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สรุป อภปิรายผลของการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะห (cross – sectional study) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูกพืช ในตําบล       
นครเจดีย อําเภอ ปาซาง จังหวัดลําพูน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเพาะปลูก กับระดับการแพพิษจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และความสัมพันธระหวางระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช กับสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูก ศึกษาในกลุมเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เพาะปลูกพืชประเภทลําไย และผักสวนครัว จํานวน 4,490 คน ในตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน หาขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร เพื่อประมาณสัดสวนของเกษตรกรจากการ
ท่ีเคยไดสํารวจมา ท่ีมีระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับ ไมปลอดภัย 
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 180 คน (กลุมตัวอยางท่ีศึกษามีจํานวน 200 คน) ไดมีการฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช กลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต กอนการตรวจรางกาย และสัมภาษณ ภายใน
ชวงระยะเวลา 1 สัปดาห ดําเนินการตรวจรางกาย และสัมภาษณระหวางเดือนมีนาคม 2551 ถึง 
เมษายน 2551  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบบันทึกสุขภาพเกษตรกร (กลุมเพาะปลูกพืช) 
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลท่ัวไป ขอมูลการทํางาน และขอมูลบันทึกการตรวจสุขภาพ โดยผานการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน แลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 
รวบรวม และวิเคราะหขอมูลในเดือนเมษายน 2551 ในสวนของขอมูลท่ัวไป  ขอมูลการทํางาน และ
ขอมูลบันทึกการตรวจสุขภาพ วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในสวนการหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับการ
แพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช วิเคราะหดวย Chi square test และการหาความสัมพันธ
ระหวางระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับสุขภาพของเกษตรกร วิเคราะหดวย 
Logistic Regression ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  
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สรุปผลการศึกษา 
 

 1.ลักษณะท่ัวไป และลักษณะการทํางาน 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรเพาะปลูก มีจํานวน 200 คน เปนเพศชาย  
รอยละ 54.5 เปนเพศหญิง รอยละ 45.5 มีอายุอยูในชวง 40 – 59 ป รอยละ 63.0 การศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา รอยละ 84.0 ดื่มเคร่ืองดื่มบํารุงกําลัง รอยละ 54.5 สูบบุหร่ี รอยละ 29.0 และด่ืม
สุรา หรือเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล รอยละ 44.0 ดัชนีมวลกายอยูในระดับปกติ (18.5 – 22.9) รอยละ 
47.0 พืชท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดคือลําไย รอยละ 98.5 ระยะเวลาในการเพาะปลูกลําไยเพาะปลูกใน
ชวงเวลาไมเกิน 10 ป รอยละ 48.5 ระยะเวลาในการเพาะปลูกพืชประเภทหอม กระเทียม และ
เพาะปลูกพืชอ่ืนๆ เชน แตงโม พริก ขาว สวนใหญเพาะปลูกปละ 1 ฤดูกาล ระยะเวลาในการใช
สารเคมีของเกษตรกรเพาะปลูกอยูในชวง 5 – 10 ป มากท่ีสุด รอยละ 50.5 ลักษณะการทํางานมีการ
ทําการเพาะปลูกเอง รอยละ 91.5 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยฉีดพน ผสม หรือไดใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช รอยละ 95.0 มีจํานวนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีผสมเพื่อใชในการฉีดพนแตละครั้ง โดย
ผสมกัน 3 ชนิดข้ึนไป รอยละ 67.0  
 

 2.สุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูก 
 
 การเจ็บปวย หรือโรคประจําตัวของเกษตรกรเพาะปลูกพืช พบไมปวยเปนโรคใดๆเลย 
รอยละ 53.0 จากการสํารวจสุขภาพของตนเองในรอบปท่ีผานมา พบวา มีอาการเจ็บปวดกลามเนื้อ
หลังจากการทํางานมากท่ีสุด  และอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนขณะใช หรือภายหลังใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช สวนใหญพบอาการชาปลายมือ ปลายเทา รอยละ 19.0 อาการท่ีไมพบเลย คือ ลมชัก และ
หมดสติ ผลการตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช พบอยูในระดับปลอดภัย  รอยละ 43.5  
 
