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โรคหืดจากการทำางาน

(Occupational asthma)

สริตัา	ธิาวนพิงษ์์

บัทน�า
โรค์ปิอด์จากการทำางานนั�นนับเป็ินกลุ่มโรค์ท่�เป็ินปัิญิหาสุำาคั์ญิทั�งในระดั์บปิระเทศ และในระดั์บ

โลก ข้อม้ลทางระบาด์วิทยาท่�ม่การรวบรวมไว้นั�น ปิระมาณการว่าในแต่ิละปีิม่ผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์จากการ

ทำางาน มากกว่า 3 ล้านค์นต่ิอปีิทั�วโลก โด์ยแบ่งเป็ินกลุ่มโรค์นิวโมโค์นิโอสิุสุ 453,000 ราย และโรค์ปิอด์

เรื�อรังอื�นๆ 2,631,00 ราย(1) โด์ยเมื�อด้์เฉัพาะในสุ่วนของโรค์หืด์ท่�เก่�ยวกับการทำางาน  ปิระมาณการว่า

ร้อยละ 5 – 20 ของผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์ในผู้้้ใหญ่ินั�น เป็ินโรค์หืด์ท่�เก่�ยวกับการทำางาน(2, 3) โด์ยม่อุบัติิการณ์ของ

โรค์หืด์จากการทำางานอย่้ท่� 42 รายติ่อล้านปิระชัากรการทำางาน(4) และได้์ม่การศึกษาท่�นำาข้อม้ลทาง

ระบาด์วิทยาท่�รายงานล่าสุุด์ในปีิ พ.ศ.  2559 มาค์ำานวณ พบว่าโรค์หืด์ท่�เก่�ยวกับการทำางานนั�น ทำาให้

เกิด์อัติราการติายทั�วโลก ปิระมาณ 37,600 รายติอ่ปิ ีและก่อใหเ้กดิ์การสุ้ญิเสุ่ยปีิสุุขภาวะ (disability-ad-

justed life years; DALYs) 2.3 ล้านปีิ โด์ยท่�ตัิวเลขจะสุ้งในภ้มิภาค์เอเช่ัย โอเช่ัยเน่ย และแอฟริกา(5) ซึึ่�ง

ค์าด์การณ์ว่าตัิวเลขน่�อาจจะเป็ินตัิวเลขท่�ติำ�ากว่าค์วามเป็ินจริง เนื�องจากกลุ่มโรค์ท่�เกิด์จากการปิระกอบ

อาช่ัพมักต้ิองอาศัยค์วามสุงสุัย และใช้ัการซัึ่กถึามปิระวัติิท่�ละเอ่ยด์รอบค์อบของแพทย์ผู้้้รักษา เค์ยม่

รายงานการเปิร่ยบเท่ยบจำานวนผู้้้ป่ิวยท่�สุงสัุยว่าเป็ินโรค์หืด์ท่�เก่�ยวกับการทำางานโด์ยอาศัยการรายงาน

จากผู้้้ป่ิวยนั�นม่จำานวนมากกว่าการรายงานโด์ยเจ้าหน้าท่�ทางสุาธ์ารณสุุขคิ์ด์เป็ินร้อยละ 18.2 และ 4.7 

ของผู้้ป่้ิวยหอบหดื์รายใหมต่ิามลำาดั์บ(6) นอกจากน่�ระบบการสุอบสุวน วินิจฉััย และรายงานโรค์ท่�เกดิ์จาก

การปิระกอบอาช่ัพนั�นยังไม่ม่ระบบระเบ่ยบแบบแผู้นท่�ชััด์เจน โด์ยเฉัพาะในกลุ่มปิระเทศกำาลังพัฒินา

ซึึ่�งเป็ินกลุ่มปิระเทศท่�น่าจะม่โรค์กลุ่มน่�อย่้จำานวนมาก และยังไม่ม่ระบบการป้ิองกันโรค์ท่�ด่์(7, 8) ฉัะนั�น

แพทย์และเจ้าหน้าท่�ทางสุาธ์ารณสุุขท่�ม่ค์วามร้้ค์วามเข้าใจเก่�ยวโรค์หืด์จากการทำางานจะเป็ินสุ่วนสุำาคั์ญิ
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ในการค้์นหาผู้้้ป่ิวยและให้การวินิจฉััยท่�ถ้ึกต้ิอง เพื�อให้การรักษาท่�เหมาะสุม ช่ัวยปิระเมินการสุ้ญิเสุ่ย

สุมรรถึภาพอย่างถึาวรของระบบทางเดิ์นหายใจของผู้้้ป่ิวย เพื�อขอรับเงินทด์แทนจากหน่วยงานท่�

เก่�ยวข้อง รวมถึึงการด้์แลในด้์านสิุ�งแวด์ล้อมในท่�ทำางาน เพื�อลด์โอกาสุการเกิด์โรค์ในบุค์ลากรรายอื�นๆ 

ต่ิอไปิ 

 

ค�าจ�ากัดความ(2, 9-11) 
•	 โรคห่ด	(asthma) เป็ินโรค์ท่�ม่การอักเสุบเรื�อรังของทางเดิ์นหายใจ ทำาให้เกิด์ภาวะหลอด์ลมไว (airway 

hyperresponsiveness; AHR) และการอุด์กั�นของหลอด์ลม (airflow limitation) และเกิด์อาการทาง

ระบบหายใจติามมา เช่ัน เสุ่ยงหว่ด์ หายใจเหนื�อย แน่นหน้าอก หรือไอ โด์ยอาการของโรค์หืด์จะม่

การเปิล่�ยนแปิลงติามช่ัวงเวลา ม่การเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บอาการของผู้้้ป่ิวย และการเปิล่�ยนแปิลง

ของระดั์บการอุด์กั�นของหลอด์ลม

•	 โรคห่ดจ้ากการที่ำางาน	 (occupational	 asthma) เป็ินโรค์หืด์ท่�เกิด์จากการสุัมผัู้สุกับสุารหรือสิุ�ง

แวด์ล้อมในการปิระกอบอาช่ัพ โด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยต้ิองไม่เค์ยได้์รับการวินิจฉััยว่าเป็ินโรค์หืด์มาก่อน และไม่

ได้์รับสุารหรือสัุมผัู้สุกับสิุ�งแวด์ล้อมนั�นๆ นอกเวลางาน ซึึ่�งโรค์หืด์จากการทำางานยังสุามารถึแบ่งเป็ิน

ปิระเภทย่อยๆ ติามกลไกการเกิด์โรค์ คื์อ 

■ Sensitizer-induced occupational asthma หรือ immunologic occupational asthma

■ IgE mediated type

■ Non-IgE mediated type

■ Irritant-induced occupational asthma หรือ non-immunologic occupational asthma

■ Reactive airways dysfunction syndrome; RADS

■ Other form of irritant induced occupational asthma

•	 โรคห่ดท่ี่�กำาเริบจ้ากการที่ำางาน	 (work-exacerbated	 asthma	 or	 work-aggravated	 asthma) 

หมายถึึง โรค์หดื์ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับการวินิจฉััยอย่้เดิ์มก่อนเริ�มทำางาน แต่ิการสัุมผัู้สุกับสุารหรือสิุ�งแวด์ล้อม

ในการทำางานทำาให้โรค์ค์วบคุ์มได้์ยากขึ�น ต้ิองใช้ัยาในระดั์บท่�สุ้งขึ�น ม่อาการกำาเริบของโรค์ท่�มากขึ�น

ทั�งในแง่ค์วามถ่ึ� และ/หรือ ค์วามรุนแรงของการกำาเริบ หรือม่การแย่ลงของผู้ลการติรวจสุมรรถึภาพ

