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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ ง นี้เ ป นการวิ จัยกึ่ ง ทดลองมี วัตถุ ประสงค เพื่ อ ศึก ษาผลของการสร า งเสริมสุ ขภาพเพื่ อความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทางการเกษตรของประชาชน กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนหมู 8 ถึงหมู 16
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ไดรับการเจาะเลือดประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชดวยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสอยูในระดับมีความเสี่ยงและระดับไมปลอดภัย เปนกลุมทดลอง
จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน กลุมทดลองไดรับการสรางเสริมสุขภาพ ประกอบดวยการบรรยาย
ใหความรู การอภิปรายกลุมและการเยี่ยมบาน สวนกลุมควบคุมไดรับ ความรูจากเอกสารแผนพับ เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามกอนและหลังการทดลอง ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา Paired sample
t-test และ Student sample t-test
ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1) ความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 1.1) ความรูเกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษตกคางในผักและ
ผลไม การเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัยของประชาชน 1.2) ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มขึ้นสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 2) พฤติกรรมความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 2.1) พฤติกรรมการเลือกซื้อ
และบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัยของประชาชน 2.2) พฤติกรรมความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มขึ้นสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การสรางเสริมสุขภาพ, พฤติกรรมความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช, สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
Abstract
This quasi experimental research aimed to study the outcome of safety promotimg program for pesticide
users . The sample were people from moo 8 to moo 16, in Tambon Klomgsam, Klongluang district, Pathum thani
Provine. They passed blood-test to evaluate the risk from using agricultural pesticide. The experiment group 30
people was received health promotion program consists of lecture, group discussion and home visit. The control
group 30 people was received health education by distribution handbook. Data collection used questionare which

collected pre and post experiment. Data was analysis by descriptive statistics, paired sample t-test and sample
student t-test.
The study found that the experiment group had more knowledge about safety of using pesticide, including
toxic residue in fruits and vegetables, how to choose non-toxic fruits and vegetables, how to use pesticide safety.
The experiment group had higher understanding more than the control group at .05 significant level. In the
section of safety behaviors, including how to choose non-toxic fruits and vegetables, and behavior duing the use
of pesticide, the experiment group had higher understanding more than the control group at .05 significant level.
Key word: Health promotion, Safety behavior from agricultural pesticides, pesticides
1.บทนํา
ป ญ หาสุ ข ภาพที่ เ กิ ดขึ้ น เนื่ อ งจากการได รั บ
สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ของประชาชนทั่ ว ไปและ
เกษตรกร ส ง ผลให เ กิ ด การเจ็ บ ป ว ยได ทั้ ง แบบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง ผลกระทบที่เปนพิษเรื้อรังทําให
เกิดสะสมสารพิษในรางกายและกอใหเกิดโรคตางๆ
ได โดยเฉพาะโรคมะเร็ง [1] จากรายงานสถานการณ
โรคและภั ย สุ ข ภาพจากการประกอบอาชี พ และ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545-2554 พบผูปวยที่ไดรับพิษจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เฉลี่ยปละ 1,840 คน โดยพบวา
ป 2550-2554 มีแนวโนมผูปวยโรคพิษสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชสูงขึ้น ป 2555 มีผูปวย 8,066 คน ป 2556 มี
ผูปวย 7,506 คน และป 2557 มีผูปวย 7,954 คน คิด
เป น อั ตราป วยเท า กั บ 12.25 ต อ ประชากรแสนคน
สวนรายงาน จากฐานขอมูลผูปวยระบบหลักประกัน
สุขภาพ พบวา มีผูปวยโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มี
จํานานสูงขึ้นถึง 4 เทาตัว เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 2554 [2] พิษภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมไดสงผล
กระทบต อ เกษตรกรเท า นั้ น ยั ง รวมถึ ง ผู บริ โ ภคผั ก
ผั ก ผลไม แ ละผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ มี
สารเคมีกํ าจัดศัตรู พืชตกคา ง จากการตรวจเลือดคั ด
กรองสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยกระดาษทดสอบโคลีน
เอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) ในกลุม
เกษตรกรของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ง แวดล อ ม กรมควบคุ มโรค ในป 2554 รวบรวม

