บทที่ 4
ผลการศึกษา
บานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมมีประชากรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจํานวนทั้งหมด 127 ครัวเรือน การศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
เก็บรวบรวมขอมูลจากครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักและมีการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในการทําการเกษตร ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนเปนผูใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยตนเอง ไมนับ
รวมครัวเรือนที่ถึงแมวา จะมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทําการเกษตร แตใหบุคคลอื่นที่
ไม ใ ช สมาชิ กในครัวเรื อนเป นผู ใ ชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แทน เลือกกลุม ตัวอยางจากสมาชิก ใน
ครัวเรือนที่เปนผูทําหนาที่หลักในการจัดเตรียมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และเก็บภาชนะและวัสดุอุปกรณที่ใชในการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชประจําครัวเรือนครัวเรือน
ละ 1 คน ที่ยินดีใหความรวมมือในการศึกษาดวยความสมัครใจ รวมกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวม
ขอมูลในการศึกษาทั้ งหมด 113 คนจาก 113 ครัวเรือน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณตามแบบ
สัมภาษณแบบมี โครงสราง ร วมกับการสังเกตพฤติกรรม ที่ผูศึก ษาสรางขึ้นเอง ระหวางวันที่ 3
กรกฎาคม 2554 ถึง 15 ตุลาคม 2554
ผลการศึกษานําเสนอเปน4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 : การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สวนที่ 3 : ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3.1 ความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3.2 การแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3.3 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สวนที่ 4 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
4.1 กลุมตัวอยางทุกคน
4.2 กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง
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4.3 กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง
4.4 กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบพันธะสัญญา
4.5 กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1
รูปแบบ)
4.6 ความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอัน ตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบ
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สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป
การศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร
บานแมแพะ ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 113 คน ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนชาย 96 คน (รอยละ 84.9) และหญิง 17
คน (รอยละ 15.1)มีอายุเฉลี่ย 48.7 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 28.5) อายุต่ําสุด 23 ป และอายุสูงสุด
73 ป สวนใหญมีอายุอยูในวัยทํางานโดยมีอายุอยูระหวาง 40 - 59 ป มากที่สุด (รอยละ 72.5)
รองลงมา มีอายุอยูระหวาง 20-39 ป (รอยละ 15.9) มีสถานภาพสมรสคูมากที่สุด (รอยละ 83.2)และ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด (รอยละ 69.9)รายละเอียดแสดงในตาราง 1
สวนที่ 2: การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมมามากกวา 20 ป (รอยละ 54.8) รองลงมา
ทํามาประมาณ 10-20 ป (รอยละ 27.4) โดยมีคาเฉลี่ยของระยะเวลาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
21.4 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.4) ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่ําสุด 1 ป และ
สูงสุด 50 ป โดยรูปแบบในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของกลุมตัวอยาง สามารถจําแนกไดดังนี้
1. รูปแบบปลูกเองขายเอง มากที่สุด (รอยละ 28.3)
2. รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง (รอยละ 23.8)
3. รูปแบบพันธะสัญญา (รอยละ 20.3)
4. รูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) (รอยละ 27.6) ซึ่งประกอบดวยรูปแบบ
ปลูกเองขายเองพรอมกับรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง รูปแบบปลูกเองขายเองพรอม
กับรูปแบบพันธะสัญญา รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงพรอมกับรูปแบบพันธะสัญญา
และรูปแบบปลูกเองขายเองพรอมกับรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง และรูปแบบพันธะ
สัญญา รายละเอียดแสดงในตาราง 2
การประกอบอาชี พเกษตรกรรมของกลุมตัวอยางแตละรูปแบบนั้นพบวา มีการปลูกพืช
หลากหลายชนิดแตกตางกัน การทําเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง มีการ
ปลูกพืชที่หลากหลายชนิดมากชนิดที่สุดถึง8 ชนิด รองลงมา คือรูปแบบพันธะสัญญา มีการปลูกพืช
6 ชนิด และรูปแบบปลูกเองขายเอง มีการปลูกพืช 5 ชนิด ทั้งนี้มีพืช 1 ชนิดที่กลุมตัวอยางที่ทํา
เกษตรกรรมรู ป แบบสมาชิ ก ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง และรู ป แบบพั น ธะสั ญ ญามี ก ารปลู ก
เหมือนกันคือถั่วแขกรายละเอียดแสดงในตาราง 3
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ตารางที่ 1 : ขอมูลทั่วไปแสดงจํานวนคนและรอยละ
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน
คน (n=113)

รอยละ

เพศ
ชาย
96
หญิง
17
กลุมอายุ
20 - 39 ป
18
40 - 59 ป
82
60 ปขึ้นไป
13
(เฉลี่ย =48.7ปสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 28.5คาต่ําสุด 23 ปคาสูงสุด 73 ป)
สถานภาพสมรส
คู
94
โสด
12
หมาย
4
หยา
2
แยก
1
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไมไดศึกษา
13
ระดับประถมศึกษา
79
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
12
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2
ระดับอนุปริญญา
2
ระดับปริญญาตรี
5

84.9
15.1
15.9
72.5
11.6

83.2
10.6
3.5
1.8
0.9
11.5
69.9
10.6
1.8
1.8
4.4
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ตารางที่ 2 : การประกอบอาชีพเกษตรกรรม แสดงจํานวนคนและรอยละ
ขอมูลการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

จํานวนคน
(n=113)

รอยละ

ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
นอยกวา 10 ป
20
17.8
10 – 20 ป
31
27.4
มากกวา 20 ป
62
54.8
(คาเฉลี่ย = 21.4 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 11.9 คาต่ําสุด 1ปคาสูงสุด 50 ป)
รูปแบบการทําเกษตรกรรม
ปลูกเองขายเอง
32
28.3
สมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง
27
23.8
พันธะสัญญา
23
20.3
31
27.6
มากกวา 1 รูปแบบในชวงเวลาเดียวกัน*
* ปลูกเองขายเองพรอมกับสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงปลูกเองขายเองพรอมกับพันธะสัญญา
สมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงกับพันธะสัญญา
ปลูกเองขายเองพรอมกับสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวงและพันธะสัญญา
ตารางที่ 3 : ชนิดของพืชที่ปลูก ในการทําเกษตรกรรมแตละรูปแบบ
รูปแบบการทําเกษตรกรรม
สมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง

พันธะสัญญา
ปลูกเองขายเอง

ชนิดพืชที่ปลูก
1. คะนาฮองกง 2. แตงกวาญี่ปุน 3. ถั่วแขก
4. ปวยเลง 5. พริกเม็กซิกัน 6. มะเขือกานเขียว
7. มะเขือเทศเชอรี 8. มะเขือเทศโทมัส
1. กะหล่ํา 2. ถั่วแขก 3.ผักกาดขาวปลี
4. ถั่วแระ 5. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 6. ขาวโพดหวาน
1. กระเทียม 2. ขาวเหนียว 3. ถั่วลิสง
4. พริกหนุม5. หอมแดง
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สวนที่ 3 : ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การทําเกษตรกรรมของกลุมตัวอยางบานแมแพะ ไดมีการนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาชวย
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพราะสามารถกําจัดศัตรูพืชไดผลเปนอยางดี และมีความคงทนสามารถ
ออกฤทธิ์กําจัดศัตรูพืชไดเปนระยะเวลานาน รวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานของเกษตรกร ขอมูล
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางนําเสนอเปน 3สวนดังนี้
3.1 ความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3.2 การแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3.3 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
3.1 ความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กลุมตัวอยางสวนใหญ เคยไดรับความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (รอยละ 96.5) โดยไดรับ
ความรูจากศูนยพั ฒนาโครงการหลวงมากที่สุด (รอยละ 74.3) รองลงมาไดรับ ความรูจากสถานี
อนามัย (ร อยละ 31.9) ซึ่ งความรูที่ไดรับ เปนเรื่องการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรู พื ช มากที่ สุ ด (ร อยละ 81.4) รองลงมาคือ ความรูเกี่ย วกับ ขอปฏิบัติใ นการใชส ารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที่ถูกตอง (รอยละ 70.8) รายละเอียดแสดงในตาราง 4
3.2 การแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กลุมตัวอยาง 64 คน (รอยละ 56.6) เคยแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อาการแพที่พบมากที่สุด 5
อันดับแรกคือ อาการผื่นคันตามผิวหนัง จํานวน 41 คน (รอยละ 36.5) รองลงมาคือ อาการปวด
ศีรษะและวิงเวียนศีรษะ 30 คน (รอยละ 26.5) ปวดเมื่อยกลามเนื้อ 21 คน (รอยละ 18.6) คลื่นไส
อาเจี ย น 11 คน (ร อยละ 9.7) ง วงนอน และเจ็ บ คอ คอแหง อยา งละ 8 คนเทา กัน (ร อยละ 7.1)
รายละเอียดแสดงในตาราง 5
3.3 การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากรานคา (รอยละ 46.0) โดยมีการอาน
ฉลากก อนซื้ อ (ร อยละ 97.3) ข อมูล รายละเอี ย ดของฉลากที่อ านมากที่สุด คือ ชื่อสารเคมี กําจั ด
ศัตรูพืช ในการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตละครั้ง จะผสมตามที่ฉลากกําหนด (รอยละ 89.4) กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 2 ชนิดขึ้นไป โดยเปนสารเคมีประเภทกําจัด
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วั ช พื ช และสารเคมี ป ระเภทกํ า จั ด แมลงศั ตรู พื ช มากที่ สุด (ร อยละ 48.6) รายละเอี ย ดแสดงใน
ภาคผนวก จ
ตารางที่ 4 : ความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแสดงจํานวนคนและรอยละ
ขอมูลความรู
การไดรับความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช(n=113)
เคยไดรับ
ไมเคยไดรับ
หนวยงานที่ใหความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช(ตอบไดมากกวา 1ขอ)
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
สถานีอนามัย
รานที่จําหนายสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั่วไป
บริษัทที่สังกัด
ความรูที่ไดรับเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ขอปฏิบัติในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง
ชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การเขาสูรางกายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระดับความเปนพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ความรูเรื่องอื่นๆ เชน ราคาสินคา การสังเกตสารเคมีที่หมดอายุ

จํานวนคน

รอยละ

109
4

96.5
3.5

84
36
16
11

74.3
31.9
14.2
9.7

92
80
67
64
38
6

81.4
70.8
59.3
56.6
33.6
5.3
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ตารางที่ 5 : การแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แสดงจํานวนคนและรอยละ
ขอมูลการแพสารเคมี
การแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (n=113)
เคยแพ
ไมเคยแพ
อาการแพสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ผื่นคันตามผิวหนัง
ปวดศีรษะและวิงเวียนศีรษะ
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
คลื่นไสอาเจียน
งวงนอน
เจ็บคอคอแหง
แนนหนาอกหายใจลําบาก
เหงื่อออกมาก
น้ําตาไหล
ปวดทองทองเสีย
กลามเนื้อกระตุกมือสั่นตัวสั่น
เปนลมหมดสติ
ชาปลายมือปลายเทา

จํานวนคน

รอยละ

64
49

56.6
43.4

41
30
21
11
8
8
6
5
4
3
2
1
1

36.3
26.5
18.6
9.7
7.1
7.1
5.3
5.5
3.5
2.7
1.8
0.9
0.9
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สวนที่ 4 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางผูศึกษาทํา
การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ตามแบบสัมภาษณ จํานวน 1 ครั้ง และการสังเกตพฤติกรรม ตาม
แบบสังเกตพฤติกรรม จํานวน 3 ครั้ง
การสั ม ภาษณ เกี่ ย วกั บ พฤติก รรมการป องกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกํา จัดศัตรูพื ช
ผูตอบแบบสัมภาษณจะระบุวาไดมีการปฏิบัติพฤติกรรมดังกลาวทุกครั้ง หรือ บางครั้ง หรือ ไม
ปฏิบัติ ตามแบบฟอรมการสัมภาษณ (ภาคผนวก ก ) ขอมูลที่ได นํามาทําการวิเคราะหโดยหากกลุม
ตัวอยางปฏิบัติทุกครั้ง ถือวามีพฤติกรรมที่ถูกตอง แตหากปฏิบัติบางครั้ง หรือไมปฏิบัติ ถือวามี
พฤติกรรมที่ไมถูกตอง
การสังเกตพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผูสังเกตจะทํา
การบันทึกพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางรวม 3
ครั้ง แตละครั้งหางกันอยางนอย 1 สัปดาห ตามแบบบันทึกการสังเกต (ภาคผนวก ข )โดยหากมีการ
ปฏิบัติพฤติกรรมดังกลาว จะบันทึกดวยสัญลักษณเครื่องหมายถูก ( / ) หากไมปฏิบัติ จะบันทึกดวย
สัญลักษณเครื่องหมายผิด (X)ผูศึกษานําขอมูลที่บันทึกจากการสังเกตได ทั้ง 3 ครั้งมาวิเคราะห
รวมกันกอนวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติทุกครั้งที่สังเกต (เครื่องหมายถูกทั้ง 3 ครั้งที่สังเกต)หรือ
ปฏิบัติบางครั้ง (มีทั้งเครื่องหมายถูกและผิดในการสังเกต 3 ครั้ง) หรือไมปฏิบัติ (เครื่องหมายผิด ทั้ง
3 ครั้งที่สังเกต)จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหผลเชนเดียวกับการวิเคราะหผลที่ไดจากการสัมภาษณ โดย
หากสังเกตพบวากลุมตัวอยางปฏิบัติทุกครั้ง ถือวาปฏิบัติถูกตอง แตหากปฏิบัติบางครั้ง หรือไม
ปฏิบัติ ถือวาปฏิบัติไมถูกตองเชนกัน
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการศึกษาครั้งนี้ แบง
พฤติกรรมในการปฏิบัติตัวออกเปน 3 ระยะ คือระยะกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระยะระหวาง
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และ ระยะหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรู โดยพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการใชส ารเคมี กํา จัดศัตรูพืช ของเกษตรกรในแตละระยะ จะนําเสนอเปน 4 กลุม
พฤติกรรม คือ (1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย (2) พฤติกรรม
การปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล (3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการ
สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง และ (4) พฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปองกั นอันตรายจาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตามลักษณะของพฤติกรรมที่เกี่ยวของในแตละระยะ
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ผลการศึกษานําเสนอเปน 6 สวน ดังนี้
4.1 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางทุกคน
ที่ทําการศึกษา (n = 113) โดยแยกเปน
4.2.1 ระยะกอนการใช
4.2.2 ระยะระหวางการใช
4.2.3 ระยะหลังการใช
4.2.4 ภาพรวมระยะกอนการใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช
4.2 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่ทํา
การเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง (n = 32) โดยแยกเปน
4.2. ระยะกอนการใช
4.2.2 ระยะระหวางการใช
4.2.3 ระยะหลังการใช
4.2.4 ภาพรวมระยะกอนการใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช
4.3 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่ทํา
การเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง (n = 27) โดยแยกเปน
4.3.1 ระยะกอนการใช
4.3.2 ระยะระหวางการใช
4.3.3 ระยะหลังการใช
4.3.4 ภาพรวมระยะกอนการใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช
4.4 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง ที่ทํา
การเกษตรกรรมรูปแบบพันธะสัญญา (n = 23) โดยแยกเปน
4.4.1 ระยะกอนการใช
4.4.2 ระยะระหวางการใช
4.4.3 ระยะหลังการใช
4.4.4 ภาพรวมระยะกอนการใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช
4.5 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตั วอยาง ที่ทํา
การ เกษตรกรรมพรอมกันมากกวา 1 รูปแบบ (n = 31) โดยแยกเปน
4.5.1 ระยะกอนการใช
4.5.2 ระยะระหวางการใช
4.5.3 ระยะหลังการใช
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4.5.4 ภาพรวมระยะกอนการใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใช
4.6 ความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
กลุมตัวอยาง ที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบ
4.1 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางรวม
ทั้งหมด 113 คน
4.1.1 ระยะกอนการใช (ตารางที่ 6)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ดังนี้คือ สวมเสื้อแขนยาว สวมรองเทาบูท สวมกางเกงขายาว สวมถุงมือยาว และสวมหมวกหรือมี
ผาโพกศีรษะ ตามลําดับ สวนพฤติกรรมที่สวนใหญปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 คือการใช
หนากากปดปากและจมูก และสวมแวนตาขณะผสมสารเคมี ฯ ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมี
พฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80) มากกวาไมถูกตอง
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัม ภาษณและการสั ง เกต พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูก ตองคือขณะที่มีก ารผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมตัวอยางไมรับประทานขนมหรือของขบเคี้ยว (รอยละ 97.3 และ 94.6) ไม
รับประทานอาหาร (รอยละ 94.6 และ 97.3) ไมดื่มน้ํา (รอยละ 94.6 และ 97.3) และไมสูบบุหรี่ (รอย
ละ 92.0 และ 94.6) ตามลําดับ แตปฏิบัติถูกตองนอยในประเด็นของการทําความสะอาดบริเวณที่
ผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันทีเมื่อผสมเสร็จ ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
(มากกวารอยละ 80) มากกวาไมถูกตอง
(3) พฤติกรรมการปองกันอั นตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 ดังนี้ คือ เมื่อรางกายถูก สารเคมีฯ มีการลางดวยน้ําสะอาด มีก ารตรวจสอบอุปกรณ
เครื่องมือกอนการฉีดพน ผสมสารเคมีฯ ในที่ โลงแจง ไมผสมสารเคมีฯ ในหองที่ปดสนิท ไมใชมือ
เปลาในการคนสารเคมีฯ และไมใชปากเปดขวดยาหรือซองยาบรรจุสารเคมีฯ พฤติกรรมที่พบวา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สวนใหญปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80 แตขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตสวนใหญปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80 คือ ยืนอยูเหนือลมขณะผสมสารเคมีฯ (รอยละ
84.1 และ 76.1 ตามลําดับ) พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต สวนใหญปฏิบัติถูกตอง
มากกวารอยละ 80 แตขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสวนใหญปฏิบัติ ถูกตองนอยกวารอยละ 80 คือ
การใชเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีฯกอนการผสม และผสมสารเคมีตามสัดสวนที่กําหนด
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สวนพฤติ กรรมการป องกันอั นตรายจากการสัม ผัสสารเคมีกําจัดศัตรูโดยตรงอื่นๆ มีก ารปฏิบัติ
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 และมีพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติไมถูก ตอง มากกวาถูกตอง คือไมผสม
สารเคมีฯหลายๆชนิดในถังเดียวกัน และผสมสารเคมีฯในหองที่เปดระบายอากาศ ทั้งนี้ในภาพรวม
พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
(4) พฤติก รรมอื่ นๆที่เกี่ย วของในการปองกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในระยะกอนการใช ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
พฤติ ก รรมที่ ถู ก ต องโดยมี การศึ ก ษาชนิดของสารเคมีฯ ใหเหมาะสมกับ ชนิดของแมลงศัตรูพืช
(รอยละ 92.0 และ 98.2) มีการอานคําแนะนําจนเขาใจกอนการใชสารเคมีฯ (รอยละ 86.7 และ 92.0)
มีการสํารวจชนิดและจํานวนของแมลงที่ระบาด (รอยละ 82.3เทากัน) และมีการเลือกใชสารเคมีฯ
ตามคําแนะนําของเจาหนาที่ (รอยละ 78.7 และ 86.7) ตามลําดับ โดยในภาพรวมพบวาสวนใหญมี
พฤติกรรมถูกตอง (มากกวารอยละ 80) มากกวาไมถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง
รวมทั้งหมด 113 คน ในระยะกอนการใชในภาพรวมพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมี
ความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองรอยละ 79.1
ในขณะที่ขอมูลจากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 84.2) ทั้งนี้
พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0 คือ พฤติกรรมการปองกันอันตราย
โดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล
และ พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในระยะกอน
การใชสวนพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรงนั้น สวน
ใหญปฏิบัติไดถูกตองนอยกวา รอยละ 80.0
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ตารางที่ 6 : พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช ขอ
กลุมตัวอยางทุกคน (n = 113) แสดงจํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การใชอุปกรณปองกันรางกาย
สวมเสื้อแขนยาว
สวมรองเทาบูท
สวมกางเกงขายาว
สวมถุงมือยาว
สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
ใชหนากากปดปากและจมูก
สวมแวนตา
รวม
สุขวิทยาสวนบุคคล
ไมรับประทานขนม ของขบเคี้ยว
ไมรับประทานอาหาร
ไมดื่มน้ํา
ไมสูบบุหรี่
ทําความสะอาดบริเวณที่ผสมสารเคมีฯ
ทันทีเมื่อผสมเสร็จ
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
113 (100)
111 (98.2)
109 (96.4)
100 (88.4)
93 (82.3)
87 (77.0)
34 (30.0)
647 (81.8)

