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การรับรูแ้ ละพฤติกรรมป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กของประชาชน:
กรณีศึกษา บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
กฤษณ์วรท จันทร์ศรี, ธนกฤต กลึงผล, ณัฐพล วิสุวงษ์, ทฤฒมน ศุภะผ่องศรี*

บทคัดย่อ
การศึกษารายกรณี (Case Study) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับ รู้แนวทางการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ ก และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ของประชาชน บริ เ วณอนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทีม่ ีการใช้ชีวิตช่วงเวลากลางวัน บริเวณอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ
ร้ อ ยละ 37.5 และผู้ ใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ ง ทำงานราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ร้ อ ยละ 20.0 ทำงาน
บริ ษั ท เอกชน ร้ อ ยละ 22.5 และนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ร้อ ยละ 20.0 ผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กมากที่สุดจาก Facebook รองลงมา ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงาน และ
โทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด ดังนี้ (1) ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพิษภัย
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ การทำกิจกรรมกลางแจ้งจะมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าปกติ (2)
ด้านการรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นละออง
ทั่วไป (3) ด้านการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะรู้สึกอึด
อัด หายใจไม่สะดวก (4) ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน ละอองขนาดเล็ก ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย
เมื่ออยู่กลางแจ้ง จะช่วยลดปริมาณการสูดอากาศที่มีฝุ่น ได้มากขึ้น สำหรับพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติ
บ่อยที่สุด ได้แก่ การไม่เผาขยะ/กระดาษ/พลาสติก หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่น
ละออง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในเขตประกาศเตือน ตามลำดับ การรับรู้ที่ยังต้องปรับปรุง ได้แก่ การรับรู้
อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในบางประเด็น เช่น การสวมหน้ากากอนามัยจะทำให้ถูกบุคคลอื่นมอง
ว่าป่วย หายใจไม่สะดวก ทำให้ฟังไม่ชัดเจน เป็นต้น รวมทัง้ พฤติกรรมการติดตั้งแอปพลิเคชั่นวัดค่าฝุ่นละออง และ
การบอกต่อหรือเตือนคนอื่นให้ป้องกันตนเอง
คำสำคัญ: พฤติกรรมป้องกัน, ฝุ่นละอองขนาดเล็ก, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
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A Case Study of Perception and Preventive Behaviors of Small Particle
among People in Victory Monument Area, Bangkok
Kritwarot Chansri, Ritamol Supapongsri, Thanakrit Klungpol, Nattapol Wisuwong*

Abstract
This case study aimed to study the perception and preventive behaviors of small
particle among people in Victory Monument Area, Bangkok. The samples were upper 15-yearold who have been living day life in the zone of Victory Monument Area. In collecting the data,
quantitative data used questionnaire and qualitative data used interview guide. The data were
analyzed using the descriptive statistics and content analysis. The sample were 40 conducted
with commercial operators 37.5% and public bus service users, government/state enterprises
20. 0%, non-government 22. 5%, and student 20. 0%. The results of the study revealed that the
sample access information source that relative to prevention behavior of small particles from
Facebook, website, and TV, consecutively.
The sample have a strongly agree with perception at the highest as follows (1) perceived
susceptibility of the poison of small particle such as having outdoor activities would be more
obtain of small particle. (2) perceived severity of small particle such as the small particle would
be more effect to health than common size. (3) perceived barriers of the prevention of small
particle such as wearing a face mask make breathing more difficult. (4) perceived benefits of the
prevention of small particle such as wearing mask at the time of living outdoor would be more
reduce to obtain of small particle. The most frequency of preventive behaviors of the sample
were do not burn waste/paper/plastic, avoid to having outdoor activities, follow on information
of small particles situation, and wear a mask in the crisis area whereas the perceived barriers
should be improved to some prevention issues such as wearing mask make a mistake to the
sick, make breathing more difficult, and make unclear to listen. In addition to setting a small
particle application tools and suggest or warn to others for protect themselves.
Keywords: preventive behaviors, small particle, Victory Monument
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ฝุ่ น ละออง (Dust) ถูก จั ดเป็ น มลพิ ษ ทางอากาศที่ เจือ ปนอยู่ ในอากาศในรู ปแบบอนุ ภ าคของแข็ งหรือ
ของเหลว มีแหล่งกำเนิดหลากหลาย ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง กระบวนการอุ ตสาหกรรม การ
บด การโม่ และการจราจรบนถนนที่ ไม่ ไ ด้ ล าดยาง ฝุ่ น ละออง แบ่ ง ได้ เป็ น 2 ประเภท คื อ ฝุ่ น รวม (Total
Suspended Particulate ;TSP) เป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา และฝุ่นขนาด
เล็ก แบ่งได้เป็นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 และขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 ซึ่งหมายถึง ฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.5 ไมครอนขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 10 ไมครอน ฝุ่นละอองที่ปะปนอยู่ในชั้นบรรยายจะทำให้เกิดผลเสีย หายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ทั้งนี้
อันตรายจะผันแปรตามการก่อเกิดที่แหล่งกำเนิด สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา และภูมิประเทศ ทำให้ส่งผลต่อระดับ
ความเข้มข้นและคุณภาพอากาศ ก่อให้เกิดความรุนแรงและผลกระทบตามมา
สถานการณ์คุณภาพอากาศ มีการรายงานจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอัตโนมัติทั่วประเทศ 33 จังหวัด ของ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้ อ ม (2562) ฝุ่ น ละอองที่ มี เส้ น ผ่ านศู น ย์ ก ลางไม่ เกิ น 10
ไมครอน (PM10) และไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในช่วงระยะ 24 ชั่วโมง PM10 ไม่
เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานรายปีไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ PM2.5 ไม่เกิน
50 มิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานรายปีไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยรายงานเป็นจำนวน
วันที่พบค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน ร่วมกับมลพิษทางอากาศประเภทอื่น ๆ เช่น ก๊าซโอโซน (O3) ไนโตรเจน
(NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และคาบอนมอนออกไซด์ (CO) ช่วงเวลาที่มีสถิติผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน คือช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
สารมลพิษในฝุ่นละอองสามารถเข้าสู่อวัยวะในระบบทางเดินหายใจได้โดยตรง PM10 และ PM2.5 จะเข้าไป
สะสมอยู่ในปอด แต่ PM2.5 ที่มีขนาดเล็กกว่าจะสามารถเข้าไปในถุงลมปอดได้ ยิ่งสูดดมเป็นเวลายาวนาน ยิ่งส่งผล
ในระดับพันธุกรรม ซึ่งจะมีผลมากกับทารกในครรภ์ มีความสัมพันธ์กับอัตราเพิ่มของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรค
ปอด เพิ่มอาการของโรคทางเดินหายใจ ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนลดลง อีกทั้งยังเพิ่มอั ตราการเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลอัน เนื่ องมาจากโรคต่างๆ ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ ป่ว ย
โรคหั ว ใจ โรคหอบหื ด และเด็ กจะมี อัต ราเสี่ ยงสู งกว่ าคนปกติ (กรมอนามั ย และกรมควบคุ มโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2558)
ผู้อาศัยในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ประชาชนจะต้องอยู่
อาศัยทำกิจกรรมกลางแจ้งและใช้ชีวิต โดยที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก N95/N90 หน้ากากอนามัย
หน้ ากากผ้ า เป้ น ต้ น หากเกิ ดขึ้ น ในสถานการณ์ วิก ฤติ ที่ ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก มีค่ าเกิ นกว่ามาตรฐานเป็ น ระยะ
เวลานานติดต่อกัน บ่ อยครั้งก็จะยิ่งส่งผลต่อสุ ขภาพรุนแรง ปั จจุบันพฤติกรรมการสวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันจะมี
ในช่วงที่รัฐประกาศเตือนในช่วงการเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก และหากไม่มีการประกาศเตือนก็จะพบการปฏิบัติ
ได้น้อยมาก โดยไม่พบพฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นเลย
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มาตรการจั ดการปั ญ หาฝุ่ น ละอองในเขตกรุงเทพและปริ ม ณฑล โดยกรมควบคุ มมลพิ ษ ถูกระบุ ไว้ใน
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้ านฝุ่นละออง” มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษเชิงพื้นที่ฝุ่นละอองในช่วงวิกฤติ แนวทางในการป้องกันฝุ่นละอองในแต่บุคคลตามคำแนะนำของ กรม
อนามัย และกรมควบคุมโรค และสำนั ก งานโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่ งแวดล้ อม ระบุ แนวทางการดูแล
สุขภาพจากผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการลดการสัมผัสกับหมอกควัน ดังนี้ กลุ่มประชาชนทั่วไป ควรมี
อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง อาศัยอยู่ในบ้าน ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ลด
แหล่งมลพิษอื่น ๆ ภายในบ้าน เช่น การใช้เตาถ่าน และใช้เครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ
และในกลุ่มเสี่ ยง ประกอบไปด้วย หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ควรเฝ้าระวังอากาศผิดปกติที่มี
ผลข้างเคียงจากการสัมผัสฝุ่นละออง
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า พนักงานในโรงงานที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจะมีการ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของฝุ่นละออง ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง และการรับรู้ความรุนแรงในระดับดี และมี
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองโดยการสวมใส่ ห น้ ากากอนามั ย ซึ่ งปั จจั ย การรั บ รู้ข้ อ มู ล มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละออง โดยปัจจัยคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูล ได้แก่ ระดับการศึกษา
อายุ และอาชีพ (ประลอง ดำรงไทย, 2562) นอกจากนี้ ผู้ที่อาศัยในพื้นที่มีการรวมตัวของฝุ่นละออง และวัดค่าได้
เกินมาตรฐานจะมีความเสี่ยงในการรับฝุ่นละอองสูงกว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด และผู้ที่อาศัยในเขตอุตสาหกรรม
จะมีความเสี่ยงในการรับฝุ่นละอองมากกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่อื่น (ณภัทร พงษ์เทิดศักดิ์, 2558)
คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กของประชาชน กรณีศึกษา
บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาพื้นที่ ทำการสำรวจ
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์นำเสนอเพื่อพัฒ นาแนวทางการรับรู้และการส่งเสริมให้ ประชาชนที่มีการใช้ชีวิตอยู่ใน
บริเวณดังกล่าว มีการปฏิบัตติ วั ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษา
1. การรั บ รู้ แ นวทางการป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ของประชาชน บริ เวณอนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ
กรุงเทพมหานคร
2. พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก ของประชาชน บริ เ วณ อนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ
กรุงเทพมหานคร
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วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ รู ป แบบการศึ ก ษารายกรณี (Case Study) ในพื้ น ที่ บ ริเวณอนุ ส าวรีย์ ชั ย สมรภู มิ
กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจั ย คื อ ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้ น ไปที่ มี ก ารใช้ ชี วิ ต ช่ ว งเวลากลางวั น อยู่ ในบริเวณ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
การศึ กษารายกรณี (Case Study) เฉพาะพื้ น ที่ บ ริเวณอนุ ส าวรีย์ ชั ยสมรภู มิ กรุ งเทพมหานคร มี การ
ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำมากำหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ ซึง่ มีกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
2) สำรวจพืน้ ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้วิจัยเดินสำรวจ จัดทำแผนผังการ
จั ด เรี ย ง กำหนดจุ ด ที่ ตั้ ง และกำหนดหมายเลขร้ า นค้ า /แผงลอย และจุ ด บริ ก ารต่ า งๆ ได้ แ ก่ ร้ า นอาหาร
เสื้อผ้า ของใช้ บริการนวด คิวรถตู้สาธารณะ คิวจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นร้านกึ่งถาวรและชั่วคราว
ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ฟุตบาทหรือริมทางเดิน โดยรอบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แบ่งตามลักษณะพื้นที่ฟุตบาท
กลางถนน ได้เป็น 4 พื้นที/่ เกาะ ผู้ประกอบการที่ทำการสำรวจได้มีจำนวนรวม 153 ร้านค้า/จุดบริการ
3) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยกำหนดวันและช่วงเวลาในเดือนมกราคม 2563
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดำเนินการดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ ใช้วิธีการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) มีขั้นตอน
ดังนี้ (1) กำหนดตัวเลขประจำร้านในแผนผังร้านค้า (2) สุ่มตัวเลขเป็นจุดเริ่มต้น (3) สุ่มตัวเลขสำหรับเป็นช่วงห่าง
(4) ดำเนินการสุ่มจนครบจำนวนที่ต้องการในแต่ละเกาะ โดยไม่นับซ้ำ เกาะละอย่างน้อย 3 ร้าน
2. กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) มีขั้นตอนดังนี้ (1) กำหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล จำนวน 1 วัน กำหนดเป็นวันศุกร์ และ (2) กำหนด
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ช่วงเวลาทีม่ ีผู้คนจำนวนมาก ระหว่างเวลา 16.00 – 17.00 น.
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้
1. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ
อาชีพ ระดับการศึกษา อาการภูมิแพ้ จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก
จำนวน 7 ข้อ เลือกตอบ 2 ตัวเลือก ได้แก่ เคยได้รับ และไม่เคยได้รับ ส่วนที่ 3 การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพิษภัยของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 4 การรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 5
การรับรู้ประโยชน์ การสวมหน้ากากอนามัย จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 6 การรับรู้อุปสรรคการสวมหน้ากากอนามัย
จำนวน 5 ข้อ ทั้งนี้ ส่วนที่ 3-6 มีลักษณะการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ส่วนที่ 7 พฤติกรรมป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 11
ข้อ เลือกตอบ 3 ตัวเลือก ได้แก่ เกือบทุกครั้ง บางครั้ง และไม่เคย จำนวน 7 ข้อ
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ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม ด้วยการทบทวนหลักการและงานวิจัย จัดทำร่างแบบสอบถาม
และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบด้านความตรง (Validity) ของโครงสร้าง ประเด็นเนื้อหา
และการใช้ภาษา จากนั้นนำมาปรับปรุงตามที่ข้อเสนอแนะ ทดสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
และวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) พบว่า ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีค่าเท่ากับ 0.788
ด้านการรับ รู้ความรุน แรงฝุ่น ละอองขนาดเล็ก เท่า กับ 0.871 ด้านการรับรู้ประโยชน์ การสวมหน้ากากอนามั ย
เท่ากับ 0.696 และด้านการรับรู้อุปสรรคการสวมหน้ากากอนามัย เท่ากับ 0.915 ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า
มีค่าความเที่ยงสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
2. แนวทางการสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบบันทึกมีโครงสร้างของประเด็นที่ต้องการ จัดทำขึ้นด้วยการ
ทบทวนหลั ก การและงานวิ จั ย จั ด ทำโครงร่ างประเด็ น และส่ ง ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาตรวจสอบประเด็ น
ประกอบด้วย (1) บริบทพื้นที่ (ประเภทร้านค้า ลักษณะ จำนวน ช่วงเวลาในการเปิดบริการ) (2) เหตุผลในการสวม
หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงทีม่ ีการประกาศเตือน (3) วิธีเลือกประเภทหน้ากากที่สวม/
แหล่งซื้อหน้ากากอนามัย (4) ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ (5) ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis)

