
Routine to Research (R2R)
ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กบัการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรของเกษตรกร อ าเภอเวยีงเก่า จังหวดัขอนแก่น
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ประเทศไทยมีประชากร 69.4 ลา้นคน
จ านวนเกษตรกร 7,271,759 ครวัเรอืน
(ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ, 2561)

มีการน าเขา้สินคา้ประเภทสารเคมีก าจดัศตัรูพืช
เป็นมูลค่ามากถึง 27,363 ลำ้นบำท 

(เครอืข่ำยเตือนภยัสำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช, 2560)

สารเคมีทางการเกษตรจะมีประโยชน์ต่อการควบคุมศตัรูพืช 
แต่ตวัมีความเป็นพิษกบัส่ิงมีชีวิต ประกอบกบัการใชส้ารเคมี
ท่ีไม่ถูกตอ้งของเกษตรกร และการใชม้ากไปเกิดตวามจ าเป็น
ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ

ในปี พ.ศ. 2562 พบวา่มีผูป่้วยดว้ยสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช จ านวนมากถึง 6,008 คน คิดเป็น 13.14 คน
ต่อแสนประชากร (กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 46.6%
ภาคเหนือ 22.2%
ภาคใต ้17.1%
ภาคกลาง 14.1%

(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561)



ประชากรในจงัหวดัขอนแก่นทั้งหมด จ านวน 1,792,596 คน 

ประกอบอาชีพเกษตรกรถึง 55% ของครอบครัวทั้งหมด 

พ้ืนท่ีท่ีถือครองทางการเกษตรถึง 61% ของพ้ืนท่ีทั้งหมด

ผูป่้วยส่วนใหญ่ท่ีป่วยจากพิษสารก าจดัศตัรูพืชอยูใ่นกลุ่มอาย ุ15 – 59 ปี จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.72 ของผูป่้วยทั้งหมด อาชีพท่ีป่วยจากสารพิษก าจดัศตัรูพืชมากท่ีสุด
คือ อาชีพเกษตรกร ป่วยจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94 (สสจ.ขอนแก่น,2563) 
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(ส ำนักงำนสถิติจังหวัดขอนแก่น, 2561)
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ผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 
ประเภทพษิจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในปี พ.ศ. 2558 – 2562

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ านวนผูป่้วย

ปี พ.ศ. ท่ีเก็บขอ้มูล

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554)

ผลกระทบจากการใชส้ารเคมีท่ีไม่ถูกตอ้ง

เกษตรกร

ผูบ้ริโภค

ส่ิงแวดลอ้ม

สัตวใ์นบริเวณพื้นท่ี
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อ าเภอเวยีงเก่า
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กระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนยุทธศาสตร์ให้เครือข่ายสุขภาพทุกระดับ
ด าเนินการจดับริการอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเวียงเก่า 
จึงได้น าแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ข้อมูลการใช้สารเคมขีองเกษตรกรในพืน้ที่อ าเภอเวยีงเก่า
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วตัถุประสงค์งานวจิัย

เพื่อศึกษาการใชส้ารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น

เพื่อศึกษาการเจบ็ป่วยของเกษตรกร อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเจบ็ป่วยของเกษตรกร อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น

สมมติฐานการวจิัย

มีความสมัพนัธ์กบั
การเจบ็ป่วยของเกษตรกร

การเกีย่วข้องกบัการใช้สารเคมี

เกีย่วข้องกบัสารเคมทีางการเกษตรในปัจจุบัน 

การเป็นเจ้าของฟาร์ม/ไร่/สวน 

การรับจ้างฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร 

การรับจ้างเกบ็เกีย่วผลผลติทางการเกษตร 

จ านวนสมาชิกในครอบครัวกบัการท าเกษตร 

รูปแบบการท าเกษตรปลอดสารเคมีทางการเกษตร 

3
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ศึกษาในประเด็นการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร การเจบ็ป่วย และปัจจยัท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยของ
เกษตรกร อ า เภอเวียงเก่า  จังหวัด
ขอนแก่น 

การเจ็บป่วยของเกษตรกร หมายถึง การเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากการใชส้ารเคมีในการ
ท าการเกษตร ประกอบด้วย อาการมือส่ันเดินเซ ชาปลายมือปลายเท้า โรคผิวหนังอังเสบ โรคเน้ือเน่า 
โรคมะเร็งเมด็เลือดขาว โรคมะเร็งต่อมน า้เหลือง ไตเส่ือม และปัญญาอ่อน 

ขอบเขตการศึกษา

**นิยามศัพท์**

เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการเฝ้าระวงัปัญหาด้านสุขภาพ 
ประกอบกบัวางแผนในการส่งเสริมความรู้ในเร่ืองของการใช้
สารเคมีและการป้องกนัตน้เองจากการใชส้ารเคมีท่ีถูกตอ้งใน
กลุ่มเกษตรกร อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทน า
ด้านระยะเวลา

ด้านเคร่ืองมือ

ด้านเน้ือหา ด้านกลุ่มตัวอย่าง

สมัภาษณ์ดว้ย อสม. โดยใชค้  าถาม
ในแอปพลิเคชนั อสม.ออนไลน์ 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เกษตรกรใน
อ าเภอเวียงเก่า จงัหวดัขอนแก่น 
จ านวน 350 หลงัคาเรือน

