
273

Comprehensive Review in Internal Medicine

16
ความิร้�เร้�อง

โรคปอดอินเตัอร์สตัิเชี้้ยล
สำาหรับแพทย์เวชี้ปฏิิบัตัิ

[Interstitial lung disease (ILD) 
for internist]

อมรพ้ินธ์ุิ	วงศ์กาญิจ้นา

บัทน�า
 โรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล (interstitial lung disease, ILD) เป็ินค์ำาท่�ม่ค์วามหมายกว้าง ใช้ัเร่ยก

โรค์ใด์กต็ิามท่�ม่พยาธ์สิุภาพเก่�ยวข้องกับเนื�อเยื�อเก่�ยวพันในปิอด์ (pulmonary interstitium) หรอืบางติำารา

อาจจะเร่ยกโรค์น่�ว่า diffuse parenchymal lung disease (DPLD) เนื�องจากโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล

สุามารถึเกดิ์ขึ�นได้์ในผู้้้ป่ิวยทุกเพศและวยั สุามารถึแสุด์งอาการได์ทั้�งแบบเฉ่ัยบพลันและเรื�อรัง ติลอด์จน

ม่อาการและอาการแสุด์งท่�ค์ล้ายค์ลึงกับโรค์ปิอด์อื�นๆ การวินิจฉััยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลจึงม่ค์วาม

สุำาคั์ญิเพื�อให้ผู้้้ป่ิวยได้์รับการรักษาท่�เหมาะสุมอย่างทันท่วงท่ ลด์โอกาสุในการเกิด์ค์วามเจ็บป่ิวยเรื�อรัง

ท่�นำาไปิสุ่้ภาวะทุพพลภาพและเสุ่ยช่ัวิติ

กายวิภาคของเนื�อเยื่อเก่่ยวพันในปัอด (pulmonary interstitium) 
 กายวิภาค์ของปิอด์ปิระกอบไปิด้์วย ท่อนำาอากาศ (airway) เนื�อเยื�อในปิอด์ (lung parenchyma) 

ระบบไหลเว่ยนในปิอด์ (pulmonary circulation) และเยื�อหุ้มปิอด์ (pleura) โด์ยสุ่วนท่�ม่พื�นท่�มากท่�สุุด์คื์อ

เนื�อเยื�อในปิอด์ ซึึ่�งจุลกายวิภาค์ศาสุติร์ (histology) ของเนื�อเยื�อน่�แบ่งออกเป็ินโค์รงสุร้างท่�ม่ค์วามสุำาคั์ญิ 

5 ชันิด์ (ร้ปิท่� 1) ได้์แก่
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1. หลอด์ลมแขนงสุ่วนปิลาย (terminal bronchiole) คื์อสุ่วนปิลายสุุด์ของระบบท่อนำาอากาศ 

เนื�องจากทางเดิ์นหายใจสุ่วนล่าง (lower respiratory tract) จะเริ�มจากหลอด์ลม (trachea) 

แล้วแติกแขนงเป็ิน main bronchi และ segmental bronchi ติามลำาดั์บ หลอด์ลมจะแติก

แขนงจนม่จำานวนเพิ�มมากขึ�นและขนาด์เล็กลงเรื�อยๆ เพื�อเพิ�มปิริมาณอากาศท่�นำาไปิแลก

เปิล่�ยนก๊าซึ่บริเวณถุึงลมปิอด์ (alveolus) ท่�หลอด์ลมแขนงสุ่วนปิลายน่�อาจต่ิอเข้ากับถุึงลม

ปิอด์โด์ยติรง (เร่ยกว่า respiratory bronchiole) หรือติิด์ต่ิอกับท่อถุึงลม (alveolar duct)

2. ถุึงลมปิอด์ (alveolus) คื์อสุ่วนของปิอด์ท่�ม่การแลกเปิล่�ยนก๊าซึ่เกิด์ขึ�น ในปิอด์ปิกติิของผู้้ใ้หญิ่

จะม่ถุึงลมปิอด์อย่้ปิระมาณ 500 ล้านถุึง แต่ิละถุึงม่ขนาด์ปิระมาณ 0.3 มม. ถุึงลมปิอด์จะ

ต่ิอกับหลอด์ลมแขนงสุ่วนปิลาย ถ้ึกรายล้อมด้์วยเสุ้นเลือด์ฝ้อยและเนื�อเยื�อเก่�ยวพันในปิอด์ 

รอยต่ิอระหว่างถุึงลมปิอด์และหลอด์เลือด์ฝ้อยม่ค์วามหนาเพ่ยง 0.2-0.3 ไมค์รอน จึงทำาให้

การแลกเปิล่�ยนก๊าซึ่เกิด์ขึ�นได้์อย่างง่ายด์ายและรวด์เร็ว(1)

3. หลอด์เลือด์ปิอด์ (pulmonary vessels) ปิระกอบไปิด้์วย หลอด์เลือด์แด์ง (artery and arte-

riole) หลอด์เลือด์ด์ำา (vein and venule) และหลอด์เลือด์ฝ้อย (capillary) การไหลเว่ยน

ในหลอด์เลือด์เริ�มจากระบบหลอด์เลือด์แด์งปิอด์ออกจากหัวใจห้องขวาบน (right atrium) 

เดิ์นทางและแติกแขนงมาค่้์กับหลอด์ลมแขนงติ่างๆ จนกลายเปิ็นหลอด์เลือด์ฝ้อยท่�เกิด์

การแลกเปิล่�ยนก๊าซึ่กับถุึงลมปิอด์ จากนั�นรวมตัิวกันเป็ินระบบหลอด์เลือด์ด์ำาปิอด์กลับคื์น

สุ่้หัวใจห้องซ้ึ่ายบน

4. ท่อนำ�าเหลือง (lymphatic vessels) ทำาหน้าท่�ลำาเล่ยงแอนติิเจน (antigen) เซึ่ลล์ท่�ทำางานใน

ระบบภ้มิคุ้์มกัน (เช่ัน antigen presenting cell) และสุารนำ�าในปิอด์เข้าสุ่้ต่ิอมนำ�าเหลืองใน

ช่ัองอก ท่อนำ�าเหลืองอาจจะอย่้ค่้์กับหลอด์ลมแขนงต่ิางๆ และหลอด์เลือด์ปิอด์ อย่้ในชัั�น

ของเนื�อเยื�อเก่�ยวพัน (interstitial septa) หรืออย่้บริเวณรอบนอกของปิอด์ (subpleural area)(2)

5. เนื�อเยื�อเก่�ยวพันในปิอด์ (pulmonary interstitium) เป็ินเนื�อเยื�อแทรกท่�อย่้ระหว่างถุึงลมปิอด์ 

ม่ระบบหลอด์เลือด์ปิอด์ ท่อนำ�าเหลือง และเซึ่ลล์ต่ิางๆ (ทั�งเม็ด์เลือด์ขาว เซึ่ลล์ท่�ทำางานใน

ระบบภ้มิคุ้์มกัน และไฟโบร-บลาสุต์ิ) อย่้ภายในเนื�อเยื�อเก่�ยวพันน่� ช่ัวยพยุงโค์รงสุร้างของ

