
 

บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับสุขภาพของ
เกษตรกรเพาะปลูกในตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพนู ผูศึกษาไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ เพื่อประกอบการวิเคราะหและสังเคราะห ในการศึกษาดังตอไปนี้ 
 
 1.สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 2.สถานการณโรคพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 3.โคลินเอสเตอเรส 
 4.แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ 
 5.งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
 
1.สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (pesticides) 
 กลุมสารเคมีทางการเกษตรท่ีใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
 1.1 สารกําจัดแมลง (Insecticide) ไดแกสารเคมีท่ีใชปองกัน กําจัดหรือขับไลแมลงท่ีเปน
ศัตรูพืชและสัตว 
 1.2 สารกําจัดวัชพืช (Herbicide) ไดแกสารเคมีท่ีใชทําลายวัชพืชซ่ึงแยงน้ํา อาหาร และ
แสงสวาง จากพืชเพาะปลูก  
 1.3 สารกําจัดเช้ือรา (Fungicide) ไดแกสารเคมี ท่ีใชปองกัน และกําจัดโรคพืชตางๆที่เกิด
จากเช้ือรา 
 1.4 สารกําจัดหนู หรือสัตวฟนแทะอ่ืนๆ (Rodenticides)   
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 ความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
 แบงตามลักษณะของระดับความเปนพษิ 
 สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีเกษตรกรนิยมใชในปจจุบันมีอยูมากมายหลายชนิด การจําแนก
ระดับอันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ข้ึนกับคาความเปนพิษของสารท่ีเรียกวา Median Lethal 
Dosr (LD50) ซ่ึงเปนขนาดของสารเคมีท่ีเม่ือใหแกสัตวทดลองแลว ทําใหสัตวทดลองเสียชีวิตไป
คร่ึงหนึ่งของจํานวนท้ังหมด โดยกําหนดหนวยของ LD50 เปนมิลลิกรัมของสารพิษตอกิโลกรัมของ
น้ําหนักตัวสัตวทดลอง การทดลองเพ่ือหาคา LD50 นั้น สามารถทําโดยการใหสารทางปาก (Oral 
Route) หรือฉีดพนทางผิวหนัง (Dermal Route) หรือใหสารโดยทางการหายใจ (Inhalation Route) 
คา LD50 ซ่ึงทดลองตางนิดกัน อาจมีคาตางกันข้ึนกับชนิด เพศ และอายุของสัตวทดลอง ตลอดจน
วิธีการใหสารเขาสูรางกาย สารท่ีมีคา LD50 ตํ่าจะกอใหเกิดอันตรายหรือมีความเปนพิษท่ีรุนแรงกวา
สารท่ีมีคา LD50 สูง องคการอนามัยโลกแบงระดับอันตรายของสาเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยกําหนดจาก
คา LD50  ท่ีทําการทดลองในหนูออกเปน 4 ชนิด โดยจัดแบงระดับความรุนแรงดังนี้ 
 
การจัดระดับอันตรายของพิษจากสารเคมีขององคการอนามัยโลก   
 

ทดลองกับหน ู(มิลลิกรัม/ น้ําหนักตัวกิโลกรัม) 

