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หลักการและวัตถุประสงค: โรคหืดเปนโรคเรือ้ รัง ลักษณะ
อาชีพของผปู ว ยโรคหืดไมเคยมีการรายงานโดยละเอียดมากอน
จึงมีการศึกษาลักษณะชนิดอาชีพ และสิ่งกระตุนที่เกิดจาก
อาชี พ ของผู ป ว ยโรคหื ด ในคลิ นิ ก โรคหื ด โรงพยาบาล
ศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาในโรงพยาบาล
ศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน โดยศึกษาในผปู ว ยโรคหืด ทีม่ ี
อายุ 18-70 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคหืด จำนวน 105
ราย ทำการสมุ ตัวอยางแบบเปนระบบ โดยใชแบบสัมภาษณ
ผูปวยที่เขามารับบริการในคลินิกโรคหืดโรงพยาบาล ศรี
นครินทร ซึง่ เปนผปู ว ยทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยโดยแพทยในชวง 1
มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 แลวทำการ วิเคราะห
ขอมูลโดย Program SPSS V. 19.0 for window ใชสถิตเิ ชิง
พรรณนา ไดแก รอยละ คากลาง ของขอมูล แสดงตัวแปรที่
ตองการศึกษา
ผลการศึ ก ษา: มี ผู ป ว ย 105 รายที่ เ ข า ร ว มการศึ ก ษา
มีมธั ยฐานอายุ 54 ป (IQR=13) สวนมากเปนเพศหญิงรอยละ
76.2 มีประวัตเิ คยสูบบุหรี่ รอยละ 13.3 ประวัตภิ มู แิ พรอ ยละ
67.6 ประวัตโิ รคหืดในครอบครัวรอยละ 23.8 ผปู ว ยสวนมาก
มีอาการของโรคหืดหลังจากทำงานถึงรอยละ 87.6 หากจัด
อาชีพจัดกลุมตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
(ISCO 2008) พบว า ผู ป ว ยโรคหื ด เป น กลุ ม ผู ป ระกอบ
วิชาชีพดานตางๆ และกลุมผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการ
เกษตรและการประมง สำหรับสิ่งกระตุนพบเปนสารน้ำหนัก
โมเลกุลต่ำ รอยละ 63.8 และฝนุ อนินทรีย รอยละ 66.8

Background and objective : Asthma is a chronic
disease. There are no details of insufficient of
occupational data on asthmatic patients. This study
aimed to describe occupations and stimulating agents
for asthmatic patients who attended the Asthma Clinic,
Srinagarind Hospital, Khon Kaen, Thailand.
Methods : A descriptive study was performed in
Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen,
Thailand. One hundred and five asthmatics patients aged
between 18 and 70, diagnosed between 2010 and 2011,
were selected by systematic sampling. Data collection
was performed by interviewing cases at the Asthma Clinic
diagnosed between January 1, 2010 and December 31,
2011. Statistical analyses was performed using SPSS
V.19.0 for Windows, including: frequency and
percentages.
Results: Of 105 cases, the median age was 54 years
of age (IQR=13). Most were female (76.2%). Asthmatic
cases included ever-smoked(13.3%) and had a history
of atopy (67.6%) or a family history of asthma(23.8%).
Most subjects developed symptoms of asthma after
working in at-risk environments (87.6%).Occupations
were classified using the 2008 International Standard
Classification of Occupation (ISCO 2008). The two most
common occupations among asthmatic cases were ISCO
Group 2 professionals (39.0%) and ISCO Group 6 skilled
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ลักษณะอาชีพและปจจัยกระตนุ การเกิดโรคหืดของผปู ว ยทีเ่ ขารับบริการ คลินกิ โรคหืด

สรุป: ผูปวยโรคหืดในคลินิกโรคหืดโรงพยาบาลศรีนครินทร
เปนผปู ระกอบวิชาชีพดานตางๆ และผปู ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี ม อื ใน
ดานการเกษตรและสถานศึกษามากทีส่ ดุ โดยมีสงิ่ กระตนุ เปน
สารน้ำหนักโมเลกุลต่ำและฝุนอนินทรีย
คำสำคัญ: โรคหืด, คลินกิ โรคหืดอยางงาย, อาชีพ, สิง่ กระตนุ

x

Occupations and Stimulating Agents of Asthma amongst Asthmatic Patients in Asthma Clinic

agricultural, forestry and fishery workers (37.1%). The
most common agents found were low molecular weight
molecules (63.8%) and inorganic dust (66.8%).
Conclusion : Occupations of asthmatic patients at the
Asthma Clinic, Srinagarind Hospital, Khon Kaen were
agricultural workers and school workers, where agents
were usually low molecular weight molecules and inorganic dust.
Keywords –asthma; asthma clinic; occupations; agents
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บทนำ
โรคหื ด เป น โรคที่ มี ก ารอั ก เสบเรื้ อ รั ง ของหลอดลม
ทำใหหลอดลมมีการตอบสนองตอสิง่ กระตนุ มากกวาคนปกติ
ทำใหผูปวยมีอาการไอ หายใจลำบาก แนนหนาอก หายใจ
มีเสียงวี้ด และหอบเหนื่อย1 ซึ่งโรคนี้เปนโรคที่พบมาก และ
เปนปญหาทางดานสาธารณสุขของประเทศไทย2 และใน
ประชากรทัว่ โลก3 เนือ่ งจากสงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ของ
ผูปวยโดยตรง ในปจจุบันพบวาผูปวยที่เปนโรคหืดในวัย
ผใู หญสว นมากนัน้ มีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพทีม่ ี การ
สัมผัสสิง่ กระตนุ ในสิง่ แวดลอมทีท่ ำงาน4 ซึง่ สิง่ กระตนุ มากกวา
450 ชนิดในสถานทีท่ ำงานทีแ่ ตกตางกันมีความ เกีย่ วของกับ
การเกิดโรคปอดจากการประกอบอาชีพ5 เชน จากสารเคมีไอ
โซไซยาเนท (isocyanate) กลูตาราลดีไฮด (glutaraldehyde)6
จากพืช เชน ฝนุ เมล็ดพันธุ ฝนุ แปง7 เปนตน การศึกษาแบบ
ยอนหลังโดยใชกลุมตัวอยางในชุมชน (population-based
studies) พบวา อาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งตอการ เกิดโรคหืดจาก
การประกอบอาชีพไดแก ชาวนา ชางทาสี พนักงานโรค
งานพลาสติก พนักงานทำความสะอาด8 คนงาน กับแปง
ขนมปง สัตวแพทย9 และในบุคลากรทางการแพทย10 อาการ
ของผปู ว ยจะเปนมากขึน้ ขณะทำงาน และอาการดีขนึ้ เมือ่ หยุด
งาน ที่สำคัญหากปลอยใหเกิดการอักเสบของ หลอดลม
ดำเนินอยางตอเนื่อง เปนเวลานานจะทำให หลอดลมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางถาวรทั้งรูปรางและการ ทำงาน (airway
remodeling)11 ดังนั้นหากสามารถบงชี้ ถึงสิ่งกระตุนที่กอให
เกิดการอักเสบของหลอดลมได และนำผูปวยออกจากสิ่ง
กระตนุ กอนจะมีการเปลีย่ นแปลง รูปรางและการทำงานอยาง
ถาวรของหลอดลม จะทำให ผปู ว ยมีโอกาสดีขนึ้ หรือหายจาก
การเปนโรคหืดได การ ศึกษาเรื่องอาชีพของผูปวยโรคหืด
จะนำไปสู ก ารบ ง ชี้ ป จ จั ย กระตุ น จึ ง ทำให เ กิ ด การหลี ก
เลีย่ งอยางสิน้ เชิงเปนไปได เปนผลใหผปู ว ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่
ดีขึ้น และลดคาใชจาย ในการรักษาพยาบาล ซึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีมูลคา ใชจายตอปสูงถึง 1,600 ลานเหรียญ
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สหรัฐ12 คาใชจา ยในการ รักษาพยาบาลโรคหืดนัน้ เปนความ
รับผิดชอบของลูกจาง ซึ่งเปนผูปวยเองรอยละ 49 รัฐบาล
รอยละ 48 และนายจาง เพียงรอยละ 3 เทานั้น อันเนื่อง
มาจากการวินจิ ฉัยโรคปอด จากการทำงานนอยกวาความเปน
จริง13
ในประเทศไทยนัน้ โรคหืดเปนโรคทีพ่ บบอยใน ประเทศ
ไทยเชนกัน อุบตั กิ ารณของโรคหืดในเด็กมีมากถึง รอยละ 101214,15 สวนผใู หญมอี บุ ตั กิ ารณนอ ยกวา คือรอยละ 6.92 และ
คาดวานาจะมีผปู ว ยโรคหืดไมนอ ยกวา 3 ลานคน16 (รอยละ
4.41 ของประชากรไทย) ในประเทศไทยมีการ รายงานความ
ชุกของโรคหืดและภูมแิ พทเี่ กีย่ วเนือ่ งจาก การทำงาน ในกลมุ
ผผู ลิตสินคาไมในกลมุ สหกรณวงั น้ำเย็น จังหวัดสระแกวเปน
รอยละ 10.5 และ 31.8 ตามลำดับ17 รวม ทั้งมีการศึกษา
ลักษณะสมรรถภาพปอดทีผ่ ดิ ปกติ ในผสู มั ผัส ฝนุ ไมยางพารา
เปนลักษณะปอดอุดกัน้ รอยละ 4.4 จาก พนักงานแปรรูปไม
ยางพารา 228 ราย18 และการศึกษาใน พยาบาลทีส่ มั ผัสถุง
มือยาง 6-10 คูตอวัน วันละมากกวา 6 ชั่วโมง พบมีความ
สัมพันธกบั อาการหอบ หายใจมีเสียงวีด้ 1 ราย จาก 412 ราย
(รอยละ 0.02)19 สวนขอมูลในคลินิกโรคหืด พบวาอาชีพที่
รายงานยังเปนลักษณะภาพรวม คือเปนอาชีพ เกษตรกรรม
และอาชีพรับจาง20,21 แตเนือ่ งจากมีขอ จำกัดใน การศึกษาเกีย่ ว
กั บ อาชี พ ของผู ที่ เ กิ ด โรคหื ด และอาชี พ ที่ ไ ด มานั้ น เป น
ลักษณะภาพรวม รวมทัง้ เปนการศึกษาเชิง พรรณนาทัง้ สิน้ จึง
ยังไมสามารถเชื่อมโยงไปถึงปจจัยกระตุน ไดอยางชัดเจน
ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนา เพือ่
ดูลกั ษณะอาชีพอยางละเอียดมากขึน้ ตามการจัด กลมุ อาชีพ
สากล และศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย กระตุ น ของผู ป ว ยโรคหื ด โรง
พยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกนเพื่อนำรองไปสู การ
ศึกษาเชิงวิเคราะหตอไป ทำใหทราบสถานการณและการ
หลีกเลีย่ งปจจัยกระตนุ ทีเ่ ปนไปได กอนจะมีการเปลีย่ นแปลง
อยางถาวรของหลอดลม ทำใหการรักษาที่งายขึ้น ลดคาใช
จายในการรักษาและที่สำคัญคือ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูปวยตอไป
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ดาริกา วอทอง และคณะ

