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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบ	กลุ่มเดียววัด	2	ครั้ง	(Quasi-experimental	

research	:	one	Group	Pretest	–	Posttest	Design)	เพื่อศึกษาผลการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก

ต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของเกษตรกรท่ีใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชในชุมชนบ้านไผ่ลูกนก	ม.	6	ต.	สวนแตง	

อ.	เมือง	จ.	สุพรรณบุรี	จำานวน	60	คน	เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	เป็นแบบสอบถามข้อมูล

ทัว่ไปของเกษตรกร	แบบสอบถามความรูเ้ก่ียวกับการใช้สารเคมกีำาจดัศตัรูพชื	แบบสอบถามพฤติกรรม

การใช้สารเคมกีำาจดัศตัรพูชืทางเกษตร	เป็นแบบสอบถามทีผู่วิ้จยัสรา้งข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม	

และไดร้บัการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดยผูท้รงคุณวุฒ	ิแบบประเมนิความเสีย่งในการทำางาน

ของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	 และชุดทดสอบพิเศษ	 ตรวจหาปริมาณเอ็นไซม์ 

โคลีนเอสเทอเรส	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย การจัดบริการสุขภาพเชิงรุกและคู่มือ

เกษตรกรปลอดโรคสำาหรบัเกษตรกร ทำาการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติบรรยาย	และค่าสถิติ	Paired	

Sample	t-test

	 ผลการวิจัยพบว่า

 1.	เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	54.2)	อายุอยู่ในช่วง	50-	59	ปี	ร้อยละ	33.9	

อาชีพหลักทำานาและเป็นเจ้าของที่เอง	ร้อยละ	79.6	รองลงมารับจ้างฉีดพ่น	ร้อยละ	17	น้อยที่สุด

เป็นลูกจ้างทำานา	ร้อยละ	3.4	

	 2.	ภายหลังการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก	 คะแนนเฉลี่ยความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีกำาจัด

ศัตรูพืช	 (t	 =	 5.20;	 p<.05)	 และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทางเกษตรของเกษตรกร	 

(t	=	3.17;	p<.05)	สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก

	 3.	ผลตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรดีข้ึนจากระดับเสี่ยง 

เป็นระดับปลอดภยัและปกต	ิแสดงว่าการจดับรกิารสขุภาพเชิงรกุ	มผีลทำาให้ผลลพัธท์างสขุภาพของ

เกษตรกรดีขึ้น

คำาสำาคัญ : การจัดบริการสุขภาพเชิงรุก		ผลลัพธ์ทางสุขภาพ		สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช
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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.
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำานักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	พบว่า	

ในปี	พ.ศ.	2554	พบผู้ป่วยโรคพิษจากสารกำาจัดศัตรูพืช	(pesticide	poisoning)	จำานวน	1,999	ราย	

คิดเป็นอัตราป่วย	 3.15	 ต่อแสนประชากร	 เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญน้อยเก่ียวกับการใช้ 

สารเคมทีางเกษตรโดยเฉพาะปุย๋	และสารเคมป้ีองกันกำาจดัศัตรูพชื	สารกำาจดัแมลงทีน่ยิมใช้กันมาก	

คือออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต	ช่ือทางการค้า	ได้แก่	พาราไธออน	หรือฟูลิดอล	สารในกลุ่มน้ี

มีฤทธิ์ทำาให้เกิดอาการคลื่นไส้	วิงเวียน	อ่อนเพลีย	กล้ามเนื้อกระตุก	แน่นหน้าอก	อาเจียน	ท้องเดิน	

ตาพร่า	น้ำาลายออกมากผิดปกติ	อาจจะทำาให้หมดสติ	น้ำาลายฟูมปาก	อุจจาระปัสสาวะราด	กล้ามเน้ือ

กระตุกทั่วตัว	ชัก	หายใจลำาบาก	เขียว	และหยุดหายใจ	จะออกฤทธิ์อยู่ได้นาน	1-5	วัน	หากได้รับ

ในปริมาณมากและถ้ารักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ภายใน	24	ชั่วโมง	

	 สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	2	ลักษณะ	คือ	แบบเฉียบพลัน	และระยะยาว	

ซ่ึงปัจจุบันยังไม่ระบุสาเหตุของการเกิดโรคท่ีชัดเจน	 การป้องกันสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย

จึงเป็นสิ่งสำาคัญ	 ดังนั้น	 เกษตรกรที่ต้องฉีดพ่นสารเคมีควรแต่งกายให้เหมาะสม	 โดยสวมหมวก	 

สวมเส้ือแขนยาวปิดมิดชิด	สวมหน้ากาก	ปิดจมูก	สวมถุงมือยาง	รองเท้าหุ้มส้น	ขณะฉีดพ่นสารเคมี

ต้องอยู่เหนือลม	 หากมีลมแรงควรหยุดฉีด	 ควรระมัดระวังไม่หายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป	 และ

อย่าให้ละอองยาปลิวลงที่พักอาศัย	บ่อน้ำา	หรือภาชนะบรรจุน้ำาหรืออาหาร	รวมทั้งไม่ฉีดพ่นสารเคมี

ในบริเวณที่มีเด็ก	และไม่รับประทานอาหาร	ดื่มน้ำา	หรือสูบบุหรี่ในขณะฉีดพ่นสารเคมี	และใช้เวลา

ฉีดพ่นไม่เกิน	4-5	ช่ัวโมงต่อคร้ังเม่ือฉีดพ่นสารเคมีเสร็จแล้ว	ควรล้างมือ	เปล่ียนเส้ือผ้า	และอาบน้ำา

ทันที	 นอกจากนั้นการได้รับสารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหารก็พบได้บ่อย	 จึงควรป้องกันไม่ให้สารพิษ

เข้าสู่ร่างกายโดย	 ล้างทำาความสะอาดผักและผลไม้ด้วยวิธีต่าง	 ๆ	 เช่น	 แช่น้ำาส้มสายชู	 เกลือป่น	

หรือผงฟ	ูรบัประทานผกัพืน้บ้านรบัประทานผักและผลไมต้ามฤดูกาล	(ชมพนูทุ	สริพิรหมภทัร,	2553)	

สอดคล้องกับวิจัยของ	โกวิท	สารโภคา	(2552)	พบเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการใช้สารเคมี	

ขณะฉีดพ่นไม่ใส่เครื่องป้องกัน	 ได้แก่	 แว่นตา	 ถุงมือ	 ที่ปิดจมูก	 ผสมสารเกินปริมาณที่กำาหนด	 

ใช้สารเคมีท่ีมีฤทธิ์รุนแรงและผสมสารรวมกัน	 3-4	 ชนิดข้ึนไป การฉีดพ่นสารเคมีซ้ำาติดต่อกัน 

ก่อนเวลาทีร่ะบุไว้ในฉลาก	(วิชชาดา	สมิลา	และคณะ,	2554)	พฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยัทำาให้เกษตรกร

มีความเส่ียงจากการได้รับอันตรายจากสารเคมีเพ่ิมข้ึน	เช่น	ใช้ถังภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีร่ัวซึม	ฉีดพ่น

สวนทิศทางลมทำาให้เสื้อผ้าเปียกชุ่มสารเคมีโดยไม่อาบน้ำาและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ซึมเปื้อนทันที	เป็นต้น	

นอกจากนี้การใช้รางจืดมาต้ม	 ค้ันน้ำาสด	 ตากแห้ง	 หรือทำาชาชง	 เพื่อขับสารพิษออกจากร่างกาย	

สามารถต้านพิษยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตได้	(สุชาสินี	คงกระพันธ์	และคณะ,	2551)
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	 จากการสำารวจชุมชนบ้านไผ่ลูกนก	ม.	6	ต.	สวนแตง	จ.	สุพรรณบุรี	พบว่าเกษตรกรยังพร่อง

ความรู้การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	มีพฤติกรรมการป้องกันสารกำาจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง	มีระดับ

เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย	 ขาดความตระหนัก 

ในการดูแลตนเอง	จึงทำาให้ผู้วิจัยกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านไผ่ลูกนก	

ตระหนกักับปญัหาสขุภาพสาธารณสขุ	และเห็นว่าควรร่วมมอืกันช่วยแก้ปัญหาสขุภาพทีเ่กิดจากการ

ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชในชุมชนนี้	 ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาผลของการจัดบริการด้านสุขภาพเชิงรุก

ต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของเกษตรกรในชุมชนบ้านไผ่ลูกนก	ม.	6	ต.	สวนแตง	จ.	สุพรรณบุรี	เพ่ือให้

เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากพิษของสารเคมี	รวมทั้งมีส่วนร่วมเป็นแกนนำาสร้างเสริมสุขภาพ

ของชุมชน	ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนอื่น	ๆ	ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชในชุมชน 

บ้านไผ่ลูกนก	ม.	6	ต.	สวนแตง	อ.	เมือง	จ.	สุพรรณบุรีภายหลังการจัดบริการด้านสุขภาพเชิงรุก

วิธีการดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง	(Quasi-Experimental	Research)

	 ประชากร	 เป็นเกษตรกรที่ทำานา	 จำานวน	 86	 คนท่ีอาศัยในชุมชนบ้านไผ่ลูกนก	 ม.	6	 

ต.	สวนแตง	อ.	เมือง	จ.	สุพรรณบุรี

	 ตัวอย่าง	เกษตรกรท่ีสุ่มเฉพาะเจาะจงและเป็นผู้ท่ีสมัครใจเข้าร่วมวิจัย	ในชุมชนบ้านไผ่ลูกนก	

ม.	6	ต.	สวนแตง	อ.	เมือง	จ.	สุพรรณบุรี	จำานวน	60	คน	ในช่วงเดือน	มิถุนายน-กันยายน	2556

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูในการวิจยัคร้ังนี	้ผูวิ้จยัสรา้งข้ึนโดยการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ดังนี้

	 	 1.1	 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร	เป็นข้อคำาถามเลือกตอบและเติมข้อความ	จำานวน	6	ข้อ	

ได้แก่	ช่ือ-สกุล	อายุ	เพศ	ท่ีอยู่ปัจจุบัน	งานอาชีพหลัก	ความเก่ียวข้องกับการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช

	 	 1.2	 แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	ประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับ

การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	 อาการท่ีเกิดข้ึนจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	 และการเฝ้าระวังตนเอง	 
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การฉีดพ่นสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย	 อุปกรณ์ป้องกันที่จำาเป็น	 การจัดการอย่างปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	มีข้อคำาถามจำานวน	11	ข้อ	

มีลักษณะคำาถามเป็นคำาถามปลายปิด	 ในแต่ละข้อเลือกได้	 1	 ตัวเลือก	 ถ้าตอบถูกให้	 1	 คะแนน	 

ตอบผิดให้	0	คะแนน	

	 	 1.3	 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทางเกษตร	ประกอบด้วยพฤติกรรม

ก่อนการฉีดพ่นสารเคมี	ขณะฉีดพ่นสารเคมี	และหลังการฉีดพ่นสารเคมี	มีจำานวน	17	ข้อลักษณะ

ข้อคำาถามเป็นแบบปลายปิด	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	3	ระดับ	คือ	ปฏิบัติ

เป็นประจำา	ปฏิบัติบ่อยครั้ง	 และไม่เคยปฏิบัติ	 ให้คะแนนดังนี้	 ปฏิบัติเป็นประจำา	 ให้	 2	คะแนน	

ปฏิบัติบ่อยครั้ง	ให้	1	คะแนน	และไม่เคยปฏิบัติ	ให้	0

	 	 1.4	 ชุดทดสอบสำาเร็จที่ผลิตโดยกองอาหาร	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวง

สาธารณสุข	สำาหรับตรวจหาปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส	ดูการเปล่ียนแปลงสีของกระดาษทดสอบ

ที่เปลี่ยนไป	ซึ่งแปลค่าได้	4	ระดับ	ดังนี้	ระดับปกติ	ระดับปลอดภัย	ระดับเสี่ยง	ระดับอันตราย	

แปลผลเลือดเป็นคะแนน	โดยให้คะแนนดังน้ี	ระดับปกติ	ให้คะแนน	0	ระดับปลอดภัย	ให้คะแนน	1	

ระดับเสี่ยง	ให้คะแนน	2	และระดับอันตราย	ให้คะแนน	3

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	

	 	 2.1	 การจัดบริการสุขภาพเชิงรุก	ประกอบด้วย

	 	 	 2.1.1	 การจัดอบรมความรู้การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชและการป้องกันสารเคมี 

ทางเกษตร	แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	เกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	

	 	 	 2.1.2	 สมัภาษณโ์ดยใช้แบบประเมนิความเสีย่งในการทำางานจากการสมัผสัสารเคมี

กำาจดัศตัรพูชืและหาระดบัเอนไซมโ์คลนีเอสเตอเรสในเลอืด	โดยใช้กระดาษทดสอบพเิศษ	(Reactive	

paper)

	 	 	 2.1.3	 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรรางจืดล้างพิษแก่เกษตรกร

	 	 	 2.1.4	 การเย่ียมบ้านโดย	อสม.	ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ	โดยเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุติดตาม

ผลการปฏิบัติและพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทางเกษตรของเกษตรกร	

	 	 	 2.1.5	 การให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวเก่ียวกับการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูท่ีถูกต้อง	

ทุกวันจันทร์-ศุกร์	ในช่วงเวลา	07.00-07.15	น.

	 	 2.2	 คู่มือแนะนำาการป้องกันอันตรายขณะใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริม

การเกษตร	ใช้เป็นเอกสารประกอบการให้ความรู้
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 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัยและด้านการเกษตร	 จำานวน	 

3	ท่าน	นำาไปทดลองใช้กับเกษตรกรในชุมชนบ้านบรรไดทอง อ.	ศรีประจันต์ จ.	สุพรรณบุรี ท่ีมีคุณสมบัติ

คล้ายคลึงกับตัวอย่าง	จำานวน	30	ราย	คำานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับ

การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	 โดยใช้คูเดอร์ริชาร์ดสัน	 20	 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.74	 และ

แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทางเกษตร	ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	

เท่ากับ	0.73	ตามลำาดับ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยดังนี้

	 1.	ผู้วิจัยประชุมร่วมกับผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านไผ่ลูกนกและ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์การวิจัยและขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร

ในชุมชนบ้าน	ไผ่ลูกนก	ม.	6	อ.	เมือง	จ.	สุพรรณบุรี

	 2.	ผู้วิจัยเข้าพบตัวอย่างเพื่อแนะนำาตนเองและช้ีแจ้งวัตถุประสงค์การทำาวิจัย	 พร้อมทั้ง

สอบถามความสมคัรใจในการเข้าร่วมการวิจยั	เมือ่ตัวอย่างยินยอมเข้ารว่มการวิจยั	แจกแบบสอบถาม

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทางเกษตร	แบบประเมินความเสี่ยงในการทำางาน

ของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	ก่อนเริ่มกิจกรรม	

	 3.	ให้ตัวอย่างได้รับการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก	ประกอบด้วย	

	 	 สัปดาห์ที่	1	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	และอันตรายจากสารเคมี

กำาจดัศัตรพูชื	มกีารฝกึใช้อปุกรณป้์องกันสารเคมกีำาจดัศตัรพูชื	แนะนำาผลติภณัฑ์แปรรปูจากใบรางจดื	

เจาะเลือดดูระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส	 แจกคู่มือของกรมส่งเสริมการเกษตร	 ใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการให้ความรู้	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน

	 	 สัปดาห์ที่	2 อสม.เยี่ยมบ้านของตัวอย่าง	 เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน	ติดตามพฤติกรรม

การใช้สารเคมกีำาจดัศัตรพูชืทางเกษตร	และการให้กำาลงัใจกับตัวอย่างในการปฏบิติัพฤติกรรมป้องกัน

อันตรายจากการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชท่ีถูกต้อง	ให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวเก่ียวกับการใช้สารเคมี

กำาจัดศัตรูท่ีถูกต้อง	ทุกวันจันทร์-ศุกร์	ในช่วงเวลา	07.00-07.15	น.	ระหว่างช่วงเดือน	มิ.ย.-ก.ย.	56

  สัปดาห์ที่	 4,	 8	 และ	 12 อสม.	 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ติดตามพฤติกรรมการใช้ 

สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชของตัวอย่าง	 มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันการใช้
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สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง	หลังจากประชุมประจำาเดือนของเกษตรกรทุกเดือน	ลงบันทึกในสมุด

บันทกึติดตามพฤตกิรรมการใช้สารเคมกีำาจดัศัตรูพชืหลงัการอบรม	เพือ่ให้เกิดความเข้าใจดา้นสขุภาพ

ที่ถูกต้อง	

	 	 สัปดาห์ท่ี	 14	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล	 ทำาแบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการใช้ 

สารเคมกีำาจดัศตัรพูชืทางเกษตร	เจาะเลอืดหาระดับเอนไซมโ์คลนีเอสเตอเรสจากเกษตรกรทีเ่ข้ารว่ม

วิจัย	จากนั้นชี้แจงกับตัวอย่างเกี่ยวกับการยุติการทดลอง	กล่าวขอบคุณเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติกิจกรรมจนสิ้นสุดการทดลอง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม	แล้วนำามาวิเคราะห์ทางสถิติ

เชิงพรรณนาแจกแจงความถ่ี	และคำานวณร้อยละ	โดยกำาหนดค่าความเช่ือม่ันทางสถิติท่ีระดับนัยสำาคัญ	

เท่ากับ	0.05	เป็นเกณฑ์ในการยอมรับสมมติฐาน	และสถิติที่ใช้วิเคราะห์	Paired	Sample	t-test	

ผลการวิจัย

	 1.	เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	54.2)	อายุอยู่ในช่วง	50-59	ปี	ร้อยละ	33.9	

อาชีพหลักทำานาและเป็นเจ้าของที่เอง	ร้อยละ	79.6	รองลงมารับจ้างฉีดพ่น	ร้อยละ	17	น้อยที่สุด

เป็นลูกจ้างทำานา	ร้อยละ	3.4	

	 2.	ภายหลังการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก	 คะแนนเฉลี่ยความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีกำาจัด

ศัตรูพืช	 (t	 =	 5.20;	 p<.05)	 และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทางเกษตรของเกษตรกร	 

(t	=	3.17;	p<.05)	สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก	แสดงในตาราง	1	และ	2

ตาราง 1	 ผลการเปรียบเทยีบคา่เฉลีย่ความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมกีำาจดัศัตรพูชืก่อนและหลงัการ

จัดการบริการสุขภาพเชิงรุก	(n=66)

ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช X SD t p-value

ก่อนจัดการบริการสุขภาพ

หลังจัดการบริการสุขภาพ

9.02

10.95

2.23

1.23

5.204 0.007
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ตาราง 2	 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทางเกษตรก่อนและ

หลังการจัดการบริการสุขภาพเชิงรุก	(n=66)

พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทางเกษตร X SD t p-value

ก่อนจัดการบริการสุขภาพ

หลังจัดการบริการสุขภาพ

19.91

22.65

5.28

2.14

3.174 0.002

	 3.	ผลตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรดีข้ึนจากระดับเสี่ยง 

เป็นระดับปลอดภยัและปกต	ิแสดงว่าการจดับรกิารสขุภาพเชิงรกุ	มผีลทำาให้ผลลพัธท์างสขุภาพของ

เกษตรกรดีขึ้น แสดงในตาราง	3

ตาราง 3	 ผลการเปรียบเทียบระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรชุมชนบ้านไผ่ลูกนก	

ม.	6	ก่อนและหลังการจัดการบริการสุขภาพเชิงรุก	(n=37)

การจัดการบริการสุขภาพเชิงรุก X SD t df p-value

ก่อนจัดการบริการสุขภาพ

หลังจัดการบริการสุขภาพ

2.03

1.22

.60

.71

5.09 36 0.00

การอภิปรายผลการวิจัย

	 ในการวิจัยครั้งนี้	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยทั้ง	3	ข้อ	ซึ่งสามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี	 1	 เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชเพิ่มข้ึน

ภายหลังได้รับการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก	 ในการวิจัยคร้ังนี้	 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คะแนนเฉล่ียด้านความรู้ก่อนและหลังการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก	พบว่าความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมี

กำาจดัศัตรพูชืหลงัการจดัการบรกิารสขุภาพเชิงรุกมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการจดัการบรกิารสขุภาพ

เชิงรุก	(t	=	5.20;	p<.05)	เม่ือกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างได้รับความรู้จึงเป็นการช่วยให้สามารถปฏิบัติตน

ได้ถูกต้องมากข้ึน	สงบ	สมวงษ์	(2551)	ศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร

ของเกษตรกร	พบว่า	เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพตนเอง

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง	จึงหาข้อมูลจากผู้ท่ีมีความรู้	จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	ตลอดจนส่ือสาธารณะต่าง	ๆ 	เช่น	

วิทยุ	 โทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 ในการหาเทคนิควิธีลดการใช้สารเคมี	 การจัดบริการสุขภาพเชิงรุกนี้	
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ได้จัดให้มีอาสาสมัครประจำาหมู่บ้านออกเย่ียมบ้าน	 และติดตามการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกร	ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทุกวันทางหอกระจายข่าว	สอดคล้องกับ	

อรวรรณ	คำาวิไล	(2554)	ระบุว่าผลจากการให้สขุศึกษาทีเ่หมาะสมโดยวิธกีารฝกึอบรมทำาให้เกษตรกร

มีความรู้การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องเพิ่มมากข้ึนกว่าการที่เกษตรกรได้รับการแจกเอกสาร

คู่มือเท่านั้น	แต่เมื่อพิจารณาประเด็นความรู้ที่ตอบผิดในเรื่อง	ผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพ

ในระยะส้ันและระยะยาว	การใช้สารเคมีหลาย	ๆ	ชนิดร่วมกัน	การเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี	เป็นส่ิง

ที่ควรคำานึงถึงในการให้สุขศึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร

	 สมมติฐานการวิจัยข้อที่	2	เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรดีขึ้นภายหลัง

ได้รับการจดับริการสขุภาพเชิงรุก	ในการวิจยัครัง้นี	้เมือ่เปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่

ด้านพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก	พบว่าพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช

ทางเกษตรหลังการจัดการบริการสุขภาพเชิงรุกมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดการบริการสุขภาพ

เชิงรุก	(t	=	3.17;	p<.05)	เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างได้รับการตรวจเลือดเพื่อประเมินระดับ

สารเคมีในเลือดก่อนเร่ิมกิจกรรม	ซ่ึงเป็นการช่วยให้โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีผลการตรวจสารเคมีในเลือด

ระดบัเสีย่งและอนัตราย	ไดต้ระหนกัถึงผลของการปฏบัิติตนเพือ่ป้องกันการได้รบัสารเคมเีข้าสูร่า่งกาย	

ดงันัน้	เมือ่ไดร้บัความรูจ้งึเปน็การช่วยให้สามารถปฏบัิติตนไดถู้กตอ้งมากข้ึน	อรวรรณ	คำาวไิล	(2554)	

ได้ศึกษาเปรียบเทียบการให้สุขศึกษาท่ีเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกร	พบว่าผลจากการให้สุขศึกษาที่เหมาะสมจะทำาให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้

สารเคมกีำาจดัศตัรพูชืท่ีถูกต้องเพิม่มากข้ึน	และยังสง่ผลให้การตรวจพบสารเคมใีนเลอืดของเกษตรกร

ลดลงไปดว้ย	แต่เมือ่พจิารณาในแตล่ะประเดน็ของพฤติกรรมทีศ่กึษา	พบว่าพฤติกรรมเสีย่งบางอย่าง

ที่เกษตรกรยังคงปฏิบัติอยู่ในจำานวนมาก	เช่น	การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชหลายชนิดรวมกันในการ

ฉดีพน่ครัง้เดียว	การสวมถุงมอืยางป้องกันสารเคมขีณะทำางาน	สวมใสร่องเทา้บู๊ท/รองเทา้ทีปิ่ดมดิชิด

กันสารเคม	ีการรบัประทานอาหารหรอืดืม่น้ำาในบริเวณบริเวณทีม่กีารฉดีพน่สารเคม	ีซ่ึงเปน็สิง่ทีค่วร

มีการนำาไปใช้เป็นประเด็นในการให้สุขศึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร	

	 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี	3	ระดับเอนไซม์โคลีนเรสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรดีข้ึนภายหลัง

ได้รับการจัดบริการสุขภาพเชิงรุก	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยโดยพบว่า	 

ผลการตรวจเลือดหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรดีข้ึนจากระดับเสี่ยงเป็นระดับ

ปลอดภยัและปกติ	แสดงว่า	การจดับริการสขุภาพเชิงรกุ	มผีลทำาให้ผลลพัธท์างสขุภาพของเกษตรกร

ดีข้ึน	ซ่ึงประกอบด้วย	5	กิจกรรม	ได้แก่	1)	การให้ความรู้เก่ียวกับสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	และอันตราย

จากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	มีการฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	2)	การใช้รางจืดรับประทาน
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ร่วมด้วย	 ในรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบรางจืด	 เพื่อสนับสนุนสรรพคุณของรางจืดในการล้างพิษ 

