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สารจากหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

 หนังสืุอ Comprehensive review in medicine เป็ินหนังสืุอท่�รวบรวมค์วามร้้ท่�ทันสุมัยของ

ปัิญิหาสุำาคั์ญิๆ ท่�พบบ่อยทางอายุรศาสุติร์ในปัิจจุบัน ในแต่ิละบทจะได้์กล่าวถึึงค์วามร้้ตัิ�งแต่ิด้์านพยาธิ์

กำาเนิด์ อาการ และอาการแสุด์ง วิธ่์การสืุบค้์นเพื�อนำาไปิสุ่้การวินิจฉััยโรค์ และวิธ่์การรักษาท่�ถ้ึกต้ิอง 

ทั�งน่�ผู้้้นิพนธ์์ได้์นำาเสุนอวิธ่์การปิระเมินปัิญิหาผู้้้ป่ิวยอย่างเป็ินระบบ กะทัด์รัด์ ง่ายต่ิอการปิฏิิบัติิ สุามารถึ

นำาไปิใช้ัเป็ินค่้์มือปิระจำาตัิวในการด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวย เหมาะสุำาหรับบุค์ลากรทางการแพทย์ทุกระดั์บ หวัง

เป็ินอย่างยิ�งว่าท่านผู้้้อ่านจะได้์รับปิระโยชัน์จากหนังสืุอเล่มน่� สุามารถึนำาค์วามร้้ท่�ได้์รับไปิปิระยุกต์ิรักษา

ผู้้้ป่ิวยในค์วามด้์แลของท่านได้์อย่างถ้ึกต้ิอง ซึึ่�งเป็ินจุด์ปิระสุงค์์สุำาคั์ญิท่�สุุด์ของการจัด์ทำาหนังสืุอเล่มน่�

 ภาค์วิชัาอายุรศาสุติร์ ขอขอบคุ์ณค์ณาจารย์ทุกท่านท่�ได้์ร่วมแรงร่วมใจในการนิพนธ์์บทค์วาม

ในหนังสืุอ และขอขอบคุ์ณค์ณะบรรณาธิ์การ และเจ้าหน้าท่�ภาค์วิชัาอายุรศาสุติร์ทุกท่านท่�ได้์ทุ่มเท และ

ตัิ�งใจจัด์ทำาหนังสืุอ Comprehensive review in medicine อันม่คุ์ณค่์าเล่มน่� 

	 	 ศ.นพิ.ธ่ิระพิงษ์์	ต้ัณฑวิเช่ียร	

  หัวหน้าภาค์วิชัาอายุรศาสุติร์

  ค์ณะแพทยศาสุติร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ค์วามร้้วิชัาทางอายุรศาสุติร์ม่การปิรับปิรุง และเปิล่�ยนแปิลงอย่้ติลอด์เวลา อ่กทั�งเนื�อหาท่�

ค่์อนข้างมาก และม่หลากหลายเรื�องท่�ต้ิองการค์วามร้้จากผู้้้เช่ั�ยวชัาญิในการสุรุปิเนื�อหาท่�สุำาคั์ญิเพื�อให้

ผู้้้อ่านเข้าใจง่ายขึ�น และสุามารถึนำาไปิใช้ัในการด้์แลผู้้้ป่ิวยได้์อย่างถ้ึกต้ิองและเหมาะสุม ทางภาค์วิชัา

อายุรศาสุติร์ ค์ณะแพทย์ศาสุติร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้์ม่การจัด์ทำาหนังสืุอเล่มน่�ขึ�น โด์ยใช้ัชืั�อ

หนังสืุอ “Comprehensive review in medicine” เพื�อให้แพทย์และบุค์ลากรทางการแพทย์ได้์อ่าน และ

นำาไปิใช้ัปิระโยชัน์ในการด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวยได้์อย่างเป็ินขั�นติอน ม่กระบวนการคิ์ด์ท่�เป็ินระบบ เพื�อนำาไปิ

สุ่้การวินิจฉััย และรักษาผู้้้ป่ิวยให้ได้์อย่างถ้ึกต้ิองและเหมาะสุมท่�สุุด์ 

 ผู้้้นิพนธ์์หวังเป็ินอย่างยิ�งว่า นักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั�วไปิในเวชัปิฏิิบัติิ อายุรแพทย์ เภสัุชักร 

พยาบาล ติลอด์จนบุค์ลากรทางการแพทย์ท่�ได้์อ่านหนังสืุอเล่มน่� จะสุามารถึนำาค์วามร้้มาปิระยุกต์ิใช้ัใน

เวชัปิฏิิบัติิเพื�อให้เกิด์ปิระโยชัน์อันสุ้งสุุด์ในการด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวย 

	 	 	 	 	 คณะบรรณาธิิการ	

ค�าน�า
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1
การประเมิินและแนวทางการ

รักษาโรคมิะเร็งตัับในปัจจุบัน 
(Assessment and current 

treatment of hepatocellular 
carcinoma)

ธินิน่	ประสพิโภคากร	

สมบ้ติั	ตัร่ประเสริฐสุข

บัทน�า 
 มะเร็งตัิบชันิด์ Hepatocellular carcinoma (HCC) เป็ินปัิญิหาสุำาคั์ญิทางสุาธ์ารณสุุขทั�วโลก 

กล่าวคื์อ เป็ินสุาเหตุิการเสุ่ยช่ัวิติเป็ินลำาดั์บท่� 4 และพบบ่อยเป็ินอันดั์บท่� 6 ของมะเร็งทั�งหมด์(1) ปัิจจัย

เสุ่�ยงท่�สุำาคั์ญิ ได้์แก่ ภาวะตัิบแข็ง การติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบชันิด์บ่และซ่ึ่ การดื์�มแอลกอฮอล์ รวมไปิถึึง

ภาวะตัิบคั์�งไขมันท่�ม่ค์วามชุักเพิ�มขึ�นในปัิจจุบัน(2) การป้ิองกันปัิจจัยเสุ่�ยงท่�กล่าวมาข้างต้ินสุามารถึลด์

อุบัติิการณ์การเกิด์มะเร็งตัิบได้์ การติรวจคั์ด์กรองปิระชัากรกลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ่งผู้ลให้ติรวจพบมะเร็ง

ตัิบในระยะต้ินได้์และย่อมรักษาได้์ด่์กว่าการวินิจฉััยในระยะท้ายของโรค์ ปัิจจุบันม่ตัิวเลือกและวิธ่์การ

รักษาใหม่เพิ�มมากขึ�น ซึึ่�งช่ัวยลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติจากโรค์มะเร็งตัิบ 

ปััจจัยเส่่ยง
 ปัิจจัยเสุ่�ยงท่�สุำาคั์ญิท่�สุุด์ของการเกิด์มะเร็งตัิบ คื์อภาวะติับแข็ง(3)  โด์ยสุาเหติุสุำาคั์ญิใน

ปิระเทศไทยเกดิ์จากการติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่เรื�อรัง สุ่วนสุาเหตุิท่�พบรองลงไปิ ได์แ้ก่ การติิด์เชืั�อไวรัสุ

ตัิบอักเสุบซ่ึ่เรื�อรัง การดื์�มแอลกอฮอล์ปิริมาณมากกว่า 80 กรัมต่ิอวันนานกว่า 10 ปีิ ภาวะตัิบคั์�งไขมัน

ท่�ไม่ได้์เกิด์จากแอลกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) โรค์ภ้มิคุ้์มกันต่ิอต้ิานตัิบ (auto-

immune hepatitis) และสุาเหติอืุ�นๆ ท่�พบรองลงมา ข้อม้ลจาการศกึษาจากฐานขอ้ม้ล สุปิสุชั. ปิระเทศไทย
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 แบบย้อนหลัง 5 ปีิ พบว่าผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะตัิบแข็งและภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�รับไว้นอนในโรงพยาบาลม่อัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติในโรงพยาบาลสุ้งถึึงร้อยละ 3-40 ขึ�นกับค์วามรุนแรงของติับแข็งแต่ิละระยะ(4) และทำาให้

เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์มะเร็งตัิบอ่กด้์วย ปัิจจุบันภาวะตัิบคั์�งไขมันท่�ไม่ได้์เกิด์จากแอลกอฮอล์ นับเป็ิน

หนึ�งในปัิจจัยเสุ่�ยงสุำาคั์ญิของการเกิด์ภาวะตัิบแข็งและมะเร็งตัิบ เนื�องจากเป็ินภาวะท่�ม่ค์วามชุักเพิ�มขึ�น  

โด์ยพบถึึงร้อยละ 25 ทั�วโลก ร้อยละ 9-40 ในทว่ปิเอเช่ัย(5) และข้อม้ลจาการศึกษาจากการสุำารวจ

อาสุาสุมัค์รในชุัมชัน โด์ยค์ณะผู้้้วิจัยจาก ค์ณะแพทยศาสุติร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าค์วามชุัก

ของภาวะติบัคั์�งไขมันท่�ไม่ได้์เกิด์จากแอลกอฮอล ์ถึึงร้อยละ 20 ในปิระเทศไทยด์ว้ยวิธ่์การติรวจ Transient 

elastography(6) และยังพบว่าม่ค์วามสัุมพันธ์์กบัค์วามชุักของกลุ่มโรค์อ้วนลงพุงหรือ metabolic syndrome 

ท่�พบมากขึ�น (7) ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ตัิบคั์�งไขมันท่�ม่การอักเสุบในเนื�อตัิบ (nonalcoholic steatohepatitis; NASH) 

พบว่าม่การด์ำาเนินโรค์ไปิเป็ินตัิบแข็งได้์ถึึงร้อยละ 20 ในช่ัวงระยะเวลา 2-13 ปีิ โด์ยการด์ำาเนินโรค์

ขึ�นกับปัิจจัยด้์านพันธุ์กรรมและสิุ�งแวด์ล้อมปิระกอบด์้วยในผู้้้ป่ิวยแติ่ละราย(8) ภาวะติับคั์�งไขมันจึงเป็ิน

หนึ�งในปัิจจัยเสุ่�ยงสุำาคั์ญิท่�สุามารถึป้ิองกันได้์ดั์งจะกล่าวต่ิอไปิ

ปัิจจัยค์วามเสุ่�ยงสุ่งผู้ลต่ิอการเกิด์มะเร็งตัิบท่�เพิ�มขึ�นเมื�อเท่ยบกับค์นปิกติิ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 1

ตัารางท่ี่�	1. ปัิจจัยเสุ่�ยงของการเกิด์มะเร็งตัิบ

ป้จ้จ้้ยเส่�ยง ความเส่�ยงมะเร็งต้ับ	(เที่�า)

ตัิบแข็ง 30 

การติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ 15

การติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบซ่ึ่ 18 (เพศชัาย), 7 (เพศหญิิง)

ภาวะตัิบคั์�งไขมันท่�ม่การอักเสุบในเนื�อตัิบ อุบัติิการณ์ 5 รายต่ิอ 1,000 ปิระชัากรต่ิอปีิ(9)

การดื์�มแอลกอฮอล์มากกว่า 80 กรัมต่ิอวันนานกว่า 10 ปีิ  5

การได้์รับสุารอะฟลาทอกซิึ่นจากเชืั�อราท่�ปินเป้ิ�อนใน
อาหาร

5

Hepatocellular	adenoma โด์ยเฉัพาะเพศชัาย
ก้อนใหญ่ิกว่า 5 ซึ่ม.(10)

4

ปิระวัติิค์รอบค์รัวสุายติรงเป็ินมะเร็งตัิบ 2.5

การสุ้บบุหร่� 2.5

เบาหวาน 2.3
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 นอกจากน่�ไวรัสุตัิบอักเสุบบ่สุามารถึเพิ�มค์วามเสุ่�ยงของการเกิด์มะเร็งตัิบโด์ยไม่จำาเปิ็น

ต้ิองม่ภาวะติับแข็ง พบได้์มาถึึงร้อยละ 20-30 เนื�องจากไวรัสุตัิบบ่สุามารถึกระตุ้ินย่นก่อมะเร็งตัิบได้์ 

โด์ยเฉัพาะผู่้านทางการกลายพันธ์ุ์ของย่น p53 ซึึ่�งเป็ิน tumor suppressor gene(11) 

การตรวจคัดกรอง 
 ปิระชัากรกลุ่มเสุ่�ยงท่�ค์วรได้์รับการการคั์ด์กรองหามะเร็งตัิบ ติามค์ำาแนะนำาของสุมาค์มโรค์ตัิบ

ในภาค์พื�นสุหรัฐอเมริกา ยุโรปิ เอเช่ัยและในปิระเทศไทย ดั์งแสุด์งในติารางท่� 2 รายละเอ่ยด์ดั์งต่ิอไปิน่�

ตัารางท่ี่�	2. ค์ำาแนะนำาของสุมาค์มโรค์ตัิบแต่ิละทว่ปิในการคั์ด์กรองมะเร็งตัิบ

The	American	Association	for	the	Study	of	Liver	Diseases;	AASLD,	พิ.ศ.	2561

ตัิบแข็งไม่ว่าจากสุาเหตุิใด์

The	European	Association	for	the	Study	of	the	Liver;	EASL,	พิ.ศ.	2561

 1. ตัิบแข็ง Child-Pugh A, B
 2. ตัิบแข็ง Child-Pugh C ท่�รอการเปิล่�ยนตัิบ 
 3. ติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่เรื�อรัง และม่ค์วามเสุ่�ยงปิานกลางหรือสุ้งต่ิอการเกิด์มะเร็งตัิบจากการ
ปิระเมินด้์วย PAGE-B score* ม่ค่์าระหว่าง 10-17 และ >18 ติามลำาดั์บ
 4. ผู้้้ป่ิวยท่�ยังไม่ม่ตัิบแข็ง ท่�ม่ผัู้งพืด์ระดั์บ 3 (F3 fibrosis) โด์ยไม่ขึ�นกับสุาเหตุิ

The	Asian	Pacific	Association	for	the	Study	of	the	Liver;	APASL,	พิ.ศ.	2560

1. ตัิบแข็งไม่ว่าจากสุาเหตุิใด์ก็ติาม
2. ติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่เรื�อรัง ท่�ม่ลักษณะดั์งต่ิอไปิน่� 

 2.1 ชัาวเอเช่ัยเพศหญิิงอายุ >50 ปีิ 
 2.2 ชัาวเอเช่ัยเพศชัายอายุ >40 ปีิ 
 2.3 ชัาวแอฟริกันอายุ >20 ปีิ
 2.4 ปิระวัติิค์รอบค์รัวเป็ินมะเร็งตัิบ 

Thai	Association	for	the	Study	of	the	Liver;	THASL,	พิ.ศ.	2562

1. ตัิบแข็งไม่ว่าจากสุาเหตุิใด์ก็ติาม
2. ติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่เรื�อรัง ท่�ม่ลักษณะดั์งต่ิอไปิน่� 

 2.1 เพศหญิิงอายุ >50 ปีิ 
 2.2 เพศชัายอายุ >40 ปีิ 
 2.3 ปิระวัติิค์รอบค์รัวม่ญิาติิสุายติรงลำาดั์บท่�หนึ�งเป็ินมะเร็งตัิบ 

3. ติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบซ่ึ่เรื�อรังท่�ม่ผัู้งพืด์รุนแรง (advanced fibrosis) โด์ยไม่ค์ำานึงว่าเค์ยได้์รับการ
รักษามาแล้วหรือไม่ 

4. ตัิบอักเสุบเรื�อรังจากสุาเหตุิใด์ก็ติามท่�ม่ผัู้งพืด์รุนแรง
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หมายเหตุั	* PAGE-B ค์ำานวนจากจำานวนเกล็ด์เลือด์, อายุ, เพศ (platelet, age, gender) 
อายุ (16–29 = 0, 30–39 = 2, 40–49 = 4, 50–59 = 6, 60–69 = 8, ≥70=10)
เพศ  (ชัาย = 6, หญิิง = 0) 
 จำานวนเกล็ด์เลือด์ (≥200,000/µl = 0, 100,000 – 199,999 µl = 1, <100,000 = 2)
ผู้ลรวมของค่์าทั�งหมด์ 
- ค์ะแนน  ≤9 ค์วามเสุ่�ยงการเกิด์มะเร็งตัิบติำ�ามาก (ใกล้ร้อยละ 0 ท่� 5ปีิ) 
- ค์ะแนน 10 – 17 ค์วามเสุ่�ยงการเกิด์มะเร็งตัิบปิานกลาง (ร้อยละ 3 เกิด์มะเร็งตัิบท่� 5 ปีิ)  

- ค์ะแนน ≥18 ค์วามเสุ่�ยงการเกิด์มะเร็งตัิบสุ้ง (ร้อยละ 17 เกิด์มะเร็งตัิบท่� 5 ปีิ)

 นอกจากน่�การคั์ด์กรองภาวะตัิบแข็งในผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงจากสุาเหตุิต่ิางๆ ยังอาจใช้ั scoring 

system ท่�ช่ัวยในการปิระเมินสุภาพการทำางานของตัิบ และภาวะตัิบแข็ง ดั์งแสุด์งในติารางท่� 3

ตัารางท่ี่�	3.	เกณฑ์์การคั์ด์กรองผู้้้ป่ิวยท่�ม่ผัู้งพืด์รุนแรง และตัิบแข็ง แยกติามชันิด์ของปัิจจัยเสุ่�ยง(12-14)

ป้จ้จ้้ยเส่�ยง FIB-4	Cut-off** APRI	Cut-off**
ร้อยลิะของความไว	
(sensitivity,	95%	CI)

ร้อยลิะของความ
จ้ำาเพิาะ	(specificity,	

95%	CI)

การติัดเช่ี�อไวร้สต้ับอ้กเสบซ่้

ภาวะตัิบแข็ง
>3.25 49.0 92.0

>1 70.1 80.6

ภาวะผัู้งพืด์
รุนแรง

>1.45 74.4 69.8

>0.5 82.3 65.5

ภาวะต้ับค้�งไขม้นท่ี่�ม่การอ้กเสบในเน่�อต้ับ

ภาวะตัิบแข็ง
>1.92 72.7 88.7

>0.54 77.3 70.9

ภาวะผัู้งพืด์
รุนแรง

>1.54 74.0 86.9

>0.54 72.0 77.1

หมายเหตุั **FIB-4,	fibrosis	4	scores 

                    สุ้ติรค์ำานวณ  = 

													
**APRI,	aspartate	aminotransferase	to	platelet	ratio	index	(APRI)	

          สุ้ติรค์ำานวณ =
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วิธ่การตรวจเพ่่อเฝ้้าระวังมะเร็งตับั
 การติรวจอัลติราซึ่าวด์์ช่ัองท้องม่ค์วามไวร้อยละ 65-85 และค์วามจำาเพาะร้อยละ 90 แต่ิค์วาม

ไวจะลด์ลงในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะอ้วนหรือม่ภาวะตัิบคั์�งไขมัน และตัิบแข็ง(15) สุ่วนการติรวจเลือด์เพื�อวัด์ระดั์บ

สุารบ่งช่ั�มะเร็ง คื์อวัด์ระดั์บซ่ึ่รั�ม alpha fetoprotein (AFP) แนะนำาให้ใช้ัเป็ินเค์รื�องมือเสุริมจากการติรวจ

อัลติราซึ่าวด์์ช่ัองท้อง เนื�องจากเพิ�มค์วามไวได้์อ่กร้อยละ 18 เมื�อเท่ยบกับการติรวจอัลติราซึ่าวด์์เพ่ยง

อย่างเด่์ยว(16) โด์ยค่์าท่�ผิู้ด์ปิกติิจากการติรวจคั์ด์กรองคื์อมากกว่า 20 นก./มล. (ng/mL) ค์วามถ่ึ�ในการ

ติรวจคั์ด์กรองขึ�นอย่้กับระยะเวลาเฉัล่�ยท่�ก้อนมะเร็งตัิบจะขยายขนาด์เพิ�มขึ�นเป็ิน 2 เท่าคื์อ 4.6 เดื์อน 

(ระหว่าง 3.9-5.3 เดื์อน)(17) จึงแนะนำาให้ติรวจคั์ด์กรองทุก 6 เดื์อน 

 การติรวจอัลติราซึ่าวด์์ช่ัองท้องพบก้อนท่�ตัิบในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็ง ขนาด์ <1 ซึ่ม. ม่โอกาสุเป็ินมะเร็ง

ตัิบน้อย สุ่วนใหญ่ิพบเป็ิน regenerative nodule, dysplastic nodule(18) จึงแนะนำาให้ติิด์ติามอัลติราซึ่าวด์์

ซึ่ำ�าทุก 4 เดื์อน ถ้ึาก้อนขนาด์เท่าเดิ์มให้ติิด์ติามจนค์รบ 12 เดื์อนจากนั�นติรวจคั์ด์กรองติามปิกติิ สุ่วน

กรณ่ก้อนขนาด์โติขึ�นแนะนำาสุ่งติรวจเอก็ซึ่เรย์ค์อมพวิเติอร์ (dynamic computed tomography; CT) หรอื

ติรวจค์ลื�นสุะท้อนในสุนามแม่เหล็ก (magnetic resonance imaging; MRI)

 สุ่วนการติรวจอัลติราซึ่าวด์์ช่ัองท้องพบก้อนท่�ตัิบในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็ง ขนาด์ > 1 ซึ่ม. ม่โอกาสุเป็ิน

มะเร็งตัิบสุ้ง แนะนำาติรวจเพิ�มเติิมโด์ยเอ็กซึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์ หรือติรวจค์ลื�นสุะท้อนในสุนามแม่เหล็ก 

เพื�อการวินิจฉััย ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพร้ปิท่� 1(19) 

 โด์ยเกณฑ์์ทางภาพถ่ึายรังสุ่ติามระบบ Liver imaging reporting and data system (LI-RADS) 

จำาแนกผู้้้ป่ิวยออกเป็ิน 5 กลุ่มโด์ยเกณฑ์์ดั์งกล่าวม่ arterial phase enhancement ร่วมกับ portal phase 

washout appearance เข้าได้์กับ LI-RADS 5 สุามารถึให้การวินิจฉััยมะเร็งตัิบได้์ โด์ยไม่ต้ิองเจาะชิั�นเนื�อ

ติรวจทางพยาธิ์วิทยา ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพร้ปิท่� 2(20)
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รูปท่ี่�	 1. แนวทางการติรวจคั์ด์กรองและวินิจฉััยมะเร็งตัิบติามค์ำาแนะนำาของสุมาค์มโรค์ตัิบในยุโรปิ พ.ศ. 

2561(19)

US, ultrasonography; CT, computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; HCC, hepatocellular carcinoma

รูปท่ี่�	2 แนวทางการวนิิจฉััยมะเร็งตัิบท่�ติรวจพบกอ้นเนื�องอกตัิบจากการอลัติราซึ่าวด์์ติามค์ำาแนะนำาของ

สุมาค์มโรค์ตัิบในสุหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2561(20)

US, ultrasonography; CT, computed tomography; MRI, magnetic resonance imaging; HCC, hepatocellular carcinoma
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ลัักษณะอาการทางคลัินิก แลัะการวินิจฉััยผู้ปั่วยมะเร็งตับั
 ผู้้้ป่ิวยมะเร็งตัิบระยะแรกท่�ม่ก้อนขนาด์เล็กมักไม่แสุด์งอาการ หรือม่อาการไม่จำาเพาะเจาะจง 

เช่ัน อาการปิวด์ท้องใต้ิชัายโค์รงขวา เบื�ออาหาร นำ�าหนักลด์ กรณ่ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะตัิบแข็งอย่้เดิ์ม อาจมา

พบแพทย์ด้์วยอาการจากการทำางานของตัิบเสืุ�อมลง (liver decompensation) ได้์แก่ ด่์ซ่ึ่าน ท้องมาน 

ภาวะของเสุ่ยของติบัคั์�ง เมื�อมะเร็งตัิบเข้าสุ่้ระยะท้าย หรือก้อนม่ขนาด์ใหญิ ่อาจมาด์ว้ยอาการค์ลำาก้อน

ได้์ในช่ัองท้อง หรือกรณ่มาด้์วยอาการปิวด์ท้องเฉ่ัยบพลัน ให้นึกถึึงการแติกของก้อนมะเร็งตัิบร่วมด้์วย 

 การวินิจฉััยมะเร็งตัิบในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็ง สุามารถึวินิจฉััยได้์โด์ยไม่จำาเป็ินต้ิองม่ผู้ลการติรวจทาง

พยาธิ์วิทยา หากม่ผู้ลการติรวจทางรังสุ่โด์ยวิธ่์ dynamic contrast-enhanced study คื์อ multiphase CT 

หรือ MRI ท่�ม่ลักษณะเฉัพาะเข้าได้์กับมะเร็งตัิบ กล่าวคื์อพบก้อนเนื�องอกท่�ม่ arterial phase enhancement 

ร่วมกับ portal phase washout appearance ซึ่ึ�งม่ค์วามไวร้อยละ 80-90 และค์วามจำาเพาะสุ้งถึึง

ร้อยละ 95 โด์ยเฉัพาะเมื�อก้อนม่ขนาด์ใหญ่ิเกิน 1 ซึ่ม.(21, 22) ทั�งน่�เนื�องจากมะเร็งตัิบม่ลักษณะเด่์นคื์อ

ม่เสุ้นเลือด์มาเล่�ยงมาก (hypervascular tumor) และถ้ึกเล่�ยงด้์วยแขนงจาก hepatic artery เป็ินหลัก

แติกต่ิางจากเนื�อตัิบปิกติิท่�ถ้ึกเล่�ยงด้์วย portal vein 

 กรณ่ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ตัิบแข็ง การวินิจฉััยจำาเป็ินต้ิองติรวจยืนยันทางพยาธ์วิิทยาด้์วยเสุมอ เนื�องจาก

ลักษณะภาพทางรังสุ่ม่ค์วามจำาเพาะติำ�าและแยกโรค์กับก้อนเนื�องอกชันิด์อื�นได้์ยาก 

การปัระเมินระยะแลัะการรักษาผู้ปั่วยมะเร็งตับั
 การแบ่งระยะของโรค์ ม่จุด์ปิระสุงค์์เพื�อวางแผู้นแนวทางการรักษาท่�เหมาะสุมในผู้้้ป่ิวยแต่ิละ

ราย และสุามารถึบอกการพยากรณ์ของโรค์ได้์ด้์วย โด์ยระบบท่�ใช้ัมากในปัิจจุบันคื์อ Barcelona clinic 

liver cancer (BCLC) staging system โด์ยพิจารณาแยกเป็ิน 3 สุ่วนคื์อ 1) การทำางานของตัิบ (liver 

function) 2) สุภาพของผู้้้ป่ิวย (Eastern Cooperative Oncology Group performance status; ECOG 

PS) และ 3) ตัิวก้อนมะเร็ง (tumor burden) โด์ยแบ่งผู้้้ป่ิวยออกเป็ิน 5 ระยะ ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพร้ปิท่� 3 

ม่รายละเอ่ยด์ ดั์งต่ิอไปิน่�
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รูปท่ี่�	3.	การแบ่งระยะมะเร็งตัิบติามระบบ Barcelona clinic liver cancer (BCLC) ซึึ่�งเป็ินระบบท่�ยอมรับ

และใช้ัในข้อแนะนำาของสุมาค์มโรค์ตัิบในยุโรปิและสุหรัฐอเมริกา สุามารถึใช้ัตัิด์สิุนใจเลือกวิธ่์การรักษา

ติามระยะของโรค์และสุามารถึบอกการพยากรณ์โรค์ได้์(19, 20, 23)

ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status

	 BCLC	ระยะ	0	(Very	early	stage)	

 คื์อระยะท่�ม่ก้อนมะเร็งเพ่ยง 1 ก้อนขนาด์ไม่เกิน 2 ซึ่ม. ไม่ม่การลุกลามไปิยังเสุ้นเลือด์ ผู้้้ป่ิวย

ม่สุภาพร่างกายด่์ และการทำางานตัิบอย่้ในเกณฑ์์ด่์ (Child-Pugh A) การรักษาในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�แนะนำาโด์ย

วิธ่์การจ่�ทำาลายมะเร็งตัิบ (radiofrequency ablation; RFA) หรือการผู่้าตัิด์ตัิบท่�ม่ก้อนมะเร็ง (liver resec-

tion) ให้ผู้ลลัพธ์์ท่�ไม่แติกต่ิางกัน โด์ยม่การพยากรณ์โรค์ท่�ด่์มาก ม่อัติรารอด์ช่ัวิติท่�ห้าปีิ สุ้งถึึงร้อยละ 70 

และ 80-90(24, 25) ติามลำาดั์บ โด์ยวิธ่์การจ่�ทำาลายมะเร็งตัิบนั�นพบว่าม่อัติราการกลับเป็ินซึ่ำ�าไม่แติกต่ิาง

จากผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์ตัิบเอาเนื�องอกออก โด์ยม่การฟ้�นตัิวหลังการรักษาเร็วกว่า และค่์าใช้ัจ่ายใน

การรักษาถ้ึกกว่า(26) แต่ิการม่ข้อจำากัด์ในกรณ่ท่�ก้อนอย่้ในติำาแหน่งท่�จ่�ยาก ได้์แก่ อย่้ใกล้ถุึงนำ�าด่์หรือท่อ

นำ�าด่์ขนาด์ใหญิ ่อย่้ชิัด์กระบงัลม และกรณ่กอ้นอย่้ใกล้เสุ้นเลือด์ขนาด์ใหญ่ิ เลือด์จะนำาพาค์วามร้อนออก

ไปิจากตัิวก้อน ทำาให้ปิระสิุทธิ์ภาพการรักษาลด์ลง

 BCLC	ระยะ	A	(Early	stage)	

 คื์อระยะท่�ม่ก้อนมะเร็ง 1 ก้อนขนาด์ระหว่าง 2-5 ซึ่ม. หรือม่หลายก้อนแต่ิไม่เกิน 3 ก้อนโด์ย

ก้อนท่�ขนาด์ใหญ่ิท่�สุุด์ขนาด์ไม่เกิน 3 ซึ่ม. ผู้้้ป่ิวยม่สุภาพร่างกายด่์ และการทำางานตัิบอย่้ในเกณฑ์์ด่์หรือ
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เสืุ�อมเพ่ยงเล็กน้อย (Child-Pugh A หรือ B) ผู้้้ป่ิวยระยะน่�ม่การพยากรณ์โรค์ท่�ด่์ โด์ยอัติรารอด์ช่ัวิติท่�

ห้าปีิ ร้อยละ 50-70 บางการศึกษาพบม่ระยะเวลารอด์ช่ัวิติมัธ์ยฐานปิระมาณ 6.7 ปีิ(27) โด์ยมะเร็งระยะน่�

แบ่งได้์อ่กเป็ิน 2 กลุ่ม กล่าวคื์อ 

 1) ก้อนมะเร็งก้อนเด่์ยวท่�ขนาด์ไม่เกิน 5 ซึ่ม. ในระยะน่�สุามารถึให้การรักษาโด์ยการผู่้าตัิด์ตัิบ

ได้์ โด์ยผู้้้ป่ิวยต้ิองไม่ม่ภาวะค์วามดั์นในเสุ้นเลือด์พอร์ทัลสุ้ง (portal hypertension) โด์ย hepatic venous 

pressure gradient (HVPG) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 มม.ปิรอท(28, 29) ในกรณ่ผู้้้ป่ิวยไม่เหมาะสุำาหรับการ

รักษาโด์ยการผู่้าตัิด์ตัิบ ให้พิจารณาลำาดั์บถัึด์ไปิเรื�องการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบ (liver transplantation) ซึึ่�งจะ

กล่าวรายละเอ่ยด์ต่ิอไปิร่วมกับในผู้้้ป่ิวยกลุ่มท่� 2 

 2) ก้อนมะเร็ง 2-3 ก้อน โด์ยก้อนขนาด์ใหญ่ิท่�สุุด์ขนาด์ไม่เกิน 3 ซึ่ม. ผู้้้ป่ิวยระยะน่�พิจารณา

โด์ยการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบ โด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะตัิบแข็งร่วมด้์วยเพราะเป็ินการรักษาทั�ง 2 ภาวะ

ในเวลาเด่์ยวกัน โด์ยการรักษาน่�ทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่อัติรารอด์ช่ัวิติท่�ห้าปีิ ร้อยละ 65-80 และม่อัติราการเกิด์

มะเร็งขึ�นใหม่น้อยกว่าร้อยละ 15(30) 

 ทั�งน่�การรักษาโด์ยการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบ พิจารณาติาม Milan criteria กล่าวคื์อ เหมาะสุำาหรับ

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่เนื�องอกก้อนเด่์ยวขนาด์ไม่เกิน 5 ซึ่ม. หรือก้อนเนื�องอกเล็กกว่า 3 ซึ่ม.และไม่เกิน 3 ก้อน 

โด์ยผู้้้ป่ิวยท่�ม่ลักษณะเข้าได้์กับ Milan criteria ท่�ได้์รับการรกัษาโด์ยการผู้า่ตัิด์เปิล่�ยนตัิบพบวา่ม่อัติราการ

รอด์ช่ัวิติสุ้งกว่าผู้้้ป่ิวยท่�นอกเหนือจาก Milan criteria ถึึง 1.68 เท่า(31)

 สุ่วนผู้้้ป่ิวย BCLC ระยะ A ท่�ไม่ได้์รับการรักษาโด์ยการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบ ให้พิจารณารักษา

โด์ยการจ่�ทำาลายมะเร็งตัิบทด์แทน โด์ยกรณ่ท่�รักษาแบบเฉัพาะท่�สุำาหรับมะเร็งตัิบแล้ว (locoregional 

therapy) และระยะของโรค์กลับมาเข้าสุ่้ Milan criteria (downstaging) สุามารถึพิจารณาผู้้้ป่ิวยเข้าสุ่้

การรักษาโด์ยการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบได้์อ่กค์รั�ง

	 BCLC	ระยะ	B	(Intermediate	stage)		

 คื์อระยะท่�ม่ก้อนมะเร็งเกิน 3 ก้อนขึ�นไปิ โด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยยังม่สุภาพร่างกายด่์ และการทำางานตัิบ

อย่้ในเกณฑ์์ด่์หรือเสืุ�อมเพ่ยงเล็กน้อย (Child-Pugh A หรือ B) โด์ยไม่ม่การลุกลามเข้าหลอด์เลือด์ด์ำา

พอร์ทัล และไม่ม่การกระจายของเนื�องอกไปินอกตัิบ ผู้้้ป่ิวยระยะน่�เป็ินระยะท่�พบได้์มากในปัิจจุบัน โด์ย

การรักษาหลักของผู้้้ป่ิวยคื์อการให้ยาเค์ม่บำาบัด์ผู่้านทางหลอด์เลือด์แด์ง (Transarterial chemoemboli-

zation; TACE) ซึึ่�งสุามารถึทำาให้ก้อนเนื�องอกเล็กลง และอาจพิจารณาการรักษาต่ิอโด์ยการผู่้าตัิด์ตัิบเอา

ก้อนออก การผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบ หรือการจ่�ทำาลายมะเร็งตัิบเพื�อมุ่งหวังให้มะเร็งหายขาด์ได้์ แต่ิในทางติรง

กันข้ามถ้ึาก้อนยังใหญ่ิอย่้พิจารณาทำา TACE ซึ่ำ�าได้์เพื�อชัะลอการโติของก้อน โด์ยผู้้้ป่ิวย BCLC ระยะ B 

ม่ระยะเวลารอด์ช่ัวิติมัธ์ยฐานปิระมาณปิระมาณ 27 เดื์อน(27) โด์ยม่การศึกษาพบว่าผู้้้ท่�ติอบสุนองด่์ต่ิอ

การรักษาจะม่ระยะเวลารอด์ช่ัวิติมัธ์ยฐานเพิ�มขึ�นเป็ิน 34 เดื์อน(32) อย่างไรก็ติามการรักษา TACE ม่ผู้ล

ข้างเค่์ยงท่�พบได้์บ่อย ได้์แก่ post embolization syndrome คื์อม่อาการไข้ ปิวด์ท้อง ท้องอืด์ โด์ยอาการ

มักด่์ขึ�นใน 2-3 วันหลังการรักษาแบบปิระคั์บปิระค์อง การป้ิองกันภาวะน่�ทำาได้์โด์ยการเติร่ยมตัิวผู้้้ป่ิวย
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ก่อนรับการรักษา TACE ได้์แก่ การให้สุารนำ�าอย่างเพ่ยงพอ การให้ยา N-acetylcysteine (NAC) ก่อน

และหลังการทำา TACE พบว่าช่ัวยลด์การเกิด์ post embolization syndrome แต่ิไม่ได้์ลด์การเกิด์ภาวะ

การทำางานของตัิบเสืุ�อมลง(33) นอกเหนือจากน่�ม่การศึกษาพบว่า การให้สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์ฉ่ัด์ในผู้้้ป่ิวยมะเร็งตัิบ

ท่�ม่ตัิบแข็งระยะ Child-Pugh A หรือ B โด์ยมะเร็งตัิบยังไม่ม่การลุกลามเข้าหลอด์เลือด์ด์ำาพอร์ทัล และ

ไม่ม่การกระจายของเนื�องอกไปินอกตัิบ ช่ัวยป้ิองกันการเกิด์ post embolization syndrome โด์ยไม่ม่ผู้ล

ข้างเค่์ยงรุนแรงจากการให้ยาสุเต่ิยรอยด์์อ่กด้์วย(34) สุำาหรับการให้ยาฆ่่าเชืั�อไม่ม่ปิระโยชัน์ในการป้ิองกัน

ภาวะน่�(35)	สุ่วนผู้ลข้างเค่์ยงท่�รุนแรง ได้์แก่ภาวะตัิบวายหรือถึึงแก่ช่ัวิติ พบน้อยเพ่ยงร้อยละ 0.6(36)

 การติิด์ติามการรักษาผู้้้ป่ิวยภายหลังทำา TACE และปิระเมินระยะของมะเร็งเพื�อนำาไปิสุ่้การรักษา

ทางอื�นทั�งการผู่้าตัิด์เอาก้อนออก การผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบ หรือการจ่�เพื�อมุ่งหวังให้มะเร็งหายขาด์ได้์นับเป็ิน

หัวใจสุำาคั์ญิของการด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวยในระยะน่� 

 ในทางติรงกันข้ามภายหลังการรักษาโด์ย TACE ค์รั�งท่� 2 โด์ยม่ระยะเวลาห่างกัน < 8 สัุปิด์าห์ 

และม่ผู้ลการรักษาท่�แสุด์งว่ามะเร็งตัิบไม่ติอบสุนองติ่อการรักษาวิธ่์น่� (TACE refractoriness) ได์้แก่ 

1) มะเร็งตัิบเปิล่�ยนไปิสุ่้ระยะลุกลาม เช่ันม่การลุกลามของเสุ้นเลือด์ด์ำาพอร์ทัล หรือการแพร่กระจาย

ออกนอกตัิบ 2) การทำางานของตัิบเสืุ�อมลง ปิระเมิน Child-Pugh ค์ะแนนเพิ�มขึ�น > 2 ค์ะแนน 3) ก้อน

มะเร็งตัิบติอบสุนองต่ิอ TACE น้อยกว่าร้อยละ 50 4) ม่ก้อนมะเร็งตัิบก้อนใหม่เกิด์ขึ�น และ 5) ผู้ลติรวจ

เลือด์สุารบ่งช่ั�มะเร็งม่ค่์าเพิ�มขึ�นติลอด์หลังการรักษา(37) ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ต้ิองได้์รับการพิจารณาการรักษาใน

ลำาดั์บต่ิอไปิคื์อการรักษาแบบ systemic therapy

 

 BCLC	ระยะ	C	(Advanced	stage)	

 คื์อระยะท่�เข้าได้์กับเกณฑ์์ข้อใด์ข้อหนึ�งต่ิอไปิน่� 1) ก้อนมะเร็งม่การลุกลามเข้าหลอด์เลือด์ด์ำา

พอร์ทัล  ทั�งแบบลุกลามเข้าสุ่วนแขนงหลัก (main portal vein) หรือแขนงย่อย (segmental branch of 

portal vein) 2) มะเร็งแพร่กระจายออกนอกตัิบ เช่ัน ต่ิอมนำ�าเหลือง หรือ 3) ผู้้้ป่ิวยม่อาการจากโรค์มะเร็ง

แบบไม่รุนแรง (ECOG PS 1-2) โด์ยผู้้้ป่ิวยไม่ม่ภาวะตัิบแข็งรุนแรง การรักษาหลักในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�คื์อ 

การรักษามุ่งเป้ิา (Systemic therapy, targeted therapy) ในปัิจจุบันยาในกลุ่มน่�ม่หลายชันิด์ ดั์งแสุด์ง

ในติารางท่� 4 โด์ยม่รายละเอ่ยด์ดั์งน่�

 1. การรักษาลำาดั์บแรก (First-line therapy) ได้์แก่ sorafenib, lenvatinib และ atezolizumab ร่วม

กับ bevacizumab 

 2. การรักษาลำาดั์บท่�สุอง (Second-line therapy) ได้์แก่ regorafenib, carbozantinib, ramu-

cirumab และยาในกลุ่ม immune checkpoint inhibitors ได้์แก่ nivolumab และ pembrolizumab

 ในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�เดิ์มม่การพยากรณ์โรค์ไม่ด่์คื์อม่ระยะเวลารอด์ช่ัวิติมัธ์ยฐานเพ่ยง 6 เดื์อน(38, 39) 

ปัิจจุบันม่การรักษาท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพมากขึ�นทำาให้ระยะเวลารอด์ช่ัวิติมัธ์ยฐานของผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�เพิ�มเป็ิน 

15 เดื์อน(27) โด์ยแติกต่ิางกันไปิในผู้้้ป่ิวยแต่ิละราย
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 BCLC	ระยะ	D	(Terminal	stage)	

 คื์อระยะท่�เข้าได้์กับเกณฑ์์ข้อใด์ข้อหรือในสุองขอ้ต่ิอไปิน่� 1) ผู้้้ป่ิวยม่อาการจากโรค์มะเร็งรุนแรง 

(ECOG PS 3-4) หรือ 2) ผู้้้ป่ิวยม่การทำางานของตัิบเสืุ�อมไปิมาก (Child-Pugh C) ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จัด์เป็ิน

มะเร็งตัิบระยะท้าย การพยากรณ์โรค์ไม่ด่์ และม่ระยะเวลารอด์ช่ัวิติมัธ์ยฐานเพ่ยง 3-4 เดื์อน(27) การรักษา

หลักคื์อการรักษาแบบปิระคั์บปิระค์อง แพทย์ค์วรให้ค์วามร้้ผู้้้ป่ิวยและญิาติิให้ม่ค์วามเข้าใจเก่�ยวกับโรค์ 

การด์ำาเนินโรค์ และการพยากรณ์ของโรค์ โด์ยแนะนำาการปิฏิิบัติิตัิว การรับปิระทานอาหาร และหล่กเล่�ยง

ยาท่�ม่พิษต่ิอตัิบ รวมไปิถึึงการให้ยาเพื�อบรรเทาอาการปิวด์เพื�อให้ผู้้้ป่ิวยม่ค์ุณภาพช่ัวิติท่�ด่์ติามสุภาพ 

รวมไปิถึึงการปิระคั์บปิระค์องจิติใจผู้้้ป่ิวยและค์รอบค์รัวด้์วย 

 ทั�งน่�การรักษามะเร็งตัิบจำาเปิ็นต้ิองอาศัยแพทย์สุหสุาขาวิชัาร่วมกันด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวยอย่าง

ต่ิอเนื�อง ปิระกอบไปิด์้วย อายุรแพทย์โรค์ตัิบ ศัลยแพทย์ รังสุ่รักษา ร่วมไปิถึึงแพทย์ผู้้้เช่ั�ยวชัาญิ

การรักษามะเร็งด้์วยเค์ม่บำาบัด์ ในการวางแผู้นร่วมกันและเลือกวิธ่์การรักษาท่�เหมาะสุมท่�สุุด์ในผู้้้ป่ิวย

แต่ิละรายเพื�อปิระโยชัน์สุ้งสุุด์แก่ผู้้้ป่ิวย 

การติดตามการรักษาผู้ปั่วยมะเร็งตับั
 การติิด์ติามภายหลังการรักษาผู้้้ป่ิวยมะเร็งตัิบ อาศัยการปิระเมินลักษณะเด่์ยวกับการแบ่งระยะ

ของโรค์ กล่าวคื์อปิระเมินการทำางานของตัิบ สุภาพของผู้้้ป่ิวย และตัิวก้อนมะเร็ง โด์ยม่ scoring system 

ท่�ใช้ัช่ัวยในการปิระเมินสุภาพการทำางานของตัิบ ได้์แก่ Child-Pugh score และ model for end-stage 

liver disease (MELD) ซึึ่�งสุ้ติรการค์ำานวณปิระกอบไปิด้์วยค่์าบิลิร้บิน อัลบ้มิน และค์ร่เอติินิน อย่างไร

ก็ติามการติิด์ติามผู้้้ป่ิวยด้์วยระบบการให้ค์ะแนน 2 ระบบน่�อาจไม่เหมาะกับผู้้้ป่ิวยมะเร็งตัิบท่�ไม่ม่ภาวะ

ตัิบแข็ง ซึึ่�งพบได้์ถึึงร้อยละ 20 จึงม่การวิจัยและเสุนอระบบการให้ค์ะแนน ใหม่คื์อ albumin-bilirubin 

(ALBI) scoring model ช่ัวยในการติิด์ติามผู้้้ป่ิวยมะเร็งตัิบท่�รับการรักษาด้์วยวิธ่์ผู่้าตัิด์ TACE หรือการให้

ยา โด์ยสุ้ติรการค์ำานวณปิระกอบไปิด้์วยค่์าบิลิร้บินและอัลบ้มิน แบ่งผู้้้ป่ิวยออกเป็ิน 3 กลุ่ม ซึึ่�งสุามารถึ

พยากรณ์โรค์และทำานายอัติราการรอด์ช่ัวิติมัธ์ยฐานเท่ากับ 18-85, 5-46, และ 2-15 เดื์อน ในกลุ่ม

ผู้้้ป่ิวยเกรด์ 1, 2, และ 3 ติามลำาดั์บ (เกรด์1 คื์อทำานายว่าม่อัติราการรอด์ช่ัวิติสุ้งสุุด์) ดั์งแสุด์งในติารางท่� 5 

โด์ยพบว่าการติิด์ติามผู้้้ป่ิวยโด์ยใช้ั ALBI score ให้ผู้ลลัพธ์์ไม่ต่ิางจากการใช้ั Child-Pugh score(49)
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ตัารางท่ี่�	5.	albumin-bilirubin	(ALBI)	scoring	model

 สุ้ติรค์ำานวณ ALBI = (log
10
 bilirubin (µmol/L) x 0.66) + (albumin (g/L) x -0.085)

ALBI	score เกรด อ้ตัราการรอดช่ีวิตัม้ธิยฐาน	
(median	survival)	(เด่อน)

< -2.60 1 18.5 – 85.6

> 2.60 ถึึง < 1.39 2 5.3 – 46.5

> 1.39 3 2.3 – 15.5

การปั้องกันมะเร็งตับั 
 การป้ิองกันการเกิด์มะเร็งตัิบท่�ด่์ท่�สุุด์คื์อการลด์ปัิจจัยเสุ่�ยงท่�ทำาให้เกิด์ภาวะตัิบแข็ง โด์ยเฉัพาะ

การป้ิองกันการติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ในผู้้้ท่�ยังไม่ม่ภ้มิคุ้์มกัน คื์อ การม่เพศสัุมพันธ์์โด์ยป้ิองกัน การไม่ใช้ั

ยาเสุพติิด์เข้าเสุ้น ไม่ใช้ัเข็มฉ่ัด์ยาร่วมกับผู้้้อื�น และลด์ปัิจจัยเสุ่�ยงอื�นๆ ได้์แก่ การงด์ดื์�มสุุรา การเลิกสุ้บบุหร่� 

ลด์ภาวะอ้วน หรือ metabolic syndrome สุำาหรับผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงอย่้แล้ว เช่ัน ติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่

หรือซ่ึ่เรื�อรังค์วรได์รั้บการรกัษาโด์ยยาติา้นไวรสัุเพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงของการเปิน็มะเร็งตัิบ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ

ตัิบคั์�งไขมันค์วรปิรับเปิล่�ยนพฤติิกรรมด้์วยการลด์นำ�าหนัก ค์วบคุ์มอาการและออกกำาลังกายสุมำ�าเสุมอ 

 การรับปิระทานยาลด์ไขมันในกลุ่ม statin โด์ยเฉัพาะยาในกลุ่มท่�ละลายได้์ด่์ในไขมัน (lipophilic 

statin) เช่ัน atorvastatin simvastatin fluvastatin พบว่าสุามารถึลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์มะเร็งตัิบ

ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งได้์(50, 51) การรับปิระทานยาต้ิานเกล็ด์เลือด์ aspirin ในขนาด์ติำ�า สุามารถึลด์ค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอการเกิด์มะเร็งตัิบในผู้้้ป่ิวยท่�ติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่หรือซ่ึ่เรื�อรังได้์เช่ันกัน(52) นอกเหนือจากน่�การดื์�ม

กาแฟเป็ินปัิจจัยป้ิองกันการเกิด์มะเร็งตัิบในผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบเรื�อรังอ่กด้์วย(53, 54)

 สุำาหรับผู้้้ป่ิวยมะเร็งตัิบท่�เกิด์จากเชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่เรื�อรัง ท่�ได้์รับการรักษามะเร็งจนหายขาด์

แล้ว ค์วรได้์รับการรักษาโด์ยยาต้ิานไวรัสุต่ิอเนื�องเพื�อลด์โอกาสุการกลับเป็ินซึ่ำ�าของมะเร็งตัิบด้์วย

สรุปั
 ในปัิจจุบันการด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวยมะเร็งตัิบพัฒินาไปิมากขึ�น ทั�งการคั์ด์กรองท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพ 

การวินิจฉััยอย่างแม่นยำา และแนวทางการรักษาท่�ค์รอบค์ลุม ทั�งระยะท่�สุามารถึรักษาให้หายขาด์ได้์ และ

ระยะลุกลามท่�ม่การรักษาแบบ systemic therapy ช่ัวยให้ผู้้้ป่ิวยม่อัติราการรอด์ช่ัวิติและคุ์ณภาพช่ัวิติ

ท่�ด่์เพิ�มมากขึ�น  
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2
ยากล่�มิกรดโอบิทิโคลิค

ยากล่�มิใหมิ�ในการรักษา
โรคตัับคั�งไขมิันและ

primary biliary cirrhosis 
(Obeticholic acid:

an emerging drug for NASH 
and PBC) 

พิฤกษ์า	อน้นต์ัช่ี�นสุข

สมบ้ติั	ตัร่ประเสริฐสุข

บัทน�า 
 ยากลุ่มกรด์โอบิทิโค์ลิค์	Obeticholic acid; OCA เป็ินสุารกึ�งสัุงเค์ราะห์ของ chenodeoxycholic 

acid (CDCA) ถ้ึกค้์นพบในปีิ ค์.ศ. 2002 ออกฤทธิ์�กระตุ้ิน Farnesoid X receptor (Farnesoid X receptor; 

FXR agonist) ซึึ่�งเก่�ยวข้องกับเมแทบอลิซึึ่มของกรด์นำ�าด่์ การสุร้างนำ�าติาลและ ไขมันรวมถึึงการเกิด์พังผืู้ด์

และการอักเสุบของตัิบ 

 ปัิจจุบันม่การศึกษาผู้ลของการใช้ั Obeticholic acid; OCA ในผู้้้ป่ิวย Primary biliary cirrhosis 

(PBC) และ ภาวะตัิบคั์�งไขมัน (Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) ดั์งจะกล่าวถึึงต่ิอไปิในบทค์วามน่�

การท�างานของ Farnesoid X receptors (FXR) 
 FXR เป็ินตัิวรับท่�อย่้ในนิวเค์ล่ยสุของเซึ่ลล์ตัิบ (hepatocytes) และเซึ่ลล์ของลำาไสุ้ (enterocytes) 

ม่สุ่วนในการค์วบคุ์มเมแทบอลิซึึ่มของกรด์นำ�าด่์ โด์ยเมแทบอลิซึึ่มของกรด์นำ�าด่์เริ�มจากการเปิล่�ยน
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ค์อเลสุเติอรอลเป็ิน chenodeoxycholic acid (CDCA) ผู่้าน cholesterol 7- 𝛼-monooxygenase (CY-

P7A1) CDCA ซึึ่�งเป็ินกรด์นำ�าด่์หลักในร่างกายขนสุ่งออกจากเซึ่ลล์ตัิบทางท่อนำ�าด่์ขนาด์เล็กเข้าสุ่้เซึ่ลล์

ลำาไสุ้เล็ก ท่�เซึ่ลล์ลำาไสุ้เล็ก CDCA จับกับ FXR กระตุ้ินการ transcription ของ Fibroblast growth factor 

19 (FGF 19) ท่�เซึ่ลล์ตัิบ FGF 19 จับกับ Fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) สุ่งสัุญิญิาณ

ผู่้าน MAP kinase ยับยั�งการทำางานของ CYP7A1 เพื�อลด์การสุร้างกรด์นำ�าด่์ นอกจากน่� CDCA ท่�กลับ

สุ่้เซึ่ลล์ตัิบผู่้านทาง enterohepatic recirculation เมื�อจับกับ FXR ท่�เซึ่ลล์ตัิบ สุ่งผู้ลกระตุ้ิน transcription 

ของ small heterodimer partner (SHP) ซึึ่�งลด์การแสุด์งออกของ CYP7A1นำาไปิสุ่้การยับยั�งการสุร้าง 

กรด์นำ�าด่์ (1) ร้ปิท่� 1

รูปท่ี่�	1. แสุด์งเมแทบอลิซึึ่มของกรด์นำ�าด่์และการทำางานของ 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 จะม่ผู้ลต่ิอเมแทบอลิซึึ่มของกรด์นำ�าด่์แล้วยังม่ผู้ลต่ิอการสุร้างนำ�าติาล และ 

ไขมัน โด์ย FGF 19 ยับยั�งการทำางานของเอนไซึ่ม์ท่�เก่�ยวข้องกับการสุร้างไขมันได้์แก่ fatty acid synthase 

(FAS)  และ sterol regulatory element protein (SERBP)-1c ในตัิบ นอกจากน่� FGF19 ยังกระตุ้ินการ

สุร้างไกลโค์เจน และลด์การทำางานของเอนไซึ่ม์ท่�ทำาหน้าท่�สุร้างนำ�าติาล การกระตุ้ิน FXR จึงสุ่งผู้ลให้การ

สุร้างไขมันไติรกล่เซึ่อไรด์์และการสุร้างนำ�าติาล (gluconeogenesis) จากตัิบลด์ลง ในขณะท่�ปิริมาณ LDL 

cholesterol เพิ�มขึ�นผู่้านการทำางานของ FGF 19(2, 3, 4)

 นอกจากน่�การศึกษาในสัุติว์ยังพบว่า FXR เก่�ยวข้องกับการเกิด์พังผืู้ด์และการอักเสุบของตัิบ 

จากการศึกษาของ Fiorucci(5) พบว่า FXR และ SHP ทำาให้เกิด์การลด์ลงของ liver fibrosis โด์ยเมื�อนำา

หน้ท่�ได้์รับสุารปิระกอบของเลือด์หม้ (porcine serum treated rats) เพื�อกระตุ้ินการเกิด์พังผืู้ด์ในตัิบมาให้ 

6-ethyl chenodeoxycholic acid (6-ECDCA) ซึึ่�งเป็ินสุารสัุงเค์ราะห์ท่�จับและกระตุ้ิน FXR ในปิริมาณ 

1-10 มก./กก. นาน 12 สัุปิด์าห์ พบว่า กลุ่มท่�ได้์รับ 6-ECDCA สุามารถึป้ิองกันการเกิด์พังผืู้ด์ในตัิบได้์ 

และในการศึกษาย่อยท่�สุอง เมื�อนำาหน้ท่�ได้์รับการผู้้กท่อนำ�าด่์ (bile duct ligation) เพื�อกระตุ้ินการเกิด์
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พังผืู้ด์ในตัิบมาให้ 6-ECDCA ขนาด์ 3 มก./กก. พบว่าพังผืู้ด์ในตัิบในหน้กลุ่มท่�ได้์รับ 6-ECDCA ลด์ลง(5) 

นอกจากน่�จากการศึกษาของ Wang พบว่าในหน้ท่�ถ้ึกหยุด์การทำางานของ FXR (FXR knock out mice) 

พบการอักเสุบในตัิบผู่้านการทำางานของ nuclear 𝛋B (NF-𝛋B) และพบการเกิด์มะเร็งตัิบ(6)

 โด์ยสุรุปิ FXR ม่หน้าท่�ค์วบคุ์มเมแทบอลิซึึ่มของกรด์นำ�าด่์ การสุร้างนำ�าติาล และ ไขมัน รวมถึึง

ยังม่บทบาทลด์การเกิด์พังผืู้ด์และการอักเสุบในตัิบ

Obeticholic acid คืออะไร 
 OCA คื์อ 6-ethyl chenodeoxycholic acid (6-ECDCA) เปิน็สุารกึ�งสัุงเค์ราะหท่์�สุร้างจากโค์รงสุรา้ง

ของ ligand binding domain ของ FXR (1) โด์ยม่โค์รงสุร้างดั์งแสุด์งในร้ปิท่� 2

รูปท่ี่�	2.	แสุด์งโค์รงสุร้างทางเค์ม่ของ Obeticholic acid

 Obeticholic acid ทำาหน้าท่�เป็ินตัิวกระตุ้ินการทำางานของ FXR (FXR agonist) เมื�อได้์รับยา OCA 

ยาจะจับกับ FXR ทั�งท่�เซึ่ลล์ตัิบและลำาไสุ้เล็กทำาให้การทำางานของ CYP7A1 ลด์ลงผู่้านกลไกท่�เก่�ยวข้อง

กับ FGF 19 (FGF 19 dependence) และไม่เก่�ยวข้องกับ FGF 19 (FGF 19 independence) ดั์งแสุด์งร้ปิท่� 3

รูปท่ี่�	3. แสุด์งการทำาของ 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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 ผู้ลการศึกษาผู้ลของการใช้ั Obeticholic acid; OCA ในผู้้้ป่ิวย Primary biliary cirrhosis (PBC) 

และ ภาวะตัิบคั์�งไขมัน (Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) จะกล่าวถึึงเป็ินสุองสุ่วนดั์งน่�

 A.	Obeticholic	acid	สำาหร้บการร้กษ์า	PBC	

 ปัิจจุบันตัิวเลือกแรกสุำาหรับการรักษาผู้้้ป่ิวย PBC คื์อ ursodeoxycholic acid (UDCA) 

เป็ินกรด์นำ�าด่์ปิฐมภ้มิเมื�อนำามาใช้ัในการรักษาผู้้้ป่ิวย PBC พบว่าสุามารถึปิ้องกันการบาด์เจ็บของ

เซึ่ลล์ตัิบและท่อนำ�าด่์ในภาวะท่�ม่การคั์�งของนำ�าด่์ได้์ ขนาด์ท่�เหมาะสุมในการรักษาผู้้้ป่ิวย PBC คื์อ 

13-15 มก.ต่ิอวัน(7, 8) จากการศึกษาการใช้ั UDCA ในผู้้้ป่ิวย PBC พบว่าทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่ช่ัวิติยาวนานขึ�น

และลด์การด์ำาเนินโรค์เข้าสุ่้ภาวะตัิบแข็งท่�นำาไปิสุ่้การปิล้กถ่ึายตัิบ ผู้ลข้างเค่์ยงท่�พบจากการรักษาด้์วย 

UDCA ได้์แก่ นำ�าหนักขึ�น ผู้มบาง ท้องเสุ่ย และแน่นท้อง ซึึ่�งพบผู้ลข้างเค่์ยงเหล่าน่�ได้์น้อย UDCA 

จึงเป็ินทางเลือกแรกสุำาหรับการรักษา PBC ท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพและปิลอด์ภัย

 ถึึงแม้ UDCA จะม่ปิระสุทิธิ์ภาพด่์ในการรกัษาผู้้้ป่ิวย PBC แต่ิผู้้้ป่ิวยสุ่วนหนึ�งก็ไม่ติอบสุนองติอ่

การรักษาด้์วย UDCA  ปัิจจุบันม่ดั์ชัน่สุำาหรับปิระเมินการติอบสุนองต่ิอการรักษา ด้์วยยาในผู้้้ป่ิวย PBC 

ดั์งแสุด์งในติารางท่� 1 โด์ยสุ่วนใหญ่ิเป็ินการศึกษาติิด์ติามย้อนหลังขนาด์เล็ก โด์ยปิระเมินการติอบสุนอง

ต่ิอการรักษาหลังได้์รับ UDCA 6-12 เดื์อน จากดั์ชัน่ต่ิางๆ พบว่า total bilirubin (TB) และ alkaline 

phosphatase (ALP) เป็ินดั์ชัน่ท่�สัุมพันธ์์กับการอย่้รอด์มากท่�สุุด์(9) และเมื�อพิจารณาการติอบสุนองต่ิอ

การรักษา PBC ด้์วย UDCA ด้์วย GLOBE-PBC score พบว่าร้อยละ 40 ของผู้้้ป่ิวยม่อัติราการอย่้รอด์

ท่�ติำ�ากว่าปิระชัากรทั�วไปิ ดั์งนั�นจึงจำาเป็ินต้ิองใช้ัยาอื�นในการรักษาผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�(7)
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ตัารางท่ี่�	1. สุรุปิการปิระเมินผู้ลการรักษาผู้้้ป่ิวย PBC ด้์วย UDCA

ด้ชีน่
ระยะเวลิาท่ี่�ประเมิน
หล้ิงการร้กษ์าด้วย	
UDCA	(เด่อน)

ผลิเล่ิอดท่ี่�บ�งการร้กษ์าล้ิมเหลิว

Rochester 6 ALP >2 x ULN หรือ Mayo score > 4.5

Barcelona 12 ALP ลด์ลง < ร้อยละ 40 และ ALP >1 x ULN

Paris-I 12
ALP >3 x ULN หรือ AST > 2 x ULN หรือ bilirubin > 1 
มก./ด์ล.

Rotterdam 12 bilirubin >1 x ULN และ/หรือ albumin <1 x ULN

Toronto 24 ALP >1.67 x ULN

Paris-II 12
ALP >1.5 x ULN หรือ AST >1.5 x ULN หรือ bilirubin > 1 
มก./ด์ล.

Ehime 6 GGT ลด์ลง < ร้อยละ 70 และ GGT >1 x ULN

คะแนนประเมิน
ระยะเวลิาท่ี่�ประเมิน
หล้ิงการร้กษ์าด้วย	
UDCA	(เด่อน)

องค์ประกอบของคะแนน

UK-PBC 12 Bilirubin, ALP และ AST (หรือ ALT) ท่� 12 เดื์อน
Albumin และ จำานวนเกล็ด์เลือด์ก่อนการรักษา

GLOBE 12 Bilirubin, ALP, albumin และ จำานวนเกล็ด์เลือด์ท่� 12 เดื์อน, 
อายุก่อนเริ�มการรักษา

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

 จึงได้์ม่การนำา OCA มาใช้ัในการรักษา PBC โด์ยในการศึกษาระยะท่� 2 เปิร่ยบเท่ยบการให้ OCA 

ขนาด์ 10, 25, 50 มก. ต่ิอวันเท่ยบกับการให้ยาหลอกเป็ินเวลา 3 เดื์อนในผู้้้ป่ิวย PBC ท่�ไม่ติอบสุนอง

ต่ิอการรักษาด้์วย UDCA ผู้ลลัพธ์์หลัก (primary endpoint) พบว่ากลุ่มท่�ได้์รับ OCA ม่การลด์ลงของระดั์บ 

ALP มากกว่ากลุ่มท่�ได้์รับยาหลอกอย่างม่นัยสุำาคั์ญิ (ร้อยละ 21-25 เท่ยบกับ ร้อยละ 3, p < 0.001) 

นอกจากน่�กลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ OCA ยังม่ผู้ลลัพธ์์รอง (secondary endpoint) คื์อการลด์ลงของ 𝜸– GGT 

และ ALT ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ OCA มากกว่ากลุ่มท่�ได้์รับยาหลอก โด์ยผู้ลติอบสุนองติ่อการรักษา

ดั์งกล่าวค์งอย่้ท่� 12 เดื์อนหลังการรักษา(10)
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 การศึกษาแบบสุุ่มและม่กลุ่มค์วบคุ์มในระยะท่� 3 ได้์แก่ POISE study ศึกษาเปิร่ยบเท่ยบการ

ให้ OCA ขนาด์ 10 มก.ต่ิอวัน และกลุ่มท่�ได้์ OCA  5 -10 มก.ต่ิอวัน เท่ยบกับการให้ยาหลอกในผู้้้ป่ิวย 

PBC ท่�ไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วย UDCA เป็ินเวลา 12 เดื์อน ผู้ลลัพธ์์หลัก พบว่ากลุ่มท่�ได้์รับ OCA 

ม่การลด์ลงของระดั์บ ALP น้อยกว่า 1.67 เท่าของ ULN มากกว่ากลุ่มท่�ได้์รับยาหลอกอย่างม่นัยสุำาคั์ญิ

 (ร้อยละ 47, ร้อยละ 46 และร้อยละ 10 ในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 10, 5-10 มก.ต่ิอวันและยาหลอก

ติามลำาดั์บ, p < 0.001) โด์ยม่การลด์ลงของ ALP 130, 113 และ 14 ย้นิติต่ิอลิติรในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA 

ขนาด์ 10, 5-10 มก.ต่ิอวันและยาหลอกติามลำาดั์บ และการลด์ลงของ TB  0.9, 0.3 และ 0.12 มก./ด์ล

 ในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 10, 5-10 มก.ต่ิอวันและยาหลอกติามลำาดั์บ แต่ิการเปิล่�ยนแปิลงค่์าพังผืู้ด์

ในตัิบโด์ย transient elastography และ enhanced liver fibrosis score ในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA และยา

หลอกต่ิางกันแต่ิไม่ม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ (11)  เมื�อติิด์ติามการรักษา (open-label extension) พบว่าผู้ลเลือด์

ท่�ด่์ขึ�นทั�งค่์า ALP, GGT, ALT และ AST ค์งอย่้ถึึง 36 เดื์อนหลังการรักษาด้์วย OCA(12)

 ผู้ลข้างเค่์ยงท่�พบบ่อยในการศึกษา POISE study คื์ออาการคั์นซึึ่�งพบว่าในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA 

ขนาด์ 10 มก.ต่ิอวัน พบร้อยละ 68, ขนาด์ 5-10 มก.ต่ิอวัน พบร้อยละ 56 และยาหลอกพบร้อยละ 38 

ติามลำาดั์บ โด์ยม่ผู้้้ป่ิวยท่�หยุด์การรกัษาเนื�องจากอาการค์นัร้อยละ 6 ในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 10 มก. 

ต่ิอวันและร้อยละ 1 ในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 5-10 มก.ต่ิอวัน(11)

 การศึกษาการใช้ั OCA เพ่ยงตัิวเด่์ยวในการรักษา PBC ศึกษาแบบสุุ่มและม่กลุ่มค์วบคุ์ม เปิร่ยบเท่ยบ

การให้ OCA ขนาด์ 10 มก.ต่ิอวัน และ OCA ขนาด์ 50 มก.ต่ิอวันเท่ยบกับการให้ยาหลอก เป็ินเวลา 

3 เดื์อน โด์ยผู้้้ป่ิวยจะไม่ได้์รับ UDCA ผู้ลลัพธ์์หลักพบว่ากลุ่มท่�ได้์รับ OCA ม่การลด์ลงของระดั์บ ALP 

ในเลือด์มากกว่ากลุ่มท่�ได้์รับยาหลอกอย่างม่นัยสุำาคั์ญิ (กลุ่มท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 10 มก.ต่ิอวันลด์ลง

ร้อยละ 53.9, กลุ่มท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 50 มก.ต่ิอวันลด์ลงร้อยละ 37.2 และ กลุ่มท่�ได้์รับยาหลอก

ลด์ลงร้อยละ 0.8, p < 0.001) โด์ยผู้ลการลด์ลงของระดั์บ ALP ในเลือด์ค์งอย่้ใน 6 ปีิของการติิด์ติาม

ผู้้้ป่ิวย นอกจากน่�กลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ OCA ยังม่ผู้ลลัพธ์์รอง คื์อการลด์ลง GGT และ ALT ในกลุ่มท่�ได้์ 

OCA มากกว่ากลุ่มท่�ได้์รับยาหลอก สุ่วนผู้ลข้างเค่์ยงท่�พบบ่อยในการศึกษาน่�คื์ออาการคั์น โด์ยม่ผู้้้ป่ิวย

ท่�หยุด์การรักษาเนื�องจากอาการคั์นร้อยละ 15 ในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 10 มก.ต่ิอวันและร้อยละ 38 

ในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 50 มก.ต่ิอวัน(13)
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ตัารางท่ี่�	2. สุรุปิการศึกษาการใช้ั OCA ในผู้้้ป่ิวยภาวะตัิบคั์�งไขมัน 

การศึกษ์า Hirschfield	GM,	et	al. POISE	Nevens	F,	et	al. Koedley,	et	al.

ระยะของ
การศึกษ์า

2 3 2

กลุิ�มประชีากร
ท่ี่�ศึกษ์า

ผู้้้ป่ิวย PBC ท่�รักษาด้์วย 
UDCA เป็ินระยะเวลา 
6 เดื์อนและม่ค่์า ALP 
1.5-10 เท่าของ ULN

ผู้้้ป่ิวย PBC ท่�รักษาด้์วย 
UDCA เป็ินระยะเวลามากกว่า
หรือเท่ากับ 3 เดื์อน และม่ 
ALP > 1.67 เท่าของ ULN 
หรือ total bilirubin < 2 เท่า
ของ ULN

ผู้้้ป่ิวย PBC ท่�ไม่ได้์รับ 
UDCAมากกว่า 3 เดื์อน 
หรือไม่เค์ยได้์รับ UDCA

การร้กษ์า OCA ขนาด์ 10, 25, 
50 มก. ต่ิอวันเท่ยบกับ
การให้ยาหลอกเป็ินเวลา 
3 เดื์อน

OCA ขนาด์ 10 มก.ต่ิอวันและ 
OCA ขนาด์ 5-10มก.ต่ิอวัน 
เท่ยบกับยาหลอกนาน 12 
เดื์อน 

OCA ขนาด์ 10, 25, 
50 มก. ต่ิอวันเท่ยบกับ
การให้ยาหลอกเป็ินเวลา 3 
เดื์อน

ผลิล้ิพิธ์ิหล้ิก การลด์ลงของระดั์บ ALP
(ร้อยละ 21-25 เท่ยบกับ 
ร้อยละ 3, 
ในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA 
ขนาด์ และยาหลอกติาม
ลำาดั์บ p <0.001)

การลด์ลงของระดั์บ ALP 
< 1.67 เท่าของ ULN 
มากกว่ากลุ่มท่�ได้์รับยาหลอก
อย่างม่นัยสุำาคั์ญิ (ร้อยละ 47, 
46 และ 10 
ในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 
10, 5-10 มก.ต่ิอวันและ
ยาหลอกติามลำาดั์บ, 
p <0.001)

การลด์ลงของระดั์บ ALP
(ร้อยละ 53.9, 37.2 และ 
0.8 ในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA 
ขนาด์ 10, 50 มก.ต่ิอวัน
และยาหลอกติามลำาดั์บ, 
p <0.001)

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

 จากข้อม้ลการศึกษาในระยะท่� 3 องค์์การอาหารและยาแห่งสุหรัฐอเมริกา (FDA) อนุมัติิให้ใช้ั 

OCA ในผู้้้ป่ิวย PBC ในเดื์อนพฤษภาค์ม ค์.ศ. 2016 โด์ยแนะนำา OCA ขนาด์ 5-10 มก.ต่ิอวันร่วมกับ 

UDCA ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การติอบสุนองไม่เพ่ยงพอต่ิอ UDCA และให้ OCA ตัิวเด่์ยวในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่สุามารถึทน

ผู้ลข้างเค่์ยงของ UDCA ได้์โด์ยระมัด์ระวังผู้ลข้างเค่์ยงต่ิอตัิบได้์แก่ ตัิวเหลืองติาเหลือง, นำ�าในช่ัองท้อง 

(ascites) ท่�เพิ�มขึ�น และการกำาเริบของ PBC (PBC flare) ทั�งน่�แนวทางเวชัปิฏิิบัติิ โด์ยสุมาค์มโรค์ตัิบแห่ง

ยุโรปิหรือ EASL ค์.ศ. 2017 แนะนำาให้เริ�ม OCA ในขนาด์ 5 มก. ต่ิอวันและเพิ�มขนาด์เป็ิน 10 มก.ต่ิอ

วันใน 6 เดื์อนถ้ึาผู้้้ป่ิวยสุามารถึทนผู้ลข้างเค่์ยงคื์ออาการคั์นได้์(7) ติารางท่� 3
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 ในเดื์อนกันยายน ค์.ศ. 2017 FDA ได้์ออกค์ำาเตืิอน black box warnings ของการใช้ั OCA ใน

ผู้้้ป่ิวย PBC ท่�ม่ตัิบแข็งระยะท้าย (decompensated cirrhosis) ท่�ม่ Child’s Pugh ระยะ B และ C 

เนื�องจากพบรายงานเค์สุท่�ม่การบาด์เจ็บของตัิบและการเสุ่ยช่ัวิติ จึงม่ค์ำาแนะนำาให้ลด์ขนาด์เริ�มต้ินของ 

OCA จาก 5 มก.ต่ิอวันเป็น	5	มก.ตั�อส้ปดาห์ในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่� (14)

ตัารางท่ี่�	3. สุรุปิค์ำาแนะนำาการใช้ั OCA ในผู้้้ป่ิวย PBC

ข้อบ�งช่ี�
- ให้ร่วมกับ UDCA ในผู้้้ป่ิวย PBC ท่�ติอบสุนองไม่เพ่ยงพอต่ิอ UDCA
 (นิยามโด์ย ALP > 1.67 x ULN หรือ total bilirubin >2 x ULN
- ให้เพ่ยงตัิวเด่์ยวในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่สุามารถึทนผู้ลข้างเค่์ยงของ UDCA ได้์

ระยะ ขนาดท่ี่�แนะนำา	

ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ตัิบแข็ง หรือตัิบแข็งระยะต้ิน ขนาด์เริ�มต้ินท่� 5 มก. ต่ิอวันและ
เพิ�มขนาด์เป็ิน 10 มก.ต่ิอวันใน 6 เดื์อน

ตัิบแข็งระยะท้าย ท่�ม่ Child’s Pugh B และ C ขนาด์เริ�มต้ินท่� 5 มก. ต่ิอสัุปิด์าห์

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

 B.	Obeticholic	acid	สำาหร้บการร้กษ์าภาวะต้ับค้�งไขม้น	(NASH/NAFLD)

 ภาวะตัิบคั์�งไขมัน (NASH/NAFLD) เป็ินหนึ�งในสุาเหตุิหลักของการเกิด์ภาวะตัิบอักเสุบเรื�อรังใน

ปัิจจุบันอันนำาไปิสุ่้การเกิด์ตัิบแข็ง การเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนจากโรค์ตัิบและการเกิด์มะเร็งตัิบ จาก Markov 

model ค์าด์ว่าอุบัติิการณ์ของ NASH ในสุหรัฐอเมริกา จะเพิ�มขึ�นจาก 16.52 ล้านค์นในปีิ ค์.ศ. 2015 

เป็ิน 27 ล้านค์นในปีิ ค์.ศ. 2030(15)

 ยาท่�ได้์รับการศึกษาเพื�อใช้ัในภาวะตัิบคั์�งไขมันก่อนหน้าน่�ค์ือการศึกษาแบบสุุ่มและม่กลุ่ม

ค์วบคุ์ม (Randomized controlled trial, RCT) ของ vitamin E, pioglitazone และยาหลอก ผู้ลการศึกษา

พบว่าเมื�อแบ่งผู้้้ป่ิวย NASH ท่�ไม่เป็ินเบาหวาน 247 ค์น ออกเป็ินสุามกลุ่ม กลุ่มท่�ได้์รับ vitamin E 800 

IU ต่ิอวัน 96 สัุปิด์าห์ พบว่าม่ผู้ลพยาธิ์วิทยาด่์ขึ�นเมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับการได้์รับยาหลอกอย่างม่นัยสุำาคั์ญิ 

(ร้อยละ 43 เท่ยบกับ ร้อยละ 19, p = 0.001) ในขณะท่�กลุ่มท่�ได้์รับ pioglitazone 30 มก.ต่ิอวัน 

เมื�อเท่ยบกับกลุ่มท่�ได้์รับยาหลอกพบว่าม่ผู้ลทางพยาธิ์วิทยาด่์ขึ�นแต่ิไม่ม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ (ร้อยละ 34 

เท่ยบกับร้อยละ 19,  p= 0.04)(16) หลังจากการศึกษาดั์งกล่าวจึงม่การศึกษาใช้ัยาอื�นๆ ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่

ภาวะตัิบคั์�งไขมัน
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 การศึกษาใน phase 2 ได้์แก่การศึกษา NCT 00501592 ศึกษาเปิร่ยบเท่ยบการให้ยา OCA 

ขนาด์ 25 และ 50 มก.ต่ิอวันเป็ินเวลานาน 6 สัุปิด์าห์เท่ยบกับยาหลอกในผู้้้ป่ิวยภาวะตัิบคั์�งไขมันท่�เป็ิน

เบาหวานชันิด์ท่� 2 (NAFLD with type 2 DM) จำานวน 64 ค์น พบว่ากลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 25 

และ 50 มก.ต่ิอวันม่การลด์ลงของ  ALT, GGT, LDL cholesterol, FGF19 และและตัิวบ่งช่ั�ของการเกิด์

พังผืู้ด์ในตัิบ enhanced liver fibrosis (ELF) score ลด์ลงเมื�อเท่ยบกับกลุ่มท่�ได้์รับยาหลอกอย่างม่นัย

สุำาคั์ญิ นอกจากน่�จากการศึกษาน่�บ่งว่าการเพิ�มขนาด์ของ OCA เป็ิน 50 มก.ต่ิอวันม่ผู้ลไม่แติกต่ิางจาก

การให้ยาขนาด์ 25 มก.ต่ิอวัน(17)

 การศึกษาใน phase 2b ได้์แก่ FLINT trial เปิร่ยบเท่ยบการให้ยา OCA ขนาด์ 25 มก.เป็ินเวลา

 72 สัุปิด์าห์ต่ิอวันเท่ยบกับยาหลอกในผู้้้ป่ิวยภาวะตัิบคั์�งไขมันท่�ไม่ม่ตัิบแข็ง (Non-cirrhotic NASH) พบ

ว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ OCA ขนาด์ 25 มก.ต่ิอวัน ม่ NAFLD activity score (NAS) (ดั์งแสุด์งในติารางท่� 4) 

ลด์ลงอย่างน้อย 2 แต้ิมมากกว่ากลุ่มท่�ได้์รับยาหลอกอย่างม่นัยสุำาคั์ญิ (ร้อยละ 45 เท่ยบกับร้อยละ 21, 

Relative risk (RR) 2.2, 95% CI 1.4-3.3, p = 0.0002) โด์ยในการศึกษาน่�พบผู้ลข้างเค่์ยงท่�สุำาคั์ญิคื์อใน

กลุ่มท่�ได้์รับ OCA ม่อาการคั์น (Pruritus) มากกว่ากลุ่มท่�ได้์รับยาหลอก (ร้อยละ 23 เท่ยบกับร้อยละ 6) 

และในกลุ่มท่�ได้์รับ OCA ม่ระดั์บ LDL cholesterol ในเลือด์ท่�สุ้งกว่า(18)

 จึงนำามาสุ่้การศึกษาแบบสุุ่มและม่กลุ่มค์วบคุ์มใน phase 3 คื์อ REGENERATE trial เปิร่ยบเท่ยบ

การให้ยา OCA ขนาด์ 10 และ 25 มก.ต่ิอวันเป็ินเวลา 18 เดื์อนเมื�อเท่ยบกับยาหลอกในภาวะตัิบคั์�งไข

มันท่�ไม่ม่ตัิบแข็ง ในการศึกษา REGENERATE รวบรวมผู้้้ป่ิวย 1,968 ค์น โด์ยได้์ม่การวิเค์ราะห์ขั�นแรก

ก่อนการวิจัยสิุ�นสุุด์ลง (Interim analysis) เมื�อติิด์ติามผู้้้ป่ิวยค์รบ 18 เดื์อนจำานวน 931 ค์น พบว่าในกลุ่ม

ปิระชัากรท่�ศึกษา ร้อยละ 68-70 ของผู้้้ป่ิวยในแต่ิละกลุ่มม่ NAS อย่างน้อย 6 และ ร้อยละ 55-56 ของ

ผู้้้ป่ิวยในแต่ิละกลุ่มพบเบาหวานชันิด์ท่� 2 ร่วมด้์วย
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ตัารางท่ี่�	4. NASH clinical research network histological scoring system

NAFLD	activity	score	(NAS) แต้ัม NASH	fibrosis	stage

1.	Steatosis	

- <ร้อยละ 5

- ร้อยละ 5 - 33

- ร้อยละ 34 – 66

- >ร้อยละ 66

2.	Lobular	inflammation

- None

- <2

- 2 - 4

- >4

3.	Balloon	of	hepatocyte

- None 

- Few ballooned

- Many ballooned

0

1

2

3

0

1

3

4

0

1

2

Stage	0: no fibrosis 

Stage 1: zone 3 perisinusoidal fibrosis

- Mild: 1a

- Moderate: 1b

- Portal/periportal: 1c

Stage 2: perisinusoidal and portal/

periportal fibrosis

Stage 3: bridging fibrosis

Stage	4: Cirrhosis

 ผู้ลการศึกษาพบว่าผู้ลลัพธ์์หลัก คื์อกลุ่มท่�ผู้้้ป่ิวยได้์ยา OCA ขนาด์ 25 มก.ต่ิอวันม่ค่์าพังผืู้ด์

ในตัิบ (NASH fibrosis stage, ดั์งแสุด์งในติารางท่� 4) ด่์ขึ�นโด์ยไม่ม่การแย่ลงของภาวะตัิบคั์�งไขมันจาก

ผู้ลพยาธิ์วิทยาเมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาหลอกอย่างม่นัยสุำาคั์ญิ (ร้อยละ	 23 เท่ยบกับ

ร้อยละ 12, RR 1.9, 95% CI 1.4-2.8, p = 0.0002) ในขณะท่�กลุ่มท่�ผู้้้ป่ิวยได้์ยา OCA ขนาด์ 10 มก.

ต่ิอวันม่ค่์าพังผืู้ด์ในติบัด่์ขึ�น โด์ยไมม่่การแยล่งของภาวะติบัคั์�งไขมนัจากผู้ลพยาธ์วิิทยาเมื�อเปิร่ยบเท่ยบ

กับกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาหลอกเช่ันกัน (ร้อยละ 18 เท่ยบกับร้อยละ 12, RR 1.5, 95% CI 1.0-2.2, p = 0.045) 

ในผู้ลลัพธ์์รอง อื�นๆ พบว่าในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา OCA ขนาด์ 25 มก. ม่แนวโน้มของผู้ลพยาธิ์วิทยา

ท่�เป็ินองค์์ปิระกอบของ NAS เช่ัน steatosis, lobular inflammation และ hepatocellular ballooning ท่�

ด่์กว่ากลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาขนาด์ 10 มก.ต่ิอวันและกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาหลอกแต่ิไม่ม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ(14)

 นอกจากน่�จากการศึกษา REGENERATE ม่อัติราการถึอนติัวท่�ร้อยละ 23-25 ต่ิอกลุ่มโด์ย 

ร้อยละ 31-54 เป็ินจากผู้ลข้างเค่์ยงท่�ได้์รับ แต่ิอย่างไรก็ติามพบผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองหยุด์การรักษาจากอาการคั์น

ในกลุ่มท่�ได้์รับยา OCA ขนาด์ 25 มก.ต่ิอวันเพ่ยงร้อยละ 5 และเมื�อพิจารณาค่์าไขมันในเลือด์ในกลุ่ม

ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ OCA ทั�งกลุ่มท่�ได้์รับในขนาด์ 10 และ 25 มก.ต่ิอวันพบว่าค่์า LDL cholesterol สุ้งขึ�นเพ่ยง

ชัั�วค์ราวในเดื์อนแรกของการรักษา(14)
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 ถึึงแม้ยา OCA จะให้ผู้ลลัพธ์์หลักในการลด์ค่์าพังผืู้ด์ในตัิบโด์ยไม่ม่การแย่ลงของภาวะตัิบ

คั์�งไขมันจากผู้ลพยาธ์ิวิทยาจากการศึกษา phase 3 แติ่จำานวนผู้้้ป่ิวยท่�ด่์ขึ�นหลังได้์รับยายังม่เพ่ยง

ร้อยละ 23 และ ร้อยละ 18 ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา OCA ขนาด์ 25 และ 10 มก.ต่ิอวันติามลำาดั์บ 

นอกจากน่�ยังต้ิองการการติิด์ติามในระยะยาวเพื�อศึกษาผู้ลลัพธ์์ทางค์ลินิกได้์แก่การเกิด์ตัิบแข็ง และอัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติ (ติารางท่� 5)

 ขณะน่�ม่การศึกษา REVERSE study เป็ินการศึกษาแบบสุุ่มและม่กลุ่มค์วบคุ์มใน phase 3 

เพื�อศึกษาผู้ลของ OCA ในการรักษาผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งจากภาวะตัิบคั์�งไขมัน (compensated cirrhosis due 

to NASH) ให้ติิด์ติามผู้ลต่ิอไปิ 

ตัารางท่ี่�	5. สุรุปิการศึกษาการใช้ั OCA ในผู้้้ป่ิวยภาวะตัิบคั์�งไขมัน

การศึกษ์า NCT	00501592 FLINT REGENERATE

ระยะของการศึกษ์า 2 2b 3 (Interim analysis)

กลุิ�มประชีากร
ท่ี่�ศึกษ์า

ผู้้้ป่ิวยภาวะตัิบคั์�งไขมัน
ท่�เป็ินเบาหวานชันิด์ท่� 2 
(NAFLD with type 2 DM)

ผู้้้ป่ิวยภาวะตัิบคั์�งไขมัน
ท่�ไม่ม่ตัิบแข็ง
(Non-cirrhotic NASH)

ผู้้้ป่ิวยภาวะตัิบคั์�งไขมันท่�
ไม่ม่ตัิบแข็ง
(Non-cirrhotic NASH)
โด์ย
- NAS > 6 ร้อยละ 68-70
- พบเบาหวานชันิด์ท่� 2 
ร้อยละ 55-56 

การร้กษ์า OCA ขนาด์ 25 มก.ต่ิอวัน
และ OCA ขนาด์ 50 
มก.ต่ิอวัน เท่ยบกับยา
หลอกนาน 6 สัุปิด์าห์

OCA ขนาด์ 25 มก.ต่ิอ
วัน เท่ยบกับยาหลอก
นาน 72 สัุปิด์าห์

OCA ขนาด์ 10 มก.ต่ิอวัน
และ OCA ขนาด์ 25 มก.
ต่ิอวัน เท่ยบกับยาหลอก
นาน 18 สัุปิด์าห์ 

ผลิล้ิพิธ์ิหล้ิก การลด์ลงของ  ALT, GGT, 
LDL cholesterol, FGF19 
และ  ELF score*

NAS ลด์ลงอย่างน้อย
2 แต้ิม*

ค่์าพังผืู้ด์ในตัิบด่์ขึ�น 
โด์ยไม่ม่การแย่ลงของ
ภาวะตัิบคั์�งไขมันจาก
ผู้ลพยาธิ์วิทยา*+

ผลิข้างเค่ยง - อาการคั์น
- การเพิ�มขึ�นของค์อเลสุเติอรอลชันิด์ LDL

AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; GGT, 𝜸– glutamyl transpeptidase; 
NAS, NAFLD activity score
* ม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ
+ ผู้ลในกลุ่ม OCA ขนาด์ 25 มก.ต่ิอวันมากกว่าในกลุ่ม OCA ขนาด์ 10 มก.ต่ิอวัน
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Obeticholic acid แลัะความเส่่ยงต่อการเกิดมะเร็ง 
 V-Maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog G (MAFG) เป็ินโปิรต่ิน

ในกลุ่ม leucine zipper family เมื�อจับกับ nuclear factor-erythroid  2 related factor 2 จะกระตุ้ินการ

ทำางานของ antioxidant response element (ARE) ในย่น เพื�อค์วบคุ์มการทำางานของสุารต้ิานอนุม้ล

อิสุระ นอกจากน่�ยังพบการทำางานของ MAFG ร่วมกับ methionine adenosyl transferase 𝛂1 (MAT 

𝛂1/MAT1A), prohibitin 1 (PHB1) และ c-MYC จากการศึกษาท่�ผู่้านมา พบการทำางานของ MAFG มาก

ขึ�นเมื�อม่ภาวะการบาด์เจ็บจากการคั์�งของนำ�าด่์ และการเกิด์มะเร็งท่อนำ�าด่์ในหน้ โด์ย MAFG และ c-MYC 

เป็ินย่นท่�กระตุ้ินการเกิด์มะเร็ง (oncogene) ในขณะท่� MAT1A เป็ินย่นท่�ยับยั�งการเกิด์มะเร็ง (tumor 

suppressor gene) สุ่วนในมะเร็งตัิบนั�นพบการเปิล่�ยนแปิลงการทำางานจาก MAT1A เป็ิน  MAT2A ซึึ่�ง

ช่ัวยในการเติิบโติของเซึ่ลล์มะเร็งตัิบ(19)

 ม่การศึกษาแสุด์งการกระตุ้ิน MAFG โด์ย FXR และค์วามสัุมพันธ์์ของ OCA ต่ิอมะเร็งท่อนำ�าด่์

และมะเร็งตัิบในค์น โด์ยพบว่าเมื�อนำาเซึ่ลล์มะเร็งท่อนำ�าด่์และเซึ่ลล์มะเร็งตัิบของมนุษย์มาให้ OCA และ

วัด์ผู้ลการแสุด์งออกของย่นโด์ยวิธ่์อิมม้โนพยาธิ์วิทยา (immunohistochemistry) พบว่าการแสุด์งออก

ของ MAFG, MAT2A และ c-MYC เพิ�มขึ�นในขณะท่�การแสุด์งออกของ MAT2A ลด์ลง นอกจากน่�การให้ 

OCA ในหน้ท่�ได้์รับเซึ่ลล์มะเร็งตัิบและท่อนำ�าด่์พบว่าขนาด์มะเร็ง (xenograft tumor) ในหน้เหล่าน่�ม่ขนาด์

ใหญ่ิกว่าหน้ท่�ไม่ได้์รับ OCA จากการศึกษาน่�จึงแสุด์งให้เห็นว่า OCA ม่ผู้ลกระตุ้ินการแสุด์งออกของ 

MAFG และ การเจริญิเติิบโติของเซึ่ลล์มะเร็งตัิบและท่อนำ�าด่์ของมนุษย์ อย่างไรก็ติามปัิจจุบันยังไม่พบ

การเกิด์มะเร็งตัิบและท่อนำ�าด่์ในมนุษย์(19)

ยากระตุ้นการท�างานของ FXR (FXR agonist) อื่น ส�าหรับัการรักษาภาวะตับัคั่งไขมัน
 นอกจาก Obeticholic acid ท่�ม่การศึกษาในการรักษาภาวะตัิบคั์�งไขมัน cilofexor เป็ินยาอ่กตัิว

หนึ�งในกลุ่มยากระตุ้ินการทำางานของ FXR ท่�ได้์รับการศึกษาในภาวะตัิบคั์�งไขมัน(20)

 Cilofexor เป็ินยากระตุ้ินการทำางานของ FXR ท่�ไม่ใช่ัสุเต่ิยรอยด์์ (nonsteroid) โด์ยออกฤทธิ์�

เฉัพาะเจาะจงกับ FXR ท่�ลำาไสุ้เล็กและไม่กลับสุ่้เซึ่ลล์ตัิบผู่้านทาง enterohepatic recirculation โด์ยเชืั�อว่า 

cilofexor กระตุ้ินการหลั�ง FGF19 ได้์ด่์กว่า และเนื�องจากไม่ม่ enterohepatic recirculation จึงค์าด์ว่าจะ

เกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงเช่ัน ภาวะไขมันในเลือด์สุ้ง อาการคั์น และพิษต่ิอตัิบน้อยกว่า OCA(21)

 การศึกษาใน phase 2 ได้์แก่การศึกษา NCT02854605 ศึกษาเปิร่ยบเท่ยบการให้ยา cilofexor 

ขนาด์ 30 และ 100 มก.ต่ิอวันเป็ินเวลานาน 24 สัุปิด์าห์เท่ยบกับยาหลอกในผู้้้ป่ิวยภาวะตัิบคั์�งไขมันท่�

ไม่ม่ตัิบแข็งจำานวน 140 ค์นพบว่ากลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิริมาณไขมันในตัิบจากการติรวจด้์วย magnetic resonance 

imaging-proton density fat fraction (MRI-PDFF) ลด์ลงมากกว่าร้อยละ 30 ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ cilofexor 

ขนาด์ 30, 100 มก.ต่ิอวันและกลุ่มท่�ได้์รับยาหลอกร้อยละ 14 (p 0.87), 39 (p 0.011) และ 13 ติาม

ลำาดั์บท่� 24 สัุปิด์าห์ นอกจากน่�ยังพบการลด์ลงอย่างม่นัยสุำาคั์ญิของ GGT ในเลือด์, C4 และค่์ากรด์
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นำ�าด่์ปิฐมภ้มิ (primary bile acid) ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา cilofexor เท่ยบกับกลุ่มท่�ได้์รับยาหลอก(22)

  อย่างไรก็ติามจากการศึกษาน่�ไม่พบการลด์ลงอย่างม่นัยสุำาคั์ญิของค่์าพังผืู้ด์ในตัิบในกลุ่มผู้้้ป่ิวย

ท่�ได้์รับยา cilofexor เท่ยบกับกลุ่มท่�ได้์รับยาหลอก และพบผู้ลข้างเค่์ยงคื์ออาการคั์นในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์

รับ cilofexor ขนาด์ 30 และ 100 มก.ต่ิอวันร้อยละ 4 และ 14 ติามลำาดั์บ(22)

 เนื�องจากการศึกษาน่�ติิด์ติามผู้้้ป่ิวยในระยะสัุ�นเพ่ยง 6 เดื์อนเมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับการศึกษาของ 

OCA ท่�ติิด์ติามผู้้้ป่ิวยนาน 18 เดื์อนและในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่การลด์ลงของไขมันในตัิบจากการติรวจด้์วย 

MRI-PDFF มากกว่าร้อยละ 30 ม่นำ�าหนักตัิวท่�ลด์ลงมากกว่า(23) จึงต้ิองรอติิด์ติามผู้ลการศึกษาเพิ�มเติิม

ถึึงผู้ลของการใช้ั cilofexor ในการรักษาภาวะตัิบคั์�งไขมันทั�งกรณ่เป็ินยาเด่์�ยวและใช้ัร่วมกับยาอื�น เช่ัน 

semaglutide (glucagon-like peptide 1 analogue) และ firsocostat (acetyl Co-A carboxylase inhibitor) (20)

สรุปั
 Obeticholic acid เป็ินยากลุ่ม FXR agonists ม่ข้อบ่งช่ั�ในการรักษาผู้้้ป่ิวย PBC ท่�ติอบสุนองไม่

เพ่ยงพอต่ิอการรักษาด้์วย UDCA หรือไม่สุามารถึทนผู้ลข้างเค่์ยงของการรักษาด้์วย UDCA ได้์ โด์ยพึง

ระวังการเกิด์การบาด์เจ็บของตัิบในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งระยะท้าย ท่�ม่ Child’s Pugh B และ C สุ่วนบทบาท

ของ obeticholic acid ในการรักษาภาวะตัิบคั์�งไขมันนั�นม่การศึกษาถึึงผู้ลในการลด์ค่์าพังผืู้ด์ในตัิบจาก

ผู้ลพยาธิ์วิทยาและผู้ลการอักเสุบท่�บ่งถึึงภาวะตัิบคั์�งไขมันด่์ขึ�นในการศึกษาระยะท่� 3 ทั�งน่�ยังต้ิองติิด์ติาม

