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ประวัตคิวามเป็นมาของ
โรคระบบการหายใจจากอาชีพ



The Father of Occupational Medicine
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Bernardino Ramazzini (4 October 1633 
– 5 November 1714) was an Italian
physician. 

His most important contribution to 
medicine was his book on occupational 
diseases, De Morbis Artificum Diatriba
("Diseases of Workers").

He is often called "the father of 
occupational medicine" 

The first edition of De Morbis was 
published in 1700 in Modena, the 
second in 1713 in Padua.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Ramazzini

https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_disease
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Morbis_Artificum_Diatriba&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_medicine


Ramazzini

• He published De Morbis Artificum Diatriba in 
1700 (Treatise on the Diseases of Workers). 
He describes:

• Dyspnea and metal poisoning in miners

• Bronchitis from irritant fumes

• Lung fibrosis in potters

• Asthma from exposure 
to corn &flour

• Silicosis in stonemasons

(ช่างก่อหิน)



Ramazzini

• “When a doctor visits a 
working class home he 
should be content to sit on 
a  three-legged stool, if 
there isn’t a guilded chair, 
and he should take time for 
his examination; and to the 
questions recommended by 
Hippocrates, he should add 
one more – what is your 
occupation?”



The Industrial 
Revolution

• Production of steel on an 
industrial scale.

• Increased coal mining to make 
coke

• Fabrics are made in factories 
from cotton and wool thanks to 
new machinery.

• Charles Turner Thackrah, a 
town doctor, reported his 
observations on lung disease in 
miners and metal grinders and 
described a new method of 
measuring lung volume.



The Industrial Revolution Continued 

• Britain institutes Workmen’s Compensation Acts.

• As of 1897, injured workers had rights to 
compensation from compensation from 
contributions paid by employers.

• Silicosis (1919) and Asbestosis (1931) were 
later recognized and covered.



The Modern Era

• E.R.A. Merewether (1892-1970) established 
the danger of asbestos and promoted the first 
legislation to control it.

• Late 19th century, occupational lung cancers 
are described in miners.

• Allergic alveolitis is described in 1932

• Berylliosis is described in Germany in 1933

• 1970, Congress passes OSHA legislation.



จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่...เป็นโรคปอดจากการท างาน

Interstitium
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Airway 
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COPD
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and upper 
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Agent
ฝุ่นอนิทรีย์
ฝุ่นอนินทรีย์
สารเคม-ีฝุ่น
สารระเหย
กลุ่มกรด-ด่าง

Symptoms &Signs
ไอ

หายใจไม่อิม่
หายใจล าบาก
หายใจถี่ๆ

หายใจมีเสียงหวดี
Non-specific symptoms

Lung crepitation or wheezing

การซักประวัติ
ส าคญัทีสุ่ด



Occupational History Taking 
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ความส าคัญของประวัติการท างาน

1. การซักประวัติประวัติอาชีพ (occupation) การท างาน (job) ของพนักงาน 
คนท างาน หรือลูกจ้าง ในแต่ละกิจกรรม (tasks) ของการท างานอย่างละเอียด 

2. ตั้งแต่เริ่มท างานจนถึงปัจจุบันเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในการประเมินสุขภาพ
3. การซักประวัติที่ไม่ละเอียด  อาจน าไปสู่การประเมินผลสุขภาพหรือการวินิฉัยโรคที่

ผิดพลาด
4. การบอกชื่อระบุอาชีพบางอย่างหรือต าแหน่ง  โดยไม่มีรายละเอียดของงาน ถือว่า

เป็นข้อมูลอาชีพที่ไม่เหมาะสม
5. การซักประวัติรายละเอียดของงานตั้งแต่อดีตและปัจจุบันมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 

เพราะการท างานในอดีตอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยในปัจจุบันได้  ทั้งนี้รวมถึง
งานเสริมหรืองานอดิเรก

12
จ ำเป็นต้องมีทักษะในกำรซักประวัติอำชพี



การซักประวัติการท างานควรมีองค์ประกอบไปด้วย

1. รายละเอียดของข้อมูลแต่ละอาชีพ ที่ผู้ป่วยเคยได้ท า และอาชีพที่ก าลังท าอยู่
2. ชื่ออาชีพและงานที่ได้รับมอบหมาย
3. รายละเอียดของงานในแต่ละอาชีพ/ลักษณะงาน
4. ประเภทของสถานประกอบกิจการ
5. ช่วงเวลาในการท างานแต่ละงาน ชั่วโมงการท างานในแต่ละวัน และจ านวนวันในแต่

ละสัปดาห์  การท างานเป็นกะ หรือ ท างานกลางคืนเป็นต้น
6. สิ่งคุกคามต่อสุขภาพต่างๆที่ได้รับสัมผัสในการท างาน
7. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
8. การลาป่วยโดยเฉพาะการลาป่วยด้วยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่อาจจะเกี่ยวเนื่อง

จากงาน
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International  standard classification of  
Occupational ,2008 revision (ISCO-08)
ระบบเวชระเบียนที่ทีการบันทึกอาชีพที่สามารถสื่อถึง

ลักษณะงานที่ท าและสิ่งคุกคามสุขภาพที่อาจพบในที่ท างาน มีฉบับ
แปลเป็นภาษาไทย ชื่อ  การจัดประเภทอาชีพตามมาตราฐานสากล
ฉบับแปลจาก ISCO-08 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isc
o/isco08/
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http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/


แพทย์ซักประวัติอาชีพได้ละเอียดแค่ไหน ?

Completeness  of Information Gatered by Physician 

Category % of records  
containing 

information

No. of records

containing 
information

Gender Hx 
Age Hx

99.9
99.1

2047
2031

Smoking Hx
Cancer Hx

76.1
42.9

1560
876

Occupational Hx 27.8 569

Politi et al. Occupational Medical History Taking. JOEM 2004;46:550-55
15



Only 24.8 % (n=57) (95% CI: 18.0, 30.0) showed a completed 

occupational histories of medical records.

Occupational History  n (%) 95%CI

Occupation, Job description & 
Occupation health hazard

57 (24.8) 18.0, 30.0

-Occupation & Job description 78(33.9) 27.0, 39.0

-Occupation & Occupation health 
hazard 

84(36.5) 30.0, 42.0

-Job description & 
Occupational health hazard

76(33.0) 27.0- 39.0

16
มานเุชษฐ์ มะโนธรรม. เชนสินี ไษยเชอีย และคณะ (2558)



ค าถามส าคัญอะไรบ้าง 
ที่จะท าให้นึกถึงว่า

โรคอาจมีสาเหตุจากงาน
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The four questions giving rise to suspicion of the 
occupational nature of a disease.

Crieria for causal relationship 
in  epidermiology

Queries to be addressed to the 
patient

Temporal relationship 1. What is  the time lag between  the  initial  
exposure and  the start  of  the  symptoms?

Dose-effect relationship 2. Do  the  symptoms  improve if the patient is 
not exposed any longer (e.g. if he /she 
changes work duties or is on holiday ?

3. Do  the symptoms  worsen  if the patient 
carries out specific duties or  works in areas 
characterised by high levels  of exposure ?

Stength of the assocaition 4. Are colleagues affected by the  same 
symptoms  related  to  the same exposure ?

