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THAI ABSTRACT  

เอกราช สมบัติสวัสดิ์ : ระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดตัวบ่งชี้ผลจากการรับสัมผัสสารก าจัด
ศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในชาวนาต าบลธารละหลอด อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย. (BLOOD CHOLINESTERASE LEVEL AS BIOMARKER 
OF ORGANOPHOSPHATE AND CARBAMATE PESTICIDE EXPOSURE EFFECT 
AMONG RICE FARMERS IN TARNLALORD SUB-DISTRICT PHIMAI DISTRICT 
NAKHON RATCHASIMA PROVINCE THAILAND) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. ดร. 
วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์, 91 หน้า. 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดจ านวน 3 ระยะของการ
ปลูกข้าวฤดูแล้ง (นาปรัง) และประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์
กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในชาวนา ซึ่งเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางโดยใช้แบบสอบถามในการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและทดสอบระดับเอมไซม์โคลีนเอสเทอเรสในเม็ดเลือดแดง (AChE) และ ในพ
ลาสม่า ( PChE ) โดยใช้เครื่องมือการทดสอบระดับโคลีนเอสเตอเรส Test-mate ChE (Model 400) 
โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาคร้ังนี้ คือ ชาวนาเพศชาย จ านวน 33 คน ที่ใช้สารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์แกนโน
ฟอสเฟตและคาบาร์เมตในการท านา และวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ไคสแควร์  โดยผู้เข้าเข้าร่ วม
การศึกษามีอายุเฉลี่ย (±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 46 (± 9.38)  ปี ผลการตรวจวัดระดับโคลีนเอสเตอเรส
ของชาวนา พบว่า ครั้งแรกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากใช้สารก าจัดศัตรูพืช ชาวนาร้อยละ 72.70  มีผล
เลือดผิดปกติ ครั้งที่สอง 15 วันหลังจากใช้สารก าจัดศัตรูพืชครั้งแรก ชาวนาร้อยละ 48.50  มีผลเลือด
ผิดปกติ และครั้งที่สาม 30 วันหลังจากใช้สารเคมีครั้งแรก ชาวนาร้อยละ  42.40  มีผลเลือดผิดปกติ 
และยังพบว่าทั้ง AChE และ PChE จากผลการตรวจเลือดภายใน 24  ชั่วโมงและ 15 วันหลังจากการใช้
สารก าจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ 30 วันหลังจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 
กับการใช้สารก าจัดศัตรูพืชภายใน 24 ชั่วโมง และ 15 วัน หลังจากใช้สารก าจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ANOVA, p<0.05) และ ชาวนาเกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ การมองเห็น ผิวหนัง และระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้พบว่า
ระดับ AChE และ PChE ภายใน24 ชั่วโมงวันหลังจากการใช้สารเคมีความสัมพันธ์กับอาการมองภาพไม่
ชัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Chi-square, p<0.05)  ผลการวิจัยสรุปว่า หลังจากที่เกษตรกรฉีดพ่นสาร
ก าจัดศัตรูพืชระดับ AChE และ PChE ในเลือดของเกษตรกรมีระดับที่ต่ ากว่าระดับปกติ อย่างไรก็ตาม
สามารถคืนกลับสู่ระดับปกติเมื่อเวลาผ่านไป  ดังนั้นควรจะแนะน าชาวนาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลที่ถูกต้องและการปฏิบัติตัวเหมาะสมในการใช้สัมผัสสารก าจัดศัตรูพืช เพื่อลดผลกระทบต่อ
สุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสต่อไป 
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ENGLI SH ABSTRACT  

# # 5678816753 : MAJOR PUBLIC HEALTH 
KEYWORDS: CHOLINESTERASE ORGANOPHOSPHATE (OPS) AND CARBAMATE MALE 
GENERAL HEALTH EFFECTS 

EKARAT SOMBATSAWAT: BLOOD CHOLINESTERASE LEVEL AS BIOMARKER OF 
ORGANOPHOSPHATE AND CARBAMATE PESTICIDE EXPOSURE EFFECT AMONG 
RICE FARMERS IN TARNLALORD SUB-DISTRICT PHIMAI DISTRICT NAKHON 
RATCHASIMA PROVINCE THAILAND. ADVISOR: ASST. PROF. WATTASIT SIRIWONG, 
Ph.D., 91 pp. 

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. 

Field of Study: Public Health 

Academic Year: 2013 

 

Student's Signature   
 

Advisor's Signature   
 

 

6
6

2
4

5
9

1
8

6


	THAI ABSTRACT
	ENGLISH ABSTRACT
	ACKNOWLEDGEMENTS
	CONTENTS
	LIST OF TABLES
	LIST OF FIGURES
	CHAPTER I INTRODUCTION
	1.1 Background and Rationale
	1.2 Research Question
	1.3 Hypothesis
	1.4 Research Objective
	1.5 Benefits and expected outcome
	1.6 Conceptual Framework
	1.7 Operational Definition

	CHAPTER II LITERATURE REVIEW
	2.1 General information of Tarnlalord Sub-District, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province, Thailand
	2.2 Process on rice farmer
	2.3 Pesticide use in Paddy field
	2.4 Application equipment use
	2.5 Organophosphate (OP) and Carbamate use in rice farm
	2.6 Effect of Organophosphate (OPs) and Carbamate
	2.7 Biomarkers of cholinesterase
	2.8 Cholinesterase Measurements: EQM test-mate cholinesterase test system
	2.9 Proper practices on Pesticide application
	2.10 Related study

	CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY
	3.1 Study Design
	3.2 Population and Sample of study
	3.3 Sample of study
	3.4 Sampling Technique
	3.5 Validity and Reliability
	3.6 Data Collection
	3.7 Instrument of study
	3.8 Data Analysis (Statistics)
	3.9 Ethical consideration

	CHAPTER IV RESULTS
	4.1 Demographic characteristics
	4.2 Farming characteristics
	4.3 Practices of pesticide application
	4.5 Handling Pesticides
	4.6 Health effects of organophosphate and carbamate pesticides exposure
	4.8 Relationship between demographic characteristics and blood cholinesterase levels of rice farmers
	4.9 Relationship between farming characteristics and blood cholinesterase levels of participants
	4.10 Relationship between personal protective equipment (PPE) and blood cholinesterase levels
	4.11 Relationship between proper of personal protective equipment (PPE) and blood cholinesterase levels
	4.12 Relationship between handling pesticides and blood cholinesterase levels
	4.13 Relationship between blood cholinesterase levels and health effect of organophosphate and carbamate pesticides exposure

	CHAPTER V DISCUSSIONS
	5.1 Demographic characteristics
	5.2 Relationship between demographic characteristics and blood cholinesterase levels
	5.3 Relationship between farming characteristics and blood cholinesterase levels
	5.4 Relationship between proper practices of pesticide application and blood cholinesterase levels
	5.5 Relationship between handling pesticide application and blood cholinesterase levels
	5.6 Relationship between blood cholinesterase levels and health effect of organophosphate and carbamate pesticides exposure

	CHAPTER V CONCLUSION LIMITATION and RECOMMENDATION
	6.1 Conclusion
	6.2 Benefit from the study
	6.3 Limitation of the study
	6.4 Recommendation of the study

	REFERENCES
	Appendix A
	Appendix B
	Appendix C
	Appendix D
	Appendix E
	Appendix F
	Appendix G
	Appendix H
	Appendix I

	VITA



