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ชื่อผลงาน ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและระดับโคลีนเอสเตอเรสของพนักงานฝ่ายสวน
ในบริษัทปาล์มนามัน จ.กระบี่ ปี 2560
ชื่อเจ้าของผลงาน น.ส.จริยา ฮ่อบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
น.ส.มุกดา โบบทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หน่วยงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีเป็นปัญหาสาคัญที่ควรตระหนัก เนื่องจาก
ปริมาณการนาเข้าสารเคมีกาจัดศัตรูพืชสูงขึนเรื่อยๆ ปี 2551-2557 ข้อมูลจากสานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร พบว่า สารกาจัดวัชพืช มีปริมาณนาเข้าสูงสุด รองลงมา ได้แก่ สารกาจัด
แมลง และสารป้ องกัน และกาจั ดโรคพืช ตามล าดับ และจากข้อมูล ผู้ ป่ว ยนอกของส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 มีอัตราผู้ป่วยนอกโรคพิษสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเท่ากับ 12.37
ต่อประชากรแสนคน และเมื่อเทียบกับอัตราผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2554 ก็ยังมีอัตราป่วยที่สูงมากกว่าเกือบ
เท่าตัว ส่วนใหญ่ป่วยจากสารออร์กาโนฟอสเฟสและคาร์บาเมต รองลงมา ได้แก่ สารกาจัดศัตรูพืชและสัตว์
อื่นๆ ที่ไม่ระบุรายละเอียด และยาฆ่าหญ้า และยาฆ่าเชือรา ตามลาดับ จากข้อมูลของสานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี พ.ศ.2540 มีเกษตรกรที่
มีผลการตรวจเลือดอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการเกิดพิษ อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช 89,926 คน จากจานวนเกษตรกรที่ตรวจเลือด 563,353 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน ในปี พ.ศ.
2556 สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้สารวจโดยการตรวจเลือดเกษตรกร ในพืนที่ 48
จังหวัด จานวนกว่า 3 แสนคน พบว่ามีสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 30 เมื่อ
นับจานวนเกษตรกรทั่วประเทศที่มีกว่า 15 ล้านคน จะมีกว่า 4 ล้านคน ที่ได้รับสารกาจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่
ในร่างกายโดยไม่รู้ตัว โดยการทางานนันต้องพบกับความเสี่ยงหรืออันตรายต่อสุขภาพ จนทาให้เกิดการ
เจ็บป่วยทังอาการเฉียบพลัน และเรือรัง จากสถานการณ์ผลกระทบข้างต้น กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมได้
จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการปาล์มน้ามัน และประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพ ผลการจัด
อันดับความเสี่ยงจากโอกาสและระดับความรุนแรงของการเกิดอันตราย พบว่า สิ่งคุกคามสุขภาพมีความ
เสี่ยงสูง ได้แก่ ด้านสารเคมี รองลงมาคือ ท่าทางการท้างานและสภาพอากาศร้อน ดังนันคณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชกับระดับโคลีนเอสเตอเรส
ของพนักงานฝ่ายสวน ในบริษัทปาล์มน้ามัน จ.กระบี่ เพื่อทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมการ
ใช้สารก้าจัดศัตรูพืชและระดับโคลีนเอสเตอเรส และน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมการใช้สารกาจัดศัตรูพืช และระดับโคลีนเอสเตอ
เรส ของพนักงานฝ่ายสวน ในบริษัทปาล์มนามัน จ.กระบี่ และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พนักงานได้รับการประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคจากการประกอบ
อาชีพ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชให้
พนักงาน ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่วนบุคคล และมีการติดตามพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน
3. สถานประกอบการมีการจัดโปรแกรมตรวจสารพิษ ในเลือดของเกษตรกรอยางตอเนื่อง เพื่อ
เปนการเฝาระวังระดับสารพิษ ประเมินผลติดตามตรวจสอบ ตลอดจนการฟนฟูเกษตรกรที่ตกอยู ในภาวะ
ไมปลอดภัย โดยเฉพาะผูที่เสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
4. มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานกระบวนการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม เพื่อ สร้างแนว
ทางแก้ไขปัญหาและการติดตามประเมินผลตามกรอบการประเมินผลกระทบสขุภาพ ก่อให้เกิดความเข้าใจ
และตระหนักในการใช้สารเคมีการเกษตรต่อไปในอนาคต
วิธีการศึกษา / การดาเนินงาน การวิจัย
1.รูปแบบการศึกษา / วิจัย
การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research)
2.ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครังนี คือ พนักงานฝ่ายสวน ในบริษัทปาล์มนามัน จ.กระบี่ ทังหมด จานวน 87 ราย
