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ผลการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชในชุมชนบ้านไผ่ลูกนก
หมู่ 6 ตำ�บลสวนแตง อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
น.ท. หญิง รวิภา บุญชูช่วย*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบ กลุ่มเดียววัด 2 ครั้ง (Quasi-experimental
research : one Group Pretest – Posttest Design) เพื่อศึกษาผลการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก
ต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของเกษตรกรทีใ่ ช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ในชุมชนบ้านไผ่ลกู นก ม. 6 ต. สวนแตง
อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี จำ�นวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ทัว่ ไปของเกษตรกร แบบสอบถามความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื แบบสอบถามพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทางเกษตร เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
และได้รบั การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ แบบประเมินความเสีย่ งในการทำ�งาน
ของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และชุดทดสอบพิเศษ ตรวจหาปริมาณเอ็นไซม์
โคลีนเอสเทอเรส เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย การจัดบริการสุขภาพเชิงรุกและคู่มือ
เกษตรกรปลอดโรคสำ�หรับเกษตรกร ทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย และค่าสถิติ Paired
Sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.2) อายุอยู่ในช่วง 50- 59 ปี ร้อยละ 33.9
อาชีพหลักทำ�นาและเป็นเจ้าของที่เอง ร้อยละ 79.6 รองลงมารับจ้างฉีดพ่น ร้อยละ 17 น้อยที่สุด
เป็นลูกจ้างทำ�นา ร้อยละ 3.4
2. ภายหลังการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำ�จัด
ศัตรูพืช (t = 5.20; p<.05) และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทางเกษตรของเกษตรกร
(t = 3.17; p<.05) สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก
3. ผลตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรดีขึ้นจากระดับเสี่ยง
เป็นระดับปลอดภัยและปกติ แสดงว่าการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก มีผลทำ�ให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพของ
เกษตรกรดีขึ้น
คำ�สำ�คัญ : การจัดบริการสุขภาพเชิงรุก  ผลลัพธ์ทางสุขภาพ  สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
* อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
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Abstract
The objective of this study was to explore the effect of proactive health
service on health outcomes of agriculturists who used pesticides. Samples were 60
in Ban Pailooknok community, Moo 6, Tambon Suantaeng, Muang district, Suphanburi
province. The research instruments were questionnaires which included knowledge
chemical pesticides, and behavior of chemical pesticides. The risk assessment of the
work of agriculturists from pesticide exposure and blood samples were collected
for analysis of the serum cholinesterase level. Instruments used in the experiment
consisted of a proactive health and guide agriculturists. Data were analyzed using
descriptive statistics and the statistics Paired Sample t-test.
The research findings were as follows:
1. Most agriculturists were female (54.2 %), the age of majority in the range
50-59 years, 33.9%, career mainly farming and owns a percentage of 79.6, followed
Injection least 17 % are employed in farming by 3.4%
2. After the proactive health services. Average knowledge about the use of
chemical pesticides (t = 5.204; p<.05) and behavior using chemical pesticides of
farmers (t = 3.174; p<.05) were higher than before proactive health service
3. Result detection of cholinesterase enzymes in the blood of agriculturists
were up from a level of security risk and normal which showed that the proactive
health services improved health outcomes for agriculturists.
Keywords : proactive health services, health outcomes, chemical pesticides
