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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงต่อพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
รูปแบบและวิธีวิจัย : การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ระหว่าง 1 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม
2561 กลุ่มตัวอย่างเป็น เกษตรกรจ�ำนวน 305 คน คัดเลือกโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ประเมินความเสี่ยงจากการ
สัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชด้วยกระดาษทดสอบเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสส�ำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา คือ
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
แบบไบนารี Binary logistic regression
ผลการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ชายร้อยละ 72.5 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 52.9±9.1 ปี และท�ำการเพาะปลูก
พืชเองร้อยละ 96.1 พฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากการสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 88.9
และพบความชุกของเกษตรกรเสี่ยงต่อพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ในระดับปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง และ ไม่ปลอดภัย
ร้ อ ยละ 13.1, 43.0, 28.2 และ 15.7 ตามล� ำ ดั บ และปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ คื อ รั บ จ้ า งเพาะปลู ก และอื่ น ๆ
OR=4.03(95%CI=1.07-15.19) และการฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช OR=0.58(95%CI=0.36-0.93)
สรุปผลการศึกษา : การส่งเสริมการลดใช้และให้ความรูใ้ นการป้องกันสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ควรเน้นในกลุม่ ทีร่ บั จ้าง
ปลูกและไม่ได้พ่นสารเคมีด้วยตัวเอง
ค�ำส�ำคัญ : ความชุก, เกษตรกร, พิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
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ABSTRACT

Objective : To study the prevalence and related factor of farmers at risk of pesticide poisoning.
Methods : This cross-sectional study was conducted with 305 farmers by purposive random
sampling, between April 1, 2018 and May 1, 2018. Assess the risk of pesticide exposure with a readymade cholinesterase enzyme test paper. The statistic used for data analysis included descriptive
statistics and binary logistic regression.
Result : Most of the samples were men, 72.5 percent. The average age are 52.9±9.1 years of age
and 96.1% of the crops were self-cultivated. The self-defense behavior from pesticide exposure was
moderate( 88.9%)and the prevalence of farmers at risk of pesticide poisoning in normal level, safe
level, risk level sand unsafe level, accounting for 13.1 percent, 43.0, 28.2 and 15.7 respectively. The
related factors were work as employee OR=4.03(95%CI=1.07-15.19) and spraying of pesticides
OR=0.58(95%CI=0.36-0.93)
Conclusion : The promotion of reduction of use and knowledge of pesticide prevention should
be emphasized in those who are contracted to grow and do not spray the chemicals themselves.
Keywords : Prevalence, Farmers, Pesticide Poisoning

บทน�ำ

ข้อมูลการส�ำรวจแรงงานของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ปี 2560 พบว่า มีจ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 56.00
ล้ า นคน เป็ น ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นก� ำ ลั ง แรงงาน 38.17 ล้ า นคน
คิดเป็นร้อยละ 68.16 โดยเป็นแรงงานในระบบ 16.87 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 44.82 และแรงงานนอกระบบ 20.77
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 55.18 เมื่อแจกแจงข้อมูลอาชีพ
ของแรงงานในระบบและนอกระบบ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านเกษตรและประมง
11.66 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30.97 รองลงมาคือพนักงาน
บริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 7.46 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 19.81 และผูป้ ฏิบตั กิ ารทางด้านความสามารถ
ทางฝีมือ 4.12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.94 ตามล�ำดับ
โดยพบแรงงานนอกระบบมากทีส่ ดุ ในกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ี
ฝีมอื ในด้านการเกษตรและประมง คิดเป็นร้อยละ 28.80(1)
จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า กลุ่มผู้ประกอบอาชีพภาค
เกษตรกรรมเป็ น แรงงานกลุ ่ ม ใหญ่ ข องประเทศ (2)
ประเทศไทยพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมมาอยู่ใน
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมใหม่อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้