ผลการศึกษา มีดังนี้
1. บริบทพื้นที่ และคุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นพื้นที่จุดตัดของถนนราชวิถีและถนนพหลโยธิน บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ฯ จึง
เป็นศูนย์รวมหรือจุดตั้งต้นของผู้เดินทางในกรุงเทพมหานคร ทำให้บริเวณนี้มีประชาชนซึ่งใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ ได้แก่ รถเมล์ รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถตู้ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ใช้บริการมากตลอดทั้งวัน และมีร้านค้า/
แผงลอย และจุดบริการต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ บริการนวด คิวรถตู้สาธารณะ คิวจักรยานยนต์
รับจ้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นร้านกึ่งถาวรและชั่ วคราว ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ฟุตบาทหรือริมทางเดิน โดยรอบบริเวณ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 เพศชาย ร้อยละ
47.5 และมีอายุมากกว่า 25 ปี ร้อยละ 72.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 60.0 การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือ
ต่ำกว่ามากที่สุด ร้อยละ 50.0 รองลงมา ได้แก่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 40.0 และปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า ร้อยละ 10.0 กลุ่มตัวอย่างทำงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 22.5 รองลงมา ได้แก่ ประกอบการ ร้อยละ 20.0
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ทำงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.0 บริการ/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 17.5 และนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 20.0
โดยกลุม่ ตัวอย่างมีอาการของโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 30 รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (n=40)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15-25 ปี
26-35 ปี
35 ปีขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, อายุต่ำสุด, อายุสูงสุด
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อาชีพ
ผู้ประกอบการ

