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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้  พฤติกรรม และผลกระทบดา้นสุขภาพ

ของเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลสุขสําราญ ตาํบลนาด่าน  
อาํเภอสุวรรณคูหา  จังหวดัหนองบัวลาํภู กลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรผูใ้ช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช  360 คน แต่ตอบ
แบบสอบถามกลบัเพียง  291 คน  ถูกสุ่มแบบมีระบบตามความน่าจะเป็นและแปรผนัตามขนาดประชากร  เกบ็รวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  2557 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษา  พบวา่  เกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  ร้อยละ 72.9  
เป็นเพศชาย  ร้อยละ 56.0  มีอาย ุ 45 ปีข้ึนไป ร้อยละ 68.0 มีความรู้อยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะผูท่ี้มีการศึกษาสูง  และเคย
ผา่นการอบรม (p<0.05)  ร้อยละ 80.8 มีพฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยเฉพาะผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่า  
เคยผา่นการอบรม  และมีความรู้ดี(p<0.05) แต่พบวา่เกษตรกรร้อยละ 78.7 ไดรั้บผลกระทบดา้นสุขภาพ โดยเฉพาะเพศ
ชายและผูท่ี้ใชส้ารเคมีเกิน 5 ปี (p<0.05) และผูว้ิจยัไดศึ้กษาเพ่ิมเติม พบวา่ เพศมีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นสุขภาพ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (95% CI = 1.34-4.53) โดยเพศชายจะมีผลกระทบดา้นสุขภาพมากกวา่เพศหญิง และระยะเวลา
การใช้สารเคมีมีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นสุขภาพอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (95% CI = 1.14-6.76) โดยผูท่ี้ใช้
สารเคมีนานเกิน 5 ปี จะมีผลกระทบดา้นสุขภาพมากกว่าผูท่ี้ใชส้ารเคมีน้อยกว่า 5 ปี  จึงควรนาํขอ้มูลผลกระทบดา้น
สุขภาพไปใชเ้พ่ือการวางแผนหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพจากการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

 

ABSTRACT 
This cross-sectional survey aims to explore knowledge, behaviour, and effects from chemical pesticide use 

among farmers in the area of responsibility of Suksamran Tambon Health Promotion Hospital, Na Dan Subdistrict, 
Suwannakhuha District, Nong Bua Lam Phu province. The samples were farmers who use chemical pesticides 360 
people. But respondents, only 291 people were recruited systematically with probability proportional to size. Self 
administered questionnaire was used to gather data during November-December 2014. Descriptive statistics, chi 
square, and multiple logistic regression were employed. It is emerged that 72.9% were male and 56.0% aged 45 and 
over, 68.0% of the farmers who used chemical pesticide were good in knowledge, in particular, for higher education  
 
* นักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
** รองศาสตราจารย์  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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and experience in training (p>0.05). Of the samples, 80.8% were behaved appropriately in using chemical pesticide, 
particularly for low income, experience in training, and better knowledge (p>0.05). However, 78.7% were getting 
effects from chemical pesticide use, in particular, male and longer experience in using it (p>0.05). The research has 
also found that gender is associated with adverse health effects are statistically significant (95% CI = 1.34-4.53) for 
males to have health effects than females. And duration of use of chemicals is associated with adverse health effects 
are statistically significant (95% CI = 1.14-6.76) with the use of chemicals for more than 5 years will have health 
effects than those who use it. Chemical less than 5 years, so they put the health consequences to use it to plan for 
prevention and health problems from the use of chemical pesticides in public areas. 
 
คาํสําคญั: ความรู้  พฤติกรรม  ผลกระทบดา้นสุขภาพ   
Key Words: Knowledge, Behaviour, Health effects 
 
บทนํา 

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชนับเป็นปัจจยัเส่ียงดา้น
สุขภาพของประชาชน จากการสํารวจขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  พบว่า ประเทศ
ไทยมีเน้ือท่ีการเกษตรเป็นลาํดับท่ี  48 ของโลก แต่
ปริมาณการใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชเป็นลาํดบัท่ี 4 ของ
โลก และใชส้ารเคมีกาํจดัแมลงเป็นลาํดบัท่ี 5 ของโลก  
จากการสุ่มตรวจผกัในทอ้งตลาดของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เม่ือปี  พ.ศ. 2553 พบว่า มีสารเคมีกาํจัด
ศตัรูพืชท่ีทัว่โลกห้ามใชต้กคา้งอยูใ่นผกัท่ีใชป้ระกอบ
กบัชนิด ปริมาณ  ความรุนแรง  และฤทธ์ิของสารเคมี  
เขม้ขน้หากใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในปริมาณมากและ
อาหารและเม่ือรับประทานก็จะสะสมในร่างกายและ
ส่งผลกระทบดา้นสุขภาพ  ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดจะข้ึนอยู่
ไม่เพียงแต่เกษตรกรท่ีจะไดรั้บอนัตราย  แต่ยงัสามารถ
ปนเป้ือนในดินในนํ้ าและในส่ิงแวดล้อมอีกด้วย
(องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ, 
2557) 

สํานกัระบาดวิทยา พบวา่  ปี  พ .ศ . 2544 -
2553 ผูป่้วยไดร้ับผลกระทบดา้นสุขภาพจากสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชเฉล่ีย 1,900 คนต่อปี ตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2550 - 
2553 ปี  พบผู ป่้วยจํานวน  1,452, 1,705, 1,691 และ 
2,158 คน  ค ิด เป็นอตัราป่ วย  2.31, 2.70, 2.66 และ  
3.39 ต่อแสนประชากร ตามลาํดบั  ผูป่้วยส่วนใหญ่

อาศยัอยูใ่นภาคเหนือ ร้อยละ 45.51 คิดเป็นอตัราป่วย  
8.34 ต่อแสนประชากร  พบอตัราป่วยสูงสุดในกลุ่ม
อาย ุ45-54 ปี คิดเป็นอตัราป่วย  4.68  ต่อแสนประชากร  
อตัราส่วนผูป่้วยเพศชายมากกวา่เพศหญิง คือ 1.6 : 1  
ผูป่้วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ร้อยละ  
40.32  พบผูป่้วยมากในฤดูฝน ร้อยละ 55.99 (สํานกั
ระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข, 
2554) 

สถิติการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกําจัด
ศตัรูพืชในแต่ละปี  เป็นเพียงตวัเลขขั้นตํ่าของจาํนวน
ผูป่้วยจริง  ซ่ึงการเกบ็ขอ้มูลส่วนใหญ่มาจากโปรแกรม
ระบบฐานขอ้มูลการเขา้รับการรักษาในสถานบริการ
สาธารณสุข  ซ่ึงในความเป็นจริงมีผูป่้วยอีกเป็นจาํนวน
มากท่ีไม่ไดเ้ขา้รับการรักษาในระบบ  และขาดความ
เช่ือมโยงระหว่างข้อมูลการป่วยและการใช้สารเคมี
กาํจดัศตัรูพืช  โดยเฉพาะในผูป่้วยโรคเร้ือรัง  ไดมี้การ
ประเมินจาํนวนผูป่้วยท่ีแทจ้ริงคือประมาณ  200,000-
400,000 คนต่อปี  (เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัด
ศตัรูพืช, 2557) 
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จงัหวดัหนองบวัลําภู  พบปัญหาสารเคมี
ตกค้างในร่างกาย จากผลการตรวจคัดกรองระดับ
สารเคมีในเลือดประชาชนจังหวัดหนองบัวลําภู  
จํานวน  169,742 ราย  พบผลเลือดผิดปกติ  จํานวน  
33,217 ราย  คิดเป็นร้อยละ 19.57  ส่วนในระดบัอาํเภอ
สุวรรณคูหา จาํนวน 33,490 ราย  พบผลเลือดผิดปกติ  
จาํนวน 2,603 ราย  คิดเป็นร้อยละ 7.77 และประชาชน
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลสุขสํ าราญ  จํานวน  1,576 ราย  พบผลเลือด
ผิ ด ป ก ติ  จําน วน  128 ร าย  คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  8.12 
(สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู, 2557) 

ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบลสุขสาํราญ  ตาํบลนาด่าน  อาํเภอ
สุวรรณคูหา  จงัหวดัหนองบวัลาํภู  ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงพื้นท่ี
ทาํนามาเป็น ไร่ออ้ย  ไร่มนัสําปะหลงั  สวนยางพารา  
สวนปาล์ม จึงมีการใช้สารเคมีกาํจัดศัตรูพืชเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง จากขอ้มูลการเจบ็ป่วยในเวชระเบียนของ
สถานบริการ ทั้งท่ีสัมผสัสารเคมีโดยตรงและผูอ้าศยัอยู่
บริเวณใกลเ้คียงท่ีได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ เช่น  
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คล่ืนไส้  อาเจียน  อ่อนเพลีย  
คอแห้ง  หนา้มืด  ตาลาย  ผื่นคนั รวมถึงการสะสมของ
สารเคมีในร่างกายและนาํไปสู่การเกิดมะเร็ง (ทองเพญ็  
ปาละก้อน , 2547) ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา  
ความรู้  พฤติกรรม  และผลกระทบด้านสุขภาพของ
ประชาชนซ่ึงยงัไม่มีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติในพ้ืนท่ี
ดงักล่าว  

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพ่ือศึกษาความรู้  พฤติกรรม  และผลกระทบ
ดา้นสุขภาพ  ของเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล
สุขสําราญ  ตาํบลนาด่าน  อาํเภอสุวรรณคูหา  จงัหวดั
หนองบวัลาํภู 

   
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research)  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  เกษตรกร

ผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทุกชนิดในคร้ังสุดทา้ยท่ีผ่าน
มาเพ่ือทาํการเกษตร  ท่ีมีอายุ  18 ปีข้ึนไป  และไดรั้บ
การสํารวจจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํคุม้  ว่า
เป็นเกษตรกรผูท่ี้ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีอาศยัอยูใ่น
พื้นท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลสุข
สําราญ   ตาํบลนาด่าน   อาํเภอสุวรรณคูหา  จังหวดั
หนองบวัลาํภู  จาํนวน  2,872 คน 
วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 

ขั้นตอนท่ี 1  นาํขอ้มูลประชากรท่ีมีอาย ุ18 ปี
ข้ึนไป  จากฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบ ล  จําน วน  2,872 คน  ม าทํ าก ารแ บ่ งชั้ น ภู มิ 
(Stratified)  ตามช่ือหมู่บ้านและหาสัดส่วนของกลุ่ม
ตวัอยา่งแปรผนัตามขนาดประชากร 

ขั้นตอนท่ี 2  ใช้ฐานขอ้มูลของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบล  จดัทาํกรอบการสุ่ม (Sampling 
frame)  ของแต่ละหมู่บ้านโดยการจัดเรียงประชากร
ตามอายุจากน้อยไปหามาก  ทําการสุ่มตัวอย่างโดย
อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมี
ระบบ (Systematic sampling) ไดต้วัอยา่ง 360 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  
ซ่ึงประกอบดว้ย  4 ส่วน  ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะส่วนบุคคล  
จาํนวน  13 ขอ้  เป็นคาํถามปลายปิดให้เลือกตอบและ
ให้เติมขอ้ความ  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานะภาพ
สมรส  ระดับการศึกษา รายได้  ช่องทางการรับ รู้
ข่าวสาร ประวติัการอบรมเร่ืองสารเคมี  ระยะเวลาใน
การใชส้ารเคมี  และประวติัการแพส้ารเคมี   

ส่วนท่ี 2  ความรู้เร่ืองการใช้สารเคมีกาํจัด
ศัต รูพืช   จํานวน  20 ข้อ   เป็นคําถามปลายปิดให้
เลือกตอบ  ใช่  หรือ  ไม่ใช่  ประกอบดว้ย  ชนิดของ
สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช วิธีการใช้ อันตรายจากการใช้
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สารเคมี  การป้องกนัตนเอง  ผลกระทบต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม   

