหรื อเมื่อหายใจเข้าลาบาก

70.3

29.7

0.0

69.1
66.7

28.5
29.1

2.4
4.2

28.5

58.8

12.1

23.6

18.2

58.2

10. ตรวจสภาพหน้ากากกันพิษก่อนการใช้งาน

21.2

20.6

58.2

11. ปรึ กษาคนอื่นเมื่ออ่านฉลากผลิตภัณฑ์สารเคมีกาจัดศัตรู พืชแล้วไม่เข้าใจ

20.6

29.7

49.7

12. เปลี่ยนเสื้ อผ้าทันทีเมื่อสารเคมีทางเกษตรหกหรื อหยดใส่เสื้ อผ้า

4.2

27.9

67.9

13. ผสมสารเคมีกาจัดศัตรู พืชในที่โล่งแจ้ง *

97.0

3.0

0.0

14. ผสมสารเคมีกาจัดศัตรู พืชหลายชนิดรวมกันในการฉี ดพ่นแต่ละครั้ง *

35.8

63.6

0.6

15. ผสมสารเคมีกาจัดศัตรู พืชโดยไม่ตวง *

7.3

49.1

43.6

16. ถ่ายสารเคมีจากถังผสมไปใส่อุปกรณ์ฉีดพ่นโดยใช้ปากดูดสายยาง *

1.2

18.2

80.6

17

วารสารพิษวิทยาไทย 2560 ; 32(1) : 9-25
พฤติกรรมการใช้ และการป้ องกันตนเอง
ขณะฉีดพ่ น
17. สวมรองเท้าบู๊ตยางเมื่อทางานเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช

ทาประจา

ทาบางครั้ง ไม่ ทา

94.5

3.6

1.8

18. ฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชไปในทิศทางเดียวกับลม
19. ป้ องกันเส้นผมและผิวหนังบริ เวณลาคอด้วยหมวกกันฝนเมื่อทางานเกี่ยวกับ
สารเคมีกาจัดศัตรู พืช
20. สวมหน้ากากเมื่อทางานเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
21. ใช้ห น้า กากกัน พิ ษ เมื่ อท างานกับ ละออกหรื อ ไอระเหยของสารเคมี กาจัด
ศัตรู พืช
22. ล้างด้วยสบู่ทนั ทีเมื่อสารเคมีกาจัดศัตรู พืชหกหรื อหยดใส่ร่างกาย

80.0

20.0

0.0

49.1

20.6

30.3

43.0

12.1

44.8

38.8

1.2

60.0

11.5

23.6

64.8

23. สวมกระบังหน้า แว่นตา เมื่อทางานเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช

1.2

20.6

78.2

24. ฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชในเวลากลางวัน *

37.6

2.4

60.0

25. ฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชขณะมีลมแรง *

1.8

4.2

93.9

26. ใช้มือเกาศีรษะ/เช็ดเหงื่อขณะทาการฉี ดพ่นสารเคมี *

1.2

52.7

46.1

27. ใช้มือขยี้ตาขณะฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืช เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา *

0.6

53.9

45.5

28. สูบบุหรี่ ขณะฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืช *

0.0

3.0

97.0

29. รับประทานอาหารหรื อดื่มน้ าขณะปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช *

0.0

0.0

100.0

30. ใช้ปากเป่ าหรื อดูดเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันหัวฉี ดขณะฉี ดพ่นสารเคมี *

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

33. มีการดูแลสุขภาพร่ างกาย เมื่อเกิดอาการผิดปกติไปพบแพทย์ทนั ที
34. ซักเสื้ อผ้าและอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายจากการฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ด้วยน้ าและผงซักฟอกให้สะอาดหลังใช้
35. ทาความสะอาดถุงมือยางหลังเสร็ จจากภารกิจ