การศึกษาในระยะยาวท่�แสุด์งถึึงผู้ลลัพธ์์ทางค์ลินิก เช่ันการเกิด์ตัิบแข็ง และอัติราการเสุ่ยช่ัวิติต่ิอไปิ

 ผู้ลขา้งเค่์ยงท่�สุำาคั์ญิของ obeticholic acid คื์ออาการค์นั ผู้ลขา้งเค่์ยงอื�นๆ ท่�พบได้์เช่ัน การเพิ�ม

ขึ�นของไขมัน LDL cholesterol ในสุ่วนของค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์มะเร็งตัิบและท่อนำ�าด่์นั�นม่การศึกษา

ในห้องทด์ลองแต่ิยังไม่พบการเกิด์มะเร็งตัิบและท่อนำ�าด่์ในมนุษย์

 นอกจาก obeticholic acid แล้วยังม่การพัฒินายาตัิวอื�นในกลุ่ม FXR agonists เช่ัน cilofexor 

ซึึ่�งต้ิองรอการศึกษาถึึงปิระสิุทธิ์ภาพและผู้ลข้างเค่์ยงในการศึกษาระยะต่ิอไปิ 
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3
ตััวชี้้�วัดทางชี้้วภาพใหมิ�

ของไวรัสตัับอักเสบบ้เร้�อรัง 
(Novel biomarkers of 

chronic hepatitis B)
ภ้คพิลิ	ร้ตันช้ียสิที่ธิิ�

ปิยะว้ฒน์	โกมลิมิศร์

บัทน�า
โรค์ไวรัสุตัิบอักเสุบบ่เรื�อรังเป็ินสุาเหตุิท่�สุำาคั์ญิของการเจ็บป่ิวยและเสุ่ยช่ัวิติจากโรค์ตัิบทั�วโลก 

องค์์การอนามัย โลกได้์ปิระมาณการว่า ทั�วโลกม่ผู้้้ติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่เรื�อรัง ร้อยละ 3.5 ของ

ปิระชัากรโลก หรือปิระมาณ 257 ล้านค์น ในปีิ ค์.ศ. 2015(1) และตัิ�งเป้ิาหมายท่�จะลด์ปิริมาณการติิด์

เชืั�อให้เหลือค์วามชุักน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ภายในปีิ ค์.ศ. 2030(2) การติิด์เชืั�อไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ สุามารถึ

นำาไปิสุ่้ภาวะตัิบแข็งและมะเร็งตัิบได้์ แม้ว่าในปัิจจุบัน จะไม่สุามารถึกำาจัด์ไวรัสุตัิบอักเสุบบ่เรื�อรัง ได้์

อย่างถึาวร แต่ิการจำากัด์ปิริมาณไวรัสุและ ป้ิองกันโรค์ได้์รับการพัฒินาขึ�นอย่างมาก  ปัิจจุบันม่การศึกษา

ตัิวช่ั�วัด์ทางช่ัวภาพ (biomarker) หลายชันิด์ เพื�อปิระยุกต์ิใช้ัในทางค์ลินิก ในบทค์วามน่�จะกล่าวถึึง อาร์

เอ็นเอของไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ (HBV RNA) และ Hepatitis B core-related antigen (HBcrAg)   

ไวรัสวิทยาแลัะวงจรช่วิตของไวรัสตับัอักเสบับั่
ไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ จัด์อย่้ในกลุ่มด่์เอ็นเอไวรัสุ สุกุล Hepadnaviridae อนุภาค์ไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ท่�

ปิระกอบด้์วย DNA และเอนไซึ่ม์ polymerase  จะจับกับผิู้วของเซึ่ลล์ตัิบ และเข้าสุ่้เซึ่ลล์โด์ยกระบวนการ  

endocytosis โด์ยภายใน cytoplasm สุ่วนของเปิลือกหุ้มจะถ้ึกแยกออก (uncoating) สุารพันธุ์กรรมใน

ร้ปิแบบ relaxed circular DNA (rcDNA) จะเข้าสุ่้นิวเค์ล่ยสุ และผู่้านการซ่ึ่อมแซึ่มเพื�อสุร้างเป็ิน DNA 

สุายค่้์ค์รบวงกลมในร้ปิแบบ covalently closed circular DNA (cccDNA) การสุร้าง cccDNA น่�เป็ินจุด์

สุำาคั์ญิ ของวงจรช่ัวิติไวรัสุ เพื�อเป็ินแม่แบบในการถึอด์รหัสุ ทางพันธุ์กรรมต่ิอไปิ(3, 4)
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RNA ท่�เกิด์จากการถึอด์รหัสุของ cccDNA แบ่งเป็ิน 2 กลุ่ม ได้์แก่ กลุ่มท่�สุร้างเป็ินจ่โนม (genomic RNA 

หรือ pregenomic RNA) ซึึ่�งถ้ึกแปิลรหัสุเป็ินโปิรต่ิน precore, core และ polymerase และกลุ่มท่�ไม่สุร้าง

เป็ินจ่โนม (subgenomic RNA) ซึึ่�งถ้ึกแปิลรหัสุเป็ินโปิรต่ิน preS, preS2, HBsAg และ X(5)

 นอกจากไวรัสุท่�ม่สุารพันธุ์กรรมแบบ rcDNA แล้ว ยังม่อนุภาค์ไวรัสุบางสุ่วนท่�ม่สุารพันธุ์กรรม

ท่�เป็ิน double stranded linear DNA (dslDNA) ซึึ่�งเมื�อเข้าสุ่้นิวเค์ล่ยสุแล้ว สุามารถึแทรกตัิว เข้าไปิใน

พันธุ์กรรมของมนุษย์ (integrated HBV genome) หรืออาจสุร้างเป็ิน cccDNA ได้์ (6) 

 Pregenomic RNA และ โปิรต่ิน polymerase จะปิระกอบเป็ินอนุภาค์ไวรัสุใหม่ โด์ยการห่อหุ้ม

ด้์วยสุ่วนแค์ปิสิุด์ (encapsidation) ภายใน cytoplasm และต่ิอมา polymerase จะใช้ัคุ์ณสุมบัติิ reverse 

transcription เปิล่�ยน pgRNA สุ่้ relaxed circular DNA และใช้ัเอ็นไซึ่ม์ RNase เพื�อสุลาย pgRNA 

ต้ินแบบ อนุภาค์ท่�เกิด์ขึ�นน่�จะหมุนเว่ยนกลับเข้าสุ่้นิวเค์ล่ยสุ เพื�อสุร้างเป็ิน cccDNA (recycling 

pathway) หรือปิล่อยออกนอกเซึ่ลล์โด์ยผู่้าน endoplasmic reticulum (ER) ซึ่ึ�งจะสุร้างเปิลือกหุ้มชัั�นนอก 

(glycoprotein envelope) ให้กับอนุภาค์ไวรัสุ(5, 7, 8) (ร้ปิท่� 1)

  

รูปท่ี่�		1. วงจรช่ัวิติของไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 8)

HBV RNA
	 RNA ของไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ถ้ึกสุร้างขึ�นภายในเซึ่ลล์ซึึ่�งปิระกอบไปิด้์วย precore RNA (pcRNA) 

ขนาด์ 3.5 kb, pgRNA ขนาด์ 3.5 kb, surface messenger RNA (mRNA) ขนาด์ 2.1 และ 2.4 kb สุ่วน

สุุด์ท้ายคื์อ X mRNA ขนาด์ 0.7 kb โด์ยทุกสุายของ mRNA ม่ลำาดั์บเบสุทับซ้ึ่อน กับ X mRNA 

เริ�มจากปิลาย 3’ ดั์งร้ปิท่� 2 
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รูปท่ี่�	2. Open reading frame ของไวรัสุตัิบอักเสุบบ่และติำาแหน่งลำาดั์บเบสุของ RNA ชันิด์ต่ิางๆ (ดั์ด์แปิลง

จากเอกสุารอ้างอิงท่� 8)

 RNA ของไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ได้์ถ้ึกค้์นพบในเลือด์มากกว่า 20 ปีิท่�ผู่้านมา(9) การศึกษาในระยะ

หลังพบว่า RNA สุ่วนใหญ่ิในเลือด์เป็ิน pregenomic RNA ซึึ่�งถ้ึกถึอด์รหัสุโด์ยติรงจาก cccDNA และอย่้

ในร้ปิอนุภาค์ท่�ม่ capsid และ envelope ห่อหุ้ม (HBV RNA virion-like particles) อนุภาค์ดั์งกล่าว สุามารถึ

สุ่งออกจากเซึ่ลส์ุตัิบและออกสุ่้ระบบเลือด์ได้์(10, 11)

ระดับัของ HBV RNA กับัการด�าเนินโรค
  ระดั์บของ HBV RNA เปิล่�ยนแปิลงไปิติามระยะโรค์ทั�ง 4 ระยะของไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ (ร้ปิท่� 3) 

โด์ยพบว่าระดั์บ pgRNA จะสุ้งท่�สุุด์ในระยะ Hepatitis B e antigen (HBeAg) positive chronic HBV 

infection และติำ�าท่�สุุด์ในระยะ HBeAg negative chronic HBV infection(12, 13)

รูปท่ี่�	3. การเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บ HBV pgRNA, DNA และ cccDNA ในระยะการด์ำาเนินโรค์

(ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 14) 
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 ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยา nucleot(s)ide analogues (NAs) แม้ว่าระดั์บ HBV DNA และ 

HBsAg จะลด์ลงแต่ิไม่สัุมพันธ์์กับการลด์ลงของ intrahepatic cccDNA เนื�องจาก HBsAg  สุามารถึสุร้าง

ได้์ทั�งจาก cccDNA และ  integrated HBV DNA จึงเป็ินท่�มาของการศึกษาตัิวช่ั�วัด์ทางช่ัวภาพใหม่ๆ 

เช่ัน HBV core related antigen (HBcrAg) และ HBV RNA เพื�อบอกระดั์บของ intrahepatic cccDNA 

ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา พบว่าระดั์บของ HBV RNA ลด์ลงติามระยะเวลาท่�ได้์รับยาแต่ิไม่สัุมพันธ์์กับการลด์

ของระดั์บ DNA เนื�องจาก intrahepatic cccDNA ไม่ถ้ึกยับยั�งด้์วยยาในกลุ่ม NAs จึงยังสุามารถึสุร้าง 

HBV RNA ได้์ ดั์งนั�นหากระดั์บของ HBV RNA ลด์ลงแล้ว สุามารถึสืุ�อได้์ว่า intrahepatic cccDNA ทำางาน

ลด์ลง(14) จึงเป็ินท่�มาของการนำา HBV RNA ไปิปิระยุกต์ิใช้ัในทางค์ลินิกเพื�อบอกการหยุด์ยาอย่าง

ปิลอด์ภัย (safe discontinuation) (ร้ปิท่� 4)

รูปท่ี่�	 4. การเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บ HBV pgRNA, DNA และ cccDNA เมื�อได้์รับยา nucleot(s)ide 

analogues (NAs) (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 14)

ปัระโยชน์ทางคลัินิกของ HBV RNA
 ม่การศึกษาถึึงปิระโยชัน์ของ HBV RNA ในทางค์ลินิกหลายด้์าน เช่ัน ใช้ัติรวจติิด์ติามการรักษา

ด้์วย NAs และ interferon ใช้ัช่ัวยในการตัิด์สิุนใจหยุด์ยา ใช้ัในการปิระเมินมะเร็งตัิบ และบทบาทท่�

เก่�ยวข้องกับยาใหม่ๆ

 การศึกษาในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยา lamivudine และ entecavir  จำานวน 52 ค์น พบว่า

ระดั์บ HBV RNA  ท่� 12 สัุปิด์าห์ สุามารถึทำานายโอกาสุท่�จะไม่สุามารถึวัด์ระดั์บ HBV DNA หลังการ

รักษาได้์ (adjusted hazard ratio = 0.9, p = 0.035)(15) เช่ันเด่์ยวกับการรักษาด้์วย interferon ม่การศึกษา

พบว่าในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ pegylated interferon alfa (Peg-IFN) และ adefovir จำานวน 86 ค์น ระดั์บการลด์

ลงของ HBV RNA จะมากกว่าในกลุ่มท่�ติอบสุนองต่ิอยา และในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ิน HBV eAg negative ระดั์บ 
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HBV RNA ท่�น้อยก่อนเริ�มยา ม่ค์วามสุมัพันธ์์กับการติอบสุนองติอ่ยา Peg-IFN และ adefovir  (OR 0.44, 

p = 0.019)(10) อย่างไรก็ติามยังขาด์ข้อม้ลการทำานายผู้ลของการรักษาในระยะยาวโด์ยใช้ัการติรวจ HBV 

RNA(8)

 การศึกษาของ van Bömmel และค์ณะ(16) ในผู้้้ป่ิวย HBeAg positive ท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยา 

จำานวน 50 รายพบว่า การลด์ลงของ HBV RNA ท่� 3 และ 6 เดื์อนหลังการรักษา เป็ินตัิวบ่งช่ั�ท่�สุำาคั์ญิ

ของการเกิด์ HBeAg seroconversion เท่ยบกับระดั์บ HBV DNA, HBsAg และ alanine aminotransferase 

นอกจากน่�ระดั์บตัิ�งต้ินของ full length HBV RNA (baseline HBV flRNA) สุามารถึทำานายการเกิด์ HBeAg 

seroconversion ได้์ด่์กว่าระดั์บ HBV DNA โด์ยม่ค่์า area under the receiver operating characteristic 

curve เท่ากับ 0.73 และ 0.67 ติามลำาดั์บ

 ในด้์านการพิจารณาหยุด์ยาหลังการรักษา การใช้ัระดั์บ HBV RNA ซึึ่�งสุามารถึบอก cccDNA 

activity ได้์ จะเป็ิน ปิระโยชัน์ในการตัิด์สิุนใจหยุด์ยาอย่างปิลอด์ภัย(17) การศึกษาในผู้้้ป่ิวยท่�หยุด์ยา 24  

สัุปิด์าห์ หลังได้์รับการรักษาด้์วยยา NAs พบว่า ม่ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ HBV DNA rebound จำานวน 19  ค์นจาก 

36 ค์น การวิเคราะห์หลิายต้ัวแปรพบว่าระดั์บ HBV DNA และ RNA หลังเริ�มการรักษาท่� 3 เดื์อน เป็ิน

ปัิจจัยสัุมพันธ์์กับการเกิด์ HBV DNA rebound (OR 9.747, p = 0.043) โด์ยเมื�อใช้ัระดั์บ HBV DNA 

และ RNA หลังเริ�มการรักษาท่� 3 เดื์อน ท่� 4.8 log copies ต่ิอมิลลิลิติร จะม่ค์วามไว 0.733 และค์วาม

จำาเพาะ 0.619 ต่ิอการเกิด์ HBV DNA rebound(18)การศึกษาของ  Wang และค์ณะ(11) พบว่าในผู้้้ป่ิวยท่�

หยุด์การรักษาด้์วยยา จำานวน 33 ค์น หากม่การติรวจพบว่ายังม่ HBV RNA หลังการรักษา จะม่ viral 

rebound ทุกค์นแต่ิหากติรวจไม่พบ จะม่ viral rebound เพ่ยงร้อยละ 25 ข้อม้ลดั์งกล่าวแสุด์งให้เห็นว่า 

HBV RNA น่าจะม่ปิระโยชัน์ ในการบอกโอกาสุการเกิด์ relapse หลังการหยุด์ยา 

 มะเร็งตัิบชันิด์ hepatocellular carcinoma (HCC) สุามารถึพบ pgRNA ภายในเซึ่ลล์มะเร็งได้์ 

แสุด์งให้เห็นว่า ไวรัสุสุามารถึแบง่ตัิวได้์ภายในเซึ่ลล์มะเร็ง(19) ม่การศึกษาพบว่าการติรวจพบ pgRNA และ 

cccDNA ในเนื�อมะเร็ง สัุมพันธ์์กับมะเร็งท่�ไม่ม่ microvascular invasion และ survival ท่�ด่์ โด์ยเป็ินมะเร็ง

ท่�ม่ลักษณะ well-differentiated ซึึ่�งม่ cell cycle, DNA repair marker และ expression ของ HBV receptor 

ท่�ติำ�า(20)

Hepatitis B core-related antigen (HBcrAg)
 HBcrAg เป็ินการเร่ยกรวมโปิรต่ินท่�สุร้างจากย่น precore/core 3 ชันิด์ ได้์แก่ โปิรต่ิน core 

(HBcAg), โปิรต่ิน e (HBeAg) และ โปิรต่ิน precore ขนาด์ 22 kDa (p22Cr) ซึึ่�งม่องค์์ปิระกอบของ 

กรด์อะมิโนจำานวน 149 ติำาแหน่งท่�เหมือนกัน(21) (ร้ปิท่� 5)
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รูปท่ี่� 5. โปิรต่ินท่�เป็ินสุ่วนปิระกอบของ HBcrAg (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 22)

ระดับัของ HBcrAg กับัการด�าเนินโรค
 ระดั์บของ HBcrAg สัุมพันธ์์กับระยะโรค์ของผู้้้ป่ิวยไวรัสุตัิบอักเสุบบ่เรื�อรัง โด์ยเฉัพาะสัุมพันธ์์

กับระดั์บ HBV DNA, HBV pgRNA และระดั์บ cccDNA ในเซึ่ลล์ตัิบ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ HBeAg positive จะม่

ระดั์บ HBcrAg ท่�สุ้งกว่าผู้้้ป่ิวยท่�ม่ HBeAg negative(23)  นอกจากน่�ระดั์บ HBcrAg ยังแติกต่ิางในผู้้้ป่ิวย

ท่�เป็ิน chronic infection และ chronic hepatitis โด์ยหากผู้้้ป่ิวยม่ HBeAg positive ภาวะ chronic infec-

tion จะม่ระดั์บ HBcrAg ท่�สุ้งกว่า ภาวะ chronic hepatitis (8.54 และ 7.92 log ย้นิติ/มล., p<0.001) 

และหากผู้้้ป่ิวยม่ HBeAg negative ภาวะ chronic infection จะม่ระดั์บ HBcrAg ท่�ติำ�ากว่า ภาวะ chronic 

hepatitis (2.60 และ 4.92 log ย้นิติ/มล., p<0.001)(24) 

 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บ HBcrAg ≤ 3 log ย้นิติ/มล. และ HBV DNA ≤ 2000 ย้นิติ/มล. ม่ค์วามแม่นยำา

ในการวินิจฉััยว่า เป็ินผู้้้ป่ิวย inactive carrier(25) และพบว่าหากม่ระดั์บ HBcrAg < 4.9 log ย้นิติ/มล. 

ระหว่างการติิด์ติามการด์ำาเนินโรค์ จะสัุมพันธ์์กับการเกิด์ HBeAg seroconversion โด์ยม่ PPV 

ร้อยละ 73.9 และ NPV ร้อยละ 96.7(26) นอกจากน่� ในผู้้้ป่ิวย HBeAg negative หากใช้ัระดั์บ HBcrAg 

>80 kย้นิติ/มล. จะม่ค์วามจำาเพาะในการวินิจฉััยภาวะตัิบแข็งร้อยละ 85.9 และค์วามไวร้อยละ 81.3(27)
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ปัระโยชน์ทางคลัินิกของ HBcrAg
 ม่การศึกษาถึึงปิระโยชัน์ของ HBcrAg ในทางค์ลินิกหลายด้์าน เช่ันเด่์ยวกับ  HBV RNA ทั�งในด้์าน 

การติรวจติิด์ติามการรักษาด้์วย NAs และ interferon การตัิด์สิุนใจหยุด์ยา การปิระเมินมะเร็งตัิบ และ

บทบาทท่�เก่�ยวข้องกับยาใหม่ๆ

 ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยาในกลุ่ม NAs จะม่ระดั์บ HBcrAg ลด์ลงติามระด์ับ cccDNA 

ในเซึ่ลล์ตัิบ(28) ซึึ่�งต่ิางจากระดั์บ HBV DNA ในเลือด์ โด์ยผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา NAs จะม่การสุร้าง HBV DNA 

ลด์ลง แต่ิยังสุามารถึสุร้าง HBcrAg ได้์ พบว่าแม้ว่าผู้้้ป่ิวยจะได้์รับการรักษาด้์วย NAs จนไม่สุามารถึติรวจ

พบ HBV DNA ในเลือด์ได้์แล้ว แต่ิสุามารถึติรวจพบ HBcrAg ได้์ถึึงร้อยละ 78(29) สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ

ยา interferon หากม่ระดั์บ HBcrAg >8 log ย้นิติ/มล. เมื�อเริ�มการรักษา ม่โอกาสุเกิด์ HBeAg serocon-

version ติำ�า โด์ยม่ค่์า NPV ร้อยละ 94.4(30) 

 ระดั์บ HBcrAg สุามารถึนำามาใช้ัในการช่ัวยตัิด์สิุนใจหยุด์ยา NAs ได้์ โด์ยพบว่า หากระดั์บ 

HBcrAg >3.7 log ย้นิติ/มล. เมื�อหยุด์การรักษา สุามารถึทำานายการเกิด์ virological relapse ท่� 1 ปีิได้์(31) 

Hsu และค์ณะพบว่า ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วย tenofovir หรือ entecavir ระดั์บ HBcrAg เป็ินตัิว

ทำานายการเกิด์ virological relapse หลังหยุด์ยา เมื�อค์ำานวณค์ะแนน SCALE-B จากสุมการ 35xHBsAg 

(log IU/mL) + 20xHBcrAg (log U/mL) + 2xage (year) + ALT (U/L) + 40 (หากใช้ั tenofovir) ค์ะแนน

ท่�น้อยกว่า 260 ม่ค์วามเสุ่�ยงท่�จะเกิด์ relapse น้อย และม่โอกาสุสุ้งท่�จะเกิด์ HBsAg seroclearance(32)

ระดั์บของ HBcrAg สัุมพันธ์์กับการเกิด์ HCC ในผู้้้ป่ิวยไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ท่�ไม่ได้์รับการรักษา ระดั์บ HBcrAg 

>2.9 log ย้นิติ/มล. เพิ�มโอกาสุเกิด์ HCC 5 เท่า(33) และในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด์้วย NAs แม้ว่า

จะไม่พบ HBV DNA ในเลือด์ หากระดั์บ HBcrAg >3.89 log ย้นิติ/มล. หลังรักษาจะเพิ�มโอกาสุเกิด์ 

HCC 3 เท่า(34)

HBV RNA แลัะ HBcrAg กับัการพัฒนายารักษาไวรัสตับัอักเสบับั่
 ปัิจจุบันม่การพัฒินายารักษาไวรัสุตัิบอักเสุบบ่หลายกลุ่ม ซึึ่�งม่เป้ิาหมายในการยับยั�งวงจรช่ัวิติ

ของไวรัสุ ในจุด์ต่ิางๆ โด์ย HBV RNA และ HBcrAg ก็เป็ินเป้ิาหมายหนึ�งในการเมินปิระสิุทธิ์ภาพของ

ยา เช่ัน ยากลุ่ม Capsid assembly modulators (CAMs) ซึึ่�งสุามารถึยับยั�ง cccDNA formation, capsid 

assembly, core protein synthesis และ pgRNA packaging(14)  ยาท่�สุามารถึยับยั�งการสุร้างเปิลือกหุ้ม 

pgRNA (pgRNA encapsidation) และ RNA interfering (RNAi) gene silencers โด์ยเปิน็กลุ่มยาท่�ออกแบบ

เป็ิน specific small interfering RNA (siRNA) รบกวนการทำางานของ mRNA สุ่งผู้ลให้ลด์การเกิด์ 

translation, genome encapsidation และการสุร้าง viral protein(14) ทั�ง HBV RNA และ HBcrAg ต่ิางได้์

รับการศึกษาเพื�อใช้ัเป็ินตัิวช่ั�วัด์ ของการติิด์ติามการรักษาด้์วยยาดั์งกล่าว 
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HBV RNA แลัะ HBcrAg ในแนวทางเวชปัฏิิบััติปััจจุบััน
 เนื�องจากเป็ินตัิวช่ั�วัด์ทางช่ัวภาพใหม่ แนวทางเวชัปิฏิิบัติิปัิจจุบันยังม่การกล่าวถึึง HBV RNA 

และ HBcrAg น้อย ญ่ิ�ปุ่ินเป็ินปิระเทศแรกท่�ม่การกล่าวถึึง HBcrAg ในแนวทางเวชัปิฏิิบัติิ โด์ยพบว่า 

ระดั์บ HBcrAg สัุมพันธ์์กับ ระดั์บ cccDNA ในเซึ่ลล์ตัิบ และนำาระดั์บ HBcrAg มาใช้ั ในการค์ำานวณ

ค์ะแนน เพื�อจำาแนกผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยง ต่ิอการเกิด์ viral rebound หลังหยุด์ยา(35) สุำาหรับแนวทางเวชั

ปิฏิิบัติิของ The European Association for the Study of the Liver (EASL) กล่าวถึึงบทบาทของ HBV 

RNA และ HBcrAg ว่าสุามารถึใช้ับอก transcriptional activity ของ cccDNA และ ช่ัวยในการทำานาย

การเกิด์ virological rebound หลังหยุด์ยาได้์ การติรวจตัิวช่ั�วัด์ทาง ช่ัวภาพใหม่ๆ ร่วมกัน อาจสุามารถึ

บอกลักษณะการด์ำาเนินโรค์ในผู้้้ป่ิวยแต่ิละค์น และทำานายผู้ลการรักษาใน ระยะยาวได้์(36) 

สรุปั
 HBV RNA และ HBcrAg เป็ินตัิวช่ั�วัด์ท่�สุามารถึบอกการทำางานของ cccDNA ได้์ จึงม่ปิระโยชัน์

ในการศึกษาการด์ำาเนินโรค์ การติิด์ติามการรักษาไวรัสุตัิบอักเสุบบ่ ทั�งด้์วยยาปัิจจุบัน และการพัฒินา

ยาใหม่ๆ รวมถึึงการพยากรณ์โรค์ (ติารางท่� 1) ค์วามร้้และงานวิจัยเก่�ยวกับตัิวช่ั�วัด์ทางช่ัวภาพทั�งสุอง 

ได้์รับค์วามสุนใจและ ม่การศึกษามากขึ�น ทั�งในระดั์บวิทยาศาสุติร์พื�นฐาน และการนำาไปิใช้ัในทางค์ลินิก 

อย่างไรก็ติามยังม่ข้อม้ลของ HBV RNA ท่�ต้ิองการการศึกษาเพิ�มเติิม เช่ัน ชันิด์และสัุด์สุ่วนของ HBV 

RNA ในเลือด์ การเปิล่�ยนแปิลงระดั์บติามระยะของโรค์ วิธ่์การวัด์ระดั์บท่�เป็ินมาติรฐาน และค์วามสัุมพันธ์์

กับการด์ำาเนินโรค์ เป็ินต้ิน สุำาหรับ HBcrAg ยังต้ิองการการศึกษาเพิ�มเติิม ในปิระเด็์นเรื�อง การ

เปิล่�ยนแปิลงระดั์บติามระยะของโรค์ และค์วามสัุมพันธ์์กับการด์ำาเนินโรค์ในผู้้้ป่ิวยกลุ่มต่ิางๆ  นอกจาก

น่�การศึกษาไปิข้างหน้าขนาด์ใหญ่ิและม่การ เปิร่ยบเท่ยบ จะช่ัวยให้ได้์ขอ้ม้ลทางค์ลินกิท่�สุำาคั์ญิของ HBV 

RNA และ HBcrAg ในอนาค์ติ 
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ตัารางท่ี่�	1.	การศึกษาทางค์ลินิกของ HBV RNA และ HBcrAg

HBV	RNA HBcrAg เอกสารอ้างอิง

การดำาเนินโรค
• แบ่งระยะโรค์
• ทำานายการเกิด์  spontaneous HBeAg 

seroconversion
• ทำานายการเกิด์  spontaneous HBsAg 

seroclearance
• ค์วามสัุมพันธ์์กับลักษณะทางพยาธิ์วิทยา 

(necroinflammation & fibrosis)

ม่ข้อม้ล
ไม่ม่ข้อม้ล

ไม่ม่ข้อม้ล

ม่ข้อม้ล

ม่ข้อม้ล
ม่ข้อม้ล

ไม่ม่ข้อม้ล

ม่ข้อม้ล

13, 23, 24, 37, 38
26

   -

27, 39

การร้กษ์าด้วยยา	PEG-IFN	หร่อ	NAs		
• ทำานายการเกิด์  treatment-induced HBeAg 

seroconversion 
• ทำานายการเกิด์ flare หลังหยุด์ยา NAs

ม่ข้อม้ล

ม่ข้อม้ล

ม่ข้อม้ล

ม่ข้อม้ล

16, 30

11, 18, 31, 32

อ่�นๆ
• ทำานายการเกิด์ HCC 
• พยากรณ์โรค์ของ HCC

• ทำานายการเกิด์  reactivation ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ 
ยากด์ภ้มิคุ้์มกัน

• ผู้้้ป่ิวยท่�เป็ิน acute HBV infection

ข้อม้ลจำากัด์
ม่ข้อม้ล 
(severity)
ไม่ม่ข้อม้ล

ข้อม้ลจำากัด์

ม่ข้อม้ล
ม่ข้อม้ล 
(recurrence)
ม่ข้อม้ล

ไม่ม่ข้อม้ล

19, 33, 34
20, 40

41
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4
ภาวะไตัวายเฉี้ยบพลันในผู้้�ป่วย

โรคตัับเร้�อรังท้�เกิด
ตัับวายแทรกซ้�อน

(Acute kidney injury in 
acute-on-chronic liver failure)

ต้ัองล้ิกษ์ณ์	ธ่ิรศานติัพ้ินธ์ิ

บัทน�า
 การด์ำาเนินโรค์ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งติามค์วามรุนแรงทางค์ลินิกแบ่งเป็ินระยะตัิ�งแต่ิ compensated 

cirrhosis, decompensated cirrhosis และ late decompensated cirrhosis หากในช่ัวงหนึ�งของการ

ด์ำาเนินโรค์ม่อันติรายท่�เกิด์ขึ�นต่ิอตัิบและสุ่งผู้ลให้การทำางานของตัิบแย่ลงอย่างรวด์เร็ว เกิด์อวัยวะต่ิางๆ 

ทำางานลม้เหลว และม่อตัิราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นสุ้ง ภาวะน่�เป็ินกลุ่มอาการทางค์ลนิิกท่�ม่ลักษณะจำาเพาะ

ซึึ่�งเร่ยกว่า acute-on-chronic liver failure (ACLF) ท่�ม่ค์วามแติกต่ิางจากภาวะ acute decompensation 

(AD) หากผู้้้ป่ิวยได้์รับการรักษาท่�เหมาะสุมและทันท่วงท่อาจทำาให้การทำางานของตัิบกลับมาสุ่้สุภาวะ

เดิ์มได้์  ด้์วยเหตุิน่� ACLF จึงเป็ินโรค์ท่�แพทย์ทุกค์นค์วรติระหนักถึึงและให้ค์วามสุำาคั์ญิในการด้์แลรักษา

เท่ยบเท่ากับการด้์แลผู้้้ป่ิวยวิกฤติิภาวะอื�นๆ 

 แม้ว่าแนวคิ์ด์ของ ACLF จะเปิ็นท่�เข้าใจกันมานานหลายปิีแต่ิการให้นิยามยังม่ค์วามแติกติ่าง

กันพอสุมค์วรระหว่างกลุ่มปิระเทศท่�ให้การด้์แลผู้้้ป่ิวย โด์ยปิระเทศซ่ึ่กติะวันออก นำาโด์ย Asian pacific 

association for the study of the liver (APASL) ได้์ทำาการศึกษาผู้้้ป่ิวยจาก APASL ACLF research 

consortium (AARC) และให้นิยามในปีิ ค์.ศ. 2019 ไว้ว่า “ACLF คื์อการท่�ตัิบได้์รับบาด์เจ็บ แสุด์งอาการ

ด้์วยภาวะด่์ซ่ึ่าน (serum bilirubin >5 mg/dL) และม่การแข็งตัิวของเลือด์ผิู้ด์ปิกติิ (INR >1.5 หรือ pro-

thrombin activity < ร้อยละ 40) ติามมาด้์วยอาการท้องมานและ/หรือภาวะโรค์สุมองจากตัิบ (hepatic 
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encephalopathy; HE) ภายใน 4 สัุปิด์าห์โด์ยเกิด์ในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินโรค์ตัิบเรื�อรังหรือตัิบแข็งซึึ่�งจะสัุมพันธ์์

กับอัติราการเสุ่ยชิัวิติสุ้งท่�เวลา 28 วัน” (1) แต่ิสุำาหรับกลุ่มปิระเทศทางซ่ึ่กติะวันติกนำาโด์ย European 

association for the study of the liver–chronic liver failure (EASL-CLIF) consortium ได้์ทำาการศึกษา

ผู้้้ป่ิวยจาก CLIF acute-on-chronic liver failure in cirrhosis (CANONIC) core Study ใน ค์.ศ. 2013(2) 

และนิยาม ACLF ว่าเกิด์ acute decompensation ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งทำาให้เกิด์ระบบอวัยวะล้มเหลวและ

ม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นสุ้ง โด์ย EASL-CLIF consortium สุร้างระบบค์ะแนนได้์แก่ CLIF-c-ACLF 

และ CLIF-OF score มาเป็ินเกณฑ์์การวินิจฉััยอวัยวะล้มเหลวซึึ่�งเป็ินองค์์ปิระกอบหลักของ ACLF(3) จาก

การศึกษาพบว่าไม่ว่าจะอาศัยเกณฑ์์ใด์ก็ติาม ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน (acute kidney injury; AKI) เป็ิน

หนึ�งปัิจจัยท่�สุ่งผู้ลต่ิอการเสุ่ยช่ัวิติในผู้้้ป่ิวย ACLF มากท่�สุุด์ โด์ยอาจพบได้์ตัิ�งแต่ิต้ินว่าเป็ินอาการหนึ�ง

ของ ACLF หรืออาจเป็ินภาวะแทรกซ้ึ่อนของ ACLF ท่�เกิด์ติามมาภายหลังก็ได้์ 

อุบััติการณ์แลัะความชุกของภาวะไตวายเฉั่ยบัพลัันใน ACLF
จาก systematic review และ meta-analysis รวบรวมข้อม้ลการศึกษาตัิ�งแต่ิ ค์.ศ. 2011-2019 

พบค์วามชุักของ ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF โด์ยรวมร้อยละ 41 โด์ยจะม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเสุ่ย

ช่ัวิติท่� 1 เดื์อนเพิ�มขึ�น 3.98 เท่าและท่� 3 เดื์อนเพิ�มขึ�น 4.98 เท่าและอัติราการเสุ่ยช่ัวิติของ ACLF สุ้ง

ขึ�นแปิรติามค์วามรุนแรงของไติวายและเมื�อเกิด์ hepatorenal syndrome (HRS) พบว่าอัติราการติอบ

สุนองต่ิอการรักษาด้์วยยากระตุ้ินหลอด์เลือด์ม่เพ่ยงร้อยละ 32 เท่านั�นซึึ่�งติำ�ากว่าผู้้้ป่ิวย AD อย่างมาก(4) 

นอกจากค์วามรนุแรงของภาวะไติวายแลว้ การด์ำาเนนิโรค์กม่็ผู้ลติอ่พยากรณโ์รค์เช่ันกนั โด์ยพบวา่ผู้้ป่้ิวย 

ACLF ท่�ไมเ่กดิ์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลนัในสุปัิด์าหแ์รกของการนอนโรงพยาบาลจะม่การพยากรณข์องโรค์

ท่�ด่์และม่อัติราการรอด์ช่ัวิติ 1 เดื์อนสุ้งถึึงร้อยละ 80 สุ่วนผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันนั�นหากได้์รับ

การรักษาจนการทำางานของไติหายเป็ินปิกติิจะม่อัติราการรอด์ช่ัวิติท่�สุ้งกว่าผู้้้ป่ิวยท่�การทำางานของไติไม่

ด่์ขึ�น ม่การศึกษาชันิด์ randomized controlled trial (RCT) ขนาด์ใหญ่ิพบว่าแม้ผู้้้ป่ิวยท่� creatinine ใน

เลือด์ด่์ขึ�นเพ่ยงร้อยละ 20 จากระด์บัเดิ์มแติจ่ะสุง่ผู้ลให้ม่อัติราการรอด์ช่ัวติิจาก ACLF สุ้งขึ�นอยา่งมาก(5) 

ผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันแล้วการทำางานของไติไม่หายกลับเป็ินปิกติิม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่� 1 

เดื์อนปิระมาณร้อยละ 50 สุ่วนผู้้้ป่ิวยท่�การทำางานของไติแย่ลงเรื�อยๆ หรือเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน

ติามมาหลังจากนอนโรงพยาบาลและเปิ็นกลุ่มท่�ม่พยากรณ์โรค์แย่ท่�สุุด์โด์ยพบอัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่� 1 

เดื์อนสุ้งถึึงร้อยละ 75(6)

จากการเก็บข้อม้ลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่ัวงระหว่างปีิ ค์.ศ. 2014-2019 (unpublished 

data) ม่ผู้้้ป่ิวย ACLF จำานวน 92 ราย ปิระกอบด้์วย ACLF ระดั์บ 1 จำานวน 32 ราย, ACLF ระดั์บ 2 

จำานวน 35 ราย และ ACLF ระดั์บ 3 จำานวน 25 ราย ในผู้้้ป่ิวย ACLF ทั�งหมด์พบภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน

สุ้งถึึง 51 รายซึึ่�งคิ์ด์เป็ินร้อยละ 55.4 โด์ยผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่� 3 

เดื์อนสุ้งถึึงร้อยละ 47.1 
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 ล่าสุุด์ สุมาค์มโรค์ตัิบแห่งปิระเทศไทยได้์เก็บข้อม้ลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในปิระเทศไทย 

9 แห่งในปีิ ค์.ศ. 2020 ม่ผู้้้ป่ิวย ACLF ทั�งสิุ�น 345 ราย พบว่าภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันเป็ินภาวะแทรกซ้ึ่อน

ท่�พบมากท่�สุุด์ในผู้้้ป่ิวย ACLF ถึึงร้อยละ 42.6 และเมื�อเท่ยบกับการเกิด์อวัยวะล้มเหลวระบบอื�น พบ

ว่าภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันสัุมพันธ์์กบัอัติราการเสุ่ยช่ัวติิระยะสัุ�นมากท่�สุุด์ โด์ยผู้้้ปิว่ยท่�ม่ไติวายเฉ่ัยบพลัน

จะม่โอกาสุเสุ่ยช่ัวิติมากขึ�น 4.7 เท่าท่� 1 เดื์อนและ 4.1 เท่าท่� 3 เดื์อน(7)

ความแตกต่างระหว่าง AD แลัะ ACLF
AD เกิด์ในผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งและมักจะระบุปัิจจัยกระตุ้ินได้์ชััด์เจนซึึ่�งอาจจะสัุมพันธ์์กับตัิบหรือ

ไม่สัุมพันธ์์กับตัิบก็ได้์ อาการแสุด์งทางค์ลินิกมักเกิด์ภายใน 3 เดื์อนซึึ่�งเกิด์ได้์ทั�งอาการทางตัิบเอง (ด่์ซ่ึ่าน, 

ท้องมาน และภาวะโรค์สุมองจากติบั) และอาการนอกติบั (variceal bleed, AKI, sepsis) โด์ยอาจม่อาการ

หลายอยา่งเกดิ์ร่วมกนั เช่ัน ภาวะโรค์สุมองจากติบัรว่มกบัท้องมาน, ภาวะโรค์สุมองจากติบัรว่มกับด่์ซ่ึ่าน

และติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์, เลือด์ออกจากหลอด์เลือด์ขอด์ท่�หลอด์อาหารโป่ิงพองร่วมกับท้องมาน

เป็ินต้ิน ซึึ่�งอาการแสุด์งติ่างๆ น่�เป็ินภาวะแทรกซึ่้อนจากค์วามด์ันในหลอด์เลือด์พอร์ทัลสุ้งท่�ทราบกัน

โด์ยทั�วไปิในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็ง เมื�อเกิด์ AD แล้วจะม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติโด์ยรวมร้อยละ 23 และร้อยละ 29 ท่� 

1 เดื์อนและ 3 เดื์อนติามลำาดั์บซึึ่�งติำ�ากว่าผู้้้ป่ิวย ACLF มาก

ACLF เป็ินกลุ่มอาการ hepatic decompensation (ด่์ซ่ึ่าน, การแข็งตัิวของเลือด์ผิู้ด์ปิกติิ, ท้อง

มานและภาวะโรค์สุมองจากตัิบ) ในผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบเรื�อรังซึึ่�งจะม่ตัิบแข็งหรือไม่ม่ตัิบแข็งร่วมด้์วยก็ได้์ ปัิจจัย

กระตุ้ินให้เกิด์ decompensation เป็ินเฉัพาะปัิจจัยท่�เก่�ยวข้องกับตัิบเท่านั�นและมักเกิด์อาการทางค์ลินิก

ภายในเวลา 4 สัุปิด์าห์  ผู้้้ป่ิวย ACLF ม่การบาด์เจ็บอย่างรุนแรงของเซึ่ลล์ตัิบ จึงกระตุ้ินการทำางานของ 

hepatic stellate cell อย่างมากจนเกิด์ cytokine storm และทำาให้ม่การติายของเซึ่ลล์ตัิบเพิ�มมากขึ�น จึง

ทำาให้ม่การเพิ�มขึ�นของค์วามดั์นในหลอด์เลือด์พอร์ทัลอย่างรุนแรงและรวด์เร็ว ดั์งนั�นอาการแสุด์งของผู้้้

ป่ิวยจึงมักม่ด่์ซ่ึ่านร่วมกับการแข็งตัิวของเลือด์ผิู้ด์ปิกติิจาก hepatocellular injury และม่ระบบอวัยวะต่ิางๆ 

ล้มเหลวจาก cytokine storm และ hemodynamic disturbance สุ่วนภาวะทอ้งมาน เลอืด์ออกจากภาวะ

หลอด์เลือด์ในหลอด์อาหารโป่ิงพองและภาวะโรค์สุมองจากตัิบ ซึึ่�งเป็ินผู้ลจากค์วามดั์นหลอด์เลือด์

พอร์ทัลท่�สุ้งขึ�นอย่างเฉ่ัยบพลันจะเกิด์ติามมาในภายหลัง ผู้้้ป่ิวย ACLF ท่�ได้์รับการรักษาและแก้ไขไม่ทัน

ท่วงท่จะม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นท่�สุ้งมาก โด์ยอัติราการเสุ่ยช่ัวิติ 3 เดื์อนโด์ยรวมคื์อร้อยละ 54 

อย่างไรก็ติาม ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ hepatic reserve ด่์อย่้เดิ์มร่วมกับได้์รับการรักษาท่�เหมาะสุมและทันท่วงท่มัก

จะม่การทำางานของติบัฟ้�นฟ้จนกลบัใกลเ้ค่์ยงภาวะเด์มิและม่อตัิราการรอด์ช่ัวติิในระยะยาวท่�ด่์กว่าผู้้ป่้ิวย 

AD(1) จากกลไกพยาธิ์กำาเนิด์ของโรค์พบว่าผู้้้ป่ิวยไติวายเฉ่ัยบพลันจาก ACLF มักม่ structural AKI จึงม่

โอกาสุเกิด์ไติวายเรื�อรังติามมาได้์มากกว่าผู้้้ป่ิวย AD
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นิยามของภาวะไตวายเฉั่ยบัพลัันในผู้ปั่วยโรคตับัแข็ง
 โด์ยทั�วไปิแล้วภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันถ้ึกนิยามไว้ว่าม่การเพิ�มขึ�นของ serum creatinine (sCr) 

มากกว่า 1.5 mg/dl หรือมากกว่า 2 เท่าจากค่์าเดิ์ม อย่างไรก็ติามยังม่ภาวะไติวายท่�เกิด์จำาเพาะในผู้้้

ป่ิวยโรค์ตัิบเรื�อรังเร่ยกว่า hepatorenal syndrome (HRS)(8) ในอด่์ติ HRS ถ้ึกจำาแนกเป็ิน 2 ชันิด์ได้์แก่ 1. 

