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สุขอนามัยแรงงานในภาคเกษตรกรรม
 

บทนํา 
 
รูปแบบการเกษตรสมยัใหม   มิไดหมายถงึการทํางานในพืน้ทีโ่ลง แวดลอมดวยสภาพรอบดานเปนธรรมชาติ 
ทีมี่ผลด ีตอรางกายเทานั้น เกษตรกรตองไดรับสมัผสัและแวดลอมไปดวยอันตรายหลากหลายชนดิ 
ทัง้ทางกายภาพ , ทางชวีภาพ และทางสารเคมี 
 
 
เริ่มตัง้แตยุคเริม่สมยัศตวรรษที1่8 นาย รมัซินี, บิดาทางแรงงานดานการแพทย, ไดกลาวไวในหนงัสอืของเขาวา 
สาเหตขุองโรคทางเดนิหายใจในหมูเกษตรกร เกิดจากฝุนละอองชีวภาพ 

 
 
ในสายงานอาชพีในอเมริกา เกษตรกรรมจดัเปนหนึ่งในอนัดับงานทีมี่ความอันตรายสงูสดุ อยางไรก็ตาม,  
การแกไขปญหา ในเรือ่งนี้ยังหางไกลกับความพอเพียง 
อัตราการเสยีชวีิตของเกษตรกรแตละปของอเมรกิาอยูระหวาง 21-49 ตอ เกษตรกร 100,000 คน เทยีบกับ 
อัตราการเสยีชวีิต 8-10 ตอ 100,000 คน ในผูประกอบอาชพีอ่ืนนอกจากภาค เกษตรกรรม 
 
ในอิสราเอล สถติิการเสยีชวีิตจากอุบัตเิหตุ ไดมีการบันทกึไวทกุปโดยกระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร       
ในป2002   มีการเสยีชวีิต 2 รายในภาคเกษตรกรรม   เปรยีบเทียบกับ 29 รายในภาคการกอสราง และ 19 ราย 
ในภาคอุตสาหกรรม 
ในอิสราเอล การพัฒนาดานความปลอดภยั และสขุอนามัย ของแรงงานในภาคเกษตรกรรม 
มีนอยกวาเปรยีบเทียบกับทางภาคอตุสาหกรรม 
 
เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถงึความหลากหลายและความรนุแรงของปญหา-
ตารางตอไปนี้แสดงรายการบางสวนของการเสีย่งภยัทีมี่ตอสขุอนามัย: 
 

ภัยทางกายภาพ ภัยทางชวีภาพและสารเคม ี โรคตางๆ 
ทกัษะงาน: ฝุนละอองชีวภาพ ผวิหนังอักเสบเนื่องจาก: 
  -ปวดหลงั ละอองใยฝาย   -สารเคม ี
  -ยกของหนกั ละอองขาวสาล ี   -พืชไม 
  -เคลือ่นไหวอยูในทาเดิม ยาฆาแมลง/ปราบศตัรพืูช   -แมลง 
เสียงดงั ปุย/สารฆาเชื้อ   -ความรอน   
สภาพอากาศทีรุ่นแรง(เยน็,รอน) กาซพิษ ทางเดนิหายใจ: 
แสงแดด (U.V) เชื้อพยาธ ิ   -หดื 
การสัน่สะเทอืน เชื้อรา   -หลอดลมอักเสบ  
 เชื้อแบคทเีรีย   -โรคบสิซโินซิส 
    -ปอดอักเสบในเกษตรกร 
  ยาฆาแมลง/ปราบศตัรพืูช 
  โรคตดิตอในสตัวสูคน 
  โรคไขขออักเสบ 

 
งานในภาคเกษตรกรรมนัน้ มักจะมีบทบาทสําคัญในการดําเนนิชวีิตของเกษตรกร ไมเหมือนงานในภาคอตุสาหกรรม 
ในการเกษตร, สวนใหญบานและสถานทีท่ํางาน ตัง้อยูในพื้นทีเ่ดียวกัน, ชัว่โมงทํางานกําหนดไดตามความจําเปน 
อันตรายตางๆ ทัง้ตัวเกษตรกรเองและครอบครัว จะไดรบัผลรวมกัน 
ในพื้นทีก่ารเกษตรขนาดเลก็คนงานสวนใหญคอืสมาชกิในครอบครวั ซึ่งมิตองมีการทดสอบความถนดั 
เหมือนทีท่ํากัน  ในภาคอุตสาหกรรม ไมตองมีการจํากัดอายแุละจํานวนวนัลาปวย 
สภาพการงานในการเกษตรสมยัใหม(และในงานอุตสาหกรรม) ไมใชงานอยูกับที ่
การเสีย่งกับภยัอันตรายของเกษตรกรในวนันี้ ตางกับของเกษตรกรในยคุกอนเปนอยางมาก 
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ภัยอนัตรายตอรางกายท่ีเกดิขึน้บอยๆในการทําเกษตรกรรม, 
แยกตามปจจยัเสีย่ง 

การไดรับสัมผัสสารเคมี 
ในงานดานการเกษตร อันตรายตอระบบทางเดินหายใจอาจเกิดไดจากไดรบักาซพิษ, ฝุนละอองอินทรยี, ฝุนละออง 
อนินทรยี และสารชวีภาพ   อาการทีมี่ผลรนุแรงฉบัพลัน - อาจเกิดหลงัจากไดรบักาซพิษในอัตราสงู 
ส วนอาการทีเ่ปนอยางเรือ้รังนั้นเปนผลมาจากการไดรับฝุนละอองอินทรยี   

การไดรับสัมผัสกาซพิษ 
อันตรายตอระบบทางเดนิหายใจ ทีมี่ผลอยางรนุแรงฉบัพลนั เกิดใน"สถานทีป่ดมดิชดิ" เชน ในยุงขาว และหลมุขยะ  
ในยุงขาวเก็บเมล็ดพืชทีป่ดสนิท, เกิดสภาวะขาดออกซิเจน, หรอืสภาวะทีร่ะดบักาซไนโตรเจนออกไซด (NO2)สงู 
ระดบัของ(NO2) ทีว่ัดไดระหวางชองวางสวนเหนือผลผลดิกับหลงัคาของยุง สงูเปน 5เทา 
ของระดบัทีอ่นุญาตในสภาพแวดลอมการทํางาน (ยุงขาวเปนบริเวณทีค่นงานมักจะตองเขาไปสํารวจ) 
การเพิ่มปรมิาณของ(NO2)ในยุงขาวนัน้ไมสามารถคาดเดาได มักจะข้ึนอยูกับปจจยัหลานอยางดวยกัน – 
ยกตวัอยางเชน ปุยทีใ่ช, ปรมิาณความชืน้, ปรมิาณแสงแดด และระดบัความสขุงอมของผลผลติทีเ่ก็บ 
NO2 ที่เปนทําอันตรายตอคนงาน เรียกวา "ไซโล ฟลเลอ" มีผลอยางฉบัพลัน โดยมีอาการดังนี้: 
ระคายเคอืงอยางรนุแรงบรเิวณชองทางเดนิหายใจสวนบน, หายใจลําบาก, หายใจมเีสยีงหวีด๊, แนนหนาอก 
และหมดสตใินรายทีมี่อาการรนุแรง 
ระดบัอันตรายจะสงูข้ึนตามระดบัของกาซพิษ, ทําใหหายใจลําบาก, เกิดในสิง่กอสรางแบบครึง่ปดครึง่เปด 
ใชในการเลีย้งสตัว: 
 ในเลาไกทีป่ด - ชวงฤดหูนาว ปริมาณแอมโมเนียทีว่ัดไดจะสงู, มักสงูเกินกวาระดบัSTEL  

(35 P.P.M=TLV-STEL) 
 ในเลาหม ู- ปรมิาณแอมโมเนียทีว่ัดไดสงูพอกับปริมาณของ CO2 H2S, และ CO เน่ืองจากการถายเทของ 

อากาศไมเพียงพอ และผลของการใชเครือ่งทําความรอน 
 บรเิวณรอบหลุมถายของเสียหลักในฟารมขนาดใหญ - มีอันตรายแฝงอยูกับ การผสมผสานระหวาง 

