บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับสุขภาพของ
เกษตรกรเพาะปลูกในตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผูศกึ ษาไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อประกอบการวิเคราะหและสังเคราะห
ในการศึกษาดังตอไปนี้
1.สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
2.สถานการณโรคพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3.โคลินเอสเตอเรส
4.แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
5.งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
1.สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (pesticides)
กลุมสารเคมีทางการเกษตรที่ใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
1.1 สารกําจัดแมลง (Insecticide) ไดแกสารเคมีที่ใชปองกัน กําจัดหรือขับไลแมลงที่เปน
ศัตรูพืชและสัตว
1.2 สารกําจัดวัชพืช (Herbicide) ไดแกสารเคมีที่ใชทําลายวัชพืชซึ่งแยงน้ํา อาหาร และ
แสงสวาง จากพืชเพาะปลูก
1.3 สารกําจัดเชื้อรา (Fungicide) ไดแกสารเคมี ที่ใชปองกัน และกําจัดโรคพืชตางๆที่เกิด
จากเชื้อรา
1.4 สารกําจัดหนู หรือสัตวฟนแทะอื่นๆ (Rodenticides)
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ความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
แบงตามลักษณะของระดับความเปนพิษ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมใชในปจจุบันมีอยูมากมายหลายชนิด การจําแนก
ระดับอันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขึ้นกับคาความเปนพิษของสารที่เรียกวา Median Lethal
Dosr (LD50) ซึ่งเปนขนาดของสารเคมีที่เมื่อใหแกสัตวทดลองแลว ทําใหสัตวทดลองเสียชีวิตไป
ครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด โดยกําหนดหนวยของ LD50 เปนมิลลิกรัมของสารพิษตอกิโลกรัมของ
น้ําหนักตัวสัตวทดลอง การทดลองเพื่อหาคา LD50 นั้น สามารถทําโดยการใหสารทางปาก (Oral
Route) หรือฉีดพนทางผิวหนัง (Dermal Route) หรือใหสารโดยทางการหายใจ (Inhalation Route)
คา LD50 ซึ่งทดลองตางนิดกัน อาจมีคาตางกันขึ้นกับชนิด เพศ และอายุของสัตวทดลอง ตลอดจน
วิธีการใหสารเขาสูรางกาย สารที่มีคา LD50 ต่ําจะกอใหเกิดอันตรายหรือมีความเปนพิษที่รุนแรงกวา
สารที่มีคา LD50 สูง องคการอนามัยโลกแบงระดับอันตรายของสาเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยกําหนดจาก
คา LD50 ที่ทําการทดลองในหนูออกเปน 4 ชนิด โดยจัดแบงระดับความรุนแรงดังนี้
การจัดระดับอันตรายของพิษจากสารเคมีขององคการอนามัยโลก

ระดับความอันตราย

ทดลองกับหนู (มิลลิกรัม/ น้ําหนักตัวกิโลกรัม)
ทางปาก
ทางผิวหนัง
ของแข็ง
ของเหลว
ของแข็ง
ของเหลว
<5
<20
<10
<40
5-50
20-200
10-100
40-400
50-500
200-2,000
100-1,000
400-4,000
>500
>2,000
>1,000
>4,000

