บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลของการศึกษา และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะห (cross – sectional study) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูกพืช ในตําบล
นครเจดี ย อํ า เภอ ป า ซาง จั ง หวั ด ลํ า พู น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเพาะปลูก กับระดับการแพพิษจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัด ศัตรูพืช และความสัมพันธ ระหวางระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช กับสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูก ศึกษาในกลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพาะปลูกพืชประเภทลําไย และผักสวนครัว จํานวน 4,490 คน ในตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน หาขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร เพื่อประมาณสัดสวนของเกษตรกรจากการ
ที่เคยไดสํารวจมา ที่มีระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับ ไมปลอดภัย
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 180 คน (กลุมตัวอยางที่ศึกษามีจํานวน 200 คน) ไดมีการฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช กลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต กอนการตรวจรางกาย และสัมภาษณ ภายใน
ชวงระยะเวลา 1 สัปดาห ดําเนินการตรวจรางกาย และสัมภาษณระหวางเดือนมีนาคม 2551 ถึง
เมษายน 2551
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบบันทึกสุขภาพเกษตรกร (กลุมเพาะปลูกพืช)
ซึ่งประกอบดวยขอมูลทั่วไป ขอมูลการทํางาน และขอมูลบันทึกการตรวจสุขภาพ โดยผานการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน แลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
รวบรวม และวิเคราะหขอมูลในเดือนเมษายน 2551 ในสวนของขอมูลทั่วไป ขอมูลการทํางาน และ
ขอมูลบันทึกการตรวจสุขภาพ วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในสวนการหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับการ
แพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช วิเคราะหดวย Chi square test และการหาความสัมพันธ
ระหวางระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับสุขภาพของเกษตรกร วิเคราะหดวย
Logistic Regression ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
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สรุปผลการศึกษา
1.ลักษณะทั่วไป และลักษณะการทํางาน
การศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรเพาะปลูก มีจํานวน 200 คน เปนเพศชาย
รอยละ 54.5 เปนเพศหญิง รอยละ 45.5 มีอายุอยูในชวง 40 – 59 ป รอยละ 63.0 การศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา รอยละ 84.0 ดื่มเครื่องดื่มบํารุงกําลัง รอยละ 54.5 สูบบุหรี่ รอยละ 29.0 และดื่ม
สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รอยละ 44.0 ดัชนีมวลกายอยูในระดับปกติ (18.5 – 22.9) รอยละ
47.0 พืชที่เพาะปลูกมากที่สุดคือลําไย รอยละ 98.5 ระยะเวลาในการเพาะปลูกลําไยเพาะปลูกใน
ชวงเวลาไมเกิน 10 ป รอยละ 48.5 ระยะเวลาในการเพาะปลูกพืชประเภทหอม กระเทียม และ
เพาะปลูกพืชอื่นๆ เชน แตงโม พริก ขาว สวนใหญเพาะปลูกปละ 1 ฤดูกาล ระยะเวลาในการใช
สารเคมีของเกษตรกรเพาะปลูกอยูในชวง 5 – 10 ป มากที่สุด รอยละ 50.5 ลักษณะการทํางานมีการ
ทําการเพาะปลูกเอง รอยละ 91.5 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยฉีดพน ผสม หรือไดใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช รอยละ 95.0 มีจํานวนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมเพื่อใชในการฉีดพนแตละครั้ง โดย
ผสมกัน 3 ชนิดขึ้นไป รอยละ 67.0
2.สุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูก
การเจ็บปวย หรือโรคประจําตัวของเกษตรกรเพาะปลูกพืช พบไมปวยเปนโรคใดๆเลย
รอยละ 53.0 จากการสํารวจสุขภาพของตนเองในรอบปที่ผานมา พบวา มีอาการเจ็บปวดกลามเนื้อ
หลังจากการทํางานมากที่สุด และอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะใช หรือภายหลังใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช สวนใหญพบอาการชาปลายมือ ปลายเทา รอยละ 19.0 อาการที่ไมพบเลย คือ ลมชัก และ
หมดสติ ผลการตรวจโคลิน เอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมี กําจัด
ศัตรูพืช พบอยูในระดับปลอดภัย รอยละ 43.5
3.พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรเพาะปลูกพืชสวนใหญมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรเพาะปลูกที่ถูกตอง สวนใหญจัดเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสถานที่เก็บแยก
เฉพาะ ร อ ยละ 85.0 สวมถุ ง มื อ ยางอย า งหนาเมื่ อ มี ก ารใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ร อ ยละ 52.0

58

สวมอุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 80.0 อานฉลาก หรือรายละเอียดของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหเขาใจกอนใช รอยละ 92.0 เลือกซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีฉลาก หรือ
รายละเอียดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบนภาชนะบรรจุ รอยละ 91.0 ไมสูบบุหรี่ในขณะทําการฉีดพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชรอยละ 98.0 ไมกินอาหาร หรือดื่มน้ําขณะทําการฉีดพน หรือใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช รอยละ 83.5 ยืนเหนือลม หรือดูทิศทางลมในขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 86.0
ลางทําความสะอาดอุปกรณที่ใชในการผสม หรือฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 83.0 ไมใช
ปากเปาเมื่อชิ้นสวนอุปกรณในการฉีดพนเกิดการอุดตัน รอยละ 91.0 ใชแปรงขัด หรือใชน้ําฉีด
ชิ้นสวนอุปกรณเมื่อเกิดการอุดตัน รอยละ 66.0 อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาทันทีหลังการฉีดพนสารเคมี
กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ร อ ยละ 85.5 และแยกเสื้ อ ผ า ที่ ใ ช ฉี ด พ น หรื อ ทํ า งานกั บ สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช
ซัก ตา งหาก รอ ยละ 87.0 ส ว นพฤติก รรมการใช สารเคมี กํ าจั ด ศั ต รูพื ช ของเกษตรกรเพาะปลู ก
ที่ไมถูกตอง สวนใหญผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 2 ชนิดในการฉีดพนครั้งเดียว รอยละ 82.5
ไมเปลี่ยนเสื้อผาทันทีเมื่อเปยกชุมจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 46.0 และไมลางภาชนะบรรจุ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่หมดแลวกอนนําไปกําจัด รอยละ 65.0 พฤติกรรมการใชแปรงขัด หรือใชน้ํา
ฉีดชิ้นสวนอุปกรณเมื่อเกิดการอุดตัน และพฤติกรรมการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาทันทีหลังการฉีดพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธกับระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมี
นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05 ) และไมพ บความสั มพั น ธร ะหวา งระดั บ การแพพิ ษ จากการสั ม ผั ส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับอาการที่เกิดขึ้นจากการสํารวจสุขภาพตนเองในรอบปที่ผานมาทุกอาการ
โดยมีอัตราสวนความเสี่ยง พรอมกับชวงความเชื่อมั่น 95% มีคานอยกวา 1 ถึง มากกวา 1
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา เกษตรกรเพาะปลูกสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
เนื่องจากการใชแรงงานในการทําภาคเกษตรกรรม เพศชายมีความแข็งแรง ซึ่งในการฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชนั้น เกษตรกรตองออกแรงยก ขน หรือแบกอุปกรณสําหรับฉีดพนเปนเวลานาน จึงเปน
งานที่เหมาะสมสําหรับเพศชายมากกวาเพศหญิง (เชิดพงษ มงคลสินธุ,2545) เกษตรกรสวนใหญมี
การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จึงสามารถอานฉลาก หรือเลือกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดตาม
คําแนะนํากอนใชใหเขาใจกอนใช (พิบูลย มณีปกรณ,2543) ทําใหเกษตรกรสามารถใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง (เชิดพงษ มงคลสินธุ,2545) แตยังคงมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที่ไมถูกตอง โดยสวนใหญผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 2 ชนิดในการฉีดพน ครั้งเดียว
(นงเยาว อุดมวงศ,2546) เนื่องจากความตองการใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีออกสูตลาด และทําให
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ผลผลิตที่ไดมีราคาสูง ชวยเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2545) เกษตรกรปลูก
พืชประเภทลําไยมากที่สุด ระยะเวลาในการเพาะปลูกอยูในชวง 10 ป ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมา
นานเทาๆกับการปลูกลําไยคือ 10 ป (เชิดพงษ มงคลสินธุ,2545) ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเพาะปลูกพืชเปนอาชีพหลัก และทําสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ มีที่ดินทําสวนลําไย
หรือปลูกพืชผักสวนครัวเปนของตนเอง จึงทําการเพาะปลูกเอง และ ฉีดพน หรือไดใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชเอง (ภมรทิพย อักษรทอง,2545) โดยใชผสมกัน 3 ชนิดขึ้นไปเปนสวนมาก จากการ
สัมภาษณเกษตรกรใหเหตุผลในการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 3 ชนิดขึ้นไป (สมพร ชุมชวย,2543)
เนื่ อ งจากได ผ ลเร็ ว ดี ประหยั ด เวลาและคา ใช จ า ย โดยได รับ คํ า แนะนํา มาจากเพื่ อ นบ าน หรื อ
เกษตรกรที่เคยใชวิธีนี้แลวไดผล สอดคลองกับทฤษฎีสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั่นคือ ความเชื่อ
(Belief) ทําใหเกษตรกรเพาะปลูกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตอง แสดงใหเห็นถึงการไมไดรับ
ความรูที่ถูกตองในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากเจาหนาที่ หรือนักวิชาการเกษตร (บุรินทร พิมล
ลิขิต,2539) เกษตรกรเพาะปลูกสวนใหญมีอายุอยูในชวง 40 – 59 ป ซึ่งอยูในวัยทํางาน จึงสามารถ
ทํางานในลักษณะที่ตองออกแรง หรือทํางานในที่ที่มีอากาศรอนได ในการศึกษาจึงไมพบผูที่มีการ
เจ็บปวย หรือมีโรคประจําตัวเปนสวนมาก แตจะพบผูที่มีอาการปวดกลามเนื้อ ไมเกรน และภูมิแพ
ซึ่งการสํารวจสุขภาพตนเองในรอบปที่ผานมาของเกษตรกรเพาะปลูก พบวาสวนใหญมีอาการ
เจ็บปวดกลามเนื้อจากการทํางาน (เชิดพงษ มงคลสินธุ,2545) เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรม เปน
อาชีพ ที่ตองใชแ รงงานมาก และใชเวลาในการทํางานที่ยาวนานในแตละวัน แม แตการฉีด พน
สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ก็ เ ป น งานที่ ต อ งออกแรงมากในการทํ า งานดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ข า งต น
เนื่องจากในปจจุบันอุปกรณการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีการพัฒนาใหสามารถบรรจุสารเคมี
ไดในปริมาณมากมีสวนประกอบที่เปนสายสําหรับฉีดพนที่มีความยาวมาก สามารถฉีดพนไดใน
ระยะที่ไกลขึ้น เพื่อใหสะดวกในการฉีดพนตนลําไยที่มีความสูงมากๆได ทําใหตองออกแรงลาก
ดึงสาย หรือยกอุปกรณที่มีนํ้าหนักมากขึ้น อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะใช หรือภายหลังการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรที่ศึกษาสวนใหญพบอาการชาปลายมือปลายเทา อาจเกิดขึ้นได
จากการทํางานหนัก รวมทั้งการทํางานในทาทางเดียวกันนานๆ (สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย,2546)
ผลจากการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับการแพพิษ
จากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง คือ
การใชแปรงขัด หรือใชน้ําฉีดชิ้นสวนอุปกรณเมื่อเกิด การอุดตัน และอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาทันทีหลัง
การฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวเปนการลดการดูดซึมพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายได
(สมชาย นาถะพินธุ,2538) ซึ่งเกษตรกรเพาะปลูกที่ทําการศึกษา สวนใหญมีความตระหนักถึง
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พิษภัยของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือในความเปนจริงการทํางานขณะที่ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
แลวเกิดการอุดตันของอุปกรณที่ใชทําการฉีดพน เกษตรกรเพาะปลูกอาจใชวิธีอื่นในการแกไข