พฒันาทกัษะการใชแ้อปพลิเคชนั อสม.ออนไลน์ ในกลุ่ม
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบของเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอเวยีงเก่า
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1
ระยะเวลาด าเนินการวิจยั ตุลาคม พ.ศ. 2563
ระยะเวลาการเกบ็ขอ้มูล เดือนมกราคม
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563



ทบทวนวรรณกรรม
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สารเคมีทางการเกษตร

การท าเกษตร
ปลอดสารเคมี

แอปพลเิคช่ัน
อสม.ออนไลน์

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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การวจิัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Research)
โดยใชแ้อพพลิเคชัน่ อสม. ออนไลน์ ในการสมัภาษณ์เกบ็รวบรวมขอ้มูล

รูปแบบการวจิยั

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นตวัแทนครัวเรือนของประชาชนในอ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น 
รวมทั้งหมด 4,752 หลงัคาเรือน จ านวนทั้งหมด 3 ต าบล 36 หมู่บา้น (HDC, 2563)ประชากร

n = 
NZα/2

2 [P(1−P)]

e2 N−1 +[Zα
2

2 P(1−P)]

กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีตามสูตรขา้งตน้เท่ากบั 347 หลงัคาเรือน เพื่อความครอบคลุม
และลดการสูญเสีย จึงเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จ านวน 350 หลงัคาเรือน

ค านวนขนาดตัวอย่าง

กลุ่มตวัอย่าง

n = ขนำดตวัอยำ่ง (หนว่ย : หลงัคำเรอืน)
N = ประชำกร อ ำเภอเวียงเก่ำ จงัหวดัขอนแก่น จ ำนวน 4,752 หลงัคำเรอืน
𝑍𝛼/2 = สมัประสทิธ์ิควำมเช่ือมั่นมีคำ่เทำ่กบั 1.96 เมื่อก ำหนดใหค้วำมเช่ือมั่น 95%
P = สดัสว่นของกำรใชส้ำรเคมีก ำจดัศตัรูพืชมีคำ่เทำ่กบั 0.52 (ยลดำ เข็มศรรีตัน , 2561)
e = มีคำ่เทำ่กบั 0.05Kreice & Morgan. (1970)

1. ผูใ้หส้มัภาษณ์ยนิยอมให ้อสม. สมัภาษณ์เกบ็ขอ้มูล
2.ตัวแทนของครัวเรือนท่ีตอบข้อมูล ต้องเป็นคนท่ีอาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนนั้นจริง ๆ ตรงกบัทะเบียนบา้นท่ีอยูอ่าศยั

เกณฑ์การคดัเข้า
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สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling)

วธีิการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) มีขั้นตอน ดงัน้ีการสุ่มตวัอย่าง

01

02

03

สุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) 

การสุ่มแบบง่าย
(Simple Random Sampling) 

แบ่งขนำดตวัอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่ม 

ต ำบลในเมือง 
มีจ ำนวน 2,215 หลังคำเรือน 

ต ำบลเมืองเก่ำพัฒนำ 
มีจ ำนวน 1,314 หลังคำเรือน 
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ต ำบลเขำน้อย 
มีจ ำนวน 1,223 หลังคำเรือน

กลุ่มตัวอย่ำงได้ 168 หลังคำเรือน กลุ่มตัวอย่ำงได้ 93 หลังคำเรือน กลุ่มตัวอย่ำงได้ 89 หลังคำเรือน 

สุ่มเลือกหมู่บ้านของแต่ละต าบลโดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน (Sampling Without Replacement) 

ต าบลในเมืองม ี15 หมู่บ้าน 
สุ่มเลือกมา 3 หมู่บ้าน 

ต าบลเขาน้อยม ี11 หมู่บ้าน 
สุ่มเลือกมา 3 หมู่บ้าน 

ต าบลเมืองเก่าพฒันาม ี10 หมู่บ้าน 
สุ่มเลือกมา 2 หมู่บ้าน 

ค านวณสัดส่วนขนาดตัวอย่างหลงัคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน (Proportionate Stratified Random Sampling)

หมู่ 2 จ านวน 55 หลงัคาเรือน
หมู่ 4 จ านวน 51 หลงัคาเรือน
หมู่ 5 จ านวน 90 หลงัคาเรือน

หมู่ 1 จ านวน 69 หลงัคาเรือน
หมู่ 8 จ านวน 24 หลงัคาเรือน

หมู่ 1 จ านวน 20 หลงัคาเรือน
หมู่ 5 จ านวน 34 หลงัคาเรือน
หมู่ 10 จ านวน 35 หลงัคาเรือน

จบัฉลากเลขทะเบียนบา้น จากขอ้มูลท่ีอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้นไดใ้ชแ้อปพลิเคชนั อสม.ออนไลน์
เกบ็ขอ้มูลเป็นการจบัฉลากแบบไม่ใส่คืน (Sampling Without Replacement)

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 350 หลงัคาเรือน



วธีิการด าเนินการวจิัย

สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling)

วธีิการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) มีขั้นตอน ดงัน้ีการสุ่มตวัอย่าง

01

02

03

สุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) 

การสุ่มแบบง่ายดว้ยวิธีการ
(Simple Random Sampling) 