ชั้น 1 เอ (la)
ชั้น 1 บี (lb)
ชั้น 2 (ll)
ชั้น 3 (lll)
(ที่มา : WHO, 2003)
การจําแนกระดับความเปนพิษ โดยการระบุบนฉลากผลิตภัณฑสารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช การจําแนกระดับความเปนพิษสามารถนําไปใชใหเกิดผลกับเกษตรกรและผูเกี่ยวของ
โดยการใชระบบแถบสีแสดงคาความเปนพิษและสัญลักษณแสดงคําเตือนลงบนฉลากผลิตภัณฑ
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ในการผสมและการใชในการจัดทําฉลาก เจาของผลิตภัณฑ
สารเคมี ปองกั น และกําจั ด ศั ตรู พื ช จะตองจัด ทํ าแถบสี แสดงระดับความเปน พิษของผลิ ตภั ณ ฑ
ของตนตามที่ ก รมวิ ช าการเกษตรกํ า หนดด ว ย โดยให แ ถบสี อ ยู ด า นล า งของฉลากและมี พื้ น ที่
ไมนอยกวา 15% ดังนี้
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แถบสีแดง
แทนคา ความเปนพิษของผลิตภัณฑในชั้น la และชั้น lb
แถบสีเหลือง แทนคา ความเปนพิษของผลิตภัณฑในชั้น ll
แถบสีน้ําเงิน แทนคา ความเปนพิษของผลิตภัณฑในชั้น lll
กรมวิ ช าการเกษตรได นํ า ระบบภาพสั ญ ลั ก ษณ แ สดงคํ า เตื อ นให ร ะมั ด ระวั ง
ในการผสม และการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของ FAO เขามาประกอบเพื่อใหเกษตรกร
ไดระมัดระวังในการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชเพิ่มขึ้นดวย ทั้งนี้ไดกําหนดใหแสดงภาพสัญลักษณ
คําเตือนไว ในแถบสีที่แสดงความเปนพิษแตละระดับดวย ดังนี้
ชั้น la มีเครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว พรอมดวยขอความ “พิษรายแรงมาก”
และมีภาพแสดงคําเตือนตางๆ อยูในแถบสีแดง
ชั้น lb มีเครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว พรอมดวยขอความ “พิษรายแรง” และ
มีภาพ แสดงคําเตือนตาง ๆ อยูในแถบสีแดง
ชั้น ll ใหมีเครือ่ งหมาย กากบาท พรอมดวยขอความ “อันตราย” และมีภาพแสดงคําเตือน
ตาง ๆ อยูในแถบสีเหลือง
ชั้น lll ใหมีขอความวา “ระวัง” 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 สารสังเคราะหลอกเลียนแบบสารเคมีที่ไดจากพืชธรรมชาติ
เชน สารฆาแมลงกลุมพัยรีธรอยด (Synthetic pyretroid insecticides)
1. กลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphates)
องคประกอบที่สําคัญ คือ คารบอน (C) ฟอสฟอรัส (P) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)
สารฆาแมลงหลายชนิดที่ใชทั่วๆ ไปอยูในกลุมนี้ ความเปนพิษมีตั้งแตสูงมากจนกระทั่งนอย เชน
สารมาลาไธออน โพลิดอล และฟอสดริน พวกนี้มีพิษรายแรง เชน โมโนโครโตฟอส เมทธิลพารา
ไธออน และเอทธิลพาราไธออน สารประกอบนี้สวนใหญ จะดูดซึมผานเขาทางผิวหนังไดโดยงาย
การไดรับยาประเภทนี้ไมวาจะทางปาก ทางผิวหนัง ทางลมหายใจ หรือทางตา อาจทําใหเกิดการ
ทําลายโคลินเอสเตอเรส ซึ่ งจํา เป น ในการควบคุม ใหการทํ างานของระบบประสาทให เ ป น ไป
ตามปกติ โดยทั่วๆ ไปออรกาโนฟอสเฟตจะสลายตัวไดรวดเร็วไดภายในรางกายของมนุษย แตผลที่
เกิดขึ้นกับประสาท และโคลินเอสเตอเรสภายในเลือด จะไมสามารถคืนกลับเปนปกติไดอยาง
รวดเร็ว และอาจใชระยะเวลาหลายวัน นอกจากจะไดมีการใชยาแกพิษที่รวดเร็ว และถูกตอง
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สารประเภทนี้จะสลายตัวอยางรวดเร็วหลังการใชในพืช และในดิน และดวยเหตุผลนี้
จึงไมใชสาเหตุที่จะทําใหเกิดมลพิษ และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมมากนัก แตสารประเภทนี้มี
ความเปนพิษสูงตอปลา และผึ้ง รวมทั้งชนิดที่มีพิษสูงอาจเปนพิษตอนก หรือสัตวอื่นเปนเวลาอีก
หลายวันหลังจากการใช
พิษวิทยา (Toxicology)
ออรกาโนฟอสเฟตเปนพิษตอแมลง และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชั้นแรกสารพิษจะทําใหเกิด
ฟอสฟอรีเลชั่น (Phosphorylation) กับเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส (cholinesterase) ที่ปลายประสาท
ทําใหปริมาณเอ็นไซมทํางานไดลดนอยลง ถาสารพิษเขาสูรางกายมากจนถึงระดับหนึ่งจะเกิดการ
สะสมของอะซิติลคลอลีน (Acetylcholine) เปนตัวถายทอดสัญญาณระหวางเสนประสาท ณ บริเวณ
ปลายประสาทมาประสานกัน ทําใหแ มลง และสัตวเ ลี้ยงลูกดวยนมเกิดอาการทางประสาทได
สารพิษ ออรกาโนฟอสเฟตทํ าใหสัญญาณประสาทในสมองเสื่อมลง มีผลตอระบบสัมผัส การ
เคลื่อนไหว และการทํางานของระบบหายใจการเสียชีวิต เนื่องจากระบบหายใจถูกกด รางกาย
จะกลับคืนเปนปกติไดก็ตอเมื่อมีการสรางเอ็นไซมใหมเขาไปชดเชยเอ็นไซมที่หมดสภาพไปแลว
การเขาสูรางกายโดยการหายใจ การกิน และผานเขาทางผิวหนังความเปนพิษขึ้น อยูกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงสารพิษออรกาโนฟอสเฟตในรางกาย โดยวิธีไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ใน
ตับทําใหจํากัดการเกิดเปนพิษของสารพิษชนิดนี้ไดกอนที่จะมีปริมาณในรางกายสูงถึงระดับที่ทํา
อันตรายตอเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส สารพิษออรกาโนฟอสเฟตหลายชนิด สามารถเปลี่ยนรูปจาก
ไอออนไปเปนออกซอน ในรูปที่มีพิษมากกวา การเปลี่ยนรูปเชนนี้เสมอ เนื่องจากอิทธิพลของ
แสงแดด และในรางกาย เอ็นไซมโคลินเอสเตอเรสที่ถูกฟอสเฟอรีเลท บางสวน จะคืนสภาพเดิม
โดยปฏิกิริยายอนกลับ สารพิษออรกาโนฟอสเฟตจะทําใหเกิดพิษทางประสาทโดยเขาไปทําลายไมอี
ลิน (Myelin) ที่หุมสวนนอกของประสาท โอกาสเกิดพิษแบบนี้เกิดนอยมาก อาการเกิดพิษจะพบวา
ทําใหแขนขาปวดไมมีแรง อาการเหลานี้จะเปนทางประสาทดังกลาว ไดแก สารพิษกลุมของฟนีล
ฟอสโฟโนไธโอเอท (phenylphosphonothioate) ไซยาโนเฟนฟอส (Cyanofenphos) อีพีเอ็น (EPN)
สารพิษออรกาโนฟอสเฟตบางชนิดจะแสดงคุณสมบัติทางการเกิดพิษแตกตางไปจากการ
เกิดพิษ โดยทั่ว ๆไปของสารพิษในกลุมออรกาโนฟอสเฟต และอาจจะเปนอันตรายมากกวา เชน
ผลพลอยได ที่เ กิดจากการที่สารพิ ษมาลาไธออนที่ เ ก็บไวนานๆ นั้น จะขัด ขวางการทํางานของ
เอ็นไซมที่ตับ ซึ่งเอ็นไซมชนิดนี้จะทําใหเกิดกระบวนการสลายมาลาไธออน เหตุนี้เองจึงทําใหพิษ
ของมาลาไธออนมากกวาปกติ สารพิษออรกาโนฟอสเฟตบางชนิด มีขอยกเวนอยูบางเหมือนกันคือ
จะสะสมในเนื้อเยื่อไขมัน เมื่อสารพิษชนิดนี้ถูกปลอยเขาสูกระแสเลือด จึงจําเปนตองใชยาแกพิษที่
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นานพอสมควร นอกจากนี้ปจจัยอื่นๆ อีกที่ยังไมทราบแนชัดวาทําใหเกิดการเพิ่มพิษออรกาโน
ฟอสเฟต
อาการและอาการแสดง (Signs and Symptom)
ลักษณะของการเกิดพิษเฉียบพลัน จะเกิดขึ้นตั้งแตผูปวยไดรับสารพิษ หรือภายในเวลา
12 ชั่วโมง (มักจะเกิดภายใน 4 ชั่วโมง) บางรายอาจจะมีโรคทางประสาทแตกตางกันไป อาการของ
โรคจะเกิดขึ้นชาๆ บางครั้งอาจกินเวลาหลายวัน อาการที่พบมาก คือ มือ และแขน ขาชา มีอาการ
ปวด และออนเพลีย สําหรับบางคนจะกลับคืนภายใน 2-3 สัปดาห บางคนกลามเนื้อจะลีบและทําให
เปนอัมพาตบางสวน
- อาการพิษเฉียบพลันแบบมัสคารินิค (Muscarinic Signs and Symptoms) จุดรับ
สัมผัสมัสคารินิค (Muscarinic receptors) สําหรับอะซิติลคลอลีน พบสวนใหญที่กลามเนื้อเรียบของ
ระบบทางเดินอาหาร หัวใจ และตอมมีทอ อาการที่เกิดขึ้นในระยะแรก คือ เบื่ออาหาร คลื่นไส
อาเจียน ปวดทอง น้ําตาไหล เหงื่อออก มานตาหดตัว ถายอุจจาระ และปสสาวะกลั้นไมอยู การเกร็ง
หลอดลม หลอดลมมีเมือก และเสมหะมาก หายใจลําบาก เปนตน
- อาการพิษแบบนิโคตินิค (Nicotinic Signs and Symptoms) อาการแบบนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากการสะสมของอะซิติลคลอลีน ที่ปลายประสาทมอเตอรและที่ซินแนปสของประสาท
อัตโนมัติ (รอยตอระหวางกลามเนื้อ และเสนประสาท) อาการที่เกิดขึ้น คือ กลามเนื้อถูกกระตุน
มากกวาปกติ มีการกระตุกที่หนา หนังตา ลิ้น ถาอาการรุนแรงขึ้นจะพบวา กระตุกมากขึ้นทัว่ รางกาย
ตอมาจึงมีอาการออนเพลียตามกลามเนื้อในที่สุด
- อาการทางสมอง เนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง เนื่องจากมีการคั่ง
ของอะซิติลคลอลีน อาการที่พบไดแก มึนศีรษะ ปวดศีรษะ งง และกระสับกระสาย ตื่นตกใจงาย
กังวล อยูไมสุข นอนไมหลับ ฝนราย สับสน ถาอาการมากอาจชักและหมดสติได ผูปวยที่มีอาการ
มากจะเสียชีวิตไดเนื่องจากระบบหายใจลมเหลว (Respiratory Failure) ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจาก
หลอดลมตีบตัน กลามเนื้อของระบบการหายใจเปนอัมพาตและศูนยควบคุมการหายใจในสมอง
หยุดทํางาน ในรายที่มีอาการไมรุนแรงนักอาการจะดีขึ้นใน 2-3 วัน แตจะออนเพลีย ไมมีแรงเปน
เวลานาน
ลั ก ษณะของพิ ษ แบบเรื้ อ รั ง (Chronic