ภาคเกษตรกรรมมีการเปลีย่ นแปลงจากการเกษตรในครัว
เรือนโดยพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ใช้สารเคมีเพียงเล็กน้อย
มาเป็นการเกษตรที่ต้องการผลผลิตสูง การเกษตรเชิง
พาณิชย์มากขึ้น เกษตรกรจึงน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้ง
สารเคมีทางการเกษตรเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น จากรายงาน
สรุปการน�ำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2560 โดย
กรมวิชาการเกษตร พบว่า มีการน�ำเข้าวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 197,758 ตัน คิดเป็นมูลค่า 27,363 ล้าน
บาท โดยมีสารป้องกันและก�ำจัดโรคพืช มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 31.84 รองลงมาคือสารก�ำจัดวัชพืช ร้อยละ 28.46
และสารก�ำจัดแมลง ร้อยละ 26.22 ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ(3)
สัมพันธ์กับข้อมูลผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ในประเทศไทยทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากระบบคลังข้อมูลด้านการ
แพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ ด้มาจากผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลด้วยโรคตามรหัส
ICD-10TM เป็น T60.0 – T60.9 (Toxic effect of
pesticides) ที่ไม่มีรหัส X68 (การตั้งใจท�ำร้ายตนเอง)
ร่วมด้วย พบว่าจ�ำนวนผูป้ ว่ ยด้วยโรคพิษจากสารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืช ระหว่างปี 2558 – 2560 เท่ากับ 9,891 คน,
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9,063 คน และ 10,180 คน คิดเป็นอัตราป่วย 21.51,
18.91 และ 21.52 ต่อแสนประชากร
ข้อมูลจากส�ำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ปี 2560
จังหวัดมหาสารคามมีประชากรผูอ้ ยูใ่ นวัยท�ำงาน อายุ 15 ปี
ขึ้นไป จ�ำนวน 679,733 คน เป็นผู้มีงานท�ำ  444,487 คน
ท�ำงานในภาคเกษตรกรรม 251,439 คน คิดเป็นร้อยละ
56.57 ของผู้มีงานท�ำทั้งหมด ท�ำงานนอกภาคเกษตรกรรม
193,048 คน คิดเป็นร้อยละ 43.73 ของจ�ำนวนผู้มีงานท�ำ
ทั้งหมด จากข้อมูลแรงงานนอกระบบ จังหวัดมหาสารคาม
พบว่าในปี 2560 ผูม้ งี านท�ำอยูใ่ นแรงงานนอกระบบมีจำ� นวน
360,584 คน ส่วนใหญ่ทำ� งานในภาคเกษตรกรรม (240,049
คน) สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด
มหาสารคามในปี 2560 ซึง่ การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การ
ป่าไม้ เป็นอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 23.34 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ Gross
Domestic Product (GDP)(4) ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูล
ด้านการแพทย์และสุขภาพ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม พบว่าจ�ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 เท่ากับ 63, 47, 56
คน คิดเป็นอัตราป่วย 7.84, 5.89, 7.44 ต่อประชากรแสน
คนตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้อมูล
จ�ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช อ�ำเภอ
เมืองมหาสารคาม ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 พบจ�ำนวนผู้ป่วย
24, 24, 14 คน คิดเป็นอัตราป่วย 17.44, 17.55, 10.37 ต่อ
แสนประชากรตามล� ำ ดั บ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ซึ่งการป่วยส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ
กายและจิตใจ เช่น สารออร์กาโนฟอสเฟต ท�ำให้กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง เวียนศีรษะ อาเจียนและหมดสติได้
ต�ำบลลาดพัฒนา อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม มีจ�ำนวน
ประชากรทั้งสิ้น 4,867 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม พืชที่นิยมเพาะปลูก ได้แก่ ข้าว พืชผักสวน
ครัว เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ติดกับแม่น�้ำชี ซึ่ง
จะมีน�้ำใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี มีการใช้สารเคมีกัน
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเกษตรกรเชื่อว่าจะช่วยก�ำจัด
ศัตรูพชื และยังช่วยเพิม่ ผลผลิตให้สงู ขึน้ (5) ข้อมูลอัตราป่วย
ด้วยโรคพิษจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ตั้งแต่ปี 2558 –
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2560 เท่ากับ 62.79, 55.65, 142.45 ต่อแสนประชากร
ตามล�ำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาความชุ ก และปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
เกษตรกรที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรู
ต�ำบลลาดพัฒนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการด�ำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาความชุกของเกษตรกรทีม่ คี วามเสีย่ งต่อ
พิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่มีความ
เสี่ยงต่อพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษาแบบภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional
study) นี้ ศึกษาในเกษตรกรต�ำบลลาดพัฒนา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 305 คน ด้วยการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง ระหว่าง 1 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2561
เกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ 1.เกษตรกรอายุ 15 ปีขึ้นไป
2.มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตต�ำบลลาดพัฒนา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 3.ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี เกณฑ์การคัดออก ได้แก่ 1.ผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน 2.ผู้ที่รับประทานยาคลายกล้ามเนื้อ
pyridostigmine (ชือ่ ทางการค้า Mestinon) เนือ่ งจากทัง้
สองปัจจัยนี้ส่งผลต่อกระดาษทดสอบเอนไซม์โคลีนเอส
เตอเรสส�ำเร็จรูปให้แปลผลได้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3.ผู้ที่ไม่
สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ ค�ำนวณขนาดตัวอย่างขั้น
ต�ำ่ ด้วยสูตร N = Z2P(Q)/d2 โดยใช้ความชุกจากการศึกษา
ของ วิเชียร จันต๊ะ(6) ซึ่ง กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะคล้ายคลึง
กับการศึกษานี้ ค่าความชุกของเกษตรกรทีม่ คี วามเสีย่ งต่อ
พิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 75 โดยก�ำหนดที่ 95%
Confidence Interval, Z=1.96 (Two-tail), P = อัตรา
การเกิดเหตุการณ์ = 0.75, Q = อัตราการไม่เกิดเหตุการณ์
= 1-0.75 = 0.25, d = Acceptable error 5% = 0.05
ค�ำนวณได้กลุ่มประชากรตัวอย่างจ�ำนวน 289 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
1.แบบประเมินความเสี่ยงในการท�ำงานของเกษตรกร
จากการสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของส�ำนักโรคจาก
การประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข(7) เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ จ�ำนวน 15
ข้อ ค�ำถามเชิงบวก 9 ข้อ แบ่งความถี่ในการปฏิบัติได้แก่
ไม่ใช่ ใช่เป็นบางครัง้ ใช่ทกุ ครัง้ โดยแปลงเป็นค่าคะแนน
เท่ากับ 1 2 3 คะแนนตามล�ำดับ ค�ำถามเชิงลบ 6 ข้อ
โดยแปลงเป็นค่าคะแนน 3 2 1 คะแนนตามล�ำดับ แบ่ง
ระดับคะแนน ความเคร่งครัดในการป้องกันตัวเองจาก
การสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เป็น 3 ระดับตามเกณฑ์
ดังนี้ 15-24 คะแนน หมายถึง การป้องกันดี, 25-30
คะแนนหมายถึง การป้องกันปานกลาง และ 31-45
คะแนน หมายถึง การป้องกันน้อย 2. เครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงของเกษตรกรต่อพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชชุด
ทดสอบเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของ ส�ำนักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข(8) โดยแบ่งความ
เสี่ยงเป็น 4 ระดับ ตามสีของกระดาษทดสอบ ดังนี้ สี
เขียวเข้ม หมายถึง ไม่ปลอดภัย สีเขียว หมายถึง มีความ
เสี่ยง สีเหลืองอมเขียว หมายถึง ปลอดภัย และ สีเหลือง
หมายถึง ปกติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อประสานงานกับผูน้ ำ� ชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลลาดพัฒนา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจยั
2. แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตัวเอง
3. เจาะเลือดบริเวณปลายนิ้วของกลุ่มตัวอย่างใส่หล
อดฮีมาโตคริตทีเ่ คลือบสารกันเลือดแข็ง Heparin และน�ำ
หลอดฮีมาโตคริตที่บรรจุเลือดไปปั่นด้วยเครื่องปั่นฮีมาโต
คริต ความเร็ว 15,000 รอบต่อนาที เป็นเวลานาน 5 นาที
น�ำส่วนทีเ่ ป็นน�ำ้ เหลืองมาหยดลงกระดาษทดสอบโคลีนเอ

