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บทคัดย่อ
การใช้ สารเคมี กาจั ดศัต รูพืชส่งผลกระทบต่ อ ประเทศไทยในหลายด้ า น เช่ นผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อ ม และสุ ข ภาพมนุษย์
การวิจัยนี้เป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษา (1) ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคมจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (2) ความรู้
และการปฏิบัติตัวด้ านอาชีวอนามัยของเกษตรกร และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงกับผลตรวจทางห้ องปฏิบัติการของเกษตรกร
ปลูก กระเทีย ม ต าบลแม่ น าเรื อ อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด พะเยา จ านวน 51 คน เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ป ระกอบด้ ว ย แบบสัม ภาษณ์ แ ละการตรวจ
ทางห้ องปฏิบัติการ ได้ แก่ ระดับเมตาบอไลต์ของสารไดอัลคิลฟอสเฟต ระดับเอนไซม์อะซิติลโคลินเอสเตอเรส และระดับการทาลายดีเอ็นเอ
ผลการศึกษาพบว่ า (1) ผลกระทบทางสุขภาพกาย: อาการแสดงสาคัญ ที่พบจากการสัม ผัสสารเคมี ฯประกอบด้ วยปวดศีรษะ มึนศีรษะ
คอแห้ ง ชามือและเท้ า เจ็บหน้ าอก ผื่นแดง/ขาว และตุ่มแดง/ขาว ค่ าเฉลี่ยระดับเมตาบอไลต์ของสารไดอัลคิลฟอสเฟตมีค่า 10.019.10
ไมโครกรัมต่ อ กิโลกรัมครีทนิ ีน ค่ าเฉลี่ยของระดับเอนไซม์อะซิติลโคลินเอสเตอเรสเท่ากับ 10,2731,353 ยู ต่อลิตร ค่ าเฉลี่ยของ Tail
length และ Tail moment ของเซลล์ เท่ากับ 6.210.68 ไมครอน และ 3.150.25 ไมครอน ตามลาดับ, (2) ผลการประเมินสุขภาพทาง
จิต ได้ แก่ กังวลว่าสารเคมีฯจะส่งผลกระทบต่อตนเอง (ร้ อยละ 90.2) กังวลว่าสารเคมีฯจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค (90.2) และกังวลว่า
สารเคมีฯจะส่งผลกระทบต่อบุตรหลานของตนเอง (ร้ อยละ88.2) และ (3) ผลการประเมินสุขภาพทางสังคม ได้ แก่ ปลูกผักอีกแปลงที่ไม่ ใช้
สารเคมีฯไว้ รับประทานเอง (ร้ อยละ 90.2) ต้ องการจ้ างผู้อ่นื ฉีดพ่ นสารเคมีฯ (ร้ อยละ 56.9) และแข่งขันกันปลูกพืช (ร้ อยละ 23.5) (4)
เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรู้เรื่องการฉี ดพ่ นสารเคมีฯเป็ นอย่ างดี และปฏิบัติตัวตามความรู้ท่ มี ี แต่ ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ ใส่ถุงมือและ
แว่นตาขณะใช้ สารเคมีฯ และ (5) อาการแสดงที่สมั พันธ์กบั ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ ได้ แก่ อาการมึนศีรษะ ผื่นแดงและขาว ตุ่มแดง
และขาว และเจ็บหน้ าอก ดังนั้นสิ่งสาคัญในการส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดภัยเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรจะเป็ นการแก้ ไขปั ญหา
สุขภาพของเกษตรกรได้ อย่างยั่งยืน
2

คาสาคัญ: สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เกษตรกร ผลกระทบทางสุขภาพ กระเทียม การสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
Abstract
Pesticide uses in Thailand can cause several adverse effects such as economy, environmental and health effects. Cross sectional
study aimed to study (1) physical, mental and social health impacts from pesticide uses, (2) occupational knowledge and practice,
and (3) association between health symptoms and laboratory results among 51 garlic farmers from Mae Na Reur Subdistrict, Muang
District, Phayao Province. Questionnaire and laboratory analysis (dialkylphosphate metabolites, acytylcholinesterase activity and DNA
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damage) were used. The results have shown that (1) physical health: important symptoms associated with pesticide uses were
headache, dizziness, numbness, red/white rash and red/white pimple; average of dialkylphosphate metabolites 10.98.5 g/kg
creatinine, average of acytylcholinesterase activity 10,2731,353 U/L, average of tail length and tail moment 6.20.7 and
3.20.3 m, respectively; (2) mental health: farmers worried that pesticides had an effect on themselves (90.2%), consumers
(88.2%), and their descendant (88.2%); (3) social health: farmers planted another crops with pesticide free for eating (90.2%),
needed to employ pesticide sprayers (56.9%), and competed with neighbors for planting (23.5%); (4) most farmers had high
occupational knowledge and practice, but some farmers did not use gloves and mask during pesticide uses; and (5) health symptoms
related with laboratory results were dizziness, red/white rash, red/white pimple, and chest pain. Therefore, promotion of safety
agricultural system in order to change the attitude of farmers can lead to solve health problem of farmers.
Keywords: pesticides, farmers, health impacts, garlic, pesticide exposure

บทนา
การใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทยในหลายด้ าน เช่นผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม
และสุ ข ภาพมนุ ษ ย์ ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา ภาค
เกษตรกรรมมี ก ารแข่ ง ขั น สู ง เพื่ อเพิ่ มผลผลิ ต ทาง
การเกษตรให้ ได้ มากขึ้น เป็ นเหตุให้ มีการใช้ สารเคมีฯมาก
ขึ้นด้ วย ซึ่งพบว่าประเทศไทยเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้นจากหนึ่ง
หมื่ น ล้ านบาทในปี พ.ศ.2548 เพิ่ ม เป็ นหนึ่ ง หมื่ น เก้ า
พันล้ านบาทในปี พ.ศ.2558 โดยสารเคมีฯที่มีการนาเข้ าสูง
ที่สุดคือสารเคมีกาจัดวัชพืช โดยเฉลี่ยประมาณ 64,445
เมตริกตัน และรองลงมาคือสารเคมีกาจัดแมลง โดยเฉลี่ย
ประมาณ 5,385 เมตริกตัน ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็ นสาร
กลุ่ ม ออร์ กาโนฟอสเฟต (Office of Agricultural
Economics, 2014) นอกจากประเทศไทยจะต้ อ งเสี ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการน าเข้ า สารเคมีฯ เพิ่ มขึ้น แล้ ว สารเคมี ฯ
เหล่ า นี้ ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อสิ่ง แวดล้ อมและมนุ ษ ย์ โดย
สารเคมีฯจะตกค้ างในสิ่งแวดล้ อม ไม่ว่าจะเป็ นอากาศ ดิน
นา้ ผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์
และสุด ท้ า ยก็ส่ ง ผลต่ อสุข ภาพมนุ ษ ย์ ใ นหลายมิ ติ ไ ด้ แ ก่
ผลกระทบทางกาย จิตและสังคม
ปัจจุบนั มีการศึกษาวิจัยจานวนมากยืนยันถึงผลกระทบ
ของการใช้ ส ารเคมี ฯ ต่ อ ระบบประสาท ระบบสืบ พั น ธุ์
ระบบเมตาบอลิกและระบบอื่นๆ ในร่างกาย (Kim, Kabir,
& Jahan, 2017; Mostafalou & Abdollahi, 2017)
สารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตมีฤทธิ์ยับยั้ง
การท างานของเอนไซม์โ คลิ น เอสเตอเรส ท าให้ ระดั บ
เอนไซม์ โ คลี น เอสเตอเรสลดลง และท าให้ เกิ ด ความ
ผิด ปกติข องระบบประสาท โดยอาการแสดงทางระบบ
ประสาทที่เ กิดจากการสัม ผัสสารเคมีฯนี้ ได้ แ ก่ เมื่อยล้ า