poisoning) จากการศึ ก ษาพบว า ปริ ม าณ
ออร กาโนฟอสเฟต จํานวนเพีย งเล็ ก นอ ยก็ทํา ใหเ กิดอาการทางคลินิก ได ซึ่งคล า ยกับอาการที่
เกิดจากชนิดเฉียบพลั น โดยทําใหเกิดพยาธิสภาพของ ตับ ไต ผิวหนัง ระบบโลหิต หัวใจและ
หลอดเลือด ทางเดินหายใจ และทําใหสุขภาพออนแอ เจ็บปวยงาย
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2.กลุมคารบาเมต (Carbamates)
มีองคประกอบที่สําคัญ 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 การได รั บ สารฆ า แมลงประเภทนี้ อาจทํ า ใหเ กิ ด การหยุ ด ทํ า งานของโคลิ น เอสเตอเรส ซึ่ ง
ปฏิกิริยาจะสามารถกลับคืนไดทันที ดังนั้นการไดรับสารปะเภทนี้ในปริมาณต่ําซ้ํา ๆ กัน จะไมเกิด
การสะสมที่มีผลต อการลดโคลิน เอสเตอเรสในเลือด ดั ง เชนในกรณีของยาประเภทออรกาโน
ฟอสเฟต
สารกลุ ม นี้ ใ ช กั น ค อ นข า งแพร ห ลาย และนิ ย มใช กั น ในหมู เ กษตรกรและคนทั่ ว ไป
สามารถเปนไดทั้ง สารฆาแมลง สารฆาหญา และสารฆาเชื้อรา จึงเปนขอสันนิษฐาน อยางหนึ่งวามี
แนวโนมจะมีผูใชมากขึ้นในอนาคต สารกลุมนี้ไดแก Aldicarb, Oxamyl, Carbofuran, Methomyl,
Formetanate และ Carbosulfan
พิษวิทยา (Toxicology)
สารกลุมนี้จะออกฤทธิ์ ขัดขวางการทํางานของเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส ทํา ใหเ กิด
การสะสมของ Acetylcholine ที่รอยตอประสาทระหวางเซลลประสาท รอยตอระหวางกลามเนื้อ
กระดูก ปุมประสาทอัตโนมัติ และที่สมอง
ความเปนพิษของคารบาเมตขึ้นอยูกับสถานะของสาร การละลาย การถูกดูดซึมเขาไปสู
รางกาย สารที่ระเหยไดงายยอมมีพิษรุนแรงกวา นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับกลไกการกําจัดพิษของ
รางกายอีกดวย สารประกอบคารบาเมทนี้เปนสารประกอบที่ไมคงตัวมีการแตกตัวงาย สารกลุม
คารบาเมทเขาสูรางกาย โดยทางหายใจและการกิน สวนทางผิวหนังไดรับนอยมาก สารกลุมนีถ้ กู ขับ
ออกจากรางกายโดยทางไต และ ตับ
Acetylcholine ที่ไปเกาะที่รอยตอประสาทกับกลามเนื้อเรียบ มีผลทําใหกลามเนื้อเกิดการ
หดตัว ชักกระตุก มีสารหลั่งมาก ถาไปเกาะที่บริเวณรอยตอของกระดูกและกลามเนื้อก็จะเปน
สาเหตุทําใหกลามเนื้อปดตัว หรือ มีอาการออนแรง และเปนอันตรายได ถาไปเกาะบริเวณสมอง
ก็จะทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไปและเกิดการซึมเศราได ผูปวยมักจะตายจากการหายใจถูกกด และ
ตัวปอดเกิดอาการบวม
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อาการและอาการแสดง (Signs and Symptom)
1. ความเปนพิษชนิดเฉียบพลัน(Acute poisoning) สวนใหญจะพบในผูปวย
จงใจกินคารบาเมตเพื่อฆาตัวตายหรือถูกวางยา ผูปวยจะมีอาการและอาการแสดงเหมือนผูปวยโรค
พิษออรกาโนฟอสเฟต แตอาการจะไมรุนแรง ผูปวยจะมีอาการของระบบประสาทสวนกลาง ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร เชนปวดศีรษะ หนามืด ตาพรามัว มานตาเล็กลง หายใจหอบ
คลื่นไสอาเจียนหรือทองเสีย เปนตน การที่ผูปวยโรคพิษคารบาเมทมีอาการไมรุนแรงเนื่องจากสาร
คารบาเมตมีคาครึ่งชีวิต (half-life) คอนขางสั้น ตัวอยางเชน carbaryl และ methyl carbaryl จะเกิด
reactivation time ของเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส 2-15 นาที และ28-32 นาที ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
ผูปวยอาจเกิดอาการรุนแรงอื่นๆไดบาง เชน ชัก หมดสติ หัวใจเตนผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง
ขาดน้ํา อาการแพอยางรุนแรง (anaphylaxis) หรือระบบหัวใจลมเหลว
2. ความเปนพิษชนิดเรื้อรัง (Chronic poisoning) สารคารบาเมท สามารถ
สลายตัวไดอยางรวดเร็ว จึงเกิดพิษเรื้อรังไดนอย อาจมีความผิดปกติของตอมไทรอยด ตอมหมวกไต
ทํางานมากกวาปกติ
3. กลุมออรกาโนคลอรีน (Organochlorines)
ยาฆ า แมลงกลุ มนี้ มีธ าตุ ไ ฮโดรเจน คาร บ อน และคลอรี น รวมอยู เ ป น องคป ระกอบ
ตัว อยางของสารพิ ษ เหลานี้ รูจั ก กัน ดี คือ ดี ดีที ซึ่งปจ จุ บัน กฎหมายห า มใชโ ดยเด็ดขาด ในการ
เกษตรกรรมนอกจากนี้มี ไดคาโพล พิษของสารเคมีชนิดนี้มักไมทําใหเกิดอาการอยางเฉียบพลันแต
จะเปนพิษแบบเรื้อรัง
พิษวิทยา (Toxicology) อาการและอาการแสดง (Signs and Symptom)
สารเคมีประเภทออรกาโนคลอรีนจะถูกดูดซึมโดยลําไส ปอด และผิวหนัง การดูดซึมจะ
ถูกกระตุนโดยไขมัน และสารละลายไขมัน เนื่องจากสารพวกนี้ไมสามารถระเหยได การเขาสู
ร า งกายจึ ง เข า ได โ ดยการกิ น หายใจเอาละอองฝุ น ของสารนี้ เ ข า ทางปอด เมื่ อ สารพวกนี้ เ ข า สู
รางกายแลวก็จะเขาไปสะสมอยูในรูปที่มีคุณสมบัติเหมือนสารเดิมทุกประการ รางกายจะขับเอาสาร
ออกมาทางน้ําดี สารบางชนิดยังสามารถผานมาทางน้ํานมได
ออรกาโนคลอรีนมีพิษหรือสามารถทําอันตรายตอระบบประสาท ซึ่งสารเหลานี้จะไป
ขัดขวางการไหลของประจุไฟฟาเขาไปยังเนื้อเยื่อของเซลลประสาท จะทําใหผูปวยมีอาการชัก
(convulsion) และตายได เนื่องจากการขัดขวางการแลกเปลี่ยนอากาศในปอด และมีกรดในเลือด
มากเรียกวา acidosis อาการที่แสดงออกเฉีย บพลันของพิษนี้ ไดแก ความผิดปกติของประสาท
สัมผัส เชน ตามัว หูไมไดยินเสียงชัด ความผิดปกติการประสานงานในการทํางานของอวัยวะตาง ๆ
และบอยครั้งที่ทําอันตรายตอกลามเนื้อหัวใจ ซึ่งทําใหหัวใจเตนไมสม่ําเสมอ และที่อันตรายที่สุดก็
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คือ เกิดอาการเกร็ง ชักกระตุก ทําใหไปกดการหายใจของผูปวย ทําใหผูปวยหายใจลําบากและเกิด
ภาวการณหายใจลมเหลวและถึงแกความตายได
ผลของการไดรับพิษจะเกิดตั้งแต 1 ชั่วโมง หลังรับสารเคมีและตอไปอีก 48 ชั่วโมง สาร
ในกลุมนี้บางตัว เชน เอ็นโดซัลเฟน สามารถถูกดูดซึมเขาสูรางกายไดงายและรวดเร็ว โดยผานทาง
ผิวหนัง อยางไรก็ตามเซลลประสาทที่กระตุนการทํางานของตอมตางๆ ไมไดรับผลกระทบ ดังนั้น
เราจึงไมพบอาการบางอยางตอไปนี้ คือ น้ําลายไหลมาก น้ําตาไหลมาก เหงื่อออกมาก หนังตา
กระตุก แตอาการตอไปนี้สามารถพบได เพราะเปนผลมาจากผลกระทบ ตอการทํางานของระบบ
ประสาทสวนกลาง
4. กลุมสารสังเคราะห เชน สารสังเคราะหลอกเลียนแบบสารเคมีที่ไดจากพืชธรรมชาติ
เชน สารฆาแมลงกลุมพัยรีธรอยด (Synthetic pyretroid insecticides)
พัยรีธรอยด (Pyrethroid) เปนเคมีภัณฑกลุมที่สังเคราะหขึ้นโดยมีความสัมพันธตาม
โครงสรางของพัยรีธริน (Pyrethrins) ซึ่งสกัดไดจาก พัยรีธรัม (Pyrethrum : ดอกเบญจมาศ) เปน
เคมีภัณ ฑที่มีความเปนพิษ ตอแมลงสูง ที่รูจักและใชกันในขณะนี้ ไดแก เดลตาเมธริน
(Deltamethrin), เปรเมธริน (Premethrin) เปนตน
มีกลไกออกฤทธิ์ เชนเดียวกับสารพวกออรกาโนคลอรีน แตฤทธิ์นอยกวา มักใชสารเคมี
กําจัด ศั ตรู พืช กลุมนี้ เพื่อกําจัดแมลงในบานเรือน เพราะออกฤทธิ์ ให เ กิด อั มพาตในแมลงอยาง
รวดเร็วสวนใหญมีพิษตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนมคอนขางต่ํา อาการพิษ จะทําใหคลื่นไส อาเจียน เปน
ตะคริวที่ทอง เบื่ออาหาร ออนเพลียมีอาการลา ปวดศีรษะ มึนงง การรับประทานสารนี้ในปริมาณ
สูง (200-500 มิล ลิลิต ร) ทํา ใหเ กิด อาการโคมา ภายใน 20 นาที กลามเนื้อกระตุกไมพรอมกัน
และชัก
1.2 สารกําจัดวัชพืช (Herbicide)
พาราควอต (Paraquat) และไดควอต (Diquat)
พิษวิทยา (Toxicology) อาการและอาการแสดง (Signs and Symptom)
พาราควอต (Paraquat)
พาราควอตมีคุณสมบัติที่ออกฤทธิ์เร็ว และจะเสื่อมฤทธิ์ทันทีเมื่อตกถึงพื้น
และเปนสารที่สลายตัวเมื่อถูกอัลตราไวโอเลต ละลายไดดีในน้ําและแอลกอฮอล ไมมีสี มีกลิ่น
ออนๆ คลายกลิ่นแอมโมเนีย สินคาที่วางจําหนายเปนสารละลาย 20 %ของพาราควอต ตัวอยางของ
สารเคมี ไดแก Gramoxone, Glasszone, King zone, Noxone, Perazone, Ecopared และ Paraclol
พาราควอตในสารละลายเขมขน จะสามารถทําอันตรายเนื้อเยื่อที่สัมผัสกับ
สารพิษนั้น ทําใหผิวหนังที่มือแหงและแตกเปนแผล บางครั้งอาจถึงกับสูญเสียเล็บมือ การสัมผัสกับ
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สารเปนระยะเวลานาน เปนสาเหตุทําใหเกิดเปนตุมพองมีน้ําขังอยูขางใน (bistering) และเกิดแผล
ถาไดรับสารพิษโดยทางหายใจจะทําใหมีเลือดกําเดาออก ถาสารเขาตาจะทําใหตาเกิดการอักเสบ
อยางรุนแรง (severe conjunctivitis) และมีผลทําใหเกิดเยื่อบุตาขุนขาว (corneal opacification) และ
ทําใหตาบอด ถาไดรับสารพิษจากการกินจะมีผลตอทางเดินอาหาร ไต ตับ หัวใจและอวัยวะอื่นๆ
ระยะแรกของพิษตามระบบประกอบดวย เยื่อบุปาก เพดานปาก (pharynx) ทางเดินอาหารสวนตน
(esophagus) กระเพาะอาหาร (stomach) และลําไสเกิดอาการบวมและเกิดแผลขึ้น สวนในระยะที่ 2
