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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดจานวน 3 ระยะของการ
ปลูกข้าวฤดูแล้ง (นาปรัง) และประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์
กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในชาวนา ซึ่งเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางโดยใช้แบบสอบถามในการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและทดสอบระดับเอมไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเม็ดเลือดแดง (AChE) และ ในพ
ลาสม่า ( PChE ) โดยใช้เครื่องมือการทดสอบระดับโคลีนเอสเตอเรส Test-mate ChE (Model 400)
โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ คือ ชาวนาเพศชาย จานวน 33 คน ที่ใช้สารกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์แกนโน
ฟอสเฟตและคาบาร์เมตในการท านา และวิเคราะห์ผลทางสถิติโ ดยใช้ไ คสแควร์ โดยผู้เข้าเข้า ร่ ว ม
การศึกษามีอายุเฉลี่ย (±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 46 (± 9.38) ปี ผลการตรวจวัดระดับโคลีนเอสเตอเรส
ของชาวนา พบว่า ครั้งแรกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากใช้สารกาจัดศัตรูพืช ชาวนาร้อยละ 72.70 มีผล
เลือดผิดปกติ ครั้งที่สอง 15 วันหลังจากใช้สารกาจัดศัตรูพืชครั้งแรก ชาวนาร้อยละ 48.50 มีผลเลือด
ผิดปกติ และครั้งที่สาม 30 วันหลังจากใช้สารเคมีครั้งแรก ชาวนาร้อยละ 42.40 มีผลเลือดผิดปกติ
และยังพบว่าทั้ง AChE และ PChE จากผลการตรวจเลือดภายใน 24 ชั่วโมงและ 15 วันหลังจากการใช้
สารกาจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ 30 วันหลังจากการใช้สารกาจัดศัตรูพืช
กับการใช้สารกาจัดศัตรูพืชภายใน 24 ชั่วโมง และ 15 วัน หลังจากใช้สารกาจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ANOVA, p<0.05) และ ชาวนาเกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ การมองเห็น ผิวหนัง และระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้พบว่า
ระดับ AChE และ PChE ภายใน24 ชั่วโมงวันหลังจากการใช้สารเคมีความสัมพันธ์กับอาการมองภาพไม่
ชัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Chi-square, p<0.05) ผลการวิจัยสรุปว่า หลังจากที่เกษตรกรฉี ดพ่นสาร
กาจัดศัตรูพืชระดับ AChE และ PChE ในเลือดของเกษตรกรมีระดับที่ต่ากว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม
สามารถคืนกลับสู่ระดับปกติเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นควรจะแนะนาชาวนาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลที่ถูกต้องและการปฏิบัติตัวเหมาะสมในการใช้สัมผัสสารกาจัดศั ตรูพืช เพื่อลดผลกระทบต่อ
สุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสต่อไป
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This study aims to measure blood cholinesterase levels of acetyl
cholinesterase (AChE) and plasma cholinesterase (PChE) during 3 times in dry-season
crops and to assess health effects of organophosphate and carbamate pesticides
exposure among rice farmers in Tarnlalord Sub-District, Phimai District, Nakhon
Ratchasima Province, Thailand. The study design was a cross-sectional study using face
to face questionnaire interview and blood cholinesterase level tested by Test-mate ChE
(Model 400). The participants were 33 male farmers and average age (± SD) was 46 (±
9.38) years old. The results showed that the ChE levels in rice farmers in 3 times
including (1) the first blood collection, 24 hours after application, 72.70% of the farmers
were abnormal (2) the second blood collection, 15 day after the first collection, found
48.50% of the farmers were abnormal, and (3) the third blood collection, 30 day after
the first collection, found 42.40% of them were abnormal. The activity of AChE and
PChE level was assessed at 3 time differences showed a statistically significant
association between within 24 hours after first application and 15 days after first
application and 30 days after first application and previous (24 hours and 15 days after
first application) was significant associated (ANOVA, p<0.05). The farmers reported their
adverse health effects related to gastrointestinal system, urinary system, eye, skin, and
central nervous system. Additionally, the AChE level within 24 hours after first
application was significant association in eye symptoms (Chi-square, p<0.05). In
conclusion, this study showed after the rice farmers applied pesticides at the beginning,
both AChE and PChE level were abnormal and self-recovering to normal level by time.
The appropriated self-practices and prevention from pesticides exposure should be
recommended to rice farmer regarding proper use of personal protective equipment
(PPE) and pesticides handling to reduce adverse health effects from pesticides
exposure.
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