ทางปาก ทางผิวหนงั 

 
ระดับความอันตราย 

ของแขง็ ของเหลว ของแขง็ ของเหลว 
ช้ัน 1 เอ  (la) <5 <20 <10 <40 
ช้ัน 1 บี   (lb) 5-50 20-200 10-100 40-400 
ช้ัน 2 (ll) 50-500 200-2,000 100-1,000 400-4,000 
ช้ัน 3 (lll) >500 >2,000 >1,000 >4,000 
(ท่ีมา : WHO, 2003) 
 การจําแนกระดับความเปนพิษ โดยการระบุบนฉลากผลิตภัณฑสารเคมีปองกันและกาํจดั
ศัตรูพืช การจําแนกระดับความเปนพิษสามารถนําไปใชใหเกิดผลกับเกษตรกรและผูเกี่ยวของ    
โดยการใชระบบแถบสีแสดงคาความเปนพิษและสัญลักษณแสดงคําเตือนลงบนฉลากผลิตภัณฑ
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ในการผสมและการใชในการจัดทําฉลาก เจาของผลิตภัณฑ
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชจะตองจัดทําแถบสี แสดงระดับความเปนพิษของผลิตภัณฑ     
ของตนตามท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนดดวย โดยใหแถบสีอยูดานลางของฉลากและมีพื้นท่ี          
ไมนอยกวา 15% ดังนี้ 
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 แถบสีแดง             แทนคา    ความเปนพิษของผลิตภัณฑในช้ัน  la และช้ัน lb 
 แถบสีเหลือง         แทนคา    ความเปนพิษของผลิตภัณฑในช้ัน ll 
 แถบสีน้ําเงิน         แทนคา    ความเปนพิษของผลิตภัณฑในช้ัน  lll 
 กรมวิชาการ เกษตรไดนํ าระบบภาพสัญลักษณแสดงคํา เ ตือนใหระมัดระวั ง                     
ในการผสม  และการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของ  FAO เขามาประกอบเพื่อใหเกษตรกร        
ไดระมัดระวังในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชเพิ่มข้ึนดวย ท้ังนี้ไดกําหนดใหแสดงภาพสัญลักษณ   
คําเตือนไว ในแถบสีท่ีแสดงความเปนพิษแตละระดับดวย ดังนี้ 
 ช้ัน la  มีเคร่ืองหมายหัวกะโหลกกับกระดกูไขว พรอมดวยขอความ “พิษรายแรงมาก” 
และมีภาพแสดงคําเตือนตางๆ อยูในแถบสีแดง 
 ช้ัน lb  มีเคร่ืองหมายหัวกะโหลกกับกระดกูไขว พรอมดวยขอความ “พิษรายแรง” และ  
มีภาพ แสดงคําเตือนตาง ๆ อยูในแถบสีแดง 
 ช้ัน ll ใหมีเคร่ืองหมาย กากบาท พรอมดวยขอความ “อันตราย” และมีภาพแสดงคําเตือน
ตาง ๆ อยูในแถบสีเหลือง 
 ช้ัน lll ใหมีขอความวา “ระวงั” และมีภาพแสดงคําเตือนตาง ๆ ในแถบสีน้ําเงิน          
 1.1 สารกําจัดแมลง (insecticides) แบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ ไดแก 
 1. กลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate insecticides) 
 2. กลุมคารบาเมต  (Carbamate insecticides) 
 3. กลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorine insecticides) 
 4. กลุมสารสังเคราะห  เชน สารสังเคราะหลอกเลียนแบบสารเคมีท่ีไดจากพืชธรรมชาติ 
เชน สารฆาแมลงกลุมพัยรีธรอยด (Synthetic  pyretroid  insecticides)   
 1. กลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphates)            
 องคประกอบท่ีสําคัญ คือ คารบอน (C) ฟอสฟอรัส (P) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) 
สารฆาแมลงหลายชนิดท่ีใชท่ัวๆ ไปอยูในกลุมนี้ ความเปนพิษมีต้ังแตสูงมากจนกระท่ังนอย เชน 
สารมาลาไธออน โพลิดอล และฟอสดริน พวกน้ีมีพิษรายแรง เชน โมโนโครโตฟอส เมทธิลพารา
ไธออน และเอทธิลพาราไธออน สารประกอบนี้สวนใหญ จะดูดซึมผานเขาทางผิวหนังไดโดยงาย 
การไดรับยาประเภทนี้ไมวาจะทางปาก ทางผิวหนัง ทางลมหายใจ หรือทางตา อาจทําใหเกิดการ
ทําลายโคลินเอสเตอเรส ซ่ึงจําเปนในการควบคุมใหการทํางานของระบบประสาทใหเปนไป
ตามปกติ โดยท่ัวๆ ไปออรกาโนฟอสเฟตจะสลายตัวไดรวดเร็วไดภายในรางกายของมนุษย แตผลท่ี
เกิดข้ึนกับประสาท และโคลินเอสเตอเรสภายในเลือด จะไมสามารถคืนกลับเปนปกติไดอยาง
รวดเร็ว และอาจใชระยะเวลาหลายวัน นอกจากจะไดมีการใชยาแกพิษท่ีรวดเร็ว และถูกตอง 
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 สารประเภทนี้จะสลายตัวอยางรวดเร็วหลังการใชในพืช และในดิน และดวยเหตุผลนี้   
จึงไมใชสาเหตุท่ีจะทําใหเกิดมลพิษ และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากนัก แตสารประเภทนี้มี
ความเปนพิษสูงตอปลา และผ้ึง รวมท้ังชนิดท่ีมีพิษสูงอาจเปนพิษตอนก หรือสัตวอ่ืนเปนเวลาอีก
หลายวันหลังจากการใช 
 พิษวิทยา  (Toxicology) 
 ออรกาโนฟอสเฟตเปนพิษตอแมลง และสัตวเล้ียงลูกดวยนมช้ันแรกสารพิษจะทําใหเกิด
ฟอสฟอรีเลช่ัน (Phosphorylation) กับเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส (cholinesterase) ท่ีปลายประสาท
ทําใหปริมาณเอ็นไซมทํางานไดลดนอยลง ถาสารพิษเขาสูรางกายมากจนถึงระดับหนึ่งจะเกิดการ
สะสมของอะซิติลคลอลีน (Acetylcholine) เปนตัวถายทอดสัญญาณระหวางเสนประสาท ณ บริเวณ
ปลายประสาทมาประสานกัน ทําใหแมลง และสัตวเล้ียงลูกดวยนมเกิดอาการทางประสาทได 
สารพิษออรกาโนฟอสเฟตทําใหสัญญาณประสาทในสมองเส่ือมลง มีผลตอระบบสัมผัส การ
เคล่ือนไหว และการทํางานของระบบหายใจการเสียชีวิต เนื่องจากระบบหายใจถูกกด รางกาย      
จะกลับคืนเปนปกติไดก็ตอเม่ือมีการสรางเอ็นไซมใหมเขาไปชดเชยเอ็นไซมท่ีหมดสภาพไปแลว 
 การเขาสูรางกายโดยการหายใจ การกิน และผานเขาทางผิวหนังความเปนพิษข้ึน อยูกับ
อัตราการเปล่ียนแปลงสารพิษออรกาโนฟอสเฟตในรางกาย โดยวิธีไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ใน
ตับทําใหจํากัดการเกิดเปนพิษของสารพิษชนิดนี้ไดกอนท่ีจะมีปริมาณในรางกายสูงถึงระดับท่ีทํา
อันตรายตอเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส สารพิษออรกาโนฟอสเฟตหลายชนิด สามารถเปล่ียนรูปจาก
ไอออนไปเปนออกซอน ในรูปท่ีมีพิษมากกวา การเปล่ียนรูปเชนนี้เสมอ เนื่องจากอิทธิพลของ
แสงแดด และในรางกาย เอ็นไซมโคลินเอสเตอเรสท่ีถูกฟอสเฟอรีเลท บางสวน จะคืนสภาพเดิม
โดยปฏิกิริยายอนกลับ สารพิษออรกาโนฟอสเฟตจะทําใหเกิดพิษทางประสาทโดยเขาไปทําลายไมอี
ลิน (Myelin) ท่ีหุมสวนนอกของประสาท โอกาสเกิดพิษแบบนี้เกิดนอยมาก อาการเกิดพิษจะพบวา
ทําใหแขนขาปวดไมมีแรง อาการเหลานี้จะเปนทางประสาทดังกลาว ไดแก สารพิษกลุมของฟนีล
ฟอสโฟโนไธโอเอท (phenylphosphonothioate) ไซยาโนเฟนฟอส (Cyanofenphos) อีพีเอ็น (EPN) 
 สารพิษออรกาโนฟอสเฟตบางชนิดจะแสดงคุณสมบัติทางการเกิดพิษแตกตางไปจากการ
เกิดพิษ โดยท่ัว ๆไปของสารพิษในกลุมออรกาโนฟอสเฟต และอาจจะเปนอันตรายมากกวา เชน  
ผลพลอยไดท่ีเกิดจากการท่ีสารพิษมาลาไธออนท่ีเก็บไวนานๆ นั้นจะขัดขวางการทํางานของ
เอ็นไซมท่ีตับ ซ่ึงเอ็นไซมชนิดนี้จะทําใหเกิดกระบวนการสลายมาลาไธออน เหตุนี้เองจึงทําใหพิษ
ของมาลาไธออนมากกวาปกติ สารพิษออรกาโนฟอสเฟตบางชนิด มีขอยกเวนอยูบางเหมือนกันคือ 
จะสะสมในเนื้อเยื่อไขมัน เม่ือสารพิษชนิดนี้ถูกปลอยเขาสูกระแสเลือด จึงจําเปนตองใชยาแกพิษท่ี
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นานพอสมควร นอกจากนี้ปจจัยอ่ืนๆ อีกท่ียังไมทราบแนชัดวาทําใหเกิดการเพ่ิมพิษออรกาโน
ฟอสเฟต 
 อาการและอาการแสดง  (Signs and Symptom) 
 ลักษณะของการเกิดพิษเฉียบพลัน จะเกิดข้ึนต้ังแตผูปวยไดรับสารพิษ หรือภายในเวลา 
12 ช่ัวโมง (มักจะเกิดภายใน 4 ช่ัวโมง) บางรายอาจจะมีโรคทางประสาทแตกตางกันไป อาการของ
โรคจะเกิดข้ึนชาๆ บางคร้ังอาจกินเวลาหลายวัน อาการที่พบมาก คือ มือ และแขน ขาชา มีอาการ
ปวด และออนเพลีย สําหรับบางคนจะกลับคืนภายใน 2-3 สัปดาห บางคนกลามเน้ือจะลีบและทําให
เปนอัมพาตบางสวน 
 - อาการพิษเฉียบพลันแบบมัสคารินิค (Muscarinic Signs and Symptoms) จุดรับ
สัมผัสมัสคารินิค (Muscarinic receptors) สําหรับอะซิติลคลอลีน พบสวนใหญท่ีกลามเน้ือเรียบของ
ระบบทางเดินอาหาร หัวใจ และตอมมีทอ อาการที่เกิดข้ึนในระยะแรก คือ เบ่ืออาหาร คล่ืนไส
อาเจียน ปวดทอง น้ําตาไหล เหง่ือออก มานตาหดตัว ถายอุจจาระ และปสสาวะกล้ันไมอยู การเกร็ง
หลอดลม หลอดลมมีเมือก และเสมหะมาก หายใจลําบาก เปนตน 
 - อาการพิษแบบนิโคตินิค (Nicotinic Signs and Symptoms) อาการแบบน้ีเกิดข้ึน
เนื่องจากการสะสมของอะซิติลคลอลีน ท่ีปลายประสาทมอเตอรและท่ีซินแนปสของประสาท
อัตโนมัติ (รอยตอระหวางกลามเนื้อ และเสนประสาท) อาการท่ีเกิดข้ึน คือ กลามเน้ือถูกกระตุน
มากกวาปกติ มีการกระตุกท่ีหนา หนังตา ล้ิน ถาอาการรุนแรงข้ึนจะพบวา กระตุกมากข้ึนท่ัวรางกาย
ตอมาจึงมีอาการออนเพลียตามกลามเนื้อในท่ีสุด 
 - อาการทางสมอง เนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง เนื่องจากมีการค่ัง
ของอะซิติลคลอลีน อาการท่ีพบไดแก มึนศีรษะ ปวดศีรษะ งง และกระสับกระสาย ต่ืนตกใจงาย  
กังวล อยูไมสุข นอนไมหลับ ฝนราย สับสน ถาอาการมากอาจชักและหมดสติได ผูปวยท่ีมีอาการ
มากจะเสียชีวิตไดเนื่องจากระบบหายใจลมเหลว (Respiratory Failure) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจาก
หลอดลมตีบตัน กลามเนื้อของระบบการหายใจเปนอัมพาตและศูนยควบคุมการหายใจในสมอง
หยุดทํางาน ในรายท่ีมีอาการไมรุนแรงนักอาการจะดีข้ึนใน 2-3 วัน แตจะออนเพลีย ไมมีแรงเปน
เวลานาน 
 ลักษณะของพิษแบบเร้ือรัง (Chronic poisoning) จากการศึกษาพบวาปริมาณ                 
ออรกาโนฟอสเฟต จํานวนเพียงเล็กนอยก็ทําใหเกิดอาการทางคลินิกได  ซ่ึงคลายกับอาการท่ี       
เกิดจากชนิดเฉียบพลัน โดยทําใหเกิดพยาธิสภาพของ ตับ ไต ผิวหนัง ระบบโลหิต หัวใจและ   
หลอดเลือด  ทางเดินหายใจ  และทําใหสุขภาพออนแอ เจ็บปวยงาย 
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 2.กลุมคารบาเมต (Carbamates) 
 มีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ คารบอน (C)  ไนโตเจน (N) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน 
(O) ยาฆาแมลงประเภทคารบาเมตใชปองกัน และกําจัดศัตรูพืชไดหลายชนิด เชน ใชกําจัดแมลง
โดยเฉพาะชนิดปากดูด รวมถึงพวกไสเดือนฝอย และกําจัดหอยทาก เชน คารบาริล คารโบฟูราน 
เมโธมิล และเปอริมิคารบ สารเหลานี้ไมทําใหเกิดอันตรายทางผิวหนัง แตจะทําใหเกิดอันตราย ถามี
การกลืนเขาไปในปาก เขาทางตา และทางลมหายใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกคารบูโฟราน และเมโธ
มิล การไดรับสารฆาแมลงประเภทนี้ อาจทําใหเกิดการหยุดทํางานของโคลินเอสเตอเรส ซ่ึง
ปฏิกิริยาจะสามารถกลับคืนไดทันที ดังนั้นการไดรับสารปะเภทนี้ในปริมาณตํ่าซํ้า ๆ กัน จะไมเกิด
การสะสมที่มีผลตอการลดโคลินเอสเตอเรสในเลือด ดังเชนในกรณีของยาประเภทออรกาโน
ฟอสเฟต 
 สารกลุมนี้ใชกันคอนขางแพรหลาย และนิยมใชกันในหมูเกษตรกรและคนท่ัวไป 
สามารถเปนไดท้ัง สารฆาแมลง สารฆาหญา และสารฆาเช้ือรา จึงเปนขอสันนิษฐาน อยางหน่ึงวามี
แนวโนมจะมีผูใชมากข้ึนในอนาคต สารกลุมนี้ไดแก Aldicarb, Oxamyl, Carbofuran, Methomyl, 
Formetanate และ Carbosulfan 
 พิษวิทยา  (Toxicology) 
 สารกลุมนี้จะออกฤทธ์ิขัดขวางการทํางานของเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส ทําใหเกิด     
การสะสมของ Acetylcholine ท่ีรอยตอประสาทระหวางเซลลประสาท รอยตอระหวางกลามเนื้อ
กระดูก ปุมประสาทอัตโนมัติ และท่ีสมอง 
 ความเปนพิษของคารบาเมตข้ึนอยูกับสถานะของสาร การละลาย การถูกดูดซึมเขาไปสู
รางกาย  สารท่ีระเหยไดงายยอมมีพิษรุนแรงกวา นอกจากนั้นยังข้ึนอยูกับกลไกการกําจัดพิษของ
รางกายอีกดวย สารประกอบคารบาเมทนี้เปนสารประกอบท่ีไมคงตัวมีการแตกตัวงาย สารกลุม  
คารบาเมทเขาสูรางกาย โดยทางหายใจและการกิน สวนทางผิวหนังไดรับนอยมาก สารกลุมนีถู้กขับ
ออกจากรางกายโดยทางไต และ ตับ 
               Acetylcholine ท่ีไปเกาะท่ีรอยตอประสาทกับกลามเนื้อเรียบ มีผลทําใหกลามเนื้อเกิดการ
หดตัว ชักกระตุก มีสารหล่ังมาก ถาไปเกาะท่ีบริเวณรอยตอของกระดูกและกลามเน้ือก็จะเปน
สาเหตุทําใหกลามเน้ือปดตัว หรือ มีอาการออนแรง และเปนอันตรายได ถาไปเกาะบริเวณสมอง    
ก็จะทําใหพฤติกรรมเปล่ียนไปและเกิดการซึมเศราได ผูปวยมักจะตายจากการหายใจถูกกด และ   
ตัวปอดเกิดอาการบวม 
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 อาการและอาการแสดง  (Signs and Symptom) 
  1. ความเปนพิษชนิดเฉียบพลัน(Acute  poisoning) สวนใหญจะพบในผูปวย
จงใจกินคารบาเมตเพ่ือฆาตัวตายหรือถูกวางยา ผูปวยจะมีอาการและอาการแสดงเหมือนผูปวยโรค
พิษออรกาโนฟอสเฟต แตอาการจะไมรุนแรง ผูปวยจะมีอาการของระบบประสาทสวนกลาง ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร เชนปวดศีรษะ หนามืด  ตาพรามัว  มานตาเล็กลง หายใจหอบ 
คล่ืนไสอาเจียนหรือทองเสีย เปนตน การท่ีผูปวยโรคพิษคารบาเมทมีอาการไมรุนแรงเน่ืองจากสาร
คารบาเมตมีคาคร่ึงชีวิต (half-life) คอนขางส้ัน ตัวอยางเชน carbaryl และ methyl carbaryl จะเกิด 
