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โรคจากมลพิษในอาคาร : Stachybotrys (ตอนที่ 2)  
รองศาสตราจารย แมนสรวง วุฒิอุดมเลศิ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณภาพอากาศในอาคาร (indoor air quality) มีความสําคัญตอส่ิงมีชวีิตและผูอยูอาศัยในอาคารน้ันๆ 
เนื่องมาจากเกิดการปนเปอนสารเคมี ฝุนละออง อนุภาคตางๆ นอกจากนี ้ยังมีอนุภาคแขวนลอยทางชีวภาพ 
(bioaerosols) ไดแกจุลินทรีย เชน แบคทเีรีย รา ไวรัส และปรสิต  เชน ไร หมัด รวมถึงสารทางชีวภาพท่ีมา
จากสิ่งมีชีวติ เชน รังแค สะเก็ด จากคนและสัตวเลี้ยงที่จัดเปนสารกอภูมิแพ (allergens) ซ่ึงสารพษิที่สราง
จากสิ่งชวีภาพเหลานี้มีปริมาณและจํานวนของการปนเปอนขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม เชน ลักษณะอากาศ
ตามฤดูกาล ความชื้นที่มาจากธรรมชาต ิ ระบบน้ําในอาคาร การถายเทอากาศ ความสะอาดของเครือ่งมือ 
อุปกรณ เฟอรนิเจอรและของตกแตง เปนตน 

ส่ิงปนเปอนทางชีวภาพดังกลาวขางตน เชือ้ราดูจะเปนปญหามากเพราะเจริญเติบโตไดงาย ท่ีพบ
ทั่วไปไดแก สายพันธุตางๆของ Cladosporium, Aspergillus, Penicillium และมีราอกีชนิดหนึ่งท่ีมีการกลาวถึง
อยางมากท่ีสหรัฐอเมริกา หลังภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมีการสูญเสียมากมายในป 2548 จากพายุเฮอรริเคน
แคททารีนา คือ รา Stachybotrys chartarum (S. chartarum) ซึ่งมีการศึกษาสายพนัธุตางๆของราชนิดน้ีอยาง
กวางขวาง  

S. chartarum  และ toxic black mold   
 S. chartarum เปนราท่ีเปนเสนใย (filamentous fungi - เปน multicellular fungi) ทีมี่สีเขม เชนเขียว
เขมเกือบดํา จึงจัดอยูในกลุม black mold เชนเดียวกบัราสีเขมอื่นๆ จากธรรมชาต ิรวมถึงราชนิดอื่นที่แยกได
จากในอาคาร มีความสามารถในการสรางสารพิษ และยังพบวารา S. chartarum  อาจมีความสัมพันธกับการ
กอโรค จึงเปนท่ีมาของชือ่ที่เรียกวา toxic black mold หรือราดําที่มีพษิ  

ราท่ีเพาะไดจากอากาศในอาคารที่เสียหายจากน้ํา เชน อาคารหลังน้าํทวมหรือมีการร่ัวซึมของระบบ
น้ําในอาคาร และไมไดรับการซอมแซมที่ถูกตอง และราที่เพาะแยกไดจากอาคารบานเรอืน ที่มีผูปวยจาก
กลุมอาการ sick building syndromes (SBS) มาตรวจสอบการสรางสารพษิ พบวาราเหลานั้น มีความสามารถ
ในการสรางสารพษิหลายชนิด เชน สารพษิอะฟลาทอ็กซิน (aflatoxin) และสารพษิอื่นๆ ไดแก  fumiclavines, 
fumigatoxin, fumigillin, Sterigmatocystin, versicolorin, averufin, Citrinin, penicillic acid, PR-toxin, 
roquefortin C, Citeroviridin, citrinin, Gliotoxin, T-2 toxin, trichodermin, trichodermol, viridiol, Roridin E, 
satratoxin H, sporidesmin G, trichoverrins, verrucarol  และ macrocytic trichothecene เปนตน 
 สภาวะภูมิอากาศโดยทั่วไปของไทย เปนอากาศที่รอนและชื้น ทําใหราเติบโตและสรางสารพษิได 
โดยมีปจจัยอืน่สนับสนุน ดังน้ัน เพือ่ดูความเสี่ยงของผูอยูอาศัยตอการรับเชือ้ (risk of exposure) ไดมีการ
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ผลของ S. chatarum ตอสขุภาพ  
ในชวงป 2542-2543 ที่สหรัฐอเมริกา มีรายงานความสัมพันธในการพบรา S. chatarum กับภาวะ

