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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่ ตาบลยางอู้ม อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งระดับความเสี่ยงการตกค้างของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด โดยศึกษาในกลุ่มเกษตรกร
จานวน 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม และการตรวจคัดกรองหาระดับ
ความเสี่ยงของสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร โดยการใช้กระดาษทดสอบ (Reactive Paper)
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน และด้าน
ความเที่ยง โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสด้วยวิธีการพหุถดถอยโลจีสติก (Multiple logistic Regression)
นาเสนอขนาดความสัมพันธ์ด้วยค่า Adjusted odds ratio (ORadj) และช่วงความเชื่อมั่น 95%
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.8 อายุเฉลี่ย 50.4±
10.6 ปี มี ส ถานภาพสมรส ร้ อ ยละ 76.5 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 62.9
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เฉลี่ย 19.8±16.2 ปี และในช่วงระยะหนึ่งปี เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้เวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เฉลี่ย 7.1±3.5 เดือน โดยทาการเกษตรที่ประเภทปลูก
พืชไร่และทานาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.2 ผู้ฉีดพ่นสารเคมีส่วนใหญ่ร้อยละ 46.2 เป็นแรงงานจาก
ครอบครัวและแรงงานรับจ้าง การรับสัมผัสสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช คือ ร้อยละ 59.8 เป็น
ผู้ผสมสารเคมี และฉีดพ่นเอง และร้อยละ 28.0 มีการใช้ชนิดสารเคมีส่วนใหญ่ คือ พาราควอต ร้อยละ
67.6 เกษตรกรส่ วนใหญ่จากการตรวจคัดกรอง ร้อยละ 37.1 มีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดอยู่ในระดับปลอดภัย รองลงมา มีระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 35.6 ระดับมีความเสี่ยง ร้อยละ
22.7 และมีระดับปกติ ร้อยละ 4.6 เมื่อพิจารณาระดั บ เอนไซม์ โคลี นเอสเคอเรสในเลื อด เป็น
2 ระดับ คือ ระดับปกติ (ระดับปลอดภัย+ระดับปกติ) และระดับผิดปกติ (ระดับความเสี่ยง+ระดับ
ไม่ปลอดภัย) พบว่า เกษตรกรมีระดับเอนไซด์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ในระดับผิดปกติ ร้อยละ
58.3 และระดับปกติ ร้อยละ 41.7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ใน
เลือดของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เป็นเพศชาย มีโอกาสเสี่ยงที่ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในระดับผิดปกติ เป็น 2.46 เท่า เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่เป็นเพศหญิง (ORadj=2.46, 95% CI: 1.06
5.68; p-value=0.036) เกษตรกรที่ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชมีโอกาสเสี่ยงที่ระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในระดับผิดปกติ เป็น 2.82 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีป้อ งกัน
กาจัดศัตรูพืช (ORadj=2.82, 95% CI: 1.09-7.29; p-value=0.032) และเกษตรกรมีการปฏิบัติ ตน
ในการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในระดับไม่ดีมีโอกาสเสี่ยงที่ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสในระดับผิดปกติ เป็น 5.25 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืชในระดับปานกลางและระดับดี(ORadj=5.25, 95% CI: 2.24-12.33; p-value<0.001)
ดังนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรมีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชให้กับเกษตรกรในชุมชน ตามแนวทางของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
คาสาคัญ: สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช, เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส, ความรู้, เจคติ, การปฏิบัติ
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Abstract
This cross-sectional analytic study aimed to study the knowledge, attitude,
behavior as well as the risk of pesticide residue by checking the blood cholinesterase
enzyme level and the factors associated with cholinesterase enzyme levels of the
agriculturists in Yang Om sub-district, Thakhantho district, Kalasin province. The
number of 132 agriculturists was studied in this study. The tools were questionnaire
and the reactive paper testing for blood cholinesterase enzyme level. The
questionnaire was approved by 3 experts for content validity. The Cronbach's Alpha
Coefficient was 0.82 which considered as having high reliability. Multiple logistic
regression was analyzed to describe the relationships between factors and
cholinesterase enzyme levels. The effect size was presented by the adjusted Odds
ratio (ORadj) and 95% confidence interval (95% CI). The results showed that most of
whom were female 56.8%. The average age was 50.4±10.6 years, 76.5% was married,
and 62.9% was primary education. The average duration of their occupation was
19.8±16.2 years, and the agriculturists have done their agricultural works on average
7.1±3.5 months per year, 68.2% planting crops and farming. People who sprayed the
pesticides were 46.2%. They were the family member and pesticide spraying
contractor. People who exposed to pesticides from pesticide mixing and spraying
were 59.8%. 28.0% used chemicals in agriculture. 67.6% used Paraquat. For blood
cholinesterase screening, most of the agriculturists (37.1%) had blood cholinesterase
level in “Save level”, 35.6% was in “Not Save level”, 22.7% was in “Risk level” and
4.6% was in “Normal level”. By grouping blood cholinesterase screening into 2 levels
as “Normal” (Save level + Normal level) and “Abnormal” (Risk + Not Save level), it
was found that 58.3% of the subjects had blood cholinesterase enzyme in “Abnormal
level” and 41.7% of them were in “Normal level”. Factors related to the blood
cholinesterase enzyme showed the male had 2.46 times the risk of abnormal levels
of cholinesterase more than in females (ORadj=2.46, 95%CI: 1.06-5.68; p-value= 0.036).
Agriculturists who used pesticides had 2.82 times the risk of abnormal levels of
cholinesterase more than who did not use (ORadj=2.82, 95%CI: 1.09-7.29; p-value=
0.032), and they did poor practices for pesticides had 5.25 times the risk of abnormal
levels of cholinesterase more than who did good and mild practice for pesticides
(ORadj=5.25, 95% CI: 2.24-12.33; p-value<0.001). Thus, the public health staff should
change the behavior of agriculturists on how to use pesticides in good practice
guideline given by the Bureau of Occupational and Environmental Diseases, Ministry
of Public Health.
