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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้ 1)เพื่อศึกษาอาการทางผิวหนัง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มีผลตอ
อาการทางผิวหนัง 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการผิวหนัง ของเกษตรกรท่ีใชสารเคมีในการเกษตร ในตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนท้ังส้ิน 185 คน สวนใหญปลูกผักกะเฉด ใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืชกลุมสารกําจัดแมลงซ่ึง
ปจจัยที่ทําการศึกษาประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ( เพศ อายุ   ความเปนเจาของกิจการเกษตรกรรม การสูบบุหร่ีและการด่ืมสุรา) 
พฤติกรรมการใชสารเคมี (ระยะเวลาการทํางาน ขนาดของพ้ืนที่เกษตรกรรม ชนิดของสารเคมีที่ใช และความถ่ีในการใชสารเคมี) 
รวมถึงพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล  เก็บตัวอยางดวยแบบสอบถามจาก กลุมตัวอยาง จํานวน 123 คน และทําการ
คํานวณทางสถิติดวยคารอยละและ คาสถิติ Chi-square 

ผลการศึกษาพบวา   กลุมตัวอยางมีอาการทางผิวหนัง รอยละ 71.5 และในจํานวนผูทีมีอาการผิวหนังเกิดจากการสัมผัส
สารเคมีรอยละ 70.5 อาการที่พบมากที่สุด คืออาการคันผิวหนังบริเวณแขนและมือ รอยละ 71.6 ซึ่งการรักษาอาการดังกลาวผูปวย
สวนใหญซื้อครีม ขี้ผ้ึง ขี้ผ้ึงใสแผล หรือยานํ้าทาเอง รอยละ 52.9 ปจจัยดานที่มีผลตอการเกิดอาการผิวหนังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p< 0.05) ชนิดและความถ่ีในการใชสารเคมี และพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

สรุปผลจากการศึกษาพบวาการสัมผัสกับสารเคมีที่ใชในการเกษตรมีความสัมพันธกับการเกิดอาการผิวหนัง เชน การเกิด
อาการผ่ืนคัน และผ่ืนแดง บริเวณแขนและมือ ส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวาการสัมผัสสารเคมีอาจเปนสาเหตุของการเกิดอาการผิวหนัง  คือ 
ปจจัยที่พบวาชนิดสารเคมี  ความถ่ีที่ใชสารเคมี เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอาการผิวหนังรวมดวย  การเกิดอาการผิวหนัง
ที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร เชน สารปราบศัตรูพืช อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของเซลลและสงผลให
เกิดเปนมะเร็งไดในอนาคต  ดังนั้นการปองกันการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ดวยการลดปจจัยตางๆเหลานี้จะทําใหลดความเส่ียง
ตอสุขภาพของกลุมเกษตรกรลงได 
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Abstract 

The objective of this investigation was 1) to study skin problems of agricultural workers and 2) to 
assess how the workers handle pesticides and how this affects their skin. The study was conducted at Tambol 
Nongprue Bangplee district Samutprakarn province. Information collected from 123 agricultural workers by 
means of a questionnaire included sex, age, type of agricultural activity, smoking, alcohol drinking, pesticide 
use, duration of working in the agricultural sector, type of chemicals used and method of spraying as well as 
use of personal protective equipment (PPE). Conventional descriptive statistics and the chi-square test had 
been used to analyze the data. 

From the agricultural workers 70.5% had skin problems and more than 70% of them were exposed to 
chemicals used in the agricultural sector. The majority of study participants complained about itching (71.6%). 
Quite a number of workers had skin alterations at arms and hands as well as on other parts of the body. 
Usually ointment and skin lotions were used for self treatment. Factor found to be related to the skin problems 
were types and frequency of chemicals used, and whether workers wear PPE or not (p<0.05). 

