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Abstract: 

Objective: To	compare	the	clinical	presentation,	microbiological	features,	radiographic	findings,	and	treatment	
outcomes	of	pulmonary	tuberculosis	(PTB)	between	patients	with	and	without	diabetes	mellitus	(DM)

Methods:	 Medical	 records	 of	 patients	 with	 newly	 PTB	 in	 Siriraj	 Hospital	 between	 2010	 and	 2013	 were	 
reviewed.	The	inclusion	criteria	included	age	more	than	18	years	and	positive	sputum	culture.	DM	was	defined	 
as	 fasting	plasma	glucose	>	126	mg/dL	or	HbA1C	>	6.5%.	Those	who	had	extrapulmonary	 involvement	or	 
severe	 immunosuppressed	 status	 were	 excluded.	 Baseline	 characteristics	 and	 clinical	 responses	 after	 
treatment	were	retrieved.	Comparison	between	those	with	and	without	DM	was	verified.	

Results:	 Among	 initial	 363	 enrolled	 patients,	 164	 were	 excluded.	 In	 the	 remaining	 199	 patients,	 DM	 
was	present	 in	 43	patients	 (22%).	Higher	 age	 (>	50	 y)	was	 common	 in	DM	group	with	 the	 likelihood	 ratio	 
of	37	with		P	<	0.001,	others	characteristics	were	not	different.	There	were	no	significant	adverse	outcomes	 
between	the	2	group	in	term	of	sputum	conversion	at	2	months,	treatment	failure,	and	relapse	after	complete	
treatment.	

Conclusion:	 Patients	 with	 PTB	 with	 concomitant	 DM	 usually	 have	 higher	 age,	 however,	 presenting	 
characteristics	and	response	to	treatment	were	not	affected.

Keywords:	Diabetes	mellitus,	pulmonary	tuberculosis,	clinical	outcome
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Introduction
	 Tuberculosis	 (TB)	 especially	 pulmonary	TB	

(PTB)	remains	a	major	source	of	human	morbidity	

and	mortality	throughout	the	world.	According	to	WHO	

Global	Report	2016,	approximately	10.4	million	people	

developed	new	TB,	and	almost	1.4	million	had	died	

from	this	culprit.	In	Thailand,	TB	incidence	was	172	per	

100,000	populations,	with	new	and	relapse	of	62,135	

cases.1 

	 Previous	 studies	 have	 shown	 that	 diabetes	

mellitus	(DM)	was	common	among	TB	patients	with	

the	prevalence	ranging	from	2-36%.	Animal	models	

and	human	studies	had	demonstrated	an	impaired	

cell-mediated	immunity	from	DM	resulting	in	abnormal	

specific	 T-cell.	When	 they	 become	 infected	with	

Mycobacterium tuberculosis	(MTB),	opportunity	for	

serious	disease	especially	 in	treatment	 failure	and	

relapse	after	complete	treatment	were	enhanced.2-4	

Increased	drug	interaction	between	some	anti-TB	drugs	

with	anti-diabetic	drugs	and	effect	of	poor	glycemic	

control	should	also	be	considered	for	reported	poor	

treatment	outcome.	

	 Information	concerning	the	interaction	between	

DM	and	PTB	in	Thailand	is	scarce.	We	aim	to	compare	

the	treatment	outcomes	of	PTB	in	patients	with	DM	

(DM-PTB)	and	without	DM	(NDM-PTB).	We	also	aim	

to	demonstrate	the	clinical	presentations,	radiographic	

findings,	sputum	smear	positivity,	and	prevalence of 

common	adverse	reactions	to	anti-TB	drugs	between	

the	2	groups.

Methods
	 Retrospective	chart	review	was	conducted	in	

PTB	patients	of	Siriraj	Hospital	from	2010	to	2013.	

We	included	patients	with	age	more	than	18	years	

whom	 PTB	 were	 confirmed	 by	 positive	 sputum	 

cultures	with	 inclusion	and	exclusion	criteria	as	 in	 

Table	1.	Standard	treatment	regimens	with	isoniazid,	

rifampicin,	 pyrazinamide,	 and	 ethambutol	 were	

initially	prescribed	in	all	patients.	Concomitant	DM	

was	diagnosed	if	initial	fasting	plasma	glucose	was	 

higher	 than	126	mg/dL	or	HbA1C	>	6.5%	or	prior	

receiving	anti-diabetic	agents.	Demographic	data,	

clinical	 characteristics,	 radiographic	 findings,	and	

microbiological	results	were	retrieved	at	baseline,	during	

treatment,	and	after	complete	treatment	if	possible.

	 On	the	basis	of	literature	review	that	revealed	 

that	 DM-PTB	 had	 a	 relapse	 rate	 of	 4	 times	 as	 

compared	to	NDM-PTB,	we	calculated	the	sample	size	

of	DM-PTB	for	our	study	at	80	patients.	The	prevalence	

of	DM-PTB	in	adults	was	around	20%	in	our	hospital,	

so	we	need	the	total	number	of	400	patients.

 

Table1. Inclusion	and	exclusion	criteria	
  

Inclusion criteria Exclusion criteria

1.	Culture	proven	for			 

	 susceptibility	to		

		 isoniazid	and	rifampicin	 

	 (non	MDR-TB)

2.	Complete	standard		 

	 regimen	of	anti-TB	

			 drugs	for	6	months	 

	 (2HRZE+4HR)

1.	HIV	co-infection	

2.	Extrapulmonary	disease	except		 

		for	pleural	involvement		 

  

3. Severe	immunosuppressed

	 		status	(receiving	prednisolone	 

		≥	15	mg/d	for	at	least	2	months 

		or	other	immunosuppressive	 

		agents)

    
	 Patients	were	categorized	into	2	groups,	DM-PTB 

and	NDM-PTB.	Treatment	outcomes	include	positive	

sputum	 smear	 and	 culture	 status	 after	 2-month	

treatment,	treatment	failure,	and	relapse	after	complete	

treatment	were	using	standard	definition.1	Interpretation	
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of	all	chest	radiographs	(CXR)	were	performed	using	

consensus	of	both	investigators.	It	consisted	of	initial	

presence	of	cavity	and/or	extensive	parenchymal	lesion	

(>	½	of	 the	 total	 lung	field)	and/or	miliary	pattern.	

Residual	cavity	and/or	bronchiectasis	and/or	volume	loss	

≥	1	lobe	were	justified	for	films	after	complete	treatment.	

Chi-square	or	Fisher	exact	was	used	to	compare	data	

between	the	2	groups	using	SPSS	software	20.0,	and	

p-value	<	0.05	was	considered	statistical	significant.	

	 This	study	was	approved	by	the	Siriraj	Institutional	

Review	Board	 (Si	 565/2015).	All	 of	 the	 research	

procedures	were	 strictly	 adhere	 to	 the	 approved	

documents.	

Results
	 Due	 to	 during	 the	 study	 period,	 most	 of	

uncomplicated	PTB	were	delegated	to	the	patient-

nearby	health	facilities	to	increase	compliance	and	

complete	treatment	rate,	so	we	could	enrolled	only	

363	 patients	with	 culture-proven	PTB.	However,	

only	199	patients	were	fulfilled	our	inclusion	criteria.	

DM	 was	 observed	 among	 43	 patients	 (22%),	

others	 clinical	 characteristics	 and	 radiographic	

findings	are	presented	in	Table	2.	Among	DM-PTB, 

there	was	significantly	higher	proportion	of	age	more	

than	50	years.	But	co-morbidities,	presenting	symptoms,	

pre-treatment	CXR,	and	pre-treatment	sputum	smear	

positivity	were	not	different	between	the	2	groups	 

(Table	2).

	 Only	163	patients	had	sputum	samples	submitted	

for	microbiological	examination	at	2	months	after	

treatment	(Table	3),	166	patients	had	follow-up	CXR	

after	complete	6-month	treatment	(Table	4),	and	168	

patients	could	be	assessed	for	 treatment	outcome	

(Table	4).	Although	there	was	a	tendency	towards	

slow	mycobacterial	 clearance,	sputum	smear	and	

culture	status	after	2-month	treatment	and	common	

adverse	reactions	to	anti-TB	drugs	were	not	different	

between	the	2	groups	(Table	3).	Residual	radiographic	

abnormalities	and	treatment	outcome	after	complete	the	

regimen	also	had	no	statistical	difference	(Table	4).

Table 2. Comparison	of	clinical	characteristics	and	 

	 radiographic	findings	between	DM-PTB	and	 

	 NDM-PTB	groups	

Variables DM-PTB

(N = 43) 

NDM-PTB

(N = 156)

Likelihood ratio

(95%CI) 

p-value

No.	of	male	(%) 26	(60.5)	 74	(47.4) 2.3	

(-2.5	to	20.2)	

0.090

No.	with	age	

≥	50	y	(%)				

38	(88.4)	 60	(38.5)

 

37.0	(23.3	to	44.4) <	0.001*

Comorbidity:

-	Chronic	kidney

		disease	(%)

-	Chronic	liver

		disease	(%)

-	Malignancy	(%)

-	Autoimmune	

		disease/Organ	

		transplantation	(%)

4	(9.3)

2	(4.7)

1	(2.3)

0	(0)

7	(4.5)

7	(4.5)

13	(8.3)

12	(7.7)	

1.3	(-13.4	to	44.7)

0	(-27.1	to	28.4)

2.4	(-30.5	to	-0.9)	

6.1	(-29.0	to	-17.0)

0.193

0.616

0.149

0.049

Presenting	symptoms:

-	Cough	(%)

-	Hemoptysis	(%)

-	Fever	(%)

-	Weight	loss	(%)

36	(83.7)	

8	(18.6)

16	(37.2)	

22	(51.2)

134	(85.9)

25	(16.0)

64	(41.0)

73	(46.8)

0.1	(-19.7	to	13.8)

0.2	(-12.7	to	19.0)

0.2	(-14.2	to	8.9)

0.2	(-8.5	to	14.4)	

0.442

0.421

0.394

0.394

Pre-treatment	CXR

-	Cavity	(%)

-	Extensive	lesion	(%)

-	Miliary	pattern	(%)

17	(39.5)

14	(32.6)

1	(2.3)

61(39.1)

41	(26.3)

6	(3.8)

0	(-11.4	to	12.0)	

0.4	(-7.9	to	18.6)	

2.3	(-34.2	to	19.0)

0.547

0.265

0.531

Pre-treatment	

sputum	smear	

positivity	(%)

20	(46.5) 81	(51.9) 0.5	(-15.7	to	7.4) 0.297
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Table 3. Comparison	of	positive	sputum	smear	and	 

	 culture	status	after	2-month	treatment	and	 

	 adverse	drug	reactions	between	the	2	groups

Variables DM-PTB NDM-PTB Likelihood ratio

(95%CI) 

p-value

Positive	sputum	

status	after	2	months

-	Smear

-	Culture

3/31	(9.7%)

3/31	(9.7%)

2/132	(1.5%)

4/132	(3.0%)

4.2	(-1.3	to	85.4)	

2.2	(-12.2	to	62.1)

0.050

0.127

Drug reactions

-	Skin-rash

-	Hepatitis

5/44	(11.4%)

4/44	(9.1%)

11/154	(7.1%)

22/154	(14.3%)

0.8	(-13.2	to	33.7)	

0.8	(-22.7	to	7.8)

0.253

0.283

Table 4.	Comparison	of	residual	radiographic	abnor- 

	 malities	and	clinical	outcome	after	complete	 

	 the	regimen	

Variables DM-PTB NDM-PTB Likelihood ratio 

(95%CI)

p-value

Residual	lesions

-	Cavity

-	Bronchiectasis

-	Volume	loss	

3/31	(9.7%)

27/31	(87.1%)

6/31	(19.4%)

13/135	(9.7%)

95/135	(70.4%)

24/135	(17.7%)

0	(-20.0	to	20.2)		

4.1	(1.8	to	24.3)	

0.4	(-14.1	to	17.3)	

1.000

0.071

0.800

Treatment outcome

-	Failure

-	Relapse

0/31	(0)

0/31	(0)

0/137	(0)

2/137	(1.5%)

NA

0.8	(-24.6	to	-12.8)

NA

1.000

Discussion
	 Theoretically,	DM	should	have	an	 impact	on	

TB	development	and	clinical	outcome	after	treatment	

especially	those	with	uncontrolled	disease.5	In	this	

study,	we	could	not	demonstrate	this	hypothesis	in	

our	DM-PTB	patients	that	infected	with	susceptible	

MTB	strains	if	they	had	completed	the	treatment.	The	

result	is	in	line	with	the	study	from	Chonburi,	treatment	

outcomes	and	frequency	of	adverse	drug	reactions	 

were	similar	between	DM-PTB	and	NDM-PTB	patiens.6 

This	emphasis	the	essence	of	controlling	comorbidity	

and	enhancing	treatment	completeness	among	TB	

patients.	However,	with	a	global	DM	epidemic	that	is	

escalating	rapidly,	the	prevention	and	control	of	DM	

is	 likely	 to	be	an	equally	 important	 intervention	 in	

controlling	the	DM-TB	epidemic.	Primary	prevention	

of	DM	through	attention	to	unhealthy	diets,	sedentary	

lifestyles	and	childhood	and	adult	obesity	must	be	

included	in	broad	prevention	strategies	for	TB	and	other	

non-communicable	diseases.7,8			                                                    

	 Our	study	was	contrasted	 to	 the	 findings	of	

higher	proportion	of	DM-PTB	patients	with	remained	

smear	positive	at	the	end	of	the	intensive	phase	of	TB	

treatment,	and	higher	rate	of	treatment	failure,	this	may	

result	from	different	inclusion	and	exclusion	criteria	and	

status	of	DM	control.9-12	If	DM	alter	immunity	to	TB,	

higher	baseline	mycobacterial	burdens	and	longer	times	

to	culture	conversion	after	treatment	may	be	expected,	

and	also	a	higher	rate	of	relapse	might	result.13	In	two	

cohort	studies,	poor	glycemic	control	was	associated	

with	less	favorable	treatment	outcomes.14,15	

	 With	an	increasing	prevalence	of	DM	across	the	

world,	it	is	crucial	to	raise	public	awareness	concerning	

the	effects	of	the	disease	for	comorbidity	of	infectious	

diseases	especially	TB.	Data	from	Georgia	has	shown	

that	DM	comorbidity	was	prevalence	similar	to	that	of	

HIV	co-infection	in	patients	harbored	TB	but	without	

increasing	all-cause	mortality.16	Data	 from	Taiwan	

revealed	the	recurrence	rate	in	patients	with	DM-PTB	

is	higher	than	NDM-PTB	and	extending	the	regimen	by	

3	months	may	decrease	recurrence	rate	when	treatment	

is	not	supervised.17 In	contrast	to	drug-susceptible	TB,	

patients	affected	by	multidrug-resistant	TB	(MDR-TB),	

DM	was	a	relatively	common	comorbidity	and	was	found	

to	be	independently	associated	with	an	increased	risk	
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of	both	treatment	failure	and	death.18,19

	 In	term	of	symptoms	and	radiographic	findings,	

we	found	similar	clinical	presentations	and	proportion	

of	cavitary	disease	in	both	DM-PTB	and	NDM-PTB.	

This	was	different	from	the	study	in	China	where	their	

patients	had	more	symptoms,	more	smear	positivity,	

and	longer	time	to	diagnosis.20 Discrepancy	outcome	

may	be	resulted	from	an	early	seeking	medical	attention	

in	our	populations.	

	 Our	research	had	some	potential	 limitations.	

Firstly,	this	study	was	a	retrospective	chart	review,	some	

certain	information	may	be	missed.	Secondly,	we	could	

not	achieve	our	target	sample	size	and	the	relapse	was	

quite	low	with	no	treatment	failure,	so	the	results	may	

be	not	generalized.	Lastly,	submitted	sputum	samples	

after	2-month	treatment	were	absence	in	some	patients	

from	non-producing	sputum	or	variation	of	follow-up	

pattern	of	physician	in	charge.	Future	prospective	study	

with	optimum	number	of	subjects	should	be	performed	

to	verify	the	interaction	of	this	two	common	concomitant	

diseases	in	Thai	population.	

Conclusion
	 There	was	no	differese	in	clinical	presentation,	

microbiological	features,	radiographic	findings,	prevalese 

of	common	adverse	reactions	to	anti-TB	drugs,	and	

treatment	outcomes	between	TB	patients	with	or	without	

DM,	except	of	higher	age	in	patients	with	DM.	
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2 สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

 จุดประสงค์ :	 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิก	 ผลการตรวจทางจุลชีววิทยา	 สิ่งตรวจพบทางรังสีวิทยา	 และ 

ผลการรักษา	ระหว่างผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีและไม่มีเบาหวานเป็นโรคร่วม

 วิธีการศึกษา : ได้ท�าการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชระหว่างปี	พ.ศ.	 2553	ถึง	พ.ศ.	 2556	 

โดยคัดเลือกผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า	 18	 ปี	 และผลการเพาะเช้ือจากเสมหะข้ึนเช้ือวัณโรค	 ผู้ป่วยท่ีเป็นเบาหวานใช้เกณฑ์

การวินิจฉัย	คือ	ระดับกลูโคสในพลาสมาหลังอดอาหาร	>	126	มก.ดล.	หรือ	HbA1C	>	6.5%	รายที่พบวัณโรคนอกปอด 

ร่วมด้วย	หรอืมภีาวะภูมคุ้ิมกันผิดปกตรุินแรงจะได้รบัการคดัออก	ท�าการรวบรวมข้อมลูทางคลินกิพืน้ฐานและการตอบสนอง 

ต่อการรักษาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีเบาหวานร่วมด้วย

 ผลการศึกษา : มีผู้ป่วยเข้าข่ายในข้ันต้น	 363	 ราย	 ได้รับการคัดออก	 164	 ราย	 คงเหลือที่น�ามาท�าการศึกษาได้	 

199	ราย	โดยมีเบาหวานเป็นโรคร่วม	43	รายคิดเป็นร้อยละ	22	พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นเบาหวานด้วยนี้จะมีอายุมากกว่า	

50	ปี	(likelihood	ratio	37,	p	<	0.001)	ส่วนลักษณะทางคลินิกอื่นไม่มีความแตกต่างกัน		ผลการรักษาระหว่างสองกลุ่ม

ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในแง่การที่เสมหะเปลี่ยนเป็นลบหลังการรักษานาน	2	เดือน	การรักษาล้มเหลว	และการกลับเป็น

ซ�้าภายหลังรักษาครบ

 บทสรุป :	 ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยจะมีอายุมาก	 แต่ไม่มีผลต่อลักษณะทางคลินิกและการ 

ตอบสนองต่อการรักษา	
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ห้องหัตถการวินิจฉัย สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค  ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อุรเวชช์ปฏิบัติ
Clinical Practice

บทน�า
	 การส่องกล้องหลอดลม	(bronchoscopy)	เป็นการ 

ส่องกล้องเข้าไปในหลอดลมโดยผ่านทางจมูกหรือปากของ 

ผูท้ีไ่ด้รับการตรวจ		มข้ีอบ่งช้ีทัง้เพือ่การวินิจฉัยและการรักษา

โรคของระบบการหายใจ		ปัจจบุนักล้องส�าหรบัการส่องตรวจ

หลอดลมมี	2	ประเภทใหญ่ๆ	คือ	flexible	bronchoscope	 

(รูปที่	 1)	 และ	 rigid	 bronchoscope	 (รูปที่	 2)	 แพทย์ 

อายุรกรรมโรคระบบการหายใจส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการ

ส่องกล้องตรวจหลอดลมโดยใช้	flexible	bronchoscope	ทั้ง

เพื่อการวินิจฉัยโรคและการรักษา	โดยสามารถให้ยาระงับ

ความรู้สึกแบบเฉพาะท่ี	และระดับปานกลาง	(conscious	

sedation)	ได้		ส่วนการส่องกล้องด้วย	rigid	bronchoscope	

นัน้	มข้ีอดคีอืแพทย์สามารถท�าหตัถการทีซ่บัซ้อนได้มากกว่า	

เช่น	การน�าก้อนเนื้อออกจากหลอดลม	(tumor	removal),	

การใส่ท่อค�้าหลอดลม	(airway	stent)	เป็นต้น	และแพทย์

สามารถเปิดทางเดินหายใจให้โล่งและช่วยหายใจขณะท�า

หัตถการได้ง่ายกว่า		อย่างไรก็ตามการส่องกล้องด้วย	rigid	

bronchoscope	ท�าได้ยากกว่าเนือ่งจากต้องใช้ความช�านาญ

และประสบการณ์	และเนื่องจากผู้ป่วยต้องได้รับการดม

ยาสลบ	จึงท�าให้สามารถท�าได้ในบางสถาบันเท่านั้น

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อให้บุคลากรผู้ช่วยแพทย์	มีความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการส่องกล้องตรวจหลอดลม

	 2.	 เพือ่ให้บคุลากรผูช่้วยแพทย์	สามารถเตรยีมผูป่้วย 

และเตรียมอปุกรณ์ในการส่องกล้องหลอดลมได้อย่างถกูต้อง 

และครบถ้วน	

	 ในบทความนี้จะกล่าวถึงความรู้เบ้ืองต้นของการ 

ส่องกล้องชนิด	 flexible	 bronchoscope	 และการท�า

หัตถการร่วมที่ใช้บ่อย	เช่น	transbronchial	lung	biopsy,	

bronchoalveolar	 lavage	 เป็นต้น	 รวมถึงการเตรียม 

ผู้ป่วย	และการดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการส่องกล้อง

หลอดลม	โดยไม่รวมถึงการท�าหัตถการแบบ	advanced	

bronchoscopy	เช่น	heat	หรือ	cold	therapy	และ	stent	

placement	เป็นต้น	

กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิด flexible bronchoscope

	 ในระยะแรกกล้องส่องตรวจหลอดลมจะเป็นชนิด	

flexible	fiberoptic	bronchoscope	ซึ่งต้องมองภาพผ่าน

เลนส์ของตัวกล้องโดยตรง	ต่อมามีการใช้อุปกรณ์น�าภาพ

ที่เห็นผ่านกล้องให้ขึ้นแสดงที่หน้าจอแสดงภาพ	ท�าให้มี

ความสะดวกในการส่องกล้องมากขึ้น		ระยะต่อมาจึงมีการ

พัฒนาการถ่ายทอดสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิตอล	ท�าให้

คณุภาพของภาพทีเ่หน็ชดัเจนยิง่ขึน้	โดยเรยีกกล้องประเภท

นี้ว่า	flexible	digital	camera	bronchoscope

	 Flexible	bronchoscope	มีหลายขนาด	และมีส่วน

ประกอบของกล้องดังต่อไปนี้	(รูปที่	1)