แบ่งขนำดตวัอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่ม 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั แบบสัมภาษณ์โดยใช้ แอปพลเิคชัน อสม.ออนไลน์ ท่ีกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบั AIS (advanced info service) ไดส้ร้างข้ึน 
โดยใหอ้าสาสมคัรประจ าหมู่บา้น ร่วมกบัเครือข่ายสุขภาพใชใ้นการส ารวจขอ้มูลการใชส้ารเคมีในชุมชน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน จ านวน 3 ข้อ 
❖ บ้านเลขที่ 
❖ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน(คน) 
❖ การเคยเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีทาง

การเกษตร(หลงัคาเรือน)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้สารเคมีทางการเกษตร จ านวน 7 ข้อ 
❖ การเกีย่วข้องกบัการใช้สารเคมีทางการเกษตรในปัจจุบัน 
❖ การเป็นเจ้าของฟาร์ม/ไร่/สวน
❖ รูปแบบการท าเกษตรปลอดสารเคมี 
❖ การใช้วธีิทางธรรมชาตใินการท าเกษตร 
❖ การใช้ผลติภณัฑ์จากพืช 
❖ การใช้จุลนิทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาต ิ
❖ การใช้ผลติภณัฑ์จากสัตว์ 
❖ การใช้ผลติภณัฑ์ทางธรรมชาตอ่ืิน ๆ

ส่วนที่  3 การเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร จ านวน 8 ข้อ       
❖ มือส่ันร่วมเดนิเซ 
❖ ชาตามปลายมือปลายเท้า 
❖ โรคผวิหนังอกัเสบ 
❖ โรคเน้ือเน่า 
❖ ไตเส่ือม 
❖ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
❖ โรคมะเร็งต่อมน า้เหลือง 
❖ ปัญญาอ่อน 



วธีิการด าเนินการวจิัย
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วธีิการด าเนินการวจิัย
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2

เลือกเมนูรำยงำน อสม

เลือกเมนูรำยงำนส ำรวจ
กำรใช้สำรเคมีใน
ครัวเรือน

3
1

เข้าระบบทางคอมพวิเตอร์

เข้าระบบตามลิง้ค์
https://phc.ais.co.th/login

วธีิการด าเนินการวจิัย

https://phc.ais.co.th/newreport
https://phc.ais.co.th/login


ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั

1. ผู้วจิยัทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ
ทฤษฎ ีเอกสาร และรายงานวจิยัต่าง ๆ

2. ท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตใช้ข้อมูล 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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4. วเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวเิคราะห์
ข้อมูลส าเร็จรูป และสรุปผลข้อมูล

สถติเิชิงอนุมาน (Inferential statistics) วเิคราะห์
ปัจจยัที่ศึกษากบัการเจบ็ป่วยของเกษตรกร อ าเภอ
เวยีงเก่า โดยใช้สถติ ิMultiple Logistic Regression
ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95%CI

สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive statistic) น ำเสนอค่ำ 
ค่ำร้อยละ ค่ำสูงสุดต่ ำสุด ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วจิัยได้ค านึงถึงหลกัจริยธรรมการวจิัย โดยได้ขอพจิารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และได้ท าการ
พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บเป็น
ความลบัน ามาใช้ในรายงานผลการวจิัยในภาพรวมเท่าน้ัน 

วธีิการด าเนินการวจิัย



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
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54.29

45.71

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน

สมาชิกในครัวเรือน 1-4 คน สมาชิกในครัวเรือน 5 คนข้ึนไป

กลุ่มตวัอย่างคือตวัแทนของหลงัคาเรือน มีจ านวนทั้งหมด 350 ครัวเรือน 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คน หรือมีผูอ้ยู่อาศยัประมาณ 4 คน   
ต่อ 1 หลงัคาเรือน จ านวนสมาชิกนอ้ยสุดคือ 1 คน จ านวนสมาชิกสูงสุดคือ 10 คน

ข้อมูลทัว่ไปกลุ่มตวัอย่าง
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77.43

22.57

เคยเกีย่วข้องกบัการใช้สารเคมทีางการเกษตร

เคยเก่ียวขอ้ง ไม่เคยเก่ียวขอ้ง

ข้อมูลความชุกของการใช้สารเคมีทางการเกษตร พบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งเคยมีความเกีย่วข้องกับการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
จ านวน 271 หลังคาเรือน ร้อยละ 77.43 

การใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
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90.04

9.96

การเกีย่วข้องกบัการใช้สารเคมทีางการเกษตรในปัจจุบัน

เคยเก่ียวขอ้ง ไม่เคยเก่ียวขอ้ง

ขอ้มูลความชุกของการใชส้ารเคมีทางการเกษตร พบว่า ปัจจุบนั
กลุ่มตวัอยา่งยงัเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารเคมีทางการเกษตร จ านวน 244 
หลงัคาเรือน ร้อยละ 69.71 

การใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
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สาเหตุการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการใช้สารเคมทีางการเกษตร

ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นเจ้าของพืน้ที่ท าการเกษตร รับจ้างเกบ็เกีย่วผลผลติทางการเกษตร รับจ้างฉีดพ่นสารเคมี

