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 The objectives of this research were to determine the concentration of indoor 
particulate mattesr less than 10 microns (PM10), respirable diseases and relative risks. There 
were two study areas which are Watbanyang school and Bannhongkadone school in 
Banyang Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province. Two study areas were 
located nearby and far from digging wells and sand pit, respectively  
 
 The results from this study in rainy season showed that the PM10 values of 
average 8 hours at Watbanyang school was 0.1266 ± 0.0623 mg/m

3
 and 0.0907 ± 0.0160 

mg/m
3
 as Bannhongkadone school. This investigation shows that, students from both school 

has same respiratory symptoms with the significant level at 0.05. The Relative Risk of 
respiratory disorder between two groups of students were investigate and found that the 
respiratory disorder of students in Watbanyang school was 1.550 times to students in 
Bannhongkadone school. In winter season it was found that the PM10 values of average          
8 hours at Watbanyang school was 0.1671 ± 0.0421 mg/m

3
 and 0.0937 ± 0.0271 mg/m

3
 as 

Bannhongkadone school. This investigation shows that students from both school has same 
respiratory symptoms with the significant level at 0.05. The Relative risk of respiratory 
disorder between two groups of students were investigate and found that the respiratory 
disorder of students in Watbanyang school was 1.573 times to students in Bannhongkadone 
school. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

   ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หมายถึง ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน สามารถแขวนลอยอยูใ่นอากาศไดน้าน สามารถเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างได ้
ซ่ึงเป็นฝุ่ นละอองท่ีเป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
 

   โรงเรียนในกลุ่มศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เส้นทางขนส่งดินและทรายจาก
อุตสาหกรรมบ่อดิน-บ่อทราย ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากฝุ่ นละอองในระดบัสูง 
 

   โรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ หมายถึง โรงเรียนท่ีอยู่ไม่ใกล้เส้นทางขนส่งดินและ
ทรายจากอุตสาหกรรมบ่อดิน-บ่อทราย ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากฝุ่ นละอองในระดบัต ่า 
   อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ หมายถึง ปฏิกิริยาต่าง ๆ ท่ีแสดง
หรือไม่แสดงออกมา อนัเน่ืองมาจากความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เช่น จาม คดัจมูก 
น ้ามูกไหล เจบ็คอ คนัคอ เสียงแหบลง หายใจติดขดั หายใจหอบถ่ี เป็นตน้ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศท่ีมีมลสารเจือปนอยู่ใน
ปริมาณท่ีมากพอและเป็นระยะเวลานานพอท่ีจะท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามยัของคน สัตว ์พืช 
และวสัดุต่างๆ มลสารดงักล่าวอาจเป็นธาตุหรือสารประกอบท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเกิดจาก
การกระท าของมนุษย ์อาจอยูใ่นรูปของก๊าซ ของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได ้มลสาร ท่ีพบใน
อากาศท่ีส าคญั ได้แก่ ฝุ่ นละออง (Suspended Particulate Matter, SPM) ตะกัว่ (Pb) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) (วนิดา, 2551) 
 การติดตามเฝ้าระวงัมลพิษทางอากาศนบัว่ามีความส าคญัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตามรายงาน
ขององคก์ารอนามยัพบวา่มีประชากรเสียชีวิตก่อนวยัมากกวา่ 500,000 คน/ปี ทั้งน้ีเน่ืองจากการรับ
สัมผสัฝุ่ นละอองในบรรยากาศทัว่ไปท่ีมีค่าสูงข้ึน เฉพาะในประเทศองักฤษมีมากกวา่ 50,000 คน 
ในประเทศไทยก็มีปัญหาเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งการจราจร อุตสาหกรรม 
และไฟป่า เป็นตน้ ขอ้มูลจากการตรวจวดัปริมาณมลพิษท่ีจดัท าอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนป้องกนั และเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะฝุ่ นละออง
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของคน สัตว์ พืช เกิดความเสียหายต่ออาคาร
บา้นเรือน ท าใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน บดบงัทศันะวสิัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการ
คมนาคมขนส่ง นานาประเทศจึงไดมี้การก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองในบรรยากาศข้ึน ส าหรับใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา US. EPA (United state Environmental Protection Agency) ไดมี้การ
ก าหนดค่ามาตรฐานของฝุ่ นรวม (Total Susoended Particulate) และฝุ่ น PM10 แต่เน่ืองจากมี   การ
ศึกษาวจิยัฝุ่ นขนาดเล็กนั้นจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมากกวา่ฝุ่ นรวมเพราะสามารถผา่นเขา้ไประบบ
ทางเดินหายใจส่วนในและมีผลต่อสุขภาพมากกวา่ฝุ่ นรวม ดงันั้น US. EPA จึงไดมี้การยกเลิกค่า
มาตรฐานฝุ่ นรวมและก าหนดค่ามาตรฐานฝุ่ นขนาดเล็กเป็น 2 ชนิด คือ PM10 และ PM2.5  
 ฝุ่ นละอองขนาดเล็กจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอยา่งมาก เม่ือหายใจเขา้ไปในปอด
จะเขา้ไปอยูใ่นระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในสหรัฐอเมริกาพบวา่ ผูท่ี้ไดรั้บฝุ่ น PM10 ในระดบั
หน่ึงจะท าให้เกิดโรค Asthma และฝุ่ น PM2.5 ในบรรยากาศจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเพิ่มของ
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ผูป่้วยท่ีเป็นโรคหวัใจ โรคปอด และเก่ียวโยงกบัการเสียชีวติก่อนวยัอนัควร โดยเฉพาะผูป่้วยสูงอาย ุ
ผูป่้วยโรคหวัใจ โรคหืดหอบ และเด็กจะมีอตัราเส่ียงสูงกวา่คนปกติดว้ย  
 จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางแร่ชนิดทรายจึงท าให้มีอุตสาหกรรม     
บ่อดิน-บ่อทรายเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงอุตสาหกรรมบ่อดิน-บ่อทรายตอ้งใช้รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ในการขนส่ง และเส้นทางขนส่งส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการคมนาคมขนส่งต้องผ่านชุมชน เช่น 
บา้นเรือน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และวดั เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบดา้นต่าง ๆ 
ต่อประชาชนในชุมชน ไม่วา่จะเป็นปัญหาดา้นฝุ่ นละออง เสียงรบกวน เส้นทางช ารุด มีความเส่ียง
ก่อให้เกิดอุบติัเหตุท่ีสูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ถา้มีวิธีป้องกนัท่ีดีก็สามารถลดผลกระทบดงักล่าวท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได้ แต่ผูป้ระกอบการหรือผูข้บัรถบรรทุกส่วนใหญ่มกัจะละเลยในการปฏิบติัตาม
ระเบียบและขอ้ปฏิบติัในการควบคุมฝุ่ นละอองจากรถบรรทุกและขนส่งวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ จึงเป็น
ท่ีมาของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน  
 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็นพื้นท่ีท่ีมีบ่อดิน-บ่อทรายจ านวนมาก 
ในอดีตมากถึง 25 บ่อ แต่ปัจจุบนัท่ีเปิดท าการมีประมาณ 6 บ่อ และมีจ านวนประชากรในเขตต าบล 
8,231 คน จ านวนหลงัคาเรือน 1,905 หลงัคาเรือน โดยเส้นทางการขนส่งจะผา่นบา้นเรือน โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และวดั เป็นตน้ 
 ประชากรในกลุ่มเด็ก คนชรา และผูท่ี้ป่วยเป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจมีความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่ นละอองสูงกวา่คนปกติทัว่ไป โดยเฉพาะในวยัเด็กซ่ึง
อยู่ในช่วงพัฒนาด้านร่างกายและสติปัญญา ผลกระทบท่ีเ กิดข้ึนจะท าให้การพัฒนาและ               
การเจริญเติบโตช้าลง ความสามารถในการเรียนรู้ลดลง ท่ีส าคญัคือท าให้สุขภาพย  ่าแย่ลงอีกดว้ย 
ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการศึกษาผลกระทบดา้นสุขภาพของเด็กนกัเรียนในโรงเรียนท่ีมี
รถบรรทุกวิง่ผา่น 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.2.1 ศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ภายในห้องเรียนของ
โรงเรียนในกลุ่มศึกษาทดสอบกบัโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.2.2 ศึกษาอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของนกัเรียนท่ีเรียน
อยูใ่นโรงเรียนในกลุ่มศึกษาทดสอบกบัโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.2.3 ศึกษาความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ
ของนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนในกลุ่มศึกษาทดสอบกบัโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
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1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 1.3.1 นกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนในกลุ่มศึกษา ไดรั้บปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กวา่ 10 ไมครอน มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.3.2 นกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนในกลุ่มศึกษา มีอาการและอาการแสดงของโรค
ระบบทางเดินหายใจมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.3.3 นกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนในกลุ่มศึกษามีความเส่ียงต่อการเกิดอาการและ
อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1.4.1 ศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ภายในห้องเรียน อาการและ
อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ และความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรค
ระบบทางเดินหายใจของนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและโรงเรียนกลุ่มใน
เปรียบเทียบ ในต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท าการศึกษา 2 ฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดูฝน
และฤดูหนาว 
 1.4.2 การตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองไดท้  าการตรวจวดัเฉพาะปริมาณฝุ่ นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอนเท่านั้น และท าการตรวจวดัภายในห้องเรียนเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงบรรยากาศ
ภายนอก 
 1.4.3 การตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ไดก้ าหนดจุดตรวจวดั
ภายในหอ้งเรียนท่ีระดบัความสูงเท่ากนั เพื่อก าจดัปัจจยัในเร่ืองของความแตกต่างดา้นความสูงของ
ตวัอาคารและจุดตรวจวดั 

 1.4.4 การศึกษาอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของนกัเรียนเป็น
การคาดคะเนผลกระทบจากปริมาณฝุ่ นละอองในห้องเรียน ซ่ึงได้ก าหนดโรงเรียนในกลุ่ม
เปรียบเทียบใหอ้ยูใ่กลก้บัโรงเรียนในกลุ่มศึกษามากท่ีสุด ท าให้ไดน้กัเรียนท่ีมาจากชุมชนใกลเ้คียง
กนั เพื่อก าจดัปัจจยัดา้นความแตกต่างของชุมชนท่ีไดรั้บฝุ่ นละออง เน่ืองจากในการศึกษาน้ีไม่ไดมี้
การตรวจวดัปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยัอยู่ และท าการศึกษาเด็ก
นกัเรียนในช่วงอายท่ีุเท่ากนัเพื่อก าจดัปัจจยัดา้นความแตกต่างของอาย ุ
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1.5 ตัวแปรทีม่ีผลต่อกำรศึกษำ 
 1.5.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุหลกัท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบ ในกรณีน้ี คือ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน 
 1.5.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตวัแปรท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง
ค่าของตวัแปรอิสระ ในกรณีน้ี ไดแ้ก่ อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ 
 1.5.3 ตวัแปรควบคุม (Control Variable) เป็นตวัแปรท่ีอาจท าให้ผลการทดลอง

คลาดเคล่ือนถา้หากไม่มีการควบคุมให้เหมือนกนั ในกรณีน้ี ได้แก่ ความสูงของอาคารท่ีท าการ

ตรวจวดั อายขุองนกัเรียน 

 1.5.4 ตวัแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เป็นตวัแปรท่ีอาจมีผลกระทบต่อ      
ตวัแปรตาม แต่เราไม่อาจรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่จึงไม่สามารถควบคุมได ้ในกรณีน้ี 
ไดแ้ก่ ระยะห่างท่ีอยูอ่าศยักบัตน้ก าเนิดฝุ่ น และสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ 
 
1.6 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1.6.1 ศึกษาความขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัพื้นท่ีศึกษา เช่น อุตสาหกรรมบ่อดิน-บ่อทราย 
เส้นทางการคมนาคมขนส่ง จ านวนประชากร 
 1.6.2 คดัเลือกโรงเรียนกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ พร้อมหาขอ้มูลท่ีจ  าเป็น 
 1.6.3 เก็บข้อมูลปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ค่าเฉล่ีย 8 ชั่วโมง 
ภายในหอ้งเรียน โดยท าการศึกษาใน 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูหนาว 
 1.6.4 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลด้าน
สภาพแวดลอ้ม และขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ของ
นกัเรียนในโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 2 คร้ัง คือ ช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว 
 1.6.5 รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS 
  1) ค่าเฉล่ีย (Average) พิสัย (Range) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใชส้ าหรับอธิบายขอ้มูลปริมาณฝุ่ นละอองท่ีตรวจวดัไดท้ั้งหมด 
  2) ค่าร้อยละ ใช้ส าหรับอธิบายขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลด้านสภาพแวดล้อม และ
อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์จากเด็กนกัเรียน
ในกลุ่มศึกษากบักลุ่มเปรียบเทียบ 
  3) ใช้สถิติ T-test ในการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของความเขม้ขน้ฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ภายในห้องเรียนระหว่างโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
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เปรียบเทียบ และระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ อีกทั้ งใช้
เปรียบเทียบกับอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ของเด็ก
นกัเรียนในกลุ่มศึกษากบักลุ่มเปรียบเทียบ 
  4) ใชว้ิธีค  านวณหา Relative Risk ส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการ
และอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจระหว่างเด็กนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนในกลุ่ม
ศึกษากบัโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ และวเิคราะห์ความเส่ียงระหวา่งฤดูฝนกบัฤดูหนาว 
  5) ใชส้ถิติ Chi-square ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลดา้น
สภาพแวดล้อมจากแบบสัมภาษณ์กบัการเกิดอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใด
อาการหน่ึง  
 1.6.6 รวบรวมผลการทดลองทั้งหมด ท าการวเิคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
 1.6.7 เสนอแนวทางการลดปริมาณฝุ่ นละอองบริเวณพื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ีอ่ืนใกลเ้คียง 
 
1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ท่ีค่าเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ในห้องเรียน
ในกลุ่มศึกษาและโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการศึกษาดา้น
มลพิษทางอากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยัในพื้นท่ีอ่ืน หรือพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
 1.7.2 อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของนกัเรียนท่ีเรียนอยู่ใน
โรงเรียนในกลุ่มศึกษาและโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.7.3 ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ 
(Relative Risk) ของนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.7.4 เป็นแนวทางในการตรวจติดตามคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีอ่ืน 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ฝุ่นละออง 
 2.1.1 ความหมายของฝุ่นละออง 
 ฝุ่ นละออง หมายถึง อนุภาคของแข็งหรือของเหลวท่ีมีอยู่ในอากาศ ฝุ่ นละอองเกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ทั้งโดยธรรมชาติและจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง โดยเกิดไดท้ั้งจากการจราจรขนส่ง 
กิจกรรมอุตสาหกรรมและการเผาในท่ีโล่งท าให้องคป์ระกอบทางกายภาพและเคมีของฝุ่ นมีความ
หลากหลาย นอกจากน้ียงัเกิดจากการรวมตัวของอนุภาคฝุ่ นและก๊าซบางตัว เช่น ซัลเฟอร์-            
ไดออกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน เป็นตน้ ฝุ่ นละอองในบรรยากาศจึงอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ฝุ่ นละอองชนิดปฐมภูมิ ซ่ึงเกิดข้ึนและแพร่กระจายสู่บรรยากาศโดยตรง และฝุ่ นละอองชนิดทุติยภูมิ
เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น การรวมตวัของฝุ่ นละอองดว้ยกนั การรวมตวัของฝุ่ น
ละอองกบัก๊าซ การรวมตวัของฝุ่ นละอองกบัของเหลวหรือรวมตวักบัของแขง็  
 ฝุ่ นละอองท่ีมีอยู่ในบรรยากาศ มีทั้งขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน ซ่ึงเป็นฝุ่ นทราย
ขนาดใหญ่มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ไปจนถึงขนาดเล็กมากตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ซ่ึงเป็นกลุ่มของ
โมเลกุล มองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น ตอ้งดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน เปรียบเทียบขนาดของ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพกบัอนุภาคทรายและเส้นผม ดงัรูปท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 เปรียบเทียบขนาดของฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพกบัอนุภาคทรายและ
เส้นผม 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (2554)  
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 ในประเทศไทยฝุ่ นละออง หมายถึง ฝุ่ นรวม (Total Suspended Particulate) ซ่ึงเป็นฝุ่ น
ขนาดใหญ่ท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง ตั้งแต่ 100 ไมครอน ส่วนฝุ่ นขนาดเล็ก (PM10) หมายถึง ฝุ่ นท่ีมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา ฝุ่ นละอองท่ีเป็นปัญหามลพิษส าคญัอนัดับหน่ึงของ
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2541 ธนาคารโลก (World Bank) ไดใ้ห้ทุนสนบัสนุนการศึกษาเร่ือง
ผลกระทบของฝุ่ นละอองท่ีมีต่อสุขภาพอนามยัของคนในกรุงเทพมหานคร พบว่าฝุ่ นละอองใน
กรุงเทพมหานครมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัโดยมีระดบัความรุนแรงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษา
จากเมืองต่างๆทัว่โลก โดยระดบัของฝุ่ นขนาดเล็กอาจท าให้คนในกรุงเทพมหานครเสียชีวิตก่อน
เวลาอนัควร ถึง 4,000 - 5,500 รายในแต่ละปี นอกจากน้ี ยงัพบว่าการเขา้รับการรักษาตวัใน
โรงพยาบาลมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณฝุ่ นขนาดเล็ก และจากการประเมินทางดา้นเศรษฐศาสตร์
แสดงใหเ้ห็นวา่สามารถลดปริมาณ PM10ในบรรยากาศลงได ้10 ลูกบาศก์เมตร จะช่วยลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ คิดเป็นจ านวนเงิน 35,000 - 88,000 ลา้นบาทต่อปี 
  2.1.1.1 ฝุ่ นละอองแขวนลอยรวม (Total Suspended Particulate : TSP) อนุภาค
ของแข็งและก่ึงของแข็งท่ีพบในอากาศมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.005 ไมครอน ถึง 100 
ไมครอน แหล่งก าเนิดโดยธรรมชาติมกัเกิดจากการฟุ้งกระจายของดิน ทรายท่ีพื้นผิวถนน และ
สถานท่ีก่อสร้าง (Fugitive Dust) โดยลมพดัจากพื้นดิน โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยซิลิกาเป็น
จ านวนมาก ฝุ่ นละอองทางชีวภาพ (Bioaerosol) เช่น ละอองเกสรจากพืชต่าง ๆ และฝุ่ นละอองรวมท่ี
พบบริเวณเขตเมือง โดยทัว่ไปแพร่กระจายแบบปฐมภูมิจากกระบวนการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง ทั้งจาก
การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ส่วนทุติยภูมิมาจากการเปล่ียนแปลงของ
สารประกอบซัลเฟอร์ ไนโตรเจน และแก๊สอ่ืน ๆ ไปอยู่ในรูปของอนุภาค นอกจากน้ีอาจถูกน าพา
ข้ึนสู่อากาศอีกคร้ังโดยฝุ่ นดินจากพื้น โดยการจราจรบนทอ้งถนน ฝุ่ นละอองแขวนลอยรวมท่ีมี
ขนาดใหญ่ถูกก าจดัออกโดยระบบทางเดินหายใจส่วนตน้ เช่น ถูกดกัหรือกรองไวภ้ายในช่องจมูก 
และถูกน าออกจากระบบทางเดินหายใจโดยการไอหรือการจาม แต่ฝุ่ นละอองแขวนลอยรวมมกัท า
ให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบรับความรู้สึกของร่างกายเน่ืองจากในฝุ่ นอาจมีสารพิษ เช่น ตะกัว่ 
แมงกานีส สารหนู ฯลฯ ซ่ึงท าให ้ตา จมูก คอ เกิดการระคายเคืองและอกัเสบได ้
 2.1.1.2 ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM10) เป็นสารมลพิษทางอากาศ
ท่ีมีความส าคญั มีลกัษณะเป็นอนุภาคของแข็งและก่ึงของแข็งขนาดเล็ก ได้แก่ ฝุ่ น (Dust) ควนั 
(Smoke) เขม่า (Soot) ประกอบดว้ย มลสารหลายชนิดผสมผสานกนั และมีองค์ประกอบเคมีท่ี
แตกต่างกนั ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกิดจากแหล่งก าเนิดหลายชนิด ฝุ่ นท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นดิน ฝุ่ นละอองไอของทะเล ส่วนฝุ่ นท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ การเผา
ไหมเ้ช้ือเพลิงจากยานพาหนะท่ีใชน้ ้ามนัดีเซล การเผาไหมแ้บบเปิด เช่น การเผาขยะ การเผาของเสีย
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จากเกษตรกรรม ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนในอาคาร (Indoor Particle) จากกระบวนการท่ีท าให้เกิดฝุ่ น
ละออง เช่น โรงโม่หิน โรงงานปูนซีเมนต ์ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน มกัเกิดข้ึนระหวา่ง
กระบวนการเผาไหม ้และรวมกบัข้ีเถ้าปลิว (Fly Ash) จากโรงไฟฟ้า ควนัด าจากรถยนต์หรือ
เคร่ืองยนต์ท่ีใช้เช้ือเพลิงดีเซล ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จากแหล่งก าเนิดเหล่าน้ีจะมี
ปริมาณคาร์บอนสูง ซ่ึงองค์ประกอบเหล่าน้ีมีบทบาทต่อร่างกายท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 
เม่ือมนุษยไ์ดรั้บฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจ (Respirable 
Particulate) และสามารถผ่านเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจส่วนลึกได้ ท าให้เกิดผลกระทบท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงขนาด คือ อนุภาค
ส่วนหยาบ (Coarse Fraction Particulate) และอนุภาคส่วนละเอียด (Fine Fraction Particle)  
 2.1.1.3 ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นอนุภาคของแข็งหรือ
ก่ึงของแข็ง ท่ีอยูใ่นสภาพก่ึงระเหย (Semi-Volatile) ประกอบดว้ยอนุภาคส่วนละเอียดปฐมภูมิ และ
อนุภาคส่วนละเอียดทุติยภูมิ ผสมกนัอยู ่แต่ส่วนใหญ่ PM2.5 จะเป็นอนุภาคทุติยภูมิ เกิดข้ึนในอากาศ
เม่ือแก๊สต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และสารประกอบ
อินทรียร์ะเหย (VOCs) ท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงถูกเปล่ียนรูปในอากาศโดยท าปฏิกิริยาทางเคมี
และฟิสิกส์ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฏัภาคจากแก๊สไปอยู่ในรูปของอนุภาคท่ีอยู่ในอากาศทั้ง
อนุภาคส่วนละเอียดปฐมภูมิ และอนุภาคส่วนละเอียดทุติยภูมิ มีช่วงเวลาท่ีอยู่ในอากาศเป็น
ระยะเวลายาวนานเป็นวนัหรือสัปดาห์ และสามารถเคล่ือนท่ีไปไดร้ะยะไกล  100-1,000 กิโลเมตร 
(US.EPA.1999) โดยมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการแพร่กระจายอยา่งสม ่าเสมอ ในบริเวณเขตเมือง จึงเป็น
การยากท่ีจะท าการส ารวจยอ้นกลบัไปสู่แหล่งก าเนิด 
 ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกิดจาก 3 กระบวนการ คือ 
 1) การเกิดปฏิกิริยาระหวา่งโมเลกุลแก๊สแลว้เปล่ียนรูปเป็นอนุภาคชนิดใหม่ข้ึน 

 2) การรวมตวั (Coagulation) ของอนุภาค 2 อนุภาค ไปสู่อนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่
ข้ึน 

 3) อนัตรกิริยา (Interaction) ของอนุภาคแก๊ส (Gas-Particle) กับแก๊สท่ีถูก        
ดูดซับ และถูกดูดซึมลงบนผิวอนุภาค ปฏิกิริยาน้ีเก่ียวขอ้งกบัแก๊สเร่ิมตน้ เช่น แก๊สซัลเฟอร์ได-
ออกไซด ์ไนโตรเจนออกไซด ์และสารประกอบอินทรียร์ะเหย 

  ฝุ่ นละอองท่ีอยูใ่นชั้นบรรยากาศมีขนาดตั้งแต่ 0.001 – 500 ไมครอน ทั้งท่ีอยูใ่น
รูปของแข็ง และของเหลว โดยทัว่ไปท่ีพบมากในชั้นบรรยากาศจะอยู่ในช่วง 0.1 – 10 ไมครอน 
คุณสมบติัของฝุ่ นละอองข้ึนกบัลกัษณะทางสัณฐานและขนาดของอนุภาค โดยอนุภาคของแข็งมกั
อยูใ่นรูปท่ีซบัซ้อน และมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ลกัษณะ
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ทางสัณฐานของฝุ่ นละอองมีหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ เถา้ลอย หรือควนัท่ีเกิดจากการควบแน่นมีลกัษณะ
เป็นทรงกลม ฝุ่ นประเภทเส้นใยจะมีสัณฐานเป็นทรงกระบอก 
 2.1.2 แหล่งก าเนิดของฝุ่นละออง 
 แหล่งก าเนิดของฝุ่ นละออง โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
  2.1.2.1 ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Natural Particle) ไดแ้ก่ ดิน ทราย 
หิน ละอองไอน ้า เขม่าควนัจากไฟป่า และละอองเกลือจากน ้าทะเล  
  2.1.2.2 ฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made Particle) 
ไดแ้ก่ 

 1) ฝุ่ นจากการคมนาคมขนส่งและการจราจร เช่น ฝุ่ นดิน ทราย ท่ีฟุ้งกระจาย
ขณะรถวิง่ และเขม่าจากการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตดี์เซล เป็นตน้ 

 2) ฝุ่ นจากการก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างอาคาร ถนน และการร้ือถอน เป็นตน้ 
 3) ฝุ่ นจากการประกอบการอุตสาหกรรม เช่น การท าปูนซีเมนต ์การโม่บด หรือ

ยอ่ยหิน และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 2.1.3 องค์ประกอบของฝุ่นละออง 
 องค์ประกอบของฝุ่ นละอองแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับแหล่งก าเนิด ดังตารางท่ี 2.1      
ฝุ่ นละอองท่ีเกิดโดยธรรมชาติ เช่น ฝุ่ นละอองท่ีมาจากเศษดินทราย เศษซากพืชซากสัตว ์โดยการ  
พดัพาของลม การระเบิดของภูเขาไฟ ไฟไหม้ป่า รวมถึงแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีเกิดการสลายตวั ส่วน        
ฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น ฝุ่ นท่ีมีองค์ประกอบของซัลเฟอร์ท่ีมาจาก
กระบวนการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์  ฝุ่ นท่ี มีองค์ประกอบของตะกั่ว ท่ีมาจากโรงงานผลิต
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยฝุ่ นละอองท่ีมาจากการกระท าของมนุษยจ์ะมีอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต
มากกวา่ เน่ืองจากส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 2.1.4 ประเภทของฝุ่นละออง 
 ฝุ่ นละอองในบรรยากาศสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภทข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัท่ีน ามา
พิจารณา 
  2.1.4.1 แบ่งตามคุณลกัษณะทางกายภาพ 
  1) ฝุ่ นละอองท่ีมาจากสารอินทรีย ์(Organic Dust) 
  สารอินทรียท่ี์ไม่มีชีวิต ฝุ่ นละอองชนิดน้ีจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและเป็น
พิษต่อร่างกายได ้เช่น ละอองเกสรพืช เป็นตน้ และสารอินทรียท่ี์มีชีวิต ฝุ่ นละอองชนิดน้ีสามารถ
ก่อให้เกิดโรคในคนหรือสัตวไ์ด้ เช่น แบคทีเรีย ฟังไจ และจุลินทรียต่์างๆ เป็นตน้ โดยทัว่ไปฝุ่ น
ประเภทน้ีจะไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยม์ากนกั อาจจะมีอาการระคายเคืองหรือแพเ้พียงเล็กน้อย แต่
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ฝุ่ นบางชนิดอาจก่อให้เกิดความผิดปกติเร้ือรังไดเ้ม่ือไดรั้บสัมผสัเป็นระยะเวลานาน เช่น ฝ้าย ปอ 
ป่าน ก่อใหเ้กิดโรค Byssinosis และฝุ่ นชานออ้ยก่อใหเ้กิดโรค Bagassosis เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 2.1 องคป์ระกอบของฝุ่ นละอองท่ีมาจากแหล่งก าเนิดประเภทต่างๆ 

ส่วนประกอบ แหล่งก าเนิด 
- สารประกอบคาร์บอน - กระบวนการเผาไหม ้
- สารประกอบอินทรีย ์เช่น ไดออกซิน, ไดเบน
โซแรนส์ 

- กระบวนการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ในเคร่ืองยนต์
ดีเซล และเบนซิน 

- เกลือแอมโมเนีย - การท าใหเ้ป็นกลางของกรดในอากาศ 
- เกลือโซเดียมและแมกนีเซียมคลอไรด ์ - ทะเล 
- แคลเซียมซลัเฟต - วสัดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย 
- ซลัเฟต - การเติมออกซิเจนของซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
- ไนเตรท - การเติมไนโตรเจนของไนโตรเจนไดออกไซด์ 
- ตะกัว่ - น ้ ามนัท่ีมีสารตะกัว่ 
- แร่ธาตุต่างๆ - ดิน 

ท่ีมา : ศรีรัตน์ และคณะ (2545) 
 
  2) ฝุ่ นละอองท่ีมาจากสารอนินทรีย ์(Inorganic Dust) 
  ฝุ่ นละอองท่ีไม่มีองค์ประกอบของสารอินทรีย ์ส่วนใหญ่ฝุ่ นประเภทน้ีจะเป็น
ฝุ่ นละอองท่ีมาจากการประกอบการอุตสาหกรรม และมีขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ฝุ่ นชนิดน้ีจะมี
อนัตรายต่อมนุษยม์ากกว่าฝุ่ นท่ีมาจากสารอินทรีย ์หากสูดดมเขา้ไปเป็นระยะเวลานานจะท าให้
ระบบทางเดินหายใจเส่ือมสภาพลง และอาจเป็นอนัตรายถึงชีวิตได ้ฝุ่ นประเภทน้ีสามารถแบ่งตาม
องคป์ระกอบของสารอนินทรีย ์ไดแ้ก่  
   2.1) Asbestos Dust หรือ ฝุ่ นใยหิน เป็นฝุ่ นละอองท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นใย    
(มีอตัราส่วนความยาวต่อความกวา้ง เท่ากบั 3 : 1) ประกอบด้วย ธาตุแมกนีเซียม เหล็ก ซิลิเกต     
เป็นต้น ฝุ่ นชนิดน้ีความเป็นพิษสูง เป็นตวัการส าคญัท่ีก่อให้เกิดโรคปอดอกัเสบ (Asbestosis) 
โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Mesothelioma) และก่อให้เกิดความผิดปกติ
ต่าง ๆ ของเยื่อหุ้มปอด โดยเฉพาะโรคมะเร็งเน้ือหุ้มปอดมีความรุนแรงสูงท าให้ผูป่้วยเสียชีวิต
ภายในเวลาอนัรวดเร็ว และไม่สามารถท่ีจะรักษาให้หายขาดได ้พบไดใ้นอุตสาหกรรมผลิตผา้เบรค 
กระเบ้ือง ท่อซีเมนต ์เป็นตน้ 
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  2.2) Metal Dust หรือ ฝุ่ นโลหะ ฝุ่ นชนิดน้ีแบ่งตามแร่โลหะหนัก และ
ความผิดปกติท่ีเกิดจากฝุ่ นชนิดนั้น เช่น ฝุ่ นอลูมิเนียม ท่ีมาจากการท างานหลอมอลูมิเนียมซ่ึงตอ้ง
สัมผสักบัควนัโลหะอลูมิเนียม (Aluminium Fume) ท างานกบัอลัลอยด์ท่ีมีอลูมิเนียมผสม งานต่อ
เรือ งานอิเลคทรอนิคส์ท่ีใชแ้ผน่เลเซอร์มิคส์ท่ีท าจากสารท่ีมีอลูมิเนียม เป็นตน้ 
  2.3) Silica Dust หรือ ฝุ่ นหิน หรือ ฝุ่ นหินทราย มีองคป์ระกอบของผลึก   
ซิลิกาอยู่ ซิลิกาหรือซิลิกอนไดออกไซด์เป็นสารประกอบทางเคมีระหว่างธาตุซิลิกอนกับธาตุ
ออกซิเจน มีรูปร่างทางเคมีเป็น 4 แขน โดยมีออกซิเจนจบัอยู่ 2 แขน และอีก 2 แขนจะไปจบักบั
ออกซิเจนของซิลิกอนตวัอ่ืน ท าให้ทั้ง 4 แขน ของซิลิกอนมีออกซิเจนลอ้มรอบอยู่ มีสูตรเคมี คือ 
SiO2 มีอยู่ในหินธรรมชาติประมาณร้อยละ 28 และเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของเปลือกโลก         
ฝุ่ นซิลิกาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ 
    2.3.1) รูปสารประกอบซิลิกาเชิงซ้อน (Combined Silica) เป็นแร่ท่ี
ทีซิลิกาเป็นส่วนประกอบทางเคมีกบัธาตุหรือสารประกอบอ่ืน ไดแ้ก่ หินฟันมา้ (Feldspar) ทลัด ์
(Talc) ไมกา (Mica) ใยหิน (Asbestos) เป็นตน้ 
    2.3.2) รูปอิสระ (Free Silica) เป็นแร่ท่ีประกอบดว้ยซิลิกาเท่านั้น 
แบ่งออกไดเ้ป็นแบบไม่เป็นโครงร่างผลึกหรือแบบอสัณฐาน (Amophous) เช่น โอปอ (Opal) และ
แบบเป็นโครงร่างผลึก (Crystalline) ซ่ึงเป็นชนิดท่ีเป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจมากท่ีสุด 
โดยมีลกัษณะแตกต่างกนัอยู ่5 ชนิด ไดแ้ก่ ควอตซ์ (Quatz) คริสโตบาไลท์ (Cristobalite) โคไซต ์
(Coesite) ไธดาไมต์ (Tydamite) และสติโชไวค์ (Stishovite) ความเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ
มนุษยน์ั้นวดัจากความแรงในการจบัของออกซิเจนคู่นอก โยซิลิกอนไดออกไซด์ชนิดท่ีเป็นอนัตราย
ต่อมนุษยม์ากท่ีสุด คือ ควอตซ์ รองลงมา คือ ไธดาไมต์ คริสโตบาไลท์ โคไซด์ และสติโชไวค ์
ตามล าดบั  
  ฝุ่ นหินมีลักษณะคล้ายกับฝุ่ นทั่วไป คือ เป็นอนุภาคของแข็ง มีขนาด
ประมาณ 0.1 – 150 ไมครอน สามารถพบไดใ้นโรงโม่หิน โรงงานแกว้ เหมืองแร่ต่าง ๆ เป็นตน้ เม่ือ
ฝุ่ นหินเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจะเกิดการแพ้และระคายเคืองต่อเยื่อจมูกและล าคอซ่ึงเป็น
ผลกระทบท่ีมีต่อระบบทางเดินหายใจเพียงเล็กน้อย หรืออาจส่งผลขั้นรุนแรงเกิดเป็นโรคปอดท่ี
เรียกวา่ โรคซิลิโคซิส 
  2.1.4.2 แบ่งตามความเป็นพิษ 
  1) ฝุ่ นละอองท่ีไม่มีพิษ หรือเรียกว่า ฝุ่ นเฉ่ือย ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย ์       
ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรง อาการท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นอาการแพ ้เช่นละอองเกสร เปลือกขา้ว เป็นตน้ 
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  2) ฝุ่ นละอองท่ีมีพิษ ฝุ่ นละอองชนิดน้ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายหรือเกิด
โรคไดเ้ม่ือรับเขา้เป็นระยะเวลาท่ีนาน หรือได้รับในปริมาณมากในเวลาสั้ นๆ ส่วนใหญ่เป็นสาร     
อนินทรีย ์เช่น ตะกัว่ ซิลิกา แคดเมียม เป็นตน้ 
 2.1.5 ผลกระทบของฝุ่นละออง 
 2.1.5.1 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั 
 หากมีการหายใจเอาฝุ่ นละอองท่ีปะปนในอากาศเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจ  
ฝุ่ นละอองท่ีมีขาดใหญ่กว่า 15 ไมครอน จะถูกดกัจบัท่ีระบบทางเดินหายใจส่วนตน้ ในส่วนของ
จมูกและล าคอ ซ่ึงจะถูกขบัออกมาพร้อมกบัเสมหะ ส่วนฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) จะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์เพราะสามารถแทรกตวัลึกเขา้ไปถึงระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่างเขา้ไปในเน้ือเยื่อปอด และน าสารอนัตรายเขา้สู่ร่างกาย โดยกลุ่มเส่ียงท่ี
ไดรั้บผลกระทบไดง่้าย ไดแ้ก่ เด็ก ผูสู้งอายุ และผูท่ี้มีโรคประจ าตวัเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจอยู่
แลว้ เช่น ผูป่้วยโรคปอด ไขห้วดัใหญ่ และโรคหืด เป็นตน้ 
 2.1.5.2 ผลกระทบต่อทศันวสิัย 
 ฝุ่ นละอองจะลดความสามารถในการมองเห็น เน่ืองจากฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
ท่ีเป็นทั้งของแข็งและของเหลวสามารถดูดซับ และหักเหแสงได ้ท าให้ทศันวิสัยในการมองเห็น
ลดลง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาด ความหนาแน่น และองคป์ระกอบทางเคมีของฝุ่ นละอองนั้น 
 2.1.5.3 ผลกระทบต่อวตัถุ และส่ิงก่อสร้าง 
 เน่ืองจากฝุ่ นละอองในบรรยากาศมีคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีท่ีต่างกนั 
สามารถส่งผลกระทบต่อวตัถุและส่ิงก่อสร้างได ้เช่น การสึกกร่อนของโลหะ การท าลายผวิหนา้ของ
ส่ิงก่อสร้าง การเส่ือมคุณภาพของผลงานทางศิลปะ และความสกปรกของวตัถุ 
 
2.2 ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ 
 2.2.1 ส่วนประกอบของระบบทางเดินหายใจ 
 ระบบทางเดินหายใจ แบ่งตามโครงสร้าง ไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ  
 1) ทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory Tract) ประกอบดว้ยอวยัวะต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการหายใจเหนือกล่องเสียง(larynx) ข้ึนไป เช่น จมูก, คอหอย (pharynx) เป็นตน้ โดย
ทางเดินหายใจส่วนบนนั้นจะท าหน้าท่ีเป็นทางผ่านของอากาศจากภายนอกเขา้สู่ทางเดินหายใจ
ส่วนล่างต่อไป หนา้ท่ีเป็นทางผา่นของอากาศท่ีใชใ้นการหายใจและช่วยกรองอากาศท่ีหายใจเขา้ไป 
โดยฝุ่ นละอองท่ีอยูใ่นอากาศจะถูกดกัจบโดยเมือกหรือสารหล่อล่ืน (mucous) ท่ีถูกหลัง่ออกมาและ
เส้นขนเล็กๆท่ีอยูภ่ายในจมูก นอกจากน้ียงัช่วยปรับสภาพอากาศให้มีความเหมาะสมก่อนท่ีจะส่ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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ต่อไปยงัทางเดินหายใจส่วนต่อไป เช่น การเพิ่มความช้ืนและการปรับอุณหภูมิ เป็นตน้ อีกทั้งยงัมี
หนา้ท่ีต่างๆเช่น ช่วยให้เสียงเกิดความกอ้งกงัวาน ช่วยให้กระดูกหนา้มีน ้ าหนกัเบาลง เก่ียวขอ้งกบั
การดมกล่ิน การออกเสียง และการพูด เป็นตน้ โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือในทางเดินหายใจ
ส่วนบน เช่น โรคหวดั โดยสาเหตุของโรคนั้นเกิดจากเช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือโรคอ่ืน ๆ 
เม่ือเช้ือโรคเหล่าน้ีเขา้สู่ร่างกายจะเขา้ไปแบ่งตวัอยูท่ี่เยือ่บุทางเดินหายใจและท าให้เยื่อบุน้ีหลัง่สารท่ี
ก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาภูมิแพ ้ 
 2) ทางเดินหายใจส่วนล่าง (Lower Respiratory Tract) เป็นทางเดินของอากาศท่ีอยูถ่ดั
จากทางเดินหายใจส่วนบนมีความส าคัญคือล าเลียงอากาศเข้าสู่ปอดเพื่อแลกเปล่ียนแก๊ส 
ประกอบด้วย กล่องเสียง (Larynx) หลอดคอ (Trachea) หลอดลมใหญ่หรือหลอดลมปอด 
(Bronchus) และปอด 
 อวยัวะท่ีเป็นส่วนประกอบของทางเดินหายใจส่วนล่างมีหนา้ท่ีเป็นทางผา่นของอากาศ
เขา้สู่ปอด ส าหรับกล่องเสียงซ่ึงมีหนา้ท่ีในการสร้างเสียงและช่วยป้องกนัไม่ให้ส่ิงแปลกปลอมเช่น
น ้าและอาหารตกเขา้สู่หลอดคอเวลาท่ีเราหายใจ เน่ืองจากกล่องเสียงมีฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) 
คอยควบคุมอยู ่ส่วนหลอดคอนั้นจะประกอบดว้ยกระดูกอ่อนมาเรียงตวักนักลายเป็นท่อท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในระบบทางเดินหายใจท่ีปลายสุดของหลอดคอจะแตกแขนงออกเป็นสองแขนงเรียกว่าหลอดลม
ใหญ่ และหลอดลมใหญ่นั้นก็จะแตกเป็นแขนงย่อยๆเป็นหลอดลมฝอยเขา้สู่ปอดซ่ึงเป็นอวยัวะท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในระบบทางเดินหายใจ โดยหลอดลมฝอยนั้นจะสัมผสักบัถุงลมปอด และท่ีบริเวณน้ีเองท่ี
เป็นบริเวณท่ีมีการแลกเปล่ียนแก๊สเกิดข้ึน ทางเดินหายใจส่วนล่างเป็นบริเวณท่ีมีการติดเช้ือสูง เช่น 
การอกัเสบท่ีบริเวณฝาปิดกล่องเสียง (Acute Epiglottis) การอกัเสบของกล่องเสียง (Acute 
Laryngitis) โรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ เป็นตน้ โดยแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบ
ทางเดินหายใจ ดงัรูปท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
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รูปท่ี 2.2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบทางเดินหายใจ 
ท่ีมา : สุธิสา (2556) 

 2.2.2 ต าแหน่งการตกค้างของอนุภาค 
 อนุภาคแต่ละขนาดตกคา้งในระบบทางเดินหายใจแตกต่างกนั และมีผลกระทบต่อ
อาการโรคทางเดินหายใจต่างกนั ซ่ึงแบ่งกวา้งๆได ้2 แบบ คือ ทางเดินหายใจส่วนบนและทางเดิน
หายใจส่วนล่าง 
  2.2.2.1 ทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory Tract) คือส่วนจมูกและ
บริเวณโพรงจมูก Nasopharynx ให้ความช้ืนและอุณหภูมิแก่อากาศท่ีหายใจเขา้ไป และยงัเป็นด่าน
แรกของกลไกป้องกนัของระบบทางเดินหายใจ เพราะจมูกมีประสิทธิภาพมากในการกรองสาร
ขนาดใหญ่กวา่ 5 ไมครอนและส่วนมากของสารท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 10 ไมครอน จะติดอยูใ่นจมูก
เกือบทั้งหมด ขอกจากน้ีจมูกยงัเป็นส่วนท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองจบัสารท่ีมีขนาดเล็กมากแต่
จะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ผลิตภณัฑ์ของเรดอน คือแก๊สท่ีละลายน ้ าไดดี้ เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ จะ
ถูกดูดซึมในจมูกไดเ้กือบหมด  
  2.2.2.2 ทางเดินหายใจส่วนล่าง (Lower Respiratory Tract) อนุภาคท่ีมีขนาด 2 - 
5 ไมครอน จะตกคา้งในหลอดลมขนาดใหญ่ส่วนกลาง (Central Airway) ซ่ึงส่วนใหญ่การตกคา้ง
เป็นกลไกของ Impaction ส าหรับสารท่ีมีขนาดเล็กประมาณ 2 ไมครอน จะตกในหลอดลมส่วน
ปลายขนาดเล็ก (Peripheral Airway) ดว้ยกลไกของการตกตะกอน รวมทั้งตกคา้งอยูใ่นถุงลมดว้ย 
ดงันั้นการตกคา้งของอนุภาคต่าง ๆ ในปอดทั้งหมดจึงเท่ากบัการตกคา้งในหลอดลม รวมกบัการ
ตกคา้งในถุงลม ซ่ึงการตกคา้งของอนุภาคต่างๆน้ีข้ึนกบัขนาดของอนุภาค ลกัษณะของการหายใจ 
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เช่น การหายใจต้ืนจะท าให้อนุภาคตกติดในทางเดินหายใจส่วนต้นมากกว่าการหายใจลึกแรง       
เป็นตน้ นอกจากน้ีข้ึนอยู่กบัขนาดและรูปร่างของหลอดลม เช่น ถา้หลอดลมตีบแคบก็ย่อมท าให้
สารผ่านลงไปไม่ได ้จึงตกอยู่ในทางเดินหายใจส่วนตน้ และยงัมีอนุภาคท่ีดูดซึมน ้ าได ้จะมีขนาด
ใหญ่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆเม่ือผา่นหลอดลมลงไป  
 2.2.3 กลไกการเกดิอนัตรายจากฝุ่นละอองทีม่ีผลต่อระบบทางเดินหายใจ 

 ฝุ่ นละอองเม่ือเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจจะท าอนัตรายอวยัวะส่วนต่าง ๆ ทั้งน้ีความ
รุนแรงข้ึนกบัปริมาณ ชนิด และความเป็นพิษของมลสารท่ีเขา้สู่ร่างกาย แมว้่าจะมีกลไกก าจดัมล
สารเหล่าน้ีไดบ้า้งจะมีการสร้างเมือก แต่อนุภาคขนาดเล็กท่ีเป็นพิษ ท าลายระบบทางเดินหายใจได้
หลายลกัษณะ (วนิดา, 2543) ไดแ้ก่ 

  2.2.3.1 การอกัเสบของถุงลมปอด (Alveolar Inflammation)  
  การอกัเสบของถุงลมปอดเกิดจากการคัง่คา้งของฝุ่ นละอองขนาดเล็กมากเกิด

จากความลม้เหลวของเมด็เลือดขาวท่ีจะจบั และท าลายฝุ่ นละอองขนาดเล็ก หลกัฐานในสัตวท์ดลอง
น าไปสู่สมมติฐานวา่ ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กและไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะท าใหเ้กิดปฏิกิริยาการ
ตอบสนองอยา่งเดียวกนัในมนุษย ์ท าใหเ้กิดการอกัเสบของถุงลมปอดจากการกระตุน้ของฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก กระบวนการเกิดจากการอกัเสบของปอดพบได้จากการเปล่ียนแปลงของโปรตีนใน
พลาสมาท่ีจะกลายเป็นไฟบรินและมีจ านวนเมด็เลือดขาวเพิ่มข้ึน 

   2.2.3.2 การจบัตวัเป็นล่ิมของทางเดินโลหิต (Cloting Pertway)  
 เมด็เลือดขาวท่ีถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้าต่างๆน าไปสู่กระบวนการตกตะกอนของเลือดโดย

โปรตีนในพลาสมาจะเปล่ียนไปเป็นโปรตีนไฟบริโนเจน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข็งตวัของเลือด ซ่ึง
หลัง่ออกมาจาก Pneumatocytes เน่ืองจากการอกัเสบของเซลล์ถุงลมในปอด มีส่วนส่งเสริมให้เกิด
การตกตะกอนของเลือดและเป็นสาเหตุของอุบติัการณ์ของโรคหวัใจลม้เหลว 

   2.2.3.3 ความขน้เหนียวของพลาสมา (Plasma Viscosity) การศึกษาในประเทศ
เยอรมนีพบความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้ขน้ของพลาสมากบัการเปล่ียนแปลงระดบัมลพิษทาง
อากาศในกลุ่มผูห้ญิงและกลุ่มผูช้ายท่ีไม่สูบบุหร่ี การศึกษาการเปล่ียนแปลงการไหลเวียนของโลหิต
เน่ืองมาจากกระบวนการอกัเสบของเซลลถุ์งลมในปอด น าไปสู่ปฏิกิริยาเฉียบพลนัทางพยาธิวิทยาท่ี
ใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัฝุ่ นละอองในอากาศและอุบติัการณ์การเสียชีวติ  

  2.2.3.4 การถูกกระตุน้ของทางผ่านอากาศในท่อหายใจ (Airwar Reactivity) 
การหดตวัของกลา้มเน้ือจะเกิดข้ึนเม่ือตวัรับสัมผสัในหลอดลมคอและหลอดลมใหญ่ถูกกระตุน้ดว้ย
ส่ิงเร้า เช่น อากาศเยน็ ควนับุหร่ี มลพิษทางอากาศ และสารเคมีท่ีหลัง่ออกมาจากกลา้มเน้ือเรียบของ
ทางเดินหายใจท่ีส าคญั คือ สารก่อภูมิแพ ้และสารท่ีมีฤทธ์ิกระตุน้การบีบตวัของกลา้มเน้ือเรียบ เช่น 
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พรอสตาแกรนดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลอดลมของผูป่้วยท่ีเป็นโรคหืด จะท าให้มีอาการก าเริบ
ไดม้าก การหดตวัของหลอดลมมีผลท าให้เส้นผา่ศูนยก์ลางของทางผา่นอากาศลดลง ซ่ึงมีผลท าให้
เพิ่มแรงตา้นของอากาศท่ีไหลผ่านเขา้ – ออกในท่อหายใจ การหดตวัของหลอดลมท าให้เกิดการ
หายใจท่ีมีเสียงวี้ด ไอ แน่นหนา้อก หายใจล าบาก และอาการรุนแรงข้ึนเม่ือออกก าลงักาย 
 2.2.4 การเกดิพยาธิของระบบหายใจ 
 พยาธิสภาพของระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากฝุ่ นละอองโดยทัว่ไปแลว้ จะเกิดข้ึนท่ี 2 
ต าแหน่ง (ยศกิต, 2552) ดงัน้ี 
  2.2.4.1 พยาธิสภาพของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่มีการ
แลกเปล่ียนก๊าซ 
  1) การระคายเคือง (Simple Irritation) เกิดข้ึนท่ีบริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจ 
เน่ืองมาจากการกระตุน้ของส่ิงเร้าภายนอก เช่น ควนับุหร่ี ควนัท่อไอเสีย ฝุ่ นละออง เขา้สู่ระบบ
ทางเดินหายใจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อบริเวณดงักล่าว ท าให้ต่อมเมือกเกิดการขยายตวั และ
ผลิตสารเมือกเพิ่มข้ึนในหลอดลม เม่ือไดรั้บฝุ่ นละอองในระยะเวลานาน หลอดลมจะแคบลงและ
ขจดัสารเมือกไดล้ดลงเกิดการอกัเสบข้ึน ถา้ไดรั้บในระยะเวลานานยิ่งข้ึนก็อาจเป็นโรคหลอดลม
อกัเสบเร้ือรัง (Chronic Bronchitis) หลอดลมจะมีลกัษณะตีบแคบลงท าให้การหายใจเขา้ – ออก ท า
ได้ล าบากยิ่งข้ึน ซ่ึงการพิจารณาว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบเร้ือรังก็ต่อเม่ือมีอาการไอมีเสลด
ติดต่อกนัทุกวนันานกวา่ 6 เดือนข้ึนไป หรือเป็นอยูอ่ยา่งนอ้ยปีละ 3 เดือน ติดต่อกนั 2 ปีข้ึนไป 
  2) ภาวะภูมิแพแ้ละการสร้างภูมิคุม้กนัเกิน (Allergic and Immune Reaction) 
เกิดจากการไดรั้บสารก่อภูมิแพ ้เช่น ฝุ่ นละออง ไรฝุ่ น ขนสัตว ์ละอองเกสร หรือสารละคายเคือง 
เช่น ควนับุหร่ี ควนั กล่ิน เขา้สู่ระบบทางเดินหายใจแลว้มีการตอบสนองทนัทีท าให้มีอาการแพ ้โดย
ส่วนใหญ่มกัเป็นอาการหอบหืด (Asthma) ซ่ึงเกิดจากความไวผดิปกติของหลอดลมต่อส่ิงกระตุน้ท า
ให้เกิดการอกัเสบ เยื่อบุหลอดลมบวม เกิดอาการตีบแคบลงของหลอดลม และรวมกบัการหดเกร็ง
ของกลา้มเน้ือหลอดลมเกิดข้ึน ซ่ึงจะปล่อยสารท่ีท าให้หลอดลมเกิดการหดตวัท าให้หลอดลมตีบ
แคบลงไปอีก ส่งผลให้หายใจล าบากหรือหายใจมีเสียงวี้ด มีเสมหะมากกว่าปกติ และรู้สึกแน่น
หนา้อก โดยรายท่ีมีอาการรุนแรงอาจพบวา่ริมฝีปากและเล็บมีสีเขียวคล ้า 
  3) การเกิดมะเร็งปอด (Malignant Change) ฝุ่ นของแอสเบสตอสสามารถ
กระตุน้ให้เกิดโรคมะเร็งปอดได ้โดยเฉพาะต่อผูท่ี้เส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น ผูท่ี้สูบบุหร่ี ผูท่ี้
ท  างานท่ามกลางฝุ่ นโดยไม่ไดใ้ส่เคร่ืองป้องกนั หรือผูท่ี้มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจอยู่ก่อน
แล้ว เป็นต้น ระยะเวลาตั้ งแต่สัมผสัฝุ่ นแอสเบสตอสจนเป็นมะเร็งอาจใช้ระยะเวลา 15-35 ปี 
นอกจากน้ีผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี แต่ท างานกบัฝุ่ นแอสเบสตอสเส่ียงต่อมะเร็งปอดมากกวา่คนทัว่ไป 5 เท่า 
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ส าหรับผูท่ี้สูบบุหร่ีด้วยและท างานกบัฝุ่ นแร่แอสเบสตอสด้วยจะเส่ียงต่อมะเร็งปอดมากกว่าคน
ทัว่ไป 90 เท่า  
  2.2.4.2 พยาธิของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีการแลกเปล่ียน
ก๊าซ 
  เกิดจากฝุ่ นขนาดเล็กเส้นผา่ศูนยก์ลางต ่ากวา่ 5 ไมครอน เม่ือเขา้สู่ระบบทางเดิน
หายใจจะตกคา้งบริเวณส่วนของถุงลมและเน้ือปอด การเกิดพยาธิสภาพในส่วนน้ีนั้นในปัจจุบนัยงั
ไม่ทราบกลไกท่ีชดัเจน แต่เม่ือพิจารณาจากคุณสมบติัทางเคมี ขนาด รูปร่าง และปริมาณสามารถ
แบ่งการเกิดพยาธิสภาพออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1) Diffuse Interstitial Fibeosis การมีเน้ือพงัผืดแทรกเขา้ไปอยูใ่นระหวา่งเน้ือ
ปอดและผนงัของถุงลมกระจายอยู่ท่ีปอดทั้ง 2 ขา้ง โรคปอดชนิดน้ีเกิดจากการท่ี Macrophage ใน
ปอดซ่ึงท าหน้าท่ียอ่ยสลายฝุ่ นไม่สามารถย่อยสลายไดแ้ละตวัมนัเองจะถูกท าลายไปกระตุน้เซลล์
ประสาทไฟโบนบลาสทใ์หเ้ติบโตอยา่งรวดเร็วผิดปกติเกิดเน้ือเยื่อพงัผืดจ ากดัการขยายตวัของปอด 
ท าใหมี้อาการเหน่ือยหอบจากการท่ีปอดขยายตวัไม่เตม็ท่ี ลดความสามารถในการน าออกซิเจนเขา้สู่
ปอด โดยฝุ่ นละอองท่ีก่อใหเ้กิดพยาธิสภาพชนิดน้ี ไดแ้ก่ ฝุ่ นใยหิน ฝุ่ นเบลเล่ียม เป็นตน้ 
 2) Nodular Fibrosis การท่ีพงัผืดมาจบัตวักนัเป็นหยอ่ม ๆ เล็ก ๆ ในบริเวณท่ี
ฝุ่ นละอองค้างอยู่ในปอด ซ่ึงภายหลังอาจจะรวมตัวเป็นก้อนพังผืดขนาดใหญ่ได้ เกิดจาก 
Macrophage ท่ีถูกท าลายดว้ยฝุ่ นถูกกระตุน้ให้เกิดพยาธิสภาพเช่นน้ี ท าให้มีอาการเหน่ือยหอบจาก
การท่ีปอดขยายตวัไดไ้ม่เต็มท่ีร่วมกบัอาการเหน่ือยหอบจากการอุดตนัทางเดินหายใจขณะหายใจ
ออก โดยฝุ่ นท่ีก่อใหเ้กิดพยาธิสภาพเช่นน้ี ไดแ้ก่ ฝุ่ นถ่านหิน ฝุ่ นซิลิกา 
 3) Extrinsic Allergic Alveolitis เป็นการอกัเสบของเน้ือปอดบริเวณหลอดลม
ส่วนปลาย หรือเกิดจากภูมิแพต่้อฝุ่ นท่ีเป็นสารอินทรีย ์หรือสารเคมีบางชนิดท่ีมีน ้ าหนกัโมเลกุลต ่า 
ท าให้เซลล์บางชนิดแทรกอยู่ในผนงัถุงลม ในระยะแรกจะมีอาการหนาวสั่น มีไข ้เกิดการอกัเสบ 
ในระยะเร้ือรังอาจมีเน้ือพงัผดืเขา้มาแทรกท่ีเซลลพ์วกน้ี ก่อใหเ้กิดถุงลมโป่งพองได ้
 4) Emphysema (ถุงลมโป่งพอง) ปกติภายในปอดจะประกอบดว้ยถุงลมเล็ก ๆ 
มากมาย ท าหน้าท่ีแลกเปล่ียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางลมหายใจ และรับออกซิเจนเขา้สู่
เลือด กรณีท่ีได้รับฝุ่ นละอองจ านวนมากเป็นระยะเวลานาน เซลล์ชนิด Polymorphonuclear จะ
ปล่อยสารพิษออกมาท าลายถุงลม ผนงัถุงลม และหลอดลม จะถูกท าลายไปอยา่งชา้ ๆ จนมีลกัษณะ
โป่งพอง บริเวณท่ีเกิดโรคถุงลมโป่งพองน้ีอยู่ใกลก้บับริเวณเน้ือพงัผืดท่ีลอ้มรอบฝุ่ นเหล่าน้ีไว ้ท า
ใหไ้ม่สามารถขบัคาร์บอนไดออกไซด ์จึงท าใหรั้บออกซิเจนไดไ้ม่เพียงพอ อาการท่ีเกิดเป็นลกัษณะ
ของการเหน่ือยหอบ เน่ืองจากทางเดินหายใจอุดตนัเร้ือรัง ไอเร้ือรัง มีเสมหะ อาการจะมีความ
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รุนแรงมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัการท าลายของถุงลมและหลอดลม ผูท่ี้เป็นโรคน้ีแลว้ อาการมกัจะค่อย ๆ 
เพิ่มข้ึน อาจจะใช้เวลานานหลายปีกว่าจะมีอาการเหน่ือยแมอ้ยู่เฉย ๆ เพราะร่างกายมีการปรับตวั 
โดยฝุ่ นท่ีก่อใหเ้กิดพยาธิสภาพชนิดน้ี ไดแ้ก่ ฝุ่ นถ่านหิน ฝุ่ นซิลิกา  
 5) Acute Pulmonary Edema เกิดจากการสูดดมควนัพิษ เช่น SO2  Cl2  NH3 
หรือ Fumes ของโลหะเขา้ไป ควนัพิษเหล่าน้ีจะท าให้หลอดเลือดฝอยท่ีดา้นผนงัของถุงลมผิดปกติ 
น ้ าพลาสมาหรือเม็ดเลือดแดงสามารถร่ัวเขา้สู่ถุงลมและท่อลมส่วนปลายได ้เกิดข้ึนกบัปอดทั้ง 2 
ขา้ง ดงันั้นอากาศท่ีหายใจเขา้ไปจะถูกสกดักั้นโดยน ้ าพลาสมาและเม็ดเลือดแดงท าให้อากาศเขา้ไป
ไม่ถึงถุงลม อาการของโรคน้ีจะมีการเหน่ือยหอบทนัทีทนัใด ไอมีเสมหะเป็นสีชมพหูรือสีเลือด 
 
2.3 การเกบ็ตัวอย่างฝุ่นละออง 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศมีความส าคญัเน่ืองจากท าให้เราได้
ทราบถึงคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปรอบตวัเราว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีปลอดภยั
ส าหรับใช้ในการหายใจและด ารงชีวิตหรือไม่ วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศมีหลายวิธี 
ทั้งน้ี อาจจ าแนกออกไดเ้ป็นการติดตามตรวจสอบสารมลพิษทางอากาศด้วยวิธีมาตรฐานซ่ึงได้มี  
การทดสอบยืนยนัความถูกตอ้งแลว้และการติดตามตรวจสอบดว้ยวิธีอ่ืน ๆ โดยใชเ้คร่ืองวดัระบบ  
กราวิเมตริก (Gravimetric) ส าหรับฝุ่ นรวม และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  ประเทศไทยได้ก าหนด
มาตรฐานการตรวจวดัคุณภาพอากาศ และค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษต่าง ๆ ในบรรยากาศ โดย
ในปัจจุบนัไดใ้ชป้ระกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบั 10 (พ.ศ. 2538) เร่ืองก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศทัว่ไป ซ่ึงก าหนดวิธีตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองสามารถท าไดโ้ดยอาศยั
หลกัการดูดอากาศผา่นแผน่กรอง ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่ นละอองขนาด 0.3 ไมครอน ได้
ร้อยละ 99 แล้วหาน ้ าหนักฝุ่ นละอองจากแผ่นกรองนั้น (ส านกัจดัการคุณภาพอากาศและเสียง, 
2546) 
 ในการเฝ้าระวงัปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่ นละออง ประเทศไทยได้ก  าหนดค่า
มาตรฐานของฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ. 2538) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ดงัแสดงในตารางท่ี 2.2 
โดยแบ่งมาตรฐานตามขนาดของอนุภาค 2 ประเภท คือ ฝุ่ นรวม (Total Suspended Particulate, TSP) 
และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM10) และแบ่งมาตรฐานตามค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ตาม
เวลาเป็น ค่าเฉล่ียระยะสั้ น คือ 24 ชั่วโมง และค่าเฉล่ียระยะเวลายาว คือ 1 ปี เพื่อก ากับดูแล
ผลกระทบทั้งแบบเฉียบพลนัและแบบเร้ือรัง ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2.2 มาตรฐานของฝุ่ นละอองในบรรยากาศทัว่ไปของประเทศไทย 
ชนิดของฝุ่ นละออง ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ในเวลา ค่ามาตรฐาน 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM10) 

24 ชัว่โมง 
 

ไม่เกิน 120 มค.ก./ลบ.ม. 

1 ปี ไม่เกิน 50 มค.ก./ลบ.ม. 
ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 24 ชัว่โมง 

 
ไม่เกิน 330 มค.ก./ลบ.ม. 

1 ปี ไม่เกิน 100 มค.ก./ลบ.ม. 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (2554) 
 
  2.3.1 วธีิการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละออง 
 มีหลายวิธีข้ึนกับวตัถุประสงค์ของการตรวจวดัลักษณะทางกายภาพ ขนาด และ
องคป์ระกอบของฝุ่ นละออง อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
  2.3.1.1 การวัดป ริมาณฝุ่ นในบรรยากาศภายในอาคารหรือในสถาน
ประกอบการ 
  การตรวจวดัจะท าภายในอาคารหรือสถานประกอบการซ่ึงเป็นสภาวะท่ีคนงาน
ท างานหรือไดรั้บสัมผสั ส่วนใหญ่จะท าการตรวจวดัเป็นค่าเฉล่ีย 8 ชัว่โมง เน่ืองจากเป็นระยะเวลา
ท างานหรือไดรั้บฝุ่ นละออง อุปกรณ์ท่ีใชต้รวจวดั เรียกวา่ Personal Pump สามารถท าการตรวจวดั
ได้ทั้ งฝุ่ นละอองรวม ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนและฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน 
  2.3.1.2 การวดัปริมาณฝุ่ นในบรรยากาศภายนอกอาคาร 
  การตรวจวดัในบรรยากาศภายนอกอาคาร ส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า           
Hi-Volume โดยจะวดัเป็นเวลาเฉล่ีย 24 ชัว่โมง สามารถท าการตรวจวดัไดท้ั้งฝุ่ นละอองรวม ฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนและฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน 
 2.3.2 เคร่ืองมือเกบ็ตัวอย่างฝุ่นละออง 
 การกรองเป็นวิธีการเก็บตวัอย่างฝุ่ นละอองแบบดั้ งเดิมและยงัคงใช้เป็นวิธีอ้างอิง
มาตรฐานในหลายประเทศ โดยใชห้ลกัการเก็บอากาศดว้ยป๊ัมผา่นตวักรองท่ีเป็นเส้นใยลกัษณะและ
ขนาดต่างๆ ข้ึนกบัประเภทของอนุภาคท่ีจะเก็บ ตวักรองจะถูกชัง่น ้ าหนกัและหาสมดุลความช้ืนไว้
ก่อนน ามาใช้งาน เม่ือเก็บอากาศผา่นตวักรองดว้ยอตัราการไหลคงท่ีในช่วงเวลาก าหนด เม่ือน าตวั
กรองมาชัง่น ้าหนกัภายหลงัการเก็บอากาศก็จะสามารถค านวณปริมาณของฝุ่ นละอองต่อปริมาตรใน
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การเก็บตวัอย่างนั้นได ้เป็นการหาปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นโดยวิธีการชัง่น ้ าหนกั(Gravimetric 
Method) เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
  2.3.2.1 เคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศปริมาตรสูง (High-Volume Air Sampler) ใช้
ส าหรับเก็บฝุ่ นรวม TSP ในบรรยากาศทัว่ไป เป็นไดอะแกรมแสดงการเก็บตวัอยา่งอากาศผา่นชั้น
กระดาษกรองดา้นบนของเคร่ือง High-Volume Air Sampler ดงัรูปท่ี 2.3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.3 เคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศปริมาตรสูง ส าหรับเก็บฝุ่ นรวม (TSP) 
ท่ีมา : คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (2554) 
 
 2.3.2.2 PM10  High Volume Sampler ส าหรับฝุ่ นขนาดเล็ก PM10 วิธีมาตรฐาน
ท่ีใชเ้ก็บตวัอยา่งในบรรยากาศทัว่ไป ก็ใชเ้คร่ืองเก็บอากาศปริมาตรสูง ซ่ึงติดหวัคดัแยกขนาด (Size 
Selective Inlet, SSI) ไวส่้วนบน อากาศถูกดูดไหลผา่นเขา้สู่เคร่ืองโดยควบคุมอตัราการไหลของ
อากาศให้อตัราคงท่ี ท่ีอตัรา 40 ลูกบาศก์ฟุต/นาที (1.02-1.24 m3 min-1) ตวัอยา่งอากาศจะถูกบงัคบั
ใหไ้หลผา่นเขา้ทาง(Inlet) ซ่ึงเป็นช่องเปิดท่ีขอบดา้นบนโดยรอบของหวัคดัขนาดรูปโดม (SSI) แลว้
ไหลเขา้ทางรูเปิด (Acceletion Jet) ซ่ึงเป็นช่องเปิดขนาดเล็กท่ีจะท าให้อากาศไหลผา่นเขา้รูเปิดดว้ย
ความเร็วท่ีพอเหมาะท าใหฝุ้่ นท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 10 ไมครอน ท่ีมากบัอากาศพุ่งเขา้ชนและเกาะติดท่ี
แผน่ดกัฝุ่ น (Collection Shim) เพื่อป้องกนัไม่ให้ฝุ่ นท่ีตกลงมาแลว้ลอยฟุ้งข้ึนมาอีกอาจใช ้(Silicone 
Grease Spay) พ่นทาจากนั้นฝุ่ นละอองท่ีเหลือซ่ึงมีขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน จะไหลผา่นเขา้รูเปิด 
(Vent Tube) ไหลเขา้ไปเกาะติดท่ีกระดาษกรองท่ีทราบน ้ าหนกัแน่นอน แลว้ชัง่น ้ าหนกักระดาษ
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กรองภายหลงัจากผา่นการดูดอากาศดงักล่าว ผลต่างระหวา่งน ้ าหนกัก่อนและหลงัการเก็บตวัอยา่ง
จะเป็นน ้าหนกัของฝุ่ นละอองต่อปริมาตรอากาศท่ีถูกป๊ัมดูดเขา้ไป ดงัรูปท่ี 2.4  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 2.4 เคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศปริมาตรสูง ส าหรับเก็บฝุ่ น PM 10 
ท่ีมา : คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (2554) 
  
 2.3.2.3 เคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศปริมาตรต ่า (Low Volume Air Sampler) ซ่ึง
มกัใช้ส าหรับการเก็บตวัอย่างเฉพาะท่ี ภายในอาการ และฝุ่ นท่ีบุคคลรับสัมผสั ซ่ึงสามารถเก็บ
ตวัอยา่งทั้งฝุ่ น PM10-2.5 ส่วนหยาบ และฝุ่ น PM2.5 ส่วนละเอียด ดงัรูปท่ี 2.5  
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รูปท่ี 2.5 เคร่ืองเก็บอากาศปริมาตรต ่า (Low Volume Air Sampler)   
ท่ีมา : คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (2554) 
 
2.4 ข้อมูลพืน้ทีศึ่กษา 
 2.4.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 จงัหวดันครปฐม ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้ าท่าจีน เป็นจงัหวดัท่ีมีลกัษณะทางธรณีวิทยา
เป็นตะกอนชายฝ่ังทะเลโดยอิทธิพลของน ้ าข้ึนน ้ าลง ดินเหนียว ทรายแป้ง และทรายละเอียดของท่ี
ลุ่มราบน ้าข้ึนถึงท่ีลุ่มช้ืน และท่ีลุ่มน ้ าขงัป่าชายเลน และชะวากทะเล ซ่ึงมีศกัยภาพแร่ประเภททราย 
ดงัรูปท่ี 2.6 ท าให้เกิดอุตสาหกรรมบ่อดิน บ่อทรายข้ึนเป็นจ านวนมากในจงัหวดันครปฐม จาก
ข้อมูลการส ารวจเม่ือ ปี 2543 พบว่ามีแหล่งบ่อดิน บ่อทรายในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม
กลายเป็นพื้นท่ีเส่ือมโทรมทิ้งร้าง จ านวนมากถึง 39 บ่อ ดงัตารางท่ี 2.3 โดยต าบลบา้นยางเป็นต าบล
หน่ึงท่ีในอดีตมีการท าบ่อดินและบ่อทรายเป็นจ านวนมาก ถึง 25 บ่อ เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 64 
ของจ านวนทั้งหมดในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ดงัรูปท่ี 2.7  
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รูปท่ี 2.6 แผนท่ีธรณีวทิยาจงัหวดันครปฐม 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2554) 
 
ตารางท่ี 2.3 พื้นท่ีเส่ือมโทรมจากการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรณีในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 

ต าบล  จ านวนบ่อดิน-บ่อทรายร้าง (บ่อ) 
บา้นยาง 25 
โพรงมะเด่ือ 8 
หนองดินแดง 3 
หนองปากโลง 2 
พระปฐมเจดีย ์ 1 

รวม 39 

 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี (2543) 
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รูปท่ี 2.7 จ านวนเปอร์เซ็นตบ์่อดิน-บ่อทรายร้างในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมา : ดดัแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี (2543) 
 
 จากการส ารวจพบวา่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมบ่อดิน และบ่อทรายในต าบลบา้นยาง มี
จ านวน 6 บ่อ รายช่ือดงัตารางท่ี 2.4 จากจ านวนบ่อทรายทั้งหมด 16 บ่อ ในอ าเภอเมืองจงัหวดั
นครปฐม โดยคิดเป็นร้อยละ 37 ของจ านวนทั้งหมดในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ดงัรูปท่ี 2.8 
 
ตารางท่ี 2.4 รายช่ือบ่อดิน-บ่อทรายในต าบลบา้นยาง จงัหวดันครปฐม 
 

ล าดบัท่ี ช่ือบ่อดิน-บ่อทราย 
1 บ่อทรายสงวนทรัพย ์
2 บริษทั รวมโชคบ่อทราย จ ากดั 
3 บ่อทรายงาม 
4 บ่อทรายฟ้าประทาน 
5 บริษทั ทรายยง่ฮั้ว จ ากดั 
6 ส. ทรายทอง 

 
ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลการคา้ประเทศไทย (2554) 
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รูปท่ี 2.8 จ านวนเปอร์เซ็นตบ์่อดิน-บ่อทรายปัจจุบนัในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลการคา้ประเทศไทย (2554) 
 
 ต าบลบา้นยาง มีพื้นท่ีทั้งหมด 17,184 ไร่ (23.70 ตารางกิโลเมตร) อยูห่่างจากท่ีวา่การ
อ าเภอเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม จ านวนประชากร ประมาณ 8,231 คน 
จ านวนหลงัคาเรือน 1,905 หลงัคาเรือน ประกอบดว้ย 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่บา้น หมู่ 1 บา้นคลอง
ยาง, หมู่ 2 บา้นหนองไมแ้ดง, หมู่ 3 บา้นยาง, หมู่4 บา้นหนองไมแ้ดง, หมู่ 5 บา้นเกาะ, หมู่ 6 บา้น
คอวงั, หมู่ 7 บา้นยางประสาท, หมู่ 8 บา้นหนองกระโดน, หมู่ 9 บา้นห้วยหนองกร่าง, หมู่ 10 บา้น
ดอน และหมู่ 11 บา้นตน้มะเกลือ โดยมีอาชีพหลกัท าสวน และท าไร่ 
 โรงเรียนท่ีอยู่ในต าบลบา้นยาง มีจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบา้นคลองยาง 
โรงเรียนบา้นคอวงั โรงเรียนบา้นหนองกะโดน และโรงเรียนวดับา้นยาง โดยมีรายละเอียด ดงัตาราง
ท่ี 2.5 นอกจากน้ีมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยู ่2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบา้นยาง หมู่ 4 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นยาง หมู่ 8  มีวดัอยู ่2 แห่ง ไดแ้ก่ วดั
บา้นยาง และวดัหนองกระโดน นอกจากน้ีมีองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง คือ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นยาง 
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ตารางท่ี 2.5 รายช่ือโรงเรียนในต าบลบา้นยาง จงัหวดันครปฐม 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือโรงเรียน ท่ีตั้ง 
1 โรงเรียนบา้นคลองยาง หมูท่ี 10 บา้นดอน 
2 โรงเรียนบา้นคอวงั หมู่ท่ี 6 บา้นคอวงั 
3 โรงเรียนบา้นหนองกะโดน หมู่ท่ี 8 บา้นหนองกะโดน 
4 โรงเรียนวดับา้นยาง หมู่ท่ี 3 บา้นยาง 

 
ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นยาง (2555) 
 
 2.4.2 ข้อมูลอุตุนิยมวทิยา 
 จากการศึกษาขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา ของสถานีตรวจวดันครปฐม ท่ีอ าเภอก าแพงแสน  
พบว่าในปี 2554 และ 2555 พบวา่ในปี 2554 เดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 35.0 
องศาเซลเซียส ส่วนเดือนธนัวาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต ่าท่ีสุด เท่ากบั 24.1 องศาเซลเซียส โดยในเดือน
ตุลาคม มีปริมาณน ้าฝนสูงท่ีสุด เท่ากบั 350.6 มิลลิเมตร โดยมีรายละเอียดของอุณหภูมิเฉล่ียสูงท่ีสุด 
– ต ่าท่ีสุด ความช้ืนสัมพทัธ์ ปริมาณน ้ าฝน และจ านวนวนัท่ีฝนตก ของแต่ละเดือนใน ปี 2554 ดงั
ตารางท่ี 2.6 ส่วน ปี 2555 เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 36.7 องศาเซลเซียส ส่วน
เดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต ่าท่ีสุด เท่ากบั 21.5 องศาเซลเซียส และเดือนกนัยายน มีปริมาณ
น ้ าฝนสูงท่ีสุด เท่ากับ 458.5 มิลลิเมตร โดยมีรายละเอียดของอุณหภูมิเฉล่ียสูงท่ีสุด – ต ่าท่ีสุด 
ความช้ืนสัมพทัธ์ ปริมาณน ้าฝน และจ านวนวนัท่ีฝนตก ของแต่ละเดือนใน ปี 2555 ดงัตารางท่ี 2.7 
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ตารางท่ี 2.6 ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาของจงัหวดันครปฐม ปี 2554 
 

เดือน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความช้ืนสมัพทัธ์ (%) ปริมาณน ้ าฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวน
วนัท่ี
ฝนตก 

เฉล่ีย
สูงสุด 

เฉล่ีย
ต ่าสุด 

เฉล่ีย สูงท่ีสุด ต ่าท่ีสุด เฉล่ีย 

มกราคม 29.8 18.8 24.3 97 51 74 0.0 0 
กมุภาพนัธ์ 34.2 21.8 28.1 97 47 72 0.1 1 
มีนาคม 30.9 21.7 26.3 97 60 78 53.8 8 
เมษายน 34.9 23.6 29.3 97 54 75 140.5 4 
พฤษภาคม 35.0 24.6 29.8 97 56 76 125.9 15 
มิถุนายน 33.5 24.8 29.5 97 61 79 115.0 13 
กรกฎาคม 33.5 24.1 28.8 96 60 78 107.9 19 
สิงหาคม 33.4 24.2 28.8 96 61 78 233.5 14 
กนัยายน 32.9 24.1 28.6 96 63 79 168.2 19 
ตุลาคม 31.9 23.6 27.8 95 64 80 350.6 18 
พฤศจิกายน 31.8 22.0 26.9 94 55 75 0.0 0 
ธนัวาคม 28.7 19.5 24.1 95 55 75 0.0 0 
เฉล่ีย 32.5 22.7 27.7 96 57 77 108.0 9.3 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวทิยานครปฐม (2556) 
 
 เม่ือน าผลอุณหภูมิเฉล่ีย ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2554 
และ 2555 พบวา่ในแต่ละเดือนของทั้ง 2 ปี มีอุณหภูมิเฉล่ียใกลเ้คียงกนั และส่วนใหญ่ ปี 2555 จะมี
อุณหภูมิเฉล่ียสูงกวา่ ปี 2554 ดงัรูปท่ี 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

0
5

10
15
20
25
30
35

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดือน

อุณ
หภู

มเ
ฉลี่

ย (
อง
ศา
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ปี 2554

ปี 2555

ตารางท่ี 2.7 ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาของจงัหวดันครปฐม ปี 2555 
 

เดือน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความช้ืนสมัพทัธ์ (%) ปริมาณน ้ าฝน 
(มิลลิเมตร) 

จ านวน
วนัท่ี
ฝนตก 

เฉล่ีย
สูงสุด 

เฉล่ีย
ต ่าสุด 

เฉล่ีย สูงท่ีสุด ต ่าท่ีสุด เฉล่ีย 

มกราคม 31.9 22.2 27.1 95 56 76 7.4 4 
กมุภาพนัธ์ 34.2 23.0 28.6 95 51 73 21.0 1 
มีนาคม 35.8 24.3 30.1 95 44 70 4.5 2 
เมษายน 36.7 24.8 30.8 94 46 70 91.9 2 
พฤษภาคม 35.9 24.9 30.4 94 53 74 45.5 13 
มิถุนายน 34.4 24.6 29.5 92 56 74 40.2 12 
กรกฎาคม 33.7 23.8 28.8 93 59 76 121.2 22 
สิงหาคม 33.5 24.1 28.8 96 61 79 59.3 20 
กนัยายน 32.8 23.9 28.4 95 64 80 458.5 26 
ตุลาคม 32.5 23.7 28.1 95 62 79 131.4 9 
พฤศจิกายน 32.7 23.2 28.0 96 62 79 114.2 14 
ธนัวาคม 32.7 21.5 27.1 97 56 77 0.0 0 
เฉล่ีย 33.9 23.7 28.8 95 56 75 91.3 10.4 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวทิยานครปฐม (2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.9 อุณหภูมิเฉล่ียเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 ของจงัหวดันครปฐม  
ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวทิยานครปฐม (2556) 
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 เม่ือน าผลความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธนัวาคม เปรียบเทียบระหวา่ง ปี 
2554 และ 2555 พบว่าในเดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ สิงหาคม กนัยายน พฤศจิกายน และธนัวาคม 
ของปี 2555 มีความช้ืนสัมพทัธ์มากกวา่ ปี 2554 ส่วนในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
กรกฎาคม และตุลาคม ของปี 2555 มีความช้ืนสัมพทัธ์นอ้ยกวา่ ปี 2554 ดงัรูปท่ี 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.10 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 ของจงัหวดันครปฐม  
ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวทิยานครปฐม (2556) 
 
 ส่วนปริมาณน ้ าฝนรวม ในปี 2554 และ 2555 พบว่าทั้ง 2 ปี มีปริมาณน ้ าฝน เท่ากบั 
1295.5 และ 1095.1 มิลลิเมตร ตามล าดบั พบวา่ ในปี 2554 มีปริมาณน ้าฝนมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม 
ส่วน ปี 2555 เดือนกนัยายน มีปริมาณน ้าฝนมากท่ีสุด ดงัรูป 2.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.11 ปริมาณน ้าฝนรวมเปรียบเทียบ ปี 2554 และ 2555 ของจงัหวดันครปฐม  
ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวทิยานครปฐม (2556) 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปัจจุบนัมีการให้ความส าคญัศึกษาวิจยัและเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบของมลพิษ
อากาศต่อสุขภาพเพิ่มข้ึน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางสถิติของฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ ส านัก
การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2549 ประชากรในประเทศไทยมีอตัราการตาย
ดว้ยโรคทางเดินหายใจและโรคระบบหลอดเลือดหวัใจสูงข้ึนทุกปี และตวัอยา่งสถิติผูป่้วยท่ีเขา้รับ
การรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี ดว้ยอาการโรคทางเดินหายใจ และโรคระบบหลอดเลือดหวัใจ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2549 มีจ  านวนเพิ่มข้ึนทุกปี ดงัรูปท่ี 2.12 ในขณะท่ีฝุ่ นขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน 
ในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูงข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535-2549 แสดงค่า ฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน ในรอบปีเป็นขอ้มูลต่อเน่ือง 15 ปี บรรยากาศทัว่ไปของกรุงเทพมหานครมีค่า ฝุ่ นขนาด
เล็กกวา่ 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร ดงัรูปท่ี 2.13 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 จ านวนผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบหลอดเลือดหวัใจท่ีเขา้รับการรักษา
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 – 2549 
ท่ีมา : แผนขอ้มูลทางสถิติ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2550) 
 

 
 

  2543      2544     2545       2546      2547      2548      2549 

จ านวนผู้ป่วย (ราย) 
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รูปท่ี 2.13 ปริมาณ PM10 เฉล่ียรอบปีของอากาศในกรุงเทพมหานคร (Roadside = สถานีตรวจวดัริม
ถนน และ Ambient = สถานีบริเวณทัว่ไป)  
ท่ีมา : ส านกัจดัการคุณภาพอากาศและเสียง (2548) 
 

 จากการศึกษาวิจยัทางระบาดวิทยาส่ิงแวดล้อม ด้วยข้อมูลแบบสอบถามและการ
ตรวจวดัสมรรถภาพปอดของประชาชนในกรุงเทพมหานครพบวา่ อาการโรคระบบทางเดินหายใจ
มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ในอากาศริมถนนท่ีมีการจราจรคบั
คัง่ และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ตามช่วงเวลา ปีพ.ศ.2545-2547 ของขอ้มูลจ านวนผูป่้วยท่ี
เขา้รับการรักษา ในโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราช พบว่าความชุกของการเกิดโรค
ระบบหลอดเลือดหวัใจสัมพนัธ์กบั ระดบัฝุ่ นขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะผูป่้วย
ท่ีเขา้รับการรักษา ดว้ยอาการของโรคระบบหลอดเลือดหวัใจท่ีเป็นผูสู้งอายุมีจ  านวนเพิ่มข้ึนร้อยละ 
1.7 -2.3 และผูป่้วยท่ีมีอาการกลา้มเน้ือหวัใจตายเน่ืองจากหลอดเลือดอุดตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.65 เม่ือ
ฝุ่ นขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เพิ่มข้ึน 10 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร  
 ปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลกัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ปัญหา
ฝุ่ นละออง สาเหตุมาจากการจราจรในเมืองท่ีคบัคัง่โดยเฉพาะบริเวณริมเส้นทางการจราจรย่าน
ชุมชนต่างๆ รวมกับฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารหรือถนนต่างๆ ปัจจุบนัยงัไม่มี
แนวโน้มจะลดลง เพราปริมาณรถยนต์เพิ่มข้ึนทุกปี ในปี พ.ศ.2549 กรุงเทพมหามีประชากรตาม
ทะเบียนส ามะโนครัวประมาณ 6 คน และก็มีรถยนตจ์ดทะเบียนใหม่อีกจ านวนพอๆกนั 6 ลา้นคนั 
อยู่ในพื้นท่ีเท่าเดิม ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร รถยนต์จ  านวนมากเหล่าน้ีปล่อยมลพิษทาง

   2535  2536  2537   2538   2539  2540  2541  2542  2543  2544  2545   2546   2547   
2548   2549 
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อากาศออกมา จากขอ้มูลการตรวจวดัโดยกรมควบคุมมลพิษ พบวา่บรรยากาศโดยทัว่ไปหลายพื้นท่ี
ในกรุงเทพมหานครมีฝุ่ นละอองขนาดเล็ก เกินระดบัมาตรฐานคุณภาพอากาศ เช่น บริเวณเขตดิน
แดง ถนนสีลม วงเวียนใหญ่ นอกจากน้ีย ังได้มีการศึกษาเ ก่ียวกับมลพิษทางอากาศใน
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง เช่น การศึกษาฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ฝุ่ นละอองขนาด 10 – 2.5  ไมครอน ภายในป้อมต ารวจ ริมถนน 
ภายนอกป้อมต ารวจ  และท่ีต ารวจไดรั้บสัมผสั ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตดินแดง เขตปทุมวนั 
เขตบางกะปิ และงามวงศว์าน ดว้ยเคร่ืองเก็บตวัอยา่งเฉพาะบุคคล ติดหวัคดัแยกฝุ่ น หาปริมาณดว้ย
เคร่ืองชัง่หกต าแหน่ง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง พบวา่ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ภายนอกป้อม
ต ารวจในกรุงเทพมหานครมีค่ามากกวา่ 100 µg  m-3 โดยเฉพาะเขตดินแดง และงามวงศว์านมีค่าเกิน
มาตรฐานฝุ่ นในบรรยากาศ (120 µg m-3) ในขณะท่ีฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ใน
กรุงเทพมหานครทั้งหมดมีค่าเกินมาตรฐานฝุ่ นละอองในบรรยากาศท่ี US.EPA ก าหนด (35 µg m-3) 
ฝุ่ น PM10 และ PM2.5 ภายในป้อมต ารวจมีค่านอ้ยกวา่ภายนอกป้อม ส่วนปริมาณฝุ่ นละอองท่ีบุคคล
ไดรั้บสัมผสัมีค่าอยูร่ะหวา่งฝุ่ นละอองภายนอกป้อม และภายในป้อมต ารวจ 

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุยืนยนัว่า การจราจรเป็นแหล่งก าเนิดส าคญั
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าสัดส่วนของฝุ่ นละออง PM2.5 ต่อ PM10 ไม่ข้ึนกบัความเขม้ขน้ของ   
ฝุ่ นละอองแต่สัดส่วนในเขตเมืองมีแนวโน้มสูงกว่าในต่างจงัหวดั ซ่ึงในกรุงเทพมหานครค่าเฉล่ีย
สัดส่วน PM2.5 ต่อ PM10 เท่ากบั 0.74 ส่วนหนองจอกเป็นชานเมืองกรุงเทพมหานครมีค่า 0.65 และ
อยุธยามีค่า 0.60 จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างฝุ่ นภายนอกป้อม     
ฝุ่ นภายในป้อม และฝุ่ นท่ีบุคคลได้รับสัมผสั โดยใช้ปริมาณฝุ่ น PM10 ภายนอกป้อมเป็นตวับ่งช้ี 
นอกจากน้ีพบว่าปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศ แปรผนัตามความช้ืนสัมพทัธ์ แต่แปรผกผนักบั
ความเร็วลมสูงสุด 
 ยศกิต (2552) ท าการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองภายในห้องเรียน อาการและอาการแสดง
ของโรคระบบทางเดินหายใจ และความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ (Relative Risk) พื้นท่ีท่ีท าการศึกษาเปรียบเทียบ คือ โรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวง 
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงอยู่ใกล้กบัอุตสาหกรรมโรงโม่หิน และโรงเรียน
สนามพุทธาวาส ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงอยูห่่างไกลออกไปจากโรงโม่หิน 
วธีิการศึกษาเป็นแบบ Prospective Study ประชากรท่ีท าการศึกษาเป็นเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 ของโรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวง จ านวน 57 คน และโรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส จ านวน   
56 คน ผลการศึกษาพบวา่โรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวงมีปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) และฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ีย 8 ชั่วโมงภายในห้องเรียนมีค่าเฉล่ีย 0.5307±0.3009           
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มก./ลบ.ม. และ 0.3023±0.2499 มก./ลบ.ม. ส่วนโรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส มีปริมาณฝุ่ นละออง
รวมและฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชั่วโมง ภายในห้องเรียน ค่าเฉล่ีย 
0.2433±0.1068 มก./ลบ.ม. และ 0.1212±0.0430 มก./ลบ.ม. ขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรค
ระบบทางเดินหายใจ พบว่าในฤดูฝนเด็กนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวงมีอาการและอาการ
แสดงของโรคระบบทางเดินหายใจไม่แตกต่างจากเด็กนกัเรียนโรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส อยา่งมี
นยัส าคญั (P>0.05) และในฤดูหนาวเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวงมีอาการและอาการ
แสดงของโรคระบบทางเดินหายใจแตกต่างจากเด็กนกัเรียนโรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส อย่างมี
นยัส าคญั (P<0.05) ส่วนความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ
อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการ ระหว่างเด็กนักเรียนทั้ ง 2 โรงเรียน พบว่า ในฤดูฝน             
เด็กนกัเรียนในโรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวงมีความเส่ียงเป็น 1.756 เท่า ของเด็กนกัเรียนในโรงเรียน
สนามสุทธาวาส และในฤดูหนาว เด็กนักเรียนในโรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวงมีความเส่ียงเป็น   
2.050 เท่า ของเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสนามสุทธาวาส 
 ปราณี และคณะ (2544) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า               
10 ไมครอน ต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจระหว่างชุมชนท่ีอยู่ใกล้โรงโม่หินและชุมชน
เปรียบเทียบในจังหวดัสุรินทร์ คือ บ้านหนองกระทม และบ้านระโยง โดยการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายจากชุมชนทั้ ง 2 แห่ง แห่งละ 50 คน ท่ีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกัน ท าการ
สัมภาษณ์การเจ็บป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินหายใจ เดือนละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 10 เดือน พร้อมทั้ง   
ท าการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กบริเวณจุดท่ีเป็นตัวแทนของพื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ี
เปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่าชุมชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้โรงโม่หินมีความสัมพนัธ์กบัการป่วยด้วย   
โรคระบบทางเดินหายใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (95% CI = 1.2 – 2.4 P-value = 0.001) นอกจากน้ี
ยงัพบว่าผูท่ี้อาศยัอยู่ใกล้โรงโม่หินมีความเส่ียงต่อการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงเป็น        
9 เท่า ของผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเปรียบเทียบ และผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง พบวา่ชุมชนท่ีอยู่
ใกลโ้รงโม่หินมีค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ท่ี 24 ชัว่โมง อยู่ในช่วง 
0.24 – 509.62 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร สูงกวา่ชุมชนเปรียบเทียบ อยูใ่นช่วง 0.05 – 136.71 
มิลลิกรัม/ลูกบาศกเ์ซนติเมตร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ศรีรัตน์ และคณะ (2545) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของปริมาณความเขม้ขน้ของ         
ฝุ่ นละอองท่ีมีผลต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้โรงโม่หิน โดยท าการศึกษา
เปรียบเทียบกบัเด็กนกัเรียนในโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ห่างออกไปจากโรงโม่หิน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา
เป็นเด็กนกัเรียนในโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่กลโ้รงโม่หิน 400 เมตร ซ่ึงเป็นโรงเรียนในระดบัประถมศึกษา 
โดยท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -3 จ านวน 102 คน เป็นกลุ่ม



34 

ศึกษา และเลือกนกัเรียนในโรงเรียนท่ีตั้งอยูห่่างออกไปจากโรงโม่หิน 2000 เมตร ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ในระดบัประถมศึกษาเช่นกนั โดยท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -3 
เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ จากการศึกษาพบว่าเด็กนกัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มศึกษามีอาการ และอาการแสดง
ของโรคระบบทางเดินหายใจมากกวา่เด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ และมีความเส่ียงต่อการเกิด
อาการระบบทางเดินหายใจส่วนบนมากกวา่ 4.35 – 3.13 เท่า ส่วนความเส่ียงต่อการเกิดอาการระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่างมากกวา่ 3.87 – 2.09 เท่า และผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองในโรงเรียน
ท่ีอยู่ใกลโ้รงโม่หิน (กลุ่มศึกษา) มีค่าเฉล่ียปริมาณฝุ่ นละอองรวม เท่ากบั 0.2763 มก./ลบ.ม. และ  
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน 0.1957 มก./ลบ.ม. และโรงเรียนท่ีอยูห่่างโรงโม่หินออกไป 
(กลุ่มเปรียบเทียบ) มีค่าเฉล่ียปริมาณฝุ่ นละอองรวม เท่ากบั 0.2583 มก./ลบ.ม. และฝุ่ นละอองขนาด
เล็กกวา่ 10 ไมครอน 0.1753 มก./ลบ.ม.  
 วนิดา (2543) ไดท้  าการศึกษาผลกระทบของฝุ่ นละอองขนาดเล็กภายในท่ีพกัอาศยัท่ีมี
ผลต่อสุขภาพของแม่บา้นและเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามและการตรวจสอบ
สมรรถภาพของปอด ในเขตกรุงเทพชั้นใน ชั้นนอก และกลุ่มอ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา จาก
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่ นละออง PM10 ภายในท่ีพกัอาศยัมีค่าเฉล่ีย 77.9 มคก./ลบ.ม.,          
58.4 มคก./ลบ.ม. และ 85.4 มคก./ลบ.ม. ตามล าดบั และปริมาณฝุ่ นละออง PM10 ภายนอกท่ีพกัอาศยั 
มีค่าเฉล่ีย 89.2 มคก./ลบ.ม. , 71.3 มคก./ลบ.ม. และ 8214 มคก./ลบ.ม. ตามล าดบั อาการจากโรค
ทางเดินหายใจ ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่ากลุ่มกรุงเทพมหานครชั้นนอกมีภาวะ
สุขภาพดีกว่ากลุ่มอ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา และกลุ่มกรุงเทพมหานครชั้นใน ตามล าดบั 
และผลจากการทดสอบสมรรถภาพของปอดก็ให้ผลเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์แบบสอบถาม และ
พบวา่ปริมาณฝุ่ นละอองมีความสัมพนัธ์กบัค่าพารามิเตอร์สมรรถภาพปอด FVC  FEV1  MMEF 
และ V 50 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p < 0.05 
 พชัรีย์ (2543) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองใน
บรรยากาศ ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่างภายในและภายนอกอาคารเรียนของโรงเรียนในเขต
อุตสาหกรรมยอ่ยหิน จงัหวดัสระบุรี และใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัการติดมุง้ลวดในห้องเรียน โดย
ท าการศึกษาท่ีโรงเรียนหนา้พระลานและโรงเรียนบา้นคุง้เขาเขียว พบวา่ปริมาณฝุ่ นละอองรวม และ
ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ท่ีค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ของโรงเรียนหน้าพระลานของ
ภายนอกอาคารมีค่าเท่ากบั 237.47 และ 128.71 มคก./ลบ.ม. ตามล าดบั และภายในอาคารเรียน มีค่า
เท่ากบั 145.91 และ 84.33 มคก./ลบ.ม. ตามล าดบั ส่วนโรงเรียนบา้นคุง้เขาเขียว ภายนอกอาคารมีค่า
เท่ากบั 489.83 และ 257.01 มคก./ลบ.ม. ตามล าดบั และภายในอาคารเรียน มีค่าเท่ากบั 441.01 และ 
248.88 มคก./ลบ.ม. ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองภายในและภายนอกของโรงเรียน
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หน้าพระลาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ส่วน
โรงเรียนบา้นคุง้เขาเขียว มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการติดมุง้ลวด พบว่า ร้อยละ 94.97 มีความคิดเห็นว่าการติด     
มุง้ลวดท าใหฝุ้่ นละอองภายในหอ้งเรียนลดลง 
 Janssen et al. (1999) ท าการศึกษาในเด็กอายุ 10-12 ปี จากโรงเรียนในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จ  านวน 4 โรงเรียน โดยท าการตรวจวดัปริมาณ PM10 ทั้ งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และท าการตรวจติดตามท่ีตวับุคคลดว้ย พบวา่ค่า Pearson’ s Correlation ในเด็กท่ีมีผูพ้่อ
แม่สูบบุหร่ี มีค่าเท่ากบั 0.59 และเด็กท่ีพอ่แม่ไม่ไดสู้บบุหร่ี มีค่าเท่ากบั 0.63 และค่า PM10 เฉล่ียท่ีแต่
ละคนไดรั้บ มีค่าเท่ากบั 105 มคก./ลบ.ม. 
 Chatterton (2001) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
ของ PM2.5 และ  PM10 ในบริเวณพื้นท่ีทัว่ไปและบริเวณริมถนนท่ีอยู่ใกล้กนั 3 สาย ในเมือง 
Norwich ประเทศอังกฤษ พบว่า ปริมาณ PM2.5และ  PM10 บริเวณพื้นท่ีทั่วไปกับริมถนนมี
ความสัมพนัธ์กนั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 
 Fromme et al. (2007) ไดท้  าการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองภายในห้องเรียนทั้งหมด 64 
โรงเรียน ในเมืองมิวนิค และบริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ โดยท าการเก็บตวัอยา่งในฤดูหนาว ปี 2004-
2005 จ านวน 92 หอ้งเรียน ฤดูร้อน ปี 2005 จ านวน 75 ห้องเรียน โดยท าการตรวจวดัค่า PM2.5  PM10 

และ CO2  ผลการศึกษาพบวา่ในฤดูหนาว ในห้องเรียนมีปริมาณ CO2 เฉล่ีย มีค่าเท่ากบั 1603 ppm. 
และในฤดูร้อน มีค่าเท่ากบั 405 ppm. นอกจากน้ียงัพบวา่ในฤดูหนาวท าการตรวจวดัปริมาณ PM2.5 
ไดเ้ท่ากบั 19.8  มคก./ลบ.ม. และ PM10 เท่ากบั 91.5 มคก./ลบ.ม. และฤดูร้อน พบวา่ปริมาณ PM2.5 
และ PM10 มีปริมาณลดลง โดยท าการตรวจวดัได ้12.7 และ 64.9 มคก./ลบ.ม. ตามล าดบั 
 Heudorf et al. (2009) ไดท้  าการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนใน
ห้องเรียนต่อการท าความสะอาด โดยท าการทดลองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในสัปดาห์แรก ท าความ
สะอาด จ านวน 2 คร้ังต่อสัปดาห์ และให้มีอากาศถ่ายเท สัปดาห์ท่ี 2 ท าความสะอาด5 คร้ังต่อ
สัปดาห์ โดยไม่ใหมี้อากาศถ่ายเท และในสัปดาห์ท่ี 3 ท าความสะอาด มากกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์และ
ให้มีอากาศถ่ายเทให้มากข้ึน ผลการทดลองในระยะเวลา 3 สัปดาห์มีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน ในห้องเรียนเฉล่ีย เท่ากบั 69±19 มคก./ลบ.ม. โดยจ านวนคร้ังของการท าความ
สะอาดมีผลช่วยให้ปริมาณฝุ่ นละอองในห้องเรียนลดลง โดยพบวา่สามารถลดลงจาก 79±22 มคก./
ลบ.ม. เหลือ 64±15 มคก./ลบ.ม. 
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 Martin et al. (2009) ท าการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กภายในโรงยิมของ
โรงเรียน จ านวน 8 แห่ง ในกรุงปราค เป็นเวลา 7-10 วนั ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2005 – สิงหาคม 
2006 โดยผลการศึกษาพบวา่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กภายในและภายนอกโรงยิมไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญั โดยภายในโรงยิมตรวจวดัได้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 24.03 มคก./ลบ.ม. ส่วนภายนอก
อาคาร ตรวจวดัไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 25.47 มคก./ลบ.ม. นอกจากน้ียงัพบวา่ปริมาณฝุ่ นละอองภายใน
และภายนอกอาคารมีความสัมพนัธ์กนัคือ ถา้ภายนอกมีปริมาณฝุ่ นละอองมาก ภายในก็จะมีปริมาณ
มากไปดว้ย โดยพบความสัมพนัธ์ท่ีค่า Correlation Coefficient = 0.91 
  
 
 



 
บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

  การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า (Prospective study) เพื่อศึกษาผลของ
ปริมาณฝุ่ นละอองภายในหอ้งเรียนท่ีมีผลต่อสุขภาพของเด็กนกัเรียนท่ีอยูใ่กลเ้ส้นทางขนส่งดินและ
ทรายจากอุตสาหกรรมบ่อดิน-บ่อทราย เปรียบเทียบกบัเด็กนกัเรียนท่ีอยู่ห่างออกไปจากเส้นทาง
ขนส่งดินและทราย ในต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยกลุ่มของอุตสาหกรรมบ่อ
ดิน-บ่อทรายท่ีท าการศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพอนามยัของเด็กนักเรียนท่ีอยู่ใกล้เส้นทาง
ขนส่งดินและทราย นั้น อยูใ่นพื้นท่ีในต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เช่นกนั 
3.1 กำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 
  3.1.1 เกณฑ์ในกำรคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 
  ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจะพิจารณาองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 
   3.1.1.1 กลุ่มศึกษา 
   1) เป็นบริเวณพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากฝุ่ นละอองจากเส้นทางการขนส่งดิน
และทรายอยา่งชดัเจน 
   2) การเขา้ไปปฏิบติังานของผูศึ้กษาไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเส่ียงต่อ
ชุมชนในพื้นท่ีนั้น ๆ  
   3) ในบริเวณเส้นทางขนส่งดินและทรายผา่นชุมชน โดยมีโรงเรียนท่ีคาดวา่เด็ก
นกัเรียนจะไดรั้บผลกระทบต่อสุขภาพ 
   3.1.1.2 กลุ่มเปรียบเทียบ 
   1) เป็นบริเวณพื้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากฝุ่ นละอองจากเส้นทางการขนส่ง
ดินและทรายอยา่งชดัเจน 
   2) การเขา้ไปปฏิบติังานของผูศึ้กษาไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเส่ียงต่อ
ชุมชนในพื้นท่ีนั้น ๆ 
   3) ประชาชนในกลุ่มเปรียบเทียบควรอยูใ่นชุมชนเดียวกบักลุ่มศึกษา หรือควร
อยูใ่นชุมชนท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อลดอคติจากแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 
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  3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงและประชำกรทีศึ่กษำ 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือพิจารณาจากเกณฑ์ในการคดัเลือกตวัอยา่งท าให้ไดกุ้ล่มศึกษา
และกลุ่มเปรียบเทียบ ดงัน้ี 
  1) กลุ่มศึกษา เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ใกลเ้ส้นทางการขนส่งดินและทราย จากการส ารวจ
พื้นท่ีท่ีรถบรรทุกดินและทรายวิ่งผ่านชุมชนนั้น พบว่า โรงเรียนวดับา้นยางอยู่ติดกบัถนนท่ีมีการ
ขนส่งดินและทรายมากท่ีสุด และมีแนวโนม้จะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด โดยโรงเรียนดงักล่าวเป็น
โรงเรียนระดบัประถมศึกษา อยูใ่กลเ้ส้นทางขนส่งแร่ ประมาณ 5 เมตร ดงัรูปท่ี 3.1 และ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.1 ต าแหน่งของโรงเรียนวดับา้นยาง 
ท่ีมา : Google map (2012) 
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รูปท่ี 3.2 เส้นทางคมนาคมท่ีติดกบัโรงเรียนวดับา้นยาง 
ท่ีมา : Google map (2012) 
 
  2) กลุ่มเปรียบเทียบ เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้ถนนเช่นกนั แต่ไม่มีรถบรรทุกดินและ
ทรายวิ่งผ่าน มีเพียงรถจกัรยานยนต์ และรถยนต์วิ่งผ่าน โดยโรงเรียนดงักล่าวตอ้งเป็นโรงเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาเช่นกนั และอยู่ในต าบลบา้นยางเช่นกนั เพื่อลดความแตกต่างของลกัษณะ
ชุมชนท่ีอยู่อาศยั พบว่าโรงเรียนบา้นหนองกะโดนมีลกัษณะตรงกบัท่ีตอ้งการ อาคารเรียนท่ีใกล้
ถนนท่ีสุด อยูห่่างจากถนน ประมาณ 10 เมตร ดงัรูปท่ี 3.3 และ 3.4  
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รูปท่ี 3.3 ต าแหน่งของโรงเรียนบา้นหนองกะโดน 
ท่ีมา : Google map (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.4 เส้นทางคมนาคมท่ีติดกบัโรงเรียนบา้นหนองกะโดน 
ท่ีมา : Google map (2012) 
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  ส่วนประชากรท่ีท าการศึกษา เป็นนักเรียนท่ีมาจากกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 
โดยท าการคดัเลือกเด็กนกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนวดับา้นยาง 
จ านวน 24 คน และนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของโรงเรียนบา้นหนองกะโดน 
จ านวน 31 คน ในการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ทั้งน้ีท่ีเลือกทั้ง 2 โรงเรียนท่ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 เหมือนกนั เพื่อลดอิทธิพลของความแตกต่างดา้นอายุของเด็กนกัเรียน เพราะอายุแตกต่างกนัภูมิ
ต้านทานก็จะแตกต่างกันไปด้วย โดยจงัหวดันครปฐมจะมีทิศทางลม 2 ทิศทาง ได้แก่ ลม
ตะวนัออกเฉียงเหนือและลมตะวนัตกเฉียงใต ้โดยโรงเรียนทั้งสองอยูห่่างกนั ประมาณ 4 กิโลเมตร 
และมีเส้นทางการขนส่งดินและทรายผา่นโรงเรียนวดับา้นยาง แสดงดงัรูปท่ี 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.5 ทิศทางลมและเส้นทางขนส่งดิน-ทราย 
ท่ีมา : Google map (2012) 
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  3.1.3 ตัวแปรทีท่ ำกำรเกบ็ข้อมูล 
  1) ปริมาณฝุ่ นละออง ขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ค่าเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ภายในหอ้งเรียน 
  2) ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ไป ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 
และขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือนของเด็กนกัเรียนใน
โรงเรียนกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 
  3.1.4 ค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
  ค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม (สารเคมี) โดยก าหนดปริมาณฝุ่ นละอองเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ
ท างานปกติไว ้คือ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(ประกาศกระทรวงมหาดไทย, 2520)  
 
3.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 3.3.1 เคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศ (Personal Air Sampler) 
 3.3.2 ตลบักระดาษกรองแบบ 2 ชั้น (Filter Cassette) 
 3.3.3 กระดาษกรองชนิดโพลีไวนิลคลอไรดท่ี์มีปริมาณข้ีเถา้ต ่า 
 3.3.4 แผน่พยงุกระดาษกรอง (Support Pad) 
 3.3.5 ขอ้ต่อและสายยางท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางเหมาะสมกบัขอ้ต่อยาวประมาณ 1 เมตร 
 3.3.6 ขาตั้งแบบ 3 ขา (Tripod) 
 3.3.7 ปากคีบปลายมน (Forcep) 
 3.3.8 โถดูดความช้ืน (Desicator) 
 3.3.9 เคร่ืองชัง่น ้าหนกั ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
 3.3.10 เทปกระดาษกาว (เทปหนงัไก่) 
 3.3.11 ชุดปรับอตัราการไหลของอากาศ (Calibrator) 
 3.3.12 ชุดประจุไฟ (Charger) 
 3.3.13 ไซโคลน เส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 มิลลิเมตร 
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3.3 กำรเกบ็ตัวอย่ำง 
  กลุ่มศึกษา ท าการเก็บตวัอย่างท่ีโรงเรียนวดับา้นยาง ท่ีอาคารเรียนท่ีติดกบัถนนมาก
ท่ีสุด ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงอยู่ชั้น 1 ของอาคาร ห่างจากถนนประมาณ 5 เมตร       
ดงัรูปท่ี 3.6 และกลุ่มเปรียบเทียบ ท าการเก็บตวัอยา่งท่ีโรงเรียนบา้นหนองกะโดน ท่ีอาคารเรียนท่ี
ติดกับถนนมากท่ีสุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงอยู่ชั้ น 1 ของอาคารเช่นเดียวกับ
โรงเรียนวดับา้นยาง ห่างจากถนนประมาณ 10 เมตร ดงัรูปท่ี 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.6 หอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดับา้นยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.7 หอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหนองกะโดน 
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  3.3.1 วิธีกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กว่ำ 10 ไมครอน ภำยในห้องเรียน 
  ก่อนเก็บตวัอย่างจะตอ้งน ากระดาษ PVC มาไวใ้นเคร่ืองดูดความช้ืน เป็นระยะเวลา    
24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษไปชั่งน ้ าหนักเพื่อหาน ้ าหนักของกระดาษกรองก่อนเก็บตวัอย่าง 
พร้อมจดค่าไว ้แลว้น ามาใส่ตลบัเก็บตวัอยา่งต่อเขา้กบัเคร่ือง Personal Pump ดว้ยสายยาง ซ่ึงไดมี้
การปรับเทียบอตัราการไหลของอากาศของเคร่ือง Personal Pump อยู่ท่ี 2 ลิตร/นาที ขณะเก็บ
ตวัอยา่งจะท าการติดตั้งเคร่ือง Personal Pump ไวใ้นห้องเรียนบริเวณกลางห้อง ซ่ึงห้องเรียนท่ีจะท า
การตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองทั้งโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบตอ้งอยู่ในระดับ
เดียวกนั คือ อยู่ชั้น 1 เหมือนกนั มีลกัษณะกิจกรรมภายในห้องเรียนใกลเ้คียงกนั จะเร่ิมด าเนินการ
ตรวจวดัตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น. เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 
  หลงัจากเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละอองครบ 8 ชัว่โมง จะน ากระดาษกรองมาไวใ้นเคร่ืองดูด
ความช้ืน เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นน าไปชั่งน ้ าหนกัเพื่อหาน ้ าหนกัของกระดาษกรองหลงัเก็บ
ตวัอย่าง และจดค่าไว ้น าน ้ าหนักของกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่างลบออกด้วยน ้ าหนักของ
กระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่งจะไดน้ ้าหนกัของฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ท่ีเก็บมา แลว้
น ามาค านวณเป็นปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในอากาศ ในหน่วย มก./ลบ.ม. 
(รายละเอียดวิธีการค านวณดงัภาคผนวก ข) ซ่ึงจะท าการเก็บตวัอยา่งฝุ่ นละอองจ านวน 2 ช่วง คือ 
ช่วงฤดูฝน ท าการเก็บตวัอยา่งในวนัท่ี 8-26 สิงหาคม 2554 และฤดูหนาว ท าการเก็บตวัอยา่งในวนัท่ี 
6 – 23 ธนัวาคม 2554 ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ  
  3.3.2 กำรเกบ็ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
  ท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามส าหรับเด็กนกัเรียนในโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรียบเทียบ โดยนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 24 คน และ
นกัเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 31 คน ซ่ึงจะท า
การเก็บขอ้มูล 2 คร้ัง คือ ช่วงฤดูฝน ท าการสอบถามในวนัท่ี 2 กนัยายน 2554 และฤดูหนาว ท าการ
สอบถามในวนัท่ี 9 มกราคม 2555 ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดเ้ขา้สู่
กระบวนการวเิคราะห์และสรุปผล 
 
3.4 รวบรวมและวเิครำะห์ข้อมูล 
 3.4.1 ค่าร้อยละ ส าหรับอธิบายขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้ม และอาการ
และอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ท่ีได้จากแบบสอบถามจากเด็ก
นกัเรียนในกลุ่มศึกษากบักลุ่มเปรียบเทียบ 
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 3.4.2 สถิติ T-test ในการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของความเขม้ข้นของฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ภายในห้องเรียนระหว่างโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรียบเทียบ และระหว่างฤดูหนาวกับฤดูฝนทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ อีกทั้ งใช้
เปรียบเทียบกับอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ของเด็ก
นกัเรียนในกลุ่มศึกษากบักลุ่มเปรียบเทียบ 
 3.4.3 วิธีค  านวณหา Relative Risk ส าหรับวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและ
อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ระหว่างเด็กนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนในกลุ่มศึกษา
กบัโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ และวเิคราะห์ความเส่ียงระหวา่งฤดูฝนกบัฤดูหนาว 
 3.4.4 สถิติ Chi-square ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลด้าน
สภาพแวดลอ้มจากแบบสอบถามกบัการเกิดอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใด
อาการหน่ึง  
 3.4.5 สรุปผลและเสนอแนวทางการลดปริมาณฝุ่ นละอองบริเวณพื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ี
อ่ืนใกลเ้คียง ดงัรูปท่ี 3.8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.8 แผนภาพแสดงขั้นตอนการศึกษา 

ศึกษาหาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั 
พ้ืนท่ีศึกษา 

 

คดัเลือกโรงเรียนกลุ่มศึกษาและ 
กลุ่มเปรียบเทียบพร้อมหาขอ้มูลท่ีจ าเป็น 

เก็บขอ้มูลปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 
 10 ไมครอน ค่าเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ภายในหอ้งเรียน 

เก็บขอ้มูลจากการแบบสอบถามเด็กนกัเรียน
โรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 

รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 



 
บทที ่4 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองในห้องเรียนท่ีมีผลต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนท่ี
โรงเรียนอยู่ใกลเ้ส้นทางขนส่งของอุตสาหกรรมบ่อดิน – บ่อทราย ให้ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น       
3 ส่วน ดงัน้ี 
  1. ผลปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ภายในห้องเรียน ค่าเฉล่ีย             
8 ชัว่โมง ของโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
  2. ผลจากแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้ม และ
ขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของนกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนใน
กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 
  3. ผลความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของ
นกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 
4.1 ผลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอนภายในห้องเรียน 
 4.1.1 ผลการศึกษาในฤดูฝน (ตั้งแต่วนัที ่8 – 26 สิงหาคม 2554) 
 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ภายใน
ห้องเรียนของโรงเรียนวดับา้นยาง (กลุ่มศึกษา) มีทั้งหมด 14 ค่าเน่ืองจากวนัท่ี 12 สิงหาคม 2554 
เป็นวนัหยุดชดเชยวนัแม่แห่งชาติ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0500 – 0.2188 มก./ลบ.ม. มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
0.1266 ± 0.0623 มก./ลบ.ม. ส่วนโรงเรียนบา้นหนองกะโดน (กลุ่มเปรียบเทียบ) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0563 – 0.1198 มก./ลบ.ม. มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.0909 ± 0.0155 มก./ลบ.ม. ดงัรูปท่ี 4.1 
 4.1.2 ผลการศึกษาในฤดูหนาว (ตั้งแต่วนัที ่6 – 23 ธันวาคม 2554) 
 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ภายใน
ห้องเรียนของโรงเรียนวดับา้นยาง (กลุ่มศึกษา) มีทั้งหมด 13 ค่าเน่ืองจากวนัท่ี 12 ธันวาคม 2554 
เป็นวนัหยุดชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ มีค่าอยู่ในช่วง 0.1073 – 0.2229 มก./ลบ.ม. มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
0.1671 ± 0.0421 มก./ลบ.ม. ส่วนโรงเรียนบา้นหนองกะโดน (กลุ่มเปรียบเทียบ) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0583 – 0.1313 มก./ลบ.ม. มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.0937 ± 0.0271 มก./ลบ.ม. ดงัรูปท่ี 4.2 
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รูปท่ี 4.1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ของโรงเรียน
ศึกษาและโรงเรียนเปรียบเทียบในฤดูฝน 
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รูปท่ี 4.2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ของโรงเรียน
ศึกษาและโรงเรียนเปรียบเทียบในฤดูหนาว 
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 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
ค่าเฉล่ีย 8 ชัว่โมง โดยใช้สถิติ Independent T-Test โปรแกรมท่ีใชคื้อ SPSS version 17.0 ซ่ึงจะ
ก าหนดระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ี 0.05 (α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เม่ือ P - values < α 
ภายใตส้มมติฐานดงัน้ี  
 H0 : ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนของโรงเรียนในกลุ่มศึกษากบักลุ่ม
เปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกนั 
 H1 : ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนของโรงเรียนในกลุ่มศึกษากบักลุ่ม
เปรียบเทียบมีความแตกต่างกนั 
 จากการวเิคราะห์ความแตกต่างของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 
8 ชัว่โมง ในฤดูฝนของโรงเรียนในกลุ่มศึกษากบักลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่ มีค่า P - values เท่ากบั 
0.047 (ตารางท่ี 4.1) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัในการทดสอบ (α = 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
H0 จึงสรุปไดว้า่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอนของโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรียบเทียบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  
 
ตารางท่ี 4.1 การวเิคราะห์ความแตกต่างของของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 
8 ชัว่โมง ในฤดูฝน 

 
 
 ส่วนในฤดูหนาว พบวา่ มีค่า P - values เท่ากบั 0.000 (ตารางท่ี 4.2) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญัในการทดสอบ (α = 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ ปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนของโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบมีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญั สรุปว่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนของโรงเรียนในกลุ่มศึกษามีค่า
มากกวา่โรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบเช่นกนั สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์ความแตกต่างของของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 
8 ชัว่โมง ในฤดูหนาว 

 
 
ตารางท่ี 4.3 สรุปผลการเปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง 
ระหวา่งกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 ฤดูฝน ฤดูหนาว 

กลุ่มศึกษา กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มศึกษา กลุ่มเปรียบเทียบ 

จ านวนตวัอยา่ง (n) 14 14 13 13 

ปริมาณเฉล่ีย 

(มก./ลบ.ม.) 

0.1266 0.0909 0.1671 0.0937 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 

0.0623 0.0155 0.0421 0.0271  

การวเิคราะห์ 

ความแตกต่าง 

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

(P-values=0.047) 

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

(P-values=0.000) 

 
 นอกจากน้ียงัท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า     
10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ของโรงเรียนในกลุ่มศึกษา ระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว พบว่า มีค่า       
P - values เท่ากบั 0.122 แสดงวา่ระหวา่งฤดูฝนและฤดูหนาวปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 
ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ดงัตารางท่ี 4.4 
  โรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่ พบว่า มีค่า P - values เท่ากบั 0.733 แสดงว่า
ระหวา่งฤดูฝนและฤดูหนาวปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ดงัตารางท่ี 4.5 และสามารถสรุปผลความแตกต่างระหว่างฤดูฝนและ
ฤดูหนาวไดด้งัตารางท่ี 4.6 

ปัจจยัของกลุ่ม 

ผลการศึกษา 
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ตารางท่ี 4.4 การวเิคราะห์ความแตกต่างของของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 
8 ชัว่โมง ของโรงเรียนในกลุ่มศึกษาระหวา่งฤดูฝนกบัฤดูหนาว 

 
 
 
 
ตารางท่ี 4.5 การวเิคราะห์ความแตกต่างของของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 
8 ชัว่โมง ของโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบระหวา่งฤดูฝนกบัฤดูหนาว 

 
 
 
 
ตารางท่ี 4.6 สรุปผลการเปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง
ระหวา่งฤดูกาล 
 กลุ่มศึกษา กลุ่มเปรียบเทียบ 

ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว 

จ านวนตวัอยา่ง (n) 14 13 14 13 

ปริมาณเฉล่ีย 

(มก./ลบ.ม.) 

0.1266 0.1671 0.0909 0.0937 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 

0.0623 0.0421 0.0155 0.0271 

การวเิคราะห์ 

ความแตกต่าง 

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

(P – values = 0.122) 

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

(P – values = 0.733) 

 
 
 

ปัจจยัของฤดู 

ผลการศึกษา 
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4.2 ผลจากแบบสอบถาม 
 ผลจากการสอบถามเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและ
กลุ่มเปรียบเทียบ จ านวนรวมทั้งส้ิน 55 คน ประกอบด้วย กลุ่มศึกษา จ านวน 24 คน และกลุ่ม
เปรียบเทียบ จ านวน 31 คน  
 4.2.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 เด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นเพศชาย จ านวน       
12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยเด็กนกัเรียนส่วนใหญ่มีอาย ุ
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.33 ไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีเป็นเวลานาน 5 – 10 ปี เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 
62.50 โดยนักเรียนในกลุ่มศึกษามีโรคประจ าตวั 4 คน คือ โรคน่ิว โรคกระเพาะอาหาร โรค
น ้าเหลืองไม่ดี และโรคหอบ อยา่งละ 1 คน 
 เด็กนักเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบท่ีเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นเพศชาย 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 51.61 เพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39 โดยเด็กนกัเรียน
ส่วนใหญ่มีอาย ุ10 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.52 ไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีเป็นเวลานาน 5 – 10 ปี เป็นส่วนใหญ่ 
คิดเป็น ร้อยละ 87.10 โดยนักเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบมีโรคประจ าตวั 10 คน ได้แก่ โรคหอบ 
จ านวน 6 คน โรคภูมิแพ ้จ านวน 1 คน โรคแพฝุ้่ นละออง จ านวน 1 คน และไม่ระบุ จ  านวน 2 คน 
 โดยขอ้มูลทัว่ไปจากแบบสัมภาษณ์ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรียบเทียบ แสดงดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 ขอ้มูลทัว่ไปของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 

  
ขอ้มูลทัว่ไป 

กลุ่มศึกษา 
  P-value 

  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  P-value 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

  
12 
12 

  
50 
50 

  
0.273  

  

  
16 
15 

  
48.39 
51.61 

  
0.108  

  

2. อาย ุ
   9 ปี 
   10 ปี 
   11 ปี 

  
4 
14 
6 

  
16.67 
58.33 
25.00 

  
  

0.443  
  

  
7 
20 
4 

  
22.58 
64.52 
12.90 

  
  

 0.434 
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ตารางท่ี 4.7 ขอ้มูลทัว่ไปของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ (ต่อ) 

  
ขอ้มูลทัว่ไป 

กลุ่มศึกษา 
  P-value 

  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  P-value 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
3. อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเป็น
เวลา 
   < 5ปี 
   5-10 ปี 
   >10 ปี 

  
2 
15 
7 

  
8.33 
62.50 
29.17 

  
  

0.210  
  

  
3 
27 
1 

  
9.86 
87.10 
3.23 

  
  

 0.096 
  

 
 เ ม่ือน าข้อมูลทั่วไปจากแบบสัมภาษณ์ของเด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรียบเทียบมาศึกษาความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ
อนัเน่ืองมาจากฝุ่ นละอองอาการใดอาการหน่ึง ตวัอยา่งเช่น ปัจจยัเร่ืองเพศ โดยใช้สถิติ Chi-Square 
Test โปรแกรมท่ีใช้คือ SPSS version 17.0 ซ่ึงจะก าหนดระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ี 0.05       
(α = 0.05) และจะปฏิเสธ H0 เม่ือ P - values < α ภายใตส้มมติฐานดงัน้ี  
 H0 : เพศของเด็กนกัเรียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอาการและอาการแสดงของโรค
ระบบทางเดินหายใจอนัเน่ืองมาจากฝุ่ นละอองอาการใดอาการหน่ึง 
 H1 : เพศของเด็กนกัเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอาการและอาการแสดงของโรค
ระบบทางเดินหายใจอนัเน่ืองมาจากฝุ่ นละอองอาการใดอาการหน่ึง 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเพศต่อการเกิดอาการและอาการแสดงทางโรค
ระบบทางเดินหายใจอนัเน่ืองมาจากฝุ่ นละอองอาการใดอาการหน่ึง ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษา 
พบวา่ มีค่า P - values เท่ากบั 0.273 (ตารางท่ี 4.8) ซ่ึงมีค่ามากกวา่กวา่ระดบันยัส าคญัในการทดสอบ 
(α = 0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความว่า เพศของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาไม่มี
ความสัมพนัธ์กับการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอนัเน่ืองมาจาก        
ฝุ่ นละอองอาการใดอาการหน่ึง 
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ตารางท่ี 4.8 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเพศต่อการเกิดอาการและอาการแสดงทางโรคระบบ
ทางเดินหายใจอนัเน่ืองมาจากฝุ่ นละอองอาการใดอาการหน่ึง ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษา  

 
 
 จากการวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลทัว่ไปเพื่อหาความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาการ     
และอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอนัเน่ืองมาจากฝุ่ นละอองอาการใดอาการหน่ึง        
อนัประกอบด้วย เพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี สามารถสรุปได้ว่าไม่มีความสัมพนัธ์      
ต่อการเกิดอาการและอาการแสดงทางโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึง (P > 0.05)     
ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ ดงัตารางท่ี 4.7 
 4.2.2 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 
 เด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีเรียนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีระยะทางระหว่างท่ีอยู่
อาศยักบับ่อดิน-บ่อทราย มากกว่า 1,000 เมตร มากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67           
มีระยะทางระหว่างท่ีอยู่อาศยักบัถนน น้อยกว่า 100 เมตร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83 
สภาพของถนนท่ีใชใ้นการเดินทางส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต/ยางมะตอย จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.83 บริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีรถขนดิน-ทราย ผา่น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 บริเวณ
รอบบา้นในระยะรัศมี 500 เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีสถานประกอบการท่ีสามารถก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศได ้จ านวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 79.17 เด็กนกัเรียนท่ีสมาชิกในบา้นสูบบุหร่ี จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.83 สภาพพื้นท่ีบริเวณบา้นมีการปลูกตน้ไมเ้ป็นกนัชน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.50 และเด็กนกัเรียนท่ีมีสัตวเ์ล้ียงอยูใ่นท่ีพกัอาศยั จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
 เด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบท่ีเรียนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีระยะทางระหวา่ง
ท่ีอยูอ่าศยักบับ่อดิน-บ่อทราย มากกวา่ 1,000 เมตร มากท่ีสุด จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
มีระยะทางระหว่างท่ีอยู่อาศยักบัถนน น้อยกว่า 100 เมตร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 45.16 
สภาพของถนนท่ีใชใ้นการเดินทางส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต/ยางมะตอย จ านวน 19 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 61.29 บริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีรถขนดิน-ทราย ผา่น จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 บริเวณ
รอบบา้นในระยะรัศมี 500 เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีสถานประกอบการท่ีสามารถก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศได ้จ านวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 67.74 เด็กนกัเรียนท่ีสมาชิกในบา้นสูบบุหร่ี จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.65 สภาพพื้นท่ีบริเวณบา้นมีการปลูกตน้ไมเ้ป็นกนัชน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.86 และเด็กนกัเรียนท่ีมีสัตวเ์ล้ียงอยูใ่นท่ีพกัอาศยั จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 
 โดยขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มจากแบบสอบถามของเด็กนกัเรียนในโรงเรียนกลุ่มศึกษา
และกลุ่มเปรียบเทียบ แสดงดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 

ขอ้มูลดา้น
สภาพแวดลอ้ม 

กลุ่มศึกษา 
 P-value 

 

กลุ่มเปรียบเทียบ 
 P-value 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ระยะทางระหวา่งท่ี
อยูอ่าศยักบับ่อดิน-บ่อ
ทราย 
   < 100 เมตร 
   100-500 เมตร 
   501-1000 เมตร 
   > 1000 เมตร 

