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บทคัดย่อภาษาไทย 

บทความนี้มีความมุ่งหมายเพื่อน าเสนอเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวนา เกษตรกรยางพารา 
เกษตรกรไร่อ้อย ในประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรที่ท านา สวนยาง และไร่อ้อยมีอยู่เป็น
จ านวนมาก การเจ็บปุวยจากการท างานของผู้ท าหน้าที่เกษตรกรจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องน ามาศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของเกษตรชาวนาเกิดขึ้นได้ในทุกข้ันตอน ภัยคุกคามต่อสุขภาพเกิดจากปัจจัยด้านการยศาสตร์และจิตสังคม ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญของเกษตรกรชาวนาท่ีควรตระหนักและหาแนวทางในการออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าว 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้กรีดยางคือ ช่วงเวลาท างานกรีดยาง พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องขณะท างานกรีด
ยาง การปฏิบัติการกรีดยางยังไมเ่ป็นไปตามค าแนะน าของนักส่งเสริมและความรู้ตามหลกัวิชาการ ดังนั้นการส่งเสริมความรู้ 
ทัศนคติ และแนวทางการท างานที่ถูกต้อง จะเป็นหนทางที่ท าให้ปัญหาสุขภาพของเกษตรยางพารา ไร้อ้อย ชาวนาดีขึ้น 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อยมากที่สุดคือ การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย การท างานหนัก ยก แบก ขับรถไถ 
แนวทางการฝึกทักษะการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรไร่อ้อยที่ดีคือการให้เรียนรู้ เข้าใจ พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความ
สะดวก ลดการใช้แรงมาก  

 

ค าส าคัญ  :  ปัญหาสุขภาพ, เกษตรกร  

Abstract 

This article aims to present 1) health problem of rice farmers, 2) health problems of rubber 
farmers 3) health problems of sugarcane farmers. As a result of most people in Thailand do 
agricultural jobs such as rice farmers, rubber farmers and sugarcane farmers. There are a large number 
of farmers who grow rice, rubber and sugarcane had Illness from the work.  Therefore it is important to 
be studied. The factors affecting the health problems of rice farmers can occur at every step. Health 
threats for rice farmers are caused by ergonomic and social factors which is a major problem. That 
should be aware and find the ways to design activities to solve such problems. The factors that 
affecting the health problems of the rubber farmers is working hours for tapping rubber, inaccurate 
health behavior while working on rubber tapping. The rubber farmers were not work follow the advice 
of promoters and were not used knowledge based on academic principles. Therefore, promoting 
knowledge, attitudes and appropriate work practices will be a way to improve the health problems of 
them. The factors that affecting the health problems of the sugarcane farmers are using more 
chemicals, hard work from raising and carrying heavy, driving tractor. The best health promotion for the 
sugarcane farmers are health education, developed new technology for reduce the use of force. 
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บทน า 

พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยที่เราส่งออกและมีรายได้เข้าประเทศอย่างเป็นกอบเป็นก าได้แก่ ข้าว มัน
ส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา เป็นต้น ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของไทย ในปีหนึ่งประเทศไทยสามารถส่งออกข้าว
ได้เป็นจ านวนมาก คิดเป็นรายได้เข้าประเทศนับแสนล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี ประเทศที่เราส่งออก
ข้าวมากที่สุดก็ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย แคนนาดา อิหร่าน อิรัก ฯลฯ โดยข้าวที่ส่งออกมีทั้ง ข้าวหอมมะลิ ที่มีช่ือเสียง
โด่งดังไปทั่วโลก ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว รวมถึงข้าวเปลือกด้วย  ยางพารา จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยส่งออกอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประเทศจีนมีความต้องการใช้ยางพาราสูงถึง 970,000 ตันต่อปี รองลงมาก็เป็นสหรัฐอเมริกา อ้อยประเทศไทย
เป็นแหล่งผลิตและสง่ออกน้ าตาลที่ท ามาจากอ้อย ที่จัดว่าเป็นรายใหญ่ของอาเซียน ซึ่งไทยสามารถผลิตได้มากกว่าครึ่ง และ
มีการส่งออกน้ าตาลได้มากถึงร้อยละ 85 ของประเทศในอาเซียนทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) จาก
รายงานของส านักโรคจากการประกอบอาชีพ (2561) พบว่า ในป พ.ศ. 2560 แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มี
ฝีมือในด้านการเกษตรและประมงเป็นอันดับหนึ่ง คือ 11.66 ล้าน (ร้อยละ 30.97)  รองลงมา ไดแก พนักงานบริการและ
พนักงานในรานคาและตลาด 7.46 ลานคน (รอยละ 19.81) และผปูฏิบัติการทางดานความสามารถทางฝมือ 4.12 ลานคน 
(รอยละ10.94) ตามล าดับ  