Keywords: Pesticides, Cholinesterase Enzyme
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บทนา
ประชากรวัยทางานเป็นกลุ่มที่เป็นกาลังสาคัญ
ของครอบครั ว และประเทศชาติ ทั้ ง ในด้ า นแรงงาน
เศรษฐกิจ และสังคม ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงาน
มากกว่าวัยอื่นๆ โดยแรงงาน ที่เยอะที่สุด คือ แรงงาน
เกษตรกรรม คิดเป็น ร้อ ยละ 70 ของแรงงานทั้ ง หมด
ดังนั้นนโยบายการดูแลสุขภาพในกลุ่มวัยทางานของกรม
ควบคุมโรค จึงได้ให้ความสาคัญในการดูแลสุขภาพของผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นกลุ่มแรงงาน
กลุ่มใหญ่ และมีความเสี่ยง ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ
สารเคมี การยศาสตร์ และความเครียดจากการทางาน
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2558)
ซึ่งในอดีตเป็นการเกษตรเพื่อยังชีพ มีการพึ่งพาธรรมชาติ
เป็นสาคัญ แต่ปัจจุบันเน้นการผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ
หรือส่งเข้าโรงงานอุ ตสาหกรรม มี ก ารใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นสารกาจัดแมลง สาร
กาจัดวัชพืช เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรตาม
ความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภค จากการใช้ ส ารเคมี อย่าง
แพร่หลายนี้ เกษตรกรบางคนอาจขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจส่งกระทบต่อผูบ้ ริโภค
ชุ ม ชน แม้ แ ต่ ผู้ ฉี ด พ่ น สารเคมี เ องก็ มี โ อกาสรับ สัม ผัส
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชมากขึ้น จากข้อมูลการเฝ้า
ระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเชิงรับ
(รง.506/2) ปี พ.ศ. 2546-2552 ของสานักระบาดวิทยา
พบว่า มี ก ลุ่ม วัยท างานที่ ป่วยด้วยสารเคมี ก าจัดแมลง
ศัตรูพืชร้อยละ 1.6 (จุรีพ ร คงประเสริฐ , 2558) ในปี
2560 พบผู้ป่วยจากโรคพิษสารเคมีกาจัดศัตรูพืช จานวน
10,312 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.12 ต่อประชากรแสนราย
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ที่พบผู้ป่วยโรคพิษสารเคมี
ก าจั ด ศั ต รู พืช จ านวน 8,689 ราย คิ ด เป็ น อั ตราป่วย
14.47 ต่อประชากรแสนราย และจากข้อมูลการตรวจคัด
กรองสารกาจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรของสานักโรค
จากการประกอบอาชีพ ฯ กรมควบคุมโรค ในปี 2558 มี
จานวนผู้ได้รับการตรวจคัดกรอง 325,944 คน พบว่า มี
ผลเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัย จานวน 113,547 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.84 ปี 2559 มีจานวนผู้ได้รับการตรวจ
คัดกรอง 418,672 คน พบว่า มี ผ ลเสี่ยงและ/หรือไม่
ปลอดภัย จานวน 153,905 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.76 และ
ในปี 2560 มีจานวนผู้ได้รับการตรวจคัดกรอง 251,794 คน
พบว่า มีผลเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัย จานวน 71,575 คน
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คิดเป็นร้อยละ 28.43 (สานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม, 2560) จากข้อมูลจะเห็นว่าเกษตรกรมี
ความเสี่ ย งจากการใช้ ส ารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช
เพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบว่าหลังจากใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช เกษตรกรจะมีผลกระทบทางสุขภาพ คือ
วิงเวียนศีรษะ ร้อยละ 61.82 ปวดศีรษะ ร้อยละ 56.36
(สิริภัณฑ์กัญญา เรืองไชย, 2553) นอกจากนี้ยังมีอาการ
แสบจมูกและคลื่นไส้อาเจียน ร้อยละ 25.0 คันผิวหนัง
ผิวแห้ง ผิวแตก ร้อยละ 21.50 (ประภารัตน์ วิจิตรจันทร์
& เลิศชัย เจริญธัญ รักษ์, 2560) ความรู้เกี่ยวกับการใช้
สารเคมีของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ส ารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 45.7 ซึ่งมีความรู้เรื่องวิธีการที่สารเคมี
เข้าสู่ร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีความรู้เรื่อง
อาการที่เกิดขึ้นหลังจากสัมผัสสารเคมีปวดศีรษะร้อยละ
87.9 คลื่นไส้อาเจียน ร้อยละ 87.1 ผิวหนังระคายเคือง
หรือไหม้เกรียม ร้อยละ 83.6 (ประภารัตน์ วิจิตรจันทร์
& เลิศชัย เจริญธัญรักษ์, 2560) โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มี
ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้สารเคมี คือ ควรผสม
สารเคมี ห ลายชนิดในการฉีดพ่นเพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพ
ร้อยละ 68.1และควรเพิ่มความเข้มข้นของสารเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาศั ตรูพื ช ดื้อ ยา ร้ อ ยละ 61.7 (สมพร ศรี โ ปกฎ,
2543) มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่
ไม่ถูกต้อง คือ ใช้มือเปล่าผสมสารเคมี ร้อยละ 9.09 ไม่
ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มน้า ร้อยละ
3.64 ใช้ปากเป่าหัวฉีดพ่น ร้อยละ 3.64 (สิริภัณฑ์กัญญา
เรืองไชย, 2553) อย่างไรก็ ตามถึง แม้ว่าเกษตรกรจะมี
ความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชอย่างถูกต้องอยู่ในระดับสูง แต่ยังมีทัศคติ และ
พฤติก รรมการปฏิบัติตัวที่ ไม่ ถูก ต้อง เป็นสาเหตุท าให้
เกษตรกรมีความเสี่ยงที่จะได้รับพิษจากสารเคมีป้องกัน
ก าจั ด ศั ต รู พื ช ได้ ซึ่ ง สารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช ที่
เกษตรกรนิยมใช้ส่วนใหญ่มัก ใช้สารเคมี กลุ่มออร์แกโน
ฟอสเฟต (Organophosphate) และกลุ่ ม คาร์ บ าเมต
(Carbamate) เป็นสารเคมีที่มีพิษรุนแรง โดยมีทั้งพิษที่
เฉียบพลัน และเรื้อรัง ซึ่ง พิษเฉียบพลันที่ สาคัญ คือ มี
ฤทธิ์ยับยั้ง การทางานของเอนไซม์ Acetyl cholinesterase
ซึ่ ง เป็ น เอ็ น ไซม์ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การส่ ง สั ญ ญาณ
ประสาทระหว่างเซลล์ ท าให้เ กิ ดอาการกระตุ้นปลาย
ประสาทมากขึ้น ทาให้มีอาการตั้ งแต่เล็กน้อยถึงรุนแรง
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ขึ้นอยู่กั บ ชนิด ขนาด และการสัมผัส ได้แก่ อ่ อ นเพลีย
มึนงง ใจสั่น มีเหงื่อ น้าลายไหล วิงเวียน และตาพร่ามัว
อาการรุนแรง ส่วนมากเกิดจากได้รับในปริมาณมาก และ
ระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ อาการใจเต้นเร็ว คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดเกร็งช่องท้อง กล้ามเนื้อเต้น กระตุกที่ใบหน้า เหนื่อย
หอบ แขนขาสั่นกระตุก ตามั ว ม่ านตาหดลง หมดสติ
หายใจติดขัด หายใจช้าลง และอาจเสียชีวิตได้ พิษแบบ
เรื้อรัง คือ ทาให้เกิดพยาธิสภาพของตับ ไต ระบบไหล
เวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทผิดปกติ
กระสับกระส่าย พูดจาช้าลง สุขภาพอ่อนแอ และ อาจ
ท าให้สมองเสื่อมได้ (ส านัก โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม, 2558)
สถานการณ์การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ ปี 2556 มี ผู้ รั บ การตรวจคั ด กรองสารเคมี
ตกค้างในเลือดเกษตรกรจานวน 1,302 คน พบว่ามีผล
เสี่ยง จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อ ยละ 26.91 และไม่
ปลอดภัยจานวน 443 คน คิดเป็นร้อยละ 34.08 ปี 2557