สเตอเรสบนกระจกไสลด์
4. น�ำแผ่นกระจกอีกแผ่นปิดทับกระดาษทดสอบเพือ่
ป้องกันไม่ให้แห้งก่อนการเกิดปฏิกิริยา
5. ตั้งเวลาตามที่ก�ำหนดแล้วจึงอ่านผลโดยการเทียบ
สีกับแผ่นสีมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
บันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์ ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยวิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ด้วยสถิติ ความถี่และร้อยละ ข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานใน
กรณี ที่ ข ้ อ มู ล มี ก ารกระจายแบบปกติ กรณี ที่ มี ข ้ อ มู ล
กระจายแบบไม่ปกติจะวิเคราะห์ในรูปของค่ามัธยฐานและ
ค่า IQR วิเคราะห์ปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั ความเสีย่ งต่อพิษสาร
เคมีการเกษตรด้วย สถิติ Binary logistics regression
รายงานด้วยอัตรส่วน Odd ratio และก�ำหนดค่าระดับนัย
ส�ำคัญทางสถิติระดับ 0.05
การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความเสี่ ย งนั้ น
ทางผู้วิจัยได้รวมกลุ่มที่มีผลความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย กับมี
ความเสี่ยงเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มเสี่ยง และรวมกลุ่มมี
ผลของระดับ ปลอดภัย กับ ปกติ คือ กลุ่มไม่เสี่ยง
การวิ จั ย นี้ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมในมนุ ษ ย์ โ รงพยาบาลมหาสารคาม เลขที่
โครงการวิจัย MSKH_REC 62-01-025

