หนวยที่ 10 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ
สาเหตุ จากสิง่ คุกคามสุขภาพที่เปนสิ่งที่มชี ีวิต เชน เชื้อโรค และหนอนพยาธิตางๆ สิ่งคุกคามทางชีวภาพสวนใหญแลวเปน
กลุมของโรคติดตอจากคนสูค น และโรคที่เปนในสัตวและติดตอมาสูคนได สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพยังรวมถึงสวนของ
สิ่งมีชีวิต เชน ผุน ละออง ยาง น้ําเลี้ยง ที่มาจากพืชดวย ซึ่งสามารถทําอันตรายตอรางกายไดเนื่องจากการที่มีสารเคมี หรือ เชื้อ
โรคที่เปนอันตรายตอรางกายปนอยู
อาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
อาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว ลาสัตว เชน โรคแอนแทรกซ โรคไวรัสนําโดยแมลง เชนโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ กาฬโรค ค็อก
ซิดิดิโอไมโคสิส โรคจากเชื้อรา เลปโตรสไปโรสิต วัณโรค ไขเหลือง ไขเลือดออก พยาธิปากขอ มาเลเรีย
กอสราง ขุดดิน ทําทอระบายน้ําเสีย เหมืองแร เชน คอกซิดิโอไมโคสิต ฮิสโตพลาสโมสิต โรคพยาธิปากขอ เลปโตสไปโรสิส
บาดทะยัก บาดแผลติดเชื้อ
ขายเนื้อสัตวและปลา เชน โรควัณโรควัว บรูเซลโลซิส โรคติดเชื้อรา คิวฟเวอร ทูลารีเมีย
จับตองสัตวปก และนก เชน โรคติดเชื้อรา โรคออรนิโธสิส โรคไวรัสนิวคาสเซิล ไขหวัดนก
จับตองขนสัตวหนังสัตว เชน แอนแทรกซ(Anthrax) คิวฟเวอร (Q fever)
สัตวแพทยและการดูแลสัตวปวย เชน วัณโรค บรูเซลโลสิต โรคติดเชื้อรา เลปโตสไปโรสิส โรคไวรัสนิวคาสเซิล คิวฟเวอร ทู
ลารีเมีย พิษสุนัขบา
แพทย ทันตแพทย พยาบาล เจาหนาทีห่ องชันสูตร เชน ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค และโรคติดเชื้อตางๆ
ทํางานในสถานที่ที่มีอากาศอบอาวและชืน้ เชน หองครัว หองออกกําลังกาย สระวายน้ํา เชน โรคผิวหนังจากการติดเชื้อรา
กลไกการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ มี 2 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการไดรับเชื้อโรคเขาสูรางกาย เกิดขึ้นเมื่อผูปฏิบัติงานไมมีภมู ิคุมกันโรค หรือไมมีความตานทานตอโรค ไดรับ
สัมผัสกับสิ่งที่มีเชื้อโรคปะปนอยู
2. ขั้นตอนการทําอันตรายตอรางกายของเชือ้ โรค เมื่อไดรบั เชื้อเขาสูรางกายแลว และผูป ระกอบอาชีพที่ไมมีภูมิคุมกันโรค
หรือไมมีความตานทานตอเชื้อโรค เชื้อโรคนั้นจะสามารถเจริญเติบโตทําอันตรายตอรางกาย เปนขัน้ ตอนจากที่ไมมีอาการ
แสดงจนถึงมีอาการแสดงของโรคอยางชัดเจน ตามชนิดของโรค เรียกวาวงจรธรรมชาติของการเกิดโรค
วงจรธรรมชาติของการเกิดโรค ประกอบดวยระยะตางๆคือ
1. ระยะที่มีความไวตอการเกิดโรค การทํางานหนักโดยไมมีเวลาพักผอน ทําใหรางกายออนแอ ความตานทานโรคลดลงจึงมี
ความไวตอการติดเชื้อ เปนสาเหตุของการเกิดโรคได
2. ระยะของโรคกอนมีอาการ เปนระยะทีย่ ังไมมีอาการแสดงของโรค แตเริ่มมีพยาธิสภาพของโรคเกิดขึ้นแลว เชนผูปวยวัณ
โรคระยะแรกมักจะไมพบอาการ
3. ระยะที่มีอาการของโรค ผูปวยมีอาการและอาการแสดง เนื่องจากมีพยาธิสภาพของโรคเกิดขึ้นแลว ผูปวยมักจะมาพบ
แพทยในระยะนี้
4. ระยะที่มีความพิการของโรค เปนระยะหลังที่มีอาการเกิดขึ้นแลว แบงผูปวยเปน 3 ระยะคือ
- กลุมที่ปวยแลวหายเปนปกติ
