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โรคจากมลพิษในอาคาร: Legionnairs’ disease  
รองศาสตราจารยแมนสรวง วุฒิอุดมเลศิ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

มลพษิที่เกิดภายในอาคาร บานเรือน ท่ีอยูอาศัย หรอืส่ิงปลูกสรางอื่น เชน โรงเรยีน โรงพยาบาล 
สถานที่ทํางาน  จัดเปนปญหาทางสาธารณสุข ท่ีกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ ที่แมแตผูทีอ่าศัย หรือผูทีต่องมี
กิจวตัรในอาคารเหลานั้นอาจคาดไมถึงวาสุขภาพของตนที่เส่ือมทรุดลงนั้นอาจมาจากพิษภาวะที่ไดจาก
อากาศสภาพแวดลอมภายในและสิ่งท่ีสัมพันธกับทีอ่ยูอาศัยนั่นเอง อาการทีเ่กิดจากสาเหตุนี้รวมเรียกวา 
อาการเนื่องมาจาก “มลพิษทางอากาศในอาคาร” (indoor air pollution) หรือทีรู่จักกันในศพัทวา  “Sick 
Building Syndrome” (SBS) มลพษิหลายชนิดในอาคารนั้นพบวามีมากกวาในส่ิงแวดลอมภายนอก ปญหา
โรคภัยไขเจ็บจึงตางกันขึ้นกับชนิดของสารหรือมลพิษท่ีไดรับและเง่ือนไขดานสุขภาพของแตละบุคคล จาก
การศึกษาทีส่หรัฐอเมริกาและยุโรปพบวา ผูคนในประเทศอุตสาหกรรมจะใชเวลากวารอยละ 90 อยูในอาคาร 
ดังน้ัน เด็กเลก็ ผูสูงอายุหรือผูท่ีมีโรคเรือ้รัง จึงมีเวลามากที่จะสัมผัสตอสภาวะอากาศในอาคารสถานท่ี 

อาคาร สถานท่ีและสิ่งปลูกสราง ถูกใชสอย มีกิจกรรมที่ตางกัน จากคนที่มีอาชพีตางกัน หรือเปนที่
สาธารณะที่ใชติดตอการงานดังนั้นจึงมีบรรยากาศสภาพแวดลอม และสวนประกอบตางๆ ในอากาศที่ตางกนั
ดวย เชน โรงพยาบาลและหองปฏิบตัิการจะมีเชือ้โรครายแรงอยูเปนจํานวนมาก  โรงงานอุตสาหกรรมบาง
ประเภทมีแกสอันตรายทีอ่าจรั่วไหลได หรือบางแหงอาจเต็มไปดวยฝุน ไอจากหมึก-เครื่องพิมพ เปนตน 
ดังน้ันอาคารแตละประเภทจงึมีเกณฑความปลอดภัยท่ีแตกตางกัน  ไดมีการแบงคุณภาพของอากาศใน
อาคารส่ิงปลูกสรางโดยพิจารณาจากลักษณะการใชงาน  เชน โรงเรียน บานพักอาศัย ส่ิงกอสรางขนาดใหญ  

ในขณะท่ีบางสถานที่ เชน โรงงานอุตสาหกรรม มีกฏหมายหรือขอบังคบัดานการจัดการสถานที่
และมีเกณฑดานความปลอดภัย  แตในสถานที่อื่นโดยเฉพาะทีอ่ยูอาศัยน้ัน เจาของสถานที่และผูอยูอาศัย
หรือผูที่ทํางานอยู ตองคํานึงถึงการปนเปอนที่มาจากสิ่งตางๆ ในบรรยากาศของสถานที่เหลานั้น  จึงควรให
ความสนใจทําการปรับปรุงอนามัยส่ิงแวดลอมเทาที่สามารถทําได เชน การดูแลระบบสขุาภิบาล เชน ระบบ
ประปา ทอนํ้าทิ้ง ทอระบายอากาศและระบบบําบัดนํ้าเสีย  การจัดการของเสีย-ขยะ การปองกันควบคุมแมลง
และพาหะนําโรค ฯลฯ นั่นคอื การจัดการสุขาภิบาลอาคารสถานที่โดยตองมีการออกแบบท่ีดี ใชวัสดุอุปกรณ
การติดตั้งที่ถกูตอง  และดูแลใหระบบดังกลาวอยูในสภาพดี  ทั้งน้ีเพราะหากเกิดความเสียหายและปลอยทิ้ง
ไวอาจทําใหเกิดการสะสมของความชื้น  ฝุนละออง สารพษิตางๆ และเชือ้โรคหลากชนิด เม่ือถึงระยะหน่ึง 
ยอมเกินขีดจาํกัดของสุขภาวะอนามัย สงผลตอสุขภาพของผูอยูอาศัยในสถานท่ีนั้นๆ   

อาการหรือความเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุเนื่องจากสถานที่ทีไ่มถูกสุขลักษณะหรือ SBS  ไมสามารถระบุ
ตนเหตุท่ีชัดเจน  อาการแสดงออกแตละรายที่ไมจําเพาะ เชน คันตามผิวหนัง การระคายตามเยื่อบ ุ เชนใน
ลําคอ ชองจมูก ตา และไวตอส่ิงแปลกปลอม โดยเฉพาะกลิ่นตางๆ แมจะเปนกลิน่ท่ีพบไดในชวีิตประจําวันก็
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ตาม ความผดิปรกติดังกลาวอาจแสดงอาการเกิดขึ้นเม่ืออยูในท่ีที่หน่ึงของอาคาร หรอือาจมีอาการไมวาจะ
อยูทีใ่ดของอาคาร ในการท่ีจะบอกถึงสาเหตุวามาจาก SBS หรือความไมถูกสุขลักษณะของสถานที่หรือไม  
จะสังเกตไดจากวา เม่ือไมอยูในสถานที-่อาคารนั้นๆ หรือเม่ือออกมาแลว อาการที่เกิดขึ้น จะคอยทุเลา หรือ
ในลักษณะท่ีกลับกันแลวจะเกิดอาการเชนนั้นหรือไม ตวัอยางเชน มีปฎิกริยาดังกลาวเม่ือเขาไปในบางหอง 
อีกทั้งพบวาอาจมีบุคคลอื่นท่ีเกิดผิดปกตขิึ้นเชนกัน ส่ิงเหลาเปนอาการที่บงถึงสัญญาณ SBS  สําหรับคําวา 
“Building related illness” (BRI) หมายถึงอาการเจบ็ปวยท่ีจําแนกไดวา มาจากส่ิงปนเปอนที่อยูในอาคาร 
อาการท่ีพบ ตั้งแตมีไข ไอ แนนหนาอก ปวดกลามเนื้อ โดยมีอาการทางคลินิกทีช่ัดเจนระบุตนเหตุได และ
หลังจากทีพ่นอาคารน้ีไปแลว จะตองใชเวลานานระยะหนึ่งจึงเปนปกติ อยางไรกต็าม ดังนั้นจงึอาจพบสอง
คําคูกัน ระหวาง SBS และ BRI 

 
ตารางที่ 1 อาการทางระบบทางเดินหายใจท่ีไดผลกระทบจากคุณภาพอากาศในอาคาร 

อาการ ควนับหุรี ่ สาร
จาก 
การ
เผา
ไหม 

สารชีวภาพ สารอนิทรีย
ระเหย 

โลหะหนัก SBS 

จมูกอักเสบ  
คัดจมูก 

     

เลือดกําเดา    *   
คออักเสบ ไอ      
หอบ –หายใจมี
เสียง wheeze  

     

หายใจลาํบาก **    
โรคปอดรุนแรง      ***
ท่ีมา: The American Lung Association. Indoor air pollution: an introduction for health professionals. 1994. 

  * ฟอรมาลดีไฮด     ** ในหอบหืด    *** Hypersensitivity  
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ความสําคัญของสิ่งปนเปอนชนิดใดๆ ในอากาศในอาคารขึ้นกับวเปนสารอะไร มีผลกระทบตอ
สุขภาพตอผูคนเชนใด มีการแพรกระจายและคนมีโอกาสไดรับ-สัมผัสมากหรือนอยแคไหน  ระบบที่ชวยการ
ไหลเวียนของอากาศดีหรือไม และยังขึน้กับสุขภาวะของผูใชอาคารอีกดวย ส่ิงปนเปอนเหลานี้ไดมาจาก 
ตําแหนง-ทําเลท่ีตั้งของอาคาร   การออกแบบอาคาร การดูแลรักษาระบบสขุาภิบาลของอาคาร การปรับปรุง
ซอมแซม วสัดุท่ีนํามาใชกอสรางวางระบบ ชนิดของวัสดุทีใ่ชตกแตงภายใน รวมถึงกิจกรรมตางๆที่มีใน
อาคาร ท้ังนี ้ Occupational Safety and Health Administration (OSHA-2011) สหรัฐอเมริกา แบงชนิดส่ิง
ปนเปอนในอาคาร ไดแก 

จุลชพีและสารชีวภาพ ไดแก แบคทเีรีย ไวรสั รา ตวัไร รังแคจากสัตว ละอองเรณู มาจากการ
ละเลยในการทําความสะอาด  มีความชื้นสูงจากน้ํารั่วขงัและจากอากาศ  

สารเคมี เชน แกสและไอระเหย ที่อาจปลอยจากวัสดุ เคร่ืองใช น้ํายาท่ีใชทําความสะอาด หรอืไอ
จากการกอสราง  แกส เชน carbon monoxide, formaldehyde และ nitrogen dioxide 

อนุภาค  มีทัง้ท่ีเปนของข็ง ของเหลว และสารที่ไมใชสารชีวภาพแตเบาทําใหลองลอยในอากาศได 
รวมถึงฝุนละออง ท่ีมาจากภายนอกจากกิจกรรมเชน การซอมแซมผนัง การขัดไสไม ทาสี เปนตน 

นอกจากนี ้ ยงัมีสารปนเปอนที่เปนแกส ไดแก คารบอนมอนอกไซด (Carbon monoxide: CO) 
คารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide:CO2) ยากําจัดแมลง เรดอน (radon) ที่เปน radioactive gas 

จากการศึกษาเปรียบเทียบของ Teeuw ในป ค.ศ. 1994 ระหวางอาคารแบบปดที่จัดเปน SBS 
อาคารท่ีปกตแิละอาคารท่ีมีการถายเทอากาศตามธรรมชาต ิ ปริมาณแบคทีเรียชนิดยอมติดสีแกรมลบแบบ
แทงนั้นพบสูงท่ีสุดจากอาคาร SBS และพบวาความเขมขนของสารพษิจากอาคารสามลักษณะที ่ 254, 46 
และ 35 นาโนแกรมตอลูกบาศกเมตรตามลําดับ ซึ่งผูวิจยักลาวถึงความเปนไดในการกอปญหาสุขภาพของผู
อาศัย อยางไรก็ตาม ปริมาณคารบอนไดออกไซดและสารประกอบอินทรียระเหยงาย  จะพบไดสูงสุดจาก
อาคารท่ีมีการถายเทอากาศตามธรรมชาต ิ

สําหรับกรณี BRI น้ัน พบแบคทเีรียท่ีรุนแรงชดัเจนและรูจักกันดี ไดแก โรคลีเจียนแนร 
(Legionellosis/ Legionnaires’ disease) จากเชื้อ Legionella  pneumophila  (รูปที่ 1) ที่เจรญิไดในเซลล 
macrophages ที่อยูรอบถุงลมปอด จึงเปนตนเหตขุองปอดอักเสบท่ีตดิเช้ือในโรงพยาบาลและจาก
ชุมชน (nosocomial / community-acquired pneumonia)  และเช้ือเจริญไดดีทั้งในสภาพแวดลอมทั่วไป หรือ
เกาะกลุมเปนฟลมชีวภาพ (biofilm) และอาศัยอยูในโปรโตซัว (free-living protozoan hosts) ที่
อุณหภูมิตั้งแต 20 ถึง 24 เซลเซียส เชนในระบบน้าํของอาคารใหญ เชน โรงแรม โรงพยาบาล สถาน
ประกอบการสปา หรือท่ีมีการใชน้ําหลอเย็น น้ําเชนนี้จึงเปนแหลงแพรเช้ือเม่ือละอองฝอย (aerosols) 
จากหอหลอเย็นน้ี หลุดเขาไปในระบบของอาคาร หลงัจากคนที่ไดรบั  L. pneumophila  2-14 วัน จะเริ่ม
ปรากฎอาการทางปอดซ่ึงแยกไมไดชัดเจนจากการติดเชื้อแบคทีเรียอื่น โดยมีไขสูง หนาวสะทาน ไอ เจบ็
หนาอก หายใจลําบาก ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยกลามเน้ือ ตรวจพบเชื้อไดจากเสมหะ เลอืด โรคน้ีเปนขาวดัง



4 

 

จากชวงป 2519  เม่ือพบวาเปนสาเหตขุองโรคปอดอกัเสบทีฟ่ลาเดลเฟย สหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคม 
2555  มีรายงานที่ฮองกง หลังจากมีเจาหนาท่ีระดับสูงเจบ็ปวยจากเชื้อนี ้  เม่ือทําการตรวจแหลงตางๆ 
รวมท้ังจากหองน้ํา น้ําใชในครัวของสถานที่ทําการ มากกวา 500 แหง  พบเชื้อน้ีในปริมาณเกินกวาคาที่
ยอมรับไดถึง 14 เทา นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม 2555   The Health Protection Agency (HPA) ไดรายงาน
จาก Staffordshire สหราชอาณาจักร ท่ีเปนไดวา เชือ้นี้อาจเปนสาเหตุของผูปวย 18 ราย และมีผูเสียชีวติ 1 
ราย เนือ่งจากตรวจพบและแยกเชือ้ชนดิเดียวกันนี้ไดจากอางอาบน้ําอุน (hot tub) และสันณิษฐานวา เปน
สายพันธุที่ผิดไปจากธรรมดา   

 
รูปที่ 1 Legionella  pneumophila 

 
การศึกษาของ Schoen (2011)ท่ีทําแบบจําลองในการอาบนํ้าจากฝกบัว  โดยใชน้ําที่มี biofilm ของ 

L. pneumophila (รูปท่ี 2) เพือ่ทราบปริมาณเชื้อท่ีไดรบัจากละอองฝอยสูปอด โดยเชื้อหลุดออกจากทอตาม
รูป กระจายจากละอองน้ําสูอากาศ ซ่ึงมีความเปนไปไดในการติดเชือ้นี้หรือเชื้อใดๆท่ีอยูไดในนํ้า  จากการ
อาบน้ําจากฝกบัวในชีวติประจําวัน 
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รูปที่ 2 แบบจําลองของความเปนได ในการไดรบัเชือ้ L. pneumophila ในการอาบน้ําโดยใชฝกบวั 

ท่ีมา:  Schoen ME. Water Res. 2011; 45: 5826-5836.          
A. เชื้อที่กอตัวเปน biofilm   
B เชื้อหลุดออกจากแหลง ขณะเปดน้ําฝกบัว  
C เชือ้ที่หัวฝกบัว อยูในนํ้าทีแ่ตกเปนละออง  
D การสูดเชือ้เขาสูปอด 
E เชือ้ที่เขาสูบริเวณถุงลมในปอด 

ผูที่จัดเปนกลุมเส่ียงตอโรคจาก  L. pneumophila   ไดแก ผูที่ปลูกถายอวยัวะ การไดยากด
ภูมิคุมกัน และ ผูติดเชื้อ HIV  สําหรับคนสุขภาพปรกติท่ัวไป มักพบในเพศชาย วัยเกิน 50 ป และความ
เส่ียงจะเพิ่มมากในผูท่ีสูบบหุรี่ ด่ืมสุรา หรือมีภาวะภูมิคุมกันออนแอ  มีการประมาณการวา แตละปที่
สหรัฐอเมริกา มีผูปวยโรคลเีจียนแนรอยางนอย  8,000 ถึง 18,000 ราย สําหรับประเทศไทย จากการสํารวจ
ของกรมอนามัยพบ  L.  pneumophila serogroup 1 จากน้ําที่มาจากหอหลอเย็นของอาคารตางๆ จํานวนมาก
ทั้งในกรุงเทพมหานครและตามภาคตางๆ   อยางไรกต็าม ในรายงานของไพรัชและคณะ ทีพ่บจํานวนผูปวย
ลีเจียนแนรไมสูงมาก ท้ังนี้อาจเนือ่งจากตองมีการตรวจพิสูจนเชือ้สาเหตุออกจากเช้ือชนิดอื่น  นอกจากนี ้ใน
บางรายอาจแสดงอาการที่เรียกวา Pontiac fever   คอืมีอาการทีอ่อนกวาหลังจากไดรับเชือ้ 2- 5 วัน โดยมี
อาการปวดศีรษะและปวดเมือ่ยกลามเนือ้ที่อาจทุเลาไดเอง และไมมีอาการของปอดอักเสบ  
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