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ในปี พ.ศ. 2554 พบผูป้ ว่ ยโรคพิษจากสารกำ�จัดศัตรูพชื (pesticide poisoning) จำ�นวน 1,999 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย 3.15 ต่อแสนประชากร เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญน้อยเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีทางเกษตรโดยเฉพาะปุย๋ และสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดศัตรูพชื สารกำ�จัดแมลงทีน่ ยิ มใช้กนั มาก
คือออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ชือ่ ทางการค้า ได้แก่ พาราไธออน หรือฟูลดิ อล สารในกลุม่ นี้
มีฤทธิ์ทำ�ให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียน อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก อาเจียน ท้องเดิน
ตาพร่า น้�ำ ลายออกมากผิดปกติ อาจจะทำ�ให้หมดสติ น้�ำ ลายฟูมปาก อุจจาระปัสสาวะราด กล้ามเนือ้
กระตุกทั่วตัว ชัก หายใจลำ�บาก เขียว และหยุดหายใจ จะออกฤทธิ์อยู่ได้นาน 1-5 วัน หากได้รับ
ในปริมาณมากและถ้ารักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง
สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 2 ลักษณะ คือ แบบเฉียบพลัน และระยะยาว
ซึ่งปัจจุบันยังไม่ระบุสาเหตุของการเกิดโรคที่ชัดเจน การป้องกันสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ดังนั้น เกษตรกรที่ต้องฉีดพ่นสารเคมีควรแต่งกายให้เหมาะสม โดยสวมหมวก
สวมเสือ้ แขนยาวปิดมิดชิด สวมหน้ากาก ปิดจมูก สวมถุงมือยาง รองเท้าหุม้ ส้น ขณะฉีดพ่นสารเคมี
ต้องอยู่เหนือลม หากมีลมแรงควรหยุดฉีด ควรระมัดระวังไม่หายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป และ
อย่าให้ละอองยาปลิวลงที่พักอาศัย บ่อน้ำ� หรือภาชนะบรรจุน้ำ�หรืออาหาร รวมทั้งไม่ฉีดพ่นสารเคมี
ในบริเวณที่มีเด็ก และไม่รับประทานอาหาร ดื่มน้ำ� หรือสูบบุหรี่ในขณะฉีดพ่นสารเคมี และใช้เวลา
ฉีดพ่นไม่เกิน 4-5 ชัว่ โมงต่อครัง้ เมือ่ ฉีดพ่นสารเคมีเสร็จแล้ว ควรล้างมือ เปลีย่ นเสือ้ ผ้า และอาบน้�ำ
ทันที นอกจากนั้นการได้รับสารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหารก็พบได้บ่อย จึงควรป้องกันไม่ให้สารพิษ
เข้าสู่ร่างกายโดย ล้างทำ�ความสะอาดผักและผลไม้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น แช่น้ำ�ส้มสายชู เกลือป่น
หรือผงฟู รับประทานผักพืน้ บ้านรับประทานผักและผลไม้ตามฤดูกาล (ชมพูนทุ สิรพิ รหมภัทร, 2553)
สอดคล้องกับวิจัยของ โกวิท สารโภคา (2552) พบเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการใช้สารเคมี
ขณะฉีดพ่นไม่ใส่เครื่องป้องกัน ได้แก่ แว่นตา ถุงมือ ที่ปิดจมูก ผสมสารเกินปริมาณที่กำ�หนด
ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงและผสมสารรวมกัน 3-4 ชนิดขึ้นไป การฉีดพ่นสารเคมีซ้ำ�ติดต่อกัน
ก่อนเวลาทีร่ ะบุไว้ในฉลาก (วิชชาดา สิมลา และคณะ, 2554) พฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัยทำ�ให้เกษตรกร
มีความเสีย่ งจากการได้รบั อันตรายจากสารเคมีเพิม่ ขึน้ เช่น ใช้ถงั ภาชนะบรรจุสารเคมีทร่ี ว่ั ซึม ฉีดพ่น
สวนทิศทางลมทำ�ให้เสื้อผ้าเปียกชุ่มสารเคมีโดยไม่อาบน้ำ�และเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ซึมเปื้อนทันที เป็นต้น
นอกจากนี้การใช้รางจืดมาต้ม คั้นน้ำ�สด ตากแห้ง หรือทำ�ชาชง เพื่อขับสารพิษออกจากร่างกาย
สามารถต้านพิษยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตได้ (สุชาสินี คงกระพันธ์ และคณะ, 2551)
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จากการสำ�รวจชุมชนบ้านไผ่ลกู นก ม. 6 ต. สวนแตง จ. สุพรรณบุรี พบว่าเกษตรกรยังพร่อง
ความรูก้ ารใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื มีพฤติกรรมการป้องกันสารกำ�จัดศัตรูพชื ส่วนใหญ่ไม่ถกู ต้อง มีระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ขาดความตระหนัก
ในการดูแลตนเอง จึงทำ�ให้ผวู้ จิ ยั กับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านไผ่ลกู นก
ตระหนักกับปัญหาสุขภาพสาธารณสุข และเห็นว่าควรร่วมมือกันช่วยแก้ปญ
ั หาสุขภาพทีเ่ กิดจากการ
ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชในชุมชนนี้ ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาผลของการจัดบริการด้านสุขภาพเชิงรุก
ต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของเกษตรกรในชุมชนบ้านไผ่ลกู นก ม. 6 ต. สวนแตง จ. สุพรรณบุรี เพือ่ ให้
เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากพิษของสารเคมี รวมทั้งมีส่วนร่วมเป็นแกนนำ�สร้างเสริมสุขภาพ
ของชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อ เปรียบเทียบผลลัพ ธ์ท างสุขภาพของเกษตรกรที่ ใ ช้ ส ารเคมี กำ� จั ด ศั ต รู พื ชในชุ ม ชน
บ้านไผ่ลูกนก ม. 6 ต. สวนแตง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรีภายหลังการจัดบริการด้านสุขภาพเชิงรุก

