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Respiratory Illness in Age-group in Praeksa landfill site
fire crisis Samutprakan Province, Thailand

Abstract

Chonnipa Witoonsut, M.D.*
Adul Bandhukul, M.D.*
Wunna Chongchitpaisan, B.N.S., M.Sc., Ph.D.*
Kate Chaivatcharapon, M.D., M.Sc.**

In March 2014, a big fire occurred at landfill site, Praeksa, Samutprakan Province,
Thailand. This fire generated several pollutants causing a lot of health problems, especially
respiratory illness and may affect vulnerable groups such as children and the elderly. This
study aimed to investigate the prevalence of respiratory health effects, and the association
of respiratory health effects based on the age group in Praeksa landfill site fire crisis. The
data were collected in two parts, before and after landfill site fire. This Data were analyzed
using percentage, mean, Paired T-test, and Negative binomial regression. The study included
279 residents who lived in 200 meters from the center of fire and exposed to air pollution,
consist of children (age 8.99±4.28) adult (age 42.57± 10.71) and elderly (age 67.17±6.04).
The most respiratory health effects were upper respiratory tract infection. The prevalence
of upper respiratory tract infection at before and after landfill site fire was 37.9 and 39.7,
respectively. There was no statistically significant difference between before and after
landfill site fire. Multivariate analysis revealed the strongest association of upper respiratory
tract infection was founded in children group especially after landfill site fire crisis.
(Before landfill site fire: ORadj4.13, 95% CI; 2.30-7.39, after landfill site fire: ORadj6.87,
95% CI; 3.79-12.45). In conclusion, the children group was significantly associated with
increased risk of upper respiratory tract infection particularly after exposure to landfill site
fire crisis. Therefore, a vulnerable group including children should be considered for medical
health surveillance program after a landfill site fire crisis.
Keywords: landfill site fire, respiratory outcome, upper respiratory tract infection
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โรคระบบทางเดินหายใจ ตามกลุ่มช่วงอายุ
ในเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

บทคัดย่อ
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ไฟไหม้บ่อขยะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ
ของประชาชนทีอ่ ยูบ่ ริเวณรอบพืน้ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประชากรกลุม่ เสีย่ งเช่น เด็กและผูส้ งู อายุ การศึกษานี้
จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความชุ ก ของโรคระบบทางเดิ น หายใจและความสั ม พั น ธ์ ข องกลุ ่ ม ช่ ว งอายุ
กับการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการ
โดยรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลโรคระบบทางเดินหายใจ ของประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมแผนเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพกรณีไฟไหม้บ่อขยะ จ�ำนวนทั้งสิ้น 279 คน ท�ำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
Pair-T test และ Negative binomial regression พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.2
อายุเฉลี่ย 41.91± 17.32 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยท�ำงาน ร้อยละ 73.8 (อายุเฉลี่ย 42.57±10.71 ปี)
ผู้สูงอายุ (อายุเฉลี่ย 67.17± 6.04 ปี) และกลุ่มวัยเด็ก (อายุเฉลี่ย 8.99±4.28 ปี) ร้อยละ 12.5 และ 11.1
ตามล�ำดับ ความชุกของโรคระบบทางเดินหายใจก่อนและหลังการสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ส่วนใหญ่
เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ร้อยละ 37.9 และ 39.7 ตามล�ำดับ (p>0.05) โดยในช่วงก่อน
สัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ พบว่ากลุ่มวัยเด็กมีโอกาสเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน
4.13 เท่า (ORadj4.13, 95% CI; 2.30-7.39) และเพิ่มขึ้นเป็น 6.87 เท่า (ORadj6.87, 95% CI; 3.7912.45) ในช่วงหลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ เมื่อเทียบกับกลุ่มวัยท�ำงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ดังนั้น การเฝ้าระวังการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจหลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะในประชากรกลุ่มเสี่ยง
จึงมีความส�ำคัญ
ค�ำส�ำคัญ: ไฟไหม้บ่อขยะ, โรคระบบทางเดินหายใจ, การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน
*กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
**กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ

บทน�ำ

ขยะเป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สิง่ แวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึง่ มีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
ร่วมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม(1)
โดยในประเทศไทย พบปริ ม าณขยะมี แ นวโน้ ม