มีผู้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร
จานวน 1,270 คน พบว่ามีผลเสี่ยง จานวน 229 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.10 และไม่ปลอดภัย จานวน 319 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.15 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์,
2558) ปี 2558 มีผู้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้าง
ในเลือดเกษตรกรจานวน 1,350 คน มี ผ ลเสี่ยงจานวน
400 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69 และไม่ปลอดภัยจานวน
602 คน คิดเป็นร้อยละ 44.60 ปี 2559 มีผู้รับการตรวจ
คัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรจานวน 1,280 คน
มีผลเสี่ยงจานวน 454 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และไม่
ปลอดภัยจานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 ปี 2560
มีผู้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร
จานวน 1,225 คน พบว่ามีผลเสี่ยงจานวน 566 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.24 และผลไม่ปลอดภัยจานวน 344 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.10 (ส านัก งานสาธารณสุขจั ง หวั ด
กาฬสิ น ธุ์ , 2560) จากข้ อ มู ล พบว่ า เกษตรกรจั ง หวั ด
กาฬสินธุ์มี ความเสี่ยงที่ จะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
จากการใช้ส ารเคมี ป้อ งกั น ก าจัดศัตรูพื ช โดยมี ร ะดับ
ความเสี่ ย งที่ จ ะมี ร ะดั บ เอนไซม์ โ คลี น เอสเตอเรสต่ า
เพิ่มขึ้นทุกปี
อาเภอท่ าคันโท เป็นอ าเภอที่ มีพื้ นที่อ ยู่ในเขต
ชลประทานเขื่อนลาปาว ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ตาบลยางอู้ม เป็นตาบลที่มี
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พื้นที่ติดกับเขตชลประทานเขื่อนลาปาวเช่นกัน ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นิยมฉีดพ่นสารเคมี
ด้วยตนเอง และเป็นพื้นที่ที่มีการดาเนินโครงการเฝ้าระวัง
สารเคมี กาจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ความปลอดภัยด้าน
อาหารในชุมชน และอบรมสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมน้อย
ประจ าโรงเรียนมาตั้ง แต่ปี 2555 ถึง ปี 2560 มี ตรวจ
ระดับ เอ็นไซม์ โ คลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
พบว่า ปี 2555 มีผู้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้าง
ในเลือดเกษตรกรจานวน 80 คน พบว่ามีผลเสี่ยงและ/
หรือไม่ปลอดภัยจานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 60.33 ปี
2556 มี ผู้รับ การตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือด
เกษตรกรจานวน 68 คน พบว่ามี ผลเสี่ยงและ/หรือไม่
ปลอดภัยจานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 74.12 ปี 2557
มีผู้รับการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร
จ านวน 78 คน พบว่ามี ผ ลเสี่ยงและ/หรือไม่ ปลอดภัย
จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56 ปี 2558 มีผู้รับการ
ตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรจ านวน
522 คน พบว่ามี ผ ลเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัยจานวน
378 คน คิดเป็นร้อยละ 72.41 ปี 2559 มีผู้รับการตรวจ
คัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรจานวน 160
คน พบว่ามีผลเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัยจานวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.55 ปี 2560 มีผู้รับการตรวจคัดกรอง
สารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรจานวน 120 คน พบว่า
มีผลเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัยจานวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ,
2560) จากข้อมูลจะเห็นว่าถึงแม้จะมีการดาเนินโครงการ
เพื่อเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชในชุมชน แต่
เกษตรกรยังคงมีเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ใน
ระดับ เสี่ยงซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรตาบลยางอู้ม มี
ความเสี่ยงที่ จ ะเกิ ดผลกระทบด้านสุขภาพ นอกจากนี้
สิ่งแวดล้อมก็อาจปนเปื้อนสารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ได้เ ช่นกั น ดัง นั้นจึง ได้จัดท าวิจัยเรื่อง ปัจ จัยที่ มี ความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ เอนไซม์ โ คลี น เอสเตอเรสในเลื อ ด
เกษตรกร ในเขตพื้ น ที่ ต าบลยางอู้ ม อ าเภอท่ า คันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนาข้อมูลมาใช้กาหนดการเฝ้าระวัง
ทางสุขภาพ และลดอัตราป่วยเนื่องจากพิษของสารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช รวมทั้งหาแนวทางในการป้องกั น
ควบคุมผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
ตนในการใช้เคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชในกลุม่ เกษตรกร ใน
เขตพื้นที่ตาบลยางอู้ม อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับ
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ใน
เขตพื้นที่ตาบลยางอู้ม อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงการตกค้างของ
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยการตรวจระดับเอนไซม์
โคลี นเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร ในเขตพื้ นที่ ต าบล
ยางอู้ม อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีดาเนินการวิจัย
• รูปแบบการวิจัย
การศึกษาเป็นการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง
วิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical
study)
• ประชากร
เกษตรกรพื้ น ที่ ต าบลยางอู้ ม ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
เกษตรกรที่สานักงานเกษตรอาเภอท่าคันโท ในปี 2561
โดยมี จ านวนประชากรทั้ ง สิ้น 579 คนมี เ กณฑ์ ในการ
คัดเลือกเข้าและคัดเลือกออก ดังนี้
เกณฑ์คัดเข้า (Include criteria) คือ
1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. อาศัยในพื้นที่ในช่วงเวลาที่ทาการศึกษา
3. เป็นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกลุม่
ออกาโนฟอสเฟสและ/หรือกลุ่มคาร์บาเมต คัดกรองโดย
ใช้กระดาษทดสอบ (Reactive Paper)
4. เป็นผู้ที่ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย
เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria) คือ
1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
2. ผู้ป่วยโรคต้อหิน
3. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เนื่ อ งจากการรั บ ประทานยาเพื่ อ รั ก ษาโรค
ดัง กล่าวมี ฤทธิ์ยับ ยั้ง เอนไซม์ อ ะซีติล โคลีนเอสเตอเรส
(Acetylcholine esterase)
• กลุ่มตัวอย่าง
คานวณขนาดตัวอย่างใช้สูตรการคานวณสาหรับ
วิธี พหุโลจิสติก ตามแนวเสนอของ Hsieh et al. (1998)
โดยใช้สูตร
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คานวณโดยพิจารณาจากตัวแปรอิสระพฤติกรรมการใช้
สารเคมี ก าหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 อานาจ
การทดสอบ 0.84 โดยสัดส่วนของระดับ เอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสอยู่ ใ นระดั บ เสี่ ย ง ในกลุ่ ม เกษตรกรที่ มี
พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชไม่ดี มี
ค่าเท่ ากั บ 0.24 และสัดส่วนของระดับ เอนไซม์ โ คลี น
เอสเตอเรสอยู่ ใ นระดั บ เสี่ ย ง ในกลุ่ ม เกษตรกรที่ มี
พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชดี มีค่า
เท่ากับ 0.67จากการศึกษาของประภารัตน์ วิจิตรจันทร์
& เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ (2560) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน
90 คน เมื่ อ ปรั บ แก้ อิ ท ธิ พ ลของความสั ม พั น ธ์ เ ชิง พหุ
ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยค่า Variance Inflation Faction
2
(VIF) โดยค่า ρ1,2,3,...,ρ
คือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เ ชิง
พหุระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืชกับตัวแปรอื่นๆ ซึ่งกาหนดให้เท่ากับ 0.5 ได้
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 120 คน และได้ทาการเก็บเพิ่มใน
กรณีข้อมูลแบบสอบถามและข้อมูลตรวจเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 10 ดังนั้นได้ขนาดตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 132 คน
• การสุ่มตัวอย่าง
ท าการสุ่ม กลุ่ม ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ( Stratified
Random Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แบ่งประชากรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ทั้งหมดในตาบลยางอู้ม อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็น 6 หมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ 2 สุ่ม ตัวอย่างในแต่ล ะหมู่ บ้า นด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
โดยการจับ สลากจนได้ก ลุ่ม ตัวอย่างครบตาม
จานวนต้องการ
• เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
และตรวจระดั บ เอนไซม์ โ คลี น เอสเตอเรสในเลื อ ด
เกษตรกรในเขตพื้ น ที่ ต าบลยางอู้ ม อ าเภอท่ า คั น โท
จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
1. แบบสอบถาม เป็ น แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้างในการสัมภาษณ์เกษตรกร จานวน 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมู ล ลัก ษณะส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้
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เฉลี่ ย ระยะเวลาในการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน 1 ปี ของ
การเกษตรที่เพาะปลูก แรงงานที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมี
การรับสัมผัสสารเคมีจากการใช้สารเคมีปอ้ งกันและกาจัด
ศัตรูพืช และชื่อทางการค้าสารเคมี ป้อ งกั นและก าจั ด
ศัตรูพืชที่เกษตรกรใช้
ส่วนที่ 2 ความรู้ในการใช้ส ารเคมี ป้อ งกัน
กาจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร ในพื้นที่ตาบลยางอู้มอาเภอ
ท่ าคันโท จัง หวัดกาฬสินธุ์ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้ ก ารใช้ ส ารเคมี ป้ อ งกั น ก าจัด ศั ต รูพื ช ลั ก ษณะ
คาถามเป็นแบบเลือกคาตอบ การให้คะแนน ถ้าตอบถูก
ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน เมื่อพิจารณาภาพรวม
มีระดับการวัดเป็น สเกล (Interval scale) แปลผลโดย
ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับชั้นคะแนนแบบเกณฑ์อ้างอิงตาม
หลัก การ Learning for Mastery ของ Bloom (1986)
ในการศึกษาครั้งนี้มีคาถามจานวน 22 ข้อ แปลผลความรู้
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ความรู้ระดับมาก คะแนนร้อยละ 80-100
(ช่วงคะแนน 18-22 คะแนน)
ความรู้ระดับปานกลาง คะแนนร้อยละ
60-79 (ช่วงคะแนน 14-17 คะแนน)
ความรู้ระดับน้อย คะแนนร้อยละ น้อยกว่า 60
(ช่วงคะแนน 0-13 คะแนน)
ส่ ว นที่ 3 ทั ศ นคติ ข องเกษตรกรในการใช้
สารเคมี ป้องกั นก าจัดศัตรูพื ช มี จ านวน 15 ข้อ ได้แก่
ทัศนคติเกี่ยวกับการเตรียมสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ก่อนการฉีดพ่น การป้องกันตนเองในการใช้สารเคมี ทั้ ง
ก่อนการใช้ ระหว่างการใช้ และหลังการใช้สารเคมี การ
เก็ บ การท าความสะอาดเครื่อ งมื อ อุ ปกรณ์ การก าจัด
ทาลายภาชนะบรรจุสารเคมีปอ้ งกัน กาจัดศัตรูพืช ลักษณะ
คาตอบเป็นมาตรวัดทั ศนคติ มี ร ะดับ การวัด 3 ระดับ
(3,2,1) คื อ เห็ น ด้ ว ยมาก เห็ น ด้ ว ยน้ อ ย ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
กาหนดให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ในการ
ให้คะแนนดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 คาถามเชิงบวก ได้แก่ ข้อ 1 ,4, 7, 8,
10, 11, 14, 15 ถ้าตอบไม่เห็นด้วยให้ 1 คะแนน ตอบ
เห็นด้วยน้อยให้ 2 คะแนน และเห็นด้วยมากให้ 3 คะแนน
กลุ่มที่ 2 คาถามเชิงลบ ได้แก่ ข้อ 2, 3, 5,
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6, 9, 12, 13 ถ้าตอบไม่เห็นด้วยให้ 3 คะแนน ตอบเห็น
ด้วยน้อยให้ 2 คะแนน และเห็นด้วยมากให้ 1 คะแนน
การแบ่ ง เกณฑ์ ค ะแนนเฉลี่ ย เพื่อ แปลผล
และอธิบายตัวแปร ใช้เกณฑ์ของ Best (1977) โดยใช้ค่า
คะแนนสูงสุดลบคะแนนต่าสุด หารด้วยจานวน กลุ่มหรือ
ระดั บ ที่ ต้ อ งการแบ่ ง โดยแบ่ ง เป็ น 3 ระดั บ ตามช่ ว ง
คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
เห็นด้วยมาก ให้คะแนน 36-45 (ทั ศนคติ
เชิงบวก)
เห็นด้วยปานกลาง ให้คะแนน 26-35
(ทัศนคติเป็นกลาง)
เห็นด้วยน้อย ให้คะแนน 15-25 (ทั ศนคติ
เชิงลบ)
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติตนของเกษตรกรในการ
ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช มีจานวน 11 ข้อ ได้ แก่
การป้ อ งกั น ตนเองในการใช้ ส ารเคมี ทั้ ง ก่ อ นการใช้
ระหว่างการใช้ และหลังการใช้ของเกษตรกรในเขตพื้นที่
ต าบลยางอู้ ม อ าเภอท่ า คั น โท จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เพื่ อ
ประเมิ นพฤติก รรมการปฏิบัติตัว ลัก ษณะคาตอบเป็น
มาตรวัดการปฏิบัติตัว มีระดับการวัด 3 ระดับ (3, 2, 1)
คือ ใช่ทุกครั้ง ใช่บางครั้ง ไม่ใช่ กาหนดให้เลือกตอบเพียง
1 ตัวเลือก
การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ในการ
ให้คะแนนดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 คาถามเชิงบวก ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10 ถ้าตอบไม่ ใช่ให้ 1 คะแนน ตอบใช่
บางครั้งให้ 2 คะแนน และใช่ทุกครั้งให้ 3 คะแนน
กลุ่มที่ 2 คาถามเชิงลบ ได้แก่ ข้อ 6, 11 ถ้า
ตอบไม่ ใช่ให้ 3 คะแนน ตอบใช่บ างครั้ง ให้ 2 คะแนน
และใช้ทุกครั้งให้ 1 คะแนน
การแบ่งเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผล และ
อธิบายตัวแปร เกณฑ์การให้คะแนนใช้ เกณฑ์ของ Bloom
(1986) โดยแบ่งคะแนนการปฏิบัติตน เป็น 3 ระดับ ดังนี้
การปฏิบัติตนดี คะแนนร้อยละ 80-100
ช่วงคะแนน 28-33 คะแนน
การปฏิบัติตนปานกลาง คะแนนร้อยละ
60-79 ช่วงคะแนน 21-27 คะแนน
การปฏิบัติตนไม่ดี คะแนนร้อยละ น้อยกว่า
60 ช่วงคะแนน 11-20 คะแนน
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ส่วนที่ 5 การตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์
โคลีนเอสเตอเรส เป็ นวิธีก ารตรวจคัดกรองการสัมผัส
