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โรคหืืดจากการทำำ�งาน
(Occupational asthma)
สริิตา ธาวนพงษ์์

บทนำำ�

โรคปอดจากการทำำ�งานนั้้�นนัับเป็็นกลุ่่�มโรคที่่เ� ป็็นปััญหาสำำ�คัญทั้้
ั ง� ในระดัับประเทศ และในระดัับ
โลก ข้้อมููลทางระบาดวิิทยาที่่�มีีการรวบรวมไว้้นั้้�น ประมาณการว่่าในแต่่ละปีีมีีผู้้�ป่่วยโรคปอดจากการ
ทำำ�งาน มากกว่่า 3 ล้้านคนต่่อปีีทั่่�วโลก โดยแบ่่งเป็็นกลุ่่�มโรคนิิวโมโคนิิโอสิิส 453,000 ราย และโรคปอด
เรื้้�อรัังอื่่�นๆ 2,631,00 ราย(1) โดยเมื่่�อดููเฉพาะในส่่วนของโรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน ประมาณการว่่า
ร้้อยละ 5 – 20 ของผู้้�ป่่วยโรคหืืดในผู้้�ใหญ่่นั้้น� เป็็นโรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน(2, 3) โดยมีีอุุบััติิการณ์์ของ
โรคหืืดจากการทำำ�งานอยู่่�ที่่� 42 รายต่่อล้้านประชากรการทำำ�งาน(4) และได้้มีีการศึึกษาที่่�นำำ�ข้้อมููลทาง
ระบาดวิิทยาที่่�รายงานล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2559 มาคำำ�นวณ พบว่่าโรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งานนั้้�น ทำำ�ให้้
เกิิดอัตั ราการตายทั่่�วโลก ประมาณ 37,600 รายต่่อปีี และก่่อให้้เกิิดการสููญเสีียปีีสุขุ ภาวะ (disability-adjusted life years; DALYs) 2.3 ล้้านปีี โดยที่่�ตััวเลขจะสููงในภููมิิภาคเอเชีีย โอเชีียเนีีย และแอฟริิกา(5) ซึ่่�ง
คาดการณ์์ว่า่ ตััวเลขนี้้�อาจจะเป็็นตััวเลขที่่ต่ำ� ำ��กว่่าความเป็็นจริิง เนื่่�องจากกลุ่่�มโรคที่่เ� กิิดจากการประกอบ
อาชีีพมัักต้้องอาศััยความสงสััย และใช้้การซัักถามประวััติิที่่�ละเอีียดรอบคอบของแพทย์์ผู้้�รัักษา เคยมีี
รายงานการเปรีียบเทีียบจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยว่่าเป็็นโรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งานโดยอาศััยการรายงาน
จากผู้้�ป่่วยนั้้�นมีีจำำ�นวนมากกว่่าการรายงานโดยเจ้้าหน้้าที่่�ทางสาธารณสุุขคิิดเป็็นร้้อยละ 18.2 และ 4.7
ของผู้้�ป่ว่ ยหอบหืืดรายใหม่่ตามลำำ�ดับั (6) นอกจากนี้้�ระบบการสอบสวน วิินิจิ ฉััย และรายงานโรคที่่เ� กิิดจาก
การประกอบอาชีีพนั้้�นยัังไม่่มีีระบบระเบีียบแบบแผนที่่�ชััดเจน โดยเฉพาะในกลุ่่�มประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มประเทศที่่�น่่าจะมีีโรคกลุ่่�มนี้้�อยู่่�จำำ�นวนมาก และยัังไม่่มีีระบบการป้้องกัันโรคที่่�ดีี(7, 8) ฉะนั้้�น
แพทย์์และเจ้้าหน้้าที่่ท� างสาธารณสุุขที่่มีีค
� วามรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วโรคหืืดจากการทำำ�งานจะเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั
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ในการค้้นหาผู้้�ป่่วยและให้้การวิินิิจฉััยที่่�ถููกต้้อง เพื่่�อให้้การรัักษาที่่�เหมาะสม ช่่วยประเมิินการสููญเสีีย
สมรรถภาพอย่่างถาวรของระบบทางเดิินหายใจของผู้้�ป่่วย เพื่่�อขอรัับเงิินทดแทนจากหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการดููแลในด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในที่่�ทำำ�งาน เพื่่�อลดโอกาสการเกิิดโรคในบุุคลากรรายอื่่�นๆ
ต่่อไป

คำำ�จำำ�กััดความ(2, 9-11)

• โรคหืืด (asthma) เป็็นโรคที่่มีี� การอัักเสบเรื้้อ� รัังของทางเดิินหายใจ ทำำ�ให้้เกิิดภาวะหลอดลมไว (airway
hyperresponsiveness; AHR) และการอุุดกั้้�นของหลอดลม (airflow limitation) และเกิิดอาการทาง
ระบบหายใจตามมา เช่่น เสีียงหวีีด หายใจเหนื่่�อย แน่่นหน้้าอก หรืือไอ โดยอาการของโรคหืืดจะมีี
การเปลี่่�ยนแปลงตามช่่วงเวลา มีีการเปลี่่�ยนแปลงของระดัับอาการของผู้้�ป่่วย และการเปลี่่�ยนแปลง
ของระดัับการอุุดกั้้�นของหลอดลม
• โรคหืืดจากการทำำ�งาน (occupational asthma) เป็็นโรคหืืดที่่�เกิิดจากการสััมผััสกัับสารหรืือสิ่่�ง
แวดล้้อมในการประกอบอาชีีพ โดยที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยต้้องไม่่เคยได้้รับั การวิินิจิ ฉััยว่่าเป็็นโรคหืืดมาก่่อน และไม่่
ได้้รัับสารหรืือสััมผััสกัับสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�นๆ นอกเวลางาน ซึ่่�งโรคหืืดจากการทำำ�งานยัังสามารถแบ่่งเป็็น
ประเภทย่่อยๆ ตามกลไกการเกิิดโรค คืือ
■ Sensitizer-induced occupational asthma หรืือ immunologic occupational asthma
■ IgE mediated type
■ Non-IgE mediated type
■ Irritant-induced occupational asthma หรืือ non-immunologic occupational asthma
■ Reactive airways dysfunction syndrome; RADS
■ Other form of irritant induced occupational asthma
• โรคหืืดที่่�กำำ�เริิบจากการทำำ�งาน (work-exacerbated asthma or work-aggravated asthma)
หมายถึึง โรคหืืดที่ผู้่� �ป่้ ว่ ยได้้รับั การวิินิจิ ฉััยอยู่่�เดิิมก่่อนเริ่่ม� ทำำ�งาน แต่่การสััมผััสกับั สารหรืือสิ่่�งแวดล้้อม
ในการทำำ�งานทำำ�ให้้โรคควบคุุมได้้ยากขึ้้�น ต้้องใช้้ยาในระดัับที่่สูู� งขึ้้�น มีีอาการกำำ�เริิบของโรคที่่�มากขึ้้�น
ทั้้�งในแง่่ความถี่่� และ/หรืือ ความรุุนแรงของการกำำ�เริิบ หรืือมีีการแย่่ลงของผลการตรวจสมรรถภาพ
ปอด มัักเกิิดในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดที่โ่� รคยัังควบคุุมไม่่ได้้ดีีอยู่่�เดิิม ประกอบกัับสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน
มีีส่่วนในการกระตุ้้�นให้้โรคกำำ�เริิบขึ้้�น เช่่น การสััมผััสสารที่่�ทำ�ำ ให้้มีีการระคายเคืืองของระบบทางเดิิน
หายใจ เช่่น น้ำำ��ยาฟอกขาว ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ การสััมผััสกัับอากาศเย็็นในที่่�ทำำ�งาน การสััมผััส
ควัันบุุหรี่่�ในที่่ทำ� ำ�งาน
• โรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน (work-related asthma) หมายความรวมถึึง โรคหืืดจากการทำำ�งาน
และโรคหืืดที่่�กำำ�เริิบจากการทำำ�งาน ดัังแสดงในแผนภาพที่่� 1
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แผนภาพที่่� 1. แสดงความสััมพัันธ์์ของนิิยามโรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน
(ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 9 -11)