 3.พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 
 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรเพาะปลูกพืชสวนใหญมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรเพาะปลูกท่ีถูกตอง สวนใหญจัดเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสถานท่ีเก็บแยก
เฉพาะ รอยละ 85.0 สวมถุงมือยางอยางหนาเม่ือมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 52.0         
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สวมอุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 80.0 อานฉลาก หรือรายละเอียดของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหเขาใจกอนใช รอยละ 92.0 เลือกซ้ือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีฉลาก หรือ
รายละเอียดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบนภาชนะบรรจุ รอยละ 91.0 ไมสูบบุหร่ีในขณะทําการฉีดพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชรอยละ 98.0 ไมกินอาหาร หรือดื่มน้ําขณะทําการฉีดพน หรือใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช รอยละ 83.5 ยืนเหนือลม หรือดูทิศทางลมในขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 86.0 
ลางทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชในการผสม หรือฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 83.0 ไมใช
ปากเปาเม่ือช้ินสวนอุปกรณในการฉีดพนเกิดการอุดตัน รอยละ 91.0 ใชแปรงขัด หรือใชน้ําฉีด
ช้ินสวนอุปกรณเม่ือเกิดการอุดตัน รอยละ 66.0 อาบน้ําเปล่ียนเส้ือผาทันทีหลังการฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช รอยละ 85.5 และแยกเส้ือผาท่ีใชฉีดพน หรือทํางานกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช            
ซักตางหาก รอยละ 87.0 สวนพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเพาะปลูก           
ท่ีไมถูกตอง สวนใหญผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 2 ชนิดในการฉีดพนคร้ังเดียว รอยละ 82.5 
ไมเปล่ียนเส้ือผาทันทีเม่ือเปยกชุมจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 46.0 และไมลางภาชนะบรรจุ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีหมดแลวกอนนําไปกําจัด รอยละ 65.0 พฤติกรรมการใชแปรงขัด หรือใชน้ํา
ฉีดช้ินสวนอุปกรณเม่ือเกิดการอุดตัน และพฤติกรรมการอาบนํ้าเปล่ียนเส้ือผาทันทีหลังการฉีดพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธกับระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และไมพบความสัมพันธระหวางระดับการแพพิษจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับอาการท่ีเกิดข้ึนจากการสํารวจสุขภาพตนเองในรอบปท่ีผานมาทุกอาการ 
โดยมีอัตราสวนความเส่ียง พรอมกับชวงความเช่ือม่ัน 95% มีคานอยกวา 1 ถึง มากกวา 1 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา เกษตรกรเพาะปลูกสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
เนื่องจากการใชแรงงานในการทําภาคเกษตรกรรม เพศชายมีความแข็งแรง ซ่ึงในการฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชนั้น เกษตรกรตองออกแรงยก ขน หรือแบกอุปกรณสําหรับฉีดพนเปนเวลานาน จงึเปน
งานท่ีเหมาะสมสําหรับเพศชายมากกวาเพศหญิง (เชิดพงษ  มงคลสินธุ,2545) เกษตรกรสวนใหญมี
การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จึงสามารถอานฉลาก หรือเลือกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดตาม
คําแนะนํากอนใชใหเขาใจกอนใช (พิบูลย  มณีปกรณ,2543) ทําใหเกษตรกรสามารถใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง (เชิดพงษ  มงคลสินธุ,2545) แตยังคงมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชท่ีไมถูกตอง โดยสวนใหญผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 2 ชนิดในการฉีดพน คร้ังเดียว 
(นงเยาว  อุดมวงศ,2546) เนื่องจากความตองการใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีออกสูตลาด และทําให 
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ผลผลิตท่ีไดมีราคาสูง ชวยเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2545) เกษตรกรปลูก
พืชประเภทลําไยมากท่ีสุด ระยะเวลาในการเพาะปลูกอยูในชวง 10 ป ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมา
นานเทาๆกับการปลูกลําไยคือ 10 ป (เชิดพงษ  มงคลสินธุ,2545) ประชากรในพื้นท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเพาะปลูกพืชเปนอาชีพหลัก และทําสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ มีท่ีดินทําสวนลําไย 
หรือปลูกพืชผักสวนครัวเปนของตนเอง จึงทําการเพาะปลูกเอง และ ฉีดพน หรือไดใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชเอง (ภมรทิพย อักษรทอง,2545) โดยใชผสมกัน 3 ชนิดข้ึนไปเปนสวนมาก จากการ
สัมภาษณเกษตรกรใหเหตุผลในการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 3 ชนิดข้ึนไป (สมพร  ชุมชวย,2543) 
เนื่องจากไดผลเร็ว ดี ประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยไดรับคําแนะนํามาจากเพื่อนบาน หรือ
เกษตรกรที่เคยใชวิธีนี้แลวไดผล สอดคลองกับทฤษฎีส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั่นคือ ความเช่ือ 
(Belief) ทําใหเกษตรกรเพาะปลูกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตอง แสดงใหเห็นถึงการไมไดรับ
ความรูท่ีถูกตองในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากเจาหนาท่ี หรือนักวิชาการเกษตร (บุรินทร  พิมล
ลิขิต,2539) เกษตรกรเพาะปลูกสวนใหญมีอายุอยูในชวง 40 – 59 ป ซ่ึงอยูในวัยทํางาน จึงสามารถ

