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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้ประกอบ
ด้วย (1) แบบสัมภาษณ์ (2) ชุดทดสอบระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร จ�ำนวน       
110 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ chi square ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชระดับดี ร้อยละ 75.5
รองลงมา มีการปฏิบัติตนปานกลาง และปฏิบัติตนไม่ดี ร้อยละ 21.8 และร้อยละ 2.7 ตามล�ำดับ ระดับเอนไซม์โคลีน                
เอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรอยู่ในระดับเสี่ยงร้อยละ 53.6  รองลงมา อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 34.5  และอยู่ใน
ระดับปลอดภัย ร้อยละ 11.8 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศและประสบการณ์ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื มีผลต่อระดับ
เอนไซม์โคลีนเอ สเตอเรสในเลือดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p- value<0.05)
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช, ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด,  เกษตรกร

						

ABSTRACT

The research objective was to study relationship between personal factors, pesticide usage behavior
and cholinesterase blood level of farmers at Latlumkaeo district, Pathumthani province. The tool used in the
study; included (1) interview form and (2) cholinesterase test kit. Data was collected from 110 farmers. Data
was analyzed by descriptive statistics such as frequency and percentage. The inferential statistic chi square
test was used to analyze the factors, related to cholinesterase blood level of farmers. The results showed that
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75.5 percent of pesticide usage behaviors were good, 21.8 percent and 2.7 percent were moderate and poor,
respectively. Cholinesterase blood levels of 53.6 percent farmer were risk, 34.5 percent were unsafe but 11.8
percent were safe. Based on the hypothesis testing, sex and pesticide use duration had significantly effect with
cholinesterase blood level of farmers (p-value <0.05).
Keyword: pesticide usage behavior, cholinesterase blood level, farmers

บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เนื่องจาก
อาชี พ เกษตรกรรมกั บ สั ง คมไทยเป็ น สิ่ ง ที่ เ คี ย งคู ่ กั น มา             
ช้านาน และการเกษตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกคนเนื่องจาก
เป็ น รากฐานในการผลิ ต อาหารเพื่ อ การบริ โ ภค ดั ง นั้ น               
เพือ่ ป้องกันการเสียหายของผลิตผลทางการเกษตร และเพิม่
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรต้องพึ่งพาการใช้
สารเคมีทางการเกษตร ปริมาณการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื
จึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี พิษภัยของสารเคมีที่มีต่อเกษตรกรผู้ใช้
และสิง่ แวดล้อมกลายเป็นปัญหาส�ำคัญทีน่ บั วันจะทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (สนาน  ผดุงศิลป์, 2556)
การใช้ ส ารเคมี ก�ำจั ด ศั ต รู พื ช ในการเพาะปลู ก มี        
แนวโน้มจะเพิ่มปริมาณและชนิดมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
การใช้สารเคมีการเกษตรของเกษตรกรก็เป็นไปอย่างอิสระ
ไม่มกี ารให้ความรูแ้ ละการควบคุมจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงเกษตรกรยังไม่มกี ารสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตราย
จากสารเคมี ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งตัวเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่รอบแหล่งผลิต  
หากได้รับหรือสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเป็นเวลานาน     
อาจท�ำให้เกิดพิษเรื้อรัง เช่น พิษต่อระบบประสาท ทางเดิน
อาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งยังมีผลต่อสาร
พันธุกรรมในเนือ้ เยือ่ ของร่างกายซึง่ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ได้ (ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2554)
สารเคมี ก�ำจั ด ศั ต รู พื ช กลุ ่ ม ออร์ แ กโนฟอสเฟต           
และคาร์บาเมต เป็นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ใช้กันอย่าง      
แพร่หลายในภาคเกษตรกรรม สามารถเข้าสู่ร่างกายได้      
ทางปาก การหายใจ และการซึมผ่านผิวหนัง มีฤทธิ์ยับยั้ง
การท�ำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส ท�ำให้เกิดการสะสม