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)
ประชากร เป็นเกษตรกรที่ทำ�นา จำ�นวน 86 คนที่อาศัยในชุมชนบ้านไผ่ลูกนก ม. 6
ต. สวนแตง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี
ตัวอย่าง เกษตรกรทีส่ มุ่ เฉพาะเจาะจงและเป็นผูท้ ส่ี มัครใจเข้าร่วมวิจยั ในชุมชนบ้านไผ่ลกู นก
ม. 6 ต. สวนแตง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี จำ�นวน 60 คน ในช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน 2556
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เป็นข้อคำ�ถามเลือกตอบและเติมข้อความ จำ�นวน 6 ข้อ
ได้แก่ ชือ่ -สกุล อายุ เพศ ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั งานอาชีพหลัก ความเกีย่ วข้องกับการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
1.2 แบบสอบถามความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ประกอบด้วยเนือ้ หาเกีย่ วกับ
การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช อาการที่เกิดขึ้นจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และการเฝ้าระวังตนเอง
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การฉีดพ่นสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันที่จำ�เป็น การจัดการอย่างปลอดภัย
เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช มีข้อคำ�ถามจำ�นวน 11 ข้อ
มีลักษณะคำ�ถามเป็นคำ�ถามปลายปิด ในแต่ละข้อเลือกได้ 1 ตัวเลือก ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน
ตอบผิดให้ 0 คะแนน
1.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทางเกษตร ประกอบด้วยพฤติกรรม
ก่อนการฉีดพ่นสารเคมี ขณะฉีดพ่นสารเคมี และหลังการฉีดพ่นสารเคมี มีจำ�นวน 17 ข้อลักษณะ
ข้อคำ�ถามเป็นแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ คือ ปฏิบัติ
เป็นประจำ�  ปฏิบัติบ่อยครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ ให้คะแนนดังนี้ ปฏิบัติเป็นประจำ�  ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 1 คะแนน และไม่เคยปฏิบัติ ให้ 0
1.4 ชุดทดสอบสำ�เร็จที่ผลิตโดยกองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข สำ�หรับตรวจหาปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส ดูการเปลีย่ นแปลงสีของกระดาษทดสอบ
ที่เปลี่ยนไป ซึ่งแปลค่าได้ 4 ระดับ ดังนี้ ระดับปกติ ระดับปลอดภัย ระดับเสี่ยง ระดับอันตราย
แปลผลเลือดเป็นคะแนน โดยให้คะแนนดังนี้ ระดับปกติ ให้คะแนน 0 ระดับปลอดภัย ให้คะแนน 1
ระดับเสี่ยง ให้คะแนน 2 และระดับอันตราย ให้คะแนน 3
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
2.1 การจัดบริการสุขภาพเชิงรุก ประกอบด้วย
2.1.1 การจัดอบรมความรู้การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชและการป้องกันสารเคมี
ทางเกษตร แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน เกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
2.1.2 สัมภาษณ์โดยใช้แบบประเมินความเสีย่ งในการทำ�งานจากการสัมผัสสารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื และหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด โดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษ (Reactive
paper)
2.1.3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืดล้างพิษแก่เกษตรกร
2.1.4 การเยีย่ มบ้านโดย อสม. ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขติดตาม
ผลการปฏิบัติและพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทางเกษตรของเกษตรกร
2.1.5 การให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูที่ถูกต้อง
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 07.00-07.15 น.
2.2 คู่มือแนะนำ�การป้องกันอันตรายขณะใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริม
การเกษตร ใช้เป็นเอกสารประกอบการให้ความรู้
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัยและด้านการเกษตร จำ�นวน
3 ท่าน นำ�ไปทดลองใช้กบั เกษตรกรในชุมชนบ้านบรรไดทอง อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
คล้ายคลึงกับตัวอย่าง จำ�นวน 30 ราย คำ�นวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช โดยใช้คูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทางเกษตร ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
เท่ากับ 0.73 ตามลำ�ดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัยดังนี้
1. ผู้วิจัยประชุมร่วมกับผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านไผ่ลูกนกและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์การวิจัยและขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร
ในชุมชนบ้าน ไผ่ลูกนก ม. 6 อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี
2. ผู้วิจัยเข้าพบตัวอย่างเพื่อแนะนำ�ตนเองและชี้แจ้งวัตถุประสงค์การทำ�วิจัย พร้อมทั้ง
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจยั เมือ่ ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจยั แจกแบบสอบถาม
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทางเกษตร แบบประเมินความเสี่ยงในการทำ�งาน
ของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช ก่อนเริ่มกิจกรรม
3. ให้ตัวอย่างได้รับการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก ประกอบด้วย
สัปดาห์ที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และอันตรายจากสารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื มีการฝึกใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื แนะนำ�ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบรางจืด
เจาะเลือดดูระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส แจกคู่มือของกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน
สัปดาห์ที่ 2 อสม.เยี่ยมบ้านของตัวอย่าง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ติดตามพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทางเกษตร และการให้ก�ำ ลังใจกับตัวอย่างในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกัน
อันตรายจากการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีถ่ กู ต้อง ให้ความรูผ้ า่ นหอกระจายข่าวเกีย่ วกับการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูทถ่ี กู ต้อง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 07.00-07.15 น. ระหว่างช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. 56
		 สัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ของตัวอย่าง มีกจิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นการปฏิบตั พิ ฤติกรรมป้องกันการใช้
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สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง หลังจากประชุมประจำ�เดือนของเกษตรกรทุกเดือน ลงบันทึกในสมุด
บันทึกติดตามพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื หลังการอบรม เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจด้านสุขภาพ
ที่ถูกต้อง
สัปดาห์ที่ 14 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ทำ�แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทางเกษตร เจาะเลือดหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
วิจัย จากนั้นชี้แจงกับตัวอย่างเกี่ยวกับการยุติการทดลอง กล่าวขอบคุณเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมจนสิ้นสุดการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม แล้วนำ�มาวิเคราะห์ทางสถิติ
เชิงพรรณนาแจกแจงความถี่ และคำ�นวณร้อยละ โดยกำ�หนดค่าความเชือ่ มัน่ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสำ�คัญ
เท่ากับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐาน และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ Paired Sample t-test