ส่วนท่ี  3  พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัด
ศัต รูพื ช  จํานวน  21 ข้อ  เป็ นคําถ ามปลายปิดให้
เลือกตอบ   ปฏิบัติ   หรือ  ไม่ปฏิบัติ  ประกอบด้วย  
พฤติกรรมก่อนการฉีดพ่นสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  ขณะ
ฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  และหลังการฉีดพ่น
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช   

ส่วนท่ี 4  ผลกระทบดา้นสุขภาพจากการใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  จาํนวน  20 ขอ้  เป็นคาํถามปลาย
ปิดให้เลือกตอบ  มีอาการหรือไม่มีอาการ  เช่น  อาการ
ผืน่คนั  เวยีนศีรษะ  อ่อนเพลีย  คอแหง้  ปวดศีรษะ     

การพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  โดย

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้เสนอ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  
ความถูกตอ้ง  ความครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์ ความ
เหมาะสมดา้นภาษา  รวมถึงเกณฑ์การให้และการแปล
ผลคะแนน  แลว้นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขให้
เหมาะสม 

การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ  
โดยการนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบแกไ้ข
และปรับปรุงแล้ว  ไปทดลองใช้กับเกษตรกรผู ้ใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  ตาํบลนาดี  อาํเภอสุวรรณคูหา  
จงัหวดัหนองบวัลาํภู  จาํนวน  30 คน  ไดค้่า 
สัมประสิทธ์ิแอลฟา  เท่ากบั 0.9 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
ผู ้ วิ จั ย เข้ า พ บ ผู ้ นํ า ชุ ม ช น แ ล ะ ช้ี แ จ ง

วตัถุประสงค์ของการทาํวิจยั  เพ่ือขอความร่วมมือใน
การเก็บข้อมูล  จากนั้ นผู ้วิจัยประชุมอาสาสมัคร
ส าธารณ สุ ขประจําห มู่บ้ าน เพ่ื อ เป็ นผู ้ ช่ วยแจก
แบบสอบถาม  เม่ือกลุ่มตวัอยา่งนาํส่งแบบสอบถามใน
กล่องรับเอกสารท่ีบา้นประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข
แล้ว  ประธานอาสาสมัครสาธารณ สุขจะนําส่ ง
แบบสอบถามแก่ผูว้ิจยัต่อไป  โดยใหเ้วลาในการส่งคืน  
5 วัน   กรณีหากไม่ได้รับแบบสอบถามคืนภายใน

กาํหนดจะถือว่าไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่ได้รับ
ความยนิยอม 

การจัดการข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
นําข้อ มูลมาวิ เคราะห์ โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  SPSS for window version 16 
สถิติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์   คือ   สถิติ เชิง

พรรณนา  ไดแ้ก่  จาํนวน  ร้อยละ  และสถิติเชิงอนุมาน  
ได้แก่   สถิติ   Chi-square test  และ   Multiple logistic 
regression (Binomial distribution)  
 
ผลการวจิัย 

จากเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชกลุ่ม
ตวัอย่าง  360 คน  ตอบกลบั  291 คน  คิดเป็นร้อยละ 
80.8  ในจาํนวนน้ีร้อยละ 72.9  เป็นเพศชาย  ส่วนใหญ่
อายุมากกว่า  45 ปี  ร้อยละ 56  อายุเฉล่ีย  45 ปี  ระดบั
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.  ร้อยละ 
90.7  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่  10,000 บาท  ร้อยละ 
89.7  ส่วนใหญ่เคยไดรั้บการอบรมเร่ืองสารเคมี  ร้อยละ 
51.2  ระยะเวลาท่ีใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชนอ้ยกวา่  5 ปี  
ร้อยละ 75.6  ดงัตารางท่ี 1    
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ตารางที่ 1   จาํนวน  ร้อยละ  จาํแนกตามคุณลกัษณะ           
ส่วนบุคคลของเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืช (n=291) 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

               ชาย 212 72.9 

               หญิง 79 27.1 

อาย ุ   

               18 - 45 ปี 128 44.0 

               45 ปีข้ึนไป 163 56.0 

ระดบัการศึกษา   

               นอ้ยกวา่  ม.ปลาย/ปวช.    264 90.7 

               ม.ปลาย/ปวช.  ข้ึนไป 27 9.3 

รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน   

               นอ้ยกวา่  10,000 บาท 261 89.7 

               10,000 บาทข้ึนไป 30 10.3 

ประวติัการอบรมเร่ืองสารเคมี   

               ไม่เคย 142 48.8 

               เคย 149 51.2 

ระยะเวลาท่ีใชส้ารเคมี   

               นอ้ยกวา่  5 ปี     220 75.6 

               5 ปีข้ึนไป 71 24.4 

 
                
 
 

เกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดบัดี  ร้อยละ 68  
ความรู้ท่ีเกษตรกรมกัมีความรู้ท่ีผิด  ประกอบดว้ย  การ
ผสมสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในอตัราส่วนท่ีสูงกว่าฉลาก
คาํแนะนาํขา้งขวด  การผสมสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในท่ี
อบัลม  การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชชนิดเดียวเป็นระยะ
เวลานาน  และการเก็บรักษาสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชท่ี
เหลือไว้ในถังฉีดพ่นเพ่ือไว้ใช้ในคร้ังต่อไป   การ
วิ เคราะห์ ปัจจัย ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับความ รู้ของ
เกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  โดยใชส้ถิติ  Chi-
square test  พบวา่  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั P-value≤0.05  ไดแ้ก่  
ระดบัการศึกษา  และประวตัิการอบรมเร่ืองสารเคมี  
ส่วน  เพศ  อาย  ุ รายได  ้ และระยะเวลาที่ใชส้ารเคมี  
ไม่พบความสัมพนัธ์กบัความรู้ของเกษตรกรผู ้ใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้  ของเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (n=291) 
 

 
ตวัแปร  ด้านความรู้ 

ความรู้  
P-Value 

พอใช้ 
จํานวน (ร้อยละ) 

ด ี
จํานวน (ร้อยละ) 

เพศ ชาย 65 (69.9) 147 (74.2) 0.437 

 หญิง 28 (30.1) 51 (25.8)  

อาย ุ นอ้ยกวา่  45 ปี 42 (45.2) 86 (43.4) 0.782 

 45 ปีข้ึนไป 51 (54.8) 112 (56.6)  

การศึกษา นอ้ยกวา่  ม.ปลาย/ปวช. 89 (95.7) 175 (88.4) 0.045* 

 ม.ปลาย/ปวช.  ข้ึนไป 4 (4.3) 23 (11.6)  

รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน นอ้ยกวา่  10,000 บาท 80 (86.0) 181 (91.4) 0.158 

 10,000 บาทข้ึนไป 13 (14.0) 17 (8.6)  

ประวติัการอบรม ไม่เคย 54 (58.1) 88 (44.4) 0.030* 

 เคย 39 (41.9) 110 (55.6)  

ระยะเวลาท่ีใชส้ารเคมี นอ้ยกวา่  5 ปี     69 (74.2) 151 (76.3) 0.702 

 5 ปีข้ึนไป 24 (25.8) 47 (23.7)  

*มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)   
 

 
 

เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาํจัด
ศัตรูพืชท่ี เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดีถึง  ร้อยละ  80.8  
พฤติกรรมท่ีเกษตรกรยงัปฏิบัติไม่เหมาะสม  ได้แก่  
การผสมสารเคมีหลายๆ  ชนิดในถงัเดียวกนั  การสวม
แวน่ตาหรือท่ีครอบตาขณะฉีดพน่สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  
การทาํลายภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีโดยนาํไปฝังดิน  การ
ติดป้ายเตือนวนัท่ีฉีดพ่นสารเคมีในบริเวณแปลงท่ีฉีด
พ่น  และการซักทาํความสะอาดเส้ือผา้ชุดท่ีสวมใส่ฉีด
พน่สารเคมีรวมกบัเส้ือผา้ชุดอ่ืน  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเกษตรกร
ผูใ้ช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  โดยใชส้ถิติ  Chi-square 
test  พบวา่  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมอยา่ง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ   P-value ≤ 0.05  ไดแ้ก่  
รายได  ้ ประวตัิการอบรมเร่ืองสารเคมี  และความรู้  
ส่วน  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  และระยะเวลาที่ใช้
สารเคมี  ไม่พบความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม  ของเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (n=291)
 

 
ตวัแปร  ด้านพฤตกิรรม 

 พฤตกิรรม  
P-Value 

 พอใช้ 
จํานวน (ร้อยละ) 

ด ี
จํานวน (ร้อยละ) 

เพศ ชาย 41 (73.2) 171 (72.8) 0.946 

 หญิง 15 (26.8) 64 (27.2)  

อาย ุ นอ้ยกวา่  45 ปี 26 (46.4) 102 (43.4) 0.682 

 45 ปีข้ึนไป 30 (53.6) 133 (56.6)  

การศึกษา นอ้ยกวา่  ม.ปลาย/ปวช.     52 (92.9) 212 (90.2) 0.540 

 ม.ปลาย/ปวช.  ข้ึนไป 4 (7.1) 23 (9.8)  

รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน นอ้ยกวา่  10,000 บาท 46 (82.1) 215 (91.5) 0.039* 

 10,000 บาทข้ึนไป 10 (17.9) 20 (8.5)  

ประวติัการอบรม ไม่เคย 34 (60.7) 108 (46.0) 0.047* 

 เคย 22 (39.3) 127 (54.0)  

ระยะเวลาท่ีใชส้ารเคมี นอ้ยกวา่  5 ปี     44 (78.6) 176 (74.9) 0.565 

 5 ปีข้ึนไป 12 (21.4) 59 (25.1)  

ความรู้ พอใช ้ 41 (73.2) 52 (22.1) 0.00001* 

 ดี 15 (26.8) 183 (77.9)  

*มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)   
 

 

อย่างไรก็ดี  มีเกษตรกรผู ้ใช้สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชเคยได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ  ถึงร้อยละ 
78.7  โดยเกษตรกรจาํนวนมากปรากฎอาการ ผดผื่นคนั  
ผวิหนงัอกัเสบ  แผลพุพอง  เวียนศีรษะ  อ่อนเพลีย  เจ็บ
คอ คอแห้ง ปวดศีรษะ มึนงง  และคล่ืนไส้  อาเจียน  
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้น
สุขภาพ  ของเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช โดย
ใชส้ถิติ  Chi-square test พบว่า  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัผลกระทบดา้นสุขภาพอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  P-value ≤ 0.05  ไดแ้ก่  เพศ  และระยะเวลาท่ีใช้
สารเคมี  ส่วน  อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายได ้ ประวติั
การอบรมเร่ืองสารเคมี  ความรู้ และพฤติกรรม ไม่พบ
ความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นสุขภาพของเกษตรกร
ผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4  วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบดา้นสุขภาพ  ของเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (n=291) 

 
ตวัแปร  ดา้นผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผลกระทบด้านสุขภาพ  
P-Value 

มี 
จํานวน (ร้อยละ) 

ไม่มี 
จํานวน (ร้อยละ) 

เพศ ชาย 176 (76.9) 36 (58.1) 0.003* 

 หญิง 53 (23.1) 26 (41.9)  

อาย ุ นอ้ยกวา่  45 ปี 100 (43.7) 28 (45.2) 0.834 

 45 ปีข้ึนไป 129 (56.3) 34 (54.8)  

การศึกษา นอ้ยกวา่  ม.ปลาย/ปวช.     209 (91.3) 55 (88.7) 0.538 

 ม.ปลาย/ปวช.  ข้ึนไป 20 (8.7) 7 (11.3)  

รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน นอ้ยกวา่  10,000 บาท 208 (90.8) 53 (85.5) 0.219 

 10,000 บาทข้ึนไป 21 (9.2) 9 (14.5)  

ประวติัการอบรม ไม่เคย 118 (51.5) 24 (38.7) 0.073 

 เคย 111 (48.5) 38 (61.3)  