reactivation time ของเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส 2-15 นาที และ28-32 นาที ตามลําดับ อยางไรก็ตาม 
ผูปวยอาจเกิดอาการรุนแรงอ่ืนๆไดบาง เชน ชัก หมดสติ หัวใจเตนผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง 
ขาดนํ้า อาการแพอยางรุนแรง (anaphylaxis) หรือระบบหัวใจลมเหลว 
  2. ความเปนพิษชนิดเร้ือรัง (Chronic poisoning) สารคารบาเมท สามารถ
สลายตัวไดอยางรวดเร็ว จึงเกิดพิษเร้ือรังไดนอย อาจมีความผิดปกติของตอมไทรอยด ตอมหมวกไต
ทํางานมากกวาปกติ 
 3. กลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorines) 
 ยาฆาแมลงกลุมนี้มีธาตุไฮโดรเจน คารบอน และคลอรีน รวมอยูเปนองคประกอบ       
ตัวอยางของสารพิษเหลานี้รูจักกันดี คือ ดีดีที ซ่ึงปจจุบันกฎหมายหามใชโดยเด็ดขาด ในการ
เกษตรกรรมนอกจากนี้มี ไดคาโพล พิษของสารเคมีชนิดนี้มักไมทําใหเกิดอาการอยางเฉียบพลันแต
จะเปนพิษแบบเร้ือรัง 
 พิษวิทยา (Toxicology) อาการและอาการแสดง (Signs and Symptom) 
 สารเคมีประเภทออรกาโนคลอรีนจะถูกดูดซึมโดยลําไส ปอด และผิวหนัง การดูดซึมจะ
ถูกกระตุนโดยไขมันและสารละลายไขมัน เนื่องจากสารพวกนี้ไมสามารถระเหยได การเขาสู
รางกายจึงเขาไดโดยการกิน หายใจเอาละอองฝุนของสารนี้เขาทางปอด เม่ือสารพวกน้ีเขาสู       
รางกายแลวก็จะเขาไปสะสมอยูในรูปท่ีมีคุณสมบัติเหมือนสารเดิมทุกประการ รางกายจะขับเอาสาร
ออกมาทางน้ําดี สารบางชนิดยังสามารถผานมาทางน้ํานมได 
 ออรกาโนคลอรีนมีพิษหรือสามารถทําอันตรายตอระบบประสาท  ซ่ึงสารเหลานี้จะไป
ขัดขวางการไหลของประจุไฟฟาเขาไปยังเนื้อเยื่อของเซลลประสาท จะทําใหผูปวยมีอาการชัก 
(convulsion) และตายได เนื่องจากการขัดขวางการแลกเปล่ียนอากาศในปอด และมีกรดในเลือด
มากเรียกวา acidosis อาการท่ีแสดงออกเฉียบพลันของพิษนี้ ไดแก ความผิดปกติของประสาท
สัมผัส เชน ตามัว หูไมไดยินเสียงชัด ความผิดปกติการประสานงานในการทํางานของอวัยวะตาง ๆ 
และบอยคร้ังท่ีทําอันตรายตอกลามเน้ือหัวใจ ซ่ึงทําใหหัวใจเตนไมสมํ่าเสมอ และท่ีอันตรายท่ีสุดก็
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คือ เกิดอาการเกร็ง ชักกระตุก ทําใหไปกดการหายใจของผูปวย ทําใหผูปวยหายใจลําบากและเกิด
ภาวการณหายใจลมเหลวและถึงแกความตายได 
 ผลของการไดรับพิษจะเกิดต้ังแต 1 ช่ัวโมง หลังรับสารเคมีและตอไปอีก 48 ช่ัวโมง สาร
ในกลุมนี้บางตัว เชน เอ็นโดซัลเฟน สามารถถูกดูดซึมเขาสูรางกายไดงายและรวดเร็ว โดยผานทาง
ผิวหนัง อยางไรก็ตามเซลลประสาทท่ีกระตุนการทํางานของตอมตางๆ ไมไดรับผลกระทบ ดังนั้น
เราจึงไมพบอาการบางอยางตอไปน้ี คือ น้ําลายไหลมาก น้ําตาไหลมาก เหง่ือออกมาก หนังตา
กระตุก  แตอาการตอไปนี้สามารถพบได  เพราะเปนผลมาจากผลกระทบ ตอการทํางานของระบบ
ประสาทสวนกลาง 
 4. กลุมสารสังเคราะห เชน สารสังเคราะหลอกเลียนแบบสารเคมีท่ีไดจากพืชธรรมชาติ 
เชน สารฆาแมลงกลุมพัยรีธรอยด (Synthetic  pyretroid  insecticides)   
 พัยรีธรอยด (Pyrethroid) เปนเคมีภัณฑกลุมท่ีสังเคราะหข้ึนโดยมีความสัมพันธตาม
โครงสรางของพัยรีธริน (Pyrethrins) ซ่ึงสกัดไดจาก พัยรีธรัม (Pyrethrum : ดอกเบญจมาศ) เปน
เคมีภัณฑท่ีมีความเปนพิษตอแมลงสูง ท่ีรูจักและใชกันในขณะนี้ ไดแก เดลตาเมธริน 
(Deltamethrin), เปรเมธริน (Premethrin) เปนตน 
 มีกลไกออกฤทธ์ิ เชนเดียวกับสารพวกออรกาโนคลอรีน แตฤทธ์ินอยกวา มักใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชกลุมนี้ เพื่อกําจัดแมลงในบานเรือน เพราะออกฤทธ์ิใหเกิดอัมพาตในแมลงอยาง
รวดเร็วสวนใหญมีพิษตอสัตวเล้ียงลูกดวยนมคอนขางตํ่า อาการพิษ จะทําใหคล่ืนไส อาเจียน เปน
ตะคริวท่ีทอง เบ่ืออาหาร ออนเพลียมีอาการลา ปวดศีรษะ มึนงง การรับประทานสารนี้ในปริมาณ
สูง (200-500 มิลลิลิตร) ทําใหเกิดอาการโคมาภายใน 20 นาที กลามเนื้อกระตุกไมพรอมกัน    
และชัก 
 1.2 สารกําจัดวัชพืช (Herbicide) 
 พาราควอต (Paraquat) และไดควอต (Diquat) 
 พิษวิทยา (Toxicology) อาการและอาการแสดง (Signs and Symptom) 
  พาราควอต (Paraquat) 
  พาราควอตมีคุณสมบัติท่ีออกฤทธ์ิเร็ว และจะเส่ือมฤทธ์ิทันทีเม่ือตกถึงพื้น 
และเปนสารท่ีสลายตัวเม่ือถูกอัลตราไวโอเลต ละลายไดดีในน้ําและแอลกอฮอล ไมมีสี มีกล่ิน
ออนๆ คลายกล่ินแอมโมเนีย สินคาท่ีวางจําหนายเปนสารละลาย 20 %ของพาราควอต ตัวอยางของ
สารเคมี ไดแก Gramoxone, Glasszone, King zone, Noxone, Perazone, Ecopared และ Paraclol 
  พาราควอตในสารละลายเขมขน จะสามารถทําอันตรายเนื้อเยื่อท่ีสัมผัสกับ
สารพิษนั้น ทําใหผิวหนังท่ีมือแหงและแตกเปนแผล บางคร้ังอาจถึงกับสูญเสียเล็บมือ การสัมผัสกับ
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สารเปนระยะเวลานาน เปนสาเหตุทําใหเกิดเปนตุมพองมีน้ําขังอยูขางใน (bistering)  และเกิดแผล 
ถาไดรับสารพิษโดยทางหายใจจะทําใหมีเลือดกําเดาออก ถาสารเขาตาจะทําใหตาเกิดการอักเสบ
อยางรุนแรง (severe conjunctivitis) และมีผลทําใหเกิดเยื่อบุตาขุนขาว (corneal opacification) และ
ทําใหตาบอด ถาไดรับสารพิษจากการกินจะมีผลตอทางเดินอาหาร ไต ตับ หัวใจและอวัยวะอ่ืนๆ 
ระยะแรกของพิษตามระบบประกอบดวย เยื่อบุปาก เพดานปาก (pharynx) ทางเดินอาหารสวนตน 
(esophagus) กระเพาะอาหาร (stomach) และลําไสเกิดอาการบวมและเกิดแผลข้ึน สวนในระยะท่ี 2 
ลักษณะท่ีสําคัญของอาการจากการรับพิษก็คือ เซลลของตับไดรับอันตราย ทําลายสวนปลายของไต 
กลามเนื้อหัวใจ (myocardium) และกลามเนื้อ โครงกระดูก    ในผูปวยบางคนพิษ อาจมีผลตอระบบ
ประสาทและตับออน (pancreas) ในระยะท่ี 3 ปอดจะถูกทําลายซ่ึงมักเกิดข้ึนในชวง 2 – 4 ช่ัวโมง 
หลังกินสารพิษโดยพาราควอตทําใหเกิดเลือดออกในปอด  มีบวมน้ํา และมี leukocyte เกิดข้ึนในถุง
ลม หลังจากนั้นก็จะเกิดพังผืดข้ึนในปอด (proliferation of fibroblasts) ซ่ึงทําใหการแลกเปล่ียน
ออกซิเจนในปอดไมดี จึงเปนสาเหตุทําใหผูปวยตายจากการขาดออกซิเจน 
  พาราควอต สามารถทําอันตรายจนกอใหเกิดอาการตัวเหลือง เม่ือเจาะเลือด
หา Alkaline phosphatase, astartate aminotransferase, alanine aminotransferase จะพบวาสูงมาก 
สําหรับในไต พาราควอตจะไปทําลายทอไต ทําใหไตไมสามารถกล่ันปสสาวะออกมาได 
  อาการและอาการแสดงข้ันแรกของพิษพาราควอตจะเพ่ิมมากข้ึนโดยที่ใน
ปอดจะมีการแลกเปล่ียนกาซออกซิเจนลง ทําใหผูปวยเกิดอาการหายใจลําบาก หายใจหอบ  
(tachypnea) ซ่ึงมักเกิดใน 2 – 4 วัน หลังกินสารนี้เขาไป ผูปวยจะมีอาการตัวเขียว (cyanosis)  หายใจ
ไมอ่ิม (airhunger) สุดทายจะหมดสติและตาย 
  ไดควอต (Diquat) 
  ไดควอต จะถูกเตรียมใหอยูในรูปเกลือdibromide monohydrate  ในดาน
การตลาดสินคาท่ีวางจําหนายจะอยูในรูปสารละลายเขมขน 20% เปนสารท่ีทําอันตรายตอผิวหนัง
นอยกวาพาราควอต  แตในความเขมขนมากๆ ก็สามารถทําอันตรายตอผิวหนังไดเชนกัน ซ่ึงก็
สามารถผานเขาทางผิวหนังได โดยแผลถลอกหรือทางบาดแผลได 
  ไดควอตจะมีผลอยางรุนแรงตอประสาทสวนกลาง  ซ่ึงพาราควอตไมมี และ
เนื่องจากไดควอต จะถูกขับออกทางไตดวยเชนกัน ไตจึงถูกทําลายดวย 
  อาการ และอาการแสดงของพิษไดควอต จากการกินจะเหมือนกับอาการและ
อาการแสดงพาราควอตทุกอยาง นั่นคือ มันจะมีผลกัดกรอนเนื้อเยื่อตางๆ ทําใหมีอาการเจ็บในปาก 
คอ หนาอก และทอง มีอาการคล่ืนไส อาเจียน ทองเสีย ในอาเจียนอาจมีเลือด และเศษอาหารเกาปน
อยูดวย ผูปวยจะมีอาการขาดน้ํา ความดันโลหิตตํ่า หัวใจเตนเร็ว ช็อค หมดสติ และตาย ผูปวยท่ีมีไต
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วายจะตรวจพบมีโปรตีนในเลือด และหนองในปสสาวะ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดโลหิตเปนพิษเนื่องจากมี
ไนโตรเจนหรือยูเรียอยูในโลหิต (Azotemia) ถาตรวจ serum ทางหองทดลองจะพบวามี alkaline 
phosphatase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase สูงข้ึน นั่นหมายถึง ตับถูก
ทําลายดวย นอกจากนั้นยังทําอันตรายตอกลามเน้ือหัวใจ หรือบางคนก็เกิดอาการหลอดลม และ
ปอดบวม 
 1.3 สารกําจัดเชื้อรา (Fungicides)  
 พาลาภ   สิงหเสนี (2542) ไดกลาวถึง สารกําจัดเช้ือรา (Fungicides) วาการใชสารเคมีเพื่อ
ฆาเช้ือราอยางเดียว โดยไมเปนอันตรายตอพืชเพาะปลูก ทําไดคอนขางยาก เนื่องจาก เช้ือราเปน
ศัตรูพืชซ่ึงอาศัยอยูบนพืชอ่ืนอยางใกลชิด สารกําจัดเช้ือราซ่ึงใชฆาเช้ือรามีโครงสรางแตกตางกัน
หลายอยาง บางชนิดมีพิษนอย แตบางชนิดมีพิษสูง และอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได      
อยางมาก สารในกลุมนี้เพิ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูทองตลาดในระยะหลังนี้ ในป        
ค.ศ. 1964  มีรายงานวาสารกําจัดเช้ือราประเภทสารประกอบซัลเฟอร มีอยูถึงรอยละ 80 ของยาฆา
เช้ือราท้ังหมด ในปจจุบันมีสารในกลุมนี้มากกวา 250 ชนิด ภายใตช่ือตางๆกัน สารกําจัดเช้ือราซ่ึงมี
สารปรอทผสมอยู เปนกลุมท่ีอาจกอใหเกิดปญหามากเนื่องจากอันตรายจากพิษของปรอท ซ่ึงเปน
โลหะหนัก ในท่ีนี้จะไดกลาวถึงสารกําจัดเช้ือราชนิดอ่ืนซ่ึงมีความสําคัญดานพิษวิทยา เชน 
 แคปแทน (Captan) และโฟลเพท (Folpet) 
 เนื่องจากสูตรโครงสรางซ่ึงคลายคลึงกับทาลิโดไมด จึงมีผูทดลองศึกษาพิษในการ
กอใหเกิดลูกวิรูปกันมาก พบวาแฮมสเตอรเพศเมียท่ีไดรับสารกลุมอนุพันธของ Phthalimide นี้     
ในขนาด 500 mg./kg. ในวันท่ี 7 และ 8 ชวงของการปฏิสนธิ (gestation) จะกอใหเกิดลูกวิรูปข้ึนแต
มี ผูรายงานวา ไมตรวจพบพิษในการกอใหเกิดลูกวิรูปของโฟลเพทเม่ือทดลองในกระตาย หนูขาว 
และแฮมสเตอร 
 คา LD50 ในหนูทดลองคือ 480 mg./kg. โดยการรับประทาน และ 50 – 100 mg./kg.    
โดยการฉีดเขาชองทอง 
 เพนทาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol) 
 ใชในการฆาเช้ือราดวย นอกเหนือจากการใชเปนยาฆาแมลงและยาปราบวัชพืช สารนีถู้ก
ดูดซึมไดดีจากผิวหนัง และอาการพิษเฉียบพลันท่ีแสดงออกเปนอาการพิษ มีรายงานวา ผลิตภัณฑ
ของสารกําจัดเช้ือราชนิดนี้ อาจมีอาการปนเปอนของสารไดออกซีน ซ่ึงอยูในรูปของ เฮกซาคลอริเน
เตดไดเบนโซไดออกซิน (Hex chlorinated dibenzodioxin) และออกคาคลอริเนเตทไดเบนโซได
ออกซิน  (octachlorinated dibenzodioxin) ซ่ึงมีพิษนอยกวาเตตราคลอโรไดออกซิน 
(tetrachlorodioxin) ซ่ึงเปนสารปนเปอนของ 2-4-5-ที (2-4-5-T) แตอยางไรสารปนปลอมของ     
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เพนทาคลอโรพีนอล ก็ยังจัดวาเปนสารมีพิษรายแรง และมีผูเสนอวาเปนสารซ่ึง ทําใหเกิดพิษ เชน 
โรคผิวหนังคลอแอกเน (chloracne) อาการบวมน้ําและการทํางานของอวัยวะ เชน ตับ ลดลง 
 เฮกซาคลอโรเบนซิน (Hexachlorobenzene, HCB) 
 สารกําจัดเช้ือรากลุมนี้สามารถสะสมไดในรางกายของสัตวซ่ึงใชเปนอาหารคา LD50   
ในหนู คือ 640 สวนในลานสวน อันตรายจากการกินอาหารซ่ึงมีพิษ ผักท่ีใชสารกําจัดเช้ือรากลุมนี้      
มีผูรายงานวา ทําใหเกิดอาการพิษท่ีเรียกวา พอรไฟเรียคิวทาเนียทารด (Porphyria  cutanca tarda) 
ซ่ึงเปนลักษณะกลุมอาการทางผิวหนัง เชน ไวตอแสง  การรวงของผม อาการเหี่ยวของผิวหนัง   
เปนตน 
 ไดไธโอคารบาเมต (Dithiocarbamate) 
 สารกําจัดเช้ือราในกลุมนี้แบงออกเปน 2 กลุมตามสูตรโครงสราง ไดแก เชน ช่ือของสาร
กําจัดเช้ือรา เรียกตามโลหะท่ีมีอยู ในสูตรโครงสราง เชน ซีแรม (Ziram) และเฟอรแบม (Ferbam) 
เปนสารในกลุมสูตรโครงสราง ไดเมธิลไดไธโอคารบาเมต ท่ีมีโลหะสังกะสี หรือเหล็ก เปน
สวนประกอบตามลําดับ  หรือสารในกลุมนี้มีโลหะ แมงกานีส สังกะสี หรือโซเดียมในสูตร
โครงสรางมีช่ือเรียกวาแมเนบ (maneb), ซีเนบ (Zineb), เนแบม (Nabam) ตามลําดับ เปนตน แมวา
ความเปนพิษเฉียบพลันของสารในกลุมนี้จะมีคาสูง (มีคาเปนกรัมตอกิโลกรัม) ซ่ึงจัดวาเปนกลุม
สารท่ีมีพิษตํ่า แตเนื่องจากมีรายงานวา สารกลุมนี้อาจกอใหเกิดลูกวิรูปและมะเร็งข้ึน และเนื่องจาก
ส า ร ใ น ก ลุ ม ไ ด เ อ ท ธิ ล ไ ด ไ ธ โ อ ค า ร บ า เ ม ต  อ า จ ส ล า ย ตั ว ไ ด  เ อ ธิ ลี น ไ ธ โ อ ยู เ รี ย          
(ETU,Ethylenethiourea) ในระหวางการปรุงอาหารซ่ึงมีสารตกคางในกลุมนี้ จึงมีการแนะนําใหมี
การศึกษาเพิ่มเติมถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ในผูใชเอธิลีนไธโอยูเรียเปนสารกอใหเกิดมะเร็ง        
กอการกลายพันธุ และยังเปนสารยับยั้งการทํางานของไธรอยดฮอรโมนดวย 
 1.4 สารกําจัดหนู หรือสัตวฟนแทะอ่ืนๆ (Rodenticides)   
 ใชกําจัดหนู หรือสัตวฟนคูท่ีเปนศัตรูพืช สารพวกนี้มักจะมีพิษตอสัตวเลือดอุนดวย 
เพราะจะไปทําอันตรายระบบการทํางานของหัวใจ และศูนยรวมประสาทของสัตว เชน กาซ         
ไซยานาย วารฟาริน สต๊ิกนิน และซิงคฟอสเฟต เปนตน 
 