 
    อาชีพเกษตรกรเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของคนไทยจ านวนมาก จากข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2559 
เท่ากับ 7,942,582 ครัวเรือน และพบว่าเป็นอาชีพท่ีเกิดการเจ็บปุวยจากการท างานมากท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งดูจากข้อมูล
ส านักโรคประกอบอาชีพ 2560 ก็คือ อาชีพเกษตรกรพบปัญหาผู้เจ็บปุวยจากการท างานมากเป็นอันดับหนึ่งจ านวน 
68,886ราย คิดเป็นร้อยละ39.51 และข้อมูลการเฝูาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ พบว่าอาชีพเกษตรกรเจ็บปุวยจากโรค
กระดูกและกล้ามเนื้อสูงสุดอันดับหนึ่งถึง 62,806 ราย และโรคสารพิษก าจัดศัตรูพืช ในปี 2560จ านวน 10 ,312ราย คิด
เป็นอัตราปุวยเท่ากับ 17.12 ต่อประชากรแสนราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ท่ีพบ 8,689 รายคิดเป็นอัตราปุวยเท่ากับ 14.47 
ต่อประชากรแสนราย ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชากรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมีจ านวนที่มาก  (ส านักโรค
จากการประกอบอาชีพ, 2561 : 3) 
 
 การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่พบมากในผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมีดังนี้ 

1. โรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ข้อมูลผู้ปุวยโรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในปี พ.ศ.2560  พบ 
ผู้ปุวยเกิดโรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจ านวน  10,312 ราย คิดเป็นอัตราปุวยเท่ากับ 17.12 ต่อประชากรแสนราย ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ที่ โดยจังหวัดสตูลพบอัตราปุวยสูงสุด (144.06) รองลงมา ได้แก่ จังหวัด แพร่ (127.26) และ
อุตรดิตถ์ (116.98) (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2561 : 2)  ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราการปุวยจากโรคพิษสารเคมีก าจัดศตัรูพืช ป ีพ.ศ. 2560 
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อัตราการป่วยโรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปี พ. ศ 2560 สูงสุด 10 จังหวัดแรก 
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กลุ่มอายุท่ีพบผู้ปุวยมากท่ีสุด คือ กลุ่มอายุ 15-59 ปี จ านวน 7,079ราย คิดเป็นร้อยละ 68.65 

รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 2,670 รายและกลุ่มอายุต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 346รายคิดเป็นร้อยละ25.89 
และ 3.36 

  2. โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ในปี พ.ศ. 2560 เกษตรกรปุวยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ เฉพาะรายที่
เกี่ยวข้องกับภาวะการท างาน จ านวน 100,743 ราย คิดเป็นอัตราปุวยต่อประชากรแสนราย เท่ากับ 167.22 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2559 โดยจังหวัดขอนแก่นมีอัตราปุวยสูงสุด (1,221.48) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสกลนคร (1103.80) และร้อยเอ็ด 
(815.00) ตามล าดับ (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2560 : 5) (ดังแผนภูมิที่ 2) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราการปุวยจากโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน ปี พ.ศ. 2560 
 

3. โรคจากพิษสารท าละลายอินทรีย ขอมูลผูปวยจากโรคจากพิษสารท าละลายอินทรีย  ในป พ.ศ. 2560 พบผูป
วยโรคจากพิษสารท าละลายอินทรียจ านวน 18 ราย จาก 12 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเปนอัตราปวยตอประชากรแสนราย             
เทากับ 0.03 ซึ่งลดลงจากป พ.ศ. 2559 ที่มีผูปวยโรคจากพิษสารท าละลายอินทรีย จ านวน 673 ราย (อัตราปวย 1.12                 
ตอประชากรแสนราย) โดยจังหวัดนาน และจังหวัดเพชรบุรี พบผูปวยสูงสุด (3 ราย) รองลงมา ไดแก จังหวัดบึงกาฬ                   
(2 ราย) และฉะเชิงเทรา (2 ราย) ตามล าดับ สวนจังหวัดที่พบวามีอัตราปวยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดนาน (0.63) 
เพชรบุรี (0.62)และบึงกาฬ(0.47) ตามล าดับ (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2561 : 6) ดังแผนภูมิที่ 3 
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แผนภูมิที่ 3 จ านวนผู้ปุวยโรคจากพิษสารท าละลายอินทรีย์ ปี พ.ศ.2560 
กลมุอายุที่พบผูปวยมากที่สดุ คือ กลมุอายุ 15-59 ป จ านวน 16 รายคิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมาไดแกกลุ่ม

