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แผนการบริหารการสอนประจําบทท่ี 5 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 
 

1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 

2. อันตรายจากสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ  

3. กลไกการเกิดความผิดปกติและโรค 

4. อาการและอาการแสดงของโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 

5. การควบคุมปองกันโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 

6. มาตรการการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 

7. โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสบี (hepatitis b) 

8. โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสซี (hepatitis c) 

9. โรควัณโรค  

10. โรคซารส หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรนุแรง  

11. โรคไขหวัดนก 

12. โรคคิวฟเวอร 

13. โรคเล็ปโตสไปโรซีส  

14. โรคจากฝุนไม 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือใหนักศึกษาทราบอันตรายจากสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

2. เพ่ือใหนักศึกษาทราบกลไกการเกิดความผิดปกติและโรค 

3. เพ่ือใหนักศึกษาทราบอาการและอาการแสดงของโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่ง

คุกคามทางชีวภาพ 

4. เพ่ือใหนักศึกษาทราบการควบคุมปองกันโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคาม

ทางชีวภาพ 

5. เพ่ือใหนักศึกษาทราบมาตรการการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคาม

ทางชีวภาพ 
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6. เพ่ือใหนักศึกษาทราบกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคตับอักเสบ             

จากเชื้อไวรัสบี (hepatitis b) 

7. เพ่ือใหนักศึกษาทราบกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคตับอักเสบ             

จากเชื้อไวรัสซี (hepatitis c) 

8. เพ่ือใหนักศึกษาทราบกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรควัณโรค 

9. เพ่ือใหนักศึกษาทราบกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคซารส              

หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

10. เพ่ือใหนักศึกษาทราบกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคไขหวัดนก 

11. เพ่ือใหนักศึกษาทราบกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคคิวฟเวอร 

12. เพ่ือใหนักศึกษาทราบกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคเล็ปโตส-  

ไปโรซีส 

13. เพ่ือใหนักศึกษาทราบกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคจากฝุนไม 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. วิธีสอน 

1.1 การฟงการอภิปรายและบรรยาย 

1.2 การศึกษาดวยตนเอง 

1.3 การนําเสนอผลการทํางานกลุม 

1.4 การประเมินความรูหลังเรียน 
 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพท่ี

เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้  อันตรายจากสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ        

กลไกการเกิดความผิดปกติและโรค  อาการและอาการแสดงของโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่ง

คุกคามทางชีวภาพ  การควบคุมปองกันโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 

มาตรการการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 

2.2 อาจารยมีการตั้งคําถามในหัวขอความรูท่ัวไปเก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิด

จากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกคิดวิเคราะหเก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพทาง

ชีวภาพ 

2.3 อาจารยบรรยายเนื้อหาท่ีเก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทาง

ชีวภาพ  ไดแก โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสบี (hepatitis b)  โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสซี (Hepatitis C) 
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โรควัณโรค โรคซารส หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โรคไขหวัดนก โรคคิวฟเวอร โรคเล็ปโตส-

ไปโรซีส  โรคจากฝุนไม 

2.4 อาจารยมอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานรวมกันเปนกลุม ศึกษาคนควาในหัวขอโรค

จากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ  

2.4 นักศึกษานําผลท่ีไดจากการศึกษาคนความาสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 

2.5 อาจารยประเมินผลการนําเสนอ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. สื่อ PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการสอน 

 3. แบบทดสอบยอย 

 4. แบบฝกหัด 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินการมีสวนรวมในการอภิปราย และเนื้อหาในการอภิปรายของนักศึกษา 

 2. ประเมินผลงานจากการศึกษาคนควาของนักศึกษา 

 3. ประเมินการทํางานกลุม และผลท่ีไดจากการทํางานกลุม 

 4. ความตรงตอเวลา และความตั้งใจในระหวางเรียน 

 5. คะแนนการสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทท่ี 5 

โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 
 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 
 

อันตรายจากส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ  

สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ (biological health hazard) อันตรายท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัย

ทางชีวภาพ ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายถึงสารหรือสิ่งซ่ึงมาจากสิ่งมีชีวิต ไดแก จุลินทรียตาง ๆ เชนเชื้อรา      

เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เปนตน อนุภาคของสิ่งมีชีวิตเหลานี้ท่ีแขวนลอยหรือตกสะสมบนพ้ืนผิวถูกเรียกรวม 

ๆ วา ฝุนอินทรีย หรือในบางครั้งใชคําวา อนุภาพแขวนลอยชีวภาพ (bioaerosols) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทําใหเกิด

โรคติดเชื้อ หรือโรคภูมิแพตาง ๆ  อันตรายท่ีเกิดข้ึนอาจเปนกลุมจากโรคติดตอจากคนสูคน  และโรคท่ี

เปนในสัตวและติดตอมาสูคนได สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพสามารถอยูในสิ่งแวดลอม การทํางาน   

และติดตอมาสูผูประกอบอาชีพไดหากสิ่งแวดลอมดังกลาวเอ้ือตอการทําใหสิ่งคุกคามทางชีวภาพ

ดังกลาวมีชีวิตอยูได เชน อุณหภูมิ ความชื้นท่ีพอเหมาะ มีอาหารและปจจัยอ่ืนท่ีจําเปนตอการมีชีวิต 

และขยายพันธุ เชน มีสัตว ท่ีเปนแหลงหรือพาหะของโรค เปนตน นอกจากนี้สิ่งคุกคามสุขภาพ                  

ทางชีวภาพยังรวมถึงสวนของสิ่งมีชีวิต   เชน ฝุน ละออง ยาง น้ําเลี้ยง ท่ีมาจากพืชดวย ซ่ึงสามารถ            

ทําอันตรายตอรางกายไดเนื่องจากการท่ีมีสารเคมี หรือ เชื้อโรคท่ีอันตรายตอรางกายปนอยู (ลักษณา            

เหลาเกียรต,ิ 2560) 
 

กลไกการเกิดความผิดปกติและโรค 

สาเหตุการเกิดความผิดปกติและโรคจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพตาง ๆ  มี 2 ข้ันตอนหลัก คือ 

1. ข้ันตอนการไดรับเชื้อโรคเขาสูรางกาย 

เกิดข้ึนเม่ือผูปฏิบัติงานไมมีภูมิคุมกันโรค หรือไมมีความตานทานตอโรค ไดรับสัมผัสกับสิ่งท่ีมี

เชื้อโรคปะปนอยู ทางเขาสูรางกายของเชื้อโรคเหลานี้มีไดหลายทาง และพยาธสภาพของโรคก็มีความ

หลากหลายเชนกัน เชน แอนแทรกซ แลปโตสไปโรสิส บรูเซลลูซิส ชิสโตโสมิเอสิส (schistosomiasis) 

และทูลารีเมีย (tularaemia) สามารถเขาสูรางกายทางผิวหนังท่ีไมเปนแผลได  แตเชื้อโรคบางโรค     

เชน อีรีสิเปลลอยด (erysipeloid) พิษสุนัขบา บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบบี   ตองเขาทางบาดแผล   

หรือเชื้อราท่ีตองเขาทางผิวหนังท่ีออนแอจากความเปยกชื้น เปนตน นอกจากนี้เชื้อโรคท่ีเปนโปรโตซัว

บางชนิดก็เขาสูรางกายโดยการกัดของแมลง ตัวอยางเชน เชื้อลิชมานิเอสิสมาราเลีย ริเก็ทเซียจากเห็บ 

และทรีปาโนฏลเอสิส ในบางกรณีการติดเชื้อก็เกิดข้ึนทางการหายใจได     โดยการหายใจเอาละออง

สปอร หรือฝุนท่ีมีเชื้อโรคเขาไปในรางกาย เชน คิวฟเวอร วัณโรค ค็อกซิดิโอไมโคสิส ฮาโตพลาสโมสิส 



118 

 
ไวรัสนิวคลาสเซิล (nercastle virus disease) ออนิโธสิส (ornithosis) และในบางกรณีก็มีการผานเขา

ทางระบบทางเดินอาหารและน้ําท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูเขาไป เชน โรคทองรวง ไวรัสตับอักเสบเอ             

และโรคโปลิโอ เปนตน บางโรคก็เปนผลจากปฏิกิริยาการอักเสบของรางกายท่ีมีตอพิษท่ีเปน 

endotoxin หรือ exotoxin ของเชื้อแบคทีเรีย 

2. ข้ันตอนการทําอันตรายตอรางกายของเชื้อโรค 

เม่ือไดรับเชื้อเขาสูรางกายแลว และผูประกอบอาชีพท่ีไมมีภูมิคุมกันโรคหรือไมมีความ

ตานทานตอเชื้อโรค เชื้อโรคนั้นจะสามารถเจริญเติบโตและทําอันตรายตอรางกาย เปนข้ันตอนจากท่ีไมมี

อาการแสดงจนถึงอาการแสดงของโรคอยางชัดเจน ตามชนิดของโรค เรียกวาวงจรธรรมชาติของการเกิด

โรค ซ่ึงประกอบดวยระยะตาง ๆ (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560, หนา 90-91) ดังตารางท่ี 5.1 
 

ตารางท่ี 5.1 วงจรธรรมชาติของการเกิดโรค 

ระยะการเกิดโรค อาการของโรค 

1. ระยะท่ีมีความไวตอการเกิด

โรค 

รางกายออนแอ มีความตานทานโรคลดลง มีความไวตอการติดเชื้อ 

เนื่องจากการทํางานหนักโดยไมมีเวลาพักผอน 

2. ระยะของโรคกอนมีอาการ เริ่มมีพยาธิสภาพของโรคเกิดข้ึนแลว แตยังไมมีอาการแสดงของโรค 

3. ระยะท่ีมีอาการของโรค มีพยาธิสภาพของโรคเกิดข้ึนแลว ผูปวยมักจะมาพบแพทยในระยะนี ้

4. ระยะท่ีมีความพิการของโรค เปนระยะหลังท่ีมีอาการเกิดข้ึนแลว แบงผูปวยเปน 3 ระยะ คือ 

1. กลุมท่ีปวยแลวหายเปนปกติ 

2. กลุมท่ีปวยแลวเกิดมีความพิการเกิดข้ึน เขน โรคโปลิโอ เด็กท่ีเปน

มักจะมีความพิการของแขนขาเหลืออยู 

3. กลุมท่ีปวยแลวในท่ีสุดเสียชีวิต เชน ผูปวยโรคเอดส ผูปวยไวรัส

ตับอักเสบ 

ท่ีมา : (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560, หนา 91) 
 

อาการและอาการแสดงของโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากส่ิงคุกคามทางชีวภาพ 

อาการและอาการแสดงระยะเริ่มแรกของโรคกลุมนี้สวนใหญแลวเปนอาการท่ีไม มี

ลักษณะเฉพาะ แตมักจะนําไปสูการสันนิษฐานโรคไดหากมีขอมูลปจจัยดานการประกอบอาชีพเก่ียวของ

กับการเกิดโรคท่ีเหมาะสม เชน 

1. มีอาการปวยรุนแรง รวมกับอาการปวดศีรษะและอาการทางระบบประสาท ไดแก         

โรคบรูเซลโลสิต โรคเลปโตสไปโรสิส โรคมาเลเรีย โรคกลัวน้ํา โรคทรีปาโนโสมิเอสิส 

2. มีอาการไขรวมกับปญหาระบบการหายใจ หรือปอดบวม ไดแก คอกซิดิโอไมโคสิส ฮิตโตพ

ลาสโมสิส ออรนิโธสิส คิวฟเวอร วัณโรค 
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3. มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร ตามดวยการมีปสสาวะสีเขม และดีซาน ไดแก โรคตับ

อักเสบจากไวรัส หรอืแลปโตสไปรา 

4. มีกลามเนื้อเกร็ง กระตุก ท่ีเจ็บปวดมากโดยเฉพาะท่ีขากรรไกรลาง ไดแก บาดทะยัก 

5. มีอาการออนเพลีย และโลหิตจางท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และรวมกับมีเลือดปนในปสสาวะหรือ

ทองเดิน และมีเลือดปนกับอุจจาระ ไดแก โรคซิลโตโสมิเอสิส 

6.  ผิวหนังเปนสีแดงและมีอาการคันเล็กนอย โรคอีริสิเปลลอยด (เปนท่ีมือ) พยาธิปากขอ   

(ถาเปนท่ีเทา) ติดเชื้อราหรือแบคทีเรีย (ถาผิวหนังเปนแผล) (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560, หนา 92) 
 

การควบคุมปองกันโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากส่ิงคุกคามทางชีวภาพ 

หลักการท่ีใชสําหรับปองกันอันตรายจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ แบงเปน 3 ระดับ ตามระยะ

ตาง ๆ ของโรค คือ 

1. การปองกันระยะท่ีหนึ่ง มีจุดมุงหมายไมใหโรคตาง ๆ เกิดข้ึน กระทําในระยะท่ียังไมมีโรค

เกิดข้ึน โดยการลดหรือกําจัดสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรค เชนการฉีดวัคซีนปองกันบาดทะยัก การใหวัคซีน 

