บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่องเรื่องสถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตรกรของ
ชาวเขาเผาลีซู หมูบานกึ้ดสามสิบ หมูที่ 6 ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยทีเกี่ยวของดังนี้
1. ประวัติความเปนมาของชนเผาลีซู
2. ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
3. ผลกระทบของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ประวัติความเปนมาของชนเผาลีซู (Lisu)
ลีซู หมายถึง ชนผูใฝรูแหงชีวิต มีความหมายมาจากรากศัพท 2 คํา คือ คําวา ลี มาจาก
คําวา อิ๊หลี่ ซึ่งหมายถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรม และวิถีปฏิบัติแหงชีวิต สวนคําวา ซู มีความหมาย
วา ศึกษา การเรียนรู ทั้งการเรียนรูในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติ ชนเผาลีซูเปนชนเผาที่สืบเชื้อสายมา
จากชนชาติธิเบตและจีน เปนชนกลุมเชื้อสายมากกลุม โล- โล มีตนกําเนิดมาจากชนผิวเหลืองหรือ
มองโกลอยดที่สืบทอดเผาพันธุตอกันมาจนถึงปจจุบัน ประชากรลีซูในประเทศไทยมีจํานวน 141
หมูบาน 5,079 หลังคาเรือน ประชากร 31,046 คนคิดเปนรอยละ 4.12 ของประชากรชาวเขาทั้งหมด
ในประเทศไทย
ระบบสังคมและศาสนา
ครอบครัวลีซู โดยทั่วไปมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวย พอแม ลูก บาง
ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย เชน ครอบครัวที่บุตรชายแตงงานกับหญิงสาวแลวหญิง
สาวเขามาอยูในบานของฝายชายหรือชายเขาไปอยูในครอบครัวของพอแมฝายหญิง เนื่องจากตอง
ไปชดเชยแรงงานเปนคาสินสอดของฝายหญิง แตเมื่อถึงเวลาที่สมควรหรือเหมาะสม ชายหญิงที่
แตงงานกันก็จะแยกตัวไปเปนครอบครัวใหมขึ้นเชนเดียวกันกับครอบครัวของสังคมไทยเรา สวน
การนับถือศาสนานั้น สวนใหญนับถือพุทธและคริตสตามลําดับ แตลีซูเองก็ยังมีการนับถือผี พวก
เขาเชื่อวาทุกหนแหงจะมีผีสิงสถิตไมวาในปาในบาน ผีเรือนซึ่งเปนผีประจําบาน คือ เมื่อบิดา
มารดา ปูยาตายาย หรือบรรพบุรุษเสียชีวิตไปแลว วิญญาณยังมักเวียนวายไปมาในบริเวณบาน
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เปน การชว ยเหลือคุมครองลูก หลานใหเ กิดความสงบสุขของครอบครั ว และผีเ จ าที่เ ปน ผีคอย
ปกปองรักษาหมูบานไว เผาลีซูมักถือผี เจาที่มาก เพราะวาจะเปนผีที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
เกษตรกรรม และความอยูเย็นเปนสุขของหมูบาน การจัดทําพิธีกรรม มักจะทําดานการเกษตร
การเกิดเหตุการณตางๆในหมูบานในทางที่ไมดี หรือเมื่อมีการเจ็บปวยของคนในหมูบาน จะมีการ
จัดเลี้ยงผีขึ้นโดยหมอผีในหมูบานเพื่อเปนการ ขอขมาผีใหหายโกรธแคน ซึ่งเขาใจวามีผูลบหลูผี
สําหรับดานการเกษตรกรรมจะมีการเลี้ยงผีเมื่อมีการลงพื้นที่และหลังการทําการเกษตร คือกอนลง
ทําการเกษตรกรรมจะเปนชวงกอนฤดูฝน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดกําลังใจ และเปนการสงเสริมใหทํา
เกษตรกรรมเปนไปอยางราบรื่น มีผลผลิตมากขึ้น ไมใหเกิดเหตุการณที่เกี่ยวของกับการเกษตร
เชน ฝนแลง ศัตรูพืชรบกวน เปนตน สวนหลังการทําเกษตรกรรม คือมีการเก็บเกี่ยวดานผลิต
เพื่อเปนการขอบคุณผีเจาที่ ที่ไดใหการชวยเหลือในการใหมีขาวหรือผลผลิต ที่เพียงพอตอการ
บริโภค ดังนั้นเผาลีซูจึงมีความผูกพันกับพิธีกรรมตั้งแตเกิดจนกระทั้งตาย (สํานักงานกองทุนเพื่อ
สังคม, 2545)
ระบบผูนําชุมชน
ลีซูไมมีหัวหนาเผาไมมีผูนําสูงสุด ลีซูบางคนเลาวาในอดีตที่มีภูมิลําเนาอยูในประเทศ
จีนเขามีหัวหนาสูงสุด เปนถึงชั้นที่เทียบเทากษัตริย เปนผูบัญชาการในการสูรบ และเคยยกทัพไปสู
รบกับชนเผาอื่นหลายครั้งการปกครองของลีซอในระดับหมูบานที่อยูในประเทศไทยในอดีตที่ผาน
มา อาจเรียกไดวาเปนการปกครองแบบอนาธิปไตย คือทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันไมมีใครใหญหรือ
เหนือกวาใคร ผูใหญบานหรือผูชวยผูใหญบานที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นจากทางราชการดูเหมือนจะไม
มีอํานาจอะไรมากนัก เนื่องจากลีซูมีความรูสึกนึกคิดวา "มนุษยมีความเทาเทียมกัน" เทากัน มีลีซู
บางคนกลาววาทุกคนเกิดมาแลวเติบโตขึ้นเปนผูใหญ "หัวเขาเทากัน" ความหมายคือไมมีใครเปน
ใหญกวากัน การปกครองลีซูดวยกันจึงเปนที่คอนขางยาก แตอยางไรก็ตามลีซูก็มีสภาคนเฒาคน
แกหรือสภาอาวุโสประกอบดวยผูอาวุโสของแตละแซสกุลในหมูบานรวมตัวขึ้นอยางหลวม ๆ เปน
ผูที่ไดรับการเคารพนับถือและการยอมรับจากสมาชิกในหมูบาน ทําหนาที่ดูแลปกครองรักษาความ
สงบเรียบรอย ติดตอกับเจาหนาที่ทางราชการ ตัดสินคดีและหรือดําเนินการกิจกรรมใด ๆ ที่เปน
ประเพณีหรือสรางสรรคสิ่งสาธารณประโยชนในหมูบานของตนเองเจาหนาที่ของทางราชการหรือ
ผูที่มีความรูความสามารถและมีความประพฤติดี จะเปนคนไทยหรือลีซูก็ตามเมื่ออยูประจําในบาน
ลีซูมักจะไดรับการยกยองเคารพนับถือ และเปนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของสภาผูเฒาผูแกดวย หาก
เขาไดประพฤติปฏิบัติตนจนเปนที่ยอมรับของชาวเขาเผาลีซู (สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม, 2545)
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ระบบการผลิตและเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของชาวเขาเผานี้ขึ้นอยูกับอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก มีการปลูกขาว
ขาวโพด ฝน พืชผักและการเลี้ยงสัตว นอกจากนี้ก็มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนเปนอาชีพรอง เชน
การทอผา การเย็บปกลายผา การทําเครื่องประดับดวยโลหะเงิน การตมสุรา มีอยูบางที่มีอาชีพ
รับจางเปนครั้งคราว ขาว ปลูกไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน บางหมูบานปลูกขาวไมไดผลดี ทาง
ราชการไดแกปญหารวมกับหนวยงานเอกชนโดยการจัดตั้งธนาคารขางตน ขาวโพดปลูกไวสําหรับ
เลี้ยงสัตว อาทิ หมู และไก ขณะเดียวกันไดพยายามหาพืชอยางอื่นที่เหมาะสมมาสงเสริมใหชาวเขา
ปลูกแทน บางแหงปลูกฝนไมไดเนื่องจากอากาศรอนเกินไป พืชผัก ปลูกไวในไรขาว ขาวโพด
และไรฝน โดยปลูกควบคูกันไปดวย พืชผักที่ปลูก เชน ฟก ถั่วชนิดตาง ๆ เผือก มัน ผักกาด ฯลฯ
ลีซูปลูกไวสําหรับใชบริโภคในครัวเรือนการเลี้ยงสัตว ลีซูมักจะเลี้ยงหมูและไก ไวใชในพิธีกรรม
บูชาผีและเปนอาหารเลี้ยง และเลี้ยงมาและฬอไวบรรทุกสิ่งของ บางครัวเรือนเลี้ยงวัวไวสําหรับขาย
เปนสินคาอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในบางหมูบาน เราจะพบเห็นผูหญิงลีซูบางคนทอผา เย็บปก
ลายผาสําหรับไวใชเอง และสําหรับขายเปนสินคา การทําเครื่องประดับโลหะเงิน การตีเหล็ก ทํา
ขึ้นไวใชเอง และบางคนมีฝมือดีก็รับจางยึดอาชีพดานนี้เปนประจําก็มี อยางไรก็ดี เศรษฐกิจของลีซู