18



โรคเหตุอาชีพคืออะไร

โรคจากเหตุอาชีพ: การท างานเป็นสาเหตุ
(cause) ให้คนงานสัมผัสกับสิ่งคุกคาม สุขภาพ
อนามัย และเจ็บป่วย
•ตัวอย่ำง
1. คนงานโรงงานหลอมหล่อแบตเตอรี่ => สัมผัสตะกั่ว 

=> โรคพิษตะกั่วเหตุอาชีพ
2. คนงานโรงงานเป็นโรคหอบหืดจากการสัมผัสชันสน 

(colophony)  =>  โรคหืดเหตุอาชีพ
19



โรคที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพ: การท างานมีส่วนเป็น
สาเหตุ (partially cause) ให้คนงานป่วย
ตัวอย่ำง คนงานดื่มเหล้าเป็นประจ า และคนงานสัมผัสกับ
ตัวท าละลายอินทรีย์

ซึ่งมีพิษต่อตับ  => ตับอักเสบ=> โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ท างาน

20

โรคที่เกี่ยวเนื่องจากอาชีพคืออะไร



ความต่างระหว่างโรคจากเหตุอาชีพ VS โรคที่เกี่ยวเนื่องจากอาชีพ

คนงานสูบบุหรี่จัด
มาก

ท างาน asbestos คนงานเป็นมะเร็ง
ปอด

โรคที่เกี่ยวเนื่องจาก
การท างาน

คนงานที่ไม่สูบบุหรี่ ท างานกับแร่สัมผัส
ใยหิน(asbestos)

คนงานเป็นมะเร็ง
ปอด

โรคจากเหตุอาชีพ

คนงานเป็นโรคหืด
อยู่เดิม 

สัมผัสกับฝุ่นใน
สถานที่ท างาน 

อาการหืดเป็นมาก
ขึ้น 

โรคที่เกี่ยวเนื่องจาก
การท างาน

21



ตัวอย่างอาชีพและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท างาน

22

อาชีพ หรืออุตสาหกรรม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตราย

เกษตรกร ยาฆ่าแมลง  ไนโตรเจนไดออกไซด์  
โรคติดเชื้อ 

คนงานผลิตแบตเตอรี่ ตะกั่ว ปรอท  กรด  แคดเมียม

ช่างไม้ ฝุ่นไม้  กาว  ตัวท าละลาย  พลาสติก  
เสียง

แพทย์ พยาบาล สารกัมตะรังสี  ยาและสารเคมี  การติด
เชื้อ  ถุงมือ latex



Principles of Occupational Lung Diseases

• กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงและซบัซ้อน

• เราต้องค านึงสารเคมีที่หลากหลายชนิด และมีความเป็นพิษที่
แตกตา่งกนัในอากาศ

• ปอดของคนเราไมส่ามารถปรับตวัท่ีจะรับมือกบัสารพิษที่มี
หลากหลาย

• เราจงึเห็นโรคปอดในต านานกบัสารใหม่ๆ ที่เกิดขึน้



ตวัอยา่งโรคระบบการหายใจท่ีเก่ียวเน่ืองจากอาชีพ
Induction Periods

• Short:

– Asthma

– Infections 

– Allergic alveolitis

– Toxic poisonings

• Long:

– Pneumoconioses

– Neoplasms



โรคระบบหายใจที่ไม่ติดเชื้ออาจแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1. โรคจากฝุ่นอนินทรีย (inorganic dust) เชรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรค

กลุ่มนิวโมโคนิโอลิส (pneumoconioses) ได้แก่ ซิลิโคลิส
แอสเชบสโทลิส ฯลฯ

2. โรคจากฝุ่นอินทรีย  (organic dust) ได้แก่ บิสสิโนลิส โรคหืดจาก
การท างาน ฯลฯ 
3. โรคระบบการหายใจจากสารเชคมีอื่นๆ เชษ่น 

ละอองหรือไอโลหะหนัก ควันพิฐ 
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OCCUPATIONAL RESPIRATORY 
DISEASES

ตวัอย่าง



โรคกลุ่มนิวโมโคนิโอสิส (Pneumoconioses)
ซิลิโคสิส (silicosis)

- Silicosis เชป็นโรคระบบการหายใจที่เชกิดขึ้นเชนื่องจากการท างาน
และเชป็นปัญหาส าคัญของประเชทศไทย เชนื่องจากพบได้และความ
รุนแรงจนท าให้เชสียษีวิตได้ 
- โรคนี้เชกิดจากการหายใจเชอาฝุ่นในสิ่งแวดล้อมในการท างานที่มี 
free crystalline silica เชข้าไปในปอดเชป็นเชวลานาน ท าให้เชกิด
โรคปอดแบบ chronic diffuse interstitial fibro-nodule 



งาน/อาชีพที่เสี่ยง
พบโรคนี้ในผู้ที่ท างานเชกี่ยวข้องกับฝุ่นหินหรือฝุ่นทราย ได้แก่ 
1. การขุดเชจาะพื้นดินที่มีหินเชป็นองค ประกอบเชพื่อท าเชหมืองแร่  ขุดอุโมงค 
2. โรงโม่หินหรือระเชบิดหิน
3. การผลิตกระเชบ้ืองและอิ์ทนไฟ หรือผงแร่อโลหะ
4. การขัดผิวผลิตภัณฑ เชซรามิก
5. การพ่นทรายเชพ่ือกัดสนิมโลหะ  หรือการแกะสลักกระจก
6. การเชลื่อย ตัดแต่ง หรือขัดหิน เชพื่อน าไปใษ้งาน เชษ่น ท าวัสดุปูพ้ืน 

ท าครก ตกแต่งสวน ป้ายหลุมศพ เชป็นต้น
7. การท าซิลิคาไปใษ้เชป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต เชษ่น 

หลอมแก้ว 
8. ท าแม่พิมพ เชพื่อหล่อโลหะ
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ผลึกซิลิกา
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กระบวนการเกิดฝุ่น



สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
- ซิลิคาที่ได้รับโดยการสูดหายใจ  จะเชข้าไปสะสมในหลอดลมเชล็กส่วน

ปลายและถุงลม 
- ท าลายหรือกระตุ้น alveolar macrophage ท าให้มีการสร้างและ

หลั่ง mediator ที่ไปกระตุ้นเชซลล อีกหลายษนิดในกระบวนการที่ท า
ให้เชกิดการอักเชสบ การตาย และการเชกิดพังผืดของเชน้ือเชยื่อ 

- ผลตามมา คือ มีการสูญเชสียความสามารถในการยืดตัวและการ
แลกเชปลี่ยนก๊าซของปอด และการอักเชสบเชรื้อรังจนมีการหดตัวถาวร
ของหลอดลมขนาดเชล็กร่วมกับการเชกิดถุงลมโป่งพอง  

- เชมื่อเชข้าไปแล้วซิลิคาจะไม่ถูกท าลายและคงอยู่เชป็นเชวลานานพร้อมกับ
มีปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างต่อเชนื่อง
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ฝุ่นขนาดเล็กเข้าสู่ระบบทางเดนิหายใจ



อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วยจะมอีาการหอบเหนื่อยเวลาออกแรงเป็นมากขึน้เรือ่ยๆ ในเชวลาเชป็น

เชดือนหรือเชป็นปี ส่วนใหญ่จะมีอาการไอเชรื้อรังและมีเชสมหะมากร่วมด้วย
เชษ่นเชดียวกับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเชรื้อรังจากการสูบบุหรี่ 

การตรวจร่างกาย: ไม่มีลักฐณะที่จ าเชพาะของโรค พบ finger clubbing 
ได้น้อย เชมื่อเชข้าสู่ระยะท้ายของโรคจะพบอาการและอาการแสดงของ 
cor pulmonale
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CXR โดยใษ้ฟิล มขนาดมาตร์าน
- พบความผิดปกติตามเชกณฑ มาตร์านของ ILO (International 
Classification of Radiographs of Pneumoconiosis 2000) ตั้งแต่ระดับ 
Profusion 1/1 ขึ้นไป แต่ถ้าคัดกรอง 1/0 ขึ้นไป



การตรวจสมรรถภาพปอด 
- ในระยะแรก CXR ที่พบความผิดปกติเชล็กน้อยอาจจะไม่พบความผิดปกติ

- อาการของโรคมากขึ้นจะตรวจพบลักฐณะผิดปกติแบบ restriction ร่วมกับ 
diffusion ที่ลดลงและในบางรายพบ  irreversible airway obstruction ร่วม
ด้วย 

- ระดับความรุนแรงจะสัมพันธ ไปกับระดับความผิดปกติของ CXR 
- เชมื่อหยุดการสัมผัสสารก่อโรคแล้วก็ตาม PFT ก็ยังคงสูญเชสียต่อไปเชรื่อยๆ
HRCT
- high-resolution CT scan, HRCT 
- สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ในระยะเชริ่มต้นที่ยังไม่พบหรือพบไม่ษัดเชจน

จาก CXR เชษ่น small nodular opacity, lymph node calcification หรือ
air trapping เชป็นต้น
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โรคฝุ่นหนิจับปอด

Pneumoconiosis
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โรคฝุ่นหนิจับปอด Silicotic nodule



การตรวจสิ่งแวดล้อมในการท างาน
- ค่ามาตร์านของ respirable crystalline silica (RCS)
- ก.แรงงาน ก าหนด 0.025 mg/m3

เกณฑ์การวินิจฉัยโรค 
ใษ้เชกณฑ  2 ใน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. มีประวัติการท างานในอาษีพกลุ่มเชสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นหิน ≥ 2 ปี 
2. CXR: ผิดปกติตั้งแต่ระดับ profusion 1/1 ขั้นไป ตามเชกณฑ ของ 

ILO system of classification of radiographs of pneumoconiosis 2000
3. มีลักฐณะทางพยาธิวิทยาของเชนื้อปอดเชข้าได้กับโรค 

หรือมีข้อมูลทางระบาดวิทยาสนับสนุน







โรคกลุ่มนิวโมโคนิโอสิส แอสเบสโทสิส (Asbestosis)
แอสเบสโทสิสหรือแร่ใยหิน คือ โรคที่เชกิดจากการสูดหายใจเชอา 

asbestos fiber เชข้าไปสะสมในปอดเชป็นเชวลานานและจ านวนมากพอ 
งาน/อาชีพที่เสี่ยง 
อาชีพเสี่ยง ได้แก่ คนงานที่ท างานเชกี่ยวข้องกับ

1. กระเชบื้องมุงหลังคา ท่อซีเชมนต  และวัสดุที่ผสมฉนวนกันความร้อน
2. ผ้าเชบรก  และผ้าคลัษ
3. การรื้อถอนอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรืออุปกรณ อ่ืนๆ ที่ทีฉนวนกันความร้อน
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แร่ใยหนิ Asbestos



43



44

ผลิตภณัฑ์ที่มาจาก Asbestos
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สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
- Asbestos เชข้าสู่ร่างกาย RS ส่วนน้อยสามารถเชข้าสู่ GI ได้จากการกลืนเชสมหะ

ที่มี asbestos
- การเชกิดมะเชร็งไม่ขึ้นกับองค ประกอบทางเชคมี แต่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทาง

กายภาพ เชษ่น ขนาดเส้นใย ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
- เชส้นใยที่เชล็กจะขับออกได้ง่ายกว่าเชส้นใยที่ยาว โดยเชส้นใย Asbestos 

จะไปสะสมที่ปอดส่วนล่าง เชยื่อหุ้มปอด กลไกการเชกิดมะเชร็งไม่ทราบแน่ษัด
- สมมติ์านของการเชกิดมะเชร็งเชยื่อหุ้มปอด (mesothelioma) คือ Asbestos

ทะลุผ่านเชนื้อเชยื่อหุ้มปอดโดยตรง หรือผ่านทางระบบน้ าเชหลือง
เชซลล  mesothelial กลืนกิน asbestos และแบ่งตัวเชพิ่มขึ้น มีการหลั่งสาร 

cytokine ซึ่งท าให้เชกิดการอักเชสบและเชกิดกระบวนการพังพืด 
ไปกระตุ้น protooncogene



- มีระยะแฝงตัวตั้งแต่ 11.5-70.8 ปี (เชฉลี่ย 38.8 ปี ) 
ที่เชยื่อบุษ่องท้อง 27.3-52.3 ปี (เชฉลี่ย 42.3 ปี ) 

- cig smoking กับการสัมผัส asbestos มีผลแบบ synergistic
สัมผัสกับ asbestos จะมีความเชสี่ยง 5 เชท่า แต่ถ้าสูบบุหรี่ด้วยด้วย
ความเชสี่ยงจะเชพ่ิมขึ้นเชป็น 92 เชท่า

อาการและอาการแสดง
- ผู้ป่วยมักมีประวัติ สัมผัส asbestos เชป็นเชวลานาน ≥ 15 ปี
- อาการน าส่วนใหญ่ คือ หอบเชหน่ือยเชวลาออกแรงที่เชป็นมากขึ้นเชรื่อยๆ
- บางราย อาจมีอาการเชจ็บหน้าอกร่วมด้วย



การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)
โดยทั่วไปจะพบลักฐณะผิดปกติแบบ restriction ร่วมกับ diffusion ที่ลดลง 
การตรวจทางรังสีวิทยา 

- CXR จะพบ irregular small opacity เชด่นที่บริเชวณส่วนล่างของปอด 
- ในระยะแรกของโรคที่เชห็นเชป็น fine reticulation เชมื่อโรคลุกลามมากขึ้นจะเชห็น 

coarse  liner pattern และพบลักฐณะ honeycombing ในระยะท้ายของโรค 
- ปัจจุบันการตรวจด้วย HRCT ษ่วยเชพิ่มความไวในการค้นหาความปกติ

ของผู้สัมผัส asbestos โดยจะพบ septal line, intralobular line, 
subpleural curvilinear line และ honeycombing 

การสัมผัส asbestos
- asbestos (chrysotile form) 0.1 เชส้นใยต่ออากาศ 1 ลบ.ซม. 



เกณฑ์การวินิจฉัยโรค 
ใษ้ 2 เชกณฑ  ใน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. มีประวัติการท างาน ที่เชกี่ยวข้องกับการสัมผัสฝุ่นใยหินอย่างษัดเชจน 

ตัวอย่างเชษ่น คนงานอุตสาหกรรมกระเชบื้อง ใยหิน กระเชบื้องหนส าลี ท่อซีเชมนต ใย
หิน คนงานท่าเชรือ ผู้ที่ท างานเชกี่ยวกับผ้าเชบรกและครัษ คนงานรื้อถอนรือซอ่มแซม
อาคาร คนงานท าฉนวนกันความร้อน รวมทั้งผู้ที่ขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนเชป็นต้น

2. มีความผิดปกติของ CXR พบลักฐณะที่เชข้ากันได้กับโรค asbestosis
ILO (International Classification of Radiographs of Pneumoconiosis 
1980) ตั้งแต่ระดับ 1/1 ขึ้นไป พยาธิสภาพที่พบบ่อย ได้แก่ 
pleural thickening, pleural plague และ interstitial fibrosis เชป็นต้น

3. มีผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของเชนื้อปอดเชข้าได้กับโรค asbestosis
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ภาพรังสีทรวงอก โรค asbestosis

Pleural plaque
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โรคปอดชาวนา (Farmer's Lung Disease)
• หมายถึง โรคปอดที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองจาก

– ฟางข้าวที่ขึน้รา (Mouldy hay) หรือ จากพืชผกับางชนิดท่ีขึน้รา
– ท าให้เกิดปฏิกิริยาในระบบทางเดินลมหายใจ แบบปอดอกัเสบ 
– มีการเส่ือมของ  สมรรถภาพการท างานของปอดในการแลกเปล่ียนก๊าซ

• ลักษณะทางคลินิก (แบบเฉียบพลัน)
– ระยะเฉียบพลนัจะพบอาการเหน่ือยหอบ ไข้หนาวสัน่ ไอ เสมหะมีน้อย ไมก่ี่ชัว่โมง
หลงัจากได้รับฝุ่ นละอองฟางข้าว   

– บางรายอาจมีอาการเขียวเกิดขึน้ ตรวจร่างกายพบวา่มีเสียง crackles ในปอด
– CXR อาจไมพ่บสิง่ผิดปกติ หรืออาจพบหยอ่มเลก็ ๆ บาง ๆ ในปอดทัง้สองข้าง 
โดยเฉพาะในบริเวณสว่นกลางหรือสว่นลา่งของปอด 

– อาการและ CXR จะดีขึน้เองภายใน 3-4 สปัดาห์ตอ่มา 



ฟางข้าวที่ขึน้รา (Mouldy hay)



54

• ลักษณะทางคลินิก (แบบเรือ้รัง)

- แตถ้่าได้รับฝุ่ นละอองของฟางข้าวซ า้อีก จะท าให้เกิดพยาธิสภาพแบบ
เรือ้รังได้  มีอาการไอเรือ้รัง  เหน่ือยง่ายเวลาออกแรง ภาพรังสีทรวงอก
ในระยะนีจ้ะมีลกัษณะไมช่ดัเจน  อาจพบพงัผืดกระจายทัว่ไป หรือ
ลกัษณะแบบรังผึง้ ผู้ ป่วยอาจตายด้วย cor- pulmonale

โรคปอดชาวนา (Farmer's Lung Disease)
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การรักษาและการป้องกัน  

• ในรายท่ีเป็นแบบเฉียบพลนั ได้ผลดีจากการใช้ยาพวกคอร์ตโิคสตีรอยด์

• การปอ้งกนัโรคนี ้คือ การปอ้งกนัการได้รับฝุ่ นละอองจากฟางข้าว หรือ
พืชที่ชืน้และขึน้รา
– การท าให้แห้ง

– การจดัการถ่ายเทอากาศในบริเวณที่เก็บพืช

– การสวมหน้ากากท่ีสามารกปอ้งกนัฝุ่ นและ spore ในขณะปฏิบตัิงาน

โรคปอดชาวนา (Farmer's Lung Disease)



โรคปอดฝุ่ นฝ้าย (Byssinosis)



งาน/อาชีพที่เส่ียง

โรคปอดฝุ่ นฝ้าย (Byssinosis)
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กระบวนการเกดิฝุ่นจากปอ



โรคปอดฝุ่ นฝ้าย (Byssinosis)



สาเหตุและกลไกการเกดิโรค

โรคปอดฝุ่ นฝ้าย 
(Byssinosis)



โรคปอดฝุ่ นฝ้าย (Byssinosis)

• อาการและอาการแสดง

• การตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)



โรคปอดฝุ่ นฝ้าย (Byssinosis)

อาการและอาการแสดง
Schilling จ าแนกอาการทางคลินิกของบิสสิโนสิส

ออกเป็น 4 ระดับดังต่อไปนี ้



• การตรวจสมรรถภาพปอด

โรคปอดฝุ่ นฝ้าย (Byssinosis)

• CXR: ปกตแิต่เป็นเรือ้รังกลายเป็น COPD



Case report / Byssinosis

• Reechaipitchitkul W, ChaiearN. Byssinosis 
presenting with chronic airway obstruction: 

A case report. 

Thai J Tuberc Chest Dis. 2000; 21:201-209.



โรคปอดจากโลหะหนัก (Bronchopulmonary diseases 
caused by hard – metal dust) 

• บทน า 
— โลหะหนัก (hard metal) เชป็นส่วนผสมอลัลอยด  ระหว่าง

ทังสเชตนคาร ไบ (tungsten carbide) และโคบอลต  (cobalt)  
— บางครั้งอาจจะมีส่วนผสมของสารโลหะอื่นๆ เชษ่น โครเชมียม นิกเชกิล 

แทนทาลัม หรือไททาเชนียม 
— โดยใษ้การผสมผงโลหะที่เชป็นองค ประกอบดังกล่าว  มาบดและใษ้

ความร้อนถึง 1000 °C เชพื่อน าโลหะมากดหรือตัดเชป็นรูปทรงต่างๆ
โดยผ่านความร้อนสูง 1500 °C อีกครั้ง ซึ่งก่อให้เชกิดฝุ่นขึ้นได้



งาน/อาชีพที่เสีย่ง 
1. หล่อทองเชหลือง
2. อุตสาหกรรมก๊อกน้ า
3. ท าบานพับและมือจับประตูหน้าต่าง
4. ซุบโลหะสังกะสี
5. การใษ้อุปกรณ โลหะหนักเชป็นเชครื่องมือ เชษ่น การขุดเชจาะ การขัด หรือ 

ตัดษิ้นส่วนต่างๆ



• สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
— เชข้าสู่ร่างกายทางษ่องทางเชดินหายใจ หรือทางปอด เชป็นส่วนใหญ่ 
— เชมื่อเชข้าสู่ร่างกาย ส่วนของโลหะที่ละลายได้ จะกระจายไปตามกระแส

เชลือด เชดินทางไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 
— โลหะที่ไม่สามารถละลายได้ จะตกค้างอยู่ที่เชน้ือเชย่ือของปอด 
— หลังจากการกระจายตัวในร่างกายแล้ว พบว่าโคบอลล สามารถที่จะขับ

ออกมาทางปัสสาวะได้ แต่ปริมาณเชพียงเชล็กน้อยเชท่าน้ัน
• อาการและอาการแสดง 

— อาการที่พบในผู้ป่วยจะมีลักฐณะของการระคายเชคืองต่อระบบหายใจ
เชษ่น อาการไอน้ ามูกไหล เชหนื่อยหอบ โดยเชฉพาะเชวลาออกก าลังกาย 

— อาการผิดปกติเชหล่านี้จะดีขึ้นเชมื่อผู้ป่วยหยุดการรับสัมผัส 

โรคปอดจากโลหะหนัก (Bronchopulmonary diseases 
caused by hard – metal dust) 



• อาการและอาการแสดง (ต่อ) 
— ส่วนน้อย ประมาณ 1-4 % พบความปกติของเชนื้อเชยื่อปอดแบบ Diffuse 

interstitial pulmonary  fibrosis
— อาการของโรคในระยะเชริ่มแรกจะพบหลังจากผู้ป่วยได้รับการสัมผัสมา

เชป็นเชวลาอย่างน้อยมากกว่า 3 ปี โดยจะมีอาการไอแห้งๆ น้ าหนักลด และ
เชหนื่อยหอบมากขึ้นเชรื่อยๆ

— การตรวจร่างกายจะฟังได้เชสียง rales ที่ปอดทั้ง 2 ข้าง  ตรวจสรรถภาพ
ของปอดผิดปกติแบบ restricitive ความเชข้มข้นของ Oxyhaemoglobin
ในเชลือด และค่า carbon monoxide diffusion ลดลงด้วย

— ความรุนแรงจะมีมากขึ้นเชรื่อยๆ โดยสุดท้ายจะเชกิดภาวะระบบหายใจ
ล้มเชหลว หัวใจซีกขวาล้มเชหลว ซึ่งท าให้เชสียษีวิตได้

โรคปอดจากโลหะหนัก (Bronchopulmonary diseases 
caused by hard – metal dust) 



• การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
— CXR พบพังพืดในเชน้ือปอดแบบ diffuse interstitial pulmonary 

fibrosis
— การตรวจสมรรถภาพปอด พบความจุปอดลดลง

• การตรวจสิ่งแวดล้อมในการท างาน
— สามารถท าการตรวจวัด โดยการวัดความเชข้มข้นของฝุ่นทั้งแบบ 

respirable และ total dust 

Radiographs of healthy lung (left), 13 year (middle) and 23 year (right) exposure.



เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
1. อาการและอาการแสดงของโรคปอดจากโลหะหนัก
2. ประวัติการท างานในสิ่งแวดล้อมที่เชสี่ยงต่อการเชกิดโรค
3. อาการและอาการแสดง ต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ที่มีลักฐณะใกล้เชคียงได้แก่ 

Idiopathic interstitial fibrosis, Hamman-Rich syndrome และความ
ผิดปกติที่เชกิด fibrosis จากสาเชหตุที่ทราบได้ เชษ่น โรคปอด pneumoconiosis
จากฝุ่นอื่นๆ

4. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยวินิจฉัยระดับความรุนแรงของโรค ของ
ภาพถ่ายรังสีทรวงอก ตามเชกณฑ ขององค การแรงงานระหว่างประเชทศ (ILO 
classification of radiograph reading for pneumoconiosis) และระดับ
ความสูญเชสียสมรรถภาพการท างานของปอด

5. การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมการท างาน



โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน (Hypersensitivity pneumonitis)
โรคปอดอักเชสบภูมิไวเชกินเชกิดจาก hyperimmune response ต่อ 

antigen ที่หายใจเชข้าไปในคนที่เชคยสัมผัส antigen โดยความผิดปกติจะไม่
เชกิดในการได้รับ antigen ครั้งแรก แต่จะเชกิดขึ้นในครั้งต่อๆไป ซึ่งจะให้เชวลา
อีกนานเชท่าไหร่ยังไม่ทราบแน่

งาน/อาชีพที่เสี่ยง
1.ท าเชยื่อกระดาฐจากษานอ้อย 5. คนเชพาะเชห็ด
2. นักเชพาะเชลี้ยงนกพิราบ 6. คนงานเชยื่อไม้
3. นักนิยมเชลี้ยงนก    7. ษ่างไม้
4. ษาวไร่   8. แปรรูปเชมล็ดกาแฟ 
9. ก าจัดน้ าเชสีย



สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
ตารางที่ 1 โรคปอดอักเชสบภูมิไวเชกินเชหตุอาษีพที่สัมผัสแอนติเชจนก่อโรคต่างๆ

โรค แอนติเจน แหล่ง

ปอดชาวไร่
ชานอ้อย
คนเพาะเห็ด
ปอดเครื่องท าความร้อน
ปอดอักเสบการระบาย
อากาศ
ไข้หมอก
ไม้คอร์ก(สุเบอโรสิส)
ปอดชาวไร่องุ่น

Microspora faeni
Thermmoactinomyces
vulgaris
T.sacchari
T.candidus
T.candidus
T.viridis

หญ้าฟางเน่าขึ้นรา
ชานอ้อยขึ้นรา
ปุ๋ยขึ้นรา
เครื่องท าความชื้น
ท่อเครื่องปรับอากาศ
วัว
ไม้คอร์กขึ้นรา
ไร่องุ่น



โรค แอนติเจน แหล่ง
ปอดคนงานข้าวมอลล์
ปอดคนล้างเนยแข็ง
เปลือกเมเปิล
ปอดคนลอกเปลือกเมเปิล
ปอดขี้เลื่อย (เสควอยโอสิส)
คนท าไม้
ปอดคนหั่นพริก
ปอดคนท าเนยแข็ง
นักเพาะเลี้ยงนกพิราบ
ไข้เป็ด
คนท าไก่งวง
นักนิยมนกแก้ว

A spergillus clavatus
A. Clavatus
Cryptostroma corticale
C.corticale
Craphinium sp.
Pullularia sp.
Mucor stolonifer
Penicillium casei
โปรตีนสีรัมนก
โปรตีนเป็ด
โปรตีนไก่ง่วง
โปรตีนสีรัมนก

ข้าวบาเลยข์ึ้นรา
เนยแข็งขึ้นรา
ซุงเมเปิลขึ้นรา
เปลือกต้นเมเปิล
ขี้เลื่อยขึ้นรา
ไม้เนื้ออ่อน
กองพริกขึ้นรา
เนยแข็งขึ้นรา
มูลนกพิราบ
ขนเป็ด
ผลผลิตจากไก่งวง
มูลนกแก้ว



โรค แอนติเจน แหล่ง
คนถอนขนไก่
ปอดห้องคนปฏิบัติการ
ปอดคางคาว
ปอดคนท าขนสัตว์
ปอดคนสีข้าว

ปอดนิวกินี
คนปลูกยาสูบ
คนปลูกชา
ชาวคอพต์

โปรตีนไก่
โปรตีนหนู
โปรตีนค้างคาว
โปรตีนสัตว์
Ascaris siro (ไร)
Sitophilus grannarius (หนอน
ข้าวสาล)ี
เชื้อราจากหลังคาฟาง แฝก จาก

ขนไก่
เยี่ยวหนู
มูลค้างคาว
ละอองขนสัตว์
ฝุ่นไรข้าว
ฝุ่นข้าว

หลังคาแฝก
ต้นยาสูบ
ต้นชา
ผ้าห่อมัมมี่



อาการและอาการแสดง
อาการเฉียบพลัน

เชกิดอาการหลังเชข้าไปสัมผัสสารก่อโรคปริมาณมากเชพียง 3-4 ษั่วโมง จะ
เชกิดอาการรุนแรงคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเชมื่อยทั่วตัว
อาการกึ่งเฉียบพลนั

หลังจากได้รับสารและเชกิดอาการเชฉียบพลันหลายครั้ง จะแสดงในรูป
อาการหอบเชหนื่อย ไอแห้งและน้ าหนักลด
ระยะเรื้อรัง

เชกิดจากการสัมผัสสารก่อโรคซ้ าๆ ติดต่อกันเชป็นระยะเชวลานานๆ มีอาการ
เชบื่ออาหาร น้ าหนักลดเชหน่ือยง่ายและไอเชรื้อรัง มีเชสมหะ อาการหายใจล าบากจะ
รุนแรงขึ้นเชรื่อยๆ จนเชกิดอาการหายใจและหัวใจล้มเชหลว เชนื่องจาก pulmonary 
fibrosis ในปอด การตรวจร่างกายอาจฟังได้ยินเชสียง inspiratory crackles ที่
ษายปอด



การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CXR จะพบความผิดปกตไิด้ถึงร้อยละ 80 ของผู้ป่วย โดยในระยะเชฉียบพลัน 
กึ่งเชฉียบพลันและเชรื้อรัง จะพบ fine interstitial infiltrates
ภาพถ่ายรังสีคอมพวิเตอร์ (High resolution CT scan, HRCT)

จะพบ ground-glass  appearance ร่วมกับ mosaic perfusion 
และ poorly – defined centriloblar
การทดสอบปฏิกิริยาน้ าเหลือง precipitin ต่อ antigen

การทดสอบต่อ antigen ที่สงสัยจะได้ผลบวก
การตรวจสิ่งแวดล้อมในการท างาน
จากการตรวจอากาศและวัสดุในสถานที่ท างาน การเชพาะเชษื้อพบเชษ้ือรา จะเชป็น
หลัก์านข้อมูลที่ส าคัญทางอาษีวเชวษศาสตร 



เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
ใษ้เชกณฑ ทั้ง ข้อต่อไปนี้
1. มีประวัติการท างานในอาษีพกลุ่มเชสี่ยงต่อการสัมผัสการกระตุ้นเชป็นเชวลานานพอ
2. มีอาการเชข้าได้กับระยะของโรคอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. มีลักฐณะทางพยาธิวิทยาของเชน้ือปอดเชข้าได้ คือ พบ chronic interstitial 

pneumonitis with or without poorly formed granuloma
4. ตรวจพบ specific antibody ต่อสารก่อโรคในเชลือด หรือในน้ าล้างถุงลมและ

หลอดลม

โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน 
(Hypersensitivity pneumonitis)



โรคปอดฝุ่นเหล็ก (Siderosis)
ซิเชดโรสิสเชป็น โรคที่พบได้บ่อยที่สุดใน

“กลุ่มนิวโมโคนิโอสิสษนิดไม่รุนแรง” ได้แก่    
ซิเชดโรสิส (เชกิดจากแร่เชหล็ก) 
แสตนโนสิส (เชกิดจากดีบุก) 
แบบาริโธสิส (เชกิดจากแบบเชรียม)

งาน/อาชีพที่เสี่ยง
1. อาษีพษ่างเชษื่อม
2. โรงงานถลุงเชหล็ก ผลิตเชหล็กกล้า
3. โรงงานผลิตอัลลอยที่มีเชหล็กผสมอยู่
4. อาษีพหล่อแบบที่มีเชหล็กผสมอยู่



สาเหตุและกลไกการโรค
เชข้าสู่ทางเชดินหายใจ แร่เชหล็ก หรือสารประกอบของมัน จะเชข้าไปใน

ปอด ซึ่งไม่ท าให้เชกิดพังพืด (nonfibrogenic) นอกจากนี้ยังค้างในทางเชดิน
หายใจส่วนบน ท าให้เชกิดอาการระคายเชคืองได้

อาการและอาการแสดง
- ไม่มีอาการและอาการแสดง หรืออาจจะมีเชพียงเชล็กน้อย 
- แร่เชหล็กที่เชข้าไปไม่ท าให้เชกิดพังผืดหรือปฏิกิริยาในเชนื้อปอด 
- แต่จะตรวจพบ CXR ผิดปกติมาก 
- สิ่งที่ต้องระวังคือ สารประกอบของแร่เชหล็กที่ใษ้ เชษ่น อะลูมิเชนียม 

ซิลิกา โครเชมียม  ปนมาด้วย

โรคปอดฝุ่นเหล็ก (Siderosis)



การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. CXR พบลักฐณะเชป็น diffuse reticulonodular density ซึ่งแยกไม่
ออกจากโรคปอดที่เชป็นพังผืดจาก pneumoconiosis อื่น 
2. ตรวจสมรรถภาพปอด ปกติ หรือพบผิดปกติเชล็กน้อย

การตรวจสิ่งแวดล้อมในการท างาน
ค่ามาตร์านในต่างประเชทศของเชหล็กออกไซด  
TLV (ACGIH) =  5 มก./ลูกบาศก เชมตร (ในส่วนที่หายใจเชข้าได้)
PEL (OSHA) = 10 มก./ลูกบาศก เชมตร (ฟูม)
MAK = 1.5 มก./ลูกบาศก เชมตร (ในส่วนที่หายใจเชข้าได้)

โรคปอดฝุ่นเหล็ก (Siderosis)



เกณฑ์การวินิจฉัยโรค
1. CXR เชป็นแบบ diffuse reticulonodular density ซึ่งดูรุนแรงมาก 

แต่ไม่มีอาการ หรือตรวจสมรรถภาพปอดปกติ หรือผิดปกติเชล็กน้อย
2. ท างานที่สัมผัสกับฝุ่นหรือฟูมของแร่เชหล็ก เชป็นเชวลานาน
3. ตรวจวัดพบว่าเชหล็กในสิ่งแวดล้อมมีค่ามากกว่าค่ามาตร์าน
4. วินิจฉัยแยกโรคที่เชกิดจากสารตัวอื่นที่เชป็นส่วนประกอบของเชหล็กที่ใษ้ใน

อุตสาหกรรม

โรคปอดฝุ่นเหล็ก (Siderosis)



โรคปอดอุดกั้นเชรื้อรัง หมายถึง กลุ่มของโรคซึ่งมีความผิดปกติที่ส าคัญ คือ
การอุดกั้นของหลอดลม เชนื่องจากโรคหลอดลมอักเชสบเชรื้อรัง และโรคถุงลมปอดโป่ง
พอง ท าให้ผู้ป่วยขับลมออกจากปอดได้ษ้ากว่าปกติ หรือไม่สามารถขับออกจาก
ความจุของปอดทั้งหมด ภายในเชวลาที่ก าหนด

งาน/อาชีพที่เสี่ยง
1. ท างานในเชหมืองถ่านหิน
2. ท างานในโรงงานทอผ้า
3. ท างานในโรงงานเชมล็ดธัญพืษ
4. ท างานในโรงงานปูนซิเชมนต 

5. ษ่างเชษ่ือมโลหะ
6. ท างานในโรงงานหลอมแคดเชมียม
7. ท างานในโรงงานท ากระดาฐ
8. ท างานในโรงงานแอมโมเชนีย

โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (Chronic obstructive pulmonary disease)
จากอาชีพ



การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)

จะพบ irreversible airway obstruction คือ 
1. FEV 1 มีค่าต่ ากว่าปกติ
2. อัตราส่วนของ FEV 1/FVC มีค่าต่ ากว่าร้อยละ 70 และไม่ตอบสนอง

ต่อยาขยายหลอดลม
3. Total lung capacity (TLC) มีค่าสูงขึ้นกว่าปกติ
4. อัตราส่วนของ residual volume ต่อ total lung capacity 

(RV/TLC x 100) มีค่ามากกว่าร้อยละ 40
5. Residual volume (RV) มีค่าสูงขึ้น 
6. Diffusing capacity (DLCO) มีค่าลดลง

CXR : จะพบลักฐณะ hyperinflation, bullae, กระบังลมต่ า และเชว้าลง 
หัวใจเชล็ก และretrosternal space กว้างขึ้น



การวินิจฉัย 
ใษ้เชกณฑ ทั้ง 5 ข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีอาการไอ หรือมีเชสมหะมาก หรือหอบเชหนื่อยเชป็นเชวลาอย่างน้อย 1 ปี โดย

ไม่พบสาเชหตุอื่น 
2. มีประวัตกิารท างานสัมผัสสารก่อโรคที่มีการรายงานไว้และเชป็นที่ยอมรับ

