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พนักงานในสองโรงงานเย็บผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี (WORKING
ENVIRONMENT AND RESPIRATORY PROBLEMS AMONG
EMPLOYEES IN 2 GARMENT FACTORIES IN UBON
RATCHATHANI PROVINCE) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : Robert S.
Chapman, M.D., M.P.H., 74 หน้า

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ระบุ ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มการท างานที่ มี
ความสัมพันธ์กับความหลากหลายของอาการทางระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงงานเย็บ
ผ้าสองแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากร และ
พฤติกรรมได้ถูกนามาทดสอบด้วย การศึกษาครอบคลุมพนักงานจานวน 380 ราย ( ไม่รวม
เจ้าหน้าที่บริหาร) อาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ มี เสมหะ หายใจลาบาก หายใจตื้น
แน่นหน้าอก หายใจเสียงวี๊ด และจมูกอักเสบ ความหลากหลายของอาการในโรงงานหนึ่ง
(โรงงาน B) มีมากกว่าอีกโรงงานหนึ่ง (โรงงาน A) โรงงาน A มีการระบายอากาศ ในขณะที่
โรงงาน B ไม่ มี นอกจากนี้ การปรากฏของฝุ่ นที่มองเห็นได้ ยั งมีมากกว่า และสัดส่วนของ
พนักงานเย็บผ้าฝ้าย (ซึ่งตรงข้ามกับผ้าชนิดอื่น เช่น ผ้าใยสังเคราะห์ )ในโรงงาน B มีมากกว่า
โรงงาน A คนงานในโรงงาน B มีอายุการทางานยาวนานกว่าโรงงาน A จากการทดสอบ
ปัจจัย ด้านลักษณะทางประชากร พบว่า เพศหญิงมีความสัมพั นธ์กับ มีความหลากหลายของ
อาการที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การสูบบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของอาการ
ทางระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้น
ผลจากการศึ ก ษาให้ข้อ เสนอแนะที่ ชัดเจนว่าปั จจัย ด้ านสิ่ง แวดล้ อมการ
ทางานมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของอาการทางระบบทางเดินหายใจของคนงานใน
โรงงานเย็บผ้า แต่เนื่องจากการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรไม่ได้นามาใช้ ปัจจัยเฉพาะด้านจึงไม่
สามารถนามาเปรียบเทียบได้โดยวิธีการทางสถิติ การวิจัยต่อไปในหัวข้อนี้จึงเป็นสิ่งจาเป็น
เพื่อให้ทราบถึงนโยบายซึ่งจะทาให้คนงานในโรงงานเย็บผ้าของประเทศไทยมีความมั่นใจใน
ความปลอดภัยในการทางาน
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
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This study aimed to identify workplace environmental factors associated
with prevalence of respiratory symptoms among employees in 2 garment factories in
northeastern Thailand. Sociodemographic and behavioral factors were also examined.
The study included 380 workers (excluding administrators). Respiratory symptoms
included cough, phlegm, difficulty breathing, shortness of breath, chest tightness,
wheeze, and rhinitis. Symptom prevalence was consistently higher at one factory
(factory B) than the other (factory A). Factory A had air ventilation, whereas factory
B did not.

Also, presence of visible dust was more pronounced, and a higher

proportion of workers sewed cotton fabric (as opposed to other types such as
polyester), at factory B than factory A. Workers at factory B had also worked longer
than those at factory A.

Among sociodemographic factors, female gender was

consistently associated with elevated prevalence.

Surprisingly, smoking was not

associated with increased respiratory symptom prevalence, possibly due to
confounding in the data.
Study results suggest strongly that workplace environmental factors are
associated with symptom prevalence in garment factory workers. However, because
multivariable analysis was not conducted, the specific contributions of individual
factors could not be compared with confidence. Further research on this topic is
needed to inform policies that will ensure the safety of garment workers in Thailand.
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