ยังขึ้นอยูกับการเกษตร การปลูกขาว ขาวโพด และพืชผักชนิดตาง ๆ ซึ่งหนวยงานของรัฐและองคกร
เอกชนไดเขาไปสงเสริมแทนการปลูกฝน ไดแก พืชผักเมืองหนาว เชน ผักกาด กะหล่ําปลีสีมวง ถั่ว
แขก ถั่วลันเตา มันฝรั่ง มะเขือเทศ ทอ สาลี่ และมีบางแหงปลูกขาวบารเลยเพื่อสงขายใหบริษัท
พืชที่ลีซูหามาปลูกเองไดแกขิง ซึ่งบางปราคาดี บางปราคาก็ตกต่ํา(สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม,
2545)
2.2 ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
2.2.1 ประวัติและวิวัฒนาการ การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและผลกระทบตอ
รางกายโดยสังเขป
ประวัติและวิวัฒนาการ การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช สามารถแบงออกได 3
ระยะ ไดดังนี้ (สิริวัฒน วงษศิริ, 2521)
ระยะตน สารเคมีที่ถูกนํามาใชเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งเปนสารที่ไดจากธรรมชาติ
แบงออกได 2 พวกใหญๆ คือ
สารอนินทรียที่ใชฆาศัตรูพืช มีหลักฐานวาชาวจีนรูจักใชสารหนูเพื่อฆาแมลงมานาน
กวา สองพันป เนื่องจากสารอนินทรียเปนอันตรายตอศัตรูธรรมชาติ พืชและมนุษย
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ยาฆาศัตรูพืชที่สกัดจากพืช แมวาสารเคมีที่สกัดจากพืชมีอยูหลายชนิด แตสารดังกลาว
ก็ยังขาดขอมูลทางพิษวิทยาที่ละเอียดเพียงพอ ปจจุบันสารเคมีไดรับความสนใจและศึกษาคนควา
เพิ่มมากขึ้น แตก็มีขอดี คือมีพิษตอคนและสัตวเลี้ยงนอยมาก ขอเสีย สารเคมีเหลานี้หมดฤทธิ์เร็ว
ทําใหตองใชสารเคมีเหลานี้บอย จึงทําใหสิ้นเปลือง
ระยะที่ 2 เปนระยะที่มีการสังเคราะหสารอินทรียเพื่อใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
ซึ่งเริ่มตั้งแตระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน ในชวงนี้เปนชวงที่นิยมใชสารเคมี รวมทั้งของ
ไทยดวย เนื่องจากกลุมยาฆาศัตรูพืชมีประสิทธิภาพสูง และในปจจุบันสารเคมีดังกลาว มีจําหนาย
ตามทองตลาดมากมาย ซึ่งกอใหเกิดปญหามากมาย เนื่องจากสารเคมีที่สังเคราะหขึ้นนั้นมีพิษสูง
มากตอสิ่งมีชีวิต และสวนใหญตกคาง สะสม เพราะละลายไดดีในไขมัน นอกจากนั้นบางชนิดยัง
มีความคงทน สลายตัวไดยากในสิ่งแวดลอมอีกดวย
สารเคมีสังเคราะหกลุมออรกาโนคลอรีน ชนิดแรกที่สังเคราะหได คือ ดีดีที ซึ่งถูก
สังเคราะหในป 1874 แตไมไดมีการคนพบคุณสมบัติการเปนยาฆาแมลง จนกระทั่ง ค.ศ 1939 โดย
นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน คือ มูลเธอร ตอมาในป ค.ศ1940 จึงมีการสังเคราะหยาฆาแมลงกลุม
ไซโคไดอินส เชน อัลดริน ดีลดริน เปนตน
การใช ส ารเคมี สั ง เคราะห ก ลุ ม ออร ก าโนฟอสเฟต เริ่ ม จากการใช ก า ซพิ ษ ทํ า ลาย
ประสาท ในสงครามเคมีระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝายเยอรมัน เมื่อสงครามโลกยุติลง
ในป ค.ศ 1944 พาราไธออน จึงถูกนํามาใชเปนครั้งแรกเพื่อใชฆาแมลง และแพรหลายในเวลา
ตอมา
ตอมามีการใชในกลุมคารบาเมท แมวากลุมนี้จะมีการใชเปนยาฆาเชื้อรา และสารเคมี
กลุมออรกาโนคลอรีนไดรับความนิยมนอยลงในการทําการเกษตรกรรม การใชสารเคมีทั่วโลกมี
แนวโนมไปสูการใชสารเคมีสังเคราะหกลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต ซึ่งสลายตัวได
งายกวาในป ค.ศ.1969 ดร.ฮันส ไกซิน พบวามีสารเคมีสังเคราะหประมาณ 900 ชนิด ขึ้น
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกัน เพื่อใชปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งมีประมาณ 2,000 ชนิด
ระยะที่ 3 หลังจากมีการนําสารเคมีสังเคราะหมาใชเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืช ศัตรู
มนุษย และศัตรูสัตวกันอยางแพรหลายแลวประชาชนและรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกได
ตระหนักถึงปญหา ความเปนพิษ ตอสิ่งแวดลอม คน และสัตว ในระยะที่สามนี้จึงไดมีการนํา
สารเคมีอื่นๆซึ่งเรียกวายาฆาศัตรูพืชระยะที่สาม
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2.2.2 การไดรับสารพิษ
สามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ
1.ทางปาก อาจจะเขาปากโดยความประมาทเลินเลอ ไมระมัดระวังตัวหรือไมรูตัว เชน
สารเคมีกระเด็นเขาปากขณะทําการผสมสาร ใชมือที่เปอนสารพิษและไมไดลางมือหยิบอาหารเขา
ปาก สูบบุหรี่เช็ดริมฝปาก หรือกินผัก ผลไมที่มีสารพิษตกคางอยู หรืออาจจะตกคางอยู หรือ
อาจจะจงใจกินสารพิษบางชนิดเพื่อฆาตัวตาย ซึ่งสารเหลานี้เมื่อเขาสูรางกายทางปากแลวจะเขาสู
ทางเดินอาหารและดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตไปตามสวนตางๆของรางกาย
2.ทางจมูก โดยการสูดดมไอของสาร ผง หรือผงละอองของสารพิษ ปะปนเขาไปกับ
ลมหายใจ สารพิษบางชนิดจะมีฤทธิ์กัดกรอนทําใหเยื่อจมูกและหลอดอักเสบหรือซึมผานเนื้อเยื่อ
เขาสูกระแสโลหิต ทําใหโลหิตเปนพิษ
3.ทางผิวหนัง เกิดจากการสัมผัสหรือจับตองสารพิษ สารพิษบางชนิดสามารถซึมผาน
ใตผิวหนังและเขาไปทําปฏิกิริยาเปนพิษแกรางกาย ซึ่งการดูดซึมของสารพิษผานทางผิวหนังไดดี
เพียงใด ขึ้นกับปจจัยหลายปจจัย
2.2.3 ลักษณะของการเกิดพิษ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรไมเพียงแตสามารถทําอันตรายตอศัตรูพืช
เทานั้นแตยังทําอันตรายตอรางกายมนุษยและสัตวไดดวย โดยที่สารเคมีปองกันกํ าจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตรเหลานี้จะสามารถทําลาย อวัยวะที่สําคัญภายในรางกาย ไดแก ตับ ไต ปอดและ
หัวใจได นอกจากนี้ยังทําอันตรายตอระบบอวัยวะสืบพันธุ ระบบประสาทรวมถึงผิวหนังและ
ดวงตา ซึ่งขึ้นอยูกับวาสารเคมีนั้นเขาสูรางกายทางใดและเปนสารเคมีประเภทไหน สารเคมีที่มีพิษ
มากที่สุด อาจจะมี อัน ตรายตอร างกายนอยมากก็ได ถาหากผูใ ชมีสติ และปฏิบัติตามคํ าแนะนํา
วิธีการใชอยางถูกตองและสม่ําเสมอ โดยทั่วไปแบงการออกฤทธิ์ของสารเคมีตามบริเวณของ
รางกายไว 2 ประการ คือ
การออกฤทธิ์เฉพาะทาง หมายถึง การออกฤทธิ์ในตําแหนงบริเวณเนื้อเยื่อที่ไดรับการ
สัมผัสสารพิษ โดยตรงเปนผลทําใหเนื้อเยื่อถูกทําลายหรือเกิดอาการระคายเคือง ทําใหเกิดอาการ
แพ อาการช็อค แผลพุพอง ผิวหนังอักเสบ หรือเปนโรคมะเร็งได นอกจากนั้นยังทําใหเกิดอาการ
หายใจลําบาก อาเจียน ปวดทอง
การออกฤทธิ์ตอระบบ เมื่อสารพิษถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดจะถูกพาเขาสูเนื้อเยื่อใน
รางกายที่เปนแหลงที่สารสามารถไปสะสมได และทําใหเนื้อเยื่อเกิดความเสียหายโดยที่เราไม
สามารถมองเห็นได เชน เกิดความเสียหายที่ระบบประสาทสวนกลาง หัวใจ ตับ ไต กระดูก
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ระบบกลามเนื้อ ระบบสืบพันธุ และบริเวณอื่นๆ ซึ่งจะทําความเสียหายตอระบบ รางกายทั้งหมด