It is concluded that the exposure to agricultural chemicals cause skin cell alteration and ultimately 
might cause skin cancer in future. Thus, prevention of exposure to chemicals can reduce health risks for 
agricultural workers.  
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บทนํา 
การทํางานการเกษตรจัดเปนอาชีพที่มีความเส่ียงตอ

สุขภาพ (จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพและคณะ,2542; ประณีต 
สัจจเจริญพงษ,2008) เนื่องจากอาชีพดังกลาวมีการใชสารเคมี
มาก และมีการเปล่ียนแปลงการทําการเกษตรเพ่ือการยังชีพ
มาเปนการเกษตรเพื่อการคา จึงมีการนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เขามาใชเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได  จากขอมูลการเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยา  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดลอม ในป พ.ศ. 2547 พบวามีรายงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมในปเทศไทย จํานวน  2,802  
ราย  คิดเปนอัตราปวย 4.48  ตอแสนประชากร และกลุม
อาชีพที่พบผูปวยมากที่สุด  ไดแก  อาชีพเกษตรกรรม  1,442  
ราย  รอยละ 51.5  อยูในกลุมพิษสารกําจัดศัตรูพืช  มีรายงาน  
1,864 ราย อัตราปวย  2.98  ตอแสนประชากร ผูปวยเสียชีวิต  
9  ราย  อัตราตาย  0.01  ตอแสนประชากร (กองระบาดวิทยา
,2547) จะเห็นไดวาขอมูลเหลานี้เปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึง
อันตรายตอสุขภาพของกลุมเกษตรกรที่จะเกิดขึ้นจากการ
สัมผัสสารเคมีทางการเกษตรได  การสัมผัสสารเคมีใน
การเกษตร ทําใหเกิดอันตรายตอรางกายไดหลายระบบ ไดแก 
อาการทางระบบประสาท ระบบทางเดินปสสาวะ และระบบ
ภูมิคุมกัน เปนตน  เม่ือพิจารณาจากลักษณะการกระจายตัว
และสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรเม่ือมีการใชงาน  จะ
พบวาอาการแพตอสารเคมีในการเกษตรเปนส่ิงที่นาสนใจ
โดยเฉพาะผิวหนังที่เปนอวัยวะของรางกายที่มีโอกาสจะไดรับ
สัมผัสกับสารเคมีกอนสวนอื่นๆ จึงทําใหเกิดความผิดปกติได
งาย  โดยความผิดปกติของผิวหนังจะแสดงอาการต้ังแตผิว
แหง มีผ่ืนคันเล็กนอย ไปจนถึงผิวแตกเปนแผลเลือดออกเปนๆ 
หายๆ เรียกวา “โรคผิวหนัง” การระคายเคืองนี้ขึ้นกับ
ความสามารถในการละลายในนํ้าหรือไขมันของสารเคมีนั้นๆ 
และการเกิดขึ้นบริเวณเดิมซ้ํากันที่ผิวหนังทําใหเกิดการอักเสบ
เร้ือรังที่ผิวหนังไดที่เรียกวา Eczema หรือ Dermatitis  ในแง
ระบาดวิทยาของการเกิดโรคผิวหนังพบวารอยละ 90 ของโรค
ผิวหนังที่เกิดจากการทํางานมีสาเหตุจากการอักเสบที่เกิดจาก
การสัมผัส(contact dermatitis) (นพพนธและคณะ,2550)  
สถิติของแผนกผูปวยนอก สถาบันโรคผิวหนังระหวาง พ.ศ.

