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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติ ก รรมการใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช และประเมิ น
ประสิทธิผลของการให้อาชีวสุขศึกษาทีม่ ผี ลต่อความรูท้ าง
ด้านความปลอดภัย ในกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ต้นน�้ำ จังหวัด
พะเยา โดยใช้แบบสอบถามศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชในเกษตรจ�ำนวน 110 คน และใช้โปรแกรม
อาชีวสุขศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีผลเลือดที่มีสารเคมี
ตกค้างอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย จ�ำนวน 37 คน การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียวและสถิติทดสอบทีแบบจับคู่
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พฤติ ก รรมการใช้ ส ารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ

ปานกลาง-สูง และหลังจากการให้โปรแกรมอาชีวสุขศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างมีความรูม้ ากกว่าก่อนการให้โปรแกรมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้
ความรู้รายบุคคลแก่เกษตรกรทุกคน และติดตามประเมิน
ผลร่วมกับทบทวนความรู้เป็นระยะๆ เพื่อให้เกษตรกร
ปฏิบัติตัวถูกต้องและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
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Behaviors of Chemical Pesticide Uses
and the Effectiveness of an Occupational
Health Education Program of Safety
Knowledge among Farmers in Upriver
Area, Phayao Province
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Abstract

The objectives of this quasi-experimental
research were to study behaviors of chemical
pesticide uses and evaluate the effectiveness of
an occupational health education program of
safety knowledge among farmers in upriver area,
Phayao province. Questionnaire was employed
in this study with the farmers from a total of
110 participants. Occupational health education
program was used for 37 farmers who had
chemical pesticide unsafe level in blood. Oneway analysis of variance (ANOVA) and the paired
t-test were used to analyze data.
Results indicated that the risk level
of behaviors of chemical pesticide in he

experimental group was at the moderate –
high level. Moreover, the experimental group
had significantly better knowledge in chemical
pesticide uses after than before having program
at 0.01 levels. Therefore, giving an individual
education should be promoted and monitored
to farmers with periodic knowledge booster and
practice correctly, safely and consistently.
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1. บทน�ำ

ปัจจุบันสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (pesticides) ถูกน�ำ
มาใช้ในด้านการเกษตรอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ที่ชัดเจนคือ ข้อมูลปริมาณ
การน�ำเข้าสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปี (แสงโฉม ศิริพานิช, 2556) จากการประเมินของ
ธนาคารโลก (Word bank) และองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations; FAO) ชี้ให้เห็น
ว่า จากการเปรียบเทียบการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของ
ประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า การใช้สารเคมีก�ำจัด
แมลงศัตรูพืชในประเทศไทยมีค่าสูงกว่าประเทศที่พัฒนา
แล้ว (แสงโฉม ศิรพิ านิช,2556) จากสถานการณ์การใช้สาร
เคมีทางการเกษตรพบว่า ในพ.ศ. 2557 สารก�ำจัดวัชพืช
(herbicide) เป็นสารที่มีปริมาณการน�ำเข้าประเทศสูงสุด
รองลงมา ได้แก่ สารก�ำจัดแมลง (insecticide) และสาร
ป้องกันและก�ำจัดโรคพืช (fungicide) ตามล�ำดับ ในส่วน
ของข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคพิษสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื พบ
ว่า อัตราผูป้ ว่ ยนอกจากโรคพิษสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื เท่ากับ
12.25 ต่อประชากร 100,000 คน พบผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ อยูใ่ น
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ กลุ่ม
อาชีพเกษตรผู้ปลูกพืชไร่และพืชผัก (ส�ำนักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2558)
จังหวัด พะเยาตั้ ง อยู ่ ภาคเหนื อของประเทศไทย
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีเทือกเขาล้อมรอบทั้งด้าน
ตะวันออก ตะวันตก ด้านใต้ และตอนกลางของจังหวัด
เทือกเขาเหล่านีท้ อดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ มีทรี่ าบ
เหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่สองข้างเทือกเขาและระหว่าง
ล�ำน�้ำ มีเนื้อที่ภูเขาสูงและสูงมากที่สุด ประมาณร้อยละ
47 ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่เนินเขาผสมที่ราบประมาณ
ร้อยละ 35 และมีที่ราบกลุ่มน้อยที่สุดประมาณร้อยละ
18 (ส�ำนักงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา,
2559) พืน้ ทีข่ องจังหวัดพะเยานีม้ บี ริเวณทีร่ าบสูงเป็นพืน้ ที่
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ บริเวณที่ราบสูงตอนกลางในเขตอ�ำเภอ
ดอกค�ำใต้ อ�ำเภอจุน อ�ำเภอปง ทีป่ ระกอบไปด้วยเทือกเขา
หลายเทือกเขา อันเป็นแหล่งก�ำเนิดของต้นน�ำ้ ล�ำธารหลาย
สาย นอกจากนีห้ ากแบ่งภูมปิ ระเทศตามลักษณะของลุม่ น�ำ้

