


รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
กลุํมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลเจริญศิลป์ และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล

บ๎านกุดนาขาม 
 
 

 

 

 

 



บทสรุป 
 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให๎ความรู๎แกํเกษตรกรในเขตต าบลเจริญศิลป์ 
2. เพ่ือค๎นหาประชากรกลุํมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรในการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
3. เกษตรกรได๎รับการตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 โครงการนี้ไดจ๎ัดขึ้น ณ ห๎องประชุมเรือนญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ระหวํางวันที่ 28 กันยายน  2561 มีขั้นตอนการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให๎กลุํมเป้าหมายทุกคน
ในเขตต าบลเจริญศิลป์ได๎รับทราบ ประสานวิทยากรเพ่ือบรรยายความรู๎วิชาการ มีผู๎เข๎ารํวมโครงการทั้งหมด 
200 คน  ใช๎งบประมาณจากกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลเจริญศิลป์ เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน 17,500
บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
 
 สรุปผลการประเมินโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ต าบลเจริญศิลป์ 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และป้องกันตนเองจาก
อันตรายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรในการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
 

นางสาวอุบล  แสงเพ็ชร 
นักวิชาการสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสามารถท าอันตรายตํอสุขภาพรํางกายได๎ทั้งมนุษย์และสัตว์ กลําวคือ จะท าลาย 
อวัยวะภายในรํางกาย เชํน ตับ ไต ปอด สมอง  ผิวหนัง ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และตา  ซึ่งก็ขึ้นอยูํกับ
วํา เราจะรับสารเคมีเข๎าสูํรํางกายทางใด และปริมาณมากน๎อยเทําใด สํวนใหญํแล๎วการที่อวัยวะภายในรํางกาย 
ได๎ สะสมสารเคมีไว๎จนถึงขีดที่รํางกายไมํอาจทนได๎จึงแสดงอาการตํางๆขึ้น มา  เชํน โรคมะเร็ง โรคตํอมไร๎ทํอ 
โรคเลือด และระบบภูมิค๎ุมกัน  เป็นต๎น 
 ประชากรสํวนใหญํในอ าเภอเจริญศิลป์ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม  โดยมีพ้ืนที่ที่ใช๎ใน
การเกษตร มากถึงร๎อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่ทัง้หมดซึ่งประกอบด๎วยพื้นที่ท านา ท าไรํ และสวนอ๎อย ยางพารา และ
มันส าปะหลัง ผลกระทบจากการใช๎ สารเคมีในการควบคุมและก าจัดศัตรูพืช จึงกระจายและขยายเป็นวงกว๎าง 
และยังอยูํในระดับที่รุนแรงและสูงอยูํ สิ่งที่นําเป็นหํวงในล าดับแรกจากพิษภัยของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชคือ
สุขภาพของเกษตรกรและสมาชิกใน ครอบครัว หรือแม๎แตํผู๎ที่อยูํอาศัยในบริเวณใกล๎เคียงกับพ้ืนที่ ๆ มีการใช๎
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช หญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ในชุมชน เชํนสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติ แหลํงน้ าและอาหาร และแนํนอน ที่สุด คือผู๎บริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารเคมีตกค๎างหรือ
ปนเปื้อน บริษัทผู๎ผลิตสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มักกลําว วําการใช๎สารเคมีอยํางถูกต๎องจะปลอดภัย หรือโฆษณา
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชวําไมํเป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อม ค ากลําวอ๎างเหลํานั้นเป็นสิ่งที่ผิด แท๎จริงแล๎วสารเคมี
เป็นพิษและไมํมีทางท่ีจะปลอดภัยจากการใช๎สารเคมี ก าจัด ศัตรูพืชได๎เลย (นายศักดา ศรีนิเวศน์ , ๒๕๔๙ ) 

จากข๎อมูลดังกลําว ทางโรงพยาบาลเจริญศิลป์จึงเล็งเห็นความส าคัญ ของสุขภาพ เกษตรกรในอ าเภอ
เจริญศิลป์ จึงได๎จัดท าโครงการโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู๎บริโภคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ต าบลเจริญศิลป์ 
อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเพ่ือให๎เกษตรกรได๎รับการตรวจสุขภาพ และเจาะ
เลือดเพ่ือดูวํามีปริมาณสารเคมีตกค๎างในกระแสเลือด อยูํในระดับใดเพ่ือท าการเฝ้าระวังตํอไป 
  

2.วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
1. เพ่ือให๎ความรู๎แกํเกษตรกรในเขตต าบลเจริญศิลป์ 
2. เพ่ือค๎นหาประชากรกลุํมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรในการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
3. เกษตรกรได๎รับการตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด  
 
3.ขอบเขตของการด าเนินงาน 

เกษตรกร (ในเขตรับผิดชอบต าบลเจริญศิลป์) รวมทั้งสิ้น 200 คน  
 

          ระยะเวลาด าเนินงาน 
      

มกราคม – กันยายน 2561 
 

         สถานที่ด าเนินงาน 
 

          ห๎องประชุมเรือนญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์  
 
4.ผลการประเมินโครงการ   

     จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 100 ตามกลุํมเหมายที่ก าหนด 



5.สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 

      ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเจริญศิลป์ เป็นเงิน 
17,500บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. คําป้ายโครงการ ขนาดกว๎าง 1.2 ม.×ยาว 2.5 ม. รวม 3 ตารางเมตรๆละ 100 บาทเป็นเงิน 300 บาท 
2. คําอาหารและอาหารวํางส าหรับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 200 คนๆละ 80 บาท  เป็นเงิน 16,000 บาท  
3. คําวิทยากรอบรมให๎ความรู๎ จ านวน 2 คน คนๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 

6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลตามเป้าหมาย 
 ผู๎เข๎ารํวมโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดในโครงการ คือ เกษตรกร (ในเขตรับผิดชอบต าบลเจริญศิลป์) 
รวมทั้งสิ้น 200 คน  (ร๎อยละ 100) ซึ่งอยูํในระดับมากท่ีสุด 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ให๎ความรู๎เกษตรกรในเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ 
2. สํงเสริมการปลูกพืชสวนครัว รั้วกินได๎ 
3. ควรกินผักผลไมใ๎ห๎หลากหลายและท่ีมีอยูํตามฤดู เพ่ือลดโอกาสที่เราได๎รับสารเคมีจากผักชนิดนั้นๆ และยัง
ชํวยไมใํห๎เสี่ยงกับสารพิษมากจนเกินไป ผักที่มีอยูํตามฤดูกาลจะมีความแข็งแรงและทนทานตํอโรค และแมลง
มากกวํา เมื่อน ามาปลูกนอกฤดูกาล การกินผักท่ีปลูกนอกฤดูกาล ผู๎ปลูกผักมักจะใสํปุ๋ยและฉีดยาป้องกันก าจัด
โรคและแมลงมาก 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
 

 เนื่องจากกลุํมเป้าหมายติดเรื่องการเดินทางมารํวมโครงการ ทางคณะผู๎จัดท าโครงการจึงได๎จัดทีมออก
ให๎ความรู๎ และค๎นหาประชากรกลุํมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรในการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พร๎อม
ทั้งตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด ให๎กลุํมเป้าหมาย ณ ศาลาประชาคมหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎านใน
เขตต าบลเจริญศิลป์  

 
 
 
 