มึน ศีร ษะ นอนไม่ หลั บ ตาลาย หน้ า แดง ปวดศีร ษะ
นา้ ลายมาก กระหายนา้ มือสั่น ชัก และหมดสติ เป็ นต้ น
นอกจากนี้การสัมผัสสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และ
ไกลโฟเซตยังสามารถทาลายดีเอ็นเอ (Singh et al.,
2011; Ojha & Gupta, 2016; Lukaszewicz-Hussain,
2010) โดยสารเคมีกาจัดวัชพืช เช่น ไกลโฟเซต จะทาให้
เกิด อนุ มูล อิส ระในร่ า งกาย และเกิด การทาลายดีเ อ็น เอ
ตามมา (Cavalcante, Martinez, & Sofia, 2008) สาหรับ
สารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตจะไปทาลายดีเอ็นเอโดยไป
ยั บ ยั้ ง การสร้ างเอนไซม์ ท่ี ท าหน้ าที่ ซ่ อ มแซมดี เ อ็น เอ
(Banu, 2001) ซึ่งการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
อาจส่งผลต่ อสุขภาพจิตของเกษตรกรด้ วย (Beseler &
Stallones, 2008)
สาหรับการปลูกกระเทียม เกษตรกรนิยมใช้ สารเคมีฯ
โดยเฉพาะสารเคมีกาจัดแมลงจานวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการหยอดเมล็ดพั นธุ์ เกษตรกรใส่สารเคมีกาจั ด
แมลงพร้ อมกับเมล็ด พั น ธุ์ จากนั้ น ฉี ด พ่ น สารเคมีกาจั ด
แมลงทุกๆ 7-10 วันจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยระยะเวลา
การปลูกประมาณ 3-4 เดือน สาหรับสารเคมีกาจัดวัชพืช
จะใช้ ในกรณีท่มี วี ัชพืชในบริเวณแปลงปลูกกระเทียม ดังนั้น
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา (1) ผลกระทบ
สุข ภาพทางกาย จิ ต และสัง คมจากการใช้ ส ารเคมีก าจั ด
ศัตรูพืชของเกษตรกร (2) ความรู้และการปฏิบัติตัวด้ าน
อาชีวอนามัยของเกษตรกร และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาการแสดงกับผลตรวจทางห้ องปฏิบัติการของเกษตรกร
ซึ่งรายงานนี้เป็ นกรณีศึกษาในเกษตรกรปลูกกระเทียมที่ทา
หน้ า ที่ฉี ด พ่ น สารเคมีฯ หมู่ บ้ า นแม่ น าเรื อ อาเภอเมือ ง
จั ง หวั ด พะเยาจ านวน 51 ราย ในช่ ว งเดื อ นเดื อ น
กรกฎาคม-สิงหาคม 2558
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วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
รูปแบบการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง โดย
สุ่มตัวอย่างแบบคลัสเตอร์ ซึ่งสุ่มตัวอย่างหมู่บ้านจานวน 6
หมู่ บ้ านจากทั้ งหมด 13 หมู่ บ้ าน หมู่ บ้ านที่ ถู ก สุ่ ม
ประกอบด้ วย หมู่บ้านโซ้ หมู่บ้านร่องคาหลวง หมู่บ้านร่อง
คาน้ อย หมู่บ้านไร่ หมู่บ้านไร่สนั จาปา และหมู่บ้านรองคา
ศรีชุม เกณฑ์การคัดเข้ าอาสาสมัคร คือเกษตรกรปลูกกระ
ทียมที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่นาเรือ จังหวัดพะเยาไม่น้อย
กว่ า 5 ปี ท าหน้ า ที่ฉี ด พ่ น สารเคมีฯ และยิ น ดีเ ข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจัย ซึ่งมีเกษตรกรที่เป็ นไปตามเกณฑ์มีท้ังสิ้น
124 คน ยินดีเข้ าร่วมโครงการวิจัยจานวน 51 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.1
นิยามศัพท์
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรปลูกกระทียมที่อาศัยอยู่
ในหมู่บ้านแม่นาเรือ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยาไม่น้อยกว่า
5 ปี ท าหน้ าที่ ฉี ด พ่ นสารเคมี ฯ และยิ น ดี เ ข้ าร่ ว ม
โครงการวิจัย
สารเคมีฯ หมายถึง สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช เช่ น
สารเคมีกาจัดแมลง สารเคมีกาจัดวัชพืช เป็ นต้ น
ความรู้ หมายถึงความรู้ ด้านอาชีวอนามัยเกี่ยวกับการ
ฉีดพ่นสารเคมีฯ ซึ่งเป็ นข้ อคาถามจานวน 31 ข้ อ
การปฏิบตั ติ วั หมายถึง การปฏิบัติตัวด้ านอาชีวอนามัย
เกี่ยวกับการฉีดพ่ นสารเคมีฯ ซึ่งเป็ นข้ อคาถามจานวน 31
ข้ อ
สุขภาพทางกาย หมายถึง อาการแสดงทางร่างกายที่ได้
จากการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นข้ อคาถามจานวน 13 ข้ อ และการ
ตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร ได้ แก่ ระดับเมตาบอไลต์ไดอัลคิล
ฟอสเฟตในปั ส สาวะ (Dialkylphosphate metabolites,
DAPs) ระดับเอนไซม์อะซิติลโคลินเอสเตอเรสในเลือด
(Acetylcholinesterase activity, AChE) และระดับการ
ทาลายดีเอ็นเอในเลือด (DNA damage)
สุขภาพทางจิตและสังคม หมายถึง ผลกระทบทางจิต
และสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้ สารเคมีฯ ซึ่งเป็ นข้ อคาถาม
สุข ภาพทางจิ ต จานวน 6 ข้ อ และข้ อค าถามสุขภาพทาง
สังคมจานวน 4 ข้ อ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้ วย
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1. แบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้ วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่
1 ข้ อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้ อมูลการทาการเกษตรและ
การใช้ สารเคมีฯ ส่วนที่ 3 ความรู้และการปฏิบัติตัวด้ านอา
ชีวอนามัยจากการฉีดพ่ นสารเคมีฯ ซึ่งคาถามในส่วนของ
ความรู้ มีคาตอบให้ เลือกตอบ 2 คาตอบคือใช่ (1คะแนน)
และไม่ใช่ (0 คะแนน) มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 31 คะแนน
และคาถามในส่วนของการปฏิบตั ติ วั มีคาตอบให้ เลือกตอบ
3 ค าตอบคื อ ไม่ เ คยเลย (0 คะแนน) บางครั้ ง (1
คะแนน) และเป็ นประจา (2 คะแนน) มีคะแนนรวมทั้งสิ้น
62 คะแนน และส่วนที่ 4 อาการแพ้ พิษจากการใช้ สารเคมี
ฯ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ได้ ผ่านการตรวจสอบความตรง และ
คว ามเ ชื่ อมั่ น เ รี ย บร้ อยก่ อน น าไ ปใ ช้ จริ ง แล้ ว ซึ่ ง
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
2. การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร ซึ่งประกอบด้ วย
2.1 การตรวจวิเคราะห์ระดับเมตาบอไลต์ไดอัลคิล
ฟอสเฟตในปั ส สาวะ ซึ่ ง เป็ นตั ว ชี้ วั ด การสัมผั ส สารเคมี
กลุ่ ม ออร์ ก าโนฟอสเฟต โดยเก็ บ ปั สสาวะประมาณ
300 มิ ล ลิ ลิ ต ร วิ ธี ก ารตรวจวิ เ คราะห์ ท าตามวิ ธี ข อง
Prapamontol et al. (2014) และทาการตรวจวิเคราะห์
ด้ ว ยแก็ส โครมาโตกราฟฟี เฟรมโฟโตเมตริ กดีเ ทกเตอร์
(gas chromatography-flame photometric detector)
2.2 การตรวจระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลินเอสเตอเรส
ในเลื อ ด โดยเก็บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร
โดยทาตามวิธีของ Ellman, Courtney, Andres, and
Featherstone (1961)
2.3 การตรวจวัดระดับการทาลายดีเอ็นเอในเลือด
ซึ่งตรวจวัด Tail length และ Tail moment ของเซลล์ โดย
เก็บตัวอย่างเลือดปริมาตร 9 มิลลิลิตร วิธกี ารตรวจวั ดโดย
วิธีโคเม็ตเอสเสย์ (Comet assay) โดยทาตามวิธีของ
Singh, McCoy, Tice, and Schneider (1988)
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
การวิจัยนี้ได้ รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ HE56-02-04-0017
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557
การวิเคราะห์ขอ้ มู ล
สถิ ติ พ รรณนาที่ ใ ช้ ประกอบด้ ว ย ค่ า เฉลี่ ย (mean)
ค่ามัธยฐาน (median) ค่าต่าสุด (min) ค่าสูงสุด (max)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD.)
เปอร์เซนไทล์ท่ี 25 และ 75 (P25th, P75th) จานวน
(frequency) และร้ อยละ (%) สถิติอนุ มานที่ใช้ ได้ แ ก่
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สถิตแิ มนวิทนีย์ยูเทสต์ (Mannwhitney U test) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงทางร่างกายและผลตรวจ
ทางห้ องปฏิบัติการ โปรแกรมที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ SPPS version 16.0
ผลการศึกษา