หลงัคาเรือน

การใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
ในความเป็นจริงผูบ้ริโภคพืชผกัและผลไม ้ส่วนใหญ่ตอ้งการผลิตผลท่ีมีลกัษณะสวยงาม ไม่มี
ร่องรอยการถูกท าลาย เกษตรกรมีความประสงค์ท่ีจะจ าหน่ายผลิตผลให้ได้ราคาสูง จึง
จ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าผลผลิตจะไม่เสียหาย และมี
คุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด
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รูปแบบการท าเกษตรปลอดสารเคมีของเกษตรกร

วธีิทางธรรมชาติ ผลติภัณฑ์จากพืช จุลนิทรีย์ทีม่ีอยู่ในธรรมชาติ ผลติภัณฑ์จากสัตว์

กลุ่มตวัอย่างคือตวัแทนของหลงัคาเรือน มีจ านวนทั้งหมด 350 ครัวเรือน เคยมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารเคมีทางการเกษตร จ านวน 271 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 
77.43 ของการกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด  และมีเกษตรกรที่เปลี่ยนจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรมาเป็นการท าเกษตรในรูปแบบปลอดสารเคมี จ านวน 27 หลงัคาเรือน คดิเป็น
ร้อยละ 9.96

หลงัคาเรือน

รูปแบบการท าเกษตรปลอดสารเคมีทางการเกษตร

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
**หลกัการผลิตพืชอินทรีย*์*
1. พ้ืนท่ีท่ีจะท าการเกษตรนั้นตอ้งไม่เคยท าการเกษตรเคมีมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี
2. พ้ืนท่ีควรมีลกัษณะค่อนขา้งดอนและโล่งแจง้
3. พ้ืนท่ีตอ้งอยูห่่างจากโรงงานอุตสาหกรรม
4. พ้ืนท่ีควรอยูห่่างจากแปลงท่ีใชส้ารเคมีและปุ๋ยเคมี
5. พ้ืนท่ีมีแหล่งน ้ าท่ีปลอดสารพิษ
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84.13

15.87

การเจ็บป่วยของเกษตรกรทีเ่คยใช้สารเคมีทางการเกษตร

ไม่เจบ็ป่วย เคยเจบ็ป่วย
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โรคหรืออาการเจบ็ป่วยของเกษตรกร

ชาปลายมือ ปลายเท้า มือส่ัน/เดินเซ/โรคพาร์กนิสัน โรคผวิหนังอกัเสบ ไตเส่ือม

การเจ็บป่วยของเกษตรกร หลงัคาเรือน

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
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25.49%

74.51%

2.27%

97.73%
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ไม่เคยเก่ียวขอ้ง เคยเก่ียวขอ้ง

เคยเกีย่วข้องกบัการใช้สารเคมี

ไม่เจบ็ป่วย เจบ็ป่วย

ผูป่้วยส่วนใหญ่ เคยเก่ียวขอ้งกบัการใช้
สารเคมีทางการเกษตร จ านวน 43 คน 
คดิเป็นร้อยละ 97.73 ของผู้ป่วยทั้งหมด

ผูป่้วยส่วนใหญ่ ยงัคงเก่ียวข้อง
กบัการใชส้ารเคมีทางการเกษตร
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.45 ของผู้ป่วยทั้งหมด

วเิคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยกบัการใช้สารเคมีทางการเกษตร

33.99%

66.01%

4.55%

95.45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ไม่เก่ียวขอ้งแลว้ ยงัคงเก่ียวขอ้ง

การเกีย่วข้องกบัสารเคมีในปัจจุบัน

ไม่เจบ็ป่วย เจบ็ป่วย

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นเงินทุนและ
ความรู้เก่ียวกบัสารทดแทนท่ีเป็นทางเลือกอ่ืน ๆ ดงันั้นการใชส้ารเคมีทาง
การเกษตรจึงตอบโจทย ์เพราะทั้งมีราคาถูกและเห็นผลในการใชง้านอยา่ง
รวดเร็ว โดยไม่ตอ้งพึ่งพาแรงงานจ านวนมาก
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38.89%

61.11%

20.45%

79.55%
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ไม่ใช่ ใช่

ประกอบอาชีพเกษตรกร ไม่เจบ็ป่วย
เจบ็ป่วย

87.58%

12.42%

81.82%

18.18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ไม่ใช่ ใช่

เป็นเจ้าของพืน้ที่ท าการเกษตร ไม่เจบ็ป่วย
เจบ็ป่วย

วเิคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยของเกษตรกร

1. ปัญหาดา้นปัจจยัและฐานทรัพยากรการผลิต ทั้งเร่ืองท่ีดินท ากิน เกษตรกรจ านวนมากไม่
มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง ตอ้งเช่าท่ีดินท ากิน และเกษตรกรท่ียงัมีท่ีดินจ านวนมากแต่ละ
ปีตอ้งสูญเสียค่าภาษีมากข้ึน บางรายท่ีดินไปจ ากจ็ะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสูง 

2. ปัญหาตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน อนัเน่ืองจากปัจจยัการผลิตมีฐานจากการใชพ้ลงังาน ตน้ทุน
ปุ๋ย ยา แรงงานสูงข้ึน รวมทั้งราคาอาหารท่ีแพงข้ึนกก็ลายเป็นค่าใชจ่้ายของเกษตรกรท่ี
สูงข้ึน 