พบว่า มีพื้นที่อยู่ทั้งในเขตลุ่มน�้ำโขงและลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
ส่วนที่อยู่ในลุ่มน�้ำโขงคือ พื้นที่อ�ำเภอแม่ใจ อ�ำเภอเมือง
พะเยา อ�ำเภอดอกค�ำใต้ อ�ำเภอจุน อ�ำเภอปง (ส�ำนักงาน
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา, 2559) พืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
ปงอยู่ในเขตพื้นที่ราบสูงรวมถึงอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ ลักษณะ
ภูมิประเทศดังกล่าวท�ำให้เหมาะแก่การท�ำเกษตรกรรม
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการ
ส�ำรวจส�ำมะโนการเกษตร ในปี 2556 พบว่า เกษตรกร
อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยาท�ำการเกษตรเพาะปลูกพืช ร้อย
ละ 92.49 มีพื้นที่ท�ำการเพาะปลูกจ�ำนวน 182,691 ไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 89.70 ของพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอ นอกจากนี้
จากการส�ำรวจพบว่า เกษตรกรจังหวัดพะเยามีการใช้สาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพืช ร้อยละ 73.22 ซึ่งเพิ่มจากการส�ำรวจใน
ปี 2546 ที่พบว่า เกษตรกรจังหวัดพะเยามีการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื ร้อยละ58.84 (ส�ำนักงานสถิตพิ ะเยา, 2560)
จากพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและแนวโน้ม
การใช้ปริมาณสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในการท�ำเกษตรเพิ่ม
สูงขึน้ และการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ระหว่างการฉีดพ่น
อาจเกิดการแพร่กระจายลงสู่แหล่งน�้ำและพื้นดิน ท�ำให้
มีการสะสมอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง
และสัตว์ในธรรมชาติ ในที่สุดจะส่งผลให้เกิดการสะสม
ของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภคในพื้นที่ท้ายน�้ำได้เป็นวงกว้าง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต�ำบลขุนควร อ�ำเภอ
ปง จังหวัดพะเยา และประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม
อาชีวสุขศึกษาที่มีผลต่อความรู้ทางด้านความปลอดภัยใน
การใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ตลอดจนการปฏิบตั ติ นในการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับพิษจากสารเคมี

2. วิธีด�ำเนินการ

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการทบทวนข้อมูล
ทุตยิ ภูมิ เช่น จ�ำนวนเกษตรกรในพืน้ ที่ ทะเบียนเกษตรกร
ที่ มี ผ ลตรวจคั ด กรองเจาะปลายนิ้ ว หาสารเคมี ต กค้ า ง
ลักษณะการท�ำการเกษตรของประชากร เป็นต้น เพื่อ
ใช้ในการวางแผนในการด�ำเนินงาน หลังจากนั้น ท�ำการ
ส�ำรวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
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ด้วยแบบสอบถามในกลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 110 คน แล้ว
ท�ำการเลือกเกษตรกรจากทะเบียนเกษตรกรที่มีผลตรวจ
คัดกรองเจาะปลายนิว้ หาสารเคมีตกค้างในระดับเสีย่ งและ
ไม่ปลอดภัย จ�ำนวน 37 คน ท�ำการเปรียบเทียบก่อน-หลัง
การให้อาชีวสุขศึกษา เพื่อประเมินประสิทธิผลของการให้
อาชีวสุขศึกษาในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยนี้มีเกณฑ์ในการคัดเข้า
เป็นกลุ่มตัวอย่างคือ เป็นเกษตรกรอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
และเป็นผู้สัมผัสหรือฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในพื้นที่
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลขุน
ควร ต�ำบลขุนควร อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 1,310
คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น
ตอน (multi-stage sampling) โดยขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ค�ำนวณจากตารางส�ำเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,
1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความ
ความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 10 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 95 คน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์จากการ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มจ�ำนวนตัวอย่างอีกร้อยละ 15
จึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�ำนวน 110 คนในการศึกษา
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ส�ำหรับการประเมิน
ประสิทธิผลของการให้อาชีวสุขศึกษา มีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยมีเกณฑ์คัดเข้าคือจะต้องเป็นผู้มีผลตรวจคัด
กรองเจาะปลายนิ้วหาสารเคมีตกค้างในระดับเสี่ยงและ
ไม่ปลอดภัยตามทะเบียนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล ซึ่งพบว่ามีจ�ำนวนทั้งหมด 37 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยได้ท�ำการดัดแปลงขึ้นจากแบบประเมินความเสี่ยง
ในการท�ำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพชื (ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม,
2556) ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน ระดับของการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพหลัก ข้อมูลความเจ็บป่วย
หรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการใช้หรือสัมผัสสารเคมี
38

