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ภาคผนวก  ก 
 

เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
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ภาคผนวก  ข 
 

เอกสารคําชี้แจงขอมูลสําหรับผูเขารวมโครงการวิจัย 
 

ชื่อโครงการ       ผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรูและพฤติกรรมการใช
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร ชาวเขาเผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ  

                          อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
 
ชื่อผูวิจัย นายสิทธิเวช    วิจิตร   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 ผูศึกษาขอเชิญเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหลืองเขารวมโครงการวิจัยเพื่อการคนควาอิสระ โดย
ผูศึกษาจะอธิบายใหทานทราบ เกี่ยวกับขอมูลรายละเอียดกอน หากทานมีขอสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาในคร้ังนี้ สามารถซักถามจากผูศึกษาไดทันที ผูศึกษามีความยินดีท่ีทานไดสละเวลาในการ
อานขอความขางลาง (หรือ ผูศึกษาอานใหทานทราบ) ดังตอไปนี้ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตอ
การรับรูและพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร ชาวเขาเผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ 
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 คน โดยผูศึกษาจะใชแบบสัมภาษณไปสัมภาษณ
กลุมตัวอยางท่ีบานของกลุมตัวอยาง จํานวน 2 คร้ัง คือคร้ังท่ี 1 กอนการเขารวมกิจกรรมกลุม และ
คร้ังท่ี 2 หลังจากเขารวมกิจกรรมคร้ังท่ี 2 เสร็จ หางออกไป 6 สัปดาห และการเขารวมกิจกรรมกลุม
ตามกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ จํานวน 3 คร้ัง กิจกรรมคร้ังท่ี 1 ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง 
การคนพบสภาพการณจริงและการสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ กิจกรรมคร้ังท่ี 2 หางจากการเขา
รวมกิจกรรมคร้ังท่ี 1 จํานวน 1 สัปดาห ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ี
เหมาะสม และกิจกรรมคร้ังท่ี 3 หางจากกิจกรรมคร้ังท่ี 2 จํานวน 2 สัปดาห ใชเวลาประมาณ 2 
ช่ัวโมง การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาในคร้ังนี้จะอยู ท่ีการตัดสินใจของทาน  หากทานไมสมัครใจเขารวม
โครงการวิจัยก็สามารถถอนตัวจากการศึกษาในคร้ังนี้ไดตลอดเวลา โดยทานจะไมสูญเสียประโยชน
ใดๆ ท่ีทานควรไดรับและขอมูลสวนตัวจะถูกเก็บไวเปนความลับและดําเนินการอยางรัดกุม
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ปลอดภัย มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเขาถึงขอมูลสวนตัวของทาน ถาทานตองการใชสิทธิดังกลาว
กรุณาแจงใหผูศึกษาทราบ รวมท้ังจะไมอางอิงโดยใชช่ือในรายการใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี้ 
และจะมีเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเทานั้นท่ีจะรูขอมูล การนําขอมูลไปอภิปรายหรือพิมพ
เผยแพรจะทําในภาพรวมของผลการศึกษาเทานั้น สิทธิประโยชนอ่ืน อันเกิดจากผลการศึกษาให
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 หากทานมีขอคําถามเกี่ ยวกับการศึกษาคร้ังนี้  ทานสามารถติดตอกับผู ศึกษา คือ                        
นายสิทธิเวช  วจิิตร ไดท่ี เบอรโทรศัพท 0-87189-3500 หรืออาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.
วราภรณ  บุญเชียง  โทรศัพท 0-5394-5018 (ในเวลาราชการ)  
 
 
                                                                                     ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีใหความรวมมือ 
 
                  ลงชื่อ…………………………..ผูวิจัย 
             (นายสิทธิเวช  วิจติร) 
                                                                                        วันท่ี................................................... 
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เอกสารแสดงความยินยอมของผูเขารวมโครงการวิจัย 

 
 ขาพเจาไดอานเอกสารคําช้ีแจงขอมูลสําหรับผูเขารวมโครงการวิจัยผลของกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจตอการรับรูและพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร ชาวเขา
เผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน (หรือผูศึกษาอานเอกสารใหขาพเจาฟง) 
และขาพเจาไดมีโอกาสซักถามขอสงสัยจนเปนที่พอใจแลว ขาพเจาไดรับทราบขอมูล และเขาใจ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้โดยละเอียด ขาพเจายินดีใหความรวมมือในฐานะผูเขารวม
โครงการวิจัย ท้ังนี้ขาพเจามีสิทธ์ิท่ีจะถอนตัวจากการศึกษาคร้ังนี้ไดตลอดเวลาเม่ือตองการ โดย    
ไมเกิดผลกระทบตอตัวขาพเจาแตอยางใด  และขอลงลายมือช่ือไว เปนหลักฐานประกอบ             
การตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ของขาพเจา 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………ผูยินยอม 
                      (………………………………………………….) 
 