3. ปัญหาเร่ืองสุขภาวะ ทุกฤดูการผลิตไม่วา่จะเป็นขา้ว พืชไร่ พืชสวน หากไดอ้อกไปในไร่
นากจ็ะไดก้ล่ินสารเคมีก าจดัหญา้ก าจดัแมลงทัว่ทุกหนแห่ง เกิดผลกระทบทั้งเกษตรกรเอง
และผูบ้ริโภค 

4. ปัญหาเร่ืองตลาด ตลาดเป็นของพ่อคา้ แต่การลงทุนและความเส่ียงเป็นของเกษตรกร 
เกษตรกรจึงไม่มีส่วนในการตดัสินใจก าหนดราคาตลาด ราคาผลผลิตการเกษตรจึงไม่เป็น
ธรรม ไม่แน่นอน ข้ึนๆ ลงๆ ตามอ านาจซ้ือของพ่อคา้ ขณะท่ีราคาปัจจยัการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน
โดยท่ีไม่เคยลดลง

5. ปัญหาการเขา้ไม่ถึงทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะน ้ า ท าใหเ้กษตรกรรายยอ่ยขาด
ศกัยภาพในการเพ่ิมผลผลิต และพ่ึงพิงตนเองไม่ได ้
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56.21%

43.79%40.91%
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จ านวนสมาชิกในครัวเรือน

ไม่เจบ็ป่วย เจบ็ป่วย

8.50%

91.50%

2.27%

97.73%
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ใช้วธิีปลอดสารเคมี ไม่ใช้

การท าเกษตรกรในรูปแบบปลอดสารเคมี

ไม่เจบ็ป่วย เจบ็ป่วย

วเิคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยของเกษตรกร

ผูป่้วยส่วนใหญ่ เคยเก่ียวขอ้งกบัการใช้
สารเคมีทางการเกษตร จ านวน 43 คน 
คดิเป็นร้อยละ 97.73 ของผู้ป่วยทั้งหมด

กลุ่มตวัอยา่งคือตวัแทนของหลงัคาเรือน มีจ  านวนทั้งหมด 350 ครัวเรือน เคยมีความเก่ียวขอ้งกบั
การใชส้ารเคมีทางการเกษตร จ านวน 271 หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.43 ของการกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด  และมเีกษตรกรทีเ่ปลีย่นจากการใช้สารเคมทีางการเกษตรมาเป็นการท าเกษตรในรูปแบบ
ปลอดสารเคม ีจ านวน 27 หลงัคาเรือน คดิเป็นร้อยละ 9.96
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วเิคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยของเกษตรกร
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95.45%
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รับจ้างฉีดพ่นสารเคมี ไม่เจบ็ป่วย
เจบ็ป่วย

92.48%

7.52%

79.55%
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ไม่ใช่ ใช่

รับจ้างเกบ็เกีย่วผลผลติทางการเกษตร ไม่เจบ็ป่วย
เจบ็ป่วย

1. เป็นอาชีพหลกั รู้วธีิการป้องกนัตนเอง ปฏิบติัจนช านาญ
2. การรู้ถึงอนัตรายจากสารเคมี
3. ไม่ไดเ้ป็นผูอ้ยูอ่าศยัในพื้นท่ีท่ีตนเองฉีดพน่ 

1. ไม่ไดมี้การป้องกนัตนเองท่ีดีพอ
2. พฤติกรรมระหวา่งการเกบ็เก่ียวของผูรั้บจา้งเกบ็เก่ียว
3. ตอ้งรับจา้งเก็บเก่ียวหลายพื้นท่ี แต่ละงานแต่ละพื้นท่ีมี
โอกาสท่ีจะไดส้มัผสัสารเคมีท่ีแตกต่างกนั
4. การสมัผสัเป็นเวลานานหรือท าจนเป็นอาชีพ



ปัจจยัที่ศึกษา Crude OR 95%CI P-value
1. เคยเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารเคมีทางการเกษตร 14.71 1.99 – 108.61 0.008
2. ยงัเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีทางการเกษตรในปัจจุบนั  10.81 2.57 – 45.55 0.001
3. ประกอบอาชีพเกษตรกร 2.47 1.15 – 5.33 0.021
4. เป็นเจา้ของพ้ืนท่ีท าการเกษตร 1.57 0.68 – 3.62 0.293
5. รับจา้งฉีดพน่สารเคมี 1.41 0.30 – 6.65 0.665
6. รับจา้งเกบ็เก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 3.16 1.36 – 7.38 0.008
7. การท าเกษตรกรในรูปแบบปลอดสารเคมี 3.99 0.53 – 30.19 0.180
8. จ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 4 คน 1.85 0.98 – 3.52 0.059
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จากผลการวิเคราะห์อย่างหยาบ (Crude analysis) จำกกำรวิเครำะห ปัจจยัท่ีมีควำมสมัพนัธ กบักำรเจ็บป่วยของ
เกษตรกรทัง้หมด 8 ตวัแปร พบว่ำ มีปัจจัยทั้งหมด 4 ตัวแปร ที่มีควำมสัมพันธกั์บกำรเจ็บป่วยของเกษตรกร
อย่ำงมนัียส ำคัญทำงสถติ ิ(p-value<0.05)



ปัจจัยที่ศึกษา จ านวน (หลงัคาเรือน) ป่วย (%) Crude OR Adjusted OR 95%CI P-value
1. เคยเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารเคมีทางการเกษตร

- เคยเก่ียวขอ้ง 271 43 14.71 2.56 0.14 – 45.45 0.521
- ไม่เคยเก่ียวขอ้ง 79 1 1

2. การเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีในปัจจุบนั
- ยงัคงเก่ียวขอ้ง 244 42 10.81 5.78 0.75 – 44.40 0.091
- ไม่เก่ียวขอ้งแลว้ 106 2 1

3. ประกอบอาชีพเกษตรกร
- ใช่ 222 35 2.47 0.95 0.40 – 2.22 0.901
- ไม่ใช่ 128 9 1

4. รับจ้างเกบ็เกีย่วผลผลติทางการเกษตร
- ใช่ 318 35 3.16 2.46 1.04 – 5.88 0.040
- ไม่ใช่ 32 9 1
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จากผลการวเิคราะห์อยา่งละเอียด (Adjust analysis) โดยกำรวิเครำะห ตวัแปรหลำยตวัดว้ยวิธีกำรถดถอยโลจิสติค (Multiple logistic regression)
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**แปรผล**

จากผลการวิเคราะห์อยา่งละเอียด (Adjust analysis) โดยการวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวัดว้ย
วิธีการถดถอยโลจิสติค (Multiple logistic regression) พบวา่ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเจบ็ป่วยของ
เกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value<0.05) คือ การรับจ้างเกบ็เกีย่วผลผลติทางการเกษตร (ORadj

= 2.46, 95% CI = 1.04 – 5.88) สรุปได้ว่า ผู้ทีรั่บจ้างเกบ็เกีย่วผลผลติทางการเกษตร มีโอกาสเส่ียงทีจ่ะ
เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ สูงกว่าคนปกติหรือผู้ทีไ่ม่ได้รับจ้างเกบ็เกีย่วผลผลติทางการเกษตรสูงถึง 2.46 เท่า 
ทั้งน้ีผูท่ี้มีอาชีพรับจา้งเกบ็เก่ียวผลผลิตทางการเกษตรควรมีการป้องกนัตนเองท่ีถูกวิธี จากการสมัผสักบั
สารเคมีทางการเกษตร
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อภิมณัฑ์ สุวรรณราช และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2558) พบวา่ เกษตรกรในจงัหวดัเลย ส่วนใหญ่ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชร้อยละ 88.80 

ยลดา เขม็ศรีรัตน์ (2561) พบวา่ เกษตรกรจงัหวดัสกลนคร ส่วนใหญ่ใชส้ารเคมีทางการเกษตร ร้อยละ 52.19 

ยทุธการณ์ ไทยลา (2555) พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใชส้ารเคมีทางการเกษตรในการเพราะปลูก เน่ืองจากสารเคมีทางกรเกษตรช่วย
เพ่ิมผลผลิต ไดผ้ลผลิตท่ีเตม็ท่ี ช่วยลดตน้ทุน ลดปัญหาโรคพืชท่ีมากบัน ้ าและแมลงพาหะน าโรค เป็นตน้

การใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร

สาเหตุ
ประกอบอาชีพเกษตรกร 

เป็นเจา้ของพ้ืนท่ีท าการเกษตร 
เป็นผูรั้บจา้งเกบ็เก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 
เป็นผูรั้บจา้งฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร

อ าเภอเวียงเก่า ส่วนใหญ่จะ
ปลูกขา้ว ปลูกออ้ย ปลูกมนั  

สอดคลอ้งกบัการศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เคยเก่ียวขอ้ง
กบัการใชส้ารเคมี และยงัเก่ียวขอ้ง
กบัการใชส้ารเคมีทางการเกษตร 
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ชนิกานต ์คุน้นก และสุดารัตน์ พิมแสน (2557) พบวา่ มีการใชส้ารชีวภาพทดแทนการใชส้ารเคมี โดยการน าพืชสมุนไพรท่ีหา
ไดภ้ายในทอ้งถ่ินมาตม้กลัน่เพ่ือน าไปใชฉี้ดพน่ก าาจดัศตัรูพืชในนาขา้วทดแทน การใชส้ารเคมี 

อิศราภรณ์ หงส์ทอง (2552) พบวา่เกษตรกรกลุ่ม มีการน าสารสกดัจากสะเดา และจุลินทรีย ์อีเอม็ (Effective Microorganisms) 
มาใชแ้ทนสารเคมีก าจดัศตัรูพืชบางส่วน 

ศศิธร แท่นทอง และคณะ (2555) ท่ีพบวา่ เกษตรกรไดใ้ชส้ารชีวพนัธ์ุในการปราบศตัรูพืชแลว้น าไปใชใ้นการปลูกขา้ว ถัว่เขียว
และหอมแดงในปี 2555 พบวา่ท าใหล้ดตน้ทุนการผลิตลดลง จากปี 2554 แต่อยา่งไรกต็ามเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งการใช้
สารเคมีในการป้องกนัก าาจดัศตัรูพืชอยูต่่อไป เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่วา่สามารถเห็นผลไดจ้ริงทนัเวลา

รูปแบบการท าเกษตรปลอดสารเคมี

มีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ีเลิกใชส้ารเคมีทาง
การเกษตร และปรับมาใชก้ารท าเกษตรใน