92.1

6.7

1.2

84.2

15.8

0.0

25.5

27.9

46.7

36. ทาความสะอาดรองเท้าบู๊ตด้วยการล้างด้วยผงซักฟอกแล้วนาไปตากแดด

21.8

29.1

49.1

37. ล้างอุปกรณ์เครื่ องพ่นหลังการฉี ดพ่นด้วยมือเปล่า *

3.6

7.3

89.1

38. นาภาชนะบรรจุสารเคมีกาจัดศัตรู พืชนากลับมาบรรจุน้ าดื่มหรื ออาหาร *

0.6

0.0

99.4

หลังการฉีดพ่ น
31. อาบน้ าชาระร่ างกายและเปลี่ยนเสื้ อผ้าทันทีหลังเสร็ จจากการทางานฉี ดพ่น
สารเคมีกาจัดศัตรู พืช
32. แยกซักเสื้ อผ้าที่ใส่ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชออกจากเสื้ อผ้าอื่นๆ

* พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
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สาหรับผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการรับ
สั ม ผัส สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช พบว่า เกษตรกรมี
อาการผิดปกติหลังจากการรับสัมผัสสารเคมีกาจัด
ศัต รู พื ช ร้ อ ยละ 48.5โดยส่ ว นใหญ่ มี อ าการ
เล็กน้อย ร้อยละ 77.5 ลักษณะอาการผิดปกติที่พบ
มากที่สุด คือ เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ร้อยละ 97.5
รองลงมา คือ ไอ เจ็บคอ คอแห้ง และ ผื่นคัน ตุ่ม
พุพอง ผิวแตก ร้อยละ 36.3 เท่ากัน ตาแดง แสบตา
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แสบจมูก ร้อยละ 11.3 ตามลาดับ มีอาการผิดปกติ
ระดับปานกลาง ร้อยละ 22.5 ได้แก่ แน่ นหน้าอก
ร้อยละ 6.3 ปวดท้อง ท้องเสี ย และกล้ามเนื้ ออ่อน
แรง ร้ อยละ 2.5 เท่า กัน เกษตรกรเคยได้รับการ
ตรวจระดับ เอนไซม์โ คลี น เอสเทอเรสในเลื อด
ร้ อ ยละ 37.0 โดยมี ผ ลการตรวจอยู่ ใ นระดับ มี
ความเสี่ ยง ร้อยละ 32.8 และไม่ปลอดภัย ร้อยละ
4.9 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของเกษตรกรเพาะปลูกพริ ก จาแนกตามผลกระทบต่อสุขภาพและความเสี่ ยงจากการรับสัมผัส
สารเคมีกาจัดศัตรู พืช (n = 165)
ผลกระทบต่อสุ ขภาพและความเสี่ยง
อาการผิดปกติ
ไม่มี
มี
ระดับอาการผิดปกติ (n = 80)
เล็กน้อย
ปานกลาง
ลักษณะอาการผิดปกติ (n =80)
ผิดปกติเล็กน้ อย
เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย
ไอ เจ็บคอ คอแห้ง
ผื่นคันที่ผิวหนัง ตุ่มพุพอง ผิวแตก
ตาแดง แสบตา แสบจมูก
ผิดปกติปานกลาง
แน่นหน้าอก
ปวดท้อง ท้องเสี ย
กล้ามเนื้ออ่อนล้า
การตรวจเลือดหาสารเคมี
ไม่เคย
เคย
ระดับความเสี่ ยง (n = 61)
ปกติ
ปลอดภัย

จานวน

ร้ อยละ

85
80

51.5
48.5

62
18

77.5
22.5

78
29
29
9

97.5
36.3
36.3
11.3

5
2
2

6.3
2.5
2.5

104
61

63.0
37.0

7
19

11.5
31.1
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ผลกระทบต่อสุ ขภาพและความเสี่ยง

จานวน
20
3
12

มีความเสี่ ยง
ไม่ปลอดภัย
ไม่ทราบผล

สาหรับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั อาการ
ผิดปกติ หลังการรั บสัม ผัสสารเคมีกาจัดศัต รู พืช
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p-value < 0.05) ได้แก่
ประสบการณ์ เพาะปลูกพริ ก การฉี ดพ่นสารเคมี
ก าจัดศัตรู พื ช ในการเพาะปลู ก พื ช ชนิ ด อื่ น และ
พฤติ ก รรมการใช้แ ละการป้ องกัน ตนเอง ส่ ว น
ปั จจัย ได้แก่ พื้นที่ ฉีดพ่น และประสบการณ์ ฉีด
พ่น ไม่มีความสัมพันธ์กบั อาการผิดปกติหลังการ