หลายธาตอุงคประกอบจากการสลายตวัของสิ่งปฎิกูล เชน H2S, กาซมเีทน, CO2 และ CO 

การไดรับสัมผัสฝุนละอองอนนิทรีย 
ฝุนละอองอนินทรยี เกิดข้ึนไดจากขบวนการทํางาน บนผวิหนาดนิดวยเครือ่งจักรกล - ไถ, คราด, พรวน เปนตน 
การไดรับสมัผสัฝุนละอองโดยตรงจากพืน้ดิน ทําใหเกิดอนตรายเรือ้รังตอระบบทางเดนิหายใจ 
ฝุนละอองดังกลาวมสีวนประกอบของแรควอรตซ (หนิเข้ียวหนุมาน)   อีกรูปแบบหนึง่ ของสารประกอบอสิระ 
ซิลกิอนไดออกไซด 
คาความหนาแนนของฝุนละออง ข้ึนอยูกับประเภทของการปฏิบัติงาน และระดบัคาความชืน้ของพื้นผิวดนิ 
มีรายงานการบนัทกึ ของระดับคาความเขนขนของฝุนละอองถงึ 100 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ในบรเิวณที่ทําการพรวนดนิ ระดบัคาความเขนขนต่ําลง รอบผูขับเครื่องยนต (10-20 มิลลกิรัมตอลูกบาศกเมตร) 
และขณะทีห่องเครือ่งของผูขับปด - ระดบัคาความเขนขนของฝุนละอองรอบบริเวณทีผู่ขับหายใจลดต่ําลงอีก 

การไดรับสัมผัสฝุนละอองอนิทรีย 
ในหลายสวนของงานเกษตรกรรมมคีวามเสีย่งจากการไดรับสมัผสัฝุนละอองอินทรยี; การทําฟารมเลี้ยงสตัว 
(ในเลาไก, คอกวัว เปนตน), การเก็บเก่ียวผลผลติหลายชนดิ (ฝาย, ขาวสาลี, เปนตน) 
และการเกบ็รักษาธัญพืชและเมล็ดพืช (ขาวสาลี, ขาวโพด, รําขาว เปนตน) 
ฝุนละอองทีจ่ํากัดอยูในประเภทฝุนละอองอินทรยี มีสวนประกอบเหลานี้รวมตัวอยูดวย เชือ้รา, เชือ้แบคทเีรีย, 
สิง่ขับถายของสตัว, ยาฆาแมลงทีห่ลงเหลอื เปนตน 
เกษตรกรท ีไดรับสมัผสัฝุนละอองอินทรยีเขาไป จะทําใหเกิดอาการหลายอยางกับระบบทางเดินหายใจเชน; 
หอบเหนื่อย, หลอดลมอักเสบ, โรคOTDS และ โรคบสิซโินซสิ (โรคปอดอกัเสบจากฝุนฝาย) โรคหอบหดื และ 
โรคหลอดลมอกัเสบ มิไดเปนโรคทีเ่กิดเฉพาะกับเกษตรกร, โรคปอดอกัเสบในเกษตรกร, โรคบสิซิโนซสิ และ 
โรคOTDS เปนโรคทีเ่กิดในเกษตรกร ทีไ่ดรบัสมัผสัฝุนละอองอินทรยี 
 โรคOTDS (Organic Dust Toxic Syndrome) - เปนโรคทีมี่อาการเหมอืนผูปวยเปนไขหวัด, 

มีอาการเกิดข้ึนประมาณ สองสามชัว่โมง หลงัจากไดรับฝุนละอองอินทรยีเปนจํานวนมาก 
คนงานจะรูสึกสัน่กระตกุ, ปวดศรษีะ, ไอ, หายใจลําบาก และมีไขสงู 
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อาการดงักลาวจะหายไปภายในสองสามวนั อาการเรือ้รังของโรคODTS อาจเกิดข้ึน – ในกรณีที ่ไดรับ 
ฝุนละอองอินทรีย  จํานวนนอย เปนเวลานานติดตอกัน 
โรคน้ีเปนกันมากในหมูคนงานทีไ่ดรับฝุนละอองเมล็ดพืชในยุงขาว และในเกษตรกรทีเ่ลี้ยงสตัว 
ในสถานทีป่ดมิดชดิ ในบรเิวณเลาไก ระดบัของฝุนละอองอินทรยีที่วดัได อยูทีป่ระมาณระหวาง 1-14 
มิลลกิรัมตอลูกบาศกเมตร,  และสงูถงึ 28 มิลลกิรัมตอลกูบาศกเมตร ในขณะไลจบั 

 โรคบสิซโินซิส – เปนโรคทีเ่กิดข้ึนโดยมาก  จากการทีเ่ราหายใจเอาฝุนฝายดบิ (เสนใยฝายดบิ 
คือทีย่ังไมไดผานกรรมวธีิ) อาการของโรคนีมี้ แนนหนาอกมากนอยเปนระยะ 
และเปนอันตรายตอการทํางานของปอด 

 
 
แบคทเีรยี และเชือ้รา (เหด็) - เมลด็พืชและเมลด็ธัญพืช ทีเ่ก็บรักษาอยางเหมาะสมในยุงขาว 
มักจะเปนแหลงขยายพันธ ของแบคทเีรียและเชื้อรา 
เชื้อราเปนตวัผลิตสารพษิรายแรงหลายชนดิออกมาในระหวางขบวนการของการเจรญิเติบโต – 
หนึ่งในจําพวกสารพษิขนาดเล็กๆเหลานั้นไดแก "แอปเปลทอกซิน" ซึ่งเปนตัวการทีก่อใหเกิดโรค มะเรง็ตับในคน 
วิธีการปองกันทีถู่กตอง เพ่ือหลกีเลี่ยงการสมัผสักับสารพ ิษดังกลาว คือปองกันโอกาสการเติบโต อยางรวดเรว็ 
ของสภาวะแวดลอมทางชวีภาพภายในยุงขาวดวยการใชเครือ่งควบคมุสภาวะภายใน 
 

การไดรับสัมผัสยาฆาแมลง/ปราบศัตรพูืช 
ปริมาณการใชยาฆาแมลงในการเกษตรไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเรว็ ตั้งแตเรื่มตนป1940เปนตนมา 
หลงัจากทีส่ารเคมทีี่มีชือ่วา D.D.T (ดดีีท)ี ไดเริ่มเปนทีรู่จักในทองตลาด 
ยาฆาแมลงทําใหเกิดปญหาสขุภาพตอตัวผูใช, รวมถงึผูขับเครอืงบินพนยา, เกษตรกรผูเก็บเก่ียวผลผลติ 
และบคุคลทัว่ไป 
การไดรับสมัผสัสารเคม ีเกิดไดโดยการกลนืกินเขาไป, การสมัผสั (ทางผวิหนัง) และการหายใจ 
 การกลืนกนิ - อาจเกิดในขณะทีส่บูบุหรี,่ รับประทานอาหารขณะมือสกปรกหลงัการใชยาฆาแมลง, 

รับประทาน ผลไมทีไ่ดรับการฉดีพน หรอืกลืนสารนัน้เขาไปโดยไมรูเทาทนั ยกตวัอยางเชน: 
ทําความสะอาดหัวฉดีเครือ่งดวย การเปาลมใสทางปาก 

 การสัมผัสผิวหนัง – บอยคร ั้งเกิดขณะปฏิบัติงานกับยาฆาแมลง การไดสมัผสักับตวยาเกิดไดในระหวางที ่
เตรยีมสวนผสม - เท, ผสม เปนตน และขณะฉดีพนยา ผลการออกฤทธิข์องตัวยาบนผวิ - "ผวิสวนทีไ่มมีการ 
ปองกัน" - ข้ึนอยูกับปจจยัหลายอยาง: 
 ระดบัความแรงของยา 
 อัตราความเรว็ทีผ่ิวดดูซบั 
 ขนาดของบรเิวณทีย่าออกฤทธิ์บนผวิ   
 ชวงระยะเวลาทีต่ัวยาสมัผสักับผวิ 
 ปริมาณยาทีส่มัผสักับผวิ 
 สวนของรางกายทีส่มัผสักับผวิ (ยกตวัอยางเชน: ยาจะถกูดูดซึมรอบบรเิวณลูกอัณฑะ 