ทํางานในลักษณะท่ีตองออกแรง หรือทํางานในท่ีท่ีมีอากาศรอนได ในการศึกษาจึงไมพบผูท่ีมีการ
เจ็บปวย หรือมีโรคประจําตัวเปนสวนมาก แตจะพบผูท่ีมีอาการปวดกลามเน้ือ ไมเกรน และภูมิแพ 
ซ่ึงการสํารวจสุขภาพตนเองในรอบปท่ีผานมาของเกษตรกรเพาะปลูก พบวาสวนใหญมีอาการ
เจ็บปวดกลามเน้ือจากการทํางาน (เชิดพงษ  มงคลสินธุ,2545) เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรม เปน
อาชีพท่ีตองใชแรงงานมาก และใชเวลาในการทํางานท่ียาวนานในแตละวัน แมแตการฉีดพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ก็เปนงานท่ีตองออกแรงมากในการทํางานดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 
เนื่องจากในปจจุบันอุปกรณการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีการพัฒนาใหสามารถบรรจุสารเคมี
ไดในปริมาณมากมีสวนประกอบท่ีเปนสายสําหรับฉีดพนท่ีมีความยาวมาก สามารถฉีดพนไดใน
ระยะท่ีไกลขึ้น เพื่อใหสะดวกในการฉีดพนตนลําไยท่ีมีความสูงมากๆได ทําใหตองออกแรงลาก  
ดึงสาย หรือยกอุปกรณท่ีมีน้ําหนักมากข้ึน อาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนขณะใช หรือภายหลังการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรที่ศึกษาสวนใหญพบอาการชาปลายมือปลายเทา อาจเกิดข้ึนได
จากการทํางานหนัก รวมท้ังการทํางานในทาทางเดียวกันนานๆ (สุรศักดิ์   บูรณตรีเวทย,2546)      
ผลจากการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับการแพพิษ
จากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง คือ     
การใชแปรงขัด หรือใชน้ําฉีดช้ินสวนอุปกรณเม่ือเกิด การอุดตัน และอาบน้ําเปล่ียนเส้ือผาทันทีหลัง
การฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวเปนการลดการดูดซึมพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายได 
(สมชาย  นาถะพินธุ,2538) ซ่ึงเกษตรกรเพาะปลูกท่ีทําการศึกษา สวนใหญมีความตระหนักถึง     
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พิษภัยของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือในความเปนจริงการทํางานขณะท่ีฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
แลวเกิดการอุดตันของอุปกรณท่ีใชทําการฉีดพน เกษตรกรเพาะปลูกอาจใชวิธีอ่ืนในการแกไข
ปญหาดังกลาว ทําใหขอมูลในสวนของการไมปฏิบัติพฤติกรรมนี้อาจคลาดเคล่ือนไป การศึกษาของ
เชิดพงษ  มงคลสินธุ พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญมีการสวมอุปกรณปองกันสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชขณะฉีดพน รอยละ 100.0 ผลการตรวจระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ในระดับปกติ และปลอดภัย มากกวาระดับเส่ียง และไมปลอดภัย สอดคลองกับผลการตรวจโคลิน
เอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท่ีสวนใหญอยูในระดับ
ปลอดภัย เนื่องจากเกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองเปนสวนใหญ หรือ
อาจเปนไปไดวาชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา เปนชวงฤดูกาลที่เกษตรกรเพาะปลูกยังไมมีการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือมีการใชนอย ทําใหไดรับ หรือสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณ     
ท่ีนอย (เชิดพงษ  มงคลสินธุ,2545) ซ่ึงในการตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจาก
การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยใชกระดาษทดสอบ (Reactive paper) เปนการตรวจหาสารพษิ
ตกคางจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระยะเวลาไมเกิน 1-2 วัน หลังการฉีดพน ประกอบกับ
คุณสมบัติของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต ทําใหเกิดอาการพิษตอ
รางกายภายใน 4 ช่ัวโมง ถึง 12 ช่ัวโมง และจะหายไปไดเองภายใน 2-3 สัปดาห จากผลการศึกษา
พบวาเกษตรกรเพาะปลูกสวนใหญใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 3 ชนิดข้ึนไปในการฉีดพน 
อาจจะเปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมใชกลุมออรกาโนฟอสเฟต และคารบาเมต จึงทําใหตรวจพบ
ระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปลอดภัย 
 จากการตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช จึงเปนตัวช้ีวัดพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเพาะปลูก และผล
การศึกษายังพบวาระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมมีความสัมพันธกับอาการ
ท่ีเกิดข้ึนจากการสํารวจสุขภาพตนเองในรอบปท่ีผานมา อาจเปนไปไดวาพิษจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชท่ีตกคางในรางกาย ไมไดเปนปจจัยเส่ียงท่ีทําใหเกิดโรค และความเจ็บปวย หรือปญหา
สุขภาพอ่ืนๆท่ีไมไดเกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แตอาจจะเกี่ยวของกับพฤติกรรม หรือวิถีชีวิตของ
เกษตรกรในดานอ่ืนๆ เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พันธุกรรม ฯลฯ ผลกระทบตอสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลทําใหเกิดความผิดปกติในระบบตางๆของรางกาย นอกจากน้ี
การไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายทีละนอย อาจมีการสะสมอยูในอวัยวะของ
รางกาย จนกระท่ังเกิดอาการในท่ีสุด เกิดเปนการเจ็บปวย หรือเปนโรคท่ีอาจเนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปญหาสุขภาพที่เกิดข้ึนจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญจะมี
อาการเพียงเล็กนอย หรือเปนอาการเร้ือรังท่ีคอยๆสงผลกระทบตอสุขภาพ เกษตรกรมักให
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ความสําคัญนอย เม่ือเทียบกับความเปนอยู หรือปญหาเศรษฐกิจท่ีตนเองเผชิญอยู (สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2549) 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
 