- กลุมที่ปวยแลวเกิดมีความพิการเกิดขึน้ เชน โรคโปลิโอ เด็กที่เปนมักจะมีความพิการของแขนขาเหลืออยู
- กลุมที่ปวยแลวในที่สุดเสียชีวิต เชน ผูปวยโรคเอดส ผูปวยไวรัสตับอักเสบ

อาการและอาการแสดงของโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ
อาการและอาการแสดงระยะเริ่มแรกของโรคกลุมนี้สวนใหญแลวเปนอาการที่ไมมลี ักษณะเฉพาะ แตมักจะนําไปสูการ
สันนิษฐานโรคไดหากมีขอมูลปจจัยดานการประกอบอาชีพเกี่ยวของกับการเกิดโรค ที่เหมาะสม
มีอาการปวยรุนแรง รวมกับอาการปวดศีรษะและอาการทางระบบประสาท ไดแก โรคบรูเซลโลสิต โรคเลปโตสไปโรสิส
โรคมาเลเรีย โรคกลัวน้ํา โรคทรีปาโนโสมิเอสิส
มีอาการไขรวมกับปญหาระบบการหายใจ หรือปอดบวม ไดแก คอกซิดิโอไมโคสิส ฮิตโตพลาสโมสิส ออรนิโธสิส คิวฟเวอร
วัณโรค
มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร ตามดวยการมีปสสาวะสีเขม และดีซา น ไดแก โรคตับอักเสบจากไวรัส หรือแลปโตสไปรา
มีกลามเนื้อเกร็ง กระตุก ที่เจ็บปวดมากโดยเฉพาะที่ขากรรไกรลาง ไดแก บาททะยัก
มีอาการออนเพลีย และโลหิตจางที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และรวมกับมีเลือดปนในปสสาวะหรือทองเดิน และมีเลือดปนกับอุจจาระ
โรคซิลโตโสมิเอสิส
ผิวหนังเปนสีแดงและมีอาการคันเล็กนอย โรคอีริสิเปลลอยด (เปนที่มอื ) พยาธิปากขอ (ถาเปนที่เทา) ติดเชื้อราหรือแบคทีเรีย
(ถาผิวหนังเปนแผล)
โอกาสในการเปนโรค ในคนที่ไมมีภูมิคุมกันโรค ไดรับยากดภูมิคุมกัน เพิ่งหายจากโรคติดเชื้อ มีบาดแผลที่ผิวหนัง
ติดบาททะยัก พิษสุนัขบา ไวรัสตับอักเสบ ในสภาวะเปยกชื้นเหงื่อหมักหมม มีโอกาสติดเชื้อรา และบาดแผลเขาลึกออกซิเจน
เขาไมถึงมีโอกาสเปนบาททะยักสูง
หลักการวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพที่สําคัญ มีดังนี้
1. การสัมภาษณประวัติที่สาํ คัญและมีความหมายดานโรคติดตอ
2. การตรวจรางกายโดยละเอียด โดยเฉพาะการตรวจพบบางอยางที่ชวยในการวินจิ ฉัย เชน การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง ความ
ผิดปกติของเสียงลมผานหลอดลมและปอด
3. การตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การตรวจเลือด การตรวจปสสาวะ การตรวจอุจจาระ การยอมเชื้อ การเพาะเชือ้ การตรวจ
ทางซีโรโลยี
4. การใชวจิ ารณญาณเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรวมกับความรูทางวิทยาการระบาดหรือการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรคและ
ผลการรักษา
การรักษาโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพ
1. การรักษาแบบประคับประคองหรือการรักษาแบบทัว่ ไป(Supportive treatment) เชน ในรายที่อาเจียนรับประทานอาหาร
ไมไดอาจจําเปนตองใหน้ําเกลือทางเสนเลือด ในรายที่ปวดศีรษะหรือมีไข อาจจะใหรับประทานยาลดไขทุก 4 ชั่วโมงหรือใช
ผาชุบน้ําเช็ดตัว
2. การรักษาเฉพาะ (specific treatment) เปนการรักษากรณีที่การวินิจฉัยโรคไดชัดเจน แพทยสามารถเลือกใชยาที่เฉพาะตอ
โรคนั้นได โดยการใชหลักทางสถิติวาโรคติดเชื้อนั้น ยาชนิดใดบางที่ไดผลดีในการรักษา เชนโรคแอนแทรกซ มักใชยาเพน
นิซิลลิน หรือเตตราซัยคลินรักษา

การควบคุมปองกันโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ
แบงเปน 3 ระดับ ตามระยะตางๆของโรค คือ
