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แบบสอบถาม 
การรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

เขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามการรับรูความเส่ียงตอสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 4 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูเรื่องท่ีมาและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงจากอันตรายและผลกระทบ
ของภาวะหมอกควัน 

สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดและการถายทอดความรูสูชุมชน 
สวนที่ 5 ความเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
คําช้ีแจง โปรดอานขอความตอไปนี้อยางถ่ีถวน แลวกรอกรายละเอียดลงในชองวางและ                
ทําเครื่องหมาย � ลงใน �ท่ีกําหนดใหซ่ึงตรงกับความเปนจริงหรือความคิดเห็นของทานมาก
ท่ีสุด 
 
1. เพศ 
 � ชาย   � หญิง 
 
2. การอบรมจากเทศบาลนครเชียงใหม 
 � เคย   � ไมเคย 
 
3.อาย ุ
 � 20-30 ป  � 31-40 ป 
 � 41-50 ป  � 51-60 ป 
 � 60 ปขึ้นไป 
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4 การศึกษาสูงสุด 
 � ไมไดเรียน   � ประถมศึกษา   
  � มัธยมศึกษาตอนตน  � มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.   
 �.ปวส./ปวท./อนุปริญญา � ปริญญาตรี 
 � สูงกวาปริญญาตรี  � อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................ 
 
5 อาชีพ 

� เกษตรกรรม  � นักเรียน/นักศึกษา  � แมบาน/พอบาน 
 � รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุ) ................................... 
 � คาขาย/ธุรกิจสวนตัว (โปรดระบุ) ........................................ 

� รับจางท่ัวไป (โปรดระบุ) .................................................... 
� วางงาน  � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

 
6 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูภายในชุมชน 
 � 1 ป  � 2 ป  � 3ป  � มากกวา 3ปขึ้นไป 
 
7 ยานพาหนะในครอบครัว 
 � รถจักยานยนต.............คัน  � รถเกง...................คัน  

� รถกระบะ....................คัน  � ไมมี    
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... .คัน 

 
8 มีโรคประจําตัวหรือไม 
 � มี (โปรดระบุ).........................................................  � ไมมี 
 
9วิธีกําจัดของเสีย/ขยะภายในครัวเรือน (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � เผาท้ิงตามถังขยะ   � ฝงกลบ 
 � ตามท่ีเทศบาลจัดให   � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
10. วิธีการรับรูขาวสารเรื่องภาวะหมอกควัน (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 � หนังสือพิมพ  � โทรทัศน  � วิทยุ   
 � อินเทอรเน็ต  � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................... 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูเรื่องภาวะหมอกควันและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน  
 

ขอ ขอความ 
การรับรู 

ทราบ ไมทราบ 
11 การเกิดภาวะหมอกควันเกิดจากการดําเนินชีวิตในแตละวันของ

มนุษย การใชเช้ือเพลิงท้ังในบานเรือนและยานพาหนะ 
  

12 สวนประกอบของหมอกควันกอใหเกิดฝนกรด   
13 การเกิดภาวะหมอกควันไมไดเกิดจากการเผาปาเพียงอยางเดียว แต

เกิดจากการเผาเพ่ือกําจัดของเสีย ขยะ เศษใบไมอีกดวย 
  

14 ภาวะหมอกควันมีความรุนแรงมากกวาปกติเม่ือมีสภาพอากาศแหง 
และเริ่มตั้งแตเดือนกมุภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 

  

15 หมอกควันหรือ Smog เกิดขึ้นในวันท่ีแดดจาและลมสงบ เนื่องจาก
มีแสงแดดเปนตัวเรงปฏิกิริยาเกิดไดงาย 

  

16 รถดีเซล คือ แหลงกําเนิดท่ีสําคัญ จากยานพาหนะชนิดอ่ืน   
17 สภาพภูมิประเทศเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดภาวะหมอกควัน   
18 การกอไฟผิงในหนาหนาวกอใหเกิดหมอกควัน   
19 กางวางระบบผังเมืองไมดี เปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาในเรื่อง

ของการจราจร เปนอีกสาเหตุท่ีเกิดภาวะหมอกควัน 
  

20 อาชีพท่ีเกี่ยวกับการปง ยางสรางมลภาวะหมอกควันดวย   
21 การกอสรางทุกประเภททําใหเกิดฝุนควัน   
22 การใชไฟฟาเพ่ืออุตสาหกรรม และการทองเท่ียว เปนสาเหตุหนึ่งท่ี

