iv
ไพสิ ฐ บุณยะกวี: ประสิ ทธิ ผลของบุคคลต้นแบบในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช เพื่อเสริ มสร้างพฤติกรรมความ
ปลอดภัย และลดความเสี่ ยงทางสุ ขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช ในชาวสวนส้มโชกุน อาเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย. (Effectiveness of Insecticide Application Models Program (IAMP) Intervention to
Increase Safety Behavior and Reduce Health Risks in Shogun Orange Farmers, Khao-phanom District, Krabi
Province, Thailand) อ. ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ. ศ. นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, 313 หน้า
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมผสมผสานโดยอิงทฤษฎี ปัญญาด้วยสังคมเพื่อเพิ่มความรู ้, ทัศนคติ และการปฏิบตั ิใน
การใช้สารเคมี กาจัดแมลง และลดระดับไม่ปลอดภัยของซี ร่ั มโคลี นเอสเตอเรส รวมถึ งลดผลกระทบต่อสุ ขภาพในด้านอาการแพ้พิษใน
เกษตรกรสวนส้มโชกุน อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 2) เพื่อทดสอบผลของโปรแกรม โดยทาการศึกษาด้วยวิธีวิจยั กึ่งทดลอง (เกษตรกร
กลุ่มทดลอง 42 คน กลุ่มควบคุ ม 50 คน มีการวัดผล 3 ครั้ง คือ ก่อนการทดลองโปรแกรม, เดื อนที่ 2 และ 5 หลังการทดลองโปรแกรม) 3)
เพื่อประเมิ นประโยชน์ของบุ คคลต้นแบบในการใช้สารเคมีกาจัดแมลง ที่ ได้มาจากการคัดเลื อกและเป็ นบุ คคลที่ ได้รับการยอมรั บจาก
เกษตรกรกลุ่มทดลองอันเป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งของโปรแกรม ที่ มีผลต่อการปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีกาจัดแมลง และ 4) เพื่อศึกษาหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิในด้านการใช้สารเคมีกาจัดแมลง
รู ปแบบและวิธีการศึกษา: ใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุ งมาจากแบบสอบถามการศึกษาภาวะสุ ขภาพเกษตรของอเมริ กา และ
งานวิจยั ก่อนหน้า และมีการเปรี ยบเทียบความต่างของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของ
โปรแกรม สาหรับตัวแปรตามเชิ งปริ มาณใช้วิธี repeated-measures analysis of variance ในแต่ละช่วงเวลา และใช้ difference-in-difference
analysis ใน linear mixed models สาหรับตัวแปรตามเชิ งคุ ณภาพใช้ generalized linear models with generalized estimating equations
(GEE) เพื่อหาขนาดผลของโปรแกรมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ งสามารถบอกและเทียบเคียงผลสาเร็ จของโปรแกรมได้ดีกว่าใน relative risks
หรื อ odds ratios
ผลการศึกษา: ในการเปรี ยบเทียบความต่างของข้อมูลพื้นฐานก่อนการทดลองโปรแกรม พบว่า มี 3 ตัวแปรต้นคือ ประวัติการ
เจ็บป่ วย, ใช้ยาจุ ดกันยุง และใช้สารเคมี กาจัดแมลงชนิ ด สเปรย์ในบ้านแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม (p<0.1) การ
วิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมกระทา 2 วิธีท้ งั วิธีที่ควบคุมและไม่ควบคุมตัวแปรต้นที่แตกต่างกัน พบว่า โปรแกรมบุคคลต้นแบบใน
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชมีประสิ ทธิ ผล ในการปรับปรุ งความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ ในการใช้สารเคมีกาจัดแมลง รวมถึงลดระดับไม่
ปลอดภัย ของซี รั่มโคลี นเอสเตอเรส ในทุ กช่ ว งเวลาของการติ ด ตามทั้ง การวิ เคราะห์ แบบควบคุ มและไม่ ค วบคุ ม ตัว แปรต้น สาหรั บ
ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมต่ออาการแพ้พิษของสารเคมีกาจัดแมลงพบว่าประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมมีความสัมพันธ์กบั การลดการเกิดอาการ
ทางระบบทางเดินอาหาร แต่ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การลดการเกิดอาการทางระบบประสาท, หายใจ, ตา, และผิวหนัง ในภาพรวมของ
ประสิ ทธิ ผลของกลุ่มบุคคลต้นแบบมีประโยชน์ในด้านการปรับปรุ งการปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีกาจัดแมลง และพบว่าคู่ระหว่างความรู ้กบั
ทัศนคติ และคู่ระหว่างความรู ้กบั การปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีกาจัดแมลงมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก แต่เมื่อหาความสัมพันธ์ร่วมกันใน 3
ตัวแปรได้พบว่าทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีกาจัดแมลงมีความสันพันธ์ในทางบวกต่อการปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีกาจัดแมลง
โดยที่ความรู ้ของเกษตรกรไม่ได้มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อการปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีกาจัดแมลง
สรุปและอภิปรายผล: โปรแกรมบุคคลต้นแบบสามารถเพิ่มพฤติกรรมสุ ขภาพในกลุ่มทดลองโดยเกษตรกรมีความรู ้,ทัศนคติ
และการปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีที่ดีข้ ึน อีกทั้งยังลดผลกระทบทางสุ ขภาพจากการสัมผัสสารเคมี ผลสาเร็ จของโปรแกรมนี้ อาจสรุ ปได้ว่า
เกิ ดมาจากที่ เกษตรกรได้รับความรู ้ ไปพร้อมกับการได้รับการสาธิ ตที่เห็นภาพของการตกค้างของสารเคมี กาจัดศัตรู พืชเปรี ยบเที ยบกัน
ระหว่างการใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี การปฏิ บตั ิตนในการลดลงการตกค้างของสารเคมี ก่อให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติ
รวมทั้งการปฏิบตั ิ ที่ถูกต้อง อี กทั้งการนาบุคคลต้นแบบเพื่อ เป็ นตัวกระตุน้ การปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับ
กลุ่มเป้ าหมายจะมีผลต่อการสนใจ สังเกต จดจา และเลียนแบบพฤติกรรมที่ถูกต้องเหล่านั้น
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## 5279208053 : MAJOR PUBLIC HEALTH
KEYWORDS : SHOGUN ORANGE FARMER/SERUM CHOLINESTERASE / INSECTICIDES
APPLICATOR
PAISIT BOONYAKAWEE: EFFECTIVENESS OF INSECTICIDE APPLICATION MODELS
PROGRAM (IAMP) INTERVENTION TO INCREASE SAFETY BEHAVIOR AND REDUCE
HEALTH RISKS IN SHOGUN ORANGE FARMERS, KHAO-PHANOM DISTRICT, KRABI
PROVINCE, THAILAND. ADVISOR: PROF. SURASAK TANEEPANICHSKUL, 313 pp.

Objectives: 1) To develop and implement a multi-component intervention program,
drawing upon on social cognitive theory, to improve insecticide-related knowledge, attitude, and
practice scores (continuous outcomes), and to reduce unsafe serum cholinesterase (SChE)
prevalence and insecticide-related symptom prevalences (dichotomous outcomes), in Shogun orange
farmers in Khao-phanom District Krabi Province: 2) to test intervention effects on these outcomes in
a quasi-experimental study (42 farmers in the intervention group, 50 in the control group), in which
outcomes were measured at baseline, and at 2 and 5 months post-intervention; 3) to further assess
the possible benefit of one intervention component, inclusion of a small "role model group" of
respected peers, on practice scores; and 4) to assess relationships among knowledge, attitude, and
practice in insecticides use scores.
Methods: Data were collected with a standardized, pre-tested questionnaire, based largely
on the Agricultural Health Study in the US and previous studies in Thailand. Baseline characteristics
were compared between the intervention and control groups.
Overall intervention effects on
continuous outcomes were evaluated with repeated-measures analysis of variance. Intervention
effects were also evaluated at each follow-up time, using difference-in-difference analysis, with
linear mixed models for continuous outcomes and generalized linear models with generalized
estimating equations (GEE) for dichotomous outcomes. All time-specific analyses gave modeled
absolute magnitudes of intervention effects, as opposed to relative risks or odds ratios.
Results: In the baseline comparison between study groups, 3 characteristics, personal
illness history, use of mosquito coils, and spraying pesticides at home, exhibited p-values < 0.1.
Intervention effects were reported both unadjusted and adjusted for these 3 characteristics. The
intervention was associated with statistically significant increases in knowledge, attitude, and
practice scores, and with clear reductions in unsafe SChE prevalence, at each follow-up time, and
in both unadjusted and adjusted analytical models. The intervention was also associated with
reduction in prevalence of digestive symptoms, but not of neuromuscular, respiratory, eye, or skin
symptoms. Inclusion of the small "role model group" appeared to increase the beneficial effect of
the intervention on practice. Knowledge, attitude, and practice scores were positively and
significantly associated with each other. However, in a multivariable mixed model (K-A-P),
attitude score, but not knowledge score, was positively and significantly associated with practice
score.
Conclusion and discussion: The performance of the role models behaviors was
associated with considerable improvement in most of the studied outcome and helpful in enhancing
the intervention effect on safety practice. The Insecticides Application Models Program should
consider for safety insecticide applicators and orange farmers. In main assumption is this education
tools modified for influencing behavior and emphasizes the safety messages about preventing
insecticides exposure, seeing a clear pictures of insecticides contamination, and increase the
priority of doing during insecticides application to minimize further contamination with quick
demonstrations in field applications that given them a proper step for decontaminated while
observed the difference between using PPE and did not. And observed media role models
determines what behaviors a farmer was able to observe and it imitated most frequently when
observers perceive the role models as similar to themselves that influencing safety behavior
changed, it’s value of insecticides exposure reduction.
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