0
2 (1.8)
4 (3.6)
13 (11.6)
20 (17.7)
26 (23.0)
79 (70.0)
144 (18.2)

110 (97.3) 3 (2.7)
107 (94.6) 6 (5.4)
107 (94.6) 6 (5.4)
104 (92.0) 9 (8.0)
65 (57.5) 48 (42.5)

111 (98.2)
110 (97.3)
111 (98.2)
100 (88.4)
96 (84.9)
81 (71.7)
54 (47.8)
658 (83.8)

2 (1.8)
3 (2.7)
2 (1.8)
13 (11.6)
17 (15.1)
32 (28.3)
59 (52.2)
133 (16.2)

107 (94.6) 6 (5.4)
110 (97.3) 3 (2.7)
103 (91.1) 10 (8.9)
107 (94.6) 6 (5.4)
92 (81.4) 21 (18.6)

493 (87.3) 72 (12.7) 519 (91.1)

46 (8.1)
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ตารางที่ 6 (ตอ)
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
เมื่อรางกายถูกสารเคมีฯ มีการลางดวย
น้ําสะอาด
ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือกอนการฉีด
พน
ผสมสารเคมีฯ ในที่โลงแจง
ไมผสมสารเคมีฯ ในหองที่ปดสนิท
ไมใชมือเปลาในการคนสารเคมีฯ
ไมใชปากเปดขวดยา/ซองยาบรรจุ
สารเคมีฯ
ยืนอยูเหนือลม
ใชเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมี
ฯ กอนการผสม
ผสมสารเคมีฯ ตามสัดสวนที่กําหนด
ผสมสารเคมีฯ ในถังกอนเทใสเครื่องพน
ผานตะแกรง
เมื่อสารเคมีฯ หกรดเสื้อผา รีบเปลี่ยนชุด
ใหมทันที
ไมผสมสารเคมีฯ หลายๆ ชนิดในถัง
เดียวกัน
ผสมสารเคมีฯ ในหองที่เปดระบาย
อากาศ
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
109 (96.4)

4 (3.6)

105 (92.9)

8 (7.1)

107 (94.6)

6 (5.4)

108 (95.5)

5 (4.5)

105 (92.9) 8 (7.1) 103 (91.1) 10 (8.9)
103 (91.1) 10 (8.9) 99 (87.6) 14 (12.4)
103 (91.1) 10 (8.9) 103 (91.1) 10 (8.9)
97 (85.8) 16 (14.2) 105 (92.9) 8 (7.1)
95 (84.1)
88 (77.9)

18 (15.9)
25 (22.1)

86 (76.1)
98 (86.7)

27 (23.9)
15 (13.3)

79 (69.9)
71 (62.8)

34 (30.1) 101 (89.3) 12 (10.7)
42 (37.2) 89 (78.7) 24 (21.3)

60 (53.1)

53 (46.9)

84 (74.3)

29 (25.7)

28 (24.8)

85 (75.2)

47 (41.6)

66 (58.4)

25 (22.1)

88 (77.9)

43 (38.1)

70 (61.9)

1,070
(72.8)

399 (27.2)

1,171
(79.7)

298 (20.3)
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ตารางที่ 6 (ตอ)
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ศึกษาชนิดของสารเคมีฯใหเหมาะสมกับ 104 (92.0)
ชนิดของแมลงศัตรูพืช
อานคําแนะนําจนเขาใจกอนใชสารเคมีฯ 98 (86.7)
สํารวจชนิดและจํานวนของแมลงที่
93 (82.3)
ระบาด
เลือกใชสารเคมีฯ ตามคําแนะนําของ
89 (78.8)
เจาหนาที่
รวม
384 (84.9)
รวมทั้งหมด

2,594
(79.1)

9 (8.0)

111 (98.2)

2 (1.8)

15 (13.3) 104 (92.0) 9 (8.0)
20 (17.7) 93 (82.3) 20 (17.7)
24 (21.3)

98 (86.7)

15 (13.3)

68 (15.1) 406 (89.8) 46 (10.2)
683
(20.9)

2,759
(84.2)

518
(15.8)

4.1.2 ระยะระหวางการใช (ตารางที่ 7)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ดังนี้คือ ระหวางพนสารเคมีฯมีการ สวมรองเทาบูท สวมเสื้อแขนยาว สวมกางเกงขายาว สวมถุงมือ
ยาว และสวมหมวกหรือมีผาโพกศีรษะ ตามลําดับ สวนพฤติกรรมที่สวนใหญปฏิบัติถูกตองนอย
กวารอยละ 80.0 คือการสวมอุปกรณครอบปากหรือจมูก และสวมแวนตาหรือที่ครอบตา ตามลําดับ
ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวา รอยละ 80) มากกวาไมถูกตอง
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สั ม ภาษณ และการสั ง เกต พบว า กลุม ตัวอยางสวนใหญมีพ ฤติก รรมถูก ตอง คือขณะที่มีก ารพ น
สารเคมีฯ กลุมตัวอยางไมหยุดพักสูบบุหรี่ (รอยละ 84.0 และ 81.4) ไมหยุดพักดื่มน้ํา (รอยละ 80.5
และ 73.4) ไมหยุดพักรับประทานอาหาร (รอยละ 77.8 และ 73.4) และ มีการเปลี่ยนเสื้อผาที่สวมใส
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ขณะพนสารเคมีฯทุกครั้ง เวลาพักรับประทานอาหาร (รอยละ 66.3 และ 74.3) ตามลําดับ ทั้งนี้ใน
ภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
(3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 ดังนี้คือ ในระหวางพนสารเคมีฯ บริเวณที่พนไม มีเด็กอยูใกล ไมใชปากเปาหรือดูด
หัวฉีดพนเมื่อมีสิ่งอุดตัน บริเวณที่พนไมมีสัตวเลี้ยงอยูใกล ขณะที่พนยืนอยูเหนือลม ไมใชมือขยี้ตา
ขณะพน หยุดพนเพื่อตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีฯทันที เมื่อสารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ ทําความ
สะอาดร า งกายทั น ที เ มื่ อ สารเคมี ฯ ปนเป อ นร า งกาย และพ น สารเคมี ฯ ในขณะที่ ล มสงบ ส ว น
พฤติกรรมการปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรงอื่นๆ กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง
นอยกว าร อยละ 80.0 ทั้ งนี้ ในภาพรวมพบวาขอมูล ที่ไ ดจากการสังเกตสวนใหญมีพ ฤติกรรมที่
ถูกตองมากกวารอยละ 80 (รอยละ 81.4 ) มากกวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ที่ปฏิบัติถูกตองนอย
กวารอยละ 80 (รอยละ73.2)
(4) พฤติ กรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชระหวางการใช พบวาขอมูลจากการสัมภาษณมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวาขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตพบวา เชนมีการหยุดพนสารเคมีฯทันที เมื่อมีอาการผิดปกติขณะพน (รอยละ 73.4 และ
88.4) เวลาหยุดพัก ไมไดอยูในบริเวณเดียวกันกับที่พนสารเคมีฯ (รอยละ 67.2 และ 75.2) และไม
ปฏิบัติงานในขณะพนสารเคมีฯเพียงลําพังคนเดียว (รอยละ 8.8 และ 29.2) และมีพฤติกรรมที่ขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณ และที่ไดจากการสังเกต มีการปฏิบัติถูกตองเทากัน คือมีการเตรียมอุปกรณ
ปฐมพยาบาลไวในสถานที่พนสารเคมีฯ (รอยละ 37.1)โดยในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรม
ที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง
รวมทั้งหมด 113 คน ในระยะระหวางการใช ในภาพรวมพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการ
สังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
รอยละ 72.0 ในขณะที่ขอมูลจากการสังเกต พบวากลุ มตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ
77.3) ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0 คือพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย สวนพฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยา
สวนบุคคล และ พฤติกรรมอื่นๆที่ เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระหวางการใช ปฏิบัติไดถูกตองนอยกวา รอยละ 80.0 สําหรับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาก
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การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรงนั้น ขอมูลจากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางปฏิบัติได
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 แตขอมูลจากการสังเกตพบวา ปฏิบัติไดถูกตองมากกวา รอยละ 80.0
ตาราง ที่ 7 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรู พืช ระยะระหวางการใช
สารเคมีฯ ของกลุมตัวอยางทุกคน (n = 113) แสดงจํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การใชอุปกรณปองกันรางกาย
สวมรองเทาบูท
สวมเสื้อแขนยาว
สวมกางเกงขายาว
สวมถุงมือยาว
สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
สวมอุปกรณครอบปาก/จมูก
สวมแวนตา/ที่ครอบตา
รวม
สุขวิทยาสวนบุคคล
ไมหยุดพักสูบบุหรี่
ไมหยุดพักดื่มน้ํา
ไมหยุดพักรับประทานอาหาร
เวลาพักรับประทานอาหารจะเปลี่ยน
เสื้อผาที่สวมใสขณะพนสารเคมีฯกอนทุก
ครั้ง
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
109 (96.4)
106 (93.8)
103 (91.1)
99 (87.6)
98 (86.7)
86 (76.1)
42 (37.1)
643 (81.3)

4 (3.6)
7 (6.2)
10 (8.9)
14 (12.4)
15 (13.3)
27 (23.9)
71 (62.9)
148 (18.7)

109 (96.4) 4 (3.6)
109 (96.4) 4 (3.6)
110 (97.3) 3 (2.7)
111 (98.2) 2 (1.8)
106 (93.8) 7 (6.2)
80 (70.7) 33 (29.3)
23 (20.3) 90 (79.7)
648 (81.9) 143 (18.1)

95 (84.0)
91 (80.5)
88 (77.8)
75 (66.3)

18 (16.0)
22 (19.5)
25 (22.2)
38 (33.7)

92 (81.4)
83 (73.4)
83 (73.4)
84 (74.3)

21 (18.6)
30 (26.6)
30 (26.6)
29 (29.7)

349 (77.2) 103 (22.8) 342 (75.7) 110 (24.3)
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ตารางที่ 7 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
บริเวณที่พนสารเคมีฯไมมีเด็กอยูใกลๆ
ไมใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพน เมื่อมีสิ่ง
อุดตัน
บริเวณที่พนฯไมมีสัตวเลี้ยงอยูใกลๆ
ยืนอยูเหนือลมขณะฉีดพนสารเคมีฯ
ไมใชมือขยี้ตาขณะพนสารเคมีฯ
หยุดพนเพื่อตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีฯ
ทันทีเมื่อสารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ
ทําความสะอาดรางกายทันทีเมื่อสารเคมี ฯ
ปนเปอนรางกายขณะพน
พนสารเคมีฯ ในขณะที่ลมสงบ
หยุดพนสารเคมีฯ ทันทีขณะที่ลมแรง
ไมใชมือเกาผิวหนังขณะพนสารเคมีฯ
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวงเชาตั้งแตเวลา
6.00 - 10.00 น.
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวงเวลาบาย
หลังเวลา16.00 น.
ไมพนสารเคมีฯ ขณะที่ลมแปรปรวน
เปลี่ยนทิศทาง
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
104 (92.0)
103 (91.1)

9 (8.0)
10 (8.9)

110 (97.3)
110 (97.3)

3 (2.7)
3 (2.7)

102 (90.2) 11 (9.8) 106 (93.8) 7 (6.2)
94 (83.1) 19 (16.9) 94 (83.1) 19 (16.9)
94 (83.1) 19 (16.9) 103 (91.1) 10 (8.9)
92 (81.4) 21 (18.6) 96 (84.9) 17 (15.1)
91 (80.5)

22 (19.5) 100 (88.4) 13 (11.6)

91 (80.5)
76 (67.2)
72 (63.7)
66 (58.4)

22 (19.5)
37 (32.8)
41 (36.3)
47 (41.6)

95 (84.0)
72 (63.7)
87 (76.9)
95 (84.0)

18 (16.0)
41 (36.3)
26 (23.1)
18 (16.0)

52 (46.0)

61 (54.0)

67 (59.2)

46 (40.8)

39 (34.5)

74 (65.5)

61 (53.9)

52 (46.1)

1076
(73.2)

393
(26.8)

1196
(81.4)

273
(18.6)

65
ตารางที่ 7 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

พฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หยุดพนสารเคมีฯ ทันที เมื่อมีอาการ
83 (73.4)
ผิดปกติขณะพน
เวลาหยุดพัก ไมไดอยูบริเวณเดียวกันกับที่ 76 (67.2)
พนสารเคมีฯ
เตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลไวในสถานที่ 42 (37.1)
พนสารเคมีฯ
ไมปฏิบัติงานในขณะพนสารเคมีฯ เพียง
10 (8.8)
ลําพังคนเดียว
รวม
211 (46.7)
รวมทั้งหมด
2,279
(72.0)

30 (26.6) 100 (88.4) 13 (11.6)
37 (32.8)

85 (75.2)

28 (24.8)

71 (62.9)

42 (37.1)

71 (62.9)

103 (91.2) 33 (29.2)

80 (70.8)

241 (53.3) 260 (57.5) 192 (42.5)
885
2,446
718
(28.0)
(77.3)
(22.7)

4.1.3 ระยะหลังการใช (ตารางที่ 8)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองโดยหลังการพนสารเคมีฯ
เสร็จ มีการอาบน้ําทั นที (รอยละ 92.0 และ 95.5) ซักเสื้อผาที่ใชส วมใสทันที (รอยละ 86.7 และ
90.2) สระผมทันที (รอยละ 83.1 และ 90.2) และเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทันที (รอยละ 76.9 และ 87.6)
ตามลําดับ ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองมากกวารอยละ 80.0
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง โดยมีการ
เก็บสารเคมีฯ และอุปกรณไวในที่ปลอดภัยหางไกลจากเด็กและสัตวเลี้ยง (รอยละ 97.3 และ 96.4)
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจนหมด (รอยละ 83.2 และ 93.8) และไมเขาไปตรวจดูแมลง
ศัตรูพืชทันทีหลังใชสารเคมีฯ (รอยละ 72.6 และ 80.5) ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรม
ที่ถูกตองมากกวารอยละ 80.0
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(3) พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชหลังการใช ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวา กลุมตัว อยางสวนใหญมีพฤติกรรม
ที่ถูกตองโดยไมเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่มีความดันภายในขวด (รอยละ 92.9 และ 93.8) ไมเผา
ภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ทําจากพลาสติก (รอยละ 88.4 และ 89.3) ไมลางภาชนะหรืออุปกรณพน
สารเคมีฯ ลงในแมน้ําลําคลองหรือบอน้ํา (รอยละ 85.8 และ 88.5) มีการลางภาชนะหรืออุปกรณพน
สารเคมีฯ ใหสะอาดกอนเก็บ (รอยละ 75.2 และ 85.0) และทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่ใชหมดแลว
ลงในหลุม แลวกลบดินมิดชิด (รอยละ 46.9 และ 48.7) ตามลําดับ พฤติกรรมที่ปฏิบัติถูกตองนอย
ที่ สุ ด คื อ การทุ บ ทํ า ลายภาชนะบรรจุ ส ารเคมี ที่ใ ช ห มดแล ว โดยในภาพรวมพบว า ส วนใหญ มี
พฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง
รวมทั้งหมด 113 คน ในระยะหลังการใชในภาพรวมพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมี
ความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองรอยละ 73.8
ในขณะที่ขอมูลจากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 79.6) ทั้งนี้
พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0 คือ พฤติกรรมการปองกันอันตราย
โดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล และพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชโดยตรง สวนพฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชหลังการใช ปฏิบัติไดถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
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ตารางที่ 8 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะหลังการใช
สารเคมีฯ ของกลุมตัวอยางทุกคน (n = 113) แสดงจํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
สุขวิทยาสวนบุคคล
อาบน้ําทันที หลังการพนสารเคมีฯ
ซักเสื้อผาที่ใชสวมใส หลังการพนสารเคมีฯ
ทันที
สระผมทันทีหลังการพนสารเคมีฯ
เปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทันทีหลังพนสารเคมีฯ
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
104 (92.0) 9 (8.0) 108 (95.5)
98 (86.7) 15 (13.3) 102 (90.2)

5 (4.5)
11 (9.8)

94 (83.1) 19 (16.9) 104 (92.0) 9 (8.0)
87 (76.9) 26 (23.1) 99 (87.6) 14 (12.4)
383 (84.7) 69 (15.3) 413 (91.4) 39 (8.6)

การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
เก็บสารเคมีฯ และอุปกรณในที่ปลอดภัย
110 (97.3) 3 (2.7) 109 (96.4) 4 (3.6)
หางไกลจากเด็ก และสัตวเลี้ยง
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจนหมด 94 (83.2) 19 (16.8) 106 (93.8) 7 (6.2)
ไมเขาไปตรวจดูแมลงศัตรูพืชทันทีหลังใช 82 (72.6) 31 (27.4) 91 (80.5) 22 (19.5)
สารเคมีฯ
รวม
286 (84.4) 53 (15.6) 306 (90.3) 33 (9.7)
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ตารางที่ 8 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ไมเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่มีความดัน 105 (92.9) 8 (7.1)
ภายในขวด
ไมเผาภาชะบรรจุสารเคมีฯ ที่ทําจาก
100 (88.4) 13 (11.6)
พลาสติก
ไมลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีฯ ลงใน 97 (85.8) 16 (14.2)
แมน้ําลําคลอง บอน้ํา
ลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีฯ ให
85 (75.2) 28 (24.8)
สะอาดกอนเก็บ
ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ใชหมดแลวลง 53 (46.9) 60 (53.1)
ในหลุม แลวกลบดินมิดชิด
ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ใช
26 (23.0) 87 (77.0)
หมดแลว
รวม
510 (64.5) 281 (35.5)
รวมทั้งหมด
1,168
414
(73.8)
(26.2)

106 (93.8)

7 (6.2)

101 (89.3)

12 (10.7)

100 (88.5)

13 (11.5)

96 (85.0)

17 (15.0)

55 (48.7)

58 (51.3)

37 (32.7)

76 (67.3)

540 (68.3) 251 (31.7)
1,259
323
(79.6)
(20.4)

4.1.4 ภาพรวมระยะกอนการใช ระหวางการใช และหลังการใช (ตารางที่ 9)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 113 คน ในภาพรวม ทั้งระยะกอนการใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใชพบวา
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุม
ตัวอยา งมีพ ฤติก รรมที่ ถู กต องร อยละ 75.3 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 80.6) ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 คือพฤติกรรมระยะกอนการใช ที่ไดขอมูลจากการสังเกต (รอยละ 84.2) สวนพฤติกรรม
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ระยะกอนการใช ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ พฤติกรรมระยะระหวางการใช และพฤติกรรมระยะ
หลังการใช ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต ปฏิบัติไดถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
ตารางที่ 9 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอน ระยะระหวาง
และระยะหลัง การใชสารเคมีฯ ของกลุมตัวอยางทุกคน (n = 113) แสดงจํานวนคน
และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
ระยะกอนการใชสารเคมีฯ
ระยะระหวางการใชสารเคมีฯ
ระยะหลังการใชสารเคมีฯ

รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
2,594 683(20.9) 2,759 518(15.8)
(79.1)
(84.2)
2,279 885 (28.0) 2,446 718 (22.7)
(72.0)
(77.3)
1,168(73. 414(26.2) 1,259(79. 323(20.4)
8)
6)
6,041
(75.3)

1,982
(24.7)

6,464
(80.6)

1,559
(19.4)

4.2 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยาง
รูปแบบปลูกเองขายเอง 32 คน
4.2.1 ระยะกอนการใช (ตาราง 10)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ดังนี้ ในขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการสวมเสื้อแขนยาว สวมรองเทาบูท สวมกางเกงขายาว
สวมถุงมือยาว และสวมหมวกหรือมีผาโพกศีรษะ ตามลําดับ พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ สวนใหญปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80.0แตขอมูลที่ไดจากการสังเกตสวนใหญปฏิบัติ
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 คือการใชหนากากปดปากและจมูก (รอยละ 81.2 และ 56.2 ตามลําดับ)
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สวนพฤติกรรมที่สวนใหญปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 คือสวมแวนตา ทั้งนี้ในภาพรวม
พบวา ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองมากกวา รอยละ 80.0(รอยละ
86.1) มากกวา ข อมู ล ที่ไ ด จากการสังเกต ที่สวนใหญมีพ ฤติก รรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
(รอยละ 77.2)
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง โดยขณะที่มีการผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมตัวอยางไมรับประทานอาหาร และไมดื่มน้ํา มีจํานวนเทากัน (รอยละ
96.8 เทากัน) ไมรับประทานขนมหรือของขบเคี้ยว (รอยละ 96.8 และ 78.1) ไมสูบบุหรี่ (รอยละ
90.6 และ 96.8) และทําความสะอาดบริเวณที่ผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันทีเมื่อผสมเสร็จ (รอยละ
62.5 และ 71.8) ทั้ งนี้ ใ นภาพรวมพบวาสวนใหญมีพ ฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0)
มากกวาไมถูกตอง
(3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 ดั งนี้คื อ ใช เครื่องมือ ชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีฯ ก อนการผสม มีการตรวจสอบ
อุป กรณ เครื่ องมื อก อนการฉี ดพ น เมื่อรางกายถูกสารเคมีฯ มีก ารลางดวยน้ําสะอาด มีก ารผสม
สารเคมีฯ ในที่โลงแจง ไมใชปากเปดขวดยาหรือซองยาบรรจุสารเคมีฯ ไมผสมสารเคมีฯ ในหองที่
ป ดสนิ ท และยื นอยู เหนื อลมขณะที่มี ก ารผสมสารเคมีฯ พฤติก รรมที่พ บว าข อมูล ที่ ไ ดจากการ
สัมภาษณ สวนใหญปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80.0 แตขอมูลที่ไดจากการสังเกตสวนใหญ
ปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 คือการใชมือเปลาในการคนสารเคมีฯ (รอยละ 90.0 และ 50.0
ตามลําดับ)พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต สวนใหญปฏิบั ติถูกตองมากกวารอยละ 80.0
แตขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สวนใหญปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 คือการผสมสารเคมีฯ
ตามสัดสวนที่กําหนด (รอยละ 87.5 และ 78.1 ตามลําดับ) สวนพฤติกรรมการปองกันการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรงอื่นๆ กลุมตัวอยางสวนใหญมี พฤติกรรมถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
(4) พฤติก รรมอื่ นๆที่เกี่ย วของในการปองกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกําจัด
ศั ต รู พื ช ก อ นการใช ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ แ ละการสั ง เกตพบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี
พฤติกรรมที่ถูกตอง โดยมีการอานคําแนะนําจนเขาใจกอนการใชสารเคมีฯ (รอยละ 96.8 และ 100)
มีการศึกษาชนิดของสารเคมีฯ ใหเหมาะสมกับชนิดของแมลงศัตรูพืช (รอยละ 90.6 เทากัน) เลือกใช
สารเคมีฯ ตามคําแนะนําของเจาหนาที่ (รอยละ 84.4 เทากัน) และมีการสํารวจชนิดและจํานวนของ
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แมลงที่ระบาด (รอยละ 84.4 และ 78.1) ตามลําดับ โดยในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่
ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยางที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลู กเองขายเอง ทั้งหมด 32 คน ในระยะกอนการใช ในภาพรวมพบวา
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุม
ตัวอยา งมีพ ฤติก รรมที่ ถู กต องร อยละ 82.0 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมที่ถูกตองต่ํากวา (รอยละ 79.8) ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 คือ พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล และ พฤติกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในระยะกอนการใช สวน
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรงนั้น สวนใหญปฏิบัติได
ถูกตองนอยกวา รอยละ 80.0 สําหรับพฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกัน
รางกาย ขอมูลจากการสัมภาษณ พบวาสวนใหญปฏิบัติถูกตองมากกวา รอยละ 80.0 แตขอมูลจาก
การสังเกต พบวาสวนใหญปฏิบัติถูกตองนอยกวา รอยละ 80.0
ตารางที่ 10 : พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช
ของกลุมตัวอยางรูปแบบปลูกเองขายเอง (n = 32) แสดงจํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การใชอุปกรณปองกันรางกาย
สวมเสื้อแขนยาว
สวมรองเทาบูท
สวมกางเกงขายาว
สวมถุงมือยาว
สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
ใชหนากากปดปากและจมูก
สวมแวนตา
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
32 (100)
0
30 (93.7) 2 (4.3)
32 (100)
0
31 (96.8) 1 (3.2)
32 (100)
0
31 (96.8) 1 (3.2)
31 (96.8) 1 (3.2) 24 (75.0) 8 (25.0)
29 (90.6) 3 (9.4) 27 (87.0) 5 (13.0)
26 (81.2) 6 (18.8) 18 (56.2) 14 (45.8)
11 (34.3) 21 (67.5) 12 (37.5) 20 (62.5)
193 (86.1) 31 (13.9) 173 (77.2) 51 (22.8)
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ตารางที่ 10 (ตอ)
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สุขวิทยาสวนบุคคล
ไมรับประทานอาหาร
ไมดื่มน้ํา
ไมรับประทานขนม ของขบเคี้ยว
ไมสูบบุหรี่
ทําความสะอาดบริเวณที่ผสมสารเคมีฯ
ทันทีเมื่อผสมเสร็จ
รวม

การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
ใชเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีฯ
กอนการผสม
ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือกอนการฉีดพน
เมื่อรางกายถูกสารเคมีฯ มีการลางดวยน้ํา
สะอาด
ผสมสารเคมีฯ ในที่โลงแจง
ไมใชปากเปดขวดยา/ซองยาบรรจุสารเคมีฯ
ไมผสมสารเคมีฯ ในหองที่ปดสนิท
ไมใชมือเปลาในการคนสารเคมีฯ
ยืนอยูเหนือลม
ผสมสารเคมีฯ ตามสัดสวนที่กําหนด
ผสมสารเคมีฯ ในถังกอนเทใสเครื่องพน
ผานตะแกรง

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
31 (96.8)
31 (96.8)
31 (96.8)
29 (90.6)
20 (62.5)

1 (3.2)
1 (3.2)
1 (3.2)
3 (9.4)
12 (37.5)

142 (88.8) 18 (11.2)

31 (96.8)
31 (96.8)
25 (78.1)
31 (96.8)
23 (71.8)

1 (3.2)
1 (3.2)
7 (21.9)
1 (3.2)
9 (28.2)

141
(88.1)

19 (11.9)

31 (96.8)

1 (3.2)

30 (93.7)

2 (4.3)

31 (96.8)
30 (93.7)

1 (3.2)
2 (6.3)

30 (93.7)
31 (96.8)

2 (4.3)
1 (3.2)

30 (93.7)
30 (93.7)
29 (90.6)
29 (90.6)
29 (90.6)
25 (78.1)
20 (62.5)

2 (6.3)
2 (6.3)
3 (9.4)
3 (9.4)
3 (9.4)
7 (21.9)
12 (37.5)

27 (87.0)
30 (93.7)
30 (93.7)
16 (50.0)
26 (81.2)
28 (87.5)
21 (65.6)

5 (13.0)
2 (6.3)
2 (6.3)
16 (50.0)
6 (18.8)
4 (12.5)
11 (34.4)
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ตารางที่ 10 (ตอ)
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เมื่อสารเคมีฯ หกรดเสื้อผา รีบเปลี่ยนชุด
ใหมทันที
ไมผสมสารเคมีฯ หลายๆ ชนิดในถัง
เดียวกัน
ผสมสารเคมีฯ ในหองที่เปดระบายอากาศ
รวม
พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
อานคําแนะนําจนเขาใจกอนใชสารเคมีฯ
ศึกษาชนิดของสารเคมีฯใหเหมาะสมกับ
ชนิดของแมลงศัตรูพืช
เลือกใชสารเคมีฯ ตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่
สํารวจชนิดและจํานวนของแมลงที่ระบาด
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
18 (56.2) 14 (43.8) 23 (71.1) 9 (28.2)
5 (15.6)

27 (84.4)

13 (40.6)

19 (59.4)

5 (15.6) 27 (84.4) 9 (28.9) 23 (71.9)
312 (75.0)
104
314 (75.5)
102
(25.0)
(24.5)
31 (96.8)
29 (90.6)

1 (3.2)
3 (9.4)

32 (100)
29 (90.6)

0
3 (9.4)

27 (84.4)

5 (15.6)

27 (84.4)

5 (15.6)

27 (84.4) 5 (15.6) 25 (78.1) 7 (21.9)
114 (89.1) 14 (10.9) 113 (88.3) 15 (11.7)
761
(82.0)

167
(18.0)

741
(79.8)

187
(20.2)

4.2.2 ระยะระหวางการใช (ตารางที่ 11)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสั งเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติถูกตอง โดยระหวางพน
สารเคมีฯมีการ สวมรองเทาบูท (รอยละ 100 และ 87.5) สวมเสื้อแขนยาว (รอยละ 90.6 และ 87.5)
สวมกางเกงขายาว (รอยละ 87.5 และ 90.6) สวมถุงมือยาว (รอยละ 75.0 และ 87.5) สวมหมวกหรือ
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มีผาโพกศีรษะ (รอยละ 75.0 และ 87.5) สวมอุปกรณครอบปากหรือจมูก (รอยละ 62.5 และ 59.3)
ตามลําดับ และสวมแวนตาหรือที่ครอบตา (รอยละ 59.3 และ 15.6) ตามลําดับ ทั้งนี้ในภาพรวม
พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สั ม ภาษณ และการสั ง เกต พบว า กลุม ตัวอยางสวนใหญมีพ ฤติก รรมถูก ตอง คือขณะที่มีก ารพ น
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมตัวอยางไมหยุดพักสูบบุหรี่ (รอยละ 78.1 และ 68.7) ไมหยุดพักดื่มน้ํา
(รอยละ 65.6 และ 56.2) ไมหยุดพักรับประทานอาหาร (รอยละ 62.5 และ 56.2) และ มีการเปลี่ยน
เสื้ อผ า ที่ ส วมใส ข ณะพ นสารเคมี ฯทุก ครั้ง เวลาพัก รับ ประทานอาหาร (รอยละ 56.2 และ 68.8)
ตามลําดับ ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาไม
ถูกตอง
(3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
พบวาพฤติกรรมที่กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80.0 ทั้งขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณและการสังเกต คือในระหวางพนสารเคมีฯ บริเวณที่พนไมมีเด็กอยูใกล (รอยละ 96.8 และ
93.0) บริเวณที่พนไมมีสัตวเลี้ยงอยูใกล (รอยละ 90.6 และ 87.5) ไมใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพนเมื่อ
มีสิ่งอุดตัน (รอยละ 87.0 และ 100) และมีการหยุดพนเพื่อตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีฯ ทันทีเมื่อ
สารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ (รอยละ 81.2 และ 84.3) ตามลําดับ พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจาก
การสังเกต สวนใหญปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80.0 แตขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สวนใหญ
ปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 คือ การไมใชมือขยี้ตา ขณะพนสารเคมี (รอยละ 93.9 และ 78.1
ตามลําดับ) ยืนอยูเหนือลมขณะพนสารเคมีฯ(รอยละ 81.2 และ 71.8 ตามลําดับ) ทําความสะอาด
รางกายทันที่ เมื่อสารเคมีฯ ปนเปอนรางกายขณะพน (รอยละ 93.7 และ 71.9 ตามลําดับ) และพน
สารเคมีฯในขณะที่ลมสงบ (รอยละ 81.2 และ 59.3 ตามลําดับ) สวนพฤติกรรมการปองกันการ
สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรงอื่นๆ กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองนอยกวารอยละ
80.0 และมีพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติไมถูกตอง มากกวาถูกตอง คือมีการเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาล
ไวในสถานที่พนสารเคมี และไมปฏิบัติงานขณะพนสารเคมีฯเพี ยงลําพังคนเดียว ทั้งนี้ในภาพรวม
พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0)มากกวาไมถูกตอง
(4) พฤติก รรมอื่ นๆที่เกี่ย วของในการปองกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกําจัด
ศัตรู พื ช ระหว า งการใช ข อมู ล จากการสัม ภาษณและการสังเกตพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมี
พฤติกรรมที่ถูกตองโดยมีการหยุดพนสารเคมีฯทันที เมื่อมีอาการผิดปกติขณะพน (รอยละ 68.7 และ
75.0) เวลาหยุดพั ก ไมไดอยูในบริเวณเดียวกันกับที่พนสารเคมีฯ (รอยละ 56.2 และ 62.5) มีการ
เตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลไวในสถานที่พนสารเคมีฯ (รอยละ 28.1 และ 25.0) และไมปฏิบัติงาน
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ในขณะพนสารเคมีฯเพียงลําพังคนเดียว (รอยละ 12.5 และ 28.1) ตามลําดับ โดยในภาพรวมพบวา
สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง ที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง ทั้งหมด 32 คน ในระยะระหวางการใช ในภาพรวม
พบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองรอยละ 65.0 ในขณะที่ขอมูลจากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 70.8) ทั้งนี้ กลุมตัวอยางปฏิบัติพฤติกรรมทุกกลุมพฤติกรรม ได
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
ตารางที่ 11 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะระหวางการใช
สารเคมีฯ ของ กลุมตัวอยาง รูปแบบปลูกเองขายเอง (n = 32) แสดงจํานวนคน และ
รอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การใชอุปกรณปองกันรางกาย
สวมรองเทาบูท
สวมเสื้อแขนยาว
สวมกางเกงขายาว
สวมถุงมือยาว
สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
สวมอุปกรณครอบปาก/จมูก
สวมแวนตา/ที่ครอบตา
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
32 (100)
0
28 (87.5) 4 (12.5)
29 (90.6) 3 (9.4) 28 (87.5) 4 (12.5)
28 (87.5) 4 (12.5) 29 (90.6) 3 (9.4)
24 (75.0) 8 (25.0) 28 (87.5) 4 (12.5)
24 (75.0) 8 (25.0) 28 (87.5) 4 (12.5)
20 (62.5) 12 (37.5) 19 (59.3) 13 (40.7)
19 (59.3) 13 (40.7) 5 (15.6) 27 (84.4)
176 (78.6) 48 (21.4) 165 (73.7) 59 (26.3)
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ตารางที่ 11 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สุขวิทยาสวนบุคคล
ไมหยุดพักสูบบุหรี่
ไมหยุดพักดื่มน้ํา
ไมหยุดพักรับประทานอาหาร
เวลาพั ก รั บ ประทานอาหารจะเปลี่ ย น
เสื้อผาที่สวมใสขณะพนสารเคมีฯ กอนทุก
ครั้ง
รวม
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
บริเวณที่พนสารเคมีฯไมมีเด็กอยูใกลๆ
บริเวณที่พนฯไมมีสัตวเลี้ยงอยูใกลๆ
ไมใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพน เมื่อมีสิ่ง
อุดตัน
หยุดพนเพื่อตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีฯ
ทันทีเมื่อสารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ
ไมใชมือขยี้ตาขณะพนสารเคมีฯ
ยืนอยูเหนือลมขณะฉีดพนสารเคมีฯ
ทําความสะอาดรางกายทันทีเมื่อสารเคมี ฯ
ปนเปอนรางกายขณะพน
พนสารเคมีฯ ในขณะที่ลมสงบ
ไมใชมือเกาผิวหนังขณะพนสารเคมีฯ
หยุดพนสารเคมีฯ ทันทีขณะที่ลมแรง
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวงเชาตั้งแตเวลา
6.00 - 10.00 น.