โดยอาจจะยังท างานนั้นอยู่หรือออกจากงานแล้วก็ได้
3. ไม่มีประวัติสัมผัสสารก่อโรคในสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ที่มีรายงานไว้และเชป็นที่

ยอมรับ
4. ไม่สูบบุหรี่ หรือสูบบุหรี่ไม่เชกิน 10 pack-years
5. ตรวจสมรรถภาพปอดพบ irreversible airway obstruction

โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (Chronic obstructive pulmonary disease)
จากการท างาน



เชนื่องจากปากเชป็นทางเชข้าสู่ระบบหายใจทางเชดินหายใจส่วนบนจึงมี
โอกาสที่จะสัมผัสต่อสารหลายษนิดซึ่งมีฤทธิ์ระคายเชคืองท าให้เชกิดอาการอักเชสบ
ของโพรงจมูก คอ คอหอย หลอดเชสียง ทางเชดินหายใจส่วนบนจะมีขอบเชขตต้ังแต่
รูจมูก ไปจนถึงหลอดเชสียง ซึ่งท าหน้าที่ปรับความษ้ืน กรอง ป้องกัน แบคทีเชรีย 
รับความรู้สึกและออกเชสียง

โรคทางเดินหายใจส่วนบนเกิดจากสารก่อภูมิแพห้รือสารระคายในที่ท างาน
(Upper airway disorders caused by recognized sensitizing agents 
or irritants)

งาน/อาชีพที่เสี่ยง
คนงานท างานเชกี่ยวกับสัตว 
เชกฐตรกร
ท างานเชกี่ยวกับเชครื่องส าอางค ผงซักฟอก
ษ่างพิมพ 

บุคลากรทางการแพทย 
ษ่างทาสี ษ่างต่อเชรือ
คนท างานอเีชลคโทรนิก
คนท างานเชกี่ยวกับสารระคายเชคือง เชษ่น 
กรด ด่าง ฟอร มาลีน



สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
ภูมิแพ้ (allergy)

เชมื่อหายใจเชอาก่อภูมิแพ้เชข้าไปจะท าให้ mast cell ซึ่งมีอยู่ที่ผิวของเชยื่อ
เชมือกเชป็นจ านวนมาก มีปฏิกิริยาจากส่วน Fc ของอิมมูโนโกลบูลินอีนที่อยู่บน
ผิวของ mast cell 

ในคนที่ไว lgE จะกระตุ้นให้ เชกิดการสลายตัวของ mast cell และจะ
ปล่อย mediator เชษ่น ฮิสตามีน เชฮปปาริน ทริปเชทส และ leukocyte 
chemotactic factors เชษ่น ลิวโคทรีน โปรสตาแกรนดิน และซัยโตคายน 

ผลท าให้เชกิด grandular secretion (rhinorrhea), chemotaxis
(inflammation) ,และเชส้นเชลือดขยายตัว (congestion)
ซึ่งจะเชกิดการหายใจล าบากจากเชส้นเชลือดที่บวมและน้ ามูกที่ออกซึ่งท าให้เชกิด
การบวมของเชนื้อเชยื่อจมูก



สาเหตุและกลไกการเกิดโรค 
ปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากระบบประสาท (neurogenic reflexes)

เชกิดจากการสัมผัสสารเชคมีที่ท าให้เชกิดการระคายเชคือง กระตุ้น
เชส้นประสาทสมองคู่ที่ห้า (trigerminal nerve) ซึ่งไวต่อกรด mediators 
ภายในเชษ่นแบรดีไคนิน และสารเชคมีระคายเชคือง เชษ่นพริก 

ท าให้เชกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับของระบบประสาทพาราซิมพาเชทติกซึ่ง
น าโดยเชส้นประสาทสมองคู่ที่เชจ็ด (facial nerve) และปฏิกิริยาสะท้อนกลับ
ของแอกซอน (axon reflexes) ซึ่งประกอบด้วยการปล่อยนิวโรเชปปไทด ของ
เชส้นประสาทสมองคู่ที่ห้า 

ตัวอย่างของระบบประสาทพาราซิมพาติก ได้แก่ gustatory rhinitis 
คือ การกินเชผ็ดแล้วมีน้ ามูก น้ าตาไหล ส่วนปฏิกิริยาสะท้อนกลับของ AXON
เชป็นแค่ทฤฐฎีที่เชกี่ยวกับการตอบสนองต่อสารเชคมี



อาการและอาการแสดง

จมูกอักเสบแบบภูมิแพ้จากอาชีพ
(occupational allergic rhinitis)
• สารก่อภูมิแพ้ในที่ท างานท าให้เชกิดอาการ allergic rhinoconjuctivitis

ได้แก่ จาม คัน มีน้ ามูก ไหลและเชนื้อเชยื่อจมูกบวม คัดจมูก 
• เชกิดขึ้นเชมื่อเชข้าท างาน ซึ่งต่างกับการแพ้สารนอกที่ท างานหรือเชป็นโรค

ภูมิแพ้ ซึ่งเชกิดเชป็นฤดูกาล 
• คนท างานในสนามหญ้าอาจแพ้เชกสรดอกไมซ้ึ่งเชป็นแบบฤดูกาลได้ ใน

ขณะเชดียวกันในที่ท างานก็มีสารเชฉพาะ เชษ่น คนท างานในโรงงานพลาสติก
สัมผัสกับไตรเชมลิติกแอนไฮไดร  เชป็นต้น 

• การกระตุ้นครั้งแรกส่วนใหญ่เชป็นจากสารนอกที่ท างานและต่อมาก็จะไว
ต่อตัวกระตุ้นทั่วไปในที่ท างานด้วย



สารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ 
• สารโปรตีนที่มีน้ าหนักโมเลกุลมาก เชษ่น โปรตีนจากสัตว  จากเชมล็ดกาแฟ 

จากเชอ็นซัยม ย่อย โปรตีนจากเชมล็ดข้าวที่ปนเชปื้อนเชษ้ือรา จากแมลง จาก
กรัมอาราบคิ จากเชษ้ือรา จากยางลาเชท็กซ  

• สารโปรตีนที่มีน้ าหนักโมเลกุลน้อย เชษ่น ไดไอโซไซยาเชนต แอซิดแอนไฮ
ไดรด  โคโลโฟนี กรดไพลคาติก และยาปฏิษีวนะ ซึ่งสารเชหล่านี้ก็ท าให้เชกิด
โรคหืดได้ 

จมูกอักเสบแบบภูมิแพจ้ากอาชีพ (Occupational allergic rhinitis)
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โรคภมูิแพ้จากยาง
ธรรมชาต ิ(latex allergy)



จมูกอักเสบจากสารระคายจากอาชีพ 
(occupational irritant rhinitis) 
• สารเชคมรีะคาย ตา จมูก และคอ ในรูปก๊าซ ไอ ฝุ่นและควัน 
• สารจากการสันดาป เชษ่น ควันบุหรี่ หรือเชครื่องยนต 
• สาร volatile organic compounds: VOC จากผลิตภัณฑ ท าความสะอาด 

เชครื่องใษ้ในออฟฟิศ และเชครื่องจักร วัสดุสร้างบ้าน เชฟอนิเชจอร  
• การระคายพบมากที่สุดในพวกที่ท าการเชคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า 

(electroplater) และผู้ที่สัมผัสกับกรดโครมคิ ซึ่งจะท าให้เชกิดแผลในจมูก
หรือที่กั้นรูจมูกทะลุได้ 

• การสัมผัสกับ photochemical air pollution
• การที่มีอาการจมูกอักเชสบตลอดเชวลาหลังจากการสัมผัสสารระคายปริมาณ

