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บทคัดย่อ

วัณโรคเป็นโรคติดต่อเร้ือรัง ปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาส�าคัญย่ิงของการสาธารณสุขในประเทศไทย นับวันการ 
แพร่เชื้อย่ิงทวีความรุนแรง ท�าให้ลุกลามออกเป็นวงกว้าง เป็นผลให้ยับย้ังยาก การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคด้วยการตรวจ
วินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ น�าพาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาที่มีมาตรฐาน คือ การป้องกันและการลดการ 
แพร่กระจายเชื้อที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มอัตราผู ้ป่วยท่ีเสมหะตรวจพบเชื้อ AFB  
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2560 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเช้ือ AFB โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมุดทะเบียนวัณโรค (TB04), โปรแกรม 
MLAB2000 และเวชระเบียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา น�าเสนอข้อมูลด้วย ตาราง กราฟ และแผนภูมิ

ผลการศึกษาพบว่า ในระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2556 อัตราผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.95 เป็นร้อยละ 11.18 และร้อยละ 11.28 ส่วนในระหว่างปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559 อัตรา 
ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 10.90 เป็นร้อยละ 10.16 และร้อยละ 9.10 อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2560 อัตรา
ผูป่้วยกลบัมีแนวโน้มเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 10.45 พร้อมยังพบว่าอตัราผูป่้วยเพศชายมากกว่าเพศหญงิในทกุปีงบประมาณ 
โดยท่ีอัตราผูป่้วยเพศชายมีแนวโน้มเพิม่ข้ึน ส่วนอตัราผูป่้วยเพศหญงิมีแนวโน้มลดลงเลก็น้อย นอกจากนีย้งัพบว่าอตัรา
ผู้ป่วยช่วงอายุ 35-44 ปี มีมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ รองลงมาคือช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 25-34 ปี ตามล�าดับ

 อัตราผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดาในแต่ละปีงบประมาณไม่แตกต่างกัน 
มากนัก โดยแต่ละปีงบประมาณพบผู้ป่วยประมาณร้อยละ 9-11 โดยท่ีผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นคนไทย เพศชายต่อหญิง
ประมาณ 2.5 : 1 ส่วนผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว เพศชายต่อหญิงประมาณ 1.2 : 1 อนึ่งช่วงอายุของผู้ป่วยที่เสมหะ
ตรวจพบเชื้อ AFB สูงสุดคือช่วงอายุ 25-44 ปี แต่ก็พบแนวโน้มการตรวจพบเช้ือ AFB เพิ่มข้ึนในเด็กอายุน้อยกว่า  
15 ปี
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
วณัโรคเป็นโรคตดิต่อเร้ือรังเกิดจากเชือ้ Mycobacterium  

tuberculosis เป็นปัญหาส�าคัญทางด้านสาธารณสุข เป็น

สาเหตุของการป่วยและการตายในหลายๆ ประเทศทั่วโลก1 

เชือ้วัณโรคแพร่กระจายจากผูป่้วยวณัโรคปอดไปสู่บุคคลอืน่

ผ่านทางละอองเสมหะ ที่เกิดจากการไอ จาม พูดคุย ตะโกน 

หัวเราะ ร้องเพลง เม่ือมีผู้สูดอากาศที่มีละอองเชื้อวัณโรค

เข้าไปสู่ถุงลมปอด มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคปอดในเวลา 

ต่อมาได้ 2 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 

WHO) ประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับ

เป็นซ�้า) ของโลก 10.4 ล้านราย หรือ 140 ต่อแสนประชากร 

ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต 1.7 ล้านราย ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ

เอชไอวี 1.03 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ป่วยวัณโรค

ทั้งหมด โดยเสียชีวิตปีละ 400,000 ราย ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

RR/MDR-TB 600,000 ราย 3-7

ปี พ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทย

เป็น 1 ใน 14 ประเทศท่ีมีปัญหาวัณโรครุนแรง (High Burden 

Country Lists) ประกอบด้วยวัณโรคทั่วไป (TB) วัณโรคที่มี

การตดิเชือ้เอชไอวร่ีวมด้วย (TB/HIV) และวัณโรคด้ือยาหลาย

ขนาน (multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB) คาดว่า 

น่าจะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 119,000 รายต่อปี 

หรือ 172 รายต่อแสนประชากร ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับ

การตดิเชือ้เอชไอวี 10,000 ราย และผูป่้วยวัณโรคด้ือยา RR/

MDR-TB 4,700 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 11,900 ราย 

ต่อปี สาเหตุที่วัณโรคกลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุข 

เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับการรักษาที่ 

ไม่ต่อเนื่อง การอพยพเคล่ือนย้าย การปล่อยปละละเลย

ปัญหาวัณโรค การตรวจวินิจฉัยล่าช้า และการแพร่ระบาด

ของเอชไอวีอย่างกว้างขวาง จึงส่งผลให้วัณโรคทวีความ

รุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ประเทศไทยได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับ

ชาติ พ.ศ. 2560-2564 คือ “ลดอัตราอุบัติการณ์วัณโรคลง

ร้อยละ 12.5 ต่อปี จาก 172 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 

พ.ศ. 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อสิ้นปี  

พ.ศ. 2564” โดยมีแนวทางปฏิบัติคือ “ค้นให้พบ จบด้วยหาย  

พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งม่ัน สร้างสรรค์

นวัตกรรม” โดยก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินงาน 5 แผน

ยทุธศาสตร์ท่ีส�าคัญ หนึง่ในแผนยทุธศาสตร์นัน้คือการเร่งรดั

ค้นหาผู้ตดิเชือ้วณัโรคและผูป่้วยวณัโรคให้ครอบคลุมโดยการ

คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 6-7

โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ีโดยกลุ่มงานพยาธวิทิยา 

ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคด้วยวิธีการตรวจเสมหะ

หาเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดาเป็นกิจกรรม

หลัก ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจศึกษาแนวโน้มอัตราผู้ป่วย

ที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2554-2560 ประกอบกับผู้ศึกษาวิจัยได้จัด

ท�าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค เพื่อให้ผู้ที่มารับ

บริการได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของวัณโรค ทั้งนี้ผู้ป่วยที่

เสมหะตรวจพบเชือ้มีโอกาสในการแพร่เชือ้มากกว่า 10 เท่า 8

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวโน้มอัตราผู ้ป่วยที่เสมหะตรวจพบ

เชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา ณ โรงพยาบาล 

นพรัตนราชธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2560

เพือ่ให้บุคลากรสาธารณสขุและประชาชนได้ตระหนกั

ถึงภัยอันตรายร้ายแรงของวัณโรค

วิธีการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาแนวโน้ม

อัตราผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์

ชนิดธรรมดา ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2554 ถึง 2560 โดยการคัดลอกข้อมูลผู้ป่วย

ทีเ่สมหะตรวจพบเชือ้ AFB จากสมุดทะเบียนวัณโรค (TB04) 

โปรแกรม MLAB 2000 และเวชระเบียน วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจงข้อมูลเป็นคนไทย-แรงงาน

ต่างด้าว, เพศชาย-เพศหญิง และช่วงอายุ น�าเสนอข้อมูล 

ด้วยตาราง กราฟ และ แผนภูมิ อนึ่งการศึกษาคร้ังนี้ได ้

ผ่านการรับรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยใน

มนษุย์ โดยคณะกรรมการวจิยัและจริยธรรมวจิยัโรงพยาบาล 

นพรัตนราชธานี เลขที่ใบรับรอง 8/2561
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ผลการศึกษา
ในระยะเวลาของการศึกษา (ระหว่างปีงบประมาณ 

2554 ถึง 2560) ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงที่สัมพันธ ์

กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดจ�านวนทั้งสิ้น 21,645 ราย 

โดยพบว่าในระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2557 และ

ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2560 ผู ้ป่วยมีแนวโน้มลดลง 

ส่วนในระหว่างปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 ผู ้ป่วย 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบ 

เชื้อ AFB พบว่าในระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2555, 

ระหว่างปีงบประมาณ 2555 ถึง 2558 และในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2558 ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง ส่วน

ในระหว่างปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 ผู้ป่วยมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1)

เมื่อพิจารณาอายุ พบว่า ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ 

AFB มีอายุเฉลี่ย 43.99 (± 15.93) ปี โดยในปีงบประมาณ 

2556 ผู้ป่วยมีอายุต�่าสุดคือ 3 เดือน ส่วนในปีงบประมาณ 

2560 ผู้ป่วยมีอายุสูงสุดคือ 98 ปี (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1  ผู้ป่วยสงสัยวัณโรคและผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB แจกแจงตามปีงบประมาณ

รายการ
ปีงบประมาณ

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผู้ป่วยสงสัยวัณโรคปอด (ราย) 3,678 2,916 2,909 2,827 3,031 3,471 2,813

ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB (ราย) 366 326 328 308 308 316 294

ร้อยละผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB 9.95 11.18 11.28 10.89 10.16 9.10 10.45

ตารางที่ 2 ผู้ป่วยท่ีเสมหะตรวจพบเชื้อ AFB อายุต�่าสุด อายุสูงสุด อายุเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แจกแจง 

ตามปีงบประมาณ

รายการ
ปีงบประมาณ

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB (ราย) 366 326 328 308 308 316 294

อายุต�่าสุด 14 15 3/12 12 13 14 15

อายุสูงสุด 92 84 87 95 89 90 98

อายุเฉลี่ย 39.9 42.9 42.8 42.2 52.4 44.3 43.4

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.8 16.2 16.3 16.2 15.6 16.3 15.1
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ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB  
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา

ผูป่้วยท่ีเสมหะตรวจพบเช้ือ AFB จ�านวนทัง้ส้ิน 2,246 

ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นคนไทยคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 87.0 

โดยทีใ่นระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถงึ 2556 และในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2560 อัตราผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ส่วนในระหว่างปีงบประมาณ 2557 ถึง 2558 อัตราผู้ป่วยมี

แนวโน้มลดลง แรงงานต่างด้าวคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 13.0 โดย 

ที่ในระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2556 และในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2560 อตัราผูป่้วยมีแนวโน้มลดลง ส่วน 

ในระหว่างปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559 อตัราผูป่้วยมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้น (รูปที่ 1) 

เม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น 

เพศชายคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 71.1 เพศหญิงคิดเฉลี่ยเป็น 

ร้อยละ 28.9 โดยที่อัตราผู้ป่วยเพศชายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ส่วนอัตราผู้ป่วยเพศหญิงมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 2)

รูปที่ 1	 ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามสัญชาติ

รูปที่ 2	 ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามเพศ
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เม่ือพจิารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอายุ 35-44 ปี มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ คิดเฉล่ียเป็น

ร้อยละ 24.8 โดยที่ผู้ป่วยช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปี, ช่วงอายุ 

35-44 ปี, ช่วงอายุ 45-54 ปี และช่วงอายุมากกว่า 54 ปีขึ้น

ไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ป่วยช่วงอายุ 15-24 ปี และช่วง

อายุ 25-34 ปี มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 3)

รูปที่ 3	 ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามช่วงอายุ

คนไทยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB  
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา

ผู ้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 

63.58 (ของจ�านวนผู้ป่วยท้ังหมด) เพศหญิงคิดเฉล่ียเป็น 

ร้อยละ 23.46 (ของจ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด) โดยที่อัตราผู้ป่วย 

เพศชายมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ส่วนอัตราผู ้ป่วยเพศหญิงมี 

แนวโน้มลดลง (รูปที่ 4)

รูปที่ 4	 คนไทยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามเพศ
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เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอายุ 35-44 ปี มากกว่าช่วงอายอุืน่ๆ คิดเฉล่ียเป็นร้อย

ละ 25.3 (ของจ�านวนผูป่้วยทัง้หมด) โดยทีผู่ป่้วยช่วงอายุน้อย

กว่า 15 ปี, ช่วงอายุ 35-44 ปี, ช่วงอาย ุ45-54 ปี และช่วงอายุ

มากกว่า 54 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ป่วยช่วงอายุ 

15-24 ปี และช่วงอายุ 25-34 ปี มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 5)

รูปที่ 5	 คนไทยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามช่วงอายุ

แรงงานต่างด้าวที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB 
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา

ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายคดิเฉล่ียเป็นร้อยละ 7.48  

(ของจ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด) เพศหญิงคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 

5.47 (ของจ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด) โดยที่อัตราผู้ป่วยเพศชาย 

มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ส่วนอัตราผู ้ป่วยเพศหญิงมีแนวโน้ม 

ลดลง (รูปที่ 6)

รูปที่ 6		แรงงานต่างด้าวที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามเพศ
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เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอายุ 25-34 ปี มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ คิดเฉลี่ยเป็น

ร้อยละ 42.6 โดยที่ผู้ป่วยช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปี, ช่วงอายุ 

วิจารณ์
ในระยะเวลาที่ศึกษา (ระหว่างปีงบประมาณ 2554 

ถึง 2560) ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการที่สัมพันธ์กับการป่วย

เป็นวณัโรคปอดและ/หรือมีภาพถ่ายรังสทีรวงอกท่ีเข้าได้กบั

การป่วยเป็นวัณโรคปอดจ�านวนทั้งสิ้น 21,645 ราย โดยใน

จ�านวนนีผู้ป่้วยส่วนใหญ่เป็นคนไทยคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 79.2 

แรงงานต่างด้าวคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 20.8 ในขณะที่ผู้ป่วยที่

เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา

จ�านวน 2,246 ราย โดยในจ�านวนน้ีผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นคนไทย 

คิดเฉลีย่เป็นร้อยละ 87.0 แรงงานต่างด้าวคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ  

13.0 แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละปีงบประมาณมีจ�านวนผู้ป่วย

ที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยพบ

อัตราผู้ป่วยประมาณร้อยละ 9-11 สอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานแผนงานวัณโรคแห่งชาติ (National Tuberculosis 

Program) โดยปกติแล้วการตรวจเสมหะผู้ป่วยสงสัยวัณโรค

ปอดควรให้ผลบวกประมาณร้อยละ 10 (ร้อยละ 8-12) 

เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้ป่วยเพศชายมากกว่า

เพศหญิงในทุกปีงบประมาณ เป็นสถิติท่ีพบเช่นนี้ทั่วโลก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ชายออกไปท�างานนอกบ้าน มีโอกาส

รับเชื้อได้มากกว่า ผู้ชายอาจสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ซึ่งเพิ่มปัจจัย

เสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพศชายขาด

ความใส่ใจในการดูแลสขุภาพตนเอง ไม่ยอมรับความเจบ็ป่วย  

ไม่สนใจในการรักษา ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา ส่วน 

เพศหญิงสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดีกว่า

เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอายุระหว่าง 25-44 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุในวัยท�างาน 

ที่ผ่านมาผู้ป่วยกลุ่มนี้จะสัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV ซึ่งใน

การศึกษานี้ไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย อีกทั้งยังเป็นกลุ่มท่ี

มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็น

ก�าลังส�าคัญของครอบครัวและเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัว 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร

ของประเทศที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน และมีการเจริญเติบโต

ทางด้านเศรษฐกิจ ท�าให้ส่งผลกระทบโดยตรงจากภาค

อุตสาหกรรมการผลิต จึงท�าให้มีความต้องการแรงงาน 

วัยหนุ่มสาวเพิ่มมากข้ึน แรงงานวัยหนุ่มสาวจากประเทศ

เพื่อนบ้านจึงอพยพเคล่ือนย้าย อีกทั้งนโยบายการเปิด

35-44 ปี, ช่วงอายุ 45-54 ปี และช่วงอายุมากกว่า 54 ปี 

ขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ป่วยช่วงอายุ 15-24 ปี และ

ช่วงอายุ 25-34 ปี มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 	แรงงานต่างด้าวที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามช่วงอายุ
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ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งปัจจัยส�าคัญที่เอื้อให้มี

การเคล่ือนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีมากขึ้น ทั้งนี้อุบัติการณ์

วัณโรคของประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่าประเทศไทย 2-3 เท่า 9 

แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนไทย

การสือ่สารก็เป็นอปุสรรคอย่างยิง่กับแรงงานต่างด้าว 

อาทิเช่น การอธิบายวิธีเก็บตัวอย่างเสมหะ 10 อนึ่งหาก

แรงงานต่างด้าวป่วยเป็นวัณโรค เม่ือมารับบริการในสถาน

พยาบาลก็สื่อสารไม่เข้าใจกัน เกิดความเบ่ือหน่ายทั้งผู้ให้

บริการและผู้ที่มารับบริการ ท�าให้ผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวเกิด

ความรู้สึกว่าไม่อยากมารับบริการที่สถานพยาบาล เป็นต้น

 

ข้อเสนอแนะ
การป้องกันและการลดการแพร่กระจายวัณโรค

ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การค้นหาผู ้ป่วยวัณโรคด้วยการ

ตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ น�าพาผู้ป่วยเข้า

สู่ระบบการรักษาที่มีมาตรฐาน และเหมาะสม การตรวจ

วินิจฉัยวัณโรคด้วยวิธีการตรวจเสมหะหาเชื้อ AFB ด้วย

กล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา มีข้อจ�ากัดหลายประการ 

ประการท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ จ�านวนเช้ือทีมี่อยูใ่นเสมหะ กล่าวคอื 

ปริมาณเชือ้ในเสมหะต้องมีจ�านวนมากกว่า 10,000 เชลล์ต่อ

มิลลิลิตรขึ้นไป 11,12 จึงจะมีโอกาสตรวจพบได้ หมายความว่า  

มีผูป่้วยวณัโรคจ�านวนหนึง่ทีต่ดิเชือ้และป่วยเป็นวณัโรคแล้ว  

แต่ปริมาณเชื้อวัณโรคยังมีไม่มากพอท่ีจะตรวจพบได้ เม่ือ

ระยะเวลาผ่านไปและเชื้อวัณโรคมีการเจริญเติบโตแบ่ง

ตัวเพิ่มจ�านวนมากข้ึน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ท�าให้การตรวจ

วินิจฉัยล่าช้า ท�าให้โรคทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีโอกาส

แพร่กระจายเชื้อวัณโรคไปสู่บุคคลอ่ืน อีกทั้งในการศึกษา

คร้ังนี้ไม่มีผลการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ

วัณโรค (TB culture) พิสูจน์ยืนยันว่าเชื้อ AFB ที่ตรวจพบ

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดาเป็นเชื้อ Mycobacterium 

tuberculosis เท่าใด และผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาทุก

รายครบถ้วนหรือไม่ ผู้ป่วยหายร้อยละเท่าใด ผู้ป่วยวัณโรค

เชือ้ด้ือยามีร้อยละเท่าใด ปัจจบัุนวธิกีารตรวจวนิจิฉยัวณัโรค

มีหลากหลาย ที่มีข้อดีและข้อจ�ากัดที่แตกต่างกันออกไป กา

รบูรณาการประยกุต์การตรวจวินจิฉยัวัณโรคด้วยวิธกีารเพาะ

เล้ียงเชือ้วณัโรคซึง่เป็นวิธมีาตรฐาน (gold standard) และวธิี

เทคโนโลยีอณูชีววิทยาร่วมด้วย จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ตรวจพบผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้นได้ อีกทั้งให้ผลการตรวจที่ถูก

ต้อง แม่นย�า และลดระยะเวลาในการวินิจฉัย น�าพาผู้ป่วย

เข่าสู่ระบบการรักษาที่มีมาตรฐานและถูกต้อง อันเป็นสาระ

ส�าคัญในการป้องกันและควบคมุการแพร่กระจายเชือ้วณัโรค

การออกหน่วยบริการสุขภาพเคล่ือนท่ีของทีม 

สหวิชาชีพตามชุมชนใหญ่ๆ ท่ีมีประชากรหนาแน่นหรือ

ชุมชนท่ีมีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ก็มีความส�าคัญ เพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง

เก่ียวกับวัณโรค ซึ่งเป็นนโยบายเชิงรุกในการค้นหาผู้ป่วย

วัณโรค ทั้งนี้อาจเพราะว่า เมื่อผู้ป่วยวัณโรครู้ว่าตัวเองป่วย

เป็นวัณโรค ก็ไม่อยากเข้ารับการบริการตามสถานพยาบาล 

เพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษา

พยาบาล กลัวบุคคลรอบข้างรังเกียจ หรือแม้แต่การมารับ

บริการที่สถานพยาบาลอาจจะต้องรอคอยนาน ข้ันตอนใน

การให้บริการยุ่งยากวุ่นวาย หรืออาจถูกเลือกปฏิบัติ อนึ่ง

หากแรงงานต่างด้าวป่วยเป็นวัณโรค ยิ่งไม่อยากเข้ารับการ

รักษาตามสถานพยาบาล เพราะเข้าใจว่าตวัเองไม่ใช่คนไทย

อาจถูกเลือกปฏิบัติในการรักษา กลัวสังคมจะแสดงอาการ

รังเกียจ ไม่อยากเข้าใกล้ หรือหากป่วยเป็นวัณโรค อาจถูก

ส่งตัวกลับประเทศ ท�าให้ขาดรายได้ หากเข้ารับการรักษา

ก็ท�าให้เสียค่าใช้จ่าย หรือหากตรวจพบว่าป่วยเป็นวัณโรค

ก็เคลื่อนย้ายอพยพไปท�างานที่อื่น หรืออาจเดินทางกลับ

ประเทศ เม่ือคิดว่าตนเองคงหายแล้ว ก็อาจอพยพเคลือ่นย้าย

กลับมาท�างานท่ีเดิม ซึ่งหากแรงงานต่างด้าวดังกล่าวไม่ได้

เข้ารับการรักษา หรือได้รับการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง มีโอกาส

แพร่กระจายเชื้อวัณโรคไปสู่บุคคลอื่นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ นายแพทย ์สมบูรณ์ ทศบวร  
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โชคสุวรรณกิจ, นายแพทย์กิตตวิฒัน์ มะโนจนัทร์, คณุวรัญญา  
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ABSTRACT: Phokhao S. The trend of smear-positive tuberculosis patients by sputum microscopy examination  

at Nopparat-Rajathanee Hospital during the fiscal year 2011-2017. Thai J Tuberc Chest Dis Crit Care 2020; 39:  

1-10. 

 Department of Clinical Pathology, Nopparat Rajathanee Hospital, Ministry of Public Health

Tuberculosis is a chronic infectious disease, and still an important problem of public health in Thailand. The 

key to prevent and decrease the spreading of tuberculosis is the laboratory diagnosis and further standard treatment.

This study is a descriptive study of the trend of AFB-positive patients by sputum microscopy examination 

at Nopparat-Rajathanee Hospital during the fiscal year 2011-2017. The study group is AFB-positive patients. Data 

were collected from the registration laboratory book (TB04), MLAB2000 and medical record information. The data 

was analyzed by descriptive statistics and presented by tables, graphs and charts.

The result showed, during the fiscal year 2011-2013, the proportion of AFB-positive patient was increased 

from 9.95% to 11.18% and 11.28%. During the fiscal year 2014-2016, The proportion was decreased from 10.90% 

to 10.16% and 9.10%. However, in the fiscal year 2017, it was increased to 10.45%. In addition, males were found 

AFB-positive more than females in every the fiscal year. Additionally, when classified by age range, the  proportion 

of patients in the age range of 35-44 years is higher than other age ranges, followed by the age range of 54 years 

and more and the age range of 25-34 years, respectively.

The proportion of patients of AFB-positive by sputum microscopy examination during the fiscal year  

2011-2017 is stable at 9-11%. The proportion of males and females in Thai patients is 2.5:1, the immigrant workers 

1.2:1. The most affected age range is 25-44 years. Increased trend was found in pationts of  below 15 years old.
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Review Article

Pulmonary Sarcoidosis

Patcharin Harnthanakul M.D.

Fellow-in-Training, Division of Respiratory Disease and Tuberculosis,  

Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Introduction
Sarcoidosis is a granulomatous disease that  

affects a variety of populations.1 It was first described in 

1869 by Jonathan Hutchinson, a British dermatologist 

who defined a 58-year-old coal wharf worker with purple, 

symmetrical skin plaques on legs and hands that were 

not painful. In 1897, a Norwegian dermatologist, Caesar 

Boeck, presented a patient with “multiple benign sarcoid 

of the skin” which histologically showed well-defined foci 

of epithelioid cells with giant cells2. Although, nearly 150 

years later, the etiology of sarcoidosis remains unknown 

and the course of the disease is unpredictable. The 

immune-pathogenesis involves a complex interaction 

between host, genetic factors and environmental or 

infectious triggers which produces granuloma formation.  

The disease can affect any organs but mostly involves the 

lungs and lymph nodes. The disease has a wide range  

of clinical manifestations, varies from asymptomatic 

patients with radiographic abnormalities to progressive  

disease causing morbidity and mortality.1 Treatment  

depends on the severity of the disease and organ  

involvement. This review summarizes the pathogenesis, 

clinical manifestation, pathological and radiological 

features, and management focusing on pulmonary 

sarcoidosis.

Epidemiology 
Sarcoidosis is reported to occur worldwide. African  

Americans had a higher incidence and severity of 

the disease compared to Caucasians, Hispanics, and 

Asians. The disease can affect both men and women 

with a peak incidence at 30 to 50 years of age1. A 

slightly higher incidence has been reported in women3. 

It is uncommonly found in children, teenagers, and those 

aged over 704. 

Pathogenesis 
The immunopathogenesis of sarcoidosis is not 

well understood. Most evidences suggest that the  

development of the disease is similar to other  

granulomatous diseases such as chronic beryllium 

disease. It involves the interaction between antigen 

exposure, HLA class II molecules, and T-cell receptors5.

Immune reaction 

After antigens entering the host and activating 

the innate immune response, they are phagocyted by  

antigen-presenting cells, mostly macrophages or  

dendritic cells, subsequently are presented to CD4 T 

cell receptor via class II major histocompatibility complex 

molecule (MHC II). The dendritic cells release cytokine, 

IL-12 to activate CD4 T cells resulting in differentia-

tion into type 1 T helper cells (TH1 cells). TH1 cells 

secrete predominantly IL-2 and Interferon γ leading 

to the production of cytokines (TNF α, IL-12, matrix  

metalloproteinase) and chemokines causing cellular  

recruitment, proliferation, and differentiation which lead to 

the formation of sarcoid granuloma. Sarcoid granulomas 

are composed of a core of monocyte-derived epithelioid 
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histiocytes and multinucleate giant cells with interspersed 

CD4 T lymphocytes. They may persist, resolve, or turn 

to fibrosis. Persistent granulomatous inflammation may 

arise from the failure of immune regulatory mechanisms 

with the following proposed mechanism6: 

• Serum Amyloid A (SAA) protein is deposited 

in sarcoid granulomas and triggers cytokine 

release by interacting with Toll-like receptor 2 

which results in the raising of TH1 responses 

to antigens.

• Regulatory T cells in sarcoid lesion are  

incapable of suppressing cell-mediated  

immune response caus ing pro longed  

inflammatory reactions associated with  

progression in fibrosis. Furthermore, the lesional  

regulatory T cells secrete pro-inflammato-

ry cytokines including IL-4, which sustain  

granuloma formation via fibroblast amplification 

and mast cell activation. 

• CD1d-restricted natural killer T cells (NKT cells) 

which normally moderate CD4-mediated im-

mune response, markedly decrease in blood 

and bronchoalveolar lavage fluid of sarcoid  

patients, except in those with Löfgren syndrome.  

Because Löfgren syndrome is usual ly  

associated with resolving disease, the loss 

of NKT cells may lead to the persistence of  

sarcoidosis. 

Remission of the disease occurs when  

macrophage and T-helper cell activity are suppressed by 

IL-10 or when the possible antigen has been completely 

cleared. Persistent granulomatous inflammation can lead 

to fibrosis via cytokines, possibly transforming growth  

factor- β (TGF-β), MMP, and insulin growth factor-1 

which have been found at disease sites. Switching 

from TH1 to TH2 cytokine may occur in chronic cases 

and facilitate lung fibrosis. TH2 cytokines such as  

IL-13 increase TGF-β which activates and transforms 

fibroblasts to myofibroblasts leading to fibrosis. The TH2 

chemokine, C-C Motif Chemokine Ligand 2 (CCL2),  

also enhances fibroblast survival. Additionally, the  

macrophages in patients with pulmonary fibrosis can 

express CCL18 chemokines which aids fibrosis6. 

Genetic causes

A Case-Control Etiologic Sarcoidosis Study  

(ACCESS) presented that patients with sarcoidosis were 

five times more common than control subjects to have 

siblings or parents with sarcoidosis4. The phenotypic 

features of affected siblings show minimal concordance 

except for those with ocular or hepatic involvement7. 

Because HLA class II molecules and T cell receptors  

appear to the immunopathogenesis of sarcoidosis, 

various polymorphisms of these molecules have been 

examined. 

• Human leukocyte antigen (HLA) genes:  

Sarcoidosis is associated with the DR subtypes 

of class II antigens (HLA-DRB1 and DQB1 

alleles), for example, HLA-DRB1*03, HLA-

DRB1*11, HLA-DRB1*12, HLA-DRB1*14 and 

HLA-DRB1*15 have been shown to increase 

the risk of sarcoidosis. HLA-DRB1*1501/ 

DQB1*0602 was associated with severe and 

chronic pulmonary sarcoidosis.

• Non-HLA genes have also been shown to be 

associated with sarcoidosis. There is evidence 

that variants of the TNF gene show a 1.5-fold 

increased risk of having sarcoidosis6. 

The genome-wide association study revealed an 

association of the annexin A11 gene on chromosome 

10q22.3 which regulates calcium signaling, vesicle 

trafficking, cell division, and apoptosis. So its depletion 

or dysfunction may disturb the apoptosis pathway in 

individuals with sarcoidosis8. 



13

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

Environmental causes

Sarcoidosis may require exposure to one or 

more exogenous antigens. Infectious agents have been  

suspected as possible causes of sarcoidosis. With  

the use of PCR techniques, mycobacterial and  

propionibacterial DNA and RNA have been found from 

sarcoid tissue9. Occupational studies have shown 

positive associations with service in the U.S. Navy, 

metalworking, firefighting, and the handling of building 

supplies. Moreover, associations between sarcoidosis 

and exposure to inorganic particles, insecticides, and 

moldy environments have been reported10. 

Diagnosis
Sarcoidosis is diagnosed by exclusion and is 

most likely to be correct if clinical and radiological data  

are supported by the presence of non-caseating  

granulomas in a biopsy specimen, and if alternative 

causes of granulomatous inflammation are ruled out1. 

1.  Clinical manifestation

The clinical manifestation may vary from ra-

diologic abnormality in an asymptomatic case to a 

progressive disorder causing fibrosis and respiratory 

failure. The symptoms are nonspecific. Dyspnea and 

cough are reported in almost 90% of patients with acute  

exacerbation of sarcoidosis. Other symptoms are chest 

pain, wheezing, fatigue, weight loss. Additionally, the 

disease may affect other organs as well. The lung is 

the most commonly involved organ, at least 90 % of 

sarcoidosis patients demonstrated lung lesions. The 

skin, eye, liver, and lymph nodes are the next common 

affected organs. Symptomatic cardiac sarcoidosis is 

presented in approximately 5% of patients. The renal 

and gastrointestinal tract are rarely involved11. 

2.  Radiographic features 

Chest radiographs are abnormal in more than 

90 % of patients with sarcoidosis. The most common 

finding of sarcoidosis is bilateral hilar lymphadenopathy, 

noted in 50–80% of cases, which is typically symmetrical 

and non-compressive. Pulmonary infiltrates, observed in 

25–50% of cases, are usually bilateral and symmetrical  

micronodular or reticulonodular infiltrates in mid to  

upper lobe areas. Atypical radiographic findings are  

approximately 20% of cases12. More than several years 

ago, Scadding developed a staging system based on 

the pattern of chest radiographic findings into five stages 

(Table 1)13. 

Table 1  Scadding staging system of sarcoidosis, frequency, and probability of spontaneous resolution of each 

stage12-13. 

Radiographic stage Frequency (%) Resolution (%)

Stage 0: Normal appearance at chest radiography 5-15

Stage 1: Bilateral hilar lymphadenopathy 25-65 60-90

Stage 2: Bilateral hilar lymphadenopathy followed by parenchymal infiltrates 20-40 40-70

Stage 3: Parenchymal infiltrates without bilateral hilar lymphadenopathy 10-15 10-20

Stage 4: Pulmonary fibrosis 5 0
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High resolution computed tomography (HRCT)  

of the chest, 1 to 1.5 mm section thickness, is superior  

to conventional CT to identify the parenchymal details  

such as nodular and reticular opacities, interlobular  

septal thickening, and ground-glass opacities, and 

is useful to identify air trapping in patients with  

small-airway involvement14. The typical characteristic  

features on HRCT include mediastinal and/or hilar 

adenopathy, nodular and micronodular opacities 

along bronchovascular bundles and subpleural areas,  

mass-like lesions from confluenced nodular opacities 

adjacent to airways, vessels, and subpleural locations.  

Some nodules gather densely until they become  

conglomerate, like the appearance of a cluster galaxy, 

called “galaxy sign,” it is highly suggestive of pulmonary 

sarcoidosis. Additional HRCT findings of sarcoidosis 

include ground-glass opacities, interlobular septal 

thickening, fibrotic changes which are predominantly in 

the upper and middle zones11. The typical and atypical  

characteristics of pulmonary sarcoidosis on HRCT 

are shown in Table 214. It is essential to note that, the  

radiographic findings of lung fibrosis do not definitely  

suggest a “burnt-out” or inactive disease. Mostard and 

colleagues demonstrated that 85% of patients had 

positive PET findings on the lungs, suggesting active 

disease15. 

Table 2 Typical and Atypical Features of Pulmonary Sarcoidosis at High-resolution CT14

Typical features

• Lymphadenopathy: hilar, mediastinal, bilateral, symmetric, and well-defined

• Nodules: micronodules (2-4 mm in diameter; well defined, bilateral); macronodules (≥5 mm in diameter, coalescing)

• Lymphangitic spread: peribronchovascular, subpleural, interlobular septal

• Fibrotic changes: reticular opacities, architectural distortion, traction bronchiectasis, bronchiolectasis, volume loss

• Bilateral perihilar opacities

• Predominant upper- and middle-zone locations of parenchymal abnormalities

Atypical features

• Lymphadenopathy: unilateral, isolated, anterior and posterior mediastinal

• Airspace consolidation: mass-like opacities, conglomerate masses, solitary pulmonary nodules, confluent alveolar opacities  

 (alveolar sarcoid pattern)

• Ground-glass opacities

• Linear opacities: interlobular septal thickening, intralobular linear opacities

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

nance

• Miliary opacities

• Airway involvement: mosaic attenuation pattern, tracheobronchial abnormalities, atelectasis

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

• Pleural plaque-like opacities

• Mycetoma, aspergilloma
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3.  Pulmonary function

The majority of sarcoidosis patients will have 

normal pulmonary function tests (PFTs) at the time of 

diagnosis. Over time, some of these patients will develop 

a restrictive pattern with a reduction of lung volumes16. 

However, airflow obstruction has been more prevalent  

than restriction in some sarcoidosis cohorts. The  

isolated reduction in diffusing capacity for carbon  

monoxide (DLco) is also frequent that is caused by  

parenchymal involvement or pulmonary hypertension1,17.  

The severity of impairment of lung function is not cor-

related well with the extent of the disease on HRCT.1 

Six-minute walk test (6MWT) distance is frequently 

reduced. Patients with more severe sarcoidosis tend 

to have a greater decline in oxygen saturation during 

the 6MWT17.

4.  Radionuclide imaging 

Fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission 

tomography (18FDG-PET) is not recommended in the 

standard investigation, but it may help to solve some 

difficult issues that are unanswered by conventional 

imaging18. 18FDG-PET is a sensitive technique to assess  

inflammatory activity by identifying the area of increased 

glucose metabolism from inflammatory cells. Based on 

literature, the roles of FDG-PET in sarcoidosis could 

be beneficial for evaluation of inflammatory active  

disease in patients with persistent symptoms and  

negative inflammatory markers, assessment of  

inflammation in stage IV sarcoidosis with lung  

fibrosis, evaluation of active extrathoracic sarcoidosis or  

assessment of cardiac sarcoidosis, identification of active 

sites for diagnostic biopsy and evaluation of treatment 

response in refractory disease19.

5.  Bronchoscopy

Bronchoscopy has a high diagnostic yield includes 

sampling the airways (endobronchial biopsy), lung 

parenchyma (transbronchial lung biopsy [TBLB]), or 

intrathoracic lymph nodes (conventional transbronchial 

needle aspiration or endobronchial ultrasonography). 

The choice of procedure depends on the skill of the 

clinician, and the radiographical stage of the disease1. 

Bronchoalveolar lavage shows a 20–50% lymphocytosis 

in 80% of sarcoidosis cases and a BAL CD4/CD8 ratio 

increases more than 3.5 in 50% of cases. Because the 

profile of BAL fluid examination is not specific, therefore 

differential diagnosis should be considered, such as 

infection, especially tuberculosis, fungus; sarcoid-like  

reactions in cancers and lymphomas; environment-related  

diseases (berylliosis, hypersensitivity pneumonitis) or 

drug-induced lung diseases; common variable immune 

deficiency; and other idiopathic granulomatosis20. 

6.  Pathology 

The histologic hallmark of sarcoidosis is the  

granuloma. The classic sarcoid granulomas are 

well-formed, generally non-necrotizing, and typically  

surrounded by a rim of lamellar hyaline collagen, which 

leads to their compact character. They are favorably  

located along the lymphatic routes of the pleura,  

interlobular septa, and bronchovascular bundles21. In 

chronic disease, granulomas tend to have increased 

fibrosis and form hyalinized nodules rich with dense 

eosinophilic collagen. End-stage of the disease may not 

have granulomas and show a pattern of usual interstitial 

pneumonia, which can be difficult to distinguish from 

idiopathic pulmonary fibrosis1. 

Intracytoplasmic inclusions in giant cells are often 

present in sarcoid granulomas, including calcium oxalate 

crystals and asteroid and Schaumann bodies: the latter is 

more frequent in sarcoidosis than in other granulomatous  

diseases. However, none of them is specific. Thus, they 

may mislead the pathologist to diagnose foreign-body 

granulomas. Additionally, sarcoid granulomas also  

display necrosis in about 20% of transbronchial  
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biopsies21. It mainly consists of tiny foci of central 

fibrinoid necrosis22, but rarely large areas of fibrinoid, 

infarct or suppurative necrosis. In general, the necrosis  

within granulomas should always be differentiated from 

infection. Inflammation of sarcoidosis is generally mild 

and limited to a thin rim of lymphocytes surrounding  

granulomas (naked granulomas) so a significant  

cellular interstitial infiltration with organizing pneumonia 

is unusual, as a result, its presence should suggest  

an alternative diagnosis particularly infection,  

hypersensitivity pneumonitis, collagen vascular disease, 

aspiration, or drug reaction21. 

In chronic sarcoidosis, hyaline collagen penetrates 

and destroys the granulomas which may become  

fragmented that they are hardly recognizable.  

Occasionally, giant cells embedded in dense fibrosis may  

remain as the only clue of an old, scarred sarcoidosis21. 

Treatment
Sarcoidosis patients are treated when they  

become symptomatic. At least 50% of patients will have 

spontaneous resolution within 6 months, therefore, not 

every patient requires treatment23. Currently, there are 

no clear criteria for initiating treatment in pulmonary  

sarcoidosis24. The decision is based on symptoms,  

a decline of pulmonary function, radiologic staging, or 

evidence of active granulomatous inflammation related 

to sarcoidosis25. Treatment should be considered for 

patients with symptomatic or progressive stage 2 or 

3 pulmonary disease or major extrapulmonary organ 

involvement.

1.  Glucocorticoids 

Glucocorticoids are the first line of initial therapy. 

The recommended starting dose is 20-40 mg/day of 

prednisolone that should be continued for 1-3 months 

and tapered to a maintenance dose of 5-10 mg/day of  

prednisolone25-26. The duration of treatment varies between  

6-12 months24. Previous systematic review included data 

from 8 randomized controlled trials (RCTs) concluded 

that oral corticosteroids improved chest radiograph  

following 6 to 24 months of treatment in patients with 

stage 2 and 3 diseases and showed a small improvement  

in vital capacity and diffusing capacity. There is no 

data suggesting the benefit of long-term corticosteroid  

used over 2 years27. If patients cannot be weaned to 

prednisone less than 10 mg per day, the use of steroid-

sparing medications should be considered28.

In acute pulmonary exacerbations of sarcoidosis 

(APES), 20-40 mg/day of prednisolone for 3 weeks 

with decreased dose thereafter is recommended.  

Patients should be evaluated within 3-4 weeks after the  

treatment for appropriate tapering of steroid dose or 

initiation of a steroid-sparing agent if indicated. If APES 

occurs frequently, consider initiation of a steroid-sparing 

agent to control disease flares26. 

2.  Alternative immunosuppressive agents 

2.1 Methotrexate 

Low dose methotrexate has anti-inflammatory 

properties by enhanced releasing of adenosine which 

inhibits TNFα release from monocytes, macrophages, 

and neutrophils24. In a randomized, double-blind,  

controlled trial of 24 patients with acute sarcoidosis 

received methotrexate (10 mg once weekly) or placebo 

plus oral prednisolone, showed that patients taking 

methotrexate required significantly less prednisolone 

than placebo group in the 12-month period29. However,  

major concerns of this drug have been related to  

hepatotoxicity, bone marrow suppression, and pulmonary  

toxicity25, therefore, co-treatment with 5 to 10 mg once 

weekly of folic acid to limit toxicity and regular monitoring 

liver function and complete blood count is suggested24. 

The World Association of Sarcoidosis and Other  
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Granulomatous Disorders (WASOG) recommended 

methotrexate as a second-line treatment option in 

steroid-refractory cases, steroid-related adverse effects 

or as a steroid-sparing agent 30.

2.2  Azathioprine

Azathioprine has also been reported as an  

effective sarcoidosis treatment, with limited case  

series 31. In a retrospective study, both methotrexate 

and azathioprine provided significant steroid-sparing 

potency, equally improved pulmonary function and had 

comparable side effects, except for a higher infection 

rate in the azathioprine group32. Regular blood counts 

and liver function monitoring, are essential in patients 

taking azathioprine to monitor side effects24. 

2.3 Leflunomide 

Leflunomide is a cytotoxic agent that has been 

reported as an effective treatment for pulmonary and 

extrapulmonary sarcoidosis31. A cohort of 76 patients 

with sarcoidosis, reported significant improvement in FVC 

with the add-on leflunomide treatment to background 

therapy of glucocorticoids or methotrexate. There was 

a trend for a better result in patients on combination 

methotrexate/leflunomide therapy than leflunomide 

alone33. It is associated with less gastrointestinal and 

pulmonary toxicity but the incidence of leukopenia and 

hepatotoxic effects are similar to methotrexate31. Thus, 

it can be used for a steroid-sparing agent or treatment 

failures from other medications. However, there is a need 

for a prospective studies to evaluate the relative efficacy 

of monotherapy or combination therapy compared with 

other alternative drugs33.

2.4  Mycophenolate mofetil (MMF)

MMF is an antiproliferative immunosuppressant 

like azathioprine but more selective action. It has been 

used safely in patients with renal failure. There are no 

controlled studies in pulmonary sarcoidosis , and the 

current data are inadequate to recommend its use24,31. 

2.5  Anti-TNF treatment 

Targeted TNFα inhibition is usually reserved  

as a third-line therapy, especially in refractory or  

organ-threatening cases. Best treatment outcomes have 

been reported for infliximab and adalimumab31. Infliximab 

had been shown in RCTs to significantly improve forced 

vital capacity (FVC) at the mean of 2.5% predicted  

in 24 weeks in chronic pulmonary sarcoidosis and  

6.6% predicted in patients refractory to conventional 

treatment34-35. The treatment failed to show improvement  

of dyspnea score or symptoms34. Adalimumab was 

shown in a small open-label study to improve symptoms 

and FVC 36. It can be used as an alternative drug for 

patients intolerant to infliximab37. Other anti-TNF agents, 

such as etanercept and golimumab, do not appear to 

be beneficial in sarcoidosis38. Adverse effects of TNFα 
inhibitors include infusion and anaphylactic reactions, 

increased risk of infection, reactivation of latent infections 

(eg. tuberculosis and fungal infections), autoimmune and 

neurological effects, and malignancy. Therefore, before 

treatment, patients should be screened for tuberculosis, 

fungal, and viral infections, and regular clinical and 

laboratory surveillance for infection during treatment 

should be performed 31.

3.  Other potential therapies

Rituximab, an anti CD-20 monoclonal antibody, 

was recently tested in sarcoidosis. An open-label,  

prospective study of rituximab treatment in 10 refractory 

pulmonary sarcoidosis patients reported a response for 

half at 24 weeks but was maintained in only two cases 

in 1 year. So Further research is needed. There is an 

open-label trial in pulmonary sarcoidosis suggested that 

anti-mycobacterial antibiotics - levofloxacin, ethambutol, 

azithromycin, and rifampin (CLEAR regimen) over 8 

weeks may lead to the improvement of FVC, dyspnea 
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score and 6-minute walk distance. Currently, a phase 

II trial of efficacy of CLEAR in patients with progressive  

pulmonary sarcoidosis is still ongoing. Other new drugs 

that will be developed to block new mechanisms of 

disease are now in clinical trials such as vasoactive  

intestinal peptide (VIP), human placenta-derived  

antigen (PDA-001), nintedanib, rilonocept, canakinumab, 

atorvastatin38.

4.  Lung transplantation

A small number of pulmonary sarcoidosis patients 

with severe disease and progression to lung fibrosis,  

despite maximized medical treatment, may be  

candidates for lung transplantation. Post-transplant 

survival is similar to other lung diseases24. The  

International Society for Heart and Lung Transplantation 

data reported 1-, 5- and 10-yr survivals of 72.2, 50.6 and 

31.1%, respectively39. Sarcoidosis is the most common 

disease, with reported recurrence rates of 35% to 62.5% 

after lung transplantation, but it seems to have a good 

prognosis and often be asymptomatic and self-limiting24.

Disease monitoring and prediction  
of prognosis

The optimal timing and tools to evaluate the response  

of treatment in patients with pulmonary sarcoidosis  

are unclear 1. According to expert opinion, clinical  

examination and chest radiograph should be done 

every 3-6 months. Pulmonary function tests and ECG 

should be monitored every 6 months. Because disease 

relapse mostly occurs 2 to 6 months after discontinuing  

treatment and is rare after 3 years, so expert  

recommended to follow up patients at least 3 years20.

The clinical courses of the disease are variable. 

In half of the cases, the disease resolves spontaneously 

within 2-5 years. After 5 years, remission is less likely.  

Advanced disease occurs in approximately 5% of  

patients with sarcoidosis and causes morbidity and 

mortality. Frequent complications of end-stage disease 

include pulmonary hypertension and mycetomas1.

Conclusion
There is no standard guideline for the diagnosis  

and treatment of pulmonary sarcoidosis. Clinical  

manifestation may range from asymptomatic to chronic 

progressive lung fibrosis. The symptoms are non-spe-

cific. The diagnosis requires radiological findings and  

histological confirmation. There are no reliable factors 

that can predict disease outcome. Glucocorticoid remains  

the first drug of choice for initial therapy. Steroid  

sparing regimens should be initiate for steroid-dependent  

or relapse disease. Nowadays, the knowledge of  

immunopathogenesis has been increasingly understood,  

so numerous novel targeted therapies have recently 

been proposed for treatment benefit. In advanced  

disease, treatment planning should be done in expert 

centers and a multidisciplinary approach.
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สายระบายทรวงอกชนิดฝังใต้ผิวหนัง (Tunneled Pleural Catheters)

สรายุทธ เอี่ยมสอาด พ.บ.*

ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร พ.บ.

แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา พ.บ.

*แพทย์เฟลโลว์	อนุสาขาหัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบหายใจ

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค	ภาควิชาอายุรศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

Tunneled pleural catheter (TPC) หรือ indwelling 

pleural catheter (IPC) คือ สายระบายทรวงอกชนิดหนึ่ง

ซึ่งสามารถใส่คาไว้ได้เป็นเวลานาน ประโยชน์ท่ีส�าคัญของ

การใส่สาย TPC นี้ คือช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยของผู้ป่วย

ท่ีมีน�้าในช่องเย่ือหุ้มปอดและสามารถใส่แบบผู้ป่วยนอกได้

โดยไม่จ�าเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และท�าให้มี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น ปัจจุบันมีค�าแนะน�าในการใส่สาย TPC 

ในผู้ป่วยท่ีมีน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอดท้ังท่ีมีสาเหตุจากมะเร็ง

แพร่กระจายและไม่ใช่มะเร็งซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษา

จ�าเพาะ นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้ในผู้ป่วยที่มีน�้าใน 

ช่องท้องปริมาณมากด้วย

ส่วนประกอบของสายระบาย TPC
1. สายระบายทรวงอก ท�ามาจาก soft silicone ซึ่ง

เป็นวัสดุที่มีความเหนียวและยืดหยุ ่นสูง มีหลายขนาด 

และความยาวแตกต่างกันข้ึนกับผลิตภัณฑ์ สายระบาย

ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ (รูปที่ 1)

1.1 ปลายสายด้านหนึ่งที่อยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอด จะมี

รูด้านข้างเพื่อระบายน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอด 

1.2 ส่วนกลางสายจะถูกฝังในชั้นใต้ผิวหนังซึ่งมี  

tissue cuff เพือ่ชกัน�าให้เกิดการยึดเกาะกับเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนงั

ได้ป้องการเลื่อนหลุดของสาย 

1.3 ปลายสายที่อยู่นอกช่องเยื่อหุ้มปอด จะมีส่วนต่อ

ไปยังขวดเก็บน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอด ซึ่งจะมีล้ินควบคุมการ

ไหลแบบทางเดียว (one way valve) หรือ clamp เพือ่ป้องกัน

การไหลย้อนกลับทางของน�้าเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอด

2. ขวดระบายหรือถุงเก็บน�้าในช่องเย่ือหุ้มปอด มี

หลายชนิด เช่น ขวดแรงดันลบ (vacuum bag) และขวดที่มี

กระเปาะกดแบบ manual pump 

รูปที่ 1 	ตัวอย่างสายระบายทรวงอก	tunneled	pleural	catheter

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
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สายระบาย TPC ที่มีจ�าหน่ายในปัจจุบัน1  
1. PleuRx® catheter (Denver Biomedical, Golden 

Colorado) ดังแสดงในรูปที่ 2

2. Aspira® pleural drain system (Bard Access 

Systems, Salt Lake City, Utah) มีออกแบบที่คล้ายคลึงกับ 

PleuRx® ต่างกนัตรงท่ี PleuRx® ใช้ขวดระบายแบบแรงดันลบ  

แต่ Aspira® ท�ากระเปาะส�าหรับดูดระบายน�้าโดยการท�า 

manual pump

3. Rocket® Medical (Washington, Tyne & Wear, 

UK) มีออกแบบที่คล้ายคลึงกับ PleuRx® เพียงแต่มีลักษณะ

ของสาย TPC และรูปลักษณ์ของขวดระบายแบบแรงดันลบ

ที่ต่างไปเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 3

4. The Relief® system (Med-italia Biomedica, 

Genoa, Italy) ลักษณะคล้ายคลึง PleuRx® 

5. สายระบายชนิดอื่นๆ ที่มีรายงานการน�ามาใช้ 

ได้แก่ Tenckhoff catheter ส�าหรับใช้ล้างไตทางผนงัช่องท้อง 

มีรายงานน�ามาใช้เป็นสารระบายทรวงอกในปี 19862, Port-

A-Cath ส�าหรับการให้ยาเคมีบ�าบัดทางหลอดเลือดด�าและ

สาย silicone ท่ีแบบไม่มี tissue cuff โดยต่อเข้ากับขวด

ระบาย Jackson drain (รูปที่ 4) ก็มีรายงานการน�ามาใช้ใน

ปี 20113

รูปที่ 2 	ชุดของสายระบาย	 PleuRx®	 catheter	 และขวดระบาย 
แรงดันลบ

รูปที่ 3		ชุดของสายระบาย	Rocket®	catheter	และขวดระบายแรง
ดันลบ

รูปที่ 4 	สายระบายชนิด	silicone	ที่ไม่มี	tissue	cuff	และต่อกับขวด
ระบายแบบ	Jackson	drain3

ขอ้บง่ชีใ้นการใสส่ายระบาย TPC เพือ่ระบายน้�า 
ในช่องเยื่อหุ้มปอด ได้แก่

1. น�้าในช่องเย่ือหุ ้มปอดจากมะเร็งแพร่กระจาย 

(malignant pleural effusion, MPE)

2. ภาวะปอดไม่ขยายตัว (trapped lung)

3. ภาวะทีมี่การสะสมของน�า้ในช่องเยือ่หุม้ปอดจาก

สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง (recurrent non-malignant pleural 

effusion) เช่น ภาวะหัวใจวายเรื้อรัง (chronic congestive 

heart failure) และ hepatic hydrothorax ที่ได้รับการรักษา

แบบมาตรฐานของโรคนั้น ๆ แล้วยังไม่ดีขึ้น 

การใส่สายระบาย TPC ในผู้ป่วยที่มนี้�าในช่อง
เยื่อหุ้มปอดจากมะเร็งแพร่กระจาย

วตัถุประสงค์หลกัในการรักษา MPE คอื รักษาอาการ

หอบเหนื่อย ประกอบด้วยหลายวิธี 4 ได้แก่ 
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• การรักษาจ�าเพาะ ได้แก่ การให้ยาเคมีบ�าบัด

• การเฝ้าสังเกตอาการ (observation) กรณีไม่มอีาการ 

• การผนึกเย่ือหุ ้มปอด (pleurodesis) โดยการใส่ยา

ผนึกเยื่อหุ ้มปอดผ่านทางสายระบายทรวงอกหรือ

การส ่องกล ้องช ่องเ ย่ือหุ ้มปอด (p leuroscopy)  

หรอืการผ่าตดั โดยปัจจบัุนมีค�าแนะน�าให้ประเมินก่อนว่า

ผู้ป่วยจะได้ประโยชน์จากการใส่สายระบายร่วมกับการ

ผนึกเย่ือหุ้มปอดหรือไม่ เช่น ไม่มีสาเหตุอื่นที่ท�าให้เกิด

อาการหอบเหนือ่ย อาการดีขึน้หลังการเจาะระบายและมี

การสะสมของน�า้กลับมาอย่างรวดเรว็จนก่อให้เกิดอาการ 

มีอัตราการรอดชีวิตไม่สั้นเกินไป เป็นต้น 5

• การใส่สายระบายทรวงอกชนิดฝังใต้ผิวหนัง (tunneled 

pleural catheter, TPC)

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการใส่สายระบาย TPC 

ในผู้ป่วยที่มีน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอดจากมะเร็งแพร่กระจาย 

มากขึ้น เนื่องจากท�าได้ไม่ยากและสามารถให้การรักษาเป็น

แบบผู้ป่วยนอกได้ ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยดีขึ้นร้อยละ 

96 และสามารถเกดิ spontaneous pleurodesis ได้ถึงร้อยละ 

656-7 การระบายน�า้แบบทกุวัน (aggressive drainage) อาจมี

ผลท�าให้เกิด spontaneous pleurodesis ได้มากขึน้เนือ่งจาก 

parietal pleural มีโอกาสชิดกับ visceral pleural มากขึ้น มี

การศึกษาเปรียบเทียบการเกิด spontaneous pleurodesis 

ในผู้ป่วยที่ได้รับการระบายน�้าทุกวันกับระบายน�้าแบบวัน 

เว้นวัน พบว่าเกิด spontaneous pleurodesis ร้อยละ 47  

และ 24 ในกลุ่มที่ระบายน�้าทุกวันและวันเว้นวันตามล�าดับ 

โดยมีระยะเวลาการเกิดเท่ากับ 54 และ 90 วันตามล�าดับ 

แต่ภาวะแทรกซ้อน คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของ 

ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 8 

มีการศึกษาการใส่สายระบาย TPC ในผู้ป่วย MPE 

เทียบกับการรักษาโดยวิธีอื่น เช่น การผนึกเย่ือหุ้มปอด

โดย talc slurry หรือ poudrage หรือ surgical pleurodesis  

พบว่าการลดอาการหอบเหนื่อยและอัตราการรอดชีวิต 

ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มทีใ่ส่สายระบาย TPC ไม่จ�าเป็นต้องนอน 

โรงพยาบาลหรอืมีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลส้ันกว่า 9-10

มีรายงานการใส่สายระบาย TPC ร่วมกับการผนึก

เยือ่หุม้ปอดโดยผ่านทาง medical thoracoscopy ซึง่เรียกว่า  

rapid pleurodesis พบว่ากลุ่มท่ีใส่สายระบายมีระยะเวลา

การนอนโรงพยาบาลเฉล่ีย 2 วัน สามารถถอดสาย TPC 

ออกได้ใน 8 วัน และมี pleurodesis success rate ถึงร้อยละ  

94 โดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรง11 และมีการศึกษา 

การท�า talc slurry ผ่านทาง TPC พบว่ากลุ่มที่ท�า talc slurry 

มี pleurodesis success rate ที่วันที่ 35 สูงกว่าการใส่สาย 

TPC เพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ร้อยละ 43 

และ 23 ตามล�าดับ)12 

ปัจจุบันมีค�าแนะน�าให้พิจารณาการรักษาผู้ป่วยท่ีมี

น�้าในช่องเยื่อหุ้มปอดจากมะเร็งแพร่กระจายโดยการใส่สาย 

TPC ดังแสดงในรูปที่ 5 5

อาการดีขึ้น
หลังการเจาะระบาย

ปอดขยายตัว

น้ำในชองเยื่อหุมปอด
จากมะเร็งแพรกระจายที่เปน
สาเหตุของอาการหอบเหนื่อย

พิจารณา
ใสสายระบาย TPC*

หาสาเหตุอื่น
ของอาการหอบเหนื่อย  

พิจารณาใสสายระบายทรวงอก 
หรือ TPC และ/หรือ chemical 

pleurodesis*

ไมใช

ไมใช ใช

ใช

รูปที่ 5		คำาแนะนำาใหพิ้จารณาการรกัษาผู้ปว่ยทีม่นี้ำาในชอ่งเยือ่หุม้ปอด
จากมะเร็งแพร่กระจายโดยการใส่สาย	 tunneled	 pleural	
catheter	(TPC)

	 *ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์	 เช่น	กรณีผู้ป่วยอาจมี	 short	
survival	(เช่น	อาจมีอัตราการรอดชีวิตไม่เกิน	1	สัปดาห์
หรือ	1	เดือน)	ไม่แนะนำาให้ใส่สายระบายทรวงอก	หรือสาย	
TPC

การใส่สายระบาย TPC ในผู้ป่วยที่มนี้�าในช่อง
เยื่อหุ้มปอดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง

มีการศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับการใส่สายระบาย TPC 

ในผู ้ป่วยที่มีน�้าในช่องเย่ือหุ ้มปอดจากสาเหตุอื่นท่ีไม่ใช่
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มะเร็งที่ให้การรักษาจ�าเพาะอย่างเต็มท่ีแล้วยังไม่ดีขึ้นและ 

มีอาการหอบเหน่ือยจากการมีน�า้ในช่องเย่ือหุม้ปอด โดยโรค

หรือภาวะทีมี่ข้อมูลมากท่ีสุดได้แก่ ภาวะหวัใจวายเร้ือรงัและ 

hepatic hydrothorax ส่วนโรคหรือภาวะอ่ืน ๆ  ท่ีมีรายงานเป็น 

กรณีศึกษา เช่น end stage renal disease with refractory 

pleural effusion, parapneumonic effusion/empyema, 

chylothorax, hydropneumothorax และ hemothorax 

เป็นต้น1,13-14 ข้อมูลจาก systematic review ของการใส่สาย 

TPC ในผู้ป่วย recurrent non-malignant pleural effusion 

จ�านวน 325 ราย สาเหตุส่วนใหญ่ของน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอด 

คือ chronic heart failure (ร้อยละ 49.8) มีอัตราการเกิด 

spontaneous pleurodesis ร้อยละ 42 และมีอัตราการเกิด 

empyema thoracis ร้อยละ 2.3 13 

• Chronic heart failure ปัจจุบันมีการศึกษาแบบสุ่ม  

(TREAT-CHF) ในผู ้ป ่วย chronic heart failure 

ที่ มี recurrent, chronic symptomatic pleural  

effusion โดยเปรียบเทียบผลของการรักษาโดยการใส่ 

สาย TPC กับ การรกัษาแบบมาตรฐาน คาดว่าจะเสร็จสิน้ 

ประมาณปี พ.ศ. 2564

• Hepatic hydrothorax มีรายงานการศึกษาการใส่สาย 

TPC ในผู้ป่วย hepatic hydrothorax จ�านวน 78 ราย 

โดยใส่เพื่อบรรเทาอาการร้อยละ 73 และใส่เพื่อบรรเทา

อาการก่อนการผ่าตัด (bridging to surgery) ร้อยละ 27 

พบว่าเกิด spontaneous pleurodesis ร้อยละ 22 โดยมี

ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่ใส่สายจนเกิด pleurodesis เท่ากับ 

55 วัน โดยมีอัตราการเกิด pleural infection ร้อยละ 10 

และร้อยละ 2.5 เสียชีวิตจาก catheter-related sepsis15

• Chylothorax การศึกษาของ Jimenez และคณะพบว่า

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใส่สาย TPC และการรักษา

ประคับประคอง พบว่าการใส่สาย TPC ลดความเสี่ยงที่

ต้องท�า second pleural intervention ได้อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ แม้ว่าจะมี serum albumin ลดต�่าลงในกลุ่มที่

ใส่สาย TPC อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่ระดับ serum 

albumin กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วหลังจากที่ถอด

สายออก 14

• End stage renal disease (ESRD) มีอุบัติการณ ์

ของน�า้ในช่องเยือ่หุม้ปอดประมาณร้อยละ 20 โดยสาเหตุ

ส่วนใหญ่ คือ ภาวะน�้าเกิน (hypervolemia) รองลงเป็น 

congestive heart failure และ uremic pleuritis มีรายงาน

ผู้ป่วย ESRD with refractory pleural effusion จ�านวน 

8 รายที่ได้รับการใส่สาย TPC โดยทุกรายมีอาการหอบ

เหนื่อยลดลง เกิด spontaneous pleurodesis ร้อยละ 

37.5 และมีระยะเวลาเฉล่ียในการเกิด spontaneous 

pleurodesis 46 วัน โดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรง16 

ข้อห้ามในการใส่สายระบาย TPC 
1. ผูป่้วย ญาต ิและบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถ 

ให้การดูแลสายระบาย TPC ได้ 

2. ภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติที่ยังไม่ได้รับการ

แก้ไข หรือไม่สามารถแก้ไขได้

3. ต�าแหน่งที่จะใส่สายไม่เหมาะสม เช่น มีการติด

เชื้อที่ผิวหนังและมีรอยโรคมะเร็งแพร่กระจายมาที่ผิวหนัง 

4. Multiloculated effusions และ ไม่มีช่องว่างใน

ช่องเยื่อหุ้มปอด หรือมีพังผืดปริมาณมาก

ขั้นตอนการใส่สายระบาย TPC 
ขัน้ตอนอาจมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละผลิตภณัฑ์ 

แต่มีหลักการคล้ายกัน ดังนี้ 

1. ทบทวนข้อบ่งชี้ในการใส่และข้อห้ามในการใส ่

สาย TPC

2. ให้ข้อมูลแก่ผู ้ป่วยและญาติ เก่ียวกับข้อบ่งชี้  

ขัน้ตอนการท�าหตัถการ ภาวะแทรกซ้อน และการดูแลผูป่้วย

และสายระบายหลังการท�าหตัถการ และลงนามในใบยินยอม

การท�าหัตการ 

3. จดัท่าผูป่้วยให้อยูใ่นท่าทีเ่หมาะสม ได้แก่ ท่านอน 

และระบุต�าแหน่งที่จะใส่สายระบาย (entry site) โดยยืนยัน

ต�าแหน่งด้วยอัลตราซาวด์

4. ทายาฆ่าเชื้อที่ผิวหนัง ปูผ้าปราศจากเชื้อ
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5. ฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณ entry site และบริเวณ

ที่จะให้สาย TPC จะโผล่ออกมานอกผิวหนัง (exit site) โดย 

exit site ควรอยู่ห่างจาก entry site ประมาณ 5 เซนติเมตร 

โดย entry site ควรอยู่บริเวณขอบบนของกระดูกซี่โครงล่าง

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อ intercostal vessels

6. ใช้ guide needle ต่อกับ syringe เจาะผ่านผวิหนงั

เข้าไปยังต�าแหน่ง entry site เม่ือดูดได้น�า้ในช่องเยือ่หุม้ปอด

แล้วให้ใส่ guide wire เข้าไปในช่องเยือ่หุม้ปอด และเอา guide 

needle ออก 

7. ใช้มีดเปิดผวิหนงับริเวณ entry site และ exit site 

โดยไม่ควรให้แผลกว้างเกิน 1 เซนตเิมตรเนือ่งจากอาจท�าให้

สายเลื่อนหลุดได้ง่าย

8. น�า trocar ต่อเข้ากับปลายสาย TPC ด้านที่จะ

อยู่ในช่องเย่ือหุ้มปอดและแทง trocar ผ่านช้ันใต้ผิวหนัง 

(subcutaneous tissue) จาก exit site ไปยัง entry site โดย

ให้ tissue cuff อยู่ใต้ชั้นผิวหนังห่างจาก exit site ประมาณ 

1 เซนติเมตร (หากใส่ลึกเกินไปอาจท�าให้ดึงสายออกยากใน

กรณีท่ีต้องการเอาสายออกภายหลัง) การท�าเป็นช่องใต้ชั้น

ผิวหนัง (tunnel) นี้จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้

9. ใช้ peel-away introducer ที่มี dilator อยู่ภายใน

ร้อยเข้าไปใน guide wire จนเข้าไปอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอด 

หลังจากนั้นดึง guide wire พร้อม dilator ออกมาให้เหลือ

แต่ sheath ของ peel-away introducer 

10. ใส่สาย TPC ลงไปในช่องเยือ่หุม้ปอดโดยผ่านทาง  

sheath ของ peel-away introducer ในขณะเดียวกันให ้

ค่อย ๆ ฉีก sheath ออกจนสามารถใส่สาย TPC เข้าไปจน

หมด ในขัน้ตอนนีค้วรใส่สายด้วยความรวดเร็วและระมัดระวัง 

เพราะน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอดอาจไหลออกมาในปริมาณมาก

หรืออากาศภายนอกอาจเข้าไปในช่องเย่ือหุม้ปอดได้ จากนัน้ 

จึงเอา sheath ออก

11. เย็บแผล entry site ส่วนแผล exit site อาจไม่

จ�าเป็นต้องเย็บ และท�าการยึดสาย TPC ไว้ให้ม่ันคงเพื่อ

ป้องกันการเลื่อนหลุด

12. เริ่มระบายน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอด โดยในครั้งแรก

อาจพิจารณาระบายน�้าออกประมาณ 500-1,000 มิลลิลิตร 

แต่หากผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ แน่นหน้าอก หรือหอบเหนื่อย

มากขึ้นให้หยุดระบายน�้าทันที

13. ถ่ายภาพรังสีทรวงอกเพื่อดูต�าแหน่งสายและ

ภาวะแทรกซ้อนหลังท�าหัตถการ

การดูแลหลังใส่สายระบาย TPC
1. ปิดแผลให้มิดชิด และระวังไม่ให้โดนน�้า

2. สังเกตลักษณะและอาการผิดปกติท่ีเกิดกับแผล 

และผิวหนังโดยรอบ หากมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้รีบ 

พบแพทย์

2.1 มีอาการเจ็บหรือปวดบริเวณแผล

2.2 ผิวหนังโดยรอบมีอาการบวม แดงและร้อน

2.3 มีหนองหรือสารคัดหลั่งผิดปกติออกจากแผล

2.4 มีน�้ารั่วซึมออกมาโดยรอบ

3. ดูแลสายระบายไม่ให้หักงอ

ค�าแนะน�าในการระบายน้�าโดยการใช้ขวด 
แรงดันลบ

ยงัไม่มีค�าแนะน�าชดัเจนเก่ียวกบัความถีใ่นการระบาย

น�้าในช่องเยื่อหุ้มปอดหลังการใส่สาย TPC มีการศึกษา

รายงานว่าการระบายน�้าทุกวันมีโอกาสเกิด spontaneous 

pleurodesis ภายใน 12 สัปดาห์ได้มากกว่าการระบายแบบ

วันเว้นวัน (ร้อยละ 47 และ 24 ตามล�าดับ) โดยไม่เพิ่มอัตรา

การเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ แต่อย่างไรก็ตาม

ในผู้ป่วยท่ีมี trapped lung แนะน�าให้พิจารณาระบายน�้า

ตามอาการและท�าอย่างระมัดระวัง เนื่องจากผู้ป่วยอาจมี

อาการเจ็บหน้าอก ไอ หรือหอบเหนื่อยได้หากมีการระบาย

น�้ามากเกินไป 8 

การระบายน�า้โดยการใช้ขวดแรงดันลบสามารถท�าได้

โดยผู้ดูแลหรือผู้ป่วยเอง โดยแพทย์ต้องมีการฝึกให้ท�าอย่าง

ถูกต้องด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมโต๊ะสะอาดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม 

และล้างมือให้สะอาด
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สรายุทธ เอี่ยมสอาด และคณะ

2. แกะผ้าก๊อซที่ปิดแผลและสายระบายออกอย่าง

ระมัดระวัง ระวังการดึงรั้งสาย หากสังเกตว่าผิวหนังรอบ ๆ 

สายแดง บวม เจ็บ หรือมีหนอง ให้รีบไปพบแพทย์

3. ล้างมือให้สะอาด และเปิดชุดอุปกรณ์และขวด

ระบายวางลงบนโต๊ะ โดยให้ปลายสายของสายที่ต่อกับขวด

ระบายวางอยู่ในชุดอุปกรณ์ซึ่งสะอาดปราศจากเชื้อ และใส่

ถุงมือปราศจากเชื้อ

4. ปิด clamp ทีอ่ยูบ่นสายระบายท่ีต่อกับขวดระบาย

ให้สนิท

5. ถอดจุกท่ีปิด one way valve ของสายระบายทีอ่ยู่

ที่ตัวผู้ป่วยออก และท�าความสะอาดปลายสายบริเวณ one 

way valve ด้วยแอลกอฮอล์

6. เสยีบปลายสายระบายจากขวดระบายเข้ากับ one 

way valve ให้แน่น (ได้ยินเสียง “คลิก”)

7. เร่ิมการระบายน�้าโดยท�าตามค�าแนะน�าในคู่มือ

ของการใช้ขวดระบายแรงดันลบซึ่งอาจแตกต่างกันไปตาม

ผลิตภัณฑ์ แนะน�าให้ระบายน�้าออกคร้ังละไม่เกิน 1,000 

มิลลิลิตร หรือจนเม่ือมีอาการแน่นหรือเจ็บหน้าอก ไอมาก 

หรือหอบเหนื่อย หากเริ่มเกิดอาการดังกล่าวอาจลองปิด 

clamp บางส่วนหรือทั้งหมดและสังเกตอาการ หากอาการ

ไม่ดีขึ้นให้หยุดระบายและพบแพทย์

8. หลังจากระบายน�้าเสร็จเรียบร้อย ให้ดึงสายท่ี 

ต่อกับขวดระบายออก ท�าความสะอาดปลาย one way valve 

ด้วยแอลกอฮอล์ และปิดด้วยจุดอันใหม่ให้แน่น

9. ท�าความสะอาดแผลรอบสายระบายตามค�าแนะน�า 

ของแพทย์และปิดแผลให้เรียบร้อย

ภาวะแทรกซ้อนจากใส่สายระบาย TPC17  
1. ภาวะแทรกซ้อนสัมพนัธ์กบัหัตถการ (procedure-

related complications) ได้แก่ 

• ภาวะลมในช่องเย่ือหุ้มปอด (pneumothorax) โดยปกต ิ

จะพบลมในช่องเยื่อหุ้มปอดหลังท�าหัตการอยู่แล้ว ซึ่ง 

เกิดจากอากาศภายนอกเข้าไประหว่างการท�าหัตถการ 

แต่มักมีปริมาณไม่มากและไม่เพิ่มขึ้น หากพบมีลมใน 

ช่องเยื่อหุ ้มปอดปริมาณมากหรือเพิ่มขึ้นหลังติดตาม 

ภาพรังสีทรวงอกและผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยมากข้ึน

อาจเกิดจากการฉีกขาดของปอดที่เกิดจากการใส่สาย 

• ภาวะเลือดออก อาจเกิดการบาดเจ็บของเส้นเลือด  

intercostal vessels ดังนั้นจึงควรเลือกต�าแหน่งของ  

entry site ให้เหมาะสม

• Subcutaneous emphysema เกิดขึ้นระหว่างใส่สายได้  

มักเป็นไม่มาก และดีข้ึนเร่ือยๆ และหายไปในเวลา 

ไม่นาน

• อาการปวดแผล มักเป็นใน 2-3 วันแรก ส่วนใหญ่

บรรเทาด้วย simple analgesia แต่หากมีอาการปวด 

รุนแรงมากต้องนึกถึง intercostal nerve injury  

กรณีท่ีการรักษาประคับประคองอย่างเต็มที่แล้วยัง 

ไม่ทุเลาอาจจ�าเป็นจะต้องพิจารณาเอาสาย TPC ออก18

2. ภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิจากใส่สายระยะยาว (cath-

eter related complications) ได้แก่

• การติดเช้ือสัมพันธ์กับการใส่สายระบาย (catheter- 

related pleural infection) เช่น การติดเชื้อที่ผิวหนัง 

ด้านนอก (cellulitis), การติดเชื้อในช่องทางใต้ผิวหนัง  

(tunnel infection) และการติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มปอด  

(empyema thoracis) จากการศึกษาในผู ้ป่วยท่ีใส่ 

สาย TPC เป็นระยะเวลานาน พบการอุบัติการณ ์

ของการติดเชื้อร ้อยละ 1-9.617,19 และมีอัตราการ

เสียชีวิตร้อยละ 0.29 7 เช้ือก่อโรคส่วนใหญ่เกิดจาก  

Staphyloccous aureus, Pseudomonas aeruginosa  

และ Enterobacteriaceae ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อการตดิเชือ้  

เช่น การท�าการระบายน�้าโดยผู ้ป่วยเองหรือผู ้ดูแล, 

ความถี่ในการระบาย เช่น ระบายน�้าทุกวันหรือวันเว้น

จะพบการติดเชื้อมากกว่าการระบายสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

เป็นต้น การติดเชื้อส่วนใหญ่สามารถหายได้จากการ

ให้การรักษาด้วยต้านจุลชีพชนิดรับประทานโดยไม่ต้อง

ถอดสายออก แต่กรณ ีempyema thoracis อาจพจิารณา

รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการและให้ยา

ต้านจุลชีพทางหลอดเลือดด�า ในบางกรณีอาจต้องใส ่

สายระบายทรวงอกเพิ่ม และโอกาสน้อยมากท่ีต้องถอด

สายระบาย TPC ออก5
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• มะเร็งแพร่กระจายยังต�าแหน่งที่ใส่สาย (catheter tract  

seeding/metastases) มีอุบัติการณ์ร้อยละ 5 พบบ่อย 

ใน mesothelioma20 เม่ือสงสัยจ�าเป็นจะต้องตัดชิ้นเน้ือ 

ส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยันการวินิจฉัย และ 

ให้การรักษาโดยการฉายรังสีตรงต�าแหน่งท่ีพบ แม้ว่า  

mesothelioma จะพบ seeding tract ได้บ่อยแต่ปัจจุบัน

ยังไม่มีค�าแนะน�าให้ฉายรังสีเพื่อการป้องกัน

• Multi loculation เกิดขึ้นเนื่องจากมีการสะสมของ  

fibrinous material ท�าให้เกิด septation ส่งผลให ้

การระบายน�้าลดลง อาจเป็นสาเหตุท�าให้อาการหอบ 

เหนื่อยแย่ลง โดยมีอุบัติการณ์ร้อยละ 5-1421 มีการ 

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ intrapleural fibrinolytic ทาง

สาย TPC พบว่าสามารถลดอาการหอบเหนื่อยได ้

ร้อยละ 83 ช่วยการระบายน�า้ดีขึน้ร้อยละ 93 แต่พบภาวะ 

เลือดออกหลังการใส่ยาร้อยละ 322

• เจ็บหน้าอก มีอุบัติการณ์ร ้อยละ 36 มักมีอาการ

เจ็บไม่มาก ส่วนใหญ่เกิดจากการเจ็บปวดบาดแผล 

ซึ่งเกิดภายหลังการท�าหัตถการในช่วงแรก สาเหตุอื่น ๆ  

ได้แก่ trapped lung ซ่ึงอาการปวดมักจะสัมพันธ์ 

กับการระบายน�้าออก แก้ไขโดยการระบายน�้าช้า ๆ และ

ทลีะน้อย หรอืหยดุระบายทนัทีทีเ่ร่ิมมีอาการเจบ็หน้าอก

หรือไอ 

• ภาวะภูมิคุ ้มกันลดลงและทุพโภชนาการ อาจเกิด 

เนื่องจาก chronic pleural drainage ท�าให้มีอาการ 

สูญเสียเซลล์และโปรตีนบางชนิดออกไปโดยเฉพาะใน 

ผู้ป่วยที่เป็น chylothorax14 

• สายเลื่อนหลุด (catheter dislodgement) พบอุบัติการณ์

ร้อยละ 0.9-1823-24 มักเกิดในช่วงแรกโดยสัมพันธ์กับ 

การวางต�าแหน่งของ tissue cuff ไม่เหมาะสม และ 

ผู ้ป่วยมี wound healing ไม่ดีโดยเฉพาะผู ้ป่วยท่ีมี 

ภาวะ cancer-associated cachexia และผู้ป่วยที่ได้รับ

ยาเคมีบ�าบัด

• สายตนั พบอบุตักิารณ์น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยมักเป็นแบบ  

partial obstruction มากกว่า 7 สาเหตุเกิดจากการ 

สะสมของ fibrinous exudate ภายในสายหรือรอบ ๆ  สาย  

สามารถแก้ไขโดยการไล่สายด้วยน�้าเกลือโดยใช้เทคนิค 

ปราศจากเชื้อ หากไม่ได้ผลอาจพิจารณาใส่ fibrinolytic 

agent 

• การร่ัวซึมด้านข้างสาย TPC (peri-catheter leakage) 

พบอุบัติการณ์ร้อยละ 13 มักหายได้เองและน้อยมากท่ี

ต้องการผ่าตดัแก้ไข สนันษิฐานว่าเกิดจากแรงดันภายใน

ช่องทรวงอกที่สูงเป็นเหตุให้เกิดการรั่วรอบ ๆ สาย25

• สายขาดขณะถอดสายออก (catheter fracture during 

removal) อาจเกดิขึน้ได้จากการฉดุร้ังของพงัผดืทีหุ่ม้สาย 

โดยสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใส่สาย TPC จากการศึกษา

พบว่า ส่วนของสาย TPC ที่ค้างอยู่ในร่างกายมักไม่ก่อ

ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ดังนั้นไม่มีความจ�าเป็นจะ

ต้องผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นส่วนสายออก26 

ข้อบ่งชี้ของการถอดสาย TPC ออก
1. เกิด spontaneous pleurodesis โดยสังเกตจาก

น�้าที่ระบายได้มีปริมาณลดลงร่วมกับภาพถ่ายรังสีทรวงอก

พบน�้าไม่เพิ่มข้ึน หากภาพถ่ายรังสีทรวงอกพบว่าน�้ามี

ปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ระบายน�้าไม่ออกให้พิจารณาแก้ไขภาวะ

สายอุดตันก่อน

2. มีอาการเจบ็ปวดมาก ซึง่อาจเกิดจากการบาดเจบ็

ต่อ intercostal nerve

3 มีการติดเชื้อ (empyema) ที่รักษาโดยการให้ยา

ต้านจุลชีพแล้วไม่ดีขึ้น

4. มีการอดุตนัของสาย ทีแ่ก้ไขไม่ได้โดยการไล่สาย

ด้วยน�้าเกลือหรือการใส่ fibrinolytic agent

5. เสียชีวิต

สรุป
การใส่สายระบายทรวงอกชนิดฝังใต้ผิวหนัง (TPC)  

มีประโยชน์ในการลดอาการหอบเหนื่อยและเพิ่มคุณภาพ

ชีวิตในผู้ป่วยท่ีมีน�้าในช่องเยื่อหุ้มปอดทั้งที่มีสาเหตุจาก

มะเร็งและไม่ใช่มะเร็งซึ่งไม่ตอบสนองกับการรักษาจ�าเพาะ 

นอกจากนี้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถระบายน�้าได้ด้วยตนเอง

โดยทีไ่ม่จ�าเป็นต้องพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม

แพทย์ผูดู้แลจ�าเป็นต้องมีการคดัเลอืกผูป่้วยทีเ่หมาะสม และ

ให้ความรู้และติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด
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Introduction
Idiopathic inflammatory myopathies or myositis 

(IIM) are heterogenous disorders characterized by  

varying degrees of muscle weakness and inflammation1. 

Lungs are the most common extramuscular involvement 

in IIM including respiratory muscle weakness, pulmonary  

hypertension, interstitial lung disease, and pleural  

effusion2-3. Interstitial lung disease (ILD) is the hallmark of 

pulmonary involvement that causes significant morbidity  

and mortality2.

Classification of Idiopathic inflammatory 
myopathies

The major subgroups in adul t  I IM are  

dermatomyositis (DM), polymyositis (PM), and inclusion 

body myositis (IBM). Several diagnostic criteria for IIM 

have been proposed as shown in Table 14-7. The Bohan 

and Peter’s criteria is the most widely used, but have 

several limitations including no external validation with 

the estimation of sensitivity or specificity and lack of  

specific criteria for exclusion of other forms of  

myopathies8. Recently, The European League Against  

Rheumatism/American College of Rheumatology  

(EULAR/ACR) published the classification criteria  

using multidisciplinary consensus that showed higher 

sensitivity and specificity for diagnosis of major subgroups  

of IIM9.

Types of pulmonary involvement
Pulmonary involvement in IIM has various  

symptoms and signs that can be classified as direct 

pulmonary involvement (e.g. ILD and pulmonary  

hypertension) and indirect pulmonary complications  

(e.g. infection and respiratory muscle weakness) that are 

listed in Table 21,10. Pulmonary involvement is common in  

PM and DM, but IBM has no direct pulmonary involvement.  

ILD is the most common pulmonary involvement  

that can cause significant morbidity and mortality. This 

article will focus on ILD-associated with PM and DM.
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Table 1 Diagnostic criteria for idiopathic inflammatory myopathies

Bohan and Peter’s criteria4-5 ENMC criteria6 Dalakas and Hohlfeld7

Features Features (except inclusion body myositis) Features

1. Symmetrical proximal muscle 
weakness

2. Elevated serum muscle enzymes
3. EMG consistent with myopathy
4. Muscle biopsy with characteristic 

features
5. Typical rash

1. Clinical criteria: subacute or insidious onset, 
pattern of weakness: symmetric proximal > 
distal, neck flexor > neck extensor, or rash 
typical of DM

2. Elevated serum creatinine kinase level
3. Other laboratory criteria (EMG, MRI, or MSAs 

detected in serum)
4. Muscle biopsy (inclusion and exclusion criteria)

1. Subacute proximal muscle weak-
ness
2. Elevated serum muscle enzymes
3. Muscle biopsy
4. Typical rash

Diagnosis Diagnosis Diagnosis

Definite PM: 1-4 criteria present
Probable PM: Any 3 0f 1-4 present 
Possible PM: Any 2 of 1-4 present
Definite DM: Rash + any 3 of 1-4

Definite PM: 1 without rash + 2 + 4
Probable PM: 1 without rash + 2 + 3 (1 of 3) + 4 
Definite DM: 1 + 4
Probable DM: 1 + 4 or 3 (1 of 3)

Amyopathic dermatomyositis, possible derma-
tomyositis sine dermatitis, non-specific myositis, 
immune-mediated necrotizing myopathy diagnostic 
criteria: not shown

Definite PM: criteria 1, 2 with muscle 
biopsy showing inflammation with CD8/
MHC-I complex and no vacuoles 
Probable PM: criteria 1 and 2 with muscle 
biopsy showing MHC-I expression without  
T cells or vacuoles 
Definite DM: rash + muscle biopsy
Probable DM: no rash + typical biopsy
ADM: Rash without muscle weakness

ENMC, The European Neuromuscular Center; PM, polymyositis; DM, dermatomyositis; EMG, electromyography; MRI, magnetic 
resonance imaging; MSA, myositis-specific autoantibodies; ADM, amyopathic dermatomyositis

Table 2 Pulmonary involvement in idiopathic inflammatory myopathies

Pulmonary involvement Diseases or conditions

Direct pulmonary involvement • Interstitial lung disease
• Pulmonary arterial hypertension
• Pulmonary hypertension due to chronic hypoxemia

Indirect pulmonary complication • Pulmonary infection
• Respiratory muscle weakness
• Drug-induced lung disease
• Lung cancer
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Epidemiology
The prevalence of ILD-associated with PM/DM  

is ranging from 17 to 36%11-14. This variation is due to  

by a lack of standardized criteria and screening for ILD 

and the limitation of retrospective studies10. The most  

Pathogenesis
The pathogenesis of ILD-associated with PM/

DM remains unknown. It is generally accepted that 

genetically susceptible individuals and the exposure 

to some environmental factors like viral infection,  

smoking, inhalation of organic and inorganic dust may 

play a role. There were associated with human leukocyte 

antigen (HLA) class II, HLA-DRB*03, HLA- DQA1*05, 

and HLA-DQB1*02 irrespective of myositis subtype or 

anti-Jo-1 autoantibodies10. 

Immunohistochemistry on muscle biopsy provides 

some data about immune-mediated mechanisms1.  

In polymyositis, CD8+ T-cells are usually found with  

diffuse cytotoxic effect leading to muscle cell necrosis 

predominantly within the endomysium of healthy-

appearing, non-necrotic muscle fibers expressing major 

histocompatibility complex (MHC) class I antigen. In DM,  

B-cells and CD4+ T-cells were found in perivascular 

areas and complement on the endothelial cell wall 

of endomysial vessels which may be responsible for  

complement-mediated microangiopathy in patients with 

DM15. 

Clinical presentation
Clinical presentation is variable including  

asymptomatic (25%), subacute or chronic ILD (58%), and 

rapidly progressive ILD (17%)2,13. Progressive dyspnea, 

non-productive cough and decreased exercise tolerance 

are the most common symptoms that can precede (19%), 

occur concomitantly with (42%), or present after (39%) 

the diagnosis of PM/DM2,10,13 However, these symptoms 

are non-specific to ILD because they can either present in 

patients with pulmonary involvement other than ILD, e.g. 

respiratory muscle weakness and pulmonary infection16. 

Physical examination usually reveals velcro crackles 

with or without a sign of respiratory distress or central 

cyanosis depending on the severity of disease. Older  

age (≥45 years old), joint symptoms, and positive anti-Jo-1  

at onset predict the presence of ILD in IIM patients17.

Asymptomatic or occult ILD

Patients do not have respiratory symptoms. ILD 

is identified on radiological imaging, including plain  

radiographs or high-resolution computed tomography of 

the chest (HRCT) or abnormal pulmonary function tests18.

common type of ILD in IIM patients is non-specific  

interstitial pneumonia (NSIP) follow by organizing 

pneumonia (OP) and usual interstitial pneumonia (UIP) 

as shown in Table 3.

Table 3 Interstitial lung disease in idiopathic inflammatory myopathies

Type Frequency

Nonspecific interstitial pneumonia (NSIP)
Organizing pneumonia (OP)
Usual interstitial pneumonia (UIP)
Acute interstitial pneumonia (diffuse alveolar damage)
Lymphocytic interstitial pneumonia (LIP)

+++
++
++
+
+/-

        +++, common; ++, fairly frequent; +, occasional; +/-, rare
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Subacute or chronic ILD 

Chronic form of ILD was defined as a slowly 

progressive presentation with gradual deterioration over 

more than 3 months19. Patients with slow progressive  

pattern had a better survival rate than patients presented 

with rapidly progressive ILD regardless of the underlying  

IIM19.

Rapidly progressive ILD

Rapidly progressive ILD is an acute interstitial 

pneumonia (AIP) that develops in several weeks or a 

few months10. The presentation includes fever, dyspnea  

and rapid progression to acute respiratory failure with 

abnormal chest X-ray. The acute and aggressive  

presentation is more frequently seen in dermatomyositis,  

clinically amyopathic dermatomyositis (CADM), and 

hypomyopathic dermatomyositis2,12, 20-21. This form of  

aggressive ILD is more resistant to treatment with intensive  

immunosuppressive therapy and has a very poor prognosis  

with high mortality2,10,13. A meta-analysis demonstrated 

that the presence of anti-MDA5 autoantibodies in  

DM patients increased the risk of developing rapidly 

progressive ILD with a sensitivity of 77% and a specificity  

of 86% 16, 22. The detection of anti-aminoacyl-tRNA-

synthetase (anti-ARS) autoantibodies seems to be a 

protective factor against this presentation23. 

Antisynthetase syndrome

The antisynthetase syndrome is characterized 

by the presence of one of antisynthetase antibodies 

in combination with fever (43%), polyarthritis (62%), 

myositis (57%), ILD (70%), mechanic’s hands (28%), 

and Raynaud’s phenomenon (47%) as shown in Table 

41. This syndrome occurs in up to one-third of patients 

with PM and DM. ILD is found in up to 70% of patients 

with antisynthetase syndrome and may precede the 

other symptoms10. Joint manifestations range from 

polyarthralgia to destructive polyarthritis of the hands, 

wrists, elbows, and knees. Erosive joint disease is  

uncommon1. 5-8% of antisynthetase syndrome manifests  

as overlap diseases with other connective tissue diseases,  

e.g. rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, 

scleroderma, and Sjögren’s syndrome24. ILD dominates 

the prognosis of antisynthetase syndrome which is  

associated with more than 40% mortality. Anti-Jo-1 and 

anti-PL are autoantibodies to histidyl-tRNA-synthetase 

which is the most common autoantibodies found in 

60-80% of the antisynthetase syndrome. The other  

autoantibodies are found in 20-40%: anti-PL7 (10-15%),  

anti- PL12 (5-10%), anti-EJ, anti-OJ, and anti-KS  

(5-15%)10. Anti-PL7 and anti-PL12 seem to be  

associated with isolated pulmonary fibrosis or arthritis25.

Table 4 Proposed criteria for myositis associated anti-tRNA synthetase antibody1

Features

Positive serological tests for anti-tRNA synthetase antibody plus one major involvement:
• Evidence of overt or hypomyopathic myositis by Bohan and Peter criteria*
• Evidence of interstitial lung disease according to ATS criteria
• Evidence of articular involvement**

Or two minor involvement:
• Unexplained persistent fever
• Raynaud’s phenomenon
• Mechanic’s hands

* Elevated creatine phosphokinase (CPK) levels, myalgia, proximal muscle weakness, positive muscular biopsy, electromyographic  
triad of myositis or MRI muscular edema
** Symmetrical inflammatory arthralgia or overt arthritis
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Anti-melanoma differentiation-associated gene 5  

(MDA5)-related ILD

In 2005, anti-MDA5 autoantibody, originally called 

anti-CADM-140, was firstly described in 8 patients with 

CADM of whom 50% had developed rapidly progressive 

ILD25-27. The anti-MDA5 autoantibodies are specific to  

DM which may be found in 7-13% of DM patients.  

Significant myositis could be found in only 20% of patients.  

Skin manifestations are digital ulcers which usually  

located over the Gottron’s papules, digital pulps,  

periungual area, or other sites of dermatomyositis rash. 

Other manifestations include panniculitis, arthritis (80%), 

Raynaud’s phenomenon (45%), and mechanic’s hands 

(80%). The screening for ANA may be negative. Other 

laboratory investigations are a high level of serum ferritin, 

alpha-glutamyl transpeptidase, and lower CK values at 

presentation27.

Several studies have reported that anti-MDA5  

had a strong association with rapidly progressive ILD and 

resulted in poor survival25,28. The survival rate of patients 

as low as 54% at 6 months. An autoantibodies titer level 

>500 U/mL is associated with treatment resistance is 

a higher risk of short-term death from acute respiratory 

failure. High serum ferritin (> 1500 ng/ml) has also been 

associated with poor survival27. 

Investigation
Chest imaging

Chest X-ray is helpful but has limited sensitivity and 

specificity in the diagnosis of ILD. HRCT is more sensitive  

in the detection and characterization of ILD. The most  

common HRCT findings include consolidation, reticulation,  

ground-glass opacities, and peribronchovascular  

thickening as shown in Figure 1B and Table 5 1.  

Honeycombing, traction bronchiectasis, and bronchiolectasis  

are less frequently found (Figure 1A)1,11. A combination 

of reticulation and area of consolidation is usually found 

in acute to subacute onset of ILD. 

HRCT patterns at diagnosis can predict the  

prognosis of patients. Dominant consolidation is  

generally responded well to corticosteroids and  

immunosuppressive agents. Dominant ground-glass 

opacities and/or reticulation without honeycombing, 

subpleural bands and traction bronchiectasis are often 

associated with severe ILD and a possibility of deadly 

outcome1.

Figure1	High-resolution	computed	 tomography.	A.	Patient	
with	usual	interstitial	pneumonia	(UIP)	associated	with	 
polymyositis,	 predominant	 traction	 bronchiectasis	
and	honeycombing	with	reticulation;	B.	Patient	with	
nonspecific	interstitial	pneumonia	(NSIP)	associated	
with	 scleroderma-polymyositis	 overlap	 syndrome,	
predominant	ground-glass	opacities	with	subpleural	
sparing,	 reticulation,	 traction	 bronchiectasis,	 and	
esophageal	dilatation.

Pulmonary function tests (PFTs)
PFTs are a sensitive but non-specific test in the 

diagnosis of ILD but they can be used for evaluation 

of disease severity, course of disease and treatment 

response. Patients typically demonstrated a restrictive 

ventilatory defect and decreased diffusion capacity for 

carbon monoxide (DLCO). PFTs should be carefully 

interpreted due to a potential coexistence of respiratory  

muscle weakness and ILD which PFTs also show  
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Table 5 Common HRCT and histopathologic patterns

Pattern HRCT findings Histopathology

Organizing pneumonia 
(OP)

Consolidation (unilateral or bilateral), usually 
peripheral, subpleural, or peribronchovascular

Foci of granulation tissue in alveoli and their 
ducts

Non-specific interstitial 
pneumonia (NSIP)

Subpleural and bibasilar ground-glass  
opacities with some traction bronchiectasis 
and reticulation

Temporally and geographically homogenous 
infiltration of lung interstitium by inflammatory 
cells with moderate collagen deposition, 
preserved lung architecture, and scarcity of 
fibroblastic foci and honeycombing

Usual interstitial pneumo-
nia (UIP)

Subpleural and bibasilar honeycombing with 
reticulation and traction bronchiectasis

Spatially and temporally heterogenous  
collagen deposition within the lung, architectural  
destruction, fibroblastic foci, honeycombing, 
and moderate inflammatory cell infiltration

Acute interstitial pneu-
monia

Diffuse ground-glass opacities with consolida-
tion with or without reticulation and traction 
bronchiectasis on background

Diffuse interstitial inflammation with edema 
and hyaline membrane production

HRCT, high-resolution computed tomography.

restrictive ventilatory defect from chest wall restriction 

and diffusion defect from basal lungs atelectasis11. FVC 

<60% predicted at the time of diagnosis is associated 

with poor survival.

Bronchoscopy
Bronchoscopy with bronchoalveolar lavage (BAL) 

is useful for the exclusion of occult infection and other 

diseases resembling ILD. Transbronchial lung biopsy 

(TBLB) may be helpful in the diagnosis of organizing  

pneumonia and ruling out other causes e.g. infection 

and malignancy but it has a limited role in the diagnosis 

of NSIP or UIP due to inadequate lung tissue. 

Surgical lung biopsy
Surgical lung biopsy (SLB) in the diagnosis of ILD 

remained controversial. 

Histopathology
Obtaining lung tissue for the diagnosis of ILD is  

challenging. According to the limitation of TBLB,  

transbronchial cryobiopsy (TBCB) and surgical lung  

biopsy (SLB) may play an important role in obtaining 

larger tissue for histopathological diagnosis. However, 

TBLB and SLB are more invasive procedures with 

reported major complications, e.g. pneumothorax, 

bleeding, acute exacerbation, and death. Currently, we 

recommend that TBLB and SLB should be performed 

only in patients with clinical and HRCT uncertainty. 
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The most common histology is NSIP and OP. 

Other histologic subtypes include usual interstitial  

pneumonia, diffuse alveolar damage, and lymphocytic  

interstitial pneumonia2,11,18. Several histopathologic  

patterns correlate with HRCT findings, therefore, a tissue 

biopsy may not be necessary if there are typical findings 

on HRCT as shown in Table 52. 

Autoantibodies
The screening for ANA may be negative. Further 

testing for myositis-specific autoantibodies (MSA) and 

myositis-associated autoantibodies (MAA) is necessary.  

ILD is commonly found in patients with antisynthetase  

syndrome. DM patients with positive antisynthetase  

antibodies are more likely to have ILD than antibody-

negative DM (94% and 23%, respectively) and  

more likely to require higher and prolonged doses 

of immunosuppressive agents. The most common  

antisynthetase antibody is anti-Jo-1 is the most common 

antisynthetase antibody which strongly associated with 

the presence of ILD (89%)11. 

Serum biomarkers
Several serum biomarkers have been studied,  

e.g. glycoprotein Krebs von den Lundgen-6 (KL-6),  

cytokeratin 19 fragment, and surfactant protein A and D, 

which showed variable results. Currently, there is limited 

data about the role of serum biomarkers in the diagnosis 

of ILD associated IIM and disease progression2,29-30.

Treatment
1.  Pharmacologic treatment

Corticosteroids is the mainstay treatment of IIM. 

However, there are no established treatment regimens 

for ILD associated with IIM10-11. Immunosuppressive 

agents should be considered when ILD is severe or 

rapidly progressive in order to reduce the side effects of 

corticosteroids and improve the response to treatment18. 

Corticosteroids
Corticosteroids are the first-line treatment of IIM  

with a starting dose of 0.75 to 1 mg/kg/d equivalent to 

prednisolone with a slowly tapering based on clinical  

response. Approximately half of patients have a good 

clinical response to initial corticosteroid therapy.  

Corticosteroids monotherapy achieved favorable  

responses in 37.5% of PM-ILD but only 8.3% in ILD with 

DM patients26. The overall 2.5-year survival rate of DM-

ILD was 58% and the 5-year survival of PM-ILD patients 

was 81%. A combination with immunosuppressive drugs 

is recommended for steroid sparing or increased efficacy, 

particularly in rapidly progressive ILD10. 

Azathioprine
Azathioprine is commonly used in ILD associated  

with IIM as a corticosteroid-sparing agent or  

mainteinance therapy, solely or following induction with 

cyclophosphamide. Dosage ranges from 2-3 mg/kg/

day2,11.

Cyclophosphamide
Cyclophosphamide can be administered orally  

or monthly intravenous pulse in combination with  

corticosteroids. According to side effect profiles,  

cyclophosphamide is commonly used in rapidly  

progressive ILD and refractory ILD. Several case studies  

have demonstrated its potential efficacy in treating ILD 

associated with IIM. Dosage ranges from 1-2 mg/kg/

day per oral or monthly intravenous pulse 300-800 mg/

m2 at least 6 times in combination with prednisolone 

0.5-1 mg/kg/day2,18. 
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Methotrexate
Methotrexate is used as an adjunctive treatment 

in arthritis and myositis in PM/DM. However, there is 

controversy about the efficacy of methotrexate in the 

treatment of ILD associated IIM10. Methotrexate should 

be used with caution due to a known association with 

idiosyncratic drug-related hypersensitivity pneumonitis11. 

It is difficult to distinguish worsening symptoms after 

drug initiation between the manifestation of ILD and 

drug-induced lung disease11. It is usually administered 

orally at a dose of 0.2-0.3 mg/kg weekly.

Calcineurin inhibitors
Cyclosporin A and tacrolimus are the T-cell- and 

IL-2 production inhibitor29. Several case series have 

demonstrated that mainteinance with cyclosporin A 

and tacrolimus may be an appropriate choice for early, 

slowly progressive, and non-diffuse ILD because of their 

safety profile and efficacy on stabilized lung functions2,29.  

Cyclosporin A dosage is 2-5 mg/kg/day adjusted for 

trough level of 100-200 ng/ml. Tacrolimus dosage  

depends on the trough level (5-20 ng/mL)2.

Mycophenolate mofetil (MMF)
MMF has a potential efficacy in reversing pro-

gression or stabilization of disease activity in various 

connective tissue diseases associated with ILD including  

IIM. Several studies have demonstrated remission or 

stabilization of ILD in 80% of patients with chronic ILD. 

MMF in combination with corticosteroids is increasingly 

used due to its potential efficacy and safety profile. 

Recommended dose is 2,000-3,000 mg/day2.

Plasmapheresis
Plasma exchange is used to remove circulating 

autoantibodies, cytokines, and immune complexes. 

Case reports of efficacy of plasmapheresis in patients 

with antisynthetase syndrome who were refractory to  

corticosteroids and other immunosuppressive therapies18. 

Intravenous immunoglobulin (IVIG) 
IVIG is widely used for the treatment of numerous  

autoimmune diseases. The efficacy of IVIG in ILD  

associated with IIM is uncertain. There were some case 

series demonstrated an improvement of PFT and CT 

imaging following the treatment of IVIG in patients with 

refractory myositis2,18. 

Rituximab
Rituximab is a monoclonal antibody targeting the 

CD20 protein. The effectiveness on stabilizing and/or 

improving the pulmonary function tests, including FVC, 

DLCO, and TLC, is 72%. The most benefit on pulmonary  

function was observed in patients with disease  

duration <1 year and acute onset of ILD. Patients with 

antisynthetase syndrome, mainly positive anti-Jo-1 

and anti-Mi-2, were more likely to respond to rituximab 

therapy31. There is an upcoming trial which is the first 

randomized control trial to study the efficacy of rituximab 

versus cyclophosphamide for treatment of connective  

tissue disease-associated interstitial lung disease 

as first-line treatment in CTD-associated ILD32. The  

recommended dose is 1,000 mg intravenously on day 

0 and day 14.

2. Non-pharmacologic treatment  
 and vaccination

Pulmonary rehabilitation
Currently, there is no recommendation about 

the criteria for pulmonary rehabilitation in ILD patients. 

Recent data demonstrated that exercise can improve 

muscle strength and reduce impairment in patients 
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with IIM33. A prospective cohort study, which included  

patients with different types of ILD, described improvement  

in quality of life and 6-minute walk distance following  

pulmonary rehabilitation34. Although no study has  

evaluated the efficacy of pulmonary rehabilitation  

specifically in patients with myositis related ILD, it is 

likely that they would benefit from therapy35. 

Long-term oxygen therapy
No clinical trial for the use of long-term oxygen  

therapy in patients with ILD associated with IIM  

specifically. However, several guidelines recommend 

the use of oxygen in ILD patients who have significant 

hypoxemia, defined by oxygen saturation of <88% or 

partial pressure of O
2
 (PaO2) of <55 mmHg. Patients 

should be reassessed regularly and oxygen prescription 

should be adjusted as oxygen demand change.

Vaccination
Pulmonary infection can contribute to a worsening  

of symptoms and cause significant morbidity and  

mortality. There is no study evaluating the impact of 

vaccination on ILD patients. However, several guidelines 

recommend that ILD patients should receive influenza 

and pneumococcal vaccination. 

Lung transplantation
There are very few published case reports or 

series of successful lung transplantation in patients with 

ILD related IIM36-38. There is a slightly lower 1-year and 

2-year survival rates in patients with ILD related IIM 

(67.5% and 56.3%, respectively) compared to those 

of IPF (72.7% and 66.3%, respectively) and those of 

CTD-associated ILD (77.7% and 68.2%, respectively)38.

Palliative and end-of-life care
The objective of palliative care is to provide  

comfort to patients and caregivers and to reduce the 

burden of symptoms. Discussion about diagnosis and 

prognosis of disease between physician, patient, and 

caregivers should be undertaken once the diagnosis 

is made.

Prognosis
The predictors of poor outcome include acute  

presentation, neutrophilic alveolitis, initial DLCO <45%, 

FVC ≤60%, DM, microangiopathy, digital infarcts in DM/

ADM, and histopathologic diagnosis of UIP2,19. The 

survival of ILD associated with IIM was 94%, 90%, and 

87% at 1, 3, and 5 years, respectively2. 

Conclusion 
ILD is the most common pulmonary manifestation 

of IIM which causes significant morbidity and mortality.  

ILD associated IIM has various manifestations and 

clinical courses. Careful evaluation and investigation is 

necessary for diagnosis and treatment decision. 
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 วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบ�าบัดวิกฤต ยินดีรับ

พิจารณานิพนธ์ต้นฉบับ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย ทบทวนวารสาร

และงานเขียนวิชาการในลักษณะอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ ทั้งน้ีด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะ 

ส่งเสริมความก้าวหน้า-ความร่วมมือทางวชิาการของบรรดาแพทย์และ

บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความสนใจในสาขาวิชานี้

 เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดังกล่าวและเพือ่ความสะดวกรวดเร็ว

ในการตีพิมพ์บทความของท่าน คณะบรรณาธิการขอเรียนแนะน�า

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับวารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบ�าบัด

วิกฤต ดังนี้

 1. รปูแบบของต้นฉบบั โปรดสละเวลาพลิกดูการจดัรูปหน้า

กระดาษจากบทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารฉบับนี้และกรุณา

ถือเป็นตัวแบบในการพิมพ์ต้นฉบับของท่าน (โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

หน้าแรกของบทความทกุประเภท ซึง่วารสารวณัโรค โรคทรวงอกและ 

เวชบ�าบัดวิกฤต ต้องการรักษาไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะบางประการ

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียงพิมพ์ชื่อเรื่อง บทความ ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิของ 

ผู้นิพนธ์ สถาบันในสังกัดของผู้นิพนธ์และบทคัดย่อ) ส�าหรับกระดาษ

พมิพ์ดีดอาจเป็นกระดาษพมิพ์สัน้หรือยาวก็ได้ โดยควรพมิพ์หน้าเดียว

และควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์

 2. องค์ประกอบของต้นฉบับ ต้นฉบับทุกประเภทควร

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เรียงล�าดับดังนี้

  2.1 ชื่อเรื่อง ควรให้สั้นและบ่งบอกถึงขอบเขตของ 

เนื้อเรื่องได้ชัดเจน ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือ

เคยบรรยายในท่ีประชุมวิชาการมาก่อน อาจใส่เคร่ืองหมายดอกจัน

ก�ากบัที่อักษรตัวสุดท้ายของชื่อเรือ่งนั้นๆ และให้แจ้งความเป็นมา ไว้

ที่เชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษแผ่นแรกของต้นฉบับ

  2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิ สถาบันในสังกัด ใส่ชื่อและสกุล

ของผูน้พินธ์ตามปกตพิร้อมด้วยปรญิญาหรือคุณวฒุกิารศกึษาไม่เกนิ 

3 อภิไธย ในบรรทัดถัดไปให้ระบุชื่อหน่วยงานในสังกัดของผู้นิพนธ์ 

ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานของคณะบุคคลท่ีไม่ได้อยู่ในสังกัดหน่วยงาน

เดียวกัน ให้ใส่เคร่ืองหมายดอกจันก�ากับความแตกต่างไว้ท่ีอภิไธย

ของผู้ร่วมนิพนธ์แต่ละคน แล้วจึงระบุหน่วยงานในสังกัดของบุคคล

เหล่านั้นในบรรทัดถัดไป

  2.3 บทคดัย่อ ต้นฉบับทีเ่ป็นนพินธ์ต้นฉบับและรายงาน

ผู้ป่วยทุกประเภทจ�าเป็นต้องมีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ โดยให้พิมพ์คัดย่อภาษาไทยก่อน แล้วจึงตามด้วย Abstract

  ในกรณีท่ีนิพนธ์ต้นฉบับหรือรายงานผู้ป่วยเป็นต้นฉบับ

ภาษาไทย ไม่ต้องระบุชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อเร่ือง 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�าหรับต้นฉบับทกุประเภทท่ีเป็นภาษาองักฤษ ผูน้พินธ์ควรให้

วามรอบคอบเป็นพเิศษกบัการใช้หลักไวยากรณ์ และควรพสิจูน์อกัษร

ทุกๆ ตัวในต้นฉบับ ก่อนที่จะส่งต้นฉบับนั้นไปให้คณะบรรณาธิการ

  ส�าหรับต้นฉบับท่ีเป็นภาษาไทย ควรหลีกเลี่ยงการใช้

ภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศโดยไม่จ�าเป็น ศัพท์แพทย์ภาษา

ต่างประเทศท่ีมีผู ้บัญญัติเป็นภาษาไทยและใช้กันแพร่หลายแล้ว 

ขอให้พยายามใช้ภาษาไทย โดยอาจจะใส่ภาษาต่างประเทศไว ้

ในวงเล็บเมื่อใช้ครั้งแรก แต่ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวถึงภาษาต่างประเทศ

อีกในการใช้ครั้งต่อๆ ไป

  หากมีตาราง แผนภูมิ สไลด์ และรูปภาพ ค�าบรรยายตาราง 

แผนภูมิ และรูปภาพให้พิมพ์ไว้ด้านบนหรือด้านล่างของตาราง หรือ

แผนภูมิ หรือรูปภาพเหล่านั้น

  2.5 กิตติกรรมประกาศ หากผู้นิพนธ์ต้องการบันทึก 

ค�ากล่าวขอบคณุบุคคลหรอืสถาบันใดไว้ในต้นฉบับก็อาจกระท�าได้โดย

ขอให้ใช้ข้อความที่กะทัดรัดพอสมควร

ข้อแนะน�ำในกำรเตรียมต้นฉบับ



  2.6 เอกสารอ้างอิง ต้นฉบับทุกประเภทจะต้องอ้างอิง 

เอกสารท่ีใช ้ประกอบการเขียน (ยกเว ้นบทความพิเศษและ 

บทบรรณาธิการ) ถ้าข้อความในเนื้อเรื่องเอามาจากผู้แต่งคนใดคน

หนึ่งโดยเฉพาะ ให้ก�ากับการอ้างอิงไว้ด้วยหมายเลขเรียงตามล�าดับ 

โดยให้หมายเลขทีก่�ากบัในรายชื่อเอกสารอ้างอิงตรงกันกบัหมายเลข

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.

บัญญัต ิปริชญานนท์, สมบุญ ผ่องอกัษร (บรรณาธกิาร). วณัโรค. พมิพ์

คร้ังที ่2. สมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์; 2524.

  ในกรณีท่ีอ้างอิงเฉพาะบทความใดบทความหนึ่งจาก

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 ิปริชญานนท์ (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

    ถ้าเป็นต้นฉบบัทียั่งไม่ได้พมิพ์เผยแพร่ แต่ก�าลังอยู่

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

รักษา. วารสารวณัโรค โรคทรวงอกและเวชบ�าบัดวกิฤต (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

ระดับชาติคร้ังท่ี 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

ตรวจดูรูปแบบและองค์ประกอบของต้นฉบับอีกคร้ังพร้อมกับพิสูจน์

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

พสิจูน์อกัษรโดยเจ้าหน้าทีข่องวารสารฯ ในขัน้ตอนนีจ้ะถอืเอาต้นฉบับ

พมิพ์ของท่านเป็นเกณฑ์ ท่านจะแก้ไขเพิม่เตมิข้อความใดๆ เข้าไปอกี

ไม่ได้ เพราะการท�าเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการ

ผลิตหลายประการ อีกทั้งจะท�าให้ส้ินเปลืองเวลา-วัสดุ-ค่าจ้างในการ

พิมพ์มากขึ้น

 ในกรณีท่ีท่านต้องการพิสูจน์อักษรในข้ันตอนนี้ด้วยตนเอง 

โปรดแจ้งความจ�านงล่วงหน้าไว้ในต้นฉบับพมิพ์หรือในจดหมายทีแ่นบ

มากับต้นฉบับพิมพ์ด้วย

 5. ส�าเนาพิมพ์  ผู้นิพนธ์สามารถดาวน์โหลดส�าเนาพิมพ์  

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