การส่องกล้องหลอดลม (bronchoscopy)
และบทบาทของบุคลากรผู้ช่วยแพทย์

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่		5	เมษายน	2560
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    รูปที่ 1.	Flexible	digital	camera	bronchoscope

    รูปที่ 2. Rigid	bronchoscope

ข้อบ่งชี้ของการส่องกล้องหลอดลม1-2

 1. การส่องกล้องหลอดลมเพื่อการวินิจฉัยโรค

	 	 1.1	 เพ่ือวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด	หรือมะเร็งแพร่

กระจายมาที่ปอด

	 	 1.2	 เพื่อบอกระยะ	(staging)	ของโรคมะเร็งปอด

	 	 1.3	 เพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อในปอดหรือหลอดลม	

เช่น	pneumonia	จากเชื้อต่างๆ,	pulmonary	tuberculosis,	

endobronchial	tuberculosis	เป็นต้น

	 	 1.4	 วินิจฉัยโรคปอดอ่ืนๆ	เช่น	interstitial	lung	

disease,	organizing	pneumonia	เป็นต้น

	 	 1.5	 ประเมินความผิดปกติของหลอดลม	 เช่น	

ก้อนในหลอดลม,	tracheal	stenosis,	bronchial	stenosis,	

tracheobronchomalacia	เป็นต้น

 2. การส่องกล้องหลอดลมเพื่อการรักษา

	 	 2.1	 น�าสิ่งแปลกปลอม	(foreign	body)	ออกจาก

หลอดลม

	 	 2.2	 น�าก้อนเนือ้งอกออกจากหลอดลมโดยวิธกีาร 

ตัดหรือจ้ีไฟฟ้า	ซึ่งจะท�าได้ในกรณีที่ก้อนมีขนาดไม่ใหญ่ 

และไม่ลุกลามมาก		ถ้าก้อนมีขนาดใหญ่หรือลุกลามมาก	

หรือเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก	ควรส่องกล้องด้วย	 rigid	

bronchoscope	

	 	 2.3	 การรกัษาการตบีแคบของหลอดลม	เช่น	การ

ขยายหลอดลมด้วยบอลลูน	(balloon	dilatation),	การจี้ด้วย

เลเซอร์หรอืไฟฟ้า	(laser	therapy	หรอื	electrocautery),	การ

จี้ด้วยความเย็น	(cryotherapy)	เป็นต้น

	 	 2.4	 การรกัษาภาวะปอดแฟบ	(atelectasis)	จาก

เสมหะอุดตัน

	 	 2.5	 การรักษาโรคมะเร็งปอด	หรือนอกปอดท่ี

ลุกลามมายังหลอดลม	เช่น	 tumor	removal	with	stent	

placement,	brachytherapy	เป็นต้น

	 	 2.6	 การรักษาโรคหืดรุนแรง	ได้แก่	bronchial	

thermoplasty

	 	 2.7	 การรักษาโรคปอดอุดกัน้เร้ือรังบางราย	ได้แก่	

bronchoscopic	lung-volume	reduction	

ข้อห้ามของการส่องกล้องหลอดลม 1-2

	 1.	 ไม่มีใบยินยอมการท�าหัตถการ

	 2.	 เสี่ยงภาวะเลือดออกง่าย	เช่น	severe	throm- 

bocytopenia,	coagulopathy	ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

	 3.	 มีภาวะออกซิเจนในเลือดต�่าอย่างรุนแรงท่ีแก้ไข

ไม่ได้	(refractory	hypoxemia)

	 4.	 สัญญาณชีพไม่คงที่	(unstable	hemodynamic	

status)	

	 5.	 ผู้ป่วยไม่ร่วมมือขณะท�าหัตถการ

	 6.	 ภาวะหัวใจขาดเลือด	(myocardial	 infarction)	

ภายใน	4-6	สัปดาห์

	 7.	 ผูป่้วยทีม่ภีาวะ	increased	intracranial	pressure	

(ICP)
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	 8.	 ภาวะความดันของเส้นเลือดแดงในปอดสูงอย่าง

รุนแรง

	 9.	 ภาวะอื่นๆ	ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของแพทย์	เช่น	ภาวะ

ไตวายที่มีของเสียค่ังในเลือด	(uremia),	ฝีในปอดบางราย,	

ภาวะ	superior	vena	cava	obstruction,	ภาวะทพุโภชนาการ

รุนแรง	เป็นต้น

การส่องกล้องหลอดลมและหัตถการอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง
	 การส่องกล้องหลอดลมสามารถท�าให้เห็นลักษณะ

พยาธสิภาพในหลอดลมได้	แต่การให้ได้มาซ่ึงการวินจิฉยัโรค

หรอืการรกัษาโรคน้ันจ�าเป็นต้องใช้หัตถการและอปุกรณ์เสริม

อ่ืนร่วมด้วย	โดยการใส่อุปกรณ์ดังกล่าวผ่านทาง	working	

channel	ของตัวกล้อง	หัตถการที่ท�าบ่อยได้แก่

	 1.	 Bronchoalveolar	lavage	(BAL)	คือ	การดูดน�้า 

ล้างหลอดลมถุงลมเพ่ือดูลักษณะและส่งตรวจเพิ่มเติม	

สามารถท�าได้โดยการใส่สารละลาย		0.9%	sodium	chloride	

(NaCl)	 เข้าไปในหลอดลมส่วนปลายที่สงสัยว่าเน้ือปอด

บรเิวณดังกล่าวมพียาธสิภาพ	และดดูสารน�า้ดงักล่าวมาเพือ่

ส่งตรวจเพิ่มเติม

	 2.	 Bronchial	wash	คือ	การดูดน�้าล้างจากหลอดลม

ขนาดใหญ่เพ่ือส่งตรวจเพ่ิมเติม	สามารถท�าได้โดยการใส่

สารละลาย	0.9%	NaCl	เข้าไปในหลอดลม	ที่มีพยาธิสภาพ

และดูดสารน�้าดังกล่าวกลับมาเพื่อส่งตรวจเพิ่มเติม

	 3.	 Bronchial	biopsy	คือ	การตัดช้ินเนือ้ของหลอดลม

เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา	ท�าในกรณีที่เห็นความผิดปกติ

ของหลอดลม	เช่น	ก้อนในหลอดลม	(endobronchial	mass)	

เป็นต้น

	 4.	 Transbronchial	lung	biopsy	คือ	การตัดชิ้นเนื้อ

ของปอดเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

	 5.	 Bronchial	brushing	คือ	การใช้แปรงขนาดเล็ก

ถูบริเวณที่มีพยาธิสภาพ	เพื่อเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิ

วิทยา

การเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้อง
การนัดหมายและให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยก่อนรับการตรวจ

	 1.	 แพทย์จะอธิบายเหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้อง

ตรวจด้วยการส่องกล้องหลอดลมแก่ผู้ป่วยและญาติ	และส่ง

ผู้ป่วยมาท�าการนัดหมาย

	 2.	 ผู้ช่วยแพทย์ตรวจสอบค�าสั่งแพทย์	ประวัติผู้ป่วย

และรายการยาเดิมของผู้ป่วยว่าจ�าเป็นต้องกินยาหรือหยุด

ยาหรือบริหารยาใดก่อนการส่องกล้องหรือไม่	เช่น

	 	 -	 ควรหยุดยาละลายลิ่มเลือด	เช่น	warfarin	และ

ยาต้านเกล็ดเลือดบางชนิด	เช่น	clopidrogrel	เป็นต้น	ระยะ

เวลาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์

	 	 -	 ไม่ควรหยดุยาลดความดนัโลหติมือ้ตอนเช้าวนั

ส่องกล้อง	หลังกินยาให้ดื่มน�้าตามน้อยๆ	ได้	ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

การพิจารณาของแพทย์ด้วย

	 	 -	 หยดุยาเบาหวานตามค�าสัง่ของแพทย์	เนือ่งจาก

วนัส่องกล้องจ�าเป็นต้องงดน�า้	งดอาหาร	อาจท�าให้เกดิภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่าได้

	 	 -	 อาจจ�าเป็นต้องให้ส่วนประกอบของเลือดตาม

ค�าสั่งของแพทย์	เช่น	platelet	concentration,	fresh	frozen	

plasma	เป็นต้น	กรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือด

ออกง่าย

	 3.	 ผู้ช่วยแพทย์ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและ

ญาตเิกีย่วกบัวธิกีารเตรยีมตวัก่อนมาส่องกล้อง	โดยมเีนือ้หา

ดังนี้

	 	 3.1	 งดน�้าและอาหารทุกชนิดหลังเที่ยงคืน	ก่อน

วันส่องกล้องหรืออย่างน้อย	6	ชั่วโมง	

	 	 3.2	 ท�าความสะอาดปากและฟันให้เรียบร้อย

	 	 3.3	 วันส่องกล้องต้องพาญาติมาด้วย	1	ท่าน	

	 	 3.4	 แจกแผ่นพับข้ันตอนการส่องกล้องให้ศึกษา	

ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการส่องกล้อง	การปฏิบัติตัวและ

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น

	 	 3.5	 ผู้ช่วยแพทย์แจ้งค่าใช้จ่ายโดยประมาณให้

ทราบ	ซึง่รวมค่าท�าหตัถการและค่าตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร

	 	 3.6	 แจ้งผู้ป่วยมาให้ตรงวันและเวลาท่ีนัดหมาย	

หากต้องการยกเลิกให้โทรติดต่อแจ้งล่วงหน้า
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มนฤทัย เด่นดวง  

อุปกรณ์

	 การเตรยีมอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามสถาบนัและ

หัตถการทีจ่ะท�าร่วมด้วย	ควรมกีารจดัเตรยีมอปุกรณ์ทีจ่ะใช้

ให้พร้อม	โดยเป็นอปุกรณ์ทีส่ะอาดปราศจากเช้ือและทดสอบ

ให้ใช้งานได้ดีเสมอ	(รูปที่	3)

รูปที่ 3.	 อุปกรณ์ส�าหรับการเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้อง 

	 หลอดลม

ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย

	 ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้องหลอดลม	 

มีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูป่้วยและญาตไิด้รบัทราบขัน้ตอนของ

การส่องกล้อง	และเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยให้มีความ 

สุขสบาย	 และเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้อง 

น้อยที่สุด	โดยในแต่ละสถานที่อาจมีวิธีการท่ีแตกต่างกันไป	

แต่โดยหลักทั่วไปแล้วจะมีขั้นตอนการเตรียมดังนี้

	 1.	 แพทย์จะประเมินอาการ	รวมถึงข้อบ่งชี้ของการ

ส่องกล้องหลอดลมของผู้ป่วย	และถามยืนยันระยะเวลาการ

อดน�้าและอาหารก่อนการตรวจ		ซึ่งควรงดน�้าและอาหาร

อย่างน้อย	6	ชั่วโมง

	 2.	 แพทย์อธิบายขั้นตอนการส่องกล้องให้ผู้ป่วยและ

ญาติทราบ	และลงนามในใบยินยอมให้ท�าหัตถการ

	 3.	 หากมีการให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือด

ด�า	พยาบาลวิชาชีพจะเป็นผู้เตรียมใส่เข็มทางหลอดเลือด

ด�าส�าหรับให้ยาไว้ที่แขนข้างใดข้างหนึ่งของผู้ป่วย

	 4.	 ถอดฟันปลอม	แว่นตา	สร้อยคอ	และเอาสิ่งของ

ทึบรังสีออกจากกระเป๋าเสื้อให้ญาติเก็บไว้

	 5.	 ให้ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้เตรียมตรวจให้สบาย	และ

ให้ยาชาเฉพาะที่โดยการพ่นเข้าทางจมูก	(กรณีจะใส่กล้อง

ทางจมูก)	และล�าคอของผู้ป่วย	เพื่อให้เกิดอาการชาและลด

อาการไอหรือส�าลักขณะเร่ิมท�าการส่องกล้อง	โดยการใช้	

10%	lidocaine	ปริมาณ	150	มิลลิกรัม	หรือ	3-5	มิลลิกรัม

ต่อน�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม

	 6.	 ผู ้ช่วยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ	ที่จะใช้ในการส่อง

กล้องให้พร้อม	(รูปที่	3)

	 7.	 ผู้ช่วยแพทย์พาผู้ป่วยเข้าห้องส่องกล้อง	และให้ 

ผู้ป่วยนอนบนเตียงตรวจที่ปูผ้าที่สะอาดไว้แล้ว	

	 8.	 ตดิอปุกรณ์วดัสญัญาณชพี	ได้แก่	เครือ่งวดัความ

ดันโลหิตและออกซิเจนปลายนิ้ว	หรืออาจจ�าเป็นต้องติด

เครื่องติดตามจังหวะการเต้นของหัวใจ

	 9.	 น�าผ้าสามเหลี่ยมปิดตาผู้ป่วยไว้

	 10.	 ให้ออกซเิจนทางจมกูผ่านสาย	และเปิดออกซเิจน

ในอัตรา	5	ลิตรต่อนาที

	 11.	 กรณีจะใส่กล้องผ่านทางปาก	ต้องใส่	mouth	gag	

ก่อนเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกัดกล้อง

	 12.	 ผู้ช่วยแพทย์ตรวจสอบการท�างานของกล้องและ

อุปกรณ์ที่จะใช้ทั้งหมดให้เรียบร้อย	เช่น	biopsy	forceps,	

หลอดพลาสติกส�าหรับการท�า	bronchoalveolar	lavage,	

เครื่อง	fluoroscopy	เป็นต้น

	 13.	 ผู ้ช่วยแพทย์รายงานให้แพทย์ทราบว่าเตรียม 

ผู้ป่วยพร้อมแล้ว

ขั้นตอนการส่องกล้องและดูแลผู้ป่วยขณะส่องกล้อง

	 1.	 เมื่ออุปกรณ์พร้อม	แพทย์เริ่มให้ยาระงับความ

รู้สึก	 เช่น	midazolam	2-5	 มิลลิกรัม	ร่วมกับ	 fentanyl	 

25-50	ไมโครกรัมเข้าทางหลอดเลือดด�า	เป็นต้น	โดยต้อง

ระวงัในผูป่้วยทีอ่ายมุากหรอืเสีย่งต่อการเกดิภาวะการหายใจ

ล้มเหลว

	 2.	 ผู ้ช่วยแพทย์เตรียม	 1%	 lidocaine	 without	

adrenaline	ปริมาณ	2	 มิลลิลิตรและดูดลมอีกประมาณ	 

3	มลิลลิติร	เมือ่แพทย์ส่องกล้องถงึ	vocal	cords	ผูช่้วยจะเร่ิม
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ให้ยาชาโดยหนบีสายยางทีต่่อกบัเครือ่งดดู	(suction)	ไว้เพือ่

ป้องกันไม่ให้ยาชาที่ใส่ถูกดูดทิ้งไป	จากนั้นใส่ยาชาเข้าทาง	

working	channel	ของกล้องตามด้วยลมที่ดูดเตรียมไว้	และ

ท�าเช่นเดียวกันกรณีให้ยาชาในหลอดลม

	 3.	 เตรยีมอปุกรณ์และช่วยท�าหตัถการตามแพทย์สัง่	

ได้แก่

	 	 3.1		Bronchoalveolar	lavage	และ	bronchial	

wash

	 	 	 3.1.1	 ผู้ช่วยแพทย์เตรียมดูด	0.9%	NaCl	 

ปริมาณ	20	มิลลิลิตรเตรียมไว้	(กรณีท�า	bronchial	wash	

อาจใช้ครั้งละ	10	มิลลิลิตร)	

	 	 	 3.1.2	 เตรียมหลอดพลาสติกและต่อปลาย 

ข้างหนึ่งเข้ากับสาย	suction	และปลายอีกข้างหนึ่งกับกล้อง	

(รูปที่	4)

รูปที่ 4.	 การต่อหลอดพลาสติกเพื่อท�า	bronchoalveolar	 

	 	 lavage	หรือ	bronchial	wash

	 	 	 3.1.3	 เมื่อแพทย์สั่งให้ใส่	0.9%	NaCl	ที่

เตรยีมไว้เข้าไปในหลอดลมโดยฉดีผ่านทาง	working	channel	

ในขณะใส่น�้า		ให้หนีบสาย	suction	ไว้เช่นเดียวกับตอนใส่ 

ยาชา	(รูปที่	4)	หลังจากใส่น�้าหมด	รอจนแพทย์ดูดน�้ากลับ

และสั่งให้ใส่น�้าอีกครั้งจึงท�าการใส่น�้าอีกครั้ง	โดยการท�า	

BAL	จะใช้น�้ารวมประมาณ	120	มิลลิลิตร	(ใส่	6	คร้ัง)	ส่วน	

bronchial	wash	จะใส่จนได้น�้าที่ดูดกลับในปริมาณท่ีพอ 

ส่งตรวจ		

	 	 3.2	 Transbronchial	lung	biopsy	และ	bron- 

chial	biopsy

	 	 	 3.2.1		ผู้ช่วยแพทย์เตรียม	biopsy	forceps	

(รูปที่	5)	และตรวจสอบการเปิดปิดของ	forceps	ให้พร้อม

	 	 	 3.2.2	 ผู ้ช่วยแพทย์เปิดและปิด	 forceps	 

ตามค�าสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด

	 	 	 3.2.3		หากมกีารใช้เครือ่ง	fluoroscopy	เพือ่

ระบุต�าแหน่งของรอยโรคในปอดและต�าแหน่งของ	biopsy	

forceps	ร่วมด้วย	ผูช่้วยแพทย์อาจเป็นผูค้วบคมุการปิดเปิด

การท�างานของเคร่ือง	fluoroscopy	ด้วยปุ่มสวิตช์เท้า	หรือ

อาจมีผู้ช่วยคนอื่นช่วยควบคุมแทนได้

	 	 3.3	 Bronchial	brush

	 	 	 3.3.1	 ผู้ช่วยเตรียม	bronchial	brush	(รูป 

ที่	5)	ให้พร้อม	และทดสอบการขยับของแปรง

	 	 	 3.3.2	 ผู้ช่วยดันหวัแปรงเข้าและออกตามค�า

สั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด

	 	 	 3.3.3	 หากมกีารใช้เคร่ือง	fluoroscopy	เพือ่

ระบุต�าแหน่งของรอยโรคในปอดและต�าแหน่งของ	biopsy	

forceps	ร่วมด้วย	ผูช่้วยแพทย์อาจเป็นผูค้วบคมุการปิดเปิด

การท�างานของเคร่ือง	fluoroscopy	ด้วยปุ่มสวิตช์เท้า	หรือ

อาจมีผู้ช่วยคนอื่นช่วยควบคุมแทนได้

รูปที่ 5.	อุปกรณ์การท�าหัตถการผ่านการส่องกล้องตรวจ 

  หลอดลม:	

											ก.	Biopsy	forceps

											ข.	Bronchial	brush
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	 4.	 การเข่ียเนือ้จาก	forceps		เมือ่ดงึ	biopsy	forceps	

ออกจากกล้อง	ผู ้ช่วยแพทย์เปิดปาก	 forceps	 ในขณะ

เดียวกันให้เข็มเบอร์	20	หรือไม้จิ้มฟันที่ฆ่าเชื้อแล้วเขี่ยชิ้น

เนื้อใส่ภาชนะที่เตรียมไว้	ถ้าเนื้อยุ่ยมาก	เขี่ยไม่ออก	ควรจุ่ม	

forceps	ลงใน	NSS	แล้วแกว่ง	forceps	ไปมา	2-3	ครั้ง	เนื้อ

จะหลุดออก

วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ
 1. การเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจ

	 	 1.1	 อุปกรณ์การเก็บชิ้นเนื้อ	(รูปที่	6)

	 	 	 -	 ขวดแก้วหรือขวดพลาสติก	มีฝาปิดสนิท	

บรรจนุ�า้ยา	40%	formalin	โดยใส่ประมาณครึง่หนึง่ของขวด

	 	 	 -	 ป้ายกระดาษติดที่ขวด	ระบุชื่อ	นามสกุล	

อาย	ุเลขทีผู่ป่้วย	โดยต้องไม่มีรอยฉกีขาด	และตวัหนงัสอืเหน็

ชัดเจน

รูปที่ 6.	อุปกรณ์การเก็บชิ้นเนื้อ

	 	 1.2	 ขั้นตอนการเก็บชิ้นเนื้อ

	 	 	 1.2.1	 เมื่อท�าการตัดชิ้นเนื้อและน�า	biopsy	

forceps	ออกจากกล้องแล้ว	ผู้ช่วยแพทย์เปิด	forceps	และ 

ใช้วัตถุปลายแหลมเก็บช้ินเน้ือที่ได้ใส่ในขวดเก็บชิ้นเนื้อที่

บรรจุ	40%	formalin	ไว้ทันที	หากไม่สามารถสะกิดชิ้นเนื้อ

ออกได้หมด	อาจน�าปลาย	forceps	ไปแกว่งใน	0.9%	NaCl	

ให้ชิ้นเนื้อหลุดออกมาก็ได้

	 	 	 1.2.2	 เม่ือเกบ็ชิน้เนือ้ครบแล้ว	ปิดฝาขวดให้

สนทิ	และตดิป้ายชือ่ให้เรียบร้อย	โดยตรวจสอบให้ตวัหนงัสอื

ชัดเจน	และชื่อตรงกับผู้ป่วย	

	 	 	 1.2.3	 น�าส่งห้องปฏิบัติการ

 2. การเก็บน�้า bronchoalveolar lavage และ 

bronchial wash 

	 	 2.1	 อุปกรณ์การเกบ็น�า้	bronchoalveolar	lavage	

และ	bronchial	wash

	 	 	 -	 หลอดพลาสติก	sterile	มีฝาปิดสนิท	(รูป 

ที่	6)

