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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร
เพาะปลูก  และความสัมพันธระหวางระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช             
กับสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูก โดยศึกษาในเกษตรกรกลุมเพาะปลูกพืช ใน 9 หมูบาน           
ของตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ไดกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 200 คน 
ทําการศึกษาต้ังแตเดือนตุลาคม 2550 ถึง พฤษภาคม 2551รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ          
การตรวจรางกาย และการเจาะเลือด เพื่อตรวจการแพพิษจากการสัมผัสสาเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยใช
กระดาษทดสอบ ต้ังแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2551วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวย Chi Square test 
และวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับสุขภาพ
ของเกษตรกรเพาะปลูกดวย Logistic Regression 
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 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรเพาะปลูกท่ีทําการศึกษาคร้ังนี้ ปลูกพืชประเภทลําไย     
รอยละ 98.5 เกษตรกรทําการเพาะปลูกเอง รอยละ 91.5 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยฉีดพน ผสม 
หรือไดใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 95.0 จํานวนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีผสมเพื่อใชในการฉีด
พนแตละครั้ง โดยผสมกัน 3 ชนิดข้ึนไป รอยละ 67.0 ดัชนีมวลกายอยูในระดับ ปกติ (18.5 – 22.9) 
รอยละ 47.0 การเจ็บปวย หรือโรคประจําตัวของเกษตรกร พบไมปวยเปนโรคใดๆเลย รอยละ 53.0 
การสํารวจสุขภาพของตนเองในรอบปท่ีผานมา มีอาการเจ็บปวดกลามเนื้อหลังจากการทํางาน    
รอยละ 69.0 อาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนขณะใช หรือภายหลังใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบอาการชา
ปลายมือปลายเทา รอยละ 19.0 การตรวจโคลินเอสเตอเรส อยูในระดับปลอดภัย รอยละ 43.5 
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเพาะปลูกท่ีถูกตอง คือไมสูบบุหร่ีในขณะทํา
การฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรอยละ 98.0 และพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรเพาะปลูกท่ีไมถูกตอง คือ ผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 2 ชนิดในการฉีดพนคร้ังเดียว 
รอยละ 82.5 พฤติกรรมการใชแปรงขัด หรือใชน้ําฉีดช้ินสวนอุปกรณเม่ือเกิดการอุดตัน และ
พฤติกรรม การอาบน้ําเปล่ียนเส้ือผาทันทีหลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับ
ระดับการแพพิษจาการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ระดับการแพ
พิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมมีความสัมพันธกับการเกิดการเจ็บปวย หรือโรคประจําตัว
ของเกษตรกรและอาการท่ีเกิดข้ึนจากการสํารวจสุขภาพตนเองในรอบปท่ีผานมา 
 สุขภาพ และการเจ็บปวยของเกษตรกรเพาะปลูก จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เปนส่ิงสําคัญท่ีบุคลากรดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีตองดําเนินการศึกษาขอมูล เพื่อเฝาระวัง และ
วางแผนแกไขผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหตระหนักถึงความปลอดภัย หรือ
ความเจ็บปวยท่ีจะเกิดข้ึนจากการทํางาน และการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
สงผลใหเกษตรกรมีสุขภาพดี สามารถดํารงชีวิต และประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอยางปลอดภัย 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this study were to study the relationship between pesticide usage 
behavior and pesticide exposure effect levels and the relationship between pesticide exposure 
effect levels and health status of agriculturist in 9 villages of Pasang district, Lamphun province. 
Two hundred agriculturists were collected by interview, physical examination and blood tests for 
pesticide exposure effect levels using reactive paper. The data were analyzed and presented as 
percentage, mean and S.D.. The relationships between pesticide usage behavior and 
cholinesterase levels were tested by chi Square and the relationships between cholinesterase 
levels and health of agriculturist were analyzed by logistic Regression.  
 The present study found that 98.5% of agriculturist cultivated longan, 91.5% were 
self-cultivated, 95.0% used by spraying and 67.0% used chemical mixture of pesticide more than 
3 types. The subjects had proper body mass index level (18.5-22.9) 47.0%, healthy 53.0%.       
The physical examination history last year that revealed the subjects had occupational back pain 
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69.0%, the abnormal symptom from pesticide usage causing limbs numbness 19.0%. 43.5% of the 
subjects had safety cholinesterase levels. The correct pesticide usage behavior was non-smoking 
when spraying pesticide (98.0%) and incorrect pesticide usage behavior was chemical mixture 
usage more than 2 types per spraying pesticide time (82.5%). The scrubbing or cleaning 
equipment when it was clogged and body cleaning after pesticide usage were significantly 
correlated with cholinesterase levels (p < 0.05). The cholinesterase levels were not correlated with 
last year’s illness. 
 The agriculturist health and illness from agriculture is an important issue which health 
care staff in the local area need more study for surveillance and impact mitigation planning.     
The agriculturists need more promotion on safety and occupational disease awareness including 
personal protection from exposure to pesticides. This would subsequently result in good health 
and safety in agriculturists. 