การปองกันระยะที่หนึง่ เปนการปองกันที่มีจุดมุงหมายไมใหโรคตางๆเกิดขึ้น กระทําในระยะทีย่ งั ไมมีโรคเกิดขึ้น โดยการลด
หรือกําจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดโรค เชนการฉีดวัคซีนปองกันบาททะยัก การใหวัคซีนBCG ปองกันวัณโรค และการปรับปรุง
อนามัยสิ่งแวดลอม เชนทําลายเชื้อ ควบคุมแมลงพาหะนําโรค สุขาภิบาล ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
การปองกันระยะที่สอง เปนการปองกันเมือ่ โรคไดเกิดขึน้ แลว มีวัตถุประสงคเพื่อจะลดความรุนแรงของโรค และปองกันการ
แพรกระจายของโรคไมใหโรคระบาดตอไป
ระยะที่สาม เปนการปองกันในระยะที่มีความพิการหรือโรคที่เปนมาก ประกอบดวยการกําจัดความพิการและการฟน ฟูสภาพ
การตรวจสุขภาพ กอนบรรจุงาน ควรประกอบดวยการสอบประวัติการเจ็บปวย และการตรวจรางกายโดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ
- ทราบและบันทึกสถานะสุขภาพเมื่อเริ่มงานของคนงานไวเปนหลักฐาน
- คนหาบุคคลที่มีโอกาสเปนโรคได
- ใหการวินิจฉัยและรักษาบุคคลที่เปนโรคดังกลาว
มาตรการทางดานสิ่งแวดลอม
- การกําจัดแมลงที่เปนแหลงของโรคและพาหะนําโรค
- การฉีดวัคซีนใหกับวัว ควาย และสัตวเลืย้ ง
- การควบคุมการนําเขาสินคาอยางเครงครัด
- การควบคุมการฟุงกระจายของฝุนที่มีเชื้อโรคปนอยูโดยใชเครื่องดูดอากาศจากแหลงกําเนิดฝุนออก
มาตรการดานบุคคล
- การใหสุขศึกษาผูประกอบอาชีพที่เสียงตอการติดโรค อันตราย การปองกัน
- การปองกันโรคติดตอโดยการฉีดวัคซีน
- การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
- การบังคับใชระเบียบปฏิบัตอิ ยางเครงครัด เพื่อปองกันการติดโรคจากการประกอบอาชีพ
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพในกลุมผูทที่ ํางานในสถานพยาบาล
โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส บี เกิดจาก ไวรัสในกลุม Hepadna virus ไวรัสตับอักเสบซี เปนไวรัสกลุม Flavivirus ทั้งโรคไวรัส
ตับอักเสบบีและซี ตืดตอทางเลือด ถาติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแลวมีโอกาสเปนตับแข็งและมะเร็งตับสูงกวาไวรัสตับอักเสบบี
ผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สวนใหญจะมีอาการเฉียบพลัน โดยมีการคลื่นไสอาเจียน ออนเพลียแลวมีอาการตัวเหลืองตา
เหลืองตามมา ผูปวยสวนมากจะหายไดเอง และมีภูมิคุมกัน มีเพียงสวนนอยที่กลายเปนพาหะ ผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ชนิดซีสวนใหญจะไมมีอาการเลย มักจะพบจากการตรวจการทํางานทีผ่ ิดปกติ หรือเมื่อมีอาการตับแข็งหรือ เปนมะเร็งตับแลว
การวินจิ ฉัย การวินิจฉัยโรคตับอักเสบจากไวรัส บีและซี ทําไดโดยตรวจดูอาการของโรค ตรวจการทํางานของตับที่เปนผล
จากการอักเสบ และการตรวจการติดเชื้อไวรัสในเลือด การรักษาทําไดโดยการรักษาตามอาการ การใชยาตานไวรัส และการ
ใหพกั ผอนใหมาก

การปองกัน ทําไดโดยใช ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการติดเชื้อในสถานที่ทํางานอยางเหมาะสม และการสรางภูมิกันโรค
ใหแกผูปฏิบัติงานกลุมเสี่ยง โดยการฉีดวัคซีน ปจจุบันมีวัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี แตยังไมมีวัคซีนปองกันโรค