ลงช่ือ……………………………………………………ผูวิจัย 
                      (………………………………………………….) 
 

ลงช่ือ……………………………………………………พยาน                          
        (………………………………………………….) 

 
วันท่ี.......................................................................... 
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ภาคผนวก  ค 
 

เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการศึกษา 

 
คร้ังท่ี วัตถุประสงค กิจกรรม ส่ือ เวลา 

1 เกษตรกรบานแมตอบเหนือ รับรู
สถานการณปญหา และอันตราย จาก
การใชสารกําจดัศัตรูพืช-สัตวท่ี
ถูกตองและเกดิความตระหนักถึง
ปญหาและอันตรายจากการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว 

การคนพบ
สภาพการณ
จริงและการ
สะทอนคิด
อยางมี
วิจารณญาณ 

วีดีทัศน 
เร่ืองฆาตรกรเงียบ 
ขอมูลปญหาจากการ
สํารวจขอมูลการ
รับรูและพฤติกรรม
การใชสารกําจดั
ศัตรูพืช-สัตว 

3 ช่ัวโมง 

2 เกษตรกรบานแมตอบเหนือ สามารถ
นําความรูเกีย่วกับวิธีการปองกัน
อันตรายจากการใชสารกําจดัศัตรูพืช-
สัตว ท้ังกอนการใช ขณะใช และหลัง
การใช ไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตองและ
เหมาะสมได 

การตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสม 

อุปกรณเคร่ืองใช
สําหรับพนสารเคมี 

และอุปกรณ
ปองกันตนเอง 

3 ช่ัวโมง 

3 เกษตรกรบานแมตอบเหนือ สามารถ
ปฏิบัติตาม ข้ันตอนวิธีการปองกัน
อันตรายจากการใชสารกําจดัศัตรูพืช-
สัตวไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
ตามข้ันตอน กอนการใช ขณะใช และ
หลังการใช 

การคงไวซ่ึง
การปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

อุปกรณเคร่ืองใช
สําหรับพนสารเคมี 

และอุปกรณ
ปองกันตนเอง 

2 ช่ัวโมง 
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กิจกรรมคร้ังท่ี 1 
 

การคนพบสภาพการณจริง และการสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ เกี่ยวกับการรับรูอันตราย
จากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร 
 
จุดประสงคท่ัวไป 
 เกษตรกรบานแมตอบเหนือรับรูสถานการณปญหา และอันตราย จากการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว ท่ีถูกตองและเกิดความตระหนักถึงปญหาและอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
 
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เกษตรกรบานแมตอบเหนือ สามารถอธิบายสภาพปญหา และอันตรายจากการใชสาร   
กําจัดศัตรูพืช-สัตว ในพื้นท่ีบานแมตอบเหนือได  
 
สาระสําคัญ 
 ปญหาจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว โดยมีพฤติกรรมไมมีการปองกันตัวเอง ท้ัง       
กอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว มีผลกระทบตอสุขภาพท้ัง แบบเฉียบพลัน 
และแบบเร้ือรัง แบบเฉียบพลันเกิดข้ึนเม่ือไดรับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวปริมาณมากทันทีทันใด จะ
ทําใหผูสัมผัสมีอาการน้ําตาไหล น้ําลายไหล เหง่ือออกมาก รูมานตาหร่ี ปวดศีรษะ มึนงง คล่ืนไส 
อาเจียน และระคายเคือง สวนผลกระทบตอสุขภาพแบบเร้ือรังท่ีสําคัญ ไดแกผลกระทบตอระบบ
ประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ การเกิดมะเร็ง และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เกิดการ
ตกคางของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวในดินและแหลงน้ํา มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวท่ี
อาศัยอยู ในดินและในน้ํามีการทําลายความสมดุลของระบบนิเวศน หวงโซอาหาร แหลงน้ํา
อุปโภคบริโภค มีการปนเปอนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ยังทําลาย
อาหารธรรมชาติท่ีหาไดตามทองไร ทองนา และถาใชในปริมาณมากสงผลใหแมลงศัตรูพืชดื้อตอ
สารเคมีมากข้ึน เกษตรกรจึงควรทราบปญหาและเกิดความตระหนักถึงอันตรายจากการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว และ รูจักวิธีปองกันตัวเองจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และมีการปองกันตนเอง
ทุกคร้ังเม่ือมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
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ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 
ขั้นนํา 
- ผูศึกษาชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา และสรุปขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรตาม

แบบสัมภาษณการศึกษากอนการทดลอง ใหเกษตรกรรับฟงขอมูลการรับรูอันตรายจากการใชสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร และขอมูลพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร
ในพื้นท่ี ใชเวลา ประมาณ 22 นาที 

- เปดวีดีทัศน “ฆาตรกรเงียบ” เปนเร่ืองเกี่ยวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และ
ผลกระทบจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ใชเวลาประมาณ 18 นาที 

 
ขั้นกิจกรรม 
1. ใหเกษตรกรแบงกลุมๆละประมาณ 10 คน จํานวน 3 กลุม วิเคราะหขอมูลการใช        

สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวในพื้นท่ี และวิเคราะหขอมูลผลกระทบจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว      
ท่ีเปนปญหาในพื้นท่ี และวิธีดําเนินการแกไขปญหา ใชเวลาประมาณ 35 นาที 

2. ใหแตละกลุมนําเสนอขอมูลสะทอนความรูสึกจากการไดชมวีดีทัศน การรับรูอันตราย
จากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ขอมูลการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และผลกระทบจากการใช 
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ีพรอมวิธีดําเนินการแกไขปญหา ใหเวลานําเสนอ    
กลุมละ 10 นาที และใหกลุมอ่ืนซักถามอีก 5 นาที 

3. ผูศึกษาและเกษตรกร สรุปเนื้อหารวมกัน ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
 

 
ส่ือท่ีใช 
 1. วีดีทัศนเกี่ยวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว และผลกระทบจากการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว เร่ือง “ฆาตรกรเงียบ” 
 2. ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรตามแบบสัมภาษณการศึกษากอนการทดลอง 
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กิจกรรมคร้ังท่ี 2 
 

การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว
ของเกษตรกร 
 
จุดประสงคท่ัวไป 
 เกษตรกรบานแมตอบเหนือ สามารถนําความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันอันตรายจากการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท้ังกอนการใช ขณะใช และหลังการใช ไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง และ
เหมาะสมได  
 
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เกษตรกรบานแมตอบเหนือ สามารถปฏิบัติตาม ข้ันตอนวิธีการปองกันอันตรายจากการ
ใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวไดอยางถูกตองและเหมาะสม ตามข้ันตอน กอนการใช ขณะใช และหลังการ
ใช 
 
สาระสําคัญ 

การปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ท้ัง 
พฤติกรรมกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เปนส่ิงสําคัญท่ีเกษตรกร ตอง
มีการปองกันตนเองท่ีจะไปสัมผัสโดยตรงกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เพื่อลดการเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพท้ังแบบเฉียบพลัน แบบเร้ือรัง และการปนเปอนของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในส่ิงแวดลอม 

    
ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

ขั้นนํา 
ผูศึกษาสรุปขอมูลการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร และ

ขอมูลพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกรในพ้ืนท่ี และเช่ือมโยงวิธีดําเนินการ
แกไขปญหาของเกษตรกรโดยใชวิธีการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท้ัง
พฤติกรรมกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ใชเวลาประมาณ 10 นาที 
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ขั้นกิจกรรม 
1. เชิญวิทยากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียง มาใหความรู และ สาธิตวิธีการ

ปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในหัวขอ “พฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก
การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว” พฤติกรรมกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
ใชเวลาประมาณ 50 นาที 

