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เวียงนคร วงไส: มลพิษทางอากาศในบ้านเรือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาการของโรคในระบบ

ทางเดินหายใจของประชาชน ท่ีอาศัยในพื้นท่ี เมือง และชานเมืองหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (HOUSEHOLD AIR POLLUTION RELATED 

TO RESPIRATORY SYMPTOMS AMONG PEOPLE LIVING IN RURAL AND 

URBAN AREA IN VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR) อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั: 

ผศ. ดร. วฒัน์สิทธ์ิ ศิริวงศ,์ 87 หนา้ 

การศึกษาชนิดภาคตดัขวางน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งกาํเนิดมลพิษทางอากาศใน

บา้นเรือน การปฏิบติัตวัของสมาชิกในครอบครัว และปัจจยัต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะเส่ียงต่อ

โรคในระบบทางเดินหายใจของประชาชนในเขตชุมชนเมืองและชานเมืองของเมืองหลวง

เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้บา้นเรือนจาํนวน 422 

ครัวเรือน ประกอบดว้ยผูใ้หญ่ (ชายและหญิง) จาํนวน 770 คน และเด็กอายุต ํ่ากวา่ 15 ปี จาํนวน 243 

คน  โดยทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง มีนาคม 2555 โดยใชแ้บบสอบถามแบบมี

โครงสร้าง และวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรสองตวัและหลายตวัแปร 

ผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบวา่ประชากรท่ีอยูใ่นเขตชานเมืองทั้งเด็กและผูใ้หญ่มีภาวะเส่ียงต่อการ

เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจมากกว่าในเขตเมืองหลวง ซ่ึงมาจากสาเหตุของความเจ็บป่วยและ

ปัจจยัอ่ืนๆ  ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์ พบความสัมพนัธ์ในเชิงบวกของบางปัจจยั ไดแ้ก่ ลกัษณะ

ของครัวเรือน การปฏิบติัตวัของสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน การปฏิบติัตวัของสมาชิกแต่ละคนใน

ครัวเรือน ลกัษณะทางสังคมและสภาวะสุขภาพปัจจุบนัทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ อย่างไรก็ตามผลจาก

การศึกษาข้างตน้ยงัไม่สามารถบ่งช้ีได้ชัดเจนถึงเหตุและปัจจัยทั้งหมด ดังนั้นควรมีการศึกษา

เพิ่มเติมและหน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือผูก้าํหนดนโยบายควรพิจารณาถึงแนวทางในการ

ป้องกนัและแกไ้ข เช่น การใหส่้งเสริมความรู้ การเขา้ถึงและเยี่ยมบา้น และการดูแลทาํความสะอาด

บา้นเรือน เป็นตน้ 
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 VIENGNAKHONE VONGXAY: HOUSEHOLD AIR POLLUTION 

 RELATED TO RESPIRATORY SYMPTOMS AMONG PEOPLE LIVING

 IN RURAL AND URBAN AREA IN VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR. 
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 The objective of this cross-sectional study was to investigate whether 

household air pollution source from house characteristic, practice and other 

considerably possible factors are associated with risk of respiratory symptoms among 

people living in rural and urban area of Vientiane Capital, Lao PDR. Of 422 

households as total were studied, including 770 adult respondents (male and female) 

and 243 children less than 15 years. Data were collected from mid-February to March 

2012, using structured questionnaire. Bivariate analysis and multivariate analysis 

were performed in this study. 

 In descriptive findings, the study found that people in rural area, both adult 

and children, are more vulnerable than people in urban according to the percentage of 

illnesses and many other conditions. In analytical findings, positive associations were 

found in some factors of household characteristic, household practice, personal 

practice, socio-demographic conditions and health background with each respiratory 

symptom in both adult and child. 

 However these findings do not prove the causality, further investigations are 

still necessary. Regarding the results, it should be recommended for the health sector, 

or policy maker to consider and find out further protection in people or by using some 

kind of solving intervention, such as giving knowledge, campaign on house visiting of 

health personnel, household-environmental cleaning, etc. 
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	- The participant will be male and female with aged less than 60
	- Number of households needed is 422 with participants is 844.
	4.1 Inclusion criteria