ปิอด์ มักเกิด์ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์ท่�โรค์ยังค์วบคุ์มไม่ได้์ด่์อย่้เดิ์ม ปิระกอบกับสิุ�งแวด์ล้อมในการทำางาน

ม่สุ่วนในการกระตุ้ินให้โรค์กำาเริบขึ�น เช่ัน การสัุมผัู้สุสุารท่�ทำาให้ม่การระค์ายเคื์องของระบบทางเดิ์น

หายใจ เช่ัน นำ�ายาฟอกขาว ก๊าซึ่ซัึ่ลเฟอร์ได์ออกไซึ่ด์์ การสัุมผัู้สุกับอากาศเย็นในท่�ทำางาน การสัุมผัู้สุ

ค์วันบุหร่�ในท่�ทำางาน

• โรคห่ดท่ี่�เก่�ยวก้บการที่ำางาน	 (work-related	asthma) หมายค์วามรวมถึึง โรค์หืด์จากการทำางาน

และโรค์หืด์ท่�กำาเริบจากการทำางาน  ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพท่� 1
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แผนภาพิท่ี่�	1. แสุด์งค์วามสัุมพันธ์์ของนิยามโรค์หืด์ท่�เก่�ยวกับการทำางาน 

(ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 9 -11)

Sensitizer-induced occupational asthma
 เป็ินโรค์หืด์ท่�เกิด์จากการสุัมผัู้สุต่ิอสุารก่อภ้มิแพ้ท่�เฉัพาะเจาะจงในสุถึานทำางาน (specific 

workplace sensitizer) แล้วทำาให้เกิด์การกระตุ้ินระบบภ้มิคุ้์มกันของร่างกาย ทำาให้ม่การติอบสุนองแบบ

ภ้มิแพ้ของระบบภ้มิคุ้์มกันของร่างกายติามมา (sensitization) ซึึ่�งในกระบวนการการก่อให้เกิด์ภ้มิแพ้นั�น

จะต้ิองใช้ัเวลา ทำาให้เกิด์ลักษณะทางค์ลินิกท่�สุำาคั์ญิของผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่� นั�นคื์อผู้้้ป่ิวยจะม่ latency period 

ของการสัุมผัู้สุสุารก่อภ้มิแพ้ จนถึึงเริ�มแสุด์งอาการของโรค์ ซึึ่�งอาจจะใช้ัเวลาตัิ�งแต่ิ 2 สัุปิด์าห์ หรือเป็ิน

เวลาหลายปีิ หลังจากนั�นเมื�อผู้้้ป่ิวยสัุมผัู้สุสุารก่อภ้มิแพ้ท่�เฉัพาะเจาะจง แม้ในปิริมาณน้อยๆ ก็จะแสุด์ง

อาการของโรค์หืด์ออกมา โด์ยสุารก่อโรค์ใน sensitizer-induced asthma มักเป็ินสุารท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุล

มาก (high molecular weight agent) เช่ัน สุารจำาพวกโปิรต่ิน และ ไกลโค์โปิรต่ิน ท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุล

มากกว่า 10 กิโลด์าลตัิน ท่�พบได้์บ่อยเช่ัน  แป้ิงสุาล่ (Baker’s asthma), ลาเท็กซ์ึ่ โด์ยสุารเหล่าน่�จะเข้า

สุ่้ร่างกายผู่้านทางระบบหายใจ และก่อให้เกิด์การกระตุ้ินระบบภ้มิคุ้์มกันผู่้านทาง specific IgE antibodies 

ทำาให้เกิด์อาการโรค์หืด์ติามมา นอกจากน่�ยังม่กลุ่มสุารท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุลน้อย (low molecular weight 

agent) ซึึ่�งม่ทั�งสุารท่�กระตุ้ินภ้มิคุ้์มกันผู่้านทาง specific IgE antibodies เช่ัน platinum salts, acid 

anhydrides(11) และสุารท่�เรายังไม่ทราบกลไกท่�แน่นอนในการกระตุ้ินระบบภ้มิคุ้์มกัน ซึึ่�งมักเป็ินสุารเค์ม่

ต่ิางๆ เช่ัน สุารกลุ่ม diisocyanate ซึึ่�งใช้ัในอุติสุาหกรรมรถึยนต์ิ อุติสุาหกรรมเก่�ยวกับ polyurethane 

foam, อุติสุาหกรรมเก่�ยวกับ particle board, และโรงหล่อ โด์ยเชืั�อว่าอาจจะผู่้านทางเม็ด์เลือด์ขาวชันิด์ 

T-lymphocyte(12)  โด์ยตัิวอย่างของสุารก่อโรค์และอาช่ัพท่�เก่�ยวข้องได้์รวบรวมไว้ในติารางท่� 1 และ 2(4, 13, 14)
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	 ล้ิกษ์ณะที่างคลิินิกของผู้ป่วย	sensitizer-induced	occupational	asthma

 ผู้้้ป่ิวยจะม่อาการเหมือนผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์โด์ยทั�วไปิ คื์อ เสุ่ยงหว่ด์ หายใจเหนื�อย แน่นหน้าอก หรือ

ไอ แต่ิอาการจะเริ�มหลังจากท่�เข้าทำางานมาแล้วระยะหนึ�ง คื์อม่ latency period และไม่เค์ยม่อาการโรค์

หืด์มาก่อนหน้าน่� โด์ยอาการแสุด์งของผู้้้ป่ิวยสุามารถึเกิด์ได้์ 3 แบบ คื์อ

1. Immediate response เกิด์อาการหลังจากสัุมผัู้สุสุารกระตุ้ิน ภายใน 10 – 30 นาท่

2. Late response เกิด์อาการหลังจากสัุมผัู้สุสุารกระตุ้ิน 3 - 8 ชัม. หรือ นานถึึง 12 – 36 ชัม.

3. Dual response เกิด์ทั�ง immediate และ late response

 จะเห็นได้์ว่าผู้้้ป่ิวยอาจจะแสุด์งอาการได้์ตัิ�งแต่ิเริ�มไปิทำางาน หรืออาจจะกลับมาม่อาการท่�บ้าน

โด์ยไม่แสุด์งอาการท่�ทำางานเลยก็ได้์ ในกรณ่ท่�ม่แต่ิ late response หรืออาจจะม่อาการติลอด์ทั�งท่�บ้าน

และท่�ทำางาน คื์อกรณ่ท่�เป็ิน dual response อาจจะทำาให้เข้าใจผิู้ด์ว่า อาการของผู้้้ป่ิวยไม่เก่�ยวข้องกับ

การทำางาน แต่ิข้อสัุงเกติคื์อผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จะยังม่ลักษณะของโรค์หืด์จากการทำางาน นั�นคื์ออาการด่์ขึ�น

ในช่ัวงวันท่�หยุด์ทำางาน เพราะฉัะนั�นจึงต้ิองซัึ่กถึามปิระวัติิผู้้้ป่ิวยอย่างละเอ่ยด์เสุมอ อย่างไรก็ติามผู้้้ป่ิวย

โรค์หืด์บางสุ่วนท่�ไม่ได้์เก่�ยวข้องกับการทำางาน ก็ม่อาการด่์ขึ�นในช่ัวงท่�ได้์หยุด์งานเช่ันกัน(15)

ตัารางท่ี่�	1. สุารก่อโรค์ชันิด์นำ�าหนักโมเลกุลมาก และ อาช่ัพท่�เก่�ยวข้อง

สารก�อโรคชีนิดนำ�าหน้กโมเลิกุลิมาก อาช่ีพิท่ี่�เก่�ยวข้อง

สุารก่อภ้มิแพ้จากสัุติว์ (mammalian proteins) เช่ัน 
วัว สุุนัข แมว หน้

เกษติรกรผู้้้เล่�ยงสัุติว์ สัุติวแพทย์ ผู้้้ทำางานในห้อง
ทด์ลองเก่�ยวกับสัุติว์

สุารก่อภ้มิแพ้จากพืชั (plant antigens) เช่ัน ธั์ญิพืชั 
ถัึ�วเหลือง แป้ิงสุาล่ เมล็ด์กาแฟ