ของอะซิติลโคลีนที่ปลายเส้นประสาท ท�ำให้เกิดพิษแบบ
เฉี ย บพลั น จากการกระตุ ้ น ปลายประสาทอย่ า งรุ น แรง
ส�ำหรับระดับความเป็นพิษทีไ่ ด้รบั จากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื
ขึ้ น อยู ่ กั บ วิ ธี ก ารได้ รั บ สารเข้ า สู ่ ร ่ า งกายจากการกิ น ทั้ ง           
โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การได้รับผ่านทางผิวหนัง เกิดจาก
การหกรดตั ว เสื้ อ ผ้ า ระหว่ า งผสมสารเคมี การปลิ ว ฟุ ้ ง
ระหว่างฉีดพ่น การเก็บผลผลิต นอกจากนี้การใช้สารเคมี
การเกษตรยังส่งผลกระทบทางจิตท�ำให้เกิดอาการหงุดหงิด
ร�ำคาญ วิตกกังวล หวาดกลัวต่อสิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลการสูญเสีย
ความสามารถในการท�ำงานและอาจถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้
ข้อมูลข้างต้นท�ำให้ผู้วิจัยเห็นความจ�ำเป็นในการศึกษา
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์      
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร: กรณีศึกษา อ�ำเภอ
ลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เ นื่ อ งจากพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว          
ไม่มีฐานข้อมูลการตรวจสุขภาพของเกษตรกร และพื้นที       ่
ดั ง กล่ า วประชากรประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ น              
จ�ำนวนมาก ข้อมูลที่ได้จะน�ำไปใช้ในการวางแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช          
ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส      
ในเลื อ ดของเกษตรกรในอ�ำเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด
ปทุมธานี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว น
บุคคล พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในอ�ำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
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Paper เพือ่ ตรวจหาระดับเอนไซม์คลอรีนเอสเตอเรสอ้างอิง
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบตั ด ขวาง วิธีการทดสอบจากส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ       
(Cross-sectional research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553  
คือ เกษตรกรอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ใช้เกณฑ์ โดยเจาะเลื อ ดและเก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดด้ ว ยอุ ป กรณ์ ก าร         
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเป็นเกษตรกรที่ประกอบ เจาะเลือดและหลอดแก้วขนาดเล็ก ตั้งหลอดแก้วทิ้งไว้          
อาชีพท�ำนาและใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมากกว่า 1 ปี        จนเกิ ด การแยกชั้ น น�้ ำ เหลื อ งและเม็ ด เลื อ ดแดง หยด               
สมัครใจยินยอมเข้าร่วม จ�ำนวน 110 คน เก็บรวบรวมข้อมูล น�้ ำ เหลื อ งลงบนกระดาษทดสอบแล้ ว ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ 7 นาที             
โดยใช้เครือ่ งมือทีป่ ระกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์การสัมผัส อ่ า นผลโดยการเที ย บสี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงกั บ แผ่ น เที ย บสี
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ปรับปรุงจาก ส�ำนักโรคจากการ มาตรฐานดังรูปที่ 1-3 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ประสบการณ์
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมโรค กระทรวง ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื พฤติกรรมในการใช้สารเคมี
สาธารณสุข, 2553) ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ ข้อมูลทั่วไป ก�ำจัดศัตรูพืชโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ส่วนการ
ประสบการณ์ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช พฤติกรรม         วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลข้อมูลทั่วไป
ในการใช้ ส ารเคมี ก�ำจั ด ศั ต รู พื ช ตรวจสอบความตรง                     ประสบการณ์ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช พฤติกรรมใน
เชิงเนื้อหา ดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (IOC) การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชกับระดับเอ็นไซม์คลอรีนเอส
โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.89 2) กระดาษทดสอบ Reactive เตอเรสโดยใช้ chi square test ที่ระดับความเชื่อมั่นทาง
สถิติ 95%

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รูปที่ 1 เจาะเลือดของเกษตรกร

รูปที่ 2 หลอดคาปิลารีบรรจุเลือดของเกษตรกรเพื่อรอการทดสอบ
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รูปที่ 3 ผลการเปลี่ยนสีของกระดาษทดสอบ