Sensitizer-induced occupational asthma

เป็็นโรคหืืดที่่�เกิิดจากการสััมผััสต่่อสารก่่อภููมิิแพ้้ที่่�เฉพาะเจาะจงในสถานทำำ�งาน (specific
workplace sensitizer) แล้้วทำำ�ให้้เกิิดการกระตุ้้�นระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย ทำำ�ให้้มีีการตอบสนองแบบ
ภููมิิแพ้้ของระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายตามมา (sensitization) ซึ่่�งในกระบวนการการก่่อให้้เกิิดภููมิแิ พ้้นั้้�น
จะต้้องใช้้เวลา ทำำ�ให้้เกิิดลัักษณะทางคลิินิิกที่่�สำำ�คััญของผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� นั้้�นคืือผู้้�ป่่วยจะมีี latency period
ของการสััมผััสสารก่่อภููมิิแพ้้ จนถึึงเริ่่�มแสดงอาการของโรค ซึ่่�งอาจจะใช้้เวลาตั้้�งแต่่ 2 สััปดาห์์ หรืือเป็็น
เวลาหลายปีี หลัังจากนั้้�นเมื่่�อผู้้�ป่่วยสััมผััสสารก่่อภููมิิแพ้้ที่่�เฉพาะเจาะจง แม้้ในปริิมาณน้้อยๆ ก็็จะแสดง
อาการของโรคหืืดออกมา โดยสารก่่อโรคใน sensitizer-induced asthma มัักเป็็นสารที่่มีีน้ำ
� ำ��หนัักโมเลกุุล
มาก (high molecular weight agent) เช่่น สารจำำ�พวกโปรตีีน และ ไกลโคโปรตีีน ที่่�มีีน้ำ�ำ� หนัักโมเลกุุล
มากกว่่า 10 กิิโลดาลตััน ที่่�พบได้้บ่่อยเช่่น แป้้งสาลีี (Baker’s asthma), ลาเท็็กซ์์ โดยสารเหล่่านี้้�จะเข้้า
สู่่�ร่า่ งกายผ่่านทางระบบหายใจ และก่่อให้้เกิิดการกระตุ้้�นระบบภููมิิคุ้้�มกัันผ่่านทาง specific IgE antibodies
ทำำ�ให้้เกิิดอาการโรคหืืดตามมา นอกจากนี้้�ยัังมีีกลุ่่�มสารที่่มีีน้ำ
� �ำ� หนัักโมเลกุุลน้้อย (low molecular weight
agent) ซึ่่�งมีีทั้้�งสารที่่�กระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันผ่่านทาง specific IgE antibodies เช่่น platinum salts, acid
anhydrides(11) และสารที่่�เรายัังไม่่ทราบกลไกที่่�แน่่นอนในการกระตุ้้�นระบบภููมิิคุ้้�มกััน ซึ่่�งมัักเป็็นสารเคมีี
ต่่างๆ เช่่น สารกลุ่่�ม diisocyanate ซึ่่�งใช้้ในอุุตสาหกรรมรถยนต์์ อุุตสาหกรรมเกี่่�ยวกัับ polyurethane
foam, อุุตสาหกรรมเกี่่�ยวกัับ particle board, และโรงหล่่อ โดยเชื่่�อว่่าอาจจะผ่่านทางเม็็ดเลืือดขาวชนิิด
T-lymphocyte(12) โดยตััวอย่่างของสารก่่อโรคและอาชีีพที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้รวบรวมไว้้ในตารางที่่� 1 และ 2(4, 13, 14)
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ลัักษณะทางคลิินิิกของผู้้�ป่่วย sensitizer-induced occupational asthma
ผู้้�ป่ว่ ยจะมีีอาการเหมืือนผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดโดยทั่่�วไป คืือ เสีียงหวีีด หายใจเหนื่่�อย แน่่นหน้้าอก หรืือ
ไอ แต่่อาการจะเริ่่�มหลัังจากที่่�เข้้าทำำ�งานมาแล้้วระยะหนึ่่�ง คืือมีี latency period และไม่่เคยมีีอาการโรค
หืืดมาก่่อนหน้้านี้้� โดยอาการแสดงของผู้้�ป่่วยสามารถเกิิดได้้ 3 แบบ คืือ
1. Immediate response เกิิดอาการหลัังจากสััมผััสสารกระตุ้้�น ภายใน 10 – 30 นาทีี
2. Late response เกิิดอาการหลัังจากสััมผััสสารกระตุ้้�น 3 - 8 ชม. หรืือ นานถึึง 12 – 36 ชม.
3. Dual response เกิิดทั้้�ง immediate และ late response
จะเห็็นได้้ว่า่ ผู้้�ป่ว่ ยอาจจะแสดงอาการได้้ตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ไปทำำ�งาน หรืืออาจจะกลัับมามีีอาการที่่บ้� า้ น
โดยไม่่แสดงอาการที่่�ทำำ�งานเลยก็็ได้้ ในกรณีีที่่มีี� แต่่ late response หรืืออาจจะมีีอาการตลอดทั้้�งที่่�บ้้าน
และที่่�ทำ�ำ งาน คืือกรณีีที่่�เป็็น dual response อาจจะทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดว่่า อาการของผู้้�ป่่วยไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ
การทำำ�งาน แต่่ข้้อสัังเกตคืือผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�จะยัังมีีลัักษณะของโรคหืืดจากการทำำ�งาน นั่่�นคืืออาการดีีขึ้้�น
ในช่่วงวัันที่่ห� ยุุดทำำ�งาน เพราะฉะนั้้�นจึึงต้้องซัักถามประวััติผู้ิ �ป่้ ว่ ยอย่่างละเอีียดเสมอ อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่ว่ ย
โรคหืืดบางส่่วนที่่�ไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน ก็็มีีอาการดีีขึ้้�นในช่่วงที่่�ได้้หยุุดงานเช่่นกััน(15)
ตารางที่่� 1. สารก่่อโรคชนิิดน้ำำ��หนัักโมเลกุุลมาก และ อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สารก่่อโรคชนิิดน้ำำ��หนัักโมเลกุุลมาก

อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง

สารก่่อภููมิิแพ้้จากสััตว์์ (mammalian proteins) เช่่น
วััว สุุนััข แมว หนูู

เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงสััตว์์ สััตวแพทย์์ ผู้้�ทำำ�งานในห้้อง
ทดลองเกี่่�ยวกัับสััตว์์

สารก่่อภููมิิแพ้้จากพืืช (plant antigens) เช่่น ธััญพืืช
ถั่่�วเหลืือง แป้้งสาลีี เมล็็ดกาแฟ

เกษตรกรผู้้�ปลููกพืืช คนงานทำำ�ขนมเบเกอรี่่�

ผลิิตภััณฑ์์จากพืืช เช่่น ลาเท็็กซ์์

ผู้้�ผลิิต และผู้้�ใช้้ถุุงมืือ ลาเท็็กซ์์ และผลิิตภััณฑ์์จาก
ลาเท็็กซ์์

อาหาร เช่่น นมผง ไข่่ผง ชา กาแฟ
รา
เอนไซม์์

ผู้้�ประกอบอาหาร
ผู้้�ทำำ�งานในห้้องทดลอง พนัักงานออฟฟิิศ
ผู้้�ทำำ�งานในห้้องทดลอง เจ้้าหน้้าที่่�เภสััชกรรม คนงาน
ทำำ�ขนมเบเกอรี่่�

แมลง
กุ้้�ง ปูู ปลา
Vegetable gum เช่่น guar gum, acacia gum
สารก่่อภููมิิแพ้้จากไรฝุ่่�น

เกษตรกร
คนงานที่่�ต้้องสััมผััสสัตว์
ั ์เหล่่านี้้�
คนงานทำำ�พรม
พนัักงานทำำ�ความสะอาด
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	มีีการศึึกษา(14) ที่่�รวบรวมลัักษณะทางคลิินิิกของผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งานที่่�เกิิดจากสารที่่�มีี
น้ำำ��หนัักโมเลกุุลมาก เปรีียบเทีียบกัับผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งานที่่�เกิิดจากสารที่่�มีีน้ำ�ำ� หนัักโมเลกุุลน้้อย
พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดจากการทำำ�งานที่่เ� กิิดจากสารที่่มีีน้ำ
� ำ��หนัักโมเลกุุลมากมัักพบอาการของเยื่่อ� บุุตาอัักเสบ
(conjunctivitis) และ เยื่่�อบุุจมููกอัักเสบ (rhinitis) ได้้มากกว่่า พบประวััติิ atopy มากกว่่า มัักเกิิดอาการ
เป็็นชนิิด immediate response และตรวจพบมีีภาวะการอุุดกั้้น� ของหลอดลมได้้มากกว่่า ในขณะที่่ผู้� �ป่้ ว่ ย
โรคหืืดจากการทำำ�งานที่่�เกิิดจากสารที่่�มีีน้ำำ��หนัักโมเลกุุลน้้อยมัักเกิิดอาการเป็็นชนิิด late response
โดยอาการแสดงมัักเป็็นอาการแน่่นหน้้าอกในที่่�ทำำ�งาน และการมีีเสมหะเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงทำำ�งาน และจะ
พบการกำำ�เริิบของโรคหืืดที่่�รุุนแรงมากกว่่า
ตารางที่่� 2. สารก่่อโรคชนิิดน้ำำ��หนัักโมเลกุุลน้้อย และ อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สารก่่อโรคชนิิดน้ำำ��หนัักโมเลกุุลน้้อย

อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง

Diisocyanates (toluene diisocyanate,
hexamethylene diisocyanate และ methylene
diphenyl diisocyanate)

คนงานในอุุตสาหกรรมรถยนต์์ อุุตสาหกรรมเกี่่�ยวกัับ
polyurethane foam อุุตสาหกรรมเกี่่�ยวกัับ particle
board และโรงหล่่อ

Acid anhydrides (phthalic anhydride, maleic
anhydride และ trimellitic anhydride)

คนงานในอุุตสาหกรรมพลาสติิก

Acrylic monomers

คนงานในอุุตสาหกรรมเคมีี เจ้้าหน้้าทัันตกรรม
ช่่างเสริิมสวยทำำ�เล็็บ

ฝุ่่�นไม้้ (red cedar และ exotic woods)

ช่่างไม้้ คนงานโรงเลื่่�อย คนงานป่่าไม้้

Complex platinum salts

คนงานโรงกลั่่�น ช่่างทำำ�อััญมณีี

metal salts อื่่�นๆ เช่่น nickel chromium

คนงานชุุบโลหะ ช่่างเชื่่�อมโลหะ

น้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ เช่่น glutaraldehyde
และchlorhexidine

เจ้้าหน้้าที่่�ทางสาธารณสุุข แพทย์์ พยาบาล

Phenol-formaldehyde resin

ช่่างไม้้ คนงานโรงหล่่อ

Persulfates และ henna

ช่่างทำำ�ผม

ยา เช่่น ยาฆ่่าเชื้้�อบางชนิิด

เจ้้าหน้้าที่่�เภสััชกรรม เภสััชกร

Aliphatic amines (ethylenediamines และ
ethanolamines)

ช่่างทำำ�เครื่่�องเคลืือบ ช่่างบััดกรีี ช่่างพ่่นสีีรถยนต์์
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Irritant-induced occupational asthma

เป็็นโรคหืืดที่่�เกิิดจากการสััมผััสสารที่่�ระคายเคืืองต่่อหลอดลม (irritant) ก่่อให้้เกิิดการอัักเสบ
ในหลอดลมตามมา โดยไม่่ผ่่านกลไก sensitization ทำำ�ให้้สามารถเกิิดอาการของโรคได้้เลยทัันทีีแม้้จะ
สััมผััสต่่อสารนั้้�นๆ ในครั้้�งแรก นั่่�นคืือ ไม่่มีี latency period เชื่่�อว่่ากลไกสำำ�คััญน่่าจะเกิิดจากการทำำ�ลาย
เยื่่อ� บุุผิวิ ในทางเดิินหายใจ ร่่วมกัับมีี oxidative stress กระตุ้้�นการหลั่่ง� สาร neurokinin และ substance P
ทำำ�ให้้มีี neutrophilic inflammation ตามมา ซึ่่�งกลไกการเกิิดของ irritant-induced occupational asthma
นั้้�น สามารถทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยเกิิดอาการได้้ฉัับพลัันทัันทีี หลัังจากสััมผััสสารก่่อโรคในครั้้�งแรก หรืือค่่อยๆ
เกิิดอาการหลัังจากนั้้�นในอีีกหลายวััน หรืือเกิิดอาการหลัังจากสััมผััสสารก่่อโรคในขนาดต่ำำ��ๆ หลายๆ
ครั้้�งก็็ได้้(10, 11, 13, 16) โดยตััวอย่่างของสารก่่อโรคได้้รวบรวมไว้้ในตารางที่่� 3(10, 17)
ตารางที่่� 3. สารก่่อโรค irritant-induced occupational asthma
สารก่อโรค irritant-induced occupational asthma
ก๊าซคลอรีน
สีสเปรย์
แอมโมเนีย
ไฮดราซีน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ควันจากการเชื่อมโลหะ
ควันจากเครื่องยนต์ดีเซล
ฝุ่นในยุ้งฉาง
ฝุ่น alkaline calcium oxide (เช่น ในกรณีเหตุการณ์
ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่ม)

dinitro tetraoxide
uranium hexafluoride
perchlorethylene
isocyanates
metam sodium
diesel
cement
glutaraldehyde
สารฟอกขาว

