
ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานแม
แพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณน้ีใชสัมภาษณเกษตรกรบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม
2. แบบสัมภาษณน้ีประกอบดวย 3 สวน ไดแก

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับลักษณะการปลูกพืชและการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สวนที่ 3 ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ใน

ระยะกอนใช ระหวางใช และหลังการใช
3. ใหผูสัมภาษณถามคําถามแตละขอ แลวใสเคร่ืองหมาย √ ใน ( ) หนาขอความที่ผูให

สัมภาษณตอบ และ/หรือ เติมคําในชองวาง

ชื่อผูสัมภาษณ..........................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ................
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หมายเลขแบบสัมภาษณ......................
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

1.1 เพศ
(   )   ชาย (   )  หญิง

1.2 อายุ.........................ป

1.3 แตงงานหรือยัง
(   ) ยัง (   ) แตงแลว

ตอนน้ี (   ) อยูดวยกัน (   )  หยา
(   ) แยก (   ) หมาย (  )  อ่ืนๆ

1.4 เรียนหนังสือจบชั้นอะไร
(   ) ไมไดเรียน (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาตอนตน         (   )
มัธยมศึกษาตอนปลาย (   ) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
(   )  ปริญญาตรี (   ) สูงกวาปริญญาตรี (   )  อ่ืนๆ (ระบุ).......................

1.5 ทําอาชีพเกษตรมาแลว.......................ป

1.6 ปจจุบันทําการเกษตรแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(   ) ปลูกเอง ขายเอง ทํามาแลวกี่ป...............ป (   ) เกษตรพันธะสัญญา ทํามาแลวกี่ป
...............ป    (   )  สมาชิกโครงการหลวง ทํามาแลวกี่ป...............ป
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1.7 ในรอบหน่ึงปปลูกพืชชนิดใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

พืชที่ปลูก ระยะเวลาที่ปลูก (เดือน – เดือน)
กะหล่ําปลี
ขาวเหนียว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
คะนาฮองกง
แตงกวาญ่ีปุน
ถั่วแขก
ถั่วแระ
ถั่วลิสง
ปวยเลง
ผักกาดขาวปลี
มะเขือกานเขียว
มะเขือเทศ
อ่ืนๆ......................................
อ่ืนๆ......................................
อ่ืนๆ......................................

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

2.1 ทานซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากที่ไหน
(   ) รานคา       (   ) บริษัทที่สังกัด      (   )  โครงการหลวง
2.2 ทานอานฉลากกอนซื้อหรือไม
(   ) ไมอาน
(   ) อาน รายละเอียดที่อานประกอบดวย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) ชื่อยา  ( ) วัน เดือน ป ที่ผลิต  ( ) วัน เดือน ป ที่หมดอายุ  (  ) สรรพคุณ
( ) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย ( ) เคร่ืองหมายแสดงคําเตือน
( ) อ่ืนๆ
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2.3 ทานผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตละคร้ัง ปริมาณเทาใด
(   ) ตามที่ฉลากกําหนด  (   ) มากกวาที่ฉลากกําหนด  (   )  นอยกวาที่ฉลากกําหนด
2.4 ในแตละคร้ังทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กี่ชนิด
(   ) หน่ึงชนิด       (   ) สองชนิด      (   )  สามชนิด       (   )  สามชนิดขึ้นไป
2.5 ทานฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาแลวกี่ป.....................
2.6 ในรอบ 1 ป ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกี่เดือน...........................
2.7 ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยเฉลี่ย เดือนละกี่คร้ัง..............................
2.8 แตละคร้ังที่ทานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนานกี่ชั่วโมง........................
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2.9 ขอมูลการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในรอบ 1 ป

ชื่อสารเคมี ชวงเวลาที่ใช ความถี่การใช ปริมาณการใช
ตอ คร้ัง

(ซี ซี , กรัม)

ชวงเวลาที่พนยา
(กี่โมง – กี่โมง)เดือน - เดือน จํานวนคร้ัง

ตอสัปดาห
จํานวนคร้ัง

ตอเดือน

144
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2.10 ทานเคยมีอาการแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือไม
(   ) ไมเคย
(   ) เคย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