เกษติรกรผู้้้ปิล้กพืชั ค์นงานทำาขนมเบเกอร่�

ผู้ลิติภัณฑ์์จากพืชั เช่ัน ลาเท็กซ์ึ่ ผู้้้ผู้ลิติ และผู้้้ใช้ัถุึงมือ ลาเท็กซ์ึ่ และผู้ลิติภัณฑ์์จาก
ลาเท็กซ์ึ่

อาหาร เช่ัน นมผู้ง ไข่ผู้ง ชัา กาแฟ ผู้้้ปิระกอบอาหาร

รา ผู้้้ทำางานในห้องทด์ลอง พนักงานออฟฟิศ 

เอนไซึ่ม์ ผู้้้ทำางานในห้องทด์ลอง เจ้าหน้าท่�เภสัุชักรรม ค์นงาน
ทำาขนมเบเกอร่�

แมลง เกษติรกร

กุ้ง ป้ิ ปิลา ค์นงานท่�ต้ิองสัุมผัู้สุสัุติว์เหล่าน่�

Vegetable gum เช่ัน guar gum, acacia gum ค์นงานทำาพรม

สุารก่อภ้มิแพ้จากไรฝุ่้น พนักงานทำาค์วามสุะอาด์
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 ม่การศึกษา(14) ท่�รวบรวมลักษณะทางค์ลินิกของผู้้้ปิ่วยโรค์หืด์จากการทำางานท่�เกิด์จากสุารท่�ม่

นำ�าหนักโมเลกุลมาก เปิร่ยบเท่ยบกับผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานท่�เกิด์จากสุารท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุลน้อย 

พบว่าผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานท่�เกิด์จากสุารท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุลมากมักพบอาการของเยื�อบุติาอักเสุบ 

(conjunctivitis) และ เยื�อบุจม้กอักเสุบ (rhinitis) ได้์มากกว่า พบปิระวัติิ atopy มากกว่า มักเกิด์อาการ

เป็ินชันิด์ immediate response และติรวจพบม่ภาวะการอดุ์กั�นของหลอด์ลมได์ม้ากกวา่ ในขณะท่�ผู้้้ป่ิวย

โรค์หืด์จากการทำางานท่�เกิด์จากสุารท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุลน้อยมักเกิด์อาการเป็ินชันิด์ late response 

โด์ยอาการแสุด์งมักเป็ินอาการแน่นหน้าอกในท่�ทำางาน และการม่เสุมหะเพิ�มขึ�นในช่ัวงทำางาน และจะ

พบการกำาเริบของโรค์หืด์ท่�รุนแรงมากกว่า

ตัารางท่ี่�	2. สุารก่อโรค์ชันิด์นำ�าหนักโมเลกุลน้อย และ อาช่ัพท่�เก่�ยวข้อง

สารก�อโรคชีนิดนำ�าหน้กโมเลิกุลิน้อย อาช่ีพิท่ี่�เก่�ยวข้อง

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

ค์นงานในอุติสุาหกรรมรถึยนต์ิ อุติสุาหกรรมเก่�ยวกับ 
polyurethane foam อุติสุาหกรรมเก่�ยวกับ particle 
board และโรงหล่อ

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

ค์นงานในอุติสุาหกรรมพลาสุติิก

Acrylic monomers ค์นงานในอุติสุาหกรรมเค์ม่ เจ้าหน้าทันติกรรม 
ช่ัางเสุริมสุวยทำาเล็บ

ฝุ่้นไม้ (red cedar และ exotic woods) ช่ัางไม้ ค์นงานโรงเลื�อย ค์นงานป่ิาไม้

Complex platinum salts ค์นงานโรงกลั�น ช่ัางทำาอัญิมณ่

metal salts อื�นๆ  เช่ัน nickel chromium ค์นงานชุับโลหะ ช่ัางเชืั�อมโลหะ

นำ�ายาฆ่่าเชืั�อ เช่ัน glutaraldehyde 
และchlorhexidine

เจ้าหน้าท่�ทางสุาธ์ารณสุุข แพทย์ พยาบาล

Phenol-formaldehyde resin ช่ัางไม้ ค์นงานโรงหล่อ

Persulfates และ henna ช่ัางทำาผู้ม

ยา เช่ัน ยาฆ่่าเชืั�อบางชันิด์ เจ้าหน้าท่�เภสัุชักรรม เภสัุชักร

Aliphatic amines (ethylenediamines และ 
ethanolamines) 

ช่ัางทำาเค์รื�องเค์ลือบ ช่ัางบัด์กร่ ช่ัางพ่นสุ่รถึยนต์ิ
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Irritant-induced occupational asthma
 เป็ินโรค์หืด์ท่�เกิด์จากการสัุมผัู้สุสุารท่�ระค์ายเคื์องต่ิอหลอด์ลม (irritant) ก่อให้เกิด์การอักเสุบ

ในหลอด์ลมติามมา โด์ยไม่ผู่้านกลไก sensitization ทำาให้สุามารถึเกิด์อาการของโรค์ได้์เลยทันท่แม้จะ

สัุมผัู้สุต่ิอสุารนั�นๆ ในค์รั�งแรก นั�นคื์อ ไม่ม่ latency period เชืั�อว่ากลไกสุำาคั์ญิน่าจะเกิด์จากการทำาลาย

เยื�อบุผิู้วในทางเดิ์นหายใจ ร่วมกับม่ oxidative stress กระตุ้ินการหลั�งสุาร neurokinin และ substance P 

ทำาให้ม่ neutrophilic inflammation ติามมา ซึึ่�งกลไกการเกิด์ของ irritant-induced occupational asthma 

นั�น สุามารถึทำาให้ผู้้้ป่ิวยเกิด์อาการได้์ฉัับพลันทันท่ หลังจากสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์ในค์รั�งแรก หรือค่์อยๆ 

เกิด์อาการหลังจากนั�นในอ่กหลายวัน หรือเกิด์อาการหลังจากสุัมผัู้สุสุารก่อโรค์ในขนาด์ติำ�าๆ หลายๆ 

ค์รั�งก็ได้์(10, 11, 13, 16) โด์ยตัิวอย่างของสุารก่อโรค์ได้์รวบรวมไว้ในติารางท่� 3(10, 17)

ตัารางท่ี่�	3. สุารก่อโรค์ irritant-induced occupational asthma

สารก�อโรค	irritant-induced	occupational	asthma

ก๊าซึ่ค์ลอร่น 
สุ่สุเปิรย์
แอมโมเน่ย 
ไฮด์ราซึ่่น
ก๊าซึ่ซึ่ัลเฟอร์ได์ออกไซึ่ด์์
ค์วันจากการเชัื�อมโลหะ
ค์วันจากเค์รื�องยนติ์ด์่เซึ่ล
ฝุ้่นในยุ้งฉัาง
ฝุ้่น alkaline calcium oxide (เชั่น ในกรณ่เหติุการณ์
ติึกเวิลด์์เทรด์เซึ่็นเติอร์ถึล่ม)

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

 Reactive airways dysfunction syndrome เป็ิน irritant-induced occupational asthma แบบ

หนึ�งท่�รายงานค์รั�งแรกในปีิ พ.ศ. 2528 โด์ย Brooks SM และค์ณะ(18, 19)  ซึึ่�งสัุงเกติว่าผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จาก