จำนวน

ร้อยละ

19
21

47.5
52.5

11
12
17

27.5
30.0
42.5
31.3, 10.1, 15, 53

20
16
4

50.0
40.0
10.0

8

20.0

บริการ/รับจ้างทั่วไป

7

17.5

งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

8

20.0

บริษัทเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา

9
8

22.5
20.0

มีอาการ

12

30.0

ไม่มีอาการ

28

70.0

โรคภูมิแพ้

2. แหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ผลการศึ กษา พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ เข้าถึง แหล่ ง ข้อ มู ล ข่ าวสารเรื่อ งฝุ่ น ละอองขนาดเล็ กจาก
Facebook คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.5 รองลงมา ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงาน ร้ อ ยละ 75.0 โทรทั ศ น์ ร้ อ ยละ 72.5
โปสเตอร์ ร้อยละ 45.0 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 40.0 แผ่นปลิว/แผ่นพับ ร้อยละ 32.5 และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับน้อยที่สุดคือ วิทยุ ร้อยละ 27.5 รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
จำแนกตามแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (n=40)
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
Facebook
เว็บไซต์หน่วยงาน
โทรทัศน์
โปสเตอร์
หนังสือพิมพ์
แผ่นปลิว/แผนพับ
วิทยุ

เคยได้รับ
จำนวน
39
30
29
18
16
13
11

ไม่เคย
ร้อยละ
97.5
75.0
72.5
45.0
40.0
32.5
27.5

จำนวน
1
10
11
22
24
27
29

ร้อยละ
2.5
25.0
27.5
55.0
60.0
67.5
72.5

3. การรับรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำแนกตามประเด็น ดังนี้
3.1 การรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งจากพิ ษ ภั ย ของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ ฯ
รายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การทำกิจกรรมกลางแจ้ง จะมีโอกาสได้รับฝุ่น
ละอองขนาดเล็กมากกว่าปกติ (ร้อยละ 67.5) (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
(ร้ อ ยละ 65.0) และ (3) การมี ห น้ า กากอนามั ย N95 จะช่ ว ยลดการสั ม ผั ส ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ได้ ม าก
(ร้อยละ 62.5) รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพิษภัย
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (n=40)
การรับรูโ้ อกาสเสี่ยงจากพิษภัย
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
1. การทำกิจกรรมกลางแจ้ง จะมีโอกาสได้รับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าปกติ
2. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคภัยไข้เจ็บ
3. การมีหน้ากากอนามัย N95 จะช่วยลดการสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มาก
4. ฝุ่นละอองขนาดเล็กทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ
โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคปอด
5. บุคคลกลุ่มเสีย่ งจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่
เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ และผู้ป่วยโรคปอด