เพิ่มมากขึ้น โดยร้อยละ 26 ของปริมาณขยะ มีการ
จัดการอย่างไม่ถูกต้องโดยเป็นการก�ำจัดขยะแบบ
เทกอง(2) ท�ำให้มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ
ได้ง่าย จากการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรืออาจ
เกิดจากการเผาของมนุษย์โดยตรง ซึง่ จากการรวบรวม
ข้ อ มู ล สถานการณ์ ไ ฟไหม้ บ ่ อ ขยะในประเทศไทย
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ปี พ.ศ. 2556-2558 พบว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้
บ่อขยะทั้งสิ้น 34 เหตุการณ์ กระจายอยู่ในพื้นที่
ทุกภาคของประเทศไทย (3) โดยเหตุการณ์ไฟไหม้
บ่อขยะที่ส�ำคัญ ได้แก่ เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ
ในพื้ น ที่ ต� ำ บลแพรกษา อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ซึ่งเป็นบ่อขยะเอกชนขนาดเนื้อที่
150 ไร่ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทรับท�ำการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
หรือมูลฝอยและกิจการสะสมวัสดุเหลือใช้ โดยจาก
การตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บ่อขยะดังกล่าวไม่มี
การควบคุมการฝังกลบขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม
หลักสุขาภิบาล และมีการน�ำขยะบางส่วนจากโรงงาน
เข้ า มาคั ด แยก ทิ้ ง หรื อ ฝั ง กลบในพื้ น ที่ (4) ดั ง นั้ น
เหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ
ที่มากกว่าขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไป
เหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ บ ่ อ ขยะท� ำ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ
ทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซต่างๆ ฝุ่นละออง สารมลพิษ
ที่ ต กค้ า งยาวนาน และโลหะหนั ก ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ
อุณหภูมิและชนิดของขยะที่เกิดการเผาไหม้(5) โดย
ในเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา กรมควบคุม
มลพิษได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเครื่องมือ
แบบพกพา พบว่า ในระยะที่ตรวจวัด 500 เมตร
ห่างจากจุดเกิดเหตุ มีค่าความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide, SO2) ในบรรยากาศ
สู ง เกิ น ค่ า ขี ด จ� ำ กั ด การรั บ สั ม ผั ส สารเคมี ท างการ
หายใจแบบเฉี ย บพลั น ในระดั บ 2 นอกจากนี้ ยั ง
ตรวจพบปริ ม าณโอโซนและปริ ม าณฝุ ่ น ละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานเฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง ในบรรยากาศใน
บางวั น (6) ซึ่ ง มลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนได้ ทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว จากการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาพบว่ า มลพิ ษ
ทางอากาศที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง จะส่ ง ผลต่ อ ระบบ
ทางเดินหายใจ ท�ำให้เกิดการระคายเคือง เกิดภาวะ
หลอดลมตีบและหายใจเหนื่อย เพิ่มความเสี่ยงต่อ
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การติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น หายใจ ตลอดจนท� ำ ให้
สมรรถภาพปอดลดลงได้(7) โดยกลุ่มวัยเด็กและกลุ่ม
ผู้สูงอายุ จะมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อ
สุขภาพมากขึ้น(8)
เหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ บ ่ อ ขยะแพรกษา มี ก าร
จั ด แนวทางการเฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพและการตรวจ
คัดกรองประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์
ไฟไหม้บ่อขยะ โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
และส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร แบ่ ง ตามกลุ ่ ม
การรับสัมผัส โดยใช้ข้อมูลระยะห่างจากบ่อขยะ
เป็ น ตั ว ก� ำ หนด อย่ า งไรก็ ต ามการรวบรวมข้ อ มู ล
การเจ็บป่วยทั้งก่อนและหลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้
โดยเฉพาะข้อมูลโรคระบบทางเดินหายใจยังมีอยู่
อย่างจ�ำกัด การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความชุกของโรคระบบทางเดินหายใจและ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มช่วงอายุกับการเกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์ไฟไหม้
บ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็น
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการเฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพและตรวจ
คัดกรองประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์
ไฟไหม้บ่อขยะที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความชุกของโรคระบบทางเดิน
หายใจ ในช่วงก่อนและหลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้
บ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ ่ ม
ช่ ว งอายุ กั บ การเกิ ด โรคระบบทางเดิ น หายใจ
ช่วงก่อนสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา
จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ ่ ม
ช่ ว งอายุ กั บ การเกิ ด โรคระบบทางเดิ น หายใจช่ ว ง
หลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จังหวัด
สมุทรปราการ
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วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional Study) ซึ่งผ่านการพิจารณาด้าน
จริยธรรมจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมวิจัย
โรงพยาบาลสมุทรปราการ กลุ่มประชากรตัวอย่าง
คือ ประชาชนทุกคนที่พักอาศัยภายในบริเวณ 200
เมตร รอบพื้นที่ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา ที่เข้าร่วม
แผนเฝ้าระวังผู้สัมผัสที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
กรณีไฟไหม้บอ่ ขยะของจังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 279 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ที่คาดว่า
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด โดยเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจจากเวชระเบียนที่บันทึกตาม ICD-10
ของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลแพรกษา
และโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยเลือกการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน (J00-J06) การ
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน (J20-J22)
โรคปอดบวมที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส แบคที เรี ย และ
ไม่ระบุเชือ้ ต้นเหตุ ยกเว้นไข้หวัดใหญ่ (J12, J15, J18)
การก�ำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (J44.1) และ
การก�ำเริบของโรคหอบหืด (J45.9, J46) เก็บข้อมูล
ช่วงระยะเวลา 2 ปี โดยแบ่งช่วงเวลาก่อนสัมผัส
เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557 และ
หลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ตั้งแต่วันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
และท�ำการแบ่งกลุ่มช่วงอายุเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) กลุ่มวัยท�ำงาน (อายุ 15-59 ปี)
และกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ท�ำการวิเคราะห์
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ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย Paired T-test
และทดสอบหาความสัมพันธ์ของกลุ่มช่วงอายุกับ
การเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน
ที่มีผลลัพธ์เป็นจ�ำนวนนับ โดยใช้สถิติ Negative
binomial regression เนื่องจากค่าเฉลี่ยไม่เท่ากับ
ความแปรปรวน

พิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาและได้ รั บ
อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัย
ในมนุษย์ของโรงพยาบาล เลขที่ Sq00462 ลงวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทุกคนที่พักอาศัย
ภายในบริเวณ 200 เมตร รอบพื้นที่ไฟไหม้บ่อขยะ
แพรกษา และเข้าร่วมแผนเฝ้าระวังผลกระทบกรณี
ไฟไหม้บ่อขยะของจังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน
ทั้ ง สิ้ น 279 คน ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40 ของผู ้ ที่
คาดว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด โดย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.2 อายุเฉลีย่
41.91±17.32 ปี โดยพบกลุ่มวัยท�ำงาน (อายุเฉลี่ย
42.57±10.71 ปี) มากที่สุดร้อยละ 75.7 กลุ่มวัยเด็ก
(อายุ เ ฉลี่ ย 8.99±4.28 ปี ) และกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ
(อายุเฉลี่ย 67.17±6.04 ปี) ร้อยละ 11.4 และ 12.9
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลการสูบบุหรี่ และ
ร้อยละ 67 ไม่มีโรคประจ�ำตัว (ตารางที่ 1)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=279 คน)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
หญิง
ชาย
กลุ่มช่วงอายุ วัยเด็ก (0-14 ปี)                        
วัยท�ำงาน (15-59 ปี)
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ค่าเฉลี่ย 41.91 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.32 ปี
โรคประจ�ำตัว ไม่มีโรคประจ�ำตัว
มีโรคประจ�ำตัว