ปิอด์ ค์วบคุ์มระดั์บสุารนำ�าในถุึงลมปิอด์ และสุร้างค์วามยืด์หยุ่นในปิอด์ (elasticity)
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รูปท่ี่�	1. แสุด์งโค์รงสุร้างของหลอด์ลมและเนื�อเยื�อในปิอด์
(Alv: alveolar space, C: pulmonary capillary, EN: capillary endothelium, EP: alveolar epithelium, 
F: fibroblast, Gen: airway generations, IN: interstitium, RBC: red blood cell)

 จากค์วามร้้ทางกายวิภาค์ดั์งกล่าว จะเห็นได้์ว่าสุ่วนต่ิางๆ ในเนื�อเยื�อปิอด์เชืั�อมโยงถึึงกันทั�ง

ในแง่โค์รงสุร้างและการทำางาน ดั์งนั�นเมื�อม่พยาธิ์สุภาพเกิด์ขึ�นโรค์หรือค์วามผิู้ด์ปิกติินั�นมักจะค์รอบค์ลุม

โค์รงสุร้างหลายๆ อย่างพร้อมกัน โรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลจึงใช้ัเร่ยกโรค์ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของเนื�อเยื�อ

เก่�ยวพันในปิอด์ รวมถึึงโรค์ของโค์รงสุร้างข้างเค่์ยงคื์อ หลอด์ลมแขนงสุ่วนปิลาย ถุึงลมปิอด์และ

ระบบไหลเว่ยนในปิอด์ด้์วย จึงเป็ินท่�มาของชืั�อท่�เร่ยกว่า diffuse parenchymal lung disease (DPLD)

การจ�าแนกชนิดของโรคปัอดอินเตอร์สติเช่ยลั
 โรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลสุามารถึแยกออกเป็ิน 2 กลุ่มใหญ่ิ คื์อ กลุ่มท่�ทราบสุาเหตุิการเกิด์โรค์ 

(ILD with known etiology) และกลุ่มท่�ยังไม่ทราบสุาเหตุิชััด์เจน (idiopathic interstitial pneumonia, IIP)(3, 4) 

(ร้ปิท่� 2) ในกลุ่มแรกนั�น สุาเหตุิท่�พบสุามารถึแบ่งออกเป็ินกลุ่มต่ิางๆ ดั์งน่� 

1. ILD secondary to other diseases

1.1. Autoimmune-related ILD กลุ่มโรค์ท่�ม่ค์วามสัุมพันธ์์กับการเกิด์โรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล 

คื์อ autoimmune connective tissue diseases โด์ยพบบ่อยในผู้้้ป่ิวยโรค์ systemic 

sclerosis, rheumatoid arthritis และ polymyositis/dermatomyositis ติามลำาดั์บ สุ่วน

โรค์อื�นๆ ท่�พบได้์ เช่ัน mixed connective tissue disease, Sjögren syndrome และ 

systemic lupus erythematosus (SLE)
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1.2. Vasculitis-related ILD ท่�ม่รายงานบอ่ยจะเปิน็กลุ่ม ANCA-associated vasculitis ได์แ้ก่ 

microscopic polyangiitis (MPA), granulomatosis with polyangiitis (GPA) และ eo-

sinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA) ติามลำาดั์บ

1.3. สุาเหตุิจากการติิด์เชืั�อ (infection) การติิด์เชืั�อในปิอด์สุ่วนมากมักจะทำาให้ม่การสุะสุม

ของเซึ่ลล์อักเสุบในถุึงลมปิอด์ ลักษณะทางพยาธิ์วิทยาและภาพถ่ึายรังสุ่จึงมักเห็นค์วาม

ผิู้ด์ปิกติิในบรเิวณถุึงลม (airspace disease) เด์น่ แต่ิเชืั�อบางชันดิ์ก็มักจะทำาใหเ้กิด์ค์วาม

ผิู้ด์ปิกติิแบบ ILD ได้์บ่อย เช่ัน ไวรัสุชันิด์ต่ิางๆ, Mycoplasma spp., Pneumocystis 

jirovecii และ mycobacteria

1.4. สุาเหตุิจากโรค์มะเร็ง (malignancy) พยาธิ์สุภาพของโรค์เกิด์จากการกระจายของเซึ่ลล์

มะเร็งไปิติามระบบไหลเว่ยนในปิอด์ และไปิเจริญิเติิบโติอย่้ท่�เนื�อเยื�อเก่�ยวพันในปิอด์ 

เร่ยกภาวะน่�ว่า lymphangitis carcinomatosis

1.5. โรค์ทางพันธุ์กรรม กลุ่มโรค์ทางพันธุ์กรรมบางอย่างสุามารถึพบโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิ

เช่ัยลแบบท่�ม่พังพืด์ (pulmonary fibrosis) ร่วมด้์วยได้์ เช่ัน Hermansky-Pudlak syn-

drome และ dyskeratosis congenita

2. Granulomatous lung diseases ลักษณะทางพยาธ์ิวิทยาของโรค์ในกลุ่มน่�จะม่การอักเสุบ

แบบแกรน้โลมาในปิอด์ (หรือท่�ต่ิอมนำ�าเหลืองร่วมด้์วย) ตัิวอย่างเช่ัน hypersensitivity pneu-

monitis, sarcoidosis, granulomatous lymphocytic interstitial lung disease (GLILD)

3. Occupational lung diseases เกิด์จากการหายใจเอาฝุ่้นของสุารอนินทร่ย์เข้าไปิ และเกิด์

การสุะสุมในปิอด์ การสุะสุมนั�นอาจจะทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่เพ่ยงค์วามผิู้ด์ปิกติิของภาพถ่ึายรังสุ่โด์ย

ไม่ม่อาการ ตัิวอย่างเช่ัน siderosis (ฝุ่้นจากแร่เหล็ก), stannosis (ฝุ่้นจากด่์บุก), หรือม่อาการ

ผิู้ด์ปิกติิทางการหายใจร่วมด้์วย เช่ัน talcosis (ฝุ่้นจากทัลคั์มหรือแร่หินสุบ่้), hard metal lung 

disease (ฝุ่้นจากโลหะอัลลอย), berylliosis (ฝุ่้นจากแร่เบอริลเล่ยม), asbestosis (ฝุ่้นจาก

แร่ใยหิน), silicosis (ฝุ่้นจากแร่ซิึ่ลิกา) และ coal worker pneumoconiosis (ฝุ่้นจากถ่ึานหิน)

4. Medication-related ILD โรค์ปิอด์ท่�เกิด์ขึ�นสัุมพันธ์์กับการได้์รับการรักษาโรค์ เช่ัน โรค์ปิอด์

อินเติอร์สุติิเช่ัยลท่�เกิด์จากยาและการฉัายแสุง (drug-induced pneumonitis, radiation-in-

duced pneumonitis) ยาท่�ม่ค์วามสัุมพันธ์์และพบเป็ินสุาเหตุิได้์บ่อย อาทิ amiodarone, 

methotrexate, nitrofurantoin, rituximab และยาเค์ม่บำาบัด์ เช่ัน bleomycin เป็ินต้ิน

5. Cystic lung diseases ลักษณะทางพยาธ์ิวิทยาของโรค์ในกลุ่มน่�จะม่ซิึ่สุต์ิเกิด์ขึ�นในปิอด์ 

ตัิวอย่างเช่ัน lymphangioleiomyomatosis (LAM), pulmonary Langerhans cell histiocyto-

sis (PLCH), Birt-Hogg-Dubé syndome (BHD)

6. Airspace-predominant diseases โรค์ในกลุ่มน่�ม่ลักษณะทางพยาธิ์วิทยาและพยาธิ์กำาเนิด์
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แติกติา่งกัน แต่ิมักจะม่รอยโรค์ในบรเิวณถุึงลมปิอด์รว่มด้์วย ตัิวอย่างของโรค์ในกลุ่มน่�ได้์แก่ 

pulmonary alveolar proteinosis (PAP), diffuse alveolar hemorrhage (DAH) syndrome, 

eosinophilic pneumonia

7. กลุ่มโรค์อื�นๆ เช่ัน aspiration-related ILD, idiopathic pulmonary hemosiderosis (IPH), 

pulmonary involvement in psoriasis and ankylosing spondilitis และ interstitial pneumo-

nia with autoimmune features (IPAF)

 สุำาหรับโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลท่�ทราบสุาเหตุิการเกิด์ชััด์เจน (IIP) แนวทางปัิจจุบันแนะนำาให้

จำาแนกโรค์กลุ่มน่�ติามลักษณะทางพยาธิ์วิทยา(4) ได้์แก่ 

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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รูปท่ี่�	2. แสุด์งแผู้นภ้มิการจำาแนกโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลออกเป็ินชันิด์ต่ิางๆ ติามสุาเหตุิของโรค์

ข้้อควรระวัง เนื�องจากลักษณะทางพยาธิ์วิทยาของ IIP และ ILD with known etiology นั�นไม่แติกต่ิางกัน การจะวินิจฉััย
ผู้้้ป่ิวยว่าเป็ิน IIP จะต้ิองทำาการซัึ่กปิระวัติิ ติรวจร่างกาย และติรวจเพิ�มเติิมจนค์รบถ้ึวน แล้วไม่พบสุาเหตุิทั�งหมด์ท่�เป็ิน
ไปิได้์จึงจะให้การวินิจฉััยได้์ นอกจากน่�ค์วรติระหนักเสุมอว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการวินิจฉััยว่าเป็ิน IIP อาจม่อาการแสุด์งหรือ
ติรวจพบโรค์อื�นๆ ท่�สุามารถึอธิ์บายสุาเหตุิของโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลนั�นได้์ การติิด์ติามผู้้้ป่ิวยด้์วยค์วามละเอ่ยด์
รอบค์อบจึงเป็ินสิุ�งท่�สุำาคั์ญิมากในการด้์แลผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�

แนวทางการวินิจฉััยโรคปัอดอินเตอร์สติเช่ยลั
 เนื�องจากโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลม่ค์วามหลากหลายของตัิวโรค์สุ้ง พยาธิ์วิทยาก็ม่ค์วามแติก

ต่ิางกันมาก ดั์งนั�นทั�งการซัึ่กปิระวัติิ ติรวจร่างกาย การสุ่งติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ และภาพถ่ึายทางรังสุ่ 

จึงม่ค์วามสุำาคั์ญิในการวินิจฉััยโรค์อินเติอร์สุติิเช่ัยลให้ม่ค์วามถ้ึกต้ิองและแม่นยำา

การซ้้กประว้ติั

 อาการสุำาคั์ญิท่�นำาผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลมาพบแพทย์คื์อ อาการเหนื�อยและอาการไอ 

สุำาหรับอาการเหนื�อยนั�น ในระยะแรกผู้้้ปิว่ยจะร้้สุกึเหนื�อยเมื�อออกแรง (dyspnea on exertion) เนื�องจาก

พยาธิ์สุภาพของโรค์ทำาให้ม่การหนาตัิวขึ�นของเนื�อเยื�อเก่�ยวพันในปิอด์ สุ่งผู้ลให้การแลกเปิล่�ยนก๊าซึ่เกิด์

ได้์ช้ัาลง (diffusion impairment) นอกจากค์วามหนาของเนื�อเยื�อเก่�ยวพันในปิอด์แล้ว อ่กปัิจจัยท่�ม่ผู้ลต่ิอ

การแลกเปิล่�ยนก๊าซึ่คื์อระยะเวลาท่�เลือด์ไหลผู่้านหลอด์เลือด์ฝ้อยในปิอด์ (pulmonary capillary) ซึึ่�งจะ

ขึ�นอย่้กับปิริมาณของเลือด์ท่�ออกจากหัวใจ (cardiac output) ในขณะพักระยะเวลาท่�เลือด์ไหลผู่้านหลอด์
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เลือด์ฝ้อยในปิอด์นั�นยังเพ่ยงพอท่�จะทำาให้เกิด์การแลกเปิล่�ยนก๊าซึ่ท่�สุมบ้รณ์ ผู้้้ป่ิวยจึงอาจจะไม่ร้้สึุก

เหนื�อย แต่ิเมื�อม่การออกแรง cardiac output ท่�เพิ�มขึ�นจะทำาให้เลือด์ไหลผู่้านหลอด์เลือด์ฝ้อยในปิอด์

ไปิเร็วขึ�น สุ่งผู้ลให้ diffusion impairment นั�นแย่ลง ผู้้้ป่ิวยจึงร้้สึุกเหนื�อย นอกจากน่�การหนาติัวของ

เนื�อเยื�อเก่�ยวพันในปิอด์ยังไปิกระตุ้ิน J receptor ในปิอด์ซึึ่�งจะสุ่งผู้ลให้ผู้้้ป่ิวยหายใจเร็ว ตืิ�น ร้้สึุกเหนื�อย 

และการหนาตัิวน่�ยังทำาให้ปิอด์ม่ elasticity ท่�สุ้งขึ�น ผู้้้ป่ิวยต้ิองใช้ัแรงในการหายใจเพิ�มขึ�น (increased 

work of breathing) เหติทัุ�งหมด์ดั์งท่�กล่าวมาสุ่งผู้ลให้ผู้้้ป่ิวยม่อาการเหนื�อยง่ายได้์(1) และในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การ

ลุกลามของโรค์มากขึ�นจะม่อาการเหนื�อยแม้ในขณะพักได้์จากตัิวโรค์เอง และจากภาวะแทรกซ้ึ่อน เช่ัน 

โรค์ค์วามดั์นในปิอด์สุ้ง (pulmonary hypertension) และหลอด์เลือด์หัวใจต่ิบ

 อ่กอาการท่�พบได้์บ่อยเช่ันกันคื์ออาการไอเรื�อรัง ผู้้้ป่ิวยในกลุ่มน่�มักจะไอไม่ม่เสุมหะ (dry or 

non-productive cough) สุาเหตุิของอาการไอเรื�อรังในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ยังไม่ทราบชััด์เจน จากการศึกษาใน

ผู้้้ป่ิวย IPF พบว่าผู้้้ป่ิวย IPF อาจจะม่จำานวนของ cough receptor เพิ�มขึ�นและม่ค์วามไวต่ิอสิุ�งกระตุ้ิน

สุ้งขึ�น นอกจากน่�พังผืู้ด์ท่�เกิด์ขึ�นในเนื�อเยื�อเก่�ยวพันทำาให้เกิด์การบิด์เบ่�ยวของหลอด์ลม (airway structural 

distortion and traction bronchiectasis) ซึึ่�งสุามารถึกระตุ้ิน rapidly and slowly adapting receptors 

(RARs and SARs, ทั�งสุองเป็ินตัิวรับท่�ไวต่ิอ mechanical change) ผู้้้ป่ิวยจึงม่อาการไอเรื�อรัง(5) ผู้้้ป่ิวย