ผลกระทบทางสุขภาพทางกาย จิ ตและสังคมของ
เกษตรกร
ผลการศึกษาพบว่า (ตารางที่ 3)
1. อาการแสดงทางกายจากสารเคมีฯ 3 อันดับแรก
ประกอบด้ วย ปวดศีรษะ (ร้ อยละ 35.3) คอแห้ ง (ร้ อยละ
13.7) ชามือและเท้ า (ร้ อยละ 13.7) และผื่นแดง/ขาว
(ร้ อยละ 13.7)
2. ผลการตรวจทางห้ อ งปฏิบั ติ การพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ระดั บ เมตาบอไลต์ ข องสารไดอั ล คิ ล ฟอสเฟตมี ค่ า
10.019.10 ไมโครกรัมต่อ กิโลกรัมครีทินีน ค่าเฉลี่ย
ของระดั บ เอนไซม์ อ ะซิ ติ ล โคลิ น เอสเตอเรสเท่ า กั บ
10,2731353 ยู ต่ อลิ ต ร ซึ่ ง มีเ กษตรกรจ านวน 1 คน
(ร้ อยละ 2) ที่มีค่าระดับเอนไซม์ไม่อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน
(6,400-8,200 ยูต่อลิตร) ค่าเฉลี่ยของ Tail length ของ
เซลล์ เท่ากับ 6.210.68 ไมครอน และค่าเฉลี่ยของ Tail
moment เท่ากับ 3.150.25 ไมครอน
3. ผลกระทบสุข ภาพทางจิ ต พบว่ า ผลกระทบทาง
สุขภาพจิตจากการใช้ สารเคมีฯ 3 อันดับ ได้ แก่ การกังวล
ว่ า สารเคมีฯ จะส่ ง ผลกระทบต่ อตนเอง (ร้ อยละ 90.2)
การกังวลว่าสารเคมีฯจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค (90.2)
และการกังวลว่าสารเคมีฯจะส่งผลกระทบต่อบุตรหลานของ
ตนเอง (ร้ อยละ88.2) ตามลาดับ
4. ผลกระทบสุขภาพทางสังคม พบว่ าผลกระทบทาง
สุขภาพสังคมจากการใช้ สารเคมีฯ 3 อันดับ ได้ แก่ การปลูก
ผักอีกแปลงที่ไ ม่ ใช้ สารเคมีฯ ไว้ รับประทานเอง (ร้ อยละ
90.2) ต้ องการจะจ้ างผู้อ่ ืนฉี ด พ่ น สารเคมีฯแทนตนเอง
(ร้ อยละ 56.9) และการแข่ ง ขั น กั น ปลู ก พื ช (ร้ อยละ
23.5) ตามลาดับ

