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วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะห (cross – sectional study) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท่ีมีความสัมพันธกับระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูกพืช ในตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
จํานวน 9 หมูบาน ซ่ึงเปนเขตรับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชนในโรงพยาบาลปาซาง มีรายละเอียด
วิธีดําเนินการศึกษาดังตอไปนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 1.ประชากร 
 ประชากรที่ศึกษา เปนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชประเภทลําไย 
และผักสวนครัว และมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  
มีจํานวน 4,490 คน 
 
 2.กลุมตัวอยาง 
 เกษตรกรเพาะปลูกพืชประเภทลําไย และผักสวนครัว จํานวน 9 หมูบาน ในพื้นท่ี        
รับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชนในโรงพยาบาลปาซาง ตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูนโดยคํานวณจากสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง เพื่อประมาณสัดสวนของเกษตรกรจากการท่ีเคย
ไดสํารวจมา ท่ีมีระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับ ไมปลอดภัย 
คัดเลือกกลุมตัวอยางจาก 9 หมูบาน หมูบานละ 20 คน โดยการเลือกตัวอยางโดยสมัครใจ ไดกลุม
ตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 200 คน และไดมีการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมออรกาโน
ฟอสเฟต และคารบาเมต กอนการตรวจรางกาย และสัมภาษณภายในชวงระยะเวลา 1 สัปดาห
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2551 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
 รวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกสุขภาพเกษตรกร (การเพาะปลูกพืช) ซ่ึงไดจากการ
สัมภาษณ การตรวจรางกาย และการตรวจเลือด เพื่อหาระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 
 ขอมูลท่ีรวบรวมเพ่ือใชในการประเมินผลในข้ันวิเคราะห ไดแก 
 1. ขอมูลท่ัวไป 
 -      ช่ือ  
 -      อายุ  
 -      เพศ  
 -      สถานภาพสมรส  
 -      ระดับการศึกษา  
 2. สุขภาพและการเจ็บปวย 
 -      น้ําหนัก 
 -      สวนสูง  
 -      ความดันโลหิต  
 -      ชีพจร การหายใจ 

- ดัชนีมวลกาย  
- การเจ็บปวย หรือโรคประจําตัวของเกษตรกร (ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย) 
- การดื่มเคร่ืองดื่มบํารุงกําลัง  
- การสูบบุหร่ี  
- การดื่มสุรา หรือเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  
3.การทํางาน 
- ประเภทการเพาะปลูก  
- ระยะเวลาในการเพาะปลูก 
- ลักษณะการทํางาน 
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 4. การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
- ระยะเวลาที่ใชสารเคมี  
- จํานวนสารเคมีท่ีผสมเพื่อใชในการฉีดพนแตละคร้ัง  
- โคลีนเอสเตอเรส 
5.พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

 -      การแยกเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 -      การปองกันอันตรายจากสารเคมี 
 -      การเลือกซ้ือ และการทําความเขาใจกอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 -      การปฏิบัติตัวขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 -      การทําความสะอาดรางกาย  
 -      การทําความสะอาดอุปกรณฉีดพน 
 6. อาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนขณะใช หรือภายหลังใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
 -     ระบบผิวหนัง ไดแก 
  อาการผ่ืนคัน  
  อาการผ่ืนแดง  
  อาการผิวแตก 
  ตุมพุพอง  
  ผิวหนังแหง 
  เหง่ือออกมาก 
  ตาแดง 
  แสบตา/ปวดแสบรอน/คันตา 
  น้ําลายไหล 
  เวียนศีรษะ มึนงง หนามืด ออนเพลีย 
  ปวดศีรษะ 
 -     ระบบกลามเนื้อ ไดแก  
  เปนตะคริว  
  กลามเนื้อออนแรง 

- ระบบหายใจ ไดแก  
อาการแสบจมูก  

  น้ํามูกไหล  
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  คอแหง 
  ไอ 
  หายใจติดขัด 
  หายใจมีเสียงวี๊ด  
  เจ็บ/แนนหนาอก 

- ระบบไหลเวียนเลือด ไดแก 
เลือดกําเดาไหล 

  ตาพรามัว 
  ใจส่ัน 
  ลมชัก 
  หมดสติ 
  ออนเพลีย 

- ระบบประสาท ไดแก 
นอนไมหลับ 

  หนังตากระตุก 
  มือส่ัน 
  อาการชา 
  เดินโซเซ 

- ระบบทางเดินอาหาร ไดแก 
ปวดเกร็งทอง 
คล่ืนไส 

  ทองเสีย 
 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาไดรับการตรวจสอบตามข้ันตอนดังนี ้
 1. การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน 
ตรวจสอบ แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ ใหมีความสมบูรณครอบคลุม
เนื้อหาตามวัตถุประสงคของเนื้อหา 
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 2. การหาความเช่ือม่ันของแบบบันทึกสุขภาพเกษตรกร (กลุมเพาะปลูกพืช) (reliability) 
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันในหมูท่ี 4 , 8 , 10 และ 11 ตําบลนครเจดีย 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จํานวน 30 ราย นํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือโดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิ (cronbach’s alpha coefficients) ไดคาเทากับ 0.82 
 
การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใหขอมูลกลุมตัวอยาง โดยอธิบายวัตถุประสงคใน
การศึกษา ลักษณะของแบบบันทึกสุขภาพเกษตรกร การตรวจเลือด ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล พรอมเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับการศึกษา ท้ังนี้กลุมตัวอยางสามารถ
ถอนตัวออกจากการศึกษาได โดยไมมีผลกระทบใดๆ ขอมูลท่ีไดจะเก็บเปนความลับ และเผยแพร
เพียงผลการศึกษาในภาพรวมเทานั้น หลังจากอธิบายโดยละเอียดแลว ผูศึกษาจะขอเก็บขอมูลเฉพาะ
กลุมตัวอยางท่ีมีความพรอม และผูท่ียินยอมใหสัมภาษณ และตรวจเลือด เพื่อหาระดับการแพพิษ
จากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทานั้น 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 1. ผูศึกษาทําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถึงนายแพทย   
สาธารณสุขจังหวัดลําพูน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง สาธารณสุขอําเภอปาซาง  เพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงคการศึกษาและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ี 
 2. ผูทําการศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดย  
 2.1  ช้ีแจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการวิจัย จากโรงพยาบาลปาซาง อําเภอ      
ปาซาง จังหวัดลําพูน 
 2.2  ประชุมช้ีแจงแนวทางและกิจกรรมการดําเนินงาน แกเกษตรกรในการสัมภาษณ 
ตรวจเลือด และตรวจรางกาย 
 2.3 ดําเนินการสัมภาษณ และเจาะเลือด เพื่อตรวจวัดระดับการแพพิษจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกรกลุมตัวอยาง ท่ีสัมผัส หรือทําการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมา
ในระยะเวลา 1 สัปดาห 
 2.4  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 2.5 รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ ประเมิน และวิเคราะหทางสถิติ 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  
 1. ขอมูลท่ัวไป สุขภาพการเจ็บปวย การทํางาน พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
และอาการผิดปกติจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา รอยละ คาเฉล่ีย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. การหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับการแพ
พิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช วิเคราะหดวย Chi square test  และการหาความสัมพันธ
ระหวางระดับการแพพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับสุขภาพของเกษตรกร วิเคราะหดวย 
Logistic Regression 