บางรายอาจไอแบบม่เสุมหะได์ซึ้ึ่�งพบได์บ่้อยในผู้้ป่้ิวยท่�ม่ปิระวัติิสุ้บบุหร่�ร่วมด้์วย หรอืในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วาม

ผิู้ด์ปิกติิทางพันธุ์กรรมหรือโรค์ familial pulmonary fibrosis (MUC5B promoter polymorphism)(6, 7) 

อย่างไรก็ติามผู้้้ป่ิวยท่�ไอม่เสุมหะเรื�อรังให้ระวังว่าอาจจะม่การติิด์เชืั�อหรือโรค์กรด์ไหลย้อน (gastroesophageal 

reflux disease) อย่้ด้์วย

 ปิระวัติิอื�นๆ ท่�ค์วรถึามคื์อปิระวัติิท่�จะนำาไปิสุ่้สุาเหตุิของโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล ได้์แก่ อาการ

ของโรค์ autoimmune connective tissue disease (เช่ัน ผืู้�นต่ิางๆ ปิลายมือปิลายเท้าซ่ึ่ด์หรือม่วงเมื�อ

สัุมผัู้สุค์วามเยน็ หรอื Raynaud’s phenomenon, อาการปิวด์ขอ้ ปิากและติาแหง้ กลนืลำาบากหรอืสุำาลัก 

กล้ามเนื�ออ่อนแรง เป็ินต้ิน) อาการไข้และนำ�าหนัด์ลด์ท่�อาจจะสัุมพันธ์์กับการติิด์เชืั�อหรือโรค์มะเร็ง 

ปิระวัติิการสุ้บบุหร่� ปิระวัติิการทำางานและสิุ�งแวด์ล้อมรอบตัิว ปิระวัติิการรักษาโรค์หรือการได้์รับยาต่ิางๆ 

ปิระวัติิโรค์พันธุ์กรรมในค์รอบค์รัว เป็ินต้ิน

การตัรวจ้ร�างกาย

 เริ�มจากการสุังเกติลักษณะและอัติราการหายใจ ผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลมักจะหายใจ

เร็วและตืิ�น (rapid shallow breathing) เนื�องจากการถ้ึกกระตุ้ินของ J receptor และ elasticity ท่�เพิ�มขึ�น

ของปิอด์ (การหายใจตืิ�นจะช่ัวยลด์แรงท่�ใช้ัในการขยายถุึงลมปิอด์ลง แต่ิผู้้้ป่ิวยต้ิองหายใจเร็วขึ�นเป็ินการ

ชัด์เชัย เพื�อรักษาปิริมาณการหายใจ (minute ventilation) ให้ค์งท่�(1) การฟังปิอด์มักจะได้์ยินเสุ่ยง crackles 

ท่�บริเวณชัายปิอด์ (bibasilar crackles) เกิด์จากท่�ม่พังผืู้ด์เกิด์ขึ�นรอบๆ ถุึงลมปิอด์ ผู้้้ปิ่วยบางรายท่�ม่

การต่ิบของหลอด์ลมแขนงสุ่วนปิลายอาจฟังได้์ยินเสุ่ยง wheezes หรือ inspiratory squawk (หรือ 

squeak)(8) เช่ัน ผู้้้ป่ิวย hypersensitivity pneumonitis และ bronchiolitis obliterans หรืออาจพบในผู้้้ป่ิวย



280

Comprehensive Review in Internal Medicine

ท่�ม่โรค์ถุึงลมโป่ิงพองร่วมด้์วย ลักษณะค์วามผิู้ด์ปิกติิของนิ�วท่�เร่ยกว่า clubbing finger (ร้ปิท่� 3) พบได้์

บ่อยปิระมาณร้อยละ 7-40 ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล(9) อย่างไรก็ติามลักษณะดั์งกล่าวไม่ได้์

จำาเพาะกับโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลและสุามารถึพบในโรค์อื�น ได้์เช่ันกัน

 การติรวจระบบไหลเว่ยนโลหิติค์วรติรวจหาอาการแสุด์งของโรค์ค์วามดั์นในปิอด์สุ้ง ได้์แก่ pal-

pable P2, RV heaving, loud P2 และ tricuspid regurgitation (TR) murmur ซึึ่�งพบได้์ในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ิน

โรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลมานาน หรือในกลุ่มเสุ่�ยง เช่ัน systemic sclerosis นอกจากน่�การสัุงเกติการ

โป่ิงของเสุ้นเลือด์ด์ำาบริเวณค์อ (neck vein engorgement) อาการบวมท่�เท้า และการค์ลำาตัิบยังม่ค์วาม

สุำาคั์ญิในการวินิจฉััยภาวะหัวใจล้มเหลว

 อาการแสุด์งของโรค์ autoimmune connective tissue diseases เป็ินสิุ�งสุำาคั์ญิและต้ิองอาศัย

การสัุงเกติอย่างรอบค์อบ เนื�องจากบางค์รั�งผู้้้ป่ิวยอาจจะม่ลักษณะของผิู้วหนังท่�เปิล่�ยนแปิลง (ร้ปิท่� 4) 

แต่ิไม่ได้์สุงัเกติหรือม่อาการเพ่ยงเล็กน้อย ผู้้้ปิว่ยบางรายอาจละเลยท่�จะให้ปิระวัติิในสุ่วนน่� อาการแสุด์ง

ท่�สุำาคั์ญิของโรค์ autoimmune connective tissue diseases ได้์สุรุปิไว้ในติารางท่� 1 

รูปท่ี่�	 3. แสุด์งลักษณะ clubbing fingers ปิลายนิ�วจะม่ลักษณะโค้์งมนเนื�องจากรอยต่ิอระว่างผิู้วหนัง

และ nail plate ม่ค์วามโค์ง้ขึ�น (ทำามุมเพิ�มขึ�น) เปิน็ลักษณะท่�พบได้์ในผู้้้ป่ิวย idiopathic pulmonary fibrosis
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รูปท่ี่�	4. แสุด์งอาการแสุด์งท่�พบในผู้้้ป่ิวย autoimmune connective tissue diseases: mechanic’s hand 

ในผู้้้ป่ิวย anti-synthetase syndrome (A,B), gottron papules (Δ) periungual erythema (▲) ในผู้้้ป่ิวย 

dermatomyositis, telangiectasia (D) digit pit scars (E) salt-and-pepper appearance with thickened 

skin (F) ในผู้้้ป่ิวย systemic sclerosis 
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ตัารางท่ี่�	 1. แสุด์งอาการ อาการแสุด์ง และการติรวจทางเซึ่รุ่มวิทยาท่�สุำาคั์ญิในผู้้้ป่ิวย autoimmune 

connective tissue diseases (CTD) 

Autoimmune	CTD Symptoms Signs Serology	testing

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

Telangiectasias, Raynaud’s, 
digital pit, sclerodactyly, salt-
and-pepper skin, 

ANA, anti-Scl70, 
anti-centromere, 
others (RNP, PM-
Scl, etc)

Rheumatoid 
arthritis

Stiffness and swelling of 
smaller joints

Bilateral symmetrical synovial 
thickening and arthritis, joint 
deformities

RF, anti-CCP

PM/DM Raynaud’s, skin rash, 
weakness

Mechanic’s hands, Gottron’s 
papules, heliotrope rash, 
proximal muscle weakness

Myositis-specific 
and -associated 
antibodies

MCTD Myalgia, arthralgia, 
Raynaud’s, weakness, 
fever

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

Anti-U1RNP 

Sjogren syndrome Sicca symptoms, 
chronic cough, 
dysphagia

Xerophthalmia, xerokeratitis, 
dental caries, decreased 
salivary pool

ANA
Anti-SSA/SSB

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

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

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

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

การตัรวจ้สมรรถิภาพิปอด

 ผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลมักจะม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของสุมรรถึภาพปิอด์แบบ restriction คื์อ

ม่ค่์า forced vital capacity (FVC) และ total lung capacity (TLC) ท่�ลด์ติำ�าลง (น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื�อ

เปิร่ยบเท่ยบกับค่์าอ้างอิง) ร่วมกับค่์า diffusing capacity of lung for carbon monooxide (DLCO) ท่�ลด์

ติำ�าลง เนื�องจากม่ diffusion impairment โด์ยปิกติิค่์า DLCO ท่�ลด์ลงมักสุอด์ค์ล้องกับ FVC ท่�ลด์ลง หาก

พบว่าค่์า DLCO ลด์ติำ�าลงกว่าค่์า FVC มากๆ ให้สุงสัุยว่าผู้้้ป่ิวยอาจม่โรค์ค์วามดั์นในปิอด์สุ้งร่วมด้์วย
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 ผู้้้ป่ิวยบางรายอาจม่ค่์า FVC ท่�ไม่ลด์ลง หรือพบค์วามผิู้ด์ปิกติิแบบ obstruction กรณ่น่�อาจพบ

ได้์ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ถุึงลมโป่ิงพองร่วมด้์วย (ILD with coexisting COPD), hypersensitivity pneumonitis, 

sarcoidosis, bronchiolitis obliterans และ cystic lung diseases 

การตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการแลิะการตัรวจ้ที่างพิยาธิิวิที่ยา

 การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการม่ค์วามสุำาคั์ญิในการแยก IIP ออกจาก ILD with known etiology 

ในปีิ 2018 International guideline(10) ได้์แนะนำาให้ทำาการติรวจเลือด์ทางเซึ่รุ่มวิทยา (serology) ในผู้้้ป่ิวย

โรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลรายใหม่ทุกรายเพื�อสืุบหาและวินิจฉััยแยกโรค์ autoimmune-related ILD ทั�งน่�

การเลือกสุ่งติรวจ serology ให้พิจารณาจากอาการและอาการแสุด์งของผู้้้ป่ิวยเป็ินหลัก หากผู้้้ป่ิวยม่

ลักษณะของ autoimmune connective tissue disease กลุ่มใด์ให้เลือกการสุ่งติรวจท่�ม่ค์วามจำาเพาะต่ิอ

กลุ่มโรค์นั�น (ติารางท่� 1) หากผู้้้ป่ิวยไม่ม่ลักษณะของกลุ่มโรค์ดั์งกล่าว แนะนำาให้ทำาการสุ่งติรวจเพ่ยง 

antinuclear antibody (ANA) และ rheumatoid factor (RF) 

 สุำาหรับการติรวจเลือด์ทั�วไปิ เช่ัน complete blood count, liver function test และ kidney 

function แนะนำาให้สุ่งติรวจทุกรายเช่ันกัน เนื�องจากม่ปิระโยชัน์ทั�งในการคั์ด์กรองโรค์ทางพันธุ์กรรมบาง

ชันิด์ เช่ัน กลุ่มอาการ short telomere, Hermansky-Pudluck syndrome, dyskeratosis congenita อาจ

ม่การทำางานท่�ผิู้ด์ปิกติิของตัิบและไขกระด้์ก (bone marrow failure) ร่วมด้์วยได้์ และในการติิด์ติามผู้ล

ข้างเค่์ยงจากการรักษา ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิการติิด์เชืั�อบ่อยๆ หรือผู้้้ป่ิวย cystic lung disease การสุ่ง

ติรวจระด์ับอิมม้โนโกลบ้ลิน (immunoglobulin level) อาจชั่วยในการวินิจฉััยภาวะภ้มิคุ้์มกันบกพร่อง 

(primary immune deficiency) และ light chain disease ท่�ม่ค์วามสัุมพันธ์์กับโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล

 การสุอ่งกล้องหลอด์ลมไมจ่ำาเป็ินต้ิองทำาในผู้้ป่้ิวยทุกราย เนื�องจากการทำาหัติถึการเก่�ยวกับปิอด์

สุามารถึกระตุ้ินให้เกิด์การกำาเริบของโรค์ (acute exacerbation) ได์ ้ซึึ่�งเป็ินภาวะท่�ม่ค์วามอันติรายสุ้งและ

อาจนำาไปิสุ่้ภาวะรบบหายใจล้มเหลวหรือเสุ่ยช่ัวิติได้์(11, 12)  อาจพิจารณาทำา bronchoalveolar lavage 

เพื�อการติรวจทางจุลช่ัววิทยาในรายท่�สุงสัุยว่าม่การติิด์เชืั�อ หรือสุ่งติรวจทาง cytology เพื�อช่ัวยในการ

วินิจฉััยโรค์ hypersensitivity pneumonitis, sarcoidosis, lymphoproliferative disease, malignancy และ 

eosinophilic pneumonia เป็ินต้ิน(13-15)  สุำาหรับการตัิด์ชิั�นเนื�อเพื�อสุ่งติรวจทางพยาธิ์วิทยาให้พิจารณาใน

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ลักษณะภาพถ่ึายเอกซึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์ (computed tomography หรือ CT scan) ไม่เข้ากับ 

usual interstitial pneumonia (UIP) pattern หรือไม่ใช่ั IPF เท่านั�น(10) เนื�องจากจะม่ปิระโยชัน์ในการช่ัวย

วินิจฉััยมากกว่าค์วามเสุ่�ยงท่�จะเกิด์ขึ�นจะการผู้่าตัิด์ ในกรณ่ท่�ตัิด์สิุนใจการผู้่าตัิด์เอาชิั�นเนื�อแนะนำาให้

เลือกการผู่้าตัิด์ด้์วยวิธ่์ video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) เนื�องจากม่อัติราติายหลังการ

ผู่้าตัิด์ท่� 30 วัน (30-day mortality rate ปิระมาณร้อยละ 2.4) และท่� 90 วัน (90-day mortality rate 

ปิระมาณร้อยละ 3.9) น้อยกว่าการผู่้าตัิด์แบบ open lung biopsy อย่างชััด์เจน(16) อย่างไรก็ติามค์วรหล่ก

เล่�ยงการติดั์ชิั�นเนื�อในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกดิ์ภาวะแทรกซึ่อ้นระหวา่งการผู้า่ตัิด์ ได้์แก่ ผู้้้ป่ิวย
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ท่�เค์ยม่ปิระวัติิ exacerbation ผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองใช้ัออกซิึ่เจนก่อนทำาการผู้่าตัิด์ ผู้้้ป่ิวยท่�รักษาตัิวอย่้

ในโรงพยาบาล (non-elective surgery) และผู้้้ป่ิวยท่�ม่สุมรรถึภาพปิอด์ติำ�า (FVC และ DLCO น้อยกว่า

ร้อยละ 50)(12, 17)

 ลักษณะทางพยาธิ์วิทยาม่ค์วามสุำาคั์ญิในการจำาแนกชันิด์ของโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล (ติาราง

ท่� 2) แต่ิลักษณะทางพยาธิ์วิทยาเพ่ยงอย่างเด่์ยวไม่สุามารถึให้การวินิจฉััยโรค์ได้์ เนื�องจากโรค์หลายชันิด์

ม่ลักษณะทางพยาธิ์เหมือนกัน จำาเป็ินต้ิองอาศัยลักษณะทางค์ลินิกมาพิจารณาปิระกอบการวินิจฉััย

เสุมอ นอกจากปิระโยชัน์ในการวินิจฉััยแยกโรค์แล้ว ลักษณะทางพยาธิ์วิทยายังอาจช่ัวยบอกพยากรณ์

ของโรค์ได้์ ยกตัิวอย่างในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ลักษณะทางพยาธิ์วิทยาแบบ UIP pattern ซึึ่�งเป็ินพยาธิ์สุภาพท่�พบ

ในโรค์ IPF แต่ิสุามารถึพบใน ILD อื�นๆ ได้์เช่ันกันการศึกษาแสุด์งให้เห็นว่าผู้้้ป่ิวยท่�ม่ UIP pattern มัก

จะม่พยากรณ์โรค์ท่�ค์ล้ายค์ลึงกับผู้้้ป่ิวย IPF และแย่กว่าผู้้้ป่ิวยท่�ม่พยาธิ์สุภาพร้ปิแบบอื�น(18, 19)

การตัรวจ้ที่างร้งส่วินิจ้ฉ้ีย

 ภาพถ่ึายทางรังสุ่เป็ินสิุ�งท่�ม่ค์วามสุำาคั์ญิมากในการวินิจฉััยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล เนื�องจาก

ทำาได้์ง่ายและไม่ม่ค์วามเสุ่�ยงเหมือนการตัิด์ชิั�นเนื�อปิอด์ นอกจากน่�ลักษณะทาง CT scan ยังม่ค์วาม

สัุมพันธ์์ (correlation) ท่�ด่์กับลักษณะทางพยาธิ์วิทยา ในปีิ 2013 International guideline จึงเปิล่�ยนให้การ

อภิปิรายแบบสุหสุาขา (multidisciplinary discussion) โด์ยอายุรแพทย์ รังสุ่แพทย์ และพยาธิ์แพทย์ (หาก

ม่การตัิด์ชิั�นเนื�อ) เป็ินมาติรฐานในการวินิจฉััย (gold standard) โรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล แทนการใช้ัผู้ล

การติรวจพยาธิ์วิทยาพ่ยงอย่างเด่์ยว(4) 

 การติรวจเอกซึ่เรย์ปิอด์ (chest x-ray) เป็ินการคั์ด์กรองเบื�องต้ินท่�ได้์ง่ายในทุกสุถึานพยาบาล

และช่ัวยในการวินิจฉััยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล ลักษณะท่�ทำาให้สุงสัุยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลคื์อ ปิอด์

ม่ขนาด์เล็กลง (low lung volume) และม่ reticular opacities เพิ�มขึ�น อย่างไรก็ติามโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิ

เช่ัยลในระยะแรกผู้้้ป่ิวยอาจจะยังม่ขนาด์ของปิอด์เปิ็นปิกติิได้์ และโรค์บางชันิด์ขนาด์ของปิอด์อาจไม่

เล็กลงทั�งท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิแล้ว ได้์แก่

• ILD with coexist emphysema or bronchiectasis

• Cystic lung diseases (LAM, PLCH, BHD)

• Bronchiolitis obliterans
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ตัารางท่ี่�	2. แสุด์งลักษณะทางพยาธิ์วิทยาของโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล

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

 เนื�องจากการทำา CT scan เป็ินสิุ�งสุำาคั์ญิท่�จะช่ัวยจำาแนกชันิด์ของโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล ดั์งนั�น

แพทย์เวชัปิฏิิบัติิจึงค์วามเข้าใจในการอ่านลักษณะทาง CT scan ท่�บ่งบอกถึึงโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล 

อ้างอิงจาก Fleischner Society 2008(20) ลักษณะทาง CT scan ท่�ค์วรร้้ได้์แก่

1. Reticular pattern (หรือ reticulation) คื์อม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิแบบเป็ินเสุ้นๆ บ่งบอกว่าม่การหนา

ตัิวขึ�นของ interstitium โด์ยอาจจะเกิด์จาก intralobular หรือ interlobular septal thickening

2. Nodular pattern คื์อม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิแบบเป็ินจุด์ๆ เกิด์ขึ�นในปิอด์ ค์วามผิู้ด์ปิกติิแบบ nodule 
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ม่ได้์ตัิ�งแต่ิขนาด์เล็กระดั์บ มม. ไปิจนถึึง 3 ซึ่ม. (ขนาด์เสุ้นผู่้านศ้นย์กลางท่�ใหญ่ิกว่า 3 ซึ่ม. 

จะเร่ยกว่า mass) ลักษณะของจุด์สุามารถึบ่งบอกพยาธิ์สุภาพของโรค์ได้์

a. Alveolar nodule ขนาด์ของจุด์จะค่์อนข้างใหญ่ิและเห็นขอบเขติไม่ชััด์เจน การกระจาย

ตัิวมักจะอย่้ท่�บริเวณแขนงหลอด์ลมสุ่วนปิลายห่างจากขอบเยื�อหุ้มปิอด์ (centrilobular 

area) พบในโรค์ท่�ม่การกระจายตัิวมาติามหลอด์ลมและถุึงลม หากเห็นเป็ิน centrilobu-

lar nodules เล็กๆ ต่ิอออกมาจากสุ่วนปิลายของแขนงหลอด์ลมจะเร่ยกว่า tree-in-bud 

pattern มักพบในโรค์ท่�ม่สุาเหตุิมาจากการติิด์เชืั�อ หรือ bronchiolar diseases

b. Interstitial nodule ขนาด์ของจุด์จะม่ขนาด์เล็กและขอบเขติชััด์ เกิด์จากการหนาตัิวขึ�น

ของ interstitium มักจะอย่้ท่�บริเวณขอบของปิอด์ติิด์กับเยื�อหุ้มปิอด์ (perifissural, sub-

pleural nodules) บ่งบอกถึึงพยาธ์ิสุภาพของโรค์ว่าม่การกระจายติัวมาจากระบบไหล

เว่ยนโลหิติหรือท่อนำ�าเหลือง

3. Airspace pattern คื์อค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�กระจายตัิวอย่้ในบริเวณของถุึงลมและ respiratory 

bronchioles ม่ค์ำาบรรยายลักษณะผิู้ด์ปิกติิน่�หลายค์ำาขึ�นอย่้กับการหนาตัิวของค์วามผิู้ด์ปิกติิน่� 

ได้์แก่ 

a. Ground-glass opacity (GGO) ใช้ับรรยายเมื�อเนื�อปิอด์ม่สุ่ขาวหรือเทาขึ�น ทำาให้มองไม่

เสุ้นเลือด์เล็กๆ ในปิอด์แต่ิยังมองเสุ้นเลือด์ขนาด์ใหญ่ิและหลอด์ลมแขนงต่ิางๆ ได้์ชััด์เจน

อย่้

b. Patchy opacity/haziness เป็ินค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�มากกว่า GGO ลักษณะทึบจนเริ�มมองไม่

เห็นเสุ้นเลือด์หรือแขนงหลอด์ลม แต่ิยังไม่ทึบอย่างสุมำ�าเสุมอ (heterogeneous opacity)

c. Consolidation เนื�อปิอด์ม่ค์วามขาวทึบจนค์วามเข้ม (density) เท่ากับเสุ้นเลือด์ เกือบ

เป็ินรอยทึบท่�ม่ค์วามสุมำ�าเสุมอกัน (homogeneous opacity) บางค์รั�งจะยังมองเห็น

อากาศท่�ค์งค้์างอย่้ในหลอด์ลมท่�อย่้ภายใน consolidation ได้์ เร่ยกว่า air bronchogram

4. Fibrosis คื์อพยาธิ์สุภาพท่�เกิด์พังผืู้ด์ขึ�นในปิอด์ ลักษณะเด่์นคื์อจะม่การบิด์เบ่�ยวของโค์รงสุร้าง

ข้างเค่์ยง (architectural distortion) ลักษณะท่�พบได้์ในภาวะ fibrosis ได้์แก่

a. Honeycombing เป็ินกลุ่มของซิึ่สุต์ิท่�เร่ยงตัิวอย่้บริเวณ subpleural area ม่การเร่ยงตัิว

กันตัิ�งแต่ิ 2 ซิึ่สุต์ิขึ�นไปิ โด์ยอาจจะเร่ยงต่ิอเนื�องกัน 1 แถึวหรือซ้ึ่อนกันขึ�นไปิก็ได้์ ซิึ่สุต์ิ

มักม่ขนาด์ปิระมาณ 3 – 10 มม. (10) แต่ิขนาด์ท่�ใหญ่ิกว่านั�นก็สุามารถึพบได้์บ้างเช่ันกัน 

b. Traction bronchiectasis and bronchiolectasis เป็ินการขยายตัิวขึ�นของ bronchi หรือ 

bronchioles ท่�ผู้นังของหลอด์ลมนั�นม่ค์วามบิด์เบ่�ยว (corkscrew appearance)(10) 

เนื�องจากถ้ึกดึ์งรั�งจากพังผืู้ด์ท่�อย่้บริเวณรอบๆ
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 ในบทค์วามน่�จะขอบรรยายเฉัพาะลักษณะค์วามผู้ิด์ปิกติิท่�ม่ค์วามสุอด์ค์ล้องกับลักษณะทาง

พยาธิ์วิทยาเท่านั�น ได้์แก่

1. UIP pattern ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�ปิระกอบไปิด้์วย(1) subpleural(2) basal predominant(3) hetero-

geneous distribution และ(4) honeycombing โด์ยจะพบ traction bronchiectasis/bronchio-

lectasis ร่วมด้์วยหรือไม่ก็ได้์ (ร้ปิท่� 5) อาจพบ GGO ร่วมด้์วยแต่ิต้ิองไม่มากเกินขอบเขติของ

ปิอด์สุ่วนท่�ม่ fibrosis และท่�สุำาคั์ญิการระบุว่าเป็ิน UIP pattern จะต้ิองไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิ

ในลักษณะอื�นๆ อ่ก(10) (ติารางท่� 3)

2. NSIP pattern ลักษณะเด่์นคื์อม่ GGO และ reticulation มักพบบริเวณ basal และ subpleural 

area อาจพบ traction bronchiectasis และ honeycombing ร่วมด้์วยแต่ิไม่มากเท่า UIP 

pattern หากพบว่าม่ปิอด์สุ่วนท่�ปิกติิแทรกบางๆ ระหว่าง GGO กับเยื�อหุ้มปิอด์ (subpleural 

sparing) จะทำาให้คิ์ด์ถึึง NSIP มากกว่า UIP pattern (ร้ปิท่� 6)

3. RB-ILD ลักษณะเด่์นคื์อม่ centrilobular nodules อย่้ท่�บริเวณปิอด์สุ่วนบน ลักษณะท่�พบร่วม

ด้์วยคื์อ GGO, bronchial wall thickening, emphysema และ mild fibrosis

4. DIP ลักษณะเด่์นคื์อม่ homogeneous GGO เด่์นท่�บริเวณชัายปิอด์ด้์านล่าง (basal and 

peripheral distribution) อาจพบ cysts หรอื honeycombing ในบรเิวณท่�ม่ GGO ได้์ สุามารถึ

พบร่วมกับ RB-ILD หรือ emphysema ได้์ เนื�องจากเป็ินโรค์ท่�เกิด์จากการสุ้บบุหร่�

5. LIP ลักษณะเด่์นคื์อม่ GGO และ cyst ท่�มักพบติิด์กับบริเวณหลอด์เลือด์ (perivascular area) 

เนื�องจากพยาธิ์สุภาพของ LIP จะม่การเพิ�มจำานวนและสุะสุมของ lymphocytes บางค์รั�ง

จึงสุามารถึพบลักษณะ nodules (enlarged intrapulmonary lymph nodes), reticulation, 

interlobular septal and bronchovascular thickening ได้์
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ตัารางท่ี่�	3. ลักษณะทาง CT scan ท่�ช่ัวยแยก UIP pattern ออกจากค์วามผิู้ด์ปิกติิในลักษณะอื�น

UIP Probable	UIP Indeterminate	for	UIP Alternative	diagnosis

Subpleural and basal 
  predominant; often   
  heterogeneous   
  distribution*

Honeycombing with or  
  without peripheral  
  traction bronchiectasis  
  or bronchiolectasis†

Subpleural and basal
  predominant; often 
  heterogeneous   
  distribution

Reticular pattern with  
  peripheral traction  
  bronchiectasis or
  bronchiolectasis

May have mild GGO

Subpleural and basal  
  predominant

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”)

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)

* 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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รูปท่ี่�	 5. CT scan แสุด์งลักษณะ UIP pattern ท่�ม่ basal predominant subpleural honeycombing 

(A, B, C) และภาพขยายให้เห็นลักษณะของ traction bronchiectasis (D) ท่�พบได้์ใน UIP pattern

รูปท่ี่�	6. CT scan แสุด์งลักษณะ NSIP pattern ท่�ม่ basal predominant subpleural and peribroncho-

vascular GGO และไม่พบ honeycombing
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การวินิจ้ฉ้ีย

 ดั์งท่�กล่าวมาแล้วว่า gold standard ของการวินิจฉััยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลในปัิจจุบันคื์อการ

ทำา multidisciplinary discussion โด์ยเน้นให้แพทย์ใช้ัข้อม้ลทั�งปิระวัติิ อาการทางค์ลินิก ภาพถ่ึาย CT 

scan และการด์ำาเนินโรค์ร่วมกันในการวินิจฉััย โด์ยไม่จำาเป็ินต้ิองม่ผู้ลการติรวจชิั�นเนื�อก็ได้์ สุำาหรับ

การแปิลผู้ลภาพถ่ึายทางรังสุ่ International guideline(10) แนะนำาให้แยกลักษณะทาง CT scan ออกเป็ิน 

4 กลุ่ม (ติารางท่� 3) คื์อ UIP pattern, probable UIP, indeterminate for UIP, และ alternative diagnosis 

เพื�อเพิ�มค์วามไว (sensitivity) ในการวินิจฉััยโรค์ IPF ซึึ่�งเป็ินโรค์ท่�ม่พยากรณ์โรค์แย่ท่�สุุด์และม่การรักษา

จำาเพาะให้ได้์ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการทางค์ลินกิและลักษณะ CT scan เข้าได้์กบั UIP และ probable UIP สุามารถึ