วิธีการศึกษา
การศึกษานีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนาเกีย่ วกับลักษณะ
ของอาชีพและปจจัยกระตนุ ของผปู ว ยโรคหืดในคลินกิ โรคหืด
โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางคือ
ผู ป ว ยโรคหื ด ที่ มี อ ายุ 18-70 ป ได รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป น
โรคหืดโดยแพทย และมีผลสมรรถภาพปอดยืนยันคือมีคา
FEV1/FVC <70% และตอบสนองต อ การให ย าขยาย
หลอดลมมากกวารอยละ 12 และมากกวา 200 มิลลิลิตร22
ในชวง 1 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ผปู ว ยตองอยู
ใน สภาวะที่สามารถจะตอบคำถามเปนระยะเวลา 30 นาที
ได และคั ด ออกกรณี ที่ ผู ป ว ยมี อ าการหายใจหอบมากขึ้ น
ขณะทำการสัมภาษณ ผปู ว ยในการศึกษานีจ้ ำนวน 105 ราย
ไดรบั การสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณจากผสู มั ภาษณทไี่ ด
รับการฝกฝนมาเปนอยางดีและทำการสัมภาษณผูปวยดวย
ความสมัครใจ โดยการสุมอยางเปนระบบจากบัตรคิวของ
ผูปวย ผูสัมภาษณจะชี้แจงทำความเขาใจขออนุญาต แต
ไมมีการถามนำหรือชักจูงใหตอบไปในทางใด และใหเวลา
ผูปวยในการตอบอยางเหมาะสม โดยการเก็บขอมูลมีดังนี้
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไป และอาการในป จ จุ บั น ส ว นที่ 2
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ขอมูลการวินิจฉัยโรค สวนที่ 3 โรค
ประจำตัว สวนที่ 4 ประวัตกิ ารประกอบอาชีพ ตำแหนงงาน
ทุกตำแหนงงาน ตั้งแตเริ่มทำงานจนถึงปจจุบัน โดยการจัด
กลุมอาชีพตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
ฉบับแปลจาก International Standard Classification of
Occupation: ISCO-08 (ISCO 08)23 ทำการวิเคราะหขอ มูล
โดยนำขอมูลทีไ่ ดเขา Program SPSS V. 19.0 for window
ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก ร อ ยละ ค า กลางของข อ มู ล
แสดงตัวแปรที่ตองการศึกษา งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของ
โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ด า นอาชี พ กั บ การเกิ ด โรคหื ด :
การศึกษาแบบเคส-คอนโทรลโดยใชกลมุ ผปู ว ยในโรงพยาบาล
(The risk of asthma in relation to occupation: a hospital
- based case-control study) ซึ่งผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขทีโ่ ครงการ HE551387 (วันที่ 30 มกราคม 2556)

ผลการศึกษา
ผูปวยเปนผูปวยโรคหืดในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาล
ศรีนครินทร จ.ขอนแกน จำนวน 105 ราย มัธยฐานอายุ
52 ป (40.4-63.6 ป) สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 76.2
(80 ราย) สิทธิก์ ารรักษาพยาบาลใชสทิ ธิเ์ บิกจายตรงรอยละ
81.1 (85 ราย) รองลงมาเปนสิทธิบ์ ตั ร ประกันสุขภาพถวนหนา
รอยละ 11.4 (12 ราย) ผปู ว ยทัง้ หมด 105 รายมีทอี่ ยอู าศัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