(   ) กลามเน้ือกระตุก มือสั่น ตัวสั่น (   ) ขี้ลืม จําไมคอยได
(   ) คลื่นไส  อาเจียน                        (   )  งวงนอน
(   )  เจ็บคอ คอแหง                            (   )  ชาปลายมือปลายเทา
(   ) ชัก (   ) นํ้าตาไหล
(   ) ปวดทอง ทองเสีย                        (   )  ปวดเมื่อยกลามเน้ือ
(   ) ปวดศีรษะ วิงเวียน (   ) เปนลม หมดสติ
(   ) ผื่นคันตามผิวหนัง                       (   ) เหงื่อออกมาก
(   ) หายใจขัด แนนหนาอก หายใจลําบาก (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)

2.11 ทานเคยไดรับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือไม
(   ) ไมเคย  (ขามไปตอบสวนที่ 3) ( )  เคย
2.12 ทานไดรับความรูเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(  ) หนวยงาน/องคกร ไดแก (   ) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (   ) สถานีอนามัย
(   ) บริษัท (  )รานจําหนาย (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)
(  ) บุคคล ไดแก

(   ) เจาหนาที่โครงการหลวง  ( )เจาหนาที่สาธารณสุข (   ) เจาหนาที่บริษัท
( ) เจาของรานจําหนาย (   ) เพื่อนบาน (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)
( ) สื่อโฆษณา ไดแก
(   ) โทรทัศน (   ) วิทยุ (   ) หนังสือพิมพ (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)

2.13 ทานไดรับความรูเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเร่ืองใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(   ) การเขาสูรางกายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
(   ) การปองกันการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
(   ) ชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
(   ) ขอปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง
(   ) ระดับความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (   )  อ่ืนๆ (ระบุ)
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สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ในระยะกอนใช ระหวางใช และหลังการใช

คําชี้แจง ปฏิบัติทุกคร้ัง      หมายถึง  ในแตละกิจกรรมผูใหขอมูลไดปฏิบัติเปนประจํา
ปฏิบัติบางคร้ัง หมายถึง  ในแตละกิจกรรมผูใหขอมูลไดปฏิบัติเปนบางคร้ัง
ไมปฏิบัติ             หมายถึง  ในแตละกิจกรรมผูใหขอมูลไมไดปฏิบัติ

กิจกรรม การปฏิบัติ
ทุกคร้ัง บางคร้ัง ไมปฏิบัติ

ระยะกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
1.ทานไดสํารวจชนิดและจํานวนของแมลง ที่ระบาด กอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
2. ทานไดศึกษาชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหเหมาะสมกับชนิดของแมลงศัตรูพืช
3. ทานเลือกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนําของเจาหนาที่
4. ทานอานคําแนะนําจนเขาใจ กอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
5. กอนผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทานไดปฏิบัติดังน้ี

5.1 สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
5.2 สวมแวนตา
5.3 ใชหนากากปดปากและจมูก
5.4 สวมเสื้อแขนยาว

146



147

กิจกรรม การปฏิบัติ
ทุกคร้ัง บางคร้ัง ไมปฏิบัติ

5.5 สวมถุงมือยางยาว
5.6 สวมกางเกงขายาว
5.7 สวมรองเทาบูท
5.8 ยืนอยูเหนือลม
5.9 รับประทานขนม ของขบเคี้ยว
5.10 ด่ืมนํ้า
5.11 สูบบุหร่ี
5.12 รับประทานอาหาร

6. ทานใชปากเปดขวดยา/ซองยาบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
7. บริเวณที่ทานผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

7.1 ในที่โลงแจง
7.2 ในหองที่ปดสนิท
7.3 ในหองที่เปดระบายอากาศ

8. ทานผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามสัดสวนที่กําหนด
9. ทานใชเคร่ืองมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีกอนการผสม
10.ทานใชมือเปลาในการคนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