 สารกําจัดหนู และสัตวแทะท่ีนิยมใชกันสวนใหญเปนสารกลุมท่ีมีฤทธ์ิตานการแข็งตัว  
ของเลือด ตัวอยาง เชน Warfarin หยุดยั้งการสรางวิตามินเค ทําใหเลือดออกตามผิวหนัง และสวนตาง  ๆ
ของรางกาย เม็ดเลือดขาวตํ่า ลมพิษ ผมรวง 
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2.สถานการณโรคพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 
 การนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 แหลงขอมูลการนําเขาและปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย ไดแก    
1.กรมวิชาการเกษตร เพื่อขออนุญาตการนําเขาสารเคมีในคร้ังแรกของผูประกอบการ และขอตอ
ใบอนุญาตตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2.กรมศุลกากร  เม่ือมีการนําเขาสารเคมีผานดานศุลกากร  เปนแหลงขอมูลสําหรับการประเมิน
สํารวจสถานการณปริมาณการนําเขาสารเคมีในแตละป  
3.สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในสวนท่ีมีการขออนุญาตขนสงสารเคมีผานดานตรวจระหวางจังหวัด  
ซ่ึงขณะน้ียังไมมีรายละเอียด  แหลงขอมูลนี้นาจะศึกษาเพื่อหาแนวทางการใชประโยชนตอไป 
 แนวโนมการการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีสูงข้ึนทุกป  สารท่ีมีการนําเขาสูงสุด คือ 
สารกําจัดวัชพืช  และอันดับท่ี 2 คือ สารกําจัดแมลง ดังตารางแสดงปริมาณการนําเขาวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร ระหวางป พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545 จําแนกตามกลุม 
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ปริมาณการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ระหวางป พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545 จําแนกตามกลุม 