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอาชีพหลักท�ำการเพาะปลูกพืชเอง และท�ำนาปลูก
ข้าว ร้อยละ 72.5, 96.1 และ 84.6 ตามล�ำดับ การใช้
สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื โดยผสมสารเคมีและอยูใ่ นบริเวณ
ที่ฉีดพ่นสารเคมี ร้อยละ 45.5 55.1 ตามล�ำดับ ตาม
ตารางที่ 1

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) พ.ศ. 2565
MAHASARAKHAM HOSPITAL JOURNAL Vol. 19 No. 1 (January - April) 2022

151

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (n=305)
ตัวแปร
เพศ
ชาย
- หญิง
อายุ (Mean±S.D.)
อาชีพหลัก
- เพาะปลูก(ทำ�เอง)
- เพาะปลูก(รับจ้าง)
- รับจ้างฉีดพ่นสารเคมี
- รับจ้าง
ประเภทการเพาะปลูก
- ทำ�ไร่
- ทำ�นา
- ทำ�สวน
การใช้สารเคมี
อยู่ในบริเวณฉีดพ่น
- ใช่
- ไม่ใช่
ฉีดพ่นเอง/รับจ้าง
- ใช่
- ไม่ใช่
ผสมสารเคมี
- ใช่
- ไม่ใช่
-

การปฏิบัติตัวในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช พบกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 48.2 มีการใช้สารเคมี
ก�ำจัดแมลงและวัชพืชทุกครัง้ และมากกว่าร้อยละ97.7 ไม่

จำ�นวน

ร้อยละ

221
84
52.9±9.1

72.5
27.5
-

293
2
8
2

96.1
0.7
2.6
0.7

39
258
8

12.8
84.6
2.6

168
137

55.1
44.9

113
192

37
63

148
157

48.5
51.5

ดื่มสุรา หรือรับประทานอาหารและไม่สูบบุหรี่บริเวณพ่น
สารเคมีตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติตัวในขณะท�ำงาน (n=305)
การปฏิบัติตัว
1.ใช้สารเคมีกำ�จัดแมลงในการปฏิบัติงาน
2.ใช้สารเคมีกำ�จัดวัชพืชในการฉีดพ่น
3.ใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รัวซึมในการฉีดพ่น
4.ได้รับสัมผัสสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชในขณะทำ�งาน
5.ขณะทำ�งานท่านพบว่าเสื้อผ้าของท่านเปียกชุ่มสาร
เคมีกำ�จัดศัตรูพืช
6.มีอาการผิดปกติหลังจากการใช้สาเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
7.ขณะทำ�งานสูบบุหรี่/ยาเส้น
8.รับประทานอาหาร/ดื่มน้ำ�ในบริเวณที่ทำ�งาน
9.ดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่ทำ�งาน
10.อ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุ ก่อนใช้สารเคมี
11.สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมีขณะทำ�งาน
12.สวมใส่รองเท้าบู๊ทหรือรองเท้าที่ปิดมิดชิดกันสาร
เคมี
13.ล้างมือทุกครั้งก่อนพักทานอาหารหรือดื่มน้ำ�
14.เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีทันที ณ จุดที่
ทำ�งาน
15.อาบน้ำ�ทำ�ความสะอาดร่างกาย หลังพบว่าเสื้อผ้า
เปียกชุ่มด้วยสารเคมี

ไม่ใช่ n(%)
57(18.7%)
65(21.3%)
199(65.2%)
123(40.3%)
137(44.9%)

ใช่บางครั้ง n(%)
101(33.1%)
92(30.2%)
60(19.7%)
113(37.0%)
103(33.8%)

ใช่ทุกครั้ง n(%)
147(48.2%)
148(48.5%)
46(15.1%)
69(22.6%)
65(21.3%)