Reactive airways dysfunction syndrome เป็็น irritant-induced occupational asthma แบบ
หนึ่่�งที่่�รายงานครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. 2528 โดย Brooks SM และคณะ(18, 19) ซึ่่�งสัังเกตว่่าผู้้�ป่่วยโรคหืืดจาก
การทำำ�งานส่่วนหนึ่่�งมีีลัักษณะอาการที่่�ต่่างไปจากกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งานแบบเดิิมที่่�จะต้้องมีี
latency period ของการเกิิดโรค โดย reactive airways dysfunction syndrome เกิิดจากการสััมผััสสาร
ที่่�ระคายเคืืองต่่อหลอดลมในขนาดสููงในครั้้�งเดีียว แม้้จะสััมผััสสารก่่อโรคแค่่ช่่วงเวลาสั้้�นๆ ก็็สามารถ
ทำำ�ให้้มีีอาการทางระบบหายใจเกิิดขึ้้น� ได้้ โดยมัักเริ่่ม� จากอาการเหนื่่�อย แน่่นหน้้าอกก่่อน แล้้วจึึงมีีหายใจ
เสีียงหวีีดตามมา ซึ่่�งอาการทั้้�งหมดเกิิดขึ้้�นอย่่างฉัับพลัันทัันทีี ภายใน 24 ชม. ก่่อโรคหลัังจากสััมผััสสาร
นอกจากนี้้�ยัังมัักพบ อาการระคายเคืืองหรืือไหม้้ของผิิวหนัังบริิเวณ ตา จมููก และคอ ซึ่่�งเป็็นผลจากการ
สััมผััสสารก่่อโรคเช่่นกััน ซึ่่�ง reactive airways dysfunction syndrome มัักเกิิดในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยทำำ�งานอยู่่�
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ในสภาวะแวดล้้อมที่่�การระบายอากาศไม่่ดีี หรืือเป็็นอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานที่่�ทำำ�ให้้เกิิดรั่่�วไหลของ
สารเคมีี จึึงมีีการสััมผััสสารก่่อโรคในขนาดสููง ลัักษณะอาการทางคลิินิิกของผู้้�ป่่วยมัักรุุนแรงจนต้้องได้้
รัับการรัักษาอย่่างทัันทีี(20) เกณฑ์์การวิินิิจฉััย reactive airways dysfunction syndrome นั้้�นดัังแสดงใน
ตารางที่่� 4 (19)
ตารางที่่� 4. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย reactive airways dysfunction syndrome
เกณฑ์การวินิจฉัย reactive airways dysfunction syndrome
1. A documented absence of preceding respiratory complaints.
2. The onset of symptoms occurred after a single specific exposure incident or accident.
3. The exposure was to a gas, smoke, fume or vapor which was present in very high
concentrations and had irritant qualities to its nature.
4. The onset of symptoms occurred within 24 hours after the exposure and persisted for at least
three months.
5. Symptoms simulated asthma with cough, wheezing and dyspnea predominating.
6. Pulmonary function tests may show airflow obstruction.
7. Methacholine challenge testing was positive.
8. Other types of pulmonary diseases were ruled out.

แนวทางการซัักประวััติิผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน

• ประวััติิเกี่่�ยวกัับโรคหืืด เพื่่�อยืืนยัันการวิินิิจฉััยโรคหืืด และเวลาที่่�เกิิดโรค
■ ผู้้�ป่่วยมีีอาการที่่�เข้้าได้้กัับโรคหืืดหรืือไม่่ เช่่น อาการไอ แน่่นหน้้าอก เหนื่่�อย มีีเสีียงหวีีด
■ อาการเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อไหร่่
■	ประวััติิโรคหืืดในวััยเด็็ก
■	ประวััติิภููมิิแพ้้ ประวััติิโรคทางระบบทางเดิินหายใจอื่่�นๆ
■	ประวััติิการตรวจวิินิิจฉััยยืืนยัันโรคหืืด (ถ้้าเคยทำำ�)
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	ประวััติิการใช้้ยา (ถ้้ามีี)
■ อาการที่่บ่
� ง่ ชี้้ว่� า่ ผู้้�ป่ว่ ยอาจจะเป็็นโรคที่่ใ� ห้้อาการคล้้ายโรคหืืด เช่่น paradoxical vocal fold movement หรืือ hypersensitivity pneumonitis
•	ปััจจััยที่่ทำ� ำ�ให้้โรคหืืดแย่่ลง เพื่่�อดููว่่าเป็็นโรคหืืดจากการทำำ�งานหรืือไม่่ ซึ่่ง� ควรต้้องซัักถามเกี่่ย� วกัับราย
ละเอีียดการประกอบอาชีีพในผู้้�ป่่วยโรคหืืดรายใหม่่ในผู้้�ใหญ่่ทุุกราย
■ อาชีีพที่่�ทำำ�อยู่่�ปััจจุุบัันและอดีีต สารก่่อโรคที่่�เป็็นไปได้้ เวลาที่่�เริ่่�มสััมผััสสาร
■	ลัักษณะของงานที่่�ทำำ� และการสััมผััสกัับสารก่่อโรค รวมถึึงระยะเวลาในการสััมผััสสารนั้้�นๆ
■	สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เช่่น การระบายอากาศ อุุณหภููมิิ มลพิิษ
■ การใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกััน เช่่น หน้้ากาก
■ เพื่่�อนร่่วมงาน ว่่ามีีเพื่่�อนร่่วมงานป่่วย หรืือมีีอาการคล้้ายกัันหรืือไม่่
■ อาการโรคหืืดแย่่ลงในช่่วงทำำ�งาน และอาการโรคหืืดดีีขึ้้น
� ในช่่วงที่่ไ� ด้้หยุุดงานหรืือไม่่ ซึ่ง่� ต้้องระวััง
ว่่าผู้้�ป่ว่ ยบางรายอาจจะมีีอาการแบบ late response ทำำ�ให้้มีีอาการโรคหืืดเกิิดขึ้้น� หลัังจากทำำ�งาน
ไปแล้้วระยะหนึ่่�ง หรืือกลัับบ้้านมาแล้้ว
•	ปััจจััยแวดล้้อมอื่่�นๆ
■	สััตว์์เลี้้�ยง
■ งานอดิิเรก
■	ที่่�อยู่่�อาศััย มีีความเสี่่�ยงที่่�จะสััมผััสสารก่่อโรคหรืือไม่่
■ การสััมผััสกัับมลภาวะทางอากาศ
■

การส่่งตรวจเพื่่�อช่่วยในการวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน

การส่่งตรวจชนิิดต่่างๆ เป็็นไปเพื่่�อจุุดประสงค์์ 3 อย่่าง ได้้แก่่
• เพื่่�อช่่วยในการวิินิิจฉััยโรคหืืด และช่่วยวิินิิจฉััยแยกโรคจากโรคปอดชนิิดอื่่�นๆ
• เพื่่�อช่่วยในการยืืนยัันว่่าอาการของผู้้�ป่่วยนั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับสถานที่่�ทำำ�งาน
• เพื่่�อช่่วยในการบ่่งชี้้�สารก่่อโรคหืืดจากการทำำ�งาน

1. การตรวจสมรรถภาพปอด spirometry
เป็็นการตรวจเพื่่�อช่่วยในการยืืนยัันการวิินิิจฉััยโรคหืืด นั่่�นคืือจะพบลัักษณะของ reversible
airflow obstruction (prebronchodilator forced expiratory volume in 1 second/forced vital capacity
หรืือ FEV1/FVC น้้อยกว่่า 0.75, postbronchodilator ค่่า FEV1 เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมมากกว่่าร้้อยละ 12 และ
200 มล.)(2) ช่่วยประเมิินระดัับความรุุนแรงของการอุุดกั้้�นของหลอดลม และในกรณีีที่่�สงสััยโรคหืืดที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน สามารถใช้้ตรวจเพื่่�อเปรีียบเทีียบสมรรถภาพปอดในช่่วงก่่อนเข้้าทำำ�งานและ
หลัังเข้้าทำำ�งานได้้ เพื่่�อดููว่่ามีีการลดลงของค่่า FEV1 หรืือไม่่ สามารถช่่วยในการวิินิจิ ฉััยแยกโรคบางอย่่าง
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ที่่�ให้้อาการคล้้ายโรคหืืด เช่่น paradoxical vocal fold movement ได้้ ข้้อเสีียของการส่่งตรวจสมรรถภาพ
ปอด spirometry คืือ ไม่่สามารถบอกได้้ว่่าเป็็นโรคหืืดจากการทำำ�งานหรืือไม่่ และผู้้�ป่่วยโรคหืืดจำำ�นวน
หนึ่่�งอาจจะไม่่พบ reversible airflow obstruction จากการทดสอบได้้
2. การประเมิิน non-specific bronchial hyperresponsiveness(21)  
เป็็นการตรวจเพื่่�อประเมิินความไวของหลอดลมต่่อสิ่่�งกระตุ้้�น (airway hyperresponsiveness)
เช่่น methacholine challenge test ซึ่่�งเป็็นการทดสอบที่่�ให้้ผู้�ท้ ดสอบสููดสาร methacholine ซึ่่�งเป็็นสาร
ที่่�ออกฤทธิ์์�กระตุ้้�นให้้มีีการตีีบตััวของหลอดลม ในขนาดต่่างๆ กััน เริ่่�มตั้้�งแต่่ขนาดน้้อย แล้้วทำำ�การ
ทดสอบสมรรถภาพปอด spirometry จากนั้้�นจะเพิ่่�มขนาดหรืือความเข้้มข้้นของ methacholine ขึ้้�นไป
เรื่่�อยๆ แล้้วทำำ�การทดสอบซ้ำำ��อีีกครั้้�ง ผลการทดสอบจะรายงานเป็็นค่่าความเข้้มข้้นของยาที่่�ทำำ�ให้้ค่่า
FEV1 ลดลงมากกว่่า ร้้อยละ 20 เรีียกว่่า provocative concentration causing a 20 percent fall in
FEV1; PC20 หรืือปััจจุุบัันแนะนำำ�ให้้รายงานเป็็นค่่าของขนาดยาที่่ทำ� ำ�ให้้ค่่า FEV1 ลดลงมากกว่่าร้้อยละ
20 เรีียกว่่า provocative dose causing a 20 percent fall in FEV1; PD20 การแปลผลนั้้�น โดยทั่่�วไปจะ
ถืือว่่าให้้ผลบวกที่่ค่� ่า PD20 มากกว่่า 200 ไมโครกรััม หรืือ PC20 มากกว่่า 8 มก./มล. ว่่าเป็็นค่่าปกติิ(21)
โดยทั่่�วไป การทดสอบ non-specific bronchial hyperresponsiveness ที่่�ให้้ผลบวกมีีความไวในการ
วิินิิจฉััยโรคหืืดมากโดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ เพราะฉะนั้้�นในผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยโรคหืืดจากการทำำ�งานที่่�
ยัังมีีการสััมผััสกัับสารก่่อโรคมาไม่่นาน ที่่�ผลทดสอบเป็็นลบ บ่่งว่่ามีีความเป็็นไปได้้น้้อยที่่�จะเป็็นโรค
อย่่างไรก็็ตามผลทดสอบที่่�เป็็นลบในผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งานนั้้�นอาจเกิิดขึ้้�นได้้ โดยเฉพาะในกรณีีที่่�
ผู้้�ทดสอบไม่่ได้้สััมผััสกัับสารก่่อโรคเป็็นเวลานาน หรืือมีีรายงานว่่าผู้้�ป่่วยบางรายให้้ผลทดสอบเป็็นลบ
แม้้จะสััมผััสสารก่่อโรคมาไม่่เกิิน 24 ชม. ก็็ตาม(9, 22) ข้้อเสีียของการทดสอบชนิิดนี้้�อีีกอย่่างหนึ่่�งคืือ มีี
ความจำำ�เพาะต่ำำ�� และยัังสามารถทำำ�ได้้ในเฉพาะโรงพยาบาลบางแห่่งเท่่านั้้�น และไม่่สามารถบอกได้้ว่่า
โรคหืืดของผู้้�ป่่วยเกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งานหรืือไม่่
3. การตรวจ serial peak expiratory flow (PEF)
เป็็นการทดสอบที่่�ใช้้ในการยืืนยัันการวิินิิจฉััยโรคหืืด (ค่่าเฉลี่่�ยของ diurnal PEF variability
มากกว่่าร้้อยละ 10)(2) และเป็็นการดููว่่าเป็็นโรคหืืดจากการทำำ�งานหรืือไม่่ โดยการให้้ผู้้�ทดสอบวััด PEF
อย่่างน้้อยวัันละ 4 ครั้้�ง เป็็นเวลาอย่่างน้้อย 3 สััปดาห์์ บัันทึึกข้้อมููลที่่ไ� ด้้ลงในแบบบัันทึึก โดยมีีคำำ�แนะนำำ�
สำำ�หรัับวิิธีีการทดสอบ ตามตารางที่่� 4(23) จากนั้้�นนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ไปเข้้าโปรแกรมวิิเคราะห์์ข้้อมููล OASYS
(Occupational Asthma System) โดยสามารถเข้้าไปใช้้ได้้โยไม่่มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยที่่� www.occupationalasthma.
com ผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งานจะมีี diurnal PEF variability สููงในช่่วงวัันทำำ�งาน และลดลงในช่่วงวััน
หยุุด อีีกทั้้�งค่่าเฉลี่่�ย PEF ก็็จะสููงกว่่าในช่่วงวัันหยุุดเช่่นกััน ตััวอย่่างตามรููปที่่� 1(22)
	ข้้อดีีของการทดสอบชนิิดนี้้คื� อื สามารถทำำ�ได้้ทั่่ว� ไป ใช้้อุปุ กรณ์์ไม่่ยุ่่�งยาก ราคาไม่่แพง มีีค่่าความ
ไวและความจำำ�เพาะของการทดสอบต่่อการวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งานดีีคืือร้้อยละ 82 และ 88 ตาม
ลำำ�ดัับ(9, 24) แต่่ข้้อเสีียคืือ ต้้องมีีการสอนผู้้�ทดสอบในการใช้้เครื่่�องมืือให้้ถููกต้้อง ต้้องให้้ผู้้�ทดสอบทำำ�การ
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ทดสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ ไม่่สามารถทำำ�ได้้ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยไม่่ได้้ทำำ�งานที่่�สััมผััสสารที่่�สงสััยแล้้ว และไม่่
สามารถระบุุชนิดิ ของสารก่่อโรคได้้
ตารางที่่� 5. คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการทดสอบ serial peak expiratory flow(23)
     คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการทดสอบ serial peak expiratory flow