 
0 
9 
5 
10 

 
0.00 
37.50 
20.83 
41.67 

 
 

0.852 
 
 

 
0 
0 
0 
31 

 
0.00 
0.00 
0.00 

100.00 

 
* 
 
 

2. ระยะทางระหวา่งท่ี
อยูอ่าศยักบัถนน 
   < 100 เมตร 
   100-500 เมตร 
   501-1000 เมตร 
   > 1000 เมตร 

 
23 
1 
0 
0 

 
95.83 
4.17 
0.00 
0.00 

 
 

0.648 
 
 

 
14 
7 
0 
10 

 
45.16 
22.58 
0.00 
32.26 

 
0.234 

 
 

3. สภาพของถนนท่ี
ใชใ้นการเดินทาง 
   ลูกรัง 
   ดิน 
   คอนก รีต /ย างมะ
ตอย 

 
5 
2 
17 

 
20.83 
8.33 
70.83 

 
0.380 

 
 

 
11 
1 
19 

 
35.48 
3.23 
61.29 

0.526 
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ตารางท่ี 4.9 ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ (ต่อ) 

ขอ้มูลดา้น
สภาพแวดลอ้ม 

กลุ่มศึกษา 
 P-value 

 

กลุ่มเปรียบเทียบ 
 P-value 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. บริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีรถ
ข น ดิ น -ท ร า ย ผ่ า น
หรือไม่ 
   มี 
   ไม่มี 

 
15 
9 

 
62.50 
37.50 

 
0.572 

 

 
24 
7 

 
77.42 
22.58 

0.316 
 

5. บริเวณรอบบา้นใน
ระยะรัศมี 500 เมตร มี
สถานประกอบการท่ี
ส า ม า ร ถ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ม ล พิ ษ ท า ง อ า ก า ศ
หรือไม่ 
   มี 
   ไม่มี 

 
5 
19 

 
20.83 
79.17 

 
0.822 

 

 
10 
21 

 
32.26 
67.74 

0.709 
 

6. สมาชิกในครอบครัว
มีคนสูบบุหร่ีหรือไม่ 
   มี 
   ไม่มี 

 
17 
7 

 
70.83 
29.17 

 
0.841 

 

 
25 
6 

 
80.65 
19.35 

0.036 
 

7. สภาพพ้ืนท่ีบริเวณ
บ้านมีการปลูกต้นไม้
เป็นแนวกนัชนหรือไม่ 
   มี 
   ไม่มี 

 
21 
3 

 
87.50 
12.50 

 
0.408 

 

 
3 
28 

 
9.68 
90.32 

0.665 
 

8. ท่ีบ้านมีสัตว์เล้ียง
หรือไม่ 
   มี 
   ไม่มี 

 
21 
3 

 
87.50 
12.50 

 
0.408 

 

 
28 
3 

 
90.32 
9.68 

0.665 
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 เม่ือน าขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มจากแบบสัมภาษณ์ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาและ
กลุ่มเปรียบเทียบมาศึกษาความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจอนัเน่ืองมาจากฝุ่ นละอองอาการใดอาการหน่ึง ดว้ยสถิติ Chi-Square Test พบวา่ ขอ้มูลดา้น
สภาพแวดลอ้มในส่วนของมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ีในกลุ่มเปรียบเทียบมีความสัมพนัธ์ต่อ
การเกิดอาการและอาการแสดงทางโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึง (P = 0.036) 
ส่วนขอ้มูลอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาการและอาการแสดงทางโรคระบบทางเดินหายใจ
อาการใดอาการหน่ึง (P > 0.05) ทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 4.2.3 ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน 
 การเก็บขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือนของ
เด็กนกัเรียนจากแบบสอบถาม จะท าการเก็บขอ้มูล 2 คร้ัง คือ ในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว ทั้งน้ีใน
กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ แสดงขอ้มูลดงัน้ี 
 4.2.3.1 ขอ้มูลช่วงฤดูฝน 
  เด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีอาการจาม 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.73 น ้ ามูกไหล จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 คดัจมูก 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.71 ไอ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 เจ็บคอ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.67 คนัคอ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 เสียงแหบ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12 หายใจ
ติดขดั จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 หายใจหอบถ่ี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ระคาย
เคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.18 มีไข ้จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.18 มีผืน่ข้ึนตามผวิหนงั จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06  
  เด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบท่ีเรียนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีอาการจาม 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37 น ้ ามูกไหล จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.22 คดัจมูก 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.22 ไอ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.44 เจ็บคอ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.68 คนัคอ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84 เสียงแหบ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 หายใจ
ติดขดั จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 หายใจหอบถ่ี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.76 ระคาย
เคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84 มีไข ้จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.75 มีผืน่ข้ึนตามผวิหนงั จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.84  
  โดยขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน 
จากแบบสัมภาษณ์ของเด็กนกัเรียนในโรงเรียนกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูฝน แสดงดงั
ตารางท่ี 4.10 
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  เม่ือน าข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ          
1 เดือน ในฤดูฝนของเด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกบักลุ่มเปรียบเทียบ     
(เป็นการน าข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมด 
เปรียบเทียบกนั) ดว้ยสถิติ T-Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P-value = 0.05) พบวา่อาการและ
อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษาไม่แตกต่างจากเด็ก    
นกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญั (P = 0.365) 
 
ตารางท่ี 4.10 ขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ในฤดูฝน 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

   1. จาม 23 11.73 23 12.37 

   2. น ้ามูกไหล 20 10.20 19 10.22 

   3. คดัจมูก 21 10.71 19 10.22 

   4. ไอ 21 10.71 25 13.44 

   5. เจบ็คอ 17 8.67 18 9.68 

   6. คนัคอ 14 7.14 9 4.84 

   7. เสียงแหบลง 12 6.12 12 6.45 

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง   

   1. หายใจติดขดั 16 8.16 16 8.60 

   2. หายใจหอบถ่ี 10 5.10 7 3.76 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ 

   1. ระคายเคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล 18 9.18 9 4.84 

   2. มีไข ้ 18 9.18 20 10.75 

   3. มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 6 3.06 9 4.84 

รวม 196 100.00 186 100.00 
หมายเหตุ  ขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจเป็นเพียงการคาดการณ์ ซ่ึงอาจไม่ไดม้าจาก
ผลกระทบของฝุ่ นละอองทั้งหมด ทั้งน้ีอาจมีอาการและอาการแสดงของเด็กนักเรียนท่ีเป็นไขห้วดัหรืออาการ
แทรกซอ้นอ่ืน ๆ จากโรคประจ าตวัปะปนอยูด่ว้ย 
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  4.2.3.2 ขอ้มูลช่วงฤดูหนาว 
 เด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีอาการจาม 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.92 น ้ ามูกไหล จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 คดัจมูก 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.36 ไอ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.92 เจ็บคอ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.36 คนัคอ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 เสียงแหบ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 หายใจ
ติดขดั จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.15 หายใจหอบถ่ี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.18 ระคาย
เคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84 มีไข ้จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.33 มีผืน่ข้ึนตามผวิหนงั จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63  
  เด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบท่ีเรียนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีอาการจาม 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.29 น ้ ามูกไหล จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.73 คดัจมูก 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.82 ไอ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.97 เจ็บคอ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.50 คนัคอ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 เสียงแหบ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.26 หายใจ
ติดขดั จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 หายใจหอบถ่ี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.91 ระคาย
เคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 มีไข ้จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.73 มีผืน่ข้ึนตามผวิหนงั จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59  
  โดยขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน 
จากแบบสอบถามของเด็กนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูหนาว       
แสดงดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ใน         
ฤดูหนาว 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

   1. จาม 23 11.92 22 12.29 

   2. น ้ามูกไหล 22 11.40 21 11.73 

   3. คดัจมูก 20 10.36 14 7.82 

   4. ไอ 23 11.92 25 13.97 

   5. เจบ็คอ 20 10.36 17 9.50 

   6. คนัคอ 14 7.25 9 5.03 

   7. เสียงแหบลง 9 4.66 13 7.26 

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง  

   1. หายใจติดขดั 8 4.15 12 6.70 

   2. หายใจหอบถ่ี 10 5.18 7 3.91 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ 

   1. ระคายเคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล 19 9.84 8 4.47 

   2. มีไข ้ 18 9.33 21 11.73 

   3. มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 7 3.63 10 5.59 

รวม 193 100.00 179 100.00 
หมายเหตุ  ขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจเป็นเพียงการคาดการณ์ ซ่ึงอาจไม่ไดม้าจาก
ผลกระทบของฝุ่ นละอองทั้งหมด ทั้งน้ีอาจมีอาการและอาการแสดงของเด็กนักเรียนท่ีเป็นไขห้วดัหรืออาการ
แทรกซอ้นอ่ืน ๆ จากโรคประจ าตวัปะปนอยูด่ว้ย 

  
  เม่ือน าข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ          
1 เดือน ในฤดูหนาวของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกบักลุ่มเปรียบเทียบ 
(เป็นการน าขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเปรียบเทียบ
กนั) ดว้ยสถิติ T-Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P-value = 0.05) พบวา่อากรและอาการแสดงของ
โรคระบบทางเดินหายใจของเด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษาไม่แตกต่างจากเด็กนักเรียนในกลุ่ม
เปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญั (P = 0.876) 
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4.3 ผลความเส่ียงต่อการเกดิอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ 
 เม่ือน าขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจใน 1 เดือนของเด็ก
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ จ านวนรวมทั้งส้ิน 55 
คน ประกอบดว้ย กลุ่มศึกษา จ านวน 24 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 31 คน ในฤดูฝนและฤดู
หนาว มาวเิคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ดงัน้ี 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจในฤดูฝน 
 เด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความเส่ียงต่อการจาม  
4.500 เท่า (95% CI = 0.693-29.207) น ้ ามูกไหล 2.051 เท่า (95% CI = 0.832-5.056) คดัจมูก      
2.625 เท่า (95% CI = 0.915-7.533) ไอ 1.370 เท่า (95% CI = 0.516-3.636) เจ็บคอ 1.388 เท่า (95% 
CI = 0.698-2.760) คนัคอ 1.948 เท่า (95% CI = 1.059-3.583) เสียงแหบ 1.292 เท่า (95% CI = 
0.711-2.346) หายใจติดขดั 1.438 เท่า (95% CI = 0.744-2.776) หายใจหอบถ่ี 1.597 เท่า (95% CI = 
0.898-2.840) ระคายเคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล 3.346 เท่า (95% CI = 1.569-7.135) มีไข ้1.342 เท่า 
(95% CI = 0.650-2.793) มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 0.889 เท่า (95% CI = 0.438-1.805) ของเด็กนกัเรียน
ในกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูฝน แสดงดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีมีต่อกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูฝน 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

RR 95% CI RR 95% CI 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

   1. จาม 4.500 0.693-29.207 0.563 0.389-0.814 

   2. น ้ามูกไหล 2.051 0.832-5.056 0.650 0.423-0.997 

   3. คดัจมูก 2.625 0.915-7.533 0.594 0.393-0.897 

   4. ไอ 1.370 0.516-3.636 0.815 0.479-1.388 

   5. เจบ็คอ 1.388 0.698-2.760 0.791 0.502-1.247 

   6. คนัคอ 1.948 1.059-3.583 0.569 0.325-0.997 

   7. เสียงแหบลง 1.292 0.711-2.346 0.816 0.501-1.329 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีมีต่อกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูฝน (ต่อ) 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

RR 95% CI RR 95% CI 

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง  

   1. หายใจติดขดั 1.438 0.744-2.776 0.767 0.485-1.211 

   2. หายใจหอบถ่ี 1.597 0.898-2.840 0.652 0.351-1.209 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ 
   1. ระคายเคืองตา/แสบตา/
น ้ าตาไหล 3.346 1.569-7.135 0.388 0.212-0.711 

   2. มีไข ้ 1.342 0.650-2.793 0.813 0.512-1.292 

   3. มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 0.889 0.438-1.805 1.091 0.662-1.797 

 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจในฤดูหนาว 
 เด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความเส่ียงต่อการจาม  
5.111 เท่า (95% CI = 0.779-33.536) น ้ ามูกไหล 3.070 เท่า (95% CI = 0.838-11.246) คดัจมูก 3.088 
เท่า (95% CI = 1.224-7.792) ไอ 3.354 เท่า (95% CI = 0.534-21.086) เจ็บคอ 2.432 เท่า (95% CI = 
0.975-6.067) คนัคอ 1.948 เท่า (95% CI = 1.059-3.583) เสียงแหบ 0.900 เท่า (95% CI = 0.481-
1.683) หายใจติดขดั 0.875 เท่า (95% CI = 0.458-1.671) หายใจหอบถ่ี 1.597 เท่า (95% CI = 0.898-
2.840) ระคายเคืองตา/แสบตา/น ้าตาไหล 3.941 เท่า (95% CI = 1.716-0.9.049) มีไข ้1.231 เท่า (95% 
CI = 0.600-2.523) มีผืน่ข้ึนตามผิวหนงั 0.920 เท่า (95% CI = 0.471-1.797) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่ม
เปรียบเทียบ ในฤดูหนาว แสดงดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีมีต่อกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูหนาว 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

RR 95% CI RR 95% CI 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

   1. จาม 5.111 0.779-33.536 0.543 0.378-0.781 

   2. น ้ามูกไหล 3.070 0.838-11.246 0.586 0.394-0.872 

   3. คดัจมูก 3.088 1.224-7.792 0.509 0.324-0.799 

   4. ไอ 3.354 0.534-21.086 0.608 0.405-0.912 

   5. เจบ็คอ 2.432 0.975-6.067 0.591 0.385-0.906 

   6. คนัคอ 1.948 1.059-3.583 0.569 0.325-0.997 

   7. เสียงแหบลง 0.900 0.481-1.683 1.083 0.679-1.728 

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง  

   1. หายใจติดขดั 0.875 0.458-1.671 1.105 0.691-1.768 

   2. หายใจหอบถ่ี 1.597 0.898-2.840 0.652 0.351-1.209 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ 
   1. ระคายเคืองตา/แสบตา/
น ้ าตาไหล 3.941 1.716-9.049 0.361 0.197-0.661 

   2. มีไข ้ 1.231 0.600-2.523 0.862 0.534-1.390 

   3. มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 0.920 0.471-1.797 1.064 0.652-1.737 

 
 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ระหว่างฤดูฝนกบัฤดูหนาว 
 เด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีเรียนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในฤดูฝน มีความเส่ียงต่อ
การจาม 1.000 เท่า (95% CI = 0.243-4.119) น ้ ามูกไหล 0.714 เท่า (95% CI = 0.373-1.366) คดัจมูก 
1.195 เท่า (95% CI = 0.483-2.957) ไอ 0.636 เท่า (95% CI = 0.334-1.213) เจ็บคอ 1.332 เท่า (95% 
CI = 0.694-2.556) คนัคอ 1.000 เท่า (95% CI = 0.563-1.775) เสียงแหบ 1.286 เท่า (95% CI = 
0.733-2.254) หายใจติดขดั 2.000 เท่า (95% CI = 1.067-3.765) หายใจหอบถ่ี 1.000 เท่า (95% CI = 
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0.563-1.775) ระคายเคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล 0.892 เท่า (95% CI = 0.474-1.680) มีไข ้1.000 เท่า 
(95% CI = 0.520-1.922) มีผืน่ข้ึนตามผวิหนงั 0.897 เท่า (95% CI = 0.459-1.753) ของในฤดูหนาว 
 เด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบท่ีเรียนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในฤดูฝน มีความ
เส่ียงต่อการจาม  1.086 เท่า (95% CI = 0.608-1.939) น ้ ามูกไหล 0.871 เท่า (95% CI = 0.527-1.438) 
คดัจมูก 1.391 เท่า (95% CI = 0.825-2.347) ไอ 1.000 เท่า (95% CI = 0.533-1.873) เจ็บคอ 1.068 
เท่า (95% CI = 0.643-1.773) คนัคอ 1.000 เท่า (95% CI = 0.578-1.730) เสียงแหบ 0.935 เท่า (95% 
CI = 0.559-1.564) หายใจติดขดั 1.295 เท่า (95% CI = 0.789-2.127) หายใจหอบถ่ี 1.000 เท่า (95% 
CI = 0.551-1.814) ระคายเคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล 1.000 เท่า (95% CI = 0.566-1.766) มีไข ้0.931 
เท่า (95% CI = 0.557-1.558) มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 0.926 เท่า (95% CI = 0.531-1.616) ของในฤดู
หนาว แสดงดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจ ระหวา่งฤดูฝนกบัฤดูหนาว 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

RR 95% CI RR 95% CI 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

   1. จาม 1.000 0.243-4.119 1.086 0.608-1.939 

   2. น ้ามูกไหล 0.714 0.373-1.366 0.871 0.527-1.438 

   3. คดัจมูก 1.195 0.485-2.957 1.391 0.825-2.347 

   4. ไอ 0.636 0.334-1.213 1.000 0.533-1.878 

   5. เจบ็คอ 1.332 0.694-2.556 1.068 0.643-1.773 

   6. คนัคอ 1.000 0.563-1.775 1.000 0.578-1.730 

   7. เสียงแหบลง 1.286 0.733-2.254 0.935 0.559-1.564 

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง  

   1. หายใจติดขดั 2.000 1.062-3.765 1.295 0.789-2.127 

   2. หายใจหอบถ่ี 1.000 0.563-1.775 1.000 0.551-1.814 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจ ระหวา่งฤดูฝนกบัฤดูหนาว (ต่อ) 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

RR 95% CI RR 95% CI 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ 
   1. ระคายเคืองตา/แสบตา/
น ้ าตาไหล 0.892 0.474-1.680 1.000 0.566-1.766 

   2. มีไข ้ 1.000 0.520-1.922 0.931 0.557-1.558 

   3. มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 0.897 0.459-1.753 0.926 0.531-1.616 

 
 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของระหว่าเด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษากับ     
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าในฤดูฝน ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเป็น 1.550 เท่า 
(95% CI = 1.278-1.882) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนในฤดูหนาว ความเส่ียงต่อ      
การเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการ
ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเป็น 1.573 เท่า (95% CI = 1.299-1.905) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่ม
เปรียบเทียบ 
 เม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวทั้งในกลุ่มศึกษาและ       
กลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่ ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ
อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษาในฤดูฝนเป็น 1.024 เท่า       
(95% CI = 0.859-1.221) ของฤดูหนาว ส่วนความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของ      
โรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
ในฤดูฝนเป็น 1.038 เท่า (95% CI = 0.899-1.199) ของฤดูหนาว 
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4.4 ผลความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ กรณ ี               
เด็กนักเรียนไม่มีโรคประจ าตัว 
 เม่ือน าข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจใน 1 เดือนของ     
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบกรณีท่ีไม่น า     
เด็กนักเรียนท่ีมีโรคประจ าตัวมาวิเคราะห์ โดยเด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษา จ านวน 24 คน มี            
โรคประจ าตวั 4 คน ไดแ้ก่ โรคน่ิว โรคกระเพาะอาหาร โรคน ้ าเหลืองไม่ดี และโรคหอบ อยา่งละ    
1 คน เหลือท่ีไม่มีโรคประจ าตวั น ามาวิเคราะห์ทั้งส้ิน 20 คน ส่วนเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
จ านวน 31 คน มีโรคประจ าตวั 10 คน ได้แก่ โรคหอบ จ านวน 6 คนโรคภูมิแพ ้จ านวน 1 คน       
โรคแพฝุ้่ นละออง จ านวน 1 คน และไม่ระบุ จ  านวน 2 คน เหลือท่ีไม่มีโรคประจ าตวั น ามาวิเคราะห์
ทั้งส้ิน 21 คน โดยน าขอ้มูลการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของ        
เด็กนักเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวั ทั้งส้ิน 41 คน ทั้งในฤดูฝนและฤดูหนาว มาวิเคราะห์ความเส่ียง   
ต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ ดงัน้ี 
 4.4.1 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจกรณเีด็กนักเรียนไม่มีโรคประจ าตัวในฤดูฝน 
 เด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่มีโรคประจ าตวัมี
ความเส่ียงต่อการจาม  4.606 เท่า (95% CI = 0.719-29.488) น ้ ามูกไหล 2.078 เท่า (95% CI =    
0.753-5.730) คดัจมูก 6.129 เท่า (95% CI = 0.935-40.179) ไอ 2.639 เท่า (95% CI = 0.455-15.649) 
เจ็บคอ 1.493 เท่า (95% CI = 0.726-3.073) คนัคอ 1.725 เท่า (95% CI = 0.924-3.222) เสียงแหบ 
1.563 เท่า (95% CI = 0.847-2.881) หายใจติดขดั 1.604 เท่า (95% CI = 0.810-3.178) หายใจหอบถ่ี 
1.818 เท่า (95% CI = 1.030-3.210) ระคายเคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล 2.857 เท่า (95% CI =      
1.276-6.396) มีไข ้1.556 เท่า (95% CI = 0.713-3.392) มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 0.909 เท่า (95% CI = 
0.434-1.905) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูฝน แสดงดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจของเด็กนกัเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวัในกลุ่มศึกษาท่ีมีต่อกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูฝน 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

RR 95% CI RR 95% CI 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

   1. จาม 4.606 0.719-29.488 0.485 0.301-0.780 

   2. น ้ามูกไหล 2.078 0.753-5.730 0.596 0.345-1.029 

   3. คดัจมูก 6.129 0.935-40.179 0.430 0.264-0.701 

   4. ไอ 2.639 0.455-15.649 0.590 0.338-1.031 

   5. เจบ็คอ 1.493 0.726-3.073 0.704 0.393-1.261 

   6. คนัคอ 1.725 0.924-3.222 0.565 0.276-1.154 

   7. เสียงแหบลง 1.563 0.847-2.881 0.625 0.308-1.270 

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง  

   1. หายใจติดขดั 1.604 0.810-3.178 0.648 0.353-1.190 

   2. หายใจหอบถ่ี 1.818 1.030-3.210 0.455 0.166-1.246 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ 
   1. ระคายเคืองตา/แสบตา/
น ้ าตาไหล 2.857 1.276-6.396 0.381 0.185-0.784 

   2. มีไข ้ 1.556 0.713-3.392 0.691 0.389-1.228 

   3. มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 0.909 0.434-1.905 1.091 0.571-2.084 

 
 4.4.2 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจกรณเีด็กนักเรียนไม่มีโรคประจ าตัวในฤดูหนาว 
 เด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่มีโรคประจ าตวัมี
ความเส่ียงต่อการจาม  5.346 เท่า (95% CI = 0.824-34.671) น ้ ามูกไหล 2.903 เท่า (95% CI =   
0.811-10.392) คดัจมูก 2.938 เท่า (95% CI = 1.034-8.346) ไอ 3.257 เท่า (95% CI = 0.530-19.999) 
เจ็บคอ 2.308 เท่า (95% CI = 0.945-5.634) คนัคอ 1.733 เท่า (95% CI = 0.948-3.170) เสียงแหบ 
0.941 เท่า (95% CI = 0.494-1.791) หายใจติดขดั 1.169 เท่า (95% CI = 0.603-2.264) หายใจหอบถ่ี 
1.818 เท่า (95% CI = 1.030-3.210) ระคายเคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล 3.474 เท่า (95% CI =       
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1.553 -7.768) มีไข ้1.210 เท่า (95% CI = 0.597-2.450) มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 0.806 เท่า (95% CI = 
0.378-1.716) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูหนาว แสดงดงัตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีมีต่อกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูหนาว 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

RR 95% CI RR 95% CI 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

   1. จาม 5.346 0.824-34.761 0.457 0.283-0.737 

   2. น ้ามูกไหล 2.903 0.811-10.392 0.524 0.312-0.879 

   3. คดัจมูก 2.938 1.034-8.346 0.471 0.269-0.828 

   4. ไอ 3.257 0.530-19.999 0.549 0.330-0.912 

   5. เจบ็คอ 2.308 0.945-5.634 0.524 0.295-0.931 

   6. คนัคอ 1.733 0.948-3.170 0.542 0.249-1.179 

   7. เสียงแหบลง 0.941 0.494-1.791 1.059 0.581-1.931 

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง  

   1. หายใจติดขดั 1.169 0.603-2.264 0.852 0.411-1.766 

   2. หายใจหอบถ่ี 1.818 1.030-3.210 0.455 0.166-1.246 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ 
   1. ระคายเคืองตา/แสบตา/
น ้ าตาไหล 3.474 1.553-7.768 0.272 0.111-0.670 

   2. มีไข ้ 1.210 0.597-2.450 0.843 0.463-1.534 

   3. มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 0.806 0.378-1.716 1.208 0.657-2.221 

 
 4.4.3 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจกรณเีด็กนักเรียนไม่มีโรคประจ าตัว ระหว่างฤดูฝนกบัฤดูหนาว 
 เด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาท่ีเรียนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไม่มีโรคประจ าตวัใน
ฤดูฝน มีความเส่ียงต่อการจาม 1.000 เท่า (95% CI = 0.241-4.145) น ้ ามูกไหล 0.810 เท่า (95% CI = 
0.366-1.789) คดัจมูก 2.111 เท่า (95% CI = 0.376-11.852) ไอ 1.000 เท่า (95% CI = 0.241-4.145) 
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เจ็บคอ 0.778 เท่า (95% CI = 0.412-1.467) คนัคอ 1.106 เท่า (95% CI = 0.592-2.066) เสียงแหบ 
1.222 เท่า (95% CI = 0.660-2.264) หายใจติดขดั 2.053 เท่า (95% CI = 1.042-4.042) หายใจหอบถ่ี 
1.000 เท่า (95% CI = 0.531-1.882) ระคายเคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล 1.000 เท่า (95% CI =      
0.489 -2.046) มีไข ้1.138 เท่า (95% CI = 0.545-2.377) มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 1.000 เท่า (95% CI = 
0.489-2.046) ของในฤดูหนาว 
 เด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบท่ีเรียนอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4ท่ีไม่มีโรคประจ าตวั 
ในฤดูฝน มีความเส่ียงต่อการจาม  1.111 เท่า (95% CI = 0.579-2.132) น ้ ามูกไหล 1.000 เท่า (95% 
CI = 0.536-1.864) คดัจมูก 1.212 เท่า (95% CI = 0.654-2.246) ไอ 1.159 เท่า (95% CI = 0.520-
2.585) เจ็บคอ 1.100 เท่า (95% CI = 0.600-2.017) คนัคอ 1.127 เท่า (95% CI = 0.588-2.160) เสียง
แหบ 0.720 เท่า (95% CI = 0.356-1.458) หายใจติดขดั 1.500 เท่า (95% CI = 0.841-2.677) หายใจ
หอบถ่ี 1.000 เท่า (95% CI = 0.421-2.373) ระคายเคืองตา/แสบตา/น ้ าตาไหล 1.280 เท่า (95% CI = 
0.684-2.394) มีไข ้0.907 เท่า (95% CI = 0.495-1.662) มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 0.892 เท่า (95% CI = 
0.405-1.769) ของในฤดูหนาว แสดงดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจของเด็กนกัเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวั ระหวา่งฤดูฝนกบัฤดูหนาว 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