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต
ด้วยวิธีการเจาะปลายนิ้วเพื่อคัดกรองหาระดับความเสี่ยง
ของสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร โดยการใช้กระดาษ
ทดสอบ (Reactive Paper) บั น ทึ ก ผลการตรวจลงใน
แบบบันทึก ซึ่งมีระดับการเปลี่ยนแปลง 4 ระดับ คือ
ปกติ หมายถึง ระดับโคลีนเอสเตอเรส
มากกว่าหรือเท่ากับ 100 หน่วยต่อมิลลิลิตร
ปลอดภัย หมายถึง ระดับโคลีนเอสเตอเรส
มากกว่าหรือเท่ากับ 87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร แต่ไม่เกิน
100 หน่วยต่อมิลลิลิตร
มีความเสี่ยง หมายถึง ระดับโคลีนเอสเตอเรส
มากกว่าหรือเท่ ากับ 75.0 หน่วยต่อมิลลิลิตร แต่ไม่เกิน
87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร
ไม่ปลอดภัย หมายถึง ระดับโคลีนเอสเตอเรส
น้อยกว่า 75.0 หน่วยต่อมิลลิลิตร
ดั ง นั้ น เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ โคลี น
เอสเตอเรสในเลือ ดของเกษตรกร จึง แปลผลโดยแบ่ง
ระดับ ความเสี่ยงของสารเคมี ตกค้างในเลือดเกษตรกร
เป็น 2 ระดับ ดังนี้
ปกติ หมายถึง เกษตรกรที่มีระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ในระดับ ปกติและปลอดภัย
ผิ ด ปกติ หมายถึ ง เกษตรกรที่ มี ร ะดั บ
เอนไซม์ โ คลีนเอสเตอเรสในเลือ ดอยู่ในระดับ มี ความ
เสี่ยงและไม่ปลอดภัย
• การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อหาความ
ตรงของเนื้อหา และความถูก ต้อ งในการใช้ภาษา แล้ว
นาไปปรับปรุงแก้ไข
2. นาเครื่องมือ ทดลองใช้กับ เกษตรกรในเขต
พื้นที่ตาบลดงสมบูรณ์ อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 30 คน
3. ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงรวม
เท่ ากั บ 0.82 โดยมี ค่าความเที่ยงจาแนกรายด้าน ดังนี้
ด้านความรู้ เท่ากับ 0.90 ทัศนคติ เท่ากับ 0.93 และการ
ปฏิบัติตน เท่ ากั บ 0.70 ซึ่ง ยอมรับ ว่า มี ความเที่ ย งที่
เชื่อถือได้
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• การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมู ล
ถึ ง สาธารณสุ ข อ าเภอท่ า คั น โท และผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุข ภาพต าบลยางอู้ ม เมื่ อ ได้รับ
อนุญ าตให้เ ก็ บ ข้อมูล แล้ว ผู้วิจัย ผู้และผู้ช่วยนัก วิจัยได้
ประชุมชี้แจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในที่
ประชุมประจาเดือนเพื่อขอความร่วมมือในการประสานงาน
กลุ่มตัวอย่าง กรณี ตรวจคัดกรองหาระดับเอ็นไซม์โคลีน
เอสเตอเรส ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่เพื่อตรวจหา
ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสแปลผลและบันทึกข้อมูล
ในแบบบันทึก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ข้อมูล
ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2562
• การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ใ ช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูป STATA version 10.1 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น โดยก าหนดระดับ นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้อธิบายข้อมูล ดังนี้
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษาสูง สุ ด รายได้ เ ฉลี่ย
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระยะเวลา
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน 1 ปี ประเภทของ
การเกษตรที่เพาะปลูก แรงงานที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมี
การรับสัมผัสสารเคมีจากการใช้สารเคมีปอ้ งกันและกาจัด
ศัตรูพืช และชื่อทางการค้าสารเคมี ป้องกั นและก าจั ด
ศัตรูพืชที่ใช้ กรณีที่มีการแจกแจงข้อมูลแบบปกติใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในกรณีข้อมูลมีการแจกแจงข้อมูลที่ไม่ปกติ
ใช้ ส ถิ ติ ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) ค่ า ต่ าสุ ด (Minimum )
และค่าสูงสุด (Maximum) และกรณีข้อมูลที่เป็นตัวแปร
ต่อเนื่องเมื่อจัดกลุ่มแล้วใช้สถิติในการแจกแจงความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนกรณีที่มี
การแจกแจงข้ อ มู ล แบบปกติ ใ ช้ ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในกรณี
ข้อมู ล มี ก ารแจกแจงข้อมูลที่ ไม่ปกติใช้สถิติค่ ามัธยฐาน
(Median) ค่าต่าสุด (Minimum ) และค่าสูงสุด (Maximum)
และกรณีข้อมูลที่เป็นตัวแปรต่อเนื่องเมื่อจัดกลุ่มแล้วใช้
สถิติในการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage)
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2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน วิ เ คราะห์ความสัม พันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดของเกษตรกรด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจีสติก
(Multiple logistic Regression) โดยการวิ เ คราะห์ ตั ว
แปรเชิงเดี่ยว (Univarate analysis) ใช้สถิติ Chi-square
โดยพิจารณาทุกตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
จานั้นเลือกตัวแปรที่ผลการวิเคราะห์อย่างหยาบให้ค่า Pvalue<0.25 สู่โ มเดลขั้นต้นของการวิเ คราะห์คราวละ
หลายตัวแปรการคัดเลือ กตัวแปรเข้าโมเดลเริ่ม ต้นจะ
พิจ ารณาตามเนื้อหาที่ ได้จ ากการทบทวนวรรณกรรม
ร่วมด้วยจากโมเดลขั้นต้นวิเคราะห์หาโมเดลที่ดีที่สุดด้วย
วิธีก ารขจัดออกที ล ะตัวแปรก าหนดระดับ นัยส าคั ญ ที่
0.05
• จริยธรรมในการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัย ได้ผ่านการรับ รองการ
วิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น เลขที่ HE 622053
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปลักษณะทางประชากร
ในจานวนเกษตรกรทั้งหมด 132 คน พบว่าส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 56.8) เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 50.4(10.6)
ปี มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 76.5 สาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 62.9 ระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม นานเฉลี่ย 19.8 (16.2) ปี และในหนึ่งปี
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ช่วงเวลาของการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเฉลี่ย 7.1 (3.5) เดือ น โดยประเภทของ
การเกษตรที่ เ พาะปลูก ส่วนใหญ่ กลุ่ม ตัวอย่างร้อ ยละ
68.2 ตอบว่าปลูกพืชไร่และทานา แรงงานที่ใช้ในการฉีด
พ่ น สารเคมี ส่ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 46.2 เป็ น แรงงานจาก
ครอบครัวและแรงงานรับจ้าง การรับสัมผัสกับสารเคมี
ป้องกั นกาจัดศัตรูพืช โดยส่ วนใหญ่ ร้อ ยละ 59.8 เป็น
ผู้ผ สมสารเคมี และเป็นผู้ฉีดพ่ นเอง และร้อ ยละ 28.0
ของกลุ่ม ตัวอย่าง ทั้ ง หมด ใช้ส ารเคมี ชนิดพาราควอต
ร้อยละ 67.6
2. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน
2.1 ความรู้ในการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู
ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร ส่วนใหญ่มีความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ ย วกั บ การใช้ ส ารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช อยู่ ใ น