ระยะเวลาท่ีใชส้ารเคมี นอ้ยกวา่  5 ปี     165 (72.1) 55 (88.7) 0.007* 

 5 ปีข้ึนไป 64 (27.9) 7 (11.3)  

ความรู้ พอใช ้ 73 (31.9) 20 (32.3) 0.955 

 ดี 156 (68.1) 42 (67.7)  

พฤติกรรม พอใช ้ 46 (20.1) 10 (16.1) 0.483 

 ดี 183 (79.9) 52 (83.9)  

*มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ซ่ึงมีค่า  P-value ≤ 0.05  นาํมาทาํการควบคุมตวัแปรอ่ืนท่ี
มีอิทธิพล  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
(Multiple logistic regression)  พบว่า  เพศและระยะเวลา

ของการฉีดพน่สารเคมี  มีความสัมพนัธ์กบัผลกระทบ 
 
 

ด้านสุขภาพของเกษตรกรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เม่ือควบคุมอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ แลว้ โดยเพศชาย
และผู ้ท่ี ฉี ดพ่นสารเคมีมานานเกิน  5 ปี   จะได้ รับ
ผลกระทบดา้นสุขภาพมากกวา่  ส่วนการศึกษา  ประวติั
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การอบรม  รายได ้ และความรู้  ไม่พบความสัมพนัธ์  ดงั ตารางท่ี 5  
ตารางที ่5  วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั  ผลกระทบดา้นสุขภาพของเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (n=291) 
 

 
ปัจจัย   

ผลกระทบ 
ด้านสุขภาพ 

 
COR 

 
aOR 

 
( 95%CI ) 

 
P-value 

มี 
จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่มี 
จํานวน 

(ร้อยละ) 

การศึกษา นอ้ยกวา่  ม.ปลาย/ปวช.   
 

89 
(95.7) 

175 
(88.4) 

1.00 1.00   

 ม.ปลาย/ปวช.  ข้ึนไป 
 

4 
(4.3) 

23 
(11.6) 

2.92 1.00 0.37-2.67 0.994 

ประวติัการอบรม ไม่เคย 54 
(58.1) 

88 
(44.4) 

1.00 1.00   

 เคย 39 
(41.9) 

110 
(55.6) 

1.73 1.42 0.76-2.68 0.273 

รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน นอ้ยกวา่  10,000 บาท 
 

46 
(82.1) 

215 
(91.5) 

1.00 1.00   

 10,000 บาทข้ึนไป 
 

10 
(17.9) 

20 
(8.5) 

0.43 1.69 0.69-4.17 0.254 

หมายเหตุ :   
คาํยอ่: COR = Crude  Odds  ratio   
           aOR = Adjust  Odds  ratio   
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ตารางที่ 5 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั  ผลกระทบดา้นสุขภาพของเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช (n=291) 
(ต่อ) 

 

 
ปัจจัย   

ผลกระทบ 
ด้านสุขภาพ 

 
COR 

 
aOR 

 
 ( 95%CI ) 

 
P-value 

  มี 
จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่มี 
จํานวน 

(ร้อยละ) 

    

ความรู้ พอใช ้ 41 
(73.2) 

52 
(22.1) 

1.00 1.00   

 ดี 15 
(26.8) 

183 
(77.9) 

9.62 0.97 0.51-1.85 0.932 

เพศ ชาย 176 
(76.9) 

36 
(58.1) 

1.00 1.00   

 หญิง 53 
(23.1) 

26 
(41.9) 

2.40 2.46 1.34-4.53 0.004* 

ระยะเวลาท่ีใชส้ารเคมี นอ้ยกวา่  5 ปี   
 

165 
(72.1) 

55 
(88.7) 

1.00 1.00   

 5 ปีข้ึนไป 
 

64 
(27.9) 

7 
(11.3) 

3.05 2.78 1.14-6.76 0.025* 

*มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 
หมายเหตุ :  คาํยอ่:  COR = Crude  Odds  ratio   

aOR = Adjust  Odds  ratio   

  
 
 