RR 95% CI RR 95% CI 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

   1. จาม 1.000 0.241-4.145 1.111 0.579-2.132 

   2. น ้ามูกไหล 0.810 0.366-1.789 1.000 0.536-1.864 

   3. คดัจมูก 2.111 0.376-11.852 1.212 0.654-2.246 

   4. ไอ 1.000 0.241-4.145 1.159 0.520-2.585 

   5. เจบ็คอ 0.778 0.412-1.467 1.100 0.600-2.017 

   6. คนัคอ 1.106 0.592-2.066 1.127 0.588-2.160 

   7. เสียงแหบลง 1.222 0.660-2.264 0.720 0.356-1.458 

ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง  

   1. หายใจติดขดั 2.053 1.042-4.042 1.500 0.841-2.677 

   2. หายใจหอบถ่ี 1.000 0.531-1.882 1.000 0.421-2.373 
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ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจของเด็กนกัเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวั ระหวา่งฤดูฝนกบัฤดูหนาว (ต่อ) 

  
ขอ้มูลอาการ 

กลุ่มศึกษา 
  

กลุ่มเปรียบเทียบ 
  

RR 95% CI RR 95% CI 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ 
   1. ระคายเคืองตา/แสบตา/
น ้ าตาไหล 1.000 0.489-2.046 1.280 0.684-2.394 

   2. มีไข ้ 1.138 0.545-2.377 0.907 0.495-1.662 

   3. มีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 1.000 0.489-2.046 0.892 0.450-1.769 

 
 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของระหว่างเด็กนกัเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวั
ในกลุ่มศึกษากบักลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่ในฤดูฝน ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของ
โรคระบบทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเป็น 
1.666 เท่า (95% CI = 1.355-2.048) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนในฤดูหนาว ความ
เส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลาย
อาการของเด็กนกัเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวัในกลุ่มศึกษาเป็น 1.588 เท่า (95% CI = 1.305-1.932) 
ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
 เม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการระหว่างฤดูฝนกบัฤดูหนาวทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรียบเทียบ พบวา่ ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการ
ใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนักเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวัในกลุ่มศึกษาในฤดูฝนเป็น 
1.100 เท่า (95% CI = 0.904-1.338) ของฤดูหนาว ส่วนความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดง
ของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนักเรียน ท่ีไม่มีโรค
ประจ าตวัในกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูฝนเป็น 1.058 เท่า (95% CI = 0.888-1.260) ของฤดูหนาว 
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4.5 อภิปรายผลการศึกษา 
  4.5.1 อภิปรายผลการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองภายในห้องเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มเปรียบเทยีบ 
  จากผลการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ภายใน
หอ้งเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน ในช่วงฤดูฝน โรงเรียนในกลุ่มศึกษาวา่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 
10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 0.1266 ±0.0623 มก./ลบ.ม. และโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
มีค่าเฉล่ีย 0.0909 ± 0.0155 มก./ลบ.ม. ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมี ก าหนดไวว้่าฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ไม่เกิน 5 มก./ลบ.ม. และจากการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณฝุ่ น
ละอองของทั้ง 2 โรงเรียนในฤดูฝน พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนในช่วงฤดูหนาว 
โรงเรียนในกลุ่มศึกษา มีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 
0.1671 ± 0.0421 มก./ลบ.ม. และโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ มีค่าเฉล่ีย 0.0937 ± 0.0271 มก./ลบ.
ม. ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองเช่นกนั และจากการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณฝุ่ น
ละออง พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั จะเห็นไดว้่าปริมาณฝุ่ นละอองของโรงเรียนใน
กลุ่มศึกษานั้นจะมีปริมาณมากกว่าโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบทั้ง 2 คร้ัง เน่ืองจากบริเวณอาคาร
และห้องเรียนท่ีท าการตรวจวดัโรงเรียนในกลุ่มศึกษานั้น ติดถนนมากมีเพียงก าแพงกั้น โดยไม่มี
แนวตน้ไมสู้งหรือไมพุ้ม่บดบงัอาคารเรียนแต่อยา่งใด อีกทั้งจ  านวนรถบนัทึกท่ีผา่นเขา้-ออก บริเวณ
ดงักล่าวมีจ านวนมากผดิกบัโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบท่ีมีรถบรรทุกวิ่งผา่นในปริมาณนอ้ยมาก มี
เพียงรถจกัรยานยนตห์รือรถยนตส่์วนบุคคลวิง่ผา่นเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น นอกจากน้ี อาคารเรียนยงัมี
ตน้ไมใ้หญ่บดบงัช่วยป้องกนัฝุ่ นละอองจากถนนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
  จากการวเิคราะห์ความแตกต่างของปริมาณฝุ่ นละอองระหวา่งฤดูฝนและฤดูหนาวของ
ทั้งโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั จาก
ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาพบวา่ในฤดูฝน ช่วงวนัท่ี 8-26 ส.ค. 2554 อุณหภูมิสูงสุดเท่ากบั 36.4 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดเท่ากบั 21.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียเท่ากบั 29.1 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดร้อยละ 98 ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุดร้อยละ 52 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียร้อยละ 
77 มีปริมาณน ้ าฝนทั้งหมด 214.7 มิลลิเมตร จ านวนวนัท่ีฝนตก 8 วนั ส่วนฤดูหนาว ช่วงวนัท่ี         
6-23 ธ.ค. 2554 อุณหภูมิสูงสุดเท่ากบั 31.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดเท่ากบั 14.9 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉล่ียเท่ากบั 24.0 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดร้อยละ 96 ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าสุด
ร้อยละ 48 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียร้อยละ 75 ในวนัท่ีท าการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองไม่มีฝนตก   
ดงัตารางท่ี 4.18 
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  เน่ืองจากทั้ง 2 ฤดูกาล มีค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียไม่แตกต่างกนัมาก โดยความช้ืน
สัมพทัธ์ท่ีสูง จะท าให้ฝุ่ นละอองกระจายตวัจากแหล่งก าเนิดไดน้อ้ยกวา่ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ 
ร่วมอีกดว้ย เช่น ความเร็วลม จากค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียไม่แตกต่างกนัมาก ท าให้ทั้ง 2 ฤดูกาลมี
ปริมาณฝุ่ นละอองไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่อยา่งไรก็ตามในฤดูฝน ปริมาณฝุ่ นละอองของ
โรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบมีปริมาณฝุ่ นละอองท่ีน้อยกว่าในฤดูหนาว เน่ืองจาก
ในช่วงท่ีท าการเก็บตวัอยา่งมีฝนตกจึงท าใหมี้ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศนอ้ยกวา่ในฤดูหนาว 
 
ตารางท่ี 4.18 ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาในช่วงท่ีท าการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง 
 ฤดูฝน (8-26 สิงหาคม 2554) ฤดูหนาว (6-23 ธนัวาคม 2554) 

ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 36.4-21.8 31.0-14.9 

อุณหภูมิเฉล่ีย (องศาเซลเซียส) 29.1 24 

ช่วงความช้ืนสมัพทัธ์ (ร้อยละ) 98-52 96-48 

ความช้ืนสมัพทัธ์ (ร้อยละ) 77 75 

ปริมาณน ้ าฝน (มิลลิเมตร) 214 0 

จ านวนวนัท่ีฝนตก (วนั) 8 0 

   
  4.5.2 อภิปรายผลการศึกษาอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอัน
เน่ืองมาจากฝุ่นละอองของเด็กนักเรียนทีเ่รียนอยู่ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทยีบ 
  ผลการศึกษาอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กนกัเรียนท่ี
เรียนอยูใ่นโรงเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบทั้งในฤดูฝนและฤดูหนาวพบวา่อาการและ
อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่ท่ีพบในระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น 
อาการไอ น ้ ามูกไหล เป็นตน้ โดยทั้งในฤดูฝนและในฤดูหนาว พบว่าอาการและอาการแสดงของ
โรคระบบทางเดินหายใจของนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั โดยเด็ก
นกัเรียนในกลุ่มศึกษามีอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจมากกวา่เด็กนกัเรียนใน
กลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนในฤดูกาลนั้น พบวา่ฤดูฝนเด็กนกัเรียนจะมีอาการและอาการแสดงของโรค
ระบบทางเดินหายใจมากกว่าในฤดูหนาวเล็กน้อยทั้ง 2 โรงเรียน ดงันั้นอาจสรุปได้ว่าอาการและ
อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของนกัเรียนทั้ง 2 โรงเรียนท่ีท าการศึกษานั้น อาจไม่ได้
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เกิดจากปริมาณฝุ่ นละอองท่ีได้รับอย่างเดียว อาจเกิดจากโรคประจ าตวั โดยเด็กนักเรียนในกลุ่ม
ศึกษาท่ีมีโรคประจ าตวั จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ โรคน่ิว โรคกระเพาะอาหาร โรคน ้ าเหลืองไม่ดี และ
โรคหอบ ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบมีเด็กนกัเรียนท่ีมีโรคประจ าตวั 10 คน ไดแ้ก่ โรคหอบ  6 คน 
โรคภูมิแพ ้1 คน โรคแพฝุ้่ นละออง 1 คน และไม่ระบุ 2 คน ประกอบกบัฤดูฝนเป็นช่วงเปล่ียนฤดูท า
ให้อุณหภูมิเปล่ียนแปลงเด๋ียวร้อนเด๋ียวหนาว ท าให้เด็กนกัเรียนท่ีอยู่ในช่วงอายุ 8-11 ปี ระบบ
ภูมิคุม้กนัยงัไม่พฒันาสมบูรณ์เต็มท่ีอาจจะท าให้ร่างกายปรับตวัไม่ทนัท าให้เกิดอาการและอาการ
แสดงของโรคระบบทางเดินหายใจสูงกวา่ปกติ โดยเฉพาะเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาซ่ึงอยูใ่นบริเวณ
ท่ีมีปริมาณฝุ่ นละอองสูง นอกจากน้ีเม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลด้าน
สภาพแวดลอ้มกบัการเกิดอาการและอาการแสดงโรคระบบทางเดินหายใจ พบวา่มีเพียงขอ้มูลดา้น
สภาพแวดลอ้มในส่วนของการสูบบุหร่ีในกลุ่มเปรียบเทียบมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาการและ
อาการแสดงทางโรคระบบทางเดินหายใจเท่านั้น (p = 0.036) ส่วนขอ้มูลอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์
ต่อการเกิดอาการและอาการแสดงทางโรคระบบทางเดินหายใจ (p > 0.05) ทั้งในกลุ่มศึกษาและ
กลุ่มเปรียบเทียบ 
  4.5.3 อภิปรายผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรค
ระบบทางเดินหายใจ (Relative Risk) ระหว่างเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในกลุ่มศึกษาต่อกลุ่ม
เปรียบเทยีบ 
 ผลการเก็บขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กนกัเรียน
ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ เม่ือน ามาวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดง
ของโรคระบบทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของระหวา่งเด็กนกัเรียนในกลุ่ม
ศึกษากบักลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่ในฤดูฝนมีความเส่ียงของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเป็น 1.550 เท่า 
(95% CI = 1.278-1.882) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนในฤดูหนาว ความเส่ียงของเด็ก
นกัเรียนในกลุ่มศึกษาเป็น 1.573 เท่า (95% CI = 1.299-1.905) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ 
พบว่าความเส่ียงใน 2 ฤดูกาลไม่แตกต่างกนัมากโดย ในฤดูหนาว นกัเรียนในกลุ่มศึกษาจะมีความ
เส่ียงมากกวา่กลุ่มเปรียบเทียบของในฤดูฝนเล็กนอ้ย 
 เม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการระหว่างฤดูฝนกบัฤดูหนาว ทั้งเด็กนักเรียนในกลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่ความเส่ียงของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษา ในฤดูฝนเป็น 1.024 เท่า 
(95% CI = 0.859-1.221) ของฤดูหนาว ส่วนความเส่ียงของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดู
ฝนเป็น 1.038 เท่า (95% CI = 0.899-1.199) ของฤดูหนาว พบวา่ความเส่ียงใน 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั
มากโดยนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบมีความเส่ียงระหวา่งฤดูกาลมากกวา่กลุ่มศึกษาเล็กนอ้ย 
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 ส่วนเม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของระหวา่เด็กนกัเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวัใน
กลุ่มศึกษากบักลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าในฤดูฝน ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของ
โรคระบบทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเป็น 
1.666 เท่า (95% CI = 1.355-2.048) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนในฤดูหนาว ความ
เส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลาย
อาการของเด็กนกัเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวัในกลุ่มศึกษาเป็น 1.588 เท่า (95% CI = 1.305-1.932) 
ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ซ่ึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนมีค่ามากกวา่ความเส่ียงท่ีรวมเด็กนกัเรียน
ท่ีมีโรคประจ าตัวอยู่ด้วย และเม่ือเปรียบเทียบฤดูฝนกับฤดูหนาวทั้ งในกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
เปรียบเทียบ พบวา่ ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการ
ใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนักเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวัในกลุ่มศึกษาในฤดูฝนเป็น 
1.100 เท่า (95% CI = 0.904-1.338) ของฤดูหนาว ส่วนความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดง
ของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนักเรียนท่ีไม่มีโรค
ประจ าตวัในกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูฝนเป็น 1.058 เท่า (95% CI = 0.888-1.260) ของฤดูหนาว ซ่ึง
ความเส่ียงจากการวิเคราะห์ท่ีไม่มีเด็กนกัเรียนท่ีมีโรคประจ าตวัมีค่าความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงท่ี
วเิคราะห์จากเด็กนกัเรียนท่ีมีโรคประจ าตวัอยูด่ว้ยเพียงเล็กนอ้ย 
 ซ่ึงผลการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ยศกิต (2552) ซ่ึงท าการศึกษาปริมาณฝุ่ น
ละอองภายในหอ้งเรียน อาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ และความเส่ียงต่อการ
เกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ (Relative Risk) เช่นกนั โดยท าการศึกษา
ในโรงเรียนซ่ึงอยู่ใกล้อุตสาหกรรมโรงโม่หินในจงัหวดัราชบุรี โดยเลือกโรงเรียนชุมชนวดัทุ่ง
หลวง ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรีซ่ึงอยู่ใกลก้บัอุตสาหกรรมโรงโม่หินเป็นกลุ่ม
ศึกษา และโรงเรียนสนามพุทธาวาส ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงอยู่ห่างไกล
ออกไปจากโรงโม่หินเป็นกลุ่มเปรียบเทียบผลการศึกษาในฤดูฝน พบวา่โรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวง 
มีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชั่วโมง ภายในห้องเรียน มีค่าเฉล่ีย 
0.1474±0.0776 มก./ลบ.ม. ส่วนโรงเรียน  วดัสนามสุทธาวาส มีค่าเฉล่ีย 0.0924±0.0413 มก./ลบ.ม. 
ซ่ึงทั้ง 2 โรงเรียนมี ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มากกว่าโรงเรียนวดับา้นยาง ท่ีมี
ค่าเฉล่ีย 0.1266 ± 0.0623 มก./ลบ.ม.  และโรงเรียนบา้นหนองกะโดน มีค่าเฉล่ีย 0.0907 ± 0.0160 มก./
ลบ.ม. ตามล าดบั 
 ส่วนในฤดูฝน ผลการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวงมีปริมาณฝุ่ นละออง     
ขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน มีค่าเฉล่ีย 0.3919±0.2723 มก./ลบ.ม. และโรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส   
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มีค่าเฉล่ีย 0.1431±0.0301 มก./ลบ.ม. เปรียบเทียบผลกบัการศึกษาน้ี โรงเรียนวดับา้นยาง มีค่าเฉล่ีย 
0.1671 ± 0.0421 มก./ลบ.ม. และโรงเรียนบา้นหนองกะโดน มี ค่าเฉล่ีย 0.0937 ± 0.0271 มก./ลบ.ม. 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในฤดูฝน พื้นท่ีศึกษาราชบุรีท่ีอยู่
ใกล้อุตสาหกรรมโรงโม่มีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มากกว่าพื้นท่ีศึกษา
นครปฐมซ่ึงอยูใ่กลเ้ส้นทางขนส่งดิน-ทราย  
 นอกจากน้ีเม่ือท าการเปรียบเทียบผลปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
ระหวา่งฤดูกาล ในฤดูฝนกบัฤดูหนาว พบวา่ผลการศึกษาของงานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
ยศกิต (2552) ท่ีในฤดูหนาวจะมีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนมากกวา่ในฤดูฝนทั้ง
ในโรงเรียนศึกษาและโรงเรียนเปรียบเทียบ  
 จากการท าแบบสอบถามอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใด
อาการหน่ึงหรือหลายอาการในฤดูฝน พบว่าทั้งงานวิจยัน้ีและงานวิจยัของยศกิต เด็กนกัเรียนใน
กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบมีอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใด
อาการหน่ึงหรือหลายอาการไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ส่วนในฤดูหนาว งานวิจยัของยศกิต 
พบว่าเด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบมีอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ส่วนในงานวิจยั    
น้ีพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 ส่วนความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ    
อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการนั้นจะพบว่าจากการศึกษามีความสอดคล้องกัน คือใน          
ฤดูหนาวจะมีความเส่ียงสูงกวา่ในฤดูฝน โดยในฤดูหนาว เด็กนกัเรียนในโรงเรียนชุมชนวดัทุ่งหลวง
มีความเส่ียงเป็น 2.050 เท่า ของเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสนามสุทธาวาส และฤดูฝน มีความเส่ียง
เป็น 1.756 เท่า เปรียบเทียบกบังานวิจยัน้ี ในฤดูหนาว เด็กนกัเรียนโรงเรียนวดับา้นยางมีความเส่ียง
เป็น 1.573 เท่า  ของโรงเรียนบ้านหนองกะโดน และในฤดูฝนมีความเส่ียงเป็น 1.550 เท่ า                     
ซ่ึงสอดคล้องกนัว่าเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนกลุ่มศึกษาหรือโรงเรียนท่ีมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก    
ฝุ่ นละอองมากกว่าจะมีความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ
อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการไดม้ากกวา่ 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน จากกิจกรรมของอุตสาหกรรม
บ่อดิน-บ่อทรายท่ีมีต่อสุขภาพของเด็กนกัเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนในต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม เพื่อศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ค่าเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ภายใน
ห้องเรียนของโรงเรียนในกลุ่มศึกษา คือ โรงเรียนวดับา้นยาง และโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ คือ 
โรงเรียนบา้นหนองกะโดน พร้อมทั้งศึกษาภาวะทางสุขภาพจากแบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งเด็กนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยท าการ
เก็บขอ้มูล 2 คร้ัง คือ ฤดูฝนและฤดูหนาว และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้เพื่อหาค่าความเส่ียง (Relative 
Risk) ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน ภายในห้องเรียน 
  จากผลการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง ภายใน
ห้องเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน พบว่า ในฤดูฝน โรงเรียนในกลุ่มศึกษามีปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 0.1266 ±0.0623 มก./ลบ.ม. และโรงเรียนในกลุ่ม
เปรียบเทียบ มีค่าเฉล่ีย 0.0909 ± 0.0155 มก./ลบ.ม. ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมี ก าหนดไวว้่าฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ไม่เกิน 5 มก./ลบ.ม. ส่วนในฤดูหนาว พบวา่โรงเรียนในกลุ่มศึกษา มี
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 1.671 ± 0.0421 มก./ลบ.ม. 
และโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ มีค่าเฉล่ีย 0.0937 ± 0.0271 มก./ลบ.ม. ซ่ึงมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
เช่นกนั เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ระหว่างโรงเรียนใน
กลุ่มศึกษาและในกลุ่มเปรียบเทียบดว้ยสถิติ T-Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P - value = 0.05) 
สรุปไดว้่าโรงเรียนในกลุ่มศึกษามีความแตกต่างกบัโรงเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยัส าคญั    
(P = 0.05) ทั้งในฤดูฝนและฤดูหนาว 
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5.2 สรุปผลข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม และข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรค
ระบบทางเดินหายใจ 
 5.2.1 การศึกษาข้อมูลทัว่ไป 
 ขอ้มูลทัว่ไปของเด็กนกัเรียนจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า เด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเป็น
เด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 24 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 12 คน เพศหญิง 
จ านวน 12 คน โดยส่วนใหญ่มีอาย ุ10 ปี ไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีเป็นเวลานาน 5 – 10 ปี เป็นส่วนใหญ่ มี
นกัเรียนท่ีมีโรคประจ าตวัจ านวน 4 คน คือ น่ิว โรคกระเพาะอาหาร โรคน ้ าเหลืองไม่ดี และโรค
หอบ อย่างละ 1 คน ส่วนเด็กนักเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบเป็นเด็กนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 31 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 16 คน เพศหญิง จ านวน 15 คน โดย
ส่วนใหญ่มีอายุ 10 ปี อาศยัอยู่ในพื้นท่ีเป็นเวลานาน 5 – 10 ปี เป็นส่วนใหญ่ มีนกัเรียนท่ีมีโรค
ประจ าตวัจ านวน 10 คน ไดแ้ก่ โรคหอบ จ านวน 6 คน โรคภูมิแพ ้จ านวน 1 คน โรคแพฝุ้่ นละออง 
จ านวน 1 คน และไม่ระบุ จ  านวน 2 คน 
 จากการวิเคราะห์ทางสถิติของขอ้มูลทัว่ไปเพื่อหาความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาการและ
อาการแสดงทางโรคระบบทางเดินหายใจอนัเน่ืองมาจากฝุ่ นละอองอาการใดอาการหน่ึง อัน
ประกอบดว้ย เพศ อายุ และระยะเวลาท่ีอาศยัในพื้นท่ี สามารถสรุปไดว้า่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ
เกิดอาการและอาการแสดงทางโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึง (P > 0.05) ทั้งในกลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 5.2.2 การศึกษาข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 
 ขอ้มูลด้านสภาพแวดล้อมของเด็กนกัเรียนจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า เด็กนักเรียนใน
กลุ่มศึกษาส่วนใหญ่มีระยะทางระหวา่งท่ีอยูอ่าศยักบับ่อดิน-บ่อทราย มากกวา่ 1 กิโลเมตร และมี
ระยะทางระหว่างท่ีอยู่อาศยักับถนนส่วนใหญ่ น้อยกว่า 100 เมตร สภาพของถนนท่ีใช้ในการ
เดินทางส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต/ยางมะตอย บริเวณท่ีอยู่อาศยัมีรถขนดิน-ทราย ผ่าน ร้อยละ 
62.50 บริเวณรอบบา้นในระยะรัศมี 500 เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีสถานประกอบการท่ีสามารถก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศได ้ร้อยละ 79.17 สมาชิกในครอบครัวมีคนสูบบุหร่ี ร้อยละ 70.83 บริเวณบา้นมี
การปลูกตน้ไมเ้ป็นกนัชน ร้อยละ 87.50 และมีสัตวเ์ล้ียงอยู่ในท่ีพกัอาศยั ร้อยละ 87.50 ส่วนเด็ก
นกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบทั้งหมดมีระยะทางระหว่างท่ีอยู่อาศยักบับ่อดิน-บ่อทราย มากกว่า 1 
กิโลเมตร และส่วนใหญ่มีระยะทางระหวา่งท่ีอยูอ่าศยักบัถนน นอ้ยกวา่ 100 เมตร สภาพของถนนท่ี
ใชใ้นการเดินทางส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต/ยางมะตอย บริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีรถขนดิน-ทราย ผา่น 
ร้อยละ 77.42 บริเวณรอบบา้นในระยะรัศมี 500 เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีสถานประกอบการท่ีสามารถ
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ก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศได ้ร้อยละ 67.74 มีสมาชิกในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี ร้อยละ 80.65 บริเวณ
บา้นมีการปลูกตน้ไมเ้ป็นกนัชน ร้อยละ 9.86 และมีสัตวเ์ล้ียงอยูใ่นท่ีพกัอาศยั ร้อยละ 90.32 
 ส่วนความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ
อาการใดอาการหน่ึง สรุปได้ว่ามีเพียงขอ้มูลในส่วนของการมีสมาชิกในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ีใน
กลุ่มเปรียบเทียบเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจ ส่วนขอ้มูลอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 5.2.3 การศึกษาข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ 
 ขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กนกัเรียนจากแบบ
สัมภาษณ์ พบว่า ขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ของ
เด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษา ในฤดูฝน พบวา่มีอาการจาม มากท่ีสุด ร้อยละ 11.73 รองลงมาเป็นอาการ
คดัจมูกและไอ ร้อยละ 10.71 เท่ากนั ส่วนในฤดูหนาว พบวา่มีอาการจามและไอมากท่ีสุดเท่ากนั คิด
เป็น ร้อยละ 11.92 รองลงมาเป็นอาการน ้ามูกไหล ร้อยละ 11.40  
 เม่ือน าขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน ของ
เด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกบักลุ่มเปรียบเทียบ (เป็นการน าขอ้มูลอาการ
และอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเปรียบเทียบกนั) ดว้ยสถิติ T-Test ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P - value = 0.05) พบวา่ทั้งในฤดูฝนและฤดูหนาวอาการและอาการแสดง
ของโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กนักเรียนในกลุ่มศึกษาไม่แตกต่างจากเด็กนักเรียนในกลุ่ม
เปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญั (p = 0.365 และ 0.876) 
 