2544-2546 ชี้ใหเห็นวาโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสที่เกิด
จากการทํางาน (occupational contact dermatitis) เกิดจาก
การระคายเคือง (irritant contact dermatitis) มากกวาการแพ 
(allergic contact dermatitis) สารกอภูมิแพที่พบวาเปน
สาเหตุ 3 อันดับแรกคือ potassium dichromate (พบไดใน
ปูนซีเมนต, เคร่ืองหนัง), paraphynylenediamine (พบไดใน
น้ํายายอมผม), และ nickel sulfate (พบไดในเคร่ืองใชโลหะ, 
เห รียญบาท )  โดยพบได ในเพศหญิงมากกวา เพศชาย
เชนเดียวกับที่เคยมีรายงานในตางประเทศ   บริเวณของ
รางกายท่ีพบวา มีปญหาสวนใหญเกิดผ่ืนที่มือ ผูที่มีอาชีพ
เส่ียงตอการสัมผัสสารกอความระคายเคืองหรือกลุมที่มีประวัติ
ภูมิแพ มีโอกาสเกิดโรคเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 30 – 40 ซึ่งการเกิด
โรคผิวหนังเม่ือมีการอักเสบรุนแรงและ/หรือเร้ือรังก็จะมี
ผลกระทบตอการทํางาน การเขาสังคม และการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูปวย และอําเภอบางพลี เปนอําเภอหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการ  ที่ประชากรสวนใหญมีอาชีพทํา
การเกษตรโดยเฉพาะในตําบลหนองปรือ จากขอมูลจากการ
ขึ้นทะเบียนของสํานักงานเกษตรอําเภอบางพลี ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2552 มีจํานวน 185 คน ซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัว 
และพืชน้ํา(ผักกระเฉด) และใชสารเคมีกําจัดแมลงและสาร
กําจัดเช้ือรา เปนสวนใหญ(นพพนธและคณะ,2550) ซึ่งมี
แนวโนมที่เส่ียงตอการเกิดอาการผิดปกติทางผิวหนังไดดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาในประเด็นดังกลาว เพื่อนําผลที่ไดไปใช
ประโยชนในการหาวิธีการปองกันและรักษาที่ เหมาะสม 
รวมกับการปองกันการเกิดซ้ํา อันจะเปนสวนสําคัญที่ชวยให
ผูปวยมีอาการดีขึ้นและหายจากโรคในที่สุด 

วัตถุประสงคการวิจัย  
เพื่อศึกษาอาการทางผิวหนัง พฤติกรรมการใชสาร

กําจัดศัตรูพืชที่มีผลตออาการทางผิวหนัง และปจจัยที่มีผลตอ
การเกิดอาการผิวหนังของเกษตรกรที่ใชสารเคมีในการเกษตร 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยนี้ใชรูปแบบการศึกษาเชิงวิเคราะหแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic study)  

อาการผิวหนัง และปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดอาการผิวหนังในกลุมเกษตรกร ตําบลหนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุมเกษตรกร

ทั้ ง หมด ใน ตํ าบลหนองป รื อ  อํ า เ ภอบางพ ลี  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ จํานวน 185 คน โดยมีการคํานวณกลุมตัวอยาง 
ดวยวิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของยามาเน (Yamane, 1967) 
ไดขนาดตัวอยางเทากับ 123 คน และคัดเลือกตัวอยางดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 
เครื่องมือที่ใชและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยอางอิงจาก
แบบสอบสวนและตรวจรางกายผูปวยที่สัมผัสพิษสารปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูพืชของสํานักระบาดวิทยา  รวมท้ังแบบ
สอบสวนและสัมภาษณประวัติผูที่เส่ียงตอโรคผิวหนังของ
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แบงเปน 6 สวนไดแก  
ขอมูลทั่วไป ขอมูลสุขภาพ ขอมูลการใชสารเคมี พฤติกรรมการ
ใชและปองกันอันตรายจากสารเคมีและขอมูลดานอาการ
บริเวณท่ีพบอาการทางผิวหนังจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช  และตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม 
(Content Validity) โดยนําแบบสอบถามใหคณะอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และความ
เหมาะสมของภาษา โดยผูเช่ียวชาญทางดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จํานวน 2 ทาน ผูเช่ียวชาญทางดาน
สาธารณสุข 2 ทาน ผูเช่ียวชาญดานอนามัยชุมชน และ
ผูเช่ียวชาญทางดานพยาบาลศาสตร 1 ทาน และหาคาความ
นาเช่ือถือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและ
ผานการแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ไปทดลองใชกับ
กลุมเกษตรกร ตําบลศีรษะจระเขนอย อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 ราย และนํามาคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดวยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ไดเทากับ 0.78   
การวิเคราะหขอมูล 