การทำางานสุ่วนหนึ�งม่ลักษณะอาการท่�ต่ิางไปิจากกลุ่มผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานแบบเด์ิมท่�จะต้ิองม่ 

latency period ของการเกิด์โรค์ โด์ย reactive airways dysfunction syndrome เกิด์จากการสัุมผัู้สุสุาร

ท่�ระค์ายเคื์องต่ิอหลอด์ลมในขนาด์สุ้งในค์รั�งเด่์ยว แม้จะสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์แค่์ชั่วงเวลาสัุ�นๆ ก็สุามารถึ

ทำาให้ม่อาการทางระบบหายใจเกิด์ขึ�นได้์ โด์ยมักเริ�มจากอาการเหนื�อย แน่นหน้าอกก่อน แล้วจึงม่หายใจ

เสุ่ยงหว่ด์ติามมา ซึึ่�งอาการทั�งหมด์เกิด์ขึ�นอย่างฉัับพลันทันท่ ภายใน 24 ชัม. ก่อโรค์หลังจากสัุมผัู้สุสุาร 

นอกจากน่�ยังมักพบ อาการระค์ายเคื์องหรือไหม้ของผิู้วหนังบริเวณ ติา จม้ก และค์อ ซึึ่�งเป็ินผู้ลจากการ

สัุมผัู้สุสุารก่อโรค์เช่ันกัน ซึึ่�ง reactive airways dysfunction syndrome มักเกิด์ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยทำางานอย่้
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ในสุภาวะแวด์ล้อมท่�การระบายอากาศไม่ด่์ หรือเป็ินอุบัติิเหตุิจากการทำางานท่�ทำาให้เกิด์รั�วไหลของ

สุารเค์ม่ จึงม่การสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์ในขนาด์สุ้ง ลักษณะอาการทางค์ลินิกของผู้้้ป่ิวยมักรุนแรงจนต้ิองได้์

รับการรักษาอย่างทันท่(20) เกณฑ์์การวินิจฉััย reactive airways dysfunction syndrome นั�นดั์งแสุด์งใน

ติารางท่� 4 (19)

ตัารางท่ี่�	4. เกณฑ์์การวินิจฉััย reactive airways dysfunction syndrome

เกณฑ์การวินิจ้ฉี้ย	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.

แนวทางการซ้ำักปัระวัติผู้ปั่วยท่่สงสัยโรคหืดจากการท�างาน
• ปิระวัติิเก่�ยวกับโรค์หืด์ เพื�อยืนยันการวินิจฉััยโรค์หืด์ และเวลาท่�เกิด์โรค์ 

■ ผู้้้ป่ิวยม่อาการท่�เข้าได้์กับโรค์หืด์หรือไม่ เช่ัน อาการไอ แน่นหน้าอก เหนื�อย ม่เสุ่ยงหว่ด์ 

■ อาการเหล่าน่�เกิด์ขึ�นเมื�อไหร่ 

■ ปิระวัติิโรค์หืด์ในวัยเด็์ก 

■ ปิระวัติิภ้มิแพ้ ปิระวัติิโรค์ทางระบบทางเดิ์นหายใจอื�นๆ 

■ ปิระวัติิการติรวจวินิจฉััยยืนยันโรค์หืด์ (ถ้ึาเค์ยทำา) 
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■ ปิระวัติิการใช้ัยา (ถ้ึาม่) 

■ อาการท่�บ่งช่ั�ว่าผู้้้ป่ิวยอาจจะเปิน็โรค์ท่�ให้อาการค์ลา้ยโรค์หดื์ เช่ัน paradoxical vocal fold move-

ment หรือ hypersensitivity pneumonitis

• ปัิจจัยท่�ทำาให้โรค์หืด์แย่ลง เพื�อด้์ว่าเป็ินโรค์หืด์จากการทำางานหรือไม่ ซึึ่�งค์วรต้ิองซัึ่กถึามเก่�ยวกับราย

ละเอ่ยด์การปิระกอบอาช่ัพในผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์รายใหม่ในผู้้้ใหญ่ิทุกราย

■ อาช่ัพท่�ทำาอย่้ปัิจจุบันและอด่์ติ สุารก่อโรค์ท่�เป็ินไปิได้์ เวลาท่�เริ�มสัุมผัู้สุสุาร

■ ลักษณะของงานท่�ทำา และการสัุมผัู้สุกับสุารก่อโรค์ รวมถึึงระยะเวลาในการสัุมผัู้สุสุารนั�นๆ

■ สุภาพแวด์ล้อมในการทำางาน เช่ัน การระบายอากาศ อุณหภ้มิ มลพิษ

■ การใช้ัอุปิกรณ์ป้ิองกัน เช่ัน หน้ากาก

■ เพื�อนร่วมงาน ว่าม่เพื�อนร่วมงานป่ิวย หรือม่อาการค์ล้ายกันหรือไม่

■ อาการโรค์หืด์แย่ลงในช่ัวงทำางาน และอาการโรค์หืด์ด่์ขึ�นในช่ัวงท่�ได้์หยุด์งานหรือไม่ ซึึ่�งต้ิองระวัง

ว่าผู้้้ป่ิวยบางรายอาจจะม่อาการแบบ late response ทำาให้ม่อาการโรค์หืด์เกิด์ขึ�นหลังจากทำางาน

ไปิแล้วระยะหนึ�ง หรือกลับบ้านมาแล้ว 

• ปัิจจัยแวด์ล้อมอื�นๆ 

■ สัุติว์เล่�ยง

■ งานอดิ์เรก

■ ท่�อย่้อาศัย ม่ค์วามเสุ่�ยงท่�จะสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์หรือไม่

■ การสัุมผัู้สุกับมลภาวะทางอากาศ 

การส่งตรวจเพ่่อช่วยในการวินิจฉััยโรคหืดจากการท�างาน
	 การสุ่งติรวจชันิด์ต่ิางๆ เป็ินไปิเพื�อจุด์ปิระสุงค์์ 3 อย่าง ได้์แก่

• เพื�อช่ัวยในการวินิจฉััยโรค์หืด์ และช่ัวยวินิจฉััยแยกโรค์จากโรค์ปิอด์ชันิด์อื�นๆ

• เพื�อช่ัวยในการยืนยันว่าอาการของผู้้้ป่ิวยนั�นเก่�ยวข้องกับสุถึานท่�ทำางาน

• เพื�อช่ัวยในการบ่งช่ั�สุารก่อโรค์หืด์จากการทำางาน

1.	การตัรวจ้สมรรถิภาพิปอด	spirometry

 เป็ินการติรวจเพื�อช่ัวยในการยืนยันการวินิจฉััยโรค์หืด์ นั�นคื์อจะพบลักษณะของ reversible 

airflow obstruction (prebronchodilator forced expiratory volume in 1 second/forced vital capacity 

หรือ FEV1/FVC น้อยกว่า 0.75, postbronchodilator ค่์า FEV1 เพิ�มขึ�นจากเดิ์มมากกว่าร้อยละ 12 และ 

200 มล.)(2) ช่ัวยปิระเมินระดั์บค์วามรุนแรงของการอุด์กั�นของหลอด์ลม และในกรณ่ท่�สุงสัุยโรค์หืด์ท่�

เก่�ยวข้องกับการทำางาน สุามารถึใช้ัติรวจเพื�อเปิร่ยบเท่ยบสุมรรถึภาพปิอด์ในช่ัวงก่อนเข้าทำางานและ

หลังเข้าทำางานได์ ้เพื�อด้์ว่าม่การลด์ลงของค์า่ FEV1 หรือไม่ สุามารถึชัว่ยในการวินิจฉััยแยกโรค์บางอย่าง
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ท่�ให้อาการค์ล้ายโรค์หืด์ เช่ัน paradoxical vocal fold movement ได้์ ข้อเสุ่ยของการสุ่งติรวจสุมรรถึภาพ