1.	ควรทดสอบด้้วยเครื่่�องมืืออัันเดีียวตลอดการทดสอบ
2.	ควรนำำ�เครื่่�องมืือทดสอบติิดตััวไปด้้วยทุุกที่่� เพื่่�อให้้สามารถทำำ�การทดสอบได้้ครบตามเวลา
3.	ทำำ�การเป่่าทดสอบทุุกวัันตั้้�งแต่่ตื่่�นนอนจนถึึงเวลาเข้้านอนทุุก 2 ชม. ควรพยายามเป่่าประเมิินให้้
เร็็วที่่�สุดุ หลัังตื่่�นนอน
4. ในการเป่่าแต่่ละครั้้�ง ให้้เป่่าอย่่างน้้อย 3 รอบ โดยค่่าที่่�สููงที่่�สุุด 2 ค่่า ต้้องไม่่ห่่างกัันเกิิน 20 มล.
ถ้้าค่่าที่่�สููงที่่�สุดุ 2 ค่่า ห่่างกัันเกิิน 20 มล. ให้้ทำำ�การเป่่าใหม่่ โดยพยายามเป่่าให้้แรงสุุดทุุกครั้้�ง
5.	บัันทึึกค่่าที่่�สููงสุุดของการเป่่าลงในแบบบัันทึึก
6.	บัันทึึกเวลาทำำ�งาน ชั่่�วโมงการทำำ�งานแต่่ละวัันลงในแบบบัันทึึก ถ้้าไม่่ได้้ทำำ�งานเลยทั้้�งวััน ให้้บัันทึึก
เป็็นเลข “0” หรืือ “หยุุด”
ถ้้ามีีการใช้้ยาพ่่นเพื่่�อรัักษาอาการหอบให้้บัันทึึกการใช้้ยาทุุกครั้้�งลงในแบบฟอร์์ม
•	บัันทึึกการใช้้ยาปััจจุุบัันลงในใบบัันทึึก พยายามใช้้ยาระดัับเดิิมตลอดการตรวจ ถ้้าไม่่จำำ�เป็็นไม่่ควร
เพิ่่�มขนาดยา
•	ควรทำำ�การเป่่าทดสอบ ก่่อนที่่�จะใช้้ยาพ่่นเสมอ
•	ถ้้ามีีการใช้้ยาพ่่นฉุุกเฉิินเพิ่่�มเติิมจากเวลาปกติิ ให้้ลงบัันทึึกเสมอ
กรณีีอาการแย่่ลง
•	ถ้้าผลของการเป่่าทดสอบได้้น้้อยกว่่า 60 มล. ควรปรึึกษาแพทย์์
•	ถ้้าสามารถเป่่าต่่อเนื่่�องได้้ พยายามบัันทึึกผลการเป่่าทดสอบให้้ครบถ้้วน
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รููปที่่� 1. แสดงตััวอย่่างค่่า PEF ของผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งาน (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 22)
4. Specific inhalation challenge (25)
เป็็นการทดสอบที่่�ถืือว่่าเป็็นการทดสอบอ้้างอิิงที่่�ใช้้ในการให้้การวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน
โดยเป็็นการทดสอบที่่เ� ริ่่ม� จากนำำ�สารก่่อโรคที่่ส� งสััย มาให้้ผู้ท�้ ดสอบสััมผััส โดยเริ่่ม� จากปริิมาณน้้อย แล้้ว
ค่่อยๆ เพิ่่�มขนาดขึ้้�น และมีีการวััดค่่าต่่างๆ ทั้้�งก่่อนและหลัังสััมผััสสาร เพื่่�อดููค่่าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดย
ค่่าที่่�ใช้้หลััก คืือ ค่่า FEV1 โดยถืือว่่าการทดสอบ specific inhalation challenge นั้้�นให้้ผลบวก เมื่่�อมีีการ
ลดลงของค่่า FEV1 มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 15 นอกจากค่่า FEV1 แล้้วยัังอาจจะมีีการทดสอบอื่่�นๆ
เพิ่่�มเติิม เช่่น การประเมิิน non-specific bronchial hyperresponsiveness, sputum eosinophils, exhaled
nitric oxide หรืือ diffusing capacity of the lung
ถึึงแม้้ว่่า specific inhalation challenge จะถืือว่่าเป็็นการทดสอบอ้้างอิิงของการวิินิิจฉััยโรคหืืด
จากการทำำ�งาน ทำำ�ให้้ไม่่สามารถคิิดค่า่ ความไวและความจำำ�เพาะของการทดสอบได้้ แต่่พบว่่า ประมาณ
ร้้อยละ 20 ของผู้้�ป่่วยที่่�ผลการทดสอบ serial peak expiratory flow ให้้ผลบวก กลัับให้้ผล specific inhalation challenge ได้้ผลลบ ซึ่่�งเหตุุผลที่่�อธิิบายส่่วนหนึ่่�งอาจจะเป็็นจากผู้้�ป่่วยอาจจะมีีภาวะความไว
ของหลอดลมลดลง เมื่่�อไม่่ได้้สัมั ผััสสารกระตุ้้�นเป็็นเวลานาน หรืืออาจจะเกิิดจากสารที่่นำ� ำ�มาทดสอบนั้้�น
ไม่่ใช่่สารที่่�เป็็นสาเหตุุของโรคหืืดในคนไข้้จริิง(22)
	ข้้อควรระวัังของการทำำ�ทดสอบชนิิดนี้้�คืือ ผู้้�เข้้ารัับการทดสอบอาจจะมีีผลข้้างเคีียงจากการ
ทดสอบได้้ เช่่น ภาวะหลอดลมตีีบอย่่างรุุนแรง การกำำ�เริิบของโรคหืืด มีีไข้้ ผื่่�นแพ้้ผิิวหนััง การทดสอบ
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จึึงต้้องทำำ�ในห้้องปฏิิบัติั กิ ารในโรงพยาบาล โดยมีีแพทย์์และเจ้้าหน้้าที่่ดูู� แลใกล้้ชิดิ นอกจากนี้้�การทดสอบ
ชนิิดนี้้�ยัังมีีค่่าใช้้จ่่ายในการทำำ�สููง จึึงมีีคำำ�แนะนำำ�ถึึงข้้อบ่่งชี้้�ในการส่่งตรวจคืือ
■ เพื่่�อยืืนยัันการวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน เมื่่�อไม่่สามารถใช้้การทดสอบอื่่�นได้้
■ เพื่่�อหาสารที่่�เป็็นสาเหตุุของโรคหืืดจากการทำำ�งาน เมื่่�อไม่่สามารถใช้้วิิธีีอื่่�นได้้
■ เพื่่�อหาสารก่่อโรคชนิิดใหม่่ที่่�ไม่่เคยมีีรายงานมากก่่อน
■ ใช้้ในงานวิิจััย
1. Workplace challenge
เป็็นการวััดค่่า FEV1 โดยเจ้้าหน้้าที่่�ทดสอบ ทั้้�งก่่อนทำำ�งาน และระหว่่างการทำำ�งาน รวมถึึงใน
ช่่วงวัันหยุุด มัักใช้้ในกรณีีผลจาก serial peak expiratory flow และ specific inhalation challenge นั้้�น
ยัังไม่่ได้้ข้้อสรุุปที่่�ชััดเจน
2. การตรวจทางภููมิิคุ้้�มกัันวิิทยา
ได้้แก่่ การตรวจ skin prick test และการตรวจ serum specific IgE เป็็นการตรวจว่่าร่่างกายมีี
การตอบสนองแบบภููมิิแพ้้ต่อ่ สารชนิิดนั้้น� ๆ หรืือไม่่ จึึงใช้้กับั การตรวจในกรณีีสงสััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน
ชนิิด sensitizer-induced occupational asthma ที่่�เกิิดจากสารก่่อโรคชนิิดน้ำ�ำ� หนัักโมเลกุุลมาก เป็็นส่่วน
ใหญ่่ และ สารก่่อโรคชนิิดน้ำำ��หนัักโมเลกุุลน้้อยบางชนิิด อย่่างไรก็็ตาม ผลบวกจากการทดสอบชนิิดนี้้�
ไม่่เฉพาะเจาะจงกัับโรคหืืดจากการทำำ�งาน และ ยัังไม่่มีีมาตรฐานที่่กำ� ำ�หนดชััดเจนเกี่่�ยวกัับสารต่่างๆ ที่่�
จะนำำ�มาทดสอบ
แนวทางในการประเมิินผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการคล้้ายโรคหืืดและมีีประวััติิที่่�เข้้าได้้กัับโรคหืืดจากการ
ทำำ�งาน ชนิิด sensitizer-induced occupational asthma ดัังแสดงในแผนภาพที่่� 2