BCG ปองกันวัณโรค และการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดลอม เชน การทําลายเชื้อ ควบคุมแมลงพาหะนํา

โรค ดูแลการสุขาภิบาลตาง ๆ ปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มน้ําใช เปนตน 

2. การปองกันระยะท่ีสอง เปนการปองกันเม่ือโรคไดเกิดข้ึนแลว มีวัตถุประสงคเพ่ือลดความ

รุนแรงของโรค และปองกันการแพรกระจายของโรคไมใหโรคระบาดตอไป 

3. การปองกันระยะท่ีสาม เปนการปองกันในระยะท่ีมีความพิการหรือโรคท่ีเปนมาก

ประกอบดวยการกําจัดความพิการและการฟนฟูสภาพ 
 

มาตรการการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากส่ิงคุกคามทางชีวภาพ 

1. มาตรการดานส่ิงแวดลอม 

 1.1 การกําจัดแมลงท่ีเปนแหลงของโรคและพาหะโรค เชน การพนดวยสารกําจัดแมลง      

เพ่ือการทําลายตัวแกและตัวออนของแมลง การใชปลากินตัวออนของแมลงพาหะนําโรคท่ีเจริญเติบโตใน

น้ํา หรือกินกอยทากท่ีเปนพาหะนําโรคซิสโตโสมิเอสิส (schisotomiasis) การกําจัดหนูซ่ีงเปนพาหะนํา

โรคเลปโตสไปโรสิส (leptospirosis) เปนตน 

 1.2 การควบคุมการนําเขาสินคาอยางเครงครัด เพ่ือปองกันสัตวท่ีเปนโรคเขาสูประเทศ 

เชน การควบคุมการนําเขานกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม หนังสัตว ขนสัตว กระดูกสัตว และผลิตภัณฑ 

จากสัตว เพ่ือปองกันโรค psittacosis และแอนแทรกซ (antrax) 
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 1.3 การควบคุมการฟุงกระจายของฝุน ท่ีมีเชื้อโรคปนอยู โดยใช เครื่องดูดอากาศ             

จากแหลงกําเนิดฝุนนั้นออกไปกําจัดกอนท่ีจะฟุงกระจาย พบวาไดผลดีกับการควบคุมโรคแอนแทรกซ

และ psittacosis ท่ีติดตอทางอากาศ 

2. มาตรการดานบุคคล 

 2.1 ผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคควรไดรับการดูแลใหมีความรูความเขาใจ

ในเรื่องอันตรายจากการไดรับเชื้อโรคตาง ๆ และการปองกันไมใหเกิดโรค ตองมีมาตรการท่ีให

ความสําคัญตอการรักษาสุขวิทยาสวนบุคคล เชน รักษาผิวหนังใหแหงไมใหเปยกชื้นตลอดเวลา               

จับตองสัตวดวยความระมัดระวัง ทําความสะอาดรางกายสวนท่ีสัมผัสกับสัตวเสมอ ปองกันไมใหสัตว

หรือแมลงกัด รวมท้ังไมรับประทานอาหารและดื่มน้ําท่ีอาจมีเชื้อโรคปะปน ไมนําอาหารและน้ําเขาไป

รับประทานในท่ีท่ีมีอันตรายจากการปนเปอนของเชื้อโรค และการสวมใสอุปกรณคุมครองความ

ปลอดภัยสวนบุคคล เม่ือทํางานเสี่ยงตอการติดโรค 

 2.2 การปองกันโรคติดตอโดยการฉีดวัคซีน ผูประกอบอาชีพแตละคนควรไดรับการปองกัน

โรคดวยการฉีดวัคซีน เชน คนงานเกษตรกรรมควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักทุกคน 

เจาหนาท่ีท่ีดูแลผุปวยควรไดรับการฉีดวัคซีน BCG ในรายท่ีไมมีภูมิคุมกันวัณโรค สัตวแพทยควรไดรับ

การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และแอนแทรกซ เจาหนาท่ีหองขันสูตรทางการแพทยในพ้ืนท่ีท่ีมีโรค

ไทฟส และคิวฟเวอรระบาด ควรไดรับการฉีดวัคซีนท้ังสองดวย ในพ้ืนท่ีท่ีมีโรคมาราเลียระบาด คนงาน

และเจาหนา ท่ีในพ้ืนทีควรไดรับยาปองกันโรคดังกลาว คนท่ีเสี่ยงตอการเปนโรคบาดทะยัก                 

โรคพิษสุนัขบา และโรคไวรัสตับอักเสบบีควรไดรับอิมมูโนโกลบูลินเพ่ือปองกันโรคดังกลาว 

 2.3 การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เปนประโยชนตอการปองกันเชื้อโรค

ไมใหเขาสูรางกาย ผูท่ีทํางานในเหมืองแร ในแมน้ํา ในทองทุง ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะติดโรคพยาธิปากขอ           

โรคแลปโตสไปโรสิส และโรคชิวโตโสเอสิส ตองใสถุงมือและรองเทาท่ีสามารถปองกันโรคดังกลาว 

คนงานท่ีจับปลาและปลามีโอกาสติดเชื้อรา และ erysipeloid จึงควรสวมถุงมือและทาครีมท่ีผิวหนังเพ่ือ

ปองกันโรคดังกลาว เจาหนาท่ีหองชันสูตรและผูใหบริการดานสุขภาพท่ีมีความเสี่ยงตอการติดโรคจาก

ผูปวยและวัตถุตัวอยาง จําเปนตองใชเครื่องปองกันอันตรายท่ีถูกตองและเหมาะสม เชน 

 2.3.1 การบังคับใชระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการติดโรคจากการ

ประกอบอาชีพเปนสิ่งท่ีจําเปน แตยังปฏิบัติอยูในวงแคบ เชน ในโรงพยาบาล หองชันสูตรทางการแพทย

และสัตวแพทยเทานั้น เพ่ือปองกันโรคติดเชื้อควรขยายวงออกไปสูอาชีพอ่ืน เชน คนงานทําความสะอาด

ทอน้ําโสโครก คนงานโรงฆาสัตว และโรงงานผลิตภัณฑจากสัตว คนงานดูแลสวนสัตว เปนตน 

 2.3.2 การตรวจสุขภาพ กอนบรรจุงาน ควรประกอบดวยการสอบประวัติการเจ็บปวย

และการตรวจรางกายโดยวัตถุประสงคเพ่ือ ทราบและบันทึกสถานะสุขภาพเม่ือเริ่มงานของคนงานไว
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เปนหลักฐาน คนหาบุคคลท่ีมีโอกาสเปนโรค และใหการวินิจฉัยและรักษาบุคคลท่ีเปนโรคดังกลาว 

(สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553, หนา 10-15) 

 

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 
 

โรคตับอักเสบจากเช้ือไวรัสบี (hepatitis b) 

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสบี (NIOSH safety and health toxic )เกิดจากไวรัสในกลุม 

hepadna virus เชื้อไวรัสตับอักเสบบี hepatitis b virus ; HBV) สามารถติดตอทางเลือด น้ําเชื้อ           

และน้ําหลั่งอยางอ่ืน เชน น้ําเหลือง ผู ท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สวนใหญจะมีอาการเฉียบพลัน                

โดยมีการคลื่นไสอาเจียน ออนเพลียแลวมีอาการตัวเหลืองตาเลืองตามมา สวนมากจะหายไดเอง และมี

ภูมิคุมกัน มีเพียงสวนนอยท่ีกลายเปนพาหะ 

โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถติดตอโดยการสัมผัสเลือด น้ําเชื้อ หรือสิ่งคัดหลั่งจากรางกายของ

ผูติดเชื้อผานทางผิวหนังท่ีมีบาดแผลและเยื่อเมือก การถูกเข็มฉีดยาหรือของมีคมท่ีปนเปอนเชื้อบาด 

การมีเพศสัมพันธ การใชเข็มฉีดยารวมกันกับผูท่ีติดเชื้อ เชื้อนี้จะไมติดตอกันทางลมหายใจ อาหาร             

หรือน้ําดื่ม การใหนม การจูบกัน 
 

อาการและอาการแสดงของการไดรับเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 

หลังจากท่ีไดรับเชื้อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เขาไปแลวระยะแรกจะยังไมมีอาการ ตองมีระยะฟก

ตัวท่ีเชื้อจะเจริญเติบโต แพรมากข้ึนเรื่อย ๆ จนมีจํานวนมากพอท่ีจะกอใหเกิดโรคได ระยะฟกตัว                

คือ ระยะตั้งแตไดรับเชื้อจนเกิดอาการของโรค เชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีระยะฟกตัวประมาณ 30 -  180 

วัน เฉลี่ย 60 - 90 วัน ผูท่ีติดเชื้อเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสวนใหญจะมีอาการเฉียบพลัน โดยมีอาการ

คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย มีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองตามมา ผูปวยสวนมากจะหายเองไดและมี

ภูมิคุมกัน มีเพียงสวนนอยท่ีกลายเปนพาหะ สวนผูปวยท่ีไดรับเชื้อตั้งแตวัยเด็กอาจไมมีอาการอะไร  

และจะกลายเปนพาหะ ซ่ึงมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคตับแข็ง และมะเร็งตับไดในอนาคต 

อาการระยะเฉียบพลัน ผูปวยจะเริ่มมีอาการภายใน 1- 4 เดือนหลังติดเชื้อ ดังนี้ 

1. ระยะอาการนํา มีอาการออนเพลีย อาการไข ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามตัว ปวดกลามเนื้อ 

บางรายมีอาการคลายไขหวัด ไขหวัดใหญ ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดทองใตชายโครงขวา อาการอ่ืน ๆ 

ไดแก คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ออนเพลีย ผื่น ปวดขอ อาการนําเปนอยูนาน 4 - 5 วัน จนถึง               

1 - 2 สัปดาห 
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2. ระยะอาการเหลือง "ดีซาน" ผูปวยมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง อาการท่ัวไปดีข้ึน                   

แตยังออนเพลียคลายหมดแรง เบื่ออาหาร คลื่นไส ปวดทองบริเวณลิ้นป หรือชายโครงขวา เนื่องจากตับ

โต บวมข้ึน ผูปวยตับอักเสบจากไวรัส พบวามีอาการดีซานครึ่งหนี่งหรือนอยกวา 

3. ระยะฟนตัว อาจยังออนเพลียอยู อาการขางตนหายไป โดยท่ัวไปตัวและตาเหลือง 

ระยะเวลาของอาการปวยนาน 2 - 4 สัปดาห จนถึง  8 - 12 สัปดาห 

ผูปวยบางรายอาจมีอาการรุนแรง เกิดจากการท่ีเซลลตับถูกทําลายเปนจํานวนมาก ในกรณีนี้

อาจทําใหเกิดภาวะตับวายได อาการตับอักเสบระยะเฉียบพลันจะดีข้ึนใน 1 - 4 สัปดาห และจะหายเปน

ปกติเม่ือรางกายสามารถกําจัดและควบคุมเชื้อไวรัสตับอักเสบได ซ่ึงมักใชเวลาไมเกิน 3 เดือน แตผูปวย

สวนนอย (รอยละ 5 - 10) ไมสามารถกําจัดเชื้อออกจากรางกายไดหมด ทําใหผูปวยมีอาการเรื้อรัง              

ซ่ึงแบงผูปวยไดเปน 2 กลุมคือ 

1. พาหะ คือ ผูปวยท่ีมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในรางกาย ผูปวยจะไมมีอาการแตยังสามารถแพร

เชื้อสูผูอ่ืนได ผลการตรวจเลือดพบคาการทํางานของตับอยูเกณฑปกติ 

2. ตับอักเสบเรื้อรัง คือ ผูปวยท่ีมีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในรางกาย และตรวจเลือดพบคา              

การทํางานของตับผิดปกติ ผูปวยสวนมากมักไมมีอาการ บางรายอาจมีอาการออนเพลียหรือเบื่ออาหาร

ได การติดเชื้อแบบเรื้อรังพบบอยในเด็กท่ีติดเชื้อตั้งแตแรกเกิด 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 

กลุมคนทํางานท่ีมีความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไดแก แพทย พยาบาล ผูชวย

พยาบาล ทันตแพทย ทันตาภิบาล และผูชวยทันตแพทย เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทางการแพทย 

เจาหนาท่ีศูนยเลี้ยงเด็กกําพราและสถาบันคนพิการทางปญญา เปนตน 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 

1. ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการติดเชื้อในสถานท่ีท่ีทํางานอยางเหมาะสม การปองกัน

ระดับปฐมภูมิ ไดแก การปองกันไมใหผูปฏิบัติงานเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเชื้อโรคอ่ืน ๆ 

ท่ีสามารถติดตอทางเลือดได โดยใชหลักการยูนิเวอรซอล พรีเคชั่น (universal precaution)                 

แบบเดียวกับท่ีใชปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เปนการพัฒนาโดย the laboratory centre for 

disease control at health, canada และ the united states department and human service 

สามารถนํามาใชกับผูปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อจากเลือด และของเหลวตาง ๆ ท่ีออกจากรางกาย 

หลักการของ universal precaution (European Commission,2011) ประกอบดวย 

1.1 มาตรการการควบคุมทางวิศวกรรม โดยเนนการใชอุปกรณแยกสิ่งท่ีเปนอันตราย

ออกไป เชน การใชอุปกรณภาชนะท่ีแข็งแรงพอในการเก็บรวบรวมของแหลมและของมีคมท่ีไมใชแลว 

หรือการใชตูปองกันเชื้อในการทํางานในหองปฏิบัติการทดลอง 
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 1.2 รูปแบบการทํางานท่ีปลอดภัย ตองใชกับทุกงานท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อจากเลือด                

และของเหลวจากรางกาย ไดแก 

 1.2.1 การเก็บรวบรวมของเหลวหรือเนื้อเยื่อท่ีติดเชื้ออยางปลอดภัยกอนนําไปกําจัด

อยางเหมาะสม 

 1.2.2  การจัดการอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลและเสื้อคลุมท่ีปนเปอนเชื้อโรค

อยางปลอดภัย 

 1.2.3  การจัดการทําความสะอาดในกรณีท่ีมีวัสดุท่ีมีเชื้อโรคหกอยางปลอดภัย รวมท้ัง

การดําเนินการอยางเหมาะสม เม่ือผูปฏิบัติงานไดรับสัมผัสกับเชื้อโรค เชน ถูกเข็มแทงขณะทํางาน 

 1.2.4  มีวิธีการใชและกําจัดเข็มและของมีคมอยางปลอดภัย 

 1.3 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลประกอบดวย ถุงมือปองกันเชื้อโรค หนากาก 

แวนตานิรภัย ผากันเปอน และเสื้อคลุมกันเปอน 

2. สรางภูมิคุมกันใหแกผูปฏิบัติงานกลุมเสี่ยง โดยการฉีดวัคซีน ท้ังกอนและหลังไดรับเชื้อ 

กรณีหลังการไดรับเชื้อ ตองฉีดวัคซีนโดยทันทีท่ีไดรับเชื้อ การปองกันโรคดวยวัคซีนเปนวิธีการท่ีใชไดผล

มากในการปองกันการติดเชื้อตับอักเสบจากการทํางาน สถานประกอบการควรพิจารณาจัดลําดับ

ความสําคัญในการฉีดวัคซีนใหผูปฏิบัติงานท่ีเสี่ยง และไมเสี่ยงตอการติดเชื้อจากการทํางานอยาง

เหมาะสม คนท่ีไมไดเสี่ยงตอการติดเชื้อจากการทํางานจัดวามีความเสี่ยงเทากับประชาชนท่ัวไป 

การฉีดวัคซีนเพ่ือสรางภูมิคุมกันโรคภายหลังการสัมผัสกับเชื้อโรคจากการทํางาน ผูปฏิบัติงาน

ท่ีถูกเขมแทงหรือถูกของมีคมบาดขณะทํางานท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อ หรือเปอนดวยเลือดของผูปวยหรือผู

ท่ีเปนพาหะของโรคตองรีบรายงาน และดําเนินการเพ่ือรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโดยทันที หากไมเคย

ไดรับการฉีดวัคซีนมากอนหรือไมมีภูมิตานทานโรคนี้ บางกรณีแพทยอาจฉีด hepatitis b 

immunoglobulin ซ่ึงมีแอนตี้บอดี้ท่ีกําจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีไดภายใน 24 ชั่วโมง แตถาหากทราบวา

ผูปฏิบัติงานมีภูมิตานทานโรคอยูแลว หรือเลือดท่ีสัมผัสไมมีเชื้อ ก็ไมจําเปนตองดําเนินการดังกลาว

ขางตน 
 

โรคตับอักเสบจากเช้ือไวรัสซี (Hepatitis c) 

เชื้อไวรัสตับอักเสบซี (NIOSH safety and health toxic )เปนเชื้อไวรัสท่ีติดตอทางเลือดและ

แพรเชื้อโดยเลือดท่ีถูกปนเปอน โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสซี คือการอักเสบของตับท่ีเกิดข้ึนจากเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบซี (HCV)    การพัฒนาของโรคนี้จะใชเวลาเปนป ๆ หรืออาจถึงสิบป และสามารถนําไปสู

โรคตับแข็ง มะเร็งตับ และตับวายได โรคนี้เปนโรคติดตอทางเลือดท่ีพบบอยท่ีสุดในสหรัฐฯ และเปน

สาเหตุตน ๆ ของการปลูกถายตับ มีการประเมินวาประชากรชาวอเมริกันรอยละ 1.8 เปนโรคนี้  

ปจจุบันยังไมมีวัคซีนรักษา 
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ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการเกิดโรคหรือความเจ็บปวย คือการไดรับเชื้อโดยการสัมผัสเลือดของ

ผูติดเชื้อ โดยเฉพาะจากการถูกเข็มฉีดยาหรือของมีคมท่ีปนเปอนเชื้อบาด 
 

อาการและอาการแสดงของการไดรับเช้ือไวรัสตับอักเสบซี 

คนสวนใหญ (มากถึงรอยละ 80) ไมมีอาการ ดังนั้นจึงไมรูตัววาเปนโรคนี้ แตบุคคลเหลานี้ก็

สามารถแพรเชื้อไปสูผู อ่ืนได ผู ท่ีเปนโรคจับอักเสบซี อาจมีภาวะตัวเหลืองหรือตาเหลือง (ดีซาน)                

เบื่ออาหาร น้ําหนักลดลง คลื่นไสและอาเจียน มีไข ออนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดทอง ปสสาวะเปนสีเขม 

เม่ือมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี แลวจะเริ่มดวยภาวะตับอักเสบฉับพลัน (acute hepatitis) 

ผูปวยมักจะไมมีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กนอยในชวงตับอักเสบฉับพลันมีเพียง 1 ใน 4 ของผูปวยท่ีมี

อาการดีซาน (jaundice) ถึงแมโรคนี้อาจดูวาไมรุนแรงแตรอยละ 80 - 85 ของผูปวยท่ีไดรับเชื้อจะมีการ

ดําเนินโรคเปนตับอักเสบเรื้อรัง (chronic hepatitis) โดยรอยละ 20 ของผูปวย chronic hepatitis C 

จะมีภาวะตับแข็ง (cirrhosis) ภายใน 20 ป  และเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งตับ (hepatocellular 

carcinoma) ไดในท่ีสุด แตจะมีผูปวยบางกลุมท่ีมีการดําเนินของโรคเร็ว เชน การติดเชื้อในคนอายุ

มากกวา 50 ป ใชเวลาเพียง 9 ป ก็กลายเปนตับแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยท่ีดื่มแอลกอฮอล 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากเช้ือไวรัสตับอักเสบซี 

กลุมคนทํางานท่ีมีความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ไดแก แพทย พยาบาล ผูชวย

พยาบาล  ทันตแพทย ทันตาภิบาล และผูชวยทันตแพทย เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทางการแพทย 

เจาหนาท่ีศูนยเลี้ยงเด็กกําพราและสถาบันคนพิการทางปญญา ผูใชยาเสพติดดวยการฉีดเชาเสนเลือด            

ผูท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลง เปนตน 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากเช้ือไวรัสตับอักเสบซี 

ปจจุบันไมมีวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบซี แตสามารถลดความเสี่ยงจากโรคนี้ไดโดยการ

ดําเนินมาตรการควบคุมปองกันโรคอยางเหมาะสม ดวยหลักการ universal precaution 
 

โรควัณโรค  

โรควัณโรค(tuberculosis) คือโรคติดเชิ้อท่ีเกิดจากเชื้อ mycobacterium tuberculosis 

complex บางครั้งเรียกวา เชื้อเอเอฟบี (AFB/Acid fast bacilli) การติดเชื้อสวนมากจะเกิดข้ึนท่ีปอด 

อยางไรก็ตามการติดเชื้ออาจเกิดข้ึนท่ีอวัยวะอ่ืน ๆ ได เชน ท่ีเยื่อหุมปอด ตอมน้ําเหลือง กระดูก ไต 

ระบบประสาทสวนกลาง (สมองและเยื่อหุมสมอง) อยางไรก็ตามนักวิทยาศาสตรยังเชื่อวาจะตองเริ่มตน

จากปอดกอนเสมอ แตท่ีไมพบในปอดก็เพราะซอนเรนอยู 
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ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการเกิดโรคหรือความเจ็บปวยจากเชื้อวัณโรคดังกลาวขางตน          

ซ่ึงวัณโรคปอดติดตอไดโดยการสูดเอาละอองเสมหะของผูปวยท่ีไอ จาม หรือหายใจรด ซ่ึงเปนการสูดเอา

เชื้อวัณโรคเขาไปในปอดโดยตรง ดังนั้นจึงมักมีประวัติใกลชิด (เชน นอนหองเดียวกัน หรืออยูบาน

เดียวกัน) กับคนท่ีเปนโรค สวนการติดตอโดยทางอ่ืนนับวามีโอกาสนอยมาก ท่ีอาจพบไดแกการดื่มนมวัว

ดิบ ๆ ท่ีไดจากวัวท่ีเปนวัณโรค หรือโดยการกลืนเอาเชื้อท่ีติดกับอาหารหรือภาชนะ โดยเชื้อจะเขาทาง

ตอมทอนซิลหรือลําไส แลวเขาไปอยูในตอมน้ําเหลือง ซ่ึงบางครั้งอาจลุกลามเขากระแสเลือดไปยังปอด 

สมอง กระดูก ไต หรืออวัยวะอ่ืน ๆ ได คนสวนมากท่ีไดรับเชื้อวัณโรคครั้งแรก มักจะแข็งแรงเปนปกติดี 

โดยไมมีอาการแสดงแตอยางใด ยกเวนบางคนอาจมีอาการของปอดอักเสบเล็กนอยอยูสักระยะหนึ่งแลว

หายไปไดเอง แตอยางไรก็ตามเชื้อวัณโรคท่ียังอาจหลงเหลืออยูในปอดและอวัยวะอ่ืน ๆ ถารางกาย

แข็งแรง ก็จะไมเกิดโรคแตอยางไร แตถาเม่ือรางกายออนแกดวยสาเหตุใดก็ตาม ตอมา (อาจเปนเวลา

หลายปหรือหลายสิบป) เชื้อท่ีหลบซอนอยูก็จะแบงตัวเจริญข้ันจนทําใหเกิดเปนวัณโรคได โดยไมตองรับ

เชื้อมาจากภายนอก สวนมากจะเกิดเปนวัณโรคของปอด 
 

อาการและอาการแสดงของการไดรับเช้ือวัณโรค 

ลักษณะอาการของผูปวยวัณโรคนั้นคลายกับ ผูท่ีปวยเปนโรคเรื้อรังท่ัว ๆ ไป สังเกตไดยากใน

ผูปวยท่ีเปนใหม ๆ เพราะโรคนี้เกิดข้ึนชา ๆ คอยเปนคอยไป ไมทันรูสึกตัว โดยอาการเริ่มตน มักมีไขต่ํา 

ๆ ตอนบาย มีเหง่ือออกตอนกลางคืน ไอแหง ๆ ตอมาไอมีเสมหะ อาจมีเลือดปนเสมหะ ถามีแผลในเนื้อ

ปอด อาจจะไอเปนเลือดสด ๆ เม่ือไอมาก อาการท่ีตามมาคือเจ็บชายโครงท้ังสองขาง ออนเพลียลงเรื่อย 

ๆ เบื่ออาหาร เม่ือเวลาผานไปไมไดรักษาอาการ ทุกอยางจะเปนมากข้ึน น้ําหนักลดลงมากจนบางครั้ง

เหลือแตหนังหุมกระดูก ในสมัยกอนเรียกวา "โรคผอมแหง" 

วัณโรคเปนโรคติดตอเรื้อรัง ระยะเวลาท่ีเริ่มเปนจนมีอาการหนัก มักใชเวลานานเปนป บางคน

เท่ียวดึก สูบบุหรนี่จัด เม่ือมีอาการไอก็เขาใจวาเปนผลมาจากบุหรี่ ก็เลยไมสนใจท่ีจะไปรับการตรวจ 

สําหรับคนท่ีติดเหลามาก อาการมึนเมาจะบดบัง อาการเริ่มแรกของวัณโรคได ตอเม่ือมีอาการของวัณ

โรคมากจึงไปพบแพทย ทําใหยากตอการรักษา เนื่องจากเนื้อปอดถูกทําลายไมสามารถทํางานได

ตามปกติ ทําใหมีอาการหอบ เหนื่อย จนไมสามารถเดินได ซ่ึงนับวาเปนอาการท่ีเขาข้ันรุนแรง สําหรับ

ผูหญิงท่ีเปนวัณโรครุนแรงมาก อาจจะมีประจําเดือนคลาดเคลื่อนหรือขาดหายไป อาการแสดงของวัณ

โรคท่ีอวัยวะอ่ืน เชน ถาเปนท่ีตอมน้ําเหลืองมักมีไขและมีกอน (ตอมน้ําเหลือง) ท่ีพบบอยมักจะเปนท่ี

ตอมน้ําเหลืองบริเวณคอ ตอมจะโตมากข้ึนจนกลายเปนฝ และแตกและมีน้ําเหลืองซึมออกมาได              

ถาเปนท่ีเยื่อหุมสมองจะมีอาการปวดศีรษะ มีไข คอแข็ง และมีอาการทางสมองเกิดข้ึนดวย 

สิ่งตรวจพบอ่ืน ๆ ประกอบดวย อาการซูบผอม อาจมีอาการซีด หายใจหอบและมีไข               

การใชเครื่องฟงตรวจปอดสวนใหญจะไมมีเสียงผิดปกติ บางคนอาจไดยินเสียงกรอบแกรบ ซ่ึงมักจะได



126 

 
ยินตรงบริเวณยอดปอดท้ังสองขาง ถาไดยินไปท่ัวปอดท้ังสองขางแสดงวาอาการลุกลามไปมาก ถาปอด

ขางหนึ่งเคาะทึบ และไมไดยินเสียงหายใจ แสดงวามีภาวะมีน้ําในชองหุมปอด ในรายท่ีมีอาการหอบหืด

เหนื่อยมานาน อาจมีอาการนิ้วปุม (clubbing of finger) ในรายท่ีเปนนอย ๆ อาจตรวจไมพบอะไร

ชัดเจนก็ได 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากเช้ือวัณโรค 

การระบาดของวัณโรค สามารถเกิดข้ึนไดในสถานประกอบการ เชน โรงพยาบาล เรือนจํา 

บานพักคนชรา และสถานท่ีเลี้ยงเด็ก สถานท่ีดูแลผูปวยโรคเอดส เปนตน เนื่องจากเปนสถานท่ีท่ีแออัด 

และเม่ือมีแหลงเชื้อวัณโรคก็จะเกิดการระบาดของโรคได นอกจากนี้ในคนงานท่ีปวยดวยโรคปอดฝุนหิน 

(silicosis) มักพบวา ผูปวยบางรายมีการติดเชื้อวัณโรครวมดวย โรคปอดจากการทํางานท่ีกอใหเกิดวัณ

โรคแทรกซอนนี้ กลุมอาชีพท่ีเสี่ยงคือ ผูท่ีทํางานในโรงโม บด ยอยหิน เหมืองแรตาง ๆ โรงงานเซรามิกซ 

งานพนทราย ทําแกว ทํากระจก เปนตน 

นอกจากนี้ผู ท่ี มีความเสี่ยงในการติดเชื้อและปวยเปนวัณโรค ถาอยู ในบริ เวณท่ี มี             

การแพรกระจายของเชื้อ ไดแก ผูท่ีใกลชิดกับผูปวยวัณโรค ผูสูงอายุ ผูเปนเบาหวาน ผูท่ีรับประทาน             

ยาสเตียรอยด ผูท่ีมีผลเลือดบวก คือติดเชื้อ HIV ผูท่ีอาศัยอยูในแหลงชุมชนแออัด และสุขอนามัยไมดี         

ผูติดยาเสพติด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผูท่ีมีโรคเรื้อรัง 
 

การปองกันและผลกระทบตอสุขภาพจากเช้ือวัณโรค 

วัณโรคสามารถปองกันไดโดยการฉีดวัคซีน BCG ในประเทศไทยมีการใหวัคซีน BCG เม่ือแรก

เกิด สําหรับประเทศท่ีมีโรควัณโรคชุกชุม องคการอนามัยโลกแนะนําใหเริ่มให BCG วัคซีนตั้งแตแรกเกิด 

วัคซีน BCG ถึงแมจะมีประสิทธิภาพในการปองกันแตกตางกันซ่ึงผลจากการศึกษาในท่ีตาง ๆ พบตั้งแต

ต่ํากวารอนละ 50 ไปจนถึงรอยละ 80 แต ท่ีไดผลชัดเจน คือ ปองกันวัณโรคชนิดรุนแรงแบบ

แพรกระจาย และวัณโรคเยื่อหุมสมอง นอกจากนี้ควรมีการดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงโดยการออก

กําลังกาย กินอาหารท่ีมีประโยชนครบ 5 หมู หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยวัณโรค ถามีผูปวย

วัณโรคอยูในบาน ควรเอาใจใสดูแลใหกินยาครบถวนสมํ่าเสมอทุกวันหากมีอาการผิดปกติ สงสัยวาจะ

เปนวัณโรค ควรรีบปรึกษาแพทยเพ่ือรับการตรวจเสมหะ และเอกซเรยปอด  การบริหารจัดการเพ่ือ

ปองกันและควบคุมวัณโรคจากการทํางาน (danchivijitr,2005) ดังแสดงในตารางท่ี 5.2 
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ตารางท่ี 5.2 การบริหารจัดการเพ่ือปองกันและควบคุมวัณโรคจากการทํางาน 

ข้ันตอนการแสดงและควบคุม การบริหารจัดการวัณโรคจากการทํางาน 

1. การปองกันระดับปฐมภูมิ 1.1 การควบคุมหรือการจัดแหลงแพรเชื้อโดยการตรวจสุขภาพ

ผูปฏิบัติงาน หากพบผูปวยตองปองกันโรคไมใหแพรเชื้อและใหการ

รักษาอยางเหมาสม 

1.2 การจัดระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

1.3 การใชหนากากปองกันการหายใจเอาเชื้อเขาไปในรางกายในขณะ

ปฏิบัติงานท่ีเสี่ยง 

2. การปองกันระดับทุติยภูมิ 2.1 การเฝาระวังทางสุขภาพ ไดแก การตรวจสุขภาพกอนทํางาน และ

การตรวจสุขภาพระหวางการทํางานเปนระยะ ๆ โดยการเอ็กซเรย

ปอด 

2.2 การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรก 

2.3 การหาสาเหตุท่ีเกิดจากงาน หาแหลงโรค (DNA typing) 

3. การปองกันวัณโรคแทรก

ซอนโรคซิลิโคสิส 

3.1 ปองกันไมใหกลุมอาชีพท่ีเสี่ยงเกิดโรคซิลิโคสิส 

3.2 ผูปวยท่ีเปนโรคซิลิโคสิส ควรเปลี่ยนงานเพ่ือหยุดการรับสัมผัส 

3.3 ทําการติดตามผูปวยโรคซิลิโคสิสอยางเครงครัด เพ่ือคนหาผูปวยท่ี

อาจมีโรควัณโรคแทรกซอน 

3.4 ในรายท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีเกิดวัณโรคแทรกซอน แพทยอาจ

พิจารณาใหยา Isoniazid เพ่ือเปนการปองกัน (ในบางรายอาจ

พิจารณาใหยาดานวัณโรค 2 ชนิด) 
 

ท่ีมา : (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560, หนา 91) 

โรคซารส หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  

โรคซารสหรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (severe acute respiratory syndrome; 

SARS)เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (coronavirus) ธรรมชาติของเชื้อไวรัสนี้ เหมือนกับเชื้อไวรัสท่ีกอโรคอ่ืน 

ๆ คือจําเปนตองอยูในรางกายคนหรือสัตว และเม่ือใดท่ีตองออกมาอยูภายนอกในสิ่งแวดลอมก็จะถูก

ทําลายลงไดงาย โดยท่ัวไปจะอยูไดไมเกิน 3 ชั่วโมง แตถาอยูกลางแสงแดดรังสีอัลตาไวโอเล็ตในแสงแดด

จะทําลายเชิ้อใหหมดฤทธิ์ไปในระยะเวลาสั้น ๆ ภายในเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง นอกจากนั้นน้ํายาฆาเชื้อ

โรคท่ีมีใชในบานเรือนหรือสํานักงานท่ัวไป เชน น้ํายาฟอกขาวเจือจาง 1% (โซเดียมไฮโปคลอเลต 1%) 

แอลกอฮอลหรือน้ํายาไลโซลก็สามารถฆาเชื้อนี้ไดเชนกัน เชื้อโรนาไวรัสสามารถแพรติดตอไดโดยการ
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สัมผัสใกลชิดกับผูปวย  เนื่องจากเชื้อแพรออกมากับน้ํามูก น้ําลายของผูปวย และการติดตามรักษาอยาง

ใกลชิดพบวาเชื้อนี้นาจะแพรติดตอทางการหายใจดวย นอกจากนั้นเชื้ออาจแพรทางออมมาจากขาวของ

เครื่องใช โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผาเช็ดหนา ผาเช็ดมือ ชอน อาหาร หลอดดูดน้ํา และท่ีพึงระวังอยางยิ่ง   

คือ การแพรเชื้อจากมือเขาสูปากและจมูก ผูท่ีไดรับเชื้อนี้ไมไดแสดงอาการปวยทุกราย ผูรับเชื้อสวนใหญ

จะมีอาการไมรุนแรง ซ่ึงระยะฟกตัวของโรค (ระยะเวลาตั้งแตไดรับเชื้อโรคเขาสูรางกายจนกระท่ัง

ปรากฏอาการ) จะใชเวลาประมาณ 2 - 7 วัน 
 

อาการและอาการแสดงของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรนุแรง 

อาการเริ่มจากครั่นเนื้อ ครั่นตัว ปวดกลามเนื้อ และมีไข ตอมาเกิดอาการของระบบทางเดิน

หายใจอยางรวดเร็วซ่ึงมีท้ังไอและหายใจลําบาก อาจจะมีอาการทองเสียรวมดวย อาการอาจจะทรุดลง

หลายวันสอดคลองกับท่ีไวรัสในเลือดข้ึนสูงหลังจากแสดงอาการได 10 นาที โดยไมมีอาการเปนลําดับ 

ดังนี้ 

สัปดาหท่ี 1 ผูปวยมีอาการเริ่มตนเหมือนไขหวัดใหญ คือ ไข ออนเพลีย ปวดกลามเนื้อ              

ปวดศีรษะ และตัวแข็งเกร็ง แตไมมีอาการหรือกลุมอาการใดท่ีเปนลักษณะจําเพาะ การวัดไขครั้งแรก

อาจจะไมพบวามีไข 

สัปดาหท่ี 2 เริ่มตนไอแหง ๆ หายใจลําบาก และอุจจาระรวง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดในสัปดาหแรก 

แตสวนใหญเกิดในสัปดาหท่ี 2 ผูปวยท่ีมีอาการเลวลงอยางรวดเร็วหายใจลําบาก ออกซิเจนในเลือดจะ

ลดลง และรอยละ 20 ตองเขาหองผูปวยหนัก ผูปวยรอยละ 70 จะมีอาการอุจจารนะรวงเปนน้ําครั้งละ

มาก ๆ แตไมมีมูกเลือด การแพรกระจายเชื้อเกิดในสัปดาหนี้ 

ภาพถายรังสีทรวงอก ในครั้งแรก ๆ จะพบวาปอดมีปนขาว ๆ เริ่มจากริมปอดขางเดียว ต้ังแต

วันท่ี 3 - 4 หลังปวย แตยังไมมีอาการแสดงทางปอด หลังจากนั้นจะเกิดปนอ่ืน ๆ กระจายไปท้ังปอด 

อาการทางปอดในระยะหลัง ๆ อาจจะเกิดปอดรั่ว (spontaneous pneumothorax) พังผิดใตเยื่อหุม

ปอด (sub-pleural fibrosis) และ/หรือกลายเปนถุงชีสท (cystic changes) 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากเช้ือไวรัสโคโรนา 

เนื่องจากการติดตอเกิดจากการใกลชิดและสัมผัสกับผูปวย โดยเฉพาะของเหลว เชน น้ําลาย 

น้ํามูก เจาหนาท่ี แพทย พยาบาล และเจาหนาท่ีโรงพยาบาล รวมท้ังญาติผูปวยมีความเสี่ยงตอการติด

เชื้อและทําใหเกิดการแพรระบาดมากท่ีสุด รวมถึงผูท่ีมีโอกาสสัมผัสกับวัตถุสิ่งของท่ีปนเปอนเชื้อจาก

น้ํามูก เสมหะ น้ําลายของผูติดเชื้อ เชน เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทางการแพทย บุคลากรโรงแรม 

พนักงานสายการบินระหวางประเทศ ถือเปนกลุมอาชีพเสี่ยงเชนกัน 
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การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากเช้ือไวรัสโคโรนา 

ความรูเก่ียวกับธรรมชาติของโรคเหลานี้ เปนท่ีมาของวิธีปองกันของโรค องคการอนามัยโลก

และ center for disease control and preventive : CDC ของสหรัฐอเมริกาไดเสนอแนะแนว

ทางการควบคุมการระบาดของโรคซารส ดังนี้ คือ 

1.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก ดวยมือท่ีไมสะอาด 

2.  คัดแยกผูปวยท่ีมาโรงพยาบาลและอยูในขายตองรับการตรวจหาโรคซารสใหอยูในสถานท่ี

ท่ีจัดไวเฉพาะรวมท้ังใหใสหนากากอนามัย 

3.  บุคลากรท่ีทํางานดานคัดแยก (triage process) ตองใสหนากาก (N/R/P 95/99/100 

หรือ FFP 2/3 หรือเทียบเทาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม) พรอมเครื่องปองกันตา ตองลางมือทุกครั้ง