ไดอยางรวดเรว็,  เทยีบ ไดกับการไดรับยาทางการฉดีเขากระแสเลอืดโดยตรง) 
 การหายใจ - เกิดจากหายใจเอาละออง (หยดละอองของเหลว), ไอ และ อนุภาคฝุน ของยาฆาแมลง เขาไป 

การไดรับยาโดยทางหายใจ เกิดข้ันไดในแตละข้ันตอนของการปฏบัิติงานเหมอืนกันกับทางอื่น: ระหวางเตรยีม 
ยา, ขณะฉดีพน และขณะเขาสูบริเวณทีฉ่ีด 

ระดบัคาความเปนพิษของยาฆาแมลงนัน้ มีทัง้ชนดิร ุนแรงฉบัพลัน (อันตรายจากไดรับยาปรมิาณมากๆในครั้ง เดียว), 
และชนดิเรื้อรัง (การสมัผสัสารเคมีชาๆ เปนเวลานานๆ) 
 
 
การหลกีเล่ียงการรบัสัมผัสกบัยาฆาแมลง/ปราบศตัรูพชืทําไดตามหลกัปฎิบัติสําคัญดงัตอไปน้ี: 
 เลือกใชแนวทางการทํางาน ทีล่ดความจําเปนในการใชยาฆาแมลง/ปราบศตัรูพืช, เชน: การเตรยีมดนิ  

สําหรบัเพาะปลูกดวยการไถ พรวน แทนการใชสารเคม ี("ยากําจัดวชัพืช"), การเลื่อกใชสตัว 
ทีจ่ับสตัวอ่ืนเปนอาหาร (แมลง), (สงครามชวีวิทยา), กับดกั(ฟโลโมน), วตัถปุองกัน(ตาขาย), 
ทําหมนัศตัรพืูชเพศผู เปนตน 

 เลือกใชสารเคมีชนดิใหม ทีเ่ปนพิษตอคนนอยลง 
 ใชเครืองมือปองกันตัว ประกอบดวย ชดุคลมุ, ถุงมอื, หนากาก หรอืหนากากปองกันสารเคมเีม่ือจําเปน 
 ออกประกาศขอบังคับข้ันตอนการทํางาน สําหรบัคนงานฉดีพนยา 
 ปฏบัิติตามคําแนะนําวธีิการใช ทีเ่ขียนไวบนฉลากยาอยางเครงครดั 
 ดําเนินการตรวจรางกายทัว่ไปอยางสม่ําเสมอ เพ่ือติดตามประเมินผลการตรวจสขุภาพของคนงาน 
 บังคับใหปฏบัิติตามระเบียบและขอบังคับ ในเรื่องของยาฆาแมลง/ปราบศตัรพืูช รวมถงึในฟารมขนาดเล็ก 

 



 5 

การไดรับสัมผัสปุยและสารฆาเชื้อ 
ปุยเปนสวนผสมของสารไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โปรแตสเซีย่ม และแรธาต ุอ่ืนๆ ใชเพ่ือบํารุงดนิ 
ในปุยบางชนดิมีการเตมิสารฆาแมลง/ปราบศตัรพืูชลงไป เ พ่ือเปนตัวฆาเชื้อในดนิอีกดวย 
สารเคมทีี่ขายกันตามทองตลาดมลีักษณะทัง้เม็ดเลก็ๆ และของเหลว การเตรียมและใชงาน อาจเปนอันตราย 
ตอต ัวเกษตรกรเอง และผูทีไ่ดรับสมัผสั 
 แอมโมเนีย - เป ็นปุยชนดิทีนิ่ยมใชกันอยางแพรหลาย สารละลายแอมโมเนียทีใ่ชในการผลติปุยมีคา ความ 

เขมขนอยูระหวาง 20-30% การรบัสมัผสัแอมโมเนีย ทีถ่กูบรรจอุยูในรูปของเหลว เกิดไดทัง้ขณะเติมลง 
และขณะปฏบัิติงานบนดนิ สารละลายแอมโมเนียมีฤทธิกั์ดกรอน และเปนอันตรายหากใชอยางไมระวงั: 
การแตะ สมัผสัสารละลายตรงบริเวณเนื้อเยื่อ จะทําใหระคายเคืองอยางแรง หากเขาตาอาจทําใหตาบอดได; 
หากมีการ สดูดมเอาละอองแอมโมเนีย ทีร่ะเหยออกมาจากสารละลาย จะทําอันตราย ตอระบบทางเดนิหายใจ 
สวนบน 
แอมโมเนียในรปูของปุยเปนทีนิ่ยมใชกันอยางแพรหลายในการเกษตรยคุปจจบัุน 
ทําใหเปนมลพิษกับน้ําทีอ่ยูใน ชั้นใตดนิ ซึ่งจะเปรอะเปอนไปดวยไนเตรท และเปนอันตรายตอสิ่งมชีีวิต 
เพราะจะเปนตัวการสรางสารประกอบ อินทรยีไนโตรเจน (สารกอมะเร็ง) ปนลงไปในน้ําดืม่ ในปจจบัุน 
มีการเพิ่มแนวทางปฏบัิต ิเพ่ือลดปรมิาณการใชปุย สตูรแอมโมเนีย และประเมินผลปองกัน การแทรกซมึ 
ของสารประกอบไนโตรเจนลงสูนํ้าทีอ่ยูในชัน้ใตดิน 

 กาซเมทลิโบรไมด - เปนกาซทีไ่มมีสแีละกลิ่นทีอุ่ณหภมิูปกติ ซึง่ถูกนํามาใช เปนตัวฆาเชือ้โรค 
ทีมี่ประสทิธิภาพ ในดนิ ขณะเดียวกันใชไดกับการกําจดัเชื้อพยาธ,ิ เชื้อรา, เชื้อไวรัส, แบคทเีรีย และวชัพืช 
แมกระทัง่ 10กวาป หลงัจากที ่มีการเริม่ใชกาซเมทลิโบรไมด ไมพบการดือ้ยาในแมลง 
หรอืสารทีก่อใหเกิดโรคอ่ืน 
กาซเมทลิโบรไมดมีคุณสมบตัิพิเศษ ในการแทรกซมึไดเปนอยางดใีนดนิ และมปีระสทิธิภาพกวาง 
วิธีฆาเชื้อในดนิด วยกาซเมทลิโบรไมด มักทําโดยการสบูบรรจุกาซลงทอนําสง และพนลงในดิน 
ทีป่กคลุมหนาไวดวยผนืผาพลาสตกิ, และเปดออกจากหนาดิน 2-3วนัหลงัปฏบัิติการฆาเชือ้ 
กาซชนดิน้ีไมมีการทิง้รองรอยสารพิษตกคางใน ดนิ หรอืในผลติผลทางการเกษตร  
กาซเมทลิโบรไมด ไดถูกนํามาใช พ่ือฆาเชื้อในดินมาเปนเวลานานหลายป; แตไดถูกหามนํามาใชอีกเนื่องจาก 
เปนตัวทําลายชัน้บรรยากาศ อิสราเอลไดลงนามในสนธสิญัญาระหวางประเทศ, ใหรับผดิชอบทีจ่ะหามไมใหมี 
การใชสารนีใ้นการเกษตรเปนอันขาด ภายในป2005 ตามความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานการฆาเช ื้อในดิน, 
ตองใชสารอ่ืนๆรวมถงึ 4-6 ชนดิ เพ่ือสามารถใชเปนยาฆาเชื้อแทนกาซเมทลิโบรไมดได การรวมตวักันของ 
กาซเมทลิโบรไมดในปริมาณมาก, สามารถเกิดไดอยางรวดเร็วโดยปราศจากการสงัเกตุ 
ดังนั้นกาซเมทลิโบรไมด ทีจ่ําหนายในทองตลาด ของอิสราเอล จึงมีสวนผสมของโคลโรฟครนิ 2% 
เพ่ือใหมีกลิ่นฉนุ  