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
25 (78.1)
21 (65.6)
20 (62.5)
18 (56.2)

7 (21.9)
11 (34.4)
12 (37.5)
14 (43.8)

22 (68.7)
18 (56.2)
18 (56.2)
22 (68.8)

10 (31.3)
14 (43.8)
14 (43.8)
10 (31.2)

84 (65.6)

44 (34.4)

80 (62.5)

48 (37.5)

31 (96.8)
29 (90.6)
27 (87.0)

1 (3.2)
3 (9.4)
5 (13.0)

30 (93.9)
28 (87.5)
32 (100)

2 (6.1)
4 (12.5)
0

26 (81.2)

6 (18.8)

27 (84.3)

5 (15.7)

25 (78.1)
23 (71.8)
23 (71.9)

7 (21.9)
9 (28.2)
9 (28.1)

30 (93.9)
26 (81.2)
30 (93.7)

2 (6.1)
6 (18.8)
2 (6.3)

19 (59.3)
18 (56.2)
15 (46.8)
15 (46.8)

13 (40.7)
14 (43.8)
17 (53.2)
17 (53.2)

26 (81.2)
25 (78.1)
19 (59.3)
25 (78.1)

6 (18.8)
7 (21.9)
13 (40.7)
7 (21.9)
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ตารางที่ 11 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวงเวลาบาย
หลังเวลา16.00 น.
ไมพนสารเคมีฯ ขณะที่ลมแปรปรวน
เปลี่ยนทิศทาง
รวม
พฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หยุดพนสารเคมีฯ ทันที เมื่อมีอาการ
ผิดปกติขณะพน
เวลาหยุดพัก ไมไดอยูบริเวณเดียวกันกับที่
พนสารเคมีฯ
เตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลไวในสถานที่
พนสารเคมีฯ
ไมปฏิบัติงานในขณะพนสารเคมีฯ เพียง
ลําพังคนเดียว
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
10 (31.2) 22 (68.8) 14 (43.7) 18 (56.3)
8 (25.0)

24 (75.0)

16 (50.0)

16 (50.0)

269 (64.7) 147 (35.3) 328 (78.8) 88 (21.2)

22 (68.7)

10 (31.3)

24 (75.0)

8 (25.0)

18 (56.2)

14 (43.8)

20 (62.5)

12 (37.5)

9 (28.1)

23 (71.9)

8 (25.0)

24 (75.0)

4 (12.5)

28 (87.5)

9 (28.1)

23 (71.9)

53 (41.4)
582
(65.0)

75 (58.6)
314
(35.0)

61 (47.7)
634
(70.8)

67 (52.3)
262
(29.2)

4.2.3 ระยะหลังการใช (ตารางที่ 12)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองโดยหลังการพนสารเคมีฯ
เสร็จ มีการอาบน้ําทันที (รอยละ 84.3 และ 100) ซักเสื้อผาที่ใชสวมใสทันที (รอยละ 78.1 และ 90.6)
สระผมทั น ที (ร อยละ 78.1 และ 96.8) และเปลี่ย นเสื้อผาชุด ใหมทันที (รอยละ 43.7 และ 96.8)
ตามลําดับ ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ
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80.0 (รอยละ 71.1)นอยกวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต ที่สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 (รอยละ 96.1)
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง โดยมีการ
เก็บสารเคมีฯ และอุปกรณไวในที่ปลอดภั ยหางไกลจากเด็กและสัตวเลี้ยง (รอยละ 87.5 และ 96.8)
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจนหมด (รอยละ 75.0 และ 96.8) และไมเขาไปตรวจดูแมลง
ศัตรูพืชทันทีหลังใชสารเคมีฯ (รอยละ 62.5 และ 100) ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวาสวน
ใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 (รอยละ 75.0)นอยกวาขอมูลที่ไดจากการสังเกตที่
สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองมากกวารอยละ 80.0 (รอยละ 97.9)
(3) พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชหลังการใช ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม
ที่ถูกตองโดยไมเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่มีความดันภายในขวด (รอยละ 93.7 และ 100) ไมเผา
ภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ทําจากพลาสติก (รอยละ 93.7 และ 87.5) ไมลางภาชนะหรืออุปกรณพน
สารเคมีฯ ลงในแมน้ําลําคลองหรือบอน้ํา (รอยละ 87.5 และ 90.6) และมีการลางภาชนะหรืออุปกรณ
พนสารเคมีฯ ใหสะอาดกอนเก็บ (รอยละ 78.1 และ 90.6) ตามลําดับ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางมีการ
ปฏิบัติไมถูกตองมากกวาถูกตอง คือทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่ใชหมดแลวลงในหลุม แลวกลบดิน
มิดชิด ทิ้งสารเคมีฯที่เหลือลงในหลุมที่ขุดเตรียมไว ลึกไมต่ํากวา 50 ซ.ม. และมีปูนขาวรองกนหลุม
และทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลว โดยในภาพรวม ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 (รอยละ 66.5) นอยกวาขอมูลที่ไดจาก
การสังเกต ที่สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองมากกวารอยละ 80.0(รอยละ 80.8)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยางที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง ทั้งหมด 32 คน ในระยะหลังการใช ในภาพรวมพบวา
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุม
ตัวอยา งมีพ ฤติก รรมที่ ถู กต องร อยละ 66.5 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 80.8) ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 คือพฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล และพฤติกรรมการ
ป อ งกั น อั น ตรายจากการสั ม ผั ส สารเคมี กํา จั ดศั ต รูพื ช โดยตรง ที่ ไ ด ข อมู ล จากการสั ง เกต ส ว น
พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุ คคล และพฤติกรรมการปองกันอันตราย
จากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ และพฤติกรรมอื่นๆที่
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เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลังการใช ที่ไดขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
4.2.4 ภาพรวมระยะกอนการใช ระหวางการใช และหลังการใช (ตารางที่ 12)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยาง
ที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง ทั้งหมด 32 คน ในภาพรวม ทั้งระยะกอนการใช ระยะ
ระหวางการใช และระยะหลังการใช พบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตาง
กัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองรอยละ 72.2 ในขณะที่
ขอมูลจากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 76.5) ทั้งนี้ พฤติกรรม
ที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0 คือพฤติกรรมระยะกอนการใช ที่ไดขอมูลจาก
การสัมภาษณ และพฤติกรรมระยะหลังการใช ที่ไดขอมูลจากการสังเกต สําหรับพฤติกรรมระยะ
กอนการใช ที่ไดขอมูลจากการสังเกต พฤติกรรมระยะหลังการใชที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ และ
พฤติก รรมระยะระหวา งการใช ที่ไ ดขอมูลจากการสัม ภาษณและสังเกต กลุมตัวอยางปฏิบัติไ ด
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
ตารางที่ 12 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะหลังการใช
สารเคมีฯ ของกลุมตัวอยาง รูปแบบปลูกเองขายเอง (n = 32) แสดงจํานวนคน และ
รอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
สุขวิทยาสวนบุคคล
อาบน้ําทันที หลังการพนสารเคมีฯ
ซักเสื้อผาที่ใชสวมใส หลังการพนสารเคมีฯ
ทันที
สระผมทันทีหลังการพนสารเคมีฯ
เปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทันที หลังพนสารเคมีฯ
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
27 (84.3)
25 (78.1)

5 (15.7)
7 (21.9)

32 (100)
29 (90.6)

0
3 (9.4)

25 (78.1)
14 (43.7)
91 (71.1)

7 (21.9) 31 (96.8)
18 (56.3) 31 (96.8)
37 (28.9) 123 (96.1)

1 (3.2)
1 (3.2)
3 (3.9)
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ตารางที่ 12 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
เก็บสารเคมีฯ และอุปกรณในที่ปลอดภัย
หางไกลจากเด็ก และสัตวเลี้ยง
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจน
หมด
ไมเขาไปตรวจดูแมลงศัตรูพืชทันทีหลังใช
สารเคมีฯ
รวม
พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ไมเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่มีความดัน
ภายในขวด
ไมเผาภาชะบรรจุสารเคมีฯ ที่ทําจาก
พลาสติก
ไมลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีฯ ลงใน
แมน้ําลําคลอง บอน้ํา
ลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีฯ ให
สะอาดกอนเก็บ
ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ใชหมดแลวลง
ในหลุม แลวกลบดินมิดชิด

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
28 (87.5)

4 (12.5)

31 (96.8)

1 (3.2)

24 (75.0)

8 (25.0)

31 (96.8)

1 (3.2)

20 (62.5)

12 (37.5)

32 (100)

0

72 (75.0)

24 (25.0)

94 (97.9)

2 (2.1)

30 (93.7)

2 (6.3)

32 (100)

0

30 (93.7)

2 (6.3)

28 (87.5)

4 (12.5)

28 (87.5)

4 (12.5)

29 (90.6)

3 (9.3)

25 (78.1)

7 (21.9)

29 (90.6)

3 (9.4)

10 (31.2)

22 (68.8)

9 (28.1)

23 (71.9)
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ตารางที่ 12 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
9 (28.1) 23 (71.9) 9 (28.1) 23 (71.9)

ทิ้งสารเคมีฯ ที่เหลือลงในหลุมที่ขุดเตรียม
ไว ลึกไมต่ํากวา 50 ซ.ม. และมีปูนขาวรอง
กนหลุม
ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ใช
3 (9.3) 29 (90.7) 9 (28.1) 23 (71.9)
หมดแลว
รวม
135 (60.3) 89 (39.7) 145 (64.7) 79 (35.3)
รวมทั้งหมด
298
150
362
86
(66.5)
(33.5)
(80.8)
(19.2)
ตารางที่ 13 : พฤติ กรรมการปองกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอน ระยะ
ระหวาง และระยะ หลัง การใชสารเคมีฯ ของกลุมตัวอยาง รูปแบบปลูกเองขายเอง
(n = 32) แสดงจํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
ระยะกอนการใชสารเคมีฯ
ระยะระหวางการใชสารเคมีฯ
ระยะหลังการใชสารเคมีฯ
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
761 (82.0) 167(18.0) 741 (79.8) 187(20.2)
582 (65.0) 314 (35.0) 634 (70.8) 262 (29.2)
298(66.5) 150(33.5) 362(80.0) 86(19.2)
1,641
631
1,737
535
(72.2)
(27.8)
(76.5)
(23.5)
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4.3 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยาง
รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง 27 คน
4.3.1 ระยะกอนการใช (ตารางที่ 14)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอย างสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ดังนี้ ในขณะผสมสารเคมีกําจั ดศัตรูพืช มีการสวมกางเกงขายาว สวมถุงมือยาว สวมเสื้อแขนยาว
สวมรองเทาบูท สวมหมวกหรือมีผาโพกศีรษะ และใชหนากากปดปากและจมูกตามลําดับ สวน
พฤติกรรมที่สวนใหญปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 คือการสวมแวนตา ทั้งนี้ในภาพรวมพบวา
สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง โดยขณะที่มีการผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมตัวอยางที่ไมรับประทานขนมหรือของขบเคี้ยว ไมรับประทานอาหาร
ไมดื่มน้ํา ไมสูบบุหรี่ มีจํานวนเทากัน (รอยละ 100 และ 96.2) รองลงมาคือ มีการทําความสะอาด
บริเวณที่ผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันทีเมื่อผสมเสร็จ (รอยละ 62.9 และ 96.2) ทั้งนี้ในภาพรวม
พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
(3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 ดังนี้คือ ไมใชปากเปดขวดยา/ซองบรรจุสารเคมีฯ เมื่อรางกายถูกสารเคมีฯ มีการลาง
ดวยน้ําสะอาด มีการตรวจสอบอุปกรณเครื่ องมือกอนการฉีดพน ไมใชมือเปลาคนสารเคมีฯยืนอยู
เหนือลมขณะที่มีการผสมสารเคมีฯ ไมผสมสารเคมีฯ ในหองที่ปดสนิท และผสมสารเคมีฯ ในที่
โลงแจง ตามลําดับ พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต มีการปฏิบัติมากกวารอยละ 80.0
แตขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมีการปฏิบัตินอยกวา รอยละ 80.0คือการผสมสารเคมีฯ ตามสัดสวน
ที่กําหนด (รอยละ 96.2 และ 77.7 ตามลําดับ) การใชเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีฯ กอนการ
ใช (รอยละ 92.5และ 70.4ตามลําดับ) และผสมสารเคมีฯ ในถังกอนเทใสเครื่องพนผานตะแกรง
(รอยละ 81.4 และ 77.8 ตามลําดับ) สวนพฤติกรรมการปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
โดยตรงอื่นๆ กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 ทั้งนี้ในภาพรวมพบวา
สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
(4) พฤติก รรมอื่ นๆที่เกี่ย วของในการป องกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกําจัด
ศั ต รู พื ช ก อ นการใช ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ แ ละการสั ง เกตพบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี
พฤติ กรรมที่ ถูก ตอง โดยมีก ารศึ กษาชนิดของสารเคมีฯ ใหเหมาะสมกับ ชนิดของแมลงศัตรูพืช
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(รอยละ 92.5 และ 96.2) อานคําแนะนําจนเขาใจกอนการใชสารเคมีฯ (รอยละ 88.8 และ 100)
เลือกใชสารเคมีฯ ตามคําแนะนําของเจาหนาที่ (รอยละ 88.8 เทากัน) และมีการสํารวจชนิดและ
จํ า นวนของแมลงที่ ระบาด (ร อยละ 81.4 เทากัน) ตามลําดับ โดยในภาพรวมพบวาสวนใหญ มี
พฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยางที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง ทั้งหมด 27 คน ในระยะกอนการใช
ในภาพรวมพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการ
สัม ภาษณ พบวา กลุม ตั วอย า งมี พ ฤติก รรมที่ถูก ตองรอยละ 85.8 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต
พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 90.9) และ ทุกกลุมพฤติกรรม กลุมตัวอยาง
ปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ตารางที่ 14 : พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศั ตรูพืช ระยะกอนการใช
ของกลุมตัวอยางรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง (n = 27) แสดงจํานวนคน
และรอยละ
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การใชอุปกรณปองกันรางกาย
สวมกางเกงขายาว
สวมถุงมือยาว
สวมเสื้อแขนยาว
สวมรองเทาบูท
สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
ใชหนากากปดปากและจมูก
สวมแวนตา
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
27 (100)
0
27 (100)
27 (100)
0
25 (92.5)
26 (96.2) 1 (3.8)
27 (100)
26 (96.2) 1 (3.8)
27 (100)
24 (88.8) 3 (11.2) 25 (92.5)
24 (88.8) 3 (11.2) 25 (92.5)
9 (33.3) 18 (66.7) 21 (77.5)
163 (86.2) 26 (13.8) 177 (93.7)

0
2 (7.5)
0
0
2 (7.5)
2 (7.5)
6 (22.3)
12 (6.3)
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ตารางที่ 14 (ตอ)
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สุขวิทยาสวนบุคคล
ไมรับประทานขนม ของขบเคี้ยว
ไมรับประทานอาหาร
ไมดื่มน้ํา
ไมสูบบุหรี่
ทําความสะอาดบริเวณที่ผสมสารเคมีฯ
ทันทีเมื่อผสมเสร็จ
รวม
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
ไมใชปากเปดขวดยา/ซองยาบรรจุสารเคมีฯ
เมื่อรางกายถูกสารเคมีฯ มีการลางดวยน้ํา
สะอาด
ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือกอนการฉีด
พน
ไมใชมือเปลาในการคนสารเคมีฯ
ยืนอยูเหนือลม
ไมผสมสารเคมีฯ ในหองที่ปดสนิท
ผสมสารเคมีฯ ในที่โลงแจง
ผสมสารเคมีฯ ตามสัดสวนที่กําหนด
ใชเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีฯ
กอนการผสม
ผสมสารเคมีฯ ในถังกอนเทใสเครื่องพน
ผานตะแกรง

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
27 (100)
27 (100)
27 (100)
27 (100)
17 (62.9)

0
0
0
0
10 (37.1)

26 (96.2)
26 (96.2)
26 (96.2)
26 (96.2)
26 (96.2)

1 (3.8)
1 (3.8)
1 (3.8)
1 (3.8)
1 (3.8)

125 (92.6)

10 (7.4)

130 (96.2)

5 (3.8)

27 (100)
26 (96.2)

0
1 (3.8)

26 (96.2)
26 (96.2)

1 (3.8)
1 (3.8)

26 (96.2)

1 (3.8)

27 (100)

0

25 (92.5)
25 (92.5)
23 (85.1)
22 (81.4)
21 (77.7)
20 (74.0)

2 (7.5)
2 (7.5)
4 (14.9)
5 (18.6)
6 (22.3)
7 (26.4)

24 (88.8)
27 (100)
23 (85.1)
24 (88.8)
26 (96.2)
25 (92.5)

3 (11.2)
0
4 (14.9)
3 (11.2)
1 (3.8)
2 (7.5)

21 (77.8)

6 (22.2)

22 (81.4)

5 (18.6)

85
ตารางที่ 14 (ตอ)
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เมื่อสารเคมีฯ หกรดเสื้อผา รีบเปลี่ยนชุด
ใหมทันที
ไมผสมสารเคมีฯ หลายๆ ชนิดในถัง
เดียวกัน
ผสมสารเคมีฯ ในหองที่เปดระบายอากาศ
รวม
พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ศึกษาชนิดของสารเคมีฯใหเหมาะสมกับ
ชนิดของแมลงศัตรูพืช
อานคําแนะนําจนเขาใจกอนใชสารเคมีฯ
เลือกใชสารเคมีฯ ตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่
สํารวจชนิดและจํานวนของแมลงที่ระบาด
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
18 (66.6) 9 (33.4) 21 (77.7) 6 (22.3)
18 (66.6)

9 (33.4)

17 (62.9)

10 (37.1)

17 (63.0) 10 (37.0) 18 (66.6) 9 (33.4)
289 (82.3) 62 (17.7) 306 (87.1) 45 (12.9)

25 (92.5)

2 (7.5)

26 (96.2)

1 (3.8)

24 (88.8)
24 (88.8)

3 (11.2)
3 (11.2)

27 (100)
24 (88.8)

0
3 (11.2)

22 (81.4)
95 (87.7)

5 (18.6)
13 (12.3)

22 (81.4)
99 (91.7)

5 (18.6)
9 (8.3)

672
(85.8)

111
(14.2)

712
(90.9)

71
(9.1)