x Darika Wortong, et al.
ผูปวยโรคหืดในคลินิกโรคหืดนั้นสวนใหญไมสูบบุหรี่
มีประวัตเิ คยสูบบุหรีเ่ พียงรอยละ 13.3 (14 ราย) ปจจุบนั ยัง
สู บ อยู ร อ ยละ 1 (1 ราย) ได รั บ ควั น บุ ห รี่ จ ากคนใกล ตั ว
รอยละ 24.8 (26 ราย) มีประวัตภิ มู แิ พรอ ยละ 67.6 (71 ราย)
ประวัติ โรคหืดในครอบครัวรอยละ 23.8 (25 ราย) และผปู ว ย
สวนมาก มีอาการของโรคหืดหลังจากทำงานถึงรอยละ 87.6
(91 ราย) ซึง่ มีอาการของโรคหืดหลังจากทีท่ ำงานไปแลวนาน
เฉลีย่ 18.3 ป (ตารางที่ 1)
สำหรับอาการความรุนแรงของโรคหืดในผปู ว ยนัน้ ผปู ว ย
ทีเ่ คยมีอาการหอบหืดหายใจมีเสียงวีด้ มีรอ ยละ 73.9 (78 ราย)
โดยทีผ่ ทู มี่ อี าการหายใจมีเสียงวีด้ ในปจจุบนั รอยละ 14.3 (15
ราย) ในกลมุ นีม้ คี วามถีใ่ นการหายใจมีเสียงวีด้ หรือมีอาการ
หอบ 1-3 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 15.7 (12 ราย) และสวน
มาก ไมตอ งตืน่ ขึน้ มาหายใจหอบตอนกลางคืนรอยละ 7.6 (8
ราย) เคยมีอาการหอบรุนแรงจนเหนือ่ ยมากทำใหพดู ไดเพียง
1-2 คำตอเนือ่ งแลวตองหยุดหายใจ รอยละ 21.9 (23 ราย)
ผทู ี่ ออกกำลังกายแลวกระตนุ ใหเกิดอาการหอบ รอยละ 26.7
(28 ราย) และผทู มี่ อี าการไอแหงๆในเวลากลางคืนทีไ่ มใชหวัด
และไมไดมอี าการติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจมากอน รอยละ
34.3 (36 ราย) (ตารางที่ 2)
โรคประจำตัวของผูปวยนั้น ผูปวยหนึ่งรายอาจมีโรค
ประจำตัวหลายโรคได กลาวคือผูปวยมีโรคประจำตัวอื่นๆ
นอกเหนือจากโรคหืดจำนวน รอยละ 42.9 (45 ราย) โรค
ความดันโลหิตสูงเปนโรคที่พบไดมากที่สุดรอยละ 19.0 (20
ราย) รองลงมาเป น โรคไทรอยด ร อ ยละ 9.5 (10 ราย)
โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงเทากันรอยละ 4.8 (5 ราย)
(ตารางที่ 3)
อาชีพของผูปวยทั้งหมด 105 ราย มีความหลากหลาย
ของอาชีพอยางมาก กลาวคือมีทงั้ หมด 148 อาชีพ หรือโดย
เฉลีย่ ตลอดชีวติ 1.41 อาชีพตอคน กลาวคือมีผทู มี่ อี าชีพ 1
อาชีพรอยละ 68.6 (72 ราย) มี 2 อาชีพรอยละ 27.6 (29 ราย)
และมี 3 อาชีพรอยละ 3.8 (4 ราย) เมือ่ จัดกลมุ อาชีพตามรหัส
อาชีพสากลขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับป ค.ศ.
2008 (ISCO 08)23 พบสองประเภทอาชีพที่ผูปวยประกอบ
อาชีพมากที่สุดคือ ประเภทอาชีพที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพ
ดานตางๆ รอยละ 39 (41 ราย) และประเภทอาชีพที่ 6
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมงรอยละ
37.1 (39 ราย) (ตารางที่ 4) เนื่องจากกลุมอาชีพที่แสดง
ดังตารางขางตนนั้น มีความหลากหลายจึงไดมีการจัดกลุม
อาชีพใหมใหเหมาะสม โดยทีไ่ ดจดั ตามลักษณะของสิง่ กระตนุ
ทีพ่ บ และไดกำหนดใหเปนอาชีพหลัก (defined occupation)
หนึ่งคนมีหนึ่งอาชีพหลักเทานั้น โดยอาชีพหลักกลาวคือ
เปนอาชีพที่ผูปวยใชเวลาทำเปนสวนมาก หรือมีรายไดจาก
อาชีพนัน้ มากทีส่ ดุ รวมทัง้ เปนอาชีพทีส่ มั ผัสปจจัยกระตนุ ใน
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ลักษณะอาชีพและปจจัยกระตนุ การเกิดโรคหืดของผปู ว ยทีเ่ ขารับบริการ คลินกิ โรคหืด

ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผปู ว ยในคลินกิ โรคหืด
โรงพยาบาลศรีนครินทร
ลักษณะทั่วไปของผูปวยในคลินิกโรคหืด
อายุ (ป) คาเฉลีย่ 52 ป (40.4-63.6 ป)
เพศ
ชาย
หญิง
สิทธิ์การรักษา
บัตรประกันสุขภาพถวนหนา
ประกันสังคม
เบิกจายตรง
อื่นๆ
ทีอ่ ยู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติสูบบุหรี่
เคยสูบบุหรี่
ยังสูบบุหรีใ่ นปจจุบนั
ไดรบั ควันบุหรีจ่ ากคนใกลตวั
ประวัติภูมิแพ
ประวัตโิ รคหืดในครอบครัว
จำนวนผปู ว ยทีม่ อี าการของโรคหืดหลังจากทำงาน
มีอาการของโรคหืดหลังจากทำงานไปแลวเฉลีย่

จำนวน (รอยละ)

25 (23.8)
80 (76.2)
12 (11.4)
3 (2.9)
85 (81.1)
5 (4.8)
105 (100.0)
14 (13.3)
1 (1.0)
26 (24.8)
71 (67.6)
25 (23.8)
91 (86.7)
18.3 ป
(18.0 -18.6 ป)

x

Occupations and Stimulating Agents of Asthma amongst Asthmatic Patients in Asthma Clinic

ตารางที่ 2 แสดงอาการของผูปวยที่มารับบริการในคลินิก
โรคหืด โรงพยาบาลศรีนครินทร
อาการ
เคยมีอาการหายใจมีเสียงวี้ด
มีอาการหายใจมีเสียงวีด้ ในปจจุบนั
ความถี่ในการหายใจมีเสียงวี้ด
1-3 ครัง้ ตอสัปดาห
4-12 ครัง้ ตอสัปดาห
มากกวา 12 ครัง้ ตอสัปดาห
ไมมีเลย
อาการตื่นตอนกลางคืนจากหอบ
นอยกวา 1 ครัง้ /สัปดาห
มากกวาหรือเทากับ 1 ครัง้ /สัปดาห
ไมตองตื่นเลย
หอบมากจนพูดตอเนือ่ งไมได
ออกกำลังกายกระตนุ อาการหอบวีด้
ไอแหงๆ ทีไ่ มใชหวัดและติดเชือ้ ทางเดินหายใจ

จำนวน (รอยละ)
78 (74.3)
15 (14.3)
12 (11.4)
1 (1.0)
1 (1.0)
1 (1.0)
2 (1.9)
5 (4.8)
8 (7.6)
23 (21.9)
28 (26.7)
36 (34.3)

ตารางที่ 3 โรคประจำตัวของผูปวยนอกเหนือจากโรคหืด
โรคประจำตัว
จำนวนผูปวยที่มีโรคประจำตัว
ความดันโลหิตสูง
โรคไทรอยด
ไขมันในเลือดสูง
เบาหวาน
โรคกระดูกและกลามเนือ้
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคประจำตัวอืน่ ๆ
กลมุ โรคหัวใจและหลอดเลือด

กลมุ ผปู ว ย
จำนวน (รอยละ)
45 (42.9)
20 (19.0)
10 (9.5)
5 (4.8)
5 (4.8)
4 (3.8)
4 (3.8)
4 (3.8)
2 (1.9)

ตารางที่ 4
แสดงประเภทอาชีพ จำแนกตามรหัสอาชีพสากลขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับป ค.ศ. 2008
(International Standard Classification of Occupation 2008 หรือ ISCO 08)
ประเภทอาชีพตามรหัสอาชีพสากลขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับป ค.ศ. 2008
(International Standard Classification of Occupation 2008 หรือ ISCO 08)
ประเภทอาชีพที่ 1 ผบู ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผจู ดั การ
ประเภทอาชีพที่ 2 ผปู ระกอบวิชาชีพดานตางๆ
ประเภทอาชีพที่ 3 ชางเทคนิคสาขาตางๆ และผปู ระกอบวิชาชีพอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ประเภทอาชีพที่ 4 เสมียน
ประเภทอาชีพที่ 5 พนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคาและตลาด
ประเภทอาชีพที่ 6 ผปู ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี ม อื ในดานการเกษตรและการประมง
ประเภทอาชีพที่ 7 ผปู ฏิบตั งิ านในธุรกิจดานความสามารถทางฝมอื และธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ประเภทอาชีพที่ 8 ผปู ฏิบตั กิ ารเครือ่ งจักรโรงงานและเครือ่ งจักร
ประเภทอาชีพที่ 9 อาชีพขัน้ พืน้ ฐานตางๆ
อาชีพอืน่ ๆ
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กลมุ ผปู ว ย
จำนวน (รอยละ)
5 (4.8)
41 (39.0)
6 (5.7)
2 (1.9)
21 (20.0)
39 (37.1)
11 (10.5)
1 (1.0)
5 (4.8)
11 (10.5)

ดาริกา วอทอง และคณะ

ตารางที่ 5 แสดงการจัดกลมุ อาชีพ จำแนกตามสิง่ คุกคาม
ทีผ่ ปู ว ยไดรบั สัมผัส
กลมุ อาชีพ

จำนวน (รอยละ)

ชาวนาและผูทำเกษตรกรรม
ผทู ำงานในโรงเรียน (ครู นักเรียน และภารโรง)
ผทู ำงานในสำนักงาน
บุคลากรทางการแพทย
แมบา นทีบ่ า นของตนเอง
ผทู ำงานเกีย่ วกับการตัดเย็บ ถักทอ และซักรีด
รับจาง
ผปู ระกอบอาหาร

35 (33.3)
34 (32.4)
22 (21.0)
13 (12.4)
9 (8.6)
7 (6.7)
6 (5.7)
4 (3.8)

x Darika Wortong, et al.
ตารางที่ 6 สิ่งคุกคามที่จัดเปนหมวดหมูที่ผูปวยในคลินิก
โรคหืด โรงพยาบาลศรีนครินทรไดรบั
สิ่งคุกคามสัมผัส
ฝนุ อนินทรีย
ฝนุ อินทรีย
สารน้ำหนักโมเลกุลนอย
สารน้ำหนักโมเลกุลมาก

กลมุ ผปู ว ย
จำนวน (รอยละ)
70 (66.7)
35 (33.3)
67 (63.8)
38 (36.2)

ตารางที่ 7 แสดงการใชอุปกรณปกปองระบบทางเดิน
หายใจของผูปวยในคลินิกโรคหืด
การเกิดโรคหืดได อาชีพทีจ่ ดั กลมุ ใหมนนั้ จัดเปน 8 กลมุ อาชีพ
โรงพยาบาลศรีนครินทร
ดังนี้ (1) ชาวนาและผทู ำเกษตรกรรม (2) ผทู ำงานใน โรงเรียน
กลมุ ผปู ว ย
(ครู นักเรียน นักการภารโรง) (3) ผทู ำงานในสำนัก งาน (4)
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ
จำนวน
(รอยละ)
บุคลากรทางการแพทย (5) แมบา นทีบ่ า นตนเอง (6) ผทู ำงาน
เกีย่ วกับการตัดเย็บ ถักทอ และซักรีด (7) รับจาง กอสราง จำนวนผทู ใี่ ชอปุ กรณปกปองระบบทางเดินหายใจ 46 (43.8)
21 (20.0)
หนากากผา
(8) ผูประกอบอาหาร พบวาผูปวยมีอาชีพเปนชาวนา และ
12 (11.4)
หนากากอนามัย
ผทู ำเกษตรกรรมเปนอาชีพทีม่ ากทีส่ ดุ รอยละ 33.3 (35 ราย)
1 (1.0)
หนากากปองกันสารเคมี
ใกลเคียงกับผทู ำงานในโรงเรียน (ครู นักเรียน ภารโรง) รอยละ
32.4 (34 ราย) ตามดวยผทู ำงานในสำนักงานรอยละ 21.0 (22
ราย) และบุคลากรทางการแพทยรอ ยละ 12.4 (13 ราย) ตาม เดินหายใจในอาสาสมัครพบวาผูปวยมีอุปกรณปกปองระบบ
ทางเดินหายใจรอยละ 43.8 (46 ราย) โดยทีม่ กี ารใชหนากาก
ลำดับ (ตารางที่ 5)
ผ
สำหรับสิ่งคุกคามที่ผูปวยไดรับจากการประกอบอาชีพ ามากที่สุด รอยละ 20.0 (21 ราย) รองลงมาใชหนากาก
ต า งๆ นั้ น ผู ป ว ยแต ล ะคนได รั บ สิ่ ง คุ ก คามหลายชนิ ด ได อนามัยรอยละ 11.4 (12 ราย) (ตารางที่ 7)
เมื่อจัดกลุมสิ่งคุกคามที่อาสาสมัครไดรับตามชนิดของฝุน
วิจารณ
ได เ ป น ฝุ น อนิ น ทรี ย (inorganic dust) และฝุ น อิ น ทรี ย
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนาถึงลักษณะ
(organic dust) สวนจัดกลมุ ตามลักษณะของน้ำหนักโมเลกุล
เปน สารน้ำหนักโมเลกุลนอย (low molecular weight agent) ของผูปวยโรคหืดในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลศรีนครินทร
และ สารน้ำหนักโมเลกุลมาก (high molecular weight agent) จ.ขอนแกน รวมถึงลักษณะของอาชีพและสิ่งกระตุนที่พบ
ฝนุ อนินทรียป ระกอบไปดวย ฝนุ จากใยผาสวนมากเปนเสนใย ในการทำงานอีกดวย
เนือ่ งจากปจจุบนั ยังมีขอ มูลเรือ่ งอาชีพของผปู ว ยโรคหืด
สังเคราะห ฝนุ ปากกาเคมี ฝนุ ชอลค ฝนุ รำคาญ ฝนุ ปยุ เคมี
อย
า
งจำกั
ดในประเทศไทย และลักษณะของอาชีพยังเปน
เปนตน สวนฝนุ อินทรียป ระกอบดวยฝนุ เมล็ดธัญพืช ฝนุ ฟาง
21,24
ฝนุ รำ ฝนุ ถุงมือยาง ไรฝนุ ฝนุ ไม เปนตน สารน้ำหนักโมเลกุล ภาพรวม ลักษณะทั่วไปของผูปวยจำนวน 105 รายนั้น
ต่ำ ประกอบดวยน้ำยาทำความสะอาด ปากกาเคมี สียอ มผา ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง สอดคลองกับการศึกษาในคลินิก
างๆ ในประเทศไทย คือการศึกษา
ตัวทำละลาย ยาฆาหญา สเปรยฉีดผม ยาเคมีบำบัด สาร โรคหืดจากโรงพยาบาลต
24
สดิ์ รักษพงศ เวียงเจริญ25 และชาญชัย
เอทิ ลี น ออกไซด เป น ต น และสารน้ำ หนั ก โมเลกุ ล มาก ของ โสมนัส โกยสวั
26
ประกอบดวย ถุงมือยาง เมล็ดพืช ปยุ คอก ละอองเกสร เชือ้ จันทรวรชัยกุล แตมีความแตกตางกันเรื่องสิทธิ์การรักษา
โรค รังแคฟางขาว แกลบ เปนตน พบวาผูปวยสัมผัสฝุน พยาบาล โดยที่ ก ลุ ม ผู ป ว ยมี สิ ท ธิ์ ก ารรั ก ษาแบบเบิ ก ได
อนินทรีย รอยละ 66.7 (70 ราย) ฝุนอินทรียรอยละ 33.3 จ า ยตรงของข า ราชการมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป น ผ27ู ป ว ยใน
(35 ราย) และสัมผัสสารน้ำหนักโมเลกุลนอยรอยละ 63.8 (67 การศึกษานี้เปนผูปวยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผูปวย
ราย) สัมผัสสารน้ำหนักโมเลกุลมากรอยละ 36.2 (38 ราย) โรคหื ด ในคลิ นิ ก โรคหื ด นั้ น ส ว นใหญ ไ ม สู บ บุ ห รี่ มี ป ระวั ติ
เคยสู บ บุ ห รี่ เ พี ย งร อ ยละ 13.3 สอดคล อ งกั บ ในประเทศ
ตามลำดับ (ตารางที่ 6)
28
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใชอุปกรณปกปองระบบทาง อังกฤษ ผูเปนโรคหืดในผูใหญไมสูบบุหรี่ถึงรอยละ 75
ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (3)  Srinagarind Med J 2014; 29 (3)
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ลักษณะอาชีพและปจจัยกระตนุ การเกิดโรคหืดของผปู ว ยทีเ่ ขารับบริการ คลินกิ โรคหืด

