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Malignant Pleural Mesothelioma : a Case Report

บทน�า
Malignant mesothelioma เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อย 

มีสาเหตุส�าคัญจากการสัมผัสแร่ใยหิน (asbestos) โดย 

ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยทั้งหมด เกิดพยาธิสภาพบริเวณเยื่อ

หุ้มปอดและเนื้อเย่ืออ่อนรอบๆปอด (pleura) ส่วนอวัยวะ

อื่นๆ ได้แก่ เยื่อบุช่องท้อง (peritoneum), เยื่อบุหัวใจ 

(pericardium), และอัณฑะ (testis) ในที่นี้จะรายงานผู้ป่วย

มะเร็งของเยื่อหุ้มปอด (malignant pleural mesothelioma) 

จ�านวน 1 ราย ที่ไม่มีประวัติอาชีพสัมผัสแร่ใยหิน

รายงานผู้ป่วย
ชายไทยคู่ อายุ 70 ปี ภูมิล�าเนาจังหวัดสมุทรสาคร 

อาชีพขายไก่ทอด มาโรงพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยง่าย 

เวลาออกแรงมา 3 เดอืน ไอแห้ง และน�า้หนกัลด 8 กโิลกรมัใน  

3 เดือน ไม่มีไข้ นอนราบได้ ไม่เจบ็หน้าอก โรคประจ�าตวัเป็น

เบาหวานและความดันโลหิตสูง ควบคุมได้ดี ปฏิเสธประวัติ

สัมผัสวัณโรค ตรวจร่างกาย ไม่มีไข้ ความดันโลหิต 130/70 

มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของชีพจร 110 ครั้งต่อนาที 

อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาที ตรวจระบบการหายใจพบ 

trachea in midline, decreased right lung expansion, 

dullness on percussion, decreased breath sound และ 

vocal resonance บริเวณปอดข้างขวาส่วนล่าง ระบบอื่นอยู่

ในเกณฑ์ปกติ ภาพรังสีทรวงอกพบน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอด

ด้านขวา (รูปที่ 1) 

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2560

รูปที่ 1. ภาพรังสีทรวงอก พบลักษณะ homogeneous  

 density with loculation at right lower lung area,  

 loss of costophrenic angle and diaphragmatic  

 silhouette

การตรวจสืบค้นเพิ่มเติม complete blood count พบ 

hematocrit 37%, white blood cell count 8,300 cells/mm3 

(neutrophil 73%, lymphocyte 18%, monocyte 8% และ 

eosinophil 1%), platelet 470,000 cells/mm3, BUN 13.6 

mg/dL, Cr 1.0 mg/dL, Na 138 mmol/L, K 3.8 mmol/L, Cl 

99 mmol/L, HCO
3
 20 mmol/L ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์

ทรวงอก พบ multiloculated pleural effusions at right basal 

บททบทวนวารสาร
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lung with diffuse pleural thickening, spiculated mixed 

ground glass and solid nodule at apical segment of right 

upper lobe, two small non-calcified subpleural nodules 

at lingular segment of LUL and lateral basal segment 

of LLL and multiple mediastinal lymphadenopathy, the 

largest one is subcarinal lymph node (1.7 cm) (รูปที่ 2)

  

  

  
 

รูปที่ 2.  ภาพรังสีคอมพิวเตอร�ทรวงอกพบ 2A: spiculated mixed ground glass and solid nodule at 
apical segment  
              of RUL, 2B-2E: multiloculated pleural effusions at right basal lung with diffuse pleural 
thickening, two  
              small non-calcified subpleural nodules at lingular segment of left upper lung (ลูกศร 2B) 
and lateral  
              basal segment of left lower lung (ลูกศร 2C), 2F: multiple mediastinal lymphadenopathy 
(the largest  
              one is located at subcarinal region (1.7cm)  

A B

C D

E F 

รูปที่ 2. ภาพรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอกพบ 2A: spiculated 

mixed ground glass and solid nodule at apical 

segment of RUL, 2B-2E: multiloculated pleural 

effusions at right basal lung with diffuse pleural 

thickening, two small non-calcified subpleural 

nodules at lingular segment of left upper lung 

(ลูกศร 2B) and lateral basal segment of left 

lower lung (ลูกศร 2C), 2F: multiple mediastinal 

lymphadenopathy (the largest one is located at 

subcarinal region (1.7cm) 

ผลการตรวจน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอดข้างขวา เป็นน�้า 

สีเหลืองฟาง (straw color) มีจ�านวนเม็ดเลือดขาว 2,475 

cell/mm3 (neutrophil 6% และ lymphocyte 90%), LDH 

225 U/L (serum LDH 233 U/L), total protein 5.19 g/dL 

(serum total protein 3.9 g/dL), adenosine deaminase 

(ADA) 14 U/L, cytology ไม่พบเซลล์มะเรง็, และได้รบัการตัด

ชิน้เนือ้เยือ่หุม้ปอดผ่านทางผนงัทรวงอกโดยใช้เขม็ Abrams 

(closed needle pleural biopsy) พบ atypical cells, favor 

reactive mesothelial cells ผูป่้วยจงึได้รบัการตรวจเพิม่เตมิ

โดยการส่องกล้องช่องเยือ่หุม้ปอด (medical thoracoscopy) 

พบเยื่อหุ้มปอดส่วน parietal pleura หนาทั่วๆ ช่องเยื่อหุ้ม

ปอดแต่ไม่พบ nodule หรือ mass ผล pleural fluid cytology 

ไม่พบเซลล์ผิดปกติและ pleural tissue histopathology พบ

เป็น fibrous and organizing pleuritis, no granuloma or 

definite malignant cells seen, some large atypical cells 

are present among the fibrotic and inflamed pleura, 

morphologically favor reactive mesothelial cells, 

immunostaining demonstrates only some reactive 

mesothelial cells (AE1/AE3+, WT-1+, calretinin-, TTF-1-, 

D2-40-, BerEP4-, MOC31-)

ผู้ป่วยได้รับการเจาะตรวจ subcarinal lymph node 

โดยการส่องกล้องหลอดลมและใช้คลืน่เสยีงความถีสู่ง (endo- 

bronchial ultrasound-guided transbronchial needle 

aspiration; EBUS-TBNA) บริเวณ subcarina ผล cytology 

เป็น polymorphous lymphoid cells, consistent with 

reactive lymph node ต่อมาผู้ป่วยปฏิเสธการส่องกล้อง

หรือการท�าหตัถการเพิม่เตมิเพือ่การสบืค้นหาสาเหต ุผูป่้วย 

มีอาการคงเดิม แต่น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นจนเท่าปกติ ได้ท�าการ

ติดตามภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอกทุก 6 เดือน เมื่อ

เดือนที่ 12 พบว่า มีการลดลงของ multiloculated pleural 

effusions at right basal lung with diffuse pleural thickening 

และ right upper lung nodule และ mediastinal lymph node 

มีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 2 มิลลิเมตร แต่ผู้ป่วยยังคงปฏิเสธ

การท�าหัตถการใดๆ จนเดือนที่ 17 ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย

มากข้ึน ไอแห้ง และน�้าหนักลด ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์
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ทรวงอก พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของ multiloculated pleural 

effusion at right basal lung, pleural mass at right major 

fissure and right lower lung with diffuse pleural thickening 

with calcification at right lower lung, new small non-

calcified pulmonary nodule at apical segment of right 

upper lung แต่ right upper lung nodule และ mediastinal 

lymph node ที่ตรวจพบก่อนนี้มีขนาดเท่าเดิม (รูปที่ 3) จึง

ได้ท�า ultrasound-guided transthoracic core biopsy ผล

ทางพยาธิวิทยาและการย้อม immunohistochemistryเป็น 

malignant mesothelioma (epithelioid type) (รูปที่ 4)

 

  

  

    
 

รูปที่ 3.  ภาพเอ็กซเรย�คอมพิวเตอร�ทรวงอกหลังการติดตามอาการ 16 เดือน พบ 2A-2B: new small non-
calcified   
              pleural nodule at apical segment of RUL, no significant change in size of spiculated mixed 
solid and  
              ground glass lesion at apical segment of RUL, 2C: pleural mass at right major fissure, 2D-
2E:  
              increased in multiloculated pleural effusion at right basal lung and pleural mass at RLL 
with diffuse  

C 

A B 

D 

E F 

 

รูปที่ 3. ภาพถ่ายรงัสคีอมพวิเตอร์ทรวงอกหลังการตดิตาม 
 อาการ 16 เดือน พบ 2A-2B: new small non- 
 calcified pleural nodule at apical segment of  
 RUL, no significant change in size of spiculated  
 mixed solid and ground glass lesion at apical  
 segment of RUL, 2C: pleural mass at right  
 major fissure, 2D-2E: increased in multiloculated  
 pleural effusion at right basal lung and pleural  
 mass at RLL with diffuse pleural thickening 2F:  
 multiple mediastinal lymphadenopathy (the  
 largest one is located at subcarinal egion)

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย malignant mesothelioma 

(epithelioid type) ระยะที่ 4 เนื่องจากมีก้อนหลายต�าแหน่ง

ที่เยื่อหุ้มปอดข้างขวาและมีการแพร่กระจายไปยังเยื่อหุ้ม

ปอดด้านตรงข้าม ซึ่งเป็นระยะที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ผู้ป่วย

จึงได้รับการรักษาโดยให้ยาเคมีบ�าบัด (carboplatin ร่วมกับ 

pemetrexed) โดยล่าสุดผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่และอยู่ระหว่าง

การให้ยาเคมีบ�าบัด

บทวิจารณ์
มะเร็งของเยื่อหุ ้มปอด (mal ignant p leural 

mesothelioma) เป็นมะเร็งในทรวงอกที่พบได้น้อย ส่วน

ใหญ่พบในผู้ป่วยสูงอายุ โดยเพศชายมีอุบัติการณ์มากกว่า 

คือ อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 4:11 Klemperer 

และ Rabin รายงานการค้นพบโรคนี้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 

24742 ต่อมา Wagner JC และคณะ3 พบว่าความชุกของ

โรค mesothelioma เพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนในผู้ท่ีท�างานหรือ

สัมผัสกับสาร crocidolite asbestos และมี latency period 

ประมาณ 30-50 ปี โดยสาร asbestos ใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงปี พ.ศ. 2473 ถึง 2503 โดย

เฉพาะในอุตสาหกรรมผ้าเบรก มุงหลังคา กระเบ้ืองปูพื้น  

และซีเมนต์ และค่อยๆใช้ลดลงในปี พ.ศ. 2513 จนกระทั่ง

ประกาศเลิกใช้ในปี พ.ศ. 2532 จากข้อมูลในปี พ.ศ. 25514 

พบว่ามีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย malignant mesothelioma 

ประมาณ 14,200 รายต่อปี และหากพิจารณาตาม latency 

period จะเห็นว่าปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าจะสูงสุดในปี พ.ศ. 25635 อย่างไร 

ก็ตามมีรายงานพบผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติสัมผัสสาร asbestos 

เช่นเดียวกับผู้ป่วยรายนี้แต่พบได้น้อย6-7 และมีรายงานถึง 

ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคกับประวัติการสัมผัสสารอ่ืนๆ 

เช่นกัน ได้แก่ การสูบบุหรี่ โรงงานผลิตหนัง สกัดหิน สาร 

erionite และไวรัสบางชนิด เป็นต้น8
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             pleural thickening 2F: multiple mediastinal lymphadenopathy (the largest one is located at 
subcarinal   
             region) 

 

    

    
รูปที่ 4. ลักษณะทางพยาธิวิทยาจากการทํา transthoracic needle biopsy พบ tumor cells ลักษณะ 
polygonal shape,  
              nucleus กลม, chromatin ลักษณะ homogenous โดย tumor cell เรียงตัวแบบ glandular 
formation และ 
              ล�อมรอบด�วย desmoplastic reaction ซึ่งเป�น reaction ต�อมะเร็งทุกชนิด ย�อม immunostaining 
พบว�า ให� 
              ผลบวกสําหรับ AE1/AE3, Calretinin, Thrombomodulin, WT-1, D2-40, Vimentin 
และให�ผลลบสําหรับ  
              BerEP4, MOC31, p40,TTF-1 ซึ่งจากผลการตรวจทั้งหมดเข�าได�กับ  malignant epithelioid 
neoplasm  

 

ผู�ป�วยได�รบัการวินิจฉัย malignant mesothelioma (epithelioid type) ระยะที ่4 
เนื่องจากมีก�อนหลายตําแหน�งที่เยื่อหุ�มปอดข�างขวาและมีการแพร�กระจายไปยงัเยื่อหุ�มปอดด�านตร
งข�าม ซึ่งเป�นระยะที่ไม�สามารถผ�าตัดได� ผู�ป�วยจึงได�รับการรักษาโดยให�ยาเคมบีําบัด (carboplatin 
ร�วมกับ pemetrexed) โดยล�าสุดผู�ป�วยยังมีชีวิตอยู�และอยู�ระหว�างการให�ยาเคมีบําบัด 

รูปที่ 4. ลักษณะทางพยาธิวิทยาจากการท�า transthoracic needle biopsy พบ tumor cells ลักษณะ polygonal shape,  
 nucleus กลม, chromatin ลักษณะ homogenous โดย tumor cell เรียงตัวแบบ glandular formation และล้อมรอบ 
 ด้วย desmoplastic reaction ซึ่งเป็น reaction ต่อมะเร็งทุกชนิด ย้อม immunostaining พบว่า ให้ผลบวกส�าหรับ  
 AE1/AE3, Calretinin, Thrombomodulin, WT-1, D2-40, Vimentin และให้ผลลบส�าหรับ BerEP4, MOC31,  
 p40,TTF-1 ซึ่งจากผลการตรวจทั้งหมดเข้าได้กับ malignant epithelioid neoplasm

 

 สามารถแบ่งชนิดตามลักษณะทางพยาธิวิทยาได้

เป็น 3 แบบ คือ epithelioid, sarcomatoid, และ biphasic 

หรือ mixed type โดยพบว่าชนิด sarcomatoid type มีการ

พยากรณ์โรคแย่ที่สุด คือมีอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ยประมาณ 

4 เดือน ในขณะที่ epithelioid type การพยากรณ์โรคจะดี

ที่สุด คือ มีอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ย 13.1 เดือน1,9

ผู้ป่วยส่วนมากมักมีอาการหายใจเหนื่อยหรือแน่น

หน้าอก โดยในระยะแรกของโรคอาการเหนื่อยมักเกิดจาก

ภาวะน�า้ในช่องเยือ่หุม้ปอด อย่างไรกต็ามเมือ่การด�าเนนิโรค

เป็นมากข้ึนน�า้ในช่องเยือ่หุม้ปอดมีแนวโน้มทีจ่ะลดลง ซึง่อาจ

เป็นผลมาจากการท�าหัตถการหรือจากการที่ก้อนมะเร็งกด

เบยีดช่องเยือ่หุม้ปอด และเมือ่การด�าเนนิโรคเป็นมากขึน้จน
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ก้อนมะเรง็กระจายล้อมรอบช่องเยือ่หุม้ปอดผูป่้วยจะมีอาการ

เหน่ือยจากการทีถ่กูจ�ากดัการหายใจ (restricted respiratory 

movement)10 อาการเจ็บหน้าอกเป็นอีกอาการหนึ่งที่พบได้

บ่อย โดยมักมีลกัษณะแน่นหน้าอกหรอืเจบ็แบบหนกัๆ ส่วน 

pleuritic chest pain พบได้แต่ไม่บ่อย ซึ่งสามารถพบได้

จากการที่มีความผิดปกติของ parietal pleura11 อาการเจ็บ

หน้าอกมีแนวโน้มท่ีจะรนุแรงมากขึน้เมือ่การด�าเนนิโรคเป็น

มากขึน้จากการทีมี่การกดเบยีด chest wall นอกจากนีผู้ป่้วย

อาจมี bone pain จาก rib invasion หรือ neuropathic pain 

จากการกดเบียด intercostal nerve อาการทางระบบอื่นๆ

ที่พบร่วม ได้แก่ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น�้าหนักลด เป็นต้น 

อาการไอ ไอเป็นเลือด และต่อมน�้าเหลืองโต พบได้ไม่บ่อย

เม่ือเปรยีบเทยีบกบัในผูป่้วยมะเรง็ปอด อย่างไรกต็ามผูป่้วย

บางรายอาจจะไม่มอีาการใดๆ และมาปรกึษาแพทย์เนือ่งจาก

ตรวจพบความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอก โดยในผู้ป่วย

ท่ีไม่มีอาการจะมีอัตราการรอดชีวิตท่ีดี เนื่องจากตรวจพบ

ตัง้แต่ระยะแรกๆ12 ดงันัน้ในผูป่้วยกลุ่มเสีย่งทีม่ปีระวตัสัิมผสั

สาร asbestos เมื่อตรวจพบน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอดแม้เพียง

เล็กน้อยหรือน�้านั้นอาจหายไปได้เอง ก็ควรท่ีจะติดตามต่อ

อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากผูป่้วยกลุ่มนีอ้าจกลายเป็น malignant 

pleural mesothelioma ในอนาคตได้ ซึ่งการติดตามอย่าง

ใกล้ชิดจะช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ในระยะแรกๆ

 ลักษณะของภาพรังสีทรวงอกไม่มีความจ�าเพาะ 

โดยอาจพบ pleural effusion แต่ loss of hemithoracic 

volume ร่วมกับมี nodular pleural thickening, irregular 

fissural thickening, pleural plaque หรือ pleural mass 

การพบ pleural plaque เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้ป่วยน่า

จะมีประวตัสัิมผสัสาร asbestos ผูป่้วยทีม่คีวามผิดปกตคิวร

ได้รับการส่งตรวจภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอก โดย

ลกัษณะความผดิปกตทิีส่มัพนัธ์กบั pleural malignancy คอื

มี pleural enhancement, มีการลุกลามไปยังผนังทรวงอก, 

mediastinum หรือ diaphragm, ม ีnodular หรือ mediastinal 

pleural thickening และ interlobar fissure nodularity13 แต่

อาจแยกจากมะเร็งชนิดอ่ืนๆ เช่น adenocarcinoma ได้ยาก มี

การรายงานลกัษณะทางภาพถ่ายรงัสีคอมพวิเตอร์ทีส่มัพันธ์

กับการวินิจฉัย malignant pleural mesothelioma ได้แก่ 

การมี circumferential pleural thickening และ mediastinal 

pleural involvement14 การส่งตรวจ positron-emission 

technology-computed tomography (PET-CT) และฉีด

สาร radioactive metabolic tracer เช่น 18-fluoro-deoxy-

glucose (FDG) ซึ่งจะไปสะสมในต�าแหน่งที่มี metabolic 

activity อาจมีประโยชน์ในกรณีที่ช่วยพิจารณาต�าแหน่งท่ี

จะตัดช้ินเน้ือเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาได้ อย่างไรก็ตาม

การตรวจ PET-CT อาจให้ผลลบลวงในกรณีโรคอยู่ในระยะ

เริ่มต้นและ low proliferation rate of tumor และให้ผลบวก

ลวงได้กรณทีีเ่ป็น inflammatory disorders เช่น rheumatoid 

pleuritis, tuberculous pleurisy เป็นต้น นอกจากนี ้PET-CT 

อาจช่วยบอก malignant nodal disease และ extrathoracic 

metastases ได้ดีกว่าภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอก15 

การวนิจิฉยัโรคจ�าเป็นต้องยนืยนัจากผลการตรวจทาง

พยาธิวิทยาซึ่งท�าได้หลายวิธี ได้แก่ medical thoracoscopy 

(pleuroscopy), ultrasound-guided transthoracic needle 

biopsy (TTNB), และ video-assisted thoracic surgery 

เป็นต้น ในผู้ป่วยรายนี้ได้รับการท�า pleuroscopy ด้วย rigid 

thoracoscope แต่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากการมี adhesion ปริมาณมากในช่องเยื่อหุ้ม

ปอด ท�าให้เห็นลักษณะของความผิดปกติของเยื่อหุ้มปอด

ไม่ชัดเจน อาจตัดไม่ถูกต�าแหน่งหรือตัดช้ินเนื้อไม่ลึกเพียง

พอ นอกจากนี้รอยโรคมักจะมีความแข็ง ท�าให้การตัดชิ้น

เน้ือท�าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะหากใช้กล้องชนิด semi-

flexible scope ซึ่งปลายของ biopsy forceps จะมีขนาด

เล็กกว่าเมื่อใช้อุปกรณ์ของ rigid thoracoscope และการส่ง

ตรวจทางเซลล์วิทยา (cytology) มักไม่ค่อยได้ประโยชน์ใน

การวินิจฉัย เพราะมักจะไม่พบเซลล์ผิดปกติ หรือหากพบก็

จะแยกภาวะ benign, reactive mesothelial proliferations 

และ malignant pleural mesothelioma ได้ยาก การวินิจฉัย

โรคต้องพบลักษณะ tissue invasion จากลักษณะทางพยาธิ

วิทยาและควรย้อม immunohistochemistry (IHC) ทุกราย

ที่สงสัย malignant pleural mesothelioma เพื่อวินิจฉัย

แยกโรคกับ adenocarcinoma โดยจะพบว่า malignant 
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pleural mesothelioma จะติดสีอย่างน้อย 2 markers ของ 

mesothelial cell และไม่ติดสีอย่างน้อย 2 markers ของ 

adenocarcinoma16 ผูป่้วยรายนีไ้ด้รบัการวินจิฉยัจากการท�า 

ultrasound-guided TTNB 

วธีิการรักษา malignant pleural mesothelioma ได้แก่ 

การผ่าตดั การฉายรงัส ีและการให้ยาเคมบี�าบดั ซึง่การเลือก

วธีิการรกัษาขึน้อยู่กบัระยะของโรค การประเมนิระยะของโรค

ใช้ TMN staging ของ International Mesothelioma Interest 

Group (IMIG)/Union for International Cancer Control 

(UICC) ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 217 ซึ่งผู้ป่วยรายนี้จัด

อยู่ในระยะที่ 4 เนื่องจากเป็น T4 คือ มีการกระจายหลาย

ตารางที่ 1. การประเมินระยะของโรคโดยใช้ TMN staging ของ International Mesothelioma Interest Group 

  (IMIG)/Union for International Cancer Control (UICC)17 

Primary tumor (T)

T1 1a

 1b

T2

T3

T4

Tumor limited to ipsilateral parietal pleura, including mediastinal and diaphragmatic pleura; no involvement 
of visceral pleura
Tumor limited to ipsilateral parietal pleura, including mediastinal and diaphragmatic pleura; scattered foci 
of tumor also involving visceral pleura
Tumor involving each of ipsilateral pleural surfaces (parietal, mediastinal, diaphragmatic, and visceral pleura) 
with at least one of the following features:
 - Involvement of diaphragmatic muscle
 - Confluent visceral pleural tumor (including fissures) or extension of tumor from visceral pleura into the 

underlying pulmonary parenchyma
Describes locally advanced but potentially resectable tumor:
Tumor involving all of ipsilateral pleural surfaces (parietal, mediastinal, diaphragmatic, and visceral pleura) 

with at least one of the following features:
 - Involvement of endothoracic fascia
 - Extension into mediastinal fat
 - Solitary, completely, resectable focus of tumor extending into soft tissues of chest wall
 - Nontransmural involvement of pericardium
Describes locally advanced technically unresectable tumor:
Tumor involving all of ipsilateral pleural surfaces (parietal, mediastinal, diaphragmatic, and visceral pleura) 

with at least one of the following features:
 - Diffuse extension or multifocal masses of tumor in chest wall, with or without associated rib destruction
 - Direct transdiaphragmatic extension of tumor to peritoneum
 - Direct extension of tumor to contralateral pleura
 - Direct extension of tumor to one or more mediastinal organ(s)
 - Direct extension of tumor to spine
 - Direct extending through to internal surface of pericardium, with or without pericardial effusion; or tumor 

involving myocardium

ต�าแหน่งใน chest wall และมีการแพร่กระจายไปยังเยื่อหุ้ม

ปอดด้านตรงข้าม ซึง่ไม่สามารถให้การรักษาโดยการผ่าตดัได้ 

นอกจากนีจ้ากภาพถ่ายรงัสคีอมพวิเตอร์พบ mixed ground 

glass and solid nodule ที่ apical segment ของปอดกลีบ

ขวาบนร่วมด้วย โดยอาจเป็นการกระจายของ malignant 

pleural mesothelioma หรือเป็นมะเร็งปอด (second primary 

lung cancer) ก็ได้ โดยมีรายงานผู้ป่วย malignant pleural 

mesothelioma 169 ราย18 พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 20 ตรวจพบ

มะเร็งมากกว่า 1 ชนิดและพบเป็นมะเร็งปอดร้อยละ 6 ของ

มะเร็งทั้งหมดที่พบร่วมกัน 
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Regional lymph 
nodes (N)

Nx
N0
N1
N2 

N3

Regional lymph nodes cannot be assessed
No regional lymph node metastases
Metastases in the ipsilateral bronchopulmonary or hilar lymph nodes
Metastases in the subcarinal or ipsilateral mediastinal lymph nodes including ipsilateral internal mammary 
nodes
Metastases in the contralateral mediastinal, contralateral internal mammary, ipsilateral or contralateral 
supraclavicular lymph nodes 

Metastases (M)

Mx
M0
M1

Metastasis cannot be assessed
No distant metastasis
Distant metastases present

ตารางที่ 1. (ต่อ)

ตารางที่ 2. การแบ่งระยะของโรค malignant pleural  

  mesothelioma16 

Stage TNM หมายเหตุ

Ia T1a N0 M0 Primary tumor limited to 
ipsilateral parietal pleura

Ib T1b N0 M0 As stage Ia + focal 
involvement of visceral pleura

II T2 N0 M0 As stage Ia or Ib + confluent 
involvement of diaphragm or 
visceral pleura or lung

III Any T3 M0
Any N1 M0

Any N2 M0

Locally advanced tumor
Ipsilateral, bronchopulmonary 
or hilar lymph node 
involvement
Subcarinal or ipsilateral 
mediastinal lymph node 
involvement

IV Any T4

Any N3

Any M1

Locally advanced, technically 
unresectable tumor
contralateral mediastinal, 
internal mammary, 
ipsilateral or contralateral 
supraclavicular lymph nodes 
involvement
Distant metastases

 ผู ้ป่วยรายนี้จึงได้รับการรักษาโดยการให้ยาเคมี

บ�าบัด คือ anti-folate/platinum doublet (cisplatin และ 

pemetrexed) โดยรายงานการศึกษาพบว่าผลการรักษา

ดีกว่าการให้ cisplatin เพียงอย่างเดียวและช่วยเพิ่มอัตรา

การรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ประมาณ 3 เดือน19 ปัจจุบันมีการ

ศกึษายาอืน่ๆ ในการรกัษา ได้แก่ tyrosine kinase inhibitors 

(EGFR, VEGFR), antibody conjugated toxins, immune 

check point inhibitors, gene therapy, tumor vaccines 

เป็นต้น ซึ่งยังมีข้อมูลค่อนข้างจ�ากัด ผู้ป่วยรายนี้มีอาการ

คงที่ อาการเหนื่อยดีขึ้น น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลัง

จากให้การรกัษาด้วยยาเคมบี�าบดัสตูรดงักล่าวและได้รบัการ

ตรวจภาพถ่ายรงัสคีอมพวิเตอร์ซ�า้เม่ือ 3 เดอืนหลงัการรักษา

พบว่า pleural mass มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย น�้าในช่องเยื่อ

หุ้มปอดมีปริมาณคงที่

โรคนีม้กีารพยากรณ์โรคไม่ด ีมรีายงานอตัราการรอด

ชีวิตที่ 6 เดือน, 1 ปี, และ 5 ปี เท่ากับร้อยละ 55, 33 และ 5 

ตามล�าดบั20 ทัง้นีอ้ตัราการรอดชวีติจะขึน้อยูก่บัระยะของโรค 

การผ่าตดัรกัษา และลกัษณะทางพยาธวิทิยาด้วย โดยพบว่า 

กรณีที่เป็น localized disease อัตราการรอดชีวิต เท่ากับ 

12-36 เดือน ในขณะที่ advanced disease อัตราการรอด

ชวีติลดลงมาเหลอื 8-14 เดอืน และ sarcomatoid type อตัรา

การรอดชีวิตจะสั้นกว่า epithelioid type
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พิชญาภา รุจิวิชชญ์ และคณะ

บทสรุป
 มะเร็งของเยื่อหุ ้มปอด (mal ignant p leural 

mesothelioma) เป็นมะเร็งในทรวงอกที่พบได้น้อย มีปัจจัย

เส่ียงคอืการท�างานหรอืสมัผสัสาร asbestos อบุตักิารณ์ของ

โรคนี้สูงขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากช่วง latency period ระหว่าง

การรับสาร asbestos กับการแสดงอาการ ประมาณ 30-50 

ปี นับจากปีที่เริ่มมีการน�าสาร asbestos มาใช้กันอย่างแพร่

หลาย ผูป่้วยมกัมอีาการเหนือ่ยบางคนมเีจบ็หน้าอกร่วมด้วย 

การตรวจทางรงัสีวทิยาไม่มคีวามจ�าเพาะแยกไม่ได้กบัมะเร็ง

ปอดซึ่งพบได้บ่อยกว่า การวินิจฉัยโรคได้จากการตรวจชิ้น

เนื้อ ดูลักษณะ tissue invasion ของ tumor และท�าการย้อม 

immunohistochemistry หลังการวินิจฉัยโรคควรประเมิน

ระยะของโรคเพ่ือดูว่าผู้ป่วยสามารถผ่าตัดได้หรือไม่และ

วางแผนการรักษาในขั้นตอนต่อไป
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บทน�า
 Bronchoscopic Lung Volume Reduction (BLVR) 

คือ เทคนิคการลดปริมาตรปอดในผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง 

(emphysema) โดยใช้วิธีการส่องกล้องด้วยเทคนิคต่างๆ 

ซึ่งมีวิวัฒนาการเร่ิมต้นจากการผ่าตัดเพื่อลดปริมาตรปอด 

(Lung Volume Reduction Surgery, LVRS) ซึ่งในปี พ.ศ. 

2493 Otto Brantigan คิดค้นการลดปริมาตรปอด ซึ่งใช้ชื่อ

เรียกว่า Reduction pneumoplasty แต่ผลของการผ่าตัด

ยังไม่ประสบความส�าเร็จ จนในปี พ.ศ. 2539 การผ่าตัด

ชนิดนี้ท�าส�าเร็จเป็นครั้งแรกโดย Joel Cooper หลังจาก

การประสบความส�าเร็จในการผ่าตัด LVRS ต่อมาในปี พ.ศ. 

2556 การศึกษา NETT (National Emphysema Treatment 

Trial) ซึง่เป็นการศกึษาขนาดใหญ่ทีท่�าในหลายโรงพยาบาล

ศูนย์ ที่ศึกษาผลของการผ่าตัด LVRS เปรียบเทียบกับการ

รักษาแบบใช้ยา ซึ่งพบว่าการผ่าตัด LVRS ไม่สามารถลด

อัตราการเสียชีวิตได้เมื่อเทียบกับการรักษาโดยใช้ยาอย่าง

เดียว แต่การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่เข้าร่วมการศึกษานี้พบ

ว่า สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ลักษณะ

ของ emphysema ที่เด่นที่ปอดกลีบบน (upper-lobe 

emphysema) ที่มีสมรรถภาพการออกก�าลังกายที่ต�่า (low 

baseline exercise capacity) และสามารถเพิม่ความสามารถ

ในการออกก�าลงัในผูป่้วยทีเ่ป็น upper-lobe emphysema ที่ 

มสีมรรถภาพการออกก�าลังกายท่ีสูง (high baseline exercise 

capacity) 1 การผ่าตดั LVRS จงึมข้ีอบ่งชีส้รปุออกมาได้ดงันี้ 

ผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่า 75 ปี, มี modified Medical Research 

Council score (mMRC score) มากกว่าหรือเท่ากับ  

3 แต้ม, มีหลักฐานของลมค้างในปอด (hyperinflation) 

ประเมินโดย Total lung capacity (TLC) > ร้อยละ 125 ของ

ค่ามาตรฐาน, Residual volume/Total lung capacity (RV/

TLC) > 0.65, FEV
1
 < ร้อยละ 35 ของค่ามาตรฐาน และ

เป็น upper-lobe emphysema ที่มี low baseline exercise 

capacity 

 อย่างไรก็ตามการผ่าตัด LVRS มีภาวะแทรกซ้อน

ระหว่างและหลังผ่าตัดได้ การคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมท่ี

เข้ารับการผ่าตัดจึงมีความส�าคัญ ดังนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 

เป็นต้นมา เทคนิคการลดปริมาตรปอดโดยการส่องกล้อง 

(BLVR) จึงถูกพัฒนาข้ึนเพื่อลดการเกิดลมค้างภายในปอด

จากหลอดลมอุดกั้น (hyperinflation) เพื่อให้สมรรถภาพ

ทางการหายใจดีข้ึน2 และทดแทนการผ่าตัด LVRS ที่อาจ

มีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด โดยการ

ท�า BLVR นั้นถูกพัฒนาขึ้นหลากหลายเทคนิค จ�าแนกตาม

วิธีการลดปริมาตรปอดได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ reversible 

blocking technique และ irreversible non-blocking 

technique ซึ่งจนถึงปัจจุบัน เทคนิคการท�า BLVR ที่มีการ

ศึกษา ได้แก่ Valves ซึ่งมี 2 ชนิด ได้แก่ Endobronchial 

valve (Zephyr) และ Intrabronchial valve (Spiration), 

Bronchoscopic Thermal Vapor Ablation (BTVA), Coils, 

Biological lung volume reduction, Airway bypass stents 

ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

Bronchoscopic Lung Volume Reduction

บททบทวนวารสาร
Review Article
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Valves
 Valves เป็นเทคนิคการลดปริมาตรปอดโดยการใช ้

อุปกรณ์ใส่เข้าไปในหลอดลมแขนงย่อยเพื่อให้อากาศ

สามารถออกได้แต่ไม่สามารถไหลกลับเข้าไปที่ปอดกลีบ 

นั้นๆ ได้ (reversible blocking technique) ซึ่งอุปกรณ์ที่ถูก

ออกแบบขึน้มาและมกีารทดลองในการศึกษาต่างๆ มี 2 ชนดิ 

ได้แก่ Endobronchial valve (Emphasys Medical, Zephyr) 

และ Intrabronchial valve (Spiration Incorporated) โดย 

valve ชนิด Endobronchial valve เป็น valve ที่มีการศึกษา

ถึงประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

Endobronchial valve (EBV)

 Endobronchial valve (Emphasys Medical, Zephyr) 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อุดหลอดลมแขนงย่อยๆ เพื่อลดปริมาตร

ปอดกลบีนัน้ๆ ซึง่หลักการจะให้อากาศสามารถไหลออกจาก

ปอดกลีบนั้นๆ ได้แต่จะป้องกันไม่ให้อากาศไหลเข้า ดังนั้น 

ปอดกลีบที่ถูกเลี้ยงด้วยหลอดลมแขนงที่ใส่ Zephyr EBV 

จะเกิดการยุบตัวและลดปริมาตรปอดลงได้ นอกเหนือจาก

การประเมินภาวะ collateral ventilation ระหว่างปอดกลีบ

ข้างเคียงและปอดกลีบทิ่ถูกอุดด้วย valve ด้วยวิธีการตรวจ

ทางภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ ยังมีการประเมินโดยการใช้ 

Chartis diagnostic system เนื่องจากการศึกษาพบว่า การ

มี collateral ventilation ระหว่างปอดกลีบที่ใส่ EBV และ 

ไม่ได้ใส่ EBV ท�าให้ประสิทธิภาพของการใส่ EBV ลดลง 

และไม่ท�าให้เกิดการลดปริมาตรปอด (lobar collapse) โดย

หลักการของ Chartis diagnostic system คือ การอุดแขนง

หลอดลมที่ต้องการใส่ EBV ด้วยบอลลูน หากยังสามารถ

ตรวจพบลมที่รั่วจากหลอดลมแขนงที่อุดด้วยบอลลูน แสดง

ว่าปอดกลีบนั้นมี collateral ventilation

 การศึกษาประสิทธิภาพของ Zephyr EBV เริ่มจาก

การศึกษา VENT (Endobronchial Valve for Emphysema 

Palliation Trial) ซึง่เป็นการศกึษา prospective, multicenter 

randomized controlled trial ในผู้ป่วย heterogeneous 

emphysema เปรียบเทียบ EBV กับ การรักษามาตรฐาน

โดยการใช้ยา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม EBV มี FEV
1
 ที่

เพิ่มขึ้นจากก่อนใส่ EBV ร้อยละ 4.3 หรือ 34.5 ลิตร ซ่ึง

เพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มควบคุม ร้อยละ 6.8 (p = 0.005) หรือ 

60 ลิตร (p = 0.007) ซ่ึงโดยสรุปการศึกษาน้ีพบว่า EBV 

สามารถท�าให้สมรรถภาพปอด ความสามารถในการออก

ก�าลังกาย และอาการของผูเ้ข้าร่วมการศกึษาดขีึน้อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่สัดส่วนของ

การเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้ประโยชน์ทางคลินิก รวมทั้งการ

ศึกษา VENT ไม่มีกลุ่มควบคุม (sham procedure) ท�าให้

การศึกษานี้ยังไม่พบประสิทธิภาพของ EBV ชัดเจน แต่

ข้อมูลจากการศึกษา VENT (post hoc analysis) พบกลุ่ม

คนไข้ที่ได้ประโยชน์จากการใส่ EBV ได้แก่ heterogeneous 

emphysema และมี intact interlobar fissure3 ดังนั้นการ

ศึกษาในล�าดับต่อมาจึงคัดเลือกผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็น 

กลุ่ม heterogeneous emphysema ที่มี intact interlobar 

fissure ซ่ึงได้แก่ การศกึษา BeLieVeR-HIFi (Bronchoscopic 

lung volume reduction with endobronchial valves for 

patients with heterogeneous emphysema with intact 

interlobar fissure) ซึง่การประเมนิ interlobar fissure ใช้ High 

Resolution Computed Tomography (HRCT) ของปอด และ

การศึกษานี้เปรียบเทียบการใช้ EBV กับ Sham procedure 

แต่เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ท�าในโรงพยาบาลเดียว (single 

center) จ�านวนผู้เข้าร่วมการศึกษาจึงมีเพียงกลุ่มละ 25 

ราย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม EBV มี FEV
1
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 

24.8 ส่วนกลุ่มควบคุม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.9 เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = 0.0326) 

นอกจากนั้นแล้วกลุ่มผู้ป่วยที่มี 6-minute walk distance 

(6MWD) ที่เพิ่มข้ึนมากกว่า minimal clinical important 

difference (MCID) คือ 26 เมตร ในกลุ่ม EBV ยังมากกว่า

กลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ(p = 0.012) นอกจาก

นั้นแล้ว ในการศึกษานี้มีการใช้ Chartis diagnostic system 

เข้ามาประเมนิในผูเ้ข้าร่วมการศกึษาทัง้ 2 กลุม่ และมี 4 ราย

ในกลุ่ม EBV ที่ตรวจพบว่ามี collateral ventilation และเมื่อ

น�าข้อมลูมาค�านวณทางสถติโิดยตดักลุม่ผูป่้วยทีม่ ีcollateral 

ventilation ออกไป การเพิม่ขึน้ของ FEV
1
, 6MWD ท่ีมค่ีาเกนิ 

MCID ในกลุม่ EBV ยงัมากกว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ4 การศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาที่สามารถแสดงถึง

ประสิทธิภาพของ EBV หากมีการคัดเลือกผู้ที่เข้ารับการใส่ 
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EBV ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ท�าให้เล็งเหน็ความส�าคญัของการ

ประเมนิ interlobar fissure ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาการไม่เกดิ 

lobar atelectasis ตามหลักการจากการศึกษา VENT ทีก่ล่าว

มาข้างต้น หลังจากนั้นในล�าดับถัดมา การศึกษา STELVIO 

(Endobronchial valve treatment versus standard medical 

care in patients with emphysema without interlobar 

collateral ventilation) จึงศึกษาผู้ป่วยกลุ่ม emphysema ที่

ไม่มี collateral ventilation ซึ่งใช้การประเมินจาก Chartis 

diagnostic system โดยผลการศึกษาพบว่าสามารถเพิ่ม

สมรรถภาพปอด ความสามารถในการออกก�าลังกาย และ 

คุณภาพชีวิต ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และได้ประโยชน์

ทางคลินิก ซึ่งจุดเด่นของการศึกษานี้คือ การท�า cross over 

study ที ่6 เดอืน ซ่ึงผลการศึกษาก็ได้ประโยชน์เช่นเดยีวกนั 5 

และเม่ือติดตามไปนาน 1 ปี ผลของการเปล่ียนแปลง

สมรรถภาพปอด ความสามารถในการออกก�าลังกาย และ 

คุณภาพชีวิต ยังคงอยู่ต่อเนื่องยาวนาน 1 ปี6 การศึกษา

ต่อๆ มา ได้แก่ การศึกษา IMPACT (Endobronchial valve 

therapy in patients with homogeneous emphysema)7 

และการศึกษา TRANSFORM (To improve lung function 

and symptoms for emphysema patients using Zephyr 

EBV) ซึ่งศึกษาในผู้ป่วย homogeneous emphysema และ 

heterogeneous emphysema ที่ไม่มี collateral ventilation 

ตามล�าดับ ผลการศึกษาก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน6, 7

ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ EBV

 ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ EBV ในทกุการศกึษาเกดิ

คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ภาวะลมรั่วนอกปอด (pneumothorax), 

ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ (pneumonia), อาการก�าเริบของ 

COPD (COPD exacerbration), การเคล่ือนของ EBV 

จากต�าแหน่งที่ใส่ (valve migration), ภาวะไอออกเลือด 

(hemoptysis)3-6 ซึ่งหากแบ่งภาวะแทรกซ้อนออกตามระยะ

เวลาที่ใส่ได้ ดังนี้

 ภาวะแทรกซ้อนในระยะแรก ได้แก่ ภาวะลมรั่วนอก

ปอด (pneumothorax) พบได้ร้อยละ 20-30 ซึ่งประมาณ

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่เกิด pneumothorax เกิดภายใน 48 

ชั่วโมงหลังจากใส่ EBV และ ร้อยละ 10 เกิดในวันที่ 3-5 

หลังจากใส่ EBV และอีกร้อยละ 10 เกิดหลังจาก 6 วันไป

แล้วหลังจากใส่ EBV โดยจากการศึกษาพบว่า ภาพถ่ายรังสี

ทรวงอกที่มีการลดลงของปอดที่ชัดเจนเป็นความเสี่ยงของ 

การเกิด pneumothorax, ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ พบได้

ร้อยละ 20 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับยาปฏิชีวนะเป็นการป้องกัน

แบบปฐมภูมิ (primary prophylaxis) และได้รับยาสตีรอยด ์

เป็นระยะเวลาสั้นๆ อยู่แล้ว ส่วนการเกิดอาการก�าเริบของ

โรค COPD (COPD exacerbration) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่

อาจพบได้ แต่เกดิไม่มาก ซึง่หากเกดิ COPD exacerbration 

การรักษาให้อิงตามค�าแนะน�าของ GOLD (Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease), การเคลื่อนของ 

EBV จากต�าแหน่งที่ใส่ (Valve migrations) เกิดขึ้นน้อย 

แต่เป็นภาวะที่ต้องนึกถึงหากผู้ป่วยมีอาการไอมากขึ้นและ

ประสิทธิภาพของ EBV ลดลงอย่างผิดปกติ8 

 ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว ที่พบบ่อยได้แก่ ภาวะ

ปอดอักเสบติดเชื้อ, การก�าเริบของ COPD, การเกิดเนื้อเยื่อ 

granulation บริเวณที่ใส่ EBV รวมถึงการที่ EBV หมด

ประสิทธิภาพ 3, 9, 10

Intrabronchial valve
 Intrabronchial valve (Spiration Incorporated, 

Olympus, USA) เป็น endobronchial valve อีกชนิดหนึ่ง

ที่มีหลักการคล้ายคลึงกัน คือ การท�าให้ปริมาตรปอดลดลง  

ณ ต�าแหน่งปอดกลบีทีใ่ส่ valve นัน้ๆ โดยการศกึษา REACH 

(A randomized controlled trial assessing the safety 

and effectiveness of the spiration valve system intra-

bronchial therapy for severe emphysema) ซึ่งเป็นการ

ศึกษา multicenter randomized controlled trial ของการใช้ 

Spiration valve เปรียบเทยีบกบัการรักษามาตรฐานโดยการ

ใช้ยา ในผู้ป่วย emphysema ที่มี complete fissure ท�าการ

ศึกษาในประเทศจีน มีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 101 ราย 

แบ่งเป็นกลุ่มที่ใส่ intrabronchial valve 66 ราย และกลุ่ม

ควบคุม 35 ราย ผลการศึกษาพบว่า intrabronchial valve 

สามารถท�าให้ FEV
1
 เพิ่มข้ึนจากก่อนเข้าร่วมการศึกษาได้

อย่างมีนัยส�าคัญทั้งทางคลินิกและทางสถิติเท่ากับ ร้อยละ 

16.8, ร้อยละ 14.2, ร้อยละ 20.7 ที ่1,3 และ 6 เดือนตามล�าดับ 
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แต่ภาวะแทรกซ้อนไม่ได้แตกต่างจากการใช้ endobronchial 

valve11 

การประเมนิผูป่้วยเพือ่รบัการรกัษาโดยวธิกีาร
ใส่ valves
การประเมินผู ้ป ่วยทางรังสีวิทยา (Radiological 

assessment)

 การประเมนิลักษณะทางรงัสวีทิยาเพือ่คดัเลอืกผูป่้วย 

ที่มีถุงลมโป่งพองเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการใส่ valve 

จ�าเป็นต้องใช้ การตรวจภาพถ่ายรงัสคีอมพวิเตอร์ของทรวงอก 

(standardized non-contrast volumetric computerized 

tomography of chest) เพ่ือบอกต�าแหน่งของปอดที่ 

มี emphysema, การกระจายของ emphysema และ การ

ประเมิน fissure integrity (intact interlobar fissure) โดย

ความละเอียดของการตัดภาพรังสีวินิจฉัยควรอยู่ระหว่าง 

0.6-1.25 มิลลิเมตร

 การบอกต�าแหน่งของปอดทีม่ ีemphysema ใช้การวดั

ระดบั Hounsfield ของปอดบรเิวณทีส่งสยัว่าม ีemphysema 

ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า -950 Hounsfield Units (HU) (ใน

กรณีที่ความละเอียดของการตัดภาพทางรังสีวิทยามากกว่า  

3 มิลลิเมตร ควรมีค่า HU น้อยกว่า -910 HU)12

 การประเมินความแตกต่างของ emphysema ใน

ปอดแต่ละกลีบที่ติดกัน (heterogeneity or relative lobar 

difference) ว่ามีลักษณะเป็น homogeneous emphysema 

หรือ heterogeneous emphysema ซึ่งอาจมีผลต่อ

ประสิทธิภาพของ valve ชนิดต่างๆ สามารถประเมินได้โดย

ใช้ emphysema quantification scores อาจใช้การประเมิน

คาดคะเนจากสายตาของรงัสแีพทย์ หรือ การใช้โปรแกรมใน

การค�านวณความแตกต่างของ emphysema โดยในปัจจบุัน 

เกณฑ์การบอกความแตกต่างของ emphysema ระหว่าง

ปอดกลีบที่ติดกันยังไม่มีข้อตกลงที่แน่นอน แต่ในการศึกษา

ประสิทธิภาพของ valves มีการใช้ค่าความแตกต่างอยู่ที่ 

ร้อยละ 25 (กรณีใช้ความละเอียดของภาพทางรังสีวินิจฉัย 

-910 HU) และร้อยละ 15 (กรณีใช้ภาพทางรังสีวินิจฉัย  

-950 HU) 12

 การประเมิน fissure integrity เพื่อประเมินภาวะ 

interlobar collateral ventilation ซึ่งการประเมินอาจ 

มีความคลาดเคลื่อนได้ข้ึนกับประสบการณ์ของรังสีแพทย์ 

โดยปัจจุบัน นิยามของผู้ป่วยที่มีการแยกของปอดกลีบที่ติด

กันโดย fissure อย่างสมบูรณ์ (fissure completeness) จะ

ต้องมีมากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป ซึ่งต้องประเมินจากภาพ

รังสีวิทยาทั้ง 3 แกน (sagittal view, axial view, coronal 

view) แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน 

fissure completeness โดยใช้ quantitative computerized 

tomography model (Apollo; VIDA Diagnostics, Coralville 

imaging software, IA, USA) โดยจากการศึกษาของ 

Schuhmann และคณะ เปรียบเทียบการใช้ QCT model กับ 

Chartis system พบว่าสามารถใช้ประเมินภาวะ collateral 

ventilation ได้ใกล้เคียงกัน13

การประเมินผู้ป่วยทางคลินิก (Patient selection)

 เกณฑ์การคดัเลือกผูป่้วย emphysema เพือ่พจิารณา

ใส่ valve ซึ่งอ้างอิงตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย 

ในการศึกษาก่อนหน้านี้12 จึงเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 - ผลสมรรถภาพปอดที่มีการอุดกั้นของหลอดลม

ที่รุนแรง (evidence of airway obstruction and lung 

hyperinflation) ได้แก่ Post bronchodilator FEV
1
 ร้อยละ 

15-50 ของค่ามาตรฐาน และ TLC > ร้อยละ 100 ของค่า

มาตรฐาน, RV > ร้อยละ 175 ของค่ามาตรฐาน 

 - ตรวจพบว่าไม่มี collateral ventilation ซึ่งจากการ

ศึกษาพบว่าสามารถใช้ได้ทั้ง การประเมินจาก Quantitative 

CT analysis (reconstruction) หรือ Chartis diagnostic 

system (Pulmonx) อย่างใดอย่างหนึ่ง

 - มีอาการจากโรคถุงลมโป่งพอง ได้แก่ 6MWD อยู่

ระหว่าง 100-500 เมตร โดยในผู้ป่วยทุกรายที่จะเข้ารับการ

ประเมินการใส่ valve ควรจะต้องได้รับการเข้าโปรแกรมการ

ท�ากายภาพบ�าบัดก่อนทุกราย

 - ไม่มีภาวะที่อาจมีความเสี่ยงจากการให้ยาระงับ

ความรู้สึก (general anesthesia, sedation) หรือส่องกล้อง 

bronchoscopy เช่น ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง

เรือ้รงั (chronic hypercapnia) หรอืมภีาวะออกซเิจนในเลอืด 
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ที่ต�่า (PaO
2
 < 45 มิลลิเมตรปรอท) หรือมีภาวะที่เกี่ยวกับ

โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันหลอดเลือดแดง

ปอดสูง หรือหลอดเลอืดหวัใจตบีทีย่งัไม่ได้รบัการแก้ไข หรือ 

มีตรวจพบเชื้อในเสมหะ (bacterial colonization)

 โดยสรปุแล้ว การลดปริมาตรปอดในต�าแหน่งท่ีสูญเสีย 

สภาพความยืดหยุ่นโดยใช้ valve นั้นได้มีการศึกษาแล้วว่า

สามารถท�าให้สมรรถภาพปอดดีขึ้น (FEV
1
 เพิ่มขึ้น) และ

สามารถเพิ่มสมรรถภาพในการออกก�าลังกาย และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น และจากการวัดสมรรถภาพปอดพบว่า สามารถ

ลดปริมาณการอุดก้ันของปอดได้เช่นเดียวกัน จากการ

ศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น บ่งชี้ว่า ประสิทธิภาพของ valve 

ขึ้นกับปัจจัยของผู้ป่วยเป็นส�าคัญ เนื่องจากอาจเกิดภาวะ

แทรกซ้อนตามมาที่ไม่คุ้มกับประสิทธิภาพที่พึงได้จากการ

ใส่ EBV ดังนั้นแล้ว เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย emphysema 

เพือ่พจิารณาใส่ valve ซึง่อ้างองิตามเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ข้า

ร่วมวิจัยในการศึกษาก่อนหน้านี้ จึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

Bronchoscopic Thermal Vapor Ablation 
(BTVA)
 Bronchoscopic Thermal Vapor Ablation (BTVA, 

Uptake Medical Corporation, Seattle, WA, USA) เป็น

เทคนิคการลดปริมาตรปอดโดยการใช้ไอน�้าที่มีอุณหภูมิสูง 

ซึ่งผลิตจากเครื่องผลิตไอน�้าต่อกับปลายสาย catheter และ

พ่นไปทีต่�าแหน่งทีต้่องการลดปรมิาตรปอด โดยหลักการของ

การลดปริมาตรปอดเกิดจากไอน�้าที่มีอุณภูมิสูงจะกระตุ้นให้

เกดิการอักเสบและลดปรมิาตรปอดในท้ายท่ีสุด โดยจากการ

ศึกษาของ Gompelmann และคณะ พบว่าผลของการลด

ปริมาตรปอดเพิ่มมากขึ้นตามการอักเสบที่เกิดขึ้น14 ซึ่งจาก

การศึกษาในสัตว์ทดลอง (animal model of emphysema) 

พบว่า BTVA สามารถท�าให้ปรมิาตรปอดของสตัว์ทดลองลด

ลงได้ ณ ต�าแหน่งที่ท�าหัตถการ และผลทางพยาธิวิทยาของ

เนือ้เยือ่ปอดพบว่ามีการเกดิพงัผดื ณ ต�าแหน่งทีท่�าหตัถการ

เช่นเดยีวกัน แต่ไม่พบความผดิปกตทิีต่�าแหน่งอืน่ทีไ่ม่ได้ท�า

หัตถการ 15 

 การศึกษาที่เป็น randomized controlled trial ได้แก่ 

การศึกษา STEP-UP (Sequential Segmental Treatment 

of Emphysema with Upper Lobe Predominance) ซึ่ง

ท�าการศึกษาในผู้ป่วย emphysema ที่เป็น upper-lobe 

emphysema จ�านวน 70 ราย ถูกสุ่มและแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่ม BTVA (n = 46) และ กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย

ยา (กลุ่มควบคุม) (n=24) เป็นอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ตามล�าดับ 

ผลการศึกษาพบว่า จ�านวนผู้เข้าร่วมการศึกษาในกลุ่มที่

ได้ BTVA มีสมรรถภาพปอดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทาง

คลนิกิมีจ�านวนมากกว่าในกลุม่ ควบคุม อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ โดยกลุ่ม BTVA มี FEV
1
 ที่ดีขึ้นเทียบกับกลุ่มควบคุม 

ร้อยละ 14.7 (p < 0.0001) และคะแนน SGRQ ลดลงเมื่อ

เทยีบกบักลุ่ม ควบคมุ –9.7 แต้ม ( p = 0.0021) โดยปริมาตร

ความจุปอด RV ลดลง 303 มิลลิลิตร ส่วนภาวะแทรกซ้อน

หลังจากการท�า BTVA ที่พบมากที่สุด ได้แก่ การก�าเริบ

ของ COPD ร้อยละ 24 และ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อและ 

ไม่ติดเชื้อ ร้อยละ 18 ส่วนภาวะ pneumothorax พบได้ 

ร้อยละ 2 (แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เกิด pneumothorax 

ภายใน 30 วัน)16 ผลของสมรรถภาพปอดและคุณภาพชีวิต 

ดีขึ้นเมื่อติดตามต่อเนื่องไปเป็นเวลา 12 เดือน โดยกลุ่ม 

BTVA มีค่า FEV
1
 ที่ดีขึ้นเทียบกับกลุ่มควบคุม ร้อยละ 12.8 

(p = 0.0039) และค่าคะแนน SGRQ ลดลงเม่ือเทยีบกบักลุม่ 

ควบคุม 12.1 แต้ม (p = 0.0021)17, 18 

 จากการศกึษาขนาดใหญ่นี ้สามารถแสดงถึงประสทิธิภาพ 

ของ BTVA ได้ไม่แตกต่างจากการใส่ valves และไม่จ�าเป็น

ต้องใช้การประเมิน collateral ventilation รวมทั้งภาวะ

แทรกซ้อนจากการท�า BTVA ไม่ต่างจากเทคนคิอืน่ๆ อย่างไร

ก็ตาม ข้อจ�ากัดของการท�า BTVA คือ เกณฑ์การคัดเลือก

ผู้ป่วย คือ กลุ่มผู้ป่วยที่เป็น upper-lobe heterogeneous 

emphysema เท่านั้น และในปัจจุบัน ยังแนะน�าให้ใช้ BTVA 

เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาเท่านั้น

Coils
 Coils (PneumRx/BTG) เป็นวัสดุที่ผลิตจากนิตินอล 

(nitinol) ซึ่งออกแบบมาเพื่อใส่ในทางเดินหลอดลมผ่านการ

ส่องกล้อง ท�าให้เกดิการดงึรัง้บรเิวณหลอดลมเลก็ๆ เพือ่เพิม่

แรงหดตัวของเนื้อเยื่อปอด (lung recoil) และท�าให้เกิดการ
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ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

ลดลงของปรมิาตรปอดตามมา19 โดยการศึกษาประสทิธภิาพ

ของ coils มีการศึกษา randomized trial หลายการศึกษา

ก่อนหน้าที่พบว่า coils สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่ม

สมรรถภาพในการออกก�าลงักาย รวมทัง้สมรรถภาพปอด 20, 21

แต่การศกึษาขนาดใหญ่ทีตี่พมิพ์มทีัง้หมด 2 การศกึษา ดังนี้

 การศึกษา Revolens (Réduction Volumique 

Endobronchique par Spirales) เป็นการศึกษา multicenter 

randomized superiority trial ในประเทศฝรั่งเศส เปรียบ

เทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการใส่ coils กับกลุ่มที่ได้รับการ

รักษาด้วยยา (กลุ่มควบคุม) พบว่า กลุ่มท่ีได้รับการรักษา

ด้วย coils มีจ�านวนผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ 6MWD เพิ่ม

ขึ้นเกิน 54 เมตร (ร้อยละ 36) มากกว่ากลุ่มท่ีได้รับการ

รักษาด้วยยา (ร้อยละ 18) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่ 

secondary outcomes พบว่า 6MWD เฉลี่ยลดลงจากก่อน

เข้ารับการรักษาด้วย coils 2 เมตร แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มควบคุม พบว่า 6MWD ดีกว่ากลุ่มควบคุม 21 เมตร  

(p = 0.21) รวมทัง้สมรรถภาพปอดทีป่ระเมนิจาก FEV
1 
มีการ

เปลี่ยนแปลงจากก่อนเข้ารับการใส่ coils 50 มิลลิลิตร และดี

ขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม 80 มิลลิลิตร (p = 0.002) ส่วนคะแนน 

SQRQ เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นกว่าก่อนใส่ coils แต่ 

พบภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญ ได้แก่ ภาวะปอดอักเสบ (ร้อย

ละ 18) และ pneumothorax (ร้อยละ 2) นอกจากน้ี การ

ศึกษานี้ประเมินความคุ้มทุนของการใช้ coils โดยเฉลี่ย 1 ปี  

มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการใส่ coils เทียบกับกลุ่มควบคุม 

47,908 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้เพิ่มมากข้ึน

ต่อการเพิ่ม 1 QALY (quality-adjusted life-year) 782,598 

ดอลลาร์สหรัฐ22

 การศึกษา Renew (Lung Volume Reduction Coil 

Treatment in Patients With Emphysema) เป็นอกีหนึง่การ

ศกึษาท่ีเป็น multicenter trial ทีม่ผีูเ้ข้าร่วมการศกึษาทัง้หมด 

315 ราย จากทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป ซึ่งเปรียบ

เทียบประสิทธผลและความปลอดภยัของ coils เทยีบกบัการ

รักษามาตรฐานด้วยยาและกายภาพบ�าบัด (กลุ่มควบคุม)  

ผลการศึกษาที่ 12 เดือน พบการเพิ่มขึ้นของ 6MWD เพียง

เลก็น้อย ซึง่ผลการศึกษาไม่มคีวามส�าคัญทางคลินกิเทียบกบั

ก่อนใส่ coils (10.3 เมตร) และเพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มควบคุม 

เล็กน้อย (14.6 เมตร, p = 0.02) แต่เปรียบเทียบกลุ่มผู้เข้า

ร่วมการศึกษาที่มี 6MWD เกิน 26 เมตร (เกิน MCID) พบว่า 

กลุม่ coils มีทัง้หมด ร้อยละ 40 เทยีบกบักลุ่มควบคมุ ร้อยละ 

26.9 ผลของสมรรถภาพปอดประเมินจากการเปลี่ยนแปลง

ของ FEV
1
 เปรียบเทียบระหว่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ใส่ 

coils มค่ีามธัยฐานเพิม่ขึน้จากกลุม่ควบคมุ ร้อยละ 7 และค่า

คะแนน SGRQ มีค่าลดลง 8.9 แต้ม (p < 0.001) ในกลุ่มที่

ใส่ coils เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่วนภาวะแทรกซ้อน

พบมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ 

อัตราการเกิดภาวะปอดอักเสบที่ต้องนอนโรงพยาบาลและ

ภาวะแทรกซ้อนอื่นที่รุนแรงถึงชีวิต พบร้อยละ 34.8 (กลุ่ม

ควบคุม พบร้อยละ 19.1, p = 0.002) ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ 

ได้แก่ ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ ร้อยละ 20 (กลุ่มควบคุม พบ

ร้อยละ 4.5) และภาวะ pneumothorax แบบไม่รนุแรง ร้อยละ 

9.7 (กลุ่มควบคุม พบร้อยละ 0.6) ซึ่งผลการศึกษา Renew 

เป็นอีกการศึกษาขนาดใหญ่ที่ไม่ได้พบประสิทธิภาพของ 

coils ชัดเจน แต่มีภาวะแทรกซ้อนที่มากกว่ากลุ่มควบคุม 23 

  โดยสรุปจากผลการศึกษาของทั้งสองการศึกษา 

พบว่าประสิทธิภาพในการเพิ่มสมรรถภาพปอดหรือการ

ออกก�าลังกายไม่ชัดเจน และมีภาวะแทรกซ้อนที่มากกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม มีการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาที่ใช้ coils พบว่า กลุ่มผู้ป่วย 

heterogeneous emphysema ที่มี RV > ร้อยละ 225 ของ

ค่ามาตรฐาน พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ 6MWD เพิ่มขึ้น 29.1 

เมตร FEV
1
 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.3 และ คะแนน SGRQ ลด

ลง 10.1 แต้ม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งปัจจุบัน

การใช้ coils ในการรักษา ยังไม่เป็นที่แนะน�า แต่ตามความ

เห็นของผู้เช่ียวชาญให้พิจารณาในรายท่ีมี heterogeneous 

emphysema ที่มี RV > ร้อยละ 225 ของค่ามาตรฐาน และ

แนะน�าให้ใช้ในการศึกษาเท่านั้น12

Biological lung volume reduction
 Biological lung volume reduction เป็นเทคนิคการ

ลดปริมาตรปอดโดยวธิกีารใช้สารทางชวีภาพ (lung sealant 

system, Aeriseal) ที่มีลักษณะเป็นโพลีเมอร์สังเคราะห์ 

ฉีดเข้าบริเวณที่ต้องการลดปริมาตรปอด ซึ่งจะอุดบริเวณ
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นพพล ลีลายุวัฒนกุล และคณะ

หลอดลมแขนงนั้นๆ และ collateral ventilation จนท้าย

ท่ีสุดเกิดการลดลงของปริมาตรปอด (atelectasis และ 

remodeling) ตามมา ซ่ึงเป็นเทคนิคการลดปริมาตรแบบ 

irreversible blocking technique 

 จากการศึกษาน�าร่อง (open-label pilot studies)  

พบว่า Aeriseal มีประสิทธิภาพในการลดปริมาตรปอด  

เพ่ิมสมรรถภาพปอดและคุณภาพชีวิตได ้24 การศึกษา 

randomized controlled trial ได้แก่ การศึกษา ASPIRE 

(AeriSeal System for Hyperinflation Reduction in 

Emphysema) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เป็น upper-lobe 

emphysema ทั้งหมด 57 ราย ถูกสุ่มแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้

รับการรักษาด้วย Aeriseal และ กลุ่มที่รักษาด้วยยา (กลุ่ม

ควบคุม) แต่ด้วยเหตุผลด้านเงินทุนสนับสนุนและภาวะ

แทรกซ้อนทีเ่กิดมากกว่าทีค่าดการณ์ การศกึษานีจ้งึได้หยดุ

ก่อนก�าหนด ซ่ึงผลของการศกึษาสามารถน�ามาค�านวณทาง

สถติไิด้ ดงันี ้สมรรถภาพปอด FEV
1
 ในกลุ่ม Aeriseal เพ่ิมข้ึน

จากก่อนเข้าร่วมการศึกษา ร้อยละ 18.9, 100 มิลลิลิตร ส่วน

กลุ่มควบคุม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3, 10 มิลลิลิตร และจ�านวน 

ผู้เข้าร่วมการศึกษาท่ีมี FEV
1
 เกิน MCID ท่ี 3 เดือน ใน

กลุ่ม Aeriseal เท่ากับ ร้อยละ 47 เทียบกับกลุ่มควบคุม  

ร้อยละ 8.7 (p = 0.001) แต่ผลการศึกษาที่ 6 เดือน ไม่พบ

ความแตกต่างอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ (p = 0.068) แต่การ

แปลผลอาจต้องใช้ความระมัดระวังเน่ืองจากการหยุดการ

ศกึษาก่อนก�าหนด ส่วนภาวะแทรกซ้อนทีเ่กีย่วกบัระบบทาง

เดนิหายใจพบมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมาก และมผู้ีเข้าร่วม

การศกึษาเสียชวีติ 2 รายในกลุ่ม Aeriseal ภายใน 90 วันหลงั

เริ่มการศึกษา 25 ดังนั้นแล้ว การใช้ lung sealant system ใน

ปัจจุบนัจึงจ�าเป็นต้องรอการศึกษาถงึประสทิธภิาพมารองรับ

ก่อนที่จะน�าไปใช้จริง

แนวทางการเลือกเทคนิคการท�า BLVR ในผู้
ป่วยถุงลมโป่งพอง (Expert algorithm)
 ในปี ค.ศ. 2014 มีการออกค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

เป็นฉบบัแรก จนถึงปัจจบุนัในปี ค.ศ. 2017 มีการเปล่ียนแปลง

ค�าแนะน�าจากหลักฐานของการท�า BLVR ด้วยเทคนิคต่างๆ 

ทีมี่มากข้ึน เกณฑ์การคดัเลอืกผูป่้วยโรคถุงลมโป่งพองเข้ารบั

การรักษาด้วยวธิ ีBLVR จะต้องได้รบัการปรบัการรกัษาด้วย

ยาอย่างเต็มที่ รวมทั้งการรักษาแบบไม่ใช้ยาตามค�าแนะน�า

ของ GOLD หรือค�าแนะน�าระดับชาติของแต่ละประเทศ โดย 

การประเมนิผูป่้วยจ�าเป็นต้องมหีลกัฐานของการเกดิ hyperinflation 

จากการตรวจสมรรถภาพปอดโดยสไปโรเมตรีย์และ body 

plethysmography และการประเมินโดยใช้ภาพทางรังสี

วินิจฉัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ของปอด ควรมองหาโรครวมอื่น

ที่อาจมีผลต่อการท�า BLVR 

 การประเมนิผู้ป่วยทัง้หมดจ�าเป็นต้องใช้แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ 

และบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา(multidiscip- 

linary team) ได้แก่ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์โรคปอด 

ศัลยแพทย์ทรวงอก และ อายุรแพทย์โรคปอดที่เชี่ยวชาญ

ด้านการส่องกล้องและการท�าหัตถการในหลอดลมและ

ทรวงอก (interventional pulmomologist) รวมทั้งผู้ป่วยทุก

รายควรได้รับการประเมินทางเลือกในการปลูกถ่ายอวัยวะ

เปลี่ยนปอด (lung transplantation) โดยการท�า BLVR อาจ

เป็นหนึ่งในทางเลือกส�าหรับผู้ป่วยเพื่อรอปลูกถ่ายอวัยวะ 

ส�าหรบัแนวทางการเลอืกเทคนคิการท�า BLVR ในผูป่้วยโรค

ถุงลมโป่งพองตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญมีรายละเอียด

ดังแผนภูมิ 12
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แผนภูมิที่ 1 แสดงค�าแนะน�าในการเลือกเทคนิคการท�า BLVR (Recommended algorithm) 12

บทสรุป
จากข้อมูลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ผลการศึกษา meta-

analysis พบว่า การรักษาเพื่อลดปริมาตรปอดด้วยเทคนิค 

BLVR ยังไม่มีเทคนิคใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถ

ลดอัตราการเสียชีวิตได้จริง แต่ในบางเทคนิคมีการเพิ่ม

สมรรถภาพทางปอดและสมรรถภาพทางการออกก�าลังได้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและได้ประโยชน์ทางคลินิก แต่

อย่างไรกต็าม ผลของการศึกษาทีต่ดิตามผูเ้ข้าร่วมการศกึษา

ที่ยาวนานที่สุดเพียงแค่ 1 ปีหลังจากเริ่มการศึกษาเท่าน้ัน 

เพราะฉะนัน้แล้วสิง่ทีค่วรค�านงึเก่ียวกับการท�า BLVR คอื ผล

ทางคลินิกในระยะยาว ความคุ้มทุน รวมทั้งข้อมูลทางสถิติที่

น่าเชื่อถือมากกว่าการศึกษาในปัจจุบัน 26 

 โดยสรุปแล้วเทคนิคการท�า BLVR มีหลากหลายวิธี

และแต่ละเทคนิคมีหลักการท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งท�าให้

การคัดเลือกผู้ป่วย emphysema เพื่อมารับการรักษาด้วย

เทคนิคต่างๆ เหล่านี้จึงมีความจ�าเป็นต้องเลือกได้อย่าง

เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 27 และควร

ค�านึงถึงภาวะแทรกซ้อนที่ไม่มากจนเกินไป ซึ่งการคัดเลือก

ผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา ปัจจุบันมีเพียง endobronchial 

valve ทีผู่เ้ชีย่วชาญด้าน interventional pulmonology ให้ค�า

แนะน�าว่าสามารถใช้ได้ในทางคลินิกอ้างอิงจากหลากหลาย

การศึกษาที่ตีพิมพ์ ส่วนเทคนิคการใช้ coils, BTVA ยังไม่

ได้แนะน�าให้ใช้ในทางคลินิก ยกเว้นเป็นการใช้ในการศึกษา

เท่านั้น เนื่องจากข้อมูลที่อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะสรุปผลดี

และผลเสียของเทคนิคเหล่านี้ 12
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บททบทวนวารสาร
Review Article

การอุดตันของท่อหลอดลมส่วนกลางเนื่องจากมะเร็ง   
(Malignant Central Airway Obstruction)

จุฑามาส เดชสง่า พ.บ.* , 

พันโทวิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย พ.บ.* , 

พลตรีอนันต์ วัฒนธรรม พ.บ.*

                              *สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

                                                           *วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

บทน�า
 การอุดตันของท่อหลอดลมส่วนกลางเนื่องจากมะเร็ง 

หมายถึง การอุดตันในส่วนของหลอดลมใหญ่ (trachea) 

หลอดลมหลัก (main stem bronchus) และ หลอดลม

ขนาดกลาง (bronchus intermedius) โดยทั่วไปผู้ป่วยมักม ี

อาการเมื่อมีการอุดตันของท่อหลอดลมอย่างน้อยร้อยละ 50  

อย่างไรก็ตามแม้หลอดลมมีการตีบไม่มากแต่หากมีภาวะ 

ดังต่อไปนี้ เช่น เลือดออก เสมหะ หรือ หลอดลมบวม ก็อาจ

ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจล�าบากได้เช่นกัน1 

กายวิภาคของท่อหลอดลมส่วนกลาง
 ท่อหลอดลมใหญ่ (trachea) เริ่มตั้งแต่ใต้ต่อกระดูก

อ่อน cricoid โดยอยู่ที่ระดับกระดูกต้นคอที่ 6-7 ส้ินสุดที่ 

main carina ซึ่งอยู่ระดับกระดูกหน้าอกที่ 5 ขนาดปกติของ

ท่อหลอดลมใหญ่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13-25 มิลลิเมตร

ในผู้ชาย และ 1-2.1 เซนติเมตรในผู้หญิง มีความยาว 10-

14 เซนติเมตร บริเวณ main carina ตรงกับกระดูกข้อต่อ 

manubriosternal junction ปกตทิ�ามมุประมาณ 56-61 องศา 

โดยข้างซ้ายท�ามุมป้านมากกว่าข้างขวา  ท่อหลอดลมใหญ่

ด้านขวาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของท่อหลอดลมหลัก

ด้านขวา (right main bronchus) เริ่มตั้งแต่สิ้นสุด carina  

ถึงทางเปิดไปปอดกลีบบนขวา ท�ามุม 25-30 องศา เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร ยาว 2 เซนติเมตร, ท่อหลอดลม

ขนาดกลาง (bronchus intermedius) เริ่มตั้งแต่จุดเปิดส่วน

ปลายของปอดกลีบบนขวาไปจนถึงจุดเปิดของปอดขวา 

กลีบกลางและกลีบล่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร 

ยาว 2 เซนติเมตร และท่อหลอดลมหลักด้านซ้าย (left main 

bronchus) ท�ามมุ 45 องศา มขีนาดเส้นผ่านศนูย์กลางขนาด 

13 มิลลิเมตร ยาว 4 เซนติเมตร3 

โดยถ้าขนาดท่อหลอดลมใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง

น้อยกว่า 8 มิลลเิมตรจะเร่ิมมีอาการเหนือ่ยเวลาออกแรง และ

ถ้าขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางน้อยกว่า 5 มลิลเิมตรจะมอีาการ

เหนื่อยแม้ในขณะพัก อาการเหนื่อยของผู้ป่วยส่วนใหญ่ 

มักมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น โรคร่วม อาทิ ถุงลม

โป่งพอง, การมีน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือมีเส้นเลือดใน 

ปอดอุดตัน เป็นต้น ต้องอาศัยประวัติและการตรวจร่างกาย

เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค ส่วนรายที่มี

อาการแบบเฉียบพลันมักเกิดจากการที่ก้อนเนื้องอกอุดตัน

บริเวณทางเดินหายใจ และมากกว่าครึ่งของผู้ป่วยกลุ่มนี้มัก

มีอาการระบบการหายใจล้มเหลว 

อุบัติการณ์
 อุบัติการณ์ที่แท้จริงของการอุดตันท่อหลอดลม

ส่วนกลางยังไม่ทราบแน่ชัด โดยทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งปอด

มากกว่าหนึ่งร้อยล้านคนต่อปีที่เสียชีวิต ร้อยละ 20-30 ของ

ผูป่้วยมะเรง็ปอดจะเกดิอาการและภาวะแทรกซ้อนทีเ่ป็นผล

มาจากท่อทางเดินหายใจอุดตัน เช่น ปอดแฟบ ปอดอักเสบ
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ติดเชื้อที่เกิดจากการอุดก้ันในปอดเป็นๆหายๆ  มีอาการ 

เหนื่อยง่ายขึ้น หายใจเสียงวี้ด (wheezing) หรือ มีเสียงหาย

ใจฮี้ดที่กล่องเสียง (stridor) เป็นต้น และมากกว่าร้อยละ 40 

ของผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากการด�าเนินของโรคที่เกิดเฉพาะที่ 

เช่น ในท่อทางเดินหายใจส่วนกลางอุดตัน เป็นต้น5  

 
สาเหตุการเกิดท่อหลอดลมส่วนกลางอุดตัน 

 มะเร็งหลอดลมแบบปฐมภูมิพบได้ไม่บ่อยและมักจะ

ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด ส่วนใหญ่ชนิดของมะเร็ง

ที่พบได้แก่ squamous cell carcicoma, adenoid cystic 

carcinoma, carcinoids, mucoepidermoid tumors, และ 

adenocarcinomas โดย squamous cell carcicoma กับ 

adenoid cystic carcinoma พบได้ร้อยละ 70-86 ของมะเร็ง

หลอดลมแบบปฐมภูมิ นอกจากนี้ท่อหลอดลมส่วนกลาง

มักเป็นต�าแหน่งที่มักมีการแพร่ของกระจายของมะเร็งจาก

อวัยวะอื่นมาด้วย ซ่ึงพบได้ร้อยละ 2-50 เช่น จากระบบ 

ทางเดินอาหาร เต้านม มะเร็งที่ไต และ โรคมะเร็งผิวหนัง 

เมลาโนมา เป็นต้น1

การจ�าแนกประเภทการอุดตัน
ของท่อหลอดลมส่วนกลาง

 การอุดตนัของท่อหลอดลมส่วนกลางสามารถจ�าแนก

ได้เป็น 3 แบบ1,2 ได้แก่

1. มะเร็งที่พบเพียงภายในท่อหลอดลมโดยไม่มีการ 

ลุกลามออกไปภายนอกท่อหลอดลม (endoluminal or 

intrinsic compression without breach of the cartilage)

2. มะเร็งที่เกิดภายนอกท่อหลอดลมแล้วมีการกด

เบยีดท่อหลอดลม แต่ไม่มกีารท�าลายลุกลามเข้ามาภายในท่อ

หลอดลม (extraluminal or extrinsic compression without 

endoluminal involvement)

3. มะเรง็ท่ีเกดิภายนอกท่อหลอดลมและมกีารลกุลาม

เข้าไปภายในท่อหลอดลม (mixed or extraluminal tumor 

causing mass effect and endoluminal involvement) 

การจ�าแนกประเภทของการอุดตันนั้นมีความส�าคัญ 

เนื่องจากมีผลต่อการวางแผนการรักษา โดยทั่วไปถ้าเป็น 

การอุดตันที่เกิดแค่ภายในท่อหลอดลมอย่างเดียวการรักษา 

อาจท�าแค่ตดัมะเร็งชิน้นัน้ออกก็อาจจะเพยีงพอ โดยไม่จ�าเป็น 

ต้องใส่ท่อค�้ายันหลอดลม (airway stent) ยกเว้นในรายท่ี

ป้องกันการงอกของมะเร็งซ�้าเข้ามาในหลอดลม หากเป็น

มะเรง็ที่เกดิภายนอกท่อหลอดลมโดยไม่มีการลกุลามเข้ามา 

ภายในท่อหลอดลม การรักษาอาจท�าเพียงขยายส่วนท่ี 

โดนกดเบียดและอาจพิจารณาใส่ท่อค�้ายันหลอดลมเพื่อให้

ท่อทางเดินหายใจสามารถคงรูปอยู่ได้ สุดท้ายหากเป็นแบบ

ผสมที่มีท้ังจากการกดเบียดจากภายนอกและรุกล�้าเข้ามา

ภายในหลอดลม (พบมากที่สุด) ต้องใช้วิธีหลายๆแบบมา

เพือ่ลดขนาดก้อนมะเร็งในท่อหลอดลมให้มขีนาดเล็กลงและ

พิจารณาใส่ท่อค�้ายันหลอดลมต่อมาภายหลัง

แนวทางการวินิจฉัย
 ผู้ป่วยท่ีเกิดจากก้อนมะเร็งอุดตันภายในหลอดลม 

อาจมอีาการทีไ่ม่รนุแรงได้ เช่น ไอ หรอื เหนือ่ยเวลาออกแรง  

บางรายอาจมีอาการที่ รุนแรงได ้ เช ่น ไอเป ็นเลือด 

เหนื่อยขณะพัก เกิดภาวะติดเชื้อจากการอุดตัน (post 

obstructive infection) หรือ ขาดอากาศหายใจได้ เป็นต้น6,7   

หรืออาจแบ่งอาการเป็นแบบเฉียบพลนั เช่น มีสิง่แปลกปลอม 

ไปอุดกั้นทางเดินหายใจ หรืออาการแบบกึ่งเฉียบพลัน

ซึ่งผู ้ป่วยมักได้รับการรักษามาแล้วก่อนหน้า เนื่องจาก 

อาจนึกถึงโรคทางหลอดลม เช่น ถุงลมโป่งพอง หรือ 

โรคหืดที่พบได้บ่อยกว่ามาก่อน ผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งที่เกิดใน

ทรวงอกหากมีอาการเหนื่อยเกิดขึ้น ควรต้องนึกถึงสาเหตุ

ของการเกิดทางเดินหายใจอุดกั้นร่วมด้วยเสมอ ระดับของ

การอุดกั้นของท่อหลอดลมว่ารุนแรงเพียงใดจึงจะท�าให้เกิด

อาการได้นั้น ยังไม่มีข้อมูลที่บอกได้ชัดเจนในปัจจุบัน แต่ 

ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านถือเอาเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 

ท่อหลอดลมที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปกติเป็นเกณฑ์ใน

การบ่งถึงว่าท่อหลอดลมนั้นมีการอุดตันแบบมีนัยส�าคัญ

ที่จะท�าให้เกิดอาการได้2  การใช้ค่าขนาดของท่อหลอดลม

ภายในอย่างเดยีวมาใช้ตดัสินว่าจะเป็นเหตุให้เกดิอาการหรือ 

ไม่นัน้อาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไป เนือ่งจากอาจมีปัจจยัอ่ืนๆ

เข้ามาเกีย่วข้องได้ เช่น โรคลิม่เลอืดอดุกัน้ในปอด โรคถงุลม

โป่งพองหรือโรคหืดก�าเริบ เป็นต้น 
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จุฑามาส เดชสง่า และคณะ

ภาพถ่ายรังสีทรวงอก มักไม่ให้ข้อมูลในการช่วย 

วินิจฉัยภาวะหลอดลมส่วนกลางอุดตันมากนักเมื่อเทียบกับ

ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ แต่ในบางรายอาจท�าให้ทราบ

พยาธิสภาพเดิมของเน้ือปอด หรือ แสดงให้เห็นถึงภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดจากหลอดลมอุดตัน เช่น ภาวะปอดแฟ่บ  

(atelectesis) เป็นต้น นอกจากน้ียังมีประโยชน์ในการใช้

ติดตามภายหลังที่มีการท�าหัตถการว่าพยาธิสภาพดีข้ึน 

เมื่อเทียบกับก่อนท�าหรือไม่2

ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

multiplannar three dimensional reconstruction2 ถือเป็น

วิธีท่ีใช้ประเมินการอุดตันของท่อทางเดินหายใจได้เป็น

อย่างดี เน่ืองจากสามารถให้รายละเอียดและข้อมูลเพื่อน�า

ไปวางแผนการรักษา วัดระยะของรอยโรค ประเมินความ

รุนแรงของการตีบตันของท่อหลอดลม และดูโครงสร้างรอบ

รอยโรคว่ามีการกดเบียดหรือมีการลุกลามของมะเร็งเข้าไป

หรือไม่9 สิ่งส�าคัญที่ต้องระบุได้แก่ บริเวณที่เกิดการอุดตัน

ท่อหลอดลมที่มากที่สุด ความยาวของรอยโรคที่ท�าให้เกิด

การอุดตัน และขนาดของท่อหลอดลมที่ปกติ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการใส่ท่อค�้ายันหลอดลม (stent)  

จะช่วยให้สามารถค�านวณขนาดท่อค�้ายันหลอดลมท่ี 

เหมาะสมได้ เช่น หากมีการอดุตนัจากเนือ้งอกทีท่่อหลอดลม

ใหญ่ การวัดระยะจากกระดูกอ่อน cricoid จนถึงขอบบน

ของรอยโรคและระยะจาก carina ถึงขอบล่างของรอยโรค

จะสามารถช่วยให้วางแผนการรักษาว่าจะท�าหัตถการตัวใด 

รวมไปถึงวางแผนการผ่าตัดได้2

การตรวจสมรรถภาพปอด การอดุตันของท่อหลอดลม 

ส่วนกลางมักไม่ค่อยมีการลดลงของ FEV1 หรือ vital 

capacity (VC) จนกระทั่งหลอดลมมีการอุดตันรุนแรง

มากระดับหน่ึงแล้ว (น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร) โดยจะเห็น

การเปล่ียนแปลงของ folw-volume loop ได้ก่อนที่จะเกิด 

การเปลี่ยนแปลงของ FEV1 นอกจากน้ีค่าพารามิเตอร์อื่น 

ได้แก่ peak expiratory flow rate (PEFR) และ maximum 

voluntary ventilation (MVV) มคีวามไวในการบ่งว่าเกดิภาวะ

อดุกัน้ทางเดินหายใจส่วนบนได้ดกีว่า FEV1  โดยถ้า  PEFR 

มีการลดโดยไม่ได้เป็นสัดส่วนกับการลดลงของ FEV1 ควร

ต้องนึกถึงภาวะอุดกั้นท่อทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน หรือ 

สัดส่วนของ MVV ต่อ FEV1 ถ้ามีค่าน้อยกว่าร้อยละ 25 มัก

พบในภาวะท่อทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน แต่ถ้าค่า MVV 

ลดลงในขณะทีค่่า FEV1 ยังปกติ กส็ามารถให้การวินจิฉยัได้

ว่ามีภาวะท่อทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน5

การส่องกล้อง (Bronchoscopy) การส่องกล้อง 

ทางเดินหายใจถือเป็นมาตรฐานในการให้การวินิจฉัยการ 

อุดตันของท่อหลอดลมจากก้อนมะเร็ง1 โดยส่วนมากมักท�า

โดยใช้การส่องกล้องแบบ white light flexible bronchoscopy 

เนื่องจากสามารถประเมินแบบ real time และสามารถที่จะ

แยกเนื้องอกออกจากก้อนเลือด เสมหะ หรือ เนื้อเยื่อที่ตาย

แล้วได้2  ในปัจจุบันประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ

ที่จะเลือกใช้ rigid หรือ flexible ว่าจะใช้อะไรก่อนในการ

ประเมินผู้ป่วยในช่วงแรกนั้นยังไม่มีข้อมูลที่สามารถบอก

ได้ชัดเจน การส่องกล้องแบบ rigid มีข้อดีหลายอย่างเมื่อ 

เทียบกับการส่องกล้องแบบ flexible ดังแสดงในตารางที่ 1

นอกจากนี้ การใช้เพียง white light bronchoscopy 

อาจท�าให้เห็นขอบเขตของรอยโรคได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นหาก

ลองใช้ร่วมกับ narrow band imaging, autofluorescene, 

หรือ endobronchial ultrasound แล้ว อาจท�าให้เหน็ขอบเขต 

ของก้อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้

ตารางที่ 1. แสดงข้อดีของการส่องกล้องแบบ rigid1

Advantage of the rigid bronchoscope

Large lumen accommodates variety of larger tools and devices

Large suction capability

Ventilating lumen minimizes airway obstruction

Ability to deploy silicone and expandable stents

Direct ability to manipulate lesions and achieve hemostasis

Decreased risk of airway fire when using heat energy

Direct airway control

Direct ability to isolate right and left airway

Well-supported oxygenation and ventilation throughout procedure

Allows for prolonged procedures
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แนวทางการรักษาการอุดตันของเนื้องอก 
ในท่อหลอดลมส่วนกลาง

 การวางแผนการรักษาการอุดตันท ่อหลอดลม 

ส่วนกลางที่เหมาะสมน้ันขึ้นกับชนิดของการอุดตันว่าเป็น

แบบไหน ส่วนระยะเวลาที่ต้องท�าหัตถการในผู้ป่วยที่มี

ก้อนมะเร็งในท่อทางเดินหายใจว่าต้องท�าเมื่อใดน้ัน ยังไม่มี

ข้อมูลที่สามารถบอกได้แน่ชัด ส่วนใหญ่เป็นการท�าเพื่อ

บรรเทาอาการผู้ป่วยก่อนที่จะได้รับการที่จ�าเพาะเหมาะสม 

ต่อไป เช่น การให้ยาเคมีบ�าบัด หรือ ฉายรังสี แต่หากเป็น 

กลุ ่มมะเร็งท่ีตอบสนองดีต่อต่อการให้ยาเคมีบ�าบัดหรือ 

ฉายรังสี เช่น small cell lung cancer การท�าหัตถการเพื่อ

จัดการก้อนมะเร็งที่เกิดขึ้นภายในท่อทางเดินหายใจจะไม่

ท�าจนกว่าจะอาการที่เกิดจากท่อทางเดินหายใจอุดตันจาก 

ก้อนมะเร็งมีการกลับเป็นซ�้า 

การขยายท่อทางเดินหายใจ มี  2 เทคนิค คือ 

การใช้บอลลูนและการใช้แท่ง rigid bronchoscopy มา

ถ่างขยาย โดยบอลลูนที่น�ามาใช้ถ่างขยายมีขนาดให้ 

เลือกหลายขนาด ตามขนาดรูท่อทางเดินหายใจ วิธีการใช้

บอลลูนนั้นได้ผลส�าเร็จเกือบร้อยละ 80 นอกจากนี้ rigid 

bronchoscope เองก็สามารถน�ามาใช้ถ่างขยายท่อทางเดิน

หายใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่อทางเดนิหายใจทีอ่ยูส่่วนต้น  

ผลของการขยายท่อทางเดินหายใจว่าจะใช้เทคนิคใดใน  

2 เทคนิคน้ี ก็สามารถเห็นผลการเพิ่มขึ้นของขนาดท่อ 

ทางเดินหายใจได้ทันที แต่ผลของมันไม่อาจอยู่ได้ตลอด  

ต้องอาศัยร่วมกับการท�าหัตถการวิธีอื่นๆ เช่น การตัด 

ก้อนมะเร็งที่ยื่นเข้ามาในท่อทางเดินหายใจหรือใส่ท่อค�้ายัน

หลอดลม เป็นต้น

เทคนิคการจี้ก้อนเน้ืองอก (Tumor ablative 

technique) ก้อนมะเร็งที่เกิดขึ้นภายในท่อทางเดินหายใจ

มักจะมีเส้นเลอืดมาหล่อเล้ียงปรมิาณมากและเปราะแตกง่าย 

ดังนัน้ก่อนทีจ่ะตดัก้อนมะเรง็ออก ต้องพยายามตัดเส้นเลอืด

ท่ีไปเลี้ยงก้อนมะเร็งนั้นเสียก่อน การจะเลือกใช้วิธีไหนน้ัน

ขึ้นกับอาการผู้ป่วย, แพทย์ผู้ท�า, ความช�านาญที่ฝึกฝนมา, 

และอุปกรณ์ที่สถานที่นั้นๆมี ซึ่งในปัจจุบันมีเทคนิคหลาก

หลายวิธีการในการท�าลายเนื้อเยื่อเซลล์มะเร็ง ซึ่งแบ่งได้

เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. เทคนิคที่เห็นผลทันที (Immediate ablative 

technique) แบ่งย่อยออกเป็น

a.  เทคนิคเชิงกล (Mechanical technique) 

ได้แก่ mechanical debulking, coring out, 

cyorecanalisation, stet, microdebrider

b. เทคนิ คการ ใช ้ อุณหภูมิ  ( The rma l 

technique) ได ้แก ่  Argon plasma 

coagulation, Laser, Electrocautery 

(Knife/Snare)

2. เทคนิคที่เห็นผลภายหลัง (Delayed techniques) 

ได้แก่ cryotherapy, photodynamic therapy, brachytherapy

การรักษาด้วยวิธีการจี้หรือตัดก้อนมะเร็งในท่อทาง

เดินหายใจในผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นการรักษาเพื่อบรรเทา

อาการ มักพิจารณาท�าในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือ

ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด1

การตัดก้อนมะเร็งด้วยกล้อง rigid bronchoscopy  

(Coring out)  คือการหมุนเพื่อตัดก้อนมะเร็งโดย bevel  

ที่ปลายกล้อง rigid พร้อมกับดันกล้อง rigid ไปด้านหน้า  

โดยมากเหมาะส�าหรับก้อนมะเร็งท่ีมีขนาดใหญ่ ข้อดีของ

การท�าด้วยวธินีีค้อืสามารถบรรเทาอาการเหนือ่ยหรอืหายใจ

เหน่ือยจากภาวะทางเดินหายใจอุดตันของผู้ป่วยได้ในทันที 

แต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกมากหรือท่อทางเดิน

หายใจทะลุได้ หากผู้ท�าไม่มีความช�านาญพอ16

การใช ้ เครื่องป ั ่น  ตัด หรือดูดก ้อนมะเร็ง  

(Microdebrider) เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ท�าให้สามารถ

ที่จะเปิดขนาดท่อทางเดินหายใจได้แม้ว่าขนาดของรูใน 

ท่อทางเดินหายใจจะเหลือแค่ร้อยละ 1012 ในปัจจบุนัการศกึษา

ของการใช้อุปกรณ์ตัวนี้จ�ากัดอยู่แค่การใช้ในท่อหลอดลม 

ส่วนกลาง และท�าภายใต้การส่องกล้องแบบ rigid เท่านั้น2

การบ�าบัดด ้วยการจี้ เ ย็น  (C r yo t he r apy / 

Cryo-recanalisation) ใช้หลักการท�าลายเนื้อเย่ือโดยเอา 

โพรบ (probe) น�าความเย็นไปแตะเนื้อเยื่อที่ต้องการ และ

ท�าให้เกิดการลดอุณหภูมิลงต�่าอย่างรวดเร็ว (< -40°C) สลับ

ไปมาหลายๆรอบเฉลี่ยอยู่ที่ 2-20 วินาทีต่อรอบ13-15 เป็น 

ผลให้เซลล์เกดิภาวะขาดน�า้ เส้นเลอืดรอบเกดิการหดตวัและ

ท�าให้เกิดภาวะขาดเลือดเฉพาะที่ตามมา ส่งผลให้เกิดการ
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ตายของเน้ือเย่ือบริเวณนั้นตามมา  เมื่อน�าการจี้เย็นมาใช้ 

เพื่อเปิดทางเดินหายใจท่ีอุดตันพบว่าประสบความส�าเร็จ

ร้อยละ 9116 การจี้เย็นก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่  

เลือดออกได้ปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางได้ร้อยละ 12  

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องใช้

ออกซิเจนขนาดสูงได้โดยที่ไม่ต้องลดปริมาณออกซิเจนลง

ช่วงที่ท�าหัตถการ

เลเซอร์ (Laser)  ใช้หลักการท�าลายก้อนมะเร็งโดย 

ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงในช่วง 5-100 วัตต์ แต่โดยมาก

มักไม่เกิน 40 วัตต์ ประสิทธิภาพของเลเซอร์ขึ้นกับความ

ยาวของคลื่นแสงที่ปล่อยออกมาและสีของเนื้อเยื่อที่เป็น

เป้าหมาย  ผลของการจี้โดยใช้อุณหภูมิที่สูงมากจนเกิดการ

ระเหิดของก้อนมะเร็ง (vaporization) นั้น สามารถที่จะเห็น

ผลในการเปิดท่อทางเดนิหายใจได้ทนัท ีโดยมรีะดบัของการ

ทะลุทะลวงประมาณ 3-4 มิลลิเมตร สามารถใช้ได้ทั้งกล้อง

แบบ rigid หรือ flexible  เห็นผลได้ทันทีและคาดเดาผลการ

รักษาได้ เลเซอร์มีข้อดีหลักๆ เมื่อเทียบกับการจี้ด้วยความ

ร้อนวิธีอื่นคือ สามารถใช้ในผู้ป่วยที่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจได้    

การจี้ตัดด้วยไฟฟ้า (Electrocautery) เริ่มมีการน�า

มาใช้ในท่อทางเดินหายใจตั้งแต่ปี 193021 สามารถใช้จี้เพื่อ

ป้องกนัเลอืดออกก่อนทีจ่ะตดัก้อนมะเรง็และสามารถใช้จีเ้พ่ือ

หยดุเลอืดทีซ่มึออกมาบริเวณเยือ่บผุวิ ข้อดขีองการจีต้ดัด้วย

ไฟฟ้า คือ สามารถท่ีจะท�าการตดัเนือ้เยือ่ได้อย่างแม่นย�าและ

รวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถที่จะห้ามเลือดไปพร้อมกันได้ใน

เวลาเดียวกัน ภาวะแทรกซ้อนจากการจี้ไฟฟ้าพบได้ไม่บ่อย 

ได้แก่ เลือดออก, ท่อทางเดินหายใจทะลุ, ท่อทางเดินหายใจ

ติดไฟ, เกิดพังผืดหรือเกิดรอยตีบตามมาได้22 

การจ้ีด้วยก๊าซอาร์กอน (Argon plasma coagulation) 

เป็นการจ้ีแบบท่ีปลายอปุกรณ์ไม่ต้องสมัผสักบัเนือ้เยือ่ทีเ่ป็น

เป้าหมาย มักมีผลแค่ระดับผิวบนของเนื้อเยื่อเท่านั้น โดย

สามารถทะลทุะลวงได้แค่ 1-3 มลิลิเมตรดงันัน้จงึมปีระโยชน์

อย่างมากในการใช้เพื่อหยุดเลือด24, ท�าลายเน้ือเยื่อเซลล์

มะเร็ง25, ขยายท่อทางเดินหายใจที่ตีบจากภาวะที่ไม่ใช่

มะเร็ง26, ภาวะหูดหงอนไก่ที่ทางเดินหายใจ27, โรคทาง

พันธุกรรมที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดทั่วร่างกาย

(hereditary hemorrhagic telangiectasia)28, เนื้อเยื่อ 

granulation 29,30 เป็นต้น ภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญคือ การ

เกิดฟองอากาศในหลอดเลือด (fatal gas embolism) 31-34 

ท่อค�้ายันหลอดลม (Airway stent) เมื่อมีการจี้

ตัดก้อนมะเร็งในท่อทางเดินหายใจแล้ว หากพิจารณาแล้ว

ว่าท่อทางเดินหายใจไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ ก็จะพิจารณา

ใส่ท่อค�้ายันหลอดลม โดยท่อค�้ายันหลอดลมไม่ได้เป็นการ

ใส่เพ่ือการรักษา แต่เป็นการใส่เพื่อบรรเทาอาการการอุด

ตันท่อทางเดินหายใจส่วนกลางให้ผู้ป่วยสามารถที่จะไปรับ 

การรักษาที่เฉพาะเจาะจงต่อไปได้ การใส่ท่อค�้ายันหลอดลม

ทีส่มบรูณ์แบบนัน้ควรใส่ให้พอดกีบัขนาดท่อทางหลอดลม36 

ชนิดของท่อค�้ายันหลอดลมแบ่งตามวัสดุที่น�ามาผลิต ได้แก่

1. Montgomery T-tube: เป็นท่อซิลิโคนรูปตัว T  

ใช้ในผู ้ป ่วยที่มีการตีบแคบที่อยู ่ใต้รูเปิดของสายเสียง 

(subglottic stenosis) และการตีบที่ท่อหลอดลมใหญ ่

ส่วนต้น (proximal trachea) มักใส่หลังจากที่ท�าการเจาะ

คอไปแล้ว 1 สัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อบริเวณรูเปิด

ปากแผล 

2. ท่อค�้ายันหลอดลมแบบซิลิโคน (Silicone 

stent) : มักผลิตโดยมีตุ่มเล็กๆเป็นแถวอยู่ทางด้านหน้า 

ของท่อ ท�าให้สามารถยึดเกาะกับเนื้อเยื่อ เพื่อป้องกัน 

การเลื่อนต�าแหน่งของท่อค�้ายันหลอดลม และท�าให้รูปร่าง

ของท่อค�้ายันหลอดลมคงสภาพเป็นเส้นตรงอยู่ได้ 

3. ท่อค�า้ยันหลอดลมแบบเหลก็ (Self-expanding 

metallic stent) : ผลิตจากนกิเกลิและไทเทเนยีมทีมี่คณุสมบัต ิ

ยืดหยุ่นสูงและสามารถจดจ�ารูปร่างเดิม ท�าให้ท่อค�้ายัน

หลอดลมชนิดน้ีสามารถที่จะคืนรูปได้เม่ือมีการวางต�าแหน่ง

ท่อค�้ายันตรงต�าแหน่งที่เป็นรอยโรค โดยท่อค�้ายันหลอดลม

ชนิดนี้สามารถแบ่งย่อยได้ 2 ชนิด คือ แบบไม่มีเยื่อหุ้ม 

(bare metallic stent) และ แบบมีเยื่อหุ้ม (covered stent) 

ซึง่สามารถป้องกนัไม่ให้ก้อนมะเร็งงอกและเซลล์รอบๆทีต่าย

แล้วเข้ามาในท่อค�้ายันหลอดลม

 ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่ใส่ท่อ

ค�้ายันหลอดลม1 ได้แก่ การเลื่อนต�าแหน่งของท่อค�้ายัน

หลอดลม, การเกิด granulation tissue, การอุดตันของท่อ

ค�้ายันหลอดลม เน่ืองจากสารคัดหล่ัง, มีการเจริญเติบโตท่ี

ผิดปกติของเชื้อแบคทีเรีย (bacterial overgrowth)
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การรักษาโดยใช้สารทีไ่วต่อแสง (Photodynamic 

therapy) เป็นวิธกีารรกัษาทีใ่ช้สารไวต่อแสง (photosensitizing  

agent)  และแสง (light source) ที่เป็นคลื่นแสงที่มีความ

จ�าเพาะต่อการกระตุ้นสารไวต่อแสงที่ฉีดเข้าไปสะสมใน

เซลล์มะเร็ง ผลการรกัษาเห็นได้ทัง้ท่ีเห็นผลทนัทแีละเห็นผล

ภายหลัง มีอัตราการตอบสนองต่อการรักษาระหว่างร้อยละ  

41-100 44 ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยคือการแพ้แสง 

สามารถแก้ไขได้โดยหลีกเลี่ยงแสงแดดเป็นเวลาอย่างน้อย 

2-6 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับการฉีดสารไวต่อแสง การรักษา

โดยวิธีนี้เหมาะส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือ

ไม่สามารถทนต่อการดมยาสลบได้โดยเฉพาะกรณีที่ต้อง

ใช้เคร่ืองจี้ความร้อนในผู้ป่วยที่ต้องการปริมาณออกซิเจน 

ขนาดสูง ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่บอกว่าการรักษาด้วย 

วิธีนี้ดีกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ

การฝังแร่ภายในท่อทางเดินหายใจ  (Endoluminal 

brachytherapy) เป็นวิธีที่น�าแร่ไปฝังบริเวณใกล้เคียงกับ

ก้อนมะเร็ง เพื่อลดการท�าลายเนื้อเยื่อปกติให้เกิดขึ้นน้อย

ที่สุด มักใช้เพื่อการรักษาและบรรเทาอาการอันเกิดจาก

การอุดตันของท่อทางเดินหายใจจากก้อนมะเร็งเป็นหลัก 

แนะน�าให้ท�าในผู้ป่วยที่มีก้อนในท่อหลอดลมขนาดเล็กและ

มีการขยายของก้อนไปรอบหลอดลมซึ่งไม่สามารถท�าการ

จี้หรือตัดก้อนได้ด้วยวิธีอื่นๆ ผลการรักษาของวิธีน้ีมักเห็น

ผลภายหลัง (delayed effect) จึงไม่เหมาะส�าหรับผู้ป่วยที่มี

อาการรนุแรงมากจากการอุดตนัท่อหลอดลมส่วนกลาง ภาวะ

แทรกซ้อนทีอ่าจเกดิขึน้ได้จากการรกัษาโดยวธินีีซ้ึง่ต้องเฝ้า 

ระวัง ได้แก่  เกิดทางเชื่อมต่อที่ผิดปกติระว่างหลอดลมส่วน

ที่อักเสบกับอวัยวะใกล้เคียงที่เกิดจากการฉายแสง (severe 

radiation bronchitis fistulas), การเกิดฝี (abscess), 

ภาวะเลือดออก (บางคร้ังอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้),และ 

ภาวการณ์ติดเชื้อ เป็นต้น45-48

บทสรุป
 การเกิดท่อหลอดลมส่วนกลางอุดตันผู้ป่วยส่วนใหญ่

มักมีอาการก็ต่อเมื่อเกิดการตีบตันที่มากถึงระดับหนึ่งแล้ว 

การรักษาโดยการท�าหัตถการภายในท่อทางเดินหายใจ 

เพื่อไปจี้ตัดก้อนมะเร็งหรือใส่ท่อค�้ายันหลอดลม เป็นการท�า

เพื่อบรรเทาอาการของผู้ป่วยให้ดีข้ึนก่อนที่จะรับการรักษา

เฉพาะต่อไป ปัจจุบันวิธีการจี้หรือตัดก้อนมะเร็งมีหลายวิธี  

แต่ละวิธีก็มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน การเลือกวิธีที ่

เหมาะสมนัน้ขึน้กบัความช�านาญของแพทย์ผูท้�า ,ทรัพยากร

ที่จะใช้ท�านั้นมีหรือไม่ และการตกลงกันระหว่างแพทย์และ

ผู้ป่วยว่ายอมรับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละวิธีได ้
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Abstract

DOT (Directly-Observed Treatment) for TB patients has been continuously debated for its usefulness for 
many years. Many researchers all around the world conducted randomized controlled trials to prove it.  
Systematic reviews with meta-analysis also showed the same or quite the same results among DOT and SA 
(self-administration), and among various observer types. The arguments were recognized by many TB experts 
as “unresolved issues”. However, DOT should not only be considered quantitatively, but also qualitatively. DOT 
is only a tool to make “effectiveness” (under the real field condition) closed to “efficacy” (under the experiment 
environment) of TB drug regimens. DOT can cut chain of TB transmission, prevent the emergence of drug  
resistance and minimize the chance of relapse. In addition, DOT can be a community discipline or a community 
culture for TB treatment. 

Introduction
Tuberculosis (TB) remains a major global 

health problem, particularly in the developing world. 

Approximately 10 millions new TB cases occur annually.1  

DOTS (Directly-Observed Treatment, Short-course) 

strategy has been promoted to control TB for more 

than 20 years.2 DOT (Directly-Observed Treatment), 

an essential element of DOTS strategy, means that an 

observer watches the patients swallowing their tablets.3 

Even though DOT has been promoted to combat TB 

by many organizations, including US-CDC (Centers 

for Disease Control and Prevention, USA)4, IUATLD 

(International Union Against Tuberculosis and Lung 

Disease)5 and WHO (World Health Organization)6,  

it has been continuously debated for its usefulness. The 

solution of the issue is needed to review.

Methods
All relevant published TB articles and guidelines 

were searched in the internet using PubMed and Google 

Scholar. 

Results and Discussion
The timeline of relevant events of TB control and 

DOT is in the table. Please see the details of each event 

in the original documents.
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Year Event

1993 WHO has declared TB as a global emergency.7

1994 US-CDC has launched the 1994 TB guideline, and recognized DOT as the standard of care. In addition, universal DOT has 
been practiced, rather than selective DOT and self-administration (SA).4

1995 WHO has officially released a document to promote the DOTS strategy for TB control.2

1998 The first RCT (randomized controlled trial) of DOT was reported8, which was argued intensively from many TB experts.9

From 1999 Many RCTs of DOT from all around the world were continuously reported internationally.10-17

2007 A systematic review and meta-analysis of DOT was reported and concluded that “The results of randomized controlled trials 
conducted in low-, middle-, and high-income countries provide no assurance that DOT compared with self administration 
of treatment has any quantitatively important effect on cure or treatment completion in people receiving treatment for 
tuberculosis”18

2007 Twenty-two technical staff of IUATLD debated the results of the systematic review and highlighted it as “unresolved issues”.19

2015 An article, “TB Treatment with DOT: RCT vs. Effective Program Management”, was published.20 The article explains the differences 
between “efficacy” under experiment environment and “effectiveness” under field condition. (Please see details in the original article) 
However, an updated article of systematic review and meta-analysis on DOT was also reported and concluded that “The authors 
conclude that DOT on its own may not offer the solution to poor adherence in people taking TB medication.”21

2018 The United Nations General Assembly (UNGA) will hold the first-ever high-level meeting on the fight against tuberculosis (TB) 
in 2018.22

 DOT should not only be considered quantitatively, 

but also qualitatively. If we consider it only with 

quantitative methods, such as the meta-analysis, we 

will misinterprete the results that mislead us to conclude 

that DOT may not be necessary for treating TB patients. 

When the equal results were demonstrated, it might be 

due to the poor program performance9 that produced 

unsatisfactory TB treatment outcomes both with SA and 

DOT, or the outcomes even among various observer 

types. However, some studies showed the good results 

in both SA and DOT, it might be highly possible due to 

Hawthorne’s effect10. Thus, the meta-analysis could tend 

to show the same TB outcomes among SA and DOT, 

and also among different observer types.

 But when we consider it in a qualitative way, 

we realize that DOT is just a tool to help us to get 

“effectiveness” (under the real field practice) closer to 

“efficacy” (under the experiment environment) of TB 

drug regimens20. DOT needs the health personnel’s 

“understanding” more than their “knowledge”23-24. The 

health personnel should realize that they should take 

the responsibilities to cure TB patients25-26. Actually, DOT 

needs effective program management in the district, 

rather than any RCTs to prove whether it is good or not 

because DOT itself is good but depends on how effective 

the health personnel apply and operate it. Furthermore, 

all resources in the local community should be mobilized 

to support DOT, and many activities should be set up in 

the district, for examples, DOT corners, TB drug delivery 

networks, and skills of negotiation with TB patients to 

accept DOT24. If TB patients are treated effectively with 

actual DOT for the total duration of the TB treatment 

course, the chain of TB transmission is cut very quickly, 

the emergence of TB drug resistance will be hardly 

occurred and the relapse rate is very low. 
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 From our own experiences, after DOT is conducted 

in the district for a period of time, it becomes a community 

discipline or a community culture for TB treatment23. The 

TB patients and the community members can learn about 

the benefit of DOT and then accept it. Furthermore, when 

someone else in the community get sick with TB, they 

are willing to come to receive DOT every day at health 

facilities near their homes. Negotiation to accept DOT 

is no longer needed. DOT may be a hard work at the 

beginning of implementation in the district, but it becomes 

much easier to conduct in the long run. As a result, 

the community members will be safe from dangerous 

TB transmission, particularly TB-drug-resistant strains. 

Ultimately, TB in the community can be under control. 

 In conclusion, DOT should not further be debated 

that whether it is useful or not. DOT is no longer 

an unresolved issue. On the other hand, it is just a 

necessary tool to control TB anywhere in the planet.
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บทคัดย่อ

พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ. การรักษาวัณโรค: DOT ไม่เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงโต้แย้งกันอีกต่อไป! วารสารวัณโรค  
โรคทรวงอกและเวชบ�าบัดวิกฤต  2561; 37:………………..

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 การมีพี่เลี้ยงดูแลการรับประทานยาต่อหน้า หรือ DOT (Directly-Observed Treatment) ส�าหรับผู้ป่วยวัณโรค ได้
ถูกถกเถียงโต้แย้งกันอย่างต่อเนื่องว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่มานานหลายปี นักวิจัยหลายคนทั่วโลกได้ท�าการศึกษาเชิง
ทดลองทางคลินิกเพื่อพิสูจน์ จนมีการทบทวนทางวิชาการอย่างเป็นระบบร่วมกับการวิเคราะห์เชิงสถิติที่แสดงให้เห็นว่า 
ไม่มีผลแตกต่างกันหรือแทบไม่แตกต่างกัน ระหว่างการท�า DOT กับการให้ผู้ป่วยวัณโรครับประทานยาเอง หรือระหว่าง
การมีพี่เลี้ยงประเภทต่างๆ จนผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคหลายคนได้โต้แย้งประเด็นผลการศึกษานี้ และชี้ว่าเป็นประเด็นที่ยัง
ไม่มีข้อสรุป อย่างไรก็ตาม DOT ไม่ควรได้รับการพิจารณาในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ควรพิจารณาในเชิงคุณภาพด้วย DOT 
เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยท�าให้ประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคในทางปฏิบัติจริง มีค่าใกล้เคียงกับประสิทธิภาพที่ได้จาก
การทดลองของสูตรยารักษาวัณโรค DOT ช่วยตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ป้องกันการเกิดขึ้นของการดื้อยา และ
ลดโอกาสการกลับเป็นซ�า้ของผูป่้วยวณัโรค นอกจากนี ้DOT ยงัสามารถท�าให้เป็นวนิยัของชมุชนหรอืวฒันธรรมของชมุชน
ด้านการรักษาวัณโรคได้
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พิจารณานิพนธ์ต้นฉบับ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย ทบทวนวารสาร

และงานเขียนวิชาการในลักษณะอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ ทั้งน้ีด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะ 

ส่งเสริมความก้าวหน้า-ความร่วมมอืทางวชิาการของบรรดาแพทย์และ

บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความสนใจในสาขาวิชานี้

 เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ดงักล่าวและเพือ่ความสะดวกรวดเรว็

ในการตีพิมพ์บทความของท่าน คณะบรรณาธิการขอเรียนแนะน�า

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับวารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบ�าบัด

วิกฤต ดังนี้

 1. รปูแบบของต้นฉบบั โปรดสละเวลาพลกิดกูารจดัรูปหน้า

กระดาษจากบทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารฉบับนี้และกรุณา

ถือเป็นตัวแบบในการพิมพ์ต้นฉบับของท่าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

หน้าแรกของบทความทกุประเภท ซึง่วารสารวัณโรค 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

เคยบรรยายในท่ีประชุมวิชาการมาก่อน อาจใส่เคร่ืองหมายดอกจัน

ก�ากับที่อักษรตัวสุดท้ายของชื่อเรื่องนั้นๆ และให้แจ้งความเป็นมา ไว้

ที่เชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษแผ่นแรกของต้นฉบับ

  2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิ สถาบันในสังกัด ใส่ช่ือและสกุล

ของผูน้พินธ์ตามปกตพิร้อมด้วยปริญญาหรอืคณุวฒิุการศกึษาไม่เกนิ 

3 อภิไธย ในบรรทัดถัดไปให้ระบุชื่อหน่วยงานในสังกัดของผู้นิพนธ์ 

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 ชื่อเร่ือง 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�าหรับต้นฉบบัทกุประเภททีเ่ป็นภาษาองักฤษ ผูน้พินธ์ควรให้

วามรอบคอบเป็นพเิศษกบัการใช้หลกัไวยากรณ์ และควรพสิจูน์อกัษร

ทุกๆ ตัวในต้นฉบับ ก่อนที่จะส่งต้นฉบับนั้นไปให้คณะบรรณาธิการ

  ส�าหรับต้นฉบับท่ีเป็นภาษาไทย ควรหลีกเล่ียงการใช้

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

ข้อแนะน�ำในกำรเตรียมต้นฉบับ



  2.6 เอกสารอ้างอิง ต้นฉบับทุกประเภทจะต้องอ้างอิง 

เอกสารที่ ใช ้ประกอบการเขียน (ยกเว ้นบทความพิเศษและ 

บทบรรณาธิการ) ถ้าข้อความในเนื้อเร่ืองเอามาจากผู้แต่งคนใดคน

หน่ึงโดยเฉพาะ 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.

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

ครัง้ที ่2. สมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์; 2524.

  ในกรณีที่อ้างอิงเฉพาะบทความใดบทความหนึ่งจาก

หนังสือต�าราประเภทบทความ เช่น

Reynolds HY. Normal and defective respiratory host defenses. In 

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

York Press: 1983. p.1-24.

ประพาฬ ยงใจยทุธ. โรคหดื. ใน: บัญญตั ิ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

ความรู้ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งตีพิมพ์เป็นคร้ังคราว 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 แล้วจงึส่งต้นฉบับพมิพ์จ�านวน 2 ชดุ 

พร้อมกรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ (ท้ายเล่ม) และแผ่น Diskette  

มาให้คณะบรรณาธิการ โดยจ่าหน้าซองดังนี้



 บรรณาธกิารวารสารวณัโรค โรคทรวงอกและเวชบ�าบดัวกิฤต 

 สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค

 ตึกอัษฎางค์ ชั้น 2

 โรงพยาบาลศิริราช

 ถนนพรานนก แขวงบางกอกน้อย

 กรุงเทพฯ 10700

 หรือ ส่งไฟล์ต้นฉบับมาที่ e-mail : tasneeya@gmail.com

 4. การพิสูจน์อักษรในกระบวนการเรียงพิมพ์ เมื่อ

คณะบรรณาธิการได้รับต้นฉบับของท่านแล้วพิจารณาเห็นว่า

ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ก็จะส่งให้ผู ้มีคุณวุฒิ 2 ท่าน เป็น 

ผู้ทบทวนบทความก่อนจะเร่งด�าเนินการตีพิมพ์ออกเผยแพร่และจะ 

“จัดเตรียมต้นฉบับให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของวารสารและบทความของท่านเอง”

มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของต้นฉบับได้รับทราบ การเรียงพิมพ์และการ

พสิจูน์อักษรโดยเจ้าหน้าทีข่องวารสารฯ ในขัน้ตอนนีจ้ะถอืเอาต้นฉบบั

พมิพ์ของท่านเป็นเกณฑ์ ท่านจะแก้ไขเพิม่เตมิข้อความใดๆ เข้าไปอกี

ไม่ได้ เพราะการท�าเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการ

ผลิตหลายประการ อีกทั้งจะท�าให้ส้ินเปลืองเวลา-วัสดุ-ค่าจ้างในการ

พิมพ์มากขึ้น

 ในกรณีท่ีท่านต้องการพิสูจน์อักษรในขั้นตอนน้ีด้วยตนเอง 

โปรดแจ้งความจ�านงล่วงหน้าไว้ในต้นฉบบัพมิพ์หรอืในจดหมายทีแ่นบ

มากับต้นฉบับพิมพ์ด้วย

 5. ส�าเนาพิมพ์  ผู้นิพนธ์สามารถดาวน์โหลดส�าเนาพิมพ์  

(reprint) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaichest.org
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