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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พฤติกรรมการรับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกพริก
ขี้หนู ในเขตหมู่บ้านกลุ่มชัยนาท ตาบลภูน้าหยด อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานและชุดทดสอบระดับโคลีนเอสเตอเรส
(Reactive paper) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากเกณฑ์คัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง จานวน 41 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนู ร้อยละ 51.20
อยู่ในระดับเสี่ยง รองลงมา ร้อยละ 43.90 อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย และร้อยละ 4.90 อยู่ในระดับปลอดภัย
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งนี้คื อ ควรมีการเฝ้าระวัง การประเมิน ตรวจติดตามระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่เกษตรกรปลูกพริกขี้หนูในเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง
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BEHAVIORS OF PESTICIDED EXPOSURE AMONG CHILLI FARMERS
: CASE STUDY AT CHAI NAT VILLAGE, PHU NAM YOT SUBDISTRICT,
WICHIANBURI DISTRICT, PHETCHABUN PROVINCE
Watcharaporn Wongsakoonkan1* Sirilak Nguiyai2 Prapatsorn Phomngam3
Siri-aksorn Deelap4
Abstract
The objectives of research were to study behaviors exposure to chemical pesticides
for chilli farmers case study : Chinat village, Phunamyot sub district, Wichianburi district,
Phetchabun province. The tool used in the study include interview form, behavioral observation
forms and reactive paper. 41 0f chili farmers were collected to study form Inclusion criteria. Data
were analyzed by descriptive statistics. The results showed that 51.20 percent of the chemicals
level in blood of farmers were risk, 43.90 percent were unsafe and 4.90 percent were safe. The
recommendation for this research is surveillance, assessment and monitoring of pesticide
exposure in chili farmers. The relevant authorities should provide information to educate chilli
farmers on the use of protective equipment from chemical pesticides properly.
Keywords : Cholinesterase enzymes, Pesticide exposure, Chili farmers
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บทนา
พริ ก ถื อ เป็ น พื ชผั ก ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ วิ ถี ชีวิ ต และทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย พริ ก เป็ น
เครื่องปรุงอาหารที่สาคัญประจาบ้านและครัวไทยที่มีจุดเด่นตรงความเผ็ดร้อนและยังเป็นพืชที่มีแนวโน้มในการ
ส่งออกสูง โดยได้รับความสนใจจากต่างประเทศมาก ซึ่งตลาดที่สาคัญในการส่งออกพริ กของไทย ได้แก่ สิงคโปร์
มาเลเซีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อิสราเอล และซาอุดิอาระเบีย (จิราวดี สุแดงน้อย
และเพียรศักดิ์ ภักดี, 2554) แหล่งปลูกพริกที่สาคัญอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และเพชรบูรณ์ (นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ และคณะ,
2556) พริกที่มีการปลูกมากที่สุด 5 ชนิดคือ พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ พริกขี้หนูสวน พริกชี้ฟ้า พริกหยวก และพริกหวาน
ตามลาดับ ปัญหาสาคัญของการปลูกพริก คือ โรคแมลง และต้นทุนการผลิตที่สูง โรคที่สาคัญของพริก คือ โรคเหี่ยว
ที่เกิดจากเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย โรคยอดเน่า โรคโคนเน่า บางพื้นที่อาจเกิดการระบาดของแมลงวันเจาะ
ผลพริก ไร และเพลี้ยไฟ ทาให้ได้ปริมาณและคุณภาพของพริกลดต่าลง ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกษตรกรแก้ไขปัญหา
โดยเน้นการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในการฉีดพ่นเพือ่ เป็นการป้องกันโรคและแมลงรบกวน(สิริภัณฑ์กัญญา เรืองไชย
และยรรยงค์ อินทร์ม่วง, 2554)
จากข้อมูลการตรวจหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้เพื่อการรับรองแหล่งผลิตตาม
ระบบการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ตัวอย่างผักที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานมากที่สุดคือ พริก ซึ่งสารพิ ษ
ตกค้างที่พบในพริกที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน คือ chlorpyrifos และ triazophos (กรมวิชาการเกษตร, 2555) เป็น
สารในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate) ซึ่งเป็นกลุ่มของสารเคมีที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
และระบบประสาทรอบนอก ทาให้เกิดการกระตุ้นปลายประสาทอย่างรุนแรง และเสียชีวิตได้ง่าย อาการอื่นๆ
ที่พบมีคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน น้าตาไหล เหงื่อออก ม่านตาหด กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะไม่ได้ การเกร็งของ
หลอดลม กล้ามเนื้อกระตุก และมีเสมหะมาก สารเคมีเหล่านี้เมื่อใช้ในปริมาณที่มากจะไม่สามารถกาจัดให้หมด
ได้โดยการทาความสะอาดด้วยการล้าง เพราะสารที่ตกค้างสามารถซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อของผลผลิต ส่งผลให้เกิดภาวะ
สารเคมีตกค้างในเกษตรกรที่ได้รับสัมผั สและผู้บริโภค (กิจชัย ศิริวัฒน์, 2555) การได้รับสัมผัสสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชมีแนวโน้มความเสี่ยงรุนแรงมากขึ้นในแต่ละปี มีการรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการได้รับพิษจาก
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี จากการตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืชใน
เกษตรกรที่ปลูกพริก ปี พ.ศ. 2558 ของสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจวัดระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase) ในกลุ่มเกษตรกรที่ทาการเพาะปลูกพริก มีค่าที่ต่าลง แสดงถึงการ
ได้รับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเข้าไปในร่างกายสูง และสารเคมีไปยับยั้งการทางานของเอนไซม์นี้ ซึ่งพบว่ากลุ่ม
เกษตรกรมีแนวโน้มความเสี่ยงสูงในระดับที่ไม่ปลอดภัยถึงร้อยละ 39 โดยเฉพาะการได้รับสัมผัสกับสารกลุ่มออร์
แกโนฟอสเฟต (Organophosphate) และคาร์บาเมท (Carbamate)
จากการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยสานักระบาดวิทยา พบว่า ระหว่างปี
พ.ศ. 2546-2555 มีรายงานผู้ป่วยได้รับพิษจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ทั้งสิ้น 17,340 ราย มีรายงานเฉลี่ยปีละ
1,734 ราย อัตราป่วย 2.35 ต่อประชากรแสนคน (แสงโฉม ศิริพานิช, 2556) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพฤติกรรม
การรับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกพริก ขี้หนู กรณีศึกษา: ในเขตหมู่บ้านกลุ่มชัยนาท ตาบล
ภูน้าหยด อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากเกษตรกรปลูกพริกขี้หนูในพื้นที่นี้ยังไม่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การศึกษานีเ้ พื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงาน ควบคุม และป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกพริก ขี้หนู ในเขตหมู่บ้านกลุ่มชัยนาท
ตาบลภูน้าหยด อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกพริก ขี้หนู กรณีศึกษา: ใน
เขตหมู่บ้านกลุ่มชัยนาท ตาบลภูน้าหยด อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ เกษตรกรปลูกพริกขี้หนูทั้งที่ทาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม หมู่บ้านกลุ่มชัยนาท ตาบลภูน้าหยด
อ าเภอวิ เ ชี ย รบุ รี จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ ท าการคั ด เลื อ กกลุ่ มตั ว อย่ างโดยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง( Purposive
sampling) ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกเกษตรกรทีป่ ลูกพริกขี้หนู ในหมู่บ้านกลุ่มชัยนาท ตาบลภูน้าหยด อาเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้เกณฑ์เลือกอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย ได้จานวน 41 คน ตามคุณสมบัติดังนี้
เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย (Inclusion criteria)
- มีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป
- เป็นเกษตรกรปลูกพริกขี้หนู
- มีประสบการณ์ทางานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- ยินยอมให้ทาการตรวจเลือดและทาแบบสัมภาษณ์ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปลูกพริก พื้นที่ปลูกพริก แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน ชุดตรวจวัดระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส แบบรายงานผลการตรวจระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรปลูกพริก
ขี้หนู ซึ่งแบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการตรวจสอบความเที่ยง
ของแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการ Kuder-Richardson 20: ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.78 สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.50 เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 19.50 ส่วนใหญ่
มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 46.30 รองลงมาอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31.00 อายุเฉลี่ย 46.00 ปี
(S.D.=9.97) สถานภาพส่วนใหญ่ สมรส ร้อยละ 82.90 รองลงมามีสถานภาพเป็นหม้าย ร้อยละ 23.60 ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงประถมศึกษา ร้อยละ 63.40 รองลงมาอยู่ในช่วงมัธยมต้น ร้อยละ 14.60 รายได้
ครอบครัวเฉลี่ยต่อปีส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 82.90 รองลงมาอยู่ในช่วง 20,001-30,000
บาท ร้อยละ 12.20 ประสบการณ์ในการปลูกพริกอยู่ในช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 56.10 รองลงมาอยู่ในช่วง 6-10 ปี
ร้อยละ 24.40 ประสบการณ์ในการปลูกพริกเฉลีย่ 8.00 (S.D.=5.52) ด้านสภาพแวดล้อมและลักษณะการทางาน
ของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนู พบว่าเกษตรกรปลูกพริกขี้หนู ส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูกพริกจานวน 1-3 ไร่ ร้อยละ
56.10 รองลงมามี พื้ น ที่ ป ลู ก พริ ก จ านวน 4-6 ไร่ ร้ อ ยละ 22.00 พื้ น ที่ ป ลู ก พริ ก เฉลี่ ย 5.41 (S.D.=5.42)
ประสบการณ์การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเป็นระยะเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 48.80 รองลงมาอยู่ในช่วง 6-10 ปี
ร้อยละ 26.80 ประสบการณ์การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 8.46 (S.D.=7.68) ความถี่ในการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 75.60 รองลงมา 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 14.60 ความถี่ในการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 2.27 (S.D.=1.30) เกษตรกรมีการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชสลับไปมาระหว่างเหนือลม
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ใต้ลม ร้อยละ 75.60 รองลงมามีการฉีดพ่นสารเคมีบริเวณเหนือลม ร้อยละ 19.50 ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ในเวลาเช้า ร้อยละ 90.24 ตลอดทั้งวัน ร้อยละ 7.32 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนูจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนู
จานวน (คน)
เพศ
ชาย
8
หญิง
33
อายุ
18-30 ปี
6
31-40 ปี
3
41-50 ปี
19
51 ปีขึ้นไป
13
อายุเฉลี่ย ( =46.00, S.D.=9.97)
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
2
ประถมศึกษา
26
มัธยมต้น
6
มัธยมปลาย
3
อนุปริญญา
2
ปริญญาตรี
2
ประสบการณ์ในการ
1-10 ปี
33
ปลูกพริก
11-20 ปี
6
21 ปีขึ้นไป
2
ประสบการณ์ในการปลูกพริก ( =8.00, S.D.= 5.52)
พื้นที่ปลูกพริก
1-3 ไร่
23
4-6 ไร่
9
7-10 ไร่
4
10 ไร่ขึ้นไป
5
พื้นที่ปลูกพริกเฉลี่ย ( =5.41, S.D.=5.42)
ประสบการณ์ในการใช้ 1-5 ปี
20
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
6-10 ปี
11
11-15 ปี
2
16-20 ปี
4
21-25 ปี
0
25 ปีขึ้นไป
4
ประสบการณ์ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเฉลี่ย ( =8.46, S.D.=7.68)

