เกษตรกร

ยุคใหม่ ปลอดภัย
ใส่ใจสุขภาพ

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงและอันตรายจากการท�ำงานของเกษตรกร
ความเสี่ยงและอันตรายจากการท�ำงานของเกษตรกร แบ่งได้ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเคมี การใช้สารเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีก�ำจัดศั ตรูพืช ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพทั้งในระยะสั้ น
และระยะยาว อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ตั้งแต่อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ถึงขั้นรุนแรงถึงแก่ชีวิต ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และการรับสัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
2. ด้ า นชี ว ภาพ ปั จ จั ย เสี่ ย งทางชี ว ภาพ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคติ ด ต่ อ จากสั ต ว์ สู่ ค น เช่ น โรคฉี่ ห นู
หรือ เลปโตสไปโรซิส ไข้หวัดนก โรคแอนแทรกซ์ รวมถึงการบาดเจ็บจากสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย เป็นต้น
3. ด้านกายภาพ เกษตรกรมีโอกาสได้รับความเสี่ยงและอันตรายจากการท�ำงาน เช่น การท�ำงานกลางแจ้ง ท�ำให้
่ ออกมากเกินไป อ่อนเพลีย เป็นลมแดด หมดสติ และอาจท�ำให้เสียชีวต
ร่างกายเกิดการสูญเสียน�ำ้ จากเหงือ
ิ ได้ เป็นต้น
4. ด้านการยศาสตร์ ท่าทางและสภาพการท�ำงานทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การยกของไม่ถก
ู วิธี ท่าทางการท�ำงานซ�ำ้ ๆ
เป็นต้น อาจท�ำให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ และอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพ
ที่พบบ่อยในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร
5. ด้านจิตวิทยาสังคม ความเครียดจากการท�ำงานมักเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ จากราคาผลผลิตตกต�่ำ
ไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ การเป็นหนี้สิน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดอาการซึมเศร้า หรือพยายามฆ่าตัวตาย
หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
่ งจักร ถูกบาดจากของมีคม ตกจากต้นไม้
6. ด้านอุบต
ั เิ หตุจากการท�ำงาน เช่น อุบต
ั เิ หตุจากการใช้เครือ
เป็นต้น

ความเสี่ยงและอันตรายจากการทํางาน
ของเกษตรกร
ปีนี้ผลผลิตตกตํ่า
ไม่ได้ตามที่หวังไว้

ชนิดของสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในทางการเกษตร แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
1. สารเคมีก�ำจัดแมลง (Insecticides) แบ่งออกเป็นกลุ่มตามชนิดของสารเคมีได้ 4 ประเภท คือ
1.1 กลุม
่ ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate) เช่น มาลาไธออน (Malathion) และ เฟนิโตรไธออน (Fenitrothion)
เป็นต้น
1.2 กลุม
่ คาร์บาเมต (Carbamate) เช่น คาร์บาริล (Carbaryl) คาร์โบฟู แรน (Carbofuran) และเมทโธมิล (Methomyl)
เป็นต้น
1.3 กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine) เช่น ดีดีที (DDT) ดีลดริน (Dieldrin) เป็นต้น
1.4 กลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyrethroid) เช่น เดลตาเมธริน (Deltamethrin) เพอร์เมธริน (Permethrin) เป็นต้น
2. สารเคมีก�ำจัดวัชพื ช (Herbicides) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ จ�ำแนกตามการเลือกท�ำลาย ได้แก่
2.1 สารชนิดเลือกท�ำลาย (Selective Herbicide) โดยท�ำลายเฉพาะวัชพื ช แต่ไม่เป็นอันตรายต่อพื ชที่ปลูก
เช่น 2, 4 – D ก�ำจัดวัชพื ชใบกว้างโดยไม่เป็นพิ ษต่อต้นข้าวที่เป็นใบแคบ เป็นต้น
2.2 สารชนิดไม่เลือกท�ำลาย (Non – selective herbicide) ท�ำลายวัชพื ชใบแคบ ใบกว้าง หรือ ต้นกก เช่น
พาราควอท (Paraquat) ไกลโฟเสก (Glyphosate) เป็นต้น
3. สารก�ำจัดเชื้อรา (Fungicide) มีอยู่หลายกลุ่ม บางชนิดมีพิษน้อย แต่บางชนิดมีพิษมาก เช่น กลุ่ม
Dimethyldithiocarbamates กลุ่ม Ethylenebisdithiocarbamates กลุ่ม Methyl Mercury เป็นต้น
4. สารก�ำจัดหนูและสัตว์ฟน
ั แทะ (Rodenticides) สารก�ำจัดหนูและสัตว์ฟน
ั แทะที่นิยมใช้กัน
ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วอฟฟาริน (Warfarin) เพอร์เมธธิน
(Permethrin) เป็นต้น