2. เกษตรกรแบงกลุมๆละ 10 คน ใหสาธิตยอนกลับวิธีการปองกันอันตรายจากสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว กอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว อยางถูกตองตามท่ี
วิทยากรสาธิต ใชเวลาประมาณ 30 นาที 

3. ใหเกษตรกรแตละกลุม อภิปรายรวมกันเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ จาก
การฝกปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการแกไข โดยใชเวลาในการนําเสนอกลุมละ 10 นาที 

4. วิทยากรและเกษตรกรสรุปข้ันตอนการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว
กอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว รวมกัน เพื่อใหเกษตรกรนําไป
ประยุกตใชในพื้นท่ี ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
 
ส่ือท่ีใช 

1. อุปกรณเคร่ืองใชสําหรับพนสารเคมี และอุปกรณปองกันตนเอง 
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กิจกรรมคร้ังท่ี 3 
 

การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับวิธีการปองกันอันตราย จากการใช         
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท้ังกอนการใช ขณะใช และหลังการใช 
 
จุดประสงคท่ัวไป 

เกษตรกรบานแมตอบเหนือ สามารถปฏิบัติตาม ข้ันตอนวิธีการปองกันอันตรายจากการใช
สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ตามข้ันตอน กอนการใช ขณะใช และหลังการใช 

 
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 เกษตรกรบานแมตอบเหนือ สามารถนําข้ันตอนวิธีการปองกันอันตรายจากการใชสาร

กําจัดศัตรูพืช-สัตว มาประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม และนํามาใชอยางสมํ่าเสมอ  
 
สาระสําคัญ 

การปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไดอยางถูกตองและเหมาะสม        
ท้ังพฤติกรรมกอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เปนส่ิงสําคัญท่ีเกษตรกร
ตองมีการปองกันตนเองท่ีจะไปสัมผัสโดยตรงกับสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เพ่ือลดการเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพท้ังแบบเฉียบพลัน แบบเร้ือรัง และการปนเปอนของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ใน
ส่ิงแวดลอม 

    
ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 
 ขั้นนํา 

ผูศึกษาสรุปข้ันตอนการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว กอนการใช    
ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว (จากการสรุปรวมกันในกิจกรรมคร้ังท่ี2) ใชเวลา
ประมาณ 20 นาที 

 
ขั้นกิจกรรม 
1. เกษตรกรแบงกลุมๆละ 10 คน ใหวิเคราะหขอดี ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข

วิธีการปองกันอันตรายจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว กอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว ใชเวลาประมาณ 30 นาที 
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2. ใหเกษตรกรแตละกลุม นําเสนอกลุมละ 10 นาที 
3. ผูศึกษาและเกษตรกร สรุปข้ันตอนการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว

กอนการใช ขณะใช และหลังการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว รวมกัน เพื่อใหเกษตรกรนําไป
ประยุกตใชในพื้นท่ีตอไป ใชเวลาประมาณ 40 นาที 
 
ส่ือท่ีใช 

1. อุปกรณเคร่ืองใชสําหรับพนสารเคมี และอุปกรณปองกันตนเอง 
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ภาคผนวก  ง 
 

แบบสัมภาษณ 
 

เร่ือง  ผลของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ตอการรับรู และพฤติกรรมการใชสารกําจัด 
        ศัตรูพืช-สัตวของเกษตรกร ชาวเขาเผากะเหร่ียง ตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง  
         จังหวัดแมฮองสอน   
  
คําชี้แจง  แบบสัมภาษณประกอบดวย 3 สวน คือ 

         สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
        สวนท่ี 2 ขอมูลการรับรูอันตราย จากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
       สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตราย จากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 

 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง  โปรดเติมคําในชองวาง หรือทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  หนาขอความท่ีตรงตาม 
                ความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานมากท่ีสุด 
1.เพศ                                           

      1. ชาย                                                     2. หญิง 
2.ปจจุบัน ทานอายุ .................. ป 
3.สถานภาพการสมรส 

      1. โสด                                                    2. คู                           
      3. หมาย                                                  4. หยา/แยกกันอยู 