HRS type 1 (HRS-1) ซึึ่�งเป็ินภาวะท่�การทำางานของไติลด์ลงอย่างรวด์เร็วทำาให้ sCr > 2.5 mg/dl หรือ 

> ร้อยละ 50 จากระดั์บเดิ์ม หรือม่ 24-hour creatinine clearance ลด์ลงจากเดิ์มมากกว่าร้อยละ 50 

หรือ 20 ml/min ภายในระยะเวลา 2 สัุปิด์าห์ และ 2. HRS type 2 (HRS-2) เป็ินภาวะท่�การทำางานของ

ไติลด์ลงอย่างช้ัาๆ (sCr 1.5-2.5 mg/dl) มักพบในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�ม่ refractory ascites(9) 

 การกำาหนด์นยิามเดิ์มน่�ตัิ�งอย่้บนบรรทดั์ฐานกลไกการเกดิ์โรค์ว่า HRS เกิด์จากเลอืด์ไปิเล่�ยงไติ

ลด์ลงอย่างมาก อันเป็ินผู้ลจากทั�งหลอด์เลือด์แด์งใน splanchnic และ systemic ม่การขยายตัิวทำาให้ 

effective circulating volume ลด์ลงร่วมกับ cardiac output ไม่เพ่ยงพอต่ิอค์วามต้ิองการ อย่างไรก็ติาม

การใช้ันิยามเดิ์มม่ข้อจำากัด์ท่�สุำาคั์ญิได้์แก่ 1) ผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�ม่ภาวะ sarcopenia อาจติรวจพบ sCr ยัง

ติำ�าอย่้แม้จะม่การทำางานของไติเสืุ�อมลงอย่างรุนแรงแล้วก็ติาม และ 2) การยึด์ติิด์กับเกณฑ์์ cut-off ท่�

เข้มงวด์เกินไปิจึงอาจทำาให้เริ�มการรักษา HRS ช้ัากว่าท่�ค์วร หลังจากม่ค์วามร้้ค์วามเข้าใจเก่�ยวกับกลไก

การเกิด์โรค์มากขึ�นปิระกอบกับม่การศึกษาพบว่าแม้การทำางานของไติลด์ลงเพ่ยงเล็กน้อยแต่ิอาจสุ่งผู้ล

ให้อัติราการรอด์ช่ัวิติในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งลด์ลงอย่างมากได้์ ปัิจจุบันจึงม่การเปิล่�ยนแปิลงนิยามภาวะไติวาย

เฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งขึ�นใหม่โด์ยเน้นท่�การเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บ sCr แทนท่�การกำาหนด์ระดั์บ 

cut-off ท่�ติายตัิว ทั�งน่�เพื�อเพิ�มค์วามไวในการวินิจฉััยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันมากขึ�น(9-11) จึงขอสุรุปิเกณฑ์์

การวินิจฉััยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งดั์งแสุด์งในติารางท่� 1 โด์ยเกณฑ์์การวินิจฉััยภาวะไติ

วายเฉ่ัยบพลันน่�ใช้ัทั�งกับผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบเรื�อรังท่�เกิด์ AD และ ACLF 
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ตัารางท่ี่�	 1. เกณฑ์์การวินิจฉััยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งติาม international club of 

ascites (ICA) 2015(11)

นิยามท่ี่�ควรที่ราบ รายลิะเอ่ยดของนิยาม

Baseline sCr ค่์าของ sCr ในช่ัวง 3 เดื์อนก่อนหน้า ในกรณ่ท่�ม่ค่์า sCr มากกว่า 1 ค่์า แนะนำาให้ใช้ั
ค่์าท่�ใกล้เค่์ยงกับค่์า sCr ท่�วัด์แรกรับขณะนอนโรงพยาบาลมากท่�สุุด์ สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�
ไม่ม่ค่์า sCr มาก่อนเลยในช่ัวง 3 เดื์อนท่�ผู่้านมาให้ถืึอว่าค่์า sCr แรกรับขณะนอน 
โรงพยาบาลเป็ินค่์า baseline

ภาวะไติวาย
เฉ่ัยบพลัน (AKI)

ม่การเพิ�มขึ�นของ sCr >0.3 mg/dl ภายใน 48 ชัั�วโมงหรือม่การเพิ�มขึ�นของ sCr 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 จากเดิ์ม (baseline) โด์ยเป็ินการเพิ�มขึ�นภายใน 7 วันท่�
ผู่้านมา หรือม่ปิริมาณปัิสุสุาวะน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hour เป็ินเวลา 6 ชัั�วโมง

ระยะของภาวะไติ
วายเฉ่ัยบพลัน

ระยะท่� 1: ม่การเพิ�มขึ�นของ sCr >0.3 mg/dl หรือเพิ�มขึ�น >1.5-2 เท่าจากเดิ์ม
ระยะท่� 2: ม่การเพิ�มขึ�นของ sCr >2-3 เท่าจากเดิ์ม
Stage 3: ม่การเพิ�มขึ�นของ sCr >3 เท่าจากเดิ์มหรือ sCr > 4.0 mg/dl ร่วมกับม่การ
เพิ�มขึ�นของ sCr อย่างรวด์เร็วมากกว่า 0.3 mg/dl หรือจำาเป็ินต้ิองได้์รับวิธ่์การบำาบัด์
ทด์แทนไติ (renal replacement therapy; RRT)

การติอบสุนองต่ิอ
การรักษา

No response คื์อภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันไม่ด่์ขึ�น 
Partial response คื์อม่ค์วามรุนแรงลด์ลงแต่ิ sCr ท่�เหลือยังสุ้งกว่า 0.3 mg/dl เท่ยบ
กับระดั์บเดิ์ม
Full response คื์อ sCr กลับสุ่้ระดั์บภายใน 0.3 mg/dl เท่ยบกับระดั์บเดิ์ม

นิยามของ HRS-
AKI (เดิ์มชืั�อว่า 
HRS type 1)

- ม่ตัิบแข็งและภาวะท้องมาน
- วินิจฉััยว่าเป็ินไติวายเฉ่ัยบพลันติามเกณฑ์์ของ ICA-AKI
- ไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วยการหยุด์ยาขับปัิสุสุาวะร่วมกับการเพิ�มปิริมาณ

พลาสุมาด้์วยการให้ albumin ขนาด์ 1 gm/kg เป็ินเวลาติิด์ต่ิอกัน 2 วัน
- ไม่ม่ภาวะ shock
- ไม่ม่ปิระวัติิการใช้ัยาท่�เป็ินพิษต่ิอไติ (ปัิจจุบันหรือก่อนหน้าน่�ไม่นาน)
- ไม่ม่อาการแสุด์งของ structural kidney injury ท่�สุามารถึเห็นได้์ด้์วยติา ได้์แก่ ไม่ม่

ภาวะโปิรต่ินรั�วทางปัิสุสุะวะ >500 mg/day, ไม่ม่ภาวะ microhematuria (>50
RBCs/HPF), ผู้ลการติรวจไติด้์วยวิธ่์การอัลติราซึ่าวด์์ได้์ผู้ลปิกติิ

 ค์วามแติกต่ิางระหว่างไติวายเฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวย ACLF กับ AD ม่หลายปิระการตัิ�งแต่ิพยาธิ์

กำาเนิด์โรค์ การพยากรณ์โรค์และการรักษาโรค์ โด์ยสุามารถึสุรุปิลักษณะค์วามแติกต่ิางดั์งติารางท่� 2
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ตัารางท่ี่�	2. เปิร่ยบเท่ยบค์วามแติกต่ิางของภาวะไติวายระหว่างผู้้้ป่ิวย ACLF กับ AD

ความผิดปกติัของไตั ACLF AD

อุบัติิการณ์ของไติวาย
เฉ่ัยบพลัน

ร้อยละ 40 ร้อยละ 20

ระยะของไติวายเฉ่ัยบพลัน ข้อม้ลไม่ชััด์เจน ระยะ 1 ร้อยละ 52.5, ระยะ 2 ร้อยละ 
16.4, ระยะ 3 ร้อยละ 31.1 และอัติรา
การเสุ่ยช่ัวิติเพิ�มขึ�นติามระยะของภาวะ
ไติวายเฉ่ัยบพลัน

Spectrum Structural มากกว่า functional Functional มากกว่า structural

พยาธิ์กำาเนิด์หลัก Inflammation และ infection Splanchnic vasodilatation

การติอบสุนองต่ิอการรักษา
ด้์วยยากระตุ้ินหลอด์เลือด์
บ่บตัิว

สัุมพันธ์์กับค์วามรุนแรงของอวัยวะล้ม
เหลว (ทั�ง hepatic และ extra-hepatic) 
และอาจสัุมพันธ์์กับ tubular dysfunction

สัุมพันธ์์กับระดั์บบิลิร้บินสุ้ง (>10 mg/dl), 
creatinine (>5mg/dl) และค่์าเฉัล่�ยแรงดั์น
หลอด์เลือด์แด์ง

ได้์ปิระโยชัน์จาก artificial 
liver support

อาจได้์ปิระโยชัน์ ยังไม่แน่ใจ

พยาธิ์สุภาพของไติ Cholemic nephrosis >> ATN Glomerular (IgA, nephropathy, diabetic 
lesions), tubulointerstitial damage and 
vascular lesions (fibrous endarteritis, etc.)

Biomarker Cystatin ด่์กว่า creatinine ในการ
ปิระเมิน glomerular function

Cystatin ไม่แติกต่ิางจาก creatinine

NGAL อาจม่ปิระโยชัน์โด์ยเฉัพาะอย่าง
ยิ�งใน HRS ท่�สัุมพันธ์์กับการติิด์เชืั�อ
แบค์ท่เร่ย

NGAL ม่ปิระโยชัน์ในการแยก ATN กับ 
HRS

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ สุ้งกว่า ติำ�ากว่า

กลัไกการเกิดภาวะไตวายเฉั่ยบัพลัันใน ACLF
ผู้้้ป่ิวย ACLF สุามารถึเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันและ HRS-AKI ได้์จากหลายกลไก โด์ยอาจม่

สุาเหตุิจากกลไกหลักเพ่ยงกลไกเด่์ยวหรืออาจเกิด์จากหลายกลไกร่วมกันได์้ ผู้้้นิพนธ์์ขอแบ่งกลไกการ

เกิด์ AKI, HRS-AKI ในผู้้้ป่ิวย ACLF ดั์งน่� 1. circulatory dysfunction ซึึ่�งเป็ินกลไกหลักของการเกิด์ HRS 

ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�ม่ภาวะ AD หรือ late decompensation และ 2. ACLF-specific mechanism ซึึ่�งเป็ิน

กลไกอื�นๆ ท่�เกิด์จำาเพาะติามพยาธิ์กำาเนิด์ของ ACLF (ภาพท่� 1) 
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1.	Circulatory	dysfunction

 เป็ินพยาธิ์กำาเนิด์ท่�ทราบกันมานานโด์ยเป็ิน functional disorder ของไติซึึ่�งเป็ินผู้ลมาจากการม่ 

portal hypertension นำาไปิสุ่้การทำางานผิู้ด์ปิกติิของระบบไหลเว่ยนโลหิติและ renal vasoconstriction 

กลไกน่�พบได้์ทั�งผู้้้ป่ิวย AD และ ACLF สุามารถึอธิ์บายการเปิล่�ยนแปิลงต่ิางๆ ได้์ดั์งน่�

 1.1 Splanchnic vasodilation 

 ในภาวะตัิบแข็งจะม่แรงดั์นของระบบพอร์ทัลท่�เพิ�มมากขึ�นนำาไปิสุ่้การขยายตัิวของระบบ

หลอด์เลือด์ splanchnic ผู่้านตัิวกลางการอักเสุบหลายชันิด์ เช่ัน nitric oxides, prostacyclin, carbon 

monoxide, epoxyeicosatrienoic acids, glucagon, endogenous cannabinoids และ adrenomedullin(10, 12) 

สุ่งผู้ลให้ค์วามต้ิานทานของหลอด์เลือด์ทั�วร่างกายลด์ลง หัวใจจึงต้ิองทำางานเพิ�มมากขึ�น (increase 

cardiac output) เมื�อตัิบแข็งเป็ินรุนแรงมาก (advanced cirrhosis) สุ่งผู้ลให้หลอด์เลือด์ splanchnic 

ยิ�งขยายตัิวรุนแรงมากจนกระทั�งหัวใจไม่สุามารถึทำางานชัด์เชัยไหว (cardiac decompensation) จึงทำาให้ 

effective circulatory volume ลด์ลง รวมถึึงเลือด์ไปิเล่�ยงไติลด์ลงเช่ันเด่์ยวกัน ภาวะท่�เกิด์ขึ�นน่�จะไปิ

กระตุ้ิน renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) และ vasopressin เพื�อช่ัวยปิระคั์บปิระค์อง 

circulating volume ไว้ อย่างไรก็ติามการกระตุ้ิน RAAS และ vasopressin จะทำาให้เกิด์หลอด์เลือด์ไปิ

เล่�ยงไติหด์ตัิวและเลือด์ไปิเล่�ยงไติลด์ลงมากขึ�นจนเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน(10, 11)

 จากกลไกท่�กล่าวมาข้างต้ินนำาไปิสุ่้แนวคิ์ด์การรักษาด้์วยการเพิ�ม circulating volume ด้์วย 

albumin และให้ vasopressin เพื�อก่อให้เกิด์หลอด์เลือด์ splanchnic เกิด์การหด์ตัิว อย่างไรก็ติามจาก

การทำา meta-analysis พบว่าการให้การรักษาด้์วยวิธ่์การดั์งกล่าวม่ผู้้้ป่ิวยท่�ติอบสุนองต่ิอการรักษาเพ่ยง

ร้อยละ 60 เท่านั�น(13) แสุด์งว่ายังม่อ่กหลายกลไกในการเกิด์ ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันนอกเหนือไปิจาก

การขยายตัิวของหลอด์เลือด์ splanchnic ในผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ AD หรือ ACLF

 1.2 Cardiac dysfunction 

 ม่การศึกษาพบว่าผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งราวร้อยละ 50 จะม่ blunted หรือ abnormal cardiac 

response ต่ิอ physiologic หรือ pathologic stress เร่ยกว่า “cirrhotic cardiomyopathy”(14) นอกจากน่�

ผู้้้ปิ่วยติับแข็งยังได์้รับยา nonselective beta-blocker ร่วมด์้วยจึงยิ�งสุ่งผู้ลให้ cardiac output ลด์ลง

ไปิอ่ก(10)

 1.3 Relative adrenal insufficiency 

 พบรายงานสุ้งถึึงร้อยละ 25 ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งระยะรุนแรงโด์ยภาวะน่�จะไปิลด์การแสุด์งออกของ 

beta-adrenergic receptor ท่�หัวใจและลด์ผู้ลของ catecholamines ท่�ม่ต่ิอหัวใจทำาให้การบ่บตัิวลด์ลง 

รวมถึึงไปิลด์ vascular tone อ่กด้์วย10, 15  

2.	ACLF-associated	mechanism	

 เป็ินกลไกก่อให้เกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF ซึึ่�งเพิ�มเติิมจากกลไกค์วามดั์นพอร์ทัลสุ้ง

ในผู้้้ป่ิวย AD ปิระกอบด้์วยกลไกต่ิางๆ ดั์งน่�
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2.1 Excessive inflammatory response

โด์ยทั�วไปิแล้วเมื�อม่เหตุิการณ์กระตุ้ินท่�ทำาให้ตัิบทำางานผิู้ด์ปิกติิ (liver precipitating events) เช่ัน 

bacterial infection/translocation, HBV reactivation, gastrointestinal (GI) bleeding เป็ินต้ิน จะเหน่�ยว

นำาให้เกิด์ inflammatory response ต่ิอการบาด์เจ็บของตัิบ อย่างไรก็ติามในผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ ACLF นั�นพบ

ว่าเซึ่ลล์ตัิบท่�ได้์รับบาด์เจ็บจะปิล่อยสุาร damage-associated molecular patterns (DAMPs) จำานวน

มาก ร่วมกับม่ gut immunity ท่�ลด์ลงจนทำาให้จุลช่ัพในทางเดิ์นอาหารหลั�งสุาร pathogen-associated 

molecular patterns (PAMPs) เข้าสุ่้กระแสุเลือด์มากขึ�น ทั�ง DAMPs และ PAMPs จะไปิเหน่�ยวนำาสุาร

สืุ�ออักเสุบต่ิางๆ ในตัิบ เช่ัน Interleukin (IL)-1, IL-33, high-mobility group box-1 และ bile acid ร่วม

กับเหน่�ยวนำาการทำางานของเซึ่ลล์ Kupffer จึงยิ�งสุ่งผู้ลให้ตัิบได้์รับบาด์เจ็บมากขึ�นกว่าเดิ์ม(8, 10, 11)

ในผู้้้ป่ิวย ACLF นอกเหนือไปิจากค์วามไม่สุมดุ์ลของ inflammatory response ในตัิบแล้ว การ

อักเสุบจะกระตุ้ินให้เกิด์ systemic inflammatory response syndrome (SIRS) และการเกิด์อักเสุบท่�

รุนแรงมากเกินไปิ (inappropriate hyper-inflammation) ซึึ่�งก่อให้เกิด์ระบบอวัยวะอื�นๆ นอกเหนือจาก

ตัิบทำางานลม้เหลวติามมา(3) ม่การศึกษาพบวา่ระด์บัสุารสืุ�อการอกัเสุบและติวัช่ั�วัด์อนมุ้ลอิสุระติา่งๆ ใน

ผู้้้ป่ิวย ACLF สุ้งกว่าผู้้้ป่ิวย AD อย่างม่นัยสุำาคั์ญิ(1, 9) นอกจากน่� ค์วามรุนแรงของ ACLF และพยากรณ์

โรค์รวมถึึงอตัิราการเสุ่ยช่ัวิติยังแปิรไปิติามปิรมิาณสุารสืุ�อการอกัเสุบอ่กด้์วย ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันเปิน็

อ่กหนึ�งอวัยวะหลักท่�ได้์รับผู้ลกระทบจาก severe systemic inflammation การศึกษาท่�สุนับสุนุนกลไกน่�

พบว่าการทำางานของไติท่�ผิู้ด์ปิกติิในผู้้้ป่ิวย ACLF ม่ค์วามสัุมพันธ์์ไปิกับปิริมาณสุารสืุ�อการอักเสุบเช่ัน 

interleukin (IL)-6 และ IL-8 และ oxidative stress ได้์แก่ human nonmercaptalbumin โด์ยท่�ไม่สัุมพันธ์์

กับค์วามเข้มข้นของ renin ในกระแสุเลือด์(10, 12) สุนับสุนุนว่าการทำางานของไติท่�ผิู้ด์ปิกติิใน ACLF เป็ิน

ผู้ลมาจาก systemic inflammation มากกว่า hemodynamic disturbance 

 ม่รายงานข้อม้ลเก่�ยวกับการศึกษาทางพยาธิ์วิทยาภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF พบว่าอาจ

เกิด์จาก acute tubular injury โด์ยม่การศึกษาในหน้ทด์ลองท่�เป็ินตัิบแข็งพบว่าเมื�อหน้ทด์ลองได้์รับ li-

popolysaccharide และเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันพบว่าม่การแสุด์งออกของ  toll-like receptor (TLR) 

4 และ  Caspase-3 เพิ�มมากขึ�นท่� renal tubule(16) ซึึ่�งสุอด์ค์ล้องกับผู้ลการศึกษาทางพยาธิ์วิทยาผู้้้ป่ิวย

ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวยพิษสุุราท่�เกิด์ ACLF(17)  ดั์งนั�น พยาธิ์สุภาพของไติใน ACLF อาจเกิด์จาก 

proinflammatory cytokines และ lipopolysaccharides ไปิกระตุ้ินให้เกิด์ renal tubular cell apoptosis 

ผู่้าน caspase-mediated pathway(10) อย่างไรก็ติามเนื�องจากจำานวนผู้้้ป่ิวยยังม่ปิริมาณจำากัด์ จึงอาจ

ต้ิองม่การศึกษาเพิ�มเติิมต่ิอไปิเพื�อยืนยันว่าพยาธิ์สุภาพโรค์ไติใน ACLF คื์อ tubular injury เป็ินหลักหรือ

ม่พยาธิ์สุภาพหลายติำาแหน่งท่�ม่ค์วามสุำาคั์ญิใกล้เค่์ยงกัน 

2.2 Bile acid-associated nephropathy

 ม่รายงานว่า ผู้้้ป่ิวย HRS-AKI ท่�ม่ bilirubin ในเลือด์สุ้งกว่า 10 mg/dl ม่การติอบสุนองต่ิอการ

รักษาด้์วย terlipressin ร่วมกับ albumin ไม่ด่์เท่าท่�ค์วร(18) เนื�องจากผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บ bilirubin ในเลือด์ท่�
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สุ้งโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวย ACLF จะก่อให้เกิด์ bile cast nephropathy หรืออ่กชืั�อหนึ�งคื์อ cholemic 

nephrosis ซึึ่�งวินิจฉััยได้์จากการพบ intratubular bile cast ด้์วย Hall histochemical staining โด์ย bile 

cast น่�จะก่อให้เกิด์ AKI ท่�ไม่สุามารถึฟ้�นฟ้ได้์ (irreversible)(19) นอกจากน่� bile acid เองก็ม่ค์วามเป็ินพิษ

โด์ยติรงต่ิอไติอย่้แล้วแม้จะติรวจไม่พบ bile cast ก็ติามโด์ยอาจก่อให้เกิด์ proximal renal tubular injury 

ซึึ่�งจะลอกเล่ยน (mimic) กับ Fanconi syndrome ได้์(10, 12, 19)

 2.3 Worsening of portal hypertension and cardiac function

 เมื�อเกิด์ ACLF พบว่าจะม่แรงต้ิานทานหลอด์เลือด์ในตัิบสุ้งขึ�นอย่างมากและทำาให้เกิด์ค์วาม

ดั์นในหลอด์เลือด์พอร์ทัลสุ้งมากติามจึงทำาให้เสุ่ย hepatorenal reflex ร่วมกับ ACLF ทำาให้เกิด์หลอด์

เลือด์แด์งขยายตัิวทั�งใน splanchnic และ peripheral system ทำาให้หัวใจต้ิองทำางานหนักชัด์เชัยมากขึ�น 

และเมื�อหัวใจไม่สุามารถึทำางานชัด์เชัยไหวจะทำาให้ cardiac output ลด์ลง จึงยิ�งทำาให้ภาวะไติวาย

เฉ่ัยบพลันรุนแรงขึ�น(12)

ภาพิท่ี่�	1. พยาธิ์กำาเนิด์ของภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF

การใช้ biomarkers ใน AKI
 การวินิจฉััยและปิระเมินค์วามรุนแรงของภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในปัิจจุบันยังเน้นไปิท่�การวัด์

ระดั์บ sCr ซึึ่�งยังม่ข้อจำากัด์หลายปิระการ โด์ยเฉัพาะปัิจจัยรบกวนต่ิางๆ หลายชันิด์ เช่ัน ยาบางชันิด์
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จะไปิรบกวนกระบวนการ  tubular creatinine secretion, การทานอาหารท่�เปิล่�ยนแปิลงหรือการได้์รับ

สุารนำ�าท่�อาจไปิเจือจางระดั์บ sCr, การม่ปิริมาณเซึ่ลล์กล้ามเนื�อน้อยโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็ง

ท่�ม่ภาวะขาด์สุารอาหาร รวมถึึงผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�ม่ภาวะบวมนำ�าหรือท้องมานซึึ่�งจะทำาให้ค์วามแม่นยำาใน

การวัด์ sCr ลด์ลง(20) นอกจากน่� sCr ยังไม่ไวพอท่�จะติรวจพบการเปิล่�ยนแปิลงในการทำางานของตัิบท่�ม่

ค์วามรุนแรงไม่มากในผู้้้ป่ิวยท่�ยังม่ functional reserve ของไติท่�เพ่ยงพออย่้ ดั์งนั�นค่์า sCr จะเปิล่�ยนแปิลง

ให้เห็นจึงใช้ัเวลานาน 8-12 ชัั�วโมงนับจากเวลาเริ�มต้ินท่�ไติได้์รับการบาด์เจ็บจึงอาจทำาให้การวินิจฉััยภาวะ

ไติวายเฉ่ัยบพลันล่าช้ัากว่าท่�ค์วร(21, 22) โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวย ACLF ซึึ่�งม่อาการเปิล่�ยนแปิลงท่�

รุนแรงรวด์เร็วและจำาเปิ็นต้ิองได์้รับการรักษาอย่างทันท่วงท่ ดั์งนั�นในปิัจจุบันจึงม่การนำาตัิวแปิรติ่างๆ 

มาเสุริมจากการติรวจ sCr โด์ยม่วัติถุึปิระสุงค์์หลักเพื�อเพิ�มค์วามไวและค์วามจำาเพาะในการติรวจภาวะ

ไติวายเฉ่ัยบพลันให้มากขึ�น โด์ย biomarker ท่�ม่การศึกษาใน ACLF ม่ดั์งน่�

1.	Urinary	sodium

 ในผู้้้ปิ่วยท่�ม่ HRS-AKI จะม่การขับโซึ่เด่์ยมทางปัิสุสุาวะลด์ลงจากเลือด์ท่�ไปิเล่�ยงไติลด์ลงแต่ิ 

reabsorption function จาก renal tubule ยังสุามารถึทำางานได้์ปิกติิ จึงม่ค่์า fractional excretion ของ

โซึ่เด่์ยม (FENa) ในปัิสุสุาวะน้อยกว่าร้อยละ 1 ในทางติรงข้ามหากม่ tubular dysfunction จะทำาให้การ

ด้์ด์ซึึ่มโซึ่เด่์ยมกลับลด์ลงจึงม่ค่์า FENa ร้อยละ 2-3 อย่างไรก็ติาม การใช้ั FENa ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งยังม่ข้อ

จำากัด์บางปิระการโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�ง ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งระยะรุนแรงเนื�องจากผู้้้ป่ิวยมักม่ physiological 

chronic renal hypoperfusion อย่้เดิ์มและอาจม่ระดั์บโซึ่เด่์ยมในกระแสุเลือด์ติำ�าร่วมด้์วยจึงทำาให้อาจ

ติรวจพบ FENa น้อยกว่าร้อยละ 1 ได้์แม้จะไม่ม่ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันก็ติาม(23) ดั์งนั�น ในการศึกษา

ใหม่ๆ จึงม่การเสุนอให้ใช้ัค่์า FENa ท่�ระดั์บร้อยละ 0.2 ซึ่ึ�งม่ค์วามแม่นยำากว่าในการชั่วยแยกภาวะ 

HRS-AKI ออกจาก ATN(22) ข้อจำากัด์ของการใช้ั FENa อ่กปิระการคื์อผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งอาจม่การใช้ัยา

ขับปัิสุสุาวะร่วมด้์วยทำาให้การวัด์ค่์า FENa ถ้ึกรบกวนไปิ ในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จะใช้ัค่์า FE ของ urea ในปัิสุสุาวะ

ท่�ระดั์บร้อยละ 35 อาจช่ัวยในการวินิจฉััยภาวะ HRS-AKI แยกจาก ATN ได้์(10)

2.	Biomarkers	ชีนิดใหม�	

 ในปัิจจุบันม่ biomarkers ท่�ถ้ึกค้์นพบใหม่จำานวนมากได้์แก่ 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) โด์ยม่หลักการนำาไปิใช้ั การแปิลผู้ล และข้อจำากัด์ในการใช้ัท่�

แติกต่ิางกันออกไปิ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 2(8, 24) โด์ย NGAL เป็ิน biomarker ชันิด์ใหม่ท่�ม่ข้อม้ลและได้์รับ

การศึกษามากท่�สุุด์

 NGAL เป็ินโปิรต่ินขนาด์เล็ก (25 kDa) ผู้ลิติโด์ย thick ascending และ collecting duct cell 

ของ renal tubule โด์ยจะม่ปิริมาณเพิ�มมากขึ�นเมื�อไติม่การขาด์เลือด์หรือได้์รับปัิจจัยกระตุ้ินท่�ก่อให้เกิด์
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การบาด์เจ็บต่ิอไติต่ิางๆ ทำาให้ติรวจพบปิรมิาณ NGAL สุ้งขึ�นทั�งในกระแสุเลือด์และในปัิสุสุาวะ นอกจาก

น่� NGAL ยังม่บทบาทใน innate immune system ผู่้านกลไก iron sequestration และการค์วบคุ์ม oxi-

dative stress ซึึ่�ง NGAL จะม่ปิริมาณสุ้งขึ�นได้์ตัิ�งแต่ิ 1-12 ชัั�วโมงหลังจากท่�ไติได้์รับการบาด์เจ็บ จึง

สุามารถึนำามาปิระยกุต์ิใช้ัในการวนิิจฉััยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลนัได้์ด่์และไวกวา่ sCr อยา่งไรกต็ิาม NGAL 

สุามารถึพบได้์ในเม็ด์เลือด์ขาวชันิด์นิวโติรฟิลและเซึ่ลล์หลายชันิด์ในตัิบและระบบทางเดิ์นอาหาร โด์ย 

NGAL ในกระแสุเลอืด์อาจม่ปิรมิาณสุ้งขึ�นในผู้้ป่้ิวยโรค์ติบัได้์ ดั์งนั�นในการนำา NGAL มาใช้ัในผู้้้ป่ิวย ACLF 

จึงค์วรติรวจด้์วย NGAL ในปัิสุสุาวะจะม่ค์วามแม่นยำากว่าการติรวจในกระแสุเลือด์ อย่างไรก็ติาม ม่ข้อ

พึงระวังคื์อระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะอาจสุ้งในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การติิด์เชืั�อในทางเดิ์นปัิสุสุาวะซึึ่�งอาจทำาให้แปิล

ผู้ลผิู้ด์พลาด์ได้์(10) 

 สุำาหรับการนำา NGAL ในปัิสุสุาวะมาปิระยกุต์ิใช้ัในโรค์ตัิบแข็งนั�น พบว่าระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะ

จะสุ้งขึ�นติาม spectrum ของภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันโด์ยจะม่ระดั์บติำ�าสุุด์ใน pre-renal AKI และระดั์บสุ้ง

ขึ�นกว่าเดิ์มเล็กน้อยให้ AKI-HRS และระดั์บสุ้งมากใน ATN-AKI โด์ยม่การศึกษาพบว่าผู้้้ป่ิวย ATN-AKI 

สุ่วนใหญ่ิ (ร้อยละ 86) ม่ NGAL ในปัิสุสุาวะท่�มากกว่า 220 ng/ml ในขณะท่�ผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิใน HRS-AKI 

(ร้อยละ 88) หรือ pre-renal AKI (ร้อยละ 93) จะม่ค่์า NGAL ในปัิสุสุาวะท่�ติำ�ากว่า 220 ng/ml นอกเหนือ

ไปิจากการใช้ัเพื�อแยกสุาเหตุิระหว่าง tubular และ non-tubular AKI (pre-renal-AKI และ HRS-AKI) แล้ว 

NGAL ยังม่ปิระโยชัน์ในอ่กหลายด้์านในผู้้้ป่ิวย ACLF เช่ัน ในผู้้้ป่ิวย ACLF ท่�ม่ sCr แรกรับอย่้ในเกณฑ์์

ปิกติิแต่ิม่ระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะแรกรับท่�สุ้งพบว่าสุามารถึทำานายการการเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน

ติามมาภายหลังได้์(25), การนำาระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะมาใช้ัร่วมกับ CLIF-SOFA score พบว่าสุามารถึ

เพิ�มค์วามไวในการวินิจฉััย ACLF ได้์มากขึ�น(21), ระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะแรกรับท่�สุ้งสุามารถึทำานายได้์

ว่าภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันม่โอกาสุแย่ลงและม่โอกาสุท่�จะไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วย terlipressin และ 

volume expansion ได้์และยังสุามารถึทำานายค์วามจำาเป็ินท่�จะต้ิองได้์รับการบำาบัด์ด้์วยไติทด์แทนได้์(26), 

ระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะท่�สุ้งสุามารถึนำามาใช้ัทำานายอัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นได้์ ทั�งการใช้ั NGAL 

เพ่ยงอย่างเด่์ยว(27), NGAL ร่วมกับ MELD score(28) และ NGAL ร่วมกับ CLIF-SOFA score(21) นอกจาก

น่�การใช้ั NGAL พบว่าสุามารถึทำานายพยากรณ์ผู้ลการรักษาและการรอด์ช่ัวิติใน ACLF ได้์ด่์กว่าการใช้ั 

serum cystatin C อ่กด้์วย(29)

 จากการศึกษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่ัวงระหว่างปีิ ค์.ศ. 2014-2015 ในผู้้้ป่ิวยท่�นอนโรง

พยาบาลด้์วยอาการ liver decompensation จำานวน 77 ราย แบ่งเป็ิน ACLF จำานวน 32 รายและ AD 

45 ราย พบว่าระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะท่�สุ้งจะสัุมพันธ์์กับอัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งมากขึ�น โด์ยระดั์บ NGAL 

ในปัิสุสุาวะแรกรับท่�สุ้งกว่า 56 ng/ml จะเสุ่�ยงต่ิอการเสุ่ยช่ัวิติท่� 1 เดื์อน 3.11 เท่าและเมื�อนำาเกณฑ์์

ระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะน่�ร่วมกับ CLIF-SOFA score พบว่าสุามารถึเพิ�มค์วามสุามารถึในการทำานาย

การเสุ่ยช่ัวิติได้์มากกว่าการใช้ั CLIF-SOFA score เพ่ยงอย่างเด่์ยว (odds ratio 4.03 เท่ยบกับ 3.28)(21) 
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ตัารางท่ี่�	3. biomarker ท่�ม่การศึกษาว่าสุามารถึใช้ัแยกภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันระหว่าง tubular injury กับ 

AKI จากสุาเหตุิอื�นๆ ได้์

Biomarkers Onset การนำาไปใชี้แลิะข้อจ้ำาก้ดของการใชี้

Serum (or urine) 
Cystatin C

12-24 h เปิ็น structural protein of cysteine protease inhibitor family พบใน 
nucleated cell ทุกชันิด์ เปิ็นโปิรติ่นท่�ถึ้ก filter ผู้่าน glomerulus และถึ้กด์้ด์
กลับท่� proximal tubule แติ่ม่ข้อจำากัด์ค์ือค์่าอาจสุ้งขึ�นในโรค์ไติวายเรื�อรัง

Urine (or serum) 
NGAL 

1-12 h Kidney tubular protein (thick ascending and collecting duct) ซึ่ึ�งจะถึ้ก
ปิล่อยออกเมื�อเซึ่ลล์ได์้รับการบาด์เจ็บ ม่ข้อจำากัด์ค์ือม่ค์่าสุ้งขึ�นในภาวะม่
การอักเสุบร่วมด์้วย เชั่น การติิด์เชัื�อในทางเด์ินปิัสุสุาวะ, ยังม่ค์่าท่�ทับซึ่้อน
กันระหว่าง AKI แติ่ละกลุ่ม, ถึ้กผู้ลิติจากติับและทางเด์ินอาหารได์้ในปิริมาณ
เล็กน้อย

Urine IL-18 1-12 h Monocytes และ macrophage (proinflammatory) ม่ข้อจำากัด์ค์ือยังม่ค์่าท่�
ทับซึ่้อนกันระหว่าง AKI แติ่ละกลุ่ม, ม่ค์่าสุ้งขึ�นในผู้้้ปิ่วยท่�ม่การติิด์เชัื�อใน
กระแสุเลือด์หรือม่ การอักเสุบในร่างกายไม่ว่าจะจากกรณ่ใด์ก็ติาม, การนำา
มาใชั้อาจไม่ติรงติามพยาธ์ิกำาเนิด์ท่�แท้จริงเนื�องจาก acute tubular injury 
สุามารถึเกิด์จากกลไกอื�นนอกเหนือจากการม่ inflammatory cell infiltration 
ท่� tubule

Urine KIM-1 1-12 h Kidney tubular transmembrane protein, up-regulated by injury ม่ข้อ
จำากัด์ค์ือ ยังม่ค์่าท่�ทับซึ่้อนกันระหว่าง AKI แติ่ละกลุ่มและข้อม้ลท่�ได์้ยังไม่
ชััด์เจนว่าสุามารถึแยก HRS กับ tubular injury ได์้ และ ปิริมาณสุ้งใน clear 
cell carcinoma

Urine L-FABP 1-12 h Proximal tubule up-regulated by cell injury ม่ข้อจำากัด์ค์ือปิริมาณสุ้งขึ�น
ในไติวายเรื�อรังหรือม่การติิด์เชัื�อในกระแสุเลือด์

Urine TIMP-2 
และ IGFBP-7

<12 h Response to cell injury repair process ม่ข้อจำากัด์ค์ือม่หลักฐานในการใชั้
ในผู้้้ปิ่วยติับแข็งไม่มาก

Serum or Urine 
Trefoil factor 3

Epithelial cells ม่ข้อจำากัด์ค์ือปิริมาณสุ้งขึ�นในไติวายเรื�อรังหรือม่การอักเสุบ
ในร่างกาย และ ยังม่ข้อม้ลการศึกษาในผู้้้ปิ่วยโรค์ติับไม่เพ่ยงพอ

Glutathione-S-
transferase-�

Kidney tubular protein, release caused by cell damage to tubular 
epithelial cells ม่ข้อจำากัด์ค์ือยังม่ข้อม้ลการศึกษาในผู้้้ปิ่วยโรค์ติับไม่เพ่ยงพอ 
และ ใชั้แยกระหว่าง HRS-AKI กับ acute tubular injury ไม่ได์้

Urine TLR-4 Kidney tubular epithelium in cirrhosis ม่ข้อจำากัด์ค์ือแสุด์งผู้ลเปิ็น 
semiquantitative และยังม่ข้อม้ลการศึกษาในผู้้้ปิ่วยโรค์ติับไม่เพ่ยงพอ
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การรักษา AKI ใน ACLF
การดูแลิร้กษ์าท้ี่�วไป	

 หัวใจสุำาคั์ญิในการรักษาภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF คื์อการวินิจฉััยท่�รวด์เร็วและพร้อม

ให้การรักษาอยา่งทันท่วงท่เพื�อปิระคั์บปิระค์องหรอืป้ิองกันไม่ให้เกิด์ไติวายรวมถึึงปิระค์บัปิระค์องอวยัวะ

ต่ิางๆ ไปิพร้อมกัน  และค์วรเลือกคั์ด์กรองผู้้้ป่ิวย ACLF ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิออัติราการเสุ่ยช่ัวิติสุ้งเพื�อด้์แล

ในห้องวิกฤติิ (ICU) โด์ยอาจใช้ัการปิระเมินอาการทางค์ลินิกหรือใช้ั prognostic scoring systems เพื�อ

ช่ัวยปิระเมินค์วามรุนแรงของโรค์เช่ัน CLIF-c-ACLF หรือ AARC scores เป็ินต้ิน จากนั�นแพทย์ผู้้้ด้์แล

ค์วรสืุบค้์นปัิจจัยกระตุ้ินท่�ทำาให้เกิด์ ACLF เช่ัน การติิด์เชืั�อแบค์ท่เร่ยในร่างกาย, เลือด์ออกในทางเดิ์น

อาหาร, ตัิบได้์รับบาด์เจ็บจากยา เป็ินต้ิน และให้การรักษาเพื�อกำาจัด์ปัิจจัยกระตุ้ินต่ิางๆ ท่�เหมาะสุม 

ในการด้์แลแบบปิระค์บัปิระค์องนั�น การปิระเมนิปิริมาณสุารนำ�าในหลอด์เลอืด์เปิน็ขั�นติอนแรก

ซึึ่�งม่ค์วามยากและซึ่ับซ้ึ่อนมากพอสุมค์วร เนื�องจากเมื�อเกิด์ ACLF แล้วพบว่าระบบไหลเว่ยนโลหิติ

ในร่างกายม่การเปิล่�ยนแปิลงท่�รุนแรงและรวด์เร็ว ม่ systemic vascular resistance ติำ�า การปิระเมนิด้์วย 

central venous pressure (CVP) ก็พบว่าค่์า CVP ท่�วัด์ได้์อาจไม่สุอด์ค์ล้องกับปิริมาณสุารนำ�าใน

หลอด์เลือด์ท่�แท้จริงของผู้้้ป่ิวยและไม่สุอด์ค์ล้องกับการติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วย fluid challenge 

นอกจากน่�การท่�ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะทอ้งมานจะสุง่ผู้ลให ้CVP สุ้งกวา่ค์วามเปิน็จรงิได์ ้ดั์งนั�นการปิระเมนิภาวะ

สุารนำ�าในร่างกายจึงอาจติ้องใช้ัอาการทางค์ลินิกหรือการติรวจทางห้องปิฎิิบัติิการหรือการใช้ัเค์รื�องมือ

วินิจฉััยต่ิางๆ หลายอย่างร่วมกัน(12)

 สุำาหรับชันิด์ของสุารนำ�าทางหลอด์เลือด์นั�นแนะนำาให้ crystalloids เป็ินตัิวเริ�มแรกสุำาหรับ fluid 

resuscitation และไม่ค์วรให้ hydroxyethyl starch เนื�องจากอาจทำาให้ไติวายมากขึ�น(30) การ resuscitate 

ด้์วย albumin นั�นแม้ข้อม้ลในผู้้้ป่ิวยทั�วไปิพบว่าการให้ crystalloids ได้์ผู้ลลัพธ์์ไม่แติกต่ิางจากการให้ 

albumin(10) แต่ิสุำาหรับผู้้้ป่ิวย ACLF นั�นการให้ albumin อาจม่ปิระโยชัน์เพิ�มเติิมนอกเหนือจาก oncotic 

effect โด์ยพบว่า albumin ม่ฤทธิ์�เป็ิน antioxidant และ anti-inflammation ซึึ่�งอาจม่ปิระโยชัน์กว่าการให้ 

crystalloids(31) ซึึ่�งจำาเป็ินต้ิองม่การศึกษาขนาด์ใหญิเ่พิ�มเติิมถึึงปิระโยชันข์อง albumin ในการ resuscitate 

ผู้้้ป่ิวย ACLF

นอกจากการให้สุารนำ�าทางหลอด์เลือด์แล้ว ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบจำานวนมากอาจเกิด์ไติวายจากยาขับ

ปัิสุสุาวะปิริมาณสุ้งเกินไปิ (diuretic-induced AKI) ดั์งนั�นแพทย์ค์วรพิจารณาหยุด์ยาขับปัิสุสุาวะรวมถึึง

ให้การด้์แลค์วามผิู้ด์ปิกติิของระดั์บเกลือแร่ท่�เหมาะสุม สุ่วนการด้์แลรักษาอื�นๆ เช่ัน การป้ิองกันเพื�อไม่

ให้เกิด์ไติวายในผู้้้ป่ิวย ACLF หรือช่ัวยป้ิองกันไม่ให้ไติวายเป็ินรุนแรงมากขึ�น ได้์แก่ การให้ albumin ทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ spontaneous bacterial peritonitis, ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ serum bilirubin > 20 mg/

dl ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ bilirubin cast nephropathy อาจพิจารณา liver dialysis เป็ินต้ิน(1, 9, 10, 12)
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การดูแลิร้กษ์าภาวะ	HRS-AKI

หากผู้้้ป่ิวยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันได้์รับการด้์แลรักษาด้์วยการเพิ�มปิริมาณสุารนำ�าในหลอด์เลือด์

ร่วมกบัหยดุ์ปัิจจยัเสุ่�ยงไติวายติา่งๆ เช่ัน หยุด์ยาขบัปิสัุสุาวะแลว้พบวา่ภาวะไติวายยงัไมด่่์ขึ�น ค์วรนกึถึึง

ภาวะ HRS-AKI ซึึ่�งจำาเป็ินต้ิองได้์รับการรักษาอย่างรวด์เร็วเนื�องจาก HRS-AKI สุ่งผู้ลต่ิอพยากรณ์ของ

โรค์ท่�ไม่ด่์ เพิ�มอัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�น และการรักษาท่�ไม่เพ่ยงพอหรือช้ัาเกินไปิอาจสุ่งผู้ลให้การ

ทำางานของไติไมฟ้่�นฟ้และเกดิ์ไติวายเรื�อรงั ในปัิจจบัุน เป้ิาหมายของการรกัษา HRS-AKI นั�นเพื�อติอ้งการ

ให้ผู้้้ป่ิวยม่ cardiac output และ mean arterial pressure (MAP) ท่�เหมาะสุม 

ในปัิจจุบันยังไม่ม่ข้อม้ลระดั์บ MAP ท่�แนะนำาติายตัิว จากการศึกษาในผู้้้ป่ิวยภาวะไติวาย

เฉ่ัยบพลันท่�เกิด์จากการติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์โด์ยท่�ไม่ม่ภาวะตัิบแข็งมาก่อน พบว่าการรักษาเพื�อให้เป้ิา

หมาย MAP สุ้ง (80-85 มิลลิเมติรปิรอท) ได้์ผู้ลลัพธ์์ทางค์ลินิกไม่แติกต่ิางจากเป้ิาหมาย MAP ท่�ติำ�ากว่า 

(65-75 มิลลิเมติรปิรอท)(32) สุำาหรับในผู้้้ป่ิวย ACLF นั�นแมจ้ะยงัไมม่่การศกึษาโด์ยติรงถึึงเปิา้หมาย MAP 

ท่�เหมาะสุมสุำาหรับการ resuscitate หรือม่ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน แต่ิม่การศึกษาพบว่ากลุ่มผู้้้ป่ิวยตัิบ

แข็งท่�ใช้ัยา non-selective betablockers และม่ MAP น้อยกว่า 65 มิลลิเมติรปิรอทเมื�อเกิด์ ACLF จะ

เกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันและม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งกว่ากลุ่มท่� MAP มากกว่าหรือเท่ากับ 65 มิลลิเมติร

ปิรอท จึงแนะนำาให้หยุด์ยาและรักษาระดั์บ MAP ให้สุ้งกว่า 65 มิลลิเมติรปิรอท(9, 33) โด์ยการเพิ�ม car-

diac output และ MAP นั�นสุามารถึทำาได้์ด้์วยการเพิ�ม effective circulating volume ด้์วยการให้ albumin 

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาร่วมกับให้ยาเพื�อทำาให้หลอด์เลือด์บ่บตัิวเพื�อต้ิานการขยายตัิวของหลอด์เลือด์แด์ง

จนเกิด์ blood pooling ในระบบ splanchnic 

การให้้ albumin ทางห้ลอดเลือด

 ม่การศึกษาพบว่าการให้ vasoconstrictor เพ่ยงอย่างเด่์ยวจะม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษา HRS 

ติำ�ากว่าการให้ vasoconstrictor ค์วบค่้์กับ albumin อย่างมาก(34) เนื�องจากการให้ albumin สุามารถึ

ปิระคั์บปิระค์องหรือเพิ�ม cardiac output ได้์ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งทุกรายแต่ิ terlipressin ทำาให้เกิด์ systemic 

vasoconstriction เพื�อเพิ�ม MAP แต่ิอาจทำาให้เกิด์ reflex bradycardia ติามมา จึงพบว่าการให้ terlip-

ressin เพ่ยงอย่างเด่์ยวอาจม่ cardiac output ท่�ลด์ลงในผู้้้ป่ิวยบางราย(34, 35) ด้์วยเหตุิน่�การให้ albumin 

จึงเป็ินการรักษาหลักใน HRS 

 สุำาหรับปิริมาณท่�ให้นั�นม่การทำา meta-analysis พบว่า HRS ติอบสุนองต่ิอ cumulative dose 

ของ albumin ท่�ให้ โด์ยพบว่าการอย่้รอด์ของผู้้้ป่ิวยจะเพิ�มมากขึ�นอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทุกๆ 100 กรัมของ  

albumin ท่�ได้์รับและสุ้งสุุด์ท่� 600 กรัม โด์ยไม่ขึ�นกับระเวลาท่�ให้ ระดั์บ MAP หรือชันิด์ของ  vasocon-

strictor  ท่�ได้์รับ(36)  ในปัิจจุบันค์ำาแนะนำาของสุมาค์มโรค์ตัิบของยุโรปิ (EASL guideline) ในปีิ ค์.ศ. 2018 

แนะนำาการให้ albumin ขนาด์ 20-40 กรัมต่ิอวันร่วมกับการเฝ้้าระวังไม่ให้ม่ปิริมาณสุารนำ�าในหลอด์เลือด์

มากจนเกินไปิ (volume overload) จากการให้ albumin(9) นอกจากบทบาทการปิระคั์บปิระค์อง oncotic 

pressure แล้ว การศึกษาใหม่ๆ ม่การค้์นพบว่า albumin ยังม่ฤทธิ์�ต้ิานอนุม้ลอิสุระ (anti-oxidant) และ



59

Comprehensive Review in Internal Medicine

ต้ิานการอักเสุบ (anti-inflammation) อ่กด้์วย โด์ยพบว่า albumin จะไปิจับกับ PAMPs, bioactive lipid 

metabolites, reactive oxygen species และ nitric oxide จึงเป็ิน scavenging function ช่ัวยลด์การ

อักเสุบได้์(12, 22) อย่างไรก็ติามเพื�อให้ได้์ผู้ลการต้ิานการอักเสุบอาจต้ิองให้ albumin ในปิริมาณท่�สุ้งกว่า

ปิริมาณท่�ให้เพื�อปิระคั์บปิระค์อง oncotic pressure โด์ยม่ RCT พบว่าการให้ albumin ขนาด์สุ้งเป็ินเวลา

นาน (1.5 g/kg/week นาน 12 สัุปิด์าห์) ในผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งระยะรุนแรงและ albumin ปิริมาณสุ้งแต่ิ

ระยะเวลาสัุ�น (1.5 g/kg ในวันแรกและ 1 g/kg ท่�วันท่� 3 ของการนอนโรงพยาบาลและติิด์ติามผู้ลท่� 

7 วัน) ในผู้้้ป่ิวย ACLF จากการติิด์เชืั�อในเยื�อบุช่ัองท้อง (spontaneous bacterial peritonitis) เมื�อวัด์ 

inflammatory biomarkers แล้วพบว่าการให้ albumin ขนาด์สุ้งสุามารถึลด์ inflammatory biomarkers 

ได้์อย่างม่นัยสุำาคั์ญิรวมถึึงยังช่ัวยให้กล้ามเนื�อหัวใจบ่บตัิวได้์ด่์ขึ�นได้์ทั�งสุองกรณ่อ่กด้์วย(37) ดั์งนั�นการนำา 

albumin มาใช้ัด้์วยวัติถุึปิระสุงค์์ต้ิานการอักเสุบจึงอาจต้ิองม่การศึกษาเพิ�มเติิมต่ิอไปิในอนาค์ติ

การให้้ vasoconstrictors ทางห้ลอดเลือด

 สุำาหรับชันิด์ของ vasoconstrictor ท่�ม่การศึกษาแล้วนั�น terlipressin เป็ินยาท่�ได้์รับการศึกษา

มากท่�สุุด์โด์ยเป็ินยาท่�สุามารถึจับกับตัิวรับ (receptor) V1 ทั�งท่�เซึ่ลล์กล้ามเนื�อเร่ยบของหลอด์เลือด์ทั�ง 

systemic และ splanchnic ได้์มากกว่าตัิวรับ V2 ท่�อย่้ในไติทำาให้หลอด์เลือด์หด์ตัิวท่�ระบบ splanchnic 

มากกว่าหลอด์เลือด์ท่�ไติ รวมถึึงช่ัวยลด์ปิริมาณเลือด์ท่�ไหลเข้าสุ่้ระบบพอร์ทัล, ลด์ portal-systemic 

shunting และช่ัวยขยายหลอด์เลือด์ในตัิบทำาให้ช่ัวยลด์แรงต้ิานทานหลอด์เลือด์ในตัิบได้์(38) ม่การศึกษา

ระดั์บ meta-analysis(34, 38-40) พบว่า terlipressin สุามารถึช่ัวยทำาให้การทำางานของไติด่์ขึ�นรวมถึึงเพิ�ม