อายุ 60 ป ขึ้นไป จ านวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 11.11  
4. โรคการได้ยินเสื่อมเหตุเสียงดัง ในปีพ.ศ. 2560 พบผู้ปุวยโรคการได้ยินเสื่อมเหตุเสียงดัง มีจ านวน 42,946 

ราย คิดเป็นอัตราปุวยต่อ ประชากรแสนราย เท่ากับ 71.29 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2559  ที่พบผู้ปุวยโรคการได้ยินเสื่อมเหตุ
เสียงดัง จ านวน 60,946 ราย (อัตราปุวย 101.49 ต่อประชากรแสนราย) โดยจังหวัดล าปางมีอัตราปุวยสูงสุด (249.72) 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดน่าน(177.32)และพิษณุโลก(170.14) ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่พบว่ามีผู้ปุวยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้
แกจังหวัดนครราชสีมา (2,753) ขอนแก่น (2,592) และเชียงใหม่ (2,544) ตามล าดับ (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ, 
2561 : 8) ดังแผนภูมิที่ 4 

 

  
แผนภูมิที่ 4 อัตราการปุวยโรคการไดย้ินเสื่อมจากเสียงดัง ปี พ.ศ.2560 

 
กลุ่มอายุที่พบผู้ปุวยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 28,575 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.54 

รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 15-59 ปี จ านวน 13,125 รายคิดเป็นร้อยละ 30.56  
 

ปัญหาสุขภาพของเกษตรกร  

1) ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรปลูกข้าว 
ส าหรับประเทศไทยเกษตรกรปลูกข้าวมีจ านวนมากที่สุด มีรายงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของ

เกษตรกรปลูกข้าวจ านวนมากในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน ในที่นี้ขอน าเสนอผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุข
ภาวะของเกษตรกรปลูกข้าว จุฑารัตน์ จิโน และ วิโรจน์ เจียมจรัสรังสี (2558) การศึกษาเรื่องลักษณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบาดเจ็บจากการท างานของชาวนาอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
อัตราอุบัติการณ์และลักษณะของการบาดเจ็บจากการท างาน ลักษณะสภาพหน้างานของชาวนาและ  ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากการท างานของชาวนาในอ า เภอสันก าแพงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา ณ จุดใดจุดหนึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม จนถึง ธันวาคม 2557 โดยวิธีการสัมภาษณ์ชาวนาที่
ได้รับการสุ่มทั้งหมด 440 คนโดยใช้แบบสอบถาม ร่วมกับการประเมินสภาพการท างานโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท า
นาและส ารวจสภาพหน้างานของชาวนา ผลการศึกษาพบว่าอัตราอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บรุนแรงจากการท านาของ
ชาวนาเท่ากับ 2.1 ครั้งต่อ100 คนต่อปี คิดเป็น 10 ครั้งต่อ1ล้านช่ัวโมงการท างาน และอัตราอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บไม่
รุนแรงจากการท านาของชาวนาเท่ากับ 45.4 ครั้งต่อ 100 คนต่อปี คิดเป็น 86.01 ครั้งต่อ1ล้านช่ัวโมงการท างาน โดยการ
บาดเจ็บที่พบมากที่สุดคือ บาดแผลเปิดที่ผิวหนังภายนอกบริเวณตั้งแต่ข้อเท้าลงไป พฤติกรรมของชาวนาพบว่า ร้อยละ 
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อัตราการป่วยโรคการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง ปี พ.ศ 2560 สูงสุด 10จังหวัด 
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27.6 ให้ข้อมูลว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะท านาหรือใช้เพียงบางครั้งเท่านั้น ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
การไม่ใช้อุปกรณ์ปูองกันเพียงบางครั้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บจากการท านาอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ปัจจัยที่
ส าคัญกับการบาดเจ็บจากการท านาเป็นปัจจัยด้านการท างาน การรับรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานทั้งสิ้น 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเกษตรข้าว เช่น วารุณี พันธ์วงศ์ และ กาญจนา ปินตาค า 
(2561) ศึกษาปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพของเกษตรกรชาวนาไทย กรณีศึกษาชาวนาต าบลบ้านดู่อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพของเกษตรกรชาวนา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง
คือเกษตรกรชาวนา 221คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมใน
การท างานแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมดิน ขั้นตอนการเพาะปลูก ขั้นตอนการดูแลต้นข้าว และขั้นตอนการ
เก็บเกี่ยว ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกพบว่า ปัจจัยคุกคามมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านกายภาพ ขั้นตอน
การเพาะปลูกข้าว และขั้นตอนการดูแลรักษาต้นข้าวและ ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวพบว่า ปัจจัยคุกคามมากที่สุดด้านการย
ศาสตร์และจิตสังคม  