ไวรัสตับอักเสบซี
การใช Universal precaution ในการปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีในสถานทีท่ ํางานประกอบดวยการ ใชมาตรการ
ควบคุมทางวิศวกรรม รูปแบบการทํางานทีป่ ลอดภัย และรวมทั้งการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม
โรคภูมิคุมกันบกพรอง หรือโรคเอดส เปนกลุมอาการของโรคที่เกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวซึ่งเปนแหลงสรางภูมิคุมกันโรคถูก
ทําลายทําใหตดิ เชื้อฉวยโอกาส เชน วัณโรค ปอดปวม หรือมะเร็งบางชนิดไดงายกวาคนปกติ สิ่งที่ทําใหเกิดโรคเอดส คือ เชื้อ
ไวรัสที่ทําลายภูมิคุมกันโรคไวรัสเอดส สามารถติดตอจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งได เฉพาะเมื่อเขาสูกระแสโลหิตไดโดยตรง
เชน เขาทางบาดแผลเทานั้น อาการของโรคมี 3 ระยะ ประกอบดวย ระยะไมปรากฏอาการ ระยะปรากฏอาการ และระยะแสดง
อาการของโรคเอดสเต็มขั้น
โรคเอดสระยะเต็มขั้น เปนระยะที่ภูมิตานทานของรางกายถูกทําลายลดลงมาก นอกจากอาการของโรคระยะเริ่มแรก เชน ไข
เรื้อรัง น้ําหนักลด ทองเสียเรื้อรัง มีผื่นตามผิวหนัง ฯลฯ แลวจะเกิดการติดเชื้อโรคฉวยโอกาส ที่พบมากคือ เชื้อราในปาก เชื้อ
ราที่เยื่อหุมสมอง เชื้อราในกระแสเลือด วัณโรค และมะเร็งตับ เปนตน
การวินจิ ฉัย โรคเอดสทําไดโดยการตรวจหาแอนติบอดีเอชไอวี การตรวจหาแอนติเจน ที่ตองใหการดูแลควบคูกนั ไปคือการ
ปองกันและรักษาโรคฉวยโอกาส ในกรณีที่ผูปวยมีภมู ิคุมกันบกพรอง หรือปวยดวยโรคฉวยโอกาส และการรักษาดวยยาตาน
ไวรัสเอชไอวี
วัณโรค เกิดจากเชื้อไมโคแบคทีเรีย ทิวเบอรคิวโลสิส วัณโรคปอดสวนใหญติดตอทางการหายใจเอาเชื้อวัณโรคเขาสูปอด
โดยตรง วัณโรคสามารถเกิดกับอวัยวะอืน่ เชน สมอง กระดูก และไตได สามารถพบวาวัณโรคเปนโรคแทรกซอนในผูปวย
โรคเอดส และโรคซิลิโคสิส
อาการวัณโรคปอดเริ่มดวยออนเพลีย เบื่ออาหาร น้ําหนักตัวลด มีไขต่ําและมีอาการไอ ระยะทีเ่ ปนมากมีอาการหายใจหอบ มี
เสมหะปนเลือด เจ็บหนาอก รายที่เปนมานานอาจมีอาการนิ้วปุม การวินิจฉัยทําไดโดยการตรวจอาการที่เขาไดกบั วัณโรค
ประกอบกับ การตรวจเชื้อในเสมหะ ตรวจความผิดปกติในปอดดวยเอ็กซเรย การทดสอบปฏิกิริยาของรางกายจากการไดรับ
เชื้อวัณโรค และการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโรค การรักษาดวยยา มีหลายชนิดและวิธีการรักษาโดยใชยาแบบตางๆ
การรักษาที่ถูกตองจะทําใหผปู วยหายจากโรครอยละ 85 หรือมากกวา
การควบคุมปองกันโรคประกอบดวยการปองกันระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ
ระดับปฐมภูมิ
- การควบคุมและกําจัดแหลงแพรเชื้อ
- การจัดระบบระบายอากาศใหเหมาะสม
- การใชหนากากปองกันการหายใจเอาเชื้อเขาไปในรางกายในขณะปฏิบัติงานที่เสี่ยง
ระดับทุติยภูมิ
- การเฝาระวังทางดานสุขภาพ การตรวจสุขภาพกอนทํางาน และการตรวจเปนระยะ หรือตรวจประจําป
- การวินจิ ฉัยโรคในระยะเริ่มแรก
- การหาสาเหตุที่เกิดจากงาน หาแหลงโรค DNA typing

กลไกการเกิดวัณโรคแทรกซอน ในโรคซิลิโคสิส มาจากภาวะตานทานโรคในปอดลดลง โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวในปอดที่มี
ปริมาณลดลงมาก ทําใหเชื้อวัณโรคเติบโตขึ้น
ขอพิจารณาในการรักษาผูปวยซิลิโคสิสที่มีวัณโรคแทรกซอน