รั บ สั ม ผัส สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช (ตารางที่ 5)
ส า ห รั บ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ พื้ น ที่ ฉี ด พ่ น
ประสบการณ์เพาะปลูกพริ ก ประสบการณ์ฉีดพ่น
การฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชในการเพาะปลูก
พืชชนิดอื่น และพฤติกรรมการใช้และการป้ องกัน
ตนเอง พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงจาก
การรับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืช (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยกับอาการผิดปกติหลังจากการรับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืช (n=165)
อาการผิดปกติ
รวม
ปัจจัย
(ร้ อยละ)
มี
ไม่ มี
พื้นที่ฉีดพ่น
ต่ากว่า 1 ไร่

86 (52.0)

47 (54.7)

39 (45.3)

1 -3 ไร่

79 (48.0)

33 (41.8)

46 (58.2)

ประสบการณ์เพาะปลูกพริ ก

p-value
0.098

0.043*

1 – 5 ปี

109 (66.0)

59 (54.1)

50 (45.9)

6 – 20 ปี

56 (34.0)

21 (37.5)

35 (62.5)

ประสบการณ์การฉี ดพ่น

0.090

1 – 5 ปี

109 (66.0)

58 (53.2)

51 (46.8)

6 – 20 ปี

56 (34.0)

22 (39.3)

34 (60.7)

การฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น

0.001*

มี

73 (44.2)

47 (64.4)

26 (35.6)

ไม่มี

92 (55.8)

33 (35.9)

59 (64.1)

พฤติกรรมการใช้และการป้ องกันตนเอง

0.002*

ปานกลาง

82 (49.7)

30 (36.6)

52 (63.4)

สูง

83 (50.3)

50 (60.2)

33 (39.8)

* มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)

ร้ อยละ
32.8
4.9
19.7
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยกับความเสี่ ยงจากการรับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืช (n=49)
ความเสี่ยง
รวม
ปัจจัย
(ร้ อยละ)
เสี่ยง
พื้นที่ฉีดพ่น

ปกติ

p-value
0.698

ต่ากว่า 1 ไร่

22 (44.9)

11 (50.0)

11 (50.0)

1 -3 ไร่

27 (55.1)

12 (44.4)

15 (55.6)

ประสบการณ์เพาะปลูกพริ ก

0.348

1 – 5 ปี

29 (59.2)

12 (41.4)

17 (58.6)

6 – 20 ปี

20 (40.8)

11 (55.0)

9 (45.0)

ประสบการณ์การฉี ดพ่น

0.509

1 – 5 ปี

28 (57.1)

12 (42.9)

16 (57.1)

6 – 20 ปี

21 (42.9)

11 (52.4)

10 (47.6)

การฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น

0.390

มี

18 (36.7)

7 (38.9)

11 (61.1)

ไม่มี

31 (63.3)

16 (51.6)

15 (48.4)

พฤติกรรมการใช้และการป้ องกันตนเอง

0.509

ปานกลาง

28 (57.1)

12 (42.9)

16 (57.1)

สูง

21 (42.9)

11 (52.4)

10 (47.6)

อภิปรายผลและสรุป
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้และการ
ป้ องกันตนเองจากสารเคมี ก าจัดศัตรู พืช พบว่า
ร้อยละ 50.3 ของเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้และ
การป้ องกั น ตนเองจากสารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช
ถูกต้องอยู่ในระดับสู ง สอดคล้องกับการศึ กษาที่
ผ่ า นมาที่ พ บว่ า เกษตรกรมี พ ฤติ ก รรมการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชอยูใ่ นระดับสู ง 9-11 อย่างไรก็
ตามเกื อบครึ่ ง (ร้ อยละ 49.7 ) ของเกษตรกรยังมี
พฤติ ก รรมการใช้ แ ละการป้ องกัน ตนเองจาก
สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ถู ก ต้อ งอยู่ ใ นระดับ ปาน
กลาง สะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเสี่ ย งในการรั บ
สัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืชของเกษตรกร สาหรับ

ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้และ
การป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ได้แก่
อายุ การฉี ดพ่นสารเคมีในการเพาะปลูกพืชชนิ ด
อื่น การได้รับข่าวสารและการอบรม และระดับ
ความรู้ โดยพบว่ า เกษตรกรที่ มี อ ายุ ม ากขึ้ นมี
พฤติ ก รรมการใช้ แ ละการป้ องกัน ตนเองจาก
สารเคมี ก าจัด ศั ต รู พื ช ถู ก ต้ อ งน้ อ ย ทั้ง นี้ อาจ
เนื่ อ งมาจากเกษตรกรมี ก ารใช้ ส ารเคมี ก าจัด
ศัตรู พืชมานาน แต่อาจยังไม่เกิดอาการผิดปกติ จึง
ไม่ตระหนัก ถึ ง การใช้และการป้ องกันที่ ถูกต้อง
ซึ่งจากการศึกษาพบร้อยละ 51.5 ของเกษตรกรไม่
มีอาการผิดปกติ หลังการรับสัมผัสสารเคมี กาจัด
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ศัตรู พื ช นอกจากนี้ ย งั พบว่า การฉี ดพ่ นสารเคมี
ก าจั ด ศัต รู พื ช ในการเพาะปลู ก พื ช ชนิ ด อื่ น มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการใช้ แ ละการ
ป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ทั้งนี้อาจ
เนื่ องมาจากการฉี ดพ่นสารเคมี ก าจัดศัตรู พื ชใน
การเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ทาให้เกษตรกรมีความถี่
และโอกาสในการรับสัมผัส สารเคมีกาจัดศัตรู พืช
มากขึ้ น ซึ่ งอาจท าให้ มี ป ระสบการณ์ ก ารเกิ ด
อาการผิดปกติ หลังจากการสัมผัสสารเคมี กาจัด
ศั ต รู พื ช ท าให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภั ย
อัน ตรายจากสารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ส่ ง ผลให้
เกษตรกรมีความระมัดระวังป้ องกันตนเองมากขึ้น
สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ วิ ช ชาดา สิ มลา
และตั้ม บุญรอด 10 และการศึกษาของ Sanzidur 12
ที่ พ บว่า เกษตรกรที่ มี ป ระสบการณ์ ม าเป็ นระยะ
เวลานาน มี จ านวนครั้ งของการฉี ด พ่น สารเคมี
กาจัดศัตรู พืชมาก จะตระหนักถึงโอกาสเสี่ ยงทาง
สุ ข ภาพท าให้ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ แ ละป้ องกัน
ตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืชดีมากขึ้น
ส าหรั บ ก ารไ ด้ รั บข่ า วส าร จากผล
การศึ ก ษาพบว่ า เกษตรกรที่ เ คยได้ รั บ ข่ า วสาร
เกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช จะมีพฤติกรรมการ
ใช้ แ ละการป้ องกั น ตนเองจากสารเคมี ก าจัด
ศัตรู พืชที่ถูกต้องอยูใ่ นระดับสู ง ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้และความปลอดภัย
ของสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ส่ งผลต่อความตระหนัก
ในการใช้ และการรับรู ้ การป้ องกันตนเองจากการ
รับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืชของเกษตรกร11,13 ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ เคยได้รับ
ข่าวสารเกี่ ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช โดยแหล่ ง
ความรู้ ได้แก่ ฉลากยา เพื่ อนบ้าน โทรทัศน์และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
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อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่าเกษตรกร
ที่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ สารเคมี ก าจัดศัต รู พื ช อยู่ ใ น
ระดับสู ง และเคยได้รับการอบรม มีพฤติกรรมการ
ใช้ แ ละการป้ องกัน ตนเองจากสารเคมี ก าจัด
ศั ต รู พื ช ที่ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากเกษตรกรมี ท ัศนคติ หลี ก เลี่ ย งความ
สู ญเสี ยสู ง กลัวผลผลิตเสี ยหายจึงมีการใช้สารเคมี
ในปริ มาณมากเกิ น ความจ าเป็ น 14 โดยพบว่ า
เกษตรกรมีความรู้ไม่ถูกต้องในเรื่ อง การเลื อกใช้
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชควรเลือกให้ถูกต้องตามโรค
และแมลงศัตรู พืช คุ ณภาพสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ไม่ เ กี่ ย วกั บ การโฆษณาบ่ อ ยๆ และการผสม
สารเคมีตอ้ งผสมตามขนาดและวิธีการในฉลาก
นอกจากนี้ อาจเนื่องมาจากการสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อาจเป็ นอุปสรรคในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช 15
โดยพบว่าเกษตรกรปฏิ บ ัติ พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้อ ง
บางครั้งและไม่ทาในเรื่ อง การป้ องกันเส้นผมและ
ผิวหนังบริ เวณลาคอด้วยหมวกกันฝนเมื่อทางาน
เกี่ ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช สวมหน้ากากเมื่อ
ทางานเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ใช้หน้ากาก
กันพิษ เมื่ อท างานกับ ละอองหรื อ ไอระเหยของ
สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช และสวมกระบัง หน้ า
แว่นตา เมื่อทางานเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วิชชาดา สิ มลา
และตั้ม บุ ญรอด10, วีราษฎร์ สุ วรรณ และคณะ 11
พบว่า เกษตรกรที่ เ คยได้รั บ การอบรมเกี่ ย วกับ
อันตรายจากสารเคมี ก าจัดศัตรู พื ช มี พ ฤติ ก รรม
การป้ องกันสารเคมีกาจัดศัตรู พืชดีกว่าเกษตรกรที่
ไม่เคยได้รับการอบรม อย่างไรก็ตามในการศึกษา
นี้ พบมี เกษตรกรส่ วนน้อยที่ เคยได้รั บการอบรม
และส่ วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรู พื ชอยู่ใ นระดับปานกลาง ซึ่ งอาจส่ ง ผลให้
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เกษตรกรมี พ ฤติ ก รรมการใช้แ ละการป้ องกัน
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชไม่ถูกต้อง
จากการศึกษาผลกระทบต่อสุ ขภาพหลัง
การรั บ สั ม ผัส สารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช พบว่ า
เกษตรกรมี อ าการผิ ด ปกติ ห ลัง การรั บ สั ม ผัส
สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช โดยส่ ว นใหญ่ มี อ าการ
เล็กน้อย ได้แก่ เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ
คอแห้ง และ ผื่น คัน ตุ่ ม พุ พ อง ผิ ว แตก ตาแดง
แสบตา และแสบจมูก นอกจากนี้ยงั พบเกษตรกร
ที่ มี อ าการผิ ด ปกติ ร ะดับ ปานกลาง ได้แ ก่ แน่ น
หน้าอก ปวดท้อง ท้องเสี ย และกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ด้ว ย สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาที่ ผ่า นมาที่ พ บว่า
เกษตรกรมี อ าการข้า งเคี ย งเมื่ อ ได้รั บ สารเคมี
ป้ องกันและกาจัดศัตรู พืช คือ ระคายเคืองผิวหนัง
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ แน่นหน้าอก อ่อนเพลีย 11,15
นอกจากนี้ จากการตรวจระดับเอนไซม์โคลีนเอส
เทอเรสในเลือด พบเกษตรกรหนึ่งในสามมีระดับ
เอนไซม์โคลี นเอสเทอเรสอยู่ใ นระดับ ที่ มี ค วาม
เสี่ ย งและไม่ ป ลอดภัย สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง ความ
เสี่ ยงและผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการรับสัม ผัส
สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ของเกษตรกรผู ้ฉี ด พ่ น
สารเคมีกาจัดศัตรู พืช 9,16
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั อาการผิดปกติ
หลัง การรั บ สั ม ผัส สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ได้แก่
พ ฤ ติ ก รรมก ารใ ช้ แ ล ะ ก ารป้ องกั น ตนเอง
ประสบการณ์ เ พาะปลู ก พริ ก และการฉี ด พ่ น