ข้อมูลทัว่ ไป
กลุ่มตัวอย่ างในกรณีศึกษานี้มี 51 ราย ส่วนใหญ่ เป็ น
ผู้ ช าย (ร้ อยละ 92.2) และมี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
ประถมศึกษา (ร้ อยละ 76.5) เกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่ สูบ
บุหรี่ (ร้ อยละ 58.8) แต่ด่ ืมสุรา (ร้ อยละ62.7) มีอายุ
เฉลี่ ย 527 ปี และประสบการท าการเกษตรเฉลี่ ย
2710 ปี มีพ้ ืนที่ปลูกกระเทียมเฉลี่ย 4.134.88 ไร่
แ ล ะ เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ซื้ อ ส า ร เ ค มี ฯ เ ฉ ลี่ ย
20,26414,499 บาทต่อปี เกษตรกรทุกคนทาหน้ าที่
ฉี ดสารเคมีฯ และหน้ าที่หลักอื่นๆรองลงมา ได้ แก่ ผสม
สารเคมี ฯ (ร้ อ ยละ 74.5) เก็บ เกี่ย วผลผลิ ต (ร้ อ ยละ
62.7) และหยอดเมล็ดพันธุ์ (ร้ อยละ 60.8) สาหรับการ
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารเคมีฯ ส่วนใหญ่ ได้ รับจาก
เพื่อนบ้ าน (ร้ อยละ 54.9) และโทรทัศน์ (ร้ อยละ 64.7)
ซึ่ง เหตุผ ลในการใช้ ส ารเคมีฯ 3 อันดับ แรกคือ ป้ องกัน
ศัตรูพืชไว้ ล่วงหน้ า (ร้ อยละ 72.5) ต้ องการผลผลิตที่มี
ลักษณะภายนอกดี (45.1) และประสบปั ญหาโรคพืชและ
แมลง (ร้ อยละ 43.1)(ตารางที่ 1)
ความรู ้แ ละการปฏิ บ ัติ ต ัว ด้า นอาชี ว อนามัย ของ
เกษตรกร
ผลการศึกษาพบว่า (ตารางที่ 2)
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านอาชีวอนามัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงทางกายและผล
การใช้ สารเคมีฯ เท่ากับ 27.83.8 คะแนน ซึ่งข้ อคาถาม
ที่เ กษตรกรตอบผิดมากที่สุดคือ การรั บ ประทานอาหาร การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ผลการศึกษาพบว่ าเกษตรกรที่มีอาการมึนศีรษะ ผื่น
หรือดื่มน้า หรือสูบบุหรี่ และการพั กผ่ อนระหว่ างฉี ดพ่ น
แดงและขาว และตุ่มแดงและขาว มีระดับเอนไซม์อะซิติล
สารเคมี และการใส่ถุงมือขณะผสมสารเคมีฯ
2. ค่ า เฉลี่ ย คะแนนการปฏิบั ติ ตั ว ด้ า นอาชี ว อนามั ย โคลิ น เอสเตอเรสต่ า กว่ าเกษตรกรที่ไม่ มีอ าการดัง กล่ า ว
เกี่ยวกับการใช้ สารเคมีฯ มีค่าเท่ากับ 51.68.3 คะแนน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า
ซึ่ง ข้ อ ค าถามที่เ กษตรกรไม่ ปฏิบัติม ากที่สุดคือ การสวม เกษตรกรที่อาการเจ็บหน้ าอกมีค่า Tail length และ Tail
แว่ นตาขณะฉี ดพ่ นสารเคมีฯ และการใส่ถุงมือขณะผสม moment ต่ ากว่ าเกษตรกรที่ไม่ มีอาการดังกล่ าวอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4)
สารเคมีฯ
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป และการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (n=51)
พารามิเตอร์
ความถี่ (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
47(92.2)
หญิง
4(7.8)
ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
39(76.5)
ระดับมัธยมศึกษา
10(19.6)
ระดับปริญญาตรี
2(3.9)
การสูบบุหรี่
สูบ
13(25.5)
ไม่สบู
30(58.8)
เคยสูบ
8(15.7)
การดื่มแอลกอฮอล์
ดื่ม
32(62.7)
ไม่ด่มื
11(21.6)
เคยดื่ม
8(15.7)
หน้ าที่ในไร่
ฉีดพ่นสารเคมีฯ
51(100)
ผสมสารเคมีฯ
38(74.5)
เก็บเกี่ยวผลผลิต
32(62.7)
หยอดหลุมเมล็ดพันธุ์
31(60.8)
พรวนดิน
13(25.5)
ตัดแต่งและบรรจุผลผลิต
10(19.6)
รดนา้
10(19.6)
การได้ รับข้ อมูลข่าวสารเรื่องสารเคมีฯ
เพื่อนบ้ าน
28(54.9)
พ่อค้ าขายสารเคมีฯ
22(43.1)
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
13(25.5)
ช่องทางสื่อที่ได้ รับข้ อมูลข้ าวสารเกี่ยว
โทรทัศน์
33(64.7)
กับสารเคมีฯ
วิทยุ
25(49)
โปสเตอร์
20(39.2)
แผ่นพับ
12(23.5)
เหตุท่ใี ช้ สารเคมีฯ
ป้ องกันปัญหาการระบาดของแมลงไว้ ล่วงหน้ า
37(72.5)
ต้ องการผลผลิตที่มีลักษณะภายนอกดี
23(45.1)
ประสบปัญหาแมลงและโรคพืช
22(43.1)
ประหยัดต้ นทุน แรงงาน และเวลา
20(39.2)
ใช้ ตามเพื่อนบ้ าน
14(27.5)
ต้ องการประสิทธิผลที่รวดเร็ว
12(23.5)
อายุ (ปี )
Mean±SD.(Min-Max)
527(34-64)
Median (P25th-P75th)
52(48-56)
ระยะเวลาที่ใช้ สารเคมีฯ (ปี )
Mean±SD. (Min-Max)
2710(4-50)
Median (P25th-P75th)
29(19-35)
พื้นที่การปลูกระเทียม (ไร่)
Mean±SD. (Min-Max)
4.134.88(0.25-22)
Median (P25th-P75th)
2(1-5)
ค่าใช้ จ่ายในการซื้อสารเคมีฯ (บาทต่อปี )
Mean±SD. (Min-Max)
20,26414,499(1,500-60,000)
Median (P25th-P75th)
18,000(10,000-30,000)
25th
75th
Mean=ค่าเฉลี่ย, Min=ค่าต่าสุด, Max=ค่าสูงสุด, Median=ค่ามัธยฐาน, P =เปอร์เซนไทล์ท่ี 25, P =เปอร์เซนไทล์ท่ี 75
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ตารางที่ 2 ความรู้และการปฏิบัติตัวด้ านอาชีวอนามัยของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (n=51)
ข้อคาถาม
ความรู ,้
การปฏิบตั ิตวั ,
ความถี(่ ร้อยละ)
ความถี(่ ร้อยละ)
ใช่
ไม่ใช่
ไม่เคย
บางครั้ง สมา่ เสมอ
ก่อนฉีดพ่นสารเคมีฯ
1 ซื้อสารเคมีฯ ที่มีฉลาก คาเตือนและส่วนประกอบสารเคมีฯ
50(98)
1(2)
2(3.9) 12(23.5) 37(72.5)
2 สารวจชนิดศัตรูพืชก่อนซื้อสารเคมีฯ
49(96.1)
2(3.9)
1(2) 12(23.5) 38(74.5)
3 ศึกษาชนิดและส่วนผสมของสารเคมีฯก่อนจะใช้
49(96.1)
2(3.9)
1(2) 13(25.5) 37(72.5)
4 ใช้ สารเคมีฯ ตามคาแนะนาของเจ้ าหน้ ารัฐ
39(76.5) 12(23.5)
3(5.9)