147
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กิจกรรม การปฏิบัติ
ทุกคร้ัง บางคร้ัง ไมปฏิบัติ

11. ทานผสมสารเคมีในถังกอนเทใสเคร่ืองพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชผานตะแกรง
12. ทานผสมสารเคมีหลายๆชนิดในถังเดียวกัน
13. ทานตรวจสอบอุปกรณเคร่ืองมือ กอนการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
14. ทานทําความสะอาดบริเวณที่ผสมสารเคมีทันทีเมื่อผสมเสร็จ
15. เมื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหกรดเสื้อผา ทานปลอยใหแหงเอง โดยไมเปลี่ยนชุดใหม
16.ทานลางรางกายดวยนํ้าสะอาดทันทีเมื่อถูกสารเคมีหกรด
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กิจกรรม การปฏิบัติ
ทุกคร้ัง บางคร้ัง ไมปฏิบัติ

ระยะระหวางการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
1.ทานสวมถุงมือยาว
2. ทานสวมรองเทาบูท
3. ทานสวมเสื้อแขนยาว
4. ทานสวมกางเกงขายาว
5. ทานสวมแวนตาหรือที่ครอบตา
6. ทานสวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
7. ทานสวมอุปกรณครอบปาก/จมูก
8 ชวงเชาทานพนสารเคมี ต้ังแตเวลา 6.00 - 10.00 น.
9. ชวงบายทานพนสารเคมี หลังเวลา 16.00 น.
10. ทานอยูเหนือลมขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
11. ทานพนสารเคมีกําจัด ศัตรูพืชในขณะที่ลมสงบ
12. เมื่อมีลมแรงทานหยุดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันที
13. ขณะที่ลมแปรปรวน เปลี่ยนทิศทางทานยังพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยู
14. เมื่อสารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ ทานหยุดพนทันที่เพื่อทําการตรวจสอบเคร่ืองพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
15. เมื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชปนเปอนรางกายขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทานทําความสะอาดรางกายทันที
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กิจกรรม การปฏิบัติ
ทุกคร้ัง บางคร้ัง ทุกคร้ัง

16. บริเวณที่ทานพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีเด็กอยูใกลๆ
17. บริเวณที่ทานพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีสัตวเลี้ยงอยูใกลๆ
18. ในระหวางฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทานมีการปฏิบัติดังน้ี

18.1 หยุดพักสูบบุหร่ี
18.2 หยุดพักด่ืมนํ้า
18.3 หยุดพักรับประทานอาหาร

19. เวลาที่หยุดพัก ทานยังคงอยูบริเวณเดียวกันกับที่พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
20. ทานใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพนสารเคมี เมื่อมีสิ่งอุดตัน
21. เวลาพักรับประทานอาหารทานไมไดเปลี่ยนเสื้อผาที่สวมใสขณะพนยา
22. ทานใชมือขยี้ตาขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
23. ทานใชมือเกาผิวหนังขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
24. ทานหยุดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันที เมื่อมีอาการผิดปกติ ขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
25. ทานปฏิบัติงานในขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพียงลําพังคนเดียว
26. ทานมีอุปกรณปฐมพยาบาลเตรียมไวในสถานที่พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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กิจกรรม การปฏิบัติ
ทุกคร้ัง บางคร้ัง ไมปฏิบัติ

ระยะหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
1. ทานอาบนํ้าทันที หลังการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
2. ทานสระผมทันทีหลังการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3. ทานซักเสื้อผาเกาที่ใชสวมใส หลังการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันที
4. ทานเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทันที
5. ทานพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจนหมด
6. ทานเทสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เหลือลงในหลุมที่ขุดเตรียมไวลึกไมตํ่ากวา 50 ซ.ม. และมีปูนขาวรองกนหลุม
7. ทานลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหสะอาดกอนเก็บ
8. ลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลงในแมนํ้า ลําคลอง บอนํ้า
9. ทานเก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและอุปกรณในที่ปลอดภัย หางไกลจากเด็ก และสัตวเลี้ยง
10. ทานทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชหมดแลว
11. ทานทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชหมดแลวลงในหลุม แลวกลบดินมิดชิด
12. ทานเผาภาชะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ทําจากพลาสติก
13. ทานเผาภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีความดันภายในขวด
14. ทานเขาไปตรวจดูแมลงศัตรูพืชทันทีหลังใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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ภาคผนวก ข