ก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จ�ำนวน 8 ข้อ และส่วนที่ 2
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และการปฏิบตั ิ
ในขณะท�ำงาน จ�ำนวน 15 ข้อ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในขัน้ ตอนของการศึกษาประสิทธิ
ผลของการให้อาชีวสุขศึกษาทีม่ ผี ลต่อความรูท้ างด้านความ
ปลอดภัยคือ แบบทดสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อวัดความรู้
ทางด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ของ
เกษตรกร โดยให้เลือกท�ำเครื่องหมายถูกหรือผิด จ�ำนวน
20 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือในการท�ำ
วิจยั ท�ำโดยก่อนน�ำไปสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้
น�ำแบบสอบถามและแบบทดสอบไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน
3 ท่าน ท�ำการประเมินได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ (Index of Item – Objective
Congruence; IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977)
เท่ากับ 1.00 และ 0.85 ตามล�ำดับ และน�ำไปทดลอง
ใช้สอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
นี้ แล้วน�ำมาทดสอบค่าความเที่ยงของแบบสอบถามและ
แบบทดสอบ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) (Cronbach, 1970) มีค่าเท่ากับ
0.707 และ 0.834 ตามล�ำดับ แสดงว่า เครื่องมือในการ
วิจัยนี้มีคุณภาพมากพอที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เกณฑ์ประเมินระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืช
1. กรณีข้อค�ำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่
ปลอดภัย
ค�ำตอบช่องที่ 1 ไม่ใช่ หมายถึง มีการปฏิบัติ
พฤติกรรมเสีย่ งข้อนัน้ น้อยมากหรือไม่เคยปฏิบตั ิ ซึง่ มีความ
เสี่ยงต�่ำ ได้ 1 คะแนน
ค�ำตอบช่องที่ 2 ใช่เป็นบางครั้ง หมายถึง มี
การปฏิบัตินั้นบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลาง
ได้ 2 คะแนน
ค�ำตอบช่องที่ 3 ใช่ทุกครั้ง หมายถึง มี
พฤติกรรมเสีย่ งนัน้ ทุกครัง้ หรือเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ มีความเสีย่ ง
สูง ได้ 3 คะแนน
2. กรณีข้อค�ำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปลอดภัย
เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันอันตรายจากการใช้หรือ
สัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
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ค�ำตอบช่องที่ 1 ไม่ใช่ หมายถึง มีการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่ปลอดภัยข้อนั้นน้อยมากหรือไม่เคยปฏิบัติ ซึ่ง
มีความเสี่ยงสูงในข้อนั้น ได้ 3 คะแนน
ค�ำตอบช่องที่ 2 ใช่เป็นบางครั้ง หมายถึง มี
การปฏิบัติพฤติกรรมที่ปลอดภัยข้อนั้นบางครั้ง ซึ่งมีความ
เสี่ยงปานกลางในข้อนั้น ได้ 2 คะแนน
ค�ำตอบช่องที่ 3 ใช่ทุกครั้ง หมายถึง การ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่ปลอดภัยข้อนั้นเป็นประจ�ำทุกครั้งหรือ
ส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเสี่ยงต�่ำในข้อนั้น ได้ 1 คะแนน
รวมคะแนนทั้ง 2 ส่วน เป็นคะแนนส่วนที่ 2 เพื่อ
สรุปเป็นคะแนนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ส�ำหรับการแปลผล
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (secondary
data) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการวิจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และศึกษาข้อมูลพืน้ ที่
การท�ำเกษตร ข้อมูลประชากร ข้อมูลเกษตรกร ผลการตรวจ
เลือดเพือ่ หาเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของเกษตรกร ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลขุนควร
อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา (2559) แล้วจึงท�ำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยสอบถามโดยตรงกับกลุม่
ตัวอย่างด้วยแบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื ของเกษตรกร จ�ำนวน 110 คน และใช้แบบ
ทดสอบระดับความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื จ�ำนวน 37 คน
ขัน้ ตอนการท�ำวิจยั การวิจยั นีป้ ระกอบไปด้วย
การวิจัยเชิงส�ำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม และการวิจัยกึ่ง
ทดลองโดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนักทางด้าน
ความปลอดภัย (Breckler, 1986) โดยเริม่ จากการให้ความ
รู้ความเข้าใจ (cognitive component) สร้างอารมณ์
ความรูส้ กึ ทัศนคติและความตระหนักทีถ่ กู ต้อง (affective
component) เพื่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมความปลอดภั ย
(behavioral component) ในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืช ด้วยการใช้คู่มือความปลอดภัยของเกษตรกรที่ผู้วิจัย
จัดท�ำขึน้ ให้สอดคล้องกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพื้นที่วิจัยในการสร้างความตระหนัก
ทางด้านความปลอดภัย

การด�ำเนินโปรแกรมอาชีวสุขศึกษา มีระยะ
เวลาด�ำเนินการรวม 6 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การท�ำวิจัยและขออนุญาตเก็บข้อมูลจากผู้อ�ำนวยการโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ผูน้ ำ� ชุมชน และกลุม่ เกษตรกร
ท�ำการทดสอบความรูก้ อ่ นเข้าโปรแกรมอาชีว สุขศึกษา
สัปดาห์ที่ 2 เข้าโปรแกรมอาชีวสุขศึกษา โดย
การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพชื ทัว่ ไป สร้างทัศนคติและการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องในการ
ใช้และการจัดเก็บสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช การใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมไปถึงการดูแล
สุขภาพจากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเบื้องต้น ด้วยการ
ใช้คู่มือความปลอดภัยของเกษตรกร
สัปดาห์ที่ 3-5 ติดตามเยี่ยมพื้นที่การท�ำงาน
สอนอาชีวสุขศึกษารายบุคคล เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติการใช้และจัดเก็บสาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพืช การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
สัปดาห์ที่ 6 ประชุมกลุม่ ย่อย แลกเปลีย่ นเรียน
รูถ้ อดบทเรียนร่วมกันของกลุม่ เกษตรกร เพือ่ เป็นการเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี ที่จะน�ำไปสู่การ
เกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัย แล้วท�ำการทดสอบความรู้หลัง
เข้าโปรแกรมอาชีวสุขศึกษา
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประกอบด้วย
การใช้สถิติทดสอบทีแบบจับคู่ (paired t-test) ใช้ส�ำหรับ
การเปรียบเทียบระหว่างความรูก้ อ่ นการอบรมและความรู้
หลังการอบรม และสถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (one-way ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่าง
ของเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ กับระดับพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช

3. ผลการวิจัย

ผลการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพชื และ ระดับความรูข้ องเกษตรกรเกีย่ วกับการใช้สาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย โดยผลการศึกษามีดังนี้
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ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

3.1 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คลของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 79
คน (ร้อยละ 71.82) จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
จ�ำนวน 80 คน (ร้อยละ 72.72) สถานภาพสมรสแต่งงาน
และอยู่ด้วยกัน จ�ำนวน 102 คน (ร้อยละ 92.72) อายุของ
กลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย 51.54 ปี ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 5160 ปี จ�ำนวน 46 คน (ร้อยละ 41.82) และมีรายได้เฉลี่ย
71,444.77 บาทต่อปี กลุม่ ตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ผู้ผสมสารเคมี จ�ำนวน 90 คน (ร้อยละ 81.82) เป็นผู้อยู่
บริเวณที่มีการฉีดพ่นสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช จ�ำนวน 96 คน
(ร้อยละ 87.27) และเป็นผู้ที่ฉีดพ่นสารเคมีเอง จ�ำนวน 88
คน (ร้อยละ 80.00)

เกษตรกรพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สารเคมีก�ำจัด
แมลงศัตรูพืช จ�ำนวน 96 คน (ร้อยละ 87.27) รองลงมา
เป็น ใช้สารเคมีก�ำจัดวัชพืชในการฉีดพ่น จ�ำนวน 92 คน
(ร้อยละ 83.64) ตามล�ำดับ
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมไม่ ป ลอดภั ย ในการใช้ ห รื อ
สัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร
มีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยและเป็นความเสี่ยงคือ กลุ่ม
ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารรั บ ประทานอาหารหรื อ ดื่ ม น�้ ำ
ในบริเวณที่ท�ำงาน เกือบทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน รองลงมา
เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี และ
กลุ่มตัวอย่างดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่ท�ำงาน
เป็นบางครั้งที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะน�ำไปใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรอาชีวสุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการใช้
และจัดเก็บสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
ตนเองจากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ต่อไป
จากการประเมินผลความเสี่ยงของพฤติกรรมของ
กลุม่ ตัวอย่างเกษตรกรพบว่า มีพฤติกรรมการใช้หรือสัมผัส
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง
(ตารางที่ 1)

3.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตร และการศึ กษาพฤติ กรรมไม่ ปลอดภัย
จากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 ระดับความเสี่ยงจากการใช้หรือสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ( n=110 )
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง

จ�ำนวน (คน)
64

ร้อยละ
58.18

46

41.81

ระดับความเสี่ยงสูง
นอกจากนี้ จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืชของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร โดยการวิเคราะห์สถิติโดย
ใช้ ANOVA พบว่า เพศมีความแตกต่างกับระดับพฤติกรรม
การใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีค่ า่

40

p-value เท่ากับ 0.026 (ตารางที่ 2) ซึง่ จากการศึกษาพบว่า
เพศชายมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชดีกว่า
เพศหญิง ในส่วนของปัจจัยทางด้านอายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส และรายได้ของในแต่ละกลุ่มไม่พบความ
แตกต่างของระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
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ตารางที่ 2 ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคะแนนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ( n=110 )
ตัวแปร

79
31
2
13
34
46
11
4
12
80
17

คะแนนพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
Mean ± SD
2.48 ± 0.50
2.26 ± 0.44
3.00 ± 0.00
2.46 ± 0.52
2.38 ± 0.49
2.41 ± 0.50
2.45 ± 0.52
2.25 ± 0.50
2.50 ± 0.52
2.35 ± 0.48
2.65 ± 0.49