9(17.6) 39(76.5)
5 อ่านคาแนะนาที่ฉลากของสารเคมีฯกาหนดจนเข้ าใจ
50(98)
1(2)
1(2) 13(25.5) 37(72.5)
6 ผสมสารเคมีฯ ในปริมาณฉลากของสารเคมีฯกาหนด
50(98)
1(2)
1(2) 14(27.5) 36(70.6)
7 ตรวจสอบอุปกรณ์ฉีดพ่นก่อนใช้
50(98)
1(2)
1(2)
3(5.9) 47(92.2)
8 ผสมสารเคมีฯ ในที่โล่งแจ้ ง
50(98)
1(2)
1(2)
7(13.7) 43(84.3)
9 ยืนเหนือลมขณะผสมสารเคมีฯ
49(96.1)
2(3.9)
2(3.9) 11(21.6) 38(74.5)
10 ไม่ใช้ ปากเปิ ดขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีฯ
50(98)
1(2) 11(21.6)
0(0) 40(78.4)
11 ใส่ถุงมือขณะผสมสารเคมีฯ
34(66.7) 17(33.3) 13(25.5)
6(11.8) 32(62.7)
ระหว่างฉีดพ่นสารเคมีฯ
12 สวมถุงมือ
44(86.3) 7(13.7)
5(9.8)
7(13.7) 39(76.5)
13 สวมรองเท้าบูท๊
50(98)
1(2)
1(2)
1(2) 49(96.1)
14 สวมเสื้อแขนยาว
50(98)
1(2)
1(2)
2(3.9) 48(94.1)
15 สวมแว่นตา
37(72.5) 14(27.5) 14(27.5)
7(13.7) 30(58.8)
16 สวมกางเกงขายาว
50(98)
1(2)
1(2)
0(0)
50(98)
17 สวมหมวก
50(98)
1(2)
1(2)
4(7.8) 46(90.2)
18 สวมหน้ ากาก
46(90.2)
5(9.8)
5(9.8)
6(11.7) 40(78.5)
19 ยืนเหนือลมขณะฉีดพ่นสารเคมีฯ
49(96.1)
2(3.9)
1(2) 14(27.5) 36(70.6)
20 ไม่ฉีดพ่นสารเคมีฯขณะลมแรง
41(80.4) 10(19.6) 8(15.7)
8(15.7) 35(68.6)
21 ไม่รับประทานอาหาร หรือดื่มนา้ หรือสูบบุหรี่
28(54.9) 23(45.1) 6(11.8) 28(54.9) 17(33.3)
22 ไม่ใช้ ปากเป่ าหัวฉีดพ่นสารเคมีฯ
50(98)
1(2) 10(19.6)
1(2) 40(78.4)
23 ไม่พักผ่อนระหว่างฉีดพ่นสารเคมีฯ
31(60.8) 20(39.2) 10(19.6)
25(49) 16(31.4)
24 ไม่ขยี้ตา หรือเกาผิวหนัง
39(76.5) 12(23.5) 7(13.7) 16(31.4) 28(54.9)
หลังจากฉีดพ่นสารเคมีฯ
25 อาบนา้ และสระผมทันที
48(94.1)
3(5.9)
4(7.8)
6(11.8) 41(80.4)
26 แยกซักเสื้อผ้ าที่ใช้ ในการฉีดพ่ นสารเคมีฯออกจากเสื้อผ้ าทัว่ ไป 49(96.1)
2(3.9)
2(3.9)
3(5.9) 46(90.2)
27 สวมเสื้อผ้ าชุดใหม่
49(96.1)
2(3.9)
2(3.9)
3(5.9) 46(90.2)
28 ทาความสะอาดเครื่องฉีดพ่นก่อนเก็บ
47(92.2)
4(7.8)
5(9.8)
5ผ9.8) 41(80.4)
29 เก็บสารเคมีฯ ให้ ไกลจากเด็ก และสัตว์เลี้ยง
49(96.1)
2(3.9)
1(2)
4(7.8) 46(90.2)
30 ทาลายภาชนะบรรจุสารเคมีฯ
43(84.3) 8(15.7)
5(9.8) 15(29.4) 31(60.8)
31 ไม่ทาความสะอาดอุปกรณ์ฉีดพ่นในแหล่งนา้
47(92.2)
4(7.8) 11(21.6)
2(3.9) 38(74.5)
คะแนนเฉลี่ย Mean±SD. (Min-Max)
27.83.8(8-31)
51.68.3(16-62)
25th 75th
Median (P -P )
28(26-31)
53(45-48)
25th
*P value<0.05, **P value < 0.01, Mean=ค่าเฉลี่ย, Min=ค่าต่าสุด, Max=ค่าสูงสุด, Median=ค่ามัธยฐาน, P =เปอร์เซนไทล์ท่ี 25,
P75th=เปอร์เซนไทล์ท่ ี 75
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ตารางที่ 3 ผลกระทบสุขภาพทางกาย จิต และสังคมจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (n=51)
ผลกระทบทางสุขภาพ
จานวน(ร้อยละ)
1.สุขภาพทางกาย
ปวดศีรษะ
18(35.3)
เจ็บคอ
7(13.7)
ชามือและเท้า
7(13.7)
ผื่นแดงและขาว
7(13.7)
ระคายเคือตา
6(11.8)
กล้ ามเนื้ออ่อนแรง
6(11.8)
ไอ
4(7.8)
ตะคริว
4(7.8)
มึนศีรษะ
4(7.8)
ตุ่มแดงและขาว
4(7.8)
เจ็บหน้ าอก
3(5.9)
เสียการทรงตัว
3(5.9)
หายใจลาบาก
2(3.9)
Mean±SD.(Min-Max)
1.2 ผลทาง
DAP, g/kg creatinine
10.948.49(2.12-34.03)
ห้องปฏิบตั ิการ
Median (P25th-P75th)
7.39(4.78-15.39)
AChE , U/L
Mean±SD.(Min-Max)
10,2731,353(6,318-13,104)
Median (P25th-P75th)
10,296(9,828-11,232)
Mean±SD.(Min-Max)
Tail length , m
6.210.68(4.41-7.38)
25th 75th
Median (P -P )
6.41(5.72-6.54)
Mean±SD.(Min-Max)
Tail moment , m
3.150.25(2.49-3.45)
25th 75th
Median (P -P )
3.26(2.99-3.31)
กังวลว่าสารเคมีฯ จะส่งผลกระทบต่อตนเอง
46(90.2)
2. สุขภาพทางจิ ต
กังวลว่าสารเคมีฯ จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
46(90.2)
กังวลว่าสารเคมีฯ จะส่งผลกระทบต่อบุตรหลานของตน
45(88.2)
กังวลว่าสารเคมีฯ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
44(86.3)
รู้สกึ เจ็บป่ วยจากการใช้ สารเคมีฯ
22(43.1)
รู้สกึ เครียด วิตกกังวลจากการใช้ สารเคมีฯ
7(13.7)
46(90.2)
3. สุขภาพทางสังคม ปลูกพืชผักอีกแปลงที่ไม่ใช้ สารเคมีฯ เพื่อใช้ รับประทานในครอบครัว
ต้ องการจ้ างผู้อ่นื พ่นสารเคมีฯ แทนตนเอง
29(56.9)
แข่งขันปลูกพืชกับเพื่อนบ้ าน
12(23.5)
มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ งกับเพื่อนบ้ านเรื่องการใช้ สารเคมีฯ
1(2)
25th
75th
Mean=ค่าเฉลี่ย, Min=ค่าต่าสุด, Max=ค่าสูงสุด, Median=ค่ามัธยฐาน, P =เปอร์เซนไทล์ท่ี 25, P =เปอร์เซนไทล์ท่ี 75, g/kg
creatinine=ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมครีทนิ ีน, U/L=ยูต่อลิตร, µm=ไมครอน
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการแสดงกับผลตรวจทางห้ องปฏิบัติการของเกษตรกร (n=51)
อาการแสดง
Median (P25th-P75th)
AChE activity, U/L
DAP, g/kg creatinine
เกษตรกรที่มี
เกษตรกรที่ P value
เกษตรกรที่
เกษตรกรที่
อาการ
ไม่มีอาการ
มีอาการ
ไม่มีอาการ
หายใจลาบาก
เจ็บหน้ าอก
ไอ
เจ็บคอ
ชามือและเท้า
กล้ ามเนื้ออ่อนแรง
ตะคริว
ปวดศีรษะ
มึนศีรษะ
เสียการทรงตัว
ระคายเคืองตา
ผื่นแดงและขาว
ตุ่มแดงและขาว