ลักษณะที่สําคัญของอาการจากการรับพิษก็คือ เซลลของตับไดรับอันตราย ทําลายสวนปลายของไต
กลามเนื้อหัวใจ (myocardium) และกลามเนื้อ โครงกระดูก ในผูปวยบางคนพิษ อาจมีผลตอระบบ
ประสาทและตับออน (pancreas) ในระยะที่ 3 ปอดจะถูกทําลายซึ่งมักเกิดขึ้นในชวง 2 – 4 ชั่วโมง
หลังกินสารพิษโดยพาราควอตทําใหเกิดเลือดออกในปอด มีบวมน้ํา และมี leukocyte เกิดขึ้นในถุง
ลม หลังจากนั้นก็จะเกิดพังผืดขึ้นในปอด (proliferation of fibroblasts) ซึ่งทําใหการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนในปอดไมดี จึงเปนสาเหตุทําใหผูปวยตายจากการขาดออกซิเจน
พาราควอต สามารถทําอันตรายจนกอใหเกิดอาการตัวเหลือง เมื่อเจาะเลือด
หา Alkaline phosphatase, astartate aminotransferase, alanine aminotransferase จะพบวาสูงมาก
สําหรับในไต พาราควอตจะไปทําลายทอไต ทําใหไตไมสามารถกลั่นปสสาวะออกมาได
อาการและอาการแสดงขั้นแรกของพิษพาราควอตจะเพิ่มมากขึ้นโดยที่ใน
ปอดจะมี ก ารแลกเปลี่ ย นก า ซออกซิ เ จนลง ทํ า ให ผู ป ว ยเกิ ด อาการหายใจลํ า บาก หายใจหอบ
(tachypnea) ซึ่งมักเกิดใน 2 – 4 วัน หลังกินสารนี้เขาไป ผูปวยจะมีอาการตัวเขียว (cyanosis) หายใจ
ไมอิ่ม (airhunger) สุดทายจะหมดสติและตาย
ไดควอต (Diquat)
ไดควอต จะถูกเตรียมใหอยูในรูปเกลือdibromide monohydrate ในดาน
การตลาดสินคาที่วางจําหนายจะอยูในรูปสารละลายเขมขน 20% เปนสารที่ทําอันตรายตอผิวหนัง
นอยกวาพาราควอต แตในความเขมขนมากๆ ก็สามารถทําอันตรายตอผิวหนังไดเชนกัน ซึ่งก็
สามารถผานเขาทางผิวหนังได โดยแผลถลอกหรือทางบาดแผลได
ไดควอตจะมีผลอยางรุนแรงตอประสาทสวนกลาง ซึ่งพาราควอตไมมี และ
เนื่องจากไดควอต จะถูกขับออกทางไตดวยเชนกัน ไตจึงถูกทําลายดวย
อาการ และอาการแสดงของพิษไดควอต จากการกินจะเหมือนกับอาการและ
อาการแสดงพาราควอตทุกอยาง นั่นคือ มันจะมีผลกัดกรอนเนื้อเยื่อตางๆ ทําใหมีอาการเจ็บในปาก
คอ หนาอก และทอง มีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย ในอาเจียนอาจมีเลือด และเศษอาหารเกาปน
อยูดวย ผูปวยจะมีอาการขาดน้ํา ความดันโลหิตต่ํา หัวใจเตนเร็ว ช็อค หมดสติ และตาย ผูปวยที่มีไต
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วายจะตรวจพบมีโปรตีนในเลือด และหนองในปสสาวะ ซึ่งมีผลทําใหเกิดโลหิตเปนพิษเนื่องจากมี
ไนโตรเจนหรือยูเรียอยูในโลหิต (Azotemia) ถาตรวจ serum ทางหองทดลองจะพบวามี alkaline
phosphatase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase สูงขึ้น นั่นหมายถึง ตับถูก
ทําลายดวย นอกจากนั้นยังทําอันตรายตอกลามเนื้อหัวใจ หรือบางคนก็เกิดอาการหลอดลม และ
ปอดบวม
1.3 สารกําจัดเชื้อรา (Fungicides)
พาลาภ สิงหเสนี (2542) ไดกลาวถึง สารกําจัดเชื้อรา (Fungicides) วาการใชสารเคมีเพื่อ
ฆาเชื้อราอยางเดียว โดยไมเปนอันตรายตอพืชเพาะปลูก ทําไดคอนขางยาก เนื่องจาก เชื้อราเปน
ศัตรูพืชซึ่งอาศัยอยูบนพืชอื่นอยางใกลชิด สารกําจัดเชื้อราซึ่งใชฆาเชื้อรามีโครงสรางแตกตางกัน
หลายอยาง บางชนิดมีพิษนอย แตบางชนิดมีพิษสูง และอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได
อยางมาก สารในกลุมนี้เพิ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูทองตลาดในระยะหลังนี้ ในป
ค.ศ. 1964 มีรายงานวาสารกําจัดเชื้อราประเภทสารประกอบซัลเฟอร มีอยูถึงรอยละ 80 ของยาฆา
เชื้อราทั้งหมด ในปจจุบันมีสารในกลุมนี้มากกวา 250 ชนิด ภายใตชื่อตางๆกัน สารกําจัดเชื้อราซึ่งมี
สารปรอทผสมอยู เปนกลุมที่อาจกอใหเกิดปญหามากเนื่องจากอันตรายจากพิษของปรอท ซึ่งเปน
โลหะหนัก ในที่นี้จะไดกลาวถึงสารกําจัดเชื้อราชนิดอื่นซึ่งมีความสําคัญดานพิษวิทยา เชน
แคปแทน (Captan) และโฟลเพท (Folpet)
เนื่องจากสูตรโครงสรางซึ่งคลายคลึงกับทาลิโดไมด จึงมีผูทดลองศึกษาพิษในการ
กอใหเกิดลูกวิรูปกันมาก พบวาแฮมสเตอรเพศเมียที่ไดรับสารกลุมอนุพันธของ Phthalimide นี้
ในขนาด 500 mg./kg. ในวันที่ 7 และ 8 ชวงของการปฏิสนธิ (gestation) จะกอใหเกิดลูกวิรูปขึ้นแต
มี ผูรายงานวา ไมตรวจพบพิษในการกอใหเกิดลูกวิรูปของโฟลเพทเมื่อทดลองในกระตาย หนูขาว
และแฮมสเตอร
คา LD50 ในหนูทดลองคือ 480 mg./kg. โดยการรับประทาน และ 50 – 100 mg./kg.
โดยการฉีดเขาชองทอง
เพนทาคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)
ใชในการฆาเชื้อราดวย นอกเหนือจากการใชเปนยาฆาแมลงและยาปราบวัชพืช สารนีถ้ กู
ดูดซึมไดดีจากผิวหนัง และอาการพิษเฉียบพลันที่แสดงออกเปนอาการพิษ มีรายงานวา ผลิตภัณฑ
ของสารกําจัดเชื้อราชนิดนี้ อาจมีอาการปนเปอนของสารไดออกซีน ซึ่งอยูในรูปของ เฮกซาคลอริเน
เตดไดเบนโซไดออกซิน (Hex chlorinated dibenzodioxin) และออกคาคลอริเนเตทไดเบนโซได
ออกซิ น (octachlorinated
dibenzodioxin) ซึ่ ง มี พิ ษ น อ ยกว า เตตร า คลอโรไดออกซิ น
(tetrachlorodioxin) ซึ่ ง เป น สารปนเป อ นของ 2-4-5-ที (2-4-5-T) แต อ ย า งไรสารปนปลอมของ
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เพนทาคลอโรพีนอล ก็ยังจัดวาเปนสารมีพิษรายแรง และมีผูเสนอวาเปนสารซึ่ง ทําใหเกิดพิษ เชน
โรคผิวหนังคลอแอกเน (chloracne) อาการบวมน้ําและการทํางานของอวัยวะ เชน ตับ ลดลง
เฮกซาคลอโรเบนซิน (Hexachlorobenzene, HCB)
สารกําจัดเชื้อรากลุมนี้สามารถสะสมไดในรางกายของสัตวซึ่งใชเปนอาหารคา LD50
ในหนู คือ 640 สวนในลานสวน อันตรายจากการกินอาหารซึ่งมีพิษ ผักที่ใชสารกําจัดเชื้อรากลุมนี้
มีผูรายงานวา ทําใหเกิดอาการพิษที่เรียกวา พอรไฟเรียคิวทาเนียทารด (Porphyria cutanca tarda)
ซึ่งเปนลักษณะกลุมอาการทางผิวหนัง เชน ไวตอแสง การรวงของผม อาการเหี่ยวของผิวหนัง
เปนตน
ไดไธโอคารบาเมต (Dithiocarbamate)
สารกําจัดเชื้อราในกลุมนี้แบงออกเปน 2 กลุมตามสูตรโครงสราง ไดแก เชน ชื่อของสาร
กําจัดเชื้อรา เรียกตามโลหะที่มีอยู ในสูตรโครงสราง เชน ซีแรม (Ziram) และเฟอรแบม (Ferbam)
เปนสารในกลุมสูตรโครงสราง ไดเมธิลไดไธโอคารบาเมต ที่มีโลหะสังกะสี หรือเหล็ก เปน
สวนประกอบตามลําดับ หรือสารในกลุมนี้มีโลหะ แมงกานีส สังกะสี หรือโซเดียมในสูตร
โครงสรางมีชื่อเรียกวาแมเนบ (maneb), ซีเนบ (Zineb), เนแบม (Nabam) ตามลําดับ เปนตน แมวา
ความเปนพิษเฉียบพลันของสารในกลุมนี้จะมีคาสูง (มีคาเปนกรัมตอกิโลกรัม) ซึ่งจัดวาเปนกลุม
สารที่มีพิษต่ํา แตเนื่องจากมีรายงานวา สารกลุมนี้อาจกอใหเกิดลูกวิรูปและมะเร็งขึ้น 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) ในระหวางการปรุงอาหารซึ่งมีสารตกคางในกลุมนี้ จึงมีการแนะนําใหมี
การศึกษาเพิ่มเติมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได ในผูใชเอธิลีนไธโอยูเรียเปนสารกอใหเกิดมะเร็ง
กอการกลายพันธุ และยังเปนสารยับยั้งการทํางานของไธรอยดฮอรโมนดวย
1.4 สารกําจัดหนู หรือสัตวฟนแทะอื่นๆ (Rodenticides)
ใชกําจัดหนู หรือสัตวฟนคูที่เปนศัตรูพืช สารพวกนี้มักจะมีพิษตอสัตวเลือดอุนดว ย
เพราะจะไปทํ าอั น ตรายระบบการทํ า งานของหั ว ใจ และศู น ย ร วมประสาทของสั ต ว เช น ก า ซ
ไซยานาย วารฟาริน สติ๊กนิน และซิงคฟอสเฟต เปนตน
สารกําจัดหนู และสัตวแทะที่นิยมใชกันสวนใหญเปนสารกลุมที่มีฤทธิ์ตานการแข็งตัว
ของเลือด ตัวอยาง เชน Warfarin หยุดยั้งการสรางวิตามินเค ทําใหเลือดออกตามผิวหนัง และสวนตางๆ
ของรางกาย เม็ดเลือดขาวต่ํา ลมพิษ ผมรวง
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2.สถานการณโรคพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
แหลงขอมูลการนําเขาและปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในประเทศไทย ไดแก
1.กรมวิชาการเกษตร เพื่อขออนุญาตการนําเขาสารเคมีในครั้งแรกของผูประกอบการ และขอตอ
ใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กําหนด
2.กรมศุลกากร เมื่อมีการนําเขาสารเคมีผานดานศุลกากร เปนแหลงขอมูลสําหรับการประเมิน
สํารวจสถานการณปริมาณการนําเขาสารเคมีในแตละป
3.สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในสวนที่มีการขออนุญาตขนสงสารเคมีผานดานตรวจระหวางจังหวัด
ซึ่งขณะนี้ยังไมมีรายละเอียด แหลงขอมูลนี้นาจะศึกษาเพื่อหาแนวทางการใชประโยชนตอไป
แนวโนมการการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่สูงขึ้นทุกป สารที่มีการนําเขาสูงสุด คือ
สารกําจัดวัชพืช และอันดับที่ 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
ปริมาณการนําเขา (กิโลกรัม)