 
อภิปรายผล 

ด้านความรู้  พบว่า  เกษตรกรผูใ้ช้สารเคมี
กาํจดัศตัรูพืชมีความรู้อยู่ในระดบัดี  ร้อยละ 68  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรม
เร่ืองสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ  ชาตรี  (2555)  พบว่า  เกษตรกรตาํบลบา้นพร้าว  
อาํเภอเมือง  จงัหวดัหนองบวัลาํภู  ส่วนใหญ่มีความ
รู้อยูใ่นระดบัดี   

 
ดา้นพฤติกรรม  พบวา่ เกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมี

กาํจดัศตัรูพืชมีพฤติกรรมอยู่ในระดบัดี  ร้อยละ 80.8  
ทั้ ง น้ี อ าจ เป็ น เพ ราะ เกษตรกรมีการ เรียน รู้จาก
ประสบการณ์ในการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ  อําพร (2552)  พบว่า  
พฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร  
ตาํบลทุ่งป๊ิ  อาํเภอแม่วาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัดี   
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ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ  พบว่า ได้รับ
ผลกระทบ  เช่น  อาการอ่อนเพลีย  เวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ คอแห้ง  ผื่นคนั ร้อยละ 78.7 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ  ทองเพญ็  (2547) พบวา่ เกษตรกรท่ีใช้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ตาํบลวงัยาง ก่ิงอาํเภอเวียงหนอง
ล่อง  จังหวดัลาํพูน  ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบด้าน
สุขภาพในด้านลบ  และเพศมีความสัมพัน ธ์กับ
ผลกระทบดา้นสุขภาพของเกษตรกรอยา่งมีนัยสําคญั
ทางสถิติ  โดยเพศชายจะมีผลกระทบดา้นสุขภาพมาก
เป็น 2.46 เท่าของเพศหญิง (AOR = 2.46 , 95% CI = 
1.34-4.53) ทั้ งน้ี  อาจเป็นเพราะเพศชายได้รับการ
ยอมรับจากสังคมว่าแข็งแรง  จึงใชเ้วลาในการฉีดพ่น
แต่ละคร้ังนานกวา่  และยงัสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการ
ใช้สารเคมีท่ีพบว่า ผูท่ี้ใช้สารฉีดพ่นมานานย่อมมี
โอกาสเส่ียงท่ีจะสัมผสัมากกว่า  จึงไดรั้บผลกระทบ
ดา้นสุขภาพมาก  โดยผูท่ี้ใชส้ารฉีดพ่นมานานเกิน  5 ปี  
จะมีผลกระทบดา้นสุขภาพมากเป็น  2.78 เท่าของผูท่ี้
ใชส้ารฉีดพ่นมาน้อยกว่า  5 ปี (AOR = 2.78 , 95% CI = 
1.14-6.76)  ส่วนการศึกษา  ประวติัการอบรม  รายได ้ 
และความรู้  ไม่พบความสัมพนัธ์กบัผลกระทบด้าน
สุขภาพของเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

การศึกษาในคร้ังน้ีพบปัญหาและอุปสรรค
ในเร่ืองของเวลา  คือช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  
ท่ีลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลซ่ึงเป็นฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตของ
เกษตรกร  จึงส่งผลให้การเก็บขอ้มูลเกิดความล่าช้า
และไม่ไดรั้บการตอบกลบัแบบสอบถามมากเท่าท่ีควร   
 
ข้อเสนอแนะ 

เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 30  ยงัมีความรู้อยู่
ในระดบัพอใช้  จึงควรมีการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช  เพ่ือเพิ่มความรู้และทกัษะ  
รวมถึงการให้ความรู้เร่ืองการทาํเกษตรอินทรียโ์ดย
วิทยากรประจาํตาํบล  และนําขอ้มูลผลกระทบด้าน
สุขภาพท่ีเกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชไดรั้บ  ไป
ใช้เพ่ือการวางแผนการรักษา  เช่น   การเบิก-จ่าย

เวชภณัฑ์ยา  การจัดสรรงบประมาณ  รวมถึงการหา
แนวทางป้องกนั  แกไ้ขปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วยจาก
การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของประชาชนในพื้นท่ี 
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