4.3.2 ระยะระหวางการใช (ตารางที่ 15)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสั งเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองโดย ระหวางพน
สารเคมีฯมีการ สวมรองเทาบูท (รอยละ 100 เทากัน) สวมเสื้อแขนยาว (รอยละ 100 เทากัน) สวมถุง
มือยาว (รอยละ 96.2 และ 100) สวมกางเกงขายาว (รอยละ 92.5 และ 100) สวมหมวกหรือมีผาโพก
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ศีรษะ (รอยละ 88.8 และ 100) สวมอุปกรณครอบปากหรือจมูก (รอยละ 88.8 และ 85.1) ตามลําดับ
และพฤติกรรมที่กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติไมถูกตองมากกวาถูกตอง คือการสวมแวนตา ทั้งนี้ใน
ภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวา รอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวา รอยละ 80.0 คือ
ขณะที่มีการพนสารเคมีฯ กลุมตัวอยางไมหยุดพักสูบบุหรี่ และมีการเปลี่ยนเสื้อผาที่สวมใสขณะพน
สารเคมีฯทุกครั้ง เวลาพักรับประทานอาหาร ตามลําดับ พฤติกรรมที่ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ปฏิบัติถูกตอง มากกวา รอยละ 80.0 แตที่ไดจากการสังเกตนอยกวารอยละ 80.0 คือไมหยุดพักดื่มน้ํา
(รอยละ 81.4 และ 74.0 ตามลําดับ) พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติถูกตอง นอยกวารอยละ 80
คือไมหยุดพักรับประทานอาหาร ทั้งนี้ในภาพรวมพบวา ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสวนใหญมี
พฤติกรรมที่ถูกตองมากกวารอยละ 80.0 (รอยละ 82.4) มากกวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต ที่ สวน
ใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 (รอยละ 79.6)
(3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 ดังนี้คือ ในระหวางพนสารเคมี ฯ ยืนอยูเหนือลม พนสารเคมีฯในขณะที่ลมสงบ หยุด
พนเพื่อตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีฯทันที เมื่อสารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ ไมใชปากเปาหรือดูด
หัวฉีดพนเมื่อมีสิ่งอุดตัน มีการทําความสะอาดรางกายทันทีเมื่อสารเคมีฯปนเปอนรางกาย ไมใชมือ
ขยี้ตาระหวางพน และบริเวณที่ พนไมมีเด็ก และสัตวเลี้ยงอยูใกล พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณ ปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80 แตขอมูลที่ไดจากการสังเกต ปฏิบัติถูกตองนอยกวา
รอยละ 80 คือ หยุดพนสารเคมีฯ ทันทีขณะที่ลมแรง (รอยละ 92.5 และ 77.7 ตามลําดับ) พฤติกรรม
ที่พบวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต ปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80 แตขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80 คือ ใชมือเกาผิวหนัง ขณะพนสารเคมีฯ (รอยละ 81.4 และ 62.9
ตามลําดับ) และพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวงเชา ตั้งแตเวลา 6.00 - 10.00 น. (รอยละ 85.1 และ
55.5 ตามลําดับ) สวนพฤติกรรมการไมพนสารเคมีขณะที่ลมแปรปรวน เปลี่ยนทิศทางกลุมตัวอยาง
สวนใหญ มี พ ฤติ ก รรมถู ก ต อง นอยกวารอยละ 80.0 ทั้งนี้ใ นภาพรวมพบวา ขอมูล ที่ไ ดจากการ
สัมภาษณ สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80 (78.3) นอยกกวาขอมูลที่ไดจากการ
สังเกต ที่มีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอยละ 80 (รอยละ 87.7)
(4) พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรู พื ช ระหว า งการใช ข อมู ล จากการสัม ภาษณและการสังเกตพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมี
พฤติกรรมที่ถูกตองโดยมีการหยุดพนสารเคมีฯทันที เมื่อมีอาการผิดปกติขณะพน (รอยละ 74.1 และ
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100) เวลาหยุดพัก ไมไดอยูในบริเวณเดียวกันกับที่พนสารเคมีฯ (รอยละ 74.1 และ 85.1) มีการ
เตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลไวในสถานที่พนสารเคมีฯ (รอยละ 55.5 เทากัน) และไมปฏิบัติงาน
ในขณะพนสารเคมีฯเพียงลําพังคนเดียว (รอยละ 11.1 และ 14.8) ตามลําดับ และมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติที่ไมถูกตองมากกวาถูกตอง คือการไมปฏิบัติงานในขณะพนสารเคมีฯ เพียงลําพังคนเดียวใน
ภาพรวม พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง ทั้งหมด 27 คน ในระยะระหวางการ
ใช ในภาพรวมพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการ
สัม ภาษณ พบวา กลุม ตั วอย า งมี พ ฤติ ก รรมที่ถูก ตองรอยละ 77.0 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต
พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 82.7) ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติ
ได ถู ก ต อ งมากกว า ร อ ยละ 80.0 คื อ พฤติก รรมการปอ งกัน อันตรายโดยการใชอุ ป กรณปอ งกั น
รางกาย พฤติกรรมปองกันอันตรายโดยใชใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคลที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ
และพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง ที่ไดขอมูลจากการ
สังเกต สวนพฤติกรรมปองกันอันตรายโดยใชใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคลที่ไดขอมูลจากการสังเกต
พฤติก รรมการปองกัน อั นตรายจากการสัมผัส สารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยตรง ที่ไดขอมูลจากการ
สัมภาษณ และพฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระหวางการใช ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองนอยกวา
รอยละ 80.0
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ตารางที่ 15 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะระหวางการใช
สารเคมีฯ ของกลุมตัวอยาง รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง (n = 27) แสดง
จํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

การใชอุปกรณปองกันรางกาย
สวมรองเทาบูท
27 (100)
0
27 (100)
0
สวมเสื้อแขนยาว
27 (100)
0
27 (100)
0
สวมถุงมือยาว
26 (96.2) 1 (3.8)
27 (100)
0
สวมกางเกงขายาว
25 (92.5) 2 (7.5)
27 (100)
0
สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
24 (88.8) 3 (11.2) 27 (100)
0
สวมอุปกรณครอบปาก/จมูก
24 (88.8) 3 (11.2) 23 (85.1) 4 (14.9)
สวมแวนตา/ที่ครอบตา
7 (24.9) 20 (75.1) 4 (14.9) 23 (85.1)
รวม
160 (84.7) 29 (15.3) 162 (85.7) 27 (14.3)
สุขวิทยาสวนบุคคล
ไมหยุดพักสูบบุหรี่
23 (85.1) 4 (14.9) 22 (81.4) 5 (18.6)
เวลาพักรับประทานอาหารจะเปลี่ยนเสื้อผา 23 (85.1) 4 (14.9) 24 (88.8) 3 (11.2)
ที่สวมใสขณะพนสารเคมีฯ กอนทุกครั้ง
ไมหยุดพักดื่มน้ํา
22 (81.4) 5 (18.6) 20 (74.0) 7 (26.0)
ไมหยุดพักรับประทานอาหาร
21 (77.7) 6 (22,3) 20 (74.0) 7 (26.0)
รวม
89 (82.4) 19 (17.6( 86 (79.6) 22 (20.4)
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
ยืนอยูเหนือลมขณะฉีดพนสารเคมีฯ
พนสารเคมีฯ ในขณะที่ลมสงบ
หยุดพนสารเคมีฯ ทันทีขณะที่ลมแรง
หยุดพนเพื่อตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีฯ
ทันทีเมื่อสารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ

27 (100)
26 (96.2)
25 (92.5)
25 (92.5)

0
1 (3.8)
2 (7.5)
2 (7.5)

23 (85.1)
23 (85.1)
21 (77.7)
27 (100)

4 (14.9)
4 (14.9)
6 (32.3)
0
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ตารางที่ 15 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
25 (92.5) 2 (7.5)
27 (100)
0

ไมใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพน เมื่อมีสิ่งอุด
ตัน
ทําความสะอาดรางกายทันทีเมื่อสารเคมี ฯ 24 (88.8)
ปนเปอนรางกายขณะพน
ไมใชมือขยี้ตาขณะพนสารเคมีฯ
23 (85.1)
บริเวณที่พนฯไมมีสัตวเลี้ยงอยูใกลๆ
22 (81.4)
บริเวณที่พนสารเคมีฯไมมีเด็กอยูใกลๆ
22 (81.4)
ไมใชมือเกาผิวหนังขณะพนสารเคมีฯ
17 (62.9)
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวงเวลาบาย
16 (59.2)
หลังเวลา16.00 น.
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวงเชาตั้งแตเวลา 15 (55.5)
6.00 - 10.00 น.
ไมพนสารเคมีฯ ขณะที่ลมแปรปรวน
8 (29.6)
เปลี่ยนทิศทาง
รวม
275 (78.3)

3 (11.2)

27 (100)

0

4 (14.9)
5 (18.6)
5 (18.6)
10 (37.1)
11 (40.8)

26 (96.2)
26 (96.2)
27 (100)
22 (81.4)
19 (70.3)

1 (3.8)
1 (3.8)
0
5 (18.6)
8 (29.7)

12 (44.5)

23 (85.1)

4 (14.9)

19 (70.4)

17 (62.9)

10 (37.1)

76 (21.7) 308 (87.7) 43 (12.3)
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ตารางที่ 15 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หยุดพนสารเคมีฯ ทันที เมื่อมีอาการ
ผิดปกติขณะพน
เวลาหยุดพัก ไมไดอยูบริเวณเดียวกันกับที่
พนสารเคมีฯ
เตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลไวในสถานที่
พนสารเคมีฯ
ไมปฏิบัติงานในขณะพนสารเคมีฯ เพียง
ลําพังคนเดียว
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
20 (74.1)

7 (25.9)

27 (100)

0

20 (74.1)

7 (25.9)

23 (85.1)

4 (14.9)

15 (55.5)

12 (44.5)

15 (55.5)

12 (44.5)

3 (11.1)

24 (88.9)

4 (14.8)

23 (85.1)

58 (53.7)
582
(77.0)

50 (46.3)
174
(23.0)

69 (63.9)
625
(82.7)

39 (36.1)
131
(17.3)

4.3.3 ระยะหลังการใช (ตารางที่ 16)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองโดยหลังการพนสารเคมีฯ
เสร็จ มีการอาบน้ําทันที (รอยละ 100 เทากัน) ซักเสื้อผาที่ใชสวมใสทันที (รอยละ 96.3 และ 100)
สระผมทั นที (ร อ ยละ 92.5 และ 100) และเปลี่ย นเสื้อ ผ าชุ ดใหม ทัน ที (รอ ยละ 92.5 และ 96.3)
ตามลําดับ ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูก ตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไม
ถูกตอง
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง โดยมีการ
เก็บสารเคมีฯ และอุปกรณไวในที่ปลอดภัยหางไกลจากเด็กและสัตว เลี้ยง (รอยละ 100 เทากัน) ไม
เขาไปตรวจดูแมลงศัตรูพืชทันทีหลังใชสารเคมีฯ (รอยละ 81.5 และ 85.1) และพนสารเคมีกําจัด
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ศัตรูพืชที่ผสมแลวจนหมด (รอยละ 74.1 และ 100) ตามลําดับ ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมี
พฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
(3) พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชหลังการใช ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม
ที่ถูกตองโดยไมเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่มีความดันภายในขวด (รอยละ 92.5 และ 88.8) ไมลาง
ภาชนะหรืออุปกรณพนสารเคมีฯ ลงในแมน้ําลําคลองหรือบอน้ํา (รอยละ 88.8 และ 96.2)ไมเผา
ภาชนะบรรจุส ารเคมีฯ ที่ทํ า จากพลาสติก (รอยละ 74.0 และ 88.8) ลางภาชนะหรืออุป กรณพน
สารเคมีฯ ใหสะอาดกอนเก็บ (รอยละ 66.6 และ 100) และทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่ใชหมดแลวลง
ในหลุม แลวกลบดินมิดชิด (รอยละ 55.5 และ 51.8) ตามลําดับ พฤติกรรมที่ปฏิบัติถูกตองนอยที่สุด
คือ การทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลว ซึ่งมีการปฏิบัติที่ไมถูกตองมากกวาถูกตอง
ดวย โดยในภาพรวมพบว า ส วนใหญมีพ ฤติก รรมที่ถูก ตอง (นอยกวา รอยละ 80.0) มากกวาไม
ถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง ทั้งหมด 27คน ในระยะหลังการใช
ภาพรวมพบว า ข อมู ล จากการสั ม ภาษณ และการสัง เกตมีค วามแตกตา งกัน โดยข อมูล จากการ
สัม ภาษณ พบวา กลุม ตั วอย า งมี พ ฤติก รรมที่ถูก ตองรอยละ 76.5 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต
พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 83.6) ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติ
ไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0 คือพฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล
และพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง สวนพฤติกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในระยะหลังการใช ปฏิบัติ
ไดถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
4.3.4 ภาพรวมระยะกอนการใช ระหวางการใช และหลังการใช (ตารางที่ 17)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง ทั้งหมด 27 คน ในภาพรวม ทั้งระยะ
กอนการใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใชพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต
มีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองรอยละ
80.5 ในขณะที่ขอมูลจากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 86.2)
ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0 คือพฤติกรรมระยะกอนการใช
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ทั้งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสังเกต พฤติกรรมระยะระหวางการใชและพฤติกรรมระยะ
หลังการใช ที่ไดขอมูลจากการสังเกต สวนพฤติกรรมระยะระหวางการใช และหลังการใช ที่ได
ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
ตารางที่ 16 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะหลังการใช
สารเคมีฯ ของ กลุมตัวอยาง รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง (n = 27) แสดง
จํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

สุขวิทยาสวนบุคคล
อาบน้ําทันที หลังการพนสารเคมีฯ
27 (100)
0
27 (100)
ซักเสื้อผาที่ใชสวมใส หลังการพนสารเคมีฯ 26 (96.3) 1 (3.7)
27 (100)
ทันที
สระผมทันทีหลังการพนสารเคมีฯ
25 (92.5) 2 (7.5)
27 (100)
เปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทันที หลังพนสารเคมีฯ 25 (92.5) 2 (7.5) 26 (96.3)
รวม
103 (95.4) 5 (4.6) 107 (99.1)
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
เก็บสารเคมีฯ และอุปกรณในที่ปลอดภัย
27 (100)
0
27 (100)
หางไกลจากเด็ก และสัตวเลี้ยง
ไมเขาไปตรวจดูแมลงศัตรูพืชทันทีหลังใช 22 (81.5) 5 (18.5) 23 (85.1)
สารเคมีฯ
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจน
20 (74.1) 7 (25.9) 27 (100)
หมด
รวม
69 (85.2) 12 (14.8) 77 (95.1)

0
0
0
1 (3.7)
1 (0.9)
0
4 (14.9)
0
4 (4.9)
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ตารางที่ 16 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ไมเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่มีความดัน 25 (92.5)
ภายในขวด
ไมลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีฯ ลงใน 24 (88.8)
แมน้ําลําคลอง บอน้ํา
ไมเผาภาชะบรรจุสารเคมีฯ ที่ทําจาก
20 (74.0)
พลาสติก
ลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีฯ ให
18 (66.6)
สะอาดกอนเก็บ
ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ใชหมดแลวลง 15 (55.5)
ในหลุม แลวกลบดินมิดชิด
ทิ้งสารเคมีฯ ที่เหลือลงในหลุมที่ขุดเตรียม 14 (51.8)
ไว ลึกไมต่ํากวา 50 ซ.ม. และมีปูนขาวรอง
กนหลุม
ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ใช
11 (40.7)
หมดแลว
รวม
127 (67.2)
รวมทั้งหมด

289
(76.5)

2 (7.5)

24 (88.8)

3 (11.2)

3 (11.2)

26 (96.2)

1 (3.8)

7 (26.0)

24 (88.8)

3 (11.2)

9 (33.4)

27 (100)

0

12 (44.5)

14 (51.8)

13 (48.2)

13 (48.1)

10 (37.0)

17 (63.0)

16 (59.3)

7 (25.9)

20 (74.1)

62 (32.8) 132 (69.8) 57 (30.2)
89
(23.5)

316
(83.6)

62
(16.4)
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ตาราง ที่ 17 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอน ระยะ
ระหวาง และระยะหลังการใชสารเคมีฯ รูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการหลวง
(n = 27) แสดงจํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
ระยะกอนการใชสารเคมีฯ
ระยะระหวางการใชสารเคมีฯ
ระยะหลังการใชสารเคมีฯ
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
672 (85.8) 111 (14.2) 712 (90.9) 71 (9.1)
582 (77.0) 174 (23.0) 625 (82.7) 131 (17.3)
289 (76.5) 89 (23.5) 316 (83.6) 62 (16.4)
1,543
374
1,653
264
(80.5)
(19.5)
(86.2)
(13.8)

4.4 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยาง
รูปแบบพันธะสัญญา 23 คน
4.4.1 ระยะกอนการใช (ตารางที่ 18)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติ กรรมถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ดังนี้ ในขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีการ สวมรองเทาบูท สวมเสื้อแขนยาว สวมกางเกงขายาว
และสวมหมวกหรือมีผาโพกศีรษะ ตามลําดับ พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต ปฏิบัติ
ถูกตองมากกวารอยละ 80 แตขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80 คือการ
สวมถุงมือยาว (รอยละ 82.6 และ 78.2 ตามลําดับ) สวนพฤติกรรมที่สวนใหญปฏิบัติถูกตองนอยกวา
รอยละ 80.0 คือ ใชหนากากปดปากและจมูก และสวมแวนตา ตามลําดับ ทั้งนี้ในภาพรวมพบวา
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองมากกวา รอยละ 80 (รอยละ 83.2) มากกวา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ที่สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80 (รอยละ 78.3)
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต พบวากลุ มตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง โดยขณะที่มีการผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมตัวอยางที่ไมรับประทานขนมหรือของขบเคี้ยว (รอยละ 95.6 และ 86.9)
ไมรับประทานอาหาร (รอยละ 86.9 และ 100) ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 86.9 และ 95.6) ไมดื่มน้ํา
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(รอยละ 86.9 และ 91.3) และทําความสะอาดบริเวณที่ผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันทีเมื่อผสมเสร็จ
(รอยละ 60.8 และ 39.2) ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ
80.0) มากกวาไมถูกตอง
(3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอย
ละ 80.0 ดังนี้คือ ไมใชปากเปดขวดยา/ซองบรรจุสารเคมีฯ ไมผสมสารเคมีฯ ในหองที่ปดสนิทมีการ
ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือกอนการฉีดพน เมื่อรางกายถูกสารเคมีฯ มีการลางดวยน้ําสะอาด ผสม
สารเคมี ฯ ในที่ โ ล ง แจ ง ไม ใ ช มื อ เปล าคนสารเคมี ฯ และผสมสารเคมี ฯ ตามสัด ส ว นที่ กํ า หนด
พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจากการสังเกตมีการปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80 แตขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณมีการปฏิบัตินอยกวารอยละ 80 คืออยูเหนือลมขณะพนสารเคมีฯ (รอยละ 82.6
และ 69.5 ตามลําดับ) มีการใชเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีฯ กอนการผสม (รอยละ 91.3
และ 69.5 ตามลําดับ) ผสมสารเคมีฯในถัง กอนเทใสเครื่องพนผานตะแกรง (รอยละ 82.6 และ 69.5
ตามลําดับ) และเมื่อสารเคมีหกรดเสื้อผา รีบเปลี่ยนชุดใหมทันที (รอยละ 91.3 และ 43.4 ตามลําดับ)
และมี พ ฤติ ก รรมที่ก ลุ ม ตั วอย า งมี ก ารปฏิบัติไมถูก ตอง มากกวาถูก ตอง คือการไมผสมสารเคมี
หลายๆชนิดในถังเดียวกัน และการผสมสารเคมีในหองที่เปดระบายอากาศ ทั้งนี้ในภาพรวมพบวา
สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80) มากกวาไมถูกตอง
(4) พฤติก รรมอื่ นๆที่เกี่ย วของในการปองกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในระยะกอนการใช ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
พฤติ กรรมที่ ถูก ตอง โดยมีก ารศึ กษาชนิดของสารเคมีฯ ใหเหมาะสมกับ ชนิดของแมลงศัตรูพืช
(รอยละ 91.3 และ 100) อานคําแนะนําจนเขาใจกอนการใชสารเคมีฯ (รอยละ 82.6 และ 95.6)
เลือกใชสารเคมีฯ ตามคําแนะนําของเจาหนาที่ (รอยละ 78.2 และ60.8) และมีการสํารวจชนิดและ
จํานวนของแมลงที่ระบาด (รอยละ 73.9 และ 95.6) ตามลําดับ โดยในภาพรวม พบวาสวนใหญมี
พฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0)มากกวาไมถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยาง
ที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบพันธะสัญญา ทั้งหมด 23 คน ในระยะกอนการใช ในภาพรวมพบวา
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยข อมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุม
ตัวอยา งมีพ ฤติก รรมที่ ถู กต องร อยละ 75.3 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 83.4) ทั้งนี้ กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0
คือพฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิ ทยาสวนบุคคล และ พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
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ในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กอนการใช สวนพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองนอยกวารอยละ
80.0 สําหรับพฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกายนั้น ขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 แตขอมูลที่ไดจากการสังเกต
ที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ตารางที่ 18 : พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช
ของ กลุมตัวอยางรูปแบบพันธะสัญญา (n = 23) แสดงจํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง

การใชอุปกรณปองกันรางกาย
สวมรองเทาบูท
สวมเสื้อแขนยาว
สวมกางเกงขายาว
สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
สวมถุงมือยาว
ใชหนากากปดปากและจมูก
สวมแวนตา
รวม

23 (100)
0
23 (100)
0
22 (95.6) 1 (4.4)
23 (100)
0
22 (95.6) 1 (4.4)
23 (100)
0
19 (82.6) 4 (17.4) 22 (95.6) 1 (4.4)
18 (78.2) 5 (21.8) 19 (82.6) 4 (17.4)
16 (69.5) 7 (30.5) 15 (65.2) 8 (34.8)
6 (26.0) 17 (74.0) 9 (39.1) 14 (60.9)
126 (78.3) 35 (21.7) 134 (83.2) 27 (16.8)

สุขวิทยาสวนบุคคล
ไมรับประทานขนม ของขบเคี้ยว
ไมรับประทานอาหาร
ไมสูบบุหรี่
ไมดื่มน้ํา

22 (95.6)
20 (86.9)
20 (86.9)
20 (86.9)

1 (4.4)
3 (13.1)
3 (13.1)
3 (13.1)

20 (86.9)
23 (100)
22 (95.6)
21 (91.3)

3 (13.1)
0
1 (4.4)
2 (8.1)
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ตารางที่ 18 (ตอ)
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
14 (60.8) 9 (39.2) 17 (73.9) 6 (26.1)

ทําความสะอาดบริเวณที่ผสมสารเคมีฯ
ทันทีเมื่อผสมเสร็จ
รวม
96 (83.5)
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
ไมใชปากเปดขวดยา/ซองยาบรรจุสารเคมีฯ 21 (91.3)
ไมผสมสารเคมีฯ ในหองที่ปดสนิท
21 (91.3)
ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือกอนการฉีดพน 21 (91.3)
เมื่อรางกายถูกสารเคมีฯ มีการลางดวยน้ํา
21 (91.3)
สะอาด
ผสมสารเคมีฯ ในที่โลงแจง
21 (91.4)
ไมใชมือเปลาในการคนสารเคมีฯ
19 (82.7)
ผสมสารเคมีฯ ตามสัดสวนที่กําหนด
19 (82.6)
ยืนอยูเหนือลม
16 (69.5)
ใชเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีฯ
16 (69.5)
กอนการผสม
ผสมสารเคมีฯ ในถังกอนเทใสเครื่องพน
16 (69.5)
ผานตะแกรง
เมื่อสารเคมีฯ หกรดเสื้อผา รีบเปลี่ยนชุด
10 (43.4)
ใหมทันที
ไมผสมสารเคมีฯ หลายๆ ชนิดในถัง
2 (8.6)
เดียวกัน
ผสมสารเคมีฯ ในหองที่เปดระบายอากาศ
2 (8.7)
รวม
205 (68.6)

19 (16.5) 103 (89.6) 12 (10.4)
2 (8.7)
2 (8.7)
2 (8.7)
2 (8.7)

23 (100)
22 (95.6)
22 (95.6)
19 (82.6)

0
1 (4.4)
1 (4.4)
4 (17.4)

2 (8.7)
4 (17.3)
4 (17.4)
7 (30.5)
7 (30.5)

19 (82.6)
22 (95.6)
20 (86.9)
19 (82.6)
21 (91.3)

4 (17.4)
1 (4.4)
3 (13.1)
4 (17.4)
2 (8.7)

7 (30.5)

19 (82.6)

4 (17.4)

13 (56.6)

21 (91.3)

2 (8.7)

21 (91.4)

4 (17.3)

19 (82.7)

21 (91.4) 7 (30.4) 16 (69.6)
94 (31.4) 238 (79.6) 61 (20.4)
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ตารางที่ 18 (ตอ)
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ศึกษาชนิดของสารเคมีฯใหเหมาะสมกับ
ชนิดของแมลงศัตรูพืช
อานคําแนะนําจนเขาใจกอนใชสารเคมีฯ
เลือกใชสารเคมีฯ ตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่
สํารวจชนิดและจํานวนของแมลงที่ระบาด
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
21 (91.3)

2 (8.7)

23 (100)

0

19 (82.6)
18 (78.2)

4 (17.4)
5 (21.8)

22 (95.6)
14 (60.8)

1 (4.4)
9 (39.2)

17 (73.9)
75 (81.5)

6 (26.1)
17 (18.5)

22 (95.6)
81 (88.0)

1 (4.4)
11 (12.0)

502
(75.3)

165
(24.7)

556
(83.4)

111
(16.6)

4.4.2 ระยะระหวางการใช (ตารางที่ 19)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ดังนี้คือ ระหวางพนสารเคมีฯมีการ สวมรองเทาบูท สวมเสื้อแขนยาว สวมกางเกงขายาว และสวม
หมวกหรือมีผาโพกศีรษะ ตามลําดับ พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมีการปฏิบัติ
ถูกตองมากกวารอยละ 80 แตขอมูลที่ไดจากการสังเกตมีการปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80 คือ
การสวมถุงมือยาว (รอยละ 95.6 และ 73.9 ตามลําดับ) สวนพฤติกรรมที่สวนใหญปฏิบัติถูกตองนอย
กวารอยละ 80.0 คือ สวมอุปกรณครอบปากหรือจมูก และสวมแวนตา ตามลําดับ ทั้งนี้ในภาพรวม
พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80) มากกวาไมถูกตอง
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สั ม ภาษณ และการสั ง เกต พบว า กลุม ตัวอยางสว นใหญมีพ ฤติก รรมถูก ตอง คือขณะที่มีก ารพ น
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมตัวอยางไมหยุดพักสูบบุหรี่ (รอยละ 82.6 และ 95.6) ไมหยุดพักดื่มน้ํา
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(รอยละ 82.6 และ 91.3) ไมหยุดพักรับประทานอาหาร (รอยละ 82.6 และ 95.6) และ มีการเปลี่ยน
เสื้ อผ า ที่ ส วมใส ข ณะพ นสารเคมี ฯทุก ครั้ง เวลาพัก รับ ประทานอาหาร (รอยละ 73.9 และ 78.2)
ตามลําดับ ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไม
ถูกตอง
(3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอย
ละ 80.0 ดังนี้ คือพนสารเคมีฯในขณะที่ลมสงบ ไมใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพนเมื่อมีสิ่งอุดตัน ใน
ระหวางพนสารเคมีฯ บริเวณที่พนไมมีสัตวเลี้ยงอยูใกล ขณะที่พนยืนอยูเหนือลม บริเวณที่พนไมมี
เด็กอยูใกล ไมใชมือขยี้ยาและเกาผิวหนัง และพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวงเชา ตั้งแตเวลา 06.00
– 10.00 น. พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมีการปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80 แต
ขอมู ลที่ ได จากการสัง เกต มีก ารปฏิบัตินอยกวารอยละ 80 คือทําความสะอาดรางกายทันที เมื่ อ
สารเคมีปนเปอนรางกาย (รอยละ 95.6 และ 69.5 ตามลําดับ) และพฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตมีการปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80 แตขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ มีการปฏิบัตินอย
กวารอยละ 80 คือพนสารเคมีในชวงเวลาบาย หลังเวลา 16.00 น. (รอยละ 82.6 และ 65.2 ตามลําดับ)
สวนพฤติ กรรมการปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรงอื่นๆ กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง(มากกวารอยละ
80) มากกวาไมถูกตอง
(4) พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอั นตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในระหวางการใช พบวามีพฤติกรรม ที่ขอมูลไดจากการสังเกตมีการปฏิบัติถูกตองมากกวา
รอยละ 80 แตขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณปฏิบัติถูกตองนอยกวารอยละ 80 คือเวลาหยุดพักไมได
อยูบริเวณเดียวกันกับที่พนสารเคมี (รอยละ 82.6 และ78.2 ตามลําดับ) และหยุดพนทันทีเมื่อมีอาการ
ผิ ดปกติ ข ณะพ น (ร อยละ 86.9 และ 65.2 ตามลําดั บ ) และมีพ ฤติก รรมที่ มีก ารปฏิบัติไ มถูก ตอ ง
มากกวาถูกตอง คือมีการเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลไวในสถานที่พนสารเคมีฯ และไมปฏิบัติงาน
ในขณะพนสารเคมีฯเพียงลําพังคนเดียว ตามลําดับ โดยในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ไม
ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง ที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบพันธะสัญญา ทั้งหมด 23 คน ในระยะระหวางการใช ในภาพรวมพบวา
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุม
ตัวอยา งมีพ ฤติก รรมที่ ถู กต องร อยละ 78.0 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมี
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พฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 78.1) ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 คือ พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย พฤติกรรมการ
ปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล และ พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง สวนพฤติกรรมอื่ นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชระหวางการใช ปฏิบัติไดถูกตองนอยกวา รอยละ 80.0
ตารางที่ 19 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะระหวางการใช
สารเคมีฯ ของกลุมตัวอยางรูปแบบพันธะสัญญา (n = 23) แสดงจํานวนคน และ
รอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

การใชอุปกรณปองกันรางกาย
สวมรองเทาบูท
23 (100)
0
23 (100)
0
สวมเสื้อแขนยาว
23 (100)
0
23 (100)
0
สวมกางเกงขายาว
23 (100)
0
23 (100)
0
สวมถุงมือยาว
22 (95.6) 1 (4.4) 17 (73.9) 6 (26.1)
สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
22 (95.6) 1 (4.4) 21 (91.3) 2 (8.7)
สวมอุปกรณครอบปาก/จมูก
18 (78.2) 5 (21.8) 14 (60.8) 9 (32.9)
สวมแวนตา/ที่ครอบตา
11 (47.8) 12 (52.2) 10 (43.4) 13 (56.6)
รวม
142 (88.2) 19 (11.8) 131 (81.4) 30 (18.6)
สุขวิทยาสวนบุคคล
ไมหยุดพักสูบบุหรี่
19 (82.6) 4 (17.3) 22 (95.6) 1 (4.4)
ไมหยุดพักดื่มน้ํา
19 (82.6) 4 (17.3) 21 (91.3) 2 (8.7)
ไมหยุดพักรับประทานอาหาร
19 (82.6) 4 (17.3) 22 (95.6) 1 (4.4)
เวลาพักรับประทานอาหารจะเปลี่ยน
17 (73.9) 6 (26.1) 18 (78.2) 5 (21.8)
เสื้อผาที่สวมใสขณะพนสารเคมีฯ กอนทุก
ครั้ง
รวม
74 (80.4) 18 (19.6) 83 (90.2) 9 (9.8)
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ตารางที่ 19 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
ทําความสะอาดรางกายทันทีเมื่อสารเคมี ฯ 22 (95.6) 1 (4.4) 16 (69.5) 7 (30.5)
ปนเปอนรางกายขณะพน
พนสารเคมีฯ ในขณะที่ลมสงบ
22 (95.6) 1 (4.4) 21 (91.3) 2 (8.7)
ไมใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพน เมื่อมีสิ่งอุด 21 (91.3) 2 (8.7) 21 (91.3) 2 (8.7)
ตัน
บริเวณที่พนฯไมมีสัตวเลี้ยงอยูใกลๆ
21 (91.3) 2 (8.7) 22 (95.6) 1 (4.4)
ยืนอยูเหนือลมขณะฉีดพนสารเคมีฯ
21 (91.3) 2 (8.7) 21 (91.3) 2 (8.7)
บริเวณที่พนสารเคมีฯไมมีเด็กอยูใกลๆ
20 (86.9) 3 (13.1) 22 (95.6) 1 (4.4)
ไมใชมือขยี้ตาขณะพนสารเคมีฯ
19 (82.6) 4 (17.3) 19 (82.6) 4 (17.3)
ไมใชมือเกาผิวหนังขณะพนสารเคมีฯ
19 (82.6) 4 (17.3) 19 (82.6) 4 (17.3)
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวงเชาตั้งแตเวลา 19 (82.6) 4 (17.4) 23 (100)
0
6.00 - 10.00 น.
หยุดพนสารเคมีฯ ทันทีขณะที่ลมแรง
15 (65.2) 8 (34.8) 11 (47.8) 12 (52.2)
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวงเวลาบาย
15 (65.2) 8 (34.8) 19 (82.6) 4 (17.4)
หลังเวลา16.00 น.
ไมพนสารเคมีฯ ขณะที่ลมแปรปรวน
15 (65.2) 8 (34.8) 16 (69.5) 7 (30.5)
เปลี่ยนทิศทาง
หยุดพนเพื่อตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีฯ 14 (60.8) 9 (39.2) 14 (60.8) 9 (39.2)
ทันทีเมื่อสารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ
รวม
243 (81.3) 56 (18.7) 244 (81.6) 55 (18.4)
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ตารางที่ 19 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เวลาหยุดพัก ไมไดอยูบริเวณเดียวกันกับที่
พนสารเคมีฯ
หยุดพนสารเคมีฯ ทันที เมื่อมีอาการ
ผิดปกติ ขณะพน
เตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลไวในสถานที่
พนสารเคมีฯ
ไมปฏิบัติงานในขณะพนสารเคมีฯ เพียง
ลําพังคนเดียว
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
18 (78.2)

5 (21.8)

19 (82.6)

4 (17.3)

15 (65.2)

8 (34.8)

20 (86.9)

3 (13.1)

8 (34.8)

15 (65.2)

2 (8.6)

21 (91.4)

2 (8.6)

21 (91.4)

14 (17.3)

19 (82.7)

43 (46.7)

49 (53.3)

45 (48.9)

47 (51.1)

502
(78.0)

142
(22.0)

503
(78.1)

141
(21.9)

4.4.3ระยะหลังการใช (ตารางที่ 20)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองโดยหลังการพนสารเคมีฯ
เสร็จ มีการอาบน้ําทันที ซึ่งเทากันกับ มีการสระผมทันที (รอยละ 100 และ 82.6) เปลี่ยนเสื้อผาชุด
ใหม ทั น ที (ร อ ยละ 100 และ 65.2) และซั ก เสื้ อ ผ า ที่ ใ ช ส วมใส ทั น ที (ร อ ยละ 91.3 และ 73.9)
ตามลํา ดั บ ทั้ ง นี้ใ นภาพรวมพบวา ขอมูล ที่ไ ดจากการสัม ภาษณ สวนใหญมีพ ฤติก รรมที่ถูก ตอง
มากกวารอยละ 80.0 (รอยละ 97.8) มากกวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต ที่ สวนใหญมีพฤติกรรมที่
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 (รอยละ 76.1)
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง โดยมีการ
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจนหมด (รอยละ 95.6 เทากัน) เก็บสารเคมีฯ และอุปกรณไวใน
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ที่ ป ลอดภั ย ห า งไกลจากเด็ ก และสัตวเ ลี้ย ง (รอยละ 91.3 และ 95.6) และไมเขา ไปตรวจดูแมลง
ศัตรูพืชทันทีหลังใชสารเคมีฯ (รอยละ 60.8 และ 52.1) ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรม
ที่ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
(3) พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชหลังการใช ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม
ที่ถูกตองโดยไมมีการเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ทําจากพลาสติก (รอยละ 91.3 และ 78.2) ไมมีการ
เผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่มีความดันภายในขวด (รอยละ 86.9 และ 95.6) มีการลางภาชนะหรือ
อุปกรณพนสารเคมีฯ ใหสะอาดกอนเก็บ (รอยละ 86.9 และ 91.3) ไมลางภาชนะหรืออุปกรณพน
สารเคมี ลงในแมน้ําลําคลอง บอน้ํา (รอยละ 82.6 เทากัน) ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่ใชหมดแลวลง
ในหลุม แลวกลบดินมิดชิด (รอยละ 69.5 และ 47.8) และทิ้งสารเคมีฯทีเหลือลงในหลุมที่ขุดเตรียม
ไว ลึกไมต่ํากวา 50 ซ.ม. และมีปูนขาวรองกนหลุม (รอยละ 52.1 เทากัน) ตามลําดับ พฤติกรรมที่มี
การปฏิ บั ติไ ม ถู กต องมากกว า ถู กตอง คือทุบ ทําลายภาชนะบรรจุส ารเคมีที่ใ ชหมดแลว โดยใน
ภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่
ทํา การเกษตรกรรมรู ป แบบพั นธะสัญญา ทั้งหมด 32คน ในระยะหลัง การใชใ นภาพรวมพบวา
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุม
ตัวอยา งมีพ ฤติก รรมที่ ถู กต องร อยละ 81.1 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมที่ถูกตองต่ํากวา (รอยละ 78.0) ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวา
รอยละ 80.0 คือพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง สวน
พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หลังการใช ปฏิบัติ
ไดถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 สําหรับพฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวน
บุคคล ขอมูลจากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0 แตขอมูล
จากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
4.4.4 ภาพรวมระยะกอนการใช ระหวางการใช และหลังการใช (ตารางที่ 21)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่
ทําการเกษตรกรรมรู ปแบบพันธะสัญญา ทั้งหมด 23คน ในภาพรวม ทั้งระยะกอนการใช ระยะ
ระหวางการใช และระยะหลังการใชพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตาง
กัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองรอยละ 77.5 ในขณะที่
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ขอมูลจากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 79.2) ทั้งนี้ พฤติกรรม
ที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0 คือ พฤติกรรมระยะกอนการใช ที่ไดขอมูลจาก
การสั ง เกต และพฤติ ก รรมระยะหลังการใชที่ไ ดขอมูล จากการสัม ภาษณ สวนพฤติก รรมระยะ
ระหวางการใช ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พฤติกรรมระยะกอนการใช ที่ไดขอมูล
จากการสัมภาษณและพฤติกรรมระยะหลังการใช ที่ไดขอมูลจากการสังเกต กลุมตัวอยางปฏิบัติได
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
ตารางที่ 20 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศั ตรูพืช ระยะหลังการใช
สารเคมีฯ ของกลุมตัวอยางรูปแบบพันธะสัญญา (n = 23) แสดงจํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