1. ใชยาเชนเดียวกับผูปวยวัณโรคทั่วไป แตในบางรายอาจตองใหยานานกวาปกติ
2. ในรายที่ซิลิโคสิสมีอาการรุนแรงมาก การตอบสนองตอยาวัณโรคอาจจะไมดี และโอกาสติดเชื้อดื้อยาจะสูง
3. ผูปวยทุกรายตองหยุดการรับสัมผัสฝุน silica ทันที
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซารส เปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส ติดตอโดยผานทางละออง
น้ําลาย และของเหลวที่ขับออกมาจากทางเดินหายใจของผูปวยโดยอาจแพรโดยการติดไปกับภาชนะ ขาวของเครือ่ งใช อาการ
เริ่มแรกคลายกับโรคไขหวัด หรือไขหวัดใหญ คือ
มีอาการ ไข ปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวดกลามเนื้อ ไมมีอาการที่เปนลักษณะเฉพาะของโรค ระยะตอไป มีอาการไอแหงๆ
หายใจลําบาก อุจจาระรวงอาการเลวลงอยางรวดเร็ว หายใจลําบากและออกซิเจนในเลือดลดลง และอาจเสียชีวิตได การ
วินิจฉัยจากอาการของโรคประกอบกับ การตรวจเลือดเพือ่ ทราบถึงการติดเชื้อ
การตรวจเลือดเพื่อทราบถึงการติดเชื้อไวรัสซารส เพื่อการวินิจฉัยโรค ควรทําเมื่อพบอาการปวยครัง้ แรก และตรวจเลือดอีก
ครั้ง 3 สัปดาหตอมา ทําได 3 วิธี คือ
- ใชยา ELISA ตรวจหาแอนติบอดีตานเชื้อไวรัสซารส เชื่อถือไดถาตรวจหลังการเกิดอาการแลว 21 วัน
- ใชวิธี Immuno fluorescence assay ตรวจหาแอนติบอดีตานเชื้อไวรัสซารส เมื่อเกิดอาการของโรคแลว 10 วัน เปนวิธี
ที่ยุงยาก ตองใชเครื่องมือพิเศษ และบุคลากรที่มีประสบการณ
- ใชวิธี polymerase chain reaction test ตรวจหาสารพันธุกรรมของ เชื้อไวรัสซารส ในเลือด ถาไดผลบวกแสดงถึง
การติดเชื้อไวรัสซารส แตผลลบไมไดยืนยันการไมติดเชือ้ ไวรัสซารส
ปจจุบันยังไมพบวามีการรักษาที่ไดผลนักและสามารถใชวิธีเดียวกับการรักษาโรคปอดบวมที่ไมทราบสาเหตุ รวมทั้งการใชยา
ตานไวรัส
การควบคุมปองกันโรคทําไดโดยการ สวมหนากากปองกันการหายใจเอาเชื้อโรคเขาไปในรางกายลางมือใหสะอาดปองกัน
ไมใหเชื้อโรคติดมือเขาสูรางกาย ใชยาฆาเชื้อทําความสะอาดบริเวณที่ถูกปนเปอน สวมถุงมือและอุปกรณปองกันการติดเชื้อ
เมื่อตองอยูในสถานการณที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ
โรคแอนแทรกซ เกิดจากเชือ้ บาซิลลัส แอนธราสิส เปนโรคติดตอจากสัตวสคู นไดหลายทาง เชนทางผิวหนัง ทางการหายใจ
และทางการกิน ไมพบวามีการติดตอจากคนสูคน อาการที่เกิดมีได 3 ลักษณะคือ แอนแทรกซที่ผิวหนัง แอนแทรกซที่ระบบ
ทางเดินอาหาร แอนแทรกซที่ระบบทางเดินหายใจ การวินิจฉัยโรคอาการที่เขาไดกับโรค ประกอบดวยประวัติการสัมผัสกับ
สัตว ที่ปวยเปนโรคหรือสิ่งแวดลอมการทํางานที่มีเชื้อโรคนี้ปนอยู การตรวจหาเชื้อในเลือด ในบาดแผลในทางเดินหายใจ
และในอุจจาระ การตรวจเลือดหาสารแอนติบอดี้จากเชือ้ โรค และการเอ็กซเรยปอด การรักษาดวยยาปฏิชีวนะ การปองกันโรค
ทําไดโดยการใหความรูเกี่ยวกับโรคและการปองกัน การฉีดวัคซีนปองกันโรคในสัตว กําจัดสัตวที่เปนโรคอยางเหมาะสม
จัดการระบายอากาศปองกันการฟุงกระจายของฝุน การใชอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมขณะทํางานเสี่ยงตอการติดเชื้อ
และการจัดการสุขาภิบาลสถานที่ทํางานอยางเหมาะสม