ปิอด์ spirometry คื์อ ไม่สุามารถึบอกได้์ว่าเป็ินโรค์หืด์จากการทำางานหรือไม่ และผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จำานวน

หนึ�งอาจจะไม่พบ reversible airflow obstruction จากการทด์สุอบได้์

2.	การประเมิน	non-specific	bronchial	hyperresponsiveness(21)		

 เป็ินการติรวจเพื�อปิระเมินค์วามไวของหลอด์ลมต่ิอสิุ�งกระตุ้ิน (airway hyperresponsiveness) 

เช่ัน methacholine challenge test ซึึ่�งเป็ินการทด์สุอบท่�ให้ผู้้้ทด์สุอบสุ้ด์สุาร methacholine ซึึ่�งเป็ินสุาร

ท่�ออกฤทธิ์�กระตุ้ินให้ม่การต่ิบตัิวของหลอด์ลม ในขนาด์ต่ิางๆ กัน เริ�มตัิ�งแต่ิขนาด์น้อย แล้วทำาการ

ทด์สุอบสุมรรถึภาพปิอด์ spirometry จากนั�นจะเพิ�มขนาด์หรือค์วามเข้มข้นของ methacholine ขึ�นไปิ

เรื�อยๆ แล้วทำาการทด์สุอบซึ่ำ�าอ่กค์รั�ง ผู้ลการทด์สุอบจะรายงานเปิ็นค่์าค์วามเข้มข้นของยาท่�ทำาให้ค่์า 

FEV1 ลด์ลงมากกว่า ร้อยละ 20 เร่ยกว่า provocative concentration causing a 20 percent fall in 

FEV1; PC
20 

 หรือปัิจจุบันแนะนำาให้รายงานเป็ินค่์าของขนาด์ยาท่�ทำาให้ค่์า FEV1 ลด์ลงมากกว่าร้อยละ 

20 เร่ยกว่า provocative dose causing a 20 percent fall in FEV1; PD
20
 การแปิลผู้ลนั�น โด์ยทั�วไปิจะ

ถืึอว่าให้ผู้ลบวกท่�ค่์า PD
20
 มากกว่า 200 ไมโค์รกรัม หรือ PC

20
 มากกว่า 8 มก./มล. ว่าเป็ินค่์าปิกติิ(21) 

โด์ยทั�วไปิ การทด์สุอบ non-specific bronchial hyperresponsiveness ท่�ให้ผู้ลบวกม่ค์วามไวในการ

วินิจฉััยโรค์หืด์มากโด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการ เพราะฉัะนั�นในผู้้้ป่ิวยท่�สุงสัุยโรค์หืด์จากการทำางานท่�

ยังม่การสุัมผัู้สุกับสุารก่อโรค์มาไม่นาน ท่�ผู้ลทด์สุอบเปิ็นลบ บ่งว่าม่ค์วามเปิ็นไปิได์้น้อยท่�จะเป็ินโรค์ 

อย่างไรก็ติามผู้ลทด์สุอบท่�เป็ินลบในผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานนั�นอาจเกิด์ขึ�นได้์ โด์ยเฉัพาะในกรณ่ท่�

ผู้้้ทด์สุอบไม่ได้์สัุมผัู้สุกับสุารก่อโรค์เปิ็นเวลานาน หรือม่รายงานว่าผู้้้ป่ิวยบางรายให้ผู้ลทด์สุอบเปิ็นลบ

แม้จะสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์มาไม่เกิน  24  ชัม. ก็ติาม(9, 22) ข้อเสุ่ยของการทด์สุอบชันิด์น่�อ่กอย่างหนึ�งคื์อ ม่

ค์วามจำาเพาะติำ�า และยังสุามารถึทำาได้์ในเฉัพาะโรงพยาบาลบางแห่งเท่านั�น และไม่สุามารถึบอกได้์ว่า

โรค์หืด์ของผู้้้ป่ิวยเกิด์ขึ�นจากการทำางานหรือไม่

3.	การตัรวจ้	serial	peak	expiratory	flow	(PEF)	

 เป็ินการทด์สุอบท่�ใช้ัในการยืนยันการวินิจฉััยโรค์หืด์ (ค่์าเฉัล่�ยของ diurnal PEF variability 

มากกว่าร้อยละ 10)(2) และเป็ินการด้์ว่าเป็ินโรค์หืด์จากการทำางานหรือไม่ โด์ยการให้ผู้้้ทด์สุอบวัด์ PEF 

อย่างน้อยวันละ 4 ค์รั�ง เป็ินเวลาอย่างน้อย 3 สัุปิด์าห์ บันทึกข้อม้ลท่�ได้์ลงในแบบบันทึก โด์ยม่ค์ำาแนะนำา

สุำาหรับวิธ่์การทด์สุอบ ติามติารางท่� 4(23) จากนั�นนำาข้อม้ลท่�ได้์ไปิเข้าโปิรแกรมวิเค์ราะห์ข้อม้ล OASYS 

(Occupational Asthma System) โด์ยสุามารถึเข้าไปิใช้ัได้์โยไม่ม่ค่์าใช้ัจ่ายท่� www.occupationalasthma.

com  ผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานจะม่ diurnal PEF variability สุ้งในช่ัวงวันทำางาน และลด์ลงในช่ัวงวัน

หยุด์ อ่กทั�งค่์าเฉัล่�ย PEF ก็จะสุ้งกว่าในช่ัวงวันหยุด์เช่ันกัน ตัิวอย่างติามร้ปิท่� 1(22) 

 ข้อด่์ของการทด์สุอบชันิด์น่�คื์อ สุามารถึทำาได้์ทั�วไปิ ใช้ัอุปิกรณ์ไม่ยุ่งยาก ราค์าไม่แพง ม่ค่์าค์วาม

ไวและค์วามจำาเพาะของการทด์สุอบต่ิอการวินิจฉััยโรค์หืด์จากการทำางานด่์คื์อร้อยละ 82 และ 88 ติาม

ลำาดั์บ(9, 24) แต่ิข้อเสุ่ยคื์อ ต้ิองม่การสุอนผู้้้ทด์สุอบในการใช้ัเค์รื�องมือให้ถ้ึกต้ิอง ต้ิองให้ผู้้้ทด์สุอบทำาการ
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ทด์สุอบอย่างสุมำ�าเสุมอ ไม่สุามารถึทำาได้์ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ได้์ทำางานท่�สัุมผัู้สุสุารท่�สุงสัุยแล้ว และไม่

สุามารถึระบุชันิด์ของสุารก่อโรค์ได้์

ตัารางท่ี่�	5. ค์ำาแนะนำาสุำาหรับการทด์สุอบ serial peak expiratory flow(23)

					คำาแนะนำาสำาหร้บการที่ดสอบ	serial	peak	expiratory	flow

1. ค์วรทด์สุอบด้์วยเค์รื�องมืออันเด่์ยวติลอด์การทด์สุอบ
2. ค์วรนำาเค์รื�องมือทด์สุอบติิด์ตัิวไปิด้์วยทุกท่� เพื�อให้สุามารถึทำาการทด์สุอบได้์ค์รบติามเวลา
3. ทำาการเป่ิาทด์สุอบทุกวันตัิ�งแต่ิตืิ�นนอนจนถึึงเวลาเข้านอนทุก 2 ชัม. ค์วรพยายามเป่ิาปิระเมินให้

เร็วท่�สุุด์หลังตืิ�นนอน
4. ในการเป่ิาแต่ิละค์รั�ง ให้เป่ิาอย่างน้อย 3 รอบ โด์ยค่์าท่�สุ้งท่�สุุด์ 2 ค่์า ต้ิองไม่ห่างกันเกิน 20 มล. 

