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เกษตรกรหลังให้สุขศกึษารายกลุ่มร่วมกับการใช้สมุนไพรรางจดื จงัหวัดกาํแพงเพชรปี CDEF 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจยั

สรปุผลการวิจยั

การอภิปรายผล

เอกสารอา้งอิง

บทคดัยอ่

การศกึษาในครั+งนี + มีวัตถุประสงค์เพื;อ (>.) เพื;อศกึษาพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกาํจดัศัตรูพชืในกลุ่มเกษตรกร  หลัง

ให้สุขศกึษารายกลุ่มร่วมกับการใช้สมุนไพรรางจดื ในเกษตรกร จงัหวัดกาํแพงเพชร

(Q.) เพื;อศกึษาเปรียบเทยีบสารพษิตกค้างในเลือดของเกษตรกร ก่อนและหลังให้สุขศกึษารายกลุ่ม ร่วมกับการใช้สมุนไพร

รางจดื ในกลุ่มเกษตรกร จงัหวัดกาํแพงเพชร

การศกึษาครั+งนี +เป็นการศกึษาแบบ Routine to Research (R2R ) กลุ่มตวัอย่างเกษตรกร จาํนวน 6,800 คน การสุ่ม

ตวัอย่าง ( Simple Random Sampling ) เครื;องมือในการศกึษาใช้แบบวัดพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกาํจดัศัตรูพชืของสาํนักโรค

จากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค และการตรวจเลือดเกษตรกรใช้ชุดตรวจคัดกรองความเสี;ยงจากการสัมผัสสารเคมี

กาํจดัศัตรูพชื ขององค์การเภสัชกรรมหลังจากตรวจเลือดเกษตรกร ครั+งที; > แล้วพบว่าเกษตรกรมีผลเลือดระดบัเสี;ยงและไม่

ปลอดภยั  จาํนวน m,noo คน ได้ให้สุขศกึษารายกลุ่ม ร่วมกับให้เกษตรกรได้รับสมุนไพรรางจดื หลังจากนั +น > เดอืน จงึตรวจ

เลือดเกษตรกร ครั+งที; Q การวเิคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ

ผลการศกึษาพบว่า (1.) หลังให้สุขศกึษารายกลุ่ม เกษตรกรมีความรู้และพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกาํจดัศัตรูพชื

ระดบัด ีร้อยละ nq.n สูงกว่าก่อนดาํเนินงาน   (2.) ผลการตรวจหาระดบัเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส หลังการให้สุขศกึษาราย

กลุ่มร่วมกับการใช้สมุนไพรรางจดื ระดบัความเสี;ยงและไม่ปลอดภยั เท่ากับ ร้อยละ mo.q  ลดลงจากตรวจเลือดครั+งที; ๑ ซึ;งมี

ระดบัความเสี;ยงและไม่ปลอดภยั ร้อยละ qq.o    

คาํสาํคัญ :พฤตกิรรมการใช้สารเคมีกาํจดัศัตรูพชื, สารพษิตกค้างในเลือดเกษตรกร, สุขศกึษารายกลุ่ม ,      

สมุนไพรรางจดื

1. สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดักําแพงเพชร . รายงานผลการดําเนินงาน โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภยั จาก

สารเคมีกําจดัศตัรูพืช จงัหวดักําแพงเพชร พ.ศ. JKLM. กําแพงเพชร : สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดักําแพงเพชร ; JKLM.

2. สมพร มลูเมืองมา .  พฤตกิรรมการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชของเกษตรกรอําเภอเชียงแสนจงัหวดัเชียงราย. เชียงราย :  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ; JKKU 

3. วรันธร จงรุ่งโรจน์สกลุ .ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมตอ่ความรู้และพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชของ

เกษตรตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่. เชียงใหม ่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่; JKKU

4. สมศรี ภแูพง.ผลของกระบวนการมีสว่นร่วมในการปรับเปลี[ยนพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในการปลกูเหด็กระด้าง

ของเกษตรกร ตําบลโนนสะอาด อําเภอห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์. มหาสารคาม :มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ; JKKM 