224(73.4%)
293(96.1%)
286(93.8%)
298(97.7%)
10(3.3%)
23(7.5%)
18(5.9%)

40(13.1%)
8(2.6%)
15(4.9%)
3(1.0%)
7(2.3%)
12(3.9%)
15(4.9%)

41(13.4%)
4(1.3%)
4(4.9%)
4(1.3%)
288(94.4%)
270(88.5%)
272(89.2%)

8(2.6%)
24(7.9%)

3(1.0%)
8(2.6%)

294(96.4%)
273(89.5%)

14(4.6%)

10(3.3%)

281(92.1%)

ระดับการป้องกันตัวเองของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่ามีการ
ป้องกันตัวเองได้ดี ร้อยละ 10.2 ป้องกันตัวเองได้ปานกลาง
ร้อยละ 88.9 และ ป้องกันตัวเองน้อยร้อยละ 1
ผลการศึกษาพบความชุกของเกษตรกรเสี่ยงต่อพิษ

สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื พบว่าความชุกของระดับความเสีย่ ง
ปกติ ปลอดภัย มีความเสีย่ และไม่ปลอดภัย ร้อยละ 13.1,
43.0, 28.2 และ 15.7 ตามล�ำดับ ตามตารางที่ 3

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) พ.ศ. 2565
MAHASARAKHAM HOSPITAL JOURNAL Vol. 19 No. 1 (January - April) 2022

153

ตารางที่ 3 ความชุกของเกษตรกรที่มีเสี่ยงจากการสัมผัสพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (n=305)
ระดับความเสี่ยง
ปกติ
ปลอดภัย
มีความเสี่ยง
ไม่ปลอดภัย

จำ�นวน
40
131
86
48

ร้อยละ
13.1
43.0
28.2
15.7

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อพิษสารเคมีก�ำจัด
ศั ต รู พื ช ได้ แ ก่ ก ารรั บ จ้ า งเพาะปลู ก OR=4.03(95%

CI=1.07-15.19) และการฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
OR=0.58(95%CI=0.36-0.93) ตาม ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงจากการสัมผัสพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (n=305)
ปัจจัย

ความเสี่ยง n(%)
ไม่เสี่ยง
เสี่ยง

OR(95%CI)

p-value

125(73.1%) 96(71.6%)
46(26.9%)
38(28.4%)
52.9±9.1

ref
1.07(0.64-1.78)

0.77

1.01(0.98-1.03)

0.40

168(98.2%)
3(1.8%)

125(93.3%)
9(6.7%)

ref
4.03(1.07-15.19)

0.03*

21(12.3%)
145(84.8%)
5(2.9%)

18(13.4%)
113(84.3%)
3(2.2%)

ref
0.90(0.46-1.78)
0.70(0.14-3.34)

0.78
0.65

81(47.4%)
90(52.6%)

67(50.0%)
67(50%)

ref
0.9(0.57-1.41)

0.64

54(31.6%)
117(68.4%)

59(44.0%)
75(56.0%)

ref
0.58(0.36-0.93)

0.026*

เพศ
ชาย
- หญิง
อายุ(mean±S.D.)
อาชีพหลัก
- เพาะปลูก(ทำ�เอง)
- รับจ้างเพาะปลูกและอื่นๆ
ประเภทการเพาะปลูก
- ไร่
- นา
- สวน
ผสมสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
- ไม่ใช่
- ใช่
ฉีดพ่นเอง/รับจ้างพ่น
- ไม่ใช่
- ใช่
-
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ปัจจัย
อยู่ในบริเวณที่ฉีดพ่น
- ไม่ใช่
- ใช่
ระดับการป้องกันตัวเอง
- ป้องกันดี
- ป้องกันปานกลาง
- ป้องกันน้อย
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

อภิปรายผล

ความเสี่ยง n(%)
ไม่เสี่ยง
เสี่ยง

OR(95%CI)

p-value

89(52.0%)
82(48.0%)

79(59.0%)
55(41.0%)

ref
0.75(0.47-1.193)

0.22

17(9.9%)
151(88.3%)
3(1.8%)

14(10.4%)
120(89.6%)
0(0%)