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงจากการทางานของกลุ่มสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช (นบก.1-56)
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และชุดตรวจคัด
กรองระดับโคลีนเอสเตอเรส ด้วย Reactive paper โดยกองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 ใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการ
ทางานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกาจั ดศัตรูพืช ร่วมกับการสัมภาษณ์ กระบวนการกลุ่ม และการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment : HRA) ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาเพื่อประเมิน
โอกาสหรือความน่าจะเป็นของผลกระทบจากสิ่งคุกคาม (Hazard) ต่อสุขภาพ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาเร็จรูปโดยวิเคราะหขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการใช
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ
(percentage) และคาเฉลี่ย (mean)
6. งบประมาณรวม 2,000 บาท
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ผลการศึกษา
พนักงานฝ่ายสวน บริษัทปาล์มนามัน จ.กระบี่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.1 มีอายุระหว่าง
31-50 ปี ร้อยละ 66.7 การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช พนักงานฝ่ายสวนครึ่งหนึ่งมีลักษณะงานเป็นทังผู้ผสม
สารเคมี และฉีดพ่นเอง ร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่มีการฉีดพ่นสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชครังล่าสุดเมื่อ 1-2
วันที่ผ่านมา ร้อยละ 74.7 และมีจานวนวันเฉลี่ยของการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อเดือน มากกว่า 7 วัน/
เดือน ร้อยละ 51.7 ด้านการปฏิบัติตัวขณะทางาน มีพนักงาน ร้อยละ 20.7 ที่บางครังใช้ถังบรรจุสารเคมีที่
รั่วซึม หรือปิดไม่สนิทมีการรั่วในการฉีดพ่น มีการรับประทานอาหาร/ดื่มนาในบริเวณที่ทางาน ร้อยละ51.7
และการปฏิบัติตัวก่อนการใช้สารเคมีพนักงานมีการอ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกครัง ร้อยละ 69.0
และการปฏิบัติตัวขณะทางานกับสารเคมีส่วนใหญ่สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมีทุกครัง ร้อยละ 83.9 และ
การปฏิบัติตัวหลังเลิกการฉีดพ่น เปลี่ยนเสือผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ณ. จุดทางาน เพียงร้อยละ 48.3 และ
เมื่อเสือผ้าเปียกชุ่มสารเคมี ได้อาบนาทาความสะอาดร่างกายหลังเลิกงานทันที ณ. บริเวณที่ทางานทุกครัง
ร้อยละ 59.8 ข้อมูลความเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึนหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
พบว่า ในรอบ 1 เดือน พนักงานฝ่ายสวนครึ่งหนึ่งมีอาการผิดปกติหลังจากการใช้หรือสัมผั สสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช ร้อยละ 54.0 ส่วนใหญ่พนักงานอยู่ในกลุ่มอาการเวียนศีรษะ คันผิวหนัง/ผิวแห้ง ผิวแตก เหงื่อออก
เจ็บคอ คอแห้ง และผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส พบว่า พนักงานส่วนใหญ่อยู่
ระดับมีความเสี่ยง ร้อยละ 83.9 และระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 10.3
อภิปรายสรุป และข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชและระดับโคลีนเอสเตอเรส ของพนักงานฝ่ายสวน
ในบริษัทปาล์มนามัน จ.กระบี่ ลักษณะงานส่วนใหญ่พนักงานมีการใช้ทังสารเคมีกาจัดแมลง และสารเคมี
กาจัดวัชพืชในการฉีดพ่น ด้านการปฏิบัติตัวขณะทางาน ส่วนใหญ่ไม่ใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึม หรือปิดไม่
สนิทมีการรั่วในการฉีดพ่น แต่ก็ยังมีบางส่วนที่บางครังใช้ถังบรรจุสารเคมีที่รั่วซึม หรือปิดไม่สนิทมีการรั่วใน
การฉีดพ่น และพนักงานฝ่ายสวน ส่วนใหญ่หลังเลิกการฉีดพ่น มากกว่าครึ่งไม่ได้ เปลี่ยนเสือผ้าที่เปื้อน
สารเคมีทันที ณ จุดทางาน นอกจากนีการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากอันตราย แม้พนักงานจะมีการใช้
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น แต่ เ ป็ น การใช้ อุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ ค รบชุ ด ไม่ ส ม่ าเสมอ ซึ่ ง ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ และ
กระบวนการกลุ่ ม พบว่า เหตุผ ลที่ทาให้ พนัก งานใช้ อุป กรณ์ไ ม่ ส ม่าเสมอ เนื่องจากสภาพอากาศร้ อ น
อุปกรณ์ไม่สะดวกขณะทางาน และบางส่วนบรรจุสารเคมีล้นถัง ทาให้สารเคมีสัมผัสหกเปื้อนร่างกาย ซึ่ง