 
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของเกษตรข้าวกับความเสี่ยงต่อระดับสารเคมีใน

ร่างกายมีการวิจัยของ นภมณ ยารวง และ พัชรพร สุคนธสรรพ์ (2559) เรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานและ
ภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานและภาวะสุขภาพ, ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานกับภาวะ
สุขภาพ, ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมปกปูองสุขภาพจากการท างานกับการบาดเจ็บจากการท างาน  และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกับผลการตรวจเลือดคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงจากพิษของ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชด้วยการหาเอ็นไซม์โครีนเอสเตอเรส กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเชียงรายจ านวน 401 
ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 75.06 มี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ภาวะสุขภาพทั่วไปร้อยละ 92.27 อยู่ในระดับปาน
กลาง การตรวจเลือดคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงจากพิษสารก าจัดศัตรูพืชด้วยการหาเอ็นไซม์โครีนเอสเตอเรสพบว่ามีกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 9.98 อยู่ในระดับไม่ปลอดภัยและร้อยละ 40.65 อยู่ในระดับที่เสี่ยง  พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพ  (r=-.165, p<.01) พฤติกรรมปกปูองสุขภาพจากการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับการบาดเจ็บจากการท างาน (r=-.104, p<.05) นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมี
ความสัมพันธ์กับผลการตรวจเลือดคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงจากพิษของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชด้วยการหาระดับเอ็นไซม์โครีน
เอสเตอเรส (p<.05)  

 

จะเห็นได้ว่าการเก็บเกี่ยวข้าวแต่ละขั้นตอนควรมีการพัฒนาแนวทางการปูองกันจากสิ่งคุกคามสุขภาพยืนยันได้
จากการศึกษาของ Yimthiang and others (2014) ศึกษาเรื่อง การประเมินสมรรถภาพปอดและระดับตัวบ่งช้ีทางชีวภาพ
ในเลือดของเกษตรกรที่ปลูกข้าว จากการสัมผัสกับสารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกข้าว นับว่าเป็นปัญหาส าคัญ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการท างานของปอดและการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาร
โครีนเอสเตอเรส และเพื่อใช้เป็นตัวบ่งช้ีความรุนแรงจากการสัมผัสสารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวนาในอ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครสีธรรมราช เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ เกษตรกรที่ใช้สารเคมี 37 คน 
เกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมี 31คน  และผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร 34 คน  ทุกกลุ่มได้รับการทดสอบการท างานของปอดและการ
ตรวจเลือด ผลการตรวจการสมรรถภาพการท างานของปอด พบวา่เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีมีสมรรถภาพการท างานของปอด
ลดลง 33% เกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมี และที่ไม่ใช่เกษตรกรมีสมรรถภาพการท างานของปอดลดลง  16.67% ผลของการ
ตรวจเลือดของทุกกลุ่มไม่มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.05) แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีความผิดปกติของ
จ านวนเกล็ดเลือดในกลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารเคมีคิดเป็นร้อยละ 13 กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีร้อยละ 6.5 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง กลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกรร้อยละ 8.8 เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรปลูกข้าว ได้ดังภาพที่ 1 
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สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรนาข้าว 
 

  

   
 

  

ปัจจัยคุกคาม  
-กายภาพ : ความร้อน     
-ชีวภาพ       
-จิตสังคม 
-การยศาสตร ์

  
ปัญหาด้านสุขภาพของ                

เกษตรกรข้าว 
 

 พฤติกรรมความปลอดภัย
ของเกษตรนาข้าว 
- การปฏิบัติตามขั้นตอนใน
ระยะก่อน ขณะ หลังการพ่น
ยาในนาข้าว 

   
 

  

  ลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
-การสวมใส่อุปกรณ์บางชนิดส่งผลต่อ
การปฏิบัติงาน 

