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บทคัดย่อ

การจุดธูปเพื่อบูชาท�ำให้เกิดควันจากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มี
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย แขวนลอยอยู่ในสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ศาสนสถานเป็น
กลุ่มคนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรับสัมผัสควันธูปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพปอด ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาอัตราชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการทางระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของเจ้าหน้าที่
ศาสนสถานที่สัมผัสควันธูป ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional
study) กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนสถานจ�ำนวน 201 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามและวัดสมรรถภาพปอดด้วยเครือ่ งสไปโรเมตรีย์ (Pulmonary function test by spirometry) วิเคราะห์
สถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกเชิงเดีย่ วและเชิงพหุเพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเสีย่ ง
หลังจากควบคุมตัวแปรกวน ผลการศึกษาพบเจ้าหน้าที่ศาสนสถานมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
ร้อยละ 55.2 อาการผิดปกติที่พบมากที่สุดคือ อาการไอ (ร้อยละ 28.6) ส่วนสมรรถภาพปอดพบมีความผิดปกติ
ร้อยละ 28.4 ส่วนใหญ่ผิดปกติแบบจ�ำกัดการขยาย (Restrictive abnormal) (ร้อยละ 16.4) รองลงมาคือความ
ผิดปกติแบบอุดกัน้ (Obstructive abnormal) (ร้อยละ 9.0) ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความผิดปกติของอาการระบบ
ทางเดินหายใจ ประกอบด้วย ดัชนีมวลกาย (ORadj=1.09, 95% CI=1.01-1.16) ระดับการศึกษา (ORadj=0.07,
95% CI=0.01-0.73) และการรับรูส้ ิ่งแวดล้อม (ORadj=2.39, 95% CI=1.24-4.62) ส่วนปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับความผิดปกติของสมรรถภาพปอด ประกอบด้วย การมีโรคประจ�ำตัว (ORadj=2.41, 95% CI=1.11-5.21) และ
ลักษณะงาน เก็บธูป (ORadj=2.89, 95% CI=1.08-7.76) ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครัง้ นี้ สามารถน�ำผลการศึกษา
มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างนโยบายทางสุขภาพ โดยให้มีการตรวจสมรรถภาพปอดก่อนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่
ศาสนสถานและมีการตรวจในช่วงท�ำงานเป็นระยะ นอกจากนี้ควรส่งเสริมความรู้ในการรักษาอนามัยของปอดให้
กับเจ้าหน้าที่ศาสนสถาน
ติดต่อผู้นิพนธ์ : จักรกฤษณ์ มณีรัตน์
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Respiratory symptoms and lung functions

Abstract

Incomplete combustion caused by incense lighting emits abundance of aerosol substances such as
hydrocarbon compounds smaller than 2.5 microns and Volatile organic compound (VOCs) in the environment.
Temple workers are the high-risk group who directly inhales incense smoke, affecting the lungs. As a result,
the researcher aims to study the prevalence and factors related to respiratory symptoms and lung functions in
the temple workers, who are exposed to incense smoke in the Bangkok metropolitan. This study has adopted
the Cross-sectional design. A total of 201 temple workers were recruited by the stratified sampling. Data
were collected by validated questionnaire and calibrated spirometry. Descriptive statistic, simple and multiple
logistic regression were used to analyse data. The results reveal that 55.2% of temple workers reported
having at least one respiratory symptom and the most reported symptom was cough (28.6%). 28.4% of the
workers were found abnormal lung functions which restrictive lung function was identified the most (16.4%)
followed by an obstructive type (9.0%). Factors associated with abnormal respiratory symptoms were body
mass index (ORadj=1.09, 95% CI=1.01-1.16), environmental risk perception (ORadj=2.39, 95% CI=1.244.62), and the education level (ORadj=0.07, 95% CI=0.01-0.73). For abnormal lung function, its related
factors were having underlying diseases (ORadj=2.41, 95%CI=1.11-5.21) and collecting incense job description (ORadj=2.89, 95% CI=1.08-7.76). We recommend to use these findings as an input of related
health policies such as pre-placement examination of the temple workers and sequential check-up in the
high-risk group of workers who are tested with abnormal lung function. In addition, the Lung Hygiene Therapy should also be delivered to the targeted population.
Correspondence: Jakkrit Maneerat
E-mail: jakkrit.neuronurse@gmail.com
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บทน�ำ

ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ใ ห้ เ สรี ใ นด้ า น
การนับถือศาสนา คนไทยจึงสามารถเลือกนับถือศาสนา
ต่างๆ ได้ตามความสมัครใจ ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธร้อยละ 94.60(1) ศาสนสถานทีเ่ ป็นวัด ในเขต
กรุ ง เทพมหานครมี จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 454 แห่ ง (2) และ
ศาสนสถานที่เป็นศาลเจ้าตามข้อมูลการส�ำรวจข้อมูล
ศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎเสนาบดี โดยส่วนใหญ่
เป็นศาลเจ้าเอกชนจ�ำนวน 133 แห่ง รองลงมา คือ ศาลเจ้าที่
ขึ้นทะเบียนจ�ำนวน 77 แห่ง ศาสนสถานที่เป็นศาลเจ้า
ในเขตกรุงเทพมหานครมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 210 แห่ง(3)
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ในการประกอบพิธกี รรมตามอารามหรือศาลเจ้าส่วนใหญ่
มีการน�ำธูปมาประกอบด้วยเกือบทุกพิธกี รรมตามประเพณี
ต่างๆ ในการสื่อสาร ประกอบพิธีกรรม หรือเคารพบูชา
แก่รูปปั้นเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ควันที่เกิดจาก
การจุดธูปจะเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์แขวนลอย
อยูใ่ นอากาศ โดยการจุดธูปแต่ละครัง้ จะปล่อยสารเบนซีน
(Benzene) ประมาณ 45.90 μg/m3, 1,3 บิวทาไดอีน
(1,3-butadiene) 11.29 μg/m3, PAHs 19.56 μg/
m3 และ Volatile Organic Compounds (VOCs) น้อยกว่า
0.001 mg/m3(4-8) ออกมาสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นคนงาน