วิ เคราะหขอมูลทั่วไปดวยสถิติพรรณนา  ไดแก 
จํานวน รอยละ  คาเฉล่ีย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สนใจกับอาการ
ผิวหนัง ดวยสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

ผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไป 

จากการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการสํารวจขอมูลดานอายุ 
เพศ  สถานภาพ ระดับการศึกษา และโรคประจําตัว จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 123 คน  พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 46-60 
ป รอยละ 38.2 มีเพศหญิงและเพศชายรอยละใกลเคียงกัน 
(รอยละ51.2 และ 48.8 ตามลําดับ) สถานภาพเกษตรกรกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 86.9 มีการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 77.5 พบวาเกษตรกรกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนโรคภูมิแพ รอยละ 80  
ขอมูลลักษณะของอาการทางผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดตางๆในกลุมเกษตรกร  
 การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการสํารวจขอมูลดานอาการ
ทางผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชนิดตางๆ
พบวาเกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาการทางผิวหนัง 
จํานวน 63 คน รอยละ 71.5 และพบวา เกษตรกรกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีการสัมผัสสารเคมีแลวมีอาการทางผิวหนังจํานวน 
45คน รอยละ 70.5 และในกลุมที่ไมมีการสัมผัสสารเคมีพบ
อาการทางผิวหนัง 18 คน รอยละ 29.6  (ดังตารางที่ 1) 

2.1 บริเวณที่เกิดอาการผิวหนัง บริเวณท่ีเกิด
อาการทางผิวหนังใน เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญพบ
อาการทางผิวหนังที่บริเวณแขน รอยละ 68.3 รองลงมา คือ
บริเวณขา รอยละ 47.6 และบริเวณมือ รอยละ 44.4           
(ดังตารางที่ 2) 

2.2  ลักษณะอาการทางผิวหนัง ไดแก ผ่ืนแดงทาง
ผิวหนัง  สีผิวหนังเปล่ียนไป  อาการคันทางผิวหนัง  ผิวหนัง
หยาบกราน รอยถลอก สะเก็ด สิว ตุมแดงพุพองตามผิวหนัง 
แผลเรื้อรังตามผิวหนังและผิวหนังเปอย ซึ่งเกษตรกรกลุม
ตัวอยางมีลักษณะอาการทางผิวหนังมากกวาหนึ่งลักษณะ 
โดยพบวาลักษณะอาการทางผิวหนังที่พบมากสุด คืออาการ
คันทางผิวหนัง คิดเปนรอยละ 71.6  รองลงมา คือผ่ืนแดงทาง
ผิวหนัง รอยละ 46.6  สีผิวหนังเปล่ียนไป รอยละ 23.9  ผิวหนัง
หยาบกราน รอยละ 19.3  ตุมแดงพุพองตามผิวหนัง รอยละ 
15.9 รอยถลอก รอยละ 14.8 สะเก็ด รอยละ 14.8  สิว รอยละ 
11.4 ขุย รอยละ 8.2 ผิวหนังเปอย รอยละ 2.3 และลักษณะ

Skin Problems of Agricultural Workers at Tambol Nongprue, Bangplee District Samutprakarn Province 
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อาการทางผิวหนังที่พบนอยที่สุด คือ มีแผลเร้ือรังตามผิวหนัง 
รอยละ 0.6  (ดังตารางท่ี 3) ดานการรักษาอาการทางผิวหนัง 
พบวา สวนใหญเกษตรกรกลุมตัวอยางเม่ือมีอาการทาง
ผิวหนังแลวมีการรักษาปญหาทางผิวหนัง รอยละ 86.4 โดยมี
วิธีการรักษาปญหาทางผิวหนัง ไดแก การซื้อครีม ขี้ผ้ึง ขี้ผ้ึงใส
แผล หรือยานํ้าทาเอง การซื้อยารับประทานเอง บุคลากรทาง
การแพทยใหครีม บุคลากรทางการแพทยใหยารับประทาน 
โดยพบวาสวนใหญมีการซื้อครีม ขี้ผ้ึง ขี้ผ้ึงใสแผล หรือยานํ้า
ทาเอง รอยละ 52.9  
ปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดอาการทางผิวหนัง 

การศึกษาคร้ังนี้ ไดทําการหาความสัมพันธของ      
ตัวแปรที่คาดวานาจะเปนปจจัยที่ทําใหเกิดอาการผิวหนัง 
แสดงรายละเอียด (ดังตารางที่ 4)  ปจจัยสวนบุคคล อายุ 
การศึกษา เพศ  สถานภาพ โรคประจําตัว ความเปนเจาของ
พื้นที่เกษตรกรรม  ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอาการทาง
ผิวหนังในสวนของพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและด่ืมสุราของกลุม
เกษตรกรตัวอยาง  พบวา สวนใหญไมสูบบุหร่ี รอยละ 73.9   
และไมด่ืมสุรา รอยละ 65.7 พบวา พฤติกรรมการสูบบุหร่ีและ
ด่ืมสุราไมมีความสัมพันธตอการเกิดอาการผิวหนังอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

ขอมูลที่เก่ียวของกับการทํางาน   ระยะเวลาการ
ทํางาน  ชนิดการเพาะปลูก  พื้นที่การเพาะปลูก(ไร)  จากการ
สํารวจ พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 57.7 รอยละ 
23.6 และ รอยละ18.7 เปนเจาของพื้นที่เกษตรกรรม เปนผูรับ
จางและเปนทั้งเจาของและรับจาง ตามลําดับ สวนใหญมี
ระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 ป คิดเปน รอยละ 65.7 และ
เกษตรกรท่ีมีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 1 ป คิดเปน     
รอยละ 2.9 จําแนกตามขนาดพื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกพบวา
เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญมีขนาดพื้นที่ที่ ใชในการ
เพาะปลูกนอยกวา 6 ไรคิดเปน รอยละ 34.9 ซึ่งปจจัยทั้งหมด
ที่กลาวมา ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอาการผิวหนังอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ มีเกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชน้ํา (การปลูกผัก
กระเฉด)  รอยละ 37.4  และปลูกพืชบนดิน รอยละ 62.6      
ซึ่งชนิดของการเพาะปลูกไมมีความพันธตอการเกิดอาการ
ผิวหนังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานพฤติกรรมการใชสารเคมีจําแนกตามประเภท
ของสารเคมี  ความถี่ในการฉีดพนและการสัมผัสสารเคมี จาก
การสํารวจประเภทของการใชสารเคมี  พบวาเกษตรกรสวน
ใหญใชสารกําจัดวัชพืช รอยละ 20.8 รองลงมาคือสารกําจัด

แมลง รอยละ 20.1 สารควบคุมการเจริญเติบโต รอยละ 19.8 
สารเรงการเจริญเติบโต รอยละ 18.5 สารกําจัดเช้ือรา รอยละ 
12.9 สารกําจัดโรคพืช รอยละ 7.6 และมีการใชสารหลายชนิด
รวมกัน รอยละ 0.3 พบวา ชนิดของสารที่ใชมีความสัมพันธตอ
การเกิดอาการผิวหนัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ      
p< 0.05 และความถ่ีในการฉีดพนสาร พบวา เกษตรกร     
รอยละ 53.2 มีความถ่ีในการฉีดพน 2-4 คร้ังตอเดือน และ
ความถ่ีในการฉีดพนมีความสัมพันธกับการเกิดอาการผิวหนัง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) โดยความถ่ีที่พบวา     
ทําใหเกิดอาการผิวหนังมากที่สุด คือ การใชสารเคมี 2-4 คร้ัง/
เดือน  ปจจัยการใชอุปกรณปองกันการสัมผัสสวนบุคคล 
พบวา การใชและไมใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล  คือ สวม
เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว ถุงมือ  มีความสัมพันธกับการเกิด
อาการทางผิวหนังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   (p<0.05)      
ดังแสดงในตารางที่ 4 
บทสรุปและอภิปรายผล 