  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรปลูกข้าว 

 
2) ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรยาง 

 ยางเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญอันดับต้นๆ ส าหรับประเทศไทยได้เริ่มปลูกยางพาราในภาคใต้และได้ขยายพื้นท่ีปลูก
ในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2547 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกยางพารารวมประมาณ 
12.59 ล้านไร่ (สถาบันวิจัยยาง, 2555) ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรยางมีงานวิจัยที่ศึกษาเกษตรกรยาง จ านวนมาก 
เช่น ยศ บริสุทธ์ิและคณะ(2555) ศึกษาเรื่อง เรามีความเข้าใจปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยในพื้นที่ส่งเสริม
ใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจริงหรือ การศึกษานี้จึงมุ่งค้นหาค าตอบของค าถามดังกล่าว เลือกศึกษาที่อ าเภอ
โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพจากผู้รู้ซึ่งเป็นเกษตรกร, ผู้น า
ครัวเรือนเกษตรกร, คณะกรรมการองค์กรเกษตรกร, ผู้รับซื้อประมูลยางก้อนถ้วย และผู้รับซื้อยางก้อนถ้วยสด ด าเนิน
การศึกษาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 ผลการศึกษาค้นพบว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มา
จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตจากการท าสวนยางพาราพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวันของเกษตรกรเปลี่ยนแปลง
จากอดีต จากที่เคยนอนกลางคืนอย่าง เต็มที่ 7–8 ช่ัวโมงติดต่อกันเปลี่ยนมาเป็นนอนกลางคืน 3–4 ช่ัวโมงและนอน
กลางวันเพิ่มอีก3–4ช่ัวโมงและในบางวันที่มีภารกิจจ าเป็นไม่ได้นอนในช่วงกลางวันดังกล่าวซึ่งอาจท าให้สุขภาพอ่อนเพลีย
จากการศึกษายังพบว่าเกษตรกรมีการดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มชูก าลังทุกวันและดื่มเป็นจ านวนมาก ซึ่งในอดีตเกษตรกร
ไม่ค่อยดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้บางครั้งรับประทานอาหารเช้าหรือกลางวันแล้วนอนพักอีกทั้งจากการศึกษายังพบว่าความเสี่ยง
ด้านสุขภาพอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรคือการใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตอาทิ
กรดฟอร์มิคยาฆ่าหญ้าและยาปูองกันและก าจัดโรคแมลง  
 

การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของสมปอง พรหมพลจร และ ปิยธิดา คูหิรัญรัตน์ (2559) เรื่อง ภาวะ
สุขภาพของผู้กรีดยางพาราในอ าเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจภาวะสุขภาพ ผู้กรีดยางพารา รวมถึง
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ส ารวจสภาพแวดล้อมและลักษณะในการท างาน และศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท างานของผู้
กรีดยางพาราในอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือผู้ประกอบอาชีพ
กรีดยางพาราที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในอ าเภอบ้านผือ จังหวัด ค านวณขนาดตัวอย่างได้ 230 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
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แบบสอบถาม  ผลการศึกษาเป็นร้อยละ 100 และพบว่าผู้กรีดยางส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อย
ละ 77.4 และมีจ านวนร้อยละ10.4 มีภาวะสุขภาพในระดับที่ต่ า ด้านพฤติกรรมสุขภาพพบว่า ผู้กรีดยางพาราส่วนใหญ่ดื่ม
แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง  ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างานพบว่าช่วงเวลาในการกรีดยาง ระหว่าง 03.00 น. -  
06.00 น. ใช้กรดฟอร์มิคทายางถ้วย ใช้หม้อแบตเตอร์รี่บนศีรษะ เป็นอุปกรณ์ส่องสว่างในการกรีดยางพารา ในด้านอุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลในการกรีดยางพาราพบว่าผู้กรีดยางพาราส่วนใหญ่ใช้ผ้าปิดปาก และถุงมือยางในบางครั้ง และ
ร้อยละ 91.3 ใช้รองเท้าบูธทุกครั้ง ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมภาวะสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผู้กรีดยางให้มีสุขภาพดียิ่งข้ึนต่อไป 

 
อย่างไรก็ตามเรื่องพฤติกรรมการท างานของเกษตรกรยางพารายังมีปัญหาความเสี่ยงต่อสุขภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึง

สนใจวิจัยที่หาแนวทางลดความเสี่ยงต่อการท างาน ดังที่สุทธิพงษ์ อุสาหพงษ์สิน และคณะ (2560) ศึกษาเรื่องการ
ประยุกต์ใช้แผนผังวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจากการท างานของแรงงานกรีดยางพารา
โดยชุมชนมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจากการท างานของ แรงงานกรีดยางพาราที่
ออกแบบโดยประยุกต์ใช้แผนผังวิเคราะห์ความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้กรอบการจัดบริการอาชีวอนามัย
ขั้นพื้นฐาน (Basic Occupational Health Services: BOHS) ที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาและ
สถานการณ์ความเสี่ยงทางสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยงจากการท างาน ( risk assessment) ในการจัดบริการของ
หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์การคัดเลือกแบบเจาะจงคือ แรงงานเกษตรกรกรีดยางพารา ผู้น า
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพแรงงานกรีดยางในการออกแบบการประเมินความเสี่ยง3 ขั้นตอน คือ  การค้นหาและระบุความเสี่ยง การก าหนด
เกณฑ์ประเมินความเสีย่ง และการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสีย่ง  วิธีการเก็บข้อมูลใช้การสนทนากลุ่ม3ครั้ง การทบทวน
วรรณกรรม และกระบวนการกลุ่ม  ผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแรงงานกรีดยาง มี 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกายภาพเช่นแสงสว่างน้อยเกินไปหรือจ้าเกินไป อุณหภูมิระหว่างวัน ด้านชีวภาพเช่นการสัมผัสแบคทีเรีย เช้ือรา
ปาราสิตที่อยู่กับเสื้อผ้าที่ไมส่ะอาด ด้านเคมีเช่น การสูดดมแก๊สของแคลเซี่ยมคารไ์บด(์ถ่านหินท่ีใช้ส าหรับตะเกียงส่องสว่าง) 
ด้านการยศาสตร  ์(เออรโูกโนมิกส์) เช่นการก้มเอี้ยวตัว การกระตุกข้อมือกรีดยางซ้ าๆท าให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ด้านจิต
สังคมเช่นการนอนหลับไม่เพียงพอท าให้อ่อนเพลียหงุดหงิดง่าย และด้านอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเช่นโดนมีดกรีดยางของมี
คมบาด ลื่นหกล้มขณะกรีดยาง การประยุกต์แผนผังวิเคราะห์ความเสี่ยงในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจาก
การท างานกรีดยางพารา ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าระดับคะแนนประเมินความเสี่ยงจากความตระหนักที่มีต่อ
ปัญหาสุขภาพทั้งค่าความรุนแรงของผลกระทบทางสุขภาพและค่าความถี่หรือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ และ
แบบสอบถามส าหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงของแรงงานกรีดยางประกอบด้วย 2 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป 
และการประเมินความเสี่ยงในการท างาน  ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นรูปแบบการจัดการความเสี่ยงจาก การ
ท างานกรีดยางพาราของชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนยางพารา และใช้เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานของแรงงานเกษตรกรกรีดยางพารา รวมทั้งสามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวมาวางแผนและด าเนินการปูองกันควบคุม และเฝูาระวังความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท างานได้ นอกจากนี้ยังสามารถน า
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ไปประยุกต์ใช้โดยก าหนดค่าการประเมินความเสี่ ยงจากความตระหนักของชุมชนเองได้เพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีที่ต่างกัน 

 
 นอกจากน้ี Suklim and others (2012) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ของไทย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง วัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความรู้ ความเชื่อและพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรในเขตโคเกนเยี่ยน จังหวัดตรังประเทศไทย ระหว่างช่วงเดือน
กันยายนถึงเดือนธันวาคม 2555 มีการคัดเลือกเกษตรกรจ านวน 316 คนจาก 8 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามประเมินความรู้ ความเช่ือ และพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรยาง ผลการวิจัยพบว่า 
เกษตรกรยางมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีเกษตรในระดับต่ า ระดับความเชื่อโดยรวมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี
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ในเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับรู้ความรุนแรง, อุปสรรคและประโยชน์ของความปลอดภัย
ทางเคมีเกษตรเท่ากับ 4.59, 4.08 และ 4.00 ตามล าดับ พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้เคมีโดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้แล ความเช่ือ  (r = 0.336 และ 0.621 ตามล าดับ) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหา
ด้านสุขภาพของเกษตรกรยางพารา ได้ดังภาพท่ี 2 

 
 

   
สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรยางพารา 

 

  

   
 

  

ปัจจัยคุกคาม 5 ด้าน 
-กายภาพ : แสงไฟในการ
ส่องสว่าท่ีอยู่บนศีรษะ     
-ชีวภาพ : จุลินทรยี์             
ที่อยู่ในน้ ายาง      
-การยศาสตร ์
-นาฬิกาชีวิต (จิตสังคม) 