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติมที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2564

ในศาลเจ้าหรือศาสนสถานทีม่ หี น้าทีด่ แู ลท�ำความสะอาด
ถือเป็นกลุม่ เสีย่ ง มีโอกาสรับสัมผัสควันธูปและผลกระทบ
ต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรง(7) จากข้อมูลการเดินส�ำรวจ
(Walk through survey) ศาสนสถานในวันเสาร์ที่ 12
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งวัดและศาลเจ้าโดยผู้วิจัย
พบว่า เจ้าหน้าที่มีลักษณะการท�ำงาน 4 งานหลัก ที่มี
โอกาสได้รบั สัมผัสควันธูป คือ 1. การเตรียมเครือ่ งสักการะ
ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน สิง่ ของ ตามสถานที่ นัน้ ๆ
ก�ำหนด 2. การเก็บธูปที่จุดแล้วตามกระถางธูป 3. การ
รับบริจาคเงินหรือปัจจัย และ 4. การก�ำจัดสิ่งของต่างๆ
ที่ใช้เสร็จแล้ว
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการรับสัมผัส
ควันธูปในระยะเวลานาน จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสมรรถภาพปอด ซึง่ กลไกการเกิดพยาธิสภาพทีป่ อด
จากการรับสัมผัสควันธูปเกิดจากควันธูปทีม่ ขี นาดเล็กกว่า
5-10 ไมครอน ในรูปของฝุ่นละออง (Dust particle)
หรือเป็นละอองฝอย (Aerosols) หรือควัน (Smoke) ซึ่ง
เป็นสารที่มีขนาดเล็กมากพอที่จะคงรูปร่างแขวนลอยอยู่
ในอากาศได้ เมื่อหายใจเอาส่วนประกอบของสารใน
ควันธูปเข้าไปในปอด ท�ำให้เกิดการระคายเคืองและ
เกิดการอักเสบทีเ่ ยือ่ บุ (Epithelial cell) และเซลล์กอบเลท
(goblet cell) มีการผลิตเมือก (Mucus) เพิม่ มากขึน้ โดย
ส่วนใหญ่อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอนและ
ก๊าซต่างๆ จะสามารถลอยเข้าออกตามการหายใจ และ
มีบางส่วนตกค้างในถุงลม ท�ำให้เกิดการระคายเคืองหรือ
อักเสบเรือ้ รัง อาจท�ำให้ขนาดหรือจ�ำนวนเซลล์ผลิตเมือก
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจ�ำนวนที่เพิ่มมากของเยื่อเมือกจะส่งผล
อุดตันท่อทางเดินอากาศ มีผลท�ำให้การท�ำงานของซีเลีย
(Cilia) ลดลง และท�ำให้เกิดการติดเชือ้ ในระบบงานเดินหายใจ
ได้งา่ ยขึน้ ท�ำให้เกิดพังผืด (Fibrotic) และเกิดการอักเสบ
ทีเ่ ป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง(4-9) จากรายงานขององค์การอนามัยโลก
เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง (Chronic
respiratory diseases) พบว่าประชากรโลกมากกว่า 3 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 ของประชากรทัว่ โลก นัน้ เสียชีวติ
ด้วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง(10) การศึกษาในกลุม่ เสีย่ งสัมผัส
ควันจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา

อาการทางระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอด

ผู้ที่ประกอบอาชีพต�ำรวจจราจร ประชาชนวัยผู้ใหญ่
ในชุมชน ผู้ประกอบอาชีพขับรถมอไซด์รับจ้าง แต่ยังไม่
พบข้อมูลการศึกษาอัตราชุกของอาการและอาการแสดง
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดใน
ผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสควันธูป โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ทีท่ ำ� งานในศาสนสถานทีม่ จี ำ� นวนมากในเขตกรุงเทพมหานคร
จากข้อมูลทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว พบว่า
กลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่ท�ำงานในศาสนสถาน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่มีโอกาสรับสัมผัสสารจากควันธูปโดยตรง และอาจ
ส่งผลกระทบท�ำให้เกิดอาการทางระบบหายใจ(7) อย่างไร
ก็ตามยังไม่พบการศึกษาปัจจัยทีส่ ำ� คัญต่างๆ เช่น ปัจจัย
ส่วนบุคคล การรับรูป้ จั จัยสิง่ ทีค่ กุ คาม และการรับรู้ สิง่ แวดล้อม
ในการท�ำงานที่มีผลต่อสมรรถภาพปอด และอาการ
ทางระบบทางเดินหายใจของคนงานทีท่ ำ� งานในศาสนสถาน
วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาความชุกและปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับอาการทางระบบทางเดินหายใจ และสมรรถภาพ
ปอดของเจ้าหน้าที่ศาสนสถานที่สัมผัสควันธูป ในเขต
กรุงเทพมหานคร