 1.ควรมีการสํารวจ และจัดทําขอมูลการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระดับจังหวัด เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรได และพัฒนาระบบรายงานเผาระวังโรค
พิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหทันเหตุการณ 
 2.การใหความรูแกเกษตรกร และผูเกี่ยวของใหทราบถึงพิษภัยท่ีแทจริง มีความเขาใจใน
การใช และทํางานอยางปลอดภัย อันจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เชน การเลือกใช
สารเคมีอยางเหมาะสม ไมใชสารเคมีเม่ือไมจําเปน สังเกตอาการผิดปกติท่ีเกิดจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช พรอมกับดําเนินการแกไข 
 3.หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร ควร
ดําเนินการและสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย เพื่อลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ดวยวิธีการตางๆ และ
ถายอดองคความรู และเทคโนโลยีตางๆสูเกษตรกร 
 4.กระทรวงสาธารณสุข เปนหนายงานหลักท่ีรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชาชน 
จําเปนจะตองเฝาระวังสุขภาพเกษตรกร ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ พัฒนาใหมีความครอบคลุม และ
รายงานสถานการณไดอยางรวดเร็ว 
 5.เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในชุมชน ท่ีมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพาะปลูกพืช ควรทําการเก็บขอมูล เพื่อศึกษาปญหาดานสาธารณสุขเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในพื้นท่ี ซ่ึงอาจจะทําใหพบผลการศึกษาที่แตกตางออกไปจากการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถ
นํามาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ แลวทําใหไดผลการศึกษาท่ีนําไปใชเพื่อวางแผนการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขไดดียิ่งข้ึน  
 6.จากผลการศึกษาที่พบวาการเจ็บปวย  หรือโรคประจําตัวของเกษตรกร  ไมมี
ความสัมพันธกับระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เนื่องจากเปนโรคเร้ือรังท่ี
ไมไดเกิดจากพิษตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แตอาจเกิดจากพฤติกรรมดานอ่ืน 
  