ตัวอย่างแถบสี เครื่องหมาย และข้อความบนฉลากวัตถุอันตราย

การใช

การผสม
พิษรายแรง

สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงมาก

การผสม

การใช
อันตราย

สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้าย
การผสม

ระวัง

การใช

สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษที่ควรระวัง

ช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทางคือ
1. ทางผิวหนัง สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังได้โดยตรง เช่น การผสมสารเคมีโดยไม่สวมใส่ถุงมือ
ขณะฉีดพ่ นสัมผัสจากการถูกละอองสารและเสื้อผ้าทีเ่ ปียกชุม
่ ด้วยสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืช หลังฉีดพ่ นสามารถสัมผัสสารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืชได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีสารปนเปื้ อนอยู่โดยไม่ใส่ถุงมือ เป็นต้น
2. ทางการหายใจ เกษตรกรที่ฉีดพ่ นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช หรือผู้คนที่อยู่ใกล้กับพื้ นที่ฉีดพ่ นจะได้รับสารเคมีก�ำจัดพื ชผ่าน
ทางการหายใจได้
3. ทางปาก เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ เช่น การใช้มือที่ปนเปื้ อนสารเคมีหยิบจับอาหาร ดื่มเครื่องดื่มที่ปนเปื้ อนสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชเข้าไป หรือการกิน ดื่มโดยเจตนา เป็นต้น
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช พื ช แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. พิ ษเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงในทันทีหลังจากที่มีการสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเกร็ง กระตุก ท้องร่วง หายใจติดขัด ตาพร่า แสบตา เป็นต้น
้ รัง เกิดจากการสัมผัสสารเคมีกำ� จัดศัตรูพืชเป็นเวลานาน และเกิดพิ ษสะสมจนก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาต่อสุขภาพ
2.พิ ษเรือ
เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังต่าง ๆ การเป็นหมัน การพิ การของทารกแรกเกิด การสูญเสียการได้ยิน
การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

ความรู้เรื่องช่องทางการเข้าสู่ร่างกาย
ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ทางปาก

่ ี
โดยการรับประทานอาหารทีม
สารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชปนเปื้ อนเข้าไป
้ ตัง
้ ใจและไม่ได้ตง
ทัง
ั้ ใจ

พิ ษเฉียบพลัน

เกิดแผล

ระคายเคือง

หน้ามืด วิงเวียน

ผิวหนังไหม้
อักเสบ

ขาดอากาศ

พิ ษเรื้อรัง

ทางการหายใจ

โดยการสูดดมหรือหายใจเอาฝุ่นผง ละออง
หรือไอของสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย

ทางผิวหนัง

โดยการสัมผัสสารเคมีและซึมผ่านผิวหนัง
เข้าสู่ร่างกาย

อัมพาต

ผลต่อทารกในครรภ์

มะเร็ง

เสียชีวิต

ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง
1. ก่อนจะใช้สารเคมีก�ำจัดศั ตรูพืช ควรอ่านฉลากที่ติดมากับภาชนะ เกี่ยวกับวิธีใช้ การป้องกันอันตรายและวิธีแก้พิษ
หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เข้าใจ
2. สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลในขณะใช้สารเคมี เช่น สวมเสื้อผ้ามิดชิด กางเกงขายาว ใส่ ถุงมือป้องกัน
สารเคมี หน้ากากป้องกันสารเคมี แว่นตากันสารเคมี รองเท้าบูท เป็นต้น
3. ผสมสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องตามอัตราส่วนที่ระบุในฉลาก และเตรียมน�้ำสะอาดไว้เพี ยงพอ ส�ำหรับการช�ำระล้าง
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น สารเคมีกระเด็นเข้าตา หรือหกเปรอะเปื้ อนร่างกาย เป็นต้น
4. ขณะผสมสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ห้ามใช้มือเปล่าผสมสารเคมี ควรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์อ่น
ื ๆ แทนการใช้มือเปล่าในการ
ผสมสารเคมี และควรสวมถุงมือทุกครั้งในขณะตวงหรือเทสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
5. สารเคมีก�ำจัดศั ตรูพืชทุกชนิด ควรบรรจุในภาชนะที่บรรจุมาแต่เดิม ถ้าจะถ่ายใส่ ภาชนะใหม่ต้องปิดป้ายบอกชัดเจน
ว่าเป็นสารเคมีอะไร เพื่ อป้องกันการหยิบผิดและต้องแน่ใจว่าปิดสนิทไม่มีการรั่วซึมออกนอกภาชนะ
้ ง
้ เดียว หากใช้ไม่หมดควรจัดเก็บให้มด
6. การผสมสารเคมี ควรผสมให้พอดีสำ� หรับการใช้ในครัง
ิ ชิดห่างไกลจากเด็ก สัตว์เลีย
และไม่ปนเปื้ อนแหล่งน�้ำหรืออาหาร
7. ตรวจเช็คอุปกรณ์การฉีดพ่ นก่อนน�ำไปใช้งานทุกครั้ง โดยอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ช�ำรุด และห้ามใช้เครื่องมือ หรือ
่ แล้วล้างน�ำ้
อุปกรณ์ทม
ี่ ก
ี ารรัว่ ซึมของสารในกรณีทห
ี่ วั ฉีดตัน ให้ถอดหัวฉีดออกมาท�ำความสะอาดโดยใช้การแช่นำ�้ หรือใช้ไม้เขีย
8. ห้ามกินอาหาร ดื่มน�้ำ หรือสูบบุหรี่ในขณะที่ท�ำการผสมสารเคมี หรือขณะฉีดพ่ นสารเคมี
9. ในกรณีที่เกษตรกรมี ก ารสั ม ผั สสารเคมี ทางผิว หนัง ให้ท�ำการล้า งช�ำระด้ว ยน�้ำสะอาดนาน ๆ อย่า งน้ อย 15 นาที
รีบอาบน�้ำฟอกสบู่ เปลี่ยนเสื้อผ้า
่ เสร็จสิน
่ นเสือ
้ ผ้าทันทีหลังจากฉีดพ่นสารเคมี ล้างมือ ท�ำความสะอาดร่างกาย
10. เมือ
้ การใช้สารเคมี ควรเปลีย
และควรแยกซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฉีดพ่ นกับเสื้อผ้าทั่วไป
11. ห้ามทิ้งขวดบรรจุสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในถังขยะทั่วไป ควรทิ้งในถังขยะอันตรายหรือก�ำจัดอย่างถูกวิธี

พฤติกรรมการใช้สารเคมีท่ถ
ี ูกต้อง
ขณะผสมสารเคมีไม่ควร
ใช้มือเปล่ากวน ควรใช้ไม้
หรือวัสดุอื่นแทน

การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีก�ำจัดศั ตรูพืช มีความส� ำคัญต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพื่ อป้องกันอันตรายจาก
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีขนาดพอดีกับผู้สวมใส่ หลังการใช้
อุปกรณ์ต้องล้างหรือท�ำความสะอาดทุกครั้ง และล้างมือให้สะอาด หลังจากเสร็จงาน อุปกรณ์ป้องกันที่จ�ำเป็น ส�ำหรับป้องกัน
อันตรายจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช มีดังนี้
1. หมวก : ใช้สวมใส่ เพื่ อป้องกันละอองของสารเคมีปลิวมาถูกเส้ นผมหรือหนังศี รษะ หมวกควรท�ำด้วยวัสดุกันสารเคมี
ซึม รัดกระชับใส่คลุมศีรษะและผมได้หมด หลังใช้งานควรล้างด้วยน�้ำสบู่และน�้ำสะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง
2. แว่นตา : ใช้ป้องกันสารเคมีก�ำจัดศั ตรูพืชกระเด็นเข้าตา แว่นตาควรมีลักษณะที่ครอบใบหน้าท�ำด้วยวัสดุกันสารเคมี
ซึมผ่าน มีรูระบายความร้อนเพื่ อป้องกันแว่นเปียกและมองไม่เห็น มีสายรัดศีรษะ เลนส์ทนต่อสารเคมีและแรงกระแทก หลังใช้
งานท�ำความสะอาดโดยการล้างด้วยน�้ำสบู่และน�้ำสะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง
3. หน้ากาก : ใช้ป้องกันสารเคมีก�ำจัดศั ตรูพืชเข้าทางการหายใจ ควรท�ำด้วยวัสดุกันซึม เป็นหน้ากากมีตลับกรองหรือ
ไส้กรอกที่เหมาะกับชนิดของสารเคมีก�ำ จัดศั ตรูพืชที่ใช้ฉีดพ่ น หลังใช้งานควรท�ำความสะอาดโดยล้างหน้ากากด้วยน�้ำสบู่และ
น�้ำสะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง ตัวตลับกรองต้องเปลี่ยนเมื่อหมดอายุ
4. เสื้อผ้า : ใช้ป้องกันสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชซึมเข้าสู่ผิวหนัง ท�ำด้วยวัสดุกันซึม เป็นเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เสื้อผ้า
่ วมใส่ในการฉีดพ่ นสารเคมี หรือท�ำงานเกีย
่ วกับสารเคมีตอ
ทีส
้ งแยกชักจากเสื้อผ้าทัว่ ไป ตากแดดให้แห้ง และเก็บแยกจากเสื้อผ้า
ทั่วไป
5. ถุงมือ : ใช้ป้องกันสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชกระเด็นถูกผิวหนังบริเวณมือ ถุงมือควรท�ำด้วยวัสดุยางสังเคราะห์หรือวัสดุท่ี
่ ให้แห้ง
สามารถกันสารเคมีซม
ึ ผ่าน สวมใส่แล้วไม่เกิดการระคายเคือง หลังใช้งานควรท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ สบูแ
่ ละน�ำ้ สะอาดแล้วผึง
6. รองเท้าบูท : ใช้ป้องกันสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชถูกผิวหนังบริเวณเท้าและขา รองเท้าบูทควรท�ำด้วย
ยางสังเคราะห์หรือวัสดุกันซึม สูงขึ้นมาถึงเข่า หลังใช้งานควรท�ำความสะอาดด้วยน�้ำสบู่และน�้ำสะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง

การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากสารเคมี
หมวกปีกกว้าง

แว่นตา

หน้ากาก

ถุงมือ
เสื้อผ้า
รองเท้าบูท

วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
่ เข้าสูร
้ จากการกิน การสัมผัส หรือสูดดมทัง
้ ทางตรง
สารเคมีกำ� จัดศัตรูพืช เมือ
่ า่ งกายมักมีความเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทัง
และทางอ้อม
ดังนั้น เมื่อมีผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี ควรไปพบแพทย์ทันที แต่ในระหว่างการเตรียมตัวและเดินทางไปพบแพทย์น้น
ั
้ งต้นเสียก่อน เพื่อช่วยลดความเจ็บป่วย ลดโอกาสพิการและเสียชีวต
ควรได้รบ
ั การปฐมพยาบาลเบือ
ิ ได้ดง
ั นี้
1. ถ้าได้รบ
ั อันตรายจากสารเคมีโดยการรับประทาน
่ นม หรือไข่ดบ
่ น�ำ้ เปล่าทันที แต่ในกรณีทผ
่ี ไู้ ด้รบ
้ สิน
		 1.1 ให้ผป
ู้ ว่ ยรีบดืม
ิ หรือดืม
ั สารเคมีกำ� ลังชักหรือสลบ อย่าให้ดม
ื่ อะไรทัง
้
่ื น�ำ้ เกลืออุน
่
้ ดืม
		 1.2 ท�ำให้อาเจียน โดยใช้นวิ้ แหย่แถวเพดานคอ หรือให้ดม
่ จัด ๆ (ผสมเกลือ 1 ช้อนโต๊ะในน�ำ้ 1 แก้ว) หรือทัง
และล้างคอ ถ้าผู้ได้รับสารเคมีมีอาการชักหรือสลบ ห้ามท�ำให้เศษอาหารทะลักเข้าไปในหลอดลม ในกรณีท่ด
ี ่ืมกรด ด่าง หรือ
่ กรดให้ดม
่ื น�ำ้ ปูนใสแล้วให้ดม
่ื นมเพื่อลดการระคายเคืองก่อนแล้วจึงท�ำให้อาเจียน ถ้าดืม
่ ด่างให้ดม
่ื
น�้ำยาฟินอล (ยาดับกลิน
่ ) ถ้าดืม
น�้ำผลไม้ เช่น น�้ำส้ม หรือผสมน�้ำส้มสายชูเล็กน้อย แล้วดื่มนมหรือไข่ดิบก่อนท�ำให้อาเจียน เป็นต้น
		 1.3 ให้ยาถ่าย เพื่ อช่วยขับสารเป็นพิ ษออกจากล�ำไส้ ยาถ่ายที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ โซเดียมซัลเฟต ดีเกลือ น�้ำมันละหุ่ง
่ี วิ หนัง : ให้ลา้ งผิวหนังในบริเวณทีถ
่ ก
่ ด
2. ถ้าได้รบ
ั อันตรายจากสารเคมีทผ
ู สารเคมีโดยใช้นำ�้ สะอาดล้างให้มากทีส
ุ เพื่อท�ำให้เจือจาง
้ ผ้า ให้รบ
้ ผ้าออกก่อน ห้ามใช้สารแก้พิษใด ๆ เทลงไปบนผิวหนัง เพราะอาจเกิดความร้อน
และขับออก ถ้าสารเคมีหกรดเสือ
ี ถอดเสือ
้
จากปฏิกริ ย
ิ าเคมีทำ� ให้แผลกว้างและเจ็บมากขึน
่ ด
้ ให้นำ�้ ไหลผ่านตาอย่างน้อย
3. ถ้าได้รบ
ั อันตรายจากสารเคมีทต
ี่ า : ให้ลา้ งตาด้วยน�ำ้ สะอาดให้มากทีส
ุ ทันที โดยเปิดเปลือกตาขึน
้ ง
้ สิน
15 นาที ป้ายขีผ
ึ้ ป้ายตา แล้วรีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว ห้ามใช้สารเคมีแก้พิษใด ๆ ทัง
้
่ ม
่ี อ
้ั ออกจากบรรยากาศของสารเคมีไปทีท
4. ถ้าได้รบ
ั อันตรายจากสารเคมี ในการสูดดม : ให้ยา้ ยผูไ้ ด้รบ
ั สารเคมีนน
ี ากาศบริสท
ุ ธิ์
ช่วยผายปอดหรือกระตุน
้ การหายใจด้วยยาดมฉุน ๆ

การปฐมพยาบาลสารเคมีเบื้องต้น
ให้ผู้ป่วยรีบดื่มนมหรือไข่ดิบ
หรือดื่มนํ้าเปล่าทันที

โรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดเนื่องจากการท�ำงาน

โรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดเนื่องจากการท�ำงาน (Work–related Musculoskeletal Disorders–WMSDs) คือ ภาวะผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ
เป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น
1. การท�ำงานในท่าทางซ�้ำ ๆ
2. ท่าทางการท�ำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การก้ม การเงยมากกว่าปกติ การเอี้ยวบิดล�ำตัว เป็นต้น
3. การท�ำงานออกแรงเกินก�ำลัง เช่น การยกของที่มีน้ำ� หนักมากเกินไป การดึง การกระซากสิ่งของ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ เช่น การท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ท่าทางการนอนที่ไม่ถูกต้อง ความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายที่มีอยู่เดิม ความเสื่อมตามอายุ หรือ
ความเครียด เป็นต้น ด้วยสาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการปวดหลัง ปวดตามกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ หรือเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานและยังท�ำให้การท�ำงานไม่มี
ประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาการยศาสตร์หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อยังคงเป็นปัญหาส� ำคัญที่เชื่อมโยงกับวิถีการใช้ชีวิตตลอดจนการเจ็บป่วย
ของคนไทยอย่างยาวนาน

วิธีปฏิบัติตัวเพื่ อลดการบาดเจ็บจากโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดเนื่องจากการท�ำงาน
1. เกษตรกรควรท�ำงานด้วยท่าทางที่เหมาะสม ดังนี้
		
 นั่งยอง ๆ ล�ำตัวประชิดวัตถุท่จ
ี ะยก (ขาอยู่ในลักษณะก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย) ใช้แรงที่ขาในการยกของ
		
 อุ้มวัตถุให้ใกล้ล�ำตัวมากที่สุด
้ ช้า ๆ เมือ
่ สุดแล้วหยุดสักครู่ แล้วค่อยเดินไปข้างหน้า นอกจากนีก
้ ารยกของจากพื้ นไม่ควรก้มหลังลงไป ควรใช้วธ
		
 เหยียดเข่าขึน
ิ ย
ี อ
่ เข่าลงไปหาสิ่งของแทน
2. การนั่ง ควรนั่งหลังตรง และใช้เก้าอี้ท่ส
ี ูงพอดีที่เท้าทั้งสองแตะพื้ น และหากเป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการท�ำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่มีการหยุดพั ก เช่น
เมื่อเริ่มมีอาการควรหยุดพั ก หรือควรมีการหยุดพั กทุก 1–2 ชั่วโมง (พั กครั้งละประมาณ 10 นาที) เป็นต้น
3. บริหารร่างกายเพื่ อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1) ท�ำการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างช้า ๆ ไม่กระชาก และไม่ควรท�ำจนรู้สึกเจ็บ
2) ขณะท�ำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เกร็งหรือตั้งใจท�ำมากเกินไป
3) หายใจเข้า - ออกช้า ๆ เป็นจังหวะ อย่ากลั้นหายใจ
4) ยืดเหยียดค้างไว้ ณ ต�ำแหน่งที่มีความตึงและรู้สึกสบายประมาณ 15 วินาที
5) แต่ละท่าในการยืดเหยียดท�ำประมาณ 10–15 ครั้งต่อ 1 ท่า
4. เมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ หากมีอาการเพี ยงเล็กน้อยสามารถใช้วิธีการนวดผ่อนคลาย ประคบด้วยสมุนไพรได้ หากมีอาการรุนแรง
ไม่ควรซื้อยากินเอง และไม่แนะน�ำให้ใช้ยาแก้ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะจะเกิดอันตรายได้ ควรไปพบแพทย์เพื่ อรับการรักษาที่ถูกต้อง

วิธีการยกของที่ถูกต้อง

นั่งยอง ๆ ลําตัว
ประชิดวัตถุท่จ
ี ะยก
(ขาอยู่ในลักษณะ
ก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย)
ใช้แรงที่ขา
ในการยกของ