วัสดุและวิธีการศึกษา

รู ป แบบการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา
เชิ ง วิ เ คราะห์ (Analytic study) แบบภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional research) เพื่อศึกษาความชุกและ
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ อาการทางระบบทางเดินหายใจ
และสมรรถภาพปอดของเจ้าหน้าที่ศาสนสถานที่สัมผัส
ควันธูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรศึกษาเป็นเจ้าหน้าทีศ่ าสนสถานทีส่ มั ผัส
ควันธูป ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง ศาสนสถานที่
เป็นศาลเจ้า จ�ำนวน 210 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ 1,680 คน
และเจ้าหน้าที่ศาสนสถานที่เป็นวัด จ�ำนวน 454 แห่ง
มีเจ้าหน้าที่ 1,362 คน รวมเจ้าหน้าที่ศาสนสถานทั้งสิ้น
3,042 คน
กลุม่ ตัวอย่าง เป็นเจ้าหน้าทีศ่ าสนสถานทีส่ มั ผัส
ควันธูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ค�ำนวณหาขนาดตัวอย่าง
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จากสูตร Daniel W. Wayne, 2014 โดยก�ำหนดระดับ
ความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ้ ยละ 95.0 ดังนัน้ ได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง
น้อยที่สุด 183 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดและ
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง
อีกร้อยละ 10.0(11) ได้กลุม่ ตัวอย่าง 201 คน โดยมีเกณฑ์
การคัดเข้า คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานในศาลเจ้าหรือวัด
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท�ำงานประจ�ำในต�ำแหน่งที่มี
การสัมผัสควันธูป อายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปีปฏิบัติงานตั้งแต่
6 เดือน ขึน้ ไป สมัครใจเข้าร่วมวิจยั สามารถท�ำการตรวจ
สมรรถภาพปอดด้วยวิธสี ไปโรเมตรีย์ (Pulmonary function
test by spirometry) ได้โดยไม่มีอาการเจ็บป่วยที่เป็น
ข้อห้าม (Contraindication) โดยการซักประวัติทุกครั้ง
ในทุกรายก่อนที่จะท�ำการตรวจ(12)
เครื่องมือที่ใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ ่ า นการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ ม อาจารย์ พ ยาบาลผู ้ เ ชี่ ย วชาญในการใช้
เครื่องมือ AST-DLD-78A และนายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม กลุม่ งานอายุรศาสตร์ปอด
สถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข และผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ
0.72(13) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แบบสอบถามจ�ำนวน 1 ชุด และเครือ่ งมือวัดสมรรถภาพ
ปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ (Pulmonary function test by
Spirometry) มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถาม
			 ส่วนที่ 1 ด้านปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย
คุณลักษณะพื้นฐานได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย ระดับ
การศึกษา อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (waist/hip
ratio) สิทธิการรักษา เป็นข้อค�ำถามแบบ check list และ
ค�ำถามปลายเปิดจ�ำนวน 10 ข้อ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ
ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่พฤติกรรมการออกก�ำลัง
กาย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
เป็นข้อค�ำถามแบบ check list และค�ำถามปลายเปิด
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จ�ำนวน 3 ข้อ และ ด้านภาวะสุขภาพ ได้แก่ ประวัติการ
เจ็บป่วยในอดีตเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ (past history
of respiratory symptom) และประวัติการเจ็บป่วยใน
ครอบครัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (family history
of respiratory symptom) เป็นข้อค�ำถามแบบ check list
และค�ำถามปลายเปิด จ�ำนวน 6 ข้อ
			 ส่วนที่ 2 ปั จ จั ย การรั บ สั ม ผั ส สิ่ ง คุ ก คาม
ประกอบด้วยลักษณะงาน อายุการท�ำงาน ระยะเวลาการ
ท�ำงานในแต่ละวัน และการเวียนต�ำแหน่งการท�ำงาน
เป็นข้อค�ำถามแบบ check list และค�ำถามปลายเปิด
จ�ำนวน 7 ข้อ
			 ส่วนที่ 3 ปั จ จั ย การรั บ รู ้ สิ่ ง แวดล้ อ มการ
ท�ำงานเป็นข้อค�ำถามแบบ check list และค�ำถามปลายเปิด
จ�ำนวน 4 ข้อ
			 ส่วนที่ 4 แบบประเมินภาวะสุขภาพระบบ
ทางเดินหายใจ AST-DLD-78A ใช้แบบสอบถามที่
ประยุกต์จาก ATS-DLD-78A (American Thoracic
Society Division of Lung Disease) ฉบับภาษาไทย(14)
ประกอบด้วยอาการไอ อาการมีเสมหะ อาการไอร่วมกับ
มีเสมหะ อาการหายใจมีเสียงดังหวีด อาการแน่นหน้าอก
หายใจล�ำบาก เป็นข้อค�ำถามแบบ check list และค�ำถาม
ปลายเปิด จ�ำนวน 13 ข้อ
2. เครื่องมือวัดสมรรถภาพปอด ด้วยวิธีสไป
โรเมตรีย์ (pulmonary function test by spirometry) แบบ
flow sensing spirometer ทีไ่ ด้รบั การสอบเทียบมาตรฐาน
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการสอบ
เทียบทุกครั้งก่อนใช้งาน
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ อง
กลุม่ ตัวอย่างด้วยการส่งโครงการวิจยั เข้ารับการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับ
หนังสืออนุมัติโครงการเลขที่ MUPH 2018-183 รหัส
โครงการ 187/2561 รับรองวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.
2561

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติมที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2564

สถิติที่ใช้ในการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนของ
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบาย
ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วนของสถิติวิเคราะห์
(Analytical statistic) ใช้สถิติไคสแคว์ (Chi-squares)
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบโลจิสติกเชิงเดีย่ ว (Simple
logistic regression analysis) ในการทดสอบความ
สัมพันธ์ของตัวแปรในเบื้องต้น และวิเคราะห์ความถด
ถอยแบบโลจิสติกเชิงพหุ (Multiple logistic regression
analysis) ในการพิจารณาความเสี่ยงสัมพัทธ์หลังจาก
ควบคุมตัวแปรกวน (ORadj)