การพยากรณ์์ โรค

ปััจจััยที่่ส่� ่งผลต่่อการพยากรณ์์โรคที่่�ไม่่ดีี ได้้แก่่(9)
• ผู้้�ป่่วยที่่�อายุุมาก
•	มีีอาการและสััมผััสสารก่่อโรคมาเป็็นเวลานาน
•	มีีความจุุปอดน้้อย (low lung volume)
•	มีีความไวของหลอดลมต่่อสิ่่�งกระตุ้้�นมาก
•	มีีปฏิิกิริิ ยิ าการตอบสนองของโรคหืืดที่รุ�่ นุ แรงในขณะการทดสอบ specific inhalation challenge
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แผนภาพที่่� 2. แนวทางในการประเมิินผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� อาการคล้้ายโรคหืืด และมีีประวััติที่ิ เ่� ข้้าได้้กับั โรคหืืดจาก
การทำำ�งาน ชนิิด sensitizer-induced occupational asthma (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 13)

การรัักษา

• หลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสกัับสารก่่อโรคโดยเร็็วที่่�สุดุ
• ให้้ การรัั กษาโรคหืื ดตามแนวทางการรัั กษาโรคหืืด (2, 26) ใช้้ ยาควบคุุ มโรคหืื ดตามระดัั บ
ความรุุนแรงของโรค
• หลีีกเลี่่�ยงปััจจััยกระตุ้้�นอื่่�นๆ ที่่�อาจจะทำำ�ให้้โรคหืืดกำำ�เริิบ
• ติิดตามอาการผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิดหลัังจากผู้้�ป่่วยเปลี่่�ยนสภานที่่ทำ� ำ�งานแล้้ว เพื่่�อดููว่่าสถานที่่�
ทำำ�งานใหม่่ส่่งผลกระทบต่่อตััวโรคหรืือไม่่
267

Comprehensive Review in Internal Medicine
• ออกใบรัับรองแพทย์์เพื่่�อใช้้ในการแจ้้งขอรัับเงิินทดแทน โดยให้้ยึึดเกณฑ์์การวิินิิจฉััย และ
การประเมิินการสููญเสีียสมรรถภาพ ตามคู่่�มืือการประเมิินการสููญเสีียสมรรถภาพทางกาย
และจิิต ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2559(27) รายละเอีียดในตารางที่่� 6 และ 7 ตามลำำ�ดัับ
ตารางที่่� 6. เกณฑ์์การวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน(27)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน
1.	ประวััติิการทำำ�งานทั้้�งในอดีีตหรืือปััจจุุบัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสััมผััสสารก่่อโรคชนิิด high molecular
weight เช่่น กุ้้�ง ปูู แป้้ง grain dusts หรืือ low molecular weight เช่่น acid anhydrides,
diisocyanates, antibiotic powder และ metallic salt หรืือ vapours
2.	มีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรก หลัังปฏิิบััติิงานอยู่่�ในสถานที่่ที่� ่�มีีสารก่่อโรคเป็็นเวลา ไม่่ต่ำำ��
กว่่า 2 สััปดาห์์ ยกเว้้นผู้้�ป่่วย reactive airways dysfunction (RADS) ที่่มีี� อาการหอบหืืดเกิิดได้้
ทัันทีีหลัังสััมผััสกัับสารก่่อโรค
3. อาการหอบหืืดที่่�เกิิดขึ้้�นอาจเป็็นในขณะปฏิิบััติิงานหรืือหลัังปฏิิบััติิงานในตอนกลางคืืนก็็ได้้
4. การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการที่่สนั
� ับสนุุนการวิินิิจฉััยโรคได้้แก่่
1) การตรวจทาง spirometry ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ป่่วยมีี reversible airflow obstruction หรืือ
2) การตรวจพบว่่าผู้้�ป่่วยมีี bronchial hyperreactivity ด้้วย methacholine หรืือ histamine
และ/หรืือ
3) การตรวจวััดการเปลี่่�ยนแปลงของ peak expiratory flow rate (PEFR) ในแต่่ละวัันในช่่วงที่่�
ทำำ�งานพบมีีการเปลี่่�ยนแปลงของ PEFR มากกว่่าร้้อยละ 20 และในวัันหยุุดน้้อยกว่่า
ร้้อยละ 20
หรืือ
4) การทำำ� bronchial provocative test ด้้วยสารที่่�สงสััย ให้้ผลบวก
การวิินิิจฉััยโรคหอบหืืดจากการทำำ�งาน ต้้องใช้้ข้้อมููลทั้้�ง 4 ข้้อ
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ตารางที่่� 7. เกณฑ์์การประเมิินการสููญเสีียสมรรถภาพอย่่างถาวรของระบบทางเดิินหายใจจากโรคหืืด(27)
เกณฑ์์การประเมิินการสููญเสีียสมรรถภาพอย่่างถาวร
ของระบบทางเดิินหายใจจากโรคหืืด
ระดัับที่่� 1 มีีการสููญเสีียสมรรถภาพการทำำ�งานของระบบทางเดิินหายใจอย่่างถาวรร้้อยละ 0-9 ของทั้้�ง
ร่่างกาย
1)	มีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นเป็็นครั้้�งคราวหรืือน้้อยกว่่าสััปดาห์์ละครั้้�ง
2)	มีีค่่า forced expiratory volume (FEV1) หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลม ≥ ร้้อยละ 80 ของค่่าปกติิ
3)	มีีค่่า FEV1 สููงขึ้้�นจาก baseline หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลม อยู่่�ในระหว่่างร้้อยละ 10-19
4)	มีีการใช้้ยาขยายหลอดลมหรืือยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิิดสููดดมเป็็นครั้้�งคราว
ระดัับที่่� 2 มีีการสููญเสีียสมรรถภาพการทำำ�งานของระบบทางเดิินหายใจอย่่างถาวรร้้อยละ 10-25 ของทั้้�ง
ร่่างกาย
1)	มีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นมากกว่่ากว่่าสััปดาห์์ละครั้้�ง แต่่น้้อยกว่่าวัันละครั้้�ง
2)	มีีค่่า FEV1 หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลมอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 60-79 ของค่่าปกติิ
3)	มีีค่่า FEV1 สููงขึ้้�นจาก baseline หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลม อยู่่�ในระหว่่างร้้อยละ 10-30
4)	มีีการใช้้ยาขยายหลอดลมหรืือยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิิดสููดดม ในขนาด 400-800 ไมโครกรััม
(ของ beclomethasone หรืือเทีียบเท่่า) อยู่่�เป็็นประจำำ�
ระดัับที่่� 3 มีีการสููญเสีียสมรรถภาพการทำำ�งานของระบบทางเดิินหายใจอย่่างถาวรร้้อยละ 26-50 ของทั้้�ง
ร่่างกาย
1)	มีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นเกืือบทุุกวััน
2)	มีีค่่า FEV1 หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลมอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 50-59 ของค่่าปกติิ
3)	มีีค่่า FEV1 สููงขึ้้�นจาก baseline หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลม อยู่่�ในระหว่่างร้้อยละ 10-30 หรืือ
มากกว่่า
4)	มีีการใช้้ยาขยายหลอดลมหรืือยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิิดสููดดม ในขนาด
800-1000 ไมโครกรััม (ของ beclomethasone หรืือเทีียบเท่่า) อยู่่�เป็็นประจำำ� และ/หรืือ
ใช้้ยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิดรั
ิ ับประทานร่่วมในการรัักษาด้้วย เป็็นครั้้�งคราว
ระดัับที่่� 4 มีีการสููญเสีียสมรรถภาพการทำำ�งานของระบบทางเดิินหายใจอย่่างถาวรร้้อยละ 26-50 ของทั้้�ง
ร่่างกาย
1)	มีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นเกืือบทุุกวัันหรืือมีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นในเวลากลางคืืน หรืือต้้องเข้้ารัับ
การรัักษาตััวในโรงพยาบาลเนื่่�องจากโรคหืืดบ่่อยครั้้�ง
2)	มีีค่่า FEV1 หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลมต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ของค่่าปกติิ
3)	มีีค่่า FEV1 สููงขึ้้�นจาก baseline หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลม อยู่่�ในระหว่่างร้้อยละ 10-30 หรืือ
มากกว่่า
4)	มีีการใช้้ยาขยายหลอดลมหรืือยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิิดสููดดม ในขนาดสููงกว่่า
1000 ไมโครกรััม (ของ beclomethasone หรืือเทีียบเท่่า) อยู่่�เป็็นประจำำ� และ/หรืือ
ใช้้ยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิดรั
ิ ับประทานร่่วมในการรัักษาติิดต่่อกัันเป็็นเวลานานบ่่อยครั้้�ง
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การป้้องกัันโรค