อุ้มวัตถุให้ใกล้ลําตัว
มากที่สุด

เหยียดเข่าขึ้นช้า ๆ
เมื่อสุดแล้วหยุดสักครู่
แล้วค่อยเดินไปข้างหน้า

ควรหยุดพั ก 1 – 2 ชั่วโมง
หรือพั กครั้งละ 10 นาที

ลักษณะการบาดเจ็บ อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการท�ำงาน

้ ได้ทก
่ และบางครัง
่ มีระดับความรุนแรงตัง
้ อาจเกิดการบาดเจ็บซึง
้ แต่บาดเจ็บเล็กน้อยจนถึงขัน
้ เสีย
อุบต
ั เิ หตุเกิดขึน
ุ เมือ
ชีวิต ตัวอย่างการบาดเจ็บจากการท�ำงานในภาคเกษตรกรรม เช่น บาดเจ็บจากของมีคม เท้าเหยียบถูกตะปู หรือ
ของมีคม เศษหินกระเด็นใส่ขณะตัดวัชพื ช ตกจากต้นไม้ เป็นต้น
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ
 สภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น แสงสว่างไม่เพี ยงพอ พื้ นเปียกและลื่น เป็นต้น
 การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย เช่น ประมาทเลินเล่อ เป็นต้น
การป้องกันท�ำได้โดยการท�ำงานอย่างมีสติ และด้วยความปลอดภัย ปรับปรุงสภาพการท�ำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
่ จะช่วยลดความเสี่ยง และความรุนแรงจากอุบต
หากแสงสว่างไม่เพี ยงพอควรน�ำอุปกรณ์ เช่น ไฟฉายไปด้วย ซึง
ั เิ หตุ เป็นต้น

การป้องกันตัวเองเพื่ อลดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ มีดังนี้

่ งมือ เครือ
่ งจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง
1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครือ
2. เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้ถูกวิธี และถูกกับลักษณะงาน
3. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ช�ำรุดเสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน
4. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ปอ
้ งกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนใช้งาน และสวมใส่อป
ุ กรณ์ปอ
้ งกันอันตรายส่วนบุคคล
ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
่ งมือทีใ่ ช้ในการท�ำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่ สมอ เมือ
่ น�ำไปใช้งานต้องเก็บไว้ให้ถก
5. เก็บรักษาอุปกรณ์ และเครือ
ู
จุดทุกครั้ง

การป้ องกันตัวเองเพื่ อลดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
ควรเลือกใช้อุปกรณ์
ให้ถูกวิธีและถูกลักษณะงาน

โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส ป้องกันได้อย่างไร

1. หลีกเลี่ยงการย�่ำ แช่นำ้� หรือโคลนนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีบาดแผลตาบแขน ขา มือ เท้า
2. ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องย�่ำ หรือแช่น้ำ� ควรสวมรองเท้าบูท และสวมถุงมือยาง
3. ช�ำระล้างร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณบาดแผลให้สะอาด หลังจากลุยน�้ำ หรือขึ้นจากน�้ำทันที
4. ดูแลบ้านเรือนให้สะอาด และปราศจากสัตว์กัดแทะโดยเฉพาะหนู
5. เก็บกวาด ทิ้งขยะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู
6. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วทันที หรือเก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

การจัดการกับความเครียด

การผ่อนคลายทางร่างกาย เช่น การหายใจลึก ๆ การออกก�ำลังกาย การนวด การพั กผ่อน การรับ
ประทานอาหาร การอาบน�ำ้ อุน
่ เป็นต้น การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เช่น การสร้างอารมณ์ขน
ั การคิด
ในทางบวก การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง การหัวเราะ การท�ำสมาธิ การใช้เทคนิคความเงียบ เป็นต้น
่ งทีท
่ ำ� ให้เครียด ส�ำหรับการฝึกคลายเครียดนัน
่ เริม
้ เมือ
เพื่อหยุดความคิดของตัวเอง ในเรือ
้ ก
ึ ว่ามีอาการเครียด
่ รูส
ในระดับน้อย ๆ ควรฝึกบ่อย ๆ วันละ 2–3 ครั้ง และควรฝึกทุกวัน เมื่อฝึกจนช�ำนาญแล้วจึงลดลงเหลือ
่ รูส
้ หรืออาจฝึกเฉพาะเมือ
้ ก็ได้ แต่อยากแนะน�ำให้ฝก
เพี ยงวันละ 1 ครัง
้ ึกเครียดเท่านัน
ึ ทุกวัน โดยเฉพาะก่อน
นอนจะช่วยให้จิตใจสงบ และนอนหลับสบายขึ้น