ผลการศึกษา

1. ปัจจัยส่วนบุคคล
			 1.1 คุณลักษณะพื้นฐาน
			 กลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า
เจ้าหน้าที่ศาสนสถานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ
55.2) มีอายุช่วง 36-60 ปี (ร้อยละ 50.7) และมี
น�้ำหนักเกินเกณฑ์ (ร้อยละ 67.2) เมื่อแยกตามเพศ
พบสั ด ส่ ว นเอวต่ อ สะโพกเกิ น เกณฑ์ พ บในเพศหญิ ง
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 83.3 และ 17.1 ตามล�ำดับ)
ระดับการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา (ร้อยละ 41.8) และสิทธิการรักษาเป็นสิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 49.3)
			 1.2 พฤติกรรมสุขภาพ
		 ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ พบว่ า
มากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่เคยสูบบุหรี่ (ร้อยละ
63.7) รองลงมาคือเคยสูบ และยังสูบบุหรี่อยู่ (ร้อยละ
20.9 และ 15.4 ตามล�ำดับ) โดยกลุ่มที่เคยสูบแล้วเลิก
สูบบุหรี่ส่วนใหญ่เลิกสูบมากกว่า 11 ปีรองลงมาคือ
6-10 ปี (ร้อยละ 64.3 และ 23.8 ตามล�ำดับ) ในกลุ่ม
ของผูท้ เี่ คยสูบบุหรีแ่ ละปัจจุบนั สูบบุหรีอ่ ยูพ่ บว่า มากกว่า
2 ใน 3 มีระยะเวลาการสูบบุหรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 10
ปี (ร้อยละ 76.7) รองลงมาคือ น้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ
23.3) มัธยฐานของระยะเวลาสูบบุหรี่ 20 ปี ประเภท

อาการทางระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอด

ที่สูบพบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุหรี่แบบก้นกรอง (ร้อยละ
82.2) โดยสูบน้อยกว่า 10 มวนต่อวันมากที่สุด (ร้อยละ
64.4) และค่ามัธยฐานจ�ำนวนมวนที่สูบต่อวัน 10 มวน
ต่อวัน และครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่นั้นไม่อัด
ควัน (ร้อยละ 50.7) รองลงมาคืออัดควัน (ร้อยละ 49.3)
			 การได้รับควันบุหรี่มือสองหรือจากที่ผู้อื่น
สูบพบว่า ส่วนใหญ่แล้ว (ร้อยละ 72.1) เคยได้รับควัน
บุหรี่จากผู้อื่นสูบ โดยได้รับควันจากที่ท�ำงานมากที่สุด
(ร้อยละ 57.3) รองลงมาคือที่บ้าน (ร้อยละ 33.2)
			 การจ� ำ แนกตามพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
ในส่วนของพฤติกรรมการออกก�ำลังกายของกลุม่ ตัวอย่าง
พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างออกก�ำลังกาย (ร้อยละ
59.7) และส่วนใหญ่จะออกก�ำลังกายประเภทการเดิน
มากที่สุด (ร้อยละ 27.9) รองลงมาคือกายบริหารและ
การวิ่ง (ร้อยละ 21.4 และ 10.0 ตามล�ำดับ)
			 ส�ำหรับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลระบบทางเดินหายใจของกลุ่มตัวอย่างพบว่า
เกิน 2 ใน 3 ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระบบ
ทางเดิ น หายใจ (ร้ อ ยละ 73.1) โดยสาเหตุ ที่ ไ ม่ ใ ช้
ส่วนใหญ่อึดอัด ร�ำคาญ รองลงมาคือคิดว่าไม่มีอันตราย
ในงาน (ร้อยละ 54.6 และ 30.7 ตามล�ำดับ)
			 ในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น
ส่วนบุคคลระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 26.9) ส่วนใหญ่
ใช้ชนิดหน้ากากอนามัย รองลงมาคือชนิดผ้าปิดปาก
(ร้อยละ 66.7 และ 33.3 ตามล�ำดับ) ใช้อุปกรณ์ปอ้ งกัน
ส่วนบุคคลบางวัน (ร้อยละ 72.2) และไม่ใช้ตลอดเวลา
(ร้อยละ 25.9) พบว่าเจ้าหน้าทีศ่ าสนสถานจัดหาอุปกรณ์
ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คลมาใช้ เ อง (ร้ อ ยละ 67.0) โดย
หน่วยงานได้มกี ารจัดอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลในระบบ
ทางเดินหายใจให้ใช้น้อย (ร้อยละ 31.2)
		 1.3 ภาวะสุขภาพ
			 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�ำตัว
(ร้อยละ 48.8) ข้อมูลอาการและโรคประจ�ำตัวที่เกี่ยว
กับระบบทางเดินหายใจของกลุ่มตัวอย่างพบ 3 อันดับ
แรกคือ กลุ่มอาการแพ้ฝุ่นละออง กลุ่มอาการแพ้เกสร
ดอกไม้ (ร้อยละ 31.6 และ 13.2 ตามล�ำดับ) ในส่วน
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ของประวัตคิ รอบครัวมีประวัตกิ ารเจ็บป่วยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 9.0) โดยพบมากที่สุดคือ
มะเร็งปอด (ร้อยละ 50.0) รองลงมาคือโรคหอบหืดและ
ภูมิแพ้จ�ำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 13.6)
2. ปัจจัยการรับสัมผัสสิ่งคุกคาม
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ต� ำ แหน่ ง ท� ำ ความ
สะอาดศาสนสถาน (ร้อยละ 34.3) รองลงมาคือต�ำแหน่ง
เตรียมเครื่องสักการะ เก็บธูปและรับบริจาค (ร้อยละ
25.5, 22.8 และ 17.4) สามารถจ� ำ แนกประเภท
การสัมผัสได้โดยส่วนใหญ่ของกลุม่ ตัวอย่างสัมผัสควันธูป
ทางอ้อม (ร้อยละ 51.7) รองลงมาคือมีการสัมผัสควัน
ธูปโดยตรง (ร้อยละ 48.3) ซึ่งระยะเวลาในการท�ำงาน
เกินครึ่งท�ำงานในศาสนาถานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
(ร้อยละ 57.7) รองลงมาคืออายุงาน 11 ถึง 20 ปี
(ร้อยละ 22.4) ในแต่ละวันเกินครึ่งท�ำงานน้อยกว่า 8
ชัว่ โมงต่อวัน (ร้อยละ 92.5) และในแต่ละสัปดาห์มรี ะยะ
เวลาการท�ำงานมากกว่าหรือเท่ากับ 5 วันต่อสัปดาห์
(ร้อยละ 64.7)
ส�ำหรับประวัติการท�ำงานในอดีตที่เคยสัมผัส
ควันก่อนมาท�ำงานในศาสนสถานพบว่าส่วนใหญ่ไม่เคย
มีประวัติการท�ำงานที่สัมผัสควัน (ร้อยละ 91.1) รองลง
มาคือผู้ที่มีประวัติการท�ำงานที่สัมผัสควันโดยส่วนใหญ่
เคยประกอบอาชีพก่อสร้าง (ร้อยละ 27.8) รองลงมาคือ
ช่างแผนกต่าง ๆ และขายอาหารตามสั่งเท่ากัน (ร้อยละ
22.2)
3. ปัจจัยการรับรู้สิ่งแวดล้อมการท�ำงาน
การรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานด้านเคมี
ส่วนใหญ่พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 64.7)
รองลงมามีการรับรู้ในระดับต�่ำ (ร้อยละ 35.3) การรับรู้
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ส่วนของควันธูปท�ำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจ
พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่ามีผลเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 35.3)
รองลงมาคือปานกลาง (ร้อยละ 30.3) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ว่ามีแหล่งมลพิษทางอากาศภายนอก
ที่ส่งผลกระทบมาภายในศาสนสถาน (ร้อยละ 40.3)
ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นฝุน่ (ร้อยละ 46.3 ) รองลงมาคือควัน
บุหรี่ (ร้อยละ 31.6)
4. อาการทางระบบทางเดินหายใจและความผิด
ปกติของสมรรถภาพปอด
ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเจ้าที่ศาสนสถานมี
อาการทางระบบทางเดินหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1
อาการ (ร้อยละ 55.2) โดยพบว่าส่วนใหญ่มีอาการไอ
(ร้อยละ 28.6) รองลงมาคือ มีเสมหะ (ร้อยละ 24.2)
อาการหายใจมีเสียงหวีด (ร้อยละ 22.1) อาการแน่น
หน้าอก หายใจล�ำบาก (ร้อยละ 19.1) และอาการไอร่วม
กับมีเสมหะ (ร้อยละ 6.0)
		 ความผิดปกติของสมรรถภาพปอดพบว่าเจ้า
หน้าที่ศาสนสถานมีความผิดปกติของสมรรถภาพปอด
(ร้อยละ 28.4) ซึ่งส่วนใหญ่มีความผิดปกติแบบจ�ำกัด
การขยาย (Restriction) (ร้อยละ 16.4) รองลงมาเป็น
ความผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction) และแบบผสม
(Mixed obstruction and restriction) (ร้อยละ 9.0 และ
3.0 ตามล�ำดับ)
5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยการรับสัมผัสสิ่งคุกคาม และปัจจัยสิ่ง
แวดล้อมการท�ำงาน กับอาการทางระบบทางเดินหายใจ
และสมรรถภาพปอดในเจ้ าหน้ าที่ ศ าสนสถานในเขต
กรุงเทพมหานคร
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อาการทางระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอด

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการทางระบบทางเดินหายใจในเจ้าหน้าที่ศาสนสถาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกเชิงเดี่ยวและเชิงพหุ (Simple and
multiple logistic-regression analysis) (n=201)
Crude OR 95% CI p-value ORadj. 95% CI p-value
ปัจจัย
ดัชนีมวลกาย(กิโลกรัม/เมตร2)
1.08 1.01-1.14 0.017* 1.09 1.01-1.16 0.016*
ดัชนีมวลกาย
(/ที่เพิ่มขึ้น 1 หน่วย)
ระดับการศึกษา
0.09 0.01-0.79 0.030* 0.07 0.01-0.73 0. 026*
ระดับอนุปริญญาขึ้นไป
0.14 0.01-1.24 0.078
0.16 0.02-1.59 0.121
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับการศึกษา
0.16 0.02-1.39 0.098
0.14 0.01-1.37 0.092
ระดับประถมศึกษา
1.00
1.00
ไม่ได้ศึกษา
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
2.30 1.00-5.28 0.048* 0.70 0.10-4.68 0.719
สูบบุหรี่
1.97 0.96-4.06 0.064
1.01 0.28-3.57 0.985
สูบแต่เลิกแล้ว
1.00
1.00
ไม่เคยสูบ
ระยะเวลาในสูบบุหรี่ (ปี)
(n=73)
1.03 1.00-1.05 0.024* 1.01 0.96-1.06 0.604
ระยะเวลาในการสูบบุหรี่
(/ที่เพิ่มขึ้น 1 ปี)
จ�ำนวนมวนการสูบ (มวนต่อวัน)
1.06 1.02-1.11 0.003* 1.04 0.97-1.06 0.228
จ�ำนวนมวนการสูบ
(/ที่เพิ่มขึ้น 1 มวน)
การอัดควันขณะสูบบุหรี่
0.85 1.03-2.17 0.032* 0.75 0.30-1.86 0.539
อัดควัน
1.00
1.00
ไม่อัดควัน
ระยะเวลาในการท�ำงาน (ปี)
1.02 1.00-1.05 0.040* 1.15 0.90-1.49 0.249
ระยะเวลาในการท�ำงาน
(/ที่เพิ่มขึ้น 1 ปี)
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดในเจ้าหน้าที่ศาสนสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติวิเคราะห์
การถดถอยพหุโลจิสติกเชิงเดี่ยวและเชิงพหุ (Simple and multiple logistic-regression analysis) (n=201)

ปัจจัย

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
อายุ (/ที่เพิ่มขึ้น 1ปี)
ระยะเวลาในการเลิกสูบบุหรี่ (ปี)
ระยะเวลาในการเลิก
สูบบุหรี่ (/ที่เพิ่มขึ้น 1ปี)
การอัดควันขณะสูบบุหรี่
ควันอัดควัน
ไม่อัดควัน
โรคประจ�ำตัว
มี
ไม่มี
ลักษณะงาน (/เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้
ปฏิบัติงาน)
เตรียมเครื่องสักการะ
เก็บธูป
รับบริจาค
ท�ำความสะอาด

วิจารณ์

Crude OR 95% CI

ORadj.

