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แบบสัมภาษณ์ 

 โครงการเมตาบอลิคซินโดรมในเด็กที่รับสัมผัสสารปราบศัตรูพืช 

 

คำชี้แจง: ให้ผูส้ัมภาษณ์ทำเครื่องหมาย ✓ลงใน      ⃝ และ/หรอื เติมข้อความลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความเป็น

จรงิมากที่สุด  ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถปฏิเสธการตอบคำถามข้อใดก็ได ้

แบบสัมภาษณ์จะมีทั้งหมด 5 ส่วน 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป (มารดาของเด็ก)    จำนวน   33  ข้อ 

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไป (เด็ก)    จำนวน   11  ข้อ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่พักอาศัย    จำนวน   5  ข้อ 

 ส่วนที่ 4 กิจกรรมการเกษตร    จำนวน  12  ข้อ 

 ส่วนที่ 5 ประวัติการใช้สารเคมีปราบศัตรูพชื  จำนวน   4  ข้อ 

 

 

รหัสของผู้ตอบแบบสอบถาม _ _-_ _-_ _ _ 

(ตัวอย่าง เช่น 01-01-001 หมายถึงรหัสสถานที่เก็บ-กลุ่มของตัวอย่าง-รหัสตัวอย่าง 

รหัสผู้บันทกึข้อมูล_ _ _ _  

วันท่ีตอบแบบสอบถาม  _ _/_ _ / _ _ _ _ (บันทกึ วัน/เดือน/ป ีเช่น 02/12/2020) 

 

 

คำถามคัดกรอง 

1. ท่านเป็นเกษตรกร(การเกษตรเป็นรายได้หลัก)หรอืไม่  

     ⃝ 0.ไม่ใช่       ⃝ 1. ใช่ 

2.ท่านอยู่ที่บ้านเดียวกับเด็กใช่หรอืไม่ 

     ⃝ 0.ไม่ใช่       ⃝ 1. ใช่ 
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สว่นท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป (มารดาของเด็ก)   

          1. อายุ........................ปี 

          2. ระดับการศึกษา            ⃝ (1) ต่ำกว่าประถมศกึษา          ⃝ (2) ประถมศกึษา    

                                               ⃝ (3) มัธยมศึกษา                    ⃝ (4) ปริญญาตรแีละสูงกว่า 

          3. สถานภาพสมรส        ⃝ (1) โสด         ⃝ (2) สมรส        ⃝ (3) หม้าย        ⃝ (4) หย่า/แยก  

          4. ระดับความเพียงพอของการใช้จ่ายในครอบครัว 

    ⃝ (1) เพียงพอและมีเงินเหลือเก็บ  ⃝ (2) เพียงพอแต่ไม่มีเงนิเหลือเก็บ 

    ⃝ (3) ไม่เพียงพอและเป็นหนี้             ⃝ (4) ปฏิเสธการตอบคำถาม   

          5. ประวัติสุขภาพของมารดา (ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 (1) ตัวท่าน 

5.1 โรคหัวใจ ⃝ ใช ่ ⃝ไมใ่ช่  ⃝ ไม่ทราบ 

5.2 โรคเบาหวาน ⃝ ใช ่ ⃝ไมใ่ช่  ⃝ ไม่ทราบ 

5.3 โรคหลอดเลือด ⃝ ใช ่ ⃝ไมใ่ช่  ⃝ ไม่ทราบ 

5.4 โรคความดันโลหิตสูง ⃝ ใช ่ ⃝ไมใ่ช่  ⃝ ไม่ทราบ 

5.5 กล้ามเน้ือหัวใจตาย ⃝ ใช ่ ⃝ไมใ่ช่  ⃝ ไม่ทราบ 

5.6 โรคอ้วน ⃝ ใช ่ ⃝ไมใ่ช่  ⃝ ไม่ทราบ 

5.7 โคลเลสเตอรอลสูง ⃝ ใช ่ ⃝ไมใ่ช่  ⃝ ไม่ทราบ 

6. ในระหว่างตั้งครรภ์ หมอได้ให้เกลือไอโอดีนหรอืไอโอดีนเสริมกับคุณ หรอืไม่  

(1) ใช ่

  (2) ไม่ใช่ 

(98) ไม่ทราบ 

 7. ในระหว่างที่ตั้งครรภ์ คุณสูบบุหรี่ หรอืไม่ 

                     (1) สูบ 

(2) ไม่สูบ 

(97) ปฏิเสธการตอบคำถาม 

(98) ไม่ทราบ 
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8. ในระหว่างตั้งครรภ์ คุณดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บ่อยแค่ไหน 

(1) 5 ครั้งหรอืมากกว่า/สัปดาห์ 

(2) 2-4 ครั้ง/สัปดาห์ 

(3) 1 ครั้ง/สัปดาห์ 

(4) 1-3 ครั้ง/เดือน 

(5) น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดอืน 

(6) ไม่เคยดื่ม  

  (97) ปฏิเสธการตอบคำถาม  

                     (98) ไม่ทราบ  

9. ในระหว่างตั้งครรภ์ หมอวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคใดๆหรอืไม่  

(1) ใช ่   โปรดระบุ___________________________________________ 

(2) ไม่ใช่ 

(97) ปฏิเสธการตอบคำถาม 

(98) ไม่ทราบ 

10. คลอดก่อนกำหนดหรือไม่?  

(1) ใช ่

(2) ไม่ใช่ 

(97) ปฏิเสธการตอบคำถาม 

(98) ไม่ทราบ 

11. ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรงหรอืไม่? 