1

3.00

102
2
1
1
4

2.42 ± 0.50
2.00 ± 0.00
3.00
3.00
2.25 ± 0.50

0.329

91
17
1
1

2.45 ± 0.50
2.29 ± 0.47
2.00
2.00

0.415

จ�ำนวน
(คน)

เพศ

ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
ระดับการศึกษา ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า
อาชีวศึกษาหรือ
เทียบเท่า
สถานภาพสมรส สมรสและอยู่ด้วยกัน
หม้าย
หย่า
แยกกันอยู่
โสด/ยังไม่เคย
แต่งงาน
รายได้ (บาท)
0-100,000
100,001-200,000
200,001-300,000
300,001-400,000

p-Value
0.026*
0.623

0.075

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05
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ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

3.3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของการให้อาชีว
สุขศึกษาทีม่ ผี ลต่อความรูท้ างด้านความปลอดภัยในการ
ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาความรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างเกษตรกรใน
4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชทั่วไป (2) ด้าน
การปฏิบัติในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (3) ด้านการจัด
เก็บสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และ (4) ด้านการดูแลสุขภาพ
จากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเบื้องต้นเมื่อได้รับพิษจาก
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

เกษตรกรมีความแตกต่างของคะแนนด้านสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพชื ทัว่ ไป ความรูด้ า้ นการปฏิบตั ใิ นการใช้สารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืช ความรู้ด้านการจัดเก็บสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และ
ความรู้ ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับพิษจาก
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ทั้งก่อนและหลังอบรมอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับมากกว่า 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนหลังการให้โปรแกรมอาชีวสุขศึกษามากกว่าก่อน
ให้โปรแกรม 2.97 คะแนน หรือ มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ
14.85 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างความรู้และระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (n=37)
หลัง
Mean ± SD
2.81 ± 0.39

p-Value

1. ด้านสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชทั่วไป

ก่อน
Mean ± SD
2.32 ± 0.66

2. ด้านการปฏิบัติในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช

6.49 ± 1.14

7.38 ± 0.72

< 0.001

3. ด้านการจัดเก็บสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช

4.00 ± 1.10

4.86 ± 0.35

< 0.001

4. ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นจากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช

3.19 ± 0.88

3.91 ± 0.36

< 0.001

16.00 ± 2.31 18.97 ± 0.89

< 0.001

รวมทุกด้าน
จากตารางที่ 3 หากเปรียบเทียบระดับความรู้ก่อน
และหลังการให้โปรแกรมอาชีวสุขศึกษาเป็นรายด้าน พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื อยูใ่ นระดับทีส่ งู (ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 90)
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ความรู้ด้านที่ตอบถูกมากที่สุดคือ
ด้านการปฏิบัติตัวในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช รองลง
มาเป็น ด้านการจัดเก็บสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ด้านการดูแล
สุขภาพเบื้องต้นจากการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และด้าน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช

4. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชและประสิทธิผลของการให้อาชีวสุขศึกษาที่มีผล
ต่อความรูท้ างด้านความปลอดภัยของเกษตรกรพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้
จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
42

0.002

4.1 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรู
พืชของกลุ่มตัวอย่างพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง แสดง
ให้เห็นว่า เกษตรกรในพื้นที่ต�ำบลขุนควรมีพฤติกรรมใน
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องสูง เนื่องจากมีการ
อบรมแนะน�ำเรือ่ งการใช้สารเคมีจากหน่วยงานสาธารณสุข
ในชุมชนทุก ๆ ปี ท�ำให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะใน
การใช้สารเคมีที่เพิ่มขึ้นประกอบกับปีที่ผ่าน ๆ มามีการ
รณรงค์ตรวจสารพิษตกค้างในเกษตรกรและมีการแนะน�ำ
วิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องปลอดภัยผ่านสื่อต่าง ๆ จึงส่ง
ผลให้เกษตรกรมีความรู้ความตระหนักถึงพิษของสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชและมีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องท�ำให้เกษตรกร
ในพื้นที่มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ดีขึ้น แต่
จากการวิจยั ในครัง้ นี้ พบพฤติกรรมทีเ่ ป็นอันตรายคือ กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับประทานอาหารหรือดื่มน�้ำใน
บริเวณที่ท�ำงานเกือบทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ไม่สวมถุงมือ
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ยางป้องกันสารเคมี และดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในบริเวณ
ที่ท�ำงานเป็นบางครั้งที่ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วรเชษฐ์ ขอบใจ และคณะ (2553) ได้ท�ำการศึกษา
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเทอเรสในเลือดของกลุ่มเกษตรกรชาวเขาเผ่าม้ง
พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชโดยรวมอยู่ในระดับดีเช่น
เดียวกัน แต่ยังพบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของเกษตรกรที่
คล้ายกันบางประการ ได้แก่ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างไม่ใส่
แว่นตาขณะผสมสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช มีการใช้
สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่หมดอายุ และไม่สวมถุงมือ
ขณะผสมสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ในการวิจัยครั้งนี้
จึงน�ำพฤติกรรมเสี่ยงนี้ไปใช้ในการวางแผนการให้อาชีว
สุขภาพศึกษาทางด้านการปฏิบัติในการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพชื ในขัน้ ตอนต่อไป และมีความสอดคล้องกับวิจยั ของ
วิชชาดา สิมลา และ ตั้ม บุญรอด (2554) ได้ศึกษา
พฤติ ก รรมการใช้ ส ารก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ของเกษตรกร ใน
ต�ำบลแหลมโตนด อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า
เกษตรกรมีพฤติกรรมการเลือกใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
การจัดเก็บ และการก�ำจัดภาชนะที่บรรจุด้วยวิธีที่ถูกต้อง
และเหมาะสมเป็นบางส่วน และมีพฤติกรรมบางส่วนใน
เรื่องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแม้
เกษตรกรจะมีการใช้คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
แต่เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ครบชุด ซึ่งการวิจัยที่กล่าวมา
ได้ให้ข้อเสนอแนะประเด็นพฤติกรรมไม่ปลอดภัยเหล่า
นี้ ว ่ า สามารถปรั บ ปรุ ง ได้ โ ดยการให้ ค วามรู ้ ด ้ ว ยวิ ธี ก าร
ต่างๆ และการใช้สื่อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเอง
ของเกษตรกรด้วยความสม�่ำเสมอหรือบ่อยครั้ง เพื่อปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมของเกษตรกรให้มกี ารปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเพือ่
ป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้าง ถึงแม้วา่ ระดับพฤติกรรม
ในการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ของกลุม่ ตัวอย่างดีแล้วดังนัน้
การสอบถามเพียงอย่างเดียวนัน้ อาจไม่ทำ� ให้สามารถสือ่ ถึง
การปฏิบตั ติ นจริงในขณะปฏิบตั งิ าน กลุม่ ตัวอย่างเกษตรกร
จึงควรได้รับการติดตาม เฝ้าระวัง และ กระตุ้นความรู้
อยู่เสมอ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงอันตรายจากการ
ท�ำงาน