 สัมผัสทางการหายใจอยางเฉียบพลัน – อาการอันตรายขั้นพ้ืนฐานกาซของเมทิลโบรไมดคือ ปวดศรีษะ, 
คลืน่ใส, อาเจียน, ชกักระตกุของกลามเนื้อ, มองเห็นไมชัด, ทําอันตรายตอปอด และเสยีชวีิตในรายทีไ่ดรบัใน 
ปริมาณสงู 

 การสัมผัสทางการหายใจอยางเรือ้รงั - มีอาการปวดศรีษะ, สายตาพรามวั 
และทําอันตรายตอระบบประสาท สวนกลาง 

 การสัมผัสทางกาย - กาซสามารถสัง่สมอยูตามรอยพบัของเสื้อผา, รองเทา หรอืถุงมือ และทําใหผิวระคาย 
เคืองอยางแรง การตอบสนองตอการสมัผสักับกาซเมทลิโบรไมดบางครัง้อาจไมมีอาการทนัท ีและอาจปรากฎ 
ชดัข้ึน2 ชั่วโมง หรอื 2วันตอมาหลงัจากไดสมัผสั 

 ฟอรมัลดีไฮด - ใชเปนตัวฆาเชือ้ในฟารมไก และในโรงฟกไข เพ่ือฆาเชื้อไข, และในขบวนการ 
อบและฟกตวัใน บอปลา และเรือนเพาะชํา ฟอรมัลดไีฮดเปนสารตองสงสยัทําใหเกิดมะเร็ง, 
ทําใหมีอาการระคายเค ืองอยางรุนแรงของเนือ้เยื่อ และเปนอันตรายต อระบบทางเดนิหายใจ 
ขบวนการฆาเชือ้ดวยฟอรมัลดไีฮด ตองปฏบัิติในสถานที ่ปด มิดชดิ ภายหลังการฆาเชื้อ – และกอนที่คนงาน 
จะเขาไนสูสถานทีด่ังกลาว – จําเปนทีจ่ะตองทําการระบาย อากาศใหเปนอยางดตีอสถานที ่
และตองใหแนใจวา ไมมีรองรอยของฟอรมัลดไีฮดเหลืออยู  เน่ืองจากความเปนพิษอยางรายแรง, 
สารสบัเปลี่ยนทีมี่ฤทธิน์อยกวาไดถกูคิดคนขน เพ่ือหามมิใหมีการใชฟอรมัลดีไฮดตอไป, แต 
ยังไมเปนผลสําเร็จ 

 ยาฆาเชื้ออืน่ๆ - คลอรนี, ไอโอดีน, สารประกอบคารซอล และสารปลอยฟอรมัลดไีฮด 
สารเหลานี้ไดถกูนํามาใช ในฟารมและเปนอันตรายตอส ุขภาพ 
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โรคติดตอในสัตวสูคน 
 
โรคตดิตอในสตัวสูคน เปนโรคตดิตอที่ถายทอดจากสตัวไปยังคน มีจํานวนมากกวา200โรค ทีพ่บไดในปจจบัุน 
และมจีํานวนเพืม่ข้ึนทกุป โรคติดตอในสตัวสูคน เกิดจากเชือ้แบคทเีรีย; ไวรสั; หมดั ไร เห็บ; เชือ้พยาธิ และเชือ้รา 
โรคตดิตอในสตัวสูคนบางโรคถายทอดจากสตัวโดยตรง และอ่ื นๆจากสภาวะแวดลอมที่ปนเปอนสกปรก 
 
 
ตารางดงัตอไปน้ีแสดงรายชื่อหลักของโรคตดิตอในสัตวสูคนในการเกษตร 
และแหลงสําคญัในการแพรของโรค: 

 
แหลงแพร เช้ือ โรคตดิตอในสัตวสูคน 

โค โรคกลวัน้ํา; โรคเลปโตไปโรซสี; โรคแอนแทร็คซ 
โคนม โรคหดู; โรคควิฟเวอร; โรคตดิเชื้อสเตปไฟโลคอคคสู; โรคปากอักเสบพุพอง; โรคกลาก 
สัตวปก โรคฮิสโตพลาสโมซสิ; โรคออรนิโตซสิ 
แกะและแพะ โรคครปิโตสปอริดโิอซิส; โรคบรเูซลโลซสิ; โรคตดิเชือ้อีโคไล; วณัโรค 
อืน่ๆ โรคบลาสโตไมโคซสิ; โรคไวรสัแอนโทรพอดบอรเน; โรคเอนเซฟาลไิดตสี; 

โรคสปอทฟเวอร; โรคทอกโซพลาสโมซสิ รอกก้ีเมาทเทน; โรคบาดทะยกั 
 
 
โรคตดิตอในสตัวสูคนทีพ่บบอยทีส่ดุในอิสราเอล คือโรคมอลตาฟเวอร (โรคบรเูซลโลซสิ) 
โรคน้ีถายทอดไดโดยการสมัผสัโดยตรงกบัสตัวทีต่ดิเชื้อ หรอืโดยการดืม่นมทีไ่มผานการพาสเจอรไรซ 
การแพรกระจายของเชื้อแบคทเีรีย บรเูซลลา เมลิเทนซสิ ในอิสราเอล และประเทศทางตะวันออกกลางนั้น 
เกิดข้ึนเฉพาะถิน่ และทําอันตรายในแกะและแพะเปนสวนใหญ โรคบรเูซลโลซสิพบบอย ในหมูบานประชากร 
ทีท่ําการเลีย้งแพะ (หมูบานอาหรบั) เชื้อแบคทเีรียน้ันเปนอันตรายตอฝงูวัวควายดวย   ในป1994 มีการระบาด 
ของโรคตามคบุิทซทางตอนใตของอิสราเอล ไดมีการทําลายประชากรววั และปดฟารมโคนม เกษตรกร 14 ราย 
ไดรบัการตดิตอ 
 
โรคปรากฎตวัทัง้อยางรนุแรงและเร ื้อรงั ในกรณีรนุแรง, โรคบรเูซลโลซสิมิไดแสดงอาการพเิศษอยางอ่ืน 
อาการมกัมักคลายกับผูที่ปวยเปนไขหวัด, มีไข, ออนเพลีย, เหงื่อออก, ปวดตามขอและกลามเนื้อ 
แตโรคน้ีจะปรากฎอาการแทรกซอนของ ขอตออักเสบ, อันตรายตอระบบยอยอาหาร แมกระทัง่เยื่อหุมสมองอักเสบ 
 
ระดบัความตานทานของรางกายคนเรา ทีจ่ะทําใหเปนโรคตดิตอในสตัวสูคนหรอืไมน้ันข้ึนอยูกับปจจยัหลายอยาง: 
ความสมบรูณของแตละบุคคล, การไดรับและมิไดรบัการฉดีวคัซนีในอดีต, ระดบัอุณหภูมิทีร่ายแรง (รอน/เย็น), 
ความออนเพลีย, แรงกดดนัในการทํางาน, การตัง้ครรภ, อายุ เปนตน 
ชองทางในการติดตอของโรคนั้นหลากหลาย: ถกูกัดหรือขวนจากสตัว; หายใจเอาละอองของเหลว ทีขั่บออกมา 
จากสตัวที่ตดิเชือ้; รับประทานหรอืดื่ม อาหารหรอืนํ้าทีต่ิดเชือ้ เปนตน การติดตอของโรคในสตัวสูคน อาจเกิดข้ึนได 
โดยผลจากการถกูตําดวยเขม็ติดเชือ้ ความรูเรื่องชองทางแพรกระจายของโรค เปนข้ันตอนแรก 
ทีจ่ะนําไปสูการปองกัน การติดตอ- หามาตรการปองกันการสัมผสักับตนเหตุของโรค 
 