รูปแบบปลอดสารเคมี จ  านวน 27 หลงัคาเรือน

วธีิทางธรรมชาติในการท าเกษตร ใชจุ้ลินทรียท่ี์มีอยูใ่นธรรมชาติใชผ้ลิตภณัฑจ์ากพืช ใชผ้ลิตภณัฑจ์ากสัตว์

สอดคลอ้งกบัการศึกษา
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การเจ็บป่วยของเกษตรกร

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิมพร ทองเมือง และยทุธนา สุดเจริญ (2558) วรเชษฐ ์ขอบใจ และคณะ (2553)

ตลอดจนถึงการใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะการ
ป้องกนัตนเองและการใชส้ารเคมีใหถู้กวิธี เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ไดรั้บการเจบ็ป่วยทั้งหมด 44 หลงัคาเรือน เป็นเกษตรกรท่ีเคยใชส้ารเคมีทางการเกษตรถึง 43 หลงัคาเรือน

ชาตามปลายมือปลายเทา้, มือสัน่ เดินเซ หรือ
เป็นโรคพาร์กินสนั, โรคผวิหนงัอกัเสบ 

และป่วยเป็นโรคไตเส่ือม 

เป็นโรคท่ีอาจมีสาเหตุมาจาก
การใชส้ารเคมีทางการเกษตร

สมัผสักบัสารเคมีโดยไม่มีอุปกรณ์ในการ
ป้องกนัตนเอง รวมถึงการปฏิบติัตนใน

ระหวา่งการใชส้ารเคมีไม่ถูกวิธี

ทั้งน้ีผูบ้ริโภค หรือผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ใชส้ารเคมีทางการเกษตรกมี็ความเสียงท่ีจะไดรั้บ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

วธีิการลด
การใช้สารเคมี

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมหรือรณรงคใ์หค้วามรู้การใชส้ารเคมีในการ
ก าจดัศตัรูพืชกบัเกษตรกร เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกั 

รวมถึงการลดใชส้ารเคมีและท าการเกษตรดว้ย
วิธีปลอดสารเคมีทดแทน 

ใชก้ารส่ือสารใหก้บัเกษตรกร ประชาชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเป็น
แสดงถึงการใหค้วามส าคญัและจริงจงักบั
ปัญหาการใชส้ารเคมีทางการเกษตร



ผลการวิเคราะห์ Multiple logistic regression ผลการวิเคราะห์พบว่า มีเพียง 1 ตัวแปร ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยของ
เกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) คือ การรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร (ORadj = 2.46, 95% CI = 1.04 – 5.88) 

สรุปและอภปิรายผล :
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สอดคลอ้งกบัการศึกษาของประกาศิต ทอนช่วย และเกษแก้ว เสียงเพราะ (2562)
พบวา่ กลุ่มรับจา้งเกบ็เก่ียวผลผลิตมีโอกาสการเจบ็ป่วยหรือมีอาการผดิปกติทางระบบ
โครงร่างสูงท่ีสุด 

ผูท่ี้รับจา้งเก็บเก่ียวมีโอกาศท่ีจะป่วยดว้ยโรคท่ี
มีสาเหตุมาจากสารเคมีทางการเกษตร สูงกว่า
คนทัว่ไปถึง 2.46 เท่า อาจเน่ืองมาจากต้องเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจากหลายพื้นที่ ซ่ึง
มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรที่
หลากหลาย 

ถา้ไม่มีการป้องกนัท่ีถูกวิธี ก็จะส่งผลต่อการเจ็บป่วยของผูท่ี้รับจา้ง
เก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรได ้ทั้งน้ีการป้องกนัตนเองจากการ
สัมผสัสารเคมีทางการเกษตรไม่เพียงแต่ป้องกนัเฉพาะผูท่ี้ฉีดพ่น
สารเคมีทางการเกษตรเท่านั้น แต่ผูท่ี้เก็บเก่ียวผลผลิตควรมีการ
ป้องกนัตนเองท่ีถูกตอ้ง เช่น การเก็บเก่ียวผลผลิตในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม อุปกรณ์ป้องกนัตนเอง รวมถึงวธีิเกบ็เก่ียว เป็นตน้

เน่ืองจาก
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หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัท าโครงการเก่ียวกบัสุขภาพของเกษตรกร เช่น การคดักรองเบ้ือตน้กบัเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งหรือเคย
เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารเคมีทางการเกษตร เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการเฝ้าระวงัการเจบ็ป่วยดว้ยโรคท่ีเกิดจากสารเคมีทางการเกษตร  

กลุ่มเป้าหมายล าดับแรกท่ีหน่วยงานเก่ียวข้องควรน ามา
ส่งเสริม ป้องกนั และดูแลสุขภาพ คือ เกษตรกรกลุ่มประเภท
การรับจา้งเกบ็เก่ียวผลผลิตทางการเกษตร เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ี
มีความเส่ียงเพราะตอ้งสัมผสักับสารเคมีทางการเกษตรอยู่
ตลอดช่วงเวลาท่ีรับจา้งเกบ็เก่ียวผลผลิต ดังน้ันควรมีการสร้าง
ความตระหนักถึงความอันตรายที่ เกิดจากสารเคมี  และ
ส่งเสริมความรู้ในเร่ืองของการป้องกันตนเองและการปฏิบัติ
ตัวที่ ถูกต้องส าหรับเกษตรกร รวมถึงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เม่ือเกดิอุบัตเิหตุหรือสัมผสักบัสารเคมีที่เป็นอนัตราย 