 
 
 
 



 
 

62 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 
 1.ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรดวย 
เพื่อจะไดนํามาเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตอง 
และสงเสริมพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองของเกษตรกร 
 2.การศึกษาคร้ังนี้ ควรทําการศึกษาในเกษตรกรเพาะปลูกท้ังหมดใน 13 หมูบาน ของ
ตําบลนครเจดีย ซ่ึงอีก 4 หมูบานท่ีไมไดทําการศึกษา เปนเขตรับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชน 
หวยไฟ ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ซ่ึงประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเพาะปลูกพืช และมีพื้นท่ีในการทําการเกษตรเพาะปลูกพืชมากเชนกัน 
 3.เกษตรกรเพาะปลูกกลุมท่ีศึกษานี้ อาจมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดอ่ืนตกคางอยูใน
รางกายได ท้ังนี้เพราะการตรวจสอบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในรางกาย สารมารถตรวจสอบไดเพียง 2 
กลุม คือ กลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมตเทานั้น ดังนั้นตรวจโคลินเอสเตอเรส เพื่อบอก
ระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จึงเปนตัวช้ีวัดในการประเมินความเส่ียง
อันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในการตรวจคัดกรองเบ้ืองตนเทานั้น 
 4.ประชากรท่ีทําการศึกษาคร้ังนี้ เปนประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูก
พืชเทานั้น ควรทําการศึกษาในกลุมอาชีพอ่ืนๆ ท่ีไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาจจะทําใหพบ
ระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท่ีแสดงถึงการตกคางของพิษจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในรางกาย แลวนํามาศึกษาวาพิษท่ีตกคางในรางกายท่ีมาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนั้นมาจาก
ปจจัยใดไดอีกบาง  
 5.ในการศึกษาคร้ังตอไปหากมีการเจาะเลือด เพื่อบอกระดับการแพพิษจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรทําการศึกษาในฤดูกาลท่ีเกษตรกรมีการใช หรือฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช เพื่อใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับผลการศึกษามากข้ึน 
 6.การเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษา หากไดทําการคัดเลือกกลุมเส่ียงท่ีมีการสัมผัส หรือ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง อาจทําใหพบผลการศึกษาท่ีแตกตาง หรือมีความสอดคลองกัน
อยางเห็นไดชัด 