กลุมสารเคมี
2541
1.สารกําจัดแมลง
2.สารชีวินทรียกําจัดแมลง

2543

2544

2545

12,823,306 16,219,057 12,532,982 16,673,615 16,356,671
78,337

3.สารปองกันและกําจัดโรค 3,683,336
พืช
4.สารกําจัดวัชพืช

2542

ไมมีขอมูล 7,392,711

79,962

4,652,911 29,714,804 7,824,913

15,108,080 15,335,407

44,990

68,440
8,891,945

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.สารควบคุ ม การเจริ ญ ของ
พืช

587,218

831,883

1,162,165

1,460,108

1,417,186

8.สารกํ า จั ด หอย 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

255

2,000

21,040

11.สารอื่นๆ

ไมมีขอมูล

745,207

657,894

รวม

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

10.สารกําจัดไสเดือนฝอย

ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล
644,070

231,840

ที่มา : 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 ในจํานวนผูปวยทั้งหมดมีผูเสียชีวิต 11 ราย คิดเปนอัตราตาย
0.02 ตอประชากรแสนคน และอัตราปวยตายรอยละ 0.4 ดังตารางแสดงการปวย และเสียชีวิตใน
รอบระยะเวลา 6 ป
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แสดงการปวย และเสียชีวิตในรอบระยะเวลา 6 ป
ป พ.ศ.

อัตราปวย
จํานวน
จํานวนผูป วย
ชาย หญิง รวม (ตอแสนคน) ผูเสียชีวติ
2540 1,958 1,339 3,297
5.42
34
2541 2,757 1,641 4,398
7.16
15
2542 2,572 1,597 4,169
6.77
31
2543 1,830 1,279 3,109
5.03
21
2544 1,520 1,133 2,653
4.27
15
2545 1,506 1,065 2,571
4.11
11
ที่มา :รายงานการเฝาระวังโรค 2540 – 2545 กองระบาดวิทยา

อัตราตาย อัตราปวยตาย
(ตอแสนคน)
(รอยละ)
0.06
1.03
0.02
0.34
0.05
0.74
0.03
0.68
0.02
0.57
0.02
0.40

เมื่อจําแนกการรายงานผูปวยรายภาคพบวา ภาคเหนือมีรายงานการปวยสูงที่สุด รองลงมา
ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคกลางมีรายงานผูปวยต่ําที่สุด ดังตารางแสดง
รายงานผูปวยจําแนกรายภาค ระหวางป พ.ศ. 2541 – 2545
รายงานผูปวยจําแนกรายภาค ระหวางป พ.ศ. 2541 – 2545
ภาค
ภาคเหนือ (17 จังหวัด)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)
ภาคกลาง (26 จังหวัด)
ภาคใต (14 จังหวัด)

2541
21.49
6.33
2.26
0.53

อัตราปวย (ตอแสนคน)
2542
2543
2544
21.7
14.88
12.37
2.55
2.53
2.96
4.49
3.53
2.34
1.16
0.68
0.56

2545
10.59
3.41
2.46
0.55
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3.โคลินเอสเตอเรส
โคลินเอสเตอเรส (ChE Cholinesterase) เปนเอ็นไซม ที่ทําหนาที่ควบคุมสมดุลของ
สารเคมี ที่ทําหนาที่สงสัญญาณระหวางปมประสาท อะซิติลคลอลีน โดยเอนไซมจะยอยสลาย
สารเคมีสื่อประสาท เมื่อพาราไธออนเขาสูรางกายมนุษยหรือสัตว จะยับยั้งเอ็นไซมโคลินเอสเตอ
เรส ทําใหเกิดการสะสมของ อะเซททิลคลอลีน ที่ปลายประสาท ซึ่งจะไปกระตุนที่ตัวรับ ทําใหเกิด
อาการผิดปกติ ของระบบประสาทสวนกลาง ระบบการหายใจ และกลามเนื้อสวนตางๆ ทําให
การควมคุมของระบบประสาทผิดปกติไป จะเกิด อาการ เชน ตาพรามัว เหนื่อยงาย ปวดศีรษะ
เหงื่อออก คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย กลามเนื้อสั่นกระตุก มานตาหด ความดันเลือด ต่ําลง หัวใจ
เตนชา และอาจเสียชีวิตเนื่องจากระบบ การหายใจลมเหลว เมื่อทําการทดสอบดวยชุดตรวจกระดาษ
ทดสอบพิเศษ (Reactive Paper) ของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลิตโดย
องคการเภสัชกรรม แบงการตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช เปน 4 ระดับ
ระดับการแพพิษจากการสัมผัส
ปริมาณ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระดับปกติ
100 หนวยตอมิลลิลิตร
ระดับปลอดภัย
87.5 หนวยตอมิลลิลิตร
ระดับเสี่ยง
ระหวาง 75.5 - 87.5 หนวยตอมิลลิลิตร
ระดับไมปลอดภัย
นอยกวา 75.5 หนวยตอมิลลิลิตร