 

ปริมาณการนาํเขา (กิโลกรัม) กลุมสารเคมี 

2541 2542 2543 2544 2545 

1.สารกําจัดแมลง 12,823,306 16,219,057 12,532,982 16,673,615 16,356,671 

2.สารชีวินทรียกําจัดแมลง 78,337 ไมมีขอมูล 7,392,711 79,962 68,440 

3.สารปองกันและกําจัดโรค
พืช 

3,683,336 4,652,911 29,714,804 7,824,913 8,891,945 

4.สารกําจัดวัชพืช 15,108,080 15,335,407 44,990 32,422,569 36,596,148 

5.สารกําจัดไร 235,737 157,142 274,473 296,287 339,903 

6.สารกําจัดหนู 224,160 206,000 141,680 199,700 131,430 

7.สารควบคุมการเจริญของ
พืช 

587,218 831,883 1,162,165 1,460,108 1,417,186 

8.สารกําจัดหอย  และหอย
ทาก 

46,339 134,548 226,442 156,141 187,020 

9.สารรมควันพิษ 190,852 285,809 569,602 784,085 1,089,675 

10.สารกําจัดไสเดือนฝอย 255 2,000 21,040 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

11.สารอ่ืนๆ ไมมีขอมูล 745,207 657,894 644,070 231,840 

รวม 32,977,620 38,569,964 52,738,783 60,541,450 65,310,259 

ท่ีมา : ฝายทะเบียน และการอนุญาตวัตถุมีพิษ กองวัตถุมีพิษทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

 
 จากรายงานการเฝาระวังโรค (รง. 506) ป 2545 สํานักระบาดวิทยาไดรับรายงานผูปวย 
โรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชจํานวน 2,571 ราย คิดเปนอัตราปวย 4.1 ตอประชากรแสนคน จําแนกเปน     
เพศชาย 1,506 ราย เพศหญิง 1,065 ราย ในจํานวนผูปวยท้ังหมดมีผูเสียชีวิต 11 ราย คิดเปนอัตราตาย 
0.02 ตอประชากรแสนคน และอัตราปวยตายรอยละ 0.4 ดังตารางแสดงการปวย และเสียชีวิตใน
รอบระยะเวลา 6 ป 
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แสดงการปวย และเสียชีวิตในรอบระยะเวลา 6 ป 
 

จํานวนผูปวย ป พ.ศ. 

ชาย หญิง รวม 

อัตราปวย 
(ตอแสนคน) 

จํานวน
ผูเสียชีวิต 

อัตราตาย  
(ตอแสนคน) 

อัตราปวยตาย
(รอยละ) 

2540 1,958 1,339 3,297 5.42 34 0.06 1.03 
2541 2,757 1,641 4,398 7.16 15 0.02 0.34 
2542 2,572 1,597 4,169 6.77 31 0.05 0.74 
2543 1,830 1,279 3,109 5.03 21 0.03 0.68 
2544 1,520 1,133 2,653 4.27 15 0.02 0.57 
2545 1,506 1,065 2,571 4.11 11 0.02 0.40 
ท่ีมา :รายงานการเฝาระวังโรค 2540 – 2545 กองระบาดวิทยา 
 
 เม่ือจําแนกการรายงานผูปวยรายภาคพบวา ภาคเหนือมีรายงานการปวยสูงท่ีสุด รองลงมา
ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคกลางมีรายงานผูปวยตํ่าท่ีสุด ดังตารางแสดง
รายงานผูปวยจําแนกรายภาค ระหวางป พ.ศ. 2541 – 2545 
 
รายงานผูปวยจําแนกรายภาค ระหวางป พ.ศ. 2541 – 2545 
 

อัตราปวย (ตอแสนคน) ภาค 

2541 2542 2543 2544 2545 
ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 21.49 21.7 14.88 12.37 10.59 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) 6.33 2.55 2.53 2.96 3.41 
ภาคกลาง (26 จังหวัด) 2.26 4.49 3.53 2.34 2.46 
ภาคใต (14 จังหวัด) 0.53 1.16 0.68 0.56 0.55 
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3.โคลินเอสเตอเรส 
 
 โคลินเอสเตอเรส (ChE Cholinesterase) เปนเอ็นไซม ท่ีทําหนาท่ีควบคุมสมดุลของ
สารเคมี ท่ีทําหนาท่ีสงสัญญาณระหวางปมประสาท อะซิติลคลอลีน โดยเอนไซมจะยอยสลาย
สารเคมีส่ือประสาท เม่ือพาราไธออนเขาสูรางกายมนุษยหรือสัตว จะยับยั้งเอ็นไซมโคลินเอสเตอ
เรส ทําใหเกิดการสะสมของ อะเซททิลคลอลีน ท่ีปลายประสาท ซ่ึงจะไปกระตุนท่ีตัวรับ ทําใหเกิด
อาการผิดปกติ ของระบบประสาทสวนกลาง ระบบการหายใจ และกลามเนื้อสวนตางๆ ทําให
การควมคุมของระบบประสาทผิดปกติไป จะเกิด อาการ เชน ตาพรามัว เหนื่อยงาย ปวดศีรษะ  
เหง่ือออก คล่ืนไส อาเจียน ทองเสีย กลามเน้ือส่ันกระตุก มานตาหด ความดันเลือด ตํ่าลง หัวใจ   
เตนชา และอาจเสียชีวิตเนื่องจากระบบ การหายใจลมเหลว เม่ือทําการทดสอบดวยชุดตรวจกระดาษ
ทดสอบพิเศษ (Reactive Paper) ของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลิตโดย
องคการเภสัชกรรม แบงการตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช เปน 4 ระดับ  
 
ระดับการแพพิษจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

ปริมาณ สีกระดาษทดสอบ 

ระดับปกติ 100 หนวยตอมิลลิลิตร สีเหลือง 
ระดับปลอดภัย 87.5 หนวยตอมิลลิลิตร สีเหลืองปนเขียว 
ระดับเส่ียง ระหวาง 75.5 - 87.5 หนวยตอมิลลิลิตร สีเขียว 
ระดับไมปลอดภัย นอยกวา 75.5 หนวยตอมิลลิลิตร สีเขียวแก 
 
 วิธีตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อหาระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
โดยใชกระดาษทดสอบ และไมใชเคร่ืองปนเลือด 
 อุปกรณ 
 1.กระดาษทดสอบ 
 2.สําลี 
 3.แอลกอฮอล 
 4.Lancet 
 5.Slide 
 6.Cappillary tube 
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 7.ดินน้ํามัน 
 8.Forcep 
 9.ถุงมือ 
 10.Dropper 
 วิธีทํา 
 1.ทําความสะอาดปลายนิ้วมือ ท่ีทําการเจาะเลือดดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 
 2.เจาะเลือด และเก็บตัวอยางเลือดดวยอุปกรณการเจาะเลือด และหลอดแกวขนาดเล็ก 
(Cappillary tube) 
 3.ต้ังหลอดเลือดดังกลาว จนท่ังมีการแยกช้ันน้ําเหลือง และเม็ดเลือดแดง 
 4.นํากระดาษทดสอบระดับการแพพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท่ีใชสําหรับตรวจหาระดับ
การแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลงบนแผนสไลด  
 5.หักหลอดเลือดตรงรอยตอระหวางเม็ดเลือดแดงกับน้ําเหลือง  
 6.กลับหลอดน้ําเหลือง เอาดานบน (ดานท่ีมีขีดแดง) วางลงบนกระดาษทดสอบ (หรือใช 
dropper เปา) จนน้ําเหลืองซึมเปยกท่ัวแผน 
 7.นําสไลดอีกแผนมาทับ 
 8.ต้ังท้ิงไว 7 นาที 
 9.อานผลโดยการเทียบสีเปล่ียนแปลงกับแผนสีมาตรฐานของชุดตรวจ 
 
4.แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ 
 
 องคการอนามัยโลก ใหความหมายของสุขภาพวา เปนภาวะท่ีบุคคลมีความเปนอยูท่ีดีท้ัง
รางกาย จิตใจ และ จิตวิญญาณ โดยภาวะนี้มีลักษณะเปนพลวัต กลาวคือ มีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา ข้ึนอยูกับปจจัยของชีวิต แบงสุขภาพออกเปน สุขภาพกาย และ สุขภาพจิต  
 สุขภาพกาย หมายถึง สภาพของรางกายท่ีมีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย แข็งแรง 
สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และ ทุพพลภาพ มีภูมิตานทานโรค  
 สุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน อดีต 
และ อนาคต ไดเปนอยางดี 
 อาจกลาวไดวา สุขภาพ หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีความสมบูรณท้ังรางกาย มีการ
เปล่ียนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง ข้ึนอยูกับ ปจจัยท่ีมากระทบรางกาย  
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 พฤติกรรมสุขภาพ เปนการกระทําหรือการปฏิบัติของบุคคลดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ  
สุขภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอก พฤติกรรมสุขภาพจะรวมถึงการปฏิบัติท่ีสังเกตได      
และการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตไมไดแตสามารถวัดไดวาเกิดข้ึน พฤติกรรมภายในเปนกิริยาภายใน        
ตัวบุคคล มีท้ังเปนรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมสามารถใชเคร่ืองมือบางอยางวัด หรือสัมผัสได 
เชน การเตนของหัวใจ การบีบตัวของลําไส พฤติกรรมเหลานี้เปนปฏิกิริยาท่ีมีอยูตามสภาพของ  
รางกาย สวนท่ีเปนนามธรรม ไดแก ความคิด ความรูสึก เจตคติ คานิยม เปนตน พฤติกรรมภายใน  
ท่ีเปนนามธรรมนี้ ไมสามารถวัด หรือสัมผัสไดดวยเคร่ืองมือตางๆ เพราะไมมีตัวตน จะรูไดเม่ือ
แสดงออกมา พฤติกรรมภายนอกเปนปฏิกิริยาตางๆของบุคคล ท่ีแสดงออกมาท้ังทางวาจา และ   
การกระทํา ซ่ึงปรากฏใหบุคคลอ่ืนเห็นหรือสังเกตไดเชน ลักษณะอุปนิสัย ทาทางหรือคําพูดท่ีแสดง
ออกมา ท้ังน้ําเสียง และสีหนา 
 พฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง  การกระทําใดๆ  ของบุคคลที่ปฏิบั ติ เปนปกติใน
ชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง เพื่อคงไวซ่ึงภาวะสุขภาพ เชน การรับประทานอาหารท่ีเพียงพอ การ
ออกกําลังกาย การพักผอน เปนตน นอกจากนี้ พฤติกรรมสุขภาพ ยังมีความหมายรวมถึง การปฏิบัติ 
หรือ การแสดงออกของบุคคลในการกระทํา หรือ ละเวนท่ีจะกระทํา ส่ิงใดที่จะมีผลตอสุขภาพ 
ภายใตความรู ความเขาใจ เจตคติ และ การปฏิบัติตนทางสุขภาพท่ีเกี่ยวของ  
 กลาวโดยสรุป พฤติกรรมสุขภาพ จึงหมายถึง การแสดงออก หรือ การปฏิบัติของบุคคล
เพื่อคงไวซ่ึงภาวะสุขภาพ ในวิถีชีวิตประจําวัน โดยสภาวะสุขภาพจะดีหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความรู 
ความเขาใจ และ เจตคติ ของแตละบุคคล 
 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม  
 1.ความเช่ือ (Belief) เปนการยอมรับขอเท็จจริงตางๆของบุคคล ซ่ึงอาจจะถูกตองตาม
ความจริงก็ได ความเช่ือเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลมาก การมีความเช่ืออยางไร ก็มักจะแสดง    
พฤติกรรมออกมาเชนนั้น  
 2.คานิยม (Value) เปนเคร่ืองช้ีแนวทางปฏิบัติของบุคคล  
 3.บุคลิกภาพ (Personality) เปนคุณลักษณะของบุคคล แตละบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ     
พฤติกรรมของบุคคลนั้น  
 4.ส่ิงท่ีมากระตุนพฤติกรรม (Stimulus Object)  ส่ิงท่ีมากระตุนพฤติกรรม เปนอะไรก็ได 
เชน ความหิวอาหาร เปนตน ส่ิงกระตุนพฤติกรรมอยางหน่ึง มีพลังกระตุนพฤติกรรมของแตละ
บุคคลไมเทากัน  
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 5.ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึก หรือทาทีของบุคคลท่ีมีตอบุคคล วัตถุ ส่ิงของ 
หรือ สถานการณตางๆ เกิดจาการประสบการณการเรียนรูของบุคคล ทัศนคติของบุคคล สามารถ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ข้ึนอยูกับ ประสบการณ การเรียนรู ใหมๆ ของบุคคลท่ีไดรับ  
 6.สถานการณ (Situation) หมายถึง สภาพแวดลอม หรือ สภาวะของบุคล ท่ีกําลังจะเกิด
พฤติกรรม  
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศตรูพืช 
 1.การแพรกระจายนวตกรรมทางการเกษตร 
 การแพรกระจายทางพื้นท่ี 
 องคประกอบของการแพรกระจาย 
 Brown (1968) ระบุวา มีองคประกอบข้ันมูลฐาน 6 อัน ท่ีเกี่ยวของกับการแพรกระจาย
ทางพื้นท่ีของนวตกรรม ไดแก 
 - พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีการแพรกระจายเกิดข้ึน 
 - ชวงเวลาของการแพรกระจาย ซ่ึง Brows สมมุติวา เวลาถูกแบงออกเปนชวงๆ แตละชวง
มีความยาวเทากัน 
 - จุดเร่ิมตนของการแพรกระจาย คือ ท่ีซ่ึงนวตกรรมถูกพบในข้ันแรกเร่ิมของการ
แพรกระจาย 
 - จุดหมายปลายทางของการแพรกระจาย คือ ท่ีซ่ึงนวตกรรมถูกพบในข้ันสุดทายของ  
แตละชวงเวลาของการแพรกระจาย 
 - เสนทางเดินของการแพรกระจาย หรือความสัมพันธระหวางจุดเร่ิมตน และจุดหมาย
ปลายทางของการแพรกระจาย 
 ประเภทของการแพรกระจาย 
 การแพรกระจายสามารถจําแนกไดเปนหลายประเภท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเกณฑท่ีใชในการ
จําแนก เชน ถาจําแนกตามการเคล่ือนยายของนวตกรรม สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 - การแพรกระจายแบบแผขยาย (Expansion-type diffusion) ในกรณีนี้นวตกรรม หรือ  
ส่ิงท่ีแพรกระจายไมเคล่ือนยาย ยังคงอยูท่ีเดิม 
 - การแพรกระจายแบบยายท่ี (Relocation-type diffusion) ในกรณีนี้ส่ิงท่ีแพรกระจายจะ
เคล่ือนท่ีหรือยายแหลง  
 
 
 



 23 

 
 

 ถาพิจารณาทางดานระยะทาง อาจจําแนกการแพรกระจายไดเปน 2  ประ การ เชนกัน คือ 
 - การแพรกระจายแบบติดตอ (Contagious diffusion) หมายถึง การแพร กระจายท่ีถูก
ควบคุม โดยระยะทางหรือความใกลเคียง การแพรกระจายจะตองข้ึนอยูกับการสัมผัสหรือการติดตอ
โดยตรง 
 - การแพรกระจายแบบลําดับศักดิ์ (Hierarchical diffusion) หมายถึง การแพร กระจายท่ี
มิไดข้ึนอยูกับระยะทาง อาจข้ึนอยูกับขนาดหรือลําดับศักดิ์ของสถานท่ี 
 
 2.การศึกษาทางภูมิศาสตรของการแพรกระจายนวตกรรมการเกษตร ตามแบบของ 
Roger and Shoemaker  
 การตัดสินใจทางการเกษตร จะสัมพันธเกี่ยวของกับการแพรกระจายของนวตกรรม   
การยอมรับ หรือไมยอมรับนวตกรรมของเกษตรกร และผลกระทบของการยอมรับหรือไมยอมรับ     
นวตกรรมท่ีมีตอรูปแบบการใชท่ีดิน และเหตุผลหลักอันหนึ่งของความสลับซํ้าซอนของการเปล่ียน 
แปลงลักษณะของรูปแบบการทําฟารมนั้น คือ อัตราท่ีไมสมํ่าเสมอของการยอมรับความคิดใหม ๆ 
เทคนิคใหม ๆ และส่ิงใหม ๆ สมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติหรือมีความสามารถท่ีจะ
ยอมรับได จะยอมรับนวตกรรมไมพรอมกัน และสมาชิกบางคนอาจจะไมยอมรับเลย 
 3.ความสัมพันธระหวางการตัดสินใจของเกษตรกร และนวตกรรมการเกษตร 
 ลักษณะท่ัวไปของนวตกรรมการเกษตร 
 Jone (1975) ระบุวา ลักษณะของนวตกรรมการเกษตรโดยท่ัวไปมี 8 ประการ คือ  
 3.1 การสรางหรือคิดคนความรูและวิธีการใหมๆ ทางการเกษตร สวนใหญเกิดข้ึนนอก
ฟารม เกษตรกรนอยคนจะคิดคนประดิษฐวิธีการใหมๆ ข้ึน ทําใหนวตกรรมการเกษตรสวนใหญ
ไมไดเกิดข้ึนในฟารม 
 3.2 ชองทางของการติดตอส่ือสาร ท่ีแจงขาวสาร และแนะนําเกษตรกรเกี่ยวกับ            
นวตกรรมใหม ๆ มีหลายชองทาง นับต้ังแตนายหนา พอคา ผูขายวัสดุอุปกรณการเกษตร ส่ือตาง ๆ 
เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ รวมท้ังเจาหนาท่ีแนะนําสงเสริมของรัฐ 
 3.3 เกษตรกรแตละคนอยูในสถานะทางการตลาดท่ีคอนขางออนแอ คือ อยูหางไกล
ตลาดและไมทราบเร่ืองราว หรือการเคล่ือนไหวของตลาด จึงมีแนวโนมท่ีจะไมปดบังขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ตอกัน ดังนั้นการติดตอสวนตัวระหวางเกษตรกรดวยกัน สามารถท่ีจะเปนชองทาง  
ท่ีสําคัญของขาวสาร หรือการแพรกระจายของนวตกรรม อยางไรก็ตามในภูมิภาคตาง ๆ เกษตรกร
จะไมเหมือนกัน และจะมีความหลากหลายในดานประเภทของฟารม ระดับของการดําเนินการ และ
คุณลักษณะของเกษตรกรเอง 
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 3.4 ขาวสาร และนวตกรรมใหม ๆ ตองใชเวลาในการยอมรับโดยชุมชนเกษตรกรรม 
นอกจากนั้นขาวสาร และนวตกรรมบางอันอาจไมเปนท่ียอมรับเลยก็ได 
 3.5 ความตองการท่ีจะไดรับขาวสาร และการพิจารณานวตกรรมตางๆ เกิดจากแรงจูงใจ 
และปญหาของเกษตรกร แตวาก็แตกตางกันไปอีก ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในการรับรู
ในหมูเกษตรกร ท่ีมีตอคุณภาพ และลักษณะของความคิดใหม ๆ  
 3.6 โอกาสที่จะปฏิเสธ หรือไมยอมรับนวตกรรมการเกษตร ตองถือวาเปนสวนหนึ่งของ
โมเดลใด ๆ ท่ีมุงอธิบายถึงการตัดสินใจของเกษตรกร 
 3.7 ทางเลือกตาง ๆ ท่ีเปดใหแกเกษตรกร มีความกวางขวางมากมายเกินกวาเพียงแค
ยอมรับ หรือปฏิเสธความคิดใหม รูปแบบของการกระทํา หรือการเลือกเหลานั้น มีความสัมพันธกับ
ปริมาณและคุณภาพของความรูท่ีเกษตรกรมีอยู ซ่ึงแตกตางกันไป 
 3.8 ขาวสารใหม ๆ อันใดก็ตาม จะถูกหอมลอมดวยความไมแนนอน และเกษตรกรจะ
มองหาวิธีการ หรือการกระทําอันเปนท่ีพอใจในบรรดาทางเลือกตาง ๆ องคประกอบท่ีสําคัญของ
กระบวนการตัดสินใจในดานนี้ก็ คือ ความหลากหลายในลักษณะทางสังคม และคุณ- ลักษณะ
สวนตัวของเกษตรกร 
 การแพรกระจายของนวตกรรมการเกษตรน้ันสัมพันธกับการไดรับขาวสาร และการ
ยอมรับ หรือการปฏิเสธ  / ไมยอมรับขาวสาร ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายของลักษณะ
ทางพฤติกรรม จิตวิทยา และเศรษฐกิจของเกษตรกรแตละคน มีความแตกตางในความพอใจ    
ความเต็มใจ ความสามารถ และโอกาสในการใช 
 