และเปนอันตรายทําใหเสียชีวิตได
สารเคมีมีหลายประเภท สามารถแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ตามผลที่มีตอรางกายของมนุษยดังนี้
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื มีหลายประเภท แตสามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆ ตาม
ผลหลักๆที่มีตอรางกายของมนุษย ไดดังนี้ (ศักดา ศรีนเิ วศน, 2546)
1.ออรกาโนฟอสเฟส พิษทีส่ ําคัญ คือ มีผลตอระบบประสาท ซึ่งสงผลในระยะยาวดวย
ตัวอยางชื่อทางการคาของสารเคมีเหลานี้คอื โครไธออน กูราซาน โครฟอส โฟลิดอล มาเลท เปนตน
2.คารบาเมท มีผลตอระบบประสาทระยะสั้น ตัวอยางชื่อการคาของสารเคมีเหลานี้ คือ
ฟูราดาน คารโบฟูราน ดาริน 85 เปนตน มีประโยชนในการกําจัดแมลงไดดี มีลกั ษณะแตกตางจาก
กลุมอื่นคือละลายน้ําไดดี สามารถซึมเขารากและเคลื่อนยายไปทัว่ ลําตนของพืช
3. ออรกาโนคลอรีน มีตอระบบประสาทสวนกลางในระยะยาว ตัวอยางชื่อทางการคา
ของสารเคมีเหลานี้คือไธโอดาน เอ็นโดซัลแฟน (ไกลโฟเซต) ซานแฟน คลอไดรท คลอแซท เอสพี
เปนตน มีลักษณะแตกตางจากกลุมอื่นคือละลายน้ําไดดี สามารถซึมเขารากและเคลื่อนยายไปทัว่ ลํา
ตนของพืช
4. ไพรีทรอยต สรางความระคายเคืองตอรางกายภายนอก ตัวอยางชือ่ ทางการคาของ
สารเคมีเหลานี้คอื สปรินแทค ซุปเปอรคลีน ไบทรอยด แอ็กแซ็พ เปนตน
5. ไธโอคารบาเมท สรางความระคายเคืองตอรางกายภายนอกเชน ตา ผิวหนัง ตัวอยาง
ชื่อทางการคาของสารเคมีเหลานี้คือ โมลิเนท โพรพานิล คาโรซินโมดาน ออแครมพลัส เปนตน
6. พาราควอท เปนสารกําจัดวัชพืช สรางความระคายเคืองตอผิวหนัง แตหากเขาสู
ระบบการไหลเวียนของโลหิต ผานทางผิวหนังหรือบาดแผล จะสงผลรุนแรงตอการทํางานของ
อวัยวะสําคัญภายในรางกายเชน ตับและไต ตัวอยางชื่อทางการคาของสารเคมีเหลานี้คือ กรัมม็อก
โซน รูตาโซนา ทานาโซน ไซมาโซนโอมาโซน ดาราโซน เคนโด เปนตน
2.2.4 ขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันศัตรูพชื
การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองนั้น ไดรับการศึกษาและสงเสริมให
เกษตรกรไดมกี ารใชสารเคมีมาโดยตลอด ในสวนนี้ผูศึกษาวิจยั จะนําเสนอหลักการที่ถูกเสนอใหใช
สารเคมีปองปนกําจัดศัตรูพชื ดังกลาวดังนี้
ขั้นตอนแรก : กอนการใชสารเคมี
เลือกใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมกับศัตรูพืช
โดยการศึกษาขอมูล
เบื้องตนเกีย่ วกับแมลงที่เปนศัตรูพืชกอน หรือมีการปรึกษาขอมูลขาวสารจากผูรู เชน เจาหนาที่ทาง
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การเกษตร นักวิชาการเกษตร เพื่อใหสามารถใชสารเคมีทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
เลือกสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่สามารถสลายตัวไดเร็วที่มีตามธรรมชาติหรือสกัดจากธรรมชาติ
เพื่อลดการตกคางในสิ่งแวดลอม และมีผลตอคนและสัตวเลือดอุนนอยที่สุด เชน ไมใชสาร ดีดีที
ขั้นตอนที่สอง : ขณะที่มีการใชสารเคมี
ปฏิบัติตามคําแนะนําการใชสารเคมีอยางเครงครัด
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื ใชอุปกรณปองกันการสัมผัสกับสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพทุกครั้ง
ในการใชสารเคมีไมควรผสมสารเคมี 2 ชนิดเขาดวยกัน และเกินอัตราที่กําหนดในการฉีดพนครั้ง
เดียว และไมฉดี พนในขณะทีอ่ ยูใตลมและในบริเวณที่มีผูพักอาศัย หรือสัตวเลี้ยงอยูเปนจํานวนมาก
และหลีกเลีย่ งการอยูในบริเวณที่มกี ารฉีดพนสารเคมีในชวง 1-3 วัน ไมรับประทานอาหารหรือ
พูดคุยขณะฉีดพนสารเคมี เมื่อสัมผัสถูกสารเคมีควรลางออกดวยน้ําสะอาดทันที ถามีอาการแพ
สารเคมี ควรหยุดการฉีดพน และออกจากบริเวณนั้นทันที หากมีสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชหก
เปอนพืช ใหใชดินหรือปูนขาวดูดซับแลวนําไปฝงดินทีอ่ ยูหางจากที่พกั อาศัย
ขั้นตอนที่สาม : หลังจากการใชสารเคมี
ทําความสะอาดรางกายทันทีหลังจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และมีการทํา
ความสะอาดเครื่องพนทุกครั้ง หลังการใชอุปกรณปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี และเสื้อผา
แยกตางหากจากการทําความสะอาดเสื้อผาโดยทั่วไป เก็บสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เหลือใหอยู
ในที่ปลอดภัย คือ อยูหางอาหาร แหลงน้ํา แหลงที่พักอาศัย สถานที่เลี้ยงสัตว และเด็ก มีการทําลาย
ภาชนะสารเคมีทุกครั้งที่ใชหมดแลวนําไปฝงดินลึกแลวกลบใหมิดชิด หามนํามาลางใชบรรจุอาหาร
ตอไป สารเคมีสวนที่เหลือเมื่อไมตองการใช ควรกําจัดโดยฝงหลุมลึกที่ปูรองกนหลุมดวยปูนขาว
และหางจากแหลงน้ํา ชุมชน ที่พักอาศัย มีการติดปายประกาศเตือนเขตพื้นที่ที่มกี ารใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศตรูพืช พรอมระบุวันทีใ่ ชสารเคมีเพื่อปองกันผูอื่นไดรับอันตรายจากบริเวณดังกลาว
ขอควรปฏิบตั ใิ นการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึง่ ประกอบดวยดังนี้
จากการศึกษาของประสาน
ตังสิกบุตร(2527)ไดแนะนําขอปฏิบตั ิในการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชไวดังนี้
1. กอนใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตองอานคําแนะนําวิธีการใชใหเขาใจ
2. เมื่อเปดขวดหรือถุงสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ใหเปดดวยความระมัดระวัง อยา
ใชมือดึง ฉีก กระชาก ถุงบรรจุสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช จะทําใหสารเคมีหกกระจาย ควรใช
มีดตัดเชือกที่ผกู ปากถุง
3. อยาหายใจเอาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื เขาไป อยาใหยาฆาแมลงถูกผิวหนัง
หรือเสื้อผา
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4. ถาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเปรอะเปอนรางกายหรือเสื้อผาที่สวมใส ตองรีบ
ชําระลางฟอกดวยสบูห ลายๆครั้งทันที
5. เลือกสถานที่ที่ผสมสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชใหหางไกลจากผูคนและสัตวเลี้ยง
ควรเลือกที่ใตลม เพื่อมิใหละองของสารเคมีปลิวเขาบานเรือน
6. ควรใชทัพพีดา มยาว ตักยาจากถุงใสเครื่องพน
7. เมื่อผสมหรือพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ฆาวัชพืช ควรสวมถุงมือยาง เสื้อ
หมวก และรองเทาคลุมรางกายใหมดิ ชิด
8. ถาใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษสูงและกลิ่นแรง ตองสวมหมวกหนากาก
ปองกันอันตราย
9. ระหวางผสมและพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไมควรสูบบุหรี่ และรับประทาน
อาหารใดๆ
10. อาหารทุกชนิดตองเอาออกไปใหพน บริเวณพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตอง
ยืนเหนือลมในขณะฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื เมื่อมิใหละอองของสารเคมีเขาสูรางกาย
11. ระวังอยาใหละอองสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ปลิวเขามาในบริเวณบานหรือตก
ลงในบอน้ํา
12. ผูไมมีหนาที่เกีย่ วของควรออกไปใหพนบริเวณที่มกี ารพนสารเคมีรวมทั้งสัตวเลี้ยง
ดวย
13. หลังการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ตองรับลางมือ แขนขา และรีบอาบน้ํา
ทําความสะอาดรางกายดวยสบูโดยเร็วที่สดุ กอนบริโภคอาหาร
14. บริเวณที่มกี ารพนสารเคมีควรมีปายบอกไววา พนยาอันตราย เพื่อใหผูอื่นทราบ
15. ถุงบรรจุสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ขวดหรือกระปองที่บรรจุสารเคมี เมื่อใช
หมดใหนําไปเผา หรือฝงดินใหลึก ในบริเวณทีไ่ มเปนอันตรายกับคนหรือสัตวเลี้ยงและบอน้ํา ไม
ควรไปใสน้ําดืม่ หรือของใชอื่น
16. สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื ทุกชนิดควรเก็บไวในภาชนะเดิม ถาถายใสภาชนะ
ใหมตองมีปายบอกใหชดั เจนวาเปนยาอันตราย
17. ควรเก็บสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไวในตูที่มิดชิด แลวใสกญ
ุ แจเพื่อปองกัน
อันตรายจากเด็ก หรือผูไมรูหนังสือ ถาเปนไปไดควรมีโรงเก็บตางหาก อยูนอกบานใสกุญแจ มีปาย
บอกวา เปนทีเ่ ก็บยาอันตรายหามผูไมมีกจิ หามเขาไป
18. เมื่อมีผูไดรับอันตรายจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชรีบสงไปรักษายังสถาน
บริการสาธารณสุขที่ใกลบานทันที
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19. อยาใชวัตถุมีพษิ มากกวาที่กําหนดไวในฉลาก
20. ขณะพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรพยายามพนใหถูกแมลงโดยตรงใหมาก
ที่สุด ไมควรพนยาไปในอากาศโดยไมถูกตัวแมลง
21. เกษตรกรอยาใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยไมจําเปน
การปองกันอันตรายจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดมีการรณรงคการปองกันใน
การใชสารเคมีตามคําแนะนําตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
การซื้อยาฆาแมลง เลือกซื้อสารเคมีที่มีฉลากถูกตองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
บนภาชนะบรรจุตองระบุขอความดังตอไปนี้
- เครื่องหมายแสดงคําเตือนในการใชและการระมัดระวังอันตราย ของวัตถุ
อันตราย เปนแถบสีฉลากหรือใบแทรก อยูดานลางตลอดความยาวของฉลาก
- ระบุ ชื่อสารเคมี ชื่อสามัญของสารออกฤทธิ์และชื่อการคา
- ระบุ ชื่อผูผลิตและแหลงผลิต
- ระบุ ปริมาณของสารออกฤทธิ์และสารอื่น ๆ ที่ใชผสม
- แสดงวันหมดอายุการใชงาน (ถามี) หรือวันผสม
- คําอธิบาย ประโยชน วิธีการใช วิธีการเก็บรักษา พรอมคําเตือน
- คําอธิบายอาการเกิดพิษ การแกพิษเบื้องตนและคําแนะนําสําหรับแพทย
- เลขทะเบียนวัตถุอันตราย
การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
- ใชสารเคมีเฉพาะกรณีที่จําเปนเทานั้น ควรเลือกใชใหเหมาะสมกับชนิด
ของศัตรู ไมควรใชเกินอัตราที่กําหนดหรือนอกเหนือคําแนะนําของเจาหนาที่ และไมควรผสม
สารเคมีตั้งแต 1 ชนิดขึ้นไปในการพนครั้งเดียว ยกเวนในกรณีที่แนะนําใหใช
- อานฉลากใหเขาใจถึงวิธีการใชโดยละเอียดกอนใชสารเคมี
- สวมเสื้อผา หมวก แวนตา ถุงมือและหนากากใหมิดชิด กอนการพนสาร
และขณะทําการพนสารเคมี เพื่อปองกันไมใหถูกผิวหนัง เขาตาหรือหายใจเขาไป อุปกรณปองกัน
เหลานี้เมื่อใชแลวจะตองทําความสะอาดทุกครั้ง
- ไมควรใชอุปกรณเครื่องพนที่ชํารุด หรือมีการรั่วไหลของสารเคมี ซึ่งอาจ
ทําใหเปยกเปอนผูใชได ควรตรวจสอบเครื่องพนกอนนําไปใชทุกครั้ง
- ระวังไมใหละอองสารเคมีปลิวเขาหาตัวและถูกคน สัตวเลี้ยง อาหาร น้ํา
ดื่ม ของผูที่อยูขางเคียง โดยสังเกตทิศทางลม กอนลงมือพนสารเคมี ในขณะที่พนสารเคมี ตองหัน
หัวฉีดไปทางใตลมทางเดียว และหยุดพนในขณะที่ลมเปลี่ยนทิศทาง
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หามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงานกับสารเคมี
- ในขณะปฏิบัติงานหากรางกายเปยกเปอนสารเคมี ตองรีบลางน้ําสบูให
สะอาด กอนที่สารจะซึมเขาสูรางกาย
- อาบน้ํา ฟอกสบู ภายหลังพนสารฆาแมลง เพื่อชําระลางสารเคมี ที่เปยก
เปอนรางกาย และเปลี่ยนเสื้อผาทุกครั้ง
- ทําความสะอาดเครื่องพนเมื่อเสร็จงานแลว ระวังอยาใหน้ําที่ใชลางไหล
ลงบอน้ํา ซึ่งจะเปนอันตรายตอปลา สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตลอดจนสัตวเลี้ยง
- ไมเขาไปในบริเวณที่พนสารเคมีภายใน 1-3 วัน โดยไมจําเปน
-ใชสารเคมีที่สลายตัวเร็วกับพืชอาหารที่ใกลเก็บเกี่ยว และไมเก็บเกี่ยวพืช
นั้นกอนที่สารเคมีจะสลายตัวหมด ระยะการสลายตัวขึ้นอยูกับชนิดสารเคมี ซึ่งระบุในฉลากของ
สารเคมีนั้นๆ
- เมื่อไดรับพิษจากสารเคมี ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเบื้องตนบนฉลากกอน
แลวรีบนําผูปวยสงแพทยที่ใกลที่สุด พรอมดวยภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชใหแพทยประกอบการ
รักษา
การขนยาย การเก็บรักษาและการทําลาย
- แยกการขนสงสารเคมีจากสิ่งของอยางอื่นโดยเฉพาะ คน สัตว และอาหาร
-ใหทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลวในหลุมที่ขุดเตรียมไวแลว
กลบดินใหมิดชิด หามนําภาชนะที่ใชแลวมาลางและนําไปบรรจุของอยางอื่นเปนอันขาด
- หามเผาพลาสติกหรือภาชนะบรรจุสารเคมี ฯ ชนิดที่มีความดันภายใน จะ
ทําใหเกิดการระเบิดได
- สารเคมีที่เหลือใชและจะไมใชตอไป จะตองนําไปใสในหลุมลึกๆ ที่มีปูน
ขาวของกนหลุม และอยูหางไกลจากแหลงน้ํา หามนําไปเทลงในแหลงน้ําทุกแหงเปนอันขาด
การทําความสะอาดตัวบุคคลหลังจากพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
การทําความสะอาดตัวบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งถาถูกสารเคมีหรือสารเคมีหกรด ไมวา
จะเปนตามตัว ผิวหนังหรือเสื้อผา จะตองทําโดยเร็วที่สุด ถาเปนสารเคมีพิษที่ รายแรง ความ
รวดเร็วจะมีความสําคัญมาก ตองทําความสะอาดใหเร็วที่สุด และอยางดีที่สุด ถาเสื้อผาเปอน
จะตองรีบถอดออกแลวชําระรางกายทันที ตัวทําความสะอาดที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งคือ แอลกอฮอล ถา
รางกายถูกสารเคมีเปนบางสวนหรือบางจุด เชน การถูกพาราไธออน บนผิวหนังนานไปแลวครึ่ง
ชั่วโมง ถาลางดวยน้ําสบู และถูรางกายสามารถจะเอาสารเคมีออกไดถึงรอยละ 80 ถาถูกสารเคมี
แลวทิ้งไวนานถึง 5 ชั่วโมง ไมวาจะลางดวยสบูและน้ําอยางไร จะมีสารเคมีเหลือติดอยูรอยละ 40
-
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และถาตามดวยแอลกอฮอลก็จะยังมีสารเคมีตกคางอยูอยางต่ํา รอยละ 10 ความรวดเร็วในการทํา
ความสะอาดจึงนับวามีความสําคัญมาก
อุปกรณตาง ๆ สําหรับปองกันสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ในสภาวะอากาศเมืองรอน เชน ประเทศไทย เกษตรกรหรือผูพนสารปองกันกําจั ด
ศัตรูพืชทั่วๆ ไป มักจะไมนิยมสวมชุดปองกันสารพิษ ทั้งนี้เพราะอากาศรอน อึดอัด และเหนื่อยงาย
เปนตนอยางไรก็ดี ผูพนสารจําเปนตองสวมชุดปองกันสารพิษตามความจําเปนตองสวมชุดปองกัน
สารพิษตามความจําเปนของงานที่ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ (ยรรยง นาคมา, 2545 : 32-35)
- ชุดเสื้อหรือกางเกงติดกันหรือที่เรียกวา “ชุดหมี” ชุดดังกลาวนี้มีทั้งคุณภาพดี ราคา
แพง และราคาถูก อาจจะทําจากผาฝาย ซึ่งสวมใสไดดีในสภาพอากาศรอน ทนทาน และหาไดงาย
ปจจุบันนี้สมาคมอารักขาพืชไทยรวมกับ Grouperment International des Associations National de
Fabricants de Produits Agrocluimiques (GIFAR) และกรมวิชาการเกษตร ไดศึกษาและตัดชุดสวม
ใสลดอันตรายที่อาจจะไดรับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในขณะทําการพนสาร โดยทําจากโพลิเอทธี
ลีน น้ําหนักเบา สะดวก มีทั้งชิ้นเดียวคลุมตลอดตั้งแตศีรษะจรดเทา และแบบเสื้อกับกางเกงแยกกัน
ซึ่งสามารถเลือกใชเฉพาะเสื้อหรือกางเกงอยางใดอยางหนึ่ง ใหเหมาะกับสภาพของเปาหมายที่จะ
พนไดแตมีความทนทานนอย อายุการใชงานประมาณ 15 -20 ครั้ง
- ถุงมือ ถุงมือที่มีจําหนายตามทองตลาดมีหลายชนิด และหลายรูปแบบ ถุงมือที่ดี
จะตองสะดวกปองกันตัวทําละลายที่ผสมในสารปองกันกําจัดศัตรูพืช แตมีราคาแพง ถุงมือราคาถูก
ที่จําหนายในทองตลาดสวนมากจะไมทนตอสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชนิดเขมขน ถุงมือที่ทําจาก
วัสดุชนิดพลาสติกผสมยาง จะปองกันสารกําจัดศัตรูพืชไดหลายชนิด กอนใชถุงมือทุกครั้งควร
ตรวจสอบอยางละเอียดวามีการชํารุดหรือไม โดยเฉพาะตามซอกนิ้วมือ และทําความสะอาดถุงมือ
ทั้งภายนอกและภายใน ตากใหแหง แลวใชแปงโรยภายใน ทําใหงายในการสวมใสในครั้งตอไป
- รองเทาหุมขอ หรือที่รูกันทั่ว ๆ ไป คือ รองเทาบูท มีจําหนายหลายชนิด และหลาย
รูปแบบเชนกัน การใชงานควรเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานพน
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชในนาขาว ควรเลือกใชรองเทาบูทที่มีความสูงปดถึงครึ่งนอง กระชับ และ
ไมมีซับใน มีความสะดวกในการเดินในสภาพนาขาว เมื่อใชตองสวมใหกางเกงคลุมไวภายนอก
เพื่อปองกันไมใหสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไหลซึมลงภายในเทา และสัมผัสกับรางกายไดตองลาง
และทําความสะอาดทุกครั้งหลังเลิกงาน และควรตรวจสอบสภาพอยางสม่ําเสมอ หากชํารุดควร
เปลี่ยนคูใหมทันที
- เครื่องกรองไอพิษ (หนากาก) มีความจําเปนตองสวมเพื่อปองกันไอระเหยจากสาร
ป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช หรื อ ละอองสารขนาดเล็ ก อาจปลิ ว เข า จมู ก ทํ า ลายปอดได โดยทั่ ว ๆ ไป
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เกษตรกรมักจะไมใช เพราะรูสึกอึดอัดหายใจไมสะดวก บางคนใชผาหนาชุบน้ําแลวพันปดปากและ
จมูก การปฏิบัติดังกลาวนี้ชวยลดอันตรายจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดในระดับหนึ่ง ซึ่งดีกวาไม
หาทางปองกันเสียเลย ปจจุบันมีจําหนายหลายรูปแบบ มีทั้งคุณภาพดีราคาแพง จนถึงราคาถูกแต
ปองกันไมดีนัก ขึ้นอยูกับชนิดและสภาพงานที่จําเปนตองใช
- กระบังหนา กระบังหนาจะเปนแผนที่มองผานไดชัดเจน ใชปองกันดวงตาและใบหนา
สวมใสสะดวกสบาย สําหรับปองกันละอองสารและฝุนที่จะทําใหระคายเคืองตา
- ผากันเปอน ผากันเปอนโดยทั่วไปจะใชในขณะผสมหรือถายเทสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชลงในภาชนะอื่น หรือใชขณะที่ลางทําความสะอาด ผากันเปอนทําดวยพลาสติกยางหรือโพลี
เอทธีลีน การปองกันไมใหสัมผัสกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรออกแบบใหปดดานหนาตั้งแต
คอลงไปถึงหัวเขา
2.3 ผลกระทบของการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งประกอบดวย ดังนี้
1. ผลกระทบตอระบบนิเวศน สารเคมีที่ใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชไดมีสวนทํา
ใหระบบนิเวศนสูญเสียไป เนื่องจากสารพิษตกคางและสะสมในระบบนิเวศน เชน ทําใหน้ําเนา
เสีย ดินใชประโยชนไดนอยลงและสิ่งมีชีวิตตางๆรวมทั้งตัวมนุษยเองก็ไดรับสารพิษนั้นไปดวย
และเปนอันตรายในที่สุด
2. ผลกระทบตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เมื่อมีการใชสารเคมีก็ยอมมีการตกคางของ
สารพิษอยูบนพืชผล หรือฟุงกระจายไปตามลม มนุษย และสิ่งมีชีวิตตางๆก็จะไดรับสารพิษนั้นดวย
เชนกัน ซึ่งจะไปสะสมอยูตามรางกาย เชนในไขมัน ตับ ไต และสมอง เปน ตน และกอใหเกิด
อันตรายไดในที่สุด
3. ผลกระทบตอแมลงศัตรูทางธรรมชาติ โดยปกติแลวในธรรมชาติจะมีแมลงศัตรูทาง
ธรรมชาติ เชน มวน เพลี้ย ตั๊กแตนตําขาว แมลงปอ คอยทําหนาที่ควบคุมแมลงที่เปนศัตรูพืชไมให
เกิดการระบาดทําความเสียหายใหกับพืชผลอยูแลว แตเมื่อฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชลง
ไป ทําใหแมลงศัตรูทางธรรมชาติถูกทําลายลงไปดวย ซึ่งก็ไดสงผลใหเกิดการระบาดของศัตรูพืช
เพิ่มมากขึ้นดวย
4. ผลกระทบตอสัตวและสัตวปา ผลกระทบจะเกิดขึ้นในทํานองเดียวกันกับผลกระทบ
ตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คือ สารเคมีจะฟุงกระจาย หรือสะสมและตกคางอยูในหวงโซอาหาร
นอกจากนี้สัตวเหลานั้นก็ยังจะไดรับสารพิษสะสมไวตามรางกาย ซึ่งอาจเปนอันตรายไดในที่สุด
เชน สารเคมีมีสวนทําใหเปลือกไขของนกบางลง ซึ่งสงผลใหนกตางๆสูญพันธุได เปนตน
5. ผลกระทบตอสุขภาพจากพิษของสารเคมี ทําใหอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการ
ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช มีดังตอไปนี้
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การไดรับสารพิษสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ
1.ทางปาก อาจจะเขาปากโดยความประมาทเลินเลอ ไมระมัดระวังตัวหรือไมรูตัว เชน
สารเคมีกระเด็นเขาปากขณะทําการผสมสาร ใชมือที่เปอนสารพิษและไมไดลางมือหยิบอาหารเขา
ปาก สูบบุหรี่เช็ดริมฝปาก หรือกินผัก ผลไมที่มีสารพิษตกคางอยู หรืออาจจะตกคางอยู หรืออาจจะ
จงใจกินสารพิษบางชนิดเพื่อฆาตัวตาย ซึ่งสารเหลานี้เมื่อเขาสูรางกายทางปากแลวจะเขาสูทางเดิน
อาหารและดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตไปตามสวนตางๆของรางกาย
2.ทางจมูก โดยการสูดดมไอของสาร ผง หรือผงละอองของสารพิษ ปะปนเขาไปกับลม
หายใจ สารพิษบางชนิดจะมีฤทธิ์กัดกรอนทําใหเยื่อจมูกและหลอดอักเสบหรือซึมผานเนื้อเยื่อเขาสู
กระแสโลหิต ทําใหโลหิตเปนพิษ
