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Adverse Respiratory Health Effects of Tear Gases

Nitipatana  Chierakul 
Division of Respiratory Disease and Tuberculosis, Department of Medicine, 

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

นิพนธ์ต้นฉบับ 
Original Article

Abstract: 

Background and objective: Tear	gases	commonly	used	 for	crowd	control	purposes	can	cause	multi-organ	
system	derangement	and	transient	disability.	This	study	collects	some	pieces	of	evidence	of	respiratory	system	
toxicity	from	inadvertent	use	of	tear	gases,	both	immediate	and	long-term	effects.

Methods: The	medical	records	of	patients	injured	from	tear	gases	exposure	during	the	2013-2014	political	turmoil	
were	reviewed.	Clinical	and	laboratory	data	of	other	victims	seeking	medical	attention	at	mobile	health	station	
nearby	the	demonstration	site	were	also	collected.	

Results: There	were	37	victims,	none	had	preexisting	respiratory	disease,	4	had	history	of	atopy,	and	18	were	
active	smoker.	The	mean	exposure	time	was	7.7	hours.	Two	cases	of	chemical	bronchiolitis	and	pneumonitis	
were	identified.	In	the	field	study	among	35	cases,	almost	all	of	them	had	persistent	cough	and	sputum	produc-
tion.		Nasopharyngeal	inflammation	could	be	observed	in	29	cases	(83%).	Abnormal	spirometry	was	encountered	 
in	8	patients	(23%),	3	with	obstructive	ventilatory	defect,	and	5	with	small	airway	obstruction.	Airway	hyperre-
sponsiveness	was	demonstrated	in	one	case	in	which	also	had	obstructive	ventilatory	defect.	

Conclusions:	Objective	evidence	of	acute	and	late	notorious	effects	on	human	respiratory	system	after	heavy	
exposure	to	tear	gases	has	been	demonstrated,	and	should	be	seriously	considered	for	its	future	use.

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที	่26	ตุลาคม	2559
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ิ ิ ั  เ รกล

Introduction
	 Tear	 gas	 is	 a	 term	 for	 the	 family	 of	 chemical	
compounds	that	can	cause	temporary	disablement,	four	
common	agents	are	ortho-chlorobenzylidenemalonitrile	
(CS),	 omega-chloroacetophenone	 (CN),	 10-chloro-5,	
10-dihydrophenarsazine,	 and	 alpha-bromo-alpha-
tolunitrile.1	Tear	gases	have	been	employed	widely	as	
a	mean	of	controlling	mass	during	the	demonstration.	
In	 general,	 if	 used	 correctly,	 the	 noxious	 effects	 of	
exposure	are	transient	and	no	long-term	consequences	
are	expected.	However,	firing	and	throwing	tear	gases	
directly	 and	 repeatedly	 to	 the	 crowd,	 could	 result	 in	
penetrating	trauma	from	the	containments,	chemical	skin	
burn	from	direct	contact,	and	the	more	severe	form	of	
upper	and	lower	respiratory	tracts	injuries.		The	most	
notorious	result	as	pulmonary	edema	from	tear	gases	
(CS)	has	been	recognized	by	the	British	Government	
since 1971.2  

	 CS	is	a	white	crystalline	substance	mixed	with	a	
pyrotechnic	compound	in	a	grenade	or	canister,	it	is	a	
commonly	use	agent	for	riot	control	in	Thailand.	Smoke	
or	fog	of	suspended	particles	in	the	form	of	aerosols,	is	
extremely	severe	skin	and	mucous	membrane	irritant	
and	lacrimator,	especially	in	hot	and	humid	weathers.	
Micronized	 form	mixed	with	 an	 antiglomerant	 (CS1)	
or	 treated	with	 a	 silicone	water	 repellant	 (CS2),	 can	
remain	active	for	days	to	weeks	when	dusted	on	ground.	
Volunteers	 in	military	studies	demonstrated	 the	rapid	
recovery	within	minutes	after	removal	from	exposure,	
but	overuse	of	the	officers	and	rage	among	protestors	
can	lead	to	prolonged	and	profound	exposure,	instead	
of	transient	aversion.	Inhalation	
	 toxicology	studies	of	high	CS	levels	revealed	an	
ability	to	cause	chemical	pneumonitis	and	fatal	pulmonary	
edema.	An	estimation	of	respiratory	concentration	of	CS	
at	the	center	after	detonated	was	2,000-5,000	mg/m3,	

but	if	detonated	in	clusters	or	enclosed	space,	it	may	
reach	lethal	level	of	25,000-150,000	mg/m3.	According	
to	 the	U.S.	 Environmental	 Protection	Agency	 (EPA),	
acute	 exposure	 guideline	 level	 3	 or	 lethal	 threshold	
for	tear	gases	(CS)	in	human	was	140	mg/m3	for	10	
minutes.3	GI	 irritation	may	 result	 in	 severe	mucositis	
and	gastroenteritis	with	a	potential	for	perforation,	skin	
sensitization	with	contact	dermatitis	was	also	observed.4,5	

The	 issue	 of	 potential	 for	 increase	 blood	 cyanide	
levels	 of	metabolized	 CS	was	 controversy,	 resulted	
from	 underestimation	 the	 deglutinated	 oropharyngeal	
secretions	and	uncertain	exposure	time.6

	 In	Thailand,	 inadvertent	use	of	 tear	gas	by	 the	
law-enforcement	agency,	and	unawareness	of	its	toxicity	
in	the	medical	community,	led	to	an	extensive	loss	of	
health	and	human	resources	during	the	political	turmoil	
in	November	and	December	2013.	This	study	aims	to	
collect the clinical evidence of victims exposed to tear 

gases	especially	the	adverse	respiratory	health.

Methods
 The medical record of persons recovered from a 

mass	demonstration,	and	receiving	medical	evaluation	
for	injury	from	tear	gases	exposure	in	Siriraj	Hospital	
during	December	2013	and	January	2014	were	reviewed	
for	 immediate	 respiratory	 health	 effects.	 A	 mobile	
health	station	for	interviewing	and	performing	physical	
examination	for	the	other	victims,	were	also	set	up	at	
Medical	Service	Unit	near	by	the	demonstration	site	at	
Democracy	Monument,	Rajdamnern	Avenue,	Bangkok,	
in	January	2014.	Spirometry	and	methacholine	challenge	
testing	according	to	American	Thoracic	Society	standard	
were	also	performed	in	those	without	contraindications.	
Informed	consent	using	respiratory	health	disaster	format	
was performed. 
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Results
	 There	 were	 2	 patients	 among	 the	 total	 of	 11	
patients	 who	 developed	 acute	 adverse	 respiratory	
health	effects.	The	first	case	was	a	previously	healthy	
65-year-old	man.	He	developed	chemical	pneumonitis	
7	 days	 after	 multiple	 exposures.	 Chest	 radiograph	
revealed	alveolar	opacities	at	left	lower	lobe	(Figure	1). 
CT	scan	23	days	after	exposure	demonstrated	multifocal	
peripheral	 consolidations	 especially	 in	 the	 basal	
segments	of	left	lower	lobe	(Figure	2)	which	became	a	
pneumatocoele	in	a	follow-up	CT	scan	at	38	days	after	
exposure	(Figure	3).	Complete	resolution	was	achieved	
at	138	days	after	an	incident	(Figure	4).	The	second	case	
was	a	43-year-old	woman	with	a	history	of	mild	allergic	
rhinitis.	She	developed	persistent	cough	after	14	days	of	
massive	and	prolonged	exposure.	Her	chest	radiograph	
showed	peribronchial	thickenings	in	the	mid	right	and	
left	lung	zones.	CT	scan	demonstrated	localized	ground	
glass	opacities	and	centrilobular	nodules	corresponded	
to	 bronchiolitis	 and	 alveolitis	 	 (Figure	 5).	 Residual	
productive	 cough	was	 persisted	 in	 the	 last	 follow-up	
visit	at	4	weeks	after	an	incident.		

Figure 1.  Alveolar	opacities	at	left	lower	lobe	of	the	first	 
	 patient	7	days	after	an	intense	exposure	to	 
	 tear	gases	

  

 

Figure 2.  Multifocal	 peripheral	 consolidations	 in	 the	 
	 basal	segments	of	left	lower	lobe	of	the	first	 
	 patient	CT	scan	23	days	after	exposure	

 

Figure 3. A	pneumatocoele	replaced	area	of	consoli- 
	 dation	at	38	days	after	exposure	

 

 

Figure 4. A	pneumatocoele	replaced	area	of	consolidation	
at	38	days	after	exposure
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Figure 5. Focal	ground	glass	opacities	and	centrilobular	 
	 nodules	in	the	right	and	left	upper	lobes	of	 
	 the	 second	 patient	 CT	 scan	 14	 days	 after	 
	 exposure

	 At	 the	medical	 unit	 nearby	 demonstration	 site,	
there	were	35	victims	voluntary	participated	in	the	study.	
There	 demographics	 and	medical	 backgrounds	 are	
shown	in	Table	1.	All	of	them	had	twice	exposures	to	
high	concentration	of	tear	gases,	the	first	one	at	33	days	
and	the	second	one	at	9	days	before	the	assessment	
with	the	mean	exposure	time	of	7.7	hours.	Respiratory	
symptoms	and	signs	are	shown	in	Table	2.	Abnormal	
spirometry	 was	 encountered	 in	 8	 victims	 (Table	 3).	
Unfortunately,	none	of	them	could	have	a	follow-up	visit	
after the crisis was calm down.     
 

Table 1.  Demographic	data	and	medical	background	of	 
	 35	victims	exposed	 to	high	concentration	of	 
	 tear	gases	
 

Character Number
Mean	age	(years) 47

Male:Female 26:9

Preexisting	obvious	respiratory	disease None

Atopic histor 4

Active	smoker 18

Occupational	exposure	to	fume	or	smoke 3

Table 2.	Symptoms	and	signs	of	35	victims	

Character Number (%)
Nasopharyngeal	irritation 35	(100)

Cough 35	(100)

Sputum	production 34	(97)

Immediate	shortness	of	breath	after	exposure 20	(57)

Immediate	wheezy	after	exposure 13	(37)

Nasopharyngeal	inflammation 29	(83)

Oral	mucosa	hyperpigmented	patch	and	hand	
dermatitis

1	(3)

Adventitious	breath	sounds 0	

Table 3. Spirometric results of 35 victims 

Character Number
Obstructive	ventilator	defect 3	(9)

Small	airway	obstruction 5	(14)

Airway hyperresponsiveness* 1	(3)

*This	patient	also	had	obstructive	ventilatory	defect

Discussion
	 Respiratory	system	toxicity	of	CS	has	not	been	
adequately	 studied	 because	 of	 many	 confounding	
factors.7-9	Symptoms	of	chronic	cough	and	shortness	
of	 breath	 were	 well	 recognized	 in	 those	 with	 high	
concentration	 exposure.	 Persons	 with	 asthma	 or	
COPD	may	be	vulnerable	to	develop	exacerbation	at	
a	low	concentration	exposure.1 A series of 18 patients 

from	Egypt	with	heavy	exposure	to	tear	gases	at	the	
mean	of	2.8	minutes	was	reported	in	2011.6 All of them 

experienced	nausea,	severe	coughing,	and	shortness	
of	breath	within	2	hours	after	exposure.	On	examination	
all	 patients	 exhibited	 flush	 face,	 skin	 erythrema,	 and	
hoarsness.	Severe	wheezes	and	coarse	crackles	were	
identified	in	16	of	them,	and	one	also	established	stridor.	
Chest	radiographs	were	within	normal	limit,	except	for	
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increased	bronchovascular	markings	in	3	patients.	One	
patient	was	suspected	to	have	reactive	airway	disease,	
but	loss	to	follow-up.
				 The	Turkish	Medical	Association	published	a	report	
of	at	least	3	deaths	following	tear	gases	in	2007	and	
2011,	1	from	cardiac	arrest,	the	other	from	pulmonary	
edema,	and	the	last	due	to	intracranial	haemorrhage.	In	
an	investigation	by	the	Turkish	Thoracic	Society	for	long	
term	consequence	of	CS	on	the	respiratory	system,	93	
males	has	had	repeatedly	exposed	to	tear	gases	for	2	
years.10	Resting	dyspnea	was	experienced	in	44%,	chest	
tightness	38%,	and	dyspnea	on	exertion	43%.		Morning	
cough	was	presented	 in	32%,	morning	phlegm	28%,	
daytime	cough	39%,	daytime	phlegm	42%,	and	phlegm	
for	3	months	in	26%.	Exposure	to	tear	gases	increased	
the	risk	of	chest	tightness,	dyspnea	on	exertion,	morning	
cough,	and	phlegm	1.9	to	2.4-fold.	The	mean	maximal	
mid	expiratory	flow	rate	(MMFR)	was	4,084.6±1,235.1	
mL,	which	was	significantly	lower	than	that	of	controls	
(4,565.9±1,096.4	mL).	There	was	a	negative	correlation	
between	MMFR	and	total	gas	exposure.	
	 At	tissue	level,	a	chemical	reaction	of	CS	ensues	
and	 forms	 malononitrile	 that	 transforms	 further	 to	
thiocyanate.	This	can	create	cyanide	 ions,	which	are	
responsible	 for	 cellular	 toxicity.	 Laminin	 is	 known	 to	
function	 in	 adhesion,	 contact,	 migration,	 and	 signal	
transmission	 of	 materials	 within	 tissue,	 especially	
alveolar	basement	membrane.		In	the	rat	model	of	CS	
exposure	for	20	minutes	daily	in	3	consecutive	days,	the	
rapid decrease in laminin expression appeared as early 

as	12	hours	and	led	to	the	disappearance	of	 laminin	
within	3	days	along	with	intense	alveolar	inflammation.11 

After	 the	 process	 of	 inflammation	 disappeared	 in	 7	
days,	 reappearance	 of	 laminin	 occurred.	 Permanent	
damage	of	lung	tissue	due	to	laminin	interference	during	
regenerating	process	may	be	possible	if	prolonged	and	

profound	exposure	to	CS	happen.	
	 CS	can	also	alkylate	sulfhydryl	groups	which	are	
potentially	genotoxic.	Some	 researchers	have	shown	
CS	 to	 be	 mutagenic	 in	 mice,12,13	 but	 others	 have	
reported	negative	results.14 An experiment in mice and 

rats	 revealed	more	 pulmonary	 tumors	 after	 4-week	
inhalation	exposure,	although	there	was	no	statistical	
significant.15	Due	to	its	effect	in	suppressing	nonspecific	
esterase	activity	in	mouse	skin	sebaceous	gland,	CS	
has	potential	use	as	a	screening	test	for	carcinogenic	
potential	of	suspected	chemical	agents.16 
	 Although	this	preliminary	investigation	has	some	
limitations	 due	 to	 small	 number	 of	 subjects	 and	 no	
follow-up	data,	the	acute	and	late	notorious	respiratory	
health	 effects	 of	 tear	 gases	were	 demonstrated	 and	
emphasize	this	health	hazard	from	a	systematic	review.17 

It	 is	 the	 responsibility	 of	 the	medical	 community	 to	
collect	objective	evidence	of	tear	gases	toxicity	among	
the	 victims,	 and	 handle	 to	 those	 in	 charge	 of	 public	
safety.		Future	controlling	measures	of	tear	gases	use	
in	Thailand,	or	even	alternatives	rather	than	tear	gases,	
should	be	seriously	considered	as	a	practice	standard	
in	civilized	countries.	
 

Conclusion
 High	 concentration	 and	 prolonged	 exposure	 to	
tear	gases	could	result	in	immediate	disorders	and	late	
sequelae	of	the	human	respiratory	system.	
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บทคัด อ  นิธิพัฒน	์เจียรกุล.	ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพระบบการหายใจจากแก๊สน�้าตา.	วารสารวัณโรค	โรค
ทรวงอกและเวชบ�าบัดวิกฤต	2558;	36:1-7.

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

ที่มาและวัตถุประสงค์: 
	 แกส๊น�้าตาที่ถกูใช้อย่างแพร่หลายในการควบคมุฝงูชนสามารถท�าใหก้ารท�างานของอวัยวะในหลายระบบผิดปกตแิละ
ร่างกายเกิดการทุพพลภาพชั่วคราว		การศึกษานี้เป็นการรวบรวมหลักฐานบางส่วนของพิษต่อระบบการหายใจจากการใช้
แก๊สน�า้ตาโดยไม่คาดคิด	ทั้งที่เป็นผลในระยะสั้นและระยะยาว

วิธีการ: 
	 ได้ท�าการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยท่ีบาดเจ็บจากการสัมผัสแก๊สน�้าตาระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในป	ีพ.ศ.	2556-2557	และได้รวบรวมข้อมูลการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการส�าหรับผู้ประสบภัยรายอื่นที่มารับ
การตรวจที่หน่วยบริการสุขภาพใกล้สถานที่ชุมนุม

ผลการศึกษา: 
	 รวบรวมผู้ประสบภัยได้ทั้งหมด	37	คน	ไม่มีรายใดมีโรคระบบการหายใจอยู่ก่อนประสบภัย	มี	4	คนมีภาวะภูมิแพ้อยู่
ก่อน	และ	18	คนที่ยังสูบบุหรี่อยู่		ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการสัมผัสแก๊สน�้าตาคือ	7.7	ชั่วโมง	พบผู้ป่วย	2	รายเกิดหลอดลม
อักเสบและปอดอักเสบจากสารเคมี	 	 ในจ�านวนผู้ประสบภัยอีก	 35	 รายที่มารับการตรวจที่หน่วยสุขภาพ	 เกือบทั้งหมด 

มีอาการไอและมีเสมหะเร้ือรังหลังการสัมผัส	 ตรวจพบการอักเสบในจมูกและคอหอย	 29	 คน	 (ร้อยละ	 83)	 พบความ 

ผิดปกติจากการตรวจสไปโรเมตรีย์ได้	8	คน	(ร้อยละ	23)	โดย	3	คนมีลักษณะของ	obstructive	ventilatory	defect		อีก	5	คน 

มลัีกษณะของ	small	airway	obstruction	มเีพยีง	1	คนทีต่รวจพบภาวะ	airway	hyperresponsiveness	โดยทีพ่บ	obstructive	
ventilatory	defect	ร่วมด้วย
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การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี และอุปสรรคของความต่อ
เนื่องในระบบบริการดูแลรักษาเอชไอวี

พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล พ.บ. 
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

กระทรวงสาธารณสุข

นิพนธ์ต้นฉบับ 
Original Article

บทน�า
	 วัณโรคก็ยังคงเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและการตาย
สูงสุดในผู้ติดเชื้อเอชไอว	ีโดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา	
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก1	พบว่า	ในปี	พ.ศ.	2557	
ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิต	1.2	ล้านคน	ในจ�านวนนี้ม	ี
390,000	หรอืประมาณ	1	ใน	3	มสีาเหตมุาจากวัณโรค	แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีระบบการให้บริการดูแลรักษาด้วยยาต้าน 

ไวรัสที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม	 อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ลงทะเบียนแล้ว	เสียชีวิตประมาณ	 
1	 หมื่นคนต่อปี	 (ข้อมูลจาก	 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ	

การให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ผู้ป่วยเอดส์	 ปี	 พ.ศ.	 2554-
2557)	และพบว่าการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่
สัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรค	
	 จากการศึกษาที่ผ่านมา	 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสีย
ชวีติของผูป่้วยวณัโรคท่ีตดิเชือ้เอชไอว	ีได้แก่	ภาวะภมูคิุม้กนั
ต�่ามากหรืออยู่ในระยะเอดส2์-5	การไม่ได้รับยาต้านไวรัส3-4,6-8 

การเป็นวัณโรคนอกปอด9-10	 การมีโรคร่วมอื่นๆ9 การอยู่
สภาพตดิเตยีง11-12	หรอืเคลือ่นไหวได้น้อย3,5,12	ดชันมีวลกาย
ต�่า5	 โดยช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิต
คอื	1-3	เดอืนแรกของการรกัษาวณัโรค13–15	แม้จะมหีลักฐาน

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	2559

บทคัด อ

	 วัณโรคยังคงเป็นสาเหตุการตายที่ส�าคัญของผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 แม้ในยุคที่ยาต้านไวรัสสามารถเข้าถึงได้อย่างแพร่
หลายแล้วก็ตาม	การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี	และความต่อเนื่อง 
ในระบบบริการดูแลรักษาเอชไอวีของผู้ป่วยกลุ่มนี้รวมทั้งสืบค้นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 จากการทบทวนเวชระเบียนของ 
ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตในป	ีพ.ศ.	2555-2558	ในโรงพยาบาลพุทธชินราชจ�านวน	97	ราย	พบว่าค่ากลาง 
เม็ดเลือดขาวซีดีสี่อยู่ในระดับต�่า	 25	 เซลล์/ลบ.มม.	 มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ	 ร่วมด้วยร้อยละ	 30	 เป็นวัณโรคชนิด 

แพร่กระจายร้อยละ	 47	 สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากวัณโรคร้อยละ	 54	 โรคติดเช้ือฉวยโอกาสอื่นๆ	 ร้อยละ	 10.3	 และ 
การติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง	ร้อยละ	12.4	ค่ากลางของระยะเวลาการเสียชีวิตคือ	81	วันหลังวินิจฉัยวัณโรค	ส�าหรับประเด็น
ความต่อเนื่องในระบบบริการดูแลรักษาเอชไอวีในผู้ป่วยกลุ่มนี้	 พบว่าผู้ป่วยร้อยละ	 59.8	 ทราบว่าผลเลือดเอชไอวีบวก 

อยู่ก่อนแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในการรักษาท�าให้มีการติดเชื้อวัณโรค	ผู้ป่วยร้อยละ	 35.1	 เข้าถึงระบบบริการเอชไอวี
ล่าช้า	(ได้รบัการตรวจเมือ่ป่วยเป็นวณัโรคแล้วและมผีล	CD4	ตัง้ต้นต�า่กว่า	200	เซลล์/ลบ.มม.)	ปัจจยัทีท่�าให้ผูป่้วยขาดการ 
เข้าถึงอย่างต่อเนื่องได้แก	่ปัจจัยส่วนบุคคล	ปัจจัยด้านความสัมพันธ์	และปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพ	
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ว่าการได้รับยาต้านไวรัสหลังเริ่มรักษาวัณโรค	2	สัปดาห	์จะ
ช่วยลดอัตราตายได้อย่างมีนยัส�าคญั	ในผูท้ีมี่ระดบัเมด็เลอืด 

ขาวภูมิคุ้มกัน	 (CD4)	 ต�่ากว่า	 200	 ตัวต่อ	 ลบ.มม.5,16-17 
อย่างไรก็ตาม	 การเริ่มยาต้านไวรัสต้องมีความระมัดระวัง
อย่างสูงในผู้ป่วยระยะเอดส์	 เนื่องจากการเริ่มยาต้านไวรัส
เร็วในกลุ ่มนี้จะสัมพันธ์กับการตายจากภาวะภูมิฟื ้นตัว	
(IRIS)16-17	 มีการติดเชื้อฉวยโอกาสแฝงเช่น	 cryptococcal	
antigenemia2	นอกจากน้ียงัพบว่า	ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยั

ผิดพลาดว่าเป็นวัณโรคโดยที่ความจริงเป็นโรคอื่น	 มีโอกาส
การเสียชีวิตสูงขึ้น14 

	 นอกจากประเด็นทางคลินิกแล้ว	 ยังมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ว่าความต่อเนื่องในระบบบริการดูแลรักษาเอชไอว	ี
(Engagement	in	HIV	care)	เป็นประเด็นส�าคัญที่ส่งผลต่อ
อตัราตายของผูต้ดิเชือ้เอชไอวี18-19		ซึง่ความต่อเนือ่งในระบบ
การดูแลเอชไอวีสามารถแบ่งเป็นระดับได้ดังภาพที่	1

 
รูปที่ 1. ความต่อเนื่องในระบบการดูแลเอชไอว2ี0 

	 อุปสรรคของความต่อเนื่องในระบบบริการดูแล 

รักษาเอชไอวี	 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรค	พบว่า 
มหีลกัฐานเชือ่มโยงกับพฤตกิรรมสขุภาพและรปูแบบบรบิท
ทางสังคมที่เปราะบางและสุ่มเสี่ยง เช่น	 อาชีพขายบริการ
ทางเพศ	 การอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ12 การ
ใช้สารเสพติด21	ทั้งนี้เนื่องจากเอชไอวีและวัณโรค	นอกจาก
ผลกระทบต่อสุขภาพกายแล้ว	ยังส่งผลกระทบแฝง	(hidden	
burden)	 ในเชิงจิตสังคม	 กล่าวคือท�าให้เกิดการตีตราและ
แบ่งแยก	องค์การอนามัยโลก	WHO	ได้เล็งเห็นความส�าคัญ
ของปัญหาเหล่านี้	 จึงประกาศให้การขจัดการตีตราและแบ่ง
แยก	เป็นเป้าหมายส�าคัญ	1	ใน	3	ข้อเพื่อยุติปัญหาเอดส์	22 

เนื่องจากการตีตราและแบ่งแยกเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญ
ประการหนึ่งต่อการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องในระบบการรักษา
เอชไอวีและวัณโรค	

วัตถุประสงค์
	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน	สืบค้นสาเหตุ
การเสียชีวิต	 ช่วงเวลาที่เสียชีวิต	 ความต่อเนื่องในระบบ
บริการดูแลรักษาเอชไอว	ีและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความ
ต่อเนื่องในระบบบริการของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี	
อันส่งผลให้การรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 และน�าไปสู่
การเสียชีวิต	

วัสดุและวิธีการ
	 ศกึษาข้อมลูย้อนหลงั	จากเวชระเบยีนผูป่้วยนอกและ
เวชระเบียนผู้ป่วยใน	โรงพยาบาลพุทธชินราช	
	 เกณฑ์คัดเข้าได้แก่	ผู้ป่วยผู้ใหญ่	(อายุ	15	ปีขึ้นไป)	ที่
ม	ี ICD-10	วินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อเอชไอวี	(B20-B24)	ร่วม
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	 เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส	หมายถึง	การเสีย
ชีวิตโดยมีการวินิจฉัยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นที่มีระดับ
ความรุนแรงที่อธิบายการเสียชีวิตได้
	 เสียชีวิตจากโรคร่วม	หมายถึง	การเสียชีวิตโดยมีการ
วนิจิฉยัโรคร่วมทีม่รีะดบัความรนุแรงทีอ่ธบิายการเสยีชวีติได้	
 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	
	 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้กรอบแนวคิด
นิเวศวิทยาสังคม	ดังรายละเอียดในรูปที	่2

กับการติดเชื้อวัณโรค	 (A15-A19)	 และเสียชีวิตในปี	 พ.ศ.	
2555-2558	
	 เกณฑ์คดัออกได้แก่	เวชระเบยีนทีล่งรหสั	ICD-10	ผดิ	 
หรือผู้ป่วยที่มีการเปล่ียนการวินิจฉัยในภายหลังว่าไม่ใช่
วัณโรค	
 นิยามศัพท์ 
	 เสียชีวิตจากวัณโรค	 หมายถึง	 การเสียชีวิตโดย
ลักษณะทางคลินิกของวัณโรคยังไม่ดีขึ้นและไม่พบเหตุอื่น
ที่อธิบายการเสียชีวิตได	้

 
 

 
รูปที่ 2.	ปัจจัยที่มีอิทธิพลก�าหนดการเข้าถึงและความต่อเนื่อง	ตามกรอบแนวคิดนิเวศวิทยาสังคม23

ผลการศึกษา
	 พบเวชระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์คัดเข้าจ�านวน	 129	
ราย	คัดออก	22	รายเนื่องจากการลงรหัสโรคผิดและอีก	10	
รายเนือ่งจากมกีารเปลีย่นการวนิจิฉยัเป็นโรคอืน่ในภายหลงั	
คงเหลือผู้ป่วยในการศึกษา	 97	 ราย	 ค่ากลางเม็ดเลือดขาว

ภูมิคุ้มกัน	CD4	อยู่ในระดับต�า่	25	 เซลล์/ลบ.มม.	มีโรคติด
เชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ	 ร่วมด้วยร้อยละ	 30	 เป็นวัณโรคชนิด
แพร่กระจายร้อยละ	47	ดังแสดงในตารางที	่1	
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ตารางที่ 1. ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ 

	 เอชไอวีที่เสียชีวิต	(n=97)

ลักษณะทางคลินิก จ�านวน (คน) ร้อยละ 
อายุเฉลี่ย	(ปี)	(พิสัย) 38.2 (16-61)
เพศชาย	 54 55.7
จ�านวนเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน CD4 (เซลล์/ลบ.มม.)

ค่ากลาง	(พิสัย) 25 (0-665)
 <50 50 51.5
	51-100 12 12.4
	101-200  7  7.2

 >201  9 	9.3
	ไม่มีข้อมูล 19 19.6

โรคร่วมอื่นๆ 
ไม่มีโรคร่วม 84 86.6
ตับแข็ง*	 	5 	5.2
ติดสุราเรื้อรัง 2 2.1

เบาหวาน 2 2.1

โรคหัวใจ**	 4 4.1
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ

ไม่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ	
ร่วมด้วย

67 69.1

มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ	
ร่วมด้วย***

30 30.9

ต�าแหน่งที่เป็นวัณโรค
วัณโรคแพร่กระจาย	
(disseminated	TB)

47 48.4

วัณโรคปอด/เยื่อหุ้มปอด 22 22.7

วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 16 16.5
วัณโรคต่อมน�า้เหลือง  7  7.2

วัณโรคล�าไส	้ 	4 	4.1
วัณโรคเยื่อบุช่องท้อง  1 	1.0
วัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจ  1 	1.0

ประเภทของวัณโรค
วัณโรคครั้งแรก	 75 77.3
วัณโรคกลับเป็นซ�้า 19 19.6
วัณโรคหลังได้รับยาต้านไวรัส	
(ภาวะภูมิฟื้นตัว;IRIS)	

	3 	3.1

การตรวจพบเชื้อ AFB
ไม่พบเชื้อ 48 49.5
พบ	AFB	เป็นบวก 49 50.5

*ตับแข็งจากสุรา	1	ราย,	Hepatitis	B	2	ราย,	Hepatitis	C	2	ราย
**Dilated	cardiomyopathy	2	ราย,	Atrial	fibrillation	1	ราย,	Atrial	
septal	defect	1	ราย
***	PCP	15	ราย,	CMV	7	ราย,	Cryptococcosis	6	ราย,	Toxoplasmosis	
3	ราย,	และ	Nocardiosis	1	ราย

	 สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากวัณโรคร้อยละ	54	โรคติด
เชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ	ร้อยละ	10.3	และ	การติดเชื้อแบคทีเรีย
รุนแรง	ร้อยละ	12.4	ดังแสดงในตารางที	่2	

ตารางที่ 2.	สาเหตุของการเสียชีวิต	

สาเหตุการเสียชีวิต (n=97) จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ 

สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	 76 78.4

วัณโรค	 53 54.6

การติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ 10 10.3

การติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง 12 12.4

มะเร็งต่อมน�้าเหลือง  1  1

ไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	 	5 	5.2

มะเร็งปอด  1  1

หัวใจ	Dilated	cardiomyopathy	  1  1

ตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบบี  1  1

อื่นๆ  2  1

ไม่มีข้อมูล	 16 16.5

	 ผู้ป่วยร้อยละ	 60	 ได้ยารักษาวัณโรคสูตรมาตรฐาน	 
มีผู้ป่วย	 61/97	 รายเท่านั้นที่ได้รับยาต้านไวรัส	 ในจ�านวน
นี้แบ่งเป็นกลุ ่มที่ได้ยาต้านไวรัสมาก่อนวินิจฉัยวัณโรค	 
ร้อยละ	 47.5	 และกลุ่มท่ีรักษาวัณโรคก่อนเริ่มยาต้านไวรัส	
ร้อยละ	52.5	ส�าหรับกลุ่มที่รักษาวัณโรคก่อน	มีเพียงร้อยละ	
30	ได้รับยาต้านไวรัสภายใน	2	เดือนหลังรักษา	รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที	่3
	 ตารางที	่4	แสดงช่วงเวลาทีผู่ป่้วยเสยีชวีติ	นบัจากทีไ่ด้
รบัการวนิจิฉัยและรกัษาวณัโรคและเอชไอว	ีพบว่าผูป่้วย	75	
ราย	(ร้อยละ	77.3	)	เสียชีวิตระหว่างรักษาวัณโรค	(ค่ากลาง	
81	วัน)	ในกลุ่มที่ได้รับยาต้านไวรัสเกิน	1	ปีแล้วยังเสียชีวิต	
พบว่า	18	ใน	28ราย	ขาดความต่อเนื่องในการรักษา	ท�าให้
ผลการรกัษาไม่ด	ี(ค่ากลาง	CD4	ในกลุ่มทีไ่ด้รบัยาต้านไวรสั
แล้วแต่ยังเสียชีวิต	=67	เซลล์/ลบ.มม.)	
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ตารางที่ 3. การรักษาที่ได้รับ
 

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ 

สูตรยาวัณโรค (n=97)
สูตรมาตรฐาน	2HRZE/(4-7)HR 58 60
สูตรอื่นๆ	 34 35
ไม่มีข้อมูล	 	5 	5

การได้รับยาต้านไวรัส (n=97)
ไม่ได้รับยาต้านไวรัส	 36 37.1
ได้รับยาต้านไวรัส	 61 62.9

สูตรยาต้านไวรัส (n=61)
2NRTI+EFV 29 47.5
2NRTI+NVP 12 19.7

2NRTI+boosted	Protease	Inhibitor	(PIs) 14 23.0
สูตรอื่น  1 	1.6
ไม่มีข้อมูล	 	5  8.2

ช่วงเวลาการเริ่มรับยาต้านไวรัสและยาวัณโรค (n=61)
รักษาวัณโรคก่อนเริ่มยาต้านไวรัสภายใน	
2	เดือน	

13 21.3

รกัษาวณัโรคก่อนเริม่ยาต้านไวรสัมากกว่า	
2	เดือน	
ค่ากลาง 2.3 ปี (0.2-9.5 ปี)
(13/19 รายขาดความต่อเน่ืองในการรกัษา)

19 31.1

ได้รับยาต้านไวรัสก่อนยาวัณโรค	
ค่ากลาง 54 วัน (13-263 วัน) (median 
initial CD4=25)

29 47.5

ผลข้างเคียงจากยา (n=97)
ไม่มีผลข้างเคียงจากยา 43 44.3
เกิดผลข้างเคียงจากยา 33 34.0
จากยาวัณโรค	 (ตับอักเสบ	 22	 ราย	 และ	
ผื่น	2	ราย)

24 24.7

จากยาต้านไวรัส	(ผื่น	4	ราย,	ตับอักเสบ	2	
ราย,	ไตวาย	1	ราย)

 7  7.2

จากยาอื่นๆ	 (ผื่นจากยา	 co-trimoxazole	
2	ราย)

 2  2.1

ไม่มีข้อมูล	 21 21.6

ตารางที่ 4.	 ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเสียชีวิต	 นับจากที่ได้รับการ 
	 	 รักษาวัณโรคและเอชไอวี

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ 

ระยะเวลาที่เสียชีวิตหลังเริ่มรักษาวัณโรค ( n=97 )

ภายในช่วง	 2	 เดือนแรกของการรักษา
วัณโรค

28 28.9

ภายในช่วง	2	เดือน	-1	ปี	ของการรักษา
วัณโรค

47 48.5

ภายหลังรักษาวัณโรคแล้วเกิน	1	ปี	 20 20.6

ไม่มีข้อมูล	 (เสียชีวิตที่บ้าน	 ไม่สามารถ
หาข้อมูลได้)

2

ระยะเวลาที่ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี ( n=97 )

ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีก่อนเป็นวัณโรค
เกิน	1	เดือน
 ค่ากลาง 3.6 ปี (1 เดือน -17 ปี)

63 64.9

ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีในช่วง	 1	 เดือน
ก่อน/หลังวินิจฉัยวัณโรค

30 30.9

ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีภายหลัง	1	เดือน
ที่เริ่มวินิจฉัยวัณโรค

3 3.1

ระยะเวลาที่เสียชีวิตในกลุ่มที่ได้รับยาต้านไวรัส ( n=61 )

เสยีชวีติภายใน	1	เดอืนทีเ่ริม่ยาต้านไวรัส 7 11.5

เสียชีวิตภายใน	1	ปีที่เริ่มยาต้านไวรัส
ค่ากลาง 86 วัน ( 2-349 วัน )

33 54.1

เสียชีวิตภายหลัง	1	ปีที่เริ่มยาต้านไวรัส	
(18/28 ราย ( ร้อยละ 64.3 ) ขาดความ
ต่อเนื่องในการรักษา, 
median CD4 = 67 เซลล์/ลบ.มม.)

28 45.9
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	 ในประเด็นความต่อเนื่องในระบบบริการดูแลรักษา 
เอชไอว	ีพบว่าผู้ป่วยร้อยละ	59.8	ทราบว่าผลเลือดบวกอยู่
ก่อนแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในการรักษา	 ร้อยละ	 35.1	
เข้าถึงระบบการรักษาช้า	 กล่าวคือได้รับการตรวจเอชไอวี
เมื่อป่วยเป็นวัณโรคแล้วและพบว่าผล	 CD4	 ตั้งต้นต�่ากว่า	

200	เซลล์/ลบ.มม.	เหตทุีผู่ป่้วยขาดการเข้าถงึอย่างต่อเนือ่ง	
เท่าที่มีการบันทึกไว้	 พบปัจจัยส่วนบุคคล	ปัจจัยด้านความ
สัมพันธ์	 และปัจจัยด้านระบบบริการ	 รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที	่5	และ	6
 

ตารางที่ 5.	ระดับการเข้าถึงและความต่อเนื่องในระบบบริการเอชไอวี	 (Level	 of	 Engagement	 in	 HIV	 care)	 และปัจจัย 

	 เกี่ยวข้อง	ที่มีการบันทึกในเวชระเบียน	

ระดับการเข้าถึงและ 
ความต่อเนื่อง 

(Level of engagement)
Unaware of HIV status Poorly engaged Fully engaged

ความหมาย เพิ่งตรวจเมื่อป่วยเป็นวัณโรค	
และมี	CD4	ตั้งต้น	<	200	
เซลล์/ลบ.มม.

รู้ผลเลือดอยู่ก่อนแล้ว	
แต่ขาดความต่อเนื่อง
ในการรักษา

อยู่ในระบบบริการเอชไอวี
อย่างต่อเนื่อง

จ�านวน (ร้อยละ) 34	ราย	(35.1) 58	ราย	(59.8)	 5	ราย	(5.2)
ก. ปัจจัยส่วนบุคคล (Intrapersonal factors)

มีปัญหาทางกายภาพ	ช่วยเหลือตนเองได้ลดลงอย่างมาก 17 31 5
มีปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน	(Predisposing	factors) 2 14 0
มีปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับ	การตีตราตนเอง	 1 11 0
ขาดปัจจัยเกื้อหนุนในการมาโรงพยาบาล 0  2 0
ขาดการรับรู้ความจ�าเป็นในการรักษาต่อเนื่อง 0 15 0

ข. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ (Interpersonal factors)
ไม่มีคนดูแล	 4 19 0
มีปัญหาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ 0  2 0

ค. ปัจจัยด้านชุมชน (Community factors)
ไม่กล้าตรวจเลือดเพราะกลัวคนในชุมชนรู้ 1 0 0
ง. ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพ (Healthcare factors)

เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการแพ้ยา 13 19 3
ถูกส่งต่อไปมาระหว่างโรงพยาบาล	 17 28 0

จ. ปัจจัยด้านนโยบาย (Policy factors) ข้อมูลไม่เพียงพอ
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ตารางที่ 6.	 ตัวอย่างกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเข้าถึง/คงความต่อเนื่องในระบบรักษา	

Unaware of HIV status Poorly engaged
เพิ่งตรวจเมื่อป่วยเป็นวัณโรค + 

CD4 ตั้งต้น < 200
รู้ผลเลือดอยู่ก่อนแล้ว 

แต่ขาดความต่อเนื่องในการรักษา
ปัจจัยส่วนบุคคล  
(Intra-personal 
factors)

หญงิ	16	ปี	วยัรุน่	พ่อแม่แยกทางกนั	อยูก่บัยาย	ส่งกลบัไปรกัษาใกล้บ้าน	
ทราบภายหลังว่าขาดนัด	รพช.

ชาย	44	ปี	เคยเสพติดยาบ้า	ไม่เคยตรวจเอชไอวี	ป่วยขณะมาบวชเป็น
พระ	

หญิง	46	ป	ีใช้สารเสพติดเข้าเส้น	ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง	ไม่เคยตรวจ
เอชไอวีแม้จะมาโรงพยาบาลหลายครั้งด้วยปัญหายาเสพติด

หญิง	38	ป	ีเคยใช้เฮโรอีนเมื่อ	20	ปีก่อน	มา	รพ.เพื่อรักษาอาการทาง
จิตเวชสม�่าเสมอ	ไม่เคยตรวจเอชไอวี

ชาย	39	ป	ีบวชเป็นพระภิกษ	ุ เคยเป็นวัณโรคแล้วหยุดยาเองก่อน	ต่อ
มากลับเป็นซ�า้และดื้อยา	

หญิง	 27	ป	ี ไม่มีบัตรประชาชน	ส่งตัวกลับไปรักษาต่อโรงพยาบาลใกล้
บ้าน	แต่ไม่ได้ไป

ชาย	 36	 ปี	 adjustment	 disorder	 +	 ซึมเศร้า	
เคยแพ้ยาหลายตัว	จึงไม่ยอมกินยาต้านไวรัส

หญิง	31	ปี	เคยซื้อยาต้านไวรัสกินเอง	หยุดเอง
มา	 3	 ปี	 ต่อมาป่วยเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
หลายชนิด	ตาบอด	เดินล�าบาก	ไม่มีคนดูแล	

ชาย	38	ปี	ทราบว่าติดเชื้อเมื่อ	8	ปีก่อน	เคย
กินยาต้านไวรัสสม�่าเสมอแล้วขาดยาไป	 5	 ปี	
กลับไปติดเหล้า

ชาย	39	ปี	ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีมา	8	ปี	แต่
ไม่เชื่อว่าเป็น	 เคยเป็นวัณโรคปอด	 กินยาไม่
ครบคอร์ส	 กลับมาด้วย	 Epidural	 abscess	
จากวัณโรค

หญิง	 61	 ปี	 รักษาวัณโรคและเริ่มยาต้านไวรัส
แล้ว	 ขาดการติดตามไปหลังรักษาวัณโรคครบ	
6เดือน	กลับมาอีกครั้ง	1	ปีต่อมา	เสียชีวิตด้วย	
bacterial	sepsis	

หญิง	38	ปี	หยุดยาต้านไวรัสและยาวัณโรคไป	
3	เดือน	เพราะไปท�างานต่างประเทศ	

ชาย	50	ปี	เคยรบัยาต้านไวรสั	สม�า่เสมอ	5	ปี	ต่อ
มากลบัไปตดิเหล้า	จงึขาดยา	พีส่าวดูแลไม่ไหว

ชาย	45	ปี	รบัยาต้านไวรสั	10	ปี	สตูร	PIs	based	
กินยาไม่สม�่าเสมอ	เพราะไม่มีอาการป่วย

ปัจจัยด้านความ
สัมพันธ์  
(Inter-personal 
factors)

หญิง	47	ปี	วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง	อยู่บ้านคนเดียว	สามีท�างานกรุงเทพ	
ลูกเรียนในเมือง	มาโรงพยาบาลด้วยตัวเองไม่ได้	

หญิง	 32	ป	ี อยู่กับสามีคนที่	 3	ทราบผลเลือด
ตั้งแต่คลอดลูกคนแรกเมื่อ	10	ปีก่อน	แต่ไม่ได้
มาตรวจติดตามอีกเลย

หญิง	39	ปี	มีผลเลือดในแฟ้มประวัติตั้งแต่ฝาก
ครรภ์	 6	 ปีก่อน	 สามีรับยาต้านไวรัสอยู่ที่อื่น	 
“ไม่เคยทราบว่าตนเองเป็นอะไร”

ปัจจยัด้านชุมชน
(Community 
factors) และ 
ปัจจัยด้านระบบ 
สุขภาพ
(Healthcare 
factors)

หญิง	 57	 ปี	 สามีป่วยเป็นเอดส์เสียชีวิตเมื่อ	 4	 ปีก่อนที่	 รพช.ใกล้บ้าน	 
ไม่ได้ตรวจเลือดจนกระทั่งป่วยเป็นวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง	

ชาย	43	ปี	รบัยาต้านไวรัสทีโ่รงพยาบาลเอกชน
ไม่ต่อเนื่อง	5	ปี	เมื่อดื้อยาและป่วยเป็นวัณโรค	
ท้อแท้กับการรักษา	ไม่กินยา	

ชาย	39	ปี	เคยรับยาที่จังหวัดอื่นเมื่อ	6	ปีก่อน	
มีปัญหาขาดยาตั้งแต่ย้ายที่อยู่
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การวิเคราะห์
	 การศกึษานีพ้บว่า	ผูป่้วยวณัโรคทีมี่การตดิเชือ้เอชไอ
วทีีเ่สยีชวีติ	ร้อยละ	71	เป็นผู้ป่วยทีอ่ยูใ่นระยะเอดส์	CD4	ต�า่
กว่า	200	เซลล์/ลบ.มม.	ซึ่งสอดคล้องกับหลายการศึกษา2–5 
ส่วนใหญ	่(ร้อยละ	77.3)	เป็นวัณโรคนอกปอด	ส่วนใหญ่เสีย
ชวีติจากจากตวัวัณโรคเอง	รองลงมาคอื	โรคตดิเช้ือฉวยโอกา
สอื่นๆ	และการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงที่มาซ�้าเติมในผู้ป่วย
ที่มีภูมิคุ้มกันต�่าและสภาพร่างกายทรุดโทรมอยู่เดิม	 ท�าให้
เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว	 ส�าหรับช่วงเวลาที่เสียชีวิต	 พบ
ว่า	ผู้ป่วยส่วนใหญ่	(ร้อยละ	77.3)	เสียชีวิตภายใน	1	ป	ีโดย
มค่ีากลางท่ี	81	วนัหลงัวนิจิฉยัวณัโรค	ในกลุม่ทีไ่ด้รบัยาต้าน
ไวรสั	กพ็บว่าร้อยละ	54.1	เสยีชวีติภายใน	1	ปี	โดยมค่ีากลาง
ที่	86	วัน	ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าในช่วง	2-3	เดือนแรกของการรักษา
วัณโรค	ไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับหรือไม่ได้รับยาต้านไวรัส	ยังคง
เป็นช่วงเวลาส�าคัญอันเสี่ยงต่อการเสียชีวิต	 ซึ่งสอดคล้อง
กับหลายการศึกษา9,13–15	 โดยข้อมูลจากการศึกษาอื่นพบ
ว่าการเสียชีวิตในระยะเริ่มต้นรักษานี้	 สัมพันธ์กับข้อจ�ากัด
ทางกายภาพ	เช่น	การอยูส่ภาพตดิเตยีง11-12	หรอืเคล่ือนไหว
ได้น้อย3,5,12	ดัชนีมวลกายต�า่5	และลักษณะทางคลินิกที่บ่งชี้
ความรนุแรงของโรค	ได้แก่	ภมูคิุม้กนัต�า่มาก2–5	การไม่ได้รบั
ยาต้านไวรัส3,4,6–8	การเป็นวัณโรคนอกปอด9-10	การมีโรคร่วม
อืน่ๆ9 การเกดิ	TB-IRIS	16-17	การมเีชือ้ฉวยโอกาสอืน่ซ่อนอยู่2 

และการวินิจฉัยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสผิดพลาด14

	 เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	 ซึ่งเป็นที่ทราบ
กันดีว่าเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้5–8 
จากการศึกษาน้ีพบผู้ป่วย	 61	 รายที่เสียชีวิตทั้งที่มีประวัติ
ได้รับยาต้านไวรัสร่วมด้วย	 เมื่อสืบค้นว่าเหตุใดทั้งที่ได้รับ
ยาต้านไวรัสแล้วผู้ป่วยยังเสียชีวิต	 พบว่าในกลุ่มผู้ที่กินยา
ต้านไวรัสมาก่อนที่จะเป็นวัณโรค	29	ราย	มีระดับภูมิคุ้มกัน
ต�่าอย่างมาก	(ค่ากลาง	CD4	ในกลุ่มนี	้=	25	เซลล์/ลบ.มม.)	
และเพิ่งเริ่มยาต้านไวรัสไม่นาน	(ค่ากลาง	54	วัน)	ก็เสียชีวิต	
ส่วนในกลุม่ทีร่กัษาวณัโรคมานานแล้วแต่เริม่ยาต้านไวรสัช้า	
มีจ�านวน	19	ราย	ในกลุ่มนี้พบว่า	13	ราย	ขาดความต่อเนื่อง
ในระบบการรักษา	 แม้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตจะไม่เกี่ยวข้อง
กับวัณโรคโดยตรง	(ค่ากลางของระยะเวลาเริ่มยาหลังรักษา
วณัโรค	=	2.3	ปี)	แต่การทีผู่ป่้วยไม่ได้เริม่ยาต้านไวรสัในเวลา

ทีส่มควรต้องเริม่	(ภายใน	2	เดอืนของการรกัษาวัณโรค)	ย่อม
เป็นเหตุของการตายจากการติดเชื้อฉวยโอกาสใดๆ	ได้	
	 ในการศึกษานี้พบว่าในผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมด	 97	
ราย	มีเพียง	5	รายเท่านั้นที่อยู่ในระบบอย่างต่อเนื่อง	(Fully	
engaged)	ผู้ป่วย	58	ราย	(ร้อยละ	59.8	)	ทราบว่าผลเลือด
บวกอยู่ก่อนแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในการรักษา	 (Poorly	
engaged)	และอีก	34	ราย	(ร้อยละ	35.1)	เข้าถึงระบบการ
รกัษาล่าช้า	กล่าวคอืได้รบัการตรวจเอชไอวกีต่็อเมือ่ป่วยเป็น
วณัโรคแล้วและจงึพบว่าผล	CD4	ตัง้ต้นต�า่กว่า	200/ลบ.มม. 
เนื่องจากขาดความตระหนักถึงโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวี
ของตนเอง	(Unaware	of	HIV	status)	
	 ปัจจยัเกีย่วข้องทีท่�าให้ผูป่้วยเข้าถงึการรกัษาช้า	หรอื
ไม่สามารถคงความต่อเนื่องในระบบการรักษาของผู้ป่วยใน
การศึกษานี้	 เท่าที่มีการบันทึกไว้	พบว่าเกี่ยวกับ	1)	ปัจจัย
ส่วนบุคคล	เช่น	ข้อจ�ากัดทางกายภาพ	การขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวโรค	 การขาดปัจจัยสนับสนุน	 การตีตราตัวเอง	
เป็นต้น	2)	ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์	เช่น	ขาดคนดแูล	และ	3	) 
ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพ	เช่น	การมีปัญหาแพ้ยา	การ
ย้ายทีอ่ยูท่ีท่�างาน	ท�าให้ไม่สะดวกในการไปรบับรกิาร	การรบั
ยาจากสถานบริการของเอกชนทีไ่ม่มรีะบบการรกัษาเอชไอวี
โดยตรง	การส่งต่อไปมาระหว่างโรงพยาบาล	เป็นต้น	ข้อมูล
ที่ได้นี้สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ในต่างประเทศ	
เกี่ยวกับอุปสรรคและปัจจัยเกื้อหนุนในการเข้าถึง	 และคง
อยู่ในระบบการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี24-25	 ซึ่งพบปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	การตีตรา	การป่วยทางจิต	การใช้สารเสพ
ติด	การขาดการสนับสนุนในด้านที่พักอาศัย	วิธีการเดินทาง	
ระบบประกันที่ใช้	 ความสามารถในการท�ากิจวัตร	 การเกิด
ผลข้างเคียงของยา	 บริการของห้องจ่ายยา	 การก�าหนดวัน
นัด	ระบบการเตือนเมื่อถึงวันนัด	ความเชื่อ	ทัศนคติ	ความ
เข้าใจตัวโรค	และเป้าหมายของการรักษา
	 ข้อจ�ากัดในการศึกษานี้	 คือ	 เป็นการศึกษาย้อนหลัง
จากข้อมูลเท่าที่มีในเวชระเบียนซึ่งได้จากการให้บริการใน
เวลาอันจ�ากัด	ไม่ใช่การสัมภาษณ์เชิงลึก	จึงอาจไม่ทราบถึง
เหตุแท้จริงของการไม่เข้าถึง	 ความไม่ต่อเนื่องในการรักษา	
ขาดยาขาดนัดของผู้ป่วย	
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
	 การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย	เกิดจากปัจจัยร่วม	3	ด้าน	ดังรูปที	่3

1. ความร นแรงของ TB และ HIV 
เปร ยบเสม อนขนาดและน  าหน กของก อนห น  

2. สมรรถนะแห งตน 
เปร ยบเสม อนความแข งแรงภายในของบ คคลในการฝ าฟ 
นอ ปสรรค   

3. อ ปสรรคในการเข าถ งและคงอย  ในระบบการร กษา 
เปร ยบเสม อนความลาดช นของเส นทาง  

1.  ความรุนแรงของ TB และ HIV 
	 เปรียบเสมือนขนาดและน�้าหนักของก้อนหิน	
2.  สมรรถนะแห่งตน 

	 เปรียบเสมือนความแข็งแรงภายในของบุคคล
	 ในการฝ่าฟันอุปสรรค	
3. อุปสรรคในการเข้าถึงและคงอยู่ในระบบการรักษา 

	 เปรียบเสมือนความลาดชันของเส้นทาง	

รูปที่ 3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตายของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี	

	 ดังนั้นการแก้ปัญหาการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคที่
ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย	 จึงควรประเมินความเสี่ยงเสียชีวิต
อย่างครบถ้วนทกุมติแิละแก้ไขปัจจยัเสีย่งเหล่านัน้อย่างเป็น
ระบบ	
 ● ดูแลตัวโรคตามมาตรฐาน	ได้แก่	รักษาวัณโรคด้วย
ยามาตรฐาน	ค้นหาโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาสอืน่ท่ีอาจมร่ีวมด้วย
และรักษาโดยเร็ว	
 ●  เริ่มยาต้านไวรัสใน	 2	 สัปดาห์	 เฝ้าระวังการเกิด
ปัญหาจากยา	การเฝ้าระวังและรักษา	IRIS	
 ●  ช่วง	2-3	เดือนแรกของรักษาวัณโรค	เป็นช่วงเสี่ยง
สูงต่อการเสียชีวิต	ควรพิจารณารับเป็นผู้ป่วยใน	
 ●  แก้ไขอปุสรรคในการเข้าถงึและคงอยู	่ระมดัระวงัใน
เรื่องการตีตราแบ่งแยก	
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Abstract: Treebupachatsakul	P.	TB-HIV	mortality	and	Barrier	of	Engagement	to	HIV	care	In	the	era	of	availability	
of	HAAR,	tuberculosis	(TB)	still	causes	a	substantial	number	of	mortalities.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care	
2015;	36:	8-18.	
Department	of	Medicine,	Buddhachinaraj	Horpital,	Phitsanulok,	Ministry	of	Public	Health.

	 This	study	aimed	to	reveal	the	causes	of	mortality,	level	of	engagement	to	HIV	care	and	related	factors	
among	TB-HIV	co-infection	patients.	Retrospective	chart	review	of	97	TB-HIV	deaths	that	occurred	in	the	year	
2012-2015	in	Budhachinaraj	hospital	was	performed.	The	median	CD4	was	25	cell/mm3.	Other	opportunistic	
infections	were	found	in	30	percent	of	all	cases.	Forty-seven	percent	were	disseminated	form	of	TB.	The	causes	
of	death	were	TB	itself,	other	opportunistic	infection,	and	severe	bacterial	infection	for	54%,	10.3%	and	12.4%,	
respectively.	The	median	time	to	death	was	81	days	after	diagnosis	of	TB.	Regarding	to	level	of	engagement	
to	HIV	care;	59.8%	were	poorly	engaged,	35.1%	were	unaware	of	HIV	status	(HIV	testing	were	performed	after	
TB	diagnosis	and	initial	CD4	were	less	than	200).	The	related	factors	of	poor	engagement	to	HIV	care	were	
Intrapersonal	factors,	interpersonal	factors	and	healthcare	factors.
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Primary Bronchiolar Disorders

ยุทธนา อภิชาตบุตร พ.บ.
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บททบทวนวารสาร
Review Article

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที	่16	มีนาคม	2559

บทน�า
	 Bronchiolar	 disorders	 เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย	
ลกัษณะเฉพาะของโรคนีค้อื	การมพียาธสิภาพของหลอดลม
ส่วนปลายที่มีขนาดเล็กกว่า	 2	 มิลลิเมตร	 ได้แก่	 terminal	
และ	 respiratory	 bronchioles	 พยาธิสภาพที่เกิดข้ึนอาจ 
มีเฉพาะที่	 bronchioles	 (primary	 bronchiolar	 disease)	
หรอืเกดิจากโรคของเนือ้เยือ่เกีย่วพนัทีม่พียาธสิภาพบรเิวณ	
bronchioles	 ร่วมด้วย	 (parenchymal	 disorders	 with	
prominent	 bronchiolar	 disorder)	 หรือโรคของหลอดลม
ขนาดใหญ่ร่วมกับ	bronchioles	(bronchiolar	involvement	
in	large	airway	disease)1 

	 ลกัษณะทางพยาธิวทิยาของกลุม่โรคมคีวามแตกต่าง 
กันไปขึ้นกับสาเหตุ2 และมีลักษณะทางรังสีวินิจฉัยที่
สอดคล้อง	 อาการทางระบบการหายใจที่เกิดจากโรคของ
หลอดลมขนาดเลก็นัน้ไม่มคีวามจ�าเพาะ	ส่วนใหญ่จะมอีาการ
ของ	หลอดลมอดุกัน้และ	มคีวามแตกต่างกันทัง้	อาการแสดง	
ระยะเวลาก่อโรค	และ	ความรุนแรงของโรค	
	 บทความนี้จะกล่าวถึง	primary	bronchiolar	disease	
ในแง่ของพยาธิวิทยา	 ลักษณะทางคลินิก	 รังสีวินิจฉัย	 และ
การรักษาโรคในกลุ่มนี้

ระบาดวิทยา
	 Primary	 bronchiolar	 disease	 ที่มีการจ�าแนกไว้
ประกอบไปด้วย1

	 1.	 Constrict ive	 bronchioli t is	 (obliterative	
bronchiolitis,	bronchiolitis	obliterans)

	 2.	 Acute	bronchiolitis
	 3.	 Diffuse	panbronchiolitis
	 4.	 Respiratory	bronchiolitis
	 5.	 Follicular	bronchiolitis
	 6.	 Mineral	dust	airway	disease
	 7.	 Other	primary	bronchiolar	disorders	e.g.	diffuse	
aspiration	bronchiolitis	and	lymphocytic	bronchiolitis

	 อุบัติการณ์ของ	 primary	 bronchiolar	 disease3  

ไม่ชดัเจน	และจะมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละโรค	เนือ่งจาก
อาการของหลอดลมอุดกั้นที่สามารถตรวจพบได้ด้วยการ
ท�า	pulmonary	function	test	โดยเฉพาะ	forced	expiratory	
volume	 in	 1	 second	 (FEV

1
)	 นั้น	 ต้องมีการอุดกั้นของ

หลอดลมขนาดเล็กประมาณร้อยละ	 75	 ท�าให้บางรายไม่มี
อาการและผลตรวจสมรรถภาพปอดอาจปกติได้4

Imaging of bronchiolar disorder 
	 ภาพถ่ายรังสีทรวงอกใน	 bronchiolar	 disease	 อาจ
ปกติได้ในระยะเริ่มแรกหรือม	ีhyperinflation	มีรอยโรคแบบ	
reticular	 จากการที่มีผนังหลอดลมหนาตัว	 (airway	 wall	
thickening)	 ซึ่งไม่จ�าเพาะส�าหรับ	 bronchiolar	 disease	
นั้น	 การตรวจภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์	 (high-resolution	
computed	 tomographic;	 HRCT)	 มีบทบาทอย่างมาก 

ในการวินิจฉัยโรค	ลักษณะที่บ่งบอกถึง	bronchiolar	lesion	
ใน	HRCT	แบ่งออกเป็น	direct	และ	indirect	sign4 
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Obliterative bronchiolitis or bronchiolitis obliterans
	 พยาธิก�าเนิด	 คือมีการเกิดพังผืดรอบหลอดลมฝอย	
(peribronchiolar	 fibrosis)	 มีเซลล์ของการอักเสบมารวม
ตัวกันรอบๆ	ท�าให้	bronchiolar	lumen	ตีบแคบจากการกด
เบียด	 (constrictive	 bronchiolitis)	 หรือเกิดจากการสร้าง	
fibroproliferative	polyp	เข้าไปในหลอดลมฝอย	(proliferative	
bronchiolitis)	
	 อุบัติการณ์ของ	constrictive	bronchiolitis7-9	เพิ่มขึ้น
มากในผูป่้วยปลกูถ่ายไขกระดกูและปลกูถ่ายปอดหรอืหวัใจ
และปอด	 (lung	 or	 heart-lung	 transplantation)10-12	 โดย
เฉพาะการปลกูถ่ายปอดนัน้พบว่า	constrictive	bronchiolitis	
จะท�าให้เกิดการอุดกั้นของหลอดลมในปอดที่ได้รับการปลูก
ถ่ายเรียกว่าเกิด	bronchiolitis	obliterans	syndrome	(BOS)	
ซึ่งจะมีการลดลงของ	 FEV

1 
ร้อยละ	 20	 จากค่าตั้งต้นของ 

ผู้ป่วย	 สมมุติฐานเชื่อว่าการบาดเจ็บต่อเยื่อบุของหลอดลม
ในปอด	 จากกลไกการขาดเลือด	 (ischemia-reperfusion),	
การติดเชื้อ	แบคทีเรีย	เช่น Pseudomonas aeroginosa13,	
ไวรัสเช่น	 cytomegalovirus14	 หรือเชื้อรา	 (aspergillus),	
ภาวะกรดไหลย้อน	 (GERD)	 ท�าให้เกิด	 graft	 dysfunction	
มีการกระตุ้น	T-helper	cell	 (Th17	 lymphocyte)	ชักน�าให้	
neutrophil	เข้ามายงับรเิวณทีม่กีารอกัเสบ	เกดิกระบวนการ	
fibroproliferation	 ที่มากเกินไป15	 มีการศึกษาพบว่า
กระบวนการอกัเสบต่อต้านอวยัวะปลกูถ่ายท้ังเฉียบพลนัและ
เรื้อรัง	(	acute	or	chronic	antibody-mediated	rejection	)	มี
บทบาทในการเกิด	BOS	จากการศึกษาพบว่า	อวัยวะที่เกิด
กระบวนการ	 rejection	 จะแสดง	 antigen	 (k-α-1-tubulin,	
collagen	I,	IV)	ซึง่เพิม่โอกาสเกดิ	BOS	การตดิตามด้วยการ
ใช้	single	breath	nitrogen	washout	จะพบความผดิปกตขิอง	
ventilation	ได้ก่อนภาวะหลอดลมอุดกั้น	(airflow	limitation)	
จากการตรวจสมรรถภาพปอด	 (pulmonary	 function	 test)	
6-12	 เดือน16-17	 การส่องกล้องตรวจหลอดลมและหัตถการ
ล้างหลอดลมถุงลม	 (bronchoalveolar	 lavage)	พบน�้าล้าง
ที่มีสัดส่วนของ	 neutrophil	 >	 20%	 น�้าล้างหลอดลมถุง
ลมสามารถบ่งช้ีประโยชน์ของ	 macrolide	 ในการป้องกัน
การเกิด	 BOS18	 ภาวะ	 constrictive	 bronchiolitis	 เป็น
สาเหตุการเสียชีวิตที่ส�าคัญในผู้ป่วยปลูกถ่ายปอด	 สาเหตุ

อื่นๆ	 ของ	 constrictive	 bronchiolitis	 เช่น	 postinfectious	
constrictive	 bronchiolitis	 เกิดขึ้นในเด็ก19	 บางรายมีการ
พัฒนาไปเป็น	 Swyer-James	 หรือ	 Macleod	 syndrome	
(unilateral	hyperlucent	lung)20	เกิดจากภาวะ	constrictive	
bronchiolitis	 ที่ไม่เท่ากันในปอดทั้งสองข้าง	 เกิดลมค้าง	 
(air	trapping)	และมกีารลดลงของหลอดเลือดในปอด	สาเหตุ 
อื่นๆ	 เช่น	 neuroendocrine	 cell	 hyperplasia,	 multiple	
carcinoid	tumorlets,	paraneoplastic	pemphigus,	จากยา
เช่น	gold,	penicillamine,	การสูดดมสารระเหย	(	inhalation	
injury)	เป็นต้น21

	 การตรวจร่างกายอาจพบว่าม	ีการเพิม่ขึน้ของ	antero- 
posterior	 diameter,	 hyperresonance	 on	 percussion,	
prolonged	expiratory	phase,	expiratory	wheeze,	coarse	
crackles,	fine	crackles22

	 การท�า	pulmonary	function	test	จะพบ	air	trapping,	
DLco	ลดลงและไม่ตอบสนองต่อการให้ยาขยายหลอดลม
	 HRCT	ในผูป่้วย	constrictive	bronchiolitis	มลีกัษณะ
เป็น	mosaic	คือบริเวณที่เนื้อปอดมีความทึบรังสีลดลงจาก
การที่มีอุดตันของหลอดลมขนาดเล็กและการลดลงของการ
ไหลเวียนเลือด	(decreased	attenuation	and	vascularity),	
air	 trapping	 ในช่วงหายใจออก	 (expiratory	 views),	
cylindrical	bronchiectasis	โดยเฉพาะด้านนอกของปอด1,17

	 Constrictive	 bronchiolitis	 จะค่อยๆ	 เลวลงและ 
ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาสตีรอยด์	 มีการศึกษาพบว่า	 การ
ใช้	tacrolimus	สามารถลดอุบัติการณ์เกิด	BOS23	ได้	แต่ไม่มี
ความแตกต่างในแง่อัตราการรอดชีวิต	 มีการศึกษาการใช้	
azithromycin	ในผูป่้วยปลกูถ่ายปอด24,25	ทีเ่ป็น	constrictive	
bronchiolitis	พบว่าการให้	azithromycin	ใน	BOS	stage	1 
(FEV

1
	 66-80%	 ของค่าตั้งต้นที่ท�าการวัดหลังผ่าตัดปลูก

ถ่ายแล้วอย่างน้อย	 3	 สัปดาห์)	 ท�าให้ลดอัตราตายอย่าง 
มนียัส�าคญัและจะได้ประโยชน์มากในกลุม่ทีน่�า้ล้างหลอดลม
ถุงลมเป็น	neutrophil	เด่น	(BAL	fluid	neutrophilia	>	20	%) 
โดยอธิบายจากเซลล์	 neutrophil	 ที่ลดลง	 ส่วนในรายที ่
มี	acute	graft	rejection	grade	A2	(mild,	non-minimal)	ซึ่ง
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญของการเกิด	BOS	ตามแนวทางการ
ดูแลรักษา	 bronchiolitis	 obliterans	 syndrome	 ได้แนะน�า
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ให้ฉีด	 methylprednisolone	 1000	 มก.ต่อวันเป็นเวลา	 3	
วันแล้วปรับยากดภูมิคุ้มกันตัวอื่นแทน	ส่วนในกลุ่ม	 grade	
A1	(minimal	acute	rejection)	ตามแนวทางการดูแลรักษา	
BOS	ได้แนะน�าให้ใช้ยาในรายที่มีอาการแสดง	เช่น	เหนื่อย	
หรอืไอ	เป็นต้น	นอกจากนัน้ควรหลกีเลีย่งการใช้ยาสตรีอยด์
ขนาดสูง	(มากกว่า	30	มก.ต่อวัน)	ติดต่อกันเนื่องจากไม่ได้
ลดการเกิด	BOS	แต่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น	ส่วนใน
รายที่เข้าสู	่end-stage	BOS	แล้ว	ก็ให้พิจารณาท�าการปลูก
ถ่ายปอดใหม่อีกครั้ง26	

Acute bronchiolitis 

	 เกดิจากการตดิเชือ้เป็น	post-infectious	bronchiolitis	
จากเชือ้	respiratory	syncytial	virus,	adenovirus,	influenza,	
parainfluenza	virus,	mycoplasma,	chlamydia,	legionella	
เป็นต้น	 หรืออาจเกิดจากการส�าลัก	 (aspiration),	 toxic	
inhalation,	 โรคเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน,	 การปลูกถ่ายปอดหรือ
ไขกระดูก,	 Stevens-Johnson	 syndrome	 ส่วนใหญ่มัก
มีอาการในเด็ก	 พยาธิสภาพที่พบใน	 acute	 infectious	
bronchiolitis	 จะพบมีเซลล์การอักเสบแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรังที่หลอดลมขนาดเล็กมีการตายและหลุดลอกของเยื่อ
บุเซลล์	 (epithelial	necrosis)	มีสารคัดหลั่งใน	bronchiolar	
lumen
	 เมื่อติดเชื้อไวรัส	เซลล์เยื่อบุผิวจะสร้าง	macrophage	
inflammatory	protein-1-α,	interleukin	(IL)-8,	IL-6,	IL-1β 

และ	 RANTES	 (regulated	 upon	 activation,	 normal	 T	
cell	expressed	and	secreted)	การเพิ่มปริมาณ	cytokine	
เหล่านีมี้ความส�าคญัต่อการรวมตวัของเซลล์ของการอกัเสบ	
นอกจากนี	้ respiratory	syncytial	virus	จะสร้าง	CXCR	2	
ท�าให้มกีารสร้างสารคดัหล่ังและเกดิ	airway	hypereactivity19 

	 อาการทีพ่บคอื	หายใจเรว็	ชพีจรเต้นเรว็	เสยีง	wheezing 
และ	crackles	ในเด็กจะมอีาการ	nasal	flaring	และหน้าอกบุม๋	
	 ภาพถ่ายรังสีทรวงอก	(chest	x-ray)	จะพบ	hyperin- 
flation,	tiny	nodules,	linear	opacities,	patchy	ground-glass 
opacities	 หรือบริเวณ	 consolidation	 และปอดแฟบ	 ใน
ภาพ	HRCT	จะพบ	centrilobular	nodules	ขอบไม่ชัดเจน, 
branching	 l inear	 opacit ies,	 consolidation	 จาก	

bronchopneumonia22

	 อตัราการเสยีชวีติค่อนข้างต�า่	น้อยกว่าร้อยละ	1	ส่วน 

หนึ่งของผู้ป่วยจะมี	fibrosis	ไปท�าให้เกิด	constrictive	bron- 
chiolitis	 ในบางรายจะเกิด	 Swyer-Jame	 syndrome	
(unilateral	hyperlucency	หรือ	geographic	hyperlucency,	
central	bronchiectasis,	decreased	vascular	attenuation)
	 การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ

Diffuse panbronchiolitis 
	 พบเป็นครั้งแรกในปี	 ค.ศ.1969	 ที่ประเทศญี่ปุ ่น	
อุบัติการณ์ประมาณ	 11	 รายต่อประชากร	 100,000	
ราย	 พบในชาย:หญิง	 ประมาณ	 1.4-2:1	 และพบในคนที ่
ไม่สูบบุหรี่ประมาณ	 2/3	 และมักพบในคนเอเชียสาเหตุยัง 
ไม่ทราบแน่ชัด	แต่พบความสัมพันธ์ของ	human	leukocyte	
antigen	 Bw54	 antigen	 (HLA	 Bw54)	 ในชาวญี่ปุ่นและ
พบว่าสัมพันธ์กับ	 HLA	 class	 I	 antigen,	 HLA-A11	 ใน
ชาวเกาหลี28	 พยาธิวิทยาพบการรวมตัวของ	 lymphocyte,	
plasma	 cell,	 foamy	macrophage	 บริเวณ	 respiratory	
bronchioles	(bronchiolocentric	infiltration)	และมกีารสะสม
ของ	 neutrophil	 ภายในหลอดลมฝอย29-30	 มีรายงานการ 
ส่องกล้องตรวจหลอดลมผู้ป่วย	 diffuse	 panbronchiolitis	
(DPB)	พบม	ีneutrophil	จ�านวนมาก	และพบว่าระดบั	IL-8	สงู
ขึ้น31	ผู้ป่วย	DPB	จะมีเสมหะมากเชื่อว่าเกิดจาก	goblet	cell	
hyperplasia	ซึ่งเป็นผลมาจาก	neutrophilic	inflammation32 
นอกจากนี้พบว่ามีการเพิ่มของ	 dendritic	 cells	 ซึ่งเป็น	
antigen-presenting	 cells	 (APC)	 มีบทบาทส�าคัญในการ 
กระตุ ้นให้เกิด	 immune	 response	 ท�าให้มีการสร้าง	
MUC5AC	และ	MUC5B	mucins	และมีการแสดงออกของ	
GM-CSF	บน	bronchiolar	cell31 
	 ผู้ป่วยจะมีอาการไอมีเสมหะ	 ร้อยละ	 50	 มีปริมาณ
เสมหะมากกว่า	 50	 มล./วัน	 เหนื่อยขณะออกแรง	 ตรวจ
ร่างกายพบ	 crackles	 หรือ	 wheezes	 มากกว่าร้อยละ	 80	 
มปีระวตัขิอง	ไซนสัอักเสบเรือ้รงั	และจะพบเชือ้	Haemophilus 
influenzae	 และ	 colonization	 ของ	 Pseudomonas 
aeruginosa	ในการตรวจเสมหะ	
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ยุทธนา อภิชาตบุตร

	 ลักษณะภาพรังสีทรวงอกม	ีbilateral,	diffuse,	small	
nodular	shadows,	pulmonary	inflation	อาจพบลกัษณะของ	
bronchiectasis	เช่น	ring-shaped	or	tram-line	shadows	ใน	
HRCT	จะพบ	small	centrilobular	nodules,	branching	linear	
opacity	(tree-in-bud),	peripheral	air	trapping,	dilatation	
of	airways,	bronchial	wall	 thickening	สามารถแบ่งระยะ
ของโรคตามลักษณะ	HRCT	ดังนี้1

	 Stage	 1	 small	 nodules	 <5	 มิลลิเมตร	พบในส่วน
ปลายของ	bronchovascular	branching
	 Stage	 2	 centrilobular	 nodules	 ติดต่อกับ	 distal	
branching	 bronchovascular	 เป็น	 Y-shaped	 ลักษณะ	 
tree-in-bud	เป็น	secretion	ที่อุดใน	bronchioles
	 Stage	3	cystic	dilation	of	nodules	เป็น	early-stage	
bronchiectasis
		 Stage	 4	 large	 cyst	 ติดต่อกับ	 proximal	 dilated	
bronchi
		 การวินิจฉัยแยกโรค	ลักษณะที่คล้าย	DPB	ใน	HRCT 

ได้แก่	 chronic	 bronchiolitis,	 infectious	 bronchiolitis,	
primary	 ciliary	 dyskinesia,	 cystic	 fibrosis,	 hypogam- 
maglobulinemia,	rheumatoid	arthritis-related	bronchiolitis,	
inflammatory	 bowel	 disease-related	 bronchiolitis,	
idiopathic	chronic	bronchiolitis	เป็นต้น34 

	 มกีารศกึษาการส่งเสมหะในผู้ป่วยจะพบเชือ้แบคทีเรยี	
H. influenza ร้อยละ	44,	P. aeruginosa ร้อยละ	22	และจะ
พบมากขึ้นเป็นร้อยละ	60	เมื่อติดตามหลังการรักษาไป	4	ป	ี
พบ	S. pneumoniae, Moraxella catarrhalis มีรายงานพบ
ได้บ้าง	นอกจากนี้การตรวจเลือดจะพบม	ีcold	agglutinins,	
serum	Ig	A	เพิม่มากขึน้	ตรวจ	rheumatoid	factor	ให้ผลบวก	
ตรวจ	pulmonary	function	test	พบ	airflow	limitation	ไม่ตอบ
สนองต่อยาขยายหลอดลม	FEV

1
/FVC	<	ร้อยละ	70,	vital	

capacity	<	ร้อยละ	80	ของค่าคาดคะเน,	residual	volume	>	
ร้อยละ	150	ของค่าคาดคะเน	นอกจากนีจ้ะพบภาวะ	hypoxia	
ได้	และเมื่อมีการติดเชื้อ	Pseudomonas aeruginosa	ท�าให้
การแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง	 ภาวะขาดออกซิเจนเป็นมากขึ้น	
ต่อมาจะมีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งเกิดแรงดันในหลอดเลือด
ปอดสูง	(pulmonary	hypertension)	

		 เกณฑ์การวินิจฉัย	diffuse	panbronchiolitis	(DPB)31	

ได้แก่
	 1.	 ไอเสมหะเรือ้รงัร่วมกับเหน่ือย	(persistent	cough,	
sputum	and	exertional	dyspnea)
	 2.	 มีประวัติโพรงไซนัสอักเสบเรื้อรัง	 (history	 of	
chronic	paranasal	sinusitis)
	 3.	 มีความผิดปกติของภาพรังสีทรวงอก	 (bilateral	
diffuse	 small	 nodular	 shadows	 or	 centrilobular	
micronodules)
	 4.	 Coarse	crackles
	 5.	 ตรวจสมรรถภาพปอดพบ	FEV

1
/FVC	<	70%	และ	

PaO
2
	<80	mmHg

	 6.	 การตรวจ	cold	hemagglutinin	titer	>	1:	64
	 การรกัษา	ก่อนการใช้ยากลุม่	macrolide	อตัราการอยู่
รอด	ที่	5	ปี	และ	10	ปี	อยู่ที่ร้อยละ	62.1	และ	ร้อยละ	33.2	
ตามล�าดับ	และเมื่อมีการใช้ยา	erythromycin	อัตราการรอด
ชีวิตที่	 10	ป	ี เพิ่มมากกว่าร้อยละ	 90	macrolide	 จะไปลด	
IL-1β และ	 IL-8	ลด	neutrophil	 reflux	และลดสารคัดหลั่ง
ในหลอดลม	การใช	้erythromycin	400-600	มก.ต่อวัน	เป็น
ระยะเวลา	2	ปี	หรือ	จนกว่าcentrilobular	nodules	หายไป
หรือในรายท่ีมี	 extensive	 bronchiectasis	 ซึ่งอาจใช้เวลา
มากกว่า	2	ป3ี1,33	

	 ส�าหรับ	 clar i thromycin	 200-400	 มก.	 หรือ	
roxithromycin	 150-300	 มก./วันสามารถใช้ได้ในรายที ่
ไม่ตอบสนองต่อ	 erythromycin	 โดยปกติอาการจะดีขึ้น
ภายใน	 2-3	 เดือน31	 มีรายงานผู้ป่วย	 ได้รับ	 azithromycin	 
250	 มก.	 2	 ครั้งต่อสัปดาห์พบมี	 FEV

1
	 ที่ดีขึ้น34	 ทั้งนี้

ควรติดตามอาการแสดง,	 ภาพรังสีทรวงอก,	 การตรวจ
สมรรถภาพปอด	

Respiratory bronchiolitis 
	 พบในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่	 มีรายงานพบในผู้ป่วยที่ไม่
สูบบุหรี่	 โดยเฉพาะ	 asbestos	 และ	 nonasbestos	 dust	
พยาธิสภาพคือการสะสมของ	pigmented	macrophage	ใน	
respiratory	bronchioles	และ	alveoli35	
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	 ผู้ป่วย	 respiratory	 bronchiolitis	 (RB)	 มักไม่มีอา
การใดๆ	หรือมีอาการไอและเหนื่อยขณะออกแรง	อายุที่พบ	 
20-50	ปี	ชาย	:	หญงิ	2:1	มกีารศกึษาใน	surgical	specimens	
พบว่าในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่	 83	 คนมีพยาธิสภาพแบบ	 RB	
ทั้งหมด	 และในผู้ป่วย	 24	 รายที่ไม่สูบบุหรี่พบพยาธิสภาพ
แบบ	RB	เพียง	2	ราย	นอกจากนี้ประมาณ	ร้อยละ	50	ใน 

ผู้ป่วยที่ได้รับควันบุหรี่ก็สามารถพบ	RB	ได3้5	

	 โดยปกติแล้ว	RB	สามารถพัฒนาจนเกิด	 interstitial	
lung	 disease	 (ILD)	 2	 ลักษณะ	 เรียกว่า	 respiratory	
bronchiolitis-associated	ILD	(RB-ILD)	และ	desquamative	
interstitial	 pneumonia	 (DIP)	 ไม่มีลักษณะทางพยาธิ
หรือ	 HRCT	ที่คาดเดาได้ว่า	 ผู้ป่วยรายใดจะพัฒนาไปเป็น	 
RB-ILD	 โดยลักษณะ	RB-ILD	 จะมีภาวะ	 restriction	 หรือ 

restriction	 ร่วมกับ	 obstruction	มีการลดลงของ	 diffusion	
capacity	 ใน	 HRCTจะมี	 ground-glass	 opacities/
centrilobular	 nodules	 ร่วมกับ	 reticulation	 ลักษณะทาง
พยาธิวิทยาท่ีใช้แยก	 RB-ILD	 กับ	 DIP	 คือ	 การกระจาย
ของ	 smoker’s	 macrophage	 ใน	 RB-ILD	 จะอยู่ภายใน	
centrilobular	ส่วน	DIP	มกัจะมกีารกระจายไปกว้างมากกว่า	
และมักพบ	 lymphoid	 follicles,	 giant	 cell,	 eosinophils	
มากกว่า	HRCT	จะพบว่า	ground-glass	attenuation	ของ	
DIP	 มีความรุนแรงมากกว่า	 RB-ILD	 แต่	 RB-ILD	 มักมี	
nodule	ขนาดเล็กมากกว่า	patchy	infiltration	มีขอบไม่ชัด	
และมักอยู่ที่ขอบและชายปอดส่วนล่าง	 (peripheral,	 sub-
pleural	and	basal	predominance)	ลักษณะ	ground-glass	
opacity	 เกิดจากการสะสมของ	 alveolar	macrophage1,36 
การรักษาของทั้งสองภาวะคือการงดสูบบุหรี	่ส่วนใน	DIP	ที่
มีอาการมากอาจพิจารณาให้ยาสตีรอยด3์7

Mineral dust airway disease
	 การสัมผัสฝุ่นผงสารอนินทรีย์ในทางอุตสาหกรรม	
(mineral	dust)	จะเกิดพังผืด	(parenchymal	fibrosis)	จาก
การอักเสบเรื้อรัง	 สามารถท�าให้เกิดทางเดินหายใจอุดกั้น 

(airflow	 obstruction)	 ได้	 จากการที่มีฝุ่นผงสารอนินทรีย์ 
ในทางอุตสาหกรรม	 (mineral	 dust)	 สะสมอยู ่บริเวณ 

ดงักล่าว	ก่อให้เกดิการสร้างพงัผดืโดยจะเกดิขึน้มากบรเิวณ	

respiratory	bronchioles	และ	alveolar	duct	การเพิม่ขึน้ของ	
fibrous	tissue	ที่ผนังท�าให้หลอดลมแคบลง	ซึ่งเกิดจากการ
อักเสบเรื้อรัง	ลักษณะทางพยาธิวิทยาแยกจาก	respiratory	
bronchiolitis	 จากการสูบบุหรี่ได้โดยพบ	 dust-laden	
macrophage	และพบ	dust	สะสมบริเวณ	extracellular	สาร
ที่ก่อให้เกิดภาวะนี้	เช่น	asbestos,	iron	oxide,	talc,	mica,	
silica,	coal	เป็นต้น
	 Mineral	 dust	 bronchiolitis	 จะสัมพันธ์กับการ 
อุดกั้นของหลอดลม	อาจพบร่วมกับ	emphysema	ในผู้ป่วย
ที่สูบบุหรี่	HRCT	จะพบลักษณะ	tiny	 ill-defined	punctate	
opacities

Follicular bronchiolitis
	 Follicular	bronchiolitis	เป็นภาวะที่มีการเพิ่มจ�านวน
ของ	lymphoid	follicles	บริเวณ	bronchovascular	bundles	
มี	 lymphoid	aggregates	มี	 peribronchiolar	 lymphocyte	
infiltration	 บางส่วน	 overlaps	 กับ	 lymphoid	 interstitial	
pneumonia	(LIP)	มกัเกดิร่วมในผูป่้วยทีม่	ีconnective	tissue	
disease	 เช่น	 rheumatoid	 arthritis,	 Sjögren	 syndrome,	
AIDS38-40	 ผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆ	 ตรวจ
สมรรถภาพปอดพบม	ีobstruction	หรือ	restriction	mixed	
pattern 

	 ลักษณะทางภาพรังสีทรวงอกมี	 bilateral	 small	
nodules,	 reticulonodular	 infiltration,	 ต่อมน�้าเหลืองใน
ช่องอกโต	 (intrathoracic	 adenopathy)	 ใน	HRCT	 จะพบ
มี	 centrilobular	 nodules	 1-12	 มิลลิเมตร,	 peribronchial	
nodules,	 patchy	 areas	 of	 ground-glass	 opacity,	 mild	
bronchial	dilatation	with	wall	 thickening	 โดยที่จะไม่พบ	
mosaic	perfusion,	pleural	effusion,	honeycombing41-42	

	 การรักษา	 ใช้ยาขยายหลอดลมร่วมกับสตีรอยด์และ
หากมีโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เป็นสาเหตุให้รักษาโรคที่เป็น
ร่วมด้วย

Diffuse aspiration bronchiolitis 
	 การส�าลัก	 (aspiration)	 สามารถท�าให้เกิดโรคทาง
ระบบการหายใจหลายโรค	 เช่น	 ปอดอักเสบจากการติด
เชื้อ	 หรือจากกรดน�้าย่อยจากทางเดินอาหาร	 (chemical	
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pneumonitis)	ส�าหรบัภาวะ	diffuse	aspiration	bronchiolitis	
(DAB)	 เป็นการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นใน	bronchioles	จาก
การที่มีการส�าลักหลายๆ	 ครั้ง	 (recurrent	 aspiration	 หรือ	
occult	 aspiration)	 มีการศึกษาความสัมพันธ์	 DAB	 พบ
ว่า	 ภาวะกรดไหลย้อน	 (GERD)	 พบประมาณร้อยละ	 35, 
ประวัติการใช้สาร	 opioid	 เรื้อรัง	 ประมาณร้อยละ	 30,	
ประวัติการกลืนล�าบากพบได้ร้อยละ	 25	 นอกจากนี้ยังพบ
ความสัมพันธ์ของ	 มะเร็งหลอดอาหาร,	 thymoma,	 โรค
ทางเนื้อเย่ือเกี่ยวพันโรคเลือดเช่น	 chronic	 lymphocytic	
leukemia	ท�าให้เกดิ	aspiration	bronchiolitis	เพิม่ขึน้	อาการ
ที่พบได้แก่	 ไอมีเสมหะ	 ไข้	 ปอดอักเสบ	 เหนื่อย	 ไอออก
เลือด	 เป็นต้น	 ลักษณะทางภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์พบ	
micronodules	และ	tree-in-bud	ในผู้ป่วยทกุราย	พบลกัษณะ	
bronchiectasis	ร้อยละ	35	รอยโรคส่วนใหญ่กระจายทั้งสอง
ข้างของเนื้อปอดร้อยละ	 95	 โดยที่พบบริเวณปอดส่วนหลัง
ร้อยละ	15	การวนิจิฉยัต้องอาศยัการแยกโรคโดยเฉพาะการ
ตดิเชือ้ก่อน	เนือ่งจากภาพรงัสคีอมพวิเตอร์ทีค่ล้ายกนัในชิน้
เนือ้ปอดจากการท�า	open	lung	biopsy	หรอื	bronchoscopic	
biopsy	 จะพบผนัง	 bronchiolar	 หนาตัวมีการอักเสบอยู่
รายรอบ	 (bronchiolocentric	 inflammation)	 อาจพบ	 food	
particles	ปะปนมาได้45
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ภาวะเลือดออกในถุงลมแบบกระจาย (Diffuse alveolar hemorrhage)

ธัญนุช สัญชาติ
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด

สถาบันโรคทรวงอก

บททบทวนวารสาร
Review Article

บทน�า 
	 ภาวะเลือดออกในปอดนั้นมีสาเหตุจากพยาธิสภาพ	
3	ต�าแหน่งได้แก	่เส้นเลือดที่หลอดลม	(bronchial	vessel),	
เส้นเลือดในเนื้อปอด	(pulmonary	vessel)	และเลือดออกใน
ถุงลม	 (microcirculation)	 ภาวะเลือดออกที่เกิดจากพยาธิ
สภาพของเส้นเลอืดทีห่ลอดลมพบได้ในโรคหลอดลมโป่งพอง	
(bronchiectasis)	หรอืก้อนมะเรง็ทีอ่ยูท่ีผ่นงัด้านในหลอดลม	
(endobronchial	malignancy)	 เป็นต้น	 ส่วนเลือดออกจาก
หลอดเลือดในปอดนั้นเกิดได้ทั้งหลอดเลือดขนาดเล็ก	กลาง	
และใหญ่	 ซึ่งส่วนมากเกิดจากกลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบ	
(systemic	vasculitis)	ส�าหรับเลือดออกในถุงลมนั้นเกิดจาก
พยาธิสภาพของ	alveolocapillary	structure	ซึ่งประกอบไป
ด้วย	arteriole,	venule,	alveolar,	capillary,	alveolocapillary	
membrane	 ซึ่งพบได้จากหลายสาเหตุ1	 ซึ่งจะกล่าวต่อไป	
เลือดออกในถุงลมแบบกระจายนั้นถือเป็นภาวะเร่งด่วน
อย่างหนึ่งทางการแพทย์หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและได้รับ
การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมได้ทันท่วงทีอาจน�าไปสู่ภาวะท่ี
อันตรายถึงชีวิตได	้

นิยาม 
	 ภาวะเลือดออกในถุงลมแบบกระจาย	 (Diffuse	
alveolar	hemorrhage,	DAH)	เป็นภาวะที่ให้ค�าจ�ากัดความ
โดยลักษณะทางคลินิกร่วมกับพยาธิวิทยาที่พบมีเม็ดเลือด
แดงรวมกันอยู่ภายในถุงลมซึ่งมีพยาธิสภาพพื้นฐานของ
การบาดเจ็บต่อ	 alveolar	 microcirculation	 บางครั้งภาวะ

นี้อาจมีชื่อเรียกอื่นๆ	 เช่น	 intrapulmonary	 hemorrhage,	
diffuse	 pulmonary	 hemorrhage,	 pulmonary	 alveolar	
hemorrhage,	pulmonary	capillary	hemorrhage,	alveolar	
bleeding,	microvascular	pulmonary	hemorrhage	เป็นต้น2

สาเหตุการเกิดภาวะเลือดออกในถุงลมแบบ
กระจาย 
	 ภาวะเลือดออกในถุงลมแบบกระจาย	 อาจเกิดจาก
การบาดเจ็บต่อการไหลเวียนโลหิตระดับจุลภาคของถุงลม
ปอดที่จ�ากัดอยู่เฉพาะที่	 เช่น	 ในภาวะบาดเจ็บต่อทางเดิน
หายใจจากการสดูดม	(inhalation	injuries)	หรอืโรคทีม่คีวาม 

ผดิปกตหิลายระบบ	(systemic	disease)	เช่นโรคหลอดเลอืด
อกัเสบหรอืโรคเนือ้เยือ่เกีย่วพนั	ภาวะเลือดออกในถงุลมแบบ
กระจายสามารถแบ่งกลุ่มตามสาเหตุการเกิดและลักษณะ
ทางพยาธิวิทยาได้ดังแสดงในตารางที	่1
	 ในปี	 พ.ศ.	 2533	 Travis	WD	 และคณะ3	 ได้ท�าการ
รวบรวมผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น	 DAH	 ยืนยันโดย 

ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาจ�านวน	 34	 รายพบว่าสาเหต ุ

ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะการอักเสบของหลอดเลือดฝอย 

(capillaritis)	 คิดเป็นร้อยละ	 88	 โดย	Wegener	 granulo- 
matosis	 เป็นโรคที่พบเป็นสาเหตุมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ	32	รองลงมาคือ	Goodpasture	syndrome	ร้อยละ	13,	
idiopathic	pulmonary	hemosiderosis	ร้อยละ	13,	collagen	
vascular	disease	ร้อยละ	13	และ	microscopic	polyangiitis	 
ร้อยละ	9	ตามล�าดับ

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที	่16	มีนาคม	2559
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ตารางที่ 1.	 แสดงสาเหตุการเกิดเลือดออกในถุงลมแบบ 
	 	 กระจายแบ่งตามลักษณะทางพยาธิวิทยา1

  (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	1)
 Pulmonary capillaritis

ANCA-associated	granulomatous	vasculitis
Microscopic	polyangiitis
Isolated	pulmonary	capillaritis	(ANCA	positive	and	negative)
SLE
Rheumatoid	arthritis
Mixed	connective	tissue	disorder
Scleroderma
Polymyositis

Primary	antiphospholipid	antibody	syndrome
Henoch-Schönlein	purpura
Behçet	Syndrome
IgA	nephropathy
Goodpasture	syndrome
Idiopathic	glomerulonephritis	(pauciimmune	or	immune	
complex-related)
Acute	lung	transplant	rejection
Idiopathic	pulmonary	fibrosis
Diphenylhydantoin

Retinoic acid toxicity

Autologous	bone	marrow	transplantation
Myasthenia	gravis
Cryoglobulinemia
Ulcerative	colitis
Propylthiouraci

Bland pulmonary hemorrhage
IPH
Goodpasture	syndrome
SLE
Coagulation	disorders
Trimellitic anhydride

Isocyanate	exposure
Penicillamine

Amiodarone

Nitrofurantoin
Mitral	stenosis
Subacute	bacterial	endocarditis
Polyglandular	autoimmune	syndrome
Multiple	myeloma

Diffuse alveolar damage
Bone marrow transplantation

Crack	cocaine	inhalation
Cytotoxic	drug	therapy
SLE
Radiation therapy

ARDS

ลักษณะทางพยาธิวิทยา
	 ภาวะเลอืดออกในถงุลมแบบกระจายสามารถแบ่งตาม
ลกัษณะทางพยาธวิิทยาซึง่แสดงถงึกลไกทีท่�าให้เกดิการบาด
เจ็บต่อหลอดเลือดภายในถุงลมได้เป็น	3	กลุ่ม
	 ภาวะนี้เป็นสาเหตุของภาวะเลือดออกในถุงลมแบบ
กระจายที่พบได้บ่อยที่สุด1	 ลักษณะทางพยาธิวิทยาจะพบ 

มกีารอกัเสบของหลอดเลอืดฝอย	(capillaritis)	บรเิวณถงุลม
ในปอดโดยพบมีการแทรกซึมของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล 

ในเนื้อเยื่อปอด	 (pulmonary	 interstitial)	 น�าไปสู่ความ 

ผิดปกติของ	 alveolar-capillary	 basement	 membrane	
ท�าให้เม็ดเลือดแดงสามารถรั่วออกมาและสะสมอยู่ในช่อง
ว่างในถุงลมปอดและการตายของเม็ดเลือดขาวยังน�าไป
สู ่การปล่อยเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติย่อยสลายสารจ�าพวก
โปรตนี	(proteolytic	enzymes)	และสารอนมุลูอสิระ	(reactive	
oxygen	species)	ออกจากเซลล์ก่อให้เกิดการอักเสบที่มาก
ขึน้	เกดิการสะสมของ	neutrophilic	nuclear	dust,	fibrin	และ	
inflammatory	 exudate	 ภายในถุงลม	 รวมทั้งเห็นลักษณะ
ของ	 fibrinoid	 necrosis	 ของเนื้อเยื่อปอด4 ความแตกต่าง
ระหว่าง	pulmonary	capillaritis	กบั	vasculitis	คอื	pulmonary	
vasculitis	หมายถงึการอกัเสบของหลอดเลอืดทกุๆ	ขนาดใน
ขณะที่	pulmonary	capillaritis	เป็นการอักเสบเฉพาะหลอด
เลือดเล็กๆ	ในปอดคือ	alveolar	capillaries,	venules,	and	
arterioles

 2. Bland pulmonary hemorrhage
	 	 ลกัษณะเลอืดออกในถงุลมทีเ่หน็มเีซลล์เมด็เลอืด
แดงรั่วเข้าไปในถุงลมแบบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปโดยไม่มี
การอกัเสบหรือการท�าลายโครงสร้างของถงุลม	(capillaries,	
venules,	arterioles)	

 3. Diffuse alveolar damage
	 	 พยาธิสภาพเป็นการบาดเจ็บของถุงลมปอดโดย
ทั่ว	พบมีการบวมของผนังถุงลมและม	ีhyaline	membrane	
อยู่ตามขอบของช่องว่างถุงลม	 (alveolar	 space)	หลักฐาน
ของการอักเสบพบร่วมด้วยเพียงเล็กน้อย
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ลักษณะทางคลินิก1

ประวัติและการตรวจร่างกาย
	 ผูป่้วยมกัมอีาการแบบเฉยีบพลนัโดยมอีาการทีส่�าคญั	 
3	อย่าง	(triad)	ประกอบด้วย	ไอเป็นเลอืด	ซดีลงและภาพถ่าย
รังสีทรวงอกมีลักษณะ	diffuse	alveolar	infiltrates
	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักตรวจพบอาการ 
ดังกล่าวเพียง	 1	 หรือ	 2	 อย่างเท่านั้น	 ดังนั้นการที่ไม่พบ
ลักษณะส�าคัญครบทั้ง	 3	 ประการไม่สามารถตัดภาวะนี้ไป
ได้,	 อาการอื่นๆ	 ได้แก่	 เหนื่อย,	 ไอ,	 เจ็บหน้าอก,	 เจ็บใต ้

ชายโครง	 เป็นต้น	 ตรวจร่างกายไม่มีลักษณะจ�าเพาะ	 อาจ
ตรวจพบหายใจเร็ว	ฟังปอดได้ยินเสียง	crackle

การตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก
	 ภาพถ่ายรังสีทรวงอกพบเป็นลักษณะที่ไม่จ�าเพาะ
เจาะจงและพบได้หลากหลายรูปแบบ	 โดยทั่วไปจะพบเป็น	
patchy	 or	 diffuse	 alveolar	 opacities.2 ความผิดปกติที่
พบบ่อยที่สุดได้แก่	 bilateral	 alveolar	 opacities5	 อาจพบ
เด่นชัดได้ที่บริเวณขั้วปอด	 (peihiar)	และ	mid	หรือ	 lower	
lung	zones6	หากมีเลือกออกซ�า้ๆ	หลายๆ	ครั้งอาจเห็นเป็น
ลักษณะ	 reticular	 interstitial	 opacities	 ที่เกิดจากพังผืด
ในเนื้อปอด	(pulmonary	fibrosis)	ได้	 7	การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์มีความไวในการวินิจฉัยมากกว่าภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก	แม้ว่าความผดิปกตทิีพ่บนัน้จะไม่มลีกัษณะทีเ่ฉพาะ
เจาะจงเช่นเดยีวกนัแต่กม็ปีระโยชน์ในแง่ช่วยยนืยนัลกัษณะ
ผดิปกตทิีเ่หน็ในภาพถ่ายรงัสทีรวงอกและแสดงขอบเขตของ
พยาธิสภาพได้ชัดเจนขึ้น1	ลักษณะที่พบได้แก่	 ในระยะแรก
ของเลอืดออกจะเหน็เป็น	bilateral	“ground-glass”	opacities	
หรอื	patchy	consolidation	กระจายไปตามแนวของหลอดลม
	 ลักษณะที่เห็นหลอดลมด�าขึ้นเมื่อเทียบกับเนื้อปอด
เรยีกว่า	“dark	bronchus	sign”	8,9	ต่อมา	2-3	วนัจะพบลกัษณะ	
interlobular	septal	thickening	ร่วมกับ	หย่อมของ	ground	
glass	 opacities	 ที่เข้าได้กับ	 crazy-praving	 pattern10-11	 

บางคร้ังอาจพบ	 Kerley	 B	 lines	 ได้ในภาวะเลือดออกใน
ถุงลมท่ีเกิดจาก	 post-capillary	 pulmonary	 hypertension	
เช่นในโรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ	 (Mitral	 valve	 stenosis)	

หรือ	 pulmonary	 veno-occlusive	 disease	 เป็นต้น7,	
การพบ	 nodules	 และโพรง	 (cavities)	 ในปอดอาจท�าให้
นึกถึงโรคที่เป็นสาเหตุจากหลอดเลือดอักเสบหรือหากพบ
ต่อมน�้าเหลืองในทรวงอกโตอาจท�าให้คิดถึงเลือดออกที่ 
มีสาเหตุจากการติดเชื้อหรือมะเร็ง

สรีรวิทยาและการประเมินสมรรถภาพปอด2 

	 ภาวะเลือดออกในถุงลมท�าให้เกิดความผิดปกติของ
การขนส่งออกซิเจน	 และมีภาวะพร่องออกซิเจนเกิดขึ้นได	้
ซึ่งความผิดปกติที่พบจาก	pulmonary	function	test	ได้แก่
1. การเพิ่มขึ้นของ diffusing capacity
	 เลือดที่อยู่ในถุงลมสามารถดูดซึมก๊าซคาร์บอนมอ- 
นอ็กไซด์ทีเ่ราให้สูดเข้าไปเพิม่ขึน้ท�าให้ค่า	diffusing	capacity	
for	 carbon	monoxide	 (DLCO)	 สูงขึ้นผิดปกติซึ่งหากได้
ท�าการตรวจต่อเนื่องติดต่อกันหลายๆ	ครั้งแล้วพบว่ามีการ
เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	อย่างต่อเนือ่งของค่า	DLCO	อาจบ่งช้ีถงึภาวะ
เลือดออกในหลอดลมที่เป็นรุนแรงขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงแบบ Restriction
	 เลือดออกในหลอดลมแบบกลับเป็นซ�้าหลายครั้งอาจ 

ท�าให้เกิดพังผืดในปอด	 (interstitial	 fibrosis)	 เห็นการ
เปลี่ยนแปลงแบบ	restrictive	pattern	ได้แก่มีการลดลงของ	
total	lung	capacity	(TLC)	และ	forced	vital	capaccity	(FVC)	
ในขณะที่สัดส่วนของ	FEV

1
/FVC	คงที่	

3. การเปลี่ยนแปลงแบบ obstruction
	 ความผิดปกติลักษณะนี้พบได้น้อยจะพบว่ามีการลด
ลงของ	FEV

1
	 และมีการลดลงของสัดส่วน	FEV

1
/FVC	 เชื่อ

ว่าเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลแทรกซึมจากเลือด
ออกไปอยู่ในถุงลมแล้วปล่อยสารอนุมูลอิสระ	 (reactive	
oxygen	species)	และเอนไซม์ย่อยสลายสารจ�าพวกโปรตีน	
(proteolytic	 enzyme)	 ท�าให้เกิดการท�าลายของหลอดลม
ขนาดเลก็	(small	airway)	และเนือ้ปอด	(lung	parenchyma)	
เกดิเป็นหลอดลมขนาดเล็กอกัเสบ	(	bronchiolitis)	และถงุลม
โป่งพอง	(emphysema)	ได้
4. การลดลงของ nitric oxide
	 การเพิ่มขึ้นของฮีโมโกลบิน	(hemoglobin)	ภายในถุง
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ลมท�าให้ความสามารถในการจับกับก๊าซ	 nitric	 oxide	 เพิ่ม
ขึ้นเช่นเดียวกันกับก๊าซ	carbon	monoxide	เมื่อมาวัดระดับ
ของก๊าซ	 nitric	 oxide	 จากลมหายใจออกจะพบว่ามีการลด
ลงซึ่งตรงกันข้ามกับการวัดด้วยวิธ	ีDLCO	การวัดด้วยวิธีนี้
สามารถท�าได้ในผู้ป่วยที่อาการไม่คงที่ดังนั้นจึงมีประโยชน์
ในการวินิจฉัยในผู้ป่วยที่ไม่สามารถไปท�า	DLCO	ได้

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
	 การส่งตรวจนัน้มจุีดประสงค์	2	ประการคอืเพือ่วนิจิฉยั
ภาวะ	DAH	และเพือ่สบืค้นหาสาเหตขุองโรคทีเ่ป็นพืน้ฐานให้
เกิด	DAH
-	 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	 (complete	 blood	 count,	
CBC)	 พบมีภาวะซีดแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง,	 มีเม็ด
เลือดขาวสูงกว่าปกติ

-	 มกีารเพิม่ขึน้ของค่าทีบ่่งถงึการอกัเสบได้แก่	erythrocyte	
sedimental	 rate	 (ESR)	 และ/หรือ	 C-reactive	 protein	
level	(CRP)

-	 ตรวจปัสสาวะพบมเีมด็เลอืดแดงผดิปกตแิละ/หรอืโปรตนี
รั่วออกมาในปัสสาวะซึ่งพบในกลุ่มโรค	pulmonary	renal	
syndrome

-	 การท�างานของไตผิดปกติพบมีค่า	blood	urea	nitrogen	
(BUN)	และ	creatinine	ในเลือดสูงขึ้น

-	 การตรวจทาง	 serology	 เพื่อวินิจฉัยโรคที่เป็นพื้นฐาน
ที่ท�าให้เกิด	 DAH	 เช่น	 ANA,	 ANCAs,	 anti	 GBM,	
complement	เป็นต้น

การส่องกล้องตรวจหลอดลม
	 การส่องกล้องตรวจหลอดลมและตรวจน�า้ล้างหลอดลม 

ถงุลม	(bronchoalveolar	lavage,	BAL)	เป็นข้อบ่งช้ีในผูป่้วย
ที่สงสัยภาวะ	DAH	โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
	 1.	 ให้การวินิจฉัยภาวะ	DAH	 รวมทั้งแยกรอยโรคที่
เป็นเลือดออกเฉพาะที่ในหลอดลมออกไป
	 2.	 แยกสาเหตุเลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อใน
ทางเดินหายใจออกไปเมื่อท�าการล้างแล้วพบว่าที่ได้กลับมา
เป็นเลือดสดหรือเห็นเป็นสีแดงร่วมกับการที่มีสีแดงเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ	 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของเซลล์เม็ดเลือดแดงเม่ือ

ท�าการล้างต่อเนือ่งตดิต่อกนั	(sequential	lavage)12	การส่อง
กล้องจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากท�าภายใน	 48	 ชั่วโมง
หลังมีอาการไอออกเป็นเลือด,	 เมื่อน�าน�้าล้างถุงลมปอดไป
ย้อมด้วยสี	Prussian	blue	ซึ่งเป็นการติดสีของเหล็กนั้นจะ
พบ	hemosiderin	laden	macrophages
	 หากพบมากกว่าร้อยละ	 20	 สามารถให้การวินิจฉัย	
DAH	 ได้13-14	 โดยมีความไวในการวินิจฉัยโรค	 100%	 และ
ความจ�าเพาะเจาะจงต่อโรคร้อยละ	 91.614	 และถือเป็นการ
พยากรณ์โรคที่ไม่ดี15	 นอกจากนี้น�้าล้างหลอดลมถุงลมยังมี
ประโยชน์ในการส่งตรวจย้อมและเพาะเชือ้เพือ่หาสาเหตขุอง
การติดเชื้อด้วย	 ส่วนการตัดชิ้นเนื้อปอดผ่านทางหลอดลม	
(transbronchial	 biopsy)	 นั้นชิ้นเนื้อที่ได้มักไม่เพียงพอ
ส�าหรับการวินิจฉัยเนืองจากชิ้นเนื้อที่ได้เล็กเกินไป
 

บทบาทของการตัดชิ้นเนื้อปอด 
	 การตัดชิ้นเนื้อปอดมักไม่จ�าเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย
ภาวะเลอืดออกในถงุลมแบบกระจายโดยทัว่ไปอาศยัลกัษณะ 
น�้าล้างถุงลมปอดที่เห็นแดงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ก็เพียงพอในการ
ให้การวนิจิฉยัแล้ว7,	ลกัษณะผดิปกตทิีพ่บจากชิน้เนือ้ปอดใช้
เพือ่การวนิจิฉยัโรคทีเ่ป็นสาเหตขุองการเกดิภาวะเลอืดออก
ในถุงลมแบบกระจายโดยทั่วไปจะพิจารณาในผู้ป่วยที่สงสัย
ว่ามีโรคหลอดเลือดอักเสบหรือ	 Goodpasture	 syndrome	
ทีผ่ลการตรวจเลอืด	(serology)	ไม่สามารถให้การวนิจิฉยัได้

แนวทางการวินิจฉัยโรค 2

	 ในเวชปฏิบัติผู ้ป่วยภาวะเลือดออกในถุงลมแบบ
กระจายมกัมาด้วยอาการและอาการแสดง	2	รปูแบบคอืภาวะ
เลอืดออกในถงุลมแบบกระจายท่ีมอีาการแสดงของโรคทีเ่ป็น
สาเหตหุลายระบบร่วมด้วย	(DAH	with	associated	systemic	
findings)	กบัเลอืดออกในถงุลมแบบกระจายเพยีงอย่างเดยีว	
(DAH	without	systemic	findings)	

DAH with associated systemic findings 
	 ลักษณะทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะเลือดออกในถุงลม
แบบกระจายที่ท�าให้สงสัยโรคต่างๆ	มีดังนี้
 ● ประวตัติดิเชือ้น�ามาก่อนมอีาการจะนกึถงึ	Henoch-
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Schönlein	purpura	หรือ	cryoglobulinemic	vasculitis
 ● ประวัติยาที่ใช้ที่มีรายงานว่าเป็นสาเหตุของเลือด 

ออกในถุงลม	 ได้แก่	 anticoagulant,	 D-penicillamine, 
nitrofurantoin,	 amiodarone,	 propylthiouracil,	 cocaine,	
หรือ	silolimus
 ● ประวตัสิมัผสัต่อสารพษิ	เช่น	trimellitic	anhydride,	
ยาฆ่าแมลง,	ยาก�าจัดศัตรูพืช
 ● ประวัติโรคประจ�าตัวเป็นโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน,โรค
หลอดเลอืดอกัเสบ,	โรคลิน้หวัใจไมทรลัตีบ,	ประวตัปิลกูถ่าย
อวัยวะหรือปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดไขกระดูก
	 ลกัษณะอาการทางคลนิกิทีท่�าให้นกึถงึโรคหลอดเลือด
อักเสบ	ได้แก่
 ● ไตอักเสบเฉียบพลัน	(acute	glomerulonephritis),	
พบแผลหรือการผิดรูปของทางเดินหายใจส่วนบน,	 พบมี	
cavity	หรือ	nodular	ในเนื้อปอด,	มีความผิดปกติของระบบ
ประสาทแบบ	mononeuritis	multiplex	 และมีอาการแสดง
ทางคลินิกหลายระบบ	เป็นต้น
 ● ประวตัโิรคประจ�าตวัเป็นหอบหดืทีม่ภีาวะเมด็เลอืด
ขาวอีโอซิโนฟิลสูง	 มี	 diffuse	 alveolar	 infiltration	 ร่วมกัน
ท�าให้นึกถึงโรค	Churg-Strauss	syndrome
 ● ประวตัโิรคไซนสั,มผีืน่ผวิหนงัร่วมกบัภาพถ่ายรงัสี
ทรวงอกพบลักษณะ	parenchymal	nodules	และ	cavitary	
lesions	 หากตรวจเลือด	 anti-proteinase	 3	 (PR3)	 หรือ	
C-ANCA	ให้ผลบวกท�าให้นึกถึง	Wegener	granulomatosis	
(WG)
 ● ประวัติกรวยไตอักเสบ,	 มีผื่นผิวหนัง	 ตรวจเลือด	
P-ANCA	 ให้ผลบวกหากตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะที่เกิดพยาธิ
สภาพจะพบลกัษณะ	necrotizing	non-granulomatous	ท�าให้
นึกถึง	microscopic	polyangitis	(MPA)
 ● ผู้ป่วยอายุน้อยมีประวัติสูบบุหรี่	 และมีกรวยไต
อักเสบร่วมกับตรวจเลือด	anti-GBM	ให้ผลบวก	ท�าให้นึกถึง	
Goodpasture	syndrome	หรอื	anti-GBM	antibody	disease

DAH without systemic findings
	 บางครัง้ผูป่้วยโรค	systemic	disease	สามารถมาด้วย
อาการเลือดออกในถุงลมแบบกระจายเพียงอย่างเดียว	 โดย

ไม่มีอาการแสดงอื่นๆ	เลย	ซึ่งโรคที่เราต้องนึกถึง	ได้แก่
 ● Anti-GBM	 antibody	 disease	 ที่จ�ากัดความ 

ผิดปกติอยู่เฉพาะที่ในปอด
 ● Microscopic	polyangiitis	ทีจ่�ากดัความผดิปกตอิยู่
เฉพาะที่ในปอด

● Pauci-immune	isolated	pulmonary	capillaritis
● Idiopathic	pulmonary	hemosiderosis.

	 การประเมินผู้ป่วยท่ีสงสัยภาวะเลือดออกในถุงลม
แบบกระจายนั้นมีเป้าหมายส�าคัญ	2	ประการคือ	วินิจฉัยว่า
เป็น	DAH	หรือไม่และวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุ	ซึ่งต้องอาศัย
ประวติัทีล่ะเอยีดครบถ้วน,	การตรวจร่างกายท่ีด,ี	ลกัษณะผดิ
ปกติจากภาพถ่ายรังสี	 รวมทั้งข้อมูลจากผลตรวจทางห้อง
ปฎิบัติการโดยแนวทางการวินิจฉัย16	ดังแสดงในรูปที่	2

Specific disorder associated with DAH
Vasculitis
 1. ANCA-asociated granulomatous vasculitis 
หรือ Wegener granulomatosis20	 โรคนี้เกิดจากมีการ
อักเสบของหลอดเลือดหลายระบบ	 (systemic	 vasculitis)	
พบมีลักษณะเป็น	 granulomatous	 inflammation	 ที่
บริเวณทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและล่าง,	 มี	 necrotizing	
vasculitis	ที่หลอดเลือดขนาดกลางและเล็ก,	มี	necrotizing	
glomerulonephritis	และตรวจ	c-ANCA	 ให้ผลบวก	พยาธิ
สภาพที่ทางเดินหายใจส่วนบนพบได้ถึงมากกว่าร้อยละ	 85	
โดยอาจมาด้วยอาการหูอักเสบ,	 การได้ยินผิดปกติ,	 ไซนัส
อักเสบ,	เลือดก�าเดาไหล,	ผนังจมูกทะลุ,	mastoiditis,	จมูก
ผิดรูปคล้ายอานม้า	 (saddle	 nose	 deformity)	 เป็นต้น	
ส�าหรับทางเดินหายใจส่วนล่างพบได้รองลงมาพบมากถึง
มากกว่าร้อยละ	 80	 มักมาด้วยอาการไอ	 หรือไอเป็นเลือด,	
เอกซเรย์ปอดพบเป็น	 pulmonary	 nodules	 หรือโพรง
(cavities),	 ความผิดปกติที่หลอดลม	 (tracheobronchial	
tree)	 พบได้ประมาณร้อยละ	 50-60	 พบร่วมกับกรวยไต
อักเสบได้บ่อย	 ส่วนระบบอื่นที่พบได้บ่อยคือ	 ผิวหนัง,	
ตา	 และกล้ามเนื้อ	 (musculoskeletal	 system)	 DAH	
พบได้ร้อยละ	 25	 ในผู้ป่วย	Wegener	 granulomatosis	 
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ที่เป็นรุนแรง17	 และในผู้ป่วยอยู่ในระยะสงบหากยังมีระดับ	
c-ANCA	 สูงคงท่ีไปตลอดนั้นพบว่ามีโอกาสสูงที่โรคจะเกิด
เป็นซ�า้18

 2. Microscopic polyangiitis (MPA)	หากอ้างอิง
ตาม	Chapel-Hill	 classification,	MPA	 เป็นโรคที่เกิดจาก
การอักเสบของหลอดเลือดแบบ	 necrotizing	 vasculitis	 ที่
ไม่ม	ีimmune	deposit	หรือหากมีก็เพียงเล็กน้อยโดยพยาธิ
สภาพจ�ากัดเฉพาะอยู่ในหลอดเลือดขนาดเล็กเท่านั้น	 และ
ส่วนใหญ่จะมี	 focal	 segmental	 glomerulonephritis	 ร่วม
ด้วยเสมอแยกจาก	 ANCA-asociated	 granulomatous	 
vasculitis	 โดยไม่พบพยาธิสภาพของทางเดินหายใจส่วน
บนร่วมด้วย1	 อาการแสดงของระบบทางเดินหายใจพบ 

ไม่บ่อยนักโดยพบประมาณร้อยละ	10-3019 ของผู้ป่วยที่เป็น
โรคนี,้	ส่วนใหญ่ผูป่้วยมกัมาด้วยเลือดออกในถงุลมทีม่หีลอด
เลอืดฝอยอกัเสบ	(capillaritis)	ร่วมด้วย,	ผูป่้วย	MPA	ม	ีDAH	
เกิดข้ึนจะสัมพันธ์กับอัตราการตายที่สูงขึ้นโดย	 Schwarz	
MI	 และคณะ	พบว่าผู้ป่วย	MPA	 มีอัตราการตายมากกว่า 
ร้อยละ	 25	 เมื่อมีอาการเลือดออกในถุงลมครั้งแรก4	 ผู้ป่วย
กลุ ่มนี้เมื่อส่งตรวจ	 myeloperoxidase	 ANCA	 (MPO-
ANCA	หรือ	p-ANCA)	จะให้ผลบวกแต่ระดับของ	p-ANCA	 
ไม่สัมพันธ์กับระยะของโรค(	disease	activity)20	ซึ่งต่างจาก	
c-ANCA	ใน	Wegener	granulomatosis
 3. Isolated pauciimmune pulmonary capilaritis
	 	 โรคนี้มีความผิดปกติจากการอักเสบของหลอด
เลือดขนาดเล็กท่ีจ�ากัดเฉพาะในปอดโดยไม่มีอาการแสดง
และผลตรวจเลอืดทีเ่กีย่วข้องกบั	systemic	disease	ใดๆ	มา
ด้วยอาการแสดงของ	DAH	เป็นหลัก21,	Jennings	CA	และ
คณะ22	 ได้ท�าการรวบรวมผู้ป่วยที่มีชิ้นเนื้อยืนยันว่ามีพยาธิ
สภาพเป็นหลอดเลือดอักเสบในเนื้อปอด	 29	 คนซึ่งพบว่า
พบว่ามีผู้ป่วย	 8	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 28	 ที่วินิจฉัยว่าเป็น	
Isolated	pauciimmune	pulmonary	capilaritis	ถอืเป็นสาเหต ุ

ที่พบมากที่สุดของ	 DAH	ที่มี	 capilaritis,ในภาวะนี้ต้องให้
การวินิจฉัยแยกโรคจาก	 Lung-limited	MPA21	 ผู้ป่วยกลุ่ม
นี้ถือว่ามีการพยากรณ์โรคที่ดีเมื่อเทียบกับ	 pulmonary	
capillaritis	อื่นๆ22

 1. Anti-GBM disease หรือ Goodpasture 
syndrome
	 	 Goodpasture	syndrome	ได้ถูกรายงานครั้งแรก
โดย	Goodpasture	ในปี	พ.ศ.	246223	โดยได้บรรยายถงึกลุม่
อาการที่ประกอบด้วย	DAH,	pleuritis,	glomerulonephritis,	
splenic	infarction	and	vasculitis	of	the	small	intestine	ใน
ผู้ป่วยชายอายุ	18	ปีที่ติดเชื้อไข้หวัด	 ในปัจจุบันเชื่อว่าเกิด
จากความผิดปกติทางภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า	 antiglomerular	
basement	membrane	 (anti-GBM)	 ซึ่งเป็นแอนติบอดีที่
จับโดยตรงกับ	NC1	domain	ของ	α3	chain	 ใน	 type	 IV	
collagen,	ส่วนใหญ่จะพบในผู้ชาย	อายุประมาณ	20-30	ปี 
ที่มีประวัติสูบบุหรี่24	อาการแสดงจะเกิดขึ้นเฉพาะในปอด
และไตเท่านั้นโดยผู้ป่วยที่พบทั้งอาการในปอดและไตร่วม
กันมีถึงร้อยละ	 60-80	 ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการแสดงเฉพาะใน
ปอดพบได้ร้อยละ	5-10,	DAH	พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคนี	้โดย
ลักษณะทางพยาธิวิทยาพบเป็น	 bland	hemorrhage	บ่อย
ที่สุด	แต่ก็สามารถพบลักษณะ	capillaritis	ได้ในบางครั้งเช่น
กัน25,	มากกว่าร้อยละ	90	จะตรวจพบ	anti-GBM	ในเลือด7 

และระดับของ	 anti-GBM	 ไม่สัมพันธ์กับ	 disease	 activity	
ของโรค	 การวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการตัดชิ้นเนื้อที่ปอดและ
หรือที่ไตแทนเพื่อดูลักษณะทางพยาธิวิทยาร่วมกับส่งย้อม	
immunofluorescence	 ที่เห็นลักษณะ	 linear	 deposition	
แบบเป็นสายไม่ขาดตอนของ	immunoglobulin	(IgG)	ตลอด
แนวของ	alveolar	besment	membrane	หรือ	glomerular	
basement	membrane12

Connective tissue disease
	 ในกลุ่มโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	SLE	เป็นโรคที่พบภาวะ	
DAH	 ได้บ่อยที่สุด	 ส่วนโรคอื่นๆ	 เช่น	mixed	 connective	 
t issue	 disease,	 rheumatoid	 arthr i t is,	 pr imary	
antiphospholipid	 syndrome,	 polymyosit is	 และ	
dermatomyositis	 พบได้ไม่บ่อยนัก	 ในบทความนี้จะขอ
กล่าวถึงเฉพาะโรค	SLE
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Systemic lupus erythematosus (SLE)
	 ผู้ป่วย	 SLE	ที่มีภาวะ	 DAH	 สัมพันธ์กับโรคที่อยู่ใน
ระยะ	 active	 โดยเฉพาะสัมพันธ์กับความชุกของไตอักเสบ	
(nephritis),	ข้ออกัเสบ	(arthritis),	โรคทางระบบประสาทและ
จิตใจ	 (neuropsychiatric	disorder).	ผู้ป่วย	SLE	ที่มีภาวะ	
DAH	พบมีรายงานร่วมกับไตอักเสบลูปัส	(lupus	nephritis)	
ได้ถึงร้อยละ	 70	 โดยส่วนใหญ่ลักษณะทางพยาธิวิทยาของ
ไตอักเสบที่พบส่วนใหญ่เข้าได้กับ	proliferative	type	26	และ
เมื่อเกิด	 DAH	 ขึ้นในผู้ป่วย	 SLE	 นั้นสัมพันธ์กับอัตราการ
ตายที่สูงถึงร้อยละ	5026	ในผู้ป่วย	SLE	นั้น	DAH	ต้องแยก
จากสาเหตุอื่นๆ	 ที่สามารถมาด้วยอาการไอเป็นเลือดโดย
เฉพาะอย่างย่ิงภาวะ	 lupus	 nephritis1,2	 โดยภาวะนี้จะมา
ด้วยอาการแสดงที่เหมือนกับ	DAH	ได้แก่	หอบเหนื่อย,	ไข้,	
ไอ	 และไอเป็นเลือดรวมทั้งลักษณะจากภาพรังสีทรวงอก
ก็เหมือนกัน	 ใน	 lupus	 pneumonitis	มักพบร่วมกับอาการ	
systemic	symptom	อื่นๆ	ที่แสดงถึงการก�าเริบของโรคลูปุส 

(SLE	 flare)	 หรือเป็นอาการแสดงเริ่มต้นเพียงอย่าง
เดียวของโรคก็ได้	 ซึ่งแตกต่างกับภาวะ	 DAH	 ที่มักจะพบ 

ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค	 SLE	 มาก่อนและ 
มีอาการก�าเริบขณะนั้น	 ลักษณะทางพยาธิวิทยาของปอด
ใน	 lupus	 pneumonitis	 พบได้หลากหลายรูปแบบ	 ได้แก่	
diffuse	alveolar	damage	(DAD),	organizing	pneumonia,	
nonspecific	cellular	pneumonitis	หรอืหลายรปูแบบทีก่ล่าว
ไปร่วมกัน	 แต่จะไม่พบลักษณะของ	 alveolar	 capillaritis1 

ส่วน	 DAH	 นั้นส่วนใหญ่พบลักษณะของ	 capillaritis	 แต่
อาจพบ	 bland	 hemorrhage,	 DAD	หรือการติดของ	 IgG	
และ	complement	(C3)	บริเวณ	alveolar	interstitium	และ	
ภายในผนังของหลอดเลือดในถุงลม	 (intra-alveolar	 blood	
vessels)	ได้2

Miscellaneous cause of diffuse alveolar hemorrhage 
Ideopathic Pulmonary Hemosideriderosis (IPH)27

	 โรคนี้เป็นโรคที่พบได้ยาก	โดยเป็นโรคที่มีภาวะ	DAH	
เกิดซ�้าหลายๆ	 ครั้งเป็นผลให้เกิดภาวะซีดเร้ือรังและเกิด
พังผืดในเนื้อปอด	 ส่วนใหญ่พบในเด็ก	 แต่ก็พบได้ในผู้ใหญ่

ถงึร้อยละ	20	ของผูป่้วยทัง้หมดโดยมากมกัได้รบัการวนิิจฉยั
ก่อนอาย	ุ30	ปีการวนิจิฉยัอาศัยการแยกสาเหตอ่ืุนๆ	ออกไป
ก่อน	กลไกการเกดิยงัไม่เป็นทีท่ราบแน่ชดั	เชือ่ว่าสมัพนัธ์กับ
ความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางยีน	 และปัจจัยของส่ิงแวดล้อม	
อาการของโรคม	ี2	ระยะ	ได้แก่	ระยะที	่1	คอื	ระยะเฉยีบพลบั	
acute	phase	หรือ	IPH	exacerbation	เป็นระยะที่สัมพันธ์
กบัการมเีลอืดออกในถงุลม	ผูป่้วยจะมาด้วยอาการแสดงของ
ไอ,	ไอเป็นเลอืด,	หอบเหนือ่ย	หรอืภาวะหายใจล้มเหลว	ส่วน
ระยะที่	2	ได้แก่ระยะเรื้อรัง	เป็นระยะที่มีการหายอย่างช้าๆ	
ของภาวะเลือดที่ออกมาในถุงลม	ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการซีด
เรือ้รัง,	อ่อนเพลยี,	ตวัผอม,	ในเดก็จะพบว่าจะเจรญิเตบิโตช้า
กว่าเด็กวัยเดียวกัน,	ตรวจร่างกายพบ	นิ้วปุ้ม	(clubbing	of	
finger)	ฟังได้เสียง	crackle	ที่ชายปอดทั้งสองข้าง,	ตรวจพบ
ตบัม้ามโตได้หรอือาจตรวจร่างกายปกตกิไ็ด้เช่นกนั	ลกัษณะ
พยาธสิภาพในปอดจะเหน็	alveolar	basement	membrane	ที่
หนาตวัขึน้แต่ยงัมโีครงสร้างทีป่กต	ิและไม่มหีลกัฐานทีแ่สดง
ว่ามีการอักเสบของหลอดเลือดฝอย,	 เห็นเนื้อปอดลักษณะ
เป็นสีน�้าตาล	 และเมื่อมีการปลดปล่อยธาตุเหล็กของเม็ด
เลอืดแดงออกมาจงึเหน็ม	ีhemosiderin	laden	macrophage	
จ�านวนมากอยู่ภายในถุงลมปอด,	 เห็นมี	 consolidation 
และพงัผดืในเนือ้ปอดทีม่คีวามรนุแรงหลายระยะอยูท่ัว่ๆ	ไป1

	 การรักษาในปัจจุบันอาศัยข้อมูลจาก	 observational	
studies	ซึง่ทีม่ใีช้ได้แก่	การให้ยา	glucocorticoid	โดยแนะน�า
ให้เริม่ด้วยขนาด	1	มลิลกิรมั/กโิลกรมั/วนั	หรอืน้อยกว่า	แล้ว
ค่อยลดยาลงเมือ่อาการระยะเฉยีบพลนัทเุลาลงแล้ว	นอกจาก
นี้ก็มีการรักษาด้วยการตัดม้าม	เป็นต้น27

Bone marrow transplantation
	 ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก	(bone	marrow	
transplantation)	 เมื่อเกิดมีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับทาง
เดินหายใจแล้วพบว่ามีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ	 60-80	
แม้ว่าได้รับการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ตาม	และหากอาการ
รุนแรงจนต้องได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจแล้ว
อัตราการตายเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ	 9528 DAH	 เป็นหนึ่งใน
ภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดนิหายใจท่ีมรีายงานว่าพบได้
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ร้อยละ	 5-1229	 โดยพบมีอาการหลังจากปลูกถ่ายไขกระดูก
เฉลี่ย	19	วันในผู้ป่วย	allogenic	recipients	และเฉลี่ย	12	วัน 

ใน	 autogenic	 recipients,	 ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญในการเกิด	
ได้แก่	ผู้ป่วยสูงอายุ,	ขนาดของรังสีที่ได้รับทั้งหมด,	สูตรยา
เคมีบ�าบัดที่ใช้	และการเกิด	graft-versus	host	disease	ที่
รุนแรง30

	 กลไกการเกิดยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด	 การรักษาที่ 
มีใช้ในปัจจุบันคือการใช	้ high	 dose	 corticosteroid	 ขนาด	 
2	มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน	จนถึง	1	กรัม/เมตร2/วัน

Lung allograft rejection
	 หลอดเลอืดฝอยในปอดอกัเสบ	(pulmonary	capillaritis) 
เป็นรูปแบบหนึ่งของ	acute	lung	transplantation	ลักษณะ
ทางพยาธิวิทยาพบ	 necrotizing,	 pauciinflammatory	
septal	capillary	injury	ภาวะนี้ต้องแยกจาก	acute	cellular	
rejection	 โดยอาศัยการตัดชิ้นเนื้อปอด	 โดยอาจพบทั้งสอง
ภาวะนี้ร่วมกันได้ถึงมากกว่าร้อยละ	50	การรักษาได้แก่การ

ให้ยา	corticosteroid	ทางหลอดเลอืดด�าและหากในรายท่ีเป็น
รุนแรงมีรายงานการรักษาด้วย	plasmapheresis

ยาและสารพิษ (Drugs and toxins)7

	 นอกเหลือจากยาต้านเกล็ดเลือดและยาป้องกันการ
แข็งตัวของเลือดชนิดต่างๆ	แล้วมียาและสารพิษหลายชนิด
ทีม่รีายงานว่าเป็นสาเหตใุห้เกดิ	DAH	โดยลกัษณะทีพ่บทาง
พยาธิวิทยาจะเป็น	bland	alveolar	hemorrhage	บ่อยที่สุด	
ดังรายชื่อยาที่แสดงในตารางที	่3	ยาส่วนน้อยที่เหลือพบว่า
สัมพันธ์กับ	 capillaritis	 ได้แก่	 tretinoin,	 Propylthiouracil,	
phenytoin,	และ	mitomycin.	นอกจากนี้ยา	Penicillamine	 
มีรายงานว่าเกิด	 DAH	 ได้โดยผ่านกลไกของการกระตุ้น 

ภูมิคุ้มกันเกิดเป็น	DAH	ที่สัมพันธ์กับ	 immune	complex-
mediated	 glomerulonephritis	 และยาอีกจ�านวนหนึ่งก็
มีรายงานการเกิด	 DAH	 ที่สัมพันธ์กับ	 diffuse	 alveolar	
damage	ดังรายชื่อที่แสดงในตารางที	่3

ตารางที่ 2.	แสดงการเปรียบเทียบลักษณะทางพยาธิวิทยาของปอดและ	ไต	ในโรคที่พบบ่อยที่ท�าให้เกิด	DAH
	 	 (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	1)

Autoimmune Diffuse Alveolar Hemorrhage: Pathology and Serology

Lung Pathology Renal Pathology Serology

Histopathology Immuno
fluorescence

Histopathology	 Immuno
fluorescence

Anti-GBM	disease
(Goodpasture	syndrome)

±	Capillaritis Linear Variable Linear Anti-GBM
(	±	p-ANCA)

Wegener	
granulomatosis

Capillaritis	
(±granulomatous)

Negative Segmental	
necrosis,	
crescent

Pauci-immune ANCA
(c-ANCA>>>p-
ANCA)

Microscopic	polyangitis Capillaritis Negative Segmental	
necrosis,	
crescent

Pauci-immune ANCA
(p-ANCA>>>c-
ANCA

Systemic	lupus	
erythematosus

Capillaritis Granular Variable Granular ANA

Idiopathic	pulmonary	
hemosiderosis

±Capillaritis Negative Normal --- Negative
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ตารางที่ 3	 แสดงยาและสารพษิทีเ่ป็นสาเหตทุีท่�าให้เกดิเลอืดออกในถงุลมแบบกระจายจ�าแนกตามลกัษณะทางพยาธวิทิยา
	 	 (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	31)

Bland	alveolar	hemorrhage Pulmonary	capillaritis Diffuse	alveolar	damage31

Abciximab
Amiodarone

Azathioprine
Carbamazepine
Cyclosporine
ara-C
dextran

docetaxel

fludarabine
hydralazine
methotrexate

radiographic	contrast	media
retinoic acid

sirolimus
TNF-α
valproate

Tretinoin

Propylthiouracil
Phenytoin

mitomycin

Hydralazine

Cytotoxic	drug
Paraquat
‘Crack’	cocain	inhalation
Heroin

Radiation therapy

การรักษาภาวะเลือดออดในถุงลมแบบกระจาย
	 	 การรักษาหลักของ	 DAH	 คือการรักษาโรคที่เป็น
สาเหตทุีท่�าให้เกดิภาวะนีไ้ด้เช่นหยดุยาทีเ่ป็นสาเหตุทีท่�าให้
เกิดเลือดออก,	 แก้ไขภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากผิดปกติ,	
ให้ยาฆ่าเชือ้โรคทีเ่หมาะสมหากเลอืดออกนัน้เกดิจากการตดิ
เชือ้	และรกัษาโรค	autoimmune	disease	ทีเ่ป็นพยาธสิภาพ
พืน้ฐานซึง่แนวทางการประเมนิความรนุแรงของโรคและการ
เลือกใช้ยาจะกล่าวในหัวข้อถัดไป	ส�าหรับการรักษา	DAH	ที่
มีใช้ในปัจจุบัน	ได้แก่

1.	Glucocorticosteroids
	 ยากลุ่มนี้ยังคงเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษา	DAH	ใน
ปัจจบุนัโดยเฉพาะอย่างยิง่โรคกลุม่	pulmonary	vasculitides,	
Goodpasture	syndrome	และ	connective	tissue	disease	
โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะน�าให้ใช้	methylprednisolone	
ทางหลอดเลือดด�าขนาด	500	มก.	ให้ทุก	6	ชั่วโมงนาน	4-5	
วนัแล้วค่อยๆ	ลดขนาดยาลงจนถงึ	maintenance	dose	ของ
ยาสตีรอยด์ขนาดรับประทาน2 

2.	ยากดภูมิคุ้มกัน	(Immunosuppressive	agent)
	 ยากลุ่มนี้ถือเป็นยาหลักอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้รักษาภาวะ 
DAHโดยเฉพาะกรณีที่เมื่อรักษาด้วย	 corticosteroids 
แล้วไม่ได้ผล	 และผู้ป่วยท่ีอาการของโรครุนแรง	 ยากลุ่ม 

นี้ได้แก่	cyclophosphamide,	azathioprine,	mycophenolate 
mofetil	 และ	 etanercept	 เป็นต้น	 โดยทั่วไปยาท่ีนิยมใช้
คือ	 cyclophosphamide	 ขนาด	 2	 มก/กก./วัน	 ปรับตาม 

ค่าการท�างานของไต	 บริหารยาโดยให้ทางหลอดเลือดด�า	
แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นยากดภูมิชนิดรับประทานเมื่อสามารถ
ควบคุมให้โรคอยู่ในระยะสงบ	 ผลข้างเคียงที่ส�าคัญของ	
cyclophosphamide	 ที่แพทย์ผู้ดูแลต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้
ชิดคือการกดไขกระดูกซึ่งจะมีผลท�าให้เกิดเม็ดเลือดขาวต�่า
ได้โดยมักเกิดในช่วงสัปดาห์แรกหลังเริ่มยาหากเกิดภาวะ
ดังกล่าวแล้วควรพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ยากดภูมิตัวอื่นแทน

3.	Plasma	exchange
	 การรักษาด้วย	 plasma	 exchange	 มีจุดประสงค์
เพื่อลดปริมาณของ	 antibody	 ในเลือด	 มีข้อบ่งชี้ในภาวะ	
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DAH	 ที่สัมพันธ์กับ	 Goodpasture	 syndrome32,33	ส่วน
ภาวะ	 DAH	 ที่เกิดจากหลอดเลือดอักเสบและมีระดับของ	
immunoglobulins	หรือ	 immune	 complex	ที่สูงมีรายงาน
การน�า	 plasma	 exchange	 มาใช้รักษาแต่บทบาทยัง 
ไม่ชัดเจน

4.	Intravenous	immunoglobulin	(IVIG)		
	 เป็นยาที่มีหลักฐานว่าปลอดภัยแต่บทบาทในการ
รักษา	DAH	นั้นในปัจจุบันยังไม่ชัดเจน2

5.	 Recombinant	 activated	 human	 factor	 VII	 (rFVIIa):	
FVII	สามารถท�าให้เกดิลิม่เลอืดได้โดยไปจบักบั	tissue	factor	
(TF)	 เกิดเป็น	 FVII-TF	 complex	 แล้วไปกระตุ้น	 factor	 X	
และหาก	 FVII	 มีปริมาณสูง	 (80-100	 μg/kg)	 จะสามารถ
กระตุ้น	factor	X	ได้แม้ไม่มี	TF	ก็ตาม	ดังนั้นจึงมีผู้น�ายานี้
มาใช้รักษาภาวะเลือดออกใน	DAH	ที่รุนแรงถึงขั้นอันตราย
ต่อชีวิตโดยพบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีสามารถท�าให้ภาวะ
พร่องออกซิเจน	(hypoxemia)	ดีขึ้นประเมินจาก	PaO

2
/FiO

2
 

ratio	ในเลือดที่เพิ่มขึ้นหลังได้ยา	ตัวอย่างรายงานผู้ป่วยที่มี
การใช้ยานี้รักษา	DAH	ได้แก	่microscopic	polyangiitis34,35 
allogeneic	stem	cell	transplantation36	และ	systemic	lupus	
erythematosus35	ซึ่งมีทั้งการให้ยาในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ทัง้ให้ยาขนาดสงูทางหลอดเลอืดด�า	โดยการบรหิารยาวธินีีม้ี
ทั้งรายที่ประสบความส�าเร็จ34,37	และล้มเหลว38	การให้ยาใน
รปูแบบเฉพาะทีโ่ดยให้ยาขนาด	50	μg/kg	ผสมในสารละลาย	
normal	saline	50	มล.	ให้ผ่านการส่องกล้องหลอดลมด้วย	
bronchoalveolar	lavage,	BAL	ไปที่หลอดลมหลักทั้ง	2	ข้าง
พบว่าประสิทธิภาพค่อนข้างดี39-41	 นอกจากนี้ยังมีรายงาน 

ผู้ป่วยที่รักษาด้วยการพ่น	 rFVIIa	 ผ่าน	 jet	 nebulizer	 พบ
ว่าการรักษาได้ผลดีเช่นเดียวกัน42	 เนื่องจากยามีราคาแพง	
การรักษาด้วยวิธีนี้จึงควรพิจารณาเลือกใช้กรณีที่อาการ
รุนแรงมากเพื่อหยุดเลือดในช่วงแรกรอระยะเวลาที่ยา 
สตีรอยด์และยากดภูมิออกฤทธิ์เท่านั้น

6.	 การรักษาแบบประคับประคอง	 ได้แก่	 การให้การบ�าบัด
ด้วยออกซิเจน,	 การใช้เครื่องช่วยหายใจเมื่อมีภาวะระบบ
หายใจล้มเหลว,	การให้เลือดเมื่อมีข้อบ่งชี้	เป็นต้น

การรักษากลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบในปอด 
(Pulmonary vasculitides)21

	 ส�าหรับกลุ่มโรคเหล่านี้การประเมินความรุนแรงของ
โรคเป็นส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเลือกให้การรักษาด้วยยา
กดภมูต่ิางๆ	ในปัจจบุนัมรีะบบทีใ่ช้กนัแพร่หลายอยู	่2	ระบบ
ได้แก	่European	Vasculitis	Study	Group	(EUVAS)	และ	
Five	Factor	Score	(FFS)	
	 EUVAS	 systemได้แบ่งผู ้ป ่วยเป็น	 5	 กลุ ่มดัง 
แสดงในตารางที	่4	
	 โดยอาศัยจ�านวนและความรุนแรงของระบบที่เกิด
พยาธิสภาพได้แก่	
	 1.	 Limited	 stage:	 พยาธิสภาพจ�ากัดอยู่เฉพาะทาง
เดินหายใจส่วนบนไม่มีอาการการท�างานของอวัยวะต่างๆ	
ผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้แนะน�าให้รักษาด้วยยากดภูมิชนิดกิน	
เช่น	methotrexate,	 azathioprine	 หรือ	mycophenolate	
mofetil	(MMF)	เพียงชนิดเดียว	
	 2.	Early	generalized	disease:	
	 	 มีอาการ	 constitutional	 symptoms	 ร่วมกับมี
ความผิดปกติของระบบอวัยวะต่างๆ	 แต่ไม่รุนแรงจนท�าให ้

หน้าที่การท�างานเสียไป	 เช่นมีกรวยไตอักเสบโดยที่ระดับ 

ครีอะทินินในเลือดยังน้อยกว่า	 1.4	 มก/ดล.	 ภาพถ่ายรังส ี

ทรวงอกพบจุดในปอดแต่ไม่มีอาการหรือมีแต่เพียงเล็กน้อย	
เป็นต้น	ผูป่้วยกลุม่นีแ้นะน�าให้เลอืกใช้ยา	cyclophosphamide	
ร่วมกับ	corticosteroid	 เป็นยาตัวแรก	อย่างไรก็ตามข้อมูล 

จากการศกึษาของ	De	Groot	K	และคณะทีศ่กึษา	เปรยีบเทยีบ 

ระหว่างการรักษาด้วย	methotrexate	และ	cyclophospha- 
mide	 ในผู้ป่วย	 ANCA-associated	 systemic	 vasculitis	
ประเมินหลังจากรักษาไปแล้ว	6	เดือนพบว่ามีประสิทธิภาพ
ในการรักษาและควบคุมโรคให้อยู่ในระยะสงบเท่ากัน	 แต่
ในผู้ป่วยที่ได้รับ	metrotrexate	 (MTX)	 ใช้เวลานานกว่าจะ
สามารถควบคุมโรคได้	 (5.2	 เดือนในกลุ่มที่ได้	 MTX	 และ	
3.2	 เดือนในกลุ่มท่ีได้	 cyclophosphamide)43	และอัตรา
การกลับเป็นซ�า้มากกว่าแต่เกิดผลข้างเคียงน้อยกว่า	ดังนั้น	
methotrexate	จึงเป็นยาอีกหนึ่งตัวที่ยอมรับให้ใช้เป็นยาตัว
แรก	ส่วน	azathioprine	และ	MMF	นั้นในปัจจุบันยังอยู่ใน
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การศึกษาถึงประสิทธิภาพ
	 3.	 Generalized	 active	 disease:	 ผู้ป่วยกลุ่มนี้ม ี

หลักฐานชัดเจนท่ีแสดงว่ามีพยาธิสภาพของอวัยวะที่ส�าคัญ 

และมีการท�างานท่ีเสียไปร่วมด้วย	 ได้แก่	 มีกรวยไตอักเสบ 

โดยทีร่ะดบัครอีะทนิินในเลือดมากกว่า	1.4	มก./ดล.,	ภาพถ่าย 

รังสีทรวงอกผิดปกติมี	 pulmonary	 infiltrates	 ร่วมกับ 

มีอาการไอและเหนื่อยหอบ,	 และมีความทนต่อการออก
ก�าลังกายลดลง	(impaired	exercise	tolerance)	การรักษา 
แนะน�าให้ใช้	 cyclophosphamide	 ร่วมกับ	 corticosteroids	
ในเป็นยาตัวแรกโดยหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นการให	้
cyclophosphamide	 ทางหลอดเลือดด�าทุก	 2-3	 สัปดาห ์

มปีระสทิธภิาพเท่ากนักบัการให้ในรปูแบบรบัประทานแต่ผล
ข้างเคียงน้อยกว่าโดยเฉพาะเรื่องเม็ดเลือดขาวต�่า44	แต่การ
ศึกษาย้อนหลังในอดีตก็พบว่าการให้	 cyclophosphamide	
ในรปูแบบรบัประทานนัน้มอีตัราการกลบัเป็นซ�า้ทีน้่อยกว่า45	

ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงแนะน�าให้ใช้การบริหารยาได้ทั้งสองรูป
แบบโดยพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายบุคคลด้วยหลัก
การพยาธกิ�าเนดิของหลอดเลอืดอักเสบทีเ่กีย่วข้องกบั	ANCA	
และ	B-lymphocyte	จงึมกีารศกึษาตดิตามไปข้างหน้าแบบสุม่
น�ายา	Anti	CD-20	monoclonal	antibody	คือ	rituximab	ซึ่ง 
มีผลข้างเคียงน้อยกว่ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้โดย
ประสิทธิภาพในการรักษาช่วง	remission-induction	phase	
ไม่ด้อยไปกว่าการให้	 cyclophosphamide46	แต่ผลในการ
ควบคุมโรคให้สงบยังต้องรอการสรุปต่อไป

	 4.	 Severe	 disease:	 กลุ่มนี้ได้แก่	 ผู้ป่วยที่อวัยวะ 
ที่ส�าคัญมีการท�างานล้มเหลวรุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิต
ได้	 ได้แก่	 การท�างานของไตเสียไปถึงขั้นระดับครีอะทินิน
ในเลือดมากกว่า	 5.7	 มก./ดล.,	 มี	 DAH,	 มีความผิดปกติ
ของระบบประสาทส่วนกลาง,	 มีความผิดปกติของกล้าม
เนื้อหัวใจ	 (cardiomyopathy),	 ความผิดปกติของระบบทาง
เดินอาหารที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้	 เช่น	 ล�าไส้ขาดเลือด	
หรือเลือดออกในล�าไส้	 เป็นต้น	 ปัจจุบันการรักษาในกลุ่มนี้
แนะน�าให้รักษาด้วย	 cyclophosphamide,	 corticosteroid	
และ	 plasma	 exchange	 ร่วมกัน47	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ผู้ป่วยที่มี	 DAH	 ร่วมด้วยซึ่งมีหลักฐานจากการศึกษาใน
ปี	 พ.ศ.	 2546	 ของ	 Klemmer	 PJ	 และคณะ48	 ที่รวบรวม
ข้อมูลผู้ป่วยหลอดเลือดแดงอักเสบขนาดเล็กที่มี	DAH	ร่วม
ด้วย20	รายพบว่าการรักษาด้วย	 plasma	 exchange	 เพิ่ม
เสริมเข้าไปกับการรักษาด้วยยา	 cyclosphamide	 ร่วมกับ	
corticosteroids	 มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการรักษาด้วย	
pulsed	methylprednisolone	ในขนาดยาที่สูง
	 5.	 Refractory	 disease:	 โดยนิยามคือโรคที่ไม่ตอบ
สนองต่อการรักษาด้วยการรักษาเบื้องต้นที่กล่าวไป	 มี
รายงานการรักษาด้วยยากลุ่มใหม	่หรือยาที่แม้จะอยู่ในช่วง
การศึกษาทดลองก็ตาม	 เช่น	 IVIG,	 anti-tumor	 necrosis	
factor-α	 คือ	 infliximab,	 antithymocyte	 globulin,	 และ	
rituximab	โดยผู้เชี่ยวชาญแนะน�าให้ส่งต่อไปรักษาในสถาน
พยาบาลที่มีศักยภาพพร้อม	Five	Factor	Score	(FFS)	เป็น
อีกหนึ่งแนวทางที่ใช้ประเมินความรุนแรงของโรคโดยใช้
ปัจจัยต่างๆ	ดังนี้

1.	 อายุมากกว่า	65	ปีขึ้นไป
2.	 การท�างานของไตผิดปกต	ิ(renal	insufficiency)	
3.	 มีความผิดปกติของระบบหัวใจ	 (cardiac	 involve- 

ment)	
4.	 มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร	 (gas- 

trointestinal	involvement)
5.	 การไม่พบความผิดปกติของทางเดินหายใจส่วนบน

	 ในแต่ละข้อข้างต้นให้คะแนนเป็น	 1	 คะแนน	 หาก
ประเมินแล้วมีคะแนนตั้งแต่	 2	 ขึ้นไปพบว่ามีอัตราการตาย
สูงถึงร้อยละ	40	และจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาที่เข้มข้น	ดัง
สรุปในตารางที	่4

บทสรุป
	 ภาวะเลือดออกในถุงลมแบบกระจายเป็นภาวะที่
พบไม่บ่อยในเวชปฎิบัติแต่เป็นภาวะเร่งด่วนที่มีอัตราการ
ตายสูงอาการแสดงและภาพรังสีทรวงอกนั้นแยกยากจาก
โรคอื่นๆ	 ที่พบได้บ่อยกว่าดังนั้นแพทย์ควรนึกถึงกลุ่มนี้
ไว้ด้วยเสมอในผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการไอเป็นเลือด,ซีดและ 
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มีภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติที่เข้าได้กับภาวะเลือดออก
ในถุงลมแบบกระจายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ป่วยท่ีมาด้วย
อาการแสดงหลายระบบเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ทันท่วงที
และน�ามาซึ่งการรักษาสาเหตุที่เป็นโรคพื้นฐานหลัก	 ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความรุนแรงของโรคการรักษา
ในปัจจบุนัยงัคงต้องอาศยัข้อมลูวจิยัเพิม่เตมิเพือ่น�ายาใหม่ๆ	
ทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่าทีม่ใีช้ในปัจจบุนัมาใช้เพือ่ลดอตัรา
การตายในผู้ป่วยกลุ่มนี้

ตารางที่ 4.		แสดงยาที่ใช้รักษาเป็นตัวแรกในกลุ่มโรคหลอดเลือดที่ปอดอักเสบ	 (pulmonary	 vasculitis)	 แบ่งตามความ 

	 รุนแรงของโรค21	(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	20)

UVAS Classification อาการแสดงทางคลินิก FFS การรักษา
Limited Isolated	upper	airway	disease 0 Corticosteroids	or	MTX	or	azathioprine

Early generalized End-organ	 involvement	 that	 lacks	 a	 clear	
or	 immediate	 threat	 to	 organ	 function.	 เช่น	
glomerulonephritis	 with	 serum	 creatinine	 <	
1.4	mg/dl,	 minimally	 symptomatic	 pulmonary	
nodules	และ	constitutional	symptoms	เป็นต้น

0–1 Cyclophosphamide	+	corticosteroids	or	MTX	+	
corticosteroids 

(for	MPA	may	also	consider	mycophenolate	+	
corticosteroids)

Generalized active End-organ	 involvement	 wi th	 c l in ical ly	
significant	 impairment	 of	 organ	 function.	 เช่น	
glomerulonephritis	 with	 serum	 creatinine	 1.4	
-5.7	mg/dl	หรือ	pulmonary	infiltrates	with	cough,	
dyspnea,	และ	impaired	exercise	tolerance

1-2
 

Rituximab	+	corticosteroids	or	cyclophosphamide	
+	corticosteroids

Severe Immediate	threat	of	organ	failure	หรอื	death.	เช่น	
severe	renal	disease	with	serum	creatinine	>	5.7	
mg/dl,	DAH,	และ	heart	failure/cardiomyopathy

≥	2 Plasmapheresis	+	corticosteroids	+	
cyclophosphamide	(or	rituximab)

Refractory ผลการรักษาล้มเหลวหลังได้รับ	conventional	
therapy

N/A ส่งต่อไปยังสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ	พิจารณา 
ยากลุ่ม	investigational	agents

Remission 
(maintenance)

No	 evidence	 of	 ongoing	 vasculitic	 activity	
(BVAS	=	0)

N/A I f 	 induced	 wi th	 cyc lophosphamide	 then	
azathioprine	 ±	 low-dose	 oral	 corticosteroids 
or	methotrexate	±	low-dose	oral	corticosteroids	If	
induced	with	rituximab	no	additional	maintenance	
therapy	may	be	required	or	may	use	low-dose	oral	
corticosteroids alone

Definition	of	abbreviations:	BVAS	=	Birmingham	Vasculitis	Activity	Score;	DAH	=	diffuse	alveolar	hemorrhage;	EUVAS	=	European	Vasculitis	
Study	Group;	MPA	=	microscopic	polyangiitis;	MTX	=	methotrexate;	N/A	=	not	applicable.
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ตารางที่ 5. สรุปการเปรียบเทียบโรคที่พบบ่อยที่ท�าให้เกิดภาวะเลือดออกในถุงลมแบบกระจาย

WG MPA Goodpasture SLE IPH
Incidence,	millions/yr 8.5–10.3 6.8–8.9 3.0-4.0 60–350 0.2–1.2
Age,	yr 43	(median) 53	(median) 16–30 10-40 16
M:F 1.3:1 2:1 2:1 1:8 1:1

Lab	findings
Anti-GBM - - + - -
C-ANCA +	(90%) Possible ±	(10–15%) Rarely -
P-ANCA ±	(5–30%) +	(50–75%) +	(35–75%) ± -
ANA - - - +(90%) -
Organ	involvement,	%
Lungs 55–90 25–50 60–94 50–70 100
DAH 17–50 10–50 80–94 4–20 100
Diffuse	infiltration >15 >50 80–94 50–70 Possible
Kidney 70–80 80–90 40–70 Often -
Treatment

CS+CYC/AZ + + + + +
Plasmapheresis Possible Possible + + -

WG:	Wegener	 granulomatosis;	MPA:	microscopic	 polyangiitis;	 CSS:	 Churg-Strauss	 syndrome;	 SLE:	 systemic	 lupus	
erythematosus;	IPH:	idiopathic	pulmonary	hemosiderosis;	Anti-GBM:	anti-glomerular	basement	membrane	antibody;	ANCA:	
anti-neutrophil	cytoplasmic	antibody;	ANA:	antinuclear	antibody;	DAH:	diffuse	alveolar	hemorrhage;	CS:	corticosteroid;	
CYC:	cyclophosphamide;	AZ:	azathioprine.	
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