กอนและหลังสัมผัสผูปวย หลังกิจกรรมท่ีมีการปนเปอนและหลังการถอดถุงมือท่ีเปอน และอุปกรณ

ทางการแพทยอ่ืน ๆ ตองดูแลรักษาอยางระมัดระวัง เพราะอาจเปนแหลงแพรเชื้อได น้ํายาฆาเชื้อตองมี

ใชอยางท่ัวถึง เชน น้ํายาฟอกขาวท่ีผสมใหมและเขมขนท่ีเหมาะสม 

4.  แยกกักผูท่ีอาจจะเปนโรคซารส (probable case) ในหองท่ีตองมีความดันเปนลบ 

5.  ลางมือบอย ๆ และเตรียมน้ําสะอาดไวใหพรอม ตองลางมือกอนและหลังการสัมผัสผูปวย

หรือมีการปนเปอนหรือเม่ือถอดถุงมือ น้ํายาฆาเชื้อท่ีผสมแอลกอฮอลก็สามารถใชทําความสะอาดได 

6.  ติดตามผูสัมผัส หรือบุคคลท่ีใหการดูแลอาศัยรวมกันหรือสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งจาก

ทางเดินหายใจของเหลวจากรางกายและ/หรือสิ่งขับถาย เชน อุจจาระของผูปวยหรือผูท่ีสงสัยวาปวย

หรือผูท่ีอาจจะเปนโรคซารส 

7.  นอกจากบุคลากรทางโรงพยาบาลแลว บุคลากรโรงแรม หนักงานสายการบินระหวาง

ประเทศ ตลอดท้ังแมบานของชาวตางชาติ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการระบาดของโรคนี้เปนกลุมเสี่ยงท่ี

ตองระมัดระวังเปนพิเศษเชนกัน หากไมแนใจควรสวมหนากากเพ่ือปองกันการติดเชื้อ (ลักษณา เหลา

เกียรติ, 2560, หนา 101-102) 
 

โรคไขหวัดนก 

ไขหวัดนก เปนโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชื่อ H5N1 ซ่ีงพบไดในสัตวปก คนพบครั้ง

แรกในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 19 ในประเทศอิตาลี เรียกกันวาไขหวัดสเปน โรคนี้ระบาดอยางหนักท่ัว

โลก โดยเริ่มระบาดครั้งแรกในป พ.ศ.2460-2461 เรียกวา "ไขหวัดสเปนใหญ" (spanish flu) เริ่มแพร

ระบาดจากฝงอารกติก และขามมาสูฝงแปซิฟกภายในระยะเวลา 2 เดือน มีการประมาณผูเสียชีวิตท่ัว

โลกประมาณ 50 - 100 ลานคน หรือเทากับคนจํานวน 1 ใน 3 ของประชากรของทวีปยุโรป การระบาด

เกิดข้ึนอีกครั้งท่ีฮองกงในป พ.ศ. 2540 ในครั้งนั้นมีผูติดเชื้อ 18 คน เสียชีวิตไป 6 คน และมือง chaohu 

ในประเทศจีน เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 และลาสุดพบนกกระยางปวยท่ีพบในสวนสาธารณะแหง
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หนึ่งในเขตเมืองใหญของฮองกง เม่ือพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 พบวาติดเชื้อไขหวัดนก H5N1 มีนาคม 

พ.ศ. 2551 มีรายงานการะบาดท่ีในตลาดใหมจินฮวา เขตลี่วาน เมืองกวางโจว ทําใหสัตวปกเสียชีวิต 

114 ตัว และมีการฆาทําลายสัตวปกอีก 518 ตัว 

การระบาดเขาสูประเทศไทยชองไขหวัดนก ตั้งแต พ.ศ.2547 พบวามีผูปวยและเสียชีวิตมาก

ท่ีสุดในปนั้น โดยมีผูปวย 17 ราย เสียชีวิต 12 ราย ในป พ.ศ. 2548 มีผูปวย 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย 

และป พ.ศ. 2549 มีผูปวย 3 ราย เสียชีวิต 3 ราย รวมพบผูปวย 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย โดยในป 

พ.ศ. 2547 พบพ้ืนท่ีระบาดมากท่ีสุดโดยมากถึง 60 จังหวัด ตอมาในป พ.ศ. 2548 พบพ้ืนทีระบาด

รองลงมา 21 จังหวัด ในป พ.ศ. 2549 พบเพียงสองจังหวีด ในป พ.ศ. 2550 พบพ้ืนท่ีระบาด 4 จังหวัด 

และปท่ีพบเปนปสุดทายไดแก พ.ศ. 2551 พบพ้ืนท่ีระบาด 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครสวรรค จังหวัด

พิจิตร จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุทัยธานี 

การกลายพันธุของเชื้อไวรัสไขหวัดนกเกิดข้ึนเสมอ ซ่ึงอาจทําใหเชื้อมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 

หรือแพรระบาดไดงายข้ึน เชื้อเกิดการกลายพันธุโดยแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกัน ซ่ึงในอดีตพบวาสุกรท่ี

ติดเชื้อไขหวัดใหญของสัตวปกและไวรัสไขหวัดใหญของคนพรอม ๆ กัน ทําใหเกิดการกลายพันธุจนเกิด

สายพันธุใหมท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ประชากรสวนใหญไมมีความตานทานตอเชื้อใหม ทําใหเกิดไขหวัด

ใหญระบาดใหญท่ัวโลก มีผูเยชีวิตหลายสิบลานคน ปจจุบันเชื่อวาการกลายพันธุในลักษณะท่ีเกิดข้ึนใน

สุกรอาจเกิดข้ึนในมนุษยไดดวยเชนกัน 

การแพรติดตอเกิดข้ึนระหวางสัตวปกดวยกันและแพรตอมายังคนได จากการสอบสวนโรค

พบวาผูปวยโรคไขหวัดนกเกือบท้ังหมดมีประวัติชัดเจนวาในชวง 7 วัน กอนปวยไดสัมผัสโดยตรงกับสัตว

ปกท่ีปวยหรือตาย บางรายมีประวัติสัมผัสสิ่งแวดลอมท่ีปนเปอนเชื้อในพ้ืนท่ีท่ีเกิดการระบาด  ปจจุบัน

ยังไมเคยพบการติดเชื้อจากการกินเนื้อหรือไขของสัตวปกท่ีติดเชื้อ ระยะฟกตัวของโรคท้ังในสัตวและใน

คนอยูในชวง 3 ถึง 5 วัน สูงสุดไมเกิน 7 วัน 

การติดตอในฝูงสัตว นกน้ําท่ีอพยพมาเปนแหลงโรคในธรรมชาติมักไมมีอาการปวย เชื้อจะถูก

ขับออกมากับมูลสัตวหลังติดเชื้ออยูประมาณ 1 - 2 สัปดาห นกอพยพน้ําเชื้อแพรไปยังสัตวปกท่ีเลี้ยงไว 

โดนเฉพาะในโรงเรือนเปด และอาจแพรเชื้อใหไก เปดท่ีเลี้ยงไวตามบานหรือเชื้ออาจถูกนําพาไปโดยสัตว

จะพวกนกในธรรมชาตอ เชน นกกระจอก หนู หรือแมลงชนิดตาง ๆ (สํานักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
 

อาการและอาการแสดงของโรคไขหวัดนก 

หลังจากไดรับเชื้อประมาณ 3 - 7 วัน ผูปวยมักมีอาการทางระบบทางเดินหายใจแบบ

เฉียบพลัน จะมีอาการคลายไขหวัดใหญ คือมีไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยเนื้อตัว ออนเพลีย 

เจ็บคอ ไอแหง ๆ และอาจมีน้ํามูก น้ําตาไหล ตาแดงดวย ผูปวยท่ีเปนเด็ก ผูสูงอายุ หรือ ผูมีโรค
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ประจําตัวอาจปวยรุนแรง เกิดอาการหายใจลําบากหรือหอบจากปอดบวมอักเสบ และอาจมีอาการ

ระบบหายใจลมเหลวอยางรวดเร็วจนกระท่ังเสียชีวิตได ระยะเวลาปวยนาน 5 - 13 วัน 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากเช้ือ H5N1 

ผูปวยสวนใหญติดโรคจากการสัมผัสสัตวปกท่ีปวยหรือตายดวยโรคไขหวัดนก โดยเชื้อไวรัสใน

น้ํามูก น้ําลาย และมูลของสัตวปวย อาจติดมากับมือและเขาสูรางกายคนทางเยื่อบุจมูกและตา ผูปวย

บางรายอาจติดเชื้อท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม เชน การไปคลุกคลีในบริเวณท่ีมีมูลไดอยู ดังนั้นกลุม

อาชีพท่ีเสี่ยง ไดแก เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปก บุคคลากรดานการแพทย สัตวแพทย เจาหนาท่ีปศุสัตว 

เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทางการแพทยหรือสัตวแพทย โดยชองทางการติดชื้อเขาสูรางกายคือ ติดเชื้อ

ทางเยื่อบุของทางเดินอาหารและอาจเขาท่ีทางเดินกายใจไดดวย 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากเช้ือ H5N1 

เชื้อไวรัสไขหวัดนกถูกทําลายไดดวยความรอน แสดงแดด และความแหง โดยการปรุงอาหารท่ี

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสข้ึนไปจะฆาเชื้อได น้ําสบูหรือน้ําผงซักฟอกจะทําใหไวรัสสูญเสีย

ความสามารถในการติดเชื้อ และน้ํายาฆาเชื้อท่ัวไปมีฤทธิ์ทําลายเชื้อไดดี แนวทางการปองกันมีดังนี้ 

1.  การปองกันการสัมผัสเชื้อ ไดแก การทําลายแหลงของเชื้อโรค เชน การทําลายสัตวปวย 

2.  การปองกันการเกิดอาการทางคลินิก ไดแก การเพ่ิมภูมิคุมกันโดยใชวัคซีน 

3.  มีมาตรการควบคุมและกําจัดโรคไขหวัดนกในสัตว ไดแก การทําลายสัตวและเชื้อโรค โดย

เม่ือพบโรคจะทําลายสัตวปกในฟารมท้ังหมดในรัศมี 1 กิโลเมตรและพนยาฆาเชื้อ การเฝาระวังโรคและ

การสอบสวนทางระบาดวิทยาในระยะรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค การควบคุมโรค การควบคุมการ

เคลื่อนยายสัตวและซากสัตวในรัศมี 10 กิโลเมตร 

4.  สรางความตระหนักและความเขาใจท่ีถูกตองใหแกประชาชน กําหนดใหแตละฟารมมี

มาตรการปองกันโรคไขหวัดนกในฟารมสัตวปก โดยหามนํายานพาหนะตาง ๆ เขามาในฟารมโดยไม

จําเปน หากมีความจําเปนใหพนน้ํายาฆาเชื้อกอนเขาออกทุกครั้ง หามบุคคลภายนอกเขาออกฟารมโดย

ไมจําเปน บุคคลท่ีเขาออกฟารมตองเปลี่ยนเสื้อผาและเครื่องแตงกายท่ีผานการฆาเชื้อ 

5. เผาทําลายซาก มูลสัตว และอาหารสัตว หรือฝงลึกไมนอยกวา 5 เมตร ในกรณีท่ีเกิดการ

ติดเชื้อ 
 

การควบคุมปองกันโรคไขหวัดนกในกลุมผูกําจัดสัตวปวย มีแนวทางดังนี้ 

1. ใหคําแนะนําวิธีการปองกันตนเองแกผูฆาทําลายสัตวท่ีสงสัยติดเชื้อกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง 

2.  ขณะปฏิบัติงานตองใชเครื่องปองกันการติดเชื้อใหไดมาตรฐาน  

3.  สวมใสเสื้อแขนยาว กางกางขายาว และผากันเปอนพลาสติก 
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4. สวมหมวกคลุมผม ถุงมือยาง แวนตา หนากากอนามัยปดจมูกและปาก และรองเทาบูท 

5. ไมควรปฏิบัติงานติดตอกันนานกวา 3 ชั่วโมง หากไมสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จภายใน 3 

ชั่วโมงควรมีการพักเพ่ือใหชําระรางกายและลางมือ 

6.  หลังจากปฏิบัติงานตองลางมือ ทําความสะอาดรางกายและเปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมทุกครั้ง 

7.  ทําลายฆาเชื้อโรคในอุปกรณตาง ๆ ท่ีใช รวมท้ังเครื่องแตงกาย รองเทา ดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

เชน คลอรีน หรือโซเดียมไฮโปคลอไรต 

8. หากมีไขหรือมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจใหรีบไปพบแพทยและแจงประวัติ

การสัมผัสสัตวใหเจาหนาท่ีทราบ 

9.  จัดทํารายชื่อและติดตามอาการของผูฆาทําลายสัตวท่ีสงสัยวามีการติดเชื้ออยางนอย 7 วัน 

(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2552) 

โรคคิวฟเวอร 

โรคไขคิว หรือ q fever เปนโรคท่ีพบครั้งแรกท่ีประเทศออสเตรเลีย เม่ือ ค.ศ. 1953 โดยมี

รายงานโรคประมาณ 600 รายตอป ในสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2002 มีรายงานอุบัติการณของโรค

เทากับ 0.05 ราย รายตอประชากร 100,000 คน อัตราการตายจากการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน เทากับ

รอยละ 1.0 – 2.4 

โรคไขคิว เกิดจากเชื้อแบคทีเรียท่ีชื่อ coxiella burnetii (เชื้อริกเก็ทเซีย คือสิ่งมีชีวิตคลาย

แบคทีเรียท่ีมีขนาดเล็กมาก) โดยสวนใหญสัตวท่ีติดเชื้อจะไมแสดงอาการปวย ยกเวนในสัตวเค้ียวเอ้ือง 

เชน โค และ แพะ ท่ีจะพบอาการแทง หรือลูกตายแรกคลอดได ท้ังนี้สัตวท่ีแสดงอาการปวย และไม

แสดงอาการปวยก็สามารถแพรเชื้อสูสิ่งแวดลอมไดเปนปริมาณมากในขณะคลอด นอกจากนี้ยังพบเชื้อ

ไดในอุจจาระ น้ํานม และปสสาวะ เชื้อชนิดนี้เม่ืออยูภายนอกรางกายจะสรางสปอรหอหุม จึงมีความ

ทนทานและอยูในสิ่งแวดลอมไดเปนเวลานาน และสามารถแพรกระจายไปกับละอองอากาศไดไกลถึง 

11 ไมล โดยมีชีวิตอยูในเสมหะไดเปนเวลา 30 วัน ในฝุนละออง 120 วัน ในปสสาวะหนูทดลอง 49 วัน 

และในอุจจาระของเห็บอยางนอย 19 เดือน นอกจากนี้ยังมีชีวิตอยูในน้ํานมไดเปนเวลา 42 เดือน และ

ในขนสัตว 12 – 16 เดือน ท่ีอุณหภูมิ 4 – 6 องศสเซลเซียล 

การแพรกระจายเชื้อไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ไดโดยลมพัดพาสปอรของเชื้อไป ดังนั้นการระบาดของ

โรคในคน มักเกิดจากการหายใจเอาสปอรของเชื้อเขาไป คนท่ีติดเชื้อสวนใหญมักไมแสดงอาการ หรือ

แสดงอาการแบบไมรุนแรง นอกจากนี้การติดเชื้ออาจเกิดจากการชวยทําคลอดสัตวท่ีมีเชื้อแบคทีเรีย

ชนิดนี้อยูในรางกาย เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ เปนเชื้อกอโรคท่ีอาจนํามาใชเปนอาวุธชีวภาพ โดยจัดอยูใน

ประเภทเชื้อจุลชีพกลุมบี ซ่ึงแพรกระจายไดงายในระดับปานกลาง ทําใหเกิดอัตราการปวยระดับ      
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ปานกลาง อัตราการตายต่ํา และตองใชหองปฏิบัติการท่ีมีความจําเพาะพิเศษในการชันสูตรและเฝาระวัง

โรค 

อาการและอาการแสดงของโรคไขคิว 

ระยะฟกตัวของโรคข้ึนอยูกับจํานวนเชื้อ โดยท่ัวไปประมาณ 2 – 3 สัปดาห หรือพบในชวง    

3 – 30 วัน อวัยวะหลักท่ีไดรับผลกระทบจากการติดเชื้อคือระบบทางเดินหายใจ มีอาการได 2 ลักษณะ

คือ อาการเฉียบพลันและอาการแบบเรื้อรัง อาการเฉียบพลันมักไมมีอาการท่ีเปนลักษณะเฉพาะโรค 

โดยท่ัวไปผู ท่ีปวยจะมีอาการคลายไขหวัดใหญ คือ อาการตัวรอน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไมมีแรง        

ปวดกลามเนื้อและเหง่ือออกมาก จากการตรวจเอ็กซเรยอาจพบอาการปอดบวม อาการไอ มีเสมหะ    

เจ็บหนาอก และอาการทางปอดไมเดนชัด ซ่ึงสามารถเกิดไดในผูท่ีมีโรคลิ้นหัวใจอยูเดิม ตรวจพบหนาท่ี

การทํางานของตับผิดปกติ ตับอักเสบชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ซ่ึงอาจสับสนกับโรคตับอักเสบจากวัณ

โรคได 

ลักษณะของโรคไขคิวเรื้อรังหลัก ๆ คือ เยื่อบุหัวใจอักเสบและตับอักเสบรวมดวย บางรายมี

อาการของตับ เชน ตับอักเสบ ดีซาน ตัวเหลือง ปสสาวะเหลืองเขม ผูปวยบางรายอาจมีอาการไอแหง ๆ 

เนื่องจากปอดอักเสบ บางรายเม่ือหายแลวอาจมีอาการปวดเม่ือยตามมาหลายป 
 

อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ 

โรคไขคิว หรือ q- fever เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน ดังนั้นกลุมอาชีพท่ีเสี่ยง ไดแก เจาหนาท่ี

หองปฏิบัติการ และผูท่ีตองปฏิบัติงานกับเชื้อ coxiella burnetii ท่ีมีชีวิต และนักวิจัยดานการแพทย    

ท่ีตองใชแกะทองในงานวิจัย เกษตรท่ีเลี้ยงแกะ แพะ และทําฟารมนม คนงานทํางานโรงฆาสัตว โรงชํา

แหนะเนื้อ นักวิจัยดานปศุสัตว 
 

การปองกันผลกระทบทางสุขภาพ 

การปองกันท่ีดีท่ีสุด คือการปองกันไมใหสัตวไดรับเชื้อ coxiella burnetii เขาไปในรางกาย

เพราะเม่ือสัตวติดเชื้อชนิดนี้แลว สามารถแพรเชื้อไปยังสัตวตัวอ่ืน ๆ ไดอยางรวดเร็ว ปจจุบันยังไมมี

โครงการควบคุมโรคนี้ในสัตวดวยวัคซีนท่ีไดผลเปนท่ีนาพอใจนัก จึงยังไมสามารถทําการกวาดลางโรคนี้

ไดสําเร็จตองใหขอมูลเก่ียวกับสาเหตุ ความเสี่ยงตอการติดเชื้อและอันตรายของโรคนี้แกคนงานท่ีมี

โอกาส สัมผัส หรือเก่ียวของกับสัตว ผลิตผลจากสัตวและของเสียท่ีสัตวขับถายออกมา คนงานใหมตอง

ไดรับการตรวจเลือดเพ่ือทราบวามีภูมิตานทานโรคนี้หรือไม หรือควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค            

และเม่ือคนงานท่ีเสี่ยงตอโรคมีอาการไขท่ีไมทราบสาเหตุ โดยเฉพาะในรายท่ีมีอาการปอดติดเชื้อจะตอง

ดําเนินการสอบสวนโรคเพ่ือการรักษาอยางเหมาะสม หลักการปองกันโรคจากสถานประกอบการ 

ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้ 
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1. ฉีดวัคซีนปองกันโรคใหแกคนงานท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ปจจุบันมีวัคซีนปองกันโรคนี้ 

แตควรฉีดใหแกคนงานท่ีเสี่ยง และตรวจเลือดแลวพบวาไมมีภูมิตานทานโรคเทานั้น โดยตองทดสอบ

กอนวา คนงานแพวัคซีนท่ีจะฉีดใหหรือไมกอน 

2. ใหความรูแกผูประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง เชน เกษตรท่ีเลี้ยงแกะ แพะ 

และทําฟารมนม คนงานทํางานโรงฆาสัตวโรงงานชําแหละเนื้อ นักวิจัยดานปศุสัตว เปนตน ในเรื่อง

แหลงของการติดเชื้อ ความจําเปนสําหรับการฆาเชื้อโรคอยางพอเพียง และความเขาใจในเรื่องการ

จําหนายผลิตภัณฑจากสัตว 

3. ในการปองกันเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ ปละผูท่ีตองปฏิบัติงานกับเชื้อ Coxiella burnetii 

ท่ีมีชีวิต รวมถึงคนงานท่ีทํางานในโรงฆาสัตว อาชีพเสี่ยงอ่ืน ๆ และนักวิจัยดานการแพทย ท่ีตองใชแกะ

ทองในงานวิจัย ควรรับรูและเขาสูโปรแกรมการเฝาระวัง และการใหความรูดานสุขภาพ รวมถึงการ

ประเมินดานซีรั่มมาตรฐาน ตามดวยการประเมินประจําป 

4.  เสื้อผาท่ีใชในหองปฏิบัติการตองมีการใสถุง และซักทําความสะอาดอยางเหมาะสม                

เพ่ือปองกันการติดเชื้อไปสูคนซักรีด อุปกรณท่ีทํางานกับแกะควรเก็บแยกจากพ้ืนท่ีท่ีอาศัยของคน และ

มีการใชมาตรการเพ่ือการปองกันการไหลเวียนของอากาศไปสูพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และไมอนุญาตใหมีการเขา

เยี่ยมชมพ้ืนท่ี 

5. การปองกันท่ีตัวบุคคล สามารถชวยลดการสัมผัสเชื้อ และแพรเชื้อในสถานประกอบการ

ดวย เชน 

 5.1 การกําจัดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อไมใหผูท่ีเก่ียวของเขาไป 

 5.2 การสวมชุดและอุปกรณปองกันการติดเชื้อและทําการฆาเชื้อใหกับชุดและอุปกรณ

ปองกันการติดเชื้อภายหลังการใชงานเสมอ 

 5.3 การทําความสะอาดมือเสมอ และไมกินอาหารและเครื่องดื่ม สูบบุหรี่ในขณะทํางานใน

ท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอโรค 

 5.4  หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดการฟุงกระจายของสิ่งท่ีมีเชื้อโรคในอากาศ 

 5.5 ปองกันการสูดลมหายใจเอาเชื้อโรคเขาสูรางกายโดยใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลท่ีเหมาะสม 

 5.6 เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการท่ีมีความเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อจากการทํางานหากตอง

เก่ียวของกับเชื้อโรคดังกลาวตองปฏิบัติตาม laboratory biosafety guidelines อยางเครงครัด  

 การรักษาสุขภาพอนามัยของสถานท่ีทํางาน สามารถทําไดโดยการกําหนดมาตรการการ

ปองกันไมใหมีการปลอยและแพรเชื้อ coxiella burnetii จากแหลงเพาะเชื้อเขาสูสิ่งแวดลอมการทํางาน 

และตองมีมารตการการฆาเชื้อในบริเวณท่ีมีการปนเปอนของเชื้อ ซ่ึงเชื้อนี้ถูกทําลายไดโดยน้ํายาฆาเชื้อท่ี

มีสวนประกอบของ glutaraldehyde, ethanol, gaseous formaldehyde รวมท้ังรังสีแกมมา ความ
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รอนท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที นอกจากนี้น้ํายาฆาเชื้ออ่ืน ๆ ท่ีมีสวนประกอบ

ของ hypochlorite, formalin และ phenolic เชน 0.05% hypochlorite, 5% peroxide ก็สามารถ

ใชฆาเชื้อนี้ได    
 

โรคเล็ปโตสไปโรซีส  

โรคเล็ปโตสไปโรซีส (leptospirosis) หรือโรคฉ่ีหนู เปนโรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย รูจักกันใน

ชื่อของ “โรคฉ่ีหนู” เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย leptospirosis spp, มักเปนกับสัตวพวก มา โค กระบือ สุกร 

แพะ แกะ สุนัข แมว หนู และสามารถติดตอสูคนได เปนโรคท่ีพบกันไดบอยในประเทศไทยเนื่องจาก

สภาพภูมิประเทศเปนท่ีลุมหรือบางแหงมีน้ําขัง และพบวาหนูทอเปนพาหนะท่ีสําคัญของโรค 

ประเทศไทย พบผูปวยโรคฉ่ีหนูเปนครั้งแรกเม่ือปพ.ศ. 2485 โดยรายงานวา มีผูปวย 4 ราย

มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศิริราช และเสียชีวิต 2 ราย หลังจากนั้นจึงไดมีการรายงานผูปวยโรคฉ่ีหนู 

จากท่ัวทุกภาคของประเทศไทย แตจํานวนผูปวยมีมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบัติการณของ

โรคฉ่ีหนูผันแปรตามฤดูกาล โดยพบสูงสุดในฤดูฝน ชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ของทุกป               

การเกิดน้ําทวม หรือฝนตกหนัก ทําใหหนูจํานวนมากอพยพหนีน้ําทวมเขามาในนาขาว และในแหลงน้ํา