จ�ำนวน (คน)
207
72
31
206
35

ร้อยละ
74.2
25.8
11.4
75.7
12.9

187
92

67.0
33.0

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ�ำนวนและร้อยละข้อมูลการเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่าง ช่วงเวลาก่อนและหลังสัมผัส
เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ก่อนไฟไหม้
หลังไฟไหม้
ข้อมูลการเจ็บป่วย
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ P-value
(ครั้ง)
(ครั้ง)
0.70
39.7
37.9
111
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน
106
2.15 0.56
1.43
6
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน
4
0.35 0.41
1.07
1
การก�ำเริบของโรคหอบหืด
3
0.71 0.31
0.00
2
โรคปอดบวม (ยกเว้นไข้หวัดใหญ่)
0
0.35 0.31
0.00
1
การก�ำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
0
43.4
40.5
121
รวม
113
*Paired T-test, p-value<0.05
จากตารางที่ 2 พบความชุกของการติดเชื้อ
ทางเดิ น หายใจส่ ว นบนเฉี ย บพลั น มากที่ สุ ด ทั้ ง
ก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ คิดเป็น
ร้อยละ 37.9 และ 39.7 ตามล�ำดับ รองลงมาเป็นการติด
เชือ้ ทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน และการก�ำเริบ

ของโรคหอบหืด ตามล�ำดับ โดยความชุกโรคระบบ
ทางเดินหายใจในช่วงก่อนและหลังสัมผัสเหตุการณ์
ไฟไหม้บอ่ ขยะมีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)
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ตารางที่ 3 Odd ratio (OR) และ 95% Confidence Interval ของการติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน
ในแต่ละปัจจัย ช่วงก่อนและหลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ก่อนสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ
95% Confidence
การติดเชื้อทางเดิน
Crude Adjusted
Interval
P-value
หายใจส่วนบนเฉียบพลัน
ปัจจัย
OR**
OR
n (%), N=106 ครั้ง
Lower Upper
กลุ่มช่วงอายุ
1.00 1.00
56 (52.8)
วัยท�ำงาน
4.27 4.13
2.30
7.39
<0.01*
36 (33.9)
วัยเด็ก
1.47 1.55
0.73
3.28
0.24
14 (13.2)
ผู้สูงอายุ
เพศ
1.00 1.00
20 (18.8)
ชาย
1.49 1.61
0.90
2.88
0.10
86 (81.1)
หญิง
โรคประจ�ำตัว
1.00 1.00
79 (74.5)
ไม่มี
0.69 0.82
0.45
1.48
0.52
27 (25.4)
มี
หลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ
95% Confidence
การติดเชื้อทางเดิน
Crude Adjusted
Interval
P-value
หายใจส่วนบนเฉียบพลัน
ปัจจัย
OR**
OR
n (%), N=111 ครั้ง
Lower Upper
กลุ่มช่วงอายุ
1.00 1.00
50 (45.0)
วัยท�ำงาน
5.98 6.87
3.79
12.45
<0.01*
45 (40.5)
วัยเด็ก
1.88 1.60
0.77
3.31
0.20
16 (14.4)
ผู้สูงอายุ
เพศ
1.00 1.00
ชาย
21 (18.9)
1.49 1.81
1.00
หญิง
1.30
90 (81.0)
0.05
โรคประจ�ำตัว
1.00 1.00
ไม่มี
78 (70.2)
0.86 1.28
มี
0.71
33 (29.7)
2.31
0.40
*Adjusted กลุ่มอายุ เพศ โรคประจ�ำตัว, p<0.05
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ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มช่วงอายุกับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
เฉี ย บพลั น โดยใช้ ส ถิ ติ Negative binomial
regression และท� ำ การควบคุ ม ปั จ จั ย เพศ โรค
ประจ�ำตัว ซึ่งท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ช่วงเวลา
คือ ช่วงเวลาก่อนและหลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้
บ่อขยะ โดยในช่วงเวลาก่อนสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้
บ่อขยะ พบว่า กลุ่มวัยเด็กมีโอกาสเกิดการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลันเป็น 4.13 เท่า
(95% CI 2.30-7.39, p<0.01) เมื่อเทียบกับกลุ่ม
วั ย ท� ำ งาน และพบโอกาสเกิ ด การติ ด เชื้ อ ทางเดิ น
หายใจส่ ว นบนเฉี ย บพลั น ในช่ ว งเวลาหลั ง สั ม ผั ส
เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเป็น 6.87 เท่า (95% CI
3.79-12.45, p<0.01) ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ ช่วง
เวลาก่อนสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ มีโอกาส
เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลันเป็น
1.55 เท่า (95% CI 0.73-3.28, p=0.24) เมื่อเทียบ
กับกลุ่มวัยท�ำงาน และพบโอกาสเกิดการติดเชื้อทาง
เดินหายใจส่วนบนเฉียบพลันในช่วงเวลาหลังสัมผัส
เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเป็น 1.60 เท่า (95% CI
0.77-3.11, p=0.20)(ตารางที่ 3)