Ref
0.96(0.45-2.0)
0.0

0.92
0.99

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ในเกษตรต� ำ บลลาดพั ฒ นา อ.เมื อ ง
จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการท�ำการเกษตรเป็น
อาชี พ หลั ก กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฌาน พลยง ปัทมะ และ
คณะ(9) ที่ศึกษาในเกษตรกร จังหวัดอยุธยา ซึ่งการท�ำ
เกษตรกรรมต้องใช้แรงในการท�ำงานอย่างหนัก เช่น การ
ยกถุงปุ๋ยขนาดใหญ่ การขุดหลุมโดยใช้จอบ และการพ่น
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเป็นต้น กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย
52.9±9.1 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิเชียร จันต๊ะ(6)
ซึง่ เป็นประชากรในกลุม่ ผูใ้ หญ่คอ่ นไปทางสูงอายุ เนือ่ งจาก
กลุ่มประชากรที่อายุน้อยมีแนวโน้มในการประกอบอาชีพ
อย่างอืน่ มากกว่าเกษตรกรรม เช่น การไปท�ำงานในโรงงาน
ซึ่ ง ประเทศไทยในปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ประเทศแห่ ง
เกษตรกรรมอย่างเมือ่ ก่อน เพราะในปัจจุบนั สินค้าส่งออก
ที่ส�ำคัญของประเทศไม่ใช่ สินค้าทางการเกษตร แต่เป็น
สินค้าชิน้ ส่วนอิเลคโทรนิค และชิน้ ส่วนรถยนต์เป็นส่วนใหญ่(10)
อาชี พ หลั ก ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ การท� ำ นาด้ ว ยตั ว เอง
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ(11)
ที่ศึกษาในเกษตรกร เขตสุขภาพที่ 1 เนื่องจาก บริเวณ
ต�ำบลลาดพัฒนาติดแม่น�้ำชี เหมาะแก่การเพาะปลูกและ

เกษตรกรมีพื้นที่ในการปลูกของตัวเองและประชากรใน
จังหวัดมหาสารคามปลูกข้าวไว้รับประทานเองเป็นส่วน
ใหญ่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกือบร้อยละ50 ใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชทั้ง สารเคมีก�ำจัดแมลงและสารเคมีก�ำจัด
วัชพืช สอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณรัตน์ ปัญจะ กลิ่น
เกสร (12) ที่ ศึ ก ษาในเกษตรจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เนื่ อ งจาก
เกษตรกรต้องการผลผลิตในปริมาณทีส่ งู และเพือ่ มีรายได้
สูง การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชจึงเป็นทางออกที่ง่าย(13)
เมื่อเปรียบเทียบกับการท�ำเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม
การใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ท�ำให้เกิดสารเคมีตกค้างทัง้ ใน
ผลผลิตและพื้นที่ท�ำการเกษตร(14)
จากการศึกษาพบความชุกของเกษตรกรที่มีความ
เสีย่ งในระดับปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื
ร้อยละ 43.0 ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วิเชียร จันต๊ะ(6)
ซึง่ พบความชุกอยูใ่ นระดับมีความเสีย่ งร้อยละ 63.0 ความ
แตกต่างที่พบนี้อาจจะมาจากความถี่ในการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชที่มากกว่า แม้จะมีการป้องกันในระดับที่ดี
ดังนั้นการลดใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชจึงมีความส�ำคัญใน
การลดความเสีย่ งต่อพิษทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ดกี ว่าการป้องกันตัว
เองขณะใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ปัจจัยทีส่ มั พันธ์ตอ่ ความ
เสี่ยงพิษสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชคือ อาชีพรับจ้างเพาะปลูก
และอาชีพอื่นๆ OR=4.03(95%CI=1.07-15.19) ซึ่งผู้ที่
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รับจ้างเพาะปลูกและไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาจ
จะมีทศั นคติและความรูใ้ นการป้องกันตัวเองหรือการผสม
สารเคมีที่มากเกินไปไม่ได้เป็นไปตามสูตรที่ถูกต้องท�ำให้
เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้

สรุปผลการศึกษา

ความชุกของความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร มีระดับปลอดภัยและปกติ ร้อยละ
43.0 และ 13.1 ตามล�ำดับ พบปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องคือ อาชีพ
รับจ้างเพาะปลูกและอาชีพอืน่ ๆ OR=4.03(95%CI=1.0715.19),ฉีดพ่นเอง/รับจ้างพ่น OR=0.58(95%CI =0.360.93) ดังนั้นควรเน้นการส่งเสริมและให้ความรู้ในการลด
ใช้สารเคมีและการป้องกันตัวเองจากการสัมผัสสารเคมีใน
กลุ่มที่ไม่ได้ท�ำเกษตรกรรมเป็นหลักและผู้ที่ไม่ได้พ่นสาร
เคมีเอง
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