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สารจากหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
หนัังสืือ Comprehensive review in medicine เป็็นหนัังสืือที่่�รวบรวมความรู้้�ที่่�ทัันสมััยของ
ปััญหาสำำ�คัญ
ั ๆ ที่่พ� บบ่่อยทางอายุุรศาสตร์์ในปััจจุุบันั ในแต่่ละบทจะได้้กล่่าวถึึงความรู้้�ตั้้ง� แต่่ด้า้ นพยาธิิ
กำำ�เนิิด อาการ และอาการแสดง วิิธีีการสืืบค้้นเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การวิินิิจฉััยโรค และวิิธีีการรัักษาที่่�ถููกต้้อง
ทั้้�งนี้้�ผู้้�นิพิ นธ์์ได้้นำำ�เสนอวิิธีีการประเมิินปััญหาผู้้�ป่ว่ ยอย่่างเป็็นระบบ กะทััดรัดั ง่่ายต่่อการปฏิิบัติั ิ สามารถ
นำำ�ไปใช้้เป็็นคู่่�มืือประจำำ�ตััวในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย เหมาะสำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ทุุกระดัับ หวััง
เป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าท่่านผู้้�อ่า่ นจะได้้รับั ประโยชน์์จากหนัังสืือเล่่มนี้้� สามารถนำำ�ความรู้้�ที่ไ่� ด้้รับั ไปประยุุกต์์รักั ษา
ผู้้�ป่่วยในความดููแลของท่่านได้้อย่่างถููกต้้อง ซึ่่�งเป็็นจุุดประสงค์์สำำ�คััญที่่�สุดุ ของการจััดทำำ�หนัังสืือเล่่มนี้้�
ภาควิิชาอายุุรศาสตร์์ ขอขอบคุุณคณาจารย์์ทุุกท่่านที่่�ได้้ร่่วมแรงร่่วมใจในการนิิพนธ์์บทความ
ในหนัังสืือ และขอขอบคุุณคณะบรรณาธิิการ และเจ้้าหน้้าที่่ภ� าควิิชาอายุุรศาสตร์์ทุกุ ท่่านที่่ไ� ด้้ทุ่่�มเท และ
ตั้้�งใจจััดทำำ�หนัังสืือ Comprehensive review in medicine อัันมีีคุุณค่่าเล่่มนี้้�
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ค�ำน�ำ
	ความรู้้�วิิชาทางอายุุรศาสตร์์มีีการปรัับปรุุง และเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา อีีกทั้้�งเนื้้�อหาที่่�
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หนัังสืือ “Comprehensive review in medicine” เพื่่�อให้้แพทย์์และบุุคลากรทางการแพทย์์ได้้อ่่าน และ
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยได้้อย่่างเป็็นขั้้�นตอน มีีกระบวนการคิิดที่่�เป็็นระบบ เพื่่�อนำำ�ไป
สู่่�การวิินิิจฉััย และรัักษาผู้้�ป่่วยให้้ได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสมที่่�สุุด
ผู้้�นิิพนธ์์หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า นัักศึึกษาแพทย์์ แพทย์์ทั่่�วไปในเวชปฏิิบััติิ อายุุรแพทย์์ เภสััชกร
พยาบาล ตลอดจนบุุคลากรทางการแพทย์์ที่ไ่� ด้้อ่า่ นหนัังสืือเล่่มนี้้� จะสามารถนำำ�ความรู้้ม� าประยุุกต์์ใช้้ใน
เวชปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์อัันสููงสุุดในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย
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การประเมิินและแนวทางการ
รัักษาโรคมะเร็็งตัับในปััจจุุบััน

(Assessment and current
treatment of hepatocellular
carcinoma)
ธนิินีี ประสพโภคากร
สมบััติิ ตรีีประเสริิฐสุุข

บทนำำ�

มะเร็็งตัับชนิิด Hepatocellular carcinoma (HCC) เป็็นปััญหาสำำ�คััญทางสาธารณสุุขทั่่�วโลก
กล่่าวคืือ เป็็นสาเหตุุการเสีียชีีวิิตเป็็นลำำ�ดัับที่่� 4 และพบบ่่อยเป็็นอัันดัับที่่� 6 ของมะเร็็งทั้้�งหมด(1) ปััจจััย
เสี่่�ยงที่่สำ� �คั
ำ ัญ ได้้แก่่ ภาวะตัับแข็็ง การติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบชนิิดบีีและซีี การดื่่�มแอลกอฮอล์์ รวมไปถึึง
ภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�มีีความชุุกเพิ่่�มขึ้้�นในปััจจุุบััน(2) การป้้องกัันปััจจััยเสี่่�ยงที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นสามารถลด
อุุบััติิการณ์์การเกิิดมะเร็็งตัับได้้ การตรวจคััดกรองประชากรกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงส่่งผลให้้ตรวจพบมะเร็็ง
ตัับในระยะต้้นได้้และย่่อมรัักษาได้้ดีีกว่่าการวิินิิจฉััยในระยะท้้ายของโรค ปััจจุุบัันมีีตััวเลืือกและวิิธีีการ
รัักษาใหม่่เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิตจากโรคมะเร็็งตัับ

ปััจจััยเสี่่�ยง

	ปัั จ จัั ย เสี่่� ยงที่่� สำำ�คััญที่่� สุุ ดของการเกิิ ดมะเร็็ งตัั บ คืื อภาวะตัั บ แข็็ ง (3) โดยสาเหตุุ สำำ�คัั ญใน
ประเทศไทยเกิิดจากการติิดเชื้้อ� ไวรััสตับั อัักเสบบีีเรื้้อ� รััง ส่่วนสาเหตุุที่พ่� บรองลงไป ได้้แก่่ การติิดเชื้้อ� ไวรััส
ตัับอัักเสบซีีเรื้้�อรััง การดื่่�มแอลกอฮอล์์ปริิมาณมากกว่่า 80 กรััมต่่อวัันนานกว่่า 10 ปีี ภาวะตัับคั่่�งไขมััน
ที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากแอลกอฮอล์์ (nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) โรคภููมิิคุ้้�มกัันต่่อต้้านตัับ (autoimmune hepatitis) และสาเหตุุอื่่น� ๆ ที่่พ� บรองลงมา ข้้อมููลจาการศึึกษาจากฐานข้้อมููล สปสช. ประเทศไทย
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แบบย้้อนหลััง 5 ปีี พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะตัับแข็็งและภาวะแทรกซ้้อนที่่�รัับไว้้นอนในโรงพยาบาลมีีอััตรา
การเสีียชีีวิิตในโรงพยาบาลสููงถึึงร้้อยละ 3-40 ขึ้้�นกัับความรุุนแรงของตัับแข็็งแต่่ละระยะ(4) และทำำ�ให้้
เพิ่่�มความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดมะเร็็งตัับอีีกด้้วย ปััจจุุบันั ภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่ไ� ม่่ได้้เกิิดจากแอลกอฮอล์์ นัับเป็็น
หนึ่่�งในปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญของการเกิิดภาวะตัับแข็็งและมะเร็็งตัับ เนื่่�องจากเป็็นภาวะที่่�มีีความชุุกเพิ่่�มขึ้้�น
โดยพบถึึงร้้อยละ 25 ทั่่�วโลก ร้้อยละ 9-40 ในทวีีปเอเชีีย(5) และข้้อมููลจาการศึึกษาจากการสำำ�รวจ
อาสาสมััครในชุุมชน โดยคณะผู้้�วิิจััยจาก คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย พบว่่าความชุุก
ของภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่ไ� ม่่ได้้เกิิดจากแอลกอฮอล์์ ถึึงร้้อยละ 20 ในประเทศไทยด้้วยวิิธีีการตรวจ Transient
elastography(6) และยัังพบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กับั ความชุุกของกลุ่่�มโรคอ้้วนลงพุุงหรืือ metabolic syndrome
ที่่�พบมากขึ้้�น (7) ผู้้�ป่่วยที่่�มีีตัับคั่่�งไขมัันที่่�มีีการอัักเสบในเนื้้�อตัับ (nonalcoholic steatohepatitis; NASH)
พบว่่ามีีการดำำ�เนิินโรคไปเป็็นตัับแข็็งได้้ถึึงร้้อยละ 20 ในช่่วงระยะเวลา 2-13 ปีี โดยการดำำ�เนิินโรค
ขึ้้�นกัับปััจจััยด้้านพัันธุุกรรมและสิ่่�งแวดล้้อมประกอบด้้วยในผู้้�ป่่วยแต่่ละราย(8) ภาวะตัับคั่่�งไขมัันจึึงเป็็น
หนึ่่�งในปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญที่ส่� ามารถป้้องกัันได้้ดัังจะกล่่าวต่่อไป
ปััจจััยความเสี่่�ยงส่่งผลต่่อการเกิิดมะเร็็งตัับที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับคนปกติิ ดัังแสดงในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. ปััจจััยเสี่่�ยงของการเกิิดมะเร็็งตัับ
ปััจจััยเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงมะเร็็งตัับ (เท่่า)

ตัับแข็็ง

30

การติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีี

15

การติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบซีี

18 (เพศชาย), 7 (เพศหญิิง)

ภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�มีีการอัักเสบในเนื้้�อตัับ

อุุบััติิการณ์์ 5 รายต่่อ 1,000 ประชากรต่่อปีี(9)

การดื่่�มแอลกอฮอล์์มากกว่่า 80 กรััมต่่อวัันนานกว่่า 10 ปีี

5

การได้้รัับสารอะฟลาทอกซิินจากเชื้้�อราที่่�ปนเปื้้�อนใน
อาหาร

5

Hepatocellular adenoma โดยเฉพาะเพศชาย
ก้้อนใหญ่่กว่่า 5 ซม.(10)

4

ประวััติคิ รอบครััวสายตรงเป็็นมะเร็็งตัับ

2.5

การสููบบุุหรี่่�

2.5

เบาหวาน

2.3
2
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นอกจากนี้้� ไวรัั สตัั บ อัั ก เสบบีีสามารถเพิ่่� ม ความเสี่่� ย งของการเกิิ ด มะเร็็ ง ตัั บ โดยไม่่ จำำ� เป็็ น
ต้้องมีีภาวะตัับแข็็ง พบได้้มาถึึงร้้อยละ 20-30 เนื่่�องจากไวรััสตัับบีีสามารถกระตุ้้�นยีีนก่่อมะเร็็งตัับได้้
โดยเฉพาะผ่่านทางการกลายพัันธุ์์�ของยีีน p53 ซึ่่�งเป็็น tumor suppressor gene(11)

การตรวจคััดกรอง

	ประชากรกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�ควรได้้รัับการการคััดกรองหามะเร็็งตัับ ตามคำำ�แนะนำำ�ของสมาคมโรคตัับ
ในภาคพื้้�นสหรััฐอเมริิกา ยุุโรป เอเชีียและในประเทศไทย ดัังแสดงในตารางที่่� 2 รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
ตารางที่่� 2. คำำ�แนะนำำ�ของสมาคมโรคตัับแต่่ละทวีีปในการคััดกรองมะเร็็งตัับ
The American Association for the Study of Liver Diseases; AASLD, พ.ศ. 2561
ตัับแข็็งไม่่ว่่าจากสาเหตุุใด
The European Association for the Study of the Liver; EASL, พ.ศ. 2561
1. ตัับแข็็ง Child-Pugh A, B
2. ตัับแข็็ง Child-Pugh C ที่่�รอการเปลี่่�ยนตัับ
3. ติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีีเรื้้�อรััง และมีีความเสี่่�ยงปานกลางหรืือสููงต่่อการเกิิดมะเร็็งตัับจากการ
ประเมิินด้้วย PAGE-B score* มีีค่่าระหว่่าง 10-17 และ >18 ตามลำำ�ดัับ
4. ผู้้�ป่่วยที่่�ยัังไม่่มีีตัับแข็็ง ที่่�มีีผัังพืืดระดัับ 3 (F3 fibrosis) โดยไม่่ขึ้้�นกัับสาเหตุุ
The Asian Pacific Association for the Study of the Liver; APASL, พ.ศ. 2560
1. ตัับแข็็งไม่่ว่่าจากสาเหตุุใดก็็ตาม
2. ติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีีเรื้้�อรััง ที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
2.1 ชาวเอเชีียเพศหญิิงอายุุ >50 ปีี
2.2 ชาวเอเชีียเพศชายอายุุ >40 ปีี
2.3 ชาวแอฟริิกัันอายุุ >20 ปีี
2.4 ประวััติิครอบครััวเป็็นมะเร็็งตัับ
Thai Association for the Study of the Liver; THASL, พ.ศ. 2562
1. ตัับแข็็งไม่่ว่่าจากสาเหตุุใดก็็ตาม
2. ติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีีเรื้้�อรััง ที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
2.1 เพศหญิิงอายุุ >50 ปีี
2.2 เพศชายอายุุ >40 ปีี
2.3 ประวััติิครอบครััวมีีญาติิสายตรงลำำ�ดัับที่่�หนึ่่�งเป็็นมะเร็็งตัับ
3. ติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบซีีเรื้้�อรัังที่่�มีีผัังพืืดรุุนแรง (advanced fibrosis) โดยไม่่คำำ�นึึงว่่าเคยได้้รัับการ
รัักษามาแล้้วหรืือไม่่
4. ตัับอัักเสบเรื้้�อรัังจากสาเหตุุใดก็็ตามที่่�มีีผัังพืืดรุุนแรง
3
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หมายเหตุุ * PAGE-B คำำ�นวนจากจำำ�นวนเกล็็ดเลืือด, อายุุ, เพศ (platelet, age, gender)
อายุุ (16–29 = 0, 30–39 = 2, 40–49 = 4, 50–59 = 6, 60–69 = 8, ≥70=10)
เพศ (ชาย = 6, หญิิง = 0)
	จำำ�นวนเกล็็ดเลืือด (≥200,000/µl = 0, 100,000 – 199,999 µl = 1, <100,000 = 2)
ผลรวมของค่่าทั้้�งหมด
- คะแนน ≤9 ความเสี่่�ยงการเกิิดมะเร็็งตัับต่ำำ��มาก (ใกล้้ร้้อยละ 0 ที่่� 5ปีี)
- คะแนน 10 – 17 ความเสี่่�ยงการเกิิดมะเร็็งตัับปานกลาง (ร้้อยละ 3 เกิิดมะเร็็งตัับที่่� 5 ปีี)
- คะแนน ≥18 ความเสี่่�ยงการเกิิดมะเร็็งตัับสููง (ร้้อยละ 17 เกิิดมะเร็็งตัับที่่� 5 ปีี)

นอกจากนี้้�การคััดกรองภาวะตัับแข็็งในผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงจากสาเหตุุต่่างๆ ยัังอาจใช้้ scoring
system ที่่�ช่่วยในการประเมิินสภาพการทำำ�งานของตัับ และภาวะตัับแข็็ง ดัังแสดงในตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3. เกณฑ์์การคััดกรองผู้้�ป่่วยที่่�มีีผัังพืืดรุุนแรง และตัับแข็็ง แยกตามชนิิดของปััจจััยเสี่่�ยง(12-14)
ปััจจััยเสี่่�ยง

ร้้อยละของความ
ร้้อยละของความไว
FIB-4 Cut-off** APRI Cut-off**
จำำ�เพาะ (specificity,
(sensitivity, 95% CI)
95% CI)

การติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบซีี
>3.25
ภาวะตัับแข็็ง
ภาวะผัังพืืด
รุุนแรง

>1.45

>0.5

ภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�มีีการอัักเสบในเนื้้�อตัับ
>1.92
ภาวะตัับแข็็ง
ภาวะผัังพืืด
รุุนแรง

>1

>1.54

>0.54
>0.54

49.0
70.1
74.4
82.3

92.0
80.6
69.8
65.5

72.7
77.3
74.0
72.0

88.7
70.9
86.9
77.1

หมายเหตุุ **FIB-4, fibrosis 4 scores
สููตรคำำ�นวณ =
             

**APRI, aspartate aminotransferase to platelet ratio index (APRI)
สููตรคำำ�นวณ =
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วิิธีีการตรวจเพื่่�อเฝ้้าระวัังมะเร็็งตัับ

การตรวจอััลตราซาวด์์ช่่องท้้องมีีความไวร้้อยละ 65-85 และความจำำ�เพาะร้้อยละ 90 แต่่ความ
ไวจะลดลงในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะอ้้วนหรืือมีีภาวะตัับคั่่�งไขมััน และตัับแข็็ง(15) ส่่วนการตรวจเลืือดเพื่่�อวััดระดัับ
สารบ่่งชี้้�มะเร็็ง คืือวััดระดัับซีีรั่่�ม alpha fetoprotein (AFP) แนะนำำ�ให้้ใช้้เป็็นเครื่่�องมืือเสริิมจากการตรวจ
อััลตราซาวด์์ช่่องท้้อง เนื่่�องจากเพิ่่�มความไวได้้อีีกร้้อยละ 18 เมื่่�อเทีียบกัับการตรวจอััลตราซาวด์์เพีียง
อย่่างเดีียว(16) โดยค่่าที่่ผิ� ิดปกติิจากการตรวจคััดกรองคืือมากกว่่า 20 นก./มล. (ng/mL) ความถี่่�ในการ
ตรวจคััดกรองขึ้้�นอยู่่�กัับระยะเวลาเฉลี่่�ยที่่ก้� ้อนมะเร็็งตัับจะขยายขนาดเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 2 เท่่าคืือ 4.6 เดืือน
(ระหว่่าง 3.9-5.3 เดืือน)(17) จึึงแนะนำำ�ให้้ตรวจคััดกรองทุุก 6 เดืือน
การตรวจอััลตราซาวด์์ช่อ่ งท้้องพบก้้อนที่่ตั� บั ในผู้้�ป่ว่ ยตัับแข็็ง ขนาด <1 ซม. มีีโอกาสเป็็นมะเร็็ง
ตัับน้้อย ส่่วนใหญ่่พบเป็็น regenerative nodule, dysplastic nodule(18) จึึงแนะนำำ�ให้้ติิดตามอััลตราซาวด์์
ซ้ำำ��ทุุก 4 เดืือน ถ้้าก้้อนขนาดเท่่าเดิิมให้้ติดต
ิ ามจนครบ 12 เดืือนจากนั้้�นตรวจคััดกรองตามปกติิ ส่่วน
กรณีีก้้อนขนาดโตขึ้้�นแนะนำำ�ส่ง่ ตรวจเอ็็กซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ (dynamic computed tomography; CT) หรืือ
ตรวจคลื่่�นสะท้้อนในสนามแม่่เหล็็ก (magnetic resonance imaging; MRI)
	ส่่วนการตรวจอััลตราซาวด์์ช่่องท้้องพบก้้อนที่่�ตัับในผู้้�ป่่วยตัับแข็็ง ขนาด > 1 ซม. มีีโอกาสเป็็น
มะเร็็งตัับสููง แนะนำำ�ตรวจเพิ่่�มเติิมโดยเอ็็กซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ หรืือตรวจคลื่่�นสะท้้อนในสนามแม่่เหล็็ก
เพื่่�อการวิินิิจฉััย ดัังแสดงในแผนภาพรููปที่่� 1(19)
โดยเกณฑ์์ทางภาพถ่่ายรัังสีีตามระบบ Liver imaging reporting and data system (LI-RADS)
จำำ�แนกผู้้�ป่่วยออกเป็็น 5 กลุ่่�มโดยเกณฑ์์ดัังกล่่าวมีี arterial phase enhancement ร่่วมกัับ portal phase
washout appearance เข้้าได้้กัับ LI-RADS 5 สามารถให้้การวิินิิจฉััยมะเร็็งตัับได้้ โดยไม่่ต้้องเจาะชิ้้�นเนื้้�อ
ตรวจทางพยาธิิวิิทยา ดัังแสดงในแผนภาพรููปที่่� 2(20)
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รููปที่่� 1. แนวทางการตรวจคััดกรองและวิินิจิ ฉััยมะเร็็งตัับตามคำำ�แนะนำำ�ของสมาคมโรคตัับในยุุโรป พ.ศ.
2561(19)
US, ultrasonography; CT, computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; HCC, hepatocellular carcinoma

รููปที่่� 2 แนวทางการวิินิจิ ฉััยมะเร็็งตัับที่่ต� รวจพบก้้อนเนื้้�องอกตัับจากการอััลตราซาวด์์ตามคำำ�แนะนำำ�ของ
สมาคมโรคตัับในสหรััฐอเมริิกา พ.ศ. 2561(20)
US, ultrasonography; CT, computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; HCC, hepatocellular carcinoma
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ลัักษณะอาการทางคลิินิิก และการวิินิิจฉััยผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับ

ผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับระยะแรกที่่�มีีก้้อนขนาดเล็็กมัักไม่่แสดงอาการ หรืือมีีอาการไม่่จำำ�เพาะเจาะจง
เช่่น อาการปวดท้้องใต้้ชายโครงขวา เบื่่�ออาหาร น้ำำ�� หนัักลด กรณีีผู้้�ป่่วยมีีภาวะตัับแข็็งอยู่่�เดิิม อาจมา
พบแพทย์์ด้้วยอาการจากการทำำ�งานของตัับเสื่่�อมลง (liver decompensation) ได้้แก่่ ดีีซ่่าน ท้้องมาน
ภาวะของเสีียของตัับคั่่�ง เมื่่�อมะเร็็งตัับเข้้าสู่่�ระยะท้้าย หรืือก้้อนมีีขนาดใหญ่่ อาจมาด้้วยอาการคลำำ�ก้อ้ น
ได้้ในช่่องท้้อง หรืือกรณีีมาด้้วยอาการปวดท้้องเฉีียบพลััน ให้้นึึกถึึงการแตกของก้้อนมะเร็็งตัับร่่วมด้้วย
การวิินิิจฉััยมะเร็็งตัับในผู้้�ป่่วยตัับแข็็ง สามารถวิินิิจฉััยได้้โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีผลการตรวจทาง
พยาธิิวิิทยา หากมีีผลการตรวจทางรัังสีีโดยวิิธีี dynamic contrast-enhanced study คืือ multiphase CT
หรืือ MRI ที่่มีีลั
� กั ษณะเฉพาะเข้้าได้้กับั มะเร็็งตัับ กล่่าวคืือพบก้้อนเนื้้�องอกที่่มีี� arterial phase enhancement
ร่่วมกัับ portal phase washout appearance ซึ่่�งมีีความไวร้้อยละ 80-90 และความจำำ�เพาะสููงถึึง
ร้้อยละ 95 โดยเฉพาะเมื่่�อก้้อนมีีขนาดใหญ่่เกิิน 1 ซม.(21, 22) ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากมะเร็็งตัับมีีลัักษณะเด่่นคืือ
มีีเส้้นเลืือดมาเลี้้�ยงมาก (hypervascular tumor) และถููกเลี้้�ยงด้้วยแขนงจาก hepatic artery เป็็นหลััก
แตกต่่างจากเนื้้�อตัับปกติิที่่�ถููกเลี้้�ยงด้้วย portal vein
กรณีีผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่มีีตับั แข็็ง การวิินิจิ ฉััยจำำ�เป็็นต้้องตรวจยืืนยัันทางพยาธิิวิทิ ยาด้้วยเสมอ เนื่่�องจาก
ลัักษณะภาพทางรัังสีีมีีความจำำ�เพาะต่ำำ�� และแยกโรคกัับก้้อนเนื้้�องอกชนิิดอื่่�นได้้ยาก

การประเมิินระยะและการรัักษาผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับ

การแบ่่งระยะของโรค มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อวางแผนแนวทางการรัักษาที่่�เหมาะสมในผู้้�ป่่วยแต่่ละ
ราย และสามารถบอกการพยากรณ์์ของโรคได้้ด้้วย โดยระบบที่่�ใช้้มากในปััจจุุบัันคืือ Barcelona clinic
liver cancer (BCLC) staging system โดยพิิจารณาแยกเป็็น 3 ส่่วนคืือ 1) การทำำ�งานของตัับ (liver
function) 2) สภาพของผู้้�ป่่วย (Eastern Cooperative Oncology Group performance status; ECOG
PS) และ 3) ตััวก้้อนมะเร็็ง (tumor burden) โดยแบ่่งผู้้�ป่่วยออกเป็็น 5 ระยะ ดัังแสดงในแผนภาพรููปที่่� 3
มีีรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�
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รููปที่่� 3. การแบ่่งระยะมะเร็็งตัับตามระบบ Barcelona clinic liver cancer (BCLC) ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�ยอมรัับ
และใช้้ในข้้อแนะนำำ�ของสมาคมโรคตัับในยุุโรปและสหรััฐอเมริิกา สามารถใช้้ตััดสิินใจเลืือกวิิธีีการรัักษา
ตามระยะของโรคและสามารถบอกการพยากรณ์์โรคได้้(19, 20, 23)
ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status

BCLC ระยะ 0 (Very early stage)
	คืือระยะที่่�มีีก้้อนมะเร็็งเพีียง 1 ก้้อนขนาดไม่่เกิิน 2 ซม. ไม่่มีีการลุุกลามไปยัังเส้้นเลืือด ผู้้�ป่่วย
มีีสภาพร่่างกายดีี และการทำำ�งานตัับอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี (Child-Pugh A) การรัักษาในผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�แนะนำำ�โดย
วิิธีีการจี้้�ทำำ�ลายมะเร็็งตัับ (radiofrequency ablation; RFA) หรืือการผ่่าตััดตัับที่่มีีก้
� ้อนมะเร็็ง (liver resection) ให้้ผลลััพธ์์ที่่�ไม่่แตกต่่างกััน โดยมีีการพยากรณ์์โรคที่่�ดีีมาก มีีอััตรารอดชีีวิิตที่่�ห้้าปีี สููงถึึงร้้อยละ 70
และ 80-90(24, 25) ตามลำำ�ดัับ โดยวิิธีีการจี้้�ทำำ�ลายมะเร็็งตัับนั้้�นพบว่่ามีีอััตราการกลัับเป็็นซ้ำำ��ไม่่แตกต่่าง
จากผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดตัับเอาเนื้้�องอกออก โดยมีีการฟื้้�นตััวหลัังการรัักษาเร็็วกว่่า และค่่าใช้้จ่่ายใน
การรัักษาถููกกว่่า(26) แต่่การมีีข้้อจำำ�กััดในกรณีีที่่ก้� ้อนอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่จี้้� �ยาก ได้้แก่่ อยู่่�ใกล้้ถุุงน้ำำ��ดีีหรืือท่่อ
น้ำำ��ดีีขนาดใหญ่่ อยู่่�ชิิดกระบัังลม และกรณีีก้้อนอยู่่�ใกล้้เส้้นเลืือดขนาดใหญ่่ เลืือดจะนำำ�พาความร้้อนออก
ไปจากตััวก้้อน ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพการรัักษาลดลง
BCLC ระยะ A (Early stage)
	คืือระยะที่่�มีีก้้อนมะเร็็ง 1 ก้้อนขนาดระหว่่าง 2-5 ซม. หรืือมีีหลายก้้อนแต่่ไม่่เกิิน 3 ก้้อนโดย
ก้้อนที่่�ขนาดใหญ่่ที่่�สุุดขนาดไม่่เกิิน 3 ซม. ผู้้�ป่่วยมีีสภาพร่่างกายดีี และการทำำ�งานตัับอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีหรืือ
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เสื่่�อมเพีียงเล็็กน้้อย (Child-Pugh A หรืือ B) ผู้้�ป่่วยระยะนี้้�มีีการพยากรณ์์โรคที่่�ดีี โดยอััตรารอดชีีวิิตที่่�
ห้้าปีี ร้้อยละ 50-70 บางการศึึกษาพบมีีระยะเวลารอดชีีวิิตมัธั ยฐานประมาณ 6.7 ปีี(27) โดยมะเร็็งระยะนี้้�
แบ่่งได้้อีีกเป็็น 2 กลุ่่�ม กล่่าวคืือ
1) ก้้อนมะเร็็งก้้อนเดีียวที่่�ขนาดไม่่เกิิน 5 ซม. ในระยะนี้้�สามารถให้้การรัักษาโดยการผ่่าตััดตัับ
ได้้ โดยผู้้�ป่่วยต้้องไม่่มีีภาวะความดัันในเส้้นเลืือดพอร์์ทััลสููง (portal hypertension) โดย hepatic venous
pressure gradient (HVPG) น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 10 มม.ปรอท(28, 29) ในกรณีีผู้้�ป่่วยไม่่เหมาะสำำ�หรัับการ
รัักษาโดยการผ่่าตััดตัับ ให้้พิิจารณาลำำ�ดัับถััดไปเรื่่�องการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ (liver transplantation) ซึ่่�งจะ
กล่่าวรายละเอีียดต่่อไปร่่วมกัับในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่� 2
2) ก้้อนมะเร็็ง 2-3 ก้้อน โดยก้้อนขนาดใหญ่่ที่่�สุุดขนาดไม่่เกิิน 3 ซม. ผู้้�ป่่วยระยะนี้้�พิิจารณา
โดยการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะตัับแข็็งร่่วมด้้วยเพราะเป็็นการรัักษาทั้้�ง 2 ภาวะ
ในเวลาเดีียวกััน โดยการรัักษานี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีอััตรารอดชีีวิิตที่่�ห้้าปีี ร้้อยละ 65-80 และมีีอััตราการเกิิด
มะเร็็งขึ้้�นใหม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 15(30)
	ทั้้�งนี้้�การรัักษาโดยการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ พิิจารณาตาม Milan criteria กล่่าวคืือ เหมาะสำำ�หรัับ
ผู้้�ป่่วยที่่มีี� เนื้้�องอกก้้อนเดีียวขนาดไม่่เกิิน 5 ซม. หรืือก้้อนเนื้้�องอกเล็็กกว่่า 3 ซม.และไม่่เกิิน 3 ก้้อน
โดยผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีลั
� กั ษณะเข้้าได้้กับั Milan criteria ที่่ไ� ด้้รับั การรัักษาโดยการผ่่าตััดเปลี่่ย� นตัับพบว่่ามีีอััตราการ
รอดชีีวิิตสููงกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�นอกเหนืือจาก Milan criteria ถึึง 1.68 เท่่า(31)
	ส่่วนผู้้�ป่่วย BCLC ระยะ A ที่่�ไม่่ได้้รัับการรัักษาโดยการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ ให้้พิิจารณารัักษา
โดยการจี้้�ทำำ�ลายมะเร็็งตัับทดแทน โดยกรณีีที่่�รัักษาแบบเฉพาะที่่�สำำ�หรัับมะเร็็งตัับแล้้ว (locoregional
therapy) และระยะของโรคกลัับมาเข้้าสู่่� Milan criteria (downstaging) สามารถพิิจารณาผู้้�ป่่วยเข้้าสู่่�
การรัักษาโดยการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับได้้อีีกครั้้�ง
BCLC ระยะ B (Intermediate stage)  
	คืือระยะที่่�มีีก้้อนมะเร็็งเกิิน 3 ก้้อนขึ้้�นไป โดยที่่�ผู้้�ป่่วยยัังมีีสภาพร่่างกายดีี และการทำำ�งานตัับ
อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีหรืือเสื่่�อมเพีียงเล็็กน้้อย (Child-Pugh A หรืือ B) โดยไม่่มีีการลุุกลามเข้้าหลอดเลืือดดำำ�
พอร์์ทัลั และไม่่มีีการกระจายของเนื้้�องอกไปนอกตัับ ผู้้�ป่ว่ ยระยะนี้้�เป็็นระยะที่่พ� บได้้มากในปััจจุุบันั โดย
การรัักษาหลัักของผู้้�ป่่วยคืือการให้้ยาเคมีีบำำ�บััดผ่่านทางหลอดเลืือดแดง (Transarterial chemoembolization; TACE) ซึ่่ง� สามารถทำำ�ให้้ก้อ้ นเนื้้�องอกเล็็กลง และอาจพิิจารณาการรัักษาต่่อโดยการผ่่าตััดตับั เอา
ก้้อนออก การผ่่าตััดเปลี่่ย� นตัับ หรืือการจี้้ทำ� ำ�ลายมะเร็็งตัับเพื่่�อมุ่่�งหวัังให้้มะเร็็งหายขาดได้้ แต่่ในทางตรง
กัันข้้ามถ้้าก้้อนยัังใหญ่่อยู่่�พิิจารณาทำำ� TACE ซ้ำำ��ได้้เพื่่�อชะลอการโตของก้้อน โดยผู้้�ป่่วย BCLC ระยะ B
มีีระยะเวลารอดชีีวิิตมััธยฐานประมาณประมาณ 27 เดืือน(27) โดยมีีการศึึกษาพบว่่าผู้้�ที่่�ตอบสนองดีีต่่อ
การรัักษาจะมีีระยะเวลารอดชีีวิิตมััธยฐานเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 34 เดืือน(32) อย่่างไรก็็ตามการรัักษา TACE มีีผล
ข้้างเคีียงที่่�พบได้้บ่่อย ได้้แก่่ post embolization syndrome คืือมีีอาการไข้้ ปวดท้้อง ท้้องอืืด โดยอาการ
มัักดีีขึ้้�นใน 2-3 วัันหลัังการรัักษาแบบประคัับประคอง การป้้องกัันภาวะนี้้�ทำำ�ได้้โดยการเตรีียมตััวผู้้�ป่่วย
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ก่่อนรัับการรัักษา TACE ได้้แก่่ การให้้สารน้ำำ�� อย่่างเพีียงพอ การให้้ยา N-acetylcysteine (NAC) ก่่อน
และหลัังการทำำ� TACE พบว่่าช่่วยลดการเกิิด post embolization syndrome แต่่ไม่่ได้้ลดการเกิิดภาวะ
การทำำ�งานของตัับเสื่่อ� มลง(33) นอกเหนืือจากนี้้มีี� การศึึกษาพบว่่า การให้้สเตีียรอยด์์ชนิดฉีีด
ิ ในผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็งตัับ
ที่่�มีีตัับแข็็งระยะ Child-Pugh A หรืือ B โดยมะเร็็งตัับยัังไม่่มีีการลุุกลามเข้้าหลอดเลืือดดำำ�พอร์์ทััล และ
ไม่่มีีการกระจายของเนื้้�องอกไปนอกตัับ ช่่วยป้้องกัันการเกิิด post embolization syndrome โดยไม่่มีีผล
ข้้างเคีียงรุุนแรงจากการให้้ยาสเตีียรอยด์์อีีกด้้วย(34) สำำ�หรัับการให้้ยาฆ่่าเชื้้อ� ไม่่มีีประโยชน์์ในการป้้องกััน
ภาวะนี้้(35)
� ส่่วนผลข้้างเคีียงที่่รุ� นุ แรง ได้้แก่่ภาวะตัับวายหรืือถึึงแก่่ชีีวิติ พบน้้อยเพีียงร้้อยละ 0.6(36)
การติิดตามการรัักษาผู้้�ป่ว่ ยภายหลัังทำำ� TACE และประเมิินระยะของมะเร็็งเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การรัักษา
ทางอื่่�นทั้้�งการผ่่าตััดเอาก้้อนออก การผ่่าตััดเปลี่่ย� นตัับ หรืือการจี้้เ� พื่่�อมุ่่�งหวัังให้้มะเร็็งหายขาดได้้นับั เป็็น
หััวใจสำำ�คััญของการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยในระยะนี้้�
ในทางตรงกัันข้้ามภายหลัังการรัักษาโดย TACE ครั้้�งที่่� 2 โดยมีีระยะเวลาห่่างกััน < 8 สััปดาห์์
และมีีผลการรัักษาที่่�แสดงว่่ามะเร็็งตัับไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาวิิธีีนี้้� (TACE refractoriness) ได้้แก่่
1) มะเร็็งตัับเปลี่่�ยนไปสู่่�ระยะลุุกลาม เช่่นมีีการลุุกลามของเส้้นเลืือดดำำ�พอร์์ทััล หรืือการแพร่่กระจาย
ออกนอกตัับ 2) การทำำ�งานของตัับเสื่่�อมลง ประเมิิน Child-Pugh คะแนนเพิ่่�มขึ้้�น > 2 คะแนน 3) ก้้อน
มะเร็็งตัับตอบสนองต่่อ TACE น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 4) มีีก้้อนมะเร็็งตัับก้้อนใหม่่เกิิดขึ้้�น และ 5) ผลตรวจ
เลืือดสารบ่่งชี้้�มะเร็็งมีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�นตลอดหลัังการรัักษา(37) ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ต้้องได้้รัับการพิิจารณาการรัักษาใน
ลำำ�ดัับต่่อไปคืือการรัักษาแบบ systemic therapy
BCLC ระยะ C (Advanced stage)
	คืือระยะที่่�เข้้าได้้กัับเกณฑ์์ข้้อใดข้้อหนึ่่�งต่่อไปนี้้� 1) ก้้อนมะเร็็งมีีการลุุกลามเข้้าหลอดเลืือดดำำ�
พอร์์ทััล ทั้้�งแบบลุุกลามเข้้าส่่วนแขนงหลััก (main portal vein) หรืือแขนงย่่อย (segmental branch of
portal vein) 2) มะเร็็งแพร่่กระจายออกนอกตัับ เช่่น ต่่อมน้ำำ��เหลืือง หรืือ 3) ผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการจากโรคมะเร็็ง
แบบไม่่รุุนแรง (ECOG PS 1-2) โดยผู้้�ป่่วยไม่่มีีภาวะตัับแข็็งรุุนแรง การรัักษาหลัักในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�คืือ
การรัักษามุ่่�งเป้้า (Systemic therapy, targeted therapy) ในปััจจุุบัันยาในกลุ่่�มนี้้�มีีหลายชนิิด ดัังแสดง
ในตารางที่่� 4 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. การรัักษาลำำ�ดัับแรก (First-line therapy) ได้้แก่่ sorafenib, lenvatinib และ atezolizumab ร่่วม
กัับ bevacizumab
2. การรัักษาลำำ�ดัับที่่�สอง (Second-line therapy) ได้้แก่่ regorafenib, carbozantinib, ramucirumab และยาในกลุ่่�ม immune checkpoint inhibitors ได้้แก่่ nivolumab และ pembrolizumab
ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�เดิิมมีีการพยากรณ์์โรคไม่่ดีีคืือมีีระยะเวลารอดชีีวิิตมััธยฐานเพีียง 6 เดืือน(38, 39)
ปััจจุุบัันมีีการรัักษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นทำำ�ให้้ระยะเวลารอดชีีวิิตมััธยฐานของผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�เพิ่่�มเป็็น
15 เดืือน(27) โดยแตกต่่างกัันไปในผู้้�ป่่วยแต่่ละราย
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REFLECT(41)

IMbrave150(42)

Lenvatinib

Atezolizumab ร่่วม
กัับ bevacizumab

CELESTIAL(44)

REACH-2(45)

CheckMate-040(46)

Keynote-224(47)

Carbozantinib

Ramucirumab

Nivolumab

Pembrolizumab

- Atezolizumab 1,200 มก.
และ bevacizumab 15 มก.
ต่่อน้ำำ��หนัักตััว 1 กม. ให้้ทาง
เส้้นเลืือดทุุก 3 สััปดาห์์

- 8 มก.ในผู้้�ป่ว่ ยน้ำำ�� หนััก < 60 กก.
- 12 มก.ในผู้้�ป่ว่ ยน้ำำ�� หนััก > 60 กก.

200 มก. ให้้ทางเส้้นเลืือด
ทุุก 3 สััปดาห์์

3 มก. ต่่อน้ำำ��หนัักตััว
1 กม. ให้้ทางเส้้นเลืือด
ทุุก 2 สััปดาห์์

8 มก.ต่่อน้ำำ��หนัักตััว
1 กม. ให้้ทางเส้้นเลืือดทุุก
2 สััปดาห์์

60 มก. ต่่อวััน

160 มก. ทุุกวัันนาน
3 สััปดาห์์เว้้น 1 สััปดาห์์

Anti PD-1

Anti PD-1

Anti VEGFR2

Multikinase
inhibitor

Multikinase
inhibitor

Anti PD-L1,
anti VEGFR

Multikinase
inhibitor

Multikinase
inhibitor

Placebo

ไม่่มีี

ไม่่มีี

Placebo

Placebo

Placebo

Sorafenib

Sorafenib

Placebo

กลุ่่�ม
เปรีียบเทีียบ

13.9/ 10.6

12.9/ -

15.0/ -

8.5/ 7.3

10.2/ 8.0

10.6/ 7.8

NA/ 13.2

13.6/ 12.3

10.7/ 7.9

ระยะเวลารอดชีีวิิตมััธยฐาน
(median OS) (เดืือน)
ของยาและกลุ่่ม� เปรีียบเทีียบ

3.0/ 2.8

4.9/ -

4.1/ -

2.8/1.6

5.2/ 1.9

3.1/ 1.5

6.8/ 4.3

7.4/ 3.7

5.5/ 2.8

ระยะเวลาอยู่่�รอด
โดยโรคสงบมััธยฐาน
(median PFS) (เดืือน)
ของยา และกลุ่่�มเปรีียบเทีียบ

Child-Pugh A, B (7 แต้้ม)

มีีค่่าระดัับซีีรั่่�ม AFP > 400
นาโนกรััมต่่อมล.

เคยได้้ยา sorafenib มาก่่อน
และไม่่เกิิดผลข้้างเคีียงที่่รุ� นุ แรง

ก้้อนมะเร็็งตัับไม่่มีีการลุุกลาม
ไปหลอดเลืือดดำำ�พอร์์ทััลหรืือ
ท่่อน้ำำ��ดีี และก้้อนมีีขนาด
ไม่่เกิินร้้อยละ 50 ของตัับ

ประชากร
ECOG PS 0-2

219,044

194,388

120,115

ยัังไม่่มีียาใน
ประเทศไทย

168,072

141,734

88,380

106,440

ราคา
(บาท/เดืือน)

OS; overall survival, PFS; progression free survival, ECOG PS; Eastern Cooperative Oncology Group performance status, anti VEGFR2; anti vascular endothelial growth factor
receptor 2, anti PD-L1; programmed death ligand-1, anti PD-1; anti programmed death-1, NA; not applicable

Keynote-240(48)

RESOURCE(43)

Regorafenib

ขนาดยา

400 มก.ต่่อวััน

การรัักษาลำำ�ดัับที่่�สอง (Second-line therapy)

SHARP(40)

Sorafenib

การรัักษาลำำ�ดัับแรก (First-line therapy)

ยา

กลไก
การออกฤทธิ์์�

ตารางที่่� 4. สรุุปการรัักษาแบบ systemic therapy ในผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับ
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BCLC ระยะ D (Terminal stage)
	คืือระยะที่่เ� ข้้าได้้กับั เกณฑ์์ข้อ้ ใดข้้อหรืือในสองข้้อต่่อไปนี้้� 1) ผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการจากโรคมะเร็็งรุุนแรง
(ECOG PS 3-4) หรืือ 2) ผู้้�ป่่วยมีีการทำำ�งานของตัับเสื่่�อมไปมาก (Child-Pugh C) ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�จััดเป็็น
มะเร็็งตัับระยะท้้าย การพยากรณ์์โรคไม่่ดีี และมีีระยะเวลารอดชีีวิิตมัธั ยฐานเพีียง 3-4 เดืือน(27) การรัักษา
หลัักคืือการรัักษาแบบประคัับประคอง แพทย์์ควรให้้ความรู้้�ผู้้�ป่่วยและญาติิให้้มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับโรค
การดำำ�เนิินโรค และการพยากรณ์์ของโรค โดยแนะนำำ�การปฏิิบัติั ตัิ วั การรัับประทานอาหาร และหลีีกเลี่่ย� ง
ยาที่่�มีีพิิษต่่อตัับ รวมไปถึึงการให้้ยาเพื่่�อบรรเทาอาการปวดเพื่่�อให้้ผู้�ป่้ ่วยมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีตามสภาพ
รวมไปถึึงการประคัับประคองจิิตใจผู้้�ป่่วยและครอบครััวด้้วย
	ทั้้�งนี้้�การรัักษามะเร็็งตัับจำำ�เป็็นต้้องอาศััยแพทย์์สหสาขาวิิชาร่่วมกัันดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ประกอบไปด้้วย อายุุรแพทย์์โรคตัับ ศััลยแพทย์์ รัังสีีรัักษา ร่่วมไปถึึงแพทย์์ผู้�้เชี่่�ยวชาญ
การรัักษามะเร็็งด้้วยเคมีีบำำ�บััด ในการวางแผนร่่วมกัันและเลืือกวิิธีีการรัักษาที่่�เหมาะสมที่่�สุุดในผู้้�ป่่วย
แต่่ละรายเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ป่่วย

การติิดตามการรัักษาผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับ

การติิดตามภายหลัังการรัักษาผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็งตัับ อาศััยการประเมิินลัักษณะเดีียวกัับการแบ่่งระยะ
ของโรค กล่่าวคืือประเมิินการทำำ�งานของตัับ สภาพของผู้้�ป่ว่ ย และตััวก้้อนมะเร็็ง โดยมีี scoring system
ที่่�ใช้้ช่่วยในการประเมิินสภาพการทำำ�งานของตัับ ได้้แก่่ Child-Pugh score และ model for end-stage
liver disease (MELD) ซึ่่�งสููตรการคำำ�นวณประกอบไปด้้วยค่่าบิิลิิรููบิิน อััลบููมิิน และครีีเอติินิิน อย่่างไร
ก็็ตามการติิดตามผู้้�ป่่วยด้้วยระบบการให้้คะแนน 2 ระบบนี้้�อาจไม่่เหมาะกัับผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับที่่�ไม่่มีีภาวะ
ตัับแข็็ง ซึ่่�งพบได้้ถึึงร้้อยละ 20 จึึงมีีการวิิจััยและเสนอระบบการให้้คะแนน ใหม่่คืือ albumin-bilirubin
(ALBI) scoring model ช่่วยในการติิดตามผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับที่่รั� ับการรัักษาด้้วยวิิธีีผ่่าตััด TACE หรืือการให้้
ยา โดยสููตรการคำำ�นวณประกอบไปด้้วยค่่าบิิลิิรููบิินและอััลบููมิิน แบ่่งผู้้�ป่่วยออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ซึ่่�งสามารถ
พยากรณ์์โรคและทำำ�นายอััตราการรอดชีีวิิตมััธยฐานเท่่ากัับ 18-85, 5-46, และ 2-15 เดืือน ในกลุ่่�ม
ผู้้�ป่ว่ ยเกรด 1, 2, และ 3 ตามลำำ�ดับั (เกรด1 คืือทำำ�นายว่่ามีีอััตราการรอดชีีวิิตสููงสุุด) ดัังแสดงในตารางที่่� 5
โดยพบว่่าการติิดตามผู้้�ป่่วยโดยใช้้ ALBI score ให้้ผลลััพธ์์ไม่่ต่่างจากการใช้้ Child-Pugh score(49)
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ตารางที่่� 5. albumin-bilirubin (ALBI) scoring model
	สููตรคำำ�นวณ ALBI = (log10 bilirubin (µmol/L) x 0.66) + (albumin (g/L) x -0.085)
ALBI score

เกรด

อััตราการรอดชีีวิิตมััธยฐาน
(median survival) (เดืือน)

< -2.60
> 2.60 ถึึง < 1.39
> 1.39

1
2
3

18.5 – 85.6
5.3 – 46.5
2.3 – 15.5

การป้้องกัันมะเร็็งตัับ

การป้้องกัันการเกิิดมะเร็็งตัับที่่ดีีที่
� ่�สุุดคืือการลดปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะตัับแข็็ง โดยเฉพาะ
การป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ไวรััสตับั อัักเสบบีีในผู้้�ที่ยั�่ งั ไม่่มีีภููมิคุ้้�ิ มกััน คืือ การมีีเพศสััมพัันธ์์โดยป้้องกััน การไม่่ใช้้
ยาเสพติิดเข้้าเส้้น ไม่่ใช้้เข็็มฉีีดยาร่่วมกัับผู้้�อื่่น� และลดปััจจััยเสี่่ย� งอื่่น� ๆ ได้้แก่่ การงดดื่่�มสุุรา การเลิิกสููบบุุหรี่�่
ลดภาวะอ้้วน หรืือ metabolic syndrome สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงอยู่่�แล้้ว เช่่น ติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีี
หรืือซีีเรื้้อ� รัังควรได้้รับั การรัักษาโดยยาต้้านไวรััสเพื่่�อลดความเสี่่ย� งของการเป็็นมะเร็็งตัับ ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะ
ตัับคั่่�งไขมัันควรปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมด้้วยการลดน้ำำ��หนััก ควบคุุมอาการและออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ��เสมอ
การรัับประทานยาลดไขมัันในกลุ่่�ม statin โดยเฉพาะยาในกลุ่่�มที่่ล� ะลายได้้ดีีในไขมััน (lipophilic
statin) เช่่น atorvastatin simvastatin fluvastatin พบว่่าสามารถลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็งตัับ
ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งได้้(50, 51) การรัับประทานยาต้้านเกล็็ดเลืือด aspirin ในขนาดต่ำำ�� สามารถลดความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดมะเร็็งตัับในผู้้�ป่ว่ ยที่่ติ� ดิ เชื้้อ� ไวรััสตับั อัักเสบบีีหรืือซีีเรื้้อ� รัังได้้เช่่นกััน(52) นอกเหนืือจากนี้้�การดื่่�ม
กาแฟเป็็นปััจจััยป้้องกัันการเกิิดมะเร็็งตัับในผู้้�ป่่วยโรคตัับเรื้้�อรัังอีีกด้้วย(53, 54)
	สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็งตัับที่่เ� กิิดจากเชื้้อ� ไวรััสตับั อัักเสบบีีเรื้้อ� รััง ที่่ไ� ด้้รับั การรัักษามะเร็็งจนหายขาด
แล้้ว ควรได้้รัับการรัักษาโดยยาต้้านไวรััสต่่อเนื่่�องเพื่่�อลดโอกาสการกลัับเป็็นซ้ำำ��ของมะเร็็งตัับด้้วย

สรุุป

ในปััจจุุบัันการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยมะเร็็งตัับพััฒนาไปมากขึ้้�น ทั้้�งการคััดกรองที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
การวิินิจิ ฉััยอย่่างแม่่นยำำ� และแนวทางการรัักษาที่่ค� รอบคลุุม ทั้้�งระยะที่่ส� ามารถรัักษาให้้หายขาดได้้ และ
ระยะลุุกลามที่่�มีีการรัักษาแบบ systemic therapy ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยมีีอััตราการรอดชีีวิิตและคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีีเพิ่่�มมากขึ้้�น
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2

ยากลุ่่�มกรดโอบิิทิิโคลิิค
ยากลุ่่�มใหม่่ในการรัักษา
โรคตัับคั่่�งไขมัันและ
primary biliary cirrhosis
(Obeticholic acid:
an emerging drug for NASH
and PBC)
พฤกษา อนัันต์์ชื่่�นสุุข
สมบััติิ ตรีีประเสริิฐสุุข

บทนำำ�

ยากลุ่่�มกรดโอบิิทิิโคลิิค Obeticholic acid; OCA เป็็นสารกึ่่�งสัังเคราะห์์ของ chenodeoxycholic
acid (CDCA) ถููกค้้นพบในปีี ค.ศ. 2002 ออกฤทธิ์์ก� ระตุ้้�น Farnesoid X receptor (Farnesoid X receptor;
FXR agonist) ซึ่่ง� เกี่่ย� วข้้องกัับเมแทบอลิิซึมึ ของกรดน้ำำ��ดีี การสร้้างน้ำำ��ตาลและ ไขมัันรวมถึึงการเกิิดพังั ผืืด
และการอัักเสบของตัับ
	ปััจจุุบัันมีีการศึึกษาผลของการใช้้ Obeticholic acid; OCA ในผู้้�ป่่วย Primary biliary cirrhosis
(PBC) และ ภาวะตัับคั่่ง� ไขมััน (Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) ดัังจะกล่่าวถึึงต่่อไปในบทความนี้้�

การทำำ�งานของ Farnesoid X receptors (FXR)

FXR เป็็นตััวรัับที่่�อยู่่�ในนิิวเคลีียสของเซลล์์ตัับ (hepatocytes) และเซลล์์ของลำำ�ไส้้ (enterocytes)
มีีส่่วนในการควบคุุมเมแทบอลิิซึึมของกรดน้ำำ��ดีี โดยเมแทบอลิิซึึมของกรดน้ำำ��ดีีเริ่่�มจากการเปลี่่�ยน
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คอเลสเตอรอลเป็็น chenodeoxycholic acid (CDCA) ผ่่าน cholesterol 7- 𝛼-monooxygenase (CYP7A1) CDCA ซึ่่�งเป็็นกรดน้ำำ��ดีีหลัักในร่่างกายขนส่่งออกจากเซลล์์ตัับทางท่่อน้ำำ��ดีีขนาดเล็็กเข้้าสู่่�เซลล์์
ลำำ�ไส้้เล็็ก ที่่�เซลล์์ลำำ�ไส้้เล็็ก CDCA จัับกัับ FXR กระตุ้้�นการ transcription ของ Fibroblast growth factor
19 (FGF 19) ที่่�เซลล์์ตัับ FGF 19 จัับกัับ Fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) ส่่งสััญญาณ
ผ่่าน MAP kinase ยัับยั้้�งการทำำ�งานของ CYP7A1 เพื่่�อลดการสร้้างกรดน้ำำ�ดีี
� นอกจากนี้้� CDCA ที่่�กลัับ
สู่่�เซลล์์ตัับผ่่านทาง enterohepatic recirculation เมื่่�อจัับกัับ FXR ที่่�เซลล์์ตัับ ส่่งผลกระตุ้้�น transcription
ของ small heterodimer partner (SHP) ซึ่่�งลดการแสดงออกของ CYP7A1นำำ�ไปสู่่�การยัับยั้้�งการสร้้าง
กรดน้ำำ��ดีี (1) รููปที่่� 1

รููปที่่� 1. แสดงเมแทบอลิิซึึมของกรดน้ำำ�ดีี
� และการทำำ�งานของ FXR

FXR, Farnesoid X receptors; CYP7A, 1cholesterol 7- 𝛼-monooxygenase; CDCA, chenodeoxycholic acid;
FGF 19, Fibroblast growth factor 19; SHP, small heterodimer partner

นอกจาก FGF 19 จะมีีผลต่่อเมแทบอลิิซึึมของกรดน้ำำ�ดีี
� แล้้วยัังมีีผลต่่อการสร้้างน้ำำ�ต
� าล และ
ไขมััน โดย FGF 19 ยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการสร้้างไขมัันได้้แก่่ fatty acid synthase
(FAS) และ sterol regulatory element protein (SERBP)-1c ในตัับ นอกจากนี้้� FGF19 ยัังกระตุ้้�นการ
สร้้างไกลโคเจน และลดการทำำ�งานของเอนไซม์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่สร้
� า้ งน้ำำ�ต
� าล การกระตุ้้�น FXR จึึงส่่งผลให้้การ
สร้้างไขมัันไตรกลีีเซอไรด์์และการสร้้างน้ำำ�ต
� าล (gluconeogenesis) จากตัับลดลง ในขณะที่่�ปริิมาณ LDL
cholesterol เพิ่่�มขึ้้�นผ่่านการทำำ�งานของ FGF 19(2, 3, 4)
นอกจากนี้้�การศึึกษาในสััตว์์ยัังพบว่่า FXR เกี่่�ยวข้้องกัับการเกิิดพัังผืืดและการอัักเสบของตัับ
จากการศึึกษาของ Fiorucci(5) พบว่่า FXR และ SHP ทำำ�ให้้เกิิดการลดลงของ liver fibrosis โดยเมื่่�อนำำ�
หนููที่่ไ� ด้้รับั สารประกอบของเลืือดหมูู (porcine serum treated rats) เพื่่�อกระตุ้้�นการเกิิดพังั ผืืดในตัับมาให้้
6-ethyl chenodeoxycholic acid (6-ECDCA) ซึ่่�งเป็็นสารสัังเคราะห์์ที่่�จัับและกระตุ้้�น FXR ในปริิมาณ
1-10 มก./กก. นาน 12 สััปดาห์์ พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ 6-ECDCA สามารถป้้องกัันการเกิิดพัังผืืดในตัับได้้
และในการศึึกษาย่่อยที่่�สอง เมื่่�อนำำ�หนููที่่�ได้้รัับการผููกท่่อน้ำำ��ดีี (bile duct ligation) เพื่่�อกระตุ้้�นการเกิิด
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พัังผืืดในตัับมาให้้ 6-ECDCA ขนาด 3 มก./กก. พบว่่าพัังผืืดในตัับในหนููกลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั 6-ECDCA ลดลง(5)
นอกจากนี้้�จากการศึึกษาของ Wang พบว่่าในหนููที่่�ถููกหยุุดการทำำ�งานของ FXR (FXR knock out mice)
พบการอัักเสบในตัับผ่่านการทำำ�งานของ nuclear 𝛋B (NF-𝛋B) และพบการเกิิดมะเร็็งตัับ(6)
โดยสรุุป FXR มีีหน้้าที่่�ควบคุุมเมแทบอลิิซึึมของกรดน้ำำ�ดีี
� การสร้้างน้ำำ��ตาล และ ไขมััน รวมถึึง
ยัังมีีบทบาทลดการเกิิดพัังผืืดและการอัักเสบในตัับ

Obeticholic acid คืืออะไร

OCA คืือ 6-ethyl chenodeoxycholic acid (6-ECDCA) เป็็นสารกึ่่�งสัังเคราะห์์ที่สร้
่� า้ งจากโครงสร้้าง
(1)
ของ ligand binding domain ของ FXR โดยมีีโครงสร้้างดัังแสดงในรููปที่่� 2

รููปที่่� 2. แสดงโครงสร้้างทางเคมีีของ Obeticholic acid
Obeticholic acid ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นตััวกระตุ้้�นการทำำ�งานของ FXR (FXR agonist) เมื่่�อได้้รับั ยา OCA
ยาจะจัับกัับ FXR ทั้้�งที่่�เซลล์์ตัับและลำำ�ไส้้เล็็กทำำ�ให้้การทำำ�งานของ CYP7A1 ลดลงผ่่านกลไกที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับ FGF 19 (FGF 19 dependence) และไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับ FGF 19 (FGF 19 independence) ดัังแสดงรููปที่่� 3

รููปที่่� 3. แสดงการทำำ�ของ FXR agonist

FXR, Farnesoid X receptors; CYP7A, 1cholesterol 7- 𝛼-monooxygenase; CDCA, chenodeoxycholic acid;
FGF 19, Fibroblast growth factor 19; SHP, small heterodimer partner
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	ผลการศึึกษาผลของการใช้้ Obeticholic acid; OCA ในผู้้�ป่่วย Primary biliary cirrhosis (PBC)
และ ภาวะตัับคั่่�งไขมััน (Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) จะกล่่าวถึึงเป็็นสองส่่วนดัังนี้้�
A. Obeticholic acid สำำ�หรัับการรัักษา PBC
	ปััจจุุบัันตััวเลืือกแรกสำำ�หรัับการรัักษาผู้้�ป่่วย PBC คืือ ursodeoxycholic acid (UDCA)
เป็็นกรดน้ำำ��ดีีปฐมภููมิิเมื่่�อนำำ�มาใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วย PBC พบว่่าสามารถป้้องกัันการบาดเจ็็บของ
เซลล์์ตัับและท่่อน้ำำ��ดีีในภาวะที่่�มีีการคั่่�งของน้ำำ��ดีีได้้ ขนาดที่่�เหมาะสมในการรัักษาผู้้�ป่่วย PBC คืือ
13-15 มก.ต่่อวััน(7, 8) จากการศึึกษาการใช้้ UDCA ในผู้้�ป่่วย PBC พบว่่าทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วยมีีชีีวิิตยาวนานขึ้้�น
และลดการดำำ�เนิินโรคเข้้าสู่่�ภาวะตัับแข็็งที่่�นำำ�ไปสู่่�การปลููกถ่่ายตัับ ผลข้้างเคีียงที่่�พบจากการรัักษาด้้วย
UDCA ได้้แก่่ น้ำำ��หนัักขึ้้�น ผมบาง ท้้องเสีีย และแน่่นท้้อง ซึ่่�งพบผลข้้างเคีียงเหล่่านี้้�ได้้น้้อย UDCA
จึึงเป็็นทางเลืือกแรกสำำ�หรัับการรัักษา PBC ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและปลอดภััย
ถึึงแม้้ UDCA จะมีีประสิิทธิิภาพดีีในการรัักษาผู้้�ป่ว่ ย PBC แต่่ผู้�ป่้ ว่ ยส่่วนหนึ่่�งก็็ไม่่ตอบสนองต่่อ
การรัักษาด้้วย UDCA ปััจจุุบัันมีีดััชนีีสำำ�หรัับประเมิินการตอบสนองต่่อการรัักษา ด้้วยยาในผู้้�ป่่วย PBC
ดัังแสดงในตารางที่่� 1 โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษาติิดตามย้้อนหลัังขนาดเล็็ก โดยประเมิินการตอบสนอง
ต่่อการรัักษาหลัังได้้รัับ UDCA 6-12 เดืือน จากดััชนีีต่่างๆ พบว่่า total bilirubin (TB) และ alkaline
phosphatase (ALP) เป็็นดััชนีีที่สั่� ัมพัันธ์์กัับการอยู่่�รอดมากที่่�สุดุ (9) และเมื่่�อพิิจารณาการตอบสนองต่่อ
การรัักษา PBC ด้้วย UDCA ด้้วย GLOBE-PBC score พบว่่าร้้อยละ 40 ของผู้้�ป่่วยมีีอััตราการอยู่่�รอด
ที่่�ต่ำำ��กว่่าประชากรทั่่�วไป ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้ยาอื่่�นในการรัักษาผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�(7)
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ตารางที่่� 1. สรุุปการประเมิินผลการรัักษาผู้้�ป่่วย PBC ด้้วย UDCA
ดััชนีี

ระยะเวลาที่่�ประเมิิน
หลัังการรัักษาด้้วย
UDCA (เดืือน)

ผลเลืือดที่่บ่่� งการรัักษาล้้มเหลว

Rochester

6

ALP >2 x ULN หรืือ Mayo score > 4.5

Barcelona

12

ALP ลดลง < ร้้อยละ 40 และ ALP >1 x ULN

Paris-I

12

ALP >3 x ULN หรืือ AST > 2 x ULN หรืือ bilirubin > 1
มก./ดล.

Rotterdam

12

bilirubin >1 x ULN และ/หรืือ albumin <1 x ULN

Toronto

24

ALP >1.67 x ULN

Paris-II

12

ALP >1.5 x ULN หรืือ AST >1.5 x ULN หรืือ bilirubin > 1
มก./ดล.

Ehime

6

GGT ลดลง < ร้้อยละ 70 และ GGT >1 x ULN

ระยะเวลาที่่�ประเมิิน
คะแนนประเมิิน หลัังการรัักษาด้้วย
องค์์ประกอบของคะแนน
UDCA (เดืือน)
UK-PBC
12
Bilirubin, ALP และ AST (หรืือ ALT) ที่่� 12 เดืือน
Albumin และ จำำ�นวนเกล็็ดเลืือดก่่อนการรัักษา
GLOBE

12

Bilirubin, ALP, albumin และ จำำ�นวนเกล็็ดเลืือดที่่� 12 เดืือน,
อายุุก่่อนเริ่่�มการรัักษา

ALP, alkaline phosphatase; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase;
GGT, 𝜸– glutamyl transpeptidase; ULN, upper limit of normal

	จึึงได้้มีีการนำำ� OCA มาใช้้ในการรัักษา PBC โดยในการศึึกษาระยะที่่� 2 เปรีียบเทีียบการให้้ OCA
ขนาด 10, 25, 50 มก. ต่่อวัันเทีียบกัับการให้้ยาหลอกเป็็นเวลา 3 เดืือนในผู้้�ป่่วย PBC ที่่�ไม่่ตอบสนอง
ต่่อการรัักษาด้้วย UDCA ผลลััพธ์์หลััก (primary endpoint) พบว่่ากลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั OCA มีีการลดลงของระดัับ
ALP มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (ร้้อยละ 21-25 เทีียบกัับ ร้้อยละ 3, p < 0.001)
นอกจากนี้้�กลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA ยัังมีีผลลััพธ์์รอง (secondary endpoint) คืือการลดลงของ 𝜸– GGT
และ ALT ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก โดยผลตอบสนองต่่อการรัักษา
ดัังกล่่าวคงอยู่่�ที่่� 12 เดืือนหลัังการรัักษา(10)
23

Comprehensive Review in Internal Medicine
การศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมในระยะที่่� 3 ได้้แก่่ POISE study ศึึกษาเปรีียบเทีียบการ
ให้้ OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวััน และกลุ่่�มที่่�ได้้ OCA 5 -10 มก.ต่่อวััน เทีียบกัับการให้้ยาหลอกในผู้้�ป่่วย
PBC ที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย UDCA เป็็นเวลา 12 เดืือน ผลลััพธ์์หลััก พบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA
มีีการลดลงของระดัับ ALP น้้อยกว่่า 1.67 เท่่าของ ULN มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
(ร้้อยละ 47, ร้้อยละ 46 และร้้อยละ 10 ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 10, 5-10 มก.ต่่อวัันและยาหลอก
ตามลำำ�ดัับ, p < 0.001) โดยมีีการลดลงของ ALP 130, 113 และ 14 ยููนิิตต่่อลิิตรในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA
ขนาด 10, 5-10 มก.ต่่อวัันและยาหลอกตามลำำ�ดัับ และการลดลงของ TB 0.9, 0.3 และ 0.12 มก./ดล
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 10, 5-10 มก.ต่่อวัันและยาหลอกตามลำำ�ดัับ แต่่การเปลี่่�ยนแปลงค่่าพัังผืืด
ในตัับโดย transient elastography และ enhanced liver fibrosis score ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA และยา
หลอกต่่างกัันแต่่ไม่่มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (11) เมื่่�อติิดตามการรัักษา (open-label extension) พบว่่าผลเลืือด
ที่่�ดีีขึ้้�นทั้้�งค่่า ALP, GGT, ALT และ AST คงอยู่่�ถึึง 36 เดืือนหลัังการรัักษาด้้วย OCA(12)
	ผลข้้างเคีียงที่่�พบบ่่อยในการศึึกษา POISE study คืืออาการคัันซึ่่�งพบว่่าในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA
ขนาด 10 มก.ต่่อวััน พบร้้อยละ 68, ขนาด 5-10 มก.ต่่อวััน พบร้้อยละ 56 และยาหลอกพบร้้อยละ 38
ตามลำำ�ดับั โดยมีีผู้้�ป่ว่ ยที่่ห� ยุุดการรัักษาเนื่่�องจากอาการคัันร้้อยละ 6 ในกลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั OCA ขนาด 10 มก.
ต่่อวัันและร้้อยละ 1 ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 5-10 มก.ต่่อวััน(11)
การศึึกษาการใช้้ OCA เพีียงตััวเดีียวในการรัักษา PBC ศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุม เปรีียบเทีียบ
การให้้ OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวััน และ OCA ขนาด 50 มก.ต่่อวัันเทีียบกัับการให้้ยาหลอก เป็็นเวลา
3 เดืือน โดยผู้้�ป่่วยจะไม่่ได้้รัับ UDCA ผลลััพธ์์หลัักพบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA มีีการลดลงของระดัับ ALP
ในเลืือดมากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวัันลดลง
ร้้อยละ 53.9, กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 50 มก.ต่่อวัันลดลงร้้อยละ 37.2 และ กลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก
ลดลงร้้อยละ 0.8, p < 0.001) โดยผลการลดลงของระดัับ ALP ในเลืือดคงอยู่่�ใน 6 ปีีของการติิดตาม
ผู้้�ป่่วย นอกจากนี้้�กลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA ยัังมีีผลลััพธ์์รอง คืือการลดลง GGT และ ALT ในกลุ่่�มที่่�ได้้
OCA มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก ส่่วนผลข้้างเคีียงที่่�พบบ่่อยในการศึึกษานี้้�คืืออาการคััน โดยมีีผู้้�ป่่วย
ที่่�หยุุดการรัักษาเนื่่�องจากอาการคัันร้้อยละ 15 ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวัันและร้้อยละ 38
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 50 มก.ต่่อวััน(13)
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ตารางที่่� 2. สรุุปการศึึกษาการใช้้ OCA ในผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมััน
การศึึกษา

Hirschfield GM, et al.

POISE Nevens F, et al.

Koedley, et al.

ระยะของ
การศึึกษา

2

3

2

กลุ่่�มประชากร ผู้้�ป่่วย PBC ที่่�รัักษาด้้วย
ที่่�ศึึกษา
UDCA เป็็นระยะเวลา
6 เดืือนและมีีค่่า ALP
1.5-10 เท่่าของ ULN

ผู้้�ป่่วย PBC ที่่�รัักษาด้้วย
ผู้้�ป่่วย PBC ที่่�ไม่่ได้้รัับ
UDCA เป็็นระยะเวลามากกว่่า UDCAมากกว่่า 3 เดืือน
หรืือเท่่ากัับ 3 เดืือน และมีี
หรืือไม่่เคยได้้รัับ UDCA
ALP > 1.67 เท่่าของ ULN
หรืือ total bilirubin < 2 เท่่า
ของ ULN

การรัักษา

OCA ขนาด 10, 25,
50 มก. ต่่อวัันเทีียบกัับ
การให้้ยาหลอกเป็็นเวลา
3 เดืือน

OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวัันและ
OCA ขนาด 5-10มก.ต่่อวััน
เทีียบกัับยาหลอกนาน 12
เดืือน

OCA ขนาด 10, 25,
50 มก. ต่่อวัันเทีียบกัับ
การให้้ยาหลอกเป็็นเวลา 3
เดืือน

ผลลััพธ์์หลััก

การลดลงของระดัับ ALP
(ร้้อยละ 21-25 เทีียบกัับ
ร้้อยละ 3,
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA
ขนาด และยาหลอกตาม
ลำำ�ดัับ p <0.001)

การลดลงของระดัับ ALP
< 1.67 เท่่าของ ULN
มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั (ร้้อยละ 47,
46 และ 10
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด
10, 5-10 มก.ต่่อวัันและ
ยาหลอกตามลำำ�ดัับ,
p <0.001)

การลดลงของระดัับ ALP
(ร้้อยละ 53.9, 37.2 และ
0.8 ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA
ขนาด 10, 50 มก.ต่่อวััน
และยาหลอกตามลำำ�ดัับ,
p <0.001)

UDCA, ursodeoxycholic acid; ALP, alkaline phosphatase; ULN, upper limit of normal

จากข้้อมููลการศึึกษาในระยะที่่� 3 องค์์การอาหารและยาแห่่งสหรััฐอเมริิกา (FDA) อนุุมััติิให้้ใช้้
OCA ในผู้้�ป่่วย PBC ในเดืือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 โดยแนะนำำ� OCA ขนาด 5-10 มก.ต่่อวัันร่่วมกัับ
UDCA ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� การตอบสนองไม่่เพีียงพอต่่อ UDCA และให้้ OCA ตััวเดีียวในผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่สามารถทน
ผลข้้างเคีียงของ UDCA ได้้โดยระมััดระวัังผลข้้างเคีียงต่่อตัับได้้แก่่ ตััวเหลืืองตาเหลืือง, น้ำำ��ในช่่องท้้อง
(ascites) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และการกำำ�เริิบของ PBC (PBC flare) ทั้้�งนี้้�แนวทางเวชปฏิิบััติิ โดยสมาคมโรคตัับแห่่ง
ยุุโรปหรืือ EASL ค.ศ. 2017 แนะนำำ�ให้้เริ่่�ม OCA ในขนาด 5 มก. ต่่อวัันและเพิ่่�มขนาดเป็็น 10 มก.ต่่อ
วัันใน 6 เดืือนถ้้าผู้้�ป่่วยสามารถทนผลข้้างเคีียงคืืออาการคัันได้้(7) ตารางที่่� 3
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ในเดืือนกัันยายน ค.ศ. 2017 FDA ได้้ออกคำำ�เตืือน black box warnings ของการใช้้ OCA ใน
ผู้้�ป่่วย PBC ที่่�มีีตัับแข็็งระยะท้้าย (decompensated cirrhosis) ที่่�มีี Child’s Pugh ระยะ B และ C
เนื่่�องจากพบรายงานเคสที่่�มีีการบาดเจ็็บของตัับและการเสีียชีีวิิต จึึงมีีคำำ�แนะนำำ�ให้้ลดขนาดเริ่่�มต้้นของ
OCA จาก 5 มก.ต่่อวัันเป็็น 5 มก.ต่่อสััปดาห์์ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� (14)
ตารางที่่� 3. สรุุปคำำ�แนะนำำ�การใช้้ OCA ในผู้้�ป่่วย PBC
ข้้อบ่่งชี้้�
- ให้้ร่่วมกัับ UDCA ในผู้้�ป่่วย PBC ที่่�ตอบสนองไม่่เพีียงพอต่่อ UDCA
(นิิยามโดย ALP > 1.67 x ULN หรืือ total bilirubin >2 x ULN
- ให้้เพีียงตััวเดีียวในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถทนผลข้้างเคีียงของ UDCA ได้้
ระยะ

ขนาดที่่�แนะนำำ� 

ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีตัับแข็็ง หรืือตัับแข็็งระยะต้้น

ขนาดเริ่่�มต้้นที่่� 5 มก. ต่่อวัันและ
เพิ่่�มขนาดเป็็น 10 มก.ต่่อวัันใน 6 เดืือน

ตัับแข็็งระยะท้้าย ที่่�มีี Child’s Pugh B และ C

ขนาดเริ่่�มต้้นที่่� 5 มก. ต่่อสััปดาห์์

UDCA, ursodeoxycholic acid; ALP, alkaline phosphatase; ULN, upper limit of normal

B. Obeticholic acid สำำ�หรัับการรัักษาภาวะตัับคั่่�งไขมััน (NASH/NAFLD)
ภาวะตัับคั่่�งไขมััน (NASH/NAFLD) เป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุหลัักของการเกิิดภาวะตัับอัักเสบเรื้้อ� รัังใน
ปััจจุุบันั อัันนำำ�ไปสู่่�การเกิิดตับั แข็็ง การเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากโรคตัับและการเกิิดมะเร็็งตัับ จาก Markov
model คาดว่่าอุุบััติิการณ์์ของ NASH ในสหรััฐอเมริิกา จะเพิ่่�มขึ้้�นจาก 16.52 ล้้านคนในปีี ค.ศ. 2015
เป็็น 27 ล้้านคนในปีี ค.ศ. 2030(15)
ยาที่่�ได้้รัับการศึึกษาเพื่่�อใช้้ในภาวะตัับคั่่�งไขมัันก่่อนหน้้านี้้�คืือการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�ม
ควบคุุม (Randomized controlled trial, RCT) ของ vitamin E, pioglitazone และยาหลอก ผลการศึึกษา
พบว่่าเมื่่�อแบ่่งผู้้�ป่่วย NASH ที่่�ไม่่เป็็นเบาหวาน 247 คน ออกเป็็นสามกลุ่่�ม กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ vitamin E 800
IU ต่่อวััน 96 สััปดาห์์ พบว่่ามีีผลพยาธิิวิทิ ยาดีีขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการได้้รับั ยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
(ร้้อยละ 43 เทีียบกัับ ร้้อยละ 19, p = 0.001) ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ pioglitazone 30 มก.ต่่อวััน
เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั ยาหลอกพบว่่ามีีผลทางพยาธิิวิทิ ยาดีีขึ้้�นแต่่ไม่่มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (ร้้อยละ 34
(16)
เทีียบกัับร้้อยละ 19, p= 0.04) หลัังจากการศึึกษาดัังกล่่าวจึึงมีีการศึึกษาใช้้ยาอื่่�นๆ ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะตัับคั่่�งไขมััน
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การศึึกษาใน phase 2 ได้้แก่่การศึึกษา NCT 00501592 ศึึกษาเปรีียบเทีียบการให้้ยา OCA
ขนาด 25 และ 50 มก.ต่่อวัันเป็็นเวลานาน 6 สััปดาห์์เทีียบกัับยาหลอกในผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�เป็็น
เบาหวานชนิิดที่่� 2 (NAFLD with type 2 DM) จำำ�นวน 64 คน พบว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 25
และ 50 มก.ต่่อวัันมีีการลดลงของ ALT, GGT, LDL cholesterol, FGF19 และและตััวบ่่งชี้้�ของการเกิิด
พัังผืืดในตัับ enhanced liver fibrosis (ELF) score ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญ นอกจากนี้้�จากการศึึกษานี้้�บ่่งว่่าการเพิ่่�มขนาดของ OCA เป็็น 50 มก.ต่่อวัันมีีผลไม่่แตกต่่างจาก
การให้้ยาขนาด 25 มก.ต่่อวััน(17)
การศึึกษาใน phase 2b ได้้แก่่ FLINT trial เปรีียบเทีียบการให้้ยา OCA ขนาด 25 มก.เป็็นเวลา
72 สััปดาห์์ต่่อวัันเทีียบกัับยาหลอกในผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�ไม่่มีีตัับแข็็ง (Non-cirrhotic NASH) พบ
ว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA ขนาด 25 มก.ต่่อวััน มีี NAFLD activity score (NAS) (ดัังแสดงในตารางที่่� 4)
ลดลงอย่่างน้้อย 2 แต้้มมากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (ร้้อยละ 45 เทีียบกัับร้้อยละ 21,
Relative risk (RR) 2.2, 95% CI 1.4-3.3, p = 0.0002) โดยในการศึึกษานี้้�พบผลข้้างเคีียงที่่�สำำ�คััญคืือใน
กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA มีีอาการคััน (Pruritus) มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก (ร้้อยละ 23 เทีียบกัับร้้อยละ 6)
และในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับ OCA มีีระดัับ LDL cholesterol ในเลืือดที่่�สููงกว่่า(18)
	จึึงนำำ�มาสู่่�การศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมใน phase 3 คืือ REGENERATE trial เปรีียบเทีียบ
การให้้ยา OCA ขนาด 10 และ 25 มก.ต่่อวัันเป็็นเวลา 18 เดืือนเมื่่�อเทีียบกัับยาหลอกในภาวะตัับคั่่�งไข
มัันที่่�ไม่่มีีตัับแข็็ง ในการศึึกษา REGENERATE รวบรวมผู้้�ป่่วย 1,968 คน โดยได้้มีีการวิิเคราะห์์ขั้้�นแรก
ก่่อนการวิิจััยสิ้้�นสุุดลง (Interim analysis) เมื่่�อติิดตามผู้้�ป่่วยครบ 18 เดืือนจำำ�นวน 931 คน พบว่่าในกลุ่่�ม
ประชากรที่่�ศึึกษา ร้้อยละ 68-70 ของผู้้�ป่่วยในแต่่ละกลุ่่�มมีี NAS อย่่างน้้อย 6 และ ร้้อยละ 55-56 ของ
ผู้้�ป่่วยในแต่่ละกลุ่่�มพบเบาหวานชนิิดที่่� 2 ร่่วมด้้วย
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ตารางที่่� 4. NASH clinical research network histological scoring system
NAFLD activity score (NAS) แต้้ม
NASH fibrosis stage
1. Steatosis
Stage 0: no fibrosis
- <ร้้อยละ 5
0
Stage 1: zone 3 perisinusoidal fibrosis
-	ร้้อยละ 5 - 33
1
- Mild: 1a
-	ร้้อยละ 34 – 66
2
- Moderate: 1b
- >ร้้อยละ 66
3
- Portal/periportal: 1c
2. Lobular inflammation
Stage 2: perisinusoidal and portal/
- None
0
periportal fibrosis
- <2
1
Stage 3: bridging fibrosis
- 2-4
3
Stage 4: Cirrhosis
- >4
4
3. Balloon of hepatocyte
- None
0
- Few ballooned
1
- Many ballooned
2
	ผลการศึึกษาพบว่่าผลลััพธ์์หลััก คืือกลุ่่�มที่่�ผู้้�ป่่วยได้้ยา OCA ขนาด 25 มก.ต่่อวัันมีีค่่าพัังผืืด
ในตัับ (NASH fibrosis stage, ดัังแสดงในตารางที่่� 4) ดีีขึ้้�นโดยไม่่มีีการแย่่ลงของภาวะตัับคั่่�งไขมัันจาก
ผลพยาธิิวิิทยาเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาหลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (ร้้อยละ 23 เทีียบกัับ
ร้้อยละ 12, RR 1.9, 95% CI 1.4-2.8, p = 0.0002) ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�ผู้�ป่้ ่วยได้้ยา OCA ขนาด 10 มก.
ต่่อวัันมีีค่่าพัังผืืดในตัับดีีขึ้้�น โดยไม่่มีีการแย่่ลงของภาวะตัับคั่่�งไขมัันจากผลพยาธิิวิทิ ยาเมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาหลอกเช่่นกััน (ร้้อยละ 18 เทีียบกัับร้้อยละ 12, RR 1.5, 95% CI 1.0-2.2, p = 0.045)
ในผลลััพธ์์รอง อื่่�นๆ พบว่่าในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา OCA ขนาด 25 มก. มีีแนวโน้้มของผลพยาธิิวิิทยา
ที่่�เป็็นองค์์ประกอบของ NAS เช่่น steatosis, lobular inflammation และ hepatocellular ballooning ที่่�
ดีีกว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาขนาด 10 มก.ต่่อวัันและกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาหลอกแต่่ไม่่มีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ(14)
ิ
นอกจากนี้้�จากการศึึกษา REGENERATE มีีอััตราการถอนตััวที่่�ร้้อยละ 23-25 ต่่อกลุ่่�มโดย
ร้้อยละ 31-54 เป็็นจากผลข้้างเคีียงที่่ไ� ด้้รับั แต่่อย่่างไรก็็ตามพบผู้้�ป่ว่ ยที่่ต้� อ้ งหยุุดการรัักษาจากอาการคััน
ในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยา OCA ขนาด 25 มก.ต่่อวัันเพีียงร้้อยละ 5 และเมื่่�อพิิจารณาค่่าไขมัันในเลืือดในกลุ่่�ม
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ OCA ทั้้�งกลุ่่�มที่่�ได้้รัับในขนาด 10 และ 25 มก.ต่่อวัันพบว่่าค่่า LDL cholesterol สููงขึ้้�นเพีียง
ชั่่�วคราวในเดืือนแรกของการรัักษา(14)
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ถึึงแม้้ยา OCA จะให้้ผลลััพธ์์หลัักในการลดค่่าพัังผืืดในตัับโดยไม่่มีีการแย่่ลงของภาวะตัับ
คั่่�งไขมัันจากผลพยาธิิวิิทยาจากการศึึกษา phase 3 แต่่จำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�ดีีขึ้้�นหลัังได้้รัับยายัังมีีเพีียง
ร้้อยละ 23 และ ร้้อยละ 18 ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา OCA ขนาด 25 และ 10 มก.ต่่อวัันตามลำำ�ดัับ
นอกจากนี้้�ยังั ต้้องการการติิดตามในระยะยาวเพื่่�อศึึกษาผลลััพธ์์ทางคลิินิกิ ได้้แก่่การเกิิดตับั แข็็ง และอััตรา
การเสีียชีีวิิต (ตารางที่่� 5)
ขณะนี้้�มีีการศึึกษา REVERSE study เป็็นการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมใน phase 3
เพื่่�อศึึกษาผลของ OCA ในการรัักษาผู้้�ป่่วยตัับแข็็งจากภาวะตัับคั่่�งไขมััน (compensated cirrhosis due
to NASH) ให้้ติิดตามผลต่่อไป
ตารางที่่� 5. สรุุปการศึึกษาการใช้้ OCA ในผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมััน
การศึึกษา

NCT 00501592

ระยะของการศึึกษา 2

FLINT
2b

REGENERATE
3 (Interim analysis)

กลุ่่�มประชากร
ที่่�ศึึกษา

ผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมััน
ผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมััน ผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�
ที่่�เป็็นเบาหวานชนิิดที่่� 2 ที่่ไ� ม่่มีีตัับแข็็ง
ไม่่มีีตัับแข็็ง
(NAFLD with type 2 DM) (Non-cirrhotic NASH) (Non-cirrhotic NASH)
โดย
- NAS > 6 ร้้อยละ 68-70
- พบเบาหวานชนิิดที่่� 2
ร้้อยละ 55-56

การรัักษา

OCA ขนาด 25 มก.ต่่อวััน OCA ขนาด 25 มก.ต่่อ
และ OCA ขนาด 50
วััน เทีียบกัับยาหลอก
มก.ต่่อวััน เทีียบกัับยา
นาน 72 สััปดาห์์
หลอกนาน 6 สััปดาห์์

OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวััน
และ OCA ขนาด 25 มก.
ต่่อวััน เทีียบกัับยาหลอก
นาน 18 สััปดาห์์

ผลลััพธ์์หลััก

การลดลงของ ALT, GGT, NAS ลดลงอย่่างน้้อย
LDL cholesterol, FGF19 2 แต้้ม*
และ ELF score*

ค่่าพัังผืืดในตัับดีีขึ้้�น
โดยไม่่มีีการแย่่ลงของ
ภาวะตัับคั่่�งไขมัันจาก
ผลพยาธิิวิิทยา*+

ผลข้้างเคีียง

- อาการคััน
- การเพิ่่�มขึ้้�นของคอเลสเตอรอลชนิิด LDL

AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; GGT, 𝜸– glutamyl transpeptidase;
NAS, NAFLD activity score
* มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
+
ผลในกลุ่่�ม OCA ขนาด 25 มก.ต่่อวัันมากกว่่าในกลุ่่�ม OCA ขนาด 10 มก.ต่่อวััน
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Obeticholic acid และความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็ง

V-Maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog G (MAFG) เป็็นโปรตีีน
ในกลุ่่�ม leucine zipper family เมื่่�อจัับกัับ nuclear factor-erythroid 2 related factor 2 จะกระตุ้้�นการ
ทำำ�งานของ antioxidant response element (ARE) ในยีีน เพื่่�อควบคุุมการทำำ�งานของสารต้้านอนุุมููล
อิิสระ นอกจากนี้้�ยัังพบการทำำ�งานของ MAFG ร่่วมกัับ methionine adenosyl transferase 𝛂1 (MAT
𝛂1/MAT1A), prohibitin 1 (PHB1) และ c-MYC จากการศึึกษาที่่ผ่� า่ นมา พบการทำำ�งานของ MAFG มาก
ขึ้้น� เมื่่�อมีีภาวะการบาดเจ็็บจากการคั่่�งของน้ำำ��ดีี และการเกิิดมะเร็็งท่่อน้ำำ��ดีีในหนูู โดย MAFG และ c-MYC
เป็็นยีีนที่่�กระตุ้้�นการเกิิดมะเร็็ง (oncogene) ในขณะที่่� MAT1A เป็็นยีีนที่่�ยัับยั้้�งการเกิิดมะเร็็ง (tumor
suppressor gene) ส่่วนในมะเร็็งตัับนั้้�นพบการเปลี่่�ยนแปลงการทำำ�งานจาก MAT1A เป็็น MAT2A ซึ่่�ง
ช่่วยในการเติิบโตของเซลล์์มะเร็็งตัับ(19)
	มีีการศึึกษาแสดงการกระตุ้้�น MAFG โดย FXR และความสััมพัันธ์์ของ OCA ต่่อมะเร็็งท่่อน้ำำ�ดีี
�
และมะเร็็งตัับในคน โดยพบว่่าเมื่่�อนำำ�เซลล์์มะเร็็งท่่อน้ำำ�ดีี
� และเซลล์์มะเร็็งตัับของมนุุษย์์มาให้้ OCA และ
วััดผลการแสดงออกของยีีนโดยวิิธีีอิิมมููโนพยาธิิวิิทยา (immunohistochemistry) พบว่่าการแสดงออก
ของ MAFG, MAT2A และ c-MYC เพิ่่�มขึ้้น� ในขณะที่่ก� ารแสดงออกของ MAT2A ลดลง นอกจากนี้้�การให้้
OCA ในหนููที่่ไ� ด้้รับั เซลล์์มะเร็็งตัับและท่่อน้ำำ��ดีีพบว่่าขนาดมะเร็็ง (xenograft tumor) ในหนููเหล่่านี้้�มีีขนาด
ใหญ่่กว่่าหนููที่่�ไม่่ได้้รัับ OCA จากการศึึกษานี้้�จึึงแสดงให้้เห็็นว่่า OCA มีีผลกระตุ้้�นการแสดงออกของ
MAFG และ การเจริิญเติิบโตของเซลล์์มะเร็็งตัับและท่่อน้ำำ��ดีีของมนุุษย์์ อย่่างไรก็็ตามปััจจุุบัันยัังไม่่พบ
การเกิิดมะเร็็งตัับและท่่อน้ำำ��ดีีในมนุุษย์์(19)

ยากระตุ้้�นการทำำ�งานของ FXR (FXR agonist) อื่่�น สำำ�หรัับการรัักษาภาวะตัับคั่่�งไขมััน

นอกจาก Obeticholic acid ที่่�มีีการศึึกษาในการรัักษาภาวะตัับคั่่�งไขมััน cilofexor เป็็นยาอีีกตััว
หนึ่่�งในกลุ่่�มยากระตุ้้�นการทำำ�งานของ FXR ที่่�ได้้รัับการศึึกษาในภาวะตัับคั่่�งไขมััน(20)
Cilofexor เป็็นยากระตุ้้�นการทำำ�งานของ FXR ที่่�ไม่่ใช่่สเตีียรอยด์์ (nonsteroid) โดยออกฤทธิ์์�
เฉพาะเจาะจงกัับ FXR ที่่ลำ� �ำ ไส้้เล็็กและไม่่กลัับสู่่�เซลล์์ตับั ผ่่านทาง enterohepatic recirculation โดยเชื่่อ� ว่่า
cilofexor กระตุ้้�นการหลั่่�ง FGF19 ได้้ดีีกว่่า และเนื่่�องจากไม่่มีี enterohepatic recirculation จึึงคาดว่่าจะ
เกิิดผลข้้างเคีียงเช่่น ภาวะไขมัันในเลืือดสููง อาการคััน และพิิษต่่อตัับน้้อยกว่่า OCA(21)
การศึึกษาใน phase 2 ได้้แก่่การศึึกษา NCT02854605 ศึึกษาเปรีียบเทีียบการให้้ยา cilofexor
ขนาด 30 และ 100 มก.ต่่อวัันเป็็นเวลานาน 24 สััปดาห์์เทีียบกัับยาหลอกในผู้้�ป่่วยภาวะตัับคั่่�งไขมัันที่่�
ไม่่มีีตับั แข็็งจำำ�นวน 140 คนพบว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีปริ
� มิ าณไขมัันในตัับจากการตรวจด้้วย magnetic resonance
imaging-proton density fat fraction (MRI-PDFF) ลดลงมากกว่่าร้้อยละ 30 ในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั cilofexor
ขนาด 30, 100 มก.ต่่อวัันและกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอกร้้อยละ 14 (p 0.87), 39 (p 0.011) และ 13 ตาม
ลำำ�ดัับที่่� 24 สััปดาห์์ นอกจากนี้้�ยัังพบการลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ GGT ในเลืือด, C4 และค่่ากรด
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น้ำำ��ดีีปฐมภููมิิ (primary bile acid) ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา cilofexor เทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก(22)
อย่่างไรก็็ตามจากการศึึกษานี้้�ไม่่พบการลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ของค่่าพัังผืืดในตัับในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ย
ที่่�ได้้รัับยา cilofexor เทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้รัับยาหลอก และพบผลข้้างเคีียงคืืออาการคัันในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้
รัับ cilofexor ขนาด 30 และ 100 มก.ต่่อวัันร้้อยละ 4 และ 14 ตามลำำ�ดัับ(22)
เนื่่�องจากการศึึกษานี้้�ติดต
ิ ามผู้้�ป่ว่ ยในระยะสั้้�นเพีียง 6 เดืือนเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการศึึกษาของ
OCA ที่่�ติิดตามผู้้�ป่่วยนาน 18 เดืือนและในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีการลดลงของไขมัันในตัับจากการตรวจด้้วย
MRI-PDFF มากกว่่าร้้อยละ 30 มีีน้ำำ��หนัักตััวที่่�ลดลงมากกว่่า(23) จึึงต้้องรอติิดตามผลการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
ถึึงผลของการใช้้ cilofexor ในการรัักษาภาวะตัับคั่่�งไขมัันทั้้�งกรณีีเป็็นยาเดี่่�ยวและใช้้ร่่วมกัับยาอื่่�น เช่่น
semaglutide (glucagon-like peptide 1 analogue) และ firsocostat (acetyl Co-A carboxylase inhibitor) (20)

สรุุป

Obeticholic acid เป็็นยากลุ่่�ม FXR agonists มีีข้้อบ่่งชี้้�ในการรัักษาผู้้�ป่่วย PBC ที่่�ตอบสนองไม่่
เพีียงพอต่่อการรัักษาด้้วย UDCA หรืือไม่่สามารถทนผลข้้างเคีียงของการรัักษาด้้วย UDCA ได้้ โดยพึึง
ระวัังการเกิิดการบาดเจ็็บของตัับในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งระยะท้้าย ที่่�มีี Child’s Pugh B และ C ส่่วนบทบาท
ของ obeticholic acid ในการรัักษาภาวะตัับคั่่�งไขมัันนั้้�นมีีการศึึกษาถึึงผลในการลดค่่าพัังผืืดในตัับจาก
ผลพยาธิิวิทิ ยาและผลการอัักเสบที่่บ่� ง่ ถึึงภาวะตัับคั่่�งไขมัันดีีขึ้้�นในการศึึกษาระยะที่่� 3 ทั้้�งนี้้�ยังั ต้้องติิดตาม
การศึึกษาในระยะยาวที่่�แสดงถึึงผลลััพธ์์ทางคลิินิิก เช่่นการเกิิดตัับแข็็ง และอััตราการเสีียชีีวิิตต่่อไป
	ผลข้้างเคีียงที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของ obeticholic acid คืืออาการคััน ผลข้้างเคีียงอื่่�นๆ ที่่พ� บได้้เช่่น การเพิ่่�ม
ขึ้้�นของไขมััน LDL cholesterol ในส่่วนของความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดมะเร็็งตัับและท่่อน้ำำ��ดีีนั้้�นมีีการศึึกษา
ในห้้องทดลองแต่่ยัังไม่่พบการเกิิดมะเร็็งตัับและท่่อน้ำำ��ดีีในมนุุษย์์
นอกจาก obeticholic acid แล้้วยัังมีีการพััฒนายาตััวอื่่�นในกลุ่่�ม FXR agonists เช่่น cilofexor
ซึ่่�งต้้องรอการศึึกษาถึึงประสิิทธิิภาพและผลข้้างเคีียงในการศึึกษาระยะต่่อไป
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3
ตััวชี้้วั� ัดทางชีีวภาพใหม่่
ของไวรััสตัับอัักเสบบีีเรื้้�อรััง
(Novel biomarkers of
chronic hepatitis B)
ภััคพล รััตนชััยสิิทธิ์์�
ปิิยะวััฒน์์ โกมลมิิศร์์

บทนำำ�

โรคไวรััสตัับอัักเสบบีีเรื้้�อรัังเป็็นสาเหตุุที่่�สำำ�คััญของการเจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิตจากโรคตัับทั่่�วโลก
องค์์การอนามััย โลกได้้ประมาณการว่่า ทั่่�วโลกมีีผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีีเรื้้�อรััง ร้้อยละ 3.5 ของ
ประชากรโลก หรืือประมาณ 257 ล้้านคน ในปีี ค.ศ. 2015(1) และตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะลดปริิมาณการติิด
เชื้้อ� ให้้เหลืือความชุุกน้้อยกว่่าร้้อยละ 0.1 ภายในปีี ค.ศ. 2030(2) การติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีี สามารถ
นำำ�ไปสู่่�ภาวะตัับแข็็งและมะเร็็งตัับได้้ แม้้ว่่าในปััจจุุบััน จะไม่่สามารถกำำ�จััดไวรััสตัับอัักเสบบีีเรื้้�อรััง ได้้
อย่่างถาวร แต่่การจำำ�กัดปริ
ั มิ าณไวรััสและ ป้้องกัันโรคได้้รับั การพััฒนาขึ้้น� อย่่างมาก ปััจจุุบันั มีีการศึึกษา
ตััวชี้้�วััดทางชีีวภาพ (biomarker) หลายชนิิด เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้ในทางคลิินิิก ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึง อาร์์
เอ็็นเอของไวรััสตัับอัักเสบบีี (HBV RNA) และ Hepatitis B core-related antigen (HBcrAg)

ไวรััสวิิทยาและวงจรชีีวิิตของไวรััสตัับอัักเสบบีี

ไวรััสตัับอัักเสบบีี จััดอยู่่�ในกลุ่่�มดีีเอ็็นเอไวรััส สกุุล Hepadnaviridae อนุุภาคไวรััสตัับอัักเสบบีีที่่�
ประกอบด้้วย DNA และเอนไซม์์ polymerase จะจัับกัับผิิวของเซลล์์ตัับ และเข้้าสู่่�เซลล์์โดยกระบวนการ
endocytosis โดยภายใน cytoplasm ส่่วนของเปลืือกหุ้้�มจะถููกแยกออก (uncoating) สารพัันธุุกรรมใน
รููปแบบ relaxed circular DNA (rcDNA) จะเข้้าสู่่�นิิวเคลีียส และผ่่านการซ่่อมแซมเพื่่�อสร้้างเป็็น DNA
สายคู่่�ครบวงกลมในรููปแบบ covalently closed circular DNA (cccDNA) การสร้้าง cccDNA นี้้�เป็็นจุุด
สำำ�คััญ ของวงจรชีีวิิตไวรััส เพื่่�อเป็็นแม่่แบบในการถอดรหััส ทางพัันธุุกรรมต่่อไป(3, 4)
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RNA ที่่�เกิิดจากการถอดรหััสของ cccDNA แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มที่่สร้
� ้างเป็็นจีีโนม (genomic RNA
หรืือ pregenomic RNA) ซึ่่�งถููกแปลรหััสเป็็นโปรตีีน precore, core และ polymerase และกลุ่่�มที่่�ไม่่สร้้าง
เป็็นจีีโนม (subgenomic RNA) ซึ่่�งถููกแปลรหััสเป็็นโปรตีีน preS, preS2, HBsAg และ X(5)
นอกจากไวรััสที่่�มีีสารพัันธุุกรรมแบบ rcDNA แล้้ว ยัังมีีอนุุภาคไวรััสบางส่่วนที่่�มีีสารพัันธุุกรรม
ที่่�เป็็น double stranded linear DNA (dslDNA) ซึ่่�งเมื่่�อเข้้าสู่่�นิิวเคลีียสแล้้ว สามารถแทรกตััว เข้้าไปใน
พัันธุุกรรมของมนุุษย์์ (integrated HBV genome) หรืืออาจสร้้างเป็็น cccDNA ได้้ (6)
Pregenomic RNA และ โปรตีีน polymerase จะประกอบเป็็นอนุุภาคไวรััสใหม่่ โดยการห่่อหุ้้�ม
ด้้วยส่่วนแคปสิิด (encapsidation) ภายใน cytoplasm และต่่อมา polymerase จะใช้้คุุณสมบััติิ reverse
transcription เปลี่่�ยน pgRNA สู่่� relaxed circular DNA และใช้้เอ็็นไซม์์ RNase เพื่่�อสลาย pgRNA
ต้้นแบบ อนุุภาคที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�จะหมุุนเวีียนกลัับเข้้าสู่่�นิิวเคลีียส เพื่่�อสร้้างเป็็น cccDNA (recycling
pathway) หรืือปล่่อยออกนอกเซลล์์โดยผ่่าน endoplasmic reticulum (ER) ซึ่ง่� จะสร้้างเปลืือกหุ้้�มชั้้น� นอก
(glycoprotein envelope) ให้้กัับอนุุภาคไวรััส(5, 7, 8) (รููปที่่� 1)
		

รููปที่่� 1. วงจรชีีวิิตของไวรััสตัับอัักเสบบีี (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 8)

HBV RNA

RNA ของไวรััสตัับอัักเสบบีีถููกสร้้างขึ้้�นภายในเซลล์์ซึ่่�งประกอบไปด้้วย precore RNA (pcRNA)
ขนาด 3.5 kb, pgRNA ขนาด 3.5 kb, surface messenger RNA (mRNA) ขนาด 2.1 และ 2.4 kb ส่่วน
สุุดท้้ายคืือ X mRNA ขนาด 0.7 kb โดยทุุกสายของ mRNA มีีลำำ�ดัับเบสทัับซ้้อน กัับ X mRNA
เริ่่�มจากปลาย 3’ ดัังรููปที่่� 2
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รููปที่่� 2. Open reading frame ของไวรััสตับั อัักเสบบีีและตำำ�แหน่่งลำำ�ดับั เบสของ RNA ชนิิดต่า่ งๆ (ดััดแปลง
จากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 8)
RNA ของไวรััสตัับอัักเสบบีีได้้ถููกค้้นพบในเลืือดมากกว่่า 20 ปีีที่่�ผ่่านมา(9) การศึึกษาในระยะ
หลัังพบว่่า RNA ส่่วนใหญ่่ในเลืือดเป็็น pregenomic RNA ซึ่่�งถููกถอดรหััสโดยตรงจาก cccDNA และอยู่่�
ในรููปอนุุภาคที่่มีี� capsid และ envelope ห่่อหุ้้�ม (HBV RNA virion-like particles) อนุุภาคดัังกล่่าว สามารถ
ส่่งออกจากเซลส์์ตัับและออกสู่่�ระบบเลืือดได้้(10, 11)

ระดัับของ HBV RNA กัับการดำำ�เนิินโรค

ระดัับของ HBV RNA เปลี่่�ยนแปลงไปตามระยะโรคทั้้�ง 4 ระยะของไวรััสตัับอัักเสบบีี (รููปที่่� 3)
โดยพบว่่าระดัับ pgRNA จะสููงที่่�สุดุ ในระยะ Hepatitis B e antigen (HBeAg) positive chronic HBV
infection และต่ำำ��ที่่�สุุดในระยะ HBeAg negative chronic HBV infection(12, 13)

รููปที่่� 3. การเปลี่่�ยนแปลงของระดัับ HBV pgRNA, DNA และ cccDNA ในระยะการดำำ�เนิินโรค
(ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 14)
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ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยา nucleot(s)ide analogues (NAs) แม้้ว่่าระดัับ HBV DNA และ
HBsAg จะลดลงแต่่ไม่่สััมพัันธ์์กัับการลดลงของ intrahepatic cccDNA เนื่่�องจาก HBsAg สามารถสร้้าง
ได้้ทั้้�งจาก cccDNA และ integrated HBV DNA จึึงเป็็นที่่�มาของการศึึกษาตััวชี้้�วัดั ทางชีีวภาพใหม่่ๆ
เช่่น HBV core related antigen (HBcrAg) และ HBV RNA เพื่่�อบอกระดัับของ intrahepatic cccDNA
ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา พบว่่าระดัับของ HBV RNA ลดลงตามระยะเวลาที่่�ได้้รัับยาแต่่ไม่่สััมพัันธ์์กัับการลด
ของระดัับ DNA เนื่่�องจาก intrahepatic cccDNA ไม่่ถููกยัับยั้้�งด้้วยยาในกลุ่่�ม NAs จึึงยัังสามารถสร้้าง
HBV RNA ได้้ ดัังนั้้�นหากระดัับของ HBV RNA ลดลงแล้้ว สามารถสื่่�อได้้ว่า่ intrahepatic cccDNA ทำำ�งาน
ลดลง(14) จึึงเป็็นที่่�มาของการนำำ� HBV RNA ไปประยุุกต์์ใช้้ในทางคลิินิิกเพื่่�อบอกการหยุุดยาอย่่าง
ปลอดภััย (safe discontinuation) (รููปที่่� 4)

รููปที่่� 4. การเปลี่่�ยนแปลงของระดัับ HBV pgRNA, DNA และ cccDNA เมื่่�อได้้รัับยา nucleot(s)ide
analogues (NAs) (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 14)

ประโยชน์์ทางคลิินิิกของ HBV RNA

	มีีการศึึกษาถึึงประโยชน์์ของ HBV RNA ในทางคลิินิิกหลายด้้าน เช่่น ใช้้ตรวจติิดตามการรัักษา
ด้้วย NAs และ interferon ใช้้ช่่วยในการตััดสิินใจหยุุดยา ใช้้ในการประเมิินมะเร็็งตัับ และบทบาทที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับยาใหม่่ๆ
การศึึกษาในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยา lamivudine และ entecavir จำำ�นวน 52 คน พบว่่า
ระดัับ HBV RNA ที่่� 12 สััปดาห์์ สามารถทำำ�นายโอกาสที่่�จะไม่่สามารถวััดระดัับ HBV DNA หลัังการ
รัักษาได้้ (adjusted hazard ratio = 0.9, p = 0.035)(15) เช่่นเดีียวกัับการรัักษาด้้วย interferon มีีการศึึกษา
พบว่่าในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ pegylated interferon alfa (Peg-IFN) และ adefovir จำำ�นวน 86 คน ระดัับการลด
ลงของ HBV RNA จะมากกว่่าในกลุ่่�มที่่�ตอบสนองต่่อยา และในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น HBV eAg negative ระดัับ
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HBV RNA ที่่น้� อ้ ยก่่อนเริ่่ม� ยา มีีความสััมพัันธ์์กับั การตอบสนองต่่อยา Peg-IFN และ adefovir (OR 0.44,
p = 0.019)(10) อย่่างไรก็็ตามยัังขาดข้้อมููลการทำำ�นายผลของการรัักษาในระยะยาวโดยใช้้การตรวจ HBV
RNA(8)
การศึึกษาของ van Bömmel และคณะ(16) ในผู้้�ป่่วย HBeAg positive ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยา
จำำ�นวน 50 รายพบว่่า การลดลงของ HBV RNA ที่่� 3 และ 6 เดืือนหลัังการรัักษา เป็็นตััวบ่่งชี้้�ที่่�สำำ�คััญ
ของการเกิิด HBeAg seroconversion เทีียบกัับระดัับ HBV DNA, HBsAg และ alanine aminotransferase
นอกจากนี้้�ระดัับตั้้�งต้้นของ full length HBV RNA (baseline HBV flRNA) สามารถทำำ�นายการเกิิด HBeAg
seroconversion ได้้ดีีกว่่าระดัับ HBV DNA โดยมีีค่่า area under the receiver operating characteristic
curve เท่่ากัับ 0.73 และ 0.67 ตามลำำ�ดัับ
ในด้้านการพิิจารณาหยุุดยาหลัังการรัักษา การใช้้ระดัับ HBV RNA ซึ่่�งสามารถบอก cccDNA
activity ได้้ จะเป็็น ประโยชน์์ในการตััดสิินใจหยุุดยาอย่่างปลอดภััย(17) การศึึกษาในผู้้�ป่่วยที่่�หยุุดยา 24
สััปดาห์์ หลัังได้้รัับการรัักษาด้้วยยา NAs พบว่่า มีีผู้้�ป่่วยที่่�มีี HBV DNA rebound จำำ�นวน 19 คนจาก
36 คน การวิิเคราะห์์หลายตััวแปรพบว่่าระดัับ HBV DNA และ RNA หลัังเริ่่�มการรัักษาที่่� 3 เดืือน เป็็น
ปััจจััยสััมพัันธ์์กัับการเกิิด HBV DNA rebound (OR 9.747, p = 0.043) โดยเมื่่�อใช้้ระดัับ HBV DNA
และ RNA หลัังเริ่่�มการรัักษาที่่� 3 เดืือน ที่่� 4.8 log copies ต่่อมิิลลิิลิิตร จะมีีความไว 0.733 และความ
จำำ�เพาะ 0.619 ต่่อการเกิิด HBV DNA rebound(18)การศึึกษาของ Wang และคณะ(11) พบว่่าในผู้้�ป่่วยที่่�
หยุุดการรัักษาด้้วยยา จำำ�นวน 33 คน หากมีีการตรวจพบว่่ายัังมีี HBV RNA หลัังการรัักษา จะมีี viral
rebound ทุุกคนแต่่หากตรวจไม่่พบ จะมีี viral rebound เพีียงร้้อยละ 25 ข้้อมููลดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่า
HBV RNA น่่าจะมีีประโยชน์์ ในการบอกโอกาสการเกิิด relapse หลัังการหยุุดยา
มะเร็็งตัับชนิิด hepatocellular carcinoma (HCC) สามารถพบ pgRNA ภายในเซลล์์มะเร็็งได้้
แสดงให้้เห็็นว่่า ไวรััสสามารถแบ่่งตััวได้้ภายในเซลล์์มะเร็็ง(19) มีีการศึึกษาพบว่่าการตรวจพบ pgRNA และ
cccDNA ในเนื้้�อมะเร็็ง สััมพัันธ์์กัับมะเร็็งที่่�ไม่่มีี microvascular invasion และ survival ที่่�ดีี โดยเป็็นมะเร็็ง
ที่่มีีลั
� กั ษณะ well-differentiated ซึ่่ง� มีี cell cycle, DNA repair marker และ expression ของ HBV receptor
ที่่�ต่ำำ��(20)

Hepatitis B core-related antigen (HBcrAg)

HBcrAg เป็็นการเรีียกรวมโปรตีีนที่่�สร้้างจากยีีน precore/core 3 ชนิิด ได้้แก่่ โปรตีีน core
(HBcAg), โปรตีีน e (HBeAg) และ โปรตีีน precore ขนาด 22 kDa (p22Cr) ซึ่่�งมีีองค์์ประกอบของ
กรดอะมิิโนจำำ�นวน 149 ตำำ�แหน่่งที่่�เหมืือนกััน(21) (รููปที่่� 5)
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รููปที่่� 5. โปรตีีนที่่�เป็็นส่่วนประกอบของ HBcrAg (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 22)

ระดัับของ HBcrAg กัับการดำำ�เนิินโรค

ระดัับของ HBcrAg สััมพัันธ์์กัับระยะโรคของผู้้�ป่่วยไวรััสตัับอัักเสบบีีเรื้้�อรััง โดยเฉพาะสััมพัันธ์์
กัับระดัับ HBV DNA, HBV pgRNA และระดัับ cccDNA ในเซลล์์ตัับ ผู้้�ป่่วยที่่มีี� HBeAg positive จะมีี
ระดัับ HBcrAg ที่่�สููงกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีี HBeAg negative(23) นอกจากนี้้�ระดัับ HBcrAg ยัังแตกต่่างในผู้้�ป่่วย
ที่่�เป็็น chronic infection และ chronic hepatitis โดยหากผู้้�ป่่วยมีี HBeAg positive ภาวะ chronic infection จะมีีระดัับ HBcrAg ที่่�สููงกว่่า ภาวะ chronic hepatitis (8.54 และ 7.92 log ยููนิิต/มล., p<0.001)
และหากผู้้�ป่ว่ ยมีี HBeAg negative ภาวะ chronic infection จะมีีระดัับ HBcrAg ที่่ต่ำ� ��ำ กว่่า ภาวะ chronic
hepatitis (2.60 และ 4.92 log ยููนิิต/มล., p<0.001)(24)
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีระดัับ HBcrAg ≤ 3 log ยููนิิต/มล. และ HBV DNA ≤ 2000 ยููนิิต/มล. มีีความแม่่นยำำ�
ในการวิินิิจฉััยว่่า เป็็นผู้้�ป่่วย inactive carrier(25) และพบว่่าหากมีีระดัับ HBcrAg < 4.9 log ยููนิิต/มล.
ระหว่่างการติิดตามการดำำ�เนิินโรค จะสััมพัันธ์์กัับการเกิิด HBeAg seroconversion โดยมีี PPV
ร้้อยละ 73.9 และ NPV ร้้อยละ 96.7(26) นอกจากนี้้� ในผู้้�ป่่วย HBeAg negative หากใช้้ระดัับ HBcrAg
>80 kยููนิิต/มล. จะมีีความจำำ�เพาะในการวิินิิจฉััยภาวะตัับแข็็งร้้อยละ 85.9 และความไวร้้อยละ 81.3(27)
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ประโยชน์์ทางคลิินิิกของ HBcrAg

	มีีการศึึกษาถึึงประโยชน์์ของ HBcrAg ในทางคลิินิกิ หลายด้้าน เช่่นเดีียวกัับ HBV RNA ทั้้�งในด้้าน
การตรวจติิดตามการรัักษาด้้วย NAs และ interferon การตััดสิินใจหยุุดยา การประเมิินมะเร็็งตัับ และ
บทบาทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยาใหม่่ๆ
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาในกลุ่่�ม NAs จะมีีระดัับ HBcrAg ลดลงตามระดัับ cccDNA
ในเซลล์์ตัับ(28) ซึ่่�งต่่างจากระดัับ HBV DNA ในเลืือด โดยผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา NAs จะมีีการสร้้าง HBV DNA
ลดลง แต่่ยังั สามารถสร้้าง HBcrAg ได้้ พบว่่าแม้้ว่า่ ผู้้�ป่ว่ ยจะได้้รับั การรัักษาด้้วย NAs จนไม่่สามารถตรวจ
พบ HBV DNA ในเลืือดได้้แล้้ว แต่่สามารถตรวจพบ HBcrAg ได้้ถึึงร้้อยละ 78(29) สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
ยา interferon หากมีีระดัับ HBcrAg >8 log ยููนิิต/มล. เมื่่อ� เริ่่ม� การรัักษา มีีโอกาสเกิิด HBeAg seroconversion ต่ำำ�� โดยมีีค่่า NPV ร้้อยละ 94.4(30)
ระดัับ HBcrAg สามารถนำำ�มาใช้้ในการช่่วยตััดสิินใจหยุุดยา NAs ได้้ โดยพบว่่า หากระดัับ
HBcrAg >3.7 log ยููนิิต/มล. เมื่่�อหยุุดการรัักษา สามารถทำำ�นายการเกิิด virological relapse ที่่� 1 ปีีได้้(31)
Hsu และคณะพบว่่า ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย tenofovir หรืือ entecavir ระดัับ HBcrAg เป็็นตััว
ทำำ�นายการเกิิด virological relapse หลัังหยุุดยา เมื่่�อคำำ�นวณคะแนน SCALE-B จากสมการ 35xHBsAg
(log IU/mL) + 20xHBcrAg (log U/mL) + 2xage (year) + ALT (U/L) + 40 (หากใช้้ tenofovir) คะแนน
ที่่�น้้อยกว่่า 260 มีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิด relapse น้้อย และมีีโอกาสสููงที่่�จะเกิิด HBsAg seroclearance(32)
ระดัับของ HBcrAg สััมพัันธ์์กับั การเกิิด HCC ในผู้้�ป่ว่ ยไวรััสตับั อัักเสบบีีที่่ไ� ม่่ได้้รับั การรัักษา ระดัับ HBcrAg
>2.9 log ยููนิิต/มล. เพิ่่�มโอกาสเกิิด HCC 5 เท่่า(33) และในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย NAs แม้้ว่่า
จะไม่่พบ HBV DNA ในเลืือด หากระดัับ HBcrAg >3.89 log ยููนิิต/มล. หลัังรัักษาจะเพิ่่�มโอกาสเกิิด
HCC 3 เท่่า(34)

HBV RNA และ HBcrAg กัับการพััฒนายารัักษาไวรััสตัับอัักเสบบีี

	ปััจจุุบัันมีีการพััฒนายารัักษาไวรััสตัับอัักเสบบีีหลายกลุ่่�ม ซึ่่�งมีีเป้้าหมายในการยัับยั้้�งวงจรชีีวิิต
ของไวรััส ในจุุดต่่างๆ โดย HBV RNA และ HBcrAg ก็็เป็็นเป้้าหมายหนึ่่�งในการเมิินประสิิทธิิภาพของ
ยา เช่่น ยากลุ่่�ม Capsid assembly modulators (CAMs) ซึ่่�งสามารถยัับยั้้�ง cccDNA formation, capsid
assembly, core protein synthesis และ pgRNA packaging(14) ยาที่่�สามารถยัับยั้้�งการสร้้างเปลืือกหุ้้�ม
pgRNA (pgRNA encapsidation) และ RNA interfering (RNAi) gene silencers โดยเป็็นกลุ่่�มยาที่่อ� อกแบบ
เป็็น specific small interfering RNA (siRNA) รบกวนการทำำ�งานของ mRNA ส่่งผลให้้ลดการเกิิด
translation, genome encapsidation และการสร้้าง viral protein(14) ทั้้�ง HBV RNA และ HBcrAg ต่่างได้้
รัับการศึึกษาเพื่่�อใช้้เป็็นตััวชี้้�วััด ของการติิดตามการรัักษาด้้วยยาดัังกล่่าว
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HBV RNA และ HBcrAg ในแนวทางเวชปฏิิบััติิปััจจุุบััน

เนื่่�องจากเป็็นตััวชี้้�วััดทางชีีวภาพใหม่่ แนวทางเวชปฏิิบััติปัิ ัจจุุบัันยัังมีีการกล่่าวถึึง HBV RNA
และ HBcrAg น้้อย ญี่่�ปุ่่�นเป็็นประเทศแรกที่่มีี� การกล่่าวถึึง HBcrAg ในแนวทางเวชปฏิิบััติิ โดยพบว่่า
ระดัับ HBcrAg สััมพัันธ์์กัับ ระดัับ cccDNA ในเซลล์์ตัับ และนำำ�ระดัับ HBcrAg มาใช้้ ในการคำำ�นวณ
คะแนน เพื่่�อจำำ�แนกผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยง ต่่อการเกิิด viral rebound หลัังหยุุดยา(35) สำำ�หรัับแนวทางเวช
ปฏิิบััติิของ The European Association for the Study of the Liver (EASL) กล่่าวถึึงบทบาทของ HBV
RNA และ HBcrAg ว่่าสามารถใช้้บอก transcriptional activity ของ cccDNA และ ช่่วยในการทำำ�นาย
การเกิิด virological rebound หลัังหยุุดยาได้้ การตรวจตััวชี้้�วัดั ทาง ชีีวภาพใหม่่ๆ ร่่วมกััน อาจสามารถ
บอกลัักษณะการดำำ�เนิินโรคในผู้้�ป่่วยแต่่ละคน และทำำ�นายผลการรัักษาใน ระยะยาวได้้(36)

สรุุป

HBV RNA และ HBcrAg เป็็นตััวชี้้�วััดที่ส่� ามารถบอกการทำำ�งานของ cccDNA ได้้ จึึงมีีประโยชน์์
ในการศึึกษาการดำำ�เนิินโรค การติิดตามการรัักษาไวรััสตัับอัักเสบบีี ทั้้�งด้้วยยาปััจจุุบััน และการพััฒนา
ยาใหม่่ๆ รวมถึึงการพยากรณ์์โรค (ตารางที่่� 1) ความรู้้�และงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับตััวชี้้�วัดั ทางชีีวภาพทั้้�งสอง
ได้้รับั ความสนใจและ มีีการศึึกษามากขึ้้น� ทั้้�งในระดัับวิิทยาศาสตร์์พื้้น� ฐาน และการนำำ�ไปใช้้ในทางคลิินิกิ
อย่่างไรก็็ตามยัังมีีข้้อมููลของ HBV RNA ที่่�ต้้องการการศึึกษาเพิ่่�มเติิม เช่่น ชนิิดและสััดส่่วนของ HBV
RNA ในเลืือด การเปลี่่ย� นแปลงระดัับตามระยะของโรค วิิธีีการวััดระดัับที่่เ� ป็็นมาตรฐาน และความสััมพัันธ์์
กัับการดำำ�เนิินโรค เป็็นต้้น สำำ�หรัับ HBcrAg ยัังต้้องการการศึึกษาเพิ่่�มเติิม ในประเด็็นเรื่่�อง การ
เปลี่่�ยนแปลงระดัับตามระยะของโรค และความสััมพัันธ์์กัับการดำำ�เนิินโรคในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มต่่างๆ นอกจาก
นี้้�การศึึกษาไปข้้างหน้้าขนาดใหญ่่และมีีการ เปรีียบเทีียบ จะช่่วยให้้ได้้ข้อ้ มููลทางคลิินิกิ ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของ HBV
RNA และ HBcrAg ในอนาคต
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ตารางที่่� 1. การศึึกษาทางคลิินิิกของ HBV RNA และ HBcrAg
การดำำ�เนิินโรค
• แบ่่งระยะโรค
•	ทำำ�นายการเกิิด spontaneous HBeAg
seroconversion
•	ทำำ�นายการเกิิด spontaneous HBsAg
seroclearance
•	ความสััมพัันธ์์กัับลัักษณะทางพยาธิิวิิทยา
(necroinflammation & fibrosis)
การรัักษาด้้วยยา PEG-IFN หรืือ NAs
•	ทำำ�นายการเกิิด treatment-induced HBeAg
seroconversion
•	ทำำ�นายการเกิิด flare หลัังหยุุดยา NAs
อื่่�นๆ
•	ทำำ�นายการเกิิด HCC
• พยากรณ์์โรคของ HCC

HBV RNA

HBcrAg

เอกสารอ้้างอิิง

มีีข้้อมููล
ไม่่มีีข้้อมููล

มีีข้้อมููล
มีีข้้อมููล

13, 23, 24, 37, 38
26

ไม่่มีีข้้อมููล

ไม่่มีีข้้อมููล

มีีข้้อมููล

มีีข้้อมููล

27, 39

มีีข้้อมููล

มีีข้้อมููล

16, 30

มีีข้้อมููล

มีีข้้อมููล

11, 18, 31, 32

ข้้อมููลจำำ�กััด
มีีข้้อมููล
(severity)
•	ทำำ�นายการเกิิด reactivation ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ ไม่่มีีข้้อมููล
ยากดภููมิิคุ้้�มกััน
• ผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น acute HBV infection
ข้้อมููลจำำ�กััด

เอกสารอ้้างอิิง

-

มีีข้้อมููล
19, 33, 34
มีีข้้อมููล
20, 40
(recurrence)
มีีข้้อมููล
41
ไม่่มีีข้้อมููล
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4
ภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วย
โรคตัับเรื้้�อรัังที่่�เกิิด
ตัับวายแทรกซ้้อน
(Acute kidney injury in
acute-on-chronic liver failure)
ต้้องลัักษณ์์ ธีีรศานติิพัันธ์์

บทนำำ�

การดำำ�เนิินโรคในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งตามความรุุนแรงทางคลิินิิกแบ่่งเป็็นระยะตั้้�งแต่่ compensated
cirrhosis, decompensated cirrhosis และ late decompensated cirrhosis หากในช่่วงหนึ่่�งของการ
ดำำ�เนิินโรคมีีอัันตรายที่่เ� กิิดขึ้้น� ต่่อตัับและส่่งผลให้้การทำำ�งานของตัับแย่่ลงอย่่างรวดเร็็ว เกิิดอวััยวะต่่างๆ
ทำำ�งานล้้มเหลว และมีีอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นสููง ภาวะนี้้�เป็็นกลุ่่�มอาการทางคลิินิกิ ที่่มีีลั
� กั ษณะจำำ�เพาะ
ซึ่่�งเรีียกว่่า acute-on-chronic liver failure (ACLF) ที่่�มีีความแตกต่่างจากภาวะ acute decompensation
(AD) หากผู้้�ป่่วยได้้รัับการรัักษาที่่�เหมาะสมและทัันท่่วงทีีอาจทำำ�ให้้การทำำ�งานของตัับกลัับมาสู่่�สภาวะ
เดิิมได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� ACLF จึึงเป็็นโรคที่่�แพทย์์ทุุกคนควรตระหนัักถึึงและให้้ความสำำ�คััญในการดููแลรัักษา
เทีียบเท่่ากัับการดููแลผู้้�ป่่วยวิิกฤติิภาวะอื่่�นๆ
แม้้ว่่าแนวคิิดของ ACLF จะเป็็นที่่�เข้้าใจกัันมานานหลายปีีแต่่การให้้นิิยามยัังมีีความแตกต่่าง
กัันพอสมควรระหว่่างกลุ่่�มประเทศที่่�ให้้การดููแลผู้้�ป่่วย โดยประเทศซีีกตะวัันออก นำำ�โดย Asian pacific
association for the study of the liver (APASL) ได้้ทำำ�การศึึกษาผู้้�ป่่วยจาก APASL ACLF research
consortium (AARC) และให้้นิิยามในปีี ค.ศ. 2019 ไว้้ว่่า “ACLF คืือการที่่ตั� ับได้้รัับบาดเจ็็บ แสดงอาการ
ด้้วยภาวะดีีซ่่าน (serum bilirubin >5 mg/dL) และมีีการแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิ (INR >1.5 หรืือ prothrombin activity < ร้้อยละ 40) ตามมาด้้วยอาการท้้องมานและ/หรืือภาวะโรคสมองจากตัับ (hepatic
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encephalopathy; HE) ภายใน 4 สััปดาห์์โดยเกิิดในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคตัับเรื้้�อรัังหรืือตัับแข็็งซึ่่�งจะสััมพัันธ์์
กัับอััตราการเสีียชิิวิิตสููงที่่�เวลา 28 วััน” (1) แต่่สำำ�หรัับกลุ่่�มประเทศทางซีีกตะวัันตกนำำ�โดย European
association for the study of the liver–chronic liver failure (EASL-CLIF) consortium ได้้ทำำ�การศึึกษา
ผู้้�ป่่วยจาก CLIF acute-on-chronic liver failure in cirrhosis (CANONIC) core Study ใน ค.ศ. 2013(2)
และนิิยาม ACLF ว่่าเกิิด acute decompensation ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งทำำ�ให้้เกิิดระบบอวััยวะล้้มเหลวและ
มีีอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นสููง โดย EASL-CLIF consortium สร้้างระบบคะแนนได้้แก่่ CLIF-c-ACLF
และ CLIF-OF score มาเป็็นเกณฑ์์การวิินิจิ ฉััยอวััยวะล้้มเหลวซึ่ง่� เป็็นองค์์ประกอบหลัักของ ACLF(3) จาก
การศึึกษาพบว่่าไม่่ว่่าจะอาศััยเกณฑ์์ใดก็็ตาม ภาวะไตวายเฉีียบพลััน (acute kidney injury; AKI) เป็็น
หนึ่่�งปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วย ACLF มากที่่�สุุด โดยอาจพบได้้ตั้้�งแต่่ต้้นว่่าเป็็นอาการหนึ่่�ง
ของ ACLF หรืืออาจเป็็นภาวะแทรกซ้้อนของ ACLF ที่่�เกิิดตามมาภายหลัังก็็ได้้

อุุบััติิการณ์์และความชุุกของภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF

จาก systematic review และ meta-analysis รวบรวมข้้อมููลการศึึกษาตั้้�งแต่่ ค.ศ. 2011-2019
พบความชุุกของ ภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF โดยรวมร้้อยละ 41 โดยจะมีีความเสี่่�ยงต่่อการเสีีย
ชีีวิิตที่่� 1 เดืือนเพิ่่�มขึ้้�น 3.98 เท่่าและที่่� 3 เดืือนเพิ่่�มขึ้้�น 4.98 เท่่าและอััตราการเสีียชีีวิิตของ ACLF สููง
ขึ้้�นแปรตามความรุุนแรงของไตวายและเมื่่�อเกิิด hepatorenal syndrome (HRS) พบว่่าอััตราการตอบ
สนองต่่อการรัักษาด้้วยยากระตุ้้�นหลอดเลืือดมีีเพีียงร้้อยละ 32 เท่่านั้้�นซึ่่�งต่ำำ��กว่่าผู้้�ป่่วย AD อย่่างมาก(4)
นอกจากความรุุนแรงของภาวะไตวายแล้้ว การดำำ�เนิินโรคก็็มีีผลต่่อพยากรณ์์โรคเช่่นกััน โดยพบว่่าผู้้�ป่ว่ ย
ACLF ที่่ไ� ม่่เกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันในสััปดาห์์แรกของการนอนโรงพยาบาลจะมีีการพยากรณ์์ของโรค
ที่่�ดีีและมีีอััตราการรอดชีีวิิต 1 เดืือนสููงถึึงร้้อยละ 80 ส่่วนผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะไตวายเฉีียบพลัันนั้้�นหากได้้รัับ
การรัักษาจนการทำำ�งานของไตหายเป็็นปกติิจะมีีอััตราการรอดชีีวิิตที่สูู�่ งกว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่ก� ารทำำ�งานของไตไม่่
ดีีขึ้้�น มีีการศึึกษาชนิิด randomized controlled trial (RCT) ขนาดใหญ่่พบว่่าแม้้ผู้�ป่้ ่วยที่่� creatinine ใน
เลืือดดีีขึ้้�นเพีียงร้้อยละ 20 จากระดัับเดิิมแต่่จะส่่งผลให้้มีีอัตั ราการรอดชีีวิิตจาก ACLF สููงขึ้้น� อย่่างมาก(5)
ผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันแล้้วการทำำ�งานของไตไม่่หายกลัับเป็็นปกติิมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่่� 1
เดืือนประมาณร้้อยละ 50 ส่่วนผู้้�ป่่วยที่่�การทำำ�งานของไตแย่่ลงเรื่่�อยๆ หรืือเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลััน
ตามมาหลัังจากนอนโรงพยาบาลและเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีพยากรณ์์โรคแย่่ที่่�สุุดโดยพบอััตราการเสีียชีีวิิตที่่� 1
เดืือนสููงถึึงร้้อยละ 75(6)
จากการเก็็บข้้อมููลในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ช่่วงระหว่่างปีี ค.ศ. 2014-2019 (unpublished
data) มีีผู้้�ป่่วย ACLF จำำ�นวน 92 ราย ประกอบด้้วย ACLF ระดัับ 1 จำำ�นวน 32 ราย, ACLF ระดัับ 2
จำำ�นวน 35 ราย และ ACLF ระดัับ 3 จำำ�นวน 25 ราย ในผู้้�ป่่วย ACLF ทั้้�งหมดพบภาวะไตวายเฉีียบพลััน
สููงถึึง 51 รายซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 55.4 โดยผู้้�ป่่วยที่่�เกิิด ภาวะไตวายเฉีียบพลัันมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่่� 3
เดืือนสููงถึึงร้้อยละ 47.1
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	ล่่าสุุด สมาคมโรคตัับแห่่งประเทศไทยได้้เก็็บข้้อมููลจากโรงพยาบาลมหาวิิทยาลััยในประเทศไทย
9 แห่่งในปีี ค.ศ. 2020 มีีผู้้�ป่ว่ ย ACLF ทั้้�งสิ้้�น 345 ราย พบว่่าภาวะไตวายเฉีียบพลัันเป็็นภาวะแทรกซ้้อน
ที่่�พบมากที่่�สุุดในผู้้�ป่่วย ACLF ถึึงร้้อยละ 42.6 และเมื่่�อเทีียบกัับการเกิิดอวััยวะล้้มเหลวระบบอื่่�น พบ
ว่่าภาวะไตวายเฉีียบพลัันสััมพัันธ์์กับั อััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นมากที่่สุ� ดุ โดยผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ไตวายเฉีียบพลััน
จะมีีโอกาสเสีียชีีวิิตมากขึ้้�น 4.7 เท่่าที่่� 1 เดืือนและ 4.1 เท่่าที่่� 3 เดืือน(7)

ความแตกต่่างระหว่่าง AD และ ACLF

AD เกิิดในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งและมัักจะระบุุปััจจััยกระตุ้้�นได้้ชัดั เจนซึ่่ง� อาจจะสััมพัันธ์์กัับตัับหรืือ
ไม่่สัมั พัันธ์์กับั ตัับก็็ได้้ อาการแสดงทางคลิินิกิ มัักเกิิดภายใน 3 เดืือนซึ่ง่� เกิิดได้้ทั้้ง� อาการทางตัับเอง (ดีีซ่่าน,
ท้้องมาน และภาวะโรคสมองจากตัับ) และอาการนอกตัับ (variceal bleed, AKI, sepsis) โดยอาจมีีอาการ
หลายอย่่างเกิิดร่ว่ มกััน เช่่น ภาวะโรคสมองจากตัับร่่วมกัับท้้องมาน, ภาวะโรคสมองจากตัับร่่วมกัับดีีซ่่าน
และติิดเชื้้�อในกระแสเลืือด, เลืือดออกจากหลอดเลืือดขอดที่่�หลอดอาหารโป่่งพองร่่วมกัับท้้องมาน
เป็็นต้้น ซึ่่�งอาการแสดงต่่างๆ นี้้�เป็็นภาวะแทรกซ้้อนจากความดัันในหลอดเลืือดพอร์์ทััลสููงที่่�ทราบกััน
โดยทั่่�วไปในผู้้�ป่่วยตัับแข็็ง เมื่่�อเกิิด AD แล้้วจะมีีอััตราการเสีียชีีวิิตโดยรวมร้้อยละ 23 และร้้อยละ 29 ที่่�
1 เดืือนและ 3 เดืือนตามลำำ�ดัับซึ่่�งต่ำำ��กว่่าผู้้�ป่่วย ACLF มาก
ACLF เป็็นกลุ่่�มอาการ hepatic decompensation (ดีีซ่่าน, การแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิ, ท้้อง
มานและภาวะโรคสมองจากตัับ) ในผู้้�ป่ว่ ยโรคตัับเรื้้อ� รัังซึ่ง่� จะมีีตัับแข็็งหรืือไม่่มีีตับั แข็็งร่่วมด้้วยก็็ได้้ ปััจจััย
กระตุ้้�นให้้เกิิด decompensation เป็็นเฉพาะปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับตัับเท่่านั้้�นและมัักเกิิดอาการทางคลิินิกิ
ภายในเวลา 4 สััปดาห์์ ผู้้�ป่่วย ACLF มีีการบาดเจ็็บอย่่างรุุนแรงของเซลล์์ตัับ จึึงกระตุ้้�นการทำำ�งานของ
hepatic stellate cell อย่่างมากจนเกิิด cytokine storm และทำำ�ให้้มีีการตายของเซลล์์ตัับเพิ่่�มมากขึ้้�น จึึง
ทำำ�ให้้มีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของความดัันในหลอดเลืือดพอร์์ทัลั อย่่างรุุนแรงและรวดเร็็ว ดัังนั้้�นอาการแสดงของผู้้�
ป่่วยจึึงมัักมีีดีีซ่่านร่่วมกัับการแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิจาก hepatocellular injury และมีีระบบอวััยวะต่่างๆ
ล้้มเหลวจาก cytokine storm และ hemodynamic disturbance ส่่วนภาวะท้้องมาน เลืือดออกจากภาวะ
หลอดเลืือดในหลอดอาหารโป่่งพองและภาวะโรคสมองจากตัับ ซึ่่�งเป็็นผลจากความดัันหลอดเลืือด
พอร์์ทัลั ที่่สูู� งขึ้้น� อย่่างเฉีียบพลัันจะเกิิดตามมาในภายหลััง ผู้้�ป่ว่ ย ACLF ที่่ไ� ด้้รับั การรัักษาและแก้้ไขไม่่ทันั
ท่่วงทีีจะมีีอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นที่่�สููงมาก โดยอััตราการเสีียชีีวิิต 3 เดืือนโดยรวมคืือร้้อยละ 54
อย่่างไรก็็ตาม ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� hepatic reserve ดีีอยู่่�เดิิมร่่วมกัับได้้รับั การรัักษาที่่เ� หมาะสมและทัันท่่วงทีีมััก
จะมีีการทำำ�งานของตัับฟื้้น� ฟููจนกลัับใกล้้เคีียงภาวะเดิิมและมีีอััตราการรอดชีีวิิตในระยะยาวที่่ดีี� กว่่าผู้้�ป่ว่ ย
AD(1) จากกลไกพยาธิิกำำ�เนิิดของโรคพบว่่าผู้้�ป่่วยไตวายเฉีียบพลัันจาก ACLF มัักมีี structural AKI จึึงมีี
โอกาสเกิิดไตวายเรื้้อ� รัังตามมาได้้มากกว่่าผู้้�ป่่วย AD
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นิิยามของภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็ง

โดยทั่่�วไปแล้้วภาวะไตวายเฉีียบพลัันถููกนิิยามไว้้ว่่ามีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ serum creatinine (sCr)
มากกว่่า 1.5 mg/dl หรืือมากกว่่า 2 เท่่าจากค่่าเดิิม อย่่างไรก็็ตามยัังมีีภาวะไตวายที่่�เกิิดจำำ�เพาะในผู้้�
ป่่วยโรคตัับเรื้้�อรัังเรีียกว่่า hepatorenal syndrome (HRS)(8) ในอดีีต HRS ถููกจำำ�แนกเป็็น 2 ชนิิดได้้แก่่ 1.
HRS type 1 (HRS-1) ซึ่่�งเป็็นภาวะที่่�การทำำ�งานของไตลดลงอย่่างรวดเร็็วทำำ�ให้้ sCr > 2.5 mg/dl หรืือ
> ร้้อยละ 50 จากระดัับเดิิม หรืือมีี 24-hour creatinine clearance ลดลงจากเดิิมมากกว่่าร้้อยละ 50
หรืือ 20 ml/min ภายในระยะเวลา 2 สััปดาห์์ และ 2. HRS type 2 (HRS-2) เป็็นภาวะที่่�การทำำ�งานของ
ไตลดลงอย่่างช้้าๆ (sCr 1.5-2.5 mg/dl) มัักพบในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่�มีี refractory ascites(9)
การกำำ�หนดนิิยามเดิิมนี้้�ตั้้ง� อยู่่�บนบรรทััดฐานกลไกการเกิิดโรคว่่า HRS เกิิดจากเลืือดไปเลี้้�ยงไต
ลดลงอย่่างมาก อัันเป็็นผลจากทั้้�งหลอดเลืือดแดงใน splanchnic และ systemic มีีการขยายตััวทำำ�ให้้
effective circulating volume ลดลงร่่วมกัับ cardiac output ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ อย่่างไรก็็ตาม
การใช้้นิิยามเดิิมมีีข้้อจำำ�กัดที่
ั ่�สำำ�คััญได้้แก่่ 1) ผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่�มีีภาวะ sarcopenia อาจตรวจพบ sCr ยััง
ต่ำำ��อยู่่�แม้้จะมีีการทำำ�งานของไตเสื่่�อมลงอย่่างรุุนแรงแล้้วก็็ตาม และ 2) การยึึดติิดกัับเกณฑ์์ cut-off ที่่�
เข้้มงวดเกิินไปจึึงอาจทำำ�ให้้เริ่่�มการรัักษา HRS ช้้ากว่่าที่่�ควร หลัังจากมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกลไก
การเกิิดโรคมากขึ้้�นประกอบกัับมีีการศึึกษาพบว่่าแม้้การทำำ�งานของไตลดลงเพีียงเล็็กน้้อยแต่่อาจส่่งผล
ให้้อัตั ราการรอดชีีวิิตในผู้้�ป่ว่ ยตัับแข็็งลดลงอย่่างมากได้้ ปััจจุุบันั จึึงมีีการเปลี่่ย� นแปลงนิิยามภาวะไตวาย
เฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งขึ้้�นใหม่่โดยเน้้นที่่�การเปลี่่�ยนแปลงของระดัับ sCr แทนที่่�การกำำ�หนดระดัับ
cut-off ที่่ต� ายตััว ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเพิ่่�มความไวในการวิินิจิ ฉััยภาวะไตวายเฉีียบพลัันมากขึ้้น� (9-11) จึึงขอสรุุปเกณฑ์์
การวิินิิจฉััยภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งดัังแสดงในตารางที่่� 1 โดยเกณฑ์์การวิินิิจฉััยภาวะไต
วายเฉีียบพลัันนี้้�ใช้้ทั้้�งกัับผู้้�ป่่วยโรคตัับเรื้้�อรัังที่่�เกิิด AD และ ACLF
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ตารางที่่� 1. เกณฑ์์การวิินิิจฉััยภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งตาม international club of
ascites (ICA) 2015(11)
นิิยามที่่�ควรทราบ รายละเอีียดของนิิยาม
Baseline sCr

ค่่าของ sCr ในช่่วง 3 เดืือนก่่อนหน้้า ในกรณีีที่่�มีีค่่า sCr มากกว่่า 1 ค่่า แนะนำำ�ให้้ใช้้
ค่่าที่่�ใกล้้เคีียงกัับค่่า sCr ที่่�วััดแรกรัับขณะนอนโรงพยาบาลมากที่่�สุุด สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�
ไม่่มีีค่่า sCr มาก่่อนเลยในช่่วง 3 เดืือนที่่ผ่� ่านมาให้้ถืือว่่าค่่า sCr แรกรัับขณะนอน
โรงพยาบาลเป็็นค่่า baseline

ภาวะไตวาย
เฉีียบพลััน (AKI)

มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ sCr >0.3 mg/dl ภายใน 48 ชั่่�วโมงหรืือมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ sCr
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 50 จากเดิิม (baseline) โดยเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นภายใน 7 วัันที่่�
ผ่่านมา หรืือมีีปริิมาณปััสสาวะน้้อยกว่่า 0.5 ml/kg/hour เป็็นเวลา 6 ชั่่�วโมง

ระยะของภาวะไต ระยะที่่� 1: มีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของ sCr >0.3 mg/dl หรืือเพิ่่�มขึ้้�น >1.5-2 เท่่าจากเดิิม
วายเฉีียบพลััน
ระยะที่่� 2: มีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของ sCr >2-3 เท่่าจากเดิิม
Stage 3: มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ sCr >3 เท่่าจากเดิิมหรืือ sCr > 4.0 mg/dl ร่่วมกัับมีีการ
เพิ่่�มขึ้้น� ของ sCr อย่่างรวดเร็็วมากกว่่า 0.3 mg/dl หรืือจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับวิิธีีการบำำ�บััด
ทดแทนไต (renal replacement therapy; RRT)
การตอบสนองต่่อ No response คืือภาวะไตวายเฉีียบพลัันไม่่ดีีขึ้้น�
การรัักษา
Partial response คืือมีีความรุุนแรงลดลงแต่่ sCr ที่่�เหลืือยัังสููงกว่่า 0.3 mg/dl เทีียบ
กัับระดัับเดิิม
Full response คืือ sCr กลัับสู่่�ระดัับภายใน 0.3 mg/dl เทีียบกัับระดัับเดิิม
นิิยามของ HRSAKI (เดิิมชื่่อ� ว่่า
HRS type 1)

-	มีีตัับแข็็งและภาวะท้้องมาน
-	วิินิิจฉััยว่่าเป็็นไตวายเฉีียบพลัันตามเกณฑ์์ของ ICA-AKI
- ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยการหยุุดยาขัับปััสสาวะร่่วมกัับการเพิ่่�มปริิมาณ
พลาสมาด้้วยการให้้ albumin ขนาด 1 gm/kg เป็็นเวลาติิดต่่อกััน 2 วััน
- ไม่่มีีภาวะ shock
- ไม่่มีีประวััติิการใช้้ยาที่่�เป็็นพิิษต่่อไต (ปััจจุุบัันหรืือก่่อนหน้้านี้้�ไม่่นาน)
- ไม่่มีีอาการแสดงของ structural kidney injury ที่่�สามารถเห็็นได้้ด้้วยตา ได้้แก่่ ไม่่มีี
ภาวะโปรตีีนรั่่�วทางปััสสะวะ >500 mg/day, ไม่่มีีภาวะ microhematuria (>50
RBCs/HPF), ผลการตรวจไตด้้วยวิิธีีการอััลตราซาวด์์ได้้ผลปกติิ

	ความแตกต่่างระหว่่างไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วย ACLF กัับ AD มีีหลายประการตั้้�งแต่่พยาธิิ
กำำ�เนิิดโรค การพยากรณ์์โรคและการรัักษาโรค โดยสามารถสรุุปลัักษณะความแตกต่่างดัังตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2. เปรีียบเทีียบความแตกต่่างของภาวะไตวายระหว่่างผู้้�ป่่วย ACLF กัับ AD
ความผิิดปกติิของไต
อุุบััติิการณ์์ของไตวาย
เฉีียบพลััน

ACLF

AD

ร้้อยละ 40

ร้้อยละ 20

ระยะของไตวายเฉีียบพลััน ข้้อมููลไม่่ชััดเจน

ระยะ 1 ร้้อยละ 52.5, ระยะ 2 ร้้อยละ
16.4, ระยะ 3 ร้้อยละ 31.1 และอััตรา
การเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นตามระยะของภาวะ
ไตวายเฉีียบพลััน

Spectrum

Structural มากกว่่า functional

Functional มากกว่่า structural

พยาธิิกำำ�เนิิดหลััก

Inflammation และ infection

Splanchnic vasodilatation

การตอบสนองต่่อการรัักษา สััมพัันธ์์กัับความรุุนแรงของอวััยวะล้้ม สััมพัันธ์์กัับระดัับบิิลิรููบิ
ิ ินสููง (>10 mg/dl),
ด้้วยยากระตุ้้�นหลอดเลืือด เหลว (ทั้้�ง hepatic และ extra-hepatic) creatinine (>5mg/dl) และค่่าเฉลี่่�ยแรงดััน
บีีบตััว
และอาจสััมพัันธ์์กัับ tubular dysfunction หลอดเลืือดแดง
ได้้ประโยชน์์จาก artificial
liver support

อาจได้้ประโยชน์์

ยัังไม่่แน่่ใจ

พยาธิิสภาพของไต

Cholemic nephrosis >> ATN

Glomerular (IgA, nephropathy, diabetic
lesions), tubulointerstitial damage and
vascular lesions (fibrous endarteritis, etc.)

Biomarker

Cystatin ดีีกว่่า creatinine ในการ
ประเมิิน glomerular function

Cystatin ไม่่แตกต่่างจาก creatinine

NGAL อาจมีีประโยชน์์โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งใน HRS ที่่�สััมพัันธ์์กัับการติิดเชื้้�อ
แบคทีีเรีีย

NGAL มีีประโยชน์์ในการแยก ATN กัับ
HRS

สููงกว่่า

ต่ำำ��กว่่า

อััตราการเสีียชีีวิิต

กลไกการเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF

ผู้้�ป่่วย ACLF สามารถเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันและ HRS-AKI ได้้จากหลายกลไก โดยอาจมีี
สาเหตุุจากกลไกหลัักเพีียงกลไกเดีียวหรืืออาจเกิิดจากหลายกลไกร่่วมกัันได้้ ผู้้�นิิพนธ์์ขอแบ่่งกลไกการ
เกิิด AKI, HRS-AKI ในผู้้�ป่่วย ACLF ดัังนี้้� 1. circulatory dysfunction ซึ่่�งเป็็นกลไกหลัักของการเกิิด HRS
ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่มีี� ภาวะ AD หรืือ late decompensation และ 2. ACLF-specific mechanism ซึ่่�งเป็็น
กลไกอื่่�นๆ ที่่�เกิิดจำำ�เพาะตามพยาธิิกำ�ำ เนิิดของ ACLF (ภาพที่่� 1)
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1. Circulatory dysfunction
เป็็นพยาธิิกำำ�เนิิดที่่�ทราบกัันมานานโดยเป็็น functional disorder ของไตซึ่่�งเป็็นผลมาจากการมีี
portal hypertension นำำ�ไปสู่่�การทำำ�งานผิิดปกติิของระบบไหลเวีียนโลหิิตและ renal vasoconstriction
กลไกนี้้�พบได้้ทั้้�งผู้้�ป่่วย AD และ ACLF สามารถอธิิบายการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ได้้ดัังนี้้�
1.1 Splanchnic vasodilation
ในภาวะตัับแข็็งจะมีีแรงดัันของระบบพอร์์ทััลที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นนำำ�ไปสู่่�การขยายตััวของระบบ
หลอดเลืือด splanchnic ผ่่านตััวกลางการอัักเสบหลายชนิิด เช่่น nitric oxides, prostacyclin, carbon
monoxide, epoxyeicosatrienoic acids, glucagon, endogenous cannabinoids และ adrenomedullin(10, 12)
ส่่งผลให้้ความต้้านทานของหลอดเลืือดทั่่�วร่่างกายลดลง หััวใจจึึงต้้องทำำ�งานเพิ่่�มมากขึ้้�น (increase
cardiac output) เมื่่�อตัับแข็็งเป็็นรุุนแรงมาก (advanced cirrhosis) ส่่งผลให้้หลอดเลืือด splanchnic
ยิ่่�งขยายตััวรุุนแรงมากจนกระทั่่�งหััวใจไม่่สามารถทำำ�งานชดเชยไหว (cardiac decompensation) จึึงทำำ�ให้้
effective circulatory volume ลดลง รวมถึึงเลืือดไปเลี้้�ยงไตลดลงเช่่นเดีียวกััน ภาวะที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�จะไป
กระตุ้้�น renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) และ vasopressin เพื่่�อช่่วยประคัับประคอง
circulating volume ไว้้ อย่่างไรก็็ตามการกระตุ้้�น RAAS และ vasopressin จะทำำ�ให้้เกิิดหลอดเลืือดไป
เลี้้�ยงไตหดตััวและเลืือดไปเลี้้�ยงไตลดลงมากขึ้้�นจนเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลััน(10, 11)
จากกลไกที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นนำำ�ไปสู่่�แนวคิิดการรัักษาด้้วยการเพิ่่�ม circulating volume ด้้วย
albumin และให้้ vasopressin เพื่่�อก่่อให้้เกิิดหลอดเลืือด splanchnic เกิิดการหดตััว อย่่างไรก็็ตามจาก
การทำำ� meta-analysis พบว่่าการให้้การรัักษาด้้วยวิิธีีการดัังกล่่าวมีีผู้้�ป่ว่ ยที่่ต� อบสนองต่่อการรัักษาเพีียง
ร้้อยละ 60 เท่่านั้้�น(13) แสดงว่่ายัังมีีอีีกหลายกลไกในการเกิิด ภาวะไตวายเฉีียบพลัันนอกเหนืือไปจาก
การขยายตััวของหลอดเลืือด splanchnic ในผู้้�ป่่วยที่่�เกิิด AD หรืือ ACLF
1.2 Cardiac dysfunction
	มีีการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งราวร้้อยละ 50 จะมีี blunted หรืือ abnormal cardiac
response ต่่อ physiologic หรืือ pathologic stress เรีียกว่่า “cirrhotic cardiomyopathy”(14) นอกจากนี้้�
ผู้้�ป่่วยตัับแข็็งยัังได้้รัับยา nonselective beta-blocker ร่่วมด้้วยจึึงยิ่่�งส่่งผลให้้ cardiac output ลดลง
ไปอีีก(10)
1.3 Relative adrenal insufficiency
พบรายงานสููงถึึงร้้อยละ 25 ในผู้้�ป่ว่ ยตัับแข็็งระยะรุุนแรงโดยภาวะนี้้�จะไปลดการแสดงออกของ
beta-adrenergic receptor ที่่�หััวใจและลดผลของ catecholamines ที่่�มีีต่่อหััวใจทำำ�ให้้การบีีบตััวลดลง
รวมถึึงไปลด vascular tone อีีกด้้วย10, 15
2. ACLF-associated mechanism
เป็็นกลไกก่่อให้้เกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมจากกลไกความดัันพอร์์ทััลสููง
ในผู้้�ป่่วย AD ประกอบด้้วยกลไกต่่างๆ ดัังนี้้�
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2.1 Excessive inflammatory response
โดยทั่่�วไปแล้้วเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์กระตุ้้�นที่่ทำ� ำ�ให้้ตับั ทำำ�งานผิิดปกติิ (liver precipitating events) เช่่น
bacterial infection/translocation, HBV reactivation, gastrointestinal (GI) bleeding เป็็นต้้น จะเหนี่่�ยว
นำำ�ให้้เกิิด inflammatory response ต่่อการบาดเจ็็บของตัับ อย่่างไรก็็ตามในผู้้�ป่่วยที่่�เกิิด ACLF นั้้�นพบ
ว่่าเซลล์์ตัับที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บจะปล่่อยสาร damage-associated molecular patterns (DAMPs) จำำ�นวน
มาก ร่่วมกัับมีี gut immunity ที่่�ลดลงจนทำำ�ให้้จุุลชีีพในทางเดิินอาหารหลั่่�งสาร pathogen-associated
molecular patterns (PAMPs) เข้้าสู่่�กระแสเลืือดมากขึ้้�น ทั้้�ง DAMPs และ PAMPs จะไปเหนี่่�ยวนำำ�สาร
สื่่�ออัักเสบต่่างๆ ในตัับ เช่่น Interleukin (IL)-1, IL-33, high-mobility group box-1 และ bile acid ร่่วม
กัับเหนี่่�ยวนำำ�การทำำ�งานของเซลล์์ Kupffer จึึงยิ่่�งส่่งผลให้้ตัับได้้รัับบาดเจ็็บมากขึ้้�นกว่่าเดิิม(8, 10, 11)
ในผู้้�ป่่วย ACLF นอกเหนืือไปจากความไม่่สมดุุลของ inflammatory response ในตัับแล้้ว การ
อัักเสบจะกระตุ้้�นให้้เกิิด systemic inflammatory response syndrome (SIRS) และการเกิิดอัักเสบที่่�
รุุนแรงมากเกิินไป (inappropriate hyper-inflammation) ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดระบบอวััยวะอื่่�นๆ นอกเหนืือจาก
ตัับทำำ�งานล้้มเหลวตามมา(3) มีีการศึึกษาพบว่่าระดัับสารสื่่�อการอัักเสบและตััวชี้้�วัดั อนุุมููลอิิสระต่่างๆ ใน
ผู้้�ป่่วย ACLF สููงกว่่าผู้้�ป่่วย AD อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ(1, 9) นอกจากนี้้� ความรุุนแรงของ ACLF และพยากรณ์์
โรครวมถึึงอััตราการเสีียชีีวิิตยังั แปรไปตามปริิมาณสารสื่่�อการอัักเสบอีีกด้้วย ภาวะไตวายเฉีียบพลัันเป็็น
อีีกหนึ่่�งอวััยวะหลัักที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก severe systemic inflammation การศึึกษาที่่สนั
� ับสนุุนกลไกนี้้�
พบว่่าการทำำ�งานของไตที่่�ผิิดปกติิในผู้้�ป่่วย ACLF มีีความสััมพัันธ์์ไปกัับปริิมาณสารสื่่�อการอัักเสบเช่่น
interleukin (IL)-6 และ IL-8 และ oxidative stress ได้้แก่่ human nonmercaptalbumin โดยที่่�ไม่่สััมพัันธ์์
กัับความเข้้มข้้นของ renin ในกระแสเลืือด(10, 12) สนัับสนุุนว่่าการทำำ�งานของไตที่่�ผิดป
ิ กติิใน ACLF เป็็น
ผลมาจาก systemic inflammation มากกว่่า hemodynamic disturbance
	มีีรายงานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการศึึกษาทางพยาธิิวิิทยาภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF พบว่่าอาจ
เกิิดจาก acute tubular injury โดยมีีการศึึกษาในหนููทดลองที่่�เป็็นตัับแข็็งพบว่่าเมื่่�อหนููทดลองได้้รัับ lipopolysaccharide และเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันพบว่่ามีีการแสดงออกของ toll-like receptor (TLR)
4 และ Caspase-3 เพิ่่�มมากขึ้้�นที่่� renal tubule(16) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการศึึกษาทางพยาธิิวิิทยาผู้้�ป่่วย
ภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยพิิษสุุราที่่�เกิิด ACLF(17) ดัังนั้้�น พยาธิิสภาพของไตใน ACLF อาจเกิิดจาก
proinflammatory cytokines และ lipopolysaccharides ไปกระตุ้้�นให้้เกิิด renal tubular cell apoptosis
ผ่่าน caspase-mediated pathway(10) อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากจำำ�นวนผู้้�ป่่วยยัังมีีปริิมาณจำำ�กััด จึึงอาจ
ต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไปเพื่่�อยืืนยัันว่่าพยาธิิสภาพโรคไตใน ACLF คืือ tubular injury เป็็นหลัักหรืือ
มีีพยาธิิสภาพหลายตำำ�แหน่่งที่่มีีค
� วามสำำ�คััญใกล้้เคีียงกััน
2.2 Bile acid-associated nephropathy
	มีีรายงานว่่า ผู้้�ป่่วย HRS-AKI ที่่�มีี bilirubin ในเลืือดสููงกว่่า 10 mg/dl มีีการตอบสนองต่่อการ
รัักษาด้้วย terlipressin ร่่วมกัับ albumin ไม่่ดีีเท่่าที่่�ควร(18) เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยที่่มีี� ระดัับ bilirubin ในเลืือดที่่�
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สููงโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วย ACLF จะก่่อให้้เกิิด bile cast nephropathy หรืืออีีกชื่่�อหนึ่่�งคืือ cholemic
nephrosis ซึ่�ง่ วิินิิจฉััยได้้จากการพบ intratubular bile cast ด้้วย Hall histochemical staining โดย bile
cast นี้้�จะก่่อให้้เกิิด AKI ที่่�ไม่่สามารถฟื้้�นฟููได้้ (irreversible)(19) นอกจากนี้้� bile acid เองก็็มีีความเป็็นพิิษ
โดยตรงต่่อไตอยู่่�แล้้วแม้้จะตรวจไม่่พบ bile cast ก็็ตามโดยอาจก่่อให้้เกิิด proximal renal tubular injury
ซึ่่�งจะลอกเลีียน (mimic) กัับ Fanconi syndrome ได้้(10, 12, 19)
2.3 Worsening of portal hypertension and cardiac function
เมื่่�อเกิิด ACLF พบว่่าจะมีีแรงต้้านทานหลอดเลืือดในตัับสููงขึ้้�นอย่่างมากและทำำ�ให้้เกิิดความ
ดัันในหลอดเลืือดพอร์์ทััลสููงมากตามจึึงทำำ�ให้้เสีีย hepatorenal reflex ร่่วมกัับ ACLF ทำำ�ให้้เกิิดหลอด
เลืือดแดงขยายตััวทั้้�งใน splanchnic และ peripheral system ทำำ�ให้้หััวใจต้้องทำำ�งานหนัักชดเชยมากขึ้้�น
และเมื่่�อหััวใจไม่่สามารถทำำ�งานชดเชยไหวจะทำำ�ให้้ cardiac output ลดลง จึึงยิ่่�งทำำ�ให้้ภาวะไตวาย
เฉีียบพลัันรุุนแรงขึ้้�น(12)

ภาพที่่� 1. พยาธิิกำำ�เนิิดของภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF

การใช้้ biomarkers ใน AKI

การวิินิิจฉััยและประเมิินความรุุนแรงของภาวะไตวายเฉีียบพลัันในปััจจุุบัันยัังเน้้นไปที่่�การวััด
ระดัับ sCr ซึ่่�งยัังมีีข้้อจำำ�กััดหลายประการ โดยเฉพาะปััจจััยรบกวนต่่างๆ หลายชนิิด เช่่น ยาบางชนิิด
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จะไปรบกวนกระบวนการ tubular creatinine secretion, การทานอาหารที่่�เปลี่่�ยนแปลงหรืือการได้้รัับ
สารน้ำำ��ที่อ่� าจไปเจืือจางระดัับ sCr, การมีีปริิมาณเซลล์์กล้้ามเนื้้�อน้้อยโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่ว่ ยตัับแข็็ง
ที่่�มีีภาวะขาดสารอาหาร รวมถึึงผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่�มีีภาวะบวมน้ำำ�� หรืือท้้องมานซึ่่�งจะทำำ�ให้้ความแม่่นยำำ�ใน
การวััด sCr ลดลง(20) นอกจากนี้้� sCr ยัังไม่่ไวพอที่่�จะตรวจพบการเปลี่่�ยนแปลงในการทำำ�งานของตัับที่่�มีี
ความรุุนแรงไม่่มากในผู้้�ป่ว่ ยที่่ยั� งั มีี functional reserve ของไตที่่เ� พีียงพออยู่่� ดัังนั้้�นค่่า sCr จะเปลี่่ย� นแปลง
ให้้เห็็นจึึงใช้้เวลานาน 8-12 ชั่่ว� โมงนัับจากเวลาเริ่่ม� ต้้นที่่ไ� ตได้้รับั การบาดเจ็็บจึึงอาจทำำ�ให้้การวิินิจิ ฉััยภาวะ
ไตวายเฉีียบพลัันล่่าช้้ากว่่าที่่�ควร(21, 22) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วย ACLF ซึ่่�งมีีอาการเปลี่่�ยนแปลงที่่�
รุุนแรงรวดเร็็วและจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาอย่่างทัันท่่วงทีี ดัังนั้้�นในปััจจุุบัันจึึงมีีการนำำ�ตััวแปรต่่างๆ
มาเสริิมจากการตรวจ sCr โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อเพิ่่�มความไวและความจำำ�เพาะในการตรวจภาวะ
ไตวายเฉีียบพลัันให้้มากขึ้้�น โดย biomarker ที่่มีี� การศึึกษาใน ACLF มีีดัังนี้้�
1. Urinary sodium
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี HRS-AKI จะมีีการขัับโซเดีียมทางปััสสาวะลดลงจากเลืือดที่่�ไปเลี้้�ยงไตลดลงแต่่
reabsorption function จาก renal tubule ยัังสามารถทำำ�งานได้้ปกติิ จึึงมีีค่่า fractional excretion ของ
โซเดีียม (FENa) ในปััสสาวะน้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ในทางตรงข้้ามหากมีี tubular dysfunction จะทำำ�ให้้การ
ดููดซึึมโซเดีียมกลัับลดลงจึึงมีีค่่า FENa ร้้อยละ 2-3 อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ FENa ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งยัังมีีข้้อ
จำำ�กััดบางประการโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งระยะรุุนแรงเนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมัักมีี physiological
chronic renal hypoperfusion อยู่่�เดิิมและอาจมีีระดัับโซเดีียมในกระแสเลืือดต่ำำ��ร่่วมด้้วยจึึงทำำ�ให้้อาจ
ตรวจพบ FENa น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ได้้แม้้จะไม่่มีีภาวะไตวายเฉีียบพลัันก็็ตาม(23) ดัังนั้้�น ในการศึึกษา
ใหม่่ๆ จึึงมีีการเสนอให้้ใช้้ค่่า FENa ที่่�ระดัับร้้อยละ 0.2 ซึ่่�งมีีความแม่่นยำำ�กว่่าในการช่่วยแยกภาวะ
HRS-AKI ออกจาก ATN(22) ข้้อจำำ�กััดของการใช้้ FENa อีีกประการคืือผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งอาจมีีการใช้้ยา
ขัับปััสสาวะร่่วมด้้วยทำำ�ให้้การวััดค่า่ FENa ถููกรบกวนไป ในผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�จะใช้้ค่า่ FE ของ urea ในปััสสาวะ
ที่่�ระดัับร้้อยละ 35 อาจช่่วยในการวิินิิจฉััยภาวะ HRS-AKI แยกจาก ATN ได้้(10)
2. Biomarkers ชนิิดใหม่่ 
ในปััจจุุบัันมีี biomarkers ที่่�ถููกค้้นพบใหม่่จำำ�นวนมากได้้แก่่ serum cystatin C, urinary and
serum neutrophil gelatinase–associated lipocalin (NGAL), urinary IL-18, kidney injury molecule
(KIM)-1, liver-type fatty acid binding protein (LFAP), insulin-like growth factor binding protein 7
(IGFBP7), tissue inhibitor of metalloproteinases 2 (TIMP-2), insulin-like growth factor (IGF) และ
tissue inhibitor metalloproteinase (TIMP) โดยมีีหลัักการนำำ�ไปใช้้ การแปลผล และข้้อจำำ�กััดในการใช้้ที่่�
แตกต่่างกัันออกไป ดัังแสดงในตารางที่่� 2(8, 24) โดย NGAL เป็็น biomarker ชนิิดใหม่่ที่่�มีีข้้อมููลและได้้รัับ
การศึึกษามากที่่�สุุด
NGAL เป็็นโปรตีีนขนาดเล็็ก (25 kDa) ผลิิตโดย thick ascending และ collecting duct cell
ของ renal tubule โดยจะมีีปริิมาณเพิ่่�มมากขึ้้�นเมื่่�อไตมีีการขาดเลืือดหรืือได้้รัับปััจจััยกระตุ้้�นที่่�ก่่อให้้เกิิด
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การบาดเจ็็บต่่อไตต่่างๆ ทำำ�ให้้ตรวจพบปริิมาณ NGAL สููงขึ้้น� ทั้้�งในกระแสเลืือดและในปััสสาวะ นอกจาก
นี้้� NGAL ยัังมีีบทบาทใน innate immune system ผ่่านกลไก iron sequestration และการควบคุุม oxidative stress ซึ่่�ง NGAL จะมีีปริิมาณสููงขึ้้�นได้้ตั้้�งแต่่ 1-12 ชั่่�วโมงหลัังจากที่่�ไตได้้รัับการบาดเจ็็บ จึึง
สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการวิินิจิ ฉััยภาวะไตวายเฉีียบพลัันได้้ดีีและไวกว่่า sCr อย่่างไรก็็ตาม NGAL
สามารถพบได้้ในเม็็ดเลืือดขาวชนิิดนิิวโตรฟิิลและเซลล์์หลายชนิิดในตัับและระบบทางเดิินอาหาร โดย
NGAL ในกระแสเลืือดอาจมีีปริิมาณสููงขึ้้น� ในผู้้�ป่ว่ ยโรคตัับได้้ ดัังนั้้�นในการนำำ� NGAL มาใช้้ในผู้้�ป่ว่ ย ACLF
จึึงควรตรวจด้้วย NGAL ในปััสสาวะจะมีีความแม่่นยำำ�กว่่าการตรวจในกระแสเลืือด อย่่างไรก็็ตาม มีีข้้อ
พึึงระวัังคืือระดัับ NGAL ในปััสสาวะอาจสููงในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� การติิดเชื้้อ� ในทางเดิินปััสสาวะซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้แปล
ผลผิิดพลาดได้้(10)
	สำำ�หรัับการนำำ� NGAL ในปััสสาวะมาประยุุกต์์ใช้้ในโรคตัับแข็็งนั้้�น พบว่่าระดัับ NGAL ในปััสสาวะ
จะสููงขึ้้�นตาม spectrum ของภาวะไตวายเฉีียบพลัันโดยจะมีีระดัับต่ำำ��สุุดใน pre-renal AKI และระดัับสููง
ขึ้้�นกว่่าเดิิมเล็็กน้้อยให้้ AKI-HRS และระดัับสููงมากใน ATN-AKI โดยมีีการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วย ATN-AKI
ส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 86) มีี NGAL ในปััสสาวะที่่�มากกว่่า 220 ng/ml ในขณะที่่ผู้� �ป่้ ่วยส่่วนใหญ่่ใน HRS-AKI
(ร้้อยละ 88) หรืือ pre-renal AKI (ร้้อยละ 93) จะมีีค่่า NGAL ในปััสสาวะที่่ต่ำ� ำ��กว่่า 220 ng/ml นอกเหนืือ
ไปจากการใช้้เพื่่�อแยกสาเหตุุระหว่่าง tubular และ non-tubular AKI (pre-renal-AKI และ HRS-AKI) แล้้ว
NGAL ยัังมีีประโยชน์์ในอีีกหลายด้้านในผู้้�ป่่วย ACLF เช่่น ในผู้้�ป่่วย ACLF ที่่�มีี sCr แรกรัับอยู่่�ในเกณฑ์์
ปกติิแต่่มีีระดัับ NGAL ในปััสสาวะแรกรัับที่่�สููงพบว่่าสามารถทำำ�นายการการเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลััน
ตามมาภายหลัังได้้(25), การนำำ�ระดัับ NGAL ในปััสสาวะมาใช้้ร่่วมกัับ CLIF-SOFA score พบว่่าสามารถ
เพิ่่�มความไวในการวิินิิจฉััย ACLF ได้้มากขึ้้�น(21), ระดัับ NGAL ในปััสสาวะแรกรัับที่่�สููงสามารถทำำ�นายได้้
ว่่าภาวะไตวายเฉีียบพลัันมีีโอกาสแย่่ลงและมีีโอกาสที่่จ� ะไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย terlipressin และ
volume expansion ได้้และยัังสามารถทำำ�นายความจำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องได้้รัับการบำำ�บััดด้ว้ ยไตทดแทนได้้(26),
ระดัับ NGAL ในปััสสาวะที่่�สููงสามารถนำำ�มาใช้้ทำำ�นายอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นได้้ ทั้้�งการใช้้ NGAL
เพีียงอย่่างเดีียว(27), NGAL ร่่วมกัับ MELD score(28) และ NGAL ร่่วมกัับ CLIF-SOFA score(21) นอกจาก
นี้้�การใช้้ NGAL พบว่่าสามารถทำำ�นายพยากรณ์์ผลการรัักษาและการรอดชีีวิิตใน ACLF ได้้ดีีกว่่าการใช้้
serum cystatin C อีีกด้้วย(29)
จากการศึึกษาในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ช่่วงระหว่่างปีี ค.ศ. 2014-2015 ในผู้้�ป่่วยที่่�นอนโรง
พยาบาลด้้วยอาการ liver decompensation จำำ�นวน 77 ราย แบ่่งเป็็น ACLF จำำ�นวน 32 รายและ AD
45 ราย พบว่่าระดัับ NGAL ในปััสสาวะที่่สูู� งจะสััมพัันธ์์กับั อััตราการเสีียชีีวิิตที่สูู่� งมากขึ้้น� โดยระดัับ NGAL
ในปััสสาวะแรกรัับที่่�สููงกว่่า 56 ng/ml จะเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตที่่� 1 เดืือน 3.11 เท่่าและเมื่่�อนำำ�เกณฑ์์
ระดัับ NGAL ในปััสสาวะนี้้�ร่่วมกัับ CLIF-SOFA score พบว่่าสามารถเพิ่่�มความสามารถในการทำำ�นาย
การเสีียชีีวิิตได้้มากกว่่าการใช้้ CLIF-SOFA score เพีียงอย่่างเดีียว (odds ratio 4.03 เทีียบกัับ 3.28)(21)
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ตารางที่่� 3. biomarker ที่่มีี� การศึึกษาว่่าสามารถใช้้แยกภาวะไตวายเฉีียบพลัันระหว่่าง tubular injury กัับ
AKI จากสาเหตุุอื่่�นๆ ได้้
Biomarkers

Onset

การนำ�ไปใช้และข้อจำ�กัดของการใช้

Serum (or urine) 12-24 h เป็น structural protein of cysteine protease inhibitor family พบใน
Cystatin C
nucleated cell ทุกชนิด เป็นโปรตีนที่ถูก filter ผ่าน glomerulus และถูกดูด
กลับที่ proximal tubule แต่มีข้อจำ�กัดคือค่าอาจสูงขึ้นในโรคไตวายเรื้อรัง
Urine (or serum) 1-12 h Kidney tubular protein (thick ascending and collecting duct) ซึ่งจะถูก
NGAL
ปล่อยออกเมื่อเซลล์ได้รับการบาดเจ็บ มีข้อจำ�กัดคือมีค่าสูงขึ้นในภาวะมี
การอักเสบร่วมด้วย เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ, ยังมีค่าที่ทับซ้อน
กันระหว่าง AKI แต่ละกลุ่ม, ถูกผลิตจากตับและทางเดินอาหารได้ในปริมาณ
เล็กน้อย
Urine IL-18

1-12 h Monocytes และ macrophage (proinflammatory) มีข้อจำ�กัดคือยังมีค่าที่
ทับซ้อนกันระหว่าง AKI แต่ละกลุ่ม, มีค่าสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อใน
กระแสเลือดหรือมี การอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะจากกรณีใดก็ตาม, การนำ�
มาใช้อาจไม่ตรงตามพยาธิกำ�เนิดที่แท้จริงเนื่องจาก acute tubular injury
สามารถเกิดจากกลไกอื่นนอกเหนือจากการมี inflammatory cell infiltration
ที่ tubule

Urine KIM-1

1-12 h Kidney tubular transmembrane protein, up-regulated by injury มีข้อ
จำ�กัดคือ ยังมีค่าที่ทับซ้อนกันระหว่าง AKI แต่ละกลุ่มและข้อมูลที่ได้ยังไม่
ชัดเจนว่าสามารถแยก HRS กับ tubular injury ได้ และ ปริมาณสูงใน clear
cell carcinoma

Urine L-FABP

1-12 h Proximal tubule up-regulated by cell injury มีข้อจำ�กัดคือปริมาณสูงขึ้น
ในไตวายเรื้อรังหรือมีการติดเชื้อในกระแสเลือด

Urine TIMP-2
และ IGFBP-7

<12 h

Response to cell injury repair process มีข้อจำ�กัดคือมีหลักฐานในการใช้
ในผู้ป่วยตับแข็งไม่มาก

Serum or Urine
Trefoil factor 3

Epithelial cells มีข้อจำ�กัดคือปริมาณสูงขึ้นในไตวายเรื้อรังหรือมีการอักเสบ
ในร่างกาย และ ยังมีข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยโรคตับไม่เพียงพอ

Glutathione-Stransferase-�

Kidney tubular protein, release caused by cell damage to tubular
epithelial cells มีข้อจำ�กัดคือยังมีข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยโรคตับไม่เพียงพอ
และ ใช้แยกระหว่าง HRS-AKI กับ acute tubular injury ไม่ได้

Urine TLR-4

Kidney tubular epithelium in cirrhosis มีข้อจำ�กัดคือแสดงผลเป็น
semiquantitative และยังมีข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยโรคตับไม่เพียงพอ
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การรัักษา AKI ใน ACLF