 
ขั้นตอนการปองกนัการรบัติดตอโดยโรคตดิตอในสัตวสูคน: 
 ปองกนัการเกดิของโรคในสัตว 

 ใหการรกัษาพยาบาล: ปองกันการตดิโรคในส ัตว เปนข้ันแรก ในการลดความเสีย่ง 
ของการตดิเชื้อโรคตดิตอในสตัวสู โรคบางชนิดมวีัคซนีปองกัน, ดงันั้น สัตวสามารถไดรับการฉดี ปองกัน 
หลงัการฉดีวัคซีน, สตัวยงัสามารถเปน"พาหะ"ตดิตอสูคน และเปนสาเหตขุองโรคไดอีกดวย 
ดังนั้นจงึมีความสําคญัเปนอยางมากที ่สตัว จะตองไดรบัการตรวจ  เปนประจําโดยสตัวแพทย 
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 ปจจัยแวดลอมทีถู่กสุขลักษณะ: รกัษาสภาวะแวดลอมใหถกูสุขลักษณะ 
จะชวยปองกันการแพรโรคไปยัง สตัวได – ปองกันการปนเปอนในน้ําดืม่ทีใ่ชเลี้ยงสตัว 
จากของเสียขับออกจากสัตวทีมี่โรค, เก็บรักษาสถานที ่เลี้ยงสตัวใหสะอาด และไมแออัดจนเกินไป 

 ปองกนัการตดิตอในคนงาน 
 การวางระเบยีบการทํางานทีเ่หมาะสม: 

 หลกีเลี่ยงรอยตดัและอาการบาดเจ็บ ขณะปฏบัิติงานกับสตัว 
บาดแผลและรอยตดัเปนชองทางแพรของ โรคโดยตรงจากสตัว 

 เพ่ือปองกันการทิม่แทง ขณะเก็บตัวอยางเลือดสตัว, 
แนะนําใหใชหลอดสญูญากาศแทนกระบอกฉดี 

 อปุกรณปองกนัสวนตัว: 
 ขณะปฏบัิติงานกับสตัว, โดยเฉพาะอยางยิง่ระหวางการทําคลอด, 
การตรวจสตัวและการรกัษาสัตวปวย- จําเปนทีจ่ะตองใสอุปกรณปองกันสวนตัวทกุชนดิ รวมถงึ 
ถงุมือ และผากันเปอนกันน้ํา 

 หากมีโอกาศเสีย่งกระเดน็ใสของของเสีย หรอื รก (ขณะทําคลอด) ทีถู่กขับออกมาจากสตัว - 
ใสหนากาก ปองกัน 

 ขอสําคญั ตองเก็บรักษาอุปกรณปองกันสวนตวัใหสะอาด และอยูในสภาพดเีสมอ 
 สุขอนามยัสวนบุคคลทีถู่กตอง: 

 หากมีแผล หรอืรอยตดั เกิดข้ึน - ตองทําความสะอาดฆาเชือ้และพนัปดแผลทนัที, 
เพ่ือเปนการปองกัน การแทรกซึมขององคประกอบชีววทิยา ทางรอยแผล เขาสูระบบภายใน 

 หลงัการใหการดูแลรกัษาสัตว, จําเปนตองลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหารหรอืสูบบุหรี ่
 
ปญหาหลกัของโรคตดิตอในสตัวสูคน คอืขาดการตดิตามผล และรายงาน 
การขาดการบนัทกึเก่ียวกับโรคติดตอในสตัวสูคนนัน้ เน่ืองมาจากเหตทุี่วาอาการบางอยางของโรคไมรุนแรง, 
และเกษตรกรมกัจะถอืวาเปนการยุงยากทีจ่ะไปปรกึษาแพทย ยิ่งไปกวานั้น, 
อาการบางอยางมิไดเปนอาการเฉพาะของโรค, และมไิดรบัการวนิิจฉยั จากแพทย วาเปนอาการ 
ของโรคตดิตอในสตัวสูคน 
 
 

โรคผิวหนัง 
 
 
โรคผวิหนังมีอยูหลายชนดิทีเ่ปนกันมากในหมูเกษตรกร โรคทีมี่การแพรระบาดมากทีสุ่ดคอืโรคผวิหนงัอักเสบ - 
จากการสมัผสั หรอืโดยการแพ โรคผวิหนังอักเสบเกิดไดจากหลายสาเหต:ุ 
 สัมผัสกบัพชืหลากชนิด  
 สัมผัสกบัสารเคม ี– ปุย (แอมโมเนีย), สารฆาเชื้อ, ผลติภณัฑปโตรเคมี, สารละลายอนิทรยี 
 สัมผัสกบัแสงแดด - รงัสดีวงอาทติยเปนอันตรายตอผวิหนัง,ไหม, ทําใหผวิแกข้ึนอยางรวดเรว็ 

แมกระทัง่มะเร็ง 
มะเรง็ผิวหนงั (ทีไ่มใชเน้ืองอก) เปนมะเร็งทีพ่บมากทีส่ดุ (ครึง่หนึ่งของมะเรง็ทัง้หมด)  

 
วธิีหลีกเล่ียงแสงแดด 
 ปกคลมุรางกายใหมากทีสุ่ด ดวยการใสเสือ้แขนยาว และกางเกงขายาว, สวมหมวกกวาง, 
สวมเสือ้มีปกหรือ ผาคลมุทายทอย, รองเทาและถงุเทา และสวมแวนกันแดด ทีป่กปองแสง U.V 

 ทาครมีกันแดด (รวมกับเสื้อผาแขนยาว ไมใชแทนกนั) 
 ทําทีกํ่าบังแสงแดดในบรเิวณทํางาน 
 แบงชวงเวลาทํางาน เพ่ือในขณะท ี่มีแดดจดั(11:00-13:00) คนงานจะไดไมตองอยูกลางแจง 
 พักงานในทีร่ม และเยน็สบาย 
 ตรวจสขุภาพและตดิตามผล เพ่ือหารองรอยอันตรายขัน้ตนจากแสงแดด และอาการกอมะเร็ง 
 ใหการอบรมคนงานเกี่ยวกับเรื่องอันตรายของแสงแดด  
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เน่ืองจากเปนเรื่องที่สําคญั, กฏหมายไดกลาวถงึเรื่อง การปริมาณการสมัผสัแสงแดดไว: 
ในกฎขอบงัคับเรือ่งความปลอดภนัในสถานทีท่ํางาน (อปุกรณปองกนัสวนตัว) 1997 มีบทอางอิง 
โดยเฉพาะ ถงึเรื่องของการสมัผสักับแสงแดด ในบทที1่0 ซึ่งเจาะจงถงึหนาทีข่องนายจาง: 
"การไดรบัสัมผัสรงัสีแสงแดด 
(ก) คนงานทีไ่ดรับสมัผสัก ับแดด ตองสวมใสเสือ้ผาปกปดรางกายและสวมหมวก เพ่ือปองกันอันตรายทีเ่กิดจาก 

แสงอาทติย, และตองใสแวนตากันแดดทีป่องกันรังสUี.V 
(ข) โดยปราศจากลดระดบัความสาํคัญ ของขอยอย (ก) นายจางจะไมทําการจางคนงานปฏบัิตงิานกลางแสงแดด 

ยกเวนแตจะไดรับการปองกัน ทีก่ล าวไวในขอยอย (ก) 
 
 