ประเด็นการปฏิบัติเหล่านีสามารถแก้ไขได้โดยการให้ความรู้ด้วยวิธีต่างๆ และการสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีด้วยความสม่าเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน
ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้าง และพนักงานบางส่วนมีหน้าที่เฉพาะผสม
สารเคมี ทาให้มีโอกาสได้รับสัมผัสสารเคมีในระดับเข้มข้น เนื่องจากรายได้ที่สูงกว่าหน้าที่อื่นๆ ดังนันได้มี
การเสนอแนะให้หมุนเวียนพนักงานที่มีหน้าที่ดังกล่าว เพื่อลดระดับความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี และ
พบว่า ในรอบ 1 เดือน พนักงาน ครึ่งหนึ่งมีอาการผิดปกติหลังจากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มอาการ เวียนศีรษะ คันผิวหนัง/ผิวแห้ง ผิวแตก เหงื่อออก เจ็บคอ คอแห้ง ซึ่งอาการดัง
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กลาวเกิดขึนภายหลังการใชสารเคมีปองกันและกาจัดศัตรูพืช และผลการตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรส พบว่า พนักงานฝ่ายสวน บริษัทปาล์มนามัน มีระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ส่วนใหญ่อยู่
ระดับมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ดังนันผลการศึกษาครังนี ทาให้ทราบถึงสิ่งคุกคามสุขภาพที่มีความเสี่ยง
สูงด้านสารเคมีของพนักงานฝ่ายสวน ในบริษัทปาล์มนามัน จ.กระบี่ รวมทังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ
พฤติกรรมและการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับระดับโคลีนเอสเตอเรส โดยนาข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการวางแผนป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาการใช้ส ารเคมีกาจัดศัตรูพืช อย่างถูกต้องเหมาะสม และหา
มาตรการลดอุป สรรคในการใช้อุป กรณ์ป้องกันอันตรายส่ ว นบุคคล เพื่อให้ ผู้ ปฏิบัติงานที่ทางานสั มผัส
สารเคมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
พนักงานฝ่ายส่วนเพิ่มเติม เชน จานวนและอัตราการปวย ตาย ชนิดของโรคที่ตรวจพบ ชวงอายุที่พบโรค เปนตน
2. หากมีการศึกษาในครั งตอไป เสนอแนะใหใชวิธีการสังเกต โดยการสังเกตพฤติกรรมการใช
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทุกขันตอน เชน กอน-หลังการฉีดพน การสวมใสอุปกรณ ปองกันอันตราย ระยะเวลา
ฉีดพน ปริมาณสารเคมี สถานที่เก็บสารเคมี เปนตน
การอ้างอิง
อุทัยทิพย์ สังกลม, ปัทธมาภรณ์ ขุนทรง, กฤษณา พิรุณโปรย, ปัญจ์พัชรภร บุญพร้อม. ความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมและการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพืนที่กรุงเทพมหานครและนครปฐม
กับระดับโคลีนเอสเตอเรส. วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 2556
จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ , เพลินพิศ จับกลาง, สุวิมล บุญเกิด, อัญชลี อาบสุวรรณ. การศึกษาความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านห้วยสามขา ตาบลทัพรัง
อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา. ศรีนครินทร์เวชสาร. 2557;29(5):429-434.
ตัม บุญรอด และวิชชาดา สิมลา. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในตาบลแหลมโหนด
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554
พิมพ์ลดา ภิรมย์จิตร และสุชาดา ภัยหลีกลี. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรบ้านนาเหล่า
อาเภอ นาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่
2 ฉบับ ที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557
สุนีย พันธุพานิช. ปจจัยที่มีผลตอระดับสารพิษในเลือดของเกษตรกรเทศบาลตาบลทุงโฮง อาเภอเมืองแพร
จังหวัดแพร่ [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต]. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิต พัฒ น
บริหารศาสตร; 2554.
ชนิกานต์ คุ้มนก และสุดารัตน์ พิมเสน. พฤติกรรมการใช้สารกาาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตาบลจอมทอง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ราชภัฎเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
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ส านั กโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข . องค์ความรู้
เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยกระดาษทดสอบโคลีน
เอสเตอเรส(Cholinesterase reactive paper) ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในหน่ ว ยบริ การ
สุขภาพปฐมภูมิ, 2558

กลุม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่
โทร. 075-626700 ต่อ 1043, 1057