(1) ใช ่

(2) ไม่ใช่    โปรดระบุ___________________________________________ 

(97) ปฏิเสธการตอบคำถาม 

(98) ไม่ทราบ 

12. ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักและส่วนสูงปกติหรอืไม่? 

(1) ใช ่

(2) ไม่ใช่    โปรดระบุ___________________________________________ 

(97) ปฏิเสธการตอบคำถาม 

(98) ไม่ทราบ 
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13. หลังจากคลอดบุตร คุณให้นมบุตรอย่างไร? 
(1) ดื่มนมจากเต้า 

(2) ดื่มนมผง/นมสำเร็จรูป 

(3) ดื่มทั้งจากเต้าและนมสำเร็จรูป 

(97) ปฏิเสธการตอบคำถาม 

(98) ไม่ทราบ 
14. คุณเลิกให้นมจากเต้า เมื่อบุตรอายุเท่าไร 

(1) อายุ ___________ วัน (ในกรณีเลิกใหน้มจากเต้า เมื่อบุตรอายุน้อยกว่า 2 สัปดาห์) 

(2) อายุ ___________ สัปดาห์ (ในกรณีเลิกใหน้มจากเต้า เมื่อบุตรอายุมากกว่า 2 สัปดาห์) 

(97) ปฏิเสธการตอบคำถาม 

(98) ไม่ทราบ 

15. ในช่วง 1 ปีแรก บุตรมีสุขภาพอย่างไร 
       (1) สุขภาพไม่แข็งแรง 

(2) สุขภาพพอใช้ 

(3) สุขภาพแข็งแรง 

(4) สุขภาพแข็งแรงมาก 

(97) ปฏิเสธการตอบคำถาม 

(98) ไม่ทราบ 

16. บุตรเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรอืไม่  

(1) ใช ่   โปรดระบุอายุและสาเหต_ุ__________________________________________ 

(2) ไม่ใช่ 

(97) ปฏิเสธการตอบคำถาม 

(98) ไม่ทราบ 

17. คุณอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการทำการเกษตร ที่มีการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพชื หรอืไม่ 

   (1) ไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว 

   (2) อยู่ใกล้พื้นที่ทำการเกษตร แต่ไม่ทราบว่ามีการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชหรอืไม่    

   (3) อยู่ใกล้พื้นที่ทำการเษตร และบริเวณดังกล่าวมกีารฉีดสารกำจัดศัตรูพืช 

   (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม 

   (98) ไม่ทราบ 
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18. คุณดื่มน้ำ จากแหล่งใด 

  (1) จากบ่อน้ำที่บ้าน    

  (2) จากบ่อน้ำชุมชน    

  (3) น้ำดื่มบรรจุขวด    

  (4) น้ำฝน     

  (5) อื่นๆ  โปรดระบุ___________________________________________ 

  (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม   

  (98) ไม่ทราบ   

 

19. ในช่วงที่ตั้งครรภ์  “คุณ” ได้ใช้สารเคมีกำจัดแมลง ในบ้านบ้างหรอืไม่  

(1) ไม่เคย 

(2) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

(3) เดือนละ 1 ครั้ง 

(4) 1-4 ครั้ง ต่อปี  (4) 

(97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม 

(98) ไม่ทราบ 

 

20. คุณประกอบอาชีพอะไร 

    (1) เป็นเกษตรกร ซึ่งมไีร่เป็นของตนเอง (ข้ามไปข้อ 26.) 

    (2) เป็นเกษตรกร โดยทำงานเป็นลูกจ้างในพืน้ที่ทำการเกษตร (ข้ามไปข้อ 26.) 

    (3) พนักงงานบริษัท หรือโรงงานอุตสหกรรม 

    (4) ข้าราชการ 

    (5) ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

    (6) นักเรียน/นักศึกษา 

    (7) รับจ้างทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงการรับจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม 

    (8) อื่น ๆ  โปรดระบุ_____________________________________________ 

    (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม   

    (98) ไม่ทราบ   
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21. สถานที่ทำงานของคุณ  คอืที่ใด 

         โปรดระบุชื่อ และที่อยู่_______________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

   (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม   

   (98) ไม่ทราบ  

 

22. ลักษณะของสถานที่ทำงานที่คุณทำงานเป็นอย่างไร  (ตอบได้ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

    (1) อาคารสำนักงาน     

    (2) ร้านค้า     

    (3) ห้องเรียน    

    (4) โรงแรม     

    (5) ร้านอาหารหรอืภัตตาคาร   

    (6) บ้านของคุณ หรอื บ้านคนอื่น  

    (7) สถานให้บริการทางการแพทย์หรอืโรงพยาบาล  

    (8) ห้องปฏิบัติการ/หอ้งทดลอง   

    (9) โรงงานอุตสาหกรรม หรอื พื้นที่กระบวนการผลิต 

    (10) คลังสินค้า         

    (11) อู่ซ่อมรถ 

    (12) ร้านเสริมสวย (ทำผม หรอื นวด)   

    (13) ท่าเทียบเรือ,อู่ซอมเรอื      

    (14) ไซต์งานก่อสร้าง    

    (15) สวน ไร่ นา 

    (16) ร้านมอเตอร์ไซค์ 

    (17) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  

    (18) สถานที่อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________  

    (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม   

    (98) ไม่ทราบ   
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23. งานของคุณ ได้มีการทำงาน เกี่ยวกับรายการดังต่อไปนี้หรอืไม่  (ตอบได้ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

  (1) บัดกรี     

  (2) ทาสี     

  (3) ปริน้ท์กระดาษหรอืพิมพ์ภาพ  

  (4) งานเชื่อม    

  (5) ทำความสะอาดโดยใช้ตัวทำละลาย  

  (6) ประกอบอาหารชนิด ปิง้ ย่าง   

  (7) ทำงานบริเวณข้างถนน   

  (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม   

  (98) ไม่ทราบ  

   

24. ในงานที่คุณทำ ได้สัมผัสกับสารเคมีจากสิ่งเหล่าน้ีบ้างหรอืไม่  (ตอบได้ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

   (1) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น สารฟอกต่างๆ,แอมโมเนีย, ผลิตภัณท์กำจัดหรือยับยั้งแบคทีเรีย 

   (2) สารเคมีอินทรีย์ หรอืตัวทำละลาย เช่น ส ีน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล กาว สารละลายขัดโลหะ 

   (3) ฝุ่นไม้หรอืฝุ่นคอนกรีต    

     (4) แก๊สในโรงพยาบาล เช่น แก๊สระงับความรูส้ึก (ยาชา,ยาสลบ)  

   (5) ฟูม เช่น ฟูมจากโลหะ จากการเชื่อมโลหะ เป็นต้น          

   (6) ควันเสียจากท่อไอเสียรถยนต์ หรอืเครื่องจักร 

   (7) รังสตี่างๆ รวมไปถึง รังสเีอ็กซเรย์  fluoroscopy กัมมันตรังสี 

   (8) แบคทีเรยี หรือไวรัส เช่น ในโรงพยาบาล หรอืในห้องปฏิบัติการต่างๆ         

   (9) สารตะกั่ว    

   (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม   

   (98) ไม่ทราบ   

 

25. คุณมีสมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม หรือเป็นเกษตรกร บ้างหรอืไม่ 

   มี (แต่ทำเกษตรกรรมคนละพื้นที่กับคุณ  หรอื คุณไม่ได้เป็นเกษตรกร)   (1)       

   มี และทำพืน้ที่เกษตรกรรมในพื้นที่เดียวกับคุณ  (ข้ามไปตอบข้อ E41)  (2)          

   ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ E41)  (3)  

   ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม  (97)     

                ไม่ทราบ  (98) 
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26. ในช่วงที่ตั้งครรภ์คุณได้ทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวของกับการเกษตร หรอื เกษตรกรรม บ้างหรอืไม่     

         (ตอบได้ทุกข้อที่เกีย่วข้อง) 

   (1) ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการเกษตรกรรม  (ข้ามไปตอบข้อ E35)       

   (2) ขุดดินโดยใช้มือ หรือมีใชเ้ครื่องมือขุด  

   (3) ทำการปลูกพืช    

   (4) การใชปุ้๋ยเคมี หรอืปุ๋ย จากธรรมชาติ หรอื ใช้ร่วมกัน 

   (5) มีการใชส้ารกำจัดศัตรูพืช   

   (6) มีการขับรถบรรทุก หรอืใช้เครื่องมือทางการเกษตรชนิดอื่นๆ   

   (7) ทำการกำจัดวัชพืช  

   (8) ใช้มือเก็บผลผลติ ( พืช,ดอกไม้)   

   (9) คัดแยก ,บรรจุผลติผลทางการเกษตร  

   (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม   

   (98) ไม่ทราบ   

  

ข้อมูลจำนวนวันการทำงานในพื้นที่เกษตรกรรม ระหว่างการตั้งครรภ์     

27. ระหว่างเดือนที่ 1-3 ของการตั้งครรภ์  คุณลงไปทำงานในพื้นที่เกษตรกรรม บ่อยแค่ไหน   

    (1) ไม่ได้ทำ 

    (2) 2  ครั้งต่อเดือน หรอืน้อยกว่า 2  ครั้งต่อเดือน    

    (3) 1 วันต่อสัปดาห์ หรอืน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 

    (4) 2-3 วันต่อสัปดาห์  

    (5) 4-7 วันต่อสัปดาห์ 

 

28. ระหว่างเดือนที่ 4-6 ของการตั้งครรภ์  คุณลงไปทำงานในพื้นที่เกษตรกรรม บ่อยแค่ไหน   

    (1) ไม่ได้ทำ 

    (2) 2  ครั้งต่อเดือน หรอืน้อยกว่า 2  ครั้งต่อเดือน    

    (3) 1 วันต่อสัปดาห์ หรอืน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 

    (4) 2-3 วันต่อสัปดาห์  

    (5) 4-7 วันต่อสัปดาห์ 
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29. ระหว่างเดือนที่ 7-9 ของการตั้งครรภ์  คุณลงไปทำงานในพื้นที่เกษตรกรรม บ่อยแค่ไหน   

    (1) ไม่ได้ทำ 

    (2) 2  ครั้งต่อเดือน หรอืน้อยกว่า 2  ครั้งต่อเดือน    

    (3) 1 วันต่อสัปดาห์ หรอืน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 

    (4) 2-3 วันต่อสัปดาห์  

    (5) 4-7 วันต่อสัปดาห์   

30. ในช่วงที่ตั้งครรภ์  คุณได้มีการผสมสารกำจัดศัตรูพชื เพื่อนำไปใช้งานบ้างหรอืไม่   