3.ทางผิวหนัง เกิดจากการสัมผัสหรือจับตองสารพิษ สารพิษบางชนิดสามารถซึมผาน
ใตผิวหนังและเขาไปทําปฏิกริ ิยาเปนพิษแกรางกาย ซึ่งการดูดซึมของสารพิษผานทางผิวหนังไดดี
เพียงใด ขึ้นกับปจจัยหลายปจจัย
ลักษณะของการเกิดพิษ
สารเคมีปราบศัตรูพืชทางการเกษตรไมเพียงแตสามารถทําอันตรายตอศัตรูพืชเทานั้นแต
ยังทําอันตรายตอรางกายมนุษยและสัตวไดดวย โดยที่สารเคมีปราบศัตรูพืชทางการเกษตรเหลานีจ้ ะ
สามารถทําลายอวัยวะที่สําคัญภายในรางกายไดแก ตับ ไต ปอดและหัวใจไดนอกจากนีย้ ังทํา
อันตรายตอระบบอวัยวะสืบพันธุ ระบบประสาทรวมถึงผิวหนังและดวงตา ซึ่งขึ้นอยูกับวาสารเคมี
นั้นเขาสูรางกายทางใดและเปนสารเคมีประเภทไหน สารเคมีที่มีพิษมากที่สุดอาจจะมีอันตรายตอ
รางกายนอยมากก็ได ถาหากผูใชมีสติและปฏิบัติตามคําแนะนําวิธกี ารใชอยางถูกตองและสม่ําเสมอ
โดยทั่วไปแบงการออกฤทธิ์ของสารเคมีตามบริเวณของรางกายไว 2 ประการ คือ
การออกฤทธิ์เฉพาะทาง หมายถึง การออกฤทธิ์ในตําแหนงบริเวณเนื้อเยื่อที่ไดรับการ
สัมผัสสารพิษ โดยตรงเปนผลทําใหเนื้อเยือ่ ถูกทําลายหรือเกิดอาการระคายเคือง ทําใหเกิดอาการ
แพ อาการช็อค แผลพุพอง ผิวหนังอักเสบ หรือเปนโรคมะเร็งได นอกจากนัน้ ยังทําใหเกิดอาการ
หายใจลําบาก อาเจียน ปวดทอง
การออกฤทธิ์ตอระบบ เมื่อสารพิษถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดจะถูกพาเขาสูเนื้อเยื่อใน
รางกายที่เปนแหลงที่สารสามารถไปสะสมได
และทําใหเนื้อเยือ่ เกิดความเสียหายโดยที่เราไม
สามารถมองเห็นได เชน เกิดความเสียหายที่ระบบประสาทสวนกลาง หัวใจ ตับ ไต กระดูก ระบบ
กลามเนื้อ ระบบสืบพันธุ และบริเวณอืน่ ๆ ซึ่งจะทําความเสียหายตอระบบ รางกายทั้งหมดและเปน
อันตรายทําใหเสียชีวิตได
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
องคประกอบของพฤติกรรม
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) กลาววาพฤติกรรม หมายถึง การกระทําของมนุษยทั้งดาน
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยรูสํานึก หรือวาไมรูสํานึก ทั้งที่สังเกตได และไมอาจ
สังเกตได
วัฒนา จันทรเสน (2540) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวาหมายถึง สิ่งที่บุคคลกระที่
แสดงออกตอบสนอง หรือไดตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณใดสภาพการณหนึ่ง ที่
สังเกตเห็นได ไดยินได อีกทั้งวัดไดดวยเครื่องมือที่เปนวัตถุนิสัย ไมวาการแสดงออกนั้นจะเกิดขึ้น
ภายในหรือภายนอกรางกาย
ดังนั้นพฤติกรรมเปนการกระทําที่มีความพรอมในการเลือกปฏิบัติอยางมีเหตุผล รู
ขั้นตอนที่ตองการ และสิ่งที่เหมาะสมจะทําตอไปดวยความมั่นใจจากการเรียนรู ที่มีเปาหมายใน
การปฏิบัติใดๆ การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมี 3 ขั้นตอน คือ กอนการใช
ระหวางการใช หลังการใช
สุภัททา บิณฑะแพทย (2534) ใหความหมายของพฤติกรรม หมายถึง การกระทําและ
การแสดงออกตางๆของสิ่งมีชีวิตซึ่งพฤติกรรมตองมีสาเหตุและที่มา สาเหตุเดียวกันอาจกอใหเกิด
พฤติ ก รรมที่ แ ตกต า งกั น ในขณะที่ พ ฤติ ก รรมเดี ย วกั น อาจมาจากสาเหตุ ที่ แ ตกต า งกั น และ
พฤติกรรมสามารถพิจารณาไดเปนประเภทตางๆดังนี้
1. พิจารณาจากพฤติกรรมที่ปรากฏ ไดแก พฤติกรรมภายนอก คือ พฤติกรรมที่
สามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน และพฤติกรรมภายในคือพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน
2. พิจารณาจากแหลงกําเนิดของพฤติกรรม ไดแก พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในอินทรีย
เมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยสิ่งแวดลอมเปนตัวกระตุน
3. พิจ ารณาจากภาวะทางจิ ตของบุคคล ได แ ก พฤติกรรมที่ ก ระทํา โดยรูตัว และ
พฤติกรรมที่กระทําโดยไมรูตัว
4. พิจารณาจากการกระทําของอินทรีย ไดแก พฤติกรรมทางกาย พฤติกรรมทางจิต
สิ่งที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษย
พฤติกรรมตางๆของมนุษยที่แสดงออกตอสิ่งแวดลอมแตกตางกันจะตองมีสิ่งที่เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมตัวเหลานั้น การเขาใจถึงสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมจะทําใหเขาใจพฤติกรรม
มนุษยไดดีขึ้น สิ่งที่กําหนดพฤติกรรมมนุษยมีหลายอยางซึ่งอาจแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ลักษณะนิสัยสวนตัว ไดแก
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ความเชื่อ การที่บุคคลนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแงของขอเท็จจริง คิดวาเปนความจริง
ทั้งที่สิ่งนั้นอาจถูกตองหรือไมถูกตองตามความเปนจริงก็ได ความเชื่ออาจไดมาจากการบอกเลา
การอาน การคิดขึ้นมาเอง
- คานิยม หมายถึง สิ่งที่คนนิยมยึดถือประจําใจในการเลือก
- เจตคติ คือ ความรูสึกนึกคิดของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเปนแนวโนมหรือขึ้น
เตรียมพรอมของพฤติกรรม
- บุคลิกภาพ เปนสิ่งกําหนดวาบุคคลหนึ่งจะทําอะไร ถาเขาอยูในสถานการณหนึ่งเปน
สิ่งที่บอกวาบุคลิกภาพจะปฏิบัติอยางไรในสถานการณนั้นๆ
2. สิ่งที่ไมเกี่ยวกับนิสัยของมนุษย ไดแก
- สิ่งกระตุนพฤติกรรม และความเขมขนของสิ่งกระตุนพฤติกรรม
- สถานการณ หมายถึง สิ่งแวดลอมทั้งที่เปนบุคคลและไมใชบุคคลซึ่งอยูในสภาวะที่
บุคคลกําลังจะมีพฤติกรรม
การประเมินพฤติกรรม
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2543) ไดแบงวิธีการประเมินพฤติกรรม 2 แบบ คือ
1.วิธีการประเมินโดยตรง เปนวิธีที่นิยมกันมากที่สุดซึ่งสมารถบอกถึงลักษณะของ
พฤติกรรม โดยไมตองผานกระบวนการวิธีตีความหมาย มีอยูดวยกัน 4 วิธีดังนี้
- วิธีการสังเกตพฤติกรรม เปนวิธีที่งายและสะดวก และยอมรับกันมาก
- วิธีสังเกตและบันทึกพฤติกรรม เปนวิธีที่มีการบันทึกรวมดวยอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง
- วิธีการวัดผลที่เกิดขึ้นของพฤติกรรม เปนการนําผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคล
มาบันทึกรวมกัน
- การวัดทางสรีระ เปนการวัดที่มีวัตถุประสงค เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสรีระ ของ
บุคคลที่เผชิญตอสิ่งเรา
2.วิธีการประเมินโดยทางออม เปนการประเมินที่นิยมใชกันมากที่สุดมีอยูดวยกัน 3 วิธี
คือ
- การสัมภาษณ จัดวาเปนวิธีประเมินทางออมที่มีความสําคัญอยางมากตอการประเมิน
พฤติกรรม เพราะจะไดขอมูลเบื้องตนที่สามารถกําหนดพฤติกรรมได
- การรวบรวมขอมูลจากบุคคลอื่น สวนใหญเปนการสอบถามหรือตั้งคําถาม จากผูที่
ไดรับการปรับพฤติกรรมโดยตรง
-
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การรายงานตนเอง เปนการใหบุคคลแสดงออกโดยการายงานความรูสึกของตนเอง
สวนใหญมักจะใชการทดสอบทางจิตวิทยา
2.5 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผูศึกษาไดมี
การทบทวนเอกสาร ซึ่งประกอบดวยดังนี้
1. ความรู พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
2. ผลจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
มีการศึกษาวิจัย ดานแหลงที่มาของขอมูลและคําแนะนําในการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช พบวา เกษตรกรมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมากนอยเปนไปตามตัวแทนจําหนาย
และเพื่อนบาน เกษตรกรมักซื้อสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนําของคนขายยา และ
เพื่อนบาน ถาเพื่อนบานใชกันมากก็จะใชตามและพบวา การปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมักเปนไปตามอิทธิพลของปจจัยทางวัฒนธรรมและสังคม มากกวา
ปจจัยอื่นๆ เกษตรกรสวนใหญจะมีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตอง
(วิศิษฐ วัชรเทวินทรกุล, 2523 ศิริวิไล แสงจันทรโอภาส, 2527 วาทิต บัวแสง, 2531 ) พฤติกรรม
ดังกลาว ไดแก มีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มากเกินไป ใชผิดวัตถุประสงค
ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการ ไมปฏิบัติตามฉลากที่ติดอยูขางภาชนะบรรจุสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช และประชาชนไมคอยไดรับขอมูลขาวสารจากการเผยแพรประชาสัมพันธ
ความรูเกี่ยวกับพิษภัย อันตรายของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ตลอดจนการแนะนําการใชที่ถูก
วิธี เชน การเก็บรักษาสารเคมี การทําลายภาชนะบรรจุสารเคมี ในขณะเดียวกันเกษตรกรมักจะใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมารที่มากกวาที่ระบุไวในฉลาก ไมสวมใสสิ่งปองกันตัวให
มิดชิดเมื่อฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เมื่อหัวฉีดอุดตันแกไขไมถูกตอง ภาชนะที่บรรจุ
สารเคมีหมดแลวไมเผาหรือฝงดิน และมักเก็บผลผลิตไปขายกอนกําหนดเวลาที่สารเคมีจะสลายตัว
(วิเชียร ณัฐวัฒนานนท และมัณฑนา อนุตระกูล, 2526 รุจ ศิริสัญลักษณ, 2526 อัญชลี พรมลอย,
2526 ศิมาลักษณ ดิถีสวัสดิ์เวทย, 2534 รติกร ณ ลําปาง, 2543 )
จากการศึกษาเรื่องทัศนคติของเกษตรกร มีการศึกษา พบวา เกษตรกรบางกลุมยังมี
ทั ศ นคติต อผลกระทบต อ การใช ส ารเคมีป อ งกั น กําจั ด ศัต รูพื ช ที่ไ ม ถูก ตอง เกษตรกรที่ มี ค วาม
แตกตางกันในระดับการศึกษา ขนาดพื้นที่ ชนิดของพืชที่ปลูก มูลคาสารเคมีที่เกษตรกรใชและ
ชนิดของสารเคมี ปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรใชจะทําใหเกษตรกรมีทัศนคติที่แตกตางกัน
นอกจากนี้ยังพบสารเคมีที่ใช และชวงเวลาที่ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธ
-
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ในเชิงบวกกับเจตคติที่เกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และปจจัยดานอายุ ระดับ
การศึกษา รายไดตอป โดยสวนรวมแลวมีผลตอเจตคติเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทัศนคติของเกษตรกรมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวของเกษตรกร (ชูพร เครือตราชู, 2528 อุกฤษ
พัชราภา, 2531 กลิ่นจันทร เขียวเจริญ, 2533 )
จากงานวิจัยดังกลาวเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่คอนขางถูกตองและพฤติกรรมในการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรจากการศึกษา พบวา ผลการศึกษาตางยืนยันไปในทาง
ทิศทางเดียวกันวา เกษตรกรสวนมากใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชประเภทสารระงับการลอก
คราบ และออรกาโนฟอสเฟตตามคําแนะนําของพนักงานจากบริษัทจําหนายสารเคมี โดยปฏิบัติใน
การพิจารณาเลือกใชยาตามความเหมาะสมกับแมลงที่จะกําจัด เลือกซื้อสารเคมีที่ไมเสื่อมคุณภาพ
อานฉลากกอนใชสารเคมี ผสมสารเคมีในความเขมขนเทากับฉลากกําหนด โดยมีระยะฉีดพน
สารเคมีในชวงเชา และเย็นซึ่งยืนอยูเหนือลม และไมสูบบุหรี่ขณะฉีดพน ความถี่ในการฉีดพน 12 ครั้งตอสัปดาห และเวนระยะเวลากอนเก็บพืชผลหลังการฉีดพน ครั้งสุดทายมากกวา 7 วันถามี
ปญหาแมลงศัตรูพืชดื้อสารเคมีจะเปลี่ยนสารเคมีชนิดใหมที่มีประสิทธิภาพที่ดีกวา การเก็บสารเคมี
ในที่ปลอดภัยหางไกลจากเด็กและสัตวเลี้ยง การปองกันอันตรายหลังการฉีดพนสารเคมี มีการซัก
เสื้อผา และอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด เกษตรกรในอีกกลุมหนึ่งพบวา เกษตรกรจะเลือกใช
ชนิดของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไดเหมาะสมกับแมลงที่ระบาด อานฉลากกอนใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช ผสมสารเคมีอยางถูกวิธี การฉีดพนสารเคมีดูทิศทางลม ไมสูบบุหรี่ขณะทํา
การฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช เลือกเวลาฉีดพนสารเคมีไดเหมาะสม แกไขไดถูกตองเมื่อ
สารเคมีถูกรางกายและเสื้อผา รวมทั้งเก็บสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไวในที่ปลอดภัย เปนตน
(รุจ ศิริสัญลักษณ, 2526 อัญชลี พรมลอย, 2526 ประพนธ ไทยวานิช, 2530 พรนิภา ศรีสุวัฒนา
สกุล, 2531 วาทิต บัวแสง, 2531 ศิมาลักษณ ดิถีสวัสดิ์เวทย, 2534 สมชาย นาถะพินธุ และคณะ,
2535 จันทรทิพย ธํารงศรีสกุล และคณะ, 2538 )
นอกจากนี้ ความตระหนักเกี่ยวกับความเปนพิษของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรและผลกระทบ ผลการศึกษา (ประทีป ตระกูลสา, 2540 และดนัย เคหัง, 2542) พบวา
เกษตรกรมี ค วามตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ความเป น พิ ษ ของสารเคมี ป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ทั้ ง ต อ ตั ว
เกษตรกรเอง และตอสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง ขนาดของพื้นที่ปลูกพืชมีความสัมพันธกับ
ความตระหนักเกี่ยวกับความเปนพิษของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และความตระหนักเกี่ยวกับ
ความเปนพิษของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตอตัวเกษตรกรเอง มีความสัมพันธปานกลางเชิง
บวกกั บ ความตระหนั ก เกี่ ย วกับ ความเป น พิ ษ ของสารเคมีปอ งกัน กํา จั ด ศั ตรูพื ชต อสิ่ ง แวดล อ ม
สําหรับผลกระทบตอการใชสารเคมีตอสุขภาพของเกษตรกรสวนใหญ พบภายหลังการใชสารเคมี
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ปองกันกําจัดศัตรูพืชระยะสั้น ไดแก วิงเวียนศีรษะ แนนหนาอก หายใจไมสะดวก อาเจียน เปน
ตน (ประทีป ตระกูลสา, 2540 และดนัย เคหัง, 2542) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาความตระหนัก
เกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีปราบศัตรูของเกษตรกรสมาชิกผูปลูกหอมหัวใหญสันปาตอง กิ่งอําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีปราบ
ศัตรูพืชทั้งตอตัวเองและสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง การเปดรับสื่อบุคคล การเปดรับสื่อมวลชน
ความรูเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีปราบศัตรูพืช และความสัมพันธกับสังคมภายนอกมีความสัมพันธกับ
ความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีปราบศัตรูพืชในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 (ดรุพัน แสนศิริพันธ, 2537)
ผลจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ในขณะเดียวกัน มีการศึกษาเกี่ยวกับผลจากการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ตอ
สุขภาพอนามัยของเกษตรกรมีการศึกษาดังนี้ การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกับปริมาณสารเคมีในเลือดของเกษตรกร เทียน
ชัย ธงสันธุศักดิ์, 2519 วาสนา นาคนอย, 2541 ตางสรุปตรงกันวา เกษตรกรกลุมที่ฉีดพนสารเคมี
ดวยตนเองและไมไดฉีดพนสารเคมีดวยตนเอง มีระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชมาก เกษตรกรที่ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชดวยตนเองมีปริมาณ
สารเคมีในเลือดอยูในระดับเสี่ยง และเกษตรกรที่ไมไดฉีดพนสารเคมีดวยตนเองมีปริมารสารเคมี
ในเลือดในปริมาณที่ไมปลอดภัย สวนคาสหสัมพันธระหวางคะแนนความรู ความเขาใจของ
เกษตรกรที่ฉีดพนสารเคมีดวยตนเอง และไมเคยฉีดพนสารเคมีดวยตนเองกับปริมาณสารเคมีใน
เลือดไมมีความสัมพันธกันทั้งสองกลุม การศึกษาของ ( ตุหิน ไตรทิพย, 2539 ) เรื่องความสัมพันธ
ระหวางระดับโคลินเอสเตอเรสกับการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
หมูบานทาแก ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ พบวาการตรวจหาระดับโคลินเอสเตอ
เรสโดยใชกระดาษทดสอบพิเศษในเลือดของเกษตรกรอยูในระดับที่มีความเสี่ยง และไมปลอดภัย
ถึงรอยละ 36.5 และพบวาการปฏิบัติตัวของเกษตรกรในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไมมี
ความสัมพันธกับระดับโคลินเอสเตอเรส ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (นงเยาว อุดมวงศ และ
คณะ, 2543) แตมีความขัดแยงกับการศึกษาของ (บุญตา กลิ่นมณี, 2540) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางความรู และพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลินเอสเตอ
เรสในเลือดเกษตรกรหมูบานทาแลง ตําบลทาแลง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี พบวาพฤติกรรม
การใชสารเคมีของเกษตรกรมีความสัมพันธกับระดับโคลินเอสเตอเรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยที่กลุมที่มีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชถูกตองจะมีระดับโคลินเอสเตอเรสอยู
ในระดับปลอดภัยมากกวากลุมผูที่มีพฤติกรรมในการใชสารเคมีไมถูกตอง
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สวนผลกระทบของการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูไดมีการศึกษาในตางประเทศ ซึ่งมี
การศึกษาดังนี้
Ferentzel-Beyme and Helmert (2000) ไดรายงานการศึกษาปจจัยเสี่ยงของการเกิด
โรคมะเร็งตอมไทรอยดชนิด carcinomas และชนิด adenomas ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใตของ
สมาพันธรัฐเยอรมันเปนพื้นที่ขาดไอโอดีน การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบ Case – control พบวา
ผูที่บริโภคมะเขือเทศเปนประจํามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคมะเร็งตอมไทรอยด ซึ่งการศึกษานี้
สันนิษฐานวาเกิดจากการสัมผัสสารเคมีที่มาจากการการบริโภคมะเขือเทศนําเขาที่ปลูกนอกฤดูกาล
และมีการใชสารเคมีทางการเกษตรไมถูกตอง สารเคมีเหลานี้อาจเปนตัวสงเสริมการเกิดโรคมะเร็ง
โดยเฉพาะในรายที่มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อทางการเกิดโรคมะเร็งอยูแลว
Kamel และคณะ (2000) รายงานการศึกษาแบบตัดขวางโดยการตอบแบบสอบถาม
กลุมผูประกอบอาชีพพนสารเคมี จํานวน 154 คน และกลุมควบคุม 17,804 คนในมลรัฐไอโอวา
และนอทรแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางป 1994 – 1996 พบวา มีเลนสจอตาเสื่อมใน
ผูที่ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ประเภทสารกําจัดเชื้อรา มีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีความ
เสี่ยง 1.8 เทา (95 % CI ), 1.3, 2.6) แตพบวาการฉีดพนสารเคมีกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบา
เมต ซึ่งเปนกลุมสารเคมีที่ใชเปนสวนใหญมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผูวิจัย
สรุปวาการสัมผัสสารเคมีกําจัดเชื้อราและแมลงอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลนสจอตาเสื่อม
Das et.al. (2001) ไดรายงานการศึกษาในเกษตรกรตางดาวในมลรัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา การเจ็บปวยที่เกี่ยวของ กับการสัมผัสสารเคมีปราบสัตรูพืชและพบ
โรคผิวหนังมากที่สุด สวนการแสวงหาการรักษาของแรงงานเหลานี้มีนอย ผูวิจัยยังไดเสนอแนะวา
ควรมีการใชสารเคมีที่มีพิษนอย มีการปองกันที่ดี และควรมีการปรับปรุงเจาหนาที่สาธารณสุข
ดานการรักษาใหกับเกษตรกรตางดาวเหลานี้ใหดีขึ้น
Garry และคณะ (2003) ทําการศึกษาในผูที่ฉีดสารเคมีปราบศัตรูพืชจํานวน 144 คน
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม 49 คน ในหุบเขาแมน้ําแดง (Red River Vallel) มลรัฐมินเนโซตา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับชนิดสารเคมีที่ใช ขนาด วันที่และวิธีฉีดพน
เจาะเลือดตรวจระดับฮอรโมน 2 ครั้ง คือในฤดูและฤดูใบไมรวง พบวาในกลุมที่ฉีดพนสารเคมี มี
ระดับการเพิ่มของฮอรโมนเทสโทสเตอโรน ในฤดูใบไมรวงมากกวาในฤดูรอนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และพบวาฮอรโมนที่กระตุนรังไขคือ Follicle – stimulating hormone (FSH) และ
Luteinizing hormore (LH) มีระดับเพิ่มขึ้นในฤดูใบไมรวงดวย นอกจากนี้ยังพบวา ผูที่มีประวัติ
การสัมผัสสารกําจัดเชื้อรามีความสัมพันธกับการเพิ่มของการเกิดทารกเพศหญิงดวย นอกจากนี้ยัง
พบวา Thyroid- stimulating hormone (TSH) มีระดับลดลงในฤดูใบไมรวง ซึ่งปรากกฎการณนี้ไม
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พบในกลุมควบคุมแตอยางใด จากการศึกษานี้สรุปวา นอกจากประวัติการสัมผัสสารเคมีปราบ
ศัตรูพืชแลว ยังมีปจจัยอื่นเชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางบุคคล ที่มีผลตอระดับการ
เปลี่ยนแปลงของฮอรโมน