สุขวิทยาสวนบุคคล
อาบน้ําทันที หลังการพนสารเคมีฯ
23 (100)
สระผมทันทีหลังการพนสารเคมีฯ
23 (100)
เปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทันทีหลังพนสารเคมีฯ 23 (100)
ซักเสื้อผาที่ใชสวมใส หลังการพนสารเคมีฯ 21 (91.3)
ทันที
รวม
90 (97.8)
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจนหมด
เก็บสารเคมีฯ และอุปกรณในที่ปลอดภัย
หางไกลจากเด็ก และสัตวเลี้ยง
ไมเขาไปตรวจดูแมลงศัตรูพืชทันทีหลังใช
สารเคมีฯ
รวม

0)
0
0
2 (8.7)

19 (82.6)
19 (82.6)
15 (65.2)
17 (73.9)

4 (17.4)
4 (17.4)
8 (34.8)
6 (26.4)

2 (2.2)

70 (76.1)

22 (23.9)

22 (95.6)
21 (91.3)

1 (4.4)
2 (8.7)

22 (95.6)
22 (95.6)

1 (4.4)
1 (4.4)

14 (60.8)

9 (39.2)

12 (52.1)

11 (48.9)

57 (82.6)

12 (17.4)

56 (81.2)

13 (18.8)
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ตารางที่ 20 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ไมเผาภาชะบรรจุสารเคมีฯ ที่ทําจาก
21 (91.3) 2 (8.7) 18 (78.2)
พลาสติก
ไมเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่มีความดัน 20 (86.9) 3 (13.1) 22 (95.6)
ภายในขวด
ลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีฯ ให
20 (86.9) 3 (13.1) 21 (91.3)
สะอาดกอนเก็บ
ไมลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีฯ ลงใน 19 (82.6) 4 (17.4) 19 (82.6)
แมน้ําลําคลอง บอน้ํา
ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ใชหมดแลวลง 16 (69.5) 7 (30.5) 11 (47.8)
ในหลุม แลวกลบดินมิดชิด
ทิ้งสารเคมีฯ ที่เหลือลงในหลุมที่ขุดเตรียม 12 (52.1) 11 (47.8) 12 (52.1)
ไว ลึกไมต่ํากวา 50 ซ.ม. และมีปูนขาวรอง
กนหลุม
ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ใช
6 (26.0) 17 (74.0) 6 (26.0)
หมดแลว
รวม
114 (70.8) 47 (29.2) 109 (67.7)
รวมทั้งหมด
261
61
235
(81.1)
(18.9)
(78.0)

5 (21.8)
1 (4.4)
2 (8.7)
4 (17.4)
12 (52.2)
11 (47.9)

17 (74.0)
52 (32.3)
87
(27.0)
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ตารางที่ 21 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอน ระยะ
ระหวาง และระยะหลังการใชสารเคมีฯ ของกลุมตัวอยางรูปแบบพันธะสัญญา (n =
23) แสดงจํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
ระยะกอนการใชสารเคมีฯ
ระยะระหวางการใชสารเคมีฯ
ระยะหลังการใชสารเคมีฯ
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
502 (75.3) 165(24.7) 556 (83.4) 111(16.6)
502 (78.0) 142 (22.0) 503 (78.1) 141 (21.9)
261(81.1) 61(18.9) 235(78.0) 87(27.0)
1,265
368
1,294
339
(77.5)
(22.5)
(79.2)
(20.8)

4.5 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยาง
รูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) 31 คน
4.5.1 ระยะกอนการใช (ตารางที่ 22)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ดังนี้ ขณะผสมสารเคมีฯ มีการสวมเสื้อแขนยาว สวมรองเทาบูท และสวมกางเกงขายาว ตามลําดับ
พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจากการสังเกตมีการปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80 แตขอมลที่ได
จากการสัมภาษณมีการปฏิบัตินอยกวารอยละ 80 คือ สวมหมวกหรือมีผาโพกศีรษะ (รอยละ 87.0
และ 74.4 ตามลําดับ) และสวมถุงมือยาว (รอยละ 80.6 และ 70.9 ตามลําดับ)สวนพฤติกรรมที่กลุม
ตัวอย า งส วนใหญ ป ฏิ บั ติถู ก ต องนอยกวารอยละ 80.0 คือใชหนากากปดปากและจมูก และมี
พฤติกรรมการปฏิบัติไมถูกตองมากกวาถูกตอง คือสวมแวนตาทั้งนี้ในภาพรวมพบวาขอมูลที่ไดจาก
การสังเกต สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองมากกวา รอยละ 80 (รอยละ82.5) มากกวาขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณ ที่สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80 (รอยละ76.0)
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง โดยขณะที่มีการผสม
สารเคมีฯ กลุมตัวอยางไมรับประทานอาหาร (รอยละ 96.7 เทากัน) ไมดื่มน้ํา จํานวนเทากันกับไม
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สูบบุหรี่ (รอยละ 93.5 และ 96.7) ไมรับประทานขนมหรือของขบเคี้ยว (รอยละ 90.3 และ 93.5)
และมีการทําความสะอาดบริเวณที่ผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันทีเมื่อผสมเสร็จ (รอยละ 45.1 และ
83.8) ทั้ง นี้ใ นภาพรวมพบวา สวนใหญมีพ ฤติกรรมที่ถูก ตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไม
ถูกตอง
(3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอย
ละ 80.0 ดังนี้คือ ไมใชปากเปดขวดยา/ซองบรรจุสารเคมีฯ เมื่อรางกายถูกสารเคมีฯ มีการลางดวยน้ํา
สะอาด ผสมสารเคมีฯ ในที่โลงแจง ไมผสมสารเคมีฯ ในหองที่ปดสนิท มีการตรวจสอบอุปกรณ
เครื่องมือกอนการฉีดพน และยืนอยูเหนือลมขณะผสมสารเคมีฯตามลําดับ พฤติกรรมที่พบวาขอมูล
ที่ไดจากการสังเกตมีการปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ80แตขอมลที่ไดจากการสัมภาษณมีการปฏิบัติ
นอยกวารอยละ 80 คือการใชเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีฯกอนการผสม (รอยละ 87.0 และ
70.9 ตามลําดับ) และผสมสารเคมีฯ ในถังกอนเทใสเครื่องพนผานตะแกรง (รอยละ 87.0 และ 45.1
ตามลําดับ) พฤติกรรมที่พบวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมีการปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80
แตขอมลที่ไดจากการสังเกตมีการปฏิบัตินอยกวารอยละ 80 การไมใชมือเปลาคนสารเคมีฯ (ร อยละ
87.0 และ 74.1 ตามลําดับ) สวนพฤติกรรมที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองนอยกวารอย
ละ 80.0 คื อการเปลี่ ย นชุดใหมทั นทีเมื่อสารเคมีฯหกรด และมีก ารปฏิบัติที่ไ มถูก ตอง มากกวา
ถูกตอง คือไมผสมสารเคมีฯหลายชนิดในถังเดียวกัน และผสมสารเคมีในหองที่เปดระบายอากาศ
ทั้งนี้ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80) มากกวาไมถูกตอง
(4) พฤติก รรมอื่ นๆที่เกี่ย วของในการปองกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกําจัด
ศั ต รู พื ช ก อ นการใช ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ แ ละการสั ง เกตพบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี
พฤติ กรรมที่ ถูก ตอง โดยมีก ารศึ กษาชนิดของสารเคมีฯ ใหเหมาะสมกับ ชนิดของแมลงศัตรูพืช
(รอยละ 87.1 และ 96.7) สํารวจชนิดและจํานวนของแมลงที่ระบาด (รอยละ 83.9 เทากัน) เลือกใช
สารเคมีฯ ตามคําแนะนําของเจาหนาที่ (รอยละ 74.4 และ 90.3) และอานคําแนะนําจนเขาใจกอนการ
ใชสารเคมีฯ (รอยละ 74.1 และ 93.5) ตามลําดับ โดยในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่
ถูกตอง (มากกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยาง
ที่มีรูปแบบการทําการเกษตรแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) ทั้งหมด 31 คน ในระยะกอน
การใช ในภาพรวมพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจาก
การสัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองรอยละ 73.3 ในขณะที่ขอมูลจากการสังเกต
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พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 83.4) ทั้งนี้ กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตอง
มากกว า ร อยละ 80.0 คื อ พฤติ ก รรมการปอ งกัน อัน ตรายโดยใชห ลัก สุ ขวิ ท ยาสว นบุ ค คล และ
พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอนการใช สวน
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรงกลุมตัวอยางปฏิบัติได
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0สําหรับพฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชอุปกรณปองกันรางกาย
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 แตขอมูลที่ได
จากการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ตาราง ที่ 22 : พฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอนการใช
ของ กลุมตัวอยางรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ)(n = 31) แสดงจํานวนคน
และรอยละ
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การใชอุปกรณปองกันรางกาย
สวมเสื้อแขนยาว
สวมรองเทาบูท
สวมกางเกงขายาว
สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
สวมถุงมือยาว
ใชหนากากปดปากและจมูก
สวมแวนตา
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
31 (100)
0
31 (100)
0
30 (96.7) 1 (3.3)
31 (100)
0
29 (93.5) 2 (6.5)
30(96.7)
1 (3.3)
24 (74.4) 7 (25.6) 27 (87.0) 4 (13.0)
22 (70.9) 9 (29.1) 25 (80.6) 6 (19.6)
21 (67.7) 10 (32.3) 23 (74.1) 8 (25.9)
8 (25.8) 23 (74.2) 12 (38.7) 19 (61.3)
165 (76.0) 52 (24.0) 179 (82.5) 38 (17.5)
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ตารางที่ 22 (ตอ)
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สุขวิทยาสวนบุคคล
ไมรับประทานอาหาร
ไมดื่มน้ํา
ไมสูบบุหรี่
ไมรับประทานขนม ของขบเคี้ยว
ทําความสะอาดบริเวณที่ผสมสารเคมีฯ
ทันทีเมื่อ ผสมเสร็จ
รวม
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
ไมใชปากเปดขวดยา/ซองยาบรรจุสารเคมีฯ
เมื่อรางกายถูกสารเคมีฯ มีการลางดวยน้ํา
สะอาด
ผสมสารเคมีฯ ในที่โลงแจง
ไมผสมสารเคมีฯ ในหองที่ปดสนิท
ไมใชมือเปลาในการคนสารเคมีฯ

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
30 (96.7)
29 (93.5)
29 (93.5)
28 (90.3)
14 (45.1)

1 (3.3)
2 (6.5)
2 (6.5)
3 (9.7)
17 (54.9)

30 (96.7)
30 (96.7)
30 (96.7)
29 (93.5)
26 (83.8)

1 (3.3)
1 (3.3)
1 (3.3)
2 (6.5)
5 (16.2)

130 (83.9) 25 (16.1) 145 (93.6)

10 (6.4)

30 (96.7)
29 (93.5)

1 (3.3)
2 (6.5)

30 (96.7)
30 (96.7)

1 (3.3)
1 (3.3)

28 (90.3)
27 (87.0)
27 (87.0)

3 (9.7)
4 (13.0)
4 (13.0)

26 (83.8)
26 (83.8)
23 (74.1)

5 (16.2)
5 (16.2)
8 (25.9)
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ตารางที่ 22 (ตอ)
พฤติกรรมในการปองกันอันตรายฯ
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง
ไมถูกตอง ถูกตอง
ไมถูกตอง
26 (83.8) 5 (16.2) 30 (96.7) 1 (3.3)

ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือกอนการฉีด
พน
ยืนอยูเหนือลม
25 (80.6)
ใชเครื่องมือชั่ง ตวง วัด ปริมาณสารเคมีฯ 22 (70.9)
กอนการผสม
ผสมสารเคมีฯ ตามสัดสวนที่กําหนด
18 (58.0)
ผสมสารเคมีฯ ในถังกอนเทใสเครื่องพน
14 (45.1)
ผานตะแกรง
เมื่อสารเคมีฯ หกรดเสื้อผา รีบเปลี่ยนชุด
14 (45.1)
ใหมทันที
ไมผสมสารเคมีฯ หลายๆ ชนิดในถัง
3 (9.6)
เดียวกัน
ผสมสารเคมีฯ ในหองที่เปดระบายอากาศ
1 (3.3)
รวม
264 (65.5)
พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ศึกษาชนิดของสารเคมีฯใหเหมาะสมกับ
27 (87.1)
ชนิดของแมลงศัตรูพืช
สํารวจชนิดและจํานวนของแมลงที่ระบาด 26 (83.9)
เลือกใชสารเคมีฯ ตามคําแนะนําของ
24 (74.4)
เจาหนาที่
อานคําแนะนําจนเขาใจกอนใชสารเคมีฯ
23 (74.1)
รวม
100 (80.6)
รวมทั้งหมด
659
(73.3)

6 (19.4)
9 (29.1)

26 (83.8)
27 (87.0)

5 (16.2)
4 (13.0)

13 (42.0)
17 (54.9)

27 (87.0)
27 (87.0)

4 (13.0)
4 (13.0)

17 (54.9)

19 (61.2)

12 (38.8)

28 (90.4)

13 (41.9)

18 (58.1)

30 (96.4) 9 (29.0) 22 (71.0)
139 (34.5) 313 (77.7) 90 (22.3)
4 (12.9)

30 (96.7)

1(3.3)

5 (16.1)
7 (25.6)

26 (83.9)
28 (90.3)

5 (16.1)
3 (9.7)

8 (25.9) 29 (93.5)
24 (19.4) 113 (91.1)
240
750
(26.4)
(83.4)

2 (6.5)
11 (8.9)
149
(16.6)
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4.5.2 ระยะระหวางการใช (ตารางที่ 23)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ขอมูลจาก
การสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองมากกวารอยละ 80.0
ดังนี้คือ ระหวางพนสารเคมีฯมีการ สวมหมวกหรือมีผาโพกศีรษะ สวมรองเทาบูท สวมเสื้อแขนยาว
สวมกางเกงขายาว และสวมถุงมือยาว ตามลําดับ สวนพฤติกรรมที่สวนใหญปฏิบัติถูกตองนอยกวา
รอยละ 80.0 คือการสวมอุปกรณครอบปากหรือจมูก และสวมแวนตา ตามลําดับ ทั้งนี้ในภาพรวม
พบวา ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80 (รอยละ
76.0) น อยกวา ข อมู ลที่ ได จากการสังเกต ที่ สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูก ตองมากกวารอยละ 80
(รอยละ 82.9)
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สั ม ภาษณ แ ละการสั ง เกต พบว า กลุม ตัวอยา งส วนใหญ มีพ ฤติ ก รรมถู ก ต องคือ ขณะที่มี ก ารพ น
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมตัวอยางไม หยุดพักดื่มน้ํา (รอยละ 93.5 และ 74.4)ไมหยุดพักสูบบุหรี่
(รอยละ 90.3 และ 83.8) ไมหยุดพักรับประทานอาหาร(รอยละ 90.3 และ 74.1) และ มีการเปลี่ยน
เสื้ อ ผ า ที่ ส วมใส ข ณะพ นสารเคมี ฯทุ ก ครั้ง เวลาพัก รับ ประทานอาหาร(รอ ยละ 54.8 และ 64.5)
ตามลํา ดั บ ทั้ ง นี้ใ นภาพรวม ข อมู ล ที่ไดจากการสัม ภาษณ พ บวาสวนใหญมีพ ฤติก รรมที่ถูก ตอง
มากกวารอยละ 80.0 (รอยละ 82.3) มากกวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต ที่ สวนใหญมีพฤติกรรมที่
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 (รอยละ 75.0)
(3) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูก ตองมากกว า
รอยละ 80.0 ดังนี้คือ ในระหวางพนสารเคมีฯ บริเวณที่พนไมมีเด็กอยูใกล ไมใชปากเปาหรือดูด
หัวฉีดพนเมื่อมีสิ่งอุดตัน บริเวณที่พนไมมีสัตวเลี้ยงอยูใกล ไมใชมือขยี้ตาขณะที่พน และหยุดพน
เพื่อตรวจสอบเครื่ องพนสารเคมีฯทันที เมื่อสารเคมี ฯไหลออกไมสม่ําเสมอ พฤติก รรมที่พ บวา
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตมีการปฏิบัติถูกตองมากกวารอยละ 80 แตขอมลที่ไดจากการสัมภาษณมี
การปฏิบัตินอยกวารอยละ 80 คือพนสารเคมีขณะที่ลมสงบ (รอยละ 80.6 และ 77.4 ตามลําดับ) และ
ทําความสะอาดรางกายทันที เมื่อสารเคมีฯปนเป อนรางกาย (รอยละ 87.0 และ 70.9 ตามลําดับ) สวน
พฤติกรรมการปองกันการสัมผัสสารเคมีฯโดยตรงอื่นๆ กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง
นอยกวารอยละ 80.0 แตมีพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติไมถูกตองมากกวาถูกตอง คือพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในชวงบายหลังเวลา 16.00 น. และไมพนสารเคมีขณะที่ลมแปรปรวน เปลี่ยนทิศทาง ทั้งนี้
ในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80) มากกวาไมถูกตอง
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(4) พฤติก รรมอื่ นๆที่เกี่ย วของในการปองกันอันตรายจากการใชส ารเคมีกําจัด
ศัตรู พื ช ระหว า งการใช ข อมู ล จากการสัม ภาษณและการสังเกตพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมี
พฤติกรรมที่ถูกตองโดยมีการหยุดพนสารเคมีฯทันที เมื่อมีอาการผิดปกติขณะพน (รอยละ 83.8 และ
93.5) เวลาหยุดพัก ไมไดอยูในบริเวณเดียวกันกับที่พน สารเคมีฯ (รอยละ 64.5 และ 74.1) มีการ
เตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลไวในสถานที่พนสารเคมีฯ (รอยละ 32.2 และ 54.8) และไมปฏิบัติงาน
ในขณะพนสารเคมีฯเพียงลําพังคนเดียว (รอยละ 3.3 และ 19.3) ตามลําดับ โดยในภาพรวมพบวา
สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง (นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) ทั้งหมด 31คน ในระยะระหวางการ
ใชในภาพรวมพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการ
สัม ภาษณ พบวา กลุม ตั วอย า งมี พ ฤติก รรมที่ถูก ตองรอยละ 70.6 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต
พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 76.5) ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติ
ได ถู ก ต องมากกว า ร อยละ 80.0 คื อ พฤติก รรมการปอ งกันอันตรายโดยการใชอุป กรณปองกั น
รางกาย ที่ไดขอมูลจากการสังเกต และพฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวน
บุคคล ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ สวนพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัด
ศัตรูพื ชโดยตรงและพฤติก รรมอื่นๆที่เกี่ย วของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรู พืช ระหว า งการใช ทั้ งข อมูล ที่ไ ดจากการสัม ภาษณ และการสังเกต พฤติกรรมการปองกัน
อันตรายโดยการใชอุปกรณปองกันรางกาย ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ และพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ที่ไดขอมูลจากการสังเกต กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตอง
นอยกวา รอยละ 80.0
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ตารางที่ 23 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัต รูพืช ระยะระหวางการใช
สารเคมีฯ ของกลุมตัวอยางรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) (n = 31) แสดง
จํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การใชอุปกรณปองกันรางกาย
สวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
สวมรองเทาบูท
สวมเสื้อแขนยาว
สวมกางเกงขายาว
สวมถุงมือยาว
สวมอุปกรณครอบปาก/จมูก
สวมแวนตา/ที่ครอบตา
รวม
สุขวิทยาสวนบุคคล
ไมหยุดพักดื่มน้ํา
ไมหยุดพักสูบบุหรี่
ไมหยุดพักรับประทานอาหาร
เวลาพักรับประทานอาหารจะเปลี่ยน
เสื้อผาที่สวมใสขณะพนสารเคมีฯ กอน
ทุกครั้ง
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
28 (90.3) 3 (9.7) 30 (96.7) 1 (3.3)
27 (87.0) 4 (13.0) 31 (100)
0
27 (87.0) 4 (13.0) 31 (100)
0
27 (87.0) 4 (13.0) 31 (100)
0
27 (87.0) 4 (13.0) 29 (93.5) 2 (6.5)
24 (77.4) 7 (22.6) 24 (77.4) 7 (22.6)
5 (16.1) 26 (83.9) 4 (12.9) 27 (87.1)
165 (76.0) 52 (24.0) 180 (82.9) 37 (17.1)