ขอ มูล ผูไ ดรั บการตรวจเลื อดคัดกรองสารเคมี กํา จั ด
ศัตรูพืช 74 จังหวัด จํานวน 533,524 คน พบวา มีผล
เลื อ ดในระดั บเสี่ ย งและระดั บไม ปลอดภั ย ร อ ยละ
32.47 ป 2557 ทําการตรวจเลือ ดคัดกรองสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในเกษตรกร จํานาน 314,603 คน พบวา
เกษตรกรมีผลเลือดอยูในระดับเสี่ยงและไมปลอดภัย
รอยละ34.33[3]
ข อ มู ล การนํ า เข า สารเคมี ปอ งกั น และกํ า จั ด
ศัตรูพืช ตั้งแตป 2548-2555 มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ
โดยป 2555 มีการนําเขา 134,380 ตัน มีมูลคา 19,378
ลานบาท ป 2558 นําเขา 149,531 ตัน [4] จากรายงาน
ของเครื อ ข า ยเตือ นภั ย สารเคมี กํา จั ดศั ตรู พืช (ThaiPAN : Thailand Pesticide Alert Network) เปดเผยผล
การตรวจสารพิ ษ ตกค า งในผั ก และผลไม รอบที่ 2
ประจําป 2559 พบสารพิษเกินมาตรฐาน ( Maximum
Residue Limit : MRL ) ถึงรอยละ 56 จากตัวอยาง
ทั้งหมด โดยผักและผลไมจากหาง และที่ไดรับฉลาก
Q เปนกลุมที่ตรวจพบสารพิษตกคางดวย ซึ่งการตรวจ
ครั้งนี้ พบสมสายน้ําผึ้งและคะนามีสารเคมีตกคางมาก
ที่สุด[5]
จากขอมูลขางตน กลาวไดวาปญหาสุขภาพที่
เกิ ดขึ้น จากการได รั บสารเคมี กํา จั ดศั ตรู พืช ทางการ
การเกษตร มีโอกาสเกิดขึ้นไดกับประชาชนทุกพื้นที่
ของประเทศไทย ถึงแมไ มไดประกอบอาชี พเกษตร
กรรมก็มีความเสี่ยงได สําหรับจังหวัดปทุมธานี จาก

รายงานการจัดบริการอาชีวอนามัย เพื่อดูแลสุขภาพ
ของเกษตรกรและประชาชนประจําป 2559 จากหนวย
บริการปฐมภูมิ จังหวัดปทุมธานี โดยใชแบบประเมิน
ความเสี่ยงในการทํางานของเกษตรกรจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (แบบประเมินความเสี่ยง บนก.
1-56) จํานวน 3,016 คน พบวา เกษตรกรมีผลความ
เสี่ย งต่ํา จํา นวน 1,008 คน เสี่ ยงปานกลาง 634 คน
เสี่ยงคอนขา งสูง 698 คน เสี่ยงสูง 235 คน เสี่ยงสู ง
มาก 391 คน และไดทําการเจาะเลือดตรวจคัดกรอง
ประเมิ น ความเสี่ ย ง โดยใช ก ระดาษทดสอบโคลี น
เอสเตอเรส ในเกษตรกรที่มีผลประเมินความเสี่ยงที่มี
ความเสี่ย งสูง ถึง สู งมาก จํ านวน 2,047 คน พบว า มี
สารพิษในกระแสเลือดในระดับมีความเสี่ยง รอยละ
28.87 ระดั บ ไม ป ลอดภั ย ร อ ยละ 18.47 สํ า หรั บ
เกษตรกรที่มีผลประเมินความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงต่ําถึง
เสี่ยงปานกลาง ผลการเจาะเลือดตรวจคัดกรองจํานวน
1,484 คน พบวาผลเลือดมีสารพิษในกระแสเลือดอยู
ในระดับมีความเสี่ยง รอยละ 29.98 ระดับไมปลอดภัย
รอยละ 8.63 ในสวนของประชาชนทั่วไปที่ไดรับการ
ตรวจเลือดคัดกรอง จํานวน 1,580 คน พบวา ผลเลือด
มีสารพิษในกระแสเลือดอยูในระดับมีความเสี่ยงรอย
ละ 22.97 ระดับไมปลอดภัยรอยละ 14.11[6] จากสถิติ
ดังกลาวชี้ใหเห็นวาประชาชนทั่วไปที่ไมไดประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมก็มีความเสี่ยงตอการไดรับพิษจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเชนกัน สวนใหญ จะไดรับจาก
การบริ โ ภคผั ก และผลไม ที่ มีการปนเป อนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช
สําหรับประชาชน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี สวนใหญจะใชผลผลิตทางการเกษตร ผัก
และผลไม จากรถเรขายกับข า วและตลาดไท ซึ่ ง ได
ตรวจพบวามีสารเคมีตกคางปนเปอนอยู ประชาชน
อาจไดรับสารพิษทางการเกษตรตกคางเกินมาตรฐาน
จากผักและผลไมได และจากการตรวจเลือดเพื่อการ
คัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรู

พื ช ทางการเกษตร โดยใช ก ระดาษทดสอบโคลี น
เอสเตอเรส ในประชาชนหมู 8 ถึง หมู 16 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุ ม ธานี ในเดื อ นตุ ล าคม 2559
จํา นวน 207 คน พบว า ประชาชนมี ผลเลื อ ดอยู ใน
ระดับมีความเสี่ยง รอยละ 25.6 และระดับไมปลอดภัย
รอยละ 18.36 [7] นับวาเปนปญหาที่สงผลตอสุขภาพ
ของประชาชน ซึ่งเปนดัชนีบงชี้ของการเฝาระวังและ
ติดตามอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกา
โนฟอสเฟตและกลุมคารบาเมต ที่ตรวจพบในเลือดได
ผูวิจัยในฐานะพยาบาลชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของ
ปญหาที่ตรวจพบสารเคมีกํา จัดศั ตรูพืชในเลือ ดของ
ประชาชนและเกษตรกรในชุมชน ซึ่งพยาบาลชุมชนมี
บทบาทที่ สํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ และการ
ปองกันการเจ็บปวยโดยใชชุมชนเปนฐาน จึงสนใจที่
จะศึ ก ษาผลของการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
ประชาชนโดยจั ด กิ จ กรรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ ให
ความรูแกประชาชน เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเลือก
ซื้อและบริโภคผักและผลไมใหปลอดภัยจากสารเคมี
กํา จัดศั ตรู พืช ของประชาชน และพฤติ กรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรอยางถูกตองของ
เกษตรกร เพื่อลดอัตราการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ อัน
เกิ ดจากผลกระทบของสารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พืช ซึ่ ง จะ
สงผลต อการมีคุณภาพชีวิตทีดีของประชาชนทั่วไป
และเกษตรกร
2.วัตถุประสงคการวิจัย
2.1
เพื่อเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
ประชาชน กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ และระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ

ประชาชน กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ และระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
3.สมมติฐานการวิจัย
3.1 ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรู พืชทางการเกษตรของประชาชนหลังการ
เขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นสูงกวากอน
การทดลองอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
3.2 พฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจาก
สารเคมีกํา จัดศัตรู พืช ทางการเกษตรของประชาชน
หลังการเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นสูง
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
4.ตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ตั ว แปรต น คื อ การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ประชาชน โดย 1) บรรยายใหความรูเ กี่ยวกั บความ
ปลอดภั ย จากสารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พืช ทางการเกษตร
2) อภิปรายกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) เยี่ยมบาน
ติดตามการปรั บเปลี่ ย นพฤติ ก รรมให ปลอดภั ย จาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
4.2 ตั ว แปรตาม คื อ ความรู เ กี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร และ
พฤติก รรมความปลอดภั ย จากสารเคมีกํ าจั ดศั ตรู พืช
ทางการเกษตร
5.วิธีการดําเนินการวิจัย
5.1รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-Experimental Research) โดยมี ก ลุมที่ ศึก ษา
2 กลุ ม คื อ กลุ มทดลองและกลุ มควบคุ ม มี ก ารจั ด
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหกับกลุมทดลอง สําหรับ
กลุ ม ควบคุ ม ให ค วามรู โ ดยแจกเอกสารแผ น พั บ
เก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ทํา การศึ ก ษา คื อ ประชาชน
หมู 8 ถึ ง หมู 16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนหมู 8 ถึงหมู
16 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่ไดรั บ
การเจาะเลือด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัส
สาร เคมี กํ า จั ด ศั ตรู พื ช ด วยกระดาษทดสอบโคลี น
เอสเตอเรส อยู ในระดั บมี ความเสี่ ย งและระดั บไม
ปลอดภัย จํานวน 91 คน เลือกกลุมตัวอยาง เปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน โดยวิธีการ
สุมอยางงาย ดวยการจับฉลากเลือกกลุมทดลอง ไดแก
ประชาชน หมู 8,11,13 และ16 สําหรับกลุมควบคุม
ไดแก ประชาชนหมู 9, 10, 12, 14 และ15 จากนั้นจับ
ฉลากผูเขารวมวิจัยกลุมละ 30 คน
6.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผู วิ จั ย สร า งเครื่ อ งมื อ โดยการศึ ก ษาข อ มู ล
พื้นฐาน แนวคิดจากเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของและขอมูลพื้นฐานของชุมชนมาเปนแนวทาง
ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ
ดวย
6.1 เครื่อ งมื อที่ใชในการเก็ บรวบรวมข อมู ล
ก อ นและหลั ง การทดลอง ได แ ก แบบสอบถาม
เกี่ยวกับ 1.1) ขอมูลทั่วไป 1.2) ความรูเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
ประชาชนประกอบดวย 1.2.1)ความรูเกี่ยวกับอันตราย
จากสารพิษตกคางในผักและผลไม การเลือกซื้อและ
บริ โ ภคผั ก และผลไม อย า งปลอดภั ยของประชาชน
จํานวน 10 ขอ 1.2.2) ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมี
กําจั ดศัตรูพืช ทางการเกษตรของเกษตรกร ลัก ษณะ
คําถามเปนแบบใหเลือกตอบถูกหรือผิดจํานวน 10 ขอ
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ถาตอบถูกในขอที่ถูก
หรือตอบผิดในขอที่ผิด ให 1 คะแนน ถาตอบถูกใน

ข อ ที่ ผิ ด หรื อ ตอบผิ ด ในข อ ที่ ถู ก ให 0 คะแนน
1.3) พฤติ ก รรมความปลอดภั ย จากสารเคมี กํ า จั ด
ศัตรูพืชทางการเกษตร ประกอบดวย 1.3.1)พฤติกรรม
การเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย
ของประชาชน จํานวน 10 ขอ 1.3.2) พฤติกรรมความ
ปลอดภั ย จากการใช ส ารเคมี กํ า จั ดศั ต รู พืช ทางการ
เกษตรของเกษตรกร จํานวน 14 ขอ ลักษณะคําถาม
เปนการวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale)
4 ระดับ ไดแก ปฏิบัติทุกครั้ง ให 4 คะแนน ปฏิบัติ
เกื อ บทุ ก ครั้ ง ให 3 คะแนน ปฏิ บัติเ ป น บางครั้ ง ให
2 คะแนน ไมเคยปฏิบัติให 1 คะแนน
6.2 เครื่องมือ ที่ใชในการทดลอง ไดแ ก การ
สร า งเสริ ม สุ ขภาพเพื่ อ ความปลอดภั ย จากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร
กลุ มทดลองจั ดกิ จกรรมสร า งเสริมสุ ขภาพ
ดังนี้
6.2.1 ให ความรู โดยบรรยายในหั วข อ เรื่ อ ง
ความรูเกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษตกคางในผักและ
ผลไม การบริ โ ภคผัก และผลไม อ ย า งปลอดภั ย จาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกร

การบริโ ภคผักและผลไมอ ยางปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และวิธีปองกันตนเองของเกษตรกร
ข ณ ะ ใ ช แ ล ะ ฉี ด พ น ส า ร เ ค มี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช
6.2.3 เยี่ ยมบา น เพื่อ ติดตามพฤติก รรมความ
ปลอดภั ย จากสารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พืช ทางการเกษตร
กลุมควบคุม ใหความรูโดยแจกเอกสารแผ น
พับเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตร
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
Paired samples t-test และ Student samples t-test
7.ผลการวิจัย
7.1 การเปรี ย บเที ย บความรู เ กี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภั ย จากสารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พืช ทางการเกษตร
7.1.1 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความรู
เกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษตกคางในผักและผลไม
การเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย
ของประชาชน พบว า ภายหลั ง การทดลอง กลุ ม
ทดลอง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรู เ พิ่ ม ขึ้ น สู ง กว า กลุ ม
ควบคุม อยา งมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 ตาม
ตารางที่ 1

6.2.2 อภิปรายกลุม ( Group Discussion) โดย
อภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อผักและผลไม
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษตกคางในผักและผลไม การเลือกซื้อและ
บริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ความรู

n

คะแนนเต็ม

X

SD

t

กอนการทดลอง กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

30
30
30
30

10
10
10
10

7.06
7.36
9.66
8.43

1.17
1.38
.47
.94

0.907

58

.184

6.63*

58

.000

*p<.05

df

p-value

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย อั น ตรายจาก
สารพิษตกคางในผักและผลไม การเลือกซื้อและ
บริโภคผักและผลไมอย างปลอดภัย พบว า ภายหลั ง

การทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยความรู สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับอันตรายจากสารพิษตกคางในผักและผลไม การเลือกซื้อและ
บริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัย ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง
ความรู

n

คะแนนเต็ม

X

SD

t

df

p-value

กลุมทดลอง กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุมควบคุม กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

30
30
30
30

10
10
10
10

7.06
9.66
7.36
8.43

1.17
.47
1.38
.94

11.67*

29

.000

5.81*

29

.001

*p<.05
7.1.2 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความรู
เกี่ย วกับการใชส ารเคมีกํ าจัดศัตรู พืชทางการเกษตร
ของเกษตรกร พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง

มีคะแนนเฉลี่ยความรูเพิ่มขึ้นสูงกวากลุมควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกร กอน
และหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ความรู

n

คะแนนเต็ม

X

SD

t

df

p-value

กอนการทดลอง กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

12
9
12
9

10
10
10
10

8.50
8.33
9.83
9.11

.80
.87
.39
.78

0.46

19

.327

4.24*

19

.001

*p<.05
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูเกี่ยวกับการใช
สารเคมีกํ า จั ดศัตรู พืช ทางการเกษตรของเกษตรกร
พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองและกลุม

ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความรูสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกร
ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง
ความรู

n

คะแนนเต็ม

X

SD

t

df

p-value

กลุมทดลอง กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุมควบคุม กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

12
12
9
9

10
10
10
10

8.50
9.83
8.33
9.11

.80
.39
.87
.78

5.20*

11

.000

5.29*

8

.001

*p<.05
7.2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร
7.2.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
เลือกซื้อและบริโภคผักและผลไมอยางปลอดภัยของ

ประชาชน พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักผลไมอยางปลอดภัย กอนและหลังการ
ทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
พฤติกรรม

n

คะแนนเต็ม

X

SD

t

df

p-value

กอนการทดลอง กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

30
30
30
30

40
40
40
40

23.93
24.53
33.47
27.23

3.53
3.75
2.47
4.16

0.64

58

.263

8.42*

58

.000

*p<.05
เมื่อ เปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ ยพฤติ กรรมการ
เลื อ กซื้ อ และบริ โ ภคผั ก และผลไม อ ย า งปลอดภั ย
ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา ภายหลั ง

การทดลอง กลุมทดลองและกลุ มควบคุ มมี คะแนน
เฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผักผลไมอยางปลอดภัย ภายในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง
พฤติกรรม

n

คะแนนเต็ม

X

SD

t

df

p-value

กลุมทดลอง กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุมควบคุม กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

30
30
30
30

40
40
40
40

23.93
33.47
24.53
27.23

3.53
2.47
3.75
4.16

11.83*

29

.000

5.42*

29

.001

*p<.05
7.2.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัย
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
เกษตรกร ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา

ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
เกษตรกร กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
พฤติกรรม

n

คะแนนเต็ม

X

SD

t

df

p-value

กอนการทดลอง กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

12
9
12
9

56
56
56
56

46.58
45.11
51.75
47.22

4.73
3.55
2.30
4.12

0.78

19

.223

3.22*

19

.005

*p<.05
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยจาก
การใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ทางการเกษตรของ
เกษตรกร พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสูงกวากอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามตารางที่ 8

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความปลอดภัยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของ
เกษตรกร ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง
พฤติกรรม

n

คะแนนเต็ม

X

SD

t

df

p-value

กลุมทดลอง กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุมควบคุม กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

12
12
9
9

56
56
56
56

46.58
51.75
45.11
47.22

4.73
2.30
3.55
4.12

4.64*

11

.001

1.69

8

.130

*p<.05
8.อภิปรายผลการวิจัย
การเปรียบเทีย บคะแนนเฉลี่ย ความรูเกี่ยวกั บ
อั น ตรายจากสารพิ ษ ตกค า งในผั ก และผลไม การ
บริโภคผักและผลไมอย างปลอดภัย พบว า ภายหลั ง
การทดลอง กลุ มทดลองได รั บความรู จากกิ จกรรม
สร า งเสริ ม สุ ขภาพเพื่ อ ความปลอดภั ย จากสารเคมี
กํ า จั ดศั ตรู พืช โดยการให ความรู อภิ ปรายกลุ มและ
เยี่ยมบาน มีคะแนนเฉลี่ยความรูสูงกวากลุมควบคุม
และสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 1 สําหรับกลุม
ควบคุมที่ไดรับความรูจากการแจกเอกสารแผนพับให
ไปศึกษาเอง พบวา ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูเพิ่มขึ้นสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ.05 อาจเนื่ อ งจากประชาชนกลุ ม
ควบคุมที่เขารวมวิจัย สนใจศึกษาความรูจากเอกสาร
แผนพับที่แจกใหซึ่งมีร ายละเอีย ดชัดเจน อานเขาใจ
งาย และศึกษาความรูจากแหลงอื่ นๆ ทําใหมีความรู
เพิ่มขึน้ สอดคลองกับการศึกษาของกิติศักดิ์ เมืองหนู
[8] พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ ย ความรู เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ และบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ อาหารที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น มากกวากอน
การทดลองและมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของเกษตรกร
พบว า ภายหลั ง การทดลอง กลุ มทดลอง มี คะแนน
เฉลี่ ยความรู เพิ่ มขึ้ นสู งกวา กลุ มควบคุม และสูง กว า
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เปนไปตามสมมติฐาน ขอ 1 สอดคลองกับการศึกษา
ของเนตรชนก เจริ ญ สุ ข [9] พบว า คะแนนเฉลี่ ย
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของชาวนา หลังการทดลองสูงกวา กอนการ
ทดลองและสู งกวากลุมควบคุมอยางมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการ
ปฏิ บัติก ารเลื อ กซื้ อ และบริ โ ภคผั ก และผลไม อ ย า ง
ปลอดภั ย พบว า ภายหลัง การทดลอง กลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตองเพิ่มขึ้นสูง
กวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เปนไปตามสมมติฐาน
ข อ 2 สํ า หรั บ กลุ ม ควบคุ ม ภายหลั ง การทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตองเพิ่มขึ้นสูง
กว า ก อ นการทดลอง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ.05 แตคะแนนเฉลี่ยก็ยังอยูในระดับปานกลาง
เนื่องจากกลุมทดลองไดรับความรู ไดรับการกระตุน
เตือนและเยี่ยมบานเพื่อติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติที่
ถูกตอง ทําใหมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติที่
ถูก ต องสู งกว ากลุ มควบคุมที่ ได รั บเอกสารแผ น พั บ