อภิปรายผล

การศึกษานี้พบว่าความชุกของโรคระบบทาง
เดินหายใจ ทั้งช่วงก่อนและหลังสัมผัสเหตุการณ์
ไฟไหม้ บ ่ อ ขยะ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.5 และ 43.4
ตามล�ำดับ และพบความชุกของการติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบนมากที่สุด ทั้งช่วงก่อนและหลังสัมผัส
เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ คิดเป็นร้อยละ 37.9 และ
39.7 ตามล�ำดับ โดยหลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้
บ่อขยะ ความชุกโรคระบบทางเดินหายใจมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นแม้จะไม่พบว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05)
เนื่องจากกลุ่มประชากรตัวอย่างพักอาศัยอยู่ใกล้
พื้นที่บ่อขยะ จึงมีโอกาสสัมผัสมลพิษทางอากาศ
ซึง่ เกิดจากกระบวนการย่อยสลายทางเคมีและชีวภาพ
ของขยะ โดยการศึกษาที่ประเทศแอฟริกาใต้ พบว่า
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กลุ่มประชากรตัวอย่างที่พักอาศัยไม่เกินรัศมี 500
เมตรรอบบ่อขยะ มีอาการระบบทางเดินหายใจและ
การติดเชื้อทางเดินหายใจ มากกว่า กลุ่มประชากร
ตัวอย่างที่พักอาศัยในระยะรัศมี 2 กิโลเมตร รอบ
บ่ อ ขยะ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (9) นอกจากนี้
การศึกษาในประเทศจีน ยังพบว่า การสัมผัสมลพิษ
ทางอากาศ เช่น ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5), ฝุ ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 10 ไมครอน
(PM10), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), และคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับจ�ำนวน
ผู้เข้ารับการรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
ในแผนกผู้ป่วยนอก(10)
ในการศึกษานี้ได้ทดสอบความสัมพันธ์ของ
การติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจส่ ว นบนเฉี ย บพลั น และ
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ช่ ว งอายุ เพศ และโรค
ประจ�ำตัว โดยท�ำการทดสอบทั้งช่วงก่อนและหลัง
สัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ พบว่า กลุ่มวัยเด็ก
มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
เฉียบพลันมากกว่ากลุ่มวัยท�ำงานทั้งก่อนและหลัง
สั ม ผั ส เหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ บ ่ อ ขยะอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิติ เนื่องจากวัยเด็กระบบภูมิต้านทานและ
การท� ำ งานของระบบทางเดิ น หายใจยั ง ท� ำ หน้ า ที่
ไม่ ส มบู ร ณ์ จึ ง มี ค วามไวต่ อ การติ ด เชื้ อ มากกว่ า
ช่วงวัยอื่น โดยหลังสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ
พบว่ากลุ่มวัยเด็กมีโอกาสเกิดการติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบนเฉียบพลันเป็น 6.87 เท่า สูงกว่าช่วง
ก่อนสัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งพบโอกาส
เกิ ด การติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจส่ ว นบนเฉี ย บพลั น
ที่ 4.13 เท่า โดยโอกาสของการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
ส่วนบนเฉียบพลันที่เพิ่มขึ้นหลังเหตุการณ์ไฟไหม้
บ่อขยะ อาจเป็นผลมาจากการรับสัมผัสมลพิษทาง
อากาศจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ สอดคล้องกับ
การศึกษาในประเทศจีนที่พบว่า การสัมผัสมลพิษ
ทางอากาศเพิ่มความเสี่ยงในการมาโรงพยาบาลด้วย
โรคติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น หายใจส่ ว นบนและ
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ทางเดิ น หายใจส่ ว นล่ า งเฉี ย บพลั น ในกลุ ่ ม เด็ ก
อายุน้อยกว่า 15 ปี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ(11)
นอกจากนี้ กลุ่มเด็กที่พักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณบ่อขยะ
มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อทางเดินหายใจง่าย โดยการ
ศึ ก ษาในประเทศจี น พบว่ า มลพิ ษ ทางอากาศ
ที่เพิ่มขึ้นบริเวณบ่อขยะโดยเฉพาะก๊าซมีเทน (CH4)
และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) มีความสัมพันธ์กบั ระดับ
อิมมูโนโกลบุลินชนิดเอ (Secretory IgA) และระดับ
ไลโซไซม์ (Lysozyme) ที่ลดลงอย่างมีนัยส� ำคัญ