กอใหเกิดหมอกควัน 
  

23 มีการเผาแผวถางทําทางเดินเพ่ือการหาของปา เชน เห็ด ผักหวาน    
24 สามารถแยกความแตกตางระหวางหมอกกับหมอกควันได   
25 เจาหนาท่ีของรัฐไมรักษากฎระเบียบอยางเครงครัด   
26 การเพิ่มของประชากรสรางปญหามลภาวะทางอากาศ   
27 หมอกควันมักจะมีความรุนแรงมากขึ้นเม่ือระยะหางจากแหลงท่ีมา

ของมลพิษ 
  

28 การใชตัวทําละลายและการระเหยของน้ํามันมีสารท่ีเปนอันตราย
และเปนอีกตัวการหนึ่งท่ีกอใหเกิดหมอกควัน 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงจากอันตรายและผลกระทบของ
ภาวะหมอกควัน 
 

ขอ ขอความ การรับรู 
ทราบ ไมทราบ 

29 ผูท่ีมีโรคหอบหืดเปนโรคประจําตัว มีโอกาสท่ีโรคจะกําเริบได
มากในภาวะหมอกควัน 

  

30 มะเร็งปอด สวนหนึ่งมาจากภาวะหมอกควันท่ีไดรับการสะสมใน
ปอดมาเปนเวลานาน 

  

31 ไมใชหนากากปองกันระบบการหายใจ ในการประกอบกิจกรรม
อาหาร เชน ปง ยางทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได 

  

32 การสูดดมหมอกควันเปนระยะเวลานาน สงผลตอทางเดินหายใจ 
และอาจกอใหเกิดเปนมะเร็งปอด 

  

33 อยูอาศัยและทําธุรกิจในชุมชนเมืองเปนอันตรายตอสุขภาพ   
34 เด็กและทารกแรกเกิดมีความไวตอผลกระทบของมลพิษทาง

อากาศมากกวาผูใหญ 
  

35 มีการใชยาฆาแมลง สารระเหย   
36 ภาวะหมอกควันสามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของพืช   
37 ทํากิจกรรมกลางแจง ในวันท่ีเกิดภาวะหมอกควันมาก เปน

อันตรายตอสุขภาพ 
  

38 ทํางานในโรงงานอุสาหกรรม เชน โรงโมหิน ขัดเจียรนัยหินตางๆ
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

  

39 หมอกควันทําใหเกิดฝนกรดซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอ
ส่ิงแวดลอมและโครงสรางของบาน 

  

40 หมอกควันทําใหการเจริญเติบโตของพืชชาลง สงผลเสียหายใน
ดานการเกษตร 
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สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดและการถายทอดความรูสูชุมชน 
 
41. ทานทราบหรือไมวาลดการใชพลาสติกและแยกขยะสามารถลดปญหาภาวะหมอกควันได 
 � ทราบ (ถาทราบเคยแนะนําคนในชุมชนหรือไม) 
  � แนะนํา    �ไมแนะนํา 
 � ไมทราบ 
 
42. ทานทราบหรือไมวาการตรวจสอบเครื่องยนตของยานพาหนะสามารถลดปญหาภาวะหมอก
ควันได 
 � ทราบ (ถาทราบเคยแนะนําคนในชุมชนหรือไม) 
  � แนะนํา    �ไมแนะนํา 
 � ไมทราบ 
 
43. ทานทราบหรือไมวาภาวะหมอกควันเปนภาวะท่ีรางกายมนุษยไมปรากฏอาการทันที แตจะมีผล
ตอสุขภาพในระยะยาว 
 � ทราบ (ถาทราบเคยแนะนําคนในชุมชนหรือไม) 
  � แนะนํา    �ไมแนะนํา 
 � ไมทราบ 
 
44. ทานทราบหรือไมวาการใชหนากากปองกันฝุนไมมีคุณภาพ ก็ไมสามารถท่ีจะปองกันอันตราย
ของหมอกควันได 
 � ทราบ (ถาทราบเคยแนะนําคนในชุมชนหรือไม) 
  � แนะนํา    �ไมแนะนํา 
 � ไมทราบ 
 
