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ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล: การเฝาระวังสุขภาพของเกษตรกรผูปลูกพริกจากการรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช:
กรณีศึกษาพื้นที่เกษตรกรรม ตําบลหัวเรือ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. (THE AGRICULTURAL
HEALTH SURVEILLANCE OF CHILLI FARMERS EXPOSURE TO PESTICIDE: A CASE
STUDY OF AGRICULTURAL AREA, HUA-RUA SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT,
UBONRATCHATHANI PROVINCE, THAILAND) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: ผศ.ดร.วัฒนสิทธิ์
ศิริวงศ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม: ศ.ดร.มารค เกรกอรี รอบสัน, 187 หนา
การเฝาระวังทางสุขภาพของเกษตรกรผูปลูกพริกตําบลหัวเรือ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากการ
รับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช ไดทําการศึกษาในชวงระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2555 โดยใชเกษตรกร
40 คน สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุโดยเฉลี่ย 40.95 (±6.11) ป และคาดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.18 (±4.48) และผูอยู
อาศัยในพื้นที่ 40 คน (กลุมเปรียบเทียบ) ซึ่งมีอัตราสวนเพศชายเทากับเพศหญิง และมีอายุเฉลี่ย 38.15 (±11.28) ป
และคาดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.01 (±4.21) จากการศึกษาพบวาเกษตรกรไดรับสัมผัสสารกลุมออรแกนโนฟอสเฟต
(คลอรไพรีฟอส และโพรฟโนฟอส) ผานเสนทางการรับสัมผัสสารหลากหลายเสนทางการรับสัมผัส โดยสวน
ใหญของเกษตรกรมีการใสอุปกรณปองกันรางกายระหวางการพนสารกําจัดศัตรูพืช และกลุมโรคสวนใหญที่พบ
คือโรคที่เกี่ยวของกับระบบประสาทสวนกลาง จากการตรวจวัดสารกําจัดศัตรูพืชตกคางบนรางกายหลังจากการ
ฉีดพน พบวา สารกําจัดศัตรูพืชตกคางบนรายกายมากที่สุด บนใบหนาและมือ ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามไมพบ
สารกํ าจั ดศั ตรู พืช ตกคา งบนเทา ของเกษตรกร จากการตรวจวัด สารกํ า จัด ศัต รูพื ชผ า นทางการหายใจ พบว า
เกษตรกรทั้งหมดไดรับสัมผัสผานเสนทางการรับสัมผัสนี้ นอกจากนั้นการรับผัสสารกําจัดศัตรูพืชทางผิวหนัง
และทางการหายใจไมมีความสัมพันธกัน (rr=0.155; p>0.05) สวนสารกําจัดศัตรูพืชตกคางบนมือมีความสัมพันธ
ทางสถิติกับการรับสัมผัสทางการหายใจ (p<0.05) จากการคํานวณคาการรับสัมผัสสารตอวันของเกษตรกรพบวา
คาการรับสัมผัสสารผานทางผิวหนังมากที่สุด และทําการระบุความเสี่ยงโดยใชคาดัชนีบงชี้อันตราย (Hazard
Index, HI) พบวา กลุมเกษตรกรดังกลาว อาจจะไมไดรับความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารคลอรไพรีฟอส และโพร
ฟโนฟอสทางการรับสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจ เนื่องจากคาดัชนีบงชี้อันตรายของเกษตรกรทั้งหมดมีคา
นอยกว าคาที่ย อมรับ แตอ ยา งไรก็ต ามจากการตรวจวัดหาระดับ สารเมตาโบไลต ข องสารกํ า จัดศัตรู พืชกลุ ม
ออรแกนโนฟอสเฟต ผลการศึกษาพบวา ระดับสารเมตาโบไลตของเกษตรกรหลังการฉีดพน 1 วันมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญกับกอนการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช และหลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช 2 วัน(p<0.05) รวมไป
ถึ งระดับ สารเมตาโบไลต ข องกลุ ม ผู อ ยู อาศั ย มีค วามแตกตา งอย างมี นั ย สํ าคัญ กับ ระดับ สารเมตาโบไลต ข อง
เกษตรกรหลังการฉีดพน 1 วัน (p<0.05) และพบวาระดับสารเมตาโบไลตของเกษตรมีความสัมพันธกับการรับ
สัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชผานทางผิวหนัง
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Health surveillance of chilli farmers in Hua-rua sub-district, Muang district,
Ubonratchathani province, Thailand was conducted during March to April, 2012.
There were 40 chilli farmers and 40 non-chilli farmers getting involved in this study.
Most participated chilli farmers were male. The average age was 40.95 (±6.11) years
old and average body mass index (BMI) was 23.18 (±4.48). Male and female was
equally in the non-chilli farmers group. The average age and BMI were 38.15
(±11.28) years old and 23.01 (±4.21) respectively. From interview, most chilli farmers
usually wore personal protective equipments and had health effects related to central
nervous system, such as irritability and memory problem. Organophosphate pesticides
(Chlorpyrifos and Profenofos) residue was mostly found on their body contact, face
contact and hand contact respectively. Feet contact was not detected any residue.
Pesticide was detected in all air samples using personal air sampling technique.
Residue on dermal contact was not associated with inhalation (Spearman’s rho =
0.155; p>0.05). From average daily dose (ADD) calculation, the highest ADD was
obtaining from body contact. Using hazard Index (HI) for risk characterization, it
indicated that the HI of farmers was lower than the acceptable level 1.0. Urinary
metabolite level was investigated from participants. There was association between
the first post application morning void and pre application morning void (Wilcoxon
signed ranks; p<0.05), similar to the first post application morning void and the
second post application morning void. The first post morning void urine metabolite of
chilli farmers also significantly different from non-chilli farmers’ morning void urine
metabolite. The main associated of pesticide exposure route and urinary metabolite
was dermal route (Spearman’s rho = 0.405; p<0.05).
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