อัติราการรอด์ช่ัวิติแก่ผู้้้ป่ิวย HRS-AKI ได้์ แต่ิม่ข้อพึงระวังในเรื�องของผู้ลข้างเค่์ยงท่�สุำาคั์ญิคื์อ terlipres-

sin อาจทำาให้อวัยวะขาด์เลือด์ได้์ ซึึ่�งพบได้์ปิระมาณ 5.8% สุ่วนใหญ่ิมักไม่รุนแรงและเป็ินชัั�วค์ราว และ

สัุมพันธ์์กับปิริมาณยาท่�ได้์รับ อวัยวะท่�เกิด์การขาด์เลือด์ได้์ง่ายได้์แก่ นิ�ว หัวใจ และลำาไสุ้ รองลงมาคื์อ

ผิู้วหนัง ลิ�น และ scrotum(41)

 สุำาหรับ vasoconstrictor อื�นๆ ท่�ม่การศึกษาใน HRS ได้์แก่การใช้ั noradrenaline หรือการใช้ั 

octreotide ร่วมกับ midodrine โด์ยม่ meta-analysis ขนาด์ใหญ่ิรวบรวมการศึกษาท่�ทำาในผู้้้ป่ิวย HRS 

โด์ยไม่จำาแนกชันิด์ของตัิบวาย(42, 43) พบว่าการให้ norepinephrine ขนาด์ 0.5-3 mg/hour ร่วมกับ albumin 

ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษาจนเกิด์การฟ้�นของ HRS (HRS reversal) และม่อัติราการรอด์ช่ัวิติท่� 30 วัน

ไม่แติกต่ิางจากการใช้ั terlipressin ร่วมกับ albumin(44) แต่ิจาก RCT ล่าสุุด์ในปีิ ค์.ศ. 2020 ซึึ่�งทำาในผู้้้ป่ิวย 

ACLF โด์ยเฉัพาะพบว่า terlipressin plus albumin สุามารถึทำาให้เกิด์การฟ้�นของ HRS ได้์มากกว่า 

(ร้อยละ 40 เท่ยบกับร้อยละ 17) และลด์ค์วามจำาเป็ินท่�ต้ิองได้์การบำาบัด์ทด์แทนไติได้์มากกว่า (ร้อยละ 

57 เท่ยบกับร้อยละ 87) และม่อัติรารอด์ช่ัวิติระยะสัุ�นด่์กว่าการรักษาด้์วย noradrenaline ร่วมกับ 

albumin(45) สุำาหรับยาอ่กชันิด์ท่�ม่การศึกษาคื์อ  octreotide ร่วมกับ midodrine ร่วมกับ albumin ในการ

รักษา HRS-AKI นั�นม่เพ่ยงข้อม้ลจากการศึกษาชันิด์ prospective non-controlled trial ขนาด์เล็ก(46) และ 

large retrospective trial(47) พบว่าการให้ยาทั�งสุองชันิด์น่�ช่ัวยให้การทำางานของไติใน HRS-AKI ด่์ขึ�น
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อย่างม่นัยสุำาคั์ญิ อย่างไรก็ติามจาก RCT(48) พบว่า การใช้ั terlipressin ร่วมกับ albumin สุามารถึทำาให้

การทำางานของไติกลบัมาเปิน็ปิกติิได้์มากกวา่การใช้ั octreotide ร่วมกบั midodrine และ albumin (อตัิรา

การหายจากภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันคื์อร้อยละ 70.4 เท่ยบกับร้อยละ 28.6) และในปัิจจุบันยังไม่ม่การ

ศึกษาผู้ลของยาชันิด์น่�ในกลุ่มผู้้้ป่ิวย ACLF อย่างจำาเพาะ 

จากการทำา systematic review และ meta-analysis จาก Cochrane database ในปิ ีค์.ศ. 2019(49) 

ปิระกอบด้์วย 23 การศึกษาม่ปิระชัากรท่�เป็ิน HRS-AKI ใน decompensated cirrhosis ทั�งสิุ�น 1,185 

รายพบว่าปิระสิุทธิ์ภาพจากการรักษาเพื�อให้ฟ้�นจาก HRS สุามารถึสุรุปิได้์ดั์งน่� 1. การให้ albumin plus 

terlipressin หรือ  albumin plus noradrenaline ช่ัวยให้ HRS reversal ด่์กว่า albumin เพ่ยงอย่างเด่์ยว  

2. การให้ albumin ร่วมกับ terlipressin หรือ albumin ร่วมกับ noradrenaline ช่ัวยให้ HRS reversal

มากกว่า albumin ร่วมกับ midodrine ร่วมกับ octreotide  3. การให้ albumin ร่วมกับ terlipressin ม่

ภาวะแทรกซึ่อ้นจากการรกัษามากกวา่ albumin ร่วมกบั noradrenaline อยา่งไรกต็ิาม ในปิจัจบัุนยงัไมม่่

การทำา meta-analysis ในการเปิร่ยบเท่ยบปิระสุิทธ์ิภาพการรักษาด์้วย albumin ร่วมกับ terlipressin

เท่ยบกับ albumin ร่วมกับ noradrenaline โด์ยติรงในผู้้้ป่ิวย ACLF

นอกจากยาข้างต้ินแล้ว ปัิจจุบันยังม่ vasoconstrictor ใหม่ท่�กำาลังม่การศึกษาคื์อ serelexin ซึึ่�ง

เป็ิน recombinant form ของ human peptide relaxin-2 ซึึ่�งทำาให้เกิด์หลอด์เลือด์ท่�ไติขยายตัิว พบว่าม่

ปิระสุิทธิ์ภาพด่์ในอาสุาสุมัค์รสุุขภาพแข็งแรง โด์ยม่รายงาน proof-of-concept (NJ Lachlan et al, 

Hepatology 62:345A) พบว่าผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�ไม่ม่ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันเมื�อได้์รับ serelaxin จะม่เลือด์

ไปิเล่�ยงไติเพิ�มขึ�นอย่างมากโด์ยไม่ม่ผู้ลกระทบต่ิอค์วามดั์นโลหิติรวมทั�วร่างกาย ยาชันิด์น่�จึงเป็ินยาใหม่

ท่�อาจต้ิองรอผู้ลการศึกษาในผู้้้ป่ิวย HRS-AKI และเป็ิน ACLF ต่ิอไปิ(41) 

การรักษาด้วยการบำำาบัำดแทดแทนไต (renal replacement therapy; RRT)

ในปัิจจุบันยังไม่ม่ค์ำาแนะนำาถึึงการให้ routine RRT หรือ early RRT ในผู้้้ป่ิวย HRS-AKI ใน 

ACLF เนื�องจากม่การศึกษาพบว่าในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�เกิด์ HRS-AKI นั�นการให้ routine RRT เมื�อเท่ยบ

กับ non-RRT (vasoconstrictor ร่วมกับ albumin) นอกจากไม่ช่ัวยเพิ�มอัติราการรอด์ช่ัวิติทั�งท่�ระยะสัุ�น 

(30 วัน) และระยะยาว (180 วัน) แล้วยังเพิ�มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลอ่กด้์วย(50)  ดั์งนั�นการ

พิจารณาบำาบัด์ทด์แทนไติจงึแนะนำาใหท้ำาเฉัพาะในผู้้ป่้ิวย HRS-AKI ท่�ไมต่ิอบสุนองติอ่การให ้vasocon-

strictor ร่วมกับ albumin แล้วและม่ข้อบ่งช่ั�ซึึ่�งเป็ินไปิติามข้อบ่งช่ั�ทั�วๆ ไปิของการล้างไติในโรค์อื�นๆ ซึึ่�ง

ปัิจจุบันม่การศึกษาเก่�ยวกับผู้ลของการบำาบัด์ทด์แทนไติในค์นไข้ HRS-AKI ไม่มากและยังให้ผู้ลขัด์แย้ง

กันว่าการบำาบัด์ทด์แทนไติจะช่ัวยเพิ�มอัติราการรอด์ช่ัวิติได้์จริงหรือไม่(1, 9)

การทำา transjugular intrahepatic portosystemic shunting (TIPS)

TIPS เป็ินการ shunt เลือด์ออกจากระบบหลอด์เลือด์พอร์ทัลดั์งนั�นจึงสุ่งผู้ลให้ม่การ redistri-

bution ของ vascular resistance ใหม่ ม่การศึกษาพบว่าการทำา TIPS สุามารถึลด์ปิริมาณ endothelin-1 

ซึึ่�งเป็ินสุารกระตุ้ินหลอด์เลือด์ไติให้บ่บตัิวท่�รุนแรงและลด์แรงดั์นภายในไติ รวมถึึงเพิ�ม diastolic blood 
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flow โด์ยรวมจึงสุามารถึเพิ�มเลือด์ไปิเล่�ยงไติได์้ จากการทำา meta-analysis ในผู้้้ป่ิวย HRS-AKI จาก 

decompensated cirrhosis พบว่า sCr, sodium, blood urea nitrogen, การขับโซึ่เด่์ยมออกทางปัิสุสุาวะ

และปิริมาณปัิสุสุาวะด่์ขึ�นอย่างม่นัยสุำาคั์ญิหลังทำา TIPS(51) อย่างไรก็ติามเนื�องจากภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�

สุำาคั์ญิของ TIPS คื์อ hepatic encephalopathy และ cardiac decompensation ดั์งนั�นจึงไม่แนะนำาให้

ทำา TIPS ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งระยะรุนแรง (late decompensation) 

เนื�องจากพยาธิ์กำาเนิด์ของ ACLF ท่�ม่ปิระกอบทั�งค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบไหลเว่ยนโลหิติและ

การอกัเสุบอยา่งรุนแรง ดั์งนั�นปิระโยชันแ์ละภาวะแทรกซึ่อ้นจากการทำา TIPS ใน ACLF จึงอาจแติกติา่ง

จากผู้้้ป่ิวย decompensated cirrhosis ซึึ่�งในปัิจจุบันม่เพ่ยงการศึกษาเด่์ยวเท่านั�นในผู้้้ป่ิวย ACLF โด์ย

เฉัพาะ โด์ยเป็ิน international observational multi-center study ในกลุ่มปิระเทศยุโรปิปิระกอบด้์วยผู้้้

ป่ิวย ACLF 2,138 รายท่�มาด้์วย variceal bleeding โด์ยจะได้์รับ pre-emptive TIPS ภายใน 48-72 ชัั�วโมง

หลังการนอนโรงพยาบาล ซึึ่�งในการศึกษาน่�ม่ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ไติวายร่วมด้์วยถึึงร้อยละ 42.9 แม้ว่าเป้ิาหมาย

ของการศกึษาไมไ่ด์แ้สุด์งใหเ้หน็วา่การทำางานของไติด่์ขึ�นหรอืไม ่รวมถึึงภาวะแทรกซึ่อ้นจากการทำา TIPS 

เป็ินอย่างไร แต่ิผู้ลการศึกษาพบว่าอัติราการรอด์ช่ัวิติโด์ยรวมท่� 1 เดื์อนและ 1 ปีิสุ้งกว่าผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ได้์รับ 

pre-emptive TIPS อย่างม่นัยสุำาคั์ญิ(52) ดั์งนั�นบทบาทของ TIPS มาใช้ัในการรักษา HRS-AKI ใน ACLF 

จึงยังอาจเป็ินแนวทางการรักษาหนึ�งท่�ยังต้ิองม่การศึกษาต่ิอไปิในอนาค์ติ  

การรักษาด้วย artificial liver support (ALS)

ในผู้้้ป่ิวย ACLF นั�นจะม่สุารสืุ�อการอักเสุบต่ิางๆ ปิริมาณมากมาย, toxin โมเลกุลเล็กต่ิางๆ 

และม่ vasoactive substances จำานวนมากซึึ่�งจะไปิเหน่�ยวนำาให้เซึ่ลล์ตัิบเกิด์การบาด์เจ็บรุนแรงมากขึ�น 

นอกจากน่� ผู้้้ป่ิวย ACLF จะม่ endotoxins จำานวนมากเข้าสุ่้กระแสุเลอืด์จากแบค์ท่เร่ยในลำาไสุ้ สุารเหลา่

น่�นอกจากทำาใหเ้กดิ์การบาด์เจ็บของเซึ่ลลตั์ิบแลว้ ยังไปิกด์กระบวนการซึ่อ่มแซึ่มเซึ่ลล์ตัิบและกระตุ้ินให้

เกิด์ systemic inflammation, สุ้ญิเสุ่ยการทำางานของระบบภ้มิคุ้์มกันทั�ง innate และ adaptive immuni-

ty ก่อให้เกิด์อวัยวะต่ิางๆ ทำางานล้มเหลว(53) การรักษาด้์วยวิธ่์ ALS จึงเป็ินการรักษาปิระคั์บปิระค์องการ

ทำางานของตัิบจนกว่าตัิบจะฟ้�นฟ้จนหายสุนิทหรือผู้้้ป่ิวยได้์รับการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบ นอกจากน่�ยังอาจ

ช่ัวยในการล้างสุารสืุ�อการอักเสุบออกได้์อ่กด้์วย ในปัิจจุบันจะสุามารถึแบ่ง ALS ออกเป็ินสุองปิระเภท

1. Non-cell based liver support system ซึึ่�งแบ่งออกเป็ิน 2 ปิระเภทย่อยได้์แก่

1.1 Plasma exchange 

เป็ินวงจรท่�ดึ์งสุารสืุ�อการอักเสุบและ endotoxins ต่ิางๆ ออกจากพลาสุมาโด์ย standard plas-

ma exchange จะใช้ั plasma fluid replacement ปิระมาณ 1.2 ลิติร จากการศึกษาพบว่า standard 

plasma exchange ไม่ช่ัวยเพิ�มอัติราการรอด์ช่ัวิติของผู้้้ป่ิวย แต่ิในกรณ่ของ high volume plasma ex-

change (HVP) ซึึ่�งใช้ัปิริมาณ fresh-frozen plasma  ในปิริมาณมาก (>10 ลิติรหรือร้อยละ 15-20 ของ 

ideal body weight) เพื�อแลกเปิล่�ยนพลาสุมาของผู้้้ป่ิวย จาก systematic review และ meta-analysis 

ในปีิ ค์.ศ. 2020 พบว่า HVP สุามารถึทำาให้ biochemical profiles (liver function tests และ MELD 
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score) ในผู้้้ป่ิวย ACLF ด่์ขึ�นและสุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นท่� 30 วันและ 90 วันของผู้้้ป่ิวย

ได้์(54, 55) นอกจากการลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติแล้ว plasma exchange อาจม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการช่ัวยฟ้�นฟ้

อวัยวะและชัว่ยใหไ้ติวายด่์ขึ�นได้์ด้์วย โด์ยม่ retrospective study ขนาด์ใหญิใ่นผู้้ป่้ิวย HBV-ACLF จำานวน 

898 รายในปีิ ค์.ศ. 2020 พบว่าการทำา plasma perfusion ร่วมกับ standard plasma exchange พบว่า 

ALS นอกจากจะสุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติแล้วยังสุามารถึทำาให้อวัยวะต่ิางๆ ท่�ม่การทำางานล้มเหลว

สุามารถึฟ้�นฟ้จนหายเป็ินปิกติิ รวมถึึงฟ้�นฟ้จาก HRS-AKI ได้์มากกว่ากลุ่มท่�ได้์รับ standard medical 

therapy อ่กด้์วย(56)

1.2 Albumin dialysis 

เป็ินการใช้ั albumin จับของเสุ่ยและสุารพิษต่ิางๆ แล้วเค์ลื�อนท่�ผู่้านตัิวกรองเพื�อนำา albu-

min-bound toxin ออกจากร่างกาย ในปัิจจุบันม่หลายชันิด์ เช่ัน molecular adsorbent recirculating 

system (MARS), Prometheus, single pass albumin dialysis (SPAD)

 ม่ RCT จำานวนมากท่�ศึกษาในผู้้้ป่ิวย ACLF(57, 58) พบว่า MARS สุามารถึทำาให้ HRS, HE, การ

ทำางานของระบบไหลเว่ยนโลหิติและภาวะภ้มิคุ้์มกันท่�ผิู้ด์ปิกติิสุามารถึด่์ขึ�นได้์แต่ิยังไม่ช่ัวยเพิ�มอัติราการ

รอด์ช่ัวิติ(59-61) จากการทำา systemic review และ meta-analysis พบว่า albumin dialysis อาจม่ปิระโยชัน์

ในการลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติในผู้้้ป่ิวย ACLF บางกลุ่ม เช่ัน ACLF ท่�ม่ MELD score แรกรับสุ้ง(62) แต่ิผู้ล

จากการทำา systematic review น่�ก็ถ้ึกโต้ิแย้งโด์ยการศึกษา multicenter RCTs ขนาด์ใหญ่ิในยุโรปิถึึงสุอง

การศึกษาใน ACLF ท่�พบว่าการรักษาด้์วย albumin dialysis ไม่ช่ัวยลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ(63) การศึกษา

ใน SPAD พบว่าม่เพ่ยงข้อม้ลใน case-control study(64) เฉัพาะในผู้้้ป่ิวยตัิบวายจากยา (drug-induced 

liver failure) เท่านั�น ยังได้์ข้อสุรุปิไม่ชััด์เจนว่า SPAD ได้์ปิระโยชัน์จริงหรือไม่ สุาเหตุิท่� ALS ไม่ช่ัวยเพิ�ม

อัติราการรอด์ช่ัวิติอาจม่หลายปิระการ เช่ัน เวลาในการตัิด์สิุนใจเริ�มให้การรักษาด้์วยวิธ่์ ALS ยังไม่ม่

ข้อม้ลท่�ชััด์เจนว่าค์วรเริ�ม ALS เมื�อไร รวมถึึงปิริมาณการ dialysis ท่�เหมาะสุม

แม้ว่าการศึกษาก่อนหน้าน่�ม่แนวโน้มว่าการรักษาด้์วย albumin dialysis ไม่ช่ัวยเพิ�มอัติราการ

รอด์ช่ัวิติในผู้้้ป่ิวย ACLF อย่างไรก็ติาม ในช่ัวงปีิ ค์.ศ. 2019-2020 ม่การศึกษาท่�เริ�มแสุด์งว่าอาจม่

ปิระโยชัน์ในการเพิ�มอัติราการรอด์ช่ัวิติ โด์ยม่การศึกษาขนาด์ใหญิ่ในผู้้้ป่ิวย HBV-ACLF พบว่า ALS 

สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นท่� 28 และ 90 วันได้์ แต่ิไม่ลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�ระยะกลางและ

ระยะยาว(65, 66) ม่ RCT ล่าสุุด์ในปีิค์.ศ. 2020 พบวา่การทำา high-intensity albumin dialysis (> 4 sessions) 

ในผู้้้ป่ิวย ACLF อาจช่ัวยลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นได้์ (67) ม่การศึกษา retrospective study ในผู้้้ป่ิวย 

ACLF รุนแรง (ระดั์บ 2-3) ท่�ม่ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันพบว่าการทำา intermittent high-flux single-pass 

albumin dialysis (SPAD) ร่วมกับการทำา continuous venovenous hemodialysis (CVVHD)  สุามารถึ

ทำาให้การทำางานของไติฟ้�นฟ้ได้์ร้อยละ 53.8 และช่ัวยลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นเหลือร้อยละ 56.2 

และร้อยละ 53.8 ท่� 1 เดื์อนและ 3 เดื์อนได้์(68) ดั์งนั�นการเลือกวิธ่์การ dialysis และผู้้้ป่ิวยท่�เหมาะสุม

อาจสุามารถึช่ัวยลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติและไติวายฟ้�นฟ้ได้์ แต่ิจำาเป็ินต้ิองม่การศึกษาเพิ�มเติิมต่ิอไปิ
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2. Cell-based liver support system

ALS ท่�ผู่้านมาจะเน้นในเรื�องของการกำาจัด์ของเสุ่ยและสุารพิษแต่ิยังไม่ได้์พิจารณาถึึงการเพิ�ม 

liver synthetic function ดั์งนั�น ALS รุ่นใหม่จึงม่ living hepatocyte อย่้ในระบบร่วมด้์วยซึึ่�งเร่ยกว่า 

bioartificial liver support ซึึ่�งม่ preliminary report ถึึงปิระสิุทธิ์ภาพของเค์รื�องมือน่�ใน HBV-ACLF พบ

ว่าม่ค์วามปิลอด์ภัยและทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่การทำางานของตัิบด่์ขึ�น แต่ิอัติราการรอด์ช่ัวิติ, การฟ้�นฟ้ของไติและ

ทำาให้ MELD score ด่์ขึ�นได้์ไม่แติกต่ิางจากการรักษาด้์วย therapeutic plasma exchange(1, 69)

การผ่่าตัดเปล่�ยนตับำ 

การผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบเป็ินการรักษาท่�ช่ัวยเพิ�มอัติราการรอด์ช่ัวิติของผู้้้ป่ิวยได้์มาก แต่ิปัิญิหา

สุำาคั์ญิในการติดั์สิุนใจผู้า่ตัิด์เปิล่�ยนติบัในผู้้ป่้ิวย ACLF คื์อระยะเวลาและเกณฑ์์การค์ดั์เลือกผู้้้ป่ิวยท่�เหมาะ

สุม หากผู้้้ป่ิวยเจ็บป่ิวยรุนแรงมากตัิ�งแติ่แรกและไม่สุามารถึรอให้ตัิบฟ้�นฟ้เองได์้ก็จำาเป็ินต้ิองได์้รับการ

เปิล่�ยนตัิบท่�ทันท่วงท่ หากผู้้้ป่ิวยยังสุามารถึฟ้�นฟ้การทำางานของตัิบได้์แต่ิต้ิองใช้ัเวลาพักฟ้�นก็ค์วรได้์รับ

การ monitor ท่�เหมาะสุมก่อนท่�การทำางานของตัิบจะแย่ลงจนเกินแก้ไข  

 สุำาหรับเกณฑ์์การตัิด์สิุนใจสุ่งผู้้้ป่ิวยเปิล่�ยนตัิบในปัิจจุบันยังไม่ติายตัิว ม่การศึกษาพบว่าผู้้้ป่ิวย

ท่� MELD score มากกว่า 28 หรือ AARC score มากกว่า10 หรือม่ hepatic encephalopathy ระดั์บ

รุนแรง โด์ยท่�ไม่ม่การติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์หรือม่อวัยวะล้มเหลวหลายระบบค์วรได้์รับการเปิล่�ยนตัิบ

ตัิ�งแต่ิระยะเนิ�น ๆ (early liver transplantation)(70)  บางการศึกษาพบว่าผู้้้ป่ิวย ACLF ท่�แรกรับ  MELD 

score มากกว่า 27-30 ร่วมกับ hepatic encephalopathy หรือ bilirubin มากกว่า 22 mg/dl ร่วมกับ INR 

มากกว่า 2.5 และ hepatic encephalopathy ระดั์บ 3-4 ท่�ไม่ด่์ขึ�นเกิน 4 วันจะม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติเกือบ

ร้อยละ 100 ดั์งนั�นจึงค์วรทำาการเปิล่�ยนตัิบตัิ�งแต่ิ 4-7 วันแรกของการนอนโรงพยาบาล(71) อย่างไรก็ติาม

ในผู้้้ป่ิวยท่�อาการรุนแรงเกินไปิอาจไม่เหมาะสุำาหรับการเปิล่�ยนตัิบ ได้์แก่ 1. การติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์

ท่�ไม่สุามารถึค์วบคุ์มได้์หรือม่การติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์ร่วมกับระบบอวัยวะล้มเหลวตัิ�งแต่ิ 2 ระบบขึ�นไปิ  

2. การหายใจล้มเหลวหรือ hepatic encephalopathy ท่�ต้ิองใสุ่เค์รื�องช่ัวยหายใจเป็ินเวลานานกว่า 72 ชัั�วโมง

3. อวัยวะล้มเหลวตัิ�งแต่ิ 4 ระบบขึ�นไปิ  4. active gastrointestinal bleeding 5. การทำางานของหัวใจ

หลอด์เลือด์ล้มเหลวท่�ไม่ค์งท่�และต้ิองได้์รับ noradrenaline ตัิ�งแต่ิขนาด์ 3 mg/hr ขึ�นไปิ(1, 72)  สุำาหรับ

ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF พบว่าผู้้้ป่ิวยไติวายรุนแรง เช่ัน sCr มากกว่า 4 mg/dl หรือ เพิ�มขึ�น

มากกว่าร้อยละ 300 จากระด์ับเดิ์มหรือจำาเป็ินต้ิองได์้รับการบำาบัด์ไติทด์แทนม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติหลัง

ผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบมากกว่าผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ไติวายท่�ต้ิองได้์รับการบำาบัด์ไติทด์แทนอย่างม่นัยสุำาคั์ญิ (ร้อยละ

15 เท่ยบกับร้อยละ 4 ท่� 3 เดื์อน) จึงถืึอเป็ินข้อห้ามสุำาหรับการเปิล่�ยนตัิบ อย่างไรก็ติาม ม่แพทย์หลาย

ท่านให้ค์วามเห็นว่าอัติราการเสุ่ยช่ัวิติน่�เป็ินท่�ยอมรับได้์ ดั์งนั�นการพิจารณาเปิล่�ยนตัิบในผู้้้ป่ิวย ACLF

ท่�ม่การทำางานของไติเสืุ�อมอย่างรุนแรงจึงอาจต้ิองม่การศึกษาข้อม้ลเพิ�มเติิมต่ิอไปิ(73)
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การรักษาใหม่ท่่ยังอยู่ในการศึกษาวิจัย
จากกลไกเกิด์โรค์ของ ACLF ซึึ่�งม่การอักเสุบของอวัยวะต่ิางๆ ทั�วร่างกาย ดั์งนั�นการรักษาผู้้้

ป่ิวยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันรวมถึึงอวัยวะอื�นๆ ใน ACLF นอกจากการปิระคั์บปิระค์องระบบหัวใจหลอด์

เลือด์ ดั์งเช่ันการให้ terlipressin และ albumin แล้วจึงค์วรให้ค์วามสุำาคั์ญิต่ิอภาวะ systemic inflamma-

tion ด้์วย โด์ยยืนยันได้์จากการศึกษาท่�พบว่ายิ�ง ACLF รุนแรงผู้้้ป่ิวย HRS-AKI จะยิ�งติอบสุนองต่ิอการ

รักษาด้์วย terlipressin ร่วมกับ albumin น้อยลง(5, 74, 75) ปัิจจุบันจึงม่หลายการศึกษาเพื�อลด์ระดั์บการ

อักเสุบในผู้้้ป่ิวย ACLF ดั์งน่�

1. การปิล้กถ่ึาย mesenchymal stem cells โด์ยม่การศึกษา open-label non-controlled trial

ขนาด์เล็กท่�ทำาในผู้้้ป่ิวย HBV-ACLF พบว่าสุามารถึลด์ systemic inflammation, ม่ค่์าการทำางานของตัิบ

ท่�ด่์ขึ�น, MELD score ท่�ด่์ขึ�น รวมถึึงม่อัติราการรอด์ช่ัวิติสุ้งกว่ากลุ่มค์วบคุ์ม(76)

2. การให้ granulocyte colony-stimulating factors (G-CSF) เนื�องจากในผู้้้ป่ิวย ACLF พบว่า

จะม่การทำางานของระบบภ้มิคุ้์มกันแต่ิกำาเนิด์ลด์ลง ม่หลาย RCT ให้ G-CSF เพื�อไปิกระตุ้ิน innate 

immunity (ทำาให้ค์วามสุามารถึในการ phagocytosis ด่์ขึ�น, ช่ัวยกระตุ้ินให้ CD34+ progenitor cells 

เข้าไปิในตัิบ)(77) พบว่าหลังให้ G-CSF ขนาด์ 5 μg/kg/day นาน 6 วันทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่การทำางานของตัิบ

ด่์ขึ�น ค่์า MELD score และ Child-Pugh score ด่์ขึ�น รวมถึึงการให้ G-CSF ม่ผู้ลช่ัวยป้ิองกันการเกิด์ 

HRS-AKI ได้์ และทำาให้ม่อัติราการรอด์ช่ัวิติท่�เพิ�มขึ�น(78)  โด์ยผู้ลการศึกษาท่�พบว่าการให้ G-CSF ได้์

ปิระโยชัน์ในผู้้้ป่ิวยทั�งหมด์ทำาในกลุ่มปิระเทศในทว่ปิเอเช่ัย(1, 79) อย่างไรก็ติามจากผู้ลการศึกษาแรกจาก

กลุ่มปิระเทศในทว่ปิยุโรปิซึึ่�งเป็ิน multicenter RCT กลับพบว่าการใช้ั G-CSF ไม่ช่ัวยเพิ�มอัติราการรอด์

ช่ัวิติท่� 90 วันในผู้้้ป่ิวย ACLF เมื�อเท่ยบกับการรักษามาติรฐาน(80) ดั์งนั�นปิระโยชัน์จากการใช้ั G-CSF ใน

ผู้้้ป่ิวย ACLF ในปัิจจุบันจึงยังได้์ข้อสุรุปิท่�ไม่แน่ชััด์

3. Macrophage directed therapy ผู่้านทาง immunomodulators เช่ัน glucocorticoids, N-ace-

tylcysteine ได้์รับการรับรองให้ใช้ัรักษาในโรค์ immune-related liver diseases อื�นๆ แต่ิปัิจจุบันยังไม่ม่

การศึกษาในผู้้้ป่ิวย ACLF(81)

4. การรักษาเพื�อยับยั�งการกระตุ้ินเซึ่ลล์ Kupffer เพื�อลด์การเกิด์ systemic inflammation ในผู้้้ป่ิวย

ACLF ตัิ�งแต่ิระยะแรกๆ สุามารถึลด์สัุญิญิาณกระตุ้ินการอักเสุบจากการกระตุ้ินเซึ่ลล์ Kupffer โด์ยเฉัพาะ

อย่างยิ�งจะไปิยับยั�งการปิล่อยสุาร DAMPs โด์ยในปัิจจุบันม่การศึกษาแนวคิ์ด์น่�ในหน้ทด์ลองแล้ว(82)

จากหลักฐานในการรักษาต่ิางๆ ผู้้้เข่ยนจึงสุรุปิออกเป็ินแนวทางในการด้์แลผู้้้ป่ิวยภาวะไติวาย

เฉ่ัยบพลันใน ACLF ได้์ดั์งน่� (รวบรวมและดั์ด์แปิลงจาก AASLD guidelines 2012(83), EASL guidelines 

2018(9) และ APASL guidelines 2019(1) และ APAS- AARC consensus 2020)

1. พยาธิ์กำาเนิด์ของไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF ปิระกอบด้์วยภาวะเลือด์มาเล่�ยงไติลด์ลง, การ

ได้์รับบาด์เจ็บโด์ยติรงต่ิอ renal tubule, ภาวะ microvascular dysfunction และ systemic inflammation 

ดั์งนั�นการป้ิองกันภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันและการรักษาจึงค์วรแก้ไขในทุกปัิจจัยเพื�อให้ได้์ปิระสิุทธิ์ภาพท่�
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ด่์ท่�สุุด์

2. การป้ิองกันภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ ACLF ปิระกอบด้์วยการระบุปัิจจัยเสุ่�ยง

และให้การป้ิองกันและรักษาท่�เหมาะสุม โด์ยปัิจจัยท่�พบบ่อยได้์แก่ การใช้ัยาท่�เป็ินอันติรายต่ิอไติ การ

ฉ่ัด์สุารทึบแสุงทางหลอด์เลือด์ ภาวะ refractory ascites โซึ่เด่์ยมในกระแสุเลือด์ติำ�า รวมถึึงการให้ยา

ปิฏิิช่ัวนะแบบ prophylaxis ในผู้้้ป่ิวยท่�สุงสัุยว่าม่ติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์ เป็ินต้ิน นอกจากน่� การด้์แลปิระคั์บ

ปิระค์อง hemodynamic ให้ค์งท่�ด้์วย parameter ต่ิางๆ ได้์แก่ การใช้ัขนาด์ของหลอด์เลือด์ด์ำา inferior 

vena cava, การวัด์ค่์า central venous pressure และปิระเมิน systemic vascular resistance ม่ปิระโยชัน์

ในการช่ัวยป้ิองกันการเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF 

3. ข้อม้ลการใช้ั vasoconstrictor สุำาหรับภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF ยังม่จำากัด์ การให้

terlipressin ทางหลอด์เลือด์ด้์วยวิธ่์การ infusion ด่์กว่าการใช้ั noradrenaline ในการรักษา HRS-AKI 

ใน ACLF จึงค์วรพิจารณาให้ terlipressin ร่วมกับ albumin เป็ินการรักษาลำาดั์บแรกใน HRS-AKI และ

ค์วรเฝ้้าระวังภาวะแทรกซ้ึ่อนจากการใช้ั terlipressin อย่างระมัด์ระวัง

 3.1 การให้ terlipressin สุามารถึให้ทางหลอด์เลือด์ด้์วยวิธ่์การ bolus เริ�มด้์วยขนาด์ 1 mg 

ทุก 4-6 ชัั�วโมง อย่างไรก็ติาม การให้ terlipressin ด้์วยวิธ่์การ infusion ขนาด์ 2 mg/day จะช่ัวยลด์อัติรา

การเกิด์เหตุิการณ์ไม่พึงปิระสุงค์์จากการใช้ัยา จึงทำาให้สุามารถึลด์ปิริมาณการใช้ัยาต่ิอวันในผู้้้ป่ิวยได้์ 

ในกรณ่ท่�ไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาหลังจาก 2 วัน (sCr ลด์ลงน้อยกว่าร้อยละ 25 นับจากค่์าสุ้งสุุด์) 

ค์วรเพิ�มปิริมาณ terlipressin เป็ินลำาดั์บขั�นจนกระทั�งได้์ขนาด์สุ้งสุุด์ท่� 12 mg/day 

 3.2 ให้ 20% albumin solution ขนาด์ 20-40 mg/day และค์วรเฝ้้าติิด์ติามระดั์บ CVP 

เป็ินระยะๆ หรือใช้ัวิธ่์การอื�นเพื�อปิระเมินปิริมาณ central blood volume จะช่ัวยป้ิองกันสุารนำ�าใน

หลอด์เลือด์มากเกินไปิได้์และยังช่ัวยในการปิรับขนาด์การให้ albumin แก่ผู้้้ป่ิวยได้์อย่างเหมาะสุม

 3.3 สุามารถึให้ noradrenaline เปิ็นทางเลือกแทน terlipressin ได์้แติ่ข้อม้ลยังม่จำากัด์ 

นอกจากนั�น การให้ noradrenaline จำาเป็ินต้ิองม่การเฝ้้าระวังภาวะแทรกซ้ึ่อนด้์วย

 3.4 Midodrine ร่วมกับ octreotide อาจเปิ็นทางเลือกหนึ�งในกรณ่ท่�ไม่สุามารถึให้ 

terlipressin หรือ noradrenaline ได้์แต่ิปิระสิุทธิ์ภาพติำ�ากว่าการให้ terlipressin มาก

4. ค์วามรุนแรงของภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน, MELD score และระดั์บค์วามรุนแรงของ ACLF จะ

เป็ินตัิวช่ัวยทำานายการติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วย terlipressin ร่วมกับ albumin ในผู้้้ป่ิวย ACLF ท่�ม่

HRS-AKI

5. ให้การรักษาด้์วยการบำาบัด์ทด์แทนไติอย่างเร่งด่์วนหากผู้้้ป่ิวยม่ภาวะ volume overload, ม่

ภาวะแทรกซ้ึ่อนจาก uremia, hyperkalemia, hypernatremia และ metabolic acidosis ท่�เป็ินรุนแรงและ

ไม่ติอบสุนองติ่อการรักษาด์้วย conservative management และเนื�องจากภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน 

ACLF เปิน็อวยัวะหนึ�งในหลายระบบอวยัวะท่�ม่การทำางานลม้เหลว ดั์งนั�น threshold ในการเริ�มใหรั้กษา
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ด้์วยการบำาบัด์ทด์แทนไติค์วรติำ�ากว่าภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในภาวะอื�นท่�ไม่ใช่ั ACLF ซึึ่�งจะม่สุ่วนในการ

ปิระคั์บปิระค์องการทำางานของอวัยวะอื�นด้์วย

 5.1 การบำาบัด์ทด์แทนไติด้์วยการฟอกเลือด์ชันิด์ต่ิอเนื�อง (continuous renal replacement 

therapy, CRRT) ทำาให้ผู้้้ป่ิวยสุามารถึทนต่ิอการรักษาได้์ด่์กว่าการฟอกเลือด์เป็ินช่ัวง (intermittent he-

modialysis) เนื�องจากวิธ่์ CCRT ทำาให้ภาวะการทำางานของหัวใจและหลอด์เลือด์เสุถ่ึยรกว่า, ช่ัวยแก้ไข

ภาวะโซึ่เด่์ยมติำ�าในกระแสุเลือด์อย่างค่์อยเป็ินค่์อยไปิมากกว่า และทำาให้ระดั์บค์วามดั์นในโพรงศ่รษะม่

ค์วามผัู้นผู้วนน้อยกว่าการรักษาด้์วยการฟอกเลือด์เป็ินช่ัวง

6. อาจใช้ั biomarker สุำาหรับ tubular damage เช่ัน NGAL ในปัิสุสุาวะเพื�อปิระกอบการแยก

ระหว่าง HRS และ ATN รวมถึึงอาจใช้ัปิระกอบการพิจารณาเริ�ม early RRT หรือ artificial liver support

7. Plasma exchange เป็ินวิธ่์การท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการปิระคั์บปิระค์องการทำางานของตัิบใน

ผู้้้ป่ิวย ACLF จนกว่าผู้้้ป่ิวยจะได้์รับการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบหรือหายจาก ACLF ด้์วยตัิวเอง

8. การรักษาวิธ่์ใหม่ๆ เพื�อช่ัวยแก้ไขภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF นอกเหนือไปิจากการ

ปิระคั์บปิระค์องการทำางานของระบบไหลเว่ยนโลหิติจะมุ่งเน้นไปิท่�การลด์ systemic inflammation เช่ัน

G-CSF, mesenchymal stem cells transplantation, glucocorticoids, Kupffer cells activation รวมถึึง

therapeutic plasma exchange ซึึ่�งยังอย่้ในขั�นติอนการศึกษาวิจัยถึึงปิระสิุทธิ์ภาพและค์วามปิลอด์ภัย

9. ค์วรพิจารณาการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบตัิ�งแต่ิระยะเนิ�นๆ (early liver transplantation) ในผู้้้ป่ิวย

ACLF ซึึ่�งจะสุามารถึลด์ภาวะแทรกซึ่้อนจาก ACLF ต่ิางๆ ได้์ อย่างไรก็ติาม ยังไม่ม่เกณฑ์์การเลือก

ผู้้้ป่ิวยในการสุ่งทำาผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบท่�ชััด์เจนว่าผู้้้ป่ิวยรายได้์จะได้์รับปิระโยชัน์จาก early liver transplan-

tation สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ไติวายรุนแรงจนต้ิองได์้รับการรักษาด์้วยการบำาบัด์ทด์แทนไติอาจไม่เหมาะสุม

ต่ิอการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบเนื�องจากม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติหลังผู่้าตัิด์สุ้ง

สรุปั
ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันเกิด์ขึ�นบ่อยในผู้้้ป่ิวย ACLF ซึึ่�งสุ่งผู้ลต่ิอการพยากรณ์โรค์ท่�ไม่ด่์และม่

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้ง เนื�องด้์วยพยาธิ์กำาเนิด์ใน ACLF อันปิระกอบด้์วย circulatory dysfunction และ 

systemic inflammation ทำาให้ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วย volume expansion และ vasoconstriction 

ได้์ผู้ลไม่ด่์เท่าท่�ค์วรเมื�อเท่ยบกับผู้้้ป่ิวย acute decompensation ในปัิจจุบันม่แนวทางการรักษาใหม่ได้์

รับการศึกษาพัฒินาเพิ�มขึ�นอย่างมากมายติามค์วามร้้ค์วามเข้าใจในพยาธ์ิกำาเนิด์ของโรค์ท่�เพิ�มมากขึ�น 

ซึึ่�งผู้ลการศกึษาหลายชันดิ์ได์ผู้้ลลพัธ์์ท่�น่าพอใจ อยา่งไรกต็ิามยงัค์งติอ้งม่การศกึษาเพิ�มเติิมอ่กมาก เพื�อ

ยืนยันปิระสุิทธ์ิภาพและค์วามปิลอด์ภัยจากการรักษาด์้วยวิธ่์การใหม่ๆ ดั์งนั�น การรักษาหลัก คื์อการ

ด้์แลปิระค์บัปิระค์องการทำางานของทกุอวยัวะไปิพรอ้มกนั ให้เพ่ยงพอและทนัทว่งท่จึงยงัเป็ินการรกัษา

ท่�ด่์ท่�สุุด์ในปัิจจุบัน
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5
การเลือกใชี้� ไขมิัน

ทางหลอดเลือดดำา 
ในเวชี้ปฏิิบัตัิ

(Intravenous lipid emulsions)

นริศร	ล้ิกขณานุร้กษ์์

บัทน�า
 ไขมันเป็ินสุารปิระกอบทางช่ัวภาพ (biological compound) ท่�ม่ค์ุณสุมบัติิไม่ละลายนำ�า แต่ิ

สุามารถึละลายได้์ด่์ในตัิวทำาละลายอินทร่ย์ เช่ัน acetone, ether, และ chloroform เป็ินต้ิน ตัิวอย่างของ

สุารปิระกอบท่�จัด์อย่้ในกลุ่มไขมัน ได้์แก่ triglycerides, sterols, phospholipids, และ cardioloipins 

ในบรรด์าไขมันทั�งหมด์ พบว่า triglycerides เปิ็นไขมันท่�พบได์้มากท่�สุุด์ในร่างกายมนุษย์ และถึือเป็ิน

แหล่งพลังงานหลักในอาหารท่�มนุษย์รับปิระทาน รวมถึึงในอาหารทางทางเดิ์นอาหาร (enteral nutrition, 

EN) และอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา (parenteral nutrition, PN)(1) 

 โค์รงสุร้างของ triglycerides ปิระกอบด้์วย glycerol จับกับกรด์ไขมัน (fatty acids) จำานวน 3 

โมเลกุล โด์ยกรด์ไขมันจะม่โค์รงสุร้างเป็ินสุายของ carbon จับกับ hydrogen (hydrocarbon chain) ซึึ่�งม่

ค์วามยาวแติกต่ิางกันไปิติามชันิด์ของกรด์ไขมัน และม่ปิลายด้์านหนึ�งเป็ิน methyl group (-CH
3
) และ

ปิลายอ่กด้์านหนึ�งเป็ิน carboxyl group (-COOH) ชันิด์ของกรด์ไขมันสุามารถึแบ่งได้์หลายร้ปิแบบ โด์ย

ร้ปิแบบท่�ใช้ับ่อย ได้์แก่ การแบ่งติามค์วามยาวของ hydrocarbon chain ระด์บัค์วามอิ�มตัิวของกรด์ไขมนั 

(degree of saturation) และ  omega (ω) classification(2) 
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 กรด์ไขมันสุามารถึแบ่งได้์เป็ิน 3 ปิระเภทติามค์วามยาวของ hydrocarbon chain ได้์แก่ กรด์ไข

มันสุายสัุ�น (short-chain fatty acid, SCFA) ซึึ่�งจะปิระกอบด้์วย carbon 2-4 อะติอม กรด์ไขมันสุายปิาน

กลาง (medium-chain fatty acid, MCFA) ซึึ่�งจะปิระกอบด้์วย carbon 6-12 อะติอม และกรด์ไขมันสุาย

ยาว (long-chain fatty acid, LCFA) ซึึ่�งจะปิระกอบด้์วย carbon ≥14 อะติอม สุำาหรับการแบ่งกรด์ไขมัน

ติามระดั์บค์วามอิ�มตัิว จะแบ่งได้์เป็ิน กรด์ไขมันอิ�มตัิว (saturated fatty acid, SFA) ซึึ่�งเป็ินกรด์ไขมันท่�

ไม่ม่พันธ์ะค่้์ระหว่าง carbon อะติอมในโมเลกุล กรด์ไขมันไม่อิ�มตัิวติำาแหน่งเด่์ยว (monosaturated 

fatty acid, MUFA) ซึึ่�งเป็ินกรด์ไขมันท่�ม่พันธ์ะค่้์ระหว่าง carbon อะติอมในโมเลกุล 1 ติำาแหน่ง และกรด์

ไขมันไม่อิ�มตัิวหลายติำาแหน่ง (polyunsaturated fatty acid, PUFA) ซึึ่�งเป็ินกรด์ไขมันท่�ม่พันธ์ะค่้์ระหว่าง 

carbon อะติอมในโมเลกลุมากกว่า 1 ติำาแหนง่ โด์ยกรด์ไขมนัไม่อิ�มตัิวยังสุามารถึแบง่ย่อยได้์ติาม ome-

ga (ω) classification ซึึ่�งจะแบ่งชันิด์ของกรด์ไขมันติามเลขท่�ของ carbon ท่�ต่ิอกับพันธ์ะค่้์ติำาแหน่งแรก

โด์ยนับจากปิลาย methyl group หรือท่�เร่ยกว่า omega (ω) carbon โด์ยชันิด์หลักๆ ของกรด์ไขมันไม่

อิ�มตัิวในมนุษย์ ได้์แก่ ω-3, ω-6, และ ω-9 ซึึ่�งเลขท่�ของ carbon ท่�ต่ิอกับพันธ์ะค่้์ติำาแหน่งแรกจาก

ปิลาย methyl group จะเป็ินเลข 3, 6, และ 9 ติามลำาดั์บ(3)

 อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา ม่ข้อบ่งช่ั�ในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่สุามารถึรับอาหารทางทางเดิ์นอาหารได้์เพ่ยงพอ 

นอกจากนำ�าติาลและกรด์อะมิโนแล้ว ไขมันนับเป็ินสุ่วนปิระกอบสุำาคั์ญิในการให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา 

โด์ยไขมันจะเป็ินแหล่งพลังงานและกรด์ไขมันจำาเป็ิน (essential fatty acid, EFA) ไขมันในอาหารทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาจะอย่้ในร้ปิแบบพิเศษเพื�อให้สุามารถึละลายนำ�าและให้เข้าในกระเสุเลือด์ได้์ ซึึ่�งจะถ้ึกเร่ยกว่า

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา (intravenous lipid emulsion, ILE)(4) 

 สุ่วนปิระกอบหลักของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา ได้์แก่ triglycerides จากนำ�ามันอย่างน้อย 1 ชันิด์ 

โด์ยนำ�ามันท่�ใช้ัเป็ินสุ่วนปิระกอบในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในปัิจจุบัน ได้์แก่ นำ�ามันถัึ�วเหลือง (soy oil), 

นำ�ามันมะพร้าวซึึ่�งเป็ินแหล่งของ medium-chain triglycerides (MCT), นำ�ามันมะกอก (olive oil), และ

นำ�ามันปิลา (fish oil) นอกจากน่�ยังม่ glycerine และ phospholipid emulsifier ซึึ่�งมักมาจาก lecithin จาก

ไข่แด์ง ไขมันในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาจะถ้ึกทำาให้อย่้ในร้ปิทรงกลมค์ล้าย chylomicron (chylomicron- 

like particle) โด์ยติรงกลาง (core) จะเป็ิน triglycerides ท่�ถ้ึกล้อมรอบด้์วย phospholipid ท่�หันสุ่วนท่�

ไม่ชัอบนำ�า (hydrophobic part) เข้าด้์านใน และสุ่วนท่�ชัอบนำ�า (hydrophilic part) ออกด้์านนอก เพื�อให้

สุามารถึละลายในนำ�าและให้เข้าสุ่้กระแสุเลือด์ได้์ (5) โด์ยสิุ�งท่�ต่ิางกับ chylomicron คื์อ ไม่ม่ apoprotein 

และ cholesterol เป็ินองค์์ปิระกอบ เมื�อไขมันค์ล้าย chylomicron น่�เข้าสุ่้กระแสุเลือด์ จะได้์รับ apopro-

protein จาก high-density lipoprotein (HDL) และสุามารถึนำาไปิใช้ัได้์เหมือน chylomicron ปิกติิ(1)
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รูปท่ี่�	 1. ชันิด์ของกรด์ไขมันติามค์วามยาวของ hydrocarbon chain ระดั์บค์วามอิ�มตัิวของกรด์ไขมัน 