ถ้ึาค่์าท่�สุ้งท่�สุุด์ 2 ค่์า ห่างกันเกิน 20 มล. ให้ทำาการเป่ิาใหม่ โด์ยพยายามเป่ิาให้แรงสุุด์ทุกค์รั�ง
5. บันทึกค่์าท่�สุ้งสุุด์ของการเป่ิาลงในแบบบันทึก
6. บันทึกเวลาทำางาน ชัั�วโมงการทำางานแต่ิละวันลงในแบบบันทึก ถ้ึาไม่ได้์ทำางานเลยทั�งวัน ให้บันทึก

เป็ินเลข “0” หรือ “หยุด์”

ถ้ึาม่การใช้ัยาพ่นเพื�อรักษาอาการหอบให้บันทึกการใช้ัยาทุกค์รั�งลงในแบบฟอร์ม
• บันทึกการใช้ัยาปัิจจุบันลงในใบบันทึก พยายามใช้ัยาระดั์บเดิ์มติลอด์การติรวจ ถ้ึาไม่จำาเป็ินไม่ค์วร

เพิ�มขนาด์ยา
• ค์วรทำาการเป่ิาทด์สุอบ ก่อนท่�จะใช้ัยาพ่นเสุมอ
• ถ้ึาม่การใช้ัยาพ่นฉุักเฉิันเพิ�มเติิมจากเวลาปิกติิ ให้ลงบันทึกเสุมอ

กรณ่อาการแย่ลง
• ถ้ึาผู้ลของการเป่ิาทด์สุอบได้์น้อยกว่า 60 มล. ค์วรปิรึกษาแพทย์ 
• ถ้ึาสุามารถึเป่ิาต่ิอเนื�องได้์ พยายามบันทึกผู้ลการเป่ิาทด์สุอบให้ค์รบถ้ึวน
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รูปท่ี่�	1. แสุด์งตัิวอย่างค่์า PEF ของผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางาน (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 22)

4.	Specific	inhalation	challenge (25)

 เป็ินการทด์สุอบท่�ถืึอว่าเป็ินการทด์สุอบอ้างอิงท่�ใช้ัในการให้การวินิจฉััยโรค์หืด์จากการทำางาน 

โด์ยเป็ินการทด์สุอบท่�เริ�มจากนำาสุารก่อโรค์ท่�สุงสัุย มาให้ผู้้้ทด์สุอบสัุมผัู้สุ โด์ยเริ�มจากปิริมาณน้อย แล้ว

ค่์อยๆ เพิ�มขนาด์ขึ�น และม่การวัด์ค่์าต่ิางๆ ทั�งก่อนและหลังสัุมผัู้สุสุาร เพื�อด้์ค่์าท่�เปิล่�ยนแปิลงไปิ โด์ย

ค่์าท่�ใช้ัหลัก คื์อ ค่์า FEV1 โด์ยถืึอว่าการทด์สุอบ specific inhalation challenge นั�นให้ผู้ลบวก เมื�อม่การ

ลด์ลงของค่์า FEV1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 นอกจากค่์า FEV1 แล้วยังอาจจะม่การทด์สุอบอื�นๆ 

เพิ�มเติิม เช่ัน การปิระเมิน non-specific bronchial hyperresponsiveness, sputum eosinophils, exhaled 

nitric oxide หรือ diffusing capacity of the lung 

 ถึึงแม้ว่า specific inhalation challenge จะถืึอว่าเป็ินการทด์สุอบอ้างอิงของการวินิจฉััยโรค์หืด์

จากการทำางาน ทำาใหไ้ม่สุามารถึค์ดิ์ค่์าค์วามไวและค์วามจำาเพาะของการทด์สุอบได์ ้แต่ิพบว่า ปิระมาณ

ร้อยละ 20 ของผู้้้ป่ิวยท่�ผู้ลการทด์สุอบ serial peak expiratory flow ให้ผู้ลบวก กลับให้ผู้ล specific in-

halation challenge ได้์ผู้ลลบ ซึึ่�งเหตุิผู้ลท่�อธิ์บายสุ่วนหนึ�งอาจจะเป็ินจากผู้้้ป่ิวยอาจจะม่ภาวะค์วามไว

ของหลอด์ลมลด์ลง เมื�อไม่ได้์สัุมผัู้สุสุารกระตุ้ินเป็ินเวลานาน หรืออาจจะเกิด์จากสุารท่�นำามาทด์สุอบนั�น 

ไม่ใช่ัสุารท่�เป็ินสุาเหตุิของโรค์หืด์ในค์นไข้จริง(22)

 ข้อค์วรระวังของการทำาทด์สุอบชันิด์น่�คื์อ ผู้้้เข้ารับการทด์สุอบอาจจะม่ผู้ลข้างเค่์ยงจากการ

ทด์สุอบได้์ เช่ัน ภาวะหลอด์ลมต่ิบอย่างรุนแรง การกำาเริบของโรค์หืด์ ม่ไข้ ผืู้�นแพ้ผิู้วหนัง การทด์สุอบ
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จึงต้ิองทำาในหอ้งปิฏิิบัติิการในโรงพยาบาล โด์ยม่แพทยแ์ละเจ้าหน้าท่�ด้์แลใกล้ชิัด์ นอกจากน่�การทด์สุอบ

ชันิด์น่�ยังม่ค่์าใช้ัจ่ายในการทำาสุ้ง จึงม่ค์ำาแนะนำาถึึงข้อบ่งช่ั�ในการสุ่งติรวจคื์อ

■ เพื�อยืนยันการวินิจฉััยโรค์หืด์จากการทำางาน เมื�อไม่สุามารถึใช้ัการทด์สุอบอื�นได้์

■ เพื�อหาสุารท่�เป็ินสุาเหตุิของโรค์หืด์จากการทำางาน เมื�อไม่สุามารถึใช้ัวิธ่์อื�นได้์

■ เพื�อหาสุารก่อโรค์ชันิด์ใหม่ท่�ไม่เค์ยม่รายงานมากก่อน

■ ใช้ัในงานวิจัย

1.	Workplace	challenge

 เป็ินการวัด์ค่์า FEV1 โด์ยเจ้าหน้าท่�ทด์สุอบ ทั�งก่อนทำางาน และระหว่างการทำางาน รวมถึึงใน

ช่ัวงวันหยุด์ มักใช้ัในกรณ่ผู้ลจาก serial peak expiratory flow และ specific inhalation challenge นั�น

ยังไม่ได้์ข้อสุรุปิท่�ชััด์เจน 

2.	การตัรวจ้ที่างภูมิคุ้มก้นวิที่ยา	

 ได้์แก่ การติรวจ skin prick test และการติรวจ serum specific IgE เป็ินการติรวจว่าร่างกายม่

การติอบสุนองแบบภ้มแิพ้ต่ิอสุารชันิด์นั�น ๆ  หรือไม่ จึงใช้ักับการติรวจในกรณ่สุงสุยัโรค์หืด์จากการทำางาน

ชันิด์ sensitizer-induced occupational asthma ท่�เกิด์จากสุารก่อโรค์ชันิด์นำ�าหนักโมเลกุลมาก เป็ินสุ่วน

ใหญ่ิ และ สุารก่อโรค์ชันิด์นำ�าหนักโมเลกุลน้อยบางชันิด์ อย่างไรก็ติาม ผู้ลบวกจากการทด์สุอบชันิด์น่� 

ไม่เฉัพาะเจาะจงกับโรค์หืด์จากการทำางาน และ ยังไม่ม่มาติรฐานท่�กำาหนด์ชััด์เจนเก่�ยวกับสุารต่ิางๆ ท่�

จะนำามาทด์สุอบ 

 แนวทางในการปิระเมินผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการค์ล้ายโรค์หืด์และม่ปิระวัติิท่�เข้าได้์กับโรค์หืด์จากการ

ทำางาน ชันิด์ sensitizer-induced occupational asthma ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพท่� 2

การพยากรณ์โรค
ปัิจจัยท่�สุ่งผู้ลต่ิอการพยากรณ์โรค์ท่�ไม่ด่์ ได้์แก่(9)

• ผู้้้ป่ิวยท่�อายุมาก

• ม่อาการและสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์มาเป็ินเวลานาน

• ม่ค์วามจุปิอด์น้อย (low lung volume)

• ม่ค์วามไวของหลอด์ลมต่ิอสิุ�งกระตุ้ินมาก 

• ม่ปิฏิิกิริยาการติอบสุนองของโรค์หืด์ท่�รุนแรงในขณะการทด์สุอบ specific inhalation challenge
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แผนภาพิท่ี่�	2. แนวทางในการปิระเมินผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการค์ล้ายโรค์หืด์ และม่ปิระวัติิท่�เข้าได้์กับโรค์หืด์จาก

การทำางาน ชันิด์ sensitizer-induced occupational asthma (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 13)

การรักษา 
• หล่กเล่�ยงการสัุมผัู้สุกับสุารก่อโรค์โด์ยเร็วท่�สุุด์

• ให้การรักษาโรค์หืด์ติามแนวทางการรักษาโรค์หืด์(2, 26) ใช้ัยาค์วบค์ุมโรค์หืด์ติามระด์ับ

ค์วามรุนแรงของโรค์

• หล่กเล่�ยงปัิจจัยกระตุ้ินอื�นๆ ท่�อาจจะทำาให้โรค์หืด์กำาเริบ

• ติิด์ติามอาการผู้้้ป่ิวยอย่างใกล้ชิัด์หลังจากผู้้้ป่ิวยเปิล่�ยนสุภานท่�ทำางานแล้ว เพื�อด้์ว่าสุถึานท่�

ทำางานใหม่สุ่งผู้ลกระทบต่ิอตัิวโรค์หรือไม่
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• ออกใบรับรองแพทย์เพื�อใช้ัในการแจ้งขอรับเงินทด์แทน โด์ยให้ยึด์เกณฑ์์การวินิจฉััย และ

การปิระเมินการสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพ ติามค่้์มือการปิระเมินการสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพทางกาย

และจิติ ฉับับปิรับปิรุง พ.ศ. 2559(27) รายละเอ่ยด์ในติารางท่� 6 และ 7 ติามลำาดั์บ

ตัารางท่ี่�	6. เกณฑ์์การวินิจฉััยโรค์หืด์จากการทำางาน(27)

เกณฑ์การวินิจ้ฉ้ียโรคห่ดจ้ากการที่ำางาน

1. ปิระวัติิการทำางานทั�งในอด่์ติหรือปัิจจุบันท่�เก่�ยวข้องกับการสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์ชันิด์ high molecular 
weight เช่ัน กุ้ง ป้ิ แป้ิง grain dusts หรือ low molecular weight เช่ัน acid anhydrides, 
diisocyanates, antibiotic powder และ metallic salt หรือ vapours

2. ม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นเป็ินค์รั�งแรก หลังปิฏิิบัติิงานอย่้ในสุถึานท่�ท่�ม่สุารก่อโรค์เป็ินเวลา ไม่ติำ�า
กว่า 2 สัุปิด์าห์ ยกเว้นผู้้้ป่ิวย reactive airways dysfunction (RADS) ท่�ม่อาการหอบหืด์เกิด์ได้์
ทันท่หลังสัุมผัู้สุกับสุารก่อโรค์

3. อาการหอบหืด์ท่�เกิด์ขึ�นอาจเป็ินในขณะปิฏิิบัติิงานหรือหลังปิฏิิบัติิงานในติอนกลางคื์นก็ได้์
4. การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการท่�สุนับสุนุนการวินิจฉััยโรค์ได้์แก่ 

1) การติรวจทาง spirometry ท่�แสุด์งให้เห็นว่าผู้้้ป่ิวยม่ reversible airflow obstruction  หรือ
2) การติรวจพบว่าผู้้้ป่ิวยม่ bronchial hyperreactivity ด้์วย methacholine หรือ histamine  

และ/หรือ 
3) การติรวจวัด์การเปิล่�ยนแปิลงของ peak expiratory flow rate (PEFR) ในแต่ิละวันในช่ัวงท่�

ทำางานพบม่การเปิล่�ยนแปิลงของ PEFR มากกว่าร้อยละ 20 และในวันหยุด์น้อยกว่า 
ร้อยละ 20

 หรือ 
4) การทำา bronchial provocative test ด้์วยสุารท่�สุงสัุย ให้ผู้ลบวก

       การวินิจฉััยโรค์หอบหืด์จากการทำางาน ต้ิองใช้ัข้อม้ลทั�ง 4 ข้อ
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ตัารางท่ี่�	7. เกณฑ์์การปิระเมินการสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพอยา่งถึาวรของระบบทางเด์นิหายใจจากโรค์หืด์(27)

เกณฑ์การประเมินการสูญิเส่ยสมรรถิภาพิอย�างถิาวร	
ของระบบที่างเดินหายใจ้จ้ากโรคห่ด

ระด้บท่ี่�	1 ม่การสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพการทำางานของระบบทางเดิ์นหายใจอย่างถึาวรร้อยละ 0-9 ของทั�ง
ร่างกาย

1) ม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นเป็ินค์รั�งค์ราวหรือน้อยกว่าสัุปิด์าห์ละค์รั�ง
2) ม่ค่์า forced expiratory volume (FEV1) หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลม ≥ ร้อยละ 80 ของค่์าปิกติิ
3) ม่ค่์า FEV1 สุ้งขึ�นจาก baseline หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลม อย่้ในระหว่างร้อยละ 10-19
4) ม่การใช้ัยาขยายหลอด์ลมหรือยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์สุ้ด์ด์มเป็ินค์รั�งค์ราว

ระด้บท่ี่�	2 ม่การสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพการทำางานของระบบทางเดิ์นหายใจอย่างถึาวรร้อยละ 10-25 ของทั�ง
ร่างกาย

1) ม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นมากกว่ากว่าสัุปิด์าห์ละค์รั�ง แต่ิน้อยกว่าวันละค์รั�ง
2) ม่ค่์า FEV1 หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลมอย่้ระหว่างร้อยละ 60-79 ของค่์าปิกติิ
3) ม่ค่์า FEV1 สุ้งขึ�นจาก baseline หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลม อย่้ในระหว่างร้อยละ 10-30
4) ม่การใช้ัยาขยายหลอด์ลมหรือยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์สุ้ด์ด์ม ในขนาด์ 400-800 ไมโค์รกรัม 

(ของ beclomethasone หรือเท่ยบเท่า) อย่้เป็ินปิระจำา

ระด้บท่ี่�	3 ม่การสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพการทำางานของระบบทางเดิ์นหายใจอย่างถึาวรร้อยละ 26-50 ของทั�ง
ร่างกาย

1) ม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นเกือบทุกวัน
2) ม่ค่์า FEV1 หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลมอย่้ระหว่างร้อยละ 50-59 ของค่์าปิกติิ
3) ม่ค่์า FEV1 สุ้งขึ�นจาก baseline หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลม อย่้ในระหว่างร้อยละ 10-30 หรือ

มากกว่า
4) ม่การใช้ัยาขยายหลอด์ลมหรือยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์สุ้ด์ด์ม ในขนาด์  