การไดรับเสียงดัง 
 
 
อุปกรณเครอืงยนตกลไกที่เกษตรกรใชงานในฟารม, ทําเสยีงดงัเกินขนาดซึ่งสงผลตอการไดยิน 
แมกระทัง่เสียงรองของสตัว มักสรางสภาวะแวดลอมทางเสยีง ซึ่งรบกวนการไดยิน ดงันั้นฟารมเกษตรทีนั่บวาเปนที ่
"ดแีละเงียบ"น้ัน, ยงัหางไกลจากความเปนจริงมาก 
อันตรายตอการไดยนิ เกิดเปนผลมาจากปจจัย 2 อยาง: ระดบัความดงัของเสยีง และระยะเวลาในการไดรับ 
ในกรณีทีร่ะดบัความดงัของเสียงมาก (เกิน 85 dB(A) ) และระยะเวลาในการไดรับนานขึ้น, 
อันตรายทีจ่ะไดรบัก็จะมมีากขึ้น ยกตวัอยางเชน: การตดัหญาดวยเครือ่งตดัหญาทีใ่ชเชื้อเพลิง ทําใหคนงาน 
ไดรบัระดบัเสียงดังเกินขนาด, เกิน85 dB(A); การขับรถแทรกเตอรทําใหคนขับไดรบัเสียงดงัในระดบั 85-90 dB(A), 
ทํางานกบัสตัวทีส่งเสยีงดงัในพื้นทีป่ดมิดชดิ – ในเลาไก เลาหม ูเปนตน – คนงานจะไดรับระดบัเสยีงดงัถึง 100 
dB(A) 
ผลการสํารวจพบวาความทรดุโทรมในความสามารถการไดยนิในหมูเกษตรกรนั้น มีการแพรกระจาย 
มากกวาในผูทํางานในสาขาอื่น    70%ของเกษตรกรในอเมรกิา ทีผ่านการทดสอบความผดิปกติของการไดยนิ 
พบวา มีความเสือ่มโทรมในความสามารถในการไดยิน 
30%ในจํานวนนั้นพบวาไดรับความทรมานจากสูญเสยีความสามารถในการไดยนิ และตองใชอุปกรณเครื่องชวยฟง 
ขอมูลอีกอยางหนึ่งทีน่าเปนหวงอยู ไดถูกตีพิมพข้ึนในอเมรกิา ภายหลงัการสํารวจขอมูลในหมูนักศึกษา พบวา 
การสญูหายความสามารถในการไดยินในหมูเกษตรกร เริม่ตัง้แตเม่ืออายุยังนอย ประมาณ 50% ของนักเรียน 
ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ทีเ่ติบโตในฟารม พบวามภีาวะทรดุโทรม ของความสามารถในการไดยิน ต่ําลงถงึ 10 
dB(A), เปรยีบเทยีบกับเด็กทีมิ่ไดเติบโตในฟารม (25%ทมีีภาวะทรดุโทรมของความสามารถในการไดยิน) 
ตามขอมูลทีไ่ดตีพิมพโดยกระทรวงแรงงานของอเมริกา – หนึ่งในสามของเกษตรกร ไดรบัเสียงดงัเกินขนาด 
(มากกวา 90 dB(A)) – แมขณะปฏบัิติงานในทีมี่เสียงดงั 9-25% เทานั้นทีใ่ชอุปกรณปองกัน 
 
 
วธิีการลดระดบัของเสยีงดัง: 
 จัดซือ้เครือ่งมือ และเครือ่งยนตทีมี่การปรบัปรุง เพ่ือลดระดบัเสียงใหนอยลง 
 ปรับปรงุเก่ียวกับเสียง ในเครือ่งมือทีมี่อยูแลวใหมีระดบันอยลง 
 ดูแลรกัษาเครื่องมือ/เครือ่งยนตอยางสม่ําเสมอ (ชวยลดระดบัเสียงดงัไดในบางกรณี) 
 จํากัดเวลาทีใ่ชในบรเิวณเสียงดัง 
 เคลื่อนยายเครือ่งมือที่มีเสียงดัง ออกนอกบริเวณทํางาน 
 ปฎบัิติงานทีมี่เสยีงดงั ขณะที่จํานวนคนงานรอบขางมีจํากัด 
 สวมใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสม 
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การไดรับบาดเจ็บเรื้อรังตอระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก 
 
 
ปญหาเรือ้รงักบัระบบกลามเนื้อและโครงกระดกู (musculoskeletal) มีแพรหลายในหมู เกษตรกร 
การคํานวณจาํนวณวันทีป่วยอยู ในโรงพยาบาล ของเกษตรกรในอเมรกิาพบวา มีมากกวาในสายงานอาชพีอ่ืน; 
 
 
โรคไขขออกัเสบทีเ่ปนกนั, ตามทีมี่การสํารวจ, สงูเปนสองเทาในหมูเกษตรกร เปรยีบเทยีบกับ ในอาชพีงาน 
สาขาอืน่ ผลการสํารวจในสวเีดน และฝรัง่เศษพบวา สาเหตใุหญของอาการปวดหลงัสวนลาง เกิดจาก 
การยกของหนกั, เคลือ่นไหวในทาซำๆขณะยก และไดรับการสัน่สะเทอืน ขณะปฎบัิติงานกับรถแทรกเตอร 
 
 
วธิีลดความอนัตราย: 
 หลกีเลี่ยงการยกของหนัก ที่สําคญัตองใชอุปกรณชวย และเครือ่งมือยก 
 แบงของทีจ่ะตองยกเปนสวนๆ, หรอืใชผูชวยยกหลายคน 
 ขณะใชรถแทรกเตอร – ใชกระจก และเกาอ้ีหมนุเปนตัวชวย เพ ื่อปองกันการเอี้ยวหลงัในขณะทํางาน 
 ในงานทีต่องใชเวลานาน - ขณะลกุนั่งหรือยนื- หลกีเลี่ยงทากมหรอืบิดตวัเปนเวลานาน จดัวางของ(ตําแหนง/ 
ที/่จุดของงาน) ในลกัษณะที่ปฎิบัติงานบนโตะสงู และไมอยูติดพ้ืน 

 
 
เม่ือไมนานมานี้ ไดมีการพัฒนาระดบัของการศึกษา เก่ียวกับการจดัวางรปูแบบของที่ทํางาน  
และอุปกรณสํานักงานใหเหมาะสม สะดวก ปลอดภยัและมปีระสทิธิภาพ,   รถแทรกเตอรในปจจบัุน 
มีระบบดดูซบัความสัน่สะเทอืน สงผลชวยลดการสะเทอืนใหกับผูขับข่ี  ที่น่ังคนขับบนรถแทรกเตอร 
และเครือ่งยนตทางการเกษตรอื่นๆ  มีสวนชวยพยงุหลงัไดดีข้ึน     แตทวา, เครือ่งมือที่ทนัสมยัเพียงอยางเดียว 
น้ันไมเพียงพอ,   และปจจัยทีส่ําคญัทีส่ดุ ในการแกปญหาจดัวางรปูแบบของที่ทํางานและอุปกรณสํานกังาน 
ใหเหมาะสมสะดวกปลอดภยั และมปีระสทิธิภาพ คอืการสรางความใสใจของเกษตรกรในอัตราเสีย่ง 
 
 
ขอสรุป 
การแกไของคประกอบตางๆทีเ่กษตรกรไดรับสมัผสั ควรเริม่โดยการปองกันการรบัสมัผัสตอการเสีย่ง, 
อยามองขามการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนในภาคการเกษตรในปกอนๆ, ดวยทัง้วิธีการและสารเคมใีหมๆ  
ถกูนํามาใชอยูตลอดเวลา 
การแสดงทศันคตใินเรื่องสขุอนามัย ในภาคอตุสาหกรรมอื่นๆ สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน 
ในภาคเกษตรกรรมดวย  
ถอืเปนเรื่องจําเปน ทีจ่ะตองทําความเขาใจถงึอัตราเสีย่งและผลทีจ่ะตามมา เพ่ือที่จะสามารถปองกันอันตราย 
ทีอ่าจจะเกิดข้ึนได เพ่ือใหบรรลุถงึจุดประสงค มีความจําเปนทีจ่ะตองพัฒนาขอบเขต การสํารวจ และการศกึษา  
ในแวดวง สขุอนามัยในการทาํงานภาคเกษตรกรรม ใหกวางข้ึน, และเพือ่ทีจ่ะไดนําบทสรปุ ทางการศกึษาวิจยั 
ในอุตสาหกรรมอื่น มาปรบัปรุงในภาคเกษตรกรรม  
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ภาคผนวก: 
กฎขอบังคับสุขอนามัยแรงงานในภาคเกษตรกรรม 

 
บททีจ่ะกลาวตอไปนี้, วาดวยเรื่องกฎขอบังคบัสขุอนามัยแรงงานซึง่เก่ียวเน่ืองก ับภาคการเกษตร, และ 
กฎขอบังคับความปลอดภยัในการวาจางแรงงาน และการใหการฝกอบรมเรือ่งความปลอดภัย เพ่ือที่จะสามารถ 
นํามาปฏบัิตใินภาคเกษตรกรรม 
มีหลกัการเบื้องตนบางสวนทีห่มวดหมูทัง้หมดในกฎขอบังคับดังกลาวไดเก่ียวโยงไว 
 