ร้อยละ
19.50
80.50
14.60
7.30
46.30
31.70
4.90
63.40
14.60
7.30
4.90
4.90
80.50
14.60
4.90
56.10
22.00
9.80
12.20
48.80
26.80
4.90
9.80
0.00
9.80
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ตารางที่ 1(ต่อ) จานวนและร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนู
จานวน (คน)
ความถี่ในการใช้สารเคมี 1-2 ครั้ง
31
กาจัดศัตรูพืชต่อสัปดาห์ 3-4 ครั้ง
6
มากกว่า 5 ครั้ง
4
ความถี่ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อสัปดาห์เฉลี่ย ( x = 2.27, S.D.= 1.30)
ทิศทางการฉีดพ่น
เหนือลม
8
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ใต้ลม
2
ฉีดสลับไปมา
31
ช่วงเวลาทาการฉีดพ่น เช้า
37
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
เย็น
3
แล้วแต่สะดวก
1

ร้อยละ
75.60
14.60
9.80
19.50
4.90
75.60
90.20
7.30
2.40

ผลการศึกษาจากการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนูเขต
หมู่บ้านกลุ่มชัยนาท ตาบลภูน้าหยด อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 41 คน โดยชุดตรวจวัดระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส พบว่า เกษตรกรปลูกพริกขี้หนูส่วนใหญ่มีความเสี่ยงถึงร้อยละ 51.20 รองลงมาคือไม่
ปลอดภัยร้อยละ 43.90 และปลอดภัยเพียง 4.90 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนร้อยละของเกษตรกรจาแนกตามระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ปกติ (เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ≥ 100 หน่วยต่อมิลลิลติ ร)
ปลอดภัย (เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ≥ 87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร)
มีความเสี่ยง (เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ≥ 75 แต่ไม่ถึง 87.5 หน่วยต่อ
มิลลิลิตร)
ไม่ปลอดภัย (เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส < 75 หน่วยต่อมิลลิลิตร)