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชในการเพาะปลูกพืชชนิ ดอื่น
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้
และการป้ องกันตนเองไม่ถูกต้อง และใช้อุปกรณ์
ป้ องกันที่ ไ ม่ เหมาะสม สอดคล้องกับ การศึ ก ษา
ของ Choudhary et al.2, และ Lekei et al.17 พบว่า
การใช้อุป กรณ์ ป้ องกันมี ค วามสัม พันธ์ ก ับความ
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รุ นแรงของอาการที่เกิดจากการได้รับพิษจากสาร
กาจัดศัตรู พืช ซึ่ งจากการศึกษานี้ พบว่าเกษตรกร
เกือบครึ่ งปฏิบตั ิพฤติกรรมที่ถูกต้องเป็ นบางครั้ง
และไม่ทาในเรื่ อง ล้างทาความสะอาดด้วยน้ าสบู่
ทันที เมื่ อสารเคมี ก าจัดศัต รู พื ช หยดหรื อหกใส่
ร่ างกาย เปลี่ ยนไส้กรองทันทีเมื่อตัวกรองสกปรก
หรื อเมื่อหายใจเข้าลาบาก ตรวจสภาพหน้ากากกัน
พิษก่อนการใช้งาน ปรึ กษาคนอื่นเมื่ ออ่านฉลาก
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช แล้ว ไม่ เ ข้า ใจ
เปลี่ยนเสื้ อผ้าทันทีเมื่อสารเคมีทางการเกษตรหก
หรื อหยดใส่ เสื้ อผ้า ป้ องกันเส้ นผมและผิ ว หนัง
บริ เวณลาคอด้วยหมวกกันฝนเมื่อทางานเกี่ยวกับ
สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช สวมหน้ากากเมื่ อท างาน
เกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ใช้หน้ากากกันพิษ
เมื่ อทางานกับละอองหรื อไอระเหยของสารเคมี
กาจัดศัตรู พืช สวมกระบังหน้า แว่นตา เมื่อทางาน
เกี่ ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ทาความสะอาดถุง
มื อ ยางหลัง เสร็ จ จากภารกิ จ ท าความสะอาด
รองเท้าบู๊ตด้วยการล้างด้วยผงซักฟอกแล้วนาไป
ตากแดด และปฏิ บ ัติ พ ฤติ ก รรมไม่ ถู กต้องเป็ น
ประจา คือ การผสมสารเคมีกาจัดศัตรู พืชในที่โล่ง
แจ้ง ผสมสารเคมีกาจัดศัตรู พืชหลายชนิ ดรวมกัน
ในการฉี ดพ่นแต่ล ะครั้ ง และผสมสารเคมี ก าจัด
ศัตรู พืชโดยไม่ตวง ใช้มือเกาศีรษะ/เช็ดเหงื่อขณะ
ท าการฉี ด พ่ น สารเคมี ใช้มื อ ขยี้ ต าขณะฉี ด พ่น
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้า ตา
ซึ่ งพฤติ กรรมดังกล่ าวท าให้ เ กษตรกรมี โ อกาส
เสี่ ยงในการรั บ สั ม ผัส สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช
โดยตรง นอกจากนี้การที่เกษตรกรมีประสบการณ์
เพาะปลูกพริ ก และฉี ดพ่นสารเคมี กาจัดศัตรู พื ช
ในการเพาะปลูกพืชอื่นมาเป็ นระยะเวลานาน ทา
ให้ เ กษตรกรมี ค วามถี่ ห รื อ มี โ อกาสในการรั บ
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สัมผัสและสะสมสารเคมีกาจัดศัตรู พืชในร่ างกาย
มากขึ้น ส่ งผลกระทบต่อภาวะสุ ขภาพและความ
เ สี่ ย ง ไ ด้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
Kachaiyaphum et al.3 ที่ พบว่าเกษตรกรที่ท างาน
เป็ นประจ าในสวนพริ กและฉี ด พ่ น สารเคมี
มากกว่า 3 ครั้งต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสที่ผิดปกติในเลือดของ
เกษตรกร โดยจากผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการเพาะปลูกพริ กมากสุ ดถึง 20
ปี และเกษตรกรเกื อบครึ่ งมี ก ารฉี ดพ่ นสารเคมี
กาจัดศัตรู พืชในการเพาะปลูกพืชชนิ ดอื่นมาเป็ น
ระยะเวลานาน โดยมีระยะเวลามากสุ ดถึ ง 13 ปี
ครึ่ ง
สรุ ปจากการศึ กษา พบว่า เกื อบครึ่ งหนึ่ ง
ของเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้และการป้ องกัน
ตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืชอยู่ในระดับปาน
กลาง เกษตรกรส่ ว นน้ อ ยเคยได้ รั บ การอบรม
เกษตรส่ วนใหญ่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสารเคมี
กาจัดศัตรู พืช และมี ความรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง
เกษตรกรเกือบครึ่ งมีอาการผิดปกติระดับเล็กน้อย
และปานกลางหลัง จากรั บ สัม ผัส สารเคมี ก าจัด
ศัตรู พื ช และหนึ่ ง ในสามของเกษตรกรมี ร ะดับ
เอนไซม์โคลี นเอสเทอเรสอยู่ใ นระดับ ที่ มี ค วาม
เสี่ ยงและไม่ปลอดภัย ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติ ก รรมการใช้ แ ละการป้ องกัน ตนเองจาก
สารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ได้ แ ก่ อายุ การฉี ด พ่ น
สารเคมี ใ นการเพาะปลู ก พื ช ชนิ ดอื่ น การได้รับ
ข่าวสารและการอบรม และระดับความรู้ ปั จจัยที่
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ อาการผิ ด ปกติ ห ลัง จากรั บ
สัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ได้แก่ ประสบการณ์
เพาะปลูกพริ ก การฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชใน
การเพาะปลูกพืชชนิ ดชนิ ดอื่น พฤติกรรมการใช้
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และการป้ องกั น ตนเอง ดั ง นั้ นหน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้องควรจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้และการ
ป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืชที่ปลอดภัย
โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกษตรกรมีพฤติกรรมและ
ความรู้ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ พบว่าเกษตรกรส่ วน
น้อยที่เคยได้รับการตรวจระดับเอนไซม์โคลีนเอส
เทอเรสในเลื อ ด และบางส่ ว นไม่ ท ราบผลการ
ตรวจ ดังนั้นจึงควรจัดให้มีระบบเฝ้ าระวัง ความ
เสี่ ยงจากการรั บสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืช โดย
การตรวจระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือด
และแจ้ ง ผลการตรวจแก่ เ กษตรกรพร้ อมให้
คาแนะนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสุ ขภาพที่ เกิ ดจากสารเคมีกาจัด
ศัตรู พืชของเกษตรกร
ข้ อจากัดของการวิจัย
เนื่องจากการวิจยั นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ข้อมูลย้อนหลังถึ งอาการผิดปกติที่
เกิ ดขึ้ นหลังการรั บสั มผัสสารเคมี ก าจัดศัต รู พื ช
รวมทั้งผลการตรวจวัดระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอ
เรสในตัวอย่างเลื อดของเกษตรกร ซึ่ งอาจส่ งผลให้
ข้อมูลมีความคลาดเคลื่ อนจากการลื ม นอกจากนี้
การตรวจหาเอ็ นไซม์ โ คลี น เอสเทอเรสโดยใช้
กระดาษทดสอบพิเศษเป็ นการคัดกรองความเสี่ ยง
เบื้ อ งต้น และมี ข ้อ จ ากัด รวมทั้ง ไม่ ไ ด้ร ะบุ ช่ วง
ระยะเวลาหลังการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืชก่อน
การตรวจเลื อด ซึ่ งอาจส่ งผลให้ เ กิ ดความ
คลาดเคลื่อนในการแปลผล นอกจากนี้ เกษตรกรที่
ทราบผลการตรวจว่ามีความเสี่ ยงหรื อไม่ปลอดภัย
อาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นในการวิจยั ต่อไป
ควรมี การตรวจวัดเอ็นไซม์โคลี นเอสเทอเรสใน
เลื อดด้วยเครื่ องมื อเฉพาะ และกาหนดระยะเวลา
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การสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรู พืชก่อนการตรวจเลื อด
และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ อง ชนิด ประเภท ประมาณ
การใช้ และความถี่ รวมทั้งการตรวจวัดสารเคมี
ก าจัดศัตรู พื ชที่ ตกค้างในสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ในการประเมิ นความเสี่ ยงและน าไปสู่
การวางแผนป้ องกันผลกระทบของสารเคมี ก าจัด
ศัตรู พืชต่อสุ ขภาพได้ดียงิ่ ขึ้น
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