ระดับสูง ร้อยละ 79.6 รองลงมาคือ มีความรู้ที่ถูกต้อง
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เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับ
ปานกลางและระดับต่า ร้อยละ 20.4 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
19.6 (3.7) คะแนน (จากคะแนนเต็ม 22 คะแนน) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ที่ถูกต้องมาก
ที่ สุด 3 ล าดับ แรก คือ หลัง การฉีดพ่นสารเคมี ป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชควรอาบน้าทาความสะอาดร่างกายเปลี่ยน
ชุดทั นที ร้อยละ 97.7 รองลงมา คือ การเก็ บ สารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชไม่สามารถเก็บรวบรวมกับสิ่งอื่นได้
ร้อยละ 95.5 การใส่รองเท้าบู๊ทหรือรองเท้าหุ้มส้น เป็น
การลดการสัมผัสกับสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชในการ
ฉีดพ่นได้ ก่อนใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชควรอ่าน
ฉลากก่อนทุกครั้ง และการล้างภาชนะ อุปกรณ์ที่ใช้ฉีด
พ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ลงในแหล่งน้า อาจทาให้
สัตว์น้าตายได้ ร้อยละ 94.7 ซึ่งข้อที่เกษตรกรมีความรู้ที่
ถูกต้องน้อยที่สุดคือ การกินยาแก้แพ้ก่อนการปฏิบัติงาน
ไม่สามารถป้องกันการแพ้พิษสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ร้อยละ 68.2 การฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในขณะที่
ลมแรงจะทาให้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชกระจาย แต่
ไม่ได้ช่วยให้กาจัดศัตรูพืชได้ดี ร้อยละ 79. และภาชนะ
บรรจุสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่ใช้หมดแล้วไม่ ค วร
เก็บรวบรวมไว้ขายต่อ ร้อยละ 82.6
2.2 ทั ศนคติในการใช้ส ารเคมี ป้องกั นก าจั ด
ศัตรูพืชของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับมาก ร้อยละ
54.6 รองลงมา คือ มี ทั ศนคติเ กี่ ยวกั บ การใช้ส ารเคมี
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.4
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 35.7 (จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีทัศคติ
เห็นด้วยว่า การใช้ส ารเคมี กาจัดศัตรูพืชถ้ าปฏิบัติตาม
คาแนะนาบนฉลากจะทาให้มีความปลอดภัยมากกว่าการ
ใช้ตามความเคยชิน ร้อยละ 75.8 รองลงมาคือ หลังการ
ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชควรรีบอาบน้าทันที
เพื่อชาระร่างกายให้ส ะอาด ร้อยละ 82.6 หลัง ฉีดพ่น
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชควรทาป้ายเตือนไว้ที่แปลง
เกษตรทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากการเข้าไปสัมผัส
สารเคมีสาหรับคนอื่น ร้อยละ 69.7 และข้อที่เกษตรกรมี
ทัศคติเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ควรดื่มสุราหลังการฉีดพ่น
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชเพื่อแก้พิษและลดอันตราย
จากสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ร้อยละ 61.4 รองลงมา
คือ ในการผสมสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชไม่จาเป็นต้อง
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สวมชุดป้องกันอันตรายเหมือนตอนฉีดพ่น และ ภาชนะ
บรรจุสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่ใช้หมดแล้วสามารถ
นามาล้างแล้วเอาไปบรรจุน้าดื่มได้โดยไม่ เป็นอันตราย
ร้อยละ 55.3
2.3 การปฏิบัติตนในการใช้ส ารเคมี ป้องกั น
กาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมี
การปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพื ชใน
ระดั บ ไม่ ดี ร้ อ ยละ 57.58 โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย 26.00
(±3.95) คะแนน (จากคะแนนเต็ม 33 คะแนน) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่เกษตรกรปฏิบัติเป็นประจา คือ ขณะ
ทางานกับสารเคมีได้สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี ร้อยละ
65.91 รองลงมาคือ สวมใส่รองเท้าบู๊ทหรือรองเท้าที่ปิด
มิดชิดกันสารเคมี ร้อยละ 65.15 และ ผสมสารชนิดเดียว
ในการฉีดพ่นสารเคมีแต่ละครั้ง ร้อยละ 56.06 ส่วนข้อที่
เกษตรกรไม่ได้ปฏิบัติ คือ ทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์
ฉีดพ่นสารเคมีลงในแม่น้าลาคลอง ร้อยละ 61.36 รองลงมา
คือ สูบบุหรี่ขณะพ่นสารเคมี ร้อยละ 55.30
3. ระดับความเสี่ย งของการตกค้า งสารเคมี ใ น
เลือดของเกษตรกร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มี ร ะดั บ เอนไซม์ โ คลีน เอสเตอเรสในเลือ ดอยู่ ใ นระดับ
ปลอดภัย ร้อยละ 37.1 รองลงมา ระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ
35.6 มีความเสี่ยง ร้อยละ 22.7 และระดับปกติ ร้อยละ
4.6 ตามลาดับ เมื่อ แบ่งระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ออกเป็น 2 ระดับ พบว่า เกษตรกรมีระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในเลือ ดอยู่ในระดับ ผิดปกติ (ระดับ เสี่ยง+
ระดับ ไม่ ป ลอดภัย) ร้อ ยละ 58.3 และมี ร ะดับ เอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ในระดับปกติ (ระดับปลอดภัย+
ระดับปกติ) ร้อยละ 41.7
4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
เกษตรกรจานวน 3 ปัจจัย ดังนี้
4.1 ปัจ จัยด้านเพศ จากการวิเ คราะห์ข้อมูล
พบว่ า เกษตรกรที่ เ ป็น เพศชายมี โ อกาสเสี่ ยงที่ ร ะดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอยู่ในระดับผิดปกติ เป็น 2.46
เท่ า เมื่ อ เที ย บกั บ เกษตรกรที่ เ ป็น เพศหญิ ง (ORadj=
2.46,95% CI: 1.06-5.68; p-value=0.036)
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4.2 ปัจจัยด้านการใช้สารเคมี จากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า เกษตรกรที่ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
มีโอกาสเสี่ยงที่ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในระดับ
ผิดปกติ เป็น 2.82 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่
ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช (ORadj=2.82, 95% CI:
1.09-7.29; p-value=0.032)
4.3 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตน จากการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล พบว่ า เกษตรกรที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต นในการใช้
สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในระดับ ไม่ดีมี โอกาส
เสี่ยงที่ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอยู่ในระดับผิดปกติ
เป็น 5.25 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีการปฏิบัติตนในการ
ใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง
และระดับดี (ORadj=5.25, 95% CI: 2.24-12.33;
p-value<0.001)
บทสรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
เกษตรกร ในเขตพื้ น ที่ ต าบลยางอู้ ม อ าเภอท่ า คันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
การวิจัยได้ดังนี้
1. ระดับความเสี่ย งการตกค้า งของสารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชในเลือดเกษตรกร
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับเอนไซม์