เนื่องจากผูปวยโรคหืดนั้นระคายเคือง และมีอาการมากขึ้น
เมือ่ ไดรบั ควันบุหรี่ ผานการกระตนุ ภูมคิ มุ กันแบบ IgE3 และ
ในคลินิกโรคหืดนั้นมีการใหความรูและรณรงคการเลิกบุหรี่
กอนออกจากคลินิกทุกครั้งอีกดวย29 การสูบบุหรี่เสี่ยงตอโรค
หืด OR 1.33 (95%CI: 1.00, 1.77) และถาสูบตอเนือ่ งจะเสีย่ ง
ตอการเกิดโรคหืดถึง 2.6 เทา30 ผปู ว ยโรคหืดมีประวัตเิ ปนโรค
ภู มิ แ พ อ ยู ก ว า ครึ่ ง ร อ ยละ 67.6 และประวั ติ โ รคหื ด ใน
ครอบครัวรอยละ 23.8 ซึง่ ปจจัยทัง้ สองเปนปจจัยเสีย่ งทีจ่ ะทำ
ใหเกิดโรคหืดไดมากอยูแลว1,3 สอดคลองกับ Settipan และ
คณะ ที่พบวาผูที่มีประวัติภูมิแพจมูก (allergic rhinitis) มี
ความเสี่ยงตอการเปนโรคหืดประมาณสามเทา31 โดยที่ มี
ผลตอการกระตนุ ภูมคิ มุ กันใหมคี วามไวตอการเปนโรคหืดมากขึน้
(specific IgE response)3 รวมทั้งประวัติการเจ็บปวยเปน
โรคหืดในครอบครัวก็สนับสนุนการวินิจฉัยโรคหืดอีกดวย1
อาการความรุ น แรงของโรคหื ด ในผู ป ว ยนั้ น ผู ป ว ย
สวนมากเคยมีอาการหอบหืดหายใจมีเสียงวี้ดมีรอยละ 73.9
โดยที่ผูที่มีอาการหายใจมีเสียงวี้ดในปจจุบันรอยละ 14.3
สอดคลองกับการศึกษาในคลินกิ โรคหืดในอดีตทีพ่ บวาหลังจาก
เขารับการรักษาที่คลินิกโรคหืดแลว อาการของผูปวยดีขึ้น
อาการหอบตอนกลางคืนลดลง การเขารับการรักษาตัวทีห่ อ ง
ฉุกเฉินดวยอาการหายใจหอบลดลง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากไดรบั การ
รักษาแบบครบวงจรในคลินกิ โรคหืด20, 21, 24-26 สวนสัดสวนของ
ผปู ว ยนอกเหนือจากโรคหืดนัน้ มีความสอดคลองกับรายงาน
การเฝ า ระวั ง โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ป พ.ศ. 2553 สำนั ก
ระบาดวิทยา คือเปนโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด32
ลักษณะของอาชีพของผูปวยตามรหัสอาชีพสากลของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ISCO 08)23 พบมากทีส่ ดุ
เปนประเภทอาชีพที่ 2 ผปู ระกอบวิชาชีพดานตางๆ ใกลเคียง
กับประเภทอาชีพที่ 6 ผปู ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี ม อื ในดานการเกษตร
และการประมง เนื่องจากสิทธิ์การรักษาพยาบาลของกลุม
ผูปวยเปนสิทธิ์ขาราชการเบิกจายตรง จึงมีโอกาสพบผูที่
ประกอบอาชีพวิชาชีพดานตางๆมากขึน้ แตยงั คงใกลเคียงกับ
อันดับที่สองคือกลุมที่ 6 ผูปฏิบัติงาน ที่มีฝมือในดานการ
เกษตรและการประมง ซึง่ สอดคลองกับ อาชีพจากการสำรวจ
ภาวะการทำงานของประชากรไทยที่ รอยละ 35.2 หรือ 13.57
ลานคน ประกอบอาชีพกลุมนี้ในป พ.ศ. 255433 ในทิศทาง
เดียวกับการศึกษาของคลินิกโรคหืด ในรายงานกอนหนานี้
อาชีพสวนใหญของผูที่มารับบริการ ในคลินิกโรคหืดนั้นเปน
อาชีพเกษตรกรรม20,26 เนือ่ งจาก กลมุ อาชีพขางตนนัน้ มีความ
หลากหลายจึงไดมีการจัดกลุม อาชีพใหมใหเหมาะสมโดยที่
ไดจัดตามลักษณะของสิ่ง กระตุนที่พบและไดกำหนดใหเปน
อาชีพหลัก หนึ่งคนมีหนึ่ง อาชีพหลักเทานั้น พบวาผูปวยมี
อาชีพเปนชาวนาและผทู ำ เกษตรกรรมเปนอาชีพทีม่ ากทีส่ ดุ
ซึ่งผูปวยโรคหืดที่ทำอาชีพ กลุมนี้มีความเสี่ยงตอการสัมผัส
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สิง่ กระตนุ พวกเมล็ดพันธพุ ชื 7 และสารเคมีทางการเกษตร เชน