  
ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตร

ยางพารา 
 

 พฤติกรรมความปลอดภัย
ของเกษตร               
ยางพารา 
-นิยมดื่มเครื่องดื่ม                 
ชูก าลังจ านวนมาก ในขณะ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการ
ท างานของร่างกาย 

   
 

  

  ลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

  

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรยางพารา 

 
2) ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อย 

 เกษตรกรไร่อ้อยเป็นเกษตรกรในกลุ่มท าไร่ที่มีจ านวนสมาชิกมากเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย 
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพวะของเกษตรกรไร่อ้อยจ านวนมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ
ของเกษตรกรไร่อ้อยประมาณ 15 เรื่อง เช่น นิภาพร ศรีวงษ์ และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง (2556) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการท าไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ต าบลหนองกุงแก้ว อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นการ
วิจยัเชิงส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรไร่อ้อยมีประสบการณ์การท างานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป การ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 146 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาภาวะสุขภาพ ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรไร่อ้อย ผลการศึกษาด้าน
สุขภาพพบว่าในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาสุขภาวะของเกษตรกรไร่อ้อยร้อยละ 69.9 เคยเจ็บปุวยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
ได้แก่โรคทางกายได้แก่ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง กล้ามเนื้อเป็นตะคริวจากยกของหลัก ตัดอ้อย แบกขนอ้อย และขับ
รถไถคิดเป็นร้อยละ 78.4 รองลงมาคืออาการปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะ เนื่องจากแสงแดด พักผ่อนไม่เพียงพอ การสูดดม
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และร้อยละ 34.3 นอกจากน้ีเกษตรกรไร่อ้อยส่วนใหญ่ร้อยละ 78.1 เคยได้รับอุบัติเหตุจากการท าไร่
อ้อย การเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ 3-4 ครั้งต่อปี อวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บส่วนใหญ่คือมือและข้อมือ สาเหตุหลักคือของมีคม
ที่ใช้ในการท างาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ รายได้ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางเคมี และได้รับรับข้อมูลข่าวสาร (p<0.05) สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ส าคัญคือ พื้นที่ในการปลูกอ้อยส่วนใหญ่อยู่ที่ 10-19 ไร่ พื้นที่ในการท าไร่อ้อยเป็นพื้นที่ราบ ช่วงที่ท างานระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายน ขั้นตอนการตัดอ้อยส่วนใหญ่มีการเผาก่อนตัด มีการเผ้าใบอ้อยในพื้นที่หลังจากตัดอ้อยเสร็จ  
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ส่วนสภาพแวดล้อมทางเคมี ส่วนใหญ่กิจกรรมที่เกษตรกรในไร่อ้อยท าคือการใส่ปุ๋ยบ ารุงอ้อยคิดเป็นร้อยละ 95.2 สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชคิดเป็นร้อยละ 86.8 ระยะเวลาที่ใช้สารเคมีก าจัดก าจัดศัตรูพืชเฉลี่ย 6.1 ปี และส่วนใหญ่ร้อยละ 47.3 ผู้ที่ท า
หน้าที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการท าไร่อ้อยคือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นผู้ฉีดพ่นเอง สิ่งสิ่งคุกคามต่อสุขภาพเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยในข้ันตอนต่าง ๆ มีดังนี้ (1) ขั้นตอนการเตรียมดิน พบสิ่งคุกคามด้านสารเคมีมากที่สุดคือ ฝุุนปนสารเคมีร้อยละ 
58.9 (2) ขั้นตอนการปลูกอ้อย พบสิ่งคุกคามด้านกายภาพมากที่สุด คือแสงแดดมากที่สุดร้อยละ 70.5 รองลงมาคือด้าน
การยศาสตร์ (3) ขั้นตอนการส่งอ้อยขึ้นรถ พบสิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์มากที่สุด โดยเฉพาะการยกของหนักต้องใช้การ
เคลื่อนไหวของข้อมือซ้ า ๆ ร้อยละ 61.6   
 