 (1) ไม่เคย 

 (2) 1-4 วัน    

 (3) 5-10 วัน   

 (4) มากกว่า 10 วัน  

 (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม    

 (98) ไม่ทราบ   

31.  ในช่วงที่ตั้งครรภ์  คุณเคยใช้สารกำจัดศัตรูพืช ในการเกษตรบ้างหรือไม่ 

 (1) ไม่เคย 

 (2) 1-4 วัน    

 (3) 5-10 วัน   

 (4) มากกว่า 10 วัน  

 (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม    

 (98) ไม่ทราบ   

  32. คุณเคยพาบุตรไปยังสวนหรอืไร่ ในขณะที่คุณทำการเกษตรหรอืไม่ 

    (1) ไม่เคย 

    (2) 2  ครั้งต่อเดือน หรอืน้อยกว่า 2  ครั้งต่อเดือน    

    (3) 1 วันต่อสัปดาห์ หรอืน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 

    (4) 2-3 วันต่อสัปดาห์  

         (5) 4-7 วันต่อสัปดาห์ 

    (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม    

    (98) ไม่ทราบ   

       ถ้าเคยพาบุตรไป พาไปเมื่อตอนบุตรอายุ _______________ ป ี
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33. บุตรได้ช่วยงานคุณทางด้านการเกษตรหรือไม่ 

   (1) ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการเกษตรกรรม  (ข้ามไปตอบข้อ E35)       

   (2) ขุดดินโดยใช้มือ หรือมีใชเ้ครื่องมือขุด  

   (3) ทำการปลูกพืช    

   (4) การใชปุ้๋ยเคมี หรอืปุ๋ย จากธรรมชาติ หรอื ใช้ร่วมกัน 

   (5) มีการใชส้ารกำจัดศัตรูพืช   

   (6) มีการขับรถบรรทุก หรอืใช้เครื่องมือทางการเกษตรชนิดอื่นๆ   

   (7) ทำการกำจัดวัชพืช  

   (8) ใช้มือเก็บผลผลติ ( พืช,ดอกไม้)   

   (9) คัดแยก ,บรรจุผลติผลทางการเกษตร  

   (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม   

   (98) ไม่ทราบ    

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบุตรของท่าน (เด็ก) 

1. เพศ        ⃝ (1) ชาย         ⃝ (2) หญิง   

2. อายุ........................ปี 

3. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ............................................... 

4. โรคประจำตัว ............................................... 

6. พฤติกรรมการออกกำลังกายของบุตรของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 

6.1 เล่นกีฬาหรอืออกกำลังกาย  

 ⃝ (1) 5-7วัน/สัปดาห์            ⃝ (2) 2-4วัน/สัปดาห ์        ⃝ (3) 0-1วัน/สัปดาห์ 

6.2 ระยะเวลาต่อคร้ัง    

 ⃝ (1) 20 นาทีขึ้นไป             ⃝ (2) นอ้ยกว่า 20 นาที 
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7. พฤติกรรมของบุตรของท่านในการเดินทางไปยังพื้นที่เกษตรกรรม 

7.1 เด็กเดินทางไปยังพื้นที่เกษตรกรรมเป็นประจำหรอืไม่ 

⃝ (1) ใช ่            ⃝ (2) ไม่ใช่ 

 

7.2 เด็กเดินทางไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรมบ่อยแค่ไหน 

 ⃝ (1) 5-7วัน/สัปดาห์            ⃝ (2) 2-4วัน/สัปดาห ์        ⃝ (3) 0-1วัน/สัปดาห์ 

 

7.3 เด็กได้ช่วยงานทางด้านการเกษตรหรอืไม่  

     ⃝ (1) ทำ             ⃝ (2) ไม่ใช่ 

 

7.4 เด็กได้ผสมหรอืฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชหรอืไม่  

     ⃝ (1) ใช ่            ⃝ (2) ไม่ใช่ 

 

7.4 เด็กได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานหรอืไม่  

     ⃝ (1) ใช ่  เมื่อตอนเด็กอายุ _______ ป ี  

 คุณได้ปรับเปลี่ยนอาหารของเด็กหรอืไม่ ระบุ ____________________     

     ⃝ (2) ไม่ใช่ 

         ⃝ (97) ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม   

             ⃝ (98) ไม่ทราบ  
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8. พฤติกรรมการบริโภคอาหารใน 1 เดือนที่ผ่านมาโดยทำเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับการ

ปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

การปฏิบัติ ทุกวัน (1) 5-6 วัน (2) 2-4 วัน (3) 1 วัน/ไม่เคย (4) 

8.1 กินผักหลากหลาย ในหนึ่งวัน (ครบ 5 สี)     

8.2 กินอาหารหลัก วันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)     

8.3 กินผักปลอดสารพิษ     

8.4 กินผลไม้ปลอดสารพษิ     

8.5 กินอาหารที่ครอบครัวปรุงอาหารเอง     

8.6 กินผลไมร้สหวาน เช่น มะม่วงสุก ทุเรียน ขนุน เงาะ 
น้อยหน่า ลำไย  

    

8.7 ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้
สำเร็จรูป น้ำหวาน ชานม กาแฟ 

    

8.8 กินอาหารที่ปรุงด้วยกะทิท่ีเคี่ยวแตกมัน เช่น แกง
เผ็ด แกงมัสมั่น แกงคั่ว 

    

8.9 กินเนือ้สัตว์ที่มไีขมันสูงหรอืคลอเรสเตอรอล สูง เช่น 
หมูสามช้ัน หนังไก่ คอหมูย่าง เครื่องในสัตว์ หอย  

    

8.10 กินอาหารทอด เช่น ลูกชิน้ทอด ไก่ทอด กล้วยทอด 
ปาท่องโก๋ 

    

8.11 กินอาหารกึ่งสำเร็จรูปหรอืการถนอมอาหาร เช่น 
ผักผลไม้ดอง อาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง อาหารเค็ม 
ปลาเค็ม ปลาร้า น้ำบูดู บะหมี่ ข้าวต้มสำเร็จรูป  

    

8.12 กินขนมกรุบกรอบเป็นถุง เช่น สาหร่าย ข้าวเกรียบ 
มันฝรั่ง  

    

8.13 กินขนมหวานต่างๆ เช่น ทองหยิบ ขนมเค้ก  
    

8.14 ในการกินอาหารแต่ละมื้อ มีการเติมน้ำตาลเพิ่ม 
    

8.15 ในการกินอาหารแต่ละมื้อ มีการเติมน้ำปลา/เกลือ/
น้ำปลาพรกิ/ซีอิ๊ว/ซอสมะเขือเทศและซอสอื่นๆ เพิ่ม 
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9. แบบสอบถามเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายเข้าสู่วัยรุ่น (สำหรับเพศหญิง) (เพศชายขา้มไปทำข้อ 10) 
  

9.1 น้ำหนักตัวในปัจจุบัน _____________________ กิโลกรัม 

9.2 ความสูงในปัจจุบัน _____________________ เซนติเมตร 

  

ความสูงในอดีต ย้อนหลัง 2-3 ป ี

-            เดือน_____________________ พ.ศ.________ ความสูง ____________ ซม. 

-            เดือน_____________________ พ.ศ.________ ความสูง ____________ ซม. 

-            เดือน_____________________ พ.ศ.________ ความสูง ____________ ซม. 

-            เดือน_____________________ พ.ศ.________ ความสูง ____________ ซม. 

 

9.3 การเติบโตของร่างกายด้านส่วนสูง 

       ⃝ (1) ยังไม่มีความสูงเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วมากกว่าปกติ 

       ⃝ (2) ยังไม่รู้สึกว่ามคีวามสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าปกติ 

       ⃝ (3) ตอนนี้เริ่มมีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติ แต่ความสูงที่เพิ่มขึน้นี้ยังสูงขึ้นต่อไปไม่หยุด 

       ⃝ (4) ดูเหมอืนว่าความสูงที่เพิ่มขึน้เริ่มหยุดแล้ว (ฉันคิดว่าฉันมคีวามสูงประมาณนีเ้มื่อฉันอายุเพิ่มขึ้น) 

 

9.4 การมีขนตามร่างกาย (เช่น ขนรักแร้ ขนหัวหน่าว) 

         ⃝ (1) ยังไม่มี 

         ⃝ (2) เริ่มมขีึน้บ้าง 

         ⃝ (3) เริ่มมีขนขึ้นอย่างชัดเจน และยังคงขึน้อยู่ 

       ⃝ (4) ดูเหมอืนว่าขนจะขึ้นอย่างเต็มที่แล้ว (มขีนตามร่างกายตามท่ีคาดว่าจะเป็นเมื่ออายุเพิ่มมากขึน้) 
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9.5 สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีผิวหนังหรอืไม่ โดยเฉพาะสิวท่ีขึ้นตามใบหน้า 

       ⃝ (1) ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ผิวหนัง/ ยังไม่มีสวิ 

       ⃝ (2) เริ่มรูส้ึกมีการเปลี่ยนแปลงที่ผวิหนัง แต่ยังไม่ชัดเจน/ เริ่มมสีิวขึ้น 

       ⃝ (3) เริ่มมกีารเปลี่ยนแปลงที่ผวิหนังอย่างชัดเจน แต่การเปลี่ยนแปลงยังไม่สิน้สุด/ สิวขึน้อยู่ตลอด 

       ⃝ (4) ดูเหมอืนว่าการเปลี่ยนแปลงของผวิหนังเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว 

 

9.6 สังเกตเห็นการเจรญิเติบโตของเต้านมหรอืไม่   

    ⃝ (1) ยังไม่มีการเติบโต 

    ⃝ (2) เริ่มรูส้ึกถึงการเติบโต แต่ยังไม่ชัดเจน 

    ⃝ (3) เต้านมมีการขยายตัวเติบโตอย่างชัดเจน แต่การเติบโตยังไม่ถึงจุดสิน้สุด 

    ⃝ (4) ดูเหมอืนว่าการขยายตัวเติบโตของเตา้นมเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 

      9.6.1 อายุที่เริ่มมีเต้านมครั้งแรก อายุ __________ ป ี

9.7 เริ่มมีประจำเดือนหรือยัง 

      ⃝ (0) ยังไม่มีประจำเดือน 

      ⃝ (1) มีประจำเดือนแล้ว โปรดระบุอายุที่เริ่มมปีระจำเดือนครัง้แรก อายุ __________ ปี 

  

9.8 คุณคิดว่ามีสภาวะสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างไร 

    ⃝ (1) ดีเยี่ยม 

    ⃝ (2) ดีมาก 

    ⃝ (3) ด ี

    ⃝ (4) ปานกลาง 

    ⃝ (5) แย่ 
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10. แบบสอบถามเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกายเข้าสู่วัยรุ่น (สำหรับเพศชาย) 
  

10.1 น้ำหนักตัวในปัจจุบัน _____________________ กิโลกรัม 

10.2 ความสูงในปัจจุบัน _____________________ เซนติเมตร 

 

ความสูงในอดีต ย้อนหลัง 2-3 ป ี

-            เดือน_____________________ พ.ศ.________ ความสูง ____________ ซม. 

-            เดือน_____________________ พ.ศ.________ ความสูง ____________ ซม. 

-            เดือน_____________________ พ.ศ.________ ความสูง ____________ ซม. 

-            เดือน_____________________ พ.ศ.________ ความสูง ____________ ซม. 

 

 

10.3 การเติบโตของร่างกายด้านส่วนสูง 

        ⃝ (1) ยังไม่มีความสูงเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วมากกว่าปกติ 

        ⃝ (2) ยังไม่รู้สึกว่ามีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าปกติ 

        ⃝ (3) ตอนนีเ้ริ่มมคีวามสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติ แต่ความสูงที่เพิ่มขึน้นี้ยังสูงขึ้นต่อไปไม่หยุด 

        ⃝ (4) ดูเหมอืนว่าความสูงที่เพิ่มขึน้เริ่มหยุดแล้ว (ฉันคิดว่าฉันมคีวามสงูประมาณนี้เมื่อฉันอายุเพิ่มขึ้น) 

 

10.4 การมีขนตามร่างกาย (เช่น ขนรักแร้ ขนหัวหน่าว) 

        ⃝ (1) ยังไม่มี 

        ⃝ (2) เริ่มมขีึน้บ้าง 

        ⃝ (3) เริ่มมขีนขึ้นอย่างชัดเจน และยังคงขึน้อยู่ 

          ⃝ (4) ดูเหมอืนว่าขนจะขึ้นอย่างเต็มที่แล้ว (มขีนตามร่างกายตามท่ีคาดว่าจะเป็นเมื่ออายุเพิ่มมากขึน้) 
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10.5 สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีผิวหนังหรอืไม่ โดยเฉพาะสิวท่ีขึ้นตามใบหน้า 

        ⃝ (1) ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ผิวหนัง/ ยังไม่มีสวิ 

        ⃝ (2) เริ่มรูส้ึกมีการเปลี่ยนแปลงที่ผวิหนัง แต่ยังไม่ชัดเจน/ เริ่มมสีิวขึ้น 

        ⃝ (3) เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ผวิหนังอย่างชัดเจน แต่การเปลี่ยนแปลงยังไม่สิน้สุด/ สิวขึน้อยู่ตลอด 

        ⃝ (4) ดูเหมอืนว่าการเปลี่ยนแปลงของผวิหนังเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว 

 

10.6 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงหรือยัง 

      ⃝ (1) ยังไม่เริ่มมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ 

      ⃝ (2) เริ่มรูส้ึกถึงการเปลี่ยนแปลงของเสียง (เสียงห้าวขึน้) แต่ยังไม่ชัดเจน 

      ⃝ (3) เสียงมกีารเปลี่ยนแปลงห้าวขึ้นอย่างชัดเจน แต่การเปลี่ยนแปลงยังไม่หยุด 

      ⃝ (4) ดูเหมอืนว่าการเปลี่ยนแปลงของเสียงได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 

10.7 การเริ่มมีขนบนใบหน้า (หนวดหรอืเครา) 

    ⃝ (1) ยังไม่เริ่มมขีนบนใบหนา้ 

    ⃝ (2) เริ่มรูส้ึกมีหนวดเคราขึน้บางๆ 

    ⃝ (3) มหีนวดเคราขึน้อย่างชัดเจน (มากพอที่จะต้องโกน) 

    ⃝ (4) ดูเหมอืนว่าหนวดเคราจะขึน้เร็วเหมอืนเป็นผู้ใหญ่ 

 

10.8 คุณคิดว่ามีสภาวะสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างไร 

    ⃝ (1) ดเียี่ยม 

    ⃝ (2) ดมีาก 

    ⃝ (3) ดี 

    ⃝ (4) ปานกลาง 

    ⃝ (5) แย่ 
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11. คำถามเพิ่มเติมพ่อและแม่ของเด็ก 

 

11.1 คำถามพ่อของเด็ก 

1. ความสูงของพ่อ ในปัจจุบัน _____________________ เซนติเมตร 

2. อายุที่พ่อเสียงแตกหนุ่ม หรือมีหนวดเครา/โกนหนวดครั้งแรก อายุ _____________________ ป ี

 

11.2 คำถามแม่ของเด็ก 

1. ความสูงของแม่ ในปัจจุบัน _____________________ เซนติเมตร 

2. อายุทีแ่ม่มีประจำเดือนครั้งแรก อายุ _____________________ ป ี
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทีพ่ักอาศัย 

1. บ้านของท่านอยู่ใกล้กับพื้นที่การเกษตรที่มีการใช้สารเคมีฯในระยะ 1 กิโลเมตร 

 ⃝ (0) ไม่ใช่       ⃝ (1) ใช่      ⃝ (9) ไม่ทราบ  

  2. ใน 1 ปีที่ผ่านมาบ้านของท่านมีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงหรอืไม่  

            ⃝ (0) ไม่ใช้       ⃝ (1) ใช ้  

3. ใน 1 ปีที่ผ่านมาบ้านของท่านมีการใช้สารเคมีกำจัดแมลง (ตอบได้ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

ชนิด ไม่เคย (0) >3 คร้ัง/
สัปดาห์ (1) 

1-3 ครั้ง/
สัปดาห์ (2) 

1-3ครั้ง/ 
เดือน (3) 

<1คร้ัง/
เดือน (4) 

3.1 อัศวิน      
3.2 อาท      
3.3 ไบกอน      
3.4 ชิลท๊อกซ์      
3.5 คินโช         
3.6 ยาขดกันยุง      
3.7 อื่นๆโปรดระบุ………….      
 
 4. คุณทำความสะอาดบ้านบ่อยหรอืไม่ 

    ⃝ (1) 5-7 วัน / สัปดาห์             ⃝ (2) 2-4 วัน / สัปดาห์        ⃝ (3) 1 วัน / สัปดาห์ หรอืน้อยกว่า 

 
5. คุณดื่มน้ำ จากแหล่งใด (มากที่สุด) 
    ⃝ (1) จากบ่อน้ำที่บ้าน             ⃝ (2) จากบ่อน้ำชุมชน         ⃝ (3) น้ำดื่มบรรจุขวด          

      ⃝ (4) น้ำฝน              ⃝ (5) อื่นๆ ระบุ………………………………………………….. 
 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรมการเกษตร  

1. ท่านเป็นเกษตรกรมาแล้ว .......................... ปี 

2. ท่านมีพื้นที่ทำการเกษตร .......................... ไร่ 

3. ท่านทำการฉีดพ่นสารเคมีด้วยตนเองหรอืไม่ 

   ⃝ (0) ไม่ใช่                 ⃝ (1) ใช ่   

4. ปัจจุบันท่านทำกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

    ⃝ (1) ทำเองทั้งกระบวนการ  

    ⃝ (2) ไม่ได้ทำเองทั้งกระบวนการ โปรดระบุส่วนที่ไม่ได้ทำ…………………………………………………… 

    ⃝ (3) รับจ้างเกี่ยวกับการเกษตร โปรดระบุชนิดของงาน………………………………………………………. 
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5. ชนิดของพืชที่ท่านเพาะปลูก  

 ⃝ 1. ข้าว            ⃝ 2.อ้อย            ⃝ 3.กล้วย            ⃝ 4.ผัก         

           ⃝ 5.ผลไม้           ⃝ 6.อืน่โปรดระบุ.................... 

6. ปัจจุบันคุณใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชทางการเกษตรใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

6.1 สารฆ่าแมลง 

(  ) 1.โฟลิเทค       (  ) 2.คาราเต้    (  ) 3.อาทาบรอน (  ) 4.มาร์แชล 

(  ) 5.เอส 85  (  ) 6.พาแดน           (  ) 7.ลอร์สแบน  (  ) 8.กระรัต 

(  ) 9.ไอด้า      (  ) 10.ไมทราส           (  ) 11.ฟอร์แบ็ค  (  ) 12.ฟูราดาน 

(  ) 13.อื่นๆ ระบุ................ 

6.2 สารกำจัดวัชพชื 

(  ) 14.โนมีนี่  (  ) 15.หมาแดง    (  ) 16.กรัมม๊อกโซน      (  ) 17.ช้างแดง  

(  ) 18.เอ๊คโค่  (  ) 19.โสมแดง  (  ) 20.มาร์โค โฟร์-ดี  (  ) 21.ดาราโซน  

(  ) 22.ไกลโฟเซท      (  ) 23.นาการ์ด   (  ) 24.แม็กไรซ์          (  ) 25.เอชโซนัด95  

(  ) 26.อามีทรีน80 (  ) 27.ซุปเปอร์ซีน90   (  ) 28.อะลาคลอร์ (  ) 29.ดาราเอสเตอร์ 

(  ) 30.เรดโรดอฟ (  ) 31.ไดยูรอน80      (  ) 32.ดาราเอมีน (  ) 33.มาร์เก็ต  

(  ) 34.อะเซโทคลอร์  (  ) 34.อื่นๆ ระบุ................ 

6.3 สารฆ่าเชื้อรา 

(  ) 35.ซุปเปอร์โกล    (  ) 36.ออติวา    (  ) 37.สกอร์           (  ) 38.อมสิตา 

      (  ) 39.อามูเร่  (  ) 40.แมนแซท (  ) 41.ฟังกูราน         (  ) 42.ฟารัล 

       (  ) 43.อื่นๆ ระบุ................ 

7. กิจกรรมการเพาะปลูก 

ประเด็น พ.ย. – ก.พ. มี.ค. – มิ.ย. ก.ค. – ต.ค. 

1. คุณปลูกพืชในฤดูใดบ้าง    

2. ระบุชนิดของพืชที่ปลูกในแต่ละฤดู 
   

3. คุณใช้เวลาลงพื้นที่ในการดูแลพืช 

(1)   1 – 3 ครั้ง/ รอบ       (2)   1 วัน/สัปดาห์                                    

(3)   2 – 3 วัน/ สัปดาห์    (4)   4 – 7 วัน/สัปดาห์ 

   

4. คุณปลูกพืช (1) กลางแจง้ (2) ในเรอืนเพาะปลูก    
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8. พฤติกรรมการปฏิบัติตัวขณะทำงาน โปรดกา √ ให้ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมการปฏิบัติตัวขณะทำงาน 
การประเมิน 

1.ทุกครัง้ 2.บางครัง้ 3.ไม่เคย 

8.1 ก่อนการใช้สารปราบศัตรูพืชขวดใหม่ คุณอ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุ 

หรอืไม่ 

   

8.2 ขณะฉีดพ่นคุณสูบบุหรี่/ยาเส้นหรือไม่    

8.3 ขณะฉีดพ่นคุณรับประทานอาหาร/ดื่มน้ำ หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ หรอืไม่    

8.4 เมื่อเสื้อผา้เปียกชุ่มสารปราบศัตรูพชื คุณอาบน้ำหรอืล้างทันที    

8.5 คุณล้างมอืทุกครั้งก่อนพักทานอาหารหรอืดื่มน้ำหรอืไม่    

8.6 หลังการฉีดพ่นคุณเปลี่ยนเสือ้ผา้ที่เปื้อนสารปราบศัตรูพชืทันทีหรอืไม่    

8.7 คุณอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังฉีดพ่นทันทีหรอืไม่    

8.8 คุณแยกซักเสือ้ผ้าที่ปนเปืน้สารเคมีปราบศัตรูพืชกับเสื้อผ้าอื่นหรอืไม่    

8.9 คุณยืนเหนอืลม ขณะที่ทำการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชหรอืไม่    