800-1000 ไมโค์รกรัม (ของ beclomethasone หรือเท่ยบเท่า) อย่้เป็ินปิระจำา และ/หรือ 
ใช้ัยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์รับปิระทานร่วมในการรักษาด้์วย เป็ินค์รั�งค์ราว

ระด้บท่ี่�	4 ม่การสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพการทำางานของระบบทางเดิ์นหายใจอย่างถึาวรร้อยละ 26-50 ของทั�ง
ร่างกาย

1) ม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นเกือบทุกวันหรือม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นในเวลากลางคื์น หรือต้ิองเข้ารับ
การรักษาตัิวในโรงพยาบาลเนื�องจากโรค์หืด์บ่อยค์รั�ง

2) ม่ค่์า FEV1 หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลมติำ�ากว่าร้อยละ 50 ของค่์าปิกติิ
3) ม่ค่์า FEV1 สุ้งขึ�นจาก baseline หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลม อย่้ในระหว่างร้อยละ 10-30 หรือ

มากกว่า
4) ม่การใช้ัยาขยายหลอด์ลมหรือยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์สุ้ด์ด์ม ในขนาด์สุ้งกว่า  

1000 ไมโค์รกรัม (ของ beclomethasone หรือเท่ยบเท่า) อย่้เป็ินปิระจำา และ/หรือ 
ใช้ัยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์รับปิระทานร่วมในการรักษาติิด์ต่ิอกันเป็ินเวลานานบ่อยค์รั�ง
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การปั้องกันโรค
• หล่กเล่�ยงการใช้ัสุารท่�ม่การรายงานว่าเป็ินสุารก่อโรค์หืด์

• กรณ่ต้ิองใช้ัสุารท่�อาจจะก่อโรค์ได้์ ให้พยายามใช้ัในร้ปิแบบของสุารท่�จะทำาให้ม่การสัุมผัู้สุต่ิอ

ผู้้้ป่ิวยน้อยท่�สุุด์

• จัด์สิุ�งแวด์ล้อมในการทำางานให้ปิลอด์ภัย เช่ัน ม่ระบบระบายอากาศท่�ด่์ ใช้ัหน้ากากและ

อุปิกรณ์ป้ิองกันท่�เหมาะสุม

• จัด์ระบบการติรวจสุอบ เฝ้้าระวังระดั์บของสุารก่อโรค์ในสุถึานท่�ทำางาน

• ให้ค์วามร้้แก่ค์นงานในสุถึานปิระกอบการ

• ม่ระบบติรวจสุุขภาพ ติรวจคั์ด์กรองโรค์ด้์วยแบบสุอบถึาม สุำาหรับค์นงานท่�ทำางานอย่้ในจุด์เสุ่�ยง

โรคหืดท่่เก่่ยวข้องกับัท�างานในปัระเทศไทย
 เริ�มม่การรายงานผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานเป็ินค์รั�งแรกในปีิ พ.ศ. 2541(28) โด์ยเป็ินผู้้้ป่ิวยชัาย

อายุ 41 ปีิ โด์ยม่ปิระวัติิการทำางานในโรงงานขนมปัิงนาน 16 ปีิ ม่อาการของโรค์เยื�อบุจม้กอักเสุบจาก

ภ้มิแพ้มานาน 15 ปีิ แล้วจึงเริ�มม่อาการไอ และแน่นหน้าอก ผู้้้ป่ิวยได้์เข้ารับการทด์สุอบ methacholine 

challenge test ให้ผู้ลการทด์สุอบเป็ินบวก การทด์สุอบ skin prick test ด้์วยนำ�ายาท่�สุกัด์จากแป้ิงไรย์ให้

ผู้ลการทด์สุอบเป็ินบวก และยืนยันการวินิจฉััยด้์วยการทด์สุอบ specific inhalation challenge ให้ผู้ลเป็ิน

บวก จึงวินิจฉััยว่าผู้้้ป่ิวยเป็ินโรค์หืด์จากการทำางาน Baker’s asthma และในปีิเด่์ยวกันก็ม่การรายงานผู้้้

ป่ิวย reactive airways dysfunction syndrome(29) โด์ยเป็ินผู้้้ป่ิวยชัายอายุ 29 ปีิท่�ทำางานในโกดั์งเก็บของ

ท่�ท่าเรือค์ลองเติย ได้์รับบาด์เจ็บจากเหตุิการณ์ไฟไหม้โกดั์งเก็บสุารเค์ม่จำาพวก methyl bromide และ 

formaldehyde หลังจากเข้ารับรักษาตัิวในโรงพยาบาล ผู้้้ป่ิวยม่อาการแสุด์งของโรค์หืด์ โด์ยท่�ไม่ม่ปิระวัติิ

ภ้มิแพ้หรือโรค์หืด์มาก่อน การทด์สุอบ methacholine challenge test ให้ผู้ลการทด์สุอบเป็ินบวก จึงได้์

รับการวินิจฉััยว่าเป็ิน reactive airways dysfunction syndrome จากนั�นก็เริ�มม่การรายงานผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์

ท่�เก่�ยวข้องการทำางานมากขึ�น ม่การรวบรวมข้อม้ลของผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์ท่�มาเข้ารับการรักษาในค์ลินิกโรค์หืด์

ของโรงพยาบาลแห่งหนึ�งในจังหวัด์ขอนแก่น พบว่าร้อยละ 16.30 ของผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์ เป็ินโรค์หืด์ท่�เก่�ยว

กับการทำางาน โด์ยแบ่งเป็ิน โรค์หืด์จากการทำางานร้อยละ 60.65 reactive airways dysfunction syn-

drome ร้อยละ 8.35 และโรค์หืด์ท่�กำาเริบจากการทำางานร้อยละ 31(30) โด์ยกลุ่มอาช่ัพท่�พบโรค์หืด์ท่�เก่�ยว

กับการทำางานได้์แก่ ค์ร้โรงเร่ยนปิระถึม เกษติรกร ช่ัางโลหะ ช่ัางทอผู้้า ช่ัางเสุริมสุวย ค์นงานทำาค์วาม

สุะอาด์ ค์นงานโรงงานมันสุำาปิะหลัง ค์นงานโรงงานขนมปัิง โด์ยสุารท่�อาจจะเป็ินสุาเหตุิท่�ม่การรายงาน

ได้์แก่ ฝุ่้นชัอล์ก สุ่ย้อมผู้้า ค์วันไฟจากการเผู้าทางการเกษติร ค์วันจากการหลอมหรือเชืั�อมโลหะ ฝุ่้นไม้ 

นำ�ายาทำาผู้ม chloramine, แป้ิงมันสุำาปิะหลัง แป้ิงสุาล่  เป็ินต้ิน(30-33)
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สรุปั
	 โรค์หืด์ท่�เก่�ยวข้องกับการทำางานเป็ินภาวะท่�เจอได้์ไม่น้อยในทางเวชัปิฏิิบัติิ แต่ิต้ิองอาศัยค์วาม

สุงสัุยและการซัึ่กปิระวัติิท่�ละเอ่ยด์รอบค์อบ ก่อนจะเลือกสุ่งติรวจการทด์สุอบต่ิางๆ ท่�เหมาะสุม จนนำา

ไปิสุ่้การวินิจฉััยโรค์ และสุารกอ่โรค์ท่�ถ้ึกต้ิองได้์ ซึึ่�งจะช่ัวยในการรกัษาท่�จะต้ิองม่การหล่กเล่�ยงการสุมัผัู้สุ

กับสุารก่อโรค์เพิ�มเติิมจากการให้การรักษาโรค์หืด์ติามมาติรฐาน ทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่สุภาวะของโรค์หืด์ และ

การพยากรณ์โรค์ท่�ด่์ขึ�น
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