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพื และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส        
ในเลื อ ดของเกษตรกรในอ�ำเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด
ปทุมธานี
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.91 มีอายุ
อยูใ่ นช่วง 61 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 24.55 ประสบการณ์ในการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช 6-10 ปี ร้อยละ 22.73 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

การศึกษาพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื
ของกลุม่ ตัวอย่าง โดยจะให้กลุม่ ตัวอย่างตอบตามสภาพการ
ปฏิบตั จิ ริง ค�ำถามมีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 14 ข้อ โดยเป็นข้อค�ำถาม
ที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมทั้งหมด มีค�ำตอบ
ให้เลือก 3 ระดับ คือ ใช่ทุกครั้ง 3 คะแนน ใช่บางครั้ง 2
คะแนน และไม่ใช่ 1 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละจ�ำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (n=110)
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง
ประสบการณ์ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51 ปีขึ้นไป

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

67
43

60.91
39.09

17
25
4
19
4
11
3
13
2
8
4

15.45
22.73
3.64
17.27
3.64
10.00
2.73
11.82
1.82
7.27
3.64
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ�ำแนกตามพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชจ�ำแนกตามข้อค�ำถาม
(n=110)
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
			
			
1. ก่อนการใช้สารเคมีขวดใหม่ ท่านอานฉลากที่ภาชนะบรรจุ
2. ไม่ใช้ปากเปิดขวดสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
3. ไม่ใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึมในการฉีดพ่น
4. ไม่ผสมสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมากกว่า 2 ชนิดในการฉีดพ่น
ครั้งเดียว
5. ขณะผสมสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชท่านใช้ไม้ลงกวนแทนการใช้มือ
6. ยืนเหนือลม หรือดูทิศทางลมในขณะฉีดพ่นสารเคมี
7. ฉีดพ่นสารเคมีช่วงเวลาเช้า หรือตอนเย็น
9. ไม่ดื่มเหล้า/เบียร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่ท�ำงาน
10. เมื่อเสื้อผ้าเปียกชุ่มสารเคมี ท่านอาบน�้ำหรือล้างผิวหนังที่สัมผัส
สารเคมีทันทีทุกครั้ง
11. ท่านล้างมือทุกครั้งก่อนพักทานอาหารหรือดื่มน�้ำ
12. หลังเลิกการฉีดพ่นทานเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที
13. แยกเสื้อผ้าที่ใช้ฉีดพ่นหรือท�ำงานเกี่ยวกับสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชซักต่างหาก
14. ท่านอาบน�้ำท�ำความสะอาดร่างกายหลังเลิกงานทันที
เมือ่ วิเคราะห์และแบ่งระดับพฤติกรรมในการใช้สาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพชื ของเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่มกี ารปฏิบตั ิ
ตนดี ร้อยละ 75.5 รองลงมามีการปฏิบัติตนปานกลาง          
และปฏิบัติตนไม่ดี มีเพียงร้อยละ 21.8 และร้อยละ 2.7       
ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าพฤติกรรมในการใช้

ทุกครั้ง
จ�ำนวน
(ร้อยละ)
96 (87.27)
49 (44.55)
47 (42.73)
33 (30.00)

บางครั้ง
จ�ำนวน
(ร้อยละ)
12 (10.91)
5 (4.55)
11 (10.00)
49 (44.55)

ไม่ใช่
จ�ำนวน
(ร้อยละ)
2 (1.82)
56 (50.91)
52 (47.27)
28 (25.45)

102 (92.73)
95 (86.36)
78 (70.91)
82 (74.55)
95 (86.36)

2 (1.82)
12 (10.91)
28 (25.45)
7 (6.36)
9 (8.18)

6 (5.45)
3 (2.73)
4 (3.64)
21 (19.09)
6 (5.45)

105 (95.45)
102 (92.73)
103 (93.64)

3 (2.73)
7 (6.36)
3 (2.73)

2 (1.82)
1 (0.91)
4 (3.64)

100 (90.91)

7 (6.36)

3 (2.73)

สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 39.24 คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.20 คะแนนต�่ำสุดเท่ากับ
21 คะแนน และคะแนนสูงสุดเท่ากับ 42คะแนน ซึ่งเป็น
คะแนนเต็มดังแสดงตารางที่ 3

ตารางที่ 3 พฤติกรรมในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรจ�ำแนกตามระดับการปฏิบัติตน (n=110)
การปฏิบัติตน
การปฏิบัติตนดี
การปฏิบัติตนปานกลาง
การปฏิบัติตนไม่ดี

จ�ำนวน (คน)
83
24
3

ร้อยละ
75.45
21.82
2.73
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ส�ำหรับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับเอนไซม์โคลีน                        
เอสเตอเรสอยูใ่ นระดับเสีย่ งร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ อยูใ่ นระดับไม่ปลอดภัย และปลอดภัย ร้อยละ 34.5 และร้อยละ 11.8
ตามล�ำดับ โดยทีไ่ ม่มเี กษตรกรรายใดมีผลการตรวจระดับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยูใ่ นระดับปกติ รายละเอียด
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของเกษตรกรจ�ำแนกตามระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด (n=110)
ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ปกติ (โคลีนเอสเตอเรส ≥ 100 หน่วยต่อมิลลิลิตร)
ปลอดภัย (โคลีนเอสเตอเรส ≥ 87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร)
มีความเสี่ยง (โคลีนเอสเตอเรส ≥ 75 แต่ไม่ถึง 87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร)
ไม่ปลอดภัย (โคลีนเอสเตอเรส <75 หน่วยต่อมิลลิลิตร)

จํานวน (คน)
0
13
59
38

ร้อยละ
0.00
11.82
53.64
34.55

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรในอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จากการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Chi-Square test ในการทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% พบว่า เพศ
และประสบการณ์ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมีผลต่อระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสถิติระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด		
ข้อมูล
Chi-Square p-value
		
ปลอดภัย มีความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย
รวม
เพศ						
ชาย
0
32
35
67
36.891 0.004*
(0.0)
(47.76)
(52.24)
(100.00)
หญิง
13
27
3
43
(30.23)
(62.79)
(6.98)
(100.00)
ประสบการณ์ในการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช						
1-5 ปี
4
3
7
14
33.048 0.033*
(28.57)
(21.43)
(50.03)
(100.00)
6-10 ปี
1
4
11
16
(6.25)
(25.00)
(68.75)
(100.00)
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ข้อมูล
		
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
พฤติกรรมการใช้สาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ดี
ปานกลาง
ไม่ดี
*Significant at p-value <0.05
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ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด		
Chi-Square p-value
ปลอดภัย มีความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย
รวม
0
2
2
4
(0.0)
(50.00)
(50.00)
(100.00)
1
11
7
19
(5.26)
(57.89)
(36.84)
(100.00)
1
4
2
7
(14.29)
(57.14)
(28.57)
(100.00)
3
4
4
11
(27.27)
(36.36)
(36.36)
(100.00)
0
4
0
4
(0.00)
(100.00)
(0.00)
(100.00)
1
10
3
14
(7.14)
(71.43)
(21.43)
(100.00)
0
2
1
3
(0.0)
(66.67)
(33.33)
(100.00)
1
9
1
11
(9.09)
(81.82)
(9.09)
(100.00)
1
6
0
7
(14.29)
(85.71)
(0.0)
(100.00)
					