สีกระดาษทดสอบ
สีเหลือง
สีเหลืองปนเขียว
สีเขียว
สีเขียวแก

วิธีตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อหาระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
โดยใชกระดาษทดสอบ และไมใชเครื่องปนเลือด
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 ที่ทําการเจาะเลือดดวยสําลีชุบแอลกอฮอล
2.เจาะเลือด และเก็บตัวอยางเลือดดวยอุปกรณการเจาะเลือด และหลอดแกวขนาดเล็ก
(Cappillary tube)
3.ตั้งหลอดเลือดดังกลาว จนทั่งมีการแยกชั้นน้ําเหลือง และเม็ดเลือดแดง
4.นํากระดาษทดสอบระดับการแพพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่ใชสําหรับตรวจหาระดับ
การแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลงบนแผนสไลด
5.หักหลอดเลือดตรงรอยตอระหวางเม็ดเลือดแดงกับน้ําเหลือง
6.กลับหลอดน้ําเหลือง เอาดานบน (ดานที่มีขีดแดง) วางลงบนกระดาษทดสอบ (หรือใช
dropper เปา) จนน้ําเหลืองซึมเปยกทั่วแผน
7.นําสไลดอีกแผนมาทับ
8.ตั้งทิ้งไว 7 นาที
9.อานผลโดยการเทียบสีเปลี่ยนแปลงกับแผนสีมาตรฐานของชุดตรวจ
4.แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ
องคการอนามัยโลก ใหความหมายของสุขภาพวา เปนภาวะที่บุคคลมีความเปนอยูที่ดีทั้ง
รางกาย จิตใจ และ จิตวิญญาณ โดยภาวะนี้มีลักษณะเปนพลวัต กลาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ขึ้นอยูกับปจจัยของชีวิต แบงสุขภาพออกเปน สุขภาพกาย และ สุขภาพจิต
สุขภาพกาย หมายถึง สภาพของรางกายที่มีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย แข็งแรง
สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และ ทุพพลภาพ มีภูมิตานทานโรค
สุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน อดีต
และ อนาคต ไดเปนอยางดี
อาจกล า วได ว า สุ ข ภาพ หมายถึ ง ภาวะที่ บุ ค คลมี ค วามสมบู ร ณ ทั้ ง ร า งกาย มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง ขึ้นอยูกับ ปจจัยที่มากระทบรางกาย
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พฤติกรรมสุขภาพ เปนการกระทําหรือการปฏิบัติของบุคคลดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
สุ ข ภาพ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้น ทั้ ง ภายในและภายนอก พฤติ ก รรมสุข ภาพจะรวมถึ ง การปฏิ บั ติที่ สั ง เกตได
และการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไมไดแตสามารถวัดไดวาเกิดขึ้น พฤติกรรมภายในเปนกิริยาภายใน
ตัวบุคคล มีทั้งเปนรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมสามารถใชเครื่องมือบางอยางวัด หรือสัมผัสได
เชน การเตนของหัวใจ การบีบตัวของลําไส พฤติกรรมเหลานี้เปนปฏิกิริยาที่มีอยูตามสภาพของ
รางกาย สวนที่เปนนามธรรม ไดแก ความคิด ความรูสึก เจตคติ คานิยม เปนตน พฤติกรรมภายใน
ที่เปนนามธรรมนี้ ไมสามารถวัด หรือสัมผัสไดดวยเครื่องมือตางๆ เพราะไมมีตัวตน จะรูไดเมื่อ
แสดงออกมา พฤติกรรมภายนอกเปนปฏิกิริยาตางๆของบุคคล ที่แสดงออกมาทั้งทางวาจา และ
การกระทํา ซึ่งปรากฏใหบุคคลอื่นเห็นหรือสังเกตไดเชน ลักษณะอุปนิสัย ทาทางหรือคําพูดที่แสดง
ออกมา ทั้งน้ําเสียง และสีหนา
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หมายถึ ง การกระทํ า ใดๆ ของบุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ เ ป น ปกติ ใ น
ชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง เพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพ เชน การรับประทานอาหารที่เพียงพอ การ
ออกกําลังกาย การพักผอน เปนตน นอกจากนี้ พฤติกรรมสุขภาพ ยังมีความหมายรวมถึง การปฏิบัติ
หรือ การแสดงออกของบุคคลในการกระทํา หรือ ละเวนที่จะกระทํา สิ่งใดที่จะมีผลตอสุขภาพ
ภายใตความรู ความเขาใจ เจตคติ และ การปฏิบัติตนทางสุขภาพที่เกี่ยวของ
กลาวโดยสรุป พฤติกรรมสุขภาพ จึงหมายถึง การแสดงออก หรือ การปฏิบัติของบุคคล
เพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพ ในวิถีชีวิตประจําวัน โดยสภาวะสุขภาพจะดีหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความรู
ความเขาใจ และ เจตคติ ของแตละบุคคล
สิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
1.ความเชื่อ (Belief) เปนการยอมรับขอเท็จจริงตางๆของบุคคล ซึ่งอาจจะถูกตองตาม
ความจริงก็ได ความเชื่อเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอบุคคลมาก การมีความเชื่ออยางไร ก็มักจะแสดง
พฤติกรรมออกมาเชนนั้น
2.คานิยม (Value) เปนเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติของบุคคล
3.บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) เป น คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล แต ล ะบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมของบุคคลนั้น
4.สิ่งที่มากระตุนพฤติกรรม (Stimulus Object) สิ่งที่มากระตุนพฤติกรรม เปนอะไรก็ได
เชน ความหิวอาหาร เปนตน สิ่งกระตุนพฤติกรรมอยางหนึ่ง มีพลังกระตุนพฤติกรรมของแตละ
บุคคลไมเทากัน
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5.ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึก หรือทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุ สิ่งของ
หรือ สถานการณตางๆ เกิดจาการประสบการณการเรียนรูของบุคคล ทัศนคติของบุคคล สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ขึ้นอยูกับ ประสบการณ การเรียนรู ใหมๆ ของบุคคลที่ไดรับ
6.สถานการณ (Situation) หมายถึง สภาพแวดลอม หรือ สภาวะของบุคล ที่กําลังจะเกิด
พฤติกรรม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศตรูพืช
1.การแพรกระจายนวตกรรมทางการเกษตร
การแพรกระจายทางพื้นที่
องคประกอบของการแพรกระจาย
Brown (1968) ระบุวา มีองคประกอบขั้นมูลฐาน 6 อัน ที่เกี่ยวของกับการแพรกระจาย
ทางพื้นที่ของนวตกรรม ไดแก
- พื้นที่หรือบริเวณที่การแพรกระจายเกิดขึ้น
- ชวงเวลาของการแพรกระจาย ซึ่ง Brows สมมุติวา เวลาถูกแบงออกเปนชวงๆ แตละชวง
มีความยาวเทากัน
- จุ ด เริ่ ม ต น ของการแพร ก ระจาย คื อ ที่ ซึ่ ง นวตกรรมถู ก พบในขั้ น แรกเริ่ ม ของการ
แพรกระจาย
- จุดหมายปลายทางของการแพรกระจาย คือ ที่ซึ่งนวตกรรมถูกพบในขั้นสุดทายของ
แตละชวงเวลาของการแพรกระจาย
- เสนทางเดินของการแพรกระจาย หรือความสัมพันธระหวางจุดเริ่มตน และจุดหมาย
ปลายทางของการแพรกระจาย
ประเภทของการแพรกระจาย
การแพรกระจายสามารถจําแนกไดเปนหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการ
จําแนก เชน ถาจําแนกตามการเคลื่อนยายของนวตกรรม สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ
- การแพรกระจายแบบแผขยาย (Expansion-type diffusion) ในกรณีนี้นวตกรรม หรือ
สิ่งที่แพรกระจายไมเคลื่อนยาย ยังคงอยูที่เดิม
- การแพรกระจายแบบยายที่ (Relocation-type diffusion) ในกรณีนี้สิ่งที่แพรกระจายจะ
เคลื่อนที่หรือยายแหลง
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ถาพิจารณาทางดานระยะทาง อาจจําแนกการแพรกระจายไดเปน 2 ประ การ เชนกัน คือ
- การแพรกระจายแบบติดตอ (Contagious diffusion) หมายถึง การแพร กระจายที่ถูก
ควบคุม โดยระยะทางหรือความใกลเคียง การแพรกระจายจะตองขึ้นอยูกับการสัมผัสหรือการติดตอ
โดยตรง
- การแพรกระจายแบบลําดับศักดิ์ (Hierarchical diffusion) หมายถึง การแพร กระจายที่
มิไดขึ้นอยูกับระยะทาง อาจขึ้นอยูกับขนาดหรือลําดับศักดิ์ของสถานที่
2.การศึกษาทางภูมิศาสตรของการแพรกระจายนวตกรรมการเกษตร ตามแบบของ
Roger and Shoemaker
การตัดสินใจทางการเกษตร จะสัมพันธเกี่ยวของกับการแพรกระจายของนวตกรรม
การยอมรับ หรือไมยอมรับนวตกรรมของเกษตรกร และผลกระทบของการยอมรับหรือไมยอมรับ
นวตกรรมที่มีตอรูปแบบการใชที่ดิน และเหตุผลหลักอันหนึ่งของความสลับซ้ําซอนของการเปลี่ยน
แปลงลักษณะของรูปแบบการทําฟารมนั้น คือ อัตราที่ไมสม่ําเสมอของการยอมรับความคิดใหม ๆ