ท่ีชาวบานลงไปทํางาน 

โรคนี้เปนโรคท่ีตองรายงานตามขายงานเฝาระวังโรคของกองระบาดวิทยา กระทรวง

สาธารณสุข โดนมีการรายงานผูปวยและผูเสียชีวิตและรายงานการสอบสวนโรคกรณีมีการะบาดของโรค

ในคน ในชวง 10 ปท่ีผานมาสวนใหญเปนการรายงานผูปวยเฉพาะราย เกิดข้ึนประปรายในทุกภาคของ

ประเทศ โดยในแตละปมีจํานวนผูปวยใกลเคียงกัน (ประมาณปละ 100 – 200 กวาราย) การสํารวจโรค

ในสัตวและคน โดยศูนยวิจัยโรคเล็ปโตสไปโรซีส ตั้งแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมาพบเชื้อ leptospira 16 

ชนิด ในทุกจังหวัดท่ีสํารวจ อัตราการติดเชื้อในหนูสูงกวาสัตวชนิดอ่ืน ๆ ท่ีสํารวจ (สุนัขและสุกร)              

พบการติดเชื้อสูงสุดในชวงปลายฤดูฝน (ตุลาคม – พฤศจิกายน) และการสํารวจประชาชนท่ัวไป 71 

จังหวัด พบภูมิดานทานตอเชื้อ 10 ชนิด กลุมท่ีพบมากไดแก ชาวนา (รอยละ 52) และกรรมกร                 

(รอยละ 14) 
 

อาการและอาการแสดงของโรคเล็ปโตสไปโรซีส 

พบระยะฟกตัวของโรคนี้กินเวลา 4 – 19 วัน สวนใหญจะกินเวลา 7 – 10 วัน เนื่องจากเชื้อท่ี

พบในประเทศไทยนั้นมีหลายชนิด ดังนั้นการแสดงอาการและความรุนแรงของโรคจึงแตกตางกัน             

ข้ึนอยูกับเชื้อนั้น ๆ ในผูปวยบางรายหลังจากท่ีไดรับเชื้อนี้เขาไปแลว แตไมปรากฏอาการของโรคใหเห็น 

(subclinical sign) ซ่ึงอาการจะไมรุนแรงเพียงแตมีอาการไข ปวดเม่ือยตามกลามเนื้อ ตาแดง บางครั้ง

ไอ มีอาการคลายไขหวัด ไมมีอาการตัวเหลืองหรือดีซาน การทํางานของตับและไตยังคงปกติ                 
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สีของอุจจาระยังปกติอาการเชนนี้จะหายไปเองใน 1 – 2 สัปดาห ผูปวยท่ีมีอาการทางคลินิกอาจ

แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ระยะแรก (leptospiremic phase) เปนระยะ 4 – 7 วันแรก ของการดําเนินโรค 

ซ่ึงสามารถแยกเชื้อไดจากเลือดและน้ําไขสันหลัง มีอาการไขสูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเม่ือย

กลามเนื้อมาก โดยเฉพาะกลามเนื้อหลัง นองและตนคอและมีคลื่นไส อาเจียน อาการตาแดง ซ่ึงเปนผล

จากการท่ีเสนเลือดในเยื่อบุตาขยายตัว โดยไมมีการอักเสบเปนหนอง (พบใน 3 วันแรกของโรคและ

เปนอยูไดนานถึง 1 สัปดาห) อาจพบอาการคอแข็ง ความดันโลหิตต่ํา การตรวจรางกายอ่ืน ๆ ท่ีอาจพบ

ไดแตไมบอยไดแก ผื่นแดง ตอมน้ําเหลืองโต ตับมามโต เปนตน 

ระยะท่ี 2 (Immune phase) เปนระยะหลังจากเริ่มมีอาการไขประมาณ 1 สัปดาห มีอาการ

ไขลงประมาณ 1 – 2 วัน เนื่องจากรางกายเริ่มสรางภูมิคุมกันเพ่ือกําจัดเชื้อดังกลาว 

การมีไขใหมเขาสูระยะท่ี 2 ทําใหมีไขเปนลักษณะ biphasic โดยอาการปวดศีรษะไมคอย

ตอบสนองตอยาแกปวด อาจมีอาการสับสน ไขต่ํา ๆ คลื่นไสอาเจียนแตไมรุนแรง เยื่อหุมสมองอักเสบ 

มานตาอักเสบ ผื่น ตับ และไตทํางานผิดปกติ (อาจกินเวลาตั้งแต 4 – 30 วัน) ซ่ึงจะพบเชื้อในเลือดและ

น้ําไขสันหลังไดใน 1 – 2 วันแรกและหลังจากนั้นเชื้อจะออกมาในปสสาวะนาน 1 – 3 สัปดาห หากมี

อาการรุนแรงจะมีไขสูงลอยตลอดเวลา (อาการแสดงตั้งแตสัปดาหแรกของโรค) 

ผูปวยโรคเล็ปโตสไปโรสิสอาจมีอาการแสดงทางคลินิกและการดําเนินโรคท่ีแตกตางกันไดมาก 

เชน ไขแบพลันซ่ึงหายไดเองหรือมีอาการขางเคียงตาง ๆ ท่ีอาจรุนแรงและทําใหเสียชีวิตไดดีดังกลาว

แลว โดยท่ัวไปแบงไดเปนสองกลุมตามการพยากรณโรค ดังนี้ 

1. กลุมท่ีไมแสดงอาการตัวและตาเหลือง (anicteric leptospirosis) รายงานแตกตางกัน

ไดมากตั้งแตรอยละ 5 – 95 ของผูติดเชื้อท่ีแสดงอาการท้ังหมด ผูปวยกลุมนี้อาการไมรุนแรงและอาจ

หายไดเอง อัตราตายต่ําเชื้อท่ีมีรายงานวาทําใหเกิดโรคในกลุมนี้บอย ๆ เชน serovar ballum หรือ 

serovar hardjo เปนตน 

2. กลุมท่ีมีอาการรุนแรง ซ่ึงมักมีอาการตัวและตาเหลือง (icteric leptospirosis or Weil’s 

disease) เปนกลุมท่ีอาจเกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรงอาทิ เชน ไตวาย กลามเนื้อหัวใจอักเสบ เลือดออก

ผิดปกติท่ีอวัยวะตาง ๆ เปนตน กลุมนี้มีรายงานอัตราตายแตกตางกันไดมากตั้งแตรอยละ 5 – 40 มัก

รายงานวาเกิดจากการติดเชื้อใน serogroup icterohaemorrhagiae มากท่ีสุด การระบาดในประเทศ

ไทย พบวา เกิดจากเชื้อ leptospires ชนิดอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด เชน serovar Bratislava, serovar 

pyrogenes เปนตน 
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อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ 

เชื้อโรคฉ่ีหนู สามารถเขาสูรางกายผานทางผิวหนังท่ีมีแผลหรือรอยขีดขวน หรือผิวหนังท่ีเปอย

เนื่องจากแชอยูในน้ํานาน ๆ และผานเขาทางเยื่อบุท่ีออนนุม เชน ตา จมูก ปาก มักพบเชื้อในน้ํา คนอาจ

ติดโรคจากการสัมผัสน้ําท่ีปนเปอนปสสาวะ เลือดของสัตวท่ีมีเชื้อโดยตรง สัมผัสกับสิ่งแวดลอมท่ีมี            

การปนเปอนของเชื้อ และอาจติดโดยการหายใจเอาฝอยละอองของเหลวท่ีปนเปอนเชื้อเขาไป แตไมพบ

การติดตอจากคนถึงคนโดยตรง ดังนั้นกลุมอาชีพเสี่ยง ไดแก ผูท่ีลุยน้ําหรือแชน้ํานาน ๆ คนงานบอปลา 

ชาวสวน ชาวนา คนงานขุดลอกทอระบายน้ํา เกษตรกร ชาวไร คนหาปลา ผูทํางานในฟารมเลี้ยงสัตว           

ผูท่ีทํางานขุดทอ เหมืองแร โรงฆาสัตว เปนตน 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพ 

เชื้อโรคฉ่ีหนู มักพบในน้ํา มาตรการในการปองกันมีแนวทางดังนี้ 

1.  หลีกเลี่ยงการลงเดินในน้ําท่ีแชขังเปนเวลานาน ๆ หากหลีกเลี่ยงไมไดใหใชรองเทาบูท 

หรือในกรณีท่ีมีบาดแผลควรปดพลาสเตอรท่ีสามารถกันน้ําได 

2.  บริเวณท่ีจําหนายอาหาร เนื้อสัตว น้ําดื่ม น้ําใช ควรมีภาชนะปกปดใหมิดชิดเพ่ือปองกัน

หนูหรือสุนัขท่ีเปนโรคมาปสสาวะรด รานท่ีจําหนายอาหารควรจัดรานคาใหสะอาด จัดวางของใหเปน

ระเบียบและงายตอการทําความสะอาด บริเวณท่ีเตรียมอาหารหรือท่ีลางจานควรมีภาชนะเก็บมูลฝอย

และเศษอาหารเพ่ือปองกันเปนแหลงอาหารของหนู ไมควรท้ิงเศษอาหารลงในทอระบายน้ํา 

3.  ผูท่ีดูแลผูปวยดวยโรคแล็ปโตสไปโรซีส นั้นควรระวังการสัมผัสกับเชื้อโรคนี้ ซ่ึงจะอยูในน้ํา

ปสสาวะหรือเสมหะของผูปวย ดังนั้นจึงควรใชยาฆาเชื้อทําลายเชื้อโรคเสียกอน กอนท่ีจะนําไปท้ิง 

4.  ควบคุมดูแลสถานท่ีใหสะอาด ไมใหมีสิ่งรกรุงรัง และทําการกําจัดหนูซ่ึงเปนพาหะท่ีสําคัญ

ของโรคนี้ 

5. ผูท่ีทํางานในท่ีท่ีมีโอกาสสัมผัสกับโรคนี้ ควรสวมถุงมือ และควรใสรองเทาบูท 

6.  ผูท่ีทํางานในการเลี้ยงสัตว ควรจัดหาแหลงน้ํากินของสัตวโดยเฉพาะใหแยกตางหากจาก

แหลงน้ําท่ีคนใช เพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเปอนของเชื้อโรคลงมาสูในแหลงน้ําธรรมชาติ 
 

โรคจากฝุนไม 

โดยปกติตัวของเนื้อไมเองมักไมมีพิษ อันตรายของไมท่ีมีผลกับสุขภาพของคนมักเกิดจากสิ่งท่ี

อยูในฝุนไม คือ สารเคมีท่ีอยูในเนื้อไมตามธรรมชาติ เชื้อราบางชนิดท่ีข้ึนอยูบนไม สารเคมีท่ีใชในการ

รักษาเนื้อไม เชน สารประกอบของสารหนู โครเมียม ทองแดง pentrachlorophenol และ creosote 

หรือสารท่ีผสมเขาไป เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษใหกับเนื้อไม เชน กาวสังเคราะหท่ีใชในไมอัด การเกิดโรค

มีได 2 ทาง คือ 
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1. เกิดจากปฏิกิริยาของสารเคมีท่ีเปนอันตรายท่ีอยูในเนื้อไมธรรมชาติ เชื้อราบางชนิดท่ีอยูใน

เนื้อไม เขาไปทําอันตรายตอเนื้อเยื่อ ไมวาจะโดยทางการหายใจ หรือการสัมผัสทางผิวหนังและเยื่อบุชุม

รวมท้ังเยื่อนัยนตา ทําใหเกิดการระคายเคือง การแพ และการเปนมะเร็ง 

2. เกิดการเสียดสีของฝุนกับเนื้อเยื่อ ทําใหเปนแผลอักเสบและติดเชื้อตามมา 
 

อาการและอาการแสดงท่ีเกิดจากฝุนไม 

อาการผิดปกติทางรางกายท่ีเกิดจากฝุนไม แบงไดดังแสดงตารางท่ี 5.3 
 

ตารางท่ี 5.3 อาการผิดปกติทางรางกายท่ีเกิดจากฝุนไม 

อาการ ผลตอสุขภาพ 

1. การระคายเคือง (irritation) เกิด

ข้ึนกับผิวหนัง ตา หรือทางเดินหายใจ

ท่ีสัมผัสกับฝุนไม การระคายเคืองนี้

เกิดไดจาก 2 สาเหต ุ

1.1 เกิดจากเนื้อเยื่อออนถูกเสียดสีกับ

ฝุนเปนเวลานานา 

1.2 เกิดจากคุณสมบัติของสารเคมีท่ี

เปนสารกอความระคายเคืองท่ีอยูใน

เนื้อไมบางชนิดตามธรรมชาติ  ทํา

ปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อท่ีสัมผัส 

     1. ผลท่ีเกิดกับผิวหนัง มีอาการระคายเคืองอาจกลายเปนลมพิษ 

ซ่ึงมักเกิดบริเวณดานหลังของมือ แขน ใบหนา (โดยเฉพาะบริเวณรอบ

ขอบตาพบอาการแสบตา น้ําตาไหล เยื่อตาขาวอักเสบ) ลําคอ หนัง

ศีรษะ และอวัยวะสืบพันธุ โดยเฉลี่ยแลวจะปรากฏอาการอยูเปนเวลา

ประมาณ 15 วัน อาการจะคงอยูตราบเทาท่ียังมีการสัมผัสกับแหลงท่ี

เปนสาเหตุใหเกิดอาการ เชน ฝุนจากไม เปนตน และอาการจะ

บรรเทาลงเม่ือตนเหตุของอาการไดรับการแกไขใหหมดไป 

     2. ผลท่ีเกิดกับระบบหายใจ อาการท่ีมักพบมากในผูท่ีหายใจเอา

ฝุนไมเขาไปในรางกาย คือ โรคเยื่อจมูกอักเสบ และอาการจะคงอยู

ตราบเทาท่ีผูปวยยังคงหายใจเอาฝุนละอองไมเขาไปในรางกาย และ

มักมีอาการแพตามมา ฝุนขนาดเล็กทําอันตรายตอระบบทางเดิน

หายใจสวนลึก และปอดไดมากกวาฝุนท่ีมีขนาดใหญ เนื่องจาก

สามารถเขาไปไดลึกกวา ฝุนไมสวนใหญมีสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเปน

สารกอความระคายเคือง จึงพบวาโดยท่ัวไปฝุนไมกอความระคายเคือง

ไดมากกวาฝุนพลาสติกท่ีระดับความเขมขนกอความระคายเคือง

เทากันถึงสี่เทา 

2. การกระตุนให เ กิดการแพ 

(sensitization) 

1. ผลท่ีเกิดกับผิวหนัง ทําใหเกิดการอักเสบจากการแพ (allergic 

contact dermatitis) ของเนื้อเยื่อบริเวณท่ีสัมผัส โดยรางกายจะ

ไดรับการกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพในครั้งแรกของการสัมผัส และ

ในการสัมผัสครั้งตอไปรางกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองท่ีรุนแรง แม

ปริมาณสารท่ีไดรับสัมผัสจะมีเพียงเล็กนอย การศึกษาพบวา plicatic 

acid ท่ีมีอยูใน western red cedar เปนสาเหตุของอาการหอบหืด 
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อาการ ผลตอสุขภาพ 

อันเปนปฏิกิริยาภูมิแพของหลอดลม 

     ฝุนไมบางประเภท เชน ไมสัก douglas fir, red cedar, african 

mahogany และ rose wood ทําใหเกิดการอักเสบจากการแพของ

เนื้อเยื่อบริเวณท่ีสัมผัสดวยเชนกัน อาการผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส

กับฝุนละเอียดของไมบางตระกูลจะมีอาการคอนขางหนัก มักมีอาการ

เชนเดียวกับลมพิษ เม่ือสัมผัสกับฝุนไมท่ีมีพิษรางกายจะสรางภูมิออก

ตอตาน อาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงบนผิวหนัง แมเพียงสัมผัสกับฝุนไมใน

ปริมาณเพียงเล็กนอยก็ตาม 

     สารเคมีท่ีใชเปนกาวหรือวัสดุยึดเนื้อไมใหติดกันท่ีใชอยูท่ัวไป เชน 

urea formaldehyde, phenol-formaldehyde, potassium 

dichromate, ethyleneglycol และ propylene glycol ทําใหเกิด

อาการนี้ได 

     2. ผลท่ีเกิดกับระบบหายใจ เกิดจากสปอรของเชื้อราบางชนิดท่ีมี

อยูในเปลือกไม เชน เปลือกของลําตนเมเปล (redwood and cork) 

ทําใหเกิดอาการผิดปกติซ่ึงเปนปฏิกิริยาภูมิแพของถุงลมปอดได 

คนงานท่ีทํางานสัมผัสกับฝุนไมเปนเวลานานโดยไมไดปองกันฝุนจาก

การหายใจขณะทํางาน มักมีอาการระคายเคืองของทางเดินหายใจ 

เปนหวัดเรื้อรัง ไอ จาม บอยและเปนไซนัสอักเสบเรื้อรัง รวมท้ังมีคา

สมรรถภาพการทํางานของปอดท่ีวัดคาดวย 1-second forced 

expiratory volume (FEV1) และคา forced vital capacity (FVC) 

ลดลง รวมท้ังมีการเสื่อมสมรรถภาพของการขับสิ่งแปลกปลอมออก

จากหลอดลม ทําใหเสมหะท่ีมีฝุนสะสมอยูมากในหลอดลม 

3. การเกิดมะเร็ง (cancer)    มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ต อ ก า ร เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง โ พ ร ง จ มู ก ช นิ ด  nasal 

adenocarcinoma พบในคนท่ีทํางานในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรจาก

การสัมผัสกับฝุนไมโดยไมไดปองกันฝุนจากการหายใจขณะทํางาน   
 

ท่ีมา : (ลักษณา เหลาเกียรติ, 2560, หนา 113-116) 
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อาชีพท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบทางสุขภาพจากฝุนไม 

กลุมเสี่ยงท่ีอาจไดรับอันตรายตอสุขภาพจากฝุนไม คือคนท่ีทํางานเก่ียวของและสัมผัสกับฝุน

ไม เชน การตัด เลื่อย ขัดไม การแปรรูปไม การทําผลิตภัณฑจากไม การทําธูป การกอสรางดวยไม             

เปนตน 
 

การปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนไม 

หลักในการปองกันโรคจากฝุนไม คือการควบคุมไมใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนไมจาก

แหลงกําเนิดเขาสูอากาศในบริเวณสถานท่ีทํางาน เพ่ือไมใหคนทํางานไดรับสัมผัสโดยการกายใจและ

ไมใหฝุนเขาตา รวมท้ังการปองกันการสัมผัสกับฝุนทางผิวหนัง ตัวอยางของมาตรการการปองกัน 

ประกอบดวย 

1. การใหความรูถึงอันตรายจากฝุนไม และวีปองกันอันตรายท่ีเหมาะสมแกคนทํางาน 

2. การติดตั้งอุปกรณควบคุมการฟุงกระจายของฝุนไมไวท่ีแหลงกําเนิดฝุน เขน อุปกรณดูดฝุน

ออกไปกําจัดอยางเหมาะสม รวมท้ังตองตรวจซอมบํารุงอุปกรณเหลานี้ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีเสมอ 

3. การใหผูทํางานเก่ียวของกับฝุนไมสวมอุปกรณปองกันฝุนท่ีเหมาะสม เชน หนากากกันฝุน 

แวนตา ถุงมือกันฝุน ท่ีคลุมศีรษะกันฝุน เสื้อคลุมกันฝุน เปนตน ฝกอบรมการใชเครื่องกันฝุนและจัด

มาตรการการดูแลใหผูทํางานเก่ียวของกับฝุนไม สวมอุปกรณปองกันฝุนอยางเหมาะสมในขณะทํางาน 

4. การดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ีทํางานไมใหเกิดการสะสมของฝุน ไมใชเครื่องอัดลม

เปาฝุนในการกําจัดฝุนแตใชลมแทน เพ่ือปองกันไมใหฝุนฟุง 

5. จัดอุปกรณและสถานท่ีอํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดรางกายใหคนทํางานได

ใช เพ่ือกําจัดฝุนออกไปจากรางกาย 

6. การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน ตรวจสุขภาพประจําป การเก็บขอมูลประวัติการเจ็บปวย

และการรักษาโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจและภูมิแพ ประวัติการทํางาน เพ่ือทราบถึงประวัติการแพฝุน

ไม เฝาระวังสุขภาพโดยการตรวจรางกาย และการตรวจวัดสมรรถภาพการทํางานของปอด เพ่ือคนหา

อาการผิดปกติจากฝุนแตเริ่มแรก การเฝาระวังทางการแพทย สามารถใชประวัติการเปนโรคทางเดิน

หายใจเปนสิ่งแสดงถึงอาการภูมิแพระยะแรกได ตรวจหาอาการผิดปกติทางจมูกและหยุดใหสัมผัสฝุนท่ี

เปนตนเหตุของโรค เพ่ือปองกันการเกิดอาการหอบหืด 

7.  การตรวจวัดปริมาณฝุนในอากาศของสถานท่ีทํางานอยางสมํ่าเสมอ และดําเนินการไมใหมี

ปริมาณฝุนในอากาศในสถานท่ีทํางานเกินคามาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอกําหนดการจํากัดปริมาณฝุนไมในสถานท่ีทํางานเก่ียวกับไม ในตางประเทศ เชน ประเทศ

ในแถบยุโรปบางประเทศ ซ่ึงไดกําหนดใหนายจางควบคุมการทํางานของพนักงานใหอยูในเกณฑท่ีไมเกิน

ท่ีกําหนดไว โดยกําหนดคาปริมาณฝุนไมสูงสุดท่ีอนุญาตใหมีปะปนอยูในอากาศท่ีใชหายใจ (maximum 
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exposure limits) MELs ไว ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรของอากาศไมวาจะเปนไมเนื้อออน 

หรือไมเนื้อแข็งก็ตาม (วัดจากปริมาณอากาศท่ีหายใจในเวลา 8 ชั่วโมง) 

 

บทสรุป 
 

 โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพมีสาเหตุมาจากสิ่งคุกคามท่ีเปน

สิ่งมีชีวิต เชน เชื้อโรค สิ่งคุกคามทางชีวภาพสวนใหญเปนกลุมโรคติดตอจากคนสูคน และโรคท่ีเปนใน

สัตวติดตอมาสูคนได สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพยังรวมถึง ฝุน ละออง ยาง น้ําเลี้ยง ท่ีมาจากพืชดวย 

สามารถทําอันตรายตอรางกายไดเนื่องจากการท่ีมีสารเคมี หรือเชื้อโรคท่ีเปนอันตรายตอรางกายปนอยู 

อาชีพท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพท่ีสําคัญไดแก อาชีพเกษตรกรรม อาชีพใน

สถานพยาบาล โรงพยาบาล หองทดลอง อาชีพท่ีเก่ียวของกับการจับตองสัตวและชิ้นสวนของสัตว และ

อาชีพท่ีมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งขับถายของสัตวท่ีเปนโรค กลไกการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพเริ่มตน

จากการไดรับเชื้อโรคเขาสูรางกาย จากการไดรับสัมผัสกับสิ่งท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยู เม่ือเชื้อโรคเขาสู

รางกายแลว และผูประกอบอาชีพไมมีภูมิคุมกันโรค หรือไมมีความตานทาน เชื้อโรคนั้นจะสามารถ

เจริญเติบโตและทําอันตรายตอรางกาย เปนข้ันตอนจากท่ีไมมีอาการแสดงของโรค ไปจนถึงข้ันตอนท่ีมี

อาการแสดงของโรคอยางชัดเจน เรียกวา วงจรธรรมชาติของการเกิดโรค  อาการแสดงระยะเริ่มแรกของ

โรคสวนใหญแลว เปนอาการ ท่ี ไม มีลั กษณะเฉพาะ แต มักจะนํา ไปสู การสันนิษฐานโรคได                       

หลักการวินิจฉัยโรคติดเชื้อท่ีสําคัญประกอบดวย  การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกายอยางละเอียด  

การตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมกับขอมูลทางระบาดวิทยาในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรค  

การควบคุมปองกันแบงออกเปน 3 ระดับ ตามระยะตางๆของโรค คือ การปองกันระยะท่ีหนึ่ง เปนการ

ปองกันไมใหโรคตางๆเกิดข้ึน การปองกันระยะท่ีสอง เปนการลดความรุนแรงของโรคและปองกันการ

แพรกระจายของโรค และการปองกันระยะท่ีสาม เปนการปองกันในระยะท่ีมีความพิการหรือโรคท่ี

เปนมาก 

 

คําถามทบทวน 
 

1. ใหนักศึกษาอธิบายอันตรายจากสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

2. ใหนักศึกษาอธิบายกลไกการเกิดความผิดปกติและโรค 

3. ใหนักศึกษาอธิบายอาการและอาการแสดงของโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่ง

คุกคามทางชีวภาพ 
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4. ใหนักศึกษาอธิบายการควบคุมปองกันโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคามทาง

ชีวภาพ 

5. ใหนักศึกษาอธิบายมาตรการการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดจากสิ่งคุกคาม

ทางชีวภาพ 

6. ใหนักศึกษาอธิบายกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคตับอักเสบจากเชื้อ

ไวรัสบี (hepatitis b) 

7. ใหนักศึกษาอธิบายกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคตับอักเสบจากเชื้อ

ไวรัสซี (hepatitis c) 

8. ใหนักศึกษาอธิบายกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรควัณโรค 

9. ใหนักศึกษาอธิบายกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคซารส  หรือโรค

ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

10. ใหนักศึกษาอธิบายกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคไขหวัดนก 

11. ใหนักศึกษาอธิบายกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคคิวฟเวอร 

12. ใหนักศึกษาอธิบายกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคเล็ปโตสไปโรซีส 

13. ใหนักศึกษาอธิบายกลไก อาการ อาชีพเสี่ยง และการปองกันการเกิดโรคจากฝุนไม 