นอกจากน้ีมีการศึกษาวิจัยของรัตนาภรณ์ อาษา และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร่
อ้อยในต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ
ของเกษตรกรไร่อ้อย และศึกษาความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อยในต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 244 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลด้าน (1) ปัจจัยน า
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส โรคประจ าตัว แหล่งข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยน าด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่
ในระดับปานกลาง โดยประเด็นความรู้เรื่องการฉีดพ่นยาเคมีก าจัดศัตรูพืชควรท าการฉีดพ่นเฉพาะช่วงบ่ายเท่านั้นอยู่ใน
ระดับต่ า   (2) ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย การใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เคมี,ชีวภาพ,จิตสังคม และสภาพแวดล้อมทางการยศาสตร์ (3) ปัจจัยเสริมประกอบด้วย แรงสนับสนุนทางสังคม 
ภาวะสุขภาพของเกษตรกรวัดเป็น 2 ระดับคือระดับดี และระดับไม่ดีสอบถามเกษตรกรถึงอาการผิดปกติทางสุขภาพที่
เกิดขึ้นในขณะท างาน และหลังท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับภาวะสุขภาพของ
เกษตรกรไร่อ้อย  พบว่ารายได้ การได้รับข้อมูลข่าวสาร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางเคมี                   
มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท  แหล่งข้อมูลความรู้ทางสุขภาพข่าวสารเกษตรกรไร่อ้อยได้จากคู่มือการใช้งานด้าน
อุปกรณ์การพ่นยา ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากส่วนราชการ ร้านจ าหน่ายสารเคมี  ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของ
เกษตรกรไร่อ้อย ได้ดังภาพที่ 3 

 
   

สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรไร่อ้อย 
 

  

   
 

  

ปัจจัยคุกคาม 5 ด้าน 
-กายภาพ : ความร้อน เสียง  
-เคมี : ฝุุนจากการเผาใบอ้อย    
-ชีวภาพ       
-การยศาสตร ์

  
ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกร                 

ไร่อ้อย 
 

 พฤติกรรมความปลอดภัย
ของเกษตรไร่อ้อย 

   
 

  

  ลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

  

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อย 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
อาชีพเกษตรกรปลูกข้าว ยางพารา และอ้อยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพคล้ายกันได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในงานเกษตร

ของแต่ละประเภท สารเคมีก าจัดศัตรพูืชสามารถเข้าสู่รา่งกายได้หลายทางโดยการสมัผสัทางผวิหนัง การสูดหายใจละอองที่
ฟุูงกระจายในอากาศ และการรับประทานอาหาร น้ าดื่มที่มีสารเคมีปนเปื้อน พบว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคร้ายมากมาย ที่รุนแรงคือโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร 
จากการศึกษาวิจัยพบว่ายังไม่ถูกต้องทั้งที่มีคู่มือการในการใช้งาน ดังเช่นการใช้น้ ากรดฟอร์มิคหยอดถ้วยยางโดยไม่สวมใส่
อุปกรณ์ปูองกันส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเกษตรกรสวนยาง, การเกิดภาวะอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจจาก
ถ่านท่ีใช้ในอุปกรณ์ส่องสว่างท าให้เกิดแก๊สของแคลเซียมคาร์ไบค์ ส่วนพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของเกษตรกร
ทั้ง 3 ชนิดมีผลต่อการเกิดการบาดเจ็บมากที่สุดได้แก่ของมีคมบาด ตกจากที่สูง ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยพบว่า
พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง มักมีผลมาจากความเช่ือของเกษตรกรที่ยังไม่
ถูกต้องปัจจัยด้านกายภาพของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเรือ่ง ความร้อน แสง เสียง ส าหรับปัจจัยด้านการยศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเรื่องโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากท่าทางการท างานที่ก้ม เอื้อมมากกว่าองศาที่เหมาะสม 
รวมทั้งท่าทางการท างานท่ีซ้ าซากเป็นเวลานาน, ปัจจัยด้านจิตสังคม  

 
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อการปูองกันปัญหาสุขภาพของเกษตรกรในการปฏิบัติงาน และแนวทางการส่งเสริม

สุขภาพแก่เกษตรกร ดังต่อไปนี้ 
 1. มีการเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมดังเดิมให้เป็นเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น คือการท าการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บน
พื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ า และทางอากาศเพื่อส่งเสริม
ความอดุสมสมบูรณ์ของดิน การผลิตเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้เกิดค่าทางอาหารและปลอดสารพิษทั้งผู้บริโภคและเกษตรกร 

 2. พัฒนารูปแบบการจัดการคลินิกเกษตรปลอดโรคแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีของกลุ่ม
เกษตรกร 
 3. มีการพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลชุมชนเชิงรุกและเชิงรับในโรงพยาบาล จัดระบบ
เฝูาระวังโรคของกลุ่มเกษตรกร และแผนบริหารความเสีย่งท่ีสามารถคัดกรองโรคจากการท านา ท าไร่โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
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