อาการแสดง

หายใจลาบาก
เจ็บหน้ าอก
ไอ
เจ็บคอ
ชามือและเท้า
กล้ ามเนื้ออ่อนแรง
ตะคริว
ปวดศีรษะ
มึนศีรษะ
เสียการทรงตัว
ระคายเคืองตา
ผื่นแดงและขาว
ตุ่มแดงและขาว

5.69(2.12-4.40)
4.40(3.26-4.94)
10.26(6.75-13.53)
5.03(4.65-9.23)
4.90(3.66-7.04)
5.47(2.12-8.60)
7.02(5.17-11.99)
6.01(4.05-11.70)
10.09(4.54-15.09)
11.92(8.16-18.11)
5.21(2.93-6.54)
6.19(3.86-10.09)
8.57(3.86-13.54)

6.41(5.21-15.39)
8.60(5.21-15.39)
7.03(4.40-15.39)
8.60(5.40-15.39)
8.79(5.40-16.05)
8.24(5.21-15.39)
7.39(4.40-15.39)
9.01(5.43-18.19)
7.39(4.90-15.39)
7.09(4.97-15.26)
8.70(5.21-15.39)
8.60(4.97-16.05)
7.39(4.90-15.39)

0.059
0.065
0.796
0.270
0.083
0.179
0.823
0.072
0.954
0.614
0.179
0.282
0.692

Tail length (µm)
เกษตรกรที่มี
เกษตรกรที่
อาการ
ไม่มีอาการ
5.69(5.29-6.08)
5.29(5.20-5.69)
6.47(6.42-6.58)
6.41(6.24-6.42)
6.41(5.84-6.93)
6.53(6.08-6.86)
6.44(6.00-6.56)
6.41(6.08-6.53)
6.41(6.35-6.81)
6.42(6.25-6.44)
6.45(6.08-6.86)
6.28(5.55-6.44)
5.91(5.49-6.35)

6.41(5.75-6.57)
6.41(5.84-6.57)
6.41(5.69-6.54)
6.41(5.71-6.57)
6.41(5.75-6.53)
6.41(5.71-6.53)
6.41(5.72-6.54)
6.42(5.65-6.57)
6.41(5.69-6.54)
6.41(5.71-6.57)
6.41(5.71-6.53)
6.41(5.84-6.57)
6.41(5.78-6.60)

P
value
0.173
0.034*
0.332
0.718
0.678
0.448
0.853
0.813
0.624
0.985
0.638
0.428
0.210

10,062(9,828-10,296)
9828(9,711-10,062)
112,32(11,232-11,583)
10296(10,062-10,764)
9,828(9,009-10,647)
10,296(9,828-10,530)
9,711(8,307-11,349)
10062(9,828-10,530)
9,711(8,190-9,945)
11,232(10,530-11,349)
10,413(9,828-10,998)
9,594(8,307-9,828)
9,126(8,307-9,945)

P
value

10,296(9,828-11,232)
10,296(9,828-11,232)
10,296(10,296-11,232)
10,296(9,711-11,232)
102,96(9,828-11,232)
10,296(9,828-11,232)
10,296(9,828-11,232)
10,530(9,945-11,232)
10,296(9,828-11,232)
10,296(9,828-11,115)
10,296(9,828-11,232)
10,296(10,062-11,232)
10,296(9,828-11,232)

0.596
0.285
0.054
0.820
0.262
0.743
0.673
0.149
0.041*
0.431
0.898
0.022*
0.033*

Tail moment (µm)
เกษตรกรที่
เกษตรกรที่
มีอาการ
ไม่มีอาการ

P
value

2.98(2.85-3.10)
2.85(2.79-2.98)
3.30(3.29-3.33)
3.23(3.16-3.29)
3.10(2.96-3.33)
3.17(2.90-3.36)
3.30(3.16-3.33)
3.24(3.06-3.29)
3.26(3.08-3.26)
3.28(3.19-3.29)
3.28(3.10-3.37)
3.02(2.90-3.26)
3.12(2.93-3.26)

3.27(3.01-3.25)
3.27(3.03-3.33)
3.25(2.96-3.31)
3.26(2.98-3.33)
3.26(3.01-3.31)
3.27(3.01-3.31)
3.26(2.96-3.31)
3.27(2.98-3.35)
3.27(2.99-3.34)
3.26(2.98-3.33)
3.26(2.98-3.31)
3.27(3.05-3.35)
3.27(2.99-3.34)

0.226
0.049*
0.173
0.841
0.799
0.743
0.445
0.459
0.554
0.925
0.502
0.138
0.349

* P value < 0.05, g/kg creatinine=ไมโครกรัมต่อกรัมครีทนิ ีน, U/L=ยูต่อลิตร, µm=ไมครอน

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรมีความรู้เรื่องการฉีด
พ่ น สารเคมี ฯ เป็ นอย่ า งดี และปฏิบั ติ ตั ว ตามความรู้ ท่ีมี
อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ใส่ถุงมือขณะผสม
สารเคมีฯ และไม่สวมแว่นตาระหว่างฉีดพ่นสารเคมีฯ ทั้งนี้
อาจเนื่องจากความไม่ถนัดขณะปฏิบัติงาน ประกอบกับ
อุ ป กรณ์ ป้ องกั น ตนเองของเกษตรกรยั ง ไม่ เป็ นตาม
มาตรฐาน ทาให้ ไม่สามารถป้ องกันการสัมผั สสารเคมีฯได้
อย่ างเด็มที่ (Gesesew, Woldemichael, Massa, &
Mwanri, 2016) ซึ่งเกษตรกรกรส่วนใหญ่ มักใช้ เสื้อผ้ า
หมวก แว่ น ตา หน้ ากาก ถุ ง มื อ และรองเท้ า ที่ ต นเอง

สามารถหาซื้ อได้ ต ามก าลั ง ของตนเองโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
มาตรฐานของอุ ป กรณ์ ป้ องกั น นั้ น นอกจากนี้ ยั ง มี บ าง
ประเด็น ที่เ ป็ นข้ อ จ ากัด ในการปฏิบัติง านของเกษตรกร
ได้ แก่ การผสมสารเคมีฯในที่โล่งแจ้ ง การยืนเหนือลมขณะ
ผสมหรื อ ฉี ด พ่ น สารเคมี ฯ การไม่ พั ก ผ่ อ นระหว่ า งวั น
หรือไม่รับประทานอาหาร ดื่มนา้ หรือสูบบุหรี่ ทั้งนี้อาจ
เกิดจากการขาดความตระหนักของเกษตรกรถึงพิษภัยของ
สารเคมีฯ (Fan et al., 2015; Houbraken et al., 2016;
Negatu, Kromhout, Mekonnen, & Vermeulen, 2016)
ซึ่งการศึกษาวิจัยของ Fan et al. (2015) กล่ าวว่ า
พฤติ ก รรมการป้ องกั น ตนเองจากการสั ม ผั ส สารเคมี ฯ
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ขึ้นกับปั จจัยเรื่องความรู้และความตระหนักถึ งพิษภัยของ
สารเคมีฯของเกษตรกร
อาการแสดงทางกาย 3 อั น ดั บ แรกที่ พ บจากผล
การศึกษาคือ ปวดศีรษะ คอแห้ ง ชามือและเท้ า และผื่น
แดง/ขาว นอกจากนี้ยังพบว่ าอาการแสดงที่สัมพั นธ์กับ
ระดับเอนไซม์อะซิตลิ โคลินเอสเตอเรสและการทาลายดีเอ็น
เอ ได้ แก่ อาการมึนศีรษะ ผื่นแดง/ขาว ตุ่ มแดง/ขาว
และอาการเจ็บหน้ าอก ซึ่งอาการแสดงทั้งหมดจัดอยู่ ใน
กลุ่มอาการมาสคาร์รินิก (Muscarinic symptoms) กลุ่ม
อาการต่ อระบบประสาทส่ ว นกลาง (Central nervous
system symptoms) และกลุ่มอาการทั่วไป (General
signs) ซึ่ งผลการศึ ก ษาสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ
Sapbamrer, Damrongsat, and Kongtan (2011) ซึ่งพบว่า
อาการแสดงที่พบจากการใช้ สารเคมีฯของเกษตรกร ตาบล
สัน โค้ ง จั ง หวั ด พะเยาได้ แ ก่ คอแห้ ง (ร้ อยละ 44.9)
เมื่อยล้ า (ร้ อยละ 48.5) ปวดศีรษะ (ร้ อยละ 40.4) มึน
ศีรษะ (ร้ อยละ 36.8) และชามือและเท้ า (ร้ อยละ 29.4)
นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Khan & Damalas
(2015) พบว่ าอาการแสดงที่พบในเกษตรกรปลูกฝ้ าย
ประเทศปากีส ถาน ประกอบด้ ว ย ปวดศี รษะ มึนศี รษะ
และระคายเคืองผิวหนังและตา และการวิจัยของ Okonya
and Kroschel (2015) พบว่ า อาการแสดงที่พ บใน
เกษตรกรปลูกมะเขือเทศ ประเทศยูกันดา ประกอบด้ วย
ผื่นคัน (ร้ อยละ 43) ระคายเคืองผิวหนัง (ร้ อยละ 25)
ไอ (ร้ อยละ 43) น้า มู ก ไหล (ร้ อ ยละ 60) น้า ตาไหล
(ร้ อยละ 27) และมึนศีรษะ (ร้ อยละ 42)
การตรวจระดับเมตาบอไลต์ของสารไดอัลคิลฟอสเฟต
เป็ นตัวชี้วัดการสัมผัสสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ทั้งนี้
เนื่องจากเกษตรกรปลูกกระเทียมส่วนมากใช้ สารเคมีกลุ่ม
ออร์ ก าโนฟอสเฟตในการก าจั ด แมลง ซึ่ ง การสั ม ผั ส
สารเคมีกลุ่มดังกล่าวจะไปมีผลต่อการยับยั้งการทางานของ
เอนไซม์อะซิลโลคินเอสเตอเรส และผลต่อการทาลายดีเอ็น
(Singh et al., 2011; Lukaszewicz-Hussain, 2010;
Hundekari, Suryakar, & Rathi, 2013) จากผลการศึกษา
พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของระดับ เมตาบอไลต์ ข องสารไดอัล คิ ล
ฟอสเฟตมี ค่ า 10.019.10 ไมโครกรั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม
ครี ทิ นี น
ซึ่ ง จั ด ว่ า มี ร ะดั บ สารเคมี ฯ ไม่ สู ง มากเมื่ อ
เป รี ย บเ ที ย บกั บ ง าน วิ จั ยใ น เกษ ตรกรกลุ่ มอื่ น ใ น
ประเทศไทย การศึกษาวิจัยของ Hanchenlaksh, Povey,
O’Brien, and de Vocht (2011) พบระดับเมตาบอไลต์

28

ของสารไดอัลคิลฟอสเฟตประมาณ 51.1 ไมโครกรัมต่ อ
กิโ ลกรั มครี ทินี น ในเกษตรกรปลู กผักและผลไม้ จั งหวั ด
นครราชสีมา และการวิจัยของ Panuwet et al. (2008)
พบระดับเมตาบอไลต์ของสารไดอัลคิลฟอสเฟตประมาณ
34.8ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมครีทินีนในเกษตรกร จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งนี้อาจเนื่องจากเกษตรกรอาจใช้ สารเคมีกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟตในจานวนที่ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับ
เกษตรกรกลุ่มอื่น หรือ เกษตรกรมีการป้ องกันตนเองจาก
การสัมผัสสารเคมีฯอย่างเหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาพบว่ า
เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีฯที่เหมาะสม สาหรับผลการทาลายดีเอ็นเอ พบว่า
ค่าเฉลี่ยของ Tail length ของเซลล์ เท่ากับ 6.210.68
ไมครอน และค่ า เฉลี่ ย ของ Tail
moment เท่ า กั บ
3.150.25 ไมครอน อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้มีข้อจากัด
เนื่องจากไม่ได้ ตรวจวัดการทาลายดีเอ็นเอในกลุ่มควบคุม
จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมได้ แต่เมื่อนา
ผลการวิจัยเปรียบเทียบกับการวิจัยของ Muniz et al.
(2008) ซึ่งศึกษาการทาลายดีเอ็นในเกษตรกรประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่ าผลการวิจัยเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ Tail length มีค่าเฉลี่ย 7.7 ไมครอนสาหรับกลุ่ม
เกษตรกรที่ฉี ด พ่ น สารเคมีฯ 7.5ไมครอนส าหรั บ กลุ่ ม
เกษตรกรทั่วไป และ 4.4 ไมครอนสาหรับกลุ่มควบคุ ม
สาหรับค่า Tail moment พบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.6 ไมครอน
สาหรั บ กลุ่ ม เกษตรกรที่ฉี ดพ่ น สารเคมีฯ 3.2 ไมครอน
สาหรับกลุ่มเกษตรกรทั่วไป และ 2.2 ไมครอนสาหรับกลุ่ม
ควบคุม
ผลการศึ ก ษาผลกระทบทางสุ ข ภาพจิ ต และสั ง คม
พบว่าเกษตรกรกังวลว่าสารเคมีฯจะส่งผลกระทบต่อตนเอง
และปลูก ผักอีกแปลงที่ไม่ ใ ช่ สารเคมีฯไว้ รับ ประทานเอง
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย Sapbamrer, Damrongsat, and
Kongtan (2011) พบว่ าเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
กังวลว่าสารเคมีฯจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเองร้ อยละ
8 6 . 8 แ ล ะ ป ลู ก ผั ก อี ก แ ป ล ง ไ ว้ เ พื่ อ รั บ ป ร ะ ท า น
ร้ อยละ 57.4 แสดงให้ เห็นว่ าเกษตรกรทราบถึงพิ ษภัย
ของสารเคมีฯต่อสุขภาพเป็ นอย่ างดี แต่ไม่สามารถเลี่ยง
การสัม ผัส สารเคมีฯ จากอาชี พ ของตนได้ จึ ง หลี ก เลี่ ย ง
การสัม ผัส สารเคมีฯ จากการรั บ ประทานอาหารที่ป ลอด
สารเคมีฯ แทน
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

การวิ จั ย นี้ สามารถสรุ ป ได้ ดัง นี้ (1) ผลกระทบทาง
สุขภาพกาย คือ อาการแสดงสาคัญที่พบจากการสัมผัส
สารเคมีฯ ประกอบด้ วยปวดศีรษะ มึนศีรษะ คอแห้ ง ชา
มือและเท้ า เจ็บหน้ าอก ผื่นแดง/ขาว และตุ่มแดง/ขาว
(2) ผลกระทบสุขภาพจิตจากการสัมผัสสารเคมีฯ คือการ
กังวลว่ าสารเคมีฯจะส่งผลกระทบต่อตนเอง การกังวลว่ า
สารเคมีฯ จะส่ ง ผลกระทบต่ อผู้ บ ริ โ ภค และการกัง วลว่ า
สารเคมีฯจะส่งผลกระทบต่ อบุตรหลานของตนเอง และ
(3) ผลกระทบสุขภาพทางสังคมจากการสัมผัสสารเคมีฯ
คือ การปลูกผักอีกแปลงที่ไม่ใช้ สารเคมีฯไว้ รับประทานเอง
ต้ องการจะจ้ างผู้อ่ ืนฉีดพ่ นสารเคมีฯแทนตนเอง และการ
แข่งขันกันปลูกพืช (4) เกษตรกรมีความรู้เรื่องการฉีดพ่ น
สารเคมีฯเป็ นอย่างดี และปฏิบตั ิตัวตามความรู้ท่มี ี อย่างไร
ก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ใส่ถุงมือขณะผสมสารเคมี
ฯ และไม่ สวมแว่ นตาระหว่ างฉี ด พ่ นสารเคมีฯ และ (5)
อาการแสดงที่สัมพันธ์กบั ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
ได้ แก่ อาการมึนศีรษะ ผื่นแดงและขาว ตุ่มแดงและขาว
และเจ็บหน้ าอก ดังนั้นสิ่งสาคัญที่สดุ เพื่อลดการใช้ และการ
สั ม ผั ส สารเคมี ฯ ของเกษตรกร คื อ การสร้ างความ
ตระหนั ก เรื่ อ งพิ ษ ภั ย ของสารเคมี ฯ และวิ ธีการป้ องกัน
ตนเองจากสารเคมีฯ การส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดภัย
จากภาครัฐ การสร้ างทางเลือกทางการเกษตรที่ปลอดภัย
รวมถึงการออกมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนและเข้ มงวด
เกี่ย วกับ การน าเข้ า และใช้ ส ารเคมี ฯ ที่เ ป็ นอัน ตรายต่ อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม ซึ่ง จะเป็ นการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ
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