ไขหวัดนก เปนโรคติดตอจากนกและสัตวปก เชน เปด ไก มาสูคน เปนเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิดเอ การกลายพันธของเชื้อ
ไวรัสไขหวัดนกเกิดขึ้นเสมอ และอาจทําใหมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพรระบาดไดงายขึ้น การติดตอจากคนสูคนมีนอยมาก
และมักไมทําใหเกิดโรค ผูปว ยจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีไขสูง หนาวสัน่ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
กลามเนื้อ ออนเพลีย เจ็บคอ ไอแหงๆ ในเด็ก ผูสูงอายุ และผูมีโรคประจําตัวอาจปวยรุนแรง หายใจลําบาก ปอดอักเสบ ระบบ
หายใจลมเหลว และเสียชีวิต อัตราปวยตายสูงถึงรอยละ 70 การวินิจฉัยโรคจากอาการที่เขาไดกับโรค รวมกับประวัติการ
สัมผัสกับสัตวปกในพืน้ ที่ที่เกิดการระบาดของโรค การตรวจหาเชื้อไวรัส การตรวจยืนยัน และการตรวจหาแอนติเจน และ
เอนติบอดีตอเชื้อโรคนี้ การรักษาสามารถทําไดโดยการรักษาตามอาการและการใชยาตานไวรัส การควบคุมและปองกันโรคที่
ไดผลตองทําการควบคุมปองกันทั้งในสัตวและในคนพรอมกัน
โรคซิทตาโครสิส หรือไขนกแกว เปนโรคที่ติดจากนกมาสูคนโดยเฉพาะในกลุมคนงานที่เลี้ยงและขายนก การติดเชื้อมักเกิด
จากการสูดหายใจเอาเชื้อโรคเขาไปในรางกาย ผูปวยมีอาการคลายเปนไขหวัด และมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน
ทองเดิน เหงื่อออก ไมขอบแสง อาการผิดปกติสวนใหญเปนที่ปอด แตสามารถทําใหเกิดอาการผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ ได
เชนทําใหเกิดการอักเสบของตับ หัวใจ และสมอง การวินิจฉัยนอกจากพิจารณาอาการของโรคและประวัติการสัมผัสกับสัตวที่
ปวยเปนโรคนี้ หรือมีสภาพแวดลอมการทํางานที่เสี่ยงตอการไดรับเชื้อโรคนี้แลว ยังใชขอมูลการทดสอบเลือด การเอ็กซเรย
ทรวงอก รวมดวย การรักษาดวยยาปฏิชีวนะไดผลดี การควบคุมปองกันโรค ตองดูแลไมใหนกปวยเปนโรค เมื่อมีนกปวยตอง
แยกไปรักษา และหากตายตองกําจัดซากอยางเหมาะสม ดูแลกรงนกใหสะอาดและมีการไหลเวียนอากาศที่ดี รักษาความ
สะอาดของที่เลี้ยงนก ผูเลี้ยงนกควรสวมถุงมือ และหนากากปองกันฝุนในขณะทํางานและลางมือทําความสะอาดรางกายทุก
ครั้งหลังจับตองกับนก
โรคคิวฟเวอร เกิดจากเชื้อริกเก็ตเซียที่ติดตอมาจากสัตวประเภท วัว ควาย แพะ แกะ สุนัข แมว และจิงโจ โดยทางการสูด
หายใจฝุนละอองที่มเี ชื้อโรคเขาสูรางกาย หรือสัมผัสกับสิ่งปนเปอนเชื้อโรคขณะฆาและชําแหละสัตวที่มีเชื้อโรคนี้ รวมถึง
การดื่มนมที่ไมไดฆาเชื้อของสัตวที่มีเชื้อโรคนี้ มักพบโรคนี้กับคนงานในอุตสาหกรรมผลิตเนื้อ และคนงานดูแลปศุสัตว คน
รีดนมวัว ฟอกหนัง ตัดขนแกะตลอดจนสัตวแพทย อาการปวยมีทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรังซึ่งมีลักษณะคลายไขหวัด
แตมักพบวามีอาการเนื้อเยื่อหัวใจอักเสบและตับอักเสบรวมอยูดว ย การวินิจฉัยทําไดโดยการตรวจอาการปวย ประวัติและการ
สัมผัสเชื้อโรคนี้ และการตรวจหาสารแอนติบอดีที่รางกายสรางขึ้นมาตอตานเชื้อโรคนี้ การรักษาดวยยาปฏิชีวนะไดผลดี การ
ควบคุมปองกันโรคทําไดโดยการฉีดวัคซีนปองกันโรคในคนกลุมเสีย่ งตอการติดเชือ้ การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล สุขวิทยาสวนบุคคลและการสุขาภิบาลที่ดีของสถานที่ทํางาน ตลอดจนการปองกันไมใหสัตวติดเชื้อ การดูแลรักษา
