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บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 ประชากรของประเทศไทย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเปนเวลานาน ปจจุบันมี
เกษตรกร 13.2 ลานคน จากผูท่ีมีงานทําท้ังหมด 32.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 40.6 (สํานักงานสถิติ
แหงชาติรายงานผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรไตรมาสท่ี 2 ,2545)  การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเริ่มประสบปญหาผลผลิตตกตํ่า อันเนื่องมาจากสภาพของดินท่ีเส่ือมสภาพและ
ปญหาจากแมลงศัตรูพืช วิวัฒนาการท่ีเปล่ียนไป ไดมีการพัฒนาการดานเกษตรกรรมอยางรวดเร็ว 
สารเคมีชนิดตางๆ กอใหเกิดพิษตอผูใชไดเขามามีบทบาท และถูกนํามาใชเปนจํานวนมากข้ึนทําให
เกษตรกรหันมาใชปุยบํารุงดินและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากข้ึน แมวาทางราชการจะรณรงคใหมี
การใชพืชสมุนไพร แตสมุนไพรก็ยังมีขอจํากัดในการใชหลายประการ อาทิ ไมสะดวกเนื่องจาก
ตองใชเวลาในการจัดหาหรือเตรียม ไมสามารถใชไดผลกับแมลงบางชนิด เปนตน จึงทําให
เกษตรกรยังนิยมท่ีจะใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชมากกวา ซ่ึงจะสงผลใหเกิดอันตรายกับตัว
เกษตรกรผูใชเองและสภาพแวดลอม หากวาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมถูกตอง จากการเฝาระวัง
โรคจากการแพพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัยพบวาในป พ.ศ. 2542 

เกษตรกรทั่วประเทศมีภาวะเส่ียงและไมปลอดภัยรอยละ 13.1 รายงานผูปวยแพพิษจากสารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชระหวางป พ.ศ.  2539 – 2548 ปท่ีมีรายงานสูงสุดคือ ป พ.ศ. 2541 จํานวน 
4,398 ราย อัตราปวย 7.2 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิตเฉล่ียปละ 19 ราย อัตราตายเฉล่ีย 0.03 ตอ
ประชากรแสนคน ผูปวยพบมากในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกป ซ่ึงเปนชวงฤดูฝน 
และเร่ิมมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร จากรายงานผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชท้ังประเทศ 1,351 ราย ภาคเหนือมีรายงานสูงสุด 607 ราย รอยละ 46.0 ซ่ึงภาคเหนือเปนภาค
ท่ีมีการรายงานสูงท่ีสุดในระยะเวลา 5 ป ท่ีผานมา (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข สรุปรายงานเฝาระวังโรค, 2548) และในป พ.ศ. 2549 ภาคเหนือมีรายงานสูงสุด       
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556 ราย รอยละ 45.2 จากรายงานผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท้ังประเทศ 
1,251 ราย เชนกัน (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปรายงานเฝาระวัง
โรค, 2549) 
 รายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา แสดงใหเห็นปญหาความเส่ียงจากพิษสารเคมีปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะกลุมเกษตรกร ซ่ึงยังคงความเส่ียงคอนขางสูง เม่ือเทียบกับกลุมอ่ืนๆ 
ท้ังนี้ อาจเน่ืองจากเปนผูนําสารเคมีมาใชโดยตรงกับพืชผลทางการเกษตร มีการใชอยางหลากหลาย 
และไมถูกวิธี จึงทําใหเกิดผลตอสุขภาพไดมาก จังหวัดลําพูนมีพื้นท่ีในการทําการเกษตรเพาะปลูก
พืชจํานวนมากเปนอันดับตนๆของประเทศไทย พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชนใน
โรงพยาบาลปาซาง ในเขตตําบลนครเจดีย จํานวน 9 หมูบาน มีประชากรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมถึง 67% เกษตรกรสวนใหญจึงมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต และ
คุณภาพของผลผลิต ซ่ึงจากการสํารวจป 2548 โดยเจาหนาท่ีศูนยสุขภาพชุมชนในโรงพยาบาล     
ปาซาง ในพื้นท่ีบานหนองสมณะ หมูท่ี 2 ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน พบวา
เกษตรกรเพาะปลูก   มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกราย เทากับรอยละ 100  เกษตรกรใชสารเคมีท่ี
ผสมกัน 3 ชนิดข้ึนไปในการ ฉีดพน เทากับรอยละ 48.1  และจากผลการตรวจหาสารพิษตกคางใน
รางกาย พบวามีเกษตรกรที่มี   ผลการตรวจอยูในระดับเส่ียง รอยละ 44.2  ผลจากการสํารวจทําให
ตระหนักถึงปญหาจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตอง เส่ียงตอการเกิดอันตรายตอสุขภาพ 
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 ทําการศึกษาต้ังแตเดือนตุลาคม 2550 ถึง 
เดือนพฤษภาคม 2551 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2551  
 
คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 
 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (pesticides) หมายถึง สาร หรือสวนประกอบของสารท่ีไดจากการ
สังเคราะหข้ึน หรืออาจสกัดจากธรรมชาติออกมาในรูปของสารเคมี มีประสิทธิภาพในการปองกัน 
ควบคุมและทําลายศุตรูพืช (แมลงและวัชพืช) ศัตรูสัตว (เช้ือโรค แมลง และสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค 
เชน หนู แมลงสาบ เปนตน) 
 เกษตรกรเพาะปลูก หมายถึง ผูท่ีประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรเพาะปลูกพืช ประเภท 
ลําไย และผักสวนครัว 
 ระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  หมายถึง ระดับการประเมิน
ปริมาณเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรสในเลือด ท่ีทําหนาท่ีควบคุมสมดุลของสารเคมี ท่ีทําหนาท่ีสง
สัญญาณระหวางปมประสาทอะซิติลคลอลีน (acetylcholine) ในการศึกษาคร้ังนี้ประเมินโดยทําการ
เจาะเลือดเกษตรกร แลวทําการทดสอบกับกระดาษทดสอบโคลินเอสเตอเรส (reactive paper) ของ
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลิตโดยองคการเภสัชกรรม ภายหลังการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวงระยะเวลา 1 สัปดาห ผลการทดสอบแบงเปน 4 ระดับ ไดแก 
 
 ระดับปกติ หรือไมแพพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช        สีเหลือง 
 ระดับปลอดภัย แตยังมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางอยูในระดับหนึ่ง      สีเหลืองปนเขียว 
 ระดับเส่ียง หรือมีแนวโนมในการเกิดพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช       สีเขียว 
 ระดับไมปลอดภัย หรือมีแนวโนมในการเกิดพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชสูง  สีเขียวแก 

 
 พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง ชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปริมาณ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การจัดเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
การปองกันตนเองขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และการทําความสะอาดรางกาย และอุปกรณ
ภายหลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 สุขภาพของเกษตรกร หมายถึง อาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับรางกายของเกษตรกร จากการ
ไดรับพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก ระบบผิวหนัง ระบบกลามเน้ือ ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 นําผลของการศึกษาท่ีได มาหาแนวทางในการเฝาระวัง และวางแผนแกไขปญหาสารพิษ
ตกคางในรางกาย หรือปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึน เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีสุขภาพดี สามารถ
ดํารงชีวิต และประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอยางปลอดภัย 

 


