บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประชากรของประเทศไทย ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมมาเป น เวลานาน ปจ จุบั น มี
เกษตรกร 13.2 ลานคน จากผูที่มีงานทําทั้งหมด 32.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 40.6 (สํานักงานสถิติ
แหงชาติรายงานผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสที่ 2 ,2545) การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเริ่มประสบปญหาผลผลิตตกต่ํา อันเนื่องมาจากสภาพของดินที่เสื่อมสภาพและ
ปญหาจากแมลงศัตรูพืช วิวัฒนาการที่เปลี่ยนไป ไดมีการพัฒนาการดานเกษตรกรรมอยางรวดเร็ว
สารเคมีชนิดตางๆ กอใหเกิดพิษตอผูใชไดเขามามีบทบาท และถูกนํามาใชเปนจํานวนมากขึ้นทําให
เกษตรกรหันมาใชปุยบํารุงดินและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากขึ้น แมวาทางราชการจะรณรงคใหมี
การใชพืชสมุนไพร แตสมุนไพรก็ยังมีขอจํากัดในการใชหลายประการ อาทิ ไมสะดวกเนื่องจาก
ต อ งใช เ วลาในการจั ด หาหรื อ เตรี ย ม ไม ส ามารถใช ไ ด ผ ลกั บ แมลงบางชนิ ด เป น ต น จึ ง ทํ า ให
เกษตรกรยังนิยมที่จะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชมากกวา ซึ่งจะสงผลใหเกิดอันตรายกับตัว
เกษตรกรผูใชเองและสภาพแวดลอม หากวาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมถูกตอง จากการเฝาระวัง
โรคจากการแพพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัยพบวาในป พ.ศ. 2542
เกษตรกรทั่วประเทศมีภาวะเสี่ยงและไมปลอดภัยรอยละ 13.1 รายงานผูปวยแพพิษจากสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชระหวางป พ.ศ. 2539 – 2548 ปที่มีรายงานสูงสุดคือ ป พ.ศ. 2541 จํานวน
4,398 ราย อัตราปวย 7.2 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิตเฉลี่ยปละ 19 ราย อัตราตายเฉลี่ย 0.03 ตอ
ประชากรแสนคน ผูปวยพบมากในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกป ซึ่งเปนชวงฤดูฝน
และเริ่มมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร จากรายงานผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชทั้งประเทศ 1,351 ราย ภาคเหนือมีรายงานสูงสุด 607 ราย รอยละ 46.0 ซึ่งภาคเหนือเปนภาค
ที่มีการรายงานสูงที่สุดในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข สรุปรายงานเฝาระวังโรค, 2548) และในป พ.ศ. 2549 ภาคเหนือมีรายงานสูงสุด
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556 ราย รอยละ 45.2 จากรายงานผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั้งประเทศ
1,251 ราย เชนกัน (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปรายงานเฝาระวัง
โรค, 2549)
รายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา แสดงใหเห็นปญหาความเสี่ยงจากพิษสารเคมีปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะกลุมเกษตรกร ซึ่งยังคงความเสี่ยงคอนขางสูง เมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ
ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเปนผูนําสารเคมีมาใชโดยตรงกับพืชผลทางการเกษตร มีการใชอยางหลากหลาย
และไมถูกวิธี จึงทําใหเกิดผลตอสุขภาพไดมาก จังหวัดลําพูนมีพื้นที่ในการทําการเกษตรเพาะปลูก
พื ช จํ า นวนมากเป น อั น ดั บ ต น ๆของประเทศไทย พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของศู น ย สุ ข ภาพชุ ม ชนใน
โรงพยาบาลป า ซาง ในเขตตํ า บลนครเจดี ย จํ า นวน 9 หมู บ า น มี ป ระชากรที่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมถึง 67% เกษตรกรสวนใหญจึงมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต และ
คุณภาพของผลผลิต ซึ่งจากการสํารวจป 2548 โดยเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนในโรงพยาบาล
ปาซาง ในพื้นที่บานหนองสมณะ หมูที่ 2 ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน พบวา
เกษตรกรเพาะปลูก มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกราย เทากับรอยละ 100 เกษตรกรใชสารเคมีที่
ผสมกัน 3 ชนิดขึ้นไปในการ ฉีดพน เทากับรอยละ 48.1 และจากผลการตรวจหาสารพิษตกคางใน
รางกาย พบวามีเกษตรกรที่มี ผลการตรวจอยูในระดับเสี่ยง รอยละ 44.2 ผลจากการสํารวจทําให
ตระหนักถึงปญหาจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตอง เสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอสุขภาพ
และโรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับ
การแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเพาะปลูก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหวางระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กับสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูก
ขอบเขตของการศึกษา
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับการ
แพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และ ความสัมพันธระหวางระดับการแพพิษจากการ
สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับสุขภาพของเกษตรกร เพาะปลูก ประเภทลําไย และผักสวนครัว
ในเขต ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 9 หมูบาน ในเขตรับผิดชอบของศูนยสุขภาพ
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ชุมชนในโรงพยาบาลปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ทําการศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2551 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2551
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (pesticides) หมายถึง สาร หรือสวนประกอบของสารที่ไดจากการ
สังเคราะหขึ้น หรืออาจสกัดจากธรรมชาติออกมาในรูปของสารเคมี มีประสิทธิภาพในการปองกัน
ควบคุมและทําลายศุตรูพืช (แมลงและวัชพืช) ศัตรูสัตว (เชื้อโรค แมลง และสัตวที่เปนพาหะนําโรค
เชน หนู แมลงสาบ เปนตน)
เกษตรกรเพาะปลูก หมายถึง ผูที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรเพาะปลูกพืช ประเภท
ลําไย และผักสวนครัว
ระดั บ การแพ พิ ษ จากการสั ม ผั ส สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช หมายถึ ง ระดั บ การประเมิ น
ปริมาณเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรสในเลือด ที่ทําหนาที่ควบคุมสมดุลของสารเคมี ที่ทําหนาที่สง
สัญญาณระหวางปมประสาทอะซิติลคลอลีน (acetylcholine) ในการศึกษาครั้งนี้ประเมินโดยทําการ
เจาะเลือดเกษตรกร แลวทําการทดสอบกับกระดาษทดสอบโคลินเอสเตอเรส (reactive paper) ของ
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลิตโดยองคการเภสัชกรรม ภายหลังการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวงระยะเวลา 1 สัปดาห ผลการทดสอบแบงเปน 4 ระดับ ไดแก
ระดับปกติ หรือไมแพพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สีเหลือง
ระดับปลอดภัย แตยังมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางอยูในระดับหนึ่ง สีเหลืองปนเขียว
ระดับเสี่ยง หรือมีแนวโนมในการเกิดพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช
สีเขียว
ระดับไมปลอดภัย หรือมีแนวโนมในการเกิดพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชสูง สีเขียวแก
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง ชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปริมาณ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การจัดเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การปองกันตนเองขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และการทําความสะอาดรางกาย และอุปกรณ
ภายหลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สุขภาพของเกษตรกร หมายถึง อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรางกายของเกษตรกร จากการ
ไดรับพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก ระบบผิวหนัง ระบบกลามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
นําผลของการศึกษาที่ได มาหาแนวทางในการเฝาระวัง และวางแผนแกไขปญหาสารพิษ
ตกค า งในร า งกาย หรื อ ป ญ หาสุ ข ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กษตรกรมี สุ ข ภาพดี สามารถ
ดํารงชีวิต และประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอยางปลอดภัย

