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Original Article

บทคัดย่อ

บทน�า:	 โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง	 (COPD)	 เป็นสาเหตุล�าดับต้นๆ	 ของการเสียชีวิต	 และเป็นโรคที่ใช้งบประมาณในการ
รักษาพยาบาลค่อนข้างสูง	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว	 จึงจัดตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 (COPD	
Clinic)	 ในรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 service)	 โดยการจัดตั้งคลินิกนั้นเภสัชกรได้เข้ามามีบทบาท 
ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม	คือ	สอนและสาธิตการใช้ยาพ่น	อธิบายเรื่องโรค	ความจ�าเป็นในการใช้ยา	เพื่อแก้ปัญหา
เรือ่งความร่วมมอืในการใช้ยา	(Adherence)	ของผูป่้วย	ซึง่จะส่งผลให้ผูป่้วยสามารถคมุอาการได้	และสมรรถภาพปอดดขีึน้	

วิธีด�าเนินการวิจัย: เป็นการวิจัยย้อนหลัง	 แบบ	 Quasi-experimental	 Study	 ในผู้ป่วย	 COPD	 ท่ีมารับบริการ	 
ณ	COPD	Clinic	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	ระหว่างวันที่	1	มกราคม	2555	ถึง	31	มกราคม	2556	โดยคัดเลือกผู้ป่วยที่มาติดตาม
อาการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง	อย่างน้อย	3	คร้ัง	เภสชักรจะให้การบริบาลทางเภสชักรรมและประเมินความร่วมมือในการใช้ยา
ในครั้งแรกที่ผู้ป่วยมารับบริการ	จากนั้นประเมินซ�้า	ครั้งที่	2	และ	3	หลังจากครั้งแรก	3	เดือน	และ	1	ปี	ตามล�าดับ	โดยใช้
สถิติ	paired	t-test	ที่ระดับนัยส�าคัญ	 

ผลการศกึษา:	จ�านวนผูป่้วยทีเ่ข้าร่วมทัง้หมด	85	ราย	เป็นเพศชาย	67	ราย	(ร้อยละ	78.8)	เพศหญงิ	18	ราย	(ร้อยละ	64.7) 
อายุเฉลี่ย	65.80±9.21	ปี	ผู้ป่วยทุกรายเคยใช้ยาพ่นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาก่อน	การประเมินความร่วมมือในการใช้ยา	
ก่อนและหลังการบริบาลทางเภสัชกรรม	พบว่า	 ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยาเพิ่มข้ึนจากร้อยละ	 31.76±46.83	 เป็น	
47.06±50.21	และ	51.76±50.27	 ในการประเมิน	ที่	 3	 เดือน	และ	1	ปี	 ตามล�าดับ	ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	
(p<0.05)	และพบว่าสมรรถภาพปอด	ซึ่งวัดค่า	FEV

1
	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	56.36±20.93	เป็น	61.30±22.65	(p<0.001)	เมื่อ

ประเมินหลังติดตามครบ	1	ปี	

สรุป:	การให้การบริบาลทางเภสัชกรรม	ในผู้ป่วย	COPD	ที่	COPD	Clinic	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	ท�าให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือ
ในการใช้ยาเพิ่มขึ้น	และผลลัพธ์ทางคลินิกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่		12		พฤษภาคม	2559
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พนมพร  จันละออ และคณะ

บทน�า
	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 (COPD)	 เป็นโรคท่ีป้องกันได ้

และรักษาได้โดยมีลักษณะเป็น	 progressive,	 not	 fully	

reversible	airflow	limitation	ซึ่งเป็นผลจากการระคายเคือง

เรือ้รงัต่อปอด	จากฝุน่ละอองและก๊าซพษิ	ทีส่�าคญัทีส่ดุได้แก่

ควันบุหรี่1	องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า	COPD	จะเป็น

สาเหตุการเสียชีวิตล�าดับ	3	ของประชากรโลก	ในปี	20302 

และน�ามาซึ่งค่าใช้จ่าย	ในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง

	 คลนิกิโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	(COPD	clinic)	โรงพยาบาล 

บุรีรัมย์	 ให้การบริการผู้ป่วยนอกแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	Stop	

Service)	ปัจจบุนัมผีูร้บับรกิาร	260	ราย	และพบว่ามแีนวโน้ม 

เพิ่มข้ึน	 การด�าเนินงานในคลินิก	 ให้การดูแลผู้ป่วยโดยทีม 

สหสาขาวชิาชพี	ได้แก่	แพทย์	เภสชักร	พยาบาล	นกักายภาพ 

บ�าบัด	และนักจิตวิทยา	

	 ในบทบาทของเภสัชกร	 ที่ให้การบริบาลทางเภสัช- 

กรรมแก่ผูป่้วยน้ัน	เพือ่ให้ผูป่้วยมคีวามเข้าใจในโรคทีเ่ป็นอยู	่

โดยเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่	เภสชักรใช้สือ่แผ่นพลิกทีม่รีปูภาพ

สอนผู้ป่วย	 เพื่อให้เข้าใจในโรคที่เป็นได้อย่างง่าย	 พร้อม

ทั้งอธิบายเหตุผลที่ต้องใช้ยาพ่นชนิดต่างๆ	 สอนและสาธิต

เทคนิคการพ่นยาที่ถูกต้อง	 ช่วยพิจารณาการเลือกใช้รูป

แบบยาพ่นท่ีเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายให้แก่แพทย์	เพือ่ให้ 

ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยา	 (Adherence)	 เพราะการ 

ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาย่อมส่งผลต่อการควบคุมโรค

และไม่สามารถบรรเทาอาการเวลาที่อาการก�าเริบได้	 อาจ

ท�าให้ต้องนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต3	 มีการศึกษาใน

ประเทศเยอรมนี	พบว่าผู้ป่วยโรคหืดและ	COPD	 ใช้ยาพ่น

ผิดถึงร้อยละ	 78.94	 ฉะนั้นบทบาทเภสัชกรที่ปฏิบัติงานที่	

COPD	 clinic	 จึงต้องสามารถสาธิตและประเมินการพ่นยา

ของผู้ป่วยได้

วิธีการศึกษา
	 เป็นการวิจัยย้อนหลัง	 แบบ	 Quasi-experimental	

Study	ใช้สถิติ	ค่าเฉลี่ยร้อยละ	วิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่าง	 ความร่วมมือในการใช้ยา	 (Adherence)	 และ

สมรรถภาพปอด	(lung	function)	ซึ่งพิจารณาจากค่า	FEV
1	

โดยการใช้สถิติ	 paired	 t-test	 ซึ่งท�าการศึกษาในผู้ป่วย	

COPD	ที่มารับบริการที่	COPD	Clinic	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	

จังหวัดบุรีรัมย์	ทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	8:00-16:00	น.	ตั้งแต่

วันที่	 1	 มกราคม	 2555	 ถึง	 31	 มกราคม	 2556	 โดยเก็บ

ข้อมลูจากแบบบนัทกึการให้บรกิารผูป่้วย	ทีใ่ช้ร่วมกนัในทมี 

สหสาขาวิชาชีพ	 จากการติดตามก่อนและหลังเข้า	 Clinic	 

ตามผังการปฏิบัติงาน	(ดังรูปที่	1)	

	 ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์	85	ราย	เภสัชกรจะประเมินความ 

ร่วมมือในการใช้ยา	(Adherence)	ซึง่ได้แก่เทคนคิการใช้ยาพ่น 

ชนิดต่างๆ	 ด้วยการสังเกตขณะผู้ป่วยพ่นยาให้ดู	 สอบถาม 

จ�านวนคร้ังท่ีใช้และไม่ใช้ยาพ่นในเดอืนทีผ่่านมาร่วมกบัการ 

ตรวจสอบบันทึกการจ่ายยาในครั้งที่ผ่านมาว่าสอดคล้อง

หรือไม่	 ในครั้งแรกที่ผู้ป่วยเข้า	COPD	Clinic	ซึ่งจัดว่าเป็น 

การประเมินก่อนเข้าคลินิก	 จากนั้นเมื่อพบปัญหาจะท�า 

การบนัทกึลงในแบบบนัทกึทีใ่ช้ร่วมกนัใน	COPD	clinic	แล้ว 

จงึให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคทีผู่ป่้วยเป็น,	เหตุผลทีต้่องใช้ยาพ่น, 

สาธิตการใช้ยาพ่นที่ถูกต้อง,	 การเก็บรักษาท�าความสะอาด 

รวมทั้งการให้ผู้ป่วยฝึกการใช้ยาพ่นจนคล่อง	 กระบวนการ 

บริบาลทัง้หมดจะบริบาลทลีะคน	จากนัน้จงึส่งพบแพทย์เพือ่ 

ตรวจรักษาต่อไป	การประเมินผู้ป่วยหลังเข้า	COPD	Clinic 

คือการติดตามใน	3	เดือน	และ	1	ปี	ถัดมา	ซึ่งทุกครั้งหลัง

ประเมินความร่วมมือในการใช้ยา	 (Adherence)	 แล้วพบ

ปัญหาจะแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยทุกครั้ง	จนกว่าปัญหาต่างๆ	จะ

ได้รับการแก้ไข

ค�านิยามในการวิจัย
 การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical 

care) หมายถึง	 ความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรงที่ 

มีต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยยา	 เพื่อให้ได้ผลการรักษาท่ี

ถูกต้องตามต้องการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย	 รวม 

ไปถึงการค้นหาปัญหา	 ป้องกันการเกิดปัญหาและแก้ไข

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา5	 โดยในการให้บริบาลใน	

COPD	 clinic	 คือ	 การสอนเร่ืองโรคแก่ผู้ป่วย,	 สาธิตการ

ใช้ยาพ่น,	 สังเกตเทคนิคการยาพ่นของผู้ป่วย,	 ประเมิน 

ผูป่้วยว่าสามารถบอกได้ระหว่างยาทีต้่องพ่นทกุวนั	และยาที่

ใช้เวลาอาการหอบก�าเริบหรือไม่	 ซึ่งเมื่อพบปัญหาเภสัชกร

จะช่วยแก้ไขทันที	 อธิบายความจ�าเป็นในการพ่นยา	 และ
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รูปที่ 1. แผนผังแสดงขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย	COPD	ใน	COPD	clinic	โดยเภสัชกร

ผู้ป่วยที่ผ่านการบริบาลจากพยาบาล 

(สอบถามอาการ,	วัดสมรรถภาพปอด)

ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า	มาตามนัด	ครั้งที่	2-3

เภสัชกรประเมินความร่วมมือในการใช้ยา 

เทคนิคการใช้ยาพ่น	ก่อนเข้า	COPD	clinic 

และให้ความรู้เรื่องโรค

เภสัชกรประเมินความร่วมมือในการใช้ยา 

เทคนิคการใช้ยาพ่นหลังเข้า	COPD	clinic

พบปัญหาจากการใช้ยา ไม่พบปัญหาจากการใช้ยา

บริบาลทางเภสัชกรรม	(สอนการพ่นยาใหม่,	 

เรียนปรึกษาแพทย์พิจารณาเลือกรูปแบบยาที่ 

เหมาะสม,	แก้ไข	Adverse	drug	reaction)
ส่งพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา

สั่งจ่ายยาเดิม
ปรับเปลี่ยนยา

รับยากลับบ้าน

อธิบายและสาธิต	ยาพ่นรูปแบบใหม่	 

หรือวิธีการใช้แบบใหม่	ที่แพทย์ปรับเปลี่ยน

จ�านวนครั้งที่ต้องใช้	ประเมินความร่วมมือในการใช้ยา	และ

เก็บ	Adverse	drug	Reaction	เป็นต้น

 ความร่วมมือในการรักษา	(Adherence)	หมายถึง 

การปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 บน 

พ้ืนฐานของความเห็นด้วยและรับรู ้ร ่วมกันระหว่างผู ้ให ้

ค�าแนะน�าและผูป่้วย6  ในการศึกษานีเ้น้นทีก่ารใช้ยาเป็นหลกั	

โดยแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ

	 1.	 ผู้ป่วยต้ังใจจะไม่ให้ความร่วมมือ	 (Intentional	

nonadherence)	 เช่น	 ปฏิเสธการใช้เพราะกลัวอาการข้าง

เคียงจากยา,	ลืม	หรือรู้สึกไม่สะดวกในการใช้	เป็นต้น

	 2.	 ผูป่้วยไม่ตัง้ใจจะไม่ให้ความร่วมมอื	(Unintentional	

nonadherence)	เช่น	ไม่เข้าใจเหตผุลของการใช้ยา	เทคนคิยา

พ่นไม่ถูกต้องเพราะไม่เคยมใีครสอนมาก่อน	หรอืไม่สามารถ 

สูดได้แรงพอในการใช้ยาพ่นบางชนิด	เป็นต้น

	 ในการศกึษานี	้จะประเมนิความร่วมมอืในการใช้ยาพ่น

โดยหาเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละแต่ละบุคคล	เปรียบเทียบ	3	ครั้ง	

คือ	ในครั้งแรกที่เข้า	COPD	clinic,	หลังติดตาม	3	เดือน	และ	

1	ปี	(ใช้สถิติ	pair	t-test)	ร่วมกับการพิจารณาดังนี้	

	 1.	 ผู ้ป่วยที่มีความร่วมมือในการใช้ยาดี	 (Good	

Adherence)	 คือ	 เมื่อประเมินการใช้ยาแล้วพบว่าให้ความ

ร่วมมือ	ร้อยละ	80	ขึ้นไป

	 2.	 ผู้ป่วยที่มีความร่วมมือในการใช้ยาไม่ดี	 (Poor	

Adherence)	 คือ	 เมื่อประเมินการใช้ยาแล้วพบว่าให้ความ

ร่วมมือต�่ากว่าร้อยละ	80	
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พนมพร  จันละออ และคณะ

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป

	 จ�านวนผู้ป่วยที่เข้าการศึกษามีทั้งส้ิน	 85	 ราย	 เป็น 

เพศชาย	67	ราย	(ร้อยละ	78.8)	เพศหญิง	18	ราย	(ร้อยละ	 

64.7)	 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีอายุเฉล่ีย	 65.80±9.21	 ปี 

ประวัติการสูบบุหรี่พบว่าส่วนใหญ่มีประวัติสูบบุหร่ีแต่เลิก 

แล้ว	55	ราย	(ร้อยละ	64.7)	ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน	19	ราย 

(ร้อยละ	 22.4)	 และยังสูบบุหรี่	 11	 ราย	 (ร้อยละ	 12.9)	 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีโรคร่วมอื่นๆ	 ส่วนโรคร่วมอื่นๆ	 ที่พบ 

มากที่สุด	 ได้แก่	 ความดันโลหิตสูง	 26	 ราย	 (ร้อยละ	 30.6) 

ด้านการแบ่งความรุนแรงของโรคตาม	GOLD	guideline	พบ

ว่าส่วนใหญ่เป็น	severe	stage	30	ราย	(ร้อยละ	35.3)	ราย

ละเอียดดังตารางที่	1.

ตารางที่ 1.	ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน(ราย) ร้อยละ

เพศ												ชาย
หญิง

67
18

78.8
21.2

อายุเฉลี่ย	(ปี) 65.8	ปี

อายุ												40-60	ปี
61-80	ปี
>80	ปี

 22
60
3

 25.9
70.6
3.5

การสูบบุหรี่
เคยสูบแต่เลิกแล้ว
ปัจจุบันยังสูบ
ไม่เคยสูบ

55
11
19

64.7
12.9
22.4

ความรุนแรงตาม	GOLD	
Mild
Moderate
Severe
Very severe

17
29
30
9

20
34.1
35.3
10.6

จ�านวนรูปแบบยาพ่นที่ใช้
1	รูปแบบ
2	รูปแบบ
3	รูปแบบ

59
23
3

69.4
27
3.6

รูปแบบยาพ่นที่ใช้
pMDI
Accuhaler
Turbuhaler
Easyhaler
Handihaler

85
12
1
13
3

100
14.1
1.2
15.3
3.5

โรคร่วม
ไม่มีโรคร่วม
Hypertension
Alzheimer disease
Allergic rhinitis
Atrial	fibrillation

45
26
3
2
2

52.9
30.6
3.5
2.4
2.4

	 โรงพยาบาลบรุรีมัย์มรีปูแบบยาพ่น	5	รปูแบบ	(pMDI,	

Accuhaler,	 Turbuhaler,	 Handihaler,	 Easyhaler)	 ผู้ป่วย

ทุกรายเคยใช้ยาพ่นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาก่อนท่ีจะเข้า

รับการรักษาใน	 one	 stop	 service	 clinic	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 

ใช้ยาพ่นรูปแบบเดียว	 59	 ราย	 (ร้อยละ	 69.4)	 รูปแบบ 

ยาพ่นที่ผู้ป่วยได้รับมากที่สุด	 คือ	 pMDI	 จ�านวน	 85	 ราย	

(ร้อยละ	100)

2. การประเมินความร่วมมือในการใช้ยา (Adherence) 

	 จากการประเมินความร่วมมือในการใช้ยา	 (Adhe- 

rence)	 ก่อนให้การบริบาลทางเภสัชกรรม	 และหลังให้การ

บริบาลทางเภสัชกรรม	 โดยเภสัชกร	 พบว่าผู้ป่วยท่ีร้อยละ

ความร่วมมอืในการใช้ยา	เพิม่ขึน้จากร้อยละ	31.8	เป็นร้อยละ	

47.1	ในการตดิตามเดอืนที	่3	(p=0.019)	และเพิม่เป็นร้อยละ	

51.8	ในการตดิตาม	1	ปี	(p=0.003)	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ 

ตามตารางที่	2

	 เมื่อวิเคราะห์ถึงเทคนิคในการใช้ยาสูดพ่นของผู้ป่วย

พบว่า	 ก่อนการบริบาลทางเภสัชกรรม	 ผู้ป่วยที่ใช้พ่นได้

ถูกต้อง	 มี	 28	 ราย	 (ร้อยละ	 32.9)	 เมื่อผ่านกระบวนการ

บริบาลทางเภสัชกรรม	 พบว่าเพิ่มข้ึนเป็น	 45	 ราย	 (ร้อย

ละ	52.9)	ในการติดตามเดือนที่	3	(p=0.001)	และเพิ่มเป็น	 

54	ราย	(ร้อยละ	63.5)	ในการติดตาม	1	ปี	(p<0.001)	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ

3. ผลสมรรถภาพปอด (Lung function)

	 แนวทางการรกัษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	(COPD)	โดย	

National	Heart	Lung	and	Blood	Institute	(NHLBI)	ร่วม

กับองค์การอนามัยโลก	(WHO)	จัดท�า	Global	Initiative	for	

Chronic	Obstructive	Lung	Disease	(GOLD)	Guideline7	

ซึง่ตามแนวทางการรกัษาผู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รบัยาพ่น	อย่าง

น้อยๆ	คือ	ยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้น	เพื่อใช้เวลาที่ 

มีอาการก�าเริบ	 ฉะน้ันเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง	 และความ

ร่วมมือในการใช้ยา	(Adherence)	จึงเป็นสิ่งที่จะท�าให้ผู้ป่วย 

ได้รับยาอย่างที่สมควรได้และเหมาะสมตามระดับความ

รุนแรงของโรคท่ีเป็น	 ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผลให้ผู ้ป่วย 

มีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น	ตามตารางที่	2.	
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*=	p<0.05	เมื่อเทียบ	ณ	เริ่มต้นการศึกษากับการติดตามในแต่ละครั้ง

 ผลลัพธ์ที่น่าสนใจ  ระยะเวลา

   ก่อนการบริบาล ติดตามเดือนที่ 3 ติดตาม 1 ปี

ความร่วมมือในการใช้ยา	(Adherence)	

ร้อยละ	:	mean±SD	 	 31.76±46.83	 47.06±50.21	 51.76±50.27

	 	 	 	 p=0.019*	 p=0.003*

เทคนิคการใช้ยาพ่นถูกต้อง

ร้อยละ	:	mean±SD	 	 32.9±	47.28	 52.9±	50.21	 63.5±	48.42	

	 	 	 	 p=0.001*	 p<0.001*

สมรรถภาพปอด	:	

FEV
1
	(%	predicted)	mean±SD	 56.36±20.93	 -	 61.30±22.65

	 	 	 	 	 p<0.001*

ตารางที่ 2. ผลการศึกษาที่ระยะเวลาต่างๆ	(n=5)		

	 จากค่า	FEV
1
	ก่อนและหลังการให้บริบาลทางเภสัช- 

กรรม	1	ปี	พบว่าค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	56.4	เป็น	

ร้อยละ	61.3	(p<0.001)	ซึง่แตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

วิจารณ์
	 ผลการจดัตัง้	COPD	clinic	แบบเบด็เสรจ็	ในโรงพยาบาล 

บุรีรัมย์	และให้การดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ	ได้แก่ 

แพทย์	พยาบาล	เภสชักร	นกักายภาพบ�าบดัและนกัจติวทิยา 

ส่งผลให้ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่สูงวัยได้รับการบริการที่สะดวก 

มากยิ่งข้ึน	 ในส่วนบทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาล

ทางเภสัชกรรม	 ซึ่งประกอบไปด้วยการให้ความรู้ผู ้ป่วย 

เรือ่งโรคทีเ่ป็น	การสอนและสาธติการใช้ยาพ่นรูปแบบต่างๆ	

และการประเมินติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ	ท�าให้ความร่วมมือ

ในการใช้ยา	 (Adherence)	 ของผู้ป่วยดีขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลให้ 

ผู้ป่วยมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น	เช่นเดียวกันกับการศึกษา

ของโรงพยาบาลปากน�้าชุมพร8	 ซึ่งในการศึกษานี้วัดจาก

สมรรถภาพปอดที่ดีขึ้น	 จากการเพิ่มขึ้นของค่า	 FEV
1	
หลัง

ติดตามครบ	 1	 ปี	 สอดคล้องกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ของ	Stephen	 I.	Rennard	และคณะ9	แบบ	retrospective	

study	 ที่มีการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับ	 Brochodilator	 อย่าง

ต่อเนื่องเป็นเวลา	90	วันพบว่า	FEV
1
	และ	FVC	เพิ่มสูงขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	อย่างไรก็ตาม	การวัดผลลัพธ์ทาง

คลินิก	 มีหลายตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกสภาวะของผู้ป่วย 

ที่ดีขึ้น	 เช่น	 อัตราการนอนโรงพยาบาลจากการก�าเริบของ

โรค	 (Admission	 rate)	 ที่ลดลง,	 การประเมินคุณภาพชีวิต

ในการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้ป่วย	จาก	CAT	Score	(COPD	

assessment	test	score)10,	six	minutes	walk	test	ซึ่งไม่ได้

กล่าวถึงในการวิจัยนี้	แต่มีการเก็บข้อมูลร่วมกัน	ใน	COPD	

clinic 

	 จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยยังคงสูบบุหรี่อยู่	 11	 ราย 

(ร้อยละ	 12.9)	 บุหรี่เป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดโรค	

COPD	 และท�าให้โรคด�าเนินไปมากข้ึน	 นอกจากนี้ยังท�าให้

ประสิทธิภาพการใช้ยาสูดพ่นสเตียรอยด์ลดลง	 การเลิก

บุหรี่ท�าให้ผู้ป่วยมีค่า	FEV
1
	ที่ดีขึ้น	หรือการลดลงของ	FEV

1	 

ช้าลง11-12	 โดยในการบริบาลทางเภสัชกรรม	 เภสัชกรได้ให ้

ค�าแนะน�า	ชักชวน	ผู้ป่วยเข้าคลินิกเลิกบุหรี่	ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

ขั้นตอนในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ	ที่	COPD	clinic	ส่วน

ผลการเลิกบุหรี่นั้นอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและติดตาม 

ผู้ป่วย	 คาดว่าผลการด�าเนินการจะวิเคราะห์ได้หลังติดตาม 

ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย	1	ปี	
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พนมพร  จันละออ และคณะ

	 เน่ืองจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงอายุ	 ท�าให้การ

ได้ยิน	การมองเห็นเสื่อมลง	อีกทั้งบางรายเริ่มมีปัญหาเรื่อง

ความจ�า	อาจท�าให้ความร่วมมอืในการใช้ยา	(Adherence)	ใน

บางรายไม่ดีขึ้น	หรือบางรายร่วมมือน้อยลง	ทั้งนี้การมีส่วน

ร่วมดูแลผู้ป่วยโดยญาติหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน

เป็นอีกส่วนที่ส�าคัญ	 ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้บ้าง	

ซ่ึงเป็นโอกาสในการพฒันารูปแบบการให้บรกิารทีด่ย่ิีงๆ	ขึน้ 

ในอนาคตอันใกล้
 
สรุป
	 การให้การบริบาลทางเภสัชกรรม	ในผู้ป่วย	COPD	ที่	

COPD	Clinic	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์	ท�าให้ผู้ป่วยมีความร่วม

มือในการใช้ยาเพิ่มขึ้น	ผู้ป่วยพ่นยาได้ถูกต้องมากขึ้น	ย่อม

ท�าให้ละอองยาตกลงในปอดได้มากขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์

ทางคลินิก	 โดยพิจารณาจากสมรรถภาพปอดของผู้ป่วย 

สูงขึ้นด้วย

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบพระคุณ	 นายแพทย์จรัญ	 ทองทับ	 ผู้อ�านวย

การโรงพยาบาลบุรีรัมย์	 แพทย์หญิงพัชรี	 ยิ้มรัตนบวร	และ

เภสัชกรวิพิน	 กาญจนการุณ	 ที่ช่วยส่งเสริมและให้ก�าลังใจ 

ในการท�าวิจัยครั้งนี้จนส�าเร็จลุล่วง	 ขอขอบคุณทีมงาน	

COPD	 clinic	 ได้แก่	 นพ.นรินทร์	 จินดาเวช	 ,	 คุณวิสาร์กร	 

มดทอง	 ,	 ภญ.วิสาขา	บุญทศ	ที่ร่วมกันท�างานอย่างมุ่งมั่น
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Abstract: Junla-or	P*,	Chindavech	N**.	Effects	of	Pharmacist	Interventions	to	Inhalation	Medication	Adherence	
and	Lung	Functions	in	COPD	Patients	at	One	Stop	Service	Clinic,	Buriram	Hospital.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	
Crit	Care	2017;	36:45-51.

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

	 Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease	(COPD)	is	a	leading	cause	of	death	and	major	health	problem	
and	costs	in	Thailand.	Patient	adherence	in	COPD	is	essential	to	optimize	disease	control.	However	in	real	life	
practice,	poor	adherence	to	inhalation	medication	is	common.	At	COPD	clinic,	pharmacists	use	pharmaceutical	
care	to	help	patients	understand	the	disease,	educate	inhaler	devices	technique	that	will	improve	adherence	
and	might	improve	clinical	outcome	such	as	lung	functions.	

Method:	A	retrospective	Quasi-experimental	Study	of	85	COPD	patients	who	consecutively	follow	up	at	least	 
3	 times	 per	 year	 at	 one	 stop	 service	 COPD	 clinic	 from	 January	 2012	 to	 January	 2013	 before	 and	 after	 
pharmacist	interventions	in	term	of	adherence	and	lung	functions.	Interventions	included	counseling,	teaching	
and	demonstration	use	of	device	one	by	one.	

Result:	A	total	of	85	patients	were	recruited,	mostly	male	(78.8%),	majority	quit-smoking	(64.7%),	and	mean	 
age	 65.80±9.21	 years.	 After	 interventions	 by	 counseling	 of	 disease	 knowledge	 and	 demonstration	 inhaler	 
devices	 technique	 adherence	 increase	 from	 31.8	%	 to	 47.06±50.21	%,	 51.76±50.27	%	 in	 3	months	 and	 
1	 year	 follow	 up,	 respectively	 (p=0.019,0.003).The	 clinical	 outcome	 which	measure	 the	 improvement	 of	 
FEV

1	
(	 %	 predicted)	 before	 interventions	 and	 after	 1	 year	 follow	 up	 improved	 from	 56.36±20.93%	 to	 

61.30±22.65	%	(p<0.001)	with	statistical	significance.	

Conclusion:	Pharmacist	 interventions	 in	term	of	pharmaceutical	care	 in	COPD	patients	at	one	stop	service	 
clinic	can	intervene	to	help	patients	improve	their	adherence	and	lung	function
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ความไวของการย้อมเสมหะเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยสงสัยวัณโรค
โดยวิธีปั่นเสมหะในหลอดขนาด 15 มิลลิลิตร  เทียบกับวิธีมาตรฐาน

 เจริญ ชูโชติถาวร พ.บ.* 

       จิรกานต์  ปุญญโสพรรณ วท.ม.(พยาบาล)**

โฉมนภา  กิตติศัพท์ วท.ม.(พยาบาล)***

       *กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด  สถาบันโรคทรวงอก

**ห้องปฏิบัติการเชื้อวัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  สถาบันโรคทรวงอก

***กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน สถาบันโรคทรวงอก

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2559	

บทคัดย่อ

บทน�า วัณโรคปอดยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขในประเทศไทยและทั่วโลก	 การวินิจฉัยวัณโรคปอดตามวิธีมาตรฐาน
คือการป้ายเสมหะลงบนกระจกสไลด์และย้อมสีซึ่งมีข้อจ�ากัดที่จะต้องมีปริมาณเชื้อวัณโรคในเสมหะมาก	 การปั่นเสมหะ 
ให้เข้มข้นก่อนน�ามาย้อมสีหาเชื้อวัณโรคเป็นวิธีเพิ่มความไวในการตรวจ																

วัตถุประสงค์ การศึกษานี้เป็นการศึกษาการน�าหลอดพลาสติคฝาเกลียวขนาด	15	มิลลิลิตรมาปั่นเสมหะเพื่อเพิ่มความ
ไวในการตรวจพบเชื้อวัณโรค		โดยการใช้สีย้อมมาตรฐาน	Ziehl	–	Neelsen	และสีย้อม	Fluorochrome	

วธิกีารศกึษา	 ผูป่้วยใหม่ทีส่งสัยวณัโรคปอดจากภาพรงัสทีรวงอกของคลนิกิวณัโรค	สถาบนัโรคทรวงอกได้รบัค�าอธบิาย
ถึงการศึกษาและให้ค�ายินยอมเข้าการศึกษา	 เสมหะที่เก็บตอนเช้าของผู้ป่วยจะได้รับการตรวจโดยวิธีป้ายเสมหะโดยตรง
และปั่นเสมหะให้เข้มข้นก่อนป้ายลงกระจกสไลด์	 เสมหะทุกตัวอย่างจะได้รับการเพาะเชื้อวัณโรคบนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ	
Lowenstein-Jensen	ผลการตวจโดยการย้อมสีทั้งสองชนิดและผลการเพาะเชื้อวัณโรคจะน�ามาประเมินผลการศึกษา

ผลการศึกษา ผู้ป่วยใหม่ที่สงสัยวัณโรคปอดจ�านวน	 523	 รายของคลินิกวัณโรคได้รับเข้าในการศึกษา	 ผู้ป่วยจ�านวน	 
188	ราย	เพาะเชือ้พบเช้ือวัณโรคและ	335	ราย	เพาะเชือ้ไม่พบเชือ้วณัโรค	วธิกีารป่ันเสมหะให้เข้มข้นมคีวามไวร้อยละ	81.4	
และ	87.8	โดยวิธีการย้อมสีมาตรฐาน	Ziehl	–	Neelsen	และวิธี	Fluorochrome	ตามล�าดับ	ซึ่งมากกว่าวิธีมาตรฐานป้าย
เสมหะโดยตรงที่มีความไวร้อยละ	69.7	และ	81.9	ตามล�าดับอย่างมีนัยส�าคัญ		วิธีปั่นเสมหะให้เข้มข้นมีค่าท�านายผลลบ
ที่สูงกว่าวิธีป้ายเสมหะโดยตรงอย่างมีนัยส�าคัญ		ส�าหรับค่าความจ�าเพาะและค่าท�านายผลบวกไม่มีความแตกต่างระหว่าง 
วิธีป้ายเสมหะโดยตรงและวิธีปั่นเสมหะให้เข้มข้น	

สรุป	 ผลจากการศึกษานี้แสดงว่าวิธีปั่นเสมหะโดยใช้หลอดขนาด	 15	 มิลลิลิตรสามารถเพิ่มประสิทธิผลในตรวจหา 
เชื้อวัณโรคในเสมหะของผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นวัณโรคปอดได้

นิพนธ์ต้นฉบับ 
Original Article
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	 วณัโรคปอด	(Pulmonary	tuberculosis)	เป็นโรคตดิต่อ 

ที่ยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก	องค์การอนามัยโลก 

ประมาณการว่ามีผู ้ป ่วยวัณโรครายใหม่เกิดข้ึนทั่วโลก

ประมาณ	9.6	ล้านรายต่อปี	และในประเทศไทยมีผู้ป่วยวณัโรค 

รายใหม่เกิดขึ้นประมาณ	 70,000	 รายต่อปี1 วัณโรคที่เป็น

ปัญหาส�าคัญและติดต่อผู้อ่ืนคือวัณโรคปอด	 (Pulmonary	

tuberculosis)	ผูป่้วยวณัโรคปอดจะมอีาการไอจาม	และแพร่

กระจายละอองเสมหะที่มีเชื้อวัณโรคออกมา	 ละอองเสมหะ

ที่มีเชื้อวัณโรคอยู่จะล่องลอยในอากาศและผู้สัมผัสจะสูด

อากาศทีม่เีช้ือวัณโรคเข้าไปในปอดและก่อให้เกดิวณัโรคปอด

ต่อไป	 กลายเป็นวงจรของการระบาดของวัณโรคไปเรื่อยๆ	

การควบคุมวัณโรคคือการวินิจฉัยวัณโรคให้รวดเร็วและเริ่ม

การรักษาด้วยยารักษาวัณโรคเพื่อลดการแพร่กระจายของ

เชื้อ2	 การวินิจฉัยวัณโรคปอดด้วยวิธีมาตรฐานในปัจจุบัน

คือ	 การย้อมสีเสมหะเพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคซึ่งเป็นวิธีที่ใช้

มานานมากกว่า	100	ปี 3	วธิกีารย้อมเสมหะจะสามารถท�าได้

จากการป้ายเสมหะลงบนแผ่นกระจกสไลด์	(slide)	และย้อม

สเีป็นการย้อมสเีสมหะโดยตรง	(Direct	smear)	แต่เนือ่งจาก

การย้อมสีเสมหะโดยตรงจะตรวจเสมหะในปริมาณน้อยจึง

ท�าให้มีโอกาสตรวจพบเชื้อได้ไม่สูง	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

ตรวจพบเช้ือวัณโรคในเสมหะให้มากขึน้โดยการน�าเสมหะไป

ย่อยสลายและป่ันเอาตะกอนมาย้อมดเูช้ือวณัโรค	เรียกว่าวธิี

การปั่นเสมหะให้เข้มข้น	(Concentration	method)4 ข้อเสีย

ของวิธีการปั่นเสมหะให้เข้มข้นที่เป็นวิธีมาตรฐานคือต้องใช้

เครือ่งป่ันขนาดปรมิาตร	50	มลิลิลิตร	(มล.)	ซึง่มรีาคาสงูและ

มีเฉพาะในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่	 ในโรงพยาบาลทั่วไป

หรอืโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยจะไม่มีเคร่ืองป่ันขนาด

ใหญ่ดังกล่าวจึงไม่สามารถจะใช้วิธีการปั่นเสมหะให้เข้มข้น

ได้	แต่โรงพยาบาลทกุแห่งจะมเีครือ่งป่ันตรวจปัสสาวะขนาด	

15	มล.	จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาการใช้เครื่องปั่นขนาด	

15	มล.	มาใช้ในการป่ันตกตะกอนเสมหะเพือ่เพิม่ความไวใน

การวินิจฉัยวัณโรคปอด

วัตถุประสงค์
	 ศกึษาความไวของการตรวจพบเช้ือวณัโรคโดยวธิป่ัีน

เสมหะให้เข้มข้น	(Concentration	method)	ในหลอดทดลอง

ขนาด	15	มล.	เทยีบกบัวธิมีาตรฐานโดยการย้อมสีเชือ้วัณโรค

โดยตรงจากเสมหะ	(Direct	smear)

วิธีการด�าเนินการวิจัย 
	 การศกึษาเป็นการศกึษาแบบไปข้างหน้า	(prospective	

study)	ด�าเนินการในช่วง	1	กุมภาพันธ์	–	31	ธันวาคม	2551	

ทีห้่องปฏบิตักิารวณัโรคและมยัโคแบคทเีรยี	กลุม่งานเทคนคิ

การแพทย์	สถาบันโรคทรวงอกการศึกษานี้ได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการทดลองในมนุษย์

ของสถาบันโรคทรวงอก	 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ท่ีมีอาการ	

อาการแสดงและภาพรังสีทรวงอกมีรอยโรคท่ีสงสัยว่าจะ

เป็นวัณโรคปอดและมาตรวจรักษาที่คลินิกวัณโรค	 สถาบัน

โรคทรวงอก	 จะได้รับค�าอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและ

ลงช่ือในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา	 ผู้ป่วยจะได้รับการ

ขอให้เก็บเสมหะตอนเช้าเพิ่มเติมจากที่จะต้องส่งตรวจตาม

ปกต	ิเสมหะทีผู่ป่้วยส่งตรวจในโครงการวจิยัจะได้รบัการป้าย

โดยตรงบนกระจกสไลด์	2	แผ่นและย้อมสีมาตรฐานตามวิธี	

Ziehl	–	Neelsen	(ZN)	ด้วยส	ีCarbolfuchsin	1	แผ่นและย้อม

สีมาตรฐานตามวิธี	Flurochrome	(FC)	ด้วยสี	Auramine	–	

O	อีก	1	แผ่น5	วิธีการปั่นเสมหะให้เข้มข้น	(Concentration	

method)	 ด�าเนินการโดยการน�าเสมหะที่เหลือจากการป้าย

เสมหะโดยตรงเทลงในหลอดพลาสติกขนาด	15	มล.	 (ตาม 

รูปที่	 1)	 ที่มีฝาเกลียวปิด	 เติม	 4%	 sodium	 hydroxide	

ปรมิาตร	2	เท่า	ของเสมหะปิดฝาเกลยีวแล้วเขย่าและตัง้ทิง้ไว้	 

15	นาที	หลังจากนั้นเปิดฝาเกลียวเติมน�้ากลั่นลงไปจนเต็ม	

15	 มล.	 แล้วปิดฝาเกลียวให้แน่น	น�าหลอดพลาสติกไปปั่น

ในเครื่องปั่นที่	 3000	g	นาน	15	นาทีเทส่วนของเหลวด้าน

บนของหลอดทิ้งไปจนเหลือตะกอนประมาณ	0.1	–	0.5	มล.	

น�าตะกอนมาป้ายบนกระจกสไลด์	2	แผ่นแล้วย้อมสมีาตรฐาน	

ZN	 1	 แผ่นและย้อมสี	 FC	 อีก	 1	 แผ่นเช่นเดียวกับวิธีป้าย

เสมหะโดยตรง	 ตะกอนที่เหลือจะน�ามาเพาะเชื้อในอาหาร

เลี้ยงเชื้อ	Lowenstein	–	Jensen	ซึ่งเตรียมจากไข่	2	ขวด	

การอ่านผลสไลด์จะใช้ตามวธิแีนวทางการด�าเนนิงานควบคมุ

วัณโรคแห่งชาติ	พ.ศ.	25546 และผลการอ่านสไลด์จะน�ามา

เปรียบเทียบกับผลการเพาะเชื้อวัณโรค
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รูปที่ 1. แสดงภาพหลอดพลาสตคิฝาเกลียวขนาด	15	มลิล-ิ 

	 ลิตรเทียบกับขนาด	50	มิลลิลิตร

ผลการศึกษา
	 ผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคปอดจ�านวน	 523	 ราย	 เข้าร่วม

โครงการวจิยัโดยให้ความยนิยอม	เป็นผูป่้วยชายจ�านวน	340	

รายและผูป่้วยหญงิจ�านวน	183	ราย	ผูป่้วยทีเ่ข้าร่วมโครงการ

วิจัยมีจ�านวน	188	รายที่เสมหะเพาะเชื้อพบเชื้อวัณโรคและ

ผู้ป่วยจ�านวน	 335	 รายที่เสมหะเพาะเชื้อไม่พบเชื้อวัณโรค

ในเสมหะ	 เสมหะของผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยเม่ือน�า

มาป้ายสไลด์และย้อมสีมาตรฐาน	 ZN	พบเช้ือวัณโรค	 151	

ราย	ย้อมสี	FC	พบเชื้อวัณโรค	172	ราย	 เมื่อน�าเสมหะมา

ปั่นโดยวิธี	concentration	และย้อมสีมาตรฐาน	ZN	พบเชื้อ

วัณโรค	178	ราย	ย้อมสี	FC	พบเชื้อวัณโรค	188	ราย	(ตาราง

ที่	 1)	 ค่าความไวและความจ�าเพาะของการตรวจด้วยการ

ป้ายเสมหะโดยตรงและวธิป่ัีนเสมหะให้เข้มข้นเทยีบระหว่าง 

วิธีการย้อมสีมาตรฐาน	ZN	และวิธี	FC	ได้แสดงไว้ในตาราง

ท่ี	 2	 ซ่ึงวิธีการปั่นเสมหะให้เข้มข้นจะมีความไวมากกว่า 

วธีิการป้ายเสมหะโดยตรงอย่างมนียัส�าคญั	แต่ความจ�าเพาะ

ไม่มีความแตกต่างกัน	 ค่าท�านายผลบวกและค่าท�านายผล

ลบของการศึกษานี้ได้แสดงในตารางที่	3	ค่าท�านายผลบวก

ไม่มีความแตกต่างระหว่างวิธีการป้ายเสมหะโดยตรงและ 

วิธีการปั ่นเสมหะให้เข้มข้น	 ค่าท�านายผลลบโดยวิธีปั ่น

เสมหะให้เข้มข้นจะสูงกว่าวิธีการป้ายเสมหะโดยตรงอย่าง 

มีนัยส�าคัญในกรณีการย้อมโดยวิธีมาตรฐาน	ZN	ท่านั้น	แต่

ไม่มีความแตกต่างในการย้อมโดยวิธี	 FC	 เมื่อเปรียบเทียบ

ปริมาณของเชื้อวัณโรคที่ตรวจพบตามระดับ	(grading)	ของ

การอ่านผลจะพบว่าวิธีการปั่นเสมหะให้เข้มข้นมีปริมาณ

เช้ือท่ีตรวจพบสูงกว่าวิธีการป้ายเสมหะโดยตรงในการย้อม 

สี	ZN	(รูปที่	2	และรูปที่	3)

	ร
ะด
ับก

าร
อ่า
นผ

ลก
าร
ตร
วจ
โด
ยว

ิธี	
co
nc
en
tra
tio
n

3+ 0 1 2 17

2+ 5 10 23 4

1+ 17 83 10 0

0 350 1 0 0

0 1+ 2+ 3+

ระดับการอ่านผลการตรวจโดยป้ายเสมหะโดยตรง

รูปที่ 2.		ผลการตรวจเสมหะเปรียบเทียบระหว่างวธิกีารย้อม 

	 โดยตรงและวิธี	concentration	โดยใช้สีย้อม	ZN
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	ร
ะด
ับก

าร
อ่า
นผ

ลก
าร
ตร
วจ
โด
ยว

ิธี	
co
nc
en
tra
tio
n

3+ 0 4 4 19

2+ 0 6 22 14

1+ 8 93 13 2

0 334 1 0 0

0 1+ 2+ 3+

ระดับการอ่านผลการตรวจโดยป้ายเสมหะโดยตรง

รูปที่ 3.  ผลการตรวจเสมหะเปรยีบเทยีบระหว่างวธิกีารย้อม 

	 โดยตรงและวิธี	 concentration	 โดยใช้สีย ้อม	 

 Fluorochrome.

ตารางที่ 1. แสดงจ�านวนผู้ป่วยท่ีมีผลการตรวจเสมหะพบ 
	 เช้ือวัณโรคในการย้อมสแีละวธิกีารเตรยีมสไลด์ 
	 ที่แตกต่างกันในการศึกษานี้

วิธี(Method) ผลการตรวจพบเชื้อ (ราย)

การย้อมสี ZN การย้อมสี FC

วธีิป้ายเสมหะโดยตรง	(Direct	smear)	 151 178

วิธีปั่นเสมหะให้เข้มข้น	
(Concentration	method)		

172 189

ตารางที่ 2. ความไวและความจ�าเพาะของการย้อมสีเสมหะ 
	 เพื่อหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธีต่างกันเมื่อเปรียบ 
	 เทียบกับผลการเพาะเชื้อในการศึกษานี้
      

ผลการศึกษา วิธีป้าย

เสมหะ

โดยตรง

(ร้อยละ)

วิธีปั่น

เสมหะให้

เข้มข้น

(ร้อยละ)

p

ความไว	(Sensitivity)	

วธีิย้อมสีมาตรฐาน	(ZN)

วิธีย้อมสี	(FC)

69.7

81.9

81.4

87.8

p<0.001

p<0.01

ความจ�าเพาะ	(Specificity)	

วธีิย้อมสีมาตรฐาน	(ZN)

วิธีย้อมสี	(FC)

94.0

94.6

92.5

93.1

p	=	0.417

p	=	1.000

ตารางที่ 3. ค่าท�านายผลบวกและค่าท�านายผลลบของการ 
	 ย้อมสีเสมหะเพื่อหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธีต่างกัน 
	 เมื่อเทียบกับผลการเพาะเชื้อในการศึกษานี้
   

ผลการศึกษา วิธีป้าย

เสมหะ

โดยตรง

(ร้อยละ)

วิธีปั่น

เสมหะให้

เข้มข้น

(ร้อยละ)

p

ค่าท�านายผลบวก	(Positive	

predictive	value)

วธีิย้อมสีมาตรฐาน	(ZN)

วิธีย้อมสี	(FC)

86.8

89.5

86.0

87.8

p	=	0.138

p	=	0.354

ค่าท�านายผลลบ	

(Negative	predictive	

value)	

วธีิย้อมสีมาตรฐาน	(ZN)

วิธีย้อมสี	(FC)

84.7

90.3

89.9

93.1

p	<	0.01

p	=	0.041
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วิจารณ์
	 การวินิจฉัยวัณโรคปอดโดยการย้อมสีเสมหะเพื่อ

ตรวจหาเชื้อวัณโรคเป็นวิธีมาตรฐานซึ่งแนะน�าโดยองค์การ

อนามัยโลกและมีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน	 ข้อดีของวิธี

ย้อมสเีสมหะคอืมรีาคาถกูและสามารถจะท�าการตรวจได้ทกุ

แห่ง	แต่มีข้อเสยีท่ีจะต้องมเีช้ือวณัโรคในเสมหะปริมาณมาก

จึงจะย้อมสีพบเชื้อวัณโรค	ถ้ามีเชื้อในเสมหะ	104 ตัวต่อ	มล. 

จะมีโอกาสตรวจพบเชื้อได้ร้อยละ	50	และถ้ามีเชื้อในเสมหะ	

3x104	ตวัต่อ	มล.	จงึจะมโีอกาสตรวจพบเช้ือวณัโรคมากกว่า

ร้อยละ	907	การเพาะเช้ือวณัโรคจากเสมหะจะเป็นวธิกีารทีม่ี

ความไวมากกว่าการย้อมสีเสมหะแต่ใช้ระยะเวลามากกว่า	

3	 สัปดาห์จึงจะทราบผล	 การเพิ่มความไวของการย้อมสี

เสมหะเพ่ือตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยการย่อยสลายเสมหะ	

(liquefaction)	และลดการปนเปื้อน	(decontamination)	ใน 

ขั้นตอนเดียวแล้วน�าไปปั่นเสมหะให้ตกตะกอนเข้มข้นก่อน

น�าไปป้ายสไลด์ย้อมสแีละเพาะเช้ือเป็นวิธีการทีจ่ะเพิม่ความ

ไวในการตรวจพบเช้ือวัณโรค	มกีารศึกษาวิธกีารใช้สารหลาย

ชนิดเพื่อย่อยสลายเสมหะและลดการปนปื้อนที่มีราคาถูก

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการย้อมพบเช้ือวัณโรค	 เช่น	 Sodium	

hypochlorite,	Chlorhexidine,	ReaSLR,	Hypertonic	saline-

Sodium	hydroxide	และการตัง้เสมหะท่ีย่อยสลายแล้วไว้ข้าม

คืน8-14	การศึกษานี้ใช้หลอดพลาสติกขนาด	 15	 มล.	 ในการ

ปั่นเสมหะเพื่อปรับให้วิธีการเข้าได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้อง

ปฏบิตักิารทัว่ไปโดยไม่จ�าเป็นจะต้องจดัหาอปุกรณ์ทีม่รีาคา

สูง	การใช้หลอดพลาสติกขนาด	15	มล.	ในการปั่นเสมหะให้

เข้มข้นมีรายงานการศึกษาเพียงรายงานเดียว	 Ganoza12	

รายงานการใช้หลอดพลาสตกิขนาด	15	มล.	ในการป่ันเสมหะ

ของผูป่้วยทีส่งสยัว่าป่วยเป็นวณัโรคปอดและใช้	Hypertonic	

saline-sodium	 hydroxide	 ในการย่อยสลายเสมหะพบว่า

มีความไวร้อยละ	 66.7-71.4	 ซึ่งสูงกว่าวิธีการย้อมโดยตรง

ท่ีมีความไวร้อยละ	 28.6	 ถึงแม้ว่าการปั่นเสมหะให้เข้มข้น

ก่อนน�ามาย้อมตรวจเช้ือวัณโรคเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า 

มคีวามไวสงูกว่าวธิกีารย้อมโดยตรง4 แต่		Cattamanchi	ศกึษา

วิธีการปั่นเสมหะให้เข้มข้นเทียบกับวิธีย้อมโดยตรงเพื่อการ

วินิจฉัยวัณโรคในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์พบว่า 

วิธีการปั่นเสมหะให้เข้มข้นไม่เพิ่มความไวในการวินิจฉัย

วัณโรคเม่ือเทียบกับวิธีการย้อมเสมหะโดยตรง15	 ในการ

ศึกษานี้ไม่ได้ใช้สารละลาย	phosphate	buffer,	pH	6.8	ตาม 

วธิมีาตรฐานเพือ่ปรับความเป็นกรด	–	ด่างของตะกอนเพราะ 

phosphate	 buffer	 pH	 6.8	 ไม่มีใช้ในห้องปฏิบัติการของ 

โรงพยาบาลขนาดเล็ก	แต่ผู้ศึกษาวิจัยได้ตรวจ	pH	ของสาร 

แขวนลอยในหลอดเมือ่เตมิน�า้กลัน่ลงเต็มหลอดและได้วดัค่า	

pH	 มีค่าประมาณ	 7.0	 ซึ่งสามารถจะน�าตะกอนไปเพาะลง

อาหารเลีย้งเชือ้	L	–	J	ได้ถงึแม้จะไม่เหมาะสมทีส่ดุเพราะ	pH	ท่ี

เหมาะสมทีสุ่ดคอื	6.8	ซึง่จะเป็นข้อจ�ากดัของการศึกษานี	้การ

ศึกษานี้พบว่าการย้อมเสมหะโดยตรวจด้วยสีมาตรฐาน	ZN	 

มีความไวต�่าเพียงร้อยละ	 69.7	 เมื่อเทียบกับการเพาะเชื้อ	

แพทย์ผู้รักษาควรจะตระหนักว่าการย้อมสีเสมหะไม่พบเชื้อ

วัณโรคผู้ป่วยก็ยังป่วยเป็นวัณโรคได้	 การย้อมสี	 FC	 จะให้

ผลความไวเท่ากับการปั่นเสมหะให้เข้มข้น	 ดังนั้นการย้อม 

ส	ีFC	น่าจะเป็นวธิมีาตรฐานของการย้อมสเีสมหะเพือ่วนิิจฉยั

วณัโรคโดยเฉพาะในปัจจบุนัมกีล้องจลุทรรศน์	fluorescence	

ชนิด	 light	emitting	diode	 (LED)	ซึ่งราคาไม่สูงและมีอายุ

การใช้งานนาน	ค่าท�านายผลลบของวิธีปั่นเสมหะให้เข้มข้น 

สงูกว่าการป้ายเสมหะโดยตรงเฉพาะการย้อมสีมาตรฐาน	ZN	

เท่านั้น	การย้อมสี	FC	จะมีค่าท�านายผลลบใกล้เคียงกับการ

ป่ันเสมหะและย้อมสมีาตรฐาน	ZN	ปรมิาณของเชือ้ในเสมหะ

ทีต่รวจพบโดยการย้อมสี	ZN	จากการเปรยีบเทยีบระดบัของ

การอ่านในการป่ันเสมหะให้เข้มข้นพบสงูกว่าการย้อมเสมหะ

โดยตรง	โดยพบเสมหะทีอ่่านได้ระดบัสงูจ�านวน	35	ตวัอย่าง	

(เหนือต่อเส้นทแยงมุมในรูปที่	2)	เทียบกับ	15	ตัวอย่างที่ได้

ระดับต�่ากว่า	ในกรณีของการย้อมสี	FC	จะพบว่าไม่มีความ

แตกต่างของระดับของการอ่านระหว่างวิธีปั ่นเสมหะให้ 

เข้มข้นและการป้ายเสมหะโดยตรง

ข้อเสนอแนะ
	 ถึงแม้ผลการศึกษานี้จะพบว่าความไวของการย้อม

เสมหะโดยป่ันเสมหะให้เข้มข้นในการใช้หลอดขนาด	15	มล. 

จะสูงกว่าการย้อมเสมหะจากการป้ายเสมหะโดยตรงอย่าง 

มนียัส�าคญั	แต่ยงัพบว่าการย้อมเสมหะโดยใช้ส	ีFC	จากการ
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ป้ายเสมหะโดยตรงมีความไวใกล้เคียงกับการปั่นเสมหะให้

เข้มข้นแล้วย้อมสีมาตรฐาน	 ZN	 ผู้ศึกษาจึงแนะน�าให้ใช้วิธี

การย้อมสี	FC	จากการป้ายเสมหะโดยตรงเป็นวิธีมาตรฐาน

เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนในการตรวจที่มีขั้นตอนและระยะเวลา

มากขึ้นในการปั่นเสมหะแต่ให้ผลความไวที่ใกล้เคียงกัน
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Pulmonary tuberculosis is still a public health problem in Thailand and globally. Standard diagnostic technique 
for	pulmonary	tuberculosis	is	direct	smear	and	staining	of	sputum.	Anyway,	a	limitation	is	that	there	should	be	a	
significant	amount	of	organism	for	detection	by	such	technique.	Concentration	method	is	a	technique	to	increase	
sensitivity	of	smear	and	staining.	

Objective: This	study	was	conducted	to	determine	possibility	of	using	15	millilitre	plastic	screw	capped	tube	for	
concentration	method	with	standard	Ziehl	–Neelsen	(ZN)	and	Fluorochrome	(FC)	staining.	

Method :	Newly	diagnosed	pulmonary	 tuberculosis	 from	chest	X-ray	at	TB	clinic,	Central	Chest	 Institute	of	 
Thailand,	were	enrolled	into	this	study.	Informed	consent	was	obtained	from	each	patient.	Only	one	early	morning	
sputum	from	each	patient	was	used	in	the	study.	Every	sputum	was	cultured	on	Lowenstein-Jensen	medium.	
Results	of	two	smear	methods	and	culture	were	used	for	analysis	in	this	study.

Result : 523	newly	suspected	pulmonary	tuberculosis	were	enrolled	into	the	study.	188	patients	had	culture	 
positive	 for	M. tuberculosis	 and	 335	 patients	 had	 culture	 negative.	Concentration	method	with	 15	ml.	 tube	
had	sensitivity	of	81.4%	and	87.8%	 in	both	ZN	and	FC	staining	which	were	significantly	higher	 than	 those 
of	 standard	 direct	 smear	 of	 69.7%	and	81.9%.	Concentration	method	had	higher	 negative	 predictive	 value	 
significantly.	Specificity	and	positive	predictive	value	were	not	different	in	both	direct	smear	and	concentration	
method. 

Conclusion :	Result	of	this	study	showed	that	concentration	method	with	15	ml.	tube	had	higher	efficacy	for	
diagnosis	of	pulmonary	tuberculosis.	
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แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บททบทวนวารสาร
Review Article

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่		30		มกราคม	2560

บทน�า
	 โรคซาร์คอยด์	(sarcoidosis)	เป็นโรคทีพ่บการอกัเสบ

แบบแกรนูโลมา	 (granuloma)	 ในหลายระบบของร่างกาย	

โดยกลไกการเกิดโรคยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด	 อวัยวะที่พบ

การเกิดโรคได้บ่อยที่สุด	 คือ	 ปอด	 ต่อมน�้าเหลืองที่ข้ัวปอด	

(hilar	lymph	node)	และช่องอก	(mediastinal	lymph	node)	

ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ	90	ของผู้ป่วยโรคซาร์คอยด์	และ

เป็นสาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย	 (morbidity)	 และ

การเสียชีวิต	(mortality)	

	 บทความนี้จะกล่าวถึงโรคซาร์คอยด์ที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการหายใจเป็นหลัก	ทัง้ในด้านกลไกการเกดิโรค	อาการ

ของโรค	 แนวทางการวินิจฉัยโรคจากภาพรังสีทรวงอกและ

การตรวจอื่นๆ	รวมทั้งแนวทางการรักษาโรค

อุบัติการณ์
	 โรคซาร์คอยด์สามารถพบได้ในประชากรทุกเชื้อ

ชาติและทุกช่วงอายุ	 แต่ส่วนใหญ่จะเกิด	 ในช่วงอายุไม่เกิน	 

50	ปี	โดยพบมากทีส่ดุในช่วงอาย	ุ20-39	ปี	อบุตักิารณ์ของโรค 

มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ	ซึ่งอาจเป็นจากปัจจัย

ทางด้านพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม	เช่น	พบอุบัติการณ์

ในคนเชื้อชาติแอฟริกันอเมริกัน	35.5	อเมริกันผิวขาว	10.9	

ยุโรปตอนเหนือ	 5-40	 และญี่ปุ ่น	 1-2	 รายต่อประชากร	

100,000	ราย-ปี	ตามล�าดับ1

กลไกการเกิดโรค
	 ส�าหรับกลไกการเกิดโรคซาร์คอยด์นั้น	 ในปัจจุบันยัง

ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด	 แต่มีสมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับ

กลไกการเกิดโรค	ดังนี้

	 1.	 สาเหตุจากการตอบสนองของระบบภูมคุ้ิมกนั

ของร่างกาย

	 	 จากข้อมูลในปัจจุบันเชื่อว่า	 กลไกการเกิดโรค

คล้ายคลงึกบัการอกัเสบแบบแกรนโูลมาทีพ่บจากสาเหตอุืน่	

คือ	 การมีแอนติเจนมากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	

ซึง่แอนตเิจนนีจ้ะถกู	จบัเข้าสูเ่ซลล์ของ	antigen-presenting	

cells	 (APC)	 จากน้ันจะเกิดกระบวนการภายในเซลล์ท�าให	้

แอนติเจนนั้นไปจับกับ	T-cell	receptor	ของ	T-lymphocyte	

ซึ่งส่วนใหญ่เป็น	 CD4+	 โดยผ่านทาง	 HLA	 (human	

leukocyte	antigen)	class	II	จากนั้น	T-lymphocyte	จะถูก

เหนีย่วน�าให้แสดงลกัษณะของ	type	1	T-helper	phenotype	

เกิด	 monocyte	 recruitment,	 T-cell	 proliferation	 และ	

differentiation	จนเกดิเป็นการอกัเสบแบบแกรนโูลมาขึน้มา	

ซึ่งลักษณะของแกรนูโลมานี้มี	 epithelioid	 histiocyte	 และ	

multinucleate	giant	cell	ร่วมกับ	CD4+	T-lymphocyte	เป็น

แกนกลาง	ล้อมรอบด้วย	CD8+	T-lymphocyte,	fibroblast,	

regulatory	 T-cells	 และ	 B-lymphocyte	 ตามล�าดับ	 โดย 

ไซโตไคน์	 (cytokines)	 ที่เกี่ยวข้องกับกลไกนี้	 คือ	 IFN-γ,	
IL-12	และ	TNF-α2 
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	 2.	 สาเหตุจากพันธุกรรม

	 	 การศึกษาเรื่องยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค 

ซาร์คอยด์มุ่งเน้นที่ยีน	HLA	ซึ่งพบว่ายีน	HLA-DRB1*1101	

และ	 HLADPB1*0101	 เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคใน

ประชากรชาวอเมริกันที่เข้าร่วมการศึกษา3	 ส่วนยีน	 HLA-

DRB1*0301	พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค	Löfgren	

syndrome	ในประชากรชาวสวีเดนที่เข้าร่วมการศึกษา

	 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงยีนท่ีไม่ใช่	 HLA	 พบ

ว่า	 การกลายพันธุ์	 (mutation)	 ของยีน	 butyrophilin-like2	

(BTNL2)	เพิม่ความเสีย่งร้อยละ	23	ต่อการเกดิโรคซาร์คอยด์ 

ในประชากร	ชาวเยอรมันที่เข้าร่วมการศึกษา2

	 3.	 สาเหตุจากการติดเชื้อบางชนิด

	 	 กลไกการเกิดโรคซาร์คอยด์อีกแบบหนึ่งเชื่อว่า

ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นจากแอนติเจนอย่างน้อย	

1	 ชนิด	 เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถแยกส่วน

ประกอบทางโปรตีนที่เข้าได้กับเช้ือ	 Propionibacterium 

acne	 รวมถึงพบองค์ประกอบทางโปรตีน	 และพบปฏิกิริยา	

ตอบสนองของเม็ดเลือดขาวชนิด	T-cell	จากในเลือดและใน

น�้าล้างหลอดลมถุงลม	(bronchoalveolar	lavage,	BAL)	ต่อ

โปรตีนของเชื้อไมโคแบคทีเรีย	 (mycobacterial	 catalase-

peroxidase	 หรือ	 mKatG)	 ได้ในเนื้อเยื่อของผู้ป่วยโรค 

ซาร์คอยด์4	 รวมถึงในอดีตที่ใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยการน�า

เนื้อเย่ือท่ีม้ามของผู้ป่วยโรคซาร์คอยด์ที่ทราบการวินิจฉัย

อยู่แล้ว	 น�ามาฉีดเข้าใต้ผิวหนังของผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็น

โรค	หากเกิดแกรนูโลมาขึ้นจะถือว่าเป็นโรคซาร์คอยด์	การ

ตรวจวิธีนี้เรียกว่า	Kveim-Siltzbach	test2

	 4.	 สาเหตุจากความผิดปกติในกระบวนการ

ควบคุมการอักเสบของร่างกาย	

	 	 เซลล์ที่มีบทบาทในกระบวนการควบคุมการ

อักเสบในโรคซาร์คอยด์	คือ	T-lymphocyte	ซึ่ง	 regulatory	

T-cell	(T-reg)	โดยปกติจะท�าหน้าที่ควบคุมการอักเสบของ	

cell-mediated	immune	responses	แต่ในผูป่้วยโรคซาร์คอยด์ 

แม้จะมีการเพ่ิมจ�านวนของ	 T-reg	 ในร่างกาย	 กลับพบว่า	

T-reg	น้ันไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้ตามปกต	ิ(immune	system	

exhaustion)	

	 	 นอกจากนียั้งพบว่า	natural	killer	T-cells	(NKT	cells)	

ซึ่งเป็นเซลล์ที่ควบคุมการอักเสบ	 ในผู้ป่วยโรคซาร์คอยด ์

มีจ�านวนลดลงอย่างมากจากการตรวจเลือดและน�้าล้าง

หลอดลมถุงลมในผู ้ป่วยกลุ ่มนี้	 ยกเว้นผู ้ป่วย	 Löfgren	

syndrome	 ที่พบมีจ�านวนปกติ	 ซึ่งโดยปกติ	 Löfgren	

syndrome	นั้นมักหายได้เอง	ดังนั้นจึงเชื่อว่าการลดลง	ของ	

NKT	 cells	 มีผลท�าให้เกิดการอักเสบอย่างเรื้อรังในผู้ป่วย

โรคซาร์คอยด์5

อาการและอาการแสดง
	 ผู ้ป ่วยโรคซาร์คอยด์ส ่วนใหญ่มาพบแพทย์โดย 

ไม่ได้มอีาการ	แต่ไปตรวจสขุภาพพบมภีาพถ่ายรงัสทีรวงอก 

ผิดปกติ	ในรายที่มีอาการมักพบมีอาการอ่อนเพลีย	ไข้กลาง

คนื	และน�า้หนกัลดได้บ่อย	อาการทางระบบการหายใจทีพ่บ	

ได้แก่	เหนื่อย	ไอ	หายใจไม่อิ่ม	และหายใจมีเสียงวี้ด	ผู้ป่วย

บางรายอาจพบอาการของระบบอวัยวะอื่นร่วมด้วย	 ได้แก่	

ตับ	ม้าม	ระบบประสาทส่วนกลาง	ตา	หัวใจ	ไต	กระดูกและ

ข้อ	เป็นต้น1

ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
	 ระยะของโรคซาร์คอยด์ที่ระบบการหายใจแบ่งออก

เป็น	5	ระยะ	ตามลักษณะภาพถ่ายรังสีทรวงอกที่พบ	ดังนี้6

ระยะที่	0	 คือ	 ภาพถ่ายรังสีทรวงอกไม่พบความ 

ผิดปกติ

ระยะที่	1	 คอื	ภาพถ่ายรังสีทรวงอกพบต่อมน�า้เหลอืง

ทีข่ัว้ปอดและช่องอกโตเท่านัน้	ไม่พบความ

ผิดปกติในเนื้อปอด	

ระยะที่	2	 คอื	ภาพถ่ายรังสีทรวงอกพบต่อมน�า้เหลอืง

ที่ ข้ัวปอดและช่องอกโต	 และพบความ 

ผิดปกติในเนื้อปอด

ระยะที่	3	 คือ	 ภาพถ่ายรังสีทรวงอกไม่พบต่อม 

น�้าเหลืองโต	 แต่พบความผิดปกติในเนื้อ

ปอด	เพียงอย่างเดียว

ระยะที่	4	 คือ	ภาพถ่ายรังสทีรวงอกพบความผิดปกติ

ในเนือ้ปอดซึง่เข้าได้กบัลกัษณะของพงัผดื

ในเนื้อปอด	(fibrosis)
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	 การจัดแบ่งระยะของโรคซาร์คอยด์จากภาพถ่าย 

รังสีทรวงอกนั้น	 เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบถึงการพยากรณ์ 

โรคว่ามีโอกาสหายจากโรคมากน้อยเพียงใด	 ไม่ได้มีความ

สัมพันธ์กับระยะเวลาการเกิดโรคและการเปลี่ยนแปลงของ

สมรรถภาพปอด	หากเป็นระยะที	่1	มโีอกาสหายขาดมากกว่า

ร้อยละ	 90	 ภายในระยะเวลา	 2	 ปี	 และหากเป็นระยะที่	 3	 

มีโอกาสหายขาดน้อยกว่าร้อยละ	33	ภายในระยะเวลา	2	ปี	

ดังนั้นการรักษาจึงมีประสิทธิภาพในผู้ป่วย	ระยะที่	2	ถึง	42

การตรวจภาพถ่ายรงัสีคอมพวิเตอร์ทรวงอกชนดิความ

ละเอียดสูง (High-resolution CT หรือ HRCT)

	 การตรวจภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอกชนิด

ความละเอียดสูง	 ท�าให้สามารถตรวจพบความผิดปกติ

ในเนื้อปอดได้ชัดเจนมากขึ้น	 ช่วยในการแยกระหว่าง

ภาวะที่ยังมีการอักเสบในเนื้อปอดอยู่ซึ่งมักตอบสนองต่อ

การรักษา	 กับภาวะที่เนื้อปอดกลายเป็นพังผืดแล้วซึ่งมัก 

ไม่ตอบสนองต่อการรักษา6

	 ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอกในผู ้ป่วยโรค 

ซาร์คอยด์มลัีกษณะได้หลากหลาย	ทัง้ตรงแบบแผน	(typical	

features)	หรือไม่ตรงแบบแผน	(atypical	features)	ซึ่งอาจ

พบได้ในโรคซาร์คอยด์หรือโรคอื่นๆ	 ดังตารางที่	 1	 ท�าให้

ต้องมีการวินิจฉัยแยกโรค	 เช่น	 วัณโรคปอดและการติดเชื้อ

ที่ท�าให้เกิดการอักเสบแบบแกรนูโลมา	มะเร็ง	 และโรคปอด

ฝุ่นอนินทรีย์จากผงซิลิก้า	(silicosis)6

ตารางที่ 1. แสดงลักษณะภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร ์ 

	 ทรวงอกชนิดความละเอียดสูง	 (HRCT)	 ท่ีพบ 

	 ได้ในโรคซารคอยด์	 ทั้งที่เป็นลักษณะตรง 

	 แบบแผนและไม่ตรงแบบแผน

 ลักษณะตรงแบบแผน	(Typical	features)	
-	Lymphadenopathy:	 hilar,	mediastinal	 (right	 paratracheal),	
bilateral,	symmetric,	and	well	defined	

-	Nodules:	micronodules	(2–4	mm	in	diameter;	well	defined,	
bilateral);	macronodules	

	 (≥5	mm	in	diameter,	coalescing)	
-	Lymphangitic	 spread:	 peribronchovascular,	 subpleural,	

interlobular septal 
-	Fibrotic	changes:	reticular	opacities,	architectural	distortion,	
traction	bronchiectasis,	bronchio-lectasis,	volume	loss	

-	Bilateral	perihilar	opacities	
-	Predominant	 upper-	 and	 middle-zone	 locations	 of	

parenchymal abnormalities

		ลักษณะไม่ตรงแบบแผน	(Atypical	features)	
-	Lymphadenopathy:	unilateral,	isolated,	anterior	and	posterior	

mediastinal 
-	Airspace	consolidation:	mass-like	opacities,	conglomerate	
masses,	 solitary	 pulmonary	 nodules,	 confluent	 alveolar	
opacities	(alveolar	sarcoid	pattern)	

-	Ground-glass	opacities	
-	Linear	opacities:	interlobular	septal	thickening,	intralobular	

linear opacities 
-	Fibrocystic	changes:	cysts,	bullae,	blebs,	emphysema,	
honeycomb-like	opacities	 
with	upper-	and	middle-zone	predominance	

-	Miliary	opacities	
-	Airway	 involvement:	 mosaic	 attenuation	 pattern,	
tracheobronchial	abnormalities,	atelectasis	

-	Pleural	 disease:	 effusion,	 chylothorax,	 hemothorax,	
pneumothorax,	pleural	thickening,	calcification	

-	Pleural	plaque-like	opacities	
-	Mycetoma,	aspergilloma

	 ลักษณะที่พบจากภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอก

นั้นอาจจะพบเพียงชั่วคราวคือรอยโรคดีขึ้นหลังได้รับการ

รักษา	หรือพบถาวร	เช่น	พังผืดในเนื้อปอด	ซึ่งไม่ตอบสนอง

ต่อการรักษา	ดังตารางที่	26
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ตารางที่ 2.	 แสดงลักษณะภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร ์ 

	 ทรวงอกชนิดความละเอียดสูง	 (HRCT)	แสดง 

	 ถึงความผิดปกติชั่วคราว	หรือถาวร

การอักเสบในเนื้อปอดแบบแกรนูโลมา	 (Reversible	 parenchymal	
abnormalities)	
-	Micronodules,	macronodules	
-	Airspace	consolidation:	confluent	alveolar	opacities	
-	Ground-glass	opacities	
-	Interlobular	septal	thickening	
-	Intralobular	linear	opacities

การอักเสบในเนื้อปอดแบบเรื้อรังหรือเป็นพังผืด	(Irreversible	
parenchymal	abnormalities)
-	Honeycomb-like	opacities,	cysts,	bullae,	emphysema	
-	Architectural	distortion	
-	Traction	bronchiectasis,	bronchiolectasis	
-	Volume	loss	in	upper	lobes,	retraction	of	hila	
-	Mycetoma	(in	10%	of	patients	with	end-stage	sarcoidosis	
and	a	preexisting	cavity)	

การวินิจฉัยโรค 
	 ในปัจจบุนัยงัไม่มวิีธกีารตรวจสบืค้นเพิม่เตมิทีม่คีวาม

จ�าเพาะกับโรคซาร์คอยด์	 ดังนั้นการวินิจฉัยโรค	 จึงข้ึนกับ

ลักษณะทางคลินิกและภาพถ่ายรังสีทรวงอก	 ร่วมกับการ

ตรวจพบการอักเสบแบบแกรนูโลมาจากช้ินเนื้อปอดหรือ

อวยัวะระบบอืน่ทีพ่บร่วมกนั	ซึง่การวนิจิฉยัโรคนัน้จ�าเป็นต้อง

วินิจฉัยแยกโรคอื่นที่ท�าให้เกิดการอักเสบแบบแกรนูโลมา 

ออกไปก่อน2

	 อย่างไรกต็าม	ยงัมบีางภาวะทีก่ารวินจิฉยัโรคสามารถ

ท�าได้โดยไม่ต้องอาศัยการตรวจช้ินเน้ือเพ่ือหาการอักเสบ

แบบแกรนูโลมา	ได้แก่

	 1.	 การตรวจพบว่ามต่ีอมน�า้เหลืองทีข่ัว้ปอดโต	2	ข้าง

จากภาพถ่ายรังสีทรวงอก	 ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางคลินิก	

(asymptomatic)

	 2.	 Löfgren	syndrome	ประกอบด้วยผืน่ผวิหนังชนดิ	

erythema	nodosum,	ต่อมน�้าเหลืองที่ขั้วปอดโต	2	ข้างจาก

ภาพถ่ายรังสีทรวงอก	และมักมีไข้ร่วมกับข้ออักเสบ

	 3.	 Heerfordt	 syndrome	 ประกอบด้วย	 uveitis,	

parotiditis	และไข้	ซึ่งเมื่อท�าการตรวจ	gallium-67	scan	จะ

พบการตดิสทีีต่่อมน�า้ลายพาโรตดิ	(parotid	gland)	และต่อม

น�้าตา	(lacrimal	gland)	ท�าให้เห็นลักษณะ	Panda	sign	และ

พบการติดสีที่ต่อมน�้าเหลืองที่ด้านขวาของหลอดลม	 (right	

paratracheal)	และต่อมน�า้เหลอืงทีข่ัว้ปอด	2	ข้าง	ท�าให้เหน็

ลักษณะ	Lambda	sign

	 การน�าชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา	ควรเลือก

จากต�าแหน่งที่เก็บตรวจได้ง่ายก่อน	 เช่น	 ผิวหนัง	 ต่อม 

น�้าเหลือง	ต่อมน�้าตา	หรือต่อมน�้าลาย	แต่หากไม่สามารถส่ง

ตรวจได้จากต�าแหน่งอื่นนอกจากปอดแล้ว	 สามารถท�าการ

เกบ็ชิน้เนือ้ส่งตรวจจากการส่องกล้องตรวจหลอดลม	ซึง่อาจ

เป็นชิน้เนือ้ปอดหรอืจากหลอดลม	เนือ่งจากปอดเป็นอวยัวะ

ที่พบการเกิดโรคได้บ่อยที่สุดถึงร้อยละ	90

การส่องกล้องตรวจหลอดลม 
	 การส่องกล้องตรวจหลอดลมสามารถเก็บชิ้นเนื้อได้

หลายวธิ	ีได้แก่	transbronchial	biopsy	(TBB),	endobronchial	

biopsy	และ	tranbronchial	needle	aspiration	(TBNA)1

	 Transbronchial	 lung	biopsy	เพื่อตรวจชิ้นเนื้อปอด

พบว่าสามารถให้การวนิจิฉยัโรค	(diagnostic	yield)	ได้สูงถึง

ร้อยละ	 85	 ทั้งนี้ขึ้นกับจ�านวนชิ้นเนื้อปอดที่ท�าการส่งตรวจ

และการพบลักษณะรอยโรคจากภาพถ่ายรังสีทรวงอก

	 Endobronchial	biopsy	เพือ่ตรวจชิน้เนือ้จากหลอดลม

พบว่าสามารถให้การวนิจิฉยัโรค	ได้ร้อยละ	60	ซึง่ผลชิน้เนือ้

มักพบรอยโรคในผู้ป่วยที่มีลักษณะที่สามารถมองเห็นได้

ว่ามีความผิดปกติในหลอดลมมากกว่าผู้ป่วยที่หลอดลมดู 

มีลักษณะปกติ

	 ส�าหรับการตรวจวินิจฉัยต่อมน�้าเหลืองบริเวณ

ทรวงอกด้วยการส่องกล้องตรวจหลอดลมร่วมกับการใช้

อัลตราซาวน์ช่วยหาต�าแหน่งในการเจาะชิ้นเนื้อตรวจ

(endoscopic	 ultrasound-guided	 TBNA)	 นั้นพบว่า 

สามารถให้การวินิจฉัยโรคได้สูงถึงร้อยละ	82

การตรวจน�้าล้างหลอดลมถุงลม 
(Bronchoalveolar lavage, BAL)
	 การตรวจนับเซลล์การอักเสบจากน�้าล้างปอดมักพบ

เซลล์ชนดิ	lymphocytes	มากกว่าร้อยละ	15	ซึง่พบว่ามคีวาม



63

ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

ไว	(sensitivity)	ร้อยละ	90	ในการวินิจฉัยโรคซาร์คอยด์	แต่

ไม่มีความจ�าเพาะ	 (specificity)	 กับโรค	 เนื่องจากสามารถ

ตรวจพบได้จากภาวะอื่น	เช่น	วัณโรค,	การติดเชื้อรา,	ปอด

อักเสบภูมิไวเกิน	(hypersensitivity	pneumonitis)	เป็นต้น

	 การตรวจหาอัตราส่วนของ	CD4+/CD8+	จากน�้าล้าง

หลอดลมถงุลม	(BAL)	มกัมค่ีาสงู	โดยเฉพาะถ้ามค่ีามากกว่า	4 

จะมีความจ�าเพาะกับโรคซาร์คอยด์7

ลักษณะทางพยาธิวิทยา
	 ในผู้ป่วยโรคซาร์คอยด์จะพบลักษณะทางพยาธิ

วิทยาที่มีการอับเสบแบบแกรนูโลมา	 (non-necrotizing	

granuloma)	ถงึแม้จะไม่มลีกัษณะจ�าเพาะในการวนิจิฉยัโรค

ซาร์คอยด์	แต่มกัจะพบลักษณะบางอย่างทีช่่วยสนบัสนนุการ

วินิจฉัย	คือ	มักพบ	macrophage	และ	epithelioid	cells	อยู่

เป็นแกนกลางของแกรนูโลมาร่วมกับ	multinucleated	giant	

cells	ซ่ึงถกูล้อมรอบด้วย	lymphocyte	โดยแกรนโูลมาเหล่านี้

มักกระจายอยูต่ามแนวทางเดินของระบบน�า้เหลอืงของปอด	

คือ	ทีบ่ริเวณเยือ่หุม้ปอด	(pleura),	interlobular	septum	และ	

bronchovascular bundles6

	 นอกจากนี้ยังสามารถพบ	 inclusion	 body	 เช่น	

asteroid	body,	Schaumann	body	อยู่ภายใน	cytoplasm	

ของ	multinucleated	giant	cells	ได้	อย่างไรก็ตาม	การพบ	

inclusion	 body	 นั้นไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงกับโรคและ 

ไม่สามารถใช้วินิจฉัยโรคซาร์คอยด์ได้

	 อย่างไรก็ตาม	 การตรวจพบการอักเสบแบบแกรนูโล 

มาจากการตรวจทางพยาธวิิทยาเพยีง	อย่างเดยีวนัน้ไม่เพยีง

พอส�าหรบัการวินจิฉยัโรคซาร์คอยด์	เนือ่งจากมสีาเหตอุืน่อีก

หลายสาเหตุที่ท�าให้พบลักษณะการอักเสบแบบแกรนูโลมา

ได้เช่นเดียวกัน8	ดังตารางที่	3

ตารางที่ 3.	 แสดงการวินิจฉัยแยกโรคในผู้ป่วยท่ีพบการ 

	 	 	 อักเสบแบบแกรนูโลมาในปอด

Noninfectious	diseases

-	 Sarcoidosis	

-	 Chronic	beryllium	disease	

-	 Hypersensitivity	pneumonitis	

-	 Hot	tub	lung	

-	 Lymphoid	interstitial	pneumonia	

-	 Wegener	granulomatosis	

-	 Churg-Strauss	syndrome	

-	 Aspiration	pneumonia	

-	 Talc	granulomatosis	

-	 Rheumatoid	nodule	

-	 Bronchocentric	granulomatosis

	 การตรวจวินิจฉัยอื่นๆ	ได้แก่

การตรวจสไปโรเมตรีย์ (spirometry)

	 การตรวจสไปโรเมตรีย์พบมีความผิดปกติได้บ่อย 

ในผู ้ป่วยโรคซาร์คอยด์	 	โดยเฉพาะความผิดปกติแบบ	

restriction2  มีการตรวจพบ	airflow	limitation	ได้ร้อยละ	65	

ซึง่เป็นลกัษณะ	restrictive	pattern	โดยมกีารลดลงของ	FEV
1
 

และ	FVC	ส่วนผูป่้วยร้อยละ	50	ตรวจพบมคีวามผิดปกตขิอง 

สไปโรเมตรีย์แบบ	 obstruc tive	 โดยมี	 FEV
1
/FVC	 ลดลง	

นอกจากนี้ยังพบภาวะหลอดลมไวเกินได้ร้อยละ	5-83	จาก

การศกึษาพบว่ามผีูป่้วยร้อยละ	80	ทีต่รวจพบความผดิปกติ

ของการตรวจสไปโรเมตรีย์เ ม่ือแรกวินิจฉัย	 สามารถตรวจ

ติดตามพบว่าสไปโรเมตรีย์กลับเป็นปกติได้ใน	2	ปี1 ส�าหรับ

การลดลงของค่า	 DLco	 อาจเ ป็นจากความผิดปกติแบบ	

restriction	หรือเป็นจากภาวะแรงดันหลอดเลือดในปอดสูง

จากโรคซาร์คอยด์2

การตรวจเลือด (serum marker)

	 การตรวจระดับ	 angiotensin-converting	 enzyme	

(ACE)	ในเลอืดนัน้ยงัไม่มคีวามไวมากพอ	(sensitivity	57%)	

ทีจ่ะน�ามาใช้ในการตรวจคดักรอง	และไม่มคีวามจ�าเพาะมาก
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อนุตรา รัตน์นราทร

พอ	(specificity	90%)	ทีจ่ะใช้วินจิฉัยโรคซาร์คอยด์	โดย	ACE	

นี้ถูกสร้างขึ้นจาก	 epithelioid	 cell	 ของแกรนูโลมาในโรค 

ซาร์คอยด์	 สามารถบ่งถึงปริมาณของแกรนูโลมาที่อยู่ใน

ร่างกาย	อย่างไรกต็าม	ยงัพบว่า	ACE	มรีะดบัสงูขึน้ในโรคอืน่

ด้วย	เช่น	วัณโรคชนิดแพร่กระจาย,	การติดเชื้อรา,	ไทรอยด์

เป็นพิษ	เป็นต้น	ดังนั้นการตรวจระดับ	ACE	จึงใช้เพื่อช่วย

สนับสนุนการวินิจฉัยโรคเท่านั้น9

การตรวจเพิ่มเติมทางรังสีวิทยา

	 การตรวจภาพถ่ายรังสี	 F-18	 fluorodeoxyglucose	

positron	emission	tomography	(PET)	สามารถพบการติด

สีบริเวณที่มีการอักเสบแบบแกรนูโลมาจากโรคซาร์คอยด ์

ได้	แต่เนื่องจากการตรวจนี้ยังมีค่าใช้จ่ายสูงและสามารถพบ

การติดสีจากภาวะการอักเสบอื่น	หรือโรคมะเร็ง	จึงยังไม่ใช้

เป็นการตรวจมาตรฐานเพื่อวินิจฉัยโรคซาร์คอยด์	 อย่างไร

ก็ตาม	การตรวจชนดินีมี้ประโยชน์เพือ่หาต�าแหน่งทีเ่กดิการ

อักเสบในการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา	

และช่วยวินิจฉัยการอักเสบในต�าแหน่งที่ไม่สามารถเก็บ

ตัวอย่างชิ้นเนื้อ	เช่น	หัวใจ	และสมองได้10

	 การตรวจ	 gallium-67	 scan	 ไม่มีความจ�าเพาะกับ

โรคซาร์คอยด์	 แต่มีประโยชน์ในการหาต�าแหน่งที่เกิดการ

อักเสบเพื่อเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาและ

ช่วยวนิิจฉัยการอกัเสบในต�าแหน่งทีไ่ม่สามารถเกบ็ตวัอย่าง

ชิ้นเนื้อ	 เช่น	หัวใจ	และสมอง	 เช่นเดียวกับการตรวจ	F-18	

fluorodeoxyglucose	PET	

	 อย่างไรก็ตาม	 หากตรวจพบลักษณะการติดสีทั้ง	

panda	และ	lambda	sign	อาจใช้ช่วยสนับสนุนการวินิจฉัย

โรคได้11

	 Panda	sign	จะตรวจพบการตดิสีบรเิวณด้านหลังโพรง

จมูก	(nasopharynx),	ต่อมน�้าตา	(lacrimal	gland)	และต่อม

น�้าลายพาโรติด	(parotid	gland)	ทั้งสองข้าง

	 Lambda	 sign	 จะตรวจพบการติดสีบริเวณต่อม 

น�้าเหลืองในช่องอกบริเวณขั้วปอด	 (hilar	 lymph	 nodes)	

ท้ังสองข้าง	 และบริเวณข้างหลอดลมด้านขวา	 (right	

paratracheal	lymph	nodes)

โรคซาร์คอยด์ของทางเดินหายใจ (airway involvement)

	 นอกจากบริเวณเนือ้ปอด	ต่อมน�า้เหลอืงทีข่ัว้ปอดและ

ช่องอกที่พบว่าเกิดโรคได้บ่อยที่สุดแล้ว	 ยังพบว่าทางเดิน

หายใจตั้งแต่ช่องจมูก	ช่องปาก	คอหอย	 ไปจนถึงหลอดลม

ส่วนปลายก็สามารถพบการเกิดโรคได้เช่นกัน	ดังตารางที่	4	

ดงันัน้จงึต้องอาศยัการตรวจภาพถ่ายรงัสีทรวงอก	การตรวจ

สไปโรเมตรีย์	 และการส่องกล้องหลอดลมเข้ามาช่วยในการ

วินิจฉัยโรค12

ตารางที่ 4.	 แสดงการวินิจฉัยแยกโรคในผู้ป่วยที่พบการ 

	 อักเสบแบบแกรนูโลมาในปอด

Mucosal	erythema	and	edema	 Nonspecific	finding

Granular	mucosa	 Nonspecific	

Cobble	stone	mucosa	 More	common	in	lobar	and	segmental	

bronchi

Mucosal	plaques	(yellowish)	 Also	occurs	in	other	disorders

Mucosal	nodules	(waxy	yellow)	 Characteristic	 feature:	 may	 occlude	

bronchi

Bronchial	stenosis	 Lobar	and	segmental	bronchi	affected	

more	frequently	than	central	airways;	

mucosal biopsy may or may not show 

granulomas

Airway	distortion	 More	likely	in	advanced	parenchymal	

disease

Bronchiectasis Traction bronchiectasis associated 

with	advanced	parenchymal	disease;	

usually asymptomatic

Bronchiolitis	 Uncommon;	 CT	 scan	may	 suggest	

diagnosis

Extrinsic	compression	 Uncommon;	may	occur	with	significant	

thoracic lymphadenopathy

Airway	hyperreactivity	 Occurs	in	up	to	20%	of	sarcoid	patients;	

endobronchial involvement increases 

the	risk

Airflow	limitation		 Occurs	in	60%	of	sarcoid	patients;	seen	

(FEV1/FVC	ratio<	80)		 in	any	stage

Hemoptysis	 Uncommon	from	airway	involvement

Obstructive	sleep	apnea	 Due	 to	 laryngeal	 involvement;	more	

common in patients with lupus pernio

Supraglottic	 Oral,	nasal,	and	pharyngeal	mucosal	

Structures  changes	as	noted	above,	hoarseness,	

dysphagia,	 laryngeal	 paralysis,	 and	

airway obstruction
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โรคซาร์คอยด์ของเยื่อหุ้มปอด (pleural involvement)

	 โรคซาร์คอยด์ที่เกี่ยวข้องกับเยื่อหุ้มปอดพบได้น้อย	

คือ	 ประมาณร้อยละ	 1-4	 ผู้ป่วยอาจมีภาวะน�้าในเยื่อหุ้ม

ปอด	 (exudative/transudative	 pleural	 effusion)	 ซ่ึงมักมี

ปริมาณน้อยและอาจหายได้เองใน	2-3	เดือน,	เลือดออกใน

ช่องเยือ่หุม้ปอด	(hemothorax),	น�า้เหลืองในช่องเยือ่หุม้ปอด	

(chylothorax),	 ลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด	 (pneumothorax),	

เย่ือหุ้มปอดหนา	 (pleural	 thickening)	 และเยื่อหุ้มปอด 

มีแคลเซียมสะสม	(pleural	calcification)	ได้13

การตรวจติดตาม
	 ยังไม่มีแนวทางมาตรฐานในการตรวจติดตามการ

รกัษาโรคซาร์คอยด์	ในทางปฏบิตันิัน้แนะน�าให้ตรวจตดิตาม

อาการและภาพถ่ายรังสีทรวงอกทุก	 3-6	 เดือน,	 ตรวจ 

สไปโรเมตรีย์,	 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,	 ตรวจเลือดเพื่อดูการ

ท�างานของไตและระดบัแคลเซยีมทกุ	6	เดอืน	โดยแนะน�าให้

ตรวจตดิตามไปเป็นเวลาอย่างน้อย	3	ปี	หลงัสิน้สุดการรกัษา	

เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยร้อยละ	37-74	มีโอกาสกลับเป็นซ�้าได้

หลังลดหรือหยุดยาสตีรอยด์	 โดยส่วนใหญ่มักมีโอกาสกลับ

มาเป็นซ�้าได้มากที่สุดในช่วง	2-6	เดือนแรกหลังหยุดยา	แต่

มักพบว่ามีโอกาสกลับมาเป็นซ�้าได้น้อยหลัง	3	ปี14

การรักษา
	 โดยทั่วไปจะพิจารณาให้การรักษาโรคเมื่อผู ้ป่วย 

มีอาการ	จากการศกึษาพบว่า	การให้ยาสตรีอยด์แบบเฉพาะ

ที่	(topical	therapy)	เช่น	การทายาในผู้ป่วยที่มีอาการทาง

ผิวหนัง	 การหยอดยาในผู้ป่วยที่มีอาการทางตา	 หรือการ

พ่นยาในผู้ป่วยที่มีอาการไอก็เพียงพอที่จะควบคุมอาการ

ของโรคได้

	 แพทย์ผู้ให้การรักษาต้องตระหนักว่าผู้ป่วยบางราย

น้ันมีโอกาสหายจากโรคซาร์คอยด์ได้เอง	จากการศกึษาหนึง่

พบว่าผู้ป่วยระยะท่ี	 2	 และ	 3	 ที่ติดตามเป็นระยะเวลานาน	 

6	 เดือน	 โดยไม่ได้รับยานั้น	 ร้อยละ	 20	 ของผู้ป่วยพบว่า 

มีอาการดีขึ้นเองจากการตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก	 แต่มี

ผู้ป่วยร้อยละ	 40	 ที่มีอาการเลวลงและต้องได้รับการรักษา

ด้วยยาสตีรอยด์15

	 ยาที่ใช้รักษาโรคซาร์คอยด์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น	 

2	กลุ่ม	คือ

	 1.	 คอร์ติโคสตีรอยด์	(corticosteroid)	ที่แนะน�าให้ใช้	

คือ	prednisolone	

	 2.	 ยาที่ช่วยลดการใช้สตีรอยด์	 (corticosteroid-

sparing	drugs)

 Prednisolone	 ขนาด	 20-40	 มก./วัน	 พบว่ามี

ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย	 และจัดเป็นยาหลัก	 (first	

line)	 ในการรักษาโรคซาร์คอยด์	 จากการศึกษาแบบ	

metaanalysis	รวบรวมจาก	13	การศึกษา	ในผู้ป่วย	1,066	

ราย	พบว่า	หลงัการรกัษาด้วย	prednisolone	เป็นเวลา	6-24	

เดอืน	และตดิตามภาพถ่ายรังสทีรวงอก	พบว่าผู้ป่วยทีอ่ยูใ่น

ระยะที่	2	และ	3	นั้นมีการตอบสนองต่อการรักษา	นอกจาก

นี้การตรวจสไปโรเมตรีย์พบว่าผู้ป่วยมีค่า	FVC	และ	DLco	

ดีขึ้นร้อยละ	4.2	และ	5.7	ตามล�าดับ16

 Methotrexate ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการ

รักษาด้วยสตีรอยด์	 (corticosteroid	 resistant)	 หรือใช้ใน 

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถลดยาสตีรอยด์ลงได้	จัดเป็นยาหลักชนิด

ที่	 2	 (second	 line)	 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างยา

หลอก	(placebo)	กับยา	methotrexate	ในผู้ป่วย	24	ราย	ที่

ได้รับการรักษาด้วยยา	 prednisolone	 และติดตามไป	 1	 ปี	

พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา	methotrexate	 สามารถลดขนาดยา	

prednisolone	ลงได้เหลือ	8.3	มก./วัน	เทียบกับกลุ่มที่ได้ยา

หลอกที่สามารถลดขนาดยา	 prednisolone	 ลงได้เหลือ	 16	

มก./วนั	ซึง่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ	ิ(p<0.001)17

 Azathioprine	 มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค 

ซาร์คอยด์เทียบเท่ากบัยา	methotrexate	สามารถใช้ในผู้ป่วย

ที่ตั้งครรภ์ได้	แต่ข้อมูลการศึกษาของยายังมีจ�ากัด	และมีผล

ข้างเคยีงมากกว่า	เช่น	ภาวะเมด็เลอืดขาวต�า่	หรอืตบัอกัเสบ	

เป็นต้น	ดังนั้นจึงยังไม่ใช้เป็นยาหลัก

 Leflunomide ยังมีข้อมูลการศึกษาถึงประสิทธิภาพ

ของยาที่จ�ากัด	 ยาน้ีมีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายยา	metho- 

trexate	 อาจใช้รักษาโรคซาร์คอยด์ในผู้ป่วยท่ีตอบสนองต่อ

การรักษาด้วยยา	methotrexate	ได้ไม่ดี	หรือไม่สามารถทน

ผลข้างเคียงของยาได้	เช่น	ปอดอักเสบจากยา	โดยสามารถ
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ใช้เป็นยาร่วม	 (combination)	 คู่กับยา	methotrexate	 เพื่อ 

ลดผลข้างเคียงดังกล่าว

 Mycophenolate ยังมีข้อมูลการศึกษาถึงประสิทธิ- 

ภาพของยาท่ีจ�ากัด	 อาจใช้ในผู ้ป่วยที่ไม่สามารถลดยา 

สตีรอยด์ลงได้

 Infliximab	 เป็นยาฉีดที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง	 TNF-α 

(TNF-α antagonist)	 ยานี้มีประสิทธิภาพในการรักษาโรค
ซาร์คอยด์ในผูป่้วยทีไ่ม่ตอบสนองต่อการรกัษาด้วยยาขนาน

อื่นข้างต้น	 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างยาหลอกกับ	

infliximab	ในผู้ป่วย	138	ราย	และติดตามไป	52	สัปดาห์	พบ

ว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา	infliximab	มีค่า	predicted	FVC	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	2.5	เทียบกบักลุ่มทีไ่ด้ยาหลอกทีไ่ม่มีการเพิม่ขึน้ของ

ค่า	predicted	FVC	(p=0.038)18

	 สรุปแนวทางการรักษาโรคซาร์คอยด์ของระบบการ

หายใจ2	ตามตารางที่	5

ตารางที่ 5.	 แสดงการรักษาโรคซาร์คอยด์ท่ีระบบทางเดิน 

	 หายใจ

Chest	X-ray	

stage	0/1	and	no	

symptoms

No	systemic	therapy,	Level	1A	

Chest	X-ray	

stage 2 to 4 with 

symptomatic

Treat	with	corticosteroids,	Level	1A	

Initial	dosage	of	20–40	mg	prednisone	or	

its	equivalent,	Level	1B	

Treat	for	12–24	mo,	Level	1C

Steroid-sparing	

alternatives 

for	chronic	

pulmonary 

sarcoidosis

Methotrexate;	Dose	of	5–15	mg	once	a	

week,	Level	1A	

Folic	acid;	Dose	1	mg/d	may	reduce	

toxicity,	Level	1B	

Azathioprine;	Dose	50–200	mg	daily,	

Level	1B

Leflunomide;	Dose	10–20	mg	daily,	Level	

1B	

Mycophenolate,	Level	1C

Treatment 

of	refractory	

sarcoidosis

Infliximab	intravenously	3–5	mg/kg	

initially,	2	wk	later,	then	once	a	month,	

Level	1A

การปลูกถ่ายปอด (lung transplantation) 
	 ผูป่้วยโรคซาร์คอยด์ประมาณร้อยละ	5	ทีไ่ม่ตอบสนอง

ต่อการรักษาด้วยยาจะมกีารด�าเนนิโรคจนเข้าสูภ่าวะพงัผืดที่

เนือ้ปอด	(pulmonary	fibrosis)	เกดิการเสือ่มสมรรถภาพของ

ปอดอย่างถาวรจนน�าไปสู่การเสียชีวิตได้	 ซึ่งการปลูกถ่าย

ปอดนั้นจัดเป็นการรักษาทางเลือกสุดท้ายในผู้ป่วยกลุ่มนี้19

	 ข้อมูลจากสมาคมการปลูกถ่ายหัวใจและปอด	(Inter- 

national	Society	of	Heart	and	Lung	Transplant,	ISHLT)	

พบว่าผูป่้วยทีไ่ด้รับการปลกูถ่ายอวยัวะร้อยละ	2.6	มสีาเหตุ

มาจากโรคซาร์คอยด์20	 โดยปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่

ส�าคัญในกลุ่มผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายปอด	 คือตรวจพบค่า 

แรงดันเลือดของหัวใจห้องบนขวา	 (right	 atrial	 pressure)	

สูงกว่า	15	มม.ปรอท	จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิต	5.2	เท่า21

	 อัตราการรอดชีวิตหลังท�าการปลูกถ่ายปอดในผู้ป่วย

โรคซาร์คอยด์ไม่พบว่าแตกต่างจากผูป่้วยโรคปอดอ่ืน	ๆ 	โดย

ข้อมูลจาก	 ISHLT	รายงานอัตราการรอดชีวิตที่	1	ปี,	3	ปี,	 

5	ปี	และ	10	ปี	พบว่าอยู่ที่ร้อยละ	72.2,	56.8,	50.6	และ	

31.1	ตามล�าดับ20

	 ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายปอดพบว่ามีโอกาสเกิด

โรคซาร์คอยด์ซ�้าได้ในปอดที่ท�าการปลูกถ่าย	 (allograft)	

บางรายงานพบอุบัติการณ์ได้สูงถึงร้อยละ	66	อย่างไรก็ตาม 

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักไม่มีอาการ	 หรือหากมีอาการก็มักจะตอบ

สนองต่อการเพิ่มขนาดยาสตีรอยด์

การพยากรณ์โรค 
	 พบว่าผู้ป่วยมากกว่าคร่ึงหน่ึงสามารถเข้าสู ่ภาวะ

โรคสงบ	 (remission)	 หลังจากได้รับการวินิจฉัยโรคภายใน	 

3	ปี	และประมาณ	2	ใน	3	ของผู้ป่วย	ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

ระยะยาวหรือเกิด	 เล็กน้อยตามหลังการเกิดโรค	 แต่พบว่า

ผู้ป่วยประมาณ	1	 ใน	 3	 เกิดการอักเสบเป็นระยะเวลานาน	

จนน�าไปสูก่ารเสือ่มสภาพการท�าหน้าทีข่องอวยัวะท่ีเกดิโรค	

และมีผู้ป่วยไม่ถึงร้อยละ	5	ที่เสียชีวิตจากโรคซาร์คอยด์	ซึ่ง

สาเหตกุารเสยีชวีติส่วนใหญ่เกดิจากการท�าลายปอดถาวรจน

เกิดเป็นพังผืด	ที่เนื้อปอด	ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะระบบหายใจ

ล้มเหลว	บางส่วนอาจเสียชีวิตจากการอักเสบที่ระบบหัวใจ

หรือระบบประสาทได้2
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ภาวะความดันหลอดเลอืดปอดสงูจากลิม่เลอืดอดุตนัหลอดเลอืดแดงปอดเร้ือรัง
Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension

ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์ พ.บ.

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทน�า
	 ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงจากล่ิมเลือดอุดตัน 

หลอดเลือดแดงปอดเรื้อรังเป็นสาเหตุของภาวะความดัน

หลอดเลือดปอดสูงในกลุ่มที่	 41	 ซึ่งภาวะนี้มีความส�าคัญ

เนื่องจากสามารถรักษาให้หายขาดได้	อุบัติการณ์ของภาวะ

นีพ้บประมาณร้อยละ	0.1–9.1	ในช่วง	2	ปีแรกหลงัเกดิภาวะ

ลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอดเฉียบพลัน2 อย่างไรก็ตาม	

อุบตักิารณ์ทีแ่ท้จรงิยงัไม่เป็นทีท่ราบชัด	มบีางการศกึษาพบ

อุบตักิารณ์ประมาณ	5	คนต่อประชากร	1,000,000	คนต่อปี	3

พยาธิก�าเนิด
	 ในปัจจบัุนพยาธกิ�าเนดิของภาวะความดนัหลอดเลอืด

ปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเรื้อรังนั้นยัง

ไม่ทราบแน่ชัด	แต่เชื่อว่าประกอบด้วย	2	ส่วนหลักคือ	

	 1.	 การอุดกั้นเรื้อรังของหลอดเลือดแดงใหญ่	(Major	

vessel	disease)	

	 2.	 พยาธิสภาพของหลอดเลือดขนาดเล็ก	 (Small	

vessel	 arteriopathy)	ประกอบด้วยหลอดเลือดขนาดเล็กที่

อยู่ส่วนปลายต่อบริเวณที่มีการอุดกั้น	และ	หลอดเลือดส่วน

ปลายที่ไม่ได้มีการอุดกั้น	

	 ลักษณะของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่อุดกั้นเร้ือรัง

คือ	 มีลิ่มเลือดที่สลายไปไม่หมดเกาะยึดติดกับผนังชั้น

กลาง	(medial	layer)	ของหลอดเลือดแดง	pulmonary	โดย 

มีลักษณะเป็น	web	หรือ	band	และมี	collateral	vessel	มา

เลี้ยงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายจากที่มีการอุดตัน	

	 สาเหตทุีล่ิ่มเลอืดสลายไปไม่หมดนัน้ยงัไม่ทราบแน่ชัด	

แต่คาดว่าอาจเกิดจากการที่มีการอักเสบ	 และมีการเพิ่ม

ขึ้นของ	 inflammatory	 marker	 เช่น	 C-reactive	 protein,	

monocyte	chemotactic	protein-1,	tumor	necrosis	factor	

(TNF)-α	 และ	 interferon-γ	 induced	 protein-10	 ซึ่งไป
ท�าให้กระบวนการสลายลิ่มเลือดนั้นผิดปกติไป4-7	 นอกจาก

นั้น	กระบวนการ	angiogenesis	ที่ลดลงก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่

ไปขัดขวางกระบวนการสลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยกลุ่มนี้

	 ส�าหรับพยาธิสภาพหลอดเลือดขนาดเล็ก	 (small	

vessel	arteriopathy)	นั้น	มีลักษณะส�าคัญคือมี	endothelial	

dysfunction	และ	vascular	remodeling	ท�าให้มีการหนาตัว 

ข้ึนของผนังท้ัง	 3	 ชั้นของหลอดเลือดเล็กจากทั้งการเพิ่ม

ขนาด	 (hypertrophy)	 และการเพิ่มจ�านวน	 (hyperplasia)	

ของ	fibroblast,	smooth	muscle	cell	และ	endothelial	cell	

เกิดเป็นลักษณะของหลอดเลือดแบบ	 plexiform	 ซึ่ง	 small	

vessel	arteriopathy	นั้นเกิดขึ้นทั้งในกลุ่มหลอดเลือดขนาด

เล็กที่อยู่บริเวณส่วนปลายต่อการอุดกั้น	และในกลุ่มที่อยู่ใน

บริเวณที่ไม่มีการอุดกั้น	 แต่มีพยาธิก�าเนิดที่ต่างกัน	 กล่าว

คอื	หลอดเลอืดทีอ่ยูป่ลายต่อการอดุกัน้นัน้ขาดเลอืดไปเลีย้ง

ท�าให้เกิด	endothelial	dysfunction	แต่หลอดเลือดบริเวณที่

ไม่มีการอุดกั้นนั้นพบว่ามีเลือดมาเล้ียงที่มากกว่าปกติจาก

บททบทวนวารสาร
Review Article

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2560
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การเปลีย่นเส้นทางของเลือดทีไ่ม่สามารถผ่านบรเิวณทีม่กีาร

อุดกั้นได้	ท�าให้เกิด	shear	stress	และความดันหลอดเลือด	

pulmonary	สูงขึ้น	ดังในทฤษฎี	Embolic	 hypothesis	 (รูป 

ที่	1)

 

 

รูปที่ 1.	ทฤษฎ	ีembolic	hypothesis	แสดงพยาธกิ�าเนดิของ 

	 	 การเกิดภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงจากลิ่ม 

	 	 เลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเรื้อรัง	

ปัจจยัเสีย่งในการเกดิภาวะความดันหลอดเลือดปอดสงู

จากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเรื้อรัง

	 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะความดันหลอดเลือดปอด

สูงจากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเรื้อรังมีหลาย

ปัจจยัด้วยกนั	ดงัแสดงในตารางที	่18	นอกจากนัน้ยงัได้มกีาร

ศึกษาถึง	odd	ratio	ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง	ดังแสดงในตาราง

ที่	29

	 Thrombotic	risk	factors	ที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับ

การเกิดภาวะนี้	ได้แก่	antiphospholipid	antibody	ที่พบได้

ประมาณร้อยละ	10-20	ของผู้ป่วยความดันหลอดเลือดปอด

สูงจากล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเร้ือรัง	 และมักจะ

พบในระดับที่สูง8	รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของระดับของ	factor	

VIII	ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง	ส�าหรับภาวะ	protein	C,	 protein	S	

deficiency,	antithrombin	และ	factor	V	นั้นไม่พบว่ามีความ

สมัพนัธ์กบัการเกดิความดนัหลอดเลอืดปอดสงูจากลิม่เลือด

อุดตันหลอดเลือดแดงปอดเรื้อรัง9

	 โรคที่มีการอักเสบเรื้อรังเป็นหนึ่งในปัจจัยเส่ียงต่อ

การเกิดความดันหลอดเลือดปอดสูงจากล่ิมเลือดอุดตัน

หลอดเลือดแดงปอดเรื้อรัง	 เช่น	 chronic	 osteomyelitis	 

มีสมมุติฐานว่า	การติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณลิ่มเลือดท�าให้

เกิด	 fibrous	 organization	 ซ่ึงท�าให้มีความสามารถในการ

ต่อต้านกระบวนการสลายล่ิมเลือดกลายเป็นลิ่มเลือดอุดกั้น

เรื้อรัง	ส�าหรับบางภาวะ	เช่น	VA	shunt	นั้น	เพิ่มความเสี่ยง

เช่นกนั	เนือ่งจากพบปัญหาการตดิเชือ้แบคทเีรียได้บ่อย	(พบ

ได้ถึงร้อยละ	27)10

	 การตดัม้ามนัน้เป็นปัจจยัเสีย่งหนึง่	ซึง่มกีารศึกษาพบ

ว่าในผูป่้วยทีม่ภีาวะความดนัหลอดเลอืดปอดสงูจากลิม่เลอืด

อดุตนัหลอดเลอืดแดงปอดเรือ้รงันัน้	มปีระวตักิารตดัม้ามมา

ก่อนถึงร้อยละ	8.611	มสีมมุตฐิานว่าน่าจะเกดิจากการทีม่ผีนงั

ของเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติในผู้ป่วยที่ตัดม้ามนั้น	 กระตุ้น

กระบวนการแข็งตัวของเลือด12
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ตารางที่ 1.	 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันหลอด 

	 เลือดปอดสูงจากลิม่เลือดอุดตนัหลอดเลือดแดง 

	 ปอดเรื้อรัง8

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับลิ่มเลือดอุดตันในปอด

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดซ�้า	หรือไม่มีปัจจัยกระตุ้น

Perfusion	 defect	 ขนาดใหญ่	 ในขณะที่ตรวจพบลิ่มเลือดอุดตัน 

		ในหลอดเลือดปอด

อายุน้อยหรือสูงอายุ	 ในขณะที่ตรวจพบลิ่มเลือดอุดตันในหลอด 

		เลือดปอด

ความดนัซสิโตลกิของหลอดเลอืดแดงปอดในขณะตรวจพบล่ิมเลอืด 

		อุดตันในหลอดเลือดปอดสูงมากกว่า	50	มิลลิเมตรปรอท

การตรวจพบความดันหลอดเลือดแดงปอด	 (mean	 pulmonary	 

	 	 arterial	 pressure)ที่ยังสูงอยู่ที่6เดือนหลังจากมีภาวะล่ิมเลือด 

		อุดตันในหลอดเลือดปอดเฉียบพลัน	จากการตรวจหัวใจด้วยคลื่น 

		เสียงความถี่สูง	(echocardiography)	

โรคเรื้อรังทางอายุรกรรม

ผู้ที่มีการติดเชื้อที่	surgical	cardiac	shunt,	pacemaker	

		หรือ	defibrillator	lead

ผู้ที่ได้รับการตัดม้าม

ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรัง

ผู้ที่ได้รับฮอร์โมนธัยรอยด์ทดแทน

ผู้ป่วยมะเร็ง

ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดผิดปรกติ

ผู้ป่วยท่ีตรวจพบ	 lupus	 anticoagulant	 หรือตรวจพบแอนติบอด	ี	 

		ต่อ	antiphospholipid

ผู้ป่วยที่มีระดับของ	factor	VIII	ที่สูง

ผู้ป่วยที่มีภาวะ	Dysfibrinogenemia

ปัจจัยทางพันธุกรรม

หมู่เลือด	(ABO)	อื่น	นอกเหนือจากหมู่เลือดโอ

HLA polymorphism

ผู้ป่วยที่มีระบบละลายลิ่มเลือด	(fibrinolysis)	ที่ผิดปรกติ

ตารางที่ 2. Odds	ratio	ส�าหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยง9

 ปัจจัยเสี่ยง Odds ratio (95% CI)

การได้รับฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน	 6.10	(2.73–15.05)

โรคมะเร็ง	 3.76	(1.47–10.43)

เคยเป็นลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด�า	 4.52	(2.35–9.12)

เป็นลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด�า	 14.49	(5.40–43.08)
ซ�้าหลายครั้ง	

Antiphospholipid	antibodies/lupus	 4.20	(1.56–12.21)	
anticoagulant 

Ventriculo-atrial	shunt	หรือ		 76.40	(7.67–10,350.62)
infected	pacemaker	

ตัดม้าม	 17.87	(1.56–2,438.07)

	 การได้รับฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนนั้น	 เพิ่มความ

เสี่ยงในการเกิดภาวะนี้	จากการที่ภาวะไทรอยด์ที่ต�่าจะเพิ่ม	

thrombotic	risk	ร่วมกับการได้รับฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทน

จะเพิ่มระดับของ	 von	Willebrand	 factor	 (vWF)	ซึ่งมีการ

ศึกษาในหลอดทดลอง	พบว่าท�าให้เวลาในการเกิด	platelet	

plug	เร็วขึ้น9

อาการและอาการแสดง 
	 อาการและอาการแสดงมกัจะไม่เฉพาะเจาะจง	ในช่วง

แรกอาจไม่มีอาการ	 ต่อมาเม่ือโรคเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการ

แสดงจากภาวะหัวใจห้องขวาวาย	ซึ่งท�าให้การวินิจฉัยค่อน

ข้างยาก	 ในสถานพยาบาลท่ีมีความช�านาญใช้ระยะเวลาใน

การวินิจฉัยตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ	ถึง	14	เดือน	13

การวินิจฉัย
	 เกณฑ์การวินิจฉัยนั้นมี	2	ข้อ	คือ

	 1.	 ตรวจพบ	Mean	 pulmonary	 arterial	 pressure	 

≥	25	มม.ปรอท	ร่วมกบั	pulmonary	arterial	wedge	pressure	

≤	15	มม.ปรอท	
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	 2.	 การตรวจทางรงัสีพบความผดิปกต	ิคือ	มคีวามผดิ

ปกติของ	ventilation-perfusion	scan	ที่เป็น	mismatched	

อย่างน้อย	 1	 segment	 หรือ	 พบการอุดตันของหลอด

เลือดแดงในปอดจากการตรวจ	MDCT	 angiography	หรือ	

conventional pulmonary angiography

	 โดยต้องเป็นการวินิจฉัยหลังจากที่ผู ้ป่วยได้รับยา

ละลายล่ิมเลือดที่เหมาะสมไปแล้วอย่างน้อย	 3	 เดือน	 เพื่อ

แยกภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดกึ่งเฉียบพลัน	 (subacute	

pulmonary	embolism)13

	 ขั้นตอนในกระบวนการวินิจฉัยภาวะความดันหลอด

เลือดปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเรื้อรัง

นั้นเป็นดังรูปที่	2

รูปที่ 2.		ขั้นตอนการวินิจฉัยภาวะ	CTEPH	ตาม	ESC/ERS	Guidelines	201513

การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ
 1. V/Q scan (Ventilation/perfusion)	 เป็นการ

ตรวจทางรังสีที่ใช้เป็นหลักในการคัดกรอง	 (screening)	

ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงจากลิ่มเลือดอุดตันหลอด

เลือดแดงปอดเรื้อรัง	 โดยจะเห็นลักษณะที่เป็น	 perfusion	

defect	 (รูปที่	 4)	 โดยการตรวจวิธีนี้มี	 sensitivity	 96–97%	

และมี	specificity	90–95%14	จึงใช้เป็น	screening	method	

อย่างไรกต็าม	การตรวจ	V/Q	scan	มข้ีอจ�ากดัคอืไม่สามารถ

บอกถงึต�าแหน่งทาง	anatomy	รวมถงึขอบเขตของ	clot	และ

ไม่สามารถบอกถึงลักษณะว่าสามารถผ่าตัดได้หรือไม่	

ประวัติ	อาการ	หรืออาการแสดงที่สงสัยภาวะ	CTEPH

Echocardiographic	probability	of	pulmonary	hypertension

ความน่าจะเป็นของการมีภาวะ	pulmonary	hypertension	ปานกลาง-สูง

V/Q	scan	พบ	mismatched	perfusion	defect?

มีโอกาสเป็น	CTEPH

ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง	PHT/CTEPH	center

CTEPH=	Chronic	thromboembolic	pulmonary	hypertension,	V/Q	scan=	ventilation/perfusion	scan
PHT=	pulmonary	hypertension

CT pulmonary angiography

Right heart catheterization

+/-Pulmonary	angiography

หาสาเหตุอื่นของ	PHT

ไม่เป็น	CTEPH

พบ ไม่พบ
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รูปที่ 3. V/Q	scan	แสดงลักษณะ	mismatched	defect	ที่บริเวณ	apicoposterior	of	Left	upper	lobe	และ	superior	segment	 

	 ของ	right	lower	lobe	และ	right	middle	lobe.

รปูที ่4.	แสดงลักษณะของล่ิมเลือดในmain	pulmonary	artery	ขวาและซ้าย	จากการตรวจด้วย	CT	pulmonary	angiography.

 2. CT pulmonary angiography	 เป็น	 การตรวจ

ทางรังสีที่ใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

ในหลอดเลือดแดงปอดเฉียบพลัน	 (acute	 pulmonary	

embolism)	 อย่างไรก็ตาม	 CT	 pulmonary	 angiography	

ในยุคใหม่นี้	 มีข้อบ่งชี้ในภาวะ	 CTEPH	มากขึ้น	 เนื่องจาก

มีความแม่นย�ามากขึ้น	 โดยลักษณะที่พบจาก	 CT	 คือ	

eccentric	clot,	right	ventricle	ขนาดใหญ่ขึ้น	ร่วมกับ	lung	

parenchyma	พบลักษณะที่เป็น	mosaic	 attenuation	 ได้ 

มกีารศกึษาถงึ	diagnostic	value	ในการวนิจิฉยั	CTEPH	ของ	

CT	pulmonary	angiography	พบว่ามี	sensitivity	96.1%,	

specificity	95.2%	และมี	diagnostic	accuracy	95.6%1	โดย

จะมีความแม่นย�าส�าหรับกรณีที่ลิ่มเลือดอยู่บริเวณ	 main	



วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤต

74

ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์

pulmonary	artery,	lobar	pulmonary	artery	มากกว่ากรณี

ที่มีลิ่มเลือดอยู่บริเวณหลอดเลือดที่เป็น	 segmental	 หรือ	

subsegmental	branches	(97%	vs	86%)15

	 นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ที่เหนือกว่า	V/Q	scan	ใน

แง่ของการบอกถึงต�าแหน่งทาง	 anatomy	 รวมถึงขอบเขต

ของ	 clot	 และบอกถึงลักษณะว่าสามารถผ่าตัดได้หรือไม ่

รวมทั้งสามารถวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรค	 ซึ่ง

ได้แก่	 pulmonary	 artery	ที่ขนาดใหญ่นั้นไปกด	 left	main	

coronary	artery	รวมถึงการที่มี	collateral	circulation	ท�าให้

มี	bronchial	arterial	hypertrophy

 3. Right heart catheterization with pulmonary 

angiography เป็นการตรวจมาตรฐานในการวินิจฉัย	

CTEPH	 โดยการตรวจ	 pulmonary	 angiography	 จะพบ

ลักษณะที่เป็น	ring-like	stenosis,	webs	(‘slits’),	pouches,	

wall	irregularities,	complete	vascular	obstructions

	 นอกจากนั้นยังตรวจเพ่ือประเมินลักษณะว่าสามารถ

ผ่าตัดได้หรือไม่	 รวมถึงการวัด	hemodynamic	parameter	

ต่างๆ	เช่น	pulmonary	vascular	resistance,	degree	ของ	

pulmonary	 hypertension	 ซึ่งสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค	

และใช้ติดตามก่อนและหลังการรักษา	

	 ดังนั้น	 ขั้นตอนการตรวจเบื้องต้นเมื่อสงสัยว่ามี	

pulmonary	 hypertension	 คือการยืนยันด้วยการตรวจ	

echocardiography	 หลังจากนั้นให้คัดกรองภาวะ	 CTEPH	

ด้วย	 V/Q	 scan	 ถ้าพบความผิดปกติแบบ	mismatched	

defect	 ให้ตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันภาวะ	 CTEPH	 ด้วย	

multidetector high quality CT pulmonary angiography 

ส�าหรับผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากภาวะล่ิมเลือดอุดตันในหลอด

เลือดแดงปอดเฉียบพลัน(acute	pulmonary	embolism)	มี

ข้อแนะน�าจาก	ESC	guideline	201413	ในแง่ของการตรวจ

หา	CTEPH	2	ข้อ	ได้แก่

	 1.	 ผู ้ป ่วยที่รอดชีวิตจากภาวะล่ิมเลือดอุดตันใน

หลอดเลือดแดงปอดเฉยีบพลันแล้วยงัมอีาการเหนือ่ยเร้ือรัง	

ควรพิจารณาตรวจหาภาวะ	 CTEPH	 (Recommendation	 

class	IIa,	level	C)

	 2.	 ไม่แนะน�าให้ตรวจคัดกรองภาวะ	 CTEPH	 ใน 

ผู้รอดชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด

เฉียบพลันที่ไม่มีอาการ	 (Recommendation	 class	 III,	 

level	C)

การรักษา 
	 การรักษาภาวะ	CTEPH	นั้นแบ่งได้เป็น	3	วิธี	ได้แก่ 

การรักษาด้วยการผ่าตัด

 1. การผ่าตัด pulmonary	endarterectomy	(PEA)	

ถือเป็นการรักษาหลัก	(gold	standard)	ของภาวะ	CTEPH	

โดยผลการผ่าตัดนั้นค่อนข้างดี	 จากการเก็บข้อมูลในยุโรป

พบอัตราตายจากการผ่าตัดเพียงร้อยละ	 4.716	 เกณฑ์

การพิจารณาผ่าตัดเดิมของ	 American	College	 of	 Chest	

Physician	200617	ประกอบด้วย	4	ข้อด้วยกันคือ	

	 	 1)	 มีอาการเหนื่อยตามเกณฑ์	WHO-FC	III-IV	

	 	 2)	 ตรวจพบว่ามี	pulmonary	vascular	resistance	

(PVR)	ก่อนผ่าตัด	≥300	dyn*s/cm5

	 	 3)	 ลักษณะของลิ่มเลือดนั้นสามารถผ่าตัดได้	คือ	

อยูใ่นต�าแหน่งของ	main,	lobar	หรอื	segmental	pulmonary	

artery

	 	 4)	 ไม่มีโรคประจ�าตัวร้ายแรง

	 อย่างไรก็ตาม	จาก	guideline	ของ	ESC/ERS	20151	

นั้นแนะน�าเกณฑ์การผ่าตัดให้เร็วขึ้น	กล่าวคือ	เริ่มผ่าตัดได้

ตั้งแต่	WHO-FC	II-IV	และไม่มี	PVR	ขั้นต�่าที่สามารถผ่าตัด

ได้	นอกจากนั้นผู้สูงอายุไม่เป็นข้อห้ามต่อการผ่าตัด	PEA

	 การประเมินว่าสามารถผ่าตัดได้หรือไม่	(operability)	

ควรท�าโดยทีมแพทย์และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ

สถาบัน	และการประเมินความเสี่ยงของการผ่าตัด

	 Mayer et al	201116	ได้ศกึษาปัจจยัทีมี่ผลต่อ	mortality	

จากการผ่าตัด	 PEA	 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ	 mortality	

ได้แก่		

	 1)	 PVR	 at	 diagnosis	 (univariate	 analysis)	 พบ

ความสัมพันธ์กับอัตราตายในโรงพยาบาลและอัตราตายที	่

1	ปี	กล่าวคือผู้ป่วยที่มี	PVR	400-800	dyn*s/cm5	มีอัตรา

ตายร้อยละ	 2.8,	 PVR	 800-1200	 dyn*s/cm5	 อัตราตาย 

ร้อยละ	5.8,	PVR>	1,200	dyn*s/cm5	อัตราตายร้อยละ	10.6	

	 2)	 6-minute	walk	distance	สัมพันธ์กับอัตราตายที่	

1	ปี	(OR,	0.40;	CL,	0.21–0.79	per	100	m)
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	 3)	 PVR	at	the	end	of	intensive	care	(multivariate	

analysis)	สัมพันธ์กับอัตราตายในโรงพยาบาล	(OR,	1.79;	

CL,	1.11–2.88	per	100	dyn*s/cm5)

	 วธีิการผ่าตดั	pulmonary	endarterectomy	คอื	median	

sternotomy	under	general	anesthesia,	cardiopulmonary	

bypass	with	deep	hypothermia	(อุณหภูมิประมาณ	20	�c)	

และการท�า	bilateral	pulmonary	endarterectomy

	 Thistlethwaite	 และคณะ18	 ได้แบ่งลักษณะของ	

CTEPH	ที่พบจากการผ่าตัดเป็น	4	แบบ	ได้แก่

	 Type	1:	ลิ่มเลือดใน	main-lobar	pulmonary	arteries

	 Type	2:	มีการหนาตัวของชั้น	intima	และมีพังผืดใน	

segmental	arteries	ส่วน	proximal	

	 Type	3:	มีความผิดปกติที่	segmental	arteries	ส่วน	

distal 

	 Type	4:	distal	arteriolar	vasculopathy	โดยไม่พบ

ลักษณะของ	thromboembolic	disease

	 อย่างไรกต็าม	ลกัษณะต่างๆ	นีเ้ป็นการแบ่งจากลกัษณะ 

ท่ีพบจากการผ่าตัด	 จึงไม่ได้ช่วยในการคัดเลือกผู้ป่วยที่

เหมาะสมส�าหรับการผ่าตัด

ผลการผ่าตัด:

	 มีการศกึษาถงึผลระยะยาวของการผ่าตดั		PEA19 โดย

เก็บข้อมูลในผู้ป่วย	 157	 รายเป็นเวลา	 4	 ปี	 พบว่าผลทาง

ด้าน	hemodynamic	(mean	PAP,	PVR,	cardiac	index)	จะ 

ดีขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติตัิง้แต่หลังผ่าตดัทนัทไีปจนถงึ	

3	 เดือนแรกหลังผ่าตัด	 และหลังจากน้ันจะดีคงที่ไปจนถึง	 

4	ปี	ร่วมกับพบว่า	exercise	tolerance	ที่วัดจากการตรวจ	 

six-minute	 walk	 distance	 ดีขึ้นหลังจากผ่าตัดเช่นกัน	

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายการศึกษาในแง่ผลการผ่าตัด	 PEA	

ทั้งด้าน	hemodynamic	และอัตราการรอดชีวิตซึ่งพบว่าการ

ผ่าตัด	PEA	นั้นสามารถท�าให้	hemodynamic	ดีขึ้น	และลด

อัตราตาย	ดังแสดงในตารางที่	3

ตารางที่ 3. แสดงผลการผ่าตดั	pulmonary	endarterectomy	 

	 	 ในสถาบันที่เชี่ยวชาญ20

จ�านวน
การ

ผ่าตัด

Mean PVR(SD)  
(dyn*s/cm5)

อัตรา
ตาย 

ในรพ.

อัตรารอด
ชีวิตระยะ

ยาวก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด

Madani	
et al

500 719(383) 253(149) 2.2% 82	%	ที	่5	ปี, 
75%	ที	่10	ปี

Mayer	
et al

386 728(N/A) NA 4.7% 93%	ที่	1	ปี

Corsico 
et al

157 1140(517) 327(238) 11.5% 84%	ที่	5	ปี

Berman 
et al

411 693(372) 308(254) 5.4% 91%	ที่	1	ปี, 
	88%	ที่	3	ปี

Carmous 
et al

181 880(370) 485(210) 3.7% NA

ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด PEA:

 1. ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ได้แก่	 pulmonary	

artery	steal	syndrome	และ	reperfusion	pulmonary	edema	

ซึ่งเกิดจากบริเวณหลอดเลือดที่มีการท�า	 endarterectomy	

นั้นมี	 vascular	 resistance	 ลดลงท�าให้มีการผันเลือดจาก

ปอดส่วนอื่นเข้ามาเลี้ยงบริเวณที่หลอดเลือดเคยถูกอุดกั้น	

ก่อให้เกดิ	ventilation	perfusion	mismatch	และ	hypoxemia	

ตามมา

 2. ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว	 ได้แก่	 persistent	

(residual)	 pulmonary	 hypertension	 ซึ่งเป็นเหตุส�าคัญ

ของอัตราตายหลังผ่าตดั	โดยภาวะนีม้กีารจ�ากดัความหลาย

แบบขึ้นกับแต่ละการศึกษา	 (เช่น	 International	 CTEPH	

Registry21,	 mean	 PAP	 ≥25	 mm	 Hg	 at	 the	 end	 of	

intensive	care)	และเกิดได้จากหลายเหตุ	เช่น	incomplete	

endarterectomy,	inaccessible	chronic	thromboembolism	

หรือมีภาวะ	 small-vessel	 arteriopathy	ภาวะแทรกซ้อนนี้ 

มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี

	 การใส่	inferior	vena	cava	filter	ในช่วง	perioperative	

ได้มกีารใช้ในบางสถาบนั	ซึง่ยงัไม่ได้เป็นค�าแนะน�าเนือ่งจาก

หลักฐานการศึกษาเป็นเพียง	case	series	ขนาดเล็ก
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 2. การรักษาด้วยยา 

	 	 2.1	 Anticoagulant	 โดยแนะน�าให้รับประทาน	

vitamin	K	antagonist	ตลอดชีวิต	(recommendation	class	I,	

level	C)1	รวมถงึหลังการผ่าตดั	PEA	กแ็นะน�าให้รบัประทาน

ต่อเนื่อง	ส�าหรับ	new	oral	anticoagulants	(NOACs)	ที่ใช้

ในข้อบ่งชี้เพื่อรักษาภาวะ	CTEPH	นั้น	ปัจจุบันยังไม่มีการ

ศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

	 	 2.2	 PAH	specific	drug

	 	 	 2.2.1	 Riociguat	 เป็นยาในกลุ่ม	 soluble	

guanylyl	 cyclase	 (sGC)	 stimulator	 ซึ่งเป็นยาขนานแรก 

และขนานเดียวในขณะนี้ที่ได้รับการอนุมัติในการรักษา	

CTEPH	ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้	หรือผ่าตัด	PEA	แล้วมีภาวะ 

persistent	 หรือ	 recurrent	 pulmonary	 hypertension	

(recommendation	 class	 I,	 level	 C)1	 กลไกการออกฤทธิ์

ของยา	 คือ	 กระตุ้น	 activity	 ของ	GCs	 โดยผ่านกลไกการ

เพิม่	sensitivity	ต่อ	nitric	oxide	หรอืโดยไม่ผ่าน	nitric	oxide	

pathway	ผลลัพธ์คือ	vasodilation	และผลที่เป็น	disease-

modifying	effects	อื่นๆ	เช่น	anti-fibrotic,	anti-proliferative	

and	 anti-inflammatory	 activity	 มีการศึกษาผลทางคลินิก

ของ	riociguat	คือ	CHEST-1	study22	ซึ่งเป็น	randomized	

controlled	 trial	 ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม	 riociguat	

กับ	placebo	ในผู้ป่วย	261	รายที่ไม่สามารถผ่าตัดได้	หรือ

ผ่าตัดแล้วมีภาวะ	 persistent	 หรือ	 recurrent	 pulmonary	

hypertension	พบว่า	หลังการศึกษา	16	สัปดาห์	กลุ่มที่ได้	

riociguat	มี	6-minute	walk	distance	เพิม่ขึน้	39	เมตร	เทยีบ

กับกลุ่ม	placebo	ที่ลดลง	6	เมตร	(p<0.001)	นอกจากนั้น

ยังพบว่ามีการลดลงของ	PVR	226	dyn*s/cm5	เทียบกับ	23	

dyn*s/cm5	ในกลุ่ม	placebo	(p<0.001)	และ	WHO-FC	ดีขึ้น	

(p=0.003)	แต่	time	to	clinical	worsening	ไม่ต่างกัน	และ

ได้มีการศึกษาต่อเนื่องไปอีก	1	ปี	(CHEST-2	study)	พบว่า

ผลในการเพิ่ม	6-minute	walk	distance	ยังคงอยู่	และผู้ป่วย

มีอัตราการรอดชีวิตร้อยละ	97	และได้มีการติดตามต่อเนื่อง

ไป	2	ปีเพื่อดูผลข้างเคียงของยา	พบว่ายามีความปลอดภัย	

กล่าวคือ	พบผู้ป่วยมี	syncope	ร้อยละ	3	และ	hemoptysis/

pulmonary	 hemorrhage	 ที่ไม่ทราบเหตุและความสัมพันธ์

กับยา	เกิดขึ้น	15	กรณี	จึงยังเป็นข้อควรระวังในการใช้ยานี้

	 	 	 2.2.2	 Bosentan	 เป ็นยาในกลุ ่ม	 dual	

endothelin	receptor	antagonist	ซึง่ได้มกีารศกึษาถงึผลของ

การรักษา	CTEPH	(BENEFiT	study)23	ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วย

ทีไ่ม่สามารถผ่าตดัได้	หรอืผ่าตดัแล้วมภีาวะ	persistent	หรือ	

recurrent	 pulmonary	 hypertension	พบว่าหลังการศึกษา	 

16	 สัปดาห์	 มีการลดลงของ	 PVR	 เม่ือเทียบกับ	 placebo	

อย่างมีนัยส�าคัญทางคลินิก	(ลดลง	146	dyn*s/cm5	vs	เพิ่ม

ขึ้น	30	dyn	*s/cm5;	p<0.0001)	อย่างไรก็ตาม	ผลทางคลินิก	

คอื	6-minute	walk	distance,	WHO-FC	และ	time	to	clinical	

worsening	ไม่ต่างกันในทั้ง	2	กลุ่ม	

	 	 	 2.2.3	 Macitentan	 เป็นยาในกลุ่ม	 dual	

endothelin	 receptor	 antagonist	 เช่นเดียวกับ	 bosentan	

ขณะน้ีก�าลงัอยูใ่นการศึกษาเพือ่ดผูลการใช้ในผูป่้วย	CTEPH	

ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้

	 	 	 2.2.4	 Sildenafil	 เป็นยาในกลุ่ม	 phospho- 

diesterase-5	 inhibitor	 เป็น	 off-label	 use	 ใน	 CTEPH	

เนื่องจากยังขาดการศึกษาที่เป็น	RCT	ที่ศึกษาผลของยานี้	

แต่มีการศึกษาที่เป็น	RCT	ขนาดเล็ก24	(n=17)	พบว่าที่	12	

เดือนหลังรักษา	PVR	ลดลง	และ	6-minute	walk	distance	

ดีขึ้น

	 	ยา	PAH-specific	drug	ที่เป็น	off	label	use	ส�าหรับ	

CTEPH	ดงักล่าวข้างต้น	ESC	2015	ให้ค�าแนะน�าว่าสามารถ

พิจารณาให้ได้ในผู้ป่วย	 CTEPH	ที่มีอาการและไม่สามารถ

ผ่าตัดได้	(recommendation	class	IIb,	level	B)1

	 ส�าหรับการให้ยา	pulmonary	vasodilator	ก่อนผ่าตัด

นั้น	มีแต่การศึกษาขนาดเล็กและผลการศึกษายังไม่ชัดเจน

 3. การรักษาด้วย intervention (balloon  

pulmonary angioplasty)

	 	 การรักษาด้วยวิธี	BPA	นี้ยังเป็นหัตถการที่อยู่ใน

การศกึษา	โดยมีข้อบ่งชีใ้นผูป่้วย	CTEPH	ทีไ่ม่สามารถผ่าตดั

ได้	 หรือมีความเสี่ยงในการผ่าตัดมาก	 (recommendation	

class	 IIb,	 level	 C)1	 สถาบันที่มีการท�า	 BPA	 มากอยู่ใน

ประเทศญี่ปุ ่น	 ข้ันตอนการท�านั้นไม่ต่างจาก	 standard	

balloon	 angioplasty	 โดยท�าครั้งละ	 1	 บริเวณ	 และมักจะ

ต้องท�า	3-5	ครั้ง	โดยผลทางด้าน	hemodynamic	profile	นั้น 

ค่อนข้างดี	 แต่ยังไม่มีการศึกษาผลการรักษาระยะยาว	 และ
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ผลข้างเคียงที่เกิดจากหัตถการอาจท�าให้เกิด	 reperfusion	

edema,	 pulmonary	 hemorrhage	 และอาจมีอันตราย

ถึงแก่ชีวิตได้	 จึงยังแนะน�าให้ท�าเฉพาะในสถาบันที่มีความ

เชี่ยวชาญเท่านั้น

	 สรุปแนวทางการรักษาผูป่้วยทีไ่ด้รับการวนิจิฉยัภาวะ	

CTEPH	ไว้ตาม	algorithm	ดังแสดงในรูปที่	5

รูปที่ 5. Algorithm	การรักษาภาวะ	CTEPH	จาก	ESC/ERS	guideline	20151
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	 วารสารวัณโรค	 โรคทรวงอกและเวชบ�าบัดวิกฤต	 ยินดีรับ

พิจารณานิพนธ์ต้นฉบับ	รายงานวิจัย	รายงานผู้ป่วย	ทบทวนวารสาร

และงานเขียนวิชาการในลักษณะอื่นๆ	 ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้	 ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่ง

เสริมความก้าวหน้า-ความร่วมมือทางวิชาการของบรรดาแพทย์และ

บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความสนใจในสาขาวิชานี้

	 เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ดังกล่าวและเพือ่ความสะดวกรวดเรว็

ในการตีพิมพ์บทความของท่าน	 คณะบรรณาธิการขอเรียนแนะน�า

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับวารสารวัณโรค	โรคทรวงอกและเวชบ�าบัด

วิกฤต	ดังนี้

 1. รปูแบบของต้นฉบบั	โปรดสละเวลาพลกิดูการจดัรูปหน้า

กระดาษจากบทความต่างๆ	ทีต่พีมิพ์อยูใ่นวารสารฉบบันีแ้ละกรณุาถอื

เปน็ตวัแบบในการพมิพ์ต้นฉบบัของท่าน	(โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหน้า

แรกของบทความทกุประเภท	ซึง่วารสารวณัโรค	โรคทรวงอกและเวช

บ�าบัดวิกฤต	ต้องการรักษาไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะบางประการเกี่ยวกับ

รูปแบบการเรียงพิมพ์ชื่อเรื่อง	บทความ	ชื่อผู้นิพนธ์	วุฒิของผู้นิพนธ์	

สถาบันในสังกัดของผู้นิพนธ์และบทคัดย่อ)	ส�าหรับกระดาษพิมพ์ดีด

อาจเป็นกระดาษพิมพ์สั้นหรือยาวก็ได้	 โดยควรพิมพ์หน้าเดียวและ

ควรมีความยาวไม่เกิน	10	หน้ากระดาษพิมพ์

 2. องค์ประกอบของต้นฉบับ	 ต้นฉบับทุกประเภทควร

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	เรียงล�าดับดังนี้

  2.1 ชื่อเรื่อง ควรให้สั้นและบ่งบอกถึงขอบเขตของเนื้อ

เรื่องได้ชัดเจน	 ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือเคย

บรรยายในทีป่ระชมุวชิาการมาก่อน	อาจใส่เครือ่งหมายดอกจนัก�ากบั

ที่อักษรตัวสุดท้ายของช่ือเร่ืองน้ันๆ	 และให้แจ้งความเป็นมา	 ไว้ท่ี

เชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษแผ่นแรกของต้นฉบับ

  2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิ สถาบันในสังกัด	 ใส่ชื่อและสกุล

ของผูน้พินธ์ตามปกติพร้อมด้วยปริญญาหรอืคณุวฒุกิารศกึษาไม่เกนิ	

3	 อภิไธย	 ในบรรทัดถัดไปให้ระบุชื่อหน่วยงานในสังกัดของผู้นิพนธ์	

ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานของคณะบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดหน่วยงาน

เดียวกัน	 ให้ใส่เคร่ืองหมายดอกจันก�ากับความแตกต่างไว้ท่ีอภิไธย

ของผู้ร่วมนิพนธ์แต่ละคน	 แล้วจึงระบุหน่วยงานในสังกัดของบุคคล

เหล่านั้นในบรรทัดถัดไป

ข้อแนะน�ำในกำรเตรียมต้นฉบับ

  2.3 บทคดัย่อ	ต้นฉบบัทีเ่ป็นนพินธ์ต้นฉบบัและรายงาน

ผู้ป่วยทุกประเภทจ�าเป็นต้องมีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ	โดยให้พิมพ์คัดย่อภาษาไทยก่อน	แล้วจึงตามด้วย	Abstract

	 	 ในกรณีท่ีนิพนธ์ต้นฉบับหรือรายงานผู้ป่วยเป็นต้นฉบับ

ภาษาไทย	 ไม่ต้องระบุชื่อผู้นิพนธ์	 ชื่อเรื่อง	 และสถาบันต้นสังกัดไว้

ในบทคัดย่อภาษาไทย	 แต่ให้ระบุชื่อเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษไว้ใน	

Abstract

	 	 ในกรณีท่ีนิพนธ์ต้นฉบับหรือรายงานผู้ป่วยเป็นต้นฉบับ

ภาษาอังกฤษ	 ให้ระบุชื่อผู้นิพนธ์	 ชื่อเรื่อง	 และสถาบันในสังกัดไว้

ในบทคัดย่อภาษาไทย	 แต่ไม่จ�าเป็นต้องระบุชื่อเหล่านั้นเป็นภาษา

อังกฤษไว้ใน	Abstract

	 	 ส�าหรับต้นฉบับในลักษณะอ่ืนๆ	 เช่น	 บทความพิเศษ	 

บททบทวนวารสาร	บันทึกเวชกรรม	ฯลฯ	ไม่จ�าเป็นต้องมีบทคัดย่อ

  2.4 เนื้อเรื่อง	 ในกรณีของนิพนธ์ต้นฉบับควรมีขั้นตอน

ในการน�าเสนอเนื้อเรื่องตามล�าดับคือ	 บทน�า	 วัสดุและวิธีการ	 ผล	

วิจารณ์	สรุป	ส�าหรับต้นฉบับประเภทอื่นๆ	ผู้นิพนธ์อาจพิจารณาจัด

ล�าดับหัวข้อในการน�าเสนอเนื้อเรื่องได้เองตามความเหมาะสม

ส�าหรับต้นฉบับทุกประเภทที่เป็นภาษาอังกฤษ	 ผู้นิพนธ์ควรให้วาม

รอบคอบเป็นพิเศษกับการใช้หลักไวยากรณ์	 และควรพิสูจน์อักษร

ทุกๆ	ตัวในต้นฉบับ	ก่อนที่จะส่งต้นฉบับนั้นไปให้คณะบรรณาธิการ

	 	 ส�าหรับต้นฉบับท่ีเป็นภาษาไทย	 ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศโดยไม่จ�าเป็น	 ศัพท์แพทย์ภาษา

ต่างประเทศท่ีมีผู ้บัญญัติเป็นภาษาไทยและใช้กันแพร่หลายแล้ว	

ขอให้พยายามใช้ภาษาไทย	 โดยอาจจะใส่ภาษาต่างประเทศไว ้

ในวงเล็บเมื่อใช้ครั้งแรก	แต่ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวถึงภาษาต่างประเทศ

อีกในการใช้ครั้งต่อๆ	ไป

	 	 หากมตีาราง	แผนภมู	ิสไลด์	และรปูภาพ	ค�าบรรยายตาราง	

แผนภูมิ	 และรูปภาพให้พิมพ์ไว้ด้านบนหรือด้านล่างของตาราง	หรือ

แผนภูมิ	หรือรูปภาพเหล่านั้น

  2.5 กิตติกรรมประกาศ	 หากผู้นิพนธ์ต้องการบันทึก 

ค�ากล่าวขอบคณุบคุคลหรอืสถาบนัใดไว้ในต้นฉบบักอ็าจกระท�าได้โดย

ขอให้ใช้ข้อความที่กะทัดรัดพอสมควร



 2.6 เอกสารอ้างอิง	 ต้นฉบับทุกประเภทจะต้องอ้างอิง 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเขียน	 (ยกเว้นบทความพิเศษและบท- 

บรรณาธิการ)	 ถ้าข้อความในเนื้อเร่ืองเอามาจากผู้แต่งคนใดคนหนึ่ง

โดยเฉพาะ	 ให้ก�ากับการอ้างอิงไว้ด้วยหมายเลขเรียงตามล�าดับ	 โดย

ให้หมายเลขท่ีก�ากับในรายชื่อเอกสารอ้างอิงตรงกันกับหมายเลขใน

เนื้อเรื่องด้วย

	 	 การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ระบบแวนคูเวอร์	 (Vancouver)	

และการย่อวารสารให้ใช้ตามดรรชนเีมดคัิส	(Index	Medicus)	ตวัอย่าง 

เช่น	:-

  2.6.1	 การอ้างอิงหนังสือต�ารา

	 	 ถ้าเป็นต�าราของผู้นิพนธ์นเดียวหรือหลายคน	 ให้ใส่ชื่อ 

ผู้นิพนธ์ทุกๆ	คน	เช่น		

Crofton	 JW,	 Douglas	 AC.	 Respiratory	 diseases.	 	 3rd	 ed.	 

Oxford:	Blackwell	Scientific	Publications;	1981.

	 	 ถ้าเป็นต�าราประเภทรวบรวมบทความของผู ้นิพนธ  ์

หลายคนให้ใส่ชื่อบรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการ	เช่น		

Weatherall	DJ,	 Ledingham	JGG,	Warrell	DA,	 editors.	Oxford	

textbook	of	medicine.	Oxford	:	Oxford	University	Press;	1983.

บญัญัติ	ปรชิญานนท์,	สมบญุ	ผ่องอกัษร	(บรรณาธกิาร).	วณัโรค.	พมิพ์

คร้ังที	่2.	สมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์.	

กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์;	2524.

	 	 ในกรณีที่อ้างอิงเฉพาะบทความใดบทความหนึ่งจาก

หนังสือต�าราประเภทบทความ	เช่น

Reynolds	HY.	Normal	and	defective	respiratory	host	defenses.	

In	 :	Pennington	JE,	editor.	Respiratory	 infections.	New	York:	

New	York	Press:	1983.	p.1-24.

ประพาฬ	ยงใจยุทธ.	โรคหดื.	ใน:	บญัญตั	ิปรชิญานนท์	(บรรณาธกิาร).	

โรคระบบการหายใจและวัณโรค.	 กรุงเทพฯ:	 โครงการต�ารา-ศิริราช	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล;	2522.	p.	212-44.

  2.6.2	 การอ้างอิงบทความในวารสาร

	 	 ถ้าเป็นบทความที่มีผู ้นิพนธ์ไม่เกิน	 6	 คน	 ให้ใส่ชื่อ 

ผู้นิพนธ์ทุกๆ	คน	แต่ถ้าเกิน	6	คน	ให้ใส่ชื่อเพียง	3	คนแรก	เช่น

Douglas	 NJ,	 Calverley	 PMA,	 Leggett	 RJE,	 et	 al.	 Transient 

hypoxaemia during sleep in chronic bronchit is and  

emphysema.	Lancet	1979:	1;1-4.

ประกิต	วาทีสาธกกิจ,	ประไพ	สุเทวี	บุรี,	พูนเกษม	เจริญพันธ์,	สุมาลี	

เกียรติบุญศรี,	 ศรีสุวรรณ	 บูรณรัชดา,	 การจัดบริการรักษาผู้ป่วย- 

นอก.	วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก	2529:	7:	107-10.

	 	 ถ ้ า เป ็นบทความหรือรายงานของหน ่วยงานใด 

หน่วยงานหนึ่ง	เช่น

College	 of	 General	 Practitioner.	 Chronic	 bronchitis	 in	 Great	

Britain.	Br	Med	J	1961:	2:	973-99.

ศูนย์วัณโรคเขต	5	อุบลราชธานี.	รายงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้น

ฐานปี	2520.	วารสารโรตติดต่อ	2521:	4:	20-35.

  2.6.3	 การอ้างอิงเอกสารในลักษณะอื่นๆ

	 	 	 	 ถ้าเป็นต้นฉบบัท่ียงัไม่ได้พมิพ์เผยแพร่	แต่ก�าลงัอยู่

ในระหว่างตีพิมพ์	เช่น	

Boysen	PG,	Block	AJ.	Wynne	JW,	et	al.	Nocturnal	pulmonary	

hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease.	Chest	(in	press).

สงคราม	ทรัพย์เจริญ,	ชัยเวช	นุชประยูร,	บัญญัติ	ปริชญานนท์.	การ
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