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เวียงนคร วงไส: มลพิ ษทางอากาศในบ้า นเรื อนที่เกี่ ยวข้องกับ อาการของโรคในระบบ
ทางเดิ น หายใจของประชาชน ที่ อ าศัย ในพื้ น ที่ เมื อ ง และชานเมื อ งหลวงเวีย งจัน ทน์
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (HOUSEHOLD AIR POLLUTION RELATED
TO RESPIRATORY SYMPTOMS AMONG PEOPLE LIVING IN RURAL AND
URBAN AREA IN VIENTIANE CAPITAL, LAO PDR) อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก:
ผศ. ดร. วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์, 87 หน้า
การศึกษาชนิ ดภาคตัดขวางนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งกําเนิ ดมลพิษทางอากาศใน
บ้านเรื อน การปฏิบตั ิตวั ของสมาชิกในครอบครัว และปั จจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะเสี่ ยงต่อ
โรคในระบบทางเดิ น หายใจของประชาชนในเขตชุ ม ชนเมื อ งและชานเมื อ งของเมื อ งหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้บา้ นเรื อนจํานวน 422
ครัวเรื อน ประกอบด้วยผูใ้ หญ่ (ชายและหญิง) จํานวน 770 คน และเด็กอายุต่าํ กว่า 15 ปี จํานวน 243
คน โดยทําการเก็บข้อมูลในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2555 โดยใช้แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้ าง และวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรสองตัวและหลายตัวแปร
ผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบว่าประชากรที่อยูใ่ นเขตชานเมืองทั้งเด็กและผูใ้ หญ่มีภาวะเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจมากกว่าในเขตเมืองหลวง ซึ่ งมาจากสาเหตุของความเจ็บป่ วยและ
ปั จจัยอื่ นๆ ในการศึ กษาเชิ งวิเคราะห์ พบความสัมพันธ์ในเชิ งบวกของบางปั จจัย ได้แก่ ลักษณะ
ของครัวเรื อน การปฏิบตั ิตวั ของสมาชิกทั้งหมดในครัวเรื อน การปฏิบตั ิตวั ของสมาชิกแต่ละคนใน
ครัวเรื อน ลักษณะทางสังคมและสภาวะสุ ขภาพปั จจุบนั ทั้งในเด็กและผูใ้ หญ่ อย่างไรก็ตามผลจาก
การศึ ก ษาข้า งต้นยัง ไม่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ไ ด้ชัดเจนถึ ง เหตุ และปั จจัย ทั้ง หมด ดัง นั้นควรมี ก ารศึ ก ษา
เพิ่ม เติ ม และหน่ วยงานด้า นสาธารณสุ ข หรื อ ผูก้ าํ หนดนโยบายควรพิจารณาถึ ง แนวทางในการ
ป้ องกันและแก้ไข เช่น การให้ส่งเสริ มความรู้ การเข้าถึงและเยี่ยมบ้าน และการดูแลทําความสะอาด
บ้านเรื อน เป็ นต้น
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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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