เลือดออกในถงุลมปอดในเด็กทารก การศกึษาพบวาสารพษิจาก S. chatarum  สามารถทําลายเนื้อเยือ่บุผวิ 
ผนังหลอดเลอืดและเม็ดเลอืด นอกจากน้ี S. chatarum สามารถกอโรคไดในผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง 
และผูปวยไซนัสอักเสบทีอ่าศัยในอาคารที่ไดรับความเสียหายจากนํ้า เม่ือมีพื้นคอนกรีตท่ีชื้น จะเพิ่มอาการ
คัดจมูก น้ํามูกไหล อาการคัน ปวดแสบปวดรอนและระคายตา  สวนเด็กทารกที่ไดรับหรือสัมผสัสปอรของรา
จากบรรยากาศ ทําใหมีอาการตั้งแตไอ เจ็บคอ ระคายจมูกและตา  ไปจนถึงโรคปอดอกัเสบภูมิไวเกนิ 
(hypersensitivity pneumonitis) จากปฏิกริยาภูมิคุมกัน (immune mediated lung disease) เม่ือสัมผัสสารกอ
ภูมิแพ ซ่ึงเปนสวนประกอบผนังเซลลของเชือ้ราน่ันเอง  
 นอกจากนี ้ เชื้อรายังสรางสารประกอบอินทรียชนิดระเหยงาย (microbial volatile organic 
compounds: MVOCs) ท่ีกระจายตัวไดดีในอุณหภูมิและความดันปรกต ิสารดังกลาวนี้ จะเสริมผลกระทบจาก
สารอินทรียระเหยจากสารเคมี (volatile organic compounds: VOCs) ที่ใชในอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
เชน สี  สารเคลือบผวิ กาว เรซินในแผนไมอัด หรอืเสริมผลจากสารระเหยอื่นทีพ่บ เชน จากสินคาเพื่อการ
อุปโภค  ควันบุหร่ี น้ํายาซักแหง น้ํายาฟอกสี น้ํายายอมผม-ดัดผม สารตัวทําละลายในการพิมพ หมึก-สารใช
ในเครือ่งถายเอกสาร สารกาํจัดศตัรูพืช สารจากการเผาไหม  

ดังนั้น อาคารบานเรือนท่ีสรางอยางมิดชิดขึ้นจึงตองใชเคร่ืองปรับอากาศ  การไหลเวียนถายเท
อากาศเปล่ียนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมและกิจกรรมของผูอยูอาศัย ความชื้นและอุณหภูมิในอาคาร 
แหลงกําเนิดและชนิดของสารระเหย ธรรมชาติและอายุการใชงานของวัสดุ ทําใหมีการสะสมสารระเหยมาก
ขึ้น ท้ังระหวางการใชและการเก็บสารเชนน้ี  เพิ่มโอกาสที่ผูอาศยัจะรบัสารระเหยจากการหายใจ-การสัมผัส 
ทําใหระคายตา ชองจมูก ในลําคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส ทําความเสียหายตอระบบประสาทสวนกลางและ
อวัยวะภายใน เชน ตับ ไต  
 Trichothecene เปนสารพษิจําพวก sesquiterpenoid ประกอบดวยสารพษิหลายชนิด ที่ออกฤทธิ์ตอ
เซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ที่มีความรุนแรงตางกันจนถึงออกฤทธิอ์ยางเฉียบพลนั ขึ้นกับโครงสรางทางเคมี
ของสารนั้น อาการเม่ือไดรับสารพิษไดแก คลื่นไส เม็ดโลหิตผิดปกต ิ และมีผลตอภูมิคุมกันในมนุษย มีการ
พบสารพษินีจ้ากสปอรของ S. chartarum ที่ผูคนสามารถหายใจเอาสปอรเขาสูรางกายได จึงมีความเปนได ที่ 
S. chartarum ที่เตบิโตในอาคาร เปนตนเหตุของการเจบ็ปวย 
 S. chatarum ยังสราง satratoxin G  (SG) ที่เปนสารพษิประเภท macrocyclic trichothecene ซ่ึงในป 
2548 Insitute of Medicine (IOM) ระบถุึงอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเชน หายใจมีเสียงวี้ด ไอ 
อาการหอบหืดท่ีเลวรายลง การระคายเคืองเยือ่บุ และการลดภูมิตานทาน   โดยพบวา มีความสัมพันธกับ
การสัมผัสบรรยากาศในอาคารที่เสียหายจากน้ํา  
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เราจะจัดการกับราอยางไร 
เชื้อราทีพ่บในอาคารบานเรือนทัว่ไปจากชีวติประจําวัน จะมีความแตกตางทางดานของจํานวนเชือ้ 

รวมถึงปริมาณสารตางๆ ท่ีสรางจากรา แมวาการเสยีหายอยูในเนือ้ท่ีทีจ่ํากัด เชนจากนํ้าร่ัว ทําใหเปยกชืน้
เปนบางบริเวณ แตถาดูแลไมพอเพียง-ไมถูกตอง หรือภัยพิบตัทิี่รุนแรง มีพายุทําใหมีน้ําทวม มีความ
เสียหายของอาคารจํานวนมากมาย ความรุนแรงจากจํานวนรา/ปริมาณสารพิษจะทวีคูณ  ลักษณะเชนนี้ตอง
ใชบริการจากผูมีอาชพีดานนี้โดยตรง ท่ีมีเครื่องมือ นํ้ายาทําความสะอาด น้ํายาฆาเชือ้ และเทคโนโลยทีี่
กําจัดราไดทั่วถึงหมดจด ที่สําคัญอยางยิ่งคือ มีเครือ่งมืออุปกรณปองกันดานความปลอดภัยสําหรบั
ผูปฏิบัติงานและสําหรับผูอาศัยอื่น เพือ่ปองกันการกระจายราและสารพษิออกสูบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ของหอง/อาคาร/ชุมชนน้ันๆ เพราะไมใชเปนเพียงกําจัดเชือ้ราที่มองเห็นอยูเทานัน้ แตรวมถึงจํากัดพษิภัยที่
มองไมเห็นไดดวยตาเปลาจากรา ซึ่งองคกรใหญจากหลายประเทศ ไดจัดทําคูมือในการกําจดัเชื้อราเชนนี้
อยางถูกตอง และแบงเปนรายละเอียดทีจ่าํเพาะ เชน การกําจัดราสําหรับโรงเรียน อาคารพาณิชย  และคูมือ
หลังเกิดอุทกภัยสําหรับอาคารชนิดตางๆ โดยในคูมือมีขอสําหรับพจิารณาวา ผูอาศัยสามารถกําจัดราดวย
ตนเองหรอืไม อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ตองรีบแกไขโดยเร็วคือ การกําจัดตนเหตเุชน ความเปยก นํ้าท่ีรั่ว ทําความ
สะอาดบริเวณที่มีฝุน-ผง ทิ้งส่ิงของที่ผุพังและจะเปนแหลงเพาะราได  

สําหรับในบานเรือน ท่ีอยูอาศัยทัว่ไป เการจัดการในทีท่ี่มีการเจริญของราในบริเวณไมมากนัก  หรือ
เม่ือเน้ือที่นอยกวา 10 ตารางฟุต เชน เพดาน ผนังหองบางตําแหนง ส่ิงที่ควรตระหนักเม่ือทําความสะอาด
เพือ่กําจัดรา ไดแก 
 - ตองคํานึงเสมอวา รามีสปอรและโครงสรางอื่นท่ีปลวิฟุงไดงาย สามารถลองลอยอยูในอากาศ 

กอนตกลงสูพืน้ การกวาด การใชพัดลม ลมตามธรรมชาต ิ กิจกรรมในหองเชน การเดิน การ
ทํางานเคลือ่นไหว ทําใหเกิดการฟุงกระจาย หมุนเวียนอากาศ สปอรก็จะไปตามกระเสลมนั้น  

 - การเปดเคร่ืองปรับอากาศ โดยเฉพาะ เม่ือแผนกรองอากาศสกปรก มีฝุนจบัอุดตัน การเปด-ปด 
ทําใหมีความชื้นคางอยู เม่ือทิ้งไวนานๆ ราทีต่ิดอยูบริเวณนั้นจะเจริญได จึงควรทําความสะอาด
แผนกรองและลางเคร่ืองปรับอากาศตามคูมือที่แนะนํา 

 - ยังมีราซุกซอนรอดพนสายตาได เชน ราท่ีหลังกระดาษปดผนัง ในตู ลิ้นชัก เปนตน (รปูที ่2) 
 - ราหรือวตัถุท่ีมีราเติบโตจนเห็นได  ไมควรจับตองดวยมือเปลาแตควรใชถุงมือยางหรือพลาสติก 
 - ระวัง อยาใหราและสปอรเขาตา และผูทีใ่ชคอนแทคเลนสควรตองระวังเปนพิเศษ 
 - ผูปฏิบัติงาน ควรมีเครือ่งปองกันการหายใจเอาสปอรเขาไป การใชแผนปดจมูกจะชวยไดบาง 
 - การปฏิบัติงาน การใชนํ้ายาและการเก็บรักษา ควรทําตามคูมือหรอืที่ระบุในฉลาก  
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