กฎขอบังคบัความปลอดภัยในการวาจางแรงงาน (สขุอนามัยแรงงาน 
และสุขภาพของผูที่ปฎิบัติงานกับยาฆาแมลง/กําจัดวัชพืช 
ชนิดทีม่ีองคประกอบของฟอสฟอรัส และ คารบอน) 1992 
คําจํากดัความสารเคม:ี กฎขอบังคับทีอ่างถงึสารฆาแมลง/กําจดัวัชพืช ชนิดทีมี่องคประกอบของฟอสฟอรัส 
หรอืคารบอน ภาคผนวกทีห่นึ่งของกฎขอบังคับ ไดแกรายชือ่สารเคม,ี พรอมชือ่สามัญ, หมายเลข CAS 
และจดัอยูในจําพวกองคประกอบของฟอสฟอรัส/คารบอน; 
ใครคอืผูใชสารฆาแมลง/กําจดัศัตรพูชื: เฉพาะคนงานทีป่ฏบัิติงานกับสารฆาแมลง/กําจัดศตัรพืูชอยางนอย 30 
ชัว่โมงตอเดือน; 
สถานทีป่ฏิบัตงิานทีนํ่ากฎข อบงัคบัมาใช: บังคับใชกับเฉพาะสถานทีผ่ลติสารฆาแมลง/กําจัดศตัรพืูช, 
บรรจสุารฆาแมลง/กําจดัศตัรพืูช, นําใสหบีหอสารฆาแมลง/กําจดัศัตรพืูช และเจอืจางสารฆาแมลง/กําจดัศัตรพืูช 
รวมถงึสถานทีท่ีมี่การใชสารฆาแมลง/กําจดัศตัรพืูชโดยทางเครือ่งบิน 
กฎขอบังคับมไิดบังค ับใชกับสถานทีท่ีส่ารฆาแมลง/กําจดัศตัรพืูชถกูนํามาใชโดยทางพืน้ดิน 
สุขอนามยัสภาพแวดลอม: จะตองมีการปฏบัิติทกุๆ 6 เดือน, 
สําหรบัสารทีถู่กกําหนดไวในอันดับตนๆของการรบัสมัผัสในกฎขอบังคับการเฝาสงัเกตุ 
สุขอนามยับคุคล:   กฎขอบังคับกลาวถึง การดดู, การเก็บ, บําบ ัดของเสยีเหลว, ระบบภาวะฉกุเฉิน, 
อุปกรณสําหรบัอาบน้ําแบบฝกบัวฉกุเฉิน, อุปกรณลางตา เปนตน 
การตรวจรางกาย: ขอบเขตการตรวจ, รายงาน, การตดัสทิธิตอการปฏบัิติงานกับสารฆาแมลง/กําจดัศตัรพืูช 
 เปนตน 
 
กฎขอบังคบัความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน 
(ปฏิบัติงานกับสารฆาแมลง/กําจัดศัตรพูืช) 1964 
คําจํากดัความสารเคม:ี กฎขอบังคับอางถงึสารฆาแมลง/กําจัดศตัรพืูชทกุชนิด มิไดเฉพาะเจอะจง 
ในกลุมใดกลุมหนึ่ง (ตามทีไ่ดกลาวไวในกฏขอบังคับเดิม) ตามคําจํากัดความ สารฆาแมลง/กําจดัศตัรูพืช คือ 
"สารเคมหีรอืสาร ละลายเคมทีกุชนิด รวมถงึสารสะกดัจากพชื ทีผ่ลติเพ่ือกําจดัสิง่มีชีวิต ทีไ่มรวมถงึ 
ยาทีใ่ชโดยสตัวแพทย" 
ใครคอืผูใชสารฆาแมลง/กําจดัศัตรพูชื: ผูซึ่งปฏบัิติการกําจัดโดยการ: โรยผง, ฉดีพน หรอื 
โดยทางอืน่ๆกับสารฆาแมลง/กําจัดศตัรพืูช, เพ่ือใชกําจดัสิง่มีชวีิต 
สถานทีป่ฏิบัตงิานทีนํ่ากฏขอบงัค ับมาใช: ทกุสถานที ่ที่มีการกําจดัแมลงและศตัรพืูช 
การเกบ็รกัษา: วธีิการเก็บรักษาสารเคม,ี ตดิสญัลกัษณ, จัดหบีหอ, ระบายอากาศ เปนตน 
สุขอนามยั: รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณปองกันสวนตัว, การแยกซกัรีด, สถานทีล่างชําระ เปนตน 
การอบรมคนงาน 
 
กฎขอบังคับความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับสขุอนามัยแรงงาน 
และสุขภาพของคนงาน (มีกฎระเบยีบขอบังคับ อยูเปนจํานวนหนึง่  ในเรื่องของสขุอนามัยของคนงาน 
และความปลอดภยัทีเ่ก่ียวของ กับสารเคมอ่ืีนๆทีมี่อยูในภาคเกษตรกรรมตางกันไป) ยกตวัอยางเชน:  
 ธาตโุลหะ (โครเมี่ยม, นิคเก ิล, แคดเมีย่ม, บรเีรี่ยม, โคบอลท, ตะก่ัว และ ปรอท) 
 สารละลายคารบอนเฮโลจีนิค (ไตรโคลราทลิัน, ฟารโคลราทลิัน, 1.1.1 ไตรโคลราทลิัน) 
 สารละลายคารบอนระเหย (คาซิลอน, โทโลออน, ซาทรีอน) 

 
กฎระเบยีบขอบังคับนี้มีชื่อวา: กฎขอบังคับความปลอดภยัในขณะปฏบัิติงาน (สขุอนามัยแรงงาน 
และสขุภาพของคนงานใน...... ชือ่ของสารเคมี)  รายละเอียดในกฎขอบังคับสารเคม ีที่มีขอปฏิบัตเิฉพาะ, 
มีขอจําเพาะทีจ่ะตองทําการตรวจ สอบสภาพแวดลอม และวดัระดบัการไดรบัสมัผสักับสารเคมี, 
มีความตองการสงคนงานไปทําการตรวจสขุภาพเปนประจํา, 
และใหทําการอบรมคนงานเกีย่วกับการเสีย่งตอความปลอดภยัและสขุอนามัย เปนตน 
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องคกรควบคมุ ดูแลแรงงาน  กฎขอบังคบั (การเฝาตรวจสอบสิง่แวดลอม และการตรวจ 
สอบทาวชวีภาพของคนงานทีป่ฏิบัติงานกับศัตรพูืช) 1990 
ในกฎขอบังคับ ไดกลาวถงึตวัการอันตราย, ทีมิ่ไดมีขอกําหนดเฉพาะ ตองไดรบัการตรวจ สภาพการวาจางแรงงาน 
ปละครัง้ (รายชือ่สารเคมทีีก่ลาวไวในภาคผนวกของกฏขอบังคับเบื้องตน) 
สารเคมบีางชนิดถกูนํามาใชในงานดานการเกษตร, เชน ฟอมัลดไีฮด และ แอมโมเนีย 
 
กฎขอบังคบัความปลอดภัยในการวาจางแรงงาน (สขุอนามัยการวาจางแรงงาน 
และสุขภาพของคนงาน ทีท่ํางานกับเสยีงดัง) 1984 
ในกฎขอบังคับเสียงดงั ไดกลาวถงึคําจํากัดความของ ใคร คอื ผูทีป่ฏบัิติงานกับเสียงดงัอันตราย 
ทีเ่ปนขอผูกมัดเฉพาะ ทีจ่ะตองดําเนินการตรวจสอบวดัระดบัสภาวะแวดลอมทางเสยีงทกุ 2 ป 
และทําการทดสอบการไดยนิของคนงานทกุป นอกจากนี้ยังมีรายการ ทีจ่ะตองดําเนนิการทางบคุคล 
และสภาวะแวดลอมในบรเิวณทีค่าวดัระดบัเสยีงดงัมีคาสูง 
 
กฎขอบังคบัความปลอดภัยแรงงาน(คูมือความปลอดภยั, การแยกประเภท, 
การจัดหีบหอ, การตลาดและปดฉลากหีบหอ) 1998 
ในกฎขอบังคับฉบบันี้, สถานทีป่ฏบัิติงานแตละแหงตองจดัใหมี "ค ูมือความปลอดภยั" ของสารเคมอัีนตรายแตละ 
ชนดิทีมี่การนํามาใชในทีน้ั่นๆ รายละเอียดในคูมือความปลอดภยัจะตองทําการเผยแพรตอคนงานทกุคน 
และคนงานจะตองปฏิบัตติามกฎขอบังคบัของสารเคมแีตละชนิด 
 