	 	 	 -	 ป้ายกระดาษติดที่ขวด	ระบุชื่อ	นามสกุล	

อาย	ุเลขทีผู่ป่้วย	โดยต้องไม่มีรอยฉีกขาด	และตวัหนงัสอืเหน็

ชัดเจน

	 	 2.2	 ขั้นตอนการเก็บน�้าส่งตรวจ

	 	 	 2.2.1	 เมื่อเก็บน�้าส่งตรวจได้ครบแล้ว	ให้

แยกน�้าส่งตรวจตามที่แพทย์สั่ง	และปิดฝาให้สนิท	

	 	 	 2.2.2	 ตดิป้ายชือ่ให้เรียบร้อย	โดยตรวจสอบ

ให้ตัวหนังสือชัดเจน	และชื่อตรงกับผู้ป่วย

	 	 	 2.2.3	 ตรวจสอบปริมาณน�้าส่งตรวจ	และ

ชนิดของการส่งตรวจ	ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่	เช่น	

การส่งน�้าส่งตรวจทางเซลล์วิทยา	(cytology)	ควรแบ่งส่ง

ตรวจอย่างน้อย	15	มิลลิลิตร	เป็นต้น

	 	 	 2.0.4	 น�าส่งห้องปฏิบัติการ	

 3. การเก็บสิ่งส่งตรวจจาก bronchial brush

	 	 3.1	 อุปกรณ์การเก็บสิ่งส่งตรวจจาก	bronchial	

brush	(รูปที่	7)	การเก็บสิ่งส่งตรวจจาก	bronchial	brush	

น้ันข้ึนอยู่กับแพทย์	และสถาบันที่ตรวจ	โรงพยาบาลศิริราช

ส่งตรวจเซลล์วทิยา	ด้วยการป้ายสิง่ส่งตรวจลงบนสไลด์	โดย

ใช้อุปกรณ์ดังนี้

	 	 	 -	 สไลด์แก้ว	เขียนชื่อ	และเลขท่ีผู้ป่วยให้

ชดัเจน	เพือ่ระบตุวัผูป่้วย	และแสดงให้ทราบว่าด้านไหนเป็น

ด้านหน้าสไลด์	

	 	 	 -	 ขวดหรือถาดใส่	95%	Ethanol	 โดยให้

ปริมาณท่วมสไลด์
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	 	 	 -		ป้ายกระดาษติดที่ขวด	ระบุชื่อ	นามสกุล	

อาย	ุเลขทีผู่ป่้วย	โดยต้องไม่มีรอยฉกีขาด	และตวัหนงัสอืเหน็

ชัดเจน

รูปที่ 7. 	อุปกรณ์การเก็บสิ่งส่งตรวจจาก	bronchial	brush

	 	 3.2	 ขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจ

	 	 	 3.2.1	น�าหัวแปรงป้ายสิ่งส่งตรวจบนสไลด์	

โดยไม่ให้หนาจนเกินไป

	 	 	 3.2.2	น�าสไลด์แช่ใน	95%	ethanol	ทันที	

โดยให้ท่วมสไลด์ทั้งหมด

	 	 	 3.2.3	ตดิป้ายช่ือทีข่วด	โดยตรวจสอบให้ตัว

หนังสือชัดเจน	และตรงกับชื่อผู้ป่วย

	 	 	 3.2.4	น�าส่งห้องปฏิบัติการ

การดูแลผู้ป่วยหลังการส่องกล้องตรวจหลอดลมปอด

	 1.	 ภายหลงัส่องกล้อง	ควรให้ผูป่้วยนอนพกัดอูาการ

ประมาณ	1-2	ชั่วโมง	โดยมีการเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ	

ได้แก่	ชพีจร	ความดนัโลหติ	การหายใจ	และค่าออกซเิจนใน

เลือด(Oxygen	Sat.)	จากการวัดออกซิเจนปลายนิ้ว	(pulse	

oximetry)

	 2.	 ให้งดอาหารและน�า้ต่ออกีประมาณ	1-2	ชัว่โมง	ให้

ยาชาหมดฤทธิ์	เพื่อป้องกันการส�าลัก

	 3.	 แนะน�าให้ผู้ป่วยสังเกตอาการหลังกลับบ้านและ

การปฏิบัติตัว	ดังนี้

	 	 3.1	 เสมหะอาจมีเลือดปนได้ซึ่งสามารถหยุดเอง

ได้	ถ้าออกปริมาณมากหรือมีอาการหน้ามืดให้รีบมาพบ

แพทย์

	 	 3.2	 หากมีอาการหอบเหนื่อยหรือแน่นหน้าอก	

ให้รีบมาพบแพทย์	เน่ืองจากอาจมีภาวะลมรั่วในช่องเยื่อ 

หุ้มปอด

	 	 3.3	 นัดมาฟังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการตรวจ
	 ภาวะแทรกซ้อนของการส่องกล้องหลอดลมมัก 

ไม่รุนแรงและหายไปได้เอง	เช่น	เจ็บคอ	ไอปนเลือด	หลัง 

การส่องกล้อง	แต่ในบางกรณีอาจมีอาการรุนแรง	และเป็น

ภาวะเร่งด่วนได้	เช่น	ลมร่ัวในช่องเยื่อหุ้มปอด	หัวใจเต้น 

ผิดจังหวะ	ภาวะการหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น	เป็นต้น

	 1.	 ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการส่องกล้องและ

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.1	 อนัตราย	(trauma)	ต่อเยือ่บุ	ขณะท�าการส่อง 

	 	 	 กล้อง

	 	 1.2	 Laryngospasm	และ	bronchospasm

	 	 1.3	 ภาวะเลือดออกมาก

	 	 1.4	 ภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ ้มปอด	 (pneu- 

	 	 	 mothorax)

	 	 1.5	 ภาวะออกซิเจนในเลือดต�่า	(hypoxemia)

	 	 1.6	 ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คัง่ในเลอืด	(hyper- 

	 	 	 carbia)

	 	 1.7	 การส�าลัก	(aspiration)	หรือคลื่นไส้อาเจียน

	 	 1.8	 ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ	(dysrhythmia)

	 	 1.9	 ภาวะหยดุหายใจหรือหวัใจหยดุเต้น	และเสีย 

	 	 	 ชีวิต

	 2.	 ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับยาที่ให้

	 	 2.1	 แพ้ยาแก้ปวด	หรือยาชาเฉพาะที่	ที่ให้

	 	 2.2	 ซึมมาก	หรือหยุดหายใจจากการใช้ยาระงับ 

	 	 	 ความรู้สึก

สรุป
	 ปัจจุบันการส่องกล้องหลอดลมมีความส�าคัญอย่าง

ยิง่ส�าหรบัแพทย์และผูป่้วยเพือ่ช่วยในการวนิจิฉยัและรกัษา

โรคของระบบทางเดินหายใจ	และมีการพัฒนาอุปกรณ์และ
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วิธีการใหม่ๆ	อย่างต่อเน่ือง		แพทย์และบุคลากรทางการ

แพทย์ที่เกี่ยวข้องมีบทบาทส�าคัญมากและต้องมีการเรียนรู้

และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
	 ผู้นิพนธ์ขอขอบคุณ	ผศ.นพ.	ศุภฤกษ์	ดิษยบุตร	และ

นายสุธี	 แสงแก้ว	พยาบาลช�านาญการ	 ระดับ	 8	 สาขาวิชา

โรคระบบการหายใจและวัณโรค	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ที่ให้ข้อเสนอแนะเป็น

อย่างดีในการนิพนธ์บทความนี้

เอกสารอ้างอิง
1. Du Rand	 IA,	 Blaikley	 J,	 Booton	 R,	 et al.	 British	

Thoracic	Society	Bronchoscopy	Guideline.	Thorax	

2013;	68	Suppl1:	i1-44.

2.	 Du	Rand	 IA,	Barber	PV,	Goldring	J,	et al. British	

Thoracic	Society	guideline	for	advanced	diagnostic	

and	 therapeutic	 flexible	 bronchoscopy	 in	 adults.	

Thorax	2011;	66	Suppl	3:	iii1-21.



93

Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis

ประพินทุ์ภา พ่วงเชย พ.บ.

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บททบทวนวารสาร
Review Article

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่		15		พฤษภาคม		2560	

บทน�า
	 Allergic	bronchopulmonary	aspergillosis	(ABPA)	

เป็นโรคท่ีถูกค้นพบครั้งแรกโดย	Hinson	และคณะ1 	ตั้งแต่

ปี	พ.ศ.	2495		โดยพบว่าเป็นโรคที่เกิดจากกระบวนการ

ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อ

เชื้อรา	Aspergillus fumigatus	ที่ผู้ป่วยสูดเข้าไปและอาศัย

อยู่ในทางเดินหายใจ	มักเกิดในผู้ป่วยโรคหืด	 (asthma)	

หรือโรค	cystic	fibrosis	(CF)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่

มีภาวะภูมิแพ้	(atopy)	ร่วมด้วย2-3	กระบวนการตอบสนอง

ทางภูมิคุ้มกันชนิดที่พบบ่อยที่สุด	คือ	ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน

ชนิดที่	1	(type	I,	IgE-mediated	hypersensitivity	reaction)	

นอกจากนี้ยังมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ชนิดที่	 3	 (type	 III,	 IgG-

mediated	immune	complex)	และปฏิกริยิาภมูแิพ้ชนดิที	่4b	

(type	IV	b,	Eosinophil-rich	inflammatory	cell	responses)	

และมีลักษณะส�าคัญคือไม่มีการลุกลามของเชื้อราเข้าสู่เนื้อ

ปอด4	กระบวนการตอบสนองของร่างกายดังกล่าวส่งผล

ให้ทางเดินหายใจถูกท�าลาย	เกิดภาวะหลอดลมโป่งพอง	

(bronchiectasis)	มีมูกอุดหลอดลม	(mucoid	impaction)	

หรือเกิดเป็นพังผืด	 (fibrosis)	 ได้	การด�าเนินโรคจะเกิด

ข้ึนอย่างช้าๆ		และค่อยๆ		ทวีความรุนแรงขึ้น	หากผู้ป่วย 

ไม่ได้รับการวินิจฉัยในระยะเริ่มแรกหรือไม่ได้รับการรักษาที่ 

ถูกต้อง	 จะท�าให้เกิดพยาธิสภาพที่ปอดอย่างถาวร	 แต่

เนือ่งจากอาการและอาการแสดงของโรคในระยะเริม่แรกไม่มี

ลักษณะจ�าเพาะและไม่แตกต่างกับผู้ป่วยโรคหืดท่ีควบคุม

ยากหรือโรค	CF	ทั่วไป	ดังน้ันความตระหนักถึงโรค	ABPA	

จงึมคีวามส�าคญัอย่างมาก	เนือ่งจากการให้การรักษาในระยะ

เริ่มแรก	จะสามารถยับยั้งกระบวนการอักเสบและการเกิด

พยาธิสภาพที่ปอดได้

 Aspergillus spp.	เป็นเชื้อรามีอยู่ท่ัวโลกและพบได้

ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม	สปอร์ของเช้ือราที่ถูกสูดเข้าสู่ร่างกาย

สามารถเข้าไปได้ถึงหลอดลมส่วนปลาย	ท�าให้เกิดปฏิกิริยา

ตอบสนองและก่อให้เกิดโรคได้หลากหลายรูปแบบ	ขึ้นกับ

ลักษณะของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ	(host	characteristics)5	โรค

ทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อรา	Aspergillus spp. 

สรุปได้ดังตารางที่	1

ระบาดวิทยา
	 ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลอุบัติการณ์ท่ีแน่ชัด	มีการ

ทบทวนงานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบั	ABPA	ในผูป่้วยโรคหดืพบ

ว่าความชกุของโรค	ABPA	ในผูป่้วยโรคหดือยูร่ะหว่างร้อยละ	

2.7-22.3	โดยค่าความชุกเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	8.47	และในโรค	

CF	มีประมาณร้อยละ	2-153
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ตารางที่ 1.	 โรคทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อรา	 

 Aspergillus spp.	 (ดัดแปลงจาก	Ashok	S,	 

	 Chandramani	P6)

Allergic 

aspergillosis

(IgE-mediated)	Aspergillus-induced	asthma

Allergic	bronchopulmonary	aspergillosis

Allergic	Aspergillus	sinusitis

Hypersensitivity	pneumonitis

Saprophytic 

colonization

Aspergilloma

Simple

Complex	(chronic	cavitary	pulmonary	

aspergillosis)

Sinus fungal balls

Invasive 

disease

Invasive	pulmonary	aspergillosis

Acute

Subacute	(chronic	necrotizing	pulmonary	

aspergillosis)

Acute	fulminant	invasive	sinusitis

Chronic	invasive	sinusitis

Granulomatous	invasive	sinusitis

กลไกการเกิดโรค
	 กลไกการเกิดโรค	ABPA	เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน

และยังไม่ทราบแน่ชัด	ในปัจจุบันมีการศึกษาพบว่ามีปัจจัย

ทางพันธุกรรมบางประการสัมพันธ์กับการเกิดโรค	ABPA7 

เช่น	HLA	associations	(presence	of	HLA	DR-2,	absence	

of	HLA-DQ2	sequences),	IL-10	promoter	polymorphisms,	

Surfactant	protein	A	gene	polymorphisms,	CFTR	gene	

mutation	(increased	frequency	of	CFTR)	เป็นต้น

	 ในคนปกติเมื่อมีการสูดสปอร์ของเชื้อรา	Aspergillus 

fumigatus	เข้าสูท่างเดนิหายใจ	ร่างกายจะไม่มกีระบวนการ

ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น	เนื่องจากเชื้อรามี	surface	

hydrophobin	ซึ่งจะป้องกันการถูกจดจ�าโดยภูมิคุ ้มกัน

ของร่างกาย8 และจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด	

(innate	immunity)9	ได้แก่	เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลและ

แมโครฟาจ	(macrophage)	เข้ามาท�าลายเชือ้ราดงักล่าว	จงึ

ไม่ก่อให้เกิดโรคในคนปกติ	แต่ในผู้ป่วยโรคหอบหืดและ	CF	

ซึ่งขับเสมหะได้ไม่ดี	ไม่สามารถก�าจัดสปอร์ของเชื้อราได้	 

ท�าให้สปอร์มีการเจริญเติบโตและสร้างสายราในหลอดลม	

เชือ้รา	Aspergillus fumigatus	สามารถผลติโปรตนีได้หลาย

ชนิดซึ่งกระตุ้นเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจให้หล่ัง	cytokine	

ที่เป็นตัวตั้งต้นของปฏิกิริยาการอักเสบ	(pro-inflammatory	

cytokine)10-12	นอกจากนี้ยังสามารถผลิตสารที่มีฤทธ์ิย่อย

โปรตีน	(Aspergillus	proteases)	ซึ่งสามารถท�าลายเซลล์

เยือ่บทุางเดนิหายใจโดยตรง	ท�าให้เซลล์เยือ่บทุางเดนิหายใจ

เกิดการหลุดลอกและตาย10,12-13

	 เมื่อเชื้อ	Aspergillus fumigatus	เจริญเติบโตและ 

มีปริมาณในหลอดลมเพิ่มมากขึ้น	จะมีการกระตุ้น	dendritic	

cell	ซึ่งเป็น	antigen-presenting	cell	 (APC)	ท�าหน้าที ่

น�าเสนอแอนตเิจน	(antigen)	ของเชือ้ราให้กบั	T	lymphocyte	

ทั้ง	T	helper	1	(Th1)	และ	T	helper	2	(Th2)	ซึ่ง	Th1	

จะกระตุ้นการท�างานของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลและ

แมโครฟาจ	รวมถึงกระตุ้นการสร้าง	IgG	และ	IgA	antibody	

เพือ่มาท�าลายเชือ้รา	ส่วน	Th2	จะเป็นกระบวนการท่ีกระตุน้

การหลัง่	cytokine	และ	immunoglobulin	ซึง่เป็นกระบวนการ

ส�าคญัในการเกดิปฏิกริิยาภมูแิพ้	ในผูป่้วยโรค	ABPA	พบว่า

มกีารท�างานของ	Th2	ในสดัส่วนทีม่ากกว่า	Th1	จงึส่งผลให้

เกดิปฏิกริยิาภมูแิพ้มากกว่าปกติ	ซึง่กระบวนการท�างานของ	

Th2	จะท�าให้มีการหลั่ง	Interleukin	(IL)-4,	IL-5	และ	IL-13	

สาร	IL-4	จะไปกระตุ้น	B-cell	ให้มีการสร้าง	IgE	มากขึ้น	 

ส่งผลให้มกีารกระตุน้	mast	cell	ให้เกดิการหลัง่แกรนลู	การที ่

ม	ีmast	cell	chemokines	ร่วมกบั	IL-5	ทีส่งูขึน้	จะไปกระตุน้

ให้มกีารเพิม่ขึน้ของระดบัเมด็เลอืดขาว	eosinophil	ส่งผลให้ 

ผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกและเกิดพยาธิสภาพที่ปอด14-17 

กลไกการเกิดโรค	ABPA	สรุปได้ดังในแผนภูมิที่	1
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ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560

พยาธิวิทยา
	 พยาธิวิทยาของผู ้ป่วยโรค	 ABPA	 มีความหลาก

หลาย	ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีพยาธิสภาพท่ีแตกต่างกัน	และ 

ในผูป่้วยคนเดยีวกนักส็ามารถมพียาธสิภาพในแต่ละบรเิวณ

ของปอดแตกต่างกันได้ด้วย	โดยอาจจะพบลักษณะของมูก	

พังผืด	Charcot-Leyden	crystals	และเซลล์อักเสบต่างๆ		

อาจจะเห็นสายราได้ในบริเวณที่มีหลอดลมโป่งพอง	ผนัง

แผนภูมิที่ 1. กลไกการเกิดโรค	ABPA	(ดัดแปลงจาก	Agarwal	R,	et al.7)

สูดเชื้อรา	Aspergillus fumigatus	เข้าสู่ทางเดินหายใจ

สปอร์ของเชื้อรา	Aspergillus fumigatus	อาศัยอยู่ในทางเดินหายใจอย่างถาวร		

สปอร์เจริญเติบโตและสร้างสายราในทางเดินหายใจ

กระตุ้นแอนติเจนและสร้างสารที่มีฤทธิ์ย่อยโปรตีน

เซลล์ตัวน�าเสนอแอนติเจน
(Antigen	presenting	cells)

กระบวนการท�างานของ	Th2	มากกว่า	Th1	T-cell

มีความผิดปกติของกระบวนการขับเสมหะ

เยื่อบุทางเดินหายใจถูกท�าลาย

เซลล์อักเสบเข้าสู่หลอดลม

การเคลื่อนที่ของเซลล์อักเสบ

Eosinophils,	T-cells,	mast	cells,	neutrophils,	airway	epithelium

Cytokines,	chemokines,	growth	factors

•		 ระดับ	IgE	(total	และ	Aspergillus fumigatus specific)	สูงขึ้น

•		 เกิดการอักเสบแบบ	eosinophilic	inflammation	ในเนื้อปอด

•		 เกิดการท�าลายเนื้อปอด

 

*ปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค	ABPA	อย่างสูง	แสดงด้วยอักษรตัวหนา

**CFTR,	CF	transmembrane	conductance	regulator;	SP,	surfactant	protein;	MBL	mannose-binding	lectin;	CHIT1,	Chitinase	1;

TLR,	toll-like	receptor;	HLA,	human	leucocyte	antigen;	Th,	T	helper;	IL,	interleukin

ผู้ป่วยโรคหืดหรือ	cystic	fibrosis

ปัจจัยทางพันธุกรรม	เช่น	CFTR	mutations;	SP-A2,	MBL,	CHIT	1	และ	TLR9	polymorphisms

กระตุ้นการหลั่งสารสื่อกลางการอักเสบ

เกิดปฏิกิริยาในช่วง	early	และ	late	phase

HLA	DR2/DR5	restriction

IL-10,	IL-4Ra		และ	CFTR	mutations

ของหลอดลมมักจะมีเซลล์อักเสบแทรกอยู่โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเม็ดเลือดขาว	eosinophil	เนื้อปอดที่อยู่รอบหลอดลม

มักจะมีกระบวนการอักเสบเกิดข้ึนร่วมด้วย	 ผู้ป่วยบาง

รายอาจจะพบว่ามีลักษณะทางพยาธิวิทยาในรูปแบบของ	

bronchiolitis	obliterans	หรือ	organizing	pneumonia	หรือ	

bronchocentric	granulomatosis	ได้18
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อาการและอาการแสดง
	 ผูป่้วยมกัอยู่ในช่วงอาย	ุ20-40	ปี19-20	พบได้ทัง้ในเพศ

ชายและเพศหญงิในอตัราทีเ่ท่าๆ	กนั	ระยะเวลาตัง้แต่ผูป่้วย

เริ่มมีอาการจนถึงได้รับการวินิจฉัยใช้ระยะเวลาประมาณ	 

10	ปี21	ผูป่้วยในระยะเริม่แรกจะมอีาการของโรคหดืหรือ	CF	

เลวลง	อาการส่วนใหญ่ทีท่�าให้แพทย์ตระหนกัถงึโรค	ABPA	

คือ	โรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้	ผู้ป่วยส่วนมากมีอาการไอ

มากขึ้นหรือมีเสมหะปริมาณมากขึ้น	(ร้อยละ	99)22	อาจพบ

ว่าเสมหะมีลักษณะเหนียวเป็นก้อนสีน�้าตาลเข้ม	(ร้อยละ	

31-69)7	ซึ่งเสมหะนี้จะประกอบไปด้วยซากของเม็ดเลือด

ขาว	eosinophil	และเยื่อบุหลอดลม23	ในบางรายอาจมีไอ

เป็นเลอืดได้	(ร้อยละ	41)22	ซึง่เป็นผลเนือ่งมาจากการอกัเสบ 

ในหลอดลมและจากหลอดลมโป่งพอง	แต่ยงัไม่เคยมรีายงาน

ว่าผูป่้วย	ABPA	มอีาการไอเป็นเลือดชนิดรนุแรงมาก่อน24-25 

นอกจากน้ี	ผู้ป่วยอาจมีไข้ต�่าๆ	(ร้อยละ	80)22	ปวดเมื่อย

ตามร่างกายหรือน�้าหนักลดได้	อย่างไรก็ตาม	ผู้ป่วยโรคนี้ 

ร้อยละ	19	เป็นผูป่้วยโรคหดืทีค่วบคมุอาการได้ดี26	อาการที่

เป็นไม่สมัพนัธ์กบัความรนุแรงหรอืระยะเวลาทีเ่ป็นโรค	มกีาร

ศึกษาพบว่ามี	1	ใน	3	ของผู้ป่วยที่มีภาพถ่ายรังสีทรวงอก 

ผิดปกติแต่กลับไม่มีอาการของโรค27

	 การตรวจร ่างกายอาจปกติ	 หรือตรวจพบเสียง	

wheezing	 หรือเสียง	 coarse	 crackles	 ภาวะนิ้วปุ ้ม	

(clubbing	of	finger)	พบได้ไม่บ่อย26	แต่อาจเกิดขึ้นได้ใน 

ผู้ป่วยที่มีหลอดลมโป่งพองมานาน	ขณะที่มีการก�าเริบของ

โรค	ABPA	อาจตรวจร่างกายได้ลักษณะของ	consolidation	

หรือ	atelectasis	ในบางส่วนของปอดได้	ซึ่งจ�าเป็นต้อง

วินิจฉัยแยกโรคกับโรคปอดอื่นๆ	

การตรวจทางรังสีวิทยา

• ภาพถ่ายรังสีทรวงอก (Plain chest radiography)

	 การตรวจทางรังสีวิทยาพบความผิดปกติได้หลาก

หลายรปูแบบ	มทีัง้ความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้เพยีงชัว่คราวหรอื

เป็นแบบถาวร	ในปี	พ.ศ.	2495		Hinson	และคณะ1		พบว่า

โรคนีม้ลีกัษณะภาพถ่ายรงัสทีรวงอกทีส่�าคัญคือ	พบมีเงาทบึ

ที่เป็นชั่วคราว	(fleeting	shadows)		เมื่อตรวจติดตามจะพบ

ว่าเม่ือเวลาผ่านไป	บริเวณเงาทึบอาจมีการเปล่ียนต�าแหน่ง

ไปยงับริเวณอืน่ๆ	ของปอดได้	(รูปที	่1)	มกีารศึกษาภาพถ่าย

รงัสทีรวงอก	1340	ภาพ	ของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการวนิจิฉัย	ABPA	

113	คน	พบมลีกัษณะเงาทบึทีเ่ป็นชัว่คราวร้อยละ	8922 	โดย

มกัจะพบในขณะทีผู่ป่้วยก�าลงัมโีรคก�าเรบิหรอืโรคยงัไม่สงบ	

และอาจหายไปได้เองแม้ว่ายังไม่ได้รับการรักษา

	 	 ความผิดปกติที่พบจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกที่

พบบ่อยที่สุด	คือ	พบลักษณะของเงาทึบ	(consolidation/

non-homogeneous	infiltration)	โดยพบมากถึงร้อยละ	91 

ของผู้ป่วย22,28-30	เงาทึบนี้อาจพบอยู่บริเวณรอบๆ	ขั้วปอด 

ท�าให้มลัีกษณะคล้ายต่อมน�า้เหลอืงทีข่ัว้ปอดโตได้	(perihilar	

infiltration	 simulating	 adenopathy)	 อย่างไรก็ตาม	 

ผู้ป่วยบางรายอาจมีต่อมน�้าเหลืองที่ข้ัวปอดโตได้	 (hilar	

adenopathy)	ซึ่งจะหายได้หลังผู้ป่วยได้รับการรักษา31-32 

ความผิดปกติของภาพถ่ายรังสีทรวงอกที่พบได้บ่อยอีก

ประการ	คือ	การพบว่ามีมูกอุดหลอดลม	โดยมักจะอุดอยู่ 

ในบริเวณหลอดลมที่ถูกท�าลาย	โดยอาจจะเห็นเป็นลักษณะ

ที่เรียกว่า	 toothpaste	 shadow	 (มูกอุดหลอดลมขนาด

ใหญ่)	หรือ	gloved	finger	shadow	(มูกอุดหลอดลมหลาย

แขนง	เห็นเป็นเงาทึบแตกแขนงออกจากขั้วปอด)	นอกจาก

นี้ยังมีลักษณะทางรังสีอื่นๆ	 ที่พบได้ในผู ้ป ่วย	 ABPA	

ได้แก่	tramline	shadow	ซึ่งเกิดจากการหนาตัวของผนัง

หลอดลม	และอาจพบปอดแฟบที่บางส่วนของปอด	(lobar	

or	segmental	collapse)	แต่พบได้ไม่บ่อย

	 	 หากผูป่้วยมกีารด�าเนนิโรคอย่างต่อเนือ่งหรอืไม่ได้ 

รับการรักษาที่เหมาะสม	จะท�าให้เกิดพยาธิสภาพของปอด 

เพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้พบความผิดปกติของภาพถ่ายรังสี

ทรวงอกแบบถาวรได้	โดยมีลกัษณะทีส่�าคญัและเป็นลักษณะ 

เฉพาะของโรค	คือ	หลอดลมบริเวณส่วนกลางของปอดโป่ง

พอง	(central	bronchiectasis)33	โดยทีห่ลอดลมส่วนปลายยงั

ปกต	ิจากภาพถ่ายรงัสทีรวงอกจะพบเงาเส้นขนาน	(parallel 

line	 shadow)	 ที่บริเวณส่วนกลางของปอดที่แสดงถึง

หลอดลมโป่งพอง	พบได้ร้อยละ	65-7022,28-29		และอาจเห็น

เป็นลักษณะเงารูปวงแหวน	(ring	shadow)	ขนาดประมาณ	

1-2	เซนติเมตร	ที่แสดงถึงภาพตัดขวางของหลอดลมโป่ง

พอง	พบได้ร้อยละ	45-6822,28-30
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รูปที่ 1.	 ภาพถ่ายรังสีทรวงอกแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่

พบใน	ABPA	คือเงาทึบที่เป็นชั่วคราวและเปล่ียน

ต�าแหน่งได้	(fleeting	shadows)	จากรูปพบมีเงาทึบ

ที่ส่วนบนของปอดด้านซ้าย	(รูปซ้าย)	เมื่อติดตาม

อีก	3	เดือนต่อมา	(รูปขวา)	พบว่ามีเงาทึบขนาด

ใหญ่ที่บริเวณส่วนล่างของปอดด้านขวา	ส่วนเงา

ทึบที่ส่วนบนของปอดด้านซ้ายจางลง

• ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ชนิดความละเอียดสูง

  (High-resolution computed tomography)

	 ในปัจจุบัน	การส่งตรวจหาหลอดลมโป่งพองสามารถ 

ส่งตรวจด้วยวิธภีาพถ่ายรงัสคีอมพวิเตอร์ชนดิความละเอยีด

สูง	(high-resolution	computed	tomography)	ซึ่งสามารถ

เห็นรายละเอียดของพยาธิสภาพได้ชัดเจนขึ้น	มีความไว

และความจ�าเพาะสูงถึงร้อยละ	83	และ	92	ตามล�าดับ34	เมื่อ

เทยีบกบั	bronchography	ซึง่เป็นวิธมีาตรฐานในการวินิจฉยั

หลอดลมโป่งพอง	โดยหลอดลมโป่งพองทีพ่บในผู้ป่วย	ABPA	

มักพบอยู่บริเวณส่วนกลางของปอด	และออกไปไม่เกิน	1/2	

ถึง	2/3	ของปอด35	และมักอยู่ที่บริเวณปอดส่วนบนมากกว่า

ส่วนล่าง36-37	อาจเหน็เป็นลักษณะทีเ่รยีกว่า	signet	ring	หรือ	

string	of	pearl38

	 นอกจากหลอดลมโป่งพอง	 อาจพบลักษณะของ 

ผนังหลอดลมหนา	 เนื้อปอดมีเงาทึบ	พังผืดในเนื้อปอด	

อาจจะพบปอดแฟบที่บางส่วนของปอด	โพรงในเนื้อปอด	

(cavitation)	หรอืถงุลมโป่งพองเฉพาะบางส่วนได้	(localized	

emphysema)	แต่พบได้ไม่บ่อย39	โรค	ABPA	ในระยะที่เป็น

พังผืด	การตรวจทางรังสีวิทยาอาจจะแยกได้ยากกับพังผืด

จากวัณโรคปอด19,40

	 การพบลักษณะมูกที่อุดหลอดลมมีความเข้มสูง	 

(high-attenuation	mucus	plugging,	HAM)41	จากภาพถ่าย

รังสคีอมพวิเตอร์ชนดิความละเอยีดสงูนัน้เป็นลกัษณะเฉพาะ

ของโรค7	ซึ่งพบได้ร้อยละ	28	ของผู้ป่วย	ABPA	โดยมีความ

เข้มสงูกว่ากล้ามเนือ้ข้างกระดกูสนัหลงั	(paraspinal	skeletal	

muscle)42	ผู ้ป่วยที่มีภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ลักษณะ 

ดังกล่าว	จะพบว่ามีระดับของเม็ดเลือดขาว	eosinophil	ใน

เลือดสูง	ระดับ	total	IgE	และระดับ	IgE-A.fumigatus	สูง

อย่างชัดเจนขณะที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรค	และมีการ

ศึกษาพบว่าการที่มีมูกที่อุดหลอดลมมีความเข้มสูง	 จะ 

มีความสัมพันธ์กับอัตราการก�าเริบมากขึ้น	3.61	เท่า26

	 นอกจากพยาธิสภาพที่หลอดลมและเนื้อปอด	โรค	

ABPA	สามารถมีพยาธิสภาพที่บริเวณเยื่อหุ้มปอดได้อีก

ด้วย	โดยอาจมนี�า้ทีเ่ยือ่หุม้ปอดข้างเดยีวหรอื	2	ข้างกไ็ด้43-44 

สนันษิฐานว่าอาจเกดิจากกระบวนการอักเสบท่ีเนือ้ปอดทีอ่ยู่

ใกล้กับเย่ือหุ้มปอด6	หรืออาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยุบ

ตวัของเนือ้ปอด45	นอกจากน�า้ทีเ่ย่ือหุม้ปอด	ยงัอาจพบลมรัว่

ทีเ่ยือ่หุ้มปอด	(spontaneous	pneumothorax)46		มรีเูชือ่มต่อ

ระหว่างหลอดลมกับเยื่อหุ้มปอด	(bronchopleural	fistula)47	

หรือเกิดพังผืดที่เยื่อหุ้มปอด36,48		แต่พบได้ไม่บ่อย

	 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจทางรังสีวิทยาได้ 

ดังตารางที่	2
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ตารางที่ 2.	 ความผดิปกตทิีพ่บจากการตรวจทางรงัสวิีทยา 

	 ในผู้ป่วยโรค	ABPA	(ดัดแปลงจาก	Ashok	S,	 

	 Chandramani	P6).	

ภาพถ่ายรังสีทรวงอก

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นแบบชั่วคราว
Perihilar	infiltrates	simulating	adenopathy
Air–fluid	levels	from	dilated	central	bronchi	filled	with	fluid	and	
debris
Massive	consolidation:	unilateral	or	bilateral
Radiological	infiltrates
‘‘Toothpaste’’	shadows	due	to	mucoid	impaction	in	damaged	
bronchi
‘‘Gloved	finger’’	shadows	from	distally	occluded	bronchi	filled	
with	secretions
‘‘Tramline’’	shadows	representing	edema	of	the	bronchial	
walls
Collapse:	lobar	or	segmental

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นแบบถาวร
Central	bronchiectasis	with	normal	peripheral	bronchi
Parallel-line	shadows	representing	bronchial	widening
Ring-shadows	1–2	cm	in	diameter	representing	dilated	
bronchi	en	face
Pulmonary	fibrosis
Late	changes:	cavitation,	contracted	upper	lobes	and	
localized	emphysema

ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์

ความผิดปกติที่บริเวณหลอดลม
Bronchiectasis,	usually	central,	as	characterized	by	the	
‘‘signet	ring’’	and	‘‘string	of	pearls’’	appearances
Dilated	bronchi	with	or	without	air–fluid	levels
Totally	occluded	bronchi
Bronchial	wall	thickening
Parallel-line	opacities	extending	to	the	periphery
High	attenuation	mucus	plugs

ความผิดปกติที่บริเวณเนื้อปอด
Consolidation
Non-homogeneous	patchy	opacities
Parenchymal	scarring	of	varying	extent
Segmental	or	lobar	collapse
Cavitation
Emphysematous	bullae

ความผิดปกติที่บริเวณเยื่อหุ้มปอด
Pleural effusions
Spontaneous	pneumothorax
Bronchopleural	fistula
Pleural	fibrosis
Pleural	thickening

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

•  การตรวจปฏิกิริยาภูมิแพ้ผิวหนัง (Skin testing)

	 เป็นการตรวจปฏิกิริยาภูมิแพ้ต ่อแอนติเจนของ 

เชือ้รา	aspergillus	ซึง่ในปัจจบุนันยิมตรวจด้วยวธิ	ีskin	prick	

test	เพือ่เป็นการคดักรองส�าหรบัผูป่้วยทีส่งสยัว่าจะเป็นโรค	

ABPA	เนื่องจาก	skin	prick	test	มีความไวสูงและตรวจได้

ง่าย	แต่หากผลตรวจ	skin	prick	test	ให้ผลลบ	แนะน�าให้

ยืนยันการตรวจด้วยวิธี	 intradermal	testing	อีกครั้งเพื่อ

แยกภาวะ	aspergillus	sensitization6		อย่างไรก็ตาม	ความ

แม่นย�าของผลการตรวจจะแตกต่างกนัไปในแต่ละการศึกษา	

ขึ้นกับความช�านาญในการแปลผลและสารแอนติเจนที่ใช้ 

ในการตรวจ49

•  ระดับเม็ดเลือดขาว eosinophil ในเลือด (Blood 

eosinophil count)

	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีระดับเม็ดเลือดขาว	eosinophil	 

ในเลอืดสงูกว่า	1,000	cell/μL	ในขณะทีโ่รคก�าลงัก�าเริบ	และ

จะลดลงมาอยู่ในระดับปกติหลังจากได้รับการรักษาด้วยยา

คอร์ตโิคสเตยีรอยด์	แต่อย่างไรกต็าม	มกีารศกึษาพบว่าขณะ

แรกวินิจฉัยมีผู้ป่วยเพียงร้อยละ	40	ที่มีระดับเม็ดเลือดขาว	

eosinophil	ในเลือดสูงกว่า	1,000	cell/μL50

•  Total serum IgE

	 ผู้ป่วยจะมีระดับ	total	serum	IgE	ในเลือดสูงขึ้น	ใน

ปัจจบุนัใช้	total	serum	IgE	มากกว่า	1,000	IU/mL	เป็นหนึง่

ในเกณฑ์การวินจิฉยัหลกั7 นอกจากนีย้งัมีประโยชน์ในการใช้

ตดิตามผลการรักษาและตดิตามการก�าเริบของโรคได้อีกด้วย

•  Specific IgE/IgG to A.fumigatus

	 เป ็นการตรวจ	 IgE	 หรือ	 IgG	 ที่ จ� า เพาะกับ	

A. fumigatus ในปัจจุบันใช้วิธี	 biotin	 avidin-linked	

immunosorbent	assay	โดยใช้ค่า	IgE-A. fumigatus level	

ที่ระดับค่ามากกว่า	0.35	kUA/L	จัดว่าให้ผลบวก7

•  Precipitating antibodies against A. fumigatus

	 เป็นการตรวจโดยใช้วิธี	double	immunodiffusion	

technique	สามารถให้ผลบวกในผู ้ป่วยโรค	ABPA	 ได ้
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ร้อยละ	70	แต่หากตรวจใน	concentrated	serum	จะให้ผล

บวกได้สูงถึงร้อยละ	9251	แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยโรค

หืดที่ไม่ได้เป็นโรค	ABPA	สามารถให้ผลบวกได้ร้อยละ	1052  

และสามารถให้ผลบวกได้ในโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิด

จากเช้ือ	A. fumigatus	อ่ืนๆ	ที่ไม่ใช่	ABPA	ได้อีกด้วย53  

ระดับของ	precipitating	antibodies	against		A.fumigatus	

ที่สูงจะสัมพันธ์กับพยาธิสภาพที่ปอดที่เป็นพังผืดและเป็น

โพรงในเนื้อปอด54

•  การส่งตรวจเสมหะ (Sputum examination)

	 หากน�าเสมหะของผู้ป่วยไปย้อมดูกล้องจุลทรรศน์	

อาจจะพบเมด็เลือดขาว	eosinophil	และพบสายราในเสมหะ

ได้	และหากส่งเพาะเชื้อราจะให้ผลบวกได้ร้อยละ	5851 	แต่

มีความจ�าเพาะส�าหรับโรค	ABPA	ต�่า	ในปัจจุบันการตรวจ

เสมหะจึงไม่อยู่ในเกณฑ์การวินิจฉัย	แต่อาจจะมีประโยชน์

ในแง่ของการรักษา	หากสงสัยว่าเชื้อดื้อต่อยาต้านเช้ือราที่

ใช้รักษาอยู่

การตรวจสมรรถภาพปอด
	 การตรวจสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย	ABPA	ไม่ได้

ช่วยในการบอกความรุนแรงของโรค	ความผิดปกติที่พบได้

บ่อยที่สุดในขณะที่โรคก�าเริบคือความผิดปกติแบบ	airflow	

obstruction	อย่างไรก็ตามก็สามารถพบความผิดปกติแบบ	

restriction	ร่วมกับการลดลงของ	total	lung	volume	และ	

diffusion	capacity	for	carbon	monoxide	ได้55

เกณฑ์การวินิจฉัย
	 ในปี	พ.ศ.	2554		คณะท�างาน	International	Society	

of	Human	and	Animal	Mycosis	(ISHAM)	ได้น�าเสนอ

เกณฑ์การวินิจฉัยโรค	ABPA	ดังแสดงในตารางที่	3	และ

เสนอแนวทางการวินิจฉัย	ดังแสดงในแผนภูมิที่	2

แผนภูมิที่ 2.	แนวทางการวินิจฉัยโรค	ABPA	(ดัดแปลงจาก	Agarwal	R,	et al.7)

Predisposing	factor	-	asthma

Screen	with	A. fumigatus-specific	igE	levels	or	Aspergillus skin	test	

Negative

Consider	total	serum	IgE	if
uncontrolled	asthma	or
pulmonary	opacities

Sensitization	to	fungi	other	than

A. fumigatus

Allergic	bronchopulmonary
mycoses	(ABPM)

Severe	asthma	with	fungal
sensitization	(SAFS)

Uncontrolled
asthma

2/4	tests	positive

Rising
titers

Repeat	total
serum IgE
(1-2	years)

Controlled
asthma

•		Eosinophil	count
•		A. fumigatus-precipitins/	A. fumigatus-
 specific	IgE	Levels

Total	serum	IgE	>	1000	IU/mLTotal	serum	IgE	>	1000	IU/mL

Positive

Normal Bronchiectasis

ABPA-S ABPA-B

HRCT	chest
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ตารางที่ 3.	 เกณฑ์การวนิจิฉยัโรค	ABPA	(ISHAM	working	 

	 group	 2011)	 (ดัดแปลงจาก	Agarwal	R,	 

 et al.7)

Predisposing conditions

Bronchial	asthma

Cystic	fibrosis

เกณฑ์การวินิจฉัยหลัก (ควรมีทั้ง 2 ข้อ)

1.	Type	I	Aspergillus	skin	test	positive	(immediate	cutaneous	

hypersensitivity	to Aspergillus antigen)	or	elevated	IgE	

levels	against	A. fumigatus

2.	Elevated	total	IgE	levels	(>1000	IU/mL)#

เกณฑ์การวินิจฉัยรอง (อย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ)

1.	Presence	of	precipitating	or	IgG	antibodies	against	

    A. fumigatus in serum

2.	Radiographic	pulmonary	opacities	consistent	with	ABPA†

3.	Total	eosinophil	count	>500	cells/mL	in	steroid	naive	

patients	(may	be	historical)

#	 if	the	patient	meets	all	other	criteria,	an	IgE	value	<1000	IU/
mL	may	be	acceptable.

†	 The	chest	radiographic	features	consistent	with	ABPA	may	
be	transient	(i.e.	consolidation,	nodules,	tram-track	opacities,	
toothpaste/finger-in-glove	opacities,	fleeting	opacities)	or	
permanent	(i.e.	parallel	line	and	ring	shadows,	bronchiectasis	
and	pleuropulmonary	fibrosis).

การด�าเนินโรคและระยะของโรค
	 การด�าเนินโรคของ	ABPA	ในปัจจุบันยังไม่ทราบ

แน่ชัด	 เนื่องจากมีการด�าเนินโรคที่แตกต่างกันในผู้ป่วย

แต่ละคน	แต่เป็นทีท่ราบดว่ีา	หากผูป่้วยไม่ได้รบัการรักษาที่

เหมาะสม	การทีม่กีารอกัเสบเกดิในทางเดนิหายใจจะน�าไปสู่

การเกิดหลอดลมโป่งพอง	พงัผดืทีป่อด	ความดนัหลอดเลอืด

ปอดสูง	(cor	pulmonale)	และน�าไปสู่การหายใจล้มเหลว 

ในที่สุด56	หากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมจะท�าให้โรค

อยู่ในระยะสงบได้	แต่อย่างไรก็ตาม	โรคสามารถก�าเริบและ

เกิดผลแทรกซ้อนได้	ดังนั้นการจ�าแนกผู้ป่วยว่าอยู่ในระยะ

ใดของโรค	จึงมีความส�าคัญในการตรวจติดตามการรักษา

	 ก่อนหน้านี้มีการแบ่งระยะของโรคออกเป็น	5	ระยะ	

ได้แก่	1.	ระยะเฉียบพลัน	(acute)	2.	ระยะสงบ	(remission)	 

3.	ระยะก�าเริบ	(exacerbation)	4.	ระยะท่ีจ�าเป็นต้องพ่ึงยา

คอร์ติโคสเตียรอยด์	(corticosteroid-dependent	asthma)	

และ	5.	ระยะที่ปอดเป็นพังผืด	(fibrotic	lung	disease)57	แต่

ในปี	ค.ศ.	2011	ISHAM	working	group	ได้น�าเสนอการแบ่ง

ระยะของโรคแบบใหม่	โดยมีการเพิม่ระยะ	0	เข้ามา	โดยระยะ	

0	หมายถึงผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการได้ดี	ยังไม่มีอาการ

ของโรค	ABPA	แต่เข้าเกณฑ์การวนิจิฉยั	ABPA	จดุประสงค์

ของการเพิ่มระยะ	0	คือ	เป็นการเน้นให้แพทย์ตระหนักถึง

ระยะเริม่แรกของโรค	เพือ่ให้ผู้ป่วยได้รบัการรกัษาท่ีเหมาะสม 

อย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้โรคมีการด�าเนินไปสู่ระยะ

ท้าย	แต่อย่างไรก็ตามการแบ่งระยะของโรคด้วยแบบใหม่นี	้

ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการน�าไปใช้

ต่อไป

	 การแบ่งระยะของโรคตาม	ISHAM	working	group	

แสดงในตารางที่	4		โดยการด�าเนินโรคของผู้ป่วยไม่จ�าเป็น

ต้องด�าเนินไปตามล�าดับขั้น

การจ�าแนกผู้ป่วยตามลักษณะทางรังสีวิทยา
	 การจ�าแนกผู ้ป ่วยตามลักษณะทางรังสีวิทยามี

ประโยชน์เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของ 

ผลการตรวจทาง	serology	กล่าวคือ	ABPA-S	จะมีความ

รุนแรงน้อย	ABPA-B	จะมีความรุนแรงปานกลางและ	ABPA-

B-HAM	จะมีความรุนแรงมากขึ้นตามล�าดับ7	การจ�าแนก 

ผู้ป่วยตามลักษณะทางรังสีวิทยาสรุปได้ดังในตารางที่	5



101

ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4.	 การแบ่งระยะของโรค	ABPA	(ISHAM	working	 

	 group	 2011)	 (ดัดแปลงจาก	 Agarwal	 R,	 

 et al.7)

ระยะ ค�าจ�ากัดความ ลักษณะทางคลินิก

0 Asymptomatic •	 GINA	definition	of	controlled	asthma
•	 On	investigation	fulfills	the	diagnostic	

criteria of ABPA
•	 Has	not	been	previously	diagnosed	to	

have	ABPA
1

1a

1b

Acute

With	mucoid	
impaction

Without	
mucoid	
impaction

•	 Patient	has	uncontrolled	asthma/
constitutional	symptoms

•	 	Fulfills	diagnostic	criteria	for	ABPA
•	 Not	previously	diagnosed	to	have	ABPA
Meets	all	the	criteria	and	there	is	documented	
mucoid	impaction	on	chest	radiograph,	CT	
chest	or	bronchoscopy
Meets	all	the	criteria	and	there	is	no	
documented	mucoid	impaction	on	CT	chest	
or	bronchoscopy

2 Response •	 Clinical	improvement	(resolution	of	
constitutional	symptoms,	improvement	in	
asthma	control)

•	 Major	radiological	improvement*
•	 IgE	decline	by	≥	25%	of	baseline	at	
			8	weeks

3 Exacerbation Clinical	and/or	radiological	deterioration	
associated	with	an	increase	in	IgE	by	≥	50%

4 Remission Sustained	clinicoradiological	improvement	
with	IgE	levels	remaining	at	or	below	
baseline	(or	increase	by	<	50%)	for	≥	6	
months	on	or	off	therapy	other	than	systemic	
glucocorticoids

5a Treatment-
dependent	
ABPA

If	patient	has	relapse	on	two	or	more	
consecutive	occasions	within	6	months	
of	stopping	treatment	or	has	worsening	
of	clinical,	radiological	or	immunological	
parameters	on	tapering	oral	steroids/azoles

5b Glucocorticoid-
dependent	
asthma

If	the	patient	requires	oral	or	parenteral	
glucocorticoids	for	control	of	asthma	while	the	
activity	of	ABPA	is	controlled	as	reflected	by	
IgE	levels	and	chest	radiograph

6 Advanced	
ABPA

Presence	of	type	II	respiratory	failure	
and/or	cor	pulmonale	with	radiological	
evidence	of	fibrotic	findings	consistent	
with	ABPA	on	HRCT	of	the	chest	after	
excluding	reversible	causes	of	acute	
respiratory	failure

*Permanent	changes	like	cystic	opacities/fibrosis	should	not	be	
considered	in	radiological	remission.
CT,	computed	tomography;	HRCT,	high-resolution	CT;	GINA,	
global	initiative	for	asthma

ตารางที่ 5. การจ�าแนกผู้ป่วยตามลักษณะทางรังสีวิทยา	 

	 (ดัดแปลงจาก	Agarwal	R,	et al.7)

การจ�าแนกตาม
ลักษณะทางรังสีวิทยา

ลักษณะทางคลินิก

ABPA-S	(Serological	
ABPA)

All	the	diagnostic	features	of	ABPA	but	
no abnormality resulting from ABPA on 
HRCT	chest*

ABPA-B	(ABPA	with	
bronchiectasis)

All	the	diagnostic	features	of	ABPA	
including	bronchiectasis	on	HRCT	chest

ABPA-HAM
(ABPA	with	high	
attenuation	mucus)

All	the	diagnostic	features	of	ABPA	
including	presence	of	high-attenuation	
mucus

ABPA-CPF
(ABPA	with	chronic	
pleuropulmonary	
fibrosis)

ABPA	with	at	least	two	to	three	other	
radiological	features	such	as	pulmonary	
fibrosis,	parenchymal	scarring,	fibro-
cavitary	lesions,	aspergilloma	and	pleural	
thickening	without	presence	of	mucoid	
impaction	or	high-attenuation	mucus

*Findings	resulting	from	co-existent	disease,	bullae	from	asthma,	
tracheomalacia,	etc.	should	not	be	considered	while	labeling	the	
patients	as	ABPA-S.

การรักษา
	 ในปัจจบุนัการศกึษาเกีย่วกบัการรกัษาโรค	ABPA	ยงั

มีข้อจ�ากัด	เป้าหมายในการรักษาคือ	เพื่อควบคุมให้โรคอยู่

ในระยะสงบและยับยั้งการเกิดพยาธิสภาพที่ปอด	โดยยาที่

เป็นการรักษาหลักในปัจจุบัน	ได้แก่	ยาคอร์ติโคสเตียรอยด ์

เพื่อลดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน	และยาต้านเชื้อรา	เพื่อลด

ปริมาณของเชื้อราที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจ

•  ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์

	 ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดรับประทานเป็นยาหลัก

ในการรักษาโรค	ABPA	ออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการอักเสบ

และลดปฏิกิริยาภูมิแพ้ซึ่งเป็นกลไกการเกิดโรค	สามารถลด

อาการของผู้ป่วย	ลดระดับ	total	serum	IgE	ลดระดับเม็ด

เลือดขาว	eosinophil	ในเลือด	และช่วยท�าให้ภาพถ่ายรังสี

ทรวงอกดีขึ้น58	ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยายังไม่มีค�า
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ประพินทุ์ภา พ่วงเชย

แนะน�าที่ชัดเจน	ก่อนหน้านี้มีการศึกษาถึงการใช้สูตรยา

ทั้งในขนาดต�่าและขนาดสูงโดยไม่ใช้ยาต้านเชื้อราร่วมด้วย	

(ขนาดยาในตารางที	่6)	พบว่ามปีระสิทธิภาพดีในการควบคมุ

โรคให้อยูใ่นระยะสงบได้ทัง้	2	สตูร59-60	และเมือ่ปี	พ.ศ.	2559		

Agarwal	และคณะ61		ได้ท�าการศึกษาแบ่งกลุ่มแบบสุม่	ศกึษา

ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยเปรียบเทียบระหว่าง

สูตรยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบต�่าและแบบสูงในผู้ป่วยโรค

หืดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค	ABPA	ในระยะเฉียบพลัน	

92	คน	ผลการศึกษาพบว่าอัตราการเกิดโรคก�าเริบในระยะ

เวลา	1	ปีหลังการรักษาไม่แตกต่างกัน	(สูตรยาขนาดสูง 

ร้อยละ	40.9	และสตูรยาขนาดต�า่ร้อยละ	50;	p	value	=	0.59)	

และอัตราการพ่ึงยาคอร์ติโคสเตียรอยด์เพื่อควบคุมอาการ	

(corticosteroid-dependent	ABPA)	ไม่แตกต่างกันระหว่าง

สูตรยาทั้ง	2	สูตร	(สูตรยาขนาดสูงร้อยละ	11.4	และสูตรยา

ขนาดต�่าร้อยละ	14.6;	p	value	=	0.88)	และในแง่ของผล

แทรกซ้อนพบว่าสูตรยาขนาดต�่ามีความปลอดภัยมากกว่า

สูตรยาขนาดสูง

	 มีการศึกษาขนาดเล็กหลายการศึกษาท่ีศึกษาถึง

ประสิทธิภาพของยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูด	จากผล

การศึกษายังไม่มีหลักฐานว่ายาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูด

มีประสิทธิภาพในการรักษา	ABPA	ในแง่ของอาการ	การ

ตรวจทางรังสีวิทยาและสมรรถภาพปอด62

	 ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตีย-

รอยด์ต้องมีการเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนของยาอย่างใกล้ชิด	

รวมถึงการรับประทานยาแคลเซียมและไวตามินดีเสริมเพื่อ

ป้องกันภาวะกระดูกพรุน	นอกจากนี้ผู้ป่วย	ABPA	ทุกราย

ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนนิวโมคอคคัส

•  ยาต้านเชื้อรา

	 มีประโยชน์ในการลดปริมาณของเชื้อราที่อยู่ในระบบ

ทางเดินหายใจ	ท�าให้ปริมาณแอนติเจนลดลง	ส่งผลให้

ปฏกิิรยิาการตอบสนองลดลง63	และยงัมข้ีอมลูว่าสามารถลด

การใช้ยาคอร์ตโิคสเตยีรอยด์ลงได้64		ในปัจจบุนัแนะน�าให้ใช้

ยา	Itraconazole	เป็นยาตัวแรก	เนื่องจากมีประสิทธิภาพดี

และผลข้างเคียงน้อย

	 มีการศึกษาการใช้ยา	Itraconazole	ในผู้ป่วย	ABPA	

ทีอ่ยู่ในระยะพ่ึงยาคอร์ตโิคสเตยีรอยด์เพือ่ควบคมุอาการ	ให้ 

รับประทานยา	Itraconazole	200	มิลลิกรัม	2	เวลาต่อวัน	

เป็นเวลา	16	สัปดาห์	เทียบกับยาหลอก	พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่

รับประทานยามีระดับ	total	serum	IgE	ต�่ากว่า	สมรรถภาพ

ปอดดีกว่า	ความทนทานในการออกก�าลังสูงกว่า	และท่ี

ส�าคัญคือปริมาณโดยรวมของการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์

ลดลง65

	 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช้ยา	Itraconazole	ใน

ผู้ป่วย	ABPA	ที่อาการคงที่	พบว่าผู้ป่วยที่รับประทานยา	

Itraconazole	ขนาดยา	400	มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา	16	

สปัดาห์		มีระดบั	total	serum	IgE	และ	sputum	inflammatory	

marker	ต�่ากว่ากลุ่มที่รับประทานยาหลอก66

	 ค�าแนะน�าในปัจจุบัน	ไม่แนะน�าให้ใช้ยาต้านเชื้อรา

เป็นยาเดี่ยวในการรักษา	ABPA	แต่แนะน�าให้ใช้ร่วมกับยา

คอร์ติโคสเตียรอยด์	(ขนาดยาในตารางที่	6)	โดยแนะน�าให้

ใช้ยาต้านเช้ือราในผู้ป่วยที่ได้รับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แล้ว

และยังไม่สามารถควบคุมโรคได้หรือยังไม่สามารถลดขนาด

ยาลงได้18,67	และแนะน�าให้ตรวจระดับยาในเลือดเป็นระยะ	

หากตรวจพบว่าเชือ้รา	A. fumigatus ดือ้ต่อยา	Itraconazole	

อาจจะเปลี่ยนยาต้านเชื้อยาเป็น	 Voriconazole	 หรือ	

Posaconazole	ซ่ึงมีรายงานว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา	

ABPA68-71	ขณะนี้มีการศึกษาถึงการใช้ยา	 Itraconazole	

เป็นยาเดี่ยวเปรียบเทียบกับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์	อยู่ใน

ระหว่างรอผลการศึกษา	(www.clinicaltrials.gov	identifier	

NCT01321827)

•  Omalizumab (Monoclonal antibody against IgE)

	 เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการอักเสบ	 โดย

ยาเป็นแอนติบอดีที่ไปจับกับ	 IgE	ในเลือด	มีรายงานถึง

ประสิทธิภาพของการใช้ยานี้ว่าสามารถช่วยควบคุมอาการ	

ท�าให้สมรรถภาพปอดดขีึน้	ลดอตัราการนอนโรงพยาบาล	ลด

อัตราการก�าเริบ	ลดการใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์	ลดระดับ

เมด็เลอืดขาว	eosinophil	ในเลอืด	และลดระดบั	total	serum	

IgE	ได้72-77	แต่เนื่องจากการศึกษายังมีจ�ากัด	ประกอบกับยา

มีผลแทรกซ้อนสูง78	ในปัจจุบันจึงยังไม่แนะน�าให้ใช้ยานี ้

ในการรักษาผู้ป่วยโรค	ABPA79
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ตารางที่ 6. ขนาดยาท่ีแนะน�าในการรักษาโรค	 ABPA	 

	 	 (ดัดแปลงจาก	Agarwal	R,	et al.7)

ชนิดของยา ขนาดยาที่แนะน�า

ยาคอร์ติโคสเตีย

รอยด์ชนิดรับ

ประทาน

สูตรยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบขนาดต�่า

Prednisolone	0.5	มก./กก./วัน	เป็นเวลา	1-2	สัปดาห์

หลังจากนั้นให้ลดยาลงเป็นวันเว้นวันเป็นเวลา	

6-8	สัปดาห์

หลังจากนั้นค่อยๆ	ลดขนาดยาลงครั้งละ	5-10	มก.	

ทุก	2	สัปดาห์จนหยุดยาได้	

สูตรยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบขนาดสูง

Prednisolone	0.75	มก./กก./วัน	เป็นเวลา	6	สัปดาห์

หลังจากนั้นให้ลดยาลงเหลือ	0.5	มก./กก./วัน	ต่ออีกเป็น

เวลา	6	สัปดาห์

หลังจากนั้นค่อยๆ	ลดขนาดยาลงครั้งละ	5	มก.	

ทุก	6	สัปดาห์

ให้ยาจนกว่าจะครบระยะการรักษาอย่างน้อย	

6-12	เดือน

หากผู้ป่วยไม่สามารถลดขนาดยาลงได้	แนะน�าให้ใช้ยา	

Prednisolone	ในขนาดที่ต�่าที่สุด	โดยให้ใช้ยาวันเว้นวัน

ยาต้านเชื้อรา Itraconazole	200	มก.	วันละ	2	เวลา	เป็นเวลาอย่าง

น้อย	16	สัปดาห์

การติดตามการรักษา
	 หลังจากที่เริ่มการรักษา	 แนะน�าให้ตรวจติดตาม

อาการของผู้ป่วยและควรตรวจติดตามระดับ	total	serum	

IgE	ภาพถ่ายรังสีทรวงอก	และตรวจสมรรถภาพปอดทุก	

6-8	สัปดาห์	การตรวจติดตามภาพถ่ายรังสีทรวงอกแนะน�า

ให้ตรวจจนกว่าภาพรังสีทรวงอกจะกลับเป็นปกติ7

ภาวะแทรกซ้อน
	 ภาวะแทรกซ้อนของ	ABPA	มีหลายประการ	ได้แก	่

ปอดยุบตัวจากการมีมูกอุดหลอดลม	หลอดลมโป่งพอง	

ติดเชื้อรา	aspergillus	แบบเรื้อรัง	(chronic	pulmonary	

aspergillosis)	ความดันหลอดเลือดปอดสูง	และในรายที ่

มีอาการรุนแรงสามารถเกิดภาวะหายใจล้มเหลวได้7

สรุป
	 ABPA	เป็นโรคที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองของ

ร่างกายทีม่ปีฏิกิริยาภมิูแพ้ต่อเชือ้	A. fumigatus	โดยมกัเกดิ

ในผู้ป่วยโรคหืดหรือโรค	cystic	fibrosis	โดยกระบวนการ

ตอบสนองของร่างกายจะไปกระตุ้นการท�างานของ	Th2	

lymphocytes	ซึ่งจะไปกระตุ้นการสร้าง	IgE	และเม็ดเลือด

ขาว	eosinophil	ให้สูงข้ึน	ท�าให้มีการหล่ังสารสื่อกลางการ

อักเสบ	 เกิดกระบวนการอักเสบและเกิดพยาธิสภาพใน

หลอดลม	ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการและลักษณะท่ีส�าคัญคือ	

เป็นโรคหืดที่ควบคุมยาก	มีหลักฐานว่ามีภาวะภูมิแพ้ต่อ

เชื้อ A. fumigatus	โดยวิธีตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนัง	มีระดับ	

total	serum	IgE	สูง	มีระดับเม็ดเลือดขาว	eosinophil	ใน

เลือดสูง	ภาพถ่ายรังสทีรวงอกพบมเีงาทบึทีเ่ป็นชัว่คราวและ

เปลีย่นต�าแหน่งได้	และอาจมหีลอดลมบรเิวณส่วนกลางของ

ปอดโป่งพอง	เนื่องจากการวินิจฉัยโรคในระยะแรกเริ่มจะ 

มีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการรักษา	ดังนั้นแพทย์ควร

ตระหนักถึงโรค	ABPA	ในผู้ป่วยโรคหืดท่ีควบคุมยากและ 

ผูป่้วยโรค	cystic	fibrosis	ทกุราย	การรักษาด้วยยาคอร์ตโิค- 

สเตยีรอยด์จะสามารถยบัยัง้กระบวนการอกัเสบและการเกดิ

พยาธิสภาพที่ปอดได้	นอกจากนี้การให้ยาต้านเชื้อราท�าให้

จ�านวนเช้ือราลดลง	ส่งผลให้กระบวนการอักเสบลดลง	และ

ท�าให้ผลของการรักษาดีขึ้นได้
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   แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บทน�า
	 ก้อนเนือ้งอกทีห่ลอดลมเป็นภาวะทีพ่บได้ไม่บ่อย	ส่วน

มากในผู้ใหญ่มักเป็นเนื้อร้าย	ซึ่งโดยส่วนมากผู้ป่วยมักมา

ด้วยอาการและอาการแสดงของโรคทีม่กีารอดุก้ันทางเดนิลม

หายใจ	แต่เนื่องจากอาการมักไม่จ�าเพาะเจาะจง1 โดยมักได้

รับการรักษาคล้ายโรคที่มีการตีบของหลอดลม	เช่น	โรคหืด	

หรอืโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัแล้วไม่ตอบสนองต่อการรกัษาแม้ว่า

จะได้รบัการปรบัยาแล้ว	การตรวจภาพถ่ายรงัสทีรวงอกช่วง

แรกมกัให้ผลปกติท�าให้การวินิจฉยัภาวะก้อนเน้ือในหลอดลม

ขนาดใหญ่มักล่าช้า	หรือกว่าที่จะวินิจฉัยได้โรคก็อยู่ในระยะ

ลกุลามแล้ว	กล่าวโดยเฉล่ียคอืประมาณร้อยละ10	ของผูป่้วย

ได้รบัการวินิจฉัยหลังจากทีเ่ริม่มอีาการนานกว่า	6	เดอืน2 จงึ

ท�าให้ลดอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยเหล่านี้

กายวิภาคของหลอดลม
	 หลอดลมคอ	(trachea)	เป็นท่อกลวงต่อเนื่องมาจาก

กระดูกอ่อน	cricoid	มีผนังแข็งและหนาเพราะมีกระดูกอ่อน

เรียงเป็นรูปตัวซีต่อเนื่องกันทางด้านหน้าประมาณ	16-22	

ช้ิน	โดยกระดูกอ่อนแต่ละชิ้นจะกั้นด้วย	annular	ligament	

ที่บริเวณช่องระหว่างกระดูกอ่อน	 (intercartilagenous	

space)	ผนังของหลอดลมนัน้ประกอบไปด้วยส่วนของ	inner	

mucosa,	submucosal	layer,	cartilage	และ	muscle	ใน

ส่วนของผนังด้านหลังเป็น	Trachealis	muscle	และ	fibrous	

tissue	ซึ่งผนังด้านหลังนี้จะขยายเป็นส่วนด้านหลังของ

หลอดลมระดับเล็กลงไปอีก	

		 หลอดลมคอของผู้ใหญ่	มีจุดเริ่มต้นตรงกับบริเวณ

กระดูกสันหลังคอระดับ	C6	ยาวลงไปจนถึงระดับ	sternal	

angle	ทางด้านหน้าและตรงกับกระดูกสันหลังระดับ	T5	

โดยความยาวประมาณ	9-15	เซนติเมตร3 ขนาดความกว้าง

ของหลอดลมของเพศชายในแนว	coronal	13-25	มิลลิเมตร	

ในแนว	sagittal	13-27	 มิลลิเมตร	ส่วนในเพศหญิง	คือ	

ประมาณแนว	coronal	10-21	มิลลิเมตร	และ	sagittal	10-

23	มลิลเิมตร	หลอดลมคอส่วนแรก	ๆ	จะมต่ีอมไทรอยด์	คลมุ

อยู่ทางด้านหน้า	และมีการแบ่งเป็นส่วนที่อยู่นอกทรวงอก	

(extrathoracic	trachea)	เป็นหนึ่งในสามของความยาวส่วน

บนและเป็นส่วนที่อยู่ในทรวงอก	(intrathoracic	trachea)	

ประมาณสองในสาม	หลอดลมส่วนบนได้รับ	blood	supply	

จาก	inferior	thyroid	artery4	bronchial	artery	ให้เลือดไป

เลี้ยงด้านครึ่งล่างของหลอดลมและบริเวณ	carina	ส่วนของ

ทางเดนิต่อมน�า้เหลอืงนัน้คล้ายคลึงกบัในปอด	ก้อนเนือ้งอก

จะมีการลุกลามไปสู่ต่อมน�้าเหลืองที่อยู่ใกล้กับจุดของก้อน

เน้ือมากที่สุดก่อน	ซ่ึงโครงสร้างทางเดินของเลือดที่ไปเลี้ยง

และระบบต่อมน�า้เหลอืงนัน้ท�าให้การแพร่กระจายตามกระแส

เลอืด	(hematogenous	metastasis)	เป็นไปได้ยากและจะพบ

การลุกลามไปที่ต่อมน�้าเหลืองใกล้เคียงได้บ่อย5

	 ในส่วนปลายของ	trachea	จะแตกแขนงเป็นสองข้าง

ซ้ายและขวา	เรียกว่าเป็น	main	bronchus	จุดท่ีมีการแตก

แขนง	คือ	carina	ซึ่งปกติต้องท�ามุมประมาณ	70-90	องศา	

โดยปกติ	right	main	bronchus	แตกท�ามุมประมาณ	20	

องศา	ยาวประมาณ	15-25	มม.	เส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ	

ภาวะก้อนเนื้องอกในหลอดลมขนาดใหญ่ 
(Tumor in the large airway)

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่		15	มิถุนายน	2560	

บททบทวนวารสาร
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ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560

13-15	มม.	และด้านซ้ายคือ	left	main	bronchus	ท�ามุม

กับ	carina	ประมาณ	50	องศา	ยาว	40-50	มม.	เส้นผ่าน

ศูนย์กลางประมาณ	12	มม.	ลักษณะโครงสร้างของ	main	

bronchus	ไม่มคีวามแตกต่างจาก	trachea	คอืมกีระดกูอ่อน

รปูตวัซีคว�า่ทางด้านหน้า	มกีล้ามเนือ้และ	fibrous	tissue	หุม้

อยู่ด้านหลัง

อุบัติการณ์ของโรค
	 มะเร็งชนิดปฐมภูมิพบได้เพียงร้อยละ	0.1-0.4	ของ

มะเร็งทั้งหมด	มีผู้ป่วยใหม่ประมาณ	2.6	รายต่อประชากร

หน่ึงล้านคน	โดยรายงานว่า	squamous	cell	carcinoma	พบ

ได้บ่อยสุดที่หลอดลม	พบได้บ่อยกว่าก้อนเนื้องอกที่กล่อง

เสียง	75	เท่าและมากกว่าที่หลอดลม	150	เท่า6	แต่รายงาน

ที่พบอุบัติการณ์เกิดโรคในก้อนเน้ืองอกในหลอดลมที่มีแนว

โน้มต�า่เม่ือเทยีบกบับรเิวณอืน่	เนือ่งจากเป็นหลอดลมขนาด

ใหญ่ท�าให้การไหลของอากาศเป็นแบบ	laminar	airflow	ร่วม

กับมี	effective	mucociliary	clearance	ท�าให้ลดโอกาสที่จะ

มีการสะสมของ	carcinogen	ซึ่งท�าให้เพิ่มความเสี่ยงในการ

เป็นมะเร็งตามมาด้วย

อาการและอาการแสดง
	 ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการที่เกิดจากทางเดินหายใจส่วน

ต้นอุดกั้น	เริ่มจากเหนื่อย	ต่อมาหายใจเป็นเสียงวี้ด	อาจพบ	

stridorในผูป่้วยบางราย	ร่วมกบัไอและไอเป็นเลือดเน่ืองจาก

มี	mucosal	irritation	and	ulceration	ในผูป่้วยทีก้่อนลกุลาม

ไปบริเวณอวัยวะข้างเคียง	เช่น	recurrent	laryngeal	nerve	

palsy	หรือหลอดอาหาร	ท�าให้มีเสียงแหบและกลืนล�าบาก

ด้วย	การแพร่กระจายไปนอกปอดเกดิได้น้อยกว่าร้อยละ	10	

ซึ่งการวินิจฉัยโดยปกติอาจใช้เวลาหลายเดือนนับจากเร่ิม 

มอีาการแรก	เนือ่งจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดลม

ที่มีขนาดใหญ่	ท�าให้ก้อนที่เริ่มเป็นช่วงแรกไม่ท�าให้เกิด

อาการจนเมื่อเริ่มมีการอุดกั้นประมาณร้อยละ	50-75	ของ

เส้นผ่านศูนย์กลางจึงเริ่มมีอาการรบกวนผู้ป่วย	มักมีอาการ

ไอ	ร่วมกับหายใจมีเสียงว้ีด	และอาจมีอาการเหนื่อยเวลา

ออกแรง	อาการดังกล่าวท�าให้แพทย์ผู้รักษาให้การวินิจฉัย

ผิดเป็น	 โรคหืด	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	หรือโรคหลอดลม

อักเสบได้	แต่อาการเหนื่อยเวลาออกแรงมักไม่เกิดจนกว่า

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของหลอดลมจะเลก็กว่า	8	มม.	และ

เม่ือขนาดหลอดลมเล็กกว่า	5	มม.7	อาจมีอาการเหนื่อยแม ้

ผู้ป่วยจะอยู่ในขณะพักได้

	 อาการและอาการแสดงมักข้ึนกับชนิดของก้อน

มากกว่าต�าแหน่งของก้อน3	ไอเป็นเลือดอาจเป็นอาการเด่น

ที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น	squamous	cell	

carcinoma	และอาการไอเป็นเลือดมักท�าให้ผู้ป่วยได้รับการ

ตรวจเพิ่มเติมจนได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ช่วง	4-6	เดือนแรก

หลังมีอาการ	ถ้าผู้ป่วยเริ่มมีเสียงแหบและกลืนล�าบากแสดง

ถึงโรคที่เป็นระยะลุกลามและมักไม่สามารถรักษาด้วยการ

ผ่าตัดได้	ถ้าเป็น	adenoid	cystic	carcinoma	หายใจดังวี้ด

หรือ	stridor	มักเป็นอาการหลัก	น้อยกว่าร้อยละ	25	ของ 

ผู้ป่วยท่ีจะมีอาการไอเป็นเลือด	ท�าให้การวินิจฉัยมักจะ

ล่าช้ากว่า	โดยมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนได้รับ

การวินิจฉัยอยู่ที่	18	เดือนและมักเป็นโรคที่กว่าจะตรวจ

พบก็มักเป็นระยะลุกลาม8	ซึ่งธรรมชาติของตัวโรคมักเป็น	

benign	to	low	grade	malignant	ตั้งแต่เริ่มเป็นโรคถึงช่วงที ่

มีอาการอุดกั้นทางเดินหายใจใช้เวลาเป็นปี

ลักษณะทางพยาธิวิทยา
	 เนื้องอกที่หลอดลมมักเกิดขึ้นจากเยื่อบุทางเดิน

ลมหายใจ	respiratory	epithelium5	ต่อมน�้าลาย	salivary	

gland	และ	mesenchymal	structure	ข้างเคยีงในผูใ้หญ่กว่า 

ร้อยละ	90	มักเกิดเป็นมะเร็ง	ในขณะที่ผู้ป่วยเด็กพบมะเร็ง

เพียงร้อยละ	30-40		สองในสามของเนื้องอกท่ีหลอดลม

เป็นจาก	squamous	cell	carcinoma	และ	adenoid	cystic	

carcinoma	ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	ซึ่งอุบัติการณ์การ

เกิดโรคนั้นขึ้นกับชนิดของเซลล์ท่ีเป็นเนื้องอก	 ถ้าเป็น	

squamous	 cell	 carcinoma	 ไม่ว่าก้อนจะเป็นลักษณะ	

ulcerative	หรือ	exophytic	mass	มักสัมพันธ์กับผู้ป่วยท่ี

มีประวัติสูบบุหรี่	โดยพบผู้ป่วยชายมากกว่าหญิงประมาณ	

2-4	เท่า	ซึ่งปกติจะพบก้อนมะเร็งช่วงแรกในหลอดลม	แต่ 

มีผู ้ป่วยประมาณร้อยละ	 30	ที่เม่ือแรกวินิจฉัยจะมีการ 
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กระจายของมะเร็งไปที่ต ่อมน�้าเหลืองและในเนื้อปอด

แล้ว	นอกจากนั้นยังพบลักษณะของ	metachronous	หรือ	

synchronous	เนื่องจากประมาณร้อยละ	40	ของผู้ป่วยจะ

เกิดมะเร็งท่ีบริเวณหลอดลมในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่เป็น	

oropharynx,	larynx	and	lung	squamous	cell	carcinoma5 

ในขณะท่ี	adenoid	cystic	carcinoma	เป็นมะเรง็ทีไ่ม่มคีวาม

สัมพันธ์กับประวัติการสูบบุหรี่	การด�าเนินโรคเป็นใช้เวลา

หลายปี	การกระจายมักเป็นแบบ	locally	advanced	มีเพียง

ร้อยละ	10	ที่มีการกระจายไปที่ต่อมน�้าเหลืองในช่องอก3

การวินิจฉัย
	 ต้องเริ่มจากสงสัยในผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อย	หายใจ

ขัดร่วมกับหายใจมีเสียงวี้ด	ภาพถ่ายรังสีทรวงอกอาจตรวจ

ไม่พบความผิดปกติ	chest	CT	scan	เป็นวิธีที่ใช้บ่อยและ

แม่นย�าในการน�ามาช่วยประเมิน	ทั้งในแง่ดูตัวก้อนเองและ

ดู	extention	of	the	tumor	ด้วย	อย่างไรก็ตาม	ต้องวินิจฉัย

แยกโรคจากภาวะอื่นด้วย	ได้แก่	tracheobronchomegaly,	

congenital	variant,	tracheobronchomalacia	,	stenosis,	

diverticular	และ	bronchiectasis	ด้วย9

ตารางที่ 1.  ชนดิของก้อนบริเวณหลอดลมแยกตามต�าแหน่ง 

	 	 และการจดัเรยีงตวั	(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างองิ		

										 หมายเลข	9)

Airway    
Lesion 

Distribution
Trachea Bronchi Both trachea and 

bronchi

Focal Squamous	cell	
carcinoma
Adenoid	cystic	
carcinoma
Metastasis

Squamous	cell	
carcinoma
Carcinoid
Hamartoma
Mucoepidermoid	
carcinoma
Foreign	body

Infection

Diffuse Adenoid	cystic	
carcinoma

Metastasis Relapsing	polychondritis,	
Tracheobronchopathia	
osteocondroplastica,	Am
yloidosis,Papillomatosi
s,Granulomatosis	with	
polyangiitis

 

	 มีรายงานการใช้	low	dose	CT	ทีเ่ป็นแบบ	multiplanar	

or	three-dimension	reconstruction	with	internal	and	

external	rendering	ซึ่งสามารถประเมินขอบเขตของก้อน

ในช่องด้านในหลอดลม	(within	the	lumen)	ประเมินการ

ลุกลามออกนอกตัวหลอดลม	รวมถึงมีการกล่าวถึงการใช	้

aerosolised	contrast	agent	or	spectroscopic	technique	

ซึง่วิธกีารนีม้รีายงานว่าอาจจะสามารถแยกชนดิของเนือ้งอก

ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ได้	และจะเพิ่มความไวของการวินิจฉัย	

preinvasive	cancer	ได้	แต่กไ็ม่มทีีใ่ช้กนัแพร่หลายมากนกั10

	 อย่างไรก็ตามการตรวจวินิจฉัยมาตรฐานยังต้องใช้

การส่องกล้องตรวจหลอดลม	(bronchoscopy)	บอกขนาด

รายละเอียดจากส่วนต้น	(proximal	to	distal)	ต�าแหน่งของ

ก้อนรวมถึงระยะการลกุลามของมะเร็งได้	ถ้าใช้	endoscopic	

ultrasound	จะสามารถบอกถึงขนาดของหลอดลมที่ถูก

ลุกลามด้วยได้11

	 การตรวจสมรรถภาพปอด	 (pulmonary	 function	

testing)	มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยได้จาก	flow-volume	loop	

ที่จะมีลักษณะจ�าเพาะคือมีส่วนที่เป็น	plateau	ของทั้งช่วงที่

หายใจเข้าและออก	ท�าให้เห็นเป็นลักษณะของ	fixed	upper	

airway	obstruction3

	 ในทีน่ีจ้ะยกตวัอย่างก้อนเนือ้ในหลอดลมปอดท่ีพบได้

ทัง้ก้อนทีไ่ม่ร้ายแรง	(benign	tumor)	และมะเร็ง	ทัง้แบบปฐม

ภมูทิีเ่ป็นก้อนของหลอดลมปอดเองและมะเร็งทตุยภมูท่ีิเกดิ

จากการกระจายมา

Squamous cell tumor of trachea

	 เป็นชนิดของมะเร็งจากหลอดลมที่พบได้บ่อยที่สุด	 

ในเพศชายได้บ่อยกว่าหญิงประมาณ	2	ถึง	4	เท่า	ในช่วง 

อายุ	60-70	ปี	และมักสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่	ลักษณะทาง

พยาธวิทิยาเหมอืนกบั	squamous	cell	carcinoma	ของปอด	

โดยส่วนมากผู้ป่วยมักไม่มีอาการ	เร่ิมแสดงอาการเมื่อก้อน

อุดกั้นหลอดลมมากกว่าร้อยละ	50	อาจพบไอเป็นเลือดได้

บ่อยกว่าก้อนเนื้อชนิดอื่นเนื่องจากตัวก้อนมี	ulceration	

and	erosion	ได้มาก3	ตัวก้อนมักเป็นลักษณะ	exophytic	or	

infiltrative	mass	อยูท่ีบ่ริเวณ	posterior	wall	ส่วนปลาย	2/3	

ประมาณร้อยละ	30	ขณะที่ได้รับการวินิจฉัยจะพบว่ามีการ
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ลุกลามไปที่ต่อมน�้าเหลืองในช่องอกและเนื้อปอดแล้ว	รวม

ถงึพบมะเรง็ชนดินีเ้ป็น	synchronize	lesion	ที	่oropharynx,	

larynx	ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

	 ลักษณะ	chest	CT	scan	จะพบ	polypoid,	 focal	

sessile,	eccentric	narrowing	of	the	lumen	หรือเป็นแบบ	

circumferential	wall	thickening	เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้เกิด

ขึน้ต้ังต้นมาจาก	surface	epithelium	เป็นหลกั	พืน้ผิวตวัก้อน

จงึมลีกัษณะขรขุระ12	เมือ่ส่งตรวจ	PET	(positron	emission	

tomography)	จะพบ	high	uptake	of	FDG	เนื่องจากจะพบ	

increased	metabolic	activity

Adenoid cystic carcinoma of the trachea (ACC)

	 Adenoid	cystic	carcinoma	เป็นมะเร็งที่มีต้นก�าเนิด

มาจาก	ต่อมน�า้ลาย	พบได้บ่อยในบรเิวณ	parotid	gland	โดย

พบได้ประมาณร้อยละ	10		ของเนื้องอกที่ศีรษะและคอ	ใน

ส่วนต�าแหน่งที่พบในหลอดลมส่วนมากเป็น	ส่วนปลาย	1/3	

เป็นเนื้องอกที่พบได้น้อย	ก่อนหน้าน้ีมีการเรียก	adenoid	

cystic	carcinoma	ว่าเป็น	cylindroma13	เป็นก้อนที่มีความ 

คล้ายคลึงกับมะเร็งชนิด	 adenocarcinoma	 ส่วนมาก 

ผูป่้วยอายปุระมาณ	40-50	ปี	พบได้ทัง้ในผูห้ญงิและผู้ชาย	ใน

สัดส่วนเท่าๆ	กนั	ไม่พบว่าการสบูบหุรีจ่ะท�าให้เกดิโรคนีเ้พิม่

มากข้ึน	มีการศึกษา	โดย	Calzada14	และคณะ	แบ่ง	ACC	

เป็นสอง	subsite	คือเป็น	laryngeal	subsite	(ระหว่างส่วน

เหนือ	epiglottis	และใต้ต่อ	cricoid	cartilage)	และ	tracheal	

subsite	(บริเวณที่ต�่ากว่า	cricoid	cartilage	ลงมา)	อาการที่

ผูป่้วยมาพบมกัเป็นอาการทีเ่ก่ียวกับหลอดลมทีต่บีแคบ	เช่น	

ไอ	เหนื่อย	หายใจเสียงวี้ด	ไอเสมหะปนเลือดร่วมกับมีเสียง

แหบ	การตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกอาจจะพบเป็น	broad	

based	of	pedunculated	mass	ตวัหลอดลมด้านในมักขรุขระ	

(nodular	thickening)	และมกีารตบีแคบของขนาดหลอดลม15 

การตรวจ	chest	CT	scan	พบ	intraluminal	mass	with	

soft	tissue	attenuation	การตรวจ	immunohistochemistry	 

ส่ง	KIT-expressionให้ผลบวกได้ดีในมะเร็งชนิดนี้ที่เกิด 

บริเวณศีรษะและคอ13	เป็นมะเร็งที่การด�าเนินโรคช้า	ส่วน

มากการลุกลามเป็นจาก	direct	extension	มากที่สุด	พบ

น้อยมากที่จะมีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน�้าเหลือง	ใช้ระยะ

เวลาหลายปีกว่าจะมีการแพร่กระจายไปทีป่อด	มรีายงานการ

แพร่กระจายไปอวัยวะอื่นเช่น	ตับ	สมอง	กระดูก14

Mucoepidermoid carcinoma (MEC)

	 เป็นกลุ่มมะเร็งที่ได้รับค�าจ�ากัดความจาก	WHO	ว่า

เป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยเซลล์หลายชนิด	คือ	mucous	

secreting,	squamous	and	intermediate	cell	type	โดย

ส่วนมากมักพบที่	parotid	gland,	submandibular	gland,	

minor	 salivary	 gland	 of	 the	 oral	 cavity	 การท่ีพบ	

mucoepidermoid	 carcinoma	ที่ปอดมักพบได้ไม่บ่อย	 

มีรายงานเพียงร้อยละ	0.1-0.2	ของ	primary	lung	tumor	

พบได้เกือบทุกกลุ่มอายุแต่อาจมีรายงานในเด็กได้บ่อยกว่า	

ในเพศชายและหญิงเฉล่ียเท่าๆ	กัน	และมักมี	congenital	

abnormalities	เช่น	unilateral	hypoplastic	lung	อาการ

และอาการแสดง	คือ	การอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดใหญ่

และอาจมีผู้ป่วยบางส่วนที่มาด้วยอาการที่เป็นผลจากภาวะ

แทรกซ้อนที่มีก้อนกดเบียด	เช่น	recurrent	pneumonia3

	 สามารถพบก้อนได้ตั้งแต่บริเวณ	 trachea	จนถึง	

segmental	bronchus	พบเป็น	exophytic	luminal	mass	

ที่เป็นได้ทั้ง	sessile,	polypoid,	broad	base	ซ่ึงติดกับผนัง

หลอดลม	รวมไปถึงเป็นแบบ	pedunculated	with	a	well-

formed	stalk	หน้าตัดของก้อนส่วนมากเป็นสี	grey-white-

tan	with	glistering	mucoid	texture	ขนาดของก้อนมรีายงาน

ตั้งแต่เล็กเป็นมิลลิเมตรจนถึงใหญ่ขนาด	6	เซนติเมตร	ใน

ส่วนของหลอดลมมักมีการขยายตัวและมีการอุดกั้นท�าให้

พบ	mucous	luminal	material	ปริมาณมากในหลอดลม

ส่วนปลาย2	ส่วนของเน้ือปอดมักเป็น	atelectasis	หรือ	

pneumonia

	 พยาธิวิทยา	ประกอบไปด้วยเซลล์สามชนิดที่กล่าว	

คือ	mucus-secreting,	 squamous	and	 intermediate	

cell	 type	ซึ่งจะจัดเรียงตัวเป็นลักษณะต่างๆ	กันออกไป

เป็น	gland,	tubule,	cyst,	nest	และ	solid	area	แต่ละ	cell	

type	ในผู้ป่วยแต่รายมีปริมาณไม่เท่ากัน	ซึ่งมีส่วนในการ

บอก	grading	ของ	tumor	ลักษณะที่พบส่วนมากเป็นแบบ	

polypoid	endobronchial	ติดกับ	salivary-type	gland	in	

the	bronchus	mucin-secreting	cell	ขนาดมักใหญ่และติด
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สีเทาฟ้า	ที่บริเวณ	cytoplasm	การที่พบ	mucoid	นั้นอาจ

จะพบที่บริเวณอื่นได้	เช่น	intraluminal	หรือ	extracellular	

space	ส่วน	intermediate	cell	ที่พบได้จะมีลักษณะเป็น	

polygonal	shape,	centrally	or	eccentrical	nucleus	พบ

ในส่วนที่	periphery	และจัดเรียงตัวเป็น	nest9	มีรายงานว่า	

MEC	อาจมี	calcification	และ	lymphoid	proliferation	ร่วม

ด้วยได้	ลักษณะชิ้นเนื้อที่พบจากการตัดชิ้นเนื้อ	พบ	fibrotic	

stroma	และ	dirty	background	เกิดจาก	extracellular	

mucoid	ที่เป็นสีฟ้าเทา	ถ้าได้ชิ้นเนื้อจากการตัดอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์การตรวจพบเซลล์ทั้งสามชนิดร่วมกับการจัดเรียง

ตัวเป็นแบบ	gland,	cyst	หรือ	tubule	เข้าได้กับ	low-grade	

mucoepidermoid	carcinoma	ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อย

ที่สุดและก้อนมักจะอยู่เฉพาะในหลอดลมเป็นหลัก	แต่ใน

ส่วน	high-grade	นั้น	ก้อนมักตรวจพบ	necrosis,	nuclear	

pleomorphism,	active	mitosis	เรียงตัวแบบ	solid	or	nest	

pattern	โดยตัวก้อนมักจะลุกลามไปจนถึงบริเวณเนื้อปอด

โดยรอบ	immunohistochemistry	มีส่วนช่วยวินิจฉัยด้วย

โดย	มักให้ผลบวกต่อ	cytokeratin	(CK7),	Cytokeratin	

5/6	และให้ผลลบต่อ	thyroid	transcription	factor	(TTF-1),	

cytokeratin-20

Pulmonary carcinoid tumor

	 เป็น	neuroendocrine	tumor	ของปอด	pulmonary	

หรือ	 bronchial	 carcinoid	 นั้นพบได้ประมาณร้อยละ	

25	 ของ	 carcinoid	 tumor	พบบ่อยเป็นอันดับสองรอง

จากระบบทางเดินอาหาร	 และพบได้ร ้อยละ	 1-2	 ของ	

pulmonary	neoplasm	ปัจจุบันยังไม่พบว่าการสูบบุหร่ี

เป็นปัจจัยเส่ียงที่ชัดเจน	อาการและอาการแสดงที่เป็นจาก

ตัว	primary	tumor	นั้นไม่ต่างจากก้อนชนิดอ่ืน	แต่อาจพบ	

paraneoplastic	syndrome	ร่วมด้วยเนื่องจากคุณสมบัติ

ของ	neuroendocrine	cell	ที่สามารถผลิตและสะสม	active	 

polypeptide,	biogenic	amine	และ	prostaglandin	ไว้ใน

เซลล์	แต่ในความเป็นจริงพบว่า	pulmonary	carcinoid	ส่วน

มากเป็น	non-functioning	tumor	พบเพียงร้อยละ	2-5	ที่มี	

carcinoid	syndrome	และร้อยละ	1-5	ม	ีCushing’s	syndrome	 

ส่วนของ	neurohormonal	peptide	อื่นพบได้น้อย	เช่น	 

insulin-like	growth	factor	1,	SIADH	โดยแบ่งชนิดออก

เป็น	typical	carcinoid	และ	atypical	carcinoid	ตาม	grade,	

morphology,	mitosis	และ	necrosis	มักพบก้อนที่บริเวณ	

main,	lobar,	segmental	bronchi	อาจเรียกอีกอย่างว่าเป็น	

central	typical	carcinoid	เป็น	endobronchial	polypoid	

mass	สีชมพูหรือแดงที่เรียกว่า	cherry	red	appearance	

เนื่องจากก้อน	 มีลักษณะ	 hypervascularized	 ในอดีต 

มีความกังวลว่าการตัดชิ้นเนื้ออาจท�าให้มีภาวะแทรกซ้อน

เกี่ยวกับเลือดออกได้มากกว่าก้อนเนื้อชนิดอื่น	แต่จากการ

รวบรวมข้อมูลพบว่ามีอุบัติการณ์เพียงร้อยละ	1.4	และหยุด

ได้เองไม่แตกต่างจากประชากรทั่วไป	ลักษณะทางพยาธิ

วิทยาของเซลล์ค่อนข้าง	uniform	รูปกลมหรือหลายเหลี่ยม	 

มี	nucleus	 :	cytoplasm	ratio	ต�่า	cytoplasm	ย้อมติด

สีชมพู	(eosinophilic)	โดยจะพบลักษณะ	fine	granular	

nuclear	chromatin	(salt	and	pepper	appearance)	การ

จัดเรียงตัวของก้อนมักเป็นได้หลายรูปแบบ	เช่น	organoid	

nest,	trabeculae,	insular	island	และ	rosette-like	การ

ส่งตรวจภาพรังสีวินิจฉัยการท�า	 chest	CT	 scan	with	

contrast	ยงัเป็น	gold	standard	ในการวินจิฉยั	ด้วยลกัษณะ

ของ	carcinoid	ที่เป็น	hypervascularize	tumor	เมื่อฉีด	

contrast	จึงพบ	contrast	enhancement	อย่างมาก	ส่วน	

somatostatin	receptor	scinctigraphy	(SRS)	เป็นการใช้	

radio-labeled	somatostatin	analogs	ซึ่งคือ	123Ioctreotide	

ไปจับกับ	somatostatin	receptor	ของตัวก้อนท�าให้เห็น	

radiotracer	uptake	ที่ตัว	tumor	แต่ส�าหรับ	pulmonary	

carcinoid	tumor	การตรวจ	SRS	จะมีข้อจ�ากัดเนื่องจาก

ร้อยละ	30	ของ	pulmonary	carcinoid	ไม่มี	somatostatin	

receptor	ประโยชน์ของ	octeotide	scan	จึงเป็นในแง่การ

ตรวจหาต�าแหน่งของectopic	ACTH	การตรวจ	PET	ยัง

ไม่มีข้อมูลมากพอ	เนื่องจาก	variable	FDG	uptake	ขึ้นกับ	

mitotic	figureและ	tumor	proliferation	

	 การรกัษาโดยการผ่าตดัยงัเป็นการรกัษาหลกัในผูป่้วย 

pulmonary	carcinoid	แต่ถ้ามี	mediastinal	lymphade-

nopathy	ควรประเมนิระยะของโรคซึง่มผีลต่อการเลอืกรักษา 

ถ้าเป็นระยะ	N1	ยังสามารถผ่าตัด	complete	anatomical 
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resection	with	mediastinal	lymph	node	dissection	แต่ถ้า 

ระยะมากกว่านัน้แนะน�าให้	adjuvant	chemotherapy	ก่อนทีจ่ะ 

ได้รับการผ่าตัด	แต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้พิจารณา

รักษาเพ่ือบรรเทาอาการ	เช่น	bronchoscopy	with	tumor	

removal	เพื่อแก้ไขปัญหา	endobronchial	obstruction	และ	

recurrent infection

Secondary malignant tumor (Endobronchial 

metastasis from extrathoracic malignancy, EBM)

	 พบได้น้อยตามรายงานมีเพียงร้อยละ	1.1	ของมะเร็ง

ที่พบในหลอดลมทั้งหมด	secondary	malignancy	 เกิด

ขึ้นจาก	hematogenous	spread	หรืออาจเป็นจากการ

ลุกลามโดยตรงจากมะเร็งบริเวณใกล้เคียง	เช่น	ปอด	กล่อง

เสียง	หลอดอาหาร	และต่อมไทรอยด์	 เป็นต้น	การแพร่

กระจายแบบ	hematogenous	spreading	มักพบในคนที่

เป็น	colon	cancer,	renal	cell	carcinoma,	breast	cancer,	

hepatocellular	carcinoma	และ	melanoma16		นอกจากนี้

อาจตรวจพบภาวะอื่นที่คล้ายคลึงกับมะเร็งร่วมด้วยได้	เช่น	

fungal	disease,	inflammatory	pseudopolyp,	lipoma	และ	

broncholith	อย่างไรก็ตาม	การวินิจฉัยภาวะ	EBM	 น้ัน

เพียง	non-pulmonary	malignancy	เท่านั้น	ต้องแยกจาก	

bronchogenic	carcinoma	ซึ่งเป็นมะเร็งของปอดเองที ่

สามารถพบ	EBM	ได้บ่อยกว่า	จึงมีความจ�าเป็นต้องแน่ใจ

ว่าผู้ป่วยไม่มี	secondary	malignant	tumor	ร่วมด้วย	จาก

การศึกษาของ	Sang	Hoon	Lee	และคณะ	เพื่อดูลักษณะ

ของ	EBM	พบว่า	ชนิดของมะเร็งที่มี	EBM	มากที่สุดคือ	

colon	cancer,	breast	cancer	ส่วนมากก้อนจะพบที่	main	

bronchus	มากทีส่ดุ	รองลงมาคือ	lower	lobe	bronchus	อาจ

จะพบ	multiple	site	ได้บ่อย	การตรวจพบทางรังสีวิทยามัก

เป็น	hilar	mass,	visible	tumor,	atelectasis	การส่ง	chest	

CT scan12	พบก้อนที่เป็น	solitary	หรือ	multiple	polypoid	

nodule	ท่ีอาจพบว่าม	ีglove-finger	appearance	หรอืไม่กไ็ด้	

ส่วนทีพ่บมากคอืม	ีeccentric	wall	thickening	การรกัษาขึน้

กับลักษณะของ	primary	tumor,	บริเวณท่ีเกิดก้อน	EBM,	

patient	performance	status	และ	life	expectancy

Benign tumor of the trachea 

	 เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง	พบได้น้อยมากเมื่อเทียบ

กับเนื้องอกในหลอดลมอื่น	ซึ่งเมื่อเป็นแล้วมักเป็นมะเร็ง 

ส่วนมาก

Bronchial hamartoma

	 เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่พบได้ในปอดบ่อย

ที่สุด	แต่มีเพียงร้อยละ	3	เท่านั้น	ที่เป็น	endobronchial	

hamartoma17	 เนื้องอกชนิดนี้เป็นความผิดปกติในส่วน

ประกอบของเนื้อเยื่อในอวัยวะนั้นๆ	 เองซึ่งประกอบไป

ด้วย	กระดูกอ่อน,	ไขมัน,	fibrous	tissue	และ	epithelium	

component	endobronchial	hamartoma	มกัมส่ีวนประกอบ

ของไขมันเป็นหลัก18	เพราะเนื่องจากใน	bronchial	wall	

นั้นมี	 fat	 เป็นสัดส่วนมาก	 โดยช่วงแรกท่ีเกิดเริ่มต้นมา

จาก	 large	bronchus	จากนั้นก้อนใหญ่ลุกลามเข้าไปใน	

lumen	จนกระทั่งมีการอุดตันในหลอดลมก่อนตัวก้อนจะ

ขยายขนาดเพิ่มขึ้น19	 เนื่องจากก้อนที่โตนั้น	มักโตอย่าง

ช้า	ใช้เวลาหลายปี	การตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยโรค	เช่น	

ภาพถ่ายรังสีทรวงอกให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดจาก	endobronchial	obstruction	เป็นหลัก	

ได้แก่	atelectasis,	postobstructive	pneumonitis	และ	

bronchiectasis	chest	CT	scan	ถ้าพบ	endobronchial	

mass	ที่เป็น	fat	attenuation	และ	calcification	จะท�าให้

คิดถึงภาวะนี้เพิ่มมากขึ้น20

             

Bronchial leiomyoma

	 Pulmonary	 leiomyoma	 พบได้เพียงร้อยละ	 2	 

ในกลุ่มเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงในปอด	แต่พบประมาณ	 

ร้อยละ	50	ของ	pulmonary	leiomyoma	เป็น	endobronchial	

lesion	ในทางพยาธิวิทยา	จะพบส่วนประกอบของ	long	

interlacting	 fascicles	of	spindle	cell	with	abundant	

elongated	eosinophilic	cytoplasm	ในส่วนของ	nucleus	

เป็น	oval	shape	ทีม่	ีchromatin	ละเอยีด	โดยรวมเซลล์เป็น

แบบ	hypocellularity	สมัพนัธ์กบั	stromal	hyalinization	และ

มีการลดลงของ	vascular	framework	การแยก	leiomyoma	

จาก	fibroma,	neurofibroma	และ	schwannoma18	โดย
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ใช้	 light	microscopy	เพียงอย่างเดียวนั้นท�าได้ยาก	การ

ใช้	 immunoperoxidase	staining	จะช่วยในการวินิจฉัย

ได้	โดยให้ผลบวกต่อ	vimentin,	actin	และ	S-100	ในส่วน

ของ	tracheal	 leiomyoma	เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อเรียบที่

บริเวณผนังหลอดลม	ซึ่งพบบ่อยที่	lower	1/3	ของหลอดลม

เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีปริมาณกล้ามเนื้อเรียบมาก	 ถึง

แม้ว่ากลุ ่มเน้ืองอกชนิดนี้จะไม่ใช่มะเร็งแต่ผู ้ป่วยอาจมี

อาการรุนแรงจากทางเดินหายใจอุดกั้นได้	chestCT	scan	

จะพบ	intraluminal	soft	tissue	mass	อาจจะพบ	cystic	

degeneration	ได้เนือ่งจากขาดเลือดไปเล้ียงบรเิวณดงักล่าว	

รวมถึงยังสามารถบอกการลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงได้

ด้วย	การวินิจฉัยมาตรฐานยังต้องเป็นการตัดชิ้นเนื้อ	แต่

ต้องท�าด้วยความระมัดระวังเนื่องจากระหว่าง	endoscopic	

resection	อาจมีภาวะแทรกซ้อน	เช่น	เลือดออกได้	ซ่ึงการ

ท�า	thoracotomy	wide	resection	อาจจะมปีระโยชน์มากกว่า 

ในแง่	complete	remission
               

Bronchial lipoma

	 พบผู้ป่วยในช่วงอายุ	50-60	ปี	มักเป็นผู้ชายส่วน

มาก	อาการและอาการแสดงไม่ต่างจากโรคอื่นๆ	ในกลุ่ม

นี้	 intrathoracic	 lipoma	 สามารถแบ่งได้เป็น	 5	 กลุ ่ม	

คือ	 endotracheobronchial,	 parenchyma,	 pleura,	

mediastinum	และ	cardiac	 tracheobronchial	 lipoma	

เกิดจากชั้น	 submucosal	 fat	 ก ้อนจะมีลักษณะเป็น	

pedunculated	with	narrow	stalk	ตัวก้อนอาจจะมีการ

ลุกลามระหว่าง	cartilaginous	ring	เข้าสู ่	peritracheal	

tissue	และเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิด	recurrence	หลังจากที ่

มี	endoscopic	resectionได้17	การวินิจฉัยพึงระวังข้อจ�ากัด

เมื่อใช้	bronchoscopy	เน่ืองจาก	fibrous	capsule	รอบๆ	

บริเวณก้อนนั้นเม่ือตัดช้ินเน้ืออาจมีการรายงานผลว่าเป็น	

atypical	cell	with	chronic	inflammation	หรือเป็นจากติด

เช้ือซ่ึงเป็นภาวะแทรกซ้อนภายหลังจากที่ก้อนมีการอุดกั้น 

ที่หลอดลม	chest	CT	scan	มีความไวและความจ�าเพาะสูง 

ในการบอกว่าเนื้องอกมีส่วนประกอบจากไขมัน18	อย่างไร

กต็าม	ยงัต้องวนิจิฉยัแยกโรคกบั	bronchial	hamartoma	อยู่

เช่นกันเนื่องจากมีไขมันเป็นส่วนหลักของตัวก้อนได้

Inflammatory polyp (fibroepithelium polyp)

	 ปกติพบได้ในหลอดลมที่มีขนาดใหญ่	 มักมีความ

สัมพันธ์	กับประวัติการอักเสบหรือการระคายเคืองที่บริเวณ

หลอดลมมาก่อน	ไม่ว่าจะเป็นจากสิง่แปลกปลอม	การสูดดม

ความร้อนหรอืก๊าซดมสลบบางชนดิ	หรอือาจสมัพนัธ์กบัการ

เป็น	bronchiolitis	การหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นเหล่านี้มีความ

สัมพันธ์กับการลดลงของขนาดก้อน	ภาพถ่ายรังสีทรวงอก

พบการอดุกัน้ของหลอดลมทีเ่กดิจาก	polyp	chest	CT	scan	

อาจพบ	foreign	body	หรือ	broncholith17

ระยะของโรค (staging)
	 ในปัจจุบัน	ยังไม่มีการบอกระยะโรคในกลุ่มมะเร็ง 

ในหลอดลมตาม	TNM	classification	อย่างเป็นทางการ	ใน

อดีตมะเร็งในหลอดลมถูกจัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งปอดระยะที่

สี่	ตาม	American	Joint	Committee	on	cancer	staging	

criteria	(AJCC)	แต่จากการศึกษาของ	Bhattacharyya8 

แสดงถึงอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่ีหลอดลมชนิด

ปฐมภูมิ	ในระยะที่	1	และ	2	ที่เพิ่มมากขึ้น	แต่เนื่องจาก

การศึกษาที่เป็นหลักฐานก่อนหน้านี้	 ไม่ได้แยกต�าเหน่ง

ของก้อนโดยชัดเจน	รวมถึงไม่ได้แยกศึกษาถึงชนิดของ

มะเร็งปฐมภูมิท่ีเกิดขึ้น	ตารางท่ี	 2.	 ด้านล่างเป็นเพียง	

proposed	staging	เท่านัน้	ยงัต้องติดตามการศกึษาเพิม่เตมิ 

ว่าระยะโรคท่ีแบ่งดังตารางสัมพันธ์กับอัตราการรอดชีวิต 

หรือไม่3
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ตารางที่ 2.	 แสดงระยะของโรคมะเรง็ในหลอดลมตาม	TNM	 

	 	 	 classification.	(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 

	 	 	 หมายเลข	3)

Tumour stage
Tx
Tis
T1a
T1b
T2*
T3
T4a
T4b

Cannot	be	assessed	
Any	tumour	without	invasion	
<3	cm	limited	to	mucosa	
≥3	cm	limited	to	mucosa
Any	tumour	that	invades	cartilage	or	adventitia
Any	tumour	that	invades	trachea	or	larynx
Any	tumour	that	invades	carina	or	main	bronchus
Any	tumour	that	invades	neighbouring	structures

Nodal	stage
Nx
N0
N1
		Upper	third
  
			Middle	third

  
			Lower	third

N1A
N1B
N2
		Upper	third
  
		Middle	third
  
		Lower	third

Regional	lymph	nodes	cannot	be	assessed
No	evidence	of	node	metastasis
Local	nodes	positive	(N1a	3	cm;	N1b	≥3	cm)
Upper	 third	 Highest	 mediastinal	 nodes;	 upper	
paratracheal	nodes,	prevascular	and	retrotracheal
Upper	 paratracheal	 nodes;	 prevascular	 and	
retrotracheal;	lower	paratracheal	nodes;	paraaortic	
nodes	(ascending	aorta	or	phrenic)
Upper	 paratracheal	 nodes;	 prevascular	 and	
retrotracheal;	 subaortic	 nodes	 (aorto-pulmonalis	
window)	
1–3	positive	nodes	in	upper	third	
>3	positive	nodes	in	upper	third	
Regional	nodes	positive
Lower	 paratracheal	 nodes;	 subaortic	 nodes	
(aortopulmonary	window)	
Highest	 mediastinal	 nodes;	 subaortic	 nodes	
(aortopulmonary	window)	
Upper	paratracheal	nodes;	pulmonary	ligament

Metastasis
Mx
M0
M1
M2

Distant	metastasis	cannot	be	assessed
No	distant	metastasis
Metastasis	to	nodes	other	than	N1	and	N2
Distant	metastasis	(eg,	lung)

*Tumour	involvement	of	pars	membrane	always	classified	at	least	
as	T2,	irrespective	of	infiltration	depth.

การรักษา
	 การรกัษาเนือ้งอกชนดิไม่ร้ายแรงและมะเร็งชนดิปฐม

ภมูท่ีิบรเิวณหลอดลมนัน้ใช้การผ่าตดัเป็นหลกั	อาจมกีารส่อง

กล้องเพ่ือตัดชิ้นเนื้อออกได้บ้าง	แต่อาจต้องใช้เทคนิคและ

ความช�านาญที่แตกต่างกันไป	และท้ายสุดอาจมีบทบาท

ของการฉายรังสีเพิ่มเติมด้วย	แต่เนื่องการจากการรักษา

ด้วยการผ่าตัดมีโอกาสหายขาดได้ในกลุ่มท่ีเป็นเนื้องอกท่ี

ไม่เป็นมะเร็งและมะเร็งในกลุ่ม	low-grade	เท่านั้น5	จึงต้อง

มีการวินิจฉัยด้วยพยาธิวิทยาโดยละเอียดตั้งแต่ขั้นต้นและ

รวมไปถึงการท�าให้การอดุกัน้ของหลอดลมโดยรวมดขีึน้ด้วย

	 การตัดสินใจว่าในผู้ป่วยแต่ละรายจะเลือกการรักษา

ด้วยการผ่าตัดหรือการฉายรังสีน้ันข้ึนกับหลายปัจจัย	ไม่ว่า

จะเป็นสภาวะความพร้อมของผูป่้วยในขณะนัน้	ลกัษณะของ

ก้อนเนือ้ตามพยาธวิทิยา	(grading	of	the	tumor),	ต�าแหน่ง

ของก้อนรวมไปถงึขนาดของหลอดลมทีเ่หลือหลงัการผ่าตดั

แล้ว	แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการจากการอุดกั้นของหลอดลมจน

เป็นอันตรายถึงชีวิต	(life-threatening	airway	obstruction)	

อาจจ�าเป็นต้องประเมินก้อน	ร่วมกับให้การรักษาโดยการใช้	

(rigid	bronchoscopy)	ไปก่อน	การใส่	stent	หรือการรักษา

โดยเป็น	neoadjuvant	radiotherapy	อาจมบีทบาทถ้ารกัษา

ด้วยการผ่าตัดไม่ได้3

การผ่าตัด
	 การผ่าตัดในเนื้องอกไม่ร้ายแรงและมะเร็งหลอดลม

ชนิดปฐมภูมิหลายแบบข้ึนกับต�าแหน่งของโรคและการ

ลุกลามของมะเร็ง	ถึงแม้ว่าจะมีการลุกลามของมะเร็งไปท่ี

บริเวณต่อมน�้าเหลืองส�าคัญบริเวณใกล้เคียงหนึ่งต�าแหน่ง	

เช่นที่	pretracheal	หรือ	paratracheal	area	ยังสามารถจะ

ผ่าตัดได้	ข้อห้ามในการผ่าตัดแสดงตามตารางที่	3.11

	 เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง	ก่อนการผ่าตัดจะต้องมีผล

ทางพยาธิวิทยายืนยันที่แน่นอนก่อน	ก้อนที่ฐานกว้างมัก 

มีโอกาสการกลับเป็นซ�้าที่เดิมได้มาก	การผ่าตัดโดยเป็น

แบบ	tracheal	resection	โดยส่วนมากก้อนจะติดอยู่กับ

หลอดลมเป็นระยะ	1-2	เซนติเมตร	ท�าให้การท�า	resection	

และ	anastomosis	นั้นท�าได้ไม่ยาก	ก้อนเนื้องอกไม่ว่าจะ

เป็น	lipoma,	papilloma,	hamartoma	ขนาดเล็กบางชนิดที่

สามารถรับการรักษาด้วย	rigid	bronchoscopy	และใช้	Nd	

:	YAG	laser	เป็นการรักษาเพิ่มเติมเพื่อจะมั่นใจว่า	tumor	

total ablation 
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ตารางที่ 3.	 แสดงข้อห้ามของการรักษาด้วยการผ่าตัด	 

	 	 (ดัดแปลงจากเอกสารหมายเลข	3)

ข้อห้ามของการรักษาด้วยการผ่าตัด

ลุกลามไปที่ต่อมน�้าเหลืองหลายต�าแหน่ง

ลุกลามเป็นมากกว่าครึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางหลอดลม

ลกุลามเข้าสู	่mediastinum	ซึง่เป็นอวยัวะทีไ่ม่สามารถผ่าตดัออกได้

เคยผ่าตัดบริเวณคอและทรวงอกมาก่อน

บริเวณ	mediastinum	ได้รับการฉายรังสีมากก่อนมากกว่า	60	Gy

มีหลักฐานว่ามีการลุกลามนอกปอดจากมะเร็งชนิด	squamous	cell	

carcinoma

	 การผ่าตัดจะใช้การลงมีแบบ	neck-collar	incision	

ร่วมกับ	manubriotomy	ถ้าเป็นก้อนที่อยู่บริเวณคอและรวม

ไปถึงบริเวณส่วนด้านบนของ	intrathoracic	trachea	แต่จะ

ลง	incision	แบบ	median	sternotomy	หรือ	right	lateral	

thoracotomy	ในกรณีทีก้่อนอยูท่ี	่lower	part	of	trachea	ส่วน

ของการ	resection	ว่าจะท�าแล้ว	free	margin	ได้มากน้อยแค่

ไหนนั้นต้องเทียบว่า	anatomosis	tension	มีมากน้อยเพียง

ใดด้วย5

การฉายแสง
	 การฉายแสงมบีทบาทและเป็นการรกัษาเพิม่เติมภาย

หลังการผ่าตัด	(adjuvant	treatment)	หรืออาจใช้เป็นการ

รักษาส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้	 ไม่

ว่าจากการก้อนที่	unresectable	หรือ	สภาวะผู้ป่วยเองที่ 

ไม่พร้อมเข้ารบัการผ่าตดั	รวมไปถงึเป็นการรกัษา	palliative	

ส�าหรบัผู้ป่วยท่ีมีอาการรนุแรง	และสามารถให้หลังการผ่าตดั	

60	Gy	of	photon	เพื่อจะ	convert	การ	resection	จาก	

incomplete	resection	เป็น	complete	resection	โดยแบ่ง

ให้เป็น	5	ครั้งต่อสัปดาห์	แต่ละครั้งให้ขนาด	2-Gy	fraction	

รวมเวลาทั้งหมดให้	6	สัปดาห์	การรักษานี้สามารถท�าลาย	

microscopic	carcinoma	ที่	tumor	bed,	regional	lymph	

node	 invasion	จากทั้งที่เกิดจาก	squamous	cell	และ	

adenoid	cystic	carcinoma	แต่ถ้าก้อนที่เหลือเป็นแบบ

เห็นได้ด้วยตาเปล่า	อาจต้องเพิ่มขนาดมากข้ึนรวมเป็น	68-

70	Gy	และให้นานขึ้นกว่าเดิม	ในส่วนของ	endotracheal	

brachytherapy	นั้น	มีหลักฐานว่าได้ประโยชน์ถ้าใช้ขนาด	

8-15	Gy	หลังจากที่ได้รับ	60-68	Gy	ของ	external-beam	

radiotherapy	แล้วซึง่เรือ่งปรมิาณรงัสเีหมาะสมท่ีจะใช้อยูใ่น

ระหว่างการศึกษา

Endotracheal debridement

	 ใช้ในกรณีท่ีผู้ป่วยไม่เป็น	surgical	candidate	ไม่ว่า

จากสาเหตุใดก็ตาม	เช่น	ผู้ป่วยที่เป็นระยะลุกลาม	T4N3	

หรือเป็นกอ้นที่	high	stage	of	tumor	เปน็วธิีทีท่�าให	้airway	

ยังเปิดได้เพื่อรอการผ่าตัดที่จะตามมา	ตัวก้อนนั้นอาจจะถูก

เอาออก	โดย	biopsy	forceps	ร่วมกับ	electrocoagulation,	

cryotherapy,	laser	และ	photodynamic	therapy	แต่การ

เลือกวิธีการนี้	โดยปกติแล้วไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหายขาด11

Endobronchial stent

	 เป็นอีกวิธีการที่ใช้ได้ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วย

การผ่าตัดได้	การเปิดช่องทางเดินหายใจโดยใช้	silicone	or	

expandable	stent	โดย	stent	มขีนาดและรปูร่างแตกต่างกนั

เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหลอดลมที่ตีบ	แต่ต้องระวัง

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใส่	stent	

Chemotherapy

	 เคมีบ�าบัดในกลุ ่ม	Cisplatin-based	มีบทบาทใน

การรักษาร่วมกับการฉายรังสีในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัด

ได้	อย่างไรก็ตามการให้ยาเคมีบ�าบัดยังไม่เป็นการรักษา

มาตรฐานในการรักษามะเร็งหลอดลม
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CHEST QUIZ

 กมลทิพย์ กุลวิภากร  พ.บ.