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
27
(67.5%)
26
(65.0 %)
25
(62.5%)
23
(57.5%)
22
(55.0%)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
ด้วย
10
3
0
(25.0%)
(7.5%)
(0.0%)
12
2
0
(30.0%)
(5.0%)
(0.0%)
11
4
0
(27.5%) (10.0%)
(0.0%)
11
6
0
(27.5%) (15.0%)
(0.0%)
13
4
0
(35.5%) (10.0%)
(0.0%)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
1
(2.5%)
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3.2 การรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ รายข้ออยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นละอองทั่วไป (ร้อยละ
50.0) (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน (ร้อยละ 45.0) (3) โรคที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาด
เล็กส่งผลให้ต้องขาดงานหรือหยุดกิจการ และการทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน
จะทำให้ป่วยได้ง่าย (ร้อยละ 42.5 เท่ากัน) รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (n=40)
การรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่า
20
ฝุ่นละอองทั่วไป
(50.0%)
2. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
18
(45.0%)
3. การทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
17
เกินมาตรฐาน จะทำให้ป่วยได้ง่าย
(42.5%)
4. โรคที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลให้
17
ต้องขาดงานหรือหยุดกิจการ
(42.5%)
5. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
15
และสังคม
(37.5%)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
ด้วย
13
7
0
(32.5%) (17.5%)
(0.0%)
9
9
3
(22.5%) (22.5%)
(7.5%)
13
9
1
(32.5%) (22.5%)
(2.5%)
9
7
5
(22.5%) (17.5%) (12.5%)
13
9
2
(32.5%) (22.5%)
(5.0%)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
0
(0.0%)
1
(2.5%)
0
(0.0%)
2
(5.0%)
1
(2.5%)

3.3 การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ รายข้ออยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะรู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก
(ร้อยละ 25.0) (2) การสวมหน้ากากอนามัย จะทำให้ถูกบุคคลอื่นมองว่าป่วย (ร้อยละ 22.5) และ (3) การสวม
หน้ากากอนามัย เป็นอุปสรรคในการพูดกับผู้อื่น เพราะทำให้ฟังไม่ชัดเจน (ร้อยละ 22.5)
ทัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่า การสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำให้เกิดอาการคันบริเวณใบหน้า อยู่ในระดับไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด (ร้อยละ 25.0) รองลงมาได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยจะทำให้ถูกบุคคลอื่นมองว่าป่วย/
เป็นโรค (ร้อยละ 22.5) รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย (n=40)
การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย
1. การสวมใส่หน้ากากอนามัย จะรู้สึกอึดอัด
หายใจไม่สะดวก
2. การสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำให้เกิดอาการคัน
บริเวณใบหน้า
3. การสวมหน้ากากอนามัย เป็นอุปสรรคในการพูด
กับผู้อื่น เพราะทำให้ฟังไม่ชัดเจน
4. การสวมหน้ากากอนามัย จะทำให้ถกู บุคคลอื่น
มองว่าป่วย/เป็นโรค
5. การสวมหน้ากากอนามัยเป็นระยะเวลานาน
จะทำให้รู้สึกว่าตนเองมีกลิ่นปาก

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ด้วย
10
8
18
3
(25.0 %) (20.0%) (45.0%) (7.5 %)
9
5
8
8
(22.5 %) (12.5 %) (20.0 %) (20.0 %)
9
13
9
8
(22.5 %) (32.5 %) (22.5 %) (20.0 %)
6
5
11
9
(15.0 %) (12.5 %) (27.5 %) (22.5 %)
6
7
12
9
(15.0 %) (17.5 %) (30.0 %) (22.5 %)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1
(2.5 %)
10
(25.0 %)
1
(2.5 %)
9
(22.5 %)
6
(15.0 %)

3.4 การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ รายข้ออยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง จะช่วยลดปริมาณ
การสู ด อากาศที่ มี ฝุ่ น ได้ ม ากขึ้ น (ร้ อ ยละ 45.0) (2) การสวมหน้ า กากอนามั ย จะช่ ว ยคั ด กรองมลพิ ษ จาก
สภาพแวดล้อมได้มาก (ร้อยละ 42.5) และ (3) การสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางครั้งบางคราวในพื้นที่วิกฤติจะไม่
ช่วยให้ปลอดภัย (ร้อยละ 25.0) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าการสวมหน้ากากอนามัยชนิดใด ก็จะช่วยลดการรับฝุ่น
ละอองขนาดเล็กได้ดีพอกัน อยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ สูงสุด (ร้อยละ 25.0) รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย (n=40)
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย
1. การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง จะช่วย
ลดปริมาณการสูดอากาศทีม่ ีฝุ่นได้มากขึ้น
2. การสวมหน้ากากอนามัย จะช่วยคัดกรองมลพิษ
จากสภาพแวดล้อมได้มาก

