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คํานํา
ประเทศไทยถือเปนประเทศเกษตรกรรม และประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเปน
เกษตรกร หากเกิดผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร อาจสงผลถึงการผลิตและปญหาทางดานเศรษฐกิจของ
เกษตรกรได ปญหาดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ไมวาจะเปนปญหาดานสารเคมีทางการเกษตร ปญหา
ดานสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ และปญหาทางดานการยศาสตรที่เกิดจากลักษณะการทํางาน ลวนเปนปญหาที่
สําคัญที่สงผลตอสุขภาพของเกษตรกร ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีสุขภาพที่ดี จึงมีความจําเปนที่จะตอง
เพิ่ม พูนความรูเกี่ยวกับอาชีว อนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อใหเกิดการ
ตระหนักถึงอันตรายรวมถึงการปองกันตนเองไดอยางถูกตอง คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
จึงไดจัดโครงการ สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานดานเกษตรกรรมใหแก
ประชาชนใน ตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และจากความตอเนื่องในการจัดโครงการในป
ที่ผานมา จึงไดมีการเพิ่มเติมการสงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โดยประยุกตใชองคความรูเรื่องอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย เพื่อปรับใชในการทํางานของแรงงานภาคเกษตร โดยการสงเสริมใหความรูดานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ประกอบไปดวยเรื่อง การตระหนักถึงอันตรายจากการทํางานและสุขภาพ รวมไป
ถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่จะไดรับอันตรายและโรคจากการทํางาน
วัตถุประสงคของโครงการนอกจากที่ไดกลาวมาแลว ยังเปนการใหนิสิตมีการบูรณาการทางความรูที่ไดจากการ
เรียนในรายวิชาตางๆ ไมวาจะเปน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน วิชาพิษวิทยาในงาน
อุตสาหกรรม วิชาอนามัยชุมชน และวิชาการยศาสตร ไปฝกปฏิบัติในการสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชน เพื่อ
เสริมสรางทักษะในการทํางานตอไปในอนาคต
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร
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สวนที่ 1
เนื้อหาโครงการ
1. ชื่อโครงการ สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร
2. สถานภาพของโครงการ
2.1 ประเภทโครงการ
[]
2.2 การบูรณากับการเรียนการสอน []

3. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
4. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. อาจารย ดร.นริศรา
2. อาจารย ดร.ทัดดาว
3. อาจารยขจรศักดิ์
4. อาจารยจักรพงษ
5. อาจารยณัฐพล
6. อาจารยกลาณรงค
7. อาจารย ดร.ขนิษฐา
8. อาจารยวรรณภา

โครงการตอเนื่อง
วิชา PE2101 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
วิชา PE3205 พิษวิทยาในงานอุตสาหกรรม
วิชา PH2107 อนามัยชุมชน
วิชา PE3103 การยศาสตร

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (กาญจนบุรี)

กุลปรีชานันท
พาหาทรัพยอนันต
ผิวเกลี้ยง
สุขเจริญ
พิมพพรมมา
อินตะวงค
วัฒนจินดาเลิศ
เนาวราช

หัวหนาโครงการ
ผูรวมดําเนินโครงการ
ผูรวมดําเนินโครงการ
ผูรวมดําเนินโครงการ
ผูรวมดําเนินโครงการ
ผูรวมดําเนินโครงการ
ผูรวมดําเนินโครงการ
ผูรวมดําเนินโครงการ

มวงดิษฐ

รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

5. ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารยจุฬาภรณ

6. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
(โครงการที่เสนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคลองและตอบสนองไดหลายสวน)
1) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.2561/ตัวบงชี้
[] ยุทธศาสตรที่ 6 เรงรัดบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ
2) การประกันคุณภาพภายใน
[] องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการตัวบงชี้ 3.1
3) การประกันคุณภาพภายนอก
[] ดานการบริการวิชาการแกสังคม
1