4.ระดับการศึกษา 
      1. ไมไดเรียนหนังสือ                             2. ประถมศึกษาปท่ี 4     
      3. ประถมศึกษาปท่ี 6                             4. มัธยมศึกษาตอนตน 
      5. มัธยมศึกษาตอนปลาย                       6. อนปุริญญา 
      7. ปริญญาตรี                                         8. สูงกวาปริญญาตรี 
      9. อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................................ 
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5.ครอบครัวของทานมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ......................... บาท 
6.ทานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนเวลา ............................ ป 
7.ทานมีประสบการณการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในงานเกษตรกรรมมาแลวประมาณก่ีป  
     (ระบุ) ............................ ป  
8.ทานประกอบอาชีพปลูกถ่ัวเหลืองเปนเวลา ............................ ป 
9.ทานมีประสบการณการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในอาชีพปลูกถ่ัวเหลืองมาแลวประมาณกี่ป  
     (ระบุ) ............................ ป  
10.พื้นที่เพาะปลูกถ่ัวเหลืองปจจุบัน จํานวน ....................... ไร .................... งาน 
11.ทานปลูกถ่ัวเหลืองในชวงฤดูกาลไหน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                    ตนฝนเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม      ปลายฝนเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 
                    ฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน-มกราคม     ฤดูรอนเดอืนกุมภาพันธ-เมษายน 
12.ชนิดของสารกําจัดศัตรูพชื-สัตว ท่ีทานกําลังใชหรือเคยใชในข้ันตอนการเตรียมดินกอนการ 
     เพาะปลูกถ่ัวเหลือง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                    สารกําจัดแมลง ระบุ...............................................................................................                                
                    สารกําจัดวัชพืช ระบุ.............................................................................................. 
                    สารกําจัดเช้ือราและโรคพืช ระบุ ...........................................................................               
                    สารกําจัดหนูหรือสัตวกดัแทะอ่ืน ระบุ .................................................................. 
                    อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................... 
13.ชนิดของสารกําจัดศัตรูพชื-สัตวท่ีทานกําลังใชหรือเคยใชในข้ันตอนการดูแลรักษา การเพาะปลูก 
     ถ่ัวเหลือง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                    สารกําจัดแมลง ระบุ...............................................................................................                                
                    สารกําจัดวัชพืช ระบุ.............................................................................................. 
                    สารกําจัดเช้ือราและโรคพืช ระบุ ...........................................................................               
                    สารกําจัดหนูหรือสัตวกดัแทะอ่ืน ระบุ .................................................................. 
                    อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................... 
14.การฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว แตละคร้ังใชเวลาเทาใด 
                    1. นอยกวา 30 นาที                                2. นาน 30 นาที – 2 ช่ัวโมง  
                    3. นาน 2 – 4 ช่ัวโมง                              4. นานมากกวา 4 ช่ัวโมง 
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15.ในรอบปท่ีผานมา ทานเคยไดรับความรูเกี่ยวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว หรือไม 
                    1. ไมเคย                            
                    2. เคย   
                               1. โทรทัศน                                           2. วิทย ุ
                               3. หนงัสือพิมพ                                     4. เอกสารแผนพับ 
                               5. รานคา                                               6. บริษัทผูจําหนาย 
                               7. เพือ่นบาน                                          8. หนายงานราชการ ระบุ ............ 
                               9. อ่ืนๆ ระบุ .....................................................................................                                      
16.ในรอบปท่ีผานมาทานมีปญหาสุขภาพหลังจากสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว หรือไม 
                    1. ไมมี                            
                    2. มี ระบุอาการ .......................................................................................................... 
17.ในรอบปท่ีผานมาคนในครอบครัวของทานมีปญหาสุขภาพหลังจากสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืช- 
     สัตวหรือไม 
                    1. ไมมี                            
                    2. มี ระบุอาการ .......................................................................................................... 
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สวนท่ี 2  ขอมูลการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
คําชี้แจง  ใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความรูสึกของทาน 
 

 
ขอคําถาม 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

1.อันตรายจากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวอาจทําใหวิงเวียนศีรษะและผ่ืนคัน
ได 

   

2.สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวมีผลกระทบตอเกษตรกรท่ีฉีดพนสารเคมีเทาน้ัน    
3.สารกําจัดศัตรูพืช-สัตวเขาสูรางกายไดเฉพาะระบบทางเดินหายใจและ
ทางผิวหนังเทาน้ัน 

   