ปญหาดังกลาว ทําใหขอมูลในสวนของการไมปฏิบัติพฤติกรรมนี้อาจคลาดเคลื่อนไป การศึกษาของ
เชิดพงษ มงคลสินธุ พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญมีการสวมอุปกรณปองกันสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชขณะฉีดพน รอยละ 100.0 ผลการตรวจระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ในระดับปกติ และปลอดภัย มากกวาระดับเสี่ยง และไมปลอดภัย สอดคลองกับผลการตรวจโคลิน
เอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่สวนใหญอยูในระดับ
ปลอดภัย เนื่องจากเกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองเปนสวนใหญ หรือ
อาจเปนไปไดวาชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา เปนชวงฤดูกาลที่เกษตรกรเพาะปลูกยังไมมีการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือมีการใชนอย ทําใหไดรับ หรือสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณ
ที่นอย (เชิดพงษ มงคลสินธุ,2545) ซึ่งในการตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจาก
การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยใชกระดาษทดสอบ (Reactive paper) เปนการตรวจหาสารพิษ
ตกคางจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระยะเวลาไมเกิน 1-2 วัน หลังการฉีดพน ประกอบกับ
คุณสมบัติของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต ทําใหเกิดอาการพิษตอ
รางกายภายใน 4 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง และจะหายไปไดเองภายใน 2-3 สัปดาห จากผลการศึกษา
พบวาเกษตรกรเพาะปลูกสวนใหญใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 3 ชนิดขึ้นไปในการฉีดพน
อาจจะเปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมใชกลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต จึงทําใหตรวจพบ
ระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปลอดภัย
จากการตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรู พืช จึ ง เป น ตั ว ชี้วั ดพฤติ กรรมการใชสารเคมีกํ าจัด ศัตรูพื ช ของเกษตรกรเพาะปลูก และผล
การศึกษายังพบวาระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมมีความสัมพันธกับอาการ
ที่เกิดขึ้นจากการสํารวจสุขภาพตนเองในรอบปที่ผานมา อาจเปนไปไดวาพิษจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที่ตกคางในรางกาย ไมไดเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรค และความเจ็บปวย หรือปญหา
สุขภาพอื่นๆที่ไมไดเกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แตอาจจะเกี่ยวของกับพฤติกรรม หรือวิถีชีวิตของ
เกษตรกรในดานอื่นๆ เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พันธุกรรม ฯลฯ ผลกระทบตอสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลทําใหเกิดความผิดปกติในระบบตางๆของรางกาย นอกจากนี้
การไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายทีละนอย อาจมีการสะสมอยูในอวัยวะของ
รางกาย จนกระทั่งเกิ ดอาการในที่ สุด เกิ ดเปนการเจ็บปว ย หรือเป นโรคที่อาจเนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญจะมี
อาการเพี ย งเล็ ก น อ ย หรื อ เป น อาการเรื้ อ รั ง ที่ ค อ ยๆส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพ เกษตรกรมั ก ให
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ความสําคัญนอย เมื่อเทียบกับความเปนอยู หรือปญหาเศรษฐกิจที่ตนเองเผชิญอยู (สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2549)
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1.ควรมีการสํารวจ และจัดทําขอมูลการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระดับจังหวัด เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรได และพัฒนาระบบรายงานเผาระวังโรค
พิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหทันเหตุการณ
2.การใหความรูแกเกษตรกร และผูเกี่ยวของใหทราบถึงพิษภัยที่แทจริง มีความเขาใจใน
การใช และทํางานอยางปลอดภัย อันจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เชน การเลือกใช