พาราไธออน (parathion)34 ใกลเคียงกับผทู ำงานในโรงเรียน
(ครู นักเรียน ภารโรง) ซึง่ มีในหองเรียนเองมีฝนุ และสารเคมี
อาทิจากงานศิลปะ งานฝมือ การใชปากกาเคมีในหองเรียน
และสารทำความสะอาดตางๆ35 ผูอำนวยการสำนักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิง่ แวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขออกมาเตือนการใชปากกาไวทบอรดในหองเรียน
ทีม่ รี ะบบระบายอากาศไมดกี อ็ าจ เปนอันตรายตอสุขภาพได
เนื่องจากในปากกาไวทบอรดมี สารเคมีระเหยงายเปนสวน
ประกอบสำคัญ เชน ไตรคลอ โรเอธิลนี (trichloroethylene)36
ตามดวยผทู ำงานในสำนักงาน ซึง่ มีการสัมผัสฝนุ ในทีท่ ำงาน
หมึกพิมพ และระบบระบาย อากาศที่ไมดี สงผลตอกลุม
อาการอาคารปวย (sick building syndrome) และโรคหืดเพิม่
มากขึน้ อีกดวย37 กลมุ อาชีพตอมา คือบุคลากรทางการแพทย
ซึง่ มีการศึกษาถึงปจจัยกระตนุ การเกิดโรคหืดในบุคลากรทาง
การแพทย ไดแก การแพถงุ มือยางทางการแพทย16 จนกระทัง่
สงผลใหเกิดโรคหืดเมือ่ สัมผัส ไปในระยะยาว38 ถุงมือยางทาง
การแพทยนนั้ มีสว นผสมของยางธรรมชาติและสามารถหลีก
เลีย่ งการใชงานได39 แต สำหรับบริบทของประเทศไทยนัน้ ถุง
มือยางชนิดไมมสี ว นประกอบของยางธรรมชาติมรี าคาสูง จึง
ทำใหการหลีกเลี่ยงการใชถุงมือยางชนิดที่เปนยางธรรมชาติ
หรือการอยู ในสิง่ แวดลอมทีม่ กี ารใชยางธรรมชาติเปนเรือ่ งที่
ทำไดคอนขางลำบากในทางปฏิบัติ19 นอกจากนั้นยังมีปจจัย
กระตุนอื่นๆ ในบุคลาการทางการแพทยคือการสัมผัสสาร
ทำความสะอาด จำพวกชะลางแคลเซียม (decalcifiers)41 และ
glutaraldehyde ซึ่งเปนสิ่งกระตุนที่สำคัญในการเกิดโรคผื่น
ผิว หนังและโรคหืด แมผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมในการ
ทำงาน พบปริมาณต่ำกวาเกณฑกำหนด ก็ยงั สามารถกระตนุ
ใหเกิดโรคหืดได6 เปนตน
ลักษณะสิ่งคุกคามผูปวยสัมผัสฝุนอนินทรียมากที่สุด
สอดคลองกับ Goe และคณะ ทีพ่ บวาการสัมผัสกับแรธาตุหรือ
สารประกอบอนินทรียม โี อกาสกระตนุ ใหเกิดโรคหืดได41 และ
การศึกษาในสี่รัฐของสหรัฐอเมริกา พบความเสี่ยงของฝุน
อนินทรียตอการเปนโรคหืดจากการประกอบอาชีพถึงรอยละ
11.1 และการศึ ก ษาในประเทศจี น ที่ พ บว า ผู สั ม ผั ส ฝุ น
อนิ น ทรี ย นั้ น มี ค วามเสี่ ย งในการเป น โรคหื ด มากขึ้ น โดย
โอกาสเสีย่ งมากขึน้ ไปอีกเมือ่ สัมผัสกับฝนุ โลหะ42 นอกจากนัน้
การที่ สั ม ผั ส สารน้ำ หนั ก โมเลกุ ล น อ ยก็ มี ค วามสอดคล อ ง
กับ การศึกษากอนหนานี้ที่พบวามีพวก สารยึดติด กาว
น้ำ ประสานบัดกรี ยา โลหะ สารชีวฆาตและทำใหไรเชื้อ
(biocide and sterilizing agent) เอมีน (amine) เปนสิง่ กระตนุ
ใหเกิดโรคหืดได โดยมักไมเกิดการกระตุนผานภูมิคุมกัน
ชนิด IgE43
สวนการอุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจในอาสา
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11.
ไทยตอไป

กิตติกรรมประกาศ

12.

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูปวยทุกทาน แพทย พยาบาล
รวมไปถึงเจาหนาที่คลินิกโรคหืด โรงพยาบาลศรีนครินทร 13.
ที่ใหคำปรึกษา ตลอดจนความเมตตาชวยเหลือจนงานวิจัย
14.
สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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