ให้การวินิจฉััยว่าเป็ิน IPF ได้์โด์ยไม่ต้ิองทำาการตัิด์ชิั�นเนื�อ สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ลักษณะทาง CT scan อย่้ในกลุ่ม 

indeterminate for UIP และ alternative diagnosis ให้ทำาการอภิปิรายใน multidisciplinary team เพื�อ

ให้การวินิจฉััยหรือพิจารณาติรวจชิั�นเนื�อเพิ�มเติิม

การร้กษ์า

 เนื�องจากโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลม่ค์วามหลากหลายทั�งพยาธิ์กำาเนิด์ การด์ำาเนินโรค์ และ

พยากรณ์โรค์ การรักษาจึงมุ่งเน้นเป็ินท่�วินิจฉััยของโรค์นั�นแล้วให้การรักษาติามพยาธิ์กำาเนิด์ของโรค์ 

เมื�อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าทุกโรค์เริ�มต้ินจากปัิจจัยเด่์ยวกันคื์อ ม่การอักเสุบเกิด์ขึ�นในเนื�อเยื�อ

ปิอด์ โด์ยการอักเสุบน่�อาจจากสิุ�งกระตุ้ินท่�เข้าสุ่้ร่างกายทางการหายใจหรือทางกระแสุเลือด์ หรือเกิด์

จากตัิวโรค์อื�นท่�กระตุ้ินให้เกิด์การอักเสุบทั�วทั�งร่างกาย (systemic inflammation) ในภาวะปิกติิร่างกาย

จะสุามารถึค์วบคุ์มการอักเสุบและซ่ึ่อมแซึ่มเนื�อเยื�อท่�เสุ่ยหายให้กลับมาเป็ินปิกติิหรือใกล้เค่์ยงปิกติิได้์ 

แต่ิในผู้้้ป่ิวยบางรายการอกัเสุบนั�นยังค์งด์ำาเนินไปิ และเกดิ์กระบวนการซึ่อ่มแซึ่มท่�ไม่เหมาะสุม (dysreg-

ulated reparation) ทำาให้ม่การสุะสุมของพังผืู้ด์ (fibrosis) ในปิอด์(21) ทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามเจ็บป่ิวยเรื�อรัง 

เกิด์ภาวะทุพพลภาพ และเสุ่ยช่ัวิติในท่�สุุด์ 

 ดั์งนั�นหลักการรักษาโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลจึงเริ�มต้ินท่�การป้ิองกันการอักเสุบในปิอด์ โด์ย

หล่กเล่�ยงสิุ�งกระตุ้ินต่ิางๆ (เช่ันในผู้้้ป่ิวย hypersensitivity pneumonitis, occupational lung disease และ 

medication-related ILD) ให้การรักษาโรค์ร่วมท่�ทำาให้การอักเสุบในปิอด์เกิด์ขึ�นอย่างต่ิอเนื�อง (เช่ัน 

autoimmune disease, vasculitis, sarcoidosis) และในท้ายท่�สุุด์หากผู้้้ป่ิวยม่พังผืู้ด์เกิด์ขึ�นในปิอด์แล้ว 

(pulmonary fibrosis) จึงพิจารณาใช้ัยาต้ิานพังผืู้ด์ หรือ anti-fibrotic therapy เพื�อชัะลอการเพิ�มขึ�นของ

พังผืู้ด์(22)

 จากการศึกษาผู้้้ป่ิวยโรค์ IPF พบว่ากลไกหลักของการเกิด์โรค์คื์อม่การทำางานของ fibroblast 

ท่�มากกว่าปิกติิและเกิด์การสุะสุมของ extracellular matrix กลายเป็ิน fibrosis ในท่�สุุด์(23) ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�

ไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วยยาสุเต่ิยรอยด์์และยากด์ภ้มิชันิด์อื�น ทั�งยังม่ค์วามเสุ่�ยงท่�จะเสุ่ยช่ัวิติมาก

ขึ�นจากยากลุ่มดั์งกล่าว(24) เมื�อรวบรวมข้อม้ลการศึกษาในปัิจจุบัน anti-fibrotic therapy จึงได้์รับการ

ยอมรับว่าเป็ินยาท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษาโรค์ IPF โด์ยม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการชัะลอการเสืุ�อมของ
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สุมรรถึภาพปิอด์ได้์อย่างม่นัยสุำาคั์ญิเมื�อเท่ยบกับยาหลอก(25-28) นอกจากน่�ยังพบว่าผู้้้ป่ิวยโรค์อินเติอร์

สุติิเช่ัยลอื�นๆ ท่�ไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาเบื�องต้ิน และม่การลุกลามของพังผืู้ด์ (progressive fibrosing 

ILD) ก็ติอบสุนองต่ิอ anti-fibrotic therapy ค์ล้ายค์ลึงกับผู้้้ป่ิวย IPF เช่ันกัน(29, 30)

 ถึึงแม้ว่า anti-fibrotic therapy จะสุามารถึชัะลอการด์ำาเนินโรค์ได้์ สุมรรถึภาพท่�สุ้ญิเสุ่ยไปิแล้ว

ไม่กลับคื์นมาจากการรักษา จากการศึกษาผู้้้ป่ิวยไม่ได้์ม่อาการเหนื�อยหรือไอท่�ด่์ขึ�นอย่างม่นัยสุำาคั์ญิ 

ดั์งนั�นหลักการรักษาผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลทุกโรค์ค์วรมุ่งเน้นการป้ิองกันไม่ให้ตัิวโรค์แย่ลง 

ลด์ค์วามล่าช้ัาในการติรวจวินิจฉััย เพื�อค์วามติระหนักและคั์ด์กรองในปิระชัากรกลุ่มเสุ่�ยง (เช่ัน ผู้้้ปิระกอบ

อาช่ัพท่�เสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ occupational lung disease หรือ hypersensitivity pneumonitis ผู้้้ป่ิวยโรค์ 

autoimmune connective tissue disease เป็ินต้ิน) ในรายท่�เกิด์ทุพพลภาพแล้วการให้ออกซิึ่เจนเมื�อม่

ข้อบ่งช่ั� และการทำากายภาพบำาบัด์ก็จะช่ัวยให้ผู้้้ป่ิวยม่คุ์ณภาพช่ัวิติท่�ด่์ขึ�นได้์ สุุด์ท้ายการปิล้กถ่ึายปิอด์

ก็ยังเป็ินตัิวเลือกท่�ค์วรพิจารณาและสุ่งปิรึกษากับผู้้้เช่ั�ยวชัาญิ

สรุปั
 โรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยลเป็ินค์ำารวมๆ ท่�ค์รอบค์ลุมโรค์มากมาย แต่ิละโรค์ม่ค์วามหลากหลาย

ทั�งพยาธิ์กำาเนิด์ การด์ำาเนินโรค์ พยากรณ์โรค์ และการรักษา การวินิจฉััยผู้้้ป่ิวยเหล่าน่�ให้ได้์ทันท่วงท่จะ

ช่ัวยให้ผู้้้ป่ิวยได้์รับการรักษาท่�เหมาะสุม และอาจช่ัวยป้ิองกันการสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพปิอด์และทุพพลภาพได้์ 

รูปท่ี่�	7. สุรุปิแนวทางการวินิจฉััยและด้์แลผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อินเติอร์สุติิเช่ัยล
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