4.คนท่ีไมใสหนากากเวลาพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว มีโอกาสท่ีสาร
กําจัดศัตรูพืช-สัตว เขาตาได 

   

5.ถาไมไดใสถุงมือในขณะผสมสารเคมี สารเคมี มีโอกาสซึมเขาสู
ผิวหนังได 

   

6.สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีไมมีกลิ่นจะไมเปนอันตรายตอผูใช    
7.สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว อาจทําใหทารกในครรภผิดปกติได    
8.สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว อาจทําใหเกิดโรคมะเร็งในรางกายได    
9.การใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เปนระยะเวลานานๆ อาจทําใหเปนหมัน
ได 

   

10.คนท่ีใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวเปนระยะเวลานานมีอัตราตายดวย
โรคมะเร็งหลอดอาหารและโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเทากับคนอื่นๆ 

   

11.สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไมมีผลเสียตอสุขภาพ    
12.สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  ไมมีการปนเปอนในสิ่งแวดลอม    
13.สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ไหลลงสูแมน้ําธรรมชาติ อาจทําใหไปสะสม
ในสัตวน้ําหรือพืชน้ําได   

   

14.สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในดิน    
15.สารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ทําใหคุณภาพดินเสื่อมโทรม ปลกูพืชไมไดผล    
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สวนท่ี 3  ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
 
คําชี้แจง  ใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความรูสึกของทาน 
                 
 
 
 
 
3.1 พฤติกรรมกอนการใชสารกําจัดศัตรูพชื-สัตว ของเกษตรกร 
 

ขอความ 
ปฏิบัติ ไมเคย

ปฏิบัติ
เลย 

ทุก
คร้ัง 

เกือบ
ทุก
คร้ัง 

นอย 
คร้ัง 

1.กอนฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ควรมีการตรวจสอบปรมิาณ
และชนิดของแมลงกอนทุกครัง้ 

    

2.ทานเลือกซ้ือสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีมีฉลากหรือรายละเอียด
ของสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว บนภาชนะบรรจุ 

    

3.ทานอานฉลากการใชจนเขาใจกอนเปดใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว     
4.ทานตรวจสอบอุปกรณเครื่องพนกอนการใชงาน     
5.ทานสวมถุงมือขณะเตรียมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว     
6.ทานใสหนากาก/ผาปดปากปดจมูกขณะเตรียมสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว 

    

7.ทานใสแวนตาหรือท่ีครอบตาขณะเตรียมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว     
8.ทานผสมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวโดยใชปริมาณมากกวาท่ีฉลาก
กําหนด 

    

9.ทานไมใหสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว สัมผัสรางกายขณะผสมสาร
กําจัด ศัตรูพืช-สัตว 

    

10.ทานผสมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ในท่ีอับเพื่อไมใหฟุงกระจาย
ไปตกในท่ีอื่น 

    

11.ทานผสมสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว หลายๆชนิดในถังเดียวกนั     

 

ปฏิบัติทุกคร้ัง หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติเปนประจําสมํ่าเสมอหรือทุกคร้ัง  
ปฏิบัติเกือบทุกคร้ัง    หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติเกือบทุกคร้ัง หรือเปนสวนใหญ 
ปฏิบัตินอยคร้ัง        หมายถึง มีพฤติกรรมการปฏิบัติเปนสวนนอย หรือเปนบางคร้ัง  
ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย  
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3.2 พฤติกรรมขณะใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ของเกษตรกร 
 

ขอความ 
ปฏิบัติ ไมเคย

ปฏิบัติ
เลย 

ทุก
คร้ัง 

เกือบ
ทุก
คร้ัง 

นอย 
คร้ัง 

1.ทานสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวขณะฉีดพนสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว 

    

2.ทานใสหนากาก/ผาปดปากปดจมูกขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว 

    

3.ทานสวมแวนตา หรือท่ีครอบตาขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว 

    

4.ทานสวมหมวก/ผาโพกศีรษะขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว     
5.ทานสวมถุงมือขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว     
6.ทานสวมรองเทาบูตขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว     
7.ทานฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตวในชวงเวลาอากาศรอน     
8.ทานอยูใตลมขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว     
9.ทานใชปากเปา หรือดูดสิ่งอดุตันบริเวณหัวฉีดออก     
10.ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ทานพักดื่มน้ําโดยไมไดลาง
มือ 

    

11.ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ทานพักรับประทานอาหาร
โดยไมไดเปลี่ยนเส้ือผา 

    

12.ขณะฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว หากเกิดอาการคันทานใชมือ
เกาผิวหนังหรือขยี้ตาทันที 

    

13.หากสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ถูกรางกายหรือเสื้อผา ทานจะหยุด
ฉีดพนเพื่อชําระลางรางกายหรือเส้ือผาทันที 

    

14.ทานหยุดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ทันทีเมื่อมีอาการวงิเวียน
ศีรษะ 

    

15.ทานหลีกเลี่ยงการเขาไปบริเวณท่ีมีการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-
สัตว อยางนอย 1-3 วัน 
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3.3 พฤติกรรมหลังการใชสารกําจัดศัตรูพชื-สัตว ของเกษตรกร 
 

ขอความ 
ปฏิบัติ ไมเคย

ปฏิบัติ
เลย 

ทุก
คร้ัง 

เกือบ
ทุก
คร้ัง 

นอย 
คร้ัง 

1.ทานทําความสะอาดอุปกรณปองกันอันตรายจากสารกําจัด
ศัตรูพืช-สัตว โดยเทท้ิงลงใกลแมน้ําหรือบอน้าํ 

    

2.ทานทําความสะอาดแวนตาและถุงมือดวยนํ้าสบูหรือผงซกัฟอก
หลังการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 

    

3.ทานทําความสะอาดภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว เพื่อนํา 
กลับมาใชอีก 

    

4.ทานอาบน้ํา สระผม ดวยสบูและแชมพูทันทีหลังการใชสารกําจัด 
ศัตรูพืช-สัตว 

    

5.ทานซักเสื้อผาชุดท่ีสวมใสพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ทุกครั้ง     
6.ทานเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหม หลังการอาบน้ํา สระผม ชําระรางกาย     
7.ทานซักเสื้อผาชุดท่ีสวมใสพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว รวมกับ
เสื้อผาชุดอื่นๆ 

    

8.ทานมีการตรวจเช็คทําความสะอาดและซอมแซมอุปกรณปองกัน 
อันตรายหลงัจากการใชงานแลวทุกครั้ง 

    

9.เก็บสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว ท่ีเหลือใหอยูในท่ีปลอดภัยคือ อยูหาง 
อาหาร แหลงนํ้า สถานท่ีอยูอาศัย สถานท่ีเลี้ยงสัตว และเด็ก 

    

10.ทานติดปายเตือนพื้นท่ีท่ีมีการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว พรอม
ท้ังระบุวันท่ีใชสารเคมี เพื่อปองกันผูอื่นไดรับอันตรายจากบรเิวณ   
ดังกลาว 
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ภาคผนวก  จ 
 

การหาความตรงของเครื่องมือ 

 
1. ขอมูลท่ัวไป  จํานวน 17 ขอ 
 
 ดัชนีความตรงของเน้ือหา (Content validity index) 
 
 CVI  =  จํานวนขอท่ีเหน็ดวยตรงกนั 
      

    จํานวนขอท้ังหมด 
 

คาดัชนีความตรงดานเนื้อหา คํานวณไดจากคาเฉล่ียของคาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังตอไปนี้ 
 
คาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 และคนท่ี 2   =   16/17   =    0.94 
คาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 และคนท่ี 3   =   17/17   =    1.00 
คาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 และคนท่ี 3   =   16/17   =    0.94 
                 รวม   =   2.88 
 
  ดังนั้นคาดัชนคีวามตรงดานเนื้อหา    =    2.88/3    =     0.96 
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2. ขอมูลการรับรูอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  จํานวน 15 ขอ 
 
 ดัชนีความตรงของเน้ือหา (Content validity index) 
 
 CVI  =  จํานวนขอท่ีเหน็ดวยตรงกนั 
          

    จํานวนขอท้ังหมด 
 

คาดัชนีความตรงดานเนื้อหา คํานวณไดจากคาเฉล่ียของคาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังตอไปนี้ 
 
คาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 และคนท่ี 2   =   15/15   =    1.00 
คาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 และคนท่ี 3   =   15/15   =    1.00 
คาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 และคนท่ี 3   =   15/15   =    1.00 
                       รวม  =   3.00 
 
         ดังนั้นคาดชันีความตรงดานเนื้อหา    =    3.00/3    =     1.00 
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3. ขอมูลพฤตกิรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว  จํานวน 37 ขอ 
 
 ดัชนีความตรงของเน้ือหา (Content validity index) 
 
 CVI  =  จํานวนขอท่ีเหน็ดวยตรงกนั 
          

    จํานวนขอท้ังหมด 
 

คาดัชนีความตรงดานเนื้อหา คํานวณไดจากคาเฉล่ียของคาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังตอไปนี้ 
 
คาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 และคนท่ี 2   =   36/37   =    0.97 
คาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 และคนท่ี 3   =   37/37   =    1.00 
คาดัชนีความตรงดานเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 และคนท่ี 3   =   36/37   =    0.97 
                       รวม  =   2.94 
 
         ดังนั้นคาดชันีความตรงดานเนื้อหา    =    2.94/3    =     0.98 
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ภาคผนวก ฉ 
 

รายละเอียดผลการศึกษา 

 
ตารางท่ี 12  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงฤดูกาลปลูกถ่ัวเหลือง 
 
 กลุมตัวอยาง (n=30) 

ชวงฤดูกาลปลูกถ่ัวเหลือง ปลูกถ่ัวเหลือง ไมไดปลูกถ่ัวเหลือง 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
     เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม (ตนฤดูฝน) 
     เดือนสิงหาคม – ตุลาคม (ปลายฤดูฝน) 
     เดือนพฤศจิกายน – มกราคม (ฤดูหนาว) 
     เดือนกุมภาพันธ – เมษายน (ฤดูรอน) 

30 
0 
8 
0 

100 
0 

26.67 
0 

0 
30 
22 
30 

0 
100 

73.33 
100 

 
จากตารางที่ 12 กลุมตัวอยางในการศึกษาทั้งหมด พบวาปลูกถั่วเหลืองในตนฤดูฝน ชวง

เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม รองลงมาคือปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-มกราคม คิด
เปนรอยละ 26.67 
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ภาคผนวก  ช 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ 

             
1. ดร.ทพ.สุรสิงห  วิศรุตรัตน  นักวิชาการเช่ียวชาญ 
                                                                            รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  
                                                                            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
 
2. รศ.นงเยาว  อุดมวงศ                     ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
    คณะพยาบาลศาสตร 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
3. นายกฤตน  ชมพูรัตน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
                                                             กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม 
                                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
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ภาคผนวก  ซ 
 

รูปภาพประกอบ 

 

    
                           ลงทะเบียน                                                   กลุมตัวอยางในการศึกษา 

     
              ดูวีดทัีศน เร่ือง ฆาตรกรเงียบ                           สาธิตการฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืช-สัตว 
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รูปภาพประกอบ (ตอ) 
 

     
                           การระดมความคิด                                        การแลกเปล่ียนประสบการณ  
 

     
                     การนําเสนอของกลุม                                  กลุมตัวอยางในการศึกษาและวิทยากร 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ – สกุล                           นายสิทธิเวช  วิจิตร 
 
วัน  เดือน ป  เกิด                3  มีนาคม  2518 
 
 
ประวัติการศึกษา                สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร  
   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัพษิณุโลก 
   ปการศึกษา 2539 
                                           สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
                                                         (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
                                                         ปการศึกษา 2545 
    
ประสบการณการทํางาน       เจาพนกังานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
   สถานีอนามัยบานสลาเชียงตอง ตําบลเสาหิน  
   อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ.2539 – พ.ศ.2543 
                                                         เจาพนกังานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
   สถานีอนามัยบานแมตอบเหนือ ตําบลบานกาศ  
   อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ.2543 – พ.ศ.2545 

                   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
 สถานีอนามัยบานสบหาร ตําบลบานกาศ  

                    อําเภอแมสะเรียง จังหวดัแมฮองสอน พ.ศ.2546 – พ.ศ.2552 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานสบหาร ตําบลบานกาศ

   อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน พ.ศ.2553 – ปจจบัุน 
 

ทุนการศึกษา  ไดรับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิอุทัย  สุดสุข 