เทคนิคใหม ๆ และสิ่งใหม ๆ สมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งที่มีคุณสมบัติหรือมีความสามารถที่จะ
ยอมรับได จะยอมรับนวตกรรมไมพรอมกัน และสมาชิกบางคนอาจจะไมยอมรับเลย
3.ความสัมพันธระหวางการตัดสินใจของเกษตรกร และนวตกรรมการเกษตร
ลักษณะทั่วไปของนวตกรรมการเกษตร
Jone (1975) ระบุวา ลักษณะของนวตกรรมการเกษตรโดยทั่วไปมี 8 ประการ คือ
3.1 การสรางหรือคิดคนความรูและวิธีการใหมๆ ทางการเกษตร สวนใหญเกิดขึ้นนอก
ฟารม เกษตรกรนอยคนจะคิดคนประดิษฐวิธีการใหมๆ ขึ้น ทําใหนวตกรรมการเกษตรสวนใหญ
ไมไดเกิดขึ้นในฟารม
3.2 ช อ งทางของการติ ด ต อ สื่ อ สาร ที่ แ จ ง ข า วสาร และแนะนํ า เกษตรกรเกี่ ย วกั บ
นวตกรรมใหม ๆ มีหลายชองทาง นับตั้งแตนายหนา พอคา ผูขายวัสดุอุปกรณการเกษตร สื่อตาง ๆ
เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ รวมทั้งเจาหนาที่แนะนําสงเสริมของรัฐ
3.3 เกษตรกรแตละคนอยูในสถานะทางการตลาดที่คอนขางออนแอ คือ อยูหางไกล
ตลาดและไม ท ราบเรื่อ งราว หรื อ การเคลื่ อ นไหวของตลาด จึ ง มีแ นวโน ม ที่จ ะไม ป ด บัง ขอ มู ล
ขาวสารตาง ๆ ตอกัน ดังนั้นการติดตอสวนตัวระหวางเกษตรกรดวยกัน สามารถที่จะเปนชองทาง
ที่สําคัญของขาวสาร หรือการแพรกระจายของนวตกรรม อยางไรก็ตามในภูมิภาคตาง ๆ เกษตรกร
จะไมเหมือนกัน และจะมีความหลากหลายในดานประเภทของฟารม ระดับของการดําเนินการ และ
คุณลักษณะของเกษตรกรเอง
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3.4 ขาวสาร และนวตกรรมใหม ๆ ตองใชเวลาในการยอมรับโดยชุมชนเกษตรกรรม
นอกจากนั้นขาวสาร และนวตกรรมบางอันอาจไมเปนที่ยอมรับเลยก็ได
3.5 ความตองการที่จะไดรับขาวสาร และการพิจารณานวตกรรมตางๆ เกิดจากแรงจูงใจ
และปญหาของเกษตรกร แตวาก็แตกตางกันไปอีก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในการรับรู
ในหมูเกษตรกร ที่มีตอคุณภาพ และลักษณะของความคิดใหม ๆ
3.6 โอกาสที่จะปฏิเสธ หรือไมยอมรับนวตกรรมการเกษตร ตองถือวาเปนสวนหนึ่งของ
โมเดลใด ๆ ที่มุงอธิบายถึงการตัดสินใจของเกษตรกร
3.7 ทางเลือกตาง ๆ ที่เปดใหแกเกษตรกร มีความกวางขวางมากมายเกินกวาเพียงแค
ยอมรับ หรือปฏิเสธความคิดใหม รูปแบบของการกระทํา หรือการเลือกเหลานั้น มีความสัมพันธกับ
ปริมาณและคุณภาพของความรูที่เกษตรกรมีอยู ซึ่งแตกตางกันไป
3.8 ขาวสารใหม ๆ อันใดก็ตาม จะถูกหอมลอมดวยความไมแนนอน และเกษตรกรจะ
มองหาวิธีการ หรือการกระทําอันเปนที่พอใจในบรรดาทางเลือกตาง ๆ องคประกอบที่สําคัญของ
กระบวนการตัดสินใจในดานนี้ก็ คือ ความหลากหลายในลักษณะทางสังคม และคุณ- ลักษณะ
สวนตัวของเกษตรกร
การแพรกระจายของนวตกรรมการเกษตรนั้นสัมพันธกับการไดรับขาวสาร และการ
ยอมรับ หรือการปฏิเสธ / ไมยอมรับขาวสาร ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายของลักษณะ
ทางพฤติ ก รรม จิ ตวิ ท ยา และเศรษฐกิจ ของเกษตรกรแต ละคน มีค วามแตกต า งในความพอใจ
ความเต็มใจ ความสามารถ และโอกาสในการใช
5.งานวิจัยที่เกีย่ วของ
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 สารเคมีที่ใชกันมากไดแก เมวินฟอส เมธิลพาราไธออน เมทามิโดฟอส
และโปรไรโฮฟอส อัตราสวนการใชสารเคมีจะดูจากฉลากที่บรรจุภาชนะเปนสวนใหญ แตจะมีการ
ผสมสารเคมีที่ออกฤทธิ์สูงลงไปดวย
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ตุหิน ไตรทิพย (2539) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางระดับโคลินเอสเตอเรสกับ
การปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมูบานทาแก ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวง
จังหวัดชัยภูมิ พบวา ขอปฏิบัติที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองเปนสวนมากในการผสมสารเคมี ไดแก
การไมใสแวนตา รอยละ 98.1 การไมสวมถุงมือ รอยละ 84.6 และการไมใชผาหรือหนากากปดปาก
และจมูกรอยละ 61.5 ขอปฏิบัติที่ไมถูกตองของการฉีดพนโดยไมใสแวนตารอยละ 98.1 ไมสวม
รองเทามิด ชิดรอยละ 88.5 ไม สวมถุงมือรอยละ 86.5 และมีการอาบน้ําชําระรางกายทันทีหลั ง
การพนสารเคมีเพียงรอยละ 51.9
บุรินทร พิมลลิขิต และคณะ (2539) ศึกษาความรูและพฤติกรรมกรรมใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลบางพลับ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา มีการใชสารเคมี
กําจัดแมลงมากที่สุดถึง 71% ปญหาของเกษตรกรในการใชสารเคมีคือ การขาดความรูเรื่องการผสม
สารเคมี การฉีดพนสารเคมี และการปฏิบัติตัวไมถูกตองเมื่อสัมผัสสารเคมี และการใชเครื่องปองกัน
อันตราย
พิบูลย มณีปกรณ (2543) ศึกษาปจจัยที่มีตอการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชผัก
ของเกษตรกรผูปลูกผักในเขตอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบวา เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 41.5 ป
สวนใหญจบการศึกษาต่ํากวาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) มีประสบการณในการปลูกผักโดย
เฉลี่ย 13.5 ป พื้น ที่ทําการปลู กพืชผักรวมที่เปนของตนเอง และเชาผูอื่นนั้นมีพื้นที่เฉลี่ยเทากับ
8.5 ไร รายไดจากการปลูกผักขายโดยเฉลี่ย 506,063.33 บาทตอป การรับขอมูลขาวของเกษตรกรใน
ดานบุคคลไดแก โทรทัศน ประสบการณในการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชผักเฉลี่ย 12.6
ป สวนใหญมีความรูในการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชผักในเกณฑดี มีความรูในการ
จําแนกแมลงศัตรูพืชผักที่สําคัญ และมีความรูในการเลือกใชสารเคมีปองกันแมลงศัตรูพืชผักใน
เกณฑปานกลาง สวนพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชผัก สวนใหญมีการใช
ที่ถูกตองอยูในเกณฑดี ทั้งกอนใชสารเคมีในเรื่องการอานฉลากกอนใช ปฏิบัติตามฉลากแนะนํา
การปฏิบัติขณะใชสารเคมีถูกตองในเรื่องการพนสารเคมีในชวงเชาหรือเย็น การใชไมคนผสม
สารเคมี การอยูเหนือทิศทางลม ไมสูบบุหรี่ ไมรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม การปฏิบัติหลังการ
ใชสารเคมีถูกตองในเรื่องการทําความสะอาดรางกายและเปลี่ยนเสื้อผาทุกครั้ง เก็บสารเคมีไวในที่
ปลอดภัยพนมือเด็ก พฤติกรรมที่ไมถูกตองมีเรื่องการใชสารเคมีไมตรงตามอัตราแนะนํา การสวม
ชุดปองกันขณะพนสารเคมี การลางอุปกรณในการพนสารเคมีใกลแหลงน้ํา การทําลายภาชนะบรรจุ
สารเคมี และการเว น ระยะก อ นเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ซึ่ ง สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ ความปลอดภั ย ของ
ผูบริโภค
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สมพร ชุมชวย (2543) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความเสี่ยงของผลเลือด
จากการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุง พบวา เกษตรกรสวนนอย มีพฤติกรรม
การใชอุปกรณปองกันสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 38.1 ในขณะที่เกษตรกรสวนใหญมีพฤติกรรม
การใชปริมาณสารตอปมาก (ตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป) รอยละ 67.5 นอกจากนี้ พบวา เกษตรกรสวนนอย
ไมมีความรู เกี่ยวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืช รอยละ 30.1 และระดับความเสี่ยงของผลเลือด อยูใน
ภาวะเสี่ยง เพียงรอยละ 24.2 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความเสี่ยงของผลเลือด จากการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ไดแก ปจจัยพฤติกรรมการใช
สารกําจัดศัตรูพืช (โดยเกษตรกรที่ไมใชอุปกรณปองกัน มีอัตราเสี่ยงเปน 3.54 เทาของเกษตรกรที่
ใชอุปกรณปองกัน เกษตรกรที่ใชปริมาณสารตอปมาก มีอัตราเสี่ยงเปน 2.11 เทาของเกษตรกรที่ใช
ปริมาณสารตอปนอย) และปจจัยความรูเกี่ยวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืชบางดาน (โดยเกษตรกรที่
ไมมีความรู ดานการตรวจสอบเครื่องมือพนสาร มีอัตราเสี่ยงเปน 3.94 เทาของเกษตรกรที่มีความรูฯ
เกษตรกรที่ไมมีความรูดานการตกคาง ของสารในรางกาย มีอัตราเสี่ยงเปน 3.69 เทาของเกษตรกรที่