โคลีนเอนเตอเรสในเลือดอยู่ในระดับ ผิดปกติ ร้อยละ
58.3 สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ อนุ วั ฒ น์ เพ็ ง พุฒ
(2560) ที่พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ ตาบลสงเปือย อาเภอ
นามน จัง หวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่มีร ะดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในกระแสเลือดในภาวะเสี่ยงร้อยละ 72.2 ซึ่ง
สารเคมีที่เกษตรกรตาบลยางอู้มใช้ส่วนใหญ่ คือ พาราควอต
ร้อยละ 65.6 และรองลงมาคือ ไกลโพเซต ร้อยละ 32.4
ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพบว่านอกจากพารา
ควอต และไกลโพเซตแล้วยัง มี เ กษตรกรบางกลุ่ม ที่ใช้
สารเคมีกาจัดแมลงในช่วงฤดูทานาเพื่อกาจัดหนอนในนา
ข้าวจึงทาให้เกษตรกรในพื้นที่มีโอกาสที่จะได้รับสารเคมี
ในกลุ่ม ออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บอเมต ทาให้ระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรผิดปกติได้
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับ
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร
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พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คือ
เพศ การใช้สารเคมี และปัจจัยด้านการปฏิบัติตน มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ เอนไซม์ โ คลี น เอสเตอเรสในเลื อ ด
เกษตรกร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
รายละเอียดดังนี้
2.1 ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
พบว่ า เกษตรกรที่ เ ป็น เพศชายมี โ อกาสเสี่ ยงที่ ร ะดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอยู่ในระดับผิดปกติ เป็น 2.46
เท่า เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่เป็นเพศหญิง (ORadj=2.46,
95% CI: 1.06-5.68; p-value=0.036) และเกษตรกรที่ใช้
สารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช มี โ อกาสเสี่ ย งที่ ร ะดั บ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในระดับผิดปกติ เป็น 2.82 เท่า
เมื่อเทียบกับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีป้องกันกาจัด
ศัตรูพืช (ORadj=2.82, 95% CI: 1.09-7.29; p-value=
0.032) สอดคล้องกับการศึกษาของประภารัตน์
วิจิตรจันทร์ & เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ (2560) ที่พบว่า เพศ
ชายที่ ใช้ส ารเคมี ป้องกันก าจัดศัตรูพื ชมีโ อกาสเสี่ยงต่อ
การมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดต่ากว่าปกติ
ทั้ ง นี้เ นื่องจาก ว่าแรงงานเกษตรกรที่ สัม ผัส กั บ การใช้
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และ
แรงงานในการฉี ด พ่ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แรงงานจาก
ครอบครัวและรับจ้าง รวมทั้งการรับสัมผัสสารเคมี คือ
เป็นผู้ผสมสารเคมีและเป็นผูฉ้ ีดพ่นเอง จึงทาให้เพศชายมี
โอกาสเสี่ยงที่จะมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ต่ากว่าปกติ
2.2 ปัจจัยด้านความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีป้องกัน กาจัดศัตรูพืช โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ด้านความรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความรู้ ที่ ถูก ต้อ งเกี่ ย วกั บ การใช้ ส ารเคมี ป้อ งกั นก าจัด
ศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 79.6 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
19.6 (3.7) คะแนน (จากคะแนนเต็ม 22 คะแนน) สอดคล้อง
กั บ การศึกษาของประภารัตน์ วิจิตรจันทร์ และเลิศชั ย
เจริญธัญรักษ์ (2560) ที่พบว่า เกษตรกรมีความรู้เกีย่ วกับ
การใช้ส ารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพื ชอย่างถูกต้อ งอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 45.7 และการศึกษาของวรรณา อินทรพิชัย
(2551) ที่พบว่าเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
อย่ า งถู ก ต้ อ งอยู่ ใ นระดั บ สู ง ร้ อ ยละ 98.5 ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่ อ งจากเกษตรกรในพื้ น ที่ ไ ด้ รับ การอบรมโครงการ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช จากหน่วยงาน
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ที่ เ กี่ ยวข้องเป็นประจ าทุ ก ปีส่ง ผลให้เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลยางอู้มมีความรู้ที่ ถูกต้องในการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาวิเคราะห์คราวละ
หลายตัวแปร (Multivariable analysis) ด้วยวิเ คราะห์
การถดถอยโลจิสติก (Multiple logistic regression) พบว่า
ความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดของเกษตรกรอย่างไม่มีนัยสาคัญที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ สายสุนีย์ พันธุ์พานิช
(2554) พบว่ า ความรู้ ความเข้ า ใจ ไม่ มี ผ ลต่อระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร (P-value=
0.966) อธิ บ ายได้ ว่ า ถึ ง แม้ ว่ า เกษตรกรจะมี ค วามรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชอยู่ใน
ระดับสูง แต่ยังมีความเข้าใจว่า การฉีดพ่นสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในขณะที่ ลมแรงจะทาให้สารเคมีป้องกั นกาจัด
ศัตรูพืชกระจาย ช่วยให้กาจัดศัตรูพืชได้ผลดี และภาชนะ
บรรจุสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่ใช้หมดแล้วควรเก็บ
รวบรวมไว้ขายต่อ ดังนั้นควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมใน
เรื่อง วิธีการฉีดพ่น และการจัดเก็บหรือทาลายภาชนะ
บรรจุสารเคมีหลังใช้แล้วแก่เกษตรกรในพื้นที่เพิ่มเติมเมือ่
มี ก ารจัดโครงการอบรมเกี่ ยวกับการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชในครั้งต่อไป
2) ด้านทัศนคติ เกษตรกรมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 54.6 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 35.7(5.0) คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน) โดยเกษตรกรมีความคิดเห็น
ว่า การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชถ้าปฏิบัติตามคาแนะนา
บนฉลากจะทาให้มี ความปลอดภัยมากกว่าการใช้ตาม
ความเคยชิน ร้อยละ 75.8 รองลงมาคื อ หลังการฉีดพ่น
สารเคมี ป้องกั นก าจัดศัตรูพืชควรรีบ อาบน้ าทั น ที เ พื่ อ
ชาระร่างกายให้สะอาด ร้อยละ 82.6 หลังฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชควรทาป้ายเตือนไว้ที่แปลงเกษตร
ทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากการเข้าไปสัมผัสสารเคมี
สาหรับคนอื่น สอดคล้องกับการศึกษาของวรรณา
อินทรพิชัย (2551) และการศึกษาของจารุวรรณ
ไตรทิพย์สมบัติ และคณะ (2557) ทั้งนี้เนื่องจาก
เกษตรกรในพื้นที่ตาบลยางอู้มมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ส่งผลให้มีทัศนคติทดี่ ี
ต่อการใช้ส ารเคมี ป้องกั นก าจัดศัตรูพืช สอดคล้องกั บ
การศึกษาของนิภา มนุญปิจุ (2528) ที่พบว่า ความรู้มีผล
ต่อทัศนคติ และส่งผลต่อพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนใน
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การใช้ ส ารเคมี ป้ อ งกั น ก าจั ด ศั ต รู พื ช เมื่ อ พิ จ ารณา
วิเคราะห์คราวละหลายตัวแปร (Multivariable analysis)
ด้วยวิเ คราะห์ก ารถดถอยโลจิส ติก (Multiple logistic
regression) พบว่ า ทั ศ นคติ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรอย่างไม่มี
นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของสายสุนีย์ พันธุ์พานิช (2554) พบว่าทัศนคติ
ไม่ มี ผ ลต่อระดับ เอนไซม์ โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
เกษตรกร (P-value=0.757) ทั้ ง นี้เ นื่ อ งจากเกษตรกร
ร้อยละ 45.4 มี ทั ศนคติเ กี่ ยวกั บการใช้สารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง และระดับต่า ซึ่ง
ยัง มี ทั ศคติที่ ไม่ ถูก ต้อ งเกี่ ยวกั บ ภาชนะบรรจุส ารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่ใช้หมดแล้วควรรวบรวมแล้วขาย
เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ซึ่ง
ความเข้าใจดัง กล่าวอาจส่ง ผลต่อ การปฏิบั ติต นท าให้
เกษตรกรมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ใน
ระดับผิดปกติได้
3) ด้านการปฏิบัติตน เกษตรกรมี
การปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพื ชใน
ระดับไม่ดี ร้อยละ 57.6 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 26.0 (4.0)
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 33 คะแนน) และเมื่อพิจารณา
วิเคราะห์คราวละหลายตัวแปร (Multivariable analysis)
ด้วยวิเ คราะห์ก ารถดถอยโลจิส ติก (Multiple logistic
regression) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ เอนไซม์ โ คลี น
เอสเตอเรสในเลือ ดของเกษตรกรอย่างไม่มี นัยสาคัญที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยเกษตรกรที่มีการปฏิบัติตนใน
การใช้ส ารเคมีป้อ งกันและกาจัดศัตรูพืชในระดับไม่ดีมี
โอกาสเสี่ยงที่ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอยู่ในระดับ
ผิดปกติ เป็น 5.25 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีการปฏิบัติ
ตนในการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในระดับ
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ปานกลางและระดับดี (ORadj=5.25, 95% CI: 2.24-12.33;
p-value<0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของประภารัตน์
วิจิตรจันทร์ & เลิศชัย เจริญ ธัญ รัก ษ์ (2560) ที่ พบว่า
เกษตรกรทานาที่มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ที่ไม่ดีมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสต่ากว่าปกติมากกว่าเกษตรกรทานาที่มีพฤติกรรมการ
ใช้ส ารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ดี ทั้ ง นี้เ นื่องจากเกษตรกรใน
พื้นที่ตาบลยางอู้มยังมีการปฏิบัติตนก่อน ขณะ และหลัง
การฉีดพ่นที่เสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเป็น
บางครั้ ง เช่ น การอ่ า นฉลากที่ ภ าชนะบรรจุและผสม
สารเคมีตามอัตราส่วนที่กาหนด การล้างมือทุกครั้งก่อน
พักรับประทานอาหารหรือดื่มน้า การอยู่เหนือลมขณะทา
การฉีดพ่นสารเคมี การอาบน้าทาความสะอาดร่างกาย
หลัง เลิก งานทันที ณ บริเ วณที่ ท างาน และการทาลาย
ภาชนะบรรจุสารเคมีที่หมดแล้วทันที เป็นต้น ส่งผลให้
สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรและมีโอกาส
เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ได้
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 บุ ค ลกรทางด้ า นสาธารณสุ ข หรื อ
ผู้เกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชให้กบั เกษตรกรในชุมชน
1.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
แบบเกษตรอินทรีย์
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้า
ระวัง สารเคมี ป้องกั นกาจัด ศัตรูพืชในกระแสเลือดของ
เกษตรกรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
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ตารางที่ 1 ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
1. ปกติ (มากกว่าหรือเท่ากับ 100 หน่วยต่อมิลลิลิตร)
2. ปลอดภัย (มากกว่าหรือเท่ากับ 87.5 หน่วยต่อมิลลิลิตร)
3. มีความเสี่ยง (มากกว่าหรือเท่ากับ 75.0 หน่วยต่อมิลลิลิตร)
4. ไม่ปลอดภัย (น้อยกว่า 75.0 หน่วยต่อมิลลิลิตร)
ตารางที่ 2 ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร เมื่อแบ่งเป็น 2 ระดับ
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
จานวน (n=132)
1. ปกติ
55
2. ผิดปกติ
77

จานวน (n=132)
6
49
30
47

ร้อยละ
41.7
58.3

ร้อยละ
4.6
37.1
22.7
35.6

95% CI
50.19–33.15
49.81-66.85

ตารางที่ 3 ผลการการวิ เ คราะห์ ค ราวละหลายตั ว แปร (Multivariable analysis) ด้ ว ยวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก (Multiple logistic
regression) ระหว่างปัจจัยในด้านความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตน และคุณลักษณะส่วนบุคล กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดของเกษตรกรที่ผิดปกติ (n=132)
ปัจจัย
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด Crude Adj.
95%CI p-value
OR
OR
ผิดปกติ (n=77)
ปกติ (n=55)
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
ความรู้
0.465
1. มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกัน
20 (74.1)
7 (25.9)
2.41 1.50 0.51-4.44
และกาจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง
2. มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกัน
57 (54.3)
48 (45.7)
และกาจัดศัตรูพืชในระดับสูง
ทัศนคติ
0.177
1. มีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัด
34 (42.2)
38 (52.8)
2.83 1.84 0.76-4.48
ศัตรูพืชในระดับปานกลาง
2. มีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัด
43 (71.7)
17 (28.3)
ศัตรูพืชในระดับมาก
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ตารางที่ 3 ผลการการวิ เ คราะห์ ค ราวละหลายตั ว แปร (Multivariable analysis) ด้ ว ยวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก (Multiple logistic
regression) ระหว่างปัจจัยในด้านความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตน และคุณลักษณะส่วนบุคล กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดของเกษตรกรที่ผิดปกติ (n=132) (ต่อ)
ปัจจัย
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด Crude Adj.
95%CI p-value
OR
OR
ผิดปกติ (n=77)
ปกติ (n=55)
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
การปฏิบัติตน
<0.001*
1. มีการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัด
59 (77.6)
17 (22.4)
7.32 5.25 2.24-12.33
ศัตรูพืชในระดับไม่ดี
2. มีการปฏิบัติตนในการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมี
18 (32.1)
38 (67.9)
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคล
1. เพศ
0.036*
หญิง
41 (71.9)
16 (28.1)
2.78 2.46 1.06-5.68
ชาย
36 (48.0)
39 (52.0)
2. การใช้สารเคมี
0.032*
ไม่ใช้สารเคมี
28 (75.7)
9 (24.3)
2.92 2.82 1.09-7.29
ใช้สารเคมี
49 (51.6)
46 (48.4)