จากผลการวิจยัประเด็นท่ีควรด าเนินการ ไดแ้ก่ การรณรงค์และส่งเสริมการลด
การใชส้ารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกตอ้งกบัประชาชนในชุมชน หากมีการให้
ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง จะสามารถช่วยให้เกษตรกรปลอดภัยต่อ
ผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือสัมผสัสารเคมีรวมถึงช่วยลดตน้ทุนของสารเคมีท่ีใช้
ให้ลดลงได ้และช่วยสร้างจิตส านึกถึงอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การเกษตรกรมีการท าการเกษตรแบบปลอดสารเคมี ให้
ปรับมาใช้เกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึน้ รวมถึงใชว้ิธีทางธรรมชาติในการท าเกษตร 
เช่น การใชเ้ทคนิคการปรับปรุงดินโดยใชอิ้นทรีย ์การคลุมดิน หรือการปลูกพืช
หมุนเวียน เป็นต้น การใช้ผลิตภัณฑ์จากพืช เช่น น ้ าหมักชีวภาพ การใช้
ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์เช่น แมลงเบียน แมลงน ้ากินศตัรูพืช มูลสัตว ์เป็นตน้ และการ
ใชจุ้ลินทรียใ์นการท าการเกษตร  

ข้อเสนอแนะการพฒันา

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิัย

2
1

3
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป

ควรศึกษาต่อโดยศึกษาในลกัษณะการวจิัยกึง่ทดลอง และการวจิัยเชิงปฏิบตัิการ

ศึกษาในกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มประเภทการรับจา้งเก็บ
เก่ียวผลผลิตทางการเกษตร เช่น การสร้างกิจกรรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใชส้ารเคมี และการป้องกนัตนเองจากการสัมผสั
สารเคมี ศึกษาในลกัษณะของงานวิจยัก่ึงทดลอง เพื่อน ากิจกรรม
ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัประชาชนในอ าเภอเวยีงเก่าต่อไป 

ศึกษาในกลุ่มประชาชน ในลกัษณะของงานวิจยัเชิง
ปฏิบัติการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การ
พฒันารูปแบบและหาแนวทางการป้องกันสารเคมี
ทางการเกษตร อ าเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่นต่อไป 

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี อตัราการเจ็บป่วย และไม่เจ็บป่วย จากการใชส้ารเคมีทาง
การเกษตร เท่ากบั 1 ต่อ 5 เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและการเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่าง 
การศึกษาคร้ังต่อไป ควรพิจารณาและวางแบบการศึกษา โดยการเพิ่มปริมาณจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษาท่ีให้มากข้ึน และควรศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีอาจเก่ียวกบัการเจ็บป่วยใน
ลกัษณะเดียวกนัดว้ย เช่น อาย ุโรคประจ าตวั พฤติกรรมการด่ืมสุรา สูบบุหร่ี

2

1

3



ภาพการลงชุมชน อ าเภอเวยีงเก่า
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กติิกรรมประกาศ
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วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณาช้ีแนะ และช่วยเหลือ 
จากนายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จากส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัขอนแก่น และนายแพทยสุ์รพงษ์ ผานาค ผูอ้  านายการโรงพยาบาลเวียงเก่า ท่ีใหค้  าแนะน า
และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร้องมาโดยตลอด ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จเรียบร้อย 

ขอขอบคุณเคลือข่ายสุขภาพเวียงเก่า ประกอบดว้ย ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเก่า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขานอ้ย และสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติอ าเภอเวียงเก่า ท่ีช่วยเหลือในเร่ืองของการติดต่อประสารงานกับ
อาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น 

ขอขอบคุณอาสามาสมคัรประจ าหมู่บา้นของอ าเภอเวียงเก่า ท่ีเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
จนงานวิจยัส าเร็จลุลวงดว้ยดี



ขอบคุณครับ
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THANK YOU



23

25.49%

2.27%

74.51%

97.73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ไม่เจ็บป่วย เจ็บป่วย

เคยเกีย่วข้องกบัการใช้สารเคมี

ไม่เคยเก่ียวขอ้ง เคยเก่ียวขอ้ง

33.99%

4.55%

66.01%

95.45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ไม่เจ็บป่วย เจ็บป่วย

การเกีย่วข้องกบัสารเคมีในปัจจุบัน
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ผูป่้วยส่วนใหญ่ เคยเก่ียวขอ้งกบัการใช้
สารเคมีทางการเกษตร จ านวน 43 คน 
คดิเป็นร้อยละ 97.73 ของผู้ป่วยทั้งหมด

ผูป่้วยส่วนใหญ่ ยงัคงเก่ียวข้อง
กบัการใชส้ารเคมีทางการเกษตร
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.45 ของผู้ป่วยทั้งหมด

วเิคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยกบัการใช้สารเคมีทางการเกษตร
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25

วเิคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยของเกษตรกร
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วเิคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยของเกษตรกร

ผูป่้วยส่วนใหญ่ เคยเก่ียวขอ้งกบัการใช้
สารเคมีทางการเกษตร จ านวน 43 คน 
คดิเป็นร้อยละ 97.73 ของผู้ป่วยทั้งหมด