การดููแลรัักษาทั่่�วไป
	หััวใจสำำ�คััญในการรัักษาภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF คืือการวิินิิจฉััยที่่�รวดเร็็วและพร้้อม
ให้้การรัักษาอย่่างทัันท่่วงทีีเพื่่�อประคัับประคองหรืือป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดไตวายรวมถึึงประคัับประคองอวััยวะ
ต่่างๆ ไปพร้้อมกััน และควรเลืือกคััดกรองผู้้�ป่่วย ACLF ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ออััตราการเสีียชีีวิิตสููงเพื่่�อดููแล
ในห้้องวิิกฤติิ (ICU) โดยอาจใช้้การประเมิินอาการทางคลิินิิกหรืือใช้้ prognostic scoring systems เพื่่�อ
ช่่วยประเมิินความรุุนแรงของโรคเช่่น CLIF-c-ACLF หรืือ AARC scores เป็็นต้้น จากนั้้�นแพทย์์ผู้้�ดููแล
ควรสืืบค้้นปััจจััยกระตุ้้�นที่่�ทำำ�ให้้เกิิด ACLF เช่่น การติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียในร่่างกาย, เลืือดออกในทางเดิิน
อาหาร, ตัับได้้รัับบาดเจ็็บจากยา เป็็นต้้น และให้้การรัักษาเพื่่�อกำำ�จััดปััจจััยกระตุ้้�นต่่างๆ ที่่�เหมาะสม
ในการดููแลแบบประคัับประคองนั้้�น การประเมิินปริิมาณสารน้ำำ�� ในหลอดเลืือดเป็็นขั้้น� ตอนแรก
ซึ่่�งมีีความยากและซัับซ้้อนมากพอสมควร เนื่่�องจากเมื่่�อเกิิด ACLF แล้้วพบว่่าระบบไหลเวีียนโลหิิต
ในร่่างกายมีีการเปลี่่ย� นแปลงที่่รุ� นุ แรงและรวดเร็็ว มีี systemic vascular resistance ต่ำำ�� การประเมิินด้้วย
central venous pressure (CVP) ก็็พบว่่าค่่า CVP ที่่�วััดได้้อาจไม่่สอดคล้้องกัับปริิมาณสารน้ำำ��ใน
หลอดเลืือดที่่�แท้้จริิงของผู้้�ป่่วยและไม่่สอดคล้้องกัับการตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย fluid challenge
นอกจากนี้้�การที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยมีีภาวะท้้องมานจะส่่งผลให้้ CVP สููงกว่่าความเป็็นจริิงได้้ ดัังนั้้�นการประเมิินภาวะ
สารน้ำำ��ในร่่างกายจึึงอาจต้้องใช้้อาการทางคลิินิิกหรืือการตรวจทางห้้องปฎิิบััติิการหรืือการใช้้เครื่่�องมืือ
วิินิิจฉััยต่่างๆ หลายอย่่างร่่วมกััน(12)
	สำำ�หรัับชนิิดของสารน้ำำ��ทางหลอดเลืือดนั้้�นแนะนำำ�ให้้ crystalloids เป็็นตััวเริ่่�มแรกสำำ�หรัับ fluid
resuscitation และไม่่ควรให้้ hydroxyethyl starch เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้้ไตวายมากขึ้้�น(30) การ resuscitate
ด้้วย albumin นั้้�นแม้้ข้้อมููลในผู้้�ป่่วยทั่่�วไปพบว่่าการให้้ crystalloids ได้้ผลลััพธ์์ไม่่แตกต่่างจากการให้้
albumin(10) แต่่สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย ACLF นั้้�นการให้้ albumin อาจมีีประโยชน์์เพิ่่�มเติิมนอกเหนืือจาก oncotic
effect โดยพบว่่า albumin มีีฤทธิ์์�เป็็น antioxidant และ anti-inflammation ซึ่่�งอาจมีีประโยชน์์กว่่าการให้้
crystalloids(31) ซึ่ง่� จำำ�เป็็นต้้องมีีการศึึกษาขนาดใหญ่่เพิ่่�มเติิมถึึงประโยชน์์ของ albumin ในการ resuscitate
ผู้้�ป่่วย ACLF
นอกจากการให้้สารน้ำำ��ทางหลอดเลืือดแล้้ว ผู้้�ป่่วยโรคตัับจำำ�นวนมากอาจเกิิดไตวายจากยาขัับ
ปััสสาวะปริิมาณสููงเกิินไป (diuretic-induced AKI) ดัังนั้้�นแพทย์์ควรพิิจารณาหยุุดยาขัับปััสสาวะรวมถึึง
ให้้การดููแลความผิิดปกติิของระดัับเกลืือแร่่ที่่�เหมาะสม ส่่วนการดููแลรัักษาอื่่�นๆ เช่่น การป้้องกัันเพื่่�อไม่่
ให้้เกิิดไตวายในผู้้�ป่ว่ ย ACLF หรืือช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้ไตวายเป็็นรุุนแรงมากขึ้้�น ได้้แก่่ การให้้ albumin ทาง
หลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� spontaneous bacterial peritonitis, ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี serum bilirubin > 20 mg/
dl มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด bilirubin cast nephropathy อาจพิิจารณา liver dialysis เป็็นต้้น(1, 9, 10, 12)
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การดููแลรัักษาภาวะ HRS-AKI
หากผู้้�ป่ว่ ยภาวะไตวายเฉีียบพลัันได้้รับั การดููแลรัักษาด้้วยการเพิ่่�มปริิมาณสารน้ำำ��ในหลอดเลืือด
ร่่วมกัับหยุุดปัจั จััยเสี่่ย� งไตวายต่่างๆ เช่่น หยุุดยาขัับปััสสาวะแล้้วพบว่่าภาวะไตวายยัังไม่่ดีีขึ้้น� ควรนึึกถึึง
ภาวะ HRS-AKI ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาอย่่างรวดเร็็วเนื่่�องจาก HRS-AKI ส่่งผลต่่อพยากรณ์์ของ
โรคที่่�ไม่่ดีี เพิ่่�มอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�น และการรัักษาที่่�ไม่่เพีียงพอหรืือช้้าเกิินไปอาจส่่งผลให้้การ
ทำำ�งานของไตไม่่ฟื้น้� ฟููและเกิิดไตวายเรื้้อ� รััง ในปััจจุุบันั เป้้าหมายของการรัักษา HRS-AKI นั้้�นเพื่่�อต้้องการ
ให้้ผู้้�ป่่วยมีี cardiac output และ mean arterial pressure (MAP) ที่่�เหมาะสม
ในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีข้้อมููลระดัับ MAP ที่่�แนะนำำ�ตายตััว จากการศึึกษาในผู้้�ป่่วยภาวะไตวาย
เฉีียบพลัันที่่เ� กิิดจากการติิดเชื้้อ� ในกระแสเลืือดโดยที่่ไ� ม่่มีีภาวะตัับแข็็งมาก่่อน พบว่่าการรัักษาเพื่่�อให้้เป้้า
หมาย MAP สููง (80-85 มิิลลิิเมตรปรอท) ได้้ผลลััพธ์์ทางคลิินิิกไม่่แตกต่่างจากเป้้าหมาย MAP ที่่ต่ำ� �ำ� กว่่า
(65-75 มิิลลิิเมตรปรอท)(32) สำำ�หรัับในผู้้�ป่ว่ ย ACLF นั้้�นแม้้จะยัังไม่่มีีการศึึกษาโดยตรงถึึงเป้้าหมาย MAP
ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการ resuscitate หรืือมีีภาวะไตวายเฉีียบพลััน แต่่มีีการศึึกษาพบว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่่วยตัับ
แข็็งที่่�ใช้้ยา non-selective betablockers และมีี MAP น้้อยกว่่า 65 มิิลลิิเมตรปรอทเมื่่�อเกิิด ACLF จะ
เกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันและมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่สูู่� งกว่่ากลุ่่�มที่่� MAP มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 65 มิิลลิิเมตร
ปรอท จึึงแนะนำำ�ให้้หยุุดยาและรัักษาระดัับ MAP ให้้สููงกว่่า 65 มิิลลิิเมตรปรอท(9, 33) โดยการเพิ่่�ม cardiac output และ MAP นั้้�นสามารถทำำ�ได้้ด้้วยการเพิ่่�ม effective circulating volume ด้้วยการให้้ albumin
ทางหลอดเลืือดดำำ�ร่่วมกัับให้้ยาเพื่่�อทำำ�ให้้หลอดเลืือดบีีบตััวเพื่่�อต้้านการขยายตััวของหลอดเลืือดแดง
จนเกิิด blood pooling ในระบบ splanchnic
การให้้ albumin ทางหลอดเลืือด
	มีีการศึึกษาพบว่่าการให้้ vasoconstrictor เพีียงอย่่างเดีียวจะมีีประสิิทธิิภาพในการรัักษา HRS
ต่ำำ��กว่่าการให้้ vasoconstrictor ควบคู่่�กัับ albumin อย่่างมาก(34) เนื่่�องจากการให้้ albumin สามารถ
ประคัับประคองหรืือเพิ่่�ม cardiac output ได้้ในผู้้�ป่ว่ ยตัับแข็็งทุุกรายแต่่ terlipressin ทำำ�ให้้เกิิด systemic
vasoconstriction เพื่่�อเพิ่่�ม MAP แต่่อาจทำำ�ให้้เกิิด reflex bradycardia ตามมา จึึงพบว่่าการให้้ terlipressin เพีียงอย่่างเดีียวอาจมีี cardiac output ที่่�ลดลงในผู้้�ป่่วยบางราย(34, 35) ด้้วยเหตุุนี้้ก� ารให้้ albumin
จึึงเป็็นการรัักษาหลัักใน HRS
	สำำ�หรัับปริิมาณที่่�ให้้นั้้�นมีีการทำำ� meta-analysis พบว่่า HRS ตอบสนองต่่อ cumulative dose
ของ albumin ที่่�ให้้ โดยพบว่่าการอยู่่�รอดของผู้้�ป่่วยจะเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คัญทุ
ั ุกๆ 100 กรััมของ
albumin ที่่�ได้้รัับและสููงสุุดที่่� 600 กรััม โดยไม่่ขึ้้น� กัับระเวลาที่่�ให้้ ระดัับ MAP หรืือชนิิดของ vasoconstrictor ที่่�ได้้รัับ(36) ในปััจจุุบัันคำำ�แนะนำำ�ของสมาคมโรคตัับของยุุโรป (EASL guideline) ในปีี ค.ศ. 2018
แนะนำำ�การให้้ albumin ขนาด 20-40 กรััมต่่อวัันร่่วมกัับการเฝ้้าระวัังไม่่ให้้มีีปริมิ าณสารน้ำำ��ในหลอดเลืือด
มากจนเกิินไป (volume overload) จากการให้้ albumin(9) นอกจากบทบาทการประคัับประคอง oncotic
pressure แล้้ว การศึึกษาใหม่่ๆ มีีการค้้นพบว่่า albumin ยัังมีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ (anti-oxidant) และ
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ต้้านการอัักเสบ (anti-inflammation) อีีกด้้วย โดยพบว่่า albumin จะไปจัับกัับ PAMPs, bioactive lipid
metabolites, reactive oxygen species และ nitric oxide จึึงเป็็น scavenging function ช่่วยลดการ
อัักเสบได้้(12, 22) อย่่างไรก็็ตามเพื่่�อให้้ได้้ผลการต้้านการอัักเสบอาจต้้องให้้ albumin ในปริิมาณที่่สูู� งกว่่า
ปริิมาณที่่ใ� ห้้เพื่่�อประคัับประคอง oncotic pressure โดยมีี RCT พบว่่าการให้้ albumin ขนาดสููงเป็็นเวลา
นาน (1.5 g/kg/week นาน 12 สััปดาห์์) ในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งระยะรุุนแรงและ albumin ปริิมาณสููงแต่่
ระยะเวลาสั้้�น (1.5 g/kg ในวัันแรกและ 1 g/kg ที่่วั� ันที่่� 3 ของการนอนโรงพยาบาลและติิดตามผลที่่�
7 วััน) ในผู้้�ป่่วย ACLF จากการติิดเชื้้�อในเยื่่�อบุุช่่องท้้อง (spontaneous bacterial peritonitis) เมื่่�อวััด
inflammatory biomarkers แล้้วพบว่่าการให้้ albumin ขนาดสููงสามารถลด inflammatory biomarkers
ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญรวมถึึงยัังช่่วยให้้กล้้ามเนื้้�อหััวใจบีีบตััวได้้ดีีขึ้้�นได้้ทั้้�งสองกรณีีอีีกด้้วย(37) ดัังนั้้�นการนำำ�
albumin มาใช้้ด้้วยวััตถุุประสงค์์ต้้านการอัักเสบจึึงอาจต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไปในอนาคต
การให้้ vasoconstrictors ทางหลอดเลืือด
	สำำ�หรัับชนิิดของ vasoconstrictor ที่่�มีีการศึึกษาแล้้วนั้้�น terlipressin เป็็นยาที่่�ได้้รัับการศึึกษา
มากที่่�สุุดโดยเป็็นยาที่่�สามารถจัับกัับตััวรัับ (receptor) V1 ทั้้�งที่่�เซลล์์กล้้ามเนื้้�อเรีียบของหลอดเลืือดทั้้�ง
systemic และ splanchnic ได้้มากกว่่าตััวรัับ V2 ที่่�อยู่่�ในไตทำำ�ให้้หลอดเลืือดหดตััวที่่�ระบบ splanchnic
มากกว่่าหลอดเลืือดที่่�ไต รวมถึึงช่่วยลดปริิมาณเลืือดที่่�ไหลเข้้าสู่่�ระบบพอร์์ทััล, ลด portal-systemic
shunting และช่่วยขยายหลอดเลืือดในตัับทำำ�ให้้ช่่วยลดแรงต้้านทานหลอดเลืือดในตัับได้้(38) มีีการศึึกษา
ระดัับ meta-analysis(34, 38-40) พบว่่า terlipressin สามารถช่่วยทำำ�ให้้การทำำ�งานของไตดีีขึ้้�นรวมถึึงเพิ่่�ม
อััตราการรอดชีีวิิตแก่่ผู้้�ป่่วย HRS-AKI ได้้ แต่่มีีข้้อพึึงระวัังในเรื่่�องของผลข้้างเคีียงที่่�สำำ�คััญคืือ terlipressin อาจทำำ�ให้้อวััยวะขาดเลืือดได้้ ซึ่่�งพบได้้ประมาณ 5.8% ส่่วนใหญ่่มัักไม่่รุุนแรงและเป็็นชั่่�วคราว และ
สััมพัันธ์์กัับปริิมาณยาที่่�ได้้รัับ อวััยวะที่่�เกิิดการขาดเลืือดได้้ง่่ายได้้แก่่ นิ้้�ว หััวใจ และลำำ�ไส้้ รองลงมาคืือ
ผิิวหนััง ลิ้้�น และ scrotum(41)
	สำำ�หรัับ vasoconstrictor อื่่�นๆ ที่่�มีีการศึึกษาใน HRS ได้้แก่่การใช้้ noradrenaline หรืือการใช้้
octreotide ร่่วมกัับ midodrine โดยมีี meta-analysis ขนาดใหญ่่รวบรวมการศึึกษาที่่�ทำำ�ในผู้้�ป่่วย HRS
โดยไม่่จำ�ำ แนกชนิิดของตัับวาย(42, 43) พบว่่าการให้้ norepinephrine ขนาด 0.5-3 mg/hour ร่่วมกัับ albumin
มีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาจนเกิิดการฟื้้�นของ HRS (HRS reversal) และมีีอััตราการรอดชีีวิิตที่่� 30 วััน
ไม่่แตกต่่างจากการใช้้ terlipressin ร่่วมกัับ albumin(44) แต่่จาก RCT ล่่าสุุดในปีี ค.ศ. 2020 ซึ่ง�่ ทำำ�ในผู้้�ป่ว่ ย
ACLF โดยเฉพาะพบว่่า terlipressin plus albumin สามารถทำำ�ให้้เกิิดการฟื้้�นของ HRS ได้้มากกว่่า
(ร้้อยละ 40 เทีียบกัับร้้อยละ 17) และลดความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องได้้การบำำ�บัดั ทดแทนไตได้้มากกว่่า (ร้้อยละ
57 เทีียบกัับร้้อยละ 87) และมีีอััตรารอดชีีวิิตระยะสั้้�นดีีกว่่าการรัักษาด้้วย noradrenaline ร่่วมกัับ
albumin(45) สำำ�หรัับยาอีีกชนิิดที่มีี่� การศึึกษาคืือ octreotide ร่่วมกัับ midodrine ร่่วมกัับ albumin ในการ
รัักษา HRS-AKI นั้้�นมีีเพีียงข้้อมููลจากการศึึกษาชนิิด prospective non-controlled trial ขนาดเล็็ก(46) และ
large retrospective trial(47) พบว่่าการให้้ยาทั้้�งสองชนิิดนี้้�ช่่วยให้้การทำำ�งานของไตใน HRS-AKI ดีีขึ้้�น
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อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างไรก็็ตามจาก RCT(48) พบว่่า การใช้้ terlipressin ร่่วมกัับ albumin สามารถทำำ�ให้้
การทำำ�งานของไตกลัับมาเป็็นปกติิได้้มากกว่่าการใช้้ octreotide ร่่วมกัับ midodrine และ albumin (อััตรา
การหายจากภาวะไตวายเฉีียบพลัันคืือร้้อยละ 70.4 เทีียบกัับร้้อยละ 28.6) และในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการ
ศึึกษาผลของยาชนิิดนี้้�ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วย ACLF อย่่างจำำ�เพาะ
จากการทำำ� systematic review และ meta-analysis จาก Cochrane database ในปีี ค.ศ. 2019(49)
ประกอบด้้วย 23 การศึึกษามีีประชากรที่่�เป็็น HRS-AKI ใน decompensated cirrhosis ทั้้�งสิ้้�น 1,185
รายพบว่่าประสิิทธิิภาพจากการรัักษาเพื่่�อให้้ฟื้้�นจาก HRS สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้� 1. การให้้ albumin plus
terlipressin หรืือ albumin plus noradrenaline ช่่วยให้้ HRS reversal ดีีกว่่า albumin เพีียงอย่่างเดีียว
2. การให้้ albumin ร่่วมกัับ terlipressin หรืือ albumin ร่่วมกัับ noradrenaline ช่่วยให้้ HRS reversal
มากกว่่า albumin ร่่วมกัับ midodrine ร่่วมกัับ octreotide 3. การให้้ albumin ร่่วมกัับ terlipressin มีี
ภาวะแทรกซ้้อนจากการรัักษามากกว่่า albumin ร่่วมกัับ noradrenaline อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบันั ยัังไม่่มีี
การทำำ� meta-analysis ในการเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพการรัักษาด้้วย albumin ร่่วมกัับ terlipressin
เทีียบกัับ albumin ร่่วมกัับ noradrenaline โดยตรงในผู้้�ป่่วย ACLF
นอกจากยาข้้างต้้นแล้้ว ปััจจุุบัันยัังมีี vasoconstrictor ใหม่่ที่กำ่� �ลั
ำ ังมีีการศึึกษาคืือ serelexin ซึ่่�ง
เป็็น recombinant form ของ human peptide relaxin-2 ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดหลอดเลืือดที่่�ไตขยายตััว พบว่่ามีี
ประสิิทธิิภาพดีีในอาสาสมััครสุุขภาพแข็็งแรง โดยมีีรายงาน proof-of-concept (NJ Lachlan et al,
Hepatology 62:345A) พบว่่าผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่�ไม่่มีีภาวะไตวายเฉีียบพลัันเมื่่�อได้้รัับ serelaxin จะมีีเลืือด
ไปเลี้้ย� งไตเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากโดยไม่่มีีผลกระทบต่่อความดัันโลหิิตรวมทั่่�วร่่างกาย ยาชนิิดนี้้จึ� งึ เป็็นยาใหม่่
ที่่�อาจต้้องรอผลการศึึกษาในผู้้�ป่่วย HRS-AKI และเป็็น ACLF ต่่อไป(41)
การรัักษาด้้วยการบำำ�บััดแทดแทนไต (renal replacement therapy; RRT)
ในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�ถึึงการให้้ routine RRT หรืือ early RRT ในผู้้�ป่่วย HRS-AKI ใน
ACLF เนื่่�องจากมีีการศึึกษาพบว่่าในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่�เกิิด HRS-AKI นั้้�นการให้้ routine RRT เมื่่�อเทีียบ
กัับ non-RRT (vasoconstrictor ร่่วมกัับ albumin) นอกจากไม่่ช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตทั้้�งที่่�ระยะสั้้�น
(30 วััน) และระยะยาว (180 วััน) แล้้วยัังเพิ่่�มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลอีีกด้้วย(50) ดัังนั้้�นการ
พิิจารณาบำำ�บัดั ทดแทนไตจึึงแนะนำำ�ให้้ทำำ�เฉพาะในผู้้�ป่ว่ ย HRS-AKI ที่่ไ� ม่่ตอบสนองต่่อการให้้ vasoconstrictor ร่่วมกัับ albumin แล้้วและมีีข้้อบ่่งชี้้�ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อบ่่งชี้้�ทั่่�วๆ ไปของการล้้างไตในโรคอื่่�นๆ ซึ่่�ง
ปััจจุุบัันมีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับผลของการบำำ�บััดทดแทนไตในคนไข้้ HRS-AKI ไม่่มากและยัังให้้ผลขััดแย้้ง
กัันว่่าการบำำ�บััดทดแทนไตจะช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตได้้จริิงหรืือไม่่(1, 9)
การทำำ� transjugular intrahepatic portosystemic shunting (TIPS)
TIPS เป็็นการ shunt เลืือดออกจากระบบหลอดเลืือดพอร์์ทััลดัังนั้้�นจึึงส่่งผลให้้มีีการ redistribution ของ vascular resistance ใหม่่ มีีการศึึกษาพบว่่าการทำำ� TIPS สามารถลดปริิมาณ endothelin-1
ซึ่่�งเป็็นสารกระตุ้้�นหลอดเลืือดไตให้้บีีบตััวที่่�รุุนแรงและลดแรงดัันภายในไต รวมถึึงเพิ่่�ม diastolic blood
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flow โดยรวมจึึงสามารถเพิ่่�มเลืือดไปเลี้้�ยงไตได้้ จากการทำำ� meta-analysis ในผู้้�ป่่วย HRS-AKI จาก
decompensated cirrhosis พบว่่า sCr, sodium, blood urea nitrogen, การขัับโซเดีียมออกทางปััสสาวะ
และปริิมาณปััสสาวะดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญหลัังทำำ� TIPS(51) อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากภาวะแทรกซ้้อนที่่�
สำำ�คััญของ TIPS คืือ hepatic encephalopathy และ cardiac decompensation ดัังนั้้�นจึึงไม่่แนะนำำ�ให้้
ทำำ� TIPS ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งระยะรุุนแรง (late decompensation)
เนื่่�องจากพยาธิิกำำ�เนิิดของ ACLF ที่่�มีีประกอบทั้้�งความผิิดปกติิของระบบไหลเวีียนโลหิิตและ
การอัักเสบอย่่างรุุนแรง ดัังนั้้�นประโยชน์์และภาวะแทรกซ้้อนจากการทำำ� TIPS ใน ACLF จึึงอาจแตกต่่าง
จากผู้้�ป่่วย decompensated cirrhosis ซึ่่ง� ในปััจจุุบัันมีีเพีียงการศึึกษาเดีียวเท่่านั้้�นในผู้้�ป่่วย ACLF โดย
เฉพาะ โดยเป็็น international observational multi-center study ในกลุ่่�มประเทศยุุโรปประกอบด้้วยผู้้�
ป่่วย ACLF 2,138 รายที่่ม� าด้้วย variceal bleeding โดยจะได้้รับั pre-emptive TIPS ภายใน 48-72 ชั่่ว� โมง
หลัังการนอนโรงพยาบาล ซึ่่�งในการศึึกษานี้้�มีีผู้้�ป่่วยที่่�มีีไตวายร่่วมด้้วยถึึงร้้อยละ 42.9 แม้้ว่่าเป้้าหมาย
ของการศึึกษาไม่่ได้้แสดงให้้เห็็นว่่าการทำำ�งานของไตดีีขึ้้�นหรืือไม่่ รวมถึึงภาวะแทรกซ้้อนจากการทำำ� TIPS
เป็็นอย่่างไร แต่่ผลการศึึกษาพบว่่าอััตราการรอดชีีวิิตโดยรวมที่่� 1 เดืือนและ 1 ปีีสููงกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้รัับ
pre-emptive TIPS อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ(52) ดัังนั้้�นบทบาทของ TIPS มาใช้้ในการรัักษา HRS-AKI ใน ACLF
จึึงยัังอาจเป็็นแนวทางการรัักษาหนึ่่�งที่่�ยัังต้้องมีีการศึึกษาต่่อไปในอนาคต
การรัักษาด้้วย artificial liver support (ALS)
ในผู้้�ป่่วย ACLF นั้้�นจะมีีสารสื่่�อการอัักเสบต่่างๆ ปริิมาณมากมาย, toxin โมเลกุุลเล็็กต่่างๆ
และมีี vasoactive substances จำำ�นวนมากซึ่่�งจะไปเหนี่่�ยวนำำ�ให้้เซลล์์ตัับเกิิดการบาดเจ็็บรุุนแรงมากขึ้้�น
นอกจากนี้้� ผู้้�ป่ว่ ย ACLF จะมีี endotoxins จำำ�นวนมากเข้้าสู่่�กระแสเลืือดจากแบคทีีเรีียในลำำ�ไส้้ สารเหล่่า
นี้้�นอกจากทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บของเซลล์์ตับั แล้้ว ยัังไปกดกระบวนการซ่่อมแซมเซลล์์ตับั และกระตุ้้�นให้้
เกิิด systemic inflammation, สููญเสีียการทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันทั้้�ง innate และ adaptive immunity ก่่อให้้เกิิดอวััยวะต่่างๆ ทำำ�งานล้้มเหลว(53) การรัักษาด้้วยวิิธีี ALS จึึงเป็็นการรัักษาประคัับประคองการ
ทำำ�งานของตัับจนกว่่าตัับจะฟื้้�นฟููจนหายสนิิทหรืือผู้้�ป่่วยได้้รัับการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ นอกจากนี้้�ยัังอาจ
ช่่วยในการล้้างสารสื่่�อการอัักเสบออกได้้อีีกด้้วย ในปััจจุุบัันจะสามารถแบ่่ง ALS ออกเป็็นสองประเภท
1. Non-cell based liver support system ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทย่่อยได้้แก่่
1.1 Plasma exchange
เป็็นวงจรที่่�ดึึงสารสื่่�อการอัักเสบและ endotoxins ต่่างๆ ออกจากพลาสมาโดย standard plasma exchange จะใช้้ plasma fluid replacement ประมาณ 1.2 ลิิตร จากการศึึกษาพบว่่า standard
plasma exchange ไม่่ช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตของผู้้�ป่่วย แต่่ในกรณีีของ high volume plasma exchange (HVP) ซึ่่�งใช้้ปริิมาณ fresh-frozen plasma ในปริิมาณมาก (>10 ลิิตรหรืือร้้อยละ 15-20 ของ
ideal body weight) เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนพลาสมาของผู้้�ป่่วย จาก systematic review และ meta-analysis
ในปีี ค.ศ. 2020 พบว่่า HVP สามารถทำำ�ให้้ biochemical profiles (liver function tests และ MELD
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score) ในผู้้�ป่่วย ACLF ดีีขึ้้�นและสามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นที่่� 30 วัันและ 90 วัันของผู้้�ป่่วย
ได้้(54, 55) นอกจากการลดอััตราการเสีียชีีวิิตแล้้ว plasma exchange อาจมีีประสิิทธิิภาพในการช่่วยฟื้้�นฟูู
อวััยวะและช่่วยให้้ไตวายดีีขึ้้�นได้้ด้ว้ ย โดยมีี retrospective study ขนาดใหญ่่ในผู้้�ป่ว่ ย HBV-ACLF จำำ�นวน
898 รายในปีี ค.ศ. 2020 พบว่่าการทำำ� plasma perfusion ร่่วมกัับ standard plasma exchange พบว่่า
ALS นอกจากจะสามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตแล้้วยัังสามารถทำำ�ให้้อวััยวะต่่างๆ ที่่มีี� การทำำ�งานล้้มเหลว
สามารถฟื้้�นฟููจนหายเป็็นปกติิ รวมถึึงฟื้้�นฟููจาก HRS-AKI ได้้มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับ standard medical
therapy อีีกด้้วย(56)
1.2 Albumin dialysis
เป็็นการใช้้ albumin จัับของเสีียและสารพิิษต่่างๆ แล้้วเคลื่่�อนที่่�ผ่่านตััวกรองเพื่่�อนำำ� albumin-bound toxin ออกจากร่่างกาย ในปััจจุุบัันมีีหลายชนิิด เช่่น molecular adsorbent recirculating
system (MARS), Prometheus, single pass albumin dialysis (SPAD)
	มีี RCT จำำ�นวนมากที่่�ศึึกษาในผู้้�ป่่วย ACLF(57, 58) พบว่่า MARS สามารถทำำ�ให้้ HRS, HE, การ
ทำำ�งานของระบบไหลเวีียนโลหิิตและภาวะภููมิิคุ้้�มกัันที่่ผิ� ดป
ิ กติิสามารถดีีขึ้้�นได้้แต่่ยังั ไม่่ช่ว่ ยเพิ่่�มอััตราการ
(59-61)
รอดชีีวิิต จากการทำำ� systemic review และ meta-analysis พบว่่า albumin dialysis อาจมีีประโยชน์์
ในการลดอััตราการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วย ACLF บางกลุ่่�ม เช่่น ACLF ที่่�มีี MELD score แรกรัับสููง(62) แต่่ผล
จากการทำำ� systematic review นี้้�ก็็ถููกโต้้แย้้งโดยการศึึกษา multicenter RCTs ขนาดใหญ่่ในยุุโรปถึึงสอง
การศึึกษาใน ACLF ที่่�พบว่่าการรัักษาด้้วย albumin dialysis ไม่่ช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิต(63) การศึึกษา
ใน SPAD พบว่่ามีีเพีียงข้้อมููลใน case-control study(64) เฉพาะในผู้้�ป่่วยตัับวายจากยา (drug-induced
liver failure) เท่่านั้้�น ยัังได้้ข้้อสรุุปไม่่ชัดั เจนว่่า SPAD ได้้ประโยชน์์จริิงหรืือไม่่ สาเหตุุที่่� ALS ไม่่ช่่วยเพิ่่�ม
อััตราการรอดชีีวิิตอาจมีีหลายประการ เช่่น เวลาในการตััดสิินใจเริ่่�มให้้การรัักษาด้้วยวิิธีี ALS ยัังไม่่มีี
ข้้อมููลที่่�ชััดเจนว่่าควรเริ่่�ม ALS เมื่่�อไร รวมถึึงปริิมาณการ dialysis ที่่�เหมาะสม
แม้้ว่่าการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�มีีแนวโน้้มว่่าการรัักษาด้้วย albumin dialysis ไม่่ช่่วยเพิ่่�มอััตราการ
รอดชีีวิิตในผู้้�ป่่วย ACLF อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงปีี ค.ศ. 2019-2020 มีีการศึึกษาที่่�เริ่่�มแสดงว่่าอาจมีี
ประโยชน์์ในการเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิต โดยมีีการศึึกษาขนาดใหญ่่ในผู้้�ป่่วย HBV-ACLF พบว่่า ALS
สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นที่่� 28 และ 90 วัันได้้ แต่่ไม่่ลดอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�ระยะกลางและ
ระยะยาว(65, 66) มีี RCT ล่่าสุุดในปีีค.ศ. 2020 พบว่่าการทำำ� high-intensity albumin dialysis (> 4 sessions)
ในผู้้�ป่่วย ACLF อาจช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นได้้ (67) มีีการศึึกษา retrospective study ในผู้้�ป่่วย
ACLF รุุนแรง (ระดัับ 2-3) ที่่�มีีภาวะไตวายเฉีียบพลัันพบว่่าการทำำ� intermittent high-flux single-pass
albumin dialysis (SPAD) ร่่วมกัับการทำำ� continuous venovenous hemodialysis (CVVHD) สามารถ
ทำำ�ให้้การทำำ�งานของไตฟื้้�นฟููได้้ร้้อยละ 53.8 และช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นเหลืือร้้อยละ 56.2
และร้้อยละ 53.8 ที่่� 1 เดืือนและ 3 เดืือนได้้(68) ดัังนั้้�นการเลืือกวิิธีีการ dialysis และผู้้�ป่่วยที่่�เหมาะสม
อาจสามารถช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิตและไตวายฟื้้�นฟููได้้ แต่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป
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2. Cell-based liver support system
ALS ที่่�ผ่่านมาจะเน้้นในเรื่่�องของการกำำ�จััดของเสีียและสารพิิษแต่่ยัังไม่่ได้้พิิจารณาถึึงการเพิ่่�ม
liver synthetic function ดัังนั้้�น ALS รุ่่�นใหม่่จึึงมีี living hepatocyte อยู่่�ในระบบร่่วมด้้วยซึ่่�งเรีียกว่่า
bioartificial liver support ซึ่่�งมีี preliminary report ถึึงประสิิทธิิภาพของเครื่่�องมืือนี้้�ใน HBV-ACLF พบ
ว่่ามีีความปลอดภััยและทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยมีีการทำำ�งานของตัับดีีขึ้้�น แต่่อัตั ราการรอดชีีวิิต, การฟื้้น� ฟููของไตและ
ทำำ�ให้้ MELD score ดีีขึ้้�นได้้ไม่่แตกต่่างจากการรัักษาด้้วย therapeutic plasma exchange(1, 69)
การผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ
การผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับเป็็นการรัักษาที่่�ช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตของผู้้�ป่่วยได้้มาก แต่่ปััญหา
สำำ�คัญ
ั ในการตััดสินิ ใจผ่่าตััดเปลี่่ย� นตัับในผู้้�ป่ว่ ย ACLF คืือระยะเวลาและเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� หมาะ
สม หากผู้้�ป่่วยเจ็็บป่่วยรุุนแรงมากตั้้�งแต่่แรกและไม่่สามารถรอให้้ตัับฟื้้�นฟููเองได้้ก็็จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการ
เปลี่่�ยนตัับที่่�ทัันท่่วงทีี หากผู้้�ป่่วยยัังสามารถฟื้้�นฟููการทำำ�งานของตัับได้้แต่่ต้้องใช้้เวลาพัักฟื้้�นก็็ควรได้้รัับ
การ monitor ที่่�เหมาะสมก่่อนที่่�การทำำ�งานของตัับจะแย่่ลงจนเกิินแก้้ไข
	สำำ�หรัับเกณฑ์์การตััดสิินใจส่่งผู้้�ป่่วยเปลี่่�ยนตัับในปััจจุุบัันยัังไม่่ตายตััว มีีการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วย
ที่่� MELD score มากกว่่า 28 หรืือ AARC score มากกว่่า10 หรืือมีี hepatic encephalopathy ระดัับ
รุุนแรง โดยที่่�ไม่่มีีการติิดเชื้้�อในกระแสเลืือดหรืือมีีอวััยวะล้้มเหลวหลายระบบควรได้้รัับการเปลี่่�ยนตัับ
ตั้้�งแต่่ระยะเนิ่่�น ๆ (early liver transplantation)(70) บางการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วย ACLF ที่่�แรกรัับ MELD
score มากกว่่า 27-30 ร่่วมกัับ hepatic encephalopathy หรืือ bilirubin มากกว่่า 22 mg/dl ร่่วมกัับ INR
มากกว่่า 2.5 และ hepatic encephalopathy ระดัับ 3-4 ที่่�ไม่่ดีีขึ้้�นเกิิน 4 วัันจะมีีอััตราการเสีียชีีวิิตเกืือบ
ร้้อยละ 100 ดัังนั้้�นจึึงควรทำำ�การเปลี่่�ยนตัับตั้้�งแต่่ 4-7 วัันแรกของการนอนโรงพยาบาล(71) อย่่างไรก็็ตาม
ในผู้้�ป่่วยที่่�อาการรุุนแรงเกิินไปอาจไม่่เหมาะสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนตัับ ได้้แก่่ 1. การติิดเชื้้อ� ในกระแสเลืือด
ที่่ไ� ม่่สามารถควบคุุมได้้หรืือมีีการติิดเชื้้อ� ในกระแสเลืือดร่่วมกัับระบบอวััยวะล้้มเหลวตั้้ง� แต่่ 2 ระบบขึ้้น� ไป
2. การหายใจล้้มเหลวหรืือ hepatic encephalopathy ที่่ต้� อ้ งใส่่เครื่่�องช่่วยหายใจเป็็นเวลานานกว่่า 72 ชั่่ว� โมง
3. อวััยวะล้้มเหลวตั้้�งแต่่ 4 ระบบขึ้้�นไป 4. active gastrointestinal bleeding 5. การทำำ�งานของหััวใจ
หลอดเลืือดล้้มเหลวที่่�ไม่่คงที่่�และต้้องได้้รัับ noradrenaline ตั้้�งแต่่ขนาด 3 mg/hr ขึ้้�นไป(1, 72) สำำ�หรัับ
ภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF พบว่่าผู้้�ป่่วยไตวายรุุนแรง เช่่น sCr มากกว่่า 4 mg/dl หรืือ เพิ่่�มขึ้้�น
มากกว่่าร้้อยละ 300 จากระดัับเดิิมหรืือจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการบำำ�บััดไตทดแทนมีีอััตราการเสีียชีีวิิตหลััง
ผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับมากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีไตวายที่่�ต้้องได้้รัับการบำำ�บััดไตทดแทนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (ร้้อยละ
15 เทีียบกัับร้้อยละ 4 ที่่� 3 เดืือน) จึึงถืือเป็็นข้้อห้้ามสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนตัับ อย่่างไรก็็ตาม มีีแพทย์์หลาย
ท่่านให้้ความเห็็นว่่าอััตราการเสีียชีีวิิตนี้้�เป็็นที่่�ยอมรัับได้้ ดัังนั้้�นการพิิจารณาเปลี่่�ยนตัับในผู้้�ป่่วย ACLF
ที่่�มีีการทำำ�งานของไตเสื่่�อมอย่่างรุุนแรงจึึงอาจต้้องมีีการศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมต่่อไป(73)
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การรัักษาใหม่่ที่่�ยัังอยู่่�ในการศึึกษาวิิจััย

จากกลไกเกิิดโรคของ ACLF ซึ่่�งมีีการอัักเสบของอวััยวะต่่างๆ ทั่่�วร่่างกาย ดัังนั้้�นการรัักษาผู้้�
ป่่วยภาวะไตวายเฉีียบพลัันรวมถึึงอวััยวะอื่่�นๆ ใน ACLF นอกจากการประคัับประคองระบบหััวใจหลอด
เลืือด ดัังเช่่นการให้้ terlipressin และ albumin แล้้วจึึงควรให้้ความสำำ�คััญต่่อภาวะ systemic inflammation ด้้วย โดยยืืนยัันได้้จากการศึึกษาที่่�พบว่่ายิ่่�ง ACLF รุุนแรงผู้้�ป่่วย HRS-AKI จะยิ่่�งตอบสนองต่่อการ
รัักษาด้้วย terlipressin ร่่วมกัับ albumin น้้อยลง(5, 74, 75) ปััจจุุบัันจึึงมีีหลายการศึึกษาเพื่่�อลดระดัับการ
อัักเสบในผู้้�ป่่วย ACLF ดัังนี้้�
1. การปลููกถ่่าย mesenchymal stem cells โดยมีีการศึึกษา open-label non-controlled trial
ขนาดเล็็กที่่�ทำำ�ในผู้้�ป่่วย HBV-ACLF พบว่่าสามารถลด systemic inflammation, มีีค่่าการทำำ�งานของตัับ
ที่่�ดีีขึ้้�น, MELD score ที่่�ดีีขึ้้น� รวมถึึงมีีอััตราการรอดชีีวิิตสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม(76)
2. การให้้ granulocyte colony-stimulating factors (G-CSF) เนื่่�องจากในผู้้�ป่่วย ACLF พบว่่า
จะมีีการทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันแต่่กำำ�เนิิดลดลง มีีหลาย RCT ให้้ G-CSF เพื่่�อไปกระตุ้้�น innate
immunity (ทำำ�ให้้ความสามารถในการ phagocytosis ดีีขึ้้�น, ช่่วยกระตุ้้�นให้้ CD34+ progenitor cells
เข้้าไปในตัับ)(77) พบว่่าหลัังให้้ G-CSF ขนาด 5 μg/kg/day นาน 6 วัันทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีการทำำ�งานของตัับ
ดีีขึ้้�น ค่่า MELD score และ Child-Pugh score ดีีขึ้้�น รวมถึึงการให้้ G-CSF มีีผลช่่วยป้้องกัันการเกิิด
HRS-AKI ได้้ และทำำ�ให้้มีีอััตราการรอดชีีวิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น(78) โดยผลการศึึกษาที่่�พบว่่าการให้้ G-CSF ได้้
ประโยชน์์ในผู้้�ป่่วยทั้้�งหมดทำำ�ในกลุ่่�มประเทศในทวีีปเอเชีีย(1, 79) อย่่างไรก็็ตามจากผลการศึึกษาแรกจาก
กลุ่่�มประเทศในทวีีปยุุโรปซึ่่ง� เป็็น multicenter RCT กลัับพบว่่าการใช้้ G-CSF ไม่่ช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอด
ชีีวิิตที่่� 90 วัันในผู้้�ป่่วย ACLF เมื่่�อเทีียบกัับการรัักษามาตรฐาน(80) ดัังนั้้�นประโยชน์์จากการใช้้ G-CSF ใน
ผู้้�ป่่วย ACLF ในปััจจุุบัันจึึงยัังได้้ข้้อสรุุปที่่�ไม่่แน่่ชััด
3. Macrophage directed therapy ผ่่านทาง immunomodulators เช่่น glucocorticoids, N-acetylcysteine ได้้รัับการรัับรองให้้ใช้้รัักษาในโรค immune-related liver diseases อื่่�นๆ แต่่ปััจจุุบัันยัังไม่่มีี
การศึึกษาในผู้้�ป่่วย ACLF(81)
4. การรัักษาเพื่่�อยัับยั้้ง� การกระตุ้้�นเซลล์์ Kupffer เพื่่�อลดการเกิิด systemic inflammation ในผู้้�ป่ว่ ย
ACLF ตั้้�งแต่่ระยะแรกๆ สามารถลดสััญญาณกระตุ้้�นการอัักเสบจากการกระตุ้้�นเซลล์์ Kupffer โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งจะไปยัับยั้้�งการปล่่อยสาร DAMPs โดยในปััจจุุบัันมีีการศึึกษาแนวคิิดนี้้�ในหนููทดลองแล้้ว(82)
จากหลัักฐานในการรัักษาต่่างๆ ผู้้�เขีียนจึึงสรุุปออกเป็็นแนวทางในการดููแลผู้้�ป่่วยภาวะไตวาย
เฉีียบพลัันใน ACLF ได้้ดัังนี้้� (รวบรวมและดััดแปลงจาก AASLD guidelines 2012(83), EASL guidelines
2018(9) และ APASL guidelines 2019(1) และ APAS- AARC consensus 2020)
1. พยาธิิกำำ�เนิิดของไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF ประกอบด้้วยภาวะเลืือดมาเลี้้�ยงไตลดลง, การ
ได้้รัับบาดเจ็็บโดยตรงต่่อ renal tubule, ภาวะ microvascular dysfunction และ systemic inflammation
ดัังนั้้�นการป้้องกัันภาวะไตวายเฉีียบพลัันและการรัักษาจึึงควรแก้้ไขในทุุกปััจจััยเพื่่�อให้้ได้้ประสิิทธิิภาพที่่�
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2. การป้้องกัันภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยที่่�เกิิด ACLF ประกอบด้้วยการระบุุปััจจััยเสี่่�ยง
และให้้การป้้องกัันและรัักษาที่่�เหมาะสม โดยปััจจััยที่่�พบบ่่อยได้้แก่่ การใช้้ยาที่่�เป็็นอัันตรายต่่อไต การ
ฉีีดสารทึึบแสงทางหลอดเลืือด ภาวะ refractory ascites โซเดีียมในกระแสเลืือดต่ำำ�� รวมถึึงการให้้ยา
ปฏิิชีีวนะแบบ prophylaxis ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ส� งสััยว่่ามีีติิดเชื้้อ� ในกระแสเลืือด เป็็นต้้น นอกจากนี้้� การดููแลประคัับ
ประคอง hemodynamic ให้้คงที่่�ด้้วย parameter ต่่างๆ ได้้แก่่ การใช้้ขนาดของหลอดเลืือดดำำ� inferior
vena cava, การวััดค่า่ central venous pressure และประเมิิน systemic vascular resistance มีีประโยชน์์
ในการช่่วยป้้องกัันการเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF
3. ข้้อมููลการใช้้ vasoconstrictor สำำ�หรัับภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF ยัังมีีจำำ�กััด การให้้
terlipressin ทางหลอดเลืือดด้้วยวิิธีีการ infusion ดีีกว่่าการใช้้ noradrenaline ในการรัักษา HRS-AKI
ใน ACLF จึึงควรพิิจารณาให้้ terlipressin ร่่วมกัับ albumin เป็็นการรัักษาลำำ�ดัับแรกใน HRS-AKI และ
ควรเฝ้้าระวัังภาวะแทรกซ้้อนจากการใช้้ terlipressin อย่่างระมััดระวััง
		 3.1 การให้้ terlipressin สามารถให้้ทางหลอดเลืือดด้้วยวิิธีีการ bolus เริ่่ม� ด้้วยขนาด 1 mg
ทุุก 4-6 ชั่่ว� โมง อย่่างไรก็็ตาม การให้้ terlipressin ด้้วยวิิธีีการ infusion ขนาด 2 mg/day จะช่่วยลดอััตรา
การเกิิดเหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยา จึึงทำำ�ให้้สามารถลดปริิมาณการใช้้ยาต่่อวัันในผู้้�ป่่วยได้้
ในกรณีีที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาหลัังจาก 2 วััน (sCr ลดลงน้้อยกว่่าร้้อยละ 25 นัับจากค่่าสููงสุุด)
ควรเพิ่่�มปริิมาณ terlipressin เป็็นลำำ�ดัับขั้้น� จนกระทั่่�งได้้ขนาดสููงสุุดที่่� 12 mg/day
		 3.2 ให้้ 20% albumin solution ขนาด 20-40 mg/day และควรเฝ้้าติิดตามระดัับ CVP
เป็็นระยะๆ หรืือใช้้วิิธีีการอื่่�นเพื่่�อประเมิินปริิมาณ central blood volume จะช่่วยป้้องกัันสารน้ำำ�� ใน
หลอดเลืือดมากเกิินไปได้้และยัังช่่วยในการปรัับขนาดการให้้ albumin แก่่ผู้้�ป่่วยได้้อย่่างเหมาะสม
		 3.3	สามารถให้้ noradrenaline เป็็นทางเลืือกแทน terlipressin ได้้แต่่ข้้อมููลยัังมีีจำำ�กััด
นอกจากนั้้�น การให้้ noradrenaline จำำ�เป็็นต้้องมีีการเฝ้้าระวัังภาวะแทรกซ้้อนด้้วย
		 3.4 Midodrine ร่่วมกัับ octreotide อาจเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งในกรณีีที่่�ไม่่สามารถให้้
terlipressin หรืือ noradrenaline ได้้แต่่ประสิิทธิิภาพต่ำำ�� กว่่าการให้้ terlipressin มาก
4. ความรุุนแรงของภาวะไตวายเฉีียบพลััน, MELD score และระดัับความรุุนแรงของ ACLF จะ
เป็็นตััวช่่วยทำำ�นายการตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย terlipressin ร่่วมกัับ albumin ในผู้้�ป่่วย ACLF ที่่�มีี
HRS-AKI
5. ให้้การรัักษาด้้วยการบำำ�บััดทดแทนไตอย่่างเร่่งด่่วนหากผู้้�ป่่วยมีีภาวะ volume overload, มีี
ภาวะแทรกซ้้อนจาก uremia, hyperkalemia, hypernatremia และ metabolic acidosis ที่่�เป็็นรุุนแรงและ
ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย conservative management และเนื่่�องจากภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน
ACLF เป็็นอวััยวะหนึ่่�งในหลายระบบอวััยวะที่่มีี� การทำำ�งานล้้มเหลว ดัังนั้้�น threshold ในการเริ่่ม� ให้้รักั ษา
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ด้้วยการบำำ�บัดั ทดแทนไตควรต่ำำ��กว่่าภาวะไตวายเฉีียบพลัันในภาวะอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ ACLF ซึ่่�งจะมีีส่่วนในการ
ประคัับประคองการทำำ�งานของอวััยวะอื่่�นด้้วย
		 5.1 การบำำ�บัดั ทดแทนไตด้้วยการฟอกเลืือดชนิิดต่อ่ เนื่่�อง (continuous renal replacement
therapy, CRRT) ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยสามารถทนต่่อการรัักษาได้้ดีีกว่่าการฟอกเลืือดเป็็นช่่วง (intermittent hemodialysis) เนื่่�องจากวิิธีี CCRT ทำำ�ให้้ภาวะการทำำ�งานของหััวใจและหลอดเลืือดเสถีียรกว่่า, ช่่วยแก้้ไข
ภาวะโซเดีียมต่ำำ��ในกระแสเลืือดอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไปมากกว่่า และทำำ�ให้้ระดัับความดัันในโพรงศีีรษะมีี
ความผัันผวนน้้อยกว่่าการรัักษาด้้วยการฟอกเลืือดเป็็นช่่วง
6. อาจใช้้ biomarker สำำ�หรัับ tubular damage เช่่น NGAL ในปััสสาวะเพื่่�อประกอบการแยก
ระหว่่าง HRS และ ATN รวมถึึงอาจใช้้ประกอบการพิิจารณาเริ่่ม� early RRT หรืือ artificial liver support
7. Plasma exchange เป็็นวิิธีีการที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการประคัับประคองการทำำ�งานของตัับใน
ผู้้�ป่่วย ACLF จนกว่่าผู้้�ป่่วยจะได้้รัับการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับหรืือหายจาก ACLF ด้้วยตััวเอง
8. การรัักษาวิิธีีใหม่่ๆ เพื่่�อช่่วยแก้้ไขภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF นอกเหนืือไปจากการ
ประคัับประคองการทำำ�งานของระบบไหลเวีียนโลหิิตจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การลด systemic inflammation เช่่น
G-CSF, mesenchymal stem cells transplantation, glucocorticoids, Kupffer cells activation รวมถึึง
therapeutic plasma exchange ซึ่่�งยัังอยู่่�ในขั้้�นตอนการศึึกษาวิิจััยถึึงประสิิทธิิภาพและความปลอดภััย
9. ควรพิิจารณาการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับตั้้�งแต่่ระยะเนิ่่�นๆ (early liver transplantation) ในผู้้�ป่่วย
ACLF ซึ่่�งจะสามารถลดภาวะแทรกซ้้อนจาก ACLF ต่่างๆ ได้้ อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีีเกณฑ์์การเลืือก
ผู้้�ป่่วยในการส่่งทำำ�ผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับที่่�ชััดเจนว่่าผู้้�ป่่วยรายได้้จะได้้รัับประโยชน์์จาก early liver transplantation สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีไตวายรุุนแรงจนต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยการบำำ�บััดทดแทนไตอาจไม่่เหมาะสม
ต่่อการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับเนื่่�องจากมีีอััตราการเสีียชีีวิิตหลัังผ่่าตััดสููง

สรุุป

ภาวะไตวายเฉีียบพลัันเกิิดขึ้้�นบ่่อยในผู้้�ป่่วย ACLF ซึ่่�งส่่งผลต่่อการพยากรณ์์โรคที่่�ไม่่ดีีและมีี
อััตราการเสีียชีีวิิตที่่�สููง เนื่่�องด้้วยพยาธิิกำำ�เนิิดใน ACLF อัันประกอบด้้วย circulatory dysfunction และ
systemic inflammation ทำำ�ให้้ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย volume expansion และ vasoconstriction
ได้้ผลไม่่ดีีเท่่าที่่ค� วรเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ป่่วย acute decompensation ในปััจจุุบัันมีีแนวทางการรัักษาใหม่่ได้้
รัับการศึึกษาพััฒนาเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากมายตามความรู้้�ความเข้้าใจในพยาธิิกำำ�เนิิดของโรคที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
ซึ่ง่� ผลการศึึกษาหลายชนิิดได้้ผลลััพธ์์ที่น่่� า่ พอใจ อย่่างไรก็็ตามยัังคงต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมอีีกมาก เพื่่�อ
ยืืนยัันประสิิทธิิภาพและความปลอดภััยจากการรัักษาด้้วยวิิธีีการใหม่่ๆ ดัังนั้้�น การรัักษาหลััก คืือการ
ดููแลประคัับประคองการทำำ�งานของทุุกอวััยวะไปพร้้อมกััน ให้้เพีียงพอและทัันท่่วงทีีจึึงยัังเป็็นการรัักษา
ที่่�ดีีที่่�สุุดในปััจจุุบััน
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5
การเลืือกใช้้ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�
ในเวชปฏิิบััติิ
(Intravenous lipid emulsions)
นริิศร ลัักขณานุุรัักษ์์

บทนำำ�

ไขมัันเป็็นสารประกอบทางชีีวภาพ (biological compound) ที่่�มีีคุุณสมบััติิไม่่ละลายน้ำำ�� แต่่
สามารถละลายได้้ดีีในตััวทำำ�ละลายอิินทรีีย์์ เช่่น acetone, ether, และ chloroform เป็็นต้้น ตััวอย่่างของ
สารประกอบที่่�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มไขมััน ได้้แก่่ triglycerides, sterols, phospholipids, และ cardioloipins
ในบรรดาไขมัันทั้้�งหมด พบว่่า triglycerides เป็็นไขมัันที่่�พบได้้มากที่่�สุุดในร่่างกายมนุุษย์์ และถืือเป็็น
แหล่่งพลัังงานหลัักในอาหารที่่ม� นุุษย์์รับั ประทาน รวมถึึงในอาหารทางทางเดิินอาหาร (enteral nutrition,
EN) และอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� (parenteral nutrition, PN)(1)
โครงสร้้างของ triglycerides ประกอบด้้วย glycerol จัับกัับกรดไขมััน (fatty acids) จำำ�นวน 3
โมเลกุุล โดยกรดไขมัันจะมีีโครงสร้้างเป็็นสายของ carbon จัับกัับ hydrogen (hydrocarbon chain) ซึ่่�งมีี
ความยาวแตกต่่างกัันไปตามชนิิดของกรดไขมััน และมีีปลายด้้านหนึ่่�งเป็็น methyl group (-CH3) และ
ปลายอีีกด้้านหนึ่่�งเป็็น carboxyl group (-COOH) ชนิิดของกรดไขมัันสามารถแบ่่งได้้หลายรููปแบบ โดย
รููปแบบที่่ใ� ช้้บ่อ่ ย ได้้แก่่ การแบ่่งตามความยาวของ hydrocarbon chain ระดัับความอิ่่�มตััวของกรดไขมััน
(degree of saturation) และ omega (ω) classification(2)
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กรดไขมัันสามารถแบ่่งได้้เป็็น 3 ประเภทตามความยาวของ hydrocarbon chain ได้้แก่่ กรดไข
มัันสายสั้้�น (short-chain fatty acid, SCFA) ซึ่่�งจะประกอบด้้วย carbon 2-4 อะตอม กรดไขมัันสายปาน
กลาง (medium-chain fatty acid, MCFA) ซึ่่�งจะประกอบด้้วย carbon 6-12 อะตอม และกรดไขมัันสาย
ยาว (long-chain fatty acid, LCFA) ซึ่่�งจะประกอบด้้วย carbon ≥14 อะตอม สำำ�หรัับการแบ่่งกรดไขมััน
ตามระดัับความอิ่่�มตััว จะแบ่่งได้้เป็็น กรดไขมัันอิ่่�มตััว (saturated fatty acid, SFA) ซึ่่�งเป็็นกรดไขมัันที่่�
ไม่่มีีพัันธะคู่่�ระหว่่าง carbon อะตอมในโมเลกุุล กรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวตำำ�แหน่่งเดีียว (monosaturated
fatty acid, MUFA) ซึ่่�งเป็็นกรดไขมัันที่่�มีีพัันธะคู่่�ระหว่่าง carbon อะตอมในโมเลกุุล 1 ตำำ�แหน่่ง และกรด
ไขมัันไม่่อิ่่�มตััวหลายตำำ�แหน่่ง (polyunsaturated fatty acid, PUFA) ซึ่่�งเป็็นกรดไขมัันที่่มีีพั
� ันธะคู่่�ระหว่่าง
carbon อะตอมในโมเลกุุลมากกว่่า 1 ตำำ�แหน่่ง โดยกรดไขมัันไม่่อิ่่ม� ตััวยัังสามารถแบ่่งย่่อยได้้ตาม omega (ω) classification ซึ่่�งจะแบ่่งชนิิดของกรดไขมัันตามเลขที่่�ของ carbon ที่่�ต่่อกัับพัันธะคู่่�ตำำ�แหน่่งแรก
โดยนัับจากปลาย methyl group หรืือที่่�เรีียกว่่า omega (ω) carbon โดยชนิิดหลัักๆ ของกรดไขมัันไม่่
อิ่่�มตััวในมนุุษย์์ ได้้แก่่ ω-3, ω-6, และ ω-9 ซึ่่�งเลขที่่�ของ carbon ที่่�ต่่อกัับพัันธะคู่่�ตำำ�แหน่่งแรกจาก
ปลาย methyl group จะเป็็นเลข 3, 6, และ 9 ตามลำำ�ดัับ(3)
อาหารทางหลอดเลืือดดำำ� มีีข้้อบ่่งชี้้ใ� นผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่สามารถรัับอาหารทางทางเดิินอาหารได้้เพีียงพอ
นอกจากน้ำำ�ต
� าลและกรดอะมิิโนแล้้ว ไขมัันนัับเป็็นส่่วนประกอบสำำ�คัญ
ั ในการให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�
โดยไขมัันจะเป็็นแหล่่งพลัังงานและกรดไขมัันจำำ�เป็็น (essential fatty acid, EFA) ไขมัันในอาหารทาง
หลอดเลืือดดำำ�จะอยู่่�ในรููปแบบพิิเศษเพื่่อ� ให้้สามารถละลายน้ำำ�� และให้้เข้้าในกระเสเลืือดได้้ ซึ่ง�่ จะถููกเรีียกว่่า
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� (intravenous lipid emulsion, ILE)(4)
	ส่่วนประกอบหลัักของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� ได้้แก่่ triglycerides จากน้ำำ��มันั อย่่างน้้อย 1 ชนิิด
โดยน้ำำ��มัันที่่�ใช้้เป็็นส่่วนประกอบในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในปััจจุุบััน ได้้แก่่ น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง (soy oil),
น้ำำ��มัันมะพร้้าวซึ่่�งเป็็นแหล่่งของ medium-chain triglycerides (MCT), น้ำำ�มั
� ันมะกอก (olive oil), และ
น้ำำ��มัันปลา (fish oil) นอกจากนี้้�ยัังมีี glycerine และ phospholipid emulsifier ซึ่่�งมัักมาจาก lecithin จาก
ไข่่แดง ไขมัันในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�จะถููกทำำ�ให้้อยู่่�ในรููปทรงกลมคล้้าย chylomicron (chylomicronlike particle) โดยตรงกลาง (core) จะเป็็น triglycerides ที่่ถูู� กล้้อมรอบด้้วย phospholipid ที่่�หัันส่่วนที่่�
ไม่่ชอบน้ำำ�� (hydrophobic part) เข้้าด้้านใน และส่่วนที่่ช� อบน้ำำ�� (hydrophilic part) ออกด้้านนอก เพื่่�อให้้
สามารถละลายในน้ำำ��และให้้เข้้าสู่่�กระแสเลืือดได้้ (5) โดยสิ่่�งที่่�ต่่างกัับ chylomicron คืือ ไม่่มีี apoprotein
และ cholesterol เป็็นองค์์ประกอบ เมื่่�อไขมัันคล้้าย chylomicron นี้้�เข้้าสู่่�กระแสเลืือด จะได้้รัับ apoproprotein จาก high-density lipoprotein (HDL) และสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้เหมืือน chylomicron ปกติิ(1)
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รููปที่่� 1. ชนิิดของกรดไขมัันตามความยาวของ hydrocarbon chain ระดัับความอิ่่�มตััวของกรดไขมััน
(degree of saturation) และ omega (ω) classification
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ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ได้้ถููกสร้้างและใช้้ได้้อย่่างปลอดภััยเป็็นครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1961(6) หรืือ
เพีียงประมาณ 60 ปีี อย่่างไรก็็ตามในปััจจุุบันั มีีการพััฒนาไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ขึ้้น� มาหลายชนิิด โดย
แต่่ละชนิิดมีีส่่วนประกอบของน้ำำ��มัันที่่�แตกต่่างกััน และมีีความเข้้มข้้นที่่�แตกต่่างกัันทั้้�งร้้อยละ 10, 20,
และ 30(7) ดัังนั้้�นการเข้้าใจและรู้้�หลัักการในการเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�จึึงมีีความสำำ�คััญในเวช
ปฏิิบััติิ ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงประโยชน์์ของไขมัันและไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� กรดไขมัันจำำ�เป็็นรวม
ถึึงภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น ลัักษณะเฉพาะของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิด หลัักการเลืือกใช้้
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�มีีในปััจจุุบััน และตััวอย่่างการเลืือกใช้้
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�จากกรณีีศึึกษาเพื่่�อให้้เห็็นภาพในการใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบััติิ
มากขึ้้�น

ประโยชน์์ของไขมัันและไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�

ไขมัันมีีประโยชน์์หลายอย่่างในมนุุษย์์ ประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญประการแรก คืือ ไขมัันเป็็นแหล่่ง
พลัังงานที่่�สำำ�คััญ เนื่่�องจากไขมัันให้้พลัังงานสููงที่่�สุดุ คืือประมาณ 9.3 กิิโลแคลอรี่่�/กรััม เมื่่�อเทีียบกัับ
คาร์์โบไฮเดรตและโปรตีีนซึ่่�งให้้พลัังงานประมาณ 4 กิิโลแคลอรี่่�/กรััม นอกจากนี้้�ไขมัันยัังเหมาะสมใน
การเก็็บเป็็นแหล่่งพลัังงานสำำ�รองในรููปของเนื้้�อเยื่่�อไขมััน (adipose tissue) เนื่่�องจากให้้พลัังงานต่่อกรััม
ที่่สูู� งและไม่่ต้อ้ งจัับกัับโมเลกุุลน้ำำ��ในการเก็็บเหมืือน glycogen ซึ่ง่� ทำำ�ให้้เก็็บพลัังงานได้้สููงกว่่าโดยใช้้พื้้น� ที่่�
เก็็บน้้อยกว่่า(8) ประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญประการต่่อมา คืือ ไขมัันเป็็นส่่วนประกอบหลัักของเยื่่�อหุ้้�มเซลล์์ (cell
membrane) ทุุกเซลล์์ในมนุุษย์์ โดยไขมัันชนิิด phospholipid ซึ่่�งมีีทั้้�งส่่วนมีีขั้้�ว (polar head) จัับกัับ
triglycerides ผ่่าน phosphate linkage ทำำ�ให้้มีีทั้้ง� ส่่วนที่่�ชอบน้ำำ�� (hydrophilic part) ได้้แก่่ด้า้ น polar head
และส่่วนที่่ไ� ม่่ชอบน้ำำ�� (hydrophobic part) ได้้แก่่ด้า้ น triglycerides คุุณสมบััติดัิ งั กล่่าวนี้้�ทำ�ำ ให้้ phospholipid
สามารถจัับตััวกัันอยู่่�ในรููปของ phospholipid bilayers และทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเยื้้�อกั้้�นส่่วนภายในเซลล์์ (intracellular component) และส่่วนภายนอกเซลล์์ (extracellular component) ทำำ�ให้้เซลล์์คงรููปอยู่่�ได้้ นอกจากนี้้�
ยัังเป็็นที่่�อยู่่�ของ channel และ receptor ต่่างๆ ซึ่่�งมีีความสำำ�คัญต่
ั ่อกระบวนการต่่างๆ ภายในเซลล์์(1, 9)
หน้้าที่่สำ� ำ�คัญป
ั ระการต่่อมา คืือ ไขมัันทำำ�หน้้าที่่ค� วบคุุมกระบวนการต่่างๆ ในมนุุษย์์ รวมถึึงกระบวนการ
อัักเสบ (inflammatory process) โดยผลผลิิต (metabolic product) ของกระบวนการ metabolism ของ
ไขมัันมีีคุุณสมบััติิทั้้�งเพิ่่�มและลดการอัักเสบในร่่างกาย ซึ่่�งจะกล่่าวรายละเอีียดต่่อไปในบทความนี้้�
นอกจากนี้้�ไขมัันยัังช่่วยในการควบคุุมการแสดงออกของยีีน (gene expression) และกระบวนการการส่่ง
ทอดสััญญาณ (signal transduction pathway) ตััวอย่่างเช่่น ไขมััน sphingolipid ชนิิด sphingosine-1-phosphate มีีส่่วนในการควบคุุม calcium mobilization, การเจริิญเติิบโตของเซลล์์, และการตายของเซลล์์
แบบ apoptosis(10, 11) นอกจากนี้้�ไขมัันยัังมีีบทบาทสำำ�คััญ โดยเป็็นส่่วนประกอบในการสร้้าง cholesterol และ steroid ในมนุุษย์์อีีกด้้วย(12)
76

Comprehensive Review in Internal Medicine
การให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�มีีประโยชน์์หลายอย่่างในผู้้�ป่่วยที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับอาหารทาง
หลอดเลืือดดำำ� โดยไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ให้้พลัังงานต่่อหน่่วยสููงเมื่่�อเทีียบกัับน้ำำ��ตาลและกรดอะมิิโน
โดยไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดร้้อยละ 10, 20, และ 30 จะให้้พลัังงาน 1.1, 2, และ 2.9-3.2 กิิโล
แคลอรี่่�/มล. ตามลำำ�ดัับ ทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับพลัังงานเพีียงพอโดยที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องให้้สารน้ำำ��และน้ำำ��ตาล
ปริิมาณมาก ซึ่่ง� ช่่วยป้้องกัันภาวะน้ำำ�� เกิิน (volume overload) หรืือภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููง (hyperglycemia)
(2, 13)
ได้้ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ยัังมีี osmolarity ต่ำำ�� (270-345 มิิลลิิออสโมล/ลิิตร ที่่�ความเข้้มข้้นร้้อยละ
20) ซึ่่�งช่่วยในการป้้องกัันหลอดเลืือดดำำ�อัักเสบ (thrombophlebitis) โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอาหาร
ทางหลอดเลืือดดำำ�ส่่วนปลาย (peripheral parenteral nutrition)(14) นอกจากนี้้�ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ยััง
ช่่วยเพิ่่�ม bio-availability ของวิิตามิินที่่�ละลายในไขมััน ได้้แก่่ วิิตามิินเอ ดีี อีี และเคในอาหารทาง
หลอดเลืือดดำำ� และเป็็นแหล่่งของกรดไขมัันจำำ�เป็็น (essential fatty acid) ซึ่่�งช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดภาวะ
ขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น (essential fatty acid deficiency, EFAD)(2, 15, 16)

กรดไขมัันจำำ�เป็็น

กรดไขมัันจำำ�เป็็นถููกค้้นพบเป็็นครั้้�งแรกโดย Evan และ Burr ในปีี ค.ศ. 1927(17) โดยทำำ�การ
ทดลองพบว่่าสััตว์์ทดลองที่่�ได้้รัับไขมัันไม่่เพีียงพอจะมีีการเจริิญเติิบโตที่่ผิ� ิดปกติิ ทั้้�งที่่�ได้้รัับวิิตามิินเอ ดีี
และอีีเสริิมครบถ้้วน ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ตั้้ง� สมมติิฐานว่่าอาจมีีวิิตามิินที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิตในไขมััน และตั้้�งชื่่อ�
วิิตามิินนั้้�นว่่า วิิตามิินเอฟ ต่่อมาพบว่่าสารที่่�จำำ�เป็็นต่่อการเจริิญเติิบโตนี้้�ไม่่ใช่่วิติ ามิิน แต่่เป็็นกรดไขมััน
บางชนิิดที่่�ไม่่สามารถสร้้างได้้เองในร่่างกายของสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม โดยเมื่่�อขาดจะเกิิดความผิิดปกติิ
และความผิิดปกติินี้้�จะหายไปเมื่่�อได้้รัับกรดไขมัันเหล่่านี้้� จึึงเรีียกกรดไขมัันชนิิดนี้้�ว่่า กรดไขมัันจำำ�เป็็น(9)
ในมนุุษย์์มีีกรดไขมัันจำำ�เป็็น 2 ชนิิด ได้้แก่่ กรดไขมััน linoleic acid (LA; 18:2n-6, an ω-6 fatty acid)
และกรดไขมััน α-linolenic acid (ALA; 18:3n-3, an ω-3 fatty acid) โดยกรดไขมัันสองชนิิดนี้้ไ� ม่่สามารถ
สร้้างได้้เองในร่่างกายมนุุษย์์ เนื่่�องจากไม่่มีีเอนไซม์์ desaturase ในการสร้้างพัันธะคู่่�ที่่� carbon อะตอม
ตำำ�แหน่่ง ω-6 และ ω-3 ดัังนั้้�นมนุุษย์์จึึงจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับกรดไขมัันสองชนิิดนี้้�จากภายนอก ทั้้�งจาก
อาหาร อาหารทางทางเดิินอาหาร หรืืออาหารทางหลอดเลืือดดำำ�
จากที่่ก� ล่่าวไว้้ข้า้ งต้้นว่่า ไขมัันมีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการต่่างๆ ของร่่างกาย รวมถึึงกระบวนการ
(18)
อัักเสบ กรดไขมัันจำำ�เป็็นทั้้�งสองชนิิดมีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั อย่่างมากต่่อกระบวนการอัักเสบ ซึ่ง่� อาจส่่งผลให้้การ
อัั ก เสบจากโรคต่่ า งๆ ในผู้้�ป่่ ว ยเพิ่่� ม ขึ้้� น หรืื อ ลดลงได้้ และไขมัั น ทางหลอดเลืื อ ดดำำ�ชนิิ ดต่่ า งๆ มีี
ปริิมาณกรดไขมัันจำำ�เป็็นดัังกล่่าวไม่่เท่่ากััน ดัังนั้้�นการเข้้าใจผลต่่อกระบวนการอัักเสบจากกรดไขมััน
จำำ�เป็็นจะมีีส่่วนช่่วยในการเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดต่่างๆ ในเวชปฏิิบััติิ กรดไขมััน linoleic
จะถููกเอนไซม์์ elongase เปลี่่�ยนเป็็นอนุุพัันธ์์ที่่�มีี hydrocarbon chain ยาวขึ้้�น เรีียกว่่า arachidonic acid
(AA;20:4n-6) โดย arachidonic acid นี้้�จะถููกเปลี่่�ยนโดยเอนไซม์์ cyclooxygenase (COX) และเอนไซม์์
lipoxygenase (LOX) เป็็นสาร eicosanoid ชนิิด 2-series prostaglandins และ thromboxanes, และ
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4-series leukotrienes ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�เพิ่่�มการอัักเสบ ในทางตรงกัันข้้ามกรดไขมััน α-linolenic จะถููกเปลี่่�ยน
โดยเอนไซม์์ elongase เช่่นเดีียวกััน แต่่จะได้้อนุุพันั ธ์์เป็็น docosahexaenoic acid (DHA; 22:6n-3), และ
eicosapentaenoic acid (EPA; 20:5n-3) ซึ่่�งจะถููกเปลี่่�ยนโดยเอนไซม์์ COX และ LOX ได้้เป็็น 3-series
prostaglandins, 5-series leukotrienes, resolvins, และ protectins ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิลดการอัักเสบ
ดัังแสดงในรููปที่่� 2(19, 20) สำำ�หรัับกรดไขมััน ω-9 (oleic acids: OA) จะถููกเปลี่่�ยนโดยเอนไซม์์ elongase
ได้้เช่่นเดีียวกััน โดยจะได้้อนุุพัันธ์์เป็็น mead acid ซึ่่�งไม่่มีีผลหรืือมีีผลน้้อยมากต่่อการอัักเสบ แต่่ใน
ภาวะปกติิเอนไซม์์ elongase จะทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับกรดไขมััน linoleic และ α-linolenic ได้้ดีีกว่่ากรดไขมััน
oleic(12)

รููปที่่� 2. กระบวนการสร้้างสาร eicosanoid จากกรดไขมััน linoleic และ α-linolenic และผลต่่อกระบวนการ
อัักเสบ
	ความต้้องการกรดไขมัันจำำ�เป็็นต่่อวัันเพื่่�อป้้องกัันภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น คืือร้้อยละ 2-4
ของพลัังงานทั้้�งหมดจากกรดไขมััน linoleic และร้้อยละ 0.25-0.5 ของพลัังงานทั้้�งหมดจากกรดไขมััน
α-linolenic จะเห็็นว่่าความต้้องการต่่อวัันของกรดไขมัันจำำ�เป็็นมีีเพีียงเล็็กน้้อย ทำำ�ให้้ภาวะขาด
กรดไขมัันจำำ�เป็็นพบได้้ไม่่บ่่อยนััก(21) ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�
รัับประทานอาหารได้้น้้อยมาก ผู้้�ป่่วยที่่�จำำ�เป็็นต้้องจำำ�กััดไขมััน เช่่น ภาวะ chyle leak ผู้้�ป่่วยที่่มีีปั
� ัญหา
การดููดซึึมไขมัันผิิดปกติิอย่่างรุุนแรง (severe fat malabsorption) เช่่น ผู้้�ป่่วยตัับอ่่อนอัักเสบเรื้้�อรััง ผู้้�ป่่วย
ที่่�ตััดลำำ�ไส้้จำำ�นวนมาก (massive bowel resection) และผู้้�ป่่วยที่่�โรคของเยื่่�อบุุลำำ�ไส้้ผิดป
ิ กติิอย่่างรุุนแรง
(extensive small bowel mucosal disease) เป็็นต้้น และผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�โดยไม่่
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ได้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เป็็นเวลานาน อาการและอาการแสดงของภาวะขาดไขมัันจำำ�เป็็น ได้้แก่่ ผื่่�น
แห้้งลอก (dry and scaly dermatitis) ผมบาง (alopecia) แผลหายช้้าผิิดปกติิ ภาวะภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง
และความผิิดปกติิของค่่าตัับ(12, 21) การวิินิิจฉััยภาวะนี้้�ทำำ�ได้้โดยการส่่ง triene:tetraene ratio ซึ่่�งจะพบว่่า
มีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าปกติิ(22) การเพิ่่�มขึ้้�นของ triene:tetraene ratio เกิิดจากการลดลงของ tetraene หรืือ
arachinodic acid เนื่่�องจากการขาดกรดไขมััน linoleic ซึ่่�งเป็็นสารตั้้�งต้้น และการเพิ่่�มขึ้้�นของ triene หรืือ
mead acid เนื่่�องจากเอนไซม์์ elongase ไปทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับกรดไขมััน oleic ได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากการขาดกรด
ไขมัันจำำ�เป็็น การวิินิิจฉััยภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นโดยวิิธีีวััดระดัับ triene:tetraene ratio มีีข้้อควรระวััง
คืือ ควรดููค่่า triene:tetraene ratio ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ควบคู่่�กัับค่่ากรดไขมัันแต่่ละตััว (lipid profile) ด้้วยเสมอ
กล่่าวคืือต้้องดููค่่าของ arachinodic acid ที่่�ลดลงและ mead acid ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นร่่วมด้้วย เนื่่�องจาก
triene:tetraene ratio ยัังอาจเพิ่่�มขึ้้�นได้้จากชนิิดของกรดไขมัันที่่�ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับ(21) โดยในกรณีีนี้้�มัักพบระดัับ
mead acid เพิ่่�มขึ้้�น หรืือ arachinodic acid ลดลงเพีียงอย่่างเดีียว ตััวอย่่างเช่่น ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีกรดไขมััน oleic สููง อาจมีีค่่า triene:tetraene ratio เพิ่่�มขึ้้�นได้้จากปริิมาณ mead
acid ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ทั้้�งที่่ไ� ม่่ได้้มีีภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น Gramlich และคณะ ได้้รายงานผู้้�ป่ว่ ยจำำ�นวน 3 ราย
ที่่�มีีค่่าตัับผิิดปกติิ หลัังจากเปลี่่�ยนไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�จากชนิิด Intralipid® เป็็นชนิิด ClinOleic®
เนื่่�องจากนโยบายของโรงพยาบาล ผู้้�ป่่วยได้้รัับการตรวจค่่าไขมัันในเลืือด พบว่่ามีีค่่า triene:tetraene
ratio ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและ mead acid เพิ่่�มขึ้้�น ผู้้�นิิพนธ์์ได้้วิิเคราะห์์ว่่าค่่า triene:tetraene ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นน่่าจะเกิิด
จากปริิมาณกรดไขมััน oleic ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ใน ClinOleic® ซึ่่ง� เป็็นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ olive oil-based
เมื่่�อเทีียบกัับ Intralipid® ซึ่่ง� เป็็นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ soy oil-based สมมติิฐานนี้้�ได้้รับั การยืืนยััน
จากการตรวจระดัับ arachinodic acid ซึ่่�งพบว่่าปกติิในผู้้�ป่่วยทุุกราย(22) นอกจากนี้้�ควรดููค่่ากรดไขมััน
α-linolenic ร่่วมด้้วยเสมอ เนื่่�องจากค่่า triene:tetraene ratio ไม่่ได้้บ่่งบอกระดัับกรดไขมััน α-linolenic
และข้้อควรระวัังสุุดท้้ายคืือค่่า cut-off ของ triene:tetraene ratio จะแตกต่่างกัันไปตามวิิธีีที่่�ใช้้ในการ
วััดค่่า triene:tetraene ratio(21) ตััวอย่่างเช่่น การวััดด้้วยวิิธีี packed-column gas-liquid chromatography
จากการทดลองโดย Holman และคณะในปีี ค.ศ. 1979 จะมีีค่่า cut-off ที่่� 0.2(23) Siguel และคณะ
วััดค่่าไขมัันด้้วยวิิธีี capillary-column gas-liquid chromatography พบว่่าค่่า cut-off ที่่�มากกว่่า 0.025
ช่่วยในการวิินิิจฉััยภาวะขาดไขมัันจำำ�เป็็น(24) ต่่อมา Lagerstedt และคณะทำำ�การศึึกษาวััดค่่าระดัับไขมััน
ด้้วยวิิธีี capillary gas chromatography-electron-capture negative-ion mass spectrometry พบว่่า
ค่่าปกติิของ triene:tetraene ratio จะอยู่่�ระหว่่าง 0.010–0.038(25) และการศึึกษาล่่าสุุดในปีี ค.ศ. 2016
พบว่่าค่่าปกติิจะอยู่่�ระหว่่าง 0.004–0.051 ถ้้าวััดระดัับไขมัันด้้วยวิิธีี capillary gas chromatographynegative chemical ionization-mass spectrometry(26) โดยสรุุปการแปลผลและเลืือกค่่า cut-off ควรดูู
วิิธีีวัดั triene:tetraene ratio ประกอบด้้วยทุุกครั้้�ง (ตารางที่่� 1)
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ตารางที่่� 1. ค่่าปกติิหรืือค่่า cut-off ของ triene:tetraene ratio ของผู้้�ใหญ่่โดยการวััดด้้วยวิิธีีต่่างๆ
(ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 21)
การศึึกษาและปีี ค.ศ.

วิิธีีวััดระดัับไขมััน

Holman และคณะ 1960(27) Alkaline isomerization of the ethanolether extract
Holman และคณะ 1979(23) Packed-column gas-liquid
chromatography
Siguel และคณะ 1987(24) Capillary-column gas-liquid
chromatography
Lagerstadt และคณะ
Capillary gas chromatography(25)
2001
electroncapture negative-ion mass
spectrometry
Kish-Trier และคณะ
Capillary gas chromatography-negative
(26)
2016
chemical ionization-mass spectrometry

ค่่าปกติิหรืือค่่า cut-off ของ
triene:tetraene ratio
ค่่าปกติิที่่� <0.4
ค่่าปกติิที่่� <0.2
ค่่า >0.025 ใช้้วิินิิจฉััย EFAD
ค่่าปกติิในอายุุ >17 ปีี ระหว่่าง
0.010–0.038
ค่่าปกติิในอายุุ >1 ปีี
ระหว่่าง 0.004–0.051

EFAD, essential fatty acid deficiency

ในผู้้�ป่่วยที่่�วิินิิจฉััยภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น ควรได้้รัับการรัักษาด้้วยการให้้กรดไขมัันจำำ�เป็็นที่่�
เพีียงพอ โดยอาจพิิจารณาให้้ทางปาก ทางอาหารทางทางเดิินอาหาร หรืือทางอาหารทางหลอดเลืือด
ดำำ�ขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วยแต่่ละราย โดยในรายที่่�มีีภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลว (intestinal failure, IF) ควรพิิจารณาให้้ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�เพื่่�อรัักษาภาวะนี้้�(21)

คุุณสมบััติิและการวิิธีีการเลืือกใช้้ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดในเวชปฏิิบััติิ

1. คุุณสมบััติิของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดที่่�มีีในปััจจุุบััน
การเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบัติั ิ จำำ�เป็็นต้้องทราบองค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ
พื้้�นฐานของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิด โดยนัับตั้้�งแต่่ประสบความสำำ�เร็็จในการคิิดค้น้ ไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ที่่�สามารถใช้้ได้้อย่่างปลอดภััยในมนุุษย์์ในปีี ค.ศ. 1961 ปััจจุุบัันมีีไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�หลากหลายชนิิด(28) ถึึงแม้้ว่า่ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ทุกุ ชนิิดจะสามารถใช้้เป็็นแหล่่งพลัังงานและกรด
ไขมัันจำำ�เป็็นในอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ได้้เหมืือนกััน(21) แต่่ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดจะมีี
ปริิมาณกรดไขมัันจำำ�เป็็น ชนิิดของกรดไขมััน และสารอื่่�นๆที่่�แตกต่่างกััน (ตารางที่่� 2) ดัังนั้้�นไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดอาจมีีความเหมาะสมในการใช้้ในผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละโรคไม่่เหมืือนกััน โดยองค์์ประกอบ
ของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่ค่� วรได้้รับั การพิิจารณาก่่อนที่่จ� ะเลืือกใช้้ในผู้้�ป่ว่ ย ได้้แก่่ ปริิมาณกรดไขมััน
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จำำ�เป็็นทั้้�งชนิิด linoleic และ α-linolenic โดยควรมีีปริิมาณเพีียงพอที่่�จะป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดภาวะขาดกรด
ไขมัันจำำ�เป็็น, ชนิิดและปริิมาณของกรดไขมัันชนิิดต่่างๆ ซึ่่�งจะมีีคุุณสมบััติิทางชีีวภาพแตกต่่างกััน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผลต่่อการอัักเสบ(29) โดยสรุุปพบว่่า กรดไขมัันชนิิด ω-6 จะสััมพัันธ์์กัับการเพิ่่�ม
การอัักเสบ กรดไขมัันชนิิด ω-3 จะสััมพัันธ์์กัับการลดการอัักเสบ(18) ส่่วนกรดไขมัันชนิิด ω-9 จะส่่งผล
ต่่อการอัักเสบน้้อยมากหรืือไม่่มีีผลต่่อการอัักเสบเลย(30), นอกจากนี้้�ควรพิิจารณาส่่วนประกอบอื่่�นๆ ที่่�
อาจส่่งผลต่่อผู้้�ป่ว่ ย คืือ ปริิมาณ phytosterol และ α-tocopherol โดย phytosterol เป็็นไขมัันชนิิด sterol
ในพืืช โดยมีีโครงสร้้างโมเลกุุลคล้้าย cholesterol แต่่เมื่่�อได้้รับั เข้้าสู่่�กระแสเลืือดจะไม่่สามารถเปลี่่ย� นแปลง
เป็็น bile acid ที่่ตั� ับได้้ดีีเหมืือน cholesterol ทำำ�ให้้การส่่งออกน้ำำ��ดีีทำำ�ได้้ไม่่ดีี (impaired bile flow) และ
ส่่งผลให้้เกิิดภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�ง (cholestasis) ได้้(31) ส่่วน α-tocopherol อยู่่�ในกลุ่่�ม vitamin E ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ต้้าน
การอัักเสบ (antioxidant) กรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััว โดยเฉพาะกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวหลายตำำ�แหน่่ง (polyunsaturated fatty acid) เช่่น กรดไขมััน ω-6 และ ω-3 จะมีีพัันธะคู่่� ซึ่่�งง่่ายต่่อการเกิิดปฏิิกิิริิยา peroxidation
ทำำ�ให้้เกิิดเป็็น oxygen free radical ซึ่่�งอาจทำำ�อัันตรายต่่อเซลล์์ได้้ α-tocopherol จะช่่วยกำำ�จััด free
radical เหล่่านี้้� ส่่งผลช่่วยป้้องกัันเซลล์์ถููกทำำ�ลายและเซลล์์ตายได้้(32), สิ่่�งสำำ�คััญอีีกประการที่่�ควรได้้รัับ
การพิิจารณาคืือ สััดส่่วนของ liposome ในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� โดยไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีี
ความเข้้มข้้นต่ำำ�� เช่่นร้้อยละ 10 จะมีีสััดส่ว่ นของ free liposome สููงกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่มีีค
่� วาม
เข้้มข้้นสููงกว่่า เช่่นร้้อยละ 20 ซึ่่�ง liposome ส่่วนเกิินนี้้� สามารถเปลี่่�ยนเป็็น lipoprotein ที่่�ผิดป
ิ กติิ หรืือ
ที่่�เรีียกว่่า lipoprotein-X ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ lipoprotein และ hepatic lipase ทำำ�ให้้
เกิิดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููง (hypertriglyceridemia) ได้้(2, 5)
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ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นแรก (first generation) ได้้แก่่ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy
oil-based โดย Intralipid® เป็็นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดแรกที่่�ถููกคิิดค้้นโดย A. Wretlind และ O.
Schuberth ในปีี ค.ศ. 1961(6) เหตุุผลที่่�เลืือกใช้้น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง เนื่่�องจากเป็็นน้ำำ��มัันที่่�มีีปริิมาณกรดไข
มัันจำำ�เป็็นในสััดส่่วนที่่สูู� ง อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากมีีกรดไขมััน linoleic ในปริิมาณมาก (ร้้อยละ 44-62)
และมีีอััตราส่่วน ω-6: ω-3 สููงถึึง 7:1 จึึงอาจเพิ่่�มการอัักเสบในผู้้�ป่่วยได้้ดัังกลไกที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว
นอกจากนี้้�ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนี้้�ยัังมีีปริิมาณ phytosterol สููง และปริิมาณ α-tocopheral ต่ำำ��
อีีกด้้วย
ในปีี ค.ศ. 1984 ได้้มีีการคิิดค้้นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่ส� อง (second generation) โดยมีี
การผสม medium-chain triglycerides (MCT) ลงในน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองซึ่่�งมีี long-chain triglycerides (LCT)
เป็็นหลััก จึึงอาจเรีียกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนี้้�ว่่า MCT/LCT โดยการเติิม MCT มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อลดการอัักเสบและภาวะแทรกซ้้อนจากกรดไขมััน linoleic ที่่�มีีมากในน้ำำ�มั
� ันถั่่�วเหลืือง และยัังอาจได้้
รัับประโยชน์์จาก MCT ซึ่่�งมีีส่่วนประกอบเป็็นกรดไขมัันอิ่่�มตััวทำำ�ให้้เกิิดปฏิิกิิริิยา peroxidation ได้้ยาก
กว่่ากรดไขมัันไม่่อิ่่ม� ตััว มีีการศึึกษาในสััตว์ท์ ดลองพบว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ MCT/LCT สามารถ
ลด oxidative stress เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based(33) นอกจากนี้้�ถึึงแม้้ว่่า
ไขมััน MCT จะให้้พลัังงานต่ำำ�� กว่่าไขมััน LCT เล็็กน้้อย (8.3 กิิโลแคลอรี่่�/กรััม จากไขมััน MCT เทีียบกัับ
9 กิิโลแคลอรี่่�/กรััม จากไขมััน LCT) แต่่ร่่างกายสามารถนำำ� MCT ไปใช้้ได้้เร็็วกว่่าเนื่่�องจากสามารถนำำ�
MCT เข้้า mitochondria ได้้โดยตรงโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ carnitine เป็็นตััวพาเหมืือน LCT ทำำ�ให้้สามารถ
เปลี่่�ยนเป็็นพลัังงานและลดปริิมาณไขมััน triglycerides ในกระแสเลืือดได้้เร็็วกว่่า(34) อย่่างไรก็็ตามไขมััน
MCT ในอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�อาจเพิ่่�มความเสี่่�ยงในการเกิิด ketone ได้้ง่่ายกว่่าไขมััน LCT แต่่พบ
ไม่่บ่่อยและมัักไม่่เป็็นปััญหาในเวชปฏิิบััติิ (2) ตััวอย่่างไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด MCT/LCT ที่่�มีีใช้้ใน
ประเทศไทย ได้้แก่่ 20%Lipofundin® (50% MCT และ 50% soy oil)
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่� 3 (third generation) ได้้ถููกนำำ�มาใช้้ในปีี ค.ศ. 1990 โดยประกอบ
ด้้วยน้ำำ��มันั มะกอกร้้อยละ 80 และน้ำำ��มันั ถั่่�วเหลืืองร้้อยละ 20 โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อลดปริิมาณของกรด
ไขมััน linoleic จากน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบเช่่นกััน นอกจากนี้้�กรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััว
ตำำ�แหน่่งเดีียวชนิิด ω-9 ที่่�มีีมากในน้ำำ�มั
� ันมะกอกยัังไม่่มีีผลหรืือมีีผลน้้อยมากต่่อการอัักเสบ และเกิิด
ปฏิิกิิริิยา peroxidation ได้้ยากกว่่ากรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวหลายตำำ�แหน่่งเนื่่�องจากมีีพัันธะคู่่�เพีียงตำำ�แหน่่ง
เดีียว(30) ตััวอย่่างของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนี้้�ได้้แก่่ ClinOleic® ซึ่่�งถึึงแม้้จะมีีกรดไขมััน linoleic
น้้อยกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based (ร้้อยละ 14-22) แต่่ ClinOleic® ยัังมีีกรดไขมััน
จำำ�เป็็นทั้้�งสองชนิิดเพีียงพอที่่จ� ะป้้องกัันภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นเมื่่�อให้้ในปริิมาณที่่เ� หมาะสม(7) ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นนี้้�ยัังมีีปริิมาณ phytosterol สููง และ α-tocopherol ต่ำำ�คล้
� ้ายไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�ชนิิด soy oil-based
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ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่� 4 (fourth generation) ได้้มีีการเติิมน้ำำ��มันั ปลาเพื่่�อเพิ่่�มส่่วนประกอบ
ของกรดไขมััน ω-3 ชนิิดที่่�มีีความยาว hydrocarbon chain มากขึ้้�น (longer chain ω-3) ได้้แก่่ EPA
และ DHA ซึ่�ง่ ทำำ�ให้้อััตราส่่วน ω-6: ω-3 ลดลงและอาจช่่วยลดการอัักเสบได้้ (35) ตััวอย่่างของไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นนี้้� ได้้แก่่ SMOFlipid® ซึ่ง่� มีีส่่วนประกอบของน้ำำ��มันั หลัักๆจากไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�รุ่่�นก่่อนๆ คืือ น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง น้ำำ��มััน MCT น้ำำ��มัันมะกอก และน้ำำ��มัันปลา ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
ชนิิดนี้้�มีีปริิมาณกรดไขมััน linoleic เพีียงพอเพื่่�อป้้องกัันภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น (ร้้อยละ 21.4) และ
มีีส่่วนประกอบของ EPA และ DHA เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้อััตราส่่วน ω-6: ω-3 มีีค่่าน้้อยกว่่าไขมัันทางหลอด
เลืือดดำำ�รุ่่�นก่่อนๆ คืือ 2.5:1 แต่่ปริิมาณของ EPA และ DHA (ร้้อยละ 1-3.5) ยัังน้้อยกว่่าในไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ที่่�เป็็นน้ำำ��มัันปลาทั้้�งหมด (Omegaven®)(21) SMOFlipid® มีีปริิมาณ α-tocopherol สููง (200
มก./ดล.) และปริิมาณ phytosterol ต่ำำ�� (47.6 มก./ดล.) เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นก่่อนๆ
ส่่วน Lipidem® มีีส่่วนประกอบของน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง, น้ำำ�มั
� ัน MCT, และน้ำำ��มัันปลาในอััตราส่่วนร้้อยละ
40, 50, และ 10 ตามลำำ�ดับั ปริิมาณกรดไขมััน linoleic มีีเพีียงพอที่่จ� ะป้้องกัันภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น
(ร้้อยละ 24-29) มีีอััตราส่่วน ω-6: ω-3 ต่ำำ�� คืือ 3:1 และมีีปริิมาณ α-tocopherol สููง (156 มก./ดล.)
เช่่นเดีียวกััน
Omegaven® เป็็นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดเดีียวที่่�มีีส่่วนประกอบเป็็นน้ำำ��มัันปลา 100%
ทำำ�ให้้มีีปริิมาณของ EPA และ DHA สููงกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดอื่่�นๆ คืือ EPA ร้้อยละ 13-26
และ DHA ร้้อยละ 14-27 แต่่จะมีีปริิมาณของกรดไขมััน linoleic ต่ำำ��มาก คืือเพีียงร้้อยละ 1.2 นอกจาก
นี้้�ยัังมีีปริิมาณ α-tocopherol สููง และไม่่มีี phytosterol เป็็นส่่วนประกอบ จากส่่วนประกอบเหล่่านี้้�
จึึงมีีการนำำ� Omegaven® มาใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ intestinal failure-associated liver disease
(IFALD)(28) โดยรายละเอีียดจะกล่่าวในหััวข้้อถััดไป เนื่่�องจากมีีปริิมาณกรดไขมััน linoleic ต่ำำ��มาก จึึงต้้อง
ระวัังการเกิิดภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนี้้�เป็็นเวลานาน
มีีรายงานในผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�ได้้รัับ Omegaven® เป็็นระยะเวลานานที่่�สุุดถึึง 6 เดืือน โดยไม่่พบทั้้�งอาการ
และอาการแสดง รวมถึึงไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ triene:tetraene ratio ที่่�บ่่งชี้้�ภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น(36-39)
จึึงอาจตั้้�งสมมติิฐานได้้ว่า่ Omegaven® อาจมีีปริิมาณของกรดไขมัันจำำ�เป็็นเพีียงพอในผู้้�ป่ว่ ยเด็็ก อย่่างไร
ก็็ตามยัังมีีการศึึกษาในผู้้ใ� หญ่่ที่ไ่� ด้้ Omegaven® เป็็นระยะเวลานานไม่่เพีียงพอ และต้้องระวัังการแปลผล
triene:tetraene ratio ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั Omegaven® เนื่่�องจากเอนไซม์์ elongase ทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ ากัับกรดไขมััน
ชนิิด ω-3 ได้้ดีีกว่่ากรดไขมััน oleic มาก ร่่วมกัับผู้้�ป่่วยได้้รัับปริิมาณกรดไขมััน oleic น้้อยมาก ซึ่่�งอาจ
ส่่งผลให้้ระดัับ triene หรืือ mead acid ไม่่เพิ่่�มขึ้้�นได้้
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2. วิิธีีการเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบััติิ
2.1 ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น (Essential Fatty Acid Deficiency)
	ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วในหััวข้้อกรดไขมัันจำำ�เป็็น ความต้้องการกรดไขมัันจำำ�เป็็น linoleic และ
α-linoleic ต่่อวััน คืือร้้อยละ 2-4 และร้้อยละ 0.25-0.5 ของความต้้องการพลัังงานทั้้�งหมดตามลำำ�ดับั (21)
เนื่่�องจากไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดมีีปริมิ าณกรดไขมัันจำำ�เป็็นไม่่เท่่ากััน ดัังนั้้�นปริิมาณที่่ต้� อ้ งการ
ต่่อวัันของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เพื่่�อให้้ได้้กรดไขมัันจำำ�เป็็นเพีียงพอจึึงไม่่เท่่ากัันตามไปด้้วย โดยทั่่�วไป
มัักพิิจารณาปริิมาณกรดไขมััน linoleic เป็็นหลัักเนื่่�องจากมีีความต้้องการที่่�มากกว่่าและพบภาวะขาด
กรดไขมัันจำำ�เป็็นชนิิดนี้้�บ่่อยกว่่า ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based จะมีีปริิมาณกรดไขมััน
linoleic มากที่่สุ� ดุ ดัังนั้้�นจึึงต้้องการปริิมาณน้้อยที่่สุ� ดุ เพื่่�อป้้องกัันและรัักษาภาวะนี้้� โดยสมาคมผู้้ใ� ห้้อาหาร
ทางหลอดเลืือดดำำ�และทางเดิินอาหารของประเทศสหรััฐอเมริิกา (the American Society for Parenteral
and Enteral Nutrition, ASPEN) ได้้ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ว่า่ ปริิมาณของ 20% Intralipid® 500 มล./สััปดาห์์ เพีียงพอ
ต่่อการป้้องกัันภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น(40) โดยปริิมาณของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เพื่่�อป้้องกัันและ
รัักษาภาวะนี้้�จะเพิ่่�มขึ้้�นในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่ เนื่่�องจากมีีปริิมาณกรดไขมััน linoleic ลดลง
ตารางที่่� 3. ปริิมาณไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ต่่อวัันที่่ต้� ้องการเพื่่�อให้้ได้้ไขมัันจำำ�เป็็นเพีียงพอ ในผู้้�ป่่วยที่่�
ต้้องการพลัังงานประมาณ 2000 กิิโลแคลอรี่่� (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงเลขที่่� 21)
Type of ILEs

Kcal/mL % LA Kcal of LA Daily requirement Weekly requirement
per 1 mL to meet 4% of total to meet 4% of total
energy from LA
energy from LA
(80 kcal/day)

20% Intralipid®

2

53

1.06

75.5 mL

528.5 mL

20% Clinoleic®

2

19

0.38

210.5 mL

1473.5 mL

20% SMOFlipid®

2

20

0.4

200 mL

1400 mL

Abbreviation: ILEs, intravenous lipid emulsions; LA, linoleic acid.

2.2 ภาวะไขมััน triglycerides ในเลืือดสููง (hypertriglyceridemia)
ภาวะไขมััน triglycerides ในเลืือดสููงเป็็นภาวะแทรกซ้้อนที่่�พบได้้ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอาหาร
ทางหลอดเลืือดดำำ� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดความเครีียด (stress) อย่่างรุุนแรง เช่่น
ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันชนิิดรุุนแรง (severe acute pancreatitis) ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะติิดเชื้้�อ
ในกระแสเลืือด (sepsis) และผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั บาดเจ็็บอย่่างรุุนแรง (severe trauma) โดยเมื่่อ� เกิิดภาวะเหล่่านี้้�
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ร่่างกายจะหลั่่�งฮอร์์โมนความเครีียด (stress hormone) เช่่น cortisol, catecholamines, และ glucagon
เป็็นต้้น และหลั่่�ง inflammatory cytokines เช่่น tumor necrosis factor alpha, interleukins 1 และ 6
เป็็นต้้น ซึ่่�งจะกระตุ้้�นให้้เกิิดการสลายไขมััน (lipolysis) และลดการกำำ�จััดไขมัันออกจากกระแสเลืือด
(decreased lipid clearance) โดยไปลดการทำำ�งานของเอนไซม์์ lipoprotein lipase(41) นอกจากนี้้�การให้้
น้ำำ��ตาลทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มากเกิินไป หรืือการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มากและ/หรืือเร็็วเกิินไป
(>0.11 กรััม/กก./ชม.) อาจกระตุ้้�นให้้เกิิดภาวะนี้้�ได้้(42) ภาวะไขมััน triglycerides ในเลืือดสููง อาจส่่งผลเสีีย
ต่่อผู้้�ป่่วย กล่่าวคืืออาจทำำ�ให้้ระบบภููมิิคุ้้�มกัันทำำ�งานลดลงเกิิดการติิดเชื้้�อได้้ง่่ายขึ้้�น ทำำ�ให้้ระบบการ
แลกเปลี่่ย� นอากาศในปอดผิิดปกติิ และกระตุ้้�นให้้เกิิดภาวะตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันได้้(28) อย่่างไรก็็ตาม
ระดัับ triglycerides ที่่ส� ามารถกระตุ้้�นให้้เกิิดภาวะตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน ควรสููงมากกว่่า 1000 มก./ดล.43)
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติหิ รืือมีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููง ควรได้้รับั การตรวจ
ระดัับ triglycerides ในเลืือดก่่อนให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� นอกจากนี้้�ควรได้้รับั การตรวจติิดตามระดัับ
triglycerides ในเลืือดระหว่่างได้้รับั ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างน้้อยสััปดาห์์ละครั้้�ง(28, 31) ระดัับ triglycerides
ที่่สูู� งเกิิน 400 mg/dL สััมพัันธ์์ในการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนในผู้้�ป่ว่ ย(42) ดัังนั้้�นผู้้�ป่ว่ ยควรได้้รับั การดููแลรัักษา
ถ้้ามีีระดัับ triglycerides สููงเกิินระดัับดัังกล่่าว ในขั้้�นแรกแพทย์์ผู้้�ดููแลควรตรวจดููว่่าเลืือดที่่�ส่่งตรวจ
เก็็บมาจากตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสม เช่่น ไม่่ได้้ดููดมาจากตำำ�แหน่่งหลอดเลืือดเดีียวกัับที่่�ให้้ไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�โดยไม่่ได้้ flush หลอดเลืือดอย่่างเพีียงพอก่่อนเก็็บเลืือด เป็็นต้้น ต่่อมาควรลดระดัับ
น้ำำ��ตาลที่่�ให้้ทางหลอดเลืือดดำำ�ไม่่ให้้เกิิน 4 มก./กก./นาทีี และควรควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดให้้อยู่่�
ในเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม(31) ควรลดปริิมาณไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ไม่่ให้้เกิิน 1 กรััม/กก./วััน หรืือน้้อยกว่่า
ร้้อยละ 30 ของพลัังงานทั้้�งหมดที่่ค� วรได้้รัับต่่อวััน(28) ทั้้�งนี้้�ต้้องรวมปริิมาณไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�ได้้
จากยาบางชนิิด เช่่น propofol และควรหยุุดยาดัังกล่่าวถ้้าสามารถทำำ�ได้้ ความเร็็วในการให้้ไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ไม่่ควรเกิิน 0.11 กรััม/กก./ชม. หรืือเร็็วกกว่่า 8-10 ชั่่�วโมง(31, 43)
	ส่่วนประกอบบางอย่่างของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�อาจส่่งผลให้้เกิิดภาวะ triglycerides ใน
เลืือดสููงได้้ ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติหิ รืือความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดภาวะนี้้� ควรหลีีกเลี่่ย� งการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�ที่มีีค
่� วามเข้้มข้้นน้้อย เช่่น ร้้อยละ 10 รวมถึึงยาที่่�มีีส่่วนประกอบเป็็นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด
ร้้อยละ 10 เช่่น propofol ด้้วย เนื่่�องจากมีีสััดส่่วนของ free liposome มากกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
ชนิิดร้้อยละ 20 ซึ่่�ง free liposome เหล่่านี้้�จะเปลี่่�ยนเป็็น lipoprotein ที่่�ผิดป
ิ กติิ หรืือที่่�เรีียกว่่า lipoprotein-X ซึ่่�งสามารถยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ hepatic และ lipoprotein lipase ทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
triglycerides ในเลืือดสููงได้้(2, 5) นอกจากนี้้�ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีกรดไขมััน linoleic สููง เช่่น ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based อาจส่่งผลเพิ่่�มการอัักเสบทำำ�ให้้การกำำ�จััดไขมััน triglycerides
ออกจากกระแสเลืือดทำำ�ได้้ไม่่ดีี ดัังนั้้�นการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่ที่มีีปริ
�่ มิ าณกรดไขมััน linoleic
ลดลง และมีีกรดไขมัันชนิิดอื่่�นๆ เป็็นส่่วนประกอบอาจช่่วยลดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููงได้้ ไขมััน
MCT ในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่� 2 สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้เร็็วกว่่าไขมััน LCT เนื่่�องจากไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องใช้้
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carnitine เป็็นตััวพาเข้้า mitochondria มีีการศึึกษาพบว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนี้้� สามารถเพิ่่�ม
การใช้้ไขมัันในร่่างกาย โดยที่่�ไม่่เพิ่่�มภาวะ triglycerides ในเลืือดสููงเมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�รุ่่�นแรก(44) สำำ�หรัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่� 3 ที่่�มีีน้ำำ��มัันมะกอกเป็็นส่่วนประกอบ มีีการศึึกษา
แบบย้้อนหลััง (retrospective study) ขนาดเล็็ก พบว่่าเกิิดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููงน้้อยกว่่าไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นแรกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ โดยพบภาวะนี้้� 1/11 ราย เทีียบกัับ7/10 ราย
(p < 0.001)(45) อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษาแบบสุ่่�มที่่มีี� กลุ่่�มควบคุุม (randomized controlled trial, RCT)
ในผู้้�ใหญ่่ 28 รายที่่�ได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� พบว่่าระดัับ triglycerides ในเลืือดไม่่มีีความแตกต่่าง
กัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิในผู้้�หป่่วยที่่�ให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based, MCT/LCT,
และ olive oil-based(46) สำำ�หรัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่� 4 ที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ พบว่่า
ความสามารถในการลดการอัักเสบของน้ำำ�มั
� ันปลา อาจช่่วยลดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููงได้้ มีีการ
ศึึกษาแบบไปข้้างหน้้าแบบข้้ามกลุ่่�ม (prospective crossover study) ขนาดเล็็ก พบว่่าการเพิ่่�มน้ำำ��มันั ปลา
ลงในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ MCT/LCT สามารถเพิ่่�มการกำำ�จัดั ไขมััน triglycerides ออกจากกระแส
เลืือดได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติ(47)
ิ โดยสรุุปการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่ จะเกิิดภาวะไขมััน
triglycerides ในเลืือดสููงเท่่ากัับหรืือน้้อยกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นแรกในการศึึกษาขนาดเล็็ก
อย่่างไรก็็ตามยัังต้้องการการศึึกษาขนาดใหญ่่และมีีการออกแบบที่่�ดีีเพื่่�อยืืนยัันประโยชน์์ของไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่ในภาวะนี้้�
2.3 ภาวะ Intestinal Failure-Associated Liver Disease (IFALD)
ภาวะ Intestinal Failure-Associated Liver Disease คืือ ภาวะที่่มีีค
� วามผิิดปกติิของตัับ เนื่่�องจาก
สาเหตุุหนึ่่�งอย่่างหรืือหลายอย่่างร่่วมกัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลว รวมถึึงสาเหตุุจากอาหาร
ทางหลอดเลืือดดำำ�(48) ภาวะแทรกซ้้อนนี้้�มัักพบในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลวชนิิดที่่� 3 (type III IF) หรืือ
ลำำ�ไส้้ล้้มเหลวเรื้้�อรััง (chronic IF)(49) ความผิิดปกติิของตัับมัักแบ่่งเป็็น 3 ชนิิดหลัักๆ ได้้แก่่ ชนิิดตัับคั่่�ง
ไขมัันที่่�มีีภาวะตัับอัักเสบ (steatohepatitis), ชนิิดน้ำ�ดีีคั่่
ำ� �ง (cholestasis), และชนิิดที่่�เกิิดตะกอนหรืือนิ่่�วใน
ถุุงน้ำำ��ดีี (gallbladder sludge/stone) การวิินิิจฉััยภาวะนี้้�จำำ�เป็็นต้้องหาสาเหตุุอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิด
ความผิิดปกติิของค่่าตัับ เช่่น ภาวะท่่อน้ำำ�ดีีอุ
� ุดตััน (biliary obstruction), ไวรััสตัับอัักเสบ (viral hepatitis),
ความผิิดปกติิของตัับจากสุุราหรืือยา (alcohol and drug-induced liver injury) เป็็นต้้น(48, 50)
	ปััจจุุบัันยัังไม่่ทราบสาเหตุุที่่�แน่่ชััดของภาวะ IFALD โดยคาดว่่าภาวะนี้้�น่่าจะเกิิดจากปััจจััย
หลายอย่่างประกอบกััน ตััวอย่่างของความเสี่่�ยงในการเกิิดภาวะนี้้� ได้้แก่่ การให้้อาหารมากเกิินไป
(overfeeding), การขาดสารอาหารบางชนิิด (nutritional deficiencies), การติิดเชื้้�อ (infection), การขาด
อาหารทางทางเดิินอาหาร (lack of enteral intake), และความยาวของลำำ�ไส้้เล็็กในผู้้�ป่่วยภาวะลำำ�ไส้้สั้้�น
(short bowel syndrome, SBS) โดยยิ่่�งมีีลำำ�ไส้้ที่่�สั้้�นจะยิ่่�งเพิ่่�มความเสี่่�ยงของภาวะนี้้� เป็็นต้้น(51-53) ปััจจััย
จากไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะ IFALD ได้้แก่่ การให้้ไขมัันมากกว่่า 1 กรััม/กก./วััน
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ชนิิดของกรดไขมััน, และปริิมาณ phytosterol ในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� โดยไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
ที่่�มีีกรดไขมััน linoleic สููง เช่่น ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะอัักเสบ
ซึ่่�งส่่งผลทำำ�ให้้การขัับน้ำำ��ดีีในตัับผิิดปกติิและเกิิดภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�งได้้ ส่่วน phytosterol ที่่�มีีโครงสร้้างคล้้าย
cholesterol เมื่่อ� ให้้ทางทางเดิินอาหารจะถููกดููดซึึมได้้น้อ้ ย แต่่ถ้า้ ให้้ทางหลอดเลืือดดำำ� phytosterol จะถููก
เปลี่่ย� นเป็็น bile acid ได้้ไม่่สมบููรณ์์เหมืือน cholesterol ทำำ�ให้้เกิิดภาวะน้ำำ��ดีีคั่่ง� ตะกอนหรืือนิ่่�วในถุุงน้ำำ��ดีี
ได้้ ดัังนั้้�นในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงหรืือเกิิดภาวะ IFALD ควรจำำ�กัดปริ
ั ิมาณของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ไม่่
ให้้เกิิน 1 กรััม/กก./วััน และควรเลี่่�ยงการใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีปริิมาณกรดไขมััน linoleic และ
phytosterol สููง(54, 55) สำำ�หรัับชนิิดของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� มีีการศึึกษาพบว่่าไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�รุ่่�นที่่� 4 ที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบและมีี phytosterol ต่ำำ��อาจช่่วยรัักษาภาวะ IFALD ได้้ อย่่างไร
ก็็ตามข้้อมููลส่่วนใหญ่่มัักมาจากการศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยเด็็ก โดย meta-analysis ในเด็็กทารกจำำ�นวน
1105 ราย ในปีี ค.ศ. 2015 พบว่่า ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ
(Omegaven®) สามารถลดความผิิดปกติิของตัับได้้ โดยมีี odds ratio (OR) 6.14 (95% confident interval
(CI): 2.27-16.6; p <0.01) เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�ไม่่มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ
(Intralipid® หรืือ Lyposin®) อย่่างไรก็็ตามพบว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์
ประกอบ (SMOFlipid® หรืือ Omegaven® plus ClinOleic®) ไม่่สามารถป้้องกัันการเกิิดภาวะ IFALD
ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด Intralipid® หรืือ ClinOleic®(56)
อีีก meta-analysis ในปีี ค.ศ. 2019 ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์เฉพาะการศึึกษาแบบ RCT จำำ�นวน 9 การศึึกษา
โดยมีีผู้้�ป่่วยเด็็กทารก 273 คน พบผลการศึึกษาใกล้้เคีียงกััน โดยไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำ�มั
ำ� ันปลา
เป็็นองค์์ประกอบสััมพัันธ์์กัับการลดภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�งในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ IFALD เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based (risk ratio (RR) 0.54, 95% CI: 0.32-0.91) โดยมีี number needed
to treat เท่่ากัับ 3 แต่่ไม่่สามารถป้้องกัันภาวะ IFALD ได้้ในผู้้�ป่่วยที่่มีีค่
� ่าตัับปกติิ(57)
การศึึกษาเกี่่�ยวกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เพื่่�อช่่วยป้้องกัันหรืือรัักษาภาวะ IFALD ในผู้้�ใหญ่่
ยัังมีีไม่่มาก สำำ�หรัับความแตกต่่างของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดต่่างๆ ในการป้้องกัันภาวะ IFALD
ในผู้้�ใหญ่่ยัังมีีผลการศึึกษาไม่่แน่่นอน การศึึกษาแบบ RCT ในผู้้�ใหญ่่ 73 รายที่่�มีีภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลว
พบว่่าหลัังจากได้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เป็็นเวลา 4 สััปดาห์์ ค่่าตัับทั้้�ง
aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), และ total bilirubin (TB) มีีค่่าต่ำำ�� กว่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ในกลุ่่�มที่่ไ� ด้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดที่
ิ มีีน้ำ
่� ำ��มันั ปลาเป็็นองค์์ประกอบ (SMOFlipid®)
เมื่่อ� เทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ soy oil-based (Intralipid®)(58) อีีกการศึึกษาแบบ RCT ในผู้้�ป่ว่ ย
จำำ�นวน 44 รายที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััดทางหน้้าท้้อง (major abdominal surgery) หรืือผ่่าตััดกะโหลกศีีรษะ
และใบหน้้า (large craniofacial surgery) พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด SMOFlipid®
เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด ClinOleic® มีีค่่า AST ต่ำำ��กว่่า (31 vs. 56 ยููนิิต/ลิิตร,
p <0.02) ค่่า ALT ต่ำำ��กว่่า (26 vs. 49 ยููนิิต/ลิิตร, p <0.03) และค่่า gamma-glutamyl transferase (GGT)
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ต่ำำ��กว่่า (6 vs. 24 ไมโครกรััม/ลิิตร, p <0.01)(59) อย่่างไรก็็ตาม ในการศึึกษาแบบ RCT โดย Klek และ
คณะ ในผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 67 รายที่่�มีีภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลวแบบเรื้้�อรััง โดยได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
ชนิิดใดชนิิดหนึ่่�งใน 4 ชนิิด ได้้แก่่ Intralipid®, Lipofundin®, ClinOleic®, และ SMOFlipid® เป็็นเวลาทั้้�งสิ้้น�
12 เดืือน ผลการศึึกษาพบว่่าค่่าตัับทั้้�ง AST, ALT, alkaline phosphatase (ALP), GGT, และ TB มีีค่่าไม่่
ต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ทั้้�ง 4 ชนิิดตลอดระยะเวลา
การศึึกษา(60) สำำ�หรัับการรัักษาภาวะ IFALD ในผู้้�ป่่วยผู้้�ใหญ่่ พบว่่า การให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีี
น้ำำ�มั
� นั ปลาเป็็นองค์์ประกอบอาจสามารถช่่วยรัักษาภาวะนี้้�ได้้ มีีรายงานผู้้�ป่ว่ ย (case report) หลายรายงาน
พบว่่าค่่าตัับในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ IFALD ดีีขึ้้�นหลัังได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็น
องค์์ประกอบ(61-63) นอกจากนี้้�มีีการศึึกษาในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่จำำ�นวน 15 ราย ที่่�เกิิดภาวะน้ำำ�ดีีคั่่
� �งหลััง
ได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based พบว่่าค่่า direct bilirubin (DB) สามารถกลัับมาเป็็น
ปกติิได้้ในผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 12 จาก 15 ราย (ร้้อยละ 80) หลัังได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำ�มั
ำ� ันปลา
เป็็นองค์์ประกอบ (Omegaven®) เป็็นเวลา 4 สััปดาห์์ นอกจากนี้้�ผู้้�วิิจััยยัังทำำ�การเจาะตัับเพื่่�อติิดตามผล
พบว่่าผลชิ้้�นเนื้้�อตัับมีีภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�ง ตัับคั่่�งไขมััน และการอัักเสบที่่�ลดลง(63) อย่่างไรก็็ตามยัังต้้องการงาน
วิิจััยขนาดใหญ่่และมีีวิิธีีวิิจััยที่่�เชื่่�อถืือได้้เพื่่�อยืืนยัันผลของการใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดที่่�มีีน้ำำ��มััน
ปลาเป็็นองค์์ประกอบในการป้้องกัันและรัักษาภาวะ IFALD ในผู้้�ใหญ่่เพิ่่�มเติิม
2.4 ภาวะเจ็็บป่่วยวิิกฤต (critical illness)
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะเจ็็บป่่วยวิิกฤต มัักมีีอาการของการตอบสนองต่่อการอัักเสบทั่่�วร่่างกาย (systemic
inflammatory response syndrome, SIRS) ร่่วมด้้วย(64) ดัังนั้้�นการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy
oil-based ที่่�มีีกรดไขมััน linoleic สููง และมีี α-tocopherol ต่ำำ�� อาจทำำ�ให้้การอัักเสบในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะ
วิิกฤตเพิ่่�มขึ้้�นและทำำ�ให้้การทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง (immunosuppression) ส่่งผลให้้ผู้�ป่้ ่วย
แย่่ลงได้้ สมาคม ASPEN ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะวิิกฤต
ไว้้ในปีี ค.ศ. 2016 โดยแนะนำำ�ให้้งดหรืือจำำ�กััดการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based ใน
ช่่วงสััปดาห์์แรกหลัังเริ่่�มให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�(64) อย่่างไรก็็ตามคำำ�แนะนำำ�นี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุน
เพีียงร้้อยละ 64 จากผู้้�ร่่วมทำำ�แนวทางเวชปฏิิบััติิ (clinical practice guidelines) มีีการศึึกษาแบบ RCT
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั การบาดเจ็็บ (trauma) สนัับสนุุนคำำ�แนะนำำ�นี้้� โดยพบว่่าการให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�
ที่่ไ� ม่่มีีไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในช่่วง 10 วัันแรกสััมพัันธ์์กับั การลดการติิดเชื้้อ� ลดระยะเวลาการใช้้เครื่่�อง
ช่่วยหายใจ ลดระยะเวลาการนอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต (intensive care unit, ICU) และลดระยะเวลาการ
นอนโรงพยาบาลเมื่่�อเทีียบกัับการให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ร่ว่ มกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ soy
oil-based(65) อย่่างไรก็็ตามไม่่พบประโยชน์์ของการงดไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในการศึึกษาอื่่�น(66, 67)
แนวทางเวชปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะเจ็็บป่่วยวิิกฤตส่่วนใหญ่่สนัับสนุุนการใช้้ไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่มากกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นแรก หรืือชนิิด soy oil-based เพื่่�อลดปริิมาณ
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ของกรดไขมัันชนิิด ω-6 ที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ(64, 68, 69) ตััวอย่่างของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่ที่่�ใช้้บ่่อย
ได้้แก่่ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด olive oil-based (ClinOleic®) และไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำำ��มััน
ปลาเป็็นองค์์ประกอบ (SMOFlipid®) มีี meta-analysis จาก 4 การศึึกษาแบบ RCT พบว่่า ไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ชนิิด olive oil-based เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based มีีความ
สััมพัันธ์์กัับการหยุุดการใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจได้้เร็็วกว่่า (-6.47 วััน; 95% CI: -11.41 to -1.53)(70) สำำ�หรัับ
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ มีีการศึึกษาแบบ meta-analysis จาก 10 RCT
ในผู้้�ป่่วยภาวะวิิกฤต 733 ราย พบว่่าสััมพัันธ์์กัับการลดการติิดเชื้้�อ (RR 0.64; 95% CI: 0.35-0.81) และ
ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล (-7.42 วััน; 95% CI: -11.89 to -2.94) เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอด
เลืือดดำำ�ที่่�ไม่่มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ(71) อีีกการศึึกษา meta-analysis จาก 17 RCT ในผู้้�ป่่วยที่่มีี�
ภาวะ sepsis จำำ�นวน 1239 ราย พบว่่าอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� หรืืออาหารทางทางเดิินอาหารที่่�มีี
การเสริิม ω-3 (10 การศึึกษาจากอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� และ 7 การศึึกษาจากอาหารทางทางเดิิน
อาหาร) มีีความสััมพัันธ์์กัับการลดระยะเวลานอนหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต (-3.79 วััน; 95% CI: -5.49 to -2.09)
และลดระยะเวลาใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ (-2.27 วััน; 95% CI -4.27 to -0.27) เมื่่�อเทีียบกัับอาหารที่่�ไม่่มีี
การเสริิม ω-3 (72) จากข้้อมููลดัังกล่่าว จึึงอาจใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่มีีน้ำ
่� ำ��มันั ปลาเป็็นองค์์ประกอบ
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะวิิกฤตที่่�ต้้องการอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� โดยปริิมาณน้ำำ��มัันปลาในไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ที่่�แนะนำำ�คืือ 0.1-0.2 กรััม/กก./วััน(54)
2.5 การใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิแพ้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�หรืือองค์์
ประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
อาการแพ้้ส่่วนประกอบในอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�พบได้้ไม่่บ่่อย โดยมีีอุุบััติิการณ์์น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 1(73) การศึึกษาแบบ systematic review พบว่่า องค์์ประกอบหลัักของอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�
ที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยมัักแพ้้ 3 อย่่างแรก คืือ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� (ร้้อยละ 48.4), สารละลายวิิตามิิน (multivitamin
solution, ร้้อยละ 33.3), และสารละลายกรดอะมิิโน (amino acid solution, ร้้อยละ 9) โดยอาการแพ้้
ส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 60) มัักเกิิดในช่่วงวัันแรกหลัังจากได้้รับั อาหารทางหลอดเลืือดดำำ� (พบได้้ตั้้ง� แต่่ 1-21 วััน)
อาการแสดงที่่�พบบ่่อยที่่�สุุด คืืออาการแสดงทางผิิวหนััง (cutaneous manifestations) เช่่น ผื่่�นลมพิิษ
(urticarial rash) ตามมาด้้วยปฏิิกิริิ ิยาภููมิิแพ้้อย่่างเฉีียบพลััน (anaphylaxis) อาการทางทางเดิินหายใจ
และภาวะระบบไหลเวีียนโลหิิตเปลี่่�ยนแปลง (hemodynamic instability)(74)
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดต่่างๆ มีีโอกาสเกิิดอาการแพ้้แตกต่่างกัันขึ้้�นกัับองค์์ประกอบของ
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนั้้�นๆ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ soy oil-based และ MCT/LCT มีีข้้อ
ควรระวัังในผู้้�ป่่วยที่่�แพ้้ถั่่�วเหลืืองและไข่่ เนื่่�องจากมีีส่่วนประกอบของโปรตีีนจากถั่่�วเหลืืองและไข่่แดง
ผู้้�ป่ว่ ยที่่แ� พ้้ถั่่ว� ลิิสงควรระมััดระวัังในการได้้รับั ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เช่่นกััน เนื่่�องจากมีีรายงานการเกิิด
อาการแพ้้โปรตีีนจากถั่่ว� เหลืืองในผู้้�ป่ว่ ยที่่แ� พ้้ถั่่ว� ลิิสง(28) ส่่วนไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ olive oil-based
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มีีข้้อควรระวัังเพิ่่�มเติิมในผู้้�ป่ว่ ยที่่แ� พ้้มะกอก และไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่มีีน้ำ
่� ำ��มันั ปลาเป็็นองค์์ประกอบ
ควรระวัั ง ในผู้้�ป่่ ว ยที่่� แ พ้้ ป ลา มีีรายงานผู้้�ป่่ ว ยหลายรายงานยืื น ยัั น การเกิิ ด อาการแพ้้ ไขมัั น ทาง
หลอดเลืือดดำำ�เหล่่านี้้� โดยมัักพบในผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิแพ้้ไข่่และถั่่�วเหลืืองเป็็นหลััก(73, 75, 76)
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติแิ พ้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือแพ้้องค์์ประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�ข้้างต้้น ควรได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยง และแบ่่งผู้้�ป่่วยออกเป็็นกลุ่่�มต่่างๆ ดัังนี้้� (รููปที่่� 3)
1. ผู้้�ป่่วยความเสี่่�ยงสููง (high risk) คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิอาการแพ้้แบบปานกลางถึึงรุุนแรงต่่อ
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� (moderate-severe allergic reaction) ได้้แก่่ อาการ hives บวม
หรืือปฏิิกิริิ ิยาภููมิิแพ้้อย่่างเฉีียบพลััน
2. ผู้้�ป่่วยความเสี่่�ยงปานกลาง-สููง (moderate-high risk) คืือ ผู้้�ป่่วยที่่มีีป
� ระวััติิอาการแพ้้แบบ
ปานกลางถึึงรุุนแรงต่่อส่่วนประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� เช่่น ไข่่ ถั่่�วเหลืือง มะกอก
หรืือปลา
3. ผู้้�ป่่วยความเสี่่�ยงปานกลาง (moderate risk) คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิอาการแพ้้แบบไม่่รุุนแรง
(mild allergic reaction) ได้้แก่่ อาการคััน ต่่อไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือมีีประวััติิอาการ
แพ้้แบบปานกลางถึึงรุุนแรงต่่อส่่วนประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�ยัังไม่่ผ่่านความ
ร้้อน (uncooked ingredients) แต่่ไม่่มีีอาการแพ้้ต่่อส่่วนประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�ที่่�ผ่่านความร้้อนแล้้ว (cooked ingredients)
4. ผู้้�ป่ว่ ยความเสี่่ย� งต่ำำ�� (low risk) คืือ ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติอิ าการแพ้้แบบไม่่รุนุ แรงต่่อส่่วนประกอบ
ของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
5. ผู้้�ป่่วยความเสี่่�ยงต่ำำ��มาก (minimal risk) คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีประวััติิอาการแพ้้ต่่อส่่วนประกอบ
ของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
	ถ้้าประวััติอิ าการแพ้้ไม่่ชัดั เจน อาจทำำ�การตรวจเพิ่่�มเติิมทางผิิวหนัังหรืือตรวจเลืือดดููข้้อมููลสาร
ที่่�แพ้้เพิ่่�มเติิม (skin หรืือ serum testing for an allergy) เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงปานกลางขึ้้�นไป ควรพิิจารณาให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดอื่่�น หรืือ
พิิจารณาการให้้ไขมัันในรููปแบบอื่่�น เช่่น ทางทางเดิินอาหาร หรืือทางผิิวหนััง (enteral or topical lipids)
ถ้้าหลีีกเลี่่�ยงการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ไม่่ได้้ ควรให้้คำำ�แนะนำำ�ถึึงประโยชน์์และความเสี่่�ยงของการ
ให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละราย โดยอาจพิิจารณาทำำ�การ desensitizing ต่่อไขมัันทางหลอด
เลืือดดำำ�ภายใต้้การดููแลอย่่างใกล้้ชิิดโดยแพทย์์ผู้�เ้ ชี่่�ยวชาญด้้าน allergy หรืือ immunology หลัังจากได้้
ให้้ข้้อมููลประโยชน์์และโทษกัับผู้้�ป่่วย และให้้ผู้�ป่้ ่วยร่่วมตััดสิินใจเรีียบร้้อยแล้้ว สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีความ
เสี่่�ยงต่ำำ�� สามารถให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างปลอดภััย(77)
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รููปที่่� 3. แนวทางการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติแิ พ้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�หรืือส่่วน
ประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงหมายเลข 77)

Abbreviation: ILE, intravenous lipid emulsion.

ขนาดและความเร็็วในการให้้ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�

ขนาดสููงสุุดในการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�คือื 2.5 กรััม/กก./วััน หรืือร้้อยละ 60 ของพลัังงาน
ทั้้�งหมดที่่�ต้้องการต่่อวััน(78) โดยอาจจำำ�กััดการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based ให้้ไม่่เกิิน
1 กรััม/กก./วััน เนื่่�องจากมีีปริิมาณกรดไขมัันชนิิด ω-6 สููง(7) ความเร็็วในการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
ไม่่ควรเกิิน 0.11 กรััม/กก./ชม. เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของการเกิิดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููง การติิดเชื้้�อ
และ fat overload syndrome ซึ่่�งภาวะ fat overload syndrome นี้้�เกิิดจากการที่่�ร่่างกายไม่่สามารถกำำ�จััด
triglycerides ได้้เพีียงพอ โดยมีีอาการและอาการแสดงคืือ ไข้้ ปวดหััว ชััก อาการเหลืือง ตัับและม้้ามโต
การหายใจล้้มเหลว เม็็ดเลืือดต่ำำ�� (pancytopenia) และภาวะช็็อก (shock)(7) เมื่่อ� ให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
เดี่่�ยวๆ Centers for Disease Control and Prevention ได้้แนะนำำ�ให้้จำำ�กััดเวลาในการให้้ให้้ไม่่เกิิน
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12 ชั่่�วโมง และควรเปลี่่�ยนท่่อที่่�ใช้้ให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� (tubing) ทุุก 24 ชั่่�วโมงเนื่่�องจากการให้้
เกิินเวลาดัังกล่่าวจะเพิ่่�มความเสี่่�ยงของการปนเปื้้�อนเชื้้�อโรคในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�(79) ถ้้ามีีการใช้้
in-line filtration ควรเลืือดใช้้ filter ขนาด 1.2 ไมโครเมตร ขึ้้�นไปเพื่่�อให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�(80)

กรณีีศึึกษาผู้้�ป่่วยในการเลืือกใช้้ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบััติิ
กรณีีศึึกษาที่่� 1
ผู้้�ป่่วยชายอายุุ 55 ปีี มีีอาการปวดท้้องลิ้้�นปี่่�อย่่างรุุนแรง 6 ชั่่�วโมงก่่อนมาโรงพยาบาล ร่่วม
กัับมีีอาการคลื่่�นไส้้ อาเจีียน ไข้้ และซึึมลง ผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีประวััติดื่่ิ �มสุุราเรื้้�อรัังมานาน 20 ปีี โดยดื่่�มเหล้้า
ขาว 1 ขวดทุุกวััน ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการพบ lipase สููงผิิดปกติิ และ ultrasound ช่่องท้้องไม่่
พบความผิิดปกติิของท่่อน้ำำ��ดีีและถุุงน้ำำ��ดีี จึึงได้้รัับการวิินิิจฉััย severe acute alcoholic pancreatitis
ผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั การใส่่ท่อ่ ช่่วยหายใจเพื่่�อป้้องกัันการสำำ�ลักั ร่่วมกัับได้้รับั การรัักษาในหอผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤต ระหว่่าง
นอนโรงพยาบาล ผู้้�ป่่วยไม่่สามารถรัับอาหารทางทางเดิินอาหารได้้เนื่่�องจากมีีอาการอาเจีียนรุุนแรง
เอกซ์์เรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่่องท้้อง (abdominal computer tomography) ในวัันที่่� 6 หลัังนอนโรงพยาบาล
พบภาวะ necrotizing pancreatitis และ gastric outlet obstruction บริิเวณลำำ�ไส้้เล็็กส่่วนต้้นเนื่่�องจาก
การบวมของตัับอ่่อน น้ำำ��หนัักผู้้�ป่ว่ ยปััจจุุบันั คืือ 60 กก. ค่่าดััชนีีมวลกายคืือ 23 กก/ตร.ม. โดยไม่่มีีประวััติิ
น้ำำ��หนัักลดก่่อนหน้้านี้้� ค่่า triglycerides ในเลืือด คืือ 300 มก./ดล. ควรให้้การดููแลรัักษาทางโภชนาการ
อย่่างไรในผู้้�ป่่วยรายนี้้�
Comment: ผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีภาวะ severe acute alcoholic pancreatitis ถึึงแม้้ผู้้�ป่่วยจะมีีค่่า triglycerides ในเลืือดสููง คืือ 300 มก./ดล. แต่่ไม่่น่า่ เป็็นสาเหตุุของ acute pancreatitis ในผู้้�ป่ว่ ย เนื่่�องจาก
ระดัับ triglycerides ที่่�เป็็นสาเหตุุของ acute pancreatitis ควรสููงมากกว่่า 1000 มก./ดล. ผู้้�ป่่วยรายนี้้�
ควรได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�เนื่่�องจากมีีภาวะ gastric outlet obstruction ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
รัับอาหารทางทางเดิินอาหารได้้ โดยสามารถให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยรายนี้้�ได้้อย่่างปลอดภััย
เนื่่�องจากค่่า triglycerides ยัังไม่่เกิิน 400 มก./ดล.(81) อย่่างไรก็็ตามควรติิดตามระดัับ triglycerides ในผู้้�ป่ว่ ย
รายนี้้�อย่่างใกล้้ชิิดหลัังได้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
Case progression: ผู้้�ป่่วยรายนี้้�ได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำำ��ตาล 250 กรััม โปรตีีน
90 กรััม และไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด 20% soy oil-based 90 กรััม โดยมีีพลัังงานรวมทั้้�งสิ้้�น 2100
กิิโลแคลอรี่่�/วััน ผลเลืือดหลัังได้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ� 1 วััน พบว่่าค่่า triglycerides ในเลืือดเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็น 480 มก./ดล. ระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดเป็็น 200 มก./ดล. ผู้้�ป่่วยรายนี้้�ยัังได้้รัับ propofol 15 มล./ชม.
โดยได้้ไขมััน 36 กรััม/วัันจาก propofol (ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ใน propofol เป็็นชนิิด 10% soy oil-based)
เนื่่�องจากภาวะ alcohol withdrawal ควรให้้การดููแลรัักษาภาวะไขมััน triglycerides ในเลืือดสููงในผู้้�ป่่วย
รายนี้้�อย่่างไร
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Comment: ภาวะไขมััน triglycerides ในเลืือดสููงในผู้้�ป่่วยรายนี้้�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการดููแลรัักษา
เนื่่�องจากระดัับ triglycerides สููงมากกว่่า 400 มก./ดล. ซึ่่�งเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน
ในผู้้�ป่ว่ ย เพื่่�อลดระดัับ triglycerides ในเลืือด ควรลดปริิมาณน้ำำ��ตาลในอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�เนื่่�องจาก
ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีค่่าสููง และอาจจำำ�เป็็นต้้องควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลโดยการให้้ยา
insulin ปริิมาณไขมัันควรลดลงให้้น้้อยกว่่า 1 กรััม/กก./วััน และอาจเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�น
ใหม่่แทนชนิิด soy oil-based นอกจากนี้้�ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด 10% soy oil-based ใน propofol
มีีส่่วนในการเพิ่่�มระดัับ triglycerides จากปริิมาณไขมัันและ liposome ส่่วนเกิินที่่�จะเปลี่่�ยนเป็็น
lipoprotein-X ได้้ ดัังนั้้�นจึึงควรลดหรืือหยุุดยา propofol และเลืือกใช้้ยาที่่อ� อกฤทธิ์์� sedation ชนิิดอื่่น� แทน
Case progression: ผู้้�ป่่วยได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดใหม่่ โดยมีีส่่วนประกอบเป็็น
น้ำำ��ตาล 160 กรััม โปรตีีน 90 กรััม และไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ โดยมีี
ไขมััน 60 กรััม (ได้้พลัังงานรวม 1500 กิิโลแคลอรี่/�่ วััน) ผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั ยา sedation ชนิิดอื่่น� และหยุุด propofol
หลัังจากนั้้�นค่่าน้ำำ�ต
� าลในเลืือดของผู้้�ป่ว่ ยลดลงอยู่่�ในระดัับ 150-180 มก./ดล. และระดัับไขมััน triglycerides
ลดลงเหลืือ 300 มก./ดล. ในวัันที่่� 9 และเหลืือ 200 มก./ดล. ในวัันที่่� 16 หลัังนอนโรงพยาบาล
กรณีีศึึกษาที่่� 2
ผู้้�ป่่วยชายอายุุ 48 ปีี มีีโรคประจำำ�ตััวเป็็น HBV cirrhosis และ Crohn’s disease ได้้เข้้ารัับการ
ผ่่าตััดภาวะลำำ�ไส้้อุดตั
ุ นั หลายครั้้�ง จนเกิิดกลุ่่�มอาการลำำ�ไส้้สั้้น� ชนิิด end-jejunostomy โดยเหลืือลำำ�ไส้้เล็็ก
ส่่วน jejunum 150 ซม. ผู้้�ป่่วยมีี ostomy output ประมาณ 1.5-2 ลิิตร/วััน และทานอาหารเองได้้น้้อย
มากเนื่่�องจากเบื่่�ออาหารและคลื่่�นไส้้ หลัังผ่่าตััดผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการตััวตาเหลืืองมากขึ้้น� ตรวจวััดระดัับ direct
bilirubin ได้้ 10 มก./ดล. แพทย์์ผู้�ทำ้ ำ�การรัักษาจึึงให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�แบบไม่่มีีไขมัันทางหลอด
เลืือดดำำ� โดยมีีน้ำำ�ต
� าล 320 กรััม โปรตีีน 100 กรััม และพลัังงานรวม 1500 กิิโลแคลอรี่่�ร่่วมกัับวิิตามิิน
และ trace element พร้้อมกัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� ผู้้�ป่่วยมีีน้ำำ�� หนัักตััว 50 กิิโลกรััม สููง 180 ซม.
และมีีดััชนีีมวลกาย 15.4 กก./ตร.ม. ตรวจติิดตามค่่าตัับหลัังจากนั้้�นคงที่่� หลัังจากได้้อาหารทาง
หลอดเลืือดดำำ�สููตรนี้้�ประมาณ 4 สััปดาห์์ ผู้้�ป่่วยเริ่่�มมีีผื่่�นแห้้งแตกที่่�ผิิวหนัังบริิเวณลำำ�ตััว แขนและขา
ทั้้�งสองข้้าง ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารพบเกล็็ดเลืือดต่ำำ�� (110 x 109/ลิิตร) และน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููง
210 มก./ดล. ควรคิิดถึึงภาวะใดในผู้้�ป่่วยรายนี้้�
Comment: ผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีอาการผื่่�นแห้้งแตก ร่่วมกัับเกล็็ดเลืือดต่ำำ�� หลัังได้้รัับอาหารทางหลอด
เลืือดดำำ�แบบไม่่มีีไขมัันมา 4 สััปดาห์์ จึึงควรคิิดถึึงภาวะขาดไขมัันจำำ�เป็็นมากที่่�สุุด อาการและอาการ
แสดงของภาวะขาดไขมัันจำำ�เป็็นมัักเกิิดประมาณ 2-4 สััปดาห์์หลัังได้้รัับกรดไขมัันจำำ�เป็็นไม่่เพีียงพอ(1)
ความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ของภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นในผู้้�ป่่วยรายนี้้�คืือ มีีภาวะทุุพโภชนาการอย่่างรุุนแรง
(severe malnutrition) โดยมีีดััชนีีมวลกายน้้อยกว่่าปกติิ คืือ 15.4 กก./ตร.ม., มีีภาวะย่่อยและดููดซึึม
ไขมัันผิิดปกติิ (fat malabsorption) จากกลุ่่�มอาการลำำ�ไส้้สั้้�น, และได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�ไม่่มีี
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ไขมัันแบบต่่อเนื่่�อง (continuous infusion) ทำำ�ให้้กระตุ้้�นการหลั่่�ง insulin ส่่งผลยัับยั้้�งการสลายกรดไขมััน
จำำ�เป็็นที่่�เก็็บสะสมใน adipose tissue มาใช้้ ผู้้�ป่่วยรายนี้้�ควรได้้รัับการตรวจ triene:tetraene ratio รวม
ถึึงค่่ากรดไขมัันในเลืือด ได้้แก่่ mead acid, กรดไขมััน linoleic, arachidonic acid, และ α-linolenic acid
เพื่่�อช่่วยยืืนยัันการวิินิิจฉััยภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น
Case progression: ผู้้�ป่่วยรายนี้้�ตรวจพบค่่า triene:tetraene ratio สููง คืือ 0.054 (ค่่าปกติิของ
วิิธีีการตรวจคืือ 0.010-0.038), ค่่า mead acid สููง, และค่่ากรดไขมััน linolenic, arachidonic acid, และ
กรดไขมััน α-linolenic acid ต่ำำ�� ดัังนั้้�นจึึงยืืนยัันการวิินิิจฉััยภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นได้้ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�
ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการรัักษาภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นอย่่างไร
Comment: ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น ควรได้้รัับกรดไขมััน linoleic อย่่างน้้อย
2-4% ของพลัังงานที่่�ควรได้้รัับในแต่่ละวััน ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีความต้้องการพลัังงานต่่อวัันคืือประมาณ
1500 กิิโลแคลอรี่่� (30 กิิโลแคลอรี่่/� กก./วััน) ดัังนั้้�น 4% ของพลัังงานดัังกล่่าว คืือประมาณ 60 กิิโลแคลอรี่่�
ดัังนั้้�นผู้้�ป่่วยรายนี้้�ควรได้้รัับ 20% Intralipid® อย่่างน้้อย 60 มล./วััน หรืือ 20% Clinoleic® อย่่างน้้อย
160 มล./วััน หรืือ 20% SMOFlipid® อย่่างน้้อย 150 มล./วััน (ตารางที่่� 3) เนื่่�องจากผลเลืือดในผู้้�ป่่วยมีี
ภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�งและมีีน้ำำ��ตาลสููง ดัังนั้้�นแพทย์์ผู้้�ทำำ�การรัักษาจึึงให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ� ซึ่่�งมีีไขมััน
50 กรััมจาก 20% SMOFlipid® (250 มล.), โปรตีีน 100 กรััม, และน้ำำ�ต
� าล 180 กรััม เพื่่�อให้้ได้้กรดไขมััน
จำำ�เป็็นเพีียงพอและลดปริิมาณน้ำำ��ตาลลง หลัังจากได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�สููตรนี้้�เป็็นเวลา
4 สััปดาห์์ อาการผื่่�นในผู้้�ป่่วยหายสนิิทและตรวจติิดตามค่่า triene:tetraene ratio กลัับเป็็นปกติิ
กรณีีศึึกษาที่่� 3
ผู้้�ป่่วยหญิิงอายุุ 67 ปีี มีีประวััติิโรคขาด protein C และกลุ่่�มอาการลำำ�ไส้้สั้้�นชนิิด end-jejunostomy โดยเหลืือลำำ�ไส้้เล็็กส่่วน jejunum ยาว 100 cm เนื่่�องจากมีีประวััติลำิ ำ�ไส้้ขาดเลืือด (bowel ischemia)
จนต้้องได้้รับั การตััดลำำ�ไส้้ มาพบแพทย์์ที่คลิ
่� นิิ กิ โภชนาการหลัังจากได้้รับั อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่บ้่� า้ น
(home parenteral nutrition) เป็็นเวลา 4 เดืือน ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารพบค่่า AST 53 ยููนิิต/ลิิตร,
ALT 58 ยููนิิต/ลิิตร, ALP 221 ยููนิิต/ลิิตร, และ direct bilirubin 13 มก./ดล. โดยระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดอยู่่�
ในเกณฑ์์ปกติิ ผู้้�ป่่วยมีีน้ำำ��หนัักคงที่่ที่� ่� 50 กก. โดยมีีดััชนีีมวลกาย 19 กก./ตร.ม. ผู้้�ป่่วยปฏิิเสธประวััติดื่่ิ �ม
สุุราและยาอื่่�นๆ ผลการตรวจ ultrasound ช่่องท้้องปกติิ ไม่่มีีท่่อน้ำำ��ดีีอุดตั
ุ ันและนิ่่�วในถุุงน้ำำ�ดีี
� อาหาร
ทางหลอดเลืือดดำำ�ของผู้้�ป่่วยประกอบด้้วยโปรตีีน 60 กรััม น้ำำ�ต
� าล 180 กรััม และไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�ชนิิด 20% soy oil-based 75 กรััม (พลัังงานรวม 1600 กิิโลแคลอรี่่�/วััน) ร่่วมกัับวิิตามิินและ trace
element ขนาดมาตรฐานทางหลอดเลืือดดำำ� โดยให้้ 12 ชม./วััน ในเวลากลางคืืน ผู้้�ป่่วยรายนี้้�ควรได้้รัับ
การดููแลรัักษาค่่าตัับที่่�ผิิดปกติิอย่่างไร
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อภิิปราย
ผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�งหลัังจากได้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�บ้้านเป็็นเวลา 4 เดืือน
เนื่่�องจากมีีกลุ่่�มอาการลำำ�ไส้้สั้้�นชนิิด end-jejunostomy โดยไม่่พบสาเหตุุอื่่�นๆของภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�ง เช่่น
ท่่อน้ำำ��ดีีอุุดตัันและยา ดัังนั้้�นแพทย์์ผู้้�รัักษาควรสงสััยภาวะ IFALD ในผู้้�ป่่วยรายนี้้� สำำ�หรัับการดููแลรัักษา
ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการกำำ�จััดหรืือลดความเสี่่�ยงต่่างๆของภาวะ IFALD เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ โดยน้ำำ��ตาลที่่�ให้้
ในผู้้�ป่ว่ ยรายนี้้�ยังั อยู่่�ในระดัับที่่ไ� ม่่สููงเกิิน คืือ 3.6 กรััม/กก./วััน ร่่วมกัับมีีระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดอยู่่�ในเกณฑ์์
ปกติิ พลัังงานที่่�ได้้น่่าจะอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ไม่่สููงเกิิน คืือ 32 กิิโลแคลอรี่่�/กก./วััน และผู้้�ป่่วยมีีน้ำำ�� หนัักคงที่่�มา
ตลอด และอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ได้้รัับการให้้แบบไม่่ต่่อเนื่่�อง คืือ 12 ชม./วััน ซึ่่�งเหมาะสมอยู่่�แล้้ว
อย่่างไรก็็ตามปริิมาณไขมัันทางหลอดเลืือดลำำ�ที่่�ให้้สููงกว่่า 1 กรััม/กก./วััน และชนิิดของไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�เป็็นชนิิดที่มีี่� กรดไขมััน ω-6 และ phytosterol สููง ดัังนั้้�นผู้้�ป่ว่ ยจึึงควรได้้รับั การลดปริิมาณ
ไขมัันเป็็น 50 กรััม/วััน และเปลี่่�ยนไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เป็็นชนิิดที่่�มีีน้ำ�มั
ำ� ันปลาเป็็นองค์์ประกอบ

บทสรุุป

ไขมัันเป็็นสิ่่�งที่่จำ� ำ�เป็็นและมีีประโยชน์์หลายอย่่างต่่อมนุุษย์์ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�มีีประโยชน์์
และจำำ�เป็็นในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีข้
� อ้ บ่่งชี้้ข� องการให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ� ปััจจุุบันั ได้้มีีการพััฒนาคิิดค้น้ ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�หลายชนิิดและหลายความเข้้มข้้น ดัังนั้้�นการเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่เ่� หมาะ
สมกัับผู้้�ป่ว่ ยจึึงมีีความจำำ�เป็็น การเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบัติั คิ วรคำำ�นึงึ ถึึงหลายปััจจััย
ได้้แก่่ การอัักเสบ ความเสี่่ย� งในการเกิิดความผิิดปกติิของค่่าตัับ ค่่า triglycerides ในเลืือด และประวััติกิ าร
แพ้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�หรืือส่่วนประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� ภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น
เป็็นภาวะที่่เ� จอได้้ไม่่บ่อ่ ย แต่่ควรคิิดถึึงภาวะนี้้�ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่ไ่� ม่่มีีไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�เป็็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ร่่วมกัับมีีอาการและอาการแสดงที่่�
เข้้าได้้กัับภาวะนี้้� เช่่น ผื่่�นแห้้งแตก เกล็็ดเลืือดต่ำำ�� และค่่าตัับที่่�ผิิดปกติิ ในปััจจุุบัันยัังต้้องการข้้อมููลเพื่่�อ
ช่่วยในการเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบััติิเพิ่่�มเติิม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลวเรื้้�อรััง และผู้้�ป่่วยภาวะวิิกฤต
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6
การดููแลผู้้�ป่่วยที่่� ได้้รัับ
ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด
ในระหว่่างการทำำ�หััตถการ
หรืือการผ่่าตััด
(Managing anticoagulants
before, during and after
medical procedures)
ปิิติิพงศ์์ กิิจรััตนะกุุล

	ปััจจุุบันั มีีผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (anticoagulants) ซึ่ง่� ใช้้ตามข้้อบ่่งชี้้(1-2)
� ได้้แก่่
ใช้้ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองอุุดตัันจากภาวะหััวใจเต้้นผิิดจ้้งหวะชนิิด atrial fibrillation (AF) หรืือหลััง
การเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจเทีียม หรืือ ใช้้รัักษาโรคลิ่่�มเลืือดอุุดตัันที่่�หลอดเลืือดดำำ�ชั้้�นลึึกที่่�ขาหรืือปอด เป็็นต้้น
ผู้้�ป่ว่ ยบางรายอาจมีีความจำำ�เป็็นต้้องหยุุดยาชั่่ว� คราวในระหว่่างการผ่่าตััด แพทย์์ผู้�ดูู้ แลควรมีีแนวทางใน
การดููแลผู้้�ป่่วยอย่่างเหมาะสมทั้้�งในช่่วงก่่อน ระหว่่างและหลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดกลัับเป็็นซ้ำำ��ในระหว่่าง
ที่่�หยุุดการรัักษาด้้วยยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตััน ในทางตรงกัันข้้ามการไม่่หยุุดยาอาจทำำ�ให้้มีีเลืือดออก
มากระหว่่างผ่่าตััดได้้
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ผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้�มีีโอกาสเข้้ารัับการทำำ�หัตถ
ั การหรืือผ่่าตััดทั้้�งแบบเร่่งด่่วนและแบบไม่่เร่่งด่่วน ในผู้้�
ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด อาจมีีความแตกต่่างระหว่่างผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยา
warfarin หรืือ ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดชนิิดรับั ประทานที่่อ� อกฤทธิ์์โ� ดยตรง [direct oral anticoagulants
(DOACs) หรืือ non-vitamin K oral anticoagulants (NOACs)] เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็ง
ตััวของเลืือดชนิิดรัับประทานที่่�ออกฤทธิ์์�โดยตรง โดยทั่่�วไปไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับ bridging anticoagulant
therapy ด้้วย heparinในช่่วงที่่ห� ยุุดยา ดัังนั้้�นแพทย์์ผู้ใ้� ห้้การรัักษาจึึงควรพิิจารณาปรัับใช้้แนวทางการดููแล
ผู้้�ป่่วยให้้เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยเป็็นรายๆ ไป
การเตรีียมผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดก่่อนเข้้ารัับการผ่่าตััด มีีแนวทางการพิิจารณา
จากปััจจััย 4 ประการดัังต่่อไปนี้้�
1. ชนิิดของยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตัันที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ
2. ความเร่่งด่่วนของการผ่่าตััด
3. ความเสี่่�ยงของเลืือดออกขณะและภายหลัังการผ่่าตััด
4. ความเสี่่�ยงของหลอดเลืือดอุุดตัันซ้ำำ��เมื่่�อหยุุดยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตััน

1. ชนิิดของยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตัันที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ

	ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกลไกการออกฤทธิ์์�ของยาต่่อขบวนการแข็็งตััวของเลืือดและระยะกึ่่�งชีีพของยา
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�แพทย์์ใช้้พิิจารณาเพื่่�อเลืือกวิิธีีการเตรีียมผู้้�ป่่วยให้้เหมาะสม
ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (anticoagulants) ได้้แก่่ heparin, warfarin และ direct oral
anticoagulants ได้้แก่่ direct thrombin inhibitor (dabigatran) และ direct Xa inhibitor (rivaroxaban,
apixaban, edoxaban) ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยากลุ่่�มนี้้�และกำำ�ลัังจะเข้้ารัับการผ่่าตััด หรืือทำำ�หััตถการทั้้�งแบบ
เร่่วด่่วนและแบบไม่่เร่่งด่่วน
ยาต้้านการแข็็งตัวั ของเลืือด
ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดที่่�ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ คืือ unfractionated heparin (UFH),
low-molecular weight heparin (LWMH), warfarin และ NOACs มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการรัักษาและป้้องกััน
การกลัับเป็็นซ้ำำ��ของภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดดำำ� (venous
thromboembolism) ป้้องกัันการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือด (systemic embolism) ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้
รัับการวิินิิจฉััยหััวใจเต้้นผิิดปกติิแบบ AF หรืือหลัังการเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจเทีียม คุุณสมบััติิของยาต้้านการ
แข็็งตััวของเลืือด ดัังแสดงในตารางที่่� 1
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ออกฤทธิ์ผ่าน antithrombin เพื่อยับยั้ง
serine proteinases

ออกฤทธิ์ผ่าน antithrombin เพื่อยับยั้ง
serine proteinases

Unfractionated
Heparin (UFH)

Low-molecular
weight heparin
(LMWH)
Fondaparinux

ยับยั้ง factor Xa โดยตรง

ยับยั้ง factor Xa โดยตรง

ยับยั้ง factor Xa โดยตรง

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban

INR, international normalized ratio

ยับยั้ง thrombin โดยตรง

Dabigatran

ออกฤทธิ์ผ่าน antithrombin เพื่อยับยั้ง
Factor Xa

กลไกการออกฤทธิ์
ยับยั้ง vitamin K-dependent
γ-carboxylation

ยา
Warfarin

ตารางที่่� 1. คุุณสมบััติิของยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด(3)

1-2 ชม.

1-3 ชม.

2-4 ชม.

1.25-3 ชม.

2 ชม.

3-5 ชม.

ออกฤทธิ์ทันที
(ทางหลอดเลือดดำ�)
ภายใน 6 ชม.
(ทางใต้ผิวหนัง)

เวลาในการออกฤทธิ์สูงสุด
90 นาที เมื่อยา
อยู่ในกระแสเลือด
5-7 วัน เมื่อ INR
ในพิสัยการรักษา

9-11 ชม.

8-15 ชม.

9-13 ชม.

12-14 ชม.

17 ชม.

3-6 ชม.

30-60 นาที

ค่าครึ่งชีวิต
36-42 ชม. เมื่อยา
อยู่ในกระแสเลือด
5-7 วัน เพื่อระดับ
INR กลับมาปกติ

ขับออกทางไตโดยการกำ�จัดจะนานขึ้น
ถ้าไตเสื่อม, แก้ฤทธิ์บางส่วนได้ด้วย
protamine
ขับออกทางไตโดยการกำ�จัดจะนานขึ้น
ถ้าไตเสื่อม ไม่สามารถแก้ฤทธิ์ได้ด้วย
protamine
ขับออกทางไตร้อยละ 80 การกำ�จัด
จะนานขึ้นถ้ามีภาวะไตเลื่อมร่วมด้วย
ขับออกทางไต
ร้อยละ 66
ขับออกทางไต
ร้อยละ 25
ขับออกทางไต
ร้อยละ 35

แก้ฤทธิ์ได้ด้วย protamine

หมายเหตุ
ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงระดับปัจจัยการแข็งตัว
ของเลือดที่อาศัยวิตามินเค
ในกระแสเลือด
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1. Heparin
เป็็นยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดแบบฉีีด โดยออกฤทธิ์์�ผ่่าน antithrombin ซึ่่�งสามารถแบ่่งตาม
ขนาดน้ำำ��หนัักโมเลกุุล และความยาวเป็็น 3 กลุ่่�ม(4) ได้้แก่่
UFH
เป็็น glycosaminoglycan ที่่�มีีขนาดโมเลกุุลตั้้�งแต่่ 3,000-30,000 ดาลตััน ออกฤทธิ์์�โดยจัับและ
กระตุ้้�นการทำำ�งานของ antithrombin โดยใช้้ตำำ�แหน่่งของ pentasaccharide sequence และกระตุ้้�นให้้มีี
การเปลี่่�ยนรููปร่่างของ antithrombin (conformation change) ทำำ�ให้้ antithrombin สามารถต้้านการ
ทำำ�งานของ factor Xa ได้้ดีีขึ้้�น นอกจากนั้้�น heparin ยัังต้้านการทำำ�งานของ thrombin โดยเป็็นแกนใน
การจัับตััวกัันของ antithrombin และ thrombin เกิิดเป็็น thrombin/antithrombin complex
การบริิหารยา heparin จำำ�เป็็นต้้องให้้โดยการฉีีดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือทางใต้้ผิิวหนััง
ซึ่่�งต้้องใช้้ขนาดมากกว่่าการฉีีดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ� เมื่่�อเข้้าสู่่�ระบบไหลเวีียน heparin สามารถจัับกัับ
โปรตีีนในเลืือดได้้หลายชนิิด มีีผลให้้ระดัับยาในเลืือดของผู้้�ป่่วยแต่่ละรายนั้้�นไม่่เท่่ากััน ในกรณีีที่่�ให้้ยา
แบบขนาดคงที่่� (fixed dose) หรืือให้้ตามน้ำำ��หนัักตััว (weight-adjusted dose) ดัังนั้้�นการรัักษาโดยการใช้้
heparin จำำ�เป็็นต้้องติิดตามระดัับยาโดยใช้้ค่่า partial thromboplastin time (PTT) หรืือค่่า anti-factorXa
activity ในกรณีีที่่�สามารถตรวจได้้ คำำ�แนะนำำ�ในการปรัับขนาดยา heparin ดัังแสดงในตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2. ตารางปรัับขนาดยา heparin (heparin nomogram)
PTT

Anti-factorXa

ขนาดยา heparin

< 35 วินาที

< 0.10

Bolus 80 ยูนิต/กก. และ เพิ่มขนาดยาอีก 4 ยูนิต/กก./ชม.

35-44 วินาที 0.10-0.29

Bolus 40 ยูนิต/กก. และ เพิ่มขนาดยาอีก 2 ยูนิต/กก./ชม.

45-70 วินาที 0.30-0.70

คงขนาดยาเดิม

71-90 วินาที 0.71-1.20

ลดขนาดยาลง 2 ยูนิต/กก./ชม.

> 90 วินาที

หยุดยา 1 ชม. และเริ่มยาใหม่ โดยลดขนาดยาลง 3 ยูนิต/กก./ชม.

> 1.20

PTT, prothrombin time

Heparin ถููกกำำ�จััดโดย 2 ระยะ ได้้แก่่ การกำำ�จััดโดยการจัับกัับ endothelium cell receptors และ
macrophage หลัังจัับกััน heparin จะถููกเคลื่่�อนเข้้าไปในเซลล์์และถููกทำำ�ลายไป เรีียกระยะนี้้�ว่า่ saturable
phase ซึ่่�งเป็็นกลไกหลัักในการกำำ�จััด heparin อีีกระยะคืือ nonsaturable phase เมื่่�อได้้ยา heparin เกิิน
ระดัับที่่�ใช้้ในการรัักษา heparin จะถููกกำำ�จััดออกทางไตแทน ซี่่�งการกำำ�จััดยาโดยไตนี้้�เกิิดขึ้้�นช้้ากว่่าระยะ
saturable phase ควรติิดตามระดัับยาอย่่างใกล้้ชิิดในผู้้�ป่่วยที่่�ไตวาย เนื่่�องจากค่่าครึ่่�งชีีวิิตของ UFH
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ประมาณ 30-60 นาทีี ดัังนั้้�นสามารถทำำ�ผ่่าตััดได้้ด้้วยความปลอดภััยหากหยุุด UFH นานเกิิน 4 เท่่าของ
ค่่าครึ่่�งชีีวิิต
LWMH
	ประกอบด้้วย heparin ซึ่่�งถููกเตรีียมโดยวิิธีี depolymerization ทำำ�ให้้ได้้ heparin ที่่�มีีขนาดเล็็ก
ลง มีีค่่าน้ำำ��หนัักโมเลกุุลเฉลี่่�ย 4,500-5,000 ดาลตััน ออกฤทธิ์์�โดยจัับกัับ antithrombin เช่่นเดีียวกัับ
heparin แต่่เนื่่�องจากมีีขนาดโมเลกุุลที่่�เล็็กกว่่า ทำำ�ให้้ยาบางส่่วนไม่่สามารถจัับกัับ antithrombin และ
thrombin ได้้ อย่่างไรก็็ตามประสิิทธิิภาพในการต้้าน factor Xa ยัังคงอยู่่�เช่่นเดิิมเนื่่�องจากไม่่ขึ้้�นกัับ
ขนาดโมเลกุุล การที่่มีี� ขนาดโมเลกุุลเล็็กทำำ�ให้้การถููกจัับทำำ�ลายโดย endothelium cells และ macrophage
น้้อยกว่่า UFH ทำำ�ให้้ LMWHs มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตที่น่� านกว่่า (เฉลี่่ย� ประมาณ 4 ชม.) และขัับออกทางไตมากกว่่า
UFH การจัับกัับโปรตีีนในเลืือดน้้อย ทำำ�ให้้สามารถคาดการณ์์ผลการออกฤทธิ์์ข� องยาได้้ค่อ่ นข้้างแม่่นยำำ�
โดยสามารถคิิดขนาดยาได้้ตามน้ำำ��หนัักตััวของผู้้�ป่่วย (weight-adjusted dose)
	ก่่อนให้้ยาควรคำำ�นวณค่่า creatinine clearance (CrCl) ด้้วยสููตรของ Crockoft-Gault ([140-อายุุ]
x น้ำำ��หนัักตััว/[72 x ระดัับ creatinine] x 0.85 [ถ้้าเป็็นเพศหญิิง] ถ้้า CrCl ต่ำำ�� กว่่า 30 มล./นาทีี ควร
ปรัับลดขนาดยา enoxaparin(5) หรืือพิิจารณาใช้้ UFH การวััดระดัับยา LMWHs โดยทั่่�วไปไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องวััดระดัับยา ยกเว้้นในกรณีีผู้้�ป่่วยมีีค่่าการทำำ�งานของไตผิิดปกติิหรืือมีีโรคอ้้วนชนิิดรุุนแรง (morbid
obesity) ซึ่ง่� การวััดระดัับยาทำำ�ได้้โดยการตรวจเลืือดวััดค่า่ anti-factorXa ควรทำำ�หลัังได้้ยาแล้้วอย่่างน้้อย
3 ครั้้�ง และตรวจที่่� 3-5 ชม. หลัังฉีีดยา
Fondaparinux
เป็็นสารสัังเคราะห์์โมเลกุุลเล็็ก (น้ำำ�� หนัักโมเลกุุล 1,728 กิิโลดาลตััน) ประกอบด้้วยส่่วนสำำ�คััญ
คืือ pentasaccharide sequence ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�จัับกัับ antithrombin ด้้วยขนาดโมเลกุุลที่่�เล็็กนี้้� ทำำ�ให้้ไม่่
สามารถจัับและเชื่่�อม thrombin-antithrombin ได้้ จึึงไม่่มีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�ง thrombin สามารถยัับยั้้�ง factor Xa
เท่่านั้้�น Fondaparinux สามารถให้้ทางการฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนััง เนื่่�องจากมีีขนาดเล็็กจึึงไม่่ถููกจัับทำำ�ลายโดย
endothelium cells และ macrophage ทำำ�ให้้มีีค่า่ ครึ่่�งชีีวิิตนานถึึง 17-21 ชม. และถููกขัับออกทางไต ร้้อยละ
100 ดัังนั้้�นจึึงไม่่สามารถใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการทำำ�งานของไตน้้อยกว่่า 30 มล./นาทีีได้้
2. Warfarin
เป็็นยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดแบบรัับประทานที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลายในเวชปฏิิบััติิในการ
รัักษาและป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้ำำ��ของภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตััน การป้้องกัันการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอด
เลืือดในผู้้�ป่่วย AF ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงสููง และ ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจเทีียมชนิิดโลหะ ออก
ฤทธิ์์�ต้้านการแข็็งตััวของเลืือดโดยยัับยั้้�งเอนไซม์์ vitamin K-epoxide reductase (VKOR) และ vitamin K
reductase มีีผลให้้ร่า่ งกายไม่่สามารถนำำ�วิติ ามิินเค (vitamin K) กลัับไปใช้้ใหม่่และเกิิดภาวะพร่่องวิิตามิินเค
ทำำ�ให้้สารตั้้�งต้้น (precursor) ของปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือด ได้้แก่่ factor II, VII, IX, X และ protein C, S, Z
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ที่่สร้
� า้ งจากตัับไม่่สามารถเปลี่่ย� นเป็็นรููปแบบที่่พ� ร้้อมใช้้งานได้้ (functional form) ผลการยัับยั้้�งการแข็็งตััว
ของเลืือดของ warfarin ขึ้้น� กัับระดัับของ factor II และ factor X เป็็นหลััก ซึ่ง่� มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิต 24 และ 72 ชม.
ดัังนั้้�นการให้้การรัักษาในช่่วงแรกจึึงต้้องให้้ควบคู่่�กัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดชนิิดฉีีด ได้้แก่่ UFH
หรืือ LMWH อย่่างน้้อย 5 วััน และค่่า international normalized ratio (INR) ได้้ 2-3 เท่่าติิดต่่อกััน 24 ชม.
จึึงสามารถหยุุดยาฉีีดได้้(6)
Warfarin ต้้องการเวลาในการเริ่่ม� ออกฤทธิ์์ต้� า้ นการแข็็งตััวของเลืือดและใช้้เวลานานในการหยุุด
ยากว่่าที่่� factor II, VII, IX, X จะกลัับสู่่�ระดัับปกติิ ทำำ�ให้้การเตรีียมผู้้�ป่ว่ ยก่่อนผ่่าตััดด้ว้ ยการหยุุดยาลำำ�บาก
กว่่ายาในกลุ่่�มอื่่�น ข้้อจำำ�กััดคืือ ช่่วงระดัับยาในการรัักษาแคบ (narrow therapeutic index) มีีปฏิิสััมพัันธ์์
กัับยา (drug interaction) และอาหารจำำ�นวนมาก มีีความเสี่่�ยงเลืือดออกรุุนแรง ขนาดยาที่่�เหมาะสมใน
ผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละรายมีีความหลากหลายจึึงจำำ�เป็็นต้้องเจาะเลืือดตรวจระดัับค่่า INR เพื่่�อปรัับขนาดยาที่่เ� หมาะ
สมและติิดตามต่่อเนื่่�องตลอดช่่วงที่่�กิินยาให้้อยู่่�ในพิิสััยการรัักษา จะมีีระดัับการทำำ�งานของปััจจััยการ
แข็็งตััวของเลืือดที่่อ� าศััยวิิตามิินเคลดลงเหลืือประมาณร้้อยละ 20-25 โดยฤทธิ์์ต้� า้ นการแข็็งตััวของเลืือด
จะเกิิดผ่่านการยัับยั้้�งการกระตุ้้�น factor II (prothrombin) เป็็นหลััก(7)
3. DOACs หรืือ NOACs
เป็็นยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดที่่�กำำ�ลัังได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�น โดยออกฤทธิ์์�ยัับยั้้�งปััจจััยการ
แข็็งตััวของเลืือดตััวใดตััวหนึ่่�งโดยตรง เนื่่�องจากมีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาและป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
อุุดตันั ไม่่ด้อ้ ยกว่่าการรัักษาตามมาตรฐานเดิิม(8-9) โดยมีีข้้อบ่่งชี้้� ได้้แก่่ การรัักษาและป้้องกัันการกลัับเป็็น
ซ้ำำ��ของภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตััน การป้้องกัันการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดในผู้้�ป่่วย AF ที่่�ไม่่มีีความ
ผิิดปกติิของลิ้้น� หััวใจ และ การป้้องกัันลิ่่�มเลืือดอุุดตันั หลอดเลืือดดำำ�หลัังการผ่่าตััดเปลี่่ย� นข้้อสะโพกหรืือ
ข้้อเข่่า ทั้้�งยัังพบว่่ายา NOACs มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนการเกิิดเลืือดออกรุุนแรงที่่�น้้อย
กว่่า warfarin อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ซึ่่�งยากลุ่่�มนี้้�แก้้ไขข้้อจำำ�กััดของ warfarin(10-12) คืือ
- ออกฤทธิ์์�เร็็วและหมดฤทธิ์์�เร็็ว บริิหารยาโดยการกิินได้้วัันละ 1-2 ครั้้�ง
- มีีการออกฤทธิ์์�ที่่�แน่่นอนและมีีความจำำ�เพาะต่่อ เป้้าหมายในการออกฤทธิ์์�ของยา ได้้โดยไม่่
จำำ�เป็็นต้้องตรวจเลืือดเพื่่�อติิดตามผลการออกฤทธิ์์�ของยา
-	สามารถออกฤทธิ์์�ได้้โดยไม่่ขึ้้�นกัับ antithrombin ยัับยั้้�บได้้ทั้้�ง thrombin ที่่�อยู่่�ในลิ่่�มเลืือด
(fibrin-bound thrombin) และ thrombin ที่่ยั� ังไม่่ได้้จัับกัับลิ่่�มเลืือด (เฉพาะยาในกลุ่่�ม direct
thrombin inhibitor) ซึ่่�งยัับยั้้�งการสร้้างลิ่่�มเลืือดใหม่่ได้้ดีีกว่่า
-	มีีปฏิิกิิริิยาต่่อกัันของยาหรืืออาหารน้้อยกว่่ายา warfarin ทำำ�ให้้การออกฤทธิ์์� ถููกรบกวนโดย
ยาอื่่�นหรืืออาหารได้้น้้อย
โดยเป้้าหมายในการออกฤทธิ์์� ได้้แก่่ thrombin หรืือ factor Xa และยัับยั้้ง� การทำำ�งานปััจจััยการแข็็งตััว
ของเลืือดชนิิดนั้้�นๆ โดยตรง ปััจจุุบััน DOACs มีี 2 ประเภท จำำ�แนกตามกลไกออกฤทธิ์์�ของยา ได้้แก่่
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1. Direct thrombin inhibitor
ได้้แก่่ Dabigatran ยาเม็็ดอยู่่�ในรููปของ dabigatran etexilate หลัังจากดููดซึึมแล้้วจะถููกเปลี่่�ยน
โดยเอนไซม์์ elastase เป็็น dabigatran ซึ่่�งเป็็น active form ยาออกฤทธิ์์�โดยจัับเป้้าหมายบริิเวณ active
sites และยัับยั้้�งการทำำ�งานของ thrombin ทั้้�งส่่วนที่่�เป็็น free form และ fibrin-bound thrombin ยาถููก
ขัับออกทางไตถึึงร้้อยละ 80 ดัังนั้้�นควรคำำ�นวณ CrCl ก่่อนให้้ยา และในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการทำำ�งานของไต 1530 มล./นาทีี ควรลดขนาดยาลงร้้อยละ 50
	ข้้อดีีของยากลุ่่�มนี้้�คืือสามารถให้้ยาขนาดคงที่่� (fixed dose) ได้้ โดยไม่่ขึ้้�นกัับน้ำำ��หนัักตััวและไม่่
จำำ�เป็็นต้้องติิดตามระดัับยา และมีีปฏิิกิิริิยาต่่อกัันของยา (drug interaction) น้้อยเมื่่�อเทีียบกัับ warfarin
ยาที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องหลีีกเลี่่�ยงการให้้ร่่วมกัับdabigatran คืือ rifampin ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�เป็็น P-gp inducers มีีผลให้้
ระดัับยาในเลืือดลดลงร้้อยละ 66 ส่่วนการให้้ ร่่วมกัับยาที่่มีี� ฤทธิ์์� P-gp inhibitors เช่่น amiodarone,
ketoconazole, quinidine, verapamil, diltiazem, cyclosporine, itraconazole, ritonavir และ dronedarone
แนะนำำ�ให้้รัับประทาน dabigatran ก่่อนยากลุ่่�มนี้้�อย่่างน้้อย 2 ชม. เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการมีีปฏิิกิิริิยาต่่อกััน
ของยา
2. Direct FXa inhibitors
ได้้แก่่ rivaroxaban, apixaban, edoxaban หลัังจากดููดซึึม ยาสามารถออกฤทธิ์์�ได้้ทัันทีีโดยจัับ
เป้้าหมายบริิเวณ active sites ของ factor Xa ใน prothrombinase complex และยัับยั้้�งการทำำ�งานของ
factor Xa ยาทั้้�ง 3 ชนิิด มีีคุุณสมบััติิ ขนาดยา และระยะเวลาการให้้แตกต่่างกัันไป ข้้อดีีของยากลุ่่�มนี้้�
คืือสามารถให้้ยาขนาดคงที่่� (fixed dose) ได้้ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องติิดตามระดัับยา และมีีปฏิิกิิริิยาต่่อกัันของยา
(drug interaction) น้้อย อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากยาบางส่่วนถููกเปลี่่ย� นแปลงที่่ตั� บั ทาง CYP3A4/5 ดัังนั้้�น
ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยาในกลุ่่�มนี้้�ร่่วมกัับยาที่่�ออกฤทธิ์์�ต้้าน CYP3A4 และ P-glycoprotein อย่่างรุุนแรง
(potent CYP3A4, P-glycoprotein inhibitors) เช่่น itraconazole, voriconazole, posaconazole,
ketoconazole, indinavir, ritonavir เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ควรคำำ�นวณ CrCl ก่่อนให้้ยา และในผู้้�ป่่วยที่่� CrCl
น้้อยกว่่า 30 มล./นาทีี (สำำ�หรัับ rivaroxaban และ edoxaban) หรืือน้้อยกว่่า 25 มล./นาทีี (สำำ�หรัับ
apixaban) ควรจะลดขนาดยาหรืือพิิจารณาใช้้ยาอื่่�น เช่่น warfarin

2. ความเร่่งด่่วนของการผ่่าตััด

การผ่่าตััดแบบเร่่งด่่วน ไม่่ต้้องคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงต่่อหลอดเลืือดอุุดตัันซ้ำำ�� เนื่่�องจากไม่่มีีเวลา
ให้้หยุุดยา วิิธีีการเตรีียมผู้้�ป่่วยขึ้้�นกัับความเสี่่�ยงต่่อการเลืือดออกเป็็นสำำ�คััญ ถ้้าเป็็นการผ่่าตััดที่่�มีีความ
เสี่่�ยงต่่อเลืือดออกต่ำำ��สามารถทำำ�ผ่่าตััดได้้เลย หากเป็็นการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อเลืือดออกสููงหรืือมีี
ความเสี่่ย� งต่่อเลืือดออกต่ำำ�� แต่่ศัลั ยแพทย์์คาดว่่าจะมีีเลืือดออกมาก ควรแก้้ฤทธิ์์ข� องยาต้้านหลอดเลืือด
อุุดตัันให้้หมดก่่อนผ่่าตััด
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การผ่่าตัดั แบบไม่่เร่่งด่่วน เนื่่�องจากการเลื่่�อนผ่่าตััดออกไปสามารถเปลี่่ย� นความเสี่่ย� งต่่อหลอด
เลืือดอุุดตัันซ้ำำ��จากสููงเป็็นต่ำำ��ได้้ในบางกรณีี ดัังนั้้�นการเลื่่�อนผ่่าตััดออกไปก่่อน ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยไม่่เสี่่�ยงต่่อ
เลืือดออกผ่่าตััดและไม่่เสี่่�ยงต่่อหลอดเลืือดอุุดตัันเมื่่�อหยุุดยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตััน

3. ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกขณะและภายหลัังผ่่าตััด

เนื่่�องจากการประเมิินความรุุนแรงของภาวะเลืือดออกเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการประเมิินความ
เสี่่ย� งต่่อการเกิิดเลืือดออกขณะและภายหลัังการทำำ�หัตถ
ั การหรืือการผ่่าตััด โดยจะจััดโดยแบ่่งตามความ
เสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะเลืือดออกรุุนแรง (major bleeding) ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััด ตาม International
Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH)(13)
ภาวะเลืือดออกรุุนแรง หมายถึึง ภาวะเลืือดออกรุุนแรงที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
1. ภาวะเลืือดออกถึึงเสีียชีีวิิต (fatal bleeding) และ/หรืือ
2. ภาวะเลืือดออกซึ่่�งมีีอาการและเกิิดขึ้้�นในอวััยวะสำำ�คััญ เช่่น ในกะโหลกศีีรษะ ในไขสัันหลััง
ในตา เนื้้�อเยื่่�อหลัังช่่องท้้อง (retroperitoneal), ในช่่องเยื่่�อหุ้้�มหััวใจ ในข้้ออื่่�นที่่�ไม่่ได้้ผ่่าตััด
หรืือในกล้้ามเนื้้�อและทำำ�ให้้เกิิด compartment syndrome ซึ่่�งประเมิินโดยศััลยแพทย์์ และ/
หรืือ
3. ภาวะเลืือดออกในตำำ�แหน่่งที่่ไ� ม่่ได้้ผ่า่ ตััดที่ทำ่� ำ�ให้้ระดัับ hemoglobin ลดลงตั้้�งแต่่ 2 ก./ดล.ขึ้้น�
ไปหรืือทำำ�ให้้ต้้องได้้เลืือดตั้้�งแต่่ 2 ยููนิิตขึ้้�นไป ภายในระยะเวลา 24-48 ชม.หลัังเลืือดออก
และ/หรืือ
4. ภาวะเลืือดออกในตำำ�แหน่่งผ่่าตััดที่่�ทำำ�ให้้ต้้องมีีการผ่่าตััดซ้ำำ�� (ผ่่าตััดแบบเปิิด ผ่่าตััดข้้อโดย
การส่่องกล้้อง ผ่่าตััดภายในหลอดเลืือด) หรืือมีีเลืือดออกในข้้อที่่ผ่� า่ ตััด จนทำำ�ให้้เคลื่่�อนไหว
ได้้ช้้า แผลสมานช้้า ทำำ�ให้้ไม่่สามารถกายภาพฟื้้�นฟููได้้ นอนโรงพยาบาลนานขึ้้�น หรืือมีีแผล
ติิดเชื้้�อ และ/หรืือ
5. ภาวะเลืือดออกในตำำ�แหน่่งผ่่าตััดที่่�ไม่่คาดการณ์์ล่่วงหน้้า ซึ่่�งหยุุดยากและมีีขนาดใหญ่่มาก
จนทำำ�ให้้ระบบไหลเวีียนไม่่เสถีียร (hemodynamic instability) ซึ่่�งประเมิินโดยศััลยแพทย์์
และทำำ�ให้้ระดัับ hemoglobin ลดลงตั้้�งแต่่ 2 ก./ดล.ขึ้้น� ไปหรืือทำำ�ให้้ต้อ้ งได้้เลืือดตั้้�งแต่่ 2 ยููนิิต
ขึ้้�นไป ภายในระยะเวลา 24-48 ชม.หลัังเลืือดออก
หััตถการหรืือการผ่่าตััดที่่จัั� ดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่มีี� ความเสี่่ย� งสููงต่่อการเกิิดภาวะเลืือดออกรุุนแรง ได้้แก่่ (1)
- การผ่่าตััดอวััยวะที่่�มีีเลืือดมาเลี้้�ยงมาก เช่่น ตัับ ไต และ ม้้าม(1)
- การผ่่าตััดที่่�มีีการบาดเจ็็บของเนื้้�อเยื่่�อมาก เช่่น การผ่่าตััดมะเร็็ง การผ่่าตััดใส่่ข้้อเทีียม การ
ผ่่าตััด reconstructive plastic surgery(14)
- การผ่่าตััดลำำ�ไส้้ โดยอาจเกิิดเลืือดออกในตำำ�แหน่่งที่่มีี� การตััดต่อ่ ลำำ�ไส้้, การทำำ� percutaneous
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endoscopic gastrostomy (PEG) และ endoscopic retrograde cholangiopancreatography
(ERCP)(1)
- การผ่่าตััดในระบบทางเดิินปััสสาวะ ได้้แก่่ การผ่่าตััดต่่อมลููกหมากผ่่านท่่อปััสสาวะ, การ
ผ่่าตััดกระเพาะปััสสาวะหรืือเนื้้�องอกกระเพาะปััสสาวะ, การผ่่าตััดไตหรืือการเจาะชิ้้�นเนื้้�อ
ไต(15-17)
- การตััดติ่่�งเนื้้�อในลำำ�ไส้้ใหญ่่ (colonic polyp) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งถ้้าเป็็นชนิิด sessile polyps
และมีีขนาดใหญ่่มากกว่่า 1-2 ซม.(18)
- การผ่่าตััดหััวใจและหลอดเลืือด เช่่น ผ่่าตััดเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจ ผ่่าตััดหลอดเลืือดหััวใจ ผ่่าตััด
ซ่่อมหลอดเลืือด aorta, หรืือผ่่าตััดหลอดเลืือดทุุกชนิิด ผ่่าตััดสมองและไขสัันหลัังเนื่่�องจาก
การมีีเลืือดออกในบริิเวณนี้้�อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่รุ� ุนแรงได้้(19-21)
หััตถการหรืือการผ่่าตััดที่่�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ��ถึึงปานกลางต่่อการเกิิดภาวะเลืือดออก
รุุนแรง
ได้้แก่่ ผ่่าตััดในช่่องท้้อง ผ่่าตััดถุงุ น้ำำ��ดีี ผ่่าตััดมดลููก ผ่่าไส้้เลื่่�อน ผ่่าตััดใส่่ pacemaker, การเปลี่่ย� น
ต้้อกระจกตา หรืือการถอนฟััน เป็็นต้้น
การทำำ�หัั ตถ การขนาดเล็็ ก บางประเภทที่่� มีีค วามเสี่่� ย งน้้ อ ยต่่ อ การเกิิ ด เลืื อ ดออกรุุ น แรง
อาจสามารถทำำ�ได้้โดยไม่่ต้้องหยุุด warfarin โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยเป็็นผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
ต่่อการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��และไม่่มีีปััจจััยร่่วมอื่่�นๆ ที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก
ผิิดปกติิ
	ตััวอย่่างหััตถการหรืือการผ่่าตััดในกลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่(1) การทำำ�หััตถการขนาดเล็็กในช่่องปาก ได้้แก่่
การถอนฟััน และการรัักษารากฟััน [endodontic (root canal) procedure], การทำำ�หัตถ
ั การขนาดเล็็กทาง
ผิิวหนัังบางประเภท ได้้แก่่ การตััดมะเร็็งผิิวหนัังชนิิด basal cell carcinoma และ squamous cell carcinoma, การตััด actinic keratoses และ การตััด malignant หรืือ premalignant nevi, การผ่่าตััดต้อ้ กระจก
ด้้วยวิิธีี phacoemulsification และใช้้ topical anesthesia
การประเมิินความเสี่่ย� งของการเกิิดเลืือดออกของหััตถการหรืือการผ่่าตััด ดัังแสดงในตารางที่่� 3
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ตารางที่่� 3. การจำำ�แนกความเสี่่�ยงของการเกิิดเลืือดออกของการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด(22, 23)
High bleeding risk
procedures
(30-d risk of major bleed >
2%)

Major surgery with extensive tissue injury
Cancer surgery, especially solid tumor resection
Major orthopardic surgery, including shoulder replacement surgery
Reconstructive plastic surgery
Urologic or gastrointestinal surgery, especially anastomosis surgery
Transurethral prostate resection, bladder resection, or tumor ablation
Nephrectomy, kidney biopsy
Colonic polyp resection
Bowel resection
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) placement, endoscopic
retrograde cholangiopancreatography (ERCP)
Surgery in highly vascular organs (kidneys, liver, spleen)
Cardiac, intracranial or spinal surgery
Any major operation (procedure duration of > 45 min)
Neuraxial anaesthesia includes spinal and epidural anaesthesia

Low/moderate bleeding risk
procedures
(30-d risk of major bleed
0%-2%)

Arthroscopy
Cutaneous/lymph node biopsies
Foot/hand surgery
Coronary angiography
Gastrointestinal endoscopy +/- biopsy
Colonoscop +/- biopsy
Abdominal hysterectomy
Laparoscopic cholecystectomy
Abdominal hernia repair
Hemorrhoidal surgery
Bronchoscopy +/- biopsy
Epidural injections

Minimal bleeding risk
procedures
(30-d risk of major bleed ~
0%)

Minor dermatologic procedures (excision of basal and squamous cell
skin cancers, actinic keratoses, and premalignant or cancerous skin
nevi)
Ophthalmologic (cataract) procedures
Minor dental procedures (dental extractions, restorations, prosthetics,
endodontics), dental cleanings, fillings
Pacemaker or cardioverter-defibrillator device implantation#

การใส่่ pacemaker หรืือ implantable cadioverter defibrillator device ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดก้้อนเลืือดใต้้ผิวิ หนัังได้้

#
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4. ความเสี่่�ยงของหลอดเลืือดอุุดตัันซ้ำำ��เมื่่�อหยุุดยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตััน

	ข้้อบ่่งชี้้�ของยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตัันแต่่ละประเภทมีีความเสี่่�ยงต่่อหลอดเลืือดอุุดตัันซ้ำำ��หลััง
หยุุดยาไม่่เท่่ากััน แบ่่งผู้้�ป่่วยตามความเสี่่�ยงออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
ผู้้�ป่่วยที่่มีี� ความเสี่่ย� งต่่อหลอดเลืือดอุุดตันั สููง คืือ ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โอกาสเกิิดหลอดเลืือดแดงอุุดตันั
มากกว่่าร้้อยละ 10 ต่่อปีี หรืือมีีโอกาสเกิิดหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันมากกว่่าร้้อยละ 10 ต่่อเดืือน เช่่น
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจเทีียมที่่�ลิ้้�น mitral
ทุุกชนิิด, ผู้้�ป่ว่ ยเปลี่่ย� นลิ้้น� หััวใจเทีียมชนิิด caged-ball หรืือ tilting disc ที่่ลิ้้� น� mitral หรืือลิ้้น� aortic, ผู้้�ป่ว่ ย
เปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจเทีียมและเพิ่่�งมีีหลอดเลืือดสมองอุุดตัันมานานไม่่เกิิน 6 เดืือน, ผู้้�ป่่วย non-valvular AF
ที่่มีีค
� ะแนน CHADS2 5-6, ผู้้�ป่ว่ ย non-valvular AF ที่่เ� พิ่่�งมีีหลอดเลืือดสมองอุุดตันั มานานไม่่เกิิน 3 เดืือน,
ผู้้�ป่่วยลิ้้�นหััวใจรููมาติิกที่่มีี� AF, ผู้้�ป่่วยหลอดเลืือดดำำ�ชั้้�นลึึกที่่�ขาอุุดตัันหรืือลิ่่�มเลืือดอุุดตัันที่่ป� อดที่่�เป็็นมา
นานไม่่เกิิน 3 เดืือน, ผู้้�ป่่วยที่่�มีีหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันร่่วมกัับมีีความผิิดปกติิในส่่วนประกอบของเลืือดที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดเลืือดแข็็งตััวง่่าย เช่่น ขาด protein C, protein S, antithrombin หรืือเป็็น antiphospholipid
syndrome เป็็นต้้น
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อหลอดเลืือดอุุดตัันปานกลาง คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีโอกาสเกิิดหลอดเลืือด
แดงอุุดตัันร้้อยละ 4-10 ต่่อปีี หรืือมีีโอกาสเกิิดหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันร้้อยละ 4-10 ต่่อเดืือน เช่่น ผู้้�ป่่วย
ที่่�เป็็น bileaflet ของลิ้้�น aortic และมีีความเสี่่�ยงต่่อหลอดเลืือดสมองอุุดตัันจากสาเหตุุอื่่�นๆ ร่่วมด้้วย, ผู้้�
ป่่วย non-valvular AF ที่่มีีค
� ะแนน CHADS2 3-4 และผู้้�ป่ว่ ยหลอดเลืือดดำำ�ชั้้น� ลึึกที่่ข� าอุุดตันั หรืือลิ่่�มเลืือด
อุุดตัันที่่�ปอดที่่�เป็็นมานานกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน เป็็นต้้น
ผู้้�ป่่วยที่่มีี� ความเสี่่ย� งต่่อหลอดเลืือดอุุดตันั ต่ำำ�� คืือ ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โอกาสเกิิดหลอดเลืือดแดงอุุดตันั
น้้อยกว่่าร้้อยละ 4 ต่่อปีี หรืือมีีโอกาสเกิิดหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันร้้อยละ 2 ต่่อเดืือน เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา
ต้้านการแข็็งตััวของเลืือด เพราะเป็็น bileaflet ของลิ้้�น aortic และไม่่มีีความเสี่่�ยงใดๆ ต่่อหลอดเลืือด
สมองอุุดตััน ผู้้�ป่่วย non-valvular AF ที่่�มีีคะแนน CHADS2 0-2 และต้้องไม่่เคยมีีหลอดเลืือดสมองอุุด
ตัันมาก่่อน และผู้้�ป่ว่ ยหลอดเลืือดดำำ�ชั้้น� ลึึกที่่ข� าอุุดตันั หรืือลิ่่ม� เลืือดอุุดตันั ที่่ป� อดที่่เ� ป็็นมานานเกิิน 12 เดืือน
การจำำ�แนกความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��ในระหว่่างที่่�
หยุุด warfarin ดัังแสดงในตารางที่่� 4
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ตารางที่่� 4. การจำำ�แนกความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากลิ่่ม� เลืือดอุุดตันั กลัับเป็็นซ้ำำ��ในระหว่่าง
ที่่�หยุุดwarfarin (1,22,23)
Risk
Mechanical heart valve
a
category
High
Any mechanical mitral
valve
Caged ball or tilting disc
valve
in mitral/aortic position
Recent (<3 mo) stroke or
TIA

Atrial fibrillation

Venous thromboembolism

CHADS2 scoreb of 5 or 6
CHA2DS2VASc score of 7
or more
Recent (< 3 mo) stroke
or TIA
Rheumatic valvular
heart disease

Recent (< 3 mo) VTE
Deficiency of protein C,
protein S or antithrombin
Multiple thrombophilias
Associated with venal caval
filter
(active cancer)c

Moderate Bileaflet AVR with
CHADS2 scoreb of 3 or 4
major risk factor for stroked CHA2DS2VASc score of 5
or 6

Low

Bileaflet AVR
without risk factor for
stroked

VTE within past 3-12 mo,
Recurrent VTE
Non-severe thrombophiliae
Active cancer or recent
history of cancerf

CHADS2 scoreb of 0 -2
VTE more than 12 mo ago
(and no prior stroke or TIA)
CHA2DS2VASc scoreb of 1-4

ATE, arterial thromboembolism; VTE, venous thromboembolism; TIA, transient ischemic attack; AVR, aortic valve
replacement
a
Risk category: high (>10%/y risk of ATE or > 10%/mo risk of VTE), intermediate (4%-10%/y risk of ATE or
4%-10%/mo risk of VTE), low (<4%/y risk of ATE or < 2%/mo risk of VTE)
b
CHADS2 score: congestive heart failure (1 point), hypertension (1 point), age > 75 y (1 point), diabetes (1
point), previous stroke or TIA (2 point)
c
Consider pancreatic cancer, myeloproliferative disorders, brain tumor, gastric cancer
d
Atrial fibrillation, prior stroke or transient ischemic attack, hypertension, diabetes, congestive heart failure, age
> 75 y
e
Non-severe thrombophilia: heterozygosity for factor V Leiden or prothrombin gene mutation
f
Within 5 y if history of cancer, excluding non-melanoma skin cancer
หมายเหตุุ การประเมิินความเสี่่ย� งของผู้้�ป่ว่ ย AF ในการหยุุดยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดจะใช้้ CHADS2 score เนื่่�องจาก
มีีข้้อมููลมากกว่่า CHA2DS2 –VASc score ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััด
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การดููแลผู้้�ป่่วยที่่� ได้้รัับยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตัันก่่อนผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน

ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (anticoagulants)
Warfarin
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย warfarin และมีีแผนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน
ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััดและการหยุุดยา ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย warfarin ควรได้้รัับการ
ประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��ในระหว่่างที่่�หยุุดยาปกติิ
เพื่่�อช่่วยในการวางแผนการรัักษาดัังต่่อไปนี้้�
การประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ� 
�
ในระหว่่างที่่มีี� การหยุุด warfarin มีีความสำำ�คััญในการช่่วยพิิจารณาความจำำ�เป็็นในการให้้การ
รัักษาด้้วย bridging anticoagulant therapy(1)
bridging anticoagulant therapy หมายถึึง การให้้ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดชนิิดฉีีดที่่�มีีค่่า
ครึ่่�งชีีวิิตสั้้�นและออกฤทธิ์์�เร็็วแก่่ผู้�ป่้ ่วยในระหว่่างที่่�ได้้รัับการหยุุด warfarin และค่่า INR ไม่่อยู่่�ในพิิสััย
ของการรัักษา ได้้แก่่ UFH หรืือ LMWH เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��
ในช่่วงเวลาที่่มีี� การหยุุด warfarin
โดยผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงควรพิิจารณาให้้การรัักษาด้้วย bridging anticoagulant therapy
ในระหว่่างที่่�หยุุด warfarin และผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ��อาจไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วย bridging
anticoagulant therapy
อย่่างไรก็็ตาม ปััจจุุบัันผลการศึึกษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงปานกลางต่่อการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตััน
กลัับเป็็นซ้ำำ��ในระหว่่างการหยุุดยาก่่อนการผ่่าตััดยัังมีีจำำ�กััด ดัังนั้้�นคำำ�แนะนำำ�ในการให้้ bridging anticoagulant therapy ในผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�จึงึ ขึ้้น� อยู่่�กัับการประเมิินความเสี่่ย� งเป็็นรายบุุคคลของผู้้�ป่ว่ ย โดยพิิจารณา
จากปััจจััยเสี่่�ยงของผู้้�ป่่วยและชนิิดของการผ่่าตััด
นอกจากนี้้�การจำำ�แนกความเสี่่�ยงของผู้้�ป่่วยตามตารางที่่� 4 ยัังไม่่รวมถึึงปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
ลิ่่�มเลืือดอุุดตันั กลัับเป็็นซ้ำำ��อื่่น� ๆ ที่่จำ� ำ�เพาะกัับผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละราย เช่่น ชนิิดของการผ่่าตััด หรืือ ความรุุนแรง
ของโรคหลอดเลืือดดำำ�ชั้้�นลึึกอุุดตััน เช่่น การมีีภาวะ pulmonary hypertension ร่่วมด้้วย เป็็นต้้น ดัังนั้้�น
จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่แ� พทย์์ผู้�ดูู้ แลต้้องพิิจารณาข้้อมููลทั้้�งหมดของผู้้�ป่ว่ ย เพื่่�อประเมิินความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด
ลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ�� และวางแผนที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยเป็็นรายๆ ไป
อย่่างไรก็็ตามมีีผลการศึึกษาการทำำ�หัตถ
ั การขนาดเล็็กบางประเภทที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งต่ำำ��ต่อ่ การเกิิด
เลืือดออกรุุนแรง อาจสามารถทำำ�ได้้โดยไม่่ต้้องหยุุด warfarin โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยเป็็น
ผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��และไม่่มีีปััจจััยร่่วมอื่่�นๆ ที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อ
การเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิ ตััวอย่่างหััตถการหรืือการผ่่าตััดในกลุ่่�มนี้้� ได้้แก่่
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การทำำ�หััตถการขนาดเล็็กในช่่องปาก ได้้แก่่ การถอนฟััน และการรัักษารากฟััน [endodontic
(root canal) procedure]
อาจไม่่จำำ�เป็็นต้้องหยุุด warfarin ก่่อนการทำำ�หัตถ
ั การ โดยระดัับ INR ก่่อนทำำ�หััตถการควรอยู่่�
ระหว่่าง 2.0-3.0 และต้้องมีีการใช้้ prohemostatic agent เฉพาะที่่�ร่่วมด้้วย เช่่น tranexamic acid
mouthwash ความเข้้มข้้นประมาณร้้อยละ 4.8 ในปริิมาตร 5 มล. กลั้้�วปาก 5-10 นาทีี ก่่อนการทำำ�
หััตถการและใช้้ต่่อเนื่่�องวัันละ 3-4 ครั้้�ง เป็็นเวลา 1-2 วััน ซึ่่�งช่่วยลดการเกิิดเลืือดออกในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้
รัับการหยุุด warfarin(27-28)
	อีีกแนวทางหนึ่่�ง อาจให้้ผู้�ป่้ ่วยหยุุด warfarin ประมาณ 2-3 วัันก่่อนการทำำ�หััตถการ เพื่่�อให้้
ระดัับ INR ลงมาอยู่่�ในช่่วง 1.6-1.9 ในวัันที่่ทำ� ำ�หัตถ
ั การ(1) ทั้้�งนี้้�ควรตรวจระดัับ INR และเตรีียม tranexamic acid mouthwash ก่่อนการทำำ�หัตถ
ั การและอาจใช้้การห้้ามเลืือดเฉพาะที่่อื่่� �นๆ ร่่วมด้้วย นอกจากนี้้�
ควรสื่่�อสารและมีีการวางแผนการรัักษาร่่วมกัับทัันตแพทย์์ อย่่างไรก็็ตามหากผู้้�ทำำ�หััตถการยืืนยัันว่่ามีี
ความจำำ�เป็็นต้้องให้้ผู้้�ป่่วยหยุุด warfarin ล่่วงหน้้า แพทย์์ผู้้�ดููแลควรทำำ�การประเมิินว่่าผู้้�ป่่วยมีีข้้อบ่่งชี้้�ใน
การได้้รัับ bridging anticoagulant therapy หรืือไม่่
การทำำ�หััตถการขนาดเล็็กทางผิิวหนัังบางประเภท  ได้้แก่่  การตััดมะเร็็งผิิวหนัังชนิิด basal
cell carcinoma และ squamous cell carcinoma, การตัดั actinic keratoses และ การตัดั malignant
หรืือ premalignant nevi
	มีีอุุบัติั กิ ารณ์์ในการเกิิดเลืือดออกไม่่รุนุ แรงที่่สูู� งกว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั การหยุุด warfarin ก่่อนการทำำ�
หััตถการ โดยพบว่่าการเกิิดเลืือดออกไม่่รุุนแรงนี้้�สามารถหยุุดได้้เองเป็็นส่่วนใหญ่่(1)
การผ่่าตััดต้้อกระจก
	ผลการศึึกษาพบว่่า ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ warfarin และได้้รัับการผ่่าตััดต้้อกระจกโดยไม่่ได้้รัับการ
หยุุดยามีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกสููงขึ้้�น(29) โดยมีีอััตราการเกิิดเลืือดออกโดยรวมประมาณร้้อย
ละ 10(29) อย่่างไรก็็ตามพบว่่าภาวะเลืือดออกที่่�เกิิดขึ้้�นส่่วนใหญ่่ สามารถหยุุดได้้เองและไม่่มีีผลกระทบ
ต่่อระดัับการมองเห็็น(29) นอกจากนี้้�ปััจจุุบัันพบว่่าการเกิิด retrobulbar hematoma พบได้้น้้อยกว่่า 1 ใน
100 ครั้้�งของการผ่่าตััด โดยอาจพิิจารณาทำำ�การผ่่าตััดต้้อกระจกด้้วยวิิธีี phacoemulsification และใช้้
topical anesthesia แทนการทำำ� retrobulbar anesthesia เพื่่�อลดโอกาสเกิิด retrobulbar hematoma
อย่่างไรก็็ตาม แพทย์์ผู้�ดูู้ แลผู้้�ป่่วยควรสื่่�อสารและวางแผนการรัักษาร่่วมกัับจัักษุุแพทย์์ทำำ�การ
ผ่่าตััด หากจัักษุุแพทย์์ยืืนยัันว่่ามีีความจำำ�เป็็นในการหยุุด warfarin ควรพิิจารณาวางแผนการรัักษาที่่�
เหมาะสมร่่วมกััน โดยประเมิินความเสี่่�ยงของผู้้�ป่่วยต่่อการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��และความ
จำำ�เป็็นในการได้้รัับ bridging anticoagulant therapy
ผู้้�ป่ว่ ยควรได้้รับั การประเมิินความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิในระหว่่างการผ่่าตััดในกรณีี
ที่่�ได้้รัับ bridging anticoagulant therapy ด้้วย โดยหััตถการหรืือการผ่่าตััดที่จั่� ัดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยง
สููงต่่อการเกิิดเลืือดออกรุุนแรงที่่�กล่่าวไปข้้างต้้น
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	ทั้้�งนี้้�แพทย์์ควรอธิิบายประโยชน์์ของ bridging anticoagulant therapy และความเสี่่�ยงต่่อการ
เกิิดเลืือดออกผิิดปกติิให้้ผู้้�ป่่วยทราบในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยจััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดลิ่่�มเลืือด
อุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��และมีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับ bridging anticoagulant therapy แนวทางการ
ประเมิินผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับประทานยา warfarin ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด ดัังสรุุปในแผนภาพที่่� 1
แผนภาพที่่� 1. แนวทางการประเมิินผู้้�ป่ว่ ยที่่รั� บั ประทานยา warfarin ก่่อนการทำำ�หัตถ
ั การหรืือการผ่่าตััด

INR, international normalized ratio
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การหยุุด warfarin
ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการหยุุด warfarin อย่่างน้้อย 5 วัันก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด เพื่่�อให้้
ระดัับ INR ลดลงมาอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ปกติิหรืือใกล้้เคีียงปกติิมากที่่�สุุดก่่อนการผ่่าตััด เนื่่�องจาก warfarin
เป็็นยาที่่มีีค่
� ่าครึ่่�งชีีวิิตนานประมาณ 36-42 ชม.(1) อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่่วยบางรายที่่�มีีค่่า INR มากกว่่า 3.0
หรืือ ผู้้�ป่่วยสููงอายุุ อาจต้้องใช้้เวลาในการหยุุดยาที่่�นานขึ้้�นก่่อนการผ่่าตััด
ควรตรวจระดัับ INR ที่่�เวลา 1 วัันก่่อนการผ่่าตััด
หากค่่า INR มากกว่่า 1.5 อาจพิิจารณาให้้วิติ ามิินเคในขนาดต่ำำ�� (1-2 มก.) โดยการรัับประทาน(1)
และควรตรวจระดัับ INR ซ้ำำ�� ในวัันรุ่่�งขึ้้�นว่่าอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมก่่อนการทำำ�หััตถการ
การให้้ bridging anticoagulant therapy ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
เมื่่�อทำำ�การประเมิินผู้้�ป่่วยแล้้วว่่าควรได้้รัับ bridging anticoagulant therapy ในระหว่่างที่่มีี� การ
หยุุดwarfarin ชั่่�วคราว ควรเริ่่�มภายหลัังการหยุุดมาแล้้วเป็็นเวลาประมาณ 2 วัันหรืือเมื่่�อมีีการตรวจพบ
ว่่าระดัับ INR อยู่่�ต่ำำ��กว่่าพิิสััยของการรัักษา (น้้อยกว่่า 2.0) (1)
	ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ LMWH ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีค่่าการทำำ�งานของไตผิิดปกติิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�
ป่่วยที่่มีีค่
� ่า creatinine clearance น้้อยกว่่า 30 มล./นาทีี ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีการทำำ�งานของไตผิิดปกติิ
รุุนแรง ควรเลืือก UFH เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิจากการใช้้ LMWH (1) ชนิิดและ
ขนาดของ heparin ในการรัักษาด้้วย bridging anticoagulant therapy ดัังแสดงในตารางที่่� 5
ตารางที่่� 5. ชนิิดและขนาดของ heparin ที่่�ใช้้ใน bridging anticoagulant therapy(1,4)
ยา

ขนาด

Unfractionated เริ่่�มต้้น 80 ยููนิิต/กก. ทางหลอดเลืือดดำำ�แบบ bolus ตามด้้วย 18 ยููนิิต/กก. ให้้โดยการ
heparin
หยดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง และปรัับขนาดยาตามค่่า aPTT ratio หรืือ
เริ่่�มต้้น 333 ยููนิิต/กก. ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนััง ตามด้้วย 250 ยููนิิต/กก. ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนัังทุุก
12 ชม.(30)
Enoxaparin

1 มก./กก. ฉีีดเข้้าใต้้ผิวิ หนัังทุุก 12 ชม. หรืือ 1.5 มก./กก. ฉีีดเข้้าใต้้ผิวิ หนัังวัันละ 1 ครั้้�ง

Tinzaparin

175 anti-Xa IU/กก. ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนัังวัันละ 1 ครั้้�ง

aPTT, activated partial thromboplastin time

การหยุุด bridging anticoagulant therapy ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
ในกรณีีที่่ผู้้�ป่
� ่วยได้้รัับ UFH
เนื่่�องจาก UFH ที่่�ให้้ทางหลอดเลืือดดำำ�มีี elimination half life ประมาณ 90 นาทีี (พิิสััย
30-120 นาทีี)(1,4) ดัังนั้้�นผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการหยุุด UFH 4-6 ชม. ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด(1)
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ในกรณีีที่่ผู้้�ป่
� ่วยได้้รัับ LMWH
	ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนัังทุุก 12 ชม. ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการหยุุด LMWH ประมาณ 24 ชม. ก่่อนการทำำ�
หััตถการหรืือการผ่่าตััด หากผู้้�ป่่วยได้้รัับ LWMH ชนิิดที่่�ฉีีดวัันละ 1 ครั้้�ง ควรได้้รัับการหยุุด LMWH
ประมาณ 24 ชม. ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด(1) และควรปรัับลดขนาดยาครั้้�งสุุดท้้ายก่่อนการ
ผ่่าตััดลงเหลืือร้้อยละ 50 ของขนาดยาเดิิม ระยะเวลาในการหยุุด bridging anticoagulant therapy ก่่อน
การทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด ดัังแสดงในตารางที่่� 6
ตารางที่่� 6. ระยะเวลาในการหยุุด bridging anticoagulant therapy ก่่อนการทำำ�หัตถ
ั การและการผ่่าตััด(1)
ยา

ระยะเวลาที่ควรหยุดยาก่อนการผ่าตัด

UFH หยดเข้าหลอดเลือดดำ�

4-6 ชม.

UFH ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

12-24 ชม.

LMWH ชนิดที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังวันละ 2 ครั้ง

24 ชม.

LMWH ชนิดที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังวันละ 1 ครั้ง

24 ชม. (โดย dose สุดท้ายให้ลดขนาดลง ร้อยละ 50)

UFH, unfractionated heparin; LMWH, low-molecular weight heparin

การเริ่่�มยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดหลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
โดยทั่่�วไป post-operative hemostasis ที่่�ดีีมัักเกิิดขึ้้�นภายใน 24-48 ชม. หลัังการทำำ�หััตถการ
หรืือการผ่่าตััด(1) ก่่อนการพิิจารณาเริ่่ม� การรัักษาด้้วยยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดภายหลัังการทำำ�หัตถ
ั การ
หรืือการผ่่าตััด แพทย์์ควรทำำ�การประเมิิน post-operative hemostasis โดยตรวจสอบสััญญาณชีีพของ
ผู้้�ป่่วย ปริิมาณเลืือดที่่�ออกจากแผลผ่่าตััด, สาย drain ต่่างๆ, รายงานการผ่่าตััด, ค่่า hemoglobin และ
hematocrit เป็็นต้้น เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ป่่วยไม่่มีีภาวะเลืือดออกผิิกปกติิในระหว่่างการผ่่าตััดหรืือหลัังการ
ผ่่าตััด หากผู้้�ป่่วยยัังมีีปััญหาเลืือดออกผิิกปกติิหรืือมีีเลืือดออกต่่อเนื่่�อง ควรตรวจหาสาเหตุุของภาวะ
เลืือดออกผิิดปกติิและชะลอการให้้ bridging anticoagulant therapy ออกไปก่่อน
การเริ่่�ม warfarin หลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่มีีเลืือดออกผิิดปกติิหลัังการทำำ�หัตถ
ั การหรืือการผ่่าตััด ไม่่มีีแผนการทำำ�หัตถ
ั การเพิ่่�ม
เติิมซึ่่�งต้้องหยุุดwarfarinและสามารถรัับประทานได้้ ให้้เริ่่�ม warfarin ในเวลาประมาณ 12-24 ชม. หลััง
การทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด โดยเริ่่�ม warfarin ในขนาดเดิิมที่่�ผู้�ป่้ ่วยเคยได้้รัับก่่อนการผ่่าตััด(1,31)
การเริ่่ม� bridging anticoagulant therapy ด้้วย LMWH หลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
ระยะเวลาที่่�เหมาะสมในการเริ่่�ม LMWH ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีเลืือดออกผิิดปกติิภายหลัังการผ่่าตััด
ในผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละรายอาจมีีความแตกต่่างกัันขึ้้น� อยู่่�กัับความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิและชนิิดของ
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การทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด โดยทั่่�วไปควรเริ่่�ม bridging anticoagulant therapy ด้้วย LMWH ในขนาด
รัักษาภายหลัังการผ่่าตััดอย่่างน้้อย 24 ชม. ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดที่่�ไม่่มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิด
เลืือดออกผิิดปกติิ(1) และพิิจารณาเริ่่�ม LMWH ในขนาดรัักษาภายหลัังการผ่่าตััดอย่่างน้้อย 48-72 ชม.
ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิ
การเริ่่�ม bridging anticoagulant therapy ด้้วย UFH หลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
ระยะเวลาที่่�เหมาะสมในการเริ่่�ม UFH ภายหลัังการผ่่าตััดขึ้้�นอยู่่�กัับความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือด
ออกผิิดปกติิและชนิิดของการผ่่าตััดเช่่นเดีียวกัับการเริ่่�ม LMWH โดยทั่่�วไปควรเริ่่�ม UFH ในขนาดและ
อััตราการหยดเขาหลอดเลืือดดำำ�ในขนาดเดิิมที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยเคยได้้รับั ก่่อนการผ่่าตััด โดยไม่่ต้อ้ งให้้ bolus dose
เมื่่�อเริ่่�ม UFH ในระยะหลัังผ่่าตััด(1,32,33) และปรัับขนาดยาตามค่่า aPTT ( activated partial thromboplastin time) ratio(1) ในขนาดรัักษาภายหลัังการผ่่าตััดอย่่างน้้อย 24 ชม. ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดที่่�ไม่่มีี
ความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิ และพิิจารณาเริ่่�ม UFH ในขนาดรัักษาภายหลัังการผ่่าตััด
อย่่างน้้อย 48-72 ชม. ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิ
การหยุุด bridging anticoagulant therapy หลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
พิิจารณาหยุุด bridging anticoagulant therapy เมื่่�อค่่า INR อยู่่�ในพิิสััยของการรัักษา (2.0-3.0)
อย่่างน้้อย 2 ครั้้�งในเวลาห่่างกัันอย่่างน้้อย 24 ชม. เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า warfarin ออกฤทธิ์์�อย่่างเต็็มที่่�ในการ
ทำำ�ให้้ระดัับการทำำ�งานของ prothrombin ลดลงมาอยู่่�ในระดัับคงที่่�แล้้ว ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพใน
การป้้องกัันการเกิิดลิ่่�มเลืือดใหม่่เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างสมบููรณ์์(1,6)
สรุุปแนวทางการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการหยุุดยา warfarin ชั่่�วคราวในระยะก่่อนและหลัังการทำำ�หัตถ
ั การ
หรืือการผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน ดัังแสดงในตารางที่่� 7
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ตารางที่่� 7. สรุุปแนวทางการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการหยุุดยา warfarin ชั่่�วคราวในระยะก่่อนและหลัังการ
ทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน(6)
วันที่ของการทำ�
หัตถการ

แนวทางการดูแล

-14 ถึง -10

ประเมินผู้ปว่ ยก่อนเข้ารับการทำ�หัตถการหรือการผ่าตัด, ชนิดของการผ่าตัด, ความเร่งด่วน,
ความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติ,
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากลิ่มเลือดอุดตันกลับเป็นซ้ำ�
ความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติและชนิดของการผ่าตัด
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (hemoglobin, platelet count, INR, creatinine)

-7

หยุดยาต้านเกล็ดเลือด

-5

หยุด warfarin

-3

เริ่ม bridging anticoagulant therapy ด้วย UFH หรือ LMWH ในขนาดรักษา

-1

ตรวจระดับ INR ซ้ำ�
หากค่า INR > 1.5 พิจารณาให้วิตามินเคในขนาดต่ำ� (1-2 มก.) รับประทาน
หยุด bridging anticoagulant therapy

0

วันทำ�หัตถการหรือการผ่าตัด
ประเมินภาวะการห้ามเลือดหลังการทำ�หัตถการหรือการผ่าตัด
เริ่ม warfarin 12-24 ชม.หลังการผ่าตัดถ้าผู้ป่วยสามารถรับประทานได้, ไม่มีเลือดออก
ผิดปกติและไม่มีแผนการทำ�หัตถการเพิ่มเติมที่ต้องหยุด warfarin

+1 ถึง +3

เริ่ม bridging anticoagulant therapy ด้วย UFH (ไม่ให้ bolus dose) หรือ LMWH
ในขนาดรักษา
ถ้าไม่มีปัญหาการห้ามเลือดหลังการผ่าตัดโดยเริ่มประมาณ 24 ชม. หลังการผ่าตัด
ถ้าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงไม่สูงต่อการเกิดเลือดออก
เริ่มประมาณ 48-72 ชม. หลังการผ่าตัดถ้าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
เลือดออก

+5 ถึง +6

หยุด bridging anticoagulant therapy เมื่อ INR อยู่ในพิสัยของการรักษา

INR, international normalized ratio; UFH, unfractionated heparin (UFH); low-molecular weight heparin, LWMH
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ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดชนิิดรัับประทานที่่�ออกฤทธิ์์�
โดยตรง (DOACs หรืือ NOACs) และมีีแผนการผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน
	ต้้องได้้รับั การหยุุดยาล่่วงหน้้าก่่อนการผ่่าตััด โดยระยะเวลาที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยควรได้้รับั DOACs เป็็นครั้้�ง
สุุดท้้ายมีีความแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของ DOACs ที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับว่่าเป็็น direct thrombin inhibitor
หรืือ direct Xa inhibitors, ชนิิดของการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก และการทำำ�งานของ
ไต ดัังแสดงในตารางที่่� 8
โดยทั่่�วไป ผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องได้้รัับการหยุุด DOACs ไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับ bridging anticoagulant
therapy ด้้วย LMWH หรืือ UFH และ พบว่่าการให้้ bridging anticoagulant therapy อาจเพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดเลืือดออกในระหว่่างการผ่่าตััด(9,34)
นอกจากนี้้� ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งต่ำำ��ต่อ่ การเกิิดเลืือดออกและมีีแผนการทำำ�หัตถ
ั การบางชนิิดที่มีี่�
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกน้้อยมาก อาจสามารถทำำ�หััตถการได้้ในเวลาที่่�ระดัับยาในเลืือดมีีความ
เข้้มข้้นต่ำำ�ที่
� ่�สุุด (trough level) โดยไม่่ต้้องหยุุดยา(9) เนื่่�องจาก DOACs ออกฤทธิ์์�ต้้านการแข็็งตััวของเลืือด
เร็็วภายใน 2-4 ชม.หลัังรัับประทาน และหมดฤทธิ์์�เร็็วภายใน 24-48 ชม.หลัังรัับประทานยาเม็็ดสุุดท้้าย
สำำ�หรัับระยะเวลาในการหยุุดยา DOACs ก่่อนผ่่าตััดอยู่่�ระหว่่าง 24-96 ชม.
จากการศึึกษา Perioperative Anticoagulation Use for Surgery Evaluation (PAUSE) (35) เป็็น
prospective cohort study ในผู้้�ป่่วย ที่่�เป็็น AF ที่่�กิินยา DOAC และต้้องรัับการทํําหััตถการหรืือผ่่าตััด
โดยเกณฑ์์คััดออก คืือผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อมที่่�มีี CrCl น้้อยกว่่า 25 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม. ผู้้�ได้้รัับยา apixaban
หรืือ น้้อยกว่่า 25 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม. ผู้้�ได้้รัับยา dabigatran หรืือ rivaroxaban ทั้้�งนี้้�กํําหนดระยะ
เวลาหยุุดยา DOAC โดยกำำ�หนดระยะเวลาหยุุดยา DOAC ก่่อนผ่่าตััดและเวลาเริ่่�มกิินยาหลัังผ่่าตััดตาม
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือด ออกจากการผ่่าตััด
การผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกต่ำำ�� (low bleeding risk procedure)
- ผู้้�ป่่วยรัับประทานยา dabigatran ที่่�มีี CrCl ตั้้�งแต่่ 50 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม. ขึ้้�นไป หรืือ ยา
apixaban และ rivaroxaban ให้้หยุุดยา 1 วัันก่่อนผ่่าตััด (หยุุดยาตั้้�งแต่่วันั ที่่� -1 และวัันผ่่าตััด)
- ผู้้�ป่่วยรัับประทานยา dabigatran ที่่�มีี CrCl น้้อยกว่่า 50 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม.ให้้หยุุดยา 2
วัันก่่อนผ่่าตััด (หยุุดยาตั้้�งแต่่วัันที่่� -2)
- หลัังผ่่าตััดผู้้�ป่่วยทุุกรายให้้เริ่่�มกิินยา DOAC หลัังผ่่าตััด 1 วััน
การผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกสููง (high bleeding risk procedure)
- ผู้้�ป่่วยรัับประทานยา dabigatran ที่่�มีี CrCl ตั้้�งแต่่ 50 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม. ขึ้้�นไป หรืือ ยา
apixaban และ rivaroxaban ให้้หยุุดยา 2 วัันก่่อนผ่่าตััด (หยุุดยาตั้้�งแต่่วัันที่่� -2)
- ผู้้�ป่่วยรัับประทานยา dabigatran ที่่�มีี CrCl น้้อยกว่่า 50 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม.ให้้หยุุดยา 4
วัันก่่อนผ่่าตััด (หยุุดยาตั้้�งแต่่วัันที่่� -4)
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- หลัังผ่่าตััดผู้้�ป่่วยทุุกรายให้้เริ่่�มกิินยา DOAC หลัังผ่่าตััด 2-3 วััน
	ผลการศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด 3,007 คน มีีค่่าอายุุเฉลี่่�ย 73 ปีี ค่่าเฉลี่่�ย CHADS2 เท่่ากัับ
2.1 คะแนน พบว่่า มีีเลืือดออกรุุนแรงภายใน 30 วััน หลัังผ่่าตััดเท่่ากัับร้้อยละ 1.4 และพบ arterial
thromboembolism (ATE) เท่่ากัับร้้อยละ 0.33 ทั้้�งนี้้�สำำ�หรัับการผ่่าตััดที่มีีค
่� วามเสี่่ย� งต่่อการเกิิดเลืือดออก
ต่ำำ�� (ร้้อยละ 67) พบเลืือดออกรุุนแรง เท่่ากัับร้้อยละ 0.59 (apixaban), ร้้อยละ 0.91 (dabigatran), และ
ร้้อยละ 1.27 (rivaroxaban) และสํําหรัับการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออกสููง (ร้้อยละ 23)
พบเลืือดออกรุุนแรง เท่่ากัับร้้อยละ 2.96 (apixaban), ร้้อยละ 0.88 (dabigatran), และ ร้้อยละ 2.95
(rivaroxaban) โดยเลืือดออกรุุนแรงทั้้�งหมดพบหลัังผ่่าตััดเฉลี่่�ยที่่� 2 วัันหลัังผ่่าตััด และ ATE ส่่วนใหญ่่พบ
ที่่�เฉลี่่�ย 2 วัันหลัังผ่่าตััด
ในกรณีีที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการผ่่าตััดอย่่างเร่่งด่่วนโดยไม่่สามารถรอเวลาตามคำำ�แนะนำำ�ในการ
หยุุดยาล่่วงหน้้า ควรพิิจารณาให้้สารแก้้ฤทธิ์์�ที่่�จำำ�เพาะกัับยาก่่อนการผ่่าตััด(9)
ตารางที่่� 8. ระยะเวลาที่่�ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับยา DOACs เป็็นครั้้�งสุุดท้้ายก่่อนการผ่่าตััดแบบไม่่เร่่งด่่วน(9,34)
อััตราการ
กรอง
ของไต
(มล./นาทีี)

Dabigatran

Rivaroxaban-Apixaban-Edoxaban

การผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก การผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก
(ชม.)
(ชม.)
ต่ำำ��

สููง

ต่ำำ��

สููง

≥ 80

≥ 24

≥ 48

≥ 24 ชม.

≥ 48 ชม.

50-79

≥ 36

≥ 72

≥ 24 ชม.

≥ 48 ชม.

30-49

≥ 48

≥ 96

≥ 24 ชม.

≥ 48 ชม.

15-29

≥ 72

≥ 120

≥ 36 ชม.

< 15

ไม่่มีีข้้อมููล
ไม่่มีีข้้อมููล
ไม่่มีีข้้อมููล
ไม่่มีีข้้อมููล
พิิจารณาส่่งตรวจทาง พิิจารณาส่่งตรวจทาง พิิจารณาส่่งตรวจทาง พิิจารณาส่่งตรวจทาง
ห้้องปฏิิบััติิการเพิ่่�มเติิม ห้้องปฏิิบััติิการเพิ่่�มเติิม ห้้องปฏิิบััติิการเพิ่่�มเติิม ห้้องปฏิิบััติิการเพิ่่�มเติิม
และ/หรืือ
และ/หรืือ
และ/หรืือ
หยุุดยา ≥ 72 ชม.
หยุุดยา ≥ 96 ชม.
หยุุดยา ≥ 48 ชม.

การดููแลผู้้�ป่่วยที่่ไ� ด้้รัับการรัักษาด้้วยยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตันั ก่่อนการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตัดั
แบบเร่่งด่่วนหรืือมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ
เนื่่�องจากเป็็นภาวะเร่่งด่่วนที่่�ไม่่สามารถเลื่่�อนเวลาออกไปได้้ ซึ่่�งมีีปััญหาสำำ�คััญคืือเลืือดออก
ผิิดปกติิจากยาต้้านหลอดเลืือดอุุดตััน ได้้แก่่ ยาต้้านเกล็็ดเลืือดและยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด ดัังนั้้�น
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ต้้องเตรีียมผู้้�ป่่วยให้้มีีเลืือดออกน้้อยที่่�สุุด ถ้้าเป็็นการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อเลืือดออกต่ำำ��สามารถทำำ�
ผ่่าตััดได้้เลย โดยควรปรึึกษากัับผู้้�ทำำ�หััตถการหรืือผ่่าตััดร่่วมด้้วยเสมอ ถ้้าเป็็นการผ่่าตััดที่่�มีีความเสี่่�ยง
ต่่อเลืือดออกสููง นอกจากหยุุดยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด ควรพิิจารณาการให้้ยาต้้านฤทธิ์์�ของยาต้้าน
การแข็็งตััวของเลืือดก่่อนเข้้ารัับการทำำ�หััตถการหรืือผ่่าตััด
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด (anticoagulants)(4,24)
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดและมีีเลืือดออกผิิดปกติิควรได้้รัับการ
รัักษาที่่จำ� �ำ เพาะ ได้้แก่่ การแก้้ฤทธิ์์ข� องยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดโดยสารแก้้ฤทธิ์์�ร่ว่ มกัับการรัักษาแบบ
ประคัับประคอง ได้้แก่่ การให้้สารน้ำำ�� และเลืือดทดแทนในกรณีีที่่มีี� เลืือดออกรุุนแรง โดยจะกล่่าวถึึงการ
แก้้ไขภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดโดยจำำ�แนกตาม
ชนิิดของยาที่่�ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับ
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ UFH
การแก้้ไขในผู้้�ป่ว่ ยที่่จ� ะได้้รับั การผ่่าตััดเร่่งด่่วนหรืือมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ ควรได้้รับั การแก้้ไข
โดยการให้้ protamine sulphate ซึ่ง่� เป็็นโปรตีีนที่่ไ� ด้้มาจากสเปิิร์ม์ ของปลา มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตประมาณ 7 นาทีี
โดยทุุก 1 มก. ของ protamine sulphate จะสามารถแก้้ฤทธิ์์�ของ UFH ได้้ประมาณ 100 ยููนิิต(4)
หากผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกในขณะที่่�ได้้ UFH ขนาดสููง (loading dose) ตามด้้วยการให้้ UFH หยด
เข้้าทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง (เช่่น ในวัันแรกของการรัักษา) ให้้คำำ�นวณปริิมาณ UFH ที่่เ� หลืือค้้าง
ในเลืือดในขณะที่่�มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตของ UFH (60-90 นาทีี) (4) ดัังแสดงในตััวอย่่าง
ตััวอย่่าง ผู้้�ป่่วยน้ำำ�� หนัักตััว 50 กก. ได้้รัับ UFH ในขนาด 80 ยููนิิต/กก.( 4,000 ยููนิิต) ฉีีดในชั่่�วโมงแรก
และให้้ต่่อโดยการหยดเข้้าหลอดเลืือดดำำ�ต่่อเนื่่�องในขนาด 18 ยููนิิต/กก./ชม. (900 ยููนิิต) และเกิิดเลืือด
ออกในชั่่�วโมงที่่� 3 ซึ่่�งขณะนั้้�นจะเหลืือ UFH ในเลืือดประมาณ 1287.5 ยููนิิต จึึงต้้องการ protamine
sulphate ประมาณ 13 มก. เพื่่�อแก้้ฤทธิ์์�ของ UFH
ตััวอย่่างการคำำ�นวณปริิมาณ UFH ในเลืือดที่่�เหลืืออยู่่�
ชั่วโมงที่

ปริมาณ loading heparin  
ปริมาณ maintenance
ที่ยังเหลืออยู่ในเลือด
heparin ที่ยังเหลืออยู่ในเลือด

รวมปริมาณ heparin
ที่ยังเหลืออยู่ในเลือด

0

4,000

0

4,000

1

2,000

450

2,450

2

1,000

225+450

1,675

3

500

112.5+225+450

1,287.5
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หากผู้้�ป่ว่ ยมีีเลืือดออกในขณะที่่กำ� ำ�ลังั ได้้รับั UFH หยดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง (เช่่น
ในวัันหลัังๆของการรัักษา) ปริิมาณ protamine sulphate ที่่�ต้้องใช้้ในการแก้้ฤทธิ์์� UFH สามารถคำำ�นวณ
ได้้จากสููตร
2 X ขนาดของ UFH ที่่�ได้้ต่่อชั่่�วโมง (ยููนิิต/กก./ชม.) X น้ำำ��หนัักตััว (กก.)/100
ตััวอย่่าง ผู้้�ป่่วยน้ำำ��หนัักตััว 50 กก. ได้้รัับ UFH หยดเข้้าหลอดเลืือดดำำ�ต่่อในขนาด 18 ยููนิิต/กก./ชม. มา
แล้้ว 2 วััน และมีีเลืือดออกผิิดปกติิ ปริิมาณ protamine sulphate ที่่�ต้้องให้้คืือ (2 X 18 X50)/100 เท่่ากัับ
18 มก.
ในทางปฏิิบัติั ไิ ม่่ควรให้้ protamine sulphate มากกว่่า 50 มก./ครั้้�ง(4) และต้้องฉีีดเข้้าหลอดเลืือด
ดำำ�ช้้าๆ ประมาณ 5 มก./นาทีี เพื่่�อลดโอกาสเกิิดผลข้้างเคีียงที่่�สำำ�คััญคืือ ความดัันโลหิิตต่ำำ��และ
หััวใจเต้้นช้้า(4) นอกจากนี้้�ควรระมััดระวัังการแพ้้ยารวมถึึง anaphylaxis ในผู้้�ป่่วยที่่�เคยได้้รัับ insulin ที่่�มีี
ส่่วนประกอบของ protamine sulphate, ผู้้�ป่่วยที่่�เคยได้้รัับการผ่่าตััด vasectomy หรืือผู้้�ป่่วยที่่มีีป
� ระวััติิ
แพ้้ปลา ผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�ควรได้้รับั corticosteroids และยา antihistamine ก่่อนการให้้ protamine sulphate(4)
ภายหลัังการให้้ protamine sulphate ควรตรวจ aPTT ซ้ำำ�� 5-15 นาทีีเพื่่�อประเมิินการตอบสนอง(4)
ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ LMWH
การแก้้ไขในผู้้�ป่่วยที่่�จะได้้รัับการผ่่าตััดเร่่งด่่วนหรืือมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
LMWH ขึ้้�นกัับระยะเวลาที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับยาครั้้�งสุุดท้้ายและชนิิดของยาที่่�ได้้รัับ เนื่่�องจาก LMWH แต่่ละ
ชนิิดมีีโครงสร้้างที่่�ไม่่เหมืือนกัันและมีีตำำ�แหน่่งที่่จั� ับกัับ protamine sulphate (protamine binding site)
ไม่่เท่่ากััน(36) อย่่างไรก็็ตามการใช้้ protamine sulphate ไม่่สามารถแก้้ฤทธิ์์� LMWH ได้้อย่่างสมบููรณ์์
เหมืือนของ UFH(4) หากผู้้�ป่่วยได้้รัับ LMWH ภายใน 8 ชม. ให้้ protamine sulphate ในขนาด 1 มก./
100 anti-Xa IU ของ LMWH
ในกรณีีของ enoxaparin 100 anti-Xa IU เทีียบเท่่ากัับ enoxaparin 1 มก. โดยประมาณ ดัังนั้้�น
หากได้้ยาเข็็มสุุดท้้ายไม่่เกิิน 8 ชม. พิิจารณาให้้ protamine sulphate 1 มก.ต่่อ 1 มก.ของ enoxaparin
โดยให้้ขนาดสููงสุุดไม่่เกิิน 50 มก./ครั้้�ง(4) หากได้้ยาครั้้�งสุุดท้า้ ยเกิิน 8 ชม. พิิจารณาให้้ protamine sulphate
0.5 มก.ต่่อ 1 มก.ของ enoxaparin
ในกรณีีของ tinzaparin ให้้ protamine sulphate 1 มก.ต่่อทุุกๆ 100 anti-Xa IU ของ tinzaparin
และ ให้้ตรวจ aPTT ที่่� 2-4 ชม. หลัังให้้ protamine ครั้้�งแรก ถ้้า aPTT ยัังยาวสามารถให้้ protamine
sulphate 0.5 มก.ต่่อ ทุุกๆ 100 anti-Xa IU ของ tinzaparin ได้้อีีกครั้้�ง
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ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา warfarin
การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�จะได้้รัับการผ่่าตััดเร่่งด่่วนหรืือมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา
warfarin ขึ้้�นอยู่่�กัับความรุุนแรงของอาการเลืือดออกและความเร่่งด่่วนในการแก้้ไขภาวะเลืือดออกผิิด
ปกติิ นอกเหนืือจากการหยุุดยาแล้้วผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� เลืือดออกรุุนแรง ควรได้้รับั การแก้้ฤทธิ์์ข� อง warfarin อย่่าง
เร่่งด่่วนร่่วมด้้วย โดยการให้้ วิิตามิินเคร่่วมกัับการให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่่�ต้้องอาศััยวิิตามิินเค
ทดแทน ได้้แก่่ fresh frozen plasma (FFP) หรืือ prothrombin complex concentrate (PCC) ดัังนี้้�
การให้้วิิตามิินเค (phytonadione; vitamin K1)
	วิิตามิินเคเป็็นสารแก้้ฤทธิ์์ข� อง warfarin สามารถให้้การรัักษาโดยการรัับประทาน หรืือหยดทาง
หลอดเลืือดดำำ� ทั้้�งนี้้� วิิตามิินเคที่่ใ� ห้้ทางหลอดเลืือดดำำ�จะออกฤทธิ์์ไ� ด้้เร็็วกว่่า โดยจะเริ่่ม� ออกฤทธิ์์ภ� ายใน
เวลาประมาณ 6-8 ชม.(37) และโดยทั่่�วไปจะช่่วยทำำ�ให้้ค่่า INR กลัับเป็็นปกติิภายในระยะเวลาประมาณ
24 ชม.(38) จึึงเหมาะในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีเลืือดออกผิิดปกติิรุุนแรงที่่�ต้้องได้้รัับการแก้้ฤทธิ์์�อย่่างเร่่งด่่วน
	ผลการศึึกษาการให้้วิิตามิินเคในขนาดต่ำำ�� (ขนาด 2.5-5 มก.) โดยการรัับประทานเปรีียบเทีียบ
กัับการหยดเข้้าหลอดเลืือดดำำ� (ขนาด 0.5-1.0 มก.) ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ระดัับ INR มากกว่่า 6.0 แต่่ไม่่มีีเลืือด
ออกผิิดปกติิ พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั วิิตามิินเคหยดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ�ที่มีี่� ระดัับ INR ลดลงมาอยู่่�ระหว่่าง
2.0-4.0 ที่่�ระยะเวลา 6-12 ชม. หลัังการรัักษา มีีจำำ�นวนมากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับวิิตามิินเคโดยการ
รัับประทานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ อย่่างไรก็็ตามไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญชองจำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยทั้้�งสองกลุ่่�มที่่�มีีระดัับ INR อยู่่�ระหว่่าง 2.0-4.0 ที่่�เวลา 24 ชม. หลัังการรัักษาด้้วยวิิตามิินเค(39)
ดัังนั้้�น ในกรณีีที่่ต้� อ้ งการแก้้ฤทธิ์์ข� อง warfarin อย่่างเร่่งด่่วน เช่่น ในกรณีีผู้้�ป่ว่ ยมีีเลืือดออกผิิดปกติิ ควรให้้
วิิตามิินเคโดยการหยดเข้้าทางหลอดเลืือดดำำ�
กรณีีผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกไม่่รุุนแรง
	ควรพิิจารณาให้้วิิตามิินเคในขนาดต่ำำ�� (1-2 มก.รัับประทาน หรืือ 0.5-1 มก.หยดทาง
หลอดเลืือดดำำ�) มากกว่่าวิิตามิินเคในขนาดสููง เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการแก้้ฤทธิ์์� warfarin ที่่�มากเกิินไป
และภาวะดื้้�อต่่อ warfarin ในภายหลัังเมื่่�อเริ่่�มใช้้ใหม่่(40)
ซึ่่�งอาจมีีผลทำำ�ให้้ต้้องใช้้ระยะเวลานานในการให้้ INR เข้้าสู่่�พิิสััยของการรัักษา ทำำ�ให้้
ผู้้�ป่่วยอาจมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนจาการเกิิดลิ่่�มเลืือดอุุดตัันกลัับเป็็นซ้ำำ��(40) นอกจากนี้้�
ควรเพิ่่�มความระมััดระวัังในการใช้้วิิตามิินเคขนาดสููงในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดภาวะ
แทรกซ้้อนจาการเกิิดลิ่่ม� เลืือดอุุดตันั เช่่น ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั การผ่่าตััดเปลี่่ย� นลิ้้น� หััวใจเทีียมชนิิดที่เ�่ ป็็นโลหะ(41) เป็็นต้้น
กรณีีผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกรุุนแรงหรืือมีีเลืือดออกที่่�อาจทำำ�ให้้เป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิต 
	ควรให้้การรัักษาด้้วยวิิตามิินเคทางหลอดเลืือดดำำ�ในขนาดเริ่่�มต้้น 5-10 มก(37) และ
พิิจารณาให้้วิิตามิินเคเพิ่่�มเติิม หากระดัับ INR ที่่ต� รวจซ้ำำ��หลัังได้้รัับวิิตามิินเคครั้้�งแรกยัังไม่่ลดลงดีี6
โดยควรเฝ้้าระวัังการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่พ� บได้้แต่่ไม่่บ่อ่ ยคืือ anaphylactoid reaction
ซึ่่�งพบได้้ประมาณ 3 ครั้้�งใน 10,000 ครั้้�งที่่�มีีการให้้วิติ ามิินเคทางหลอดเลืือดดำำ� โดยควรหลีีกเลี่่�ยงการ
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ให้้วิิตามิินเคในขนาดที่่สูู� ง (มากกว่่า 10 มก./ครั้้�ง) หรืือการให้้วิติ ามิินเคโดยไม่่เจืือจางทางหลอดเลืือด
ดำำ�(42) เพื่่�อลดความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด anaphylactoid reaction(7,43) ควรเจืือจางวิิตามิินเคก่่อนให้้ทางหลอด
เลืือดดำำ�โดยผสมยาในสารน้ำำ��ที่เ่� ข้้ากัันได้้อย่่างน้้อย 50 มล. และให้้ยาโดยวิิธีีหยดเข้้าหลอดเลืือดดำำ�ช้า้ ๆ
ในเวลาอย่่างน้้อย 20 นาทีี(7,43)
นอกจากนี้้� ควรหลีีกเลี่่ย� งการให้้วิติ ามิินเคโดยการฉีีดเข้้าใต้้ผิวิ หนััง เนื่่�องจากออกฤทธิ์์ช้� า้ และมีี
การดููดซึึมที่่�ไม่่แน่่นอน(6) และมีีประสิิทธิิภาพไม่่แตกต่่างจากการให้้ยาหลอก
	ควรหลีีกเลี่่�ยงการฉีีดเข้้ากล้้ามเนื้้�อในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา warfarin เพราะอาจทำำ�ให้้เกิิดเลืือดออก
ผิิดปกติิในกล้้ามเนื้้�อได้้
การให้้ปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดทดแทนโดยการให้้ FFP หรืือ PCC
ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั warfarin จะมีีการลดลงของการทำำ�งานของปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่่ต้� อ้ งอาศััย
วิิตามิินเค ได้้แก่่ factor II, VII, IX และ X ดัังนั้้�นการให้้ factor II, VII, IX และ X ทดแทนโดยการใช้้ FFP
หรืือ PCC จึึงเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีีในการรัักษาภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ จาก warfarin
ร่่วมกัับการแก้้ฤทธิ์์�ของ warfarin โดยการให้้วิติ ามิินเค
การให้้ fresh frozen plasma (FFP)
FFP เป็็นผลิิตภััณฑ์์ของเลืือดที่่ช่� ่วยทดแทน factor II, VII, IX และ X ที่่�มีีการทำำ�งาน
บกพร่่องจากฤทธิ์์�ของ warfarin โดยควรพิิจารณาให้้ FFP ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีเลืือดออกรุุนแรงหรืือเลืือด
ออกที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายถึึงชีีวิิต(44) โดยทั่่�วไปให้้ในขนาดเริ่่�มต้้น 15-20 มล. ต่่อน้ำำ�� หนัักตััว 1 กก.
ทั้้�งนี้้� หากผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกรุุนแรง ควรพิิจารณาให้้วิิตามิินเคร่่วมกัับการให้้ FFP เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยสามารถ
สร้้างปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือดที่่�อาศััยวิิตามิินเคขึ้้�นใหม่่ได้้เองอย่่างเพีียงพอ เนื่่�องจากปััจจััยการแข็็ง
ตััวของเลืือดที่่ไ� ด้้รับั ทดแทนจาก FFP มีีค่่าครึ่่�งชีีวิิตที่สั้้่� น� กว่่าเมื่่�อเทีียบกัับ ค่่าครึ่่�งชีีวิิตและฤทธิ์์ใ� นการต้้าน
การแข็็งตััวของเลืือดของ warfarin(44) อย่่างไรก็็ตาม การให้้ FFP มีีข้้อจำำ�กััดบางประการ ได้้แก่่
- ความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อไวรััสบางชนิิดจากการได้้รัับผลิิตภััณฑ์์ของเลืือด
- ต้้องใช้้เวลาในการเตรีียม FFP เนื่่�องจากต้้องทำำ�การตรวจหมู่่�เลืือดของผู้้�ป่่วยก่่อนในกรณีีที่่�ผู้�้
ป่่วยไม่่ทราบหมู่่�เลืือดและต้้องใช้้เวลาในการละลาย(38)
- อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะ volume overload ได้้โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยสููงอายุุที่่�มีีการทำำ�งานของหััวใจ
หรืือไตผิิดปกติิ(38)
- อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อน ได้้แก่่ อาการแพ้้ที่่�ไม่่รุุนแรง เช่่น ผื่่�นลมพิิษ อย่่างไรก็็ตาม
ปฏิิกิิริิยาการแพ้้ที่่�รุุนแรง เช่่น anaphylaxis พบได้้ไม่่บ่่อย โดยมีีอุุบััติิการณ์์ประมาณ 1 ใน 20,000 ครั้้�ง
ที่่�มีีการให้้ FFP(45) ส่่วนการเกิิด transfusion-related acute lung injury พบได้้ประมาณ 1 ใน 5,000 ครั้้�ง
ของการให้้ FFP
กรณีีการผ่่าตััดแบบเร่่งด่่วน
	สามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยการแก้้ฤทธิ์์ข� อง warfarin ด้้วยการให้้วิติ ามิินเครัับประทานหรืือฉีีดแต่่ข้อ้ จำำ�กัดั
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ของ วิิตามิินเคคืือต้้องใช้้เวลา 6-24 ชม. กว่่าทีีจะสามารถต้้านฤทธิ์์� warfarin ได้้ทั้้ง� หมด ทั้้�งนี้้�ขึ้้น� กัับขนาด
และวิิธีีการบริิหารวิิตามิินเค
	ควรให้้การรัักษาด้้วยวิิตามิินเคทางหลอดเลืือดดำำ�ในขนาดเริ่่�มต้้น 5-10 มก.(37) และพิิจารณาให้้
วิิตามิินเคเพิ่่�มเติิม หากระดัับ INR ที่่ต� รวจซ้ำำ��หลัังได้้รัับวิิตามิินเคครั้้�งแรกยัังไม่่ลดลงดีี(6)
ในกรณีีเร่่งด่่วนที่่ไ� ม่่สามารถรอได้้ ควรเตรีียมผู้้�ป่ว่ ยก่่อนผ่่าตััดโดยให้้ FFP 10-15 มล./กก./ครั้้�ง
ซึ่ง่� ต้้องใช้้เวลานานกว่่าจะให้้ FFP ได้้หมด กรณีีนี้้�อาจใช้้ PCC ในขนาด 25-50 ยููนิิตของ FIX/กก./ครั้้�ง(ขึ้้น�
กัับค่่า PT-INR) PCC สามารถแก้้ฤทธิ์์� warfarin ได้้ทัันทีีภายใน 15-30 นาทีี
ผู้้�ป่ว่ ยมีีความเสี่่ย� งต่่อหลอดเลืือดอุุดตันั สููง ไม่่สมควรให้้วิติ ามิินเคในการแก้้ฤทธิ์์� เนื่่�องจากต้้อง
ใช้้เวลานานกว่่าที่่� warfarin จะออกฤทธิ์์ต้� า้ นการแข็็งตััวของเลืือดได้้อีีกครั้้�งหลัังเริ่่ม� ยาหลัังผ่่าตััดเสร็็จสิ้้�น
(warfarin resistance) หากต้้องการไม่่สามารถใช้้วิิตามิินเคได้้ ให้้แก้้ไขด้้วยการเพิ่่�มระดัับ FII, FVII, FIX
และ FX ด้้วย FFP ซึ่่�งอาจมีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�องปริิมาณมากและต้้องให้้ในเวลาจำำ�กััด และติิดตามค่่า INR ให้้
กลัับมาอยู่่�ในระดัับที่่�ปลอดภััยต่่อทั้้�งภาวะเลืือดออกผิิดปกติิและภาวะหลอดเลืือดอุุดตััน
	สรุุปแนวทางการแก้้ไขภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ warfarin ดัังสรุุปในตารางที่่� 9
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ตารางที่่� 9. แนวทางการแก้้ไขเมื่่�อมีีการผ่่าตััดเร่่งด่่วน หรืือ ภาวะเลืือดออกผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
warfarin(6,7,37,46)
ลัักษณะทางคลิินิิก
การผ่่าตััดเร่่งด่่วน

แนวทางการแก้้ไข
หยุุด warfarin
วิิตามิินเค 5-10 มก.หยดทางหลอดเลืือดช้้าๆ ร่่วมกัับ
Fresh frozen plasma 10-15 มล.ต่่อน้ำำ�� หนัักตััว 1 กก.

เลืือดออกรุุนแรงที่่�อาจเป็็นอัันตราย หยุุด warfarin
ถึึงชีีวิิต
วิิตามิินเค 5-10 มก.หยดทางหลอดเลืือดช้้าๆ ร่่วมกัับ
หรืือเลืือดออกในอวััยวะสำำ�คััญ
Fresh frozen plasma 15-20 มล.ต่่อน้ำำ�� หนัักตััว 1 กก.
เลืือดออกผิิดปกติิที่มีี่� ความสำำ�คััญ
ทางคลิินิิก
แต่่ไม่่เป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิต

หยุุด warfarin
วิิตามิินเค 5-10 มก.หยดทางหลอดเลืือดช้้าๆ ร่่วมกัับ
Fresh frozen plasma 15-20 มล.ต่่อน้ำำ�� หนัักตััว 1 กก.

เลืือดออกไม่่รุุนแรง

หยุุด warfarin 1 วัันและตรวจ international normalized ratio
(INR) ซ้ำำ�� ในวัันถััดไป
ปรัับลดขนาด warfarin ลงโดยมีีเป้้าหมายให้้ INR อยู่่�ในพิิสััยของ
การรัักษา (2.0-3.0)
อาจพิิจารณาวิิตามิินเค 1-2 มก.รัับประทาน หรืือ 0.5-1 มก.หยด
ทางหลอดเลืือดดำำ�ช้้าๆ ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิด
เลืือดออก* หรืือมีีค่่า INR > 4.5

* ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติเิ ลืือดออกรุุนแรงภายในเวลา 4 สััปดาห์์ก่อ่ นมาโรงพยาบาลหรืือได้้รับั การผ่่าตััดใหญ่่ภายใน 2 สััปดาห์์
ก่่อนมาโรงพยาบาล, ผู้้�ป่่วยที่่�มีีจำำ�นวนเกล็็ดเลืือดน้้อยกว่่า 50x109/L, ผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคตัับเรื้้�อรััง หรืือ ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้าน
การทำำ�งานของเกล็็ดเลืือดร่่วมด้้วย

ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดชนิิดรัับประทานกลุ่่�มใหม่่ (DOACs หรืือ NOACs)
การดููแลผู้้�ป่ว่ ยที่่จ� ะได้้รับั DOACs และมีีการผ่่าตััดเร่่งด่่วนหรืือมีีภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ ขึ้้น� อยู่่�
กัับความรุุนแรงของอาการเลืือดออก, ระยะเวลาที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยได้้รับั ยาครั้้�งสุุดท้า้ ย และ การทำำ�งานของไตและ
ตัับ ซึ่ง่� จะส่่งผลต่่อระดัับยาที่่ค้� า้ งในร่่างกาย ดัังนั้้�นแพทย์์ควรซัักประวััติริ ะยะเวลาที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยรัับประทานยา
มาครั้้�งสุุดท้้าย, ประวััติิการได้้รัับยาอื่่�นที่่�อาจทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับ DOACs และส่่งการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิ
การ เพื่่�อประเมิินการทำำ�งานของไตและตัับตลอดจนการทดสอบการแข็็งตััวของเลืือด โดยมีีแนวทางใน
การแก้้ไขภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ(9) ดัังแสดงในแผนภาพที่่� 2
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แผนภาพที่่� 2. แนวทางการดููแลรัักษาผู้้�ป่ว่ ยที่่รั� บั ประทานยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดที่่อ� อกฤทธิ์์โ� ดยตรง
และมีีการผ่่าตััดเร่่งด่่วนหรืือเลืือดออก(9)

CBC, complete blood count; Hb, hemoglobin; PCC, prothrombin complex; aPCC, activated prothrombin complex

การส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการเพื่่�อการทดสอบการแข็็งตััวของเลืือด
โดยทั่่�วไปผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย DOACs ไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการตรวจเลืือดเพื่่�อติิดตาม
ผลการรัักษาในภาวะปกติิ อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีการผ่่าตััดเร่่งด่่วน, มีีเลืือดออกผิิดปกติิ หรืือ
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แพทย์์สงสััยว่่าผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั ยาเกิินขนาด หากตรวจพบว่่าค่่าการแข็็งตััวของเลืือดยาวกว่่าปกติิแสดงว่่าน่่า
จะยัังมีีระดัับยาในเลืือดที่่�อาจทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก ทั้้�งนี้้� ควรเลืือกการตรวจที่่�เหมาะ
สมกัับ DOACs แต่่ละชนิิด ดัังนี้้�(47)
ผู้้�ป่่วยที่่�รัับประทาน dabigatran หากไม่่สามารถส่่งตรวจ dilute thrombin time, ecarin clotting time หรืือ ecarin chromogenic assay ซึ่่�งผลการตรวจมีีความสััมพัันธ์์กัับระดัับ dabigatran สููง ให้้
พิิจารณาส่่งตรวจ thrombin time (TT) หรืือ aPTT แทน
หากผล TT ปกติิแปลผลว่่า ระดัับ dabigatran ในเลืือดน่่าจะไม่่อยู่่�ในระดัับที่่มีีค
� วามเกี่่�ยวข้้อง
ทางคลิินิิก และถ้้า TT หรืือ aPTT ยาวกว่่าปกติิแปลผลว่่าน่่าจะมีีระดัับ dabigatran อยู่่�ในขนาดรัักษา
หรืือสููงกว่่าขนาดรัักษา อย่่างไรก็็ตามถ้้าค่่า aPTT ปกติิ อาจยัังไม่่สามารถตััดความเป็็นไปได้้ของการมีี
ระดัับยาในขนาดรัักษาได้้
ผู้้�ป่่วยที่่รัั� บประทาน rivaroxaban และ edoxaban หากไม่่สามารถส่่งตรวจ anti-FXa โดยวิิธีี
chromogenic assay ซึ่่�งมีีความไวและความจำำ�เพาะกัับยาสููง อาจพิิจารณาส่่งตรวจ PT แทน
หากผล PT ยาวกว่่าปกติิ แปลผลว่่าน่่าจะมีีระดัับยาอยู่่�ในขนาดรัักษาหรืือสููงกว่่าขนาดรัักษา
หากค่่า PT ปกติิ อาจยัังไม่่สามารถตััดความเป็็นไปได้้ของการมีีระดัับยาในขนาดรัักษาได้้
ผู้้�ป่่วยที่่รัั� บประทาน apixaban การตรวจ PT และ aPTT มีีความไวต่ำำ�� และไม่่สััมพัันธ์์กัับระดัับ
ยาในเลืือด ผลการตรวจ PT และ aPTT ที่่�ปกติิไม่่สามารถตััดความเป็็นไปได้้ของการมีีระดัับยาที่่มีีค
� วาม
(48)
เกี่่�ยวข้้องทางคลิินิิกในพลาสมาได้้ หากไม่่สามารถส่่งตรวจ chromogenic anti-FXa assay ซึ่่�งมีีความ
ไวที่่ดีี� กว่่าและสััมพัันธ์์กัับระดัับยา ในกรณีีฉุุกเฉิินอาจพิิจารณาส่่งตรวจ PT
หากผล PT มีีค่่ายาวกว่่าปกติิ แปลผลว่่าน่่าจะมีีระดัับยาอยู่่�ในขนาดรัักษาหรืือสููงกว่่าขนาด
รัักษา หากค่่า PT ปกติิ อาจยัังไม่่สามารถตััดความเป็็นไปได้้ของการมีีระดัับยาในขนาดรัักษาได้้
แนวทางการแก้้ไขภาวะเลืือดออกผิิดปกติิ
เนื่่�องจาก DOACs เป็็นยาที่่มีีค่
� ่าครึ่่�งชีีวิิตสั้้�น หากผู้้�ป่่วยมีีการทำำ�งานของไตและตัับที่่�เป็็นปกติิ,
รัับประทาน DOACs ครั้้�งสุุดท้้ายมานานกว่่า 12 ชม. และมีีอาการเลืือดออกไม่่รุุนแรง สามารถให้้การ
รัักษาโดยการหยุุดยาชั่่�วคราวและให้้การรัักษาแบบประคัับประคองและการห้้ามเลืือดเฉพาะที่่�(9,49)
หากผู้้�ป่่วยมีีเลืือดออกที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�มีีเลืือดออกรุุนแรงที่่�อาจ
เป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิต
หากมีีสารแก้้ฤทธิ์์�จำำ�เพาะ (antidote) ควรให้้สารแก้้ฤทธิ์์�ที่่�จำำ�เพาะร่่วมด้้วย(9) เช่่น
ในกรณีีของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา dabigatran ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีสารแก้้ฤทธิ์์�ที่่�จำำ�เพาะแล้้ว ได้้แก่่ idarucizumab ซึ่�ง่ เป็็น monoclonal antibody fragment ที่่�สามารถจัับกัับ dabigatran ได้้โดยตรง และช่่วยแก้้
ฤทธิ์์ข� อง dabigatran โดยผลการศึึกษาในผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั dabigatran ทั้้�งผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� เลืือดออก (uncontrolled
bleeding) และผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องได้้รัับการทำำ�หััตถการฉุุกเฉิิน พบว่่า idarucizumab ในขนาด 5 ก. ให้้ทาง
หลอดเลืือดดำำ� สามารถช่่วยแก้้ไขการแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิจาก dabigatran โดยทำำ�ให้้ค่่า dilute
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thrombin time และ ecarin clotting time ที่่�ยาวกว่่าปกติิให้้กลัับมาเป็็นปกติิได้้ในเวลาอัันรวดเร็็วและมีี
ผลการห้้ามเลืือดที่่ดีี� โดยในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� เลืือดออกพบว่่าผู้้�ป่ว่ ยครึ่่�งหนึ่่�งเลืือดหยุุดหลัังจากให้้ idarucizumab
ใน 2.5 ชม. และผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องได้้รัับการทำำ�หััตถการฉุุกเฉิินสามารถไปทำำ�หััตถการได้้ใน 1.6 ชม.(50)
ในกรณีีที่่�ไม่่มีีสารแก้้ฤทธิ์์�ที่่�จำำ�เพาะ อาจให้้การรัักษาแบบประคัับประคองอื่่�นๆ ได้้แก่่
การให้้ activated charcoal เพื่่�อลดการดููดซึึมยา ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยรัับประทานยามานานไม่่เกิิน
(9)
2 ชม.
การทำำ� hemodialysis ซึ่่�งสามารถช่่วยกำำ�จััด dabigatran ออกจากร่่างกายและลดระดัับ dabigatran ในเลืือด อย่่างไรก็็ตามไม่่สามารถใช้้ hemodialysis ในการกำำ�จััดยาในกลุ่่�ม direct FXa inhibitors
เนื่่�องจากยามีีการจัับกัับโปรตีีนที่่�สููง
การให้้ยาห้้ามเลืือดที่่ไ� ม่่จำำ�เพาะ (prohemostatic agents) ได้้แก่่ PCC หรืือ activated prothrombin complex concentrate (aPCC)
ในกรณีีที่่�ไม่่มีีสารแก้้ฤทธิ์์�ที่่�จำำ�เพาะ การใช้้ยาห้้ามเลืือดที่่�ไม่่จำำ�เพาะ อาจเป็็นทางเลืือกในการ
รัักษาที่่�เหมาะสมในการช่่วยห้้ามเลืือดและพบว่่า PCC ในขนาด 50 ยููนิิต/กก./ครั้้�ง น่่าจะเป็็นการรัักษา
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีีในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ direct FXa inhibitors(49)
การใช้้ activated prothrombin complex concentrate (aPCC) ขนาด 50 ยููนิิต/กก. โดยมีีขนาด
ยาสููงสุุดไม่่เกิิน 200 ยููนิิต/กก./วััน ยัังเป็็นอีีกทางเลืือกหนี่่�งเพื่่�อช่่วยห้้ามเลืือดในกรณีีที่่�ไม่่มีีสารแก้้ฤทธิ์์�
ที่่�จำำ�เพาะในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ DOACs โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ dabigatran(49)

สรุุป

ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือดที่่�เข้้ารัับการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด มีีความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนทั้้�งจากภาวะเลืือดออกผิิดปกติิหรืือการเกิิดลิ่่ม� เลืือดอุุดตันั กลัับเป็็นซ้ำำ�� จึึงควร
ประเมิินผู้้�ป่่วยแต่่ละรายอย่่างรอบคอบก่่อนการใช้้ยา การติิดตามผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิด จะทำำ�ให้้ลดความ
เสี่่�ยงของผู้้�ป่่วยและทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยปลอดภััยในการดููแลรัักษาภายหลัังการทำำ�หััตถการหรืือการผ่่าตััด
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7
Insulin treatment
in diabetic patients with
end stage renal disease
ปฏิิณััฐ บููรณะทรััพย์์ขจร

	อิินซููลิิน (insulin) เป็็นยาหลัักสำำ�หรัับการรัักษาเบาหวานในผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรัังระยะสุุดท้้าย
(end stage renal disease) ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��มากกว่่าผู้้�ป่่วยทั่่�วไป
การปรัับอิินซููลิินในผู้้�ป่่วยดัังกล่่าวยัังไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�ชััดเจนว่่าควรจะทำำ�อย่่างไร บทความนี้้�ได้้รวบรวม
ข้้อมููลที่่มีี� ในปััจจุุบันั รวมถึึงความเห็็นของผู้้เ� ชี่่ย� วชาญเพื่่�อให้้แพทย์์ได้้นำ�ำ ไปเป็็นแนวทางในการรัักษาผู้้�ป่ว่ ย
ต่่อไป

การควบคุุมสมดุุลย์์ของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรััง

	ตัับของคนปกติิจะทำำ�ลายอิินซููลิิน ร้้อยละ 40-50 ของอิินซููลิินที่่ห� ลั่่�งออกมาจากตัับอ่่อน อิินซููลิิน
ที่่�เข้้าสู่่� systemic circulation ประมาณร้้อยละ 30-80 จะถููกทำำ�ลายที่่�ไต (1) โดยอิินซููลิินที่่�เข้้าสู่่�ไตจะถููก
กรองผ่่านโกลเมอรููลััส (glomerulus) ประมาณร้้อยละ 60-65 (แต่่ถููดดููดกลัับที่่ท่� อ่ ไตส่่วนต้้นและถููกทำำ�ลาย
ทิ้้�งเหลืือเพีียงร้้อยละ 1 ที่่กำ� ำ�จัดั ออกทางปััสสาวะ) อีีกร้้อยละ 35 จะผ่่านเข้้าสู่่� postglomerular peritubular
vessels และเข้้าสู่่� proximal tubular cell และถููกทำำ�ลายเช่่นกััน
แต่่อิินซููลิินที่่�ผู้�ป่้ ่วยฉีีดจะเข้้าสู่่� systemic circulation โดยตรง ทำำ�ให้้ไตต้้องทำำ�ลายอิินซููลิิน
ประมาณร้้อยละ 80 ของอิินซููลิินที่่�ฉีีด

ปััจจััยที่่�กระทบต่่อสมดุุลย์์ของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรััง(2) คืือ
1. ลดการสร้้างน้ำำ�ต
� าลจากไต (renal gluconeogenesis)
2. กล้้ามเนื้้�อลดการนำำ�กลููโคสไปใช้้เพราะภาวะ uremia
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3. เบต้้าเซลล์์มีีจำำ�นวนลดลง จากโรคเบาหวานที่่�เป็็นมายาวนาน
4. ไตที่่�เสื่่�อมทำำ�ลายอิินซููลิินได้้ลดลง แม้้ตัับอ่่อนจะผลิิตอิินซููลิินได้้น้้อยแต่่เพีียงพอ สำำ�หรัับ
ผู้้�ป่่วยที่่�ทานอาหารได้้ลดลง มีีผลให้้ผู้้�ป่่วยบางรายหายจากโรคเบาหวานหรืือเรีียกว่่า
“burn-out diabetes”
5. ภาวะทุุพโภชนาการ เนื่่�องจากการเบื่่�ออาหาร ทำำ�ให้้ขาดสารตั้้�งต้้นของกระบวนการ
gluconeogenesis
6. กล้้ามเนื้้�อ ตัับและไตทำำ�ลายอิินซููลิินได้้ลดลง ทำำ�ให้้อิินซููลิินออกฤทธิ์์�ได้้นานขึ้้�น(3)
7.	มีีภาวะอัักเสบเรื้้�อรััง (inflammatory state)
8.	มีีภาวะดื้้�ออิินซููลิินในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้เป็็นเบาหวาน เมื่่�อ eGFR น้้อยกว่่า 50 มล./นาทีี
9.	มีีการหลั่่�ง counterregulatory hormones มากกว่่าคนปกติิ
10. การตอบสนองของ cortisol และ growth hormone ต่่อภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดต่ำำ�� ลดลง(4)
11.	มีีการเพิ่่�มระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดหลัังอาหารเนื่่�องจากระบบกำำ�จััดน้ำำ��ตาลส่่วนเกิินทาง
ปััสสาวะทำำ�งานได้้ไม่่ดีี (impaired osmotic diuresis)
The American College of Physicians แนะนำำ�ให้้ลดอิินซููลิินประมาณร้้อยละ 25 เมื่่�อ eGFR
ลดลงอยู่่�ระหว่่าง 10-50 มล./นาทีี และลดอิินซููลิินประมาณร้้อยละ 50 เมื่่�อ eGFR ลดลงต่ำำ��กว่่า
10 มล./นาทีี โดยไม่่ได้้ระบุุชนิิดของอิินซููลิิน(1)
การศึึกษาย้้อนหลัังในผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ไม่่ได้้ใช้้ยาเบาหวานชนิิดรัับประทาน เริ่่�มติิดตามจาก
eGFR มากกว่่า 80 มล./นาทีีจนลดลงเหลืือ 10 มล./นาทีี พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานชนิิดที่�่ 1 จำำ�นวน 20 ราย
ใช้้อิินซููลิินปริิมาณลดลงร้้อยละ 38 และ ผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 จำำ�นวน 20 ราย ใช้้อิินซููลิินปริิมาณ
ลดลงร้้อยละ 51(5)
	ชนิิดของอิินซููลิินที่่ฉีีด
� อาจมีีผลทำำ�ให้้ปรับั ขนาดยาแตกต่่างกัันเมื่่�อไตทำำ�งานลดลง เช่่น การศึึกษา
แบบไม่่สุ่่�มในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 1 จำำ�นวน 346 ราย โดยแบ่่งผู้้�ป่่วยเป็็น 3 กลุ่่�มตามระดัับ eGFR พบ
ผลดัังตารางที่่� 1 (6)
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ตารางที่่� 1. แสดงปริิมาณอิินซููลิินต่่อน้ำำ�� หนัักตััวต่่อวัันที่่�ใช้้ลดลงในผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม (6)

eGFR by Cockcroft–Gault (มล./นาที)

ปริมาณอินซูลินที่ใช้
(ยูนิต/กก./วัน)
<60 60-89 >90

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
จากปกติ
<60
60-89 >90

Insulin lispro
Insulin aspart
Short-acting human insulin
Insulin glargine
Insulin detemir
Long-acting human insulin

0.31
0.37
0.33
0.19
0.24
0.27

-32.6%* -4.3%
-2.6% +5.3%
-23.3%* 0.0%
-29.6%* -7.4%
-27.3%* -3.0%
0.0% +3.7%

0.44
0.4
0.43
0.25
0.32
0.28

0.46
0.38
0.43
0.27
0.33
0.27

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

* p<0.05

จะเห็็นว่่าอิินซููลิินชนิิด short-acting human insulin และ aspart ผู้้�ป่่วยใช้้ปริิมาณอิินซููลิินไม่่
แตกต่่างกัันแม้้ eGFR จะต่ำำ��กว่่า 60 มล./นาทีี ในขณะที่่�อิินซููลิินอีีก 4 ชนิิดที่่�เหลืือต้้องการอิินซููลิิน
ลดลงประมาณร้้อยละ 30(6) เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มในผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานชนิิดที่�่ 1 จำำ�นวน 18 ราย
พบว่่าระดัับ eGFR ไม่่มีีผลต่่อระดัับอิินซููลิิน aspart ในเลืือด แต่่ไม่่มีีผู้้�ป่่วยล้้างไตในการศึึกษานี้้�(7)
การศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มขนาดเล็็กในผู้้�ป่่วยไตวายที่่�ไม่่มีีโรคเบาหวาน พบว่่าระดัับ glulisine เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
30-40 ในผู้้�ป่่วยที่่� eGFR ต่ำำ�� กว่่า 50 มล./นาทีี (4)
	มีีการศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มขนาดเล็็กในผู้้�ป่ว่ ยไตวาย และผู้้�ป่ว่ ยฟอกเลืือดที่่ไ� ม่่มีีโรคเบาหวาน พบว่่า
ระดัับ eGFR ไม่่มีีผลต่่อระดัับอิินซููลิิน detemir ในเลืือด(8) และการศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มขนาดเล็็กในผู้้�ป่่วย
เบาหวานชนิิดที่่� 2 ซึ่่�งฟอกเลืือด โดยใช้้ continuous glucose monitoring system (CGMS) พบว่่าผู้้�ป่่วย
ที่่�ใช้้อิินซููลิิน detemir มีีความแปรปรวนของน้ำำ��ตาลจากการประเมิินด้้วย mean amplitude of glucose
excursions (MAGE) ในวัันฟอกเลืือดและวัันไม่่ฟอกเลืือดและความแปรปรวนของ HbA1c น้้อยกว่่า
อิินซููลิิน NPH (9)
	ข้้อมููลของอิินซููลิิน glargine-300 ในผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรัังระยะสุุดท้้ายยัังไม่่มีีรายงาน(4) มีีเพีียง
meta-analysis ของการศึึกษา EDITION 1 และ 2 และ 3 ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่มีี� eGFR น้้อยกว่่า 60 มล./นาทีี
พบว่่าอิินซููลิิน glargine-300 ลดระดัับ HbA1c ได้้ไม่่แตกต่่างจากอิินซููลิิน glargine-100 แต่่ลดจำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�� (<70 มก./ดล.) เวลากลางคืืนได้้มากกว่่า(10)
การศึึกษาฉีีดอิินซููลิิน degludec 0.4 ยููนิิต/กก. หนึ่่�งครั้้�ง หลัังฟอกเลืือดได้้ระดัับอิินซููลิินในเลืือด
ใกล้้เคีียงกัับการฉีีดยา 13 ชั่่ง� โมงก่่อนฟอกเลืือด แสดงว่่าอิินซููลิิน degludec ถููกกำำ�จัดั ออกการฟอกเลืือด
ได้้น้้อยมาก และผู้้�ป่่วยทั้้�ง 4 กลุ่่�มที่่�มีี creatinine clearance >80, 50-80, 30-49 และ <30 มล./นาทีี
139

Comprehensive Review in Internal Medicine
พบระดัับอิินซููลิิน degludec ในเลืือดใกล้้เคีียงกััน บ่่งชี้้ว่� า่ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องปรัับขนาดของอิินซููลิิน degludec
ตามระดัับการทำำ�งานของไต (11) มีี Case report ในผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานชนิิดที่่� 1 พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยมีีความแปรปรวน
ของระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดลดลงและภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดต่ำำ�ดีีขึ้้
� น� หลัังเปลี่่ย� นจากอิินซููลิิน glargine มาเป็็น
degludec (12) โดยสรุุป ผู้้�เชี่่�ยวชาญบางท่่านแนะนำำ�ให้้หลีีกเลี่่�ยงอิินซููลิินชนิิดออกฤทธิ์์�ยาว ในขณะที่่�
บางท่่านแนะนำำ�ให้้ใช้้ (13)

ปััจจััยที่่�กระทบต่่อสมดุุลย์์ของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�องไตเทีียม
(hemodialysis)(2) คืือ

1. Hemodialysis-induced hypoglycemia การฟอกเลืือดทำำ�ให้้เกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��
ขณะฟอกเลืือด ซึ่่ง� มัักเกิิดในชั่่ว� โมงสุุดท้า้ ยของการฟอกเลืือด กลไกเกิิดจากเม็็ดเลืือดแดงนำำ�
น้ำำ��ตาลไปใช้้เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นผลจากการเปลี่่�ยนระดัับ pH ในเม็็ดเลืือดแดงจากการฟอกเลืือด
ส่่งผลให้้เพิ่่�ม anaerobic metabolism ของน้ำำ��ตาลในเม็็ดเลืือดแดง(14) และเกิิดจากน้ำำ��ตาล
ในเลืือดกระจายเข้้าสู่่�น้ำำ��ยาล้้างไต ปััจจุุบัันแนะนำำ�ให้้มีีระดัับน้ำำ��ตาลในน้ำำ��ยาฟอกเลืือด
100-200 มก./ดล. เพื่่�อช่่วยลดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��
2. Hemodialysis-induced hyperglycemia การฟอกเลืือดทำำ�ให้้เกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงหลััง
ฟอกเลืือด เกิิดจากระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดต่ำำ�� ขณะฟอกเลืือด กระตุ้้�นให้้หลั่่ง� counter-regulatory
hormones ร่่วมกัับอิินซููลิินถููกกำำ�จัดั ออกขณะฟอกเลืือด แต่่ตับั อ่่อนที่่มีี� เบต้้าเซลล์์เหลืือน้้อย
ไม่่สามารถหลั่่�งอิินซููลิินชดเชยได้้มากพอ จึึงทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงขึ้้�น(15)
3.	ชนิิดของ dialyzer membrane มีีผลต่่อการกำำ�จัดอิ
ั นิ ซููลิินด้้วยการฟอกเลืือด เช่่น polysulfone
membranes จะทำำ�ให้้ระดัับอิินซููลิินในเลืือดลดลงมากที่่�สุุด โดย insulin clearance ของ
polysulfone มากกว่่า polyethersulfone มากกว่่า cellulose triacetate และ polyester-polymer
alloy มากกว่่า polymethylmethacrylate ตามลำำ�ดัับ (16)
4. ผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลได้้ดีี เช่่น HbA1c น้้อยกว่่าร้้อยละ 7 จะมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดไม่่แตกต่่างกัันระหว่่างวัันที่่�ฟอกเลืือดกัับวัันที่่�ไม่่ได้้
ฟอกเลืือด(15)
5. การฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�องไตเทีียมทำำ�ให้้ภาวะดื้้�ออิินซููลิินจาก uremic toxin ลดลง(4)
6. กระเพราะอาหารบีีบตััวช้้าลง ทำำ�ให้้น้ำำ��ตาลดููดซึึมช้้าลง(17)
7.	ศููนย์์ฟอกเลืือดบางแห่่งไม่่อนุุญาตให้้ทานอาหารขณะฟอกเลืือด(4)
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ปััจจััยที่่�กระทบต่่อสมดุุลย์์ของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยล้้างไตทางช่่องท้้อง (peritoneal
dialysis)

1.	น้ำำ��ตาลในน้ำำ��ยาล้้างไตทางช่่องท้้องจะถููกดููดซึึมเข้้าสู่่�เลืือด ขึ้้น� อยู่่�กัับความเข้้มข้้นของน้ำำ��ตาล
ในน้ำำ��ยาล้้างไต คุุณสมบััติิของ peritoneum เวลาที่่�น้ำำ��ยาล้้างไตค้้างอยู่่�ในตััวผู้้�ป่่วย ปริิมาตร
ของน้ำำ��ยา และระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วย(18)
2. โดยประมาณร้้อยละ 60-80 ของน้ำำ��ตาลในน้ำำ��ยาล้้างไตทางช่่องท้้องจะดููดซึึมเข้้าสู่่�เลืือด
ภายในเวลา 6 ชั่่�วโมงที่่�น้ำำ��ยาค้้างอยู่่�ในช่่องท้้อง(19) และการล้้างไตทางช่่องท้้องจะมีีน้ำำ�ต
� าล
ดููดซึึมจากน้ำำ��ยาล้้างไตเข้้าสู่่�เลืือดประมาณ 100-300 มก./วััน(18)
3. Icodextrin เป็็น glucose polymer ที่่�ใช้้เป็็น osmotic agent ทดแทนน้ำำ�ต
� าล เพื่่�อลดผลเสีีย
จากน้ำำ��ตาลต่่อ peritoneum และต่่อร่่างกายเช่่นน้ำำ��หนัักเพิ่่�มขึ้้�น ไขมัันในช่่องท้้องเพิ่่�มขึ้้�น
น้ำำ��ตาลในเลืือดสููงขึ้้�น โดยร้้อยละ 20-30 ของ icodextrin จะถููกดููดซึึมเข้้ากระแสเลืือดและ
ถููกย่่อยสลายเป็็น maltose เป็็นต้้น การใช้้เครื่่�องตรวจน้ำำ�ต
� าลปลายนิ้้�วที่่ใ� ช้้เอนไซม์์ glucose
dehydrogenases-pyrroloquinoline quinone (GDH-PQQ) ในการตรวจระดัับกลููโคส จะวััด
maltose เป็็นกลููโคสทำำ�ให้้ได้้ค่่าสููงเกิินจริิง และส่่งผลให้้ปรัับอิินซููลิินเกิินขนาดและวิินิิจฉััย
ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��ผิดิ พลาด จึึงแนะนำำ�ให้้ใช้้ GDH-nicotinamide adenine dinucleotide
หรืือ GDH-flavin adenine dinucleotide ในการตรวจระดัับน้ำำ�ต
� าลในผู้้�ที่่�ใช้้ icodextrin
4.	มีีการดััดแปลงโครงสร้้างของเอนไซม์์ GDH-PQQ เป็็น GDH-mutant PQQ เพื่่�อลดการรบกวน
จาก maltose และ xylose(20) การศึึกษาในผู้้�ที่ใ่� ช้้ icodextrin 52 รายพบว่่า เครื่่�องตรวจน้ำำ��ตาล
ที่่ใ� ช้้เอนไซม์์ GDH-PQQ จะวััดได้้ค่า่ สููงกว่่าเครื่่�องมาตรฐาน 61±28 มก./ดล. และเครื่่�องตรวจ
น้ำำ�ต
� าลที่่ใ� ช้้เอนไซม์์ GDH-mutant PQQ จะวััดได้้ค่า่ สููงกว่่าเครื่่�องมาตรฐาน 13±11 มก./ดล.(21)

คำำ�แนะนำำ�ในการรัักษาผู้้�ป่่วยฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�องไตเทีียม

1. ผู้้�ป่ว่ ยที่่ใ� ช้้อินิ ซููลิินมาก่่อน อาจจะลดอิินซููลิินลงร้้อยละ 50 เมื่่�อเริ่่ม� การฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�อง
ไตเทีียม แล้้วปรัับขนาดอิินซููลิินเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับน้ำำ�ต
� าลปลายนิ้้�ว(3)
2. การศึึกษา euglycemic clamp ในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่�สองจำำ�นวน 10 รายพบว่่า ช่่วงเวลา
หนึ่่�งวัันหลัังจากการฟอกเลืือดจะใช้้ basal insulin ลดลงร้้อยละ 25 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลา
หนึ่่�งวัันก่่อนฟอกเลืือด โดยไม่่รวมเวลา 4 ชั่่�วโมงที่่�ฟอกเลืือด แต่่ขนาดของ prandial insulin
ไม่่เปลี่่�ยนแปลง(22)
3.	ปริิมาณอิินซููลิินอาจแตกต่่างกัันระหว่่างวัันที่่�ฟอกเลืือดและวัันที่่�ไม่่ได้้ฟอกเลืือด(4) เช่่น จาก
คำำ�แนะนำำ�ของ British Diabetes Societies and the Renal Association ให้้ลดขนาดของ
rapid-acting insulin หรืือ premixed insulin ของมื้้�อก่่อนฟอกเลืือดลงร้้อยละ 10-15 และ
ลดขนาดของอิินซููลิินออกฤทธิ์์�ยาวในตอนเช้้าหรืือเย็็นของวัันฟอกเลืือดลงร้้อยละ 25 และ
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ถ้้าระดัับน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�วก่่อนฟอกเลืือดน้้อยกว่่า 126 มก./ดล. ให้้ทานแป้้ง 20-30 กรััมก่่อน
ฟอกเลืือด(23)
4. การศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มพบว่่าการเปลี่่�ยนจากอิินซููลิิน NPH เป็็น glargine โดยลดขนาดยาลง
ร้้อยละ 20 แล้้วปรัับตามระดัับน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�ว ทำำ�ให้้ HbA1c ดีีขึ้้�น อััตราการเกิิดภาวะ
น้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��ลดลง และคุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น(17)

คำำ�แนะนำำ�ในการรัักษาผู้้�ป่่วยล้้างไตทางช่่องท้้อง

1. Meta-analysis ของงานวิิจััยแบบไม่่สุ่่�ม เปรีียบเทีียบการให้้อิินซููลิินแบบ intraperitoneal พบ
ว่่าสามารถลด HbA1c ได้้มากกว่่าการฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนัังร้้อยละ 1.49 (-2.17 ถึึง -0.27) แต่่มีี
ระดัับ HDL-cholesterol ต่ำำ��กว่่า และต้้องใช้้ปริมิ าณอิินซููลิินประมาณสองเท่่าตััว(24) เนื่่�องจาก
อิินซููลิินถููกดููดติิดเข้้ากัับพื้้�นผิิวพลาสติิกของถุุงน้ำำ��ยาล้้างไต อิินซููลิินยัังถููกเจืือจางด้้วยน้ำำ�� ยา
ล้้างไตและหายไปกัับน้ำำ��ยาล้้างไตที่่�เทออกจากตััวผู้้�ป่่วย(1) ผู้้�เชี่่�ยวชาญลงความเห็็นให้้ใช้้
อิินซููลิินฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนััง(3) แม้้ว่่ารายงานอััตราการเกิิด peritonitis ของผู้้�ที่่�ใช้้อิินซููลิินแบบ
intraperitoneal จะไม่่เพิ่่�มขึ้้�นในการล้้างไตทางช่่องท้้องแบบ intermittent แต่่อาจเพิ่่�มขึ้้�นเล็็ก
น้้อยในการล้้างไตทางช่่องท้้องแบบ continuous(24)
2.	ถ้้าพบภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงจากน้ำำ��ยาล้้างไตทางช่่องท้้อง แนะนำำ�ให้้เพิ่่�มอิินซููลิิน NPH
ก่่อนเริ่่�มล้้างไต รอบกลางคืืน ในปริิมาณร้้อยละ 10 ของอิินซููลิินทั้้�งวัันถ้้าใช้้น้ำ�ำ� ยาล้้างไตที่่�มีี
น้ำำ��ตาลร้้อยละ 2.5 และ ร้้อยละ 20 ของอิินซููลิินทั้้�งวัันถ้้าใช้้น้ำ�ำ� ยาล้้างไตที่่�มีีน้ำ�ต
ำ� าลร้้อยละ
4.25(24)
3.	อิินซููลิินชนิิดออกฤทธิ์์�ยาวอาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��เพราะผู้้�ป่่วยไวต่่ออิินซููลิิน
เพิ่่�มขึ้้�นหลัังล้้างไตทางช่่องท้้องเสร็็จสิ้้�นลง(4)
4. ผู้้�ที่่�ใช้้น้ำำ��ยาล้้างไตชนิิด icodextrin ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเพิ่่�มปริิมาณอิินซููลิิน(4)

จะเห็็นว่่าการศึึกษาส่่วนใหญ่่ที่มีี่� ในปััจจุุบันั เป็็นการศึึกษาแบบไม่่สุ่่�ม ยัังต้้องการงานวิิจัยั อีีกมาก
เพื่่�อตอบปััญหาทางคลิินิกิ ในการปรัับยาอิินซููลิินในผู้้�ป่ว่ ยไตวายเรื้้อ� รััง ดัังนั้้�นเท่่าที่่มีีข้
� อ้ มููลในปััจจุุบันั การ
ตรวจติิดตามน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�ว ยัังคงมีีความจำำ�เป็็นในการรัักษาผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� แต่่ผู้�้เขีียนคาดหวัังว่่ายา
dipeptidyl peptidase-4 inhibitors และ glucagon-like peptide-1 receptor agonists จะมีีบทบาทมาก
ขึ้้�นและช่่วยทำำ�ให้้ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลได้้คงที่่�มากขึ้้�น
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8
Primary aldosteronism
วาสิิตา วราชิิต ภาคสุุข
สารััช สุุนทรโยธิิน

Primary aldosteronism (PA) เป็็นภาวะที่่�เกิิดจากความผิิดปกติิของ Renin-angiotensinaldosterone system (RAAS) ทำำ�ให้้เกิิดความผิิดปกติิของการควบคุุมความดัันโลหิิต หรืือ สมดุุลเพิ่่�มขึ้้�น
ของ aldosterone โดยที่่�พบว่่ามีี renin ต่ำำ�� (suppressed plasma renin activity) พบว่่า PA เป็็นสาเหตุุ
ของภาวะความดัันโลหิิตสููงมากกว่่าร้้อยละ 5 ของผู้้�ป่่วยที่่�โรคความดัันโลหิิตสููงที่่�พบในเวชปฏิิบััติิ(1-3)
นอกจากนี้้�ยังั พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะ PA มีีอััตราการเจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิตจากโรคหััวใจและหลอดเลืือดสููง
กว่่าผู้้�ที่่�เป็็นโรคความดัันโลหิิตสููงจากสาเหตุุอื่่�นๆ ในกลุ่่�มอายุุและเพศเดีียวกััน(4, 5)
	สำำ�หรัับสาเหตุุที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั ของ PA เกิิดจาก bilateral idiopathic hyperplasia (IHA) และ aldosteroneproducing adenoma (APA) ดัังแสดงในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. สาเหตุุของภาวะ PA
สาเหตุุของ primary aldosteronism

ร้้อยละ

Bilateral idiopathic hyperplasia (IHA)

60

Aldosterone-producing adenoma (APA)

30

Familial hyperaldosteronism (FH)

<10

Primary (unilateral) adrenal hyperplasia

2

Aldosterone-producing adrenal carcinoma

<1
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อาการและอาการแสดง

พบว่่าผู้้�ป่่วยสามารถมาด้้วยความดัันโลหิิตสููงได้้ในทุุกความรุุนแรง โดยพบความชุุกของภาวะ
PA เพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับความรุุนแรงของภาวะความดัันโลหิิตสููงที่่�มากขึ้้�น กล่่าวคืือพบความชุุกของ PA
มากที่่�สุดุ ในกลุ่่�ม moderate-to-severe hypertension และ resistant hypertension โดยมีีรายงานความ
ชุุกของภาวะ PA ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มากกว่่าร้้อยละ 15 และ 20 ตามลำำ�ดัับ(6-8)
ผู้้�ป่่วยมากกว่่าร้้อยละ 50 มีีระดัับโพแทสเซีียมปกติิ โดยมีีรายงานการศึึกษาล่่าสุุดในผู้้�ป่่วย
5,100 คน ที่่�มีีภาวะความดัันโลหิิตสููง พบว่่าผู้้�ป่่วยร้้อยละ 77 มีีระดัับโพแทสเซีียมปกติิ อย่่างไรก็็ตาม
พบว่่าเมื่่�อศึึกษาเฉพาะในกลุ่่�มที่่�มีีระดัับโพแทสเซีียมต่ำำ�� พบความชุุกของ PA เท่่ากัับร้้อยละ 28(9)
	สำำ�หรัับอาการอื่่�นๆ ผู้้�ป่่วยอาจมาพบแพทย์์ด้้วยอาการที่่�ไม่่เฉพาะเจาะจง โดยผู้้�ป่่วยที่่มีี� ระดัับ
โพแทสเซีียมต่ำำ��มากอาจมาด้้วยอาการกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง ปวดศีีรษะ ปััสสาวะกลางคืืน (nocturia) สำำ�หรัับ
periodic paralysis นั้้�นพบได้้น้้อยโดยเฉพาะในกลุ่่�มคนผิิวขาว (Caucasians)

การตรวจคััดกรอง (Screening)

แนะนำำ�ให้้ตรวจคััดกรองภาวะ PA ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้� (10)
1.	ความดัันโลหิิตสููงมากกว่่า 150/100 มม.ปรอท จากการวััดความดัันโลหิิตตั้้�งแต่่ 3 ครั้้�งขึ้้�นไป
2. Resistant hypertension คืือ มีีความดัันโลหิิตมากกว่่า 130/80 มม.ปรอท โดยได้้รัับยาลด
ความดัันโลหิิตตั้้ง� แต่่ 3 ชนิิด (โดยที่่มีี� ยาขัับปััสสาวะรวมอยู่่�ด้้วย) หรืือ สามารถควบคุุมความ
ดัันโลหิิตให้้ต่ำำ��กว่่า 130/80 มม.ปรอท ได้้โดยใช้้ยาลดความดัันโลหิิตตั้้�งแต่่ 4 ชนิิดขึ้้�นไป
3.	ความดัันโลหิิตสููงร่่วมกัับมีีระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��ไม่่ว่า่ จะได้้รับั ยาขัับปััสสาวะหรืือไม่่
ก็็ตาม (spontaneous หรืือ diuretic-induced hypokalemia)
4.	ความดัันโลหิิตสููงร่่วมกัับตรวจพบเนื้้�องอกที่่ต่� ่อมหมวกไต (adrenal adenoma)
5.	ความดัันโลหิิตสููงร่่วมกัับมีีประวััติิสมาชิิกในครอบครััวเป็็นโรคความดัันโลหิิตสููงตั้้�งแต่่อายุุ
น้้อย (early onset hypertension) หรืือมีีหลอดเลืือดในสมองตีีบหรืือแตก (cerebrovascular
accident) ก่่อนอายุุ 40 ปีี
6.	ความดัันโลหิิตสููงร่่วมกัับมีีประวััติิญาติิใกล้้ชิดิ (first-degree relatives) มีีภาวะ PA
7.	ความดัันโลหิิตสููงร่่วมกัับมีีโรคหยุุดหายใจขณะหลัับจากการอุุดกั้้น� (obstructive sleep apnea)
	วิิธีีตรวจคััดกรองให้้ใช้้ค่า่ aldosterone/renin ratio (ARR) โดยประกอบด้้วยการส่่งตรวจ plasma
aldosterone concentration (PAC) และ plasma renin activity (PRA) หรืือ direct renin concentration
(DRC) โดยมีีการเตรีียมตััวผู้้�ป่่วยก่่อนการเจาะเลืือดดัังนี้้�
1.	ก่่อนเจาะเลืือด ควรเตรีียมให้้ผู้้�ป่่วยมีีระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดเป็็นปกติิ (เนื่่�องจากระดัับ
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โพแทสเซีียมที่่�ต่ำำ��จะส่่งผลต่่อระดัับ PAC)
2. เจาะเลืือดหลัังจากตื่่�นนอนแล้้วอย่่างน้้อย 2 ชั่่�วโมง และอยู่่�ในท่่า upright โดยนั่่�งพัักอย่่าง
น้้อย 5-15 นาทีีก่่อนเจาะเลืือด
3.	รัับประทานอาหารที่่�มีีเกลืือในปริิมาณปกติิ (การจำำ�กััดปริิมาณเกลืือมีีผลต่่อ RAAS ส่่งผล
ต่่อระดัับ ARR)
4. หยุุดยาที่่�มีีผลต่่อ RAAS (ถ้้าสามารถหยุุดได้้) ก่่อนทำำ�การเจาะเลืือดดัังนี้้�
a. spironolactone, eplerenone, amiloride, triamterene, potassium-wasting diuretics
และผลิิตภััณฑ์์จากรากของชะเอม ให้้หยุุดยาอย่่างน้้อย 4 สััปดาห์์
b. β-adrenergic blockers, central alpha agonists, nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs), angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs), angiotensin receptor
blockers (ARBs), dihydropyridine calcium channel blockers ให้้หยุุดยาอย่่างน้้อย 2
สััปดาห์์
โดยยาลดความดัันโลหิิตที่่�มีีผลต่่อ RAAS น้้อย และแนะนำำ�ให้้ใช้้ในการควบคุุมความดัันโลหิิต
ระหว่่างทำำ�การตรวจคััดกรอง หรืือระหว่่างตรวจเพื่่�อยืืนยัันการวิินิิจฉััย คืือ verapamil slow-release,
hydralazine, prazosin hydrochloride, doxazosin mesylate และ terazosin hydrochloride(11, 12)
หากตรวจคััดกรองพบความผิิดปกติิ คืือ ระดัับ PAC มีีค่่าตั้้�งแต่่ 10-15 นก./ดล. ขึ้้�นไป ร่่วมกัับ
PRA น้้อยกว่่า 1 นก./มล./ชม. หรืือ ค่่าน้้อยกว่่าขอบล่่างที่่ส� ามารถตรวจวััดได้้ของการตรวจนั้้�นๆ (lower
limit of detection for the assay) ร่่วมกัับ ARR มีีค่่าตั้้�งแต่่ 20-30 แนะนำำ�ให้้ทำ�ำ การตรวจเพื่่�อยืืนยัันการ
วิินิิจฉััยและแยกสาเหตุุ อย่่างไรก็็ตามการตรวจวััดอาจมีีความผิิดพลาดในกรณีีที่่�เก็็บสิ่่�งส่่งตรวจไม่่ถููก
ต้้อง เช่่น เก็็บในอุุณหภููมิิที่่�เย็็นเกิินไป จะทำำ�ให้้ระดัับ PRA หรืือ DRC สููงกว่่าความเป็็นจริิงได้้ เนื่่�องจาก
ความเย็็นจะทำำ�ให้้ prorenin เปลี่่�ยนเป็็น renin มากขึ้้�น(10)

การตรวจเพื่่อ� ยืืนยัันการวิินิจิ ฉััยและแยกสาเหตุุ (case confirmation and subtype classification)

	สำำ�หรัับการตรวจเพื่่�อยืืนยัันการวิินิิจฉััยประกอบด้้วย saline infusion test, captopril challenge
test, fludrocortisone suppression test และ oral sodium loading test แนะนำำ�ให้้ใช้้อย่่างน้้อย 1 จาก
4 วิิธีีดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตามในกรณีีที่่�ตรวจคััดกรองแล้้วผู้้�ป่่วยมีีระดัับ PAC มากกว่่า 20 นก./ดล. ร่่วม
กัับ PRA ต่ำำ�� และมีีระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� (spontaneous hypokalemia) แพทย์์อาจพิิจารณาไม่่
ทำำ�การตรวจยืืนยัันการวิินิิจฉััย PA ได้้
เมื่่�อตรวจยืืนยัันการวิินิิจฉััย PA แล้้ว ให้้ทำำ�การแยกสาเหตุุของ PA โดยทำำ� computed
tomography (CT) ของต่่อมหมวกไต เนื่่อ� งจากจะสามารถบอกตำำ�แหน่่งของเนื้้อ� งอกต่่อมหมวกไตได้้ รวมถึึง
สามารถแยกเนื้้�องอกต่่อมหมวกไตขนาดใหญ่่ เช่่น กรณีีที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยเป็็นมะเร็็งต่่อมหมวกไต (adrenocortical
carcinoma, ACC) ได้้ สำำ�หรัับการทำำ�เอกซเรย์์คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า (magnetic resonance imaging, MRI)
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ไม่่ได้้ประโยชน์์ที่่�เหนืือกว่่าการทำำ� CT ของต่่อมหมวกไตในการแยกสาเหตุุของ PA (ตารางที่่� 1) อย่่างไร
ก็็ตาม CT มีีข้้อจำำ�กััดคืืออาจมีีความไวไม่่เพีียงพอในการวิินิิจฉััยเนื้้�องอกต่่อมหมวกไตที่่�เล็็กมาก ทำำ�ให้้
วิินิิจฉััย APA ผิิดเป็็น IHA ได้้ จากข้้อมููลพบว่่าการทำำ� CT ของต่่อมหมวกไตสามารถแยกสาเหตุุของ PA
ได้้ถููกต้้องในผู้้�ป่่วยร้้อยละ 53 (13) ดัังนั้้�นจึึงมีีคำำ�แนะนำำ�ให้้ทำำ� adrenal venous sampling (AVS) เพื่่�อแยก
สาเหตุุของ PA ในผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องการรัักษาโดยวิิธีีผ่่าตััด หากพบว่่ามีีการหลั่่�ง aldosterone ของต่่อมหมวก
ไตข้้างหนึ่่�งมากกว่่าอีีกข้้างตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดจากการทำำ� AVS (มีี unilateral disease ดัังแสดงในรููปที่่�
1) แนะนำำ�ให้้ทำำ�การรัักษาด้้วยการผ่่าตััด
ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยอายุุน้้อยกว่่า 35 ปีี ร่่วมกัับมีีระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� ระดัับ PAC สููงมาก
และตรวจพบเนื้้�องอกต่่อมหมวกไตข้้างเดีียวจากการตรวจทางรัังสีีวิิทยา แพทย์์อาจพิิจารณารัักษาให้้
ด้้วยการผ่่าตััดได้้โดยไม่่ทำำ� AVS อย่่างไรก็็ตามในปััจจุุบัันการทำำ� AVS ยัังมีีข้้อจำำ�กััดอยู่่�มาก และยัังไม่่
สามารถทำำ�ได้้ในทุุกสถานพยาบาล

รููปที่่� 1. แนวทางการตรวจคััดกรอง วิินิิจฉััย และรัักษาภาวะ PA (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 10)
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การรัักษาภาวะ PA

เนื่่�องจากภาวะ PA ทำำ�ให้้ความดัันโลหิิตสููง ร่่วมกัับผลจากฮอร์์โมน aldosterone ที่่�สููงทำำ�ให้้เกิิด
พยาธิิสภาพของหลอดเลืือด (microangiopathy) และ พัังผืืด (fibrosis) ที่่�อวััยวะต่่างๆ ได้้แก่่ หััวใจหลอด
เลืือดและไต จึึงจำำ�เป็็นต้้องได้้การรัักษาที่่�เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง(5, 14) กล่่าวคืือในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการ
วิินิิจฉััยว่่ามีี unilateral disease (APA หรืือ unilateral adrenal hyperplasia) แนะนำำ�ให้้การรัักษาด้้วยการ
ผ่่าตััดต่่อมหมวกไต (unilateral laparoscopic adrenalectomy) แต่่ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยไม่่ต้้องการผ่่าตััด หรืือ
ได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็น bilateral disease แนะนำำ�ให้้ใช้้ยาในกลุ่่�ม MR antagonist(10)
	อััตราการหายจากโรคความดัันโลหิิตสููงหลัังผ่่าตััดต่่อมหมวกไตอยู่่�ที่่ร้� ้อยละ 17-62 โดยในการ
ศึึกษาของประเทศไทยจากโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ที่่�มีีผู้้�ป่่วย 96 คนพบอััตราการหาย
จากโรคความดัันโลหิิตสููงอยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 35(15) อย่่างไรก็็ตามพบว่่าเกณฑ์์การประเมิินแตกต่่างกัันในแต่่ละ
การศึึกษา จึึงมีีการกำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิินผู้้�ป่่วยหลัังผ่่าตััดผู้้�ป่่วย PA ซึ่่�งเกิิดจากความร่่วมมืือของ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญจาก 15 ประเทศทั่่�วโลก แยกเป็็นการประเมิินทางคลิินิิก (clinical outcome) และฮอร์์โมน
(biochemical outcome) โดยเมื่่�อใช้้เกณฑ์์ดัังกล่่าวในการประเมิินผู้้�ป่่วยหลัังผ่่าตััด พบว่่าหลัังการผ่่าตััด
ต่่อมหมวกไต ผู้้�ป่ว่ ยร้้อยละ 94 มีีระดัับโพแทสเซีียม และ ARR อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ (complete biochemical)
ในขณะที่่�ผู้�ป่้ ่วยร้้อยละ 37 มีีระดัับความดัันโลหิิตปกติิโดยไม่่ใช้้ยาลดความดัันโลหิิต (complete clinical
success) (16)

อุุบััติิการณ์์ของโรคหััวใจและหลอดเลืือด รวมถึึงการเกิิดภาวะไตเสื่่�อมในผู้้�ป่่วย PA

	ข้้อมููลจากการศึึกษาแบบย้้อนหลัังพบว่่า ผู้้�ป่่วย PA ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย MR antagonist มีี
อุุบััติิการณ์์ของโรคหััวใจและหลอดเลืือดสููงกว่่าผู้้�ป่่วย essential hypertension และ ผู้้�ป่่วย PA ที่่�ได้้รัับ
การรัักษาด้้วยการผ่่าตััดต่่อมหมวกไตตามลำำ�ดัับ โดยผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย MR antagonist และมีี
ระดัับ PRA น้้อยกว่่า 1 นก./มล./ชม. มีีอุุบััติิการณ์์ของการเกิิดโรคหััวใจและหลอดเลืือดสููงกว่่า
กลุ่่�มที่่� PRA ตั้้�งแต่่ 1 นก./มล./ชม.(5) ดัังนั้้�นจึึงมีีคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญให้้ตรวจติิดตามระดัับ PRA
ในผู้้�ป่่วย PA ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย MR antagonist อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่มีีการศึึกษาแบบไปข้้างหน้้าที่่�
มาสนัับสนุุนคำำ�แนะนำำ�นี้้(17,
� 18)
	สำำ�หรัับอุุบัติั กิ ารณ์์การเกิิดภาวะไตเสื่่�อม พบว่่าผู้้�ป่ว่ ย PA มีีอุุบัติั กิ ารณ์์การเกิิดภาวะไตเสื่่�อมสููง
กว่่าผู้้�ป่่วย essential hypertension อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อติิดตามในระยะยาวพบว่่าผู้้�ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย
การผ่่าตััดต่่อมหมวกไตมีีอุุบััติิการณ์์การเกิิดภาวะไตเสื่่�อมน้้อยกว่่ากลุ่่�มที่่�เป็็น essential hypertension
และผู้้�ป่่วย PA ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย MR antagonist ตามลำำ�ดัับ โดยไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิในกลุ่่�มที่่� PRA มากกว่่าหรืือน้้อยกว่่า 1 นก./มล./ชม.(18)
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พัันธุุศาสตร์์ของภาวะ PA

พบว่่าภาวะ PA เกิิดเป็็น sporadic hyperaldosteronism สููงถึึงร้้อยละ 95 ในขณะที่่�พบ familial
hyperaldosteronism (FH) เพีียงร้้อยละ 5-10 เท่่านั้้�น (ตารางที่่� 2) โดยการกลายพัันธุ์์� (mutation) ทั้้�ง
แบบ germline และ somatic นี้้�ส่่งผลให้้มีีการสร้้างฮอร์์โมน aldosterone ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น (รููปที่่� 2) โดย zona
glomerulosa cell ของต่่อมหมวกไตที่่�ไม่่ถููกกระตุ้้�นจะมีีสถานะ hyperpolarized โดยหลัังจากที่่�ได้้รัับการ
กระตุ้้�น การเกิิด depolarization ของผนัังเซลล์์จะทำำ�ให้้ voltage-gated calcium channels เปิิดออก ทำำ�ให้้
มีีการสร้้าง aldosterone เพิ่่�มขึ้้�น โดยการกลายพัันธุ์์�ของ channels และ pumps ต่่างๆ ใน FH และ APA
ทำำ�ให้้มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของระดัับแคลเซีียมในเซลล์์ ส่่งผลให้้เกิิด transcription ของ CYP11B2 มากขึ้้�น และ
มีีการสร้้าง aldosterone ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น(19)
จากรููปที่่� 2 การกลายพัันธุ์์�ของ KCNJ5 ส่่งผลต่่อ GIRK4 potassium channels ทำำ�ให้้โซเดีียม
เข้้าเซลล์์มากขึ้้�น ในขณะที่่�การกลายพัันธุ์์�ของ CLCN2 ส่่งผลต่่อ chloride channel ทำำ�ให้้คลอไรด์์
ออกจากเซลล์์มากขึ้้�น การกลายพัันธุ์์�ของ ATP1A1 ส่่งผลต่่อ Na+K+-ATPase ทำำ�ให้้ประจุุบวก (proton)
เข้้าเซลล์์มากขึ้้�น ซึ่่�งการกลายพัันธุ์์�ดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิด depolarization ของผนัังเซลล์์ส่่งผลให้้มีีการสร้้าง
aldosterone ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�การกลายพัันธุ์์�ของ alpha1 subunit ของ L-type calcium channel
Cav 1.3, alpha 1 subunit ของ T-type calcium channel Cav 3.2 และ plasma membrane calciumtransporting ATPase 3 (PMCA3) ทำำ�ให้้ระดัับแคลเซีียมในเซลล์์เพิ่่�มขึ้้�น จึึงมีีการสร้้าง aldosterone
เพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่่�การเกิิด chimeric gene ใน FH-I จะทำำ�ให้้ ACTH ที่่�มาจัับกัับ melanocortin 2 receptor
(MC2R) สามารถกระตุ้้�นการสร้้าง aldosterone ได้้ เนื่่�องจากส่่วน coding region ของ CYP11B2
มีีการรวมกัับ regulatory region ของ CYP11B1(19)
การกลายพัันธุ์์�แบบ somatic ที่่พ� บบ่่อยที่่สุ� ดคื
ุ อื KCNJ5 จากการศึึกษาแบบ systematic review
ซึ่่�งรวบรวมข้้อมููลจากผู้้�ป่่วย APA 1,636 คน ใน 13 ประเทศจากทวีีปเอเชีีย ยุุโรป และออสเตรเลีีย พบ
การกลายพัันธุ์์�แบบ somatic ในผู้้�ป่่วยร้้อยละ 43 โดยเมื่่�อเปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่มีี� การกลาย
พัันธุ์์�แบบ somatic ของยีีน KCNJ5 เทีียบกัับในกลุ่่�มที่่ไ� ม่่พบการกลายพัันธุ์์�แบบ somatic ของยีีน KCNJ5
(wild type) พบว่่าในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีการกลายพัันธุ์์�แบบ somatic ของยีีน KCNJ5 เป็็นเพศหญิิงมากกว่่า
อายุุน้้อยกว่่า ขนาดของเนื้้�องอกต่่อมหมวกไตใหญ่่กว่่า ระดัับ PAC สููงกว่่าในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่พบการ
กลายพัันธุ์์�ของยีีนนี้้�(20) โดยจากการศึึกษาของประเทศไทย พบการกลายพัันธุ์์�แบบ somatic ของยีีน
KCNJ5 ในผู้้�ป่่วยร้้อยละ 70 แต่่ไม่่พบความแตกต่่างของอายุุ ขนาดเนื้้�องอกต่่อมหมวกไต และ ระดัับ
PAC ระหว่่างกลุ่่�มที่่�พบและไม่่พบการกลายพัันธุ์์�นี้้�(15)
	ปััจจััยที่่ส่� ่งผลต่่อการกลายพัันธุ์์�แบบ somatic ของยีีน KCNJ5 ขณะนี้้�ยัังไม่่ชััดเจน โดยมีีการ
ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างปริิมาณโซเดีียมในปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมง และ การกลายพัันธุ์์�แบบ somatic
ของยีีน KCNJ5 พบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กััน (r=0.60, p-value=0.03) อย่่างไรก็็ยัังไม่่สามารถตอบคำำ�ถาม
ได้้ว่า่ ความสััมพัันธ์์นี้้เ� กิิดจากปััจจััยภายใน เช่่น พัันธุุกรรม หรืือปััจจััยภายนอกต่่างๆ เช่่น ปริิมาณ sodium
ในอาหารที่่�แตกต่่างกััน เป็็นต้้น(20)
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ตารางที่่� 2. กลุ่่�มโรค familial hyperaldosteronism(19)
โรค

อายุุที่่�แสดงอาการ
(age on onset)

ลัักษณะพิิเศษ
(specific features)

ยีีน
(gene)  

การถ่่ายทอด
(transmission)

FH-I

มัักจะแสดงอาการ
ก่่อนอายุุ 20 ปีี

Cerebrovascular events
ขณะอายุุน้้อย (<30 ปีี)

Chimeric
CYP11B1/B2

AD

FH-II

อายุุน้้อย

-

CLCN2

AD

FH-III

ก่่อนอายุุ 20 ปีี

Massive bilateral adrenal
hyperplasia ในผู้้�ป่่วยที่่�อาการรุุนแรง

KCNJ5

AD

FH-IV

มัักจะแสดงอาการ
ก่่อนอายุุ 20 ปีี

Developmental disorder ในผู้้�ป่่วย
บางราย

CACNA1H

AD

PASNA

วััยเด็็ก

Seizures และ neurological
abnormalities

CACNA1D

? (de novo)

FH, familial hyperaldosteronism; PASNA, primary aldosteronism, seizures and neurologic abnormalities; AD,
autosomal dominant

รููปที่่� 2. กลไกการสร้้างและหลั่่�ง aldosterone ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 19)

FH, familial hyperaldosteronism; APA, aldosterone-producing adenoma; PMCA3, plasma membrane calciumtransporting ATPase3; MC2R, melanocortin 2 receptor; CREB, cAMP response element binding protein
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9
การควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล
ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับ
การรัักษาตััวในโรงพยาบาล
ณิิชกานต์์ หลายชููไทย

บทนำำ�

การควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในโรงพยาบาลมีีความสำำ�คััญ เนื่่�องจากภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงเป็็น
ภาวะที่่พ� บได้้บ่อ่ ยในผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลและมีีผลเสีียต่่อผลการรัักษาโรค ในบทความนี้้�
จะกล่่าวถึึงหลัักในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลทั้้�งในและนอกหอ
ผู้้�ป่่วยวิิกฤต การเลืือกใช้้อิินซููลิินและยาเบาหวานชนิิดรัับประทาน รวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ เช่่น
continuous glucose monitoring (CGM) มาใช้้ในการตรวจติิดตามระดัับน้ำำ�ต
� าลในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััว
ในโรงพยาบาล

นิิยามและสาเหตุุ

ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง (hyperglycemia) ขณะที่่�รัักษาตััวในโรงพยาบาล หมายถึึง การตรวจ
พบระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดที่่�มากกว่่า 140 มก./ดล. ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาล โดยไม่่
ขึ้้�นกัับว่่ามีีโรคเบาหวานอยู่่�เดิิมหรืือไม่่(1, 2)
ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงในภาวะเจ็็บป่่วยเกิิดจากหลายกลไก ได้้แก่่ การมีีฮอร์์โมน counter
regulatory ต่่างๆ เช่่น epinephrine norepinephrine และ cortisol ที่่�ถููกกระตุ้้�นให้้หลั่่�งออกมามากขึ้้�น
ทำำ�ให้้กระบวนการสร้้างน้ำำ�ต
� าลจากตัับ (hepatic gluconeogenesis) และการสลายไกลโคเจน (glycogenolysis) เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของไซโตไคน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอัักเสบ เช่่น TNF-α, IL-1,
IL-6 และ C-reactive protein และการเปลี่่�ยนแปลงของ adipokines เช่่น การเพิ่่�มขึ้้�นของ zinc-alpha2
glycoprotein และการลดลงของ adiponectin จากเนื้้�อเยื่่�อไขมัันทำำ�ให้้มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของภาวะดื้้�อต่่อ
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อิินซููลิิน (insulin resistance)(3) นอกเหนืือจากกลไกที่่�กล่่าวข้้าวต้้นแล้้ว ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงขณะ
นอนโรงพยาบาลอาจเกิิดจากเหตุุอื่่น� ๆ เช่่น การหยุุดยาเบาหวานเดิิมของผู้้�ป่ว่ ย การได้้รับั ยาสเตีียรอยด์์
การได้้รัับสารน้ำำ�ที่
� ่�มีีน้ำำ��ตาลปริิมาณมาก และให้้สารอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� เป็็นต้้น
ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงมีีผลต่่อกลไกการควบคุุมภาวะอัักเสบระดัับเซลล์์และ oxidative stress
ทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อม พบว่่ากรดไขมัันอิิสระ (free fatty acid) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง
และภาวะขาดอิินซููลิินทำำ�ให้้การทำำ�งานของเซลล์์เยื่่�อบุุ endothelial ผิิดปกติิ และเกิิดสารอนุุมููลอิิสระ
ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บต่่อเนื้้�อเยื่่�อมากขึ้้�น(4) ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงมีีความสััมพัันธ์์กัับอััตราการ
เสีียชีีวิิตที่่�มากขึ้้�น โอกาสการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน เช่่น ปอดอัักเสบ การติิดเชื้้�อแผลผ่่าตััดสููงขึ้้�น จำำ�นวน
วัันการนอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤตและโรงพยาบาลนานขึ้้�น และค่่าใช้้จ่่ายมากขึ้้�น(1, 2)

การตรวจคััดกรองระดัับน้ำำ��ตาลที่่�ผิิดปกติิในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

แนะนำำ�ให้้มีีการซัักประวััติิโรคเบาหวานและการรัักษาเบาหวาน ตรวจ POCT (point of care
test) glucose และเจาะ HbA1c กรณีีที่่� POCT glucose มากกว่่า 140 มก./ดล. ซึ่่�งจะแบ่่งผู้้�ป่่วยออก
เป็็น 3 กลุ่่�มดัังนี้้�
1. ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีประวััติิโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม และระดัับ POCT glucose น้้อยกว่่า 140 มก./ดล.
กลุ่่�มนี้้�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องตรวจติิดตามระดัับ POCT glucose อีีก ยกเว้้นมีีอาการทางคลิินิกิ หรืือ
มีีการเปลี่่ย� นแปลงการรัักษา เช่่น ได้้รับั ยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์ หรืือได้้รับั อาหารทางหลอดเลืือด
ดำำ� เป็็นต้้น
2. ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีประวััติิโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม แต่่ตรวจระดัับ POCT glucose ได้้มากกว่่าหรืือ
เท่่ากัับ 140 มก./ดล. แนะนำำ�ให้้ตรวจระดัับ HbA1c เพื่่�อจำำ�แนกว่่าผู้้�ป่่วยมีีโรคเบาหวานอยู่่�
เดิิมแต่่ไม่่ได้้รับั การวิินิจิ ฉััย หรืือเป็็นภาวะน้ำำ��ตาลสููงจากการเจ็็บป่่วย (stress hyperglycemia)
- กรณีีที่่� HbA1c น้้อยกว่่าร้้อยละ 6.5 ให้้วิินิิจฉััยว่่าเป็็นภาวะน้ำำ�ต
� าลสููงจากการเจ็็บป่่วย
(stress hyperglycemia)
- กรณีีที่่� HbA1c มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 6.5 ให้้วินิิ ิจฉััยว่่าเป็็นโรคเบาหวาน
อย่่างไรก็็ตาม ให้้ระมััดระวัังการแปลผล HbA1c ในบางภาวะ เนื่่�องจากอาจจะให้้ผลสููง
หรืือต่ำำ��กว่่าความเป็็นจริิงได้้ เช่่น ภาวะเม็็ดเลืือดแดงแตก หรืือโรคธาลััสซีีเมีีย จะทำำ�ให้้ระดัับ
HbA1c ต่ำำ�� กว่่าความเป็็นจริิง เป็็นต้้น
3. ผู้้�ป่่วยที่่มีีป
� ระวััติิโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม ให้้ตรวจติิดตามระดัับ POCT glucose และพิิจารณา
ให้้การรัักษาด้้วยอิินซููลิิน นอกจากนี้้� แนะนำำ�ให้้ตรวจระดัับ HbA1c เพิ่่�มเติิม ในกรณีีที่่�ไม่่มีี
ผลตรวจในช่่วง 3 เดืือนที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งการตรวจ HbA1c ทำำ�ให้้แพทย์์ทราบถึึงการควบคุุม
น้ำำ��ตาลของผู้้�ป่่วยในเบื้้�องต้้น เพื่่�อนำำ�มาพิิจารณาขนาดอิินซููลิินที่่�ให้้ขณะนอนโรงพยาบาล
และวางแผนรัักษาเมื่่�อกลัับบ้้าน
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รููปที่่� 1. การจำำ�แนกผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะน้ำำ��ตาลสููงขณะเจ็็บป่่วย และผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคเบาหวาน ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 1 (POCT = Point of Care Test,
HbA1c = hemoglobin A1c)
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การควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

แนวทางเวชปฏิิบััติิของสมาคมเบาหวานประเทศสหรััฐอเมริิกาปีี 2020(5) แนะนำำ�ว่่าผู้้�ป่่วยที่่�เข้้า
รัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาลไม่่ว่า่ จะเป็็นโรคเบาหวานที่่เ� ข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลด้้วยสาเหตุุอื่่น� และ
ผู้้�ป่่วยที่่มีี� ระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููงจากการเจ็็บป่่วย (stress hyperglycemia) โดยไม่่ได้้เป็็นโรคเบาหวาน
มาก่่อน ทั้้�งในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤตและผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต ให้้ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลไว้้ที่่�เป้้า
หมายคืือ 140-180 มก./ดล. และพิิจารณาให้้การรัักษาด้้วยอิินซููลิินเมื่่อ� ระดัับน้ำำ�ต
� าลสููงกว่่า 180 มก./ดล.
อย่่างไรก็็ตาม จากประสบการณ์์ของผู้้เ� ขีียน พบว่่า การกำำ�หนดระดัับน้ำำ�ต
� าลที่่� 140ข180 มก./ดล. ในผู้้�ป่ว่ ย
ที่่ไ� ด้้รับั การรัักษาด้้วยอิินซููลิินแบบฉีีดเข้้าใต้้ผิวิ หนััง มัักทำำ�ให้้เกิิดความสัับสนในทีีมพยาบาลผู้้�ดููแล ดัังนั้้�น
ในทางปฏิิบัติั ผู้ิ เ้� ขีียนจะยึึดตามเป้้าหมายระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนอาหารเช้้า น้้อยกว่่า 140 มก./ดล. และระดัับ
น้ำำ��ตาลในเวลาอื่่�นแบบสุ่่�ม (random glucose) น้้อยกว่่า 180 มก./ดล. ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย
อิินซููลิินฉีีดใต้้ผิิวหนััง(2)

การควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม และเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลที่่�ไม่่ใช่่
หอผู้้�ป่่วยวิิกฤต

กรณีีที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยมีีประวััติเิ ป็็นโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม หรืือได้้รับั การวิินิจิ ฉััยโรคเบาหวานขณะที่่�รักั ษา
ตััวอยู่่�ในโรงพยาบาล และอาการเจ็็บป่่วยไม่่รุุนแรง ไม่่มีีข้้อบ่่งชี้้�ของการเข้้ารัักษาตััวในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต
ให้้พิิจารณาสั่่�งการรัักษาด้้วยอิินซููลิิน โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิโดยสัังเขป ดัังแสดงในตารางที่่� 1 ซึ่่�งจะกล่่าว
ถึึงรายละเอีียดในแต่่ละขั้้�นตอนในหััวข้้อต่่อไป
ตารางที่่� 1. หลัักการดููแลผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�เข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาล
1. หยุดยาเบาหวานชนิดรับประทานทั้งหมด
2. ให้การรักษาด้วยอินซูลินทางใต้ผิวหนัง (subcutaneous) โดยคำ�นวณตามน้ำ�หนักตัว
หรือจากขนาดอินซูลินเดิมที่ผู้ป่วยได้รับ
3.	ตรวจติดตามระดับน้ำ�ตาลและประเมินผลการรักษา
4. วางแผนการจำ�หน่ายผู้ป่วย
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน
6. วางแผนและส่งต่อการดูแลกับแพทย์ที่ติดตามผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก

คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับยาเบาหวานชนิิดรัับประทานขณะผู้้�ป่่วยรัักษาตััวในโรงพยาบาล

โดยทั่่�วไปแนะนำำ�ให้้หยุุดยาเบาหวานชนิิดรัับประทานทั้้�งหมด เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมีีความเจ็็บป่่วย
มีีการรัับประทานอาหารไม่่คงที่่� อาจมีีการงดน้ำำ��งดอาหารโดยไม่่ได้้วางแผนล่่วงหน้้า มีีการเปลี่่ย� นแปลง
ของการทำำ�งานของตัับและไต รวมถึึงอาจได้้รับั การฉีีดสารทึึบรัังสีี รวมถึึงการผ่่าตััด ซึ่่ง� การใช้้ยารัับประทาน
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อาจทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงและต่ำำ��ได้้ อย่่างไรก็็ตาม ในบางกรณีี แพทย์์
อาจพิิจารณาให้้ยาลดระดัับน้ำำ��ตาลชนิิดรับั ประทานต่่อในผู้้�ที่มีี่� อาการเจ็็บป่่วยไม่่รุนุ แรง ซึ่ง่� มีีความจำำ�เป็็น
ที่่�จะต้้องตรวจติิดตามอาการผู้้�ป่่วย และการทำำ�งานของตัับและไตอย่่างใกล้้ชิิด โดยมีีข้้อควรระวัังเป็็น
พิิเศษในยารัับประทานดัังต่่อไปนี้้�(1, 6)
• Metformin แนะนำำ�ให้้หยุุดยาก่่อนหรืือเมื่่�อจะได้้รัับสารทึึบรัังสีีในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอััตราการกรอง
ของไต (Estimated Glomerular Filtration, eGFR) อยู่่�ระหว่่าง 30-60 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม.
มีีประวััติิโรคตัับ พิิษสุุราเรื้้�อรััง หรืือมีีประวััติหัิ ัวใจล้้มเหลว (heart failure) กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยจะได้้
สารทึึบรัังสีีทางหลอดเลืือดแดง (intra-arterial iodinated contrast) ให้้ประเมิินค่่า eGFR ที่่�
48 ชั่่ว� โมงหลัังจากได้้รับั การฉีีดสารทึึบรัังสีี และสามารถให้้กลัับไปรัับประทาน metformin ได้้
กรณีีที่่�ค่่าการทำำ�งานของไตคงที่่�
• Saxagliptin และ alogliptin ให้้พิจิ ารณาหยุุดยาในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะหััวใจล้้มเหลว (heart failure)
• Sodium Glucose Transporter 2 inhibitor (SGLT2i) แนะนำำ�ให้้หยุุดยากรณีีมีีภาวะเจ็็บป่่วย
มีีความจำำ�เป็็นต้้องอดอาหารเป็็นเวลานาน (prolonged fasting) หรืือจะเข้้ารัับการผ่่าตััด รวมถึึง
ให้้ระวัังการเกิิดภาวะ euglycemic DKA

การใช้้อิินซููลิินขณะผู้้�ป่่วยรัักษาตััวในโรงพยาบาล

	ปััจจุุบันั มีีอิินซููลิินหลายชนิิดที่มีี�่ ใช้้ในประเทศไทย เช่่น human insulin, premixed human insulin
และมีีอิินซููลิินกลุ่่�มใหม่่ๆ ที่่มีี� การดััดแปลงโครงสร้้างให้้ออกฤทธิ์์ใ� กล้้เคีียงกัับการหลั่่�งอิินซููลิินของร่่างกาย
มากยิ่่�งขึ้้น� ได้้แก่่ insulin analogue, premixed analogue หรืือกลุ่่�ม ultralong-acting analogue ซึ่ง่� อิินซููลิิน
กลุ่่�มใหม่่นี้้�มีี pharmacokinetic และ pharmacodynamic ที่่�แตกต่่างไปจาก human insulin ซึ่่�งจะมีีผลต่่อ
การใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�รัักษาตััวในโรงพยาบาล และมีีการปรัับขนาดยาที่่�แตกต่่างจาก human insulin ทั่่�วไป
ดัังนั้้�นแพทย์์ผู้�ดูู้ แลจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องรู้้�จัักชื่่�อสามััญ ชื่่�อการค้้า ระยะเวลาที่่�เริ่่�มออกฤทธิ์์� ระยะเวลาออก
ฤทธิ์์�สููงสุุด ระยะเวลาการออกฤทธิ์์� และการบริิหารยาของอิินซููลิินแต่่ละชนิิดโดยละเอีียด ดัังแสดงใน
ตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2. ชนิิดของอิินซููลิินที่่�มีีใช้้ประเทศไทย และเวลาการออกฤทธิ์์�
ชนิิดยา (ชื่่�อยา)

ระยะเวลาที่่�
เริ่่�มออกฤทธิ์์�

Short-acting human insulin
(Regular insulin, RI)
- Actrapid HM, Humulin R, Gensulin R, Insugen R,
Winsulin R

30-45 นาทีี

2-3 ชั่่�วโมง

4-8 ชั่่�วโมง

Intermediate-acting human insulin (Insulin Isophane
Suspension, NPH)
- Insulatard HM, Humulin N, Gensulin N, Insugen,
Insuman N, Winsulin N

2-4 ชั่่�วโมง

4-8 ชั่่�วโมง

10-16 ชั่่�วโมง

Premixed human insulin
- Premixed 30% RI + 70% NPH (Mixtard 30 HM,
Humulin 70/30, Gensulin M 30, Insugen 30/70,
Winsulin 30/70
- Premixed 50% RI + 50% NPH (Gensulin M 50)

30-60 นาทีี

2 และ 8 ชั่่�วโมง

12-20 ชั่่�วโมง

5-15 นาทีี
10-20 นาทีี
1-20 นาทีี

1–2 ชั่่�วโมง
1–2 ชั่่�วโมง
1–2 ชั่่�วโมง

3-4 ชั่่�วโมง
3-4 ชั่่�วโมง
3-4 ชั่่�วโมง

Long-acting analogue
- Insulin glargine U100 (Lantus, Basalin, Glaritus)
- Insulin detemir (Lavemir)

2 ชั่่�วโมง
2 ชั่่�วโมง

ไม่่มีี
ไม่่มีี

24 ชั่่�วโมง
18-24 ชั่่�วโมง

Ultralong-acting analogue
- Insulin degludec (Tresiba)
- Insulin glargine U300 (Toujeo)

6 ชั่่�วโมง
6 ชั่่�วโมง

ไม่่มีี
ไม่่มีี

24-36 ชั่่�วโมง
24-30 ชั่่�วโมง

10-20 นาทีี

1 และ 8 ชั่่�วโมง

12-20 ชั่่�วโมง

10-20 นาทีี

1 และ 8 ชั่่�วโมง

1-20 ชั่่�วโมง

10-20 นาทีี

1 และ 8 ชั่่�วโมง

12-20 ชั่่�วโมง

Rapid acting insulin analogue
- Insulin lispro (Humalog)
- Insulin aspart (Novorapid)
- Insulin glulisine (Aprida)

Biphasic insulin analogue
- Premixed 30% insulin aspart + 70% insulin
aspart protamine suspension (NovoMix 30)
- Premixed 25% insulin lispro + 75% insulin lispro
protamine suspension (Humalog Mix 25)
- Premixed 50% insulin lispro + 50% insulin lispro
protamine suspension (Humalog Mix 50)
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การใช้้อิินซููลิินชนิิด ultralong acting analogue ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

เนื่่�องจากในปััจจุุบันั มีีการใช้้อินิ ซููลิินชนิิดใหม่่ๆ มากขึ้้น� ในผู้้�ป่ว่ ยนอก ซึ่่ง� บางครั้้�ง ผู้้�ป่ว่ ยเหล่่านี้้�
มีีภาวะเจ็็บป่่วยที่่มีีค
� วามจำำ�เป็็นต้้องเข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาล ซึ่ง่� แพทย์์ผู้�ดูู้ แลต้้องทราบถึึงความ
แตกต่่างทางเภสััชจลศาสตร์์ และข้้อควรระวัังในการใช้้อินิ ซููลิินเหล่่านี้้� ซึ่ง่� ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึง อิินซููลิิน
glargine U-300 (Toujeo®) และ อิินซููลิิน degludec (Tresiba®) ในผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาล
	อิินซููลิิน glargine U-300 เป็็นอิินซููลิินที่่�มีีความเข้้มข้้นมากกว่่าอิินซููลิิน glargine U-100 3 เท่่า
มีีระยะเวลาที่่�เริ่่�มออกฤทธิ์์� 6 ชั่่�วโมง และมีีลัักษณะการออกฤทธิ์์�ที่่�ค่่อนข้้างคงที่่� สม่ำำ��เสมอ และมีีระยะ
เวลาในการออกฤทธิ์์� 24-30 ชั่่�วโมง มีีการศึึกษาแบบ randomized controlled trial เปรีียบเทีียบการใช้้
อิินซููลิินglargine U-300 กัับการใช้้ glargine U-100 ในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 ที่่�เข้้ารัักษาตััวในหอ
ผู้้�ป่่วยอายุุรกรรมและศััลยกรรม ร่่วมกัับการให้้อิินซููลิิน glulisine ตามมื้้�ออาหาร พบว่่าการใช้้อิินซููลิิน
glargine U-300 ในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 ที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุม
ระดัับน้ำำ��ตาลไม่่แตกต่่างไปจากการใช้้อิินซููลิิน glargine U-100 และมีีแนวโน้้มในการเกิิดภาวะน้ำำ��ตาล
ในเลืือดต่ำำ��น้้อยกว่่าการใช้้ glargine U-100 แต่่ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ(7) ส่่วนการศึึกษาการใช้้อิินซููลิิน
degludec เปรีียบเทีียบกัับอิินซููลิิน glargine U-100 ยัังอยู่่�ระหว่่างการเก็็บข้้อมููล
นอกจากยาฉีีดอิินซููลิินชนิิดใหม่่ๆ แล้้ว ยัังมีียาลดระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดชนิิด GLP-1 analog
ซึ่่�งเริ่่�มมีีการใช้้แพร่่หลายมากขึ้้�น ยา GLP-1 analog เป็็นยาฉีีดที่่�ไม่่ใช่่อิินซููลิิน ซึ่่�งมีีทั้้�งแบบยาเดี่่�ยวและ
Fixed Ratio Combination ของอิินซููลิินและ GLP-1 (ตารางที่่� 3) อย่่างไรก็็ตาม ยา GLP-1 analog
มีีผลข้้างเคีียงคืือคลื่่�นไส้้ อาเจีียน ซึ่ง่� อาจไม่่เหมาะที่่จ� ะใช้้ในผู้้�ป่ว่ ยใน ซึ่่ง� มีีภาวะเจ็็บป่่วยและรัับประทาน
ได้้น้้อยอยู่่�แล้้ว ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�ในการใช้้ยากลุ่่�ม GLP-1 analog สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััว
ในโรงพยาบาล โดยทั่่�วไปแนะนำำ�ให้้หยุุดยากลุ่่�มนี้้� ถ้้าผู้้�ป่่วยต้้องเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล
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ตารางที่่� 3. ยาฉีีด GLP-1 analog ชนิิดต่่างๆ ที่่มีี� ในประเทศไทยและการบริิหารยา
ชนิิดยา (ชื่่�อยา)
GLP-1 analog ชนิิดออกฤทธิ์์�นาน
- Liraglutide (Victoza)
- Dulaglutide (Trulicity)
- Semaglutide (Ozempic)
GLP-1 analog ชนิิดออกฤทธิ์์�สั้้�น
- Lixisenatide (ไม่่มีียาเดี่่�ยว มีีเฉพาะที่่�
ผสมสำำ�เร็็จกัับ insulin glargine U100)
Fixed Ratio Combination อิินซููลิินและ
GLP-1 analog
- Insulin glargine U100 +
Lixisenatide 50 mcg/ml (Soliqua
100/50)
- Insulin glargine U100 +
Lixisenatide 33 mcg/ml (Soliqua
100/33)
- Insulin degludec U100 +
Liraglutide 3.6 mg (Xultophy)

ระยะเวลา
ขนาดยาที่่�ใช้้
ความถี่่�
ครึ่่�งชีีวิิต (Half-life) ในการรัักษา (Dose) ในการบริิหารยา
13 ชั่่�วโมง
4.5-4.7 วััน
7 วััน

1.2-1.8 มก.
1.5 มก.
0.5-1.0 มก.

วัันละครั้้�ง
สััปดาห์์ละครั้้�ง
สััปดาห์์ละครั้้�ง

3 ชั่่�วโมง

10-20 มคก.

วัันละครั้้�ง

-

ปรัับขนาดอิินซููลิิน
ตามที่่�ต้้องการ และ
ได้้ขนาดของ GLP-1
analog ในขนาดที่่�ใช้้
รัักษา

วัันละครั้้�ง

-

วัันละครั้้�ง
วัันละครั้้�ง

การคำำ�นวณขนาดยาอิินซููลิินสำำ�หรัับให้้ทางใต้้ผิิวหนัังในผู้้�ป่่วยที่่�รัักษาตััวในโรงพยาบาล(1, 2, 5)

การสั่่�งการรัักษาด้้วยอิินซููลิินในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล มีีหลัักดัังนี้้�
1.	คำำ�นวณขนาดอิินซููลิินที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยควรได้้รับั ต่่อวััน (Total daily dose, TDD) โดยพิิจารณาว่่าผู้้�ป่ว่ ยใช้้อินิ ซููลิิน
ก่่อนเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลหรืือไม่่
• กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยฉีีดอิินซููลิินอยู่่�เดิิม พิิจารณาลดปริิมาณอิินซููลิินลงร้้อยละ 20 ของขนาดยาเดิิม
แต่่กรณีีที่่� HbA1c สููงมาก อาจพิิจารณาให้้ขนาดเดิิม อย่่างไรก็็ตามควรซัักประวััติิอย่่าง
ละเอีียดว่่าผู้้�ป่่วยฉีีดยาขนาดกี่่�ยููนิิตต่่อวััน เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยอาจไม่่ได้้ฉีีดอิินซููลิินตรงตามที่่�
แพทย์์สั่่�ง และควรตรวจสอบเทคนิิคการฉีีดอิินซููลิินและบริิเวณที่่ฉีีด
� ยาโดยละเอีียด
• กรณีีผู้้�ป่่วยไม่่เคยฉีีดอิินซููลิิน ให้้คำำ�นวณขนาดอิินซููลิินที่่�ใช้้ต่่อวััน ดัังนี้้�
- ขนาดอิินซููลิินที่่�ใช้้ต่่อวััน เท่่ากัับ 0.3 ยููนิิต/น้ำำ�� หนัักตััว(กก.) กรณีีที่่�อายุุมาก (เช่่น มากกว่่า
70 ปีี) มีีการทำำ�งานของไตลดลง (eGFR น้้อยกว่่า 60 มล./นาทีี/1.73 ตร.ม หรืือมีีความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��)
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- ขนาดอิินซููลิินที่่�ใช้้ต่่อวััน เท่่ากัับ 0.4-0.5 ยููนิิต/น้ำำ�� หนัักตััว(กก.) กรณีีน้ำำ�� หนัักตััวอยู่่�ในเกณฑ์์
ปกติิ หรืือมีีภาวะน้ำำ��หนัักเกิิน
- ขนาดอิินซููลิินที่่ใ� ช้้ต่อ่ วััน เท่่ากัับ 0.6 ยููนิิต/น้ำำ�� หนัักตััว(กก.) กรณีีมีีน้ำำ�� หนัักตััวมาก รููปร่่างอ้้วน
มีีภาวะดื้้�อต่่ออิินซููลิิน หรืือได้้รัับยาสเตีียรอยด์์ เป็็นต้้น
2.	สั่่�งอิินซููลิินฉีีดตามเวลา (Scheduled insulin) ซึ่่�งสามารถสั่่�งได้้หลายรููปแบบ ดัังนี้้�
1) Multiple daily injection
- กรณีีรัับประทานอาหาร 3 มื้้�อ ใช้้เป็็น RI-RI-RI-NPH, ขนาด NPH เท่่ากัับร้้อยละ 25-30
ของ TDD
- กรณีีรัับประทานอาหาร 4 มื้้�อ ใช้้เป็็น RI–RI–RI–RI
- NPH ฉีีด 1-2 ครั้้�ง/วััน, regular insulin ฉีีดก่่อนอาหาร 30 นาทีี
2) Basal bolus
-	ฉีีด basal insulin เช่่น insulin glargine, detemir วัันละ 1-2 ครั้้�ง
-	ฉีีด bolus insulin ตามมื้้�ออาหารที่่�รัับประทาน
	สามารถพิิจารณาเลืือก human insulin เช่่น regular insulin, NPH หรืือใช้้อิินซููลิิน analogue
เช่่น aspart, glulisine ได้้ โดยพบว่่ามีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลไม่่แตกต่่างกััน แต่่กลุ่่�ม
อิินซููลิิน analogue จะมีีโอกาสเกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�น้
� ้อยกว่่า
	สำำ�หรัับการใช้้อินิ ซููลิินชนิิด premixed ในผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล พบว่่าอิินซููลิินชนิิด
premixed มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล ไม่่แตกต่่างจากอิินซููลิินฉีีดแบบ basal bolus
แต่่พบว่่าการใช้้อินิ ซููลิินแบบ premixed มีีโอกาสเกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��ได้้มากกว่่ามาก ดัังนั้้�นจึึงไม่่
แนะนำำ�ให้้ใช้้อิินซููลิินชนิิด premixed ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล(8)
3. ให้้อินิ ซููลิินเพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดที่่สูู� งเกิินเกณฑ์์ (correctional insulin) เพิ่่ม� จากการให้้ อิินซููลิิน
ฉีีดตามเวลา ตามขั้้�นตอนที่่� 2 ดัังนี้้� (ตารางที่่� 4)
ตารางที่่� 4. การใช้้อิินซููลิินเพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดที่่�สููงเกิินเกณฑ์์ (correctional insulin)
POCT glucose (mg/dL)
141 – 180
181 – 220
221 – 260
261 – 300
>300

 Low dose
0
1
2
3
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 Moderate dose
1
2
3
4
แจ้้งแพทย์์ผู้�รั้ ักษา

 High dose
2
4
6
8
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correctional insulin แบ่่งได้้เป็็นหลายระดัับความแรง ได้้แก่่ low, moderate และ high dose
ตามลัักษณะของผู้้�ป่่วยว่่ามีีภาวะดื้้�อต่่ออิินซููลิินมากน้้อยเพีียงใด โดยทั่่�วไปป่่วยส่่วนใหญ่่สามารถใช้้
correctional insulin ความแรงปานกลาง (moderate dose) ได้้ ให้้พิิจารณาใช้้ low dose correction กรณีี
มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�� เช่่น อายุุมากกว่่า 70 ปีี, eGFR น้้อยกว่่า 60 มล./นาทีี/
1.73 ตร.ม. และใช้้ high dose correction กรณีีดััชนีีมวลกาย มากกว่่า 30 กก./ตร.ม. หรืือได้้ยากลุ่่�ม
สเตีียรอยด์์ เป็็นต้้น

การใช้้อิินซููลิินรููปแบบอื่่�นๆ ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยการฉีีดอิินซููลิินแบบ basal-bolus หรืือ
multiple injection ดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้น อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีการใช้้อิินซููลิินและการสั่่�งยารููปแบบอื่่�นๆ ที่่�มีี
หลัักฐานสนัับสนุุนว่่าสามารถช่่วยในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ยที่่น� อนโรงพยาบาลได้้ โดยจะกล่่าว
ถึึงการสั่่�งการรัักษา 2 วิิธีี ดัังนี้้�
1. การสั่่�งอิินซููลิินแบบ basal plus คืือ การฉีีดอิินซููลิินชนิิดออกฤทธิ์์�ยาว (basal insulin) ร่่วม
กัับการใช้้อิินซููลิินเพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดที่่สูู� งเกิินเกณฑ์์ (correctional insulin)
2. การใช้้ยารัับประทานกลุ่่�ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i)

การสั่่�งอิินซููลิินแบบ basal plus

การสั่่�งอิินซููลิินแบบ basal plus คืือ การใช้้อิินซููลิิน basal ได้้แก่่ glargine, detemir ร่่วมกัับการ
ใช้้อิินซููลิินชนิิดออกฤทธิ์์�สั้้�นเป็็น correction scale เช่่น regular insulin หรืือกลุ่่�ม analogue เช่่น aspart,
lispro, glulisine เพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ��ตาลที่่�สููง พบว่่าการรัักษาด้้วยวิิธีีนี้้� เหมาะกัับผู้้�ป่่วยที่่�รัับประทาน
อาหารได้้น้้อย หรืือปริิมาณไม่่แน่่นอน โดยมีีการศึึกษาพบว่่าอิินซููลิินแบบ basal plus และ แบบ
basal bolus สามารถควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในหอผู้้�ป่่วยอายุุรกรรมและศััลยกรรม ได้้ไม่่
แตกต่่างกััน(9, 10)

การใช้้ยารัับประทานกลุ่่�ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i) ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััว
ในโรงพยาบาล

	มีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการใช้้ยากลุ่่�ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i) ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้า
รัักษาตััวในโรงพยาบาล ทั้้�งในหอผู้้�ป่่วยอายุุรกรรมและศััลยกรรม โดยยาที่่�มีีการศึึกษารองรัับ ได้้แก่่
sitagliptin, linagliptin และ saxagliptin เทีียบกัับการรัักษาด้้วยอิินซููลิินแบบ basal-bolus พบว่่าสามารถ
ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลได้้ผลดีีในผู้้�ป่่วยที่่�มีีระดัับน้ำำ��ตาลสููงไม่่รุุนแรง และมีีอุุบััติิการณ์์ของภาวะน้ำำ��ตาล
ในเลืือดต่ำำ��ไม่่มาก(11-14) ผู้้เ� ขีียนได้้สรุปุ แนวทางการใช้้ยากลุ่่�ม DPP4-I ในผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล
ดัังนี้้� (รููปที่่� 3)
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รููปที่่� 2. แนวทางการสั่่�งอิินซููลิินแบบ basal plus ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล ดััดแปลงจาก
เอกสารอ้้างอิิงที่่� 1, 11

รููปที่่� 3. แนวทางการใช้้ยากลุ่่�ม DPP4-I ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาล
SSI = Sliding scale insulin

	สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงไม่่มาก (POCT glucose น้้อยกว่่า 200 มก./ดล.)
อาจพิิจารณาให้้ยากลุ่่�ม DPP4i ร่่วมกัับ correction dose sliding scale insulin ถ้้ายัังไม่่สามารถควบคุุม
ระดัับน้ำำ�ต
� าลได้้ ให้้พิิจารณาเพิ่่�ม basal insulin ขนาด 0.2-0.3 ยููนิิต/น้ำำ�� หนัักตััว(กก.)/วััน ควบคู่่�ไปด้้วย
	สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงรุุนแรงปานกลาง (POCT glucose อยู่่�ระหว่่าง 201-300
มก./ดล. หรืือเดิิมใช้้อิินซููลิินน้้อยกว่่า 0.5 ยููนิิต/น้ำำ��หนัักตััว (กก.)/วััน ให้้พิิจารณาให้้ basal insulin ขนาด
0.2-0.3 ยููนิิต/น้ำำ��หนัักตััว(กก.)/วััน ควบคู่่�ไปกัับยากลุ่่�ม DPP4i และ correction dose sliding scale insulin
กรณีีที่่�ควบคุุมไม่่ได้้ พิิจารณาให้้อิินซููลิินแบบ basal bolus regimen และหยุุดยากลุ่่�ม DPP4i
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงรุุนแรงมาก (POCT glucose มากกว่่า 300 มก./ดล.) พิิจารณา
ให้้อิินซููลิินแบบ basal bolus regimen โดยคำำ�นวณจากขนาดยาอิินซููลิินที่่�ผู้�ป่้ ่วยใช้้ก่่อนมาโรงพยาบาล
และปรัับลดลงร้้อยละ 50 หรืือให้้ insulin ขนาด 0.5 ยููนิิต/น้ำำ�� หนัักตััว(กก.)/วััน ร่่วมกัับ correction dose
sliding scale insulin
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จากหลัักฐานที่่มีี� ในปััจจุุบันั สรุุปได้้ว่า่ อาจพิิจารณาให้้ยากลุ่่�ม DPP4i เพื่่�อควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล
ในผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล ที่่�มีีภาวะน้ำำ��ตาลสููงไม่่รุุนแรงได้้ แต่่มีีข้้อควรระวััง
ในบางภาวะ เช่่น ตัับอ่่อนอัักเสบ หรืือหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ saxagliptin และ alogliptin ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะหััวใจล้้มเหลว

การใช้้ insulin sliding scale ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

การสั่่�งอิินซููลิินแบบ sliding scale คืือ การให้้อิินซููลิินตามระดัับน้ำำ�ต
� าลที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยจะให้้
อิินซููลิิน เฉพาะเมื่่�อระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงเกิินกว่่าที่่กำ� ำ�หนดไว้้เท่่านั้้�น ดัังแสดงในตารางที่่� 5
ตารางที่่� 5. แสดงตััวอย่่างการให้้อิินซููลิินแบบ sliding scale
If POCT Glucose (mg/dL)
Management
> 200
RI 4 units subcutaneously
> 250
RI 6 units subcutaneously
> 300
RI 8 units subcutaneously
> 350, <80
Please notify
การสั่่�งอิินซููลิินแบบ sliding scale มีีการใช้้ตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1934 และยัังเป็็นที่่�นิิยมใช้้กัันมาเป็็น
เวลามากกว่่า 80 ปีี ในปััจจุุบันั sliding scale ยัังเป็็นวิิธีีการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลที่่นิ� ยิ มใช้้อย่่างแพร่่หลาย
ข้้อเสีียของ sliding scale คืือจะพบการผัันผวนของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดมาก(15, 16) มีีหลายการศึึกษา
แสดงให้้เห็็นว่่า ไม่่ควรใช้้ sliding scale เพีียงอย่่างเดีียว ในการควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดของผู้้�ป่่วย
ที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล เนื่่�องจากมาตราส่่วนการปรัับอิินซููลิินไม่่มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุม
ระดัับน้ำำ�ต
� าลที่่�เพีียงพอ(17) การใช้้ sliding scale มีีอุุบััติิการณ์์ของภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดทั้้�งสููงและต่ำำ��ได้้
มากกว่่า(18) นอกจากนี้้�ยังั พบว่่าการใช้้ sliding scale ทำำ�ให้้ไม่่มีีการปรัับเปลี่่ย� นแผนการรัักษาอีีกด้้วย(19, 20)
	มีีการศึึกษาวิิจััยโดยการทดลองแบบสุ่่�ม RABBIT 2 เปรีียบเทีียบระหว่่างการใช้้อิินซููลิินสููตร
basal-bolus คืือ ให้้ฉีีดอิินซููลิินออกฤทธิ์์�ยาว (basal insulin) วัันละ 1 ครั้้�ง ร่่วมกัับการให้้อิินซููลิินตามมื้้�อ
อาหาร (bolus insulin) กัับการใช้้มาตราส่่วนการปรัับอิินซููลิินเพีียงอย่่างเดีียว ในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล
ผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่รั� กั ษาตััวในหอผู้้�ป่่วยไม่่วิกิ ฤติิ การศึึกษานี้้� รวบรวมผู้้�ป่่วยได้้ทั้้ง� หมด 130 ราย แบ่่งเป็็น
กลุ่่�ม basal-bolus ได้้อิินซููลิิน glargine และ glulisine จำำ�นวน 65 ราย และกลุ่่�มที่่�ได้้มาตราส่่วนการปรัับ
อิินซููลิิน จำำ�นวน 65 ราย โดยทั้้�งหมดเป็็นผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 มีีระดัับน้ำำ�ต
� าลเฉลี่่�ยเมื่่�อเข้้ารัับการ
รัักษาตััวในโรงพยาบาล เท่่ากัับ 229±6 มก./ดล. และระดัับน้ำำ�ต
� าลสะสมเท่่ากัับร้้อยละ 8.8±2 พบว่่า
กลุ่่�มที่่�ใช้้อิินซููลิิน glargine และ glulisine สามารถควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าลให้้อยู่่�ที่่� น้้อยกว่่า 140 มก./ดล
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ได้้ร้้อยละ 66 ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�ใช้้มาตราส่่วนการปรัับอิินซููลิินมีีเพีียงร้้อยละ 38 ที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าล
ให้้น้้อยกว่่า 140 มก./ดล. พบว่่าระดัับน้ำำ�ต
� าลเฉลี่่�ยต่่อวัันของกลุ่่�มที่่�ใช้้อิินซููลิิน glargine และ glulisine
ต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มที่่ใ� ช้้มาตราส่่วนการปรัับอิินซููลิิน อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ โดยมีีอุุบัติั กิ ารณ์์ของการเกิิดภาวะ
น้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��ไม่่แตกต่่างกััน และจำำ�นวนวัันการนอนโรงพยาบาลไม่่แตกต่่างกััน(21)
	ดัังนั้้�นจึึงไม่่ควรใช้้ sliding scale เพีียงอย่่างเดีียวในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ยที่่น� อนโรง
พยาบาล แต่่ให้้ใช้้ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาด้้วยอิินซููลิินใต้้ผิิวหนัังตามเวลา (scheduled subcutaneous
insulin) เพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ��ตาลที่่สูู� งเกิินเกณฑ์์ อย่่างไรก็็ตาม มีีบางกรณีีที่่อ� าจพิิจารณาใช้้ Insulin sliding
scale ได้้ เช่่น ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่เป็็นเบาหวานมาก่่อน และมีีภาวะ stress hyperglycemia ที่่�ไม่่รุุนแรง และ
จำำ�เป็็นต้้องตรวจติิดตามระดัับน้ำำ�ต
� าล POCT glucose ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับอิินซููลิินตาม sliding scale
ตั้้�งแต่่ 2 ครั้้�งต่่อวััน แนะนำำ�ให้้พิิจารณาสั่่�งการรัักษาด้้วยอิินซููลิินใต้้ผิิวหนัังตามเวลา (scheduled subcutaneous insulin) ดัังที่่�ได้้อธิิบายไว้้ข้้างต้้น

การแก้้ ไขภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��

ภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดต่ำำ�� คืือ การตรวจวััดระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดได้้น้อ้ ยกว่่า 70 มก./ดล. ซึ่ง�่ ภาวะนี้้�
สามารถพบได้้ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยอิินซููลิิน โดยเกิิดได้้จากหลายสาเหตุุ เช่่น ผู้้�ป่่วยที่่�อายุุมาก
มีีโรคร่่วม หรืือมีีการทำำ�งานของตัับและไตที่่ผิ� ิดปกติิ มีีการบำำ�บััดทดแทนไต การได้้รัับยาที่่�มีีผลต่่อระดัับ
น้ำำ��ตาลในเลืือด การงดน้ำำ�� งดอาหารเพื่่�อเตรีียมตััวทำำ�หัตถ
ั การหรืือผ่่าตััดโดยที่่�ไม่่ได้้เตรีียมตััว หรืือเป็็น
ปััจจััยเชิิงระบบ เช่่น การย้้ายหอผู้้�ป่่วย ทำำ�ให้้รัับประทานอาหารช้้า อาหารมาส่่งช้้า หรืือความผิิดพลาด
จากการให้้ยา เป็็นต้้น(15)
การรัักษาภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�� การรัักษาเบื้้�องต้้นพิิจารณาจากระดัับความรู้้�สึึกตััวและ
ประเมิินว่่าผู้้�ป่ว่ ยสามารถรัับประทานอาหารได้้หรืือไม่่ รายละเอีียดดัังแสดงในรููปที่่� 4 โดยคาร์์โบไฮเดรต
ที่่ใ� ช้้ ควรเป็็นคาร์์โบไฮเดรตชนิิดออกฤทธิ์์เ� ร็็ว เช่่น น้ำำ��หวาน น้ำำ��ผลไม้้ น้ำำ��ผึ้้ง� น้ำำ��อัดั ลมแบบธรรมดา เป็็นต้้น
หลัังจากให้้การรัักษาภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��แล้้ว ต้้องมีีการตรวจติิดตามระดัับน้ำำ��ตาลซ้ำำ��ที่่� 15 นาทีี
เพื่่�อดููระดัับน้ำำ��ตาลว่่าดีีขึ้้�นหรืือไม่่ กรณีีระดัับน้ำำ��ตาลยัังน้้อยกว่่า 80 มก./ดล. ให้้พิิจารณารัักษาด้้วย
คาร์์โบไฮเดรตชนิิดออกฤทธิ์์�เร็็ว หรืือสารน้ำำ��ที่่�มีีน้ำำ��ตาลอีีกครั้้�ง และควรหาสาเหตุุของระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืือดต่ำำ��ทุุกครั้้�ง หลัังจากที่่�ได้้ให้้การรัักษาไปแล้้ว
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รููปที่่� 4. แนวทางการรัักษาภาวะน้ำำ�ต
� าลต่ำำ��

แนวทางการรัักษาภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงจากความเจ็็บป่่วยในผู้้�ป่่วยที่่� ไม่่ ได้้เป็็นโรคเบาหวาน

ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่มีีประวััติเิ ป็็นโรคเบาหวานมาก่่อน แต่่ตรวจระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด ไม่่ว่า่ จะเป็็น POCT
glucose หรืือ random plasma glucose ขณะที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลพบว่่ามากกว่่า 140 มก./ดล.
ให้้ทำำ�การตรวจ HbA1c เพื่่�อให้้ทราบว่่าผู้้�ป่่วยเป็็นโรคเบาหวานที่่�ไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยมาก่่อนหรืือไม่่
กรณีีที่่� HbA1c น้้อยกว่่าร้้อยละ 6.5 โดยที่่�ไม่่มีีสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ฮีีโมโกลบิินเอวัันซีีต่ำำ��ลวง ให้้วิินิิจฉััยว่่า
ผู้้�ป่่วยมีีภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงจากความเจ็็บป่่วย (stress hyperglycemia) ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้อง
ให้้การรัักษาภาวะนี้้�เช่่นเดีียวกัันกัับผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ป็็นโรคเบาหวาน กล่่าวคืือ ให้้มีีการตรวจติิดตามระดัับ POCT
glucose วัันละ 4 ครั้้�ง ใน 1-2 วัันแรก และให้้การรัักษาด้้วยอิินซููลิินแบบ correction scale (ดัังตารางที่่� 4)
ไปก่่อนได้้ โดยใช้้หลัักการเลืือกความแรงของ correction scale เช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่ว่ ยเบาหวาน และดููแนวโน้้ม
ของระดัับน้ำำ�ต
� าลวัันต่่อวััน ในกรณีีที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยได้้รับั อิินซููลิินตาม correction scale ตั้้ง� แต่่ 2 ครั้้�งต่่อวัันขึ้้น� ไป
แนะนำำ�ให้้เปลี่่ย� นมารัักษาด้้วยการสั่่ง� อิินซููลิินฉีีดตามเวลา (scheduled insulin) ร่่วมกัับการใช้้ correction
scale เช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคเบาหวาน

การวางแผนจำำ�หน่่ายผู้้�ป่่วยออกจากโรงพยาบาล

	ควรเริ่่�มวางแผนการจำำ�หน่่ายผู้้�ป่่วย ตั้้�งแต่่ผู้�ป่้ ่วยเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล ยกตััวอย่่างเช่่น
ผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 มีี HbA1c ร้้อยละ 10 รัักษาด้้วยยารัับประทาน เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล
ด้้วยเรื่่�องปอดติิดเชื้้�อ แพทย์์ผู้้�ดููแลต้้องวางแผนไว้้ล่่วงหน้้าว่่า ผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีความจำำ�เป็็นต้้องรัักษาด้้วย
อิินซููลิินขณะรัักษาตััวในโรงพยาบาลและเมื่่�อกลัับบ้้าน จึึงต้้องมีีการเตรีียมตััวผู้้�ป่่วยในการให้้ความรู้้�
เบาหวาน ทั้้�งการเจาะน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�ว การฉีีดอิินซููลิิน และมีีการสรุุปประวััติิที่่�สำำ�คััญ และมีีการตรวจ
ติิดตามที่่�เหมาะสมที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอก
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แนวทางการปรัับการรัักษาโรคเบาหวานเมื่่�อผู้้�ป่ว่ ยเตรีียมตััวกลัับบ้้าน เบื้้�องต้้น สามารถพิิจารณา
จากประวััติิเบาหวานเดิิม และระดัับ HbA1c ดัังนี้้�(1)
-	สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย stress hyperglycemia และ กรณีีที่่�ระดัับ HbA1c อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 5.7-6.5
ถืือว่่าเป็็นผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคเบาหวาน ให้้นััดตรวจติิดตามที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอก
และมีีการปรัับพฤติิกรรม ควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�นๆ
-	สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานรายใหม่่ ที่่ไ� ด้้รับั การวิินิจิ ฉััยขณะเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลครั้้�งนี้้� ให้้
พิิจารณาการรัักษาด้้วยยาลดระดัับน้ำำ��ตาลตามแนวทางเวชปฏิิบััติิมาตรฐาน
-	สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเบาหวานรายเดิิม ให้้พิิจารณาว่่า ระดัับ HbA1c ในอดีีต และในช่่วง 3 เดืือน
ที่่�ผ่่านมาเป็็นอย่่างไร กรณีีที่่�ควบคุุมระดัับ HbA1c ยัังไม่่ได้้ตามเป้้าหมาย ให้้พิิจารณา
เพิ่่�มยารัักษาเบาหวาน หรืือสั่่�งการรัักษาด้้วยอิินซููลิินในครั้้�งนี้้�ไปเลย
นอกจากนี้้� ผู้้�เขีียนแนะนำำ�ว่่า ในผู้้�ป่่วยเบาหวานรายใหม่่ทุุกราย หรืือเบาหวานรายเดิิมที่่�มีี
ความรู้้�ในการดููแลตนเองไม่่เพีียงพอ มีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องได้้รัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับเบาหวาน ก่่อนจำำ�หน่่าย
ออกจากโรงพยาบาล ในหััวข้้อต่่อไปนี้้� คืือ ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับโรคเบาหวาน การรัับประทานยารัักษา
เบาหวาน การฉีีดอิินซููลิิน การทิ้้�งเข็็มและอุุปกรณ์์ฉีีดยา การตรวจน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�วและการแปลผล
ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�� และ การดููแลตนเองยามเจ็็บป่่วย

ปััญหาที่่�พบได้้บ่่อยทางเวชปฏิิบััติิ

ในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลของผู้้�ป่ว่ ยขณะที่่รั� กั ษาตััวในโรงพยาบาล แพทย์์และทีีมผู้้�ดููแลมีีความ
จำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องทบทวนข้้อมููลต่่างๆ ที่่มีีผ
� ลต่่อระดัับน้ำำ�ต
� าลของผู้้�ป่ว่ ย เช่่น การรัับประทานอาหารนอกมื้้อ�
การรัับประทานอาหารไม่่สััมพัันธ์์กัับการฉีีดยา เช่่น อาหารมาช้้าหรืือเร็็วเกิินไป ระยะเวลาในการตรวจ
ระดัับน้ำำ��ตาลของผู้้�ป่ว่ ย ซึ่ง่� บางครั้้�งห่่างจากมื้้�ออาหารเป็็นเวลานาน หรืือตรวจวััดระดัับน้ำำ��ตาลเวลาก่่อน
นอนเร็็วเกิินไป ทำำ�ให้้ค่่าที่่�ได้้เป็็นระดัับน้ำำ��ตาลหลัังอาหารเย็็น ไม่่ใช่่ระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนนอน เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�พบว่่ามีีการแก้้ไขภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��อย่่างไม่่เหมาะสมหลายครั้้�ง ซึ่่�งควรมีีการพููดคุุย
ระหว่่างแพทย์์ผู้�ดูู้ แลและทีีมการพยาบาลในหอผู้้�ป่ว่ ยและมีีการพััฒนาแนวทางการดููแลผู้้�ป่ว่ ยอย่่างเป็็น
มาตรฐานในแต่่ละสถานพยาบาล

ผู้้�ป่่วยกรณีีศึึกษาที่่� 1

ผู้้�ป่ว่ ยหญิิง อายุุ 50 ปีี มีีโรคประจำำ�ตัวั เป็็นเบาหวานชนิิดที่�่ 2 ปััจจุุบันั รัับประทานยา glipizide(5)
2 เม็็ด ก่่อนอาหาร เช้้า เย็็น และ metformin (500 มก.) 2 เม็็ด หลัังอาหาร เช้้า เย็็น เข้้ารัับการรัักษาตััว
ในโรงพยาบาลด้้วยเรื่่�อง acute pyelonephritis ตรวจร่่างกายแรกรัับ ส่่วนสููง 160 ซม. น้ำำ�� หนััก 62 กก.
ค่่าดััชนีีมวลกาย (Body Mass Index, BMI) 24.2 กก./ตร.ม. ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ พบ
random plasma glucose 250 มก./ดล. HbA1c ร้้อยละ 8.0 Cr 1.2 (eGFR 65) Na 138 มิิลลิิโมล/ลิิตร,
K 3.7 มิิลลิิโมล/ลิิตร, Cl 104 มิิลลิิโมล/ลิิตร, HCO3 24 มิิลลิิโมล/ลิิตร
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1) หลัังจากที่่เ� ข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล ผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั การตรวจ POCT glucose ได้้ผลดัังนี้้� จงวาง
แผนการรัักษาผู้้�ป่่วยขณะที่่�รัักษาตััวในโรงพยาบาล
AC breakfast

AC lunch

AC dinner

Day 1
Day 2

269
378

RI 10 units

RI 4 units

Hs
238

NPH 4 units

328

อภิิปราย
ในผู้้�ป่่วยรายนี้้� เป็็นเบาหวานชนิิดที่่� 2 ที่่�มีีระดัับ HbA1c ร้้อยละ 8 และได้้รัับการรัักษาตััว
ในโรงพยาบาล ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นต้้องหยุุดยาเบาหวานชนิิดรัับประทาน และสั่่�งการรัักษาด้้วยอิินซููลิิน
ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�ไม่่เคยได้้รัับการรัักษาด้้วยอิินซููลิินมาก่่อน จึึงคำำ�นวณขนาดอิินซููลิินที่่�ผู้้�ป่่วยต้้องใช้้ต่่อวััน
ตามน้ำำ��หนัักตััว เนื่่�องจากผู้้�ป่ว่ ยมีีค่่าดััชนีีมวลกาย 24.2 กก./ตร.ม. ซึ่่ง� อยู่่�ในเกณฑ์์น้ำำ��หนัักเกิิน จึึงพิิจารณา
ใช้้ขนาดอิินซููลิินเริ่่�มต้้นที่่� 0.5 ยููนิิตต่่อน้ำำ��หนัักตััวเป็็นกิิโลกรััมต่่อวััน = 0.5 x 62 = 31 ยููนิิตต่่อวััน ผู้้�ป่่วย
รัับประทานอาหาร 3 มื้้�อ จึึงแบ่่งให้้เป็็น multiple injection โดยให้้ Regular insulin (RI) 8-8-8 ยููนิิต ฉีีด
เข้้าใต้้ผิิวหนััง ก่่อนอาหาร 30 นาทีี และให้้ NPH 8 นิิต ฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนััง ก่่อนนอน ร่่วมกัับให้้อิินซููลิิน
เพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดที่่�สููงเกิินเกณฑ์์ (correctional insulin) ซึ่่�งผู้้�ป่่วยรายนี้้�พิิจารณาเลืือกใช้้
moderate dose correction scale (ดัังตาราง) แปลว่่า กรณีีที่่�ระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนอาหารอยู่่�ในเกณฑ์์
ผู้้�ป่่วยจะได้้รัับ regular insulin 8 ยููนิิต ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ แต่่ถ้้าระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงกว่่าเกณฑ์์ เช่่น
ได้้ 190 มก./ดล. ผู้้�ป่ว่ ยจะได้้รับั อิินซููลิินเพิ่่�มขึ้้น� จากที่่สั่่� ง� ไว้้ อีีก 2 ยููนิิตเพื่่�อแก้้ไขระดัับน้ำำ�ต
� าลที่่สูู� งเกิินเกณฑ์์
ดัังนั้้�น ผู้้�ป่่วยจะได้้รัับอิินซููลิินทั้้�งหมด 8 + 2 = 10 ยููนิิต เป็็นต้้น
POCT glucose (mg/dL)
141 – 180
181 – 220
221 – 260
261 – 300
>300

 Low dose
0
1
2
3

 Moderate dose
1
2
3
4
แจ้้งแพทย์์ผู้�รั้ ักษา

 High dose
2
4
6
8

2) หลัังจากรัักษาตััวในโรงพยาบาลและได้้รัับการรัักษาด้้วยยาปฏิิชีีวนะทางหลอดเลืือดดำำ�
อาการดีีขึ้้�น ไข้้แนวโน้้มลดลง และรัับประทานอาหารได้้มากขึ้้น� (มากกว่่าร้้อยละ 50 ของปริิมาณอาหาร
ที่่�โรงพยาบาลจััดเตรีียมให้้) โดยระหว่่างนี้้�ได้้หยุุดยารัับประทาน glipizide และ metformin และให้้การ
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รัักษาด้้วยอิินซููลิิน ระดัับ POCT glucose เป็็นดัังตาราง ท่่านมีีแนวทางการปรัับขนาดอิินซููลิินในผู้้�ป่่วย
รายนี้้�ในขณะที่่�นอนโรงพยาบาล อย่่างไร
AC breakfast
AC lunch
AC dinner
Hs
POCT Treatment POCT Treatment POCT Treatment POCT Treatment
(mg/dL)
(mg/dL)
(mg/dL)
(mg/dL)
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4

378
132
74

RI 10 units
RI 8 units

328
214

RI 18 units
RI 10 units

269
214
138

RI 4 units
RI 10 units
RI 8 units

238
120
112

NPH 4 units
NPH 8 units
NPH 8 units

อภิิปราย
จากตารางข้้างต้้น จะเห็็นว่่า ระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนอาหารของวัันที่่� 3 มื้้�อกลางวััน ขึ้้�นสููงกว่่า
ช่่วงเช้้ามาก ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยต้้องได้้รัับอิินซููลิินเพิ่่�มในมื้้�อกลางวััน ดัังนั้้�นอาจพิิจารณาเพิ่่�มขนาดยา regular
insulin ของมื้้�อเช้้า ส่่วนระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนอาหารมื้้�อเย็็นและก่่อนนอน มีีระดัับน้ำำ��ตาลอยู่่�ในเกณฑ์์
จึึงสามารถให้้อิินซููลิินขนาดเดิิมได้้ ในขณะที่่�มื้้�อเช้้า วัันที่่� 4 ระดัับน้ำำ��ตาลก่่อนอาหารเช้้าค่่อนข้้างต่ำำ��
(น้้อยกว่่า 100 มก./ดล.) ดัังนั้้�นควรพิิจารณาปรัับลดขนาดยา NPH ก่่อนนอน
3) ผู้้�ป่่วยได้้รัับการรัักษาตััวด้้วยอิินซููลิิน และยาปฏิิชีีวนะทางหลอดเลืือดดำำ�จนอาการดีีขึ้้�น
และกลัับบ้้านได้้ ท่่านมีีแนวทางในการรัักษาโรคเบาหวานและตรวจติิดตามผู้้�ป่่วยรายนี้้�อย่่างไร
อภิิปราย
ผู้้�ป่ว่ ยรายนี้้� เดิิมรัับประทานยาลดระดัับน้ำำ��ตาลอยู่่� 2 ชนิิดและยัังควบคุุมได้้ไม่่ดีี มีีระดัับ HbA1c
ร้้อยละ 8 ดัังนั้้�นควรพิิจารณาปรัับเปลี่่�ยนการรัักษาตั้้�งแต่่ในขณะที่่�ผู้้�ป่่วยยัังรัักษาตััวอยู่่�ในโรงพยาบาล
โดยอาจพิิจารณาให้้ยากลัับบ้้านเป็็น Premixed insulin และ metformin กรณีีไม่่มีีข้้อห้้าม และประเมิิน
ความรู้้�ความเข้้าใจในการดููแลตนเองของผู้้�ป่่วยเบาหวาน (Diabetes Self-Management Education,
DSME) เช่่น การฉีีดอิินซููลิิน การเจาะระดัับน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�ว ความรู้้�เรื่่�องภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��
การดููแลตนเองยามเจ็็บป่่วย เป็็นต้้น

ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงและการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต

ภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููงในผู้้�ป่ว่ ยที่่น� อนโรงพยาบาลเป็็นภาวะที่่พ� บได้้บ่อ่ ยโดยเฉพาะในหอผู้้�ป่ว่ ย
วิิกฤติิ สามารถพบได้้ทั้้�งในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นเบาหวานและไม่่ได้้เป็็นเบาหวานมาก่่อน จากการสำำ�รวจข้้อมููล
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การควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าลในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤตอายุุรกรรม โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ ในปีี 2558 โดยผู้้�เขีียน
และคณะ พบว่่ามีีผู้้�ป่่วย ร้้อยละ 24 ที่่�มีีระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููง และในกลุ่่�มนี้้�มีีภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง
ที่่ไ� ม่่ได้้รับั การแก้้ไขที่่เ� หมาะสมถึึง ร้้อยละ 52 (unpublished data) การดููแลควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ย
เหล่่านี้้�มีีความสำำ�คััญเนื่่�องจากภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงในขณะที่่�นอนโรงพยาบาลนั้้�นสััมพัันธ์์กัับอััตรา
การเสีียชีีวิิตที่เ่� พิ่่�มมากขึ้้น� จำำ�นวนวัันการนอนในหอผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤตและนอนโรงพยาบาลนานขึ้้น� และค่่าใช้้
จ่่ายที่่�มากขึ้้�น

วิิธีีการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลโดยการให้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยวิิกฤต

การให้้อินิ ซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง (continuous intravenous insulin infusion) พบว่่า
มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤตได้้ดีีกว่่าการให้้อินิ ซููลิินในรููปแบบอื่่�น เนื่่�องจาก
สามารถปรัับขนาดอิินซููลิินได้้อย่่างรวดเร็็วตามความต้้องการได้้ทุุกชั่่�วโมง จึึงเหมาะสมที่่�จะใช้้ในผู้้�ป่่วย
วิิกฤติิที่มีี่� อาการเปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลา อย่่างไรก็็ตามการปรัับระดัับอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่ว่ ย
ต้้องมีีการตรวจระดัับน้ำำ��ตาลบ่่อย ใช้้เวลาและทรััพยากรทั้้�งของแพทย์์และพยาบาลมาก จึึงมีีการ
พััฒนาการใช้้แบบฟอร์์มการปรัับอิินซููลิิน (insulin infusion protocol) ขึ้้�นมา แบบฟอร์์มการปรัับอิินซููลิิน
ที่่�มีีใช้้กัันแพร่่หลาย เช่่น Yale insulin infusion protocol, Joslin Diabetes Center Algorithm for insulin
infusion for Medical ICU, University of Pittsburgh Medical Center Regular Insulin IV Infusion Protocol เป็็นต้้น ซึ่่�งจากหลายๆ การศึึกษาพบว่่าการใช้้แบบฟอร์์มการปรัับอิินซููลิิน สามารถลดอุุบััติิการณ์์
การเกิิดภาวะน้ำำ��ตาลต่ำำ��ในเลืือดได้้ และได้้รับั การยอมรัับจากบุุคลากรว่่ามีีประโยชน์์ทางคลิินิกิ และสะดวก
ต่่อการใช้้งาน(22-24) แต่่ยัังไม่่มีีข้้อมููลว่่าแบบฟอร์์มใดมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด จากหลัักฐานเหล่่านี้้� แนวทาง
เวชปฏิิบัติั ขิ องสมาคมเบาหวานประเทศสหรััฐอเมริิกาตั้้�งแต่่ปีี 2015(25) เป็็นต้้นมา แนะนำำ�ให้้ใช้้แบบฟอร์์ม
การปรัับอิินซููลิินในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤต แต่่ไม่่ได้้กำำ�หนดว่่าแบบฟอร์์มใดเป็็นมาตรฐาน
แนะนำำ�ให้้ใช้้แบบฟอร์์มที่่มีี� การศึึกษารองรัับแล้้ว
แนวทางเวชปฏิิบััติิของสมาคมเบาหวานประเทศสหรััฐอเมริิกาปีี 2020(5) แนะนำำ�ว่่าผู้้�ป่่วยที่่�
อาการหนััก รัักษาตััวในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต ให้้เริ่่�มการรัักษาด้้วยอิินซููลิินเมื่่�อระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงกว่่า
180 มก./ดล. โดยให้้เป็็นอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� โดยเป้้าหมายของระดัับน้ำำ�ต
� าลของผู้้�ป่ว่ ยในหอผู้้�ป่ว่ ย
วิิกฤตอยู่่�ระหว่่าง 140-180 มก./ดล. ส่่วนการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลให้้ต่ำำ��กว่่านี้้�ยังั ไม่่มีีหลัักฐานสนัับสนุุน
ที่่�ชััดเจนและไม่่แนะนำำ�ให้้ควบคุุมให้้ระดัับน้ำำ��ตาลให้้ต่ำำ��กว่่า 110 มก./ดล. เนื่่�องจากพบว่่าสััมพัันธ์์กัับ
อััตราการเสีียชีีวิิตที่่�สููงขึ้้�น(26)
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ตารางที่่� 6. ตััวอย่่างชุุดคำำ�สั่่�งการเริ่่�มอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ของโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์(27)
Date

Protocol order for IV insulin
Order for one day
o	ถ้้าไม่่มีีค่่า Potassium ภายใน 24 ชั่่�วโมงที่่�
ผ่่านมา ให้้เจาะ Potassium stat ก่่อนเริ่่�ม
อิินซููลิิน และ notify แพทย์์ถ้้า K < 3.5
mEq/L
o HbA1c (optional)
o Consult endocrine (optional)
o Regular insulin __ units + NSS ____ml
(1:__) iv___ml/hour (___units/hour)
ให้้ทาง infusion pump เสมอ

Order for continuation
BW = _________ kg
Monitoring
o POCT glucose q 1 hour จน stable (อยู่่�ในเป้้าหมาย
อย่่างน้้อย 2 ครั้้�งติิดต่่อกััน หลัังจากนั้้�นให้้เจาะ q 2
hour หลัังจากนั้้�นตามแพทย์์พิิจารณา)
o ให้้กลัับมาเจาะ POCT glucose q 1 h และพิิจารณา
ปรัับ rate insulin ถ้้ามีีการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�
o เปลี่่�ยน rate insulin
o	ปรัับ vasopressor
o	มีี RRT (hemodialysis, CVVH, SLED, etc.)
o	ปรัับเปลี่่�ยน nutrition support
o	อื่่�นๆ________________________
Transfer order เมื่่�อมีีการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย
o Rate insulin ปััจจุุบััน =____ml/h (__units/h)
o ใช้้ infusion pump ขณะ transfer
o POCT glucose ทัันทีีที่่�ถึึงหอผู้้�ป่่วยและ notify แพทย์์

ตารางที่่� 7. แสดงขนาดเริ่่�มต้้นของอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ตามระดัับน้ำำ��ตาลและน้ำำ��หนัักของแบบ
ฟอร์์มของโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์(27)
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ตารางที่่� 8. การปรัับขนาดอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ตามแบบฟอร์์มของโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์

นอกจากนี้้�ยังั มีีการปรัับอิินซููลิินที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาตััวในโรงพยาบาลเพื่่�อผ่่าตััด
ดัังแสดงตััวอย่่างในตารางที่่� 9 และ 10
ตารางที่่� 9. ขนาดอิินซููลิินเริ่่�มต้้นในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 1 และผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2(28)
ขนาดอินซูลินที่เคยได้รับ (ยูนิตต่อวัน)

ขนาดอินซูลิน (ยูนิตต่อชั่วโมง)

< 40

1.0

40 - 80

1.5

>80

2.0
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ตารางที่่� 10. การปรัับอิินซููลิินในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2
ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด
(มิิลลิิกรััมต่่อเดซิิลิิตร)
<100

การปรัับขนาดอิินซููลิิน
ลดอิินซููลิินเป็็น 0.5 ยููนิิต/ชั่่�วโมง
และให้้ ร้้อยละ 50 D/W 20 มิิลลิิลิิตร ทางหลอดเลืือดดำำ�

100 – 139

ลดอิินซููลิินลง 0.5 ยููนิิต/ชั่่�วโมง

140 – 180

ให้้อิินซููลิินขนาดเดิิม

181 – 230

เพิ่่�มอิินซููลิินอีีก 0.5 ยููนิิต/ชั่่�วโมง

231 – 280

เพิ่่�มอิินซููลิินอีีก 1 ยููนิิต/ชั่่�วโมง

>280

เพิ่่�มอิินซููลิินอีีก 2 ยููนิิต/ชั่่�วโมง และให้้อิินซููลิินอีีก 10 ยููนิิต
ทางหลอดเลืือดดำำ�

การปรัับเปลี่่�ยนการให้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�มาเป็็นทางใต้้ผิิวหนััง

ในผู้้�ป่ว่ ยที่่พ้� น้ ระยะวิิกฤติิแล้้วร่่างกายอาจจะยัังมีีความต้้องการอิินซููลิินอยู่่� ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่ควรหยุุด
การให้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ทัันทีี โดยให้้ปรัับเปลี่่�ยนมาเป็็นการให้้ทางใต้้ผิิวหนััง (transition to
subcutaneous insulin) มีีลัักษณะดัังนี้้�(1)
1) ผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 1 ทุุกราย
2) ผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 ที่่รั� ักษาด้้วยอิินซููลิินอยู่่�เดิิม
3) ผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 เป็็นส่่วนใหญ่่ ที่่�เดิิมรัักษาโดยการรัับประทานยา
4) ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ขนาดตั้้�งแต่่ 2 ยููนิิต/ชั่่�วโมง ขึ้้�นไป
เนื่่�องจากการให้้อิินซููลิินทางใต้้ผิิวหนัังต้้องใช้้เวลาดููดซึึม จึึงควรเริ่่�มให้้อิินซููลิินทางใต้้ผิิวหนััง
อย่่างน้้อย 1-2 ชั่่�วโมง ก่่อนหยุุดการให้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� (bridging) โดยขนาดอิินซููลิินที่่�จะให้้
สามารถคำำ�นวณได้้ 3 วิิธีี ดัังนี้้�
	วิิธีีที่่� 1 คำำ�นวณจากปริิมาณอิินซููลิินที่่�ได้้ทางหลอดเลืือดดำำ�ใน 6 ชั่่�วโมงสุุดท้้าย
	วิิธีีที่่� 2 คำำ�นวณขนาดอิินซููลิินโดยอ้้างอิิงตามน้ำำ��หนัักตััวของผู้้�ป่่วย (weight-based)
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ขนาดอิินซููลิินที่่�ใช้้ต่่อวััน
(ยููนิิต/กก./วััน)

ลัักษณะผู้้�ป่่วย

0.3

อายุุ > 70 ปีี หรืือ น้ำำ��หนััก < 50 กก. หรืือมีีโรคร่่วม เช่่น ไตวายเรื้้�อรััง
ตัับแข็็ง เป็็นต้้น

0.4-0.6

น้ำำ��หนัักตััวปกติิ

0.7-1.0

BMI ≥ 35 กก./ตร.ม. หรืือ ได้้รัับสเตีียรอยด์์ขนาดสููง เช่่น
prednisolone ≥ 40 มก./วััน

	วิิธีีที่่� 3 ในผู้้�ป่่วยที่่�สามารถควบคุุมเบาหวานได้้ดีีนอกโรงพยาบาล หรืือ HbA1c น้้อยกว่่าร้้อย
ละ 8 สามารถคำำ�นวณขนาดอิินซููลิิน อ้้างอิิงจากขนาดอิินซููลิินเดิิมที่่�ใช้้ขณะอยู่่�บ้้านได้้ โดยพิิจารณาลด
ขนาดลงร้้อยละ 20-25
กรณีีที่่�ขนาดอิินซููลิินแตกต่่างกััน ≥ 10 ยููนิิต/วััน จากการคำำ�นวณต่่างวิิธีีกััน แนะนำำ�ให้้เริ่่�มต้้น
ด้้วยขนาดอิินซููลิินที่่�คำำ�นวณได้้น้้อยที่่�สุุดก่่อน ยกเว้้นผู้้�ป่่วยอ้้วนมาก หรืือ POCT สููงมาก เช่่น คำำ�นวณ
วิิธีีที่่� 1 ได้้ขนาดอิินซููลิิน 80 ยููนิิต/วััน ในขณะที่่วิ� ธีีที่
ิ ่� 2 คำำ�นวณได้้ขนาดอิินซููลิิน 40 ยููนิิต/วััน ให้้พิิจารณา
เริ่่�มต้้นที่่�ขนาด 40 ยููนิิต/วัันก่่อน

ผู้้�ป่่วยกรณีีศึึกษาที่่� 2

ผู้้�ป่่วยชายน้ำำ��หนััก 90 กก. ดััชนีีมวลกาย 27 กก./ตร.ม. ใช้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�เฉลี่่�ยอยู่่�
ที่่� 2.5 ยููนิิต/ชม. โดยขนาดการให้้อิินซููลิินคงที่่�ใน 6 ชั่่�วโมงที่่�ผ่่านมา ดัังนั้้�นขนาดอิินซููลิินที่่ต้� ้องการต่่อ
วััน เท่่ากัับ 2.5 x 24 = 60 ยููนิิต และพิิจารณาลดขนาดลงก่่อนร้้อยละ 80 คิิดเป็็น 48 ยููนิิต/วััน กรณีี
คิิดตามน้ำำ��หนัักตััว 0.5 ยููนิิต/กก. จะได้้ขนาดอิินซููลิินต่่อวััน เท่่ากัับ 90 x 0.5 = 45 ยููนิิต ซึ่่�งใกล้้เคีียง
กัับการคิิดจากวิิธีีการใช้้ขนาดอิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� ดัังนั้้�น สามารถใช้้ขนาดอิินซููลิินต่่อวััน 45 – 48
ยููนิิต หลัังจากนั้้�น พิิจารณาว่่า ผู้้�ป่่วยสามารถรัับประทานอาหารได้้หรืือไม่่
-	ถ้้าผู้้�ป่่วยรัับประทานได้้ น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 หรืือได้้รัับ clear liquid diet ขนาดอิินซููลิินต่่อวััน
เท่่ากัับ 48 ยููนิิต
-	ถ้้าผู้้�ป่่วยรัับประทานอาหารมากกว่่าร้้อยละ 50 หรืือ รัับ feed ได้้ มากกว่่าร้้อยละ 50 ขนาด
อิินซููลิินต่่อวััน เท่่ากัับ 48 x 2 = 96 ยููนิิต โดยพิิจารณาให้้เป็็น multiple injection หรืือ basalbolus regimen
กรณีีให้้เป็็น multiple injection ถ้้ารัับประทานอาหาร 3 มื้้อ� ให้้เป็็น regular insulin มื้้อ� ละร้้อยละ
25 ของขนาดอิินซููลิินต่่อวััน และ NPH ร้้อยละ 25-30 ของขนาดอิินซููลิินต่่อวััน ถ้้ารัับประทานอาหาร
4 มื้้�อ ให้้เป็็น regular insulin มื้้�อละร้้อยละ 25 ของขนาดอิินซููลิินต่่อวััน
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กรณีีให้้เป็็น basal bolus ให้้แบ่่ง ½ ของขนาดอิินซููลิินต่่อวัันให้้เป็็น basal insulin และอีีก ½
ของขนาดอิินซููลิิน/วััน เป็็น rapid acting insulin ถ้้าไม่่แน่่ใจว่่าผู้้�ป่่วยจะรัับประทานอาหารได้้หรืือไม่่
พิิจารณาให้้เป็็น basal insulin ร่่วมกัับ sliding scale ไปก่่อนเบื้้�องต้้น (basal plus) และตรวจติิดตามการ
รัับประทานอาหารและระดัับน้ำำ�ต
� าลของผู้้�ป่่วยในแต่่ละวััน พิิจารณาให้้เป็็น basal bolus หรืือ multiple
regimen กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยเริ่่�มรัับประทานอาหารได้้มากขึ้้�น

การใช้้ continuous glucose monitoring ในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาล

	ปััจจุุบันั มีีการนำำ�เทคโนโลยีีต่่างๆมาใช้้ในการดููแลผู้้�ป่ว่ ยเบาหวาน รวมถึึงการใช้้เครื่่�อง continuous
glucose monitoring (CGM) ดัังแสดงในรููปที่่� 5 เครื่่�อง CGM สามารถตรวจระดัับน้ำำ�ต
� าลจาก interstitial
fluid และแสดงผลระดัับน้ำำ�ต
� าลในขณะนั้้�นได้้ทัันทีี

รููปที่่� 5. เครื่่�องตรวจน้ำำ��ตาลแบบต่่อเนื่่�อง (continuous glucose monitoring system)
การใช้้เครื่่�องตรวจน้ำำ��ตาลชนิิดต่อ่ เนื่่�อง มีีข้้อได้้เปรีียบกว่่าการตรวจด้้วยวิิธีีมาตรฐานคืือ สามารถ
ทราบข้้อมููลของระดัับน้ำำ��ตาลที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง และมีีตััวแปรทางระดัับน้ำำ��ตาลหลาย
ชนิิดที่่�มีีศัักยภาพในการนำำ�มาใช้้ทางคลิินิิก เช่่น ระดัับน้ำำ��ตาลสููงสุุดในแต่่ละวััน ค่่าเฉลี่่�ยระดัับน้ำำ��ตาล
แต่่ละวััน แผนภููมิิเส้้นแสดงระดัับน้ำำ��ตาลที่่�เปลี่่�ยนแปลงแยกตามวััน และตััวแปรความแปรปรวนของ
ระดัับน้ำำ�ต
� าล (glycemic variability) เป็็นต้้น ทำำ�ให้้มีีผู้้�สนใจนำำ�มาใช้้ตรวจติิดตามระดัับน้ำำ�ต
� าลในผู้้�ป่่วย
ในโรงพยาบาลแทนการเจาะตรวจระดัับน้ำำ��ตาลจากปลายนิ้้�ว อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลการใช้้เครื่่�อง CGM
ในผู้้�ป่ว่ ยใน ยัังมีีจำำ�กัดั และมีีปััจจััยรบกวนการตรวจน้ำำ��ตาลจากเครื่่�อง CGM หลายอย่่าง เช่่นภาวะ poor
perfusion ภาวะบวม หรืือการได้้รัับยาบางชนิิด จึึงยัังไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�หรืือแนวทางปฏิิบััติิมาตรฐานใน
การนำำ�เครื่่�อง CGM มาใช้้ในผู้้�ป่่วยใน(29, 30)

177

Comprehensive Review in Internal Medicine

สรุุป

ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงขณะที่่�เข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลเป็็นภาวะที่่�พบได้้บ่่อย ทั้้�งในผู้้�ป่่วยที่่�
มีีโรคเบาหวานและไม่่ได้้เป็็นโรคเบาหวานอยู่่�เดิิม ซึ่่�งระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดที่่�สููงสััมพัันธ์์กัับผลการรัักษา
ที่่�ไม่่ดีีและอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องควบคุุมให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม โดย
อิินซููลิินฉีีดเข้้าชั้้น� ใต้้ผิวิ หนัังเป็็นวิิธีีหลัักที่่ใ� ช้้ในการควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในผู้้�ป่ว่ ยนอกหอผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤต และ
การให้้อิินซููลิินทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่่วยในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต นอกจากนี้้�ยัังมีีความจำำ�เป็็นในการตรวจ
ติิดตามระดัับน้ำำ��ตาลและปรัับเปลี่่�ยนการรัักษาในแต่่ละวัันตามอาการและความต้้องการอิินซููลิินที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปในแต่่ละวััน นอกจากนี้้�เมื่่�อผู้้�ป่่วยอาการดีีขึ้้�น ควรมีีการวางแผนและประสานกัับแพทย์์
แผนกผู้้�ป่่วยนอก เรื่่�องการดููแลโรคเบาหวานในระยะยาวอีีกด้้วย
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10
Thyroid function test
interpretation
ปนััดดา ศรีีจอมขวััญ

บทนำำ�

โรคไทรอยด์์เป็็นโรคที่่�พบบ่่อย มีีอาการที่่�หลากหลาย และอาการบางอย่่างที่่�ไม่่จำำ�เพาะ เช่่น
อ่่อนเพลีีย ผมร่่วง ท้้องผููก อารมณ์์แปรปรวน เป็็นต้้น ดัังนั้้�นการประเมิินการทำำ�งานของต่่อมไทรอยด์์
โดยการตรวจเลืือด หรืือ thyroid function test จึึงเป็็นการทดสอบทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�มีีความจำำ�เป็็น
และใช้้บ่่อยในการวิินิิจฉััยโรคไทรอยด์์ ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึง ความรู้้�พื้้�นฐานของ thyroid hormone
metabolism แนวทางการส่่งตรวจ thyroid function test การแปลผล thyroid function test และ ภาวะ
ที่่�ผล thyroid function test ไม่่เข้้ากัับอาการและอาการแสดงของผู้้�ป่่วย หรืือ ผลไม่่เป็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกััน (discordant thyroid function test)

Physiology of thyroid hormone metabolism

การทำำ�งานของต่่อมไทรอยด์์ ถููกควบคุุมโดย hypothalamus-pituitary-thyroid axis (HPA axis)
(รููปที่่� 1) สมองส่่วนไฮโปทาลามััสหลั่่�ง thyrotropin–releasing hormone (TRH) มากระตุ้้�นต่่อมใต้้สมอง
ส่่วนหน้้าให้้หลั่่�ง thyroid stimulating hormone (TSH) เมื่่�อ TSH จัับกัับ TSH receptor ที่่�ต่่อมไทรอยด์์
จะกระตุ้้�นให้้มีีการนำำ�เข้้าไอโอดีีนผ่่าน sodium iodide symporter ที่่� thyroid follicular cell กระตุ้้�นให้้เกิิด
การผลิิต thyroglobulin (Tg) และ สร้้างฮอร์์โมน thyroxine (T4) และ triiodothyronine (T3) เมื่่�อระดัับ T4
และ T3 สููงจะมีีผลยัับยั้้�งการหลั่่�ง TRH และ TSH หรืือ negative feedback regulation
TSH มีีการหลั่่�งแบบผัันแปรตามเวลา (diurnal variation) โดยมีีค่่าสููงช่่วงกลางคืืนประมาณ 24.00
ถึึง 04.00 น. และ มีีค่่าต่ำำ�� สุุดในช่่วงกลางวััน 10.00 ถึึง 16.00 น. แต่่การเปลี่่�ยนแปลงนี้้�อยููในเกณฑ์์ปกติิ
ไม่่มีีผลต่่อการทำำ�งานของต่่อมไทรอยด์์
181

Comprehensive Review in Internal Medicine
การหลั่่�ง TSH จะมีีความไวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงเพีียงเล็็กน้้อยของระดัับ T3 และ T4 (รููปที่่� 2)
ซึ่่ง� ในคนแต่่ละคนจะมีี set point ที่่แ� ตกต่่างกัันขึ้้น� กัับพัันธุุกรรม และ ปััจจััยอื่่น� ๆ เช่่น อายุุ น้ำำ�� หนััก เชื้้อ� ชาติิ
เป็็นต้้น(1)

รููปที่่� 1. Hypothalamus-pituitary-thyroid axis

รููปที่่� 2. ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง log TSH และ free T4(14)
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T4 และ T3 ที่่�หลั่่�งจากต่่อมไทรอยด์์ เมื่่�อเข้้ามาอยู่่�ในกระแสเลืือด ส่่วนใหญ่่จัับกัับโปรตีีน
ซึ่่�งส่่วนมากเป็็น thyroxine-binding globulin (TBG) ส่่วน T4 ในสภาพอิิสระ (free T4) จะผ่่านเข้้าสู่่�เซลล์์
ต่่างๆ ในร่่างกายผ่่าน thyroid hormone transporter ที่่� plasma membrane (รููปที่่� 3) ได้้แก่่ Monocarboxylate transporter (MCT) 8, MCT10, organic anion transporting polypeptide (OATP) 1C1, และ
SLC17A4(2) ภายในเซลล์์จะมีีเอนไซม์์ 5’-deiodinase ซึ่่�งจะเอาไอโอไดด์์ที่่�ตำ�ำ แหน่่ง 5’ ของ T4 ออก
(outer ring deiodination) ทำำ�ให้้ได้้ T3 ไปออกฤทธิ์์�ทำำ�งานภายในเซลล์์ กระบวนการสร้้าง T3 ในขั้้�นตอน
5’-deiodination ที่่�เกิิดขึ้้�นในเซลล์์ปลายทาง เรีียกว่่า peripheral conversion เอนไซม์์ deiodinase มีี
ทั้้�งหมด 3 ชนิิด ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�แตกต่่างกััน ดัังแสดงในตารางที่่� 1(3)
T3 ไปจัับที่่� thyroid hormone receptor (TR) ในนิิวเคลีียส (รููปที่่� 3) TR ประกอบด้้วย TR α
และ TR β ซึ่่�งมีีหลาย subtype และ อยู่่�ที่่�อวััยวะแตกต่่างกััน ดัังแสดงในตารางที่่� 2(4)

รููปที่่� 3. Intracellular metabolism และ genomic action ของ thyroid hormone
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ตารางที่่� 1. ชนิิดของ deiodinase enzyme(3)
Type

Deiodinase 1 (D1)

Deiodinase 2 (D2)

Deiodinase 3 (D3)

หน้้าที่่�

Plasma T3 production
(deiodinate inner
and outer ring)

Local T3 production
(deiodinate only outer ring)

T3 degradation
(deiodinate only inner ring)

สมอง, ต่่อมใต้้สมอง,
กล้้ามเนื้้�อลาย, หััวใจ

สมอง, รก

อวััยวะท��มีี ตัับ, ไต, ต่่อมไทรอยด์์

ตารางที่่� 2. แสดงชนิิดของ thyroid hormone receptor(4)
Isoforms
T3 binding
อวััยวะที่่�มีี

TR α1
ได้้

TR α2
ไม่่ได้้

TR β1

TR β2

ตัับ และ ไต

ต่่อมใต้้สมอง
hypothalamus
จอประสาทตา และ
หููชั้้�นใน

ได้้

กล้้ามเนื้้�อหััวใจ
กระดููก กล้้ามเนื้้�อ
และ สมอง

ได้้

Thyroid stimulating hormone (TSH) หรืือ thyrotropin

TSH เป็็นไกลโคโปรตีีนขนาด 28 กิิโลดาลตััน สร้้างจาก thyrotrophs ที่่�ต่่อมใต้้สมองส่่วนหน้้า
TSH มีีลัักษณะเป็็น heterodimer ประกอบด้้วย α และ β subunit โดย α subunit จะมีีโครงสร้้าง
เหมืือน follicular stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH) และ human chorionic
gonadotropin (hCG) ส่่วน β subunit เมื่่�ออยู่่�ร่่วมกัับ α subunit จะมีี immunologic และ biologic ที่่�
จำำ�เพาะกัับ TSH และ จัับกัับ TSH receptor ที่่� follicular cell ทำำ�ให้้กระตุ้้�นการสร้้างฮอร์์โมนไทรอยด์์
ดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้น(5)

วิิธีีการตรวจ(6)

เดิิมการตรวจ TSH รุ่่�นแรก (first generation) ใช้้หลัักการ radioimmunoassay (RIA) โดยใช้้
polyclonal antibodies มีี functional sensitivity (ค่่าความไวที่่มีีค่
� า่ coefficient of variation อยู่่�ที่ร้�่ อ้ ยละ 20
เมื่่�อวิิเคราะห์์โดยใช้้น้ำำ��ยาและวััสดุสุ อบเทีียบที่่แ� ตกต่่างกัันอย่่างน้้อย 2 ชุุด ในระยะเวลา 6 ถึึง 12 เดืือน)
อยู่่�ที่ป�่ ระมาณ 1.0 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร ทำำ�ให้้ไม่่สามารตรวจระดัับ TSH ที่่ต่ำ� ��ำ แต่่ยังั อยู่่�ในค่่าปกติิได้้ (ค่่าปกติิ
0.4-4 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร) ใช้้ได้้เฉพาะในกรณีีที่่�ระดัับ TSH สููง หรืือ primary hypothyroidism ในกรณีีที่่ส� งสััย
ภาวะ primary hyperthyroidism จำำ�เป็็นต้้องใช้้ TRH stimulation test ในการแยกกัับภาวะ euthyroidism
184

Comprehensive Review in Internal Medicine
	ต่่อมามีีการนำำ� immunometric methodology หรืือ sandwich หรืือ noncompetitive methodology
มาใช้้ (รููปที่่� 4) ซึ่่�งการตรวจนี้้�จะมีี functional sensitivity อยู่่�ที่่� 0.1 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร หลัักการคืือ มีี polyหรืือ monoclonal TSH antibody ซึ่่�งมีีความจำำ�เพาะต่่อ TSH epitope และ มีีการติิดฉลาก isotopic
signal (I-125) หลัังจากนั้้�นก็็มีีการ incubation และ ล้้างส่่วนที่่�ไม่่มีีการจัับออกไป โดย signal ที่่�วััดได้้จะ
แปรผัันตรงกัับระดัับ TSH อย่่างไรก็็ตามในผู้้�ป่่วยที่่�มีี heterophile antibody เช่่น antibody to mouse
gamma globulins ก็็อาจรบกวนการวััดได้้ (รููปที่่� 4) จึึงมีีการพััฒนาเป็็นการใช้้ two highly specific
monoclonal antibodies ที่่มีีค
� วามจำำ�เพาะต่่อ α และ β subunit
	ต่่อมามีีการนำำ� isotopic (chemiluminescent และ fluorescent) signals มาใช้้ ช่่วยเพิ่่�ม
ความจำำ�เพาะและความไวในการวััดระดัับ TSH และ ลดโอกาสการเกิิด cross-reactivity ในปััจจุุบัันมีี
automated third-generation มีี functional sensitivity ที่่� 0.01 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร และ fourth-generation มีี
functional sensitivity ที่่� 0.001 to 0.002 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร

รููปที่่� 4. Sandwich หรืือ noncompetitive methodology ในการวััดระดัับ TSH และ การรบกวนจาก
heterophilic antibody

Reference range

โดยทั่่ว� ไปอยู่่�ที่ป�่ ระมาณ 0.4-4 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร ขึ้้น� กัับ platform ที่่ใ� ช้้ในการวััดระดัับ TSH นอกจากนี้้�
ระดัับค่่าปกติิของ TSH ขึ้้�นกัับ เชื้้�อชาติิ อายุุ เพศ ระดัับไอโอดีีน และ การสููบบุุหรี่่� จากการศึึกษา
ในประเทศไทย พบว่่า ค่่าเฉลี่่ย� ของ TSH ในเพศชาย คืือ 1.62 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร (0.36-5.26) และ เพศหญิิง
คืือ 1.72 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร (0.36-5.05) และ แนวโน้้มค่่า TSH เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�ออายุุมากขึ้้�น(7)
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Thyroxine (T4) และ triiodothyronine (T3)

T4 ทั้้�งหมดสร้้างจากต่่อมไทรอยด์์ ในขณะที่่มีี� เพีียงร้้อยละ 20 ของ T3 ที่่สร้
� า้ งจากต่่อมไทรอยด์์
โดย T3 ส่่วนใหญ่่ได้้จาก peripheral conversion ค่่าครึ่่�งชีีวิิตของ T4 และ T3 คืือ 5-7 วััน และ 1 วััน
ตามลำำ�ดัับ T4 เกืือบทั้้�งหมด จัับกัับโปรตีีนโดย แบ่่งเป็็น thyroid binding globulin (TBG) ร้้อยละ 60-75,
transthyretin ร้้อยละ 15-30 และ albumin ร้้อยละ 10 ส่่วน T3 จัับกัับ TBG และ transthyretin อย่่าง
หลวมๆ แต่่จัับกัับ albumin แน่่นกว่่า มีีเพีียงร้้อยละ 0.03 ของ T4 และ ร้้อยละ 0.3 ของ T3 ที่่�อยู่่�
ในรููปอิิสระ หรืือ free form(8)

วิิธีีการตรวจ(9)

การตรวจ total hormone (total T3/total T4) เป็็นการตรวจ thyroid hormone ที่่�จัับกัับโปรตีีน
และ ไม่่จัับกัับโปรตีีน (free hormone) การวััด total hormone จะถููกรบกวนจากภาวะหรืือผลของยา
บางชนิิดที่่�มีีผลต่่อระดัับ TBG แสดงดัังตารางที่่� 3 ส่่งผลให้้ระดัับ total T4 และ total T3 มีีค่่าผิิดปกติิ
โดยที่่�ระดัับ free T4 และ free T3 ปกติิ
การตรวจ free hormone (free T3/free T4) ช่่วยลดปััญหาจากกการวััด total hormone เป็็นการ
ส่่งตรวจที่่�ได้้รัับความนิิยมในปััจจุุบััน วิิธีีการวััด free hormone ในปััจจุุบััน มีี 3 วิิธีี หลััก ดัังนี้้�
1. Free T4 index โดยการคำำ�นวณจาก total T4 และ T3 uptake โดย T3 uptake ทำำ�โดยใส่่
serum ของผู้้�ป่ว่ ยร่่วมกัับ radiolabeled T3 tracer หลัังจากนั้้�นใส่่ resin เพื่่�อไปจัับ unbound radiolabeled
T3 ค่่าที่่�วัดั ได้้จากจาก tracer ที่่�จัับ resin จะแปลผกผัันกัับ free binding sites ของ T3 วิิธีีนี้้�ปััจจุุบัันไม่่
นิิยมใช้้แล้้ว
ตารางที่่� 3. สาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ภาวะ TBG ผิิดปกติิ(9)
ภาวะ TBG ต่ำำ��กว่่าปกติิ

ภาวะ TBG สููงกว่่าปกติิ

Nephrotic syndrome
Protein losing enteropathy
Cirrhotic liver disease
Active acromegaly
Cushing’s syndrome
ภาวะเจ็็บป่่วยทาง systemic
โรคไตเรื้้�อรััง
ยา ได้้แก่่ androgen, salicylate, phenylbutazone,
long term glucocorticoid use
X linked deficiency of TBG
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ภาวะตั้้�งครรภ์์
Chronic active hepatitis
Acute intermittent porphyria
ผู้้�ป่่วยเอดส์์
มะเร็็งปอดชนิิด small cell
ยา ได้้แก่่ estrogen, methadone,
heroin, perphenazine
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2. Free thyroid hormone ligands assay (indirect method) โดยใช้้วิธีีิ competition immunoassay หลัักการคืือเป็็นการแย่่งจัับระหว่่าง serum free thyroid hormone และ thyroid hormone analog
ในการจัับกัับ thyroid hormone antibodies จะมีีเพีียง antigen-antibody complex ระหว่่าง thyroid
hormone analog และ antibodies ทำำ�ให้้เกิิด signal (วััดด้ว้ ยวิิธีี fluorescence หรืือ chemiluminescence)
ดัังนั้้�น signal ที่่�วััดได้้จะแปลผกผัันกัับระดัับ thyroid hormone ของผู้้�ป่่วย (รููปที่่� 5)

รููปที่่� 5. Competitive methodology ในการวััดระดัับ thyroid hormone และ การรบกวนจาก thyroid
hormone autoantibodies
	วิิธีีการวััด thyroid hormone ด้้วย immunoassay ได้้รัับความนิิยมเนื่่�องจากทำำ�ได้้ง่่าย และค่่า
ใช้้จ่า่ ยถููกกว่่า แต่่ค่า่ ที่่วั� ดั ได้้มีีความแปรปรวน โดยอาจสููงกว่่าความเป็็นจริิงในกรณีีที่่มีี� thyroid hormone
autoantibodies (รููปที่่� 5) (10) และ ต่ำำ�� กว่่าความเป็็นจริิงในระหว่่างตั้้�งครรภ์์ช่่วงไตรมาสที่่� 2 และ 3 (11)
ปััจจุุบัันมีี immunoassay หลายเทคนิิค (รููปที่่� 6) (12) ได้้แก่่
2.1 2- steps immunoassays (เครื่่�อง DXi, บริิษััท Beckman Coulter และ เครื่่�อง Architect,
บริิษััท Abbott) โดยวิิธีี 2-step จะมีีการ incubation ระหว่่าง serum thyroid hormone
ของผู้้�ป่่วยกัับ thyroid hormone antibodies ก่่อน แล้้วมีีการล้้างส่่วนที่่�ไม่่จัับออก แล้้วจึึงใส่่
thyroid hormone analog เข้้าไป แล้้วล้้างออกอีีกครั้้�ง ซึ่่�งวิิธีีการนี้้�จะลดการรบกวนจาก
thyroid hormone autoantibodies
2.2 1-step immunoassays โดยวิิธีี 1-step จะมีีการล้้างส่่วนที่่�ไม่่จัับกัับ thyroid antibodies
แค่่ครั้้�งเดีียว ทำำ�ให้้ค่่าอาจสููงผิิดปกติิได้้ในกรณีีที่่มีี� thyroid hormone autoantibodies
1-step immunoassay ประกอบด้้วย
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2.2.1 1-step labeled antibody method (เครื่่�อง Vitros, บริิษััท Ortho Clinical Diagnostics)
2.2.2 1-step labeled T4 analog (เครื่่�อง Immulite, บริิษััท Siemens)
2.2.3 1-step analog, 2-step incubation (เครื่่�อง Cobas, บริิษััท Roche Diagnostics)
3. Ultrafiltration (UF) และ equilibrium dialysis (ED) (direct method) (13) โดยใช้้หลัักการนำำ�
ultrafiltrate หรืือ dialysate membrane ในการแยก free thyroid hormone จาก binding protein วิิธีีนี้้�
สามารถวััด free thyroid hormone ได้้แม่่นยำำ�สุุด ถืือเป็็น gold standard ในการตรวจ free thyroid
hormone แต่่มีีขั้้�นตอนยุ่่�งยาก และราคาแพง (ไม่่สามารถส่่งตรวจในประเทศไทย)

รููปที่่� 6. การตรวจ free T4 ด้้วย competitive immunoassay แบบต่่างๆ(12)
A.
B.
C.
D.

1-step labeled T4 analog
1-step analog 2-step incubation
2-step labeled T4 analog method
1- step labeled antibody method
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แนวทางการเลืือกตรวจ thyroid function test(9, 13)

1. การตรวจคััดกรองโรคไทรอยด์์ (thyroid disease screening)
แนะนำำ�ให้้ตรวจ TSH ตััวเดีียว เนื่่�องจากในภาวะที่่� HPA axis ปกติิ ระดัับ TSH และ thyroid
hormone จะแปลผกผัันกััน (รููปที่่� 2) การตรวจระดัับ TSH จะพบความผิิดปกติิไวกว่่าการตรวจระดัับ
thyroid hormone(14) อย่่างไรก็็ดีีมีีบางภาวะที่่�ไม่่สามารถประเมิินการทำำ�งานของไทรอยด์์ด้้วยการตรวจ
TSH อย่่างเดีียว ได้้แก่่
- หลัังรัักษาภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษช่่วงแรก เนื่่�องจากระดัับ TSH จะต่ำำ�� ได้้นานประมาณ 3-6 เดืือน
- การตรวจผู้้�ป่่วยที่่�นอนโรงพยาบาล เนื่่�องจากอาจมีีภาวะ nonthyroidal illness
- ผู้้�ป่่วยที่่�มีี TSH assay interference เช่่น มีี heterophile antibodies
- ผู้้�ป่ว่ ยที่่ต้� อ้ งการคััดกรองภาวะ central hypothyroidism หรืือ TSH producing pituitary tumor
- ผู้้�ป่่วยโรค resistance to thyroid hormone (RTH) หรืือ กลุ่่�มโรคที่่ค� วามผิิดปกติิทาง thyroid
hormone transport และ metabolism
- การตรวจระหว่่างการตั้้�งครรภ์์
- ผู้้�ที่่�ได้้รัับยาที่่�มีีผลต่่อระดัับ TSH
- ผู้้�ป่่วยที่่�ทานยา levothyroxine (LT4) ไม่่สม่ำ�ำ� เสมอ (poor compliance)
2. การตรวจเพื่่�อการวิินิิจฉััย
2.1 ภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ (hyperthyroidism)
ในกรณีี primary hyperthyroidism ผู้้�ป่ว่ ยจะมีีระดัับ free T3 และ free T4 สููง โดยที่่ร� ะดัับ TSH ต่ำำ��
อย่่างไรก็็ตามพบว่่าในบางกรณีี ผู้้�ป่่วยอาจมีีระดัับ free T3 หรืือ free T4 สููง เพีียงอย่่างเดีียว ได้้แก่่ T3
toxicosis และ T4 toxicosis
ภาวะ T3 toxicosis พบในช่่วงแรกของ autonomous functioning thyroid nodule (toxic
adenoma, toxic multinodular goiter)(15) และ ในพื้้�นที่่�ๆ มีีระดัับไอโอดีีนในอาหารค่่อนข้้างต่ำำ��
ภาวะ T4 toxicosis พบได้้ในภาวะ iodine induced thyrotoxicosis เช่่น การได้้รัับ contrast
medium ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะเจ็็บป่่วยร่่วมกัับภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ (ภาวะเจ็็บป่่วย หรืือ nonthyroidal illness
ทำำ�ให้้ free T3 ต่ำำ��) หรืือ ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับยาที่่�ลดการเปลี่่�ยนแปลง T4 เป็็น T3 ได้้แก่่ amiodarone,
steroid, propylthiouracil เป็็นต้้น
การศึึกษาข้้อมููล ผู้้�ป่่วยที่่�มาตรวจด้้วยอาการไทรอยด์์เป็็นพิิษที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอกโรงพยาบาล
จุุฬาลงกรณ์์ พบอุุบััติิการณ์์ของภาวะ T3 toxicosis สููงถึึงร้้อยละ 16 และ อุุบััติิการณ์์ของภาวะ T4
toxicosis เพีียงร้้อยละ 2(16) ดัังนั้้�นการเลืือกตรวจเพีียง free T3 และ TSH มีีความความเหมาะสมใน
กรณีีสงสััยภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ โดยมีีความไวร้้อยละ 98 และ ความจำำ�เพาะร้้อยละ 100 แต่่อย่่างไร
ก็็ตามในกรณีีที่่�คาดว่่าผู้้�ป่่วยอาจมีีภาวะ T4 toxicosis ควรเลืือกตรวจทั้้�งสามตััว คืือ free T3, free T4
และ TSH
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2.2 ภาวะไทรอยด์์ทำำ�งานต่ำำ�� (hypothyroidism) แนะนำำ�ให้้เลืือกตรวจ free T4 และ TSH ไม่่
แนะนำำ�ให้้ตรวจ free T3 เนื่่�องจาก ภาวะไทรอยด์์ต่ำำ��ในระยะแรก ร่่างกายมีี peripheral
conversion เปลี่่�ยน free T4 เป็็น free T3 เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ระดัับ free T3 จะปกติิในช่่วงแรก
รวมถึึงระดัับ free T3 อาจต่ำำ��โดยที่่�ผู้้�ป่่วยไม่่ได้้มีีภาวะไทรอยด์์ทำำ�งานต่ำำ��ได้้ ในภาวะ
nonthyroidal illness syndrome
2.3 Multinodular goiter (MNG) พิิจารณาตรวจ free T3 ร่่วมกัับ TSH เพื่่�อแยกภาวะ euthyroid
MNG และ toxic MNG (subclinical hyperthyroidism หรืือ overt hyperthyroidism)
2.4 Diffuse goiter พิิจารณาตรวจ TSH ร่่วมกัับ free T4 หรืือ free T3 ขึ้้�นกัับประวััติิและตรวจ
ร่่างกาย ในกรณีี ที่่�สงสััยภาวะ hyperthyroidism หรืือ Graves’ disease ควรตรวจ free T3
ในกรณีีที่่�อาการ euthyroidism หรืือ hypothyroidism ควรตรวจ free T4
3. การตรวจเพื่่�อติิดตามการรัักษาโรคไทรอยด์์
3.1 ผู้้�ป่่วยภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ ในช่่วงแรกพิิจารณาตรวจ free T3 และ free T4 โดยยัังไม่่
ตรวจ TSH เนื่่�องจากระดัับ TSH อาจจะต่ำำ�� ได้้นานหลัังเริ่่�มรัักษาในช่่วงแรก
3.2 ผู้้�ป่่วยภาวะไทรอยด์์ต่ำำ��ที่่�ได้้รัับ thyroid hormone replacement หรืือ ผู้้�ป่่วย differentiated
thyroid carcinoma ที่่�ได้้รัับ thyroid hormone suppressive therapy พิิจารณาตรวจ TSH
เพื่่�อปรัับการรัักษา

การแปลผลการทำำ�งานของต่่อมไทรอยด์์(13) แสดงในตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4. การแปลผลการทำำ�งานของต่่อมไทรอยด์์
TSH

free T4 free T3

การแปลผล

ปกติิ

ปกติิ

ปกติิ

Euthyroidism

ต่ำำ��

สููง

สููง

Primary hyperthyroidism

ต่ำำ��

ปกติิ

สููง

T3 toxicosis

ต่ำำ��

สููง

ปกติิ

T4 toxicosis

สููง

ต่ำำ��

ต่ำำ�� หรืือ ปกติิ

Primary hypothyroidism

Discordant thyroid function test
ต่ำำ��

ปกติิ

ปกติิ

Subclinical hyperthyroidism
Recent treatment of hyperthyroidism
ได้้รัับยาที่่�ทำำ�ให้้ TSH ต่ำำ��
Nonthyroidal illness syndrome
190

Comprehensive Review in Internal Medicine
TSH

free T4 free T3

การแปลผล

สููง

ปกติิ

ปกติิ

Subclinical hypothyroidism
Primary hypothyroidism ที่่รั� ับประทานยาไม่่สม่ำ�ำ� เสมอ
ได้้รัับ amiodarone ในช่่วงแรก
Nonthyroid illness (recovery phase)
Assay interference ต่่อ TSH

ปกติิ

ปกติิ

สููง

T3 autoantibodies

ปกติิ

สููง

ปกติิ

Familial dysalbuminemia hyperthyroxinemia
T4 autoantibodies

ปกติิ หรืือ สููง สููง

สููง

Resistance to thyroid hormone Beta
TSH-producing pituitary tumor
Acute psychosis

ปกติิ หรืือ สููง ต่ำำ��
เล็็กน้้อย

ต่ำำ��

Central hypothyroidism
Nonthyroidal illness syndrome

ปกติิ หรืือ สููง สููง

ต่ำำ��

Nonthyroidal illness syndrome
ได้้รัับยาที่่�มีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�ง peripheral conversion
กลุ่่�มโรคที่่�ความผิิดปกติิทาง thyroid hormone transport และ
metabolism

สาเหตุุของ discordant thyroid function test(13)

Discordant thyroid function test คืือ ภาวะที่่� thyroid function test ไม่่เข้้ากัับอาการ และ
อาการแสดงของผู้้�ป่่วย หรืือ ผล thyroid hormone และ TSH ไม่่เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน ภาวะนี้้�มีี
สาเหตุุหลากหลายตั้้�งแต่่เป็็นผลจาก physiologic change ทั่่�วไป ผลจากยา assay interference ภาวะ
non thyroidal illness และ โรคทางพัันธุุกรรมที่่มีีผ
� ลต่่อ thyroid metabolism

Physiologic change

1. ผู้้�สููงอายุุ จะมีีระดัับ TSH สููงขึ้้น� โดยที่่ร� ะดัับ free T4 ปกติิ และ free T3 ต่ำำ�� กว่่าปกติิเล็็กน้้อย(17) เชื่่อ� ว่่า
เกิิดจากร่่างกายมีีการปรัับ TSH set point หรืือ มีี TSH bioactivity ลดลง(18) ดัังนั้้�นในผู้้�สููงอายุุต้้อง
ระมััดระวัังในการวิินิิจฉััยภาวะ subclinical hypothyroidism
2. เด็็กทารกแรกเกิิด พบว่่าระดัับ TSH สููงในช่่วง 24 ชั่่�วโมงแรก และ free T4 สููงในช่่วง 1 สััปดาห์์แรก
หลัังคลอด หลัังจากนั้้�นค่่าจะค่่อยๆลดลงมา เชื่่อ� ว่่าเป็็นการปรัับตััวต่่ออุุณหภููมิิภายนอกที่่ล� ดลงอย่่าง
รวดเร็็ว thyroid function test ในเด็็กจะมีีค่่า reference range ที่่�แตกต่่างจากผู้้�ใหญ่่(19)
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3. หญิิงตั้้�งครรภ์์ มีีการเปลี่่�ยนแปลง thyroid hormone metabolism หลายอย่่าง ได้้แก่่(11)
- การเพิ่่�มขึ้้�นของ TBG ประมาณ 2.5 เท่่าของค่่าปกติิ โดยเริ่่�มสููงตั้้�งแต่่อายุุครรภ์์ 7 สััปดาห์์ มีี
ระดัับสููงสุุดและคงที่่�ในช่่วงอายุุครรภ์์ 16 สััปดาห์์ ทำำ�ให้้การตรวจวััดระดัับ total T4 และ T3
สููงขึ้้�น ประมาณ 1.5 เท่่าของค่่าปกติิในคนที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งครรภ์์
- ฮอร์์โมน hCG สููงขึ้้�นในช่่วงไตรมาสแรก กระตุ้้�น TSH receptor ที่่�ต่่อมไทรอยด์์ ทำำ�ให้้สร้้าง
ไทรอยด์์ฮอร์์โมนมากขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิด negative feedback ที่่ต่� ่อมใต้้สมอง ทำำ�ให้้ระดัับ TSH
ต่ำำ�� ในช่่วงไตรมาสแรก
-	ปริิมาณ plasma volume ในร่่างกายเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้การกระจาย T4 และ T3 เพิ่่�มขึ้้�น
- รกผลิิต enzyme deiodinase 3 (D3) เพิ่่�มการเปลี่่�ยน T4 และ T3 เป็็น inactive thyroid
hormone
- การเปลี่่�ยนแปลงของ protein ในเลืือดระดัับ TBG เพิ่่�มขึ้้�น ระดัับ albumin ลดลง และ ระดัับ
nonesterified fatty acid เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้การวััด free T4 และ T3 ด้้วย immunoassay มีี
ความแปรปรวน ค่่าที่่�วััดได้้ต่ำำ��กว่่าค่่าปกติิในผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งครรภ์์ ประมาณร้้อยละ 10-30 โดย
เฉพาะในช่่วงไตรมาสท้้ายของการตั้้�งครรภ์์ ดัังนั้้�นขณะตั้้�งครรภ์์ แนะนำำ�ให้้ตรวจ total T4
มากกว่่า free T4 โดยใช้้ reference range ของ total T4 ขณะตั้้�งครรภ์์เป็็น 1.5 เท่่าของ
ผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งครรภ์์
จะเห็็นได้้ว่่าในหญิิงตั้้�งครรภ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่าง ส่่งผลต่่อ thyroid function test
(รููปที่่� 7) คำำ�แนะนำำ�ในปััจจุุบันั แนะนำำ�ให้้แปลผล thyroid function test ของหญิิงตั้้�งครรภ์์ โดยใช้้ reference
range ตามช่่วงอายุุครรภ์์ ลัักษณะประชากร และ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการตรวจ (trimester-specific and
population-based method specific reference ranges)(11)

รููปที่่� 7. การเปลี่่�ยนแปลง thyroid function test ระหว่่างการตั้้�งครรภ์์
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ผลของยาต่่อ thyroid function test

ยาให้้เกิิดความผิิดปกติิ thyroid function test ผ่่านกลไกต่่างๆ (20) ดัังสรุุปในตารางที่่� 5 แบ่่งตาม
กลไกหลััก ได้้ดัังนี้้�
1. ยามีีผลรบกวน endogenous thyroid function
2. ยามีีผลรบกวน thyroid hormone therapy
3. ยามีีผลรบกวนการวััด thyroid function test ในผู้้�ที่่�อยู่่�ในภาวะ euthyroid (ตารางที่่� 6)
ตารางที่่� 5. ยาที่่�มีีผลต่่อ thyroid function test(5, 20)
กลไกของยา

ยา

ยาที่่�ลดระดัับ TSH (ชั่่�วคราว)

Dopamine (>1 ไมโครกรััม/กก./นาทีี)
Glucocorticoids (hydrocortisone >100 มก./วััน)
Octreotide (>100 ไมโครกรััม/วััน)
Sertraline, imatinib
Metformin (มีีผลเฉพาะในผู้้�ที่่�มีีโรคไทรอยด์์)

ยามีีผลรบกวน hypothalamus-pituitary Synthetic retinoid bexarotene
(ทำำ�ให้้เกิิด central hypothyroidism)
Mitotane
Immune checkpoint inhibitors
ยาที่่�ลดการสร้้างและหลั่่�ง thyroid
hormone

Aminoglutethimide, Tolbutamide, Sulfonamides
Amiodarone
Iodide (iodine-containing radiographic contrast agents)
Lithium (การได้้รัับยาเป็็นระยะเวลานานมีีโอกาสเกิิด hypothyroidism
ร้้อยละ 50)
Methimazole (MMI), propylthiouracil (PTU)

ยาที่่�เพิ่่�มการหลั่่�ง thyroid hormone ใน Amiodarone
ผู้้�ป่่วย multinodular goiter
Iodide (iodine-containing radiographic contrast agents)
ยามีีผลทำำ�ลายต่่อมไทรอยด์์โดยตรง
(direct damage)

Amiodarone (Amiodarone induced thyrotoxicosis type 2)
Tyrosine kinase inhibitor

ยามีีผลเพิ่่�ม thyroid autoimmunity

Immune check point inhibitors
nonspecific immunostimulatory cytokines
(Interleukin-2, Interferon alfa)
Alemtuzumab (humanized monoclonal antibody against
the cell-surface antigen CD52)
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กลไกของยา

ยา

ยาที่่มีีผ
� ลเพิ่่�ม thyroid binding globulin Clofibrate
Estrogen-containing oral contraceptives
Heroin/methadone
5-Fluorouracil
Mitotane
Tamoxifen
Androgens/anabolic steroids
ยาที่่มีีผ
� ลลด thyroid binding globulin Asparaginase glucocorticoids
slow-release nicotinic acid
Furosemide (>80 มก. ทางหลอดเลืือดดำำ�)
ยาที่่�แย่่งจัับกัับ thyroid binding protein Heparin (ผ่่านการกระตุ้้�น lipoprotein lipase ทำำ�ให้้มีี
(เพิ่่�ม free thyroid hormone)
free fatty acids เพิ่่�มขึ้้�น)
Hydantoins
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs: mefenamic acid
Phenylbutazone
Salicylates (>2 กรััม/วััน)
ยาที่่มีีผ
� ลเพิ่่�ม thyroid hormone
metabolism ผ่่านการเพิ่่�ม hepatic
metabolism

Antiepileptic drugs: carbamazepine, hydantoins, phenobarbital
Rifampin

ยาที่่ยั� ับยั้้�ง peripheral conversion

Amiodarone
Glucocorticoids
Propranolol at high doses (> 160 มก./วััน)
Cholecystographic agents ipodate and iopnoic acid
Propylthiouracil (> 400 มก./วััน)

ยาที่่ผ� ลต่่อการขัับออกของฮอร์์โมน
ไทรอยด์์

Bile acid sequestrants (cholestyramine, colestipol, colesevelam)

ยาที่่�ลดการดููดซึึมยา levothyroxine

Antacids: Aluminum and magnesium hydroxides
Simethicone
Bile acid sequestrants: cholestyramine, colestipol
Calcium carbonate
Cation exchange resins: sodium polystyrene sulfonate (kayexalate)
Ferrous sulfate
Orlistat
Sucralfate
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ตารางที่่� 6. ยาที่่�อาจมีีผลต่่อ thyroid function test ในผู้้�ที่่�การทำำ�งานของไทรอยด์์เป็็นปกติิ และภาวะที่่�
ต้้องวิินิิจฉััยแยกโรค(20)
ผล thyroid function tests

ยา

TSH

Free T4

ขอบบนของ
ค่่าปกติิ

สููง

Biotin

ต่ำำ��

สููง

Carbamazepine
Phenytoin

ปกติิ

ต่ำำ��

Enoxaparin
Heparin

ปกติิ

สููง

Amiodarone

Free T3

ภาวะที่่ต้� ้องแยก

ขอบล่่างของ TSH-producing pituitary adenoma,
ค่่าปกติิ resistance to thyroid hormone Beta
สููง

Primary hyperthyroidism

ขอบล่่างของ Central hypothyroidism
ค่่าปกติิ
สููง

Assay interference

TSH-producing pituitary adenoma,
resistance to thyroid hormone Beta

คืือ สิ่่�งที่่�รบกวนการตรวจ thyroid function test ด้้วยวิิธีี immunoassay แบ่่งเป็็น
1. Assay interference ของ TSH
1.1 Heterophile antibodies(21)
	คืือ antibodies ที่่เ� กิิดจากการถููกกระตุ้้�นจาก external antigen โดย antigen นั้้�นอาจเป็็น self-antigen เช่่น rheumatoid factor IgM หรืือ antigen ที่่�เกิิดจากการติิดเชื้้�อ หรืือ การได้้รัับการรัักษาด้้วย
monoclonal antibodies การสััมผััสสัตว์
ั ์ เช่่น human anti-mouse antibodies (HAMA)
antibodies จะรบกวนการตรวจ TSH ส่่วนใหญ่่ทำำ�ให้้ค่่า TSH สููงกว่่าความเป็็นจริิง (รููปที่่� 4)
การทำำ� serial dilution พบว่่าระดัับ TSH ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไม่่เป็็น linear relation การแก้้ไขภาวะนี้้�ทำำ�ได้้โดย
ตรวจระดัับ TSH ซ้ำำ��โดยใช้้ blocking reagent หรืือ ใช้้วิธีีิ การตรวจที่่�ใช้้ antibodies ของสััตว์์ชนิดอื่่
ิ �น
สามารถตรวจยืืนยัันภาวะนี้้�โดยการตรวจระดัับ HAMA (ไม่่สามารถส่่งได้้ในประเทศไทย)
1.2 MacroTSH (22)
	คืือ TSH ที่่�มีีขนาดใหญ่่ เกิิดจาก TSH จัับกัับ Anti TSH autoantibodies IgG macroTSH ไม่่มีี
bioactivity (ลัักษณะเดีียวกัับ macroprolactinemia) การทำำ� PEG precipitation แล้้วระดัับ TSH ลดลง
สนัับสนุุนภาวะนี้้� การยืืนยัันการวิินิิจฉััยทำำ�ได้้โดยการตรวจ gel filtration chromatography พบ TSH
peak fraction ที่่� 150 กิิโลดาลตััน (TSH ปกติิมีี peak fraction อยู่่�ที่่� 44 กิิโลดาลตััน) การศึึกษาในประเทศ
ญี่่ปุ่่�� นพบอุุบัติั กิ ารณ์์ภาวะนี้้� ร้้อยละ 0.6 ของผู้้�ที่มีี�่ ระดัับ thyroid hormone ปกติิ และระดัับ TSH สููง(22)
195

Comprehensive Review in Internal Medicine
2. Assay interference ของ thyroid hormone
2.1 Thyroid hormone autoantibodies (THAAbs)
พบอุุบััติิการณ์์ประมาณร้้อยละ 1.8 ของประชากรทั่่�วไป และ พบอุุบััติิการณ์์สููงถึึงร้้อยละ 40
ในผู้้�ที่่�มีีโรค autoimmune thyroid disease(23) THAAbs จะจัับกัับ thyroid hormone analog ทำำ�ให้้ปริิมาณ
thyroid hormone analog เหลืือไปแย่่ง serum thyroid hormone ในการจัับ thyroid antibodies ลดลง
ทำำ�ให้้วััด signal ได้้ลดลง ซึ่่�งแปลผลได้้ว่่าระดัับ thyroid hormone ของผู้้�ป่่วยสููง ทั้้�งที่่�ค่่าที่่�แท้้จริิงมีีระดัับ
ปกติิ (รููปที่่� 5) การตรวจ thyroid hormone แบบ 2-step immunoassay จะถููกรบกวนด้้วย THAAbs น้้อย
กว่่าการตรวจแบบ 1-step immunoassay
แนวทางการวิินิิจฉััยภาวะนี้้� คืือ การตรวจพบระดัับ THAAbs โดยการใช้้ radioisotope หรืือ
การตรวจยืืนยัันระดัับ thyroid hormone ด้้วยวิิธีี UF หรืือ ED ซึ่่�งวิิธีีนี้้�จะไม่่ถููกรบกวนด้้วย THAAbs แต่่
ทั้้�งสองวิิธีีที่ก่� ล่่าวข้้างต้้นไม่่สามารถส่่งได้้ในประเทศไทย วิิธีีอื่่น� ที่่ช่� ว่ ยสนัับสนุุนการวิินิจิ ฉััยคืือ เปลี่่ย� นวิิธีี
การตรวจ จาก 1-step เป็็น 2-step immunoassay แล้้วพบว่่าระดัับ thyroid hormone มีีค่่าปกติิ หรืือ
การทำำ� serial dilution แล้้วพบลัักษณะ nonlinear response
	ปนััดดา ศรีีจอมขวััญและคณะ รายงานผู้้�ป่่วย Hashimoto’s thyroiditis ที่่�มีีระดัับ thyroid
hormone และระดัับ TSH ผิิดปกติิ จากการตรวจ 1-step immunoassay โดยที่่�ผู้�ป่้ ่วยไม่่มีีอาการผิิดปกติิ
เมื่่�อตรวจระดัับ thyroid hormone ซ้ำำ��ด้ว้ ย 2-step immunoassay หลายวิิธีี พบว่่าระดัับ thyroid hormone
ปกติิ รวมถึึงได้้ทำ�ำ การทดสอบโดยเอาเลืือดผู้้�ป่ว่ ยปั่่�นกัับ ethanol แล้้ววััดระดัับ thyroid hormone หลั่่ง� ปั่่�น
พบว่่าระดัับ thyroid hormone ปกติิเมื่่�อตรวจซ้ำำ�ด้
� ้วย 1-step immunoassay เนื่่�องจาก ethanol จะจัับ
THAAbs ตกตะกอน รวมถึึงในการศึึกษามีีการยืืนยัันภาวะนี้้�ด้้วยการส่่งตรวจระดัับ THAAbs และตรวจ
ระดัับ free T4 ด้้วยวิิธีี ED(10) ดัังนั้้�นการตกตะกอน THAAbs ด้้วย ethanol หรืือ polyethylene glycol
(PEG) เป็็นอีีกวิิธีีหนึ่่�งที่่�ช่่วยในการวิินิิจฉััยภาวะนี้้�ได้้
2.2 Biotin(24)
Biotin หรืือ vitamin B7 มีีการนำำ�ใช้้ในการรัักษาโรคบางชนิิด เช่่น multiple sclerosis และเป็็น
วิิตามิินเสริิม ใช้้ในการบำำ�รุุงเส้้นผม เล็็บ สำำ�หรัับคนทั่่�วไป การได้้รัับ biotin ปริิมาณมาก ตั้้�งแต่่ 5 มก.
ขึ้้�นไป (ปริิมาณ biotin ที่่�แนะนำำ�ในภาวะปกติิ คืือ 30-100 ไมโครกรััม/วััน) มีีผลรบกวนทำำ�ให้้วัดั ระดัับ
free T3, freeT4 สููงกว่่าปกติิ และ ระดัับ TSH ต่ำำ��กว่่าปกติิ เมื่่�อตรวจด้้วย platform ที่่�ใช้้หลัักการ streptavidin-biotin coupling (23) (รููปที่่� 8, 9) ผลเลืือดจะกลัับมาปกติิได้้หลัังหยุุด biotin ประมาณ 2 วััน(24)
นอกจาก thyroid function test การตรวจใดๆ ที่่�ใช้้หลัักการ streptavidin-biotin coupling(23) ก็็
จะถููกรบกวนเช่่นกััน โดยการตรวจที่่ใ� ช้้ competitive immunoassay ค่่าจะสููงกว่่าปกติิ เช่่น TSH receptor
antibody (TRAb) และ การตรวจที่่�ใช้้ sandwich immunoassay ค่่าจะต่ำำ��กว่่าปกติิ เช่่น FSH, LH, prolactin เป็็นต้้น(25)
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รููปที่่� 8. กลไกที่่� biotin รบกวนการตรวจระดัับ TSH ใน sandwich immunoassay

รููปที่่� 9. กลไกที่่� biotin รบกวนการตรวจระดัับ T4 ใน competitive immunoassay
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Nonthyroidal illness syndrome (NTIS)(26, 27)

	คืือ ภาวะที่่�ความเจ็็บป่่วยของร่่างกายระบบอื่่�นๆ ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของ thyroid
function test (รููปที่่� 10) มีีลัักษณะดัังนี้้�
-	ความเจ็็บป่่วยในช่่วงแรก ระดัับ T3 ลดลง และ reverse T3 (rT3) เพิ่่�มขึ้้�น หรืือเรีียกว่่า low
T3 syndrome ระดัับ T4 อาจสููงขึ้้�นเล็็กน้้อยชั่่�วคราวซึ่่�งเป็็นผลจากการที่่�ร่่างกายมีีการยัับยั้้�ง
การทำำ�งาน deiodinase 1, 2 และมีีการเพิ่่�มการทำำ�งานของ deiodinase 3 แต่่อย่่างไรก็็ดีีใน
กรณีีที่่�ความเจ็็บป่่วยเกิิดจาก chronic renal disease หรืือ HIV infection ระดัับ rT3 อาจปกติิ
- เมื่่�อความเจ็็บป่่วยเป็็นมากขึ้้�น ระดัับ T3 และ T4 ต่ำำ�� free T4 ต่ำำ�� แต่่อย่่างไรก็็ดีีมีีรายงานว่่า
หากวััดระดัับ free T4 ด้้วย UF หรืือ ED จะพบค่่า free T4 ปกติิ เนื่่�องจากการวััด free T4
ด้้วย immunoassay ถููกรบกวนจากจากระดัับ thyroid binding protein ที่่�ลดลง และ การมีี
circulating binding inhibitor ได้้แก่่ non esterified fatty acid เพิ่่�มขึ้้�น ระดัับ TSH มัักจะปกติิ
หรืือ ต่ำำ�� เป็็นผลจากการลดการหลั่่�ง TRH จาก hypothalamus ส่่งผลให้้ระดัับ TSH ลดลง
รวมทั้้�งอาจเป็็นผลจากยาที่่�ได้้รัับในช่่วงเจ็็บป่่วย เช่่น corticosteroid, dopamine agonist
เป็็นต้้น ลัักษณะ thyroid function test นี้้� (T3/T4 ต่ำำ�� และ TSH ปกติิ หรืือ ต่ำำ�� ) ต้้องแยก
ภาวะ NTIS กัับ central hypothyroidism
- ในช่่วง recovery phase ระดัับ TSH จะเพิ่่�มก่่อน ตามด้้วยระดัับ T4 และ T3 ตามลำำ�ดัับ โดย
TSH อาจสููงกว่่าปกติิได้้ แต่่มัักไม่่เกิิน 20 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร

รููปที่่� 10. การเปลี่่�ยนแปลงของฮอร์์โมนไทรอยด์์ในภาวะ nonthyroidal illness syndrome
การแปลผล thyroid function test ระหว่่างนอนโรงพยาบาล แปลผลค่่อนข้้างยาก เนื่่อ� งจากมีีภาวะ
NTIS รวมถึึงผลจากยาต่่างๆ อย่่างไรก็็ดีีในกรณีีที่่ต� รวจแล้้วพบว่่าระดัับ TSH ที่่น้� อ้ ยกว่่า 0.01 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร
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หรืือ มากกว่่า 20 มิิลลิิยููนิิต/ลิิตร มากกว่่าร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วยมีีความผิิดปกติิของไทรอยด์์จริิง(28)
ในกรณีีที่่ไ� ม่่แน่่ใจการวิินิจิ ฉััย แนะนำำ�ให้้ตรวจ thyroid function test ซ้ำำ�� หลัังจากจำำ�หน่่ายผู้้�ป่ว่ ยอาการดีีขึ้้�น
หรืือออกจากโรงพยาบาล

ความผิิดปกติิของ thyroid binding protein(8)

มีีผลทำำ�ให้้ thyroid hormone สููงผิิดปกติิ และ ระดัับ TSH ปกติิ โดยที่่�ผู้�ป่้ ่วยไม่่มีีอาการผิิดปกติิ
หรืือเรีียกว่่า euthyroid hyperthyroxinemia
1. ภาวะที่่�มีี TBG สููง ตามตารางที่่� 3 ทำำ�ให้้ระดัับ total T4 และ T3 สููง ในขณะที่่� free T3 และ
T4 ปกติิ
2. ภาวะที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงของ transthyretin หรืือ thyroxine binding prealbumin เช่่น ความ
ผิิดปกติิทางพัันธุุกรรมของ TTR gene หรืือ โรค familial amyloidosis โดยพบว่่าระดัับ total
T4 และ free T4 สููงกว่่าปกติิในขณะที่่� ระดัับ total T3 และ free T3 ปกติิ เนื่่�องจาก prealbumin มีี high affinity ต่่อ T4 มากกว่่า T3
3. ภาวะที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงของ albumin เช่่น โรค familial dysalbuminemic hyperthyroxinemia (FDH)(8) เกิิดจากความผิิดปกติิทางพัันธุุกรรมของ HSA gene ถ่่ายทอดพัันธุุกรรมแบบ
autosomal dominant พบอุุบััติิการณ์์ร้้อยละ 0.01-1.8 พบมากในเชื้้�อชาติิ Hispanics ส่่วน
มากจะตรวจพบ free T4 สููง และ free T3 ปกติิ ส่่วนใหญ่่พบความผิิดปกติิที่่� arginine ตำำ�แหน่่ง
ที่่� 218 (p.R218H, p.R218P, p.R218S) มีีรายงานภาวะ FDH ที่่�มีีระดัับ free T3 สููง และ
free T4 ปกติิ ในผู้้�ป่่วยชาวไทย เกิิดจากความผิิดปกติิที่่� leucine ตำำ�แหน่่งที่่� 66 (p.L66P)(29)
ต้้องแยกภาวะนี้้�จากการมีี THAAbs

โรคทางพัันธุุกรรมที่่�มีีผลต่่อ thyroid function test(30, 31)

	คืือ โรคที่่เ� กิิดจากความผิิดปกติิของ intracellular metabolism และ genomic action ของ thyroid
hormone (รููปที่่� 3) ประกอบด้้วย thyroid hormone cell membrane transport defects, thyroid hormone
metabolism defects และ thyroid hormone action defects ซึ่่�งจะเรีียกโรคกลุ่่�มนี้้�ทั้้�งหมดว่่า TH hyposensitivity (ตารางที่่� 9) ประกอบด้้วย
1. Monocarboxylate transporter 8 (MCT8) defects
เกิิดจาก mutation ที่่� MCT8 หรืือ SLC16A2 gene ทำำ�ให้้มีีความผิิดปกติิ MCT8 ซึ่่�งเป็็น
transporter ในการนำำ� free T3 เข้้าสู่่�สมอง โรคนี้้�ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมผ่่าน X chromosome จึึงพบใน
เพศชายเป็็นหลััก ส่่วนเพศหญิิงเป็็นพาหะ (carrier) ของโรค จะไม่่มีีอาการผิิดปกติิ แต่่อาจมีีผล
thyroid function test ผิิดปกติิเล็็กน้้อย อย่่างไรก็็ดีีมีีรายงานโรคนี้้�ในผู้้�ป่่วยเพศหญิิงที่่�มีี X inactivation
ร่่วมด้้วย(32)
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	ความผิิดปกติิ MCT8 ทำำ�ให้้ free T3 เข้้าสู่่�สมองไม่่ได้้ ผู้้�ป่่วยจะมีีภาวะ brain hypothyroidism
(สติิปััญญาผิิดปกติิ, พััฒนาการช้้า, กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง) และ มีีลัักษณะของ peripheral thyrotoxicosis
(น้ำำ��หนัักต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์, กล้้ามเนื้้�อลีีบ, หััวใจเต้้นเร็็ว)(33) ผล thyroid function test มีีลัักษณะ free T4 ต่ำำ��,
free T3 สููง (free T3/T4 ratio มากกว่่า 0.75) และ ระดัับ TSH ปกติิ หรืือ สููงเล็็กน้้อย ซึ่่�งอธิิบายจาก
deiodinase 1 และ 2 ทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้น� ที่่� peripheral tissue ร่่วมถึึงต่่อมไทรอยด์์มีีการหลั่่�งฮอร์์โมนไทรอยด์์
ลดลง(34)
	ปััจจุุบันั ยัังไม่่มีีการรัักษาที่่ไ� ด้้ผลชััดเจน การให้้ liothyronine ร่่วมกัับ propylthiouracil (ยัับยั้้�งการ
ทำำ�งาน deiodinase 1) ช่่วยทำำ�ให้้ thyroid function ดีีขึ้้�น ลดระดัับ free T3 ได้้ แต่่ไม่่ช่่วยในแง่่ของอาการ
ทางระบบประสาท ปััจจุุบัันมีีการนำำ� thyroid derivative เช่่น 3,5-diiodo-thyropropionic acid (DITPA)
และ 3,5,3’-triiodothyroacetic acid (TRIAC) มาใช้้ในการรัักษา รวมถึึงมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
gene therapy(35)
2. SECIS binding protein 2 (SBP2) defects
เกิิดจากการมีี mutation ที่่� SBP2 gene ทำำ�ให้้มีีความผิิดปกติิการสร้้าง selenocysteine ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนประกอบสำำ�คััญของ deiodinase enzyme และ antioxidant enzyme ต่่างๆ โรคนี้้�ถ่่ายทอดทาง
พัันธุุกรรมแบบ autosomal recessive
ผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการหลากหลาย เช่่น การเจริิญเติิบโตช้้า กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง มีีความบกพร่่องทางสติิ
ปััญญา เป็็นต้้น ผล thyroid function test มีีลัักษณะ free T4 สููง, free T3 ปกติิ หรืือ ต่ำำ�� และ ระดัับ
TSH ปกติิ หรืือ สููงเล็็กน้้อย ซึ่่�งเป็็นผลจากการที่่� deiodinase 2 enzyme ทำำ�งานลดลง(36)
การรัักษาหลัักในปััจจุุบัันที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยมีีการเจริิญเติิบโตปกติิ และระดัับ free T3 เพิ่่�มขึ้้�น คืือ
การให้้ liothyronine (LT3) และ vitamin E เพื่่�อช่่วยในแง่่ antioxidant(37) การให้้รัักษาโดยการให้้ selenium
ขนาดสููงไม่่ช่่วยในการรัักษาภาวะนี้้�
3. Resistance to thyroid hormone alpha (RTHα)
เกิิดจากการมีี mutation ที่่� THRA gene ที่่�ควบคุุม TRα โรคนี้้�ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมแบบ
autosomal dominant TRα พบที่่� กล้้ามเนื้้�อหััวใจ กระดููก กล้้ามเนื้้�อ และ สมอง เป็็นหลััก
ผู้้�ป่่วยมีีอาการและอาการแสดงของภาวะ hypothyroidism เช่่น การเจริิญเติิบโตช้้า, มีีความ
บกพร่่องทางสติิปัญญ
ั า, ท้้องผููกเรื้้อ� รััง, หััวใจเต้้นช้้า เป็็นต้้น ผู้้�ป่ว่ ยมัักมีี facial dysmorphism เช่่น ศีีรษะ
ใหญ่่, ระยะห่่างระหว่่างเบ้้าตามากกว่่าปกติิ (hypertelorism), จมููกแบน, ลิ้้�นใหญ่่ และ ริิมฝีีปากหนา
เป็็นต้้น(38) ผล thyroid function test มีีลัักษณะ free T4 ต่ำำ��, free T3 สููงเล็็กน้้อย (low free T4/T3 ratio)
และ ระดัับ TSH ปกติิ อธิิบายจากการ hepatic deiodinase 1 และ hypothalamus deiodinase 2 ทำำ�งาน
เพิ่่�มขึ้้�น และ deiodinase 3 ทำำ�งานลดลง(39) การรัักษาหลัักในปััจจุุบัันคืือ การให้้ LT4
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4. Resistance to thyroid hormone β (RTHβ) (30)
เกิิดจากการมีี mutation ที่่� THRB gene ที่่�ควบคุุม TR β โรคนี้้�ถ่่ายทอดพัันธุุกรรมแบบ
autosomal dominant พบอุุบััติิการณ์์ 1 ใน 40,000 ถึึง 50,000 ของประชากร TR β พบที่่ต่� ่อมใต้้สมอง
และ ตัับ เป็็นหลััก
	ความผิิดปกติิทำ�ำ ให้้ผู้้�ป่่วยมีีการตอบสนองต่่อ thyroid hormone ที่่�ต่่อมใต้้สมองลดลง กล่่าวคืือ
ต่่อมใต้้สมองจะเกิิด negative feedback ด้้วย ระดัับ free T4 และ free T3 ที่่�สููงกว่่าปกติิ อาการของ
ผู้้�ป่่วยขึ้้�นอยู่่�กัับการตอบสนองของเนื้้�อเยื่่�อเป้้าหมายต่่อ thyroid hormone โดยอวััยวะที่่มีี� TR α เป็็น
หลัักจะมีีการตอบสนอง thyroid hormone ปกติิ เช่่น ผู้้�ป่่วยอาจมีีอาการใจสั่่�น ชีีพจรเต้้นเร็็ว ผู้้�ป่่วยส่่วน
ใหญ่่ตรวจพบต่่อมไทรอยด์์โต อาการอื่่�นๆ ที่่�ตรวจพบได้้ดัังแสดงในตารางที่่� 10 ผล thyroid function
test มีีลัักษณะ free T4/T3 สููง และ ระดัับ TSH ปกติิ หรืือ สููงเล็็กน้้อย(40)
ตารางที่่� 10. อาการทางคลิินิิกของภาวะ RTHβ(41)
การตรวจพบ Findings

ความถี่่� (ร้้อยละ) t
66-95
33-75
60
33-68
40-60
30
4-16
10-22
18-25
29-47
33
55

Goiter
Tachycardia
Emotional disturbances
Hyperkinetic behavior
Attention deficit hyperactivity disorder
Learning disability
Mental retardation (IQ <70)
Hearing loss (sensorineural)
Short stature (<5 percent)
Delayed bone age >2 SD
Low body mass index (in children)
Recurrent ear and throat infections

การวิินิจิ ฉััยเพื่่�อยืืนยัันภาวะนี้้�ทำำ�ได้้โดย การตรวจวิิเคราะห์์หา THRB gene mutation แต่่อย่่างไร
ก็็ตามพบว่่าประมาณร้้อยละ 15-20 ของผู้้�ป่่วย อาจตรวจไม่่พบ THRB gene mutation หรืือ เรีียกว่่า
non-TR-RTH เชื่่�อว่่าอาจเกิิดความผิิดปกติิของ coactivator ของ TR(42)
การรัักษาหลัักในปััจจุุบััน เน้้นการรัักษาตามอาการ เช่่นการให้้ beta blocker เพื่่�อลดอาการ
ใจสั่่�น รวมถึึงมีีการนำำ� TRIAC มาใช้้ในการรัักษา(43)
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Thyroid function test ที่่�มีีลัักษณะ free T4/T3 สููง และ ระดัับ TSH ปกติิ หรืือ สููงเล็็กน้้อย หรืือ
เรีียกว่่าภาวะ inappropriate TSH response นอกจาก RTH β ยัังพบได้้ในกรณีี
- Assay interference ต่่อ TSH และ thyroid hormone
- Hyperthyroxinemia จาก acute psychosis(44)
	สาเหตุุของการเกิิดความผิิดปกติิของ thyroid function test ไม่่ชััดเจน สมมติิฐานเชื่่�อว่่าเป็็นผล
จากความผิิดปกติิของ neurotransmitters ในสมอง เช่่น norepinephrine, serotonin และ dopamine
ทำำ�ให้้มีีการหลั่่�ง TSH ผิิดปกติิ(45) thyroid hormone ที่่�สููงอาจเป็็นผลจากการเกิิด temporary pituitary
thyrotroph resistance ต่่อ T4 หรืือ การเกิิดการบกพร่่องของ T4 clearance(46) ผล thyroid function
test จะกลัับมาปกติิได้้เองภายใน 1-2 สััปดาห์์หลัังจากภาวะ acute psychosis ดีีขึ้้�น(44)
- TSH-producing pituitary tumor(47, 48)
พบอุุบััติิการณ์์ของภาวะนี้้� 1 ใน ล้้านของประชากรทั่่�วไป และพบประมาณร้้อยละ 2 ของเนื้้�อ
งอกต่่อมใต้้สมองทั้้�งหมด ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มีีอาการไทรอยด์์เป็็นพิิษ ตรวจพบต่่อมไทรอยด์์โต (ร้้อยละ
93) ลานสายตาผิิดปกติิ (ร้้อยละ 35) ประมาณร้้อยละ 20-25 อาจมีีการหลั่่�งฮอร์์โมนอื่่�นจากต่่อมใต้้
สมองส่่วนหน้้า ได้้แก่่ growth hormone, prolactin หรืือ adrenocorticotropic hormone เป็็นต้้น
แนวทางการแยกระหว่่าง RTHβ และ TSH-producing pituitary tumor ดัังแสดงในตารางที่่�
11(49) ผู้้�ป่่วย TSH-producing pituitary tumor จะมีีระดัับ α subunit: TSH ratio และ sex hormone
binding globulin สููง การตรวจเอกซเรย์์คลื่่น� แม่่เหล็็กไฟฟ้้าบริิเวณต่่อมใต้้สมอง (MRI pituitary) ประมาณ
ร้้อยละ 90 ของผู้้�ป่่วยจะพบก้้อนที่่�ต่่อมใต้้สมองขนาดมากกว่่า 1 ซม. (macroadenoma)(50) แต่่อย่่างไร
ก็็ตามการพบก้้อนที่่�ต่่อมใต้้สมอง ไม่่ช่่วยยืืนยัันภาวะ TSH-producing pituitary tumor ผู้้�เขีียนและคณะ
ได้้รายงานผู้้�ป่่วย RTHβ ร่่วมกัับ pituitary incidentiloma โดยมีีการทำำ� T3 suppression test เพื่่�อใช้้ใน
การแยกโรค(50) รวมถึึงมีีรายงานผู้้�ป่่วย RTHβ ร่่วมกัับ TSH secreting pituitary tumor ได้้เช่่นกััน(51)
การทดสอบอื่่�นๆ ที่่�ช่่วยในการวิินิิจฉััยแยกโรค ได้้แก่่
• TRH stimulation test(52) โดยการให้้ TRH 200 ไมโครกรััม ทางเส้้นเลืือด แล้้ววััดระดัับ TSH
ที่่� 0, 20, 30 และ 60 นาทีีหลัังได้้รัับยา ผู้้�ป่่วย TSH-producing pituitary tumor จะไม่่ตอบ
สนองต่่อการกระตุ้้�นด้้วย TRH ในขณะที่่� ผู้้�ป่่วย RTHβ จะมีีการตอบสนองปกติิ (TRH ไม่่มีี
จำำ�หน่่ายในประเทศไทย)
• T3 suppression test(53) โดยให้้ผู้�ป่้ ่วยรัับประทาน T3 80-100 ไมโครกรััม ต่่อวัันเป็็นเวลา 10
วััน แล้้ววััดระดัับ TSH หลัังให้้ยาที่่�ในวัันที่่� 5 และ 10 หลัังได้้ยา ผู้้�ป่่วย TSH-producing
pituitary tumor จะไม่่ตอบสนองต่่อ T3 ในขณะที่่� ผู้้�ป่่วย RTHβ จะมีีระดัับ TSH ลดลง ระดัับ
TSH ที่่�ลดลงเหลืือน้้อยกว่่า 0.11 มิิลลิิยููนิติ /ลิิตร มีี specificity ร้้อยละ 100 ในการแยกภาวะ
TSH-producing pituitary tumor ออก(54) (T3 ไม่่มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทย)
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• Somatostatin suppression test ทำำ�โดยให้้ short acting octreotide 100 ไมโครกรััม ฉีีดเข้้า
ใต้้ผิิวหนัังทุุก 8 ชั่่�วโมง แล้้ววััดระดัับ TSH ที่่� 0, 2, 4, 6, 8 และ 24 ชั่่�วโมงหลัังได้้รัับยา(55)
ผู้้�ป่ว่ ย TSH-producing pituitary tumor จะมีีระดัับ thyroid hormone และ TSH ลดลงมากกว่่า
ร้้อยละ 30 จากค่่าตั้้�งต้้น ในขณะที่่�ผู้้�ป่่วย RTHβ ระดัับ thyroid hormone และ TSH
เปลี่่�ยนแปลงน้้อยกว่่าร้้อยละ 30 จากค่่าตั้้�งต้้น
การศึึกษาข้้อมููลทบทวนย้้อนหลัังในผู้้�ป่่วยที่่�มีี discordant thyroid function test แบบ
inappropriate TSH response (Free T3/T4 สููง TSH ไม่่ต่ำ�ำ� ) จำำ�นวน 100 คน ที่่�รัับการส่่งตรวจเพิ่่�มเติิม
ที่่� University of Milan(54) พบว่่าวิินิิจฉััยเป็็น RTHβ 61 ราย , non-TR-RTH 6 ราย, TSH-producing
pituitary tumor 26 ราย และ พบผู้้�ป่่วย 7 ราย (ร้้อยละ 7) ที่่�มีี assay interference แต่่ได้้รัับการวิินิิจฉััย
ผิิดในตอนแรก โดยบางรายได้้รัับการรัักษาที่่�ไม่่เหมาะสม เช่่น ตััดก้้อนที่่�ต่่อมใต้้สมอง ดัังนั้้�นจะเห็็นได้้
ว่่ามีีความจำำ�เป็็นในการแยกภาวะ assay interference ออกก่่อนเสมอ
ตารางที่่� 11. แนวทางการแยกระหว่่าง RTHβ และ TSH-producing pituitary tumor(49)
Resistance to thyroid hormone β

TSH-producing pituitary tumor

α subunit: TSH ratioa

ปกติิ (<1)b

สููง (>1)

ระดัับ sex hormone
biding globulin

ปกติิ

สููง

Pituitary MRI

ไม่่พบก้้อนที่่ต่� ่อมใต้้สมอง

พบก้้อนที่่ต่� ่อมใต้้สมอง

TRH stimulation test

ระดัับ TSH เพิ่่�มขึ้้�น

ระดัับ TSH ไม่่เพิ่่�มขึ้้�น

T3 suppression test

ระดัับ TSH ลดลง

ระดัับ TSH ไม่่ลดลง

Somatostatin
suppression test

ระดัับ TSH ไม่่ลดลง

ระดัับ TSH ลดลงมากกว่่าร้้อยละ 30
จากค่่าเริ่่�มต้้น

THRB gene analysis

พบ mutation (พบประมาณร้้อยละ 80)

ไม่่พบ mutation

ประวััติคิ รอบครััว

a
b

มีี (ร้้อยละ 30 อาจไม่่มีีประวััติิครอบครััว) ไม่่มีี

α-GSU/TSH molar ratio = [α-GSU (μg/L)/TSH (mU/L)] x 10
ในผู้้�หญิิงวััยหมดประจำำ�เดืือนค่่าปกติิอาจสููงถึึง 29.1
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โดยสรุุป แนวทางในการประเมิินผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� discordant thyroid function test ควรพิิจารณาดัังนี้้(13)
�
1.	ตรวจสอบว่่าผู้้�ป่่วยมีีภาวะที่่�มีีผลทำำ�ให้้ thyroid function test ผิิดปกติิ โดยที่่�ผู้้�ป่่วยไม่่มีีโรค
ไทรอยด์์จริิง เช่่น ภาวะ physiologic condition (อายุุ การตั้้�งครรภ์์) การได้้รัับยาที่่มีีผ
� ลต่่อ
thyroid function test หรืือ ภาวะ nonthyroidal illness syndrome
2.	ประเมิิน thyroid status จากอาการและอาการแสดงว่่าเป็็น euthyroid, hypothyroid หรืือ
hyperthyroid เพื่่�อตััดสิินใจว่่า thyroid function test ตััวใดที่่ผิ� ิดปกติิ
3. แยกภาวะ assay interference ออกเสมอ
4. ในกรณีีที่่�แยกภาวะดัังกล่่าวข้้างต้้นออกทั้้�งหมดแล้้ว ต้้องทำำ�การตรวจเพิ่่�มเติิมเพื่่�อหา
โรคทางพัันธุุกรรมที่่มีีผ
� ลต่่อ thyroid function test หรืือ โรคที่่พ� บได้้น้อ้ ยมาก เช่่น TSH-producing pituitary tumor

สรุุป

การแปลผล thyroid function test ต้้องอาศััยประวััติแิ ละการตรวจร่่างกายที่่ถูู� กต้้อง รวมถึึงต้้อง
มีีความเข้้าใจพื้้�นฐานเกี่่ย� วกัับ thyroid hormone metabolism และภาวะต่่างๆ ที่่ส่� ง่ ผลต่่อ thyroid function
test ส่่วนใหญ่่การแปลผล thyroid function test มัักตรงไปตรงมา แต่่ในบางกรณีีที่่�ผล thyroid function
อาจไม่่เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน หรืือ ไม่่เข้้ากัับอาการและอาการแสดงของผู้้�ป่่วย ซึ่่�งมีีสาเหตุุได้้หลาย
อย่่างตั้้�งแต่่ความผิิดปกติิที่พ่� บบ่่อย จนถึึงโรคทางพัันธุุกรรมที่่พ� บได้้น้อ้ ยมาก การแปลผล thyroid function
test ที่่�ถููกต้้อง จะนำำ�ไปสู่่�การวิินิิจฉััย และการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�ถููกต้้อง เหมาะสม
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11
Subclinical thyroid
disorders
ปนััดดา ศรีีจอมขวััญ 

Subclinical thyroid disorders คืือ การตรวจพบการทำำ�งานของไทรอยด์์ผิิดปกติิ โดยที่่�ผู้้�ป่่วย
ไม่่มีีอาการและอาการแสดงใดๆ ที่่�ชัดั เจน แบ่่งได้้เป็็น 2 ประเภท คืือ subclinical hyperthyroidism และ
subclinical hypothyroidism

Subclinical hyperthyroidism

การวิินิิจฉััย
subclinical hyperthyroidism คืือภาวะที่่�ระดัับ thyroid stimulating hormone (TSH) ต่ำำ��กว่่าค่่า
อ้้างอิิง โดยที่่�ระดัับ free triiodothyronine (free T3) และ free thyroxine (free T4) ปกติิ โดยต้้องแยกจาก
สาเหตุุอื่่�นที่่ทำ� ำ�ให้้ระดัับ TSH ต่ำำ�� (1) ได้้แก่่
- การได้้รัับยาที่่�มีีผลทำำ�ให้้ระดัับ TSH ต่ำำ�� กว่่าปกติิ เช่่น glucocorticoid, dopamine agonist,
somatostatin, amphetamine, bromocriptine เป็็นต้้น
- ภาวะ transient thyrotoxicosis เช่่น thyroiditis
-	ช่่วงไตรมาสแรกของการตั้้�งครรภ์์
- ภาวะเจ็็บป่่วยรุุนแรงที่่�ไม่่ได้้เป็็นจากไทรอยด์์ (nonthyroidal illness)
- ผู้้�สููงอายุุบางราย โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ขาดไอโอดีีน
- เชื้้�อชาติิแอฟริิกััน (พบว่่าประมาณร้้อยละ 3-4 ของประชากร จะมีีระดัับ TSH ต่ำำ��กว่่าปกติิ)
- ผู้้�ที่่�สููบบุุหรี่่�บางราย
- ภาวะ secondary hypothyroidism แต่่ภาวะนี้้�มัักมีีระดัับ free T3/T4 ที่่ต่ำ� �ด้
ำ� ้วย
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	ดัังนั้้�นก่่อนวิินิิจฉััยภาวะนี้้� ควรติิดตามระดัับ TSH อย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง ห่่างกัันอย่่างน้้อย 1 เดืือน
เนื่่�องจากประมาณร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วยที่่�มีีระดัับ TSH ไม่่ต่ำำ��มากนััก (0.1-0.39 mU/L) ในตอนแรก
จะพบว่่าระดัับ TSH กลัับมาปกติิได้้เองหลัังติิดตาม (1)
	สามารถแบ่่งตามความรุุนแรงของภาวะ subclinical hyperthyroidism ได้้ 2 ระดัับ (2) คืือ
Grade 1- ระดัับ TSH อยู่่�ระหว่่าง 0.1 - 0.39 mU/L
Grade 2- ระดัับ TSH น้้อยกว่่า 0.1 mU/L
ระบาดวิิทยา
ความชุุกของภาวะ subclinical hyperthyroidism อยู่่�ที่่ร้� ้อยละ 2-15 ขึ้้�นกัับอายุุ เพศ ปริิมาณ
ไอโอดีีนที่่�ได้้รัับ และ ระดัับ TSH ที่่�ใช้้ในการวิินิิจฉััย (1) ภาวะนี้้�พบมากในบริิเวณที่่�ขาดไอโอดีีน ผู้้�ป่่วย
ส่่วนใหญ่่ระดัับ TSH อยู่่�ระหว่่าง 0.1-0.39 mU/L (1) ข้้อมููลจากการศึึกษาในประเทศไทย พบความชุุก
ของภาวะนี้้ใ� นประชากรทีีมีีสุุขภาพดีี อยู่่�ที่ร้�่ อ้ ยละ 2-24 เมื่่อ� ใช้้เกณฑ์์วินิิ จิ ฉััยที่่� TSH น้้อยกว่่า 0.34 mU/L (3)
สาเหตุุ(4)
	สาเหตุุของภาวะ subclinical hyperthyroidism ได้้แก่่
1. Exogenous subclinical hyperthyroidism เกิิดจากการได้้รับั levothyroxine (LT4), liothyronine
(LT3) หรืือ desiccated thyroid มากเกิินไป เพื่่�อการรัักษาโดยตั้้�งใจ เช่่น การได้้รัับยาเพื่่�อ
กดระดัับ TSH ในการรัักษามะเร็็งไทรอยด์์ หรืือเกิิดจากการได้้รัับยาโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ
2. Endogenous subclinical hyperthyroidism โรคที่่พ� บบ่่อยได้้แก่่ Graves’ disease และ toxic
nodular disease (toxic multinodular goiter และ toxic adenoma) ซึ่่ง� มัักพบในผู้้�สููงอายุุ และ
ในบริิเวณพื้้�นที่่�ๆ ขาดไอโอดีีน
ผลกระทบจากภาวะ subclinical hyperthyroidism
ผู้้�ที่่�มีีภาวะ subclinical hyperthyroidism บางรายอาจมีีอาการของภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษเล็็ก
น้้อยโดยเฉพาะในผู้้�ที่่�อายุุน้้อย เช่่น ใจสั่่�น เหงื่่�อออกเยอะ ออกกำำ�ลัังกายได้้ลดลง เป็็นต้้น (2) และหาก
มีีภาวะนี้้�เป็็นระยะเวลานาน อาจส่่งผลต่่างๆ ได้้แก่่
1.	มีีโอกาสกลายเป็็น overt hyperthyroidism โดยปััจจััยที่่มีีผ
� ลมากที่่สุ� ดุ คืือ ระดัับ TSH เริ่่ม� ต้้น
โดยผู้้�ที่มีี่� ระดัับ TSH น้้อยกว่่า 0.1 mU/L มีีโอกาสกลายเป็็น overt hyperthyroidism ประมาณ
ร้้อยละ 5-8 ต่่อปีี(5) นอกจากนี้้�ผู้้�ที่่�มีีสาเหตุุจาก toxic nodular disease อาจเป็็น overt
hyperthyroidism ได้้ หากได้้รัับไอโอดีีนปริิมาณมาก(1)
2.	ผลต่่อระบบหััวใจและหลอดเลืือด การศึึกษาพบว่่าผู้้�ที่มีี่� ภาวะ subclinical hyperthyroidism
เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ atrial fibrillation ประมาณ 2-3 เท่่า โดย
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เฉพาะในผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ที่มีี่� ระดัับ TSH น้้อยกว่่า 0.1 mU/L มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะ
หััวใจวาย และอััตราการเสีียชีีวิิตจากโรคหััวใจ สููงกว่่ากลุ่่�มที่่�มีีระดัับ TSH ปกติิ โดยเฉพาะ
ในผู้้�สููงอายุุ และผู้้�ที่่�มีีประวััติิโรคหััวใจอยู่่�เดิิม(1, 6)
3.	ผลต่่อกระดููก การศึึกษา meta-analysis พบว่่าภาวะ subclinical hyperthyroidism เพิ่่�มความ
เสี่่ย� งต่่อการลดลงของมวลกระดููกบริิเวณข้้อสะโพกในเพศหญิิง และการเกิิดกระดููกข้้อสะโพก
หัักในเพศหญิิงและเพศชาย อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่มีี�
ระดัับ TSH น้้อยกว่่า 0.1 mU/L และในผู้้�ที่เ�่ ป็็น endogenous subclinical hyperthyroidism(7)
ในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น exogenous hyperthyroidism พบว่่าภาวะ subclinical hyperthyroidism
มีีผลต่่อมวลกระดููกเฉพาะในผู้้�หญิิงวััยหมดประจำำ�เดืือน ไม่่พบว่่ามีีผลต่่อมวลกระดููก
ในผู้้�หญิิงวััยเจริิญพัันธ์์ และ ผู้้�ชาย(8)
4.	อื่่�นๆ
4.1 cognitive function ผลการศึึกษา meta-analysis พบว่่า ภาวะ subclinical hyperthyroidism ไม่่เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะสมองเสื่่�อม (dementia) เมื่่�อเทีียบกัับภาวะ
euthyroidism(9)
4.2 โรคหลอดเลืือดสมอง ผลการศึึกษา meta-analysis พบว่่า ภาวะ subclinical hyperthyroidism ไม่่เพิ่่�มความเสี่่�ยงในการการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมอง เมื่่�อเทีียบกัับภาวะ
euthyroidism(10)
แนวทางการส่่งตรวจเพิ่่�มเติิม(1, 2)
จุุดประสงค์์ของการส่่งตรวจเพิ่่�มเติิม คืือ เพื่่�อวิิเคราะห์์หาสาเหตุุ และหาภาวะแทรกซ้้อนของ
ภาวะ subclinical hyperthyroidism เพื่่�อใช้้ในการพิิจารณาตััดสิินใจให้้การรัักษาผู้้�ป่่วย ตามตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. การตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร และการตรวจทางรัังสีีวิิทยาเพิ่่ม� เติิมในภาวะ subclinical hyperthyroidism
การตรวจเพื่่�อหาสาเหตุุของภาวะ subclinical
hyperthyroidism
-

การตรวจเพื่่�อหาภาวะแทรกซ้้อนของภาวะ
subclinical hyperthyroidism

TSH receptor antibodies
Color flow Doppler and thyroid
ultrasonography
Thyroid scan/Thyroid radioiodine uptake
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-

Electrocardiogram/ Holter
monitoring
Doppler echocardiogram
Bone mass density
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การรัักษา
ถึึงแม้้ว่า่ ภาวะ subclinical hyperthyroidism จะส่่งผลต่่อการทำำ�งานของระบบต่่างๆ ในร่่างกาย
ตามที่่ก� ล่่าวข้้างต้้น แต่่ข้อ้ มููลจากการศึึกษาขนาดเล็็กในปััจจุุบันั พบว่่าประโยชน์์ของการรัักษาภาวะนี้้� คืือ
การลดอาการของภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ, ลดโอกาสการเป็็น overt hyperthyroidism, ลดความเร็็วของชีีพจร,
ลด left ventricular mass index, ลดจำำ� นวน atrial และ ventricular premature beat (11-13)
และ ทำำ�ให้้มวลกระดููกดีีขึ้้�นในหญิิงวััยหมดประจำำ�เดืือน(14, 15)
แนวทางการรัักษาภาวะ subclinical hyperthyroidism พิิจารณาตามอายุุ ระดัับ TSH ภาวะ
แทรกซ้้อน หรืือโรคร่่วมที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีี ตามตารางที่่� 2 พิิจารณารัักษาภาวะ subclinical hyperthyroidism ใน
ผู้้�ที่่�เสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน และ ผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะเป็็น overt hyperthyroidism(2, 16)
โดยเลืือกวิิธีีการรัักษาตามสาเหตุุของ ภาวะ subclinical hyperthyroidism ดัังนี้้�(2, 16)
-	พิิจารณาให้้ยาต้้านไทรอยด์์เป็็นทางเลืือกแรก สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย Graves’ disease อายุุน้้อย
subclinical hyperthyroidism grade 2 และ ผู้้�ป่่วย Graves’ disease อายุุมากกว่่า 65 ปีี
subclinical hyperthyroidism grade 1 เนื่่�องจากร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วยโอกาสรัักษาหายขาด
ได้้หลัังได้้รัับยาต้้านไทรอยด์์อย่่างน้้อย 12-18 เดืือน การให้้รัังสีีไอโอดีีน-131 แนะนำำ�ในผู้้�ที่่�
มีีโรคแทรกซ้้อนโรคหััวใจ ผู้้�ที่่�แพ้้ยาต้้านไทรอยด์์ และ ผู้้�ที่่�กลัับมาเป็็นซ้ำำ��หลัังหยุุดยาต้้าน
ไทรอยด์์ (relapse)
- ในกรณีีที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยเป็็น Graves’ disease อายุุมากกว่่า 65 ปีี subclinical hyperthyroidism grade
2 สามารถเลืือกการรัักษาได้้ทั้้ง� การให้้ยาต้้านไทรอยด์์ และ รัังสีีไอโอดีีน-131 ปััจจุุบันั มีีข้้อมููล
ว่่าการได้้ยาต้้านไทรอยด์์ขนาดต่ำำ��เป็็นระยะเวลานานในผู้้�สููงอายุุ มีีประสิิทธิิภาพในการ
ควบคุุมโรค และผลข้้างเคีียงน้้อย ไม่่แตกต่่างจากการรัักษาด้้วยรัังสีีไอโอดีีน-131 (17)
- ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยเป็็น toxic nodular disease อายุุมากกว่่า 65 ปีี subclinical hyperthyroidism
grade 1 และ 2 แนะนำำ�ให้้รัักษาด้้วยรัังสีีไอโอดีีน-131 หรืือ การผ่่าตััดต่่อมไทรอยด์์ เป็็น
หลััก อาจพิิจารณาให้้ยาต้้านไทรอยด์์ขนาดต่ำำ��เป็็นระยะเวลานานในกรณีีที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยไม่่สามารถ
รัักษาด้้วยรัังสีีไอโอดีีน-131 ได้้
- การผ่่าตััดต่อ่ มไทรอยด์์ พิิจารณาในผู้้�ที่มีี่� ขนาดต่่อมไทรอยด์์ใหญ่่มาก และ มีีอาการจากการ
กดเบีียดของก้้อน (compressive symptom) หรืือ มีีโรคอื่่�นที่่�ต้้องผ่่าตััดอยู่่�แล้้ว ร่่วมด้้วยเช่่น
มะเร็็งต่่อมไทรอยด์์ primary hyperparathyroidism(1, 16)
ในกรณีีที่่ยั� ังไม่่มีีข้้อบ่่งชี้้�ในการรัักษา แนะนำำ�ให้้ตรวจติิดตามทุุก 6 -12 เดืือน หรืือเมื่่�อมีีอาการ
ผิิดปกติิ เพื่่�อติิดตามการเป็็น overt hyperthyroidism
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ตารางที่่� 2. แนวทางการรัักษาภาวะ subclinical hyperthyroidism(1, 2, 16)
ระดัับ TSH

อายุุน้้อยกว่่า 65 ปีี

อายุุมากกว่่า 65 ปีี

Grade 1
ติิดตามดููอาการและผลเลืือด
TSH 0.1-0.39 mU/L (ในกรณีีที่่� thyroid scan ปกติิ,
ผล EKG, bone mineral density ปกติิ
และ ไม่่มีี cardiovascular และ skeletal
risk factor อื่่�นๆ)

พิิจารณารัักษาในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีภาวะ
ดัังต่่อไปนี้้�ร่่วมด้้วย
- โรคหััวใจ
- โรคกระดููกพรุุน
-	มีีอาการ thyrotoxicosis

Grade 2
TSH < 0.1 mU/L

ต้้องรัักษา

พิิจารณารัักษาในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีภาวะดััง
ต่่อไปนี้้�ร่่วมด้้วย
- โรคหััวใจ
- โรคกระดููกพรุุน
-	วััยหมดประจำำ�เดืือน
-	มีีอาการ thyrotoxicosis

Subclinical hypothyroidism

การวิินิิจฉััย
ภาวะ subclinical hypothyroidism คืือ ภาวะที่่� TSH สููงกว่่าค่่าอ้้างอิิง โดยที่่� T3 และ T4 ปกติิ
โดยต้้องแยกจากสาเหตุุอื่่�นที่่�ทำำ�ให้้ TSH สููง(18) ได้้แก่่
- ภาวะที่่�ระดัับ TSH สููงชั่่�วคราว เช่่น ภาวะฟื้้�นตััวจากภาวะเจ็็บป่่วยที่่�ไม่่ได้้เป็็นจากไทรอยด์์
(recovery phase of nonthyroidal illness) หลัังหยุุดการให้้ LT4 ในผู้้�ป่่วยที่่� euthyroid ผู้้�ป่่วย
ที่่�มีี transient thyroiditis (subacute, painless thyroiditis) เป็็นต้้น
- ผู้้�สููงอายุุ ประมาณร้้อยละ 10 ของผู้้�สููงอายุุ จะมีีระดัับ TSH ที่่�สููงกว่่าปกติิเล็็กน้้อย(3, 19)
การศึึกษาในประเทศจีีนพบว่่าระดัับ TSH ในผู้้�ที่่�อายุุมากกว่่า 65 ปีี คืือ 2.58 mU/L (0.758.86 mU/L) และ ถ้้าใช้้ระดัับ TSH ปกติิ (มากกว่่า 4.5 mU/L) ในการวิินิิจฉััย จะพบความ
ชุุกภาวะ subclinical hypothyroidism ในผู้้�สููงอายุุสููงถึึงร้้อยละ 19.87 แต่่ถ้้าใช้้ระดัับ TSH
ตามอายุุจะพบความชุุกภาวะ subclinical hypothyroidism เพีียง ร้้อยละ 3.3(20)
- การมีีตััวรบกวนในการตรวจห้้องปฏิิบัติั กิ าร (assay interference) เช่่น heterophile antibodies
หรืือ macroTSH
- ผู้้�ที่่�มีีน้ำำ��หนัักตััวเยอะมาก (morbid obesity)
- ผู้้�ที่่�มีีภาวะ adrenal insufficiency ที่่�ไม่่ได้้รัับการรัักษา
- ผู้้�ที่่�มีีภาวะ TSH resistance เกิิดจากความผิิดปกติิของ TSH receptor
- ผู้้�ที่มีี�่ TSH producing pituitary adenoma แต่่ภาวะนี้้�มักั จะตรวจพบระดัับ free T3/T4 สููงด้้วย
213

Comprehensive Review in Internal Medicine
- ผู้้�ที่มีี่� ภาวะ secondary hypothyroidism พบว่่าประมาณร้้อยละ 25 ของผู้้�ป่ว่ ยจะมีีระดัับ TSH
สููงกว่่าปกติิ (มัักจะไม่่เกิิน 10 mU/L) แต่่ถ้้าเป็็นภาวะนี้้�มัักจะตรวจพบระดัับ free T3/T4
ต่ำำ��ด้้วย
เนื่่�องจากมีีหลายสาเหตุุที่่�อาจทำำ�ให้้ TSH สููงชั่่�วคราว ดัังนั้้�นก่่อนวิินิิจฉััยภาวะนี้้� ควรติิดตาม
ระดัับ TSH อย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง ห่่างกัันอย่่างน้้อย 1 เดืือน เนื่่�องจากผู้้�ป่ว่ ยประมาณร้้อยละ 50 โดยเฉพาะ
ในกลุ่่�มที่่�มีีระดัับ TSH ไม่่สููงมากนััก (น้้อยกว่่า 7 mU/L) ในตอนแรก จะพบว่่า TSH กลัับมาปกติิได้้เอง
หลัังตรวจติิดตามในช่่วงเวลา 2 ปีี(18)
สามารถแบ่่งตามความรุุนแรงของภาวะ subclinical hypothyroidism ได้้ 2 ระดัับ(21, 22)
Grade 1- ระดัับ TSH อยู่่�ระหว่่าง 4.5-9.9 mU/L
Grade 2- ระดัับ TSH มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 10 mU/L
ระบาดวิิทยา
ความชุุกของภาวะ subclinical hypothyroidism พบได้้ประมาณร้้อยละ 4-20 ขึ้้�นกัับอายุุ เพศ
ปริิมาณไอโอดีีนที่่�ได้้รัับ และ ระดัับ TSH ที่่�ใช้้ในการวิินิิจฉััย ในภููมิิภาคที่่มีี� ระดัับไอโอดีีนเพีียงพอจะพบ
ความชุุกประมาณร้้อยละ 5-10 โดยเฉพาะในผู้้�หญิิงและผู้้�สููงอายุุ โดยร้้อยละ 90 ของผู้้�ที่่�มีีภาวะนี้้�
จะมีีระดัับ TSH น้้อยกว่่า 10 mU/L(19) ข้้อมููลจากกศึึกษาในประเทศไทย พบความชุุกของภาวะนี้้� ร้้อยละ
3.38 เมื่่�อใช้้เกณฑ์์วิินิิจฉััยที่่� TSH มากกว่่า 5.51 mU/L(3)
สาเหตุุ(23)
	สาเหตุุของภาวะ subclinical hypothyroidism เหมืือนกัับสาเหตุุของภาวะ overt hypothyroidism
ได้้แก่่
- ภาวะไทรอยด์์อัักเสบเรื้้�อรััง (chronic lymphocytic thyroiditis หรืือ Hashimoto thyroiditis)
เป็็นสาเหตุุที่่�พบบ่่อยที่่�สุุด
-	ผลจากการรัักษาภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษด้้วยยาต้้านไทรอยด์์ หรืือการได้้รัับรัังสีีไอโอดีีน-131
-	ผลจากการผ่่าตััดต่่อมไทรอยด์์บางส่่วน (thyroid lobectomy)
-	ผลจากการได้้รัับการฉายรัังสีีรัักษาบริิเวณศีีรษะและลำำ�คอ
- การได้้รับั ยาที่่มีีผ
� ลยัับยั้้ง� การสร้้างไทรอยด์์ฮอร์์โมน เช่่น lithium carbonate, Iodine-containing
compounds เช่่น amiodarone, Interferon alfa และ tyrosine kinase inhibitors เป็็นต้้น
- ภาวะพร่่องไอโอดีีน
- โรค infiltrative disorders ของต่่อมไทรอยด์์ เช่่น Riedel’s thyroiditis, amyloidosis เป็็นต้้น
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ผลกระทบจากภาวะ subclinical hypothyroidism
ผู้้�ที่มีี่� ภาวะ subclinical hypothyroidism บางรายอาจมีีอาการของภาวะพร่่องไทรอยด์์ฮอร์์โมน
เล็็กน้้อย เช่่น อ่่อนเพลีีย ท้้องผููก น้ำำ�� หนัักขึ้้น� ง่่าย รู้�สึ้ กึ หนาวง่่ายกว่่าปกติิ หลงลืืมง่่าย เป็็นต้้น(24) และถ้้ามีี
ภาวะนี้้�เป็็นเวลานานอาจส่่งผลต่่อต่่างๆ ได้้แก่่
1. มีีโอกาสกลายเป็็น overt hypothyroidism ประมาณร้้อยละ 1-5 ต่่อปีี(25) โดยปััจจััยที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
ได้้แก่่
- ระดัับ TSH เริ่่�มต้้น ผู้้�ที่มีี่� ระดัับ TSH มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 10 mU/L (grade 2) มีีความเสี่่�ยง
มากกว่่าผู้้�ที่่�มีีระดัับ TSH 4.5-9.9 mU/L (grade 1) ผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น grade 2 subclinical hypothyroidism โดยเฉพาะผู้้�หญิิง และ และผู้้�ที่่�มีี thyroid antibodies มัักจะกลายเป็็น overt
hypothyroidism ในขณะที่่ร้� ้อยละ 60 ของผู้้�ที่่�เป็็น grade 1 subclinical hypothyroidism จะ
มีีระดัับ TSH กลัับมาปกติิได้้เองภายใน 5 ปีี(26)
- การตรวจพบ thyroid antibodies หรืือ thyroperoxidase antibodies (TPOAb) ผู้้�ที่่�ตรวจพบ
TPOAb มีีความเสี่่�ยงมากกว่่าผู้้�ที่่�ตรวจไม่่พบ TPOAb
	อััตราการกลายเป็็น overt hypothyroidism ในผู้้�ที่่�มีี TSH สููงกว่่าปกติิอย่่างเดีียว (4-10 mU/L),
ผู้้�ที่ต่� รวจพบ TPOAb อย่่างเดีียว และ ผู้้�ที่่�มีี TSH สููงกว่่าปกติิ (4-10 mU/L) ร่่วมกัับตรวจพบ TPOAb
คืือ ร้้อยละ 2-4, 1-3 และ 4 ต่่อปีี ตามลำำ�ดัับ(25)
2. ผลต่่อระบบหััวใจและหลอดเลืือด ข้้อมููลการศึึกษาพบว่่าภาวะ subclinical hypothyroidism มีีผลต่่อ
- การทำำ�งานของหััวใจ ข้้อมููล meta-analysis พบว่่าภาวะ subclinical hypothyroidism มีีผลต่่อ
parameter ของ left ventricular diastolic และ systolic function ในผู้้�ที่อ�่ ายุุน้อ้ ยกว่่า 60 ปีี(27)
เพิ่่�มโอกาสเกิิดภาวะหััวใจล้้มเหลว(28) โรคหลอดเลืือดหััวใจ และเพิ่่�มอััตราการเสีียชีีวิิตจาก
โรคหลอดเลืือดหััวใจ โดยเฉพาะในผู้้�ที่่�มีี grade 2 subclinical hypothyroidism(22)
- ในแง่่ของหลอดเลืือด ภาวะ subclinical hypothyroidism มีีผลต่่อการเพิ่่�ม carotid intima
media thickness (C-IMT)(29) ทำำ�ให้้ vascular resistance เพิ่่�มขึ้้�น และ มีีผลต่่อความผิิดปกติิ
ของ endothelial function ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด atherosclerosis เพิ่่�มขึ้้�น(30)
-	ผลต่่อระดัับไขมััน ภาวะ subclinical hypothyroidism เป็็นสาเหตุุของไขมัันในเลืือดสููง โดย
เฉพาะระดัับ total cholesterol, low density lipoprotein (LDL) และ triglyceride ทำำ�ให้้มีีความ
เสี่่�ยงต่่อการเกิิด atherosclerosis เพิ่่�มขึ้้�น(31)
3. ผลต่่อโรคหลอดเลืือดสมอง ข้้อมููล meta-analysis พบว่่า subclinical hypothyroidism ไม่่สััมพัันธ์์กัับ
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมอง แต่่เมื่่�อพิิจารณาในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�อายุุน้้อยกว่่า 50 ปีี พบว่่า
มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�อายุุน้้อยกว่่า 65 ปีี พบว่่ามีี
ความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองจนเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�น (fatal stroke) โดยเฉพาะในกลุ่่�มที่่� TSH
7.0-9.9 mU/L(32)
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4. ผลต่่อภาวะการมีีบุุตรยาก ภาวะ subclinical hypothyroidism ในผู้้�ที่มีี�่ ระดัับ TSH ตั้้ง� แต่่ 4 mU/L ขึ้้น� ไป
มีีความสััมพัันธ์์กัับภาวะการมีีบุุตรยากในหญิิงวััยเจริิญพัันธุ์์�(33) ในแง่่ของตั้้�งครรภ์์พบว่่าระดัับ TSH ที่่�สููง
มีีผลต่่อผู้้�ที่่�วางแผนตั้้�งครรภ์์ด้้วยวิิธีีวิิทยาการช่่วยเจริิญครรภ์์ (assisted reproductive technology, ART)
ข้้อมููล meta-analysis พบว่่าการให้้ LT4 ในผู้้�ที่่�มีีภาวะ subclinical hypothyroidism และทำำ� ART ช่่วย
ลดอััตราการแท้้งได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั แต่่ไม่่มีีผลต่่อ clinical pregnancy rate, live birth rate และ preterm
(34)
birth rate คำำ�แนะนำำ�ในปััจจุุบัันแนะนำำ�ให้้ผู้้�ที่่�วางแผน ART พิิจารณาให้้การรัักษาด้้วย LT4 เมื่่�อระดัับ
TSH มากกว่่า 2.5 mU/L เนื่่�องจากอาจได้้ประโยชน์์ และ โทษน้้อย(35)
5. อื่่�นๆ
5.1 ภาวะไขมัันพอกตัับ (Nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) การศึึกษา meta-analysis
พบว่่า ภาวะ subclinical hypothyroidism ไม่่เพิ่่�มความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด NAFLD(36) แต่่ข้อ้ มููล
การศึึกษาในปััจจุุบััน พบว่่าระดัับ TSH ที่่�สููงขึ้้�น ถึึงแม้้อยู่่�ในค่่าปกติิเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการ
เกิิด NAFLD และการเกิิดพัังพืืดที่่�ตัับ (liver fibrosis) และ ผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม subclinical hypothyroidism มีีความเสี่่�ยงต่่อ liver fibrosis มากกว่่ากลุ่่�ม euthyroidism(37, 38)
5.2 Cognitive function ผลการศึึกษา meta-analysis พบว่่า ภาวะ subclinical hypothyroidism
สััมพัันธ์์กัับ cognitive impairment เฉพาะในผู้้�ที่่�อายุุน้้อยกว่่า 75 ปีี(39)
5.3	ผลต่่อการทำำ�งานของไต ผลการศึึกษา meta-analysis พบว่่า ภาวะ subclinical hypothyroidism เพิ่่�มความเสี่่�ยงการเป็็นโรคไตเรื้้�อรัังในผู้้�ที่่�อายุุน้้อยกว่่า 70 ปีี(40) และ มีีการศึึกษา
พบว่่าระดัับ TSH ที่่สูู� งขึ้้น� สััมพัันธ์์กับั อััตราการเสีียชีีวิิตที่เ�่ พิ่่�มขึ้้น� ในผู้้�ที่ไ�่ ด้้รับั hemodialysis(41)
แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่มีีข้้อมููลว่่าการให้้ LT4 จะช่่วยชะลอความเสื่่�อมของไตได้้
การรัักษา
ถึึงแม้้ว่่าภาวะ subclinical hypothyroidism จะส่่งผลต่่อการทำำ�งานของระบบต่่างๆ ในร่่างกาย
ตามที่่�กล่่าวข้้างต้้น แต่่ข้้อมููลปััจจุุบัันพบว่่าประโยชน์์ของการให้้ LT4 ชััดเจนในแง่่ของการลดระดัับ
LDL cholesterol(42) การลด C-IMT(43) และลดขนาดต่่อมไทรอยด์์ในผู้้�ที่่�มีีไทรอยด์์โต (goiter)(44) ข้้อมููล
meta-analysis รวบรวม 21 การศึึกษา พบว่่าการให้้ LT4 ไม่่มีีผลเปลี่่�ยนแปลงในแง่่คุุณภาพชีีวิิต และ
อาการที่่�อาจเกี่่�ยวกัับไทรอยด์์เช่่น อาการซึึมเศร้้า อ่่อนเพลีีย แต่่อย่่างไรก็็ตามคนไข้้ส่่วนใหญ่่ใน
การศึึกษาเป็็นแค่่ grade 1 subclinical hypothyroidism(45) ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการลดอััตราการเสีียชีีวิิต หรืือ
ผลดีีในแง่่โรคหััวใจยัังไม่่ชัดั เจน
แนวทางการรัักษาภาวะ subclinical hypothyroidism มีีแนวทางปฏิิบััติิหลากหลาย(18, 23, 24, 46)
โดยพิิจารณาตามอายุุ ระดัับ TSH ภาวะแทรกซ้้อน หรืือโรคร่่วมที่่�ผู้้�ป่่วยมีี(47) นอกจากนี้้�ต้้องพิิจารณา
ผลเสีียที่่�อาจเกิิดจากการให้้ LT4 เช่่น การเกิิด iatrogenic thyrotoxicosis จากการรัักษา โดยเฉพาะในผู้้�
สููงอายุุ(48) สรุุปแนวทางการรัักษาตามตารางที่่� 3
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ในกรณีีที่่พิ� ิจารณารัักษา แนะนำำ�ให้้เริ่่�ม LT4 ขนาด LT4 25-75 ไมโครกรััมต่่อวััน และ ติิดตาม
TSH ที่่� 6 สััปดาห์์(23) โดยเป้้าหมายของระดัับ TSH หลัังให้้การรัักษาพิิจารณาตามผู้้�ป่่วยแต่่ละคน
(individualized target) โดยทั่่�วไปเป้้าหมายคืือ TSH ระดัับปกติิ ในกรณีีที่่�วางแผนตั้้�งครรภ์์แนะนำำ�ให้้
ระดัับ TSH น้้อยกว่่า 2.5 mU/L(35) ในผู้้�สููงอายุุเป้้าหมาย TSH 4-6 mU/L(48) ในกรณีีที่่�ให้้การรัักษาภาวะ
subclinical hypothyroidism เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมีีอาการที่่�อาจเกี่่�ยวกัับไทรอยด์์เช่่น อาการซึึมเศร้้า
อ่่อนเพลีีย ให้้ลองรัักษา 6 เดืือน ด้้วย LT4 ขนาดต่ำำ�� (therapeutic trial) ถ้้าอาการไม่่ดีีขึ้้�นให้้หยุุด LT4
ในความเห็็นของผู้้�เขีียน การรัักษาภาวะ subclinical hypothyroidism ต้้องใช้้หลัักการของ
individualized treatment คืือ การพิิจารณาผู้้�ป่่วยเป็็นรายบุุคคล โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่างๆ ของผู้้�ป่่วยดััง
ที่่�กล่่าวข้้างต้้น รวมถึึงต้้องพิิจารณาถึึงความต้้องการของผู้้�ป่่วย (patient preference) ประโยชน์์ที่่�ได้้จาก
การรัักษา รวมถึึงข้้อเสีียจากการรัักษา ซึ่่ง� รวมถึึง ภาวะแทรกซ้้อนจากการรัักษา ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่ต้� อ้ งเสีียจาก
การได้้รัับยา การเจาะเลืือดส่่งตรวจ และ ค่่าเดิินทางต่่างๆ คำำ�แนะนำำ�ในปััจจุุบัันจากบางประเทศ
สนัับสนุุนให้้รัักษาภาวะ subclinical hypothyroidism ลดลง โดยพิิจารณาให้้เริ่่�มรัักษาเมื่่�อระดัับ TSH
มากกว่่า 20 mU/L(49)
ตารางที่่� 3. แนวทางการรัักษาภาวะ subclinical hypothyroidism(18, 23, 24, 46, 48)
ระดัับ TSH

อายุุน้้อยกว่่า 65 ปีี

อายุุมากกว่่า 65 ปีี

Grade 1
ติิดตามดููอาการและผลเลืือด
TSH 4.5-6.9 mU/L พิิจารณารัักษาในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีภาวะ
ดัังต่่อไปนี้้�ร่่วมด้้วย
-	มีีอาการของภาวะพร่่องฮอร์์โมน
ไทรอยด์์*
- ผู้้�ที่่�ความเสี่่�ยงต่่อโรคหลอดเลืือด
หััวใจ ภาวะหััวใจล้้มเหลว
- ผู้้�ที่่�มีีระดัับไขมัันในเลืือดสููง
- ผู้้�ที่่�ตรวจพบ TPOAb
- ผู้้�ที่่�วางแผนตั้้�งครรภ์์ด้้วย ART

ติิดตามดููอาการและผลเลืือด

Grade 1
TSH 7-9.9 mU/L
Grade 2
TSH > 10 mU/L

ควรรัักษา

ติิดตามดููอาการและผลเลืือด

ต้้องรัักษา

ควรรัักษา ในรายที่่�
-	มีีอาการของภาวะพร่่อง
ฮอร์์โมนไทรอยด์์*
- ผู้้�ที่่�ตรวจพบ TPOAb
- แข็็งแรง ไม่่มีีข้้อควรระวััง
จากการให้้ LT4

* พิิจารณาทดลองรัักษาประมาณ 6 เดืือน และ หยุุดการรัักษา หากอาการไม่่ดีีขึ้้�น
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การคััดกรอง (screening)

ในกรณีีประชากรสุุขภาพดีีทั่่�วไป ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีข้้อสรุุปแนวทางคำำ�แนะนำำ�ที่่�ชััดเจน ข้้อมููลคำำ�
แนะนำำ�จากองค์์กรต่่างดัังสรุุปในตารางที่่� 4(46) ส่่วนใหญ่่จะไม่่แนะนำำ�ให้้ทำำ�การตรวจคััดกรอง เนื่่�องจาก
ภาวะ subclinical thyroid disorders ถึึงแม้้จะมีีผลต่่อระบบต่่างๆ ในร่่างกาย แต่่ก็็ยัังไม่่พบว่่าการรัักษา
จะได้้ประโยชน์์ที่่�ชััดเจน
ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีความผิิดปกติิของระบบอื่่�นซึ่่�งอาจเกี่่�ยวกัับความผิิดปกติิของการทำำ�งานของ
ต่่อมไทรอยด์์ ควรพิิจารณาตรวจคััดกรองระดัับ TSH เช่่น หััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ atrial fibrillation, ผู้้�ที่่�มีี
หััวใจล้้มเหลวที่่มีี� อาการครั้้�งแรก (de novo heart failure), ผู้้�ป่่วยภาวะกระดููกพรุุน, ผู้้�ป่่วยที่่มีี� ระดัับไขมััน
ในเลืือดสููงมาก, ผู้้�ป่่วยที่่�มีีระดัับ creatinine phosphokinase สููงหลัังได้้รัับยากลุ่่�ม statin, ผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะ
normochromic normocytic anemia, ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ euvolumic hyponatremia, ผู้้�ป่่วย dementia, ผู้้�
ที่่�มีีน้ำำ��หนัักเปลี่่�ยนแปลงเร็็วโดยไม่่ทราบสาเหตุุ เป็็นต้้น
ตารางที่ 4. สรุปข้อแนะนำ�ในการตรวจหาภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในผู้ใหญ่สุขภาพดี
องค์์กร

ข้้อแนะนำำ�ในการตรวจคััดกรอง

American Thyroid Association(50)

ชายหรืือหญิิงที่่�อายุุมากกว่่า 35 ปีี ควรได้้รัับการตรวจ
คััดกรองทุุก 5 ปีี

American Association of Clinical
Endocrinologists(46)

ผู้้�สููงอายุุโดยเฉพาะผู้้�หญิิง ควรได้้รัับการตรวจคััดกรอง

American Academy of Family Physicians(51)

ข้้อมููลไม่่เพีียงพอที่่�จะสรุุปถึึงประโยชน์์ในการตรวจ
คััดกรองผู้้�ใหญ่่สุุขภาพดีี และไม่่ตั้้�งครรภ์์

American College of Physicians and U.S.
Preventive Services Task Force(52)

ข้้อมููลไม่่เพีียงพอที่่�จะสรุุปถึึงประโยชน์์ในการตรวจ
คััดกรองผู้้�ใหญ่่สุุขภาพดีี และไม่่ตั้้�งครรภ์์

British Thyroid Association(53)

ไม่่แนะนำำ�ตรวจคััดกรองผู้้�ใหญ่่สุุขภาพดีี

สรุุป

ภาวะ subclinical thyroid disorders เป็็นภาวะที่่พ� บบ่่อย ต้้องมีีการตรวจการทำำ�งานของไทรอยด์์
ซ้ำำ��เสมอก่่อนพิิจารณาให้้การรัักษา เพราะผู้้�ป่ว่ ยส่่วนหนึ่่�งจะมีีการทำำ�งานของไทรอยด์์กลัับมาปกติิได้้เอง
การพิิจารณาให้้การรัักษาขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยต่่างๆ ได้้แก่่ ระดัับ TSH, อายุุ, สาเหตุุของโรคไทรอยด์์ และ
โรคประจำำ�ตััว โดยต้้องพิิจารณาข้้อดีี และข้้อเสีียจากการรัักษา และ เลืือกการรัักษาให้้เหมาะกัับผู้้�ป่่วย
รายบุุคคล (individualized treatment)
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12
การใช้้ฮอร์์ โมนเพศ
สำำ�หรัับกลุ่่�มข้้ามเพศที่่�สููงอายุุ
ธิิติิ สนัับบุุญ

	ผลของการใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศ (cross-sex hormone therapy) สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ มีีรายงานน้้อย
มาก แนวทางปฏิิบััติิ (guideline) ส่่วนใหญ่่ความเห็็นของแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ (expert opinion) หรืือ เทีียบ
เคีียงกัับ แนวทางปฏิิบััติิของการใช้้ฮอร์์โมนชดเชย (hormonal replacement therapy, HRT)(1) คำำ�ถามที่่�
เกิิดขึ้้�นคืือ
1. ฮอร์์โมนข้้ามเพศสำำ�หรัับคนสููงอายุุ สามารถใช้้ได้้หรืือไม่่
2. ขนาดและรููปแบบของฮอร์์โมนที่่�ใช้้ต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนหรืือไม่่

การใช้้ฮอร์์ โมนข้้ามเพศสำำ�หรัับช่่วงอายุุผู้้� ใหญ่่(1-3) ประกอบด้้วย

1. กลุ่่ม� หญิิงข้้ามเพศ (male to female, MTF) ต้้องได้้ฮอร์์โมน estrogen ร่่วมกัับยา anti-androgen หรืือ GnRH
agonist เพื่่�อให้้ได้้ลัักษณะร่่างกายและระดัับฮอร์์โมนตามที่่�ผู้้�ป่่วยต้้องการ ประกอบด้้วย
1.1 Estrogen ได้้แก่่
		รููปแบบรัับประทาน
estradiol valerate ขนาด 2.0-6.0 มก.ต่่อวััน
		รููปแบบแปะ
estradiol patch ขนาด 0.025-0.2 มก.ต่่อวััน
		รููปแบบฉีีด
estradiol valerate/cypionate ขนาด 5-20 มก. ทุุก 2 สััปดาห์์
			
หรืือ 2-10 มก. ทุุกสััปดาห์์ เข้้ากล้้าม
1.2 Anti-androgens ได้้แก่่ spironolactone ขนาด 100-200 มก./วััน หรืือ cyproterone acetate
50-100 มก.ต่่อวััน
1.3 GnRH agonist ขนาด 3.75 มก. เข้้าใต้้ผิวิ หนััง เดืือนละครั้้�ง
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2. กลุ่่�มชายข้้ามเพศ (female to male, FTM) ต้้องได้้ฮอร์์โมน Testosterone โดยให้้ในรููปของ
		รููปแบบรัับประทาน
testosterone undecanoate ขนาด 160-240 มก.ต่่อวััน
		รููปแบบทา
testosterone gel 1% ทาวัันละครั้้�ง ขนาด 50-100 มก.ต่่อวััน
		รููปแบบฉีีด
testosterone enanthate ขนาด 100-200 มก. เข้้ากล้้าม
			ทุุก 2 สััปดาห์์
			
testosterone undecanoate ขนาด 1,000 มก. เข้้ากล้้าม
			ทุุก 12 สััปดาห์์
ผลของการศึึกษาในผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับฮอร์์โมนข้้ามเพศสามารถสรุุปตามระบบได้้ดัังนี้้�
1. เนื้้�องอกและมะเร็็ง
อายุุที่่�มากขึ้้�นสััมพัันธ์์กัับการเกิิดเนื้้�องอกและมะเร็็งอย่่างชััดเจน ร่่วมกัับ ผลของการได้้รัับ
ฮอร์์โมนชดเชยสำำ�หรัับภาวะพร่่องฮอร์์โมนเพศพบว่่าอาจมีีความสััมพัันธ์์กับั การเกิิดเนื้้�องอกที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับฮอร์์โมนเพศ (hormonal dependent tumor) เช่่น มะเร็็งเต้้านม มะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก และมะเร็็ง
ต่่อมลููกหมาก เป็็นต้้น ดัังนั้้�นการใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศซึ่่�งมีีขนาดที่่สูู� งและระยะเวลาการใช้้ที่่�นานจึึงต้้องมีี
ความระมััดระวััง(2) แต่่ผลการศึึกษาเท่่าที่่มีี� ไม่่พบเนื้้�องอกหรืือมะเร็็งที่่�สููงกว่่าคนปกติิ
หญิิงข้้ามเพศ
	ความชุุกของมะเร็็งเต้้านมจะพบน้้อยกว่่าผู้้ห� ญิิงปกติิแต่่สููงกว่่าผู้้�ชาย ขณะที่่ม� ะเร็็งต่่อมลููกหมาก
จะพบน้้อยกว่่า(3) ส่่วนมะเร็็งตำำ�แหน่่งอื่่�นไม่่พบความแตกต่่างจากคนทั่่�วไป เช่่น มะเร็็งอััณฑะ ผลของ
การศึึกษา Women’s Health Initiative study พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน progestin จะเพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อมะเร็็งเต้้านม ดัังนั้้�นกลุ่่�มหญิิงข้้ามเพศจึึงควรใช้้เฉพาะฮอร์์โมน estrogen เท่่านั้้�น
กลุ่่�มที่่�ใช้้ฮอร์์โมน estrogen ร่่วมกัับยา anti-androgens ได้้แก่่ cyproterone acetate มีีรายงาน
ของภาวะ hyperprolactinemia และ ความชุุกของเนื้้�องอกต่่อมใต้้สมองชนิิดที่สร้
่� ้างฮอร์์โมนโปรแลคติิน
(prolactinoma) และ เนื้้�องอกของเยื่่�อหุ้้�มสมอง (meningioma) สููงขึ้้�น ซึ่่�งยัังไม่่ทราบเหตุุผล(1,4)
คำำ�แนะนำำ�
-	ตรวจประเมิินเต้้านมเหมืือนผู้้�หญิิงทั่่�วไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน estrogen
นานกว่่า 30 ปีี หรืือ อายุุมากกว่่า 50 ปีี หรืือ กลุ่่�มที่่มีีค
� วามเสี่่�ยงสููง เช่่น มีีประวััติคิ รอบครััว
เป็็นต้้น(3,4)
-	ตรวจต่่อมลููกหมาก และ ติิดตามระดัับ prostatic surface antigen (PSA) เหมืือนผู้้�ชายปกติิ
แต่่ให้้ใช้้ระดัับ PSA ที่่�มากกว่่า 1 นาโนกรััมต่่อมล. ถืือว่่าผิิดปกติิ เมื่่�อเทีียบกัับระดัับ
4 นาโนกรััมต่่อมล. ของผู้้�ชายปกติิ(5,6)
- ติิดตามระดัับฮอร์์โมนโปรแลคติิน (prolactin) เป็็นระยะ ขณะที่่�ยัังใช้้ฮอร์์โมน estrogen และ
ทำำ�การตรวจ pituitary imaging กรณีีที่่�ระดัับฮอร์์โมน prolactin สููงเพิ่่�มขึ้้�น(1,5)
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ชายข้้ามเพศ
	ผลการศึึกษาระยะยาวของมะเร็็งมดลููก ช่่องคลอด รัังไข่่และปากมดลููก ไม่่พบความชุุกเพิ่่�มขึ้้�น
แต่่สััมพัันธ์์กัับปััจจััยเสี่่�ยงทั่่�วไป ได้้แก่่ สููบบุุหรี่่� ดื่่�มสุุรา โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ และการไม่่ได้้รัับ
การตรวจคััดกรองมะเร็็งตามปกติิ นอกจากนี้้�การได้้รัับฮอร์์โมน testosterone ซึ่่�งจะถููก aromatization
เป็็นฮอร์์โมน estradiol ตามมาทำำ�ให้้ได้้ระดัับของฮอร์์โมน estradiol เท่่ากัับช่่วง follicular phase ของ
menstrual cycle ดัังนั้้�นยัังจำำ�เป็็นในการตรวจติิดตามเนื้้�องอกหรืือมะเร็็งของเต้้านม
คำำ�แนะนำำ�
-	ตรวจคััดกรองมะเร็็งและเนื้้�องอกเช่่นเดีียวกัับประชากรทั่่�วไป
- กรณีีที่่�ไม่่ได้้ทำำ�ผ่่าตััดหน้้าอก ให้้ประเมิินด้้วยการตรวจ mammogram เช่่นเดีียวกัับผู้้�หญิิง
ปกติิ คืือ อายุุมากกว่่า 50 ปีีและใช้้ฮอร์์โมน testosterone มานานกว่่า 5-10 ปีี โดยแนะนำำ�
ให้้ทำำ�ทุุก 2 ปีี กรณีีที่่�ทำ�ำ การผ่่าตััดเต้้านมแล้้ว ให้้ทำำ�การตรวจร่่างกายประจำำ�ปีี(4,5)
-	ตรวจภายใน (pelvic examination) ประจำำ�ปีี พิิจารณาตรวจ endometrium ultrasound เพิ่่�มเติิม
โดยเฉพาะอายุุมากกว่่า 40 หรืือมีีเลืือดออกผิิดปกติิ(2,5)
2. ระบบหััวใจ สมอง และหลอดเลืือด
การเกิิดโรคหลอดเลืือดเลืือดหััวใจจะพบในเพศชายสููงกว่่าเพศหญิิงโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มผู้้�
สููงอายุุที่่�มากกว่่า 75 ปีี นอกจากนี้้�ผลการศึึกษาของกลุ่่�มหญิิงข้้ามเพศที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน estrogen จะมีี
อััตราการตาย (incidence mortality rates) จากโรคหลอดเลืือดหััวใจสููงกว่่าชายข้้ามเพศที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน
เพศชายซึ่่�งน่่าจะเกิิดจากผลของฮอร์์โมน ethinyl estradiol ในรููปรัับประทาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มที่่�
มีีความเสี่่�ยงสููงอยู่่�ก่่อนแล้้ว จึึงควรทำำ�การประเมิินและติิดตามอย่่างใกล้้ชิิด ขนาดการใช้้ฮอร์์โมน
estrogens ควรใช้้ขนาดต่ำำ��ที่่�สุุดและใช้้ในรููป transdermal มากกว่่ารููปแบบรัับประทาน ไม่่ควรใช้้ยากลุ่่�ม
anti-androgens เช่่น cyproterone acetate ร่่วมด้้วยเนื่่�องจากเพิ่่�มความเสี่่ย� งต่่อภาวะ thromboembolism
		 2.1 การเปลี่่�ยนแปลงของไขมััน ผลของฮอร์์โมน testosterone ทำำ�ให้้ระดัับไขมััน HDL
ลดลง และระดัับไขมััน TG และ LDL สููงขึ้้�น ส่่วนฮอร์์โมน estrogen เพิ่่�มระดัับ TG และ HDL แต่่ลด
ระดัับ LDL(3,7)
		 2.2 เบาหวาน การใช้้ฮอร์์โมนส่่วนใหญ่่ไม่่มีีผลต่่อการเกิิดโรคเบาหวานโดยตรง โดย
ฮอร์์โมน testosterone จะไม่่เพิ่่�มภาวะ insulin resistance แต่่ทำ�ำ ให้้รัังไข่่เกิิดภาวะ polycystic ovarian
syndrome (PCOS) ขณะที่่�ฮอร์์โมน estrogen ทำำ�ให้้ภาวะ insulin resistance เพิ่่�มขึ้้�น
		 2.3	ความดัันโลหิิตสููง ฮอร์์โมน estrogen จะทำำ�ให้้น้ำ�ำ� หนัักขึ้้�นและบวม ส่่งผลให้้ความดััน
โลหิิตสููงขึ้้�น
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หญิิงข้้ามเพศ
	ความชุุกของการเกิิดโรคหลอดเลืือดหััวใจไม่่แตกต่่างจากผู้้�ชายแต่่สููงกว่่าผู้้�หญิิงปกติิเช่่นเดีียว
กัับความชุุกของการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองที่่�พบเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�หญิิงปกติิ โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�ใช้้
ฮอร์์โมนปริิมาณสููง เช่่น ethinyl estradiol หรืือ ใช้้ฮอร์์โมน progesterone และ anti-androgens ร่่วมด้้วย
คำำ�แนะนำำ� 
- เลืือกใช้้ฮอร์์โมน estrogen ที่่มีี� ขนาดต่ำำ��สุุด และรููปแบบ transdermal โดยที่่ไ� ม่่ควรใช้้ฮอร์์โมน
progesterone หรืือกลุ่่�ม anti-androgens
ชายข้้ามเพศ
ไม่่พบความผิิดปกติิของโรคหลอดเลืือดหััวใจและหลอดเลืือดสมองเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ชาย
และผู้้ห� ญิิงปกติิ แต่่พบว่่าการเปลี่่ย� นแปลงของระดัับไขมัันที่่เ� ป็็นลัักษณะของผู้้�ชายทำำ�ให้้อาจเสี่่ย� งต่่อการ
เกิิดโรคหลอดเลืือดหััวใจได้้
คำำ�แนะนำำ�
- หลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง โดยเฉพาะ สููบบุุหรี่่�
3. ภาวะหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันและความเข้้มเลืือดเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นที่่�ทราบถึึงความสััมพัันธ์์ของภาวะหลอดเลืือดดำำ�อุุดตันั กัับการใช้้ฮอร์์โมนเพศหญิิง โดยจะ
พบกรณีีที่่�ได้้รัับปริิมาณสููงและนาน ขณะที่่�ของฮอร์์โมนเพศชายจะสััมพัันธ์์กัับความเข้้มข้้นของเลืือดที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น
หญิิงข้้ามเพศ
ไม่่พบความชุุกเพิ่่�มขึ้้�น กลุ่่�มที่่�เกิิดหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันจะพบในกลุ่่�มที่่มีีค
� วามเสี่่�ยง (prothrombotic actions) อยู่่�เดิิม เช่่น ความผิิดปกติิทางพัันธุุกรรม อายุุมากกว่่า 50 ปีี อ้้วน (BMI > 27 กก.ต่่อ
ตารางเมตร) และสููบบุุหรี่่�
คำำ�แนะนำำ� 
-	ควรเลืือกใช้้รููปแบบ transdermal และแก้้ไขปััจจััยเสี่่�ยงดัังกล่่าว
ชายข้้ามเพศ
ไม่่พบการเกิิดหลอดเลืือดดำำ�อุดตั
ุ นั มากขึ้้น� ขณะที่่ค� วามเข้้มเลืือดที่่พ� บสููงขึ้้น� มัักไม่่เกิิดความผิิด
ปกติิทางคลิินิิก(3)
คำำ�แนะนำำ�
- เลืือกใช้้รููปแบบฮอร์์โมนที่่มีี� ระดัับในกระแสเลืือดค่่อนข้้างคงที่่� ได้้แก่่ การทา หรืือยาฉีีดที่่อ� อก
ฤทธิ์์�ระยะยาว และหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง เช่่น สููบบุุหรี่่� เป็็นต้้น
-	ประเมิินความเข้้มของเลืือดทุุก 1-2 ครั้้�งต่่อปีี
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4. ผลต่่อกระดููก
ฮอร์์โมนเพศชายมีีผลขยายขนาดของกระดููก (periosteal bone expansion) และ peak bone
mass สููงกว่่าฮอร์์โมนเพศหญิิง ขณะที่่�ฮอร์์โมนเพศหญิิงจะเสริิมความหนาแน่่นของกระดููก (endosteal
bone apposition)(8)
	วิิธีีการใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศซึ่่�งประกอบไปด้้วย 2 ขั้้�นตอนที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาของกระดููก ได้้แก่่
การกดฮอร์์โมนเพศช่่วงเข้้าสู่่�วััยหนุ่่�มสาวด้้วยฮอร์์โมน gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist
และ การใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศ รวมถึึงการผ่่าตััดเอารัังไข่่และอััณฑะออก (gonadectomy) จะทำำ�ให้้ฮอร์์โมนเพศ
เดิิมของตััวเองลดลง(1)
หญิิงข้้ามเพศ
พบว่่าค่่า bone mineral density (BMD) ของกลุ่่�มหญิิงข้้ามเพศจะต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มควบคุุมตั้้�งแต่่ก่อ่ น
เริ่่ม� ฮอร์์โมนเพศ(8) ซึ่่ง� ไม่่ทราบสาเหตุุชัดั เจน อาจเกิิดจากกลุ่่�มหญิิงข้้ามเพศมีีกิิจกรรมกลางแจ้้งน้้อย ทำำ�ให้้
ระดัับวิิตามิินดีีต่ำำ�� ผลของการได้้รับั ฮอร์์โมนข้้ามเพศพบว่่าทั้้�งผลระยะสั้้�นและระยะยาวไม่่พบภาวะกระดููก
หัักเพิ่่�มขึ้้น� ลัักษณะของกระดููกมีีความคล้้ายคลึึงเพศหญิิงมากกว่่าเพศชาย ดัังนั้้�นถ้้ามีีการหยุุดฮอร์์โมน
เพศโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มที่่�ผ่่าตััดอััณฑะออกจะทำำ�ให้้พบภาวะกระดููกบางลงสููงขึ้้�น ดัังนั้้�นหญิิงข้้าม
เพศที่่�อายุุมากกว่่า 50 ปีี ควรคงการใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศต่่อไป
ชายข้้ามเพศ
	ค่่า BMD ก่่อนการได้้รัับฮอร์์โมนไม่่แตกต่่างจากผู้้�หญิิงปกติิ เมื่่�อได้้รัับฮอร์์โมนเพศชายพบว่่า
ขนาดของกระดููกจะใหญ่่และหนากว่่า มีีการเปลี่่�ยนแปลงเช่่นเดีียวกัับกระดููกของผู้้�ชายทั่่�วไป สำำ�หรัับ
กลุ่่�มที่่�ได้้ผ่่าตััดเอารัังไข่่ออก การได้้รัับฮอร์์โมนเพศชายสามารถป้้องกัันการลดลงของ BMD ทั้้�งในระยะ
สั้้�นและยาว และไม่่มีีผลต่่อการเกิิดกระดููกหััก
คำำ�แนะนำำ�
- การตรวจวััด BMD จะใช้้เกณฑ์์ตามเพศแต่่กำำ�เนิิด ของผู้้�ที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน(3,8)
-	รัับประทาน แคลเซีียมและวิิตามิินดีีให้้เพีียงพอ ควรได้้ระดัับวิิตามิินดีี มากกว่่า 30 นาโนกรััม
ต่่อมล. ปริิมาณที่่�ควรได้้รัับปริิมาณวัันละ 800-1,000 IU และปริิมาณแคลเซีียมอย่่างน้้อย
วัันละ 1,000 มิิลลิิกรััม
- หลีีกเลี่่ย� งปััจจััยที่่มีีผ
� ลต่่อกระดููก ได้้แก่่ สููบบุุหรี่�่ ดื่่ม� สุุรา น้ำำ�� หนัักลดลง การใช้้ยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์
เป็็นต้้น และออกกำำ�ลัังกายให้้เพีียงพอ (weight-bearing activity)
-	สามารถใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศในระยะยาวทั้้�งหญิิงและชายข้้ามเพศ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องหยุุดที่่�
อายุุมากกว่่า 50 ปีี
- กรณีีของชายข้้ามเพศนอกจากติิดตามระดัับฮอร์์โมน testosterone อาจใช้้ระดัับฮอร์์โมน
luteinizing hormone (LH) เป็็นการบอกระดัับฮอร์์โมน testosterone ว่่าเหมาะสมหรืือไม่่(1,8)
- การตรวจและรัักษาภาวะกระดููกบางให้้ถือื เป็็นกลุ่่�มที่่มีี� เสี่่ย� งเนื่่�องจากการลดลงของฮอร์์โมน
เพศ โดยเริ่่�มที่่�อายุุ มากกว่่า 50 ปีี ควรเริ่่�มตรวจเร็็วขึ้้�นสำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�หยุุดการใช้้ฮอร์์โมนข้้าม
เพศ หรืือ ใช้้ฮอร์์โมนไม่่สม่ำำ��เสมอ (poor compliance)
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	ดัังนั้้�นโดยสรุุปผลของการใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุเท่่าที่่มีี� รายงาน พบว่่าไม่่ก่อ่ ให้้เกิิด
ภาวะแทรกซ้้อนที่่แ� ตกต่่างจากเพศหญิิงและชายปกติิ (ตารางที่่� 1) โดยมีีคำำ�แนะนำำ�การติิดตามการรัักษา
ดัังนี้้�(1)
1.	ควรปรัับขนาดของฮอร์์โมนเพศที่่�ใช้้ เท่่าที่่จำ� ำ�เป็็น เพื่่�อคงลัักษณะของเพศ และ กระดููก
2.	ควรเลืือกฮอร์์โมน estrogen ในรููป transdermal เช่่นเดีียวกัับฮอร์์โมนเพศชายควรเลืือก
รููปแบบ gel หรืือ แบบฉีีดที่่�ออกฤทธิ์์�ระยะยาว
3. ติิดตามผลของการรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�อง 1-2 ครั้้�งต่่อปีี โดยประเมิิน ผลของฮอร์์โมนทั้้�งด้้าน
อาการและอาการแสดง รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ การสููบบุุหรี่่� ภาวะซึึมเศร้้า น้ำำ��หนััก และ
ความดัันโลหิิต
4.	ประเมิินผลทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร ได้้แก่่ complete blood count, electrolytes, plasma glucose
และ HbA1c lipid profiles, liver และ renal function เป็็นระยะ
5.	ตรวจระดัับฮอร์์โมนเพศ เป็็นระยะ โดยเฉพาะช่่วงที่่มีี� การปรัับขนาดฮอร์์โมน
6. เลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง ได้้แก่่ งดสููบบุุหรี่่�และสุุรา ควบคุุมน้ำำ�� หนััก เป็็นต้้น
ตารางที่่� 1. ผลระยะยาวของฮอร์์โมนข้้ามเพศ(6,8)
ผลระยะยาว
1.	มีีหลัักฐานว่่าเพิ่่�ม
ความเสี่่�ยง

2.	มีีหลัักฐานว่่าเพิ่่�ม
ความเสี่่�ยง กรณีีที่่มีี�
ปััจจััยอื่่�นร่่วม

-

หญิิงข้้ามเพศ
venous thromboembolic
gallstones
elevated liver enzymes
weight gain
hypertriglyceridemia
cardiovascular disease

-

ชายข้้ามเพศ
polycythemia
weight gain
acne
androgenic alopecia
sleep apnea

3. เพิ่่�มความเสี่่�ยงแต่่
หลัักฐานไม่่ชััดเจน

- hypertension
- hyperprolactinemia/prolactinoma

- elevated liver enzymes
- hyperlipidemia

4. เพิ่่�มความเสี่่�ยงกรณีี
ที่่�มีีปััจจััยอื่่�นร่่วม
แต่่หลัักฐานไม่่ชััดเจน

- type 2 diabetes

5. ไม่่เพิ่่�มความเสี่่�ยง

- breast cancer

- destabilization of certain psychiatric
disorders
- cardiovascular disease
- hypertension
- type 2 diabetes
- loss of bone density
- breast cancer
- cervical cancer
- ovarian cancer
- uterine cancer
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13
What is new
in acute respiratory
distress syndrome
ณัับผลิิกา กองพลพรหม

บทนำำ�

Acute respiratory distress syndrome หรืือ ARDS เป็็นภาวะที่่มีี� การอัักเสบในถุุงลมปอด มีี
การทำำ�งานของ surfactant ในถุุงลมปอดลดลง ทำำ�ให้้ปอดมีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดการอัักเสบอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะในช่่วงการหายใจออกสุุด ที่่� low end expiratory lung volume ซึ่่�งถุุงลมปอดในส่่วน basal
lung (dependent part; low lung volume) จะปิิดแฟบ และเปิิดใหม่่อีีกครั้้�งในช่่วงหายใจเข้้า โดยต้้องใช้้
แรงดัันที่่สูู� งขึ้้น� เพื่่�อให้้สามารถเปิิดขยายถุุงลมในส่่วนนี้้�ได้้ จึึงมีีแรงเสีียดทาน shearing force เกิิดขึ้้น� ทำำ�ให้้
เกิิด biotrauma คืือ มีีการอัักเสบจากแรงเสีียดทานดัังกล่่าว ทำำ�ให้้มีีการสร้้าง cytokines จากเซลล์์เม็็ด
เลืือดขาวในบริิเวณนั้้�นเพิ่่�มขึ้้�น มีีการรั่่�วของสารน้ำำ��จากหลอดเลืือดฝอย เกิิดเป็็น exudate fluid และ
foam ในถุุงลมปอดเพิ่่�มขึ้้�น และยัังส่่งผลให้้การทำำ�งานของ surfactant บกพร่่องเพิ่่�มมากขึ้้�นด้้วย การ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้ความสามารถในการขยายถุุงลม (ventilation) ใน alveolar unit แต่่ละส่่วน
แตกต่่างกััน (inhomogeneity) รููปที่่� 1 โดยปอดบางส่่วนแฟบ (atelectasis หรืือ nonaerated area) บาง
ส่่วนมีีลมไหลเข้้าออกพอได้้บ้า้ ง และบางส่่วนมีีลมไหลเข้้าออกได้้ตามปกติิ โดยการอัักเสบในถุุงลมปอด
นั้้�น จะเกิิดขึ้้�นในส่่วนที่่�มีี ventilation ได้้เป็็นส่่วนใหญ่่ โดยเฉพาะในบริิเวณรอยต่่อระหว่่างปอดส่่วนที่่�
แฟบ (nonaerated) กัับปอดส่่วนที่่�พอมีี ventilation (aerated) ได้้(1-2)
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รููปที่่� 1. แสดงภาวะ inhomogeneity ของปอดที่่�มีีภาวะ ARDS โดย zone 1 เป็็นปอดส่่วนที่่�แฟบ (atelectasis หรืือ nonaerated area) zone 2 เป็็นปอดส่่วนที่่มีี� ลมไหลเข้้าออกพอได้้บ้้าง และ zone 3 เป็็น
ปอดส่่วนที่่�มีีลมไหลเข้้าออกได้้ตามปกติิ โดยการอัักเสบในถุุงลมปอดนั้้�น จะเกิิดขึ้้�นในบริิเวณรอยต่่อ
ระหว่่างปอด zone 1 กัับ zone 2 เป็็นส่่วนใหญ่่
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ภาวะ ARDS  มีีคำำ�จำำ�กััดความตามตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. ARDS definition
คำ�จำ�กัดความ ARDS
2012 Berlin definition(3)
Timing: ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันที่เกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์
(respiratory failure within 1 week of a known insult or new and/or worsening respiratory
symptoms)
Origin: ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันที่ไม่สามารถอธิบายได้จากภาวะหัวใจวาย หรือมีสารน้ำ�เกิน
ในหลอดเลือด
(respiratory failure not fully explained by cardiac function or volume overload (need objective
criterion such as echocardiography to exclude hydrostatic edema if no risk factor is present)
Imaging: มีรอยโรคที่ถุงลมปอดทั้ง 2 ข้าง จากภาพรังสีปอด หรือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด
(bilateral opacities on chest radiograph or CT not fully explained by effusion, collapse or
nodules)
Oxygenation: มีภาวะพร่องออกซิเจนในเลือดแดงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน โดยมี PaO2/FiO2
<300 mmHg
ขณะที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ และใช้ positive end expiratory pressure (PEEP) ≥ 5 cmH2O โดยแบ่ง
ตามระดับความรุนแรง ดังนี้
• mild ARDS มี PaO2/FiO2 201–300 mmHg
• moderate ARDS มี PaO2/FiO2 101–200 mmHg
• severe ARDS มี PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg
2016 Kigali modification(4)
Timing and origin: เหมือนกับ Berlin definition
Imaging: มีรอยโรคที่ถุงลมปอดทั้ง 2 ข้าง จากภาพรังสีปอด หรืออัลตราซาวด์ปอด
Oxygenation: มีภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด SpO2/FiO2 <315 โดยไม่ต้องใช้ PEEP
ข้อแตกต่างของ Berlin และ Kigali modification definition คือ ผู้ปว่ ย ARDS ทวี่ นิ จิ ฉัยจาก Berlin definition
จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ชนิด noninvasive หรือ invasive ก็ได้ โดยต้องใช้ PEEP อย่างน้อย 5 cmH2O
ก่อนประเมิน PaO2/FiO2 ส่วนผู้ป่วย ARDS ที่วินิจฉัยจาก Kigali modification เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ
FiO2= fraction of inspired oxygen; PaO2= partial pressure of arterial oxygen; PEEP = positive endexpiratory pressure; SpO2 = peripheral capillary oxygen saturation
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การรัักษาภาวะ ARDS  แบ่่งตามระดัับความรุุนแรง ดัังรููปที่่� 2
รููปที่่� 2. Lung และ diaphragm protective strategies (5-6)
mild ARDS   
PaO2/FiO2 201–300 mmHg

moderate ARDS
PaO2/FiO2 101–200 mmHg

severe ARDS
PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg

Lung protective strategy
Tidal volume 4-8 ml/Kg ideal body weight, P plateau ≤ 30 cmH2O และ driving pressure ≤ 15 cmH2O
Prone อย่่างน้้อย 12-16 ชม. ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� PaO2/FiO2 ≤ 150 mmHg
ที่่�ใช้้ FiO2 > 60% ใน 48 ชม.แรก
Favor high PEEP > low PEEP
Neuromuscular blockades (NMB) ในผู้้�ป่่วย PaO2/FiO2 ≤150 mmHg ใน
48 ชม. แรก
หากไม่่ใช้้ NMB ให้้ใช้้ sedation แต่่ควรใช้้ high PEEP strategy
พิิจารณา extracorporeal
membrane oxygenation ในผู้้�ป่่วยที่่�
มีี refractory hypoxemia หรืือ
uncompensated hypercapnia
Optional noninvasive ventilation
หรืือ high flow oxygen therapy
Diaphragm protective strategy ป้้องกััน myotrauma
โดยหลีีกเลี่่�ยงการเกิิด high inspiratory effort และการช่่วยหายใจที่่�มากเกิินไป (over-assistance)
Conservative fluid balance target

แนวทางการรัักษาภาวะ ARDS ยัังมีีประเด็็นที่่�เป็็นข้้อถกเถีียง โดยเฉพาะวิิธีีการตั้้�งค่่า positive
end expiratory pressure (PEEP) ที่่�เหมาะสม เพื่่�อช่่วยป้้องกัันปอดแฟบใน dependent part ของปอด
(รููปที่่� 1: zone 1 และ 2) ในช่่วงหายใจออกสุุด ซึ่่�งจะช่่วยลด shearing force ในการเปิิดขยายถุุงลมได้้
ลด intrapulmonary shunt จากภาวะ atelectasis และลดภาวะ inhomogeneity ของ lung unit แต่่ละ
ส่่วน ส่่งผลให้้ลดการอัักเสบต่่อเนื่่�อง และแก้้ภาวะพร่่องออกซิิเจนได้้ แต่่อย่่างไรก็็ตาม ปััจจุุบััน ยัังไม่่มีี
หลัักฐานทางคลิินิกิ ว่่า วิิธีีการตั้้�ง PEEP วิิธีีใด เป็็นวิิธีีที่ดีีที่
่� สุ่� ดุ แต่่ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญส่่วนใหญ่่มีีความเห็็นว่่า การ
ใช้้ physiologic approach น่่าจะเป็็นวิิธีีที่เ่� หมาะสมมากที่่สุ� ดุ แม้้จะยัังไม่่ข้อ้ มููลว่่า ทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ทางคลิินิกิ
ได้้แก่่ อััตราการตาย จำำ�นวนวัันที่่�ไม่่ต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ (ventilator free day) แตกต่่างกัันก็็ตาม
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ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา มีีแนวทางใหม่่ที่่�ใช้้ในการเลืือกตั้้�งค่่า PEEP ที่่�เหมาะสม โดยการประเมิิน
ภาวะที่่�ปอดจะสามารถเปิิดขยายได้้มากขึ้้�นจากการใช้้ high PEEP (lung recruitability) หากถุุงลมปอด
สามารถเปิิดขยายได้้มากจากการใช้้ high PEEP เรีียกว่่า high recruiter แต่่ถ้้าถุุงลมปอดไม่่สามารถเปิิด
ขยายจากการใช้้ high PEEP ได้้ เรีียกว่่า low recruiter (7-8)
โดยมีีแนวทางการประเมิิน lung recruitability ดัังนี้้�
	ประเมิิน recruitment to inflation ratio (R/I ratio)
โดยมีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
•	จััดท่่าผู้้�ป่่วยให้้อยู่่�ใน semi-recumbent position ศีีรษะสููง 30 องศา
•	วััด airway opening pressure (AOP) (รููปที่่� 3)
•	ตั้้�งเครื่่�องช่่วยหายใจ SIMV- volume control : tidal volume 6 ml/Kg ideal body weight
PEEP 5 cmH2O respiratory rate 5 ครั้้�งต่่อนาทีี และ inspiratory flow rate 5 LPM (square
waveform)
• เลืือกหน้้าจอ ventilator graphics ให้้แสดง volume–time และ pressure-time waveforms
หรืือ pressure-volume loop
•	วััด AOP ซึ่่�งเท่่ากัับ pressure ในตำำ�แหน่่งที่่�เกิิด pressure inflection ใน mechanical breath
ที่่�ใช้้ inspiratory flow rate 5 LPM (ถ้้าไม่่มีี inflection point แสดงว่่า ไม่่มีี AOP)
•	ปรัับเครื่่�องช่่วยหายใจกลัับมาเป็็น setting เดิิม

รููปที่่� 3. การวััด airway opening pressure (AOP)
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โดยปกติิ เมื่่�อเครื่่�องช่่วยหายใจจ่่ายลม ลมส่่วนหนึ่่�งจะเข้้าอยู่่�ใน inspired ventilator circuit ก่่อน
เข้้าสู่่�ปอดผู้้�ป่่วย ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี AOP แสดงว่่า ลมจะเริ่่�มเข้้าสู่่�ปอดผู้้�ป่่วยที่่� pressure at AOP นั้้�น แต่่ถ้้า
ไม่่มีี AOP แสดงว่่า ลมจะเริ่่�มเข้้าสู่่�ปอดผู้้�ป่่วยที่่� PEEP ที่่�ตั้้�งค่่าไว้้ จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องวััด AOP ก่่อน
จะประเมิิน R/I ratio โดยค่่า AOP ไม่่ถููกรบกวนจาก auto PEEP
•	วััด recruitment to inflation ratio (รููปที่่� 4)
•	ตั้้�งเครื่่�องช่่วยหายใจ volume control mode: tidal volume 6 ml/Kg ideal body weight PEEP
15 cmH2O และ inspiratory flow rate 60 LPM (square waveform)
• หาก AOP มากกว่่า 10 cmH2O ให้้ตั้้�ง PEEP = AOP + 5 cmH2O แทนโดยให้้ plateau
pressure < 30 cmH2O
• หลัังปรัับตั้้�งเครื่่�องช่่วยหายใจเป็็นเวลา 15 นาทีี วััด plateau pressure ที่่� PEEP 15 cmH2O
โดยให้้ inspiratory pause time 0.3 วิินาทีี
• ให้้ลด respiratory rate เป็็น 10 ครั้้�งต่่อนาทีี เพื่่�อลดโอกาสการเกิิด auto PEEP
•	บัันทึึก expired tidal volume ที่่� PEEP 15 cmH2O
• เลืือกหน้้าจอ ventilator graphics ให้้แสดง volume –time และ pressure-time waveforms
• ลด PEEP เหลืือ 5 cmH2O (หากใช้้ PEEP > 15 cmH2O ให้้ลด PEEP ลงมา 10 cmH2O
: PEEP low = previous PEEP -10 cmH2O) และให้้บัันทึึก expired tidal volume ที่่�เกิิด
จากการลด PEEP ลงมา 10 cmH2O ทัันทีี (15 → 5 cmH2O)
•	วััด plateau pressure ที่่� PEEP 5 cmH2O โดยให้้ inspiratory pause time 0.3 วิินาทีี
•	ปรัับเครื่่�องช่่วยหายใจกลัับมาเป็็น setting เดิิม
•	นำำ� parameters ที่่วั� ัดได้้มาคำำ�นวณโดยใช้้ สมการ

VTi = inspired tidal volume
VTe H  L = expired tidal volume ที่เกิดจากการลด PEEP ลงมา 10 cmH2O
VTeH = expired tidal volume ที่ PEEP 15 cmH2O หรือ AOP+5 cmH2O
PplatL = plateau pressure ที่ PEEP 5 cmH2O
PEEPH = PEEP 15 cmH2O หรือ AOP+5 cmH2O
PEEPL = PEEP 5 cmH2O หรือ AOP
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รููปที่่� 4. การวััด recruitment to inflation ratio
หากคำำ�นวณได้้ recruitment to inflation ratio ≥ 0.5 เป็็น high recruiter แสดงว่่าผู้้�ป่่วยควรได้้
รัับ higher PEEP strategy แต่่ถ้้า recruitment to inflation ratio < 0.5 เป็็น low recruiter แสดงว่่าผู้้�ป่่วย
ควรได้้รัับ low PEEP (PEEP ≤ 12 cmH2O)
ในสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 หรืือ COVID-19 มีีการใช้้
recruitment to inflation ratio เพื่่�อช่่วยในการตั้้ง� ค่่า PEEP ที่่เ� หมาะสมอย่่างแพร่่หลายเพิ่่�มมากขึ้้น� โดยมีี
แนวทางปรัับตั้้�งเครื่่�องช่่วงหายใจ(9-10) ดัังนี้้� (รููปที่่� 5)

รููปที่่� 5. แนวทางการปรัับตั้้�งเครื่่�องช่่วงหายใจในผู้้�ป่่วย ARDS จากการติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19 ตััวอย่่าง
วิิธีีการคำำ�นวณ recruitment to inflation ratio
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ผู้้�ป่่วย ARDS ได้้รัับการช่่วยหายใจด้้วย lung protective strategy ได้้รัับการประเมิิน lung
recruitability เพื่่�อปรัับตั้้�ง PEEP โดยมีี parameters ดัังนี้้�
ประเมิินค่่า airway opening pressure(AOP) = 9 cmH2O
inspired tidal volume = 450 ml
ที่่� PEEP 15 cmH2O Plateau pressure = 25 cmH2O expired tidal volume = 450 ml
ที่่� PEEP 5 cmH2O Plateau pressure = 18 cmH2O
expired tidal volume ที่่�เกิิดจากการลด PEEP ลงมา 10 cmH2O = 900 ml

R/I ratio = [ (900-450) x (18-9) ] - 1
			
[ 450 x (15-9) ]
		
= 0.5
ผู้้�ป่่วยรายนี้้� มีี AOP จึึงแทนค่่า PEEPL ด้้วย AOP แทน
R/I ratio = 0.5 เป็็น high recruiter จึึงควรใช้้ high PEEP (>12 cmH2O) ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�

บทสรุุป

ในบทนี้้� ได้้แสดงวิิธีีการใหม่่ที่่�ช่่วยให้้ปรัับตั้้�งระดัับ PEEP ในผู้้�ป่่วย ARDS ได้้เหมาะสม โดยใช้้
recruitment to inflation ratio เพื่่�อประเมิิน lung recruitability แต่่อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีีการศึึกษาว่่า
การปรัับตั้้�ง PEEP ด้้วยวิิธีีนี้้� ทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ทางคลิินิิก ได้้แก่่ อััตราการตาย จำำ�นวนวัันที่่�ไม่่ต้้องใช้้เครื่่�อง
ช่่วยหายใจ ดีีขึ้้�นหรืือไม่่
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14
ภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก
และโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสำำ�ลััก
(Aspiration pneumonia and
aspiration related diseases)
วรวุุฒิิ ตัันติิทวีีวััฒน์์

บทนำำ�

การสำำ�ลัักคืือการหายใจนำำ�สิ่่�งต่่างๆ ที่่�อยู่่�ในช่่องปาก หรืือ ในกระเพาะอาหาร (oropharyngeal
หรืือ gastric content) ลงไปยัังทางเดิินหายใจส่่วนล่่าง(1) ทำำ�ให้้เกิิดภาวะต่่างๆ ตามมาขึ้้�นกัับปริิมาณ
และลัักษณะของสิ่่�งที่่�สำ�ลั
ำ ักลงไป ความถี่่�ของการสำำ�ลััก การตอบสนองของร่่างกายต่่อสิ่่�งที่่�สำ�ลั
ำ ักลงไป(2)
รวมไปถึึงสถานภาพของผู้้�ป่่วยว่่าเป็็นผู้้�ป่่วยนอกหรืือผู้้�ป่่วยใน เป็็นต้้น ผู้้�ป่่วยอาจจะมีีอาการเพีียงแค่่
ไอชั่่�วขณะเวลาหนึ่่�ง ไปจนถึึงภาวะหายใจล้้มเหลวฉัับเพลัันได้้ การสำำ�ลัักเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งของโรคปอด
อัักเสบที่่ส� ามารถเกิิดได้้ทั้้ง� ผู้้�ป่ว่ ยทั่่�วไปและผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล ซึ่่ง� ส่่งผลร้้ายแรงถึึงแก่่
ชีีวิิตได้้
	คนทั่่�วไปสามารถที่่จ� ะมีีการสำำ�ลักั เล็็กน้้อยในช่่วงหลัับได้้ อาจเป็็นสาเหตุุให้้เกิิดภาวะปอดอัักเสบ
จากการสำำ�ลัักตามมาได้้เช่่นกััน(3) ในขณะที่่�การสำำ�ลัักในลัักษณะที่่�เห็็นชััด (macroaspiration) มัักตามมา
ด้้วยภาวะปอดอัักเสบ

ภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก

อุุบััติิการณ์์
	อุุบัติั กิ ารณ์์การเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลักั นั้้�นประเมิินได้้ค่อ่ นข้้างยากเนื่่�องจากไม่่มีีตัวั
ชี้้�วััดที่่�มีีความไวและความจำำ�เพาะเพีียงพอ นอกจากนี้้�การศึึกษาที่่�ผ่่านมาในอดีีตมัักจะไม่่ได้้แยกภาวะ
aspiration pneumonitis ออกจาก aspiration pneumonia แต่่มีีการประมาณการว่่าการสำำ�ลัักนั้้�นเป็็น
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สาเหตุุของการเกิิดภาวะปอดอัักเสบชุุมชน (community acquired pneumonia) ถึึงร้้อยละ 5-15(4) ในผู้้�ป่ว่ ย
ที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลหรืืออาศััยอยู่่�ในศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุ (nursing home) อาจพบภาวะปอด
อัักเสบจากการสำำ�ลัักได้้ประมาณร้้อยละ 10 และ 18 ตามลำำ�ดัับ(4, 5) ภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลัักยััง
พบว่่าเป็็นสาเหตุุการเสีียชีีวิิตที่สำ่� ำ�คัญ
ั ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีปั
� ญ
ั หาด้้านการกลืืนเนื่่�องจากโรคทางระบบประสาท(6)
และอาจเป็็นสาเหตุุการเสีียชีีวิิตที่สั่� ัมพัันธ์์กัับการดมยาสลบสููงถึึงร้้อยละ 10-30(7, 8)
ปััจจััยเสี่่�ยง
	ส่่วนใหญ่่การสำำ�ลัักมัักเกิิดตามหลัังการกลืืนที่่ผิ� ิดปกติิ (impaired swallowing) โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งในผู้้�ป่่วยที่่มีีปั
� ัญหากลไกการไอที่่�ไม่่ดีีพอ (ineffective cough reflex) ร่่วมด้้วย ในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหา
ทางด้้านการกลืืนเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะปอดอัักเสบสููงถึึง 11.9 เท่่า และพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
การวิินิิจฉััยภาวะปอดอัักเสบมีีปััญหาทางด้้านการกลืืนสููงถึึงร้้อยละ 92.0 (9) เมื่่�อใช้้ videofluoroscope
ตรวจการกลืืน พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยโรคปอดอัักเสบมีีเพีียงร้้อยละ 16.7 เท่่านั้้�นที่่ส� ามารถกลืืนอาหารได้้ปลอดภััย(9)
และปััญหาเรื่่�องการกลืืนนี้้�พบว่่ายัังคงเป็็นปััญหาต่่อเนื่่�องไปแม้้ว่่าผู้้�ป่่วยจะกลัับบ้้านไปแล้้วก็็ตาม(10, 11)
นอกจากนี้้�ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีปั
� ญ
ั หาทางกายวิิภาคของหลอดอาหารเช่่นมะเร็็งหลอดอาหารและหลอดอาหารตีีบ
จากสาเหตุุต่่างๆ ก็็เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงของการสำำ�ลัักที่่สำ� ำ�คัญ
ั
	ความรัับรู้้�ตััวที่่�ไม่่ดีี (impaired consciousness) จากสาเหตุุต่่างๆ เช่่น โรคของระบบประสาท
ส่่วนกลาง โรคสมองเสื่่�อม (dementia), โรคหลอดเลืือดสมอง (stroke), ภาวะสัับสนฉัับพลััน (delirium),
การได้้รัับยาที่่�มีีผลต่่อความรู้้�สึึกตััวและการนอนหลัับ รวมถึึงภาวะหััวใจหยุุดเต้้นฉัับพลััน ล้้วนแต่่เพิ่่�ม
โอกาสการเกิิดการสำำ�ลัักและภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลัักทั้้�งสิ้้�น(12) ระดัับความรุุนแรงของโรคทาง
ระบบประสาทพบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กัับอััตราการเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก และในทางกลัับ
กัันการเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลักั ยัังส่่งผลการรัักษาทางระบบประสาทที่่แ� ย่่ลง รวมถึึงเพิ่่�มอััตรา
การเสีียชีีวิิตด้้วย(13)
การไม่่รู้้�สึึกตััวขณะที่่�หััวใจหยุุดเต้้น (cardiac arrest) เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่สำ� ำ�คััญข้้อหนึ่่�ง พบว่่าผู้้�
ป่่วยที่่มีี� ภาวะหยุุดเต้้นมีีโอกาสสููงถึึงร้้อยละ 65-70(14, 15) ในการเกิิดภาวะปอดอัักเสบที่่�ระยะ 3 วัันแรก
โดยเฉพาะรายที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการลดอุุณหภููมิิของร่่างกาย หรืือ therapeutic hypothermia (odds
ratio, 1.90) ทำำ�ให้้ต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจและรัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติินานขึ้้�น แต่่ไม่่ส่่งผลต่่อ
อััตราการเกิิดปอดอัักเสบจากการใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ ความเสีียหายต่่อระบบประสาทและอััตราการเสีีย
ชีีวิิตในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ(14) สำำ�หรัับการรัักษาด้้วยการลดอุุณหภููมิิของร่่างกายนั้้�นพบว่่าปััจจุุบัันเป้้าหมาย
ของการลดอุุณหภููมิิร่า่ งกายเหลืือ 36 องศาเซลเซีียส (ก่่อนหน้้านี้้�เป้้าหมายอยู่่�ที่่� 33 องศาเซลเซีียส) กลัับ
มีีแนวโน้้มที่่ส� ามารถลดอััตราการเกิิดปอดอัักเสบ(15) นอกจากนี้้�การให้้ยาปฏิิชีีวนะร่่วมกัับการรัักษาอื่่�นๆ
ตั้้�งแต่่ต้้นสามารถลดการเกิิดภาวะปอดอัักเสบลงได้้ด้้วย(16)
การให้้อาหารเข้้าทางเดิินอาหาร (enteral feeding) สััมพัันธ์์กับั การเกิิดการสำำ�ลักั อาหารปริิมาณ
ที่่�มากได้้ ซึ่�ง่ ปริิมาณอาหารที่่�สำ�ลั
ำ ักนั้้�นสััมพัันธ์์กัับการเกิิดภาวะปอดอัักเสบโดยตรง(17) โดยเฉพาะเมื่่�อมีี
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ปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�นร่่วมด้้วย เช่่น การทำำ�งานของกระเพาะอาหารที่่ผิ� ิดปกติิ (gastric dysmotility), การไอที่่�ไม่่
ดีีพอ (inadequate cough), และความรู้้�สึึกตััวที่่�เปลี่่�ยนแปลง (alteration of consciousness)(12) แต่่เมื่่�อ
ดููผลการรัักษาโดยรวมในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองฉัับพลััน (acute stroke) พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการให้้
สารอาหารทางสาย (enteral feeding tube) เทีียบกัับการเจาะผนัังหน้้าท้้องเพื่่�อให้้อาหาร (percutaneous
enteral tube feeding) พบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับสารอาหารทางสายมีีอััตราการรอดชีีวิิตและผลการรัักษาทาง
ระบบประสาทที่่�ดีีกว่่า(18)
สุุขอนามััยในช่่องปากก็็เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่สำ� ำ�คััญในการเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก โดย
พบว่่าการมีีฟัันผุุ (dental caries) โรคปริิทันั ต์์ (periodontal disease) ต่่างๆ ล้้วนเพิ่่�มความเสี่่ย� งให้้สููงขึ้้น� (19)
แต่่ในขณะที่่�ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีฟัันเหลืืออยู่่�เลยพบว่่าความเสี่่�ยงในการเกิิดภาวะปอดอัักเสบนั้้�นพบต่ำำ��กว่่า(20)
ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีปััจจััยเสี่่�ยงของการสำำ�ลัักมากกว่่าหนึ่่�งปััจจััยพบว่่าจะยิ่่�งเพิ่่�มความเสี่่�ยงของ
การเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลักั ที่่ม� ากขึ้้น� (21) อััตราการเสีียชีีวิิตที่สูู่� งขึ้้น� การนอนโรงพยาบาลนาน
ขึ้้�น(22) และผลการรัักษาที่่�แย่่ลง
ตารางที่่� 1. ปััจจััยเสี่่�ยงของการสำำ�ลัักและเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก
ปััจจััยเสี่่�ยงของการสำำ�ลัักและการเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก
ภาวะที่่ส่่� งผลต่่อการกลืืนที่่�ผิิดปกติิ
• โรคของหลอดอาหาร เช่่น มะเร็็งหลอดอาหาร หลอดอาหารตีีบ ภาวะกลืืนลำำ�บาก
• โรคทางระบบประสาท เช่่น โรคหลอดเลืือดสมอง ลมชััก ความจำำ�เสื่่�อม พาร์์กิินสััน
• โรคทางระบบการหายใจ เช่่น โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
• การใส่่ท่่อช่่วยหายใจ การใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ และหลัังการถอดท่่อช่่วยหายใจ
ภาวะที่่ส่่� งผลต่่อการรัับรู้้�
• โรคทางระบบประสาท เช่่น โรคหลอดเลืือดสมอง ลมชััก
• ยาที่่�ส่่งผลต่่อความรัับรู้้�ตััว การใช้้ยาสลบทางวิิสัญญีี
ั
• การดื่่�มสุุรา และการใช้้สารเสพติิด
• ภาวะหััวใจหยุุดเต้้น
ภาวะที่่ส่่� งผลต่่อการไอที่่ผิ� ิดปกติิ
• ยาที่่�กดอาการไอ สุุรา และแอลกอฮอล์์
• โรคทางระบบประสาท เช่่น โรคหลอดเลืือดสมอง ความจำำ�เสื่่�อม degenerative neurological
disorder
• การรัับรู้้�ตััวที่่�ผิิดปกติิ
ภาวะที่่ส่่� งผลให้้อาหารในกระเพาะไหลย้้อนขึ้้�น
• กรดไหลย้้อน
• การใส่่ให้้อาหารทางสาย
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รููปที่่� 1. การเกิิดการสำำ�ลััก มัักเกิิดขึ้้�นจากปััญหาด้้านการกลืืน หรืือจากระบบประสาทที่่�ส่่งผลถึึงการ
ควบคุุมการกลืืน (ลููกศรสีีเขีียว) ทำำ�ให้้อาหารหรืือสิ่่�งที่่�อยู่่�ในปากสำำ�ลัักลงสู่่�ทางเดิินหายใจ (ลููกศรสีีแดง)
หรืือเกิิดจากอาหารในกระเพาะไหลย้้อนกลัับขึ้้�นมาด้้านบนแล้้วสำำ�ลัักลงทางเดิินหายใจส่่วนล่่าง (ลููกศร
สีีน้ำำ��เงิิน)
อาการทางคลิินิิก
อาการแสดงของภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลักั มัักจะเกิิดตามหลัังการสำำ�ลักั ที่่ค่� อ่ นข้้างชััดเจน
แต่่ในบางครั้้�งการสำำ�ลักั เพีียงเล็็กน้้อยอาจทำำ�ให้้ปัญ
ั หาเรื่่อ� งการสำำ�ลักั ถููกมองข้้ามไป ซึ่่ง� อาการแสดงอาจ
มีีเพีียงอาการไอชั่่�วคราว ปอดอัักเสบ ไปจนถึึงระบบการหายใจล้้มเหลวและภาวะ ARDS (acute respiratory distress syndrome) โดยอาการมัักแสดงเร็็วในระยะเวลาไม่่กี่่�ชม. ถึึง 2-3 วัันหลัังสำำ�ลััก แต่่ระยะ
เวลานี้้�อาจนานขึ้้�นเป็็นหลายวัันได้้หากเป็็นการสำำ�ลัักเชื้้�อที่่�มีีความรุุนแรงน้้อยเช่่นเชื้้�อกลุ่่�ม anaeorobic
bacteria
ภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลัักอาจส่่งผลรุุนแรงมากกว่่าภาวะปอดอัักเสบทั่่�วไป โดยพบว่่า
ผู้้�ป่่วยมีีอััตราการการเสีียชีีวิิตที่่�สููงกว่่าและมีีอััตราการเกิิดอวััยวะอื่่�นล้้มเหลวมากกว่่า(23) รวมถึึง
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและโอกาสที่่�กลัับมาเกิิดปอดอัักเสบซ้ำำ��ที่่�สููงมากขึ้้�น(24)
การวิินิิจฉััยภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลัักขึ้้�นกัับประวััติิ การสำำ�ลััก ความเสี่่�ยงและความผิิด
ปกติิจากภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกที่่�เข้้าได้้ (โดยมัักเป็็นบริิเวณที่่�อยู่่�ตามแรงโน้้มถ่่วง เช่่น หากสำำ�ลัักในท่่า
นอนหงายมัักพบบริิเวณ superior segment of right lower lobe หรืือ posterior segment of right
upper lobe หากสำำ�ลัักในท่่า upright มัักจะพบบริิเวณ basal segment of lower lobes เป็็นต้้น) ในบาง
ครั้้�งภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกปกติิ แต่่อาจพบว่่าผิิดปกติิเมื่่�อทำำ�เอกซ์์เรย์์คอมพิิวเตอร์์ได้้ถึึงร้้อยละ 28(25)
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การตรวจเพาะเชื้้�อต่่างๆ นั้้�น ในอดีีตการเก็็บสิ่่�งส่่งตรวจจาก transtracheal sampling หรืือการ
เจาะตรวจ thoracentesis พบว่่าเชื้้�อก่่อโรคมัักพบเป็็นเชื้้�อในกลุ่่�ม anerobic bacteria และอาจ
พบร่่วมกัับเชื้้�อกลุ่่�ม aerobic ได้้ แต่่ลัักษณะผู้้�ป่่วยอาจแตกต่่างจากในปััจจุุบัันโดยพบว่่าผู้้�ป่่วยมัักจะมา
รัักษาช้้ามีีอาการมากเช่่นไอเสมหะมีีกลิ่่�นหนองหรืือมีีภาวะแทรกซ้้อนร่่วมแล้้ว เช่่น มีีโพรงฝีีหนองในปอด
(abscess) ปอดอัักเสบชนิิด necrotizing หรืือมีีหนองในช่่องเยื่่�อหุ้้�มปอด (empyemathoracis)(26, 27)
ส่่วนข้้อมููลที่่ใ� หม่่มากขึ้้น� พบว่่าเชื้้อ� ส่่วนมากจะใกล้้เคีียงกัับเชื้้อ� ของปอดอัักเสบชุุมชน (เช่่น Streptococcus
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, และ Enterobacteriaceae) หรืือ
ปอดอัักเสบในโรงพยาบาล (hospital acquired pneumonia) (ซึ่่�งมัักพบเป็็นเชื้้�อกลุ่่�ม gram negative rod
เช่่น Pseudomonas aeruginosa เป็็นต้้น) ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับลัักษณะผู้้�ป่่วย โดยไม่่พบเชื้้�อ anaerobe เลยจาก
การเก็็บสิ่่�งส่่งตรวจ(28, 29)

รููปที่่� 2. แสดงความผิิดปกติิของภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกของผู้้�ป่่วยชายอายุุ 60 ปีี ให้้ประวััติิอาการไข้้
ไอเสมหะสีีเหลืือง เหนื่่�อยมากขึ้้น� มา 3 วััน โดยมีีกลืืนลำำ�บากหลัังจากที่่ไ� ด้้รับั การฉายแสงรัักษาโรคมะเร็็ง
โคนลิ้้�น (base of tongue cancer) และมีีประวััติสำิ ำ�ลัักอาหารบ่่อยครั้้�งมาประมาณ 1 ปีี
A ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกก่่อนการรัักษาโรคมะเร็็ง
B ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกปััจจุุบััน พบความผิิดปกติิลัักษณะเป็็น lobar pneumonia บริิเวณปอด
กลีีบขวาบน
การรัักษา
การเลืือกยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อรัักษาภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลัักนั้้�นขึ้้�นกัับลัักษณะของผู้้�ป่่วยว่่า
เป็็นผู้้�ป่ว่ ยนอก ผู้้�ป่ว่ ยใน หรืืออยู่่�ในศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจากมีีชนิิดของเชื้้อ� ที่่แ� ตกต่่างกัันไปและปััจจััย
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เสี่่�ยงของการติิดเชื้้�อดื้้�อยา (เช่่น การนอนโรงพยาบาลที่่�นานมากกว่่า 5 วััน หรืือเคยได้้รัับ broad
spectrum antibiotic ในระยะ 90 วััน) การรัักษาด้้วยยาปฏิิชีีวนะแบบการรัักษาปอดอัักเสบชุุมชนนั้้�น
สามารถใช้้ได้้ โดยอาจให้้ยา Clindamycin ร่่วมด้้วยในกรณีีที่่�มีีความเสี่่�ยงในจากเชื้้�อ anerobic เช่่น
มีีโรคปริิทัันต์์ มีีโพรงหนองในปอด หรืือ necrotizing pneumonia(4, 12) เช่่นเดีียวกัับ Infectious Diseases Society of America (IDSA) guideline ที่่�แนะนำำ�ให้้ยาครอบคลุุมเชื้้�อในกลุ่่�ม anaerobic เพิ่่�มเติิมจาก
การรัักษาปอดอัักเสบชุุมชนเฉพาะเมื่่�อสงสััยว่่ามีีโพรงหนองในปอดหรืือหนองในช่่องเยื่่�อหุ้้�มปอด(30)
แต่่ทั้้ง� นี้้�หากสถานการณ์์เป็็นในผู้้�ป่ว่ ยในหรืือผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤติิที่ใ่� ส่่ท่อ่ ช่่วยหายใจแล้้วนั้้�น การครอบคลุุมเชื้้อ� ที่่�
สงสััยอาจจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนไปเป็็นกลุ่่�ม gram negative รวมถึึงครอบคลุุมเชื้้�อดื้้�อยามากขึ้้�น ซึ่่�งต้้อง
อาศััยข้้อมููลการดื้้�อยาของเชื้้อ� ในแต่่ละโรงพยาบาลมาประกอบร่่วมด้้วย และหากผู้้�ป่ว่ ยมีีความเสี่่ย� งเช่่น
ได้้รัับการใส่่ท่่อช่่วยหายใจ หรืือมีีภาวะช็็อค มีีความจำำ�เป็็นต้้องให้้ยาปฏิิชีีวิินะแบบกว้้างและครอบคลุุม
เชื้้�อกลุ่่�ม anaerobic ไป พร้้อมกััน

Aspiration or chemical pneumonitis

การสำำ�ลัักอาหารที่่�ชััดเจน (macroaspiration) จากกระเพาะอาหารที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด aspiration
pneumonitis นั้้�นมัักสััมพัันธ์์กัับการสำำ�ลัักปริิมาณมาก (มากกว่่า 120 มล.) และสิ่่�งที่่�มีีความเป็็นกรดมาก
(pH น้้อยกว่่า 2.5) ดัังที่่� Curtis Lester Mendelson บรรยายการศึึกษาแบบ case series ของผู้้�ป่่วยหญิิง
ที่่�มาคลอดบุุตรที่่�มีีการสำำ�ลัักกรดในกระเพาะอาหารระหว่่างการดมยาสลบ จนเป็็นที่่�มาของชื่่�อภาวะนี้้�
ว่่า “Mendelson syndrome” ซึ่่�งผู้้�ป่่วยมัักมีีอาการภายใน 2 ชม. โดยจะมีีอาการไข้้ หายใจเหนื่่�อย จนถึึง
ขั้้�นระบบกายใจล้้มเหลวฉัับพลัันได้้ โดยพบฟิิล์์มภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกผิิดปกติิบริิเวณปอดกลีีบล่่างด้้าน
ใดด้้านหนึ่่�งหรืือทั้้�งสองข้้างได้้ อาการสามารถดีีขึ้้�นได้้เองในระยะเวลา 36 ชม. โดยไม่่ต้้องได้้รัับยา
ปฏิิชีีวนะ ส่่วนภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกพบว่่าดีีขึ้้�นในระยะเวลา 7 วััน(31) ซึ่่�งข้้อมููลในปััจจุุบัันผู้้�ป่่วยอาจไม่่
พบภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกผิิดปกติิหรืืออาจไม่่มีีอาการได้้ถึึงร้้อยละ 64 หรืืออาจรุุนแรงจนเข้้าได้้กัับภาวะ
ARDS ได้้ถึึงร้้อยละ 16.5 โดยเฉพาะกรณีีมีีโรคหรืือภาวะร่่วมอื่่�นด้้วย(32, 33)
การตรวจหลอดลมด้้วยการส่่องกล้้องหลอดลม (bronchoscopy) นั้้�นอาจมีีประโยชน์์ในแง่่การ
ช่่วยดููดเก็็บสิ่่�งสำำ�ลัักออกจากทางเดิินหายใจ โดยเฉพาะในรายที่่�พบภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกที่่ผิ� ิดปกติิ เช่่น
การพบ lung collapse และ lobar consolidation เป็็นต้้น(34) และการส่่องตรวจร่่วมกัับการล้้างน้ำำ��
bronchoalveolar lavage มาเพื่่�อส่่งตรวจเพาะเชื้้�อช่่วยในการพิิจารณาให้้หรืือหยุุดให้้ยาปฏิิชีีวนะ(35)
การรัักษา
	สิ่่�งแรกที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงคืือทางเดิินหายใจ ต้้องสามารถ maintain ทางเดิินหายใจของผู้้�ป่่วยให้้ได้้
หากเป็็นการสำำ�ลัักที่่�ชััดเจนควรมีีการกำำ�จััดสิ่่�งคงค้้างในทางเดิินหายใจส่่วนบนออก ในรายที่่�ไม่่สามารถ
หายใจเองได้้หรืือมีีระบบหายใจล้้มเหลวมีีความจำำ�เป็็นต้้องรัับการใส่่ท่่อช่่วยหายใจหรืือใช้้เครื่่�องช่่วย
หายใจ(4, 12) ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการรัักษาแบบประคัับประคองและติิดตามอาการอย่่างใกล้้ชิิด เนื่่�องจาก
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อาการสามารถแย่่ลงจนเกิิดภาวะ ARDS ได้้ การใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจแบบ non invasive ventilation (NIV)
หรืือการใช้้ high flow oxygen therapy (HFOT) อาจสามารถนำำ�มาใช้้แทนการใส่่ท่่อช่่วยหายใจได้้(36, 37)
บางรายหากตรวจพบ bronchospasm การให้้ bronchodilator จะสามารถช่่วยประคัับประคองอาการ
ผู้้�ป่่วยได้้
แม้้ว่่ายาปฏิิชีีวนะมัักถููกให้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ aspiration pneumonitis กัันอย่่างกว้้างขวาง แต่่
จากข้้อมููลในการศึึกษาพบว่่า การให้้ยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อตั้้�งแต่่หลัังสำำ�ลัักนั้้�นไม่่ช่่วยลด
อััตราการเสีียชีีวิิต และอััตราการเข้้ารัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ นอกจากนี้้�ยัังพบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยา
ปฏิิชีีวนะนั้้�นมีีโอกาสที่่จ� ะได้้รับั ยาปฏิิชีีวนะอย่่างกว้้างมากอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ(38)
ิ มีีบางคำำ�แนะนำำ�
ในการพิิจารณาการเริ่่�มยาปฏิิชีีวนะตั้้�งแต่่มีีอาการสำำ�ลัักในผู้้�ป่่วยบางราย เช่่น ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะ small
bowel obstruction, มีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะมีี bacterial colonization ในกระเพาะอาหาร (เช่่นการได้้รับั ยาลดกรด
เป็็นต้้น)(4, 12) หรืือในรายที่่มีี� อาการค่่อนข้้างรุุนแรง โดยพิิจารณาให้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�ครอบคลุุมเชื้้�อที่่�กว้้าง
เพีียงพอเป็็นระยะเวลา 2-3 วััน มีีการประเมิินเรื่่อ� งการให้้ยาปฏิิชีีวนะซ้ำำ��เป็็นระยะ สำำ�หรัับในรายที่่อ� าการ
ไม่่รุุนแรงอาจพิิจารณาไม่่ให้้ยาปฏิิชีีวนะ ใช้้การติิดตามอาการ ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอก และประเมิินซ้ำำ��ที่่�
48 ชม. ว่่าผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�นแล้้วหรืือไม่่
	สำำ�หรัับการให้้ยา glucocorticoids นั้้�นยัังไม่่มีีการให้้อย่่างเป็็นมาตรฐาน แม้้ว่่ายาดัังกล่่าวจะมีี
การใช้้มาอย่่างยาวนานก็็ตาม บางการศึึกษาพบว่่ายา glucocorticoids สามารถลดความผิิดปกติิใน
ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกได้้เร็็วขึ้้น� แต่่ก็พ็ บว่่ากลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั ยาดัังกล่่าวมีีระยะเวลาการรัักษาในหอผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤติิ
นานขึ้้น� และผลการรัักษาไม่่แตกต่่างกัับยาหลอก(39) และบางการศึึกษาพบว่่ามีีอััตราการเกิิดปอดอัักเสบ
จากเชื้้�อ gram negative ที่่สูู� งขึ้้�นด้้วย(40)
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รููปที่่� 3. แสดงการดำำ�เนิินของภาวะ aspiration pneumonitis ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไวในระยะเวลา 48 ชม. ผู้้�ป่ว่ ย
ชาย 60 ปีี ให้้ประวััติิสำำ�ลััก 2 ชม. ก่่อนมาโรงพยาบาล แรกรัับพบว่่ามีีไข้้ หายใจเหนื่่�อยหอบ ภาพถ่่าย
รัังสีีทรวงอกแรกรัับ (A) พบความผิิดปกติิลัักษณะเป็็น diffuse ground glass opacity ทั้้�งสองข้้างโดยที่่�
ด้้านขวาเด่่นกว่่าด้้านซ้้าย ผู้้�ป่่วยได้้รัับการให้้ออกซิิเจน และได้้รัับยาปฏิิชีีวนะ ร่่วมกัับติิดตามอาการ
ในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิอย่่างใกล้้ชิิด ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกติิดตามที่่� 48 ชม. (B) พบว่่าความผิิดปกติิทั้้�งสอง
ข้้างที่่�เห็็นลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััด

Recurrent pneumonia

การมีีภาวะปอดอัักเสบซ้ำำ��หลายครั้้�งนั้้�นมีีสาเหตุุได้้จากหลายปััจจััยโดยมีีอาการแสดงและ
ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกที่่แ� ตกต่่างกัันไปดัังแสดงในตารางที่่� 2 (41) การสำำ�ลักั เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดภาวะ
ปอดอัักเสบซ้ำำ��หลายครั้้�งได้้ โดยเฉพาะความผิิดปกติิของภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกที่่พ� บในบริิเวณที่่สั� มั พัันธ์์
กัับแรงโน้้มถ่่วงของโลก ทั้้�งนี้้�ตำำ�แหน่่งความผิิดปกติิดัังกล่่าวยัังขึ้้�นกัับท่่าทางของผู้้�ป่่วยในขณะที่่�สำำ�ลััก
ด้้วยว่่าอยู่่�ในท่่าใด ดัังที่่�ได้้กล่่าวไปแล้้วข้้างต้้น แต่่หากพบว่่าการกลัับมาเป็็นซ้ำำ�� ของภาวะปอดอัักเสบ
นั้้�นเกิิดในบริิเวณเดิิมซ้ำำ��ไปมาควรคิิดถึึงความผิิดปกติิที่เ่� กิิดขึ้้น� ภายในหลอดลมบริิเวณนั้้�นก่่อน เช่่น ภาวะ
หลอดลมตีีบก้้อนมะเร็็งทั้้�งที่่อ� ยู่่�ภายในและภายนอกหลอดลม ภาวะหลอดลมตีีบจากการติิดเชื้้อ� วััณโรค
หรืือการมีีสิ่่�งแปลกปลอมตกค้้างอยู่่�ภายใน ทำำ�ให้้ทางเดิินหายใจบริิเวณดัังกล่่าวมีีตีีบตัันทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
obstructive pneumonia เป็็นสาเหตุุให้้เกิิดการเป็็นซ้ำำ�� ของภาวะปอดอัักเสบ
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ตารางที่่� 2. สาเหตุุที่่�สััมพัันธ์์กัับการกลัับมาเป็็นซ้ำำ�� ของภาวะปอดอัักเสบ (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง
หมายเลข(41))
Condition

Radiographic finding

Immunodeficiency states
(eg. AIDS, hypogammaglobulinemia)

Nonspecific pneumonic finding

Structural lung disease
(eg.COPD, Bronchiectasis)

Variable depend on disease

Endobronchial obstruction
(eg.cancer, foreign body aspiration)

Pneumonia recurs in same lung segment(s)

Aspiration

Typically occurs in dependent lung segments; may
produce tree-in-bud opacities

Bronchiolitis obliterans with organizing
pneumonia

Persistent or migratory airspace opacities

Pulmonary sequestration

Most occur in lower lobes; always recur in same
segment

Chronic eosinophilic pneumonia

Non-specific airspace infiltration; may be peripherally
predominant

Pulmonary vasculitis

Multifocal airspace disease, nodules, cavitary masses

AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; COPD, chronic obstructive pulmonary disease
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รููปที่่� 4. ผู้้�ป่ว่ ยหญิิงอายุุ 70 ปีี มีีประวััติปิ อดอัักเสบกลีีบล่่างด้้านซ้้ายเป็็นๆ หายๆ มา 2 ปีี โดยประวััติกิ าร
สำำ�ลักั ไม่่ชัดั เจน ได้้รับั การรัักษาด้้วยยาปฏิิชีีวนะไม่่ดีีขึ้้น� ได้้รับั การตรวจวิินิจิ ฉััยเพิ่่�มเติิมพบสิ่่ง� แปลกปลอม
ในหลอดลม หลัังจากได้้นำำ�สิ่่ง� แปลกปลอมออกจากหลอดลมพบว่่าภาวะปอดอัักเสบดีีขึ้้�นและไม่่กลัับมา
เป็็นซ้ำำ��อีีก
A ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอก แสดงให้้เห็็นถึึงความผิิดปกติิบริิเวณปอดกลีีบล่่างด้้านซ้้าย
B เอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ทรวงอกพบความผิิดปกติิบริิเวณปอดกลีีบล่่างด้้านซ้้ายโดยมีีลัักษณะ
พบ endobronchial lesion ร่่วมด้้วย
C ภาพการส่่องกล้้องหลอดลมเพื่่�อหาสาเหตุุของภาวะปอดอัักเสบ พบสิ่่�งแปลกปลอม (เมล็็ด
ผลไม้้) ในหลอดลมกลีีบล่่างด้้านซ้้าย

Lipoid pneumonia

Lipoid pneumonia เป็็นภาวะที่่พ� บได้้ค่อ่ นข้้างน้้อย ตามรายงานการผ่่าชัันสููตรศพพบเพีียงร้้อย
ละ 1.0-2.5 นอกจากนี้้� ลัั ก ษณะความผิิ ดป กติิ ที่่� พ บในภาพถ่่ า ยรัั ง สีีทรวงอกหรืื อ แม้้ แ ต่่ เ อกซ์์ เรย์์
คอมพิิวเตอร์์เองก็็ยัังไม่่สามารถแยกได้้จาก primary lung cancer จึึงควรได้้รัับการตรวจชิ้้�นเนื้้�อยืืนยััน
ทุุกราย(42) lipoid pneumonia นี้้�สามารถเกิิดได้้จากการสำำ�ลัักหรืือหายใจเอาสารไขมัันลงสู่่�ถุุงลมในปอด
(exogenous) และจากภายในร่่างกายเอง เช่่น obstructive pneumonia, chronic infection, fat storage
disease เป็็นต้้น สำำ�หรัับ exogenous lipoid pneumonia ถููกบรรยายครั้้�งแรกโดย Laughlen ในผู้้�ป่่วย
4 รายโดยที่่ส� ามารถเกิิดได้้ทั้้�งแบบฉัับพลัันและแบบเรื้้�อรััง(42) อาการแบบฉัับพลัันนั้้�นพบไม่่บ่่อยและมััก
สััมพัันธ์์กับั การสำำ�ลักั ปริิมาณมากลงไป โดยทั่่�วไปมัักเกิิดในเด็็กที่่เ� ผลอสำำ�ลักั ลงไป ส่่วนในผู้้�ใหญ่่อาจพบ
ในนัักมายากลกลืืนไฟ พ่่นไฟ โดยมีีอาการแสดงเช่่นเดีียวกัับ aspiration pneumonitis ส่่วน chronic
lipoid pneumonia มัักเกิิดจากการสำำ�ลัักหรืือสููดดมเข้้าไปทีีละน้้อยเป็็นเวลานาน มัักเกิิดในผู้้�สููงวััยหรืือ
ในเด็็กที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการสำำ�ลััก เช่่น mental retardation หรืือมีีปััญหา cleft palate โดยมากมัักไม่่มีี
อาการ แต่่พบความผิิดปกติิจากภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกโดยบัังเอิิญ อาจมีีอาการไอเรื้้�อรัังหรืือเหนื่่�อยได้้
ส่่วนน้้อยที่่�จะมีีอาการเบื่่�ออาหาร น้ำำ�� หนัักลดหรืือไอเป็็นเลืือด(42)
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ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอก ในกลุ่่�มอาการแบบฉัับพลัันสามารถพบความผิิดปกติิได้้ตั้้�งแต่่ 30 นาทีี
และเกืือบทั้้�งหมดพบใน 24 ชม. หลัังสำำ�ลััก โดยพบเป็็น ground-glass หรืือ consolidation มัักพบที่่�
ปอดกลีีบกลางหรืือล่่าง โดยอาจพบ pnueumotocele ในบริิเวณความผิิดปกติินั้้น� ร่่วมด้้วยได้้ หากทำำ�เอก
ซ์์เรย์์คอมพิิวเตอร์์จะพบลัักษณะ fat attenuation (-30 Houndsfield units) ที่่�บริิเวณ consolidation
ดัังกล่่าว ซึ่่�งถืือเป็็นลัักษณะจำำ�เพาะของ lipoid pneumonia(42) โดยความผิิดปกติิที่่�พบจะค่่อยๆ ดีีขึ้้�นและ
จางหายไปในระยะเวลา 2 สััปดาห์์ถึึง 8 เดืือน(43)
	สำำ�หรัับกลุ่่�มอาการแบบเรื้้�อรัังนั้้�นจะพบลัักษณะคล้้ายกัันกล่่าวคืือพบเป็็น ground-glass หรืือ
consolidation โดยมีี fat attenuation อยู่่�ภายใน แต่่จะพบบริิเวณปอดกลีีบล่่าง มีีการกระจายตาม
peribronchovascular และมัักพบลัักษณะ fibrosis มีีการเปลี่่�ยนแปลงของ lung parenchyma รอบๆ
ด้้วยได้้ บางรายอาจแสดงให้้เห็็นเป็็นก้้อนที่่�มีีไขมัันอยู่่�ภายในซึ่่�งต้้องแยกจาก hamartomas หรืือ extrathoracic sarcomas ที่่�กระจายตััวมา (chondrosarcomas, liposarcomas)(42) ในบางครั้้�งก้้อนหรืือจุุด
ดัังกล่่าวอาจไม่่พบไขมัันภายใน ซึ่่�งลัักษณะจะคล้้ายกัับรอยโรคในมะเร็็งปอด แม้้แต่่การตรวจ positron
emission tomography (PET) scan ก็็ไม่่สามารถแยกทั้้�งสองโรคออกจากกัันได้้(44) และความผิิดปกติิ
ดัังกล่่าวมัักไม่่จางหายไปหรืืออาจลดลงได้้บ้้างแต่่ใช้้เวลานานมาก ดัังนั้้�นจึึงควรที่่�จะได้้รัับการตรวจทาง
พยาธิิวิิทยาเพื่่�อยืืนยัันเสมอ(42)

สรุุป

การสำำ�ลัักเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นได้้บ่่อยครั้้�ง ทั้้�งในคนทั่่�วไปและผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงโดยเฉพาะในผู้้�สููงอายุุ
หรืือผู้้�ที่่�มีีปััญหาทางด้้านการกลืืนหรืือปััญหาทางระบบประสาท อาการมีีความแตกต่่างกัันไปทั้้�งแบบ
ไม่่มีีอาการเลยหรืืออาการน้้อย อาจมีีการไอเพีียงเล็็กน้้อย ไปจนถึึงอาการรุุนแรงมีีภาวะปอดอัักเสบ
หรืือภาวะหายใจล้้มเหลวรุุนแรง การรัักษาโดยมากมัักเป็็นการรัักษาแบบประคัับประคอง ให้้ยาปฏิิชีีวนะ
ในกรณีีที่่มีีข้
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15
โรคหืืดจากการทำำ�งาน
(Occupational asthma)
สริิตา ธาวนพงษ์์

บทนำำ�

โรคปอดจากการทำำ�งานนั้้�นนัับเป็็นกลุ่่�มโรคที่่เ� ป็็นปััญหาสำำ�คัญทั้้
ั ง� ในระดัับประเทศ และในระดัับ
โลก ข้้อมููลทางระบาดวิิทยาที่่�มีีการรวบรวมไว้้นั้้�น ประมาณการว่่าในแต่่ละปีีมีีผู้้�ป่่วยโรคปอดจากการ
ทำำ�งาน มากกว่่า 3 ล้้านคนต่่อปีีทั่่�วโลก โดยแบ่่งเป็็นกลุ่่�มโรคนิิวโมโคนิิโอสิิส 453,000 ราย และโรคปอด
เรื้้�อรัังอื่่�นๆ 2,631,00 ราย(1) โดยเมื่่�อดููเฉพาะในส่่วนของโรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน ประมาณการว่่า
ร้้อยละ 5 – 20 ของผู้้�ป่่วยโรคหืืดในผู้้�ใหญ่่นั้้น� เป็็นโรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน(2, 3) โดยมีีอุุบััติิการณ์์ของ
โรคหืืดจากการทำำ�งานอยู่่�ที่่� 42 รายต่่อล้้านประชากรการทำำ�งาน(4) และได้้มีีการศึึกษาที่่�นำำ�ข้้อมููลทาง
ระบาดวิิทยาที่่�รายงานล่่าสุุดในปีี พ.ศ. 2559 มาคำำ�นวณ พบว่่าโรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งานนั้้�น ทำำ�ให้้
เกิิดอัตั ราการตายทั่่�วโลก ประมาณ 37,600 รายต่่อปีี และก่่อให้้เกิิดการสููญเสีียปีีสุขุ ภาวะ (disability-adjusted life years; DALYs) 2.3 ล้้านปีี โดยที่่�ตััวเลขจะสููงในภููมิิภาคเอเชีีย โอเชีียเนีีย และแอฟริิกา(5) ซึ่่�ง
คาดการณ์์ว่า่ ตััวเลขนี้้�อาจจะเป็็นตััวเลขที่่ต่ำ� ำ��กว่่าความเป็็นจริิง เนื่่�องจากกลุ่่�มโรคที่่เ� กิิดจากการประกอบ
อาชีีพมัักต้้องอาศััยความสงสััย และใช้้การซัักถามประวััติิที่่�ละเอีียดรอบคอบของแพทย์์ผู้้�รัักษา เคยมีี
รายงานการเปรีียบเทีียบจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยว่่าเป็็นโรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งานโดยอาศััยการรายงาน
จากผู้้�ป่่วยนั้้�นมีีจำำ�นวนมากกว่่าการรายงานโดยเจ้้าหน้้าที่่�ทางสาธารณสุุขคิิดเป็็นร้้อยละ 18.2 และ 4.7
ของผู้้�ป่ว่ ยหอบหืืดรายใหม่่ตามลำำ�ดับั (6) นอกจากนี้้�ระบบการสอบสวน วิินิจิ ฉััย และรายงานโรคที่่เ� กิิดจาก
การประกอบอาชีีพนั้้�นยัังไม่่มีีระบบระเบีียบแบบแผนที่่�ชััดเจน โดยเฉพาะในกลุ่่�มประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มประเทศที่่�น่่าจะมีีโรคกลุ่่�มนี้้�อยู่่�จำำ�นวนมาก และยัังไม่่มีีระบบการป้้องกัันโรคที่่�ดีี(7, 8) ฉะนั้้�น
แพทย์์และเจ้้าหน้้าที่่ท� างสาธารณสุุขที่่มีีค
� วามรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วโรคหืืดจากการทำำ�งานจะเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั
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ในการค้้นหาผู้้�ป่่วยและให้้การวิินิิจฉััยที่่�ถููกต้้อง เพื่่�อให้้การรัักษาที่่�เหมาะสม ช่่วยประเมิินการสููญเสีีย
สมรรถภาพอย่่างถาวรของระบบทางเดิินหายใจของผู้้�ป่่วย เพื่่�อขอรัับเงิินทดแทนจากหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการดููแลในด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในที่่�ทำำ�งาน เพื่่�อลดโอกาสการเกิิดโรคในบุุคลากรรายอื่่�นๆ
ต่่อไป

คำำ�จำำ�กััดความ(2, 9-11)

• โรคหืืด (asthma) เป็็นโรคที่่มีี� การอัักเสบเรื้้อ� รัังของทางเดิินหายใจ ทำำ�ให้้เกิิดภาวะหลอดลมไว (airway
hyperresponsiveness; AHR) และการอุุดกั้้�นของหลอดลม (airflow limitation) และเกิิดอาการทาง
ระบบหายใจตามมา เช่่น เสีียงหวีีด หายใจเหนื่่�อย แน่่นหน้้าอก หรืือไอ โดยอาการของโรคหืืดจะมีี
การเปลี่่�ยนแปลงตามช่่วงเวลา มีีการเปลี่่�ยนแปลงของระดัับอาการของผู้้�ป่่วย และการเปลี่่�ยนแปลง
ของระดัับการอุุดกั้้�นของหลอดลม
• โรคหืืดจากการทำำ�งาน (occupational asthma) เป็็นโรคหืืดที่่�เกิิดจากการสััมผััสกัับสารหรืือสิ่่�ง
แวดล้้อมในการประกอบอาชีีพ โดยที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยต้้องไม่่เคยได้้รับั การวิินิจิ ฉััยว่่าเป็็นโรคหืืดมาก่่อน และไม่่
ได้้รัับสารหรืือสััมผััสกัับสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�นๆ นอกเวลางาน ซึ่่�งโรคหืืดจากการทำำ�งานยัังสามารถแบ่่งเป็็น
ประเภทย่่อยๆ ตามกลไกการเกิิดโรค คืือ
■ Sensitizer-induced occupational asthma หรืือ immunologic occupational asthma
■ IgE mediated type
■ Non-IgE mediated type
■ Irritant-induced occupational asthma หรืือ non-immunologic occupational asthma
■ Reactive airways dysfunction syndrome; RADS
■ Other form of irritant induced occupational asthma
• โรคหืืดที่่�กำำ�เริิบจากการทำำ�งาน (work-exacerbated asthma or work-aggravated asthma)
หมายถึึง โรคหืืดที่ผู้่� �ป่้ ว่ ยได้้รับั การวิินิจิ ฉััยอยู่่�เดิิมก่่อนเริ่่ม� ทำำ�งาน แต่่การสััมผััสกับั สารหรืือสิ่่�งแวดล้้อม
ในการทำำ�งานทำำ�ให้้โรคควบคุุมได้้ยากขึ้้�น ต้้องใช้้ยาในระดัับที่่สูู� งขึ้้�น มีีอาการกำำ�เริิบของโรคที่่�มากขึ้้�น
ทั้้�งในแง่่ความถี่่� และ/หรืือ ความรุุนแรงของการกำำ�เริิบ หรืือมีีการแย่่ลงของผลการตรวจสมรรถภาพ
ปอด มัักเกิิดในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดที่โ่� รคยัังควบคุุมไม่่ได้้ดีีอยู่่�เดิิม ประกอบกัับสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน
มีีส่่วนในการกระตุ้้�นให้้โรคกำำ�เริิบขึ้้�น เช่่น การสััมผััสสารที่่�ทำ�ำ ให้้มีีการระคายเคืืองของระบบทางเดิิน
หายใจ เช่่น น้ำำ��ยาฟอกขาว ก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ การสััมผััสกัับอากาศเย็็นในที่่�ทำำ�งาน การสััมผััส
ควัันบุุหรี่่�ในที่่ทำ� ำ�งาน
• โรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน (work-related asthma) หมายความรวมถึึง โรคหืืดจากการทำำ�งาน
และโรคหืืดที่่�กำำ�เริิบจากการทำำ�งาน ดัังแสดงในแผนภาพที่่� 1
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แผนภาพที่่� 1. แสดงความสััมพัันธ์์ของนิิยามโรคหืืดที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน
(ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 9 -11)

Sensitizer-induced occupational asthma

เป็็นโรคหืืดที่่�เกิิดจากการสััมผััสต่่อสารก่่อภููมิิแพ้้ที่่�เฉพาะเจาะจงในสถานทำำ�งาน (specific
workplace sensitizer) แล้้วทำำ�ให้้เกิิดการกระตุ้้�นระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย ทำำ�ให้้มีีการตอบสนองแบบ
ภููมิิแพ้้ของระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายตามมา (sensitization) ซึ่่�งในกระบวนการการก่่อให้้เกิิดภููมิแิ พ้้นั้้�น
จะต้้องใช้้เวลา ทำำ�ให้้เกิิดลัักษณะทางคลิินิิกที่่�สำำ�คััญของผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� นั้้�นคืือผู้้�ป่่วยจะมีี latency period
ของการสััมผััสสารก่่อภููมิิแพ้้ จนถึึงเริ่่�มแสดงอาการของโรค ซึ่่�งอาจจะใช้้เวลาตั้้�งแต่่ 2 สััปดาห์์ หรืือเป็็น
เวลาหลายปีี หลัังจากนั้้�นเมื่่�อผู้้�ป่่วยสััมผััสสารก่่อภููมิิแพ้้ที่่�เฉพาะเจาะจง แม้้ในปริิมาณน้้อยๆ ก็็จะแสดง
อาการของโรคหืืดออกมา โดยสารก่่อโรคใน sensitizer-induced asthma มัักเป็็นสารที่่มีีน้ำ
� ำ��หนัักโมเลกุุล
มาก (high molecular weight agent) เช่่น สารจำำ�พวกโปรตีีน และ ไกลโคโปรตีีน ที่่�มีีน้ำ�ำ� หนัักโมเลกุุล
มากกว่่า 10 กิิโลดาลตััน ที่่�พบได้้บ่่อยเช่่น แป้้งสาลีี (Baker’s asthma), ลาเท็็กซ์์ โดยสารเหล่่านี้้�จะเข้้า
สู่่�ร่า่ งกายผ่่านทางระบบหายใจ และก่่อให้้เกิิดการกระตุ้้�นระบบภููมิิคุ้้�มกัันผ่่านทาง specific IgE antibodies
ทำำ�ให้้เกิิดอาการโรคหืืดตามมา นอกจากนี้้�ยัังมีีกลุ่่�มสารที่่มีีน้ำ
� �ำ� หนัักโมเลกุุลน้้อย (low molecular weight
agent) ซึ่่�งมีีทั้้�งสารที่่�กระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันผ่่านทาง specific IgE antibodies เช่่น platinum salts, acid
anhydrides(11) และสารที่่�เรายัังไม่่ทราบกลไกที่่�แน่่นอนในการกระตุ้้�นระบบภููมิิคุ้้�มกััน ซึ่่�งมัักเป็็นสารเคมีี
ต่่างๆ เช่่น สารกลุ่่�ม diisocyanate ซึ่่�งใช้้ในอุุตสาหกรรมรถยนต์์ อุุตสาหกรรมเกี่่�ยวกัับ polyurethane
foam, อุุตสาหกรรมเกี่่�ยวกัับ particle board, และโรงหล่่อ โดยเชื่่�อว่่าอาจจะผ่่านทางเม็็ดเลืือดขาวชนิิด
T-lymphocyte(12) โดยตััวอย่่างของสารก่่อโรคและอาชีีพที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้รวบรวมไว้้ในตารางที่่� 1 และ 2(4, 13, 14)
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ลัักษณะทางคลิินิิกของผู้้�ป่่วย sensitizer-induced occupational asthma
ผู้้�ป่ว่ ยจะมีีอาการเหมืือนผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดโดยทั่่�วไป คืือ เสีียงหวีีด หายใจเหนื่่�อย แน่่นหน้้าอก หรืือ
ไอ แต่่อาการจะเริ่่�มหลัังจากที่่�เข้้าทำำ�งานมาแล้้วระยะหนึ่่�ง คืือมีี latency period และไม่่เคยมีีอาการโรค
หืืดมาก่่อนหน้้านี้้� โดยอาการแสดงของผู้้�ป่่วยสามารถเกิิดได้้ 3 แบบ คืือ
1. Immediate response เกิิดอาการหลัังจากสััมผััสสารกระตุ้้�น ภายใน 10 – 30 นาทีี
2. Late response เกิิดอาการหลัังจากสััมผััสสารกระตุ้้�น 3 - 8 ชม. หรืือ นานถึึง 12 – 36 ชม.
3. Dual response เกิิดทั้้�ง immediate และ late response
จะเห็็นได้้ว่า่ ผู้้�ป่ว่ ยอาจจะแสดงอาการได้้ตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ไปทำำ�งาน หรืืออาจจะกลัับมามีีอาการที่่บ้� า้ น
โดยไม่่แสดงอาการที่่�ทำำ�งานเลยก็็ได้้ ในกรณีีที่่มีี� แต่่ late response หรืืออาจจะมีีอาการตลอดทั้้�งที่่�บ้้าน
และที่่�ทำ�ำ งาน คืือกรณีีที่่�เป็็น dual response อาจจะทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดว่่า อาการของผู้้�ป่่วยไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ
การทำำ�งาน แต่่ข้้อสัังเกตคืือผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�จะยัังมีีลัักษณะของโรคหืืดจากการทำำ�งาน นั่่�นคืืออาการดีีขึ้้�น
ในช่่วงวัันที่่ห� ยุุดทำำ�งาน เพราะฉะนั้้�นจึึงต้้องซัักถามประวััติผู้ิ �ป่้ ว่ ยอย่่างละเอีียดเสมอ อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่ว่ ย
โรคหืืดบางส่่วนที่่�ไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน ก็็มีีอาการดีีขึ้้�นในช่่วงที่่�ได้้หยุุดงานเช่่นกััน(15)
ตารางที่่� 1. สารก่่อโรคชนิิดน้ำำ��หนัักโมเลกุุลมาก และ อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สารก่่อโรคชนิิดน้ำำ��หนัักโมเลกุุลมาก

อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง

สารก่่อภููมิิแพ้้จากสััตว์์ (mammalian proteins) เช่่น
วััว สุุนััข แมว หนูู

เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงสััตว์์ สััตวแพทย์์ ผู้้�ทำำ�งานในห้้อง
ทดลองเกี่่�ยวกัับสััตว์์

สารก่่อภููมิิแพ้้จากพืืช (plant antigens) เช่่น ธััญพืืช
ถั่่�วเหลืือง แป้้งสาลีี เมล็็ดกาแฟ

เกษตรกรผู้้�ปลููกพืืช คนงานทำำ�ขนมเบเกอรี่่�

ผลิิตภััณฑ์์จากพืืช เช่่น ลาเท็็กซ์์

ผู้้�ผลิิต และผู้้�ใช้้ถุุงมืือ ลาเท็็กซ์์ และผลิิตภััณฑ์์จาก
ลาเท็็กซ์์

อาหาร เช่่น นมผง ไข่่ผง ชา กาแฟ
รา
เอนไซม์์

ผู้้�ประกอบอาหาร
ผู้้�ทำำ�งานในห้้องทดลอง พนัักงานออฟฟิิศ
ผู้้�ทำำ�งานในห้้องทดลอง เจ้้าหน้้าที่่�เภสััชกรรม คนงาน
ทำำ�ขนมเบเกอรี่่�

แมลง
กุ้้�ง ปูู ปลา
Vegetable gum เช่่น guar gum, acacia gum
สารก่่อภููมิิแพ้้จากไรฝุ่่�น

เกษตรกร
คนงานที่่�ต้้องสััมผััสสัตว์
ั ์เหล่่านี้้�
คนงานทำำ�พรม
พนัักงานทำำ�ความสะอาด
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	มีีการศึึกษา(14) ที่่�รวบรวมลัักษณะทางคลิินิิกของผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งานที่่�เกิิดจากสารที่่�มีี
น้ำำ��หนัักโมเลกุุลมาก เปรีียบเทีียบกัับผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งานที่่�เกิิดจากสารที่่�มีีน้ำ�ำ� หนัักโมเลกุุลน้้อย
พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดจากการทำำ�งานที่่เ� กิิดจากสารที่่มีีน้ำ
� ำ��หนัักโมเลกุุลมากมัักพบอาการของเยื่่อ� บุุตาอัักเสบ
(conjunctivitis) และ เยื่่�อบุุจมููกอัักเสบ (rhinitis) ได้้มากกว่่า พบประวััติิ atopy มากกว่่า มัักเกิิดอาการ
เป็็นชนิิด immediate response และตรวจพบมีีภาวะการอุุดกั้้น� ของหลอดลมได้้มากกว่่า ในขณะที่่ผู้� �ป่้ ว่ ย
โรคหืืดจากการทำำ�งานที่่�เกิิดจากสารที่่�มีีน้ำำ��หนัักโมเลกุุลน้้อยมัักเกิิดอาการเป็็นชนิิด late response
โดยอาการแสดงมัักเป็็นอาการแน่่นหน้้าอกในที่่�ทำำ�งาน และการมีีเสมหะเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงทำำ�งาน และจะ
พบการกำำ�เริิบของโรคหืืดที่่�รุุนแรงมากกว่่า
ตารางที่่� 2. สารก่่อโรคชนิิดน้ำำ��หนัักโมเลกุุลน้้อย และ อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สารก่่อโรคชนิิดน้ำำ��หนัักโมเลกุุลน้้อย

อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง

Diisocyanates (toluene diisocyanate,
hexamethylene diisocyanate และ methylene
diphenyl diisocyanate)

คนงานในอุุตสาหกรรมรถยนต์์ อุุตสาหกรรมเกี่่�ยวกัับ
polyurethane foam อุุตสาหกรรมเกี่่�ยวกัับ particle
board และโรงหล่่อ

Acid anhydrides (phthalic anhydride, maleic
anhydride และ trimellitic anhydride)

คนงานในอุุตสาหกรรมพลาสติิก

Acrylic monomers

คนงานในอุุตสาหกรรมเคมีี เจ้้าหน้้าทัันตกรรม
ช่่างเสริิมสวยทำำ�เล็็บ

ฝุ่่�นไม้้ (red cedar และ exotic woods)

ช่่างไม้้ คนงานโรงเลื่่�อย คนงานป่่าไม้้

Complex platinum salts

คนงานโรงกลั่่�น ช่่างทำำ�อััญมณีี

metal salts อื่่�นๆ เช่่น nickel chromium

คนงานชุุบโลหะ ช่่างเชื่่�อมโลหะ

น้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ เช่่น glutaraldehyde
และchlorhexidine

เจ้้าหน้้าที่่�ทางสาธารณสุุข แพทย์์ พยาบาล

Phenol-formaldehyde resin

ช่่างไม้้ คนงานโรงหล่่อ

Persulfates และ henna

ช่่างทำำ�ผม

ยา เช่่น ยาฆ่่าเชื้้�อบางชนิิด

เจ้้าหน้้าที่่�เภสััชกรรม เภสััชกร

Aliphatic amines (ethylenediamines และ
ethanolamines)

ช่่างทำำ�เครื่่�องเคลืือบ ช่่างบััดกรีี ช่่างพ่่นสีีรถยนต์์
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Irritant-induced occupational asthma

เป็็นโรคหืืดที่่�เกิิดจากการสััมผััสสารที่่�ระคายเคืืองต่่อหลอดลม (irritant) ก่่อให้้เกิิดการอัักเสบ
ในหลอดลมตามมา โดยไม่่ผ่่านกลไก sensitization ทำำ�ให้้สามารถเกิิดอาการของโรคได้้เลยทัันทีีแม้้จะ
สััมผััสต่่อสารนั้้�นๆ ในครั้้�งแรก นั่่�นคืือ ไม่่มีี latency period เชื่่�อว่่ากลไกสำำ�คััญน่่าจะเกิิดจากการทำำ�ลาย
เยื่่อ� บุุผิวิ ในทางเดิินหายใจ ร่่วมกัับมีี oxidative stress กระตุ้้�นการหลั่่ง� สาร neurokinin และ substance P
ทำำ�ให้้มีี neutrophilic inflammation ตามมา ซึ่่�งกลไกการเกิิดของ irritant-induced occupational asthma
นั้้�น สามารถทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยเกิิดอาการได้้ฉัับพลัันทัันทีี หลัังจากสััมผััสสารก่่อโรคในครั้้�งแรก หรืือค่่อยๆ
เกิิดอาการหลัังจากนั้้�นในอีีกหลายวััน หรืือเกิิดอาการหลัังจากสััมผััสสารก่่อโรคในขนาดต่ำำ��ๆ หลายๆ
ครั้้�งก็็ได้้(10, 11, 13, 16) โดยตััวอย่่างของสารก่่อโรคได้้รวบรวมไว้้ในตารางที่่� 3(10, 17)
ตารางที่่� 3. สารก่่อโรค irritant-induced occupational asthma
สารก่อโรค irritant-induced occupational asthma
ก๊าซคลอรีน
สีสเปรย์
แอมโมเนีย
ไฮดราซีน
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ควันจากการเชื่อมโลหะ
ควันจากเครื่องยนต์ดีเซล
ฝุ่นในยุ้งฉาง
ฝุ่น alkaline calcium oxide (เช่น ในกรณีเหตุการณ์
ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่ม)

dinitro tetraoxide
uranium hexafluoride
perchlorethylene
isocyanates
metam sodium
diesel
cement
glutaraldehyde
สารฟอกขาว

Reactive airways dysfunction syndrome เป็็น irritant-induced occupational asthma แบบ
หนึ่่�งที่่�รายงานครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. 2528 โดย Brooks SM และคณะ(18, 19) ซึ่่�งสัังเกตว่่าผู้้�ป่่วยโรคหืืดจาก
การทำำ�งานส่่วนหนึ่่�งมีีลัักษณะอาการที่่�ต่่างไปจากกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งานแบบเดิิมที่่�จะต้้องมีี
latency period ของการเกิิดโรค โดย reactive airways dysfunction syndrome เกิิดจากการสััมผััสสาร
ที่่�ระคายเคืืองต่่อหลอดลมในขนาดสููงในครั้้�งเดีียว แม้้จะสััมผััสสารก่่อโรคแค่่ช่่วงเวลาสั้้�นๆ ก็็สามารถ
ทำำ�ให้้มีีอาการทางระบบหายใจเกิิดขึ้้น� ได้้ โดยมัักเริ่่ม� จากอาการเหนื่่�อย แน่่นหน้้าอกก่่อน แล้้วจึึงมีีหายใจ
เสีียงหวีีดตามมา ซึ่่�งอาการทั้้�งหมดเกิิดขึ้้�นอย่่างฉัับพลัันทัันทีี ภายใน 24 ชม. ก่่อโรคหลัังจากสััมผััสสาร
นอกจากนี้้�ยัังมัักพบ อาการระคายเคืืองหรืือไหม้้ของผิิวหนัังบริิเวณ ตา จมููก และคอ ซึ่่�งเป็็นผลจากการ
สััมผััสสารก่่อโรคเช่่นกััน ซึ่่�ง reactive airways dysfunction syndrome มัักเกิิดในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยทำำ�งานอยู่่�
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ในสภาวะแวดล้้อมที่่�การระบายอากาศไม่่ดีี หรืือเป็็นอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานที่่�ทำำ�ให้้เกิิดรั่่�วไหลของ
สารเคมีี จึึงมีีการสััมผััสสารก่่อโรคในขนาดสููง ลัักษณะอาการทางคลิินิิกของผู้้�ป่่วยมัักรุุนแรงจนต้้องได้้
รัับการรัักษาอย่่างทัันทีี(20) เกณฑ์์การวิินิิจฉััย reactive airways dysfunction syndrome นั้้�นดัังแสดงใน
ตารางที่่� 4 (19)
ตารางที่่� 4. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย reactive airways dysfunction syndrome
เกณฑ์การวินิจฉัย reactive airways dysfunction syndrome
1. A documented absence of preceding respiratory complaints.
2. The onset of symptoms occurred after a single specific exposure incident or accident.
3. The exposure was to a gas, smoke, fume or vapor which was present in very high
concentrations and had irritant qualities to its nature.
4. The onset of symptoms occurred within 24 hours after the exposure and persisted for at least
three months.
5. Symptoms simulated asthma with cough, wheezing and dyspnea predominating.
6. Pulmonary function tests may show airflow obstruction.
7. Methacholine challenge testing was positive.
8. Other types of pulmonary diseases were ruled out.

แนวทางการซัักประวััติิผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน

• ประวััติิเกี่่�ยวกัับโรคหืืด เพื่่�อยืืนยัันการวิินิิจฉััยโรคหืืด และเวลาที่่�เกิิดโรค
■ ผู้้�ป่่วยมีีอาการที่่�เข้้าได้้กัับโรคหืืดหรืือไม่่ เช่่น อาการไอ แน่่นหน้้าอก เหนื่่�อย มีีเสีียงหวีีด
■ อาการเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อไหร่่
■	ประวััติิโรคหืืดในวััยเด็็ก
■	ประวััติิภููมิิแพ้้ ประวััติิโรคทางระบบทางเดิินหายใจอื่่�นๆ
■	ประวััติิการตรวจวิินิิจฉััยยืืนยัันโรคหืืด (ถ้้าเคยทำำ�)
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	ประวััติิการใช้้ยา (ถ้้ามีี)
■ อาการที่่บ่
� ง่ ชี้้ว่� า่ ผู้้�ป่ว่ ยอาจจะเป็็นโรคที่่ใ� ห้้อาการคล้้ายโรคหืืด เช่่น paradoxical vocal fold movement หรืือ hypersensitivity pneumonitis
•	ปััจจััยที่่ทำ� ำ�ให้้โรคหืืดแย่่ลง เพื่่�อดููว่่าเป็็นโรคหืืดจากการทำำ�งานหรืือไม่่ ซึ่่ง� ควรต้้องซัักถามเกี่่ย� วกัับราย
ละเอีียดการประกอบอาชีีพในผู้้�ป่่วยโรคหืืดรายใหม่่ในผู้้�ใหญ่่ทุุกราย
■ อาชีีพที่่�ทำำ�อยู่่�ปััจจุุบัันและอดีีต สารก่่อโรคที่่�เป็็นไปได้้ เวลาที่่�เริ่่�มสััมผััสสาร
■	ลัักษณะของงานที่่�ทำำ� และการสััมผััสกัับสารก่่อโรค รวมถึึงระยะเวลาในการสััมผััสสารนั้้�นๆ
■	สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เช่่น การระบายอากาศ อุุณหภููมิิ มลพิิษ
■ การใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกััน เช่่น หน้้ากาก
■ เพื่่�อนร่่วมงาน ว่่ามีีเพื่่�อนร่่วมงานป่่วย หรืือมีีอาการคล้้ายกัันหรืือไม่่
■ อาการโรคหืืดแย่่ลงในช่่วงทำำ�งาน และอาการโรคหืืดดีีขึ้้น
� ในช่่วงที่่ไ� ด้้หยุุดงานหรืือไม่่ ซึ่ง่� ต้้องระวััง
ว่่าผู้้�ป่ว่ ยบางรายอาจจะมีีอาการแบบ late response ทำำ�ให้้มีีอาการโรคหืืดเกิิดขึ้้น� หลัังจากทำำ�งาน
ไปแล้้วระยะหนึ่่�ง หรืือกลัับบ้้านมาแล้้ว
•	ปััจจััยแวดล้้อมอื่่�นๆ
■	สััตว์์เลี้้�ยง
■ งานอดิิเรก
■	ที่่�อยู่่�อาศััย มีีความเสี่่�ยงที่่�จะสััมผััสสารก่่อโรคหรืือไม่่
■ การสััมผััสกัับมลภาวะทางอากาศ
■

การส่่งตรวจเพื่่�อช่่วยในการวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน

การส่่งตรวจชนิิดต่่างๆ เป็็นไปเพื่่�อจุุดประสงค์์ 3 อย่่าง ได้้แก่่
• เพื่่�อช่่วยในการวิินิิจฉััยโรคหืืด และช่่วยวิินิิจฉััยแยกโรคจากโรคปอดชนิิดอื่่�นๆ
• เพื่่�อช่่วยในการยืืนยัันว่่าอาการของผู้้�ป่่วยนั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับสถานที่่�ทำำ�งาน
• เพื่่�อช่่วยในการบ่่งชี้้�สารก่่อโรคหืืดจากการทำำ�งาน

1. การตรวจสมรรถภาพปอด spirometry
เป็็นการตรวจเพื่่�อช่่วยในการยืืนยัันการวิินิิจฉััยโรคหืืด นั่่�นคืือจะพบลัักษณะของ reversible
airflow obstruction (prebronchodilator forced expiratory volume in 1 second/forced vital capacity
หรืือ FEV1/FVC น้้อยกว่่า 0.75, postbronchodilator ค่่า FEV1 เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมมากกว่่าร้้อยละ 12 และ
200 มล.)(2) ช่่วยประเมิินระดัับความรุุนแรงของการอุุดกั้้�นของหลอดลม และในกรณีีที่่�สงสััยโรคหืืดที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน สามารถใช้้ตรวจเพื่่�อเปรีียบเทีียบสมรรถภาพปอดในช่่วงก่่อนเข้้าทำำ�งานและ
หลัังเข้้าทำำ�งานได้้ เพื่่�อดููว่่ามีีการลดลงของค่่า FEV1 หรืือไม่่ สามารถช่่วยในการวิินิจิ ฉััยแยกโรคบางอย่่าง
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ที่่�ให้้อาการคล้้ายโรคหืืด เช่่น paradoxical vocal fold movement ได้้ ข้้อเสีียของการส่่งตรวจสมรรถภาพ
ปอด spirometry คืือ ไม่่สามารถบอกได้้ว่่าเป็็นโรคหืืดจากการทำำ�งานหรืือไม่่ และผู้้�ป่่วยโรคหืืดจำำ�นวน
หนึ่่�งอาจจะไม่่พบ reversible airflow obstruction จากการทดสอบได้้
2. การประเมิิน non-specific bronchial hyperresponsiveness(21)  
เป็็นการตรวจเพื่่�อประเมิินความไวของหลอดลมต่่อสิ่่�งกระตุ้้�น (airway hyperresponsiveness)
เช่่น methacholine challenge test ซึ่่�งเป็็นการทดสอบที่่�ให้้ผู้�ท้ ดสอบสููดสาร methacholine ซึ่่�งเป็็นสาร
ที่่�ออกฤทธิ์์�กระตุ้้�นให้้มีีการตีีบตััวของหลอดลม ในขนาดต่่างๆ กััน เริ่่�มตั้้�งแต่่ขนาดน้้อย แล้้วทำำ�การ
ทดสอบสมรรถภาพปอด spirometry จากนั้้�นจะเพิ่่�มขนาดหรืือความเข้้มข้้นของ methacholine ขึ้้�นไป
เรื่่�อยๆ แล้้วทำำ�การทดสอบซ้ำำ��อีีกครั้้�ง ผลการทดสอบจะรายงานเป็็นค่่าความเข้้มข้้นของยาที่่�ทำำ�ให้้ค่่า
FEV1 ลดลงมากกว่่า ร้้อยละ 20 เรีียกว่่า provocative concentration causing a 20 percent fall in
FEV1; PC20 หรืือปััจจุุบัันแนะนำำ�ให้้รายงานเป็็นค่่าของขนาดยาที่่ทำ� ำ�ให้้ค่่า FEV1 ลดลงมากกว่่าร้้อยละ
20 เรีียกว่่า provocative dose causing a 20 percent fall in FEV1; PD20 การแปลผลนั้้�น โดยทั่่�วไปจะ
ถืือว่่าให้้ผลบวกที่่ค่� ่า PD20 มากกว่่า 200 ไมโครกรััม หรืือ PC20 มากกว่่า 8 มก./มล. ว่่าเป็็นค่่าปกติิ(21)
โดยทั่่�วไป การทดสอบ non-specific bronchial hyperresponsiveness ที่่�ให้้ผลบวกมีีความไวในการ
วิินิิจฉััยโรคหืืดมากโดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ เพราะฉะนั้้�นในผู้้�ป่่วยที่่�สงสััยโรคหืืดจากการทำำ�งานที่่�
ยัังมีีการสััมผััสกัับสารก่่อโรคมาไม่่นาน ที่่�ผลทดสอบเป็็นลบ บ่่งว่่ามีีความเป็็นไปได้้น้้อยที่่�จะเป็็นโรค
อย่่างไรก็็ตามผลทดสอบที่่�เป็็นลบในผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งานนั้้�นอาจเกิิดขึ้้�นได้้ โดยเฉพาะในกรณีีที่่�
ผู้้�ทดสอบไม่่ได้้สััมผััสกัับสารก่่อโรคเป็็นเวลานาน หรืือมีีรายงานว่่าผู้้�ป่่วยบางรายให้้ผลทดสอบเป็็นลบ
แม้้จะสััมผััสสารก่่อโรคมาไม่่เกิิน 24 ชม. ก็็ตาม(9, 22) ข้้อเสีียของการทดสอบชนิิดนี้้�อีีกอย่่างหนึ่่�งคืือ มีี
ความจำำ�เพาะต่ำำ�� และยัังสามารถทำำ�ได้้ในเฉพาะโรงพยาบาลบางแห่่งเท่่านั้้�น และไม่่สามารถบอกได้้ว่่า
โรคหืืดของผู้้�ป่่วยเกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งานหรืือไม่่
3. การตรวจ serial peak expiratory flow (PEF)
เป็็นการทดสอบที่่�ใช้้ในการยืืนยัันการวิินิิจฉััยโรคหืืด (ค่่าเฉลี่่�ยของ diurnal PEF variability
มากกว่่าร้้อยละ 10)(2) และเป็็นการดููว่่าเป็็นโรคหืืดจากการทำำ�งานหรืือไม่่ โดยการให้้ผู้้�ทดสอบวััด PEF
อย่่างน้้อยวัันละ 4 ครั้้�ง เป็็นเวลาอย่่างน้้อย 3 สััปดาห์์ บัันทึึกข้้อมููลที่่ไ� ด้้ลงในแบบบัันทึึก โดยมีีคำำ�แนะนำำ�
สำำ�หรัับวิิธีีการทดสอบ ตามตารางที่่� 4(23) จากนั้้�นนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ไปเข้้าโปรแกรมวิิเคราะห์์ข้้อมููล OASYS
(Occupational Asthma System) โดยสามารถเข้้าไปใช้้ได้้โยไม่่มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยที่่� www.occupationalasthma.
com ผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งานจะมีี diurnal PEF variability สููงในช่่วงวัันทำำ�งาน และลดลงในช่่วงวััน
หยุุด อีีกทั้้�งค่่าเฉลี่่�ย PEF ก็็จะสููงกว่่าในช่่วงวัันหยุุดเช่่นกััน ตััวอย่่างตามรููปที่่� 1(22)
	ข้้อดีีของการทดสอบชนิิดนี้้คื� อื สามารถทำำ�ได้้ทั่่ว� ไป ใช้้อุปุ กรณ์์ไม่่ยุ่่�งยาก ราคาไม่่แพง มีีค่่าความ
ไวและความจำำ�เพาะของการทดสอบต่่อการวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งานดีีคืือร้้อยละ 82 และ 88 ตาม
ลำำ�ดัับ(9, 24) แต่่ข้้อเสีียคืือ ต้้องมีีการสอนผู้้�ทดสอบในการใช้้เครื่่�องมืือให้้ถููกต้้อง ต้้องให้้ผู้้�ทดสอบทำำ�การ
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ทดสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ ไม่่สามารถทำำ�ได้้ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยไม่่ได้้ทำำ�งานที่่�สััมผััสสารที่่�สงสััยแล้้ว และไม่่
สามารถระบุุชนิดิ ของสารก่่อโรคได้้
ตารางที่่� 5. คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการทดสอบ serial peak expiratory flow(23)
     คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการทดสอบ serial peak expiratory flow
1.	ควรทดสอบด้้วยเครื่่�องมืืออัันเดีียวตลอดการทดสอบ
2.	ควรนำำ�เครื่่�องมืือทดสอบติิดตััวไปด้้วยทุุกที่่� เพื่่�อให้้สามารถทำำ�การทดสอบได้้ครบตามเวลา
3.	ทำำ�การเป่่าทดสอบทุุกวัันตั้้�งแต่่ตื่่�นนอนจนถึึงเวลาเข้้านอนทุุก 2 ชม. ควรพยายามเป่่าประเมิินให้้
เร็็วที่่�สุดุ หลัังตื่่�นนอน
4. ในการเป่่าแต่่ละครั้้�ง ให้้เป่่าอย่่างน้้อย 3 รอบ โดยค่่าที่่�สููงที่่�สุุด 2 ค่่า ต้้องไม่่ห่่างกัันเกิิน 20 มล.
ถ้้าค่่าที่่�สููงที่่�สุดุ 2 ค่่า ห่่างกัันเกิิน 20 มล. ให้้ทำำ�การเป่่าใหม่่ โดยพยายามเป่่าให้้แรงสุุดทุุกครั้้�ง
5.	บัันทึึกค่่าที่่�สููงสุุดของการเป่่าลงในแบบบัันทึึก
6.	บัันทึึกเวลาทำำ�งาน ชั่่�วโมงการทำำ�งานแต่่ละวัันลงในแบบบัันทึึก ถ้้าไม่่ได้้ทำำ�งานเลยทั้้�งวััน ให้้บัันทึึก
เป็็นเลข “0” หรืือ “หยุุด”
ถ้้ามีีการใช้้ยาพ่่นเพื่่�อรัักษาอาการหอบให้้บัันทึึกการใช้้ยาทุุกครั้้�งลงในแบบฟอร์์ม
•	บัันทึึกการใช้้ยาปััจจุุบัันลงในใบบัันทึึก พยายามใช้้ยาระดัับเดิิมตลอดการตรวจ ถ้้าไม่่จำำ�เป็็นไม่่ควร
เพิ่่�มขนาดยา
•	ควรทำำ�การเป่่าทดสอบ ก่่อนที่่�จะใช้้ยาพ่่นเสมอ
•	ถ้้ามีีการใช้้ยาพ่่นฉุุกเฉิินเพิ่่�มเติิมจากเวลาปกติิ ให้้ลงบัันทึึกเสมอ
กรณีีอาการแย่่ลง
•	ถ้้าผลของการเป่่าทดสอบได้้น้้อยกว่่า 60 มล. ควรปรึึกษาแพทย์์
•	ถ้้าสามารถเป่่าต่่อเนื่่�องได้้ พยายามบัันทึึกผลการเป่่าทดสอบให้้ครบถ้้วน
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รููปที่่� 1. แสดงตััวอย่่างค่่า PEF ของผู้้�ป่่วยโรคหืืดจากการทำำ�งาน (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 22)
4. Specific inhalation challenge (25)
เป็็นการทดสอบที่่�ถืือว่่าเป็็นการทดสอบอ้้างอิิงที่่�ใช้้ในการให้้การวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน
โดยเป็็นการทดสอบที่่เ� ริ่่ม� จากนำำ�สารก่่อโรคที่่ส� งสััย มาให้้ผู้ท�้ ดสอบสััมผััส โดยเริ่่ม� จากปริิมาณน้้อย แล้้ว
ค่่อยๆ เพิ่่�มขนาดขึ้้�น และมีีการวััดค่่าต่่างๆ ทั้้�งก่่อนและหลัังสััมผััสสาร เพื่่�อดููค่่าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดย
ค่่าที่่�ใช้้หลััก คืือ ค่่า FEV1 โดยถืือว่่าการทดสอบ specific inhalation challenge นั้้�นให้้ผลบวก เมื่่�อมีีการ
ลดลงของค่่า FEV1 มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 15 นอกจากค่่า FEV1 แล้้วยัังอาจจะมีีการทดสอบอื่่�นๆ
เพิ่่�มเติิม เช่่น การประเมิิน non-specific bronchial hyperresponsiveness, sputum eosinophils, exhaled
nitric oxide หรืือ diffusing capacity of the lung
ถึึงแม้้ว่่า specific inhalation challenge จะถืือว่่าเป็็นการทดสอบอ้้างอิิงของการวิินิิจฉััยโรคหืืด
จากการทำำ�งาน ทำำ�ให้้ไม่่สามารถคิิดค่า่ ความไวและความจำำ�เพาะของการทดสอบได้้ แต่่พบว่่า ประมาณ
ร้้อยละ 20 ของผู้้�ป่่วยที่่�ผลการทดสอบ serial peak expiratory flow ให้้ผลบวก กลัับให้้ผล specific inhalation challenge ได้้ผลลบ ซึ่่�งเหตุุผลที่่�อธิิบายส่่วนหนึ่่�งอาจจะเป็็นจากผู้้�ป่่วยอาจจะมีีภาวะความไว
ของหลอดลมลดลง เมื่่�อไม่่ได้้สัมั ผััสสารกระตุ้้�นเป็็นเวลานาน หรืืออาจจะเกิิดจากสารที่่นำ� ำ�มาทดสอบนั้้�น
ไม่่ใช่่สารที่่�เป็็นสาเหตุุของโรคหืืดในคนไข้้จริิง(22)
	ข้้อควรระวัังของการทำำ�ทดสอบชนิิดนี้้�คืือ ผู้้�เข้้ารัับการทดสอบอาจจะมีีผลข้้างเคีียงจากการ
ทดสอบได้้ เช่่น ภาวะหลอดลมตีีบอย่่างรุุนแรง การกำำ�เริิบของโรคหืืด มีีไข้้ ผื่่�นแพ้้ผิิวหนััง การทดสอบ
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จึึงต้้องทำำ�ในห้้องปฏิิบัติั กิ ารในโรงพยาบาล โดยมีีแพทย์์และเจ้้าหน้้าที่่ดูู� แลใกล้้ชิดิ นอกจากนี้้�การทดสอบ
ชนิิดนี้้�ยัังมีีค่่าใช้้จ่่ายในการทำำ�สููง จึึงมีีคำำ�แนะนำำ�ถึึงข้้อบ่่งชี้้�ในการส่่งตรวจคืือ
■ เพื่่�อยืืนยัันการวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน เมื่่�อไม่่สามารถใช้้การทดสอบอื่่�นได้้
■ เพื่่�อหาสารที่่�เป็็นสาเหตุุของโรคหืืดจากการทำำ�งาน เมื่่�อไม่่สามารถใช้้วิิธีีอื่่�นได้้
■ เพื่่�อหาสารก่่อโรคชนิิดใหม่่ที่่�ไม่่เคยมีีรายงานมากก่่อน
■ ใช้้ในงานวิิจััย
1. Workplace challenge
เป็็นการวััดค่่า FEV1 โดยเจ้้าหน้้าที่่�ทดสอบ ทั้้�งก่่อนทำำ�งาน และระหว่่างการทำำ�งาน รวมถึึงใน
ช่่วงวัันหยุุด มัักใช้้ในกรณีีผลจาก serial peak expiratory flow และ specific inhalation challenge นั้้�น
ยัังไม่่ได้้ข้้อสรุุปที่่�ชััดเจน
2. การตรวจทางภููมิิคุ้้�มกัันวิิทยา
ได้้แก่่ การตรวจ skin prick test และการตรวจ serum specific IgE เป็็นการตรวจว่่าร่่างกายมีี
การตอบสนองแบบภููมิิแพ้้ต่อ่ สารชนิิดนั้้น� ๆ หรืือไม่่ จึึงใช้้กับั การตรวจในกรณีีสงสััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน
ชนิิด sensitizer-induced occupational asthma ที่่�เกิิดจากสารก่่อโรคชนิิดน้ำ�ำ� หนัักโมเลกุุลมาก เป็็นส่่วน
ใหญ่่ และ สารก่่อโรคชนิิดน้ำำ��หนัักโมเลกุุลน้้อยบางชนิิด อย่่างไรก็็ตาม ผลบวกจากการทดสอบชนิิดนี้้�
ไม่่เฉพาะเจาะจงกัับโรคหืืดจากการทำำ�งาน และ ยัังไม่่มีีมาตรฐานที่่กำ� ำ�หนดชััดเจนเกี่่�ยวกัับสารต่่างๆ ที่่�
จะนำำ�มาทดสอบ
แนวทางในการประเมิินผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการคล้้ายโรคหืืดและมีีประวััติิที่่�เข้้าได้้กัับโรคหืืดจากการ
ทำำ�งาน ชนิิด sensitizer-induced occupational asthma ดัังแสดงในแผนภาพที่่� 2

การพยากรณ์์ โรค

ปััจจััยที่่ส่� ่งผลต่่อการพยากรณ์์โรคที่่�ไม่่ดีี ได้้แก่่(9)
• ผู้้�ป่่วยที่่�อายุุมาก
•	มีีอาการและสััมผััสสารก่่อโรคมาเป็็นเวลานาน
•	มีีความจุุปอดน้้อย (low lung volume)
•	มีีความไวของหลอดลมต่่อสิ่่�งกระตุ้้�นมาก
•	มีีปฏิิกิริิ ยิ าการตอบสนองของโรคหืืดที่รุ�่ นุ แรงในขณะการทดสอบ specific inhalation challenge
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แผนภาพที่่� 2. แนวทางในการประเมิินผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� อาการคล้้ายโรคหืืด และมีีประวััติที่ิ เ่� ข้้าได้้กับั โรคหืืดจาก
การทำำ�งาน ชนิิด sensitizer-induced occupational asthma (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 13)

การรัักษา

• หลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสกัับสารก่่อโรคโดยเร็็วที่่�สุดุ
• ให้้ การรัั กษาโรคหืื ดตามแนวทางการรัั กษาโรคหืืด (2, 26) ใช้้ ยาควบคุุ มโรคหืื ดตามระดัั บ
ความรุุนแรงของโรค
• หลีีกเลี่่�ยงปััจจััยกระตุ้้�นอื่่�นๆ ที่่�อาจจะทำำ�ให้้โรคหืืดกำำ�เริิบ
• ติิดตามอาการผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิดหลัังจากผู้้�ป่่วยเปลี่่�ยนสภานที่่ทำ� ำ�งานแล้้ว เพื่่�อดููว่่าสถานที่่�
ทำำ�งานใหม่่ส่่งผลกระทบต่่อตััวโรคหรืือไม่่
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• ออกใบรัับรองแพทย์์เพื่่�อใช้้ในการแจ้้งขอรัับเงิินทดแทน โดยให้้ยึึดเกณฑ์์การวิินิิจฉััย และ
การประเมิินการสููญเสีียสมรรถภาพ ตามคู่่�มืือการประเมิินการสููญเสีียสมรรถภาพทางกาย
และจิิต ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2559(27) รายละเอีียดในตารางที่่� 6 และ 7 ตามลำำ�ดัับ
ตารางที่่� 6. เกณฑ์์การวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน(27)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััยโรคหืืดจากการทำำ�งาน
1.	ประวััติิการทำำ�งานทั้้�งในอดีีตหรืือปััจจุุบัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสััมผััสสารก่่อโรคชนิิด high molecular
weight เช่่น กุ้้�ง ปูู แป้้ง grain dusts หรืือ low molecular weight เช่่น acid anhydrides,
diisocyanates, antibiotic powder และ metallic salt หรืือ vapours
2.	มีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรก หลัังปฏิิบััติิงานอยู่่�ในสถานที่่ที่� ่�มีีสารก่่อโรคเป็็นเวลา ไม่่ต่ำำ��
กว่่า 2 สััปดาห์์ ยกเว้้นผู้้�ป่่วย reactive airways dysfunction (RADS) ที่่มีี� อาการหอบหืืดเกิิดได้้
ทัันทีีหลัังสััมผััสกัับสารก่่อโรค
3. อาการหอบหืืดที่่�เกิิดขึ้้�นอาจเป็็นในขณะปฏิิบััติิงานหรืือหลัังปฏิิบััติิงานในตอนกลางคืืนก็็ได้้
4. การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการที่่สนั
� ับสนุุนการวิินิิจฉััยโรคได้้แก่่
1) การตรวจทาง spirometry ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ป่่วยมีี reversible airflow obstruction หรืือ
2) การตรวจพบว่่าผู้้�ป่่วยมีี bronchial hyperreactivity ด้้วย methacholine หรืือ histamine
และ/หรืือ
3) การตรวจวััดการเปลี่่�ยนแปลงของ peak expiratory flow rate (PEFR) ในแต่่ละวัันในช่่วงที่่�
ทำำ�งานพบมีีการเปลี่่�ยนแปลงของ PEFR มากกว่่าร้้อยละ 20 และในวัันหยุุดน้้อยกว่่า
ร้้อยละ 20
หรืือ
4) การทำำ� bronchial provocative test ด้้วยสารที่่�สงสััย ให้้ผลบวก
การวิินิิจฉััยโรคหอบหืืดจากการทำำ�งาน ต้้องใช้้ข้้อมููลทั้้�ง 4 ข้้อ
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ตารางที่่� 7. เกณฑ์์การประเมิินการสููญเสีียสมรรถภาพอย่่างถาวรของระบบทางเดิินหายใจจากโรคหืืด(27)
เกณฑ์์การประเมิินการสููญเสีียสมรรถภาพอย่่างถาวร
ของระบบทางเดิินหายใจจากโรคหืืด
ระดัับที่่� 1 มีีการสููญเสีียสมรรถภาพการทำำ�งานของระบบทางเดิินหายใจอย่่างถาวรร้้อยละ 0-9 ของทั้้�ง
ร่่างกาย
1)	มีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นเป็็นครั้้�งคราวหรืือน้้อยกว่่าสััปดาห์์ละครั้้�ง
2)	มีีค่่า forced expiratory volume (FEV1) หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลม ≥ ร้้อยละ 80 ของค่่าปกติิ
3)	มีีค่่า FEV1 สููงขึ้้�นจาก baseline หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลม อยู่่�ในระหว่่างร้้อยละ 10-19
4)	มีีการใช้้ยาขยายหลอดลมหรืือยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิิดสููดดมเป็็นครั้้�งคราว
ระดัับที่่� 2 มีีการสููญเสีียสมรรถภาพการทำำ�งานของระบบทางเดิินหายใจอย่่างถาวรร้้อยละ 10-25 ของทั้้�ง
ร่่างกาย
1)	มีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นมากกว่่ากว่่าสััปดาห์์ละครั้้�ง แต่่น้้อยกว่่าวัันละครั้้�ง
2)	มีีค่่า FEV1 หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลมอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 60-79 ของค่่าปกติิ
3)	มีีค่่า FEV1 สููงขึ้้�นจาก baseline หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลม อยู่่�ในระหว่่างร้้อยละ 10-30
4)	มีีการใช้้ยาขยายหลอดลมหรืือยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิิดสููดดม ในขนาด 400-800 ไมโครกรััม
(ของ beclomethasone หรืือเทีียบเท่่า) อยู่่�เป็็นประจำำ�
ระดัับที่่� 3 มีีการสููญเสีียสมรรถภาพการทำำ�งานของระบบทางเดิินหายใจอย่่างถาวรร้้อยละ 26-50 ของทั้้�ง
ร่่างกาย
1)	มีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นเกืือบทุุกวััน
2)	มีีค่่า FEV1 หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลมอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 50-59 ของค่่าปกติิ
3)	มีีค่่า FEV1 สููงขึ้้�นจาก baseline หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลม อยู่่�ในระหว่่างร้้อยละ 10-30 หรืือ
มากกว่่า
4)	มีีการใช้้ยาขยายหลอดลมหรืือยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิิดสููดดม ในขนาด
800-1000 ไมโครกรััม (ของ beclomethasone หรืือเทีียบเท่่า) อยู่่�เป็็นประจำำ� และ/หรืือ
ใช้้ยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิดรั
ิ ับประทานร่่วมในการรัักษาด้้วย เป็็นครั้้�งคราว
ระดัับที่่� 4 มีีการสููญเสีียสมรรถภาพการทำำ�งานของระบบทางเดิินหายใจอย่่างถาวรร้้อยละ 26-50 ของทั้้�ง
ร่่างกาย
1)	มีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นเกืือบทุุกวัันหรืือมีีอาการหอบหืืดเกิิดขึ้้�นในเวลากลางคืืน หรืือต้้องเข้้ารัับ
การรัักษาตััวในโรงพยาบาลเนื่่�องจากโรคหืืดบ่่อยครั้้�ง
2)	มีีค่่า FEV1 หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลมต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ของค่่าปกติิ
3)	มีีค่่า FEV1 สููงขึ้้�นจาก baseline หลัังได้้รัับยาขยายหลอดลม อยู่่�ในระหว่่างร้้อยละ 10-30 หรืือ
มากกว่่า
4)	มีีการใช้้ยาขยายหลอดลมหรืือยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิิดสููดดม ในขนาดสููงกว่่า
1000 ไมโครกรััม (ของ beclomethasone หรืือเทีียบเท่่า) อยู่่�เป็็นประจำำ� และ/หรืือ
ใช้้ยาคอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ชนิดรั
ิ ับประทานร่่วมในการรัักษาติิดต่่อกัันเป็็นเวลานานบ่่อยครั้้�ง
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การป้้องกัันโรค

• หลีีกเลี่่�ยงการใช้้สารที่่�มีีการรายงานว่่าเป็็นสารก่่อโรคหืืด
• กรณีีต้้องใช้้สารที่่อ� าจจะก่่อโรคได้้ ให้้พยายามใช้้ในรููปแบบของสารที่่จ� ะทำำ�ให้้มีีการสััมผััสต่อ่
ผู้้�ป่่วยน้้อยที่่�สุุด
•	จััดสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้ปลอดภััย เช่่น มีีระบบระบายอากาศที่่�ดีี ใช้้หน้้ากากและ
อุุปกรณ์์ป้้องกัันที่่�เหมาะสม
•	จััดระบบการตรวจสอบ เฝ้้าระวัังระดัับของสารก่่อโรคในสถานที่่�ทำำ�งาน
• ให้้ความรู้้�แก่่คนงานในสถานประกอบการ
•	มีีระบบตรวจสุุขภาพ ตรวจคััดกรองโรคด้้วยแบบสอบถาม สำำ�หรัับคนงานที่่ทำ� �ำ งานอยู่่�ในจุุดเสี่่ย� ง

โรคหืืดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทำำ�งานในประเทศไทย

เริ่่ม� มีีการรายงานผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดจากการทำำ�งานเป็็นครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. 2541(28) โดยเป็็นผู้้�ป่ว่ ยชาย
อายุุ 41 ปีี โดยมีีประวััติิการทำำ�งานในโรงงานขนมปัังนาน 16 ปีี มีีอาการของโรคเยื่่�อบุุจมููกอัักเสบจาก
ภููมิิแพ้้มานาน 15 ปีี แล้้วจึึงเริ่่�มมีีอาการไอ และแน่่นหน้้าอก ผู้้�ป่่วยได้้เข้้ารัับการทดสอบ methacholine
challenge test ให้้ผลการทดสอบเป็็นบวก การทดสอบ skin prick test ด้้วยน้ำำ�� ยาที่่สกั
� ัดจากแป้้งไรย์์ให้้
ผลการทดสอบเป็็นบวก และยืืนยัันการวิินิจิ ฉััยด้้วยการทดสอบ specific inhalation challenge ให้้ผลเป็็น
บวก จึึงวิินิิจฉััยว่่าผู้้�ป่่วยเป็็นโรคหืืดจากการทำำ�งาน Baker’s asthma และในปีีเดีียวกัันก็็มีีการรายงานผู้้�
ป่่วย reactive airways dysfunction syndrome(29) โดยเป็็นผู้้�ป่่วยชายอายุุ 29 ปีีที่่�ทำำ�งานในโกดัังเก็็บของ
ที่่�ท่่าเรืือคลองเตย ได้้รัับบาดเจ็็บจากเหตุุการณ์์ไฟไหม้้โกดัังเก็็บสารเคมีีจำำ�พวก methyl bromide และ
formaldehyde หลัังจากเข้้ารัับรัักษาตััวในโรงพยาบาล ผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการแสดงของโรคหืืด โดยที่่ไ� ม่่มีีประวััติิ
ภููมิิแพ้้หรืือโรคหืืดมาก่่อน การทดสอบ methacholine challenge test ให้้ผลการทดสอบเป็็นบวก จึึงได้้
รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็น reactive airways dysfunction syndrome จากนั้้�นก็็เริ่่�มมีีการรายงานผู้้�ป่่วยโรคหืืด
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องการทำำ�งานมากขึ้้น� มีีการรวบรวมข้้อมููลของผู้้�ป่ว่ ยโรคหืืดที่ม่� าเข้้ารัับการรัักษาในคลิินิกิ โรคหืืด
ของโรงพยาบาลแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััดขอนแก่่น พบว่่าร้้อยละ 16.30 ของผู้้�ป่่วยโรคหืืด เป็็นโรคหืืดที่่�เกี่่�ยว
กัับการทำำ�งาน โดยแบ่่งเป็็น โรคหืืดจากการทำำ�งานร้้อยละ 60.65 reactive airways dysfunction syndrome ร้้อยละ 8.35 และโรคหืืดที่กำ่� ำ�เริิบจากการทำำ�งานร้้อยละ 31(30) โดยกลุ่่�มอาชีีพที่่�พบโรคหืืดที่่�เกี่่�ยว
กัับการทำำ�งานได้้แก่่ ครููโรงเรีียนประถม เกษตรกร ช่่างโลหะ ช่่างทอผ้้า ช่่างเสริิมสวย คนงานทำำ�ความ
สะอาด คนงานโรงงานมัันสำำ�ปะหลััง คนงานโรงงานขนมปััง โดยสารที่่อ� าจจะเป็็นสาเหตุุที่มีี่� การรายงาน
ได้้แก่่ ฝุ่่�นชอล์์ก สีีย้้อมผ้้า ควัันไฟจากการเผาทางการเกษตร ควัันจากการหลอมหรืือเชื่่�อมโลหะ ฝุ่่�นไม้้
น้ำำ��ยาทำำ�ผม chloramine, แป้้งมัันสำำ�ปะหลััง แป้้งสาลีี เป็็นต้้น(30-33)
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สรุุป

โรคหืืดที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการทำำ�งานเป็็นภาวะที่่เ� จอได้้ไม่่น้อ้ ยในทางเวชปฏิิบัติั ิ แต่่ต้อ้ งอาศััยความ
สงสััยและการซัักประวััติที่ิ ่�ละเอีียดรอบคอบ ก่่อนจะเลืือกส่่งตรวจการทดสอบต่่างๆ ที่่�เหมาะสม จนนำำ�
ไปสู่่�การวิินิจิ ฉััยโรค และสารก่่อโรคที่่ถูู� กต้้องได้้ ซึ่ง่� จะช่่วยในการรัักษาที่่จ� ะต้้องมีีการหลีีกเลี่่ย� งการสััมผััส
กัับสารก่่อโรคเพิ่่�มเติิมจากการให้้การรัักษาโรคหืืดตามมาตรฐาน ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีสภาวะของโรคหืืด และ
การพยากรณ์์โรคที่่ดีีขึ้้
� �น
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16
ความรู้้�เรื่่�อง
โรคปอดอิินเตอร์์สติิเชีียล
สำำ�หรัับแพทย์์เวชปฏิิบััติิ
[Interstitial lung disease (ILD)
for internist]
อมรพัันธุ์์� วงศ์์กาญจนา

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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17
Eosinophilic lung diseases
กมล แก้้วกิิติิณรงค์์

Eosinophilic lung diseases เป็็นกลุ่่�มโรคที่่�พบได้้น้้อย มีีอาการและอาการแสดงที่่�ไม่่จำำ�เพาะ
และภาพเอ็็กซเรย์์ปอดในโรคกลุ่่�มนี้้� อาจคล้้ายกัับโรคที่่พ� บบ่่อยหลายโรค ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยหลายรายถููกวิินิจิ ฉััย
ผิิดเป็็น วััณโรค มะเร็็งปอด หรืือโรคกลุ่่�ม interstitial lung disease อื่่�นๆ แพทย์์จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องมีี
ความรู้้�และนึึกถึึงโรคเหล่่านี้้� จึึงจะสามารถให้้การวิินิิจฉััยและการรัักษาที่่�ถููกต้้องได้้

บทบาทของ eosinophil ในโรคต่่างๆ และโรคระบบการหายใจ(1)

Eosinophil เป็็นเม็็ดเลืือดขาวชนิิดหนึ่่�งที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย ตาม
ปกติิแพทย์์มัักคุ้้�นกัับ eosinophil ในบทบาทของกลุ่่�มโรค allergic diseases หรืือ tissue parasitic infection โดยมีีความสััมพัันธ์์กัับการอัักเสบที่่ผ่� ่านทาง T helper 2 lymphocytes และ cytokines ที่่�สำำ�คััญ
ได้้แก่่ interleukin (IL)-5 และ IL-13
การพบ eosinophil สููงขึ้้�นใน peripheral blood และหรืือ tissue เป็็นสิ่่�งที่่�พบไม่่บ่่อย แต่่เมื่่�อพบ
มัักจะเป็็นแนวทางที่่�นำำ�ไปสู่่�การวิินิิจฉััยได้้ มัักบ่่งถึึงการตอบสนองที่่�ดีีต่่อ systemic steroids บางครั้้�ง
ระดัับ eosinophil ในเลืือดและในเนื้้�อเยื่่�อ อาจไม่่สััมพัันธ์์กัันได้้ การที่่�ไม่่มีี eosinophil สููงในเลืือด จึึงไม่่
อาจตััดโรคในกลุ่่�มนี้้�ทิ้้�งไปได้้อย่่างสมบููรณ์์ โรคที่่� eosinophil มีีส่่วนร่่วมในพยาธิิสรีีรวิิทยาของโรค
ยัังสามารถเกิิดขึ้้�นได้้ในหลายอวััยวะ ได้้แก่่ ปอด ลำำ�ไส้้ ผิิวหนััง เป็็นต้้น การที่่มีี� eosinophil สููงในเลืือด
(eosinophilia) มัักใช้้เกณฑ์์ที่่�มีี eosinophil มากกว่่า 500 เซลล์์/มล. สำำ�หรัับ hypereosinophilia ใช้้
eosinophil สููงกว่่า 1500 เซลล์์/มล. โดยจะต้้องตรวจเลืือด 2 ครั้้�งห่่างกัันไม่่น้้อยกว่่า 1 เดืือน(2-4)
295

Comprehensive Review in Internal Medicine
โรคที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ eosinophil ที่่พ� บบ่่อยและรู้้�จักั กัันทั่่�วไป มัักนึึกถึึง โรคภููมิิแพ้้ การติิดเชื้้อ� พยาธิิ
สำำ�หรัับโรคระบบการหายใจ ได้้แก่่ โรคหืืด มีีข้้อมููลว่่า ระดัับ eosinophil ในเสมหะที่่�สููง จะบ่่งถึึงการ
อัักเสบที่่�ยัังคงอยู่่� ความรุุนแรงของโรคที่่�มากกว่่า โอกาสเกิิด exacerbation ที่่�บ่่อยกว่่า ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นใน
ปััจจุุบััน eosinophil ยัังมีีบทบาทในการเลืือกวิิธีีรัักษาด้้วย กล่่าวคืือ การมีี eosinophil ที่่�สููงในโรคหืืดที่่�
ยากต่่อการควบคุุม มัักพบใน late-onset asthma ร่่วมกัับ nasal polyp เป็็น phenotype เฉพาะที่่ส� ามารถ
นำำ�ไปสู่่�การรัักษาด้้วยยากลุ่่�ม anti IL-5 antibody ได้้ (5) การที่่�ยาในกลุ่่�มนี้้�ลดระดัับ eosinophil ในเลืือด
และลดการเกิิด acute asthmatic attack ได้้ด้้วยนั้้�น(6) เป็็นหลัักฐานสำำ�คัญว่
ั ่า eosinophil มีีบทบาทต่่อ
พยาธิิกำำ�เนิิดต่่อการกำำ�เริิบของโรคหืืด ไม่่ใช่่เป็็นเพีียง marker ตััวหนึ่่�งของโรคหืืดรุุนแรง eosinophil ยััง
ถููกใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการให้้ inhaled steroids ในผู้้�ป่่วยโรคถุุงลมโป่่งพองที่่มีี� exacerbation บ่่อยๆ ด้้วย(7)
	ส่่วนโรคที่่เ� รีียกว่่า eosinophilic lung diseases นั้้�น มัักหมายถึึงกลุ่่�มโรค diffuse lung parenchymal
diseases ที่่�มีี eosinophils แทรกอยู่่�ใน interstitium และ alveolar spaces โดยต้้องไม่่มีีการทำำ�ลายของ
lung architecture เมื่่�อการอัักเสบหาย ส่่วนใหญ่่มัักหายเป็็นปกติิโดยไม่่เกิิด fibrosis ตามมา eosinophil
ที่่ไ� ด้้จากการส่่องกล้้องล้้างปอด (bronchoalveolar lavage; BAL) จะถืือว่่ามีีความผิิดปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
(3)
เมื่่�อมากกว่่ารร้้อยละ 25 ของ nucleated cells ทั้้�งหมด

เมื่่�อพบโรคระบบการหายใจ เมื่่�อไรต้้องส่่งตรวจหา eosinophilia

1. Pneumonia หรืือ ARDS ที่่�ไม่่ทราบเหตุุแน่่ชัดั ไม่่พบเชื้้�อก่่อโรค หรืือรัักษาไม่่หาย
2. Pulmonary infiltrates ที่่�เกิิดซ้ำำ��ๆ หรืือมีีการเปลี่่�ยนที่่�ได้้
3. Central rhonchi จากการตรวจร่่างกาย หรืือ central bronchiectasis จาก CT scan ใน
ปััจจุุบััน บาง guidelines ให้้เจาะ complete blood count (CBC) ในผู้้�ป่่วยทุุกรายที่่วิ� ินิิจฉััย
bronchiectasis เพื่่�อหาสาเหตุุที่่�มีีการรัักษาเฉพาะ
4.	จุุดในปอดกระจััดกระจายไม่่ทราบสาเหตุุ โดยเฉพาะที่่�มีีการเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งได้้
5. Severe uncontrolled asthma (อาจมีีบทบาทของ anti IL-5 antibody ในการรัักษา)

เมื่่�อพบ eosinophilia ร่่วมกัับโรคหรืือความผิิดปกติิระบบการหายใจ

เนื่่�องจากการตรวจ CBC เป็็นการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�มัักถููกสั่่�งตรวจอยู่่�บ่่อยๆ ในเวช
ปฏิิบััติิด้้วยเหตุุผลต่่างๆ กัันไป จึึงเป็็นไปได้้ที่่�อาจจะพบ eosinophilia พร้้อมๆ กัับหรืือนำำ�มาก่่อนความ
ผิิดปกติิทางระบบการหายใจได้้ หรืืออาจพบเมื่่�อส่่งตรวจจากเหตุุทางระบบการหายใจ ดัังที่่�กล่่าวไปข้้าง
ต้้น เราจะทราบได้้อย่่างไรว่่า eosinophilia ที่่�พบนั้้�นมีีความสำำ�คััญจริิง มีีข้้อควรพิิจารณาดัังนี้้�
1. โรคหรืือความผิิดปกติิระบบการหายใจที่่�พบ เมื่่�อร่่วมกัับ eosinophilia จะรวมกัันเป็็นกลุ่่�ม
อาการเฉพาะหรืือไม่่ (ดัังจะได้้กล่่าวต่่อไป)
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2. Eosinophil นั้้�นสููงมากแค่่ไหน ต่่อเนื่่�องหรืือไม่่
3. หากมีีการติิดตามผู้้�ป่่วยมาระยะหนึ่่�งแล้้ว การเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงของ eosinophil กัับอาการ
ของโรคระบบการหายใจที่่�เป็็นนั้้�น มีีความสอดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกัันหรืือไม่่
Eosinophilic lung diseases แบ่่งเป็็น(1)
1. Primary eosinophilic lung diseases (ไม่่ทราบสาเหตุุ)
a. Acute eosinophilic pneumonia
b. Chronic eosinophilic pneumonia
c. Eosinophilic granulomatosis with polyangiits (ชื่่�อเดิิม Churg-Strauss syndrome)
d. Hypereosinophilic syndrome
2. Secondary eosinophilic lung diseases (ทราบสาเหตุุ) เป็็นผลการตอบสนองต่่อ
a. Allergic bronchopulmonary aspergillosis หรืือเชื้้�อราอื่่�นๆ
b. Eosinophilic pneumonia จาก parasites
c. Eosinophilic pneumonia จากยา
3. Eosinophilc airway diseases แบ่่งตามระดัับของ airway ที่่มีีค
� วามผิิดปกติิดัังนี้้�คืือ
a. Asthma
b. Eosinophilic bronchitis
c. Obliterative bronchiolitis
4. โรคปอดอื่่�นๆ ที่่พ� บร่่วมกัับ eosinophilia มีีรายงานพบได้้แต่่ไม่่ความความสััมพัันธ์์กันั ชััดเจน
เช่่น ในโรค organizing pneumonia, idiopathic pulmonary fibrosis, Langerhans cell histiocytosis เป็็นต้้น การติิดเชื้้�อเช่่น pneumocystis jeloveci วััณโรคเยื่่�อหุ้้�มปอด และมะเร็็ง
บางชนิิดได้้แก่่ มะเร็็งต่่อมน้ำำ��เหลืือง มะเร็็งปอด มะเร็็งที่่�กระจายมาที่่�ปอด มีีรายงานพบ
eosinophilia มากๆ ได้้ ส่่วนใหญ่่มัักสััมพัันธ์์กัับ advanced disease

Idiopathic acute eosinophilic pneumonia (iAEP)(1,8-10)

ผู้้�ป่่วยมาด้้วยไข้้สููง diffuse pulmonary infiltrates ในรายที่่รุ� ุนแรงอาจมีี severe hypoxemia ได้้
จะพบ eosinophilia ใน peripheral blood smear หรืือไม่่ก็็ได้้ (อาจตามมาภายหลััง) ด้้วยเหตุุลัักษณะ
ทางคลิินิกิ ที่่ไ� ม่่มีีความจำำ�เพาะ จึึงแยกจาก bacterial หรืือ viral pneumonia หรืือ ARDS จากสาเหตุุอื่่น� ๆ
ไม่่ได้้ จึึงต้้องนึึกถึึงเสมอในรายที่่�ไม่่พบสาเหตุุแน่่ชััด และทำำ�การส่่องกล้้องตรวจ ร่่วมกัับ BAL เพื่่�อตรวจ
differential cell count ถ้้าพบ eosinophil มากกว่่าร้้อยละ 25 จะให้้การวิินิิจฉััย AEP ได้้ การรัักษาโดย
ให้้ systemic steroids มีีการตอบสนองต่่อการรัักษาดีีมาก ไม่่มีี relapse
Idiopathic AEP พบได้้น้้อย และอาจเป็็นจาก relapse ของ chronic eosinophilic pneumonia
(CEP) ได้้ จึึงต้้องมีีการติิดตามผู้้�ป่่วยต่่อเนื่่�อง
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Idiopathic chronic eosinophilic pneumonia (iCEP)(1,8-10)

พบได้้บ่่อยกว่่า AEP ผู้้�ป่่วยมีีอาการอย่่างช้้าๆ ค่่อยเป็็นค่่อยไปในช่่วง 2-3 สััปดาห์์หรืือเป็็น
เดืือนได้้ มีีอาการไข้้ ไอ อ่่อนเพลีีย เหนื่่�อยง่่าย น้ำำ��หนัักลด และมีี pulmonary infiltrates ทำำ�ให้้หลายครั้้�ง
ถููกวิินิิจฉััยผิิดเป็็น วััณโรค ส่่วนใหญ่่ผู้�ป่้ ่วยมัักมีีประวััติิโรคหอบหืืดที่่�ควบคุุมได้้ยาก หรืือโรคทางภููมิิแพ้้
นำำ�มาก่่อน chest X-ray พบ bilateral alveolar infiltrates เป็็นมากที่่� upper lobes และพบ peripheral
เด่่น พบได้้ประมาณร้้อยละ 25 ของผู้้�ป่่วย (รููปที่่� 1) infiltrates มีี spontaneous migration ได้้ พบ
eosinophilia ได้้บ่่อย BAL พบ eosinophil มากกว่่าร้้อยละ 25 ในทุุกราย ส่่วนใหญ่่มากกว่่าร้้อยละ 40
ตอบสนองดีีต่่อการให้้ systemic steroids แต่่มีี relapse ได้้ การเปรีียบเทีียบ idiopathic AEP และ
idiopathic CEP แสดงในตารางที่่� 1

รููปที่่� 1. Peripheral consolidation (ลููกศร) พบใน CEP A. จากภาพเอ็็กซเรย์์ปอด B. จาก CT scan(11)
(ภาพจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 11)
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ตารางที่่� 1. ลัักษณะที่่�ต่่างกัันของ idiopathic AEP และ idiopathic CEP(1-10)
Idiopathic AEP

Idiopathic CEP

การสููบบุุหรี่่� หรืือ
inhalational exposure
ก่่อนเกิิดโรค

มีีบ่่อยถึึง 2/3

พบเพีียงร้้อยละ 10

ประวััติิโรคหอบหืืด

ไม่่มีี

มีี

Onset

Acute เป็็นวััน ถึึงสััปดาห์์

Chronic หลายเดืือน

อาการ

ไข้้ ไอ เหนื่่�อย pleuritic chest pain

เหนื่่�อย ไข้้ต่ำำ��ๆ เพลีีย น้ำำ��หนัักลด

ภาวะหายใจวาย

มีีบ่่อย

ไม่่มีีหรืือน้้อยมาก

Eosinophil จาก
peripheral blood
ในช่่วงแรก

ไม่่มีี

มีี

Bronchoalveolar
lavage fluid

Eosinophil มากกว่่าร้้อยละ 25
มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ neutrophil และ
lymphocytes

Eosinophil มากกว่่าร้้อยละ 25 มััก มาก
ถึึงร้้อยละ 40 ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ
neutrophil และlymphocytes

Lung biopsy

Diffuse alveolar damage,
eosinophilic infiltrate

Eosinophilic infiltrate

Chest imaging

Diffuse bilateral ground-glass,
consolidation
Interlobular septal thickening
Bilateral pleural effusion

Small areas of homogeneous,
peripheral consolidation
(“photonegative pulmonary edema”)
Nodules
Upper lobe predominance
Migratory

Treatment

Systemic steroids 2-4 สััปดาห์์

Systemic steroids อาจให้้นานเป็็นปีี ใน
รายที่่� relapse

Response

ดีีมาก

ดีี

Relapse

ไม่่มีี

พบบ่่อย
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Eosinophilic pneumonia ที่่�มีีสาเหตุุมีีดัังนี้้�
1. จากยา(8,9) โดยเฉพาะจากยาปฏิิชีีวนะ เช่่นกลุ่่�ม sulfonamides, antimalarials, nitrofurantoin, minocycline, ethambutol เป็็นต้้น ยากลุ่่�มอื่่�นได้้แก่่ NSAIDs, metrotrexate, amiodarone, antiepileptics-carbamazepine ควรสืืบค้้นจาก www.pneumotox.com ทำำ�ให้้เกิิดลัักษณะอาการแบบ iAEP
หรืือ iCEP ก็็ได้้ การพบ pleural effusion และหรืือผื่่�นผิิวหนัังร่่วมด้้วย ทำำ�ให้้สงสััยสาเหตุุของ eosinophilic pneumonia จากยามากขึ้้�น บางรายมีี systemic symptoms ร่่วมด้้วยกัับ eosinophilia เรีียกว่่า
Dress syndrome มัักเกิิดตามหลัังเริ่่�มยา 2-6 สััปดาห์์ อาการพบไข้้ หน้้าบวม ผื่่�นคััน ร่่วมกัับ eosinophilia และ pulmonary infiltrates การรัักษาคืือ หยุุดยาที่่�เป้้นสาเหตุุ และพิิจารณาให้้ systemic steroids
60 มก. นาน 2-6 สััปดาห์์
2. จากพยาธิิ(8,9) (parasitic infection) อาการและอาการแสดงมัักไม่่จำำ�เพาะ ส่่วนมากจะไม่่
เหมืือนทั้้�ง AEP และ CEP ที่่�กล่่าวมาแล้้ว
2.1 Loffler syndrome เกิิดจาก Ascaris, Ancylostoma, Strongyloides ได้้ เกิิดจากการที่่�
ตััวอ่่อนของพยาธิิเหล่่านี้้�ผ่่านปอด ผู้้�ป่่วยอาจไม่่มีีอาการ หรืือมีีอาการไอแห้้งๆ ไข้้
เหนื่่�อย มีี wheeze และ ไอออกเลืือดพบได้้บ้้าง chest X-ray พบ round opacities
ในปอดทั้้�งสองข้้าง อาจมีีการเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งได้้เมื่่�อติิดตามภาพรัังสีีปอดไป คืือเป็็น
migratory หรืือ fleeting การวิินิิจฉััย พบ larvae ในเสมหะ การตรวจอุุจจาระมัักไม่่พบ
ยกเว้้น strongyloides โรคในปอดจาก Loffler syndrome มัักหายได้้เอง การให้้ยาฆ่่า
พยาธิิ สำำ�หรัับการติิดเชื้้�อพยาธิิในลำำ�ไส้้ สำำ�หรัับ strongyloides ใน immunocompromised host แนะนำำ�ให้้รัักษาทุุกราย เพื่่�อป้้องกัันการเกิิด autoinfection และ dissemination
2.2 Direct invasion พวกพยาธิิใบไม้้ในปอด paragonimus และ echinococcus สามารถ
ไชผ่่านเข้้าไปในปอดได้้โดยตรงและสามารถทำำ�ให้้เกิิดผลเสีียต่่อปอดในระยะยาวได้้
อาการมััก ไอเป็็นเลืือดเป็็นๆ หายๆ ไอเรื้้�อรัังเสมหะสีีช็็อคโกแลต chest X-ray เห็็น
เป็็น peripheral nodules หลายตำำ�แหน่่ง วิินิิจฉััยจากการตรวจอุุจจาระหรืือ BAL
2.3 Hematogenous seeding เช่่น Toxocara canis, schistosoma สามารถทำำ�ให้้เกิิด
eosinophilic pneumonia โดยทาง hematogeneous ได้้ ผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งและ portal
hypertension จะเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อ มีีอาการไข้้ ชัักได้้ และมีี visceral larva migrans สำำ�หรัับ schistosoma ที่่�เป็็นเรื้้�อรัังหากไม่่ได้้รัักษา จะนำำ�ไปสู่่� pulmonary
hypertension รุุนแรงได้้
2.4 Tropical pulmonary eosinophilia เป็็น hypersensitivity ต่่อเชื้้�อก่่อโรคเท้้าช้้าง filaria
Wuchereria bancrofti และ Brugia malayi ซึ่่�งมัักพบในถิ่่�นระบาดทางภาคตะวัันตก
และภาคใต้้ของประเทศไทย ผู้้�ป่่วยอาจมีีอาการทางปอดหลัังจากติิดเชื้้�อนานหลาย
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เดืือนถึึงหลายปีี อาการไอ เหนื่่�อย หายใจเสีียงวี้้�ด อ่่อนเพลีีย คล้้ายๆโรคหืืด eosinophil ในเลืือดสููงมาก มัักมากกว่่า 3000 ระดัับ IgE ในเลืือดสููงมาก เช่่น มากกว่่า
1000 ยููนิิต/มล. chest X-ray ไม่่มีีความจำำ�เพาะ บางรายอาจเป็็นปกติิ การตรวจ
antifilarial IgG antibody มีีค่่าสููงมาก ช่่วยในการวิินิิจฉััย

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA ชื่่�อเดิิม Churg-Strauss
syndrome)(8)

เป็็นโรคที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการอัักเสบของเส้้นเลืือดขนาดเล็็กถึึงขนาดกลาง small to medium sized
necrotizing vasculitis เกี่่�ยวข้้องกัับ granuloma formation และ eosinophilia มีีความผิิดปกติิหลัักใน
ระบบการหายใจ มีีอาการของ asthma ที่่�ควบคุุมได้้ยาก spirometry พบ obstructive defect ได้้บ่่อยถึึง
ร้้อยละ 70 แม้้ได้้ inhaled steroids ขนาดสููง คืือโรคเป็็นลัักษณะ steroid-dependent และอาจพบ
eosinophilic pneumonia ได้้ด้้วย ระบบอื่่�นได้้แก่่ หััวใจ ทางเดิินอาหาร ไต ระบบประสาท และผิิวหนััง
การวิินิิจฉััย EGPA ตามเกณฑ์์ของ American college of rheumatology(12) ประกอบด้้วย 6 ข้้อ
ต่่อไปนี้้� ถ้้าพบตั้้�งแต่่ 4 ข้้อขึ้้�นไป มีีความไวร้้อยละ 85 และมีีความจำำ�เพาะสููงถึึงร้้อยละ 99.7
1. Asthma
2. Peripheral blood eosinophilia มากกว่่าร้้อยละ 10 หรืือมากกว่่า 1500/มล. Alveolar eosinophilia มากกว่่าร้้อยละ 25
3.	มีีอาการทางระบบประสาท โดยพบว่่า mononeuritis multiplex เป็็นอาการนอกปอดที่่�พบ
ได้้บ่่อยที่่�สุุด
4. Migratory or transient pulmonary infiltrates คล้้ายๆ ที่่�พบใน CEP ในรายที่่วิ� นิิ ิจฉััย CEP
อยู่่�ก่่อน เมื่่�อมีีอาการระบบอื่่�นตามมาภายหลััง อาจทำำ�ให้้เปลี่่�ยนการวิินิิจฉััยเป็็น EGPA ได้้
5. Paranasal sinus abnormalities
6. Tissue eosinophilia
การตรวจ ANCA ช่่วยในการวิินิิจฉััย แต่่พบเพีียงร้้อยละ 40 เป็็น perinuclear-ANCA (myeloperoxidase) ดัังนั้้�น การที่่� ANCA ให้้ผลลบไม่่สามารถตััดโรคนี้้�ออกไปได้้ มัักพบ IgE สููง การตััดชิ้้�นเนื้้�อ
พบ vasculitis โดยเฉพาะที่่ผิ� ิวหนััง กล้้ามเนื้้�อ และเส้้นประสาท สนัับสนุุนการวิินิิจฉััยโรค จำำ�เป็็นต้้อง
วิินิจิ ฉััยให้้ได้้ก่อ่ นเกิิด severe organ involvement โดยเฉพาะที่่หั� วั ใจเกิิด eosinophilic myocarditis ทำำ�ให้้
หััวใจวาย หรืือ sudden death ได้้ การรัักษา โดยทั่่�วไปให้้ prednisolone 1 มก./กก./วััน นาน 1 เดืือน
ค่่อยๆ ลดขนาดยาลงจนหยุุดไปในเวลา 1 ปีี การให้้ azathioprine ร่่วมด้้วย ช่่วยป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้ำำ��
ในรายที่่รุ� ุนแรงหรืือมีีการพยากรณ์์โรคที่่�ไม่่ดีี ได้้แก่่ อายุุมากกว่่า 65 ปีี มีีอาการที่่หั� ัวใจ ทางเดิินอาหาร
ไตร่่วมด้้วย และการไม่่มีีโรคที่่หููค
� อจมููก พิิจารณาให้้ methylprednisolone ร่่วมไปกัับ cyclophosphamide
ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำำ�
301

Comprehensive Review in Internal Medicine

Idiopathic hypereosinophilic syndrome(8)

	คืือภาวะที่่�มีี eosinophil ในเลืือดสููงเกิินกว่่า 1500/มล. อย่่างต่่อเนื่่�องนานเกิิน 6 เดืือน โดย
ไม่่มีีเหตุุอธิิบาย และมีีการทำำ�ลาย บาดเจ็็บเสีียหายของอวััยวะต่่างๆ ที่่�เกิิดจาก eosinophil อาการทาง
ระบบการหายใจ ไม่่จำ�ำ เพาะและไม่่รุุนแรง อาจมีี ไอ เหนื่่�อย eosinophilic pneumonia พบน้้อยมาก
ภาวะนี้้�แบ่่งเป็็น
1. Lymphocytic variant รัักษาโดย systemic steroids
2. Myeloproliferative variant หรืือ chronic eosinophilic leukemia รัักษาโดย imatinib
3. Idiopathic, unclassified type

Allergic fungal airway disease (AFAD)(1,8)

IgE sensitization ต่่อเชื้้อ� ราซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เป็็นราสายที่่ท� นต่่อความร้้อน (thermotolerant filamentous fungi) เช่่น aspergillus, penicillium ส่่วนน้้อยเกิิดจาก yeast ได้้ เช่่น candida เป็็นสาหตุุที่่�สำำ�คััญ
อย่่างหนึ่่�งของ eosinophilic lung disease ผู้้�ป่่วยมัักมีีอาการไอเรื้้�อรััง เสมหะมาก เหนีียวมาก หรืือออก
เป็็นแท่่งๆ จุุดเริ่่�มอาจมาด้้วย fungal pneumonia หรืือ fungal bronchitis เสมหะข้้น ตรวจพบเชื้้�อรา
ปริิมาณมากโดยยัังไม่่มีีการกระตุ้้�น IgE เลยก็็ได้้ เชื้้อ� รามีีการเติิบโตใน mucous plugs กระตุ้้�นการอัักเสบ
ขััดขวางการระบายเสมหะ เกิิดการทำำ�ลายของหลอดลมเฉพาะที่่� ทำำ�ให้้เกิิด bronchiectasis ขึ้้�น เป็็นรููป
แบบของโรค allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) ขึ้้�น อาจพบร่่วมกัับ allergic fungal
sinusitis ด้้วย
ภาพเอ็็กซเรย์์ปอดในโรคกลุ่่�มนี้้�มีีความน่่าสนใจ central bronchiectasis (รููปที่่� 2) ซึ่่�งหมายถึึง
พบอยู่่�บริิเวณ 2/3 ด้้านในของภาพจาก CT chest เป็็น clue ที่่�บ่่งชี้้�ให้้นึึกถึึงโรคกลุ่่�มนี้้�มาก mucoid
impaction ในหลอดลมที่่ข� ยายใหญ่่ อาจมีีลัักษณะคล้้ายก้้อนในปอดทำำ�ให้้แพทย์์ที่ไ่� ม่่คุ้้�นเคยวิินิจิ ฉััยโรค
ผิิดได้้ mucoid impaction ในหลอดลมที่่�ขยายใหญ่่ หลายๆ อัันติิดกััน ทำำ�ให้้มีีลัักษณะเรีียงกัันคล้้าย
นิ้้�วมืือ เรีียกว่่า finger in glove sign (รููปที่่� 3)
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รููปที่่� 2. CT scan chest แสดง central bronchiectasis(11) (หััวลููกศร) บางส่่วนจะพบเป็็น mucoid
impaction (ลููกศรชี้้�) (ภาพจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 11)

รููปที่่� 3. CT scan chest แสดง “finger in glove” sign(13) (หััวลููกศร) และ bronchiectasis (ลููกศรชี้้�)
A. lung window, coronal plane B. mediastinal window, sagittal plane (ภาพจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 13)
เกณฑ์์ที่่�นิิยมใช้้ในการวิินิิจฉััย ABPA คืือ(14)
1) กรณีีผู้้�ป่่วยมีีโรคหืืด และ central bronchiectasis
1. Asthma
2. Central bronchiectasis
3. Immediate cutaneous reaction ต่่อเชื้้�อ aspergillus
4. Serum IgE มากกว่่า 1000 มก./มล.
303

Comprehensive Review in Internal Medicine

positive

5. Serum IgE ที่่�มีีความจำำ�เพาะต่่อเชื้้�อ aspergillus และหรืือ IgG ที่่�มีีความจำำ�เพาะต่่อ
aspergillus มีีค่่าสููง
2) สำำ�หรัับรายที่่�มีีข้้อ 1, 3, 4, 5 แต่่ไม่่มีี central bronchiectasis มัักถููกเรีียกว่่า ABPA sero-

การใช้้เกณฑ์์ดัังกล่่าว ต้้องทำำ�ด้้วยความระมััดระวััง โรคนี้้�มัักถููกกล่่าวถึึงว่่า จำำ�เป็็นต้้องเกิิดใน
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคหืืด โรคถุุงลมโป่่งพองอยู่่�ก่่อนแล้้ว แต่่จากประสบการณ์์ที่พ่� บผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�ใน รพ.จุุฬาลงกรณ์์
พบว่่ามากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�ง ไม่่ได้้เป็็นโรคปอดใดๆ มาก่่อนเลย การตรวจ aspergillus precipitin (IgG) หาที่่�
ตรวจได้้ยาก แม้้จะพบ eosinophilia ได้้บ่อ่ ยแต่่ไม่่จำำ�เป็็นต้้องพบ ไม่่เป็็นเกณฑ์์ในการวิินิจิ ฉััยแต่่อย่่างใด
การวิินิิจฉััยจึึงมัักอาศััยลัักษณะหลายๆ อย่่างประกอบกััน โดยเฉพาะการพบ central bronchiectasis
ซึ่ง่� มีีความหมายมาก ไม่่ต้อ้ งมีีครบถ้้วนทุุกข้้อเพื่่�อเริ่่ม� ให้้การรัักษาได้้เร็็ว การรัักษาที่่ล่� า่ ช้้าจะเกิิด fibrosis
และ bronchiectasis ที่่�ไม่่สามารถกลัับคืืนเป็็นปกติิได้้
การรัักษาการอัักเสบด้้วย systemic steroids ได้้ผลดีีในการบรรเทาอาการ มีีการตอบสนองที่่�
ดีีการให้้ itraconazole กิินร่่วม เพื่่�อลดปริิมาณเชื้้�อราที่่� colonize อยู่่� ช่่วยลดขนาดของ steroids ลงได้้
และลดการกลัับเป็็นซ้ำำ��ได้้ สำำ�หรัับ voriconazole มีีข้้อมููลน้้อยในโรคนี้้� โรคมีีโอกาสเป็็นซ้ำำ��ๆ และเกิิดการ
ทำำ�ลายเนื้้�อปอดในระยะยาว ติิดตามผู้้�ป่่วยด้้วย total serum IgE

สรุุป

โรคในกลุ่่�ม eosinophil lung diseases เป็็นโรคที่่ต้� ้องนึึกถึึง จึึงจะวิินิิจฉััยได้้ การวิินิิจฉััยอาจไม่่
จำำ�เป็็นต้้องยึึดตามเกณฑ์์เสมอไป ควรใช้้ภาพรวม เนื่่�องจากหลายโรคในกลุ่่�มนี้้� มีีความแตกต่่างในราย
ละเอีียดในผู้้�ป่่วยแต่่ละรายสููง ทำำ�ให้้บางครั้้�งวิินิิจฉััยได้้ยากเมื่่�อพบผู้้�ป่่วยครั้้�งแรก การติิดตามผู้้�ป่่วยต่่อ
เนื่่�องจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั มาก โรคส่่วนใหญ่่ตอบสนองดีีต่่อ systemic steroids ในทางคลิินิกิ ต้้องหาสาเหตุุ
จากยา จากพยาธิิบางชนิิด และเชื้้�อรา เพราะมีีการรัักษาเพิ่่�มเติิม
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การรัักษาวััณโรคดื้้�อยา
หลายขนาน
ในยุุค ค.ศ. 2020
กำำ�พล สุุวรรณพิิมลกุุล 

ความเป็็นมาและความสำำ�คััญ

	วััณโรคดื้้�อยาหลายขนาน (MDR-TB) เป็็นปััญหาวิิกฤติิของระบบสาธารณสุุขและภััยคุุกคามทาง
สุุขภาพทั่่�วโลก ในปีี ค.ศ. 2018 ทั้้�งโลกมีีผู้้�ป่่วย MDR-TB รายใหม่่ประมาณ 500,000 ราย แต่่มีีผู้้�ป่่วย
เพีียง หนึ่่�งในสามที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยยาที่่�ถููกต้้อง รายงานสถานการณ์์วััณโรคดื้้�อยาหลายขนาน
ในประเทศไทย ล่่าสุุดปีี ค.ศ. 2019 คาดว่่ามีีผู้้�ป่่วยวััณโรคดื้้�อยา MDR-TB ประมาณ 4,000 ราย คิิดเป็็น
5.7 รายต่่อประชากรแสนคน โดยพบผู้้�ป่่วยวััณโรครายใหม่่ร้้อยละ 2.3 และพบในผู้้�ป่่วยวััณโรคที่่�เคย
รัักษามาก่่อนร้้อยละ 24(1) แต่่ล่่าสุุดข้้อมููลจากองค์์การอนามััยโลก ปีี ค.ศ. 2020(2) พบว่่า ผู้้�ป่่วยวััณโรค
ดื้้�อยาหลายขนานในประเทศไทย ลดลงเหลืือ 2,500 รายคิิดเป็็น 3.6 รายต่่อประชากรแสนคน และ
อััตราส่่วนผู้้�ป่ว่ ยวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานในผู้้�ป่ว่ ยรายใหม่่ลดลงเหลืือร้้อยละ 1.7 (เดิิม ร้้อยละ 2.3) และ
ลดลงเหลืือเพีียงร้้อยละ 10 (เดิิมปีี 2018 คิิดเป็็นร้้อยละ 24) ในผู้้�ป่่วยที่่�เคยเป็็นวััณโรคมาก่่อน ส่่วน
อััตราความสำำ�เร็็จในการรัักษาในประเทศไทยดููแนวโน้้มดีีขึ้้�นในแต่่ละปีี ดัังแสดงในรููปที่่� 1 แต่่ก็็ยัังพบว่่า
อััตราความสำำ�เร็็จในการรัักษาวััณโรคดื้้�อยาหลายขนาน (เส้้นสีีเหลืือง) ยัังไม่่ถึึงร้้อยละ 60 แต่่แนวโน้้ม
วััณโรคดื้้�อยารุุนแรง (เส้้นสีีเทา) ดีีขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชัดั
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รููปที่่� 1. ความสำำ�เร็็จในการรัักษาผู้้�ป่่วยวััณโรครายใหม่่และที่่�เคยรัักษาแล้้ว เทีียบกัับวััณโรคดื้้�อยาหลาย
ขนานและวััณโรคดื้้�อยารุุนแรงในประเทศไทย (Global tuberculosis report 2020)(2)
ถึึงแม้้ผู้้�ป่ว่ ยจะได้้รับั การรัักษาด้้วยสููตรยาที่่ถูู� กต้้อง แต่่พบความสำำ�เร็็จในการรัักษาเพีียงร้้อยละ
50-60 ปััญหาส่่วนหนึ่่�งที่่�สำำ�คัญคื
ั ือการที่่ต้� ้องรัักษานาน 18-24 เดืือน และต้้องมีีการใช้้ยาฉีีดต่่อเนื่่�อง
กัันนานหลายเดืือน รวมถึึงผลข้้างเคีียงจากยาฉีีดมีีมาก ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีโอกาสขาดยาได้้สููง ทำำ�ให้้องค์์การ
อนามััยโลกได้้มีีคำำ�แนะนำำ�ให้้สามารถรัักษาผู้้�ป่่วยวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานด้้วยสููตรยาระยะสั้้�นเพีียง 9
เดืือน ที่่�มีียาฉีีดเป็็น amikacin (หรืือที่่�เคยเรีียกว่่า Bangladesh regimen) ล่่าสุุดมีีคำำ�แนะนำำ�ในปีี ค.ศ.
2020(3-4) ว่่าสามารถใช้้ยา Bedaquiline (Bdq) แทนยาฉีีดได้้ โดยเรีียกสููตรนี้้�ว่่า สููตรยาระยะสั้้�นชนิิดกิิน
ที่่�มีี Bdq (shorter all-oral bedaquiline-containing regimen) เนื่่�องจากมีีข้้อมููลในประเทศแอฟริิกาใต้้ มีี
คนไข้้มากกว่่า 1 หมื่่�นคน ที่่�พบว่่าสููตรยาระยะสั้้�นที่่�มีียาฉีีด เทีียบกัับสููตรยาระยะสั้้�นที่่�ไม่่มีียาฉีีดแต่่ใช้้
Bdq แทนพบว่่าอััตราความสำำ�เร็็จของการรัักษาไม่่ต่่างกััน (บทความรอการตีีพิิมพ์์) และได้้มีีการยกเลิิก
การใช้้ยาสููตร conventional longer regimen ที่่�มีีการใช้้ยาฉีีด aminoglycoside ถ้้าผู้้�ป่่วยไม่่สามารถใช้้ยา
สููตร all-oral shorter regimen ได้้ แนะนำำ�ให้้รัักษาด้้วยสููตร WHO all-oral longer regimen ตามตาราง
ที่่� 1 ส่่วนสาเหตุุที่มีี�่ การเปลี่่ย� นแปลงกลุ่่�มยาใหม่่ในที่่นี้้� ข� อไม่่ลงรายละเอีียดมากนััก แต่่กล่่าวโดยสรุุปได้้ว่า่
เนื่่�องจากมีีการศึึกษาที่่�เป็็น meta-analysis ที่่�รวบรวมคนไข้้มากกว่่า 1 หมื่่�นคน พบว่่าถ้้าผู้้�ป่่วยวััณโรค
ดื้้�อยาหลายขนาน มีียากลุ่่�ม A ร่่วมอยู่่�ในสููตร ด้้วย จะเพิ่่�มความสำำ�เร็็จในการรัักษา และสามารถลดอััตรา
การเสีียชีีวิิตได้้ ส่่วนยาในกลุ่่�ม B จะเพิ่่�มความสำำ�เร็็จในการรัักษา แต่่จะไม่่สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิต
ในขณะที่่ย� ากลุ่่�ม C จะสามารถเพิ่่�มความสำำ�เร็็จในการรัักษาได้้เล็็กน้้อยถ้้ามีีหลัักฐานว่่ายาไม่่ดื้้อ� ในหลอด
ทดลอง จึึงทำำ�ให้้สููตรยามีีการจััดเรีียงใหม่่เป็็น 3 กลุ่่�ม (A-C) โดยการเลืือกใช้้ยา ให้้เลืือกจากยาแถวบน
สุุ ดก่่ อ น ถ้้ า ไม่่ ส ามารถใช้้ ไ ด้้ พิิ จ ารณาเลืื อ กยาในแถวถัั ด ไป เหตุุ ผ ลเนื่่� อ งจากมีีการเรีียงลำำ�ดัั บ
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ตามประสิิทธิิภาพของยาและผลข้้างเคีียงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วย โดยสููตร shorter all-oral BDQ-containing
regimen มีีดัังนี้้�(3-4)

4-6 Bdq*-Mfx(Lfx)-Pto (Eto)-Cfz-Z-Hhigh-dose-E/ 5 Mfx(Lfx)-Cfz-Z-E
*Bdq 6 เดืือน; Bdq= Bedaquiline, Mfx= Moxifloxacin, Lfx=Levofloxacin, Pto=Ptothionamide, Eto=
Ethionamide, Cfz=Clofazimine, Z=Pyrazinamide, H high-dose= high-dose Isoniazid, E= Ethambutol
*ระยะ intensive phase ให้้นาน 4 เดืือน แต่่ถ้้าผลตรวจเสมหะยัังให้้ผลบวกอยู่่�ที่่�เดืือนที่่� 4 ให้้ต่่อระยะ
intensive phase อีีก 2 เดืือน นานเป็็น 4 เดืือน โดยที่่� Bdq ให้้นานต่่อเนื่่�อง 6 เดืือน และ maintenance
phase ให้้ยาอีีก 4 ตััวที่่เ� หลืืออีีก 5 เดืือน แล้้วสามารถหยุุดได้้ โดยขนาดปรัับตามน้ำำ�� หนัักตามตารางที่่� 2
โดยผู้้�ป่ว่ ยวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานถ้้ามีีการทดสอบแล้้วว่่าไม่่ดื้้อ� ยา กลุ่่�ม Fluoroquinolone โดยใช้้
การทดสอบทางอณููชีีววิิทยา ( Line probe assay หรืือ วิิธีี PCR) และไม่่มีีข้อ้ ห้้ามการให้้ยาสููตร shorter
ให้้พยายามเลืือกใช้้ shorter all-oral BDQ-containing regimen แต่่ถ้้ามีีข้้อห้้ามถึึงค่่อยใช้้ยาสููตร all-oral
longer regimen ตามตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. การจำำ�แนกกลุ่่�มยาต้้านวััณโรคแบบใหม่่ตามองค์์การอนามััยโลกปีี ค.ศ. 2020(3)
First line drugs
Isoniazid
Rifampicin
Pyrazinamide
Ethambutol

Second line drugs
Group A
• Levofloxacin, Moxifloxacin
• Bedaquiline
• Linezolid
Group B
• Clofazimine
• Cycloserine
Group C
• Ethambutol
• Delamanid
• Pyrazinamide
• Meropenem, Imipenem
• Amikacin, Streptomycin
• Prothionamide, Ethionamide
• PAS
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ผู้้�ป่่วยที่่วั� ัณโรคดื้้�อยา (MDR/RR-TB) ที่่�ไม่่แนะนำำ�ให้้ใช้้สููตรยาระยะสั้้�น 9 เดืือน(5)
•	มีีประวััติิการรัับการรัักษาด้้วยยาต้้านวััณโรค second line มานานกว่่า 1 เดืือน
• อยู่่�ในภาวะตั้้�งครรภ์์
•	วััณโรคนอกปอดรุุนแรง เช่่น วััณโรคเยื่่�อหุ้้�มสมอง หรืือ วััณโรคลุุกลามที่่มีี� รอยโรคมาก
•	มีี QTcF interval > 450 msec (ผู้้�ชาย) และ 470 msec (ผู้้�หญิิง)
•	ค่่าเอนไซม์์การทำำ�งานของตัับ AST หรืือ ALT มากกว่่า 5 เท่่าของค่่าตััวบนของค่่าปกติิ
•	มีีค่่าการทำำ�งานของไตลดลงมาก คืือมีีค่่า Creatinine clearance < 30 มล./นาทีี จากการ
คำำ�นวณด้้วย Cockcroft-Gault equation
ตารางที่่� 2. ขนาดยารัักษาผู้้�ป่่วยวััณโรคดื้้�อยาแต่่ละวัันด้้วยสููตรยาระยะสั้้�น 9 เดืือน(5)
ยา
Bedaquilline

กลุ่่�มน้ำำ��หนััก
น้้อยกว่่า 35 กก. 35 กก ถึึง 50 กก. มากกว่่า 50 กก.

ปรัับตามน้ำำ�� หนััก
(มก./กก./วััน)

400 mg/d ใน 2 สััปดาห์์แรก หลัังจากนั้้�น 200 mg x 3 ครั้้�ง/สััปดาห์์ (22 สััปดาห์์)

Levofloxacin

500 มก.

750 มก.

15 มก./กก./วััน

Moxifloxacin

400 มก.

400 มก.

7.5-10 มก./กก./วััน

500 มก.

750 มก.

10-20 มก./กก./วััน

500 มก.
100 มก.

750 มก.
100 มก.

10-20 มก./กก./วััน
2-5 มก./กก./วััน

Pyrazinamide

1000 มก.

1,500 มก.

20-30 มก./กก./วััน

Isoniazid

400 มก.

600 มก.

10 มก./กก./วััน

Ethambutol

800 มก.

1,200 มก.

15-20 มก./กก./วััน

Prothionamide
Ethionamide
Clofazimine

ปรัับตามน้ำำ�� หนััก

ถ้้าผู้้�ป่่วย MDR/RR-TB ที่่� ไม่่สามารถใช้้ยาสููตร All-oral shorter regimen ได้้ แนะนำำ�ให้้รัักษา
ด้้วยสููตร WHO all-oral longer regimen(3-4)

โดยการเรีียงลำำ�ดับั การใช้้ยาให้้เริ่่ม� ใช้้ยาตามกลุ่่�มเรีียงตามลำำ�ดับั จากบนลงล่่าง ยาที่่อ� ยู่่�กลุ่่�มแรกๆ
และตััวแรกควรเลืือกใช้้ก่อ่ นเพราะ WHO เรีียงตามประสิิทธิิภาพและความปลอดภััย ยาตััวใดที่่ไ� ม่่สามารถ
ใช้้ได้้อาจเนื่่�องจากแพ้้ยา หรืือทนผลข้้างเคีียงไม่่ได้้ ให้้เลืือกยาตััวถััดไป โดยในระยะ intensive phase
จะต้้องมีียาอย่่างน้้อย 4 ขนาน และ ระยะ continuation phase จะต้้องมีียาอย่่างน้้อย 3 ขนาน โดย
ระยะ intensive phase จะนาน 6 เดืือน ดัังตารางที่่� 3 เท่่ากัับระยะเวลาที่่�ให้้ยา bedaquiline โดยระยะ
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เวลาที่่�รัักษาจะต้้องนานอย่่างน้้อย 18 เดืือน และ 15-17 เดืือนหลัังจากที่่ผ� ลเพาะเชื้้�อเป็็นลบ (culture
negative) แต่่อย่่างไรก็็ตามถ้้าดููข้้อมููลที่่�มีีการรายงานจากองค์์การอนามััยโลกฉบัับล่่าสุุด พบว่่ายา
linezolid (Lzd) ที่่�ให้้ในขนาด 600 มก. วัันละครั้้�ง พบว่่ามีีเพีียงร้้อยละ 30 ที่่ส� ามารถทนให้้ได้้นานถึึง
18 เดืือน คงต้้องรอดููการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป ซึ่่�งปััจจุุบัันประเทศ Belarus มีีการใช้้ยาสููตรใหม่่ (Belarus
regimen) ที่่�ชนิิดยาเหมืือนสููตร all-oral longer regimen แต่่ ให้้สั้้�นเป็็นระยะเวลาเพีียง 9-11 เดืือน (4-6
Bdq-Lfx-Lzd-Cfz/5 Lfx-Lzd-Cfz) แต่่คงต้้องติิดตามการศึึกษาในระยะยาวต่่อไปว่่ายาสููตรดัังกล่่าวมีี
ความสำำ�เร็็จในการรัักษาและการกลัับเป็็นซ้ำำ�� มากน้้อยเพีียงใด
ตารางที่่� 3. การเลืือกยารัักษาวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานสููตรใหม่่ all-oral longer องค์์การอนามััยโลก
2020 และ ตามคำำ�แนะนำำ�ของกองวััณโรค แนวทางการเลืือกใช้้สููตรยารัักษาวััณโรคดื้้�อยา ฉบัับปรัับปรุุง
พ.ศ. 2563 (4-5)
แนวทางการเลืือกยาในแต่่ละกลุ่่�ม

สููตรยา

เลืือกใช้้ยาในกลุ่่�ม A หรืือ B ได้้รวมกััน 4 ขนาน จะไม่่ต้้องใช้้กลุ่่�ม C

4 (A/B) + 0C

ใช้้ยาในกลุ่่�ม A หรืือ B รวมกัันได้้แค่่ 3 ขนาน จะต้้องเลืือกใช้้ยากลุ่่�ม C 1-2 ขนาน 3(A/B) + 1-2C
ใช้้ยาในกลุ่่�ม A หรืือ B รวมกัันได้้แค่่ 2 ขนาน จะต้้องเลืือกใช้้ยากลุ่่�ม C อย่่าง
น้้อย 3 ขนาน

2(A/B) + อย่่างน้้อย 3C

ข้้อควรระวัังในการให้้รักั ษาวััณโรคทั้้�งยาสููตรระยะสั้้�น (shorter MDR-TB regimen) และ ยาสููตร
ระยะยาว (longer MDR-TB regimen)(6)

1. การเสริิมฤทธิ์์�กัันของยารัักษาวััณโรคที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดภาวะ QT prolonged ได้้แก่่ Cfz, Bdq, Mfx, Lfx
โดยปกติิถ้า้ QTcF > 500 ms หรืือ QTcF เพิ่่�มมากกว่่า 60 ms เทีียบจากตั้้ง� ต้้น จะต้้องหยุุดยาทุุกตััว
และสาเหตุุอื่่น� ๆ ที่่มีีผ
� ลที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิด QT prolonged ดัังนี้้� และควรปฎิิบัติั ติ ามคำำ�แนะนำำ�ตามตารางที่่� 4
• ยากลุ่่�มอื่่�นๆ ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิด QT prolonged เช่่น antifungals (Ketoconazole, Itraconazole,
Fluconazole), Macrolide antibiotics, anti-nausea (ondansetron, Domperidone), ยาทาง
หััวใจที่่�มีีผลต่่อจัังหวะการเต้้นของหััวใจ (Amiodarone, Beta-blocker)
• ความผิิดปกติิของ electrolyte ที่่ต่ำ� ��ำ มากกว่่าปกติิ ที่่พ� บบ่่อยได้้แก่่ potassium, ionized calcium
และ magnesium
• Delamanid เป็็นยาวััณโรคชนิิดใหม่่อีีกชนิิดที่อ่� ยู่่�ใน Group C ก็็สามารถเสริิมฤทธิ์์ก� ารเกิิด QT
prolonged ได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� คนที่่มีี� albumin ในเลืือดต่ำำ�� เพราะระดัับยาจะสููงขึ้้น� ในผู้้�ป่ว่ ย
กลุ่่�มดัังกล่่าว
311

Comprehensive Review in Internal Medicine
ตารางที่่� 4. ระดัับความรุุนแรงของ QTcF และคำำ�แนะนำำ�ในการปฏิิบััติิตามความรุุนแรงในแต่่ละระดัับ6
ระดัับความรุุนแรง

ระดัับ 1
น้้อย

ระดัับ 2
ปานกลาง

EKG (QTcF)

450-480 ms

481-500 ms

คำำ�แนะนำำ�ในการ
ปฏิิบััติิ

ตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจอย่่างน้้อย
สััปดาห์์ละครั้้�ง จนกระทั่่�ง QTcF
กลัับมาน้้อยกว่่าระดัับ 1 ร่่วมกัับ
การตรวจ electrolyte ตามความ
เหมาะสม

ระดัับ 3
รุุนแรง
> 501 ms โดยไม่่มีี
อาการ หรืืออาการ
แสดงของ ภาวะ
arrhythmia

ระดัับ 4
ถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
> 501 หรืือ
เปลี่่�ยนแปลงมากกว่่า
60 ms เทีียบจากตั้้�ง
ต้้น หรืือเกิิดภาวะ
Torsade de pointes
หรืือ Polymorphic
ventricular
tachycardia

หยุุดยาทุุกตััวที่่�อาจเป็็นสาเหตุุ
แนะนำำ�ให้้นอนโรงพยาบาลร่่วมกัับการตรวจ
electrolyte ตามความเหมาะสม

2. การเสริิมฤทธิ์์กั� นั ของยาวััณโรคที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดภาวะปลายประสาทอัักเสบ (peripheral neuropathy) ได้้แก่่
Lzd, Cs, H, FQ, Pto/Eto
• ยาที่่�พบบ่่อยที่่�สุดุ อาจถึึงร้้อยละ 50 คืือ linezolid โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งถ้้าให้้นาน และบางคน
อาการอาจจะไม่่หายแม้้จะหยุุดยา โดยส่่วนใหญ่่อาการจะเกิิดหลัังจากเริ่่ม� ยาไปแล้้ว ประมาณ
3 เดืือน
• ยาอื่่�นๆ ก็็พบได้้ เช่่น isoniazid โดยจะต้้องให้้ pyridoxine 50 มก. เพื่่�ออาจลดอาการได้้ ถ้้า
ให้้ cycloserine จะต้้องให้้ 50 มก. ของ pyridoxine ทุุกๆ 250 มก.ของ cycloserine เช่่นถ้้า
ให้้ cycloserine 3 เม็็ด (750 มก.) จะต้้องได้้ pyridoxine 150 มก.
• การวิินิจิ ฉััยภาวะ peripheral neuropathy จะต้้องประกอบไปด้้วย ภาวะ sensory neuropathy  
(ขั้้�นตอนที่่� 1) ร่่วมกัับ การลดลงของ vibration (ขั้้�นตอนที่่� 2) หรืือ การลดลงของ ankle
reflex (ขั้้�นตอนที่่� 3) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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ขั้้�นตอนที่่� 1 เรีียกว่่า Brief Peripheral Neuropathy Screen (BPNS) ที่่�เท้้าและขาทั้้�ง 2 ข้้าง
โดยต้้องมีีการให้้คะแนนของความรุุนแรงโดยการให้้คะแนนตั้้�งแต่่ 0-10 โดยประเมิินจาก a. Pain,
aching หรืือ burning ที่่�เท้้าหรืือขา หรืือ b. ความรู้้�สึึกเหมืือนเข็็มแทง (pins and needles) ที่่�เท้้าและขา
หรืือ c. Numbness การชาที่่�บริิเวณเท้้า โดยให้้ผู้้�ป่่วยประเมิินระดัับความรุุนแรงโดยการให้้คะแนน
โดยแบ่่งตามนี้้� คะแนน 0 (grade 0), คะแนน 1-3 (grade 1; mild), คะแนน 4-6 (grade 2; moderate),
คะแนน 7-10 (grade 3; severe) ตามตารางที่่� 5
ตารางที่่� 5. ระดัับการประเมิินความรุุนแรงของภาวะปลายประสาทอัักเสบ (peripheral neuropathy)
และคำำ�แนะนำำ�ในการพิิจารณาหยุุดยาต้้านวััณโรคที่่�เป็็นสาเหตุุ(6)
ระดัับความ
รุุนแรง

ระดัับ 1
น้้อย (1-3)

ระดัับ 2
ปานกลาง (4-6)

ระดัับ 3
รุุนแรง (7-10)

ระดัับ 4
ถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต

อาการปวด
อาการเจ็็บ ปวด
(burning หรืือ หรืือชาเพีียงเล็็ก
Tingling เป็็นต้้น) น้้อย ยัังไม่่ต้้องใช้้ยา
ลดปวด

เจ็็บ ปวดมากขึ้้�นระดัับ ปวดรุุนแรง จนต้้อง
ปานกลางจนต้้องใช้้ยา กิินยาลดอาการ
ลดอาการปวดแต่่เป็็น ปวดชนิิด narcotic
ชนิิดที่่�ไม่่ใช่่ narcotic

กิินยาลดปวด
ชนิิด narcotic
ก็็ยัังไม่่สามารถ
บรรเทาอาการ
ให้้ดีีขึ้้�น

คำำ�แนะนำำ�ในการ หยุุดยาที่่�สงสััยทุุกตััว
ปฏิิบััติิ
ถ้้าอาการดีีขึ้้�น
สามารถกลัับมาให้้
Linezolid แต่่ต้้องลด
ขนาดจาก 600 มก.
เหลืือ 300 มก.

หยุุดยาทุุกตััวที่่�สงสััย เหมืือน ระดัับ 2
ถ้้าอาการดีีขึ้้�นอาจ
พิิจารณาให้้ INH หรืือ
cycloserine ได้้ต่่อแต่่
ไม่่แนะนำำ�ให้้
ให้้linezolid

เหมืือน ระดัับ 2

ขั้้�นตอนที่่� 2 การตรวจการรัับรู้้�ของการสั่่�นสะเทืือน (perception of vibration) โดยการใช้้ซ่่อม
เสีียง 128 Hz (tuning fork) แนบไปที่่�บริิเวณ distal interphalangeal joint ของนิ้้�วโป้้งเท้้า ดัังรููปที่่� 2 และ
แสดงระดัับการประเมิินความรุุนแรงการรัับรู้้�ของการสั่่�นสะเทืือน ตามตารางที่่� 6
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รููปที่่� 2. บริิเวณที่่�ใช้้ซ่่อมเสีียงตรวจการรัับรู้้�ของการสั่่�นสะเทืือนที่่�บริิเวณ distal interphalangeal joint
ของนิ้้�วโป้้งเท้้า(6)

ตารางที่่� 6. ระดัับการประเมิินความรุุนแรงการรัับรู้้�ของการสั่่�นสะเทืือน(6)
ระดัับการรัับรู้้�การสั่่�น (Vibration perception)

ระดัับความรุุนแรง

คะแนน

รู้้�สึึก > 10 วิินาทีี

ปกติิ

0

รู้้�สึึก 6-10 วิินาทีี

น้้อย

1

รู้้�สึึก < 5 วิินาทีี

ปานกลาง

2

รุุนแรง

3

ไม่่รู้้�สึึก

ขั้้�นตอนที่่� 3 การตรวจ Deep tendon reflexes ที่่�ข้้อเท้้า ประเมิินคะแนนตามตาราง
Ankle reflexes

คะแนน

absent

0

Hypoactive

1

Normal

2

Hyperactive

3

Clonus

4
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	ผลข้้างเคีียงที่่�สำำ�คััญ 2 ประการ ที่่�เฝ้้าต้้องระวััง เนื่่�องจากพบได้้บ่่อยโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งจาก
การใช้้ยา linezolid คืือภาวะ mitochondrial toxicity ที่่�จะกดไขกระดููกทำำ�ให้้เกิิดภาวะซีีด เม็็ดเลืือดขาว
ต่ำำ�� และ เกร็็ดเลืือดต่ำำ�� ได้้ โดยมัักจะเกิิดหลัังจากเริ่่�มยาไปแล้้ว 1-2 เดืือน แต่่ถ้้าเกิิดสามารถปรัับลดยา
หรืือหยุุดยาชั่่ว� คราวได้้ แล้้วรอให้้ไขกระดููกกลัับมาทำำ�งานดีีขึ้้�น แล้้วค่่อยสามารถให้้ยากลัับเข้้าไปใหม่่ได้้
ดัังตารางที่่� 7 และอีีกภาวะคืือ optic neuritis ที่่ถ้� า้ เกิิดมักั จะเกิิดหลัังจากเริ่่ม� ยาไปแล้้ว 3 เดืือน แนะนำำ�ให้้
หยุุดยาและไม่่ควรกลัับมาใช้้ยาใหม่่ ดัังนั้้�นจึึงแนะนำำ�ให้้ปรึกึ ษาจัักษุุแพทย์์เพื่่�อประเมิินอาการหลัังได้้ยา(5)
ตารางที่่� 7. ระดัับความรุุนแรงของการกดไขกระดููกของยา linezolid และคำำ�แนะนำำ�ในการรัักษา(6)
ระดับความรุนแรง

น้อย

ปานกลาง

รุนแรง

ถึงขั้นเสียชีวิต

ภาวะซีด

10.5-9.5 ก/ดล.

9.4-8.0 ก/ดล.

7.9-6.5 ก/ดล.

< 6.5 ก/ดล.

เกร็ดเลือด

99,999-75,000

74,999-50,000

49,999-20,000

< 20,000

3,000

< 3,000-2,000

< 2,000-1,000

< 1,000

1,500-1,000

999-750

749-500

< 500

เม็ดเลือดขาว
ปริมาณเม็ดเลือดขาว
ชนิด neutrophil
คำ�แนะนำ�ในการ
ปฏิบัติ

เฝ้าติดตามอย่าง พิจารณาลดขนาด หยุดยา Lzd และพิจารณาการให้ยากลับ
ต่อเนื่อง
ยา Lzd ลงเหลือ เข้าไปใหม่ที่ขนาด 300 มก เมื่อระดับ
300 มก. วันละครั้ง ความรุนแรงกลับมาดีขึ้นในระดับรุนแรง
น้อย

การให้้ยาวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานสููตรใหม่่ในผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อเอชไอวีีร่่วมด้้วย

	สููตรยาวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานสููตรใหม่่ไม่่ว่่าจะเป็็น all-oral shorter regimen หรืือ all-oral
longer regimen จะมีียา Bdq ร่่วมด้้วยอยู่่�ในสููตรเสมอดัังนั้้�นจึึงต้้องระวัังการให้้ยาร่่วมกัันกัับยาต้้านไวรััส
โดยเฉพาะยา efavirenz ที่่ห้� ้ามให้้ร่่วมกัับ Bdq เพราะจะทำำ�ให้้ระดัับยา Bdq ลดส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพ
การรัักษาและอาจทำำ�ให้้ดื้้�อยาได้้ แต่่ในขณะที่่�ยากลุ่่�ม protease inhibitors จะเพิ่่�มระดัับยา Bdq จึึงต้้อง
ระวัังอย่่างยิ่่�งเพราะจะทำำ�ให้้อาจเกิิดภาวะ QT prolong ได้้มากขึ้้�น ดัังตารางที่่� 8(5-6)
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ตารางที่่� 8. ปฏิิกิิริิยาระหว่่างยาในการให้้ยาวััณโรคชนิิดใหม่่ (new anti-TB drugs) ร่่วมกัับยาต้้านไวรััส
(anti-retroviral)(6)
ชนิิดของยา

คำำ�แนะนำำ�

Efavirenz (จะทำำ�ให้้ลดระดัับยา
ARVs ที่่ค� วรหลีีกเลี่่�ยง Bdq ในเลืือด)
เมื่่�อให้้ร่่วมกัับ Bdq
Ritonavir (จะทำำ�ให้้เพิ่่�มระดัับยา
Bdq ในเลืือด)

- แนะนำำ�ให้้ใช้้ nevirapine หรืือ integrase
inhibitor แทนการใช้้ Efavirenz

ARVs ร่่วมกัับยา
Delamanid (Dlm)

Dlm มีีปฏิิกิิริิยาระหว่่างยาต่่อกัันกัับยา ARVs
ค่่อนข้้างน้้อย

ไม่่ค่่อยมีีปฏิิกิิริิยาระหว่่างยาต่่อ
กััน

สรุุป

- ถ้้าเป็็นไปได้้ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยากลุ่่�ม
protease inhibitors ควรใช้้ dolutegravir หรืือ
raltegravir
-แต่่ถ้้าจำำ�เป็็นต้้องใช้้ร่่วมกััน ต้้องมีีการตรวจ
EKG เป็็นประจำำ�ทุุก 2 สััปดาห์์
ในช่่วง 2 เดืือนแรก

จะเห็็นได้้ว่่าสููตรยารัักษาวััณโรคดื้้�อยาหลายขนานมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมากโดยจะให้้
พิิจารณาการใช้้ยาฉีีดเพีียงแค่่กรณีีที่่ไ� ม่่สามารถเลืือกใช้้ยาในกลุ่่�ม A หรืือ กลุ่่�ม B ได้้ครบ 4 ชนิิด โดยให้้
พิิจารณาก่่อนว่่าสามารถใช้้สููตรระยะสั้้�น ชนิิด all-oral shorter BDQ-containing regimen ได้้หรืือไม่่ก่อ่ น
ถ้้าไม่่มีีข้้อห้้ามให้้พิิจารณาเลืือกใช้้ยาสููตรระยะสั้้�นก่่อนเป็็นสููตรแรก แต่่ถ้้ามีีข้้อห้้ามในการใช้้ยาสููตร
ระยะสั้้�น จึึงค่่อยพิิจารณาให้้ใช้้ยาสููตร all-oral longer regimen แต่่ต้้องให้้ยารัักษาต่่อเนื่่�องนานถึึง
18 เดืือน ซึ่�ง่ จำำ�เป็็นต้้องระวัังผลข้้างเคีียงของยาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้มาก แพทย์์จึึงควรที่่�จะสามารถรู้้�วิธีีิ การ
รัักษาและบริิหารจััดการได้้อย่่างถููกต้้อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ยา linezolid ที่่อ� าจจะมีีผลข้้างเคีียงค่่อนข้้าง
มาก คงต้้องรอการศึึกษาอื่่�นๆ ที่่ร� วบรวมคนไข้้ที่ม่� ากขึ้้น� ว่่ายาสููตรดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องให้้นานถึึง 18 เดืือน
หรืือไม่่
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19
Overview of the causes
and treatment
of hyperphosphatemia
สุุวศิิน อุุดมกาญจนนัันท์์

ฟอสเฟต (PO43-) เป็็นสารประกอบที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของสิ่่ง� มีีชีีวิิตโดยทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นโครงสร้้างของ nucleic
acid, adenosine triphosphate และ phospholipid ของเยื่่อ� หุ้้�มเซลนอกจากนั้้�นยัังเป็็นหนึ่่�งในกระบวนการ
ส่่งสััญญาณภายในเซลผ่่านการ phosphorylation
ฟอสเฟตในร่่างกายของมนุุษย์์จะถููกเก็็บไว้้ในกระดููกและฟัันร้้อยละ 85 อยู่่�ใน soft tissues
ร้้อยละ 10 ถึึง 15 และอยู่่�ใน extracellular fluids น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ค่่าปกติิของฟอสเฟตในกระแสเลืือด
ของผู้้ใ� หญ่่ที่มีี่� อายุุมากกว่่า 18 ปีีคือื 2.5-4.5 มก./ดล. (0.81-1.45 มิิลลิิโมล/ลิิตร) โดยการควบคุุมฟอสเฟต
ในร่่างกายจะขึ้้น� อยู่่�กัับอวััยวะหลัักคืือการดููดซึึมของลำำ�ไส้้ การขัับออกโดยไต การสลายจากกระดููก และ
ควบคุุมโดยฮอร์์โมนที่่�สำำ�คัญคื
ั ือ parathyroid hormone (PTH), fibroblast growth factor 23 (FGF23)
และ calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D) (รููปที่่� 1)
• การดููดซึึมที่่�ลำำ�ไส้้
o โดยเฉลี่่ย� การรัับประทานฟอสเฟตคืือประมาณ 1500 มก./วััน และจะถููกดููดซึึมเข้้าสู่่�ร่่างกาย
ร้้อยละ 40 ถึึง 80 (เฉลี่่�ย 900 มก.) และถููกขัับออกมาในอุุจจาระเฉลี่่�ย 600 มก./วััน
o การดููดซึึมจากลำำ�ไส้้มีี 2 วิิธีีการคืือ passive paracellular pathway ผ่่าน tight junction และ
active transport pathway ผ่่าน sodium-dependent phosphate cotransporter Npt2b
โดย active transport นี้้�ถููกควบคุุมโดย 1,25-dihydroxyvitamin D และ low phosphate
diet ซึ่่�งจะกระตุ้้�น apical membrane expression ของ Npt2b
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• การขัับออกโดยไต
o โดยเฉลี่่ย� ปริิมาณฟอสเฟตที่่ถูู� กขัับออกมาในปััสสาวะคืือ 900 มก./วััน (ใกล้้เคีียงกัับปริิมาณ
ฟอสเฟตที่่�ถููกดููดซึึมจากลำำ�ไส้้)
o หลัังจากผ่่านการกรองของ glomerulus ฟอสเฟตส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 90 ของปริิมาณ
ฟอสเฟตทั้้�งหมดที่่�ถููกกรองออกจาก glomerulus) จะถููกดููดกลัับที่่�บริิเวณ proximal tubule
ผ่่าน Npt2a และ Npt2c
o	ปริิมาณของ Npt2a บน apical membrane ของ proximal tubule cells จะถููกควบคุุมโดย
parathyroid hormone (PTH) และ fibroblast growth factor 23 (FGF23)
o PTH จะลด Npt2a expression ผ่่านกระบวนการ internalization ของ Npt2a จาก apical
membrane ให้้กลัับมาอยู่่�ใน cytoplasm และลด Npt2a gene transcription
o กระบวนการที่่� FGF23 ใช้้ควบคุุม Npt2a expression นั้้�นยัังไม่่ปรากฏชััดเจนจากการศึึกษา
ที่่�ผ่่านมา แต่่เชื่่�อว่่ามีีความเกี่่�ยวข้้องกัับ Klotho ซึ่่�งเป็็น obligate cofactor ของ FGF23
receptor ที่่� cell membrane

รููปที่่� 1. แสดงการควบคุุมฟอสเฟตในร่่างกาย(1)

ภาวะฟอสเฟตสููงในกระแสเลืือด (Hyperphosphatemia)

หมายถึึงภาวะที่่มีี� ระดัับฟอสเฟตในกระแสเลืือดสููงมากกว่่า 4.5 มก./ดล. ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะฟอสเฟต
ในเลืือดสููงฉัับพลััน (acute hyperphosphatemia) เพีียงอย่่างเดีียวมัักจะไม่่มีีอาการ แต่่จะมีีอาการ
เมื่่�อมีีระดัับของของแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��ร่่วมด้้วยเช่่น มีีกล้้ามเนื้้�อเกร็็งกระตุุกหรืืออ่่อนแรงร่่วมกัับมีี
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prolonged QTc interval สำำ�หรัับในภาวะที่่มีี� ฟอสเฟตสููงเป็็นระยะเวลานาน (chronic hyperphosphatemia)
เช่่นในผู้้�ป่ว่ ยโรคไตเสื่่อ� มเรื้้อ� รัังจะมีีผลให้้ร่า่ งกายเกิิดความผิิดปกติิในระบบต่่างๆ เช่่น vascular calcification,
left ventricular hypertrophy, endothelial dysfunction, secondary and tertiary hyperparathyroidism,
osteitis fibrosa cystica และทำำ�ให้้การดำำ�เนิินโรคไตเสื่่�อมเรื้้อ� รัังแย่่ลงอย่่างรวดเร็็ว โดยสามารถแบ่่งสาเหตุุ
หลัักได้้เป็็น 3 สาเหตุุคือื pseudohyperphosphatemia, phosphate load, และ decreased renal excretion
1. Pseudohyperphosphatemia
เกิิดจากเทคนิิคการตรวจฟอสเฟตในเลืือดโดยวิิธีี colorimetric assay นั้้�นสามารถถููกรบกวนได้้
จากภาวะที่่มีีส
� ารประกอบอื่่�นในเลืือดที่่�ปริิมาณสููงเช่่น hyperglobulinemia, hyperlipidemia, hyperbilirubinemia โดยกระบวนการถููกรบกวนนั้้�นเกิิดจาก turbidity ที่่�สููงขึ้้�น กล่่าวคืือในการตรวจวััดระดัับ
ฟอสเฟตทั่่�วไปจะมีีการใส่่ ammonium molybdate เพื่่�อให้้เกิิดปฏิิกิริิ ยิ ากัับ inorganic phosphorus เกิิดเป็็น
unreduced phosphomolybdate complex และจะถููกตรวจโดยใช้้ photometry เพื่่�อหาปริิมาณแสง UV
ที่่�ถููก absorb และแปลผลเป็็น inorganic phosphorus concentration ต่่อไป แต่่หากในเลืือดที่่นำ� �ำ มา
ตรวจมีีสารอื่่�นที่่�สามารถจัับกัับ molybdate และเกิิดเป็็น complex ที่่�มีีความขุ่่�นขึ้้�นก็็จะรบกวนการอ่่าน
ผลของระดัับฟอสเฟตในเลืือดได้้(2,3) นอกจากนั้้�นยัังมีีรายงานของ pseudohyperphosphatemia ในภาวะ
อื่่�นเช่่น hepatosplenic schistosomiasis, liposomal amphotericin B, และการ contamination ของเลืือด
โดย heparin หรืือ tissue plasminogen activator(2) ซึ่่�งอธิิบายได้้จากการรบกวนการวััดโดย colorimetric
assay เช่่นเดีียวกััน
2. Phosphate load
	คืือการที่่มีี� ฟอสเฟตเข้้าสู่่� extracellular fluid เร็็วเกิินกว่่าความสามารถของไตที่่�จะขัับออกได้้ทััน
แบ่่งสาเหตุุของ phosphate load ได้้เป็็นจาก 2 แหล่่งคืือ endogenous และ exogenous sources
2.1 Endogenous sources ได้้แก่่การที่่มีี� severe cellular necrosis อย่่างรวดเร็็วและมีีการปล่่อย
intracellular phosphate ออกมาสู่่� extracellular compartment ดัังที่่�พบใน tumor lysis syndrome,
rhabdomyolysis หรืือ massive hemolysis นอกจากนั้้�นในภาวะ lactic acidosis และ insulin deficiency
(เช่่นในภาวะ diabetic ketoacidosis) cellular uptake ของ phosphate จะลดลงและทำำ�ให้้เกิิด hyperphosphatemia ได้้
2.2 Exogenous sources
• การได้้รัับ phosphate-containing laxatives ที่่�ใช้้ในการเตรีียมส่่องกล้้องทางเดิินอาหาร
ส่่วนล่่าง ปััจจุุบันั แนะนำำ�ให้้ใช้้ laxatives ชนิิดอื่่น� ทดแทนเนื่่�องจากการใช้้ phosphate-containing laxatives นั้้�นมีีโอกาสเกิิด hyperphosphatemia และ acute phosphate nephropathy ได้้สููง แต่่หากจำำ�เป็็นต้้องใช้้ควรหลีีกเลี่่ย� งในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� glomerular filtration rate (GFR)
น้้อยกว่่า 60 มล.ต่่อนาทีีต่่อ 1.73 ตารางเมตร(4)
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• Vitamin D intoxication จะมีีการดููดแคลเซีียมและฟอสเฟตเพิ่่�มมากขึ้้น� จากลำำ�ไส้้ และระดัับ
แคลเซีียมที่่�สููงขึ้้�นในเลืือดจะมีีผลให้้ PTH ลดลงและเกิิด renal vasoconstriction ทำำ�ให้้ลด
การขัับของฟอสเฟตที่่�ไตร่่วมด้้วย
3. Decreased renal excretion
3.1 Chronic kidney disease (CKD) จะเริ่่�มมีีฟอสเฟตในเลืือดสููงผิิดปกติิเมื่่�อผู้้�ป่่วยเข้้าสู่่� CKD
stage 4 (GFR <30 มล.ต่่อนาทีีต่่อ 1.73 ตารางเมตร) (รููปที่่� 2)

รููปที่่� 2. แสดงการเปลี่่�ยนแปลงของระดัับฟอสเฟตในเลืือดและฮอร์์โมนอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น
CKD ระยะต่่างๆ(5)
3.2 Abnormal tubular phosphate handling สามารถแบ่่งได้้เป็็นความผิิดปกติิของฮอร์์โมน
PTH และ FGF23
3.2.1	ความผิิดปกติิของ PTH
ในภาวะปกติิ PTH จะทำำ�หน้้าที่่ช่� ว่ ยในการขัับฟอสเฟตที่่ไ� ตตามกลไกที่่ก� ล่่าวมาข้้างต้้น แต่่
หากมีีระดัับ PTH ที่่�น้้อยลงหรืือมีีการตอบสนองของ proximal tubule ต่่อ PTH ที่่�ลดลงก็็จะทำำ�ให้้เกิิด
hyperphosphatemia ร่่วมกัับ inappropriately low fractional excretion ของฟอสเฟตได้้ (fractional
excretion ของ phosphate น้้อยกว่่าร้้อยละ 15)
• Hypoparathyroidism สาเหตุุที่พ่� บได้้มากที่่สุ� ดคื
ุ อื ภาวะหลัังการทำำ� parathyroidectomy
สำำ�หรัับสาเหตุุอื่่น� ๆ คืือ post neck radiation, autoimmune disease (type I autoimmune
polyglandular syndrome), metastatic infiltration, heavy metal deposition (เช่่น iron
deposit ในผู้้�ป่่วยทาลััสซีีเมีีย) และ genetic diseases
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• ภาวะ resistance to PTH action หรืือ pseudohypoparathyroidism คืือภาวะที่่�ไตไม่่
ตอบสนองหรืือตอบสนองต่่อ PTH น้้อยกว่่าปกติิ สาเหตุุที่่�พบได้้คืือ loss of function
mutation ของ guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating (GNAS) ซึ่่�ง
เป็็น signaling protein ที่่�สำำ�คััญในการทำำ�งานของ PTH ทำำ�ให้้ proximal tubule มีี resistance ต่่อ PTH และไม่่สามารถขัับฟอสเฟตได้้
• Genetic diseases ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิด hypoparathyroidism หรืือ pseudohypoparathyroidism
แสดงในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. แสดง genetic causes ของ hypoparathyroidism (low PTH) และ pseudohypoparathyroidism (high PTH)(3)
Mutation

Function
Inheritance
Phosphaturic hormone Variable; loss of
and regulator of serum function
calcium

Characteristics
Low PTH and serum
calcium

Glial cells missing
homolog b (GCMB)

Transcription factor for AD; loss of function
parathyroid gland
development

Low PTH and serum
calcium

Calcium-sensing
receptor (CaSR)

Regulation of PTH
release and urinary
calcium reabsorption

AD; gain of function

Low PTH ,low serum
calcium and magnesium,
hypercalciuria,
nephrolithiasis,
nephrocalcinosis (Type V
Bartter syndrome เป็็น
ตััวอย่่างหนึ่่�งในกลุ่่�มโรคนี้้�)

Guanine nucleotide Encodes the
binding protein, alpha stimulatory G-protein
stimulating (GNAS) a alpha subunit

Maternally inherited;
loss of function

High PTH, low serum
calcium, low calcitriol
level, hypothyroid,
hypogonadism

PTH

หมายเหตุุ: a ภาวะ pseudohypoparathyroidism บางครั้้�งจะพบ skeletal defects ร่่วมด้้วยคืือมีี short fourth metacarpal
bones, mental retardation และ heterotopic ossification in subcutaneous tissue เรีียก features นี้้�ว่่าเป็็น “Albright
hereditary osteodystrophy” และเนื่่�องจาก GNAS เป็็น signaling protein ของฮอร์์โมนอื่่�นๆ อีีกหลายชนิิดจึึงทำำ�ให้้มีี
ความผิิดปกติิของระบบต่่อมไร้้ท่่ออื่่�นๆ ร่่วมด้้วยได้้เช่่น hypothyroid (thyroid gland resistant to TSH) และ hypogonadism (tissue resistant to gonadotropins and gonadotropin-releasing hormone)
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• Hypomagnesemia มีีผลทั้้�งลดการ secretion ของ PTH และ induce ให้้เกิิดภาวะ PTH
resistance ในอวััยวะต่่างๆ กลไลยัังไม่่ทราบแน่่ชััดแต่่เชื่่�อว่่าเกิิดจากการลดลงของ
cyclic adenosine monophosphate ในต่่อมพาราทััยรอยด์์และใน target tissue(6)
• Hypermagnesemia มีี calcimimetic effect ต่่อ CaSR ที่่�ต่่อมพาราทััยรอยด์์และยัับยั้้�ง
การหลั่่�ง PTH ได้้(3)
• ในภาวะ immobilization จะมีี bone demineralization ทำำ�ให้้เกิิดการสลายแคลเซีียม
ออกมาในเลืือดมากขึ้้�นและกดการหลั่่�งของ PTH ผ่่านการกระตุ้้�นของ CaSR ดัังนั้้�นจึึง
มีีฟอสเฟตในเลืือดสููงและมีีระดัับ 1,25(OH)2D ต่ำำ��ตามมา(7)
3.2.2	ความผิิดปกติิของ FGF23
	ความผิิดปกติิของ FGF23 ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะ hyperphosphatemia นั้้�นเป็็นผลจากการ
mutation ที่่�ลดการทำำ�งานของ FGF23 โดยอาจจะเป็็นการลดระดัับของ FGF23 โดยตรงหรืือการลดลง
ของสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง เรีียกกลุ่่�มโรคนี้้�ว่่า “familial tumoral calcinosis” ดัังแสดงในตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2. แสดง genetic causes ของ FGF23-related hyperphosphatemia (familial tumoral calcinosis)(3)
Mutation

Function
Inheritance
Characteristics
FGF23
Phosphaturia, inhibition AR; loss of function Low intact but high
of 1,25(OH)2D
carboxy-terminal FGF-23,
production
high 1,25(OH)2D, ectopic
calcification
N-acetylgalactosaminy- Post-translational
AR; loss of function Low intact but high
ltransferase 3
glycosylation of FGF23,
carboxy-terminal FGF-23,
(GALANT3)
increase FGF23 stability
high 1,25(OH)2D, ectopic
calcification
Klotho

FGF23 co-receptor

Unknown; loss of
function

High intact and carboxyterminal FGF-23, high
1,25(OH)2D, ectopic
calcification

3.2.3 ภาวะ hyperphosphatemia ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งานของ renal tubules แต่่ยัังไม่่
ทราบกลไกแน่่ชัดั
• Etidronate เป็็นยากลุ่่�ม bisphosphonate ที่่�นำ�ำ มาใช้้รัักษา osteoporosis มีีรายงานการ
เกิิด hyperphosphatemia ได้้ในผู้้�ที่่�ใช้้ยานี้้� และสามารถทำำ�ให้้ระดัับฟอสเฟตสููงได้้ถึึง
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6-9 มก./ดล. จากการศึึกษาพบว่่ามีีการขัับออกของฟอสเฟตที่่�ไตลดลงแต่่ยัังไม่่ทราบ
กลไกที่่�ชััดเจน(8)
• Acromegaly พบ hyperphosphatemia ร่่วมด้้วยได้้ อธิิบายจากการมีี insulin-like growth
factor I (IGF-I) ไปเพิ่่�มการดููดกลัับฟอสเฟตที่่� proximal renal tubule(9) อย่่างไรก็็ตามมีี
การศึึกษาในระยะหลัังที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า IGF-I อาจจะมีีการกระตุ้้�นให้้มีีการเพิ่่�มของ
1,25(OH)2D ได้้โดยตรงเช่่นกััน(10)
แผนภาพที่่� 1. แนวทางการวิินิิจฉััยภาวะ hyperphosphatemia

หมายเหตุุ: สาเหตุุของ hyperphosphatemia ในผู้้�ป่่วยแต่่ละรายอาจจะพบร่่วมกัันได้้มากกว่่าหนึ่่�งสาเหตุุ

การรัักษาภาวะฟอสเฟตในเลืือดสููง

• การรัักษาที่่สำ� ำ�คััญที่่�สุุดคืือการแก้้ไขสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะฟอสเฟตในเลืือดสููง
• หากเป็็นภาวะที่่มีี� ฟอสเฟตในเลืือดสููงอย่่างรวดเร็็ว (acute hyperphosphatemia) และการทำำ�งาน
ของไตยัังค่่อนข้้างปกติิ พิิจารณาการให้้สารน้ำำ�� เพื่่�อเพิ่่�มการขัับฟอสเฟตออกที่่�ไต
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• ในภาวะที่่�ฟอสเฟตในเลืือดค่่อยๆ สููงมานานพิิจารณาให้้ phosphate binders ร่่วมกัับการ
แนะนำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยรัับประทาน low phosphate diet
• ในผู้้�ที่่�การทำำ�งานของไตเหลืือน้้อยเช่่น GFR <15 มล.ต่่อนาทีีต่่อ 1.73 ตารางเมตร และไม่่
สามารถควบคุุมระดัับฟอสเฟตให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิได้้โดยการใช้้ยา ร่่วมกัับมีีข้้อบ่่งชี้้�อื่่�นๆ
ในการบำำ�บัดั ทดแทนไต แนะนำำ�ให้้เริ่่�มการบำำ�บััดทดแทนไตเพื่่�อควบคุุมอาการและระดัับ
ฟอสเฟตในเลืือดเพื่่�อป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อนของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังในอนาคต
• หากผู้้�ป่ว่ ยมีีระดัับแคลเซีียมต่ำำ�ร่
� ว่ มด้้วย พิิจารณาให้้การรัักษาโดยการให้้แคลเซีียมหรืือ calcitriol
(ในกรณีีที่่�สามารถควบคุุมระดัับฟอสเฟตได้้) ร่่วมกัับ thiazide diuretic เพื่่�อรัักษาระดัับ
แคลเซีียมในเลืือดให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
• ในผู้้�ที่่�มีีภาวะ hypoparathyroidism และไม่่สามารถรัักษาระดัับแคลเซีียมหรืือฟอสเฟตให้้อยู่่�
ในเกณฑ์์ปกติิได้้โดยการใช้้ยาข้้างต้้น อาจพิิจารณาให้้ recombinant PTH twice-daily injection
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20
GFR estimation and
CKD epidemiology
สุุวศิิน อุุดมกาญจนนัันท์์

Glomerular filtration rate (GFR) หรืืออััตรากรองของไต หมายถึึงค่่าการทำำ�งานของไตที่่�เป็็นผล
จากค่่าเฉลี่่�ยการกรองของแต่่ละหน่่วยไต (nephron) คููณกัับปริิมาณของหน่่วยไตทั้้�งหมดของไต
ทั้้�งสองข้้าง ในหนึ่่�งวัันหน่่วยไตจะมีีการกรองพลาสมาทั้้�งหมดประมาณ 180 ลิิตรซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับค่่า
GFR อยู่่�ที่ปร
�่ ะมาณ 130 มล./นาทีี/1.73 ตรม. ในผู้้�ชายและ 120 มล./นาทีี/1.73 ตรม. ในผู้้�หญิิง(1) ซึ่่ง� มีี
ปััจจััยอีีกหลายประการที่่จ� ะส่่งผลให้้ค่า่ GFR ในแต่่ละคนแตกต่่างกัันออกไป เช่่น อายุุ, อาหารที่่รั� บั ประทาน,
การออกกำำ�ลัังกาย, การใช้้ยา หรืือการที่่ร่� ่างกายอยู่่�ในภาวะพิิเศษเช่่นการตั้้�งครรภ์์เป็็นต้้น การรายงาน
ค่่า GFR ในปััจจุุบัันมีีการกำำ�หนดมาตรฐานคืือต้้องรายงานออกมาให้้อยู่่�ในค่่าที่่�ปรัับกัับ 1.73 ตาราง
เมตรของพื้้�นที่่�ผิิวกาย (body surface area, BSA) เพื่่�อให้้สามารถเปรีียบเทีียบในผู้้�ป่่วยแต่่ะคนได้้อย่่าง
ถููกต้้อง โดยการลดลงของ GFR นั้้�นอาจเป็็นผลมาจากการลดลงของจำำ�นวนหน่่วยไตหรืือการลดลงของ
single-nephron (SN) GFR ซึ่่�งเป็็นผลของการเปลี่่�ยนแปลงปริิมาณพลาสมาที่่�มายัังหน่่วยไต (hemodynamic alteration) ส่่วนการเพิ่่�มขึ้้น� ของ SN-GFR นั้้�นเป็็นผลจากการทำำ�งานทดแทนหน่่วยไตที่่เ� สีียไปผ่่าน
กระบวนการ glomerular hypertrophy และการเพิ่่�มขึ้้น� ของแรงดัันในโกลเมอรููลัสั  ด้้วยกระบวนการทำำ�งาน
ทดแทนของหน่่วยไตนี้้�เองทำำ�ให้้ค่่า GFR ไม่่ใช่่ตััวแทนที่่ดีี� ในการบ่่งบอกเนื้้�อไตที่่�เหลืืออยู่่� ในบทความนี้้�
จะกล่่าวถึึงการวััดค่่าการกรองของไตโดยตรง (direct measurement of GFR) และการหาค่่าการกรองไต
โดยการใช้้สมการประมาณค่่า (estimated GFR) และการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคไตเรื้้�อรััง

การวััดอััตราการกรองไตโดยตรง (Direct measurement of GFR)

เนื่่�องจากในทางปฏิิบััติิการวััดอััตราการกรองไตในลัักษณะที่่�เป็็น single nephron GFR แล้้วนำำ�
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ไปคููณกัับปริิมาณ nephron ทั้้�งหมดทำำ�ได้้ยากและไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ได้้จริิงในการดููแลผู้้�ป่่วย ดัังนั้้�นจึึง
ใช้้การวััดค่่า urinary clearance หรืือ plasma clearance ของ filtration markers ที่่�สนใจเป็็นตััวแทนของ
การวััด GFR โดยที่่� filtration markers นั้้�นที่่�ใช้้ในปััจจุุบัันมีีสองชนิิดได้้แก่่ exogenous markers และ
endogenous markers
	คุุณสมบััติิของ filtration markers ที่่ค� วรจะมีีได้้แก่่(2)
-	มีีการกระจายตััวอย่่างอิิสระใน extracellular space
- ไม่่จัับกัับโปรตีีนใดๆ ในพลาสมา
-	สามารถกรองได้้อย่่างอิิสระผ่่านโกลเมอรููลััส
- ไม่่มีีการหลั่่�งเพิ่่�มหรืือถููกดููดซึึมกลัับที่่�บริิเวณท่่อไต
-	ถููกขจััดออกจากร่่างกายผ่่านการกรองไตเท่่านั้้�น
- ไม่่ถููกย่่อยสลายในร่่างกาย
-	วััดปริิมาณได้้ง่่ายและมีีราคาไม่่แพง
การคำำ�นวณค่่า clearance ของสาร x ในช่่วงเวลาหนึ่่�งๆนั้้�นได้้จากสมการที่่� 1 (ในกรณีีที่่วั� ดค
ั วาม
เข้้มข้้นของสาร x ที่่�ขัับออกมาในปััสสาวะ) หรืือสมการที่่� 2 (ในกรณีีที่่�ทราบปริิมาณของสาร x ที่่�บริิหาร
ให้้แก่่ผู้้�ป่่วยทางกระแสเลืือด)
สมการที่่� 1

Urinary clearance of x =

สมการที่่� 2

Plasma clearance of x =

	ความรู้้แ� ละความเข้้าใจใน filtration markers แต่่ละชนิิดทำำ�ให้้สามารถนำำ�สารนั้้�นๆ มาใช้้ได้้อย่่าง
เหมาะสม รวมถึึงสามารถแปลผลออกมาได้้อย่่างแม่่นยำำ�และรู้้�ถึึงข้้อจำำ�กััดของการวััดโดยใช้้สารนั้้�นๆ
ในที่่�นี้้�จะกล่่าวถึึงทั้้�ง exogenous และ endogenous filtration markers ตามลำำ�ดัับ
Exogenous filtration markers
	สารตััวแรกที่่�นำำ�มาใช้้เป็็น exogenous filtration marker ของ GFR ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิดัังกล่่าว
ข้้างต้้นและยัังคงเป็็น gold standard ในการวััดอััตราการกรองไตในปััจจุุบัันคืือ อิินููลิิน (inulin) ซึ่่�งเป็็น
uncharged polymer ของฟรุุกโตส มีีน้ำำ��หนัักโมเลกุุลประมาณ 5000 ดาลตััน แต่่ปัญ
ั หาในการวััดอููลิิน
คืือราคาแพง หาผู้้�ผลิติ ได้้ยาก และยัังต้้องใช้้การฉีีดเข้้าเส้้นเลืือดอย่่างต่่อเนื่่�อง (continuous intravenous
infusion) ซึ่่�งต่่างจากสาร exogenous markers อื่่�นที่่�ใช้้เป็็น bolus dose ทำำ�ให้้การใช้้อิินููลิินยัังถููกจำำ�กััด
อยู่่�ในงานวิิจััย(3)
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	สารตััวอื่่�นที่่�นำำ�มาใช้้เป็็น exogenous filtration markers ได้้แก่่ iothalamate, iohexol, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) และ diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) ซึ่่�งมัักจะทำำ�ให้้มีี
โมเลกุุลติิดกัับ radioisotopes เพื่่�อให้้ตรวจวััดได้้ง่่าย (technetium 99m; 99mTc และ Chromium 51; 51Cr)
สรุุปสาร exogenous filtration markers ที่่�ใช้้ในตารางที่่� 1 อย่่างไรก็็ตามการใช้้ exogenous markers ทุุก
ตััวมีีข้้อจำำ�กััดที่่�ต้้องมีีการใส่่สารนั้้�นๆเข้้าสู่่�ผู้้�ป่่วยและทำำ�ได้้ยุ่่�งยาก ในการดููแลผู้้�ป่่วยทั่่�วไปจึึงนิิยมการวััด
endogenous filtration markers เพื่่�อนำำ�มาคำำ�นวณค่่า clearance มากกว่่าการใช้้ exogenous markers(4)
ตารางที่่� 1. Exogenous filtration markers สำำ�หรัับการวััดอััตราการกรองไต(2,4)
สาร

วิิธีีการบริิหารสาร

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

Inulin

Continuous IV infusion

• Gold standard

Iothalamate

Bolus IV injection
Subcutaneous injection

•	สามารถใช้้ในรููปแบบ nonradioactive (วััดโดย
high performance liquid chromatography) หรืือ
ติิดกัับ iodine 125 (125I) แต่่การวััดโดยใช้้ 125I อาจ
จะมีีการกวนจาก thyroid uptake ได้้
• Iothalamate ถููกขัับผ่่านท่่อไตได้้ทำำ�ให้้มีีโอกาส
overestimation ของ GFR

Bolus IV injection

• DTPA มีีโอกาสหลุุดจาก 99mTc และไปจัับกัับ
โปรตีีนในพลาสมาทำำ�ให้้เกิิด underestimation
ของ GFR

51

Bolus IV injection

• Clearance น้้อยกว่่า inulin ร้้อยละ 10

Iohexol

Bolus IV injection

• อาจจะมีีการดููดกลัับที่่�ท่่อไตทำำ�ให้้
underestimation ของ GFR
•	ผลข้้างเคีียงน้้อยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ inulin แต่่
ราคาแพงและตรวจวััดได้้ยาก

Tc-DTPA

99m

Cr-EDTA

Endogenous filtration markers
หมายถึึงสารที่่ร่� า่ งกายผลิิตได้้เองในอััตราคงที่่แ� ละถููกขจััดออกจากร่่างกายโดยการกรองของไต
เกืือบทั้้�งหมด สารเหล่่านี้้�มัักจะเป็็น low-molecular-weight metabolites หรืือโปรตีีนบางอย่่างในเลืือด
ในปััจจุุบัันสารที่่�ใช้้ในการวััด clearance ได้้แก่่ urea, creatinine และ cystatin C ทั้้�งนี้้�ไม่่ว่่าจะเป็็นสารตััว
ใดก็็ตามการวััดค่า่ clearance เพื่่�อประเมิินการกรองไตนั้้�นต้้องวััดในขณะที่่ก� ารทำำ�งานของไตอยู่่�ในระดัับ
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ที่่�คงที่่� แต่่หากในภาวะที่่�มีีการบาดเจ็็บของไตเฉีียบพลััน (acute kidney injury; AKI) ค่่าการกรองของไต
จะลดลงอย่่างทัันทีีแต่่สารที่่ต้� อ้ งการวััดยังั ไม่่สะสมในเลืือดมากพอที่่จ� ะให้้ค่า่ การคำำ�นวณ clearance ออก
มาได้้อย่่างถููกต้้อง(5)
Urea
Urea เป็็น endogenous filtration marker ที่่�ใช้้ในอดีีต มีีน้ำำ��หนัักโมเลกุุล 60 ดาลตััน แต่่จาก
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมทำำ�ให้้ลดการใช้้ลงไปในปััจจุุบััน เนื่่�องจากมีีปััจจััยอื่่�นนอกจากการกรองของไตที่่ส่� ่งผลต่่อ
ระดัับในเลืือด ไม่่ว่่าจะเป็็นปริิมาณโปรตีีนที่่�รัับประทานเพิ่่�มมากขึ้้�น ภาวะเลืือดออกในทางเดิินอาหาร
และเพิ่่�มการดููดกลัับของ amino acid หรืือภาวะที่่�ได้้รัับ glucocorticoid ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิด catabolic state
และเพิ่่�มการสลายของโปรตีีน เหล่่านี้้�ต่่างทำำ�ให้้ค่่าของ urea ในเลืือดสููงขึ้้�นโดยที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ของ GFR ที่่�แท้้จริิงทั้้�งสิ้้�น ในทางกลัับกัันภาวะที่่�ร่่างกายขาดโปรตีีนหรืือผู้้�ที่่�เป็็นโรคตัับก็็จะลดการสร้้าง
urea ในกระแสเลืือด
ในขณะเดีียวกัันร้้อยละ 40 ถึึง 50 ของ urea ที่่�ถููกกรองผ่่านโกลเมอรููลััสยัังถููกดููดกลัับที่่ท่� ่อไต
ส่่วนต้้นได้้โดยเฉพาะในภาวะที่่มีี� renal perfusion ลดลง ดัังนั้้�นการใช้้ค่า่ urea มาใช้้คำำ�นวณค่่า clearance
อาจจะทำำ�ให้้เกิิด underestimation ของ GFR ได้้
	ปััจจุุบัันการวััดค่่า clearance ของ urea ยัังมีีประโยชน์์ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีโรคไตในระยะท้้าย
(ระดัับของ serum creatinine มากกว่่า 2.5 มก./ดล. หรืือค่่า GFR น้้อยกว่่า 20 มล./นาทีี/1.73 ตรม.)
โดยค่่า urea clearance นั้้�นจะ underestimation ของ GFR ในขณะที่่ค่� ่า creatinine clearance นั้้�นจะ
overestimation ของ GFR เมื่่�อนำำ�ทั้้�งสองค่่ามาเฉลี่่�ยกัันจะได้้ค่่า GFR คร่่าวๆ ที่่�ใกล้้เคีียงความจริิงกว่่า
การใช้้ค่า่ ใดค่่าหนึ่่�งเพีียงอย่่างเดีียว(6) ซึ่่ง� เป็็นข้้อมููลที่่มีีป
� ระโยชน์์ในการเริ่่ม� การบำำ�บัดั ทดแทนไตในผู้้�ป่ว่ ย
ไตเสื่่�อมเรื้้�อรััง(7)
Creatinine
Creatinine เป็็น end product ของการสลายกล้้ามเนื้้�อ มีีน้ำำ�� หนัักโมเลกุุล 113 ดาลตััน creatinine ไม่่จัับกัับโปรตีีนใดๆ ในเลืือดและถููกกรองผ่่านโกลเมอรููลััสอย่่างอิิสระแต่่มีีการขัับออกผ่่านท่่อไต
ได้้ร้้อยละ 10 ถึึง 40 ของปริิมาณ creatinine ทั้้�งหมดที่่�ตรวจพบในปััสสาวะ นอกจากนั้้�นยัังมีีปััจจััยอีีก
หลายประการที่่�ส่่งผลต่่อระดัับ creatinine ในเลืือดโดยไม่่ขึ้้�นกัับ GFR เช่่น มวลกล้้ามเนื้้�อในร่่างกาย
อาหารโดยเฉพาะเนื้้�อที่่รั� ับประทาน ยาต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อการยัับยั้้�งการขัับออกของ creatinine ที่่�ท่่อไต
ปริิมาณแบคทีีเรีียที่่�สามารถย่่อยสลาย creatinine ที่่�ถููกขัับออกมาในลำำ�ไส้้ ด้้วยเหตุุผลเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ตััว
มัันเองไม่่ได้้เป็็น filtration marker ที่่�ดีีที่่�สุุดในการประเมิินค่่า GFR ตารางที่่� 2 แสดงปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีีผล
ต่่อ creatinine ในเลืือด
ในคนปกติิร่่างกายจะขัับ creatinine ออกมาในปััสสาวะได้้ประมาณ 20 ถึึง 25 มก./กก./วััน ใน
ผู้้�ชายและ 15 ถึึง 20 มก./กก./วััน ในผู้้�หญิิง ค่่าการขัับ creatinine นี้้�สามารถนำำ�ไปใช้้ประเมิินความครบ
ถ้้วนของการเก็็บปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมงในคนปกติิได้้
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ตารางที่่� 2. ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อระดัับ creatinine ในเลืือด(4)
ปััจจััย

การเปลี่่�ยนแปลงของ
creatinine ในเลืือด

กลไลการเปลี่่�ยนแปลง

อายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง

มวลกล้้ามเนื้้�อลดลง

เพศหญิิง

ลดลง

มวลกล้้ามเนื้้�อน้้อยกว่่าเพศชาย

เชื้้�อชาติิ African American

เพิ่่�มขึ้้�น

มวลกล้้ามเนื้้�อเฉลี่่�ยสููงกว่่าชาติิอื่่�นๆ

นัักเพาะกายหรืือมีีปริิมาณกล้้าม
เนื้้�อมาก

เพิ่่�มขึ้้�น

มวลกล้้ามเนื้้�อมาก

ภาวะขาดอาหาร ความเจ็็บป่่วย
เรื้้�อรัังหรืือถููกตััดแขนขา

ลดลง

มวลกล้้ามเนื้้�อน้้อย

อ้้วน

ไม่่เปลี่่�ยนแปลง

การเพิ่่�มขึ้้�นของไขมัันไม่่มีีผลต่่อ creatinine

มัังสวิิรััติิ

ลดลง

ลดการสร้้าง creatinine

การบริิโภคเนื้้�อสััตว์์หรืือ creatinine
supplements

เพิ่่�มขึ้้�น

เพิ่่�มการสร้้าง creatinine (ระดัับ creatinine
อาจไม่่เปลี่่�ยนแปลงในบางรายจากการ
เพิ่่�มของ GFR ชั่่�วคราว)

ยา cimetidine หรืือ trimethoprim

เพิ่่�มขึ้้�น

ยัับยั้้�งการขัับออกของ creatinine ที่่ท่� ่อไต

antibiotics

เพิ่่�มขึ้้�น

ลดการสลายของ creatinine ในลำำ�ไส้้

กระบวนการวััดค่า่ creatinine เป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดความผิิดพลาดในการประเมิิน GFR
ได้้ ในอดีีตใช้้วิิธีีการวััดโดย alkaline picrate assay (Jaffe assay) ซึ่่�งเป็็น colorimetric technique ดัังนั้้�น
จึึงมีี false positive และ false negative ได้้บ่่อยจากสารอื่่�นที่่�แสดงสีีได้้เช่่นเดีียวกัับ creatinine โดย
glucose และ โปรตีีนในเลืือดสามารถให้้ผล creatinine ที่่สูู� งปลอมได้้และระดัับ bilirubin ที่่�สููงจะส่่งผล
ให้้เกิิด creatinine ที่่�ต่ำ�ป
ำ� ลอมได้้ วิิธีีการ Jaffe assay นี้้�ได้้ถููกแทนที่่�ด้้วย enzymatic methods ในปััจจุุบััน
อย่่างไรก็็ตาม มีีการศึึกษาในห้้องปฏิิบััติิการที่่�แตกต่่างกััน 5624 แห่่งในประเทศสหรััฐอเมริิกาพบว่่ามีี
ความแปรปรวนของการรายงานผลค่่า creatinine ได้้ถึึงร้้อยละ 7 ถึึง 34 อัันเนื่่�องจากความแตกต่่างของ
การ calibration ของห้้องปฏิิบััติิการแต่่ละที่่(8)� National Institute of Standards and Technology จึึงมีี
การจััดทำำ�ค่่า creatinine ที่่�เป็็นมาตรฐานโดยการใช้้วิิธีี isotope-dilution-mass spectrometry (IDMS)
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เพื่่�อให้้แต่่ละโรงงานของผู้้�ผลิตชุ
ิ ดต
ุ รวจ creatinine ได้้ปรับั ให้้เครื่่�องมืือของตนเองเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
และลดความแปรปรวนระหว่่างชุุดการตรวจได้้
Cystatin C
Cystatin C เป็็นโปรตีีนที่่�มีีน้ำำ��หนัักโมเลกุุล 13000 ดาลตััน และถููกผลิิตออกมาจาก nucleated
cells ทุุกชนิิดในร่่างกายอย่่างคงที่่� หน้้าที่่�ของ cystatin C คืือ extracellular inhibition ของ cysteine
proteases, ควบคุุมระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย, ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น antibacterial และ antiviral และควบคุุม
การตอบสนองของร่่างกายในภาวะที่่�มีีการบาดเจ็็บของสมอง(2) cystatin C จะถููกกรองอย่่างอิิสระผ่่าน
โกลเมอรููลััส และร้้อยละ 99 จะถููกดููดกลัับได้้หมดที่่ท่� ่อไตส่่วนต้้นและถููกสลายไปจนหมด โดยที่่มีีส่
� ่วน
(9)
น้้อยมากที่่�ถููกขัับทิ้้�งในปััสสาวะ จากกระบวนของของร่่างกายต่่อการจััดการ cystatin C ดัังกล่่าวทำำ�ให้้
cystatin C มีีประโยชน์์ในการประมาณค่่าการกรองไต (estimation of GFR) และไม่่สามารถวััด urinary
clearance เพื่่�อวััดการกรองไตได้้โดยตรงเหมืือนกัับ urea และ creatinine
มวลกล้้ามเนื้้�อไม่่มีีผลต่่อระดัับ cystatin C ในเลืือด (ค่่ามััธยฐานและเปอร์์เซนไทล์์ที่่� 99 ในคน
ปกติิอายุุระหว่่าง 20 ถึึง 39 ปีีและไม่่มีีโรคประจำำ�ตััวคืือ 0.85 มก./ล. และ 1.12 มก./ล. ตามลำำ�ดัับ(10))
แต่่ปัจั จััยอื่่�นที่่ทำ� ำ�ให้้ cystatin C สููงขึ้้น� ในเลืือดโดยที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการกรองของไตได้้แก่่ ภาวะที่่ร่� า่ งกาย
มีีการอัักเสบ เพศชาย อายุุที่่�มากขึ้้�น มวลไขมัันที่่�มากขึ้้�น ชนผิิวขาว เบาหวาน ค่่า c-reactive protein
ที่่�สููง ปริิมาณเม็็ดเลืือดขาวที่่�สููงขึ้้�น ระดัับของอััลบููมิินในเลืือดที่่�ลดลง โรคไทรอยด์์เป็็นพิิษ การติิดเชื้้�อ
HIV และการได้้รัับ glucocorticoid(11-13)
การวััดค่่า cystatin C นั้้�นในปััจจุุบััน ยัังไม่่มีีวิิธีีมาตรฐานที่่�กำำ�หนดชััดเจนเหมืือนเช่่นการวััด
creatinine โดยวิิธีีที่่�ใช้้คืือ particle-enhanced turbidimetric immunoassay (PETIA), particle-enhanced
nephelometric immunoassay (PENIA), radioimmunoassay, fluorescent technique และ enzymatic
immunoassay
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ตารางที่่� 3. เปรีียบเทีียบ endogenous filtration markers ทั้้�ง 3 ชนิิด(14,15)
ตััวแปร

Creatinine

Urea

Cystatin C

น้ำำ��หนัักโมเลกุุล (ดาลตััน) 113

60

13000

โครงสร้้าง

Amino acid derivative

Organic molecular
product of protein
metabolism

Nonglycosylated basic
protein

ปััจจััยที่่มีีผ
� ลต่่อ
การสร้้าง

มวลกล้้ามเนื้้�อ, โปรตีีนที่่� โปรตีีนที่่�รัับประทาน,
รัับประทาน, อายุุ,
การสลายโปรตีีนของ
เพศ, เขื้้�อชาติิ
ร่่างกาย

การขจััดทางไต

การกรองผ่่านโกลเมอรููลััส การกรองผ่่านโกลเมอรููลััส, การกรองผ่่านโกลเมอรููลััส,
และการขัับทางท่่อไต
การขัับและการดููดกลัับ
ดููดกลัับและสลายในท่่อไต
ทางท่่อไต

การขจััดทางอื่่�นๆ
นอกไต

เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อ GFR ลดลง

เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อ GFR ลดลง

เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อ GFR ลดลง

ตััวแปรที่่ต้� ้องปรัับ
ในสมการประมาณ
ค่่า GFR

อายุุ เพศ เชื้้�อชาติิ

ไม่่มีีข้้อมููล

อายุุ เพศ

ความแม่่นยำำ�ของสมการ
ประมาณค่่า GFR

แม่่นยำำ�เมื่่อ� GFR น้้อยกว่่า ไม่่มีีข้้อมููล
60 มล./นาทีี/1.73 ตรม.

แม่่นยำำ�

วิิธีีการวััด

Colorimetric, enzymatic Direct measurement,
enzymatic, colorimetric,
electrochemical

PENIA, PETIA, ELISA

ความแม่่นยำำ�
ในการวััด

แม่่นยำำ� (ยกเว้้นช่่วง
ที่่�ค่่าต่ำำ��มาก)

แม่่นยำำ�

แม่่นยำำ�

มาตรฐานห้้องปฏิิบัติั กิ าร Widely standardized

Widely standardized

Becoming standardized

Standardized
recommendation
material (SRMs)

SRM 967

SRM 912a

ERM-DA471/IFCC

ชุุดการตรวจอ้้างอิิง

IDMS

IDMS

PENIA, PETIA, ELISA

คงที่่ใ� น nucleated cells ทุุกชนิิด,
เพิ่่�มในภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ
และการได้้รัับสเตีียรอยด์์,
ลดในผู้้�สููงอายุุและเพศหญิิง

ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; GFR, glomerular filtration rate; IDMS, isotope-dilution-mass
spectroscopy; PENIA, particle-enhanced nephelometric immunoassay; PETIA, particle-enhanced turbidimetric
immunoassay
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การใช้้สมการประมาณค่่าการกรองไต (Estimating equation for GFR)

เนื่่�องจากการวััด clearance ของ creatinine โดยการเก็็บจากปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมงเป็็นการตรวจ
ที่่�ต้้องใช้้เวลาและอาศััยความร่่วมมืือของผู้้�ป่่วยสููง ในบางกรณีีอาจจะไม่่สามารถทำำ�ได้้ในผู้้�ป่่วยทุุกราย
ดัังนั้้�นจึึงมีีความพยายามที่่จ� ะคำำ�นวณค่่าการกรองของไตโดยอาศััยค่่า creatinine ในเลืือด ณ จุุดใดจุุดหนึ่่�ง
และนำำ�มาปรัับกัับตััวแปรต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อระดัับของ creatinine จนได้้สมการที่่�ต้้องการได้้ โดยแต่่ละ
สมการก็็จะมีีค่่าแม่่นยำำ�ต่่างกัันไป ตารางที่่� 4 สรุุปสมการที่่�ใช้้ในปััจจุุบััน(16-20)
Cockcroft-Gault Formula(19)
รายงานในปีี ค.ศ. 1976 ใช้้ตััวแปรสี่่ชนิ
� ิดคืือ อายุุ เพศ น้ำำ�� หนัักตััว และ creatinine ในเลืือด
ปััจจุุบัันไม่่ได้้รัับความนิิยมเนื่่�องจากมีีข้้อจำำ�กััดหลายประการ ข้้อจำำ�กััดแรกคืือการนำำ�น้ำำ��หนัักตััวใส่่ใน
สมการทำำ�ให้้ในผู้้�ป่ว่ ยที่่อ้� ว้ นหรืือบวมจะทำำ�ให้้เกิิด overestimation ของ GFR ได้้ ข้้อจำำ�กัดที่
ั ส่� องคืือความ
ไม่่แม่่นยำำ�โดยเฉพาะในช่่วงที่่� GFR สููงกว่่า 60 มล./นาทีี และสมการนี้้�เป็็นสมการที่่�ประมาณค่่าของ
creatinine clearance มากกว่่าที่่จ� ะประมาณค่่าของ GFR ที่่แ� ท้้จริิงซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ overestimation ของ GFR
ได้้ถึึงร้้อยละ 10 ถึึงร้้อยละ 40 และข้้อจำำ�กััดสุุดท้้ายคืือการศึึกษานี้้�ทำำ�ขึ้้�นโดยอาศััยการตรวจ creatinine
ในเลืือดแบบเก่่าที่่ไ� ม่่ใช่่ enzymatic method ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�ความผิิดพลาดในการรายงานผลค่่า creatinine ได้้
อย่่างไรก็็ตาม Cockcroft-Gault Formula นี้้�เป็็นสมการที่่�ใช้้ในการศึึกษา pharmacokinetic ของ
ยาหลายชนิิดที่่�ยัังมีีใช้้ในปััจจุุบััน รวมถึึง drug dosing guidelines ก็็อาศััยสมการนี้้�เป็็นหลััก (ปััจจุุบััน
องค์์การอาหารและยาของสหรััฐอเมริิกาแนะนำำ�ให้้ใช้้ MDRD equation ในการศึึกษา pharmacokinetic
ของยาที่่จ� ะออกมาใหม่่แทนการใช้้ Cockcroft-Gault Formula) มีีการศึึกษาในผู้้�ป่ว่ ย 5504 คนเพื่่�อเปรีียบ
เทีียบขนาดยาที่่�ใช้้ในผู้้�ป่่วยโดยการใช้้สมการ Cockcroft-Gault formula และ MDRD equation พบว่่า
สมการทั้้�งสองนี้้�ให้้ผลไปในทางเดีียวกัันเช่่นเดีียวกัับการวััดค่่า GFR โดยใช้้ 125I-Iothalamate urinary
clearance (concordance rate ร้้อยละ 88 สำำ�หรัับ MDRD equation และร้้อยละ 85 สำำ�หรัับ Cockcroft-Gault formula)(21) ดัังนั้้�นการใช้้ Cockcroft-Gault Formula อาจจะยัังมีีประโยชน์์ในประเด็็นของ
การปรัับขนาดยาที่่�เคยศึึกษาโดยใช้้สมการนี้้� นอกจากนั้้�นการใช้้ Cockcroft-Gault formula ในผู้้�ป่่วยสููง
อายุุที่่�อยู่่�ในโรงพยาบาลจะทำำ�ให้้ค่่าการประมาณ GFR น้้อยกว่่าการใช้้ MDRD หรืือ CKD-EPI formula
ดัังนั้้�นยาที่่ไ� ด้้รับั มัักจะได้้ขนาดน้้อยกว่่าซึ่่ง� อาจจะมีีประโยชน์์ในแง่่ป้อ้ งกัันการเกิิดผลข้้างเคีียงของยาโดย
เฉพาะในรายที่่�ได้้รัับยาหลายชนิิด (polypharmacy)(3,22)
Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study(20)
	สมการ MDRD ใช้้อายุุ เพศ เชื้้�อชาติิ และระดัับ creatinine ในเลืือดในการคำำ�นวณค่่าการกรอง
ของไต สมการนี้้�ศึึกษาในกลุ่่�มประชากรที่่�เป็็นโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังและให้้ค่่าของ estimated GFR ต่ำำ��กว่่า
ความเป็็นจริิงในผู้้�ที่มีี่� GFR ปกติิ สมการนี้้�รายงานผลครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1999 โดยการตรวจวััดระดัับ
creatinine แบบ modified Jaffe method และรายงานอีีกครั้้�งในปีี ค.ศ. 2006 โดยการตรวจวิิธีี IDMS
สมการของ MDRD นี้้�ถููกดััดแปลงไปใช้้ประมาณค่่าการกรองไตในเชื้้�อชาติิต่่างๆ โดยการเปลี่่�ยนตััวแปร
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การคููณค่่าเชื้้�อชาติิ แต่่ก็็ยัังมีีข้้อจำำ�กััดที่่�ในช่่วงที่่�ค่่า GFR สููงนั้้�น ค่่าที่่�ได้้จากสมการจะต่ำำ�� กว่่าความเป็็น
จริิงและมีีความแม่่นยำำ�ที่่�น้้อยลง
Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)(18)
เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดของ MDRD equation ข้้างต้้น จึึงมีีการพััฒนาสมการการประมาณค่่าการ
กรองไตที่่ศึ� กึ ษาจากประชากรที่่ห� ลากหลายกว่่ากลุ่่�มประชากรใน MDRD study โดยการศึึกษาที่่ร� ายงาน
ในปีี ค.ศ. 2009 คืือ CKI-EPI นี้้�มีีประชากรทั้้�งที่่�เป็็นโรคไตเรื้้�อรัังและที่่�ไม่่เป็็นโรคไตเรื้้�อรััง ผู้้�ป่่วย
เบาหวาน รวมทั้้�งผู้้�ที่่�ได้้รัับบริิจาคอวััยวะ การสร้้างสมการ CKD-EPI ใช้้ตััวแปรสี่่�ตััวคล้้ายกัับ MDRD
equation แต่่มีีการใช้้ two-slopes spline เพื่่�อสร้้างโมเดลความสััมพัันธ์์ระหว่่าง GFR และค่่า creatinine
โดยรวมคืือ CKD-EPI equation ให้้ความถููกต้้องในการประมาณค่่า GFR ที่่� GFR น้้อยกว่่า 60 มล./
นาทีี/1.73 ตรม. ได้้เช่่นเดีียวกัับ MDRD equation แต่่มีีความถููกต้้องสููงกว่่า MDRD equation ในช่่วง
GFR ที่่�สููงกว่่า 60 มล./นาทีี/1.73 ตรม.
องค์์กร Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ได้้ออกแนวทางปฏิิบััติิเรื่่�อง
การรายงานผลค่่าการกรองของไตล่่าสุุดในปีี ค.ศ. 2012 โดยแนะนำำ�ให้้ใช้้ค่่าการประมาณการกรองไต
โดยใช้้สมการหลัักคืือ CKD-EPI ที่่�รายงานในปีี ค.ศ. 2009 โดยอาศััยค่่า creatinine จากการวััดที่มีีค่
่� ่า
(23)
ความแปรปรวนน้้อยและได้้รัับการปรัับกัับวิิธีี IDMS แล้้วในการคำำ�นวณ
	ต่่อมาในปีี ค.ศ. 2012 มีีการรายงานผลของการใช้้ serum cystatin C มาใช้้ในการสร้้างสมการ
ที่่�ดััดแปลงจาก CKI-EPI เดิิม เพื่่�อลดข้้อด้้อยของการใช้้ creatinine ในการมาประมาณค่่าการกรองไต
โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�มีีสััดส่่วนของมวลของกล้้ามเนื้้�อแตกต่่างจากคนปกติิเช่่น ผู้้�ป่่วยโรคตัับเรื้้�อรัังหรืือ
ผู้้�ที่่�มีีภาวะทุุพโภชนาการ การศึึกษานี้้�พบว่่า การใช้้สมการ CKD-EPI โดยคำำ�นวณจากทั้้�งค่่า serum
cystatin C และ creatinine ร่่วมกัันให้้ความแม่่นยำำ�มากกว่่าการใช้้สมการ CKD-EPI ที่่�คำำ�นวณจากค่่า
cystatin C หรืือ creatinine ตััวใดตััวหนึ่่�งเพีียงตััวเดีียว(16) และในคำำ�แนะนำำ�ของ KDIGO นั้้�นก็็แนะนำำ�ให้้
ใช้้การวััดค่่า cystatin C หรืือการวััด clearance โดยตรง หากมีีปััจจััยรบกวนค่่า creatinine ให้้เปลี่่�ยนไป
จากประชากรทั่่�วไป นอกจากนั้้�นในผู้้�ที่่�มีีค่่า estimated GFR จากการใช้้สมการ CKI-EPI ของ creatinine
ในช่่วง 45 ถึึง 59 มล./นาทีี/1.73 ตรม.และไม่่มีีลักั ษณะอื่่น� ๆ ของโรคไต แนะนำำ�ให้้คำ�ำ นวณค่่า estimated
GFR ซ้ำำ�� โดยใช้้สมการ CKD-EPI ของ cystatin C หรืือ cystatin C และ creatinine ร่่วมกัันเพื่่�อยืืนยััน
การวิินิจิ ฉััย(23) ในผู้้�ที่่�ประสงค์์จะบริิจาคไต (living kidney donors) ก็็เป็็นอีีกกลุ่่�มที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีีการตรวจ
ยืืนยัันค่่าการกรองไตโดยแนะนำำ�ให้้ตรวจ 2 ขั้้�น ขั้้�นแรกคืือการตรวจโดยใช้้ estimated GFR creatinine
equation และขั้้น� ที่่ส� องแนะนำำ�ให้้เลืือกตรวจอย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� ได้้แก่่ measured exogenous filtration markers
clearance, measured creatinine clearance, estimated GFR creatinine-cystatin C equation หรืือ ตรวจ
estimated GFR creatinine equation ซ้ำำ��เพื่่�อยืืนยัันว่่าค่่าการกรองไตอยู่่�ในระดัับปกติิที่จ่� ะบริิจาคไตได้้(24)
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ตารางที่่� 4. สมการที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณค่่าการกรองของไตที่่นิ� ิยมใช้้ในปััจจุุบััน
ชื่่�อสมการ

สมการ

ข้้อมููลจากการศึึกษา

Cockcroft-Gault
formula

(140 − age) × lean body weight (kg)/
Cr [mg/dL] × 72

ทหารผ่่านศึึก 249 นาย,
ค่่ามััธยฐานของ GFR ที่่�
34 มล./นาทีี

MDRD equation

175 × SCr-1.154 × age-0.203 × 0.742
(if female) × 1.212 (if black)

ผู้้�ป่่วย 1628 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ GFR
จากการวััด 125I-Iothalamate
(urine clearance) 39.8 มล./นาทีี/
1.73 ตรม.

CKD-EPI creatinine 141 × min(SCr/κ, 1)α ×
equation
max(SCr/κ, 1)-1.209 × 0.993age × 1.018
(if female) × 1.159 (if black),
Where:
- κ is 0.7 for females and 0.9 for males
- α is -0.329 for females and -0.411 for
males
- min indicates the minimum of SCr/κ
or 1, and max indicates the maximum
of SCr/κ or 1.

ผู้้�ป่่วย 8254 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ GFR
จากการวััด 125I-Iothalamate
(urine clearance) 68 มล./นาทีี/
1.73 ตรม.

CKD-EPI cystatin C 133 × min(SCysC/0.8, 1)−0.499 ×
equation
max(SCysC/0.8, 1)−1.328 × 0.996Age × 0.932
(if female),
Where:
- min indicates the minimum of
SCysC/0.8 or 1, and max indicates
the maximum of SCysC/0.8 or 1.

ผู้้�ป่่วย 5352 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ GFR
จากการวััด exogenous filtration
markers clearance 68 มล./นาทีี/
1.73 ตรม.
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ชื่่�อสมการ

สมการ

ข้้อมููลจากการศึึกษา

CKD-EPI
creatinine-cystatin
C equation

135 × min(SCr/κ, 1)α × max(SCr/κ, 1)−0.601
× min(SCysC/0.8, 1)−0.375 × max(SCysC/0.8,
1)−0.711 × 0.995Age × 0.969 (if female) × 1.08
(if black),
Where:
- α is −0.248 for females and −0.207
for males
- κ is 0.7 for females and 0.9 for males
- min(SCr/κ,1) indicates the minimum of
SCr/k or 1 and max(SCr/κ,1) indicates
the maximum of SCr/k or 1
- min(SCysC/0.8,1) indicates the
minimum of SCysC/0.8 or 1 and
max(SCysC/0.8,1) indicates the
maximum of SCysC/0.8 or 1

ผู้้�ป่่วย 5352 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ GFR
จากการวััด exogenous filtration
markers clearance 68 มล./นาทีี/
1.73 ตรม.

Thai MDRD
equation

175 × CrEnz(-1.154) × Age(-0.203) × 0.742
(if female) × 1.129 (if Thai)

ผู้้�ป่่วยไทย 350 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ
GFR จากการวััด 99mTc-DTPA
(plasma clearance)
55.9 มล./นาทีี/1.73 ตรม.

Thai eGFR
equation

375.5 × CrEnz(-0.848) × Age(-0.364) × 0.712
(if female)

ผู้้�ป่่วยไทย 350 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ
GFR จากการวััด 99mTc-DTPA
(plasma clearance)
55.9 มล./นาทีี/1.73 ตรม.
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ระบาดวิิทยาของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรััง (CKD epidemiology)

	ตามนิิยามของ KDIGO นั้้�น chronic kidney disease (CKD) หมายถึึงความผิิดปกติิของไต
ไม่่ว่่าจะเป็็นลัักษณะทางกายวิิภาคหรืือสรีีรวิิทยาและมีีระยะเวลาเป็็นนานกว่่า 3 เดืือนขี้้�นไป โดยใช้้ค่่า
การกรองไตที่่�น้้อยกว่่า 60 มล./นาทีี/1.73 ตรม.ในการวิินิิจฉััย CKD(23) จากการศึึกษาขนาดใหญ่่ใน
สหรััฐอเมริิกา (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES)(25) พบว่่าความชุุกของ
CKD (eGFR โดยสมการ CKD-EPI creatinine 15 ถึึง 59 มล./นาทีี/1.73 ตรม.) เพิ่่�มมากขึ้้�นจากร้้อยละ
5.4 ในปีี ค.ศ. 1990 เป็็นร้้อยละ 7.9 ในปีี ค.ศ. 2004 หลัังจากนั้้�นลดลงเล็็กน้้อยและคงอยู่่�ที่่ร้� ้อยละ 6.9
มาตลอดจนถึึงปีี ค.ศ. 2012 การศึึกษาในประเทศไทย (Thai SEEK study)(26) ในปีี ค.ศ. 2009 รายงานว่่า
จากประชากรที่่�เข้้าการศึึกษาทั้้�งหมด 3459 คน มีีผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ากัับนิิยาม CKD 626 คน (eGFR โดยสมการ
MDRD มากกว่่า 90 หรืืออยู่่�ในช่่วง 60 ถึึง 89 มล./นาทีี/1.73 ตรม.และมีีเม็็ดเลืือดแดงหรืืออััลบููมิิน
ในปััสสาวะ หรืือผู้้�ที่่�มีี eGFR ตั้้�งแต่่ 59 มล./นาทีี/1.73 ตรม.ลงมา) คิิดเป็็นความชุุกร้้อยละ 18 ของ
การศึึกษา โดยส่่วนผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในกรุุงเทพมหานคร ภาคเหนืือ และภาคอีีสาน ปััจจััยที่่�พบว่่า
ส่่งผลต่่อการเกิิดโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังในประชากรไทยจากการศึึกษานี้้�คืือ อายุุที่่�มากขึ้้�น เพศหญิิง การใช้้
ยาสมุุนไพร ระดัับกรดยููริิกในเลืือดที่่สูู� งขึ้้น� การมีีโรคความดัันโลหิิตสููง โรคเบาหวาน และประวััติกิ ารเป็็น
นิ่่�วในทางเดิินปััสสาวะ
การศึึกษาถึึงความชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังล่่าสุุดโดย Hill และคณะ(27) ตีีพิิมพ์์ในปีี ค.ศ. 2017
ได้้รวบรวมข้้อมููลความชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้อ� รัังทั้้�งหมดที่่เ� คยมีีการรายงานทั่่�วโลก และศึึกษาโดยการใช้้
meta-analysis พบว่่า มีีผู้้�ป่่วยรวมทั้้�งหมดประมาณ 7 ล้้านคนจากการศึึกษา 100 การศึึกษา มีีความชุุก
รวมของการเป็็นโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังทั้้�งหมดร้้อยละ 13.4 และหากแบ่่งตามค่่าการกรองไตคืือ eGFR
มากกว่่า 90 มล./นาทีี/1.73 ตรม. ร่่วมกัับมีีอััลบููมิินในปััสสาวะ (CKD stage 1) ร้้อยละ 3.5, eGFR 60
ถึึง 89 มล./นาทีี/1.73 ตรม. ร่่วมกัับมีีอััลบููมิินในปััสสาวะ (CKD stage 2) ร้้อยละ 3.9, eGFR 30 ถึึง
59 มล./นาทีี/1.73 ตรม. (CKD stage 3) ร้้อยละ 7.6, eGFR 15 ถึึง 29 มล./นาทีี/1.73 ตรม. (CKD
stage 4) ร้้อยละ 0.4 และ eGFR น้้อยกว่่า 15 มล./นาทีี/1.73 ตรม. (CKD stage 5) ร้้อยละ 0.1 โดย
หากแบ่่งเป็็นภููมิิภาคต่่างๆ ทั่่�วโลกจะพบว่่าประเทศที่่มีีค
� วามชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้อ� รัังสููงที่่สุ� ดุ คืือประเทศ
ในทวีีปยุุโรป (ร้้อยละ 18) รองลงมาคืือประเทศสหรััฐอเมริิกาและแคนาดา (ร้้อยละ 15) ส่่วนประเทศ
ในแถบเอเชีียตะวัันออกเช่่น ญี่่�ปุ่่�น จีีน เกาหลีี มีีความชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังที่่�ประมาณร้้อยละ 13
	ผลของโรคไตเสื่่�อมเรื้้อ� รัังนั้้�นเป็็นที่่แ� น่่ชัดั แล้้วว่่าทำำ�ให้้เกิิดทุพุ พลภาพต่่อผู้้�ป่ว่ ยและเพิ่่�มอััตราการ
เสีียชีีวิิตเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่มีีโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรััง(28) การศึึกษา Global Burden of Disease (GBD)
study(29) ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาถึึงผลของโรคที่่�สำำ�คััญต่่างๆ ทั่่�วโลกเพื่่�อเปรีียบเทีียบ disability-adjusted
life-year (DALY) ซึ่�ง่ เป็็นผลของ years of life lost (YLLs) และ years lived with disability (YLDs) ได้้แสดง
ให้้เห็็นว่่าจำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 26.9 ในปีี ค.ศ. 2015 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี
ค.ศ. 2005 และมีีจำำ�นวน YLDs เพิ่่�มขึ้้น� ถึึงร้้อยละ 23.8 และหากพิิจารณาโรคที่่มีี� YLDs สููงสุุด 30 อัันดัับ
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แรกในโลกจะพบว่่า อัันดัับของโรคไตเสื่่อ� มเรื้้อ� รัังเพิ่่�มจากอัันดัับ 28 ในปีี ค.ศ. 1990 เป็็นอัันดัับ 24 ในปีี
ค.ศ. 2015 สููงกว่่าโรคหััวใจขาดเลืือด (อัันดัับที่่� 25) และโรคเส้้นเลืือดในสมอง (อัันดัับที่่� 27) อย่่างไร
ก็็ตามเมื่่�อคำำ�นวณโดยใช้้ age-adjusted prevalence rate แล้้วพบว่่าความชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังและ
YLDs ไม่่ได้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างชััดเจนดัังแสดงในตารางที่่� 5(29)
ตารางที่่� 5. สถานการณ์์ของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังในปีี ค.ศ. 2015 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี ค.ศ. 2005
สาเหตุุของ
โรคไตเสื่่�อม
เรื้้�อรััง
CKD-all
CKD-DM
CKD-HT
CKD-GN
CKD-others

จำำ�นวนประชากร
ที่่�เป็็นโรคในปีี
ค.ศ. 2015
(x1000 คน)
322,510
100,823
78,962
67,348
94,553

ร้้อยละ
ประชากรที่่เ� ป็็น
โรคเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีค.ศ. 2005
+26.9%
+27.3%
+26.0%
+28.9%
+26.2%

Age-adjusted
prevalence ที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นจากปีี ค.ศ. 2005

Age-adjusted
YLDs ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จากปีี ค.ศ. 2005

+0.9%
+2.1%
+0.2%
+1.1%
+0.1%

+0.1%
+0.6%
+1.2%
-0.7%
-0.5%

โดยภาพรวมแล้้วมีีความชุุกและจำำ�นวนประชากรที่่�เป็็นโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังเพิ่่�มมากขึ้้�นในช่่วง
ปลายศตวรรษที่่� 20 แต่่ในช่่วง 10 ปีีที่ผ่่� า่ นมาความชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้อ� รัังค่่อนข้้างคงที่่� ซึ่่ง� อาจจะเป็็น
จากการตรวจพบโรคที่่�เป็็นสาเหตุุได้้อย่่างรวดเร็็ว และสามารถป้้องกัันมิิให้้เกิิดโรคไตเสื่่�อมได้้ดีีกว่่า
ในอดีีตที่่ผ่� ่านมา การตรวจค่่าการทำำ�งานของไตโดยใช้้ค่่ากรองไตที่่�ประมาณจากสมการอย่่างเหมาะสม
การตรวจวััดค่่า creatinine อย่่างถููกต้้องและได้้มาตรฐานสากล จะช่่วยตรวจพบผู้้�ป่่วยโรคไตในระยะต้้น
ได้้แม่่นยำำ�มากขึ้้�น แพทย์์ผู้�ดูู้ แลและผู้้�กำำ�หนดนโยบายด้้านสาธารณสุุขของประเทศก็็สามารถวางแผน
การรัักษาและป้้องกัันปััญหาแทรกซ้้อนต่่างๆ จากโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
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21
Diagnostic approach
and treatment
of hypocalcemia
สุุวศิิน อุุดมกาญจนนัันท์์

บทนำำ�

แคลเซีียมเป็็นธาตุุที่่�มีีความสำำ�คััญของสิ่่�งมีีชีีวิิต โดยมีีหน้้าที่่�ในการควบคุุมสมดุุลต่่างๆ ของ
กล้้ามเนื้้�อ กระดููก และการทำำ�งานในระดัับเซลล์์ ความผิิดปกติิของแคลเซีียมจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั และมีีผล
ต่่ อ การทำำ� งานของร่่ า งกายทำำ� ให้้ สิ่่� ง มีีชีีวิิ ต ไม่่ ส ามารถควบคุุ ม ระบบต่่ า งๆ ได้้ แ ละเสีียชีีวิิ ต ในที่่� สุุด
ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงความผิิดปกติิของสมดุุลแคลเซีียมต่ำำ��ทั้้ง� ในประเด็็นของพยาธิิสรีีรวิิทยา ขั้้น� ตอน
การวิินิิจฉััย สาเหตุุ และการแก้้ไขภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��

พยาธิิสรีีระ

แคลเซีียมในเลืือดต่ำำ�� (hypocalcemia) หมายถึึงภาวะที่่�ระดัับของ total calcium ในเลืือดน้้อย
กว่่า 8.5 มก./ดล. (2.1 มิิลลิิโมล/ลิิตร) หรืือ ionized calcium น้้อยกว่่า 4.8 มก./ดล. (1.2 มิิลลิิโมล/ลิิตร)
โดยในภาวะปกติิแคลเซีียมจะอยู่่�ในกระดููกและฟัันร้้อยละ 98-99 ของปริิมาณแคลเซีียมทั้้�งหมดในร่่างกาย
และอยู่่�ใน extracellular fluid ร้้อยละ 1-2 (รููปที่่� 1)
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รููปที่่� 1. แสดงสััดส่่วนของแคลเซีียมในร่่างกายและการควบคุุมสมดุุลของแคลเซีียม(1,2)
โดยที่่� free ionized calcium เท่่านั้้�นที่่�เป็็น biologically active ต่่อการทำำ�งานของระบบต่่างๆ
ในร่่างกาย ในภาวะ alkalemia จะมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ protein-bound calcium และทำำ�ให้้ ionized calcium
ลดลง ผู้้�ป่ว่ ยจะมีีอาการของ hypocalcemia ได้้ถึงึ แม้้ว่า่ ระดัับของ total calcium ปกติิ ในทางตรงกัันข้้าม
ภาวะ hypoalbuminemia นั้้�นมีีการลดลงของ total calcium (เนื่่�องจาก protein-bound calcium ลดลง)
แต่่ระดัับของ ionized calcium อาจยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิได้้ โดยสามารถคำำ�นวณค่่า corrected calcium
จากสมการที่่� 1
Corrected calcium (มก./ดล.) = measured calcium (มก./ดล.) + [0.8 x (4 - serum albumin (ก./ดล.))]
------ สมการที่่� 1
	ค่่า corrected calcium นี้้�เป็็นค่่าที่่ค� าดการณ์์ total calcium ในผู้้�ป่่วยรายนั้้�นๆ หากมีี serum
albumin ผิิดปกติิไป และใช้้การอนุุมานว่่าค่่า ionized calcium จะอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิด้้วยหากมีีค่่า
corrected calcium ที่่อ� ยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ ซึ่ง่� จำำ�เป็็นต้้องใช้้ความระมััดระวัังในการแปลผลกล่่าวคืือ เนื่่�องจาก
ในอดีีตการวััด ionized calcium นั้้�นทำำ�ได้้ยากและมีีแค่่ในงานวิิจัยั เท่่านั้้�น(3) จึึงทำำ�ให้้การคำำ�นวณ corrected
calcium เป็็นที่่�นิิยม แต่่ในปััจจุุบัันมีีข้้อมููลมากขึ้้�นว่่าค่่า corrected calcium ที่่�ปกติิอาจจะไม่่ได้้
บ่่งบอกถึึงระดัับของ ionized calcium ที่่ป� กติิด้ว้ ยและมีีปััจจััยอีีกหลายประการ (เช่่นภาวะ alkalemia) ที่่มีี�
ผลต่่อ ionized calcium โดยที่่ค่� ่า total calcium ไม่่เปลี่่�ยนแปลง ร่่วมกัับการวััด ionized calcium โดยวิิธีี
ion-selective electrode สามารถทำำ�ได้้แพร่่หลายมากขึ้้�น ปััจจุุบัันจึึงแนะนำำ�ให้้วััด ionized calcium ใน
การวิินิิจฉััยภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ�� และใช้้เป็็นค่่าตััวแทนระดัับแคลเซีียมในการรัักษา(4)
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อาการ อาการแสดงทางคลิินิิก
ตารางที่่� 1. อาการและอาการแสดงของภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
Neuromuscular irritability
Altered central nervous system function
• General fatigability and muscle weakness
• Emotional disturbances (irritability,
• Paresthesia and numbness
depression)
• Circumoral and peripheral extremity
• Altered mental status and coma
tingling
• Tonic-clonic seizures
• Muscle twitching and cramping
• Papilledema and pseudotumor cerebri
• Tetany and carpopedal spasm
• Cerebral calcification
• Chvostek’s and Trousseau’s signa
• Parkinsonism and dementia
• Laryngeal and bronchial spasms
Cardiovascular complications
• Lengthening of the QTc interval
• Dysrhythmia
• Hypotension
• Congestive heart failure

Dermatologic and ocular complications
• Dry skin, coarse hair, brittle nails
• Cataracts

หมายเหตุุ: aChvostek’s sign: เคาะที่่� facial nerve บริิเวณ 1-2 เซนติิเมตรหน้้าต่่อ earlobe ผลเป็็นบวกเมื่่�อมีีการกระ
ตุุกของมุุมริิมฝีีปากบน (grade I), ปีีกจมููก (grade II) และกล้้ามเนื้้�อรอบดวงตา (grade III).
Trousseau’s sign: ขึ้้�น blood pressure cuff ที่่�ต้้นแขนเหนืือระดัับ systolic blood pressure 3 นาทีี ผลเป็็น
บวกเมื่่�อมีี carpal spasm (flexion ของ wrist joint และ metacarpopharyngeal joint, extension ของ interphalangeal
joint, adduction ของ thumb)

สาเหตุุ

Pseudohypocalcemia คืือภาวะที่่มีีส
� ารรบกวนการตรวจวััด total calcium เมื่่�อใช้้วิธีีิ colorimetric assays สารที่่มีี� รายงานคืือกลุ่่�ม gadolinium(5) ได้้แก่่ gadodiamide, gadoversetamide และ gadopentate เมื่่�อนำำ�เลืือดที่่มีีส
� ารเหล่่านี้้�ไปตรวจระดัับแคลเซีียมโดยใช้้ o-Cresolphthalein colorimetric method
(Modular P kit, Roche Diagnostic Ltd, UK) จะมีีการจัับกัันของ gadolinium และ o-Cresolphthalein
complex ซึ่�ง่ รบกวน ultraviolet adsorbance และรายงานผลเป็็น hypocalcemia ได้้ วิิธีีแก้้ไขคืือนำำ�เลืือด
ไปตรวจซ้ำำ�� โดยวิิธีี ion-selective electrode เพื่่�อยืืนยััน ionized calcium ที่่�อยู่่�ในระดัับปกติิ
ในภาวะที่่�เข้้าได้้กัับ vitamin D-related conditions นั้้�นมัักตรวจพบระดัับแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
ร่่วมกัับระดัับฟอสเฟตต่ำำ��และ PTH ที่่�สููง โดยจะสามารถแยก vitamin D deficiency ออกจาก vitamin D
resistance โดยในภาวะ vitamin D deficiency นั้้�นจะตรวจพบระดัับ 25(OH)D ต่ำำ�� (น้้อยกว่่า 10 ng/mL)
และ 1,25(OH)2D ต่ำำ��หรืือปกติิ ในขณะที่่�ภาวะ vitamin D resistance จะตรวจพบระดัับ 25(OH)D ปกติิ
และ 1,25(OH)2D ปกติิ (VDDR-1) หรืือสููง (VDDR-2)
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ตารางที่่� 2. สาเหตุุของภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
โรคหรือภาวะที่มีแคลเซียมในเลือดต่ำ�
PTH-related conditions
• Hypoparathyroidism
o Post-surgery
o Neck radiation
o Autoimmune disease
o Metastatic infiltration
o Heavy metal
o Abnormal development/
genetic diseases
• Pseudohypoparathyroidism
• Hypomagnesemia and
hypermagnesemia

คำ�อธิบาย
➢ Autoimmune disease ที่พบ hypoparathyroidism

➢
➢

➢

➢

➢

ได้บ่อยคือ autoimmune polyglandular syndrome
type I (อาการร่วมที่พบได้คือ mucocutaneous
candidiasis และ adrenal insufficiency)
Heavy metal deposition เช่นที่พบใน
hemochromatosis และ Wilson’s disease
Genetic mutations ที่มีผลทำ�ให้ loss of function
ของ PTH มีหลายรูปแบบ (AD, AR, X-linked
inheritance หรือ sporadic mutation) และเป็นได้ทั้ง
isolated hypoparathyroidism (PTH gene mutation
โดยตรง) หรือเป็นส่วนหนึ่งของ complex genetic
syndrome (mutation ของ CaSR หรือ transcription
factors หรือ regulators อื่นใน parathyroid gland
development เช่น DiGeorge syndrome)(6)
Pseudohypoparathyroidism คือการที่เนื้อเยื่อใน
ร่างกายไม่ตอบสนองต่อ PTH เกิดจากการ loss
of function mutation ของ GNAS ซึ่งเป็นโปรตีน
ที่ส่งสัญญาณภายในเซลให้เกิดการตอบสนองเมื่อ
มี PTH มาจับที่ receptor ของเซลนั้น ผู้ป่วยจะมี
ระดับ PTH สูงและอาจพบ Albright’s hereditary
osteodystrophy ร่วมด้วยได้ (round facies, mental
retardation, frontal bossing, short stature,
obesity, ectopic calcification และ brachydactyly
โดยเฉพาะ 4th metacarpal bone)(7)
Hypomagnesemia จะทำ�ให้เกิด PTH resistance
และมีผลยับยั้งการหลั่ง PTH ออกจากต่อมพารา
ไทรอยด์
Hypermagnesemia สามารถกระตุ้น CaSR ที่ต่อม
พาราไทรอยด์ได้และยับยั้งการหลั่ง PTH
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โรคหรือภาวะที่มีแคลเซียมในเลือดต่ำ�

คำ�อธิบาย

Vitamin D-related conditions
• Vitamin D deficiency
o Nutritional deficiency
o Insufficient sunlight exposure
o Malabsorption/gastric bypass
o Cirrhosis
o Chronic kidney disease
• Vitamin D resistance

➢ Vitamin D resistance แบ่งได้ 2 ชนิด(8)

Increased extravascular calcium
deposition
• Hyperphosphatemia
o Tumor lysis syndrome
o Rhabdomyolysis
o Exogenous phosphate
load (phosphate-containing
laxatives and enemas)
o Phosphate retention in acute
kidney injury and chronic
kidney diseases
• Osteoblastic metastasis
• Acute pancreatitis

➢ Osteoblastic metastasis มักพบใน breast และ

o Vitamin D-dependent rickets type I (VDDR-1)
ถ่ายทอดแบบ AR เกิดจาก loss of function
mutation ของยีนที่ควบคุมกระบวนการ 1-alpha
hydroxylation การรักษาคือให้ calcitriol หรือ
alfacalcidol
o Vitamin D-dependent rickets type II (VDDR-2)
หรือ vitamin D-resistant rickets ถ่ายทอด
แบบ AR เกิดจาก loss of function mutation
ของ vitamin D receptor gene การรักษาต้องให้
แคลเซียมขนาดสูงเท่านั้น

prostate cancer
➢ Acute pancreatitis เป็นสาเหตุของแคลเซียมใน
เลือดต่ำ�ผ่านกระบวนการ saponification (free fatty
acid ทำ�ปฏิกิริยากับแคลเซียมเกิดเป็น calcium
soap precipitation)
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โรคหรือภาวะที่มีแคลเซียมในเลือดต่ำ�

คำ�อธิบาย

Drug-induced(9)
• Bisphosphonate
• Denosumab
• Cinacalcet
• Loop diuretics
• Aminoglycoside
• Cisplatin
• Citrate (blood transfusion/
apheresis)
• Ethylenediaminetetraacetic acid
(EDTA) in radiocontrast media
• Foscarnet
• Fluoride
• Phenobarbital/phenytoin

➢ Bisphosphonate และ denosumab ลดระดับ

Decreased ionized calcium
• Alkalemia
• Lactic acidosis

➢ ภาวะ alkalemia จะเพิ่ม protein-bound calcium

Critical illness

➢ มีหลายสาเหตุข้างต้นร่วมกัน (multifactorial) แต่ที่

➢

➢
➢
➢

➢

แคลเซียมจากการยับยั้ง bone resorption
Cinacalcet เมื่อจับกับ CaSR จะเพิ่มความไวของ
CaSR ต่อการกระตุ้นโดยแคลเซียมและลดการหลั่ง
PTH
Loop diuretics และ aminoglycoside กระตุ้นให้เกิด
calciuria เพิ่มมากขึ้น
Cisplatin ทำ�ให้เกิด hypocalcemia ผ่าน renal
magnesium wasting
Citrate, EDTA, foscarnet และ fluoride จะไป
แย่งจับ free ionized calcium ทำ�ให้เมื่อวัด total
calcium จะอยู่ในเกณฑ์ปกติในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการ
ของ hypocalcemia
Phenobarbital และ phenytoin เพิ่ม hepatic
breakdown ของ 25(OH)D และ 1,25(OH)2D ผ่าน
การกระตุ้นเอนไซม์ 24-hydroxylase

และลด free ionized calcium หากตรวจระดับของ
total calcium จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ
➢ Lactic acid จะแย่งจับ free ionized calcium ทำ�ให้
มีอาการ hypocalcemia ได้แม้ total calcium ปกติ(10)
เป็น non-classical pathway ของ hypocalcemia
คือการมี interleukins (IL-1-beta และ IL-6) กระตุ้น
CaSR เป็นสาเหตุให้ลดการหลั่ง PTH จากต่อม
พาราไทรอยด์(11)

คำำ�ย่่อ: PTH; parathyroid hormone, GNAS; guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating,
CaSR; calcium-sensing receptor, AD; autosomal dominant, AR; autosomal recessive
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แนวทางการวิินิิจฉััย

	ยัังไม่่มีีการศึึกษาที่่�เปรีียบเทีียบความแม่่นยำำ�ในการวิินิิจฉััยภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��โดยตรง
ระหว่่าง Chvostek’s sign และ Trousseau’s sign การศึึกษาที่่�ผ่่านมามีีข้้อมููลว่่า Trousseau’s sign นั้้�น
มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือมากกว่่าโดยมีีความจำำ�เพาะและความไวประมาณ 90 เปอร์์เซนต์์ต่อ่ ภาวะแคลเซีียมใน
เลืือดต่ำำ�� ในขณะที่่� Chvostek’s sign มีีความไว 70 เปอร์์เซนต์์ต่อ่ ภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��และสามารถ
พบในผู้้�ที่มีี่� แคลเซีียมปกติิได้้ 10 เปอร์์เซนต์์(8)

แผนภาพที่่� 1. แนวทางการวิินิิจฉััยภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
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การรัักษา

การรัักษาภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��

แผนภาพที่่� 2. แสดงแนวทางการรัักษาภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
ในการรัักษาภาวะแคลเซีียมต่ำำ��นั้้น� ควรให้้การรัักษาที่่จำ� ำ�เพาะต่่อโรคที่่เ� ป็็นสาเหตุุของ hypocalcemia ร่่วมด้้วยเสมอเช่่น การให้้ magnesium supplement ในผู้้�ที่่�มีี hypomagnesemia หรืือการครอบ
ถุุงหายใจในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะ respiratory alkalosis จาก hyperventilation syndrome และการให้้แคลเซีียม
ในรููปของสารน้ำำ��นิิยมใช้้ calcium gluconate มากกว่่า calcium chloride เนื่่�องจากมีีการเกิิด extravasation-induced skin necrosis น้้อยกว่่า โดยมีีเป้้าหมายของการรัักษาในระยะยาวคืือ
• ผู้้�ป่่วยต้้องไม่่มีีอาการของแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��
• ระดัับแคลเซีียมอยู่่�ในระดัับ low-normal range คืือ total calcium 8-8.5 มก./ดล. หรืือ ionized
calcium 3.2-4.8 มก./ดล.
• ในผู้้�ที่มีี่� hypoparathyroidism หลัังจากให้้ calcium supplement หรืือ vitamin D จะมีีแคลเซีียม
ในปััสสาวะเพิ่่�มขึ้้�นมากและเพิ่่�มโอกาสเกิิดนิ่่�วหรืือ nephrocalcinosis ได้้ ดัังนั้้�นควรตรวจ
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ปััสสาวะ 24 ชั่่ว� โมงเป็็นระยะเพื่่�อรัักษาระดัับแคลเซีียมในปััสสาวะให้้น้อ้ ยกว่่า 300 mg ต่่อวััน
หรืือใช้้ยากลุ่่�ม thiazide เพื่่�อลด calciuria
• ระหว่่างการรัักษาควรตรวจการทำำ�งานของไตและตรวจตาเพื่่�อเฝ้้าระวัังต้้อกระจกเป็็นระยะ

สรุุป

ภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��เป็็นภาวะที่่�มีีอัันตรายร้้ายแรง โดยหากไม่่ได้้รัับการรัักษาที่่�รวดเร็็ว
และเหมาะสมจะมีีผลต่่อความเสีียหายระยะยาวของอวััยวะต่่างๆ ในร่่างกายและเสีียชีีวิิตในที่่�สุุด
การสืืบค้้นสาเหตุุของภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��ก็มีีค
็ วามสำำ�คัญ
ั เนื่่�องจากหากให้้การรัักษาที่่ถูู� กต้้องแล้้ว
จะสามารถป้้องกัันการเกิิดภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��ซ้ำำ��อีีกได้้ในอนาคต แพทย์์ผู้้�ดููแลผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� แคลเซีียม
ในเลืือดต่ำำ��ทุุกรายจึึงต้้องคำำ�นึึงถึึงการวิินิิจฉััยและการวิินิิจฉััยแยกโรคของภาวะแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��นี้้�
ไว้้เสมอ
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22
ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��
(Hypokalemia)
กุุลยา ตรรกวาทการ

โพแทสเซีียมเป็็นอิิเล็็กโทรไลต์์ที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งของร่่างกาย มีีบทบาทสำำ�คััญในการควบคุุม
การทำำ�งานของเซลล์์โดยเฉพาะเซลล์์กล้้ามเนื้้�อและหััวใจ ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��เป็็นความผิิดปกติิที่พ่� บได้้
บ่่อยในเวชปฎิิบััติิ ระดัับความรุุนแรงของอาการเป็็นได้้ตั้้�งแต่่ไม่่แสดงอาการผิิดปกติิ หรืือมีีอาการอ่่อน
แรงเพีียงเล็็กน้้อย ไปจนถึึงการเสีียชีีวิิตอย่่างฉัับพลัันได้้ ดัังนั้้�นการวิินิจิ ฉััยและให้้การรัักษาอย่่างถููกต้้อง
จึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างมาก

การควบคุุมสมดุุลของโพแทสเซีียม

โพแทสเซีียมเป็็นสารประจุุบวกที่่�พบมากที่่�สุุดภายในเซลล์์ โดยร้้อยละ 98 ของโพแทสเซีียมใน
ร่่างกายจะอยู่่�ภายในเซลล์์ ขณะที่่�เพีียงร้้อยละ 2 อยู่่�ในสารน้ำำ�� นอกเซลล์์ ในภาวะปกติิร่่างกายสามารถ
รัักษาระดัับความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมใน intracellular: extracellular ที่่� 150 : 3.5-5 มิิลลิิโมล/ลิิตร
โดยอาศััยการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase pumps

การเคลื่่�อนย้้ายโพแทสเซีียมเข้้า-ออกเซลล์์

Na+-K+ ATPase ทำำ�หน้้าที่่�สำำ�คััญในการรัักษาระดัับความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมภายในเซลล์์
และนอกเซลล์์ โดยการดึึงโพแทสเซีียมเข้้าแลกกัับการขัับโซเดีียมออกจากเซลล์์ เพื่่�อให้้ resting membrane
potential ของเซลล์์อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม (-90 mV) ปััจจััยที่่มีีผ
� ลต่่อการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase
จึึงมีีผลต่่อการเคลื่่�อนย้้ายของโพแทสเซีียมเข้้า-ออกจากเซลล์์ โดยปััจจััยดัังกล่่าวประกอบไปด้้วย
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- อิินซููลิิน: กระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-H+ exchanger ส่่งผลให้้ระดัับ Na+ ในเซลล์์เพิ่่�มมากขึ้้�น
นำำ�ไปสู่่�การทำำ�งานที่่�มากขึ้้�นของ Na+-K+ ATPase เพื่่�อรัักษาระดัับของ Na+ ภายในเซลล์์ ซึ่่�งการทำำ�งาน
ของ Na+-K+ ATPase ที่่�มากขึ้้�นส่่งผลให้้เกิิดการเคลื่่�อนย้้ายโพแทสเซีียมเข้้าภายในเซลล์์ ดัังนั้้�นในผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� หากมีีการกระตุ้้�นการหลั่่�งอิินซููลิิน เช่่น การได้้รัับสารน้ำำ�ที่
� ่�มีีน้ำำ��ตาล หรืือผู้้�ป่่วย
(1)
เบาหวานที่่�ได้้รัับอิินซููลิิน อาจทำำ�ให้้ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� แย่่ลงได้้
- β-adrenergic agonist: กระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยากลุ่่�มนี้้� เช่่น
terbutaline จะส่่งผลให้้โพแทสเซีียมเคลื่่�อนที่่�เข้้าเซลล์์มากขึ้้�น ในทางกลัับกัันการรัับประทานยา beta
blocker อาจทำำ�ให้้ระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดสููงขึ้้�นได้้
- α-adrenergic agonist: ทำำ�ให้้เกิิดการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมออกนอกเซลล์์มากขึ้้�น พบ
ว่่าขณะออกกำำ�ลัังกาย จะมีีการกระตุ้้�น α-adrenergic receptor ทำำ�ให้้ระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดสููงขึ้้�น
ชั่่ว� คราว การเพิ่่�มขึ้้น� ของระดัับโพแทสเซีียมจะทำำ�ให้้เกิิดภาวะหลอดเลืือดขยายตััว เพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณเลืือด
ที่่�มาเลี้้�ยงกล้้ามเนื้้�อให้้มากขึ้้�น ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��จึึงอาจเกิิด rhabdomyolysis
ขณะออกกำำ�ลัังกายได้้เนื่่�องจากไม่่มีีการขยายตััวของหลอดเลืือดเพีียงพอ(2)
- Thyroid hormone: กระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase ทำำ�ให้้เกิิดภาวะโพแทสเซีียมใน
เลืือดต่ำำ��ได้้
- ระดัับ pH: โดยความเป็็นกรดภายนอกเซลล์์ (acidosis) จะยัับยั้้�งการทำำ�งานของ Na+-H+
ATPase ทำำ�ให้้ Na+ เคลื่่�อนที่่เ� ข้้าสู่่�เซลล์์ลดลง และยัับยั้้�งการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase ทำำ�ให้้โพแทสเซีียม
เคลื่่�อนที่่�เข้้าเซลล์์ได้้ลดลง จนเกิิดภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดสููงได้้ ขณะที่่�ความเป็็นด่่างนอกเซลล์์
(alkalosis) จะกระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-H+ ATPase และ Na+-K+ ATPase ตามลำำ�ดัับ ทำำ�ให้้ระดัับ
โพแทสเซีียมในสารน้ำำ��นอกเซลล์์ลดลงได้้ อย่่างไรก็็ตามภาวะ metabolic acidosis ที่่เ� กิิดจากสาร inorganic
เช่่น hyperchloremic metabolic acidosis เท่่านั้้�นที่่�สามารถทำำ�ให้้เกิิดการเคลื่่�อนที่่ข� องโพแทสเซีียมออก
นอกเซลล์์ ส่่วนสาเหตุุจากกลุ่่�ม organic acidosis เช่่น diabetic ketoacidosis, lactic acidosis จะมีีผล
ต่่อการเคลื่่�อนย้้ายโพแทสเซีียมน้้อยมาก เนื่่�องจากสารเหล่่านี้้�สามารถเคลื่่�อนผ่่าน transporter (H+-Acotransporter) เข้้าเซลล์์พร้้อมกัับ H+ ได้้ ทำำ�ให้้การทำำ�งานของ Na+-H+ ATPase และ Na+-K+ ATPase
ไม่่ถููกยัับยั้้�ง(3) (รููปที่่� 1)
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รููปที่่� 1. ปััจจััยที่่�กระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase เช่่น thyroid hormone, β-adrenergic agonist
จะทำำ�ให้้ระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� ลง เช่่นเดีียวกัับ insulin ที่่ก� ระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-H+ exchanger
(NHE) ทำำ�ให้้ Na+ ในเซลล์์สููงขึ้้�นและกระตุ้้�นการทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase ในที่่�สุุด ขณะที่่�ระดัับ pH
ที่่�ต่ำำ��ลงจากสาร inorganic จะยัับยั้้�งการทำำ�งานของ NHE ตามมาด้้วย Na+-K+ ATPase ทำำ�ให้้ระดัับ
โพแทสเซีียมในเลืือดสููงขึ้้�นได้้ แต่่หากภาวะ acidosis เกิิดจากสาร organic H+ จะสามารถเข้้าเซลล์์ได้้
พร้้อมสาร organic acidosis จึึงไม่่มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงระดัับโพแทสเซีียมในเลืือด

การควบคุุมโพแทสเซีียมที่่� ไต

โพแทสเซีียมจะถููกกรอง (filtration) โดยอิิสระผ่่านโกลเมอรููลััสเข้้าสู่่� proximal tubule ซึ่่�งจะทำำ�
หน้้าที่่ดููด
� กลัับโพแทสเซีียมร้้อยละ 60-70 พร้้อมโซเดีียมและน้ำำ�� ต่่อมาโพแทสเซีียมจะถููกดููดกลัับที่่� thick
ascending limb of Henle’s loop (TAL) ผ่่าน Na+-K+-2Cl- cotransporter (NKCC) อีีกร้้อยละ 25
โพแทสเซีียมที่่�เหลืือประมาณร้้อยละ 5-10 จะผ่่านมาถึึงส่่วน distal nephron
Cortical collecting duct (CCD) เป็็นตำำ�แหน่่งหลัักที่่ค� วบคุุมการขัับโพแทสเซีียมออกทางปััสสาวะ
+
(K secretion) บริิเวณนี้้�ประกอบไปด้้วยเซลล์์ที่่�สำำ�คััญได้้แก่่ principle cell และ intercalated cell โดย
กลไกการขัับโพแทสเซีียมที่่� CCD ถููกควบคุุมผ่่านการดููดกลัับ Na+ ผ่่าน Epithelial Na Channel (ENaC)
ที่่�อยู่่�บริิเวณ apical lumen ของ principle cell ก่่อให้้เกิิดประจุุลบใน tubular lumen และเกิิดการขัับ
โพแทสเซีียมซึ่่�งเป็็นประจุุบวกผ่่าน Renal Outer Medullary K channel (ROMK)(4) (รููปที่่� 2)
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รููปที่่� 2. ปััจจััยที่่มีีผ
� ลในการควบคุุมการขัับโพแทสเซีียมที่่� cortical collecting duct (CCD)
❶ aldosterone จะจัับกัับ mineralocorticoid receptor ที่่� principal cell หลัังจากนั้้�นจะกระตุ้้�นการทำำ�งาน
ของ Na+-K+ ATPase ที่่ฝั่่� �ง basolateral ร่่วมกัับ ENac และ ROMK ที่่ฝั่่� �ง apical
❷ การมีี distal Na+ delivery มาถึึงบริิเวณ CCD
❸ การเพิ่่�มขึ้้�นของสารประจุุลบ (nonresorbable anion) ใน tubular lumen

ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการขัับโพแทสเซีียมทางไต(4, 5)

- Aldosterone เป็็นฮอร์์โมนที่่�สร้้างจากต่่อมหมวกไต (adrenal gland) เมื่่�อร่่างกายมีีระดัับ
โพแทสเซีียมในเลืือดเพิ่่�มมากขึ้้�น จะกระตุ้้�นการหลั่่�ง aldosterone ได้้โดยตรง ซึ่่�ง aldosterone จะเพิ่่�ม
การทำำ�งานของ Na+-K+ ATPase รวมถึึง ENaC และ ROMK เพื่่�อเพิ่่�มการดููดกลัับของ distal Na+ และ
เพิ่่�มการขัับโพแทสเซีียมทางปััสสาวะ
- Distal Na+ delivery ปริิมาณโซเดีียมที่่ผ่� า่ นมาถึึงบริิเวณ CCD มากจะส่่งผลให้้มีีการดููดโซเดีียม
กลัับผ่่าน ENaC มาก เกิิดศักั ย์์ไฟฟ้้าเป็็นลบใน tubular lumen มากขึ้้น� และมีีการขัับโพแทสเซีียมได้้มากขึ้้น�
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ dehydration ท่่อไตจะมีีการดููดกลัับโซเดีียมมากขึ้้�น เมื่่�อ distal Na+ delivery
น้้อย จะทำำ�ให้้ความสามารถในการขัับโพแทสเซีียมทางปััสสาวะลดลงไปด้้วย
- Nonresorbable anion เช่่น HCO3- ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อมีีการอาเจีียน, ketone ในภาวะ diabetic
ketoacidosis, hippuric acid ในผู้้�ที่่�ใช้้ toluene, การได้้รัับ antibiotic บางชนิิดเช่่น penicillin เป็็นสาเหตุุ
ของการมีีสารประจุุลบใน tubular lumen เพิ่่�มมากขึ้้�น จะทำำ�ให้้เกิิดการพา Na+ ซึ่่�งเป็็นประจุุบวกออกมา
ในปััสสาวะมากขึ้้�น (เพิ่่�ม distal Na+ delivery) และส่่งผลให้้การขัับ K+ ที่่� CCD เพิ่่�มมากขึ้้�น
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- Urine flow rate อััตราการไหลของสารน้ำำ��ใน tubular lumen ส่่วน CCD ที่่�มากขึ้้�น จะทำำ�ให้้
ความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมใน lumen ลดลง ความแตกต่่างของความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมในเซลล์์
และนอกเซลล์์ที่ม่� ากขึ้้น� จะทำำ�ให้้ขับั โพแทสเซีียมออกได้้มากขึ้้น� นอกจากนั้้�นอััตราการไหลของสารน้ำำ��จะ
กระตุ้้�นการทำำ�งานของ maxi-K+ channel ซึ่่�งเป็็น potassium channel ที่่�ตอบสนองต่่อ flow-stimulated
K+ secretion ทำำ�ให้้ไตขัับโพแทสเซีียมทางปััสสาวะได้้มากขึ้้�น

ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��

	คืือ ภาวะที่่ร� ะดัับความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมในพลาสมาน้้อยกว่่า 3.5 mmol/L มีีผลต่่อระบบ
ต่่างๆ ของร่่างกาย ดัังนี้้�
ระบบหััวใจและหลอดเลืือด
ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ทำำ�ให้้เซลล์์กล้้ามเนื้้�อหััวใจมีี permeability ต่่อ K+ ลดลง โพแทสเซีียม
เคลื่่�อนตััวออกนอกเซลล์์ยากขึ้้�น ส่่งผลให้้ resting membrane potential เป็็นลบน้้อยลง เซลล์์กล้้ามเนื้้�อ
หััวใจเกิิดภาวะ hyperexcitability มากขึ้้น� ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงของคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจได้้หลายรููปแบบ
โดยจะพบ prolong PR interval, ST depression, flattening T wave and T wave inversion, prominent
U wave อาจพบหััวใจเต้้นผิิดจังั หวะชนิิด premature atrial และ ventricular beats, atrioventricular block
และ supraventricular tachyarrhythmia เช่่น atrial flutter, atrial tachycardia ได้้(6)
ยา digitalis ออกฤทธิ์์�โดยการยัับยั้้�ง Na+-K+ ATPase ทำำ�ให้้ Na+ ในเซลล์์สููงขึ้้�น ยัับยั้้�งการแลก
เปลี่่�ยนกัับ Ca2+ ผ่่าน Na+-Ca2+ exchanger ทำำ�ให้้ระดัับ Ca2+ ในเลืือดสููงขึ้้�น และกล้้ามเนื้้�อหััวใจหดตััว
ได้้ดีีขึ้้�น ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��จึึงส่่งเสริิมการทำำ�งานของ digitalis และทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีโอกาสเกิิด digitalis
toxicity ได้้มากขึ้้�น ดัังนั้้�นในผู้้�ที่่�รัับประทานยากลุ่่�ม digitalis ควรระมััดระวัังไม่่ให้้เกิิดภาวะโพแทสเซีียม
ในเลืือดต่ำำ��
ระบบกล้้ามเนื้้�อ
ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��จะทำำ�ให้้ resting membrane potential ของเซลล์์กล้้ามเนื้้�อติิดลบมากขึ้้�น
(hyperpolarization) เซลล์์ถููกกระตุ้้�นให้้เกิิด action potential ได้้ยากขึ้้�น ทำำ�ให้้กล้้ามเนื้้�อเกิิดการหดตััวได้้
ลดลงและเกิิดภาวะกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง ปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อ ผู้้�ป่่วยอาจเกิิดภาวะ rhabdomyolysis ได้้
หากระดัับโพแทสเซีียมลดต่ำำ��ลงมาก(2)
ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��จะส่่งผลให้้กล้้ามเนื้้�อเรีียบทำำ�งานลดลง ลำำ�ไส้้เคลื่่�อนไหวน้้อยลง ก่่อให้้เกิิด
ภาวะท้้องผููก และ ileus ตามมาได้้
ระบบอื่่�นๆ
ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��เรื้้�อรััง ส่่งผลให้้ความสามารถในการทำำ�ให้้ปััสสาวะเข้้มข้้นของไต
เสีียไป (renal concentrating ability defect) นอกจากนั้้�นยัังอาจเกิิดภาวะ hypokalemic nephropathy
ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็น chronic tubulointerstitial disease ได้้
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ผู้้�ป่่วยที่่�มีีโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��จะก่่อให้้เกิิดภาวะ intracellular acidosis ซึ่่�งกระตุ้้�นให้้
proximal tubule สร้้างแอมโมเนีียมากขึ้้�น (ammoniagenesis) และทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยโรคตัับเกิิดภาวะ hepatic
encephalopathy ได้้(7)

สาเหตุุของการเกิิดภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��

1. การรัับประทานได้้น้อ้ ย ในคนทั่่�วไปจะได้้รับั โพแทสเซีียมจากอาหารที่่รั� บั ประทานตามปกติิ
ประมาณ 1-2 mEq/กิิโลกรััม/วััน เมื่่�อรัับประทานอาหารที่่�มีีโพแทสเซีียมน้้อยลงร่่างกายจะปรัับตััวให้้มีี
การสููญเสีียโพแทสเซีียมน้้อยลงเพื่่�อรัักษาระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดไว้้ ดัังนั้้�นผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะโพแทสเซีียม
ต่ำำ��สาเหตุุจากการรัับประทานได้้น้้อยเพีียงอย่่างเดีียวจึึงเกิิดขึ้้�นได้้น้้อยมาก มัักจะต้้องมีีสาเหตุุเรื้้�อรััง
ร่่วมกัับสาเหตุุอื่่�นๆ ด้้วย เช่่นผู้้�ป่่วยที่่�กิินได้้น้้อย ขาดสารอาหารมาเป็็นเวลานาน ร่่วมกัับเกิิดการเจ็็บ
ป่่วยเฉีียบพลัันที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียม เช่่น อาเจีียนหรืือถ่่ายเหลว เป็็นต้้น
2. การเคลื่่อ� นที่่ข� องโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์ เช่่น ภาวะ hyperthyroidism, refeeding syndrome,
การได้้รัับ insulin เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังพบได้้ในผู้้�ป่่วยโรคทางพัันธุุกรรมที่่มีีค
� วามผิิดปกติิของ channel
บนผิิวเซลล์์ ได้้แก่่ภาวะ hypokalemic periodic paralysis ทำำ�ให้้มีีการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์
อย่่างรวดเร็็วหลัังจากถููกกระตุ้้�นด้้วย อาหารคาร์์โบไฮเดรต หรืือการออกกำำ�ลัังกายอย่่างหนััก เป็็นต้้น
3. การสููญเสีียโพแทสเซีียมออกจากร่่างกาย
3.1 การสููญเสีียโพแทสเซีียมภายนอกไต ได้้แก่่ การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางเหงื่่�อ หรืือ
ทางเดิินอาหารในผู้้�ที่่�มีี diarrhea หรืือการใช้้ laxative abuse เป็็นต้้น
3.2 การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต สามารถแบ่่งสาเหตุุของการสููญเสีียโพแทสเซีียมทาง
ไตตามกลไก ได้้ดัังนี้้� (บางสาเหตุุอาจเกิิดได้้มากกว่่า 1 กลไก)
3.2.1 การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต จากการเพิ่่�มขึ้้น� ของ aldosterone หรืือปััจจััยอื่่�น
ที่่ทำ� �ำ ให้้ mineralocorticoid activity สููงขึ้้น� เช่่นเดีียวกัับการทำำ�งานของ aldosterone
• Primary hyperaldosteronism เป็็นภาวะที่่ต่� อ่ มหมวกไตมีีการสร้้าง aldosterone
เพิ่่�มมากขึ้้�นจากปกติิ มัักพบเป็็น aldosterone producing adenoma หรืือ
adrenal hyperplasia ซึ่่�งระดัับ aldosterone ที่่�มากขึ้้�น ส่่งผลให้้บริิเวณ CCD
เกิิดการเก็็บโซเดีียม ขัับโพแทสเซีียมและขัับกรดเพิ่่�มมากขึ้้น� ผู้้�ป่ว่ ยจึึงมาด้้วย
อาการความดัันโลหิิตสููง (salt water retention) ร่่วมกัับมีี hypokalemia
metabolic alkalosis ได้้
• Glucocorticoid-remediable aldosteronism (GRA) เป็็นโรคที่่มีีค
� วามผิิดปกติิ
ทางพัันธุุกรรม ถ่่ายทอดแบบ autosomal dominant ทำำ�ให้้เกิิดการสร้้าง
aldosterone มากขึ้้น� จากการเกิิด chimeric gene ทำำ�ให้้เอนไซม์์ aldosterone
synthase ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�สร้้าง aldosterone ถููกควบคุุมโดยระดัับของ adreno358
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•

•
•

•

corticotropin (ACTH) แทนที่่�จะเป็็น angiotensin II เช่่นคนปกติิ ผู้้�ป่่วยมา
ด้้วยภาวะความดัันโลหิิตสููงขณะอายุุน้อ้ ย ร่่วมกัับมีีประวััติคิ รอบครััว อาจพบ
ภาวะเส้้นเลืือดในสมองแตกขณะอายุุน้้อยได้้ การวิินิิจฉััยสามารถทำำ�ได้้โดย
การทำำ� dexamethasone suppression test เพื่่�อกดการสร้้าง ACTH ทำำ�ให้้
ร่่างกายสร้้าง aldosterone ลดลง
Apparent mineralocorticoid excess (AME) เป็็นโรคที่่มีีค
� วามผิิดปกติิทาง
พัันธุุกรรม ถ่่ายทอดแบบ autosomal recessive ทำำ�ให้้เกิิดความผิิดปกติิใน
การสร้้างเอนไซม์์ 11β- hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11βHSD-2)
ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่ใ� นการเปลี่่ย� น cortisol เป็็น cortisone ทำำ�ให้้มีี cortisol ที่่ส� ามารถ
จัับกัับ mineralocorticoid receptor ของ aldosterone และออกฤทธิ์์เ� ช่่นเดีียว
กัับ aldosterone ที่่� CCD มากขึ้้น� ผู้้�ป่ว่ ยจึึงมาด้้วยความดัันโลหิิตสููง ตรวจพบ
hypokalemic metabolic alkalosis เช่่นเดีียวกัับผู้้�ที่สร้
่� า้ ง aldosterone ผิิดปกติิ
แต่่เมื่่�อตรวจเลืือดจะพบว่่าระดัับ aldosterone ต่ำำ�� (plasma aldosterone
concentration; PRA < 15 ng/dL)
Licorice (ชะเอม) มีีสาร glycyrrhetic acid ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ในการยัับยั้้�งเอนไซม์์
11βHSD-2 ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�รัับประทานเกิิดภาวะเดีียวกัับผู้้�ที่่�เป็็นโรค AME
Cushing syndrome เป็็นภาวะที่่�ร่่างกายสร้้าง cortisol มากกว่่าปกติิ เกิิด
ภาวะ cortisol excess ทำำ�ให้้เอนไซม์์ 11βHSD-2 ไม่่สามารถเปลี่่�ยน cortisol
เป็็น cortisone ได้้ทััน เกิิดการกระตุ้้�นการทำำ�งานของ mineralocorticoid
receptor จึึงเกิิดภาวะความดัันโลหิิตสููง ร่่วมกัับ hypokalemic metabolic
alkalosis ได้้
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) เป็็นโรคที่่มีีค
� วามผิิดปกติิในการสร้้าง
ฮอร์์โมนที่่ต่� อ่ มหมวกไต ทำำ�ให้้เกิิดภาวะขาดฮอร์์โมนบางชนิิดร่ว่ มกัับมีีการคั่่�ง
ของสารบางอย่่างเพิ่่�มมากขึ้้�น ตามแต่่ตำำ�แหน่่งของการเกิิดความผิิดปกติิใน
การสร้้างฮอร์์โมน ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการเสีียการทำำ�งานของ CYP11β1 ทำำ�ให้้เกิิด
11-β hydroxylase deficiency จะเกิิดการคั่่�งของสารที่่�เป็็น substrate คืือ
deoxycorticosterone (DOC) ซึ่ง�่ สามารถออกฤทธิ์์� mineralocorticoid activity
เช่่ น เดีียวกัั บ aldosterone ทำำ� ให้้ เ กิิ ด ภาวะความดัั น โลหิิ ตสูู งร่่ ว มกัั บ
โพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��ได้้ แม้้ว่า่ ผู้้�ป่ว่ ยจะมีีระดัับ aldosterone ในเลืือดไม่่สููง
ก็็ตาม นอกจากนี้้ยั� งั มีีภาวะ androgen excess ทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ว่ ยมีีลัักษณะ virilism ได้้
ผู้้�ที่่�มีีความผิิดปกติิของ CYP 17 ทำำ�ให้้เกิิด 17-α hydroxylase deficiency
เกิิดการคั่่ง� ของ DOC มากขึ้้น� เช่่นกััน แต่่ไม่่พบภาวะ androgen excess ผู้้�ป่่วย
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จึึ ง ไม่่ มีี virilism ส่่ ว นผู้้�ป่่ ว ยที่่� มีีค วามผิิ ดป กติิ ข อง CYP 21 ทำำ� ให้้ มีี
21-hydroxylase deficiency จะไม่่มีีการคั่่ง� ของ DOC แต่่จะมีีภาวะขาด aldosterone
และมีีภาวะ androgen excess ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�เกิิด renal salt-wasting
มีีความดัันโลหิิตต่ำำ�� โพแทสเซีียมสููง ร่่วมกัับมีีลัักษณะ virilism
• Liddle syndrome เป็็นโรคทางพัันธุุกรรมที่่�มีีการถ่่ายทอดแบบ autosomal
dominant ทำำ�ให้้เกิิดความผิิดปกติิของ β และ γ subunit ของ ENaC ส่่งผล
ให้้เกิิดการทำำ�งานที่่�มากขึ้้�น (ENaC hyperfunction) ทำำ�ให้้มีีการเก็็บโซเดีียมที่่�
CCD มากขึ้้น� ขัับโพแทสเซีียมและกรดทางไตมากขึ้้น� ผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�จะไม่่ตอบ
สนองกัับการรัักษาด้้วย aldosterone antagonist เช่่นโรคอื่่�นที่่�มีีระดัับของ
aldosterone สููงขึ้้�น หรืือการทำำ�งานของ mineralocorticoid มากขึ้้�น แต่่จะ
ตอบสนองต่่อการให้้ยาที่่�ออกฤทธิ์์�ต่่อ ENaC โดยตรง เช่่น triamterene,
amiloride เป็็นต้้น
3.2.2 การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต จากการมีี distal Na+ delivery มากขึ้้�น
• การใช้้ยาขัับปััสสาวะ การได้้รัับยาขัับปััสสาวะกลุ่่�ม loop diuretic เช่่น
furosemide ซึ่่ง� ยัับยั้้ง� การทำำ�งานของ NKCC ทำำ�ให้้เกิิดภาวะโพแทสเซีียมในเลืือด
ต่ำำ�� ได้้จากการยัับยั้้�งการดููดกลัับโพแทสเซีียมที่่� TAL การเพิ่่�ม distal Na+
delivery ทำำ�ให้้เกิิดการขัับโพแทสเซีียมบริิเวณ CCD มากขึ้้น� เช่่นเดีียวกัับการ
ได้้รัับยาขัับปััสสาวะกลุ่่�ม thiazide ที่่ยั� ับยั้้�งการดููดกลัับโซเดีียมของ NCC ที่่�
distal convoluted tubule นอกจากนั้้�นยัังอาจเกิิดจากภาวะ secondary
hyperaldosteronism จาก volume depletion อีีกด้้วย
• Bartter’s syndrome เป็็นโรคที่่�ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมแบบ autosomal
recessive ส่่งผลให้้การทำำ�งานของ NKCC ผิิดปกติิ ทำำ�ให้้มีีผลเช่่นเดีียวกัับ
ผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั loop diuretic ผู้้�ป่ว่ ยส่่วนมากจะแสดงอาการตั้้�งแต่่เด็็ก มาด้้วยอาการ
เติิบโตช้้า (failure to thrive) กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง รวมถึึงตรวจพบนิ่่�วในทางเดิิน
ปััสสาวะได้้(8)
• Gitelman’s syndrome เป็็นโรคที่่�ถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมแบบ autosomal
recessive ส่่งผลให้้การทำำ�งานของ NCC ผิิดปกติิ ทำำ�ให้้มีีผลเช่่นเดีียวกัับผู้้�ที่่�
ได้้ รัั บ thiazide ผู้้�ป่่ ว ยจะมาด้้ ว ยอาการกล้้ า มเนื้้� อ อ่่ อ นแรง ตรวจพบ
โพแทสเซีียมและแมกนีีเซีียมต่ำำ�� (8)
ผู้้�ป่่วยทั้้�งสองกลุ่่�มจะมีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ร่่วมกัับภาวะเลืือดเป็็นด่่าง อย่่างไรก็็ตามกลุ่่�มที่่�ได้้
รัับ furosemide หรืือ Bartter’s syndrome ผู้้�ป่่วยจะมีี urine calcium สููง เนื่่�องจากการยัับยั้้�งการทำำ�งาน
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ของ NKCC จะทำำ�ให้้การเกิิด K+ recycling ที่่�บริิเวณ loop of Henle เสีียไป ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเก็็บ Ca2+
และ Mg2+ ผ่่านทาง paracellular ได้้ ในขณะที่่�การได้้รัับ thiazide หรืือ Gitelman’s syndrome จะกระตุ้้�น
ให้้ TAL สามารถดููดกลัับ calcium ได้้มากขึ้้�น (รููปที่่� 3)

รููปที่่� 3. แสดงการทำำ�งานบริิเวณ thick ascending limb (TAL) ในภาวะปกติิ และภาวะที่่�มีีการยัับยั้้�ง
การทำำ�งานของ Na+-K+-2Cl- cotransporter (NKCC) เช่่น Bartter’s syndrome หรืือการได้้รับั loop diuretic
ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียมและแคลเซีียมทางไตมากขึ้้�น ขณะที่่�บริิเวณ distal convoluted
tubule (DCT) หากมีีการยัับยั้้�งการทำำ�งานของ Na+-Cl- cotransporter (NCC) ❶ เช่่น Gitelman’s
syndrome หรืือการได้้รัับ thiazide จะเพิ่่�มการทำำ�งานของ Na+Ca2+ exchanger ❷ ทำำ�ให้้ intracellular
Ca2+ ลดลง และเกิิดการเคลื่่�อนที่่�ของ Ca2+ จาก tubular lumen มากขึ้้�น ❸ ทำำ�ให้้ระดัับแคลเซีียม
ในปััสสาวะลดลง
3.2.3 การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต จากการมีี nonresorbable anion ในปััสสาวะ
มากขึ้้�น
• การอาเจีียน โดยทั่่�วไปแล้้วปริิมาณโพแทสเซีียมใน gastric content มีีเพีียง
5-10 mEq/L เท่่านั้้�น ดัังนั้้�นจึึงเกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียมจากทางเดิินอาหาร
ไปเพีียงเล็็กน้้อย แต่่ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��ในผู้้�ป่ว่ ยที่่อ� าเจีียนเกิิดจาก
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การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไตเป็็นหลััก เมื่่�อผู้้�ป่ว่ ยมีีการอาเจีียนจะเกิิดภาวะ
metabolic alkalosis ซึ่่�ง HCO3- ในเลืือดจะถููกกรองผ่่านไปที่่�ไต เกิิดภาวะ
bicarbonaturia ทำำ�ให้้ tubular lumen เป็็นลบและกระตุ้้�นให้้เกิิดการขัับ
โพแทสเซีียมทางไตมากขึ้้น� นอกจากนั้้�นผู้้�ป่ว่ ยที่่อ� าเจีียนจนเกิิดภาวะ volume
depletion จะกระตุ้้�นการหลั่่�ง aldosterone (secondary hyperaldosteronism)
ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการขัับโพแทสเซีียมและขัับกรดที่่� CCD มากขึ้้�นไปอีีก(9)
• Nonresorbable anion เช่่น ketone ในภาวะ DKA, hippuric acid ในผู้้�ได้้รัับ
toluene
• Acetazolamide เป็็น diuretic ที่่�ออกฤทธิ์์�ยัับยั้้�งการทำำ�งานของ carbonic
anhydrase inhibitors ทำำ�ให้้ลดการดููดซึึม HCO3- ที่่� proximal tubule ร่่วมกัับ
ทำำ�ให้้เก็็บ Na+ ได้้น้้อยลง ทำำ�ให้้มีี bicarbonaturia และ distal Na+ delivery
เพิ่่�มมากขึ้้�น
• Renal tubular acidosis (RTA) type II (proximal RTA) เป็็นโรคที่่� proximal
tubule มีีความสามารถในการเก็็บ HCO3- ลดลง ก่่อให้้เกิิด bicarbonaturia
และภาวะ metabolic acidosis ร่่วมกัับมีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� ได้้
3.2.4 การสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต จากความผิิ ดป กติิ ข องท่่ อ ไตในการเก็็ บ
โพแทสเซีียม
• ภาวะแมกนีีเซีียมต่ำำ�� (Hypomagnesemia) จะทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียม
ทางไตที่่� CCD มากขึ้้�น เนื่่�องจาก Mg2+ เป็็น factor ที่่�สำำ�คััญในการควบคุุม
การขัับโพแทสเซีียมผ่่านทาง ROMK(10)
• Amphotericin B เป็็น antifungal drug ซึ่ง�่ ออกฤทธิ์์โ� ดยการจัับกัับ ergosterol
ทำำ�ให้้เกิิดการรั่่�วของ cell membrane มีีผลให้้ tubular cell เสีีย permeability
ในการเก็็บโพแทสเซีียมไป นอกจากนั้้�นยัังมีีผลให้้เกิิดการรั่่�วของแมกนีีเซีียม
ทางไต และเกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไตมากยิ่่�งขึ้้�น
• RTA type I (distal RTA) เป็็นโรคที่่มีีค
� วามผิิดปกติิของ tubular cell ในการ
ขัับกรด ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยเกิิดภาวะ metabolic acidosis กลไกที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
โพแทสเซีียมต่ำำ�� เกิิดจากมีีการรั่่�วของโพแทสเซีียมผ่่าน tubular cell ร่่วมกัับ
การดููดกลัับโพแทสเซีียมที่่� proximal tubule ลดลงจากภาวะ acidosis
• การได้้รัับยาอื่่�นๆ ที่่�มีีผลให้้เกิิดการรั่่�วของโพแทสเซีียมผ่่าน tubule มากขึ้้�น
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การวิินิิจฉััยสาเหตุุภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��

การตรวจพบระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� ให้้แยกภาวะการต่ำำ�ป
� ลอม (spurious hypokalemia)
ซึ่ง่� เกิิดจากการเคลื่่�อนที่่ข� องโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์ในหลอดทดลองที่่ตั้้� ง� ทิ้้�งไว้้ในอุุณหภููมิิห้อ้ งเป็็นเวลานาน
พบในผู้้�ที่่�มีีเม็็ดเลืือดขาวจำำ�นวนมาก (WBC>100,000/mm3) หากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ตรวจพบว่่ามีีระดัับ
โพแทสเซีียมต่ำำ��มาก แต่่ไม่่มีีอาการหรืือลัักษณะของคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจที่่�เข้้ากัับลัักษณะของการเกิิดภาวะ
โพแทสเซีียมต่ำำ��เลย ให้้ทำำ�การส่่งตรวจระดัับโพแทสเซีียมซ้ำำ�� โดยการเจาะเลืือดแล้้วส่่งตรวจทัันทีี
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��จริิง ให้้พิจิ ารณาว่่าเกิิดจากการเคลื่่�อนที่่ข� องโพแทสเซีียม
เข้้าเซลล์์ หรืือเกิิดจากการสููญเสีียโพแทสเซีียมออกจากร่่างกาย โดยอาศััยประวััติิที่่�สำำ�คััญ คืือ onset
ของอาการและระยะเวลาในการเกิิดภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� หากผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการอ่่อนแรงของกล้้ามเนื้้�อมาก
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ ในระยะเวลาหลายวัันถึึงเป็็นสััปดาห์์ (progressive proximal muscle weakness) หรืือผู้้�ป่่วย
ที่่�ตรวจพบภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��อย่่างเรื้้�อรััง (chronic hypokalemia) จะคิิดถึึงสาเหตุุจากการสููญเสีีย
โพแทสเซีียมมากกว่่าการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์ อย่่างไรก็็ตามหากผู้้�ป่่วยมีีอาการเกิิดขึ้้�น
อย่่างรวดเร็็วอาจจะไม่่สามารถบอกสาเหตุุการเกิิดที่่�ชััดเจนได้้ นอกจากนั้้�นประวััติิการเกิิดอาการอ่่อน
แรงอย่่างเฉีียบพลัันแล้้วดีีขึ้้�นได้้เองโดยไม่่ได้้รัับการรัักษา หรืือการได้้รัับโพแทสเซีียมทดแทนในปริิมาณ
เพีียงเล็็กน้้อย โดยเฉพาะในผู้้�ที่่�มีีประวััติิครอบครััวมีีอาการลัักษณะเดีียวกัันจะทำำ�ให้้คิิดถึึงกลุ่่�มโรคที่่�มีี
การเคลื่่�อนของโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์ เช่่น hypokalemic periodic paralysis
	ประวััติิอื่่�นๆ เช่่น อาเจีียน ถ่่ายเหลว การใช้้ยาขัับปััสสาวะ จะช่่วยให้้คิิดถึึงสาเหตุุของการเกิิด
ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ได้้ อย่่างไรก็็ตามการตรวจวััดทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารจะช่่วยให้้สามารถระบุุสาเหตุุการ
เกิิดภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� ได้้ชััดเจนว่่าเกิิดการสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไตหรืือไม่่
โดยการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่สำ� ำ�คัญ
ั ได้้แก่่ การวััดการขัับโพแทสเซีียมในปััสสาวะในขณะที่่�
ผู้้�ป่่วยมีีภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��อยู่่� หากการขัับโพแทสเซีียมในปััสสาวะสููงบ่่งชี้้�ว่่าโพแทสเซีียม
ในเลืือดต่ำำ�� เกิิดจากการสููญเสีียโพแทสเซีียมทางปััสสาวะ ตารางที่่� 1 แสดงการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
ตารางที่่� 1. การแปลผลการตรวจทางห้้องปฎิิบััติิการในผู้้�มีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� (11)
การตรวจทางห้้องปฎิิบััติิการ

เกณฑการวิินิิจฉััยภาวะ renal K+ loss

24-hour urine K+

> 20 mEq/day

Spot urine K+

> 15 mEq/L

TTKG

>4

Urine K+ (mEq/L)/ urine Cr (mg/dL)

> 13 mEq/g

TTKG: transtubular potassium concentration gradient (Urine K x Plasma Osmolality/Plasma K x Urine Osmolality)
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	ทั้้�งนี้้�ขณะตรวจวััด ผู้้�ป่่วยควรอยู่่�ในภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� ร่่วมกัับมีี distal Na+ delivery ที่่�มาก
พอ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าอยู่่�ในภาวะที่่�ไตสามารถขัับโพแทสเซีียมทางปััสสาวะได้้อย่่างเต็็มที่่� โดยมีี urine Na+
>25 mEq/L
การตรวจปริิมาณโพแทสเซีียมโดยการเก็็บปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมงสามารถบอกการสููญเสีีย
โพแทสเซีียมทางไตได้้ดีีที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตามในทางปฎิิบััติิอาจจะไม่่สามารถทำำ�ได้้ทุุกราย การเก็็บ spot
urine K+ สามารถใช้้แปลผลได้้ แต่่อาจมีีข้้อจำำ�กััดในแง่่ของ diurnal variation เนื่่�องจากไตมีีการขัับ
โพแทสเซีียมไม่่เท่่ากัันตลอดทั้้�งวัันตามปริิมาณโพแทสเซีียมในอาหารที่่รั� ับประทานเข้้าไป รวมถึึงปััจจััย
เรื่่�องความเข้้มข้้นของปััสสาวะ เช่่น ผู้้�ป่่วยมีีปััสสาวะปริิมาณมากแต่่เจืือจาง จะทำำ�ให้้ความเข้้มข้้นของ
spot urine ลดลง แต่่เมื่่�อคำำ�นวนปริิมาณโพแทสเซีียมที่่�ถููกขัับออกจากไตทั้้�งวัันอาจจะมีีการสููญเสีีย
โพแทสเซีียมทางปััสสาวะปริิมาณมากได้้ (เช่่น ผู้้�ป่่วย spot urine K+ = 10 mEq/L ปััสสาวะวัันละ 4 ลิิตร
จะมีีการสููญเสีียโพแทสเซีียมทางไต = 10x4 = 40 mEq/day ซึ่่�งถืือว่่ามีี renal K+ loss)
การประเมิิน transtubular potassium concentration gradient (TTKG) เป็็นการประเมิินการ
ขัับโพแทสเซีียมบริิเวณ CCD ซึ่่�งเป็็นตำำ�แหน่่งที่่สำ� ำ�คััญในการควบคุุมการขัับโพแทสเซีียมทางไต โดย
TTKG = ความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมในท่่อไตบริิเวณ CCD/ความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียม
ในเลืือด (UrineCCD K+)/ Plasma K+)
อย่่างไรก็็ตามเราไม่่สามารถวััดระดัับของโพแทสเซีียมที่่� CCD โดยตรงได้้ แต่่อาศััยสมมติิฐาน
ที่่ว่� า่ ณ ตำำ�แหน่่งที่่ต่� อ่ จาก cortical และ medullary collecting duct นั้้�นไม่่มีีการดููดกลัับหรืือขัับโพแทสเซีียม
และสารอื่่�นเพิ่่�มเติิม มีีแต่่เพีียงการดููดน้ำำ��กลัับ ดัังนั้้�นระดัับความเข้้มข้้นโพแทสเซีียมของปััสสาวะที่่ป� ลาย
ทางที่่�เปลี่่�ยนแปลงจากบริิเวณ CCD จึึงขึ้้�นอยู่่�กัับการดููดน้ำำ��กลัับที่่�บริิเวณ medullary collecting duct
เท่่านั้้�น
จากสมมติิฐานข้้างต้้น ความเข้้มข้้นของโพแทสเซีียมในปััสสาวะปลายทาง/ความเข้้มข้้นของ
ปััสสาวะปลายทาง (Urine K+/Urine osm) จะเป็็นสััดส่่วนโดยตรงกัับ UrineCCD K+/UrineCCD osm
จะได้้ว่่า UrineCCD K+ = Urine K x UrineCCD osm/ Urine osm
โดยขณะที่่ร่� ่างกายมีี ADH ทำำ�งาน ที่่�ตำำ�แหน่่ง CCD จะมีี UrineCCD osm เท่่ากัับระดัับ Plasma
osmolality พอดีี ดัังนั้้�น TTKG = Urine K+ x Plasma Osmolality/Plasma K+ x Urine Osmolality
โดยมีีข้้อจำำ�กััดว่่าขณะนั้้�น urine osmolality จะต้้องมากกว่่า plasma osmolality (มีี ADH ทำำ�งานอยู่่�)
อย่่างไรก็็ตามข้้อมููลในปััจจุุบัันพบว่่าที่่� inner medullary collecting duct มีีการดููดกลัับยููเรีีย
เพื่่�อให้้เกิิด urea recycling ส่่งผลให้้ความน่่าเชื่่อ� ถืือของการใช้้ TTKG ในการประเมิินการชัับโพแทสเซีียม
ลดน้้อยลง เนื่่�องจากผิิดไปจากสมมติิฐานเดิิม(12)
	จึึงมีีการใช้้ spot Urine K+/Urine Creatinine เพื่่�อประเมิินการชัับโพแทสเซีียมทางไต โดยใช้้หลััก
การว่่าไตมีีการชัับ creatinine อย่่างคงที่่ต่� ่อวััน เพื่่�อลดปััญหาของ urine concentration variability ใน
การใช้้ spot urine K+ (13)
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การวิินิจิ ฉััยสาเหตุุของการเกิิดโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� สามารถใช้้ภาวะกรด-ด่่างในร่่างกาย ร่่วม
กัับระดัับความดัันโลหิิตหรืือ effective circulatory volume เพื่่�อช่่วยในการวิินิิจฉััยได้้ดัังแผนภาพที่่� 1

แผนภาพที่่� 1. แนวทางการหาสาเหตุุของภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��

การรัักษาภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��

การรัักษาภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ควรคำำ�นึงึ ถึึงสาเหตุุ อาการและความรุุนแรงของภาวะโพแทสเซีียม
ต่ำำ�� ปริิมาณและความรวดเร็็วในการทดแทนโพแทสเซีียม รููปแบบของโพแทสเซีียมที่่�ให้้ และการติิดตาม
อาการและระดัับของโพแทสเซีียมอย่่างใกล้้ชิิด
1. ผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดภาวะโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ��จากการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์จะมีี
ปริิมาณโพแทสเซีียมทั้้�งร่่างกายปกติิ การให้้โพแทสเซีียมทดแทนควรระมััดระวัังการเกิิด rebound
hyperkalemia หลัังจากสาเหตุุของการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมหมดไป ควรให้้โพแทสเซีียมทดแทน
ในรููปแบบของการรัับประทาน 40-80 mEq ร่่วมกัับการแก้้ไขสาเหตุุ เช่่น การแก้้ไขภาวะ hyperthyroidism
2. ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��จากการสููญเสีียจากทางเดิินอาหาร ให้้คำำ�นึงึ ถึึงการสููญเสีียขณะนั้้�นด้้วย
(concurrent loss) แม้้ว่่าขณะที่่�ตรวจระดัับโพแทสเซีียมยัังไม่่ต่ำำ��มากแต่่หากยัังมีีการถ่่ายเหลวปริิมาณ
มากอยู่่� ก็็ควรพิิจารณาให้้โพแทสเซีียมอย่่างรวดเร็็วและรีีบแก้้ไขสาเหตุุ
3. ภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��จากการสููญเสีียทางไต ผู้้�ป่่วยมัักจะยัังมีีการสููญเสีียโพแทสเซีียมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ต้้องใช้้ปริิมาณโพแทสเซีียมทั้้�งหมดในการทดแทนปริิมาณมาก อย่่างไรก็็ตามไม่่จำำ�เป็็น
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ต้้องให้้ทั้้ง� หมดในครั้้�งเดีียวควรพิิจาณาตามอาการและความรุุนแรงขณะนั้้�น หลัังจากนั้้�นพิิจารณาให้้ตาม
ปริิมาณการสููญเสีียในแต่่ละวัันเพื่่�อรัักษาระดัับของโพแทสเซีียมในเลืือดให้้อยู่่�ในระดัับปกติิ
4. การพิิจารณาให้้โพแทสเซีียมทดแทน
ปริิ ม าณโพแทสเซีียมทดแทน ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ระดัั บ ของโพแทสเซีียมและสาเหตุุ ข องภาวะ
โพแทสเซีียมต่ำำ�� โดยทั่่�วไปร่่างกายจะสููญเสีียโพแทสเซีียมประมาณ 100-200 mEq หากระดัับโพแทสเซีียม
อยู่่�ที่่� 3-3.5 mEq/L และสููญเสีียโพแทสเซีียม 400-600 mEq หากโพแทสเซีียทอยู่่�ที่่� 2-3 mEq/L และ
อาจแตกต่่างไปตามแต่่มวลกล้้ามเนื้้�อแต่่ละคน(2)
รููปแบบการให้้โพแทสเซีียมทดแทน
หากผู้้�ป่่วยสามารถรัับประทานได้้และไม่่มีีภาวะที่่�จำำ�เป็็นต้้องให้้โพแทสเซีียมอย่่างรวดเร็็ว ควร
พิิจารณาให้้ทางการรัับประทานก่่อน
หากผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการที่่ต้� อ้ งให้้โพแทสเซีียมทดแทนอย่่างรวดเร็็ว เช่่น มีีการอ่่อนแรงของกล้้ามเนื้้�อ
หััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ ผู้้�ป่่วยรัับประทาน digitalis อยู่่� หรืือระดัับของโพแทสเซีียมต่ำำ�� มาก (< 2.5 mEq/L)
ให้้พิิจารณาแก้้โพแทสเซีียมทางหลอดเลืือด
การให้้โพแทสเซีียมทางหลอดเลืือดใหญ่่ (central vein): ไม่่ควรผสมโพแทสเซีียมเข้้มข้้นเกิิน
20 mEq/100 mL อััตราเร็็วไม่่เกิิน 20 mEq/h (ผสม KCl 20 mEq ใน 0.9%NSS 100 ml iv drip in
1 hour) นอกจากกรณีีที่่ยั� งั มีีการสููญเสีียโพแทสเซีียมอยู่่�ตลอด หลัังจากให้้ 20 mEq/h แล้้วยัังไม่่สามารถ
เพิ่่�มระดัับโพแทสเซีียมได้้ หรืือผู้้�ป่ว่ ยมีี malignant arrhythmia จากโพแทสเซีียมในเลืือดต่ำำ�� อาจพิิจารณา
ให้้ถึึง 40 mEq/h ได้้ อย่่างไรก็็ตามควรมีีการติิดตาม EKG และระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดอย่่างใกล้้ชิิด	
การให้้โพแทสเซีียมทางหลอดเลืือดส่่วนปลาย (peripheral vein): ไม่่ควรผสมโพแทสเซีียม
เข้้มข้้นเกิิน 60 mEq/L หากต้้องการให้้โพแทสเซีียมอััตราเกิิน 10 mEq/h ควรพิิจารณาการให้้ทาง
หลอดเลืือดใหญ่่
หากมีีการให้้โพแทสเซีียมทดแทนในอััตรามากกว่่า 10 mEq/h ควรมีีการเฝ้้าระวััง EKG ตลอด
การรัักษา และตรวจวััดระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดทุุก 1-2 ชั่่�วโมง(9)
ข้้อควรระวัังอื่่�นๆ ในการให้้โพแทสเซีียมทดแทน
• การให้้โพแทสเซีียมทดแทนหากผสมในสารน้ำำ��ที่่�มีี dextrose อยู่่� จะกระตุ้้�นให้้เกิิดการหลั่่�ง
อิินซุุลิินและเกิิดการเคลื่่�อนที่่�ของโพแทสเซีียมเข้้าเซลล์์ได้้ จึึงควรพิิจารณาสารน้ำำ��ที่่�ไม่่มีี
dextrose อยู่่� นอกจากนั้้�นการผสมใน 0.9%NaCl จะมีีการเพิ่่�ม distal Na+ delivery มากขึ้้�น
ทำำ�ให้้สููญเสีียโพแทสเซีียมทางไตมากขึ้้�น หากไม่่มีีภาวะโซเดีียมในเลืือดต่ำำ�ร่
� ่วมด่่วย การให้้
โพแทสเซีียมโดยผสมใน 0.45% NaCl อาจสามารถเพิ่่�มระดัับโพแทสเซีียมในเลืือดได้้มากกว่่า
• ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ�� หากจำำ�เป็็นต้้องให้้อิินซููลิินต้้องทำำ�การให้้โพแทสเซีียม
ทดแทนก่่อนเสมอ
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• หากผู้้�ป่่วยมีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ร่่วมกัับภาวะแคลเซีียมต่ำำ�� ให้้ทำำ�การแก้้โพแทสเซีียมก่่อน
เสมอ เนื่่�องจากการให้้แคลเซีียมจะทำำ�ให้้อาการของโพแทสเซีียมต่ำำ�� เป็็นมากขึ้้�น
• ภาวะแมกนีีเซีียมต่ำำ��จะทำำ�ให้้การแก้้โพแทสเซีียมทำำ�ได้้ยาก ให้้พิจิ ารณาแก้้ไขภาวะแมกนีีเซีียม
ต่ำำ��ด้้วย
• หากผู้้�ป่ว่ ยมีีภาวะโพแทสเซีียมต่ำำ��ร่ว่ มกัับ metabolic acidosis เช่่นในผู้้�ป่ว่ ย RTA ให้้พิจิ ารณา
ให้้โพแทสเซีียมทดแทนในรููป potassium citrate เนื่่�องจากสามารถแก้้ไขภาวะ metabolic
acidosis ได้้ด้้วย
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23
การดููแลรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลว
ในผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้อ� รััง
เป็็นโรคร่่วม
(Heart failure management
in patient with heart failure
and chronic obstructive
pulmonary disease)
โสวิิชญา ปานทอง
สิิทธิินัันท์์ แตงจุ้้�ย
เอกราช อริิยะชััยพาณิิชย์์

ภาวะหััวใจล้้มเหลว (heart failure หรืือ HF) และโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง (chronic obstructive
pulmonary disease หรืือ COPD) เป็็นภาวะเรื้้�อรัังที่่�อัันตรายของ 2 อวััยวะสำำ�คััญในร่่างกาย คืือหััวใจ
และปอด แม้้ความผิิดปกติิทั้้ง� 2 จะสามารถป้้องกัันและรัักษาได้้ แต่่ (ส่่วนใหญ่่) ไม่่สามารถทำำ�ให้้หายขาด
ได้้ จึึงส่่งผลกระทบกัับผู้้�ป่่วยเป็็นอย่่างมาก ทั้้�งความเสี่่�ยงต่่อ การนอนโรงพยาบาล การเสีียชีีวิิต และ
การเสื่่�อมของคุุณภาพชีีวิิต
ในปััจจุุบััน เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�นของอายุุเฉลี่่�ยของประชากร (สัังคมสููงวััย) และการพััฒนา
ทางการแพทย์์ การสาธารณสุุขที่่�ดีีขึ้้�น โดยเฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลภาวะวิิกฤติิและฉุุกเฉิิน
ทางหััวใจ จึึงทำำ�ให้้อุุบััติิการณ์์ และความชุุกของภาวะหััวใจล้้มเหลวสููงขึ้้�น(1)
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ในบทความนี้้�ผู้้�เขีียนจึึงมีีความประสงค์์ ที่่�จะรวบรวมข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ คำำ�จำำ�กััดความ การ
วิินิจิ ฉััย และการดููแลรัักษาผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังร่่วมด้้วย โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับเนื้้�อหาในส่่วนของการดููแลรัักษา HF ที่่อ� าจแตกต่่างจากการรัักษาผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่ไ� ม่่มีีโรค
ปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร่่วม และแนะแนวทางการใช้้ยากลุ่่�ม beta blocker ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�

1. ภาวะหััวใจล้้มเหลวและโรคร่่วม

ในการดููแลรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�น การวิินิจิ ฉััยและดููแลโรคร่่วมมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�ง บาง
ครั้้�งส่่งผลโดยตรง เช่่น โรคร่่วมเหล่่านั้้�นเป็็นสาเหตุุของภาวะหััวใจล้้มเหลว ได้้แก่่ โรคหลอดเลืือดหััวใจ
โรคลิ้้�นหััวใจ หรืือ ความผิิดปกติิของต่่อมไร้้ท่่อชนิิดต่่างๆ
บางครั้้�งอาจส่่งผลต่่อการรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลว เช่่น ข้้อพึึงระวัังการใช้้ยากลุ่่�ม renin angiotensin aldosterone system blockage ในผู้้�ป่่วยบางรายที่่�มีีความผิิดปกติิของไตอย่่างรุุนแรง หรืือการ
ใช้้ยากลุ่่�ม beta blocker ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคทางระบบทางเดิินหายใจ (รููปที่่� 1)

รููปที่่� 1. โรคร่่วมที่่สำ� �คั
ำ ัญในภาวะหััวใจล้้มเหลว (ดััดแปลงจาก J Med Assoc Thai 2019;102(4):508-12)
CKD, chronic kidney disease; HF, heart failure; PH, pulmonary hypertension
	ความชุุกของโรคร่่วมต่่างๆ นั้้�น มีีความแตกต่่างกัันขึ้้น� กัับกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่ศึ� กึ ษา
รวบรวมข้้อมููล และเกณฑ์์การวิินิิจฉััยโรคร่่วมเหล่่านั้้�น ข้้อมููลจากการศึึกษาในรููปแบบ registry สามารถ
สรุุปได้้ ตามตารางที่่� 1.(2)
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ตารางที่่� 1. ความชุุกของโรคร่่วมต่่างๆ ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว (ดััดแปลงจาก J Am Coll Cardiol.
2014 Dec 2;64(21):2281-93.)
ADHERE
Registry1
Reduced
N
25,865
อายุุ, ปีี
70±14
เพศหญิิง
40%
ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
Hemoglobin g/dL
Cr, mg/dL
1.6±1.3
โรคร่่วม
COPD or asthma
27%
Renal insufficiency
26%
ภาวะซีีด
เบาหวาน
40%
ภาวะอ้้วน
หมายเหตุุ

GWTG
Registry2
Preserved
26,322
74±13
62%

Reduced
55,083
70 (58-80)
36%

Preserved
40,354
78 (67-85)
63%

1.7±1.5

12.4 (11-13.8)
1.3 (1-1.18)

11.5 (10.2-12.9)
1.3 (1-1.19)

31%
26%
45%
-

27%
48%
14%
40%
25%

33%
52%
22%
46%
33%

- ADHERE Registry: The Acute Decompensated HEart Failure National Registry
- GWTG-Registry: Get With The Guideline Registry

2. โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง

โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง เป็็นหนึ่่�งในโรคเรื้้อ� รัังของระบบทางเดิินหายใจที่่พ� บได้้บ่อ่ ย โดยเป็็นโรคที่่�
มีีพยาธิิสภาพกำำ�เนิิด (pathogenesis) ที่่�ซัับซ้้อน ซึ่่�งสาเหตุุของความผิิดปกติิมัักเริ่่�มต้้นจากการได้้รัับสาร
หรืืออนุุภาคที่่เ� ป็็นพิิษในปริิมาณที่่ม� ากพอ ในผู้้�ป่ว่ ยส่่วนมากเกิิดจากการสููบบุุหรี่จำ�่ �ำ นวนมากเป็็นเวลานาน
มลภาวะทางอากาศก็็อาจเป็็นสาเหตุุได้้เช่่นกััน ในผู้้�ป่่วยบางรายอาจพบว่่ามีีความผิิดปกติิที่่�การเจริิญ
เติิบโตของปอดในช่่วงพััฒนาการ
พยาธิิสภาพ (pathology) ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง คืือการมีีการจำำ�กัดั ของการไหลของ
อากาศ (airflow limitation) ภายในทางเดิินหายใจ ซึ่่�งเป็็นอยู่่�ตลอดเวลา นอกจากการจำำ�กััดของการไหล
ของอากาศภายในทางเดิินหายใจแล้้ว ปััจจััยอื่่�นที่่เ� ป็็นพยาธิิสภาพร่่วมที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง
(3, 4)
เช่่น
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- การมีีลมคงค้้างอยู่่�ในถุุงลมปอดหลัังการหายใจออกสุุด (lung hyperinflation) จนทำำ�ให้้ปอด
ขยายมากกว่่าปกติิ
- การทำำ�ลายเนื้้�อปอด จนถุุงลมปอดมีีลัักษณะเป็็นถุุงลมที่่�โป่่งพอง (emphysema) นำำ�ไปสู่่�การ
สููญเสีียความสามารถในการหด-ขยายตัั ว ของปอด และสููญเสีียความสามารถในการ
แลกเปลี่่�ยนก๊๊าซ
- ภาวะออกซิิเจนในเลืือดต่ำำ�� (hypoxemia) ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การหดตััวของหลอดเลืือดภายในปอด
ซึ่่�งส่่งผลให้้ความดัันโลหิิตปอดสููงขึ้้�น (pulmonary hypertension)
การวิินิิจฉััยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง เริ่่�มจากอาการของผู้้�ป่่วย ซึ่่�งคืืออาการหายใจเหนื่่�อย จาก
พยาธิิสภาพของปอดที่่�มีีการจำำ�กััดของการไหลของอากาศและแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซ ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยต้้องใช้้แรง
มากขึ้้�นในการหายใจแต่่ละครั้้�ง อาการอื่่�นที่่�มัักพบ ได้้แก่่ ไอเรื้้�อรััง มีีเสมหะ ออกกำำ�ลัังกายหรืือออกแรง
ได้้ลดลง
อาการของผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มนี้้�มัักจะไม่่จำำ�เพาะ อาการเหนื่่�อยบางครั้้�ง อาจพบว่่ามีีอาการเหนื่่�อย
ในท่่านอน (เนื่่�องจากการที่่ต้� อ้ งใช้้กระบัังลมในการหายใจมากขึ้้น� คล้้ายอาการที่่พ� บในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจ
ล้้มเหลว) หรืือกลัับกัันหากโรคอยู่่�ในระยะสงบ ก็็อาจมีีอาการไม่่มาก และอาจตรวจร่่างกายไม่่พบความผิิด
ปกติิใดๆ ได้้
อาการแสดงที่่�อาจพบได้้ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง เช่่น
- Increased anterior-posterior diameter of chest wall (“barrel chest”)
- Decrease diaphragmatic excursion
- Hyperresonance on percussion
- Decrease breath sounds
- Increase expiratory phase
- Rhonchi and wheezing
การตรวจเพิ่่�มเติิมด้้วยการตรวจสมรรถภาพปอด (pulmonary function test) มีีความสำำ�คััญ
ในการวิินิจิ ฉััยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง โดยจะตรวจพบว่่ามีีอััตราส่่วนระหว่่างปริิมาตรของอากาศที่่เ� ป่่าออก
อย่่างเร็็วแรงในวิินาทีีที่่� 1 (forced expiratory volume in 1 second หรืือ FEV1) ต่่อปริิมาตรของอากาศ
ที่่เ� ป่่าออกมาอย่่างเร็็วแรงได้้มากที่่สุ� ดุ (forced vital capacity หรืือ FVC) โดยสััดส่ว่ นดัังกล่่าว (FEV1/FVC)
ที่่น้� อ้ ยกว่่า 0.7 ใช้้ในการวิินิจิ ฉััยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง และลัักษณะของการจำำ�กัดั ของการไหลของอากาศ
ภายในทางเดิินหายใจ (obstructive pattern) ดัังกล่่าว ต้้องไม่่เปลี่่�ยนแปลงจนกลัับเป็็นปกติิ เมื่่�อได้้พ่่น
ยาขยายหลอดลมในขนาดที่่�พอเหมาะเเล้้ว(3)
การตรวจเพิ่่�มเติิมอื่่�นๆ ที่่�อาจใช้้สนัับสนุุนโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง ได้้แก่่ การถ่่ายภาพรัังสีีปอด/
เอกซเรย์์ปอด โดยลัักษณะผิิดปกติิที่่� ได้้แก่่ กระบัังลมแบนราบลง หรืือพบว่่าช่่องว่่างของอากาศบริิเวณ
หลัังกระดููกหน้้าอกมีีขนาดใหญ่่ขึ้้�นกว่่าปกติิ ซึ่่�งลัักษณะทั้้�งสองอย่่างเกิิดจากการที่่�มีีอากาศค้้างในช่่อง
ปอดมากขึ้้�น
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การตรวจสมรรถภาพปอด ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง เป็็นการตรวจที่่มีีป
� ระโยชน์์ นอกจาก
ช่่วยในการวิินิจิ ฉััยแล้้ว ยัังใช้้ประเมิินความรุุนแรงของการจำำ�กัดั การไหลของอากาศได้้อีีกด้้วย โดยดููจาก
ปริิมาตรของอากาศที่่�เป่่าออกอย่่างเร็็วแรงในวิินาทีีที่่� 1 (FEV1) (ตาราง 2.)
ตารางที่่� 2. ความรุุนแรงของ COPD แบ่่งตามการตรวจสมรรถภาพปอด (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง 3.)
FEV1 หลัังจากได้้
ยาขยายหลอดลม

ระดัับความรุุนแรง

FEV1 ≥80%

GOLD 1 (อาการน้้อย)

50% ≤ FEV1 <80%

GOLD 2 (อาการปานกลาง)

30% ≤ FEV1 <50%

GOLD 3 (อาการรุุนแรง)

FEV1 <30%

GOLD 4 (อาการรุุนเเรงมาก)

หมายเหตุุ: FEV1: Forced expiratory volume in 1 second; GOLD: The Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease

	ยัังมีีอีีกวิิธีีในการใช้้การแบ่่งกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยโรค COPD คืือการแบ่่งโดยอาศััยความรุุนแรงของอาการ
ร่่วมกัับประวััติิความถี่่�ของการกำำ�เริิบของ COPD โดยความรุุนแรงของอาการจะประเมิินโดยใช้้
1. แบบสอบถาม mMRC (modified British medical research council dyspnea scale) เป็็น
แบบสอบถามที่่ป� ระเมิินการเสีียความสามารถเนื่่�องมาจากอาการหอบเหนื่่�อยของผู้้�ป่ว่ ย (ไม่่
ได้้ประเมิินคุุณภาพชีีวิิตด้้านอื่่�นๆ) (ตารางที่่� 3)
2. แบบประเมิิน CAT (COPD assessment test) ซึ่่�งวััดคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�น
เรื้้�อรััง เป็็นการประเมิินอาการ ความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วััน ความรู้้�สึึกดีี
และความมั่่�นใจของตนเอง ทั้้�งหมด 8 ข้้อ (ตารางที่่� 4.)
แล้้วแบ่่งผู้้�ป่่วยเป็็น GOLD A, GOLD B, GOLD C และ GOLD D (ตาราง 5. แนวทางเวชปฏิิบััติิ
the global initiative for chronic obstructive lung disease หรืือ GOLD) โดยความรุุนแรงของอาการจะ
ประเมิินโดยใช้้
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ตารางที่่� 3. แบบสอบถาม mMRC เพื่่�อประเมิินความรุุนแรงของอาการ (modified British medical
research council dyspnea scale) (ดััดแปลงจาก BMJ 1960;2:1662)
   mMRC Grade

อาการเหนื่่�อย

mMRC Grade 0

รู้้�สึึกหายใจหอบเหนื่่�อยขณะออกกำำ�ลัังกายอย่่างหนัักเท่่านั้้�น

mMRC Grade 1

หายใจหอบเมื่่�อเดิินอย่่างเร่่งรีีบบนพื้้�นราบ หรืือเมื่่�อเดิินขึ้้�นที่่�สููงชััน

mMRC Grade 2

เดิินบนพื้้�นราบได้้ช้้ากว่่าคนอื่่�นที่่�อยู่่�ในวััยเดีียวกััน เพราะหอบเหนื่่�อย หรืือต้้อง
หยุุดเพื่่�อหายใจ เมื่่�อเดิินตามปกติิบนพื้้�นราบ

mMRC Grade 3

ต้้องหยุุดเพื่่�อหายใจ หลัังจากเดิินได้้ประมาณ 100 เมตร หรืือหลัังจากเดิินได้้
สัักพัักบนพื้้�นราบ

mMRC Grade 4

หายใจหอบมากเกิินกว่่าที่่�จะออกจากบ้้าน หรืือหอบมากขณะแต่่งตััว หรืือ
เปลี่่�ยนเครื่่�องเเต่่งตััว

ตารางที่่� 4. แบบประเมิิน CAT (COPD assessment test)
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ตารางที่่� 5. การแบ่่งกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยโรค COPD โดยอาศััยความรุุนแรงของอาการ ร่่วมกัับประวััติคิ วามถี่่ข� อง
การกำำ�เริิบของ COPD ตามแนวทางเวชปฏิิบััติิ (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง 3.)
GOLD group

อาการกำ�เริบ
ต่อปี

การเข้าโรงพยาบาล
ต่อปี

mMRC

CAT

A

0-1

0

0-1

<10

B

0-1

0

≥2

≥10

C

≥2

≥1

0-1

<10

D

≥2

≥1

≥2

≥10

หรืือ
อาการกำำ�เริิบ และ
การเข้้าโรงพยาบาลต่่อปีี

อาการน้้อย
mMRC 0-1
CAT <10

อาการมาก
mMRC ≥2
CAT ≥10

≥2 ครั้้�ง หรืือ ต้้องเข้้า รพ. ≥1 ครั้้�ง

C

D

0-1 ครั้้�ง และ ไม่่ต้้องเข้้า รพ.

A

B

3. ภาวะหััวใจล้้มเหลว

ภาวะหััวใจล้้มเหลว เป็็นกลุ่่�มของอาการทางคลิินิิกที่่�เกิิดจากความผิิดปกติิทางโครงสร้้าง หรืือ
การทำำ�งานของหััวใจ แล้้วมีีผลให้้ปริิมาณเลืือดที่่�ออกจากหััวใจลดลง ทำำ�ให้้ให้้เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ
ของร่่างกายได้้ไม่่เต็็มประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะในขณะที่่ทำ� ำ�กิจิ กรรมต่่างๆ หรืือออกกำำ�ลังั กาย (1) มีีอาการ
สำำ�คััญที่่�พบได้้บ่่อย คืืออาการเหนื่่�อย หายใจไม่่อิ่่�ม ไม่่สามารถในการทำำ�กิิจกรรมที่่�เคยทำำ�ได้้ หรืือ
อาการบวม
อาการต่่างๆ ของภาวะหััวใจล้้มเหลว สามารถแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
1. อาการที่่เ� กิิดจากการคั่่�งของสารน้ำำ��ในร่่างกาย จะทำำ�ให้้มีีอาการต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้� ได้้แก่่ อาการ
เหนื่่�อย, นอนราบไม่่ได้้, ต้้องลุุกมาหอบเหนื่่�อยในเวลากลางคืืน, น้ำำ�� หนัักตััวเพิ่่�ม, แขน-ขาบวม หรืือท้้องโต
ซึ่่�งเกิิดจากการมีีน้ำำ��ในช่่องท้้อง
2. อาการที่่เ� กิิดจากภาวะที่่อ� วััยวะต่่างๆ ได้้รับั เลืือดไม่่เพีียงพอ ได้้แก่่ อาหารเหนื่่�อย, อ่่อนเพลีีย,
มืือเท้้าเย็็น, หน้้ามืืด บางครั้้�งหมดสติิ อิ่่�มง่่าย อาจจะมีีภาวะหััวใจเต้้นเร็็วร่่วมด้้วย
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การตรวจร่่างกายที่่�พบได้้ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว เช่่น
- Elevated internal jugular venous pressure
- Rales หรืือ crepitations
- Ascites
- Edema
- Cold skins
การวิินิิจฉััยภาวะหััวใจล้้มเหลวอาศััยการวิินิิจฉััยทางคลิินิิกเป็็นหลััก กล่่าวคืือ วิินิิจฉััยจากการ
ที่่ซั� กั ประวััติแิ ละตรวจร่่างกายแล้้ว พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการและอาการแสดงที่่เ� ข้้าได้้ ซึ่ง่� ถืือว่่าท้้าทายสำำ�หรัับ
แพทย์์หรืืออายุุรแพทย์์ที่ดูู่� แลผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้� เนื่่�องจากอาการและอาการแสดงต่่างๆ มัักไม่่มีีความจำำ�เพาะ
โดยเฉพาะในรายที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังเป็็นโรคร่่วม
ในทางกลัับกัันยัังไม่่มีีการตรวจเพิ่่�มเติิมใดๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็น การตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร การถ่่าย
ภาพรัังสีีปอด หรืือ การตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นเสีียง (echocardiogram) ที่่�ใช้้เป็็นมาตรฐานในการวิินิิจฉััย
ภาวะ HF แต่่การตรวจเหล่่านั้้�น มัักมีีความจำำ�เป็็นในการดููแลผู้้�ป่ว่ ย และนำำ�มาใช้้ในการช่่วยประเมิินแยก
โรค หรืือเพื่่�อแยกประเภทของภาวะหััวใจล้้มเหลวได้้
	ที่่สำ� ำ�คัญ
ั การส่่งตรวจเพิ่่�มเติิมอาจช่่วยการหาสาเหตุุของความผิิดปกติิของหััวใจ เช่่น โรคหลอด
เลืือดหััวใจ โรคกล้้ามเนื้้�อหััวใจพิิการ ลิ้้�นหััวใจที่่�ผิิดปกติิ เยื่่�อหุ้้�มหััวใจที่่�ผิิดปกติิ หรืือเเม้้กระทั่่�งจัังหวะ
การเต้้นของหััวใจที่่�ผิิดปกติิ(5)
	ประเภทของภาวะหััวใจล้้มเหลว สามารถแบ่่งได้้หลายแบบ ดัังเช่่นแสดงตามตารางที่่� 6
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ตารางที่่� 6. การแบ่่งประเภทภาวะหััวใจล้้มเหลวตามวิิธีีต่่างๆ (ดััดแปลงจาก J Med Assoc Thai
2019;102:231-9)
การแบ่่งประเภทของภาวะหััวใจล้้มเหลวตาม ACC/AHA staging
ACC/AHA stage A ผู้้�ป่่วยมีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะหััวใจล้้มเหลว แต่่ยัังไม่่มีีความผิิดปกติิของหััวใจ
ACC/AHA stage B ผู้้�ป่่วยมีีความผิิดปกติิของหััวใจ แต่่ยัังไม่่มีีอาการของภาวะหััวใจล้้มเหลว
ACC/AHA stage C ผู้้�ป่่วยมีีความผิิดปกติิของหััวใจ และเคยมีีภาวะหััวใจล้้มเหลวมาก่่อน
ACC/AHA stage D ภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่มีี� อาการมาก มัักมีีความผิิดปกติิของอวััยวะระบบต่่างๆ ร่่วมด้้วย
การแบ่่งประเภทของภาวะหััวใจล้้มเหลวตาม NYHA functional heart
I
II
III
IV

ไม่่มีีข้้อจำำ�กััดการออกแรง สามารถทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ได้้อย่่างปกติิ โดยที่่�ไม่่มีีอาการหอบ
เหนื่่�อย
มีีข้้อจำำ�กััดในการออกแรงเพีียงเล็็กน้้อย มัักมีีอาการเหนื่่�อยเมื่่�อต้้องทำำ�กิิจกรรมที่่�ต้้องออก
แรงมากๆ
มีีข้้อจำำ�กััดในการออกแรงมากพอสมควร มีีอาการเหนื่่�อยหายใจไม่่อิ่่�ม เมื่่�อต้้องทำำ�กิิจกรรม
ที่่�ไม่่ต้้องออกแรงมาก แต่่ไม่่มีีอาการขณะพััก
มีีข้้อจำำ�กััดอย่่างมากในการทำำ�กิิจกรรม และมีีอาการหอบหนื่่�อยขณะพััก

การแบ่่งตามความสามารถในการบีีบตััวของหััวใจห้้องล่่างซ้้าย
rEF

ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวผิิดปกติิ การทำำ�งานของหััวใจห้้องล่่างซ้้ายน้้อยกว่่าร้้อยละ 40

mrEF

ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวกึ่่�งปกติิ
การทำำ�งานของหััวใจห้้องล่่างซ้้ายอยู่่�ในช่่วงระหว่่าง 40-50
pEF
ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวปกติิ
การทำำ�งานของหััวใจห้้องล่่างซ้้ายมากกว่่าเท่่ากัับร้้อยละ 50
Recovery
ผู้้�ป่ว่ ยในกลุ่่�มภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวผิิดปกติิที่มีี�่ การทำำ�งานของหััวใจห้้องล่่างซ้้ายดีีขึ้้น�
มากกว่่าร้้อยละ 50 หลัังรัักษา
การแบ่่งตามความเรื้้�อรััง
หััวใจล้้มเหลวแบบ
เฉีียบพลััน
หััวใจล้้มเหลวแบบ
เรื้้�อรััง

คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการแย่่ลง ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องประเมิิน และให้้การรัักษาอย่่างฉัับพลััน
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีการดำำ�เนิินโรคค่่อนข้้างคงที่่� อาจจะมีีหรืือไม่่มีีอาการก็็ได้้

การแบ่่งตามสภาวะการคั่่�งของน้ำำ��และภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ
Wet
ภาวะที่่�มีีการคั่่�งของน้ำำ��ในร่่างกาย
Dry
ปริิมาณน้ำำ�� ในหลอดเลืือดของร่่างกายอยู่่�ในเกณฑ์์พอดีี
Cold
ภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ได้้ไม่่ดีี
Warm
ภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี
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4. ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังและภาวะหััวใจล้้มเหลว

	ปััจจุุบััน ยัังไม่่มีีคำำ�อธิิบายที่่�ครบถ้้วนเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังและ
ภาวะหััวใจล้้มเหลว ทั้้�งนี้้�ความผิิดปกติิของหััวใจและหลอดเลืือดชนิิดต่่างๆ (ซึ่่�งสามารถเป็็นสาเหตุุของ
ภาวะหััวใจล้้มเหลวในที่่สุ� ดุ ) และโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง มัักมีีปััจจััยเสี่่ย� งในการเกิิดโรคร่่วมกัันหลายปััจจััย
เช่่น การสููบบุุหรี่่� มลภาวะ อายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น หรืือเศรษฐฐานะที่่ต่ำ� ำ��
	ปััจจััยอาจอธิิบายพยาธิิสภาพกำำ�เนิิดของความสััมพัันธ์์ระหว่่างโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังและโรค
หััวใจชนิิดต่่างๆ ได้้แก่่ (รููปที่่� 2)
1. กระบวนการอัักเสบที่่�เกิิดขึ้้�นในร่่างกาย (systemic inflammation) ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�น
เรื้้�อรััง จะมีีภาวะการอัักเสบเกิิดขึ้้�นภายในปอด ซึ่่�งสารเหล่่านี้้�มีีผลเพิ่่�มการทำำ�งานของเกร็็ดเลืือดและ
ทำำ�ให้้ผนัังหลอดเลืือดแดงแข็็งตััวมากขึ้้�นซึ่่�งมีีผลให้้เพิ่่�มโอกาสเกิิดโรคหััวใจชนิิดต่่างๆ(6)
2. ภาวะที่่�ปอดขยายมากกว่่าปกติิ (lung hyperinflation) ส่่งผลให้้ความดัันในระบบหมุุนเวีียน
โลหิิตระหว่่างหััวใจและปอดสููงขึ้้น� ทำำ�ให้้หัวั ใจด้้านขวาเริ่่ม� ทำำ�งานได้้เเย่่ลง ต่่อมาหััวใจด้้านซ้้ายจะทำำ�งาน
ได้้แย่่ลงตามมา และท้้ายที่่สุ� ดุ จะส่่งผลให้้ปริมิ าณเลืือดที่่อ� อกจากหััวใจต่่อนาทีีมีีปริิมาณลดลง โดยสาเหตุุ
ของปอดขยายมากกว่่าปกติิ เกิิดจาก(7-9)
a. การที่่�มีีอากาศค้้างในปอดในช่่วงหลัังจากการหายใจออกสุุดมากกว่่าปกติิ ซึ่่�งมีีสาเหตุุ
จากการที่่�เนื้้�อปอดถููกทำำ�ลายส่่งผลให้้ปอดเสีียความสามารถในการหดขยาย
b. การที่่�ผู้�ป่้ ่วยเริ่่�มหายใจเข้้า แม้้ว่่ายัังหายใจออกไม่่สุดุ ทำำ�ให้้ปริิมาตรอากาศที่่�หายใจเข้้า
มากกว่่าปริิมาตรอากาศที่่ห� ายใจออก ทำำ�ให้้ปริมิ าตรอากาศที่่ค� งค้้างสะสมมากขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ
ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพของการหายใจผิิดปกติิ
3. ภาวะพร่่องออกซิิเจนในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง (chronic hypoxemia) ยัังผลให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงของหลอดเลืือดภายในปอด คืือหลอดเลืือดในปอดหดตััว ทำำ�ให้้มีีเเรงต้้านทานในหลอด
เลืือดภายในปอดสููงขึ้้�น ซึ่่�งมีีผลทำำ�ให้้หััวใจห้้องล่่างขวาแย่่ลงและล้้มเหลว จากนั้้�นจะส่่งผลให้้หััวใจห้้อง
ล่่างซ้้ายทำำ�งานล้้มเหลวตามมา นอกจากนี้้�ภาวะพร่่องออกซิิเจนยัังมีีผลกัับช่่วง repolarizationในหััวใจ
ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงในการเกิิดการเต้้นผิิดจัังหวะของหััวใจได้้มากขึ้้�น(10)
4. ในทางกลัับกััน ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะหััวใจล้้มเหลว มัักมีีหััวใจโต ใช้้เนื้้�อที่่ใ� นช่่องอกมากขึ้้น� รวมทั้้�ง
การมีีภาวะสารน้ำำ��คั่่�งภายในปอด (venous congestion) และในเยื่่�อหุ้้�มปอด ทำำ�ให้้ความสามารถในการ
แลกเปลี่่�ยนก๊๊าซระหว่่างถุุงลม และหลอดเลืือดฝอยแย่่ลงเป็็นอย่่างมาก(11)
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รููปที่่� 2. ปััจจััยแสดงพยาธิิสภาพกำำ�เนิิดระหว่่างโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังและโรคหััวใจชนิิดต่่างๆ
(ดััดแปลงจาก Euro Heart J 2013;34:2795-803.)

5. ความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว

การประเมิินความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�น มีีความแตกต่่าง
ในแต่่ละการศึึกษาวิิจััย เนื่่�องจากมีีความแตกต่่างในการเลืือกกลุ่่�มประชากรผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว
และเกณฑ์์การวิินิิจฉััยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง รวมถึึงเครื่่�องมืือในการวััด
อย่่างไรก็็ตามพบว่่า ความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวมีีแนว
โน้้มที่่ม� ากกว่่าประชากรทั่่�วไป จากรายงานการศึึกษาพบว่่าความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังในผู้้�ป่ว่ ยที่่�
มีีภาวะหััวใจล้้มเหลว สููงถึึง โดยเฉลี่่ย� ร้้อยละ 10-25 (ตารางที่่� 7) โดยข้้อมููลจากการศึึกษาที่่น่� า่ สนใจ เช่่น(12)
- พบว่่าความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวคิิดเป็็นร้้อยละ 20
ซึ่่�งมากกว่่ากลุ่่�มที่่�ไม่่มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�พบเพีียงร้้อยละ 13 (p= 0.001)
-	ความสััมพัันธ์์ระหว่่างของความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะหััวใจล้้มเหลว
กัับอายุุ ไม่่เป็็นแบบเชิิงเส้้นตรง โดยความถี่่�จะเพิ่่�มมากขึ้้�นจนถึึงอายุุ 75 ปีี หลัังจากนั้้�นจะ
ลดลง อาจสามารถอธิิบายจากอััตราการอยู่่�รอดของผู้้�ป่ว่ ยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังหลัังอายุุ 75
ปีีจะลดลง หรืืออาจเกิิดได้้จากการที่่�แพทย์์ตรวจหาโรคในคนที่่�อายุุเกิิน 75 ปีีลดลงอีีกด้้วย
- จากการศึึกษาพบว่่า ความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังหรืือหอบหืืดในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะหััวใจ
ล้้มเหลวแบบบีีบตััวปกติิ(HFpEF) มีีแนวโน้้มจะสููงกว่่ากลุ่่�มที่่มีี� ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััว
ผิิดปกติิ (HFrEF) (ตารางที่่� 1.)
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- ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน (acute heart failure) พบว่่าความชุุกของโรคปอดอุุด
กั้้�นเรื้้�อรััง ตั้้�งเเต่่ร้้อยละ 10 ในช่่วงปีี 1998 และเพิ่่�มมากขึ้้�นในช่่วงปีี 2015 คืือร้้อยละ 34-36
ตารางที่่� 7. ความชุุกของโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังหรืือหอบหืืดในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลว
(ดััดแปลงจาก Eur J of Heart Fail 2009;11:130-139.)
ชื่อการศึกษา

กลุ่มประชากรที่ศึกษา

LVEF (%)

ความชุกของ COPD (%)

SOLVD
n = 6797

กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน

≤35%

7

ELITE II
n = 3044

กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน

≤40%

9

Val-HeFT
n = 5010

กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน

<40%

13

WATCH
n = 1587

กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน

≤35%

8

DIAL
n = 1518

กลุ่มผู้ป่วยในชุมชน

ไม่กำ�หนด

8

ACTIV-CHF
n = 319

กลุ่มที่มา รพ.
ด้วยหัวใจล้มเหลว

≤40%

10

OPTIME-CHF
n = 949

กลุ่มที่มา รพ.
ด้วยหัวใจล้มเหลว

<40%

23

NETWORK
n = 1532

ทั้งกลุ่มในชุมชน และกลุ่มที่มา
รพ. ด้วยหัวใจล้มเหลว

ไม่กำ�หนด

7

6. Diagnostic challenges

อย่่างที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น ผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�องรััง หรืือมีีภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�น อาจ
มาด้้วยอาการต่่างๆ ที่่มีีค
� วามคล้้ายคลึึงกััน เช่่น อาการหายใจเหนื่่�อย ไอ หรืือแม้้กระทั่่�งอ่่อนเพลีีย และ
จะเห็็นได้้ว่่าไม่่มีีอาการใดที่่�จำำ�เพาะกัับตััวโรคใดโรคหนึ่่�งเป็็นพิิเศษ
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สิ่่�งที่่�ควรคำำ�นึึงถึึง ในการเลืือกตรวจเพิ่่�มเติิมที่่มั� ักใช้้ในการช่่วยวิินิิจฉััย เช่่น(11)
- การวััดสมรรถภาพปอด: การตรวจสมรรถภาพปอดในผู้้�ป่่วยหััวใจล้้มเหลวอาจพบว่่า
o	มีีการจำำ�กััดการหายใจ (restrictive pattern) ซึ่่�งเกิิดเนื่่�องจากการที่่�มีีภาวะหััวใจโตเบีียด
ช่่องอก ร่่วมกัับการอ่่อนเเรงของกล้้ามเนื้้�อที่่�ใช้้ในการหายใจ นอกจากนี้้�ในผู้้�ป่่วยภาวะ
หััวใจล้้มเหลว
o การอุุดกั้้น� ของทางเดิินหายใจ (obstructive pattern) ก็็สามารถพบได้้ใน ภาวะหััวใจล้้มเหลว
เฉีียบพลัันโดยเกิิดจากเนื้้�อเยื่่�อเกี่่ย� วพัันภายในปอดบวมมากขึ้้น� จนไปกดทางเดิินหายใจ
ร่่วมกัับการที่่�พบว่่ามีีหลอดลมฝอยตอบสนองต่่อสิ่่�งกระตุ้้�นมากกว่่าปกติิ
o	มีีการแลกเปลี่่�ยนก๊๊าซระหว่่างถุุงลมและหลอดลมฝอยที่่�เเย่่ลง เนื่่�องจากการที่่�มีีแรงดััน
จากหััวใจห้้องบนซ้้ายสููงขึ้้น� มีีผลให้้ เเรงดัันของหลอดเลืือดฝอยในปอดสููงขึ้้น� อย่่างเรื้้อ� รััง
จนมีีการกระตุ้้�นการอัักเสบของเซลล์์บริิเวณรอยต่่อของถุุงลมและหลอดเลืือดฝอย ทำำ�ให้้
รอยต่่อของถุุงลมและหลอดเลืือดบริิเวณนั้้�นมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
o จากที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น มีีโอกาสที่่�ทำำ�ให้้มีีการวิินิิจฉััยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังสููงเกิินจริิง
(false positive) ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว และผลการตรวจอาจเปลี่่�ยนแปลง เมื่่�อ
ตรวจซ้ำำ�� หลัังภาวะน้ำำ��เกิิน เช่่น การได้้รัับการรัักษาด้้วยยาขัับปััสสาวะ
- การตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููง (echocardiogram): การตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นเสีียง
ความถี่่�สููงในผู้้�ป่่วยปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังอาจพบว่่า
o การตรวจมัักทำำ�ได้้ยากมากขึ้้�น เนื่่�องจากการที่่�มีีลมค้้างปอดมากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นตััวกั้้�นการ
สะท้้อนของคลื่่�นเสีียงโดยพบว่่าเมื่่�อโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังเป็็นมากขึ้้�นนั้้�น จะทำำ�ให้้เกิิด
ภาพที่่�ไม่่ได้้มาตรฐาน ซึ่่�งไม่่สามารถใช้้ในการวิินิิจฉััยมากขึ้้�นตามไปด้้วย
o แม้้การตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าหััวใจ (cardiac MRI) จะมีีการใช้้ทาง clinic
มากขึ้้�น แต่่ยัังคงมีีข้้อมููลการศึึกษาไม่่มากพอ ในการเปรีียบเทีียบข้้อดีี ข้้อเสีียเเละ
ความแม่่นยำำ� ที่่�เหมืือนหรืือเเตกต่่างกัันระหว่่างการตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่สูู� ง
กัับการตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าหััวใจในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
- Natriuretic peptides ในเลืือด
o ในทางคลิินิิก การตรวจระดัับ BNP หรืือ NT-proBNP มีีประโยชน์์ในการช่่วยวิินิิจฉััย
ภาวะหััวใจล้้มเหลวในผู้้�ป่ว่ ยที่่ส� งสััย โดยเฉพาะในขณะที่่มีี� ภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
หรืือภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบที่่มีี� การบีีบตััวปกติิ และสามารถใช้้การบ่่งบอกพยากรณ์์โรค
(prognosis)
o ในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง พบว่่า natriuretic peptides อาจมีีค่่าสููงขึ้้น� ได้้ จาก
ภาวะความผิิดปกติิของหััวใจชนิิดอื่่�นๆ เช่่น ความดัันโลหิิตในปอดสููง ภาวะหััวใจห้้อง
ล่่างขวาล้้มเหลว หรืือมีีโรคปอดเอง ซึ่่�งอาจพบเป็็นผลบวกลวง ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ภาวะ
หััวใจล้้มเหลว (false positive)
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o การนำำ� natriuretic peptides มาใช้้วิินิิจฉััยภาวะหััวใจล้้มเหลวในผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคร่่วมเป็็น
โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง จะต้้องทำำ�ด้้วยความระมััดระวัังเป็็นอย่่างมาก

7. แนวทางการรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวโดยสรุุป

การรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�นสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น การรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้ม
เหลวในระยะเฉีียบพลััน (acute HF) และภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบเรื้้�อรััง (chronic HF) (รููปที่่� 3.)
- ผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันนั้้�น เป็็นกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่มีี� อาการเหนื่่�อย บวม อาจมีีสภาพ
การไหลเวีียนของโลหิิตที่่�ไม่่มั่่�นคง (hemodynamics unstable) ต้้องได้้รัับการรัักษาอย่่างรวดเร็็ว เร่่งด่่วน
ส่่วนใหญ่่มัักมาที่่�ห้้องฉุุกเฉิิน และได้้รัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน การรัักษาจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วย
หายจากอาการเหนื่่�อย ควบคุุมสภาพการไหลเวีียนของโลหิิตให้้คงที่่� ปรัับสมดุุลของปริิมาณสารน้ำำ��ใน
ร่่างกาย หาสาเหตุุที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันในครั้้�งนั้้�น
- ส่่วนในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวเรื้้อ� รัังนั้้�น คืือการดููแลแบบผู้้�ป่ว่ ยนอก การรัักษาในผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�ม
นี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�การลดอััตราการเสีียชีีวิิต การป้้องกัันการเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล การฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพทางกาย (functional capacity) และการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�ป่่วย (quality of life) โดยเลืือก
ใช้้ยาตามการบีีบตััวของหััวใจห้้องล่่างซ้้าย ซึ่่�งจะกล่่าวต่่อไป

รููปที่่� 3. การดููแล รัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
(ดััดแปลงจาก J Med Assoc Thai 2019;102:231-9)
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7.1 การรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
หลัังจากวิินิิจฉััย ต้้องพิิจารณาเพื่่�อแบ่่งลัักษณะผู้้�ป่่วยเป็็น 4 แบบ โดยแยกตามภาวะน้ำำ�คั่่
� �งใน
ร่่างกายของผู้้�ป่่วย และภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกายว่่าปกติิ หรืือไม่่ (รููปที่่� 4)

รููปที่่� 4. แสดงลัักษณะ 4 แบบของผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
(ดััดแปลงจากจาก Euro J of Heart Fail 2016;18(8):891-975.)
- การประเมิินภาวะสารน้ำำ��คั่่�งในร่่างกาย (congestion) แบ่่งเป็็น มีีภาวะสารน้ำำ��คั่่�งในร่่างกาย
(congestion (+), WET) หรืือ ไม่่มีีภาวะสารน้ำำ��คั่่�งในร่่างกาย (congestion (-), DRY) กลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่มีี� congestion หรืือที่่�เรีียกว่่า WET มัักจะมีีอาการ เช่่น ภาวะสารน้ำำ��คั่่�งในปอด (pulmonary congestion), แขน
ขาบวม (peripheral edema), หลอดเลืือดดำำ� jugular ที่่�คอโป่่งพอง (jugular venous dilatation), ภาวะ
ตัับโต (congested hepatomegaly), ภาวะนอนราบไม่่ได้้ หรืือ ตื่่�นมานั่่�งหายใจหลัังจากนอนหลัับ
(orthopnea/PND) เป็็นต้้น
- การประเมิินภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกาย (perfusion) ว่่าเพีียงพอหรืือไม่่
แบ่่งเป็็น เพีียงพอ ( no hypoperfusion (-), WARM) หรืือ ไม่่เพีียงพอ (hypoperfusion (+), COLD) กลุ่่�ม
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� hypoperfusion หรืือที่่เ� รีียกว่่า COLD อาจมีีอาการดัังนี้้� แขนขาเย็็น (cold extremities), ปััสสาวะ
ออกน้้อย (oliguria), ภาวะสัับสน (mental confusion), ภาวะมึึนงง (dizziness), ภาวะความต่่างความดััน
systolic และ diastolic แคบ (narrow pulse pressure) เป็็นต้้น
ในขณะเดีียวกััน ยัังต้้องพิิจารณาหาสิ่่�งกระตุ้้�นของภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน (trigger or
precipitation factor) ด้้วย ตััวอย่่างเช่่น
1) ภาวะหลอดเลืือดหััวใจอุุดตัันเฉีียบพลััน (acute coronary syndrome)
2) ภาวะหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะทั้้�งแบบช้้าละเร็็ว (tachyarrhythmia และ bradyarrhythmia)
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3) ภาวะความดัันโลหิิตสููงผิิดปกติิ
4) การบริิโภคเกลืือและสารน้ำำ�� มากกว่่าปกติิ
5) การไม่่ใช้้ยาอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
6) ภาวะถุุงลมโป่่งพองกำำ�เริิบ
7) หลอดเลืือดแดงปอดอุุดตััน (pulmonary embolism)
8) ภาวะติิดเชื้้�อ (sepsis)
9) ยาบางประเภท เช่่น NSAIDs, ยาเคมีีบำำ�บััดที่ส่่� ่งผลต่่อการบีีบตััวของหััวใจ
หลัังจากการรัักษาเบื้้�องต้้นที่่�จำำ�เป็็น การรัักษาต่่อไปจึึงเป็็นไปตามกลุ่่�มจากการประเมิินดัังนี้้�
- WARM-DRY กลุ่่�มนี้้�มีีภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกายที่่�ปกติิ และไม่่มีีภาวะสาร
น้ำำ��คั่่�งในร่่างกาย หากผู้้�ป่่วยมีีอาการเหนื่่�อยมากขึ้้�นอย่่างเฉีียบพลััน อาจมีีสาเหตุุอื่่�นที่่�ต้้องสืืบค้้นต่่อไป
- WARM-WET เป็็นกลุ่่�มที่่พ� บได้้บ่อ่ ยที่่สุ� ดุ โดยผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�จะมีีภาวะที่่เ� ลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ
ของร่่างกายที่่ป� กติิ แต่่มีีภาวะสารน้ำำ�คั่่
� ง� ในร่่างกาย การรัักษาจะมุ่่�งเน้้นไปด้้านการลดจำำ�นวนเลืือดที่่ไ� หล
กลัับสู่่�หััวใจ (preload) ด้้วยยาขัับปััสสาวะ (diuretic) และการลดแรงต้้านการไหลเวีียนของเลืือดขณะหััวใจ
บีีบตััว (afterload) ด้้วยยากลุ่่�มที่่�มีีฤทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด (vasodilator) เช่่น nitroglycerine, isosorbide
dinitrate, nitroprusside เป็็นต้้น
- COLD-WET เป็็นภาวะที่่อั� นั ตราย มีีอััตราการตายสููงเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มอื่่�น (13) เนื่่�องจากผู้้�ป่ว่ ย
กลุ่่�มนี้้�มีีภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกายที่่�ผิิดปกติิ และมีีภาวะสารน้ำำ�คั่่
� �งในร่่างกาย อาจเจอ
ร่่วมกัับ ภาวะ cardiogenic shock ในบางครั้้�งอาจมีีความผิิดปกติิทางการหายใจ จนถึึงภาวะ respiratory failure ร่่วมด้้วย มัักได้้รัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต (ICU) สำำ�หรัับการเลืือกใช้้ยา มัักใช้้ยาหลายกลุ่่�ม
ร่่วมกััน เช่่น ยาขัับปััสสาวะ (diuretic), ยากลุ่่�มที่่�มีีฤทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด (vasodilator) หรืือ ยาที่่�กระตุ้้�น
การทำำ�งานของหััวใจ (inotrope และ vasopressor) รวมทั้้�งอาจมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้เครื่่�องพยุุงระบบการ
ไหลเวีีบนโลหิิต (mechanical circulatory support) ร่่วมด้้วย
- COLD-DRY กลุ่่�มนี้้�จะมีีภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยงส่่วนต่่างๆ ของร่่างกายที่่�ผิิดปกติิ แต่่ไม่่มีีภาวะ
สารน้ำำ��คั่่�งในร่่างกาย พบได้้น้้อย มัักเป็็นผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวระยะรุุนแรง การรัักษาจะต่่างไปคืือ
สามารถให้้สารน้ำำ��ได้้ และอาจจำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาการให้้สารกระตุ้้�นการบีีบตััวของหััวใจร่่วมด้้วย
7.2 ยาที่่�ใช้้ในการรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
1. ยาขัับปััสสาวะทางหลอดเลืือดดำำ� (IV diuretics) เช่่น furosemide ปริิมาณเริ่่�มต้้นที่่�แนะนำำ�
คืือ 20-40 มิิลลิิกรััม ทางหลอดเลืือดดำำ� bolus ในกรณีีที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยไม่่เคยใช้้ยา furosemide แบบรัับประทาน
อยู่่�เดิิม ส่่วนในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยใช้้ยา furosemide แบบรัับประทานอยู่่�เดิิมให้้ใช้้ยาฉีีดปริิมาณ 1 หรืือ 2.5
เท่่าของปริิมาณยารัับประทาน (เช่่น หากรัับประทานยา furosemide แบบรัับประทานอยู่่�เดิิมที่่�ขนาด
40 mg oral bid ขนาดยา furosemide ทางหลอดเลืือดดำำ�ควรมีีปริิมาณเริ่่�มต้้นที่่� 80 mg IV bolus)
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หากใช้้ furosemide ด้้วยการฉีีดเป็็นครั้้�งๆ (IV bolus dose) แล้้วไม่่ได้้ผล อาจพิิจารณาให้้แบบ
ต่่อเนื่่�อง (continuous drip) หรืือ ใช้้ยาปััสาสาวะกลุ่่�มอื่่�นร่่วมด้้วย และในขณะรัักษาควรต้้องจำำ�กััดน้ำ�ำ�
และเกลืือที่่�ผู้�ป่้ ่วยรัับประทาน
2. ยากลุ่่�มที่่�มีีฤทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด (vasodilator) (ตารางที่่� 8.) เช่่น nitroglycerine, isosorbide
dinitrate, nitroprusside โดยแนะนำำ�ให้้ให้้ยากลุ่่�มนี้้�ได้้ในผู้้�ป่่วยทั้้�ง WET-WARM และ WET-COLD ที่่�มีี
systolic blood pressure มากกว่่า 90 มิิลลิิเมตรปรอท หรืือ mean arterial pressure (MAP) > 65
มิิลลิิเมตรปรอท เพื่่�อเป็็นการลดแรงต้้านการไหลเวีียนของเลืือดขณะหััวใจบีีบตััว (afterload) ทำำ�ให้้หััวใจ
ทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น มีี stroke volume และ cardiac output มากขึ้้�น
3. ยากลุ่่�มกระตุ้้�นการบีีบตััวของหััวใจ (inotrope) (ตารางที่่� 9.) ที่่�ใช้้เช่่น dobutamine, milrinone
ใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�อาการไม่่ดีีขึ้้�น หลัังได้้รัับยาขัับปััสสาวะ และยากลุ่่�มที่่มีี� ฤทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด หรืือมีีความ
ดัันเลืือดที่่ต่ำ� ำ�� ไม่่สามารถใช้้ยากลุ่่�มที่่มีี� ฤทธิ์์ข� ยายหลอดเลืือดได้้ ยากระตุ้้�นการบีีบตััวของหััวใจ (inotrope)
สามารถเพิ่่�มปริิมาณเลืือดที่่�บีีบออกจากหััวใจ (cardiac output) และเพิ่่�มการไหลเวีียนโลหิิตของอวััยวะ
ส่่วนปลาย (peripheral perfusion) แต่่การใช้้ inotrope ควรมีีการติิดตามคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจและความดััน
โลหิิตอย่่างใกล้้ชิิดเนื่่�องจากอาจเกิิดภาวะ หััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ (arrhythmias) หรืือ กล้้ามเนื้้�อหััวใจขาด
เลืือดได้้
4. ยาออกฤทธิ์์�ต่่อหลอดเลืือด (vasoactive agents) (ตารางที่่� 9.) หากภาวะที่่�เลืือดไปเลี้้�ยง
ส่่วนต่่างๆ ของร่่างกาย (perfusion) ยัังคงผิิดปกติิ หลัังได้้ยากระตุ้้�นการบีีบของหััวใจ ควรพิิจารณาให้้ยา
ออกฤทธิ์์�ต่่อหลอดเลืือด (vasoactive agents) เช่่น norepinephrine หรืือ dopamine เพื่่�อช่่วยพยุุงการ
ไหลเวีียนโลหิิตไปยัังอวััยวะสำำ�คััญให้้เพีียงพอ หากยัังไม่่สามรถแก้้ภาวะหััวใจล้้มเหลวได้้ อาจพิิจารณา
ผ่่าตััดใส่่เครื่่�องช่่วยการสููบฉีีดของหััวใจ (mechanical circulatory support) ในโรงพยาบาลที่่ส� ามารถทำำ�ได้้
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ตารางที่่� 8. ยากลุ่่�มที่่�มีีฤทธิ์์�ขยายหลอดเลืือด (vasodilator) ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน
ประเภทยา

การบริิหารยา

ข้้อควรระวััง

ยาลดความดััน (vasodilator)
Nitroglycerine 10-20 ไมโครกรััม/นาทีี
(NTG)
ปรัับเพิ่่�มถึึง 200 ไมโครกรััม/นาทีี

- ไม่่ควรใช้้ใน RV infarction
หรืือมีีภาวะหััวใจห้้องขวาทำำ�งาน
ผิิดปกติิ (RV dysfunction)
ตััวอย่่างการผสมยาและการสั่่�งยา:
- อาจทำำ�ให้้เกิิดผลข้้างเคีียงคืือ
NTG 50 มิิลลิิกรััม/10 มิิลลิิลิติ ร (vial) ผสม 1:5 โดย ความดัันต่ำำ��, ปวดศีีรษะ หรืือ
ใช้้
เกิิดภาวะดื้้�อยา หากใช้้ต่่อเนื่่�อง
NTG 10 มิิลลิิลิิตร (50 มิิลลิิกรััม) + 5%D/W 250 มากกว่่า 24 ชั่่�วโมง
มิิลลิิลิติ ร
- IV drip เริ่่�มที่่� 10 ไมโครกรััม/นาทีี (3 มิิลลิิลิิตร/
ชั่่�วโมง) - ปรัับเพิ่่�มครั้้�งละ 1.5-3 มิิลลิิลิติ ร/ชั่่�วโมง
ทุุก 15 นาทีี
- ไม่่เกิิน 60 มิิลลิิลิิตร/ชั่่�วโมง

Nitroprusside 0.3 ไมโครกรััม/กิิโลกรััม/นาทีี
ปรัับเพิ่่�มถึึง 5 ไมโครกรััม/กิิโลกรััม/นาทีี

- ต้้องเก็็บให้้ห่่างจากแสง ใช้้ถุุง
ดำำ�หรืือแผ่่น foil คลุุมขวดน้ำำ��
เกลืือ
ตััวอย่่างการผสมยา:
- อาจทำำ�ให้้เกิิดผลข้้างเคีียงคืือ
Nitroprusside 50 มิิลลิิกรััม เป็็นรููปแบบผงแห้้ง เริ่่�ม พิิษจาก isocyanide และ ภาวะ
ต้้นผสมผงใน 5%D/W 3 มิิลลิิลิิตร จากนั้้�นผสม 5% methemoglobinemia ได้้หากได้้
D/W 250 มิิลลิิลิิตรจะได้้ Nitroprusside 200
รัับยามากกว่่า 10 มิิลลิิกรััม/
ไมโครกรััม/มิิลลิิลิิตร
กิิโลกรััม/นาทีี, ความดัันต่ำำ�� ,
การบริิหารยาในผู้้�ป่่วยหนััก 60 กิิโลกรััม:
ปวดศีีรษะ
เริ่่�มยาขนาด 0.3 ไมโครกรััม x 60กก./นาทีี = 18
ไมโครกรััม/นาทีีหรืือเริ่่�มที่่� 5.4 มิิลลิิลิิตร/ชั่่�วโมง

386

Comprehensive Review in Internal Medicine
ตารางที่่� 9. ตารางแสดงกลุ่่�มยากระตุ้้�นการบีีบของหััวใจ (inotrope) และยาออกฤทธิ์์�ต่่อหลอดเลืือด
(vasoactive agents)
ประเภทยา

การบริหารยา

ข้อควรระวัง

ยากระตุ้นการบีบของหัวใจ (inotrope)
Dobutamine

2-20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที (ไม่ต้อง bolus)
ภาวะหัวใจเต้นเร็ว
ตัวอย่างการผสมยา:
Dobutamine 250 มิลลิกรัม/20 มิลลิลิตร (1 amp)
ผสม 2:1 โดยใช้ dobutamine 500 มิลลิกรัม (40 มิลลิลิตร) + ผสม
5%D/W หรือ NSS จนครบ
250 มิลลิลิตร IV drip จะได้ dobutamine 2000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
การบริหารยาในผู้ป่วยหนัก 60 กิโลกรัม:
เริ่มยาขนาด 2 ไมโครกรัม x 60กก./นาที = 120 ไมโครกรัม/นาที หรือ
เริ่มที่ 3.6 มิลลิลิตร/ชั่วโมง

Dopamine

3-5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที (ไม่ต้อง bolus)
ภาวะหัวใจเต้นเร็ว
ตัวอย่างการผสมยา:
Dopamine 500 มิลลิกรัม/10 มิลลิลิตร (1 amp)
ผสม 2:1 โดยใช้ Dopamine 500 มิลลิกรัม (10 มิลลิลิตร) + ผสม
5%D/W หรือ NSS จนครบ 250 มิลลิลิตร IV drip จะได้ dobutamine
2000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
การบริหารยาในผู้ป่วยหนัก 60 กิโลกรัม:
เริ่มยาขนาด 3 ไมโครกรัม x 60กก./นาที = 180 ไมโครกรัม/นาที หรือ
เริ่มที่ 5.4 มิลลิลิตร/ชั่วโมง

Norepinephrine
Epinephrine
Milrinone

0.2-1 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที (ไม่ต้อง bolus)
0.05 – 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที (ไม่ตอ้ ง bolus ยกเว้นกรณี CPR)

ภาวะหัวใจเต้นช้า
ภาวะอวัยวะส่วน
ปลายขาดเลือด

Bolus 25–75 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ใน 10–20 นาที
จากนั้น 0.375-0.75 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที

ความดันต่ำ�
ภาวะหัวใจเต้นเร็ว

ยาออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือด (vasoactive agents)
Dopamine

> 5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที

Norepinephrine

0.2-1 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที

Epinephrine

0.05 – 0.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาที (ไม่ตอ้ ง bolus ยกเว้นกรณี CPR)
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7.3 การรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคร่่วมเป็็นโรค COPD
การดููแลผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันที่่�มีีโรคร่่วมเป็็นโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังนั้้�น ไม่่มีีคำำ�
แนะนำำ�ที่่�จำำ�เพาะ และอาจกล่่าวโดยสรุุปได้้ว่่าควรพิิจารณารัักษาไม่่แตกต่่างจากผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้ม
เหลวเฉีียบพลัันที่่�ไม่่เป็็นโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง สิ่่�งที่่�อาจต้้องพิิจารณาเป็็นพิิเศษ เช่่น
- การวิินิจิ ฉััยแยกโรคของสาเหตุุอาการเหนื่่�อย ซึ่่ง� บางครั้้�งอาจทำำ�ได้้ยาก หรืือแม้้แต่่เกิิดขึ้้น� ร่่วม
กััน คืือผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการจากทั้้�งภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันและโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
- ภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน ที่่มีี� ภาวะผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� congestion หรืือที่่เ� รีียกว่่า WET อาจตรวจ
ร่่างกายพบ cardiac wheezing ได้้
- อาจต้้องใช้้ออกซิิเจนช่่วย โดยจะเริ่่�มให้้ออกซิิเจนในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่มีี� ออกซิิเจนในเลืือดต่ำำ�� กว่่า
ร้้อยละ 90 (O2 sat < 90% หรืือ PaO2 < 60 มิิลลิิเมตรปรอท)
- การใช้้ CPAP อาจช่่วยลด work load จากการหายใจ และความเสี่่�ยงจากการ intubation
- ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี active wheezing อาจพิิจารณา ลด หรืือ หยุุดยากลุ่่�ม beta blocker ไปก่่อน ดััง
จะได้้กล่่าวต่่อไป
7.4 การรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวเรื้้�อรััง
หลัังจากรัักษาผู้้�ป่่วยจนพ้้นภาวะหััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลัันแล้้ว เพื่่�อลดอััตราการเสีียชีีวิิต อััตรา
การนอนโรงพยาบาลซ้ำำ�� และเพื่่�อเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วย ต้้องพิิจารณาใช้้ยากลุ่่�มต่่างๆ โดยเลืือก
ตามประเภทของภาวะหััวใจล้้มเหลวเรื้้�อรัังที่่�แบ่่งตามอััตราการบีีบตััวของหััวใจห้้องล่่างซ้้าย
ยากลุ่่�มต่่างๆ ที่่�เลืือกใช้้ หวัังออกฤทธิ์์�ในการยัับยั้้�งวงจรอุุบาทว์์ของภาวะหััวใจล้้มเหลวเรื้้�อรััง
โดยหยุุดยั้้�ง neurohormonal activation (sympathetic nervous system, renin-angiotensin-aldosterone
system และ natriuretic peptides) ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการเกิิดพัังผืืดในกล้้ามเนื้้�อหััวใจ (cardiac adverse
remodeling)
- ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวผิิดปกติิ heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF;
LVEF < 40%) ตลอดกว่่า 50 ปีีที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน ได้้มีีการศึึกษาวิิจััยและพบว่่ามีียาหลายกลุ่่�มที่่ส่� ่ง
ผลต่่อการรัักษาในด้้านการลดอััตราการเสีียชีีวิิตและลดการเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลในในกลุ่่�มผู้้�ป่่วย
HFrEF โดยยาหลัักที่่มีีป
� ระโยชน์์ลดอััตราการเสีียชีีวิิต ได้้แก่่ (ตารางที่่� 10.)
o Angiotensin – converting enzyme inhibitors (ACEI)
o Angiotensin II receptor blocker (ARB)
o Beta – blocker (BB)
o Mineralocorticoid receptor antagonist (MRA)
o Angiotensin receptor neprilysin inhibitor (ARNI)
o Isosorbide dinitrate และ hydralazine (ในผู้้�ป่่วย African American)
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นอกจากยากลุ่่�มที่่�กล่่าวไป ยากลุ่่�มอื่่�นๆ เช่่น เช่่น If – channel inhibitor และ digoxin อาจลด
อััตราการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วยเฉพาะบางกลุ่่�ม และสามารถลดอััตราการนอนโรงพยาบาลได้้
นอกจากนี้้� การรัักษาด้้วยการใช้้เครื่่�องกระตุ้้�นไฟฟ้้าชนิิด cardiac resynchronization therapy
ซึ่ง่� คืือ pacemaker ที่่มีี� biventricular pacing และกระตุุกไฟฟ้้าหััวใจ (implantable cardioverter defibrillator)
ร่่วมกัับการรัักษาด้้วยยา สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วย HFrEF ได้้
- ภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบบีีบตััวปกติิ heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF;
LVEF ≥50%): การรัักษาในกลุ่่�มผู้้�ป่่วย HFpEF ถึึงปััจจุุบัันยัังไม่่พบว่่ามีีการรัักษาด้้วยยากลุ่่�มใดที่่�จะ
สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ได้้ ยากลุ่่�ม ARB คืือ candesartan(14) หรืือ MRA คืือ
spironolactone(15) อาจมีีประโยชน์์ต่่อการลดอััตราการเข้้ารัักษาตััวในโรงพยาบาลได้้ ยาในกลุ่่�ม BB,
ACEI, MRA, ARNI, extended release isosorbide mononitrate, Phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor
นั้้�นไม่่สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิต หรืือลดการรัับเข้้ารัักษาตััวแบบผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มผู้้�ป่่วย HFpEF ได้้
การรัักษาที่่�แนะนำำ�ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�คืือ การใช้้ยาขัับปััสสาวะที่่�พอเหมาะ และการควบคุุมความดัันโลหิิต
ของผู้้�ป่่วยให้้เหมาะสม คำำ�แนะนำำ�เหล่่านี้้�เป็็นเพีียงคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือการศึึกษาแบบ
observational study เท่่านั้้�น
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ตารางที่่� 10. ตารางแสดงชนิิดและขนาดยาที่่แ� นะนำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวชนิิดเรื้้อ� รัังชนิิด HFrEF
(ดััดแปลงจาก Euro J of Heart Fail 2016;18(8):891-975.)
กลุ่มยา

ยา

ขนาดยาเริ่มต้น
(มิลลิกรัม)

ขนาดยาเป้าหมาย ผลข้างเคียง
(มิลลิกรัม)

ACEI

Captopril

6.25 t.i.d.

50 t.i.d.

Enalapril

2.5 b.i.d.

10 – 20 b.i.d.

Lisinopril

2.5 – 5.0 o.d.

20 – 35 o.d.

Ramipril

2.5 o.d.

10 o.d.

Candesartan

4 – 8 o.d.

32 o.d.

Losartan

50 o.d.

150 o.d.

Valsartan

40 b.i.d.

160 b.i.d

Bisoprolol

1.25 o.d.

10 o.d.

Carvedilol

3.125 b.i.d.

25 b.i.d.

Metoprolol
succinate

12.5 – 25 o.d.

200 o.d.

Nebivolol

1.25 o.d.

10 o.d.

Spironolactone

25 o.d.

50 o.d.

Eplerenone

25 o.d.

50 o.d.

ARB

BB

MRA
ARNI

Sacubitril/valsartan 24/26 – 49/51 b.i.d. 97/103 b.i.d.

If – channel Ivabradine
blocker

5 b.i.d.

ภาวะไตวาย
ภาวะโพแทสเซียมสูง
อาการไอ

ภาวะไตวาย
ภาวะโพแทสเซียมสูง
ภาวะหัวใจเต้นช้า

ภาวะโพแทสเซียมสูง
ความดันโลหิตต่ำ�
การแพ้แบบ
angioedema
ภาวะโพแทสเซียมสูง

7.5 b.i.d.

ACEI = angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB = angiotensin-receptor blocker; BB = beta-blocker;
MRA = mineralocorticoid receptor antagonist; ARNI = angiotensin receptor neprilysin inhibitor;
b.i.d. = bis in die (วัันละสองเวลา); o.d. = omne in die (วัันละครั้้�ง); t.i.d. = ter in die (วัันละสามเวลา)
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8. การรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�องรัังเป็็นโรคร่่วม

ในหััวข้้อนี้้� ผู้้เ� ขีียนขอกล่่าวถึึงการใช้้ยากลุ่่�มต่่างๆ สำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยโรคหััวใจล้้มเหลวเรื้้อ� รััง และข้้อ
ควรระวัังหากมีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร่่วมด้้วย
8.1 ความกัังวลเกี่่ย� วกัับการใช้้ยา Beta – blocker (BB) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง
ในปััจจุุบันั ในทางเวชปฏิิบัติั ิ แพทย์์ยังั มีีความกัังวล หรืือเข้้าใจว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง
เป็็นข้้อห้้ามในการใช้้ยากลุ่่�ม BB ความกัังวลดัังกล่่าว ส่่วนหนึ่่�งอาจเกิิดจากข้้อมููลในอดีีตซึ่่�งเป็็นการใช้้
ยา BB ชนิิดไม่่จำำ�เพาะ (nonselective BB) เช่่น propranolol และ nadolol สามารถกระตุ้้�นให้้เกิิดภาวะ
ผิิดปกติิทางการหายใจได้้
ในภาวะปกติิ beta-2 adrenergic receptor ที่่�ทางเดิินหายใจ เมื่่�อถููกกระตุ้้�นจะทำำ�ให้้เกิิด
bronchodilatation ดัังนั้้�นฤทธิ์์�ของ beta-2 adrenergic receptor blocker ในยากลุ่่�ม nonselective BB
อาจทำำ�ให้้เกิิด bronchospasm ได้้
การใช้้ beta-1 selective BB (หรืือ เรีียกอีีกอย่่างว่่า cardioselective BB) นั้้�นจะช่่วยลดโอกาส
การเกิิดผลข้้างเคีียงทางการหายใจ ตััวอย่่างยาในกลุ่่�ม cardioselective BB นั้้�นประกอบด้้วย metoprolol,
bisoprolol, atenolol และ nebivolol เป็็นต้้น ยากลุ่่�มนี้้�จะออกฤทธิ์์�ต่่อ B1 receptor เป็็นหลัักซึ่่�งจะพบ
ได้้ที่่�หััวใจ
	ตััวอย่่างการศึึกษาในรููปแบบ cohorts ซึ่่�งเปรีียบเทีียบผลของการวััดสมรรถภาพปอดในผู้้�ป่่วย
จำำ�นวน 4324 คน ที่่�ใช้้ยา BB (ทั้้�งที่่�เป็็นและไม่่เป็็นโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง และได้้รัับ BB ด้้วย indication
ที่่�แตกต่่างกััน) โดยพบว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้ beta-1 selective BB (เมื่่�อเทีียบกัับ nonselective BB) มีีการลดลง
ของ FEV1, FEV และ FEV1/FVC น้้อยกว่่า อย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญโดยผลการศึึกษาที่่�ได้้ ได้้ adjust ปััจจััย
ต่่างๆ ที่่มีีผ
� ลการวััดสมรรถภาพปอดแล้้ว (ตารางที่่� 11)(16)
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ตารางที่่� 11. เปรีียบเทีียบผลของการวััดสมรรถภาพปอดในผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยา BB
(ดััดแปลงจาก Br J Clin Pharmacol. 2014 Jan;77(1):190-200)
Effect, adjusted

95% CI

P value*

FEV1
  No use
  Nonselective BB
  Beta-1 selective BB

Reference
-198 ml
-118 ml

-301, -96
-137, -78

<0.001
<0.001

FVC
  No use
  Nonselective BB
  Beta-1 selective BB

Reference
-223 ml
-167 ml

-367, -79
-222, -111

0.001
<0.001

VEV1/FVC
  No use
  Nonselective BB
  Beta-1 selective BB

Reference
-1.38%
+0.12 ml

-2.27,-0.13
-0.41, 0.65

0.048
<0.654

โดยสรุุป เราอาจพิิจารณาใช้้ยา BB ให้้กับั ผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่มีี� โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังร่่วม
ด้้วยได้้ แต่่ควรเลืือกใช้้ยา BB ที่่�เป็็น beta-1 selective (ตารางที่่� 12.) และเฝ้้าระวัังอาการแทรกซ้้อน
อย่่างใกล้้ชิดิ กรณีีที่่ห้� า้ มใช้้คือื ในขณะที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยนั้้�นมีีภาวะกำำ�เริิบแบบรุุนแรง เช่่น active wheezing ซึ่ง่� อาจ
จำำ�เป็็นต้้องมีีการชะลอการใช้้ BB เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการทำำ�ให้้อาการทางการหายใจกำำ�เริิบแย่่ลง
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ตารางที่่� 12. ตารางแสดงชนิิดของยา beta - blocker
ชนิด

การออกฤทธิ์

Beta-1 selective BB β1 receptors
“Cardioselective”

Nonselective
Beta-Blocker

β1 receptors, β2
receptors
β1 receptors, β2
receptors, α1 receptor

ยา

แนะนำ�ให้ใช้ใน HFrEF

Atenolol

No

Esmolol

No

Metoprolol

Yes (เฉพาะ metoprolol succinate)

Bisoprolol

Yes

Nebivolol

Yes

Propranolol

No

Nadolol

No

Timolol

No

carvedilol

Yes

หมายเหตุุ
- β1 receptors พบที่่�หััวใจ หากถููกกระตุ้้�น จะมีีฤทธิ์์� heart rate และ contractility
- β2 receptors พบได้้ที่่�กล้้ามเนื้้�อเรีียบ เช่่น หลอดลม หลอดเลืือด ทางเดิินอาหาร กระเพาะปััสสาวะและกล้้ามเนื้้�อ
มดลููกที่่�หลอดลม หากถููกกระตุ้้�นจะมีีฤทธิ์์� bronchodilator ที่่�หลอดเลืือด หากถููกกระตุ้้�น จะมีีฤทธิ์์� vasodilate
- α1 receptor พบที่่ก� ล้้ามเนื้้�อเรีียบเช่่น หลอดเลืือด ท่่อไต ม่่านตา ที่่ห� ลอดเลืือดหากถููกกระตุ้้�น จะมีีฤทธิ์์� vasoconstrict

8.2 ผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการใช้้ยา beta – blocker (BB) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
จากการศึึกษาพบว่่า การใช้้ยา BB ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง (ที่่�มีีหรืือไม่่มีีภาวะหััวใจล้้ม
แหลว) นั้้�นยัังสามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิต และการกำำ�เริิบของปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังได้้(17-18)
- การศึึกษาในรููปแบบ retrospective ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังจำำ�นวน 256 คนที่่มีี� ภาวะ
หััวใจขาดเลืือด หรืือ ภาวะหััวใจล้้มเหลว โดยพบว่่าการใช้้ BB ไม่่เป็็นความเสี่่�ยง ในการทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วยมีี
COPD exacerbation ที่่�สำำ�คััญในทางตรงกัันข้้าม ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ BB กลัับมีี COPD exacerbation ที่่�น้้อย
กว่่าด้้วย odd ratio 0.27 (95% CI 0.15-0.50, p <0.001)(19)
- การศึึกษาในรููปแบบ meta-analysis โดย Cochrane ที่่�รวบรวม 22 งานวิิจััยที่่�ศึึกษาการใช้้
Beta-1 selective BB ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง โดยคััดเฉพาะการศึึกษาในรููปแบบ randomized
control trial เท่่านั้้�น พบว่่าการใช้้ Beta-1 selective BB ไม่่ผลกัับอาการ หรืือการนอนโรงพยาบาลของ
ผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง(20)
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	ส่่วนกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร่่วมกัับภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�นมีีการศึึกษาจำำ�เพาะอยู่่�
จำำ�กััด มัักมุ่่�งศึึกษาการทำำ�งานของปอด ค่่า NT-proBNP, LVEF ค่่าวััดสมรรถภาพทางกาย และคุุณภาพ
ชีีวิิตผู้้�ป่่วยมากกว่่าอััตราการเสีียชีีวิิต
- การศึึกษาชื่่�อ CIBIS-ELD ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาในรููปแบบ randomized control trial ในผู้้�ป่่วย
HFrEF ที่่�อายุุมากกว่่า 65 ปีีและยัังคงมีีอาการภาวะหััวใจล้้มเหลว (โดยที่่�อาจมีีหรืือไม่่มีีโรคปอดอุุดกั้้�น
เรื้้�อรัังก็็ได้้) จำำ�นวน 883 พบว่่าการใช้้ bisoprolol ซึ่่�งเป็็น beta-1 selective BB มีีผลต่่อ FEV1 น้้อยกว่่า
carvedilol ซึ่่�งเป็็น non-selective BB โดยมีีความแตกต่่างของการเปลี่่�ยนแปลง FEV1-50 ml (-95 to
-4ml), p=0.03 และ ยัังพบ bisoprolol สััมพัันธ์์กัับผลข้้างเคีียงทางระบบทางเดิินหายใจน้้อยกว่่า (10%
vs 4%, p<0.001)(21)
แม้้การให้้ยา BB ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี HFrEF และโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังจะไม่่มีีการศึึกษาเฉพาะเรื่่�อง
อััตราการเสีียชีีวิิตแต่่ตามหลัักฐานเท่่าที่่�มีี อาจแปลผลได้้ แม้้การใช้้ BB จะทำำ�ให้้ค่่า FEV1 ลดลง แต่่การ
ใช้้ยาในกลุ่่�ม beta-1 selective BB นั้้�นปลอดภััยต่่อโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง และให้้ประโยชน์์ต่่อภาวะหััวใจ
ล้้มเหลวที่่�มีีการบีีบตััวผิิดปกติิ ไม่่แตกต่่างกัันในผู้้�ป่่วยที่่มีี� หรืือไม่่มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
หากเราสัังเกตชนิิดของยา BB ที่่�แนะนำำ�ให้้ใช้้ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวแบบ HFrEF นั้้�น จะ
เป็็นยาในกลุ่่�ม cardioselective BB ทั้้�งสิ้้�นยกเว้้น carvedilol ที่่�เป็็น nonselective BB ทั้้�งนี้้� ระดัับความ
จำำ�เพาะต่่อ Beta-1 (beta 1/ beta 2 selectivity) ก็็มีีความแตกต่่างกััน (ตารางที่่� 13.) แต่่ความสำำ�คััญทาง
คลิินิิกอาจเกิิดขึ้้�นเฉพาะเมื่่�อใช้้ในปริิมาณที่่�สููง
ตารางที่่� 13. ความแตกต่่างของความจำำ�เพาะต่่อ Beta-1 ของยา BB ชนิิดต่่างๆ
(ดััดแปลงจาก J Am Coll Cardiol 2009;54:1491-9.)
ชื่อยา

Beta 1/ beta 2
selectivity

ฤทธิอื่น ๆ

Carvedilol
Metoprolol
Bisoprolol
Nebivolol

1
74
103
321

Alpha-1 agonism

Beta-2,3 agonism (endothelium)

8.3 ผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการใช้้ยา ACEI/ARB ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
การใช้้ยากลุ่่�ม ACEI/ARB อาจพิิจารณา ARB ก่่อนการใช้้ ACEI ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
ที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลว เนื่่�องจากยากลุ่่�ม ACEI มีีผลข้้างเคีียงของยาที่่�ไม่่พึึงประสงค์์คืือ อาการไอ ซึ่่�ง
อาจนำำ�มาซึ่่�งความลำำ�บากในการแยกอาการจากโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังเอง
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	มีีการศึึกษาแบบ retrospective cohort ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังสััญชาติิไต้้หวัันจำำ�นวน
12,452 คน (ที่่�มีีหรืือไม่่มีีภาวะหััวใจล้้มแหลว) ที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ในการใช้้ยากลุ่่�ม ACEI/ARB เมื่่�อเทีียบการใช้้
ยา ACEI กัับ ARB หลัังจากติิดตามผู้้�ป่่วย 6-11 ปีี พบว่่ายา กลุ่่�ม ARB มีีภาวะปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังกำำ�เริิบ
น้้อยกว่่า และมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�น้้อยกว่่ากลุ่่�ม ACEI อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติ(22)
ิ
เช่่นเดีียวกัับยากลุ่่�ม BB ปััจจุุบัันไม่่มีีการทำำ�ศึึกษาในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวโดยตรงเฉพาะ
เรื่่�องอััตราการเสีียชีีวิิตแต่่ตามหลัักฐานเท่่าที่่มีี� อาจแปลผลได้้ว่่ายากลุ่่�ม ACEI และ ARB ให้้ประโยชน์์
ต่่อภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่มีี� การบีีบตััวผิิดปกติิ ไม่่แตกต่่างกัันในผู้้�ป่่วยที่่�มีี หรืือ ไม่่มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
8.4 การใช้้ยา ivabradine ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถใช้้ beta – blocker (BB) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยภาวะ
หััวใจล้้มเหลวที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร่่วมด้้วย
ยา ivabradine นั้้�นสามารถลดอััตราการเต้้นหััวใจ โดยกดการทำำ�งานของ SA node ผ่่าน funny
current (If) channels โดยตรง ไม่่ผ่่าน adrenergic receptor ดัังนั้้�น จึึงไม่่ต้้องกัังวลเรื่่�องของ beta-adrenergic blockage ที่่�อาจทำำ�เกิิดผลข้้างเคีียงทางการหายใจ จากการให้้ยากลุ่่�ม BB
	มีีการศึึกษาแบบ randomized control trial ที่่�ประเทศอีียิิปต์์ในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
พบว่่าการให้้ ivabradine ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง สามารถลดอััตราการเต้้นของหััวใจเฉลี่่�ยจาก 98
เป็็น 72 bpm เมื่่�อเทีียบกัับยาหลอก และยัังเพิ่่�มสมรรถภาพทางกายให้้กัับผู้้�ป่่วยได้้อีีกด้้วย(23)
นอกจากนี้้�การศึึกษาจาก SHIFT study ที่่ดููป
� ระสิิทธิิภาพของยา ivabradine ในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจ
ล้้มเหลวโดยตรงยัังพบว่่า การให้้ยา ivabradine ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่มีี� ภาวะร่่วมเป็็นโรคปอด
อุุดกั้้�นเรื้้�อรัังนั้้�นปลอดภััย ดัังนั้้�นการพิิจารณาให้้ยากลุ่่�ม ivabradine ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวร่่วมกัับ
โรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังจึึงเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง โดยเฉพาะในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีผ
� ลข้้างเคีียงทางการหายใจจากการ
ใช้้ BB
8.5 การใช้้ยาขยายหลอดลมกลุ่่�ม Beta2 – agonist (B2A) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง
ที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลว
เนื่่�องจากเราทราบว่่าการมีี sympathetic activity ที่่�สููงนั้้�นทำำ�ให้้วงจรอุุบาทว์์ของภาวะหััวใจล้้ม
เหลวนั้้�นแย่่ลง แต่่ในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง บางครั้้�งจำำ�เป็็นต้้องใช้้ยากลุ่่�ม B2A เพื่่�อขยายหลอดลม
ซึ่่�งจะส่่งผลกระตุ้้�น sympathetic activity ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ภาวะหััวใจล้้มเหลวแย่่ลงได้้
จากสมมติิฐานดัังกล่่าวจึึงเป็็นที่่�มาของการศึึกษาต่่างๆ ที่่�ให้้ผลแตกต่่างกััน ทั้้�งเพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อโรคหััวใจและหลอดเลืือดและไม่่พบความเสี่่ย� ง และปััจจุุบันั ยัังไม่่มีีการศึึกษาแบบ randomized control trial ที่่�ศึึกษาผลของ B2A ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นร่่วมด้้วยโดยเฉพาะ ข้้อมููล
ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�ใช้้ยา B2A เช่่น
- ในปีี 2011 มีีการศึึกษาแบบ retrospective cohort ในกลุ่่�มที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังและ
โรคหอบหืืดที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวร่่วมด้้วย เพื่่�อดููถึึงผลของการใช้้ยา B2A การศึึกษาทำำ�ในผู้้�ป่่วย
จำำ�นวน 1294 คน ซึ่่�งมีีผู้้�ป่่วยทั้้�งสิ้้�น 288 คนใช้้ B2A (เป็็นโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร้้อยละ 34 และหอบหืืด
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ร้้อยละ 20) เมื่่�อติิดตามอาการไปเฉลี่่�ย 3ปีี พบว่่าผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มที่่�ใช้้ B2A เสีียชีีวิิตมากกว่่ากลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้
ใช้้อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (35% vs 26%, p = 0.004) โดยเป็็นที่่น่� า่ สัังเกตว่่าลัักษณะของผู้้�ป่ว่ ยในสอง
กลุ่่�มนั้้�นไม่่เท่่ากััน ทำำ�ให้้ต้้องแปลผลอย่่างระมััดระวััง(24)
- ปีี 2016 จึึงมีีการตีีพิิมพ์์การศึึกษาแบบ randomized control trial ชื่่�อ SUMMIT เพื่่�อดููผลของ
B2A รวมถึึง inhaled corticosteroid (ICS) ในผู้้�ป่่วยปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังที่่�มีีความเสี่่�ยงโรคหััวใจสููง (ประวััติิ
โรคหััวใจขาดเลืือด หลอดเลืือดหััวใจตีีบ หลอดเลืือดในสมองขาดเลืือด โรคหลอดเลืือดแดงส่่วนปลาย
ขาดเลืือด หรืือมีีความเสี่่�ยงโรคหััวใจ คืือ อายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป ได้้รัับยาอย่่างน้้อย 2 ชนิิดเพื่่�อรัักษา
โรคความดัันโลหิิตสููง เบาหวาน ไขมัันโลหิิตสููง และโรคหลอดเลืือดแดงส่่วนปลายขาดเลืือด) การศึึกษา
ทำำ�ในผู้้�ป่่วย 16,590 คนแบ่่งผู้้�ป่่วยออกเป็็น 4 กลุ่่�ม คืือกลุ่่�มที่่�ได้้ ยาเปล่่า (placebo), B2A, ICS และ
ยาผสมระหว่่าง B2A กัับ ICS เมื่่�อติิดตามอาการโดยมีีค่่ามััธยฐาน 1.8 ปีี ไม่่พบความแตกต่่างในอััตรา
การเสีียชีีวิิตในทั้้�ง 4 กลุ่่�ม รวมถึึงไม่่พบความแตกต่่างการเกิิดโรคทางหััวใจและหลอดเลืือดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ระหว่่างกลุ่่�มเช่่นกััน การศึึกษานี้้�จึึงสรุุปได้้ว่่าการใช้้ B2A นั้้�นปลอดภััยในคนที่่มีีค
� วามเสี่่�ยงโรคหััวใจ แต่่
ข้้อควรสัังเกตคืือ การศึึกษานี้้�ไม่่รวมผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�มีี EF น้้อยกว่่าร้้อยละ 30 หรืือมีี
NYHA class IV ซึ่่�งทำำ�ให้้ไม่่สามารถแปลความในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวได้้(25)
8.6 การใช้้การฟื้้�นฟููสมรรถภาพ (rehabilitation) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังที่่�มีีภาวะ
หััวใจล้้มเหลว
การฟื้้น� ฟููสมรรถภาพของผู้้�ป่ว่ ยหลัังเข้้ารัับการรัักษาด้้วยโรคทางปอดและหััวใจนั้้�น เป็็นอีีกหนึ่่�ง
วิิธีีที่่�สำำ�คััญในการรัักษาผู้้�ป่่วย แต่่ในทางปฏิิบััติิอาจถููกละเลย เนื่่�องจากการเข้้าถึึงทีีมสหสาขาอย่่างทั่่�ว
ถึึง หรืือความรู้้�ความเข้้าใจของแพทย์์ในเรื่่�องนี้้�
การฟื้้�นฟููสมรรถภาพนั้้�นมีีหลายองค์์ประกอบและเป็็นการดููแลผู้้�ป่่วยแบบองค์์รวม การฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพนั้้น� ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเริ่่ม� หลัังจากกลัับบ้้านแล้้วแต่่สามารถเริ่่ม� ต้้นได้้ตั้้ง� แต่่เป็็นผู้้�ป่ว่ ยใน โดยเริ่่ม� จาก
พื้้�นฐานการใช้้ยาและปฏิิบััติิตััวทั่่�วไป ฝึึกออกกำำ�ลัังกายเท่่าที่่�ทนไหว จากนั้้�นจึึงสานต่่อแบบผู้้�ป่่วยนอก
จากการศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาฟื้้น� ฟููสมรรถภาพทางหััวใจ ในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้ม
เหลวพบว่่ามีีประโยชน์์ในการลดการรัับเข้้ารัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน ลดอาการเหนื่่�อย เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต และ
เพิ่่�มสมรรถภาพทางกาย(26) ส่่วนด้้านการรัักษาฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางปอดในผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
นั้้�น ให้้ผลที่่คล้
� ้ายคลึึงกัันในด้้านลดอาการ และเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต แต่่ประสิิทธิิภาพในด้้านการลดอััตรา
การเสีียชีีวิิตนั้้�นยัังคลุุมเครืือ(27)
ในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ป็็นทั้้�งภาวะหััวใจล้้มเหลวและโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังร่่วมกััน ได้้มีีการทำำ�การศึึกษา
แบบ randomized control trial ในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ย 112 คนโดยทำำ�กายภาพบำำ�บััดที่่�บ้้านผ่่านการใช้้เทคโนโลยีี
tele – rehabilitation home – based program เมื่่�อเทีียบกัับไม่่ใช้้กายภาพบำำ�บััด แล้้วติิดตามอาการไป
4 เดืือน ได้้ผลว่่าการฟื้้�นฟููสมรรถภาพนั้้�นสามารถพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ลดอาการ และลดอััตราการเข้้า
รัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยในได้้ดีีกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้กายภาพบำำ�บััดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ(28)
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การฟื้้�นฟููสมรรถภาพในผู้้�ป่่วย 2 โรคนี้้�ค่่อนข้้างคล้้ายคลึึงกััน ต่่างกัันเฉพาะในรายละเอีียดบาง
อย่่างเช่่น การฝึึกการหายใจในผู้้�ป่ว่ ยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รัังเพื่่�อลดการคั่่�งของอากาศในปอด การใช้้ยาพ่่น
เพิ่่�มเติิม นอกจากนั้้�นแล้้วจะคล้้ายคลึึงกัันสามารถดููสรุุปการฟื้้�นฟููสมรรถภาพอย่่างย่่อ ดัังตารางที่่� 14.
ตารางที่่� 14. ตารางเปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างการฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางปอดและหััวใจ
หััวข้้อ

การฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางปอด

การฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางหััวใจ

ข้้อบ่่งชี้้�

โรคปอดเรื้้อ� รัังที่่ขั� ดั ขวางการใช้้ชีีวิตป
ิ ระจำำ�วันั
ของผู้้�ป่่วย เช่่น โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
(COPD)
โรคปอดขยายตััวบกพร่่อง (restrictive lung
disease)

ผู้้�ป่่วยโรคหััวใจขาดเลืือดเฉีียบพลััน
ผู้้�ป่่วยผ่่าตััดเกี่่�ยวกัับหััวใจ หลอดเลืือดหััวใจ
ลิ้้�นหััวใจ ภาวะหััวใจผิิดปกติิแต่่กำ�ำ เนิิด
ผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว

ประสิิทธิิผล 

ลดอาการเหนื่่�อย
เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต (Quality of life)
เพิ่่�มสมรรถภาพทางกาย
ลดการรัับเข้้ารัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน

ลดอาการเหนื่่�อย
เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต (Quality of life)
เพิ่่�มสมรรถภาพทางกาย
ลดการรัับเข้้ารัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน
ลดอััตราการเสีียชีีวิิต

สถานที่่�ทำำ�ฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพ
ที่่�พิิสููจน์์ว่่าได้้ผล

คลิินิิกฟื้้�นฟููสมรรถภาพ
บ้้าน (telehealth medicine)

คลิินิิกฟื้้�นฟููสมรรถภาพ
บ้้าน (telehealth medicine)

องค์์ประกอบของ Aerobic training/endurance training
การฟื้้น� ฟููสมรรถภาพ – ตั้้ง� เป้้าหมายความเข้้มข้้นที่่ม� ากกว่่าร้้อยละ
60 work rate
Resistance training
ปรัับยาให้้ถึึงปริิมาณเป้้าหมายตาม
แนวทาง GOLD
การให้้การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมประจำำ�วััน
การฝึึกวิิธีีการหายใจ และพััฒนากล้้ามเนื้้�อ
หายใจ
การสนัับสนุุนด้้านจิิตใจและสัังคม
ให้้คำำ�ปรึึกษาโภชนาการ
ปริิมาณและ
3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ ขั้้�นต่ำำ�� 20 ครั้้�ง
เวลาการรัักษา
(6-9 สััปดาห์์)

Aerobic training/endurance training
– ตั้้�งเป้้าอััตราการเต้้นหััวใจร้้อยละ 60-80
ของค่่าสููงสุุด
Resistance training
ปรัับยาให้้ถึึงปริิมาณเป้้าหมายตาม GDMT
การให้้การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมประจำำ�วััน
การฝึึกวิิธีีการหายใจ และพััฒนา
กล้้ามเนื้้�อหายใจ
การสนัับสนุุนด้้านจิิตใจและสัังคม
ให้้คำำ�ปรึึกษาโภชนาการ
3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ ขั้้�นต่ำำ�� 36 ครั้้�ง
(12 สััปดาห์์)

GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; GDMT = guideline directed medical therapy
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8.7 การใช้้ continuous positive airway pressure (CPAP) ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้น� เรื้้อ� รััง
ที่่�มีีภาวะหััวใจล้้มเหลว
การใช้้ CPAP นั้้�นมีีข้้อบ่่งชี้้�ในผู้้�ป่่วยหลายกลุ่่�มและสถานการณ์์ โดยหลัักจะมุ่่�งเน้้นไปยัังผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีภาวะหยุุดหายใจขณะหลัับ (obstructive sleep apnea หรืือ OSA) การศึึกษาพบว่่า การใช้้ non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV) ประกอบด้้วย CPAP หรืือ bilevel positive airway pressure (BiPAP) ในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่ห� ายใจเร็็ว หรืือ มีีปริิมาณออกซิิเจนต่ำำ�� (SpO2 น้้อยกว่่าร้้อย
ละ 90) จะสามารถลดการต้้องใส่่ท่่อช่่วยหายใจผู้้�ป่่วยได้้
การใช้้ CPAP ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวนั้้�น หากผู้้�ป่่วยมีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังร่่วมด้้วย ก็็จะ
ช่่วยให้้กำำ�จััดภาวะคาร์์บอนไดออกไซด์์คั่่�งได้้ (hypercapnia)

9. บทสรุุป

จากข้้อมููลที่่�ได้้นำำ�เสนอจะพบว่่าภาวะหััวใจล้้มเหลว เกี่่�ยวข้้องกัับโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง โดย
สามารถพบร่่วมกัันได้้บ่่อยๆ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้การวิินิิจฉััยมีีความลำำ�บาก เนื่่�องจากมีีอาการนำำ�ที่่�คล้้ายกััน
คืืออาการเหนื่่�อย
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการต่่างๆ มีีความคลาดเคลื่่�อนในผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคทั้้�ง 2 ร่่วมกััน สำำ�หรัับ
การวิินิิจฉััยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว ด้้วยการวััดสมรรถภาพปอดนั้้�น ควรให้้
ความสำำ�คััญกัับการส่่งตรวจเมื่่�อผู้้�ป่่วยไม่่มีีภาวะน้ำำ��เกิิน เพราะอาจทำำ�ให้้เกิิดผล false positive ได้้
ในการรัักษาภาวะหััวใจล้้มเหลวชนิิด HFrEF การที่่�ผู้�ป่้ ่วยมีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังเป็็นโรคร่่วมนั้้�น
ไม่่ใช่่ข้อ้ ห้้ามในการใช้้ ยากลุ่่�ม BB ซึ่ง่� เป็็นหนึ่่�งในการรัักษาหลัักของ HFrEF แต่่ต้อ้ งใช้้ด้ว้ ยความระมััดระวััง
และเลืือกใช้้ BB ที่่�เป็็น Beta-1 selective BB เช่่น bisoprolol metoprolol และ nebivolol
ในผู้้�ป่ว่ ยภาวะหััวใจล้้มเหลวชนิิด HFrEF ที่่ไ� ม่่สามารถทนการใช้้ยา BB ไม่่ว่า่ ด้้วยสาเหตุุใดก็็ตาม
(รวมทั้้�งอาการทางระบบทางเดิินหายใจ) หรืือได้้ขนาดสููงสุุดแล้้ว ก็็ยัังมีีอาการและมีี heart rate ที่่�สููง
(เกิิน 70 bpm) อาจพิิจารณาใช้้ยา ivabradine ซึ่่�งสามารถลด heart rate ได้้โดยไม่่ผ่่าน beta adrenergic
receptor
หากดููตามแนวทางเวชปฏิิบััติิ ทั้้�งสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลว หรืือผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�น
เรื้้�อรััง ต่่างกล่่าวเหมืือนกัันว่่าการมีีโรคร่่วมดัังกล่่าว ไม่่ใช้้ข้้อบ่่งชี้้�ในการรัักรัักษาที่่�แตกต่่างจากเดิิม เช่่น
ในผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจล้้มเหลวที่่�มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง ก็็ควรได้้รัับการรัักษาเช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจ
ล้้มเหลวที่่�ไม่่มีีโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง แต่่มีีข้้อควรระวัังต่่างๆ ดัังที่่�กล่่าวไป
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24
โรคลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิ
(Valvular heart disease)

							

สุุดารััตน์์ สถิิตธรรมนิิตย์์

บทนำำ�

โรคลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิเป็็นหนึ่่�งในโรคที่่�พบบ่่อยทางคลิินิิก ซึ่่�งหากไม่่ได้้รัับการรัักษาที่่�เหมาะสม
จะนำำ�ไปสู่่�ภาวะหััวใจล้้มเหลว (heart failure) และมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�สููงขึ้้�น ดัังนั้้�นแพทย์์ที่่�ให้้การดููแล
ผู้้�ป่ว่ ย ควรให้้การวิินิจิ ฉััยและรัักษาได้้อย่่างถููกต้้องในระยะเวลาที่่เ� หมาะสม การซัักประวััติผู้ิ �ป่้ ว่ ยและการ
ตรวจร่่างกายยัังคงเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเลืือกการส่่งตรวจเพิ่่�มเติิมได้้อย่่างถููกต้้อง อย่่างไร
ก็็ตามการใช้้ข้้อมููลจากประวััติิและการตรวจร่่างกายเพีียงอย่่างเดีียว ไม่่สามารถให้้การวิินิิจฉััยโรคลิ้้�น
หััวใจผิิดปกติิได้้อย่่างถููกต้้องทั้้�งหมด อีีกทั้้�งการบอกระดัับความรุุนแรงของความผิิดปกติินั้้�นก็็ยัังมีี
ความคลาดเคลื่่�อนอยู่่�พอสมควร
การตรวจด้้วยคลื่่�นเสีียงสะท้้อนหััวใจ (echocardiography) เป็็นวิิธีีการตรวจที่่�สำ�คั
ำ ัญลำำ�ดัับแรก
ในผู้้�ป่่วยโรคลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิ โดยแนะนำำ�ให้้ส่่งตรวจในรายที่่ต� รวจร่่างกายพบ systolic murmur ตั้้�งแต่่
เกรด 3 ขึ้้�นไป การตรวจพบ diastolic murmur, radiating murmur หรืือ murmur ใดก็็ตามที่่�มาพร้้อม
กัับ non physiologic splitting click หรืือผู้้�ป่่วยมีีภาวะหััวใจล้้มเหลวร่่วมด้้วย
การส่่งตรวจเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับโรคลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิ ประกอบด้้วย
1. Echocardiography เป็็นการตรวจลำำ�ดับั แรกที่่ค� วรเลืือกในการวิินิจิ ฉััย valvular heart disease
(VHD) ให้้ภาพการตรวจที่่�ดีีในแง่่ spatial resolution และดีีที่่�สุุดในแง่่ temporal resolution การส่่งตรวจ
transesophageal echocardiography (TEE) จะให้้ภาพที่่�ชััดเจนกว่่า transthoracic echocardiography
(TTE) โดยเฉพาะ posterior structure หรืือใน prosthetic heart valve ซึ่่�ง TTE จะมีี acoustic shadow
เป็็นข้้อจำำ�กััด ปััจจุุบัันมีีการตรวจภาพ echocardiography แบบ 3 มิิติิ ใช้้สำำ�หรัับกรณีีที่่�เป็็น complex
VHD เช่่น mitral valve prolapse หรืือมีีแผนการรัักษาด้้วยการผ่่าตััด
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2. Cardiac magnetic resonance imaging (MRI) เป็็นการตรวจเสริิมในรายที่่ต้� ้องการข้้อมููล
ละเอีียดมากขึ้้�นจาก echocardiography เพื่่�อประเมิิน valvular structure and function เป็็น gold standard ในการวััด cardiac volume ใน regurgitation disease ข้้อมููลที่่ไ� ด้้มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือมากและสามารถ
บ่่งบอกการพยากรณ์์โรคได้้ ข้้อจำำ�กััดคืือมีีให้้บริิการตรวจเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่่ และราคาสููง
3. Exercise testing ตััวอย่่างเช่่น การเดิินสายพาน หรืือปั่่�นจัักรยานท่่านอน แล้้วทำำ�การตรวจ
echo หลัังจาก peak exercise ประโยชน์์คืือช่่วย provoke symptom ในกรณีีที่่�อาการไม่่ชััดเจน โดย
ทั่่�วไปแล้้วผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มัักมีีอาการเริ่่�มต้้นคืือเหนื่่�อยง่่ายเวลาออกแรง ดัังนั้้�นในผู้้�ป่่วยที่่�มีี sedentary
lifestyle ก็็จะทำำ�ให้้วินิิ จิ ฉััยโรคได้้ช้า้ เพราะกว่่าจะมีีอาการก็็เป็็นมากแล้้ว อาจส่่งผลให้้การส่่งตััวผู้้�ป่ว่ ยเข้้า
รัับการรัักษาโดยการผ่่าตััดช้้าเกิินไป การตรวจ exercise testing เป็็นการตรวจที่่�เหมาะสมที่่�ใช้้ประเมิิน
แบบ physiologic ในผู้้�ป่่วยเป็็น sedentary lifestyle ปลอดภััย และบอก prognosis ได้้ ตััวอย่่างเช่่น
ตรวจพบ ภาวะ pulmonary hypertension (PH) จากการทำำ� exercise testing ช่่วยพยากรณ์์การเกิิด right
ventricular (RV) failure ในอนาคตได้้
แนวทางการรัักษาขึ้้�นอยู่่�กัับอาการของผู้้�ป่่วย หากลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิในระดัับรุุนแรง หรืือมีีหลััก
ฐานว่่าการทำำ�งานของ left ventricle (LV) ลดลง ควรส่่งผู้้�ป่่วยไปรัับการผ่่าตััดแก้้ไข ซึ่่�งโดยทั่่�วไปพบอััตรา
การเสีียชีีวิิตจากการผ่่าตััดต่ำำ��น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 5 (1) ปััจจุุบันั เริ่่ม� มีีการผ่่าตััดแบบ minimally invasive valve
surgery ซึ่่�งแผลผ่่าตััดเล็็ก นอนโรงพยาบาลสั้้�นลงและฟื้้�นตััวเร็็ว สิ่่�งที่่�ควรต้้องพิิจารณาก่่อนการผ่่าตััด
คืือ surgical risk โดยที่่�นิิยมใช้้คืือ Society of Thoracic Surgeons (STS) score สำำ�หรัับข้้อบ่่งชี้้�การสวน
หััวใจก่่อนเข้้ารัับการผ่่าตััดหััวใจ คืืออายุุมากกว่่า 50 ปีี หรืือเป็็นกลุ่่�ม high risk coronary artery disease
(CAD) ลิ้้�นหััวใจที่่�เปลี่่�ยนประกอบด้้วย 2 ชนิิดหลััก คืือ mechanical valve หรืือ bioprosthetic valve ซึ่่�ง
แนวทางการเลืือกใช้้ ดัังแสดงในตารางที่่� 1 ปััจจุุบันั มีีการรัักษาผู้้�ป่ว่ ยโรคลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิที่่�มีีความเสี่่ย� ง
ในการผ่่าตััดสููง โดยวิิธีีไม่่ต้้องผ่่าตััดหลากหลายวิิธีีมากขึ้้�น เช่่น การเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจ aortic โดยผ่่านทาง
สายสวนหััวใจ (Transcatheter aortic valve replacement; TAVR) หรืือการเย็็บซ่่อมหััวใจ mitral รั่่�วโดย
วิิธีีคลิปิ เป็็นต้้น
ตารางที่่� 1. แสดงแนวทางการเลืือกชนิิดของลิ้้�นหััวใจในการผ่่าตััดเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจ
Bioprosthetic valve

Mechanical valve

อายุมากกว่า 65 ปีขน้ึ ไป หรือ 70 ปีถา้ เป็นลิน้ mitral อายุน้อยกว่า 65 ปี หรือ 70 ปี ถ้าเป็นลิ้น mitral
ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกสูง จากการได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด

ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายต่ำ� จากการได้รับ
ยาละลายลิ่มเลือด

ผู้ป่วยตัดสินใจเลือก

จำ�เป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้ว
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Aortic stenosis (AS)

	สาเหตุุส่่วนใหญ่่เกิิดจาก calcific degeneration ในผู้้�ป่่วยสููงอายุุ อีีกสาเหตุุที่่�พบบ่่อยคืือ
congenitally bicuspid aortic valve ทำำ�ให้้ลิ้้�นเปิิดได้้น้้อยลง เกิิด systolic gradient ระหว่่าง LV และ
aorta สููงขึ้้�น นำำ�ไปสู่่�การหนาตััวของผนัังหััวใจชนิิด concentric left ventricular hypertrophy (LVH) ส่่ง
ผลให้้การขยายตััวของหััวใจเพื่่�อรัับปริิมาณเลืือดช่่วง diastole จำำ�กััด ผลคืือ cardiac output ลดลง เมื่่�อ
LVH เป็็นมากขึ้้�น เกิิด myocardial oxygen supply-demand mismatch นำำ�ไปสู่่� LV systolic dysfunction
กลไกเหล่่านี้้�อธิิบายการเกิิดอาการที่่สำ� ำ�คััญในผู้้�ป่่วย AS คืือ angina, syncope และ heart failure เมื่่�อมีี
อาการแล้้ว บ่่งบอกถึึงการพยากรณ์์โรคที่่�ไม่่ดีี คืือถ้้ามีี heart failure แล้้ว จะมีีอายุุขััยเฉลี่่�ยประมาณ
2 ปีี(2) มีีโอกาสเกิิด sudden death ได้้ในผู้้�ป่่วย symptomatic AS ซึ่่�งในกลุ่่�มนี้้�จะมีีอััตราการเสีียชีีวิิตสููง
มาก ส่่วนในรายที่่ยั� ังไม่่มีีอาการ โอกาสเกิิด sudden death น้้อยมาก
การตรวจร่่างกายในผู้้�ป่่วย AS จะพบ systolic crescendo-decrescendo murmur at both
upper parasternal border ร้้าวไปที่่ค� อ murmur ดัังขึ้้�นเมื่่�อทำำ� handgrip แต่่จะไม่่เปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อทำำ�
Valsalva maneuver และ peak ของ murmur จะยืืดช้้าออกในรายที่่�โรคเป็็นรุุนแรงมากขึ้้�น หากลิ้้�นหััวใจ
aortic ตีีบรุุนแรงมากขื้้�นจะพบเสีียง S2 เบาลง คลำำ�ชีีพจรที่่� carotid pulse จะเป็็นแบบ slow-rising and
delayed (parvus et tardus).
TTE เป็็น first-line modality ที่่�ใช้้วิินิิจฉััยและประเมิินความรุุนแรง โดยที่่ต� รวจพบ valve area
น้้อยกว่่า 1.0 ซม.2, mean gradient มากกว่่า 40 มม.ปรอท, และ peak velocity มากกว่่า 4 ม./วิินาทีี
บ่่งชี้้�ว่่าลิ้้�นหััวใจตีีบรุุนแรง ผู้้�ป่่วยบางรายที่่� มีีภาวะ low gradient จาก stroke volume น้้อย (stroke
volume index น้้อยกว่่า 35 มล./ม.2) เพราะหััวใจบีีบตััวไม่่ดีี หรืือหนาตััวมากเกิินไป (paradoxical low
flow low gradient) การส่่งตรวจต่่อด้้วย dobutamine stress echocardiography ช่่วยในการแยก pseudostenosis กัับ true AS ได้้ เพราะถ้้าเป็็น pseudo-stenosis ยัังไม่่ต้้องส่่งผู้้�ป่่วยไปผ่่าตััด
ไม่่มีีหลัักฐานใดสนัับสนุุนว่่าการรัักษาด้้วยยา สามารถลดการดำำ�เนิินโรคหรืือทำำ�ให้้โรคดีีขึ้้�น การ
ให้้ยา antihypertensive ค่่อนข้้างปลอดภััย แต่่ต้้องระวัังการเกิิดภาวะ hypotension ในผู้้�ป่่วย severe AS
มีีการศึึกษาพบว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น asymptomatic very severe AS (aortic valve area น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ
0.75 ซม.2 และ peak velocity ตั้้�งแต่่ 4.5 ม./วิินาทีี หรืือ mean transaortic gradient ตั้้�งแต่่ 50 มม.ปรอท)
พบว่่า หากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ได้้รัับการผ่่าตััดเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจ จะมีีอััตราการรอดชีีวิิตที่่�สููงกว่่าการใช้้ยาเพีียง
อย่่างเดีียว(3)
Transcatheter aortic valve replacement (TAVR) เป็็นวิิธีีการเปลี่่�ยนลิ้้�นหััวใจแบบใหม่่ที่่�ไม่่ต้้อง
ผ่่าตััด สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตของผู้้�ป่่วยได้้ ข้้อบ่่งชี้้�เดิิมคืือในผู้้�ป่่วยอายุุมากและ high surgical
risk ในปััจจุุบันั มีีการศึึกษาแล้้วว่่าในผู้้�ป่ว่ ย low surgical risk ให้้ผลไม่่ต่า่ งกัันกัับการผ่่าตััด conventional
AVR(4) ภาวะแทรกซ้้อนที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จาก TAVR ได้้แก่่ stroke, vascular injury, และ heart block การรัักษา
นี้้�ต้้องใช้้ multidisciplinary team ในการร่่วมตััดสิินใจและให้้การรัักษา โดยในทีีมประกอบด้้วย แพทย์์
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เจ้้าของไข้้ อายุุรแพทย์์โรคหััวใจ ศััลยแพทย์์ทรวงอก และรัังสีีแพทย์์ ข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึงการรัักษานี้้�
คืือราคาของลิ้้�นหััวใจอยู่่�ที่่�ประมาณ 5 แสนถึึง 1 ล้้านบาทต่่อลิ้้�น

Aortic regurgitation (AR)

	สาเหตุุแบ่่งใหญ่่ๆ ได้้เป็็น primary valve disease ได้้แก่่ bicuspid aortic valve ในคนอายุุน้้อย
หรืือ degeneration ในคนอายุุมาก กัับ secondary จาก aortic root dilatation ในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น chronic
hypertension มีี athrosclerotic changes ของ aorta, Marfan syndrome หรืือความผิิดปกติิอื่่�นๆ ของ
หลอดเลืือด aorta เอง ตรวจร่่างกายจะพบ diastolic blowing murmur ที่่� left upper sternal border
พยาธิิสภาพทำำ�ให้้เกิิด left ventricular diastolic volume load นำำ�ไปสู่่� high stroke volume ทำำ�ให้้เกิิด
wide pulse pressure เมื่่�อระยะเวลาผ่่านไป LV ปรัับตััวขยายใหญ่่ขึ้้�นเป็็น eccentric hypertrophy
จนระยะท้้ายเกิิด systolic dysfunction อาการมัักมาด้้วย exertional dyspnea, orthopnea, paroxysmal
nocturnal dyspnea, supine chest discomfort หรืือ angina การพยากรณ์์โรคในกลุ่่�มที่่�เป็็น chronic AR
ค่่อนข้้างดีี
การรัักษาด้้วยยาสำำ�หรัับ AR ที่่�จะลด progression ของโรค หรืือชะลอการผ่่าตััดนั้้�นไม่่มีี
หากแต่่ถ้้าผู้้�ป่่วยมีีภาวะความดัันโลหิิตสููง แนะนำำ�ให้้ยารัักษาความดัันสููง และส่่งผ่่าตััดเมื่่�อผู้้�ป่่วยเป็็น
symptomatic severe AR สำำ�หรัับ asymptomatic severe AR แนะนำำ�ให้้ส่่งตรวจ echocardiography
ทุุก 6-12 เดืือน เพื่่�อประเมิินขนาดและการทำำ�งานของ LV ประกอบข้้อบ่่งชี้้�ในการส่่งผู้้�ป่่วยเข้้ารัับผ่่าตััด

Mitral stenosis (MS)

	สาเหตุุส่่วนใหญ่่เกิิดจาก rheumatic heart disease ซึ่่�งในปััจจุุบัันพบน้้อยมากในประเทศที่่�
พััฒนาแล้้วในแถบยุุโรปและอเมริิกา สำำ�หรัับประเทศไทยยัังมีีความชุุกอยู่่�แต่่น้้อยลงกว่่าในอดีีตมาก
สาเหตุุอื่่�นๆ ได้้แก่่ การมีีความผิิดปกติิของการเกิิด intracardiac calcification ในคนสููงอายุุ หรืือผู้้�ป่่วย
โรคไตวาย จะมีีแคลเซีียมไปเกาะที่่� mitral annulus และอาจ extend มาที่่� mitral leaflets ได้้ อาการที่่�มา
พบแพทย์์ ได้้แก่่ exercise intolerance และ right heart failure จาก pulmonary hypertension ตรวจ
ร่่างกายพบ opening snap และ low-pitched, diastolic rumbling murmur at the apex ชััดขึ้้�นเมื่่�อนอน
left lateral decubitus
การส่่งตรวจ TTE เป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั และจำำ�เป็็น สามารถให้้การวิินิจิ ฉััยและประเมิินความรุุนแรงของ
โรคได้้ โดยดูู mitral valve area และ transmitral gradient โดยถ้้า mitral valve area น้้อยกว่่า 1.0 ซม.2
และ transmitral mean gradient มากกว่่า 7 มม.ปรอท เข้้าได้้กัับ severe MS
การรัักษาด้้วยยามีีจุุดประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�ม diastolic ventricular filling time โดยให้้ beta-blockers
ลด heart rate และลด left atrial pressure ด้้วยการให้้ diuretics ในรายที่่มีี� atrial fibrillation (AF) ร่่วมด้้วย
จะมีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด stroke สููงถึึงร้้อยละ 10-20 ต่่อปีี เนื่่�องจาก blood stasis ใน left atrium (LA)
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มาก ทำำ�ให้้จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับยาละลายลิ่่�มเลืือดชนิิด vitamin K antagonist (VKA) สำำ�หรัับ direct oral
anticoagulants (DOACs) ยัังไม่่แนะนำำ�ในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น valvular AF ที่่�มีีความรุุนแรงตั้้�งแต่่ปานกลางขึ้้�น
ไป อย่่างไรก็็ตามมีี observational study ในประเทศเกาหลีี พบว่่าการให้้ DOACs ในผู้้�ป่ว่ ย MS ทุุกระดัับ
ความรุุนแรง สามารถลดการเกิิด all cause death, stroke และ systemic embolization ได้้มากกว่่า VKA(5)
ซึ่ง่� คงต้้องรอการศึึกษาแบบ randomized controlled trial ต่่อไปในอนาคต แต่่สำำ�หรัับการป้้องกัันการเกิิด
recurrent acute rheumatic fever ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับ penicillin จนกระทั่่�งอายุุ 40 ปีี ในรายที่่�เคยมีีประวััติิ
rheumatic carditis
การรัักษาในรายที่่�มีี moderate MS ขึ้้�นไป ที่่�มีีอาการผิิดปกติิหรืือมีี new onset AF มีีภาวะ PH
และลัักษณะของลิ้้�นหััวใจไม่่มีีแคลเซีียมมาเกาะมากเกิินไป ลิ้้�นหััวใจไม่่รั่่�วหรืืออาจรั่่�วเล็็กน้้อย commissural fusion เท่่าๆ กัันทั้้�งสองด้้าน ให้้พิิจารณา percutaneous balloon mitral valvuloplasty แต่่ถ้้าเป็็น
unfavorable morphology และ moderate to severe MS แนะนำำ� valve replacement

Mitral regurgitation (MR)

แบ่่งสาเหตุุการเกิิดเป็็น primary valve abnormality เช่่น leaflet prolapse, mitral valve cleft
หรืือendocarditis และ secondary (functional) regurgitation จาก ischemic/dilated cardiomyopathy
หากเป็็น mild degree of MR ไม่่จำำ�เป็็นต้้องให้้การรัักษาใดๆ พยาธิิสภาพในรายที่่�เป็็น severe MR จะ
พบว่่า LV ขยายใหญ่่ขึ้้�นเป็็น eccentric LVH มีี systolic dysfunction ได้้ การที่่�มีี LA pressure สููง ทำำ�ให้้
เกิิดภาวะ pulmonary hypertension ตามมา ผู้้�ป่่วยมัักมาด้้วย exertional dyspnea มีีอาการและอาการ
แสดงของ LV failure ตรวจร่่างกายพบ pansystolic murmur at the apex radiate to axilla or precordium ถ้้าเป็็น eccentric anterior jet ในรายที่่�ผล echocardiography พบ LV ejection fraction (LVEF) น้้อย
กว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 60 หรืือ LV end-systolic dimension (LVESD) ตั้้�งแต่่ 40 มม. ควรส่่งผู้้�ป่่วยไป
พบศััลยแพทย์์ทรวงอกเพื่่�อพิิจารณาผ่่าตััดแก้้ไข
การรัักษาด้้วยการผ่่าตััดเป็็นการรัักษาหลัักในผู้้�ป่่วย MR การรัักษาด้้วยยาไม่่สามารถลด progression ของโรคได้้ อาจให้้ diuretics ลดอาการของคนไข้้ สำำ�หรัับการผ่่าตััดในปััจจุุบััน การทำำ� mitral
valve repair เป็็นตััวเลืือกแรกถ้้าทำำ�ได้้ มีี morbidity and mortality ต่ำำ�� กว่่า valve replacement นอกจาก
นี้้�ยัังสามารถ preserve LV geometry และลดภาระการที่่ต้� ้องกิิน anticoagulants สำำ�หรัับป้้องกััน valve
thrombosis โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยสููงอายุุ
	มีีการศึึกษาตรวจติิดตามผู้้�ป่่วย asymptomatic severe MR พบว่่ามีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�มากก
ว่่าประชากรทั่่�วไป(6) นอกจากนั้้�นยัังมีีการศึึกษาที่่�สนัับสนุุน early surgery ในผู้้�ป่่วย asymptomatic
severe MR with preserved LV systolic function และ high likelihood of mitral valve repair ดีีกว่่า
conservative care ทั้้�งด้้าน cardiovascular mortality และ heart failure hospitalization(7) ดัังนั้้�นแนะนำำ�
ให้้ส่่งผู้้�ป่่วยปรึึกษาศััลยแพทย์์ทรวงอกเพื่่�อให้้การรัักษาร่่วมกัันตั้้�งแต่่แรก ในกรณีีที่่�เป็็น asymptomatic
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severe MR และยัังไม่่ผ่่าตััด แนะนำำ�ให้้ตรวจติิดตาม echocardiography ทุุก 6-12 เดืือน (ตารางที่่� 2)
เพื่่�อตรวจดููขนาด LV ว่่าโตขึ้้�นหรืือมีีการทำำ�งานลดลงหรืือไม่่ และหากตรวจพบภาวะ pulmonary
hypertension ก็็จะเป็็นข้้อมููลประกอบว่่าถึึงเวลาที่่�ควรได้้รัับการผ่่าตััดเมื่่�อไร
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี sedentary lifestyle การประเมิินอาการในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�จะค่่อนข้้างยาก กว่่าจะมีี
อาการโรคก็็เป็็นมากแล้้ว การส่่งตรวจเพิ่่�มเติิม เช่่น exercise stress echocardiography เพื่่�อตรวจหา
inducible pulmonary hypertension หรืือทำำ�ให้้เกิิดอาการเหนื่่�อยเร็็วกว่่าปกติิตั้้�งแต่่ low workload ก็็จะ
ช่่วยได้้
Transcatheter approaches ในการรัักษา MR ในปััจจุุบัันได้้แก่่ MitraClip ซึ่่�งมีีการศึึกษาทาง
คลิินิกิ มากที่่สุ� ดุ เป็็นอุุปกรณ์์เสมืือนคลิิปไปหนีีบลิ้้�นหััวใจเข้้าหากััน ขนาดรููเปิิดลิ้้น� หััวใจเล็็กลง เห็็นเหมืือน
เป็็น double-orifice valve สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย high surgical risk ช่่วยให้้ LVEF เพิ่่�มขึ้้�นและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ขึ้้�น แต่่ยัังไม่่ดีีไปกว่่าหรืือเทีียบเท่่าการผ่่าตััด

Tricuspid Regurgitation (TR)

	ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจาก RV หรืือ tricuspid annular dilatation หรืือเป็็นภายหลัังการใส่่ cardiovascular implantable electronic device (CIED) อาการที่่�นำำ�มาได้้แก่่ fatigue, bloating และ peripheral
edema ตรวจร่่างกายพบ elevated jugular venous, holosystolic blowing murmur at the left lower
parasternal border ตัับโต มีี ascites ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� longstanding severe TR อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะ congestive
hepatopathy และ cardiac cirrhosis ตามมาได้้
การรัักษาด้้วย diuretics และการงดอาหารเค็็ม ทำำ�ให้้อาการ congestion ดีีขึ้้�นได้้ สำำ�หรัับการ
ผ่่าตััด surgical annuloplasty แนะนำำ�ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ right heart failure จาก severe TR หรืือในราย
ที่่�จะเข้้าไปผ่่าตััด valve อื่่�นอยู่่�แล้้ว เพื่่�อป้้องกััน progressive
ตารางที่่� 2. ระยะเวลาที่่แ� นะนำำ�ในการตรวจติิดตามความรุุนแรงของโรคลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิด้ว้ ย Transthoracic
echocardiography
Valve pathology

Mild degree

Moderate

Severe

Aortic stenosis

3-5 ปีี

1-2 ปีี

1 ปีี

Aortic regurgitation

2-3 ปีี

1-2 ปีี

6-12 เดืือน

Mitral stenosis

3-5 ปีี

1-2 ปีี

1 ปีี

Mitral regurgitation

None

6-12 เดืือน

6-12 เดืือน
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Valvular heart disease and pregnancy

	ปััญหาของ VHD ที่่�จะเกิิดความรุุนแรงในช่่วงตั้้�งครรภ์์คืือกลุ่่�ม obstructive valvular heart
diseases จะเพิ่่�ม maternal และ fetal morbidity/mortality โดยเฉพาะ severe MS และ severe AS
มารดามีีโอกาสเกิิด heart failure ในระหว่่างตั้้�งครรภ์์ ในขณะที่่� valvular regurgitation จะเป็็นปััญหา
น้้อยกว่่าเนื่่�องจากทนต่่อ physiologic changes ช่่วงตั้้�งครรภ์์ได้้ดีีกว่่า หญิิงตั้้�งครรภ์์มีี hemodynamic
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากปกติิ คืือ plasma volume จะเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วง first trimester และเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ ไป
ถึึงประมาณร้้อยละ 50 ใน second trimester และคงระดัับไปจนตลอดการตั้้�งครรภ์์ อััตราการเต้้นของ
หััวใจเพิ่่�มขึ้้�น 10-20 ครั้้�งต่่อนาทีี มีี wide pulse pressure จากการลดลงของ peripheral resistance
นอกจากนี้้� uterus ที่่�โตมากก็็จะไปกด inferior vena cava ลดการไหลเวีียนกลัับของเลืือดดำำ� ทำำ�ให้้ขา
บวม อ่่อนแรงหรืือเกิิดภาวะ hypotension ได้้ง่่าย ผลของการเพิ่่�ม plasma volume ประกอบกัับหััวใจ
เต้้นเร็็ว ทำำ�ให้้ diastolic filling time สั้้น� ลง ทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ว่ ยที่่มีี� impaired LV function, stenotic หรืือ regurgitant
valvular lesions แสดงอาการเหนื่่�อยง่่ายไปจนถึึงเกิิด heart failure ได้้ในที่่�สุุด ดัังนั้้�นผู้้�ป่่วยตั้้�งครรภ์์ที่่�มีี
moderate to severe valvular lesions ควรส่่งปรึึกษา cardiologist ทุุกราย เพื่่�อร่่วมดููแลตลอดระยะเวลา
การตั้้�งครรภ์์จนถึึงคลอดบุุตร หรืือถ้้าเป็็นไปได้้แพทย์์และผู้้�ป่ว่ ยควรได้้วางแผนการดููแลรัักษาตั้้�งแต่่ยังั ไม่่
ตั้้�งครรภ์์จะดีีที่่�สุุด
	ถ้้าจำำ�เป็็นต้้องผ่่าตััดเปลี่่ย� นลิ้้�นหััวใจในช่่วง child-bearing age แนะนำำ� biological valve มากกว่่า
mechanical valve เนื่่�องด้้วยเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด valve thrombosis และ teratogenicity ของยา
warfarin และความเสี่่�ยงของ bleeding ทั้้�งมารดาและเด็็ก อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ antithrombotic regimens ในหญิิงตั้้�งครรภ์์ หากได้้รัับ warfarin น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 5 มก./วััน มีี teratogenic
effect ไม่่ต่่างจาก dose-adjusted LMWH หรืือ unfractionated heparin(8)
ตารางที่่� 3. ภาวะของโรคลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อทั้้�งมารดาและทารกในช่่วงตั้้�งครรภ์์
Severe aortic stenosis with or without symptoms
Aortic regurgitation with NYHA functional class III-IV symptoms
Mitral stenosis with NYHA functional class II-IV symptoms
Mitral regurgitation with NYHA functional class III-IV symptoms
Aortic and/or mitral valve disease resulting in severe pulmonary
hypertension (pulmonary pressure >75 percent of systemic pressures)
Aortic and/or mitral valve disease with severe LV dysfunction (LVEF <40 percent)
Mechanical prosthetic valve requiring anticoagulation
Marfan syndrome with or without aortic regurgitation
NYHA, the New York Heart Association; LVEF, left ventricular ejection fraction
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Prosthetic heart valves

ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั การผ่่าตััดเปลี่่ย� น prosthetic valve นั้้�น ต้้องได้้รับั การตรวจติิดตามการรัักษาตลอด
ชีีวิิต ควรได้้รับั การดููแลรัักษาฟัันอย่่างดีี ป้้องกัันการติิดเชื้้อ� และควรได้้รับั ยา anticoagulants อย่่างเหมาะ
สมและตรวจติิดตามค่่า INR อย่่างใกล้้ชิิด ปััจจุุบัันแนะนำำ�ให้้ทั้้�ง warfarin และ aspirin ในผู้้�ป่่วยที่่�ใส่่
mechanical heart valve ยกเว้้นในรายที่่�เป็็น high bleeding risk ให้้ warfarin ตััวเดีียวพอ เป้้าหมาย
ระดัับ international normalized ratio (INR) 2-3 สำำ�หรัับ prosthetic aortic valve และ 2.5-3.5 สำำ�หรัับ
prosthetic mitral valve แนะนำำ�ตรวจติิดตามอาการทุุก 1 ปีี สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีอาการผิิดปกติิ หรืือ
บ่่อยขึ้้�นเมื่่�อมีีอาการทางคลิินิิกเปลี่่�ยนแปลงไป แนะนำำ�ให้้ตรวจ TTE เป็็น baseline เมื่่�อมารัับการตรวจ
ที่่�คลิินิิกผู้้�ป่่วยนอก ในครั้้�งแรกๆ หลัังผ่่าตััด หลัังจากนั้้�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องทำำ� serial echocardiography จะ
ส่่งตรวจเมื่่�อมีีอาการสงสััยหรืือตรวจพบว่่าลิ้้�นหััวใจเทีียมทำำ�งานผิิดปกติิ เช่่นเหนื่่�อยง่่าย เสีียง valve click
ลดลงหรืือหายไป มีีภาวะ heart failure ไม่่มีีข้้อมููลที่่�สนัับสนุุนว่่าสามารถใช้้ DOACs แทน VKA ในผู้้�ป่่วย
mechanical heart valve ได้้
กรณีีผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� คยได้้รับั การผ่่าตััดเปลี่่ย� น mechanical heart valve และมาโรงพยาบาลด้้วยอาการ
ของ heart failure ให้้คำำ�นึึงถึึงว่่ามีีภาวะ prosthetic valve dysfunction ร่่วมด้้วยเสมอ ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องส่่ง
ผู้้�ป่่วยเข้้ารัับการตรวจ echocardiography หรืือ fluoroscopy เพื่่�อประเมิิน prosthetic valve function
อย่่างเร่่งด่่วน

Conclusion

	อุุบัติั กิ ารณ์์การของโรคลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิพบสููงขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ อาจเนื่่�องมาจากในปััจจุุบันั มีีเครื่่�องมืือ
หลากหลายที่่�ช่่วยในการวิินิิจฉััย ผู้้�ป่่วยเข้้าถึึงการรัักษาได้้ดีีและง่่ายมากขึ้้�น ดัังนั้้�นแพทย์์ผู้�้ให้้การดููแล
รัักษาควรทำำ�การซัักประวััติิและตรวจร่่างกายได้้อย่่างถููกต้้องเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญอัันดัับแรก นำำ�ไปสู่่�การเลืือก
การส่่งตรวจเพื่่�อการวิินิิจฉััยและประเมิินความรุุนแรงของโรคได้้อย่่างเหมาะสม การที่่�เข้้าใจ natural
history ของโรคลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิชนิิดต่่างๆนำำ�ไปสู่่�การรัักษาได้้อย่่างถููกต้้องและทัันท่่วงทีี การตรวจ
TTE เป็็นเครื่่�องมืืออัันดัับแรกที่่�ใช้้ในการวิินิิจฉััยและบอกระดัับความรุุนแรง ปััจจุุบัันมีี cardiac MRI,
computed tomography (CT) scan เข้้ามามีีบทบาทมากขึ้้�น แพทย์์ผู้�ดูู้ แลเป็็นผู้้�รวบรวมข้้อมููลทั้้�งหมด
สื่่�อสารกัับผู้้�ป่่วยและญาติิ ร่่วมกัันตััดสิินใจในการเลืือกการรัักษา
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25
แนวทางการดููแลรัักษา
ผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก
(Update on management of
atrial fibrillation)
ภััทราณีี ลีีละพััฒนะ

บทนำำ�

ภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก หรืือ atrial fibrillation (AF) เป็็นภาวะหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะที่่�พบบ่่อย
ที่่�สุุดในเวชปฏิิบััติ(1,ิ 2) โดยพบความชุุกประมาณร้้อยละ 2-4 ในประชากรทั่่�วไป(2) และความชุุกจะเพิ่่�มขึ้้�น
ในประชากรผู้้�สููงอายุุ(1, 3) ปััจจุุบัันความก้้าวหน้้าทางสาธารณสุุข และเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้แนวโน้้มสัังคมผู้้�
สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วโลก ความชุุกของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกจึึงเพิ่่�มขึ้้�นตามลำำ�ดัับ คาดว่่าอีีก 30-40
ปีีต่่อจากนี้้� ความชุุกอาจมากถึึง 6-12 ล้้านคนในประเทศสหรััฐอเมริิกา(4) และอาจมากถึึง 17.9 ล้้าน
คนในประเทศฝั่่ง� ยุุโรป(5) ภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก ทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพชีีวิิตของผู้้�ป่ว่ ยแย่่ลง เพิ่่�มความเสี่่ย� ง
ต่่อการเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาต และภาวะหััวใจล้้มเหลว นำำ�ไปสู่่�ภาวะทุุพพลภาพ และเสีียชีีวิิตได้้(6, 7)
ปััจจุุบัันความก้้าวหน้้าของวิิทยาการทางการแพทย์์ทำำ�ให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ เกี่่�ยวกัับพยาธิิกำำ�เนิิดของ
ภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกดีีขึ้้�น นำำ�ไปสู่่�การดููแลแบบสหสาขาวิิชาชีีพ เพื่่�อการรัักษาผู้้�ป่่วยอย่่างเป็็น
องค์์รวม และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามแนวทางการรัักษาผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกยัังมีี
ความหลากหลาย และยัังมีีบางประเด็็นที่่ยั� ังต้้องการการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป

ระบาดวิิทยา

	ดัังที่่ก� ล่่าวไปแล้้ว พบความชุุกของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกร้้อยละ 2-4 ของประชากรทั่่�วไป(2)
และ มีีแนวโน้้มว่่าความชุุกจะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 2 เท่่าในอีีก 10 ปีีข้้างหน้้า(4, 5, 8) เนื่่�องจากประชากรโลกมีีอายุุ
ขััยเฉลี่่�ยยาวขึ้้�น และมีีการพััฒนาของเทคโนโลยีีเพื่่�อค้้นหาผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกแต่่ไม่่
แสดงอาการที่่�ดีีขึ้้�น(9) ความชุุกของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกจะเพิ่่�มขึ้้�นในประชากรผู้้�สููงอายุุ โดยใน
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ประชากรวััย 40 ปีี พบความชุุกน้้อยกว่่าร้้อยละ 0.5 แต่่ในประชากรวััย 80 ปีีขึ้้�นไป พบความชุุกได้้ถึึง
ร้้อยละ 5-15(10, 11) สำำ�หรัับประเทศไทยมีีรายงานว่่า ประชากรวััย 65 ปีีขึ้้น� ไปพบความชุุกของภาวะหััวใจ
ห้้องบนเต้้นระริิกร้้อยละ 1.9 โดยในประชากรวััย 65-74 ปีีพบความชุุกร้้อยละ 1.5 ในประชากรวััย
75-84 ปีีพบความชุุกร้้อยละ 2.2 และประชากรวััย 85 ปีีขึ้้น� ไป พบความชุุกร้้อยละ 2.8(12) อย่่างไรก็็ตาม
ตััวเลขเหล่่านี้้� อาจต่ำำ��กว่่าความเป็็นจริิง เนื่่�องจากผู้้�ป่ว่ ยบางรายไม่่แสดงอาการจึึงไม่่ได้้มาตรวจทำำ�ให้้ไม่่
ได้้รัับการวิินิิจฉััย ผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกส่่วนมากในประเทศไทยเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีลิ้้�นหััวใจปกติิ
(non-valvular AF) เป็็นประชากรที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งต่่อการเกิิดภาวะหััวใจล้้มเหลว และความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด
อััมพฤกษ์์ อััมพาตสููงกว่่าประชากรวััยเดีียวกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ(12)
ิ นอกจากอายุุที่่�มากขึ้้�นจะ
เป็็นปััจจััยเสี่่ย� งสำำ�คัญต่
ั อ่ การเกิิดภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกแล้้ว ยัังมีีโรคร่่วมอื่่�นที่่เ� ป็็นปััจจััยเสี่่ย� งสำำ�คัญ
ั
ได้้อีีก อาทิิเช่่น โรคความดัันโลหิิตสููง โรคเบาหวาน โรคหััวใจล้้มเหลว โรคเส้้นเลืือดหััวใจตีีบ โรคไต
วายเรื้้�อรััง โรคอ้้วนลงพุุง และโรคหยุุดหายใจขณะหลัับ เป็็นต้้น(13-16) ซึ่่�งการมีีโรคร่่วมหลายโรคย่่อมส่่ง
เสริิมให้้เกิิดภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกง่่ายขึ้้�น ในช่่วงอายุุที่่�เท่่ากัันความชุุกและอุุบััติิการณ์์ของภาวะ
หััวใจห้้องบนเต้้นระริิกในเพศชายสููงกว่่าเพศหญิิง และในคนผิิวขาวสููงกว่่าเชื้้�อชาติิอื่่�น(2, 17) ภาวะหััวใจ
ห้้องบนเต้้นระริิกเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาตประมาณ 3-5 เท่่า(18) เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อ
ภาวะหััวใจล้้มเหลวประมาณ 3 เท่่า(19) เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการนอนโรงพยาบาลประมาณ 2 เท่่า(20) และ
เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตประมาณ 2 เท่่า(20) จะเห็็นได้้ว่่าภาระโรค (burden of disease) ของภาวะ
หััวใจห้้องบนเต้้นระริิกมีีมาก อีีกทั้้�งยัังก่่อให้้เกิิดภาวะทุุพพลภาพได้้สููง พบว่่าการป้้องกััน และปรัับ
เปลี่่ย� นพฤติิกรรมที่่ส่� ง่ เสริิมปััจจััยเสี่่ย� งต่่อการเกิิดภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกตั้้�งแต่่เริ่่ม� แรก (early intervention and modifiable risk factor control) ช่่วยลดอุุบััติิการณ์์ของการเกิิดโรคได้้(21) ดัังนั้้�นการให้้ความ
สำำ�คััญแก่่การป้้องกััน การค้้นหาผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคแต่่ไม่่แสดงอาการ การวิินิิจฉััย และการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย
อย่่างเป็็นองค์์รวม จึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง

เกณฑ์์การวิินิิจฉััยภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก

ภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกวิินิิจฉััยจากการทำำ�คลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจแบบมาตรฐาน (12-lead
electrocardiogram) พบลัักษณะความผิิดปกติิที่่�เข้้าได้้ ได้้แก่่ การมีี R-R interval ที่่�ไม่่สม่ำำ��เสมอ การเห็็น
P wave ที่่�ไม่่ชัดั เจน หรืือการเห็็น P wave ที่่�เร็็วมากและไม่่สม่ำำ��เสมอ โดยตรวจพบอย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง
หรืืออาจวิินิิจฉััยจากการทำำ�คลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจแบบ 1 lead (single-lead electrocardiogram) โดยในกรณีี
หลัังจะวิินิิจฉััยเมื่่�อภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกเป็็นต่่อเนื่่�องนานอย่่างน้้อย 30 วิินาทีี(22) ซึ่่�งผู้้�ป่่วยที่่�เข้้า
เกณฑ์์การวิินิิจฉััยข้้างต้้น จะถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�ม clinical AF ไม่่ว่่าจะมีีอาการหรืือไม่่ก็็ตาม ส่่วนกลุ่่�มที่่�ไม่่
เข้้ า เกณฑ์์ ก ารวิิ นิิ จ ฉัั ย แต่่ ต รวจพบลัั ก ษณะที่่� เข้้ า ได้้ กัั บ ภาวะหัั ว ใจห้้ อ งบนเต้้ น ระริิ ก จากอุุ ป กรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์หััวใจ (cardiac implantable electronic device, CIED) จะถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�ม subclinical
AF(22)
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การจำำ�แนกชนิิดของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก

การจำำ�แนกชนิิดของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกตามระยะเวลาที่่เ� ป็็นแสดงไว้้ในตารางที่่� 1 ส่่วน
การจำำ�แนกชนิิดของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกตามความผิิดปกติิของลิ้้�นหััวใจนั้้�น สามารถแบ่่งผู้้�ป่่วย
ได้้ 2 กลุ่่�ม(22) คืือ กลุ่่�มที่่�มีีลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิร่่วมด้้วย (valvular AF) ซึ่่�งหมายถึึงผู้้�ป่่วยที่่มีี� moderate to
severe rheumatic mitral stenosis และผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีลิ้้
� น� หััวใจเทีียมชนิิดโลหะ (mechanical prosthetic valve)
และกลุ่่�มที่่�มีีลิ้้�นหััวใจปกติิ หรืือลิ้้�นหััวใจผิิดปกติิชนิิดอื่่�นนอกเหนืือจากกลุ่่�มแรก (non-valvular AF) ซึ่่�ง
การจำำ�แนกโดยดููจากความผิิดปกติิของลิ้้�นหััวใจมีีความสำำ�คัญ
ั เนื่่�องจากการเลืือกยาละลายลิ่่�มเลืือด (oral
anticoagulant, OAC) ระหว่่างผู้้�ป่่วยสองกลุ่่�มมีีความแตกต่่างกััน กล่่าวคืือ กลุ่่�ม valvular AF มีีเพีียง
vitamin K antagonist (VKA) ที่่�ถืือเป็็นยามาตรฐานหลัักที่่�รัับรองให้้ใช้้ในการป้้องกัันภาวะลิ่่�มเลืือด
อุุดตััน(23, 24)
ตารางที่่� 1. การจำำ�แนกชนิิดของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกตามระยะเวลาที่่�เป็็น(22)
First diagnosed AF

AF ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยครั้้�งแรก โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงอาการหรืือระยะเวลาที่่�เป็็น
มาก่่อน

Paroxysmal AF

AF ที่่�กลัับเป็็นจัังหวะปกติิเอง หรืือ จากการรัักษาภายใน 7 วัันหลัังจาก
เริ่่�มเป็็น

Persistent AF

AF ที่่�เป็็นต่่อเนื่่�องมากกว่่า 7 วััน แต่่ไม่่เกิิน 1 ปีี

Long-standing
persistent AF

AF ที่่�เป็็นต่่อเนื่่�องนานเกิิน 1 ปีี

Permanent AF

AF ที่่�เป็็นต่่อเนื่่�อง โดยแพทย์์และผู้้�ป่่วยตััดสิินใจร่่วมกัันว่่าจะไม่่ทำำ�ให้้กลัับ
เป็็นจัังหวะปกติิ

ESC guideline 2020 ให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั คุุณลัักษณะเชิิงโครงสร้้าง (structured characterization)
ดัังแสดงในตารางที่่� 2 มากกว่่าการพยายามจำำ�แนกชนิิดของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก เนื่่�องจากมีี
ประโยชน์์ต่่อการรัักษาและช่่วยในการพยากรณ์์โรคได้้ดีีกว่่า(22) structured characterization ดัังกล่่าว
ประกอบด้้วย 4 อย่่าง คืือ การประเมิินความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดอัมั พฤกษ์์ อััมพาต (stroke risk) การประเมิิน
ความรุุนแรงของอาการ (symptom severity) การประเมิินความรุุนแรงของภาระโรค (severity of AF
burden) และการประเมิินความรุุนแรงของซัับสเตรต (substrate severity) ซึ่่ง� ให้้ตัวั ย่่อว่่า “4S-AF” ESC
guideline 2020 แนะนำำ�ให้้ใช้้ 4S-AF เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยประกอบการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้น
ระริิก
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ตารางที่่� 2. แสดง structured characterization ของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก (4S-AF scheme)
(ดััดแปลงจาก ESC guideline for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in
collaboration with the EACTS 2020)
4S-AF scheme

ความเสี่ยงต่อ
การประเมินความ
การประเมินความ
การประเมินความ
การเกิดอัมพฤกษ์ รุนแรงของอาการ
รุนแรงของภาระโรค รุนแรงของซับสเตรต 
อัมพาต (stroke risk) (symptom severity) (severity of AF burden) (substrate severity)

รายละเอียด

ความเสี่ยงต่ำ�ต่อ
การเกิดอัมพฤกษ์
อัมพาต
 ใช่
 ไม่ใช่

ความรุนแรงของ
อาการ
 ไม่มีอาการ หรือ
อาการน้อย
 อาการปานกลาง
 อาการมาก

CHA2DS2-VASc
score

EHRA symptom
scale

เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน

ภาวะหัวใจห้องบนเต้น
ระริกกลับเป็นจังหวะ
ปกติได้เอง

โรคร่วม หรือ ความ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

ความยาวของภาวะหัวใจ ภาวะ atrial
ห้องบนเต้นระริก
cardiomyopathy
(ขนาด การทำ�งาน
และพังผืดของหัวใจ
ห้องบน)

ชนิดของภาวะหัวใจ
ห้องบนเต้นระริก
จำ�แนกตามระยะเวลา
แบบสอบถาม
ที่เป็น (Paroxysmal,
คุณภาพชีวิต (Quality Persistent, Longof life questionaires) standing persistent,
Permanent)

การประเมินทาง
คลินิก เช่น Incident
AF risk score
AF progression risk
scores เป็นต้น

การตรวจ
echocardiogram
ภาระโรคของภาวะ
cardiac computed
หัวใจห้องบนเต้นระริก tomography (CT)
ที่ตรวจพบจากเครื่อง
cardiac MRI และ
ตรวจติดตาม เช่น ระยะ การตรวจ biomarkers
เวลาทั้งหมดของภาวะ
หัวใจห้องบนเต้นระริก
ระยะเวลาที่นานที่สุด
และจำ�นวนครั้งของการ
เป็นภาวะหัวใจห้องบน
เต้นระริก เป็นต้น)

การตรวจคััดกรองหาภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก

เนื่่�องจากความชุุกของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกเพิ่่�มขึ้้�น และพบว่่าความชุุกของกลุ่่�มที่่�ไม่่
แสดงอาการมีีมาก(25) โดยพบว่่าร้้อยละ 10 ของผู้้�ป่่วยเส้้นเลืือดสมองตีีบ เกิิดจากการมีีภาวะหััวใจห้้อง
บนเต้้นระริิกที่่ไ� ม่่เคยได้้รับั การวิินิจิ ฉััยมาก่่อน(26, 27) ซึ่่ง� การตรวจพบ และให้้การรัักษาภาวะหััวใจห้้องบน
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เต้้นระริิกได้้อย่่างทัันท่่วงทีีตั้้�งแต่่เริ่่�มแรก อาจจะลดอุุบััติิการณ์์การเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาตได้้ ด้้วยเหตุุนี้้�
ปััจจุุบันั การตรวจคััดกรองหาภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกจึึงได้้รับั ความสนใจ และถููกให้้ความสำำ�คัญ
ั มากขึ้้น�
อย่่างไรก็็ตามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับวิิธีีหรืืออุุปกรณ์์ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับใช้้ตรวจคััดกรอง รวมทั้้�งมาตรฐานและ
ความเชื่่�อถืือได้้ของอุุปกรณ์์แต่่ละชนิิดยัังมีีไม่่มาก คาดว่่าในอนาคตอัันใกล้้ ด้้วยความก้้าวหน้้าทาง
เทคโนโลยีีจะมีีการพััฒนาเครื่่�องมืือตรวจคััดกรองภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก เช่่น smart phone หรืือ
smart watch ที่่�มีี pulse photoplethysmography(28-30) และคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจแบบพกพา (hand-held
electrocardiogram)(31) ที่่�มีีความแม่่นยำำ� และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ช่่วยให้้สามารถวิินิิจฉััยภาวะหััวใจ
ห้้องบนเต้้นระริิกได้้ถููกต้้องตั้้�งแต่่ระยะแรกที่่�ผู้�ป่้ ่วยยัังไม่่แสดงอาการ(32) ปััจจุุบัันคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการ
ตรวจคััดกรองหาภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก ยัังเน้้นที่่ก� ารคลำำ�ชีีพจรหรืือทำำ�คลื่่น� ไฟฟ้้าหััวใจเมื่่�อมีีโอกาส
(opportunistic screening) ในผู้้�ป่่วยทุุกรายที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 65 ปีีขึ้้�นไป (Class I recommendation)(22) และ
ผู้้�ป่ว่ ยทุุกรายที่่มีี� โรคความดัันโลหิิตสููง (Class I recommendation)(22) เนื่่�องจากการตรวจคััดกรองด้้วยวิิธีีนี้้�
มีีความคุ้้�มทุุนเมื่่�อพิิจารณาด้้วย quality-adjusted life-years และมีีหลัักฐานชััดเจนว่่าสามารถลดอุุบััติิ
การณ์์ของการเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาตได้้(22, 33, 34)

การประเมิินผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก(22)

หลัังจากยืืนยัันการวิินิิจฉััยภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกด้้วยการตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจ (electrocardiogram, ECG) แล้้ว ลำำ�ดัับถััดไปจึึงเป็็นการประเมิินผู้้�ป่่วยซึ่่�งควรทำำ�เป็็นมาตรฐาน ได้้แก่่ การซััก
ประวััติโิ ดยละเอีียดรวมถึึงการประเมิินโรคร่่วม ประเมิินชนิิดของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก (ตารางที่่� 1)
ประเมิินความรุุนแรงของอาการ (ตารางที่่� 3) ประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเส้้นเลืือดสมองตีีบ (ตาราง
ที่่� 4) ควบคู่่�ไปกัับการประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก (ตารางที่่� 5) และประเมิินการบีีบตััวของ
หััวใจห้้องล่่างซ้้าย แนะนำำ�ให้้ทำ�คลื่่
ำ น� ไฟฟ้้าหััวใจ ตรวจการทำำ�งานของไทรอยด์์ ตรวจการทำำ�งานของไต ตรวจ
เกลืือแร่่ ตรวจความสมบููรณ์์ของเม็็ดเลืือด และตรวจหััวใจด้้วยคลื่่�นเสีียงความถี่่สูู� ง (echocardiogram)
เพื่่อ� ดููขนาดและการทำำ�งานของหััวใจห้้องล่่างทั้้ง� ซ้้ายและขวา ขนาดของหััวใจห้้องบน และลิ้้น� หััวใจ ในผู้้�ป่ว่ ย
ที่่�มีีภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกทุุกราย(22, 35)
ตารางที่่� 3. แสดงเกณฑ์์การประเมิินความรุุนแรงของอาการตาม EHRA symptom scale(36)
EHRA class 1
EHRA class 2a

ไม่่มีีอาการ
มีีอาการเล็็กน้้อย สามารถทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันได้้ตามปกติิ

EHRA class 2b

มีีอาการปานกลาง รู้�สึ้ กึ ว่่าอาการรบกวน แต่่ยังั สามารถทำำ�กิจิ วััตรประจำำ�วันั ได้้ตามปกติิ

EHRA class 3
EHRA class 4

มีีอาการมาก ทำำ�ให้้จำำ�กััดการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน
มีีอาการรุุนแรงจนไม่่สามารถทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันได้้
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ตารางที่่� 4. แสดงการประเมิินความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดเส้้นเลืือดสมองตีีบจากภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก
ตาม CHA2DS2-VASc score(37)
Risk factors

Score

C Congestive heart failure
- Clinical heart failure, objective evidence of moderate to severe left ventricular
dysfunction, hypertrophic cardiomyopathy

1

H Hypertension

1

A2 Age ≥ 75 years

2

D Diabetes mellitus
- Treatment with oral hypoglycemic drugs and/or insulin, fasting blood glucose
>125 mg/dL (7 mmol/L)

1

S2 Stroke/TIA/thromboembolism
- Previous stroke, TIA, thromboembolism

2

V Vascular disease
- Angiographically significant coronary artery disease, previous myocardial
infarction, peripheral artery disease, aortic plaque

1

A Age 65-74 years

1

Sc Sex category (female)

1
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ตารางที่่� 5. แสดงการประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก ตาม HAS-BLED score(38)
Risk factors
H Hypertension
- Systolic blood pressure >160 mmHg
A Abnormal liver OR kidney function
- Dialysis, renal transplantation, serum creatinine ≥200 mmol/L (2.26 mg/dL)
- Cirrhosis, bilirubin >2 x upper limit of normal,
AST/ALT/ALP >3 x upper limit normal
S Stroke
- Previous ischemic or hemorrhagic stroke
(hemorrhagic stroke would also score 1 point under the “B” criterion)

Score
1
1 each

2

B Bleeding history or predisposition
- Previous major hemorrhage, anemia, severe thrombocytopenia

1

L Labile INRs
- Time in therapeutic range (TTR) <60% in patient receiving vitamin K antagonist (VKA)

2

E Elderly
- >65 years, extreme frailty

1

D Drugs or alcohol
- Concomitant use of antiplatelets/NSAIDs
- Alcohol >14 units/week

1 each

หมายเหตุุ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเลืือดภาวะเลืือดออก คืือผู้้�ป่่วยที่่�มีี HAS-BLED score ตั้้�งแต่่ 3
คะแนนขึ้้�นไป

การดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก

การดููแลรัักษาผู้้�ป่ว่ ยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกมีีองค์์ประกอบหลัักอยู่่� 3 อย่่าง ได้้แก่่ การรัักษาเพื่่�อ
ป้้องกัันการเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาต (Anticoagulation/Avoid stroke) การรัักษาเพื่่�อควบคุุมอาการ (Better
symptom control) และการรัักษาโรคร่่วมรวมถึึงปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆ (Comorbidities/Cardiovascular risk
factor management) ซึ่่�ง ESC guideline 2020 ให้้ตััวย่่อว่่า “ABC”(22)
1. การรัักษาเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาต(22, 35)
ยาละลายลิ่่�มเลืือดลดอุุบััติิการณ์์การเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาตในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะหััวใจห้้องบนเต้้น
ระริิกได้้ประมาณร้้อยละ 70(39) ดัังนั้้�นยาละลายลิ่่�มเลืือดจึึงเป็็นการรัักษาหลััก ปััจจุุบัันยาละลายลิ่่�ม
เลืือดมีีให้้เลืือกใช้้ 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�ม vitamin K antagonist (VKA) และกลุ่่�ม non-vitamin K antagonist
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oral anticoagulants (NOACs) การพิิจารณาให้้ยาละลายลิ่่�มเลืือดในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจห้้องบนเต้้น
ระริิกนั้้�น อัันดัับแรกต้้องจำำ�แนกชนิิดของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกก่่อน ว่่าเป็็นชนิิด valvular AF หรืือ
non-valvular AF หากเป็็น valvular AF จะมีีเพีียง VKA ที่่�มีีหลัักฐานว่่าปลอดภััย มีีประสิิทธิิภาพ และ
ได้้รัับการรัับรองให้้ใช้้เป็็นยามาตรฐานในการรัักษา นอกจากนี้้�ใน valvular AF สามารถเริ่่�มการรัักษา
ด้้วย VKA ได้้ทัันทีีโดยไม่่ต้้องคำำ�นึึงถึึง CHA2DS2-VASc score สำำ�หรัับ non-valvular AF นั้้�นต้้องแยก
กลุ่่�มที่่�มีีโรคหััวใจแบบเฉพาะออกไปก่่อน อาทิิเช่่น โรคกล้้ามเนื้้�อหััวใจหนา (hypertrophic cardiomyopathy)(40) หรืือโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดชนิิดเขีียว (cyanotic heart disease)(41) เนื่่�องจากข้้อมููลของการ
เลืือกใช้้ยาอาจมีีรายละเอีียดที่่แ� ตกต่่างกััน อีีกทั้้�งกลุ่่�ม non-valvular AF ที่่มีี� โรคหััวใจแบบเฉพาะดัังกล่่าว
เมื่่�อตรวจพบภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก สามารถเริ่่�มยาละลายลิ่่�มเลืือดได้้ทัันทีี เช่่นเดีียวกัับในกลุ่่�ม
valvular AF ที่่�ไม่่ต้้องคำำ�นึึงถึึง CHA2DS2-VASc score ต่่างกัันที่่�ผู้้�ป่่วย non-valvular AF ที่่�มีีโรคหััวใจ
แบบเฉพาะสามารถให้้ NOACs ได้้โดยพิิจารณาผู้้�ป่่วยเป็็นรายๆ ไป ส่่วนผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม non-valvular AF
ทั่่�วไปนั้้�น ข้้อบ่่งชี้้�ของการให้้ยาละลายลิ่่�มเลืือดเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาตจากภาวะหััวใจ
ห้้องบนเต้้นระริิกอาศััยการคำำ�นวณโดย CHA2DS2-VASc score ดัังแสดงในตารางที่่� 4 กล่่าวคืือ พิิจารณา
ให้้ยาละลายลิ่่�มเลืือดในผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกที่่�มีี CHA2DS2-VASc score ตั้้�งแต่่ 2 ข้้อขึ้้�นไปใน
ผู้้�ชาย หรืือตั้้�งแต่่ 3 ข้้อขึ้้�นไปในผู้้�หญิิง (class I recommendation) และอาจพิิจารณาให้้ยาละลายลิ่่�ม
เลืือดในผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกที่่มีี� CHA2DS2-VASc score 1 ข้้อในผู้้�ชาย หรืือ 2 ข้้อในผู้้�หญิิง
(class IIa recommendation) โดยไม่่แนะนำำ�ให้้เริ่่�มยาละลายลิ่่�มเลืือดในผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกที่่�
มีี CHA2DS2-VASc score 0 ข้้อในผู้้�ชาย หรืือ 1 ข้้อในผู้้�หญิิง(22, 35)
	ดัังที่่ก� ล่่าวข้้างต้้นปััจจุุบันั ยาละลายลิ่่�มเลืือดมีีให้้เลืือกใช้้ 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�ม VKA และกลุ่่�ม NOACs
ยากลุ่่�ม NOACs ที่่มีี� ใช้้ในปััจจุุบันั มีีอยู่่� 4 ตััว ได้้แก่่ dabigatran rivaroxaban apixaban และ edoxaban
กรณีีที่่�เลืือกการรัักษาเป็็น VKA ต้้องมีีการตรวจติิดตามค่่า international normalized ratio (INR)
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยควรได้้ค่่า INR อยู่่�ประมาณ 2-3 (กรณีีที่่มีีลิ้้
� �นหััวใจเทีียมชนิิดโลหะ การปรัับค่่า INR
ขึ้้�นกัับคำำ�แนะนำำ�ของลิ้้�นหััวใจชนิิดนั้้�นๆ) และควรมีีระยะเวลา INR ที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ (time in therapeutic
range, TTR) มากกว่่าร้้อยละ 70 ขึ้้�นไป การรัักษาจึึงจะปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพ(42, 43) ด้้วยเหตุุนี้้�
พบว่่าข้้อด้้อยของ VKA คืือ VKA เป็็นยาที่่�มีีดััชนีีการรัักษาแคบ (narrow therapeutic index) นอกจาก
นี้้�ยังั เป็็นยาที่่มีีอั
� นั ตรกิิริยิ ากัับอาหารและยาอื่่�นหลายชนิิด ทำำ�ให้้การปรัับขนาดของยาในผู้้�ป่ว่ ยบางราย
ทำำ�ได้้ยากจึึงมีีค่่า INR ที่่�แกว่่ง และคาดเดาไม่่ได้้ จนเป็็นเหตุุให้้เกิิดภาวะเลืือดออกตามมา ในเวลา
ต่่อมาจึึงมีีการพััฒนายากลุ่่�ม NOACs ขึ้้น� มาเพื่่�อชดเชยข้้อด้้อยของ VKA(44) หลัักฐานในปััจจุุบันั มีีความ
ชััดเจนว่่า NOACs ทุุกตััวมีีประสิิทธิิภาพไม่่ด้้อยกว่่า warfarin (ซึ่่�งเป็็นยากลุ่่�ม VKA หลัักที่่�ถููกใช้้เปรีียบ
เทีียบในงานวิิจัยั ) ในการลดอุุบัติั กิ ารณ์์ของการเกิิดภาวะเส้้นเลืือดสมองตีีบ และภาวะลิ่่ม� เลืือดอุุดตันั ใน
ผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก โดย NOACs ทุุกตััวมีีอุุบััติิการณ์์ของการเกิิดภาวะเลืือดออกรุุนแรง โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งอุุบััติิการณ์์ของการเกิิดภาวะเลืือดออกในสมองต่ำำ��กว่่า warfarin อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
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สถิิติ(45)
ิ ปััจจุุบัันสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม non-valvular AF จึึงแนะนำำ�ให้้พิิจารณาเลืือกใช้้ยากลุ่่�ม NOACs ก่่อน
VKA เว้้นแต่่จะมีีข้้อห้้ามของการใช้้ NOACs เช่่น ผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งระดัับ Child Pugh C ผู้้�ป่่วยที่่�เคยมีี
ประวััติแิ พ้้ยา NOACs อย่่างรุุนแรงชนิิด anaphylaxis ผู้้�ป่ว่ ยที่่ห� ากได้้รับั NOACs จะมีีอัันตรกิิริยิ ารุุนแรง
กัับยาอื่่�นที่่�ใช้้อยู่่� เป็็นต้้น(46) ทั้้�งนี้้�ต้้องมีีการปรัับขนาดของยา NOACs อย่่างเหมาะสม (ตารางที่่� 6)
ตารางที่่� 6. ขนาดของยา NOACs ที่่�ใช้้ในการรัักษา(22)
Dabigatran
Standard dose 150 mg b.i.d.
Lower dose
Reduced dose

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban

20 mg o.d.

5 mg b.i.d.

60 mg o.d.

110 mg b.i.d.

30 mg o.d.
15 mg o.d.

Dose-reduction 1/3 of
CrCl 15-49 mL/
criteria
- Age ≥80 years min
- Concomitant
use of
verapamil
- Increased
bleeding risk

2.5 mg b.i.d.

30 mg o.d./
15 mg o.d.

2/3 of
1/3 of
- Age ≥80 years
- CrCl 30-50 mL/
- BW ≤60 kg
min
- CrCl ≥1.5 mg/dL - BW ≤60 kg
- Concomitant use
of verapamil,
quinidine, or
dronedarone

b.i.d. = bis in die (twice daily); BW = body weight; CrCl = creatinine clearance; o.d. = omini die (once daily)

อย่่างไรก็็ตามแม้้ยาละลายลิ่่�มเลืือดจะเป็็นการรัักษาหลัักที่่�มีีประสิิทธิิภาพ แต่่ผู้้�ป่่วยหััวใจห้้อง
บนเต้้นระริิกที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าต้้องได้้รัับยาบางราย มีีข้้อห้้ามที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถใช้้ยาได้้ เช่่น มีีภาวะเลืือด
ออกในสมองหรืือมีีภาวะเลืือดออกรุุนแรงในบริิเวณอื่่�นๆ ที่่ไ� ม่่สามารถแก้้ไขสาเหตุุได้้ มีีภาวะเกล็็ดเลืือด
ต่ำำ�� (โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งต่ำำ��กว่่า 50,000 cell/mm3) เป็็นต้้น ในกรณีีนี้้�การรัักษาเพื่่�อป้้องกัันการเกิิด
อััมพฤกษ์์ อััมพาต และลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในบริิเวณอื่่�นๆ ด้้วยวิิธีีที่่�ไม่่ใช้้ยาจึึงเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญ ซึ่่�ง
ปััจจุุบัันการรัักษาดัังกล่่าวมีีอยู่่� 2 วิิธีี คืือ การใส่่สายสวนหััวใจเพื่่�อใส่่อุุปกรณ์์ปิิดกั้้�นรููเปิิดของ left atrial
appendage (LAA) และการผ่่าตััดเพื่่�อปิิดรููเปิิดของ LAA หรืือผ่่าตััดเอา LAA ออก(47) งานวิิจััยชื่่�อ PROTECT AF และ งานวิิจััยชื่่�อ PREVAIL ทำำ�การศึึกษาในผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกที่่มีีค
� วามเสี่่�ยงปาน
กลางต่่อการเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาต พบว่่าการใช้้อุุปกรณ์์ปิิดรููเปิิดของ LAA (LAA occluder) ที่่�ชื่่�อว่่า
Watchman มีีประสิิทธิิภาพไม่่ด้้อยกว่่า VKA ในการป้้องกัันการเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาต(48-50) และมีีแนว
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โน้้มว่่าความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะเลืือดออกอาจต่ำำ�� กว่่า VKA เมื่่�อติิดตามไปในระยะยาว(51) นอกจาก
นี้้�พบว่่าการใช้้อุุปกรณ์์ปิิดรููเปิิดของ LAA อาจช่่วยลดอุุบััติิการณ์์การเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาตในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ข้้อห้้ามต่่อการได้้รับั ยาละลายลิ่่ม� เลืือด(52, 53) การพััฒนาการทางการแพทย์์ทำำ�ให้้ความสำำ�เร็็จของการทำำ�
LAA occlusion เพิ่่�มขึ้้�น คืือมีีความสำำ�เร็็จร้้อยละ 98 และมีีภาวะแทรกซ้้อนที่่�ลดลง โดยภาวะแทรกซ้้อน
เกิิดประมาณร้้อยละ 4 เมื่่�อติิดตามไป 30 วััน(54) อย่่างไรก็็ตามความสำำ�เร็็จและภาวะแทรกซ้้อนย่่อมขึ้้�น
กัับความชำำ�นาญของแพทย์์ที่่�ทำำ�หััตถการ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นข้้อมููลที่่�มีีในปััจจุุบัันเกี่่�ยวกัับการรัักษาด้้วยวิิธีีนี้้�
ยัังไม่่เพีียงพอ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งยัังขาดข้้อมููลเกี่่ย� วกัับชนิิดและจำำ�นวนของยาต้้านเกล็็ดเลืือดที่่เ� หมาะ
สมหลัังใส่่อุุปกรณ์์ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับระยะเวลาที่่�เหมาะสมที่่ค� วรได้้รัับยาหลัังจากใส่่อุุปกรณ์์ (ตารางที่่� 7)
รวมทั้้�งยัังมีีคำำ�ถามว่่าการหยุุดยาละลายลิ่่�มเลืือดหลัังใส่่อุุปกรณ์์ไปแล้้วจะเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
อััมพฤกษ์์ อััมพาตในอนาคตหรืือไม่่ เนื่่�องจากข้้อมููลยัังไม่่ชัดั เจนการรัักษาด้้วยวิิธีีนี้้จึ� งึ ยัังไม่่เป็็นการรัักษา
มาตรฐาน และต้้องการการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป ปััจจุุบัันแนะนำำ�ว่่าอาจพิิจารณาทำำ� LAA occlusion
เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาตในผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าต้้องได้้รัับยาละลาย
ลิ่่�มเลืือด แต่่มีีห้้ามต่่อการได้้รัับยาในระยะยาว เช่่น มีีภาวะเลืือดออกในสมองที่่�ไม่่สามารถแก้้ไขสาเหตุุ
ได้้ (class IIb recommendation) และ อาจพิิจารณาผ่่าตััดอุุดหรืือเอา LAA ออกในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะหััวใจ
ห้้องบนเต้้นระริิกที่่�ต้้องเข้้ารัับการผ่่าตััดหััวใจด้้วยข้้อบ่่งชี้้�อื่่�น (class IIb recommendation)(22)
กล่่าวโดยสรุุปการรัักษาเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอััมพฤกษ์์ อััมพาต ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจห้้องบน
เต้้นระริิกสามารถทำำ�ได้้ด้ว้ ยการให้้ยาละลายลิ่่ม� เลืือด การทำำ� LAA occluder และการผ่่าตััดเอา LAA ออก
ซึ่่�งข้้อบ่่งชี้้�ของการรัักษาดัังกล่่าว สรุุปไว้้ในตารางที่่� 8
ตารางที่่� 7. แสดงชนิิด และระยะเวลาของการให้้ยาป้้องกัันลิ่่�มเลืือด หลัังจากใส่่ LAA occluder(22)
Device

Aspirin

OAC

Clopidogrel

Watchman in
75 – 325 mg/day Start warfarin after procedure
Start 75 mg/day when OAC
low bleeding risk indefinitely
(INR 2-3) until 45 days or
stopped, continue until 6 months
continue until adequate LAA
after the procedure
sealing is confirmed (<5 mm leak)
NOACs is a possible alternative
Watchman in
75 – 325 mg/day None
high bleeding risk indefinitely

75 mg/day for 1-6 months while
ensuring adequate LAA sealing
(<5 mm leak)

ACP/Amulet

75 mg/day for 1-6 months while
ensuring adequate LAA sealing
(<5 mm leak)
Clopidogrel may replace long-term
aspirin if better tolerated

75 – 325 mg/day None
indefinitely
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ตารางที่่� 8. ข้้อบ่่งชี้้ข� องการรัักษาเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอัมั พฤกษ์์ อััมพาตในผู้้�ป่ว่ ยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก(22)
คำำ�แนะนำำ� ข้้อบ่่งชี้้�ของการให้้ยาละลายลิ่่�มเลืือด
Class I
เลืือก NOACs ก่่อน VKA (ยกเว้้น valvular AF)
Class I

กรณีีใช้้ VKA เป้้าหมายการรัักษาคืือ INR 2-3 และ TTR ≥70%

Class I

CHA2DS2-VASc score ≥2 (ผู้้�ชาย) หรืือ ≥3 (ผู้้�หญิิง) ต้้องได้้รัับยาละลายลิ่่�มเลืือด

Class IIa

CHA2DS2-VASc score ≥1 (ผู้้�ชาย) หรืือ ≥2 (ผู้้�หญิิง) ควรได้้รัับยาละลายลิ่่�มเลืือด

Class I

CHA2DS2-VASc score ≥0 (ผู้้�ชาย) หรืือ ≥1 (ผู้้�หญิิง) ไม่่ต้้องได้้รัับยาละลายลิ่่�มเลืือด

Class IIa

CHA2DS2-VASc score ≥0 (ผู้้�ชาย) หรืือ ≥1 (ผู้้�หญิิง) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�ม low stroke risk ต้้องได้้รัับการ
ประเมิิน stroke risk ซ้ำำ�� เป็็นระยะทุุก 4-6 เดืือน
ใช้้ HAS-BLED score ประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดเลืือดออก โดย HAS-BLED score ≥3 ถืือว่่ามีี
ความเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดเลืือดออก ต้้องได้้รัับการตรวจประเมิินเป็็นระยะ

Class IIa

คำำ�แนะนำำ� ข้้อบ่่งชี้้�ของการทำำ� LAA occlusion
Class IIb อาจพิิจารณาทำำ� LAA occlusion ในผู้้�ป่่วยที่่มีีข้
� ้อบ่่งชี้้�ของ OAC แต่่ไม่่สามารถให้้ได้้ เนื่่�องจากมีีภาวะ
เลืือดออกในสมองที่่�ไม่่สามารถแก้้ไขสาเหตุุได้้
Class IIb

อาจพิิจารณาผ่่าตััดอุุดหรืือเอา LAA ออกในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกที่่ต้� ้องเข้้ารัับการ
ผ่่าตััดหััวใจด้้วยข้้อบ่่งชี้้�อื่่�น

AF = atrial fibrillation; INR = international normalized ratio; LAA = left atrial appendage; OAC = oral anticoagulant; TTR
= time in therapeutic range; NOACs = non-vitamin K antagonist oral anticoagulants; VKA = vitamin K antagonist

2. การรัักษาเพื่่�อควบคุุมอาการ
การรัักษาเพื่่�อควบคุุมอาการสามารถทำำ�ได้้ทั้้�งการควบคุุมอััตราเร็็วของหััวใจห้้องล่่าง (rate
control) และ การรัักษาเพื่่�อให้้หััวใจห้้องบนเป็็นจัังหวะปกติิ (rhythm control) ซึ่่�งการควบคุุมอััตราเร็็ว
ของหััวใจห้้องล่่างถืือเป็็นการรัักษาหลัักที่่สำ� ำ�คัญ
ั (22, 35) อย่่างไรก็็ตามปััจจุุบันั เริ่่ม� มีีข้้อมููลสนัับสนุุนว่่าการ
รัักษาเพื่่�อให้้หัวั ใจห้้องบนเต้้นระริิกกลัับสู่่�จัังหวะปกติิและคงจัังหวะปกติิไว้้ได้้นานอาจมีีประโยชน์์เหนืือ
กว่่าการรัักษาด้้วยการคุุมอััตราเร็็วของหััวใจห้้องล่่างเพีียงอย่่างเดีียว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อเลืือกรัักษา
ด้้วยการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจ (catheter ablation)(55, 56) เนื่่�องจากตามหลัักความเป็็นจริิงการรัักษาให้้หััวใจห้้อง
บนเต้้นเป็็นจัังหวะปกติิได้้ ย่่อมดีีกว่่าการปล่่อยให้้หััวใจห้้องบนเต้้นเป็็นจัังหวะสั่่�นพลิ้้�ว(57) แต่่การรัักษา
ในสมััยก่่อนมุ่่�งเน้้นการใช้้ยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ (antiarrhythmic drug) ซึ่่�งยากลุ่่�มนี้้�เกืือบทุุกตััว มีี
ผลข้้างเคีียงสำำ�คััญคืือก่่อให้้เกิิดภาวะหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะชนิิดอื่่�นได้้ (proarrhythmia) เมื่่�อทำำ�การศึึกษา
เปรีียบเทีียบระหว่่าง rhythm control และ rate control จึึงไม่่แสดงประโยชน์์ที่เ่� หนืือโทษเนื่่�องจากผู้้�ป่ว่ ย
ส่่วนหนึ่่�งเกิิดผลข้้างเคีียงจากการใช้้ยา(58) การจี้้ไ� ฟฟ้้าหััวใจจึึงถููกพััฒนาขึ้้น� เพื่่�อชดเชยข้้อด้้อยของยาต้้าน
หััวใจเต้้นผิิดจังั หวะที่่มีีผ
� ลข้้างเคีียงมาก ด้้วยความก้้าวหน้้าทางการแพทย์์ ปััจจุุบันั เทคโนโลยีีการจี้้ไ� ฟฟ้้า
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หััวใจพััฒนาขึ้้�นอย่่างมาก ซึ่่�งให้้ผลการรัักษาที่่�ปลอดภััย และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นกว่่าในอดีีต และ
การศึึกษาระยะหลัังพบแนวโน้้มว่่าผู้้�ป่่วยบางกลุ่่�มอาจได้้ประโยชน์์จากการรัักษาด้้วยวิิธีีนี้้(55,
� 56, 59)
2.1 การรัักษาด้้วยการควบคุุมอััตราเร็็วของหััวใจห้้องล่่าง (rate control)
ยาที่่ใ� ช้้ควบคุุมอััตราเร็็วของหััวใจห้้องล่่างเป็็นยารัักษาหลััก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกรณีีที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยไม่่มีี
อาการหรืืออาการน้้อย ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย rhythm control และผู้้�ป่ว่ ยที่่ค� าดว่่าความ
เสี่่�ยงอาจมากกว่่าประโยชน์์หากรัักษาด้้วย rhythm control ยากลุ่่�มนี้้�เป็็นยาที่่�มีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งการทำำ�งาน
ของ AV node ซึ่่�งประกอบด้้วยยากลุ่่�ม beta-blocker, non-dihydropyridine calcium channel blocker,
digoxin และ amiodarone การจะเลืือกใช้้ยาใดนั้้�นขึ้้น� กัับโรคร่่วมของผู้้�ป่ว่ ยเป็็นหลัักเช่่น หากมีีภาวะหััวใจ
ล้้มเหลวร่่วมด้้วยควรพิิจารณาใช้้ยากลุ่่�ม beta-blocker เป็็นตััวแรก หากมีีถุุงลมโป่่งพองหรืือหอบหืืดร่ว่ ม
ด้้วยควรเลืือกใช้้ non-dihydropyridine calcium channel blocker และหากมีี Wolff-Parkinson-White
syndrome ควรรัักษาด้้วยการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจ เป็็นต้้น (ตารางที่่� 9)
งานวิิจััยที่่�ชื่่�อว่่า RACE II พบว่่าการควบคุุมอััตราเร็็วของหััวใจห้้องล่่างให้้ต่ำำ��กว่่า 110 ครั้้�งต่่อ
นาทีี ให้้ประโยชน์์ทางคลิินิกิ ไม่่ต่า่ งจากการควบคุุมให้้ต่ำำ��กว่่า 80 ครั้้�งต่่อนาทีี(60) ดัังนั้้�นปััจจุุบันั จึึงแนะนำำ�
ว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกควรได้้รับั การรัักษาเพื่่�อควบคุุมอััตราการเต้้นของหััวใจห้้องล่่าง
ให้้ต่ำำ��กว่่า 110 ครั้้�งต่่อนาทีี (Class IIa recommendation)(22, 35)
นอกจากนี้้�หากอััตราเร็็วของหััวใจห้้องล่่างไม่่สามารถควบคุุมได้้ด้้วยยา กล่่าวคืือยัังเร็็วกว่่า
110 ครั้้�งต่่อนาทีีด้้วยยาหลายชนิิดในขนาดที่่�เหมาะสม อาจพิิจารณาเลืือกวิิธีีการรัักษาด้้วยการจี้้�ไฟฟ้้า
หััวใจเพื่่�อทำำ�ลาย AV node แล้้วใส่่เครื่่�องกระตุ้้�นหััวใจ ซึ่่�งจะเลืือกใส่่เป็็น pacemaker cardiac resynchronization therapy (CRT) หรืือ His-bundle pacing ก็็ได้้(61-67) โดยจะพิิจารณาผู้้�ป่่วยเป็็นกรณีีไป
อย่่างไรก็็ตามการรัักษาด้้วยวิิธีีนี้้�เป็็นการทำำ�ลาย AV node อย่่างถาวร ทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วยกลายเป็็น pacemaker dependent ดัังนั้้�นจะเลืือกใช้้วิธีีนี้้
ิ ใ� นกรณีีจำำ�เป็็นเท่่านั้้�น ตััวอย่่างเช่่น กรณีีที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยเป็็น permanent AF
ที่่มีี� อาการมาก ไม่่สามารถควบคุุมอััตราการเต้้นของหััวใจห้้องล่่างด้้วยยาได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากผู้้�
ป่่วยมีีภาวะหััวใจล้้มเหลวร่่วมด้้วย การรัักษาด้้วยการจี้้�ทำำ�ลาย AV node แล้้วใส่่เครื่่�องกระตุ้้�นหััวใจ ถืือ
เป็็นอีีกการรัักษาที่่มีี� หลัักฐานว่่าได้้ประโยชน์์ คืือ ช่่วยลดอาการ เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิต และมีีบางรายงาน
พบว่่าสามารถลดอััตราการตายได้้(61-63) ข้้อควรระวัังที่่สำ� ำ�คััญอีีกประการคืือหลัังจากจี้้�ทำ�ำ ลาย AV node
และใส่่เครื่่�องกระตุ้้�นหััวใจไปแล้้ว ช่่วงเดืือนแรกหลัังใส่่เครื่่�องกระตุ้้�นหััวใจต้้องตั้้�งเครื่่�องไว้้ที่อั่� ตั ราเร็็ว 7090 ครั้้�งต่่อนาทีี(22, 62) เนื่่�องจากหากตั้้�งเครื่่�องด้้วยความเร็็วต่ำำ��กว่่านี้้�หัวั ใจจะปรัับตััวไม่่ทันั เกิิดภาวะหััวใจ
ห้้องล่่างเต้้นผิิดจังั หวะชนิิดรุนุ แรงและเสีียชีีวิิตฉัับพลัันตามมาได้้ ซึ่ง่� กลไกอธิิบายจาก bradycardia-dependent prolongation of the QT interval(68, 69) สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ�ของการรัักษาด้้วย rate control สรุุป
ไว้้ในตารางที่่� 10
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ตารางที่่� 9. แสดงแนวทางในการรัักษาด้้วยยาควบคุุมอััตราการเต้้นของหััวใจห้้องล่่าง (ดััดแปลงจาก
ESC guideline for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration
with the EACTS 2020)
การเลืือกยาควบคุุมอััตราการเต้้นของหััวใจห้้องล่่าง (rate control)
ประเมิินโรคร่่วม
 ไม่่มีี
 ความดัันโลหิิตสููง
 Heart failure with preserved

Heart failure with reduced
ejection fraction (HFrEF)

 ภาวะถุุงลมโป่่งพองชนิิดรุุนแรง
 หอบหืืด

ยาขนานแรก
 Beta-blocker
 Nondihydropyridine calcium
channel blocker

ยาขนานแรก
 Beta-blocker

ยาขนานแรก
 Nondihydropyridine calcium
channel blocker

ejection fraction (HFpEF)

ประเมิินทางคลิินิิกซ้ำำ��
ให้้ยาเดิิมต่่อเมื่่�ออาการดีีขึ้้�น แต่่หากการรัักษายัังไม่่บรรลุุเป้้าหมาย (อััตราการเต้้นของหััวใจห้้องล่่างยัังมากกว่่า
110 ครั้้�งต่่อนาทีี อาการแย่่ลง หรืือคุุณภาพชีีวิิตไม่่ดีี ให้้พิิจารณาให้้ยาขนานที่่�สอง
ยาขนานที่่ส� อง

 Digoxin
 Beta-blocker
 Nondihydropyridine calcium

channel blocker

ยาขนานที่่ส� อง
 Beta-blocker
 Digoxin
 Amiodarone

ยาขนานที่่ส� อง
 Nondihydropyridine calcium
channel blocker
 Digoxin

ประเมิินทางคลิินิิกซ้ำำ��
ให้้ยาเดิิมต่่อเมื่่�ออาการดีีขึ้้�น แต่่หากการรัักษายัังไม่่บรรลุุเป้้าหมาย (อััตราการเต้้นของหััวใจห้้องล่่างยัังมากกว่่า
110 ครั้้�งต่่อนาทีี อาการแย่่ลง หรืือคุุณภาพชีีวิิตไม่่ดีี
พิิจารณาใช้้ยา 3 ชนิิด หรืือประเมิินข้้อบ่่งชี้้�ของการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจเพื่่�อทำำ�ลาย AV node และใส่่เครื่่�องกระตุ้้�น (อาจ
เลืือกเป็็น CRT-P CRT-D หรืือ pacemaker ขึ้้�นกัับความเหมาะสม)

หมายเหตุุ หากมีี preexcited AF (Wolff-Parkinson-White syndrome) การรัักษาหลัักคืือการจี้้�ไฟฟ้้า
หััวใจด้้วยคลื่่�นวิิทยุุความถี่่�สููง
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ตารางที่่� 10. คำำ�แนะนำำ�ของการรัักษาด้้วย rate control(22)
คำ�แนะนำ� คำ�แนะนำ�ของการรักษาด้วย rate control
Class I

ผู้ป่วย LVEF ≥40% ใช้ beta-blocker diltiazem หรือ verapamil เป็นการรักษาแรก

Class I

ผู้ป่วย LVEF <40% ใช้ beta-blocker และ/หรือ digoxin

Class IIa

เป้าหมายแรกคือ resting heart rate <110 bpm

Class IIa

อาจใช้ยามากกว่า 1 กลุ่ม เมื่อใช้ยาตัวเดียวแล้วยังมี resting heart rate >110 bpm

Class IIa

อาจทำ� AV node ablation กรณีผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยา หรือทนยาไม่ได้ และไม่เป็น
candidate ในการทำ� catheter ablation โดยผู้ป่วยและแพทย์ยอมรับว่าผู้ป่วยจะกลายเป็น
pacemaker dependent

bpm = beat per min; AV node = atrioventricular node

2.2 การรัักษาเพื่่�อให้้หััวใจห้้องบนเป็็นจัังหวะปกติิ (rhythm control)(22, 35)
การรัักษาด้้วย rhythm control หมายถึึง การพยายามเปลี่่ย� นหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกให้้กลัับเป็็น
จัังหวะปกติิ และคงอยู่่�เป็็นจัังหวะปกติิอย่่างต่่อเนื่่�อง (restore and maintain sinus rhythm) สามารถ
ทำำ�ได้้ด้้วยการใช้้ยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ (antiarrhythmic drug)(70-72) การช็็อคไฟฟ้้าหััวใจ (electrical
cardioversion)(57, 73) และการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจ (catheter ablation)(74, 75) ซึ่่�งอาจใช้้หลายวิิธีีร่่วมกััน รวมทั้้�ง
อาจทำำ�ควบคู่่�ไปกัับ rate control เพื่่�อให้้การรัักษามีีประสิิทธิิภาพ ปััจจุุบันั ยัังไม่่แนะนำำ�ให้้เลืือกการรัักษา
ด้้วย rhythm control ในผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกที่่�ไม่่มีีอาการ(22, 35) สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการและ
พิิสููจน์์ได้้ว่่าอาการนั้้�นเกิิดจากภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกเช่่น ผู้้�ป่่วยสามารถบรรยายอาการได้้ชััดเจน
ว่่าสััมพัันธ์์กัับช่่วงที่่�มีีภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก หรืือกรณีีที่่�อาการไม่่ชัดั เจนอาจพิิจารณาทำำ� cardioversion ให้้กลัับเป็็นจัังหวะปกติิ หากสัังเกตว่่าอาการดีีขึ้้�นก็็อนุุมานได้้ว่่าผู้้�ป่่วยมีีอาการจากภาวะหััวใจ
ห้้องบนเต้้นระริิก กรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีอาการจากภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกนี้้� โดยทั่่�วไปจะแนะนำำ�ให้้
พิิจารณาเลืือกการรัักษาด้้วยวิิธีี rhythm control เป็็นวิิธีีแรกก่่อน rate control ในกรณีีดัังแสดงในตาราง
ที่่� 11(22, 35)
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ตารางที่่� 11. ลัักษณะผู้้�ป่่วยที่่�ควรพิิจารณาเลืือกการรัักษาด้้วยวิิธีี rhythm control
1. ผู้้�ป่่วยภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกที่่มีีหั
� ัวใจห้้องล่่างเต้้นเร็็ว จนทำำ�ให้้สััญญาณชีีพไม่่คงที่่� เช่่น
ความดัันโลหิิตต่ำำ�� หััวใจล้้มเหลวเฉีียบพลััน กล้้ามเนื้้�อหััวใจขาดเลืือด ซึ่�ง่ ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ต้้องได้้รัับ
การรัักษาด้้วย electrical cardioversion อย่่างเร่่งด่่วน
2. ผู้้�ป่่วยยัังมีีอาการมากและไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาหลัังจากรัักษาด้้วยวิิธีี rate control
อย่่างเหมาะสมแล้้ว
3. ผู้้�ป่่วยอายุุน้้อย
4. ผู้้�ป่่วยที่่�เพิ่่�งได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็นครั้้�งแรก (first diagnosed AF) และเป็็นมาไม่่นาน
5. ผู้้�ป่่วยที่่ส� งสััยภาวะ tachycardia-mediated cardiomyopathy
6. ผู้้�ป่่วยที่่มีี� ขนาดหััวใจห้้องบนซ้้ายไม่่โตมาก
7. ผู้้�ป่่วยที่่มีี� โรคร่่วมไม่่มาก
8. ผู้้�ป่่วยที่่�การรัักษาด้้วย rate control ไม่่สามารถลดอััตราการเต้้นของหััวใจห้้องล่่างได้้
9. ผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกโดยมีีความเจ็็บป่่วย หรืือสาเหตุุชั่่�วคราวเป็็นตััวกระตุ้้�น เช่่น
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะต่่อมไทรอยด์์ทำำ�งานมากผิิดปกติิ (hyperthyroidism) ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�หลัังจากที่่�รัักษาจน
ไทรอยด์์ทำำ�งานปกติิแล้้ว (euthyroid) หากภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกยัังไม่่หาย ควรพิิจารณา
ให้้การรัักษาด้้วยวิิธีี rhythm control
10. ผู้้�ป่่วยที่่ต้� ้องการจะรัักษาด้้วย rhythm control

	ส่่วนการจะเลืือก rhythm control ด้้วยวิิธีีใดนั้้�นให้้พิิจารณาเป็็นกรณีีไป โดยควรให้้ข้้อมููลแก่่
ผู้้�ป่ว่ ยอย่่างครบถ้้วนถึึงข้้อดีีและข้้อเสีียของแต่่ละวิิธีี เพื่่�อให้้ผู้้�ป่ว่ ยสามารถร่่วมตััดสินิ ใจเลืือกวิิธีีการรัักษา
กัับแพทย์์ได้้อย่่างเหมาะสม
2.2.1 การทำำ� rhythm control โดยใช้้ยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ
	ดัังที่่ก� ล่่าวไปแล้้วข้้างต้้น การรัักษาด้้วย rhythm control ประกอบด้้วย 2 ส่่วนคืือ การรัักษา
เพื่่�อเปลี่่�ยนภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกให้้กลัับเป็็นจัังหวะปกติิ และการรัักษาเพื่่�อคงจัังหวะปกติิให้้อยู่่�
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะมีีบทบาทในทั้้�ง 2 ส่่วน ได้้แก่่
1. การใช้้ยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะเพื่่�อเปลี่่�ยนภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกให้้กลัับเป็็น
จัังหวะปกติิ (pharmacological cardioversion)(76, 77) โดยยาที่่มีี� บทบาท ได้้แก่่ ยากลุ่่�ม IC (flecainide,
propafenone) และยากลุ่่�ม III (amiodarone, ibutilide) นอกจากนี้้�ยัังมีียากลุ่่�มอื่่�นอีีก เช่่น vernakalant
ranolazine(78) สำำ�หรัับยาที่่มีี� ใช้้ในประเทศไทยมีีเพีียง flecainide, propafenone, amiodarone และ ranolazine
การจะเลืือกใช้้ยาตััวใดนั้้�นขึ้้�นกัับโรคร่่วมของผู้้�ป่่วย และข้้อห้้ามของการใช้้ยาในผู้้�ป่่วยแต่่ละราย(22, 77, 79)
ซึ่่�งผู้้�ป่่วยที่่�เหมาะสมต่่อการทำำ� pharmacological cardioversion ต้้องมีีสััญญาณชีีพคงที่่� โอกาสสำำ�เร็็จ
ของการทำำ� pharmacological cardioversion อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 76-83 โดยความสำำ�เร็็จจะลดลงเมื่่�อ
ระยะที่่เ� ป็็นหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกนานขึ้้น� ซึ่ง่� ตััวเลขนี้้�อาจสููงกว่่าความเป็็นจริิงเนื่่�องจากผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มหนึ่่�ง
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สามารถกลัับเป็็นจัังหวะปกติิได้้เองภายใน 24 ชั่่�วโมง(80, 81) ดัังนั้้�นกรณีีผู้้�ป่่วยมีีภาวะหััวใจห้้องบน
เต้้นระริิกที่่�เพิ่่�งเกิิดภายใน 24 ชั่่�วโมง อาจใช้้การเฝ้้าสัังเกตไประยะหนึ่่�งก่่อนได้้ (wait-and-watch)(81)
สำำ�หรัับการรัักษา paroxysmal AF แบบผู้้�ป่่วยนอกอาจพิิจารณาใช้้ยา กลุ่่�ม IC เฉพาะเวลามีีอาการ
(pill-in-the-pocket)(82)
2. การใช้้ยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะในระยะยาวเพื่่�อรัักษาให้้จัังหวะปกติิคงอยู่่�อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง (maintain sinus rhythm) การใช้้ยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะเพื่่�อจุุดประสงค์์นี้้�มีีเป้้าหมายหลััก
เพื่่�อลดอาการของผู้้�ป่่วยเป็็นสำำ�คััญ เนื่่�องจากยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะเกืือบทุุกชนิิดมีีผลข้้างเคีียง
การประเมิินความคุ้้�มค่่าของประโยชน์์และโทษจึึงสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างยิ่่�ง (ตารางที่่� 12) สำำ�หรัับยาที่่มีี� บทบาท
กรณีีนี้้� ได้้แก่่ ยากลุ่่�ม IA (disopyramide) ยากลุ่่�ม IC (flecainide, propafenone) และยากลุ่่�ม III
(amiodarone, dronedarone, sotalol) เช่่นเดีียวกัันการจะเลืือกใช้้ยาตััวใดนั้้�นขึ้้�นกัับโรคร่่วมของผู้้�ป่่วย
และข้้อห้้ามของการใช้้ยาในผู้้�ป่่วยแต่่ละราย(22, 77, 79)
ตารางที่่� 12. การประเมิินผู้้�ป่่วยก่่อนพิิจารณาให้้ยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะในระยะยาว(22)
สิ่่�งที่่ต้� ้องประเมิิน
ข้้อบ่่งชี้้�ของยาต้้านหััวใจ
เต้้นผิิดจัังหวะ
เวลาที่่ค� วรเริ่่�มยาต้้านหััวใจ
เต้้นผิิดจัังหวะ
การเลืือกชนิิดของยาต้้าน
หััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ

การลดความเสี่่�ยงต่่อ
proarrhythmia
การประเมิินประสิิทธิิผล
การรัักษาเสริิม (adjuvant
and hybrid therapy)

เกณฑ์์การพิิจารณา
 ผู้้�ป่่วยมีีอาการหรืือไม่่
 อาการรุุนแรงคุ้้�มกัับการให้้ยาหรืือไม่่ (EHRA class)
 กรณีี first diagnosed AF อาจพิิจารณาใช้้เป็็น pharmacological cardioversion
แต่่ไม่่ควรให้้ยาต่่อเนื่่�องในระยะยาว
 เลืือกยาที่่� proarrhythmia ผลข้้างเคีียง ต่ำำ�� และไม่่มีีข้้อห้้ามในผู้้�ป่่วยรายนั้้�น
-	ประเมิินคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจ (QRS duration, PR interval, QTc)
-	ประเมิินการบีีบตััวของหััวใจห้้องล่่างซ้้าย
-	ประเมิินอัันตรกิิริิยากัับยาอื่่�น
หมายเหตุุ ความเสี่่�ยงของการเกิิด proarrhythmia เปลี่่�ยนไปตามสภาวะของผู้้�ป่่วยใน
แต่่ละช่่วงเวลา จึึงต้้องมีีการประเมิินอย่่างสม่ำำ�� เสมอขณะที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับยา
	ทำำ�คลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจเป็็นระยะขณะได้้รัับยา
	ตรวจหาผลข้้างเคีียงที่่�อาจเกิิดจากยาที่่�ได้้รัับ
	ทำำ� Holter หรืือ exercise test โดยพิิจารณาเป็็นกรณีีไป
 หลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะมากกว่่า 1 ชนิิด
	ประเมิินภาระโรค (AF burden) ขณะได้้รัับยา เช่่น ถามจากอาการของผู้้�ป่่วย
 หากผู้้�ป่่วยตอบสนองดีีต่่อยา แต่่ต้้องหยุุดเนื่่�องจากเกิิดผลข้้างเคีียง ให้้พิิจารณา
เปลี่่�ยนเป็็นยากลุ่่�มเดีียวกััน
 ผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคของ SA node และ AV node อาจพิิจารณาใส่่เครื่่�องกระตุ้้�นหััวใจ
ขึ้้�นกัับข้้อบ่่งชี้้�เป็็นกรณีีไป
 ใช้้ยาต้้านหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะในระยะสั้้�นเป็็นการรัักษาเสริิม หลัังจากจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจ
เพื่่�อป้้องกัันหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกกลัับเป็็นซ้ำำ��
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2.2.2 การทำำ� rhythm control โดยการช็็อคไฟฟ้้าหััวใจ
บทบาทของการช็็อคไฟฟ้้าหััวใจใน rhythm control คืือเพื่่�อเปลี่่�ยนภาวะหััวใจห้้องบนเต้้น
ระริิกให้้กลัับเป็็นจัังหวะปกติิ (electrical cardioversion) ปััจจุุบัันแนะนำำ�ให้้ทำำ� electrical cardioversion
โดยใช้้ไฟฟ้้ากระแสตรงแบบสองทิิศทาง (biphasic synchronized direct-current) และแนะนำำ�ให้้ใช้้พลัังงาน
ขนาด 120-200 จููลส์์ ซึ่่�งสามารถติิดแผ่่นกระตุุกไฟฟ้้าได้้ 2 วิิธีี คืือการติิดแบบด้้านหน้้าและด้้านข้้าง
(anterolateral) ซึ่่�งเป็็นการติิดแบบปกติิทั่่�วไป และการติิดแบบด้้านหน้้าและด้้านหลััง (anteroposterior)
ซึ่ง�่ การติิดแบบด้้านหน้้าและด้้านหลัังนั้้�น แผ่่นที่่ติ� ดด้
ิ า้ นหน้้าจะอยู่่�บริิเวณอกขวาประมาณช่่องซี่่โ� ครงที่่� 4
(right 4th intercostal space) และขอบด้้านในของแผ่่นจะชิิดกัับกระดููก sternum ส่่วนแผ่่นที่่�ติดด้
ิ ้านหลััง
จะอยู่่�ต่ำำ��กว่่ากระดููกสะบัักข้้างซ้้าย (left scapular) เล็็กน้้อย การติิดทั้้�ง 2 แบบทั่่�วไปมีีประสิิทธิิภาพ
ในการรัักษาไม่่แตกต่่างกััน(83) แต่่พบว่่าหากผู้้�ป่่วยมีีหััวใจห้้องบนซ้้ายที่่�เล็็กกว่่า 45 มิิลลิิเมตรและไม่่มีี
โรคหััวใจอื่่�นร่่วมด้้วย การช็็อคไฟฟ้้าผ่่านการติิดแผ่่นแบบด้้านหน้้าและด้้านหลัังอาจมีีประสิิทธิิภาพเหนืือ
กว่่า(84, 85) ข้้อบ่่งชี้้ห� ลัักของการทำำ� electrical cardioversion คืือ การที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยมีีภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก
แล้้วเป็็นเหตุุให้้มีีภาวะหััวใจห้้องล่่างเต้้นเร็็ว จนทำำ�ให้้สััญญาณชีีพไม่่คงที่่� กรณีีนี้้�การทำำ� electrical cardioversion อย่่างเร่่งด่่วนเป็็นการรัักษามาตรฐานและมีีความสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างมาก(22, 35)
โดยทั่่�วไป electrical cardioversion มีีประสิิทธิิภาพในการเปลี่่�ยนภาวะหััวใจห้้องบนเต้้น
ระริิกให้้กลัับเป็็นจัังหวะปกติิสููงกว่่า pharmacological cardioversion โดยโอกาสสำำ�เร็็จอยู่่�ที่่�ประมาณ
ร้้อยละ 87-94(86) อย่่างไรก็็ตามประสิิทธิิภาพจะลดลงในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกต่่อเนื่่�อง
มาเป็็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อหััวใจห้้องบนซ้้ายมีีขนาดใหญ่่มาก การให้้ยาต้้านหััวใจเต้้น
ผิิดจัังหวะก่่อนทำำ� electrical cardioversion ช่่วยเพิ่่�มความสำำ�เร็็จในการเปลี่่�ยนภาวะหััวใจห้้องบนเต้้น
ระริิกให้้กลัับเป็็นจัังหวะปกติิได้้(87-90)
	ประเด็็นสำำ�คััญอีีกประการของการทำำ� cardioversion ไม่่ว่่าจะเป็็น pharmacological
cardioversion หรืือ electrical cardioversion คืือการพิิจารณาให้้ยาละลายลิ่่�มเลืือด ซึ่่�งควรทำำ�เป็็นลำำ�ดัับ
ดัังนี้้�(22)
1. ประเมิินว่่าผู้้�ป่่วยมีีข้้อบ่่งชี้้�ของการทำำ� rhythm control ด้้วย cardioversion หรืือไม่่ ซึ่่�ง
ข้้อบ่่งชี้้ดั� งั กล่่าวคืือผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� อาการจากภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก และมีีลัักษณะดัังแสดงในตารางที่่� 11
• หากข้้อบ่่งชี้้�คืือ การมีีสััญญาณชีีพไม่่คงที่่�อัันเนื่่�องมาจากภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก
ให้้รัักษาด้้วยการทำำ� electrical cardioversion
• หากผู้้�ป่่วยมีีสััญญาณชีีพคงที่่� ให้้ประเมิิน OAC status
2. หากผู้้�ป่่วยมีีสััญญาณชีีพคงที่่� ให้้ประเมิินว่่า OAC status ของผู้้�ป่่วยอยู่่�ใน therapeutic
range หรืือไม่่ กล่่าวคืือ ได้้รัับ VKA และมีี INR 2-3 นานกว่่า 3 อาทิิตย์ขึ้้์ �นไป หรืือ ได้้รัับ NOACs นาน
กว่่า 3 อาทิิตย์์ขึ้้�นไป
• กรณีีเข้้าเกณฑ์์สามารถทำำ� pharmacological หรืือ electrical cardioversion ได้้ทัันทีี
427

Comprehensive Review in Internal Medicine

score

• กรณีีไม่่เข้้าเกณฑ์์ เช่่น ไม่่เคยได้้ OAC หรืือการรัักษาไม่่อยู่่�ใน therapeutic range ให้้
เริ่่�ม NOACs หรืือ low molecular weight heparin (LMWH) หรืือ heparin ได้้ทัันทีี (กรณีี
เลืือกให้้ VKA ควรรอยาได้้ระดัับอย่่างน้้อย 3 อาทิิตย์ก่์ ่อน แล้้วจึึงนััดมาประเมิินซ้ำำ�� )
จากนั้้�นให้้ประเมิินระยะเวลาของการเป็็นหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก
3. ประเมิินว่่าผู้้�ป่่วยเพิ่่�งเป็็นหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกมาไม่่เกิิน 48 ชั่่�วโมงหรืือไม่่
• กรณีีเป็็นมาไม่่เกิิน 48 ชั่่�วโมง สามารถทำำ� pharmacological หรืือ electrical cardioversion ได้้เลย
• กรณีีเป็็นมาเกิิน 48 ชั่่�วโมง ให้้นััดมาทำำ� elective cardioversion กล่่าวคืือ ให้้ OAC จน
ได้้ระดัับอย่่างน้้อย 3 อาทิิตย์์ก่่อน หรืือหากต้้องการทำำ� pharmacological หรืือ electrical cardioversion ก่่อน 3 อาทิิตย์์ ต้้องทำำ� transesophageal echocardiogram ก่่อน
ถ้้าไม่่มีีลิ่่�มเลืือดใน LAA จึึงทำำ� cardioversion ได้้
4. ประเมิินระยะเวลาของการให้้ OAC หลัังทำำ� cardioversion โดยดููจาก CHA2DS2-VASc
• กรณีี CHA2DS2-VASc score = 0 ในผู้้�ชาย หรืือ 1 ในผู้้�หญิิง
- ให้้ OAC เป็็นเวลา 4 อาทิิตย์์
- อาจจะให้้ หรืือไม่่ให้้ก็็ได้้ หากเป็็นหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกมาน้้อยกว่่า 24 ชั่่�วโมง
• กรณีี CHA2DS2-VASc score = 1 ในผู้้�ชาย หรืือ 2 ในผู้้�หญิิง
- อาจพิิจารณาให้้ OAC ตลอดชีีวิิต (class IIa recommendation)
• กรณีี CHA2DS2-VASc score ≥2 ในผู้้�ชาย หรืือ ≥3 ในผู้้�หญิิง
- ให้้ OAC ตลอดชีีวิิต (class I recommendation)

2.2.3 การรัักษาด้้วยการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจ (catheter ablation)
บทบาทหลัักของการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจใน rhythm control คืือเพื่่�อคงจัังหวะปกติิให้้อยู่่�ได้้ต่่อ
เนื่่�อง และลดการกลัับเป็็นซ้ำำ�� ของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก(91, 92) วิิธีีการจี้้ไ� ฟฟ้้าหััวใจที่่นิ� ยิ มมีีอยู่่� 2 วิิธีี
คืือ การทำำ� pulmonary vein isolation (PVI) และ การจี้้� complex fractionated atrial electrograms
(CFAEs) ซึ่ง่� ปััจจุุบันั การทำำ� PVI ถืือเป็็นวิิธีีมาตรฐานที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ และได้้รับั การยอมรัับในการรัักษา
ภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิก(22, 35) เมื่่�อทำำ�โดยแพทย์์ที่มีีค
่� วามเชี่่ย� วชาญ การรัักษาด้้วยการจี้้ไ� ฟฟ้้าหััวใจ
มีีความปลอดภััย รวมทั้้�งมีีประสิิทธิิภาพในการทำำ�ให้้หััวใจห้้องบนอยู่่�ในจัังหวะปกติิ และลดอาการของ
ผู้้�ป่ว่ ยได้้ดีีกว่่าการรัักษาด้้วยต้้านหััวใจเต้้นผิิดจังั หวะ(93-95) การศึึกษาระยะหลัังพบว่่าการรัักษาด้้วยการจี้้�
ไฟฟ้้าหััวใจในผู้้�ป่ว่ ย paroxysmal หรืือ persistent AF ที่่มีี� อาการ หรืือ มีีภาวะหััวใจล้้มเหลวชนิิดที่มีี่� กล้้าม
เนื้้�อหััวใจห้้องล่่างบีีบตััวลดลง (left ventricular dysfunction) สามารถ เพิ่่�ม left ventricular ejection fraction
เพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตให้้กับั ผู้้�ป่ว่ ย และลดอุุบัติั กิ ารณ์์การนอนโรงพยาบาล ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นมีีแนวโน้้มว่่าสามารถ
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ลดอััตราการเสีียชีีวิิตได้้ (55, 56, 59) ข้้อบ่่งชี้้�ของการรัักษาด้้วยการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจแสดงในตารางที่่� 13
ตารางที่่� 13. ข้้อบ่่งชี้้�ของการรัักษาด้้วยการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจ(22)
คำำ�แนะนำำ� ข้้อบ่่งชี้้�ของการรัักษาด้้วยการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจ
Class I

ใช้้ PVI เป็็นการรัักษาหลััก

Class I

ใช้้ PVI เป็็นการรัักษาแรก ในผู้้�ป่่วยที่่�สงสััย tachycardia-mediated cardiomyopathy

Class IIa

อาจใช้้ PVI เป็็นการรัักษาแรกในผู้้�ป่่วย HFrEF โดยพิิจารณาเป็็นกรณีีไป

Class IIa

อาจใช้้ PVI เป็็นการรัักษาแรกในผู้้�ป่่วยที่่มีี� post AF conversion pause

Class IIa

อาจใช้้ PVI เป็็นการรัักษาแรก ในผู้้�ป่่วย paroxysmal AF ที่่มีี� อาการ

Class I

ทำำ� PVI ในผู้้�ป่ว่ ย paroxysmal AF และ persistent AF ที่่ไ� ม่่ตอบสนองต่่อ antiarrhythmic drug

Class IIa

อาจทำำ� PVI ในผู้้�ป่่วย paroxysmal AF และ persistent AF ที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อ beta-blocker

Class IIa

อาจทำำ� PVI ซ้ำำ�� เมื่่�อผู้้�ป่่วยตอบสนองดีีต่่อการทำำ� PVI ครั้้�งแรก แต่่โรคกลัับเป็็นซ้ำำ��

AF = atrial fibrillation; HFrEF = heart failure with reduced ejection fraction; PVI = pulmonary vein isolation

อย่่างไรก็็ตามยัังมีีอุุบัติั กิ ารณ์์ของการเกิิดภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกเป็็นซ้ำำ�� (recurrent) หลัังจี้้�
ไฟฟ้้าหััวใจ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�สููงอายุุ ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกต่่อเนื่่�องมาเป็็น
เวลานาน(96) และในผู้้�ป่่วยที่่�มีีขนาดหััวใจห้้องบนซ้้ายโตมาก(96-98) และผู้้�ป่่วยร้้อยละ 20-30 อาจต้้องได้้
รัับการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจซ้ำำ�� ภายใน 1 ปีี นอกจากนี้้�ความสำำ�เร็็จและภาวะแทรกซ้้อนจากการจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจยััง
ขึ้้น� กัับประสปการณ์์ของแพทย์์ผู้้�ทำำ�หัตถ
ั การ พบว่่าร้้อยละ 1-7 ของภาวะแทรกซ้้อนรุุนแรง เกิิดจากความ
(59, 99, 100)
ไม่่ชำำ�นาญของแพทย์์ผู้้�ทำำ�หััตถการ
ดัังนั้้�นการให้้คำำ�แนะนำำ�ถึึงประโยชน์์ โอกาสสำำ�เร็็จ โอกาส
กลัับเป็็นซ้ำำ�� และภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นแก่่ผู้้�ป่่วยโดยละเอีียดจึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�
สำำ�คััญต้้องแนะนำำ�ผู้้�ป่่วยว่่าถึึงแม้้จะจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจสำำ�เร็็จก็็ต้้องรัับประทานยาละลายลิ่่�มเลืือดต่่อตามข้้อ
บ่่งชี้้�ของผู้้�ป่่วยแต่่ละราย กล่่าวคืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีี CHA2DS2-VASc score 0 ข้้อในผู้้�ชาย หรืือ 1 ข้้อในผู้้�
หญิิง ให้้รับั ประทานยาละลายลิ่่�มเลืือดหลัังจี้้ไ� ฟฟ้้าหััวใจต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา 2 เดืือน (class I recommendation) ผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกที่่มีี� CHA2DS2-VASc score 1 ข้้อในผู้้�ชาย หรืือ 2 ข้้อในผู้้�หญิิง ให้้
รัับประทานยาละลายลิ่่�มเลืือดต่่อเนื่่�องไปตลอดชีีวิิต (class IIa recommendation) และผู้้�ป่่วยที่่�มีี
CHA2DS2-VASc score ตั้้�งแต่่ 2 ข้้อขึ้้�นไปในผู้้�ชาย หรืือตั้้�งแต่่ 3 ข้้อขึ้้�นไปในผู้้�หญิิง ให้้รัับประทานยา
ละลายลิ่่�มเลืือดต่่อเนื่่�องไปตลอดชีีวิิต (class I recommendation)(22)
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3. การรัักษาโรคร่่วมรวมถึึงปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆ
การรัักษาโรคร่่วม และปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมเสี่่ย� ง (unhealthy lifestyle) มีีความสำำ�คัญ
ั และควร
ทำำ�ควบคู่่�ไปกัับการรัักษาเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอัมั พฤกษ์์ อััมพาต และการรัักษาเพื่่�อควบคุุมอาการ โรคร่่วม
ที่่มีีค
� วามสำำ�คััญ ได้้แก่่ โรคอ้้วนลงพุุง โรคหยุุดหายใจขณะหลัับ โรคความดัันโลหิิตสููง โรคเบาหวาน
โรคหััวใจล้้มเหลว โรคลิ้้�นหััวใจ และการดื่่�มแอลกอฮอล์์ในปริิมาณมาก พบว่่าการรัักษาโรคร่่วมและ
ปััจจััยเสี่่�ยงดัังกล่่าวสามารถลดการกลัับเป็็นซ้ำำ��ของภาวะหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกหลัังจี้้�ไฟฟ้้าหััวใจได้้(101)
มีีงานวิิจััยรายงานว่่าการลดน้ำำ��หนััก และรัักษาให้้น้ำำ��หนัักอยู่่�ในเกณฑ์์เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�องช่่วยลด
AF burden และคงให้้หัวั ใจห้้องบนอยู่่�ในจัังหวะปกติิได้้(102) นอกจากนี้้�การออกกำำ�ลังั กายก็็มีีความสำำ�คัญ
ั
งานวิิจัยั ชื่่อ� CARDIO-FIT รายงานว่่า ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีส
� มรรถภาพของหััวใจและปอดที่่สูู� ง (high cardiorespiratory
fitness) จะมีี arrhythmic-free survival ที่่น� านกว่่า(102) ดัังนั้้�นการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมเสี่่ย� ง และการรัักษา
โรคร่่วมของผู้้�ป่่วยหััวใจห้้องบนเต้้นระริิกจึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง
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	ปััจจุุบัันความรู้้� ความเข้้าใจ เกี่่�ยวกัับพยาธิิกำำ�เนิิด และพยาธิิสรีีรวิิทยาของภาวะหััวใจห้้องบน
เต้้นระริิกดีีขึ้้�นมาก นำำ�ไปสู่่�การดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยอย่่างรอบด้้านและเป็็นองค์์รวม ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นด้้วยความ
ก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีทางการแพทย์์โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งพััฒนาการของการจี้้ไ� ฟฟ้้าหััวใจ ทำำ�ให้้การดููแล
รัักษาผู้้�ป่่วยมีีความปลอดภััย และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นตามลำำ�ดัับ

เอกสารอ้้างอิิง

1. Miyasaka Y, Barnes ME, Gersh BJ, Cha SS, Bailey KR, Abhayaratna WP, et al. Secular trends in incidence
of atrial fibrillation in Olmsted County, Minnesota, 1980 to 2000, and implications on the projections for
future prevalence. Circulation. 2006;114(2):119-25.
2. Benjamin EJ, Muntner P, Alonso A, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP, et al. Heart Disease and
Stroke Statistics-2019 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation.
2019;139(10):e56-e528.
3. Morillo CA, Banerjee A, Perel P, Wood D, Jouven X. Atrial fibrillation: the current epidemic. J Geriatr Cardiol. 2017;14(3):195-203.
4. Colilla S, Crow A, Petkun W, Singer D, Simon T, Liu X. Estimates of current and future incidence and
prevalence of atrial fibrillation in the U.S. adult population. The American journal of cardiology. 2013;112
8:1142-7.
5. Krijthe BP, Kunst A, Benjamin EJ, Lip GYH, Franco OH, Hofman A, et al. Projections on the number of
individuals with atrial fibrillation in the European Union, from 2000 to 2060. European heart journal.
2013;34(35):2746-51.
6. Gutierrez C, Blanchard DG. Atrial fibrillation: diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2011;83(1):61-8.
7. Copley DJ, Hill KM. Atrial Fibrillation: A Review of Treatments and Current Guidelines. AACN Adv Crit

430

Comprehensive Review in Internal Medicine

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

Care. 2016;27(1):120-8.
Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K, Singh D, Rienstra M, Benjamin EJ, et al. Worldwide epidemiology of atrial fibrillation: a Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation. 2014;129(8):837-47.
Staerk L, Sherer JA, Ko D, Benjamin EJ, Helm RH. Atrial Fibrillation: Epidemiology, Pathophysiology, and
Clinical Outcomes. Circ Res. 2017;120(9):1501-17.
Naccarelli GV, Varker H, Lin J, Schulman KL. Increasing prevalence of atrial fibrillation and flutter in the
United States. Am J Cardiol. 2009;104(11):1534-9.
Stewart S, Hart CL, Hole DJ, McMurray JJ. Population prevalence, incidence, and predictors of atrial
fibrillation in the Renfrew/Paisley study. Heart. 2001;86(5):516-21.
Phrommintikul A, Detnuntarat P, Prasertwitayakij N, Wongcharoen W. Prevalence of atrial fibrillation in Thai
elderly. J Geriatr Cardiol. 2016;13(3):270-3.
Aune D, Feng T, Schlesinger S, Janszky I, Norat T, Riboli E. Diabetes mellitus, blood glucose and the risk
of atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. J Diabetes Complications.
2018;32(5):501-11.
Cadby G, McArdle N, Briffa T, Hillman DR, Simpson L, Knuiman M, et al. Severity of OSA is an independent predictor of incident atrial fibrillation hospitalization in a large sleep-clinic cohort. Chest. 2015;148(4):945-52.
Lip GYH, Coca A, Kahan T, Boriani G, Manolis AS, Olsen MH, et al. Hypertension and cardiac arrhythmias:
a consensus document from the European Heart Rhythm Association (EHRA) and ESC Council on Hypertension, endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)
and Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología (SOLEACE). Europace.
2017;19(6):891-911.
Hobbelt AH, Siland JE, Geelhoed B, Van Der Harst P, Hillege HL, Van Gelder IC, et al. Clinical, biomarker, and genetic predictors of specific types of atrial fibrillation in a community-based cohort: data of the
PREVEND study. Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the
working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European
Society of Cardiology. 2017;19(2):226-32.
Dewland TA, Olgin JE, Vittinghoff E, Marcus GM. Incident atrial fibrillation among Asians, Hispanics, blacks,
and whites. Circulation. 2013;128(23):2470-7.
Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, Adams RJ, Berry JD, Brown TM, et al. Heart disease and stroke
statistics--2011 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2011;123(4):e18-e209.
Lubitz SA, Benjamin EJ, Ellinor PT. Atrial fibrillation in congestive heart failure. Heart Fail Clin. 2010;6(2):187200.
John RM, Michaud GF, Stevenson WG. Atrial fibrillation hospitalization, mortality, and therapy. European
Heart Journal. 2018;39(44):3958-60.
Magnussen C, Niiranen TJ, Ojeda FM, Gianfagna F, Blankenberg S, Njølstad I, et al. Sex Differences and
Similarities in Atrial Fibrillation Epidemiology, Risk Factors, and Mortality in Community Cohorts: Results
From the BiomarCaRE Consortium (Biomarker for Cardiovascular Risk Assessment in Europe). Circulation.
2017;136(17):1588-97.
Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, et al. 2020 ESC Guidelines
for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of
atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of
the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. European Heart Journal. 2020.

431

Comprehensive Review in Internal Medicine
23. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP, Fleisher LA, et al. 2017 AHA/ACC Focused
Update of the 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A
Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice
Guidelines. Circulation. 2017;135(25):e1159-e95.
24. Baumgartner H, Falk V, Bax JJ, De Bonis M, Hamm C, Holm PJ, et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for
the management of valvular heart disease. European Heart Journal. 2017;38(36):2739-91.
25. Potpara TS, Polovina MM, Marinkovic JM, Lip GY. A comparison of clinical characteristics and long-term
prognosis in asymptomatic and symptomatic patients with first-diagnosed atrial fibrillation: the Belgrade
Atrial Fibrillation Study. Int J Cardiol. 2013;168(5):4744-9.
26. Freedman B, Potpara TS, Lip GY. Stroke prevention in atrial fibrillation. Lancet. 2016;388(10046):806-17.
27. Freedman B, Boriani G, Glotzer TV, Healey JS, Kirchhof P, Potpara TS. Management of atrial high-rate
episodes detected by cardiac implanted electronic devices. Nat Rev Cardiol. 2017;14(12):701-14.
28. Turakhia MP, Desai M, Hedlin H, Rajmane A, Talati N, Ferris T, et al. Rationale and design of a large-scale,
app-based study to identify cardiac arrhythmias using a smartwatch: The Apple Heart Study. Am Heart
J. 2019;207:66-75.
29. Guo Y, Wang H, Zhang H, Liu T, Liang Z, Xia Y, et al. Mobile Photoplethysmographic Technology to
Detect Atrial Fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2019;74(19):2365-75.
30. Reed MJ, Grubb NR, Lang CC, O’Brien R, Simpson K, Padarenga M, et al. Multi-centre Randomised
Controlled Trial of a Smartphone-based Event Recorder Alongside Standard Care Versus Standard Care
for Patients Presenting to the Emergency Department with Palpitations and Pre-syncope: The IPED (Investigation of Palpitations in the ED) study. EClinicalMedicine. 2019;8:37-46.
31. Hall A, Mitchell ARJ, Wood L, Holland C. Effectiveness of a single lead AliveCor electrocardiogram application for the screening of atrial fibrillation: A systematic review. Medicine. 2020;99(30):e21388-e.
32. Freedman B, Camm J, Calkins H, Healey JS, Rosenqvist M, Wang J, et al. Screening for Atrial Fibrillation:
A Report of the AF-SCREEN International Collaboration. Circulation. 2017;135(19):1851-67.
33. Aronsson M, Svennberg E, Rosenqvist M, Engdahl J, Al-Khalili F, Friberg L, et al. Cost-effectiveness of
mass screening for untreated atrial fibrillation using intermittent ECG recording. Europace. 2015;17(7):1023-9.
34. Lowres N, Neubeck L, Redfern J, Freedman SB. Screening to identify unknown atrial fibrillation. A systematic review. Thromb Haemost. 2013;110(2):213-22.
35. January CT, Wann LS, Calkins H, Chen LY, Cigarroa JE, Cleveland JC, et al. 2019 AHA/ACC/HRS Focused
Update of the 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: A
Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice
Guidelines and the Heart Rhythm Society in Collaboration With the Society of Thoracic Surgeons. Circulation. 2019;140(2):e125-e51.
36. Wynn GJ, Todd DM, Webber M, Bonnett L, McShane J, Kirchhof P, et al. The European Heart Rhythm
Association symptom classification for atrial fibrillation: validation and improvement through a simple modification. EP Europace. 2014;16(7):965-72.
37. Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R, Lane DA, Crijns HJ. Refining clinical risk stratification for predicting stroke
and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the euro heart survey
on atrial fibrillation. Chest. 2010;137(2):263-72.
38. Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, de Vos CB, Crijns HJ, Lip GY. A novel user-friendly score (HAS-BLED)
to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. Chest.
2010;138(5):1093-100.

432

Comprehensive Review in Internal Medicine
39. Amin A. Oral anticoagulation to reduce risk of stroke in patients with atrial fibrillation: current and future
therapies. Clin Interv Aging. 2013;8:75-84.
40. members ATF, Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, Borggrefe M, Cecchi F, et al. 2014 ESC Guidelines
on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: The Task Force for the Diagnosis and
Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). European
Heart Journal. 2014;35(39):2733-79.
41. Baumgartner H, De Backer J, Babu-Narayan SV, Budts W, Chessa M, Diller G-P, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease: The Task Force for the management of adult
congenital heart disease of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2020.
42. De Caterina R, Husted S, Wallentin L, Andreotti F, Arnesen H, Bachmann F, et al. Vitamin K antagonists
in heart disease: current status and perspectives (Section III). Position paper of the ESC Working Group
on Thrombosis--Task Force on Anticoagulants in Heart Disease. Thromb Haemost. 2013;110(6):1087-107.
43. Wan Y, Heneghan C, Perera R, Roberts N, Hollowell J, Glasziou P, et al. Anticoagulation control and
prediction of adverse events in patients with atrial fibrillation: a systematic review. Circ Cardiovasc Qual
Outcomes. 2008;1(2):84-91.
44. Ageno W, Gallus AS, Wittkowsky A, Crowther M, Hylek EM, Palareti G. Oral Anticoagulant Therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. CHEST. 2012;141(2):e44S-e88S.
45. Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, Hoffman EB, Deenadayalu N, Ezekowitz MD, et al. Comparison of
the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. The Lancet. 2014;383(9921):955-62.
46. McCallum CJ, Raja DC, Pathak RK. Atrial fibrillation: an update on management. Aust Prescr. 2019;42(6):186-91.
47. Pison L, Potpara TS, Chen J, Larsen TB, Bongiorni MG, Blomström-Lundqvist C. Left atrial appendage
closure-indications, techniques, and outcomes: results of the European Heart Rhythm Association Survey.
Europace. 2015;17(4):642-6.
48. Holmes DR, Reddy VY, Turi ZG, Doshi SK, Sievert H, Buchbinder M, et al. Percutaneous closure of the
left atrial appendage versus warfarin therapy for prevention of stroke in patients with atrial fibrillation: a
randomised non-inferiority trial. Lancet. 2009;374(9689):534-42.
49. Reddy VY, Doshi SK, Sievert H, Buchbinder M, Neuzil P, Huber K, et al. Percutaneous left atrial appendage closure for stroke prophylaxis in patients with atrial fibrillation: 2.3-Year Follow-up of the PROTECT
AF (Watchman Left Atrial Appendage System for Embolic Protection in Patients with Atrial Fibrillation)
Trial. Circulation. 2013;127(6):720-9.
50. Holmes DR, Jr., Kar S, Price MJ, Whisenant B, Sievert H, Doshi SK, et al. Prospective randomized evaluation of the Watchman Left Atrial Appendage Closure device in patients with atrial fibrillation versus
long-term warfarin therapy: the PREVAIL trial. J Am Coll Cardiol. 2014;64(1):1-12.
51. Holmes DR, Jr., Doshi SK, Kar S, Price MJ, Sanchez JM, Sievert H, et al. Left Atrial Appendage Closure
as an Alternative to Warfarin for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation: A Patient-Level Meta-Analysis. J
Am Coll Cardiol. 2015;65(24):2614-23.
52. Boersma LV, Schmidt B, Betts TR, Sievert H, Tamburino C, Teiger E, et al. Implant success and safety
of left atrial appendage closure with the WATCHMAN device: peri-procedural outcomes from the EWOLUTION registry. Eur Heart J. 2016;37(31):2465-74.
53. Reddy VY, Möbius-Winkler S, Miller MA, Neuzil P, Schuler G, Wiebe J, et al. Left atrial appendage closure
with the Watchman device in patients with a contraindication for oral anticoagulation: the ASAP study

433

Comprehensive Review in Internal Medicine

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.

(ASA Plavix Feasibility Study With Watchman Left Atrial Appendage Closure Technology). J Am Coll Cardiol. 2013;61(25):2551-6.
Boersma LV, Ince H, Kische S, Pokushalov E, Schmitz T, Schmidt B, et al. Efficacy and safety of left
atrial appendage closure with WATCHMAN in patients with or without contraindication to oral anticoagulation: 1-Year follow-up outcome data of the EWOLUTION trial. Heart Rhythm. 2017;14(9):1302-8.
Marrouche NF, Brachmann J, Andresen D, Siebels J, Boersma L, Jordaens L, et al. Catheter Ablation for
Atrial Fibrillation with Heart Failure. New England Journal of Medicine. 2018;378(5):417-27.
Packer DL, Mark DB, Robb RA, Monahan KH, Bahnson TD, Poole JE, et al. Effect of Catheter Ablation
vs Antiarrhythmic Drug Therapy on Mortality, Stroke, Bleeding, and Cardiac Arrest Among Patients With
Atrial Fibrillation: The CABANA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;321(13):1261-74.
Gilbert KA, Hogarth AJ, MacDonald W, Lewis NT, Tan LB, Tayebjee MH. Restoration of sinus rhythm
results in early and late improvements in the functional reserve of the heart following direct current cardioversion of persistent AF: FRESH-AF. Int J Cardiol. 2015;199:121-5.
Chatterjee S, Sardar P, Lichstein E, Mukherjee D, Aikat S. Pharmacologic rate versus rhythm-control
strategies in atrial fibrillation: an updated comprehensive review and meta-analysis. Pacing Clin Electrophysiol. 2013;36(1):122-33.
Mark DB, Anstrom KJ, Sheng S, Piccini JP, Baloch KN, Monahan KH, et al. Effect of Catheter Ablation
vs Medical Therapy on Quality of Life Among Patients With Atrial Fibrillation: The CABANA Randomized
Clinical Trial. Jama. 2019;321(13):1275-85.
Van Gelder IC, Groenveld HF, Crijns HJGM, Tuininga YS, Tijssen JGP, Alings AM, et al. Lenient versus
Strict Rate Control in Patients with Atrial Fibrillation. New England Journal of Medicine. 2010;362(15):1363-73.
Brignole M, Pokushalov E, Pentimalli F, Palmisano P, Chieffo E, Occhetta E, et al. A randomized controlled
trial of atrioventricular junction ablation and cardiac resynchronization therapy in patients with permanent
atrial fibrillation and narrow QRS. Eur Heart J. 2018;39(45):3999-4008.
Betts TR. Atrioventricular junction ablation and pacemaker implant for atrial fibrillation: still a valid treatment
in appropriately selected patients. EP Europace. 2008;10(4):425-32.
Vlachos K, Letsas KP, Korantzopoulos P, Liu T, Efremidis M, Sideris A. A review on atrioventricular junction ablation and pacing for heart rate control of atrial fibrillation. J Geriatr Cardiol. 2015;12(5):547-54.
Vijayaraman P, Subzposh FA, Naperkowski A. Atrioventricular node ablation and His bundle pacing. Europace. 2017;19(suppl_4):iv10-iv6.
Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, Bordachar P, Boriani G, Breithardt OA, et al. 2013 ESC
Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: the Task Force on cardiac pacing
and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration
with the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J. 2013;34(29):2281-329.
Chatterjee NA, Upadhyay GA, Ellenbogen KA, Hayes DL, Singh JP. Atrioventricular nodal ablation in
atrial fibrillation: a meta-analysis of biventricular vs. right ventricular pacing mode. Eur J Heart Fail.
2012;14(6):661-7.
Huang W, Su L, Wu S. Pacing Treatment of Atrial Fibrillation Patients with Heart Failure: His Bundle Pacing Combined with Atrioventricular Node Ablation. Card Electrophysiol Clin. 2018;10(3):519-35.
Geelen P, Brugada J, Andries E, Brugada P. Ventricular fibrillation and sudden death after radiofrequency
catheter ablation of the atrioventricular junction. Pacing Clin Electrophysiol. 1997;20(2 Pt 1):343-8.
Wang RX, Lee HC, Hodge DO, Cha YM, Friedman PA, Rea RF, et al. Effect of pacing method on risk of
sudden death after atrioventricular node ablation and pacemaker implantation in patients with atrial fibril-

434

Comprehensive Review in Internal Medicine

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.

80.
81.
82.
83.

lation. Heart Rhythm. 2013;10(5):696-701.
Lane DA, Aguinaga L, Blomström-Lundqvist C, Boriani G, Dan GA, Hills MT, et al. Cardiac tachyarrhythmias and patient values and preferences for their management: the European Heart Rhythm Association
(EHRA) consensus document endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), Asia Pacific Heart Rhythm
Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología (SOLEACE).
Europace. 2015;17(12):1747-69.
Singh BN, Singh SN, Reda DJ, Tang XC, Lopez B, Harris CL, et al. Amiodarone versus sotalol for atrial
fibrillation. N Engl J Med. 2005;352(18):1861-72.
Capucci A, Piangerelli L, Ricciotti J, Gabrielli D, Guerra F. Flecainide-metoprolol combination reduces
atrial fibrillation clinical recurrences and improves tolerability at 1-year follow-up in persistent symptomatic
atrial fibrillation. Europace. 2016;18(11):1698-704.
Ecker V, Knoery C, Rushworth G, Rudd I, Ortner A, Begley D, et al. A review of factors associated with
maintenance of sinus rhythm after elective electrical cardioversion for atrial fibrillation. Clin Cardiol.
2018;41(6):862-70.
Kim YG, Shim J, Choi JI, Kim YH. Radiofrequency Catheter Ablation Improves the Quality of Life Measured
with a Short Form-36 Questionnaire in Atrial Fibrillation Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis.
PLoS One. 2016;11(9):e0163755.
Siontis KC, Ioannidis JPA, Katritsis GD, Noseworthy PA, Packer DL, Hummel JD, et al. Radiofrequency
Ablation Versus Antiarrhythmic Drug Therapy for Atrial Fibrillation: Meta-Analysis of Quality of Life, Morbidity,
and Mortality. JACC Clin Electrophysiol. 2016;2(2):170-80.
Boriani G, Diemberger I, Biffi M, Martignani C, Branzi A. Pharmacological cardioversion of atrial fibrillation:
current management and treatment options. Drugs. 2004;64(24):2741-62.
Dan GA, Martinez-Rubio A, Agewall S, Boriani G, Borggrefe M, Gaita F, et al. Antiarrhythmic drugs-clinical use and clinical decision making: a consensus document from the European Heart Rhythm Association
(EHRA) and European Society of Cardiology (ESC) Working Group on Cardiovascular Pharmacology,
endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) and International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy (ISCP). Europace. 2018;20(5):731-2an.
Guerra F, Romandini A, Barbarossa A, Belardinelli L, Capucci A. Ranolazine for rhythm control in atrial
fibrillation: A systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol. 2017;227:284-91.
Dan G-A, Martinez-Rubio A, Agewall S, Boriani G, Borggrefe M, Gaita F, et al. Antiarrhythmic drugs–clinical use and clinical decision making: a consensus document from the European Heart Rhythm Association (EHRA) and European Society of Cardiology (ESC) Working Group on Cardiovascular Pharmacology,
endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) and International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy (ISCP). EP Europace. 2018;20(5):731-2an.
Danias PG, Caulfield TA, Weigner MJ, Silverman DI, Manning WJ. Likelihood of spontaneous conversion
of atrial fibrillation to sinus rhythm. J Am Coll Cardiol. 1998;31(3):588-92.
Pluymaekers N, Dudink E, Luermans J, Meeder JG, Lenderink T, Widdershoven J, et al. Early or Delayed
Cardioversion in Recent-Onset Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2019;380(16):1499-508.
Andrade JG, MacGillivray J, Macle L, Yao RJR, Bennett M, Fordyce CB, et al. Clinical effectiveness of a
systematic “pill-in-the-pocket” approach for the management of paroxysmal atrial fibrillation. Heart Rhythm.
2018;15(1):9-16.
Kirkland S, Stiell I, AlShawabkeh T, Campbell S, Dickinson G, Rowe BH. The efficacy of pad placement
for electrical cardioversion of atrial fibrillation/flutter: a systematic review. Acad Emerg Med. 2014;21(7):717-26.

435

Comprehensive Review in Internal Medicine
84. Zhang B, Li X, Shen D, Zhen Y, Tao A, Zhang G. Anterior-posterior versus anterior-lateral electrode position for external electrical cardioversion of atrial fibrillation: a meta-analysis of randomized controlled
trials. Arch Cardiovasc Dis. 2014;107(5):280-90.
85. Kirchhof P, Eckardt L, Loh P, Weber K, Fischer RJ, Seidl KH, et al. Anterior-posterior versus anterior-lateral electrode positions for external cardioversion of atrial fibrillation: a randomised trial. Lancet.
2002;360(9342):1275-9.
86. Gitt AK, Smolka W, Michailov G, Bernhardt A, Pittrow D, Lewalter T. Types and outcomes of cardioversion
in patients admitted to hospital for atrial fibrillation: results of the German RHYTHM-AF Study. Clin Res
Cardiol. 2013;102(10):713-23.
87. Müssigbrodt A, John S, Kosiuk J, Richter S, Hindricks G, Bollmann A. Vernakalant-facilitated electrical
cardioversion: comparison of intravenous vernakalant and amiodarone for drug-enhanced electrical cardioversion of atrial fibrillation after failed electrical cardioversion. Europace. 2016;18(1):51-6.
88. Singh SN, Tang XC, Reda D, Singh BN. Systematic electrocardioversion for atrial fibrillation and role of
antiarrhythmic drugs: a substudy of the SAFE-T trial. Heart Rhythm. 2009;6(2):152-5.
89. Bianconi L, Mennuni M, Lukic V, Castro A, Chieffi M, Santini M. Effects of oral propafenone administration
before electrical cardioversion of chronic atrial fibrillation: a placebo-controlled study. J Am Coll Cardiol.
1996;28(3):700-6.
90. Murdock DK, Kaliebe J, Larrain G. The use of ranolazine to facilitate electrical cardioversion in cardioversion-resistant patients: a case series. Pacing Clin Electrophysiol. 2012;35(3):302-7.
91. Arbelo E, Brugada J, Blomström-Lundqvist C, Laroche C, Kautzner J, Pokushalov E, et al. Contemporary
management of patients undergoing atrial fibrillation ablation: in-hospital and 1-year follow-up findings from
the ESC-EHRA atrial fibrillation ablation long-term registry. Eur Heart J. 2017;38(17):1303-16.
92. Arbelo E, Brugada J, Hindricks G, Maggioni AP, Tavazzi L, Vardas P, et al. The atrial fibrillation ablation
pilot study: a European Survey on Methodology and results of catheter ablation for atrial fibrillation conducted by the European Heart Rhythm Association. Eur Heart J. 2014;35(22):1466-78.
93. Noseworthy PA, Gersh BJ, Kent DM, Piccini JP, Packer DL, Shah ND, et al. Atrial fibrillation ablation in
practice: assessing CABANA generalizability. Eur Heart J. 2019;40(16):1257-64.
94. Hakalahti A, Biancari F, Nielsen JC, Raatikainen MJ. Radiofrequency ablation vs. antiarrhythmic drug
therapy as first line treatment of symptomatic atrial fibrillation: systematic review and meta-analysis. Europace. 2015;17(3):370-8.
95. Nielsen JC, Johannessen A, Raatikainen P, Hindricks G, Walfridsson H, Pehrson SM, et al. Long-term
efficacy of catheter ablation as first-line therapy for paroxysmal atrial fibrillation: 5-year outcome in a randomised clinical trial. Heart. 2017;103(5):368-76.
96. D’Ascenzo F, Corleto A, Biondi-Zoccai G, Anselmino M, Ferraris F, di Biase L, et al. Which are the most
reliable predictors of recurrence of atrial fibrillation after transcatheter ablation?: a meta-analysis. Int J
Cardiol. 2013;167(5):1984-9.
97. Teh AW, Kistler PM, Lee G, Medi C, Heck PM, Spence SJ, et al. Electroanatomic remodeling of the left
atrium in paroxysmal and persistent atrial fibrillation patients without structural heart disease. J Cardiovasc
Electrophysiol. 2012;23(3):232-8.
98. Costa FM, Ferreira AM, Oliveira S, Santos PG, Durazzo A, Carmo P, et al. Left atrial volume is more
important than the type of atrial fibrillation in predicting the long-term success of catheter ablation. Int J
Cardiol. 2015;184:56-61.
99. Ganesan AN, Nandal S, Lüker J, Pathak RK, Mahajan R, Twomey D, et al. Catheter ablation of atrial

436

Comprehensive Review in Internal Medicine
fibrillation in patients with concomitant left ventricular impairment: a systematic review of efficacy and effect
on ejection fraction. Heart Lung Circ. 2015;24(3):270-80.
100. Verma A, Jiang C-y, Betts TR, Chen J, Deisenhofer I, Mantovan R, et al. Approaches to Catheter Ablation
for Persistent Atrial Fibrillation. New England Journal of Medicine. 2015;372(19):1812-22.
101. Pathak RK, Middeldorp ME, Lau DH, Mehta AB, Mahajan R, Twomey D, et al. Aggressive risk factor reduction study for atrial fibrillation and implications for the outcome of ablation: the ARREST-AF cohort
study. J Am Coll Cardiol. 2014;64(21):2222-31.
102. Pathak RK, Elliott A, Middeldorp ME, Meredith M, Mehta AB, Mahajan R, et al. Impact of CARDIOrespiratory FITness on Arrhythmia Recurrence in Obese Individuals With Atrial Fibrillation: The CARDIO-FIT
Study. J Am Coll Cardiol. 2015;66(9):985-96.

437

Comprehensive Review in Internal Medicine

26
ปวดศีีรษะ
จากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป

(Medication-overuse headache)
ธนิินทร์์ อััศววิิเชีียรจิินดา

เราอาจไม่่เคยทราบมาก่่อนว่่า ยาแก้้ปวดที่่ใ� ช้้รักั ษาอาการปวด โดยเฉพาะกัับอาการปวดศีีรษะ
จะทำำ�ให้้เกิิดปวดศีีรษะได้้ เคยมีีการรายงานผู้้�ป่ว่ ย 52 รายตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2506 โดย Horton BT และคณะ(1)
พบว่่า ยาแก้้ปวดที่่�ใช้้รัักษาอาการปวดศีีรษะ ตััวยาแก้้ปวดเองสามารถทำำ�ให้้เกิิดอาการปวดศีีรษะได้้
ถ้้าใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ปวดศีีรษะที่่�เกิิดจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป เดิิมเรีียกว่่า drug-induced
headache, rebound headache หรืือ medication-misuse headache ปััจจุุบันั เรีียกว่่า medication-overuse headache(2) จััดเป็็น ความผิิดปกติิปวดศีีรษะแบบทุุติยิ ภููมิิ(2) แต่่ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมาก
เกิินไป ไม่่ได้้เกิิดกัับผู้้�ป่่วยทุุกราย และไม่่ได้้เกิิดเฉพาะกัับผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้เพื่่�อรัักษาอาการปวดศีีรษะ แต่่เกิิด
กัับผู้้�ป่ว่ ยที่่ใ� ช้้ยาแก้้ปวดเพื่่�อรัักษาอาการปวดที่่บ� ริิเวณอื่่�นได้้(3) เช่่น อาการปวดข้้อรููมาตอยด์์ (rheumatoid
arthritis) สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ปวดศีีรษะแบบปฐมภููมิิและใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไปสำำ�หรัับรัักษาอาการปวด
ศีีรษะ จะทำำ�ให้้อาการปวดศีีรษะที่่มีี� อยู่่�เดิิมเลวลงทั้้�งในเรื่่�องของความถี่่�และความรุุนแรง หรืืออาจทำำ�ให้้
เกิิดอาการปวดศีีรษะลัักษณะใหม่่ได้้ (3) ในบทนี้้� จะกล่่าวถึึง หลัักเกณฑ์์การวิินิิจฉััยปวดศีีรษะจากการใช้้
ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ข้้อมููลทางด้้านระบาดวิิทยาคลิินิิก ปััจจััยเสี่่�ยง พยาธิิสรีีระวิิทยา ลัักษณะอาการ
ทางคลิินิิก และการดููแลรัักษา

หลัักเกณฑ์์การวิินิิจฉััยปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป

หลัักเกณฑ์์การวิินิิจฉััยปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ตามการจำำ�แนกระดัับ
นานาชาติิของความผิิดปกติิปวดศีีรษะ (International Classification of Headache Disorders) ฉบัับที่่�
3(2) ได้้แก่่
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1.	ปวดศีีรษะอย่่างน้้อย 15 วัันต่่อเดืือน ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความผิิดปกติิปวดศีีรษะอยู่่�เดิิม
2. ใช้้ยาแก้้ปวดอย่่างน้้อย 1 ชนิิดเพื่่�อรัักษาอาการปวดศีีรษะมากเกิินไปเป็็นประจำำ� เป็็นเวลา
มากกว่่า 3 เดืือน
3. ไม่่เข้้าหลัักเกณฑ์์การวิินิิจฉััยเป็็นโรคปวดศีีรษะอื่่�นๆ ได้้ดีีเท่่ากัับการวิินิิจฉััยโรคนี้้� ตามการ
จำำ�แนกระดัับนานาชาติิของความผิิดปกติิปวดศีีรษะ ฉบัับที่่� 3
นอกจากนี้้� ยัังมีีการจำำ�แนกเป็็นกลุ่่�มย่่อยตามชนิิดของยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป เช่่น
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาเออร์์โกตามีีนมากเกิินไป
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยากลุ่่�มทริิปแทนมากเกิินไป
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดกลุ่่�มที่่�ไม่่ใช่่โอปิิออยด์์มากเกิินไป เช่่น อะเซทตะมิิโนเฟน
ยาต้้านการอัักเสบชนิิดที่่�ไม่่ใช่่สเตีียรอยด์์
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยากลุ่่�มโอปิิออยด์์มากเกิินไป
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดผสมกัันมากเกิินไป
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดหลายๆ กลุ่่�มมากเกิินไป
การใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของยาแก้้ปวด ถ้้าเป็็นยาแก้้ปวดทั่่�วไป เช่่น อะเซท
ตะมิิโนเฟน หรืือยาต้้านการอัักเสบชนิิดที่ไ�่ ม่่ใช่่สเตีียรอยด์์ เช่่น แอสไพริิน ไอบรููโพรเฟน หรืือ นาโพรเซน
ถ้้ารัับประทานมากกว่่า 15 วัันต่่อเดืือน เป็็นเวลามากกว่่า 3 เดืือน หรืือยาเออร์์โกตามีีน ยากลุ่่�มทริิป
แทนยากลุ่่�มโอปิิออยด์์ ยาแก้้ปวดผสม หรืือยาแก้้ปวดหลายๆ กลุ่่�ม ถ้้ารัับประทานมากกว่่า 10 วัันต่่อเดืือน
เป็็นเวลามากกว่่า 3 เดืือน จััดเป็็นการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป(4)

ข้้อมููลทางด้้านระบาดวิิทยาคลิินิิก

	ความชุุกของปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ยัังไม่่ทราบแน่่ชััด ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลมา
จากการเปลี่่�ยนแปลงหลัักเกณฑ์์การวิินิิจฉััยความผิิดปกติินี้้� การศึึกษาในประชากรที่่�แตกต่่างกััน มีีการ
ศึึกษาในประชากรทั่่�วไป พบความชุุกประมาณ ร้้อยละ 0.5 ถึึง 2.6(4) ถ้้าในศููนย์์เฉพาะโรคปวดศีีรษะ พบ
ความชุุกประมาณร้้อยละ 11 ถึึง 70 ในผู้้�ป่่วยที่่�ปวดศีีรษะเรื้้�อรัังทุุกวััน(4, 5) และประมาณร้้อยละ 80 ของ
ผู้้�ป่่วยปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป มัักมีีอาการปวดศีีรษะไมเกรนเป็็นพื้้�นเดิิมอยู่่�ก่่อน
ที่่�เหลืือเป็็นปวดศีีรษะแบบตึึงเครีียด (tension-type headache) ปวดศีีรษะภายหลัังอุุบััติิเหตุุ(4) สำำ�หรัับ
ปวดศีีรษะแบบคลััสเตอร์์พบน้้อยมาก(5)

ปััจจััยเสี่่�ยง

ปััจจััยเสี่่�ยงที่่สำ� �คั
ำ ัญสำำ�หรัับการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป(6) ได้้แก่่
-	ตััวแปรข้้อมููลประชากร ได้้แก่่
440

Comprehensive Review in Internal Medicine
o อายุุน้้อยกว่่า 50 ปีี มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.8
o เพศหญิิง มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.9
o ระดัับการศึึกษาต่ำำ�� มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.9
- รายงานอาการด้้วยตนเอง
o	มีีอาการของกล้้ามเนื้้�อและโครงกระดููกเรื้้�อรััง มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.9
o	มีีอาการทางระบบทางเดิินอาหาร มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.6
o	คะแนนอาการวิิตกกัังวล หรืือซึึมเศร้้า มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 11 จากแบบคััดกรองอาการ
วิิตกกัังวลและอาการซึึมเศร้้าของผู้้�ป่ว่ ยในโรงพยาบาล (Hospital Anxiety and Depression
Scale) มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 4.7
o	คะแนนนอนไม่่หลัับ มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 4 มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.9
-	วิิถีีทางการดำำ�เนิินชีีวิิต
o	สููบบุุหรี่่�ทุุกวััน มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.8
o	ความเฉื่่�อยชาออกกำำ�ลังั กาย ออกกำำ�ลังั กายอย่่างหนัักน้้อยกว่่า 3 ชั่่ว� โมงต่่อสััปดาห์์ มีีค่่า
อััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 2.7
o กลุ่่�มอาการเมแทบอลิิค โดยเฉพาะโรคอ้้วน มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 5.3(7)
o การใช้้ยากล่่อมประสาทกลุ่่�มเบ็็นโซไดอะเซพีีนสม่ำำ��เสมอ มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 5.2(8)
o	ดื่่�มกาแฟปริิมาณสููงทุุกวััน มากกว่่า 540 มิิลลิิกรััม มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.4
-	ความถี่่�อาการปวดศีีรษะ 7–14 วัันต่่อเดืือน มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 19.4

พยาธิิสรีีระวิิทยาการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป

	ปััจจุุบััน พยาธิิสรีีระวิิทยาการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ยัังไม่่เข้้าใจแน่่ชัดั
น่่าจะเป็็นผลจากปฏิิกิริิ ยิ าต่่อกัันและกัันอย่่างสลัับซัับซ้้อนระหว่่างการเชื่่อ� มโยงของสมองที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
อาการปวดศีีรษะเรื้้�อรััง และการเผชิิญกัับความเครีียดทางด้้านจิิตสัังคมและเศรษฐกิิจสัังคมบางอย่่าง(5)
ทำำ�ให้้เกิิดการเพิ่่�มการตอบสนองต่่อสิ่่�งกระตุ้้�นของเซลล์์ประสาทในสมองส่่วนเซเรบรััลคอร์์เทกซ์์และ
ในระบบประสาทไตรเจมิินััล และเมื่่�อมีีการใช้้ยาแก้้ปวดเป็็นระยะเวลานานจะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
เมแทบอลิิซัมั ของสารสื่่อ� ประสาทในวิิถีีประสาทรัับความรู้�สึ้ กึ เจ็็บปวด(5) มีีการศึึกษา(4) พบว่่า ระบบประสาท
ส่่วนกลางไวต่่อการกระตุ้้�น โดยมีีการเปลี่่ย� นแปลงทั้้ง� โครงสร้้างและหน้้าที่่� โดยเฉพาะที่่บ� ริิเวณ ฮิิปโปแคมปััส
เนื้้�อเทารอบท่่อน้ำำ��สมอง (periaqueductal grey) เปลืือกสมองส่่วนซิิงกููเลทด้้านหลััง (posterior cingulate
cortex) และ ธาลามััส ซึ่่�งน่่าจะมีีบทบาทสำำ�คััญในการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป
นอกจากนี้้� ยัังเชื่่�อว่่าอาจเกี่่�ยวข้้องกัับพัันธุุกรรม มีีการศึึกษา(4) พบว่่า มีีโพลีีมอร์์ฟิิสึึมในยีีนที่่�
เข้้ารหััส Angiotensin-converting enzyme (ACE) และ Brain-derived neurotrophic factor เป็็นต้้น
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ลัักษณะอาการทางคลิินิิก

	ลัักษณะอาการปวดศีีรษะ โดยทั่่�วไปจะมีีลัักษณะเหมืือนกัับอาการปวดศีีรษะที่่�มีีอยู่่�เดิิม เช่่น
ปวดศีีรษะแบบไมเกรน หรืือปวดศีีรษะแบบตึึงเครีียด แต่่มีีความถี่่แ� ละความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้น� ลัักษณะอาการ
ปวดศีีรษะอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอดเวลา มีีอาการปวดศีีรษะตอนเช้้า เป็็นผลมาจากการไม่่ได้้ใช้้ยาแก้้
ปวดข้้ามคืืนขณะหลัับ ผิิวหนัังมีีความไวเกิินต่่อสิ่่ง� กระตุ้้�น เนื่่อ� งจากระบบประสาทส่่วนกลางไวต่่อการกระตุ้้�น
มีีอาการทางระบบประสาทอััตโนมััติแิ ละระบบทางเดิินอาหารร่่วมด้้วย เช่่น น้ำำ��มููกไหล น้ำำ��ตาไหล คลื่่�นไส้้
อาเจีียน ท้้องเสีีย(4) มีีการศึึกษาลัักษณะอาการปวดศีีรษะกัับชนิิดของยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป(9) พบว่่า
ยาแก้้ปวดทั่่�วไปและยาเออร์์โกตามีีน ทำำ�ให้้เกิิดลักั ษณะอาการปวดศีีรษะคล้้ายปวดศีีรษะแบบตึึงเครีียด
ถ้้ายาแก้้ปวดที่่ใ� ช้้เป็็นกลุ่่�มทริิปแทน ทำำ�ให้้เกิิดลักั ษณะอาการปวดศีีรษะได้้หลายๆ ลัักษณะ เช่่นลัักษณะ
คล้้ายปวดศีีรษะแบบตึึงเครีียด ปวดศีีรษะแบบไมเกรนหรืือเพิ่่�มความถี่่อ� าการปวดศีีรษะไมเกรนจากเดิิม
นอกจากนี้้� ยัังมีีการศึึกษาชนิิดของยาแก้้ปวด ระยะเวลาที่่�ใช้้และความถี่่�ในการใช้้ยา ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดปวด
ศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป โดยพบว่่า ยากลุ่่�มทริิปแทน ระยะเวลาที่่ใ� ช้้ยาเฉลี่่ย� 1.7 ปีี ความถี่่�
ในการใช้้ยาเฉลี่่�ย 19 เม็็ดต่่อเดืือน ยาเออร์์โกตามีีน ระยะเวลาที่่�ใช้้ยาเฉลี่่�ย 2.7 ปีี ความถี่่�ในการใช้้ยา
เฉลี่่ย� 37 เม็็ดต่อ่ เดืือน ยาแก้้ปวดทั่่�วไป ระยะเวลาที่่ใ� ช้้ยาเฉลี่่ย� 4.8 ปีี ความถี่่ใ� นการใช้้ยาเฉลี่่ย� 114 เม็็ด
ต่่อเดืือน สำำ�หรัับยากลุ่่�มโอปิิออยด์์ ระยะเวลาที่่�ใช้้ยาเฉลี่่�ย 2.2 ปีี ความถี่่�ในการใช้้ยาเฉลี่่�ย 108 เม็็ดต่่อ
เดืือน(9)

การดููแลรัักษา

การป้้องกัันการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญที่
ั สุ�่ ดุ ต้้องให้้ความรู้�้
กัับผู้้�ป่่วยในการใช้้ยาแก้้ปวดที่่�เหมาะสม เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป เพราะจะนำำ�ไปสู่่�
อาการปวดศีีรษะเรื้้อ� รััง ผู้้�ป่ว่ ยควรมีีสมุุดบันั ทึึกอาการปวดศีีรษะเพื่่�อที่่จ� ะบัันทึึกความถี่่อ� าการปวดศีีรษะ
และจำำ�นวนวัันที่่ใ� ช้้ยาแก้้ปวด(4, 5) สำำ�หรัับการรัักษาปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป มีีหลายขั้้น� ตอน
ได้้แก่่ การถอนยาแก้้ปวดที่่ใ� ช้้มากเกิินไป รัักษาอาการผิิดปกติิต่า่ งๆ ที่่เ� กิิดจากการถอนยาหรืือที่่เ� รีียกว่่า
การรัักษาช่่วยชีีวิิต การเริ่่�มต้้นให้้การรัักษาป้้องกััน การเลืือกใช้้ยาชนิิดอื่่�นๆ ในการรัักษาอาการปวด
ศีีรษะในอนาคต(4)
การถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป
	มีีการศึึกษาแบบการสัังเกตทางคลิินิกิ มากมาย พบว่่า ภายหลัังจากการถอยยาแก้้ปวดที่่ใ� ช้้มาก
เกิินไป อาการปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ดีีขึ้้�น แต่่ มีีผู้้�ป่่วยออกกลางคัันจากการศึึกษา
ในอััตราสููง (dropout rate) หรืือการศึึกษาไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม(10) ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามว่่าผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�นเองหรืือไม่่
และมีี 1 การศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่า ประสิิทธิิภาพของการล้้างสารพิิษออกจากร่่างกาย ไม่่เท่่ากัันในผู้้�ป่ว่ ย
ทุุกราย(11) ในกรณีีที่่�เลืือกการถอนยาแก้้ปวด มีีแนวทางอยู่่� 2 วิิธีี ได้้แก่่ การถอนยาทัันทีี ผู้้�ป่่วยจะกลัับ
มาเป็็นปกติิได้้รวดเร็็วขึ้้�น หรืือการถอนยาแบบค่่อยๆ ลดยาลง เช่่น ลดจำำ�นวนการใช้้ยาแก้้ปวดลงเหลืือ
เพีียง 2 วัันต่่อสััปดาห์์ โดยเฉพาะสำำ�หรัับยาที่่มีี� อาการรุุนแรงคุุกคามต่่อชีีวิิตจากการถอนยา เช่่น ยากลุ่่�ม
โอปิิออยด์์ บาร์์บิิทููเรตและยากล่่อมประสาทกลุ่่�มเบ็็นโซไดอะเซพีีน(8) มีีการศึึกษา 1 การศึึกษา(12)
เป็็นการศึึกษาแบบสุ่่�มที่่มีี� กลุ่่�มควบคุุม ไม่่ปกปิิด ในผู้้�ป่ว่ ย 72 ราย เปรีียบเทีียบระหว่่างการหยุุดยาแก้้ปวด
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โดยสิ้้�นเชิิง เรีียกว่่า การล้้างสารพิิษออกจากร่่างกายโดยสิ้้�นเชิิง เป็็นเวลา 2 เดืือน และการจำำ�กััดการใช้้
ยาแก้้ปวด โดยลดจำำ�นวนวัันการใช้้ยาแก้้ปวด ผลการศึึกษาพบว่่า ร้้อยละความถี่่�อาการปวดศีีรษะ
ต่่อเดืือนลดลงจากพื้้�นฐานถึึงการติิดตามการรัักษา 6 เดืือน ในกลุ่่�มหยุุดยาแก้้ปวดโดยสิ้้น� เชิิง เท่่ากัับ 46
และในกลุ่่�มจำำ�กัดั การใช้้ยาแก้้ปวด เท่่ากัับ 22 ซึ่่ง� แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ แต่่ร้อ้ ยละความถี่่�
อาการปวดศีีรษะต่่อเดืือนลดลงจากพื้้�นฐานถึึงการติิดตามการรัักษา 2 เดืือน ในกลุ่่�มหยุุดยาแก้้ปวด
โดยสิ้้�นเชิิง เท่่ากัับ 41 และในกลุ่่�มจำำ�กัดั การใช้้ยาแก้้ปวด เท่่ากัับ 26 ซึ่่�งยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่าวิิธีีการรัักษา
ทั้้�งสองมีีประสิิทธิิภาพแตกต่่างกััน ในการถอนยาแก้้ปวด มีีคำำ�ถามว่่า จะถอนยาที่่คลิ
� นิิ กิ ผู้้�ป่ว่ ยนอก หรืือ
(13)
ต้้องรัับผู้้�ป่่วยไว้้ในโรงพยาบาล Saper และคณะ ได้้จำำ�แนกผู้้�ป่่วยปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมาก
เกิินไป ออกเป็็น 2 แบบ แบบที่่� 1 ผู้้�ป่่วยไม่่มีีความผิิดปกติิเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมและไม่่มีีการใช้้ยากลุ่่�ม
โอปิิออยด์์หรืือกลุ่่�มบาร์์บิทููิ เรตมากเกิินไป สามารถถอนยาแก้้ปวดได้้ที่คลิ
่� นิิ กิ ผู้้�ป่ว่ ยนอก แบบที่่� 2 ผู้้�ป่ว่ ย
มีีความผิิดปกติิเกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมและมีีการใช้้ยากลุ่่�ม โอปิิออยด์์หรืือกลุ่่�มบาร์์บิทููิ เรตมากเกิินไป จำำ�เป็็น
ต้้องรัับผู้้�ป่่วยไว้้รัักษาในโรงพยาบาลเพื่่�อถอนยาแก้้ปวด เนื่่�องจากมีีโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอาการผิิด
ปกติิจากการถอนยารุุนแรง และอาจมีีปััญหาทางด้้านอารมณ์์และการนอนหลัับ เช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ความเจ็็บป่่วยทางการแพทย์์หรืือมีีโรคร่่วมทางจิิตเวชที่่สำ� ำ�คััญ
รัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการถอนยาหรืือที่่�เรีียกว่่าการรัักษาช่่วยชีีวิิต 
ในกรณีีที่่�เลืือกการถอนยาแก้้ปวด อาจเกิิดอาการผิิดปกติิต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการถอนยาแก้้ปวด
แต่่ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วยทุุกราย ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไปและระยะเวลาในการใช้้
อาการผิิดปกติิต่า่ งๆ ที่่เ� กิิดจากการถอนยาแก้้ปวด จะมีีอาการอยู่่�ประมาณ 2-10 วััน แต่่ไม่่เกิิน 4 สััปดาห์์
อาการผิิดปกติิ เช่่น ปวดศีีรษะแย่่ลง กระสัับกระส่่าย วิิตกกัังวล นอนไม่่หลัับ กระวนกระวาย คลื่่�นไส้้
อาเจีียน ใจสั่่น� หน้้ามืืดเป็็นลม ความดัันโลหิิตต่ำ��ำ (10) การรัักษาอาการผิิดปกติิต่า่ งๆ ที่่เ� กิิดจากการถอนยา
มีีเป้้าหมายเพื่่�อทำำ�ให้้อาการเหล่่านี้้�ลดลงให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุดและทำำ�ให้้เกิิดความสบายมากที่่�สุุด (14)
การรัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ บางครั้้�งเรีียกว่่าการรัักษาแบบช่่วยชีีวิิต หรืือการรัักษาแบบเชื่่�อมต่่อ
การรัักษานี้้� ยัังเป็็นที่่�ถกเถีียงกัันว่่าจะให้้การรัักษาด้้วยยาอะไร และยัังไม่่มีีวิิธีีการรัักษาใดที่่�เป็็นวิิธีี
การรัักษาที่่ดีีที่
� ่�สุุด มีีการศึึกษาหลายหลายการศึึกษา โดยเฉพาะอาการปวดศีีรษะจากการถอนยา แต่่มีี
ความแตกต่่างกัันทั้้�งในเรื่่�องแบบแผนการวิิจััย เช่่น เป็็นการศึึกษาแบบย้้อนหลััง การศึึกษาแบบสัังเกต
ไปข้้างหน้้า การศึึกษาแบบสุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มควบคุุม ที่่�มีีขนาดตััวอย่่างน้้อย ศึึกษาในศููนย์์เดีียว หรืือเป็็น
การศึึกษาแบบนำำ�ร่อ่ ง ความแตกต่่างของชนิิดของยาที่่ใ� ช้้ศึกึ ษา ขนาดของยาที่่ใ� ช้้และเส้้นทางการบริิหารยา
เช่่นเป็็นยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์ ยาต้้านการอัักเสบชนิิดที่่�ไม่่ใช่่สเตีียรอยด์์ ยาแก้้อาเจีียน ยารัักษาโรคจิิต
เส้้นทางการบริิหารยา เช่่นแบบรัับประทาน ฉีีดหรืือหยดทางหลอดเลืือดดำำ� ความแตกต่่างของการวััดผล
ลััพธ์์ และความแตกต่่างของผลลััพธ์์ของการศึึกษา ที่่�มีีทั้้�งให้้ผลความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
และยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่าการรัักษามีีความแตกต่่างกััน ตามตารางที่่� 1 การรัักษาอาการผิิดปกติิต่า่ งๆ ด้้วย
ยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์ และตารางที่่� 2 การรัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ ด้้วยยาต้้านการอัักเสบชนิิดที่่�ไม่่ใช่่
สเตีียรอยด์์และ/หรืือยาคลายกล้้ามเนื้้�อ
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แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม
1 ศููนย์์แบบนำำ�ร่่อง/
18 ราย/มีีกลุ่่�มควบคุุม

เพรดนิิโซโลน(20)

100 มก. เป็็นเวลา 5 วััน

รัับประทาน

รัับประทาน

รัับประทาน

รัับประทาน

ดััชนีีปวดศีีรษะเฉลี่่�ยระหว่่าง
6 วัันแรกหลัังถอนยา*
- จำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�ปวดศีีรษะรุุนแรง
ปานกลางหรืือมากใน 3 วัันแรก
หลัังถอนยา
- ความถี่่�การใช้้ยาแบบช่่วยชีีวิิต
ภายใน 14 วััน
จำำ�นวนชั่่�วโมงรวมทั้้�งหมดที่่�ปวด
ศีีรษะรุุนแรงปานกลางหรืือมาก
ใน 72 ชั่่�วโมงแรกหลัังถอนยา

- อาการผิิดปกติิจากการถอนยา

- ความถี่่ป� วดศีีรษะสะท้้อนกลัับ
ลดลง

แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ

- แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ

ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่า
มีีความแตกต่่างกััน
- ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่ามีีความแตกต่่างกััน

สถิิติิเชิิงพรรณนาร้้อยละ 85 ความถี่่�
ปวดศีีรษะลดลง ร้้อยละ 46 ไม่่ปวด
ศีีรษะอย่่างน้้อย 2 วััน ใน 10 วัันแรก
- ร้้อยละ 12 กระสัับกระส่่าย คลื่่�นไส้้
อาเจีียน นอนไม่่หลัับ ท้้องเสีีย มืือสั่่น�

ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่า
มีีความแตกต่่างกััน

แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิทั้้�งสองผลลััพธ์์

ผลการศึึกษา

*ดััชนีีปวดศีีรษะ = (จำำ�นวนวัันปวดศีีรษะรุุนแรงเล็็กน้้อย คููณ 1) + (จำำ�นวนวัันปวดศีีรษะรุุนแรงปานกลาง คููณ 2) + (จำำ�นวนวัันปวดศีีรษะรุุนแรงมาก คููณ 3)
หารด้้วยจำำ�นวนวัันทั้้�งหมดที่่�บัันทึึก

เพรดนิิโซโลน(19)

แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม/
97 ราย/มีีกลุ่่�มควบคุุม
แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม/
96 ราย/มีีกลุ่่�มควบคุุม

เพรดนิิโซโลน(18)

60 มก. 2 วััน, 40 มก. 2 วััน,
20 มก. 2 วััน
100 มก. เป็็นเวลา 5 วััน

แบบสัังเกต ไม่่ปกปิิด/
60 มก. 2 วััน, 40 มก. 2 วััน,
400 ราย/ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม 20 มก. 2 วััน

เพรดนิิโซโลน(17)

หยดเข้้า
ปราศจากอาการปวดศีีรษะ
หลอดเลืือดดำำ� ที่่�วัันที่่� 5

500 มก./วััน เป็็นเวลา 5 วััน

เส้้นทาง
บริิหารยา

เมธิิย์์ลเพร็็ดนิิโซโลน(16) แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม
แบบนำำ�ร่่อง/57 ราย/
มีีกลุ่่�มควบคุุม

ขนาดยา

125 มก. ใน น้ำำ��เกลืือ 250 มล. หยดเข้้า
- ความถี่่ป� วดศีีรษะที่่�ลดลง
+ ไดอะซีีแพม 10 มก.
หลอดเลืือดดำำ� - การใช้้ยารัักษาระหว่่าง
+ เอสโสเมปพราโซล 40 มก.
ล้้างสารพิิษออกจากร่่างกาย
เป็็นเวลา 5 วััน

แบบแผนการวิิจััย/
จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กลุ่่�มควบคุุม

เมธิิย์์ลเพร็็ดนิิโซโลน(15) แบบย้้อนหลััง/94 ราย/
ก่่อนและหลัังการศึึกษา

ชนิิดของยา

ตารางที่่� 1. ความหลากหลายของการรัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการถอนยาด้้วยยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์
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ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่ามีีความแตกต่่างกััน

ผลการศึึกษา

สถิิติิเชิิงพรรณนา
ร้้อยละ 80 ดีีขึ้้�น
ร้้อยละ 40 ปราศจากอาการ
ปวดศีีรษะ

ใช้้ยาแก้้ปวดน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ สถิิติิเชิิงพรรณนา ที่่� 6 สััปดาห์์
4 ครั้้�งในช่่วงระยะเวลา 2 สััปดาห์์ ร้้อยละ 65
ที่่� 12 สััปดาห์์ ร้้อยละ 69

- หายจากปวดศีีรษะเรื้้�อรััง
สถิิติิเชิิงพรรณนา
- ลัักษณะการรัับประทานยาแก้้ปวด - ร้้อยละ 80 หายจากปวดศีีรษะเรื้้อ� รััง
- รัับประทานยาแก้้ปวดกลัับเป็็น
ครั้้�งคราว

วััลโพรเอต โซเดีียม 15 มก./น้ำำ�� หยดเข้้าหลอด ปราศจากอาการปวดศีีรษะ ติิดต่่อ
หนัักตััว 1 กก. เป็็นเวลา 30
เลืือดดำำ�
กัันนาน 12 ชั่่�วโมง
นาทีี ตามด้้วย 5 มก./น้ำำ��หนััก
ตััว 1 กก. เป็็นเวลา 15 นาทีี
ทุุก 8 ชั่่�วโมง
ไม่่เกิิน 2 วััน

รัับประทาน

รัับประทาน

จำำ�นวนวัันปวดศีีรษะเฉลี่่�ยที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปจากพื้้�นฐาน
ถึึงสััปดาห์์ที่่� 8

วััดผลลััพธ์์

วััลโพรเอต โซเดีียม(24) การศึึกษาไปข้้างหน้้า/
10 ราย/ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม

500 มก. สำำ�หรัับอาการ
ปวดศีีรษะ

รัับประทาน

เส้้นทาง
บริิหารยา

ทิิซานีีดีีน 2 มก. ก่่อนนอน
และค่่อยๆ เพิ่่�มครั้้�งละ 2 มก.
ทุุก 3 -5 วััน ช่่วงขนาดยา
2-16 มก.

แบบย้้อนหลััง/46 ราย/
ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม

นาโพรเซน(22)

400 มก./วััน เป็็นเวลา 5 วััน
ลดลง 100 มก.ทุุก 5 วััน
เปรีียบเทีียบกัับ เพรดนิิโซโลน
75 มก./วััน เป็็นเวลา
5 วััน ลดเป็็น 50 มก. 25
มก.และ 12.5 มก. ทุุก 5 วััน

ขนาดยา

ทิิซานีีดีีนร่่วมกัับยา
การศึึกษาไปข้้างหน้้า/
ต้้านการอัักเสบชนิิดที่่� 55 ราย/ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม
ไม่่ใช่่สเตีียรอยด์์
ออกฤทธิ์์�นาน เช่่น
นาโพรเซน ไพรอคซิิแคม
คีีโตโพรเฟน
เซเลคอคซิิบ(23)

แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม
1 ศููนย์์/80 ราย/
มีีกลุ่่�มควบคุุม

แบบแผนการวิิจััย/
จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กลุ่่�มควบคุุม

เซเลโคซิิบ และ
เพรดนิิโซโลน(21)

ชนิิดของยา

ตารางที่่� 2. ความหลากหลายของการรัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการถอนยา ด้้วยยาต้้านการอัักเสบชนิิดที่่�ไม่่ใช่่สเตีียรอยด์์ และ/หรืือ
ยาคลายกล้้ามเนื้้�อ
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แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม 1
ศููนย์์/38 ราย/
มีีกลุ่่�มควบคุุม
(ไมเกรนปวดเป็็นครั้้�งคราว)

แบบสุ่่�มหรืือไม่่ ไม่่ได้้ระบุุ
มีีกลุ่่�มควบคุุม 1 ศููนย์์/
28 ราย/มีีกลุ่่�มควบคุุม
(ไมเกรนปวดเป็็นครั้้�งคราว
และมีีอาการอััลโลดีีเนีีย)

แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม
3 ศููนย์์/82 ราย/มีีกลุ่่�ม
ควบคุุม (ปวดศีีรษะรุุนแรง
จากไมเกรน หรืือตึึงเครีียด

อิินโดเมทาซิิน(25)

คีีโตโรแลค(26)

โพรคลอโรเพราซีีน(27)

ไดเฟนไฮดราไมน์์ และ แบบทบทวนย้้อนหลััง
ไดไฮโดรเอร์์โกตามีีน(28) 1 ศููนย์์/80 ราย/มีีกลุ่่�ม
เปรีียบเทีียบ (ปวดศีีรษะ
รุุนแรง ไม่่ตอบสนองต่่อยา
จากไมเกรน)

แบบแผนการวิิจััย/จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กลุ่่�มควบคุุม

ชนิิดของยา
รัับประทาน

เส้้นทาง
บริิหารยา

ไดเฟนไฮดราไมน์์ 25-75 มก. 3 ครั้้�งต่่อวัันหรืือ
ไดไฮโดรเอร์์โกตามีีน 0.25-1 มก. 3 ครั้้�งต่่อวััน
ร่่วมกัับยา เมโทโคลปราไมด์์ 10-15 มก.
รัับประทานหรืือฉีีดก่่อน 30 นาทีีเพื่่�อป้้องกััน
อาการคลื่่�นไส้้ รวม 9 ครั้้�ง ระยะเวลา 3 วััน

โพรคลอโรเพราซีีน 10 มก. มากกว่่า 2 นาทีี

- ปวดรุุนแรงต่่อเนื่่�อง
ที่่�ชั่่�วโมงที่่� 2

- ปราศจากอาการ
ปวดศีีรษะใน 1 ชั่่�วโมง

ปราศจากปวดศีีรษะ
- ดีีขึ้้�นมากกว่่าหรืือ
เท่่ากัับร้้อยละ 50
(คราวถี่่�/ความรุุนแรง)

วััดผลลััพธ์์

ฉีีดเข้้า
ระดัับความปวดลดลง
หลอดเลืือดดำำ� ก่่อนและหลัังให้้ยา
แต่่ละครั้้�ง

ฉีีดเข้้า
- ปราศจากอาการปวด
หลอดเลืือดดำำ� ใน 60 นาทีี
- ปวดศีีรษะดีีขึ้้�น

กลุ่่�ม 1 คีีโตโรแลค 15 มก.
ฉีีดเข้้า
ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำำ� 2 ครั้้�งต่่อเนื่่�องกััน 2 ชั่่�วโมง
หลอดเลืือดดำำ�
หลัังจากไม่่ตอบสนองต่่อยาฉีีดซููมาทริิปแทน 6 มก.
ที่่�ให้้หลัังจากมีีอาการปวดศีีรษะ
4 ชั่่ว� โมง เปรีียบเทีียบกัับ กลุ่่�ม 2 คีีโตโรแลค 15 มก.
ครั้้�งเดีียว
4 ชั่่ว� โมงหลัังมีีอาการปวดศีีรษะ

25 มก. วัันละ 3 ครั้้�ง

ขนาดยา

ไดเฟนไฮดราไมน์์
มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่า
ไดไฮโดรเอร์์โกตามีีน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ

ร้้อยละ 74 ต่่อ 13
ร้้อยละ 14 ต่่อ 32
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิ

- ร้้อยละ 71 ในกลุ่่�ม 1
และร้้อยละ 64 ในกลุ่่�ม 2
- ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่ามีีความ
แตกต่่างกััน

ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่า
มีีความแตกต่่างกััน

ผลการศึึกษา

ตารางที่่� 3. การใช้้ยารัักษาขณะที่่�มีีอาการปวดศีีรษะไมเกรนหรืือยาช่่วยชีีวิิตมารัักษาอาการปวดศีีรษะจากการถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป

นอกจากนี้้� ยัังมีีการนำำ�ยาที่่�ใช้้รัักษาอาการขณะปวดศีีรษะไมเกรน มาใช้้กัับการรัักษาอาการปวดศีีรษะที่่�เกิิดจากการถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้
มากเกิินไป ตามตารางที่่� 3
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แม็็กเนเซีียม ซััลเฟต 1 กรััม เป็็นเวลา 15 นาทีี

แม็็กเนเซีียม ซััลเฟต 1 กรััมเจืือจางในน้ำำ��เกลืือ
10 มล. เป็็นเวลา 15 นาทีี

แม็็กเนเซีียมซััลเฟต(33) แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม 2
ศููนย์์/60 ราย/
มีีกลุ่่�มควบคุุม
(ปวดศีีรษะไมเกรน)

การศึึกษาไปข้้างหน้้า ไม่่
วััลโพรเอต โซเดีียม
ปกปิิด รายงานผลเบื้้�องต้้น/ 300 มก. เจืือจางในน้ำำ��เกลืือ
61 ราย/ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม
100 มล. อย่่างรวดเร็็ว (เฉลี่่�ย 10 นาทีี)
ปวดศีีรษะไมเกรน

วััลโพรเอตโซเดีียม(31)

แม็็กเนเซีียมซััลเฟต(32) แบบสุ่่�ม ปกปิิดด้้านเดีียวมีี
กลุ่่�มควบคุุม 1 ศููนย์์/
30 ราย/มีีกลุ่่�มควบคุุม
(ปวดศีีรษะไมเกรน)

แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม ?
คลอโพรมาซีีน 0.1 มก./น้ำำ��หนัักตััว 1 กก.
ศููนย์์/128 ราย/มีีกลุ่่�ม
ควบคุุม (ปวดศีีรษะไมเกรน)

คลอโพรมาซีีน(30)

ขนาดยา

แบบทบทวนวรรณกรรม 13 5, 10 มก. หรืือ 0.1 มก./น้ำำ��หนัักตััว 1 กก.
การศึึกษา/655 ราย/มีีกลุ่่�ม
เปรีียบเทีียบ (ปวดศีีรษะ
ไมเกรน)

แบบแผนการวิิจััย/จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กลุ่่�มควบคุุม

เมโทโคลปราไมด์์(29)

ชนิิดของยา

วััดผลลััพธ์์

ผลการศึึกษา

หยดเข้้าหลอด ปวดศีีรษะดีีขึ้้�น
เลืือดดำำ�
อาการร่่วมกัับปวด
ศีีรษะ

หยดเข้้าหลอด - ปราศจากอาการปวด
เลืือดดำำ�
ศีีรษะ
- ปราศจากอาการร่่วม
กัับอาการปวดศีีรษะ

ไมเกรนที่่มีี� อาการเตืือน
ปวดศีีรษะและอาการร่่วม
ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิ

ร้้อยละ 86.6 ต่่อ 6
ร้้อยละ 100 ต่่อ 20

หยดเข้้าหลอด ปวดศีีรษะรุุนแรงลดลง สถิิติิเชิิงพรรณนา
เลืือดดำำ�
อาการร่่วมกัับปวดศีีรษะ ร้้อยละ 56
ลดลง
ใกล้้เคีียงกัับปวดศีีรษะ

ฉีีดเข้้า
ที่่� 60 นาทีี ความรุุนแรง แตกต่่างกัันอย่่าง
หลอดเลืือดดำำ� อาการปวดศีีรษะ,
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อ
อาการคลื่่�นไส้้, กลััวแสง, เปรีียบเทีียบกัับยาหลอก
กลััวเสีียง

ฉีีดเข้้า
ที่่�ชั่่�วโมงที่่� 2
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััย
หลอดเลืือดดำำ�/ - ปราศจากอาการปวด สำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อ
เข้้ากล้้ามเนื้้�อ ศีีรษะ
เปรีียบเทีียบกัับยาหลอก
- ปวดศีีรษะรุุนแรงลดลง
- คะแนนปวดศีีรษะ
ลดลง (0 – 10)

เส้้นทาง
บริิหารยา

ตารางที่่� 3. การใช้้ยารัักษาขณะที่่�มีีอาการปวดศีีรษะไมเกรนหรืือยาช่่วยชีีวิิตมารัักษาอาการปวดศีีรษะจากการถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป (ต่่อ)
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ขนาดยา

คลอโรโปรมาซีีน 12.5 มก. ซ้ำำ�� ได้้ใน 20 นาทีี
รวมไม่่เกิิน 37.5 มก.
ไดไฮโดรเอร์์โกตามีีน 1 มก.ซ้ำำ��ได้้ใน 30 นาทีี
รวมไม่่เกิิน 2 มก.
ลิิโดเคน 50 มก. ซ้ำำ��ได้้ใน 20 นาทีี รวมไม่่เกิิน
150 มก. ผู้้�ป่่วยทุุกรายได้้น้ำำ��เกลืือ 500 มล.
เข้้าหลอดเลืือดดำำ�ให้้หมดทัันทีี ก่่อนได้้ยาทุุกชนิิด
หลัังจากได้้ยาแล้้วให้้น้ำำ��เกลืือหยดด้้วยความเร็็ว
75 มล.ต่่อชั่่�วโมง

แบบสุ่่�มไม่่ได้้ระบุุ ปกปิิด
คีีโตโรแลค 60 มก. เปรีียบเทีียบกัับ
สองทางมีีกลุ่่�มควบคุุม
พรอมเมทาซีีน 25 มก.ร่่วมกัับเมเปริิดีีน 50 มก.
1 ศููนย์์/30 ราย/มีีกลุ่่�ม
เปรีียบเทีียบกัับยาหลอกน้ำำ��เกลืือ
ควบคุุม (ปวดศีีรษะไมเกรน
ร้้อยละ 47)

แบบแผนการวิิจััย/จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กลุ่่�มควบคุุม

คลอโรโปรมาซีีน
แบบสุ่่�มปกปิิดทางเดีียวมีี
ไดไฮโดรเอร์์ และ
กลุ่่�มควบคุุม
ลิิโดเคนโกตามีีน(35, 36) 2 ศููนย์์/ 95 ราย/
มีีกลุ่่�มควบคุุม
(ปวดศีีรษะไมเกรน)

พรอมเมทาซีีนและ
เมเปริิดีีน และ
คีีโตโรแลค(34)

ชนิิดของยา

ความรุุนแรงอาการปวด
ลดลง

วััดผลลััพธ์์

ฉีีดเข้้า
- ปราศจากอาการปวด
หลอดเลืือดดำำ� - ความรุุนแรงอาการ
ปวดลดลง
- ปวดศีีรษะดีีขึ้้�นตลอด
24 ชั่่�วโมง

ฉีีดเข้้ากล้้าม
เนื้้�อ

เส้้นทาง
บริิหารยา

- ร้้อยละ 33 ต่่อ
23 ต่่อ 8
- ร้้อยละ 79.5 ต่่อ 36.7
ต่่อ 50.0
- ร้้อยละ 88.9 ต่่อ 52.6
ต่่อ 29.4

ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่ามีีความ
แตกต่่างกััน

ผลการศึึกษา

ตารางที่่� 3. การใช้้ยารัักษาขณะที่่�มีีอาการปวดศีีรษะไมเกรนหรืือยาช่่วยชีีวิิตมารัักษาอาการปวดศีีรษะจากการถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป (ต่่อ)
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	สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยาแก้้ปวดประเภทยาที่่�ทำำ�ให้้เสพย์์ติิดได้้ (นาร์์คอททิิค) บาร์์บิิทููเรต และยา
กล่่อมประสาทกลุ่่�มเบ็็นโซไดอะเซพีีนมากเกิินไป จำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนไปใช้้ยากลุ่่�มโอปิิออยด์์ที่่�ออกฤทธิ์์�
เนิินนาน ยาฟีีโนบาบิิทััล และยาโคลนิิดีีน ตามลำำ�ดัับ
	มีีการศึึกษาการใช้้ยารัักษาป้้องกัันหลายๆ การศึึกษา(10, 37 – 42) ได้้แก่่ การศึึกษาการฉีีด อนาโบ
ตููลิินััมโทซิินเอ ในผู้้�ป่่วยไมเกรนเรื้้�อรัังที่่�มีีและไม่่มีีการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ในกลุ่่�มที่่�ใช้้ยาแก้้ปวด
มากเกิินไป ไม่่ได้้กำำ�หนดให้้ต้้องหยุุดยาแก้้ปวดที่่�ใช้้ ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มย่่อยที่่�มีีการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป(37, 38)
การวิิเคราะห์์หลัังจากที่่�ได้้เห็็นข้้อมููลแล้้ว (post hoc) ผลการศึึกษาพบว่่า ที่่�สััปดาห์์ที่่� 24 ความถี่่�ปวด
ศีีรษะเฉลี่่�ยต่่อเดืือนที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากพื้้�นฐาน อนาโบตููลิินััมโทซิินเอ มีีประสิิทธิิภาพเหนืือกว่่ายา
หลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ และไม่่มีีความแตกต่่างกัันระหว่่างกลุ่่�มที่่มีี� และไม่่มีีการใช้้ยาแก้้ปวดมาก
เกิินไป เช่่นเดีียวกัับการศึึกษายา โทพิิราเมต(39 – 41) เป็็นการศึึกษาในผู้้�ป่่วยไมเกรนเรื้้�อรัังที่่�มีีและไม่่มีีการ
ใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป โดยเฉพาะการศึึกษาในประเทศแถบยุุโรป ไม่่มีีการให้้หยุุดยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มาก
เกิินไป การวิิเคราะห์์หลัังจากที่่�ได้้เห็็นข้้อมููลแล้้ว พบว่่า กลุ่่�มย่่อยผู้้�ป่่วยที่่�มีีการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป
ความถี่่�อาการปวดศีีรษะไมเกรนเฉลี่่�ยต่่อเดืือนลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับยา
หลอก เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาของยาในกลุ่่�ม โมโนโคลนอลแอนติิบอดีี ต่่อตััวรัับแอนติิซีีจีีอาร์์พีี โดย
เฉพาะยา เออเรนููแมบ ในผู้้�ป่่วยไมเกรนเรื้้�อรััง ที่่�มีีและไม่่มีีการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป มีีการวิิเคราะห์์
กลุ่่�มย่่อยผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� การใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป โดยไม่่มีีการหยุุดยาแก้้ปวดที่่ใ� ช้้มากเกิินไป(42) ผลการศึึกษา
พบว่่า ที่่เ� ดืือนที่่� 3 ความถี่่อ� าการปวดศีีรษะไมเกรนเฉลี่่ย� ต่่อเดืือนลดลงจากพื้้�นฐานมากกว่่ากลุ่่�มที่่ใ� ช้้ยา
หลอก 3.1 วััน และความถี่่�อาการปวดศีีรษะไมเกรนเฉลี่่�ยต่่อเดืือนลดลงอย่่างน้้อยร้้อยละ 50 ในกลุ่่�มที่่�
ได้้ยาเออเรนููแมบ เท่่ากัับร้้อยละ 36.4 เปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้ยาหลอกเท่่ากัับร้้อยละ 17.7 ต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
โดยสรุุป การให้้ยารัักษาป้้องกัันไมเกรนมีีประสิิทธิิภาพในผู้้�ป่ว่ ยปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวด
มากเกิินไปโดยไม่่ต้้องถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป น่่าจะเหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีความยุ่่�งยากลำำ�บาก
ในการถอนยา
การเริ่่�มต้้นให้้การรัักษาแบบป้้องกััน
	ควรเริ่่ม� ให้้ยารัักษาป้้องกัันเมื่่�อวิินิจิ ฉััยได้้ว่า่ ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไปและขณะ
ที่่�หยุุดยาแก้้ปวดที่่�ใช้้(4) การเลืือกใช้้ยารัักษาป้้องกัันโดยเฉพาะยารัับประทาน(4) ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของปวด
ศีีรษะปฐมภููมิิ เช่่น ปวดไมเกรน ปวดแบบตึึงเครีียด หรืือแบบคลััสเตอร์์ โรคร่่วมของผู้้�ป่่วย อาจเป็็นข้้อ
ห้้ามในการใช้้ยาบางชนิิดหรืือบางกลุ่่�ม หรืืออาจพิิจารณาเลืือกใช้้ยาที่่�สามารถรัักษาโรคร่่วมนั้้�นได้้ด้้วย
รายละเอีียดผลข้้างเคีียงหรืืออาการไม่่พึึงประสงค์์ของยา ประวััติิการใช้้ยาในอดีีตว่่าได้้ผลหรืือไม่่ และ
ความชอบของผู้้�ป่่วย ยารัักษาป้้องกัันชนิิดรัับประทานได้้แก่่ ยากลุ่่�มต้้านเบต้้า ยากลุ่่�มสารสกััดกั้้�น
แคลเซีียม ยากลุ่่�มต้้านซึึมเศร้้าชนิิดไตรไซคลิิก ยากลุ่่�มกัันชััก นอกจากนี้้�ยังั มีียาฉีีด อนาโบตููลิินัมั โทซิินเอ
สำำ�หรัับไมเกรนเรื้้อ� รัังและยากลุ่่�มโมโนโคลนอลแอนติิบอดีี ต่่อตััวรัับแอนติิซีีจีีอาร์์พีี มีีทั้้�งยาฉีีดเข้้าชั้้น� ใต้้
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ผิิวหนัังหรืือหยดทางหลอดเลืือดดำำ� ทุุก 4 สััปดาห์์ บางชนิิดฉีีดทุุก 3 เดืือน(4, 8) นอกจากการใช้้ยาเพื่่�อ
ป้้องกัันไมเกรนแล้้ว ยัังมีีวิิธีีการรัักษาป้้องกัันแบบไม่่ใช้้ยา เช่่น การหลีีกเลี่่ย� งปััจจััยกระตุ้้�น การออกกำำ�ลังั
กายสม่ำำ��เสมอ การนอนหลัับพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ การบริิหารจััดการความเครีียด การจััดการพฤติิกรรม
ทางปััญญา (cognitive behavioral management) และ การสนองตอบทางชีีวภาพ (Biofeedback)(8)
การเลืือกใช้้ยาชนิิดอื่่�นๆ ในการรัักษาอาการปวดศีีรษะในอนาคต
เมื่่�อมีีอาการปวดศีีรษะ พิิจารณาเลืือกใช้้ยากลุ่่�มอื่่�นที่่ไ� ม่่ใช่่ยาที่่เ� คยใช้้เป็็นยาแก้้ปวดมากเกิินไป
การเลืือกใช้้ยาแก้้ปวดขึ้้�นอยู่่�กัับ ลัักษณะอาการปวดศีีรษะว่่าเป็็นชนิิดใด ทบทวนประวััติกิ ารใช้้ยาที่่ผ่� า่ น
มาว่่า มีียาชนิิดใดที่่�แพ้้หรืือมีีผลข้้างเคีียง/อาการไม่่พึึงประสงค์์ ยาชนิิดตััวใดไม่่ได้้ผลหรืือชนิิดใดได้้ผล
เป็็นต้้น(4)
	มีีระเบีียบการเป็็นเอกฉัันท์์ (consensus protocol) สำำ�หรัับการรัักษาปวดศีีรษะจากการ
ใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป จััดทำำ�โดย Tassorelli และคณะ เมื่่�อปีี ค.ศ. 2014(43) โดยมีี 3 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
1. การถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป 2เอ การล้้างสารพิิษออกจากร่่างกายและการรัักษาช่่วยชีีวิิต 2 บีี
การให้้การรัักษาป้้องกััน ซึ่่�งเป็็นทางเลืือก และขั้้�นตอนที่่� 3 การใช้้ยารัักษาอาการปวดศีีรษะ

การพยากรณ์์ โรค(4, 8, 10)

	อััตราส่่วนการถอนยาสำำ�เร็็จหลัังจาก 1 ปีี พบร้้อยละ 50-70 ปััจจััยการพยากรณ์์โรคสำำ�หรัับ
การกลัับมาปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไปอีีกครั้้�ง ได้้แก่่ การรัับประทานยาแก้้ปวดสม่ำำ��เสมอ
เป็็นระยะเวลานานๆ การใช้้ยาแก้้ปวดจำำ�นวนมากขณะที่่�มีีอาการปวดศีีรษะ การใช้้ยากลุ่่�มโอปิิออยด์์
มากเกิินไป อาการปวดศีีรษะไม่่ดีีขึ้้�นหลัังจากถอนยาแก้้ปวดไป 2 เดืือนแล้้ว การกลัับไปใช้้ยาแก้้ปวด
มากเกิินไปอีีก อาการปวดศีีรษะเรื้้�อรัังเป็็นเวลานาน ปวดศีีรษะแบบตึึงเครีียด ความถี่่�อาการปวดศีีรษะ
ต่่อเดืือนบ่่อย สููบบุุหรี่่� ดื่่�มแอลกอฮอล์์ คะแนนความซึึมเศร้้าสููง เป็็นต้้น ในผู้้�ป่่วยที่่มีีค
� วามเสี่่�ยงต่่อการ
เกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไปซ้ำำ�� จำำ�เป็็นต้้องให้้การดููแลรัักษาและติิดตามการรัักษาอย่่าง
ใกล้้ชิิด
โดยสรุุป ต้้องตระหนัักในเรื่่�องปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ให้้ความรู้้�กัับผู้้�ป่่วย
และบุุคคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุขเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป สำำ�หรัับ
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งต่่อการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป โดยเฉพาะความถี่่อ� าการปวด
ศีีรษะต่่อเดืือนบ่่อย พิิจารณาให้้ยารัักษาป้้องกััน เมื่่�อเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป
ให้้ทำำ�การดููแลรัักษา พิิจารณาถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป (เป็็นทางเลืือก) ถ้้าเลืือกการถอนยา
ให้้เตรีียมการรัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการถอนยา และเริ่่�มให้้ยารัักษาป้้องกััน
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Dystonia for internists
ปิิยะณััฐ วงศ์์วรรณ
ปรีียา จาโกต้้า
สุุรััตน์ สิ
์ ิงห์์มณีีสกุุลชััย
รุ่่�งโรจน์์ พิิทยศิิริิ

บทนำำ�

ในปีี พ.ศ. 2556 ความตกลงของคณะกรรมการนานาชาติิได้้ให้้คำำ�จำำ�กััดความว่่าดีีสโทเนีีย
(dystonia) คืือ การหดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�ออย่่างต่่อเนื่่�องหรืือเป็็นระยะ อัันเป็็นสาเหตุุของท่่าทางหรืือ
การเคลื่่�อนไหวที่่ผิ� ดป
ิ รกติิ บ่่อยครั้้�งเป็็นการเคลื่่�อนไหวซ้ำำ��ต่อ่ เนื่่�องกััน ซึ่่ง� การเคลื่่�อนไหวผิิดปรกติิของดีีส
โทเนีียมัักมาในรููปแบบของอาการบิิด ผิิดรููป และอาจพบอาการสั่่น� ร่่วมด้้วยได้้โดยมัักมีีอาการแย่่ลงเมื่่�อ
เริ่่�มการเคลื่่�อนไหว (voluntary movement) และบางครั้้�งเมื่่�อมีีการเคลื่่�อนไหวร่่างกายแล้้วอาจทำำ�ให้้ดีีส
โทเนีียนั้้�นกระจายไปยัังส่่วนใกล้้เคีียงอื่่�นๆ ที่่�ไม่่มีีดีีสโทเนีียได้้ (overflow muscle activation)
ณ ปััจจุุบัันมีีภาวะหนึ่่�งที่่�ได้้รัับการกล่่าวถึึงมากขึ้้�นคืือ pseudodystonia โดยดีีสโทเนีีย (true
dystonia) นั้้�นเป็็นโรคที่่�เกิิดความผิิดปรกติิในโครงข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ เซเลเบลลั่่�ม ธาลามััส ก้้านสมอง
และ เนื้้�อผิิวสมอง (cortex) แต่่ในทางตรงกัันข้้าม pseudodystonia นั้้�นเกิิดจากความผิิดปรกติิของบริิเวณ
อื่่�น เช่่น ไขสัันหลัังหรืือเส้้นประสาทส่่วนปลาย ซึ่่�งคำำ�นิิยามของ pseudodystonia นั้้�นได้้ถููกบรรยายไว้้
ว่่า คืือ ภาวะหนึ่่�งที่่�เลีียนแบบดีีสโทเนีีย แต่่เราทราบหรืือได้้พิิจารณาแล้้วว่่าสาเหตุุของอาการนั้้�นแตก
ต่่างจากดีีสโทเนีีย (true dystonia)

455

Comprehensive Review in Internal Medicine
แผนภาพที่่� 1. แสดงการจำำ�แนกสาเหตุุของ pseudodystonia ออกเป็็นหมวดหมู่่�

อ้้างอิิงและดััดแปลงจาก Berlot R, Bhatia KP, Kojović M. Pseudodystonia: A new perspective on an old phenomenon.
Parkinsonism Relat Disord. 2019 May;62:44-50.

	อีีกภาวะที่่�แยกได้้ยากหรืือทำำ�ให้้เกิิดความสัับสนกัับดีีสโทเนีีย คืือ ภาวะแข็็งเกร็็ง (spasticity)
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งภาวะ spastic dystonia โดย spastic dystonia ถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�มหนึ่่�งของ acquired
dystonia ที่่�มีีรอยโรคในระบบประสาทส่่วนกลาง ซึ่่�งจากการตรวจร่่างกายนั้้�น ภาวะแข็็งเกร็็งเมื่่�อตรวจ
ร่่างกายจะมีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของแรงตึึงกล้้ามเนื้้�อ (muscle tone) ตอบสนองต่่อการดึึงยืืดกล้้ามเนื้้�อที่่สั� มั พัันธ์์
กัับความเร็็ว (velocity-dependent stretch response) ผู้้�ป่ว่ ยจะรู้้�สึกึ ถึึงแรงต้้านได้้เมื่่�อดึึงยืืดกล้้ามเนื้้�อเร็็ว
พอ ซึ่่�งใน spastic dystonia ก็็ตรวจพบได้้เช่่นเดีียวกัันกัับภาวะแข็็งเกร็็ง แต่่ความแตกต่่างคืือใน spastic
dystonia นั้้�น แม้้ในขณะพัักกล้้ามเนื้้�อจะยัังคงตรวจพบการทำำ�งานที่่ม� ากเกิินไป (overactivity) ของกล้้าม
เนื้้�อทั้้�งกล้้ามเนื้้�อ agonist และ antagonist อยู่่� ดัังนั้้�นความแตกต่่างเมื่่�อตรวจร่่างกายคืือในภาวะแข็็ง
เกร็็งนั้้�นจะตรวจพบว่่าผู้้�ป่่วยมีีช่่วงที่่�กล้้ามเนื้้�อผ่่อนคลาย (muscle relaxation) ได้้ ก่่อนที่่�จะทำำ�การตรวจ
ด้้วยการดึึงยืืดกล้้ามเนื้้�อ และดีีสโทเนีียนั้้�นมีีแรงตึึงของกล้้ามเนื้้�อที่่�ปกติิ (normal muscle tone) โดยมีี
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EMG เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการช่่วยวิินิิจฉััย ซึ่่�งควรตรวจกล้้ามเนื้้�อเปรีียบเทีียบทั้้�งในขณะพััก ขณะที่่�
ผู้้�ป่่วยเคลื่่�อนไหวกล้้ามเนื้้�อภายใต้้จิติ ใจ และขณะที่่�ช่่วยเคลื่่�อนไหวกล้้ามเนื้้�อโดยผู้้�ตรวจ
แผนภาพที่่� 2. แสดงภาวะที่่�เป็็นสาเหตุุของกล้้ามเนื้้�อมีีความตึึงมากกว่่าปรกติิ (hypertonia)

อ้้างอิิงและดััดแปลงจาก Jakob Lorentzen, Maud Pradines, Jean-Michel Gracies, Jens Bo Nielsen. On Denny-Brown’s
‘spastic dystonia’ – What is it and what cause it? Clinical Neurophysiology 129 (2018) 89-94.

	ส่่วนในกรณีีของดีีสโทเนีียและโคเรีีย (chorea) ถ้้าดููเผิินๆ อาจคล้้ายคลึึงกััน โดยเฉพาะในผู้้�ป่ว่ ย
ที่่มีี� อาการบิิดเกร็็งแบบเคลื่่�อนไหวไปมาเรื่่อ� ยๆ โคเรีียเป็็นการเคลื่่�อนไหวของร่่างกายแบบ flow-like หรืือ
เหมืือนการร่่ายรำ�� จะไม่่มีีช่่วงบิิดเกร็็งและการเคลื่่�อนไหวจะเป็็นแบบสุ่่�ม (random) ไม่่สามารถทำำ�นาย
ได้้ว่า่ การเคลื่่�อนไหวในวิินาทีีต่่อไปจะเป็็นแบบใด แต่่ดีีสโทเนีียผู้้�ป่ว่ ยมัักจะมีีอาการบิิดเกร็็งเห็็นได้้ชัดั ผู้้�
ป่่วยจำำ�นวนหนึ่่�งอาจเห็็นไม่่ชัดั เจน แต่่การเคลื่่�อนไหวจะเป็็นลัักษณะที่่�มีีแบบแผน (patterned) เช่่น ถ้้า
มีีอาการบิิดเกร็็งของคอไปทางด้้านหลัังก็็มัักจะเป็็นรููปแบบนั้้�นเรื่่�อยๆ ความเร็็วของการเคลื่่�อนไหวมีี
ตั้้�งแต่่ช้้าจนถึึงไวมาก (jerk-like)
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หนึ่่�งในลัักษณะจำำ�เพาะที่่�พบได้้ในดีีสโทเนีีย คืือ อาการกล้้ามเนื้้�อหดเกร็็งทุุเลาลงเมื่่�อแตะหรืือ
สััมผััสส่่วนของร่่างกายหรืือบริิเวณใกล้้เคีียงที่่�มีีอาการ (sensory trick/geste antagoniste)
ในทางตรงข้้ามกัับการหดเกร็็งแบบต่่อเนื่่�องที่่�พบได้้ใน classical torsion dystonia ดีีสโทเนีียซึ่่�ง
อาการเกิิดขึ้้น� แบบรวดเร็็วฉัับพลััน ตั้้�งแต่่เริ่่ม� แรก (sudden onset) และมีีช่่วงเวลาจำำ�กัดั (limited duration)
เช่่น paroxysmal kinesigenic dyskinesias (PKDs) และ paroxysmal nonkinesigenic dyskinesias
(PNKDs) จะถููกจััดไว้้ในกลุ่่�ม paroxysmal disorders

ระบาดวิิทยา

	ดีีสโทเนีียพบได้้โดยประมาณ 0.6 ถึึง 732 รายต่่อประชากรหนึ่่�งแสนราย ขึ้้�นอยู่่�กัับการเข้้าถึึง
และวิิธีีการในการเก็็บข้้อมููล โดย focal dystonia พบได้้จำำ�นวนมากที่่�สุดุ ในปีี พ.ศ. 2555 มีีการทบทวน
อย่่างเป็็นระบบและการวิิเคราะห์์อภิิมาน (systematic review and meta-analysis) พบว่่าความชุุกรวม
ของ primary/isolated ดีีสโทเนีีย คืือ 16.4 ต่่อ 100,000 ราย ความหลากหลายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการศึึกษา
หลายการศึึกษาเกิิดขึ้้น� ได้้จากหลายปััจจััย แต่่อย่่างไรก็็ตาม focal dystonia นั้้�นพบได้้มากที่่สุ� ดุ ในทุุกการ
ศึึกษา โดยเฉลี่่�ยพบได้้บ่่อยกว่่า generalized dystonia ประมาณ 10 เท่่า ซึ่่�ง cervical dystonia นั้้�นพบ
ได้้มากที่่�สุดุ ในกลุ่่�มของ focal dystonia

การจััดแบ่่งประเภทดีีสโทเนีีย

แบ่่งเป็็น 2 Axis เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการวิินิิจฉััยแยกโรคมากขึ้้�น โดย Axis I กล่่าวถึึงลัักษณะเฉพาะ
ทางคลิินิิก (clinical features) และข้้อมููลของผู้้�ป่่วย ณ ขณะนั้้�น และ Axis II ระบุุถึึงสาเหตุุการดำำ�เนิินโรค
(etiology) บนพื้้�นฐานของความเปลี่่�ยนแปลงทาง anatomy หรืือความผิิดปกติิที่่�ระบุุได้้อื่่�นๆ
Axis I: ลัักษณะเฉพาะทางคลิินิิก
Axis นี้้�บรรยายถึึงลัักษณะทางคลิินิิกของผู้้�ป่่วย โดยมีี 5 ข้้อมููลที่่�ถููกนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ คืือ
1. อายุุที่่�เริ่่�มแสดงอาการ 2. ตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่�มีีอาการ 3. รููปแบบการดำำ�เนิินของอาการดีีสโทเนีีย
4. ลัักษณะหรืือความผิิดปกติิทางการเคลื่่�อนไหวอื่่�นที่่�เกิิดร่่วม 5. อาการทางระบบประสาทอื่่�นที่่�
ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการเคลื่่�อนไหวหรืืออาการทางระบบอื่่�นที่่�เกิิดร่่วม
1. อายุุที่่�เริ่่�มแสดงอาการ (age at onset)
การแบ่่งช่่วงอายุุที่เ่� ริ่่ม� แสดงอาการมีีความสำำ�คัญ
ั ในการตรวจวิินิจิ ฉััย และการพยากรณ์์โรค โดย
อาการดีีสโทเนีียที่่เ� กิิดในเด็็กมัักจะมีีสาเหตุุที่ต่� รวจพบได้้ เริ่่ม� ต้้นจากอาการเฉพาะส่่วนไปยัังส่่วนอื่่�นของ
ร่่างกาย การจััดแบ่่งประเภทแบบใหม่่ได้้แบ่่งช่่วงอายุุจากเด็็กจนถึึงวััยผู้้�ใหญ่่ อายุุที่่�เริ่่�มมีีอาการอาจให้้
เบาะแสสำำ�คััญของสาเหตุุการดำำ�เนิินโรค
- infancy (แรกเกิิดถึึง 2 ปีี)
- childhood (3–12 ปีี)
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- adolescence (13–20 ปีี)
- early adulthood (21–40 ปีี)
- late adulthood (40 ปีีขึ้้�นไป)
	ดีีสโทเนีียที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงขวบปีีแรก มีีโอกาสสููงที่่�จะเป็็นโรคทางเมตาบอลิิกที่่�สืืบทอดทาง
พัันธุุกรรม (inherited metabolic disorders) ที่่�มีีตััวช่่วยจำำ�เพาะในการวิินิิจฉััย และความรุุนแรงของโรค
สููง ในกรณีีอาการที่่เ� ริ่่ม� ในช่่วงอายุุ 2-6 ปีี มีีความเป็็นไปได้้ที่จ่� ะเป็็น dystonic cerebral palsy โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งถ้้ามีีอาการตามหลัังพััฒนาการที่่ช้� ้าในด้้านของการเคลื่่�อนไหว (motor) กลุ่่�มโรคดีีสโทเนีียอื่่�นๆ
เช่่น dopa-responsive dystonia มีีแนวโน้้มจะเกิิดช่่วงอายุุ 6-14 ปีี และ sporadic focal dystonia
มัักเกิิดขึ้้�นเมื่่�ออายุุมากกว่่า 50 ปีีขึ้้�นไป จะเห็็นได้้ว่่าการจััดแบ่่งตามช่่วงอายุุนั้้�น มุ่่�งเน้้นหาโรคที่่�มีี
ความน่่าจะเป็็นไปได้้มากที่่�สุุดในแต่่ละช่่วงวััย
2. ตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่มีี� อาการ (body distribution)
การจััดแบ่่งประเภทตามตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่�มีีอาการ มีีความสำำ�คััญมากต่่อการวิินิิจฉััยและ
การรัักษา ยกตััวอย่่างเช่่น การพิิจารณาเพื่่�อการวิินิิจฉััย adult-onset focal dystonia มีีความแตกต่่าง
จาก young-onset generalized dystonia มาก ส่่วนของร่่างกายที่่มีี� อาการเป็็นได้้ทั้้ง� ส่่วนบนหรืือล่่างของ
ศีีรษะ ส่่วนคอ ส่่วนกล่่องเสีียง ส่่วนลำำ�ตััว และระยางค์์บนหรืือล่่างซึ่่�งแตกต่่างกัันไปในผู้้�ป่่วยแต่่ละราย
โดยการรัักษาสำำ�หรัับ focal และ segmental dystonia เกี่่�ยวพัันกัับการใช้้โบทููลิินั่่�มท็็อกซิิน ในขณะที่่�
generalized dystonia มัักรัักษาด้้วยการใช้้ยาและการผ่่าตััด
การบรรยายลัักษณะตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่�มีีอาการมีีความสำำ�คััญในการประเมิินแนวโน้้มใน
การกระจายของอาการไปยัังส่่วนอื่่�นๆ ตำำ�แหน่่งของร่่างกายที่่�มีีอาการสามารถเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งได้้เมื่่�อ
เวลาผ่่านไปโดยมีีแนวโน้้มจะไปยัังตำำ�แหน่่งที่่ยั� ังไม่่เคยมีีอาการมาก่่อนในอดีีต
การกระจายแบบ focal หมายถึึง มีีอาการของดีีสโทเนีียในร่่างกายเพีียงส่่วนเดีียว focal dystonia ที่่�พบได้้บ่่อย เช่่น blebpharospasm, oromandibular dystonia, laryngeal dystonia และ writer’s
cramp โดย cervical dystonia ถููกจััดเป็็นรููปแบบ focal ถึึงแม้้ว่่าบริิเวณไหล่่จะมีีอาการร่่วมด้้วยก็็ตาม
Segmental dystonia หมายถึึง สองส่่วนหรืือมากกว่่าของร่่างกายที่่ใ� กล้้เคีียงต่่อเนื่่�องกัันมีีอาการ
ของดีีสโทเนีีย ยกตััวอย่่างเช่่น cranial dystonia (blebpharospasm ร่่วมกัับ ดีีสโทเนีียศีีรษะส่่วนล่่าง และ
กรามหรืือลิ้้�น) หรืือ bi-brachial dystonia
การกระจายเป็็นแบบ multifocal dystonia เมื่่�อมีีอาการดีีสโทเนีียในร่่างกายหลายส่่วนที่่�ไม่่ต่่อ
เนื่่�องกััน
การกระจายแบบ generalized dystonia หมายถึึงอาการดีีสโทเนีียทั่่�วร่่างกายโดยมีีอาการที่่�ขา
ข้้างใดข้้างหนึ่่�งร่่วมกัับส่่วนอื่่�นของร่่างกาย
Hemidystonia หมายถึึงมีีอาการดีีสโทเนีียของร่่างกายครึ่่�งซีีก ซึ่่�งมัักมีีสาเหตุุในสมองด้้านตรง
ข้้าม
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ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยอายุุน้้อย (early-onset อายุุน้้อยกว่่า 21 ปีี) ดีีสโทเนีียพบได้้บ่่อยที่่�จะมีีอาการเริ่่�ม
จากที่่�ระยางค์์ โดยเฉพาะขา และกระจายไปยัังส่่วนอื่่�นๆ ของร่่างกายมากกว่่าร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วย
ในทางตรงข้้ามกลุ่่�มผู้้�ป่่วยอายุุมาก (late-onset อายุุมากกว่่า 21 ปีี) ดีีสโทเนีียส่่วนใหญ่่จะเริ่่�มที่่ค� อ แขน
หรืือใบหน้้าและมีีแนวโน้้มที่่�จะเป็็นแบบ focal หรืือ segmental dystonia
3. รููปแบบการดำำ�เนิินของอาการดีีสโทเนีีย
	ลัักษณะอาการแสดง (phenomenology) ของดีีสโทเนีียพััฒนาไปพร้้อมกัับการดำำ�เนิินโรค หรืือ
แสดงออกถึึงความแตกต่่างของอาการต่่างกัันไปในแต่่ละภาวะหรืือช่่วงเวลา (variability) โดยเกี่่ย� วพัันกัับ
ความเคลื่่�อนไหวภายใต้้จิิตใจ การกระทำำ�เพื่่�อชดเชยหรืือปกปิิดอาการ (compensatory phenomena)
ตััวกระตุ้้�นจากภายนอก การใช้้กลยุุทธ์์ที่่�ทำำ�ให้้อาการดีีขึ้้�น (gestes antagonists) หรืือภาวะจิิตใจ
ณ ขณะนั้้�น จึึงทำำ�ให้้สามารถแบ่่งดีีสโทเนีียออกเป็็น กลุ่่�มที่่�มีีอาการจากตััวกระตุ้้�นเฉพาะนั้้�นๆ เช่่น
Task-specific, Action-specific หรืือเกิิดขึ้้น� เอง (spontaneous) ออกจากอีีกกลุ่่�ม คืือ paroxysmal dystonia
ซึ่่�งหมายถึึงดีีสโทเนีียที่่�ได้้รัับตััวกระตุ้้�นเดิิมแต่่อาจจะกระตุ้้�นให้้เกิิดหรืือไม่่เกิิดดีีสโทเนีียก็็ได้้
Paroxysmal dystonia อาการมัักจะยัังอยู่่�หลัังจากตััวกระตุ้้�นหมดไปแล้้ว ในขณะที่่� action
หรืือ task-specific dystonia อาการดีีสโทเนีียมัักจะหมดลงหลัังตััวกระตุ้้�นได้้ผ่่านไป การดำำ�เนิินโรคของ
ดีีสโทเนีียสามารถเป็็นได้้ทั้้�งแบบคงที่่�หรืือเป็็นมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ได้้ ความแตกต่่างของอาการที่่�ต่่างกัันไป
ในแต่่ละภาวะหรืือช่่วงเวลา (variability) มีี 4 รููปแบบ คืือ
- Persistent หมายถึึง อาการดีีสโทเนีียที่่�มีีอาการคงที่่�เหมืือนเดิิมตลอดวััน
- Action specific หมายถึึง อาการเกิิดขึ้้�นเฉพาะเมื่่�อเคลื่่�อนไหว หรืือใช้้งานเฉพาะ (task
specific dystonia) เมื่่�อหยุุดใช้้งานอาการของดีีสโทเนีียก็็จะหายไป เช่่น writer’s cramp
- Diurnal fluctuation หมายถึึง อาการหรืือความรุุนแรงของดีีสโทเนีียมีีอาการขึ้้�นลงหรืือแตก
ต่่างในช่่วงระหว่่างวััน
- Paroxysmal หมายถึึง อาการที่่�เกิิดขึ้้�นและหายเอง เป็็นๆ หายๆ โดยมีีภาวะกระตุ้้�นบาง
อย่่างที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอาการ เช่่น ความเครีียด การอดอาหาร
4. ลัักษณะหรืือความผิิดปกติิทางการเคลื่่�อนไหวอื่่�นที่่�เกิิดร่่วม  
ปััจจุุบััน ใช้้คำำ�จำำ�กััดความเพื่่�อจััดแบ่่งประเภท isolated dystonia หมายถึึง ดีีสโทเนีียที่่�มีีแค่่
อาการของดีีสโทเนีียเท่่านั้้�น ไม่่มีีอาการผิิดปกติิอื่่�น ยกเว้้นอาการสั่่�น ในขณะที่่� combined dystonia จะ
หมายถึึงอาการดีีสโทเนีียที่่�เกิิดร่่วมกัับอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิชนิดอื่่
ิ �น เช่่น พาร์์กิินโซนิิซึึม หรืือไมโอ
โคลนััส เป็็นต้้น
5. อาการทางระบบอื่่�นหรืือระบบประสาทอื่่�นๆ ที่่�เกิิดร่่วม
การมีีหรืือไม่่มีีอาการทางระบบอื่่�นหรืือระบบประสาทอื่่�นๆ ร่่วมเป็็นข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ควรซัักประวััติิ
และตรวจร่่างกายอย่่างละเอีียดและตั้้�งใจ แม้้จะเป็็นอาการที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการเคลื่่�อนไหว ยกตััวอย่่าง
เช่่น อาการหรืืออาการแสดงทางตาและการมองเห็็น อาจเป็็นตััวบ่่งชี้้�สำำ�คััญในการวิินิิจฉััยโรค เช่่น
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กระจกตาที่่�ผิิดปกติิ Kayser-Fleischer ring ใน Wilson’s disease หรืือการตรวจหาความบกพร่่องทาง
พุุทธิิปััญญา อาการทางจิิตเวช หรืือโรคลมชััก ล้้วนเป็็นข้้อมููลที่่�ช่่วยระบุุการวิินิิจฉััยได้้

อ้้างอิิงและดััดแปลงจาก Albanese A et al. Phenomenology and classification of dystonia: a consensus update.
Mov Disord. 2013 Jun 15;28(7):863-73.

Axis II: สาเหตุุ
Inherited หรืือ acquired dystonia
Inherited dystonia คืือ ดีีสโทเนีียที่่�ได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้วว่่ามาจากพัันธุุกรรมเป็็นสาเหตุุ ด้้วย
เทคโนโลยีีที่่ก้� ้าวหน้้า เช่่น การตรวจ exome1 หรืือ whole-genome sequencing ทำำ�ให้้ค้้นพบยีีนใหม่่ๆ
ที่่เ� คยเป็็นสาเหตุุของกลุ่่�มไม่่ทราบสาเหตุุที่ชั่� ดั เจน (idiopathic dystonia) จึึงเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มไม่่ทราบสาเหตุุ
ที่่�ชััดเจน ถููกทดแทนด้้วยกลุ่่�ม inherited แทนมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
Acquired dystonia คืือดีีสโทเนีียที่่�มีีสาเหตุุอื่่�นแน่่ชััดที่่�ไม่่ได้้เกิิดจากพัันธุุกรรม เช่่น perinatal
brain injury, infection, drugs, toxic substances, vascular causes, neoplasms, brain injury, psychogenic หรืือ functional origin
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Idiopathic dystonia ไม่่ทราบสาเหตุุ ซึ่่�งผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ใน focal หรืือ segmental isolated
dystonia อายุุมากมัักจะในอยู่่�กลุ่่�มนี้้�

อ้้างอิิงและดััดแปลงจาก Albanese A et al. Phenomenology and classification of dystonia: a consensus update.
Mov Disord. 2013 Jun 15;28(7):863-73.
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การวิินิิจฉััย

การวิินิิจฉััยดีีสโทเนีียอาศััยลัักษณะอาการที่่�ตรวจพบเป็็นหลััก ส่่วนการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิ
การนั้้�นเป็็นตััวช่่วยเสริิมการวิินิจิ ฉััย ในกรณีีที่่แ� พทย์์นั้้น� ไม่่มีีการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่ส� ามารถวิินิจิ ฉััย
ได้้แบบเฉพาะเจาะจง การส่่งปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�แนะนำำ�
เมื่่�อพบผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่แน่่ใจในการวิินิิจฉััย
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการสำำ�หรัับแพทย์์ในผู้้�ป่่วยที่่�มาด้้วยอาการของดีีสโทเนีีย มีีดัังต่่อไปนี้้�
- ภาพสแกนสมอง CT หรืือ MRI
- Complete blood count
- Electrolytes
- Renal, liver function tests
- Antinuclear antibodies
- Serum ceruloplasmin และ copper levels, การตรวจตาด้้วย slit-lamp เพื่่�อหา Kayser-Fleischer rings, 24-hour urinary copper excretion เพื่่�อประเมิิน Wilson’s disease
โดย serum ceruloplasmin แนะนำำ�ตรวจทุุกรายที่่�อายุุน้้อยกว่่า 50 ปีี
- Erythrocyte sedimentation rate
- Rapid plasma reagent
การตรวจวิินิิจฉััยด้้วยการทดลองให้้เลโวโดปา (levodopa trial) เพื่่�อยืืนยัันหรืือตััดการวิินิิจฉััย
dopa-responsive dystonia (DRD) ควรได้้รับั การพิิจารณาเมื่่�อพบผู้้�ป่ว่ ยอายุุน้อ้ ยทั้้�งใน infancy childhood
หรืือ adolescence และผู้้�ป่่วย focal หรืือ generalized dystonia ที่่�ไม่่ทราบสาเหตุุ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
มีีประวััติิดีีสโทเนีียหรืือพาร์์กิินโซนิิซึึมในครอบครััว
ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยผู้้�ป่่วยอายุุมากขึ้้�น ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยโรคพาร์์กิินสัันจากพัันธุุกรรมบาง
ชนิิดอาจมาด้้วยอาการดีีสโทเนีียได้้ ดัังนั้้�นการทดลองให้้เลโวโดปา ถ้้าตอบสนองดีีขึ้้�นระยะแรกแล้้วมีี
อาการแย่่ลงในระยะเวลาต่่อมา อาจพิิจารณาให้้ยารัักษาโรคพาร์์กิินสัันอื่่�นร่่วม เพื่่�อลดการเกิิดภาวะ
ยุุกยิิกจากยา (levodopa – induced dyskinesia)

โรคที่่�แสดงอาการดีีสโทเนีียที่่�แพทย์์ทั่่�วไปควรทราบ

1. Dopa-responsive dystonia (DRD) หรืือรู้้�จัักในชื่่�อ Segawa disease ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะมา
แสดงอาการด้้วย generalized dystonia ที่่�มีีอาการตั้้�งแต่่อายุุน้้อย (early childhood) พาร์์กิินโซนิิซึึม เช่่น
แข็็งเกร็็ง และเคลื่่�อนไหวช้้า บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�ป่่วยเด็็ก DRD ได้้รัับการวิินิิจฉััยล่่าช้้าและมัักได้้รัับการวิินิิจฉััย
ผิิดในช่่วงแรกว่่าเป็็น isolated dystonia หรืือ cerebral palsy อาการแสดงที่่�เจอได้้ไม่่บ่่อย คืือ เริ่่�มมีี
อาการในวััยผู้้�ใหญ่่ร่่วมกัับอาการและอาการแสดงพาร์์กิินโซเนีียนที่่�เด่่น
463

Comprehensive Review in Internal Medicine
DRD มีีอาการที่่สั� ังเกตพบได้้คืือ diurnal fluctuation คืือมีีอาการแย่่ลงช่่วงระหว่่างวัันและดีีขึ้้�น
หลัังจากนอนหลัับ อย่่างไรก็็ตาม diurnal fluctuation อาจจะไม่่ได้้พบในผู้้�ป่่วย DRD ทุุกราย
DRD ที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด คืือ autosomal dominant DYT-GCH1 dystonia จากการมีี mutation
ของยีีน guanosine triphosphate (GTP) cyclohydrolase 1 gene (GCH1) ส่่วน autosomal recessive
DRD เกิิดจาก mutation ของยีีน tyrosine hydroxylase (TH) และอีีกลัักษณะที่่�พบได้้ไม่่บ่่อย คืือ mutation ของยีีน sepiapterin reductase (SPR)
ในทางคลิินิกิ สิ่่�งที่่มีีป
� ระโยชน์์ในการทดสอบเพื่่�อวิินิจิ ฉััย DRD คืือ ผู้้�ป่ว่ ยมีีการตอบสนองในทาง
บวกที่่ดีี� มากต่่อการทดลองให้้เลโวโดปา โดยปรัับยาให้้ได้้จนถึึง 600-1,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน อย่่างไรก็็ตาม
การตอบสนองในทางบวกจากการให้้ยาเลโวโดปาไม่่สามารถช่่วยแยก DRD จาก juvenile-onset Parkinson disease แต่่ผู้้�ป่่วย DRD จะตอบสนองดีีต่่อยาเลโวโดปาขนาดต่ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยไม่่มีีปััญหา
การตอบสนองต่่อยาไม่่สม่ำำ��เสมอ (motor fluctuation) และไม่่มีีอาการยุุกยิิก กลัับกัันกัับ juvenile Parkinson disease ที่่�พบปััญหาการตอบสนองต่่อยาไม่่สม่ำำ��เสมอได้้บ่่อย
2. Wilson’s disease เป็็นโรคทางพัันธุุกรรม ผู้้�ป่่วยพบว่่ามีีปริิมาณทองแดงเกิินในร่่างกาย
โดยอาการมัักเกี่่�ยวข้้องกัับสมองและตัับ อาการทางสมองสามารถแสดงได้้หลายรููปแบบทั้้�งพาร์์กิินโซนิิ
ซึึม ดีีสโทเนีีย หรืือ ataxia ผู้้�ป่่วยมีีบุุคคลิิกภาพเปลี่่�ยนแปลง ภาวะวิิตกกัังวลและอาการทางจิิตเภทร่่วม
ด้้วยได้้
	สาเหตุุของ Wilson’s disease เกิิดจาก mutation ของยีีน ATP7B ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�สร้้างกลุ่่�มของ
โปรตีีนที่่นำ� ำ�ทองแดงส่่วนเกิินไปยัังน้ำำ��ดีีเพื่่�อขัับออกจากร่่างกาย การถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมของโรคเป็็น
แบบ autosomal recessive ดัังนั้้�นการตรวจคััดกรองพัันธุุกรรมสมาชิิกในครอบครััวของผู้้�ป่่วยเป็็นสิ่่�ง
จำำ�เป็็น
แนวการรัักษาเบื้้�องต้้นคืือการปรัับเปลี่่�ยนอาหารและการรัักษาด้้วยยา เช่่น ยาขัับทองแดง
D-penicillamine และ Zinc
3. โรคของดีีสโทเนีียหรืือแสดงอาการดีีสโทเนีียที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการดููแลฉุุกเฉิินหรืือ
เร่่งด่่วน ดัังแสดงในแผนภาพที่่� 3
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แผนภาพที่่� 3. แสดงดีีสโทเนีียและการวิินิิจฉััยแยกโรคของดีีสโทเนีียที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องได้้รัับการดููแลฉุุกเฉิิน
หรืือเร่่งด่่วน*
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การรัักษา

ถึึงแม้้ว่่าการรัักษาที่่�ดีีที่่�สุุดคืือการรัักษาที่่�พยาธิิสภาพโดยตรง แต่่การรัักษาดีีสโทเนีียส่่วนใหญ่่
ยัังคงเน้้นการรัักษาตามอาการโดยไม่่ทราบถึึงกระบวนการเกิิดที่่�แท้้จริิงของดีีสโทเนีียนั้้�นๆ
โดยส่่วนใหญ่่ โบทููลิินั่่�มท็็อกซิิน (botulinum toxin/BoNT) เป็็นการรัักษาหลัักเริ่่�มแรกของผู้้�ป่่วย
focal หรืือ segmental dystonia ในขณะที่่ก� ารรัักษาด้้วยยา เช่่น เลโวโดปา anticholinergic หรืือ Baclofen
ในรููปแบบกิินมัักใช้้ในผู้้�ป่่วย generalized dystonia การผ่่าตััดใส่่ intrathecal baclofen infusion ในผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีดีีสโทเนีียของแกนกลางและขา และการทำำ� DBS (deep brain stimulation) ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ตอบสนอง
ต่่อการรัักษาทางยา หรืือมีีความพิิการจาก generalized dystonia
ในผู้้�ป่ว่ ยดีีสโทเนีียที่่เ� กิิดจากความผิิดปกติิทางเมตาบอลิิก รอยโรคในระบบประสาท (structural
lesion) หรืือโรค autoimmune disorders การรัักษาสามารถจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�สาเหตุุโดยตรง
การรัักษาด้้วยยา
ยา anticholinergic มีีประสิิทธิิภาพดีีต่่อการรัักษา generalized และ segmental dystonia
มากกว่่า focal dystonia
ยา anticholinergic มีีผลข้้างเคีียงที่่�พบได้้บ่่อย เช่่น ตามััว ปากแห้้ง ปััสสาวะไม่่ออก ท้้องผููก
และมีีปััญหาพุุทธิิปัญญ
ั า ผลข้้างเคีียงเหล่่านี้้�พบได้้บ่อ่ ยขึ้้น� ในผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุ แต่่อย่่างไรก็็ตาม generalized
dystonia นั้้�นมัักพบในผู้้�ป่่วยอายุุน้้อย
ถึึงแม้้เด็็กจะทนต่่อผลข้้างเคีียงยาได้้ดีี แต่่มีีการศึึกษาหนึ่่�งรายงานว่่า 52.3% ของผู้้�ป่่วยดีีสโท
เนีียในเด็็ก เลิิกใช้้ trihexphenidyl เนื่่�องจากปากแห้้ง ตามััวและมีีปััญหาพุุทธิิปััญญา ดัังนั้้�นเมื่่�อเริ่่�มใช้้ยา
anticholinergic ความเริ่่�มด้้วยขนาดน้้อยและปรัับยาขึ้้�นอย่่างช้้าๆ ในเวลาหลายสััปดาห์์เพื่่�อลด
ผลข้้างเคีียงและเพิ่่�มความทนต่่อผลข้้างเคีียงยา
เลโวโดปา เป็็นการรัักษาหลัักสำำ�หรัับ dopa-responsive dystonia (DRD) ถึึงแม้้ในบางรายมีี
คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ง่่วงซึึม เวีียนศีีรษะ และผลข้้างเคีียงอื่่�นๆ จากการรัักษาด้้วยเลโวโดปา แต่่ผู้�ป่้ ่วย DRD
นั้้�นจะไม่่มีีภาวะไม่่ตอบสนองต่่อยา (motor fluctuation) หรืือ dyskinesia เหมืือนในผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสัันที่่�
รัักษาด้้วยเลโวโดปา โดยภาพรวมผู้้�ป่่วย DRD มีีความไวต่่อยามากกว่่าผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสัันมาก เมื่่�อใช้้ยา
ปริิมาณน้้อยกว่่าก็็มีีประสิิทธิิภาพดีีในการรัักษา นอกจาก DRD แล้้วเลโวโดปามีีประโยชน์์ในดีีสโทเนีีย
แบบอื่่น� น้้อย อาจเป็็นเพราะกระบวนการเกิิดโรคไม่่ได้้ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานของเส้้นทางการสัังเคราะห์์โดปามีีน
นอกจากเลโวโดปา ยาในกลุ่่�ม dopamine receptor agonist และ anticholinergic ก็็ยังั มีีประโยชน์์
ในบางอาการของผู้้�ป่่วย DRD
ยา antidopaminergic เป็็นยาลดโดปามีีนที่่ทำ� ำ�หน้้าที่่�ยัับยั้้�ง vesicular amine transporter2
(VMAT2 หรืือที่่�รู้้�จัักกัันคืือ SLC18A2) เช่่น tetrabenazine deutetrabenazine และ valbenazine ซึ่่�งมััก
ใช้้ในการรัักษาโคเรีีย tics และ tardive dyskinesia ซึ่่�งอาจจะมีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาดีีสโทเนีียบาง
กลุ่่�มโดยเฉพาะ tardive dystonia
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อย่่างไรก็็ตามยาอาจเป็็นสาเหตุุของง่่วงซึึม พาร์์กินิ โซนิิซึมึ ซึึมเศร้้า (depression) และ akathisia
ซึ่่�งผลข้้างเคีียงดัังกล่่าวอาจไปจำำ�กััดประโยชน์์ที่่�ได้้จากยาเหล่่านี้้� ดัังนั้้�นจึึงควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ในผู้้�ป่่วย
ซึึมเศร้้าและควรติิดตามผู้้�ป่่วยอย่่างระมััดระวััง ส่่วนยา dopamine receptor blocking เช่่น haloperidol
และ pimozide ในทางตรงข้้ามกัับ VMAT2 inhibitor สามารถเป็็นสาเหตุุของ tardive dyskinesia จึึงไม่่
แนะนำำ�ให้้ใช้้ในการรัักษาดีีสโทเนีีย
Baclofen เป็็น GABA-B agonist ลดการเคลื่่�อนไหว (dystonic movement) โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�ง oromandibular dystonia และ dystonic choreoathetoid รวมถึึง cerebral palsy ที่่�มีี hypertonia
หรืือ spasticity ซึ่่ง� หลายการศึึกษาสนัับสนุุน intrathecal และ intraventricular infusion ในผู้้�ป่ว่ ยดีีสโทเนีีย
เนื่่�องจาก baclofen ในรููปแบบรัับประทานมีีหลัักฐานสนัับสนุุนที่่�เป็็นรููปธรรมน้้อย ในหลายการศึึกษา
แสดงให้้เห็็นว่่า baclofen มีีประโยชน์์ใน combined generalized dystonia โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน cerebral
palsy ที่่�ได้้รัับการแนะนำำ�ให้้ใช้้เป็็นการรัักษาตััวแรก
ยาอื่่�นๆ
Benzodiazepine (เช่่น diazepam clonazepam lorazepam และ midazolam) ถููกใช้้ในรููปแบบ
รัับประทานในผู้้�ป่่วย isolated dystonia ในหลายการศึึกษา ยาเหล่่านี้้�ออกฤทธิ์์�คล้้ายกัับยาคลายกล้้าม
เนื้้�อ (muscles relaxants) และมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการช่่วยเสริิมการรัักษาดีีสโทเนีีย อย่่างไรก็็ตามประโยชน์์
นั้้�นถููกจำำ�กััดด้้วยผลข้้างเคีียงที่่สำ� ำ�คััญ เช่่น ง่่วงซึึมและการติิดยา (addiction) ส่่วนยาคลายกล้้ามเนื้้�อเอง
นั้้�นมีีรายงานถึึงประโยชน์์ทางคลิินิิก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน segmental หรืือ generalized dystonia เช่่น
cyclobenzaprine, metaxalone, carisoprodol, methocarbamol, orphenadrine และ chlorzoxazone
Zonisamide เป็็นยากัันชัักที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพในการรัักษา myoclonus-dystonia
Zolpidem มีีประสิิทธิิภาพใน generalized dystonia หลายชนิิด
ยาป้้ายหรืือหยอดตาที่่�มีี apraclonidine ก็็เคยมีีรายงานถึึงประโยชน์์ใน blebpharospasm
ยาอื่่�นๆ ที่่�อาจมีีประโยชน์์ เช่่น Gabapentin
ตารางที่่� 1. แสดงยารัับประทานที่่�สำำ�คััญในดีีสโทเนีีย
- Trihexylphenidyl เริ่่�มด้้วย 4 – 5 มิิลลิิกรััมและปรัับเพิ่่�มได้้ถึึง 80 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
- เลโวโดปา เริ่่�มด้้วยขนาดต่ำำ�� 62.5 – 100 มิิลลิิกรััม 2 – 3 ครั้้�งต่่อวััน
- Baclofen ควรแบ่่งให้้ 3 – 4 ครั้้�งต่่อวััน เริ่่�มจากขนาด 5 มิิลลิิกรััมต่่อวััน และปรัับขนาดเพิ่่�ม
ได้้ 5 มิิลลิิกรััมทุุก 3 – 5 วััน จนยาได้้ประสิิทธิิภาพ
- Tetrabenazine ขนาด 25 – 200 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
- Clonazepam แนะนำำ�ที่่�ขนาด 1 – 4 มิิลลิิกรััมต่่อวััน, Diazepam แนะนำำ�ที่่�ขนาด
5 – 25 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
467

Comprehensive Review in Internal Medicine
โบทููลินั่่ิ �มท็็อกซิิน
การเริ่่ม� ใช้้โบทููลิินั่่ม� ท็็อกซิินในช่่วงยุุคปีี 1980 เป็็นการพััฒนาการรัักษาที่่สำ� �คั
ำ ญที่
ั สุ�่ ดุ ของดีีสโทเนีีย
โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินถููกสร้้างจาก Clostridium botulinum ซึ่่�งมีีซีีโรไทป์์ต่่างกัันเจ็็ดซีีโรไทป์์ (A ถึึง G) แต่่ละ
ซีีโรไทป์์ประกอบด้้วย 100 kDa heavy chain และ 50 kDa light chain
	มีีเพีียงแค่่สองซีีโรไทป์์ที่่�อนุุญาตให้้ใช้้และจำำ�หน่่ายในสหรััฐอเมริิกาและยุุโรปได้้โดย US FDA
และ European Medicines Agency (EMA) คืือ ซีีโรไทป์์ A และ B โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินถููกใช้้ในการรัักษาดีี
สโทเนีียเกืือบทุุกแบบของ focal และ segmental dystonia โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินถููกฉีีดเข้้าไปยัังกล้้ามเนื้้�อที่่�
มีีอาการหดเกร็็งหรืือเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิโดยตรง สามารถเห็็นผลดีีจากการรัักษาได้้ภายในสองถึึงสามวััน
และมีีผลรัักษาต่่อเนื่่�องไปอีีก 3-4 เดืือน และสามารถฉีีดซ้ำำ�� หลัังจากนั้้�นได้้อีีก
	ผลข้้างเคีียงที่่พ� บได้้บ่อ่ ยจากโบทููลิินั่่ม� ท็็อกซิินมัักเป็็นแค่่ชั่่ว� คราวและสััมพัันธ์์กับั กล้้ามเนื้้�ออ่่อน
แรงแค่่เฉพาะส่่วน ที่่พ� บได้้ เช่่น หนัังตาบนตกในผู้้�ป่ว่ ย blepharospasm หรืือคออ่่อนแรงและกลืืนลำำ�บาก
ในผู้้�ป่่วย cervical dystonia ถึึงอย่่างไรก็็ตามทุุกแนวทางการรัักษาก็็ยัังยอมรัับโบทููลิินั่่�มท็็อกซิินเป็็นการ
รัักษาที่่�แนะนำำ�ใน focal และ segmental dystonia โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินชนิิดใหม่่ๆที่่�อาจจะมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�นนั้้�นยัังอยู่่�ในช่่วงพััฒนา หนึ่่�งในตััวอย่่างเช่่น Daxibotulinumtoxin A ซึ่่�งเชื่่�อว่่ามีีผลการรัักษาต่่อ
ครั้้�งนานกว่่าตััวเดิิมๆ ที่่�ใช้้กัันอยู่่�ในขณะนี้้� ล่่าสุุดใน isolated cervical dystonia ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วย
Daxibotulinumtoxin A กำำ�ลัังอยู่่�ในระหว่่างการศึึกษาระยะที่่� 3
	สำำ�หรัับในประเทศไทยนั้้�น คณะอนุุกรรมการพััฒนาบััญชีียาหลัักแห่่งชาติิอนุุมััติิให้้ใช้้เฉพาะ
โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินซีีโรไทป์์ A ใน 2 ข้้อบ่่งชี้้� คืือ โรคใบหน้้ากระตุุกครึ่่�งซีีก (hemifacial spasm) ชนิิดไม่่
ทราบสาเหตุุ และโรคคอบิิดเกร็็งชนิิดไม่่ทราบสาเหตุุ (spasmodic torticollis หรืือ idiopathic cervical
dystonia) เท่่านั้้�น
กายภาพบำำ�บััดและการรัักษาเสริิมอื่่�นๆ
แต่่เดิิมการรัักษาด้้วยกายภาพบำำ�บัดทำ
ั ำ�เพื่่�อให้้ท่า่ ทาง (posture) ระยะของการเคลื่่�อนไหว (range
of motion) ของผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�น และป้้องกัันการยึึดติิด (contracture) ในปััจจุุบัันการทำำ�กายภาพร่่วมกัับโบทูู
ลิินั่่�มท็็อกซิินมีีผลการรัักษาที่่ดีี� กว่่าการใช้้โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินเพีียงอย่่างเดีียว เช่่น ใน cervical dystonia
สามารถช่่วยในเรื่่อ� งอาการปวด ความพิิการ (disability) และคุุณภาพชีีวิิต และยัังทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพของ
โบทููลิินั่่�มท็็อกซิิน คงอยู่่�นานขึ้้�นเทีียบกัับใช้้โบทููลิินั่่�มท็็อกซิินอย่่างเดีียวโดยไม่่ได้้ทำำ�กายภาพบำำ�บััด
	ตััวช่่วยพยุุง (brace) ในผู้้�ป่ว่ ยบางรายเป็็นอุุปกรณ์์สำำ�รองเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการลดอาการหรืือ
เป็็น sensory trick โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วย cervical dystonia อุุปกรณ์์สำำ�หรัับมืือหลากหลายรููป
แบบได้้ถููกพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อใช้้ในผู้้�ป่่วย writer’s cramp ผู้้�ป่่วยบางรายถึึงขนาดถููกจัับยึึดมืือและแขนที่่มีี�
อาการด้้วยเครื่่�องดาม (splint) ก็็ดููเหมืือนยัังไม่่ค่่อบพบประโยชน์์และกลัับมีีผลข้้างเคีียงจากการรัักษา
การรัักษาเสริิมอื่่�นๆ สำำ�หรัับดีีสโทเนีียรวมถึึงเทคนิิคการกระตุ้้�นแบบไม่่รุุกล้ำำ�� (noninvasive
stimulation techniques) เช่่น repetitive TMS (rTMS) หรืือ transcranial direct current stimulation
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(tDCS) แต่่การจะถููกใช้้เป็็นการรัักษาต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ยัังคงต้้องรอดููผลการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
การรัักษาด้้วยการผ่่าตััด
การรัักษาด้้วยการกระตุ้้�นไฟฟ้้าที่่ส� มองส่่วนลึึก (deep brain stimulation, DBS) ได้้กลายเป็็นการ
รัักษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุดสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยดีีสโทเนีียที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยาทั้้�ง generalized
dystonia และ segmental หรืือ focal dystonia บางชนิิดที่่�มีีอาการรุุนแรง โดย globus pallidus interna
(GPi) และ subthalamic nucleus (STN) เป็็นเป้้าหมายหลัักของการกระตุ้้�นเพื่่�อรัักษาเนื่่�องจากทั้้�งสอง
ส่่วนดัังกล่่าวเกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุมความเคลื่่�อนไหว

ตััวอย่่างผู้้�ป่่วยที่่�น่่าสนใจ

ผู้้�ป่่วยรายที่่� 1
เด็็กหญิิงอายุุ 11 ปีีมาพบแพทย์์ด้้วยอาการสำำ�คััญ คืือ เดิินลำำ�บากมากขึ้้�น ล้้มบ่่อย และทำำ�
กิิจวััตรประจำำ�อื่่�นๆ ลำำ�บากมากขึ้้�น โดยอาการต่่างๆ เริ่่�มขึ้้�นเมื่่�อประมาณ 2 ปีีก่่อนมาโรงพยาบาลและ
มีีอาการแย่่ลงมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ซึ่่�งผู้้�ป่่วยมีีอาการทุุเลาในช่่วงเช้้าหลัังตื่่�นนอนและจะค่่อยๆ แย่่ลงในช่่วง
ระหว่่างวัันและแย่่ลงมากที่่�สุุดในช่่วงเย็็น
ผู้้�ป่่วยไม่่มีีประวััติิโรคทางระบบประสาทหรืือโรคตัับในครอบครััว ผู้้�ป่่วยไม่่มีีประวััติิการคลอด
หรืือพััฒนาการที่่ผิ� ิดปกติิ การตรวจร่่างกายตามระบบนอกเหนืือจากระบบประสาทของผู้้�ป่่วยพบว่่าอยู่่�
ในเกณฑ์์ที่่�ปกติิ ผู้้�ป่่วยมีีความคิิดและอารมณ์์อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ พบมีีอาการพููดติิดขััด ร่่วมกัับมีีการ
เคลื่่�อนไหวช้้า (bradykinesia) เมื่่�อเริ่่�มเคลื่่�อนไหว แขนขามีีการแข็็งเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อ (rigidity) โดยมีี
อาการเริ่่�มจากที่่�ขาก่่อน และมีีการตอบสนองของเอ็็นส่่วนลึึกที่่�ไว ขามีีลัักษณะเกร็็งบิิด (dystonic posture) อัันเป็็นสาเหตุุให้้เดิินด้้วยปลายเท้้า (tip toe walking)
	ผลการตรวจเลืือดพื้้�นฐานทั้้�งหมดอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ ผลตรวจน้ำำ��ไขสัันหลัังมีีโปรตีีนและจำำ�นวน
เซลล์์ปกติิ ได้้ทำำ�การตรวจ serum ceruloplasmin และ 24 hour urinary copper excretion ซึ่่�งก็็อยู่่�ใน
เกณฑ์์ปกติิเช่่นกััน รวมไปถึึงผลสแกนสมอง CT และ MRI และ EMG/NCV ที่่�ไม่่พบความผิิดปกติิ
หลัังจากได้้รัับด้้วย L-dopa (L-dopa 100 มิิลลิิกรััม + benserazide 25 มิิลลิิกรััม) โดยเริ่่�มจาก
รัับประทาน 0.5 เม็็ด สามครั้้�งต่่อวััน และค่่อยๆ ปรัับเพิ่่�มปริิมาณมากขึ้้น� เป็็นรัับประทาน 1 เม็็ด สามครั้้�ง
ต่่อวััน ปรากฏผู้้�ป่ว่ ยอาการดีีขึ้้�นอย่่างมากหลัังจากเริ่่ม� การรัักษาด้้วย L-dopa ได้้ภายในหนึ่่�งสััปดาห์์ และ
ดีีขึ้้�นตามลำำ�ดับั จนตรวจร่่างกายทางระบบประสาทไม่่พบความผิิดปกติิ ที่่นั� ดต
ั รวจติิดตามอาการ 3 เดืือน
จากการตรวจเพิ่่�มเติิมพบมีี mutation ของยีีน GCH1 ผู้้�ป่่วยจึึงได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็น dopa-responsive dystonia (DRD)
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ผู้้�ป่่วยรายที่่� 2
ผู้้�ป่ว่ ยเพศชายอายุุ 25 ปีีมาพบแพทย์์ด้ว้ ยประวััติิ 3 ปีีก่อ่ นมาโรงพยาบาล พููดไม่่ชัดั กลืืนอาหาร
ลำำ�บากมากขึ้้�น ผลการทำำ�งานแย่่ลง ตรวจร่่างกายทางระบบประสาทพบ พููดไม่่ชััด พููดติิดขัดั มีี focal
dystonia ที่่�แขนซ้้าย ร่่วมกัับมีีรีีเฟล็็กซ์์ที่่�ไว กำำ�ลัังแขนขาทั้้�งสองข้้างอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ ตรวจพบพาร์์กิินโซ
นิิซึ่่�ม คืือ อาการแข็็งเกร็็ง (rigidity) และ เคลื่่�อนไหวช้้า (bradykinesia) ของร่่างกายทั้้�งสองข้้าง ตรวจไม่่
พบโคเรีีย หรืือไมโอโคลนััส ตรวจอาการทางระบบประสาททางตาและจอประสาทตาอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
ผู้้�ป่ว่ ยจบการศึึกษาในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ผล Thai-mental state examination (TMSE) ณ ขณะนั้้น�
คืือ 21 คะแนน นอกจากนี้้�ผู้้�ป่ว่ ยยัังมีีปััญหาด้้านการวางแผน การทำำ�งานเป็็นขั้้น� ตอน ความจำำ�ระยะยาว
การใช้้เหตุุผล การยัับยั้้�งชั่่�งใจ และพบอาการซึึมเศร้้าร่่วมด้้วย ผู้้�ป่่วยไม่่มีีประวััติิโรคทางระบบประสาท
และความสััมพัันธ์์ร่่วมกัันทางสายเลืือดในครอบครััว
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ การทำำ�งานตัับและไตไม่่พบความผิิดปกติิ serum copper และ
ceruloplasmin รวมถึึง urinary copper excretion อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ แต่่จากภาพสแกนสมอง T2 weighted MRI แสดงลัักษณะของการสะสมของธาตุุเหล็็ก (hypointense signal ล้้อมรอบ hyperintense signal)
ที่่�บริิเวณ Globus pallidus ทั้้�งสองข้้าง ที่่�เรีียกว่่า Eye of the tiger sign ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลที่่�ช่่วยบ่่งชี้้�การ
วิินิิจฉััยจึึงได้้ทำำ�การตรวจทางพัันธุุกรรม พบผู้้�ป่่วยมีี mutation ของยีีน PANK2 ผู้้�ป่่วยรายนี้้�จึึงได้้รัับการ
วิินิิจฉััยเป็็น pantothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN)
โดยผู้้�ป่่วยรายนี้้�จััดเป็็น atypical PKAN เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยรายนี้้�เริ่่�มมีีอาการในช่่วงอายุุยี่่�สิิบปีี
ซึ่่�งแตกต่่างจาก classic PKAN ที่่�จะเริ่่�มมีีอาการตั้้�งแต่่ยัังอายุุน้้อย โดยร้้อยละ 90 เริ่่�มมีีอาการก่่อนอายุุ
6 ปีี
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แผนภาพที่่� 4. แสดงแนวทางการรัักษาดีีสโทเนีีย
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28
ภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มอาการ
เคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
(Movement disorders
emergencies)
สุุพพตา เมธารัักษ์์ชีีพ
อรอนงค์์ โพธิ์์�แก้้ววรางกููล
รุ่่�งโรจน์์ พิิทยศิิริิ

กลุ่่�มอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิเป็็นอาการที่่�พบได้้บ่่อยในการดููแลผู้้�ป่่วยในเวชปฏิิบััติิซึ่่�งอาการ
ดัังกล่่าวมีีอาการแสดงหลากหลาย นอกจากนี้้�อาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิยัังสามารถมีีอาการแสดงของ
ภาวะฉุุกเฉิินได้้เช่่นกััน ซึ่่�งหากไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยและให้้รัักษาอย่่างทัันท่่วงทีีก็็อาจส่่งผลให้้ผู้�ป่้ ่วยเกิิด
ความพิิการหรืือการเสีียชีีวิิตได้้ (1) อย่่างไรก็็ตาม การให้้การวิินิจิ ฉััยภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มอาการเคลื่่�อนไหว
ผิิดปกติิทำำ�ได้้ยากและมีีความท้้าทาย เนื่่�องจากภาวะดัังกล่่าวอาจไม่่คุ้้�นเคยสำำ�หรัับแพทย์์ที่่�ให้้การดููแล
ผู้้�ป่่วยทางอายุุรกรรม
ภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มอาการความเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ สามารถแบ่่งตามลัักษณะทางคลิินิิกได้้
เป็็นสองแบบ ได้้แก่่ กลุ่่�มอาการเคลื่่�อนไหวแบบช้้า (hypokinetic) และกลุ่่�มอาการเคลื่่�อนไหวแบบเร็็ว
(hyperkinetic) ดัังตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1. ภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มโรคความเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่�พบบ่่อยจำำ�แนกตามตามชนิิดของ
การเคลื่่�อนไหว
การเคลื่่�อนไหวแบบช้้า

การเคลื่่�อนไหวแบบเร็็ว

• Neuroleptic malignant syndrome (NMS)
• Parkinsonism-hyperpyrexia syndrome
(PHS)
• Serotonin syndrome (SS)
• Malignant catatonia (MC)

• Status dystonicus (SD)
• Acute dystonic reactions (ADR)
• Malignant Tourette syndrome (MTS)

ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มโรคความเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่พ่� บบ่่อย โดยเป็็นการ
สรุุปองค์์ความรู้้ท� างการแพทย์์ที่มีี่� ในปััจจุุบันั เพื่่�อให้้แพทย์์ผู้้�อ่า่ นสามารถนำำ�ไปใช้้ประกอบการดููแลผู้้�ป่ว่ ย
ทางเวชปฏิิบััติิได้้อย่่างเหมาะสม โดยในกลุ่่�มภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มโรคความเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่�มีีการ
เคลื่่�อนไหวแบบช้้านั้้�นมีีการอาการแสดงและการวิินิิจฉััยแยกที่่�คาบเกี่่�ยวกัันดัังสรุุปในแผนภููมิิที่่� 1 เพื่่�อ
ให้้ผู้้�อ่่านเห็็นภาพรวมก่่อนศึึกษารายละเอีียดในแต่่ละหััวข้้อเป็็นลำำ�ดัับต่่อมา นอกจากนี้้� ผู้้�เขีียนได้้สรุุป
ประเด็็นสำำ�คััญในตอนต้้นของแต่่ละหััวข้้อและตารางสรุุปองค์์ความรู้้�ในตอนท้้ายของบทความเพื่่�อให้้ผู้�้
อ่่านทบทวนได้้อย่่างเป็็นระบบ
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แผนภููมิที่ิ ่� 1. การให้้การวิินิจิ ฉััยภาวะฉุุกเฉิินในกลุ่่�มอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิในกลุ่่�มที่่มีี� การเคลื่่�อนไหว
ลดลง
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Neuroleptic malignant syndrome (NMS)
ประเด็็นสำำ�คััญใน NMS
■ NMS เป็็นภาวะฉุุกเฉิินจากการใช้้ยาต้้านอาการทางจิิตและกลุ่่�มยาอื่่�นๆ ที่่อ
� อกฤทธิ์์ต้� า้ นการทำำ�งาน
ของโดปามีีน
■ อาการสำำ�คััญ ได้้แก่่ อาการแข็็งเกร็็ง ภาวะไข้้สููง และความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง
■	มัักตรวจพบค่่า CPK สููงและภาวะไตวาย
■	ควรให้้การวิินิจ
ิ ฉััยแยกกัับการติิดเชื้้อ� ในระบบประสาทส่่วนกลาง, Serotonin syndrome, Malignant
hyperthermia และ Lethal catatonia เป็็นต้้น
■ การรัักษา ได้้แก่่ การหยุุดยาสาเหตุุ การรัักษาประคัับประคอง การให้้ยากลุ่่�ม Dopamine agonist,
Dantrolene, Amantadine และการทำำ� ECT
■ หากต้้องการเริ่่�มยาต้้านอาการทางจิิตใหม่่ ควรรอให้้ผู้้�ป่่วยหายเป็็นปกติิอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์ และ
เปลี่่�ยนยาจากกลุ่่�มเก่่าเป็็นกลุ่่�มใหม่่

กลุ่่�มอาการนิิวโรเล็็พติิกที่่ร้� ้ายแรง หรืือ NMS ถููกรายงานครั้้�งแรกโดย Delay และคณะ ในปีี
ค.ศ. 1960 ในขณะนั้้�นใช้้ชื่่�อว่่า akinetic hypertonic syndrome ซึ่่�งเป็็นภาวะฉุุกเฉิินรุุนแรงจากการใช้้ยา
ต้้านอาการทางจิิต (neuroleptic drugs หรืือ antipsychotic drugs)(2) เป็็นภาวะฉุุกเฉิินรุุนแรงจากการ
ใช้้ยาต้้านอาการทางจิิต
อุุบััติิการณ์์
ในทางระบาดวิิทยานั้้�น NMS นัับเป็็นภาวะที่่พ� บได้้ไม่่บ่อ่ ย จากการศึึกษาพบอุุบัติั กิ ารณ์์ประมาณ
ร้้อยละ 0.2 (3) โดยพบได้้ทั้้ง� คนไข้้ที่ไ่� ด้้รับั ยาต้้านอาการทางจิิตกลุ่่�มเก่่าและกลุ่่�มใหม่่ (typical and atypical
antipsychotic drugs)(3, 4) บางรายงานพบว่่าสามารถเกิิดได้้จากการใช้้กลุ่่�มยาควบคุุมอารมณ์์ (mood
stabilizers) เช่่น Lithium(5) ยากัันชััก (anti-epileptic drugs) เช่่น carbamazepine(6) กลุ่่�มยาต้้านเศร้้า
(antidepressants) เช่่น sertraline และ paroxetine(7) และยาต้้านอาการอาเจีียน (anti-emetic drugs)
เช่่น metoclopramide(8) ก็็พบได้้เช่่นกััน โดยยาที่่�มีีรายงานการเกิิด NMS มีีข้้อมููลดัังตารางที่่� 2(9, 10)
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ตารางที่่� 2. ยาที่่�มีีรายงานการเกิิด NMS
กลุ่่�มยาต้้านอาการทางจิิตกลุ่่�มเก่่า

Haloperidol, Fluphenazine, Chlorpromazine,
Prochlorperazine, Trifluoperazine, Thioridazine, Thiothixene,
Perphenazine, Promazine

กลุ่่�มยาต้้านอาการทางจิิตกลุ่่�มใหม่่

Clozapine, Olanzapine, Risperidone, Quetiapine, Aripiprazole,
Ziprasidone

กลุ่่�มยาออกฤทธิ์์�ต้้านการทำำ�งาน
โดปามีีนกลุ่่�มอื่่�นที่่�มิิใช่่ยาต้้าน
อาการทางจิิต 

Metoclopramide, Tetrabenazine, Reserpine, Droperidol,
Promethazine, Amoxapine, Diatrizoate, Domperidone

กลุ่่�มยาอื่่�น ๆ

Lithium, Phenelzine, Dosulepin, Desipramine, Trimipramine

ดััดแปลงจาก Table 2. Neuroleptic and nonneuroleptic medications associated with neuroleptic malignant syndrome และ Table1. Drugs associated with neuroleptic malignant syndrome(9, 10)

ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
NMS สามารถพบได้้ทุุกอายุุ แต่่มัักพบบ่่อยในผู้้�ป่่วยอายุุน้้อยและวััยกลางคน โดยเฉพาะเพศ
(1)
ชาย NMS เกิิดจากความผิิดปกติิในการตอบสนองต่่อยาที่่�เกิิดเฉพาะตััวของผู้้�ป่่วย โดยอาการที่่�เป็็น
ไม่่สััมพัันธ์์กัับฤทธิ์์�ทางเภสััชวิิทยาของยาและขนาดยาที่่�ได้้รัับ (idiosyncratic reaction) และไม่่สามารถ
ทำำ�นายการเกิิดล่่วงหน้้าได้้ (unpredictable reaction)(9)
อาการและอาการแสดง
          อาการของ NMS พบได้้หลัังจากการเพิ่่�มปริิมาณยาหรืือปรัับเปลี่่�ยนชนิิดยาต้้านอาการทางจิิต
โดยอาการของโรคมัักเกิิดภายในหลายชั่่�วโมงจนถึึงสััปดาห์์(1, 3) และอาการทั้้�งหมดแสดงออกมาใน
2 สััปดาห์์จนถึึง 30 วััน(11) โดยมีีอาการและอาการแสดง ได้้แก่่
1. อาการกล้้ามเนื้้�อแข็็งเกร็็งแบบง้้างท่่อเหล็็ก (lead-pipe rigidity) ซึ่่ง� หมายถึึงการที่่มีีค
� วามตึึงตััว
ของกล้้ามเนื้้�อเพิ่่�มมากขึ้้�นเมื่่�อผู้้�ตรวจขยัับแขนขาผู้้�ป่่วย (passive movement)
2. ภาวะไข้้สููง (hyperpyrexia) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะมีีอุุณหภููมิิร่่างกายสููงมากกว่่า 38 องศาเซลเซีียส
3.	ความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง (mental status change) ซึ่่�งสามารถมีีอาการได้้ตั้้�งแต่่ภาวะง่่วง
เล็็กน้้อย (mild drowsiness) จนถึึงเกิิดภาวะสัับสนรุุนแรง (severe delirium) และอาการโคม่่า
(coma)(9)
พยาธิิกำ�ำ เนิิด/กลไกการเกิิด
กลไกการเกิิด NMS ในปััจจุุบัันเชื่่�อว่่าเกิิดได้้จาก 2 ทฤษฎีีหลััก
1. Central dopamine hypoactivity hypothesis and sympathoadrenal hyperactivity
เชื่่�อว่่าผลจากการใช้้ยาต้้านอาการทางจิิตทำำ�ให้้เกิิดการยัับยั้้�งการทำำ�งานอย่่างฉัับพลัันของตััว
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รัับโดปามีีนชนิิดที่่� 2 ในสมองส่่วน nigrostriatal pathway, hypothalamus และ mesolimbic/cortical
pathway จึึงส่่งผลให้้เกิิดอาการแข็็งเกร็็ง ภาวะไข้้สููงและความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง ตามลำำ�ดัับ (12) ร่่วม
กัับเกิิดการกระตุ้้�นระบบประสาทอััตโนมััติชนิ
ิ ดซิ
ิ มิ พาเทติิกเพิ่่�มขึ้้น� (sympathoadrenal hyperactivity) อััน
เป็็นผลจากการขาดการควบคุุมแบบ tonic inhibition ในระบบประสาทส่่วนกลาง(9, 13)
2. Musculoskeletal fiber toxicity
เชื่่�อว่่าผลจากการใช้้ยาต้้านอาการทางจิิตทำำ�ให้้เกิิดการแตกสลายของกล้้ามเนื้้�อลาย (muscle
breakdown) ร่่วมกัับมีีการปลดปล่่อยแคลเซีียมเพิ่่�มขึ้้�นใน sarcoplasmic reticulum ของเซลล์์กล้้ามเนื้้�อ
ลาย จึึงทำำ�ให้้กล้้ามเนื้้�อลายหดตััวมากขึ้้�น (muscle contraction) และเกิิดอาการกล้้ามเนื้้�อแข็็งเกร็็ง (12)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
	มีีการพััฒนาเกณฑ์์การวิินิิจฉััยมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ ปีี ค.ศ.1985(14) จนถึึงปััจจุุบััน โดยเกณฑ์์
การวิินิิจฉััยที่่�ใช้้บ่่อยทางปฏิิบััติิ คืือ เกณฑ์์ของ Levenson และ DSM-5(15) ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย NMS
Levenson criteria (1985)

DSM-5 criteria (2013)

ผู้ป่วยมีโอกาสเป็น NMS สูงถ้า
• เกณฑ์วินิจฉัยหลักครบ 3 ข้อ หรือ
• เกณฑ์วินิจฉัยหลัก 2 ข้อร่วมเกณฑ์วินิจฉัย
รอง 4 ข้อ
เกณฑ์วินิจฉัยหลัก (major criteria)
1. ภาวะไข้สูง (fever)
2. ภาวะแข็งเกร็ง (rigidity)
3.	ค่า creatine phosphokinase (CPK) สูง
(มักจะ >1000 IU/L)
เกณฑ์วินิจฉัยรอง (minor criteria)
1. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง (altered
consciousness level)
2.	ชีพจรเร็วผิดปกติ (tachycardia)
3.	ความดันโลหิตแปรปรวน (labile arterial
pressure)
4. หายใจเร็ว (tachypnea)
5. เหงื่อออกมาก (diaphoresis)
6. เม็ดเลือดขาวสูง (leukocytosis)

1. ภาวะไข้สูง (วัดอุณหภูมิทางปากมากกว่า
38.0 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 2 รอบ)
2. ภาวะแข็งเกร็ง (rigidity)
3.	ค่า CPK สูง ( ≥ 4 เท่าของค่า upper limit)
4. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง (changes in
mental status)
5. มีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัติ
ได้แก่
•	ชีพจรเร็วผิดปกติ
• เหงื่อออกมาก
•	ความดันโลหิตสูง (SBP หรือ DBP ≥25%
จากค่าเริ่มต้น) หรือความดันโลหิตมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลง (มีการเปลี่ยนแปลงของ
DBP ≥20 mmHg หรือ SBP ≥25 mmHg)
• มีอาการปัสสาวะราด
• ภาวะซีด
• หายใจเร็ว (มากกว่าร้อยละ 50 จากค่าตั้ง
ต้น)

SBP: Systolic blood pressure, DBP: Diastolic blood pressure
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การวิินิิจฉััยแยกโรค  
NMS มัักมีีอาการแสดงที่่ค� าบเกี่่�ยวกัับภาวะอื่่�นๆ ในช่่วงระยะแรกของโรค จึึงต้้องระมััดระวััง
ในการให้้การวิินิิจฉััยและส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ โดยโรคหรืือภาวะที่่�ควรให้้การวิินิิจฉััยแยกที่่�ควร
คำำ�นึึงถึึงและมีีรายละเอีียด ดัังแสดงในตารางที่่� 4(1, 12)
ตารางที่่� 4. การวิินิิจฉััยแยกโรคของภาวะ NMS
การวิินิิจฉััย

ประวััติิและอาการแสดง

ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ

Serotonin syndrome

อาการแข็็งเกร็็ง (rigidity) อาการกระตุุก
(myoclonus) อาการสั่่�น (tremor) และ
รีีเฟล็็กซ์์เร็็ว (hyperreflexia)

ค่่า CPK ปกติิ (อาจสููงในผู้้�ป่่วยที่่�
มีีอาการรุุนแรง)
มัักไม่่พบเม็็ดเลืือดขาวสููง

Central anticholinergic
syndrome

ไม่่มีีอาการแข็็งเกร็็ง

ค่่า CPK ปกติิ

Lithium toxic
encephalopathy

ไม่่มีีไข้้

ค่่า CPK ปกติิ

Malignant hyperthermia

มีีประวััติิการใช้้ยาดมยาสลบชนิิด
halogenated anesthetic agents

ค่่า CPK สููง ภาวะกรดในเลืือด
และโพแทสเซีียมในเลืือดสููง

โรคลมแดดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ยาต้้านจิิตเวช (heat
shock related to
neuroleptics)

ไม่่มีีเหงื่่�อออกและไม่่มีีอาการแข็็งเกร็็ง

อาจพบค่่า CPK สููงได้้

โรคลมแดด (heat shock)

ไม่่มีีเหงื่่�อออกและไม่่มีีอาการแข็็งเกร็็ง
มีีประวััติิได้้รัับความร้้อนหรืือแสงแดด

อาจพบค่่า CPK สููงได้้

โรคติิดเชื้้�อในระบบ
ประสาทส่่วนกลาง (CNS
infection)

มัักพบความผิิดปกติิของระบบประสาท
เฉพาะที่่� (neurological focality)

การตรวจน้ำำ��ไขสัันหลัังผิิดปกติิ

Malignant catatonia or
Lethal Catatonia

พบในผู้้�ป่่วยโรคจิิตเวช เช่่น ผู้้�ป่่วย
ค่่า CPK สููง
โรคจิิตเภทที่่�ยัังไม่่มีีประวััติิการใช้้ยาต้้าน
อาการทางจิิตหรืือใช้้อย่่างยาอย่่างไม่่
สม่ำำ��เสมอ

ดััดแปลงจาก Table 4 Differential diagnosis(12, 16)
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ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
	ลัักษณะความผิิดปกติิของผลตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร ได้้แก่่ ค่่า CPK สููงขึ้้น� จากภาวะกล้้ามเนื้้�อ
ลายสลาย (rhabdomyolysis) ภาวะเม็็ดเลืือดขาวสููง (leukocytosis) ภาวะไตวาย (renal failure) ภาวะ
เลืือดเป็็นกรด (metabolic acidosis) ภาวะขาดธาตุุเหล็็ก การตรวจคลื่่�นสมอง (EEG, Electroencephalogram) อาจพบความผิิดปกติิลัักษณะ generalized slowing(9) นอกจากนี้้� การตรวดน้ำำ��ไขสัันหลัังและ
ภาพถ่่ายทางรัังสีีของผู้้�ป่่วยมัักอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
พยากรณ์์โรค
ในอดีีต NMS มีีอััตราตายมากกว่่าร้้อยละ 30 ของผู้้�ป่ว่ ย แต่่ในปััจจุุบันั อััตราการตายลดลงเหลืือ
ประมาณร้้อยละ 10 เนื่่�องจากทางการแพทย์์รู้�จั้ กั ภาวะนี้้�มากขึ้้น� และสามารถให้้การรัักษาอย่่างทัันท่่วงทีี(17)
แนวทางการรัักษา
ในผู้้�ป่่วยที่่�มาอาการเล็็กน้้อย สามารถให้้การรัักษาโดยการหยุุดยาที่่�เป็็นสาเหตุุและการให้้ยา
กลุ่่�ม benzodiazepine แต่่หากมีีอาการปานกลางจนถึึงมากควรมีีการให้้ยากลุ่่�ม dopamine agonists ได้้แก่่
bromocriptine (10) ผ่่านการรัับประทานยาทางปากหรืือการให้้ยาผ่่านทางสายยางให้้อาหาร (nasogastric
tube; NG tube) ในกรณีีที่่�ผู้�ป่้ ่วยที่่�ไม่่สามารถรัับประทานยาได้้ อาจพิิจารณาการใช้้ยา apomorphine
แบบฉีีดเข้้าชั้้�นไขมัันใต้้ผิิวหนััง (subcutaneous injection) นอกจากนี้้�ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ NMS รุุนแรง
แพทย์์อาจจะพิิจารณาให้้ยา dantrolene เพื่่�อลดการปล่่อยแคลเซีียมจากกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อลดการเกิิดภาวะ
กล้้ามเนื้้�อลายสลาย รวมถึึงผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยา แพทย์์อาจจะพิิจารณาการรัักษา
ด้้วยไฟฟ้้า (electroconvulsive therapy; ECT) ร่่วมด้้วย(1, 10) โดยมีีรายละเอีียดของแนวการรัักษาแบ่่งตาม
ระดัับความรุุนแรงของโรคตามแผนภููมิิที่่� 2
การป้้องกััน
จากการศึึกษาพบว่่ามากกว่่าหนึ่่�งในสามของผู้้�ป่่วย NMS จะเกิิดอาการ NMS ซ้ำำ��ได้้ภายใน
2 สััปดาห์์ดัังนั้้�นแพทย์์จึึงควรรอให้้ผู้�ป่้ ่วยหายจากอาการและเป็็นปกติิก่่อนอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์ ก่่อน
จะเริ่่�มให้้ยาต้้านอาการทางจิิตเข้้าไปใหม่่ และควรเปลี่่�ยนกลุ่่�มยาต้้านอาการทางจิิตจากกลุ่่�มเก่่า
เป็็นกลุ่่�มใหม่่เพื่่�อลดโอกาสการเกิิด NMS ซ้ำำ�� รวมถึึงควรหลีีกเลี่่ย� งการใช้้ยา lithium ร่่วมกัับยาต้้านอาการ
ทางจิิต(1)
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แผนภููมิิที่่� 2. แนวทางการรัักษา NMS (ดััดแปลงจาก (1, 10))
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Parkinsonism-hyperpyrexia syndrome (PHS)
ประเด็็นสำำ�คััญใน PHS
■ PHS เป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�พบในผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสัันที่่�หยุุดหรืือปรัับปริิมาณยาพาร์์กิินสัันกระทัันหััน
■ พบได้้ทั้้�งในยา Levodopa, dopamine agonist, COMT inhibitor และ amantadine
■ อาการสำำ�คััญ ได้้แก่่ อาการแข็็งเกร็็ง ภาวะไข้้สููง และความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง แต่่มีีอาการทาง
พาร์์กิินสัันเด่่นชััดกว่่าใน NMS
■ การรัักษา ได้้แก่่ การให้้ยาพาร์์กิินสัันทดแทน รัักษาประคัับประคอง และเฝ้้าระวัังภาวะแทรกซ้้อน

อาการพาร์์กิินโซนิิซึ่�ม่ ร่่วมกัับมีีไข้้สููงในผู้้�ป่่วยโรคพาร์์กิินสััน หรืือ PHS ถููกรายงานครั้้�งแรกในปีี
ค.ศ.1981(18) ซึ่�ง่ อาการของ PHS นั้้�นไม่่แตกต่่างจาก NMS แต่่สาเหตุุเกิิดจากการถอนยารัักษาพาร์์กิิน
สัันหรืือการปรัับเปลี่่ย� นปริิมาณยาพาร์์กินิ สัันรวดเร็็ว โดยเฉพาะตามหลัังการผ่่าตััดฝังั เครื่่�องกระตุ้้�นสมอง
ส่่วนลึึกด้้วยไฟฟ้้า (deep brain stimulation)(19) นอกจากนี้้�ในอดีีตมีีการรายงานอาการ PHS ในผู้้�ป่ว่ ยโรค
พาร์์กิินสัันที่่�หยุุดยาพาร์์กิินสัันในช่่วงวัันหยุุดเพื่่�อลดปริิมาณการใช้้ยารัักษาโรคพาร์์กิินสัันที่่�เรีียกว่่า
“levodopa holidays”(20, 21) ซึ่่�งในปััจจุุบัันไม่่ได้้แนะนำำ�การลดยาดัังกล่่าวแล้้ว
อุุบััติิการณ์์
PHS เป็็นภาวะที่่�พบน้้อย ส่่วนมากพบเป็็นรายงานผู้้�ป่่วย(22) จึึงไม่่มีีรายงานอุุบััติิการณ์์ชััดเจน
ปััจจััยเสี่่�ยง
	ปััจจััยเสี่่ย� งต่่อการเกิิด PHS ได้้แก่่ การหยุุดยาพาร์์กินิ สัันกระทัันหััน ซึ่ง่� มีีการรายงานทั้้�งผลจาก
ยา levodopa และกลุ่่�ม dopamine agonist นอกจากนี้้� พบว่่าการถอนยากลุ่่�ม A-catechol-o-methyl
transferase inhibitor (COMT inhibitor) และยา amantadine อย่่างกระทัันหัันก็็มีีผลให้้การเกิิด PHS
ได้้เช่่นกััน(23, 24) ปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�มีีผลต่่อการเกิิด PHS ได้้แก่่ การมีีระยะเวลาการเป็็นโรคพาร์์กิินสัันนาน
การมีีปััญหาการตอบสนองต่่อยาไม่่สม่ำำ��เสมอ (motor fluctuation) และการมีีโรคจิิตเวชร่่วม เป็็นต้้น
อาการและอาการแสดง
PHS เดิิมถููกเรีียกว่่า NMS-like syndrome(25, 26) เนื่่�องจากมีีอาการและอาการแสดงเหมืือนใน
NMS แต่่มีีอาการทางพาร์์กินิ สัันเด่่นกว่่า อาการมัักเกิิดภายใน 18 ชั่่ว� โมงจนถึึง 7 วัันหลัังจากมีีการปรัับ
เปลี่่ย� นหรืือหยุุดยาพาร์์กินิ สััน โดยอาการชีีพจรเต้้นเร็็วนัับเป็็นอาการแรกของภาวะประสาทอััตโนมััติผิิ ดิ
ปกติิ และมัักไม่่พบอาการกล้้ามเนื้้�อกระตุุก (myoclonus) หรืือ อาการชััก (seizure)(10)
PHS สามารถตรวจพบภาวะแทรกซ้้อน ได้้แก่่ ภาวะไตวายเฉีียบพลััน ภาวะกล้้ามเนื้้�อลายสลาย
ปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก (aspiration pneumonia) ภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในหลอดเลืือดดำำ�และในปอด
(deep vein thrombosis และ pulmonary embolism) ภาวะเลืือดแข็็งตััวในหลอดเลืือดแบบแพร่่กระจาย
(disseminated intravascular coagulation) และการหายใจล้้มเหลว (respiratory failure)(22)
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พยาธิิสภาพ
เกิิดจากการลดระดัับของสารสื่่�อประสาทโดปามีีนในระบบประสาทส่่วนกลางอย่่างรวดเร็็ว(10)
นอกจากนี้้�การเปลี่่ย� นแปลงของสารสื่่อ� ประสาทเซโรโทนิินทั้้�งในระบบประสาทส่่วนกลางและส่่วนปลาย
อาจจะมีีส่่วนให้้เกิิดอาการดัังกล่่าวได้้(22)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
ใช้้เกณฑ์์การวิินิิจฉััยเช่่นเดีียวกัับใน NMS โดย อาการที่่�พบบ่่อยที่่�สุุดใน PHS ได้้แก่่ อาการแข็็ง
เกร็็ง ภาวะไข้้สููง และความรู้้�สึกึ ตััวเปลี่่ย� นแปลง (10) และแพทย์์ควรวิินิจิ ฉััยแยกภาวะอื่่�นที่่อ� าจจะให้้อาการ
คล้้ายคลึึงออกไปก่่อน
การวิินิิจฉััยแยกโรค  
PHS สามารถวิินิิจฉััยแยกโรคกัับ NMS โดยพิิจารณาจากยาที่่�เป็็นสาเหตุุที่่�มีีความแตกต่่างกััน
นอกจากนี้้�อาการของ PHS อาจจะมีีอาการแสดงคล้้ายคลึึงกัับโรคหรืือกลุ่่�มอาการอื่่�นๆ ได้้ เช่่น การติิด
เชื้้อ� ในระบบประสาทส่่วนกลาง, serotonin syndrome, malignant hyperthermia และ malignant catatonia(27)
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
การตรวจเลืือดอาจพบค่่า CPK สููงและเม็็ดเลืือดขาวสููงได้้ แต่่มัักไม่่สููงมากเหมืือนใน NMS
นอกจากนี้้�อาจพบภาวะกรดในเลืือดและความผิิดปกติิของเอนไซม์์ของตัับ (transaminase) ได้้เช่่นกััน(10)
พยากรณ์์โรค
	มีีรายงานการพบอััตราการเสีียชีีวิิต (mortality rate) ได้้ถึึงร้้อยละ 4 ของผู้้�ป่่วย และสามารถพบ
ความผิิดปกติิทางระบบประสาทถาวรได้้ถึึงร้้อยละ 30 ของผู้้�ป่่วย อย่่างไรก็็ตาม PHS มีีพยากรณ์์โรคดีี
หากให้้การวิินิิจฉััยและการรัักษารวดเร็็ว (22) โดยภาพรวม PHS มีีระยะเวลาการดำำ�เนิินโรคที่่�สั้้�นและมีี
พยากรณ์์โรคดีีกว่่า NMS (10)
แนวทางการรัักษา
	สิ่่�งที่่�สำำ�คััญในคืือการวิินิิจฉััยและให้้การรัักษาภาวะ PHS อย่่างรวดเร็็ว โดยมีีหลัักการรัักษา
ได้้แก่่ การให้้ยาพาร์์กิินสัันทดแทน การรัักษาแบบประคัับประคอง การเฝ้้าระวัังและให้้การรัักษาภาวะ
แทรกซ้้อน โดยมีีรายละเอีียดดัังในแผนภููมิิที่่� 3
การป้้องกััน
แพทย์์ควรหลีีกเลี่่�ยงการหยุุดยาหรืือการปรัับลดปริิมาณยาพาร์์กิินสัันอย่่างรวดเร็็ว และควร
ต้้องให้้ความรู้้�ผู้้�ป่่วยไม่่ให้้ปรัับยาหรืือหยุุดยาเองด้้วยเช่่นกััน(22)
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แผนภููมิิที่่� 3. แนวทางการรัักษา PHS (ดััดแปลงจาก (22, 27))
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Serotonin syndrome (SS)
ประเด็็นสำำ�คััญใน SS
■ SS เป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�พบจากการใช้้ยาต้้านอาการซึึมเศร้้ากลุ่่�ม SSRI และกลุ่่�มยาอื่่�นๆ ที่่�มีีผลเพิ่่�ม
การทำำ�งานของเซโรโทนิินในระบบประสาทส่่วนกลาง
■ อาการสำำ�คััญ ได้้แก่่ อาการสัับสนหรืือกระวนกระวาย มีีไข้้สููง เหงื่่�อออกมาก อาการโคลนััส อาการ
สั่่�น และรีีเฟล็็กซ์์ไว และอาจตรวจพบภาวะหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะร่่วมด้้วย
■	ควรให้้การวิินิจ
ิ ฉััยแยกกัับภาวะ NMS, malignant hyperthermia และภาวะพิิษจากยากลุ่่�ม anticholinergic
■ ให้้การรัักษาด้้วยการหยุุดยาสาเหตุุ ให้้การรัักษาประคัับประคอง และให้้ยาต้้านตััวรัับเซโรโทนิินแบบ
ไม่่จำำ�เพาะ ได้้แก่่ cyproheptadine

กลุ่่�มอาการเซโรโทนิิน หรืือ SS เป็็นกลุ่่�มอาการผิิดปกติิที่่�เกิิดจากการใช้้ยาต้้านอาการซึึมเศร้้า
ซึ่่�งกลุ่่�มอาการดัังกล่่าวอาจพบมีีอาการรุุนแรงจนถึึงมีีความเสี่่�ยงถึึงชีีวิิตได้้ โดยกลุ่่�มอาการ SS ได้้ถููก
รายงานเป็็นครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1960 ในผู้้�ป่่วยโรคซึึมเศร้้าที่่�ใช้้ยาต้้านอาการซึึมเศร้้ากลุ่่�ม monoamine
oxidase inhibitor (MAOI)(28) โดยเฉพาะ MAOA inhibitors ปััจจุุบัันกลุ่่�มอาการ SS มีีรายงานในผู้้�ป่่วย
ที่่�ใช้้ยากลุ่่�ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) และยากลุ่่�มอื่่�นๆ ดัังแสดงในตารางที่่� 5
อุุบััติิการณ์์
ในทางระบาดวิิทยามีีการศึึกษาในประเทศอัังกฤษพบอุุบััติิการณ์์ของ SS ที่่�ประมาณ 0.5-0.9
รายต่่อผู้้�ป่่วย 1000 คนที่่�ได้้รัับยา SSRI แบบ monotherapy แต่่พบถึึงร้้อยละ 14-16 ของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
ยา SSRI เกิินขนาด(29)
ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
	ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะ SS ได้้แก่่ การใช้้ยาหลายชนิิด และปััจจััยทางพัันธุุกรรมโดยพบ
ว่่าการมีีความพร่่องใน cytochrome P450 2D6 enzyme เพิ่่�มความเสี่่�ยงในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยา SSRI
ร่่วมกัับยา tricyclic antidepressant (TCA) พบได้้ในผู้้�ป่่วยทุุกอายุุ(10)
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ตารางที่่� 5. ยาที่่�เป็็นสาเหตุุการเกิิด SS
กลไกลทางเภสััชวิิทยา
ยัับยั้้�งการดููดกลัับเซโรโทนิิน
ยัังยั้้�งกระบวนการเมตาโบลิิซึึมของเซโรโทนิิน

ยา
SSRI, TCA, dextromethorphan, dexamphetamine,
cocaine, meperidine, opiate (ยกเว้้น morphine)
MAO-B inhibitor, MAO inhibitor antidepressant

เพิ่่�มการสร้้างเซโรโทนิิน

L-tryptophan

เพิ่่�มการหลั่่�งเซโรโทนิิน

MDMA (ecstasy), amphetamine, cocaine, fenfluramine

จัับตััวรัับเซโรโทนิิน (serotonin agonist)

Sumatriptan, ergotamine, buspirone

เพิ่่�มการทำำ�งานของเซโรโทนิิน แบบไม่่จำำ�เพาะ Lithium, ECT
(ดััดแปลงจาก Table 2 ยาที่่�เป็็นสาเหตุุของ SS (1))

อาการและอาการแสดง
ผู้้�ป่่วย SS ประมาณร้้อยละ 60 จะมีีอาการภายในระยะเวลา 6 ชั่่�วโมงหลัังจากได้้รัับยาหรืือมีี
ภาวะยาเกิินขนาด หรืือภายหลัังการปรัับเปลี่่�ยนขนาดยา (30) โดยอาการ SS ประกอบด้้วยอาการ ได้้แก่่
1) การเปลี่่�ยนแปลงของระดัับความรู้้�สึึกตััว เช่่น อาการกระวนกระวาย สัับสน
2) ความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ เช่่น ไข้้ ชีีพจรเต้้นเร็็ว เหงื่่�อแตก หรืือ อาการสั่่�น
(shivering)
3) ความผิิดปกติิของการเคลื่่�อนไหว ได้้แก่่ อาการอยู่่�ไม่่สุุข (akathisia) อาการสั่่�น (tremor)
อาการโคลนััส (clonus) ซึ่่�งหมายถึึงการที่่�กล้้ามเนื้้�อบริิเวณข้้อต่่อหดเกร็็งเป็็นจัังหวะ โดยในระยะแรกมีี
อาการครั้้�งคราวตามการกระตุ้้�น (inducible clonus) ต่่อมาจึึงมีีอาการแบบต่่อเนื่่�อง (sustained clonus)
และเมื่่�อรุุนแรงมากขึ้้�นจะมีีอาการแข็็งเกร็็ง
4) การตรวจพบรีีเฟล็็กซ์์ไว (hyperreflexia)
5) อาการชััก (seizure)
อาการของภาวะ SS สามารถพบได้้ตั้้�งแต่่อาการเล็็กน้้อยจนถึึงการรุุนแรงอัันตรายถึึงชีีวิิต
(life-threatening) ดัังแสดงในภาพที่่� 1
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ภาพที่่� 1. อาการและอาการแสดงของภาวะ serotonin syndrome ตามความรุุนแรง
(ดััดแปลงจาก Figure 1. Spectrum of clinical findings(31))

ในรายที่่มีี� อาการรุุนแรงสามารถพบภาวะกล้้ามเนื้้�อลายสลาย ไตวาย ภาวะเลืือดเป็็นกรดรุุนแรง
ภาวะเลืือดแข็็งตััวในหลอดเลืือดแบบแพร่่กระจาย (disseminated intravascular coagulation; DIC) และ
กลุ่่�มอาการหายใจลำำ�บากเฉีียบพลััน (acute respiratory distress syndrome; ARDS) ได้้ด้้วย(1)
พยาธิิกำ�ำ เนิิด/กลไกการเกิิดโรค
เชื่่�อว่่าเกิิดจากใช้้ยาที่่�มีีฤทธิ์์�เพิ่่�มสารสื่่�อประสาทเซโรโทนิินหรืือกระตุ้้�นตััวรัับสารสื่่�อประสาท
เซโรโทนิิน ชนิิด 5-HT1A receptor และ 5-HT2A receptor ที่่�มากเกิินไป โดยความรุุนแรงของอาการ
สััมพัันธ์์กัับระดัับสารสื่่�อประสาทเซโรโทนิินในระบบประสาทสื่่�อกลาง(31-34)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
	วิินิิจฉััยจากอาการ อาการแสดง และประวััติิการใช้้ยากลุ่่�ม serotonergic drugs ตัังตารางที่่� 4
เกณฑ์์การวิินิจิ ฉััยที่่ใ� ช้้ในทางเวชปฏิิบัติั ใิ ช้้เกณฑ์์ The Hunter Serotonin Toxicity Criteria (HSTC) ตีีพิิมพ์์
ในปีี ค.ศ.2003(32) รายละเอีียดดัังแสดงในตารางที่่� 6
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ตารางที่่� 6. เกณฑ์์การวิินิิฉััย SS ของ HSTC(32)
1. มีประวัติการได้รับสารกลุ่ม serotonergic agents ในช่วง 5 สัปดาห์
2. มีอาการเข้ากับ 1 ข้อต่อไปนี้
a. อาการกระตุกกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous myoclonus)
b. อาการโคลนัสที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามการกระตุ้น (inducible clonus) ร่วมกับอาการ
กระสับกระส่าย (agitation) หรือเหงื่อออก (sweating)
c. อาการกระตุกของกล้ามเนื้อลูกตา (ocular clonus) ร่วมกับอาการกระสับกระส่าย
(agitation) หรือเหงื่อออกมาก (diaphoresis)
d. อาการสั่น ร่วมกับตรวจร่างกายพบรีเฟล็กซ์ไว
e.	ความตึงตัวของกล้ามเนื้อสูง (hypertonia) ร่วมกับอุณหภูมิมากกว่า 38 องศาเซลเซียส
ร่วมกับ ocular clonus หรือ inducible clonus
การวิินิิจฉััยแยกโรค  
	วิินิิจฉััยแยกโรคกัับโรคและภาวะต่่างๆ ได้้แก่่ การติิดเชื้้�อในระบบประสาทส่่วนกลาง NMS,
malignant hyperthermia และภาวะเป็็นพิิษจากยากลุ่่�ม anticholinergic เป็็นต้้น(10, 31)
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
ภาวะ SS ไม่่มีีการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�จำำ�เพาะ โดยความผิิดปกติิที่่�สามารถตรวจพบ
ได้้แก่่ เม็็ดเลืือดขาวสููง ภาวะเลืือดเป็็นกรด ค่่าไตผิิดปกติิ ค่่าเอนไซม์์ตัับผิิดปกติิ และตรวจคลื่่�นไฟฟ้้า
หััวใจ (electrocardiogram, EKG) พบหััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ (arrhythmia)(35)
พยากรณ์์โรค
การพยากรณ์์โรคดีีในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาอย่่างถููกวิิธีีและรวดเร็็ว โดยทั่่�วไปอาการจะดีีขึ้้�น
ภายใน 24 ชั่่�วโมงหลัังหยุุดยาที่่�เป็็นสาเหตุุ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับค่่าครึ่่�งชีีวิิตของยา(31)
แนวทางการรัักษา
หลัักการสำำ�คัญ
ั ในการให้้การรัักษาผู้้�ป่ว่ ย SS ได้้แก่่ การหยุุดยาที่่เ� ป็็นปััจจััยกระตุ้้�น การให้้รักั ษา
ประคัับประคอง การตรวจติิดตามสััญญาณชีีพและคลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจ การให้้ยานอนหลัับและการพิิจารณา
ให้้ยาต้้านรายละเอีียดการรัักษา ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 4
การป้้องกััน
ภาวะ SS ป้้องกัันได้้โดยการหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยากลุ่่�ม serotonergic drugs ร่่วมกัันหลายตััว
(multidrug regimens) มีีการตรวจสอบการเกิิดอัันตรกิิริิยาระหว่่างยา (drug interaction) ก่่อนการจ่่าย
ยาให้้ผู้�ป่้ ่วยเสมอ(31)
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แผนภููมิิที่่� 4. แนวทางการรัักษา SS (ดััดแปลงจาก (1, 35))
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Catatonia และ malignant catatonia (MC)
ประเด็็นสำำ�คััญใน MC
■ MC เป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�พบในผู้้�ป่่วยจิิตเวชที่่�ไม่่ได้้รัับยาต้้านอาการทางจิิตหรืือใช้้ยาไม่่สม่ำำ��เสมอ
■ อาการสำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ อาการแข็็งเกร็็ง ความรู้้�สึกึ ตััวเปลี่่ย� นแปลง และความผิิดปกติิของระบบประสาท
อััตโนมััติิ
■	ควรให้้การวิินิิจฉััยแยกกัับ NMS แต่่มีีอาการ catatonia เด่่นชััดกว่่า
■ การรัักษา ได้้แก่่ การทำำ� ECT ร่่วมกัับการให้้ยากลุ่่�ม benzodiazepine

กลุ่่�มอาการคาตาโทเนีีย (catatonia) เป็็นกลุ่่�มโรคประสาทวิิทยาและจิิตเวช (neuropsychological
disorder) ที่่�มีีลัักษณะจำำ�เพาะของอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิร่่วมกัับการไม่่สามารถตอบสนองต่่อสิ่่�งเร้้า
ภายนอกได้้(36) ซึ่่�งแบ่่งกลุ่่�มอาการได้้เป็็น 3 กลุ่่�มย่่อย (subtypes)(37, 38) ได้้แก่่
1) Retarded catatonia พบบ่่อยที่่�สุุด ผู้้�ป่่วยจะมีีอาการเคลื่่�อนที่่�ไม่่ได้้ (immobility) ไม่่พููด
(mutism) อาการแข็็งเกร็็ง (rigidity) และเหม่่อนิ่่�ง (staring)
2) Excited catatonia พบน้้ อ ยกว่่ าแบบแรก ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� จะมีีอาการกระสัั บ กระส่่ า ย
(psychomotor agitation) หรืืออาจมีีพฤติิกรรมก้้าวร้้าว
3) Malignant catatonia (MC) เป็็นกลุ่่�มอาการคาตาโทเนีียที่่มีีค
� วามรุุนแรงที่่สุ� ดุ ผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการ
แข็็งเกร็็ง ความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง ร่่วมกัับความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ
กลุ่่�มอาการคาตาโทเนีียชนิิดร้้ายแรง หรืือ lethal catatonia หรืือ MC ถููกกล่่าวถึึงครั้้�งแรกในปีี
ค.ศ.1832(39) นัับเป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�มีีอัันตรายถึึงชีีวิิต พบในผู้้�ป่่วยจิิตเวชโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วย
โรคจิิตเภท อย่่างไรก็็ตามยัังมีีรายงานในผู้้�ป่ว่ ยโรคซึึมเศร้้าและภาวะผิิดปกติิทางเมตาโบลิิกอื่่น� ๆ ได้้ด้ว้ ย(40)
อุุบััติิการณ์์
	มีีการศึึกษาพบอุุบััติิการณ์์ของ catatonia พบประมาณร้้อยละ 10 ในผู้้�ป่่วยจิิตเวชที่่�เข้้ารัับการ
รัักษาโรงพยาบาล(41) สำำ�หรัับอุุบััติิการณ์์ของ MC พบร้้อยละ 0.13-0.50 ในผู้้�ป่่วยในจิิตเวชที่่�เข้้ารัับการ
รัักษาในโรงพยาบาล ผู้้�ป่่วยร้้อยละ 67 เป็็นเพศหญิิงและอายุุเฉลี่่�ย 33 ปีี(39)
ปััจจััยเสี่่�ยง
	มัักพบในผู้้�ป่่วยโรคจิิตเภท (schizophrenia) ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับยาต้้านอาการทางจิิตหรืือกิินยาไม่่
สม่ำำ��เสมอ มีีการติิดเชื้้�อทางระบบประสาท ได้้รัับการบาดเจ็็บทางศีีรษะ ภาวะ uremia กลุ่่�มอาการทาง
ระบบประสาทจากภาวะขาดวิิตามิินบีี 1 (Wernicke’s encephalopathy) เป็็นต้้น (1)
อาการและอาการแสดง
อาการแสดงของ catatonia จะพบการเคลื่่�อนไหวของร่่างกายและทัักษะพิิสััย (psychomotor) ที่่ผิ� ิดปกติิ พบการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิได้้ทั้้�งการเคลื่่�อนไหวน้้อยไปจนถึึงการเคลื่่�อนไหวมาก เช่่น พููด
น้้อยลง (poverty of speech) หรืือ อาการไม่่พููด (mute) ทัักษะพิิสััยเชื่่�องช้้า (psychomotor retardation)
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การลดลงของการเคลื่่�อนไหวในลัักษณะนิ่่�งค้้างอยู่่�ในท่่าทางใดท่่าหนึ่่�งระหว่่างที่่มีี� การเคลื่่�อนไหวและไม่่มีี
ปฏิิกิิริิยาต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (catalepsy) และการเคลื่่�อนไหวแบบเดิิมซ้ำำ�� ๆ (stereotypy) เป็็นต้้น(36, 42)
	สำำ�หรัับอาการและอาการแสดงสำำ�คััญของ MC (36) ได้้แก่่
1) อาการแข็็งเกร็็ง
2)	ความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนแปลง
3) ความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ ได้้แก่่ ไข้้สููง ความดัันโลหิิตสููง ชีีพจรเร็็วผิิดปกติิ
และการหายใจเร็็ว
อาการและอาการแสดงของ MC คล้้ายคลึึงกัับ NMS จนให้้การวิินิจิ ฉััยแยกจากกัันยาก(36) แต่่ใน
MC จะพบอาการ catatonia โดดเด่่นกว่่า(42) นอกจากนี้้� ผู้้�เชี่่�ยวชาญหลายท่่านให้้ความเห็็นว่่า NMS
อาจเป็็นภาวะ MC ที่่�เกิิดจากยาได้้ เนื่่�องจากมีีอาการแสดงและพยาธิิกำำ�เนิิดโรคที่่ค� าบเกี่่�ยวกััน(36, 43, 44)
พยาธิิกำ�ำ เนิิด/กลไกการเกิิด
กลไกการเกิิดภาะ malignant catatonia ยัังไม่่ชัดั เจน เชื่่อ� ว่่าเกี่่ย� วข้้องกัับสารสื่่อ� ประสาทโดปามีีน
(dopamine) สารสื่่�อประสาทกาบ้้า (gamma-aminobutyric acid; GABA) และ สารสื่่�อประสาทกลููตาเมต
(glutamate) โดยเชื่่�อว่่าการลดลงของสารสื่่�อประสาทกาบ้้าที่่�สมองบริิเวณ lateral orbitofrontal cortex
และมีีการทำำ�งานเพิ่่�มของสารสื่่�อประสาทกลููตาเมตที่่�สมองบริิเวณ posterior parietal ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิด
อาการดัังกล่่าว(10)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
เกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ catatonia ในปััจจุุบัันใช้้เกณฑ์์ของ DSM-5(45) ดัังแสดงในตารางที่่� 7
ตารางที่่� 7. เกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ Catatonia ตาม DSM-5 (ดััดแปลงจาก (36))
ผู้ป่วยมีอาการที่เข้าได้กับอาการใน 3 ข้อจาก 12 ข้อต่อไปนี้
1. คงอยู่ในท่าทางที่ต้านแรงโน้มถ่วงโลก ไม่ขยับเขยื้อนเป็นเวลานาน (catalepsy)
2. แขนขาและลำ�ตัวอยู่ในท่าทางที่ถูกชักจูงให้กระทำ�และจะคงอยู่ในท่านั้นนานผิดปกติเหมือนขี้ผึ้งปั้น
(waxy flexibility)
3. ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและเคลื่อนไหวลดลง (stupor)
4. กระสับกระส่าย (agitation)
5. ไม่พูดหรือตอบสนองด้วยคำ�พูดน้อยมาก (mutism)
6. แสดงอาการต้านการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม (negativism)
7. มีท่าทางที่ต้านแรงโน้มถ่วงโลกอย่างต่อเนื่อง (posturing)
8. มีการล้อเลียนหรือพฤติกรรมที่แปลกประหลาด (mannerism)
9. มีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติที่มีรูปแบบเดียวกันซ้ำ�ๆ อย่างไม่มีจุดหมาย (stereotypies)
10. แสยะปาก (grimacing)
11. พูดเลียนเสียง (echolalia)
12. เลียนแบบการเคลื่อนไหว (echopraxia)
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	สำำ�หรัับการให้้การวิินิิจฉััย MC ไม่่มีีเกณฑ์์จำำ�เพาะ แต่่ให้้การวิินิิจฉััยจากลัักษณะอาการสำำ�คััญ
3 ประการได้้แก่่ อาการแข็็งเกร็็ง ความรู้้�สึึกตััวลดลง และความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ
การวิินิิจฉััยแยกโรค  
การวิินิิจฉััยแยกโรค ได้้แก่่ การติิดเชื้้�อในระบบประสาทส่่วนกลาง NMS, SS และ malignant
hyperthermia เป็็นต้้น
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
ไม่่มีีการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการจำำ�เพาะสำำ�หรัับอาการ MC อย่่างไรก็็ตามจากรายงานผู้้�ป่่วย
พบผู้้�ป่่วยที่่มีีค่
� ่า CPK สููงร้้อยละ 94 เม็็ดเลืือดขาวสููงร้้อยละ 66 และค่่าเอนไซม์์ตัับผิิดปกติิร้้อยละ 45
ความผิิดปกติิอื่่น� ๆ ที่่พ� บ ได้้แก่่ ภาวะโซเดีียมสููง ธาตุุเหล็็กต่ำำ�� ค่่า erythrocyte sedimentation rate (ESR)
สููง(39) และการตรวจพบ generalized slow ในคลื่่�น EEG(10)
พยากรณ์์โรค
ในสมััยก่่อนอััตราการเสีียชีีวิิตจาก MC โดยทั่่�วไปสููงถึึงร้้อยละ 50 แต่่ในปััจจุุบัันหลัังจากที่่�มีี
การรัักษาด้้วยกระแสไฟฟ้้า (ECT) ร่่วมกัับการให้้ยากลุ่่�ม benzodiazepine พบว่่าอััตราการเสีียชีีวิิตลดลง
มาก มีีรายงานพบว่่าผู้้�สามารถหายเป็็นปกติิได้้ถึึงร้้อยละ 80(40)
แนวทางการรัักษา
การรัักษาหลัักได้้แก่่ การรัักษาด้้วยกระแสไฟฟ้้า (ECT) และการให้้ยากลุ่่�ม benzodiazepine
ร่่วมกัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต (intensive care unit) สำำ�หรัับยา bromocriptine และ dantrolene มีี
การศึึกษา retrospective study ในผู้้�ป่่วย 34 ราย ไม่่พบว่่ามีีประโยชน์์ในการรัักษาภาวะ catatonia(40)
การป้้องกััน
ควรมีีการเฝ้้าระวัังในผู้้�ป่่วยจิิตเวช โดยหลีีกเลีียงไม่่ให้้เกิิดปััจจััยกระตุ้้�น ได้้แก่่ การติิดเชื้้�อ การ
ขาดสารอาหาร เป็็นต้้น
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แผนภููมิิที่่� 5. แนวทางการรัักษา MC

Status dystonicus (SD)
ประเด็็นสำำ�คััญใน SD
■ SD เป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�พบได้้ทั้้�งในผู้้�ป่่วย primary และ secondary dystonia
■ อาการสำำ�คััญ ได้้แก่่ อาการบิิดเกร็็งผิิดรููปทั้้�งตััว มีีความถี่่�และความรุุนแรงกว่่าเดิิม โดยมีีอาการ
2 แบบ ได้้แก่่ tonic และ phasic phenotypes
■	มัักถููกกระตุ้้�นจากภาวะติิดเชื้้�อ การปรัับยา และอุุบััติิเหตุุ เป็็นต้้น
■	มัักตรวจพบค่่า CPK สููงมาก และไตวายเฉีียบพลััน
■ แนวทางการรัักษา เน้้นการป้้องกััน การรัักษาแบบประคัับประคอง การให้้ยารัับประทาน ได้้แก่่
tetrabenazine, baclofen และ dopamine blocker เป็็นต้้น
■ หากไม่่ตอบสนองจึึงพิิจารณาการรัักษาด้้วย intrathecal baclofen และการผ่่าตััด

ภาวะบิิดเกร็็งผิิดรููปต่่อเนื่่�อง หรืือ SD หรืือ dystonic storm หรืือ dystonic crisis เป็็นภาวะ
กล้้ามเนื้้�อบิิดเกร็็งรุุนแรงที่่�มีีอัันตรายถึึงชีีวิิต ถููกรายงานครั้้�งแรกเมื่่�อปีี ค.ศ. 1982(46) โดยหมายถึึง
อาการกล้้ามเนื้้�อบิิดเกร็็งที่่มีีค
� วามถี่่แ� ละความรุุนแรงเพิ่่�มมากขึ้้น� จนมีีความจำำ�เป็็นต้้องให้้การรัักษาแบบ
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ผู้้�ป่่วยใน ภาวะนี้้�พบได้้ทั้้�งในผู้้�ป่่วยกลุ่่�ม primary และ secondary dystonia มัักเกิิดตามหลัังการติิดเชื้้�อ
หรืือการปรัับยารัักษาอาการเกร็็ง โดยภาวะแทรกซ้้อนที่่ต� ามมาหลัังจากอาการ SD ได้้แก่่ การหายใจล้้ม
เหลว ปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก ภาวะไตวายจากกล้้ามเนื้้�อสลาย(1)
อุุบััติิการณ์์
SD พบน้้อยมาก ยัังไม่่มีีการศึึกษาอุุบัติั กิ ารณ์์การเกิิดที่ชั�่ ดั เจน มีีรายงานผู้้�ป่ว่ ยประมาณ 100 ราย
แต่่เชื่่อ� ว่่ามีีการรายงานภาวะนี้้�น้อ้ ยกว่่าความเป็็นจริิง(47) SD มีีความหลากลายในแง่่พยาธิิสภาพการเกิิด
สาเหตุุ และการดำำ�เนิินโรค สามารถพบได้้ทุุกอายุุ แต่่ร้้อยละ 60 ของผู้้�ป่่วยอายุุ 5-16 ปีี(47) สามารถพบ
ได้้ทั้้�งใน primary และ secondary dystonia จากรายงานผู้้�ป่่วยพบว่่าสาเหตุุที่่�พบบ่่อยที่่�สุุดคืือ cerebral
palsy ตามด้้วยกลุ่่�มโรค heredodegenerative dystonia เช่่น โรค neurodegeneration with brain iron
accumulation (NBIA) และ Wilson’s disease เป็็นต้้น(47)
ปััจจััยเสี่่�ยง
SD มัักเป็็นภาวะที่่มีีปั
� จั จััยกระตุ้้�นเสมอ ได้้แก่่ การติิดเชื้้อ� โดยเฉพาะการติิดเชื้้อ� ทางเดิินอาหาร
และมีีภาวะขาดน้ำำ�� การปรัับยา อุุบััติิเหตุุ การผ่่าตััด การดมยาสลบ ความผิิดปกติิของของเมตาโบลิิก
(metabolic disturbances) ความเครีียด ความปวด โรคกรดไหลย้้อน ภาวะท้้องผููก และภาวะ pubertyrelated deterioration ในผู้้�ป่่วย cerebral palsy ทั้้�งนี้้�พบว่่าหนึ่่�งในสามของผู้้�ป่่วยไม่่พบปััจจััยกระตุ้้�น
ชััดเจน
นอกจากนี้้�ยาบางชนิิดยัังสามารถกระตุ้้�น SD ได้้ ที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ dopamine-receptor blockers,
pimozide, haloperidol และ metoclopramide รวมถึึงการถอนยา lithium และ tetrabenazine ก็็พบ
รายงานได้้เช่่นกััน ในผู้้�ป่่วย Wilson’s disease พบรายงานจากการใช้้ยา penicillamine และ Zinc sulfate
นอกจากนี้้� ยัังพบรายงานในผู้้�ป่่วย dystonia ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััดฝัังเครื่่�องกระตุ้้�นสมองส่่วน
ลึึกด้้วยไฟฟ้้า (deep brain stimulation) และพบว่่าต่่อมาอุุปกรณ์์ DBS มีีปััญหาได้้อีีกด้้วย (47)
อาการและอาการแสดง
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ SD จะพบอาการบิิดผิิดรููปที่่�เป็็นทั้้�งตััว (generalized dystonia) มีีความถี่่�และ
ความรุุนแรงกว่่าเดิิม มัักมีีอาการตามหลัังที่่�ผู้้�ป่่วยถููกวิินิิจฉััย dystonia disorders หลายสััปดาห์์จนถึึง
หลายเดืือน โดยแบ่่งอาการออกเป็็น 2 แบบ ได้้แก่่
1. Tonic phenotypes กล้้ามเนื้้�อหดเกร็็งอย่่างต่่อเนื่่�อง (sustained contraction) และมีี
ความผิิดรููป (abnormal posture) พบรายงานในเพศชายและเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีสาเหตุุ secondary (acquired)
dystonia มากกว่่า และมีีพยากรณ์์โรคที่่�แย่่กว่่า
2. Phasic phenotype มีีการบิิดเกร็็งรวดเร็็วซ้ำำ�� ๆ (rapidly repetitive dystonic contraction)(47)
ภาวะแทรกซ้้อนที่่�พบ ได้้แก่่ ภาวะหายใจล้้มเหลว ความผิิดปกติิของเมตาโบลิิกรุุนแรง ภาวะ
กล้้ามเนื้้�อลายสลายและไตวายเฉีียบพลััน
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พยาธิิกำ�ำ เนิิด/กลไกการเกิิด
	ยัังไม่่ทราบแน่่ชัดั เนื่่�องจากมีีหลายสาเหตุุและปััจจััยเสี่่ย� ง ทั้้�งนี้้�ความผิิดปกติิของการเคลื่่�อนไหว
บิิดเกร็็ง (dystonia) เดิิมเชื่่�อว่่าเกิิดจากความผิิดปกติิในสมองส่่วน basal ganglion แต่่ในปััจจุุบัันพบว่่า
เกิิดจากสมองหลายตำำ�แหน่่งได้้
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
	ยัังไม่่มีีเกณฑ์์การวิินิิจฉััยที่่�ชัดั เจน ในทางปฏิิบััตินิิ ิยมใช้้เกณฑ์์ของ Manji และคณะ(48) ในการ
วิินิิจฉััย ดัังตารางที่่� 8
ตารางที่่� 8. เกณฑ์์การวิินิิจฉััยภาวะ SD ของ Manji และคณะ
1. ผู้ป่วยมีความถี่และความรุนแรงของการเคลื่อนไหว generalized dystonia มากขึ้นจนต้องให้
การรักษาในโรงพยาบาลแบบเร่งด่วน
2. ร่วมกับมีอาการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่
a. กล้ามเนื้อการเคี้ยวอ่อนแรง (bulbar weakness) ทำ�ให้ทางเดินหายใจมีปัญหา
b. การทำ�งานของระบบทางเดินหายใจเสียหายมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดการหายใจล้มเหลว
c. ความผิดปกติของเมตาโบลิก
d. มีภาวะหอบเหนื่อยและปวด
ดััดแปลงจากเกณฑ์์การวิินิิจฉััยภาวะ SD ของ Manji และคณะ(47, 48)
การวิินิิจฉััยแยกโรค
SD ต้้องให้้วิินิิจฉััยแยกกัับโรคหรืือภาวะฉุุกเฉิินอื่่�น ได้้แก่่ NMS, SS, malignant hyperthermia
และ การถอนยาบางชนิิด เช่่น intrathecal baclofen pump(47)
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
	ผลการตรวจพบค่่า CPK สููง (มัักสููงกว่่าค่่าปกติิ 5 เท่่า เช่่น >1000 IU/L) ความผิิดปกติิของค่่า
เกลืือแร่่ ความเป็็นกรดด่่างในเลืือดผิิดปกติิ และภาวะไตวายเฉีียบพลััน(47)
พยากรณ์์โรค
ในภาวะ status dystonicus มีีรายงานพบอััตราการเสีียชีีวิิตประมาณร้้อยละ 11.4 ของผู้้�ป่่วย
และต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััดมากถึึงร้้อยละ 40.2 ของผู้้�ป่่วย (49)
แนวทางการรัักษา
ให้้การรัักษาประคัับประคอง และใช้้ยาที่่�ใช้้ในการรัักษา ได้้แก่่ tetrabenazine, baclofen, highdose benzhexol และยา dopamine blocker รวมถึึงการให้้ยากล่่อมประสาท (sedative drug) และ
ยาคลายกล้้ามเนื้้�อ (muscle relaxant) เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน ในกลุ่่�มที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อ
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non-invasive treatment จึึงพิิจารณาการใช้้หััตถการร่่วมรัักษา ได้้แก่่ การให้้ยาทางไขสัันหลััง intrathecal
baclofen การรัักษาด้้วยการผ่่าตััด ได้้แก่่ การผ่่าตััด bilateral ventrolateral thalamotomy, unilateral
pallidotomy และ bilateral pallidal stimulation ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 6(47)   
การป้้องกััน
หลีีกเลี่่�ยงปััจจััยกระตุ้้�นดัังกล่่าวไปเบื้้�องต้้น และให้้การเฝ้้าระวัังในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการ
เกิิด SD
แผนภููมิิที่่� 6. แนวทางการรัักษา SD
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Acute dystonic reactions (ADR)
ประเด็็นสำำ�คััญใน ADR
■ ADR เป็็นภาวะฉุุกเฉิินซึ่�ง
่ เป็็นผลข้้างเคีียงจากการใช้้ยาต้้านอาการทางจิิตและยาต้้านอาเจีียน
■ พบได้้บ่่อยในผู้้�ป่่วยเพศชายและอายุุน้้อย
■ อาการสำำ�คััญ ได้้แก่่ อาการบิิดเกร็็งเฉพาะส่่วน โดยเฉพาะศีีรษะและลำำ�คอ
■	สามารถเกิิดภาวะหายใจล้้มเหลวจากการที่่�มีีภาวะทางเดิินหายใจอุุดกั้้�นเฉีียบพลัันได้้
■	รัักษาโดยการให้้ยากลุ่่�ม anticholinergic ได้้แก่่ benztropine และ diphenhydramine ฉีีดทาง
หลอดเลืือด และควรรัับประทานต่่อเนื่่�องอีีก 2-7 วััน

อาการเกร็็งเฉีียบพลัันที่่เ� ป็็นผลจากยา หรืือ ADR เป็็นผลข้้างเคีียง extrapyramidal syndromes
(EPS) สามารถพบได้้ตามหลัังจากได้้รัับยาบางชนิิด โดยยาที่่มีี� รายงานบ่่อย ได้้แก่่ กลุ่่�มยาต้้านอาการ
ทางจิิตและยาต้้านอาเจีียน เป็็นต้้น
อุุบััติิการณ์์
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ใ� ช้้ยาต้้านอาการทางจิิตพบอุุบัติั กิ ารณ์์ของภาวะ acute dystonic reaction ถึึงร้้อยละ
5.3 ของผู้้�ป่ว่ ย โดยพบในกลุ่่�ม typical antipsychotics มากกว่่า(50) นอกจากนี้้�ยังั มีีการรายงานอุุบัติั กิ ารณ์์
ในผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยาต้้านอาเจีียน metoclopramide พบภาวะดัังกล่่าวประมาณ 1 รายต่่อผู้้�ใช้้ยา 500 ราย(51)
ปััจจััยเสี่่�ยง
ภาวะ acute dystonic reaction มีีปััจจััยเสี่่�ยง ได้้แก่่ เพศชาย อายุุน้้อย เคยมีีประวััติิ acute
dystonia มาก่่อน และมีีการใช้้ยาโคเคนในช่่วงก่่อนมีีอาการ(50)
อาการและอาการแสดง
พบอาการบิิดเกร็็งเฉพาะส่่วน (focal dystonia) โดยเริ่่�มมีีอาการภายใน 24 ชั่่�วโมงหลัังจากได้้
รัับยาต้้นเหตุุ และพบว่่าผู้้�ป่่วยร้้อยละ 90 ของผู้้�ป่่วย จะมีีอาการแสดงภายใน 5 วััน โดยอาการบิิดเกร็็ง
มัักพบบริิเวณศีีรษะและลำำ�คอ(52) ได้้แก่่
• Oculogyric crisis อาการบิิดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อตา ทำำ�ให้้ไม่่สามารถกลอกตาได้้
• Oromandibular dystonia (OMD) อาการบิิดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อใบหน้้าบริิเวณปากและ
กราม
• Opisthotonos อาการบิิดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อหลัังรุุนแรงจนมีีหลัังแอ่่น
• Cervical dystonia อาการบิิดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อคอ พบบ่่อยในท่่าเงยศีีรษะไปด้้านหลััง
(retrocollis)
• Acute laryngeal dystonia อาการบิิดเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อกล่่องเสีียงและเส้้นเสีียง ทำำ�ให้้
ตรวจพบเสีียงหายใจดััง (stridor) และอาจเกิิดภาวะทางเดิินหายใจส่่วนบนอุุดกั้้น� เฉีียบพลัันได้้
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พยาธิิสภาพ/กลไกการเกิิดโรค
ไม่่ทราบแน่่ชััด แต่่เชื่่�อว่่าเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงของ dopamine turnover และ dopamine
receptor sensitivity รวมถึึงการทำำ�งานของ cholinergic activity ตามหลัังการเกิิดการปิิดกั้้น� ของ dopamine
receptor(53)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
วิินิจิ ฉััยจากประวััติกิ ารใช้้ยาร่่วมกัับอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่มีีค
�่ วามจำำ�เพาะดัังกล่่าวไปเบื้้�องต้้น
การวิินิิจฉััยแยกโรค
ผู้้�ป่่วยโรคหรืือภาวะเหล่่านี้้�สามารถมาด้้วยอาการที่่�คล้้ายกัับ ADR จึึงควรให้้การวิินิิจฉััยแยก
เสมอ ได้้แก่่ focal seizure, hypocalcemia, mandible dislocation, tetanus, ภาวะพิิษจาก strychnine
และ phenytoin เป็็นต้้น(54)
ผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
ไม่่มีีการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่จำ� ำ�เพาะ อาจใช้้เพื่่�อช่่วยในการวิินิจิ ฉััยแยกโรค เช่่น การตรวจ
ระดัับแคลเซีียมในเลืือด เพื่่�อช่่วยวิินิิจฉััยแยกกัับภาวะแคลเซีียมต่ำำ�� การตรวจระดัับยา phenytoin กรณีี
สงสััยภาวะพิิษจากยา phenytoin เป็็นต้้น
พยากรณ์์โรค
ADR แม้้จะตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยาค่่อนข้้างดีี แต่่สามารถมีีอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้ หากมีี
ภาวะเส้้นเสีียงหดเกร็็งร่่วมด้้วยซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดภาวะทางเดิินหายใจส่่วนบนอุุดกั้้�น(54)
แนวทางการรัักษา
ADR สามารถหายได้้เอง แต่่ก็ส็ ามารถเป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้ จึึงควรวิินิิจฉััยอย่่างรวดเร็็วและ
ให้้การรัักษาโดยการให้้ยา benztropine 1-2 มิิลลิิกรััม ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดหรืือเข้้ากล้้ามเนื้้�อ โดยถ้้าหาก
อาการเกร็็งยัังไม่่ดีีขึ้้�น ยาสามารถให้้ซ้ำำ��ได้้ใน 20 นาทีี และภายหลัังจากการให้้การรัักษาด้้วยยาฉีีดแล้้ว
แพทย์์ควรให้้ผู้�ป่้ ่วยรัับประทานยากลุ่่�ม anticholinergic แบบรัับประทานต่่อเนื่่�องนาน 4-7 วััน จึึงค่่อยๆ
ปรัับขนาดยาลง(54) เพื่่�อลดโอกาสการกลัับมาของอาการดัังกล่่าว มีีรายละเอีียดดัังแผนภููมิิที่่� 7
การป้้องกััน
ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับคำำ�แนะนำำ�ให้้หลีีกเลี่่�ยงยาที่่�เป็็นสาเหตุุ(1) โดยเฉพาะกลุ่่�มยาที่่มีี� โอกาสทำำ�ให้้เกิิด
ภาวะ acute dystonic reaction และหลัังจากมีีอาการและได้้รับั การรัักษาด้้วยการฉีีดยาแล้้ว ควรแนะนำำ�
กำำ�ชัับให้้ผู้�ป่้ ่วยรัับประทานยาต่่อเพื่่�อลดโอการการเกิิดอาการซ้ำำ��
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แผนภููมิิที่่� 7. แนวทางการรัักษา acute dystonic reaction
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Tics, Tourette’s Syndrome (TS) และ malignant Tourette syndrome (MTS)
ประเด็็นสำำ�คััญใน MTS
■ MTS เป็็นภาวะฉุุกเฉิินที่่�พบได้้ในผู้้�ป่่วยโรค TS โดยผู้้�ป่่วยมีีอาการของ Tics รุุนแรงจนต้้องเข้้ารัับ
การรัักษาที่่�แผนกฉุุกเฉิินหรืือนอนโรงพยาบาล
■ การวิินิิจฉััย TS ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยมีีอาการ motor หรืือ vocal tics ต่่อเนื่่�องเป็็นเวลานานกว่่า 1 ปีี โดย
ไม่่ได้้มีีสาเหตุุจากโรคอื่่�นๆ (secondary causes)
■	ประวััติิสำำ�คััญที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงในการเกิิด MTS ได้้แก่่ มีีพฤติิกรรมทำำ�ร้้ายตนเอง โรคย้ำำ��คิิดย้ำำ��ทำำ�
และมีีความคิิดฆ่่าตััวตาย
■ การรัักษาโรค Tics, TS และ MTS ได้้แก่่ การให้้สุุขภาพจิิตศึึกษา การให้้ยาต้้านอาการทางจิิตหรืือ
ยา กลุ่่�ม dopamine depleters และการรัักษาโรคร่่วม
■ การรัักษาทางเลืือก ได้้แก่่ การฉีีดโบทููลิินัมท็็อกซิินและการผ่่าตััด

อาการติิกส์์ (tics) เป็็น อาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิแบบเร็็วที่่�เกิิดขึ้้�นเอง มีีอาการรวดเร็็ว และมััก
ตามหลััง	ความรู้้�สึึกอยากเคลื่่�อนไหว (urge) และสามารถหยุุดได้้ชั่่�วคราว (temporarily suppressible)
พบได้้ทั้้�งการเคลื่่�อนไหวของลำำ�ตััวแขนขาแบบรวดเร็็วสั้้�น (motor tics) และการเปล่่งเสีียง (vocal tics)
โดยสาเหตุุหลัักของ อาการติิกส์์ ได้้แก่่
1. Idiopathic ได้้แก่่ โรคติิกส์์ (tic disorder) และโรคทููเร็็ตต์์ (TS, Tourette’s syndrome)
2. Secondary มีีสาเหตุุจากยา หรืือเป็็นอาการร่่วมของโรคทางระบบประสาท เช่่น โรค Huntington disease รวมถึึงโรคทางจิิตเวช เช่่น โรคจิิตเภท เป็็นต้้น
โรคทููเร็็ตต์์เป็็นกลุ่่�มอาการติิกส์์ที่่�ประกอบด้้วยอาการกระตุุกของกล้้ามเนื้้�อ และอาการเปล่่ง
เสีียง ซึ่่�งอาการดัังกล่่าวถููกรายงานครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1885 โดยนายแพทย์์ Georges Gilles de la
Tourette(55) ซึ่่�งรายงานผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการกระตุุกของกล้้ามเนื้้�อและการเปล่่งเสีียงที่่�มีีอาการตั้้�งแต่่วััยเด็็ก
ร่่วมกัับพบมีีความผิิดปกติิทางพฤติิกรรม เช่่น โรคย้ำำ�คิ
� ิดย้ำ�ทำ
ำ� ำ� (obsessive-compulsive disorder; OCD)
โรคสมาธิิสั้้�น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) เป็็นต้้น โดยทั่่�วไปแล้้ว TS อาจพบไม่่
บ่่อยที่่�จะมาในเวชปฏิิบััติิฉุุกเฉิิน แต่่ภาวะฉุุกเฉิินใน TS หรืือ malignant Tourette syndrome สามารถ
ส่่งผลอัันตรายถึึงชีีวิิตได้้ ซึ่่�งอาจเป็็นผลมาจาก severe tics ภาวะซึึมเศร้้า ความคิิดฆ่่าตััวตาย และการ
ทำำ�ร้้ายตนเอง เป็็นต้้น(56)
อุุบััติิการณ์์
	มีีรายงานอุุบัติั กิ ารณ์์ของ TS พบว่่าอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 0.32 ถึึงร้้อยละ 0.85(57) และมีีการศึึกษา
ติิดตามผู้้�ป่่วย TS จำำ�นวน 333 ราย ในระยะเวลา 3 ปีีพบว่่ามีีผู้้�ป่่วย MTS 17 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 5.1(58)
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ภาพที่่� 2. Tics, TS และ MTS

ปััจจััยเสี่่�ยง
ในผู้้�ป่่วย TS นั้้�น มีีปััจจััยเสี่่�ยงในการเกิิด MTS ได้้แก่่ การมีีความผิิดปกติิในการเคลื่่�อนไหวที่่�
รุุนแรงและการไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยา(58)
อาการและอาการแสดง
ผู้้�ป่่วย TS มัักเริ่่�มมีีอาการในช่่วงอายุุ 10 ปีีแรก เฉลี่่�ยอายุุประมาณ 5-7 ปีี โดยอาการแรกมััก
มาด้้วยอาการเคลื่่�อนไหวที่่ศีี� รษะและคอ และอาจตามด้้วยกล้้ามเนื้้�อลำำ�ตััว แขนขา อาการ motor tics
มัักนำำ�มาก่่อนการเกิิด vocal tics และอาการที่่เ� กิิดเฉพาะกล้้ามเนื้้�อกลุ่่�มเดีียว (simple tics) จะนำำ�มาก่่อน
อาการที่่�เกิิดกัับกล้้ามเนื้้�อหลายกลุ่่�ม (complex tics) ผู้้�ป่่วยส่่วนมากจะมีีอาการแย่่ที่่�สุุดเมื่่�ออายุุ 10 ถึึง
12 ปีี หลัังจากนั้้�นอาการจะค่่อยๆ ดีีขึ้้�น(56) โดยมีีตััวอย่่างของแต่่ละอาการ ดัังนี้้�
1. อาการของ motor tics
- Simple motor tics เช่่น การกระพริิบตา การกััดฟััน การอ้้าปาก การบิิดคอ การบิิดแขนขา
เป็็นต้้น
- Complex motor tics คล้้ายการเคลื่่�อนไหวปกติิ เช่่น การปาวััตถุุ การกระโดด การเตะ เป็็นต้้น
2. อาการของ vocal tics
- Simple vocal tics เป็็นเสีียงที่่�เปล่่งออกมาสั้้�นๆ ไม่่มีีความหมาย เช่่น การกระแอม (throat
clearing) เสีียงไอ การส่่งเสีียงออกจากจมููก (sniffling) เป็็นต้้น
- Complex vocal tics ลัักษณะเป็็นคำำ�พููดด้้วยคำำ� วลีี หรืือประโยค
	สำำ�หรัับใน MTS มีีรายงานอาการที่่�พบ ได้้แก่่ การเปล่่งเสีียงที่่ซั� ับซ้้อน (complex photic tics)
เช่่น การใช้้คำำ�ลามกอนาจาร (coprolalia) การใช้้ท่่าทางลามกอนาจาร (copropraxia) การเคลื่่�อนไหวคอ
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อย่่างรุุนแรง (whiplash tics) ซึ่่�งอาการเหล่่านี้้�มัักไม่่ตอบสนองต่่อยา นอกจากนี้้�ยัังพบโรคร่่วมได้้บ่่อย
โดยเฉพาะโรคย้ำำ��คิิดย้ำำ��ทำำ� (OCD/OCB) พฤติิกรรมการทำำ�ร้้ายตนเอง (self-injurious behavior) โรคทาง
อารมณ์์ (mood disorder) และความคิิดฆ่่าตััวตาย (suicidal ideation)(58)
พยาธิิกำ�ำ เนิิด/กลไกการเกิิด
	ความผิิดปกติิในระบบ cortico-striatal-thalamo-cortical loop โดยเฉพาะส่่วนของ caudate
nucleus และ prefrontal cortex ซึ่่�ง tics เกิิดจากความผิิดปกติิของภาวะยัับยั้้�งในวงจรที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่าง
เปลืือกสมองที่่�ควบคุุมการเคลื่่�อนไหว (motor cortex) กัับ basal ganglion ทั้้�งขาขึ้้�นและลง และส่่วน
ของ striatum ซึ่�ง่ วงจรนี้้�ถููกควบคุุมด้้วยสารสื่่�อประสาท ได้้แก่่ โดปามีีน เซโรโทนิิน กลููตาเมต กาบ้้า อะ
เซติิลโคลีีน นอร์์เอพิิเนฟริิน และโอพิิออย(56)
เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
การวิินิิจฉััย TS ปััจจุุบัันใช้้เกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ Tourette’s Syndrome classification study
group (TSCSG) และ DSM-V สรุุปดัังตารางที่่� 9
ตารางที่่� 9. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย TS ของ TSCSG และ DSM-V
เกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ TSCSG

เกณฑ์์การวิินิิจฉััยของ DSM-V

1. ผู้้�ป่่วยจะต้้องมีีอาการแสดงของ motor หรืือ
vocal tics ในช่่วงเวลาใดเวลาหนึ่่�ง
2. อาการต้้องเป็็นมากกว่่า 1 ปีี
3. อาการแสดงของโรครวมถึึงตำำ�แหน่่ง ความถี่่�
ความรุุนแรง มีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอดเวลา
4. อายุุที่่�เริ่่�มเป็็นน้้อยกว่่า 21 ปีี
5.	มีีหลัักฐานอาการของโรค เช่่น จากคนใกล้้ชิิด
หรืือเทปบัันทึึกภาพและเสีียง
6.	ต้้องแยกจากโรคต่่างๆ แล้้ว

A.	มีีอาการของ motor tics หลายอาการ ร่่วมกัับ
vocal tics อย่่างน้้อย 1 อาการขึ้้�นไป โดยไม่่
จำำ�เป็็นต้้องมีีอาการพร้้อมกััน
B. Tics อาจมีีความถี่่บ่� ่อยมากขึ้้�นหรืือน้้อยลงใน
บางช่่วง แต่่มีีอาการต่่อเนื่่�องนานอย่่างน้้อย 1 ปีี
ขึ้้�นไป
C. อาการเริ่่�มเป็็นก่่อนอายุุ 18 ปีี
D. ไม่่ได้้มีีสาเหตุุจากยา (เช่่น ยาโคเคน) หรืือโรคอื่่�นๆ
(เช่่น โรค Huntington’s disease ภาวะสมอง
อัักเสบที่่�ตามหลัังการติิดเชื้้�อไวรััส เป็็นต้้น)

	สำำ�หรัับ MTS หมายถึึง TS ที่่�มีีอาการทางการเคลื่่�อนไหวหรืือพฤติิกรรมที่่รุ� ุนแรง ได้้มีีการให้้
คำำ�นิิยามจำำ�เพาะเจาะจงในการศึึกษาในปีี ค.ศ. 2003 ถึึง ค.ศ. 2006 ดัังตารางที่่� 10
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ตารางที่่� 10. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย MTS(58)
- ผู้้�ป่่วยมีีอาการเข้้าได้้กัับตามเกณฑ์์การวิินิิจฉััย TS (ตารางที่่� 9)
- อาการของโรคหรืืออาการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรครุุนแรงเข้้ากัับข้้อใดข้้อหนึ่่�งต่่อไปนี้้�
1.	ต้้องมารัักษาที่่�แผนกฉุุกเฉิินตั้้�งแต่่ 2 ครั้้�งขึ้้�นไป
2.	มีีการนอนโรงพยาบาลตั้้�งแต่่ 1 ครั้้�งขึ้้�นไป
การวิินิิจฉััยแยกโรค
อาการ tics มีีลัักษณะเด่่นคืือ ความรู้้�สึึกอยากเคลื่่�อนไหว (urge) และสามารถหยุุดได้้ชั่่�วคราว
(temporarily suppressible) แต่่มีีความตึึงเครีียด ทั้้�งนี้้�ต้อ้ งวิินิจิ ฉััยแยกกัับการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิแบบอื่่�น
ซึ่่�งมีีลัักษณะจำำ�เพาะที่่�แตกต่่างกััน ดัังแสดงในตารางที่่� 11
ตารางที่่� 11. การวิินิิจฉััยแยกอาการ tics
Phenomenology
อาการกระตุุก (myoclonus)

ลัักษณะจำำ�เพาะ
สั้้�นและเร็็วมาก ไม่่สามารถหยุุดได้้

การเคลื่่�อนไหวซ้ำำ�� ๆ (stereotypy) มีีการเคลื่่�อนไหวซ้ำำ�� ๆ สามารถหยุุดได้้โดยไม่่มีี tension
อาการอยู่่�ไม่่สุุข (akathisia)

การเคลื่่�อนไหวแบบ semi-purposeful โดยที่่�มีีความรู้้�สึึกกระสัับ
กระส่่าย หรืือกระวนกระวาย (inner restlessness or jittery
feeling)

	สำำ�หรัับการวิินิิจฉััย TS ยัังต้้องวิินิิจฉััยแยกกัับภาวะหรืือโรคต่่างๆ ที่่�สามารถทำำ�ให้้เกิิดการ
เคลื่่�อนไหวผิิดปกติิชนิิด tics(59) ได้้แก่่
- โรคทางพัันธุุกรรม ได้้แก่่ Huntington’s disease, neuroacanthocytosis, Wilson’s disease
เป็็นต้้น
- โรคที่่�สััมพัันธ์์กัับการติิดเชื้้�อ เช่่น encephalitis lethargica ภาวะสมองอัักเสบจากเชื้้�อ HIV
และ Herpes simplex การติิดเชื้้�อไมโคพลาสมา โรค Sydenham chorea และโรค pediatric
autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections (PANDAS) เป็็นต้้น
- ยาบางชนิิด เช่่น โคเคน แอมเฟตามีีน ลีีโวโดปา เฮโรอีีน กลุ่่�มยากัันชััก ได้้แก่่ carbamazepine phenytoin phenobarbital และ lamotrigine
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-	สารพิิษ ได้้แก่่ คาร์์บอนมอนอกไซด์์และพิิษจากตะกั่่�ว
- โรคของการเจริิญเติิบโตผิิดปกติิ ได้้แก่่ กลุ่่�มโรคปััญญาอ่่อน และโรคออทิิสติิก
- โรคทางโครโมโซมผิิดปกติิ เช่่น Down’s syndrome, fragile X, triple X เป็็นต้้น
- โรคทางการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิชนิิดอื่่�น เช่่น dystonia, essential tremor
-	สาเหตุุอื่่�น ได้้แก่่ อุุบััติิเหตุุทางสมอง โรคจิิตเภท เป็็นต้้น
- โรค tics จากภาวะทางจิิต (psychogenic tics)
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
TS สามารถวิินิจิ ฉััยจากประวััติิ การตรวจร่่างกาย อาการและอาการแสดงเป็็นหลััก สำำ�หรัับการ
ตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารอาจมีีประโยชน์์ในการช่่วยวิินิจิ ฉััยแยกโรค และการตรวจเพื่่�อค้้นหาสาเหตุุอื่่น� ๆ
ของอาการ tics เช่่น การตรวจเลืือด การถ่่ายภาพรัังสีี รวมถึึง การส่่งตรวจพัันธุุกรรม เป็็นต้้น
พยากรณ์์โรค
มีีรายงานพบว่่าผู้้�ป่่ว TS ร้้อยละ 30 ถึึงร้้อยละ 50 สามารถหายได้้เองเมื่่�อเข้้าสู่่�วััยผู้้�ใหญ่่(60, 61)
อย่่างไรก็็ตาม พบว่่าประมาณร้้อยละ 4-5 ของผู้้�ป่่วย TS มีีอาการรุุนแรง ซึ่่�งอาจเรีียกกลุ่่�มนี้้�ว่่า MTS ซึ่่�ง
มีีความเสี่่�ยงต่่อการทำำ�ร้้ายตนเองและการฆ่่าตััวตาย(58, 59, 62)
แนวทางการรัักษา
การรัักษามีี 4 วิิธีีการหลััก (56) ได้้แก่่
1. Psychoeducation ได้้แก่่ การให้้คำำ�แนะนำำ�และการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม การรัักษาเพื่่�อ
พััฒนาพฤติิกรรม (Cognitive behavioral therapy; CBT)
2. การรัักษาด้้วยยา ได้้แก่่
- ยาต้้านอาการทางจิิต ได้้แก่่ haloperidol, risperidone, olanzapine และ quetiapine
- ยากลุ่่�ม dopamine depleters ได้้แก่่ tetrabenazine
- ยากลุ่่�ม alpha 2 adrenergic agonists ได้้แก่่ clonidine, guanfacine
- ยาออกฤทธิ์์�ผ่่าน GABA ได้้แก่่ clonazepam, baclofen
- Dopamine agonists ได้้แก่่ pergolide, ropinirole
- กลุ่่�มยากัันชััก เช่่น topiramate
3. การฉีีดโบทููลิินััมท็็อกซิิน (botulinum toxin injection)
4. การรัักษาด้้วยการผ่่าตััด deep brain stimulation (DBS)
นอกจากนี้้� ยัังมีีรายงานว่่าการใช้้ ECT มีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาผู้้�ป่่วย TS ที่่�มีีโรคร่่วม ได้้แก่่
โรคซึึมเศร้้า โรคย้ำำ�คิ
� ดย้ำ
ิ ำ��ทำำ� และพฤติิกรรมทำำ�ร้้ายตนเอง ซึ่่�งผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�บางรายเข้้าได้้กัับการวิินิิจฉััย
MTS โดยผลของ ECT เชื่่อ� ว่่าเกิิดจากการลดระดัับโดปามีีนโดยอ้้อมจากการเพิ่่�มระดัับเซโรโทนิิน อย่่างไร
ก็็ตาม หลัักฐานในปััจจุุบันั ยัังเป็็นรายงานผู้้�ป่ว่ ย จึึงควรมีีการศึึกษาในลัักษณะ controlled study ต่่อไป(63, 64)
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การป้้องกััน
การให้้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินความรุุนแรงของ tics การประเมิินโรคร่่วม และการคำำ�นึึงถึึง
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเกิิด MTS
แผนภููมิิที่่� 8. การให้้การดููและรัักษาผู้้�ป่่วยโรค tics, TS และ MTS (ดััดแปลงจาก (56, 65))
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ยาต้านอาการทางจิต
(กลุ่มเก่าพบมากกว่า
กลุ่มใหม่)
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ยาต้านเศร้า กลุ่ม
ภายใน
SSRI, TCA, MAO-B I 12-24 ชั่วโมง

มีโรคจิตเวชที่มีอาการ ประมาณ
รุนแรง และยังไม่ได้รับ 2 สัปดาห์
ยาต้านอาการทางจิต

Serotonin
syndrome
(SS)

Malignant
catatonia
(MC)

ภายใน
18 ชั่วโมง

หลายชั่วโมง
จนถึงสัปดาห์

ความรู้สึกตัว

ระบบประสาท
อัตโนมัติ

- กระสับ
กระส่าย
- ซึม
- อาจพบ
อาการชักได้

- อาการแข็งเกร็ง - ภาวะเพ้อ
- มีอาการคาตาโท - กระสับ
เนีย ได้แก่
กระส่าย
ไม่ขยับตัว ไม่พูด
ทักษะพิสยั เชือ่ งช้า

- อาการกระตุก
- อาการสั่น
- อาการโคลนัส
- ภาวะแข็งเกร็ง
- รีเฟล็กส์ไว

- อาการแข็งเกร็ง - กึ่งหมดสติ
แบบง้างท่อเหล็ก - ภาวะเพ้อ
- อาการทาง
(delirium)
พาร์กินสันเด่นกว่า

- ค่า CPK สูง
- ไตวาย
- เลือดเป็นกรด
- เม็ดเลือดขาวสูง

- ค่า CPK สูง
- ไตวาย
- เลือดเป็นกรด
- เม็ดเลือดขาวสูง

ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ให้ยา levodopa
หรือ dopamine
agonist

- ประคับประคอง
- ให้ dopamine
agonist เช่น
bromocriptine,
apomorphine

การรักษา

- ไข้สูง
- ชีพจรเร็ว
- เหงื่อออก

- ค่า CPK สูง
- เม็ดเลือดขาวสูง

- ECT
- ยากล่อมประสาท
- รักษาปัจจัย
กระตุ้น

- ไข้สูง (>41.1 °C) - ค่า CPK ปกติหรือ - Serotonin
- เหงื่อแตก
สูง
receptor
- ม่านตาขยาย
- เม็ดเลือดขาวสูง
antagonist
(mydriasis)
- EKG พบ
ได้แก่
arrhythmia
cyproheptadine

- ชีพจรเร็ว
- ไข้สูง (>38 °C)
- หายใจเร็ว

- อาการแข็งเกร็ง - ไม่พูด (mute) - ไข้สูง (>41.1 °C)
แบบง้างท่อเหล็ก - กึ่งหมดสติ
- ชีพจรเร็ว
- อาการเคลื่อนไหว (stupor)
- หายใจเร็ว
ช้า
- โคม่า (coma)
- รีเฟล็กซ์ลด

ยาหรือสาเหตุที่เป็น การดำ�เนินโรค อาการเคลื่อนไหว
ปัจจัยกระตุ้น
ผิดปกติ

Parkinsonism หยุดยาพาร์กินสัน
hyperpyrexia กระทันหัน
syndrome
(PHS)

Neuroleptic
malignant
syndrome
(NMS)

โรค/ภาวะ

ตารางที่ 12. สรุปองค์ความรู้ที่สำ�คัญของภาวะฉุกเฉินในกลุ่มการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติที่มีการเคลื่อนไหวลดลง (hypokinetic)
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ความผิิดปกติิในการ มัักเริ่่�มมีีอาการ - Complex phonic tic ปกติิ
เคลื่่�อนไหวที่่รุ� ุนแรง
ที่่อ� ายุุเฉลี่่�ย
- Coprolalia
และการไม่่ตอบสนอง ประมาณ 6 ปีี - Copropraxia
ต่่อการรัักษาด้้วยยา

Malignant
Tourette
syndrome
(MTS)

อาการบิิดเกร็็งผิิดรููป ปกติิ
(focal dystonia)
ได้้แก่่ oculogyric
crisis, opisthotonos,
oromandibular
dystonia และ
laryngeal dystonia

- ยาต้้านอาการทางจิิต นาทีี ถึึงหลาย
- ยาต้้านอาเจีียน
ชั่่�วโมง
- ยาต้้านเศร้้า และยา
กัันชััก

Acute
dystonic
reaction
(ADR)

ความรู้้�สึึกตััว

หลายชั่่�วโมงถึึง อาการบิิดเกร็็งทั่่�วทั้้�ง มัักปกติิ
หลายวััน
ร่่างกาย (generalized
dystonia)

อาการเคลื่่�อนไหว
ผิิดปกติิ

- การติิดเชื้้�อ
- ยา ได้้แก่่ ยาต้้าน
อาการทางจิิต
ยาต้้านอาเจีียน
และ penicillamine
(ในผู้้�ป่่วย Wilson’s
disease)

ยาหรืือสาเหตุุที่่�เป็็น การดำำ�เนิินโรค
ปััจจััยกระตุ้้�น

Status
dystonicus
(SD)

โรค/ภาวะ

ปกติิ

ปกติิ

- ไข้้
- มัักไม่่พบความ
ผิิดปกติิของ
ระบบประสาท
อััตโนมััติอื่่ิ �นๆ

ระบบประสาท
อััตโนมััติิ

การรัักษา
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ไม่่พบความผิิดปกติิ
จำำ�เพาะ

ไม่่พบภาวะกล้้าม
เนื้้�อลายสลาย

- Dopamine
receptor blocking
drugs
- Dopamine
deplete ได้้แก่่
tetrabenazine
- Clomipramine ให้้
ทางหลอดเลืือด

หยุุดยาที่่�กระตุ้้�น
anticholinergic
drugs ได้้แก่่
benztropine,
diphenhydramine

พบค่่า CPK สููงกว่่า Tetrabenazine
ปกติิ 5 เท่่าได้้
ITB
DBS

ผลตรวจทาง
ห้้องปฏิิบััติิการ

ตารางที่ 13. สรุปองค์ความรู้ที่สำ�คัญของภาวะฉุกเฉินในกลุ่มการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น (hyperkinetic)
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29
การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่พ
� บบ่่อย
ในกลุ่่�มโรคสมองอัักเสบ
จากภููมิิคุ้้�มกััน
(Common immune-mediated
movement disorders)
ทิิตญา ประเสริิฐปั้้�น
จิิรดา ศรีีเงิิน
รุ่่�งโรจน์์ พิิทยศิิริิ

Autoimmune encephalitis คืือ ภาวะที่่�เนื้้�อสมองมีีการอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายที่่�ผิิด
ปกติิ ในปััจจุุบัันพบอุุบััติิการณ์์ของภาวะสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันมากขึ้้�นทั่่�วโลก โดยอุุบััติิการณ์์ของ
โรคในประเทศสหรััฐอเมริิกาในปีี พ.ศ. 2549-2558 พบมากถึึงร้้อยละ 1.2 ต่่อแสนประชากรต่่อปีี (1)
สำำ�หรัับประเทศไทยยัังไม่่มีีรายงานอุุบัติั กิ ารณ์์ของโรคที่่แ� น่่ชััด แต่่มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� เช่่นเดีียวกััน และใน
ปััจจุุบัันยัังมีีการตรวจพบแอนติิบอดีี (antibody) มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
แอนติิบอดีีที่่เ� ป็็นสาเหตุุของโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกััน สามารถจำำ�แนกได้้เป็็น 2 กลุ่่�มหลัักๆ
คืือ
1. แอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่�อยู่่�บนผิิวเซลล์์ประสาท (neuronal surface antibody) หรืือโปรตีีน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสื่่�อประสาทในระบบประสาทส่่วนกลาง (synaptic protein) ซึ่่�งแอนติิบอดีีชนิิดนี้้�อาจ
พบร่่วมกัับเนื้้�องอกหรืือไม่่ก็็ได้้ (paraneoplastic or non-paraneoplastic) มัักพบในผู้้�ป่่วยอายุุน้้อย จาก
การศึึกษาผู้้�ป่ว่ ยในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย พบผู้้�ป่ว่ ยในกลุ่่�มนี้้อ� ายุุเฉลี่่ย� ประมาณ 30.5 ปีี(2)
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2. แอนติิบอดีีต่่อโปรตีีนในเซลล์์ (intracellular antibody) ซึ่่�งแอนติิบอดีีชนิิดนี้้�มัักพบร่่วมกัับ
เนื้้�องอก และพบในผู้้�ป่่วยอายุุมากกว่่ากลุ่่�มแรก โดยอายุุเฉลี่่�ยประมาณ 45.5 ปีี(2)
ตารางที่่� 1. แสดงตััวอย่่างแอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่อ� ยู่่�บนผิิวเซลล์์ประสาท และ แอนติิบอดีีต่่อโปรตีีน
ในเซลล์์
แอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่�อยู่่�บนผิิวเซลล์์ประสาท
(Neuronal surface antibody)

แอนติิบอดีีต่่อโปรตีีนในเซลล์์
(Intracellular antibody)

NMDA receptor

Hu (ANNA1)

AMPA receptor

Ri (ANNA2)

GABA receptor

Ma2

Dopamine 2 receptor

GAD

VGKC complex (LGI1, CASPR2)

CRMP5

Glycine receptor

YO (PCA-1)

DPPX
IgLON5
NMDA, N-methyl-D-aspartate; AMPA, a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazol-propionic acid; GABA, gamma-aminobutyric acid; VGKC, voltage-gated potassium channel; LGI1, leucine-rich glioma-inactivated 1; CASPR2,
contactin-associated protein-like 2; DPPX, dipeptidyl-peptidase-like protein-6; GAD, glutamic acid decarboxylase;
CRMP5, collapsin-response mediated protein 5; PCA-1, Purkinje cell antigen 1; ANNA, antineuronal nuclear
antibody

พยาธิิกำำ�เนิิด

ในปััจจุุบัันยัังไม่่ทราบสาเหตุุที่่�แน่่ชััดทั้้�งหมด ที่่�ทำ�ำ ให้้ร่่างกายสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ผิดป
ิ กติิ (autoantibody) ตามหลัักฐานในปััจจุุบัันเชื่่�อว่่า กลุ่่�มแอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่�อยู่่�บนผิิวเซลล์์ประสาทนั้้�น ตััว
แอนติิบอดีีเป็็นตััวก่่อโรคโดยตรง โดยเมื่่�อแอนติิบอดีีจัับกัับแอนติิเจนบนผิิวเซลล์์ จะทำำ�ให้้เกิิดการลดลง
ของจำำ�นวนตััวรัับที่่�เกี่่�ยวกัับการสื่่�อประสาท (synaptic receptor) หรืือทำำ�ให้้การทำำ�งานลดลง
	สำำ�หรัับกลุ่่�มแอนติิบอดีีต่่อโปรตีีนในเซลล์์ แอนติิบอดีีที่่�พบไม่่ได้้เป็็นตััวก่่อโรคโดยตรง แต่่ตััว
แอนติิบอดีีไปกระตุ้้�นการทำำ�งานของเม็็ดเลืือดขาวชนิิด T cell เข้้าทำำ�ลายแอนติิเจนในเซลล์์ ทำำ�ให้้เกิิด
โรคขึ้้�นมา
	มีีหลัักฐานการศึึกษาพบว่่าปััจจััยกระตุ้้�นที่่�ทำำ�ให้้ร่่างกายสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ผิิดปกติิ เกิิดจากเซลล์์
เนื้้�องอกบางชนิิดมีีการหลั่่�งแอนติิเจนหรืือสารที่่�มีีลัักษณะคล้้ายกัับโปรตีีนของเซลล์์ประสาทออกมา
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ซึ่่�งแอนติิเจนหรืือโปรตีีนเหล่่านี้้�ถืือเป็็นสิ่่�งแปลกปลอม จะถููกตรวจพบโดย antigen-presenting cell เมื่่�อ
antigen-presenting cell จัับกัับแอนติิเจนหรืือโปรตีีนดัังกล่่าว จะไปกระตุ้้�นระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย
โดยผ่่านทาง B cell ที่่� ต่่อมน้ำำ�� เหลืือง กระตุ้้�นให้้ B cell เปลี่่ย� นเป็็น plasma cell และสร้้างแอนติิบอดีีขึ้้น�
ซึ่่�งแอนติิบอดีีนี้้� เมื่่�อผ่่าน blood-brain barrier เข้้าไป จัับกัับโปรตีีนตััวรัับซึ่่�งอยู่่�ที่่�ผิิวเซลล์์ประสาท หรืือ
โปรตีีนในเซลล์์ประสาท ทำำ�ให้้มีีการทำำ�งานที่่�ผิิดปกติิไป
	มีีการศึึกษาในหลอดทดลองของเซลล์์ประสาทที่่�ถููกแอนติิบอดีีมาจัับ พบว่่ามีีการเปลี่่�ยนแปลง
หลัักๆ 3 แบบ คืือ
1. ตััวแอนติิบอดีีปิิดกั้้�นตััวรัับทำำ�ให้้จัับกัับแอนติิเจนอื่่�นไม่่ได้้ (functional blocking of the target
antigen) ดัังเช่่น การศึึกษาของแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ GABAB
2. แอนติิบอดีีจัับกัับตััวรัับที่่ผิ� วิ เซลล์์แล้้วทำำ�ให้้ตัวั รัับเคลื่่�อนที่่เ� ข้้าในเซลล์์ (receptor cross-linking
and internalization) ส่่งผลให้้ตััวรัับที่่ผิ� ิวเซลล์์มีีจำำ�นวนลดลง ดัังเช่่น การศึึกษาของแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ
NMDA ตััวรัับ AMPA และ IgLON5(3)
3. แอนติิบอดีีรบกวนปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างโปรตีีน (disruption of protein-protein interaction)
ดัังเช่่น การศึึกษาของแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 และ CASPR2(4)

รููปที่่� 1. แสดงการเปลี่่�ยนแปลงหลัังจากที่่�แอนติิบอดีีจัับกัับแอนติิเจนที่่ผิ� ิวเซลล์์
❶	ตััวแอนติิบอดีีปิิดกั้้�นตััวรัับทำำ�ให้้จัับกัับแอนติิเจนอื่่�นไม่่ได้้
❷ แอนติิบอดีีจัับกัับตััวรัับที่่ผิ
� วิ เซลล์์แล้้วทำำ�ให้้ตัวั รัับเคลื่่�อนที่่เ� ข้้าในเซลล์์
❸

ลดลง
แอนติิบอดีีรบกวนปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างโปรตีีน
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นอกจากนี้้�ยัังมีีการศึึกษาพบอีีกหนึ่่�งปััจจััยกระตุ้้�นที่่�ทำำ�ให้้ร่่างกายสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ผิิดปกติิ คืือ
การติิดเชื้้อ� ไวรััส Herpes simplex ที่่ส� มอง โดยมีีรายงานผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากเชื้้อ� ไวรััส Herpes ประมาณ
ร้้อยละ 20 พบแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA กลไกการเกิิดโรคเชื่่�อว่่าตััวไวรััสมีีการสร้้างแอนติิเจน ซึ่่�งไป
กระตุ้้�นให้้ B cell ที่่�ต่่อมน้ำำ��เหลืืองที่่�บริิเวณคอส่่วนลึึก (deep cervical lymph nodes) จากนั้้�นเมื่่�อผ่่าน
blood-brain barrier เข้้าไปจะเปลี่่�ยนเป็็น plasma cell และสร้้างแอนติิบอดีีขึ้้�นมา ทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบ
ของเนื้้�อสมองเป็็นบริิเวณกว้้าง และเกิิดการทำำ�งานของระบบประสาทผิิดปกติิตามที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น(5, 6)

อาการและอาการแสดง

ผู้้�ป่ว่ ยโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกััน มัักมาด้้วยความผิิดปกติิทางระบบประสาท เช่่น พฤติิกรรม
เปลี่่�ยนแปลง (abnormal behavior) ความจำำ�ผิิดปกติิ (memory deficit) ความรู้้�สึึกตััวลดลง (decrease
level of consciousness) อาการชััก (seizure) การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ (abnormal movement) หรืือมีี
ความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ (autonomic dysfunction) โดยอาการดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นแบบกึ่่�ง
เฉีียบพลััน (subacute onset) และมีีการดำำ�เนิินของโรคไม่่เกิิน 3 เดืือน (เกณฑ์์การวิินิิจฉััยในภาคผนวก
รููปที่่� 1 และ 2)
การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ เป็็นอีีกหนึ่่�งอาการที่่พ� บบ่่อยในโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกััน จากการ
ศึึกษาผู้้�ป่ว่ ยของโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ในปีี พ.ศ. 2562 พบอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
เป็็นอาการที่่�นำำ�ผู้้�ป่่วยมาโรงพยาบาลถึึงร้้อยละ 38.7 ในกลุ่่�มแอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่�อยู่่�บนผิิวเซลล์์
ประสาท และร้้อยละ 24 ในกลุ่่�มแอนติิบอดีีต่่อโปรตีีนในเซลล์์ (2) โดยแอนติิบอดีีบางตััว มีีการเคลื่่�อนไหว
ผิิดปกติิที่่�จำำ�เพาะ ช่่วยในการวิินิิจฉััยแยกโรคได้้
การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่�สััมพัันธ์์กัับภาวะสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกััน สามารถแบ่่งเป็็นกลุ่่�ม
หลัักๆ คืือ
1. การเคลื่่�อนไหวที่่�มากเกิินไป (hyperkinetic movement) ได้้แก่่ การเคลื่่�อนไหวแบบร่่ายรำ��
(chorea), การเคลื่่�อนไหวแบบกระตุุกด้้วยความเร็็ว (myoclonus), การเคลื่่�อนไหวแบบบิิดเกร็็ง (dystonia),
อาการสั่่�น (tremor), การเคลื่่�อนไหวแบบดิิสไคนีีเซีีย (dyskinesia)
2. การเคลื่่�อนไหวที่่น้� อ้ ยเกิินไป (hypokinetic movement) ได้้แก่่ พาร์์กินิ โซนิิซึมึ (parkinsonism),
stiff person spectrum disorders; SPSD
3. การเคลื่่�อนไหวที่่�เกิิดจากความผิิดปกติิของ cerebellum (cerebellar degeneration)
4. การเคลื่่�อนไหวที่่�สััมพัันธ์์กัับการนอนหลัับ (sleep related disorders) ได้้แก่่ REM sleep
behavioral disorder (RBD), status dissociates, agrypnia excitata(7)
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แอนติิบอดีีที่่�พบบ่่อยในเวชปฏิิบััติิ

Anti- N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) encephalitis
โรคสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA เป็็นภาวะสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิ
ที่่�พบบ่่อยที่่�สุดุ ประมาณร้้อยละ 47 ของผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด เกิิดจากมีีแอนติิบอดีีต่่อ GluN1 subunit ของตััว
รัับ NMDA พบอุุบััติิการณ์์ของโรคประมาณ 1.5 ต่่อ 1 ล้้านประชากรต่่อปีี พบในเพศหญิิงมากกว่่าเพศ
ชาย (อััตราส่่วนประมาณ 4 ต่่อ 1) อายุุเฉลี่่�ยประมาณ 21 ปีี (ช่่วงอายุุ <1-85 ปีี)(5, 8)
อาการและอาการแสดง ประมาณร้้อยละ 90 ของผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ
NMDA มัักมีีอาการทางจิิตประสาท (neuropsychiatric) พฤติิกรรมเปลี่่�ยนแปลง การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
มีีการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA พบอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิได้้
ประมาณร้้อยละ 75 ในผู้้�ป่่วยผู้้�ใหญ่่ และพบมากถึึงร้้อยละ 95 ในผู้้�ป่่วยเด็็ก(8) ในบางการศึึกษาพบการ
เคลื่่�อนไหวผิิดปกติิมากถึึงร้้อยละ 100 ในเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 12 ปีี(9)
การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่พ�่ บได้้บ่อ่ ยในผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA มัักเป็็น
การเคลื่่�อนไหวที่่ม� ากผิิดปกติิ โดยมีีการศึึกษาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่สั่� มั พัันธ์์กับั ผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจาก
แอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA ทั้้�งในผู้้�ป่่วยเด็็กและผู้้�ใหญ่่ พบการเคลื่่�อนไหวแบบบิิดเกร็็ง (dystonia) และ
การเคลื่่�อนไหวแบบร่่ายรำ�� (chorea) มากที่่�สุดุ ประมาณร้้อยละ 20(9, 10) รองลงมาคืือ การเคลื่่�อนไหวซ้ำำ��
ไปซ้ำำ��มาไม่่มีีจุุดมุ่่�งหมาย (stereotype) เช่่น อาการเคี้้�ยวปาก ขยัับขาในลัักษณะที่่�ซ้ำำ��ไปมา ประมาณ
ร้้อยละ 19(9, 10) โดยตำำ�แหน่่งที่่�พบการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิมากที่่�สุุดคืือบริิเวณ ใบหน้้า แขน และขา
ตามลำำ�ดัับ(9) (เกณฑ์์การวิินิิจฉััยในภาคผนวก รููปที่่� 3)

รููปที่่� 2. แผนภููมิิแสดงลัักษณะการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่�พบในผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ
ตััวรัับ NMDA (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง(9))
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การดำำ�เนิินโรค
ระยะอาการนำำ� (prodromal phase) ผู้้�ป่่วยมัักมีีอาการคล้้ายติิดเชื้้�อไวรััสนำ�ำ มาก่่อน เช่่น มีีไข้้
ปวดศีีรษะ ปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อ คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ท้้องเสีีย (8, 11) ระยะเวลาช่่วงสััปดาห์์แรก
อาการแสดงระยะเริ่่�มต้้น (initial phase) ผู้้�ป่่วยจะเริ่่�มมีีอาการทางจิิตประสาท (neuropsychiatric symptoms) หรืือมีีพฤติิกรรมผิิดปกติิไป เช่่น หลงผิิด (delusion) ประสาทหลอน (hallucination)
กระสัับกระส่่าย (agitation) พููดเสีียงผิิดปกติิ (speech disturbance) ในบางรายอาจเริ่่�มมีีอาการชััก
(seizure) ในระยะนี้้�บริิเวณของสมองที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบมัักเป็็นสมองส่่วน limbic และบริิเวณ cortex ระยะ
เวลาที่่�เริ่่�มเกิิดอาการแสดงมัักเกิิดประมาณ 1-2 สััปดาห์์หลัังจากระยะอาการนำำ�
อาการแสดงระยะหลััง (late phase) ในระยะนี้้�เป็็นระยะที่่มีี� อาการทางระบบประสาท มัักเกิิด
ในช่่วงระยะเวลาหลายสััปดาห์์หรืือเป็็นเดืือน ผู้้�ป่ว่ ยจะแสดงอาการทางระบบประสาทผิิดปกติิอื่่น� ๆ เช่่น
อาการชััก อาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ หรืือมีีความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ ในระยะนี้้�บริิเวณ
ของสมองที่่�ได้้รัับผลกระทบมัักเป็็นสมองส่่วน basal ganglia และบริิเวณ cortex หลัังจากนั้้�นผู้้�ป่่วยมััก
มีีปััญหาด้้านการหายใจ เกิิดภาวะหายใจช้้า (hypoventilation) ซึ่ง่� บ่่งบอกว่่าบริิเวณก้้านสมอง (brainstem)
ได้้รัับผลกระทบด้้วย หากโรคดำำ�เนิินไปเรื่่�อยๆ ผู้้�ป่่วยมัักมีีปััญหาทัักษะการบริิหารจััดการ (executive
dysfunction) พฤติิกรรมไม่่สามารถยัับยั้้�งชั่่�งใจ (disinhibition) หรืือมีีปััญหาการนอนหลัับผิิดปกติิ (sleep
abnormalities) ตามมา(8)

รููปที่่� 3. แสดงระยะเกิิดอาการของโรคสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA และบริิเวณของ
สมองที่่�มีีผลต่่ออาการแสดงผิิดปกติิในระยะต่่างๆ (ดััดแปลงจากจากรููปที่่� 1 เอกสารอ้้างอิิง(8))
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การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง (magnetic resonance imaging; MRI) ส่่วนใหญ่่มัักปกติิ
แต่่อาจพบความผิิดปกติิได้้ประมาณร้้อยละ 20 ของผู้้�ป่่วย โดยมัักพบความผิิดปกติิมีี signal intensity
เพิ่่�มขึ้้�นในเทคนิิค (fluid attenuated inversion recovery; FLAIR) ที่่�บริิเวณ medial temporal lobes ทั้้�ง
สองข้้าง
- การตรวจน้ำำ��ไขสัันหลััง (cerebrospinal fluid) พบเซลล์์เม็็ดเลืือดขาวขึ้้น� (pleocytosis) ได้้ประมาณ
ร้้อยละ 60 ของผู้้�ป่่วย
- การตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าสมอง (electroencephalography; EEG) พบความผิิดปกติิลัักษณะ focal
หรืือ diffuse slow หรืือ disorganized activity หรืือคลื่่�นชััก (epileptic activity) หรืือความผิิดปกติิลัักษณะ
rhythmic delta activity (1-3 Hz) with superimposed bursts of rhythmic beta activity (20 –30 Hz)
ที่่�เรีียกว่่า extreme delta brush ซึ่่�งมัักพบที่่�ตำำ�แหน่่ง frontal มีีการศึึกษาพบว่่าความผิิดปกติิลัักษณะ
extreme delta brush นี้้�พบได้้ประมาณร้้อยละ 30 ของผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััว
รัับ NMDA(12)
โรคสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อตััวรัับ NMDA มีีความสััมพัันธ์์กัับเนื้้�องอกชนิิด teratoma
ที่่รั� งั ไข่่ มีีรายงานว่่าพบประมาณร้้อยละ 50(6) ของผู้้�ป่ว่ ย โดยส่่วนใหญ่่จะพบในผู้้�ป่ว่ ยหญิิงช่่วงอายุุ 12-45 ปีี
เพศชายพบเนื้้�องอกได้้น้้อยกว่่าร้้อยละ 10(13)

รููปที่่� 4. แสดงคลื่่�นไฟฟ้้าสมองลัักษณะ extreme delta brush ในผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ
NMDA
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การรัักษา
การรัักษาหลัักคืือการให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกััน โดยแนวทางการรัักษาแรก (first line) ควรเริ่่�มด้้วยการ
ให้้ methylprednisolone ขนาดสููง (1,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน) ทางหลอดเลืือดดำำ� เป็็นเวลา 5 วััน ร่่วมกัับ
การให้้อิมิ มููโนโกลบููลิิน (immunoglobulin) ทางหลอดเลืือดดำำ� (0.4 กรััมต่่อกิิโลกรััมต่่อวััน) เป็็นเวลา 5 วััน
หรืือการทำำ� plasmapheresis ในกรณีีที่่�พบเนื้้�องอกร่่วมด้้วย ให้้ทำ�ำ การตััดเนื้้�องอกออก
	ผลการตอบสนองต่่อการรัักษา พบว่่าร้้อยละ 53 มีีอาการดีีขึ้้�นภายใน 4 สััปดาห์์ และร้้อยละ
81 อาการเกืือบหายเป็็นปกติิหรืือเหลืืออาการเพีียงเล็็กน้้อยที่่� 24 เดืือน(5, 14) ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ตอบสนอง
ต่่อแนวทางการรัักษาแรก ให้้การรัักษาด้้วยแนวทางที่่�สอง คืือ rituximab (375 มิิลลิิกรััมต่่อตารางเมตร
สััปดาห์์ละครั้้�ง เป็็นเวลา 4 สััปดาห์์) หรืือ cyclophosphamide (750 มิิลลิิกรััมต่่อตารางเมตร เดืือนละ
ครั้้�ง เป็็นเวลา 4–6 เดืือน) หรืือให้้ทั้้�งสองอย่่าง(14)
Anti-Voltage-Gated Potassium Channel (VGKC) complex encephalitis
Voltage-gated potassium channel ประกอบด้้วยโปรตีีนหลายตััว โดยโปรตีีนหลัักๆ มีี 2 ตััว
คืือ leucine-rich glioma- inactivated 1 (LGI1) และ contactin-associated protein-like 2 (CASPR 2)
LGI1 เป็็นโปรตีีนที่่�เกี่่�ยวกัับการสื่่�อประสาท (synaptic protein) ที่่�ทำำ�ปฏิิกิิริิยาระหว่่าง โปรตีีนที่่�
แทรกตััวอยู่่�ระหว่่างเยื่่�อหุ้้�มเซลล์์ (transmembrane protein) ADAM22 และ ADAM23 ในการสร้้างเป็็น
trans-synaptic complex ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับ potassium channel พบมากที่่�สมองส่่วน hippocampus และ
temporal cortex(15) ส่่วน CASPR 2 เป็็นโปรตีีนในกลุ่่�ม neuroxin ทำำ�หน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง
เซลล์์ พบทั้้�งในระบบประสาทส่่วนกลาง (central nervous system) และระบบประสาทส่่วนปลาย
(peripheral nervous system)(4, 16, 17)
Anti-LGI1 encephalitis
	มีีรายงานอุุบััติิการณ์์ของผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 ประมาณ 0.83 ต่่อล้้าน
ประชากรต่่อปีี โดยส่่วนใหญ่่พบในเพศชายมากกว่่าเพศหญิิง อายุุเฉลี่่ย� ประมาณ 60 ปีี (ช่่วงอายุุ 27-92 ปีี)(16)
อาการและอาการแสดง ผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 มัักมาด้้วยกลุ่่�มอาการ
ของ limbic encephalitis ได้้แก่่ อาการชััก มีีความผิิดปกติิด้้านความจำำ�หรืือการรัับรู้้� พฤติิกรรม
เปลี่่�ยนแปลง ประสาทหลอน หรืือมีีอาการทางจิิต ประมาณร้้อยละ 47 ของผู้้�ป่่วยมีีการเคลื่่�อนไหวผิิด
ปกติิซึ่่�งมีีลัักษณะจำำ�เพาะ เรีียกว่่า faciobrachial dystonic seizure (FBDS) โดยการเคลื่่�อนไหวดัังกล่่าว
จะเป็็นลัักษณะการเคลื่่�อนไหวแบบบิิดเกร็็ง (dystonia) ที่่�เกิิดขึ้้�นเร็็วและเป็็นช่่วงสั้้�นๆ (< 30 วิินาทีี)(15, 18)
สามารถเกิิดได้้หลายครั้้�งต่่อวััน มีีการศึึกษาพบว่่าจำำ�นวนครั้้�งโดยเฉลี่่�ยของการเกิิด FBDS ในผู้้�ป่่วย
สมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 อยู่่�ที่่�ประมาณ 40 ครั้้�งต่่อวััน บางการศึึกษาพบว่่าอาจมากถึึง
100 ครั้้�งต่่อวัันได้้ ซึ่่�งการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิดัังกล่่าวจะต้้องแยกจากอาการชัักแบบเฉพาะส่่วน (focal
seizure) โดยระยะเวลาของอาการชัักเฉพาะส่่วนมัักจะเกิิดนานกว่่าและไม่่ได้้เกิิดบ่อ่ ยครั้้�งเท่่ากัับ FBDS
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(จำำ�นวนครั้้�งโดยเฉลี่่ย� ของอาการชัักเฉพาะส่่วนอยู่่�ที่่� 12 ครั้้�งต่่อวััน) ตำำ�แหน่่งที่่เ� กิิดอาการ FBDS มัักเป็็น
ที่่�แขน และใบหน้้าข้้างเดีียวกััน มัักไม่่ค่่อยพบที่่�บริิเวณขาและลำำ�ตััว(15, 19, 20) และสามารถเกิิดได้้ทั้้�งช่่วง
หลัับและตื่่�น
อาการอื่่�นๆ ที่่�พบได้้บ่่อยในผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 ได้้แก่่ อาการนอนไม่่
หลัับ (insomnia) พบมากถึึงร้้อยละ 65 ของผู้้�ป่ว่ ย ความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ พบประมาณ
ร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วย ผู้้�ป่่วยอาจมีีอาการเหงื่่�อออกมากผิิดปกติิ (hyperhidrosis) ขนลุุก (goosebumps)
หรืือมีีปััญหาสมรรถภาพทางเพศ (sexual dysfunction)(15)

รููปที่่� 5. แสดงอาการแสดงเริ่่ม� แรกของผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 (ดััดแปลงจากเอกสาร
อ้้างอิิง (15))
การดำำ�เนิินโรค ผู้้�ป่่วยมัักเริ่่�มมีีการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิลัักษณะ faciobrachial dystonic seizure
นำำ�มาก่่อนในช่่วงสััปดาห์์แรก ในผู้้�ป่ว่ ยบางรายอาจมีีอาการชัักเฉพาะส่่วนร่่วมด้้วย หลัังจากนั้้�นเป็็นเวลา
หลายสััปดาห์์จึงึ เริ่่ม� มีีความผิิดปกติิทางด้้านความจำำ� หรืือความผิิดปกติิทางการรัับรู้�ต้ ามมา และจะเริ่่ม� มีี
อาการชัักในลัักษณะชัักเกร็็งกระตุุกทั้้�งตััว ระยะเวลาเฉลี่่ย� ของการดำำ�เนิินโรคอยู่่�ที่ป�่ ระมาณ 22 สััปดาห์์(15)
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รููปที่่� 6. การดำำ�เนิินโรคของผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง (15))
การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- ประมาณร้้อยละ 60-65 ของผู้้�ป่ว่ ย พบภาวะโซเดีียมในเลืือดต่ำำ�� (hyponatremia) ร่่วมด้้วย(15, 18, 21)
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง พบความผิิดปกติิที่่�สมองส่่วน hippocampus ประมาณ
ร้้อยละ 74 โดยความผิิดปกติิที่่�พบมัักเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นของ signal intensity ในเทคนิิค T2 หรืือพบมีีการ
บวมของสมองส่่วน hippocampus ซึ่่�งอาจพบผิิดปกติิเพีียงข้้างเดีียวหรืือทั้้�งสองข้้างก็็ได้้ (15) ในผู้้�ป่่วยที่่�
แสดงอาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิลัักษณะ FBDS อาจพบการเพิ่่�มขึ้้�นของ signal intensity ในเทคนิิค T1
หรืือ T2 ที่่�บริิเวณ basal ganglia (พบประมาณร้้อยละ 42) ผู้้�ป่่วยบางรายไม่่พบความผิิดปกติิจากการ
ตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองได้้ ประมาณร้้อยละ 10-25(18)
- การตรวจน้ำำ��ไขสัันหลัังพบว่่าผลปกติิประมาณร้้อยละ 75 ของผู้้�ป่่วย
- การตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าสมองพบความผิิดปกติิประมาณร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วย โดยพบความผิิด
ปกติิลัักษณะคลื่่�นชััก (epileptiform discharge) ประมาณร้้อยละ 31 หรืือความผิิดปกติิลัักษณะ focal
slowing ประมาณร้้อยละ 25 มีีการศึึกษาพบว่่าช่่วงที่่�ผู้้�ป่่วยมีีการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิลัักษณะ FBDS นั้้�น
ไม่่พบความผิิดปกติิของคลื่่�นไฟฟ้้าสมองที่่�สััมพัันธ์์กัับอาการ(15, 18)
	ร้้อยละ 10 ของผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 พบมีีความสััมพัันธ์์กัับเนื้้�องอก
โดยเนื้้�องอกที่่�มีีรายงานความสััมพัันธ์์ ได้้แก่่ neuroendocrine pancreas tumor, thymoma with
metastasis และ abdominal mesothelioma(15)
การรัักษา
การรัักษาแนวทางแรกเริ่่ม� ด้้วยการให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกัันเช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากตััวรัับ
NMDA คืือการให้้คอร์์ติิโคสเตอรอยด์์ร่่วมกัับอิิมมููโนโกลบููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� ร้้อยละ 80 ของผู้้�ป่่วย
ตอบสนองต่่อการรัักษาหลัังได้้รัับยากดภููมิิคุ้้�มกัันไปประมาณ 2 สััปดาห์์ โดยเห็็นได้้จากการที่่�อาการชััก
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ลดลง และอาการด้้านความจำำ�และการรู้้�ตัวั ดีีขึ้้�น ระยะเวลาโดยเฉลี่่ย� ที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยกลัับมาฟื้้น� ตััวอยู่่�ที่่ป� ระมาณ
33 สััปดาห์์ และเมื่่�อติิดตามผู้้�ป่่วยที่่� 24 เดืือน พบว่่าผลการรัักษาค่่อนข้้างดีีในผู้้�ป่่วยร้้อยละ 67
Anti-CASPR 2 encephalitis
ผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ CASPR 2 พบได้้ไม่่บ่อ่ ย ไม่่มีีรายงานอุุบัติั กิ ารณ์์ที่แ่� น่่ชัดั
มัักพบในเพศชายมากกว่่าเพศหญิิง อายุุค่อ่ นข้้างมาก โดยอายุุเฉลี่่ย� ประมาณ 70 ปีี (ช่่วงอายุุ 25-77 ปีี)(16)
อาการและอาการแสดง มีีได้้หลากหลาย ทั้้�งอาการทางระบบประสาทส่่วนกลาง และระบบ
ประสาทส่่วนปลาย ร้้อยละ 80 ของผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ CASPR2 มัักมาด้้วยกลุ่่�ม
อาการ limbic encephalitis และมีีมากกว่่าร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วยมาด้้วยกลุ่่�มอาการ peripheral nerve
hyperexcitability ซึ่่�งอาจพบกล้้ามเนื้้�อขยัับผิิดปกติิ (spontaneous muscle activity) เช่่น myokymia,
fasciculation, muscle cramp, neuromyotonia หรืือ Morvan’s syndrome (ประกอบด้้วยกลุ่่�มอาการ
neuromyotonia ร่่วมกัับมีีความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ เช่่น มีีเหงื่่อ� ออกมากผิิดปกติิ มีีความ
ผิิดปกติิเกี่่�ยวกัับการรัับรูู้�้ (cognitive symptoms) และมีีปััญหานอนไม่่หลัับ มีีส่่วนน้้อยประมาณร้้อยละ
10 ของผู้้�ป่่วยมาด้้วยอาการเดิินเซที่่�เกิิดจากสมองส่่วน cerebellum ผิิดปกติิ (cerebellar ataxia)
การดำำ�เนิินโรค โดยทั่่�วไปจะอยู่่�ในช่่วงระยะเวลาเป็็นเดืือน แต่่มีีประมาณหนึ่่�งในสามของผู้้�ป่ว่ ย
พบมีีการดำำ�เนิินของโรคที่่ช้� ้ามากกว่่า 1 ปีี(18)
การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองโดยส่่วนใหญ่่มัักปกติิ แต่่อาจพบการเพิ่่�มขึ้้�นของ signal
intensity ในเทคนิิค T2 และ FLAIR ที่่�บริิเวณ medial temporal lobe ได้้ และมัักพบความผิิดปกติิทั้้�ง
สองข้้าง(18)
- การตรวจน้ำำ��ไขสัันหลัังพบว่่าผลปกติิประมาณร้้อยละ 75 ของผู้้�ป่่วย หรืืออาจพบเซลล์์เม็็ด
เลืือดขาวหรืือโปรตีีนเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย
- การตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าสมอง อาจพบความผิิดปกติิแต่่ไม่่จำำ�เพาะ
	ประมาณร้้อยละ 20-30 ของผู้้�ป่ว่ ยพบเนื้้�องอกร่่วมด้้วย โดยเนื้้�องอกที่่พ� บบ่่อยคืือเนื้้�องอกต่่อม
ไทมััส หรืือเนื้้�องอกปอดชนิิด small cell(16)
การรัักษา
ในปััจจุุบัันการรัักษาผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ CASPR 2 ยัังไม่่มีีการศึึกษาที่่�เป็็น
randomized controlled trial (RCT) แต่่การรัักษาหลัักในปััจจุุบันั เริ่่ม� ด้้วยการให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกัันเป็็นแนวทาง
แรก คืือการให้้คอร์์ติิโคสเตอรอยด์์หรืืออิิมมููโนโกลบููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือทั้้�งสองอย่่างร่่วมกััน ใน
กรณีีที่่�พบเนื้้�องอกร่่วมด้้วย ให้้ทำำ�การตััดเนื้้�องอกออก ผู้้�ป่่วยร้้อยละ 79-90 ตอบสนองต่่อการรัักษาดีี
ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อแนวทางการรัักษาแรก ให้้การรัักษาด้้วยแนวทางที่่ส� อง คืือ Rituximab หรืือ
Cyclophosphamide หรืือทั้้�งสองอย่่างร่่วมกััน
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ตารางที่่� 2. เปรีียบเทีียบอาการและอาการแสดงของผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ LGI1 และ
CASPR 2 (ดััดแปลงจากตารางที่่� 1 เอกสารอ้้างอิิง (16))
Anti-LGI1 encephalitis

Anti-CASPR2 encephalitis

เพศ

ชาย (ร้้อยละ 60-70)

ชาย (มากกว่่าร้้อยละ 80)

อายุุ

~ 60 (ช่่วงอายุุ 27-92)

~ 70 (ช่่วงอายุุ 25-77)

อาการทาง - FBDS (ร้้อยละ 50)
> 3 อาการหลััก
คลิินิิก - Subtle dyscognitive/autonomic seizures - Cerebral symptoms (การรัับรู้้�ผิิดปกติิ
(ร้้อยละ 65)
ร้้อยละ 80, อาการชััก ร้้อยละ 50)
- อาการชัักเกร็็ง กระตุุก (ร้้อยละ 60)
- อาการที่่�เกิิดจากสมองส่่วน cerebellum
- ความจำำ�ผิิดปกติิ (ร้้อยละ 95)
(ร้้อยละ 35)
- ความผิิดปกติิด้า้ นการนอนหลัับ (ร้้อยละ 50) - Peripheral nerve hyperexcitability
(ร้้อยละ 55)
-	ความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ
(ร้้อยละ 45)
- นอนไม่่หลัับ (ร้้อยละ 55)
- อาการปวดจากเส้้นประสาท (ร้้อยละ 60)
-	น้ำำ�� หนัักลด (ร้้อยละ 60)
เนื้้�องอก

ร้้อยละ 10

ร้้อยละ 20-30

IgLon5-antibody
IgLon5 เป็็นโมเลกุุลยึึดเกาะ (adhesion molecule) พบได้้ทั่่�วไปในระบบประสาทส่่วนกลาง แต่่
ยัังไม่่ทราบหน้้าที่่ที่� จำ่� ำ�เพาะของโปรตีีนนี้้� ในปััจจุุบันั ยัังไม่่ทราบอุุบัติั กิ ารณ์์ของโรคที่่แ� น่่ชัดั แต่่จากข้้อมููล
พบว่่ามีีรายงานเคสทั้้�งในยุุโรป อเมริิกา และเอเชีีย โดยผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มีีอายุุเฉลี่่�ยประมาณ 60 ปีี (ช่่วง
อายุุ 45-83 ปีี) เพศชายและเพศหญิิงไม่่แตกต่่างกััน(22)
กลไกการเกิิดโรค ในปััจจุุบัันยัังไม่่เป็็นที่่�ทราบแน่่ชััดเกี่่�ยวกัับกลไกการเกิิดโรคของแอนติิบอดีี
ต่่อ IgLon5 จากการตรวจทางพยาธิิวิิทยาของผู้้�ป่่วยที่่�มีีแอนติิบอดีีต่่อ IgLon5 พบมีีการตกตะกอนของ
โปรตีีน tau ร่่วมด้้วย โดยพบมากบริิเวณก้้านสมอง ทำำ�ให้้ยัังเป็็นข้้อสัังเกตว่่า โรคในกลุ่่�มแอนติิบอดีีต่่อ
IgLon5 เป็็นโรคของระบบภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิ หรืือ เป็็นโรคความเสื่่�อมของระบบประสาท (neurodegenerative disease) ซึ่่�งต้้องทำำ�การศึึกษาต่่อไป
อาการและอาการแสดง ผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ IgLon5 มีีอาการและอาการ
แสดงหลากหลาย สามารถแบ่่งเป็็นกลุ่่�มอาการหลัักๆ ได้้ 4 กลุ่่�มอาการ คืือ
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1. ความผิิดปกติิเกี่่�ยวกัับการนอนหลัับ เช่่น REM และ NREM sleep parasomnia, sleep apnea พบได้้ประมาณร้้อยละ 36 ของผู้้�ป่่วย
2. อาการที่่�เกี่่�ยวกัับกล้้ามเนื้้�อการกลืืน (bulbar symptoms) เช่่น กลืืนลำำ�บาก (dysphagia) พููด
ไม่่ชััด (dysarthria) พบได้้ประมาณร้้อยละ 27 ของผู้้�ป่่วย
3. กลุ่่�มอาการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเดิิน การทรงตััว และการกลอกตาผิิดปกติิ (progressive supranuclear palsy-like) พบได้้ประมาณร้้อยละ 23 ของผู้้�ป่่วย
4. ความผิิดปกติิด้้านความจำำ� (อาจพบการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิแบบร่่ายรำ�� (chorea) ร่่วมด้้วย
หรืือไม่่ก็็ได้้) พบได้้ประมาณร้้อยละ 14 ของผู้้�ป่่วย(22, 23)
การดำำ�เนิินโรค แอนติิบอดีีต่่อ IgLON5 มีีการดำำ�เนิินโรคค่่อนข้้างช้้า ต่่างจากแอนติิบอดีีอื่่�นๆ
ระยะเวลาเฉลี่่�ยของการดำำ�เนิินโรคอยู่่�ที่่ป� ระมาณ 30 เดืือน (ช่่วง 2-156 เดืือน)(24) มีีผู้้�ป่่วยจำำ�นวนหนึ่่�ง
ประมาณร้้อยละ 20 ที่่มีี� การดำำ�เนิินโรคน้้อยกว่่า 4 เดืือน(23)
การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองมัักปกติิ หรืืออาจพบมีีการเหี่่�ยวฝ่่อของก้้านสมอง cerebellum และ hippocampus
- การตรวจน้ำำ��ไขสัันหลัังมัักปกติิ หรืือ อาจพบโปรตีีนขึ้้�นเล็็กน้้อย
ในปััจจุุบััน ยัังไม่่พบรายงานความสััมพัันธ์์ระหว่่างแอนติิบอดีีต่่อ IgLON5 กัับเนื้้�องอก
การรัักษา
เช่่นเดีียวกัับแอนติิบอดีีอื่่�น การรัักษาหลัักคืือการให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกััน โดยเริ่่�มด้้วยการให้้
คอร์์ติิโค-สเตอรอยด์์ หรืืออิิมมููโนโกลบููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือทั้้�งสองอย่่างร่่วมกััน จากนั้้�นต่่อด้้วย
ยากดภููมิิชนิดรั
ิ บั ประทาน เช่่น azathioprine, mycophenolate mofetil แต่่จากการศึึกษาพบว่่าแอนติิบอดีี
ต่่อ IgLon5 มัักไม่่ค่่อยตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยยากดภููมิิคุ้้�มกััน
Anti-glutamic acid decarboxylase (GAD) encephalitis
Glutamic acid decarboxylase (GAD) เป็็นเอนไซม์์ที่่�ช่่วยเปลี่่�ยน glutamate เป็็น GABA ซึ่่�ง
เป็็นสารสื่่�อประสาทชนิิดยัับยั้้�ง (inhibitory neurotransmitter) ที่่�สำำ�คััญที่่�สุดุ ในระบบประสาทส่่วนกลาง
และยัังพบในเซลล์์อื่่�นนอกจากเซลล์์ประสาท เช่่น ตัับอ่่อน เอนไซม์์ GAD มีี 2 ชนิิดหลัักๆ คืือ GAD65
และ GAD67 ซึ่่ง� โดยปกติิ GAD67 จะพบกระจายอยู่่�ในเซลล์์ แต่่ GAD65 จะพบจำำ�เพาะที่่ป� ลายประสาท(25-27)
เมื่่�อมีีแอนติิบอดีีมาจัับเอนไซม์์ ทำำ�ให้้การทำำ�งานผิิดปกติิไป จะเกิิดความไม่่สมดุุลระหว่่างสารสื่่�อประสาท
ชนิิดกระตุ้้�นและยัับยั้้�งในระบบประสาทส่่วนกลาง
ผู้้�ป่่วยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อ GAD พบอายุุเฉลี่่�ยประมาณ 30 ปีี (ช่่วงอายุุ 3-64 ปีี)
พบในเพศหญิิงมากกว่่าเพศชาย(28)
อาการและการแสดง อาการแสดงหลััก คืือ อาการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิลัักษณะเคลื่่�อนไหวช้้า
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และมีีกล้้ามเนื้้�อแข็็งเกร็็งเป็็นพัักๆ (intermittent muscle stiffness and tightness) หรืือเรีียกว่่ากลุ่่�มอาการ
stiff- person syndrome โดยอาการเกร็็งของกล้้ามเนื้้�อมัักเกิิดที่่�กล้้ามเนื้้�อบริิเวณลำำ�ตััว (trunk)
เช่่น กล้้ามเนื้้�อข้้างกระดููกสัันหลััง (paraspinal muscle) กล้้ามเนื้้�อหน้้าท้้อง (abdominal muscle) ก่่อน
จากนั้้�นจึึงเริ่่�มมีีอาการที่่�กล้้ามเนื้้�อระยางค์์ (limbs) โดยเริ่่�มจากส่่วนต้้น (proximal) ก่่อน แล้้วจึึงไปที่่�
ส่่วนปลาย (distal) โดยทั่่�วไปกล้้ามเนื้้�อระยางค์์ส่่วนล่่าง (lower limbs) มัักมีีอาการมากกว่่าระยางค์์
ส่่วนบน (upper limbs) เวลากล้้ามเนื้้�อเกร็็ง ผู้้�ป่ว่ ยมัักมีีอาการปวดร่่วมด้้วย(25, 26) อาการทางระบบประสาท
อื่่�นที่่�พบร่่วมด้้วย ได้้แก่่ อาการชัักที่่�ดื้้�อต่่อยา (refractory epilepsy) การเดิินเซที่่�เกิิดจากสมองส่่วน
cerebellum ผิิดปกติิ, limbic encephalitis, การอัักเสบของก้้านสมอง (brainstem encephalitis) และ
พบร่่วมกัับโรคอื่่�นๆ ได้้แก่่ เบาหวานชนิิดที่่� 1 (diabetes mellitus type 1)
การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองอาจพบการเหี่่�ยวฝ่่อ (atrophy) ของสมองส่่วน hippocampus และ amygdala
- การตรวจไฟฟ้้ากล้้ามเนื้้�อ (electromyography; EMG) อาจพบลัักษณะ continuous motor
unit activity ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีกลุ่่�มอาการ stiff person syndrome(25)
	ประมาณร้้อยละ 12.5 ของผู้้�ป่่วยพบร่่วมกัับมะเร็็งเต้้านม(29) และยัังมีีรายงานความสััมพัันธ์์กัับ
เนื้้�องอกที่่�บริิเวณอื่่�นๆ ได้้แก่่ เนื้้�องอกปอดชนิิด small cell, เนื้้�องอกต่่อมไทมััส, มะเร็็งต่่อมน้ำำ�� เหลืือง
ชนิิดฮอดจ์์กิิน (Hodgkin’s lymphoma) และมะเร็็งลำำ�ไส้้(25, 26)
การรัักษา
ในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีแนวทางการรัักษาที่่�จำำ�เพาะกัับแอนติิบอดีีต่่อ GAD แต่่มีีคำำ�แนะนำำ�ให้้การ
รัักษาด้้วยอิิมมููโนโกลบููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือการทำำ� plasmapheresis ร่่วมกัับการรัักษาตามอาการ
เช่่น ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� อาการกล้้ามเนื้้�อเกร็็งจาก stiff person syndrome แนะนำำ�ให้้การรัักษาด้้วย diazepam
ขนาด 5-60 มิิลลิิกรััมต่่อวััน อาจใช้้ร่ว่ มกัับยาอื่่�น เช่่น baclofen 20-100 มิิลลิิกรััมต่่อวััน tizanidine ขนาด
6-36 มิิลลิิกรััมต่่อวััน gabapentin ขนาดได้้มากถึึง 2,400 มิิลลิิกรััมต่่อวััน หรืือ clonazepam ขนาด 4-10
มิิลลิิกรััมต่่อวััน โดยต้้องประเมิินผลข้้างเคีียงจากการใช้้ยาขนาดสููงด้้วย(29)
นอกจากแอนติิบอดีีที่่ไ� ด้้ยกตััวอย่่างไปแล้้ว ยัังมีีแอนติิบอดีีที่่เ� ป็็นแอนติิบอดีีตามระบบ (systemic
antibodies) ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะสมองอัักเสบได้้ เช่่น โรคสมองอัักเสบที่่สั� ัมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์
(encephalopathy associated with autoimmune thyroid disease) หรืือ Hashimoto’s encephalopathy
Hashimoto’s encephalopathy
โรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ เป็็นโรคที่่�พบไม่่บ่่อย แต่่ในปััจจุุบัันพบ
ความชุุกมากขึ้้�น มีีการศึึกษาพบอุุบััติิการณ์์โดยประมาณ 2.1 ต่่อแสนประชากรต่่อปีี ส่่วนใหญ่่พบใน
เพศหญิิงมากกว่่าเพศชาย (อััตราส่่วนประมาณ 4-5 ต่่อ 1) อายุุเฉลี่่�ยประมาณ 45-55 ปีี(30-34)
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กลไกการเกิิดโรค แม้้ว่่าจะยัังไม่่ชััดเจนเกี่่�ยวกัับกลไกการเกิิดโรค แต่่ในปััจจุุบัันเชื่่�อว่่ามีี 2
กลไกที่่เ� ป็็นไปได้้ กลไกแรกคืือ แอนติิบอดีีที่่เ� ป็็นสาเหตุุของโรคนี้้�คือื แอนติิบอดีีต่่อไทโรโกลบููริิน (anti-thyroglobulin; anti-TG) และแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์เปอร์์ออกซิิเดส (anti-thyroid peroxidase; anti TPO)
ไปจัับกัับแอสโตรไซท์์ (astrocytes) ในระบบประสาทส่่วนกลาง ทำำ�ให้้การทำำ�งานผิิดปกติิไป และอีีกกลไก
หนึ่่�งเชื่่�อว่่าแอนติิบอดีีไปจัับกัับแอนติิเจนที่่�เยื่่�อบุุผนัังหลอดเลืือด (endothelium) ของหลอดเลืือดสมอง
ทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบของหลอดเลืือด (vasculitis) และเนื้้�อสมอง(31, 35)
อาการและอาการแสดง โรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ มีีอาการแสดง
ได้้หลากหลาย และระยะเวลาในการแสดงอาการมีีได้้ทั้้�งเกิิดขึ้้�นอย่่างเฉีียบพลััน หรืือกึ่่�งเฉีียบพลััน และ
ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่มัักไม่่มีีประวััติิเกี่่�ยวกัับโรคไทรอยด์์นำำ�มาก่่อน จึึงทำำ�ให้้การวิินิิจฉััยโรคสมองอัักเสบที่่�
สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ เป็็นไปได้้ค่่อนข้้างยาก
จากความรู้้�เกี่่�ยวกัับกลไกการเกิิดโรค อาการแสดงของโรคแบ่่งได้้เป็็น 2 รููปแบบใหญ่่ๆ คืือ
1. โรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ชนิิดที่่� 1 มัักมาด้้วยอาการคล้้ายโรค
หลอดเลืือดสมอง (stroke-like) ซึ่่�งเกิิดจากการอัักเสบของเส้้นเลืือด (vasculitic type) และ
2. โรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ชนิิดที่่� 2 มัักมาด้้วยความผิิดปกติิ
ของสมองแบบทั่่�วๆ (diffuse type) โดยอาการที่่�พบหลัักๆ ผู้้�ป่่วยอาจมาด้้วยอาการทางระบบประสาท
ต่่าง ๆ เช่่น
- อาการชััก พบร้้อยละ 52-66
- ความจำำ�ผิิดปกติิ ร้้อยละ 36-100
- ความรู้้�สึึกตััวลดลง ร้้อยละ 26-85
- ความผิิดปกติิด้้านภาษา (aphasia) ร้้อยละ 73-84
- อาการทางจิิต เช่่น อารมณ์์ซึึมเศร้้า อาการประสาทหลอน พบร้้อยละ 38.5
- การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่มีี่� รายงานในผู้้�ป่ว่ ยสมองอัักเสบจากแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ ที่่พ� บบ่่อย
ได้้แก่่ การเคลื่่�อนไหวแบบกระตุุกด้้วยความเร็็ว (myoclonus) ร้้อยละ 37-65, อาการสั่่�น (tremor) ร้้อย
ละ 28-84, การเดิินผิิดปกติิหรืือเดิินเซ (gait disorder or ataxia) ร้้อยละ 28-65(33, 35) (เกณฑ์์การวิินิิจฉััย
ในภาคผนวก รููปที่่� 4)
การตรวจเพิ่่�มเติิมทางห้้องปฏิิบััติิการ
- ประมาณร้้อยละ 42 ของผู้้�ป่ว่ ย มัักพบว่่าผลการตรวจการทำำ�งานของไทรอยด์์ในเลืือด (thyroid
function test) ปกติิในช่่วงแรก แต่่เมื่่�อตรวจติิดตามต่่อไป อาจพบผลการทำำ�งานของไทรอยด์์ต่ำำ�� (hypothyroidism) ได้้
- การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองผลอาจจะปกติิ หรืือ พบความผิิดปกติิที่่�ไม่่จำำ�เพาะได้้
ประมาณร้้อยละ 50 ของผู้้�ป่่วย มีีการศึึกษาพบว่่าร้้อยละ 49-50 ของผู้้�ป่่วย มีีความผิิดปกติิของการ
ตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมองในลัักษณะเช่่นเดีียวกัับโรคหลอดเลืือดสมองตีีบ
529

Comprehensive Review in Internal Medicine
- การตรวจน้ำำ�� ไขสัันหลััง พบมีีโปรตีีนสููง ประมาณร้้อยละ 85 ของผู้้�ป่่วย และพบแอนติิบอดีี
ต่่อไทรอยด์์ในน้ำำ��ไขสัันหลัังในผู้้�ป่่วยประมาณร้้อยละ 62-75
- การตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าสมองพบความผิิดปกติิที่ไ�่ ม่่จำ�ำ เพาะ เช่่น intermittent slow wave activity,
frontal intermittent rhythmic delta activity, three-phase waves หรืือความผิิดปกติิที่่�เป็็นคลื่่�นชััก
- การตรวจทางภููมิิคุ้้�มกัันพบแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์เปอร์์ออกซิิเดสในเลืือดมีีระดัับสููง ประมาณ
ร้้อยละ 95-100 ของผู้้�ป่่วย(35)
	มีีรายงานการศึึกษาพบว่่า ประมาณร้้อยละ 30 ของผู้้�ป่่วยโรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับ
แอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ สามารถพบร่่วมกัับโรคที่่�เกิิดจากภููมิิคุ้้�มกัันอื่่�นๆ ได้้ เช่่น โรค systemic lupus
erythematosus, โรคกล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง myasthenia, Sjogren’s syndrome, atrophic gastritis, หรืือ
pernicious anemia(35, 36) เป็็นต้้น
การรัักษา
ผู้้�ป่่วยโรคสมองอัักเสบที่่�สััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่อไทรอยด์์ มัักตอบสนองดีีต่่อการรัักษาด้้วย
การให้้คอร์์ติิโคสเตอรอยด์์ ซึ่่�งมัักจะใช้้เป็็น methylprednisolone ขนาดสููงทางหลอดเลืือดดำำ� โดยขนาด
ที่่�ให้้คืือ 1,000 มิิลลิิกรััมต่่อวััน หลัังจากนั้้�นต่่อด้้วย prednisolone รัับประทาน ขนาด 1-2 มิิลลิิกรััมต่่อ
กิิโลกรััมต่่อวััน หรืือ 50-150 มิิลลิิกรััมต่่อวััน และค่่อยๆ ลดขนาดลงอย่่างช้้าๆ เป็็นเวลา 1-2 ปีี แต่่ก็็มีี
การศึึกษาพบว่่า ผู้้�ป่่วยประมาณร้้อยละ 12.5 ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยคอร์์ติิโคสเตอรอยด์์
จำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การรัักษาแนวทางอื่่�น เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ การให้้อิมิ มููโนโกลบููลิินทางหลอดเลืือดดำำ� ขนาด
0.4 มิิลลิิกรััมต่่อกิิโลกรััมต่่อวััน เป็็นเวลา 5 วััน หรืือให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกัันอื่่�น ได้้แก่่ cyclophosphamide,
azathioprine, mycophenolate mofetil(30, 31, 33)
กล่่าวโดยสรุุป กลุ่่�มโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิ เป็็นโรคที่่�พบไม่่บ่่อย แต่่มีีแนวโน้้ม
พบมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ในปััจจุุบััน ผู้้�ป่่วยมัักมาด้้วยอาการทางระบบประสาทผิิดปกติิ เช่่น พฤติิกรรม
เปลี่่ย� นแปลง ความจำำ�ผิดป
ิ กติิ ความรู้้�สึกึ ตััวลดลง อาการชััก มีีความผิิดปกติิของระบบประสาทอััตโนมััติิ
หรืือความผิิดปกติิของการนอนหลัับ รวมทั้้�งมีีการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ ซึ่่�งอาจพบได้้ทั้้�งการเคลื่่�อนไหว
มากเกิินไป การเคลื่่�อนไหวน้้อยเกิินไป หรืือในบางกลุ่่�มโรคอาจพบการเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิที่่�มีีลัักษณะ
จำำ�เพาะ โดยหากอาการดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นในระยะกึ่่�งเฉีียบพลััน และมีีการดำำ�เนิินของโรคไม่่เกิิน 3 เดืือน
แพทย์์ผู้�รั้ กั ษาควรวิินิจิ ฉััยแยกโรคกลุ่่�มโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิไว้้ด้ว้ ย และควรเริ่่ม� การรัักษา
ด้้วยยากดภููมิิคุ้้�มกัันให้้เร็็ว หากไม่่มีีข้้อห้้ามอื่่�นๆ เนื่่�องจากโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิ มัักมีี
ภาวะแทรกซ้้อนและความผิิดปกติิทางระบบประสาทหลงเหลืือ ซึ่ง�่ อาจส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่ว่ ยได้้
นอกจากนี้้�เมื่่�อวิินิิจฉััยโรคสมองอัักเสบจากภููมิิคุ้้�มกัันผิิดปกติิได้้แล้้ว ควรส่่งตรวจเพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
หาเนื้้�องอกที่่�อาจมีีความสััมพัันธ์์กัับแอนติิบอดีีต่่างๆ และหากพบเนื้้�องอก ควรให้้การรัักษาเนื้้�องอก
ควบคู่่�กัันไปกัับการให้้ยากดภููมิิคุ้้�มกัันด้้วย
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อายุุเฉลี่่�ย (ช่่วงอายุุ)/ การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
เพศชาย:หญิิง
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66 (25-77)/
9:1

61 (16-77)/
1.5:1

CASPR2

GABAB
receptor

DPPX

Ataxia, OMS, chorea

Chorea, ataxia

FBDS, myoclonus,
chorea, parkinsonism

52 (13-76)/
2.3:1

PERM, OMS, tremor,
ataxia

40 (2 เดืือน - 88 ปีี)/ OMS, SPS, chorea
1:1

64 (31-84)/
2:1

GABAA
receptor

อาการอื่่�นๆ ที่่พ
� บร่่วม

ผลการตรวจ
คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง

Behavior changes, cognitive
decline, seizures,
dysautonomia, diarrhea,
weight loss

Status epilepticus, LE

LE

LE, Morvan’s syndrome,
neuromyotonia,
neuropathic pain

LE, hyponatremia

SCLC

Thymoma

Ovarian
teratoma
(especially
if > 18 years
old)
Thymoma,
SCLC

เนื้้�องอกที่่มีี�
ความสััมพัันธ์์

Normal findings or nonspecific B cell
changes (100%)
neoplasms

Cortical and subcortical FLAIR Thymoma,
signal abnormalities involving > SCLC
2 brain regions (77%)

Increased signal in medial
temporal lobes (45%)

Increased signal in medial
temporal lobes (67%)

Increased signal in medial
temporal lobes (83%)

21 (2 เดืือน–85 ปีี)/ Orobuccolingual
Amnesia, psychiatric features, Normal findings (70%),
1:4
dyskinesia, stereotypies, seizures,
T2 abnormalities hippocampal
chorea, limb dystonia, dysautonomia, coma
(29%)
catatonia

LGI1

NMDAR

แอนติิบอดีีต่่อแอนติิเจนที่่�อยู่่�บนผิิวเซลล์์ประสาท

แอนติิบอดีี

ตารางที่่� 3. สรุุปอาการและอาการแสดงของแอนติิบอดีีชนิิดต่่างๆ การตรวจคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง และเนื้้�องอกที่่มีีค
� วามสััมพัันธ์์(5, 37-44)
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60 (45-83)/
1:1

65 (47-89)/
1:1

60 (18-81)/
4:1

65 (NA)/
1:2-4

CRMP5

Ma2

ANNA-2 (Ri)

GAD

65 (45-79)/
1:9
50 (27-56)/
1:4

Amphiphysin
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Jaw dystonia, ataxia,
OMS, parkinsonism

OMS, parkinsonism

Chorea, ataxia, OMS

SPSD, ataxia

SPSD, myoclonus

Chorea, parkinsonism,
ataxia, limb stiffness,
dystonia

อายุุเฉลี่่�ย (ช่่วงอายุุ)/ การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
เพศชาย:หญิิง

แอนติิบอดีีต่่อโปรตีีนในเซลล์์

IgLON5

แอนติิบอดีี

Brainstem encephalopathy

LE, encephalomyelitis,
neuropathies, neuropathic
pain, optic neuritis
LE, brainstem
encephalopathy

Encephalomyelitis, sensory
neuronopathy
LE, epilepsy

Non-REM and REM-sleep
disorder, stridor, bulbar
symptoms, cognitive
impairment, eye movement
abnormalities

อาการอื่่�นๆ ที่่พ
� บร่่วม

เนื้้�องอกที่่มีี�
ความสััมพัันธ์์

T2/FLAIR abnormalities in
hippocampi and temporal
lobes (78%)
Normal findings, hyperintensity
on T2/FLAIR sequences in the
posterior brainstem

Unremarkable

T2/FLAIR hyperintensity of the
bilateral medial temporal lobes,
atrophy of the cerebellum, and
especially of the vermis (43-57%)

NA

SCLC, breast
cancer

Testicular
cancer

SCLC,
thymoma

Breast cancer,
SCLC
Rare: thymoma,
lymphoma,
breast cancer,
other

Normal/nonspecific changes Not reported
(82%), mild brainstem atrophy
(14%), bilateral hippocampal
atrophy (4.5%)

ผลการตรวจ
คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง
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60.5 (22-81)/
1:2

ANNA-1 (Hu)
Ataxia

Ataxia
LE, polyneuropathy,
brainstem
encephalopathy,
pseudoathetosis

-

อาการอื่่�นๆ ที่่พ
� บร่่วม

Cerebellar atrophy (50%)

Normal findings (100%)

ผลการตรวจ
คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าสมอง

SCLC

Ovarian cancer,
breast cancer

เนื้้�องอกที่่มีี�
ความสััมพัันธ์์

NMDA, N-methyl-D-aspartate; LGI1, leucine-rich glioma-inactivated 1; CASPR2, contactin-associated protein-like 2; GABAA/B, gamma-aminobutyric acid A/B;
DPPX, dipeptidyl-peptidase-like protein-6; GAD, glutamic acid decarboxylase; CRMP5, collapsin-response mediated protein 5; FBDS, Faciobrachial dystonic
seizures; SCLC, small cell lung cancer; LE, limbic encephalitis; SPS, stiff person syndrome; SPSD, stiff-person syndrome spectrum disorder; PERM, progressive
encephalomyelitis with rigidity and myoclonus; OMS, opsoclonus myoclonus syndrome; REM, rapid eye movement; PCA-1, Purkinje cell antigen 1; ANNA,
antineuronal nuclear antibody; NA, not available

58 (52-68)/
F>M

อายุุเฉลี่่�ย (ช่่วงอายุุ)/ การเคลื่่�อนไหวผิิดปกติิ
เพศชาย:หญิิง

PCA-1 (Yo)

แอนติิบอดีี
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ภาคผนวก
รููปที่่� 1. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย possible autoimmune encephalitis (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง (45))

รููปที่่� 2. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย definite autoimmune encephalitis (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง (45))
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รููปที่่� 3. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย anti-NMDAR encephalitis (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง (8))

รููปที่่� 4. เกณฑ์์การวิินิิจฉััย Hashimoto’s encephalopathy (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง (45))
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30
ภาพรวมของการรัักษาโรคเกาต์์
(Overview of gout treatment)
มนาธิิป โอศิิริิ

โรคเกาต์์เป็็นโรคที่่เ� กิิดจากการสะสมของผลึึกยููเรต (monosodium urate) ในเนื้้�อเยื่่�อและอวััยวะ
ต่่างๆ โดยเฉพาะเยื่่�อบุุข้้อ กระดููก รวมถึึงเนื้้�อเยื่่�อรอบๆ ข้้อ และไต ก่่อให้้เกิิดการอัักเสบเฉีียบพลััน
การอัักเสบเรื้้�อรััง การทำำ�ลายเนื้้�อเยื่่�อ และสููญเสีียการทำำ�งานของอวััยวะนั้้�นๆ ผลึึกยููเรตที่่�สะสมตาม
เนื้้�อเยื่่�อเป็็นผลจากปริิมาณกรดยููริิกในซีีรััมสููงเกิินกว่่าที่่จ� ะละลายหมด นั่่�นคืือ เกิิดจากภาวะกรดยููริิกสููง
ในเลืือด (hyperuricemia) นั่่�นเอง(1)
โรคข้้ออัักเสบเกาต์์ (gouty arthritis) เป็็นโรคในกลุ่่�มโรคเกาต์์ที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุดุ และเป็็นปััญหา
ในการดููแลรัักษามาตลอดตั้้�งแต่่อดีีตจนปััจจุุบััน หััวใจในการรัักษาโรคเกาต์์ คืือ การควบคุุมระดัับกรด
ยููริิกในเลืือด เพื่่�อป้้องกััน และ/หรืือ ลดการสะสมของผลึึกยููเรตในเนื้้�อเยื่่�อและอวััยวะต่่างๆ และการ
อัักเสบทำำ�ลายเนื้้�อเยื่่�อและอวััยวะนั้้�นๆ เมื่่�อระดัับกรดยููริิกในเลืือดไม่่เกิินกว่่าระดัับที่่�กรดยููริิกจะตก
ตะกอน ก็็จะสามารถป้้องกัันอาการของข้้ออัักเสบ การสะสมของผลึึกยููเรตเป็็นก้้อนในอวััยวะต่่างๆ และ
ภาวะไตเสื่่�อมรวมถึึงนิ่่�วในไตได้้(1,2)
เมื่่�อได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคข้้ออัักเสบเกาต์์แล้้ว ควรจะประเมิินปััจจััยที่่�อาจมีีผลต่่อการ
รัักษาก่่อนเริ่่�มให้้การรัักษา ปััจจััยเหล่่านั้้�น ได้้แก่่
1. ความรุุนแรงของโรคข้้ออัักเสบเกาต์์ เช่่น ระยะเวลาที่่�เริ่่�มมีีอาการ ความถี่่�ของข้้ออัักเสบ
จำำ�นวนข้้อที่่�อัักเสบ ระดัับกรดยููริิกในเลืือด การมีีก้้อนโทฟััส ผลกระทบต่่อการใช้้งานของข้้อและการใช้้
ชีีวิิตของผู้้�ป่่วย ข้้อที่่�ถููกทำำ�ลาย
2. โรคร่่วมที่่�ผู้้�ป่่วยมีีอยู่่� ซึ่่�งอาจมีีผลต่่อการเลืือกการรัักษา เช่่น โรคระบบหััวใจและหลอดเลืือด
ภาวะไตเสื่่�อม นิ่่�วในไต เบาหวาน
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3. ยาที่่�ผู้�ป่้ ่วยใช้้อยู่่�และอาจมีีผลต่่อการเลืือกชนิิดยาที่่�ใช้้รัักษา เช่่น ยาขัับปััสสาวะ ยากัันเลืือด
แข็็ง azathioprine ciclosporin
4. ความเข้้าใจและความเชื่่�อของผู้้�ป่่วยเกี่่�ยวกัับโรคเกาต์์และการรัักษา

การรัักษาการกำำ�เริิบของข้้ออัักเสบเกาต์์

เมื่่�อมีีข้้ออัักเสบเกาต์์กำำ�เริิบ ควรจะรีีบให้้การรัักษาโดยเร็็ว เพื่่�อลดการอัักเสบและทำำ�ลายข้้อ
ทางเลืือกในการรัักษาการกำำ�เริิบของข้้ออัักเสบเกาต์์ ได้้แก่่(3-5)
1. ยาต้้านการอัักเสบที่่ไ� ม่่ใช่่สเตีียรอยด์์ (non steroidal antiinflammatory drugs; NSAIDs) ขนาด
เต็็มที่่�ในการรัักษาการอัักเสบ
2. Colchicine ขนาดต่ำำ�� ไม่่เกิิน 1.8 มก. ใน 24 ชั่่�วโมง
3. Prednisolone ขนาด 30-35 มก./วััน
4. Triamcinolone ขนาด 10-40 มก. ฉีีดเข้้าข้้อ ในกรณีีที่่�มีีการกำำ�เริิบของข้้ออัักเสบเกาต์์ในข้้อ
ใหญ่่ ไม่่เกิิน 3 ข้้อในเวลาเดีียวกััน
การพิิจารณาเลืือกการรัักษาใดใน 4 ทางเลืือกนี้้� ให้้ขึ้้น� กัับปััจจััยที่่ก� ล่่าวไปข้้างต้้นในผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละคน
ไม่่มีีสููตรสำำ�เร็็จตายตััวในการรัักษาการกำำ�เริิบของข้้ออัักเสบเกาต์์
	ควรหลีีกเลี่่�ยงยา NSAIDs รวมถึึง COX-2 inhibitors ในผู้้�ที่มีี่� โรคหััวใจและหลอดเลืือด ภาวะ
หััวใจวาย โรคไตวายเฉีียบพลััน หรืือ ไตเสื่่�อมเรื้้�อรััง ส่่วน colchicine มัักจะมีีประสิิทธิิภาพดีีในการลด
การอัักเสบของข้้อ ถ้้าให้้เร็็วภายใน 12 ชั่่�วโมงตั้้�งแต่่เริ่่�มปวดข้้อ(3,5) และควรระมััดระวัังในผู้้�ที่่�มีีไตวาย
เฉีียบพลัันและเรื้้�อรััง สำำ�หรัับสเตีียรอยด์์ชนิิดรัับประทานและฉีีดเข้้าข้้อ ควรหลีีกเลี่่�ยงในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการ
ติิดเชื้้�อในข้้อ และ/หรืือ กระแสเลืือด
	ส่่วนสารชีีวภาพชนิิดที่่�ยัับยั้้�ง interleukin-1 beta (anti IL-1β) ได้้แก่่ anti IL-1β monoclonal
antibody (canakinumab) กัับ IL-1β receptor antagonist (anakinra) สามารถใช้้รัักษาการกำำ�เริิบของข้้อ
อัักเสบเกาต์์ได้้ แต่่ยัังไม่่มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทยขณะนี้้�
ระยะเวลาของการให้้ยารัักษาข้้ออัักเสบเกาต์์กำำ�เริิบ อยู่่�ในช่่วง 3-5 วััน อย่่างมากไม่่เกิิน 7 วััน
ขึ้้น� อยู่่�กัับเริ่่ม� ให้้การรัักษาเร็็วหลัังมีีอาการหรืือไม่่ ถ้้าเริ่่ม� การรัักษาเร็็ว การอัักเสบก็็จะทุุเลาจนหายได้้เร็็ว
กว่่าการปล่่อยให้้ข้อ้ อัักเสบบวมแดงรุุนแรงมากถึึงเริ่่ม� ให้้การรัักษา การรัักษาเสริิมในช่่วงข้้ออัักเสบเกาต์์
กำำ�เริิบ ได้้แก่่ การพัักการใช้้ข้้อที่่�อัักเสบ การประคบด้้วยน้ำำ�� แข็็ง(3,5)
เมื่่�อข้้ออัักเสบทุุเลาจนหายแล้้ว ให้้พิิจารณาว่่าผู้้�ป่่วยมีีข้้อบ่่งชี้้�ในการให้้ยาลดระดัับกรดยููริิก
(urate lowering therapy) หรืือไม่่ ถ้้ามีีก็็เริ่่�มให้้ต่่อไปได้้เลย อย่่างไรก็็ตาม คำำ�แนะนำำ�จาก American
College of Rheumatology (ACR) และ French Society of Rheumatology ปีี ค.ศ. 2020 ให้้เริ่่�มยาลด
ระดัับกรดยููริิกไปพร้้อมกัับการรัักษาข้้ออัักเสบเกาต์์กำำ�เริิบได้้ทัันทีี(3,6) เพื่่�อให้้ผู้�ป่้ ่วยเห็็นถึึงความจำำ�เป็็น
ของการลดระดัับกรดยููริิกในเลืือดที่่�เป็็นการรัักษาโรคเกาต์์อย่่างยั่่�งยืืน โดยไม่่มีีผลต่่อการหายของข้้อ
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อัักเสบเกาต์์กำำ�เริิบ

การลดระดัับกรดยููริิกในเลืือด

	ดัังกล่่าวมาแล้้วว่่า การรัักษาโรคเกาต์์ที่่�ยั่่�งยืืน คืือ การลดระดัับกรดยููริิกในร่่างกาย เพื่่�อป้้องกััน
การสะสมของผลึึกยููเรตในเนื้้�อเยื่่�อและการอัักเสบทำำ�ลายอวััยวะ จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ยาลดระดัับกรด
ยููริิกในเลืือด
1. ข้้อบ่่งชี้้�ของการใช้้ยาลดระดัับกรดยููริิกในเลืือด
ผู้้�ป่ว่ ยโรคเกาต์์ส่ว่ นใหญ่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ยาลดระดัับกรดยููริิกในเลืือด ข้้อบ่่งชี้้ใ� นการให้้ยาลดระดัับ
กรดยููริิกในเลืือดในผู้้�ป่่วยโรคเกาต์์ตามคำำ�แนะนำำ�ของ ACR ปีี ค.ศ. 2020 มีีดัังต่่อไปนี้้�(3)
-	มีีก้้อนโทฟััสอย่่างน้้อย 1 ตำำ�แหน่่งในร่่างกาย
หรืือ
-	มีีการทำำ�ลายข้้ออัันเนื่่�องจากโรคเกาต์์ จากการตรวจทางรัังสีีวิิทยา (จากภาพถ่่าย X-ray,
ultrasound, dual energy CT scan หรืือ MRI ก็็ได้้)
หรืือ
-	มีีการกำำ�เริิบของข้้ออัักเสบเกาต์์บ่่อย (กำำ�เริิบอย่่างน้้อย 2 ครั้้�ง/ปีี)
ในผู้้�ป่่วยโรคเกาต์์ที่่�เคยมีีประวััติิข้้ออัักเสบเกาต์์กำำ�เริิบมาแล้้วมากกว่่า 1 ครั้้�ง แต่่เป็็นไม่่บ่่อย
(ไม่่ถึงึ 2 ครั้้�ง/ปีี) อาจพิิจารณาให้้ยาลดระดัับกรดยููริิกในเลืือด ถ้้ามีีภาวะอื่่�นร่่วมด้้วย เช่่น ระดัับกรดยููริิก
ในเลืือดสููงกว่่า 9 มก./ดล., ภาวะไตวายเรื้้�อรััง หรืือ มีีโรคระบบหััวใจและหลอดเลืือด แต่่ให้้พิิจารณา
เป็็นรายๆ ไป
ACR ไม่่แนะนำำ�ให้้เริ่่�มใช้้ยาลดระดัับกรดยููริิกในผู้้�ที่่�เพิ่่�งมีีการกำำ�เริิบของโรคข้้ออัักเสบเกาต์์เป็็น
ครั้้�งแรก ยกเว้้น ถ้้ามีีโรคร่่วมต่่อไปนี้้�ร่่วมด้้วย
- ไตวายระยะปานกลางถึึงรุุนแรง (chronic kidney disease stage 3 ขึ้้�นไป)
หรืือ
-	มีีนิ่่�วในทางเดิินปััสสาวะ
หรืือ
- ระดัับกรดยููริิกในเลืือดสููงกว่่า 9 มก./ดล.
แต่่ที่่�สำำ�คััญที่่�สุดุ ACR แนะนำำ�ว่่า ไม่่ควรใช้้ยาลดระดัับกรดยููริิกในผู้้�ที่่�มีีแต่่กรดยููริิกสููงในเลืือด
โดยไม่่ได้้เป็็นโรคข้้ออัักเสบเกาต์์ (asymptomatic hyperuricemia) ไม่่ว่่าคนผู้้�นั้้�นจะมีีโรคร่่วมอื่่�น เช่่น
โรคไตเรื้้�อรััง โรคหลอดเลืือดหััวใจ ความดัันโลหิิตสููง หรืือนิ่่�วในไต ร่่วมด้้วยหรืือไม่่ ถึึงแม้้จะตรวจพบ
การสะสมของผลึึกยููเรตในข้้อจากการตรวจด้้วยอััลตราซาวน์์ หรืือ dual energy CT scan แต่่ถ้้าไม่่มีี
อาการของโรคข้้ออัักเสบเกาต์์ ก็็ไม่่สมควรรัักษาด้้วยยาลดระดัับกรดยููริิก(3)
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2. การเลืือกใช้้ยาลดระดัับกรดยููริิกในเลืือด
ยาลดระดัับกรดยููริิกในเลืือด มีี 2 กลุ่่�มใหญ่่ๆ คืือ ยาขัับกรดยููริิกทางปััสสาวะ (uricosuric agents)
กัับยาที่่ยั� ับยั้้�งการสร้้างกรดยููริิก โดยการยัับยั้้�งเอนไซม์์ xanthine oxidase (xanthine oxidase inhibitors;
XOI) ส่่วนเอนไซม์์ uricase หรืือ urate oxidase ที่่�เปลี่่�ยนกรดยููริิกเป็็น allantoin (pegloticase) สามารถ
ลดระดัับกรดยููริิกได้้มากและรวดเร็็ว ยัังไม่่มีีจำำ�หน่่ายในประเทศไทยตอนนี้้�
ถึึงแม้้ว่า่ กลไกของการเกิิดโรคเกาต์์ในผู้้�ป่ว่ ยส่่วนใหญ่่มาจากการขัับกรดยููริิกทางท่่อฝอยส่่วนต้้น
ของไตลดลง ทำำ�ให้้ระดัับกรดยููริิกคั่่�งในเลืือด แต่่คำำ�แนะนำำ�จาก ACR กัับ European League Against
Rheumatism (EULAR) ก็็ยัังแนะนำำ�ให้้ใช้้ยาในกลุ่่�ม XOI โดยเฉพาะ allopurinol เป็็นยาตััวแรกที่่�ใช้้ในการ
ลดระดัับกรดยููริิกในเลืือด(3,5) ซึ่ง่� สามารถให้้ได้้ในผู้้�ป่ว่ ยโรคเกาต์์ทุกุ คน ถึึงแม้้จะมีีไตทำำ�งานบกพร่่องระดัับ
3 ขึ้้�นไป โดยใช้้หลัักการเริ่่�มให้้ยาขนาดต่ำำ��ๆ และค่่อยๆ ปรัับเพิ่่�มขนาดขึ้้�นช้้าๆ จนถึึงขนาดที่่ค� วบคุุม
ระดัับกรดยููริิกได้้ (start low, go slow strategy)(7) การยึึดหลัักนี้้�ทำำ�ให้้สามารถใช้้ยา allopurinol ในผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีหน้้าที่่�ไตบกพร่่องได้้ โดยแทบไม่่เกิิดภาวะแทรกซ้้อนจากการแพ้้ยา โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องตรวจ
HLA-B*5801 ก่่อนเริ่่�มให้้ยา allopurinol
	ตารางที่่� 1 แสดงขนาดเริ่่�มต้้นของยา allopurinol ที่่�ให้้ในผู้้�ที่่�มีีค่่าการกรองของไต (glomerular
filtration rate; GFR) ที่่�ระดัับต่่างๆ(7)
เป้้าหมายของการรัักษาด้้วยยาลดกรดยููริิก คืือ ระดัับกรดยููริิกในเลืือดสููงไม่่เกิิน 6 มก./ดล. จาก
คำำ�แนะนำำ�ของ ACR ปีี ค.ศ. 2020 ให้้เป้้าหมายที่่�ระดัับนี้้�(3) ส่่วนคำำ�แนะนำำ�ของ EULAR ปีี ค.ศ. 2016
และ French Society of Rheumatology ปีี ค.ศ. 2020 แนะนำำ�เพิ่่�มว่่า ถ้้ามีีก้้อนโทฟััสขนาดใหญ่่ และ/
หรืือ จำำ�นวนมาก มีีการทำำ�ลายข้้อรุุนแรง หรืือ ข้้ออัักเสบเกืือบตลอดเวลา ควรจะให้้เป้้าหมายของการ
รัักษาที่่�ระดัับกรดยููริิกในเลืือด ไม่่เกิิน 5 มก./ดล.(5,6)
	ดัังนั้้�น ถึึงแม้้ว่า่ ผู้้�ป่ว่ ยโรคเกาต์์คนหนึ่่�งๆ จะมีีภาวะไตทำำ�งานบกพร่่อง การเริ่่ม� ให้้ยา allopurinol
ขนาดต่ำำ��แต่่แรก และค่่อยๆ เพิ่่�มขนาดยาไปจนสามารถลดระดัับกรดยููริิกในเลืือดได้้ ไม่่เกิิน 6 มก./ดล.
ถึึงแม้้ว่า่ จะใช้้ยา allopurinol ขนาดสููงกว่่า 300 มก./วััน ก็็สามารถทำำ�ได้้ โดยยึึดหลัักรัักษาให้้ตรงเป้้าหมาย
(treat-to-target)(8) ก็็จะช่่วยลดอาการและภาวะแทรกซ้้อนรุุนแรงจากโรคเกาต์์ได้้
	ส่่วนข้้อบ่่งชี้้ใ� นการให้้ยา febuxostat ในการลดระดัับกรดยููริิกในเลืือด จากบััญชีียาหลัักแห่่งชาติิ
ปีี พ.ศ. 2562 มีีดัังนี้้�(9)
1. ผู้้�ป่่วยแพ้้ยา allopurinol รุุนแรง และมีีข้้อห้้ามในการใช้้ยากลุ่่�ม uricosuric
2. หลัังใช้้ยา allopurinol ร่่วมกัับ uricosuric แล้้ว ระดัับกรดยููริิกยัังสููงกว่่า 6 มก./ดล.
3. เป็็นยาทางเลืือก กรณีีใช้้ allopurinol แล้้วมีีเอนไซม์์ตับั สููงเกิิน 3 เท่่าของค่่าปกติิ หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
เกิิน 2 เท่่าของระดัับก่่อนให้้ยา และมีีข้้อห้้ามในการให้้ uricosuric
ขนาดของยา febuxostat เริ่่�มต้้นที่่�ให้้ 40-80 มก./วััน ขนาดสููงสุุดที่่�ให้้ วัันละ 120 มก.โดยยััง
ไม่่มีีข้้อมููลความปลอดภััยในระยะยาว ในผู้้�ที่่�มีีค่่า GFR ต่ำำ��กว่่า 30 มล./นาทีี/1.73 ม.2 หรืือในผู้้�ป่่วยที่่�มีี
โรคหััวใจและหลอดเลืือด
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ยาขัับกรดยููริิกทางปััสสาวะ ได้้แก่่ probenecid ขนาด 500-1,000 มก./วััน, benzbromarone
ขนาด 50-100 มก./วััน, sulfinpyrazone ขนาด 200-400 มก./วััน ซึ่่�งมีีที่่�ใช้้ในกรณีีมีีข้้อห้้ามใช้้ยาในกลุ่่�ม
XOI หรืือ ใช้้เสริิมร่่วมกัับยา XOI เพื่่�อลดระดัับกรดยููริิกให้้ได้้ตามเป้้าหมายได้้(3,6) ควรหลีีกเลี่่ย� งยาขัับกรด
ยููริิกทางปััสสาวะในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีนิ่่
� ว� ในไต หรืือมีีไตเสื่่�อมระดัับ 3 ขึ้้น� ไป เมื่่�อได้้รับั ยาขัับกรดยููริิกทางปััสสาวะ
ควรแนะนำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยดื่่�มน้ำำ��วัันละ 2-3 ลิิตร เพื่่�อลดโอกาสเกิิดนิ่่�วในไต
3. ช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมในการเริ่่�มให้้ยาลดระดัับกรดยููริิก และระยะเวลาที่่�ให้้
การเริ่่ม� ให้้ยาลดระดัับกรดยููริิกในขณะที่่มีี� การกำำ�เริิบของข้้ออัักเสบเกาต์์ ไม่่ทำำ�ให้้การอัักเสบแย่่
ลง หรืือเป็็นนานขึ้้น� จนหายช้้า(10) แต่่อาจมีีประโยชน์์ในการกระตุ้้�นเตืือนให้้ผู้�ป่้ ว่ ยตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของการลดระดัับกรดยููริิก ขณะที่่มีีข้
� อ้ อัักเสบเกาต์์กำำ�เริิบ ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยมีีความตั้้�งใจลดระดัับกรดยููริิกอย่่าง
จริิงจััง อย่่างไรก็็ตาม การพิิจารณาว่่าควรเริ่่�มยาลดระดัับกรดยููริิกพร้้อมกัับยาต้้านการอัักเสบ หรืือ
ควรเริ่่�มหลัังจากข้้ออัักเสบเกาต์์ทุุเลาจนหายแล้้ว ให้้พิิจารณาตามความเหมาะสมของผู้้�ป่่วยแต่่ละคน
และแพทย์์ผู้�รั้ ักษา
เมื่่�อให้้ยาลดระดัับกรดยููริิกจนได้้ตามเป้้าหมายแล้้ว ผู้้�ป่่วยจะไม่่มีีอาการกำำ�เริิบของข้้ออัักเสบ
อีีก ก้้อนโทฟััสถ้า้ มีีก็็จะยุุบหายไปหมด อาจพิิจารณาค่่อยๆ ลดขนาดยาลง แต่่ยังั ให้้ระดัับกรดยููริิกไม่่สููง
เกิินเป้้าหมาย (6 มก./ดล.) ACR แนะนำำ�ว่่า ถ้้าการกิินยาลดระดัับกรดยููริิกอย่่างต่่อเนื่่�องไปตลอด
ไม่่เป็็นภาระ หรืือปััญหาต่่อผู้้�ป่่วย ก็็ให้้กิินต่่อไปไม่่ควรหยุุด เพราะการหยุุดยาลดระดัับกรดยููริิก อาจจะ
ทำำ�ให้้ระดัับกรดยููริิกในเลืือดสููงขึ้้�นมาอีีก ก่่อให้้เกิิดข้้ออัักเสบเกาต์์กำำ�เริิบกลัับมาใหม่่ได้้(3)
4. การป้้องกัันข้้ออัักเสบเกาต์์กำ�ำ เริิบเมื่่�อเริ่่�มให้้ยาลดระดัับกรดยููริิก
เมื่่�อเริ่่�มให้้ยาลดระดัับกรดยููริิกในเลืือด เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงระดัับกรดยููริิกที่่�อาจจะกระตุ้้�นข้้อ
อัักเสบเกาต์์ให้้กำำ�เริิบขึ้้น� ได้้ ดัังนั้้�น ควรให้้ยาต้้านการอัักเสบข้้อเพื่่�อป้้องกัันการกำำ�เริิบของข้้ออัักเสบเกาต์์
พร้้อมกัับการเริ่่�มให้้ยาลดระดัับกรดยููริิก โดยอาจจะให้้เป็็น colchicine ขนาดต่ำำ�� (0.6-1.2 มก./วััน) ยา
NSAIDs ขนาดต่ำำ�� หรืือ prednisolone ขนาด 5-10 มก./วััน ตามความเหมาะสมในผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละคน โดยให้้
ควบคู่่�กัันอย่่างน้้อย 3-6 เดืือน ตามคำำ�แนะนำำ�ของ ACR(3) หรืือ นานกว่่า 6 เดืือน ตามคำำ�แนะนำำ�ของ
EULAR(5) กัับ French Society of Rheumatology(6) จนกว่่าจะลดระดัับกรดยููริิกได้้ตามเป้้าหมายต่่อเนื่่�อง
โดยไม่่มีีข้้ออัักเสบเกาต์์กำ�ำ เริิบ หรืือ ก้้อนโทฟััสยุุบหายหมด
5. การรัักษาโรคร่่วมและการให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องอาหาร-เครื่่�องดื่่�ม-การปฏิิบััติิตััว
ผู้้�ป่่วยโรคข้้ออัักเสบเกาต์์มัักจะมีีโรคทางเมตะโบลิิกร่่วมด้้วย เช่่น โรคอ้้วน/น้ำำ�� หนัักเกิิน ไขมััน
ในเลืือดสููง ความดัันโลหิิตสููง ไตเสื่่�อม โรคหััวใจและหลอดเลืือด จึึงควรให้้คำำ�แนะนำำ�และรัักษาโรคร่่วม
เหล่่านี้้�ไปด้้วยกััน และควรหลีีกเลี่่�ยงยาที่่�มีีผลต่่อระดัับกรดยููริิกในเลืือด หรืือมีีปฏิิกิิริิยากัับยาลดระดัับ
กรดยููริิกที่่�ผู้้�ป่่วยใช้้ เช่่น ยาลดความดัันโลหิิต ควรหลีีกเลี่่�ยงยาขัับปััสสาวะ หรืือ ยา β-blocker ส่่วนยา
แอสไพริินขนาดต่ำำ��จะลดประสิิทธิิภาพในการขัับกรดยููริิกทางปััสสาวะของยา probenecid แต่่ไม่่มีีผลต่่อ
allopurinol
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การให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อให้้ผู้�ป่้ ว่ ยโรคเกาต์์เข้้าใจถึึงความสำำ�คัญ
ั ของโรคและรัับประทานยาลดระดัับ
กรดยููริิ ก อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ถึึ ง แม้้ ไ ม่่ มีี อาการใดๆ แล้้ ว ก็็ เ ป็็ น สิ่่� ง ท้้ า ทายสำำ� หรัั บ แพทย์์ แ ละบุุ ค ลากร
ทางการแพทย์์ที่่�ดููแลผู้้�ป่่วยโรคนี้้�อยู่่� จึึงควรพิิจารณาหาวิิธีีที่่�จะเพิ่่�มความตระหนัักรู้้�ในโรคเกาต์์และ
ความจำำ�เป็็นในการควบคุุมระดัับกรดยููริิกในเลืือดให้้อยู่่�ในเป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนด
	ส่่วนเรื่่�องอาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�อาจกระตุ้้�นให้้ระดัับกรดยููริิกในเลืือดสููงขึ้้�น หรืือเกิิดการกำำ�เริิบ
ของข้้ออัักเสบเกาต์์ มัักเป็็นหััวข้้อที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยกัังวล แต่่จากคำำ�แนะนำำ�ของ ACR, EULAR และ French Society
of Rheumatology แนะนำำ�เพีียงแต่่ให้้ลดน้ำำ�� หนััก ถ้้าอ้้วนหรืือน้ำำ��หนัักเกิิน ลด/งดเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
ลด/งดอาหารที่่�มีีพิิวรีีนสููง และ ลด/งดเครื่่�องดื่่�มหรืืออาหารที่่�มีีน้ำ�ต
ำ� าล ฟรุุคโตสเป็็นส่่วนประกอบ(3,5,6)
ตารางที่่� 1. ขนาดเริ่่�มต้้นของยา allopurinol ที่่�ให้้ตามขนาด 1.5 มก./ eGFR(7)
Estimated GFR,
มล./นาทีี/1.73 ม.2

ขนาดเริ่่�มต้้นของ allopurinol

<5
5-15
16-30
31-45
46-60
61-90
91-130
>130

50 มก./สััปดาห์์
50 มก. 2 ครั้้�ง/สััปดาห์์
50 มก. ทุุก 2 วััน
50 มก./วััน
50 มก. และ 100 มก. สลัับวัันกััน
100 มก./วััน
150 มก./วััน
200 มก./วััน

eGFR, estimated glomerular filtration rate
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