8
50
25
83
(9.64)
(60.24)
(30.12)
(100.00)
5
7
12
24
7.919
0.095
(20.83)
(29.17)
(50.00)
(100.00)
0
2
1
3
(0.00)
(66.67)
(33.33)
(100.00)
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สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้         
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส      
ในเลื อ ดของเกษตรกรในอ�ำเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด
ปทุมธานี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ
60.91 มี อ ายุ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง 61 ปี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 24.55
ประสบการณ์ ใ นการใช้ ส ารเคมี ก�ำจั ด ศั ต รู พื ช 6-10 ปี            
ร้อยละ 22.73 เกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้      
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชระดับดี ร้อยละ 75.5 รองลงมามีการ
ปฏิบตั ติ นปานกลาง และปฏิบตั ติ นไม่ดี มีเพียงร้อยละ 21.8
และร้อยละ 2.7 ตามล�ำดับ ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดของเกษตรกร อยู่ในระดับเสี่ยงร้อยละ 53.6 รอง       
ลงมา อยูใ่ นระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 34.5 และ อยูใ่ นระดับ
ปลอดภัยร้อยละ 11.8 ซึง่ การรับสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื
นี้ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของเกษตรกรทั้ ง แบบ
เฉียบพลันและแบบเรื้อรังจากการสะสมของสารเคมีก�ำจัด
ศั ต รู พื ช ในร่ า งกายได้ จากการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ
หาความสัมพันธ์พบว่า เพศและประสบการณ์ใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื มีผลต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p- value< .05)

อภิปรายผล

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้        
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส      
ในเลื อ ดของเกษตรกรในอ�ำเภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด
ปทุมธานี พบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง เนื่องจาก
งานฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเป็นงานที่เหมาะส�ำหรับ
เพศชายมากกว่าเพศหญิงสรีรวิทยาของเพศชายที่มีความ
แข็งแรงกว่าเพศหญิง งานฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชนี       ้
จะต้องมีการแบกอุปกรณ์ในการฉีดพ่นที่มีน�้ำหนักเฉลี่ย
ประมาณ 20 กิโลกรัม เพศชายจึงมีความสามารถในการ      
ทนต่องานที่ท�ำได้มากกว่าเพศหญิง (ศูนย์จัดการงานวิจัย
ระบบสุขภาพภาคตะวันออก, 2549)   เมื่อศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างเพศและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส         
ในเลือดของเกษตรกร พบว่า เพศมีผลต่อระดับเอนไซม์           

โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรแสดงให้เห็นว่าผูท้ มี่ ี
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยง และระดับ  
ไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ (2547)            
พบว่า เพศชายมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีมากกว่าเพศหญิง
เนื่ อ งจากเกษตรกรที่ ฉี ด พ่ น สารก�ำจั ด ศั ต รู พื ช ส่ ว นใหญ่            
จะเป็นเพศชายและมักจะไม่ป้องกันตนเองจากความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ
ประสบการณ์ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื เป็นระยะเวลา
6 - 10 ปีซึ่งการสัมผัสสารเคมี ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชเป็น
ระยะเวลานาน จะมีโอกาสได้รับพิษจากสารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืชได้มาก และมีโอกาสในการสะสมพิษในอวัยวะเป้าหมาย
ที่สารเคมีมีความเฉพาะเจาะจงกับอวัยะนั้นมากขึ้น หาก
เกษตรกรผู ้ ใ ช้ นั้ น ใช้ ส ารเคมี ก�ำจั ด ศั ต รู พื ช ไม่ ถู ก ต้ อ ง                 
ขาดความรู ้ แ ละความตระหนั ก ในการใช้ ส ารเคมี ก�ำจั ด         
ศัตรูพืชอย่างปลอดภัย เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและระดับ
เอนไซม์ โ คลี น เอสเตอเรสในเลื อ ดของเกษตรกร พบว่ า
ประสบการณ์ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมีผลต่อระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ วรเชษฐ์   ขอบใจ และคณะ (2553)                
ซึง่ ท�ำการศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื
และระดั บ เอนไซม์ โ คลี น เอสเตอเรสในเลื อ ดของกลุ ่ ม
เกษตรกรต้นน�้ำ: กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดพะเยา
พบว่า เกษตรกรทีม่ ชี ว่ งเวลาในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื
มาอย่างยาวนานจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างสูงที่สารเคมี           
จะตกค้างอยู่ในเลือดมากกว่าเกษตรกรที่มีช่วงเวลาในการ
ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่น้อยกว่าและ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตร
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีสอดคล้องกับงานวิจัยของวรเชษฐ์  
ขอบใจ และคณะ (2553) ทีพ่ บว่า พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื จะขึน้ กับระยะเวลาในการประกอบอาชีพของ
เกษตร นั่นหมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพมาเป็นระยะ
เวลานานจะมีพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชใน
ระดับดี ส่งผลให้โอกาสรับสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชน้อย
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ตามไปด้วย เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ไม่พบความสัมพันธ์กัน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ระดับการ         
รั บ สั ม ผั ส สารเคมี ก�ำจั ด ศั ต รู พื ช อยู ่ ใ นระดั บ เสี่ ย งกลั บ มี
จ�ำนวนมาก อาจเนื่องมาจากเกษตรกรอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้ถึงวิธีการปฏิบัติตนในการใช้สาร
เคมี ก�ำจั ด ศั ต รู พื ช ที่ ถู ก ต้ อ งซึ่ ง มาจากการที่ เ จ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขประจ�ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล
ได้ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนในระหว่างการฉีดพ่นสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช
เกษตรกรในอ�ำเภอลาดหลุ ม แก้ ว มี ค วามเสี่ ย ง            
เป็ นอย่ า งมากในการได้รับสัม ผัส สารเคมีก�ำจัด ศัต รูพืช         
พบว่า ร้อยละ 53.64 เป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับเสี่ยงมีระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด มากกว่าเท่ากับ 75 แต่      
ไม่ถึง 87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร การทดสอบระดับเอนไซม์       
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดนี้จะใช้กระดาษทดสอบพิเศษ             
ที่เรียกว่า Reactive Paper นี้เป็นเพียงการเฝ้าระวังเพื่อ            
ดูการสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
เท่านั้น ไม่รวมถึงสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชกลุ่มอื่นที่เกษตรกร
ได้น�ำมาใช้ในการเพาะปลูก สอดคล้องกับงานวิจัยของ       
ทองพูล แก้วกา (2557, 117-128) ทีศ่ กึ ษาความเสีย่ งในการ
ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของต�ำบลวังทอง อ�ำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวล�ำภูพบว่า เกษตรกรทีศ่ กึ ษามีระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงถึงร้อยละ 32.91
เนือ่ งจากช่วงทีเ่ ก็บข้อมูลเป็นช่วงทีม่ ศี ตั รูพชื มากจึงมีการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการ       
เก็บข้อมูลในเกษตรกรอ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ซึง่ ช่วงเก็บข้อมูลเป็นช่วงทีเ่ กษตรกรใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื
จากการศึกษาในครัง้ นีไ้ ม่พบว่ามีเกษตรกรทีม่ ผี ลของระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดในระดับปกติซึ่งแตกต่าง
จากผลการศึกษาของทองพูล แก้วกา (2557, น. 117-128)
และสุนิสา ชายเกลี้ยงและสายชล แปรงกระโทก (2554) ที่
พบผลเลือดในระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 27.3 ระดับเสี่ยง
32.7 ระดับปลอดภัยร้อยละ 30.9 และระดับปกติรอ้ ยละ 9.1
ตามล�ำดับ อาจเนื่องมาจากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลเป็น
ช่วงทีม่ ศี ตั รูพชื มากส่งผลให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีก�ำจัด
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ศัตรูพืชเป็นจ�ำนวนมาก เกษตรกรจ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีใน
การก�ำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ได้
มาซึ่งรายได้ที่ต้องมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

เพื่ อ เป็ น การลดระดั บ เอนไซม์ โ คลี น เอสเตอเรส             
ในเลื อ ดของเกษตรกรให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ปกติ หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง อาทิเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล
ควรมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ความรู้ผ่านสื่อและแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้
เกษตรกรตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายและป้ อ งกั น อั น ตราย                  
จากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื นอกจากนีค้ วรแนะน�ำการ
ท�ำเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการ
ลดการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื ส�ำหรับการศึกษาในครัง้ ต่อ
ไปควรศึกษาในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ         
ของเกษตรกรที่มีการสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเพื่อน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาทางสุขภาพของ
เกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้โดยมีสุขภาพดี
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