95% CI

p-value

0.51
1.00

0.27-0.98

0.042*

0.73 0.31-1.73
1.00

0.479

1.02

1.00-1.04

0.044*

1.00 0.98-1.03

0.653

1.06

1.00-1.01

0.008*

1.03 0.97-1.08

0.326

1.59
1.00

1.09-2.32

0.017*

1.32 0.35-4.95
1.00

0.917

2.27
1.00

1.21-4.62

0.011*

2.41 1.11-5.21
1.00

0.026*

0.79
2.76
0.85
0.50

0.36-1.70
1.27-5.99
0.35-2.03
0.23-1.07

0.551
0.011*
0.708
0.075

0.86
2.89
0.63
0.55

0.771
0.035*
0.480
0.233

แนวโน้มความสัมพันธ์กับอาการทางระบบทางเดิน
หายใจ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ
อาการทางระบบทางเดินหายใจ พบว่าดัชนีมวลกายมี
ความสัมพันธ์กับอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<0.05) โดยมีผู้ที่มีดัชนี
มวลกายทีเ่ พิม่ ขึน้ 1 กิโลกรัมต่อส่วนสูง2 มีความเสีย่ งต่อ
อาการทางระบบทางเดินหายใจ 1.09 เท่า และระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กับอาการทางระบบทางเดิน
หายใจอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<0.05) โดย
ผู้ที่การศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อ
1210

p-value

0.32-2.32
1.08-7.76
0.18-2.26
0.21-1.47

อาการทางระบบทางเดินหายใจลดลง ร้อยละ 7.0 (ORadj=0.07,
95% CI=0.01-0.73) เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการศึกษา
ในดับต�่ำกว่าอนุปริญญา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย การรั บ สั ม ผั ส
สิ่งคุกคามกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ พบว่า
ตัวแปรลักษณะงาน อายุการท�ำงาน ระยะเวลาการท�ำงาน
ในแต่ละวัน และการเวียนต�ำแหน่งการท�ำงานไม่มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ อาการทางระบบทางเดิ น หายใจ ซึ่ ง อาจ
เกิดจากปัจจุบนั ทางภาครัฐมีการรณรงค์ในการใช้อปุ กรณ์
ป้อ งกั น อั น ตรายส่ วนบุ ค คล (PPE) เช่ น การสวมใส่
หน้ากากอนามัย เป็นต้น รวมถึงการลดปริมาณการใช้ธปู
การใช้ ธู ป เที ย นไฟฟ้ า และการจุ ด ธู ป กลางแจ้ ง หรื อ
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ภายนอกอาคารส่งผลให้เกิดควัน (Concentration) ลดลง
ท�ำให้การรับสัมผัส (Exposure) สิง่ คุกคามต่างๆ ลดน้อยลง(9)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
การท�ำงานกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ พบว่าการ
รั บ รู ้ สิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อาการทางระบบ
ทางเดินหายใจอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
ผู้ที่มีการรับรู้สิ่งแวดล้อมในระดับต�่ำมีความเสี่ยงต่อ
อาการระบบทางเดินหายใจ เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการรับรู้
สิ่งแวดล้อมในระดับสูง 2.39 เท่า (95% CI=1.244.62)
แนวโน้มความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอด
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ
สมรรถภาพปอดผิ ด ปกติ พบว่ า ประวั ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ย
ในอดีตเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (Past history of
respiratory symptom) มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพ
ปอดผิดปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
โดยผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวมีความเสี่ยงต่อสมรรถภาพปอด
ผิดปกติ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีโรคประจ�ำตัว 2.41 เท่า
(95% CI=1.11-5.21)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย การรั บ สั ม ผั ส
สิ่งคุกคามกับสมรรถภาพปอดผิดปกติ พบว่าต�ำแหน่ง
งานในศาสนสถานมีความสัมพันธ์กบั สมรรถภาพปอดผิด
ปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<0.05) โดยผู้
ที่ท�ำงานในต�ำแหน่งเก็บธูปมีความเสี่ยงต่อสมรรถภาพ
ปอดผิดปกติ เมือ่ เทียบกับต�ำแหน่งเตรียมเครือ่ งสักการะ
รับบริจาค และท�ำความสะอาด 2.89 เท่า (95% CI=1.087.76)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
การท�ำงานกับสมรรถภาพปอดผิดปกติ พบว่าตัวแปร
การรั บ รู ้ ส ภาพแวดล้ อ ม และประเภทศาสนสถาน
ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการทางระบบทางเดินหายใจ
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อาการทางระบบทาง
เดินหายใจ
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยมีผู้ที่มีดัชนีมวลกายที่
เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัมต่อส่วนสูง2 มีความเสี่ยงต่ออาการ
ทางระบบทางเดิ น หายใจ 1.09 ซึ่ ง สามารถอธิ บ าย

อาการทางระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอด

จากการทบทวนวรรณกรรมได้ว่า ผู้ที่มีดัชนีมวลกาย
มากกว่า 30 กิโลกรัม/เมตร2 ส่วนหนึ่งเกิดจากน�้ำหนัก
ของทรวงอกที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลถึงความสมดุลของแรง
จากผนังทรวงอก กล้ามเนือ้ รวมถึงปอดทีเ่ ปลีย่ นไปท�ำให้
เกิดภาวะ Restriction ของ Chest wall ท�ำให้สง่ ผลถึงการ
เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่นอาการเหนื่อย
(15)
และผู้ที่การศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไปมีความ
เสี่ยงต่ออาการทางระบบทางเดินหายใจน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับผู้ที่มีการศึกษาในดับต�่ำกว่าอนุปริญญา ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่าเจ้าหน้าที่ในศาสนสถานที่มีการ
ศึกษาในระดับอนุปริญญาขึน้ ไป ส่วนใหญ่อยูใ่ นต�ำแหน่ง
งานที่ไม่ได้รับสัมผัสควันธูปโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่รับ
บริจาคเงิน ในขณะที่ เจ้าหน้าที่ในศาสนสถานที่มีการ
ศึกษาในระดับต�่ำกว่าอนุปริญญา ท�ำงานในต�ำแหน่งที่
สัมผัสควันธูปโดยตรงมากกว่า และด้วยตัวอาคารสถาน
ที่ และสภาพอากาศในแต่ละวัน จ�ำนวนการจุดธูปใน
แต่ละครั้งต่อวันที่มีการฟุ้งกระจายของควัน ท�ำให้เจ้า
หน้าทีศ่ าสนสถานทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ มั ผัสธูปโดยตรงได้
รับควันธูปซึ่งมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
ปัจจัยการรับสัมผัสสิ่งคุกคาม ประกอบด้วย
ตัวแปรต�ำแหน่งงาน อายุงาน ระยะเวลาการท�ำงานใน
แต่ละวัน และการหมุนเวียนต�ำแหน่งการท�ำงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับอาการทางระบบทางเดินหายใจ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมการท�ำงาน พบว่าผู้ที่มีการ
รับรู้สิ่งแวดล้อมในระดับต�่ำมีความเสี่ยงต่ออาการระบบ
ทางเดินหายใจสูงขึ้น เมื่อเมื่อเทียบกับผู้ที่มีการรับรู้สิ่ง
แวดล้อมในระดับสูง 2.39 เท่า (95% CI=1.24-4.62)
ทั้งนี้ อธิบายได้ว่าผลการศึกษาส่วนใหญ่การรับรู้ต่อการ
สัมผัสสิ่งแวดล้อมด้านเคมีจากสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
มีการรับรู้ในระดับสูง (ร้อยละ 64.7) อีกทั้งในการจัด
บริหารจัดการของทางภาครัฐโดยทางส�ำนักงานปกครอง
และทะเบียน สังกัดปลัดกรุงเทพมหานครมีการตรวจ
เยี่ยมศาสนสถานประจ�ำปี และการบริหารจัดการของ
หัวหน้าศาสนสถานเองมีการดูแลทัง้ ด้านการติดตัง้ พัดลม
ดูดอากาศ และการตั้งกระถางธูปนอกตัวอาคาร การใช้
ธู ป ไร้ ค วั น รวมถึ ง การประกาศแจ้ ง เตื อ นพร้ อ มทั้ ง
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การรณรงค์ของทางส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพในการเกี่ยวกับความอันตรายของควันธูป
เมื่อได้รับสัมผัสมีผลต่อสุขภาพ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอดผิดปกติ
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าประวัตกิ ารเจ็บป่วยใน
อดีตเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (Past history of respiratory symptom) โดยผูท้ มี่ โี รคประจ�ำตัวมีความเสีย่ ง
ต่อสมรรถภาพปอดผิดปกติ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีโรค
ประจ�ำตัว 2.41 เท่า (95% CI=1.11-5.21) ทั้งนี้
อธิบายโรคประจ�ำตัวที่เกิดกับเจ้าหน้าที่ศาสนสถาน ซึ่ง
สามารถเกิดตัง้ แต่แรกคลอด เช่น โรคลมชัก โรคหอบหืด
เป็นต้น ในขณะที่มีการพัฒนาความสมบูรณ์ของปอดนั้น
อาจจะมีการขัดขวางเช่นการรับสัมผัสควันบุหรี่ภายใน
บ้าน การเกิดอุบตั เิ หตุ เหล่านีล้ ว้ นท�ำให้เกิดรอยโรคหรือ
สมรรถภาพปอดที่ ผิ ด ปกติ ไ ด้ (16) ดั ง เช่ น ผู ้ ที่ มี ภ าวะ
หลอดลมอุดกัน้ (COPD) และผูท้ เี่ ป็นหอบหืด (Asthma)
จะตรวจพบค่า FEV1/FVC ลดลงหรือ FEV1/FVC
ratio<0.70 หรือในผู้ที่มีพังพืดในปอดที่ไม่ทราบสาเหตุ
ตรวจพบ ค่า FVC ต�่ำกว่าปกติ โดยที่ FEV1/FVC ปกติ
หรือเพิ่มขึ้น เป็นต้น(15)
ปัจจัยการรับสัมผัสสิง่ คุกคาม พบว่าผูท้ ที่ ำ� งาน
ในต�ำแหน่งเก็บธูปมีความเสี่ยงต่อสมรรถภาพปอดผิด
ปกติ เมื่อเทียบกับต�ำแหน่งเตรียมเครื่องสักการะ รับ
บริจาค และท�ำความสะอาด 2.89 เท่า (95% CI=1.087.76) อธิบายได้ว่าเจ้าหน้าที่ต�ำแหน่งเก็บธูปมีการรับ
สัมผัสควันธูปโดยตรงมากกว่าต�ำแหน่งอื่น ซึ่งการรับ
สั ม ผั ส ควั น ธู ป ในปริ ม าณและความเข้ ม ข้ น มากกว่ า
ต�ำแหน่งอื่น จากแนวความคิดเกี่ยวกับการรับสัมผัส
(Exposure) และปริมาณของสาร (Dose) ซึง่ ปริมาณของ
สารนั้นที่อวัยวะเป้าหมายในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และยังพบ
ว่ามีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการเกิดพังผืดใน
ปอด (Pulmonary fibrosis)(9) ซึ่งการเผาไหม้ของควัน
ธูปนัน้ เป็นการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะท�ำให้เกิดอนุภาคฝุน่
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และปลด
ปล่อยสารเบนซีน บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน ซึ่งอยู่
ในกลุม่ ของ Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)(17)
1212

