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1

วัณโรคเยื่อหุ้มสมองในผู้ใหญ่: ข้อมูลผู้ป่วย 178 ราย

พลชัย ปลื้มภาณุภัทร พ.บ.

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช 

กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ

ที่มา   : วัณโรคเยื่อหุ้มสมองเป็นวัณโรคนอกปอดที่มีความรุนแรงสูงสุด มีอัตราตายและพิการสูง  

วัตถุประสงค์  : เพื่อศึกษาข้อมูลทางคลินิก การวินิจฉัย และปัจจัยที่มีผลต่อการตายของผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 

วิธีการศึกษา  : ทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง ที่มารับการรักษา 

   ในโรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2554 

ผลการศึกษา  : มีผู้เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยรวม 178 ราย โดยเป็น definite (ตรวจพบเชื้อวัณโรคจากน�้าไขสันหลัง)  

   3 ราย (ร้อยละ 1.7) probable (พบวัณโรคที่ต�าแหน่งอ่ืนๆ) 95 ราย (ร้อยละ 53.1) และ possible  

   (มีลักษณะทางคลินิกเข้าได้  แต่ไม่พบเชื้อวัณโรคและไม่เป็นวัณโรคที่ต�าแหน่งอ่ืน) 80 ราย  

   (ร้อยละ 44.9) โรคร่วมที่พบมากที่สุดคือการติดเชื้อเอชไอวี 65 ราย (ร้อยละ 36.5) เบาหวาน  

   13 ราย (ร้อยละ 7.3) โรคตับจากสุรา หรือประวัติดื่มสุราจัด 12 ราย (ร้อยละ 6.7) อัตราการเสียชีวิต 

   ภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.5 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตได้แก่ เพศหญิง อายุมาก การติดเชื้อ 

   เอชไอวี ระดับความรุนแรงของโรค (แบ่งตามระดับความรู้สึกตัว) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองผิดปกติ  

   ค่าความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดต�่ากว่า 130 และการไม่ได้รับยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี  

   โดยผู้ติดเช้ือเอชไอวีในการศึกษานี้ มีค่ากลางซีดีสี่เท่ากับ 82 เซลล์/ลบ.มม. และมีเพียง 35 ราย  

   (ร้อยละ 59) เท่านั้นที่ได้รับยาต้านไวรัส

สรุป   : ผู้ป่วยในการศึกษานี้มีอัตราตายสูงกว่าในหลายประเทศ ประเด็นส�าคัญได้แก่ การพัฒนาบุคลากร 

   และระบบให้สามารถวินิจฉัยภาวะนี้ได้รวดเร็วและแน่นอนมากขึ้น การวางแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  

   รวมทั้งมีระบบติดตามที่ดี เพราะนอกจากยาต้านวัณโรคแล้ว สิ่งจ�าเป็นในการรักษาเพ่ือลดอัตราตาย 

   และลดความพิการ ได้แก่ 1) การให้ยาสเตียรอยด์ รวมทั้งดูแลป้องกันมิให้เกิดผลเสียจากการได้รับ 

   สเตียรอยด์ 2) การตรวจว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยหรือไม่  เพื่อให้ยาต้านไวรัสภายใน  

   2-8 สัปดาห์ รวมทั้งดูแลภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของการติดเชื้อเอชไอวี 3) การดูแลประคับประคองที่ดี  

   เพื่อป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการไม่เคลื่อนไหว

นิพนธ์ต้นฉบับ 
Original Article

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่  29  เมษายน  2557
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พลชัย ปลื้มภาณุภัทร

บทน�า
วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง (TB meningitis, TMB) เป็น

วณัโรคนอกปอดชนดิทีม่คีวามรนุแรงสงูสดุ  อบุตักิารณ์ของ

โรคน้ีไม่มีรายงานที่แน่ชัดและแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

โดยแปรผันตามความชุกของวัณโรคทั้งหมด1-3  ส�าหรับ

ประเทศไทยซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนามีความ

ชุกของวัณโรคสูงเป็นล�าดับต้นๆ ของโลก ในปี พ.ศ. 2556 

มีความชุกของวัณโรคประมาณ 159 ต่อแสนประชากร 

เป็นวัณโรคนอกปอดร้อยละ 154 และค่าประมาณของอุบัติ

การณ์วัณโรคเยื่อหุ้มสมองคือร้อยละ 1 ของวัณโรคทั้งหมด2 

ประเทศไทยจึงน่าจะมีอุบัติการณ์ของโรคนี้สูงกว่าภูมิภาค

อืน่ของโลกเช่นเดียวกบัหลายประเทศในเอเชียและแอฟรกิา

วัณโรคเย่ือหุ ้มสมองยังคงเป็นโรคท่ีมีอัตราตาย

และอัตราความพิการสูงมาก แม้จะมียาต้านวัณโรคที่มี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัญหาการ

วินิจฉัย ปัญหาการรักษา การติดเชื้อเอชไอวีร่วม และภาวะ

แทรกซ้อน5 

งานวิจัยนี้ท�าขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ทางคลินิก การวินิจฉัย และปัจจัยที่มีผลต่อการตายของ 

ผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มสมองที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล

พทุธชนิราช เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบ

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อลดอัตราตายและความพิการ 

 
วิธีการศึกษา วัสดุและวิธีการ

ผู้ป่วยท่ีน�ามาศึกษา  ผู้ป่วยที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ  

15  ปี ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นวณัโรคเยือ่หุม้สมอง ICD-10 

รหัส A170 และรับการรักษาในโรงพยาบาลพุทธชินราชทั้ง 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2554 

น�าเวชระเบียนดังกล่าวมาทบทวนย้อนหลังโดย

พจิารณาลกัษณะทางคลนิกิ การด�าเนนิโรค การวนิจิฉยัแยก

โรค ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตอบสนองต่อการ

รักษา จัดแบ่งประเภทตามเกณฑ์ดังนี้ 

เกณฑ์วินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ ้มสมอง แบ่งเป็น  

3 ระดับ6 แสดงดังตารางที่ 1

เกณฑ์การแบ่งระดบัความรนุแรงของวณัโรคเยือ่

หุ้มสมอง แบ่งตามระดับความรู้สึกตัวตาม British Medical 

Research Councils (BMRC)6 แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1.  เกณฑ์วินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง6

Definite 

tuberculous meningitis

Probable 
tuberculous meningitis

Possible 
tuberculous meningitis

เกณฑ์การวินิจฉัยประกอบด้วย 2 

ข้อต่อไปนี้

เกณฑ์การวินิจฉัยประกอบด้วย 2 ข้อต่อไปนี้ เกณฑ์การวินิจฉัยประกอบด้วย 2 ข้อต่อไปนี้

1. มีลักษณะทางคลินิกของเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ 
คอแข็ง ผลการตรวจน�้าไขสันหลัง
ผิดปกติ 

2. มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คือ 
- พบ acid fast bacilli (AFB) ใน 

น�้าไขสันหลัง หรือ 
- พบเชื้อ Mycobacterium 

tuberculosis จากการน�าน�้า
ไขสันหลังไปเพาะเชื้อ หรือ

- พบเชื้อวัณโรคจากการตรวจ 
polymerase chain reaction 
(PCR) ของน�้าไขสันหลัง

1. มีลักษณะทางคลินิกของเยื่อหุ ้มสมองอักเสบ 
ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง ผลการตรวจน�้า
ไขสันหลังผิดปกติ 

2. มลีกัษณะทางคลนิกิต่อไปนีอ้ย่างน้อย 1 ข้อ ได้แก่ 
- ภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค

ปอด หรือ 
- ตรวจพบ acid fast bacilli จากสิ่งส่งตรวจอื่นที่

ไม่ใช่น�้าไขสันหลัง หรือ 
- มีหลักฐานอ่ืนที่แสดงถึงการติดเชื้อวัณโรคใน

อวยัวะอืน่ทีไ่ม่ใช่วัณโรคเย่ือหุม้สมอง เช่น ภาพ
รังสีอุลตร้าซาวน์ช่องท้อง หรือ 

- ภาพเอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมองผดิปกตทิีเ่ข้าได้
กับวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง เช่น basal meningeal 
enhancement, hydrocephalus, infarction

1. มลีกัษณะทางคลนิกิของเยือ่หุม้สมองอกัเสบ ไข้ ปวด
ศีรษะ คอแข็ง ผลการตรวจน�้าไขสันหลังผิดปกติ 

2. มลีกัษณะทางคลนิกิดงัต่อไปนี ้อย่างน้อย 4 ข้อ ได้แก่ 
- มีประวัติเคยเป็นวัณโรคมาก่อน หรือ 
- ระยะเวลาที่เจ็บป่วยเป็นมากกว่า 5 วัน หรือ 
- มีความรู้สติเปลี่ยนแปลง หรือ 
- มีอาการแสดงที่เกิดจากต�าแหน่งพยาธิสภาพ

เฉพาะที่ของระบบประสาท (focal neurological 
signs) หรือ 

- น�้าไขสันหลังมีเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte 
เด่น (lymphocyte predominate) หรือ

- น�้าไขสันหลังมีสีเหลือง หรือ
- มีสัดส่วนระดับน�้าตาลในน�้าไขสันหลังต่อระดับ

น�้าตาลในเลือด (glucose ratio) น้อยกว่า 0.5
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การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป 

SPSS วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย Chi-

square ส�าหรับข้อมูลชนิด dichotomous หรือ nominal และ 

t-test ส�าหรับข้อมลูชนิด continuous ก�าหนดระดับความมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการ

เสียชีวิตด้วยสถิติชนิด logistic regression analysis แสดง

ผลเป็น odds ratio และ 95% confidence interval

ผลการวิจัย
พบผู ้ป ่วยที่วินิจฉัยตรงตามรหัสโรค 185 ราย  

ภายหลังทบทวนเวชระเบียนแล้วคัดออก 7 ราย เนื่องจาก

ลงรหัสโรค ICD-10 ผิด 5 ราย และเปลี่ยนการวินิจฉัยหลัง

จากทบทวนข้อมูลโดยอายรุแพทย์ 3 คนจ�านวน 2 ราย เหลอื 

ผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 178 ราย โดยเข้าเกณฑ์การ

วินิจฉัย definite TBM 3 ราย (ร้อยละ 1.7) probable TBM 

95 ราย (ร้อยละ 53.1) possible TBM 80 ราย (ร้อยละ 44.9) 

โรคร่วมที่พบมากที่สุดคือการติดเชื้อเอชไอวี รองลงมาคือ 

เบาหวานและโรคตับหรือการดื่มสุราจัด  ลักษณะทางคลินิก

ที่พบ ได้แก่ อาการไข้  ปวดศีรษะ  ระดับความรู้สึกตัว

เปลี่ยนแปลง  คลื่นไส้อาเจียน  ตรวจพบ meningeal sign  

มีอาการแสดงที่เกิดจากต�าแหน่งพยาธิสภาพเฉพาะที่ของ

ระบบประสาท (focal neurological signs) ชัก (seizure) 

การมองเห็นผิดปกติ เช่น กลัวแสง (photophobia) ตามัว 

(blurred vision) เห็นภาพซ้อน (diplopia) ร่วมกับมีผลการ

ตรวจน�้าไขสันหลังผิดปกติ ได้แก่ แรงดันเปิด (opening 

pressure) สงู   ตรวจพบเมด็เลือดขาวชนดิ lymphocyte เด่น 

(lymphocyte predominate) โปรตีนสูง และ สัดส่วนระดับ

น�้าตาลในน�้าไขสันหลังต่อระดับน�้าตาลในเลือด (glucose 

rate) ต�่า  ผู้ป่วย 105 ราย (ร้อยละ 59) ได้รับการตรวจ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบลักษณะผิดปกติที่เข้าได้

กับวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 56 ราย (ร้อยละ 31.5) ได้แก่ 

focal enhancement/infarction/edema, hydrocephalus, 

meningeal enhancement, basal cistern enhancement, 

spinal arachnoiditis และ tuberculoma รายละเอียดแสดง

ดังตารางที่ 3 

ผู้ป่วยร้อยละ 96 ได้รับการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค 

(ยกเว้นรายที่เสียชีวิตหรือญาติน�ากลับบ้านก่อน) ส่วนใหญ่

ใช้สูตรมาตรฐานคือ HRZE มีผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับยาต้าน

วัณโรคมาก่อน 1 เดือนข้ึนไปเนื่องจากตรวจพบวัณโรคที่

ต�าแหน่งอื่นก่อนที่จะวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 21 ราย 

(ร้อยละ 12.3) ผู้ป่วย 19 รายต้องได้รับการปรับสูตรยา

เนื่องจากผลข้างเคียง นอกจากยาต้านวัณโรคแล้ว การดูแล

รักษาร่วมทีถื่อเป็นมาตรฐานได้แก่ การใช้ยาสเตยีรอยด์ร่วม

ด้วย พบมีร้อยละ 58.4 ทีไ่ด้รับยาในขนาดทีถ่กูต้อง การตรวจ

การติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 86.5 และในกลุ่มผู้ที่ผลตรวจ 

เอชไอวีเป็นบวกพบว่าร้อยละ 53.8 เท่านั้นท่ีได้รับยาต้าน

ไวรัส รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4

อัตราการเสียชีวิตภายใน 1 ปีสูงถึงร้อยละ 54.5 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ได้แก่ เพศหญิง อายุ การติดเชื้อเอชไอวี  ระดับความรุนแรง 

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมีความผิดปกติที่เข้าได้กับ

วัณโรค  serum Na ต�่ากว่า 130 mmol/L  และการได้รับยา

ต้านไวรัส รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 2. ระดับความรุนแรงของวัณโรคเยื่อหุ้มสมองแบ่งตามเกณฑ์ของ British Medical Research Councils (BMRC)6

Grade I Glasgow coma scale (GCS) เท่ากับ 15 และไม่มีความผิดปกติทางระบบประสาท

Grade II Glasgow coma scale (GCS) เท่ากับ 11-14 หรือ GCS เท่ากับ 15 ร่วมกับอาการแสดง

ผิดปกติทางระบบประสาท

Grade III Glasgow coma scale (GCS) เท่ากับ ≤ 10
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ผู ้ป่วยที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยรวมทั้งสิ้น  

65 ราย ได้รับการตรวจระดับภูมิคุ้มกัน (CD4) 51 ราย ค่า

กลาง CD4 = 82 (2-276) cells/mm3  มีข้อมูลเกี่ยวกับการ

รับยาต้านไวรัส 59 ราย และมีผู้ที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสตาม 

ข้อบ่งชี้ถึงร้อยละ 40.7 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 3.  ข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางคลินิก (N=178)

ข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางคลินิก จ�านวน (ร้อยละ)

อายุ (ปี) ค่ามัธยฐาน (พิสัย ต�่าสุด-สูงสุด) 42.5 (18 – 88)

เพศชาย (ราย) 92 (51.7)

โรคประจ�าตัว (ราย)

- ติดเชื้อเอชไอวี

- เบาหวาน

- โรคตับจากสุรา หรือประวัติดื่มสุราหนัก

- โรคภูมิคุ้มกันตนเอง (SLE-4 ราย,   scleroderma-1 ราย)

- มะเร็ง ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

- ใช้ยาสเตียรอยด์

65 (36.5)

13 (7.3)

12 (6.7)

5 (2.8)

3 (1.7)

2 (1.2)

ประวัติและอาการทางคลินิกของวัณโรคที่ต�าแหน่งอื่น (ราย)

- มีประวัติสัมผัสวัณโรค 3 (8.8)

- เคยป่วยเป็นวัณโรคมาก่อน 14 (41.2)

- ก�าลังรักษาวัณโรคอยู่ หรือพบร่วมกับวัณโรคที่อวัยวะอื่น 17 (50.0)

ปอด 10 (5.6)

ต่อมน�้าเหลือง 3 (1.7)

แพร่กระจาย (disseminated TB) 4 (2.2)

- ตับโต (hepatomegaly) 5 (2.8)

- ตับและม้ามโต (hepatosplenomegaly) 2 (1.1)

- ต่อมน�้าเหลืองโต (adenopathy) 10 (5.6)

ระดับความรุนแรง BMRC severity grade (ราย)

- Grade I 70 (39.3)

- Grade II 68 (38.2)

- Grade III 40 (22.5)

อาการและอาการแสดง (ราย)

- ไข้ 144 (80.4)

- ปวดศีรษะ 130 (72.6)

- ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไป 87 (48.6)

- ตรวจพบ meningeal sign 87 (48.6)

- คลื่นไส้ อาเจียน 69 (38.5)

- อาการแสดงที่เกิดจากต�าแหน่งพยาธิสภาพเฉพาะที่ของระบบประสาท (focal neurological signs) 48 (26.8)

- ชัก 24 (15.5)
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ข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางคลินิก จ�านวน (ร้อยละ)

- การมองเห็นผิดปกติ เช่น กลัวแสง ตามัว เห็นภาพซ้อน 20 (11.2)

- Papilledema 7 (3.9)

ผล CBC ค่ามัธยฐาน (พิสัย ต�่าสุด-สูงสุด)

- Hemoglobin (g/dL) 11.4 (4.7-11.4)

- จ�านวนเม็ดเลือดขาว (cells/mm3) 7,695 (1,360-86,400)

          ร้อยละของเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil 73 (31-96)

          ร้อยละของเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte 16 (1-51)

Serum sodium (mmol/L) ค่ามัธยฐาน (พิสัย ต�่าสุด-สูงสุด)  มีข้อมูล 176 ราย 139 (110-156)

ผลการตรวจน�้าไขสันหลัง ค่ามัธยฐาน (พิสัย ต�่าสุด-สูงสุด)

- แรงดันเปิด (cmCSF), มีข้อมูล 148 ราย 21 (6 - 60)

- จ�านวนเม็ดเลือดขาว (cells/mm3), มีข้อมูล 175 ราย 82 (0-1,642)

- ร้อยละของเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte 78.2 (0-100)

- เม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte เด่น (มากกว่าร้อยละ 50) 131/175 (ร้อยละ 73.6)

- โปรตีน (mg/dL) 171 (36-4,524)

- สัดส่วนระดับน�้าตาลในน�้าไขสันหลังต่อระดับน�้าตาลในเลือด (glucose ratio) 0.33 (0.01-0.73)

ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (ราย) มีข้อมูล 105 ราย 

- Hydrocephalus 15 (14.3)

- Meningeal enhancement 12 (11.4)

- Basal cistern enhancement 2 (1.9)

- Spinal arachnoiditis 1 (1)

- Focal enhancement/ infarction/edema 26 (24.8)

- Tuberculoma 4 (3.8)

- ความผิดปกติอื่นๆ ที่ไม่จ�าเพาะกับวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 22 (21)

- ปกติ 37 (21.8)

ลักษณะภาพรังสีทรวงอก (ราย) มีข้อมูล 160 ราย 

- ปกติ 

- เข้าเกณฑ์สงสัยวัณโรค 

- ผิดปกติ แต่ไม่เข้าเกณฑ์สงสัยวัณโรค 

115 (71.2)

43 (26.9)

2 (1.3)

ตารางที่ 3.  ข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางคลินิก (N=178) (ต่อ)



วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤต

6

พลชัย ปลื้มภาณุภัทร

ตารางที่ 4.  ข้อมูลการรักษา 

การรักษาที่ได้รับ จ�านวน (ร้อยละ)

ได้รับยาต้านวัณโรค โดยสูตรยาและขนาดยาถูกต้อง (ราย) 171 (96)

ได้รับยาต้านวัณโรคมาก่อน 1 เดือนขึ้นไป (พบวัณโรคที่ต�าแหน่งอื่นก่อน), (ราย) 21/171 (12.3)

เกิดผลข้างเคียงจากยาต้านวัณโรคและต้องปรับสูตรยา (ราย) 19/171 (11.1)

Hepatitis 12

Cholestatic jaundice 3

Rash 3

Thrombocytopenia 1

ได้รับยาสเตียรอยด์ร่วมด้วย (ราย) 122 (68.2)

ขนาดสูง 104 (58.4)

ขนาดกลาง 13 (7.3)

ขนาดสูงขณะอยู่โรงพยาบาล แต่ไม่ได้ให้ยากลับบ้านต่อ 4 (2.2)

ได้รับยาต้านไวรัสร่วมด้วย (กรณีที่เอชไอวีบวก), (ราย) 35/65 (53.8)

ตารางที่ 5.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตายใน 12 เดือน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตาย
รอด 

(n=81)

ตาย 

(n=97)
P- value OR (95% CI)

เพศหญิง (ราย) จ�านวน (ร้อยละ) 31 (38.1) 55 (56.7) 0.015* 2.112 (1.157-3.855) 

อายุ (ปี) ค่ามัธยฐาน (พิสัย ต�่าสุด-สูงสุด) 39 (18-71) 46 (18-88) 0.001* 1.034 (1.013-1.055)

อายุ 50 ปีขึ้นไป (ราย) จ�านวน (ร้อยละ) 20 (24.7) 40 (41.2) 0.021* 2.140 (1.121-4.087)

การติดเชื้อเอชไอวี (ราย) จ�านวน (ร้อยละ) 26 (32.1) 39 (40.2) 0.010* 1.408 (1.086-1.824)

ระดับความรุนแรง (ราย) จ�านวน (ร้อยละ)

Grade I 45 (55.6) 25 (25.8)

<0.001* 2.797 (1.799-4.348)Grade II 29 (35.8) 39 (40.2)

Grade III 7 (8.6) 33 (34.0)

ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง                 

มีความผิดปกติที่เข้าได้กับวัณโรค (ราย) จ�านวน (ร้อยละ)

15 (18.5) 36 (37.1) 0.006* 2.597 (1.295-5.207)

ผลการตรวจน�้าไขสันหลัง ค่ามัธยฐาน 

(พิสัย ต�่าสุด-สูงสุด)

แรงดันเปิด (cmCSF) 24 (7-60) 20 (6-60) 0.298 0.984 (0.956-1.014)

จ�านวนเม็ดเลือดขาว (cells/mm3) 113.5

(0-1645)

51

(0-800)

0.022* 0.998 (0.997-1.000)
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตาย
รอด 

(n=81)

ตาย 

(n=97)
P- value OR (95% CI)