โดยทั่วไปในกลุมผูประกอบอาชีพมีความเส่ียงตอ
การเกิดอาการผิวหนัง ซึ่งมักจะเกิดจากการสัมผัสกับสารที่ใช
หรือผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น (Health and Safety Executive, 
2004)  และในการศึกษาคร้ังนี้พิสูจนไดวากลุมเกษตรกรเปน
กลุมอาชีพหนึ่งที่ มี โอกาสเกิดอาการผิวหนังไดจากการ
ประกอบอาชีพ  เน่ืองจากพบวามีอาการผิวหนังเกิดขึ้นรอยละ 
71.5 และรอยละ 70.5 ที่มีอาการผิวหนังมีการสัมผัสกับ
สารเคมี  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาอื่นๆที่พบวาสารเคมีที่ใช
ในการเกษตรเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดอาการผิวหนังได 
(Radosiaw Spiewak,2001)     โดยสารเคมีที่ประกอบอยูใน
สารปราบศัตรูและวัชพืชเปนสาเหตุใหเกิดอาการผิวหนัง
อักเสบจากการสัมผัส ( Contact dermatitis) ไดทั้งในลักษณะ 
การแพ  (Won JH, Ahn SK and Kim S-C,1993) หรือ การ
ระคายเคือง (Lisi P,Carafini and Assaive D,1987)  ซึ่ง
เกษตรกรกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้พบวามีลักษณะ
อาการทางผิวหนังมากกวาหนึ่งลักษณะ โดยลักษณะอาการที่
พบมากสุด คือ อาการคันทางผิวหนัง  รองลงมา คือผ่ืนแดง
ทางผิวหนัง  บริเวณท่ีพบวาเกิดอาการผิวหนังมากท่ีสุด คือ 
บริเวณแขน และมือ ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีการสัมผัสกับสารมาก
ที่สุด  สอดคลองกับการวิจัยของ Keiko Minamoto และคณะ 
(2002) ที่พบวาคนงานในโรงงานไฟเบอร ในประเทศญี่ปุนเกิด

อาการผิวหนัง และปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดอาการผิวหนังในกลุมเกษตรกร ตําบลหนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
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อาการผิวหนังที่บริเวณแขนมากที่สุด เนื่องจากเปนบริเวณท่ีมี
การสัมผัสสารมากที่ สุด  ถึงแมวาในการศึกษาปจจัยที่ มี
ความสัมพันธกับการเกิดอาการผิวหนังในคร้ังนี้  จะพบวา 
ปจจัยทางดานบุคคล   ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอาการ
ผิวหนังในทางสถิติ แตเม่ือพิจารณารอยละของการเกิดอาการ
ผิวหนังในกลุมเกษตรกรตัวอยาง ที่พบวา มีคาสูงในกลุมคนที่
มีอายุระหวาง 31-45 ป ซึ่งเปนกลุมวัยแรงงาน และกลุมที่มี
ระยะเวลาการทําอาชีพเกษตรกรท่ีมากกวา 10 ป และมี
จํานวนคร้ังที่ใชสารมากขึ้น (ความถ่ีในการฉีดพน 2-4 คร้ังตอ
เดือน) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เปนการ
ยืนยันวาการสัมผัสกับสารเคมีมากขึ้น มีโอกาสทําใหเกิด
อาการผิวหนังไดมากขึ้นดังเชนการศึกษาอื่นๆที่ผานมา (Jinky 
Leilanie Del Prado-Lu, 2007)  

การใชและไมใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล พบวา
กลุมเกษตรกรสวนใหญสวมใสเส้ือแขนยาว กางเกงขายาวและ
ถุงมือทุกคร้ังที่มีการฉีดพนสารและพบวา เกษตรกรที่ไมไดสวม
ใสเส้ือแขนยาว  กางเกงขายาวและถุงมือทุกคร้ังในการฉีดพน
สาร จะเกิดอาการผิวหนังมากกวากลุมที่ใสทุกคร้ัง  และพบวา
เกษตรกรที่มีการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลทุกคร้ังที่มีการ
ฉีดพนสาร ยังมีอาการผิวหนังเกิดขึ้นถึง รอยละ 70  สาเหตุที่
เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการสัมผัสกับสารเคมีที่ใชใน
การเกษตร สามารถเกิดขึ้นไดในทุกกิจกรรม เชน ขณะผสม 
ขณะใชงาน และขณะทําการผสมสาร ( รอยละ 76.4, 77.4 
และ 76.4 ตามลําดับ) (Jinky Leilanie Del Prado-Lu,2007) 
และรวมไปถึงพฤติกรรมการเก็บ การลางอุปกรณ และการกิน
หรือรับประทานอาหารระหวางมีการใชสารเคมี ก็เปนสาเหตุ
ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของกลุมเกษตรกรจากการ
สัมผัสสารได (Hurting AK,San Sebastian, Soto A and 
Shing,2003)  และอาจเนื่องมาจากการศึกษาคร้ังนี้ที่ไมได
สอบถามถึงการสวมใสอุปกรณในขณะทํากิจกรรมอื่นๆ ที่อาจ
เปนสาเหตุทําใหเกิดอาการผิวหนังได  จึงทําใหพบอาการ
ผิวหนังในกลุมที่สวมใสอุปกรณขณะฉีดพนสาร และจาก
งานวิจัยที่ผานจะพบวาการสวมใสถุงมือยางเปนสาเหตุใหเกิด
อาการผิวหนัง (EstlanderT and Jolanki R, 1988; Stingeni 
L, Lapomarda Vand Lisi P,1996)  

การศึกษาครั้งนี้เปนการใชแบบสอบถาม ซึ่งอาจเปน
ขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้ เพราะไมมีการยืนยันผลทาง
การแพทย  ผูตอบแบบสอบถามอาจใชความรูสึกของตัวเองใน
การตอบจึงทําใหผลการศึกษาระหวางปจจัยบางปจจัยไมพบ
ความสัมพันธทางสถิติ แตถึงอยางไร ผลที่ไดสามารถสรุปให
เห็นวากลุมอาชีพเกษตรกรเปนกลุมที่มีอาการผิวหนังสูงมาก 
และอาการท่ีเกิดขึ้น อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการสัมผัสกับ
สารเคมีที่นํามาใชในการเกษตร  โดยเฉพาะในกลุมที่มีการ
สัมผัสเปนระยะเวลายาวนานจะมีโอกาสเกิดอาการไดมากขึ้น  
ซึ่งเปนที่ทราบกันวาสารปราบศัตรูพืชเปนสารที่สามารถทํา
อันตรายตอหนวยพันธุกรรมของมนุษยได (Boll S, Fletcher 
k,Boobis AR and Battershill JM,2006) อันจะนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงของเซลลและเกิดเปนมะเร็งไดในอนาคต จึง
เสนอแนะใหมีการใหความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีอยาง
ถูกตองตลอดกระบวนการทําเกษตรกรรม จะเปนวิธีการที่ลด
ความเส่ียงจากสารเคมีตอสุขภาพของกลุมเกษตรกรไดควรมีการ
ปองกันการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร โดยการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล ซึ่งจากการขอมูลการทําวิจัย 
พบวาอาการทางผิวหนังจะเกิดจากการสัมผัสกับสารเคมีมาก
ที่สุดคือบริเวณมือ รองลงมาคือแขน และขา ดังนั้นการสวมถุง
มือชนิดปองกันสารเคมีไดและสวมรองเทาหุมสน  จึงเปนวิธีที่
สามารถปองกันการสัมผัสสารเคมีและควรสวมใสตลอดระยะ
ที่ปฏิบัติงาน  จึงสามารถปองกันหรือลดอาการทางผิวหนังจา
การสัมผัสสารเคมี 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่มีอาการผิวหนัง จําแนกตามการสัมผัสสารเคมี                