7. หลักการและเหตุผล
เกษตรกรมีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา
เพื่อพัฒนาในเรื่องของการทําเกษตรใหทันสมัยเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตทําใหเกษตรกรสวน
ใหญนิยมใชสารกําจัดวัชพืช เพื่อ ใหไดผลผลิตทางการเกษตรที่ดี และปริมาณเพิ่ม ขึ้น ทํา ใหก ลุม เกษตรกร
ประชาชนที่อยูในภาคเกษตรเปนกลุมเสี่ย งในการรับ สัมผัสสารเคมีที่นํามาใชกํา จัด วัช พืช หรือการไดรั บ
อันตรายปจจัยอื่นๆ เชน ในเรื่องของอุบัติเหตุจากการทํางาน เกษตรกรที่ทํานามีโอกาสเสี่ยงตอการถูกหอย
หรือของมีคมบาดทําใหเกิดบาดแผลและยังพบวามีปญหาทางการยศาสตร ไดแก อาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ
จากการกม หรือเนื่องจากการยกของที่ไมถูกวิธี หรือสิ่งของมีน้ําหนักมาก ทําใหเกษตรกรมีอาการปวดไหล
และหลังการเรงรีบทํางานมีผลทําใหเครงเครียดทางจิตใจ รวมถึงการออกแรงมากเกินกําลังเปนประจํา การ
ทํางานดวยทาทางที่ไมเหมาะสม การเคลื่อนไหวของรางกายในลักษณะซ้ําซาก และในเรื่องของสารเคมีถือวา
เปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากสารเคมีถูกนํามาเปนทางเลือกสําหรับใชในการเพิ่มผลผลิตทั้ง
การปองกันและการกําจัดศัตรูพืช
สารเคมีทางเกษตร มีการผลิตในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของ
เกษตรกร โดยสวนใหญโครงสรางของสารเคมีเกษตรนั้นมีความสามารถในการคงสภาพอยูในตัวกลางทาง
สิ่งแวดลอมไดทั้งในดิน ในน้ําและฟุงกระจายในอากาศ โดยเมื่อเกษตรกรฉีดพนสารเคมีจะเกิดการตกคางอยูใน
ดิน ซึ่งจะมีปฏิกิริยาตางๆ เกิดขึ้น ทั้งปฏิกิริยาการสลายตัว การระเหยสูบรรยากาศ การเคลื่อนตัวสูแหลงอื่น
โดยน้ํา และการเขาไปสะสมตัวอยูในสิ่งมีชีวิต (วรเชษฐ ขอบใจ และคณะ,2553) สารเคมีจากการเกษตรยัง
กอใหเกิดความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตว และมนุษย โดยสามารถเขาสูรางกายมนุษยได ๓ ชองทาง คือ
ทางการหายใจ ทางการกิน และโดยการดูดซึมทางผิวหนัง เมื่อสารเคมีเหลานี้เขาสูรางกายจะเกิดกลไกการ
แพรกระจายตัวและสะสมในบางอวัยวะ สารเคมีจากการเกษตรสามารถกอใหเกิดความเปนพิษตอรางกาย
มนุษยได อาการแสดงมีทั้ง อาการที่เกิดโดยเฉียบพลันและอาการเรื้อรัง นอกจากนี้สารเคมีเกษตรยังสามารถ
กอใหเกิดมะเร็ง ทารกวิรูป เปนพิษตอระบบตางๆ ในรางกาย และยังสามารถทําใหสารพันธุกรรมในรางกาย
เปลี่ยนแปลงไป (สํานักระบาดวิทยา, 2547)
ปจ จุบันสถานการณปญ หาสุขภาพของเกษตรกรมีแ นวโนมเพิ่ม ขึ้น อั นเนื่อ งมาจากการไดรับ สัม ผั ส
สารเคมีทางการเกษตรที่ใชเปนจํา นวนมากโดยไมมีการสวมใสอุป กรณปองกัน ตนเอง จากขอ มูลของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวาขอมูลตั้งแตปพ.ศ. 2546 – 2555 มีผูปวยที่ไดรับพิษจากสารเคมีทาง
การเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในปพ.ศ. 2556 ทําการตรวจเกษตรกรไปทั้งสิ้น 314,805 ราย ในจํานวนนี้พบผลตรวจ
เลือดอยูในระดับไมปลอดภัยจํานวน 96,227 ราย คิดเปน 30.54 % และในปพ.ศ. 2557 ที่ไดทําการตรวจ
เกษตรกรไปทั้งสิ้น 317,051 ราย พบวาในจํานวนนี้ 107,820 ราย มีผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย นั่น
หมายถึงจํานวน 34 % หรือ 1/3 ของเกษตรกรมีความไมปลอดภัยจากการใชสารเคมีทางการเกษตร ตําบล
สระยายโสมเปนตําบลหนึ่งที่ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพในภาคเกษตร โดยมีพื้นที่ที่ใชในการเกษตรมาก
ถึงรอยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งประกอบดว ยพื้นที่ทํานา ทํา ไรและทําสวนผลไม ผลกระทบจากการใช
สารเคมีในการควบคุมและกําจัดศัตรูพืช จึงกระจายเปนวงกวางจากขอมูลการตรวจวัดระดับสารเคมีเกษตร
ตกคางในเลือด ปพ.ศ. 2558 พบวามีประชากรจํานวน 75 คน ในตําบลสระยายโสม ที่มีผลการตรวจสารเคมี
2

