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Abstract : Factors Related to Health Problems among Staffs Using Chemical
Agent to Control Dengue Mosquitoes in Phattalung Province
Kongtongsang T
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บทคัดย่อ
The purposes of this study were 1) to study the
situation of chemical use, knowledge and self-defense
of staff, 2) to determine factors associated with health
problems, as risk factors, and to find appropriate ways
to prevent the risk factors of chemical agents used
in dengue mosquitoes. A cross-sectional study was
conducted. The population were 120 staffs used
chemical eradicated mosquitoes in Phattalung
province. Data were collected using questionnaire
which was composed of health problem form used
chemical, knowledge and self care while using
chemical agent, etc. The results of the study showed
that 67.0% had health problems in the respiratory tract
including nasal sore and sore throat, but no symptom
was severe. Chemical agent used was a pyrethroid
substance that is less toxic in humans. The factors
associated with illness in staffs were pre-spray
preparation, inappropriate dressed such as do not
clean the body after spraying, do not wearing long
sleeves shirt while spraying. That information was used
to set workshop for awareness on chemical selfprotection, knowledge revitalization of spraying among
the staffs and development of a spraying guideline at
the provincial level. Staffs were very satisfied with the
training and it can be used to work well.
Keywords : Health problem, Chemical, Prevention
and control, Dengue

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์การใช้
สารเคมี ความรูค้ วามเข้าใจและการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่
หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่และน�ำผลมาหา
แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการใช้สาร
เคมีของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมยุงพาหะน�ำโรคไข้เลือดออก
จังหวัดพัทลุง การศึกษานี้ใช้รูปแบบแบบส�ำรวจภาพตัดขวาง
โดยท�ำการศึกษาในเจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานพ่นสารเคมีควบคุมยุง
พาหะน� ำ โรคไข้ เ ลื อ ดออกของจั ง หวั ด พั ท ลุ ง จากหน่ ว ยงาน
ทุกสังกัด จ�ำนวน 120 ราย ทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการ เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองในการพ่นสารเคมี อาการป่วยที่เกิดจากการพ่นสารเคมี
และความรู้ความเข้าใจในการพ่นสารเคมี ผลการศึกษาพบว่า
มีเจ้าหน้าที่มีการเจ็บป่วยจากการพ่นสารเคมีควบคุมยุงลาย
ร้อยละ 67.0 ส่วนใหญ่พบอาการในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่
แสบจมูก เจ็บคอ แต่ไม่พบอาการทีม่ คี วามรุนแรง ซึง่ สอดคล้อง
กับชนิดสารเคมีที่ใช้ คือสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ที่มีพิษน้อย
ในคน ส่ ว นปั จ จั ยที่ มี ความสั มพั นธ์ กับการเกิด อาการป่ว ย
ในเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมี ได้แก่ การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม
และไม่ถกู ต้อง การไม่ทำ� ความสะอาดร่างกายหลังพ่น และการ
ไม่ใส่เสื้อแขนยาวขณะพ่น เป็ น ต้ น ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วน� ำ ไปสู ่
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ ง
การป้องกันตนเองจากสารเคมีและฟืน้ ฟูความรูเ้ กีย่ วกับการพ่น
สารเคมีในเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการจัดท�ำแนวทางการพ่นสารเคมี
ในระดับจังหวัด ซึ่งผลการจัดอบรมได้รับความพึงพอใจจาก
เจ้าหน้าที่และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
พ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : ปัญหาสุขภาพ สารเคมี การควบคุมและ
ป้องกัน ไข้เลือดออก
ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560
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บทน�ำ
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การระบาดของโรคติดต่อ
น�ำโดยแมลงเป็นปัญหามากขึ้น เนื่องจากสภาวะโลกร้อน
ประเทศไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนจึงได้รับผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์นโี้ ดยตรง โดยพบว่ามีการระบาดของโรคทีน่ ำ� โดย
แมลงในทุกๆ ปี โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก นับว่าเป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขอย่างมาก ในระยะ 50 ปีทผี่ า่ นมา นับตัง้ แต่
มีการระบาดของโรคครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2501
โดยเริ่ ม ต้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครแล้ ว แพร่ ก ระจายไปตาม
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ1 ต่อจากนั้นก็มีรายงานผู้ป่วยทุกปี
โรคไข้เลือดออกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันพบว่า
มีรายงานผูป้ ว่ ยจากจังหวัดต่างๆ ทัง้ ในเขตเมืองและเขตชนบท
ทั่วประเทศ การมียุงลายมากขึ้นตามการเพิ่มของภาชนะขังน�้ำ
ทีค่ นสร้างขึน้ ปัจจัยเหล่านีจ้ ะท�ำให้โรคแพร่กระจายไปในระยะ
ไกล ประกอบกับโรคไข้เลือดออกเป็นโรคทีย่ งั ไม่มวี คั ซีนป้องกัน2
ดังนั้นการป้องกันควบคุมโรคจึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมพาหะ
น�ำโรค ซึง่ ท�ำได้โดยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุแ์ ละการควบคุม
ยุงที่โตเต็มวัยด้วยวิธีการทางกายภาพ ชีวภาพ และการใช้
สารเคมีพน่ ควบคุมยุงลายในบ้านและบริเวณรอบๆ บ้านผูป้ ว่ ย
ในรัศมี 100 เมตร เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งกรณี
เกิดการระบาดของโรคจ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีในการควบคุมยุง
ที่โตเต็มวัยโดยทันที เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด3 โดยสารเคมี
ที่นิยมใช้ควบคุมยุงพาหะน�ำโรคไข้เลือดออกพบว่ามี 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มไพรีทรอยด์ และกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 4
ในปัจจุบนั มีการใช้สารเคมีในการพ่นควบคุมยุงทีโ่ ตเต็มวัย
กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรณีเกิดการระบาด การป้องกันโรค
ล่วงหน้า และการร้องขอจากประชาชน จึงท�ำให้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
มีโอกาสสัมผัสสารเคมีและรับพิษจากสารเคมีอย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจัยที่ท�ำให้สารเคมีมีผลต่อสุขภาพของผู้ฉีดพ่น ได้แก่
การเลื อ กใช้ ส ารเคมี การผสมสารเคมี ห ลายชนิ ด ฉี ด พ่ น
ในครั้ ง เดี ย ว ความถี่ ข องการฉี ด พ่ น การสั ม ผั ส สารเคมี
ของร่างกายของผูฉ้ ดี พ่น รวมถึงการป้องกันตนเองของผูฉ้ ดี พ่น5
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารเคมีแต่ละชนิดซึ่งมีคุณสมบัติ วิธีการใช้
ข้อควรระวังทีแ่ ตกต่างกันไป ถ้าน�ำมาใช้ถกู วิธจี ะเกิดประโยชน์
แต่หากน�ำมาใช้ไม่ถูกวิธี นอกจากจะไม่สามารถควบคุมยุง
พาหะน�ำโรคได้แล้ว อาจเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ได้
จังหวัดพัทลุงในปี 2559 มีการระบาดของไข้เลือดออก
เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของเขตสุขภาพ
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ที่ 12 ซึ่งถือว่ามีการระบาดมากปีหนึ่ง ท�ำให้การป้องกันและ
ควบคุมโรคต้องท�ำอย่างเข้มข้นและต่อเนือ่ ง ทัง้ การก�ำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน�้ำและการควบคุมยุงที่โตเต็มวัยโดยการพ่น
สารเคมี ดังนัน้ การใช้สารเคมีทถี่ กู ต้องเพือ่ ให้มคี วามปลอดภัย
มากที่สุดทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ

วัตถุและวิธีการ
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ก ารส� ำ รวจภาคตั ด ขวางเพื่ อ ทราบ
สถานการณ์การใช้สารเคมี ความรูค้ วามเข้าใจ และการป้องกัน
ตนเอง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และหา
แนวทางที่ เ หมาะสมในการป้ อ งกั น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น
ต่อปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในการใช้สารเคมีควบคุมยุง
พาหะน�ำโรคไข้เลือดออก ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นทีมพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะน�ำโรคไข้เลือดออก
ของจังหวัดพัทลุงจากหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งหมด จ�ำนวน
120 ราย ระยะเวลาด�ำเนินการศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ท� ำ การสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น รายบุ ค คล
ในประชากรที่ศึกษาโดยเก็บข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ ประวัติการพ่นสารเคมีควบคุมไข้เลือดออก ประวัติ
การเจ็บป่วยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา การปฏิบัติตัวก่อนพ่น
และหลังพ่นยาเป็นต้น วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้การ
ค�ำนวณอัตราร้อยละและค่ามัธยฐานของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
หาความสัมพันธ์ระหว่างการป่วยที่เกิดจากการพ่นสารเคมี
กั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งโดยใช้ Odd Ratio ก� ำ หนดค่ า นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิติด้วย 2-sided p-value น้อยกว่า 0.05 และ 95%
Confidence interval (95% CI) การศึกษานี้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ผล
อาสาสมัครที่เข้าร่วมจ�ำนวนทั้งหมด 120 ราย ซึ่งเป็นทีม
ในการพ่นทุกอ�ำเภอในจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ทำ� หน้าทีพ่ น่ สาร
เคมี ร้อยละ 81.0 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 81.0 มัธยฐาน
อายุ 45 ปีอายุต�่ำสุด 24 ปี อายุสูงสุด 70 ปี การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส/อนุปริญญาร้อยละ 47.0 อาชีพหลัก
ส่วนใหญ่เกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำนา ท�ำสวน ส่วนใหญ่ท�ำงาน
อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
หรือโรงพยาบาลร้อยละ 80.0 ระยะเวลาในการท�ำงานส่วนใหญ่
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ร้อยละ 75.0 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมี (n=120)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ

จ�ำนวน (ร้อยละ)

ชาย
หญิง

97 (81.0)
23 (19.0)

หน้าที่ในทีม
พ่นสารเคมี
ก�ำกับดูแลและติดตามการพ่น
บริหารจัดการและประสานงาน

100 (81.0)
14 (14.0)
6 (5.0)

มัธยฐานอายุ (ปี) (พิสัย)

45 (24-70)

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส/อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

16 (14.0)
56 (47.0)
48 (39.0)

โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
มี

92 (77.0)
28 (23.0)

ระยะเวลาในการท�ำงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
10-20 ปี
มากกว่า 20 ปี

89 (75.0)
31 (25.0)
10 (5.0)

สารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ร้อยละ 96.0 การผสมสารเคมีพบว่าส่วนใหญ่ใช้อัตราส่วนตามฉลาก
ร้อยละ 94.0 ส่วนในช่วงผสมสารเคมีพบว่ามีโอกาสได้รับสารเคมีมากที่สุดร้อยละ 50.0 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ประวัติการใช้สารเคมีพ่นสารเคมี (n=120)
หัวข้อ

จ�ำนวน (ร้อยละ)

กลุ่มสารเคมีที่ใช้ในการพ่น
กลุ่มไพรีทรอยด์
กลุ่มออร์แกนโนฟอสเพส

110 (96.0)
10 (4.0)

สูตรในการผสมสารเคมี
อัตราส่วนตามฉลาก
เพื่อนแนะน�ำ
อ่านหนังสือต�ำรา

105 (94.0)
11 (4.0)
4 (2.0)

โอกาสการได้รับสารเคมีในการพ่นสารเคมี
ผสมสารเคมี
ขณะพ่นหรือพักผ่อน
ล้างเครื่องมือ

60 (50.0)
47 (39.2)
13 (10.8)
ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560
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ความถี่ในการพ่นสารเคมีในผู้ป่วย 1 ราย ส่วนใหญ่พ่น 3 ครั้ง คือ วันที่ 0, 3, 7 ตามล�ำดับ และใน 1 วันที่ท�ำการพ่นใช้เวลา
ในการพ่นส่วนใหญ่ 1 ชั่วโมง ในส่วนการอบรมการพ่นสารเคมีส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรมแล้วร้อยละ 65.0 ส่วนการอบรม
การดูแลเครื่องพ่นส่วนใหญ่เคยอบรมแล้วร้อยละ 56.0 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 วิธีการพ่นสารเคมีของเจ้าหน้าที่ (n=120)
หัวข้อ

จ�ำนวน (ร้อยละ)

ความถี่ในการพ่นสารเคมีในผู้ป่วย 1 ราย
1 ครั้ง

11 (10.0)

2 ครั้ง

36 (30.0)

3 ครั้ง

73 (60.0)

จ�ำนวนชั่วโมงที่พ่นต่อวัน
1 ชั่วโมง/วัน

70 (58.0)

3 - 5 ชั่วโมง/วัน

46 (39.0)

มากกว่า 5 ชั่วโมง/วัน

4 (3.0)

การได้รับการอบรมเรื่องพ่นสารเคมี
เคย

78 (65.0)

ไม่เคย

42 (35.0)

การได้รับการอบรมเรื่องการบ�ำรุงเครื่อง
เคย

68 (56.0)

ไม่เคย

52 (44.0)

ในส่วนการเจ็บป่วยโดยให้นยิ ามการป่วยคือมีอาการผิดปกติหลังจากพ่นสารเคมีภายใน 24 ชัว่ โมงหลังพ่นสารเคมีโดยพบว่า
พบว่าร้อยละ 67.0 มีอาการป่วยที่เกี่ยวกับการพ่นหมอกสารเคมี และส่วนใหญ่เป็นอาการป่วยทางเดินหายใจ เช่น แสบจมูก
เจ็บคอ น�้ำมูกไหล หายใจติดขัด ตามล�ำดับ การรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้รักษาร้อยละ 60.0 (ตารางที่ 4 และ 5)

ตารางที่ 4 การเจ็บป่วยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพ่นสารเคมี (n=120)
หัวข้อ

จ�ำนวน (ร้อยละ)

ป่วย

80 (67.0)

ไม่ป่วย

40 (33.0)

ตารางที่ 5 อาการป่วยที่เกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมี (n=120)
อาการ

จ�ำนวน (ร้อยละ)

ระบบทางเดินหายใจ
แสบจมูก

70 (87.0)

เจ็บคอ คอแห้ง

57 (71.0)
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ตารางที่ 5 อาการป่วยที่เกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมี (n=120) (ต่อ)
หัวข้อ

จ�ำนวน (ร้อยละ)

ระบบทางเดินอาหาร
คลื่นไส้อาเจียน

13 (16.0)

ระบบประสาท
เวียนศีรษะ

36 (45.0)

ปวดศีรษะ

27 (33.0)

มือสั่น

5 (6.0)

เป็นลม

2 (2.0)

ระบบผิวหนัง
แสบตา

30 (37.0)

คันตามตัว

5 (6.0)

ระบบสุขภาพจิต
นอนไม่ค่อยหลับ

5 (6.0)

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ออาการป่วยในเจ้าหน้าทีพ่ น่ สารเคมี ได้แก่ การสวมเครือ่ งแต่งกายทีเ่ หมาะสม (OR 2.58, 95% CI 1.11-5.98)
การช�ำระร่างกายทันทีหลังพ่นสารเคมี (OR 3.92, 95% CI 1.69-9.05) การใส่เสื้อแขนยาวขณะพ่น ( OR 4.66, 95% CI 1.8611.66) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในส่วนของปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยป้องกัน ได้แก่ การผสมสารเคมีตามฉลาก (OR 0.84, 95%
CI 0.20- 3.46) การพ่นสารเคมีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง (OR 0.90, 95% CI 0.41- 1.95) แต่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 6 ปัจจัยทีม่ ตี อ่ สุขภาพของเจ้าหน้าทีใ่ นการใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะน�ำโรคไข้เลือดออก
ผู้ป่วย /รวม

ร้อยละ

OR
(95% CI)

p-value
(< 0.05)

มี

37/47

79.0

2.58

0.02

ไม่มี

43/73

59.0

(1.11-5.98)

มี

65/86

75.0

3.92

ไม่มี

15/34

44.0

(1.69-9.05)

73/110

66.0

0.84

7/10

70.0

(0.20-3.46)

ปัจจัย
การสวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมในการพ่น

การช�ำระร่างกายทันทีหลังพ่นสารเคมี
0.0009

การผสมสารเคมีตามฉลาก
ผสมตามฉลาก
ไม่ผสมตามฉลาก

ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560
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ตารางที่ 6 ปัจจัยทีม่ ตี อ่ สุขภาพของเจ้าหน้าทีใ่ นการใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะน�ำโรคไข้เลือดออก (ต่อ)
ผู้ป่วย /รวม

ร้อยละ

OR
(95% CI)

p-value
(< 0.05)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี

62/89

69.0

1.65

0.23

มากกว่า 10 ปี

18/31

58.0

(0.71-3.85)

เคยได้รับการอบรม

53/78

67.0

1.17

ไม่เคยได้รับการอบรม

27/42

64.0

(0.53-2.59)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง/วัน

46/70

65.0

0.90

มากกว่า 1 ชั่วโมง/วัน

34/50

68.0

(0.41-1.95)

มี

70/94

74.0

4.66

ไม่มี

10/26

38.0

(1.86-11.66)

ปัจจัย
ระยะเวลาในการท�ำงานพ่นสารเคมี

การได้รับการอบรมเรื่องการพ่นมาก่อน
0.68

จ�ำนวนชั่วโมงที่พ่น/วัน
0.79

การใส่เสื้อแขนยาวขณะพ่น
0.0005

วิจารณ์
ความชุกของอาการเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่จากการพ่น
สารเคมีก�ำจัดยุงพาหะไข้เลือดออกร้อยละ 67.0 ซึ่งพบอาการ
ป่วยในระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของงานวิจัยที่จังหวัดราชบุรีที่พบความชุกการเจ็บป่วยร้อยละ
78.05 และเนื่องจากอาการที่พบในเจ้าหน้าที่เล็กน้อยท�ำให้
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ รั ก ษาหรื อ ถ้ า เป็ น มากขึ้ น ก็ ไ ปโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
กลุ่มของสารเคมีที่ใช้ในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ไพรีทรอย์ซึ่งมีผลข้างเคียงในคนน้อย โดยพบอาการ ได้แก่
อาการทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร สารไพรีทรอย์
เป็ น สารเคมี ที่ สั ง คราะห์ จ ากดอกเบญจมาศท� ำ ให้ ไ ม่ มี พิ ษ
ตกค้างในร่างกายโดยร่างกายสามารถขับออกทางปัสสาวะ
ได้หมด6
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจ็บป่วยที่เกิดจากการพ่นสารเคมี
เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากสารเคมี
เช่ น การแต่ ง กายที่ ไ ม่ เ หมาะสมและถู ก ต้ อ งขณะท� ำ งาน
เนือ่ งจากลักษณะชุดทีใ่ ส่มีความมิดชิดใช้เวลาในการแต่งกาย
นานและเวลาปฏิบัติงานท�ำให้ร้อนมากจึงท�ำให้เจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่ไม่นิยมสวมใส่กันโดยเฉพาะการพ่นแบบหมอกควัน
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เนื่ อ งจากเครื่ อ งพ่ น หมอกควั น ใช้ ค วามร้ อ นในการแตกตั ว
ของสารเคมี ใ ห้ เ ป็ น ละอองเล็ ก ๆ 7 ในส่ ว นปั จ จั ย ที่ ป ้ อ งกั น
การเจ็บป่วย เช่น การได้รับการอบรมการพ่นมาก่อนและ
การผสมสารเคมี ที่ เ หมาะสม เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น การให้ ผู ้ พ ่ น
สารเคมีตระหนักและเข้าใจในการป้องกันตัวเองจากสารเคมี
การมีความรู้ในการพ่นสารเคมีจึงมีความส�ำคัญในการป้องกัน
ปัญหาทางสุขภาพของเจ้าหน้าที่ได้
การน�ำผลการวิเคราะห์มาหาแนวทางในการป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า การประเมิ น ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ไข้เลือดออก การควบคุมโรค และการพ่นสารเคมีของเจ้าหน้าที่
พ่นสารเคมีพบส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลางและบางคน
ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการพ่นสารเคมีหรือการบ�ำรุงดูแล
เครือ่ งพ่นเลยและการมีความรูก้ ารพ่นเป็นปัจจัยป้องกันการเกิด
ปัญหาสุขภาพในเจ้าหน้าที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูวิชาการ
การปฏิบัติงานจึงได้มีการในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพ่นสารเคมีให้แก่ผู้พ่นสารเคมีในจังหวัดพัทลุง รวมทั้ง
การท�ำแนวทางการพ่นสารเคมีระดับจังหวัดพัทลุงโดยวิทยากร
เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญจากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคน�ำโดยแมลง

ที่ 12.3 จังหวัดตรัง โดยการอบรมเน้นการน�ำไปใช้ได้จริง
น�ำปัญหาที่พบในพื้นที่มาแก้ไขให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ร ่ ว มกั น ซึ่ ง ต่ า งจากการอบรมที่ ผ ่ า นมาเน้ น
ทฤษฎี เ ป็ น หลั ก ซึ่ ง ผลการอบรมพบความพึ ง พอใจของ
ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 100 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.0 อยู่ในระดับ
ดีมากและร้อยละ 95.0 สามารถเอาความรู้ที่ได้รับน�ำไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริง

สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาในอาสาสมัครที่ร่วมศึกษาจ�ำนวน 120 ราย
มีอาการป่วยที่เกิดจากการพ่นสารเคมีร้อยละ 67.0 ส่วนใหญ่
พบในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ แสบจมูก เจ็บคอ ไม่พบ
อาการที่ มี ค วามรุ น แรงซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ ชนิ ด สารเคมี ที่ ใ ช้ คื อ
สารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ที่มีพิษน้อยในคน
ส่วนปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ปัญหาสุขภาพในเจ้าหน้าที่
พ่นสารเคมี ได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากสารเคมี
ที่ไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกายที่ไม่ถูกต้องขณะปฏิบัติงาน

ในส่วนการได้รบั การอบรมการพ่นมาก่อนเป็นปัจจัยทีส่ ามารถ
ป้องกันปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ได้ ดังนั้นการสร้างความตระหนัก
ในเรื่องการป้องกันตนเองจากสารเคมีและการฟื้นฟูความรู้
เกี่ยวกับการพ่นสารเคมีในเจ้าหน้าที่รวมทั้งการจัดท�ำแนวทาง
การพ่ น สารเคมี ใ นระดั บ จั ง หวั ด จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ มากและ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยุงที่โตเต็มวัยได้ด้วย
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ที่สนับสนุนงบประมาณการวิจัย ส�ำนักงานป้องกันควบคุม
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