จานวน (คน)
0
2
21

ร้อยละ
0.00
4.90
51.20

18

43.90
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ภาพที่ 1 ชุดตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเลือด (Reactive paper)

ภาพที่ 2 การสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลจากเกษตรกรปลุกพริกขี้หนู
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรปลูกพริกขี้หนูที่มีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ในระดับมี
ความเสี่ยง และระดับไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงพบถึงร้อยละ 80.50 ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
งานวิจัยของ มีชัย พลจางวาง และคณะ (2553) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง การใช้สารปราบศัตรูพืชของเกษตรกร
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์แตงโม ตาบลไร่ อาเภอพรรณานิค ม จังหวัดสกลนคร พบว่า เพศชายมีโอกาสเสี่ยงในการรับ
สัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากการใช้แรงงานในการทาเกษตรกรรม เพศชายมีความ
แข็งแรง ซึ่งในการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชนั้น เกษตรกรต้องแบกอุปกรณ์สาหรับฉีดพ่นสารเคมีแบบติดตัว
เป็นเวลานาน จึงเป็นงานที่เหมาะสาหรับเพศชายมากกว่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะงานปลูกพริกไม่ต้องใช้แรงมาก
ในการทางานมากเท่ากับงานเกษตรกรรมจึงเป็นงานที่มีเพศหญิ งทามากกว่าเพศชาย ในส่วนของอายุ พบว่า
เกษตรกรมีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี และมีประสบการณ์ในการปลูกพริกอยู่ในช่วง 1-10 ปี ถึงแม้เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะมีอายุมาก แต่มีประสบการณ์ในการปลูกพริกน้อย และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการสวมใส่ผ้ากันเปื้อน ถุง
มือยาง หน้ากากป้องกันสารเคมีในขณะทาการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช จึงทาให้เกษตรกรมีการรับสัมผัส
สารเคมี ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอยู่ ระดับเสี่ยง และไม่ปลอดภัย สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เสริมศักดิ์ บาเพ็ญผล (2550) ศึกษาความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชในการผลิตกระเทียม อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อายุเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งซึ่ง
ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ส่วนระดับการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยของ กิตติพงษ์ ย่งฮะ
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(2554) เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรพื้นที่ อาเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี พบว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีโอกาสในการได้รับความรู้ ในเรื่องวิธีการใช้ โทษ อันตราย
และระยะเวลาในการสัมผัสของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง
จึงส่งผลให้ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสมีความเสี่ยงน้อยกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า จากการ
สังเกตพฤติกรรมของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนูโดยใช้แบบสังเกตพบว่า ทิศทางการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช จะ
ฉีดพ่นสลับไปมาทั้งเหนือลมและใต้ลมและมักฉีดพ่นในเวลาเช้า ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลทั้งถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน หน้ากากป้องกันสารเคมี เนื่องจากรู้สึกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการ
ทางานทาให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก อึดอัด ทางานได้ช้าลง ทาให้เกษตรกรปลูกพริกขี้หนูมีโอกาสรับสัมผัสสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชได้ ซึ่งอาจส่งผลกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนูได้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
1. ควรมีการเฝ้าระวัง การประเมิน ตรวจติดตามระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
ปลูกพริกขี้หนูโดยประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
เกษตรกรมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด อยู่ในระดับมีความเสี่ยง และไม่ปลอดภัยสูง
2. ควรจัดให้มีประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรปลูกพริกขี้หนูโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ของการการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช เช่น การสวมถุงมือยาง หน้ากากป้องกัน
สารเคมี ขณะทาการผสมหรือฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านอื่นๆ อาทิ เช่น ด้านความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช เป็นต้น ที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสนอกเหนือจากที่ศึกษาในครั้งนี้เพิ่มเติม
เนื่องจากผลเลือดของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนูส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเสี่ยง และไม่ปลอดภัยจานวนมาก ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ควรให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อดาเนินการค้นหาสาเหตุและทาการป้องกันแก้ไข
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