(degree of saturation) และ omega (ω) classification
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 ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาได้์ถ้ึกสุร้างและใช้ัได้์อย่างปิลอด์ภัยเป็ินค์รั�งแรกในปีิ ค์.ศ. 1961(6) หรือ

เพ่ยงปิระมาณ 60 ปีิ อย่างไรก็ติามในปัิจจุบันม่การพัฒินาไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาขึ�นมาหลายชันิด์ โด์ย

แต่ิละชันิด์ม่สุ่วนปิระกอบของนำ�ามันท่�แติกต่ิางกัน และม่ค์วามเข้มข้นท่�แติกต่ิางกันทั�งร้อยละ 10, 20, 

และ 30(7) ดั์งนั�นการเข้าใจและร้้หลักการในการเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาจึงม่ค์วามสุำาคั์ญิในเวชั

ปิฏิิบัติิ ในบทค์วามน่�จะกล่าวถึึงปิระโยชัน์ของไขมันและไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา กรด์ไขมันจำาเป็ินรวม

ถึึงภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน ลักษณะเฉัพาะของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาแต่ิละชันิด์ หลักการเลือกใช้ั

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาแติ่ละชันิด์ติามหลักฐานเชิังปิระจักษ์ท่�ม่ในปิัจจุบัน และติัวอย่างการเลือกใช้ั

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาจากกรณ่ศึกษาเพื�อให้เห็นภาพในการใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในเวชัปิฏิิบัติิ

มากขึ�น

ปัระโยชน์ของไขมันแลัะไขมันทางหลัอดเลัือดด�า
 ไขมันม่ปิระโยชัน์หลายอย่างในมนุษย์ ปิระโยชัน์ท่�สุำาคั์ญิปิระการแรก คื์อ ไขมันเป็ินแหล่ง

พลังงานท่�สุำาคั์ญิ เนื�องจากไขมันให้พลังงานสุ้งท่�สุุด์ คื์อปิระมาณ 9.3 กิโลแค์ลอร่�/กรัม เมื�อเท่ยบกับ

ค์าร์โบไฮเด์รติและโปิรต่ินซึึ่�งให้พลังงานปิระมาณ 4 กิโลแค์ลอร่�/กรัม นอกจากน่�ไขมันยังเหมาะสุมใน

การเก็บเป็ินแหล่งพลังงานสุำารองในร้ปิของเนื�อเยื�อไขมัน (adipose tissue) เนื�องจากให้พลังงานต่ิอกรัม

ท่�สุ้งและไม่ต้ิองจับกับโมเลกุลนำ�าในการเก็บเหมือน glycogen ซึึ่�งทำาให้เก็บพลังงานได้์สุ้งกว่าโด์ยใช้ัพื�นท่�

เก็บน้อยกว่า(8) ปิระโยชัน์ท่�สุำาคั์ญิปิระการต่ิอมา คื์อ ไขมันเป็ินสุ่วนปิระกอบหลักของเยื�อหุ้มเซึ่ลล์ (cell 

membrane) ทุกเซึ่ลล์ในมนุษย์ โด์ยไขมันชันิด์ phospholipid ซึึ่�งม่ทั�งสุ่วนม่ขั�ว (polar head) จับกับ 

triglycerides ผู่้าน phosphate linkage ทำาให้ม่ทั�งสุ่วนท่�ชัอบนำ�า (hydrophilic part) ได้์แก่ด้์าน polar head 

และสุ่วนท่�ไม่ชัอบนำ�า (hydrophobic part) ได้์แก่ด้์าน triglycerides คุ์ณสุมบัติิดั์งกล่าวน่�ทำาให้ phospholipid 

สุามารถึจับตัิวกันอย่้ในร้ปิของ phospholipid bilayers และทำาหน้าท่�เป็ินเยื�อกั�นสุ่วนภายในเซึ่ลล์ (intra-

cellular component) และสุ่วนภายนอกเซึ่ลล์ (extracellular component) ทำาให้เซึ่ลล์ค์งร้ปิอย่้ได้์ นอกจากน่�

ยังเป็ินท่�อย่้ของ channel และ receptor ต่ิางๆ ซึึ่�งม่ค์วามสุำาคั์ญิต่ิอกระบวนการต่ิางๆ ภายในเซึ่ลล์(1, 9) 

หน้าท่�สุำาคั์ญิปิระการต่ิอมา คื์อ ไขมันทำาหน้าท่�ค์วบคุ์มกระบวนการต่ิางๆ ในมนุษย์ รวมถึึงกระบวนการ

อักเสุบ (inflammatory process) โด์ยผู้ลผู้ลิติ (metabolic product) ของกระบวนการ metabolism ของ

ไขมันม่คุ์ณสุมบัติิทั�งเพิ�มและลด์การอักเสุบในร่างกาย ซึึ่�งจะกล่าวรายละเอ่ยด์ต่ิอไปิในบทค์วามน่� 

นอกจากน่�ไขมันยังช่ัวยในการค์วบคุ์มการแสุด์งออกของย่น (gene expression) และกระบวนการการสุง่

ทอด์สุญัิญิาณ (signal transduction pathway) ตัิวอย่างเช่ัน ไขมัน sphingolipid ชันิด์ sphingosine-1-phos-

phate ม่สุ่วนในการค์วบคุ์ม calcium mobilization, การเจริญิเติิบโติของเซึ่ลล์, และการติายของเซึ่ลล์

แบบ apoptosis(10, 11) นอกจากน่�ไขมันยังม่บทบาทสุำาคั์ญิ โด์ยเป็ินสุ่วนปิระกอบในการสุร้าง cholester-

ol และ steroid ในมนุษย์อ่กด้์วย(12)
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 การให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาม่ปิระโยชัน์หลายอย่างในผู้้้ป่ิวยท่�จำาเป็ินต้ิองได้์รับอาหารทาง

หลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาให้พลังงานต่ิอหน่วยสุ้งเมื�อเท่ยบกับนำ�าติาลและกรด์อะมโิน 

โด์ยไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ร้อยละ 10, 20, และ 30 จะให้พลังงาน 1.1, 2, และ 2.9-3.2 กิโล

แค์ลอร่�/มล. ติามลำาดั์บ ทำาให้ผู้้้ป่ิวยได้์รับพลังงานเพ่ยงพอโด์ยท่�ไม่จำาเปิ็นต้ิองให้สุารนำ�าและนำ�าติาล

ปิริมาณมาก ซึึ่�งช่ัวยป้ิองกันภาวะนำ�าเกิน (volume overload) หรือภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง (hyperglycemia) 

ได้์(2, 13) ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำายังม่ osmolarity ติำ�า (270-345 มิลลิออสุโมล/ลิติร ท่�ค์วามเข้มข้นร้อยละ

 20) ซึึ่�งช่ัวยในการป้ิองกันหลอด์เลือด์ด์ำาอักเสุบ (thrombophlebitis) โด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับอาหาร

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาสุ่วนปิลาย (peripheral parenteral nutrition)(14) นอกจากน่�ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำายัง

ช่ัวยเพิ�ม bio-availability ของวิติามินท่�ละลายในไขมัน ได้์แก่ วิติามินเอ ด่์ อ่ และเค์ในอาหารทาง

หลอด์เลือด์ด์ำา และเป็ินแหล่งของกรด์ไขมันจำาเป็ิน (essential fatty acid) ซึึ่�งช่ัวยป้ิองกันไม่ให้เกิด์ภาวะ

ขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน (essential fatty acid deficiency, EFAD)(2, 15, 16)

 

กรดไขมันจ�าเปั็น
 กรด์ไขมันจำาเป็ินถ้ึกค้์นพบเป็ินค์รั�งแรกโด์ย Evan และ Burr ในปิี ค์.ศ. 1927(17) โด์ยทำาการ

ทด์ลองพบว่าสัุติว์ทด์ลองท่�ได้์รับไขมันไม่เพ่ยงพอจะม่การเจริญิเติิบโติท่�ผิู้ด์ปิกติิ ทั�งท่�ได้์รับวิติามินเอ ด่์ 

และอ่เสุริมค์รบถ้ึวน ผู้้้วิจัยได้์ตัิ�งสุมมติิฐานวา่อาจม่วิติามินท่�จำาเป็ินต่ิอการด์ำารงช่ัวิติในไขมัน และตัิ�งชืั�อ

วิติามินนั�นว่า วิติามินเอฟ ต่ิอมาพบว่าสุารท่�จำาเป็ินต่ิอการเจริญิเติิบโติน่�ไม่ใช่ัวิติามิน แต่ิเป็ินกรด์ไขมัน

บางชันิด์ท่�ไม่สุามารถึสุร้างได้์เองในร่างกายของสัุติว์เล่�ยงล้กด้์วยนม โด์ยเมื�อขาด์จะเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิ 

และค์วามผิู้ด์ปิกติิน่�จะหายไปิเมื�อได้์รับกรด์ไขมันเหล่าน่� จึงเร่ยกกรด์ไขมันชันิด์น่�ว่า กรด์ไขมันจำาเป็ิน(9) 

ในมนุษย์ม่กรด์ไขมันจำาเป็ิน 2 ชันิด์ ได้์แก่ กรด์ไขมัน  linoleic acid (LA; 18:2n-6, an ω-6 fatty acid) 

และกรด์ไขมัน α-linolenic acid (ALA; 18:3n-3, an ω-3 fatty acid) โด์ยกรด์ไขมันสุองชันิด์น่�ไม่สุามารถึ

สุร้างได้์เองในร่างกายมนุษย์ เนื�องจากไม่ม่เอนไซึ่ม์ desaturase ในการสุร้างพันธ์ะค่้์ท่� carbon อะติอม

ติำาแหน่ง ω-6 และ ω-3 ดั์งนั�นมนุษย์จึงจำาเป็ินต้ิองได้์รับกรด์ไขมันสุองชันิด์น่�จากภายนอก ทั�งจาก

อาหาร อาหารทางทางเดิ์นอาหาร หรืออาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา

 จากท่�กล่าวไว้ข้างต้ินว่า ไขมันม่สุ่วนสุำาคั์ญิในกระบวนการต่ิางๆ ของร่างกาย รวมถึึงกระบวนการ

อักเสุบ(18) กรด์ไขมันจำาเป็ินทั�งสุองชันิด์ม่สุ่วนสุำาคั์ญิอย่างมากต่ิอกระบวนการอักเสุบ ซึึ่�งอาจสุ่งผู้ลให้การ

อักเสุบจากโรค์ต่ิางๆ ในผู้้้ปิ่วยเพิ�มขึ�นหรือลด์ลงได้์ และไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ต่ิางๆ ม่

ปิริมาณกรด์ไขมันจำาเป็ินดั์งกล่าวไม่เท่ากัน ดั์งนั�นการเข้าใจผู้ลต่ิอกระบวนการอักเสุบจากกรด์ไขมัน

จำาเป็ินจะม่สุ่วนช่ัวยในการเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ต่ิางๆ ในเวชัปิฏิิบัติิ กรด์ไขมัน linoleic 

จะถ้ึกเอนไซึ่ม์ elongase เปิล่�ยนเป็ินอนุพันธ์์ท่�ม่ hydrocarbon chain ยาวขึ�น เร่ยกว่า arachidonic acid 

(AA;20:4n-6) โด์ย arachidonic acid น่�จะถ้ึกเปิล่�ยนโด์ยเอนไซึ่ม์ cyclooxygenase (COX) และเอนไซึ่ม์ 

lipoxygenase (LOX) เป็ินสุาร eicosanoid ชันิด์ 2-series prostaglandins และ thromboxanes, และ 
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4-series leukotrienes ซึึ่�งม่ฤทธิ์�เพิ�มการอักเสุบ ในทางติรงกันข้ามกรด์ไขมัน α-linolenic จะถ้ึกเปิล่�ยน

โด์ยเอนไซึ่ม์ elongase เช่ันเด่์ยวกัน แต่ิจะได้์อนุพันธ์์เป็ิน docosahexaenoic acid (DHA; 22:6n-3), และ 

eicosapentaenoic acid (EPA; 20:5n-3) ซึึ่�งจะถ้ึกเปิล่�ยนโด์ยเอนไซึ่ม์ COX และ LOX ได้์เป็ิน 3-series 

prostaglandins, 5-series leukotrienes, resolvins, และ protectins ซึ่ึ�งม่คุ์ณสุมบัติิลด์การอักเสุบ 

ดั์งแสุด์งในร้ปิท่� 2(19, 20) สุำาหรับกรด์ไขมัน ω-9 (oleic acids: OA) จะถ้ึกเปิล่�ยนโด์ยเอนไซึ่ม์ elongase 

ได้์เช่ันเด่์ยวกัน โด์ยจะได้์อนุพันธ์์เป็ิน mead acid ซึึ่�งไม่ม่ผู้ลหรือม่ผู้ลน้อยมากต่ิอการอักเสุบ แต่ิใน

ภาวะปิกติิเอนไซึ่ม์ elongase จะทำาปิฏิิกิริยากับกรด์ไขมัน linoleic และ α-linolenic ได้์ด่์กว่ากรด์ไขมัน 

oleic(12)  

รูปท่ี่�	2. กระบวนการสุร้างสุาร eicosanoid จากกรด์ไขมัน linoleic และ α-linolenic และผู้ลต่ิอกระบวนการ

อักเสุบ

 ค์วามติ้องการกรด์ไขมันจำาเปิ็นต่ิอวันเพื�อป้ิองกันภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเปิ็น คื์อร้อยละ 2-4 

ของพลังงานทั�งหมด์จากกรด์ไขมัน linoleic และร้อยละ 0.25-0.5 ของพลังงานทั�งหมด์จากกรด์ไขมัน 

α-linolenic จะเห็นว่าค์วามต้ิองการต่ิอวันของกรด์ไขมันจำาเป็ินม่เพ่ยงเล็กน้อย ทำาให้ภาวะขาด์

กรด์ไขมันจำาเป็ินพบได้์ไม่บ่อยนัก(21) ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน ได้์แก่ ผู้้้ป่ิวยท่�

รับปิระทานอาหารได้์น้อยมาก ผู้้้ป่ิวยท่�จำาเป็ินต้ิองจำากัด์ไขมัน เช่ัน ภาวะ chyle leak ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปัิญิหา

การด้์ด์ซึึ่มไขมันผิู้ด์ปิกติิอย่างรุนแรง (severe fat malabsorption) เช่ัน ผู้้้ป่ิวยตัิบอ่อนอักเสุบเรื�อรัง ผู้้้ป่ิวย

ท่�ตัิด์ลำาไสุ้จำานวนมาก (massive bowel resection) และผู้้้ป่ิวยท่�โรค์ของเยื�อบุลำาไสุ้ผิู้ด์ปิกติิอย่างรุนแรง 

(extensive small bowel mucosal disease) เป็ินต้ิน และผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาโด์ยไม่
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ได้์ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเป็ินเวลานาน อาการและอาการแสุด์งของภาวะขาด์ไขมันจำาเป็ิน ได้์แก่ ผืู้�น

แห้งลอก (dry and scaly dermatitis) ผู้มบาง (alopecia) แผู้ลหายช้ัาผิู้ด์ปิกติิ ภาวะภ้มิคุ้์มกันบกพร่อง 

และค์วามผิู้ด์ปิกติิของค่์าตัิบ(12, 21) การวินิจฉััยภาวะน่�ทำาได้์โด์ยการสุ่ง triene:tetraene ratio ซึึ่�งจะพบว่า

ม่ค่์าเพิ�มขึ�นมากกว่าปิกติิ(22) การเพิ�มขึ�นของ triene:tetraene ratio เกิด์จากการลด์ลงของ tetraene หรือ 

arachinodic acid เนื�องจากการขาด์กรด์ไขมัน linoleic ซึึ่�งเป็ินสุารตัิ�งต้ิน และการเพิ�มขึ�นของ triene หรือ 

mead acid เนื�องจากเอนไซึ่ม์ elongase ไปิทำาปิฏิิกิริยากับกรด์ไขมัน oleic ได้์เพิ�มขึ�นจากการขาด์กรด์

ไขมันจำาเป็ิน การวินิจฉััยภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ินโด์ยวิธ่์วัด์ระดั์บ triene:tetraene ratio ม่ข้อค์วรระวัง

คื์อ ค์วรด้์ค่์า triene:tetraene ratio ท่�เพิ�มขึ�น ค์วบค่้์กับค่์ากรด์ไขมันแต่ิละตัิว (lipid profile) ด้์วยเสุมอ 

กล่าวคื์อต้ิองด้์ค่์าของ arachinodic acid ท่�ลด์ลงและ mead acid ท่�เพิ�มขึ�นร่วมด้์วย เนื�องจาก 

triene:tetraene ratio ยังอาจเพิ�มขึ�นได้์จากชันิด์ของกรด์ไขมันท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับ(21) โด์ยในกรณ่น่�มักพบระดั์บ 

mead acid เพิ�มขึ�น หรือ arachinodic acid ลด์ลงเพ่ยงอย่างเด่์ยว ตัิวอย่างเช่ัน ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่กรด์ไขมัน oleic สุ้ง อาจม่ค่์า triene:tetraene ratio เพิ�มขึ�นได้์จากปิริมาณ mead 

acid ท่�เพิ�มขึ�น ทั�งท่�ไม่ได้์ม่ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน Gramlich และค์ณะ ได้์รายงานผู้้้ป่ิวยจำานวน 3 ราย 

ท่�ม่ค่์าตัิบผิู้ด์ปิกติิ หลังจากเปิล่�ยนไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาจากชันิด์ Intralipid® เป็ินชันิด์ ClinOleic® 

เนื�องจากนโยบายของโรงพยาบาล ผู้้้ป่ิวยได้์รับการติรวจค่์าไขมันในเลือด์ พบว่าม่ค่์า triene:tetraene 

ratio ท่�เพิ�มขึ�นและ mead acid เพิ�มขึ�น ผู้้้นิพนธ์์ได้์วิเค์ราะห์ว่าค่์า triene:tetraene ท่�เพิ�มขึ�นน่าจะเกิด์

จากปิริมาณกรด์ไขมัน oleic ท่�เพิ�มขึ�นใน ClinOleic® ซึึ่�งเป็ินไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ olive oil-based 

เมื�อเท่ยบกบั Intralipid® ซึ่ึ�งเป็ินไขมนัทางหลอด์เลอืด์ด์ำาชันดิ์ soy oil-based สุมมติิฐานน่�ได้์รับการยนืยัน

จากการติรวจระดั์บ arachinodic acid ซึึ่�งพบว่าปิกติิในผู้้้ป่ิวยทุกราย(22) นอกจากน่�ค์วรด้์ค่์ากรด์ไขมัน 

α-linolenic ร่วมด้์วยเสุมอ เนื�องจากค่์า triene:tetraene ratio ไม่ได้์บ่งบอกระดั์บกรด์ไขมัน α-linolenic 

และข้อค์วรระวังสุุด์ท้ายคื์อค่์า cut-off ของ triene:tetraene ratio จะแติกต่ิางกันไปิติามวิธ่์ท่�ใช้ัในการ

วัด์ค่์า triene:tetraene ratio(21) ตัิวอย่างเช่ัน การวัด์ด้์วยวิธ่์ packed-column gas-liquid chromatography 

จากการทด์ลองโด์ย Holman และค์ณะในปิี ค์.ศ. 1979 จะม่ค์่า cut-off ท่� 0.2(23) Siguel และค์ณะ 

วัด์ค่์าไขมันด้์วยวิธ่์  capillary-column gas-liquid chromatography พบว่าค่์า cut-off ท่�มากกว่า 0.025 

ช่ัวยในการวินิจฉััยภาวะขาด์ไขมันจำาเป็ิน(24) ต่ิอมา Lagerstedt และค์ณะทำาการศึกษาวัด์ค่์าระดั์บไขมัน

ด้์วยวิธ่์ capillary gas chromatography-electron-capture negative-ion mass spectrometry พบว่า

ค่์าปิกติิของ triene:tetraene ratio จะอย่้ระหว่าง 0.010–0.038(25) และการศึกษาล่าสุุด์ในปีิ ค์.ศ. 2016 

พบว่าค่์าปิกติิจะอย่้ระหว่าง 0.004–0.051 ถ้ึาวัด์ระดั์บไขมันด้์วยวิธ่์ capillary gas chromatography- 

negative chemical ionization-mass spectrometry(26) โด์ยสุรุปิการแปิลผู้ลและเลือกค่์า cut-off ค์วรด้์

วิธ่์วัด์ triene:tetraene ratio ปิระกอบด้์วยทุกค์รั�ง (ติารางท่� 1) 
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ตัารางท่ี่�	 1. ค่์าปิกติิหรือค่์า cut-off ของ triene:tetraene ratio ของผู้้้ใหญ่ิโด์ยการวัด์ด้์วยวิธ่์ต่ิางๆ 

(ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 21)

การศึกษ์าแลิะปี	ค.ศ. วิธ่ิว้ดระด้บไขม้น ค�าปกติัหร่อค�า	cut-off	ของ	
triene:tetraene	ratio

Holman และค์ณะ 1960(27) Alkaline isomerization of the ethanol-
ether extract

ค่์าปิกติิท่� <0.4

Holman และค์ณะ 1979(23) Packed-column gas-liquid 
chromatography

ค่์าปิกติิท่� <0.2

Siguel และค์ณะ 1987(24) Capillary-column gas-liquid 
chromatography

ค่์า >0.025 ใช้ัวินิจฉััย EFAD

Lagerstadt และค์ณะ 
2001(25)

Capillary gas chromatography-
electroncapture negative-ion mass 
spectrometry

ค่์าปิกติิในอายุ >17 ปีิ ระหว่าง 
0.010–0.038

Kish-Trier และค์ณะ 
2016(26)

Capillary gas chromatography-negative 
chemical ionization-mass spectrometry

ค่์าปิกติิในอายุ >1 ปีิ
ระหว่าง 0.004–0.051

EFAD, essential fatty acid deficiency

 ในผู้้้ป่ิวยท่�วินิจฉััยภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน ค์วรได้์รับการรักษาด้์วยการให้กรด์ไขมันจำาเป็ินท่�

เพ่ยงพอ โด์ยอาจพิจารณาให้ทางปิาก ทางอาหารทางทางเดิ์นอาหาร หรือทางอาหารทางหลอด์เลือด์

ด์ำาขึ�นกับผู้้้ป่ิวยแต่ิละราย โด์ยในรายท่�ม่ภาวะลำาไสุ้ล้มเหลว (intestinal failure, IF) ค์วรพิจารณาให้ไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาเพื�อรักษาภาวะน่�(21)

คุณสมบััติแลัะการวิธ่การเลัือกใช้ ไขมันทางหลัอดเลัือดด�าแต่ลัะชนิดในเวชปัฏิิบััติ
1.	คุณสมบ้ติัของไขม้นที่างหลิอดเล่ิอดดำาแตั�ลิะชีนิดท่ี่�ม่ในป้จ้จุ้บ้น

	 การเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในเวชัปิฏิิบัติิ จำาเป็ินต้ิองทราบองค์์ปิระกอบและคุ์ณสุมบัติิ

พื�นฐานของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาแต่ิละชันิด์  โด์ยนับตัิ�งแต่ิปิระสุบค์วามสุำาเร็จในการคิ์ด์ค้์นไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาท่�สุามารถึใช้ัได้์อย่างปิลอด์ภัยในมนุษย์ในปีิ ค์.ศ. 1961 ปัิจจุบันม่ไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำาหลากหลายชันดิ์(28) ถึึงแม้ว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาทุกชันิด์จะสุามารถึใช้ัเป็ินแหล่งพลังงานและกรด์

ไขมันจำาเป็ินในอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาได้์เหมือนกัน(21) แต่ิไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาแต่ิละชันิด์จะม่

ปิริมาณกรด์ไขมันจำาเป็ิน ชันิด์ของกรด์ไขมัน และสุารอื�นๆท่�แติกต่ิางกัน (ติารางท่� 2) ดั์งนั�นไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาแต่ิละชันิด์อาจม่ค์วามเหมาะสุมในการใช้ัในผู้้้ป่ิวยแต่ิละโรค์ไม่เหมือนกัน โด์ยองค์์ปิระกอบ

ของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ค์วรได้์รับการพิจารณาก่อนท่�จะเลือกใช้ัในผู้้้ป่ิวย ได้์แก่ ปิริมาณกรด์ไขมัน
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จำาเป็ินทั�งชันิด์ linoleic และ α-linolenic โด์ยค์วรม่ปิริมาณเพ่ยงพอท่�จะป้ิองกันไม่ให้เกิด์ภาวะขาด์กรด์

ไขมันจำาเป็ิน, ชันิด์และปิริมาณของกรด์ไขมันชันิด์ต่ิางๆ ซึึ่�งจะม่คุ์ณสุมบัติิทางช่ัวภาพแติกต่ิางกัน 

โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งผู้ลต่ิอการอักเสุบ(29) โด์ยสุรุปิพบว่า กรด์ไขมันชันิด์ ω-6 จะสัุมพันธ์์กับการเพิ�ม

การอักเสุบ กรด์ไขมันชันิด์ ω-3 จะสัุมพันธ์์กับการลด์การอักเสุบ(18) สุ่วนกรด์ไขมันชันิด์ ω-9 จะสุ่งผู้ล

ต่ิอการอักเสุบน้อยมากหรือไม่ม่ผู้ลต่ิอการอักเสุบเลย(30), นอกจากน่�ค์วรพิจารณาสุ่วนปิระกอบอื�นๆ ท่�

อาจสุ่งผู้ลต่ิอผู้้้ป่ิวย คื์อ ปิริมาณ phytosterol และ α-tocopherol โด์ย phytosterol เป็ินไขมันชันิด์ sterol 

ในพืชั โด์ยม่โค์รงสุร้างโมเลกุลค์ล้าย cholesterol แต่ิเมื�อได้์รับเข้าสุ่้กระแสุเลือด์จะไม่สุามารถึเปิล่�ยนแปิลง

เป็ิน bile acid ท่�ตัิบได้์ด่์เหมือน cholesterol ทำาให้การสุ่งออกนำ�าด่์ทำาได้์ไม่ด่์ (impaired bile flow) และ

สุ่งผู้ลให้เกิด์ภาวะนำ�าด่์คั์�ง (cholestasis) ได้์(31) สุ่วน α-tocopherol อย่้ในกลุ่ม vitamin E ซึึ่�งม่ฤทธิ์�ต้ิาน

การอักเสุบ (antioxidant) กรด์ไขมันไม่อิ�มตัิว โด์ยเฉัพาะกรด์ไขมันไม่อิ�มตัิวหลายติำาแหน่ง (polyunsatu-

rated fatty acid) เช่ัน กรด์ไขมัน ω-6 และ ω-3 จะม่พันธ์ะค่้์ ซึึ่�งง่ายต่ิอการเกิด์ปิฏิิกิริยา peroxidation 

ทำาให้เกิด์เป็ิน oxygen free radical ซึึ่�งอาจทำาอันติรายต่ิอเซึ่ลล์ได้์ α-tocopherol จะช่ัวยกำาจัด์ free 

radical เหล่าน่� สุ่งผู้ลช่ัวยป้ิองกันเซึ่ลล์ถ้ึกทำาลายและเซึ่ลล์ติายได้์(32), สิุ�งสุำาคั์ญิอ่กปิระการท่�ค์วรได้์รับ

การพิจารณาคื์อ สัุด์สุ่วนของ liposome ในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่

ค์วามเข้มข้นติำ�า เช่ันร้อยละ 10 จะม่สัุด์สุ่วนของ free liposome สุ้งกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่ค์วาม

เข้มข้นสุ้งกว่า เช่ันร้อยละ 20 ซึึ่�ง liposome สุ่วนเกินน่� สุามารถึเปิล่�ยนเป็ิน lipoprotein ท่�ผิู้ด์ปิกติิ หรือ

ท่�เร่ยกว่า lipoprotein-X ซึึ่�งม่ฤทธิ์�ยับยั�งการทำางานของเอนไซึ่ม์ lipoprotein และ hepatic lipase ทำาให้

เกิด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้ง (hypertriglyceridemia) ได้์(2, 5)  
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	 ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นแรก (first generation) ได้์แก่ ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy 

oil-based โด์ย Intralipid® เป็ินไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์แรกท่�ถ้ึกคิ์ด์ค้์นโด์ย A. Wretlind และ O. 

Schuberth ในปีิ ค์.ศ. 1961(6) เหตุิผู้ลท่�เลือกใช้ันำ�ามันถัึ�วเหลือง เนื�องจากเป็ินนำ�ามันท่�ม่ปิริมาณกรด์ไข

มันจำาเป็ินในสัุด์สุ่วนท่�สุ้ง อย่างไรก็ติามเนื�องจากม่กรด์ไขมัน linoleic ในปิริมาณมาก (ร้อยละ 44-62) 

และม่อัติราสุ่วน ω-6: ω-3 สุ้งถึึง 7:1 จึงอาจเพิ�มการอักเสุบในผู้้้ป่ิวยได้์ดั์งกลไกท่�ได้์กล่าวมาแล้ว 

นอกจากน่�ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์น่�ยังม่ปิริมาณ phytosterol สุ้ง และปิริมาณ α-tocopheral ติำ�า

อ่กด้์วย 

 ในปีิ ค์.ศ. 1984 ได้์ม่การคิ์ด์ค้์นไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่�สุอง (second generation) โด์ยม่

การผู้สุม medium-chain triglycerides (MCT) ลงในนำ�ามันถัึ�วเหลืองซึึ่�งม่ long-chain triglycerides (LCT) 

เป็ินหลัก จึงอาจเร่ยกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์น่�ว่า MCT/LCT โด์ยการเติิม MCT ม่วัติถุึปิระสุงค์์

เพื�อลด์การอักเสุบและภาวะแทรกซ้ึ่อนจากกรด์ไขมัน linoleic ท่�ม่มากในนำ�ามันถัึ�วเหลือง และยังอาจได้์

รับปิระโยชัน์จาก MCT ซึึ่�งม่สุ่วนปิระกอบเป็ินกรด์ไขมันอิ�มตัิวทำาให้เกิด์ปิฏิิกิริยา peroxidation ได้์ยาก

กว่ากรด์ไขมันไม่อิ�มตัิว ม่การศึกษาในสัุติว์ทด์ลองพบว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ MCT/LCT สุามารถึ

ลด์ oxidative stress เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based(33) นอกจากน่�ถึึงแม้ว่า

ไขมัน MCT จะให้พลังงานติำ�ากว่าไขมัน LCT เล็กน้อย (8.3 กิโลแค์ลอร่�/กรัม จากไขมัน MCT เท่ยบกับ 

9 กิโลแค์ลอร่�/กรัม จากไขมัน LCT) แต่ิร่างกายสุามารถึนำา MCT ไปิใช้ัได้์เร็วกว่าเนื�องจากสุามารถึนำา 

MCT เข้า mitochondria ได้์โด์ยติรงโด์ยไม่จำาเป็ินต้ิองใช้ั carnitine เป็ินตัิวพาเหมือน LCT ทำาให้สุามารถึ

เปิล่�ยนเป็ินพลังงานและลด์ปิริมาณไขมัน triglycerides ในกระแสุเลือด์ได้์เร็วกว่า(34) อย่างไรก็ติามไขมัน 

MCT ในอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาอาจเพิ�มค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์ ketone ได้์ง่ายกว่าไขมัน LCT แต่ิพบ

ไม่บ่อยและมักไม่เป็ินปัิญิหาในเวชัปิฏิิบัติิ (2) ตัิวอย่างไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ MCT/LCT ท่�ม่ใช้ัใน

ปิระเทศไทย ได้์แก่ 20%Lipofundin® (50% MCT และ 50% soy oil)

 ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่� 3 (third generation) ได้์ถ้ึกนำามาใช้ัในปีิ ค์.ศ. 1990 โด์ยปิระกอบ

ด้์วยนำ�ามันมะกอกร้อยละ 80 และนำ�ามันถัึ�วเหลืองร้อยละ 20 โด์ยม่วัติถุึปิระสุงค์์เพื�อลด์ปิริมาณของกรด์

ไขมัน linoleic จากนำ�ามันถัึ�วเหลืองท่�อาจทำาให้เกิด์การอักเสุบเช่ันกัน นอกจากน่�กรด์ไขมันไม่อิ�มตัิว

ติำาแหน่งเด่์ยวชันิด์ ω-9 ท่�ม่มากในนำ�ามันมะกอกยังไม่ม่ผู้ลหรือม่ผู้ลน้อยมากต่ิอการอักเสุบ และเกิด์

ปิฏิิกิริยา peroxidation ได้์ยากกว่ากรด์ไขมันไม่อิ�มตัิวหลายติำาแหน่งเนื�องจากม่พันธ์ะค่้์เพ่ยงติำาแหน่ง

เด่์ยว(30) ตัิวอย่างของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์น่�ได้์แก่ ClinOleic® ซึึ่�งถึึงแม้จะม่กรด์ไขมัน linoleic 

น้อยกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based (ร้อยละ 14-22) แต่ิ ClinOleic® ยังม่กรด์ไขมัน

จำาเป็ินทั�งสุองชันิด์เพ่ยงพอท่�จะป้ิองกันภาวะขาด์กรด์ไขมนัจำาเป็ินเมื�อให้ในปิริมาณท่�เหมาะสุม(7) ไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นน่�ยังม่ปิริมาณ phytosterol สุ้ง และ α-tocopherol ติำ�าค์ล้ายไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำาชันิด์ soy oil-based
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 ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่� 4 (fourth generation) ได์ม่้การเติิมนำ�ามันปิลาเพื�อเพิ�มสุ่วนปิระกอบ

ของกรด์ไขมัน ω-3 ชันิด์ท่�ม่ค์วามยาว hydrocarbon chain มากขึ�น (longer chain ω-3) ได้์แก่ EPA 

และ DHA ซึึ่�งทำาให้อัติราสุ่วน ω-6: ω-3 ลด์ลงและอาจช่ัวยลด์การอักเสุบได้์ (35) ตัิวอย่างของไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นน่� ได้์แก่ SMOFlipid® ซึึ่�งม่สุ่วนปิระกอบของนำ�ามันหลักๆจากไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำารุ่นก่อนๆ คื์อ นำ�ามันถัึ�วเหลือง นำ�ามัน MCT นำ�ามันมะกอก และนำ�ามันปิลา ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ชันิด์น่�ม่ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic เพ่ยงพอเพื�อป้ิองกันภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน (ร้อยละ 21.4) และ

ม่สุ่วนปิระกอบของ EPA และ DHA เพิ�มขึ�น ทำาให้อัติราสุ่วน ω-6: ω-3 ม่ค่์าน้อยกว่าไขมันทางหลอด์

เลือด์ด์ำารุ่นก่อนๆ คื์อ 2.5:1 แต่ิปิริมาณของ EPA และ DHA (ร้อยละ 1-3.5) ยังน้อยกว่าในไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาท่�เป็ินนำ�ามันปิลาทั�งหมด์ (Omegaven®)(21) SMOFlipid® ม่ปิริมาณ α-tocopherol สุ้ง (200 

มก./ด์ล.) และปิริมาณ phytosterol ติำ�า (47.6 มก./ด์ล.) เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นก่อนๆ 

สุ่วน Lipidem® ม่สุ่วนปิระกอบของนำ�ามันถัึ�วเหลือง, นำ�ามัน MCT, และนำ�ามันปิลาในอัติราสุ่วนร้อยละ 

40, 50, และ 10 ติามลำาดั์บ ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic ม่เพ่ยงพอท่�จะป้ิองกันภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน 

(ร้อยละ 24-29) ม่อัติราสุ่วน ω-6: ω-3 ติำ�า คื์อ 3:1 และม่ปิริมาณ α-tocopherol สุ้ง (156 มก./ด์ล.) 

เช่ันเด่์ยวกัน 

 Omegaven® เป็ินไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์เด่์ยวท่�ม่สุ่วนปิระกอบเป็ินนำ�ามันปิลา 100% 

ทำาให้ม่ปิริมาณของ EPA และ DHA สุ้งกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์อื�นๆ คื์อ EPA ร้อยละ 13-26 

และ DHA ร้อยละ 14-27 แต่ิจะม่ปิริมาณของกรด์ไขมัน linoleic ติำ�ามาก คื์อเพ่ยงร้อยละ 1.2 นอกจาก

น่�ยังม่ปิริมาณ α-tocopherol สุ้ง และไม่ม่ phytosterol เป็ินสุ่วนปิระกอบ จากสุ่วนปิระกอบเหล่าน่� 

จึงม่การนำา Omegaven® มาใช้ัในการรักษาผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ intestinal failure-associated liver disease 

(IFALD)(28) โด์ยรายละเอ่ยด์จะกล่าวในหัวข้อถัึด์ไปิ เนื�องจากม่ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic ติำ�ามาก จึงต้ิอง

ระวังการเกิด์ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ินในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์น่�เป็ินเวลานาน 

ม่รายงานในผู้้้ปิ่วยเด็์กท่�ได้์รับ Omegaven® เปิ็นระยะเวลานานท่�สุุด์ถึึง 6 เด์ือน โด์ยไม่พบทั�งอาการ

และอาการแสุด์ง รวมถึึงไม่ม่การเพิ�มขึ�นของ triene:tetraene ratio ท่�บ่งช่ั�ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน(36-39) 

จึงอาจตัิ�งสุมมติิฐานได์ว่้า Omegaven® อาจม่ปิรมิาณของกรด์ไขมนัจำาเป็ินเพ่ยงพอในผู้้้ป่ิวยเด็์ก อย่างไร

ก็ติามยงัม่การศกึษาในผู้้้ใหญ่ิท่�ได้์ Omegaven® เปิน็ระยะเวลานานไมเ่พ่ยงพอ และติอ้งระวังการแปิลผู้ล 

triene:tetraene ratio ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ Omegaven® เนื�องจากเอนไซึ่ม์ elongase ทำาปิฏิิกิริยากับกรด์ไขมัน

ชันิด์ ω-3 ได้์ด่์กว่ากรด์ไขมัน oleic มาก ร่วมกับผู้้้ป่ิวยได้์รับปิริมาณกรด์ไขมัน oleic น้อยมาก ซึึ่�งอาจ

สุ่งผู้ลให้ระดั์บ triene หรือ mead acid ไม่เพิ�มขึ�นได้์
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2.	วิธ่ิการเล่ิอกใช้ีไขม้นที่างหลิอดเล่ิอดดำาในเวชีปฏิิบ้ติั

 2.1 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน (Essential Fatty Acid Deficiency)

 ดั์งท่�ได้์กล่าวมาแล้วในหัวข้อกรด์ไขมันจำาเป็ิน ค์วามต้ิองการกรด์ไขมันจำาเป็ิน linoleic และ 

α-linoleic ต่ิอวัน คื์อร้อยละ 2-4 และร้อยละ 0.25-0.5 ของค์วามต้ิองการพลังงานทั�งหมด์ติามลำาดั์บ(21) 

เนื�องจากไขมนัทางหลอด์เลอืด์ด์ำาแติล่ะชันดิ์ม่ปิริมาณกรด์ไขมนัจำาเปิน็ไม่เท่ากัน ดั์งนั�นปิริมาณท่�ต้ิองการ

ต่ิอวันของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเพื�อให้ได้์กรด์ไขมันจำาเป็ินเพ่ยงพอจงึไม่เท่ากันติามไปิด้์วย โด์ยทั�วไปิ

มักพิจารณาปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic เป็ินหลักเนื�องจากม่ค์วามต้ิองการท่�มากกว่าและพบภาวะขาด์

กรด์ไขมันจำาเป็ินชันิด์น่�บ่อยกว่า ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based จะม่ปิริมาณกรด์ไขมัน 

linoleic มากท่�สุุด์ ดั์งนั�นจึงต้ิองการปิริมาณน้อยท่�สุุด์เพื�อป้ิองกันและรักษาภาวะน่� โด์ยสุมาค์มผู้้้ให้อาหาร

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาและทางเดิ์นอาหารของปิระเทศสุหรัฐอเมริกา (the American Society for Parenteral 

and Enteral Nutrition, ASPEN) ได้์ให้ค์ำาแนะนำาว่าปิริมาณของ 20% Intralipid® 500 มล./สัุปิด์าห์ เพ่ยงพอ

ต่ิอการป้ิองกันภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน(40) โด์ยปิริมาณของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเพื�อป้ิองกันและ

รักษาภาวะน่�จะเพิ�มขึ�นในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่ เนื�องจากม่ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic ลด์ลง 

ตัารางท่ี่�	3. ปิริมาณไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาต่ิอวันท่�ต้ิองการเพื�อให้ได้์ไขมันจำาเป็ินเพ่ยงพอ ในผู้้้ป่ิวยท่�

ต้ิองการพลังงานปิระมาณ 2000 กิโลแค์ลอร่� (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงเลขท่� 21)

Type	of	ILEs Kcal/mL %	LA Kcal	of	LA	
per	1	mL

Daily	requirement	
to	meet	4%	of	total	
energy	from	LA
(80	kcal/day)

Weekly	requirement	
to	meet	4%	of	total	
energy	from	LA

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 ภาวะไขมัน triglycerides ในเลือด์สุ้ง (hypertriglyceridemia)

	 ภาวะไขมัน triglycerides ในเลือด์สุ้งเป็ินภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�พบได้์ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับอาหาร

ทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ท่�ทำาให้เกิด์ค์วามเค์ร่ยด์ (stress) อย่างรุนแรง เช่ัน 

ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบอ่อนอักเสุบเฉ่ัยบพลันชันิด์รุนแรง (severe acute pancreatitis) ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะติิด์เชืั�อ

ในกระแสุเลือด์ (sepsis) และผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับบาด์เจ็บอย่างรุนแรง (severe trauma) โด์ยเมื�อเกิด์ภาวะเหล่าน่� 
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ร่างกายจะหลั�งฮอร์โมนค์วามเค์ร่ยด์ (stress hormone) เช่ัน cortisol, catecholamines, และ glucagon 

เป็ินต้ิน และหลั�ง inflammatory cytokines เช่ัน tumor necrosis factor alpha, interleukins 1 และ 6 

เป็ินต้ิน ซึึ่�งจะกระตุ้ินให้เกิด์การสุลายไขมัน (lipolysis) และลด์การกำาจัด์ไขมันออกจากกระแสุเลือด์ 

(decreased lipid clearance) โด์ยไปิลด์การทำางานของเอนไซึ่ม์ lipoprotein lipase(41) นอกจากน่�การให้

นำ�าติาลทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�มากเกินไปิ หรือการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�มากและ/หรือเร็วเกินไปิ 

(>0.11 กรัม/กก./ชัม.) อาจกระตุ้ินให้เกิด์ภาวะน่�ได้์(42) ภาวะไขมัน triglycerides ในเลือด์สุ้ง อาจสุ่งผู้ลเสุ่ย

ต่ิอผู้้้ป่ิวย กล่าวคื์ออาจทำาให้ระบบภ้มิคุ้์มกันทำางานลด์ลงเกิด์การติิด์เชืั�อได้์ง่ายขึ�น ทำาให้ระบบการ

แลกเปิล่�ยนอากาศในปิอด์ผิู้ด์ปิกติิ และกระตุ้ินให้เกิด์ภาวะตัิบอ่อนอักเสุบเฉ่ัยบพลันได้์(28) อย่างไรก็ติาม

ระดั์บ triglycerides ท่�สุามารถึกระตุ้ินให้เกิด์ภาวะตัิบอ่อนอักเสุบเฉ่ัยบพลัน ค์วรสุ้งมากกว่า 1000 มก./ด์ล.43)

 ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิหรือม่ค์วามเสุ่�ยงท่�จะเกิด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้ง ค์วรได้์รับการติรวจ

ระดั์บ triglycerides ในเลือด์ก่อนให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา นอกจากน่�ค์วรได้์รับการติรวจติิด์ติามระดั์บ 

triglycerides ในเลือด์ระหว่างได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างน้อยสัุปิด์าห์ละค์รั�ง(28, 31) ระดั์บ triglycerides 

ท่�สุ้งเกนิ 400 mg/dL สัุมพันธ์์ในการเกดิ์ภาวะแทรกซึ่อ้นในผู้้ป่้ิวย(42) ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยค์วรได์รั้บการด้์แลรกัษา

ถ้ึาม่ระดั์บ triglycerides สุ้งเกินระดั์บดั์งกล่าว ในขั�นแรกแพทย์ผู้้้ด้์แลค์วรติรวจด้์ว่าเลือด์ท่�สุ่งติรวจ

เก็บมาจากติำาแหน่งท่�เหมาะสุม เช่ัน ไม่ได้์ด้์ด์มาจากติำาแหน่งหลอด์เลือด์เด่์ยวกับท่�ให้ไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาโด์ยไม่ได้์ flush หลอด์เลือด์อย่างเพ่ยงพอก่อนเก็บเลือด์ เป็ินต้ิน ต่ิอมาค์วรลด์ระดั์บ

นำ�าติาลท่�ให้ทางหลอด์เลือด์ด์ำาไม่ให้เกิน 4 มก./กก./นาท่ และค์วรค์วบค์ุมระด์ับนำ�าติาลในเลือด์ให้อย่้

ในเกณฑ์์ท่�เหมาะสุม(31) ค์วรลด์ปิริมาณไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาไม่ให้เกิน 1 กรัม/กก./วัน หรือน้อยกว่า

ร้อยละ 30 ของพลังงานทั�งหมด์ท่�ค์วรได้์รับต่ิอวัน(28) ทั�งน่�ต้ิองรวมปิริมาณไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ได้์

จากยาบางชันิด์ เช่ัน propofol และค์วรหยุด์ยาดั์งกล่าวถ้ึาสุามารถึทำาได้์ ค์วามเร็วในการให้ไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาไม่ค์วรเกิน 0.11 กรัม/กก./ชัม. หรือเร็วกกว่า 8-10 ชัั�วโมง(31, 43)

 สุ่วนปิระกอบบางอย่างของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาอาจสุ่งผู้ลให้เกิด์ภาวะ triglycerides ใน

เลือด์สุ้งได้์ ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิหรือค์วามเสุ่�ยงท่�จะเกิด์ภาวะน่� ค์วรหล่กเล่�ยงการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำาท่�ม่ค์วามเข้มข้นน้อย เช่ัน ร้อยละ 10 รวมถึึงยาท่�ม่สุ่วนปิระกอบเป็ินไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์

ร้อยละ 10 เช่ัน propofol ด้์วย เนื�องจากม่สัุด์สุ่วนของ free liposome มากกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ชันิด์ร้อยละ 20 ซึึ่�ง free liposome เหล่าน่�จะเปิล่�ยนเป็ิน lipoprotein ท่�ผิู้ด์ปิกติิ หรือท่�เร่ยกว่า lipopro-

tein-X ซึึ่�งสุามารถึยับยั�งการทำางานของเอนไซึ่ม์ hepatic และ lipoprotein lipase ทำาให้เกิด์ภาวะ 

triglycerides ในเลือด์สุ้งได้์(2, 5) นอกจากน่�ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่กรด์ไขมัน linoleic สุ้ง เช่ัน ไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based อาจสุ่งผู้ลเพิ�มการอักเสุบทำาให้การกำาจัด์ไขมัน triglycerides 

ออกจากกระแสุเลือด์ทำาได้์ไม่ด่์ ดั์งนั�นการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่ท่�ม่ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic 

ลด์ลง และม่กรด์ไขมันชันิด์อื�นๆ เป็ินสุ่วนปิระกอบอาจช่ัวยลด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้งได้์ ไขมัน 

MCT ในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่� 2 สุามารถึนำาไปิใช้ัได้์เร็วกว่าไขมัน LCT เนื�องจากไม่จำาเป็ินต้ิองใช้ั 
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carnitine เป็ินตัิวพาเข้า mitochondria ม่การศึกษาพบว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์น่� สุามารถึเพิ�ม

การใช้ัไขมันในร่างกาย โด์ยท่�ไม่เพิ�มภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้งเมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำารุ่นแรก(44) สุำาหรับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่� 3 ท่�ม่นำ�ามันมะกอกเป็ินสุ่วนปิระกอบ ม่การศึกษา

แบบย้อนหลัง (retrospective study) ขนาด์เล็ก พบว่าเกิด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้งน้อยกว่าไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นแรกอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ โด์ยพบภาวะน่� 1/11 ราย เท่ยบกับ7/10 ราย 

(p < 0.001)(45) อย่างไรก็ติามม่การศึกษาแบบสุุ่มท่�ม่กลุ่มค์วบคุ์ม (randomized controlled trial, RCT) 