Lymphocyte predominate (ราย) 64 67 0.150 0.598 (0.296-1.209)

โปรตีน (mg/dL)                     158.5 

(45-593)

180.5 

(36-4000)

0.297 1.000 (1.000-1.001)

สัดส่วนระดับน�้าตาลในน�้าไขสันหลังต่อระดับน�้าตาล 

ในเลือด                         

0.35                

(0.06-0.72)

0.31 

(0.01-0.73)

0.209 0.265 (0.033-2.104)

CBC: จ�านวนเม็ดเลือดขาว(cells/mm3)                                       

ค่ามัธยฐาน (พิสัย ต�่าสุด-สูงสุด)

7695                

(3170-

41,000)

7510 

(1360-

86,400)

0.513 1.000 (1.000-1.000)

Serum Na (mmol/L) ค่ามัธยฐาน (พิสัย ต�่าสุด-สูงสุด) 140 

(127-151)

139 

(110-156)

0.044* 0.954 (0.912-0.999)

ผู้ป่วยที่มีค่า Serum Na <130 mmol/L (ราย) จ�านวน (ร้อยละ) 7 (8.9) 20 (21.5) 0.027* 2.818 (1.123-7.073)

ภาพรังสีทรวงอกมีความผิดปกติที่เข้าได้กับวัณโรค (ราย) 

จ�านวน (ร้อยละ)

22 (28.9) 21 (25) 0.583 0.835 (0.439-1.589)

การรักษา (ราย) จ�านวน (ร้อยละ)

ได้รับยาสเตียรอยด์ 57 (70.4) 64 (66) 0.532 0.817 (0.433-1.542)

เอชไอวีเป็นบวก 17 (65.4) 28 (71.8) 0.583 1.348 (0.463-3.918)

เอชไอวีเป็นลบ 35 (71.4) 27 (57.5) 0.689 0.831 (0.336-2.057)

ได้รับยาต้านไวรัส 18/24 (75) 17/35 

(48.6)

0.042* 0.315 (0.101-0.982)

แพ้ยาวัณโรค 7 (8.6) 12 (12.4) 0.425 1.492 (0.559-3.988)

ตารางที่ 5.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตายใน 12 เดือน (ต่อ)

ตารางที่ 6. ข้อมูลในกลุ่มที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรค

ประเด็นส�าคัญ จ�านวน (ร้อยละ)

การตรวจเลือดเอชไอวี (ราย)

- ไม่ได้ตรวจ 24/178 (13.5)

- ผลเป็นลบ 89/178 (50)

- ผลเป็นบวก 65/178 (36.5)

ล�าดับของการวินิจฉัย (ราย)

- ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีขณะเป็นวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 15/65 (23)

- ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีก่อนเป็นวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 50/65 (77)

ระดับภูมิคุ้มกัน CD4 (cells/mm3) (ข้อมูล 51/65 ราย) Median CD4 = 82 (2-736)

การได้รับยาต้านไวรัส (ราย) (มีข้อมูล 59/65 ราย)

- ก่อนได้รับการวินิจฉัยและรักษาด้วยยาวัณโรค 29/59 (49.2) 

- ภายในสัปดาห์แรกของการวินิจฉัยวัณโรค 1/59 (1.7)

- ภายในช่วง 2-8  สัปดาห์หลังวินิจฉัยวัณโรค 3/59 (5.1)

- ภายหลัง 8 สัปดาห์หลังวินิจฉัยวัณโรค 2/59 (3.4)

- ไม่ได้รับยาต้านไวรัสในช่วงที่ได้รับการรักษาวัณโรค 24/59 (40.7)

* = P<0.05 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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พลชัย ปลื้มภาณุภัทร

วิจารณ์
การศึกษาเก่ียวกับวัณโรคเยื่อหุ้มสมองในประเทศ- 

ไทยมีการตีพิมพ์ไม่มากนัก7,8 การศึกษานี้ถือเป็นการศึกษา

ที่มีจ�านวนผู้ป่วยมากท่ีสุดคือ 178 รายในช่วงเวลา 5 ปี 

อัตราการเสียชีวิตภายใน 12 เดือน (จากทุกสาเหตุ) ของ 

ผู้ป่วยในการศึกษานี้ สูงถึงร้อยละ 54.5 มากกว่าข้อมูลจาก

การศึกษาของประเทศอ่ืนซึ่งมีอัตราตายอยู่ท่ีประมาณร้อย

ละ 25-496,9-12 บ่งชี้ว่าวัณโรคเยื่อหุ้มสมองยังคงเป็นปัญหา

ส�าคัญของประเทศไทย

พยาธิสภาพและอาการทางคลินิก
วัณโรคเยื่อหุ ้มสมองมีอัตราตายและความพิการ

สูง สัมพันธ์กับการได้รับการรักษาช้า9-10 สืบเนื่องจากการ

วินิจฉัยในระยะแรกท�าได้ยาก ผู้ป่วยจึงเกิดภาวะแทรกซ้อน

มากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป อธิบายตามพยาธิก�าเนิดคือ เชื้อ

วณัโรคท�าให้เกิดพยาธสิภาพได้ต่อทัง้เยือ่หุ้มสมอง เนือ้สมอง 

และหลอดเลือดสมอง1,3,13  กลไกส�าคัญของพยาธิสภาพท่ี

เยื่อหุ้มสมองคือสารที่มีความเหนียวหนืด (fibrogelatinous 

exudates) ที่กระจายทั่วไปในชั้น subarachnoid โดยเฉพาะ

บรเิวณฐานสมอง basal cistern, synvial fissure, brainstem 

และ cerebellum ท�าให้เกิดการรดั (entrapment) เส้นประสาท

สมองได้ตั้งแต่บนลงล่าง (cranial nerve ถึง cauda equina) 

รวมทั้งรัดที่ไขสันหลัง ท�าให้เกิดเป็น radiculomyelopathy 

พยาธิสภาพที่ choroid plexus ท�าให้มีการอุดกั้นการระบาย

ของน�า้ไขสันหลงั เกดิเป็น hydrocephalus (communicating 

หรือ non-communicating hydrocephalus) พยาธิสภาพ

ที่เส้นเลือดสมองคือการอักเสบของหลอดเลือดแดงขนาด

กลางซึง่อาจท�าให้เนือ้สมองบางส่วนขาดเลือดเฉยีบพลนัเกดิ

อาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองได้ (stroke mimic) และ

พยาธิสภาพที่เน้ือสมองคืออาจเกิดก้อนหรือฝีในเนื้อสมอง 

(tuberculoma, abscess)  

จากพยาธิก�าเนิดดังกล่าว ท�าให้วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 

มลีกัษณะทางคลินกิทีห่ลากหลายและมรีะดบัความรุนแรงที่

แปรผันได้มาก ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยในการศึกษานี้

คล้ายคลึงกับรายงานอื่น1-3,5,12,14-15 คือ ไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ 

อาเจียน ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง ชัก การมองเห็น

ผิดปกติ เช่น กลัวแสง ตามัว เห็นภาพซ้อน ตรวจร่างกาย

พบ meningeal sign, อาการแสดงที่เกิดจากต�าแหน่งพยาธิ

สภาพเฉพาะที่ของระบบประสาท (focal neurological 

signs)  และ papilledema การตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ี

ส�าคัญคือ การตรวจน�้าไขสันหลัง พบความดันเปิดเป็นปกติ

หรือสูง จ�านวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น เป็นชนิด lymphocyte 

เด่น ระดับโปรตีนในน�้าไขสันหลังปกติหรือสูง สัดส่วนระดับ

น�้าตาลในน�้าไขสันหลังต่อระดับน�้าตาลในเลือดลดลง ภาพ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอาจพบลักษณะผิดปกติ เช่น 

focal enhancement/infarction/edema, hydrocephalus, 

meningeal enhancement, basal cistern enhancement, 

spinal arachnoiditis และ tuberculoma 

 ปรากฏการณ์ paradoxical response พบได้ใน

วณัโรคเย่ือหุม้สมอง มรีายงานไว้หลายรปูแบบ เช่น ปริมาณ

เม็ดเลือดขาวในน�้าไขสันหลังเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นเม็ด

เลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลมากขึ้น โดยโปรตีนไม่เพิ่มขึ้นและ

น�้าตาลไม่ต�่าลง10 การมี tuberculoma เพิ่มมากขึ้นในภาพ

รังสี การมีอาการทางระบบประสาทเลวลงทั้งที่ได้รับการ

รักษาด้วยยาวัณโรคที่เหมาะสม16 ค�าอธิบายเกี่ยวกับพยาธิ

ก�าเนิดของภาวะนี้ คือ ระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

ที่ดีข้ึนของ host17 เนื่องจากมีสารบางอย่างจากตัวเชื้อ

วัณโรคมีคุณสมบัติในการกดปฏิกิริยาการอักเสบ delayed  

type hypersensitivity response ในช่วงแรกที่มีเชื้อมาก 

ปฏิกิริยาการอักเสบจะน้อย ต่อมาเม่ือได้รับการรักษาเชื้อ 

มีจ�านวนลดลง ปฏิกริิยาการอกัเสบทีเ่คยโดนกดไว้จงึเพ่ิมขึน้ 

ซึ่งในการศึกษานี้พบผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านวัณโรค เนื่องจาก

ตรวจพบวัณโรคที่ต�าแหน่งอื่นเป็นระยะเวลานานประมาณ 

1-3 เดือนก่อนวินิจฉัยวัณโรคสมองรวม 21 ราย (ร้อยละ 

12.3) และไม่มรีายใดพิสจูน์ได้ว่าเป็นวณัโรคดือ้ยา จงึเป็นไป

ได้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เกิด paradoxical response หลังได้รับยา

ต้านวัณโรคในรูปแบบของการอักเสบที่เยื่อหุ้มสมอง 

การวินิจฉัย
 การวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มสมองน้ันต้องเริ่มจาก

ความสงสัย (high index of suspicious) ประกอบกับการ

ค้นหาหลักฐานการเป็นวัณโรคในต�าแหน่งอื่นๆ แล้วให้การ
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รักษาแบบคาดเดา (pre-emptive treatment) เพราะการ

จะได้การวินิจฉัยที่แน่นอน (definite diagnosis) ตั้งแต่แรก

คือย้อมพบเชื้อ AFB จากน�้าไขสันหลังนั้นมีความเป็นไปได้

ต�่ากว่าร้อยละ 103 โดยในการศึกษานี้มีผู้ป่วยที่ย้อมพบเชื้อ

จากน�้าไขสันหลังเพียง 1 รายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีบาง

การศกึษาพบว่าโอกาสทีจ่ะย้อมพบเช้ืออาจพยายามท�าให้สงู

ข้ึนได้ถงึร้อยละ 25-872,5,18 โดยการเพิม่ปรมิาณน�า้ไขสนัหลงั

ที่น�ามาตรวจให้มากที่สุด น�ามาปั่นให้เข้มข้นก่อนน�าส่วน

ที่ตกตะกอนมาย้อม การใช้เวลาในการดูกล้องให้นานขึ้น  

5-20 นาท ีการย้อมและดูกล้องจลุทรรศน์ซ�า้หลายๆ  ตวัอย่าง 

และการได้น�้าไขสันหลังที่มาจากบริเวณ ventricle โดยตรง 

ส่วนการตรวจเชื้อวัณโรคโดยวิธีอื่นๆ คือ การเพาะเช้ือ 

Mycobacterium tuberculosis และการตรวจเชือ้ด้วยเทคนคิ 

PCR นั้นแม้ว่าจะใช้เวลาในการตรวจจริงไม่เกิน 24 ชม. 

แต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีซึ่งไม่มีในโรงพยาบาลทั่วไปและ

ใช้เวลาในการด�าเนินตามขั้นตอนทางราชการนานกว่า 4 

สัปดาห์ ดังนั้นแม้ว่าจะมีการรายงานในการศึกษาอื่นว่า

สามารถตรวจพบเช้ือได้ด้วยวิธีเหล่านี ้ร้อยละ 32-813,6,10,12,18 

แต่ในการศึกษานี้พบน้อยกว่าการศึกษาอื่นๆ มาก ด้วยข้อ

จ�ากัดด้านค่าใช้จ่ายและขั้นตอนการด�าเนินการที่ยุ ่งยาก 

ท�าให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตรวจ 

 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา ช่วยให้การวินิจฉัย 

มีความชดัเจนมากขึน้ได้ โดยเทคนคิ MRI มคีวามไวกว่า CT 

scan อย่างมีนัยส�าคัญ3 เนื่องจากความผิดปกติที่เกิดจาก

วัณโรคมักอยู่ในต�าแหน่งที่เป็นข้อจ�ากัดของ CT เช่น basal 

cistern, brain stem, cerebellum, spinal cord, nerve root 

ซึ่งในการศึกษานี้ไม่มีผู้ป่วยรายใดได้รับการตรวจด้วย MRI 

เลย ถือเป็นอีกข้อจ�ากัดอีกประการหนึ่งของการศึกษานี้

 ระดับความแน่ชัดการวินิจฉัยของผู ้ป่วยในการ

ศึกษาต�่ากว่าการศึกษาอื่น กล่าวคือผู้ป่วยร้อยละ 44.9 

ความแน่ชัดของการวินิจฉัยอยู่ในระดับ possible TBM คือ

ไม่พบหลักฐานของวัณโรคในต�าแหน่งอ่ืนนอกจากอาการ

ทางคลินิกที่สงสัยวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง ซึ่งในกลุ่มนี้จ�าเป็น

ต้องแยกโรคกับภาวะอื่นๆ ที่มีอาการทางคลินิกคล้ายคลึง

กัน อันได้แก่1 เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียที่ได้รับยา

ต้านจุลชพีมาก่อน เยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเชือ้ราโดยเฉพาะ 

cryptococcosis มะเร็งเมด็เลอืดขาวและต่อมน�า้เหลอืง ภาวะ 

autoimmune และ vasculitis syndrome ในการศกึษานีผู้ป่้วย

ทุกรายได้รับการตรวจ cryptococcal antigen ผลเป็นลบทุก 

ราย ส่วนการตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะอ่ืน เช่น serology,  

MRI, tissue diagnosis ไม่ได้ท�าเพิม่เติม จงึอาจเป็นไปได้ว่า

มผีูป่้วยโรคอืน่ทีไ่ด้รับการวนิจิฉยัไม่ถูกต้องปะปนอยูใ่นกลุม่

นี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุหนึ่งของอัตราตายที่สูงกว่าการศึกษาอื่น

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิต
 ในการศึกษานี้พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิต

ที่ตรงกับการศึกษาอื่นๆ ได้แก่  ระดับความรุนแรง2-3,9,12,19-25  

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมีความผิดปกติ2,21,24,26 อายุ

มาก2,20,21,23 การติดเชื้อเอชไอวี1,3,22 ระดับของโซเดียมใน

เลือดต�่า27 และการให้ยาต้านไวรัสโดยเร็วในผู้ที่มีการติดเชื้อ 

เอชไอวีช่วยลดอัตราตาย2,12,27 

 ปัจจัยอื่นๆ ที่เคยมีการรายงานว่าสัมพันธ์กับการ

เสียชีวิต แต่ในการศึกษานี้ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มที่

เสยีชวีติและไม่เสียชวีติ ได้แก่ โปรตนีในน�า้ไขสนัหลงัสงู1,3,25 

สัดส่วนระดับน�้าตาลในน�้าไขสันหลังต่อระดับน�้าตาลใน

เลือดต�่า1,3 และการมีวัณโรคแพร่กระจาย2 และการไม่ได้รับ 

สเตียรอยด์1,6,28

การรักษา
 ส�าหรับยาต้านวัณโรค ปัจจุบันยังแนะน�าให้ใช้

สูตรเดียวกับวัณโรคที่ต�าแหน่งอื่นแต่เพิ่มเวลาในระยะ 

maintenance เป็น 12 เดือน (2HRZE+10HR) ในการศึกษา

นี้ ผู้ป่วยร้อยละ 96 ได้รับยาต้านวัณโรค โดยสูตรยาและ

ขนาดยาถูกต้อง และมผีูป่้วยร้อยละ 11 เกดิผลข้างเคยีงจาก

ยาต้านวัณโรคและต้องปรับสูตรยา โดยในกลุ่มท่ีเสียชีวิต

เกิดการแพ้ยามากกว่าแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ ใน

อนาคตอาจมกีารปรบัสตูรยาต้านวณัโรคเพือ่แก้ข้อจ�ากดัของ 

การใช้ยาสูตรเดิมคือ rifampicin และ ethambutol จะผ่าน 

blood brain barrier ได้น้อยลงเมือ่การอกัเสบลดลงแล้ว จงึม ี

ผู ้ก�าลังท�าการศึกษาเปรียบเทียบสูตรยาเดิมกับการเพิ่ม

ขนาดของยา rifampicin จาก 10 เป็น 15 มก./กก./วัน และ

เพิม่ยา levofloxacin 20 มก./กก./วนั  เข้าไปในสตูรยาปกติ29
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 การให้ยาสเตยีรอยด์ร่วมด้วย ถอืเป็นมาตรฐานการ

รักษาในผู้ป่วยทุกระดับความรุนแรง เน่ืองจากมีหลักฐาน

ว่าช่วยลดความพิการ28 และลดอัตราตาย1,6,28 รวมทั้งลด 

ผลข้างเคียงจากยาต้านวัณโรค1,6,28 การที่การศึกษานี้ไม่ได้

ผลการวิเคราะห์ที่สนับสนุนการใช้สเตียรอยด์ อาจเกิดจาก 

ข้อจ�ากัดบางประการเช่น  ขนาดยาและระยะเวลาอาจ 

ไม่เหมาะสม หรือการที่ไม่ได้ตรวจเอชไอวีในผู้ป่วยบางราย 

อาจท�าให้แพทย์ขาดความระมัดระวังในการดูแลรักษาการ

ติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ เป็นต้น 

 การให้ยาต้านไวรัส ในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ติด

เช้ือเอชไอวีมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่ายาต้านไวรัสจะ

กระตุน้ให้เกิดปฏกิริยิาการอกัเสบมากขึน้ทีเ่รยีกว่า immune 

reconstitution inflammatory syndrome (IRIS)30-33 เพราะ 

มีหลักฐานว่าช่วยลดอัตราตาย2,12,27 และควรเริ่มยาโดยเร็ว

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีค่า CD4 ต�่ากว่า 200 cell/mm3 

โดยในกลุ่มที่เริ่มยาต้านไวรัสหลังได้รับยาต้านวัณโรค 2 

สัปดาห์มีอัตราตายต�่ากว่าอย่างมีนัยส�าคัญ34 อย่างไรก็ตาม 

การเริ่มยาต้านไวรัสในผู้ป่วยวัณโรคที่ CD4 ต�่ามีข้อควร

ระมัดระวังที่ต้องการการติดตามใกล้ชิดและแก้ไขอย่างทัน

ท่วงที ได้แก่ การเกิด IRIS การแพ้ยาต้านไวรัส ปฏิกิริยา

ระหว่างยา และการติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ ร่วมด้วย เป็นที่

น่าเสยีดายว่า ในการศึกษานี ้มผีูป่้วยทีไ่ม่ได้รบัการตรวจการ

ติดเชื้อเอชไอวี 24 ราย และในจ�านวนผู้ติดเชื้อที่มีข้อมูลรวม 

59 ราย ยังมีผูต้ดิเช้ือเอชไอวีทีไ่ม่ได้รบัยาต้านไวรัส สงูถงึ 24 

รายคดิเป็นร้อยละ 40.7 ซึง่ในกลุ่มท่ีไมได้รบัยาต้านไวรัสนีมี้

อัตราตายสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอย่างมีนัยส�าคัญ

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 วัณโรคเยื่อหุ้มสมองยังคงเป็นปัญหาส�าคัญของ

ประเทศไทย อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในการศึกษานี้ สูง

ถึงร้อยละ 54.5 

 การวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง ยังคงเป็นความ

ท้าทายที่ต้องพัฒนาในหลายประเด็น ทั้งการวินิจฉัยให้

รวดเร็วขึ้นในสถานพยาบาลทุกระดับ โดยสถานพยาบาล

ปฐมภมิูควรสามารถวนิจิฉยัแยกโรคในเบือ้งต้นได้ นอกจาก

น้ัน สถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิควรพัฒนา

ระบบที่ท�าให้สามารถให้การวินิจฉัยที่แน่นอนได้มากขึ้น ลด

การรักษาแบบคาดเดาลง เช่น พัฒนาเทคนิคการตรวจหา

เชื้อโดยการย้อม พัฒนาระบบการส่งตรวจ PCR และเพาะ

เชื้อวัณโรคให้ครอบคลุม หรือการเลือกตรวจ MRI เพิ่มเติม

โดยเฉพาะในรายที่การวินิจฉัยยังคลุมเครือ และมีความเป็น

ไปได้ที่จะเป็นโรคอื่น เป็นต้น   

 การรักษาวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง นอกจากยาต้าน

วัณโรคแล้ว สิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้ ได้แก่ 1) การให้ยาสเตีย

รอยด์ร่วมด้วย ในขนาดและระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับความ

รุนแรงและภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งดูแลป้องกันมิให้เกิด

ผลเสียจากการได้รับสเตียรอยด์  2) การตรวจว่ามีการติด

เชื้อเอชไอวีร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อให้ยาต้านไวรัสภายใน 2-8 

สัปดาห์ รวมทั้งดูแลภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของการติดเชื้อ

เอชไอวี  3) การดูแลประคับประคองที่ดี เพื่อป้องกันรักษา

ภาวะแทรกซ้อนจาก immobilization 
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Abstract :  Pleumpanupat P. Tuberculous Meningitis in Adult: Review of 178 Cases.  Thai J Tuberc Chest Dis 

Crit Care 2013; 34: 1-13.

Department of Medicine, Buddhachinaraj Hospital, Ministry of Public Health

Background :  Tuberculous meningitis (TBM) is the most serious form of infection from M. tuberculosis  with  

 high mortality and morbidity rates. 

Objective :  To assess the clinical course, complications and variables that were predictors of death, in Thai  

 adults with TBM. 

Methods :  We retrospectively reviewed medical records of patients diagnosed with TBM  in Buddhachinaraj  

 Hospital, Phitsanulok from 2007 to 2011.

Results :  One hundred and seventy-eight cases were included. Three cases (1.7%) had definite TBM,  

 whereas probable TBM was found in 95 cases (53%) and 80 cases (44.9%) were diagnosed with  

 possible TBM. Infection with human immunodeficiency virus (HIV) was the most frequent  

 comorbid condition in 65 cases (36.5%). Diabetes mellitus and alcoholic liver disease or excessive  

 alcohol use were found in 13 cases (7.3%) and 12 cases (6.7%), respectively. One-year mortality  

 rate was 54.5%. Univariate analysis revealed that female, aging, HIV infection, high disease  

 severity (defined by levels of consciousness), abnormal computed tomography of brain, serum  

 sodium less than 130 mmol/L and  HIV infected patients without antiretroviral therapy (ART)  were  

 the major predictors of mortality. Among HIV infected cases, the mean CD4 was 82 cell/mm3  

 and there were only 35 cases (59%) received ART.   

Conclusion :  Since very high mortality rate of TBM among Thai patients, improvement of the care system is  

 needed. The diagnosis must be earlier and various techniques to indentify M. tuberculosis for  

 definite diagnosis should be provided. Effective clinical practice guideline implementation and  

 treatment monitoring system are required to ensure all essential adjunctive therapy  

 including steroid treatment, HIV diagnosis and early ART within 2-8 weeks and supportive  

 care preventing complications due to immobilization.
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ผลการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ
รูปแบบ One Stop Service ของคลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลบุรีรัมย์

   วิสาร์กร  มดทอง  พย.บ.*                                                                                                                                     

นรินทร์ จินดาเวช พ.บ.**

   *กลุ่มการพยาบาล งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์

                                                                      **กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์

บทคัดย่อ

 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) มีอัตราการกลับเข้ารับการ 

รักษาในโรงพยาบาลซ�้าๆ โดยเฉลี่ย 2-8 ครั้งต่อปีและเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้นงานผู้ป่วยนอก

อายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จึงได้เปิดบริการคลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบทีมสหสาขาวิชาชีพแบบ one stop service 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยแบบทีมสหสาขาวิชาชีพด้วยการประสานความร่วมมือ

กนัในการดแูลผูป่้วย โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่จดัตัง้คลนิกิปอดอดุกัน้เรือ้รงัและประเมนิประสทิธผิลการควบคมุอาการหอบ

ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ระยะเวลารอคอยรับบริการ  และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเปรียบเทียบก่อนและหลัง

การให้บรกิารแบบทมีสหสาขาวิชาชีพแบบ one stop service  เป็นการศกึษาเชงิปฏิบตักิารในผูท้ีม่ารับบริการทีค่ลนิกิปอด

อุดกั้นเรื้อรังอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี จ�านวน 152 คน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 

2556  เปรียบเทียบก่อนการพัฒนา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554-30 กันยายน พ.ศ. 2555) กับหลังการพัฒนา (1 ตุลาคม พ.ศ. 

2555-30 กันยายน พ.ศ. 2556)  ในเรื่องอัตราการนอนโรงพยาบาล (hospital admission),  การมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน 

(emergency department visit),  การตรวจสมรรถภาพปอดด้วย peak expiratory flow meter (PEFR),  spirometry (FEV
1
) , 

การประเมิน dyspnea score,  COPD assessment test  (CAT) และระดับความรุนแรงโดยใช้ GOLD guideline โดยใช้

สถิติ paired t-test, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      

 ผลการศึกษา พบว่าอัตราการนอนโรงพยาบาล และการมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p< 0.05)  ค่าการตรวจสมรรถภาพปอด PEFR  และค่าสมรรถภาพปอด FEV
1  
เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(1.04 เทยีบ

กับ 1.43 ลิตร,  p< 0.05) ส่วน dyspnea score และ COPD assessment test มีแนวโน้มดีขึ้น (p<0.05,  p=<0.001) ระยะ

เวลารอคอยรับบริการลดลง 1 ชั่วโมง 15 นาที และความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 95.40

 จากการศึกษา มีการจัดตั้งคลินิก  และการดูแลผู้ป่วยด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพแบบ one stop service ท�าให้ผู้ป่วย

ควบคุมอาการหอบได้ดีขึ้น ได้รับบริการที่สะดวกท�าให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูง แต่ยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่มารับการรักษา

ช้าโดยจะมาเมื่อมีอาการค่อนข้างรุนแรง  ท�าให้การรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร  ดังนั้นการให้บริการเชิงรุก  ค้นหากลุ่มเสี่ยง

เพ่ือให้ได้รบัการรักษาตัง้แต่ระยะเริม่แรก  และอาการยงัไม่รุนแรง ซึง่การรักษาจะได้ผลด ีทัง้นีเ้พือ่ให้ผูป่้วยมคีณุภาพชีวติ 

ที่ดีขึ้น 

นิพนธ์ต้นฉบับ 
Original Article

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2557
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บทน�า
 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease) เป็นโรคที่พบบ่อยทั่ว

โลก  องค์การอนามัยโลกประมาณว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมี

อตัราความชุกประชากรชายประมาณ 9.34 คน และประชากร

หญิง 7.33 คนต่อประชากร 1,000 คน  ในประเทศไทยมีการ

ส�ารวจผูสู้งอาย ุ(อายมุากกว่า 60ปี)  ในเขตกรงุเทพมหานคร

พบว่าอุบัติการณ์ (incidence) ของโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง

เท่ากับร้อยละ 3.63 และความชุก (prevalence) เท่ากับ

ร้อยละ 7.11 การสูบบุหรี่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่

ท�าให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ในประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่

ประมาณ 10 ล้านคน  ประมาณร้อยละ 15-30 ของคนที่

สูบบุหรี่จะเกิดโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง  ดังนั้นน่าจะประเมิน

ได้ว่าในประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังไม่

ต�่ากว่า 1.5-3  ล้านคน1  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอุด

ก้ันเรื้อรังประกอบด้วยปัจจัยภายในตัวผู้ป่วย  และสิ่งแวด 

ล้อมภายนอก ได้แก่ การสูบบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่สุด

ที่ท�าให้เกิดภาวะหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง  การสูบบุหร่ียิ่งสูบ

มากก็จะมีโอกาสที่จะเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้มาก  ดัง

จะเห็นได้จากการศึกษาที่พบว่าค่าเฉลี่ยของ FEV
1
 ในกลุ่ม

คนที่สูบบุหรี่จะน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่สูบบุหร่ี  และค่าเฉล่ีย

ของ FEV
1
 จะลดลงมากเมื่อปริมาณการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น  ถึง 

แม้ว่าร้อยละ 80-90 ของผู้ป่วยจะเกิดจากการสูบบุหร่ี แต่ 

ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีเพียงร้อยละ 10-15 เท่านั้นที่จะเกิด COPD   

ดังนั้นน่าจะมีปัจจัยอื่นที่มีส่วนร่วมในการท�าให้ผู้ท่ีสูบบุหร่ี

เกิดเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ในคนปกติค่า FEV
1
  (force 

expiratory volume in 1 second) จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น 

โดย FEV
1
  จะลดลงประมาณ 30 มิลลิลิตรต่อปี  ในคนที่

สูบบุหรี่ส่วนมาก FEV
1 
 จะลดลงใกล้เคียงกับคนปกติ  แต่

จะมีคนที่สูบบุหรี่จ�านวนหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิด COPD  

พวกนี้จะมี FEV
1
 ลดลงรวดเร็วประมาณ 100  มิลลิลิตรต่อปี   

ซึ่งเมื่ออายุประมาณ 50-60 ปี  FEV
1
  จะลดลงเหลือน้อยจน

ท�าให้เกิดอาการเหนื่อยง่าย  เมื่อหยุดสูบบุหรี่อัตราการลด

ลงของ FEV
1
 จะลดลงใกล้เคียงกับคนที่ไม่สูบบุหรี่2,3  ส่วน

ใหญ่เสยีชวีติก่อนทีจ่ะถงึโรง พยาบาลทัง้สิน้ เนือ่งจากปัญหา

การรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง และขาดความรู้  ความเข้าใจในเรื่อง

ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของ 

ผูป่้วยโรคนีท้�าให้ต้องเข้ารบัการรกัษาทีห้่องฉุกเฉิน  และนอน 

โรงพยาบาลเนื่องจากเกิดอาการหอบ  ท�าให้ผู ้ดูแลต้อง

ขาดงาน  ขาดรายได้  เสียเวลา  เสียโอกาส และยังพบว่า 

ผู้ป่วยโรคนี้ถ้ามีความรุนแรงของโรค การด�าเนินชีวิตประจ�า

วันและการท�ากิจกรรมต่างๆ ได้น้อย  เป็นภาระของผู้ดูแล  

และมีผลกระทบต่อภาวะจิตใจของผู้ป่วย ซึ่งปัญหาดังกล่าว 

ไม่สามารถประเมินการสูญเสียเป็นมูลค่าได้อีก  ทั้งโรคปอด

อุดกั้นเร้ือรังสามารถก่ออันตรายที่รุนแรงถึงชีวิตได้และยัง

ก่อปัญหาในเชิงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  โดยค่าใช้

จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาในห้องฉุกเฉิน และการพักรักษา

ตวัในโรงพยาบาล  จะเหน็ได้ว่าโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัเป็นโรค

เรื้อรังที่คุกคามต่อการด�าเนินชีวิต  และยังส่งผลกระทบต่อ 

ผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และรวมถึงด้าน

เศรษฐกิจของผู้ป่วยด้วย  ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน

สาธารณสุขจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ในการดูแลรักษาและให้

ความรู้ในการดูแลตนเอง  การควบคุมโรคอย่างถูกต้องแก่

ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ซึ่งเป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้ผู ้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ซ�้าๆ โดยเฉลี่ย 2-8 ครั้งต่อปี  และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตใน 

ระดับต้นๆ4   การด�าเนินของโรคก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้

ผูป่้วยมคีณุภาพชวีติทีล่ดลง ไม่สามารถท�างานหรือกจิกรรม

ได้เช่นคนปกติ  ต้องมารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกเป็น

ระยะเวลานาน และเมื่อสมรรถภาพปอดลดลงมากๆ ก็จะ 

มีอาการรุนแรงขึ้น  เหนื่อยง่ายขึ้น  ท�างานได้ลดลง หรือ

เหนือ่ยง่ายแม้เพยีงแต่ท�ากจิวตัรประจ�าวนั  และมอีาการโรค

ก�าเริบบ่อยๆ ท�าให้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาท่ีแผนกห้อง

ฉุกเฉิน  และนอนรับการรักษาในโรงพยาบาล  ในที่สุดอาจ

จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะไม่สามารถหายใจเองได้  

ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาในโรงพยาบาลจะมีมูลค่ามหาศาล  

เป็นภาระของผู้ป่วยและของรัฐบาล5               

 สถิติผู ้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับการรักษา 

ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2553  ที่มารับ

บริการงานผู้ป่วยนอกจ�านวน 1,731  และ 1,846  คน  เฉลี่ย 

8-10 คน/วัน  ผู้ป่วยในมีจ�านวน 744 และ 858 คน  ผู้ป่วยใน

ถึงแก่กรรมร้อยละ 11.69  และ14.45  ตามล�าดับ   กลุ่มงาน
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วิสาร์กร  มดทอง และคณะ

ผู้ป่วยนอกได้ร่วมมอืกบัเครอืข่ายคลินกิโรคหดื  และปอดอดุ

กัน้เรือ้รงัแห่งประเทศไทยด�าเนนิการจดัตัง้คลินกิโรคปอดอดุ

กัน้เรือ้รงัข้ึนเม่ือวนัที ่1 ตลุาคม  พ.ศ. 2554   เพือ่ปฏบิตัติาม

แนวทางการดูแลรักษาโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังโดยให้บริการ

แบบทีมสหสาขา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วย

ตามแนวคิดการท�างานเป็นทีมของชัยพร วิชชาวุธ6  และ

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขต้องการให้ทุกโรงพยาบาล

ให้บริการโดยเน้นระบบ 3 ดี ได้แก่ บรรยากาศ (structure)  

บริการ (service)  บริหารจัดการ (system)  ประกอบกับ

จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้รับบริการปี พ.ศ. 2553 

ประเมินว่าไม่ได้รับความสะดวกต้องเดินหลายจุดบริการ   

รอนานในการมารับบริการ  จึงได้น�าแนวคิดของการให้

บริการแบบ  one stop service ของสมัคร สุนทรเวช7   

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2546  มาใช้ในการให้

บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้น

คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จึงได้ปรับแต่งสถานที่ให้บริการ

เป็นรูปแบบ one stop service นับตั้งแต่ผู้มารับบริการยื่น

บตัรรบับรกิารต่างๆ จนสิน้สดุการรบัยาทีจ่ดุบรกิารจดุเดยีว

เบ็ดเสร็จ  และเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจึงไม่ให้ผู้รับ

บรกิารเป็นผูถ้อืบัตรบนัทกึผูร้บับรกิาร แต่จะมีเจ้าหน้าทีเ่ดิน

บัตรให้ทุกจุดบริการ   

วัตถุประสงค์
 จดัตัง้คลนิิกปอดอุดก้ันเรือ้รงั และประเมนิประสทิธผิล

การควบคุมอาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง   

ระยะเวลารอคอยรับบริการ  และความพึงพอใจของผู้ใช้

บริการเปรียบเทียบก่อน และหลังการให้บริการแบบทีมสห

สาขาวิชาชีพแบบ one stop service 

วิธีการ           
 จากการศึกษารูปแบบเดิมของระบบบริการผู้ป่วย

นอกโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัทีย่งัให้บรกิารรวมกับผูม้ารับบรกิาร

กลุ่มโรคทางอายุรกรรมทั่วไปที่ตึกอ�านวยการชั้น 2 ห้อง

ตรวจอายรุกรรมซึง่มผีูม้ารบับริการ เฉล่ียวันละประมาณ 300 

คน  และต้องลงไปรับยาที่ห้องยาด้านล่างซึ่งอยู่อีกอาคาร

หน่ึง  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการพัฒนาระบบ

พบว่า  สถานการณ์ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัทีแ่ผนกผู้ป่วย

นอกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีปัญหา  และอุปสรรคต่อการดูแล

ผู้ป่วยดังนี้   

 1) ปัญหาด้านบุคลากร  และระบบการให้บริการ

ได้แก่ บุคลากรขาดความรู้ ขาดอัตราก�าลัง และยังไม่มีการ

ให้บริการเฉพาะกับผู้ป่วยโรคหืด 

 2) ปัญหาด้านสถานที่  และอุปกรณ์ ได้แก่ สถาน

บริการแออัดเนื่องจากให้บริการรวมกับผู้รับ บริการอายุร-

กรรมทั่วไป  และไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจสมรรถภาพปอด

 3) ปัญหาเรื่องเวลาในการให้บริการ  เนื่องจากให้

บริการรวมกับผู้รับบริการอายุรกรรมทั่วไป ท�าให้เจ้าหน้าที่ 

มีภาระงานมาก  และต้องเร่งรีบในการให้บริการจึงให้ 

ค�าแนะน�าผู้ป่วยไม่ได้เต็มที่ ไม่ได้สอนสุขศึกษาให้ความรู้ 

ผู้ป่วย  และไม่มีการประเมินสมรรถภาพปอดผู้ป่วย  

 4) ปัญหาผู ้ป่วยและญาติขาดความรู ้ในการดูแล

ตนเอง ไม่ทราบสาเหตุที่ท�าให้เกิดอาการหอบและไม่ทราบ

วิธีการดูแลตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงอาการหอบ และพ่นยา 

ไม่ถูกต้องทั้งเทคนิค และขนาดของการพ่นยา และยังมี 

ผู้ป่วยที่ไม่เลิกสูบบุหรี่

 ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย  

ผู้วิจัยและทีมสหสาขาวิชาชีพจึงได้วางแผนการดูแลผู้ป่วย

โรคปอดอดุกัน้เร้ือรังเป็นรูปแบบทมีสหสาขาวชิาชพีรปูแบบ 

one stop service ดังนี้

 (1) ระยะเตรียมการ โดยมีการเตรียมความพร้อม

ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบุคลากร และวางระบบการให้บริการ

สถานที่และอุปกรณ์ เวลาในการให้บริการผู้ป่วยและญาติ

ขาดความรู้ในการดูแลตนเอง และพ่นยาไม่ถูกต้อง ซึ่ง 

มีรายละเอียดดังนี้

  ก. จดัเตรยีมบคุลากรและวางระบบการให้บริการ

เพื่อรองรับการบริการแบบ one stop service

   1. เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยแพทย์  พยาบาล  

เภสัชกร และนักกายภาพบ�าบัด ร่วมประชุมอบรมการดูแล

ผู้ป่วยตามแนวทาง easy COPD clinic 

   2. ก�าหนดบทบาทหน้าทีเ่จ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร

ที่คลินิกดังนี้   

    2.1 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จัดเตรียมอุปกรณ์
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ของใช้  เอกสารแบบฟอร์มประวัตผู้ิป่วย  วัดสญัญาณชีพ  วัด

ความสูง  ชั่งน�้าหนัก  เดินเอกสาร แต่ละจุดบริการ  เรียกคิว

ตรวจ ช่วยแพทย์ขณะตรวจ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล

ของพยาบาล  และล้างท�าความสะอาดเครื่องมือหลังใช้งาน   

    2.2 พยาบาล คัดกรอง ประเมินอาการ  

ประเมินค่าความเร็วของลมในปอดด้วย  peak flow meter  

ประเมินค่าสมรรถภาพปอดโดยใช้สไปโรเมตรีย์  ซักประวัติ

ตามแบบฟอร์มข้อมูลผู้ป่วยเมื่อเริ่มการรักษา (Appendix 

1)  ประเมินผลการรักษาตามแบบประเมินผลการรักษา  

(Appendix 2)  ประเมินผลการรักษาต่อเน่ืองตามแบบผล

การรักษาต่อเนื่อง (Appendix 3)  ประเมินค่า BMI  ประเมิน 

Dyspnea score และประเมิน COPD assessment test  ให้

บริการหลังพบแพทย์ ให้ใบนัด  ให้ค�าแนะน�าเรื่องโรค การ

สูบบุหร่ีและประสานงานกับคลินิกอดบุหรี่  การปฏิบัติตัว  

อาการผดิปกตทิีต้่องรบีมาพบแพทย์  สอนสขุศกึษารายเด่ียว

ในรายที่สอนรายกลุ่มแล้วยังตอบค�าถามไม่ได้  หรือผู้ที่ยัง 

มีอาการหอบกลางวันหรือกลางคืนมากกว่า 4 ครั้ง/เดือน  

และสอนสุขศึกษารายกลุ่มทุกคนที่เป็นผู้ป่วยใหม่ โดยสอน

กลุ่มละ 15-20 คน โดยให้ความรู้ และเปิดวิดีโอพร้อมแจก

แผ่นพับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแก่ผู้ป่วย   ท�า 6 minute walk  

ส่งต่อทีมเยี่ยมบ้านในรายที่มีอาการรุนแรง 

    2.3 แพทย์ ให้บรกิารตรวจรักษา ให้ข้อมลู

แผนการรักษา ค�าแนะน�าต่างๆ

    2.4 เภสชักร สอนสาธติ การสดูยา พ่นยา 

และตรวจสอบการใช้ยาของผู้ป่วย                       

    2.5 นักกายภาพบ�าบัด สอน และฝึกกาย

บรหิาร บริหารการหายใจ แนะน�าการไออย่างถูกวธิใีห้ผูป่้วย 

และเน้นการปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน

   3. วางระบบการให้บริการเพื่อรองรับ one 

stop service

    3.1 ด้านเวชระเบียน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่

เวชระเบียนเพื่อการค้นประวัติผู้ป่วยล่วงหน้า 1วัน

    3.2  ด้านเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลประวัติ 

ผู้ป่วย จัดผู้ช่วยเหลือคนไข้ ค้นเอกสารตามทะ เบียนรายชื่อ

ผู้ป่วยนัดล่วงหน้า 1 วัน

    3.3 ด้านสารสนเทศ ติดตั้งระบบ Home 

C สามารถรายงานผล lab  และติดตั้งระบบ scan ใบสั่งยา 

และประวัติการนอนโรงพยาบาล สามารถลดระยะเวลาของ

การติดตามประวัติเก่า/ประวัติการนอนโรงพยาบาล

  ข. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์

   1. สถานที่ส�าหรับด�าเนินการได้ปรับเปลี่ยน

จากห้องตรวจอายุรกรรม งานผู้ป่วยนอก เป็นคลินิกโรค

ปอดอุดกั้นเร้ือรัง อาคาร 16 ช้ัน 2 ซึ่งปรับแต่งสถานที่ที่

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปรับแต่งทาสีใหม่ ติดเครื่องปรับอากาศ 

ปลูกต้นไม้จัดบรรยากาศให้เหมาะสมโดยจัดเป็นสัดส่วน ให้

บริการทุกกิจกรรมอยู่ในจุดบริการจุดเดียวกันโดยให้บริการ

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-15.00 น.

   2. จดัซือ้ครภุณัฑ์ และอปุกรณ์ส�าหรบัอ�านวย

ความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น มีเครื่องตรวจสมรรถภาพ

ปอด (spirometer) เครือ่งพ่นยาแบบต่อออกซเิจน จัดเตรียม

เก้าอี้ให้เพียงพอ  ติดตั้งทีวี  เครื่องเล่นวีซีดี  มีน�้าดื่มส�าหรับ

ผู้มาใช้บริการ   มีหนังสือ/แผ่นพับความรู้ส�าหรับให้บริการ 

โดยบางส่วนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม

   ค. ขยายเวลาในการให้บริการ โดยการจัดตั้ง

คลินกิเฉพาะโรค  และแบ่งหน้าทีผู่ป้ฏิบัตชิดัเจนท�าให้มีเวลา

ในการให้บริการแต่ละกิจกรรมได้เต็มที่  เกิดประโยชน์ต่อ 

ผู้ใช้บริการ

  ง. ผู้ป่วยและญาติขาดความรู้ในการดูแลตนเอง 

การเลกิสบูบหุร่ี และพ่นยาไม่ถูกต้อง  พยาบาลสอนสุขศกึษา

ให้ความรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  และการสูบบุหรี่ แจก

แผ่นพับความรู ้และมีวิดีโอประกอบการสอนและมีการ

ประเมนิความรูโ้ดยการซกัถาม  กรณเีลกิสูบบุหร่ีไม่ได้ส่งต่อ

คลินิกอดบุหรี่  และเภสัชกรสอนสาธิต และประเมินการสูด/

พ่นยาของผู้ป่วยทุกครั้งที่มารับบริการที่คลินิก 

         (2) ระยะด�าเนินการ ด�าเนินการครบถ้วนในปี พ.ศ. 

2556  เมื่อผู้ป่วยมาใช้บริการ จะมีกระบวนการปฏิบัติดังนี้

  1)  ผูช่้วยเหลอืคนไข้  วดัสญัญาณชพี  ชัง่น�า้หนกั  

วัดส่วนสูง 

                   2)  พยาบาลคัดกรอง ประเมินอาการ ประเมินค่า

ความเร็วของลมในปอดด้วย peak flow meter, spirometer 

(ในบางรายที่แพทย์ยังไม่วินิจฉัยว่าเป็นโรคหืด) โดยให้ 

ผูป่้วยเป่า peak flow meter และspirometer, ประเมนิค่า BMI                               
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วิสาร์กร  มดทอง และคณะ

        3) ซักประวัติตามแบบฟอร์มข้อมูลผู ้ป่วยเมื่อ

เริ่มการรักษา (Appendix 1) ประเมินผลการรักษาตามแบบ

ประเมินผลการรักษา (Appendix 2) ประเมินผลการรักษา

ต่อเนื่องตามแบบผลการรักษาต่อเนื่อง (Appendix 3) และ

ประเมินเหน่ือยหอบโดยใช้ dyspnea score และประเมิน

ความรุนแรงของโรคโดยใช้ COPD assessment test  

   4) ผู ้ช่วยเหลือคนไข้ เรียกคิวตรวจ  ช่วย 

แพทย์ขณะตรวจ  โดยอยู ่ภายใต้การควบคุมดูแลของ 

พยาบาล 

                    5)  แพทย์ ให้บริการตรวจรักษาตามแนวทาง

การรักษาของ easy asthma clinic ให้ข้อมูลแผนการรักษา 

ค�าแนะน�าต่างๆ

   6)  พยาบาล ให้บริการหลังพบแพทย์   ให้ 

ค�าแนะน�าเรือ่งโรคการสบูบหุรี ่ การปฏบัิตติวั  อาการผดิปกติ

ที่ต้องรีบมาพบแพทย์  สอนสุขศึกษารายเดี่ยว และรายกลุ่ม

โดยสอนสุขศึกษารายเดี่ยวในผู้ที่สอนรายกลุ่มแล้วยังตอบ

ค�าถามไม่ได้  หรือผู้ที่ยังมีอาการหอบกลางวัน หรือกลาง

คืนมากกว่า 4 ครั้ง/เดือน  และสอนสุขศึกษารายกลุ่มทุกคน

ทีเ่ป็นผูป่้วยใหม่  โดยสอนกลุ่มละ 15-20 คนด้วยวธิใีห้ความ

รู้  และเปิดวิดีโอพร้อมแจกแผ่นพับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแก่ 

ผู้ป่วย ในรายที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ประสานงานส่งคลินิกอด

บุหรี่ นัดหมาย และติดตามในรายที่ขาดนัด  

   7) เภสชักร สอนสาธติ การสดูยา พ่นยา 2 แบบ

คือ อาศัยแรงดันจากกระบอกยา (metered dose inhaler) 

ต้องสูดลึกๆ ช้าๆ กลั้นหายใจ  และอีกแบบอาศัยแรงสูดจาก

ผู้ใช้ (dry powder inhaler) ต้องสูดเร็ว แรง ลึก รวมถึงตรวจ

สอบการใช้ยาของผู้ป่วยทุกครั้งที่มารับบริการที่คลินิก 

   8) นกักายภาพบ�าบดั สอนและฝึกกายบรหิาร 

บรหิารการหายใจ แนะน�าการไออย่างถกูวธีิให้ผูป่้วยแนะน�า

การปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน

   9) พยาบาลนัดผู้ป่วยท�า 6-minute walk ครั้ง

ละ 4-5 คน ที่ระเบียงด้านหน้าช่วงที่ไม่มีผู้รับ บริการมารับ

บรกิารแล้ว เน่ืองจากการเดนิต้องเดนิตามระยะทางยาว ไม่มี

สิ่งกีดขวางโดยให้ผู้ป่วยเดินเร็วอย่างต่อเนื่อง 6 นาที  แล้ว

วัดระยะทางที่ผู้ป่วยเดินได้ มีการวัดสัญญาณชีพและวัด O
2
 

saturation ก่อนและหลังการเดิน

                   10) ส่งผู้ป่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกรายโดย

ฉีดที่ห้อง IC โรงพยาบาลบุรีรัมย์  หรือเขียนใบสื่อสารให้ฉีด

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลใกล้บ้าน

                   11) ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

มี standing order  เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและกรณี

จ�าหน่ายกลบับ้าน ต้องนดัเข้าคลนิกิโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัเพือ่

การรักษาพยาบาลทีต่่อเนื่อง                                                                                                           

                   12) ส่งเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาต้องติดตาม

ได้แก่ มีอาการหอบที่รบกวนการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน 

หรือมีอาการหอบจนต้องมาพ่นยาที่ห้องฉุกเฉินหรือนอน 

โรงพยาบาลอย่างน้อยทุกเดือน                            

                   13) ระบบติดตามนัดในรายที่ขาดนัดมากกว่า 

2 สัปดาห์มีจดหมาย/โทรศัพท์ตาม กรณีขาดนัดมากกว่า  

1 เดือนประสานงานกับสถานีอนามัยใกล้บ้าน 

                 14) ผู้ป่วยอาการรุนแรงมาก (very severe) ให้

ก�าลังใจ และเตรียมความพร้อมด้านจิตใจโดยส่งต่อทีม end 

of life care และเตรียมออกซิเจนส�าหรับที่บ้าน (long term 

O
2  

therapy)    

วัสดุและวิธีการ
 ศึกษาเชิงปฏิบัติการ (action research) ศึกษาใน 

ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัทกุรายทีม่ารบับรกิารทีค่ลนิกิโรค

ปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อย่างต่อเนื่องอย่าง

น้อย 4 ครั้งต่อปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง 30 

กนัยายน พ.ศ. 2556  โดยเปรียบเทยีบก่อนการให้บรกิารรปู

แบบครบถ้วน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 

2555 ) กบัหลงัการให้บริการครบถ้วน  (1 ตลุาคม พ.ศ. 2555 

ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ) 

 1. กลุ่มตัวอย่าง   คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

ผู้ที่มารับบริการอย่างต่อเนื่องที่คลินิกอย่างน้อย 4 คร้ัง/ปี 

จ�านวน 152 คน โดยตดิตามกลุม่นีต่้อเนือ่ง 2 ปีระหว่างวนัที่  

1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2556

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  

  1. แบบฟอร์มประเมินอาการ และความรุนแรง 

ของโรค

   1.1 แบบซกัประวตัเิมือ่เริม่การรกัษา (Appendix  
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1) แบบประเมินผลการรักษา (Appendix 2) แบบประเมิน

ผลการรักษาต่อเนื่อง (Appendix 3) ซึ่งเป็นแบบฟอร์มของ

เครือข่ายโรคปอดอุดกั้นแห่งประเทศไทย (Thailand COPD 

and Respiratory Forum)

               1.2 แบบประเมนิ dyspnea score  และประเมนิ 

COPD assessment test ซึ่งเป็นแบบฟอร์มของเครือข่าย

โรคปอดอุดกั้นแห่งประเทศไทย

    2. ใบรายงานผล spirometry

    3. แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารคลนิกิ

โรคหอบหืดผู้ใหญ่ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดย

ใช้แบบสอบถามของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

โดยแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ การให้บริการของบุคลากร  

กระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ  สิ่งอ�านวยความ

สะดวกและสถานที่ และ ผลจากการให้บริการ 

 การประเมินประสิทธิผลการควบคุมอาการหอบของ 

ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัในเรือ่งอตัราการนอนโรงพยาบาล 

(hospital admission), การมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน 

(emergency department visit), การตรวจสมรรถภาพ

ปอดด้วย peak expiratory flow rate (PEFR),  spirometry 

(FEV
1
), การประเมนิ dyspnea score,  COPD assessment 

test (CAT) และระดับความรุนแรงโดยใช้ GOLD guideline 

 3. วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล  ท�าความเข้าใจอธบิาย 

แบบฟอร์มทีใ่ช้ในการซกัประวติัเกบ็ข้อมลูและเกณฑ์การให้

คะแนนทั้ง Appendix 1, 2, 3  และ Dyspnea score, COPD 

assessment test ให้แก่ พยาบาล และผูช่้วยเหลอืคนไข้ทราบ 

มีการซักถาม และให้ทดลองใช้เพื่อประเมินความเข้าใจของ 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล   ใช้สถิติ paired t-test,  

ร้อยละ, ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

ตารางที่ 1.   จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ( N =152 )

ลักษณะส่วนบุคคล จ�านวน ร้อยละ

เพศ                   :  ชาย 136 89.5

อายุ                   :  อยู่ระหว่าง 60-70 ปี   77 50.7

การศึกษา            :  ประถมศึกษา 123 80.9

อาชีพ                 :  เกษตรกรรม  76 50.0

สถานภาพสมรส    :  คู่ 125 82.2

เริ่มหอบ              :  อายุมากกว่า 21 ปี 145 95.4

โรคแทรกซ้อน       :  มี  118 77.6

สูบบุหรี่               :  เคย 124 81.6

สูบบุหรี่               :  ยังสูบ    5   3.3

ยาขยายหลอดลม   :  ใช้  85 55.9

   



วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤต

20

วิสาร์กร  มดทอง และคณะ

พบว่าผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 89.5   

มีอายุอยู่ระหว่าง 60-70 ปี ร้อยละ 50.7    มีการศึกษาอยู่ใน

ระดบัประถมศกึษาร้อยละ80.9  ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

ร้อยละ 50 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 82.2 เร่ิมหอบ 

ตั้งแต่อายุมากกว่า 21 ปีร้อยละ 95.4  มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ  

ร้อยละ 77.6 เคยสูบบุหรี่ร ้อยละ 81.6 ยังสูบบุหร่ีอยู ่

ร้อยละ 3.3 ใช้ยาขยายหลอดลมร้อยละ 55.9 

ตารางที่ 2. ผลการประเมินความรุนแรง  การตรวจสมรรถภาพปอด  ระยะเวลารอคอย  และความพึงพอใจของผู้ป่วย 

 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (N=152)

รายการ ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา p-value

อัตราการมาห้องฉุกเฉินเนื่องจากอาการหอบ (ER-visit) (ครั้ง/คน/ปี)  

mean±SD

0.7±1.0 0.5±0.9 0.00

อัตราการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
(hospital admission) (ครั้ง/คน/ปี) 
mean±SD

0.4±0.6 0.3±0.7 0.12

PEFR (L/min)  *   

mean±SD

55.5±12.7 58.8±12.4 <0.01

FVC L. (%predicted)**                                      

mean±SD

2.7 (92.9) 3.1 (98.6) <0.01

FEV
1 
 L.(%predicted) ***  

mean±SD

1.0 (46.9) 1.4 (57.1) <0.01

FEV
1 
/ FVC    ****                               38.9 42.0 <0.01

CAT( COPD assessment test ) 

mean±S

17.8±7.2 11.8±6.5 <0.01

Dyspnea MMRC                                                

mean±SD

2.0±0.8 1.6±0.7 <0.01

ระยะเวลารอคอยรับบริการ (เฉลี่ย) 4 ชั่วโมง 36 นาที 4 ชั่วโมง 36 นาที ลดลง 1 ชั่วโมง 15 นาที 

ความพึงพอใจ

1. ด้านการให้บริการของบุคลากร  

    mean±SD

2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ   

    mean±SD                                                    

3. ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสถานที่ 

    mean±SD

4. ด้านผลจากการให้บริการ   

    mean±SD

           ภาพรวม  

           mean±SD

4.6±0.5

4.5±0.5

4.5±0.5

4.6±0.5

4.5±0.5 (90%)

4.7±0.5

4.7±0.5

4.7±0.5

4.7±0.5

4.7±0.5(94%)

0.034

0.001

<0.001

0.003

<0.001

*PEFR   เป็นอัตราการไหลของอากาศหายใจออกที่สูงที่สุดจะเกิดในช่วงต้นของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่
**FVC (forced vital capacity) เป็นปริมาตรสูงสุดของอากาศที่หายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่จนสุดจากต�าแหน่งที่หายใจเข้าเต็มที่
*** FEV

1
 (forced expiratory volume in one second) เป็นปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกใน1วินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่

**** FEV
1
/FVC เป็นข้อมูลที่แสดงถึงการอุดกั้นของหลอดลม
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 จากตารางที่ 2  เปรียบเทียบอัตราการมาที่ห้อง

ฉุกเฉินเนื่องจากอาการหอบ  (ER-visit)  และอัตราการมา

นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (hospital admission) พบ

ว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

โดยหลังการพัฒนาอัตราการมาที่ห้องฉุกเฉิน และอัตราการ

มานอนพักรกัษาตวัในโรงพยาบาล  เน่ืองจากอาการหอบลด

ลงพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

ค่าสมรรถภาพปอด FEV
1
  จาก spirometry พบว่า ผู้ป่วย

มีระดับความรุนแรง severe ตามการแบ่งความรุนแรงของ 

GOLD1   %predicted  FEV
1 
 เท่ากับ 46.9  และเพิ่มขึ้น

เป็น 57.1% predicted หลังการพัฒนาอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) ส่วนค่าสมรรถภาพปอด PEFR พบว่าค่า

สมรรถภาพปอดเพิม่ขึน้หลงัการพฒันาอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ (p<0.05)  เช่นกัน  ส่วน CAT (COPD assessment 

test) และ dyspnea MMRC score   พบว่ามีแตกต่างกัน

โดยหลังการพัฒนาค่า CAT (COPD assessment test) 

และdyspnea MMRC score ลดลงอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

(p<0.05)   ระยะเวลารอคอยรับบริการหลังการพัฒนาลดลง 

1 ชั่วโมง 15 นาทีและความพึงพอใจของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก

คะแนนเฉลี่ย  4.5 (90%)  เป็น 4.7 (94%) หลังการพัฒนา

อยู ่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p<0.05)                                          

ตารางที่ 3.   ผล Dyspnea MMRC score และระดับความรุนแรงของโรคโดยใช้ GOLD (N=152)

ระดับความรุนแรง ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา

Dyspnea MMRC score (%)

1 53 (34.9%)          76 (50.0%)

2 61 (40.1%)          58 (38.2%)

3 37 (24.3%)                        18 (11.8%)

4 1 (0.7%)

ระดับความรุนแรงโดยใช้ GOLD

1

2

3

4

53 (34.9%)

61 (40.1%)

37 (24.3%)

1 (0.7%)

76 (50.0%)

58 (38.2%)

18 (11.8%)

-
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 จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่า Dyspnea score และ

ระดับความรุนแรงของโรคโดยใช้ GOLD พบว่าหลังการ

พัฒนา ระดับความรุนแรงของโรคต�่าและ GOLD 1  พบว่า  

มีจ�านวนเพ่ิมข้ึน และในระดับความรุนแรงของโรคที่สูงขึ้น

และ GOLD 2, GOLD 3 มีจ�านวนที่ลดลง และไม่มีระดับ  

GOLD 4 ช่วงก่อนการพัฒนาผู้ป่วยระดับความรุนแรงของ

โรคระดับ 3, 4  พบร้อยละ 30   และ GOLD 3, 4  พบร้อย

ละ 25 เนื่องจากผู้ป่วยมารับการรักษาในระยะที่มีความ

รุนแรงของโรคมาก

สรุปและอภิปรายผล
 มีการจัดตัง้คลินกิปอดอดุกัน้เรือ้รงัโดยให้บริการแบบ

ทีมสหสาขาวิชาชีพแบบ One Stop Service ในการดูแล 

ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ 

ดขีึน้สามารถควบคุมอาการหอบได้ดีขึน้ ลดระยะเวลารอคอย

รบับรกิารได้รับบรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ ส่งผลให้ผูรั้บบริการ

มีความพึงพอใจระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับที่ วินัย สวัสดิวร8  

อ้างในงาน R2R: การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย  COPD  

ของโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554   

และ ในการท�างานเป็นทมีท�าให้ผูใ้ห้บรกิารเกดิความร่วมมอื 

ร่วมแรง ร่วมใจ ความสามัคคีในทีมในการแก้ไขปัญหา  และ 

จัดกิจกรรมบริการผู้ป่วยซึ่งสอดคล้องกับที่ ชัยพร วิชชาวุธ6 

ที่บอกถึงประโยชน์ของการท�างานเป็นทีม ว่าจะส่งผลดีต่อ

ผู้ป่วย ทีมงาน และโรงพยาบาล  แต่ยังพบว่ามีผู้ป่วยกลุ่ม

หน่ึงซ่ึงมารับการรักษาเมื่อมีอาการรุนแรงแล้วท�าให้การ

รักษาไม่ได้ผลดี  

ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการต่อไป
 1. บริการให้ครอบคลุมผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

รายอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับเข้าคลินิก 

 2. ให้บริการเชิงรุกในการค้นหากลุ ่มเสี่ยง และ 

รณรงค์ในการเลิกสูบบุหรี่ เพราะผู้ป่วยบางกลุ่มจะมารับ

บริการเมื่อมีอาการรุนแรงแล้วท�าให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่า

ที่ควร  

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณนายแพทย์ ชลิต  ทองประยูร อดีต 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  นายแพทย์ จรัญ ทองทับ 

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลบรุรัีมย์   นางพรรณนภิา  รกัพาณชิย์ 

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์   ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ บุคลากร และเจ้าหน้า ที่ทางการพยาบาล

ตลอด จนผู้ป่วย และผู้ดูแลทุกๆ ท่านที่มารับบริการที่คลินิก
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Abstract: Modthong V*, Chindavech N**. Result of  Care by Multidisciplinary Team of One Stop Service for 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients at the COPD  Clinic, Buriram Hospital. Thai J Tuberc Chest 

Dis Crit Care 2013; 34: 14-23.                      

* Department of Nursing, Buriram Hospital, Ministry of Public Health.

** Department of Medicine, Buriram Hospatal, Ministry of Public Health.

              Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients are frequently exacerbated requiring admissions 

with high mortality rate. Buriram Hospital has developed one stop service outpatient COPD clinic since October 

2012 to improve standard care by multidisciplinary team with coordination of patient care, setting up COPD 

clinic and evaluating the effectiveness of COPD symptoms control, the average waiting time at COPD clinic 

and patients satisfaction before and after multidisciplinary team of one stop service. There were 152 COPD 

patients who attended at least 4 times per year at the COPD clinic Buriram Hospital, from 1 October 2011 to 30 

September 2013. Before and after comparisons were done about admission rate, emergency department (ED) 

visit, degree of lung function, dyspnea score, COPD assessment test score (CAT score) and GOLD guideline. 

Statisticl analysis used were paired t-test.  

 The results revealed that exacerbation, admission rate and ED-visit were decreased in the second  

period. Lung functions measured by spirometry were also increased with  statistical significance (1.04 vs 1.43 L., 

p<0.05). Dyspnea score and COPD assessment test scores were better (p<0.05, p<0.001, respectively. Average 

waiting time at COPD clinic was decreased 1.04 hours and overall patient satisfaction increased from 90%  

to 94%. 

 In conclusion, COPD clinic by multidisciplinary team with coordination of patient care by one stop  

service improved COPD control, service convenience and patient satisfaction. Active surveillance of high  

risk patients in the community and implementation of this strategy to other chronic medical illness may result  

in greater positive benefit. 
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นิพนธ์ต้นฉบับ 
Original Article

บทคัดย่อ

 ความเป็นมา : วัณโรคยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญ เป้าหมายของการควบคุมวัณโรคคือ ค้นหา 

ผู้ป่วยรายใหม่และรักษาให้หายขาด ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยวัณโรคมีโอกาสเป็นวัณโรค 

สูง ดังนั้นการตรวจค้นหาวัณโรคในผู้อยู่ร่วมบ้านจึงมีความส�าคัญ

 วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความส�าเร็จในการค้นหาวัณโรคในผู้อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค ปี พ.ศ. 2554-2555  

ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 วิธีการศึกษา : การค้นหาวัณโรคในผู้อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคที่ข้ึนทะเบียนวัณโรค (semi – active case 

finding) จัดตั้งคลินิกตรวจผู้สัมผัสวัณโรค อธิบายความส�าคัญ การตรวจค้นหาโดยการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพบุคคล 

ในครอบครวัโดยการถ่ายภาพรงัสทีรวงอก หากผดิปกตส่ิงตรวจเสมหะเพิม่เตมิ ในเดก็อายตุ�า่กว่า 15 ปี ส่งตรวจถ่ายภาพ

รังสีทรวงอก และทดสอบผิวหนังดูการติดเชื้อวัณโรค 

 ผลการศึกษา : ปี พ.ศ. 2554 ผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด 283 ราย ได้รับการคัดกรอง 138 ครอบครัว (ร้อยละ 

48.76) ผู้สัมผัสร่วมได้รับการคัดกรอง 464 ราย พบเป็นวัณโรค 6 ราย (ร้อยละ 1.29) ปี พ.ศ. 2555 ผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด  

359 ราย ได้รับการคัดกรอง 84 ครอบครัว (ร้อยละ 23.39) จ�านวนผู้สัมผัสร่วมบ้าน ได้รับการคัดกรอง 274 ราย พบเป็น

วัณโรคเด็ก 4 ราย (ร้อยละ 1.45) 

 สรุปผลการศึกษา : จากผลการศึกษานี้คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในด้านการรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนท่ีจะ 

มีอาการรุนแรง เด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวได้รับยาป้องกันวัณโรค ในระยะยาวค้นพบเร็ว ลดการแพร่เชื้อ/เสียชีวิต อีก

ทั้งยังตอบสนองนโยบายการค้นหาวัณโรค ลดการเสียชีวิต และคุ้มค่า ไม่ต้องลงทุนใช้งบประมาณมาก ไม่มีค่าใช้จ่าย 

เพิ่มเติมในการด�าเนินการ 
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บทน�า
 วัณโรคยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญ 

ของโลกโดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนาโดยในช่วง 10 ปี

ที่ผ่านมา ปัญหาวัณโรคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น

ท่ัวโลก ซ่ึงเป็นผลมาจากการระบาดของโรคเอดส์ในผู้ใหญ่

และวัยรุ่น และการแพร่ระบาดของวัณโรคในแหล่งชุมชน

แออัด การเคล่ือนย้ายของประชากรที่มีวัณโรคชุกชุมเพื่อ

ขายแรงงาน องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าประมาณ

หนึ่งในสามของประชากรทั่วโลก (2,000 ล้านคน) ติดเชื้อ  

Mycobacterium tuberculosis (Tuberculosis infection) 

และมีผู้ป่วยรายใหม่ 8.6 ล้านคนต่อปี   ผู้ป่วยที่มีโอกาสเป็น

วัณโรคได้สูง ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค (close 

contact) คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยวัณโรค

หรือใช้เวลาร่วมกับผู้ป่วยวันละหลายชั่วโมงในห้อง  ใน

สถานทีท่�างาน ในอาคารทีม่คีวามแออดั มอีากาศถ่ายเทไม่ดี  

ผู้สัมผัสใกล้ชิดมีโอกาสได้รับเช้ือวัณโรคจากการที่ผู ้ป่วย

ไอจามและไม่ได้ป้องกัน ผู้รับเช้ือที่มีภูมิต้านทานต�่า เช่น 

เด็กเล็ก เด็กขาดสารอาหาร ผู้ป่วยเบาหวาน มะเร็ง ผู้ป่วย

เอดส์ จะท�าให้มีโอกาสเส่ียงป่วยเป็นวัณโรคได้ง่าย ดังนั้น

การให้การวินิจฉัย การรักษา และให้ยาเพื่อป้องกันการเกิด

โรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหลังสัมผัสวัณโรคจึงมีความส�าคัญ

มากส�าหรับเด็ก  และการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่มารับ

การรักษา ซึ่งจะสามารถช่วยลดอัตราการแพร่กระจายของ

วัณโรคตลอดจนการลดอัตราตายและอัตราความพิการของ

วณัโรคในเดก็ได้ จงึได้ท�าการศึกษาและน�าเสนอแนวทางการ

ค้นหาวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้าน

วัตถุประสงค์
 เพ่ือศึกษาผลของการค้นหาวัณโรคในผู้สัมผัสร่วม

บ้าน ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ระหว่าง ปี  พ.ศ. 

2554-2555 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วิธีการศึกษา
 1. การจัดคลินิกตรวจผู้สัมผสัร่วมบ้านในโรงพยาบาล 

เพื่อค้นหาวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้น

ทะเบียนวัณโรค (semi – active case finding) หา Index 

cases จากผูป่้วยวณัโรคทกุประเภทท่ีขึน้ทะเบยีนรกัษา โดย

  1.1 เมื่อเริ่มการรักษาให้ค�าปรึกษาเรื่องโรคและ

ความเสี่ยง ความส�าคัญในการมารับการตรวจค้นหาวัณโรค

ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ

  1.2 รวบรวมและบันทึกจ�านวน contact cases: 

สมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วยวัณโรคที่พักอาศัย 

ในบ้านหลังเดียวกันอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนท่ีจะมีการ 

วินิจฉัยและให้้การรักษา 

  1.3 ให้ใบน�าส่งตรวจคลินิกผู้สัมผัสร่วมบ้าน และ

อธิบายขั้นตอนของการมาตรวจค้นหาวัณโรค

 2. กระบวนการการค้นหาในคลนิกิตรวจผู้สัมผัสร่วม

บ้าน เร่ิมจากการรวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ป่วยวัณโรค 

(index case) และ contact case จากเวชระเบียนและแบบ

บันทึกการตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านวัณโรค รวมทั้งผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการภาพรังสีทรวงอก  โดยสัมภาษณ์

และตรวจสขุภาพ แบ่งเป็นกลุม่อายขุองผูส้มัผัสร่วมบ้านดงันี้

  2.1  กลุ่มอายุ 0-14 ปี  บันทึกประวัติ การตรวจ

ร่างกาย ทดสอบปฏิกิริยาทุเบอร์คุลิน และ CXR AP Lateral   

และเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน : อายุ เพศ โรคประจ�าตัว

   - ประวัติการได้รับวัคซีน BCG  

   - การประเมินระดับความใกล้ชิด 

   - อาการและอาการแสดง  

   - ทดสอบปฏิกิริยาทุเบอร์คุลิน และผลภาพ

รังสีทรวงอก

   - ผลการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม              

  2.2 กลุม่อายุ 15 ปี ข้ึนไปโดยท�าการบนัทกึประวตัิ 

การตรวจร่างกาย โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (chest  

X-ray) 

   - ข้อมูลพื้นฐาน : อายุ เพศ น�้าหนัก โรค

ประจ�าตัว

   - ประวัติการได้รับ วัคซีน BCG  

   - การประเมินระดับความใกล้ชิด

   - อาการและอาการแสดง  

   - ผลภาพรังสีทรวงอก

   - ตรวจ sputum AFB  เพื่อตรวจยืนยัน 
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จตุพร  ศิลาแก้ว และคณะ

ในรายที่สงสัยวัณโรค

ยืนยันการวินิจฉัยโดยใช้อาการทางคลินิกร่วมกับ

ภาพรังสีทรวงอก หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ี

จ�าเพาะ โดยให้นิยามผู้ป่วยดังนี้

ผู้ป่วยโรควัณโรคปอด หมายถึง บุคคลในครอบครัว

ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิก และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ

การเข้าเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือบุคคลในครอบครัวผู้ป่วย

ที่ไม่มีอาการทางคลินิก แต่มีผลภาพรังสีทรวงอกเข้าได้กับ

โรควัณโรคปอด

วัณโรคระยะแฝง (LTBI) หมายถึง ผู้สัมผัสร่วมบ้าน

ที่ไม่มีอาการท่ีเข้าได้กับวัณโรค ภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติ 

ปฏิกิริยาทุเบอร์คูลินที่ผิวหนังให้ผลบวก >10 มม.

วณัโรคเดก็ หมายถงึ ผูป่้วยเดก็ทีม่อีาการและอาการ

แสดง หรือในรายที่ไม่มีอาการ แต่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย

วัณโรคปอด  โดยเฉพาะชนิดเสมหะพบเช้ือ  ภาพรังสี

ทรวงอกผิดปกติ ปฏิกิริยาทุเบอร์คุลินที่ผิวหนังให้ผลบวก 

>10 มม. 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อมูลต่างๆ จะถกูเกบ็จ�าแนก วเิคราะห์ และน�าเสนอ

เชิงบรรยาย (descriptive) ในรูปของร้อยละ และตาราง

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในคลินิก 

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน   ปี พ.ศ. 2554-2555 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปี พ.ศ. 2554  ผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด 

283 ราย ได้รับการคัดกรอง 138 ครอบครัว (ร้อยละ 48.76) 

ผู ้สัมผัสร่วมบ้านได้รับการตรวจคัดกรอง 464 ราย และ 

ปี พ.ศ. 2555 ผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด 359 ราย  ได้รับการ 

คัดกรอง 84 ครอบครัว (ร้อยละ 23.39) ผู้สัมผัสร่วมบ้านได้

รับการตรวจคัดกรอง 274 ราย 

1. ลักษณะของผู้สัมผัสโรค (contact cases) 

    พ.ศ. 2554 ผู้สัมผัสโรค (contact cases) มีจ�านวน 

464 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน  256 ราย (ร้อยละ 

55.17) โดยช่วงอายทีุพ่บมากทีส่ดุ คอื ผูสั้มผสัโรคอายตุัง้แต่ 

15 ปีขึ้นไป จ�านวน 196 ราย (ร้อยละ 42.24 ) รองลงมา

เป็นช่วงอายุ 6-14 ปี จ�านวน 152 ราย (ร้อยละ 32.75) และ

อายุ 0-5 ปี จ�านวน 116 ราย (ร้อยละ 25.0) และ พ.ศ. 2555    

ผู้สัมผัสโรค (contact cases) มีจ�านวน 274 ราย ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ�านวน  168 ราย (ร้อยละ 61.31) โดยช่วง

อายุที่พบมากท่ีสุด คือ ผู้สัมผัสโรคอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  

จ�านวน 152 ราย (ร้อยละ 55.47) รองลงมาเป็นช่วงอายุ  

6-14 ปี จ�านวน 73 ราย (ร้อยละ 26.64) และ อายุ 0-5 ปี 

จ�านวน 49 ราย (ร้อยละ 17.88)  ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1.  แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้สัมผัสโรค (Contact  

  cases) จ�าแนกตามเพศและอายุ

ข้อมูล
พ.ศ. 2554

จ�านวน (ร้อยละ)

พ.ศ. 2555

จ�านวน (ร้อยละ)

1. เพศ

          ชาย 208 (44.83) 106 (38.9)

          หญิง 256 (55.17) 168 (61.31)

รวม 464 274

2. อายุ

          0 –  5 ปี 116 (25.0) 49 (17.88)

          6 – 14 ปี 152 (32.76) 73 (26.64)

         15  ปีขึ้นไป 196 (42.24) 152 (55.47)

รวม 464 274

 

 พ.ศ. 2554 ผู้สัมผัสโรค  ที่มีโรคประจ�าตัวร่วมด้วย 

มีเพียงจ�านวน 36 ราย (ร้อยละ 7.75) และระดับความ 

ใกล้ชิดกับผู ้ป่วยวัณโรคโดยส่วนใหญ่ คือ ใกล้ชิดระดับ 

ปานกลาง จ�านวน 284 ราย (ร้อยละ 61.20) รองลงมาใกล้ชดิ

มาก จ�านวน 152 ราย (ร้อยละ 32.75) และ ใกล้ชดิน้อย จ�านวน 

28 ราย (ร้อยละ 6.03)  มีประวัติการได้รับวัคซีน BCG และ 

มีแผลเป็น  เพียง 454 ราย (ร้อยละ 97.84) ได้รับวัคซีน 

แต่ไม่มีแผลเป็น  จ�านวน 8 ราย (ร้อยละ 1.72) ไม่เคยได้รับ

วัคซีนเลย จ�านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.43)  ผู้สัมผัสโรคส่วน

ใหญ่ไม่มีอาการและอาการแสดง มีอาการและอาการแสดง 

จ�านวน 11 ราย (ร้อยละ 2.37) และ พ.ศ. 2555  ผู้สัมผัสโรค
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ท่ีมีโรคประจ�าตวัร่วมด้วย จ�านวน 13 ราย (ร้อยละ 4.74) และ

ระดับความใกล้ชิดกบัผูป่้วยวณัโรคโดยส่วนใหญ่ คอื ใกล้ชดิ

ระดับปานกลาง จ�านวน 171 ราย (ร้อยละ 62.40) รองลงมา 

ใกล้ชดิมาก จ�านวน 96 ราย (ร้อยละ 35.03) และ ใกล้ชิดน้อย 

จ�านวน 7 ราย (ร้อยละ 2.55)  มปีระวตักิารได้รับวคัซนี BCG  

และมีแผลเป็นจ�านวน 265 ราย (ร้อยละ 96.71) ได้รับวัคซีน

แต่ไม่มีแผลเป็น  จ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 2.18) ไม่เคยได้รับ

วคัซีนเลย จ�านวน 3 ราย (ร้อยละ 1.09) ผูส้มัผสัโรคส่วนใหญ่

ไม่มอีาการและอาการแสดง มอีาการและอาการแสดงเพยีง 3 

ราย (ร้อยละ 1.09) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2.   แสดงจ�านวนของผูส้มัผสัโรค (Contact cases)  

 กับการมีโรคประจ�าตัว ระดับความใกล้ชิด 

 ประวัติการได้รับวัคซีน BCG, อาการ และ 

 อาการแสดง 

ข้อมูล
พ.ศ.2554

จ�านวน (ร้อยละ)

พ.ศ.2555

จ�านวน (ร้อยละ)

1. โรคประจำาตัว

- มี 36 (7.75) 13 (4.74)

- ไม่มี 428 (92.24) 261 (95.25)

2. ระดับความใกล้ชิด

- น้อย (อยู่บ้านเดียวกัน) 28 (6.03) 7 (2.55)

- ปานกลาง (อยู่บ้าน 
     เดียวกัน, รับประทาน 
     อาหารด้วยกัน)

284 (61.20) 171 (62.40)

- มาก(อยู่บ้านเดียวกัน,   
     รับประทานอาหารด้วยกัน  
     และนอนห้องเดียวกัน)

152 (32.75) 96 (35.03)

3. ประวัติการได้รับวัคซีน BCG

- ไม่เคยได้รับ 2 (0.43) 3 (1.09)

- ได้รับวัคซีนและมีแผลเป็น 454 (97.84) 265 (96.71)

- ได้รับวัคซีนแต่ไม่มีแผลเป็น 8 (1.72) 6 (2.18)

4. อาการ และอาการแสดง

- มี 11 (2.37) 3 (1.09)

- ไม่มี 453 (97.63) 271 (98.91)

2. ผลการค้นหาวัณโรคในผูส้มัผสัโรคร่วมบ้าน (contact  

    investigations)

 พ.ศ. 2554  ผู ้ป ่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา  

จ�านวน 283 ราย (index case) โดยมีครอบครัวที่มารับการ

ตรวจคัดกรอง 138 ครอบครัว (ร้อยละ 48.76) และจ�านวน 

ผู ้สัมผัสร่วมบ้านที่รับการตรวจคัดกรอง 464 ราย และ 

พ.ศ. 2555 ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา (index case) 

จ�านวน 359 ราย โดยมีครอบครัวที่มารับการตรวจคัดกรอง 

84 ครอบครัว (ร้อยละ 23.39)  และจ�านวนผู้สัมผัสร่วม

บ้านที่รับการตรวจคัดกรอง 274 ราย ผลการค้นหาวัณโรค  

ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที ่3.   แสดงผลการค้นหาวณัโรคในผูส้มัผัสโรคท่ีสมัผัส 

 ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา  

 พ.ศ. 2554-2555

ผลการวินิจฉัย
พ.ศ.2554

จ�านวน (ร้อยละ)

พ.ศ.2555

จ�านวน (ร้อยละ)

1. ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้น 

   ทะเบียนรักษา

283 359

   - จ�านวนครอบครัวของผู้สัมผัส 

  ใกล้ชิดที่มารับการตรวจ

138 (48.76) 84 (23.39)

2. จ�านวนผู้สัมผัสร่วมบ้านที่มารับการ 

 ตรวจค้นหา

464 274

    - วินิจฉัยวัณโรค 6 (1.29) 4 (1.45)

    - วินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคระยะแฝง (LTBI) 34 (7.32) 52 (18.97)

    - ผลปกติ 424 (91.37) 218 (79.56)

                 

 ในการศึกษานี้ตรวจพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ พ.ศ. 

2554 จ�านวน 6 ราย โดยส่วนใหญ่พบวัณโรคในผู้สัมผัส

ร่วมบ้าน อายุ 15 ปี ขึ้นไป  5 ราย เป็นประเภทวัณโรคปอด

เสมหะไม่พบเชื้อ  3 ราย (ร้อยละ 0.64) วัณโรคนอกปอด  

 2 ราย (ร้อยละ 0.43) และพบวัณโรคในเด็กอายุ 0-14 ปี  

1 ราย เป็นวัณโรคในปอด 1 ราย (ร้อยละ 0.21)  และพ.ศ.

2555  พบวัณโรคในเด็กอายุ 0-14 ปี 4 ราย เป็นวัณโรค 

ในปอดทั้ง 4 ราย (ร้อยละ 1.45) ไม่พบวัณโรคในผู้สัมผัส 

ร่วมบ้าน อายุ 15 ปี ขึ้นไป  ดังแสดงในตารางที่ 4
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จตุพร  ศิลาแก้ว และคณะ

ตารางที่ 4.  แสดงประเภท, กลุ่มอายุของผู้สัมผัสร่วมบ้าน 

 ที่ตรวจพบวัณโรครายใหม่ พ.ศ. 2554-2555

ประเภท พ.ศ. 2554

จ�านวน (ร้อยละ)

พ.ศ. 2555

จ�านวน (ร้อยละ)

1. วัณโรคในเด็กอายุ  
0- 14 ปี

1 4

- ในปอด 1(0.21) 4(1.45)

- นอกปอด 0 0

2. วัณโรคในผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน อายุ 

    15 ปี ขึ้นไป

5 0

- ในปอดเสมหะ
พบเชื้อ

0 0

- ในปอดเสมหะ 
ไม่พบเชื้อ

3 (0.64) 0

- นอกปอด 2 (0.43) 0

รวม 6 (1.29) 4 (1.45)

 จากการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ พ.ศ. 2554-

2555 จ�านวนทัง้หมด 10 ราย ในจ�านวนนี ้พบวณัโรคในปอด  

8 ราย วัณโรคนอกปอด 2 ราย    ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

6 ราย อายุมากที่สุด  75 ปี อายุน้อยที่สุด 4 ปี  ลักษณะ

ทางคลินิกและผลการส่งตรวจที่พบในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  

ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5.  แสดงลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ตรวจพบจากการด�าเนินงาน Contact investigations 

ล�าดับ   การวินิจฉัย เพศ อายุ
( ปี )

ภาพรังสี   
 ปอด

อาการทาง   
   คลินิก

ขนาดทุเบอร์คุลิน
( มม. )

ผล
sputum AFB

     การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

1 PTB F 42 RUL
infiltration

cough no no AFB seen no

2 TB Pleura F 75 Rt.Pleural effusion cough no no AFB seen C/S,ADA

3 PTB M 51 RUL
infiltration

fever,
cough

no no AFB seen no

4 TB Pleura F 48 Lt.Pleural effusion cough no no AFB seen C/S,ADA

5 PTB F 66 RUL
infiltration

cough no no AFB seen C/S no growth

6 PTB F 4 Rt.hilar
infiltration

 cough,
dyspnea

18 no Gastric wash for AFB= No AFB 
seen

7 PTB F 8 RUL
infiltration

no 25 no Gastric wash for AFB= No AFB 
seen

8 TB hilar M 9 Hilar LN enlarge               no -ve
(<10 mm.)

no AFB seen no

9 TB hilar M 12 Rt.hilar
infiltration

no 18 no no

10 PTB M 13 RUL
infiltration

LNÆ1 cm 14 no no

หมายเหตุ :  PTB = Pulmonary  Tuberculosis, RUL = Right upper lung, AFB = Acid fast bacilli ADA = Adenosine deaminase 
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ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จ�านวนท้ังหมด 10 ราย ใน

จ�านวนนี้มีโรคประจ�าตัว 2 ราย (ร้อยละ 20)  (HT, asthma) 

โดยส่วนใหญ่อยู่บ้านเดียวกัน รับประทานอาหารด้วยกัน

มี 5 ราย (ร้อยละ 50) และมีจ�านวน 1 ราย (ร้อยละ 10) ที ่

ไม่เคยได้รับวัคซีน BCG ประวัติการได้รับวัคซีน BCG   

มีแผลเป็น 9 ราย (ร้อยละ 90)   และผู้สัมผัสร่วมบ้านที่พบ 

วัณโรครายใหม่ สัมผัสกับวัณโรคปอดชนิดเสมหะพบเชื้อ 

(PTB smear +) ทั้ง 10 ราย ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6. แสดงจ�านวนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่กับการ 

 มีโรคประจ�าตัว ระดับความใกล้ชิด ประวัติการ 

 ได้รับวัคซีน BCG  และประเภทของผู้ป่วย 

 วัณโรคที่สัมผัส

ข้อมูล
พ.ศ. 2554-2555

จ�านวน (ร้อยละ)

1. โรคประจ�าตัว
- มี 2 (20.0)
- ไม่มี 8 (80.0)

2. ระดับความใกล้ชิด
- น้อย (อยู่บ้านเดียวกัน) 2 (20.0)
- ปานกลาง (อยู่บ้านเดียวกัน, รับประทาน 

  อาหารด้วยกัน)

5 (50.0)

- มาก (อยู่บ้านเดียวกัน,รับประทานอาหาร 

  ด้วยกัน และนอนห้องเดียวกัน)

3 (30.0)

3. ประวัติการได้รับวัคซีนBCG
- ไม่เคยได้รับ 1 (10.0)
- ได้รับมีแผลเป็น 9 (90.0)
- ได้รับไม่มีแผลเป็น 0

4. ประเภทของวัณโรคที่สัมผัส
- PTB  smear + 10 (100.0)
- PTB  smear - 0
- Extra pulmonary 0

อภิปรายผล
 จากการศึกษาดดยการค้นหาผู ้ป ่วยวัณโรคใน 

ผู้สัมผัสร่วมบ้านนี้ พบว่า พ.ศ. 2554 ครอบครัวที่มารับการ

ตรวจคัดกรอง ร้อยละ 48.76  พบเป็นวัณโรคร้อยละ 1.29   

ผู ้ป่วยวัณโรคระยะแฝง (LTBI) ร้อยละ 7.32  ผลปกติ  

ร้อยละ 91.73 พ.ศ. 2555  ครอบครัวท่ีมารับการตรวจ 

คัดกรอง ร้อยละ 23.39  พบเป็นวัณโรคร้อยละ 1.45  ผู้ป่วย

วณัโรคระยะแฝง (LTBI) ร้อยละ 18.97 ผลปกตร้ิอยละ 79.56   

ผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทั้งหมดจะมีระดับความใกล้ชิดกับ 

ผูป่้วยวณัโรคปอดเสมหะพบเชือ้ทกุราย และส่วนใหญ่อาศยั

อยูบ้่านเดยีวกนั รับประทานอาหารด้วยกนั ร้อยละ 50  ถอืว่า

มคีวามเสีย่งสงูต่อการตดิเชือ้และเกดิโรค ซึง่ในจ�านวนผู้ป่วย

วณัโรคทีค้่นพบ มโีรคประจ�าตวัเพยีงร้อยละ 20 ประวตัไิด้รบั

วัคซีน BCG มีแผลเป็นร้อยละ 90 ส่วนวัณโรคในเด็กท่ีพบ

ร้อยละ 80 ไม่มีอาการและอาการแสดง  แต่สามารถวินิจฉัย

ได้จากประวัติสัมผัส ผลการทดสอบทุเบอร์คุลิน ภาพรังสี

ทรวงอก  และการส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น gastric 

wash for AFB  ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าประโยชน์ของการน�าเด็ก

ทุกคนในครอบครัวมารับการตรวจค้นหาวัณโรคนอกจาก

เพื่อให้การค้นหา latent tuberculosis infection และให้การ

รักษาเพื่อป้องกันการเกิดโรค  และยังสามารถให้การรักษา

ได้อย่างทันท่วงที 

 จากรายงานการมาตรวจค้นหาวัณโรคของสมาชิก 

ในครอบครัวผู ้ป่วยวัณโรคยังมีน้อยกว่าร้อยละ 60 อาจ

เนื่องจากการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านเป็น

สิ่งท่ีมักถูกละเลย หรือประสบปัญหาที่ไม่สามารถจูงใจให ้

ผูส้มัผสัร่วมบ้านมารบัการตรวจ เนือ่งจากยังไม่มอีาการ หรือ

มีข้ออ้างเรื่องเวลา ดังนั้นการด�าเนินงานการค้นหาวัณโรค 

เชิงรุก ในชุมชนจึงยังมีความส�าคัญ

สรุปผลการศึกษา   
 จากการศึกษานี้คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการจัด

ระบบและคลินิกในการตรวจค้นหาวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัส 

ร่วมบ้าน สามารถท�าให้มีการวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

การให้การรักษาอย่างทนัท่วงทก่ีอนทีจ่ะมอีาการรนุแรง เด็ก

ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวได้รับยาป้องกันวัณโรค ประโยชน์

ระยะยาวค้นพบเร็ว จะลดการแพร่เชื้อ และลดการเสียชีวิต

จากวัณโรค  อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายกรมควบคุมโรคได้

อย่างคุ้มค่า ไม่ต้องลงทุนใช้งบประมาณมาก ไม่มีค่าใช้จ่าย

เพิม่เติมในการด�าเนนิการ  อกีทัง้ยงัช่วยลดการแพร่กระจาย

ของวัณโรคในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
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Abstract:  Silakaew J.*,  Chindavech N**.  Successful investigation of household TB contacts In Buriram Hospital 

during 2011-2012; Thai J Tuberc Chest Dis Crit Care 2013; 34: 24-31.

* Outpatient Department, Buriram Hospital, Ministry of Public Health

** Department of Medicine, Buriram Hospital, Ministry of Public Health

Background: Tuberculosis remains a major public health problem in Thailand.  The goal of the National TB 

Program is to find TB cases and ensure high treatment success rates. Household contacts of TB patients 

have a high risk of developing tuberculosis. Therefore the search for TB in household contacts is a critical  

component of an active case finding strategy.

Objective: To evaluate approaches for screening and diagnosing household contacts of index TB patients  

in 2011-2012 at Buriram Provincial Hospital

Method: After identification of an index case in the TB clinic, the TB nurse interviewed the patients on  

potential household contacts. A one stop service to screen household contacts of index cases was set up  

where all contacts were invited for screening. They were interviewed of any symptoms and examination by  

chest x-ray in children under 15 year chest x-ray (AP Lateral) and TB skin test was conducted.

Results: Of 283 index cases in 2011, A group of 138 families (48.76%)  were screened whereas 464 individuals  

were actively screened and TB was identified in 6 adult cases (1.29%).  In 2012,  among 359 index TB cases,  

84 families (23.39%) including 274 individuals were all actively screened. TB was found in 4 children (1.45%).  

Conclusion: Active screening of household contacts is feasible at the local level and yields a high  

proportion of cases. This is an important strategy to improve treatment outcomes by early identification and 

preventing ongoing transmission in the community. The approach does not require massive investment but only 

taking an active approach to case finding by health care staff in the TB clinic.

Keywords: Household contacts, TB clinic.
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Idiopathic Pulmonary Fibrosis

 กิตติมา นพเก้ารัตนมณี พ.บ.

แพทย์ประจำาบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บททบทวนวารสาร
Review Article

บทน�า
 Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) เป็นโรคที่

พบได้น้อย เดิมรู ้จักกันดีในชื่อ cryptogenic fibrosing  

alveolitis (CFA) เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่ม idiopathic interstitial 

pneumonia (IIP) ซึ่งกลุ ่มโรคนี้มีลักษณะเป็น diffuse 

parenchymal lung diseases และ IPF เป็นโรคที่มีลักษณะ

เด่นคือเป็น chronic progressive fibrotic disorder มักพบ

ในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป1

 ผูป่้วยทีเ่ป็นโรค IPF จะมอีาการเหน่ือย ไอแห้ง หายใจ

ตื้น เพราะมีการท�าลายบริเวณถุงลม จนกลายเป็นพังผืด  

สาเหตุของโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ปัจจัยเสี่ยงของโรค 

IPF คือ การสมัผสักบัมลภาวะเป็นพษิ การท�างานทีม่ลีะออง

ฝุ่นเป็นเวลานาน และการมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรค

พังผืดในเนื้อปอด

 ค่าเฉลี่ยของการรอดชีวิตอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปีหลัง 

ได้รับการวินิจฉัยการด�าเนินของโรคมีความหลากหลาย 

ตัง้แต่อาการค่อยเป็นค่อยไป และการก�าเรบิรนุแรงเป็นระยะ 

รวมถึงสมรรถภาพปอดมีการลดลงอย่างรวดเร็ว2

 ลักษณะพยาธิสภาพ (histopathologic pattern)  

ที่ถือเป็นลักษณะเด่น (hallmark)  จะพบเป็น usual 

interstitial pneumonia (UIP) ซึ่งแสดงลักษณะเนื้อปอด

ผิดปกติแบบผสมผสาน (heterogenous appearance) 

อันประกอบด้วย normal lung, interstitial inflammation, 

fibroblast foci, และ honeycomb change3 

 การวนิจิฉัยโรคน้ีท�าได้โดยการตรวจภาพรังสคีอมพวิ- 

เตอร์ทรวงอก (high resolution computed tomography, 

HRCT) ซึ่งจะพบความผิดปกติเด่นในบริเวณ peripheral 

(subpleural) ของปอดส่วนล่าง ประกอบไปด้วย bibasilar  

reticular opacities, honeycombing และ traction 

bronchiectasis4  ถ้าในการวินิจฉัยโรคยังไม่แน่นอนการ

วนิิจฉัยขัน้สดุทา้ยคอืการตรวจทางพยาธิสภาพของเนือ้เยือ่

ปอดที่ได้จากการท�า transbronchial lung biopsy หรือ  

open lung biopsy 

 เนือ่งจากปัจจบัุนยังไม่มวีธิรัีกษาทีไ่ด้ผลดใีนการเพิม่

อัตราการรอดชีวิตส่วนใหญ่ท�าได้เพียงการรักษาประคับ

ประคองตามอาการ เช่น การให้ออกซิเจน การท�ากายภาพ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพของปอด จงึท�าให้พยากรณ์โรคเลวร้าย  ใน

ขณะนี้โรค IPF เป็นโรคที่มีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องด้วย

ความสนใจในการสบืหากลไกการเกดิโรคและพฒันายากลุ่ม 

targeted therapy ออกฤทธ์ิแก้ไขพยาธกิ�าเนดิของโรคนีโ้ดย

มุ่งยบัย้ัง fibrogenesis และ fibroproliferation ท�าให้ในอนาคต

อาจท�าให้การรักษาโรคนี้ได้ผลมากขึ้น 

อุบัติการณ์และความชุกของโรค
 มีความชุกของโรคประมาณ 14-43 รายต่อประชากร 

100,000 คน และอุบัติการณ์ประมาณ 7-16 รายต่อ 

ประชากร 100,000 คน5,6 โดยที่ทั้งอุบัติการณ์และความชุก

ของโรคเพิ่มข้ึนตามอายุของประชากร จากการศึกษาพบ

ว่าผู้ชายพบบ่อยกว่าผู้หญิง และบางส่วนพบว่าสัมพันธ์กับ

ประวัติครอบครัว ซึ่งท�าให้มีการศึกษาเร่ืองของ mutation 

ของยีนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้ง sporadic และ familial 

pulmonary fibrosis
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ลักษณะพยาธิวิทยา
 ลักษณะทางมหพยาธิวิทยา (gross appearance) 

พบเป็นพงัผดืกระจายในบรเิวณส่วนล่างของปอดและบรเิวณ

ใกล้กับเยือ่หุม้ปอด ผวิของเยือ่หุม้ปอดมลัีกษณะตะปุ่มตะป�า่ 

(bosselated or cobblestone appearance) การบิดเบี้ยว

ของโครงสร้างภายในเนื้อปอด (distortion of pulmonary 

architecture) ในภาพตัดขวางจะเห็น airspace (ที่บุด้วย 

bronchiolar epithelium ล้อมรอบด้วย dense fibrosis) ขยาย

ใหญ่ขึ้นจากการดึงรั้งของพังผืด (fibrotic retraction) ท�าให้

เราเห็นเป็น honeycombing มีลักษณะเป็น subpleural  

cystic airspaces (เส้นผ่าศนูย์กลาง 3-10 มลิลเิมตร) ซึง่เรยีก

ว่า honeycomb cysts ความผดิปกติของปอดผูป่้วย IPF เป็น

แบบไม่สม�่าเสมอ กล่าวคือมี fibrotic reaction เป็นหย่อมๆ 

เด่นที่บริเวณ peripheral zone ของ pulmonary secondary 

lobule โดยเว้นบริเวณ central zone

 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา (histopathology) ของ 

usual interstitial pneumonia (UIP) ในผู้ป่วยโรค IPF จะ

ประกอบไปด้วยการเพิม่จ�านวนผดิปกตขิอง mesenchymal 

cells ความหลากหลายของระดับการเกิดพังผืด (varying 

degrees of fibrosis) การสร้างและการสะสมอย่างผิดปกติ 

ของ collagen และ extracellular matrix เด่นชัดที่บริเวณ 

peripheral portion ของ secondary pulmonary lobule 

และละเว้นที่บริเวณ central portion ซ่ึงแสดงลักษณะ

ของ alveolar septa ปราศจาก inflammation และ fibrosis 

โรค IPF มีลักษณะทางพยาธิสภาพของ usual interstitial 

pneumonia คือมีหย่อมของ fibroblasts อยู่ตรงรอยต่อ

ระหว่าง fibrotic area และบริเวณอื่น ใน lung lobule และ 

มีรปูร่างเป็น spindled fibroblasts เรยีงตวัขนานกบั alveolar 

surface อยู่ภายใน basophilic myxoid background ทาง

ด้าน alveolar epithelial surface จะมีเซลล์ cuboidal 

shape ลักษณะเหมือนกับที่พบใน reactive type II 

pneumocyte hyperplasia สรุปคือ UIP ที่เกิดใน IPF มี

หย่อมการอักเสบเล็กๆ และความผิดปกติไม่ได้เป็นแบบ

สม�่าเสมอทั้งปอด ลักษณะดังกล่าวแตกต่างจาก UIP ในโรค 

autoimmune connective tissue disease ซึ่งจะมีลักษณะ

อื่นเพิ่มเติมเข้ามาคือ centrilobular fibrosis ร่วมกับ chronic 

inflammation ในบริเวณปอดที่ผิดปกติน้อย และบ่อยครั้ง 

มี lymphocytic accumulation ในบริเวณของ pleura  ส่วน 

UIP ในผู้ป่วย hypersensitivity pneumonitis มีลักษณะ

เพิ่มเติมคือ peribronchiolar fibrosis และ scattered poorly 

formed granuloma  

 Fibroblast foci คือกลุ ่มของ fibroblasts และ 

myofibroblasts ที่จัดเรียงตัวเป็นพังผืด ซึ่งเป็นลักษณะ

เฉพาะของ UIP จะพบได้บ่อยในบริเวณทีร่อยต่อระหว่างเนือ้ 

ปอดที่ดี และเนื้อปอดที่เป็นพังผืด

 แต่ในภาวะ acute exacerbation จะพบเป็นลักษณะ 

acute lung injury (diffuse alveolar damage) ซ้อนทับกับ

ลักษณะแบบแผนเดิมของโรค IPF

พยาธิก�าเนิด
 มีการวิจัยหลายการศึกษาที่จะพยายามหากลไกการ

เกิดโรค IPF โดยใช้สัตว์ทดลองมากระตุ้นให้เกิดพังผืดใน

เนื้อปอด แต่การศึกษาในสัตว์ทดลองนั้น การเกิดพังผืดใน

ปอด เกิดจากการตอบสนองของการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ 

และมีเซลล์อักเสบเข้ามาสะสมเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากจุล

พยาธวิทิยาของโรค IPF ของผูป่้วย ทีพ่บว่าไม่ค่อยพบเซลล์

อักเสบในบริเวณที่เกิดพังผืด7,8

 สมมติฐานในการเกิด UIP มีลักษณะเหมือนกับ

กระบวนการซ่อมแซมบาดแผล แต่เกิดขึ้นแบบผิดปกติ 

เกิดจากการบาดเจ็บซ�้าๆ ของ epithelial cells น�าไปสู่การ 

กระตุน้ alveolar epithelial cells (AECs)9  ตัว AECs จะดงึดดู

และกระตุ้น fibroblasts  น�าไปสู่กระบวนการเพิ่มปริมาณ 

fibroblast และพัฒนาไปเป็น myofibroblasts

 แต่จากการทีม่กีารกระตุน้กระบวนการ re-epitheliali- 

zation อย่างไม่เหมาะสม น�าไปสู่การสะสมของ myofibro- 

blasts อย่างต่อเนื่อง และผลิตผลของเซลล์เหล่านี้ก่อให้เกิด

การสร้าง extracellular matrix ที่มากเกินไป9-10

 ในปอดปกติ จะพบว่ามีความสมดุลของกระบวนการ

สร้างและการท�าลาย collagen โดยชนิดของ collagen ท่ี

พบในเนื้อปอดส่วนใหญ่มากกว่า 90% เป็น collagen type 

I และ III สร้างโดย lung fibroblasts11  และมีการท�าลาย 

collagen เพื่อรักษาความสมดุลโดย กลุ่มเอ็นไซม์ matrix 
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metalloproteinases (MMPs) โดยมี collagenases ซึ่ง

สร้างมาจาก fibroblasts, epithelial cells, neutrophils, และ 

macrophages 12

 ส�าหรับปอดของผู้ป่วย IPF จะมีสะสม collagen 

ปริมาณมากใน extracellular matrix โดยพบว่า collagen 

type I จะเด่นในบริเวณพังผืด (mature fibrosis) และ 

collagen type III จะเด่นในบริเวณที่เริ่มเป็นพังผืด (early 

fibrosis)13-14

 ป ัจจัยที่กระตุ ้นให้เกิดพยาธิสภาพใน IPF ยัง 

ไม่ทราบแน่ชดั แต่ปัจจัยเสีย่งทีส่มัพนัธ์ชัดเจน ประกอบด้วย 

การติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ Epstein-Barr virus, human 

herpes viruses, cytomegalovirus, และ hepatitis C virus

มลภาวะเป็นพิษ การส�าลักเรื้อรัง ปัจจัยทางพันธุกรรม และ

ยาบางตัว  อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่าปัจจัยเสี่ยงตัวใดที่จะ

สามารถอธิบายกลไกการเกิดโรค IPF ได้ 15-16

ความผิดปกติทางด้านพันธุกรรม (Genetic pre-
disposition)
 ความผิดปกติทางด้านพันธุกรรม ได้รับการศึกษาใน

กลุ่มของ familial pulmonary fibrosis (FPF) แต่ส�าหรับใน

กลุ่ม sporadic IPF ยังคงไม่ทราบกลไก15

 •	 การกลายพันธุ์ของยีน surfactant proteins A2 

(SP-A2) และ C (SFTPC) ถูกตรวจพบในหลายครอบครัว

ที่เกิด IPF17-19  การกลายพันธุ์ใน adenosine triphosphate 

binding cassette A3 (ABCA3) gene อาจจะมีส่วนกับการ

ด�าเนินโรคใน SFTPC-related IPF20  โดย surfactant protein 

C (SPC) เป็นโปรตีนหลักที่ถูกสร้างและหลั่งมาจาก เซลล์ 

alveolar type II แต่ถึงแม้ว่าจะพบหลักฐานส�าคัญในการ

เช่ือมต่อ ระหว่างการกลายพนัธุข์อง SFTPC ในกลุม่ familial 

pulmonary fibrosis (FPF) แต่กลับพบเพยีงร้อยละ 1 ในกลุ่ม 

sporadic IPF18-21

  - การวิเคราะห์ whole-genome linkage ในกลุ่ม 

IPF โดยใช้ single-nucleotide polymorphism (SNP) panel 

พบว่า chromosome 10q22 เป็นต�าแหน่งที่ถูกกระทบ โดย

จะพบยีนของ surfactant protein A1, A2 และ D อยู่ใน

ต�าแหน่งนี้22

  - ในปี ค.ศ. 2011 มีการศึกษาขนาดใหญ่เรื่อง 

genome-wide ที่สัมพันธ์ SNP ใน 82 ครอบครัวกลุ่ม FPF 

พบต�าแหน่งที่สัมพันธ์ชัดเจน อยู่บน chromosome 11 

ซึ่งเป็นต�าแหน่งของ MUC5B gene23 ในการศึกษาพบว่า 

ผู้ป่วยกลุ่ม FPF พบยีนนี้ร้อยละ 34 ผู้ป่วยกลุ่ม sporadic 

IPF ในขณะที่กลุ่ม control พบเพียงร้อยละ 9

 •	การกลายพันธุ์ของยีน telomerase (เช่น TERT, 

TERC, DKC1, TINF2) เกิดจากการหดสั้นของ telomeres 

พบประมาณร้อยละ 25 ของ sporadic IPF และประมาณ  

ร้อยละ 15 ของ FPF อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง 

IPF, telomerase activity และความยาวของ telomere ยัง

คงซับซ้อน24

กระบวนการการอักเสบ
 การศึกษาก่อนหน้านี้ตั้งสมมติฐานว่ามีการอักเสบ 

น�ามาก่อนกระบวนการเกิดพังผืดใน IPF โดยมีพื้นฐานมา

จากการสังเกตจากการทดลองในสัตว์ และมีการให้ยาต้าน

การอักเสบ ผลการตอบสนองท่ีดี25 เคยมีการรายงานว่า  

ร้อยละ 26 ของการผ่าตัดเนื้อเยื่อในปอดผู้ป่วย IPF พบ

ลกัษณะของ UIP ร่วมกบั nonspecific interstitial pneumonia 

(NSIP)26 ดังนั้นจึงมีการถกเถียงกันว่า UIP น่าจะพัฒนามา

จาก NSIP ซึ่งเกิดจากกระบวนการอักเสบ จึงมีการแนะน�า

ให้ใช้ยาต้านการอกัเสบ ในการลดการพฒันาต่อไปเป็น UIP27 

และพบว่า  ถึงแม้ว่าการอักเสบจะมีเพียงเล็กน้อยแต่ 

มีการพบเซลล์อักเสบ ได้แก่ macrophages, neutrophils, 

plasma cells และ lymphocytes ในพยาธิสภาพของชิ้น

เนื้อปอด IPF และน�้าล้างหลอดลมถุงลม (bronchoalveolar 

lavage)28-29  มีทฤษฎีหนึ่งกล่าวถึง ความไม่สมดุลของ Th1/

Th2 cell ซึง่ใช้อธบิายการสร้างสิง่แวดล้อมบริเวณนัน้ให้เกดิ

การอกัเสบ  โดยที ่Th2 cell จะสร้าง IL-4, IL-5, IL-13 และ IL-21 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ IL-4 จะกระตุน้ macrophages ซึง่มผีลต่อ 

การเกิด IPF โดยการหลั่ง transforming growth factor beta 

(TGF-β), platelet-derived growth factor รวมถึงกลไก 

อื่นๆ30 เป ็นผลให ้การใช ้ยาต ้านการอักเสบในกลุ ่ม 

corticosteroids ได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้

ประโยชน์เลย31  Steroid มีผลร้ายคือ สามารถเพิ่มการ
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ตายของ epithelial cells (epithelial apoptosis)32 ยิ่งไป

กว่านั้น การแบ่งตัวและพัฒนาของ fibroblasts ไปเป็น 

myofibroblastsจะมีการสร้าง α-smooth muscle actin 

(α-SMA) ซึ่งกระบวนการนี้ถูกกระตุ้นจาก IL-13 ที่ดื้อต่อ 

steroid33

 ต่อมา มีการศึกษาจาก Gauldie และคณะ โต้แย้งกับ

การศึกษาก่อนหน้านี้ โดยบอกว่า แม้ว่าจะพบมีการอักเสบ

ใน IPF แต่ส่วนใหญ่เป็นการอักเสบที่มีปริมาณน้อย และอยู่

ในบรเิวณทีเ่ป็นการสะสม matrix และบรเิวณทีเ่ปลีย่นแปลง

เป็น honeycomb ซึ่งเป็นพยาธิสภาพระยะท้าย31 ยิ่งไปกว่า

นั้น พบว่าการพัฒนาเป็นพังผืดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการ

อักเสบ หลังมีการบาดเจ็บของ epithelial cells เมื่อเทียบกับ

โรคกลุ่ม interstitial pneumonias อื่น ที่จะพบการอักเสบ

ปรมิาณมากแต่มพีงัผดืน้อย  Veeraraghavan และคณะ พบ

ว่าส่วนประกอบของเซลล์อักเสบในน�้าล้างปอด ไม่มีความ

สัมพันธ์กับระยะหรือผลลัพธ์ของโรค IPF34 มีการศึกษาพบ

ว่าการให้ยาต้านการอักเสบหรือยากดภูมินั้นไม่มีประโยชน์ 

และ IPF นั้นมีสภาพแวดล้อมเป็นลักษณะกดภูมิอยู่แล้ว 

โดยการตรวจพบการเพิม่ปรมิาณของ immunosuppressive 

CD4+ CD25+ Foxp3+ T-reg cells ซึ่งถูกกระตุ้นโดย  

TGF-β 35-36  ในการรักษา IPF ด้วยยาต้านการอักเสบ พบ

ว่าไม่ช่วยให้อัตราการรอดชีวิตดีขึ้น ถึงแม้ว่าในระยะก�าเริบ 

(acute exacerbation stage) จะมีความสัมพันธ์กับการ

อักเสบก็ตาม 37

การท�างานที่ผิดปกติของ fibroblast และ 
epithelial cell
 มีบางทฤษฏีกล่าวถึงการท�างานของ f ibro-

blast และ epithelial cell ท่ีผิดปกติ และมีกระบวนการ 

epithelial-mesenchymal interactions ท่ีผิดปกติด้วย แม้

จะมีการอักเสบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการอักเสบเลย 38

•	Epithelial cell

 มีความสนใจว่า การตายของ epithelial cells 

(apoptosis of epithelial cells) การบาดเจ็บของ epithelial 

cells จากสาเหตุที่ไม่แน่ชัด และการซ่อมแซมบาดแผล

ที่ผิดปกติ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด IPF หรือไม่ เนื่องจาก

กระบวนการ apoptosis เป็นโปรแกรมการตายของเซลล์ 

ที่ปราศจากการกระตุ้น innate immune response39  โดย 

มี 2 กลไก คือ กลไกจากภายนอก (extrinsic pathway) และ

กลไลจากภายใน (intrinsic pathway) 

 Eextrinsic pathway จะถูกกระตุ้นโดยสัญญาณจาก

ภายนอก ผ่านทางแขนจับ (ligands) ของ tumor necrosis 

factor receptor superfamily (เช่น FasL, Fas/CD95)

ตัวโปรตีนท่ีเกิดขึ้นหลังจากกระตุ้นตัวรับ (receptor) ไป

กระตุ้น caspase-8, caspase-3 และ caspase-7 จะท�าให้

กระบวนการตายเกิดขึ้น

 Intrinsic pathway เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นของ 

proapoptotic Bcl-2 family members (เช่น Bax) ซึง่จะท�าให้ 

mitochondria หลั่ง cytochrome c และสร้าง apoptosome 

complex ซึ่งจะไปกระตุ้น caspase-9, caspase-3 และ 

caspase-7 น�าไปสูกระบวนการ cell apoptosis

 Uhal และคณะ ได้แสดงให้เห็นว่าการตายของ 

alveolar epithelial cells (AECs) มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

myofibroblasts ซึ่งบริเวณท่ีมีกระบวนการ apoptosis นี้

จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ p53, p21, bax และ caspase-3 

แต่มีการลดลงของ bcl-2 ซึ่งเป็นตัวต้าน apoptosis 40 หลัง

จากการเกิด apoptosis จะท�าให้ basement membrane 

ถูกท�าลาย โดยที่ AECs หล่ัง TGF-β1 ท�าให้มีการเรียก 

fibroblasts เข้ามาในบริเวณนี้ และมีการสร้าง fibroblast 

growth factor (FGF) ซึ่งกระตุ้นการเกิด fibroblast matrix41

 •		 Epithelial/fibroblastic pathway : a model of 

abnormal wound healing

 หลังจากที่มีกระบวนการ apoptosis ที่เป็นจุดเริ่ม

ต้นแล้ว การที่มีกระบวนการซ่อมแซมแผลที่ผิดปกติ มีการ

ท�างานมากเกินไปของ fibroblast ก็เป็นอีกค�าอธิบายกลไก

ก่อโรค IPF

 ในผูป่้วย IPF จะพบว่าปรมิาณ alveolar type-1 cells 

(AT1) ลดลงไปมาก ในขณะที่มีการเพิ่มข้ึนของ alveolar 

type-2 (AT2) ซึ่งตามปกติ AT2 จะเปลี่ยนไปเป็น AT1 แต่

ในกรณี IPF ความสามารถในการเปลี่ยนจาก AT2 เป็น 

AT1 ลดลง กระบวนการช่วยเหลือในการซ่อมแซมปอดจาก
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ภายนอก อาศยั bone marrow-derived mesenchymal stem 

cells (BMDMSC) ซึ่งจะเป็นตัวต้ังต้นในการเปลี่ยนแปลง

ไปเป็น AT1 และ AT2 แต่เนื่องจากปริมาณของ BMDMSC 

ลดลงตามอายทุีเ่พิม่ขึน้ ท�าให้การซ่อมแซมถงุลมไม่ด ีมกีาร

เปลือยของ basement membrane เพราะไม่มีการเชื่อมต่อ

ของ alveolar epithelium จะกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซม

ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ลักษณะเด่นที่ส�าคัญในจุลพยาธิสภาพคือ fibroblast 

foci ซึง่เป็นบรเิวณทีเ่ป็นกลุ่มของ myxoid-appearing matrix 

และการสะสมของ collagen-producing myofibroblasts จะพบ 

ได้ตั้งแต่เยื่อหุ้มปอด ขยายมาถึงในเนื้อปอด42-43  มักจะพบ 

foci บริเวณรอยต่อระหว่างเนื้อปอดปกติกับเนื้อปอดพังผืด  

เซลล์ myofibroblast เป็นเซลล์หลัก มีบทบาทส�าคัญใน

การซ่อมแซมและท�าให้เกิดพังผืด เพราะเป็นแหล่งของการ

สร้าง collagen และ cytokines ใน IPF โดยที่ TGF-β เป็น

ตัวกระตุ้นให้ fibroblasts เปลี่ยนเป็น myofibroblasts ผ่าน

กระบวนการ Smad3-dependent44

•	Epithelial-to-mesenchymal transition

 Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) เป็น 

กระบวนการที ่epithelial cells สญูเสยีลักษณะของ epithelial 

function แต่กลับมีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ 

mesenchymal cells หลังจากที่ถูกกระตุ้นโดย TGF-β	โดย

ผ่าน Smad-dependent signaling pathway45

 จากการท�า immunohistochemical studies ในผู้ป่วย 

ที่เป็นโรค IPF ตรวจพบ marker ของ epithelial cell และ 

mesenchymal cell อยูใ่นเซลล์ alveolar type II (colocalizing)

ตัวอย่างได้แก่ thyroid transcription factor 1 (TTF-1), 

prosurfactant protein B ที่ colocalized กับ α smooth 

muscle actin (αSMA) และ marker prosurfactant protein 

C colocalized กับ mesenchymal proteins N-cadherin,	

αSMA, calponin 1 ซึ่งความผิดปกติที่มี colocalization นี้

ไม่พบในปอดปกติ 46-48

•	Apoptosis resistance of fibroblasts/myofibroblasts

 พบว่า WNT5A signaling mediated pathway มี

บทบาทส�าคัญ  โดยมีการกระตุ ้นการเพ่ิมจ�านวนของ 

fibroblast และยับยั้งการเกิด apoptosis ผ่าน noncanonical 

WNT/β-catenin pathway ยิ่งไปกว่านั้น การพบเซลล์ท่ี 

มี αSMA-positive ปริมาณมาก มีความสัมพันธ์กับการ

เกิด apoptosis resistance และพบว่า myofibroblasts มี 

apoptosis resistance ที่สูงกว่า fibroblast49-50

 จากการศึกษาพบว่า TGF-β1 สามารถป้องกัน 

fibroblasts ไม่ให้เกิดกระบวนการ apoptosis ที่มาจากการ 

กระตุ้นของ plasminogen ผ่านการเพิ่มของ plasminogen 

activator-1 และยับยั้งการท�างานของ plasminogen51

 TGF-β1 สามารถยับยั้งกระบวนการ apoptosis ของ 

myofibroblastsที่จะถูกกระตุ้นจาก IL-1β ที่กดการท�างาน

ของ inducible nitric oxide synthase (iNOS) 52

•	Cytokines and ECM accumulation

 Cytokines และโปรตนีต่างๆ ถกูหล่ังมาจ่าก epithelial 

cells, fibroblasts และmyofibroblastsโดยที ่AECs เป็นแหล่ง

ส�าคัญในการสร้าง profibrogenic factors เช่น TGF-β1, 

platelet-derived growth factor, tumor necrosis factor-α 

(TNF-α), endothelin-1 และ connective tissue growth 

factor ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเคล่ือนย้ายของ 

fibroblasts และการเพิ่มจ�านวนที่มากขึ้น รวมถึงการสร้าง

สะสม extracellular matrix (ECM)

 การสะสม extracellular matrix (ECM) จะประกอบ

ไปด้วย collagens, fibronectin, elastic fibers และ 

proteoglycans  ซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนโครงสร้างที่ 

ผิดปกติไป 

 epithelial cells มีการสร้าง tissue factors และตัว

ยบัยัง้การท�างานของ plasminogen ยิง่เป็นการสนบัสนนุให้

เกิดการสร้าง ECM 53

บทสรุปของพยาธิก�าเนิด
 IPF เป็นโรคที่มีการด�าเนินโรคเพิ่มไปเรื่อยๆ โดยท่ี

พยาธกิ�าเนดิของโรคยงัไม่ชดัเจน แต่จากการศกึษาต่างๆ นัน้ 

พบว่า apoptosis ของ AECs อาจจะเป็นจดุเริม่ต้นในการขบั

เคลื่อนให้เกิดโรค โดยมีปัจจัยทางด้านพันธุกรรม และปัจจัย

กระตุ้น เช่น การสูบบุหรี่ การติดเชื้อไวรัส oxidative stress 

และ hypoxia จะเพิ่มการเกิด apoptosis มากขึ้น  รวมถึง
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มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีการใช้ Chest CT imaging ส�าหรับ

กลุ่มโรค pulmonary embolism และ coronary artery  

disease มากขึ้น  ถึงแม้ว่า IPF จะมีความชุกของโรคต�่า

และประสิทธิภาพในการรักษายังไม่ดีนัก ท�าให้ยังมีความ 

ไม่แน่นอนว่าการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรค IPF ในกลุ่ม 

ประชากรจะมีผลลัพธ์ออกมาอย่างไร  แต่กลับพบว่า 

subclinical IPF เป ็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิด acute 

exacerbation โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลังการผ่าตัด หรือ 

invasive procedure57-59

•	Slowly progressive IPF

 ลักษณะการด�าเนินโรค จะค่อยเป็นค่อยไป โดย 

มกีารลดลงของหน้าทีข่องปอด (lung function) และมอีาการ

หายใจเหนือ่ยมากขึน้ น�าไปสูก่ารเสียชวีติ โดยใช้เวลาหลาย

ปีหลังได้รับการวินิจฉัย ค่าเฉลี่ยของการลดลงของหน้าท่ี

ปอด วัดโดยใช้ FVC อยู่ในช่วง 0.13-0.21 L ต่อปี 60

•	Rapidly progressive IPF

 Selman และคณะ ได้อธิบายถึงลกัษณะผู้ป่วย IPF ที่

มีการลดลงของหน้าที่ปอดอย่างรวดเร็ว คือใช้เวลาน้อยกว่า 

6 เดอืนหลังจากเร่ิมมอีาการ และมรีะยะเวลารอดชวิีตส้ันกว่า

ในกลุ่ม slowly progressive IPF ซึ่งช่วงแรกถูกพบในกลุ่ม

ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จัด แต่มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการ

แสดงออกของยนี แตกต่างจากกลุม่ slowly progressive IPF 

ด้วย 61-62

•	Acute exacerbations of IPF

 ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะทุกข์ทรมานในช่วงที่โรคก�าเริบ  

การจะบอกว่าโรคก�าเริบนั้น มีข้อก�าหนดในการวินิจฉัยไว้  

5 ข้อ ตามตารางที่ 1

การที่ basement membrane มีช่องโหว่และกระบวนการ

ซ่อมแซมแผลที่ผิดปกติ ทั้งหมดนี้เป็นโมเดลที่ใช้อธิบายใน

การเกิดโรค IPF ซึ่งมีความส�าคัญในการพัฒนาการรักษา

ใหม่ๆ ในโรคนี้ 54

ลักษณะการด�าเนินโรคในผู้ป่วย IPF
 ลักษณะการด�าเนินโรคในผู้ป่วย IPF มีได้หลาย 

รปูแบบ ทัง้แบบการด�าเนนิโรคอย่างช้าๆ (slowly progressive 

IPF) การด�าเนนิโรคอย่างรวดเรว็ (rapidly progressive IPF) 

และการด�าเนินโรคที่มีระยะก�าเริบ (acute exacerbation)

•	Subclinical IPF

 เป็นช่วงระยะที่มีอาการน�ามาก่อนประมาณ 1-2 

ปี ก่อนได้รับการวินิจฉัย และภาพถ่ายรังสีจะเห็นก่อนที่

จะมีอาการ แต่ยังไม่ลักษณะบ่งชี้ชัดเจน55 การด�าเนินโรค

จากช่วงที่ยังไม่มีอาการมาจนถึงช่วงที่เริ่มมีอาการใช้เวลา

หลายปี ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ สามารถค้นพบได้ในผู้

ป่วยที่มีประวัติครอบครัวเป็น FPF และโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งหากมีประวัติสูบบุหร่ีร่วมด้วย57 การตัดชิ้นเนื้อปอดมา

ตรวจ จะพบลักษณะจุลพยาธิวิทยาในหลายรูปแบบ กลุ่ม 

ผู้ป่วย subclinical IPF สามารถตรวจพบได้โดยการส่งตรวจ 

spirometry และการท�า computed tomography (CT) หาก

ใช้ high-resolution CT (HRCT) จะมีความไวมากกว่าการ

วัดหน้าที่การท�างานของปอด (pulmonary function) และ

การทดสอบ cardiopulmonary exercise test56

 ในปัจจุบัน ไม่ทราบแน่ชัดว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจ

พบโดยบังเอิญ และกลุ่ม subclinical IPF จะมีการติดตาม

และรักษาอย่างไร  เนื่องจากว่าแนวโน้มจะพบโดยบังเอิญ 
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กิตติมา นพเก้ารัตนมณี

 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา ส่วนใหญ่จะพบเป็น 

diffuse alveolar damage ซ้อนทับกับลักษณะของ UIP 

แต่ก็อาจพบแบบ organizing pneumonia และ extensive 

fibroblastic foci ได้ 63-65

 เน่ืองจากมีหลายสมมติฐานในการที่จะหาสาเหตุ

ของการก�าเริบของโรค จากการที่ acute exacerbation 

(AEx-IPF) มีอาการแสดงคล้ายกับการติดเชี้อไวรัสในทาง

เดินหายใจ ท�าให้มีความสนใจว่าการติดเชื้อไวรัสนี้ เป็นตัว

กระตุ้นท�าให้เกิดการก�าเริบขึ้น แต่ในปัจจุบัน มีการศึกษา

ทาง genomic-based technologies เพื่อหาบทบาทของ

ไวรัสในการเกิด AEx-IPF กลับพบว่า การติดเช้ือไวรัสน้ัน

ไม่ใช่สาเหตุที่พบบ่อยในการเกิด AEx-IPF 66

 การกระตุ้นของระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของ

การแข็งตัวของเลือด และ  oxidative stress มีส่วนท�าให้

เกิดพยาธิสภาพของ AEx-IPF มีการตรวจพบเซลล์อักเสบ 

(immune cells) เช่น neutrophils, macrophages การตรวจ

พบสารอกัเสบ (inflammatory mediators) เช่น interleukin 6, 

high mobility group protein B1, markers ของ coagulation/

fibrinolysis เช่น protein C, thrombomodulin และ plasma 

activator inhibitor-1 และ markers ของ oxidative stress 

เช่น thioredoxin 1 มีปริมาณเพิ่มขึ้น67-69

•	ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิด AEx-IPF

 พบว่า lower total lung capacity, lower forced vital 

capacity (FVC) และ/หรือ lower diffusing capacity of the 

lung for carbon monoxide (DLco) เพิ่มความเสี่ยงในการ

เกิด AEx-IPF 70

 ผู้ป่วยที่มีระดับความเหนื่อย MMRC score ≥ 2 หรือ 

การพบลักษณะ fibrosis ใน HRCT ร่วมกับ emphysema 

หรือ pulmonary hypertensionจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด 

AEx-IPF 71

 การท�าหัตถการบางอย่าง เช่น bronchoscopy, 

bronchoalveolar lavage (BAL) และการท�า pulmonary 

resection ใน lung cancer สามารถกระตุน้การเกดิ AEx-IPF 

ได้ 72-73

 GERD เป็นโรคร่วมที่พบได้บ่อยในผู้ป่วย IPF ซึ่ง 

อาจจะมีส่วนท�าให้เกิดพยาธิก�าเนิด IPF จากมี gastric acid 

เข้ามาใน respiratory tree ในผู้ป่วยที่มี AEx-IPF บางราย 

ตรวจพบระดับของ pepsin สูงขึ้นใน BAL fluid และมีบาง

รายงานแนะน�าให้รักษา GERD ในผูป่้วย IPF พบว่าลดอตัรา

การเสียชีวิต 74-76

•	การรักษา AEx-IPF

 แนวทางการรักษาล่าสุดแนะน�าให้ใช้ supportive 

care เป็นหลักในการรักษา แต่มีค�าแนะน�าที่มีหลักฐานอ่อน 

ให้รักษาโดยการใช้ corticosteroids เช่น prednisolone,  

methylprednisolone ซึ่งถูกใช้เป็นส่วนใหญ่ในผู้ป่วยที่มี 

AEx-IPF โดยนิยมใช้เป็น pulse doses77

 การให้ broad-spectrum antibiotics และ immuno- 

suppressants (cyclosporine หรือ cyclophosphamide)  

ตารางที่ 1.  เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะก�าเริบของ IPF

1.  เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค IPF

2. ไม่สามารถอธิบายสาเหตุอาการที่เลวลงหรือมีอาการเหนื่อยมากขึ้นภายใน 30 วัน

3.  HRCT พบ bilateral ground-glass ผิดปกติที่เกิดใหม่ และ/หรือ consolidation ที่พบมากขึ้นจากลักษณะเส้นหรือ 

 รังผึ้งที่มีอยู่เดิม

4. ไม่พบหลักฐานการติดเชื้อในปอดจากการท�า endotracheal aspirate หรือการล้างน�้าหลอดลมถุงลมปอด

5. ตัดสาเหตุอื่น ได้แก่

 • หัวใจห้องซ้ายล้มเหลว

 •	ลิ่มเลือดอุดตันในปอด

 • พบสาเหตุที่ก่อให้เกิดปอดอักเสบเฉียบพลัน
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อาจจะน�ามาใช้ร่วมกับการให้ corticosteroids78 อย่างไร 

ก็ตาม ประสิทธิภาพของการให้  immunosuppressants 

ในการรักษา AEx-IPF  ยังไม่พบบทสรุปที่ได้ประโยชน ์

ชัดเจน 79

 มีการศึกษาขนาดเล็กพบว่าการให้ anticoagulation 

ในผู้ป่วย IPF ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่

สัมพันธ์กับการลดอัตราเสียชีวิตในช่วง AEx-IPF แต่การ

ศึกษานี้มีข้อจ�ากัดทางด้านสถิติ 80

การวินิจฉัย

•	อาการและอาการแสดง

 ผู ้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการเหนื่อยเวลาออกแรง 

และไอแห้ง โดยส่วนใหญ่อาการมักปรากฏตอนอายุช่วง  

50-60 ปี พบในเพศชายมากกว่าเพศหญงิเล็กน้อย81-83 ผูป่้วย 

อาจมีไข้ต�่าๆ หรืออ่อนเพลียได้ แต่พบไม่บ่อย

•	การตรวจร่างกาย

 ส่วนใหญ่จะได้ยินเสียง fine bibasilar inspiratory 

crackles (velcro rales) ส่วน clubbing จะพบประมาณ 

50% ของผู้ป่วย ส่วนลักษณะอื่น จะพบในช่วงท้ายของการ

ด�าเนินโรค เช่น severe pulmonary hypertension และ 

corpulmonale84

•	Laboratory

 ส่วนใหญ่ไม่จ�าเพาะ พบ ซีดเล็กน้อย มีการเพิ่มขึ้น

ของ ESR, CRP หรือมีการเพิ่มขึ้นของ rheumatoid factor 

และ antinuclear antibodies ซึ่งพบประมาณ 30% ของ 

ผู้ป่วย85

 pulmonary function test จะพบลักษณะของ 

restrictive ventilator defect มีการลดลงของ total lung 

capacity, functional residual capacity และ residual 

volume แต่ในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ จะพบว่ามี obstructive 

ventilator defect ร่วมด้วย พบการลดลงของการแลกเปลีย่น

ก๊าซ โดยพบว่ามกีารลดลงของ carbon monoxide diffusing 

capacity หรือมี hypoxemia ขณะท�า exercise testing86

ภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
 มักพบลักษณะ bilateral reticular opacities เด่น

บริเวณ periphery และ lower lobes

 ในผู้ป่วยที่การด�าเนินโรคมาก จะพบลักษณะ cystic 

dilatation ของ distal air spaces ซึง่จะเหน็บริเวณ periphery 

ในรูปแบบ honeycombingการลดลงของ parenchymal 

compliance จะท�าให้เกิด traction bronchiectasis ซึ่งจะ

เหน็ airway ขยายตวัและหนา ผู้ป่วยเกอืบทัง้หมดจะสามารถ

วนิจิฉยั ได้จากภาพรงัสทีรวงอก แต่มผีูป่้วยบางคนเท่านัน้ท่ี

ภาพรังสีทรวงอกปกต ิต้องได้รับการวนิิจฉยั จากการตดัเนือ้

ปอดไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยา87

ภาพรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอก 
(Chest computed tomography)
 การตรวจภาพรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอกเป็นการ

สืบค้นที่ส�าคัญในการวินิจฉัยลักษณะที่ส�าคัญคือ patchy 

peripheral reticular abnormalities with intralobular 

linear opacities, irregular septal thickening, subpleural 

honeycombing, and traction bronchiectasis

 ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเด่นบริเวณ lower lung 

zones ปริมาณของลักษณะที่เห็นใน HRCT จะสัมพันธ์กับ

ปริมาณและลักษณะของพังผืด จากการตัดชิ้นเนื้อปอด และ

สมรรถภาพของปอด 88  ดงัน้ัน แพทย์ผู้รกัษา สามารถให้การ

วินิจฉัย IPF ได้โดยไม่ต้องท�าการตัดชิ้นเนื้อปอด 89-90

การตัดชิ้นเนื้อปอด (lung biopsy) 
 การตัดช้ินเนื้อปอดส่งตรวจ  ยังถือเป็นมาตรฐาน 

ในการให้การวินิจฉัย การตัดชิ้นเนื้อปอดตรวจ ต้องการชิ้น

เนื้อปอดขนาดใหญ่ ดังนั้น การท�า transbronchial biopsies 

จะใช้เฉพาะการแยกโรคที่เลียนแบบ IPF 

 Surgical lung biopsy อาจจะใช้วิธี thoracotomy 

หรือ video-assisted หรือ thoracoscopic techniques การ

ตดัชิน้เนือ้จะตัดมาจากหลายบริเวณ การหตัถการนี ้สามารถ

ท�าในผู ้ป่วยที่ใส่เคร่ืองช่วยหายใจได้ แต่อาจจะมีภาวะ

แทรกซ้อน เช่น prolonged bronchopleural fistulas และ 

post-thoracotomy pain 91-92
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การรักษา
 การดูแลรักษาผู้ป่วย IPF จะอ้างอิงจากค�าแนะน�า

ของ American Thoracic Society (ATS) และ  European 

Respiratory Society (ERS)

Anti-inflammatory or immunosuppressive Agents

•	Corticosteroid monotherapy

 Cochrane reviews แสดงให้เหน็ว่าหลักฐานค่อนข้าง

อ่อน ที่จะสนับสนุนการใช้ corticosteroids ในผู้ป่วย IPF 

ว่าได้ประสิทธิภาพ93 แต่ก็ไม่มีข้อมูลที่ใดเลยท่ีจะไม่มีการ

ใช้ corticosteroids ดังนั้น การรักษาที่ยังไม่มีทางเลือกอื่น 

การให้ corticosteroids มักพิจารณาใช้ในกลุ่ม nonspecific 

interstitial pneumonia หรือ มี acute exacerbation ของ 

IPF 94

 การใช้ high-dose prednisolone ในการรักษา พบ

ว่ามีความสัมพันธ์กับผลข้างเคียง ได้แก่ hyperglycemia 

requiring insulin, myopathy, exacerbation of hypertension 

และการเกิด accelerated osteoporosis 95

•	Azathioprine

 Azathioprine  จะท�าหน้านี้ยับยั้งการเพิ่มของ 

T-cells และ B cells และลดปริมาณ monocytes และ 

granulocytes ในกระแสเลือด มีการศึกษาขนาดเล็กพบว่า 

การใช้ azathioprine ร่วมกับ prednisolone พบว่าสามารถ

แก้ไขเรื่อง lung volumes และ gas exchange ได้ 96 และ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาแบบ prospectively 

ใน randomized double-blind controlled เทียบระหว่าง 

azathioprine/prednisolone กับ prednisolone/placebo 

พบแนวโน้มจะช่วยในเรือ่งของอตัราการรอดชีวติ แต่ยงัไม่มี

ความส�าคญัทางด้านสถติ ิ97  ขณะนีก้�าลังท�าการศกึษาอยู ่คง

ต้องรอผลการศึกษาอีกคร้ัง แต่ยังไม่มีค�าแนะน�าในการให้ 

azathioprine ร่วมกับ prednisolone ในตอนนี้

•	Cyclophosphamide

 Cyclophosphamide เป็นยาในกลุ ่ม cytotoxic 

chemotherapeutic agent มีการน�ามาใช้รักษา IPF โดยใช้

ร่วมกบั prednisolone ส�าหรบัการศึกษา cyclophosphamide 

น้ัน ยังไม่มีการศึกษาแบบ prospective แต่มีการศึกษา

แบบ retrospective พบว่าการใช้ cyclophosphamide/

prednisolone เทยีบกบั prednisolone อย่างเดยีว อตัราตาย

ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่แนะน�าให้ใช้ 98

•	Everolimus

 Everolimus  เป็นยาที่ดัดแปลงมาจาก rapamycin 

ซึง่เป็นยาทีย่บัยัง้การเพิม่จ�านวน กดภมูต้ิานทาน และยบัยัง้

การเพิม่ข้ึนของ fibroblast ปัจจบัุนยานีน้�ามาใช้ในการป้องกนั 

transplant rejection จากสมมติฐานที่ว่ายา everolimus 

น่าจะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อการรักษา IPF จึงได้ 

มกีารน�ามาศกึษาเป็น randomized, placebo-controlled ผล

ปรากฏว่าฝ่ังทีใ่ช้ยา everolimus  การด�าเนนิโรคเลวลงอย่าง 

รวดเร็วเม่ือเทยีบกบักลุ่มควบคุม จากการทีผู่ป่้วยไม่สามารถ 

ทนต่อผลข้างเคียงได้ท�าให้หยุดการใช้ยาระหว่างการศึกษา 

จากการศกึษานีไ้ม่สามารถสรปุประสทิธภิาพของ everolimus 

และมีแนวโน้มว่าจะเกิดอันตราย 99

Anticoagulants and the coagulation cascade

•	Warfarin/heparin/prednisolone

 มีการศึกษาขนาดเล็กในญี่ปุ่น แต่เป็น open-label 

study พบว่ามีอัตราการรอดชีวิตที่ดีข้ึนในกลุ่มผู้ป่วยท่ีใช้ 

anticoagulation therapy เมื่อเทียบกับไม่ใช้ และพบว่า

สามารถลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลในช่วง acute 

exacerbation รวมถึงชะลอการลดลงของสมรรถภาพปอด

ด้วย แต่การศึกษานี้มีข้อจ�ากัดหลายอย่าง ท�าให้หลักฐาน

ทางสถิติยังอ่อน และไม่น�ามาเป็นค�าแนะน�าใน guideline 100

 ต่อมามีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา กลับพบ

ว่า warfarin มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มของอัตราการตาย 

ในผูป่้วย IPF ทีไ่ม่มข้ีอบ่งชีใ้นการใช้ warfarin ดังนัน้ข้อสรปุ

ในขณะนี้คือ ไม่แนะน�าให้ใช้ในการรักษา 101

Endothelin receptor antagonists and vasodilators

  การศึกษาพบว่า endothelin-1 มีบทบาทส�าคัญ

ในการกระตุ้น การเพิ่มจ�านวนของ fibroblast, การพัฒนา

เป็น myofibroblast, การสร้าง collagen และการแบ่งตัวของ 

epithelial cell
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•	Bosentan

 Bosentan เป็นยากลุ ่ม endothelin receptor 

antagonist มีการศึกษาใหญ่ 2 การศึกษา เป็น blinded, 

randomized ชื่อว่า BUILD-1 และ BUILD-3 แต่พบว่าไม่

สามารถแก้ไขผลลัพธ์ของการด�าเนินโรคได้ 102

•	Sildenafil

 Sildenafil  เป็น phosphodiesterase type-5 (PDE5) 

inhibitor ท�าให้เกิด pulmonary vasodilation สามารถแก้ไข

ภาวะ ventilation-perfusion matching ใน IPF เน่ืองจาก 

การรายงานผู้ป่วย IPF ที่ได้รับการท�า lung transplantation 

พบว่ามีภาวะ pulmonary artery hypertension (PAH) ซึ่ง

ภาวะนี้ท�าให้อัตราการรอดชีวิตลดลง

 การศึกษาขนาดเล็กได้ให้ผูป่้วยรบัประทาน  sildenafil 

ขนาด  25-50  มิลลิกรัม  3  ครั้งต่อวัน นาน 3 เดือน พบ 

ว่าค่า 6MWD ดีขึ้น103  จึงมีการศึกษาต่อมา เป็นการ

ศึกษาขนาดใหญ่ชื่อ STEP-IPF ศึกษาแบบ double-blind, 

placebo-controlled-randomized โดยให้รับประทานยา 

sildenafil เทยีบกบั ยาหลอกพบว่า primary outcome (20% 

ของ 6MWD ที่ 12 สัปดาห์) ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ 

แต่มีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยใน secondary outcomeได้แก่ 

arterial oxygenation, DLCO, ระดับความเหนื่อย และ

คุณภาพชีวิต 104-106

 ดังน้ันขณะน้ียังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะสนับสนุน 

ให้ใช้ยา sildenafil ในการรักษา IPF

 

Antifibrotics and cytokine/kinase inhibitors

•	Interferon-gamma

  การด�าเนินโรคจากการอักเสบพัฒนาไปเป็นพังผืด 

เกิดจากการเปลี่ยนจาก Th1 ไปยัง Th2 ซ่ึงจะกระตุ้น 

fibroblasts และมีการสะสมของ ECM

 In t e r f e r on -gamma ( IFN -gamma)  เป ็น 

immunoregulatory cytokine ที่ท�าหน้าที่จ�ากัดการเพิ่ม

จ�านวนของ fibroblast และการสร้าง collagen โดยตรงดัง

นั้นการใช้ IFN-gamma จะท�าให้เกิดความสมดุลในการเพิ่ม 

Th1

 ในช่วงแรก มีการศึกษาขนาดเล็ก ศึกษาการให้  

IFN-gamma ร่วมกบั prednisolone กบัการให้ prednisolone 

เพียงอย่างเดียว พบว่า total lung capacity ดีขึ้นในกลุ่ม 

ที่ได้รับ IFN-gamma 107

 แต่การศกึษาไม่นานมานี ้คอื INSPIRE trial เป็นการ

ศึกษาแบบ randomized double-blinded placebo-

controlled trial ไม่พบประโยชน์ในแง่ primary outcome คือ 

survival benefit ในผู้ป่วย IPF 109

 เนื่องจาก Cochrane ได้รวบรวมข้อมูลจากท้ังสอง

การศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ยาและ 

ไม่ได้ยา 110

 ดังนั้นปัจจุบันก็ยังไม่แนะน�าให้ใช้ในการรักษา IPF

•	Imatinib

 Imatinibเป็นยากลุ่ม anti-proliferation protein 

tyrosine kinase inhibitor of PDGFR and c-kit  ซึ่ง  

PDGFR (platelet-derived growth factor receptor) มีความ

ส�าคัญในการชักน�าและแ่บ่งตัวของ myofibroblast ซึ่งจาก

การศึกษาพบว่า PDGFR mRNA มีปริมาณเพิ่มขึ้นในปอด

ของผู้ป่วย IPF 110

 พบว่า Imatinib ป้องกันการเกิด fibrinogenesis ใน 

bleomycin-induced fibrosis, radiation-induced fibrosis 

และ asbestos-induced fibrosis ในโมเดลของสัตว์ทดลอง

 ในการศึกษาในคน มี 2 การศึกษาท่ีน�า imatinib  

มาใช้และเทียบกับยาหลอก กลับไม่พบว่าได้ประโยชน์ทั้ง

ในแง่ของ อัตราการรอดชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของ FVC 

แต่พบผลข้างเคยีง ไม่ว่าจะเป็นผืน่ การถ่ายเหลว ตับอกัเสบ 

กล้ามเนื้ออ่อนแรง จึงยังไม่น�ายานี้มาใช้ในปัจจุบัน111-112

Antifibrotic/anti-inflammatory/antioxidants

•	Pirfenidone

 Pirfenidoneเป็นยาเพียงตัวเดียวที่ได้รับการยอมรับ 

ในทางคลินิก เพื่อใช้รักษา IPF โดยยาตัวนี้ท�าหน้าที่ต้าน

การอกัเสบ และ antioxidant ทีจ่ะยบัยัง้การเปลีย่นแปลงของ 

growth factor-β  และยาตวันีท้�าหน้าที ่antifibrotic โดยยบัยัง้

การเพิ่มจ�านวนและการสะสม extracellular matrix
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 การศึกษาที่แสดงถึงผลน่าพึงพอใจ เป็นการศึกษาที่

ญีปุ่น่ การศกึษานีเ้ป็น randomized, double-blind, placebo-

controlled, multicenter  โดย Taniguchi และคณะ ในการ

ให้ pirfenidone ในอัตราส่วน 2:1:2 (1,800 mg/day, 1,200 

mg/day, ยาหลอก) ให้กับผู้ป่วย 275 คน นาน 52 สัปดาห์ 

พบว่าผลของ primary endpoint คือการเปลี่ยนแปลงของ 

lung vital capacity ได้ผลชัดเจนทางสถติ ิ113  และพบว่าต้อง

หยุดการศึกษาที่ 9 เดือน (ก�าหนด 1 ปี) เนื่องมาจากพบว่า

ผู้ป่วยที่ได้ยาหลอก มีอาการก�าเริบมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้ 

pirfenidone 1,800 mg/day 114

 ในการศกึษาต่อมา คือ CAPACITY (Clinical Studies 

Assessing Pirfenidone in IPF: Research of Efficacy and 

Safety Outcomes) ประกอบด้วย 2 การศึกษาใหญ่ (004 

และ 006) โดยท�าการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป 

และออสเตรเลยี ซึง่ผล primary end-point (การเปลีย่นแปลง 

FVC % predicted จากตั้งต้นจนถึงสัปดาห์ที่ 72) แตกต่าง

กัน คือ กลุ่มหนึ่งได้ผล แต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ผล 115

 การศึกษาชื่อ ASCEND (the Assessment of 

Pirfenidone to Confirm Efficacy and Safety in Idiopathic 

Pulmonary Fibrosis) เป็น randomized, double-blind, 

placebo-controlled trial ได้ดัดแปลงการศึกษามาจาก 

CAPACITY ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที่ได้ยา pirfenidone 

มสัีดส่วนลดลง ในแง่ของการเปล่ียนแปลง FVC% predicted 

ที่ด้อยลง เมื่อเทียบกับยาหลอก  และพบว่าชะลอการลดลง

ของการทดสอบ 6-minute walk distance รวมถึงมีการเพิ่ม

ขึ้น progession-free survival แต่ไม่พบความแตกต่างใน

เรื่องของ dyspnea score หรืออัตราการเสียชีวิตไม่ว่าจาก

สาเหตุใดก็ตาม ส่วนผลข้างเคียงของยาที่พบ จะพบทาง

ด้านทางเดินอาหาร และทางผิวหนงัเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่มาก

พอทีจ่ะไม่สามารถใช้ยาต่อได้ ซึง่ข้อสรปุของการศกึษานีค้อื 

pirfenidone สามารถลดการด�าเนินของโรค โดยสะท้อนมา

จาก lung function, exercise tolerance, และ progression-

free survival ในผู้ป่วย IPF 116

 ปัจจุบัน US Food and Drug Administration  

(FDA) ยังไม่อนุมัติในการใช้  โดยอ้างอิงจากการศึกษา 

CAPACITY แต่ในขณะเดยีวกนัในประเทศญีปุ่น่และประเทศ

อินเดีย รวมถึงฝั่งยุโรป โดย European Medicine Agency 

(EMA) อนุมัติให้ใช้ในผู้ป่วยกลุ่ม mild-to-moderate IPF 

โดยอ้างอิงจากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และ Cochrane 

review อย่างไรก็ตาม ATS/ERS/JRS/ALAT guideline ให้

ค�าแนะน�าเป็น weak to recommendation เนื่องจากราคา

สูง และมีผลข้างเคียง แต่แนวโน้มการชะลอการลดลงของ

สมรรถภาพปอดน้อย

Antioxidant/immunosuppressant/anti-inflammatory 

therapies

•	N-acetylcysteine (NAC)

 NAC เป็นยาตั้งต้นส�าหรับ antioxidant glutathione 

ซึ่งพบว่าขาดสาร glutathione ในปอดของผู้ป่วย IPF จาก

กลไกนี้ดูเหมือนว่า NAC น่าจะเป็นความหวังในการรักษา

ผู้ป่วย IPF จากการให้ glutathione ทดแทน เพื่อแก้ไข 

ในแง่ให้ความสมดลุระหว่าง oxidant/anti-oxidantกบัการเกดิ 

oxidative injury ที่น�าไปสู่กระบวนการซ่อมแซมแผล

 ในการศึกษาแบบ non-randomized prospective  

ในผูป่้วยจ�านวน 18 คน พบว่าการให้ NAC ร่วมกบัการรกัษา 

corticosteroid±immunomodulator ท�าให้การท�างานของ 

ปอดดีขึ้น 117

 การศึกษาชื่อ IFIGENIA เป็นการศึกษาแบบ pros- 

pective randomize ในผู้ป่วย 155 คน เทียบระหว่างการ

ให้ NAC กับยาหลอก เพิ่มเติมร่วมกับการรักษาโดยใช้ 

prednisolone + azathioprine ณเวลาที่ 12 เดือน พบว่าการ

ใช้ NAC สามารถชะลอการลดลงของ vital capacity และ 

DLCO แต่ไม่พบประโยชน์ในแง่อัตราการรอดชีวิต 118

 การศึกษาอีกอันหน่ึงที่ช่ือ PANTHER-IPF เป็น 

การศึกษาประเมินเร่ืองประสิทธิภาพของการรักษาท่ีใช้ 

prednisolone + azathioprine + NAC เทียบกับ NAC เพียง

อย่างเดียว เทียบกับ ยาหลอก หลังจากรักษาผู้ป่วยจ�านวน 

155 คนจากที่วางแผนไว้ 390 คน ต้องหยุดการศึกษาที่ให้

ยาแบบผสม เพราะพบว่าการให้ยา 3 ตวักลบัมอีตัราการตาย 

การนอนโรงพยาบาล และผลข้างเคียงรุนแรง ที่มีปริมาณสูง
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ขึ้นอย่างชัดเจน และไม่แสดงถึงการช่วยในแง่หน้าที่ปอดให้

ดีขึ้น 119

Adjunctive treatment of gastroesophageal reflux

 พบว่าอุบัติการณ์การเกิด gastroesophageal reflux 

(GER) ทัง้มอีาการและไม่มอีาการ พบในผูป่้วย IPF ประมาณ

ถึง 88%120 ซ่ึงสมมติฐานว่าการบาดเจ็บของเนื้อปอด  

เกิดจากการส�าลักปริมาณน้อยๆ ซ�้าๆ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้

เกิดพังผืด

 มกีารศึกษาแบบ observational ในผูป่้วย IPF จ�านวน 

204 รายจาก 2 สถาบัน พบว่าการให้ยารักษา GER มีผล

ช่วยให้อตัราการรอดชีวิตดขีึน้ และลดคะแนนพงัผดืจากภาพ 

HRCT (HRCT fibrosis score) 121

 ดังนั้นมีการแนะน�าว่าการรักษา GER จะมีประโยชน์

ในผู้ป่วย IPF

Lung transplantation

 ในปัจจุบัน การรักษาท่ีช่วยเพ่ิมอัตราการรอดชีวิต 

ของผู้ป่วย IPF คือการเปลี่ยนปอด (lung transplantation) 

ในการศึกษาผู้ป่วย 46 ราย พบว่าอัตราการรอดชีวิตเพิ่ม

ขึ้น 79% หลังผ่าตัดเปลี่ยนปอด 1 ปี และสัดส่วนความเสี่ยง

ลดลงเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนปอด 

ประมาณ 75% แต่ผลข้างเคียงระยะยาวหลังผ่าตัดเปล่ียน

ปอดคือ ภาวะการตดิเช้ือ เนือ่งจากต้องได้รับยากดภมูคิุม้กนั 

รวมถึง ภาวะเนื้อเยื่อต่อต้านแบบฉับพลันและเร้ือรัง และ

ภาวะหลอดลมตีบ (airway stenosis) 122

 โดยทัว่ไป อายทุีใ่ช้ตดัสนิในการผ่าตดัเปลีย่นปอดคอื 

65 ปี แต่ก็มีข้อยกเว้น โดยขึ้นกับโรคร่วม และ functional 

capacity

 ในปัจจุบันนิยมท�าผ่าตัดเปลี่ยนปอด 2 ข้าง มากกว่า 

การผ ่าตัดเปลี่ยนปอดข้างเดียว  มาจากข้อมูลจาก 

International Society for Heart and Lung Transplantation 

แสดงข้อมูลตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2543 ถึง มิถุนายน พ.ศ.

2543 ดู 1 และ 5 ปีอัตรารอดชีวิต พบว่า การผ่าตัดเปลี่ยน

ปอดข้างเดียว พบที่ร้อยละ 76 และ 45  ในขณะที่การผ่าตัด

เปลี่ยนปอด 2 ข้าง พบที่ร้อยละ 77 และ 52.5 123 ตามล�าดับ

 ในข้อแนะน�าแนวทางของการผ่าตัดเปลี่ยนปอด 

จะดู carbon monoxide diffusing capacity (DLco)  

น้อยกว่า 35%-39% predicted การลดต�่าลงของออกซิเจน 

(desaturation) ขณะท�า 6MWT น้อยกว่า 88% และการลด

ลงของ FVC 10% หรือมากกว่า เมือ่เทียบในระยะเวลา 6-12 

เดือน แต่ถึงกระนั้น ข้อแนะน�าในแนวทางการส่งต่อ และ

ขึ้นทะเบียนส�าหรับการผ่าตัดเปลี่ยนปอดโดย International 

Society for Heart and Lung Transplantation แนะน�าให้ส่ง

ผูป่้วย IPF ทีจ่ะท�าการผ่าตดัเปลีย่นปอดให้ได้รบัการประเมนิ

อย่างเนิ่นๆ โดยอาศัย FVC เป็นตัวประเมิน 124

บทสรุป
 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีความพยายามศึกษาพยาธิ

สรีรวทิยา และพยาธกิ�าเนดิของโรค IPF และการค้นพบใหม่ๆ 

น�าไปสู่การค้นคว้า แนวทางการรักษาผู้ป่วยในแนวทางใหม่

มากขึ้น125 เนื่องจากว่าการรักษาในอดีตมักไม่ค่อยได้ผล

มากนัก และในปัจจุบันการรักษา เริ่มมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ซ่ึงเป็นความหวังในการรักษา และการพัฒนาแนวทาง 

การรักษารูปแบบใหม่ทุกแง่มุม โดยเริ่มมีการวิจัยท่ีได้ผลท่ี

ดีข้ึนออกมาเร่ือยๆ และหวังว่าการรักษาจะมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นในอนาคต
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