แบบสังเกตพฤติกรรม

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานแม
แพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

คําชี้แจง 1. แบบสังเกตน้ีใชสังเกตพฤติกรรมเกษตรกรบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม

2. แบบสังเกตพฤติกรรมน้ีประกอบดวย 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 สังเกตพฤติกรรม ในระยะกอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สวนที่ 2 สังเกตพฤติกรรม ในระยะระหวางใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สวนที่ 3 สังเกตพฤติกรรม ในระยะหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

3. ใหผูสังเกต สังเกตพฤติกรรมแตละขอ แลวใสเคร่ืองหมาย √ ในชองปฏิบัติทุกคร้ัง หรือ
ปฏิบัติบางคร้ัง หรือไมปฏิบัติ ตามที่สังเกตเห็น การเลือกคําตอบมีหลักเกณฑดังน้ี

ปฏิบัติทุกคร้ัง      หมายถึง  ในแตละกิจกรรมทานไดสังเกตเห็นเปนประจํา
ปฏิบัติบางคร้ัง    หมายถึง ในแตละกิจกรรมทานไดสังเกตเห็นเปนบางคร้ัง
ไมปฏิบัติ หมายถึง  ในแตละกิจกรรมทานไมไดสังเกตเห็น

ชื่อผูสังเกต...........................................................
คร้ังที่ 1 วันที่...........เดือน..................................พ.ศ................
คร้ังที่ 2 วันที่...........เดือน..................................พ.ศ................
คร้ังที่ 3 วันที่...........เดือน..................................พ.ศ................
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แบบสังเกตเลขที่......................
สวนท่ี 1 สังเกตพฤติกรรม ในระยะกอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

กิจกรรม การปฏิบัติ (คร้ังที่) สรุปผล
1 2 3 ทุกคร้ัง บางคร้ัง ไมปฏิบัติ

1. มีการสํารวจชนิดและจํานวนของแมลงที่ระบาด
2. มีการศึกษาชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหเหมาะสมกับชนิดของแมลงศัตรูพืช
3. มีการเลือกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนําของเจาหนาที่
4. มีการอานคําแนะนําจนเขาใจ กอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
5. กอนผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการปฏิบัติดังน้ี

5.1 สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
5.2 สวมแวนตา
5.3 ใชหนากากปดปากและจมูก
5.4 สวมเสื้อแขนยาว
5.5 สวมถุงมือยางยาว
5.6 สวมกางเกงขายาว
5.7 สวมรองเทาบูท
5.8 ยืนอยูเหนือลม
5.9 รับประทานขนม ของขบเคี้ยว
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5.10 ด่ืมนํ้า
5.11 สูบบุหร่ี
5.12 รับประทานอาหาร

6. ใชปากเปดขวดยา/ซองยาบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
7. บริเวณที่ใชผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของคือ

7.1 ในที่โลงแจง
7.2 ในหองที่ปดสนิท
7.3 ในหองที่เปดระบายอากาศ

8. มีการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามสัดสวนที่กําหนด
9. มีการใชเคร่ืองมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีกอนการผสม
10.มีการใชมือเปลาในการคนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
11. ผสมสารเคมีในถังกอนเทใสเคร่ืองพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชผานตะแกรง
12. ผสมสารเคมีหลายๆชนิดในถังเดียวกัน
13. มีการตรวจสอบอุปกรณเคร่ืองมือกอนการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
14. มีการทําความสะอาดบริเวณที่ผสมสารเคมีทันทีเมื่อผสมเสร็จ
15. เมื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหกรดเสื้อผา ปลอยใหแหงเอง ไมไดเปลี่ยนชุดใหม
16. เมื่อรางกายถูกสารเคมี มีการลางดวยนํ้าสะอาด
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สวนท่ี 2 สังเกตพฤติกรรม ในระยะระหวางการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