8.10 คุณเปลี่ยนเสื้อผา้ที่ปนเปือ้นสารเคมีก่อนเข้าบ้านหรอืไม่    

9. การจัดเก็บสารเคมี 

 9.1 ท่านเก็บสารเคมีไว้ใกล้บ้านในระยะ 20 เมตร    ⃝ (0) ไม่ใช่             ⃝ (1) ใช่    

 9.2 ท่านเก็บสารเคมีไว้ในตู้ที่ปิดล็อค      ⃝ (0) ไม่ใช่             ⃝ (1) ใช่    

 9.3 เด็กสามารถเข้าไปในพื้นที่เก็บสารเคมีได้    ⃝ (0) ไม่ใช่             ⃝ (1) ใช่ 

 

10. ท่านจัดการกับภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่ใช้หมดแล้วอย่างไร (ตอบได้ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

    ⃝ 10.1 เก็บไว้บริเวณ

บ้านรอการกำจัด 

    ⃝ 10.2  ทิง้ลงขยะ     ⃝ 10.3 รีไซเคิลใช้

เป็นภาชนะอื่นๆ 

    ⃝ 10.4  ฝังกลบ     ⃝ 10.5  เผา 

    ⃝ 10.6 อื่นๆระบุ.................... 

    

11. ใน 1 ปีที่ผ่านมาท่านเคยต้องไปพบแพทย์ เพื่อรักษาหลังจากใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชหรอืไม่ 

      ⃝ (0) ไม่เคย         ⃝ (1) เคย   

12. ใน 1 ปีที่ผ่านมาท่านเคยได้รับการวินิจฉัยจากบุคลากรทางการแพทย์ว่าเป็นโรคพิษจากสารเคมี

ปราบศัตรูพืชหรอืไม่        

    ⃝ (0) ไม่เคย        ⃝ (1) เคย 
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ส่วนที่ 5 ประวัติการใช้สารเคมีปราบศัตรูพชื 

1. คุณเคยผสมหรอืฉีดพ่นสารฆ่าแมลงในพื้นที่เกษตรมาก่อนหรือไม่ 

    ⃝ (0) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ2)      ⃝ (1) เคย ถ้าเคย เคยมาแล้ว ..................................... ปี (ระบุจำนวนปี) 

1.1ในช่วงน้ันคุณผสมหรอืฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเป็นระยะเวลากี่วันต่อปี 

    ⃝ (1)  1 ครั้ง/เดอืน         ⃝ (2) 2-4 ครั้ง/เดือน       ⃝ (3) 1 ครั้ง/สัปดาห์    

    ⃝ (4) 2-4 ครั้ง/สัปดาห์     ⃝ (5) 5-7 ครั้ง/สัปดาห์ 

1.2 สารฆ่าแมลงท่ีคุณนิยมใช้มากที่สุดเมื่อก่อนน้ีคือ................................................. 

1.3 คุณเคยผสมหรอืฉีดพ่นดีดีทีในพื้นที่เกษตรมาก่อนหรอืไม่ 

    ⃝ (0) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ2)      ⃝ (1) เคย ถ้าเคย เคยมาแล้ว ..................................... ปี (ระบุจำนวนปี)     
 

2. คุณเคยผสมหรอืฉีดพ่นสารฆ่าวัชพชืในพื้นที่เกษตรมาก่อนหรือไม่ 

    ⃝ (0) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ2)      ⃝ (1) เคย ถ้าเคย เคยมาแล้ว ..................................... ปี (ระบุจำนวนปี) 

2.1 ในช่วงน้ันคุณผสมหรือฉีดพ่นสารฆ่าวัชพืชเป็นระยะเวลากี่วันต่อปี 

    ⃝ (1)  1 ครั้ง/เดอืน         ⃝ (2) 2-4 ครั้ง/เดือน       ⃝ (3) 1 ครั้ง/สัปดาห์    

    ⃝ (4) 2-4 ครั้ง/สัปดาห์     ⃝ (5) 5-7 ครั้ง/สัปดาห์ 

2.2 สารฆ่าวัชพืชที่คุณนิยมใช้มากที่สุดเมื่อก่อนน้ีคือ................................................. 
 

3. คุณเคยผสมหรอืฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อราในพื้นที่เกษตรมาก่อนหรือไม่ 

    ⃝ (0) ไม่เคย (จบการสัมภาษณ์)      ⃝ (1) เคย ถ้าเคย เคยมาแล้ว ..................................... ปี (ระบุจำนวนปี) 

3.1 ในช่วงน้ันคุณผสมหรือฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อราเป็นระยะเวลากี่วันต่อปี 

    ⃝ (1)  1 ครั้ง/เดอืน         ⃝ (2) 2-4 ครั้ง/เดือน       ⃝ (3) 1 ครั้ง/สัปดาห์    

    ⃝ (4) 2-4 ครั้ง/สัปดาห์     ⃝ (5) 5-7 ครั้ง/สัปดาห์ 

3.2 สารฆ่าเชื้อราที่คุณนิยมใช้มากที่สุดเมื่อก่อนน้ีคอื................................................. 
 

  4. คุณใช้สารเคมีปราบศัตรูพชืด้วยวิธีใด 

    ⃝ (1) ใช้ถังสะพายหลังในการฉีดพ่น       ⃝ (2) ใช้รถฉีดพ่น       ⃝ (3) ใช้ถังตัก/ รด/ เท 

    ⃝ (4) ใช้เรอืฉีดพ่น                 ⃝ (5) ใช้มือหยิบ/ตัก              ⃝ (6) ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ 

    ⃝ (7)   อื่นๆ ระบุ............................................. 

 

---------------------สิ้นสุดแบบสัมภาษณ์------------------------------ 