5. ชยัทตั ปัททมุ . การเปรียบเทียบความรู้และพฤตกิรรมในการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชของเกษตรกรตําบลวงัทอง อําเภอเมือง 

จงัหวดักําแพงเพชร หลงัใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม. นนทบรีุ :หาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ; JKK_   

6. สาํนกังานข้อมลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์. http://medplant.mahidol.ac.th : มหาวิทยาลยัมหิดล

การศกึษาใช้ รูปแบบการศกึษารูปแบบ Routine to Research (R2R) ระยะเวลาในการดําเนินงานอยูใ่น
ระหวา่งเดือน มิถนุายน – สงิหาคม พ.ศ. 2563

ประชากรที[ศกึษา เกษตรกรในพื xนที[เปา้หมาย UU อําเภอ ในจงัหวดักําแพงเพชร จํานวน L,z__ คน

ดําเนินการในโรงพยาบาลชมุชน UU แหง่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล จํานวน UJK แหง่ โดยการสุม่

ตวัอยา่ง ( Simple Random Sampling )

เครื[องมือที[ใช้ ได้แก่แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมี

กําจดัศตัรูพืชของสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ[งแวดล้อม กรมควบคมุโรค และการตรวจเลอืดหา

สารเคมีกําจดัศตัรูพืช โดยใช้ชดุตรวจคดักรองความเสี[ยงจากการสมัผสัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชขององค์การ

เภสชักรรม การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตเิชิงพรรณนา โดยการคํานวณ ร้อยละ

U. เพื[อศกึษาพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในกลุม่เกษตรกร ก่อนและหลงัให้สขุศกึษารายกลุม่ร่วมกบั

การใช้สมนุไพรรางจืด ในเกษตรกร จงัหวดักําแพงเพชร

J. เพื[อศกึษาเปรียบเทียบสารพิษตกค้างในเลอืดของเกษตรกร ก่อนและหลงัให้สขุศกึษารายกลุม่ ร่วมกบัการ

ใช้สมนุไพรรางจืด  ในเกษตรกร จงัหวดักําแพงเพชร

จากข้อมลูการประเมินความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชของ เกษตรกร  

ก่อนให้สขุศกึษารายกลุม่ พบวา่เกษตรกรมีความรู้และพฤตกิรรม ระดบัดี ร้อยละ 73.22 

หลงัจากให้สขุศกึษารายกลุม่ ร่วมกบัการใช้สมนุไพรรางจืด พบวา่เกษตรกรมีความรู้ระดบัดี ร้อย

ละ 75.57

ผลการตรวจเลือดหาสารเคมีกําจดัศตัรูพืช ของเกษตรกร  หลงัการให้ สขุศกึษารายกลุม่ 

ร่วมกบัการใช้สมนุไพรรางจืด พบวา่ ผลเลอืดในระดบัความเสี[ยง /ไมป่ลอดภยั ร้อยละ M~.K ลดลง 

การตรวจเลอืดครั xงที[ U  ผลเลอืดเสี[ยง และไมป่ลอดภยั ร้อยละ KK.~ 

สรุป หลงัการให้สขุศกึษารายกลุม่ ร่วมกบัการใช้สมนุไพรรางจืด พบวา่เกษตรกร            มี

พฤตกิรรมการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชของเกษตรกรดีขึ xน และผลการตรวจสารพิษตกค้างในเลอืด

ของเกษตรกรระดบัเอนไซม์คลอรีนเอสเตอเรสระดบัเสี[ยง และไมป่ลอดภยัลดลง

จากข้อมลูการประเมินพฤตกิรรมของเกษตรกร  แสดงให้เหน็วา่กระบวนการให้สขุศกึษารายกลุม่ของเจ้าหน้าที[

สาธารณสขุสง่ผลตอ่พฤตกิรรมในการปอ้งกนัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชของเกษตรกร ในจงัหวดักําแพงเพชร

สอดคล้องกบัการศกึษาของสมพร มลูเมืองมา พบวา่ พฤตกิรรม ก่อนใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชอยูใ่นระดบัดีและ

พฤตกิรรมการขณะผสมสารเคมีกําจดัศตัรูพืชพืชที[อยูใ่นระดบัดีมาก พฤตกิรรมด้านระหวา่งการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช

อยูใ่นระดบัดีมาก พฤตกิรรมด้านหลงัการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชอยูใ่นระดบัดีมาก พฤตกิรรมและการปฏิบตัเิมื[อได้รับ

สารเคมีกําจดัศตัรูพืชอยูใ่นระดบัดีมาก(2 ) จากการศกึษาของวรันธร จงรุ่งโรจน์สกลุ พบวา่ เกษตรกรที[ได้รับโปรแกรม

เรียนรู้แบบมีสว่นมีพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชดีกวา่เกษตรกรที[ไมไ่ด้รับการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม(3)จาก

การศกึษาของ สมศรี  ภูแ่พง  พบวา่ ผลของกระบวนการมีสว่นร่วมในการปรับเปลี[ยนพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกําจดั

ศตัรูพืช หลงัการทดลองเกษตรกรมีความรู้อยูใ่นระดบัสงูเพิ[มขึ xนก่อนการทดลอง(4 )

จากข้อมลูผลการตรวจเลือดหาสารเคมีกําจดัศตัรูพืช ของเกษตรกร ในจงัหวดักําแพงเพชร หลงัการให้         สขุ

ศกึษารายกลุม่ร่วมกบัการใช้สมนุไพรรางจืด  พบวา่ อยูใ่นระดบัความเสี[ยง /ไมป่ลอดภยั ร้อยละ M~.K ลดลงจากก่อน

การให้สขุศกึษารายกลุม่ร่วมกบัการใช้สมนุไพรรางจืด (การเจาะเลอืดครั xงที[ U ระดบัความเสี[ยง /ไมป่ลอดภยั      ร้อยละ 

KK.~ ) แสดงให้เหน็วา่กระบวนการให้สขุศกึษารายกลุม่ ร่วมกบัการใช้สมนุไพรรางจืด สง่ผลตอ่ผลการตรวจเลอืดหา

ระดบัเอนไซม์คลอรีนเอสเตอเรสระดบัเสี[ยง และไมป่ลอดภยัของเกษตรกร ลดลง และจากการศกึษาของ    ชยัทตั ปัท

ทมุ พบวา่ ความรู้และพฤตกิรรมในการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช หลงัใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม     สงูกวา่ก่อน

ทดลอง  และผลการตรวจหาระดบัเอนไซม์โคลนีเอสเตอเรสหลงัทดลอง มีระดบัความปลอดภยั สงูขึ xน (5 )และจาก

การศกึษา ของนพ.ปัญญา อิทธิธรรม ทดลองเก็บข้อมลูการใช้สมนุไพรรางจืดในเกษตรกรซึ[งสมัผสัสาร         ฆา่แมลง 

ทั xงกลุม่ไมป่ลอดภยั กลุม่เสี[ยง กลุม่ปลอดภยั โดยตรวจจากระดบัเอนไซม์ในร่างกายที[เพิ[มขึ xน เมื[อได้รับสารพิษนี x พบวา่    

มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตริะหวา่งกลุม่ที[กินและไมไ่ด้กินสารสกดันํ xารางจืด แตย่งัสรุปไมไ่ด้ชดัเจน

เพราะมีปัจจยัที[แตกตา่งกนัของพื xนฐานร่างกายอื[นๆ ของอาสาสมคัร เชน่ ความแข็งแรงอาย(ุ6)

ข้อเสนอแนะ การปรับเปลี[ยนพฤตกิรรมสขุภาพในการปอ้งกนัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชจําเป็นต้องดําเนินการอยา่ง

ตอ่เนื[อง เพื[อสร้างทศันคตทิี[ดีและสง่ผลตอ่พฤตกิรรมในการปอ้งกนัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที[ถกูต้องในกลุม่เกษตรกร โดย

ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ[นมีสว่นร่วมในการดําเนินงานสง่เสริมปอ้งกนัโรคจากสารเคมีกําจดัศตัรูพืช เริ[มจากการทํา

ประชาคมหมูบ้่าน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมเพื[อจดัทําโครงการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกบัความต้องการ

ของประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที[ภาครัฐให้การสนบัสนนุด้านวิชาการ องค์การปกครองสว่นท้องถิ[นให้การสนบัสนนุ

งบประมาณในการดําเนินงานอยา่งตอ่เนื[อง

ในการศกึษาครั xงตอ่ไป ควรศกึษาพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช โดยแยกรายละเอียดวา่พฤตกิรรม   ใน

เรื[องใดที[เกษตรกรสว่นใหญ่ปฏิบตัไิมถ่กูต้อง เพื[อจะได้นํากลบัไปสูก่ารแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมการใช้สารเคมีกําจดั

ศตัรูพืชในเรื[องที[ไมถ่กูต้อง ตอ่ไป และการศกึษาเชิงทดลอง การใช้สมนุไพรรางจืด เพื[อเปรียบเทียบผลเลอืดของ

เกษตรกรในกลุม่ที[ไมไ่ด้รับสมนุไพรรางจืด ร่วมกบัทีมสหวิชาชีพเพื[อพฒันางานตอ่ไป.     

หลกัการและเหตผุล

จงัหวัดกาํแพงเพชรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและพบว่าปี พ.ศ. 2557-2559 มีการนําเข้าวัตถุอันตรายจาก

การเกษตร เช่น สารกาํจดัศัตรูพชื(Herbicide) สารกาํจดัแมลง (Insecticide) สารป้องกันและกาํจดัโรคพชื (fungicide) และอื;นๆ

มีปริมาณเพิ;มขึ +น ปี Qqqn จาํนวน 147,375 ตนั ปี Qqq� จาํนวน 149,546 ตนั และปี Qqqo จาํนวน 160,824 ตนั ตามลาํดบั

(ที;มา : สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) แสดงให้เหน็ว่าเกษตรกรในการใช้สารเคมีทางเกษตรมีแนวโน้ม

สูงขึ +นปัญหาสารเคมีกาํจดัศัตรูพชื จงึเป็นปัญหาที;สาํคัญที;ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ;งแวดล้อมจากข้อมูลรายงานโรค

จากการประกอบอาชีพและสิ;งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2558-2560 พบอัตราป่วยด้วยโรคพษิจากสารกาํจดัศัตรูพชื

ของประชาชนในจงัหวัดกาํแพงเพชร เท่ากับ 34.11 ,49.87, และ65.45 ต่อประชากรแสนคน ตามลาํดบั ซึ;งสูงกว่าจงัหวัดอื;นในระดบั

เขตและจากการเจาะเลือดเกษตรกร ในปี 2558-2561 พบว่าเกษตรกรมีความเสี;ยงและไม่ปลอดภยัจากการใช้สารเคมีกาํจดัศัตรูพชื

เท่ากับ ร้อยละ 42.44 40.07 35.77 และ 47.55 ตามลาํดบั

สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาํแพงเพชร จงึได้จดัทาํโครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภยั จากสารเคมีกาํจดัศัตรูพชื เพื;อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาํแพงเพชร ปี Qq�Q -Qq�� ในปีพ.ศ.Qq�Q ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณ Q,ooq,qq� บาท ในปี พ.ศ.Qq�m ได้รับงบประมาณ >,n>�,��� บาท ในการดาํเนินงานโครงการเกษตรปลอดโรค

ผู้บริโภคปลอดภยั จากสารเคมีกาํจดัศัตรูพชื ดาํเนินงานในกลุ่มเกษตรกร 11 อาํเภอในจงัหวัดกาํแพงเพชรจาํนวน �,��� คน

ดาํเนินการโดยโรงพยาบาลชุมชน >> แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลจาํนวน 125 แห่ง ส่งผลให้อัตราป่วยจากโรคสารเคมี

กาํจดัศัตรูพชื ปี Qq�Q ลดลงจากปี พ.ศ. Qq�> ในปี พ.ศ. Qq�m ได้ตรวจหาสารเคมีกาํจดัศัตรูพชืในผักสด ในตลาดประเภท >

จาํนวน q� ตวัอย่าง พบว่าไม่พบยาฆ่าแมลง จาํนวน mq ตวัอย่าง ร้อยละ n� พบยาฆ่าแมลง ระดบัปลอดภยั >q ตวัอย่าง ร้อยละ 30
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