การป้ องกันตัวเองจากโรคและภัยอื่น ๆ

1.
หลีกเลี่ยงการยํ่าโคลน
นาน ๆ เมื่อมีบาดแผล

5.
เก็บกวาดทิ้งขยะ
ให้มิดชิดไม่เป็ น
แหล่งอาหารของหนู

2.
ถ้ามีความจําเป็ น
ต้องยํ่านํ้า ควรใส่
รองเท้าบูท

3.
ชําระร่างกาย
โดยเฉพาะบริเวณ
บาดแผลให้สะอาด

6.
รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุก
ควรเก็บอาหารในภาชนะที่ปิดมิดชิด

4.
ดูแลบ้านเรือนให้สะอาด
ปราศจากสัตว์กด
ั แทะโดยเฉพาะหนู

่ ค
่ ง หรือไม่ปลอดภัยจากการคัดกรองความเสีย
่ ง
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับเกษตรกรทีม
ี วามเสีย
จากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ควรปฏิบต
ั ด
ิ ง
ั ต่อไปนี้
่ นไปใช้สารธรรมชาติทดแทน หรือเน้นเกษตรอินทรีย์ แต่ถา้ ยังจ�ำเป็นต้องใช้
1. เลิกใช้สารเคมี เปลีย
่ งไม่ได้จริง ๆ ควรใช้ให้นอ
่ ุด
สารเคมีและหลีกเลีย
้ ยทีส
่ ก
2. ใช้อป
ุ กรณ์ปอ
้ งกันอันตรายทีถ
ู ต้องและเหมาะสม
่ งมือในการท�ำงานก่อนและหลังการท�ำงาน เพื่ อให้เกิดความปลอดภัยใน
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครือ
การท�ำงาน
่ ท�ำงานเสร็จ
้ เมือ
4. ล้างมือและท�ำความสะอาดร่างกายทุกครัง
้ ก่อนท�ำงานหรือหลังเลิกจากงาน
5. ออกก�ำลังกายเพื่ อยืดเหยียดกล้ามเนือ

สวนเกษตรอินทรีย์
ดีเด่น
มาทําเกษตรอินทรีย์
กันเถอะครับ

สุขศึกษาสําหรับผู้ท่ม
ี ีความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัย
จากการคัดกรองความเสี่ยง
เพื่ อสุขภาพที่ดี
ของเกษตรกร

แผ่นพลิก

“เกษตรกรยุคใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”
จัดท�ำขึ้นเพื่ อใช้ส�ำหรับเป็นสื่อการสอนสุขศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถน�ำไปใช้สุขศึกษาเกษตรกรใน
พื้ นที่ เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ
ส่วนที่ 1 ภาพและภาษาเข้าใจง่ายส�ำหรับเกษตรกร
ส่วนที่ 2 รายละเอียด เนื้อหาทางวิชาการ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หัวข้อ
1. ความเสี่ยงของเกษตรกร
2. ความรู้เรื่องสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
3. ช่องทางการเข้าสู่ร่างกายของสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช อาการ และอันตรายที่เกิดขึ้น
4. พฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง
5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากอันตรายจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
6. วิธีการปฐมพยาบาลสารเคมีเบื้องต้น
7. การยศาสตร์โรคกระดูก และกล้ามเนื้อจากการท�ำงาน
8. การป้องกันตัวเองเพื่ อลดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
9. การป้องกันตัวเองจากโรคและภัยอื่น ๆ (เชื้อโรค ฉี่หนู ความเครียด)
10. สุขศึกษาส�ำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยจากการคัดกรองความเสี่ยง