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กรณีศึกษา
Case Study

	 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่	อายุ	67	ปี	ไม่ได้ประกอบอาชีพ	

ภูมิล�าเนา	 จ.กาฬสินธุ ์	 ไม่เคยสูบบุหรี่	 มีอาการเหน่ือย

ง่ายเวลาออกแรง	1	เดือน	ไอแห้ง	ไม่มีเสมหะเป็นเลือด	 

ไม่เจบ็หน้าอก	ไม่มไีข้	น�า้หนกัลดจาก	75	เหลอื	69	กโิลกรัม

ใน	1	เดือน	ขณะรอตรวจเพ่ิมเติม	มีไข้ต�่าๆ	ไอเสมหะปน

เลือด	และเหน่ือยมากขึ้น	5	วัน	ตรวจร่างกาย	T	37.4°c,	 

P
 
97/min,	R	36/min,	BP	130/61	mmHg,	SpO

2
	93%	on	

room	air	and	96%	on	oxygen	via	nasal	cannula	flow	

3	LPM,	hypersthenic-build	woman	with	tachypnea,	

no	recruitment	of	accessory	muscles	of	respiration.	

Lungs:	diffuse	rhonchi	with	central	wheezes	during	

forced	expiration.	No	superficial	lymphadenopathy	and	

hepatosplenomegaly.	Others:	unremarkable.	

	 ผลตรวจทางห้องปฏบิติัการ	CBC:	Hb	10.6	g/dL,	Hct	

35.1%,	MCV	82	fL,	WBC19,000/μL,	PMN	83%,	Platelet	

301,000/μL,	Coagulogram	และ	blood	chemistry	อยู่ใน

เกณฑ์ปกต	ิsputum	culture:	oropharyngeal	flora,	sputum	

for	AFB	&	PCR	for	M. tuberculosis negative,	CXR	และ	

CT	scan	of	chest	ดังแสดง	(รูปที่	1	และ	2	ตามล�าดับ)

	 ผู ้ป่วยได้รับการตรวจ	 fiberoptic	bronchoscopy	 

(FOB)	 เพ่ิมเติมพบ	Bronchoscopic	 finding:	anterior	 

exophytic	mass,	proximal	to	carina,	causing	>	50%	 

occlusion	of	lower	trachea,	swelling	and	narrowing	of	

right	main	bronchus

การวินิจฉัยที่เหมาะสมในผู้ป่วยรายนี้คือโรคใด

รูปที่ 1.	Chest	x-ray:	well-defined,	inhomogeneous	round	 

	 	 opacity,	silhouette	with	right	heart	border

รูปที่ 2.	Contrast-enhanced	 CT	 scan	 of	 chest:	 large	 
	 	 heterogeneous	 enhancing	 right	 hilar	 mass,	 
	 	 encasing	RML	bronchus,	multiple	mediastinal	 
	 	 lymphadenopathies	at	paratracheal,	precarinal	 
	 	 and	subcarinal	regions

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2560
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Diagnosis: Primary mediastinal large B-cell 
lymphoma
	 Right	thoracotomy	พบ	6	cm	in	diameter,	rough	

and	rigid	anterior	mediastinal	mass,	lateral	to	SVC	และ

ได้ท�า	incisional	biopsy	(รูปที่	3)	
  

รูปที่ 3.	Microscopic	 finding	 of	 the	 incisional	 biopsy	 
	 	 section:	 large	 mononuclear	 cell	 infiltration	 
	 	 without	 cohesiveness,	 tumor	 cells	 mark	 with	 
	 	 CD20	but	not	with	CD3,	CD30,	ALK	or	AE1/ 

	 	 AE3,	indicating	B-cell	phenotype

PRIMARY MEDISATINAL B-CELL LYMPHOMA 

	 Primary	mediastinal	B-cell	 lymphoma	(PMBL)	

เป็นมะเร็งต่อมน�้าเหลืองประเภทหน่ึงในกลุ่มของ	diffuse	

large	B-cell	 lymphoma	(DLBCL)	แต่มีเซลล์ต้นก�าเนิด

ต่างจาก	DLBCL	ประเภทอื่นๆ	คือเจริญมาจาก	thymic	B	

cell	คล้ายกลุ่ม	nodular	sclerosing	Hodgkin	lymphoma	

(NSHL)1	พบได้ร้อยละ	 6-10	ของ	 diffuse	 large	 cell	

lymphoma	โดยมีอุบัติการณ์	0.4	ต่อล้านประชากรต่อป	ี 

พบบ่อยในช่วงอาย	ุ30-39	ปี	และพบในผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย 

ในอัตราส่วน	3:1	ยังไม่มีรายงานปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ที่ชัดเจน2

 Clinical presentation 	 ผู ้ป่วยมักมีอาการจาก

การกดเบียดของ	bulky	anterior	mediastinal	mass	เช่น	

dyspnea,	cough,	dysphagia,	compromising	airway,	

superior	 vena	 cava	 syndrome	 เป็นต้น	 โดยหนึ่งใน

สามของผู้ป่วยอาจมี	pleural	หรือ	pericardial	effusion	

ร่วมด้วยได้	 อาการและอาการแสดงอื่นๆ	 ที่พบได้แต่ 

ไม่บ่อย	เช่นไข้	น�้าหนักลด	และ	extranodal	involvement	

บริเวณ	kidney,	liver	และ	adrenal	gland	การตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการมักมีระดับ	LDH	ในเลือดสูงขึ้น1,2

 Radiologic findings	พบ	anterior	mediastinal	

mass	ขนาดใหญ่	เฉล่ียมากกว่า	10	เซนติเมตร	มีบริเวณ

ที่เป็น	fluid	density	ในตัวก้อน	บ่งถึง	tumor	necrosis	และ

มักมี	pleural	และ	pericardial	effusion	รวมถึงการกดเบียด

หลอดลม	PMBL	ไม่สามารถแยกจาก	Hodgkin’s	lymphoma	

ได้ด้วยภาพถ่ายทางรังสี3

 Diagnosis อาศัยลักษณะทางพยาธิวิทยา	การแยก

กับ	NSHL	จ�าเป็นต้องใช้	immunophenotype	โดย	PMBL	

จะให้ผลบวกต่อ	B-cell	marker	ได้แก่	CD20,	CD79a	และ	

PAX5	ส่วน	NSHL	จะย้อมไม่ติด	B-cell	marker	แต่จะให้ 

ผลบวกกับ	CD30	และ	CD151,2

 Treatment ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปการรักษาที่เป็น

มาตรฐานส�าหรับ	PMBL	การรักษามักใช้ยาเคมีบ�าบัดร่วม

กับการฉายรังสี1	อย่างไรก็ตาม	มีการศึกษาพบว่า	Dose-

Adjusted	EPOCH-Rituximab	สามารถช่วยเพิ่ม	5-year	

progression-free	survival	และ	overall	survival	ในผู้ป่วย	

DLBCL	ได้	โดยไม่ต้องได้รับการฉายรังสีเพิม่เตมิ	โดยเฉพาะ

ในกลุ่ม	 low-to	intermediate	International	Prognostic	

Index	(IPI)4

 Prognosis อัตรารอดชีวิตที่	5	ปี	ร้อยละ	85	โดย

พยากรณ์โรคจะแย่ลงในผู้ป่วยอายุมากกว่า	60	ปี	มีเศรษฐ

ฐานะไม่ดี	และเป็นโรคในระยะ	3	หรือ	42
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ป  

	 ประพินทุ์ภา	พ่วงเชย		 93

  

วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤตดรรชนี 

พ  

	 พนมพร		จันละออ			 45

	 พรพิศ	ตรีบุพชาติสกุล	 8

	 พอนสะหวัน		ยอดฮักสา	 79

  

ม  

	 มนฤทัย	เด่นดวง			 85

  

ย  

	 ยุทธนา	อภิชาตบุตร		 19

  

ว  

	 วิสาขา		บุญทศ		 45

  

ศ  

	 ศิวพร	เหมวิมล		 108

  

อ  

	 อนุตรา		รัตน์นราทร	 59
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ดรรชนีหัวเรื่อง

ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560

ก  

กล้องส่องตรวจหลอดลม		

-		การส่องกล้องหลอดลม	(bronchoscopy)	 85	

	 และบทบาทของบุคลากรผู้ช่วยแพทย์	

การใช้ยาพ่น		 45

-		ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อความร่วมมือ

	 ในการใช้ยาพ่น	และสมรรถภาพปอดในคลินิค

	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	

การย้อมเสมหะ	

-		ความไวของการย้อมเสมหะเชื้อวัณโรคในผู้ป่วย	 52

	 สงสัยวัณโรคโดยวิธีปั่นเสมหะในหลอด

	 ขนาด	15	มิลลิลิตร	เทียบกับวิธีมาตรฐาน	

การเสียชีวิตของผู้ป่วย	

-		การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี	 8	

	 และอุปสรรคของความต่อเนื่องในระบบบริการ

	 ดูแลรักษาเอชไอวี	

แก๊สน�้าตา	

-		ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ	 1

	 ระบบการหายใจจากแก๊สน�้าตา	

	 (Adverse	respiratory	health	effects	of	tear	gases)	

  

ค  

ความดันหลอดเลือดปอดสูง	

-		ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงจากลิ่มเลือด	 69

	 อุดตันหลอดเลือดแดงปอดเรื้อรัง	

	 (Chronic	Thromboembolic	Pulmonary	

	 Hypertension)	

  

ผ  

ผลการรักษา	

-	 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน	 79

	 (Outcome	of	Pulmonary	Tuberculosis	

	 Treatment	among	Diabetic	Patients)	

ผู้ช่วยแพทย์	

-			การส่องกล้องหลอดลม	(bronchoscopy)		 85

	 และบทบาทของบุคลากรผู้ช่วยแพทย์	

  

ภ  

ภาวะก้อนเนื้องอกในหลอดลมขนาดใหญ่	 108

(Tumor	in	the	large	airway)	

  

ร  

ระบบบริการดูแลรักษาเอสไอวี	

-		การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี	 8	

	 และอุปสรรคของความต่อเนื่องในระบบบริการ

	 ดูแลรักษาเอชไอวี	

  

ล  

เลือดออกในถุงลม	

-		ภาวะเลือดออกในถุงลมแบบกระจาย	 27

	 (Diffuse	alveolar	hemorrhage)	

  

ว  

วัณโรค	

-		การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี	 8	

	 และอุปสรรคของความต่อเนื่องในระบบบริการ

	 ดูแลรักษาเอชไอวี	
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วัณโรคปอด	

-		ความไวของการย้อมเสมหะเชื้อวัณโรค	 52

	 ในผู้ป่วยสงสัยวัณโรค	โดยวิธีปั่นเสมหะ

	 ในหลอดขนาด	15	มิลลิลิตร	เทียบกับวิธีมาตรฐาน	

  

A  

Allergic	Bronchopulmonary	Aspergillosis	

-	 Allergic	Bronchopulmonary	Aspergillosis	 93

Alveolar	hemorrhage	

-		ภาวะเลือดออกในถุงลมแบบกระจาย		 27

	 (Diffuse	alveolar	hemorrhage)	

  

B  

Bronchodilator	disorder	

-	 Primary	bronchiolar	disorder	 19

Bronchoscopy	

-		การส่องกล้องหลอดลม	(bronchoscopy)	 85	

และบทบาทของบุคลากรผู้ช่วยแพทย์	

  

วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤตดรรชนี 

M  

Mediastinal	lymphoma		

-	 Chest	quiz:	-Primary	medisastinal	

	 B-cell	lymphoma		 119

  

R  

Respiratory	Health		

-		Adverse	respiratory	health	effects	of	tear	gases	 1

  

S  

Sarcoidosis	

-		Pulmonary	Sarcoidosis	 59

  

T  

Tumor	in	the	large	airway	 108

ดรรชนีหัวเรื่อง
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	 วารสารวัณโรค	 โรคทรวงอกและเวชบ�าบัดวิกฤต	 ยินดีรับ

พิจารณานิพนธ์ต้นฉบับ	รายงานวิจัย	รายงานผู้ป่วย	ทบทวนวารสาร

และงานเขียนวิชาการในลักษณะอื่นๆ	 ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้	 ทั้งน้ีด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะ 

ส่งเสริมความก้าวหน้า-ความร่วมมอืทางวชิาการของบรรดาแพทย์และ

บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความสนใจในสาขาวิชานี้

	 เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าวและเพือ่ความสะดวกรวดเรว็

ในการตีพิมพ์บทความของท่าน	 คณะบรรณาธิการขอเรียนแนะน�า

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับวารสารวัณโรค	โรคทรวงอกและเวชบ�าบัด

วิกฤต	ดังนี้

 1. รปูแบบของต้นฉบบั	โปรดสละเวลาพลิกดกูารจดัรปูหน้า

กระดาษจากบทความต่างๆ	ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารฉบับนี้และกรุณา

ถือเป็นตัวแบบในการพิมพ์ต้นฉบับของท่าน	 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

หน้าแรกของบทความทกุประเภท	ซึง่วารสารวณัโรค	โรคทรวงอกและ 

เวชบ�าบัดวิกฤต	 ต้องการรักษาไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะบางประการ

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียงพิมพ์ชื่อเรื่อง	บทความ	ชื่อผู้นิพนธ์	วุฒิของ 

ผู้นิพนธ์	สถาบันในสังกัดของผู้นิพนธ์และบทคัดย่อ)	ส�าหรับกระดาษ

พมิพ์ดดีอาจเป็นกระดาษพมิพ์สัน้หรอืยาวกไ็ด้	โดยควรพมิพ์หน้าเดยีว

และควรมีความยาวไม่เกิน	10	หน้ากระดาษพิมพ์

 2. องค์ประกอบของต้นฉบับ	 ต้นฉบับทุกประเภทควร

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	เรียงล�าดับดังนี้

  2.1 ชื่อเรื่อง ควรให้สั้นและบ่งบอกถึงขอบเขตของ 

เนื้อเรื่องได้ชัดเจน	 ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือ

เคยบรรยายในที่ประชุมวิชาการมาก่อน	 อาจใส่เครื่องหมายดอกจัน

ก�ากับที่อักษรตัวสุดท้ายของชื่อเรื่องนั้นๆ	และให้แจ้งความเป็นมา	ไว้

ที่เชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษแผ่นแรกของต้นฉบับ

  2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิ สถาบันในสังกัด	 ใส่ชื่อและสกุล

ของผูน้พินธ์ตามปกตพิร้อมด้วยปริญญาหรอืคณุวฒิุการศกึษาไม่เกนิ	

3	 อภิไธย	 ในบรรทัดถัดไปให้ระบุชื่อหน่วยงานในสังกัดของผู้นิพนธ	์

ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานของคณะบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดหน่วยงาน

เดียวกัน	 ให้ใส่เคร่ืองหมายดอกจันก�ากับความแตกต่างไว้ท่ีอภิไธย

ของผู้ร่วมนิพนธ์แต่ละคน	 แล้วจึงระบุหน่วยงานในสังกัดของบุคคล

เหล่านั้นในบรรทัดถัดไป

  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�าเสนอเนื้อเร่ืองตามล�าดับคือ	 บทน�า	 วัสดุและวิธีการ	 ผล	

วิจารณ์	สรุป	ส�าหรับต้นฉบับประเภทอื่นๆ	ผู้นิพนธ์อาจพิจารณาจัด

ล�าดับหัวข้อในการน�าเสนอเนื้อเรื่องได้เองตามความเหมาะสม

	 ส�าหรบัต้นฉบบัทุกประเภททีเ่ป็นภาษาองักฤษ	ผูน้พินธ์ควรให้

วามรอบคอบเป็นพเิศษกบัการใช้หลกัไวยากรณ์	และควรพสิจูน์อกัษร

ทุกๆ	ตัวในต้นฉบับ	ก่อนที่จะส่งต้นฉบับนั้นไปให้คณะบรรณาธิการ

	 	 ส�าหรับต้นฉบับท่ีเป็นภาษาไทย	 ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศโดยไม่จ�าเป็น	 ศัพท์แพทย์ภาษา

ต่างประเทศท่ีมีผู ้บัญญัติเป็นภาษาไทยและใช้กันแพร่หลายแล้ว	

ขอให้พยายามใช้ภาษาไทย	 โดยอาจจะใส่ภาษาต่างประเทศไว้ 

ในวงเล็บเมื่อใช้ครั้งแรก	แต่ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวถึงภาษาต่างประเทศ

อีกในการใช้ครั้งต่อๆ	ไป

	 	 หากมตีาราง	แผนภมู	ิสไลด์	และรปูภาพ	ค�าบรรยายตาราง	

แผนภูมิ	 และรูปภาพให้พิมพ์ไว้ด้านบนหรือด้านล่างของตาราง	หรือ

แผนภูมิ	หรือรูปภาพเหล่านั้น

  2.5 กิตติกรรมประกาศ	 หากผู้นิพนธ์ต้องการบันทึก 

ค�ากล่าวขอบคณุบคุคลหรอืสถาบนัใดไว้ในต้นฉบบักอ็าจกระท�าได้โดย

ขอให้ใช้ข้อความที่กะทัดรัดพอสมควร

ข้อแนะนำาในการเตรียมต้นฉบับ
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  2.6 เอกสารอ้างอิง	 ต้นฉบับทุกประเภทจะต้องอ้างอิง 

เอกสารที่ ใช ้ประกอบการเขียน	 (ยกเว ้นบทความพิเศษและ 

บทบรรณาธิการ)	 ถ้าข้อความในเน้ือเร่ืองเอามาจากผู้แต่งคนใดคน

หนึ่งโดยเฉพาะ	 ให้ก�ากับการอ้างอิงไว้ด้วยหมายเลขเรียงตามล�าดับ	

โดยให้หมายเลขที่ก�ากับในรายชื่อเอกสารอ้างอิงตรงกันกบัหมายเลข

ในเนื้อเรื่องด้วย

	 	 การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ระบบแวนคูเวอร์	 (Vancouver)	

และการย่อวารสารให้ใช้ตามดรรชนีเมดิคัส	 (Index	 Medicus)	 

ตัวอย่างเช่น	:-

  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 ้นิพนธ์ 

หลายคนให้ใส่ชื่อบรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการ	เช่น		

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

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

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

ครัง้ที	่2.	สมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์.	

กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์;	2524.

	 	 ในกรณีที่อ้างอิงเฉพาะบทความใดบทความหน่ึงจาก

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	ยงใจยทุธ.	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.	 รายงานการให้ภูมิคุ ้มกันโรค 

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

  2.6.3	 การอ้างอิงเอกสารในลักษณะอื่นๆ

	 	 	 	 ถ้าเป็นต้นฉบบัทีย่งัไม่ได้พมิพ์เผยแพร่	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

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อวัณโรคต้านยาปฐมภูมิกับผลการ

รกัษา.	วารสารวณัโรค	โรคทรวงอกและเวชบ�าบดัวกิฤต	(ก�าลงัตพีมิพ์).

	 	 	 	 ถ้าเป็นรายงานประจ�าปี	 หรือเอกสารเผยแพร่

ความรู้ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งตีพิมพ์เป็นครั้งคราว	 เช่น	 

National	Center	for	Health	Statistics.	Acute	condition-incidence	

and	associated	disability.	United	States	July	1968—June	1969.	

Rockville,	Maryland:	National	Center	for	Health	Statistics,	1972.

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ

กระทรวงสาธารณสุข.	 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการวัณโรค

ระดับชาติครั้งท่ี	 2	 วันท่ี	 8-9	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2528	ณ	 โรงแรม 

ไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา,	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ตีรณสาร:	2530.

	 	 	 	 ในกรณีท่ีเป็นรายงานการอภิปราย	 หรือสัมมนา

วิชาการ	ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	เช่น	

CIBA	symposium.	Terminology,	definition,	and	classification	of	

chronic	pulmonary	emphysema	and	related	conditions.	Thorax	

1959;	14:286-99.

 3. การส่งต้นฉบับ	เมื่อต้นฉบับของท่านพิมพ์เสร็จสมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์ที่แนะน�าไว้ในข้อ	 1	 และข้อ	 2	 แล้ว	 กรุณาสละเวลา

ตรวจดูรูปแบบและองค์ประกอบของต้นฉบับอีกครั้งพร้อมกับพิสูจน์

อกัษรด้วยตนเองให้ละเอยีดทีสุ่ด	แล้วจงึส่งต้นฉบบัพมิพ์จ�านวน	2	ชดุ	

พร้อมกรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ	(ท้ายเล่ม)	และแผ่น	Diskette		

มาให้คณะบรรณาธิการ	โดยจ่าหน้าซองดังนี้
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คณะบรรณาธิการได้รับต้นฉบับของท่านแล้วพิจารณาเห็นว่า

ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง	 ก็จะส่งให้ผู ้มีคุณวุฒิ	 2	 ท่าน	 เป็น 
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