ในผู้้้ใหญ่ิ 28 รายท่�ได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา พบว่าระดั์บ triglycerides ในเลือด์ไม่ม่ค์วามแติกต่ิาง

กันอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิในผู้้้หป่ิวยท่�ให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based, MCT/LCT, 

และ olive oil-based(46) สุำาหรับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่� 4 ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ พบว่า

ค์วามสุามารถึในการลด์การอักเสุบของนำ�ามันปิลา อาจช่ัวยลด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้งได้์ ม่การ

ศึกษาแบบไปิข้างหน้าแบบข้ามกลุ่ม (prospective crossover study) ขนาด์เล็ก พบว่าการเพิ�มนำ�ามันปิลา

ลงในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ MCT/LCT สุามารถึเพิ�มการกำาจัด์ไขมัน triglycerides ออกจากกระแสุ

เลือด์ได้์อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ(47) โด์ยสุรุปิการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่ จะเกิด์ภาวะไขมัน 

triglycerides ในเลือด์สุ้งเท่ากับหรือน้อยกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นแรกในการศึกษาขนาด์เล็ก 

อย่างไรก็ติามยังต้ิองการการศึกษาขนาด์ใหญ่ิและม่การออกแบบท่�ด่์เพื�อยืนยันปิระโยชัน์ของไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่ในภาวะน่�

 2.3 ภาวะ Intestinal Failure-Associated Liver Disease (IFALD)

	 ภาวะ Intestinal Failure-Associated Liver Disease คื์อ ภาวะท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของตัิบ เนื�องจาก

สุาเหติุหนึ�งอย่างหรือหลายอย่างร่วมกันท่�เก่�ยวข้องกับภาวะลำาไสุ้ล้มเหลว รวมถึึงสุาเหติุจากอาหาร

ทางหลอด์เลือด์ด์ำา(48) ภาวะแทรกซ้ึ่อนน่�มักพบในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะลำาไสุ้ล้มเหลวชันิด์ท่� 3 (type III IF) หรือ

ลำาไสุ้ล้มเหลวเรื�อรัง (chronic IF)(49)  ค์วามผิู้ด์ปิกติิของตัิบมักแบ่งเป็ิน 3 ชันิด์หลักๆ ได้์แก่ ชันิด์ตัิบคั์�ง

ไขมันท่�ม่ภาวะตัิบอักเสุบ (steatohepatitis), ชันิด์นำ�าด่์คั์�ง (cholestasis), และชันิด์ท่�เกิด์ติะกอนหรือนิ�วใน

ถุึงนำ�าด่์ (gallbladder sludge/stone) การวินิจฉััยภาวะน่�จำาเป็ินต้ิองหาสุาเหตุิอื�นๆ ท่�อาจทำาให้เกิด์

ค์วามผิู้ด์ปิกติิของค่์าตัิบ เช่ัน ภาวะท่อนำ�าด่์อุด์ตัิน (biliary obstruction), ไวรัสุตัิบอักเสุบ (viral hepatitis), 

ค์วามผิู้ด์ปิกติิของตัิบจากสุุราหรือยา (alcohol and drug-induced liver injury) เป็ินต้ิน(48, 50) 

 ปัิจจุบันยังไม่ทราบสุาเหตุิท่�แน่ชััด์ของภาวะ IFALD โด์ยค์าด์ว่าภาวะน่�น่าจะเกิด์จากปิัจจัย

หลายอย่างปิระกอบกัน ตัิวอย่างของค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์ภาวะน่� ได้์แก่ การให้อาหารมากเกินไปิ 

(overfeeding), การขาด์สุารอาหารบางชันิด์ (nutritional deficiencies), การติิด์เชืั�อ (infection), การขาด์

อาหารทางทางเดิ์นอาหาร (lack of enteral intake), และค์วามยาวของลำาไสุ้เล็กในผู้้้ป่ิวยภาวะลำาไสุ้สัุ�น 

(short bowel syndrome, SBS) โด์ยยิ�งม่ลำาไสุ้ท่�สัุ�นจะยิ�งเพิ�มค์วามเสุ่�ยงของภาวะน่� เป็ินต้ิน(51-53) ปัิจจัย

จากไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�เก่�ยวข้องกับภาวะ IFALD ได์้แก่ การให้ไขมันมากกว่า 1 กรัม/กก./วัน 



88

Comprehensive Review in Internal Medicine

ชันิด์ของกรด์ไขมัน, และปิริมาณ phytosterol ในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ท่�ม่กรด์ไขมัน linoleic สุ้ง เช่ัน ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based อาจทำาให้เกิด์ภาวะอักเสุบ 

ซึึ่�งสุ่งผู้ลทำาให้การขับนำ�าด่์ในตัิบผิู้ด์ปิกติิและเกิด์ภาวะนำ�าด่์คั์�งได้์ สุ่วน phytosterol ท่�ม่โค์รงสุร้างค์ล้าย 

cholesterol เมื�อให้ทางทางเดิ์นอาหารจะถ้ึกด้์ด์ซึึ่มได้์น้อย แต่ิถ้ึาให้ทางหลอด์เลือด์ด์ำา phytosterol จะถ้ึก

เปิล่�ยนเปิน็ bile acid ได์ไ้ม่สุมบ้รณ์เหมือน cholesterol ทำาใหเ้กิด์ภาวะนำ�าด่์คั์�ง ติะกอนหรอืนิ�วในถึงุนำ�าด่์

ได้์ ดั์งนั�นในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงหรือเกิด์ภาวะ IFALD ค์วรจำากัด์ปิริมาณของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาไม่

ให้เกิน 1 กรัม/กก./วัน และค์วรเล่�ยงการใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic และ 

phytosterol สุ้ง(54, 55) สุำาหรับชันิด์ของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา ม่การศึกษาพบว่าไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำารุ่นท่� 4 ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบและม่ phytosterol ติำ�าอาจช่ัวยรักษาภาวะ IFALD ได้์ อย่างไร

ก็ติามข้อม้ลสุ่วนใหญ่ิมักมาจากการศึกษาในกลุ่มผู้้้ป่ิวยเด็์ก โด์ย meta-analysis ในเด์็กทารกจำานวน 

1105 ราย ในปีิ ค์.ศ. 2015 พบว่า ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ 

(Omegaven®) สุามารถึลด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของตัิบได้์ โด์ยม่ odds ratio (OR) 6.14 (95% confident interval 

(CI): 2.27-16.6; p <0.01) เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ไม่ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ 

(Intralipid® หรือ Lyposin®) อย่างไรก็ติามพบว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์

ปิระกอบ (SMOFlipid® หรือ Omegaven® plus ClinOleic®) ไม่สุามารถึป้ิองกันการเกิด์ภาวะ IFALD 

ได้์อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถึิติิเมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ Intralipid® หรือ ClinOleic®(56) 

อ่ก meta-analysis ในปีิ ค์.ศ. 2019 ได้์ทำาการวิเค์ราะห์เฉัพาะการศึกษาแบบ RCT จำานวน 9 การศึกษา 

โด์ยม่ผู้้้ป่ิวยเด็์กทารก 273 ค์น พบผู้ลการศึกษาใกล้เค่์ยงกัน โด์ยไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลา

เป็ินองค์์ปิระกอบสุัมพันธ์์กับการลด์ภาวะนำ�าด่์คั์�งในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ IFALD เมื�อเท่ยบกับไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based (risk ratio (RR) 0.54, 95% CI: 0.32-0.91) โด์ยม่ number needed 

to treat เท่ากับ 3 แต่ิไม่สุามารถึป้ิองกันภาวะ IFALD ได้์ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค่์าตัิบปิกติิ(57) 

 การศึกษาเก่�ยวกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเพื�อช่ัวยป้ิองกันหรือรักษาภาวะ IFALD ในผู้้้ใหญ่ิ

ยังม่ไม่มาก สุำาหรับค์วามแติกต่ิางของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ต่ิางๆ ในการป้ิองกันภาวะ IFALD 

ในผู้้้ใหญ่ิยังม่ผู้ลการศึกษาไม่แน่นอน การศึกษาแบบ RCT ในผู้้้ใหญ่ิ 73 รายท่�ม่ภาวะลำาไสุ้ล้มเหลว 

พบว่าหลังจากได้์อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเป็ินเวลา 4 สัุปิด์าห์ ค่์าตัิบทั�ง 

aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), และ total bilirubin (TB) ม่ค่์าติำ�ากว่า

อย่างม่นัยสุำาคั์ญิในกลุ่มท่�ได้์ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ (SMOFlipid®) 

เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based (Intralipid®)(58) อ่กการศึกษาแบบ RCT ในผู้้้ป่ิวย

จำานวน 44 รายท่�เข้ารับการผู่้าตัิด์ทางหน้าท้อง (major abdominal surgery) หรือผู่้าตัิด์กะโหลกศ่รษะ

และใบหน้า (large craniofacial surgery) พบว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ SMOFlipid® 

เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ ClinOleic® ม่ค่์า AST ติำ�ากว่า (31 vs. 56 ย้นิติ/ลิติร, 

p <0.02) ค่์า ALT ติำ�ากว่า (26 vs. 49 ย้นิติ/ลิติร, p <0.03) และค่์า gamma-glutamyl transferase (GGT) 
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ติำ�ากว่า (6 vs. 24 ไมโค์รกรัม/ลิติร, p <0.01)(59) อย่างไรก็ติาม ในการศึกษาแบบ RCT โด์ย Klek และ

ค์ณะ ในผู้้้ป่ิวยจำานวน 67 รายท่�ม่ภาวะลำาไสุ้ล้มเหลวแบบเรื�อรัง โด์ยได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ชันิด์ใด์ชันิด์หนึ�งใน 4 ชันิด์ ได้์แก่ Intralipid®, Lipofundin®, ClinOleic®, และ SMOFlipid® เป็ินเวลาทั�งสิุ�น 

12 เดื์อน ผู้ลการศึกษาพบว่าค่์าตัิบทั�ง AST, ALT, alkaline phosphatase (ALP), GGT, และ TB ม่ค่์าไม่

ต่ิางกันอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาทั�ง 4 ชันิด์ติลอด์ระยะเวลา

การศึกษา(60) สุำาหรับการรักษาภาวะ IFALD ในผู้้้ป่ิวยผู้้้ใหญ่ิ พบว่า การให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่

นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบอาจสุามารถึช่ัวยรักษาภาวะน่�ได้์ ม่รายงานผู้้้ป่ิวย (case report) หลายรายงาน 

พบว่าค่์าตัิบในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ IFALD ด่์ขึ�นหลังได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ิน

องค์์ปิระกอบ(61-63) นอกจากน่�ม่การศึกษาในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินผู้้้ใหญ่ิจำานวน 15 ราย ท่�เกิด์ภาวะนำ�าด่์คั์�งหลัง

ได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based พบว่าค่์า direct bilirubin (DB) สุามารถึกลับมาเป็ิน

ปิกติิได้์ในผู้้้ป่ิวยจำานวน 12 จาก 15 ราย (ร้อยละ 80) หลังได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลา

เป็ินองค์์ปิระกอบ (Omegaven®) เป็ินเวลา 4 สัุปิด์าห์ นอกจากน่�ผู้้้วิจัยยังทำาการเจาะตัิบเพื�อติิด์ติามผู้ล 

พบว่าผู้ลชิั�นเนื�อตัิบม่ภาวะนำ�าด่์คั์�ง ตัิบคั์�งไขมัน และการอักเสุบท่�ลด์ลง(63) อย่างไรก็ติามยังต้ิองการงาน

วิจัยขนาด์ใหญ่ิและม่วิธ่์วิจัยท่�เชืั�อถืึอได้์เพื�อยืนยันผู้ลของการใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ท่�ม่นำ�ามัน

ปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบในการป้ิองกันและรักษาภาวะ IFALD ในผู้้้ใหญ่ิเพิ�มเติิม

	 	

 2.4 ภาวะเจ็บป่ิวยวิกฤติ (critical illness)

	 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะเจ็บป่ิวยวิกฤติ มักม่อาการของการติอบสุนองต่ิอการอักเสุบทั�วร่างกาย (systemic 

inflammatory response syndrome, SIRS) ร่วมด้์วย(64) ดั์งนั�นการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy 

oil-based ท่�ม่กรด์ไขมัน linoleic สุ้ง และม่ α-tocopherol ติำ�า อาจทำาให้การอักเสุบในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ

วิกฤติเพิ�มขึ�นและทำาให้การทำางานของระบบภ้มิคุ้์มกันบกพร่อง (immunosuppression) สุ่งผู้ลให้ผู้้้ป่ิวย

แย่ลงได้์ สุมาค์ม ASPEN ได้์ให้ค์ำาแนะนำาเก่�ยวกับการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะวิกฤติ

ไว้ในปีิ ค์.ศ. 2016 โด์ยแนะนำาให้งด์หรือจำากัด์การให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based ใน

ช่ัวงสัุปิด์าห์แรกหลังเริ�มให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา(64) อย่างไรก็ติามค์ำาแนะนำาน่�ได้์รับการสุนับสุนุน

เพ่ยงร้อยละ 64 จากผู้้้ร่วมทำาแนวทางเวชัปิฏิิบัติิ (clinical practice guidelines) ม่การศึกษาแบบ RCT 

ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการบาด์เจ็บ (trauma) สุนับสุนุนค์ำาแนะนำาน่� โด์ยพบว่าการให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ท่�ไม่ม่ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในช่ัวง 10 วันแรกสัุมพันธ์์กับการลด์การติิด์เชืั�อ ลด์ระยะเวลาการใช้ัเค์รื�อง

ช่ัวยหายใจ ลด์ระยะเวลาการนอนในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ (intensive care unit, ICU) และลด์ระยะเวลาการ

นอนโรงพยาบาลเมื�อเท่ยบกบัการใหอ้าหารทางหลอด์เลอืด์ด์ำาร่วมกับไขมนัทางหลอด์เลอืด์ด์ำาชันดิ์ soy 

oil-based(65) อย่างไรก็ติามไม่พบปิระโยชัน์ของการงด์ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในการศึกษาอื�น(66, 67)

  แนวทางเวชัปิฏิิบัติิเก่�ยวกับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะเจ็บป่ิวยวิกฤติสุ่วนใหญ่ิสุนับสุนุนการใช้ัไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่มากกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นแรก หรือชันิด์ soy oil-based เพื�อลด์ปิริมาณ
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ของกรด์ไขมันชันิด์ ω-6 ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับ(64, 68, 69) ตัิวอย่างของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่ท่�ใช้ับ่อย 

ได้์แก่ ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ olive oil-based (ClinOleic®) และไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามัน

ปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ (SMOFlipid®) ม่ meta-analysis จาก 4 การศึกษาแบบ RCT พบว่า ไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ olive oil-based เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based ม่ค์วาม

สัุมพันธ์์กับการหยุด์การใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจได้์เร็วกว่า (-6.47 วัน; 95% CI: -11.41 to -1.53)(70) สุำาหรับ

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ ม่การศึกษาแบบ meta-analysis จาก 10 RCT 

ในผู้้้ป่ิวยภาวะวิกฤติ 733 ราย พบว่าสัุมพันธ์์กับการลด์การติิด์เชืั�อ (RR 0.64; 95% CI: 0.35-0.81) และ

ลด์ระยะเวลานอนโรงพยาบาล (-7.42 วัน; 95% CI: -11.89 to -2.94) เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์

เลือด์ด์ำาท่�ไม่ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ(71) อ่กการศึกษา meta-analysis จาก 17 RCT ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่

ภาวะ sepsis จำานวน 1239 ราย พบว่าอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา หรืออาหารทางทางเดิ์นอาหารท่�ม่

การเสุริม ω-3 (10 การศึกษาจากอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา และ 7 การศึกษาจากอาหารทางทางเดิ์น

อาหาร) ม่ค์วามสัุมพันธ์์กับการลด์ระยะเวลานอนหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ (-3.79 วัน; 95% CI: -5.49 to -2.09) 

และลด์ระยะเวลาใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจ (-2.27 วัน; 95% CI -4.27 to -0.27) เมื�อเท่ยบกับอาหารท่�ไม่ม่

การเสุริม ω-3 (72) จากข้อม้ลดั์งกล่าว จึงอาจใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ

ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะวิกฤติท่�ต้ิองการอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยปิริมาณนำ�ามันปิลาในไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาท่�แนะนำาคื์อ 0.1-0.2 กรัม/กก./วัน(54)

 2.5 การใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิแพ้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาหรือองค์์

ปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

 อาการแพ้สุ่วนปิระกอบในอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาพบได้์ไม่บ่อย  โด์ยม่อุบัติิการณ์น้อยกว่า

ร้อยละ 1(73) การศึกษาแบบ systematic review พบว่า องค์์ปิระกอบหลักของอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ท่�ผู้้้ป่ิวยมักแพ้ 3 อย่างแรก คื์อ ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา (ร้อยละ 48.4), สุารละลายวิติามิน (multivitamin 

solution, ร้อยละ 33.3), และสุารละลายกรด์อะมิโน (amino acid solution, ร้อยละ 9) โด์ยอาการแพ้

สุ่วนใหญ่ิ (ร้อยละ 60) มักเกิด์ในช่ัวงวันแรกหลังจากได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา (พบได้์ตัิ�งแต่ิ 1-21 วัน) 

อาการแสุด์งท่�พบบ่อยท่�สุุด์ คื์ออาการแสุด์งทางผิู้วหนัง (cutaneous manifestations) เช่ัน ผืู้�นลมพิษ 

(urticarial rash) ติามมาด้์วยปิฏิิกิริยาภ้มิแพ้อย่างเฉ่ัยบพลัน (anaphylaxis) อาการทางทางเดิ์นหายใจ 

และภาวะระบบไหลเว่ยนโลหิติเปิล่�ยนแปิลง (hemodynamic instability)(74)

 ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ต่ิางๆ ม่โอกาสุเกิด์อาการแพ้แติกต่ิางกันขึ�นกับองค์์ปิระกอบของ

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์นั�นๆ ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based และ MCT/LCT ม่ข้อ

ค์วรระวังในผู้้้ป่ิวยท่�แพ้ถัึ�วเหลืองและไข่ เนื�องจากม่สุ่วนปิระกอบของโปิรต่ินจากถัึ�วเหลืองและไข่แด์ง 

ผู้้้ป่ิวยท่�แพ้ถัึ�วลิสุงค์วรระมัด์ระวังในการได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเช่ันกัน เนื�องจากม่รายงานการเกิด์

อาการแพ้โปิรต่ินจากถัึ�วเหลืองในผู้้้ป่ิวยท่�แพ้ถัึ�วลิสุง(28) สุ่วนไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์  olive oil-based 
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ม่ข้อค์วรระวงัเพิ�มเติิมในผู้้ป่้ิวยท่�แพ้มะกอก และไขมนัทางหลอด์เลอืด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ

ค์วรระวังในผู้้้ป่ิวยท่�แพ้ปิลา ม่รายงานผู้้้ป่ิวยหลายรายงานยืนยันการเกิด์อาการแพ้ไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาเหล่าน่� โด์ยมักพบในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิแพ้ไข่และถัึ�วเหลืองเป็ินหลัก(73, 75, 76) 

 ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิแพ้ไขมันทางหลอด์เลอืด์ด์ำา หรือแพ้องค์์ปิระกอบของไขมนัทางหลอด์เลอืด์

ด์ำาข้างต้ิน ค์วรได้์รับการปิระเมินค์วามเสุ่�ยง และแบ่งผู้้้ป่ิวยออกเป็ินกลุ่มต่ิางๆ ดั์งน่� (ร้ปิท่� 3)

1. ผู้้้ป่ิวยค์วามเสุ่�ยงสุ้ง (high risk) คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิอาการแพ้แบบปิานกลางถึึงรุนแรงต่ิอ

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา (moderate-severe allergic reaction) ได้์แก่ อาการ hives บวม 

หรือปิฏิิกิริยาภ้มิแพ้อย่างเฉ่ัยบพลัน

2. ผู้้้ป่ิวยค์วามเสุ่�ยงปิานกลาง-สุ้ง (moderate-high risk) คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิอาการแพ้แบบ

ปิานกลางถึึงรุนแรงต่ิอสุ่วนปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา เช่ัน ไข่ ถัึ�วเหลือง มะกอก

 หรือปิลา

3. ผู้้้ป่ิวยค์วามเสุ่�ยงปิานกลาง (moderate risk) คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิอาการแพ้แบบไม่รุนแรง 

(mild allergic reaction) ได้์แก่ อาการคั์น ต่ิอไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา หรือม่ปิระวัติิอาการ

แพ้แบบปิานกลางถึึงรุนแรงต่ิอสุ่วนปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ยังไม่ผู่้านค์วาม

ร้อน (uncooked ingredients) แต่ิไม่ม่อาการแพ้ต่ิอสุ่วนปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำาท่�ผู่้านค์วามร้อนแล้ว (cooked ingredients) 

4. ผู้้้ป่ิวยค์วามเสุ่�ยงติำ�า (low risk) คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวติัิอาการแพแ้บบไมรุ่นแรงติอ่สุ่วนปิระกอบ

ของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

5. ผู้้้ป่ิวยค์วามเสุ่�ยงติำ�ามาก (minimal risk) คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ปิระวัติิอาการแพ้ต่ิอสุ่วนปิระกอบ

ของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

 ถ้ึาปิระวัติิอาการแพ้ไม่ชััด์เจน อาจทำาการติรวจเพิ�มเติิมทางผิู้วหนังหรือติรวจเลือด์ด้์ข้อม้ลสุาร

ท่�แพ้เพิ�มเติิม (skin หรือ serum testing for an allergy) เพื�อปิระกอบการตัิด์สิุนใจ 

 ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงปิานกลางขึ�นไปิ ค์วรพิจารณาให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์อื�น หรือ

พิจารณาการให้ไขมันในร้ปิแบบอื�น เช่ัน ทางทางเดิ์นอาหาร หรือทางผิู้วหนัง (enteral or topical lipids) 

ถ้ึาหล่กเล่�ยงการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาไม่ได้์ ค์วรให้ค์ำาแนะนำาถึึงปิระโยชัน์และค์วามเสุ่�ยงของการ

ให้ไขมันทางหลอด์เลอืด์ด์ำาในผู้้ป่้ิวยแต่ิละราย โด์ยอาจพจิารณาทำาการ desensitizing ต่ิอไขมันทางหลอด์

เลือด์ด์ำาภายใต้ิการด้์แลอย่างใกล้ชิัด์โด์ยแพทย์ผู้้้เช่ั�ยวชัาญิด้์าน allergy หรือ immunology หลังจากได้์

ให้ข้อม้ลปิระโยชัน์และโทษกับผู้้้ป่ิวย และให้ผู้้้ป่ิวยร่วมตัิด์สิุนใจเร่ยบร้อยแล้ว สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วาม

เสุ่�ยงติำ�า สุามารถึให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างปิลอด์ภัย(77)
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รูปท่ี่�	3. แนวทางการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิแพ้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาหรือสุ่วน

ปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงหมายเลข 77)

 

Abbreviation:	ILE, intravenous lipid emulsion. 

ขนาดแลัะความเร็วในการให้ ไขมันทางหลัอดเลัือดด�า
	 ขนาด์สุ้งสุุด์ในการใหไ้ขมันทางหลอด์เลอืด์ด์ำาคื์อ 2.5 กรมั/กก./วนั หรอืร้อยละ 60 ของพลงังาน

ทั�งหมด์ท่�ต้ิองการต่ิอวัน(78) โด์ยอาจจำากัด์การให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based ให้ไม่เกิน 

1 กรัม/กก./วัน เนื�องจากม่ปิริมาณกรด์ไขมันชันิด์ ω-6 สุ้ง(7) ค์วามเร็วในการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ไม่ค์วรเกิน 0.11 กรัม/กก./ชัม. เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงของการเกิด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้ง การติิด์เชืั�อ 

และ fat overload syndrome ซึึ่�งภาวะ fat overload syndrome น่�เกิด์จากการท่�ร่างกายไม่สุามารถึกำาจัด์ 

triglycerides ได้์เพ่ยงพอ โด์ยม่อาการและอาการแสุด์งคื์อ ไข้ ปิวด์หัว ชััก อาการเหลือง ตัิบและม้ามโติ 

การหายใจล้มเหลว เม็ด์เลือด์ติำ�า (pancytopenia) และภาวะช็ัอก (shock)(7) เมื�อให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

เด่์�ยวๆ Centers for Disease Control and Prevention ได์้แนะนำาให้จำากัด์เวลาในการให้ให้ไม่เกิน 
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12 ชัั�วโมง และค์วรเปิล่�ยนท่อท่�ใช้ัให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา (tubing) ทุก 24 ชัั�วโมงเนื�องจากการให้

เกินเวลาดั์งกล่าวจะเพิ�มค์วามเสุ่�ยงของการปินเป้ิ�อนเชืั�อโรค์ในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา(79) ถ้ึาม่การใช้ั 

in-line filtration ค์วรเลือด์ใช้ั filter ขนาด์ 1.2 ไมโค์รเมติร ขึ�นไปิเพื�อให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา(80)

กรณ่ศึกษาผู้ปั่วยในการเลัือกใช้ ไขมันทางหลัอดเลัือดด�าในเวชปัฏิิบััติ

กรณ่ศึกษ์าท่ี่�	1

 ผู้้้ป่ิวยชัายอายุ 55 ปีิ  ม่อาการปิวด์ท้องลิ�นปีิ�อย่างรุนแรง 6 ชัั�วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ร่วม

กับม่อาการค์ลื�นไสุ้ อาเจ่ยน ไข้ และซึึ่มลง ผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ปิระวัติิดื์�มสุุราเรื�อรังมานาน 20 ปีิ โด์ยดื์�มเหล้า

ขาว 1 ขวด์ทุกวัน ผู้ลการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการพบ lipase สุ้งผิู้ด์ปิกติิ และ ultrasound ช่ัองท้องไม่

พบค์วามผิู้ด์ปิกติิของท่อนำ�าด่์และถุึงนำ�าด่์ จึงได้์รับการวินิจฉััย severe acute alcoholic pancreatitis 

ผู้้้ป่ิวยได้์รับการใสุท่่อช่ัวยหายใจเพื�อป้ิองกันการสุำาลัก ร่วมกับได้์รับการรกัษาในหอผู้้ป่้ิวยวิกฤติ ระหวา่ง

นอนโรงพยาบาล ผู้้้ป่ิวยไม่สุามารถึรับอาหารทางทางเดิ์นอาหารได้์เนื�องจากม่อาการอาเจ่ยนรุนแรง 

เอกซ์ึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์ช่ัองท้อง (abdominal computer tomography) ในวันท่� 6 หลังนอนโรงพยาบาล 

พบภาวะ necrotizing pancreatitis และ gastric outlet obstruction บริเวณลำาไสุ้เล็กสุ่วนต้ินเนื�องจาก

การบวมของติบัอ่อน นำ�าหนกัผู้้้ป่ิวยปัิจจุบันคื์อ 60 กก. ค่์าดั์ชัน่มวลกายค์อื 23 กก/ติร.ม. โด์ยไมม่่ปิระวัติิ

นำ�าหนักลด์ก่อนหน้าน่� ค่์า triglycerides ในเลือด์ คื์อ 300 มก./ด์ล. ค์วรให้การด้์แลรักษาทางโภชันาการ

อย่างไรในผู้้้ป่ิวยรายน่�

	 Comment: ผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ภาวะ severe acute alcoholic pancreatitis ถึึงแม้ผู้้้ป่ิวยจะม่ค่์า tri-

glycerides ในเลือด์สุ้ง คื์อ 300 มก./ด์ล. แต่ิไม่น่าเป็ินสุาเหตุิของ acute pancreatitis ในผู้้้ป่ิวย เนื�องจาก

ระดั์บ triglycerides ท่�เป็ินสุาเหตุิของ acute pancreatitis ค์วรสุ้งมากกว่า 1000 มก./ด์ล. ผู้้้ป่ิวยรายน่�

ค์วรได์้รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาเนื�องจากม่ภาวะ gastric outlet obstruction ทำาให้ไม่สุามารถึ

รับอาหารทางทางเดิ์นอาหารได้์ โด์ยสุามารถึให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยรายน่�ได้์อย่างปิลอด์ภัย 

เนื�องจากค่์า triglycerides ยังไม่เกิน 400 มก./ด์ล.(81) อย่างไรก็ติามค์วรติิด์ติามระดั์บ triglycerides ในผู้้้ป่ิวย

รายน่�อย่างใกล้ชิัด์หลังได้์ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา 

	 Case	progression:	ผู้้้ป่ิวยรายน่�ได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�าติาล 250 กรัม โปิรต่ิน 

90 กรัม และไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ 20% soy oil-based 90 กรัม โด์ยม่พลังงานรวมทั�งสิุ�น 2100 

กิโลแค์ลอร่�/วัน ผู้ลเลือด์หลังได้์อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา 1 วัน พบว่าค่์า triglycerides ในเลือด์เพิ�มขึ�น

เป็ิน 480 มก./ด์ล. ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์เป็ิน 200 มก./ด์ล. ผู้้้ป่ิวยรายน่�ยังได้์รับ propofol 15 มล./ชัม. 

โด์ยได้์ไขมัน 36 กรัม/วันจาก propofol (ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาใน propofol เป็ินชันิด์ 10% soy oil-based) 

เนื�องจากภาวะ alcohol withdrawal ค์วรให้การด้์แลรักษาภาวะไขมัน triglycerides ในเลือด์สุ้งในผู้้้ป่ิวย

รายน่�อย่างไร 
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	 Comment: ภาวะไขมัน triglycerides ในเลือด์สุ้งในผู้้้ป่ิวยรายน่�จำาเป็ินต้ิองได้์รับการด้์แลรักษา 

เนื�องจากระดั์บ triglycerides สุ้งมากกว่า 400 มก./ด์ล. ซึึ่�งเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อน

ในผู้้้ป่ิวย เพื�อลด์ระดั์บ triglycerides ในเลือด์ ค์วรลด์ปิริมาณนำ�าติาลในอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาเนื�องจาก

ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ของผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ค่์าสุ้ง และอาจจำาเป็ินต้ิองค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลโด์ยการให้ยา 

insulin ปิริมาณไขมันค์วรลด์ลงให้น้อยกว่า 1 กรัม/กก./วัน และอาจเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่น

ใหม่แทนชันิด์ soy oil-based นอกจากน่�ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ 10% soy oil-based ใน propofol 

ม่สุ่วนในการเพิ�มระดั์บ triglycerides จากปิริมาณไขมันและ liposome สุ่วนเกินท่�จะเปิล่�ยนเป็ิน 

lipoprotein-X ได้์ ดั์งนั�นจึงค์วรลด์หรือหยุด์ยา propofol และเลือกใช้ัยาท่�ออกฤทธิ์� sedation ชันิด์อื�นแทน

	 Case	 progression: ผู้้้ป่ิวยได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ใหม่ โด์ยม่สุ่วนปิระกอบเป็ิน

นำ�าติาล 160 กรัม โปิรต่ิน 90 กรัม และไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ โด์ยม่

ไขมัน 60 กรัม (ได้์พลังงานรวม 1500 กิโลแค์ลอร่�/วัน) ผู้้้ป่ิวยได้์รับยา sedation ชันิด์อื�นและหยุด์ propofol 

หลังจากนั�นค่์านำ�าติาลในเลือด์ของผู้้้ป่ิวยลด์ลงอย่้ในระดั์บ 150-180 มก./ด์ล. และระดั์บไขมัน triglycerides 

ลด์ลงเหลือ 300 มก./ด์ล. ในวันท่� 9 และเหลือ 200 มก./ด์ล. ในวันท่� 16 หลังนอนโรงพยาบาล  

กรณ่ศึกษ์าท่ี่�	2

 ผู้้้ป่ิวยชัายอายุ 48 ปีิ ม่โรค์ปิระจำาตัิวเป็ิน HBV cirrhosis และ Crohn’s disease ได้์เข้ารับการ

ผู่้าตัิด์ภาวะลำาไสุ้อุด์ตัินหลายค์รั�ง จนเกิด์กลุ่มอาการลำาไสุ้สัุ�น ชันิด์ end-jejunostomy โด์ยเหลือลำาไสุ้เล็ก

สุ่วน jejunum 150 ซึ่ม. ผู้้้ป่ิวยม่ ostomy output ปิระมาณ 1.5-2 ลิติร/วัน และทานอาหารเองได้์น้อย

มากเนื�องจากเบื�ออาหารและค์ลื�นไสุ้ หลังผู่้าตัิด์ผู้้้ป่ิวยม่อาการตัิวติาเหลืองมากขึ�น ติรวจวัด์ระดั์บ direct 

bilirubin ได้์ 10 มก./ด์ล. แพทย์ผู้้้ทำาการรักษาจึงให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาแบบไม่ม่ไขมันทางหลอด์

เลือด์ด์ำา โด์ยม่นำ�าติาล 320 กรัม โปิรต่ิน 100 กรัม และพลังงานรวม 1500 กิโลแค์ลอร่�ร่วมกับวิติามิน

และ trace element พร้อมกับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา ผู้้้ป่ิวยม่นำ�าหนักตัิว 50 กิโลกรัม สุ้ง 180 ซึ่ม. 

และม่ดั์ชัน่มวลกาย 15.4 กก./ติร.ม. ติรวจติิด์ติามค่์าตัิบหลังจากนั�นค์งท่� หลังจากได้์อาหารทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาสุ้ติรน่�ปิระมาณ 4 สัุปิด์าห์ ผู้้้ป่ิวยเริ�มม่ผืู้�นแห้งแติกท่�ผิู้วหนังบริเวณลำาตัิว แขนและขา

ทั�งสุองข้าง ผู้ลการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการพบเกล็ด์เลือด์ติำ�า (110 x 109/ลิติร) และนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง 

210 มก./ด์ล. ค์วรคิ์ด์ถึึงภาวะใด์ในผู้้้ป่ิวยรายน่�

	 Comment:	ผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่อาการผืู้�นแห้งแติก ร่วมกับเกล็ด์เลือด์ติำ�าหลังได้์รับอาหารทางหลอด์

เลือด์ด์ำาแบบไม่ม่ไขมันมา 4 สัุปิด์าห์ จึงค์วรค์ิด์ถึึงภาวะขาด์ไขมันจำาเปิ็นมากท่�สุุด์ อาการและอาการ

แสุด์งของภาวะขาด์ไขมันจำาเป็ินมักเกิด์ปิระมาณ 2-4 สัุปิด์าห์หลังได้์รับกรด์ไขมันจำาเป็ินไม่เพ่ยงพอ(1) 

ค์วามเสุ่�ยงอื�นๆ ของภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเปิ็นในผู้้้ป่ิวยรายน่�คื์อ ม่ภาวะทุพโภชันาการอย่างรุนแรง 

(severe malnutrition) โด์ยม่ดั์ชัน่มวลกายน้อยกว่าปิกติิ คื์อ 15.4 กก./ติร.ม., ม่ภาวะย่อยและด้์ด์ซึึ่ม

ไขมันผิู้ด์ปิกติิ (fat malabsorption) จากกลุ่มอาการลำาไสุ้สัุ�น, และได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ไม่ม่
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ไขมันแบบต่ิอเนื�อง (continuous infusion) ทำาให้กระตุ้ินการหลั�ง insulin สุ่งผู้ลยับยั�งการสุลายกรด์ไขมัน

จำาเป็ินท่�เก็บสุะสุมใน adipose tissue มาใช้ั ผู้้้ป่ิวยรายน่�ค์วรได้์รับการติรวจ triene:tetraene ratio รวม

ถึึงค่์ากรด์ไขมันในเลือด์ ได้์แก่ mead acid, กรด์ไขมัน linoleic, arachidonic acid, และ α-linolenic acid 

เพื�อช่ัวยยืนยันการวินิจฉััยภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน 

	 Case	progression: ผู้้้ป่ิวยรายน่�ติรวจพบค่์า triene:tetraene ratio สุ้ง คื์อ 0.054 (ค่์าปิกติิของ

วิธ่์การติรวจคื์อ 0.010-0.038), ค่์า mead acid สุ้ง, และค่์ากรด์ไขมัน linolenic, arachidonic acid, และ

กรด์ไขมัน α-linolenic acid ติำ�า ดั์งนั�นจึงยืนยันการวินิจฉััยภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ินได้์ในผู้้้ป่ิวยรายน่� 

ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการรักษาภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ินอย่างไร 

	 Comment:	 ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน ค์วรได้์รับกรด์ไขมัน linoleic อย่างน้อย 

2-4% ของพลังงานท่�ค์วรได์้รับในแต่ิละวัน ในผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ค์วามต้ิองการพลังงานต่ิอวันคื์อปิระมาณ 

1500 กิโลแค์ลอร่� (30 กิโลแค์ลอร่�/กก./วนั) ดั์งนั�น 4% ของพลงังานด์งักล่าว คื์อปิระมาณ 60 กิโลแค์ลอร่� 

ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยรายน่�ค์วรได้์รับ 20% Intralipid® อย่างน้อย 60 มล./วัน หรือ 20% Clinoleic® อย่างน้อย 

160 มล./วัน หรือ 20% SMOFlipid® อย่างน้อย 150 มล./วัน (ติารางท่� 3) เนื�องจากผู้ลเลือด์ในผู้้้ป่ิวยม่

ภาวะนำ�าด่์คั์�งและม่นำ�าติาลสุ้ง ดั์งนั�นแพทย์ผู้้้ทำาการรักษาจึงให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา ซึึ่�งม่ไขมัน 

50 กรัมจาก 20% SMOFlipid® (250 มล.), โปิรต่ิน 100 กรัม, และนำ�าติาล 180 กรัม เพื�อให้ได้์กรด์ไขมัน

จำาเป็ินเพ่ยงพอและลด์ปิริมาณนำ�าติาลลง หลังจากได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาสุ้ติรน่�เป็ินเวลา 

4 สัุปิด์าห์ อาการผืู้�นในผู้้้ป่ิวยหายสุนิทและติรวจติิด์ติามค่์า triene:tetraene ratio กลับเป็ินปิกติิ 

กรณ่ศึกษ์าท่ี่�	3

 ผู้้้ป่ิวยหญิิงอายุ 67 ปีิ ม่ปิระวัติิโรค์ขาด์ protein C และกลุ่มอาการลำาไสุ้สัุ�นชันิด์ end-jejunos-

tomy โด์ยเหลือลำาไสุ้เล็กสุ่วน jejunum ยาว 100 cm เนื�องจากม่ปิระวัติิลำาไสุ้ขาด์เลือด์ (bowel ischemia) 

จนติอ้งได้์รับการติดั์ลำาไสุ ้มาพบแพทยท่์�ค์ลินิกโภชันาการหลงัจากได์รั้บอาหารทางหลอด์เลอืด์ด์ำาท่�บ้าน 

(home parenteral nutrition) เป็ินเวลา 4 เดื์อน ผู้ลการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการพบค่์า AST 53 ย้นิติ/ลิติร, 

ALT 58 ย้นิติ/ลิติร, ALP 221 ย้นิติ/ลิติร, และ direct bilirubin 13 มก./ด์ล. โด์ยระดั์บนำ�าติาลในเลือด์อย่้

ในเกณฑ์์ปิกติิ ผู้้้ป่ิวยม่นำ�าหนักค์งท่�ท่� 50 กก. โด์ยม่ดั์ชัน่มวลกาย 19 กก./ติร.ม. ผู้้้ป่ิวยปิฏิิเสุธ์ปิระวัติิดื์�ม

สุุราและยาอื�นๆ ผู้ลการติรวจ ultrasound ช่ัองท้องปิกติิ ไม่ม่ท่อนำ�าด่์อุด์ตัินและนิ�วในถุึงนำ�าด่์ อาหาร

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาของผู้้้ป่ิวยปิระกอบด้์วยโปิรต่ิน 60 กรัม นำ�าติาล 180 กรัม และไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำาชันิด์ 20% soy oil-based 75 กรัม (พลังงานรวม 1600 กิโลแค์ลอร่�/วัน) ร่วมกับวิติามินและ trace 

element ขนาด์มาติรฐานทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยให้ 12 ชัม./วัน ในเวลากลางคื์น ผู้้้ป่ิวยรายน่�ค์วรได้์รับ

การด้์แลรักษาค่์าตัิบท่�ผิู้ด์ปิกติิอย่างไร 
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	 อภิปราย

 ผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ภาวะนำ�าด่์คั์�งหลังจากได้์อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�บ้านเป็ินเวลา 4 เดื์อน 

เนื�องจากม่กลุ่มอาการลำาไสุ้สัุ�นชันิด์ end-jejunostomy โด์ยไม่พบสุาเหติุอื�นๆของภาวะนำ�าด่์คั์�ง เช่ัน 

ท่อนำ�าด่์อุด์ตัินและยา ดั์งนั�นแพทย์ผู้้้รักษาค์วรสุงสัุยภาวะ IFALD ในผู้้้ป่ิวยรายน่� สุำาหรับการด้์แลรักษา 

ผู้้้ป่ิวยค์วรได์้รับการกำาจัด์หรือลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิางๆของภาวะ IFALD เท่าท่�จะทำาได์้ โด์ยนำ�าติาลท่�ให้

ในผู้้้ป่ิวยรายน่�ยังอย่้ในระดั์บท่�ไม่สุ้งเกิน คื์อ 3.6 กรัม/กก./วัน ร่วมกับม่ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์อย่้ในเกณฑ์์

ปิกติิ พลังงานท่�ได้์น่าจะอย่้ในเกณฑ์์ท่�ไม่สุ้งเกิน คื์อ 32 กิโลแค์ลอร่�/กก./วัน และผู้้้ป่ิวยม่นำ�าหนักค์งท่�มา

ติลอด์ และอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาได้์รับการให้แบบไม่ต่ิอเนื�อง คื์อ 12 ชัม./วัน ซึึ่�งเหมาะสุมอย่้แล้ว 

อย่างไรก็ติามปิริมาณไขมันทางหลอด์เลือด์ลำาท่�ให้สุ้งกว่า 1 กรัม/กก./วัน และชันิด์ของไขมันทาง

หลอด์เลอืด์ด์ำาเป็ินชันิด์ท่�ม่กรด์ไขมัน ω-6 และ phytosterol สุ้ง ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยจึงค์วรได้์รับการลด์ปิริมาณ

ไขมันเป็ิน 50 กรัม/วัน และเปิล่�ยนไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเป็ินชันิด์ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ 

บัทสรุปั 
 ไขมันเป็ินสิุ�งท่�จำาเป็ินและม่ปิระโยชัน์หลายอย่างต่ิอมนุษย์ ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาม่ปิระโยชัน์

และจำาเป็ินในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ข้อบ่งช่ั�ของการให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา ปัิจจุบันได้์ม่การพัฒินาคิ์ด์ค้์นไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาหลายชันิด์และหลายค์วามเข้มข้น ดั์งนั�นการเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�เหมาะ

สุมกับผู้้้ป่ิวยจึงม่ค์วามจำาเป็ิน การเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในเวชัปิฏิิบัติิค์วรค์ำานึงถึึงหลายปัิจจัย 

ได้์แก่ การอักเสุบ ค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของค่์าตัิบ ค่์า triglycerides ในเลอืด์ และปิระวัติิการ

แพ้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาหรือสุ่วนปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน

เป็ินภาวะท่�เจอได้์ไม่บ่อย แต่ิค์วรค์ดิ์ถึึงภาวะน่�ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับอาหารทางหลอด์เลอืด์ด์ำาท่�ไม่ม่ไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาเป็ินเวลานาน โด์ยเฉัพาะผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้ง ร่วมกับม่อาการและอาการแสุด์งท่�

เข้าได้์กับภาวะน่� เช่ัน ผืู้�นแห้งแติก เกล็ด์เลือด์ติำ�า และค่์าตัิบท่�ผิู้ด์ปิกติิ ในปัิจจุบันยังต้ิองการข้อม้ลเพื�อ

ช่ัวยในการเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในเวชัปิฏิิบัติิเพิ�มเติิม โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่

ภาวะลำาไสุ้ล้มเหลวเรื�อรัง และผู้้้ป่ิวยภาวะวิกฤติ
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6
การด้แลผู้้�ป่วยท้� ได�รับ

ยาตั�านการแข็งตััวของเลือด
ในระหว�างการทำาหัตัถการ

หร้อการผู้�าตััด
(Managing anticoagulants

before, during and after 
medical procedures)

ปิติัพิงศ์	กิจ้ร้ตันะกุลิ

 ปัิจจุบันม่ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ (anticoagulants) ซึึ่�งใช้ัติามข้อบ่งช่ั�(1-2)  ได้์แก่ 

ใช้ัป้ิองกันโรค์หลอด์เลือด์สุมองอุด์ตัินจากภาวะหัวใจเต้ินผิู้ด์จ้งหวะชันิด์ atrial fibrillation (AF) หรือหลัง

การเปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยม หรือ ใช้ัรักษาโรค์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินท่�หลอด์เลือด์ด์ำาชัั�นลึกท่�ขาหรือปิอด์ เป็ินต้ิน 

ผู้้้ป่ิวยบางรายอาจม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองหยุด์ยาชัั�วค์ราวในระหว่างการผู่้าตัิด์ แพทย์ผู้้้ด้์แลค์วรม่แนวทางใน

การด้์แลผู้้้ป่ิวยอย่างเหมาะสุมทั�งในช่ัวงก่อน ระหว่างและหลังการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์  เพื�อลด์

ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนจากการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์เลือด์กลับเป็ินซึ่ำ�าในระหว่าง

ท่�หยุด์การรักษาด้์วยยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัิน ในทางติรงกันข้ามการไม่หยุด์ยาอาจทำาให้ม่เลือด์ออก

มากระหว่างผู่้าตัิด์ได้์ 
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 ผู้้้ป่ิวยเหล่าน่�ม่โอกาสุเข้ารับการทำาหัติถึการหรือผู่้าตัิด์ทั�งแบบเร่งด่์วนและแบบไม่เร่งด่์วน ในผู้้้

ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ อาจม่ค์วามแติกต่ิางระหว่างผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยา 

warfarin หรือ ยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ชันิด์รับปิระทานท่�ออกฤทธิ์�โด์ยติรง [direct oral anticoagulants 

(DOACs) หรือ non-vitamin K oral anticoagulants (NOACs)]  เนื�องจากผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็ง

ตัิวของเลือด์ชันิด์รับปิระทานท่�ออกฤทธิ์�โด์ยติรง โด์ยทั�วไปิไม่จำาเป็ินต้ิองได้์รับ bridging anticoagulant 

therapy ด้์วย heparinในชัว่งท่�หยุด์ยา ดั์งนั�นแพทย์ผู้้้ให้การรักษาจึงค์วรพิจารณาปิรับใช้ัแนวทางการด้์แล

ผู้้้ป่ิวยให้เหมาะสุมกับผู้้้ป่ิวยเป็ินรายๆ ไปิ 

 การเติร่ยมผู้้ป่้ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลอืด์ก่อนเข้ารับการผู้า่ตัิด์ ม่แนวทางการพจิารณา

จากปัิจจัย 4 ปิระการดั์งต่ิอไปิน่�

 1. ชันิด์ของยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัินท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับ

 2. ค์วามเร่งด่์วนของการผู่้าตัิด์

 3. ค์วามเสุ่�ยงของเลือด์ออกขณะและภายหลังการผู่้าตัิด์

 4. ค์วามเสุ่�ยงของหลอด์เลือด์อุด์ตัินซึ่ำ�าเมื�อหยุด์ยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัิน

1. ชนิดของยาต้านหลัอดเลัือดอุดตันท่่ผู้ปั่วยได้รับั
 ค์วามร้้เก่�ยวกับกลไกการออกฤทธิ์�ของยาต่ิอขบวนการแข็งตัิวของเลือด์และระยะกึ�งช่ัพของยา 

เป็ินปัิจจัยสุำาคั์ญิท่�แพทย์ใช้ัพิจารณาเพื�อเลือกวิธ่์การเติร่ยมผู้้้ป่ิวยให้เหมาะสุม

	 ยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอด	 (anticoagulants) ได้์แก่ heparin, warfarin และ direct oral 

anticoagulants ได้์แก่ direct thrombin inhibitor (dabigatran) และ direct Xa inhibitor (rivaroxaban, 

apixaban, edoxaban) ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยากลุ่มน่�และกำาลังจะเข้ารับการผู่้าตัิด์ หรือทำาหัติถึการทั�งแบบ

เร่วด่์วนและแบบไม่เร่งด่์วน

ยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอด	

 ยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับ	 ซึึ่�งสุ่วนใหญ่ิ คื์อ unfractionated heparin (UFH), 

low-molecular weight heparin (LWMH), warfarin และ NOACs ม่บทบาทสุำาคั์ญิในการรกัษาและปิอ้งกัน

การกลับเป็ินซึ่ำ�าของภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัินในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์เลือด์ด์ำา (venous 

thromboembolism) ป้ิองกันการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์เลือด์ (systemic embolism) ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์

รับการวินิจฉััยหัวใจเต้ินผิู้ด์ปิกติิแบบ AF หรือหลังการเปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยม คุ์ณสุมบัติิของยาต้ิานการ

แข็งตัิวของเลือด์ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 1
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1.	Heparin

 เป็ินยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์แบบฉ่ัด์ โด์ยออกฤทธิ์�ผู่้าน antithrombin ซึึ่�งสุามารถึแบ่งติาม

ขนาด์นำ�าหนักโมเลกุล และค์วามยาวเป็ิน 3 กลุ่ม(4) ได้์แก่ 

	 UFH	

 เป็ิน glycosaminoglycan ท่�ม่ขนาด์โมเลกุลตัิ�งแต่ิ 3,000-30,000 ด์าลตัิน ออกฤทธิ์�โด์ยจับและ

กระตุ้ินการทำางานของ antithrombin โด์ยใช้ัติำาแหน่งของ pentasaccharide sequence และกระตุ้ินให้ม่

การเปิล่�ยนร้ปิร่างของ antithrombin (conformation change) ทำาให้ antithrombin สุามารถึต้ิานการ

ทำางานของ factor Xa ได้์ด่์ขึ�น นอกจากนั�น heparin ยังต้ิานการทำางานของ thrombin โด์ยเป็ินแกนใน

การจับตัิวกันของ antithrombin และ thrombin เกิด์เป็ิน thrombin/antithrombin complex 

 การบริหารยา heparin จำาเป็ินต้ิองให้โด์ยการฉ่ัด์เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำา หรือทางใต้ิผิู้วหนัง 

ซึึ่�งต้ิองใช้ัขนาด์มากกว่าการฉ่ัด์เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำา เมื�อเข้าสุ่้ระบบไหลเว่ยน heparin สุามารถึจับกับ

โปิรต่ินในเลือด์ได้์หลายชันิด์ ม่ผู้ลให้ระดั์บยาในเลือด์ของผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายนั�นไม่เท่ากัน ในกรณ่ท่�ให้ยา

แบบขนาด์ค์งท่� (fixed dose) หรือให้ติามนำ�าหนักตัิว (weight-adjusted dose) ดั์งนั�นการรักษาโด์ยการใช้ั 

heparin จำาเป็ินต้ิองติิด์ติามระดั์บยาโด์ยใช้ัค่์า partial thromboplastin time (PTT) หรือค่์า anti-factorXa 

activity ในกรณ่ท่�สุามารถึติรวจได้์ ค์ำาแนะนำาในการปิรับขนาด์ยา heparin ดั์งแสุด์งในติารางท่� 2

ตัารางท่ี่�	2. ติารางปิรับขนาด์ยา heparin (heparin nomogram)

PTT Anti-factorXa ขนาดยา	heparin

<	35	วินาที่่ < 0.10 Bolus 80 ย้นิติ/กก. และ เพิ�มขนาด์ยาอ่ก 4 ย้นิติ/กก./ชัม.