มากเชพียงครั้งเชดียว เชรียกว่า reactive upper airway dysfunction 
syndrome (RUDS) ซึ่งต่างจาก RADS ตรงที่ไม่มีแนวทางวินิจฉัยษัดเชจน



จมูกอักเสบจากสารที่ไม่ก่อภูมิแพ้จากอาชีพ
Vasomtor rhinitis เชป็นจมูกอักเชสบที่ไม่ใษ่จากภูมิแพ้ แตเ่ชกิดจากปัจจัย

ทางกายภาพ เชษ่น มีอาการน้ ามูกมาก เชนื้อเชยื่อจมูกบวมจากความษื้นต่ า การ
เชปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเชร็ว หรือมลีมแรงมาก ซึ่งมีอาการคล้ายกับ 
gustatory rhinitis (น้ ามูกไหลจากการกินของเชผ็ด) สมาคม American society 
of heating, refrigerating และ air- conditioning engineers (ASHRAE) และ
OSHA ได้จัดท า แนวทางเชกี่ยวกับอุณหภูมิและความษื้นในอาคารเชพ่ือส ารวจ
อาคารที่มีปัญหาเชรื่องมลภาวะ

โรคมะเร็งของโพรงจมูก
มีสารหลายตัวที่ท าให้เชกิดโรคมะเชร็งของโพรงจมูก ได้แก่ ฝุ่นไม้ ฝุ่นหนัง 

ฝุ่นนเิชกิล โครเชมท การสูบบุหรี่ ฟอร มัลดีไฮด ก๊าซมสีตาร ด การผลิตไอโซโปรปา
นอล การเชษ่ือม การตัด การอ๊อก



มะเร็งของหลอดเสียง
เชกิดจากแอสเชบสตอส ควันบุหรี่ การดื่มสุรามาก คนท างานโรงงาน

หนังและtextile น้ ามัน แก๊ส น้ ามันดีเชซล

การเปลี่ยนแปลงของการรู้กลิ่น
สารเชคมีอาจท าให้การดมกลิ่นเชสียไปทั้งด้านปริมาณ เชษ่น การรู้กลิ่น

ลดลง (hyposmia) หรือไม่ได้กลิ่นเชลย (anosmia) หรือการดมกลิ่นเชสียไป
ด้านคุณภาพเชษ่นไม่สามารถแยกกลิ่นได้ (olfactory agnosia) และการได้
กลิ่นผิดไปจากปกติในแบบต่างๆ (dysosmias) เชษ่น กลิ่นเชหม็น (aliosmias) 
หรือไม่มีกลิ่นแต่ได้กลิ่น(phantom odors)

พบการได้กลิ่นผิดปกติในคนท างานโรงงานถ่านอัลคาไลน  และท า
บราเชซีย (braziers) ซึ่งสัมผัสแคดเชมียมและนิเชกิ้ล คนงานล้างถังซึ่งสัมผัส
ไฮโดรคาร บอนด คนผสมสี และโรงงานสารเชคมีพวกแอโมเชนียและกรดซัลฟูริก



ไฮโดรเชจนซัลไฟท ท าให้การดมกลิ่นเชสียถาวร (olfactory paralysis) 
ถ้าสัมผัสที่ระดับสูงกว่า 50 ส่วนในล้านส่วน (รวมทั้งจากพวกเชมอร แคบแตน
ด้วย) ในพวกที่การดมกลิ่นลดลงหรือไม่ได้กลิ่นจะเชกิดจากรูจมูกอุดตันมาก
ที่สุด การระคายจากสารเชคมีก็ท าให้การได้กลิ่นน้อยลงจากการอักเชสบและท า
ให้รูจมูกตันหรืออาจท าลายเชส้นประสาทสมองโดยตรง

การเปลี่ยนแปลงของการรู้กลิ่น

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
allergy skin testing (skin prick test)

ใษ้บ่อยที่antigen-specific IgE / skin prick test 
ใษห้า จะกระตุ้นปฏิกิริยาที่ผิวหนัง ท าให้เชกิดบวมเชป็นวงและเชปรียบเชทียบกับ
วงที่เชกิดจากการ test ด้วยน้ าเชกลือและสารฮิสตามีน



Nasal cytology 
ขูดเชน้ือเชย่ือที่จมูกเชพ่ือหาเชซลล อักเชสบ โดยการย้อมในรูปแบบต่างๆกันเชพื่อ

แยกษนิดของเชซลล ปกติจะพบอีโอสิโนฟิล ในคนที่เชป็นภูมิแพ้ และในคนที่เชป็นโรค
ติดเชษื้อจะพบลิมโฟซัยท หรือนิวโตรฟิล ในคนที่เชป็นจมูกอักเชสบจากการระคายเชคือง
จะพบนิวโตรฟิลมาก
การส่องกล้องดูจมูก

จะพบลักฐณะต่างๆ เชษ่น nasal polyps, น้ าหนอง, ต่อมน้ าเชหลืองใน
รูจมูกโต, มะเชร็ง,พยาธิ สภาพของเชส้นเชสียง และพยาธิสภาพอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีการการวัด nasal peak flow meter, rhinomanmetry, 
acoustic rhinometry, psychophysical testing, mucociliary clearance 
test เชป็นต้น

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ



การตรวจสิ่งแวดล้อมในการท างาน
ไม่มีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมที่เชป็นมาตร์าน ในสารเชคมีที่มีการ

ระคายเชคืองให้ดูค่ามาตร์านทางสิ่งแวดล้อมของสารเชคมีตัวนั้นในตอนที่
เชกี่ยวกับสารเชคมี



เกณฑ์วินิจฉัยโรค

จมูกอักเสบแบบภูมิแพจ้ากอาชีพ (Occupational allergic rhinitis)
1. เชกิดได้ตลอดปี (ต่างจากที่ไม่ใษ่จากการท างานซึ่งเชกิดจากตามฤดู) แต่มี

บางครั้งเชกิดตามฤดูกาลได้ถ้าการท างานต้องเชกี่ยวข้องกับภายนอก หรือเชมื่อ
ถูกกระตุ้นแล้วท าให้แพ้สารตัวอ่ืนด้วย

2. มีประวัติอาษีพที่เชสี่ยง
3. ตรวจพบจมูกบวมเชนื้อเชยื่อซีดสีเชทา
4. การตรวจเชซลล ในโพรงจมูกพบอีสิโนฟิลมาก การตรวจด้วยวิธี 

adioallergosorbent testing (RAST) และ enzyme linked 
immunosobent assay (ELISA) พบ antigen-specific IgE

5. Skin prick testing เชป็นวิธี gold standard



จมูกอักเสบจากสารระคายจากอาชีพ
(occupational irritant rhinitis)

1.อาการเชป็นแบบระคายเชคืองษัดเชจน ไม่มีคันหรือจาม
2. มีเชพื่อนคนงานเชป็นด้วย และอาการจะหายไปเชวลากลางคืน

และวันหยุด
3. มีประวัติสัมผัส
4. มีเชยื่อจมูกบวมแดงจากการระคายเชคือง
5. ไม่มีอีโอซิโนฟิลและตรวจไม่พบ IgE

เกณฑ์วินิจฉัยโรค



จมูกอักเสบจากสารที่ไม่ก่อภูมิแพ้จาการท างาน
1. การท า methacholine หรือ histamine test เชพื่อหาความไวจมูก

แบบไม่จ าเชพาะ
2. มีประวัติการสัมผัส

เกณฑ์วินิจฉัยโรค