สารเคมีอยางเหมาะสม ไมใชสารเคมีเมื่อไมจําเปน สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช พรอมกับดําเนินการแกไข
3.หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร ควร
ดําเนินการและสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย เพื่อลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ดวยวิธีการตางๆ และ
ถายอดองคความรู และเทคโนโลยีตางๆสูเกษตรกร
4.กระทรวงสาธารณสุข เปนหนายงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชาชน
จําเปนจะตองเฝาระวังสุขภาพเกษตรกร ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ พัฒนาใหมีความครอบคลุม และ
รายงานสถานการณไดอยางรวดเร็ว
5.เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในชุมชน ที่มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพาะปลูกพืช ควรทําการเก็บขอมูล เพื่อศึกษาปญหาดานสาธารณสุขเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในพื้นที่ ซึ่งอาจจะทําใหพบผลการศึกษาที่แตกตางออกไปจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถ
นํามาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ แลวทําใหไดผลการศึกษาที่นําไปใชเพื่อวางแผนการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขไดดียิ่งขึ้น
6.จากผลการศึ ก ษาที่ พ บว า การเจ็ บ ป ว ย หรื อ โรคประจํ า ตั ว ของเกษตรกร ไม มี
ความสัมพันธกับระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เนื่องจากเปนโรคเรื้อรังที่
ไมไดเกิดจากพิษตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แตอาจเกิดจากพฤติกรรมดานอื่น
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1.ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรดวย
เพื่อจะไดนํามาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตอง
และสงเสริมพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองของเกษตรกร
2.การศึกษาครั้งนี้ ควรทําการศึกษาในเกษตรกรเพาะปลูกทั้งหมดใน 13 หมูบาน ของ
ตําบลนครเจดีย ซึ่งอีก 4 หมูบานที่ไมไดทําการศึกษา เปนเขตรับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชน
ห ว ยไฟ ตํ า บลนครเจดี ย อํ า เภอป า ซาง จั ง หวั ด ลํ า พู น ซึ่ ง ประชากรส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเพาะปลูกพืช และมีพื้นที่ในการทําการเกษตรเพาะปลูกพืชมากเชนกัน
3.เกษตรกรเพาะปลูกกลุมที่ศึกษานี้ อาจมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดอื่นตกคางอยูใน
รางกายได ทั้งนี้เพราะการตรวจสอบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในรางกาย สารมารถตรวจสอบไดเพียง 2
กลุม คือ กลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมตเทานั้น ดังนั้นตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อบอก
ระดับการแพพิ ษจากการสัมผั สสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จึงเปน ตัว ชี้วั ดในการประเมินความเสี่ ย ง
อันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในการตรวจคัดกรองเบื้องตนเทานั้น
4.ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้ เปนประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูก
พืชเทานั้น ควรทําการศึกษาในกลุมอาชีพอื่นๆ ที่ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาจจะทําใหพบ
ระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่แสดงถึงการตกคางของพิษจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในรางกาย แลวนํามาศึกษาวาพิษที่ตกคางในรางกายที่มาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนั้นมาจาก
ปจจัยใดไดอีกบาง
5.ในการศึกษาครั้งตอไปหากมีการเจาะเลือด เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรทําการศึกษาในฤดูกาลที่เกษตรกรมีการใช หรือฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับผลการศึกษามากขึ้น
6.การเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษา หากไดทําการคัดเลือกกลุมเสี่ยงที่มีการสัมผัส หรือ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง อาจทําใหพบผลการศึกษาที่แตกตาง หรือมีความสอดคลองกัน
อยางเห็นไดชัด