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ด้วย
18
13
8
1
(45.0 %) (32.5 %) (20.0 %) (2.5 %)
17
17
6
0
(42.5 %) (42.5%) (15.0%) (0.0 %)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
0
(0.0 %)
0
(0.0 %)
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ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย (ต่อ)
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ด้วย
10
10
16
1
(25.0 %) (25.0 %) (40.0 %) (2.5 %)
8
11
13
3
(20.0 %) (27.5 %) (32.5 %) (7.5 %)
7
15
15
2
(17.5 %) (37.5 %) (37.5 %) (5.0 %)

3. การสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางครั้งบางคราว
ในพืน้ ทีว่ ิกฤติจะไม่ช่วยให้ปลอดภัย
4. การสวมหน้ากากอนามัยชนิดใด ก็จะช่วยลด
การรับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดพี อกัน
5. การสวมหน้ากากอนามัย จะทำให้ยังสามารถ
หายใจได้โล่งสบาย ไม่รู้สึกอึดอัด

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
3
(7.5 %)
5
(12.5 %)
1
(2.5 %)

พฤติกรรมการป้องฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมรายด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติทุกครั้ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1)
การไม่เผาขยะ/กระดาษ/พลาสติก (ร้อยละ 80) (2) หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง (ร้อยละ 50) (3) ติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในเขตประกาศเตือน (ร้อยละ 40) สำหรับพฤติกรรมที่
มีปฏิบัติน้อย (บางครั้งและไม่เคย) สูงสุด ได้แก่ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นวัดค่าฝุ่นละออง และการบอกต่อหรือเตือน
คนอื่นให้ป้องกันตนเอง (ร้อยละ 27.5) รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองฯ รายข้อ (n=40)
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละออง
1. ไม่เผาขยะ/กระดาษ/พลาสติก
2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
3. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง
4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในเขตประกาศเตือน
5. ติดตั้งแอปพลิเคชั่นวัดค่าฝุ่นละออง
6. ซือ้ หน้ากากอนามัยตามประเภทของฝุ่นละออง
7. บอกต่อหรือเตือนคนอื่นให้ป้องกันตนเอง

เกือบทุกครั้ง
จำนวน ร้อยละ
32
20
16
16
16
12
10

80.0
50.0
40.0
40.0
40.0
30.0
25.0

บางครัง้
จำนวน ร้อยละ
4
19
24
22
13
22
19.0

10.0
47.5
60.0
55.0
32.5
55.0
47.5

ไม่เคย
จำนวน ร้อยละ
4
1
0
2
11
6
11

10.0
2.5
0.0
5.0
27.5
15.0
27.5
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การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งระบุ เหตุ ผ ลในการมี
พฤติ ก รรมการป้ อ งฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก โดยการสวมหน้ ากากอนามั ย ในช่ ว งมี การประกาศเตื อ นว่า “รู้ สึ ก ว่ า
มัน น่ าจะอัน ตรายกับ สุ ขภาพ” ส่วนเกณฑ์ในการตัดสินใจเลื อกซื้อหน้ากากอนามัย ระบว่า “ปกติ จะซื้อที่เป็น
หน้ า กากอนามั ย ธรรมดา ทั้ งสี ฟ้ า สี เขี ย ว แล้ ว ก็ ใส่ 2 ชั้ น ซื้ อ ก็ ต ามร้านสะดวกซื้ อ ” มุ ม มองต่ อ สถานการณ์
การกระจายตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ “ก็..หนักเอาการอยู่” แหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง “ส่วน
ใหญ่ ก็จาก Social Media” อุป กรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล “โทรศัพท์ มือถื อเนี่ยแหละครับ ” สำหรับ วิธีการ
ป้องกัน ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก นอกจากการสวมหน้ากากอนามัย ทำอะไรอี กบ้าง “ก็..ไม่ ได้ทำเลย” ข้อเสนอถึง
หน่วยงานภาครัฐ “อยากให้ควบคุมเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ อะไรพวกนี้ ที่เกี่ยวข้อง อาจจะควบคุมการเข้าออก
ของรถทีม่ ีการก่อมลพิษต่าง ๆ”

อภิปรายผล
1. การรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งจากพิ ษ ภั ย ของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ ฯ
สูงในเรื่อง การทำกิจกรรมกลางแจ้งจะมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าปกติ และฝุ่นละอองขนาดเล็กทำ
ให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค (2558)
ประลอง ดำรงไทย (2562) และการศึกษาของศิริอุมา เจาะจิตต์ (2560)
2. การรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ สูงในเรื่อง ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นละอองทั่วไป และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลให้ต้องขาดงานหรือหยุดกิจการ
และทำให้ป่วยได้ง่าย ซึง่ สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (2562)
3. การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ สูง ในเรื่องการ
สวมใส่หน้ากากอนามัยจะรู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก และทำให้ถูกบุคคลอื่นมองว่าป่วย สอดคล้องกับการศึกษา
ของทิพย์ประภา ตันศิริสิทธิกุล และคณะ (2551) และชวิตรา ตันติมาลา (2553)
4. การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ สูง ในเรื่องการ
สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง จะช่วยลดปริมาณการสูดอากาศที่มีฝุ่นได้มากขึ้น และช่ วยคัดกรองมลพิษ
จากสภาพแวดล้อมได้มาก สอดคล้องกับการศึกษาของณภัทร พงษ์เทิดศักดิ์ (2558) ซึ่งศึกษาความรู้ความเข้าใจ
และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควันของประชาชน
5. กลุ่มตัวอย่างมีการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในเขตประกาศเตือน เกือบทุกครั้ง น้อยกว่าครึ่ง คือ
ร้อยละ 40 แม้ว่าช่วงเวลาดังกล่าว กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่ข่าวสารและสร้างการรับรู้ ในช่วง
เริ่มต้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร สถานการณ์และวิธีการป้องกันโรค
ด้วย อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตัวที่ยังพบน้อย คือ การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง การติดตั้งแอปพลิ เคชั่น
วัดค่าฝุ่นละออง รวมทั้งการบอกต่อหรือเตือนคนอืน่ ให้ป้องกันตัวเอง
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สรุปผล
การศึกษาการรับรู้แนวทางการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ของประชาชน ใช้รูปแบบการศึกษารายกรณี (Case Study) ในพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการใช้ชีวิตช่วงเวลากลางวัน บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแนวทางการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ/บริการ/รับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ 37.5 และผู้ ใช้บ ริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งทำงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.0 ทำงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 22.5 และนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 เพศ
ชาย ร้อยละ 47.5 และมีอายุมากกว่า 25 ปี ร้อยละ 72.5 การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่ามากที่สุด
ร้อยละ 50.0 รองลงมา ได้แก่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 40.0 และปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ
10.0 มีอาการของโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 30 โดยกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก
ทีส่ ุดจาก Facebook รองลงมา ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงาน และโทรทัศน์
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพิษภัยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก รายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การทำกิจกรรมกลางแจ้ง จะมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าปกติ (2) ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ (3) การมีหน้ากากอนามัย N95 จะช่วยลดการสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มาก
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก รายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ ง สูงสุด 3
ลำดับแรก ได้แก่ (1) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นละอองทั่วไป (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผล
ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน (3) โรคทีเ่ กิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลให้ต้องขาดงานหรือหยุดกิจการ และการทำ
กิจกรรมกลางแจ้งขณะทีค่ ่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานจะทำให้ปว่ ยได้ง่าย
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยการสวมหน้ากากอนามัย รายข้อ
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะรู้สึกอึดอัด หายใจไม่
สะดวก (2) การสวมหน้ากากอนามัยจะทำให้ถูกบุคคลอื่นมองว่าป่วย (3) การสวมหน้ากากอนามัย เป็นอุปสรรค
ในการพูดกับผู้อื่น เพราะทำให้ฟังไม่ชัดเจน
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันละอองขนาดเล็กโดยการสวมหน้ากากอนามัย รายข้ออยู่
ในระดับ เห็ น ด้ว ยอย่ างยิ่ ง สู งสุด 3 ลำดับ แรก ได้แก่ (1) การสวมหน้ากากอนามั ยเมื่ ออยู่ กลางแจ้ง จะช่วยลด
ปริมาณการสูดอากาศที่มีฝุ่นได้มากขึ้น (2) การสวมหน้ากากอนามัย จะช่วยคัดกรองมลพิษจากสภาพแวดล้อมได้
มาก (3) การสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางครั้งบางคราวในพืน้ ที่วิกฤติจะไม่ช่วยให้ปลอดภัย
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พฤติ ก รรมรายด้ านที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ก ารปฏิ บั ติ บ่ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ การไม่ เผาขยะ/กระดาษ/พลาสติ ก ,
หลีกเลี่ยงการทำกิ จกรรมกลางแจ้ง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในเขต
ประกาศเตือน สำหรับพฤติกรรมที่มีปฏิบัติน้อย (บางครั้งและไม่เคย) ได้แก่ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นการวัดค่าฝุ่น
ละออง และบอกต่อหรือเตือนคนอื่นให้ป้องกันตนเอง