5.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 สมชาย  นาถะพินธุ และคณะ (2538) ศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก อ.เมือง จ.ขอนแกน พบวา เกษตรกรสวนใหญมีการปองกันการ
หายใจ และการดูดซึมทางผิวหนังจาก สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  โดยหลังการฉีดพนจะอาบน้ําทําความ
สะอาดรางกายทันที รอยละ 94.12 อาการผิดปกติของรางกายหลังการฉีดพนสารเคมีแลวเคยมี
อาการผิดปกติ รอยละ 25.49 สารเคมีท่ีใชกันมากไดแก เมวินฟอส เมธิลพาราไธออน เมทามิโดฟอส 
และโปรไรโฮฟอส อัตราสวนการใชสารเคมีจะดูจากฉลากท่ีบรรจุภาชนะเปนสวนใหญ แตจะมีการ
ผสมสารเคมีท่ีออกฤทธ์ิสูงลงไปดวย 
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 ตุหิน  ไตรทิพย (2539) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางระดับโคลินเอสเตอเรสกับ   
การปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมูบานทาแก ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวง   
จังหวัดชัยภูมิ พบวา ขอปฏิบัติท่ีเกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองเปนสวนมากในการผสมสารเคมี ไดแก    
การไมใสแวนตา รอยละ 98.1 การไมสวมถุงมือ รอยละ 84.6 และการไมใชผาหรือหนากากปดปาก
และจมูกรอยละ 61.5 ขอปฏิบัติท่ีไมถูกตองของการฉีดพนโดยไมใสแวนตารอยละ 98.1 ไมสวม
รองเทามิดชิดรอยละ 88.5 ไมสวมถุงมือรอยละ 86.5 และมีการอาบน้ําชําระรางกายทันทีหลัง      
การพนสารเคมีเพียงรอยละ 51.9  
 บุรินทร  พิมลลิขิต และคณะ (2539) ศึกษาความรูและพฤติกรรมกรรมใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลบางพลับ อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา มีการใชสารเคมี
กําจัดแมลงมากท่ีสุดถึง 71% ปญหาของเกษตรกรในการใชสารเคมีคือ การขาดความรูเร่ืองการผสม
สารเคมี การฉีดพนสารเคมี และการปฏิบัติตัวไมถูกตองเม่ือสัมผัสสารเคมี และการใชเคร่ืองปองกัน
อันตราย 
 พิบูลย  มณีปกรณ (2543) ศึกษาปจจัยท่ีมีตอการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชผัก 
ของเกษตรกรผูปลูกผักในเขตอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบวา เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 41.5 ป 
สวนใหญจบการศึกษาตํ่ากวาภาคบังคับ (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6) มีประสบการณในการปลูกผักโดย
เฉล่ีย 13.5 ป พื้นท่ีทําการปลูกพืชผักรวมท่ีเปนของตนเอง และเชาผูอ่ืนนั้นมีพื้นท่ีเฉล่ียเทากับ      
8.5 ไร รายไดจากการปลูกผักขายโดยเฉล่ีย 506,063.33 บาทตอป การรับขอมูลขาวของเกษตรกรใน
ดานบุคคลไดแก โทรทัศน ประสบการณในการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชผักเฉล่ีย 12.6 
ป สวนใหญมีความรูในการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชผักในเกณฑดี มีความรูในการ
จําแนกแมลงศัตรูพืชผักท่ีสําคัญ และมีความรูในการเลือกใชสารเคมีปองกันแมลงศัตรูพืชผักใน
เกณฑปานกลาง สวนพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชผัก สวนใหญมีการใช
ท่ีถูกตองอยูในเกณฑดี ท้ังกอนใชสารเคมีในเร่ืองการอานฉลากกอนใช ปฏิบัติตามฉลากแนะนํา 
การปฏิบัติขณะใชสารเคมีถูกตองในเร่ืองการพนสารเคมีในชวงเชาหรือเย็น การใชไมคนผสม
สารเคมี การอยูเหนือทิศทางลม ไมสูบบุหร่ี ไมรับประทานอาหารหรือเคร่ืองดื่ม การปฏิบัติหลังการ
ใชสารเคมีถูกตองในเร่ืองการทําความสะอาดรางกายและเปล่ียนเส้ือผาทุกคร้ัง เก็บสารเคมีไวในท่ี
ปลอดภัยพนมือเด็ก พฤติกรรมท่ีไมถูกตองมีเร่ืองการใชสารเคมีไมตรงตามอัตราแนะนํา การสวม
ชุดปองกันขณะพนสารเคมี การลางอุปกรณในการพนสารเคมีใกลแหลงน้ํา การทําลายภาชนะบรรจุ
สารเคมี และการเวนระยะกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต ซ่ึงสําคัญอยางยิ่งสําหรับความปลอดภัยของ
ผูบริโภค 
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 สมพร  ชุมชวย (2543) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับความเส่ียงของผลเลือด 
จากการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุง พบวา เกษตรกรสวนนอย มีพฤติกรรม
การใชอุปกรณปองกันสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 38.1 ในขณะท่ีเกษตรกรสวนใหญมีพฤติกรรม 
การใชปริมาณสารตอปมาก (ต้ังแต 3 คร้ังข้ึนไป) รอยละ 67.5 นอกจากนี้ พบวา เกษตรกรสวนนอย
ไมมีความรู เกี่ยวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืช รอยละ 30.1 และระดับความเส่ียงของผลเลือด อยูใน
ภาวะเส่ียง เพียงรอยละ 24.2 สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับความเส่ียงของผลเลือด จากการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ไดแก ปจจัยพฤติกรรมการใช
สารกําจัดศัตรูพืช (โดยเกษตรกรที่ไมใชอุปกรณปองกัน มีอัตราเส่ียงเปน 3.54 เทาของเกษตรกรท่ี
ใชอุปกรณปองกัน เกษตรกรที่ใชปริมาณสารตอปมาก มีอัตราเส่ียงเปน 2.11 เทาของเกษตรกรที่ใช
ปริมาณสารตอปนอย) และปจจัยความรูเกี่ยวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืชบางดาน (โดยเกษตรกรท่ี
ไมมีความรู ดานการตรวจสอบเคร่ืองมือพนสาร มีอัตราเส่ียงเปน 3.94 เทาของเกษตรกรที่มีความรูฯ 
เกษตรกรที่ไมมีความรูดานการตกคาง ของสารในรางกาย มีอัตราเส่ียงเปน 3.69 เทาของเกษตรกรที่
มีความรูฯ และเกษตรกรท่ีไมมีความรูดานการปฏิบัติตน ขณะพนสาร มีอัตราเส่ียงเปน 2.78 เทา 
ของเกษตรกรที่มีความรูฯ) 
 เชิดพงษ  มงคลสินธุ (2545) ศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในงาน
เกษตรกรรมของเกษตรกร ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ พบวาเกษตรกร        
กลุมตัวอยางสวนใหญใชสารเคมีกําจัดแมลงมากท่ีสุด รอยละ 43.8 และใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ความถ่ี 2 – 4 คร้ังตอเดือน โดยแตละคร้ังทําการฉีดพนใชเวลา 2 – 3 ช่ัวโมง เปนระยะเวลา 1 – 5 ป 
มาแลว โดยสวนใหญพบวา มีประวัติการแพและการเจ็บปวยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช     
รอยละ 59.6 ขณะทําการฉีดพน พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญมีการสวมเส้ือแขนยาว และ
กางเกงขายาว สวมถุงมือ สวมหมวก สวมรองเทาบูท และใชผาปดจมูก รอยละ 100.0 เกษตรกร 
กลุมตัวอยางสวนใหญนําอุปกรณสําหรับฉีดพน ไปลางในบริเวณพ้ืนท่ีเพาะปลูกหลังการฉีดพน
เสร็จ รอยละ 48.3 และเกษตรกรกลุมตัวอยาง ไมมีการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีใช
แลวโดยท้ิงไวเฉยๆ รอยละ 42.1 เม่ือมีอาการแพหรือเจ็บปวยจากการไดรับพิษจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญ จะไปพบแพทยหรือ เจาหนาท่ีสาธารณสุข รอยละ 
70.2 และพบวามีสวนนอยเม่ือมีอาการแพหรือเจ็บปวยจากการไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
จะปลอยใหหายเองโดยไมไปพบแพทย หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข รอยละ 12.9 และจากการตรวจ
เลือดของเกษตรกรกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส พบวา  
สวนใหญมีปริมาณเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรสในระดับปกติ รองลงมามีปริมาณเอ็นไซมโคลินเอส
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เตอเรสในระดับปลอดภัย ระดับเส่ียง และระดับเส่ียงสูง รอยละ 49.4 , 21.4 , 19.4 และ 10.1 
ตามลําดับ 
 ภมรทิพย อักษรทอง และคณะ (2545) เร่ืองพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตภาคเหนือ และปริมาณสารพิษตกคางในส่ิงแวดลอม พบวา เกษตรกร
ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเอง รอยละ 73.2 จางรอยละ 41.5 สมาชิกในครอบครัวเปนผูฉีดพน   
รอยละ 13.4 ผูฉีดพนเฉล่ียอายุ 18 – 67 ป เปนชายรอยละ 98.6 และหญิงรอยละ 1.4 ในการฉีดพน 
แตละครั้ง ใชคนทํางาน 2 คน  เกษตรกรจะนิยมฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวงเชามากท่ีสุด 
รอยละ 82.9 ชวงเย็นรอยละ 68.7 และเท่ียงพบนอยท่ีสุดรอยละ 2.4 โดยใชเวลาในการฉีดนาน         
2 ช่ัวโมงรอยละ 43.9 นาน 3  ช่ัวโมงรอยละ 40.2 และเกษตรกรรอยละ 91.8 ใชสารเคมีหลายชนิด
ผสมกันในการฉีดพน 
 อังคณา  อางทอง (2545) ศึกษาความรูความเขาใจ และพฤติกรรมการใชสารฆาแมลงใน
การปลูกผักของเกษตรกร ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรสวน
ใหญเลือกใชสารเคมีฆาแมลงรอยละ 63 สวนใหญสําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ขนาด
พื้นท่ีปลูกผัก 1 – 3 ไร มีรายไดจากการปลูกผัก 10,000 – 50,000 บาทตอป เกษตรกรสวนใหญไดรับ
คําแนะนําจากรานคา เพื่อนบาน และตัวแทนจําหนายสารฆาแมลง ตามลําดับ ไดรับขอมูลขาวสาร
จากรานคาตัวแทนจําหนายสารฆาแมลง โทรทัศน และเพื่อนบาน ตามลําดับ ความรูความเขาใจใน
การใชสารฆาแมลงของเกษตรกรอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉล่ีย 10.92 พฤติกรรมการใชสารเคมี
อยางถูกตอง และปลอดภัยอยูในระดับสูง ซ่ึงแยกออกเปนประเด็นหลักคือ กอนการใชสารฆาแมลง 
ขณะใชสารฆาแมลง และหลังการใชสารเคมีฆาแมลง ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ และ
พฤติกรรมของเกษตรกรที่ใชสารเคมีฆาแมลง กอนและขณะการใชมีความสัมพันธในระดับตํ่า และ
หลังการใชไมมีความสัมพันธกัน ความสัมพันธการใชสารชีวภาพฆาแมลง กอนและขณะการใช  
ไมมีความสัมพันธกัน และหลังใชสารชีวภาพฆาแมลงมีความสัมพันธในระดับตํ่า 
 นงเยาว   อุดมวงศ และคณะ (2546) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันตนเอง
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร บานหนองแขม ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีและอุปกรณปองกัน
ตนเองจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังไมถูกตอง ถึงแมเกษตรกรจะมีความรูในระดับดีก็ตาม โดยพบวา 
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชอุปกรณปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร    
รอยละ 83.3 ไมใชถุงมือรอยละ 68.5 ไมใชหนากากรอยละ 53.7 ไมสวมรองเทาหุมขอรอยละ 50.0 
ไมสวมกางเกงขายาวรอยละ 38.9 ไมสวมหมวก และรอยละ 35.2 ไมสวมเส้ือแขนยาว พฤติกรรม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเกษตรกร กลุมตัวอยางรอยละ 88.9 ผสมสารเคมีดวยตนเอง โดยรอยละ 
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75.9 ไมไดอานฉลากกอนใช รอยละ 98.1 ใชสารเคมีโดยการฉีดพน รอยละ 30.0 มีพฤติกรรม
รับประทานอาหาร หรือสูบบุหร่ีระหวางฉีดพนสารเคมี รอยละ 44.4 ไมลาง หรือทําความสะอาด
อุปกรณหลังใชทันที รอยละ 87.0 เก็บสารเคมีไวท่ีบาน และรอยละ 57.9 กําจัดวัสดุและอุปกรณ
บรรจุสารเคมีโดยท้ิงไวในไร ระดับเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรสในกระแสโลหิตของเกษตรกรรอยละ 
37.0 อยูในระดับเส่ียง และไมปลอดภัย                       
 สุรศักดิ์  บูรณตรีเวทย และคณะ (2546) ศึกษาการวิเคราะหสภาพความเส่ียงในการทํานา
ของเกษตรกรตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี พบวา ข้ันการผสมและฉีดสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช มีความเส่ียงจากการสัมผัส สารเคมีอาจดูดซึมเขาสูรางกายทางผิวหนัง และระบบทางเดิน
หายใจได หรือหากสัมผัสทางผิวหนัง จะเกิดอาการตางๆ เชน ผด ผ่ืน คัน ผิวหนังอักเสบ ขณะฉีด
พนสารเคมี เคร่ืองฉีดแบบสะพายหลังอาจรั่ว และทําใหสารเคมีหกใสหลัง เกิดอาการระคายเคือง
หรือไหมได ระหวางฉีดพนหากลมเปล่ียนทิศจะทําใหสารเคมีหวลกลับมาสัมผัสกับตัวผูฉีดพน                                   
 การสาธารณสุขไทย (2547) ขอมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการ
ตรวจหาระดับ Cholinesterase ในเกษตรกรระหวางป พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2545 พบวามีผูท่ีไดรับพิษ
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถึงข้ันมีระดับเอ็นไซมระดับผิดปกติระหวางรอยละ 13 - 29 โดยท่ียังไมมี
แนวโนมลดลง และอัตราปวยดวยโรคพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูระหวาง 4 - 6 ตอประชากร 
100,000 คน 
 นงเยาว  อุดมวงศ และคณะ (2548) ศึกษาเร่ือง สุขภาพของแรงงานรับจางภาคการเกษตร 
ในตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาสุขภาพของแรงงานรับจางมี 2 ลักษณะ 
คือ ปญหาดานทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม ทําใหปวดหลัง ปวดเอว เม่ือยตัว และปญหาที่เกิด
จากการไดรับสารพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงอาการท่ีพบมาก 5 อันดับแรก คือ อาการปวด
เม่ือยกลามเน้ือ (รอยละ 90.8) เวียนศีรษะ (รอยละ 76.8) ปวดหัว (รอยละ 76.1) ออนเพลีย (รอยละ 
73.0) ชาปลายมือปลายเทา (รอยละ 64.1) โดยกลุมท่ีมีอาการดังกลาวคิดวา เกิดจากการสัมผัส
สารเคมีรอยละ 19.4 , 40.4 , 28.7 , 25.0 , และ 35.2 ตามลําดับ กลุมแรงงานรับจางรอยละ 38.7 ใชวิธี
ขับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชออกจากรางกาย โดยการรับประทานยาแผนปจจุบันมากท่ีสุด (รอยละ 
43.6) รองลงมาเปนการรับประทานสมุนไพร (รอยละ 40.0) สวนใหญทํางาน 7 – 8 ช่ัวโมงตอวัน 
ผลการตรวจเลือดพบวา อยูในระดับปลอดภัย , ระดับเส่ียง และระดับไมปลอดภัยรอยละ 11.3 , 69.7 
และ 19.0 ตามลําดับ 
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 กมล  พจชนะ และคณะ (2549) ศึกษาสถานการณโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเขต 8 
ป 2543 – 2547 โดยวิเคราะหการเจ็บปวยของเกษตรกรจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และแนวโนม   
การปวย พบวาท้ัง 5 จังหวัด พบเกษตรกรปวยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางตอเนื่อง มีแนวโนม 
การเจ็บปวยท่ีสูงข้ึน 
 
    
 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

- ขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
- การจัดเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
- การกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 
- การปองกันตนเองขณะฉีดพน 
- การทําความสะอาดรางกาย และ
อุปกรณหลังการฉีดพน 

ปกติ 
ปลอดภัย 
เสี่ยง 

ไมปลอดภัย 

พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระดับการแพพิษจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

สุขภาพของเกษตรกร 

- การเจ็บปวย หรือโรคประจําตัว
ของเกษตรกร 
- อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการ
ไดรับพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
     *ระบบผิวหนัง 
     *ระบบกลามเน้ือ 
     *ระบบทางเดินหายใจ 
     *ระบบทางเดินอาหาร 
     *ระบบไหลเวียนโลหิต     
     *ระบบประสาท 