• หลีีกเลี่่�ยงการใช้้สารที่่�มีีการรายงานว่่าเป็็นสารก่่อโรคหืืด
• กรณีีต้้องใช้้สารที่่อ� าจจะก่่อโรคได้้ ให้้พยายามใช้้ในรููปแบบของสารที่่จ� ะทำำ�ให้้มีีการสััมผััสต่อ่
ผู้้�ป่่วยน้้อยที่่�สุุด
•	จััดสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้ปลอดภััย เช่่น มีีระบบระบายอากาศที่่�ดีี ใช้้หน้้ากากและ
อุุปกรณ์์ป้้องกัันที่่�เหมาะสม
•	จััดระบบการตรวจสอบ เฝ้้าระวัังระดัับของสารก่่อโรคในสถานที่่�ทำำ�งาน
• ให้้ความรู้้�แก่่คนงานในสถานประกอบการ
•	มีีระบบตรวจสุุขภาพ ตรวจคััดกรองโรคด้้วยแบบสอบถาม สำำ�หรัับคนงานที่่ทำ� �ำ งานอยู่่�ในจุุดเสี่่ย� ง

โรคหืืดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทำำ�งานในประเทศไทย

เริ่่ม� มีีการรายงานผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดจากการทำำ�งานเป็็นครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. 2541(28) โดยเป็็นผู้้�ป่ว่ ยชาย
อายุุ 41 ปีี โดยมีีประวััติิการทำำ�งานในโรงงานขนมปัังนาน 16 ปีี มีีอาการของโรคเยื่่�อบุุจมููกอัักเสบจาก
ภููมิิแพ้้มานาน 15 ปีี แล้้วจึึงเริ่่�มมีีอาการไอ และแน่่นหน้้าอก ผู้้�ป่่วยได้้เข้้ารัับการทดสอบ methacholine
challenge test ให้้ผลการทดสอบเป็็นบวก การทดสอบ skin prick test ด้้วยน้ำำ�� ยาที่่สกั
� ัดจากแป้้งไรย์์ให้้
ผลการทดสอบเป็็นบวก และยืืนยัันการวิินิจิ ฉััยด้้วยการทดสอบ specific inhalation challenge ให้้ผลเป็็น
บวก จึึงวิินิิจฉััยว่่าผู้้�ป่่วยเป็็นโรคหืืดจากการทำำ�งาน Baker’s asthma และในปีีเดีียวกัันก็็มีีการรายงานผู้้�
ป่่วย reactive airways dysfunction syndrome(29) โดยเป็็นผู้้�ป่่วยชายอายุุ 29 ปีีที่่�ทำำ�งานในโกดัังเก็็บของ
ที่่�ท่่าเรืือคลองเตย ได้้รัับบาดเจ็็บจากเหตุุการณ์์ไฟไหม้้โกดัังเก็็บสารเคมีีจำำ�พวก methyl bromide และ
formaldehyde หลัังจากเข้้ารัับรัักษาตััวในโรงพยาบาล ผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการแสดงของโรคหืืด โดยที่่ไ� ม่่มีีประวััติิ
ภููมิิแพ้้หรืือโรคหืืดมาก่่อน การทดสอบ methacholine challenge test ให้้ผลการทดสอบเป็็นบวก จึึงได้้
รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็น reactive airways dysfunction syndrome จากนั้้�นก็็เริ่่�มมีีการรายงานผู้้�ป่่วยโรคหืืด
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องการทำำ�งานมากขึ้้น� มีีการรวบรวมข้้อมููลของผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดที่ม่� าเข้้ารัับการรัักษาในคลิินิกิ โรคหืืด
ของโรงพยาบาลแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััดขอนแก่่น พบว่่าร้้อยละ 16.30 ของผู้้�ป่่วยโรคหืืด เป็็นโรคหืืดที่่�เกี่่�ยว
กัับการทำำ�งาน โดยแบ่่งเป็็น โรคหืืดจากการทำำ�งานร้้อยละ 60.65 reactive airways dysfunction syndrome ร้้อยละ 8.35 และโรคหืืดที่กำ่� ำ�เริิบจากการทำำ�งานร้้อยละ 31(30) โดยกลุ่่�มอาชีีพที่่�พบโรคหืืดที่่�เกี่่�ยว
กัับการทำำ�งานได้้แก่่ ครููโรงเรีียนประถม เกษตรกร ช่่างโลหะ ช่่างทอผ้้า ช่่างเสริิมสวย คนงานทำำ�ความ
สะอาด คนงานโรงงานมัันสำำ�ปะหลััง คนงานโรงงานขนมปััง โดยสารที่่อ� าจจะเป็็นสาเหตุุที่มีี่� การรายงาน
ได้้แก่่ ฝุ่่�นชอล์์ก สีีย้้อมผ้้า ควัันไฟจากการเผาทางการเกษตร ควัันจากการหลอมหรืือเชื่่�อมโลหะ ฝุ่่�นไม้้
น้ำำ��ยาทำำ�ผม chloramine, แป้้งมัันสำำ�ปะหลััง แป้้งสาลีี เป็็นต้้น(30-33)
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สรุุป

โรคหืืดที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการทำำ�งานเป็็นภาวะที่่เ� จอได้้ไม่่น้อ้ ยในทางเวชปฏิิบัติั ิ แต่่ต้อ้ งอาศััยความ
สงสััยและการซัักประวััติที่ิ ่�ละเอีียดรอบคอบ ก่่อนจะเลืือกส่่งตรวจการทดสอบต่่างๆ ที่่�เหมาะสม จนนำำ�
ไปสู่่�การวิินิจิ ฉััยโรค และสารก่่อโรคที่่ถูู� กต้้องได้้ ซึ่ง่� จะช่่วยในการรัักษาที่่จ� ะต้้องมีีการหลีีกเลี่่ย� งการสััมผััส
กัับสารก่่อโรคเพิ่่�มเติิมจากการให้้การรัักษาโรคหืืดตามมาตรฐาน ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีสภาวะของโรคหืืด และ
การพยากรณ์์โรคที่่ดีีขึ้้
� �น
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