เกษตรเลือดอยูในระดับที่ไมปลอดภัย (โครงการตรวจหาสารพิษตกคางในกระแสเลือดเกษตรกรในพื้นที่ เขต
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง, 2558)
เพื่อใหเกษตรกรมีสุขภาพที่ดี จึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การตระหนักถึงอันตรายรวมถึงการปองกันตนเองไดอยางถูกตอง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จึงเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับปญหาดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในแรงงานภาคการเกษตร จึงจัดโครงการ สงเสริม พฤติกรรมสุขภาพ ดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเกษตรกรรมใหแกประชาชนใน ตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อให
โครงการเกิดความตอเนื่องจึงเพิ่มเติมการสงเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ โดยประยุกตใชองคความรูเรื่อง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อปรับใชในการทํางานของแรงงานภาคเกษตร โดยการสงเสริมใหความรู
ดา นอาชีว อนามัยและความปลอดภัย ประกอบไปดว ยเรื่อง การตระหนักถึงอันตรายจากการทํา งานและ
สุขภาพ รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่จะไดรับอันตรายและโรค
จากการทํางาน ดังนั้นหากประชาชนในชุมชน เกษตรกรในตําบล เขาใจปญหาและตระหนักถึงความสําคัญใน
การจัดกิจกรรมหรือโครงการฯ ที่มีสวนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหดีขึ้นนั้น จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะไดมีการอบรมถายทอดความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหแกประชาชนในภาคการเกษตร
ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลสุขภาพและสุขอนามัย การดูแลและควบคุมสภาพแวดลอมการทํางานดาน
การปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอมดานเคมี ชีวภาพ การยศาสตรและอันตรายทางดานจิตวิทยาสังคม
รวมถึงการใหสุขศึกษาเพื่อปองกัน อันตรายจากพิษภัย สารกําจัดศัตรูพืช การสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล
เพื่อใหประชาชนสามารถประยุกตใชองคความรูที่ไดรับในการปองกันอันตรายอันเกิดจากการทํางานในภาค
เกษตร ซึ่งจะสงผลทําใหเกษตรกรมีการทํางานที่ดีมีประสิทธิภาพตลอดจนการมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นดวย
8. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อเพิ่มพูนความรูเรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก
ประชาชนในตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อใหคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนที่รูจักของประชาชน
3. เพื่อบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอน ใหนิสิตไดฝกปฏิบัติจริง
9. ขั้นตอนการดําเนินการตาม PDCA
1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
- ประชุมเพื่อจัดเตรียมวางแผนงาน การจัดโครงการของผูรับผิดชอบโครงการและผูรวมโครงการ
เพื่อกําหนดประเด็นความรู และกิจกรรมที่จะใหกลุมเกษตรกร
- ประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอปนเพื่อแจงวัตถุประสงค
โครงการและรับฟงขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงโครงการ
- สงโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการตอผูประสานงานบริการวิชาการแกสงั คม และประชุมผูรวม
โครงการ
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2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Do)
- ประสานงานกับผูนําชุมชน คณะกรรมการจัดโครงการ สโมสรนิสิต และนิสิตที่รวมจัดโครงการ
- ประสานงานกับนิสิตกลุมยอยเพื่อการเตรียมเนื้อหา สื่อการใหความรู กิจกรรมการใหความรู
- ประสานงานฝายพาหนะ ที่จะใชในการเดินทางไปดําเนินกิจกรรม
- ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการที่วางแผนไว
3. ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบขณะดําเนินงาน (Check)
- สงใบเสร็จคาใชจายภายใน 7 วัน
- สงสรุปผลการประเมินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน
- ใชวิธีการตอบแบบสอบถามในการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
4. ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act)
- จัดสงรายงานการประเมินผลการดําเนินโครงการ
- จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
10. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
1. นิสิตชั้นปที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (กาญจนบุรี)

จํานวน 15

คน

2. อาจารยและเจาหนาที่คณะสาธารณสุขศาสตร

จํานวน 11

คน

3. เกษตรกร/ชาวบานในชุมชน

จํานวน 60

คน

รวม ผูเขารวมโครงการ

จํานวน 86

คน

11. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
12. สถานที่ดําเนินโครงการ
ตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
13. ลักษณะของกิจกรรม
1. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัย การดูแลและควบคุมสภาพแวดลอม
การทํางาน การปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอมดานเคมี ชีวภาพ การยศาสตรและอันตรายจากสภาพจิตใจ
และสังคม รวมถึง การใหสุขศึกษาเพื่อปองกันอันตรายจากพิษภัยสารกําจัดศัตรูพืช
2. ใหความรูเรื่องการสวมใสอุปกรณปองกันความปลอดภัยสว นบุคคลเกี่ย วกับการใชสารเคมีเพื่อ
การเกษตร
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