กิจกรรม การปฏิบัติ (คร้ังที่) สรุปผล
1 2 3 ทุกคร้ัง บางคร้ัง ไมปฏิบัติ

1. มีการสวมถุงมือยาว
2. มีการสวมรองเทาบูท
3. มีการสวมเสื้อแขนยาว
4. มีการสวมกางเกงขายาว
5. มีการสวมแวนตาหรือที่ครอบตา
6. มีการสวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
7. มีการสวมอุปกรณครอบปาก/จมูก
8. พนสารเคมี ในเวลาเชาต้ังแตเวลา 6.00 - 10.00 น.
9. พนสารเคมี ในเวลาบายหลังเวลา 16.00 น.
10. อยูเหนือลมขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
11. พนสารเคมีกําจัด ศัตรูพืชในขณะที่ลมสงบ
12. หยุดพนทันที่ที่มีลมแรง
13. พนสารเคมีขณะที่ลมแปรปรวน เปลี่ยนทิศทาง
14. เมื่อสารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ มีการ หยุดพนทันที่เพื่อทําการตรวจสอบเคร่ืองพน
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สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
15. เมื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชปนเปอนรางกายขณะพนมีการทําความสะอาดรางกายทันที
16. บริเวณที่พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีเด็กอยูใกลๆ
17. บริเวณที่พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีสัตวเลี้ยงอยูใกลๆ
18. ในระหวางฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการปฏิบัติดังน้ี

18.1 หยุดพักสูบบุหร่ี
18.2 หยุดพักด่ืมนํ้า
18.3 หยุดพักรับประทานอาหาร

19. เวลาที่หยุดพัก ยังคงอยูบริเวณเดียวกันกับที่พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
20. มีการใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพนสารเคมี เมื่อมีสิ่งอุดตัน
21. เวลาพักรับประทานอาหารไมเปลี่ยนเสื้อผาที่สวมใสขณะพนยา
22. ใชมือขยี้ตาขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
23. ใชมือเกาผิวหนังขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
24. เมื่อมีอาการผิดปกติ ขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หยุดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันที
25. ปฏิบัติงานในขณะพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพียงลําพังคนเดียว
26. มีการเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเตรียมไวในสถานที่พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

156



157

สวนท่ี 3 สังเกตพฤติกรรม ในระยะระหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กิจกรรม การปฏิบัติ(คร้ังที่) สรุปผล

1 2 3 ทุกคร้ัง บางคร้ัง ไมปฏิบัติ
1. อาบนํ้าทันที หลังการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
2. สระผมทันทีหลังการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3. ซักเสื้อผาเกาที่ใชสวมใส หลังการพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันที
4. เปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทันที
5. พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจนหมด
6.มีการเทสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เหลือลงในหลุมที่ขุดเตรียมไว ลึกไมตํ่ากวา 50 ซ.ม. และมี
ปูนขาวรองกนหลุม
7. มีการลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหสะอาดกอนเก็บ
8. มีการลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลงในแมนํ้า ลําคลอง บอนํ้า
9. เก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและอุปกรณในที่ปลอดภัย หางไกลจากเด็ก และสัตวเลี้ยง
10. มีการทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชหมดแลว
11. มีการทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชหมดแลวลงในหลุม แลวกลบดินมิดชิด
12. เผาภาชะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ทําจากพลาสติก
13. เผาภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีความดันภายในขวด
14. เขาไปตรวจดูแมลงศัตรูพืชทันทีหลังใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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ภาคผนวก ค

ใบยินยอมการเขารวมในการวิจัย

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานแม
แพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

ขาพเจาไดรับขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเร่ืองดังกลาว ขาพเจาและครอบครัวเขาใจดีวาการ
เขารวมในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนไปดวยความสมัครใจ และขาพเจาและครอบครัวสามารถถอนตัว
จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดทุกเวลา

ขาพเจาและครอบครัวยินดีใหความรวมมือในการศึกษาคร้ังน้ี
และมอบหมายให....................................................เปนผูใหขอมูล

ขาพเจาและครอบครัวขัดของไมใหความรวมมือในการศึกษาคร้ังน้ี

ชื่อ-สกุลหัวหนาครอบครัว.....................................................................
ชื่อ-สกุลผูใหขอมูล...............................................................................

ลายเซ็นหัวหนาครอบครัว......................................................................
ลายเซ็นตผูใหขอมูล..............................................................................

วัน/เดือน/ป............................................................................................
วัน/เดือน/ป............................................................................................
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ภาคผนวก ง

รายนามผูทรงคุณวุฒิ

1. รศ. ดร. นพ. พงศเทพ วิวรรธนะเดช        หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรชุมชน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. อ. ดิลกา ไตรไพบูลย                                ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3. นายกฤตน ชมพูรัตน                                กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม และอาชีวอนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
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ภาคผนวก จ

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรกลุมตัวอยาง บานแมแพะ
ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

ขอมูล จํานวนคน รอยละ

แหลงซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  (n=113)
รานคา 52 46.0
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 23 20.4
รานคาและศูนยพัฒนาโครงการหลวง 19 16.8
บริษัทที่สังกัด 9 7.9
รานคาและบริษัทที่สังกัด 7 6.2
บริษัทที่สังกัดและศูนยพัฒนาโครงการหลวง 3 2.7

การอานฉลากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอนการซื้อ (n=113)
อาน 110 97.3
ไมอาน 3 2.7

รายละเอียดฉลากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่อาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ชื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 105 95.4
วัน เดือน ป ที่สารเคมีกําจัดศัตรูพืชหมดอายุ 93 84.5
สรรพคุณของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 90 81.8
วัน เดือน ป ที่ผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 83 75.4
เคร่ืองหมายแสดงคําเตือนอันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 50 45.4
เลขทะเบียนวัตถุอันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 45 40.9

รายละเอียดอ่ืนๆ เชนการผสม บริษัทที่ผลิต อาการแพ 12 10.9
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การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรกลุมตัวอยาง บานแมแพะ
ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (ตอ)

ขอมูล จํานวนคน รอยละ
ปริมาณการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (n=113)
นอยกวาที่ฉลากกําหนด 1 0.9
ตามที่ฉลากกําหนด 101 89.4
มากกวาที่ฉลากกําหนด 11 9.7
จํานวนของชนิดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแตละคร้ัง (n=113)

1 ชนิด 24 21.3
2 ชนิด 44 38.9
3 ชนิด 30 26.5
มากกวา 3 ชนิด 15 13.3

ประเภทสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใช (n=113)
ประเภทกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช 55 48.6
ประเภทกําจัดแมลงศัตรูพืช 5 4.4
ประเภทกําจัดแมลงศัตรูพืชและเชื้อรา 2 1.8
ประเภทกําจัดวัชพืช 2 1.8
ประเภทกําจัดเชื้อรา 1 0.9
ประเภทกําจัดวัชพืชและเชื้อรา 1 0.9
ทุกประเภท 47 41.6
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ - สกุล นายบุญสืบ ศรีไชยวงค

วัน เดือน ป เกิด 30 มกราคม 2514

ประวัติการศึกษา
ป พ.ศ. 2533 มัธยมศึกษาปที่ 6

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม
ป พ.ศ. 2535 ประกาศนียบัตรเจาพนักงานอนามัย

วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
ป พ.ศ. 2542 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทํางาน
ป พ.ศ. 2535-2545 รับราชการในตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2-5

สถานีอนามัยบานปาลาน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
ป พ.ศ. 2546-2550 รับราชการในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6

สถานีอนามัยบานงิ้วเฒา อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
ป พ.ศ. 2546-2550 รับราชการในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6

สถานีอนามัยบานปางมะโอ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
ป พ.ศ. 2551-ปจจุบัน รับราชการในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สถานีอนามัยบานปาลาน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม


