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บทนำำ�

โรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล (interstitial lung disease, ILD) เป็็นคำำ�ที่่�มีีความหมายกว้้าง ใช้้เรีียก
โรคใดก็็ตามที่่มีี� พยาธิิสภาพเกี่่ย� วข้้องกัับเนื้้�อเยื่่�อเกี่่ย� วพัันในปอด (pulmonary interstitium) หรืือบางตำำ�รา
อาจจะเรีียกโรคนี้้�ว่่า diffuse parenchymal lung disease (DPLD) เนื่่�องจากโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล
สามารถเกิิดขึ้้น� ได้้ในผู้้�ป่ว่ ยทุุกเพศและวััย สามารถแสดงอาการได้้ทั้้ง� แบบเฉีียบพลัันและเรื้้อ� รััง ตลอดจน
มีีอาการและอาการแสดงที่่�คล้้ายคลึึงกัับโรคปอดอื่่�นๆ การวิินิิจฉััยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลจึึงมีีความ
สำำ�คััญเพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับการรัักษาที่่�เหมาะสมอย่่างทัันท่่วงทีี ลดโอกาสในการเกิิดความเจ็็บป่่วยเรื้้�อรััง
ที่่�นำำ�ไปสู่่�ภาวะทุุพพลภาพและเสีียชีีวิิต

กายวิิภาคของเนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพัันในปอด (pulmonary interstitium)

กายวิิภาคของปอดประกอบไปด้้วย ท่่อนำำ�อากาศ (airway) เนื้้�อเยื่่�อในปอด (lung parenchyma)
ระบบไหลเวีียนในปอด (pulmonary circulation) และเยื่่�อหุ้้�มปอด (pleura) โดยส่่วนที่่มีีพื้้
� �นที่่�มากที่่�สุดคื
ุ ือ
เนื้้�อเยื่่�อในปอด ซึ่่ง� จุุลกายวิิภาคศาสตร์์ (histology) ของเนื้้�อเยื่่�อนี้้�แบ่่งออกเป็็นโครงสร้้างที่่มีีค
� วามสำำ�คัญ
ั
5 ชนิิด (รููปที่่� 1) ได้้แก่่
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1. หลอดลมแขนงส่่วนปลาย (terminal bronchiole) คืือส่่วนปลายสุุดของระบบท่่อนำำ�อากาศ
เนื่่�องจากทางเดิินหายใจส่่วนล่่าง (lower respiratory tract) จะเริ่่�มจากหลอดลม (trachea)
แล้้วแตกแขนงเป็็น main bronchi และ segmental bronchi ตามลำำ�ดัับ หลอดลมจะแตก
แขนงจนมีีจำำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้�นและขนาดเล็็กลงเรื่่�อยๆ เพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณอากาศที่่�นำำ�ไปแลก
เปลี่่�ยนก๊๊าซบริิเวณถุุงลมปอด (alveolus) ที่่�หลอดลมแขนงส่่วนปลายนี้้�อาจต่่อเข้้ากัับถุุงลม
ปอดโดยตรง (เรีียกว่่า respiratory bronchiole) หรืือติิดต่่อกัับท่่อถุุงลม (alveolar duct)
2.	ถุุงลมปอด (alveolus) คืือส่่วนของปอดที่่มีี� การแลกเปลี่่ย� นก๊๊าซเกิิดขึ้้น� ในปอดปกติิของผู้้ใ� หญ่่
จะมีีถุุงลมปอดอยู่่�ประมาณ 500 ล้้านถุุง แต่่ละถุุงมีีขนาดประมาณ 0.3 มม. ถุุงลมปอดจะ
ต่่อกัับหลอดลมแขนงส่่วนปลาย ถููกรายล้้อมด้้วยเส้้นเลืือดฝอยและเนื้้�อเยื่่�อเกี่่ย� วพัันในปอด
รอยต่่อระหว่่างถุุงลมปอดและหลอดเลืือดฝอยมีีความหนาเพีียง 0.2-0.3 ไมครอน จึึงทำำ�ให้้
การแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างง่่ายดายและรวดเร็็ว(1)
3. หลอดเลืือดปอด (pulmonary vessels) ประกอบไปด้้วย หลอดเลืือดแดง (artery and arteriole) หลอดเลืือดดำำ� (vein and venule) และหลอดเลืือดฝอย (capillary) การไหลเวีียน
ในหลอดเลืือดเริ่่�มจากระบบหลอดเลืือดแดงปอดออกจากหััวใจห้้องขวาบน (right atrium)
เดิินทางและแตกแขนงมาคู่่�กัับหลอดลมแขนงต่่างๆ จนกลายเป็็นหลอดเลืือดฝอยที่่�เกิิด
การแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซกัับถุุงลมปอด จากนั้้�นรวมตััวกัันเป็็นระบบหลอดเลืือดดำำ�ปอดกลัับคืืน
สู่่�หััวใจห้้องซ้้ายบน
4.	ท่่อน้ำำ�� เหลืือง (lymphatic vessels) ทำำ�หน้้าที่่ลำ� ำ�เลีียงแอนติิเจน (antigen) เซลล์์ที่่�ทำำ�งานใน
ระบบภููมิิคุ้้�มกััน (เช่่น antigen presenting cell) และสารน้ำำ�� ในปอดเข้้าสู่่�ต่่อมน้ำำ�� เหลืืองใน
ช่่องอก ท่่อน้ำำ��เหลืืองอาจจะอยู่่�คู่่�กัับหลอดลมแขนงต่่างๆ และหลอดเลืือดปอด อยู่่�ในชั้้�น
ของเนื้้�อเยื่่อ� เกี่่ย� วพััน (interstitial septa) หรืืออยู่่�บริิเวณรอบนอกของปอด (subpleural area)(2)
5. เนื้้�อเยื่่�อเกี่่ย� วพัันในปอด (pulmonary interstitium) เป็็นเนื้้�อเยื่่�อแทรกที่่อ� ยู่่�ระหว่่างถุุงลมปอด
มีีระบบหลอดเลืือดปอด ท่่อน้ำำ��เหลืือง และเซลล์์ต่่างๆ (ทั้้�งเม็็ดเลืือดขาว เซลล์์ที่่�ทำำ�งานใน
ระบบภููมิิคุ้้�มกััน และไฟโบร-บลาสต์์) อยู่่�ภายในเนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพัันนี้้� ช่่วยพยุุงโครงสร้้างของ
ปอด ควบคุุมระดัับสารน้ำำ��ในถุุงลมปอด และสร้้างความยืืดหยุ่่�นในปอด (elasticity)
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รููปที่่� 1. แสดงโครงสร้้างของหลอดลมและเนื้้�อเยื่่�อในปอด

(Alv: alveolar space, C: pulmonary capillary, EN: capillary endothelium, EP: alveolar epithelium,
F: fibroblast, Gen: airway generations, IN: interstitium, RBC: red blood cell)

จากความรู้้�ทางกายวิิภาคดัังกล่่าว จะเห็็นได้้ว่่าส่่วนต่่างๆ ในเนื้้�อเยื่่�อปอดเชื่่�อมโยงถึึงกัันทั้้�ง
ในแง่่โครงสร้้างและการทำำ�งาน ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีพยาธิิสภาพเกิิดขึ้้น� โรคหรืือความผิิดปกติินั้้น� มัักจะครอบคลุุม
โครงสร้้างหลายๆ อย่่างพร้้อมกััน โรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลจึึงใช้้เรีียกโรคที่่�มีีความผิิดปกติิของเนื้้�อเยื่่�อ
เกี่่�ยวพัันในปอด รวมถึึงโรคของโครงสร้้างข้้างเคีียงคืือ หลอดลมแขนงส่่วนปลาย ถุุงลมปอดและ
ระบบไหลเวีียนในปอดด้้วย จึึงเป็็นที่่�มาของชื่่�อที่่�เรีียกว่่า diffuse parenchymal lung disease (DPLD)

การจำำ�แนกชนิิดของโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล

โรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลสามารถแยกออกเป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ คืือ กลุ่่�มที่่ท� ราบสาเหตุุการเกิิดโรค
(ILD with known etiology) และกลุ่่�มที่่ยั� งั ไม่่ทราบสาเหตุุชัดั เจน (idiopathic interstitial pneumonia, IIP)(3, 4)
(รููปที่่� 2) ในกลุ่่�มแรกนั้้�น สาเหตุุที่่�พบสามารถแบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มต่่างๆ ดัังนี้้�
1. ILD secondary to other diseases
1.1. Autoimmune-related ILD กลุ่่�มโรคที่่มีีค
� วามสััมพัันธ์์กับั การเกิิดโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล
คืือ autoimmune connective tissue diseases โดยพบบ่่อยในผู้้�ป่่วยโรค systemic
sclerosis, rheumatoid arthritis และ polymyositis/dermatomyositis ตามลำำ�ดัับ ส่่วน
โรคอื่่�นๆ ที่่�พบได้้ เช่่น mixed connective tissue disease, Sjögren syndrome และ
systemic lupus erythematosus (SLE)
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1.2. Vasculitis-related ILD ที่่มีี� รายงานบ่่อยจะเป็็นกลุ่่�ม ANCA-associated vasculitis ได้้แก่่
microscopic polyangiitis (MPA), granulomatosis with polyangiitis (GPA) และ eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA) ตามลำำ�ดัับ
1.3.	สาเหตุุจากการติิดเชื้้�อ (infection) การติิดเชื้้�อในปอดส่่วนมากมัักจะทำำ�ให้้มีีการสะสม
ของเซลล์์อักั เสบในถุุงลมปอด ลัักษณะทางพยาธิิวิทิ ยาและภาพถ่่ายรัังสีีจึึงมัักเห็็นความ
ผิิดปกติิในบริิเวณถุุงลม (airspace disease) เด่่น แต่่เชื้้อ� บางชนิิดก็มั็ กั จะทำำ�ให้้เกิิดความ
ผิิดปกติิแบบ ILD ได้้บ่่อย เช่่น ไวรััสชนิิดต่่างๆ, Mycoplasma spp., Pneumocystis
jirovecii และ mycobacteria
1.4.	สาเหตุุจากโรคมะเร็็ง (malignancy) พยาธิิสภาพของโรคเกิิดจากการกระจายของเซลล์์
มะเร็็งไปตามระบบไหลเวีียนในปอด และไปเจริิญเติิบโตอยู่่�ที่่�เนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพัันในปอด
เรีียกภาวะนี้้�ว่่า lymphangitis carcinomatosis
1.5. โรคทางพัันธุุกรรม กลุ่่�มโรคทางพัันธุุกรรมบางอย่่างสามารถพบโรคปอดอิินเตอร์์สติิ
เชีียลแบบที่่มีีพั
� ังพืืด (pulmonary fibrosis) ร่่วมด้้วยได้้ เช่่น Hermansky-Pudlak syndrome และ dyskeratosis congenita
2. Granulomatous lung diseases ลัักษณะทางพยาธิิวิิทยาของโรคในกลุ่่�มนี้้�จะมีีการอัักเสบ
แบบแกรนููโลมาในปอด (หรืือที่่ต่� อ่ มน้ำำ��เหลืืองร่่วมด้้วย) ตััวอย่่างเช่่น hypersensitivity pneumonitis, sarcoidosis, granulomatous lymphocytic interstitial lung disease (GLILD)
3. Occupational lung diseases เกิิดจากการหายใจเอาฝุ่่�นของสารอนิินทรีีย์์เข้้าไป และเกิิด
การสะสมในปอด การสะสมนั้้�นอาจจะทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยมีีเพีียงความผิิดปกติิของภาพถ่่ายรัังสีีโดย
ไม่่มีีอาการ ตััวอย่่างเช่่น siderosis (ฝุ่่�นจากแร่่เหล็็ก), stannosis (ฝุ่่�นจากดีีบุุก), หรืือมีีอาการ
ผิิดปกติิทางการหายใจร่่วมด้้วย เช่่น talcosis (ฝุ่่�นจากทััลคััมหรืือแร่่หินิ สบู่่�), hard metal lung
disease (ฝุ่่�นจากโลหะอััลลอย), berylliosis (ฝุ่่�นจากแร่่เบอริิลเลีียม), asbestosis (ฝุ่่�นจาก
แร่่ใยหิิน), silicosis (ฝุ่่�นจากแร่่ซิิลิิกา) และ coal worker pneumoconiosis (ฝุ่่�นจากถ่่านหิิน)
4. Medication-related ILD โรคปอดที่่�เกิิดขึ้้�นสััมพัันธ์์กัับการได้้รัับการรัักษาโรค เช่่น โรคปอด
อิินเตอร์์สติิเชีียลที่่�เกิิดจากยาและการฉายแสง (drug-induced pneumonitis, radiation-induced pneumonitis) ยาที่่�มีีความสััมพัันธ์์และพบเป็็นสาเหตุุได้้บ่่อย อาทิิ amiodarone,
methotrexate, nitrofurantoin, rituximab และยาเคมีีบำำ�บััด เช่่น bleomycin เป็็นต้้น
5. Cystic lung diseases ลัักษณะทางพยาธิิวิิทยาของโรคในกลุ่่�มนี้้�จะมีีซิิสต์์เกิิดขึ้้�นในปอด
ตััวอย่่างเช่่น lymphangioleiomyomatosis (LAM), pulmonary Langerhans cell histiocytosis (PLCH), Birt-Hogg-Dubé syndome (BHD)
6. Airspace-predominant diseases โรคในกลุ่่�มนี้้�มีีลัักษณะทางพยาธิิวิิทยาและพยาธิิกำำ�เนิิด
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แตกต่่างกััน แต่่มักั จะมีีรอยโรคในบริิเวณถุุงลมปอดร่่วมด้้วย ตััวอย่่างของโรคในกลุ่่�มนี้้�ได้้แก่่
pulmonary alveolar proteinosis (PAP), diffuse alveolar hemorrhage (DAH) syndrome,
eosinophilic pneumonia
7. กลุ่่�มโรคอื่่�นๆ เช่่น aspiration-related ILD, idiopathic pulmonary hemosiderosis (IPH),
pulmonary involvement in psoriasis and ankylosing spondilitis และ interstitial pneumonia with autoimmune features (IPAF)
	สำำ�หรัับโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลที่่�ทราบสาเหตุุการเกิิดชััดเจน (IIP) แนวทางปััจจุุบัันแนะนำำ�ให้้
จำำ�แนกโรคกลุ่่�มนี้้�ตามลัักษณะทางพยาธิิวิิทยา(4) ได้้แก่่
1. Major idiopathic interstitial pneumonias
1.1. Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)
1.2. Idiopathic nonspecific interstitial pneumonia (iNSIP)
1.3. Respiratory brochiolitis-interstitial lung disease (RB-ILD)
1.4. Desquamative interstitial pneumonia (DIP)
1.5. Cryptogenic organizing pneumonia (COP)
1.6. Acute interstitial pneumonia (AIP)
2. Rare idiopathic interstitial pneumonias
2.1. Idiopathic lymphocytic interstitial pneumonia (iLIP)
2.2. Idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis (iPPFE)
3. Unclassifiable interstitial pneumonias
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รููปที่่� 2. แสดงแผนภููมิิการจำำ�แนกโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลออกเป็็นชนิิดต่่างๆ ตามสาเหตุุของโรค
ข้้อควรระวััง เนื่่�องจากลัักษณะทางพยาธิิวิทิ ยาของ IIP และ ILD with known etiology นั้้�นไม่่แตกต่่างกััน การจะวิินิจิ ฉััย
ผู้้�ป่่วยว่่าเป็็น IIP จะต้้องทำำ�การซัักประวััติิ ตรวจร่่างกาย และตรวจเพิ่่�มเติิมจนครบถ้้วน แล้้วไม่่พบสาเหตุุทั้้�งหมดที่่�เป็็น
ไปได้้จึึงจะให้้การวิินิิจฉััยได้้ นอกจากนี้้�ควรตระหนัักเสมอว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็น IIP อาจมีีอาการแสดงหรืือ
ตรวจพบโรคอื่่�นๆ ที่่�สามารถอธิิบายสาเหตุุของโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลนั้้�นได้้ การติิดตามผู้้�ป่่วยด้้วยความละเอีียด
รอบคอบจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากในการดููแลผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�

แนวทางการวิินิิจฉััยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล

เนื่่�องจากโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลมีีความหลากหลายของตััวโรคสููง พยาธิิวิิทยาก็็มีีความแตก
ต่่างกัันมาก ดัังนั้้�นทั้้�งการซัักประวััติิ ตรวจร่่างกาย การส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร และภาพถ่่ายทางรัังสีี
จึึงมีีความสำำ�คััญในการวิินิิจฉััยโรคอิินเตอร์์สติิเชีียลให้้มีีความถููกต้้องและแม่่นยำำ�
การซัักประวััติิ
อาการสำำ�คัญที่
ั นำ่� ำ�ผู้้�ป่ว่ ยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลมาพบแพทย์์คือื อาการเหนื่่�อยและอาการไอ
สำำ�หรัับอาการเหนื่่�อยนั้้�น ในระยะแรกผู้้�ป่ว่ ยจะรู้้�สึกึ เหนื่่�อยเมื่่�อออกแรง (dyspnea on exertion) เนื่่�องจาก
พยาธิิสภาพของโรคทำำ�ให้้มีีการหนาตััวขึ้้น� ของเนื้้�อเยื่่�อเกี่่ย� วพัันในปอด ส่่งผลให้้การแลกเปลี่่ย� นก๊๊าซเกิิด
ได้้ช้า้ ลง (diffusion impairment) นอกจากความหนาของเนื้้�อเยื่่�อเกี่่ย� วพัันในปอดแล้้ว อีีกปััจจััยที่่มีีผ
� ลต่่อ
การแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซคืือระยะเวลาที่่�เลืือดไหลผ่่านหลอดเลืือดฝอยในปอด (pulmonary capillary) ซึ่่�งจะ
ขึ้้น� อยู่่�กัับปริิมาณของเลืือดที่่อ� อกจากหััวใจ (cardiac output) ในขณะพัักระยะเวลาที่่เ� ลืือดไหลผ่่านหลอด
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เลืือดฝอยในปอดนั้้�นยัังเพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซที่่�สมบููรณ์์ ผู้้�ป่่วยจึึงอาจจะไม่่รู้้�สึึก
เหนื่่�อย แต่่เมื่่�อมีีการออกแรง cardiac output ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจะทำำ�ให้้เลืือดไหลผ่่านหลอดเลืือดฝอยในปอด
ไปเร็็วขึ้้�น ส่่งผลให้้ diffusion impairment นั้้�นแย่่ลง ผู้้�ป่่วยจึึงรู้้�สึึกเหนื่่�อย นอกจากนี้้�การหนาตััวของ
เนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพัันในปอดยัังไปกระตุ้้�น J receptor ในปอดซึ่่�งจะส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยหายใจเร็็ว ตื้้�น รู้้�สึึกเหนื่่�อย
และการหนาตััวนี้้�ยัังทำำ�ให้้ปอดมีี elasticity ที่่�สููงขึ้้�น ผู้้�ป่่วยต้้องใช้้แรงในการหายใจเพิ่่�มขึ้้�น (increased
work of breathing) เหตุุทั้้ง� หมดดัังที่่ก� ล่่าวมาส่่งผลให้้ผู้�ป่้ ว่ ยมีีอาการเหนื่่�อยง่่ายได้้(1) และในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� การ
ลุุกลามของโรคมากขึ้้�นจะมีีอาการเหนื่่�อยแม้้ในขณะพัักได้้จากตััวโรคเอง และจากภาวะแทรกซ้้อน เช่่น
โรคความดัันในปอดสููง (pulmonary hypertension) และหลอดเลืือดหััวใจตีีบ
	อีีกอาการที่่�พบได้้บ่่อยเช่่นกัันคืืออาการไอเรื้้�อรััง ผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มนี้้�มัักจะไอไม่่มีีเสมหะ (dry or
non-productive cough) สาเหตุุของอาการไอเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ยัังไม่่ทราบชััดเจน จากการศึึกษาใน
ผู้้�ป่่วย IPF พบว่่าผู้้�ป่่วย IPF อาจจะมีีจำำ�นวนของ cough receptor เพิ่่�มขึ้้�นและมีีความไวต่่อสิ่่�งกระตุ้้�น
สููงขึ้้น� นอกจากนี้้�พังั ผืืดที่เ�่ กิิดขึ้้น� ในเนื้้�อเยื่่อ� เกี่่ย� วพัันทำำ�ให้้เกิิดการบิิดเบี้้�ยวของหลอดลม (airway structural
distortion and traction bronchiectasis) ซึ่่�งสามารถกระตุ้้�น rapidly and slowly adapting receptors
(RARs and SARs, ทั้้�งสองเป็็นตััวรัับที่่�ไวต่่อ mechanical change) ผู้้�ป่่วยจึึงมีีอาการไอเรื้้�อรััง(5) ผู้้�ป่่วย
บางรายอาจไอแบบมีีเสมหะได้้ซึ่ง่� พบได้้บ่อ่ ยในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติสููิ บบุุหรี่่ร่� ว่ มด้้วย หรืือในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีค
� วาม
ผิิดปกติิทางพัันธุุกรรมหรืือโรค familial pulmonary fibrosis (MUC5B promoter polymorphism)(6, 7)
อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� อมีีเสมหะเรื้้อ� รัังให้้ระวัังว่่าอาจจะมีีการติิดเชื้้อ� หรืือโรคกรดไหลย้้อน (gastroesophageal
reflux disease) อยู่่�ด้้วย
	ประวััติอื่่ิ น� ๆ ที่่ค� วรถามคืือประวััติที่ิ จ่� ะนำำ�ไปสู่่�สาเหตุุของโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล ได้้แก่่ อาการ
ของโรค autoimmune connective tissue disease (เช่่น ผื่่�นต่่างๆ ปลายมืือปลายเท้้าซีีดหรืือม่่วงเมื่่�อ
สััมผััสความเย็็น หรืือ Raynaud’s phenomenon, อาการปวดข้้อ ปากและตาแห้้ง กลืืนลำำ�บากหรืือสำำ�ลักั
กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง เป็็นต้้น) อาการไข้้และน้ำำ��หนััดลดที่่�อาจจะสััมพัันธ์์กัับการติิดเชื้้�อหรืือโรคมะเร็็ง
ประวััติกิ ารสููบบุุหรี่่� ประวััติกิ ารทำำ�งานและสิ่่ง� แวดล้้อมรอบตััว ประวััติกิ ารรัักษาโรคหรืือการได้้รับั ยาต่่างๆ
ประวััติิโรคพัันธุุกรรมในครอบครััว เป็็นต้้น
การตรวจร่่างกาย
เริ่่�มจากการสัังเกตลัักษณะและอััตราการหายใจ ผู้้�ป่่วยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลมัักจะหายใจ
เร็็วและตื้้�น (rapid shallow breathing) เนื่่�องจากการถููกกระตุ้้�นของ J receptor และ elasticity ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ของปอด (การหายใจตื้้�นจะช่่วยลดแรงที่่ใ� ช้้ในการขยายถุุงลมปอดลง แต่่ผู้้�ป่ว่ ยต้้องหายใจเร็็วขึ้้น� เป็็นการ
ชดเชย เพื่่�อรัักษาปริิมาณการหายใจ (minute ventilation) ให้้คงที่่(1)� การฟัังปอดมัักจะได้้ยินิ เสีียง crackles
ที่่�บริิเวณชายปอด (bibasilar crackles) เกิิดจากที่่�มีีพัังผืืดเกิิดขึ้้�นรอบๆ ถุุงลมปอด ผู้้�ป่่วยบางรายที่่�มีี
การตีีบของหลอดลมแขนงส่่วนปลายอาจฟัังได้้ยิินเสีียง wheezes หรืือ inspiratory squawk (หรืือ
squeak)(8) เช่่น ผู้้�ป่่วย hypersensitivity pneumonitis และ bronchiolitis obliterans หรืืออาจพบในผู้้�ป่่วย
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ที่่�มีีโรคถุุงลมโป่่งพองร่่วมด้้วย ลัักษณะความผิิดปกติิของนิ้้�วที่่�เรีียกว่่า clubbing finger (รููปที่่� 3) พบได้้
บ่่อยประมาณร้้อยละ 7-40 ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล(9) อย่่างไรก็็ตามลัักษณะดัังกล่่าวไม่่ได้้
จำำ�เพาะกัับโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลและสามารถพบในโรคอื่่�น ได้้เช่่นกััน
การตรวจระบบไหลเวีียนโลหิิตควรตรวจหาอาการแสดงของโรคความดัันในปอดสููง ได้้แก่่ palpable P2, RV heaving, loud P2 และ tricuspid regurgitation (TR) murmur ซึ่่�งพบได้้ในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น
โรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลมานาน หรืือในกลุ่่�มเสี่่�ยง เช่่น systemic sclerosis นอกจากนี้้�การสัังเกตการ
โป่่งของเส้้นเลืือดดำำ�บริิเวณคอ (neck vein engorgement) อาการบวมที่่�เท้้า และการคลำำ�ตัับยัังมีีความ
สำำ�คััญในการวิินิิจฉััยภาวะหััวใจล้้มเหลว
อาการแสดงของโรค autoimmune connective tissue diseases เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญและต้้องอาศััย
การสัังเกตอย่่างรอบคอบ เนื่่�องจากบางครั้้�งผู้้�ป่่วยอาจจะมีีลัักษณะของผิิวหนัังที่่�เปลี่่�ยนแปลง (รููปที่่� 4)
แต่่ไม่่ได้้สังั เกตหรืือมีีอาการเพีียงเล็็กน้้อย ผู้้�ป่ว่ ยบางรายอาจละเลยที่่จ� ะให้้ประวััติใิ นส่่วนนี้้� อาการแสดง
ที่่�สำำ�คััญของโรค autoimmune connective tissue diseases ได้้สรุุปไว้้ในตารางที่่� 1

รููปที่่� 3. แสดงลัักษณะ clubbing fingers ปลายนิ้้�วจะมีีลัักษณะโค้้งมนเนื่่�องจากรอยต่่อระว่่างผิิวหนััง
และ nail plate มีีความโค้้งขึ้้น� (ทำำ�มุมุ เพิ่่�มขึ้้น� ) เป็็นลัักษณะที่่พ� บได้้ในผู้้�ป่ว่ ย idiopathic pulmonary fibrosis
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รููปที่่� 4. แสดงอาการแสดงที่่�พบในผู้้�ป่่วย autoimmune connective tissue diseases: mechanic’s hand
ในผู้้�ป่่วย anti-synthetase syndrome (A,B), gottron papules (Δ) periungual erythema (▲) ในผู้้�ป่่วย
dermatomyositis, telangiectasia (D) digit pit scars (E) salt-and-pepper appearance with thickened
skin (F) ในผู้้�ป่่วย systemic sclerosis
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ตารางที่่� 1. แสดงอาการ อาการแสดง และการตรวจทางเซรุ่่�มวิิทยาที่่�สำำ�คััญในผู้้�ป่่วย autoimmune
connective tissue diseases (CTD)
Autoimmune CTD

Symptoms

Systemic sclerosis Gastroesophageal
reflux, dysphagia,
Raynaud’s, skin rash,
skin thickening

Signs

Serology testing

Telangiectasias, Raynaud’s, ANA, anti-Scl70,
digital pit, sclerodactyly, salt- anti-centromere,
and-pepper skin,
others (RNP, PMScl, etc)

Rheumatoid
arthritis

Stiffness and swelling of Bilateral symmetrical synovial RF, anti-CCP
smaller joints
thickening and arthritis, joint
deformities

PM/DM

Raynaud’s, skin rash,
weakness

Mechanic’s hands, Gottron’s Myositis-specific
papules, heliotrope rash,
and -associated
proximal muscle weakness
antibodies

MCTD

Myalgia, arthralgia,
Raynaud’s, weakness,
fever

Raynaud’s, proximal
muscle weakness, synovial
thickening and arthritis

Anti-U1RNP

Xerophthalmia, xerokeratitis,
dental caries, decreased
salivary pool

ANA
Anti-SSA/SSB

Anemia, photosensitivity rash,
discoid rash, oral ulcer,
alopecia, arthritis, pleural rub,
edema

ANA, Anti-DNA,
Anti-Sm,
Anti-SSA/SSB,
Anti-RNP

Sjogren syndrome Sicca symptoms,
chronic cough,
dysphagia
SLE

Rashes, hair loss, oral
ulcer, arthralgia,
myalgia, pleurisy, fever,
fatigue

ANA, antinuclear antibody; MCTD, mixed connective tissue disease; PM/DM, polymyositis/dermatomyositis; RF, rheumatoid factor; SLE, systemic lupus erythematosus

การตรวจสมรรถภาพปอด
ผู้้�ป่่วยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลมัักจะมีีความผิิดปกติิของสมรรถภาพปอดแบบ restriction คืือ
มีีค่่า forced vital capacity (FVC) และ total lung capacity (TLC) ที่่�ลดต่ำำ�� ลง (น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับค่่าอ้้างอิิง) ร่่วมกัับค่่า diffusing capacity of lung for carbon monooxide (DLCO) ที่่�ลด
ต่ำำ��ลง เนื่่�องจากมีี diffusion impairment โดยปกติิค่่า DLCO ที่่�ลดลงมัักสอดคล้้องกัับ FVC ที่่�ลดลง หาก
พบว่่าค่่า DLCO ลดต่ำำ�� ลงกว่่าค่่า FVC มากๆ ให้้สงสััยว่่าผู้้�ป่่วยอาจมีีโรคความดัันในปอดสููงร่่วมด้้วย
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ผู้้�ป่่วยบางรายอาจมีีค่่า FVC ที่่�ไม่่ลดลง หรืือพบความผิิดปกติิแบบ obstruction กรณีีนี้้�อาจพบ
ได้้ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคถุุงลมโป่่งพองร่่วมด้้วย (ILD with coexisting COPD), hypersensitivity pneumonitis,
sarcoidosis, bronchiolitis obliterans และ cystic lung diseases
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการและการตรวจทางพยาธิิวิิทยา
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการมีีความสำำ�คััญในการแยก IIP ออกจาก ILD with known etiology
ในปีี 2018 International guideline(10) ได้้แนะนำำ�ให้้ทำำ�การตรวจเลืือดทางเซรุ่่�มวิิทยา (serology) ในผู้้�ป่่วย
โรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลรายใหม่่ทุุกรายเพื่่�อสืืบหาและวิินิิจฉััยแยกโรค autoimmune-related ILD ทั้้�งนี้้�
การเลืือกส่่งตรวจ serology ให้้พิิจารณาจากอาการและอาการแสดงของผู้้�ป่่วยเป็็นหลััก หากผู้้�ป่่วยมีี
ลัักษณะของ autoimmune connective tissue disease กลุ่่�มใดให้้เลืือกการส่่งตรวจที่่มีีค
� วามจำำ�เพาะต่่อ
กลุ่่�มโรคนั้้�น (ตารางที่่� 1) หากผู้้�ป่่วยไม่่มีีลัักษณะของกลุ่่�มโรคดัังกล่่าว แนะนำำ�ให้้ทำำ�การส่่งตรวจเพีียง
antinuclear antibody (ANA) และ rheumatoid factor (RF)
	สำำ�หรัับการตรวจเลืือดทั่่�วไป เช่่น complete blood count, liver function test และ kidney
function แนะนำำ�ให้้ส่ง่ ตรวจทุุกรายเช่่นกััน เนื่่�องจากมีีประโยชน์์ทั้้ง� ในการคััดกรองโรคทางพัันธุุกรรมบาง
ชนิิด เช่่น กลุ่่�มอาการ short telomere, Hermansky-Pudluck syndrome, dyskeratosis congenita อาจ
มีีการทำำ�งานที่่�ผิิดปกติิของตัับและไขกระดููก (bone marrow failure) ร่่วมด้้วยได้้ และในการติิดตามผล
ข้้างเคีียงจากการรัักษา ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิการติิดเชื้้�อบ่่อยๆ หรืือผู้้�ป่่วย cystic lung disease การส่่ง
ตรวจระดัับอิิมมููโนโกลบููลิิน (immunoglobulin level) อาจช่่วยในการวิินิิจฉััยภาวะภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง
(primary immune deficiency) และ light chain disease ที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล
การส่่องกล้้องหลอดลมไม่่จำำ�เป็็นต้้องทำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยทุุกราย เนื่่�องจากการทำำ�หัตถ
ั การเกี่่ย� วกัับปอด
สามารถกระตุ้้�นให้้เกิิดการกำำ�เริิบของโรค (acute exacerbation) ได้้ ซึ่ง่� เป็็นภาวะที่่มีีค
� วามอัันตรายสููงและ
(11, 12)
อาจนำำ�ไปสู่่�ภาวะรบบหายใจล้้มเหลวหรืือเสีียชีีวิิตได้้
อาจพิิจารณาทำำ� bronchoalveolar lavage
เพื่่�อการตรวจทางจุุลชีีววิิทยาในรายที่่�สงสััยว่่ามีีการติิดเชื้้�อ หรืือส่่งตรวจทาง cytology เพื่่�อช่่วยในการ
วิินิิจฉััยโรค hypersensitivity pneumonitis, sarcoidosis, lymphoproliferative disease, malignancy และ
eosinophilic pneumonia เป็็นต้้น(13-15) สำำ�หรัับการตััดชิ้้น� เนื้้�อเพื่่�อส่่งตรวจทางพยาธิิวิทิ ยาให้้พิจิ ารณาใน
ผู้้�ป่่วยที่่มีีลั
� ักษณะภาพถ่่ายเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ (computed tomography หรืือ CT scan) ไม่่เข้้ากัับ
usual interstitial pneumonia (UIP) pattern หรืือไม่่ใช่่ IPF เท่่านั้้�น(10) เนื่่�องจากจะมีีประโยชน์์ในการช่่วย
วิินิิจฉััยมากกว่่าความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�นจะการผ่่าตััด ในกรณีีที่่�ตััดสิินใจการผ่่าตััดเอาชิ้้�นเนื้้�อแนะนำำ�ให้้
เลืือกการผ่่าตััดด้้วยวิิธีี video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) เนื่่�องจากมีีอััตราตายหลัังการ
ผ่่าตััดที่่� 30 วััน (30-day mortality rate ประมาณร้้อยละ 2.4) และที่่� 90 วััน (90-day mortality rate
ประมาณร้้อยละ 3.9) น้้อยกว่่าการผ่่าตััดแบบ open lung biopsy อย่่างชััดเจน(16) อย่่างไรก็็ตามควรหลีีก
เลี่่ย� งการตััดชิ้้น� เนื้้�อในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งสููงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนระหว่่างการผ่่าตััด ได้้แก่่ ผู้้�ป่ว่ ย
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ที่่� เ คยมีีประวัั ติิ exacerbation ผู้้�ป่่ ว ยที่่� ต้้ อ งใช้้ อ อกซิิ เจนก่่ อ นทำำ� การผ่่ า ตัั ด ผู้้�ป่่ ว ยที่่� รัั ก ษาตัั ว อยู่่�
ในโรงพยาบาล (non-elective surgery) และผู้้�ป่่วยที่่�มีีสมรรถภาพปอดต่ำำ�� (FVC และ DLCO น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 50)(12, 17)
	ลัักษณะทางพยาธิิวิทิ ยามีีความสำำ�คัญ
ั ในการจำำ�แนกชนิิดของโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล (ตาราง
ที่่� 2) แต่่ลักั ษณะทางพยาธิิวิทิ ยาเพีียงอย่่างเดีียวไม่่สามารถให้้การวิินิจิ ฉััยโรคได้้ เนื่่�องจากโรคหลายชนิิด
มีีลัักษณะทางพยาธิิเหมืือนกััน จำำ�เป็็นต้้องอาศััยลัักษณะทางคลิินิิกมาพิิจารณาประกอบการวิินิิจฉััย
เสมอ นอกจากประโยชน์์ในการวิินิิจฉััยแยกโรคแล้้ว ลัักษณะทางพยาธิิวิิทยายัังอาจช่่วยบอกพยากรณ์์
ของโรคได้้ ยกตััวอย่่างในผู้้�ป่่วยที่่�มีีลัักษณะทางพยาธิิวิิทยาแบบ UIP pattern ซึ่่�งเป็็นพยาธิิสภาพที่่�พบ
ในโรค IPF แต่่สามารถพบใน ILD อื่่�นๆ ได้้เช่่นกัันการศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ป่่วยที่่มีี� UIP pattern มััก
จะมีีพยากรณ์์โรคที่่คล้
� ้ายคลึึงกัับผู้้�ป่่วย IPF และแย่่กว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีพยาธิิสภาพรููปแบบอื่่�น(18, 19)
การตรวจทางรัังสีีวิินิิจฉััย
ภาพถ่่ายทางรัังสีีเป็็นสิ่่�งที่่มีีค
� วามสำำ�คััญมากในการวิินิิจฉััยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล เนื่่�องจาก
ทำำ�ได้้ง่่ายและไม่่มีีความเสี่่�ยงเหมืือนการตััดชิ้้�นเนื้้�อปอด นอกจากนี้้�ลัักษณะทาง CT scan ยัังมีีความ
สััมพัันธ์์ (correlation) ที่่ดีีกั
� บั ลัักษณะทางพยาธิิวิทิ ยา ในปีี 2013 International guideline จึึงเปลี่่ย� นให้้การ
อภิิปรายแบบสหสาขา (multidisciplinary discussion) โดยอายุุรแพทย์์ รัังสีีแพทย์์ และพยาธิิแพทย์์ (หาก
มีีการตััดชิ้้น� เนื้้�อ) เป็็นมาตรฐานในการวิินิจิ ฉััย (gold standard) โรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล แทนการใช้้ผล
การตรวจพยาธิิวิิทยาพีียงอย่่างเดีียว(4)
การตรวจเอกซเรย์์ปอด (chest x-ray) เป็็นการคััดกรองเบื้้�องต้้นที่่�ได้้ง่่ายในทุุกสถานพยาบาล
และช่่วยในการวิินิจิ ฉััยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล ลัักษณะที่่ทำ� ำ�ให้้สงสััยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลคืือ ปอด
มีีขนาดเล็็กลง (low lung volume) และมีี reticular opacities เพิ่่�มขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามโรคปอดอิินเตอร์์สติิ
เชีียลในระยะแรกผู้้�ป่่วยอาจจะยัังมีีขนาดของปอดเป็็นปกติิได้้ และโรคบางชนิิดขนาดของปอดอาจไม่่
เล็็กลงทั้้�งที่่�มีีความผิิดปกติิแล้้ว ได้้แก่่
• ILD with coexist emphysema or bronchiectasis
• Cystic lung diseases (LAM, PLCH, BHD)
• Bronchiolitis obliterans
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ตารางที่่� 2. แสดงลัักษณะทางพยาธิิวิิทยาของโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล
Pattern

Pathological findings

UIP

Dense fibrosis with architectural distortion (i.e. destructive scarring and/or
honeycombing). Predominant subpleural and/or paraseptal distribution of fibrosis.
Patchy involvement of lung parenchyma by fibrosis. Fibroblastic foci. Absence of
features to suggest an alternate diagnosis

NSIP

Diffuse and uniform inflammation (“temporal homogeneity”) on alveolar wall,
bronchovascular bundles and pleura. Usually no normal alveolar walls in the affected
lobules. Lymphocytic or plasmacytic infiltration, loose fibrosis, preserved lung
architecture (cellular NSIP).
Dense fibrosis with architectural distortion (fibrotic NSIP).

RB-ILD

Lightly pigmented (smoker’s) macrophages limited to distal airspaces and
peribronchiolar airspaces. Minimal to absent peribronchiolar interstitial thickening
by fibrosis. No diffuse interstitial fibrosis or inflammation

DIP

Diffuse and massive accumulation of pigmented (smoker’s) macrophages. Mild to
moderate interstitial fibrosis or cellular change. Diffuse and homogeneous involvement
(similar to NSIP). Giant cell can be seen.

OP

Exudate of fibrin and neutrophils transforming into fibromyxoid masses with histiocytes;
may have necrotizing changes in bronchi. Preserved alveolar wall and lung
architecture.

LIP

Diffuse interstitial infiltration of polymorphous lymphocytes and plasma cells
Lymphoid follicles with germinal centers, histiocytes and macrophages are often
present. Cyst formation without marked fibrosis.

UIP, usual interstitial pneumonia; NSIP, nonspecific interstitial pneumonia; ILD, interstitial lung disease;
DIP, Desquamative interstitial pneumonia; OP, organizing pneumonia; LIP, lymphocytic interstitial pneumonia

เนื่่อ� งจากการทำำ� CT scan เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญที่
ั จ�่ ะช่่วยจำำ�แนกชนิิดของโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล ดัังนั้้น�
แพทย์์เวชปฏิิบัติั จึิ งึ ความเข้้าใจในการอ่่านลัักษณะทาง CT scan ที่่บ่� ง่ บอกถึึงโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล
อ้้างอิิงจาก Fleischner Society 2008(20) ลัักษณะทาง CT scan ที่่ค� วรรู้้�ได้้แก่่
1. Reticular pattern (หรืือ reticulation) คืือมีีความผิิดปกติิแบบเป็็นเส้้นๆ บ่่งบอกว่่ามีีการหนา
ตััวขึ้้�นของ interstitium โดยอาจจะเกิิดจาก intralobular หรืือ interlobular septal thickening
2. Nodular pattern คืือมีีความผิิดปกติิแบบเป็็นจุุดๆ เกิิดขึ้้น� ในปอด ความผิิดปกติิแบบ nodule
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มีีได้้ตั้้�งแต่่ขนาดเล็็กระดัับ มม. ไปจนถึึง 3 ซม. (ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางที่่�ใหญ่่กว่่า 3 ซม.
จะเรีียกว่่า mass) ลัักษณะของจุุดสามารถบ่่งบอกพยาธิิสภาพของโรคได้้
a. Alveolar nodule ขนาดของจุุดจะค่่อนข้้างใหญ่่และเห็็นขอบเขตไม่่ชัดั เจน การกระจาย
ตััวมัักจะอยู่่�ที่่�บริิเวณแขนงหลอดลมส่่วนปลายห่่างจากขอบเยื่่�อหุ้้�มปอด (centrilobular
area) พบในโรคที่่�มีีการกระจายตััวมาตามหลอดลมและถุุงลม หากเห็็นเป็็น centrilobular nodules เล็็กๆ ต่่อออกมาจากส่่วนปลายของแขนงหลอดลมจะเรีียกว่่า tree-in-bud
pattern มัักพบในโรคที่่มีีส
� าเหตุุมาจากการติิดเชื้้�อ หรืือ bronchiolar diseases
b. Interstitial nodule ขนาดของจุุดจะมีีขนาดเล็็กและขอบเขตชััด เกิิดจากการหนาตััวขึ้้�น
ของ interstitium มัักจะอยู่่�ที่่�บริิเวณขอบของปอดติิดกัับเยื่่�อหุ้้�มปอด (perifissural, subpleural nodules) บ่่งบอกถึึงพยาธิิสภาพของโรคว่่ามีีการกระจายตััวมาจากระบบไหล
เวีียนโลหิิตหรืือท่่อน้ำำ��เหลืือง
3. Airspace pattern คืือความผิิดปกติิที่่�กระจายตััวอยู่่�ในบริิเวณของถุุงลมและ respiratory
bronchioles มีีคำำ�บรรยายลัักษณะผิิดปกติินี้้ห� ลายคำำ�ขึ้้น� อยู่่�กัับการหนาตััวของความผิิดปกติินี้้�
ได้้แก่่
a. Ground-glass opacity (GGO) ใช้้บรรยายเมื่่�อเนื้้�อปอดมีีสีีขาวหรืือเทาขึ้้�น ทำำ�ให้้มองไม่่
เส้้นเลืือดเล็็กๆ ในปอดแต่่ยังั มองเส้้นเลืือดขนาดใหญ่่และหลอดลมแขนงต่่างๆ ได้้ชัดั เจน
อยู่่�
b. Patchy opacity/haziness เป็็นความผิิดปกติิที่่�มากกว่่า GGO ลัักษณะทึึบจนเริ่่�มมองไม่่
เห็็นเส้้นเลืือดหรืือแขนงหลอดลม แต่่ยังั ไม่่ทึบึ อย่่างสม่ำำ��เสมอ (heterogeneous opacity)
c. Consolidation เนื้้�อปอดมีีความขาวทึึบจนความเข้้ม (density) เท่่ากัับเส้้นเลืือด เกืือบ
เป็็นรอยทึึบที่่�มีีความสม่ำำ��เสมอกััน (homogeneous opacity) บางครั้้�งจะยัังมองเห็็น
อากาศที่่ค� งค้้างอยู่่�ในหลอดลมที่่อ� ยู่่�ภายใน consolidation ได้้ เรีียกว่่า air bronchogram
4. Fibrosis คืือพยาธิิสภาพที่่เ� กิิดพังั ผืืดขึ้้น� ในปอด ลัักษณะเด่่นคืือจะมีีการบิิดเบี้้�ยวของโครงสร้้าง
ข้้างเคีียง (architectural distortion) ลัักษณะที่่�พบได้้ในภาวะ fibrosis ได้้แก่่
a. Honeycombing เป็็นกลุ่่�มของซิิสต์์ที่่�เรีียงตััวอยู่่�บริิเวณ subpleural area มีีการเรีียงตััว
กัันตั้้�งแต่่ 2 ซิิสต์์ขึ้้�นไป โดยอาจจะเรีียงต่่อเนื่่�องกััน 1 แถวหรืือซ้้อนกัันขึ้้�นไปก็็ได้้ ซิิสต์์
มัักมีีขนาดประมาณ 3 – 10 มม. (10) แต่่ขนาดที่่�ใหญ่่กว่่านั้้�นก็็สามารถพบได้้บ้้างเช่่นกััน
b. Traction bronchiectasis and bronchiolectasis เป็็นการขยายตััวขึ้้�นของ bronchi หรืือ
bronchioles ที่่�ผนัังของหลอดลมนั้้�นมีีความบิิดเบี้้�ยว (corkscrew appearance)(10)
เนื่่�องจากถููกดึึงรั้้�งจากพัังผืืดที่่�อยู่่�บริิเวณรอบๆ
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ในบทความนี้้�จะขอบรรยายเฉพาะลัักษณะความผิิดปกติิที่่�มีีความสอดคล้้องกัับลัักษณะทาง
พยาธิิวิิทยาเท่่านั้้�น ได้้แก่่
1. UIP pattern มีีความผิิดปกติิที่่�ประกอบไปด้้วย(1) subpleural(2) basal predominant(3) heterogeneous distribution และ(4) honeycombing โดยจะพบ traction bronchiectasis/bronchiolectasis ร่่วมด้้วยหรืือไม่่ก็ไ็ ด้้ (รููปที่่� 5) อาจพบ GGO ร่่วมด้้วยแต่่ต้อ้ งไม่่มากเกิินขอบเขตของ
ปอดส่่วนที่่�มีี fibrosis และที่่�สำำ�คัญ
ั การระบุุว่่าเป็็น UIP pattern จะต้้องไม่่พบความผิิดปกติิ
ในลัักษณะอื่่�นๆ อีีก(10) (ตารางที่่� 3)
2. NSIP pattern ลัักษณะเด่่นคืือมีี GGO และ reticulation มัักพบบริิเวณ basal และ subpleural
area อาจพบ traction bronchiectasis และ honeycombing ร่่วมด้้วยแต่่ไม่่มากเท่่า UIP
pattern หากพบว่่ามีีปอดส่่วนที่่ป� กติิแทรกบางๆ ระหว่่าง GGO กัับเยื่่�อหุ้้�มปอด (subpleural
sparing) จะทำำ�ให้้คิิดถึึง NSIP มากกว่่า UIP pattern (รููปที่่� 6)
3. RB-ILD ลัักษณะเด่่นคืือมีี centrilobular nodules อยู่่�ที่่บ� ริิเวณปอดส่่วนบน ลัักษณะที่่พ� บร่่วม
ด้้วยคืือ GGO, bronchial wall thickening, emphysema และ mild fibrosis
4. DIP ลัักษณะเด่่นคืือมีี homogeneous GGO เด่่นที่่�บริิเวณชายปอดด้้านล่่าง (basal and
peripheral distribution) อาจพบ cysts หรืือ honeycombing ในบริิเวณที่่มีี� GGO ได้้ สามารถ
พบร่่วมกัับ RB-ILD หรืือ emphysema ได้้ เนื่่�องจากเป็็นโรคที่่�เกิิดจากการสููบบุุหรี่่�
5. LIP ลัักษณะเด่่นคืือมีี GGO และ cyst ที่่�มัักพบติิดกัับบริิเวณหลอดเลืือด (perivascular area)
เนื่่�องจากพยาธิิสภาพของ LIP จะมีีการเพิ่่�มจำำ�นวนและสะสมของ lymphocytes บางครั้้�ง
จึึงสามารถพบลัักษณะ nodules (enlarged intrapulmonary lymph nodes), reticulation,
interlobular septal and bronchovascular thickening ได้้
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ตารางที่่� 3. ลัักษณะทาง CT scan ที่่ช่� ่วยแยก UIP pattern ออกจากความผิิดปกติิในลัักษณะอื่่�น
UIP

Probable UIP

Indeterminate for UIP

Alternative diagnosis

Subpleural and basal
predominant; often
heterogeneous
distribution*

Subpleural and basal
predominant; often
heterogeneous
distribution

Subpleural and basal
predominant

Findings suggestive of
another diagnosis:
= CT features:
- cysts
- marked mosaic
attenuation
- predominant GGO
- profuse micronodules
- centrilobular nodules
- nodules
- consolidation
= Distribution:
- peribronchovascular
- perilymphatic
- upper or mid-lung
= Other:
- pleural plaques
(consider asbestosis)
- dilated esophagus
(consider CTD)
- distal clavicular
erosions (consider RA)
- extensive lymph
node enlargement
- pleural effusions,
pleural thickening
(consider CTD/drugs)

Honeycombing with or Reticular pattern with
without peripheral
peripheral traction
traction bronchiectasis bronchiectasis or
or bronchiolectasis†
bronchiolectasis
May have mild GGO

Subtle reticulation;
±mild GGO or
distortion (“early UIP”)
CT features and/or
distribution of lung
fibrosis that do not
suggest any specific
etiology (“truly
indeterminate for UIP”)

* Variants of distribution: occasionally diffuse, may be asymmetrical.
† Superimposed CT features: mild GGO, reticular pattern, pulmonary ossification.
CTD: connective tissue disease, GGO: ground-glass opacities, RA: rheumatoid arthritis,
UIP: usual interstitial pneumonia.
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รููปที่่� 5. CT scan แสดงลัักษณะ UIP pattern ที่่�มีี basal predominant subpleural honeycombing
(A, B, C) และภาพขยายให้้เห็็นลัักษณะของ traction bronchiectasis (D) ที่่�พบได้้ใน UIP pattern

รููปที่่� 6. CT scan แสดงลัักษณะ NSIP pattern ที่่�มีี basal predominant subpleural and peribronchovascular GGO และไม่่พบ honeycombing
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การวิินิิจฉััย
	ดัังที่่ก� ล่่าวมาแล้้วว่่า gold standard ของการวิินิจิ ฉััยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลในปััจจุุบันั คืือการ
ทำำ� multidisciplinary discussion โดยเน้้นให้้แพทย์์ใช้้ข้้อมููลทั้้�งประวััติิ อาการทางคลิินิิก ภาพถ่่าย CT
scan และการดำำ�เนิินโรคร่่วมกัันในการวิินิิจฉััย โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีผลการตรวจชิ้้�นเนื้้�อก็็ได้้ สำำ�หรัับ
การแปลผลภาพถ่่ายทางรัังสีี International guideline(10) แนะนำำ�ให้้แยกลัักษณะทาง CT scan ออกเป็็น
4 กลุ่่�ม (ตารางที่่� 3) คืือ UIP pattern, probable UIP, indeterminate for UIP, และ alternative diagnosis
เพื่่�อเพิ่่�มความไว (sensitivity) ในการวิินิิจฉััยโรค IPF ซึ่่�งเป็็นโรคที่่�มีีพยากรณ์์โรคแย่่ที่่�สุุดและมีีการรัักษา
จำำ�เพาะให้้ได้้ ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� อาการทางคลิินิกิ และลัักษณะ CT scan เข้้าได้้กับั UIP และ probable UIP สามารถ
ให้้การวิินิจิ ฉััยว่่าเป็็น IPF ได้้โดยไม่่ต้อ้ งทำำ�การตััดชิ้้น� เนื้้อ� สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีลั
� กั ษณะทาง CT scan อยู่่�ในกลุ่่�ม
indeterminate for UIP และ alternative diagnosis ให้้ทำำ�การอภิิปรายใน multidisciplinary team เพื่่�อ
ให้้การวิินิิจฉััยหรืือพิิจารณาตรวจชิ้้�นเนื้้�อเพิ่่�มเติิม
การรัักษา
เนื่่�องจากโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลมีีความหลากหลายทั้้�งพยาธิิกำำ�เนิิด การดำำ�เนิินโรค และ
พยากรณ์์โรค การรัักษาจึึงมุ่่�งเน้้นเป็็นที่่�วิินิิจฉััยของโรคนั้้�นแล้้วให้้การรัักษาตามพยาธิิกำำ�เนิิดของโรค
เมื่่�อพิิจารณาในภาพรวมจะพบว่่าทุุกโรคเริ่่�มต้้นจากปััจจััยเดีียวกัันคืือ มีีการอัักเสบเกิิดขึ้้�นในเนื้้�อเยื่่�อ
ปอด โดยการอัักเสบนี้้�อาจจากสิ่่�งกระตุ้้�นที่่�เข้้าสู่่�ร่่างกายทางการหายใจหรืือทางกระแสเลืือด หรืือเกิิด
จากตััวโรคอื่่�นที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิดการอัักเสบทั่่�วทั้้�งร่่างกาย (systemic inflammation) ในภาวะปกติิร่่างกาย
จะสามารถควบคุุมการอัักเสบและซ่่อมแซมเนื้้�อเยื่่�อที่่�เสีียหายให้้กลัับมาเป็็นปกติิหรืือใกล้้เคีียงปกติิได้้
แต่่ในผู้้�ป่ว่ ยบางรายการอัักเสบนั้้�นยัังคงดำำ�เนิินไป และเกิิดกระบวนการซ่่อมแซมที่่ไ� ม่่เหมาะสม (dysregulated reparation) ทำำ�ให้้มีีการสะสมของพัังผืืด (fibrosis) ในปอด(21) ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีความเจ็็บป่่วยเรื้้�อรััง
เกิิดภาวะทุุพพลภาพ และเสีียชีีวิิตในที่่�สุุด
	ดัังนั้้�นหลัักการรัักษาโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลจึึงเริ่่�มต้้นที่่�การป้้องกัันการอัักเสบในปอด โดย
หลีีกเลี่่ย� งสิ่่�งกระตุ้้�นต่่างๆ (เช่่นในผู้้�ป่ว่ ย hypersensitivity pneumonitis, occupational lung disease และ
medication-related ILD) ให้้การรัักษาโรคร่่วมที่่�ทำำ�ให้้การอัักเสบในปอดเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง (เช่่น
autoimmune disease, vasculitis, sarcoidosis) และในท้้ายที่่�สุดุ หากผู้้�ป่่วยมีีพัังผืืดเกิิดขึ้้�นในปอดแล้้ว
(pulmonary fibrosis) จึึงพิิจารณาใช้้ยาต้้านพัังผืืด หรืือ anti-fibrotic therapy เพื่่�อชะลอการเพิ่่�มขึ้้�นของ
พัังผืืด(22)
จากการศึึกษาผู้้�ป่่วยโรค IPF พบว่่ากลไกหลัักของการเกิิดโรคคืือมีีการทำำ�งานของ fibroblast
ที่่�มากกว่่าปกติิและเกิิดการสะสมของ extracellular matrix กลายเป็็น fibrosis ในที่่�สุุด(23) ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�
ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยาสเตีียรอยด์์และยากดภููมิิชนิิดอื่่�น ทั้้�งยัังมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเสีียชีีวิิตมาก
ขึ้้�นจากยากลุ่่�มดัังกล่่าว(24) เมื่่�อรวบรวมข้้อมููลการศึึกษาในปััจจุุบััน anti-fibrotic therapy จึึงได้้รัับการ
ยอมรัับว่่าเป็็นยาที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาโรค IPF โดยมีีประสิิทธิิภาพในการชะลอการเสื่่�อมของ
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สมรรถภาพปอดได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญเมื่่�อเทีียบกัับยาหลอก(25-28) นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าผู้้�ป่่วยโรคอิินเตอร์์
สติิเชีียลอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาเบื้้�องต้้น และมีีการลุุกลามของพัังผืืด (progressive fibrosing
ILD) ก็็ตอบสนองต่่อ anti-fibrotic therapy คล้้ายคลึึงกัับผู้้�ป่่วย IPF เช่่นกััน(29, 30)
ถึึงแม้้ว่่า anti-fibrotic therapy จะสามารถชะลอการดำำ�เนิินโรคได้้ สมรรถภาพที่่�สููญเสีียไปแล้้ว
ไม่่กลัับคืืนมาจากการรัักษา จากการศึึกษาผู้้�ป่่วยไม่่ได้้มีีอาการเหนื่่�อยหรืือไอที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ดัังนั้้�นหลัักการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลทุุกโรคควรมุ่่�งเน้้นการป้้องกัันไม่่ให้้ตััวโรคแย่่ลง
ลดความล่่าช้้าในการตรวจวิินิจิ ฉััย เพื่่�อความตระหนัักและคััดกรองในประชากรกลุ่่�มเสี่่ย� ง (เช่่น ผู้้�ประกอบ
อาชีีพที่่�เสี่่�ยงต่่อการเกิิด occupational lung disease หรืือ hypersensitivity pneumonitis ผู้้�ป่่วยโรค
autoimmune connective tissue disease เป็็นต้้น) ในรายที่่�เกิิดทุุพพลภาพแล้้วการให้้ออกซิิเจนเมื่่�อมีี
ข้้อบ่่งชี้้� และการทำำ�กายภาพบำำ�บััดก็็จะช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นได้้ สุุดท้้ายการปลููกถ่่ายปอด
ก็็ยัังเป็็นตััวเลืือกที่่ค� วรพิิจารณาและส่่งปรึึกษากัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ

สรุุป

โรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียลเป็็นคำำ�รวมๆ ที่่�ครอบคลุุมโรคมากมาย แต่่ละโรคมีีความหลากหลาย
ทั้้�งพยาธิิกำำ�เนิิด การดำำ�เนิินโรค พยากรณ์์โรค และการรัักษา การวิินิิจฉััยผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้�ให้้ได้้ทัันท่่วงทีีจะ
ช่่วยให้้ผู้�ป่้ ว่ ยได้้รับั การรัักษาที่่เ� หมาะสม และอาจช่่วยป้้องกัันการสููญเสีียสมรรถภาพปอดและทุุพพลภาพได้้

รููปที่่� 7. สรุุปแนวทางการวิินิิจฉััยและดููแลผู้้�ป่่วยโรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล
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