สัตวปวยอยางเหมาะสม
โรคเลปโตรสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู เปนโรคที่เกิดไดในคนและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน สุนัข แมว สุกร ควาย มา แพะ แกะ
และหนู แตในสัตวอาจไมแสดงอาการปวย เชื้อนี้สามารถทนอยูในสิ่งแวดลอมไดนานนับเดือนหากมีปจจัยสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม เชื้อโรคนี้ติดตอจากสัตวที่มีเชื้อมาสูคนโดยทางปสสาวะ และเขาสูรางกายคนโดยเขาทางผิวหนังเปนสวนใหญ แต
สามารถเขาทางการหายใจเอาละอองน้ําที่มเี ชื้อโรคนี้ปนอยูเขาไปไดเชนกัน ผูประกอบอาชีพที่เสี่ยงตอการเปนโรคนี้ คือ
เกษตรกร ชาวนา ชาวสวนทีท่ ํางานในที่มนี ้ําทวมขัง อาการของโรค มักเปน สองชวงคือ มีอาการไขสูงหลังไดรับเชื้อ ปวด
ศีรษะและกลามเนื้อ คลื่นไส อาเจียน ตาแดง อาจมีผื่นตามผิวหนัง ตับและมามโต ตอมาอาการไขลดลง 1-2 วัน และกลับมีไข

อีก เยื่อหุมสมองอักเสบ ตับและไตทํางานผิดปกติ และอาจเสียชีวติ ได การวินจิ ฉัยทําไดโดยการตรวจดูอาการปวย ประวัติการ
รับสัมผัสของเชื้อโรคนี้ และการตรวจหาสารแอนติบอดีในรางกายสรางขึ้นมาตอตานเชื้อโรคนี้ การรักษาดวยยาปฏิชีวนะ
ไดผลดี การควบคุมปองกันโรคทําไดโดยการปองกันกลุม เสี่ยงตอการติดเชื้อ การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล สุขวิทยาสวนบุคคลและการตรวจหาเชื้อในน้ําบริเวณที่ตองลงไปทํางาน ตลอดโดยการปองกันไมใหสัตวติดเชื้อโดย
การฉีดวัคซีน การกําจัดหนู การดูแลรักษาสัตวปวย การกําจัดซากสัตวปวยอยางเหมาะสม
โรคบรูเซลโลสิส เกิดจากเชือ้ แบคทีเรียที่ตดิ ตอจากสัตวประเภท วัว ควาย แกะ อูฐ สุนัข สุกร มาสูคน โดยทางการกิน ทาง
สัมผัสที่ผิวหนังและเยื่อบุชุม โดยการหายใจ และโดยอุบตั ิเหตุจากของมีคมที่ปนเปอนทิ่มแทง อาการปวยประกอบดวย การมี
ไขสูงๆ ต่ํา เบื่ออาหาร ปวดศีรษะปวดกลามเนื้อและขอตอ หนาวสั่น ไอ เจ็บหนาอก อาการตางๆ เปนๆ หายๆ ตลอดป รวมทั้ง
มีอาการตับอักเสบดวย การวินิจฉัยทําไดโดยการตรวจอาการปวย ประวัติการไดสัมผัสเชื้อโรคนี้ และการตรวจหาสาร
แอนติบอดีที่รา งกานสรางขึ้นมาตอตานเชือ้ โรคนี้ การรักษาดวยยาปฏิชีวนะไดผลดี การควบคุมปองกันโรคทําไดโดยการ
ปองกันกลุมเสีย่ งตอการติดเชื้อ การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล สุขวิทยาสวนบุคคลและการสุขาภิบาล
ทํางาน ตลอดจนการปองกันไมใหสัตวตดิ เชื้อโดยการฉีดวัคซีน สัตวเลี้ยงที่เสี่ยงตอโรค ตรวจเลือดและน้ํานมของสัตวที่เลี้ยง
เพื่อการบริโภคอยางสม่ําเสมอ การดูแลรักษาสัตวปว ย และการกําจัดซากสัตวปวยอยางเหมาะสม
โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพในกลุมพืชและอื่นๆ
โรคจากฝุนไม มีสาเหตุมาจากสารเคมีที่มีอยูในเนื้อไมทั้งตามธรรมชาติ และที่ใสเขาไปโดยมนุษยและจากเชื้อราทีข่ ึ้นอยูบน
ไม ผูเสี่ยงตอโรคคือผูประกอบอาชีพเกี่ยงของและสัมผัสกับไม กลไกการเกิดโรคมีได 2 ทางคือ เกิดจากสารเคมีหรือเชื้อราที่
อยูในเนื้อไม เขาไปทําอันตรายตอเนื้อเยื่อ ไมวาจะโดยทางการหายใจ หรือการสัมผัสทางผิวหนังและเยื่อบุชุมรวมทั้งเยื่อ
นัยนตานําไปสูการเกิดการระคายเคือง การแพ และการเปนมะเร็งได และเกิดจากการเสียดสีของฝุนกับเนื้อเยื่อ ทําใหเปนแผล