ผลการวิจัย
1. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.2) อายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 33.9
อาชีพหลักทำ�นาและเป็นเจ้าของที่เอง ร้อยละ 79.6 รองลงมารับจ้างฉีดพ่น ร้อยละ 17 น้อยที่สุด
เป็นลูกจ้างทำ�นา ร้อยละ 3.4
2. ภายหลังการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำ�จัด
ศัตรูพืช (t = 5.20; p<.05) และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทางเกษตรของเกษตรกร
(t = 3.17; p<.05) สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก แสดงในตาราง 1 และ 2
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ก่อนและหลังการ
จัดการบริการสุขภาพเชิงรุก (n=66)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ก่อนจัดการบริการสุขภาพ
หลังจัดการบริการสุขภาพ

X
9.02
10.95

SD
2.23
1.23

t
5.204

p-value
0.007
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทางเกษตรก่อนและ
หลังการจัดการบริการสุขภาพเชิงรุก (n=66)
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทางเกษตร
ก่อนจัดการบริการสุขภาพ
หลังจัดการบริการสุขภาพ

X
19.91
22.65

SD
5.28
2.14

t
3.174

p-value
0.002

3. ผลตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรดีขึ้นจากระดับเสี่ยง
เป็นระดับปลอดภัยและปกติ แสดงว่าการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก มีผลทำ�ให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพของ
เกษตรกรดีขึ้น แสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรชุมชนบ้านไผ่ลกู นก
ม. 6 ก่อนและหลังการจัดการบริการสุขภาพเชิงรุก (n=37)
การจัดการบริการสุขภาพเชิงรุก
ก่อนจัดการบริการสุขภาพ
หลังจัดการบริการสุขภาพ

X
2.03
1.22

SD
.60
.71

t
5.09

df
36

p-value
0.00

การอภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยทั้ง 3 ข้อ ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น
ภายหลังได้รับการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก ในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลีย่ ด้านความรูก้ อ่ นและหลังการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก พบว่าความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื หลังการจัดการบริการสุขภาพเชิงรุกมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนการจัดการบริการสุขภาพ
เชิงรุก (t = 5.20; p<.05) เมือ่ กลุม่ เกษตรกรตัวอย่างได้รบั ความรูจ้ งึ เป็นการช่วยให้สามารถปฏิบตั ติ น
ได้ถกู ต้องมากขึน้ สงบ สมวงษ์ (2551) ศึกษาการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพตนเอง
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง จึงหาข้อมูลจากผูท้ ม่ี คี วามรู้ จากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตลอดจนสือ่ สาธารณะต่าง ๆ เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ในการหาเทคนิควิธีลดการใช้สารเคมี การจัดบริการสุขภาพเชิงรุกนี้
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ได้จัดให้มีอาสาสมัครประจำ�หมู่บ้านออกเยี่ยมบ้าน และติดตามการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทุกวันทางหอกระจายข่าว สอดคล้องกับ
อรวรรณ คำ�วิไล (2554) ระบุวา่ ผลจากการให้สขุ ศึกษาทีเ่ หมาะสมโดยวิธกี ารฝึกอบรมทำ�ให้เกษตรกร
มีความรู้การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าการที่เกษตรกรได้รับการแจกเอกสาร
คู่มือเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาประเด็นความรู้ที่ตอบผิดในเรื่อง ผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพ
ในระยะสัน้ และระยะยาว การใช้สารเคมีหลาย ๆ ชนิดร่วมกัน การเข้าสูร่ า่ งกายของสารเคมี เป็นสิง่
ที่ควรคำ�นึงถึงในการให้สุขศึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรดีขึ้นภายหลัง
ได้รบั การจัดบริการสุขภาพเชิงรุก ในการวิจยั ครัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่
ด้านพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก พบว่าพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
ทางเกษตรหลังการจัดการบริการสุขภาพเชิงรุกมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดการบริการสุขภาพ
เชิงรุก (t = 3.17; p<.05) เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างได้รับการตรวจเลือดเพื่อประเมินระดับ
สารเคมีในเลือดก่อนเริม่ กิจกรรม ซึง่ เป็นการช่วยให้โดยเฉพาะเกษตรกรทีม่ ผี ลการตรวจสารเคมีในเลือด
ระดับเสีย่ งและอันตราย ได้ตระหนักถึงผลของการปฏิบตั ติ นเพือ่ ป้องกันการได้รบั สารเคมีเข้าสูร่ า่ งกาย
ดังนัน้ เมือ่ ได้รบั ความรูจ้ งึ เป็นการช่วยให้สามารถปฏิบตั ติ นได้ถกู ต้องมากขึน้ อรวรรณ คำ�วิไล (2554)
ได้ศึกษาเปรียบเทียบการให้สุขศึกษาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร พบว่าผลจากการให้สุขศึกษาที่เหมาะสมจะทำ�ให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีถ่ กู ต้องเพิม่ มากขึน้ และยังส่งผลให้การตรวจพบสารเคมีในเลือดของเกษตรกร
ลดลงไปด้วย แต่เมือ่ พิจารณาในแต่ละประเด็นของพฤติกรรมทีศ่ กึ ษา พบว่าพฤติกรรมเสีย่ งบางอย่าง
ที่เกษตรกรยังคงปฏิบัติอยู่ในจำ�นวนมาก เช่น การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชหลายชนิดรวมกันในการ
ฉีดพ่นครัง้ เดียว การสวมถุงมือยางป้องกันสารเคมีขณะทำ�งาน สวมใส่รองเท้าบูท๊ /รองเท้าทีป่ ดิ มิดชิด
กันสารเคมี การรับประทานอาหารหรือดืม่ น้�ำ ในบริเวณบริเวณทีม่ กี ารฉีดพ่นสารเคมี ซึง่ เป็นสิง่ ทีค่ วร
มีการนำ�ไปใช้เป็นประเด็นในการให้สุขศึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 ระดับเอนไซม์โคลีนเรสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรดีขน้ึ ภายหลัง
ได้รับการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยโดยพบว่า
ผลการตรวจเลือดหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรดีขึ้นจากระดับเสี่ยงเป็นระดับ
ปลอดภัยและปกติ แสดงว่า การจัดบริการสุขภาพเชิงรุก มีผลทำ�ให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพของเกษตรกร
ดีขน้ึ ซึง่ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การให้ความรูเ้ กีย่ วกับสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื และอันตราย
จากสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื มีการฝึกใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื 2) การใช้รางจืดรับประทาน
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ร่วมด้วย ในรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบรางจืด เพื่อสนับสนุนสรรพคุณของรางจืดในการล้างพิษ
ยาฆ่าแมลงพวกออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต 3) ให้คมู่ อื ของกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการให้ความรู้ 4) การเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครประจำ�หมู่บ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน
เกษตรกร ติดตามพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทางเกษตร 5) มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ตลอดจนให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน เป็นประจำ�ทุกเดือนที่มีประชุมของกลุ่มเกษตรกร ทำ�ให้เกษตรกร
รับรูโ้ อกาสเสีย่ ง รับรูค้ วามรุนแรงจากสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื และการให้ก�ำ ลังใจในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีถ่ กู ต้อง 5) การเผยแพร่ความรูผ้ า่ นหอกระจายข่าว
เกีย่ วกับการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูทถ่ี กู ต้อง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 07.00-07.15 น. เป็นปัจจัย
กระตุ้นเตือนการปฏิบัติที่สำ�คัญ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทางเกษตรให้สูงขึ้น
โดยสรุป ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนว่าการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกช่วยให้เกษตรกรที่ใช้
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช ได้รับความรู้และมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง และส่งผล
ทำ�ให้ระดับเอนไซม์โคลีนเรสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรดีขึ้นไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. การให้ความรูผ้ า่ นหอกระจายข่าวเกีย่ วกับการปฏิบตั ใิ นการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีถ่ กู ต้อง
เป็นการสื่อสารทางสุขภาพที่กระตุ้นที่ดีในการปฏิบัติตัวของเกษตรกรและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ซึ่งควรขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
2. การดำ�เนินงานสุขศึกษาในกลุ่มเกษตรกร ควรมีการนำ�ประเด็นคำ�ถามด้านความรู้ และ
พฤติกรรม การใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทางการเกษตรไปใช้เป็นหัวข้อในการให้ความรูแ้ ก่กลุม่ เกษตรกร
ด้วย เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านสุขศึกษาได้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรมากที่สุด
3. บุคลากรทางด้านสาธารณสุขควรให้ความสำ�คัญในการให้ความรู้เพื่อป้องกันการได้รับ
สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื เข้าสูร่ า่ งกายแก่ประชาชนทัว่ ไปด้วย ควบคูไ่ ปกับการแนะนำ�การใช้รางจืดซึง่ เป็น
สมุนไพรไทยที่หาได้ไม่ยาก เพื่อช่วยลดสารพิษที่ได้รับไปแล้ว และมีระบบการติดตามประเมินผล
อย่างสม่ำ�เสมอโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วย
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลในพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน ในระดับตำ�บล หรือ
อำ�เภอ เพื่อการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อไป
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2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไปหรือการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจยั ในครัง้ นี้ ควรมีการศึกษาในประเด็น
ความสัมพันธ์ของความรู้ พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื และผลการตรวจเลือดระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรส
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