Respiratory symptoms and lung functions

ออกมาสูบ่ ริเวณสภาพแวดล้อมรอบข้างทีม่ กี ารจุดธูปและ
ฟุ ้ ง กระจายไปตามทิ ศ ทางลมอี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลให้ เ ป็ น
อิทธิพลด้านลบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณนั้น(18)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมการท�ำงาน ประกอบด้วย
ตัวแปรการรับรู้สภาพแวดล้อม และประเภทศาสนสถาน
ไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพปอด
ประโยชน์ของการวิจัยครั้งนี้
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ที่สามารถใช้อ้างอิงที่จะวางรูปแบบของการใช้ธูปในการ
สักการะบูชาในอนาคต เพื่อป้องกันหรือช่วยลดผลกระ
ทบของควันธูปที่ส่งผลกระทบทางสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่
ศาสนสถาน เนื่ อ งจากประเทศไทยมี วั ด และศาลเจ้ า
จ�ำนวนมาก
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารตรวจวั ด สิ่ ง
แวดล้อมโดยวิธีใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัว
บุคคล (Personal Air Sampling) ที่ท�ำงานในแต่ละ
ต�ำแหน่งของศาสนสถาน เพือ่ ทราบปริมาณการรับสัมผัส
สิง่ คุกคามทางสุขภาพทีแ่ ท้จริง โดยข้อมูลเหล่านีส้ ามารถ
เทียบค่ามาตรฐานกับ Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) ของสารเคมีทมี่ กี ารปลดปล่อย
ออกมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์สู่สภาพแวดล้อม
ภายในศาสนสถานเพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่
สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาอื่น ๆ

สรุป

ผลการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ศ าสนสถาน
ส่ ว นใหญ่ มี อ าการผิ ด ปกติ ท างระบบทางเดิ น หายใจ
ร้อยละ 55.2 ซึ่งถือว่าส่วนใหญ่ของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
มีอาการผิดปกติ และพบว่ากลุ่มอาการแรกที่มีมากสุด
คือกลุ่มอาการไอ (ร้อยละ 28.6) ซึ่งเป็นไปตามกลไก
อัตโนมัตใิ นการป้องกันสิง่ แปลกปลอมเข้าสูท่ างเดินหายใจ
และปอด(9) และในส่วนของสมรรถภาพปอดที่มีความ
ผิดปกติ (ร้อยละ 28.4) โดยส่วนใหญ่มีความผิดปกติ
แบบจ�ำกัดการขยายตัว (Restriction) (ร้อยละ 16.4)
นั้นแสดงถึงกลุ่มของโรคปอดหลายชนิดที่มีพยาธิสภาพ
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อยูใ่ นเนือ้ ปอด ซึง่ มีการอักเสบเรือ้ รังของถุงลม (Chronic alveolitis) และพังผิดในปอด (Lung fibrosis)(9,15)
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อาการทางระบบทาง
เดินหายใจ ดังนี้ ผู้ที่มีดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม
ต่อส่วนสูง2 มีความเสีย่ งต่ออาการทางระบบทางเดินหายใจ
1.09 เท่า ผูท้ กี่ ารศึกษาในระดับอนุปริญญาขึน้ ไปมีความ
เสี่ยงต่ออาการทางระบบทางเดินหายใจ น้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับผูท้ ไี่ ม่ได้ศกึ ษา 0.07 เท่า (95% CI=0.01-0.73)
และผู้ที่มีการรับรู้สิ่งแวดล้อมในระดับสูงมีความเสี่ยง
ต่ออาการระบบทางเดินหายใจ เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการ
รับรูส้ งิ่ แวดล้อมในระดับต�ำ่ 2.39 เท่า (95% CI=1.244.62) และในส่ ว นของปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
สมรรถภาพปอดมีดังนี้ ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวมีความเสี่ยง
ต่ อ สมรรถภาพปอดผิ ด ปกติ เมื่ อ เที ย บกั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ มี
โรคประจ�ำตัว 2.41 เท่า (95% CI=1.11-5.21) และ
ผูท้ ที่ ำ� งานในต�ำแหน่งเก็บธูปมีความเสีย่ งต่อสมรรถภาพ
ปอดผิดปกติ เมือ่ เทียบกับต�ำแหน่งเตรียมเครือ่ งสักการะ
รับบริจาค และท�ำความสะอาด 2.89 เท่า (95% CI=1.087.76) ซึง่ เป็นไปตามทฤษฏีปจั จัยสามทางการระบาดวิทยา
(Epidemiologic triad) โดยทีค่ วันธูปถือว่าเป็นปัจจัยหนึง่
ทางด้านเคมี (Chemical agent) รวมระยะเวลาการสัมผัส
ส่งผลต่ออาการทางระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพ
ปอดของเจ้าหน้าที่ศาสนสถานตามมา ดังนั้นประธาน
ศาลเจ้าและเจ้าอาวาสวัด ควรให้มีการตรวจสมรรถภาพ
ปอดก่อนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนสถานและมีการตรวจ
ในช่วงท�ำงานเป็นระยะ นอกจากนี้ควรส่งเสริมความรู้
ในการรักษาอนามัยของปอดให้กบั เจ้าหน้าทีศ่ าสนสถาน
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