5.3 สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจ 
 จากผลการเก็บขอ้มูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจของเด็ก
นักเรียนในกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ เม่ือน ามาวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและ
อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของระหว่างเด็ก
นกัเรียนในกลุ่มศึกษากบักลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่ในฤดูฝนมีความเส่ียงของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษา
เป็น 1.550 เท่า (95% CI = 1.278-1.882) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนในฤดูหนาว 
ความเส่ียงของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเป็น 1.573 เท่า (95% CI = 1.299-1.905) ของเด็กนกัเรียนใน
กลุ่มเปรียบเทียบ 
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 เม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการระหว่างฤดูฝนกบัฤดูหนาว ทั้งเด็กนักเรียนในกลุ่ม
ศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่ความเส่ียงของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษา ในฤดูฝนเป็น 1.024 เท่า 
(95% CI = 0.859-1.221) ของฤดูหนาว ส่วนความเส่ียงของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดู
ฝนเป็น 1.038 เท่า (95% CI = 0.899-1.199) ของฤดูหนาว 
 ส่วนเม่ือเปรียบเทียบความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบ
ทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการระหว่างเด็กนกัเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวัใน
กลุ่มศึกษากบักลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าในฤดูฝน ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของ
โรคระบบทางเดินหายใจ อาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนกัเรียนในกลุ่มศึกษาเป็น 
1.666 เท่า (95% CI = 1.355-2.048) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนในฤดูหนาว          
ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือ
หลายอาการของเด็กนักเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวัในกลุ่มศึกษาเป็น 1.588 เท่า (95% CI =         
1.305-1.932) ของเด็กนกัเรียนในกลุ่มเปรียบเทียบ ซ่ึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนมีค่ามากกวา่ความเส่ียง     
ท่ีรวมเด็กนกัเรียนท่ีมีโรคประจ าตวัอยูด่ว้ย และเม่ือเปรียบเทียบฤดูฝนกบัฤดูหนาวทั้งในกลุ่มศึกษา
และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ความเส่ียงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนกัเรียนท่ีไม่มีโรคประจ าตวัในกลุ่มศึกษาใน
ฤดูฝนเป็น 1.100 เท่า (95% CI = 0.904-1.338) ของฤดูหนาว ส่วนความเส่ียงต่อการเกิดอาการและ
อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจอาการใดอาการหน่ึงหรือหลายอาการของเด็กนกัเรียนท่ี
ไม่มีโรคประจ าตวัในกลุ่มเปรียบเทียบ ในฤดูฝนเป็น 1.058 เท่า (95% CI = 0.888-1.260) ของ         
ฤดูหนาว ซ่ึงความเส่ียงจากการวเิคราะห์ท่ีไม่มีเด็กนกัเรียนท่ีมีโรคประจ าตวัมีค่าความเส่ียงมากกวา่
ความเส่ียงท่ีวเิคราะห์จากเด็กนกัเรียนท่ีมีโรคประจ าตวัอยูด่ว้ยเพียงเล็กนอ้ย 
 
5.4 แนวทางในการลดปริมาณฝุ่นละอองในพืน้ทีศึ่กษาและข้อเสนอแนะ 
 5.4.1 ควรท าความสะอาดห้องเรียนเป็นประจ าทุกวนัเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของฝุ่ น
ละออง 
 5.4.2 ควรปลูกตน้ไม้ประเภทไม้พุ่มบริเวณเส้นทางขนส่งท่ีติดกบัอาคารเรียนเพื่อ
ป้องกนัฝุ่ นละออง  
 5.4.3 ควรติดสปริงเกอร์บริเวณขา้งทางเส้นทางขนส่งเพื่อเปิดสเปรยน์ ้ าในช่วงเวลาท่ี
อากาศแหง้ หรือลมแรง เพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 
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 5.4.4 ขอความร่วมมือให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมบ่อดิน-บ่อทราย ก าชบัคนขบัรถ
บรรทุกไม่ใหบ้รรทุกดิน-ทรายสูงเกินขอบกระบะ และใหปิ้ดคลุมผา้ใบใหมิ้ดชิด  
 5.4.5 รณรงคพ์ร้อมติดป้ายเตือนให้รถบรรทุกวิ่งผา่นเขตชุมชน ใชค้วามเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
 5.4.6 ควรท าการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวมเพื่อเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มศึกษาและ
กลุ่มเปรียบเทียบดว้ย เน่ืองจากมีมาตรฐานก าหนดเช่นกนั 
 5.4.7 ควรท าการศึกษาให้มีความถ่ีเพิ่มข้ึน เช่น ปีละ 4 คร้ัง เพื่อให้ขอ้มูลมากข้ึน และ
เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งฤดูกาลและปริมาณฝุ่ นละอองมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน 
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ตารางท่ี ก.1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ในฤดูฝน 

ล าดบั 
  

วนัท่ี 
  

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 

ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง (มก./ลบ.ม.)  
กลุ่มศึกษา กลุ่มเปรียบเทียบ 

1 8 ส.ค. 54 0.2042 0.0958 

2 9 ส.ค. 54 0.1667 0.0802 

3 10 ส.ค. 54 0.2188 0.1073 

4 11 ส.ค. 54 0.1396 0.0750 

5 12 ส.ค. 54 - - 

6 13 ส.ค. 54  -  - 

7 14 ส.ค. 54  -  - 

8 15 ส.ค. 54 0.1479 0.1052 

9 16 ส.ค. 54 0.0500 0.0906 

10 17 ส.ค. 54 0.0990 0.0823 

11 18 ส.ค. 54 0.0552 0.0906 

12 19 ส.ค. 54 0.1854 0.1198 

13 20 ส.ค. 54  -  - 

14 21 ส.ค. 54  - -  

15 22 ส.ค. 54 0.0490 0.1021 

16 23 ส.ค. 54 0.1510 0.0594 

17 24 ส.ค. 54 0.1833 0.0781 

18 25 ส.ค. 54 0.0729 0.0885 

19 26 ส.ค. 54 0.0500 0.0979 

พิสัย 0.0500 – 0.2188 0.0563 – 0.1198 

ค่าเฉล่ีย 0.1266 0.09090 

 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  0.0623 0.0155 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย – หมายถึง วนัหยดุราชการ 
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ตารางท่ี ก.2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ในฤดูหนาว 

ล าดบั 
  

วนัท่ี 
  

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 

ไมครอน เฉล่ีย 8 ชัว่โมง (มก./ลบ.ม.)  
กลุ่มศึกษา กลุ่มเปรียบเทียบ 

1 6 ธ.ค. 54 0.1073 0.0583 

2 7 ธ.ค. 54 0.1479 0.0927 

3 8 ธ.ค. 54 0.1073 0.1313 

4 9 ธ.ค. 54 0.2188 0.1156 

5 10 ธ.ค. 54  - -  

6 11 ธ.ค. 54  - -  

7 12 ธ.ค. 54  - -  

8 13 ธ.ค. 54 0.1573 0.0927 

9 14 ธ.ค. 54 0.1448 0.1073 

10 15 ธ.ค. 54 0.2125 0.0938 

11 16 ธ.ค. 54 0.1323 0.0833 

12 17 ธ.ค. 54  - -  

13 18 ธ.ค. 54  - -  

14 19 ธ.ค. 54 0.2115 0.0635 

15 20 ธ.ค. 54 0.1323 0.1292 

16 21 ธ.ค. 54 0.2229 0.1271 

17 22 ธ.ค. 54 0.1875 0.0656 

18 23 ธ.ค. 54 0.1896 0.0573 

พิสัย 0.1073 – 0.2229 0.0583 – 0.1313 

ค่าเฉล่ีย 0.1671 0.0937 

 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  0.0421 0.0271 

หมายเหตุ : เคร่ืองหมาย – หมายถึง วนัหยดุราชการ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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ตัวอย่างแบบสอบถามเพือ่การศึกษา 
เร่ือง  

“การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน จากกิจกรรมของอุตสาหกรรมบ่อดิน-บ่อทรายท่ี
มีต่อสุขภาพนกัเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนในต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม” 

 เลขท่ี............... 
วนัท่ี..........เดือน............................พ.ศ.2554 

ช่ือ................................................................นามสกุล......................................................................... 
บา้นเลขท่ี.....................หมู่ท่ี...................ต าบล..........................................อ าเภอ................................ 
จงัหวดั............................................................. 
 
ค าช้ีแจง จงเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไวห้รือท าเคร่ืองหมายลงใน  ท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1.อาย.ุ.......................ปี 
2.ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี.......................... 
3.เพศ   ชาย     หญิง 
4.ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี ต าบลบา้นยางเป็นเวลา......................ปี 
5.มีโรคประจ าตวัหรือไม่ 
   มี   (โปรดระบุ...........................................................) 
   ไม่มี 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม 
1.ระยะทางระหวา่งท่ีอยูอ่าศยักบับ่อดิน-บ่อทราย.............................................................. 
2.ระยะทางระหวา่งท่ีอยูอ่าศยักบัถนน............................................................................... 
3.สภาพของถนนท่ีใชเ้ดินทางมายงัโรงเรียน 
   ลูกรัง    ดิน     คอนกรีต/ยางมะตอย 
   อ่ืนๆ  (โปรดระบุ........................................................) 
4.บริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีรถบรรทุกดิน-ทราย ผา่นหรือไม่ 
   มี     ไม่มี 
5.บริเวณรอบบา้นในระยะรัศมี 500 เมตร มีสถานประกอบการท่ีสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
หรือไม่ (เช่น   ท่ีเผาขยะ   โรงสีขา้ว  ฟาร์มหมู  หรือโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนนอกจากบ่อดิน-บ่อ
ทราย) 
   มี   (โปรดระบุ...........................................................) 
   ไม่มี 
6.สมาชิกในครอบครัวมีคนสูบบุหร่ีหรือไม่ 

  มี   (โปรดระบุจ านวน...............................................) 
   ไม่มี 
7.สภาพพื้นท่ีบริเวณบา้นมีการปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวกนัชนหรือไม่ 
   มี     ไม่มี 
8.ท่ีบา้นมีสัตวเ์ล้ียงหรือไม่ 

  มี   (โปรดระบุ......................................................จ  านวน.............................ตวั) 
   ไม่มี 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจในรอบ 1 เดือน 

อาการหรืออาการแสดงของโรค มี ไม่มี 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน   
-จาม   
-น ้ามูกไหล   
-คดัจมูก   
-ไอ   
-เจบ็คอ   
-คนัคอ   
-เสียงแหบลง   
ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง   
-หายใจติดขดั   
-หายใจหอบถ่ี   
กรณอ่ืีนนอกเหนือจากโรคระบบทางเดินหายใจ   
-ระคายเคืองตา หรือแสบตา/น ้าตาไหล   
-มีไข ้   
-มีผืน่ข้ึนตามผวิหนงั   
 
หมายเหตุ  :  กรณีท่ีมีอาการหรืออาการแสดงนอกเหนือจากท่ีแบบสอบถามก าหนด  โปรดระบุ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................... 
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ภาคผนวก ค 

วธีิการค านวณหาปริมาณฝุ่นละอองภายในห้องเรียน 
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วธีิค านวณหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน ภายในห้องเรียน มีวธีิการ ดังนี ้
1. ก่อนท ำกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละออง น ำกระดำษกรอง Polyvinyl Chloride (PVC) ขนำด pore 
size 5.0 ไมครอนท่ีมีเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 37 มิลลิเมตร ท่ีใชใ้นกำรเก็บตวัอยำ่งฝุ่ นละอองน ำไปใส่ในตู้
ดูดควำมช้ืน เป็นเวลำ 24 ชัว่โมงง 
2. ท ำกำรชัง่น ้ ำหนกักระดำษกรองก่อนท ำกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองดว้ยเคร่ืองชัง่แบบละเอียด 
ทศนิยม 4 ต  ำแหน่ง โดยชัง่น ้ำหนกักระดำษกรอง 5 คร้ัง แลว้บนัทึกน ้ำหนกัของกระดำษกรองไว ้
3. เม่ือท ำกำรตรวจวดัฝุ่ นละอองแล้ว น ำกระดำษกรองออกจำกตลับด้วยปำกคีบ (Forceps) แล้ว
น ำไปใส่ซองพลำสติกท่ีเตรียมไว ้
4. น ำกระดำษกรองหลงัท ำกำรตรวจวดัฝุ่ นละอองไปใส่ในตูดู้ดควำมช้ืนอีกคร้ัง เป็นเวลำ 24 ชัว่โมง 
5. ชัง่น ้ำหนกักระดำษกรอง จ ำนวน 5 คร้ังแลว้บนัทึกน ้ำหนกัของกระดำษกรองไว ้
6. ท ำกำรค ำนวณหำปริมำณฝุ่ นละออง ตำมสูตร 
       
  ปริมำณฝุ่ นละอองในอำกำศ  =    
      
 
หมำยเหตุ :  
น ้ำหนกัสุทธิของฝุ่ นละออง = น ้ำหนกัของกระดำษหลงัท ำกำรตรวจวดั – น ้ำหนกัของกระดำษก่อนท ำ
กำรตรวจวดั 
ปริมำตรของอำกำศ = อตัรำกำรไหลของอำกำศ x เวลำท่ีท ำกำรตรวจวดั 
(อตัรำกำรไหลของอำกำศ = 2 ลิตรต่อนำที, เวลำท่ีใชใ้นกำรตรวจวดั = 480 นำที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ้ำหนกัสุทธิของฝุ่ นละออง (มิลลิกรัม) 

ปริมำตรของอำกำศ (ลูกบำศกเ์มตร) 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายเดือนทีท่ าการศึกษา 
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ตำรำงท่ี ง.1 ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยำประจ ำเดือนสิงหำคม 2554  

Date 

Air Temperature(oC) Humidity (%) Rain Evap. Cloud Sun. Wind km./hr. 
Soil Temperature (oC) 

Max. Min. 
G.min

. 
Max. Min. (mm.) (mm.) (%) (hrs.) Spd. Dir. 0 cm. 5 cm. 10 cm. 20 cm. 50 cm. 

100cm
. 

1 27.5 23.5 23.2 97 87 10.5 2.8 100 0.0 4.7 S 28.4 29.3 29.6 30.5 31.3 31.5 

2 32.2 24.4 24.5 95 73 2.3 1.9 99 1.7 3.2 S 29.2 29.7 29.8 30.2 30.5 31.2 
3 34.0 24.6 24.1 96 60 T 3.6 79 7.3 4.0 W 30.4 30.8 30.8 30.8 30.5 31.0 
4 35.3 24.0 22.5 96 52 0.0 7.0 63 10.7 3.6 W 31.0 31.2 31.0 31.1 30.6 30.9 
5 34.2 24.0 22.5 96 60 0.0 6.7 51 6.8 5.8 W 31.2 31.3 31.3 31.3 30.9 30.8 
6 33.8 24.1 22.5 95 60 0.0 2.8 73 6.0 7.6 W 31.3 31.4 31.3 31.5 31.1 30.9 
7 33.6 25.0 24.5 94 61 0.0 6.1 95 2.3 1.4 S 31.2 31.3 31.2 31.4 31.1 31.0 
8 34.1 24.8 23.1 94 57 T 4.7 86 5.2 5.4 W 31.8 31.8 31.6 31.5 31.2 31.0 
9 33.1 23.7 23.6 98 61 18.0 4.6 100 0.3 4.7 S 31.0 31.5 31.4 31.7 31.4 31.0 

10 32.3 24.1 24.0 96 62 T 6.8 100 2.6 7.2 W 29.7 30.2 30.4 30.9 31.0 31.0 

11 31.2 24.2 24.2 92 71 T 2.0 100 0.0 3.6 SW 29.1 29.5 29.8 30.3 30.4 30.9 

12 32.9 23.4 23.0 97 59 1.5 3.4 93 4.3 5.0 W 29.7 30.2 30.2 30.4 30.1 30.7 
13 34.7 23.7 22.5 94 54 0.0 6.0 78 8.7 2.9 S 30.6 30.6 30.5 30.6 30.2 30.6 
14 33.5 24.5 23.9 93 62 T 3.8 95 2.3 4.0 W 30.8 31.0 31.0 31.2 30.8 30.6 
15 34.5 23.5 23.5 98 58 90.3 FULL 93 5.3 2.2 W 31.2 31.4 31.4 31.4 31.0 30.7 

16 33.3 24.0 23.0 97 60 26.3 5.7 98 5.6 1.4 S 30.1 30.6 30.8 31.0 31.0 30.7 
17 33.0 23.7 23.8 96 62 0.8 6.4 93 7.6 3.2 SW 30.2 30.7 30.8 31.0 30.7 30.7 
18 33.3 24.7 24.2 95 58 0.0 3.8 85 6.1 5.0 W 30.2 30.7 30.8 30.9 30.6 30.7 

19 33.0 24.5 24.0 94 65 T 3.7 98 0.2 1.4 S 29.8 30.3 30.5 30.8 30.6 30.6 

20 33.0 24.2 24.0 96 61 0.0 2.9 94 1.8 2.2 SE 30.1 30.4 30.6 30.7 30.4 30.6 
21 33.8 25.2 23.6 96 54 0.0 3.0 78 6.0 5.4 SW 30.9 31.2 31.1 31.1 30.6 30.6 
22 34.3 23.6 23.5 94 58 0.0 6.6 64 10.9 6.5 W 31.9 31.9 31.8 31.4 30.8 30.6 
23 35.4 23.7 22.4 93 54 0.0 5.2 34 12.0 10.8 W 32.9 32.8 32.6 32.0 31.4 30.7 

24 36.4 25.4 24.2 96 52 2.0 3.9 61 10.1 11.2 W 33.6 33.6 33.3 32.6 31.9 30.9 

25 35.3 21.8 21.6 97 57 75.4 FULL 94 7.0 4.7 W 32.7 32.9 32.9 32.7 32.1 31.0 

26 33.5 23.1 22.6 97 58 0.4 5.3 98 7.6 1.8 W 30.6 31.4 31.6 31.8 31.8 31.2 
27 33.3 24.6 24.2 96 60 1.0 3.9 96 3.2 5.0 SW 30.7 31.4 31.4 31.6 31.3 31.2 
28 33.0 24.9 24.8 96 60 3.0 3.0 94 5.5 0.4 SE 31.0 31.6 31.5 31.6 31.1 31.1 
29 32.5 24.7 23.9 96 62 0.3 3.9 100 1.3 3.2 W 30.4 30.9 31.0 31.4 31.1 31.0 

30 33.7 24.4 24.2 96 58 0.0 7.8 93 4.6 5.4 W 30.6 31.0 31.1 31.2 30.9 31.0 
31 32.7 24.7 24.0 95 64 1.7 3.6 91 2.2 3.6 S 30.9 31.3 31.4 31.4 31.0 31.0 

Total 
1036.

4 
748.7 729.6 2961 1880 233.5 130.9 2676 155.2 136.5   953.2 963.9 964.5 968.0 959.4 957.4 

Mea
n 

33.4 24.2 23.5 96 61 7.5 4.5 86 5.0 4.4 W 30.7 31.1 31.1 31.2 30.9 30.9 

  T  = Trace of rainfall less than 0.1 millimetre          
  FULL  = Error data because of heavy rainfall        
     = Reoccurrence minimum temperature        
 Remark : Accumulative rainfall since 1 January to 31 August 2011 =776.7 Millimetres      
 Source : Nakhonpathom Meteorological Station  Tel./Fax. 0-3435-1945      
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ตำรำงท่ี ง.2ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยำประจ ำเดือนธนัวำคม 2554 
 

Date 
Air Temperature(oC) Humidity (%) Rain Evap. Cloud Sun. Wind km./hr. Soil Temperature (oC)              

Max. Min. G.min. Max. Min. (mm.) (mm.) (%) (hrs.) Spd. Dir. 0 cm. 5 cm. 
10 

cm. 
20 

cm. 
50 

cm. 
100cm. 

             
1 32.5 21.1 19.0 95 47 0.0 3.6 3 9.1 1.4 NE 29.2 29.5 29.5 29.7 29.5 29.8              

2 30.6 19.4 16.9 95 53 0.0 4.4 3 9.0 2.2 N 28.8 29.3 29.2 29.6 29.4 29.8              
3 29.4 19.6 16.5 97 55 0.0 3.3 26 7.0 3.6 NE 28.5 29.1 29.0 29.4 29.2 29.8              

4 29.1 19.3 17.0 95 53 0.0 3.9 29 9.1 1.8 N 28.3 28.8 28.7 29.1 29.1 29.8              
5 29.9 21.0 18.4 95 51 0.0 4.6 65 8.8 1.8 NE 28.5 28.9 28.8 29.2 29.1 29.7              
6 30.3 18.8 16.0 95 48 0.0 3.5 16 8.7 2.9 N 28.2 28.6 28.6 29.1 29.0 29.6              
7 31.0 21.3 18.0 95 58 T 4.5 26 9.0 4.0 N 28.6 29.0 29.0 29.2 28.9 29.6              
8 30.3 24.0 23.6 94 63 T 1.5 84 0.9 2.2 NE 28.8 29.2 29.1 29.4 29.1 29.5              
9 30.0 23.0 21.3 94 56 0.0 5.3 58 7.0 3.2 N 29.1 29.4 29.3 29.4 29.0 29.6              

10 27.7 20.8 19.8 93 54 0.0 4.8 3 9.1 9.0 NNE 28.7 29.0 29.0 29.4 29.1 29.5              

11 25.4 17.9 17.1 94 54 0.0 3.9 36 8.5 5.8 N 27.2 27.8 27.9 28.6 28.8 29.5              
12 25.6 14.9 11.0 96 51 0.0 4.4 25 9.0 4.7 N 25.9 26.6 26.8 27.6 28.1 29.4              

13 27.1 15.0 11.9 96 49 0.0 3.7 58 8.5 3.6 NNE 25.4 25.9 26.0 26.9 27.4 29.2              
14 28.0 16.9 14.5 95 52 0.0 3.2 76 4.7 2.9 N 26.3 26.7 26.5 27.1 27.3 28.9              
15 29.8 20.7 18.8 94 56 0.0 4.9 89 5.5 3.6 N 27.8 28.1 27.8 27.9 27.6 28.7              

16 28.7 18.6 13.8 93 60 0.0 5.5 86 4.5 4.0 N 28.4 28.9 28.5 28.5 28.1 28.6              
17 27.3 20.3 15.5 96 58 0.0 4.0 61 3.1 5.4 NNE 28.0 28.3 28.0 28.4 28.2 28.8              
18 28.4 18.8 15.7 96 55 0.0 3.6 26 8.2 6.8 N 27.3 27.8 27.5 28.0 28.0 28.8              
19 27.8 18.9 15.4 94 56 0.0 3.5 29 9.1 4.7 N 27.3 27.7 27.4 27.9 27.9 28.8              
20 28.4 18.4 15.5 95 52 0.0 4.1 16 9.1 4.7 N 27.2 27.7 27.3 27.8 27.8 28.8              
21 28.8 18.1 15.1 96 54 0.0 3.3 33 7.9 5.0 N 27.5 28.1 27.4 27.9 27.9 28.7              
22 29.6 21.9 18.2 90 60 0.0 3.4 85 5.6 3.6 N 28.6 28.8 28.3 28.4 28.0 28.6              
23 29.7 20.9 18.7 96 56 0.0 5.6 76 8.3 4.0 NE 29.3 29.5 28.9 28.8 28.3 28.6              

24 27.0 22.7 19.1 89 62 0.0 3.1 53 1.3 4.0 N 27.4 28.0 28.0 28.5 28.5 29.0              
25 24.7 19.3 17.3 91 54 0.0 3.4 10 8.2 7.6 N 26.6 27.2 27.1 27.7 27.7 28.8              
26 24.9 18.0 14.0 93 56 0.0 4.2 8 8.0 5.0 N 26.0 26.5 26.3 27.1 27.4 28.7              
27 27.2 16.5 13.3 95 56 0.0 3.1 6 8.7 4.7 N 26.1 26.6 26.4 27.0 27.2 28.6              
28 29.3 17.8 14.4 94 57 0.0 3.7 1 9.0 3.2 NNE 27.0 27.3 27.0 27.2 27.2 28.4              
29 30.4 20.0 17.1 96 56 0.0 3.8 4 9.2 4.0 NE 28.2 28.3 27.9 27.9 27.6 28.3              

30 30.2 19.9 15.5 96 55 0.0 4.6 0 8.9 4.0 NNE 28.4 28.7 28.2 28.3 27.9 28.4              
31 30.0 20.5 17.1 96 56 0.0 3.7 18 7.8 2.9 N 28.6 28.7 28.4 28.5 28.2 28.4             

Total 889.1 604.3 515.5 2929 1703 T 122.1 1109 230.8 126.3   861.2 874.0 867.8 879.5 876.5 900.7              
Mean 28.7 19.5 16.6 94 55 T 3.9 36 7.4 4.1 N 27.8 28.2 28.0 28.4 28.3 29.1              

  T  = Trace of rainfall less than 0.1 millimetre                       
  FULL  = Error data because of heavy rainfall                    
     = Reoccurrence minimum temperature                     

Remark:  Accumulative rainfall since 1 January to 31 Dectember 2011 = 1,295.5  Millimetres                   
Sourec: Nakhonpathom Meteorological Station  Tel./Fax. 0-3435-1945                   
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