4.2 การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการให้ อ าชี ว
สุขศึกษาที่มีผลต่อความรู้ทางด้านความปลอดภัยของ
เกษตรกรพื้นที่ต้นน�้ำ จังหวัดพะเยา พบว่า ระดับความ
รู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ มี ผ ลการตรวจเลื อ ดอยู ่ ใ นระดั บ ที่ มี ส ารเคมี
อันตรายอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่ปลอดภัย มีความรูเ้ พิม่ ขึน้ จากเดิม
แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมที่ผู้วิจัยท�ำขึ้นมีประสิทธิผล โดย
การผลิตสือ่ เพือ่ สร้างความตระหนักรูอ้ นั ตรายของสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื เช่น คูม่ อื การท�ำงานอย่างปลอดภัย ป้ายเตือน
อันตราย การสาธิตการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล และการแนะน�ำวิธีการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
การจัดเก็บสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และการดูแลสุขภาพจาก
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี เป็นต้น นอกจาก
นี้ ผู้วิจัยได้จัดท�ำคู่มือการให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการ
ท�ำงานเกษตรกรรมอย่างปลอดภัยให้กับชุมชนได้ใช้ใน
การให้ความรู้ ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น�ำชุมชน
เกษตรกร และ ครู-อาจารย์ในโรงเรียน เพื่อใช้ในการเสริม
สร้างความรู้ สร้างความตระหนักอยูเ่ สมอ ซึง่ จากการศึกษา
ของนักวิจยั หลายท่าน พบว่า การจัดโปรแกรมนัน้ สามารถ
เพิ่มระดับความรู้ของเกษตรกรได้ (อุทัยทิพย์ สังกลม และ
คณะ, 2555 ; วิมลรัตน์ กุดทิง และ มานพ คณะโต, 2558)
ทัง้ นีก้ ารตระหนักถึงอันตรายจากสิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน
นัน้ เป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารประเมินสภาพปัญหาและ
ท�ำให้เกิดการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขอันตรายในการ
ท�ำงาน (น�ำ้ เงิน จันทรมณี, 2557) นอกจากนีก้ ารศึกษาของ
สุกญ
ั ญา ดวงอุปมา และคณะ (2559) ศึกษาปัญหาของกลุม่
อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน พบว่า การจัดตัง้ กลุม่ อาชีพเกษตรกร
จ�ำเป็นต้องมีสถานทีต่ งั้ ในชุมชน ทัง้ นี้ ต้องมีผนู้ ำ� ทีม่ คี วามรู้
มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และความมีภาวะผู้น�ำ เพื่อ
ให้ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจจัดตั้งกลุ่มขึ้นใน
ชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร ทั้งนี้ ควรให้ความส�ำคัญกับผู้น�ำและการบริหาร
จัดการกลุ่มอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแรงผลักดัน แรงกระตุ้น
และการส่งเสริมความปลอดภัยให้อาชีพเกษตรกรรมทีเ่ ป็น
อาชีพเคียงคู่ประเทศไทย ด้วยการท�ำเกษตรกรรมอย่าง
ปลอดภัย เกษตรกรมีสขุ ภาพอนามัยดี และประกอบสัมมา
อาชีพที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสาธารณชน
ชุมชนท้ายน�้ำอย่างยั่งยืน

of Safety
and Health
1 No.
2 July - September
JournalJournal
of Safety
and Health
: Vol 10,: Vol.
No.37,
September
- December2007
2017

43
43

ว า ร ส า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ สุ ข ภ า พ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ผลการศึ ก ษาของการวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมอาชี ว สุ ข ศึ ก ษาในฐานะเป็ น
เครือ่ งมือหรือแนวทางหนึง่ ในการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการท�ำงานกับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช ทั้งในเรื่องความรู้
และพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทั้งนี้การสร้างความตระหนักรู้ที่
เป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมที่ปลอดภัยของเกษตรกรจ�ำเป็น
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในพื้นที่ ดังนั้น จึงควร
มีการติดตามพฤติกรรมของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างอย่าง
ต่อเนื่อง ร่วมกับทบทวนความรู้เป็นระยะ ๆ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมอาชีวสุขศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคลากรทางด้าน
สุขภาพ และ ครอบครัวของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งหวังให้เกษตรกรมีสุขภาพดี มีชุมชนเกษตรกรรมที่
ปลอดภัยและยั่งยืน และในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การเสริมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น�ำชุมชน
เกษตรกร และครู-อาจารย์ในโรงเรียน เพื่อความคงอยู่
ของความรู้ สร้างการมีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวังและติดตาม
ความปลอดภัยในการท�ำงานของเกษตรกร
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