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งมีการรับรู้เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยว่าทำให้ถูกบุคคลอื่นมองว่าป่วย/เป็น
โรค และบางส่วนไม่ค่อยเห็นถึงประโยชน์ของการสวมหน้ากากอนามัย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมสร้างเสริมการรับรู้ใน
เชิงบวกต่อสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นวิถีการปฏิบัติที่ยอมรับกันเป็นปกติ โดยเน้นถึงประโยชน์ของการป้องกัน
ตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการป้องกันเชื้อโรคระหว่างบุคคลทีอ่ ยู่ใกล้ชิด
2. กลุ่ มตัว อย่ างมีการรับ รู้อุป สรรคของการป้องกัน ฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก โดยมองในเชิ งลบว่าการสวม
หน้ากากอนามัยทำให้รู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก และเป็นอุปสรรคในการพูดกับผู้อื่น เพราะทำให้ฟังไม่ชัดเจน
รวมทั้ งทำให้ รู้สึ กว่าตนเองมี กลิ่น ปาก ดังนั้น จึงต้องเร่งส่ งเสริมให้ ที่ มีการออกแบบหน้ากากอนามัย ให้ มีการ
เลือกใช้วัสดุและมีการออกแบบที่ดีเพื่อช่ วยลดอุปสรรคในด้านนี้เพื่อช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ทางบวกและ
นำไปสู่การมีพฤติกรรมสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. แหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากที่สุด คือ Facebook และเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนั้นจึงควรเพิ่มการ
นำเสนอข้อมูล ที่ เกี่ย วข้องกับ ฝุ่น ละอองขนาดเล็ กโดยผ่านช่องทาง Facebook และเว็บไซต์ให้ มากขึ้นกว่าเดิม
ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยให้ความสนใจกับการติดตั้งแอพพลิเคชั่นวัดค่าและแสดงผลเกี่ ยวกับภาวะฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเอง ฉะนั้น ควรมีการสนับสนุนการติดตั้งแอพพลิเ คชั่นให้กลุ่มตัวอย่าง
มีการตรวจสอบระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเองเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กแก่
กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่างมีการบอกต่อในเรื่องการป้องฝุ่นละอองขนาดเล็กกับคนใกล้ตัว เช่น
มีการรณรงค์การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเมือง เชิญชวนให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมและบอกต่อคนใกล้ ชิด
เพื่อป้องกันตนเองจากพิษภัยของฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการนำผลมาใช้
หากศึ กษาครั้ งต่ อ ไปสามารถทำการสำรวจได้ อ ย่างต่อ เนื่ อ งตลอดช่ ว งที่ พื้ น ที่ ศึก ษามี ค่ าฝุ่ น ละอองเกิน เกณฑ์
มาตรฐาน จะช่วยทำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่างๆ ตามความหลากหลายของพื้นที่ศึกษา
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ข า ย ถู ก สุ ด ๆ
o

คอนโดเชียงใหม่ทาวเวอร์ ชั้นที่ 13 พื้นที่ 50 ตารางเมตร ตรงข้ามกับ

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ซื้อจากโครงการ 875,000 บาท ขาย 400,000 บาท
o คอนโดชั้น 5 บางใหญ่ซิตี้ ซื้อจากโครงการ 285,000 บาท ขาย 150,000 บาท
o

ที่ดินเปล่า 2 แปลง 300 กว่า และ 100 ตารางวา
ขายตารางวาละ 5,500 บาท อยู่หลังปัม๊ ปตท.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

o

ที่ดินจัดสรรค์คลอง 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
คนละฟากถนนตรงข้ามวัดธรรมกาย เนื้อที่ 575 ตารางวาๆ ละ 15,000 บาท

ติดต่อ สมจิตต์
โทร. 081-768-8808, โทร. 081-866-9218

ขายนา 102 ไร่ ๆ ละ 150,000 บาท
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ติดถนน ด้าน หลังติดคลองชลประทาน
ห่างรถไฟรางคู่ 60 เมตร ใกล้ชมุ ชน โรงเรียน

ติดต่อ ชัยสิทธิ์ โทรศัพท์ 081-484-4030
* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2563
* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

106

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2563

107

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เนื้อหา 228 หน้า ราคา 220 บาท ประกอบด้วย
ส่วนที่หนึง่ พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน
บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส่วนที่สอง การสร้างเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพระดับบุคคล
บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 5 การสร้างการเรียนรูแ้ ละการสื่อสาร
บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล
ส่วนที่สาม การสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพระดับองค์กร
บทที่ 7 องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)
บทที่ 8 องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
กับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส่วนที่สี่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย
บทที่ 9 แนวโน้มการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขัน้ พื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เนื้อหา 180 หน้า ราคา 170 บาท ประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิด ความรอบรู้ ด้า นสุ ข ภาพ
บทที่ 2 หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
บทที่ 5 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์
บทที่ 6 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ
บทที่ 7 ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพกับการพัฒนาปัญญาของมนุษย์
บทที่ 8 Health Literate Organization & Happy Workplace
บทที่ 9 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา, ร้านนายอินทร์, ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, ร้านหนังสือชั้นนำ

หนังสือรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ อ่านง่าย ใช้งานสะดวก สั่งซื้อได้แล้วที่ www.niin.com
โปรดติดตาม หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน
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