อักเสบและติดเชื้อตามมา อาการของโรคประกอบดวย การระคายเคืองการกระตุนใหเกิดการแพ และการเกิดมะเร็ง การ
วินิจฉัยโรคประกอบดวย การพิจารณาอาการปกติที่พบ การวินิจฉัยอาการภูมิแพของทางเดินหายใจ และการประเมินภูมิแพ
ของผิวหนัง การรักษาประกอบดวย การรักษาตามอาการ และการหยุดการไดรับสัมผัสกับไมหรือฝุนไม การควบคุมปองกัน
ประกอบดวย การควบคุมปองกันการฟุงกระจายของฝุนจากแหลงกําเนิด การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
การเฝาระวังดานสุขภาพและการเฝาระวังดานการแพทย
โรคลีเจียนแนร หรือโรคบอกอักเสบลีเจียนแนร เปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน ตั้งชื่อโรคเมื่อ ค.ศ. 1976 เนื่องจากมีการ
ระบาดของโรคนี้ในการประชุมของทหารเหลาผสม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย การติดโรคเกิดการสูด
หายใจละอองน้ําที่ปนเปอนดวยเชื้อเขาไปในรางกาย ยังไมพบวามีการติดตอจากคนสูคน แหลงแพรเชื้อโรคที่สําคัญใน
ปจจุบันคือ ในระบบระบายความรอนของระบบระบายอากาศรวม อาการผิดปกติมีสองลักษณะคือ โรคลีเจียนแนรและโรคไข
ปอนเตียก สําหรับโรคลีเจียนแนรจะมีอาการของการอักเสบที่อาจลุกลามไปกินปอดทั้งสองขางทําใหการหายใจลมเหลว และ
เสียชีวิต โรคไขปอนเตียกมักจะไมมีอาการของปอดบวมหรือเสียชีวิต ผูปวยจะหายไดเองภายใน 2-5 วัน การวินิจฉัยตองอาศัย
การแยกเชื้อตนเหตุ จากเนื้อเยื่อ หรือน้ํามูก น้ําลาย หรือตรวจพบแอนติเจนของเชื้อ และอาศัยการทดสอบทางการแพทย
ประกอบดวย การตรวจเชื้อแบคทีเรียในปสสาวะ การเอ็กซเรยนปอด การตรวจปริมาณกาซในเลือด การตรวจนับเม็ดเลือดทุก

ชนิดรวมทั้งเม็ดเลือดขาว การทดสอบิอัตตาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง การตรวจสมรรถภาพการทํางานของตับ และการ
ตรวจแอนติบอดีในเสมหะ การรักษาดวยยาปฏิชีวนะไดผลดี
มาตรการควบคุมปองกันโรคประกอบดวย มาตรการควบคุมโรคที่แหลงกําเนิด มาตรการควบคุมผูปวย ผูสัมผัส และ
สิ่งแวดลอม และมาตรการเมือ่ เกิดมีระบาด
โรคพยาธิปากขอ เกิดจากพยาธิปากขอ สองชนิด คือ Necator americanus และ Ancyclostoma duodenale ผูประกอบอาชีพที่
เปนกลุมเสี่ยงตอโรคที่สําคัญคือเกษตรกร โดยเฉพะชาวสวนยางพาราในภาคใต การติดเชื้อพยาธิปากขอเกิดจากตัวอานใน
ระยะติดตอของพยาธิที่อาศัยอยูในดินที่ปนเปอนดวยไขพยาธิ ไชผานผิวหนังสูรางกายแลวเขาสูหลอดเลือดดํา ไปเจริญเติบโต
เปนตัวแกในลําไสเล็ก ตัวออนในระยะติดตอของพยาธิที่ปะปนอยูก ับอาหารและน้ําสามารถเขาสูรางกายไดเชนกัน อาการของ
โรคแบงไดเปนอาการที่เกิดจากตัวออนของพยาธิ และอาการที่เกิดจากตัวแกเต็มวัย ทําใหเกิดการอักเสบของผิวหนังและปอด
และทําใหเกิดการเสียเลือดเรื้อรัง ตัวซีด ออนเพลีย เปนมากๆ อาจมีอาการตัวบวม และหัวใจลมเหลวได การวินจิ ฉัยทําไดโดย
การพิจารณาจากอาการผิดปกติที่ตรวจพบประกอบกับการตรวจไขและตัวออนของพยาธิในอุจจาระ และการตรวจน้ําเหลือง
การรักษาประกอบดวยการรักษาอาการโลหิตจาง และการใชยากําจัดพยาธิ การควบคุมปองกันที่ไดผลคือกาใชสวมที่ถูก
สุขาภิบาล และปองกันไมใหอุจจาระนอกสวม การสวมรองเทาและการตรวจหาผูปวยและใหการรักษาใหหายขาด
manasu