เกษตรกร 
การสัมผัส 

รวม 
มีการสัมผัสสารเคมี ไมมีการสัมผัสสารเคมี 

ไมมีอาการ 19 41 60 

มีอาการ 45 18 63 

รวม 64 59 123 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบริเวณท่ีเกิดอาการทางผิวหนังใน 1 ปที่ผานมา (n=63)  
             (ตอบไดมากกวา 1 ตัวเลือก) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะอาการทางผิวหนัง 

 

ลักษณะอาการทางผิวหนงั จํานวน (คน) รอยละ 

ผืนแดงทางผิวหนัง 41 46.6 
สีผิวหนังเปลียนไป 21 23.9 
คันทางผิวหนัง 63 71.6 
ผิวหนังหยาบกราน 17 19.3 
รอยถลอก 13 14.8 
สะเก็ด 13 14.8 
สิว 10 11.4 
ขุย 10 8.1 
ตุมแดงพุพองตามผิวหนัง 14 15.9 
แผลเรือรังตามผิวหนัง 1 0.6 
ผิวหนังเปอย 2 2.3 

 
 
 
 
 

บริเวณท่ีเกิดอาการทางผิวหนัง จํานวน (คน) รอยละ 
บริเวณใบหนา 3 4.8 
บริเวณคอ 3 4.8 
บริเวณลําตัว 9 14.3 

บริเวณมือ 28 44.4 
บริเวณขา 30 47.6 
บริเวณเทา 9 14.3 
บริเวณแขน 43 68.3 
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยแตละดานกับการเกิดอาการผิวหนัง 

ปจจัย ไมมีอาการ มีอาการ p-value จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อายุ (ป)     0.15 
      15-30 5 14.3 6 6.8  
      31-45 5 14.3 33 37.5  
      46-60 15 42.9 32 36.4  
      มากกวา 60 10 28.6 17 19.3  
เพศ     0.56 
     หญิง 14 40.0 46 52.3  
     ชาย 21 60.0 42 47.7  
การสูบบุหรี     0.13 
     สูบ 4 11.4 21 23.9  
     ไมสูบ 29 82.9 62 70.5  
     สูบเปนครังคราว 0 0.0 1 1.1  
     เคยสูบแตเลิกแลว 2 5.7 4 4.6  
การดืมสุรา     0.70 
     ดืม 3 8.57 8 9.09  
     ไมดืม 23 65.71 54 61.36  
     ดืมเปนครังคราว 8 22.86 25 28.41  
     เคยดืมแตเลิกแลว 1 2.86 1 1.14  
ระยะเวลาการทํางาน     0.93 
     นอยกวา 1ป 1 2.9 2 2.3  
     1-5 ป 4 11.4 17 19.3  
     6-10 ป 7 20.0 20 22.7  
     มากกวา 10 ป 23 65.7 49 55.7  
ชนิดการเพาะปลูก     0.13 
     ผักกระเฉด 27 56.3 21 43.8  
     พืชสวน 22 23.2 73 76.8  
     พืชไร 3 5.8 0 0.0  
พืนทีทําการเพาะปลูก     0.88 
     นอยกวา 6 ไร 9 32.1 34 38.6  
     6-10 ไร 5 17.9 19 21.6  
     11-15 ไร 5 17.9 11 12.5  
     มากกวา 15 ไร 9 32.1 24 27.3  
ประเภทของสารเคมี     0.002 
     สารกําจัดแมลง 26 42.6 35 57.4  
     สารกําจัดเชือรา 25 54.1 14 35.9  
     สารกําจัดวัชพืช 26 41.3 37 58.7  
     สารกําจัดโรคพืช 18 12.0 5 3.3  
     สารควบคุมการเจริญเติบโต 27 18.0 33 21.6  
     สารเรงการเจริญเติบโต 28 18.7 29 18.9  
ความถีในการฉีด(ครัง/เดือน)     0.01 
     นอยกวา 1 ครัง 15 26.3 2 9.1  
     1 ครัง 16 28.1 3 13.6  
     2-4 ครัง 27 45.6 17 77.3  
การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล     0.05 
     ใช 19 47.5 25 30.1  
     ไมใช 21 52.5 58 69.9  
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