มีความรูฯ และเกษตรกรที่ไมมีความรูดานการปฏิบัติตน ขณะพนสาร มีอัตราเสี่ยงเปน 2.78 เทา
ของเกษตรกรที่มีความรูฯ)
เชิ ด พงษ มงคลสิ น ธุ (2545) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ในงาน
เกษตรกรรมของเกษตรกร ตํ า บลหนองแวง อํ า เภอสมเด็ จ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ พบว า เกษตรกร
กลุมตัวอยางสวนใหญใชสารเคมีกําจัดแมลงมากที่สุด รอยละ 43.8 และใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ความถี่ 2 – 4 ครั้งตอเดือน โดยแตละครั้งทําการฉีดพนใชเวลา 2 – 3 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 1 – 5 ป
มาแลว โดยสว นใหญพบวา มี ประวัติการแพ และการเจ็บปวยจากการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพื ช
รอยละ 59.6 ขณะทําการฉีดพน พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญมีการสวมเสื้อแขนยาว และ
กางเกงขายาว สวมถุงมือ สวมหมวก สวมรองเทาบูท และใชผาปดจมูก รอยละ 100.0 เกษตรกร
กลุมตัวอยางสวนใหญนําอุปกรณสําหรับฉีดพน ไปลางในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลังการฉีดพน
เสร็จ รอยละ 48.3 และเกษตรกรกลุมตัวอยาง ไมมีการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใช
แลวโดยทิ้งไวเฉยๆ รอยละ 42.1 เมื่อมีอาการแพหรือเจ็บปวยจากการไดรับพิษจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญ จะไปพบแพทยหรือ เจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ
70.2 และพบวามีสวนนอยเมื่อมีอาการแพหรือเจ็บปวยจากการไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จะปลอยใหหายเองโดยไมไปพบแพทย หรือเจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 12.9 และจากการตรวจ
เลือดของเกษตรกรกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรส พบวา
สวนใหญมีปริมาณเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรสในระดับปกติ รองลงมามีปริมาณเอ็นไซมโคลินเอส
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เตอเรสในระดับปลอดภั ย ระดับ เสี่ ย ง และระดับเสี่ย งสู ง ร อยละ 49.4 , 21.4 , 19.4 และ 10.1
ตามลําดับ
ภมรทิพย อักษรทอง และคณะ (2545) เรื่องพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตภาคเหนือ และปริมาณสารพิษตกคางในสิ่งแวดลอม พบวา เกษตรกร
ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเอง รอยละ 73.2 จางรอยละ 41.5 สมาชิกในครอบครัวเปนผูฉีดพน
รอยละ 13.4 ผูฉีดพนเฉลี่ยอายุ 18 – 67 ป เปนชายรอยละ 98.6 และหญิงรอยละ 1.4 ในการฉีดพน
แตละครั้ง ใชคนทํางาน 2 คน เกษตรกรจะนิยมฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวงเชามากที่สุด
รอยละ 82.9 ชวงเย็นรอยละ 68.7 และเที่ยงพบนอยที่สุดรอยละ 2.4 โดยใชเวลาในการฉีดนาน
2 ชั่วโมงรอยละ 43.9 นาน 3 ชั่วโมงรอยละ 40.2 และเกษตรกรรอยละ 91.8 ใชสารเคมีหลายชนิด
ผสมกันในการฉีดพน
อังคณา อางทอง (2545) ศึกษาความรูความเขาใจ และพฤติกรรมการใชสารฆาแมลงใน
การปลูกผักของเกษตรกร ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรสวน
ใหญเลือกใชสารเคมีฆาแมลงรอยละ 63 สวนใหญสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ขนาด
พื้นที่ปลูกผัก 1 – 3 ไร มีรายไดจากการปลูกผัก 10,000 – 50,000 บาทตอป เกษตรกรสวนใหญไดรับ
คําแนะนําจากรานคา เพื่อนบาน และตัวแทนจําหนายสารฆาแมลง ตามลําดับ ไดรับขอมูลขาวสาร
จากรานคาตัวแทนจําหนายสารฆาแมลง โทรทัศน และเพื่อนบาน ตามลําดับ ความรูความเขาใจใน
การใชสารฆาแมลงของเกษตรกรอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 10.92 พฤติกรรมการใชสารเคมี
อยางถูกตอง และปลอดภัยอยูในระดับสูง ซึ่งแยกออกเปนประเด็นหลักคือ กอนการใชสารฆาแมลง
ขณะใชสารฆาแมลง และหลังการใชสารเคมีฆาแมลง ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ และ
พฤติกรรมของเกษตรกรที่ใชสารเคมีฆาแมลง กอนและขณะการใชมีความสัมพันธในระดับต่ํา และ
หลังการใชไมมีความสัมพันธกัน ความสัมพันธการใชสารชีวภาพฆาแมลง กอนและขณะการใช
ไมมีความสัมพันธกัน และหลังใชสารชีวภาพฆาแมลงมีความสัมพันธในระดับต่ํา
นงเยาว อุดมวงศ และคณะ (2546) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันตนเอง
จากการใช สารเคมี กําจั ด ศัตรู พืชของเกษตรกร บานหนองแขม ตํ าบลเมือ งนะ อําเภอเชี ย งดาว
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 ไมสวมเสื้อแขนยาว พฤติกรรม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเกษตรกร กลุมตัวอยางรอยละ 88.9 ผสมสารเคมีดวยตนเอง โดยรอยละ
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75.9 ไมไดอานฉลากกอนใช รอยละ 98.1 ใชสารเคมีโดยการฉีดพน รอยละ 30.0 มีพฤติกรรม
รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ระหวางฉีดพนสารเคมี รอยละ 44.4 ไมลาง หรือทําความสะอาด
อุปกรณหลังใชทันที รอยละ 87.0 เก็บสารเคมีไวที่บาน และรอยละ 57.9 กําจัดวัสดุและอุปกรณ
บรรจุสารเคมีโดยทิ้งไวในไร ระดับเอ็นไซมโคลินเอสเตอเรสในกระแสโลหิตของเกษตรกรรอยละ
37.0 อยูในระดับเสี่ยง และไมปลอดภัย
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย และคณะ (2546) ศึกษาการวิเคราะหสภาพความเสี่ยงในการทํานา
ของเกษตรกรตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี พบวา ขั้นการผสมและฉีดสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช มีความเสี่ยงจากการสัมผัส สารเคมีอาจดูดซึมเขาสูรางกายทางผิวหนัง และระบบทางเดิน
หายใจได หรือหากสัมผัสทางผิวหนัง จะเกิดอาการตางๆ เชน ผด ผื่น คัน ผิวหนังอักเสบ ขณะฉีด
พนสารเคมี เครื่องฉีดแบบสะพายหลังอาจรั่ว และทําใหสารเคมีหกใสหลัง เกิดอาการระคายเคือง
หรือไหมได ระหวางฉีดพนหากลมเปลี่ยนทิศจะทําใหสารเคมีหวลกลับมาสัมผัสกับตัวผูฉีดพน
การสาธารณสุ ข ไทย (2547) ข อ มู ล ของกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ในการ
ตรวจหาระดับ Cholinesterase ในเกษตรกรระหวางป พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2545 พบวามีผูที่ไดรับพิษ
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถึงขั้นมีระดับเอ็นไซมระดับผิดปกติระหวางรอยละ 13 - 29 โดยที่ยังไมมี
แนวโนมลดลง และอัตราปวยดวยโรคพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูระหวาง 4 - 6 ตอประชากร
100,000 คน
นงเยาว อุดมวงศ และคณะ (2548) ศึกษาเรื่อง สุขภาพของแรงงานรับจางภาคการเกษตร
ในตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาสุขภาพของแรงงานรับจางมี 2 ลักษณะ
คือ ปญหาดานทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม ทําใหปวดหลัง ปวดเอว เมื่อยตัว และปญหาที่เกิด
จากการไดรับสารพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งอาการที่พบมาก 5 อันดับแรก คือ อาการปวด
เมื่อยกลามเนื้อ (รอยละ 90.8) เวียนศีรษะ (รอยละ 76.8) ปวดหัว (รอยละ 76.1) ออนเพลีย (รอยละ
73.0) ชาปลายมือปลายเทา (รอยละ 64.1) โดยกลุมที่มีอาการดังกลาวคิดวา เกิดจากการสัมผั ส
สารเคมีรอยละ 19.4 , 40.4 , 28.7 , 25.0 , และ 35.2 ตามลําดับ กลุมแรงงานรับจางรอยละ 38.7 ใชวิธี
ขับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชออกจากรางกาย โดยการรับประทานยาแผนปจจุบันมากที่สุด (รอยละ
43.6) รองลงมาเปนการรับประทานสมุนไพร (รอยละ 40.0) สวนใหญทํางาน 7 – 8 ชั่วโมงตอวัน
ผลการตรวจเลือดพบวา อยูในระดับปลอดภัย , ระดับเสี่ยง 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 พบวาทั้ง 5 จังหวัด พบเกษตรกรปวยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางตอเนื่อง มีแนวโนม
การเจ็บปวยที่สูงขึ้น

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

ระดับการแพพิษจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ปกติ
ปลอดภัย
เสี่ยง
ไมปลอดภัย

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