45.ทานทราบหรือไมวาการเผากําจัดเศษขยะหรือของเสียในครัวเรือน มีความผิดทางกฎหมาย 
 � ทราบ (ถาทราบเคยแนะนําคนในชุมชนหรือไม) 
  � แนะนํา    �ไมแนะนํา 
 � ไมทราบ 
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46. ทานทราบหรือไมวาไมควรท่ีจะออกกําลังกายกลางแจงในชวงท่ีเกิดภาวะหมอกควัน เพราะมี
โอกาสไดรับสารพิษจากหมอกควันมากกวาคนท่ีอยูในท่ีปดมิดชิด 
 � ทราบ (ถาทราบเคยแนะนําคนในชุมชนหรือไม) 
  � แนะนํา    �ไมแนะนํา 
 � ไมทราบ 
 
47. ทานทราบหรือไมวาใชน้ําเกลือกล้ัวคอสามารถปองกันอาการเจ็บคอท่ีเกิดจากหมอกควันใน
อากาศมาก 
 � ทราบ (ถาทราบเคยแนะนําคนในชุมชนหรือไม) 
  � แนะนํา    �ไมแนะนํา 
 � ไมทราบ 
  
48. ทานทราบหรือไมวาการกําจัดกําจัดขยะท่ีใชวิธีฝงกลบ เปนอีกวิธีท่ีชวยลดภาวะหมอกควัน 
 � ทราบ (ถาทราบเคยแนะนําคนในชุมชนหรือไม) 
  � แนะนํา    �ไมแนะนํา 
 � ไมทราบ 
 
49. ในภาวะหมอกควันทานเคยมีการรวมกลุมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.)
ทานอ่ืนๆในชุมชนทานเอง เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติตัวในภาวะนี้หรือไม 
 � เคย (อยางไร)……………………………………………… 
 � ไมเคย 
 
50. ทานมีการแนะนําสมาชิกในชุมชนในการกาซแทนการใชน้ํามันหรือไม 
 � เคย (อยางไร)……………………………………………… 
 � ไมเคย 
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สวนที่ 5 ความเห็นเกี่ยวกับปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ 
51. ในชวงหมอกควันมีผลกระทบตอทานและครอบครัวอยางไรบาง 
 .......... ลาหยุดงานบอยๆ 
 .......... ลูกๆหยุดเรียน 
 .......... ปวยเปนโรคท่ีเกี่ยวกับทางเดินหายใจแตสามารถรักษาหายขาดได 
 .......... มีโรคประจําตัวเพ่ิมขึ้น สาเหตุมาจากภาวะหมอกควัน 
 (อ่ืนๆ)............................................................................................................... 
 

52. การแกปญหาภาวะหมอกควัน ควรทําอยางไร 
 .......... งดการเผาขยะ ใชวิธีฝงกลบแทน 
 .......... ควรมีการจัดการจราจรใหดีขึ้น 
 .......... ทางราชการควรแกปญหาดานการวางผังเมืองใหดีขึ้น 
 .......... ทางราชการควรมีการฉีดพนน้ํา ในกรณีท่ีเกิดภาวะหมอกควัน 
 .......... มีการรณรงค ปลูกจิตสํานึกของประชาชน 
 (อ่ืนๆ)............................................................................................................... 
 

53. สมาชิกชุมชนควรมีสวนรวมอยางไร 
 .......... ชวยกันสอดสองดูแล ผูท่ีกระทําผิด 

.......... มีการประชุมสมาชิกในชุมชน เพื่อใหความรูเรื่องภาวะหมอกควัน 
 .......... มีการเยี่ยมตรวจดูสุขภาพของสมาชิกชุมชน 
 .......... รณรงคในเรือ่งการเกิดภาวะหมอกควันอยางตอเนื่อง  
 (อ่ืนๆ)............................................................................................................... 
 

54. ทางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรมีสวนรวมอยางไร 
 .......... มีมาตรการบทลงโทษท่ีเขมงวด และเด็ดขาด 
 .......... มีการรณรงค และจัดใหมีการใหความรูอยางตอเนื่อง 
 .......... มีการออกเย่ียมดูแลสุขภาพของประชาชน  
 (อ่ืน)ๆ................................................................................................................ 
 
55. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

........................................................................................................................... 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล   นางสาวนันทวัน   แกวไชยหาญ 
 
วัน เดือน ป เกิด  20 ธันวาคม 2525 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ.2540 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน                                               
                                         โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม 
  

พ.ศ.2543 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอรต 
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  

 
พ.ศ.2547 สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

    
    
                                             
 
 

 
 