ทางสถิติ ซึง่ ทัง้ คูม่ บี ทบาทในการเป็นด่านป้องกันการ
ติดเชื้อผ่านทางเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะ
การติ ด เชื้ อ ไวรั ส และแบคที เรี ย ในระบบทางเดิ น
หายใจ (12) ด้ า นปั จ จั ย อื่ น ๆ เช่ น เพศและโรค
ประจ� ำ ตั ว ไม่ พ บความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิ ติ กั บ การติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจส่ ว นบน
เฉียบพลัน โดยอาจเกิดจากจ�ำนวนกลุ่มประชากร
ตัวอย่างที่น้อยเกินไป
การศึกษานี้มีข้อดีคือ กลุ่มประชากรตัวอย่าง
คื อ ประชาชนทุ ก คนที่ พั ก อาศั ย ภายในบริ เ วณ
200 เมตร ที่เข้าร่วมแผนเฝ้าระวังและดูแลผู้สัมผัส
ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพกรณีไฟไหม้บ่อขยะของ
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ผู้ที่คาดว่าได้รับผลกระทบทั้งหมด มีการเก็บข้อมูล
การเจ็บป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจากเวชระเบียน
ที่ บั น ทึ ก ตาม ICD-10 นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษานี้
ยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง ปั จ จั ย อื่ น ได้ แ ก่ เพศ และโรค
ประจ�ำตัว และมีการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์
โดยใช้ Negative binomial regression เพื่ อ
ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้ง
กลุ ่ ม ประชากรตั ว อย่ า งทั้ ง สองช่ ว งเวลาคื อ กลุ ่ ม
เดียวกัน ท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อ
ประเมินแนวโน้มของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
ได้ และใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
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การศึกษานี้ยังมีข้อจ�ำกัดหลายอย่าง โดยการ
ศึกษานี้เป็นการเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มช่วงอายุกับการเกิด
โรคระบบทางเดินหายใจ ในช่วงก่อนและหลังสัมผัส
เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะในประชากรตัวอย่างกลุ่ม
เดียวกัน จึงไม่สามารถบอกถึงสาเหตุของการเกิด
โรคทางเดิ น หายใจจากเหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ บ ่ อ ขยะ
ได้ ชั ด เจน นอกจากนี้ การศึ ก ษานี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล การ
เจ็ บ ป่ ว ยตามเวชระเบี ย นผู ้ ป ่ ว ยในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลแพรกษาและโรงพยาบาล
สมุทรปราการ ซึง่ ไม่ครอบคลุมสถานพยาบาล คลินกิ
และโรงพยาบาลเอกชน แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาล
สมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดขนาด
ใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลแพรกษา
เป็นสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่มากที่สุด ดังนั้น
ผู้ป่วยจึงน่าเข้ารับบริการในสถานที่ดังกล่าวมากกว่า
สถานพยาบาลอื่น
การศึกษาต่อไปควรศึกษาดูความสัมพันธ์ของ
การสัมผัสมลพิษทางอากาศจากเหตุการณ์ไฟไหม้
บ่อขยะและการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โดย
พิจารณาผลตรวจวัดคุณภาพอากาศร่วมด้วย เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนหลัง
สัมผัสเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะต่อไป

สรุปผล

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน
เป็นความชุกของโรคระบบทางเดินหายใจที่พบมาก
ในประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ่อขยะและสัมผัส
เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ประชากรกลุ่มเสี่ยงเช่น
เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว ซึ่งมีความไว
ต่ อ ผลกระทบสุ ข ภาพ มี โ อกาสเกิ ด การติ ด เชื้ อ
ทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน มากกว่ากลุม่ บุคคล
ทั่ ว ไป และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น หลั ง สั ม ผั ส มลพิ ษ
ทางอากาศจากเหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้ บ ่ อ ขยะ ดั ง นั้ น
การเฝ้าระวังหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงจึงมีความส�ำคัญ
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