กฎขอบังคบัความปลอดภัยแรงงาน(อปุกรณปองกันสวนตวั) 1997 
กฎขอบังคับนี้ใชโดยทัว่ไป กับหนาทีข่องนายจางทีจ่ะตองจัดหาอปุกรณปองกันสวนตวั, 
หนาทีข่องลูกจางทีจ่ะตองใชอุปกรณปองกันสวนตวั และเก็บรักษาใหอยูในสภาพด ี– ใหสมัพันธตามทกุมาตรฐาน 
กฎขอบังคับยงักลาวถงึ รายละเอียดอางอิง ประเดน็ทีเ่ก่ียวของโดยตรงตอการเกษตร ยกตวัอยางเชน: 
การปฏบัิติงานทีไ่ดรับสมัผสักับแสง แดด (จะตองสวมเสือ้ผาทีเ่หมาะสม, หมวกและแวนกันแดด), 
การปฏบัิติงานกับสารฆาแมลง/กําจดัศัตรพืูช(การใชหนากากปองกัน และการปองกันทางเดินหายใจ), 
การตดัไมซงุ, การตดัก่ิง และเลื่อยก่ิง (ตองใชหนากากปองก ันและถงุมือ) เปนตน  
 
กฎขอบังคบัโรคเกีย่วกับอาชีพ (เปนหนาที่ที่จะตองรายงาน – รายการเพื่มเตมิ) 1980 
ในกฎขอบังคับลงรายการโดยละเอียดของโรคเกี่ยวกับอาชพี, ทีจ่ะตองทําการรายงายโดยตรงตอกระทรวงแรงงาน, 
ในจําพวกของอาการเจ็บปวยมี การลงรายละเอียดของการเจ็บปวยทีเ่ก่ียวของกับการเกษตร ยกตวัอยางเชน: 
การไดรับพิษคารบอน, อาการแพของทางเดนิหายใจ เปนผลจากแพสารเคมีตางๆรวมถงึ เมล็ดพืช, แปง, พืชผล; 
โรคทีเ่กิดจากรังสอุีลตาไวโอเลต รวมถงึ มะเร็งผวิหนงั; โรคทีเ่กิดจากปจจยัชวีภาพ – โบรซโิลซิส 
และปอดเกษตรกร; และโรคท ีเกิดโดยฝุนละอองจากโรงงาน (โรคบซิิโนซสิ) 
 
กฎขอบังคบัในการวาจางแรงงานเดก็ (ไมอนุญาต และ ขอจํากัดงาน) 1995 
กฎขอบังคับไมอนุญาตการวาจางแรงงานเดก็ (อายุต่ํากวา 18 ป) ในงานบางชนดิ 
การไมอนุญาตมีผลใชกับเด็กทีถู่กจางภายใตเง่ือนไขของการฝกงาน หรอืตามศนูยอบรมอาชพี 
ตอไปนี้เปนประเภทของงาน, ทีเ่ก่ียงกับการเกษตร, และไมอนุญาตใหวาจางเด็ก: 
 งานจกัรกล และอืน่ๆ: 

 ยกหรอืแบกของ โดยปราศจากการใชอุปกรณเครือ่งมอืยก, 
การยกและแบกของดวยมอืเปลา สามารถ ทําใด ในกรณีดงัตอไปนี้: 
- เด็กชายสามารถยกและแบกของหนักไมเกิน 12.5 กิโลกรมั ขณะที่ชัว่โมงการทํางานไมเกิน 

2 ชั่วโมงตอ วัน ในกรณีทีใ่ชรถเข็น นํ้าหนกัทีบ่รรทกุจะตองไมเกิน 50 กิโลกรมั 
- เด็กหญงิสามารถยกและแบกของหนักไมเกิน 8 กโิลกรัม ขณะทีช่ั่วโมงการทํางานไมเกิน 

2 ชั่วโมงตอวัน 
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 การเชือ่มโลหะดวยแกซ และ ไฟฟา 
 ไมอนุญาตใหปฏิบัติงานบนเครือ่งยนต และเครื่องมือ, เชน เลื่อยกลม, เลือ่ยโซ, ปนตอกตะปู และ 

เครือ่งบิน 
 ปฏบัิติงานในสถานทีแ่วดลอมปดมดิชดิ 

 ปจจัยทางกายภาพ: 
เด็กไมไดรบัอนุญาตใหรับจางปฏบัิติงานในสถานทีอุ่ณหภมิูเกิน 4°C - 40°C 

 ปจจัยทางสารเคมี:   
เด็กไมไดรบัอนุญาตใหปฏิบัตงิานกันสารฆาแมลง/กําจดัศตัรพืูชทกุชนดิ; ฟอรมัลดไีฮด, แอปเปลทอกซิน, 
คลอรนี 

 ปจจัยทางสารชีวภาพ: 
เด็กไมไดรบัอนุญาตใหรับจางปฏบัิติงานในโรงตีฝาย และโรงปนดาย 

 
กฎขอบังคบัการควบคุมการจัดการแรงงาน (การควบคุมความปลอดภัย) 1996 
ตามกฎขอบังคับดังกลาว – บังคับใหมีการแตงตัง้ ผูควบคมุความปลอดภยั ในสถานทีป่ฏบัิติงานการเกษตร 
ทีผู่จางทําการจางคนงานเปนจํานวน 50 คนข้ึนไปในขณะเดียวกัน 
คําจํากัดความในภาคเกษตรกรรมทีป่รากฏในภาคผนวกทีห่นึ่ง, และรวมดวย ชนิดของงาน, การบรรจหุีบหอ 
และการขนยายผลติผลทางการเกษตรเฉพาะอยาง: การปฏบัิติงานในแตละสวนตอไปนี้: 
 พืชไร, พืชสวน, สวนผลไม, โรงเพาะชํา, โรงปลูก, สวนและสวนสาธารณะ 
 การปศสุตัว อันประกอบดวย สตัวนํ้า, สตัวปก,การฟกไข, วัวควาย และการเลีย้งผึง้ 
 การทําปาไม และ ผลติภัณฑจากปา 
 การจดัเตรยีมดนิเพ่ือการเกษตร ตามทีไ่ดกลาวไวในรายละเอียด 1-3 

 
กฎขอบังคบัการควบคุมการจัดการแรงงาน (การใหความรู และฝกอบรม) 1999 
กฎขอบังคับฉบบันี้  ใชเฉพาะกับภาระหนาทีข่องนายจาง ทีจ่ะตองจัดหาขอมูล เก่ียวกับอันตรายทีเ่กิดข้ึนได 
ในสถานทีท่ํางาน และขอปฏิบัติในการใชงานอยางถกูตองและการดแูลรกัษา อุปกรณเครือ่งมือเครื่องใช, 
สารเคมแีละข้ันตอนในการใชงาน การใหขอมูลจะตองดําเนนิการโดย การสอนอธิบาย, การเขียนสาระสําคัญ 
และการทําเครือ่งหมายและตดิปาย 
นายจางจะตองแจงใหคนงานทราบถงึผลของการตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการตรวจรางกาย 
 
กฎขอบังคบัเพิ่มเตมิ 
รายการบางสวนของกฎขอบังคับอ่ืนทีมี่ความเกี่ยวของกับเกษตรกรรม: 
กฎขอบงัคบัความปลอดภัยแรงงาน (การปฐมพยาบาลเบื้องตน) 1988 
กฎหมายสารเคมอีันตราย 1993 
กฎขอบงัคบัสารเคมอีันตราย (การจดทะเบียนสารเคมเีพือ่ฆาแมลง/กําจดัศตัรพูชื ทีเ่ปนอนัตรายตอคน) 
1994 
กฎหมายปองกนัพืชและสมุนไพร และกฎขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันความปลอดภัยและสุขอนามัย

แผนกประชาสัมพันธ 
2003 
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