ยาฆ่าแมลงพวกออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต	3)	ให้คู่มือของกรมส่งเสริมการเกษตร	ใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการให้ความรู้	 4)	 การเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครประจำาหมู่บ้าน	 เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน

เกษตรกร	ติดตามพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทางเกษตร	5)	มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ตลอดจนให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน	เป็นประจำาทุกเดือนที่มีประชุมของกลุ่มเกษตรกร	ทำาให้เกษตรกร

รับรู้โอกาสเส่ียง	รับรู้ความรุนแรงจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	และการให้กำาลังใจในการปฏิบัติพฤติกรรม

ป้องกันอนัตรายจากการใช้สารเคมกีำาจดัศัตรพูชืท่ีถูกต้อง	5)	การเผยแพร่ความรู้ผา่นหอกระจายข่าว

เก่ียวกับการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูท่ีถูกต้อง	ทุกวันจันทร์-ศุกร์	ในช่วงเวลา	07.00-07.15	น.	เป็นปัจจัย

กระตุ้นเตือนการปฏิบัติที่สำาคัญ	ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทางเกษตรให้สูงขึ้น

	 โดยสรุป	 ผลการวิจัยคร้ังนี้สนับสนุนว่าการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกช่วยให้เกษตรกรที่ใช้ 

สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	ได้รับความรู้และมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง	และส่งผล

ทำาให้ระดับเอนไซม์โคลีนเรสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรดีขึ้นไปด้วย	

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 1.	การให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวเก่ียวกับการปฏิบัติในการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชท่ีถูกต้อง	

เป็นการสื่อสารทางสุขภาพท่ีกระตุ้นที่ดีในการปฏิบัติตัวของเกษตรกรและเป็นประโยชน์อย่างย่ิง	 

ซึ่งควรขยายผลไปยังชุมชนอื่น	ๆ	ต่อไป

	 2.	การดำาเนินงานสุขศึกษาในกลุ่มเกษตรกร	ควรมีการนำาประเด็นคำาถามด้านความรู้	และ

พฤติกรรม	การใช้สารเคมกีำาจดัศัตรพูชืทางการเกษตรไปใช้เป็นหัวข้อในการให้ความรูแ้ก่กลุม่เกษตรกร

ด้วย	เพื่อให้การดำาเนินงานด้านสุขศึกษาได้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรมากที่สุด

	 3.	บุคลากรทางด้านสาธารณสุขควรให้ความสำาคัญในการให้ความรู้เพื่อป้องกันการได้รับ 

สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายแก่ประชาชนท่ัวไปด้วย	ควบคู่ไปกับการแนะนำาการใช้รางจืดซ่ึงเป็น

สมุนไพรไทยที่หาได้ไม่ยาก	 เพื่อช่วยลดสารพิษที่ได้รับไปแล้ว	 และมีระบบการติดตามประเมินผล 

อย่างสม่ำาเสมอโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วย

	 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลในพื้นที่อื่น	ๆ 	ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน	ในระดับตำาบล	หรือ

อำาเภอ	เพื่อการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น	ๆ	ต่อไป
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	 2.	ในการศึกษาคร้ังต่อไปหรือการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยในคร้ังน้ี	ควรมีการศึกษาในประเด็น

ความสมัพนัธข์องความรู้	พฤตกิรรมการใช้สารเคมกีำาจดัศัตรพูชื	และผลการตรวจเลอืดระดบัเอนไซม์

โคลีนเอสเตอเรส

กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินทุนนอกงบประมาณของวิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศ	กรมแพทย์ทหารอากาศ	คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในโอกาสน้ีด้วย

	 ขอขอบพระคณุ	ผศ.ดร.	ชนกพร	จิตปญัญา	ทีก่รณุาเปน็ทีป่รกึษาและใหค้ำาแนะนำาสิง่ทีเ่ปน็

ประโยชน์อย่างยิ่ง

	 ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	กรมแพทย์

ทหารอากาศที่ได้ให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะทำาให้วิจัยครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

	 ขอขอบคุณเกษตรกรชุมชนบ้านไผ่ลูกนก	ต.	สวนแตง	อ.	เมือง	จ.	สุพรรณบุรี	ที่ให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีและผู้อำานวยการ	พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านไผ่ลูกนกที่ให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
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