อยางเดียว สอดคลองกับอรวรรณ คําวิไล [10] พบวา
กอ นการให สุขศึก ษา เกษตรกรในกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมอยูในระดับปาน
กลาง ภายหลั ง การทดลอง พบว า กลุ ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุ ม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภั ย จากการใช ส ารเคมี กํ า จั ดศั ต รู พืช ทางการ
เกษตรของเกษตรกร พบวา ภายหลังการทดลอง กลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตอง
เพิ่ ม ขึ้ น สู ง กว า กลุ ม ควบคุ ม และสู ง กว า ก อ นการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไป
ตามสมมติฐานขอ 2 สอดคลองกับการศึกษาของ
สุจิตรา ยอดจันทร [11] พบวา หลังการทดลอง กลุม
ทดลอง มี พฤติ ก รรมการป อ งกั น ตนเองจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองสูงกวากอนการทดลอง
และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของรวิ ภ า บุ ญ ชู ช ว ย [12]
พบวา หลังการทดลอง เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพิ่มขึ้นสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
9. สรุปผลการวิจยั
การสรา งเสริ มสุ ขภาพที่ ใช ในการวิ จัย ครั้ ง นี้
ทํ า ให ประชาชนและเกษตรกรผู เ ข า ร ว มวิ จัย ปรั บ
เปลี่ ยนพฤติก รรมการปฏิ บัติเ พื่อความปลอดภัย จาก
สารเคมีกํ า จัดศั ตรู พืชที่ ถู กต องเพิ่มขึ้ นกว าก อ นการ
ทดลองสําหรับพฤติกรรมเรื่องการสวมรองเทาบูทยาง
ที่มีความสูงอยางนอยครึ่งนองในขณะฉีดพนสารเคมี
กํ า จั ด ศั ต รู พื ช และการใช ห น า กากป อ งกั น ระบบ
ทางเดิ น หายใจขณะฉี ดพ น สาร เคมี มี ก ารปฏิ บัติ ที่
ถูกตองเพิ่มขึ้นแตการปฏิบัติยังอยูในระดับปานกลาง
สวนใหญประชาชนจะใชถุงเทาผาเพื่อปองกันเปลือก
หอยหรือของมีคมบาด แตไมสามารถปองกันสารเคมี
เขาสูรางกายทางผิวหนังได เนื่องจากการสวมรองเทา

บูทยางลงพื้นที่นาหรือแหลงเกษตรอื่นๆทําใหรองเทา
ติดหล มในดิ น เดิ น ลํ า บากและเหนื่ อ ยมาก สํ า หรั บ
หนากากปองกันระบบทางเดินหายใจ สวนใหญจะใช
ผาปดจมูกที่มีลักษณะปดทั้งศีรษะและหนาเปดเฉพาะ
บริเวณตา
ดัง นั้ น การดู แ ลสุ ขภาพประชาชนแบบครบ
วงจรอยางเปนองครวมในทุกมิติเชื่อมโยงทั้งรางกาย
จิ ต ใจ ครอบครั ว สั ง คม ควบคู กั บ การดู แ ลแบบ
ผสมผสานในดา นการสง เสริ มสุ ขภาพ การป องกั น
ควบคุมโรคและภัยที่เกิดจากการทํางาน โดยมีหนวย
ใหบริการระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ขภาพตํ า บล เป น หน ว ยให
บริ ก ารสุ ขภาพแบบผสมผสาน ซึ่ ง พยาบาลอนามั ย
ชุมชนมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน
ใหมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางการ
เกษตร รวมทั้ ง การประสานสร า งความร ว มมื อ กั บ
เครือขายที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบล
เกษตรตําบลรวมถึงชุมชนและครอบครัวเพื่อใหมีสวน
รวมในการดู แลสุขภาพเกษตรกร ผลการวิจัยครั้ง นี้
สามารถนํ าไปใชกั บกลุ มควบคุมเพื่อ ใหไ ดรับความ
รูเทาเทียมกับกลุมทดลองและเปนประโยชนในการ
ลดจํานวนผูปวยโรคพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
10. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่
ใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เปนที่ปรึกษา
และใหคําแนะนํา สิ่งที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการ
วิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณประชาชนหมู 8 ถึง หมู 16
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุ มธานี ที่ ให ความ
รวมมือในการเขารวมวิจัย
ขอขอบพระคุ ณ ผู อํ า นวยการ และเจ า หน า ที่
สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลอง
สาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ต.คลอง
สาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่ใหความรวมมือและ

ชวยเหลื องานวิ จัย ครั้ งนี้ ทํา ให งานวิ จัยสํ าเร็จไปได
ดวยดี
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