29 (93.5)
28 (90.3)
28 (90.3)
17 (54.8)

2 (6.5)
3 (9.7)
3 (9.7)
14 (45.2)

24 (74.4)
26 (83.8)
23 (74.1)
20 (64.5)

7 (25.6)
5 (16.2)
8 (25.9)
11 (35.5)

102 (82.3) 22 (17.7)

93 (75.0)

31 (25.0)
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ตารางที่ 23 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง

การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
บริเวณที่พนสารเคมีฯไมมีเด็กอยูใกลๆ
31 (100)
ไมใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพน เมื่อมีสิ่งอุด 30 (96.7)
ตัน
บริเวณที่พนฯไมมีสัตวเลี้ยงอยูใกลๆ
30 (96.7)
ไมใชมือขยี้ตาขณะพนสารเคมีฯ
27 (87.0)
หยุดพนเพื่อตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีฯ 27 (87.0)
ทันทีเมื่อสารเคมีไหลออกไมสม่ําเสมอ
พนสารเคมีฯ ในขณะที่ลมสงบ
24 (77.4)
ยืนอยูเหนือลมขณะฉีดพนสารเคมีฯ
23 (74.1)
ทําความสะอาดรางกายทันทีเมื่อสารเคมี ฯ 22 (70.9)
ปนเปอนรางกายขณะพน
หยุดพนสารเคมีฯ ทันทีขณะที่ลมแรง
21 (67.7)
ไมใชมือเกาผิวหนังขณะพนสารเคมีฯ
18 (58.0)
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวงเชาตั้งแตเวลา 17 (54.8)
6.00 - 10.00 น.
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวงเวลาบาย
11 (35.4)
หลังเวลา16.00 น.
ไมพนสารเคมีฯ ขณะที่ลมแปรปรวน
8 (25.8)
เปลี่ยนทิศทาง
รวม
289 (71.7)

0
1 (3.3)

31 (100)
30 (96.7)

0
1 (3.3)

1 (3.3)
4 (13.0)
4 (13.0)

30 (96.7)
28 (90.3)
28 (90.3)

1 (3.3)
3 (9.7)
3 (9.7)

7 (25.6)
8 (25.9)
9 (29.1)

25 (80.6)
24 (77.4)
27 (87.0)

6 (19.4)
7 (22.6)
4 (13.0)

10 (32.3)
13 (42.0)
14 (45.2)

21 (67.7)
21 (67.7)
24 (77.4)

10 (32.3)
10 (32.3)
7 (22.6)

20 (64.6)

15 (48.3)

16 (51.7)

23 (74.2)

12 (38.7)

19 (61.3)

114 (28.3) 316 (78.4) 87 (21.6)
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ตารางที่ 23 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
ระหวางพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หยุดพนสารเคมีฯ ทันที เมื่อมีอาการ
ผิดปกติขณะพน
เวลาหยุดพัก ไมไดอยูบริเวณเดียวกันกับที่
พนสารเคมีฯ
เตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลไวในสถานที่
พนสารเคมีฯ
ไมปฏิบัติงานในขณะพนสารเคมีฯ เพียง
ลําพังคนเดียว
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
26 (83.8)

5 (16.2)

29 (93.5)

2 (6.5)

20 (64.5)

11 (35.5)

23 (74.1)

8 (25.9)

10 (32.2)

21 (67.8)

17 (54.8)

17 (45.2)

1 (3.3)

30 (96.7)

6 (19.3)

25 (80.7)

57 (46.0)
613
(70.6)

67 (54.0)
255
(29.4)

75 (60.5)
664
(76.5)

49 (39.5)
204
(23.5)

4.5.3ระยะหลังการใช (ตารางที่ 24)
(1) พฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล ขอมูลจากการ
สัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตองโดยหลังการพนสารเคมีฯ
เสร็จ มีการอาบน้ําทั นที (รอยละ 87.0 และ 96.7) ซักเสื้อผาที่ใชส วมใสทันที (รอยละ 83.8 และ
93.5) เปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทันที (รอยละ 80.6 และ 87.0) และสระผมทันที (รอยละ 67.7 และ 87.0)
ตามลําดับ ทั้งนี้ในภาพรวม ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอย
กวารอยละ 80.0 (รอยละ 79.8) นอยกวาขอมูลที่ไดจากการสังเกต ที่ สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
มากกวารอยละ 80.0 (รอยละ 91.1)
(2) พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง
ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมถูกตอง โดยมีการ
เก็บสารเคมีฯ และอุปกรณไวในที่ปลอดภัยหางไกลจากเด็กและสัตวเลี้ยง (รอยละ 83.3 และ 93.5)
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจนหมด (รอยละ 64.5 และ 83.8) และไมเขาไปตรวจดูแมลง
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ศั ต รู พื ช ทั น ที ห ลั ง ใช ส ารเคมี ฯ (ร อ ยละ 61.2 และ 77.4) ทั้ ง นี้ ใ นภาพรวม ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการ
สัมภาษณพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0 (รอยละ 69.9) นอยกวาขอมูลที่
ไดจากการสังเกต ที่สวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตองมากกวารอยละ 80.0 (รอยละ 84.9)
(3) พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชหลังการใช ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม
ที่ถูกตองโดยไมเผาภาชนะบรรจุส ารเคมีฯ ที่มีความดันภายในขวด (รอยละ 96.7 และ 100) ไมเผา
ภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ทําจากพลาสติก (รอยละ 93.5 และ 100) ไมลางภาชนะหรืออุปกรณพน
สารเคมี ลงในแมน้ําลําคลอง หรือบอน้ํา (รอยละ 83.8 และ 93.5) มีการลางภาชนะหรืออุปกรณพน
สารเคมีฯ ใหสะอาดกอนเก็บ (รอยละ 70.9 และ 87.0) และทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่ใชหมดแลว
ลงในหลุ ม แล วกลบดิ นมิ ดชิด (ร อยละ 38.7 และ 48.3) ตามลําดับ พฤติก รรมที่มีก ารปฏิบัติไ ม
ถูกตองมากกวาถูกตอง คือทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่ใชแลวลงในหลุม แลวกลบดินมิดชิด ทิ้ง
สารเคมีฯที่เหลือลงในหลุมที่ขุดเตรียมไวลึกไมต่ํากวา 50 ซ.ม. และมีปูนขาวรองกนหลุม และทุบ
ทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลว โดยในภาพรวมพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
(นอยกวารอยละ 80.0) มากกวาไมถูกตอง
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่
ทําการเกษตรกรรมรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) ทั้งหมด 31คน ในระยะหลังการใช
ในภาพรวมพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณแ ละการสังเกตมีความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการ
สัม ภาษณ พบวา กลุม ตั วอย า งมี พ ฤติก รรมที่ถูก ตองรอยละ 68.7 ในขณะที่ขอมูล จากการสังเกต
พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 79.0) ทั้งนี้ พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติ
ไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0 คือพฤติกรรมการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยาสวนบุคคล
และพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง ที่ไดขอมูลจากการ
สังเกต สวนพฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันการปองกันอันตรายโดยใชหลักสุขวิทยา
สวนบุคคล และพฤติกรรมการปอ งกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยตรง ที่ได
ขอมูลจากการสัมภาษณ และพฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชหลังการใชที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตพบวา กลุมตัวอยางปฏิบัติได
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
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4.5.4 ภาพรวมระยะกอนการใช ระหวางการใช และหลังการใช (ตารางที่ 25)
พฤติ ก รรมการป อ งกั น อั น ตรายจากการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ของกลุ ม ตั ว อย า ง ที่ ทํ า การ
เกษตรกรรมรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) ทั้งหมด 31คน ในภาพรวม ทั้งระยะกอน
การใช ระยะระหวางการใช และระยะหลังการใชพบวา ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตมี
ความแตกตางกัน โดยขอมูลจากการสัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองรอยละ 71.3
ในขณะที่ขอมูลจากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่ถูกตองสูงกวา (รอยละ 79.8) ทั้งนี้
พฤติกรรมที่กลุมตัวอยางปฏิบัติไดถูกตองมากกวารอยละ 80.0 คือ พฤติกรรมระยะกอนการใช ที่ได
ขอมูลจากการสังเกต พฤติกรรมระยะหลังการใช ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ สวนพฤติกรรมระยะ
กอนการใช ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ พฤติกรรมระยะหลังการใช ที่ไดขอมูลจากการสังเกต และ
พฤติกรรมระยะระหวางการใช ที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ และการสังเกต กลุมตัวอยางปฏิบัติได
ถูกตองนอยกวารอยละ 80.0
ตารางที่ 24 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะหลังการใช
สารเคมีฯ ของกลุมตัวอยาง รูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) (n = 31) แสดง
จํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
สุขวิทยาสวนบุคคล
อาบน้ําทันที หลังการพนสารเคมีฯ
ซักเสื้อผาที่ใชสวมใส หลังการพนสารเคมีฯ
ทันที
เปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทันที หลังพนสารเคมีฯ
สระผมทันทีหลังการพนสารเคมีฯ
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
27 (87.0)
26 (83.8)

4 (13.0)
5 (16.2)

30 (96.7)
29 (93.5)

1 (3.3)
2 (6.5)

25 (80.6)
21 (67.7)
99 (79.8)

6 (19.4) 27 (87.0)
10 (32.3) 27 (87.0)
25 (20.2) 113 (91.1)

4 (13.0)
4 (13.0)
11 (8.9)
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ตารางที่ 24 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
การปองกันการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
เก็บสารเคมีฯ และอุปกรณในที่ปลอดภัย
หางไกลจากเด็ก และสัตวเลี้ยง
พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมแลวจนหมด
ไมเขาไปตรวจดูแมลงศัตรูพืชทันทีหลังใช
สารเคมีฯ
รวม
พฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ
ไมเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่มีความดัน
ภายในขวด
ไมเผาภาชะบรรจุสารเคมีฯ ที่ทําจากพลาสติก
ไมลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีฯ ลงใน
แมน้ําลําคลอง บอน้ํา
ลางภาชนะ/อุปกรณพนสารเคมีฯ ใหสะอาด
กอนเก็บ
ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ใชหมดแลวลงใน
หลุม แลวกลบดินมิดชิด

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
26 (83.8)

5 (16.2)

29 (93.5)

2 (6.5)

20 (64.5)
19 (61.2)

11 (35.5)
12 (38.8)

26 (83.8)
24 (77.4)

5 (16.2)
7 (22.6)

65 (69.9)

28 (30.1)

79 (84.9)

14 (15.1)

30 (96.7)

1 (3.3)

31 (100)

0

29 (93.5)
26 (83.8)

2 (6.5)
5 (16.2)

31 (100)
29 (93.5)

0
2 (6.5)

22 (70.9)

9 (29.1)

27 (87.0)

4 (13.0)

12 (38.7)

19 (61.3)

15 (48.3)

16 (51.7)
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ตารางที่ 24 (ตอ)
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
ทิ้งสารเคมีฯ ที่เหลือลงในหลุมที่ขุดเตรียมไว
ลึกไมต่ํากวา 50 ซ.ม. และมีปูนขาวรองกน
หลุม
ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีฯ ที่ใช
หมดแลว
รวม
รวมทั้งหมด

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
9 (29.0) 22 (71.0) 14 (45.1) 17 (54.9)

6 (19.3)

25 (80.7)

4 (12.9)

27 (87.1)

134 (61.8) 83 (38.2) 151 (69.6) 66 (30.4)
298
(68.7)

136
(31.3)

343
(79.0)

91
(21.0)

ตารางที่ 25 : พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะกอน ระยะ
ระหวา ง และระยะหลังการใชส ารเคมีฯ ของกลุม ตัวอยาง รูปแบบผสมผสาน (ทํา
มากกวา 1 รูปแบบ)(n = 31) แสดงจํานวนคน และรอยละ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายฯ
หลังการใชสารเคมีฯ
ระยะกอนการใชสารเคมีฯ
ระยะระหวางการใชสารเคมีฯ
ระยะหลังการใชสารเคมีฯ
รวม

จํานวนคน (รอยละ)
การสัมภาษณ
การสังเกต
ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง
659 (73.3) 240(26.4) 750 (83.4) 149(16.6)
613 (70.6) 255 (29.4) 664 (76.5) 204 (23.5)
298(88.7) 136(31.3) 343(79.0) 91 (21.0)
1,570
(71.3)

631
(28.7)

1,757
(79.8)

444
(20.2)
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4.6 ความแตกตางของพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของ
กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบ
การเปรียบเทีย บความแตกตางของพฤติกรรมปองกันอันตราย จากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบ ใชสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน
จําแนกทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ทําการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ย
พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรม
แตละรูปแบบ พบวาขอมูลจากการสัมภาษณและขอมูลที่ไดจากการสังเกต มีความแตกตางกัน ดังนี้
ขอมูลจากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการทําการเกษตรกรรมตางกัน มีอยางนอย 1
คู ที่กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกันอันตราย จากการใชสารเคมีกําจัด ศัตรูพืชแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 รายละเอียดแสดงในตาราง 26
ตารางที่ 26 : วิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว พฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใช สาร
เคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง ที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบ ที่ไดขอมูลจาก
การสัมภาษณ
แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* ระดับนัยสําคัญ .05

ผลรวม
กําลังสอง
23.233
286.625
309.858

องศาความ
เปนอิสระ
3
109
112

คาเฉลี่ย
กําลังสอง
7.744
2.630

คา f
2.945

ระดับ
นัยสําคัญ
.036

เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบหาคูของกลุม ที่มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกันอันตราย จาก
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแตกตางกัน โดยใชสถิติ Least – Significant Different (LSD) พบวา มีคู
ของกลุมที่มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จํานวน 2 คู คือคูของกลุม
ตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบผสมผสาน (ทํามากกวา 1 รูปแบบ) กับ กลุมตัวอยางที่ทําการ
เกษตรกรรมรูปแบบปลูกเองขายเอง และคูของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบผสมผสาน
(ทํามากกวา 1 รูปแบบ) กับ กลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมรูปแบบสมาชิกศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง รายละเอียดแสดงในตาราง 27
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ตารางที่ 27 : วิเคราะหเปรียบเทียบหาคู กลุมตัวอยางที่มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกันอันตราย จากการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แตกตางกัน โดยสถิติ LSDที่ไดขอมูลจากการสัมภาษณ

กลุม
ปลูกเองขายเอง

สมาชิกศูนย
พัฒนาโครงการ
หลวง

พันธะสัญญา

ผสมผสาน (ทํา
มากกวา 1
รูปแบบ)

กลุม
สมาชิกศูนย
พัฒนาโครงการ
หลวง
พันธะสัญญา
ผสมผสาน (ทํา
มากกวา 1
รูปแบบ)
ปลูกเองขายเอง
พันธะสัญญา
ผสมผสาน (ทํา
มากกวา 1
รูปแบบ)
ปลูกเองขายเอง
สมาชิกศูนย
พัฒนาโครงการ
หลวง
ผสมผสาน (ทํา
มากกวา 1
รูปแบบ)
ปลูกเองขายเอง
สมาชิกศูนย
พัฒนาโครงการ
หลวง
พันธะสัญญา

ผลตาง
คาเฉลี่ย

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน

ระดับ
นัยสําคัญ

.51736

1.27126

.685

-2.0022

3.0370

2.58016

1.32986

.055

-.0556

5.2159

3.14819(*)

1.22597

.012

.7184

5.5780

-.51736
2.06280

1.27126
1.38040

.685
.138

-3.0370
-.6731

2.0022
4.7987

2.63082(*)

1.28061

.042

.0927

5.1689

-2.58016

1.32986

.055

-5.2159

.0556

-2.06280

1.38040

.138

-4.7987

.6731

.56802

1.33880

.672

-2.0854

3.2215

-3.14819(*)

1.22597

.012

-5.5780

-.7184

-2.63082(*)

1.28061

.042

-5.1689

-.0927

-.56802

1.33880

.672

-3.2215

2.0854

* ผลตางคาเฉลี่ย เลือกระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

คาความเชื่อมั่น
95%
ขอบสูง ขอบต่ํา

122
ข อมู ล จากการสั ง เกตพบวา กลุ ม ตัวอยางที่มีรูป แบบการทําเกษตรกรรมแตล ะรูป แบบ
ตางกัน มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมปองกันอันตราย จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 รายละเอียดแสดงในตาราง 28
ตารางที่ 28 : วิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว พฤติกรรมปองกันอันตราย จากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยางที่ทําการเกษตรกรรมแตละรูปแบบ ที่ไดขอมูล
จากการ สังเกต
แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* ระดับนัยสําคัญ .05

ผลรวม
กําลังสอง
3.584
1741.301
1744.885

องศาความ
เปนอิสระ
3
109
112

คาเฉลี่ย
กําลังสอง
1.195
15.975

คา f
.075

ระดับ
นัยสําคัญ
.973