35-44	วินาที่่ 0.10-0.29 Bolus 40 ย้นิติ/กก. และ เพิ�มขนาด์ยาอ่ก 2 ย้นิติ/กก./ชัม. 

45-70	วินาที่่ 0.30-0.70 ค์งขนาด์ยาเด์ิม

71-90	วินาที่่ 0.71-1.20 ลด์ขนาด์ยาลง 2 ย้นิติ/กก./ชัม.

>	90	วินาที่่ > 1.20 หยุด์ยา 1 ชัม. และเริ�มยาใหม่ โด์ยลด์ขนาด์ยาลง 3 ย้นิติ/กก./ชัม.

PTT, prothrombin time

 Heparin ถ้ึกกำาจัด์โด์ย 2 ระยะ ได้์แก่ การกำาจัด์โด์ยการจับกับ endothelium cell receptors และ 

macrophage หลงัจับกัน heparin จะถ้ึกเค์ลื�อนเข้าไปิในเซึ่ลล์และถ้ึกทำาลายไปิ เร่ยกระยะน่�ว่า saturable 

phase ซึึ่�งเป็ินกลไกหลักในการกำาจัด์ heparin อ่กระยะคื์อ nonsaturable phase เมื�อได้์ยา heparin เกิน

ระดั์บท่�ใช้ัในการรักษา heparin จะถ้ึกกำาจัด์ออกทางไติแทน ซ่ึ่�งการกำาจัด์ยาโด์ยไติน่�เกิด์ขึ�นช้ัากว่าระยะ 

saturable phase ค์วรติิด์ติามระด์ับยาอย่างใกล้ชิัด์ในผู้้้ป่ิวยท่�ไติวาย เนื�องจากค่์าค์รึ�งช่ัวิติของ UFH 
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ปิระมาณ 30-60 นาท่ ดั์งนั�นสุามารถึทำาผู่้าตัิด์ได้์ด้์วยค์วามปิลอด์ภัยหากหยุด์ UFH นานเกิน 4 เท่าของ

ค่์าค์รึ�งช่ัวิติ

	 LWMH	

 ปิระกอบด้์วย heparin ซึึ่�งถ้ึกเติร่ยมโด์ยวิธ่์ depolymerization ทำาให้ได้์ heparin ท่�ม่ขนาด์เล็ก

ลง ม่ค่์านำ�าหนักโมเลกุลเฉัล่�ย 4,500-5,000 ด์าลตัิน ออกฤทธิ์�โด์ยจับกับ antithrombin เช่ันเด่์ยวกับ 

heparin แต่ิเนื�องจากม่ขนาด์โมเลกุลท่�เล็กกว่า ทำาให้ยาบางสุ่วนไม่สุามารถึจับกับ antithrombin และ 

thrombin ได้์ อย่างไรก็ติามปิระสิุทธิ์ภาพในการต้ิาน factor Xa ยังค์งอย่้เช่ันเดิ์มเนื�องจากไม่ขึ�นกับ

ขนาด์โมเลกุล การท่�ม่ขนาด์โมเลกุลเล็กทำาให้การถ้ึกจับทำาลายโด์ย endothelium cells และ macrophage 

น้อยกว่า UFH ทำาให้ LMWHs ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติท่�นานกว่า (เฉัล่�ยปิระมาณ 4 ชัม.) และขับออกทางไติมากกว่า 

UFH การจับกับโปิรต่ินในเลือด์น้อย ทำาให้สุามารถึค์าด์การณ์ผู้ลการออกฤทธิ์�ของยาได้์ค่์อนข้างแม่นยำา 

โด์ยสุามารถึคิ์ด์ขนาด์ยาได้์ติามนำ�าหนักตัิวของผู้้้ป่ิวย (weight-adjusted dose) 

 ก่อนให้ยาค์วรค์ำานวณค่์า creatinine clearance (CrCl) ด้์วยสุ้ติรของ Crockoft-Gault ([140-อายุ] 

x นำ�าหนักตัิว/[72 x ระดั์บ creatinine] x 0.85 [ถ้ึาเป็ินเพศหญิิง] ถ้ึา CrCl ติำ�ากว่า 30 มล./นาท่  ค์วร

ปิรับลด์ขนาด์ยา enoxaparin(5)  หรือพิจารณาใช้ั  UFH การวัด์ระดั์บยา LMWHs โด์ยทั�วไปิไม่จำาเป็ิน

ต้ิองวัด์ระดั์บยา ยกเว้นในกรณ่ผู้้้ป่ิวยม่ค่์าการทำางานของไติผิู้ด์ปิกติิหรือม่โรค์อ้วนชันิด์รุนแรง (morbid 

obesity) ซึึ่�งการวัด์ระดั์บยาทำาได้์โด์ยการติรวจเลือด์วัด์ค่์า anti-factorXa ค์วรทำาหลังได้์ยาแล้วอย่างน้อย 

3 ค์รั�ง และติรวจท่� 3-5 ชัม. หลังฉ่ัด์ยา 

	 Fondaparinux	

 เป็ินสุารสัุงเค์ราะห์โมเลกุลเล็ก (นำ�าหนักโมเลกุล 1,728 กิโลด์าลตัิน) ปิระกอบด้์วยสุ่วนสุำาคั์ญิ

คื์อ pentasaccharide sequence ซึึ่�งม่หน้าท่�จับกับ antithrombin ด้์วยขนาด์โมเลกุลท่�เล็กน่� ทำาให้ไม่

สุามารถึจับและเชืั�อม thrombin-antithrombin ได้์ จึงไม่ม่ฤทธิ์�ยับยั�ง thrombin สุามารถึยับยั�ง factor Xa 

เท่านั�น Fondaparinux สุามารถึให้ทางการฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง เนื�องจากม่ขนาด์เล็กจึงไม่ถ้ึกจับทำาลายโด์ย 

endothelium cells และ macrophage ทำาให้ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิตินานถึึง 17-21 ชัม. และถ้ึกขับออกทางไติ ร้อยละ 

100 ดั์งนั�นจึงไม่สุามารถึใช้ัในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การทำางานของไติน้อยกว่า 30 มล./นาท่ได้์

2.	Warfarin	

 เป็ินยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์แบบรับปิระทานท่�ใช้ักันอย่างแพร่หลายในเวชัปิฏิิบัติิในการ

รักษาและป้ิองกันการกลับเป็ินซึ่ำ�าของภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัิน การป้ิองกันการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์

เลือด์ในผู้้้ป่ิวย AF ซึึ่�งม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้ง และ ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยมชันิด์โลหะ  ออก

ฤทธิ์�ต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์โด์ยยับยั�งเอนไซึ่ม์ vitamin K-epoxide reductase (VKOR) และ vitamin K 

reductase ม่ผู้ลให้ร่างกายไม่สุามารถึนำาวิติามินเค์ (vitamin K) กลับไปิใช้ัใหม่และเกิด์ภาวะพร่องวิติามินเค์ 

ทำาใหสุ้ารตัิ�งต้ิน (precursor) ของปิจัจัยการแข็งตัิวของเลอืด์ ได้์แก่ factor II, VII, IX, X และ protein C, S, Z 
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ท่�สุร้างจากตัิบไม่สุามารถึเปิล่�ยนเป็ินร้ปิแบบท่�พร้อมใช้ังานได้์ (functional form) ผู้ลการยับยั�งการแข็งตัิว

ของเลือด์ของ warfarin ขึ�นกับระดั์บของ factor II และ factor X เป็ินหลัก ซึึ่�งม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติ 24 และ 72 ชัม.  

ดั์งนั�นการให้การรักษาในช่ัวงแรกจึงต้ิองให้ค์วบค่้์กับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ชันิด์ฉ่ัด์ ได้์แก่ UFH 

หรือ LMWH อย่างน้อย 5 วัน และค่์า international normalized ratio (INR) ได้์ 2-3 เท่าติิด์ต่ิอกัน 24 ชัม. 

จึงสุามารถึหยุด์ยาฉ่ัด์ได้์(6)

 Warfarin ต้ิองการเวลาในการเริ�มออกฤทธิ์�ต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์และใช้ัเวลานานในการหยุด์

ยากว่าท่� factor II, VII, IX, X จะกลับสุ่้ระดั์บปิกติิ ทำาให้การเติร่ยมผู้้้ป่ิวยก่อนผู่้าตัิด์ด้์วยการหยุด์ยาลำาบาก

กว่ายาในกลุ่มอื�น	ข้อจำากัด์คื์อ ช่ัวงระดั์บยาในการรักษาแค์บ (narrow therapeutic index) ม่ปิฏิิสัุมพันธ์์

กับยา (drug interaction) และอาหารจำานวนมาก ม่ค์วามเสุ่�ยงเลือด์ออกรุนแรง ขนาด์ยาท่�เหมาะสุมใน

ผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายม่ค์วามหลากหลายจึงจำาเป็ินต้ิองเจาะเลือด์ติรวจระดั์บค่์า INR เพื�อปิรับขนาด์ยาท่�เหมาะ

สุมและติิด์ติามต่ิอเนื�องติลอด์ช่ัวงท่�กินยาให้อย่้ในพิสัุยการรักษา จะม่ระดั์บการทำางานของปัิจจัยการ

แข็งตัิวของเลอืด์ท่�อาศัยวิติามินเค์ลด์ลงเหลอืปิระมาณรอ้ยละ 20-25 โด์ยฤทธิ์�ต้ิานการแข็งตัิวของเลอืด์

จะเกิด์ผู่้านการยับยั�งการกระตุ้ิน factor II (prothrombin) เป็ินหลัก(7) 

3.	DOACs	หร่อ	NOACs	

 เป็ินยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ท่�กำาลังได้์รับค์วามนิยมมากขึ�น โด์ยออกฤทธิ์�ยับยั�งปัิจจัยการ

แข็งตัิวของเลือด์ตัิวใด์ตัิวหนึ�งโด์ยติรง เนื�องจากม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษาและป้ิองกันโรค์หลอด์เลือด์

อุด์ตัินไม่ด้์อยกว่าการรักษาติามมาติรฐานเด์มิ(8-9) โด์ยม่ข้อบ่งช่ั� ได้์แก่ การรักษาและป้ิองกันการกลับเป็ิน

ซึ่ำ�าของภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัิน	การป้ิองกันการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์เลือด์ในผู้้้ป่ิวย AF ท่�ไม่ม่ค์วาม

ผิู้ด์ปิกติิของลิ�นหัวใจ และ การป้ิองกันลิ�มเลือด์อุด์ตัินหลอด์เลือด์ด์ำาหลังการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนข้อสุะโพกหรือ

ข้อเข่า ทั�งยังพบว่ายา NOACs ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนการเกิด์เลือด์ออกรุนแรงท่�น้อย

กว่า warfarin อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ ซึึ่�งยากลุ่มน่�แก้ไขข้อจำากัด์ของ warfarin(10-12)  คื์อ

- ออกฤทธิ์�เร็วและหมด์ฤทธิ์�เร็ว บริหารยาโด์ยการกินได้์วันละ 1-2 ค์รั�ง  

- ม่การออกฤทธิ์�ท่�แน่นอนและม่ค์วามจำาเพาะต่ิอ เป้ิาหมายในการออกฤทธิ์�ของยา ได้์โด์ยไม่

จำาเป็ินต้ิองติรวจเลือด์เพื�อติิด์ติามผู้ลการออกฤทธิ์�ของยา 

- สุามารถึออกฤทธิ์�ได้์โด์ยไม่ขึ�นกับ antithrombin ยับยั�บได้์ทั�ง thrombin ท่�อย่้ในลิ�มเลือด์ 

(fibrin-bound thrombin) และ thrombin ท่�ยังไม่ได้์จับกับลิ�มเลือด์ (เฉัพาะยาในกลุ่ม direct 

thrombin inhibitor) ซึึ่�งยับยั�งการสุร้างลิ�มเลือด์ใหม่ได้์ด่์กว่า

- ม่ปิฏิิกิริยาต่ิอกันของยาหรืออาหารน้อยกว่ายา warfarin ทำาให้การออกฤทธิ์� ถ้ึกรบกวนโด์ย

ยาอื�นหรืออาหารได้์น้อย

 โด์ยเป้ิาหมายในการออกฤทธิ์� ได้์แก่ thrombin หรือ factor Xa และยับยั�งการทำางานปัิจจัยการแข็งตัิว

ของเลือด์ชันิด์นั�นๆ โด์ยติรง ปัิจจุบัน DOACs ม่ 2 ปิระเภท จำาแนกติามกลไกออกฤทธิ์�ของยา ได้์แก่ 
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 1. Direct thrombin inhibitor 

 ได้์แก่ Dabigatran ยาเม็ด์อย่้ในร้ปิของ dabigatran etexilate หลังจากด้์ด์ซึึ่มแล้วจะถ้ึกเปิล่�ยน

โด์ยเอนไซึ่ม์ elastase เป็ิน dabigatran ซึึ่�งเป็ิน active form ยาออกฤทธิ์�โด์ยจับเป้ิาหมายบริเวณ active 

sites และยับยั�งการทำางานของ thrombin ทั�งสุ่วนท่�เป็ิน free form และ fibrin-bound thrombin ยาถ้ึก

ขับออกทางไติถึึงร้อยละ 80 ดั์งนั�นค์วรค์ำานวณ CrCl ก่อนให้ยา และในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การทำางานของไติ 15-

30 มล./นาท่ ค์วรลด์ขนาด์ยาลงร้อยละ 50 

 ข้อด่์ของยากลุ่มน่�คื์อสุามารถึให้ยาขนาด์ค์งท่� (fixed dose) ได้์ โด์ยไม่ขึ�นกับนำ�าหนักตัิวและไม่

จำาเป็ินต้ิองติิด์ติามระดั์บยา และม่ปิฏิิกิริยาต่ิอกันของยา (drug interaction) น้อยเมื�อเท่ยบกับ warfarin 

ยาท่�จำาเป็ินต้ิองหล่กเล่�ยงการให้ร่วมกับdabigatran คื์อ rifampin ซึึ่�งม่ฤทธิ์�เป็ิน P-gp inducers ม่ผู้ลให้

ระดั์บยาในเลือด์ลด์ลงร้อยละ 66 สุ่วนการให้ ร่วมกับยาท่�ม่ฤทธิ์� P-gp inhibitors เช่ัน amiodarone, 

ketoconazole, quinidine, verapamil, diltiazem, cyclosporine, itraconazole, ritonavir และ dronedarone 

แนะนำาให้รับปิระทาน dabigatran ก่อนยากลุ่มน่�อย่างน้อย 2 ชัม. เพื�อหล่กเล่�ยงการม่ปิฏิิกิริยาต่ิอกัน

ของยา

 2. Direct FXa inhibitors 

 ได้์แก่ rivaroxaban, apixaban, edoxaban หลังจากด้์ด์ซึึ่ม ยาสุามารถึออกฤทธิ์�ได้์ทันท่โด์ยจับ

เป้ิาหมายบริเวณ active sites ของ factor Xa ใน prothrombinase complex และยับยั�งการทำางานของ 

factor Xa ยาทั�ง 3 ชันิด์ ม่คุ์ณสุมบัติิ ขนาด์ยา และระยะเวลาการให้แติกต่ิางกันไปิ   ข้อด่์ของยากลุ่มน่� 

คื์อสุามารถึให้ยาขนาด์ค์งท่� (fixed dose) ได้์ ไม่จำาเป็ินต้ิองติิด์ติามระดั์บยา และม่ปิฏิิกิริยาต่ิอกันของยา 

(drug interaction) น้อย อย่างไรก็ติาม เนื�องจากยาบางสุ่วนถ้ึกเปิล่�ยนแปิลงท่�ตัิบทาง CYP3A4/5 ดั์งนั�น

ค์วรหล่กเล่�ยงการใช้ัยาในกลุ่มน่�ร่วมกับยาท่�ออกฤทธิ์�ต้ิาน CYP3A4 และ P-glycoprotein อย่างรุนแรง 

(potent CYP3A4, P-glycoprotein inhibitors) เช่ัน itraconazole, voriconazole, posaconazole, 

ketoconazole, indinavir, ritonavir เป็ินต้ิน นอกจากน่�ค์วรค์ำานวณ CrCl ก่อนให้ยา และในผู้้้ป่ิวยท่� CrCl 

น้อยกว่า 30 มล./นาท่ (สุำาหรับ rivaroxaban และ edoxaban) หรือน้อยกว่า 25 มล./นาท่ (สุำาหรับ 

apixaban) ค์วรจะลด์ขนาด์ยาหรือพิจารณาใช้ัยาอื�น เช่ัน warfarin

2. ความเร่งด่วนของการผ่าตัด
	 การผ�าต้ัดแบบเร�งด�วน	ไม่ต้ิองค์ำานึงถึึงค์วามเสุ่�ยงต่ิอหลอด์เลือด์อุด์ตัินซึ่ำ�าเนื�องจากไม่ม่เวลา

ให้หยุด์ยา วิธ่์การเติร่ยมผู้้้ป่ิวยขึ�นกับค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเลือด์ออกเป็ินสุำาคั์ญิ ถ้ึาเป็ินการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วาม

เสุ่�ยงต่ิอเลือด์ออกติำ�าสุามารถึทำาผู่้าตัิด์ได้์เลย หากเป็ินการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอเลือด์ออกสุ้งหรือม่

ค์วามเสุ่�ยงต่ิอเลือด์ออกติำ�าแต่ิศัลยแพทย์ค์าด์ว่าจะม่เลือด์ออกมาก ค์วรแก้ฤทธิ์�ของยาต้ิานหลอด์เลือด์

อุด์ตัินให้หมด์ก่อนผู่้าตัิด์
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	 การผ�าต้ัดแบบไม�เร�งด�วน	เนื�องจากการเลื�อนผู่้าตัิด์ออกไปิสุามารถึเปิล่�ยนค์วามเสุ่�ยงต่ิอหลอด์

เลือด์อุด์ตัินซึ่ำ�าจากสุ้งเป็ินติำ�าได้์ในบางกรณ่ ดั์งนั�นการเลื�อนผู่้าตัิด์ออกไปิก่อน ทำาให้ผู้้้ปิ่วยไม่เสุ่�ยงต่ิอ

เลือด์ออกผู่้าตัิด์และไม่เสุ่�ยงต่ิอหลอด์เลือด์อุด์ตัินเมื�อหยุด์ยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัิน

3. ความเส่่ยงต่อการเกิดเลัือดออกขณะแลัะภายหลัังผ่าตัด 
 เนื�องจากการปิระเมินค์วามรุนแรงของภาวะเลือด์ออกเป็ินปัิจจัยสุำาคั์ญิในการปิระเมินค์วาม

เสุ่�ยงต่ิอการเกดิ์เลอืด์ออกขณะและภายหลงัการทำาหัติถึการหรอืการผู้า่ตัิด์ โด์ยจะจดั์โด์ยแบง่ติามค์วาม

เสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะเลือด์ออกรุนแรง (major bleeding) ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการผู่้าตัิด์ ติาม International 

Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH)(13)

ภาวะเลือด์ออกรุนแรง หมายถึึง ภาวะเลือด์ออกรุนแรงท่�ผู้้้ป่ิวยม่ลักษณะดั์งต่ิอไปิน่� 

1. ภาวะเลือด์ออกถึึงเสุ่ยช่ัวิติ (fatal bleeding) และ/หรือ

2. ภาวะเลือด์ออกซึึ่�งม่อาการและเกิด์ขึ�นในอวัยวะสุำาคั์ญิ เช่ัน ในกะโหลกศ่รษะ ในไขสัุนหลัง 

ในติา เนื�อเยื�อหลังช่ัองท้อง (retroperitoneal), ในช่ัองเยื�อหุ้มหัวใจ ในข้ออื�นท่�ไม่ได้์ผู่้าตัิด์ 

หรือในกล้ามเนื�อและทำาให้เกิด์ compartment syndrome ซึึ่�งปิระเมินโด์ยศัลยแพทย์ และ/

หรือ 

3. ภาวะเลือด์ออกในติำาแหน่งท่�ไม่ได้์ผู่้าตัิด์ท่�ทำาให้ระดั์บ hemoglobin ลด์ลงตัิ�งแต่ิ 2 ก./ด์ล.ขึ�น

ไปิหรือทำาให้ต้ิองได้์เลือด์ตัิ�งแต่ิ 2 ย้นิติขึ�นไปิ ภายในระยะเวลา 24-48 ชัม.หลังเลือด์ออก 

และ/หรือ 

4. ภาวะเลือด์ออกในติำาแหน่งผู่้าตัิด์ท่�ทำาให้ติ้องม่การผู่้าตัิด์ซึ่ำ�า (ผู่้าตัิด์แบบเปิิด์ ผู่้าตัิด์ข้อโด์ย

การสุอ่งกล้อง ผู่้าตัิด์ภายในหลอด์เลอืด์) หรอืม่เลือด์ออกในขอ้ท่�ผู่้าตัิด์ จนทำาใหเ้ค์ลื�อนไหว

ได้์ช้ัา แผู้ลสุมานช้ัา ทำาให้ไม่สุามารถึกายภาพฟ้�นฟ้ได้์ นอนโรงพยาบาลนานขึ�น หรือม่แผู้ล

ติิด์เชืั�อ และ/หรือ

5. ภาวะเลือด์ออกในติำาแหน่งผู่้าตัิด์ท่�ไม่ค์าด์การณ์ล่วงหน้า ซึึ่�งหยุด์ยากและม่ขนาด์ใหญ่ิมาก

จนทำาให้ระบบไหลเว่ยนไม่เสุถ่ึยร (hemodynamic instability) ซึึ่�งปิระเมินโด์ยศัลยแพทย์ 

และทำาให้ระดั์บ hemoglobin ลด์ลงตัิ�งแต่ิ 2 ก./ด์ล.ขึ�นไปิหรือทำาให้ต้ิองได้์เลือด์ตัิ�งแต่ิ 2 ย้นิติ

ขึ�นไปิ ภายในระยะเวลา 24-48 ชัม.หลังเลือด์ออก

ห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัดท่ี่�จ้้ดอยู�ในกลุิ�มท่ี่�ม่ความเส่�ยงสูงตั�อการเกิดภาวะเล่ิอดออกรุนแรง ได้์แก่ (1)

- การผู่้าตัิด์อวัยวะท่�ม่เลือด์มาเล่�ยงมาก เช่ัน ตัิบ ไติ และ ม้าม(1)

- การผู่้าตัิด์ท่�ม่การบาด์เจ็บของเนื�อเยื�อมาก เช่ัน การผู่้าตัิด์มะเร็ง การผู่้าตัิด์ใสุ่ข้อเท่ยม การ

ผู่้าตัิด์ reconstructive plastic surgery(14)

- การผู่้าตัิด์ลำาไสุ้ โด์ยอาจเกิด์เลือด์ออกในติำาแหน่งท่�ม่การตัิด์ต่ิอลำาไสุ้, การทำา percutaneous 
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endoscopic gastrostomy (PEG) และ endoscopic retrograde cholangiopancreatography 

(ERCP)(1)

- การผู่้าตัิด์ในระบบทางเดิ์นปัิสุสุาวะ ได้์แก่ การผู่้าตัิด์ต่ิอมล้กหมากผู่้านท่อปัิสุสุาวะ, การ

ผู่้าตัิด์กระเพาะปัิสุสุาวะหรือเนื�องอกกระเพาะปัิสุสุาวะ, การผู่้าตัิด์ไติหรือการเจาะชิั�นเนื�อ

ไติ(15-17)

- การตัิด์ติิ�งเนื�อในลำาไสุ้ใหญ่ิ (colonic polyp) โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งถ้ึาเป็ินชันิด์ sessile polyps 

และม่ขนาด์ใหญ่ิมากกว่า 1-2 ซึ่ม.(18)

- การผู่้าตัิด์หัวใจและหลอด์เลือด์ เช่ัน ผู่้าตัิด์เปิล่�ยนลิ�นหัวใจ ผู่้าตัิด์หลอด์เลือด์หัวใจ ผู่้าตัิด์

ซ่ึ่อมหลอด์เลือด์ aorta, หรือผู่้าตัิด์หลอด์เลือด์ทุกชันิด์ ผู่้าตัิด์สุมองและไขสัุนหลังเนื�องจาก

การม่เลือด์ออกในบริเวณน่�อาจทำาให้เกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�รุนแรงได้์(19-21)

ห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัดท่ี่�จ้้ดอยู�ในกลุิ�มท่ี่�ม่ความเส่�ยงตัำ�าถึิงปานกลิางตั�อการเกิดภาวะเล่ิอดออก

รุนแรง

 ได้์แก่ ผู่้าตัิด์ในช่ัองท้อง ผู่้าตัิด์ถุึงนำ�าด่์ ผู่้าตัิด์มด์ล้ก ผู่้าไสุ้เลื�อน ผู่้าตัิด์ใสุ่ pacemaker, การเปิล่�ยน

ต้ิอกระจกติา หรือการถึอนฟัน เป็ินต้ิน

 การทำาหัติถึการขนาด์เล็กบางปิระเภทท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงน้อยต่ิอการเกิด์เลือด์ออกรุนแรง 

อาจสุามารถึทำาได้์โด์ยไม่ต้ิองหยุด์ warfarin โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยเป็ินผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้ง

ต่ิอการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าและไม่ม่ปัิจจัยร่วมอื�นๆ ท่�เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก

ผิู้ด์ปิกติิ 

 ตัิวอย่างหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ในกลุ่มน่� ได้์แก่(1) การทำาหัติถึการขนาด์เล็กในช่ัองปิาก ได้์แก่ 

การถึอนฟนั และการรกัษารากฟนั [endodontic (root canal) procedure], การทำาหัติถึการขนาด์เลก็ทาง

ผิู้วหนังบางปิระเภท ได้์แก่ การตัิด์มะเร็งผิู้วหนังชันิด์ basal cell carcinoma และ squamous cell car-

cinoma, การติดั์ actinic keratoses และ การติดั์ malignant หรอื premalignant nevi, การผู้า่ตัิด์ต้ิอกระจก 

ด้์วยวิธ่์ phacoemulsification และใช้ั topical anesthesia 

 การปิระเมินค์วามเสุ่�ยงของการเกิด์เลือด์ออกของหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 3
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ตัารางท่ี่�	3. การจำาแนกค์วามเสุ่�ยงของการเกิด์เลือด์ออกของการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์(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#

#การใส�	pacemaker	หร่อ	implantable	cadioverter	defibrillator	device	ซึ้�งอาจ้ที่ำาให้เกิดก้อนเล่ิอดใต้ัผิวหน้งได้
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4. ความเส่่ยงของหลัอดเลัือดอุดตันซ้ำ��าเมื่อหยุดยาต้านหลัอดเลัือดอุดตัน
 ข้อบ่งช่ั�ของยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัินแต่ิละปิระเภทม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอหลอด์เลือด์อุด์ตัินซึ่ำ�าหลัง

หยุด์ยาไม่เท่ากัน แบ่งผู้้้ป่ิวยติามค์วามเสุ่�ยงออกเป็ิน 3 ระดั์บ ได้์แก่ 

	 ผู้ปว่ยท่ี่�ม่ความเส่�ยงตั�อหลิอดเล่ิอดอุดต้ันสูง คื์อ ผู้้้ปิว่ยท่�ม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์แด์งอุด์ตัิน

มากกว่าร้อยละ 10 ต่ิอปีิ หรือม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินมากกว่าร้อยละ 10 ต่ิอเดื์อน เช่ัน 

 สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ ได้์แก่ ผู้้้ป่ิวยเปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยมท่�ลิ�น mitral 

ทุกชันิด์, ผู้้้ป่ิวยเปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยมชันิด์ caged-ball หรือ tilting disc ท่�ลิ�น mitral หรือลิ�น aortic, ผู้้้ป่ิวย

เปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยมและเพิ�งม่หลอด์เลือด์สุมองอุด์ตัินมานานไม่เกิน 6 เดื์อน, ผู้้้ป่ิวย non-valvular AF 

ท่�ม่ค์ะแนน CHADS
2
 5-6, ผู้้้ป่ิวย non-valvular AF ท่�เพิ�งม่หลอด์เลือด์สุมองอุด์ตัินมานานไม่เกิน 3 เดื์อน, 

ผู้้้ป่ิวยลิ�นหัวใจร้มาติิกท่�ม่ AF, ผู้้้ป่ิวยหลอด์เลือด์ด์ำาชัั�นลึกท่�ขาอุด์ตัินหรือลิ�มเลือด์อุด์ตัินท่�ปิอด์ท่�เป็ินมา

นานไม่เกิน 3 เดื์อน, ผู้้้ป่ิวยท่�ม่หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินร่วมกับม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิในสุ่วนปิระกอบของเลือด์ท่�

ทำาให้เกิด์เลือด์แข็งตัิวง่าย เช่ัน ขาด์ protein C, protein S, antithrombin หรือเป็ิน antiphospholipid 

syndrome เป็ินต้ิน   

	 ผู้ป่วยท่ี่�ม่ความเส่�ยงตั�อหลิอดเล่ิอดอุดต้ันปานกลิาง คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์

แด์งอุด์ตัินร้อยละ 4-10 ต่ิอปีิ หรือม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินร้อยละ 4-10 ต่ิอเดื์อน เช่ัน ผู้้้ป่ิวย

ท่�เป็ิน bileaflet ของลิ�น aortic และม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอหลอด์เลือด์สุมองอุด์ตัินจากสุาเหตุิอื�นๆ ร่วมด้์วย, ผู้้้

ป่ิวย non-valvular AF ท่�ม่ค์ะแนน CHADS
2
 3-4 และผู้้้ป่ิวยหลอด์เลือด์ด์ำาชัั�นลึกท่�ขาอุด์ตัินหรือลิ�มเลือด์

อุด์ตัินท่�ปิอด์ท่�เป็ินมานานกว่า 3 เดื์อน แต่ิไม่เกิน 12 เดื์อน เป็ินต้ิน

	 ผู้ป่วยท่ี่�ม่ความเส่�ยงตั�อหลิอดเล่ิอดอุดต้ันตัำ�า คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์แด์งอุด์ตัิน

น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่ิอปีิ หรือม่โอกาสุเกิด์หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินร้อยละ 2 ต่ิอเดื์อน เช่ัน ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา

ต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ เพราะเป็ิน bileaflet ของลิ�น aortic และไม่ม่ค์วามเสุ่�ยงใด์ๆ ต่ิอหลอด์เลือด์

สุมองอุด์ตัิน ผู้้้ป่ิวย non-valvular AF ท่�ม่ค์ะแนน CHADS
2
 0-2 และต้ิองไม่เค์ยม่หลอด์เลือด์สุมองอุด์

ตัินมาก่อน และผู้้้ป่ิวยหลอด์เลือด์ด์ำาชัั�นลึกท่�ขาอุด์ตัินหรือลิ�มเลือด์อุด์ตัินท่�ปิอด์ท่�เป็ินมานานเกิน 12 เดื์อน

 การจำาแนกค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนจากลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าในระหว่างท่�

หยุด์ warfarin ดั์งแสุด์งในติารางท่� 4
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ตัารางท่ี่�	4. การจำาแนกค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนจากลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าในระหว่าง

ท่�หยุด์warfarin (1,22,23)

Risk	
categorya

Mechanical	heart	valve Atrial	fibrillation Venous	thromboembolism

High Any mechanical mitral 
valve
Caged ball or tilting disc 
valve 
in mitral/aortic position
Recent (<3 mo) stroke or 
TIA

CHADS
2
 scoreb of 5 or 6 

CHA
2
DS

2
VASc 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 
major risk factor for stroked

CHADS
2
 scoreb of 3 or 4

CHA
2
DS

2
VASc score of 5 

or 6

VTE within past 3-12 mo, 
Recurrent VTE
Non-severe thrombophiliae

Active cancer or recent 
history of cancerf

Low	 Bileaflet AVR
without risk factor for 
stroked

CHADS
2
 scoreb of 0 -2 

(and no prior stroke or TIA)
CHA

2
DS

2
VASc scoreb of 1-4

VTE more than 12 mo ago 

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	CHADS

2
	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
หมายเหตั ุการปิระเมนิค์วามเสุ่�ยงของผู้้ป่้ิวย AF ในการหยดุ์ยาติา้นการแข็งตัิวของเลอืด์จะใช้ั CHADS

2
 score เนื�องจาก

ม่ข้อม้ลมากกว่า CHA
2
DS

2
 –VASc score ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการผู่้าตัิด์ 
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การดูแลัผู้ปั่วยท่่ได้รับัยาต้านหลัอดเลัือดอุดตันก่อนผ่าตัดแบับัไม่เร่งด่วน
ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอด	(anticoagulants)

	 Warfarin	 

 ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วย warfarin และม่แผู้นการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์แบบไม่เร่งด่์วน 

ก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์และการหยุด์ยา ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วย warfarin ค์วรได้์รับการ

ปิระเมินค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซึ่้อนจากลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าในระหว่างท่�หยุด์ยาปิกติิ 

เพื�อช่ัวยในการวางแผู้นการรักษาดั์งต่ิอไปิน่� 

	 การประเมินความเส่�ยงตั�อการเกิดภาวะแที่รกซ้้อนจ้ากลิิ�มเล่ิอดอุดต้ันกล้ิบเป็นซ้ำ�า	

 ในระหว่างท่�ม่การหยุด์ warfarin ม่ค์วามสุำาคั์ญิในการช่ัวยพิจารณาค์วามจำาเป็ินในการให้การ

รักษาด้์วย bridging anticoagulant therapy(1) 

 bridging	anticoagulant	therapy หมายถึึง การให้ยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ชันิด์ฉ่ัด์ท่�ม่ค่์า

ค์รึ�งช่ัวิติสัุ�นและออกฤทธิ์�เร็วแก่ผู้้้ป่ิวยในระหว่างท่�ได้์รับการหยุด์ warfarin และค่์า INR ไม่อย่้ในพิสัุย

ของการรักษา ได้์แก่ UFH หรือ LMWH เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�า 

ในช่ัวงเวลาท่�ม่การหยุด์ warfarin 

 โด์ยผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งค์วรพิจารณาให้การรักษาด้์วย bridging anticoagulant therapy 

ในระหว่างท่�หยุด์ warfarin และผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงติำ�าอาจไม่จำาเป็ินต้ิองได้์รับการรักษาด้์วย bridging 

anticoagulant therapy 

 อย่างไรก็ติาม ปัิจจุบันผู้ลการศึกษาผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงปิานกลางต่ิอการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัิน

กลับเป็ินซึ่ำ�าในระหว่างการหยุด์ยาก่อนการผู่้าตัิด์ยังม่จำากัด์ ดั์งนั�นค์ำาแนะนำาในการให้ bridging antico-

agulant therapy ในผู้้ป่้ิวยกลุ่มน่�จึงขึ�นอย่้กับการปิระเมนิค์วามเสุ่�ยงเปิน็รายบคุ์ค์ลของผู้้ป่้ิวย โด์ยพจิารณา

จากปัิจจัยเสุ่�ยงของผู้้้ป่ิวยและชันิด์ของการผู่้าตัิด์ 

 นอกจากน่�การจำาแนกค์วามเสุ่�ยงของผู้้้ป่ิวยติามติารางท่� 4 ยังไม่รวมถึึงปัิจจัยเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์

ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าอื�นๆ ท่�จำาเพาะกับผู้้้ป่ิวยแต่ิละราย เช่ัน ชันิด์ของการผู่้าตัิด์ หรือ ค์วามรุนแรง

ของโรค์หลอด์เลือด์ด์ำาชัั�นลึกอุด์ตัิน เช่ัน การม่ภาวะ pulmonary hypertension ร่วมด้์วย เป็ินต้ิน ดั์งนั�น

จึงม่ค์วามจำาเปิน็ท่�แพทย์ผู้้้ด้์แลติอ้งพิจารณาขอ้ม้ลทั�งหมด์ของผู้้ป่้ิวย เพื�อปิระเมนิค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกดิ์

ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าและวางแผู้นท่�เหมาะสุมกับผู้้้ป่ิวยเป็ินรายๆ ไปิ 

 อย่างไรก็ติามม่ผู้ลการศึกษาการทำาหัติถึการขนาด์เล็กบางปิระเภทท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงติำ�าต่ิอการเกิด์

เลือด์ออกรุนแรง อาจสุามารถึทำาได้์โด์ยไม่ต้ิองหยุด์ warfarin โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยเป็ิน

ผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าและไม่ม่ปัิจจัยร่วมอื�นๆ ท่�เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอ

การเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ ตัิวอย่างหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ในกลุ่มน่� ได้์แก่ 
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	 การที่ำาห้ตัถิการขนาดเล็ิกในชี�องปาก	ได้แก�	การถิอนฟ้ัน	แลิะการร้กษ์ารากฟ้ัน	[endodontic	

(root	canal)	procedure]	

 อาจไม่จำาเป็ินต้ิองหยุด์ warfarin ก่อนการทำาหัติถึการ โด์ยระดั์บ INR ก่อนทำาหัติถึการค์วรอย่้

ระหว่าง 2.0-3.0 และต้ิองม่การใช้ั prohemostatic agent เฉัพาะท่�ร่วมด้์วย เช่ัน tranexamic acid 

mouthwash ค์วามเข้มข้นปิระมาณร้อยละ 4.8 ในปิริมาติร 5 มล. กลั�วปิาก 5-10 นาท่ ก่อนการทำา

หัติถึการและใช้ัต่ิอเนื�องวันละ 3-4 ค์รั�ง เป็ินเวลา 1-2 วัน ซึึ่�งช่ัวยลด์การเกิด์เลือด์ออกในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ได้์

รับการหยุด์ warfarin(27-28)

 อ่กแนวทางหนึ�ง อาจให้ผู้้้ป่ิวยหยุด์ warfarin ปิระมาณ 2-3 วันก่อนการทำาหัติถึการ เพื�อให้

ระด์บั INR ลงมาอย่้ในชัว่ง 1.6-1.9 ในวนัท่�ทำาหัติถึการ(1) ทั�งน่�ค์วรติรวจระด์บั INR และเติร่ยม  tranexam-

ic acid mouthwash ก่อนการทำาหัติถึการและอาจใช้ัการห้ามเลือด์เฉัพาะท่�อื�นๆ ร่วมด้์วย นอกจากน่� 

ค์วรสืุ�อสุารและม่การวางแผู้นการรักษาร่วมกับทันติแพทย์ อย่างไรก็ติามหากผู้้้ทำาหัติถึการยืนยันว่าม่

ค์วามจำาเป็ินต้ิองให้ผู้้้ป่ิวยหยุด์ warfarin ล่วงหน้า แพทย์ผู้้้ด้์แลค์วรทำาการปิระเมินว่าผู้้้ป่ิวยม่ข้อบ่งช่ั�ใน

การได้์รับ bridging anticoagulant therapy หรือไม่

	 การที่ำาห้ตัถิการขนาดเล็ิกที่างผิวหน้งบางประเภที่	 ได้แก�	 การต้ัดมะเร็งผิวหน้งชีนิด	 basal	

cell	carcinoma	แลิะ	squamous	cell	carcinoma,	การต้ัด	actinic	keratoses	แลิะ	การต้ัด	malignant	

หร่อ	premalignant	nevi	

 ม่อบุติัิการณใ์นการเกิด์เลือด์ออกไม่รนุแรงท่�สุ้งกว่าผู้้้ปิว่ยท่�ได้์รบัการหยุด์ warfarin ก่อนการทำา

หัติถึการ โด์ยพบว่าการเกิด์เลือด์ออกไม่รุนแรงน่�สุามารถึหยุด์ได้์เองเป็ินสุ่วนใหญ่ิ(1)

	 การผ�าต้ัดต้ัอกระจ้ก	

 ผู้ลการศึกษาพบว่า ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ warfarin และได้์รับการผู่้าตัิด์ต้ิอกระจกโด์ยไม่ได้์รับการ

หยุด์ยาม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกสุ้งขึ�น(29) โด์ยม่อัติราการเกิด์เลือด์ออกโด์ยรวมปิระมาณร้อย

ละ 10(29) อย่างไรก็ติามพบว่าภาวะเลือด์ออกท่�เกิด์ขึ�นสุ่วนใหญ่ิ สุามารถึหยุด์ได้์เองและไม่ม่ผู้ลกระทบ

ต่ิอระดั์บการมองเห็น(29) นอกจากน่�ปัิจจุบันพบว่าการเกิด์ retrobulbar hematoma พบได้์น้อยกว่า 1 ใน 

100 ค์รั�งของการผู่้าตัิด์ โด์ยอาจพิจารณาทำาการผู่้าตัิด์ต้ิอกระจกด้์วยวิธ่์ phacoemulsification และใช้ั 

topical anesthesia แทนการทำา retrobulbar anesthesia เพื�อลด์โอกาสุเกิด์ retrobulbar hematoma 

 อย่างไรก็ติาม แพทย์ผู้้้ด้์แลผู้้้ป่ิวยค์วรสืุ�อสุารและวางแผู้นการรักษาร่วมกับจักษุแพทย์ทำาการ

ผู่้าตัิด์ หากจักษุแพทย์ยืนยันว่าม่ค์วามจำาเปิ็นในการหยุด์ warfarin ค์วรพิจารณาวางแผู้นการรักษาท่�

เหมาะสุมร่วมกัน โด์ยปิระเมินค์วามเสุ่�ยงของผู้้้ป่ิวยต่ิอการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าและค์วาม

จำาเป็ินในการได้์รับ bridging anticoagulant therapy

 ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการปิระเมนิค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิในระหวา่งการผู่้าตัิด์ในกรณ่

ท่�ได้์รับ bridging anticoagulant therapy ด้์วย โด์ยหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ท่�จัด์อย่้ในกลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยง

สุ้งต่ิอการเกิด์เลือด์ออกรุนแรงท่�กล่าวไปิข้างต้ิน  
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 ทั�งน่�แพทย์ค์วรอธิ์บายปิระโยชัน์ของ bridging anticoagulant therapy และค์วามเสุ่�ยงต่ิอการ

เกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิให้ผู้้้ป่ิวยทราบในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยจัด์อย่้ในกลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์ลิ�มเลือด์

อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�าและม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองได้์รับ bridging anticoagulant therapy แนวทางการ

ปิระเมินผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับปิระทานยา warfarin ก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ ดั์งสุรุปิในแผู้นภาพท่� 1 

 

แผนภาพิท่ี่�	1. แนวทางการปิระเมินผู้้้ป่ิวยท่�รับปิระทานยา warfarin ก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์

INR, international normalized ratio 



118

Comprehensive Review in Internal Medicine

การหยุด	warfarin

 ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการหยุด์ warfarin อย่างน้อย 5 วันก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ เพื�อให้

ระด์ับ INR ลด์ลงมาอย่้ในเกณฑ์์ท่�ปิกติิหรือใกล้เค่์ยงปิกติิมากท่�สุุด์ก่อนการผู้่าตัิด์ เนื�องจาก warfarin 

เป็ินยาท่�ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิตินานปิระมาณ 36-42 ชัม.(1) อย่างไรก็ติามผู้้้ป่ิวยบางรายท่�ม่ค่์า INR มากกว่า 3.0 

หรือ ผู้้้ป่ิวยสุ้งอายุ อาจต้ิองใช้ัเวลาในการหยุด์ยาท่�นานขึ�นก่อนการผู่้าตัิด์ 

	 ควรตัรวจ้ระด้บ	INR	ท่ี่�เวลิา	1	ว้นก�อนการผ�าต้ัด	

 หากค่์า INR มากกว่า 1.5 อาจพิจารณาให้วิติามินเค์ในขนาด์ติำ�า (1-2 มก.) โด์ยการรับปิระทาน(1) 

และค์วรติรวจระดั์บ INR ซึ่ำ�าในวันรุ่งขึ�นว่าอย่้ในระดั์บท่�เหมาะสุมก่อนการทำาหัติถึการ

การให้	bridging	anticoagulant	therapy	ก�อนการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด	

 เมื�อทำาการปิระเมินผู้้้ป่ิวยแล้วว่าค์วรได้์รับ bridging anticoagulant therapy	ในระหว่างท่�ม่การ

หยุด์warfarin ชัั�วค์ราว ค์วรเริ�มภายหลังการหยุด์มาแล้วเป็ินเวลาปิระมาณ 2 วันหรือเมื�อม่การติรวจพบ

ว่าระดั์บ INR อย่้ติำ�ากว่าพิสัุยของการรักษา (น้อยกว่า 2.0) (1) 

 ค์วรหล่กเล่�ยงการใช้ั LMWH ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค่์าการทำางานของไติผิู้ด์ปิกติิ โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้

ป่ิวยท่�ม่ค่์า creatinine clearance น้อยกว่า 30 มล./นาท่  ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่การทำางานของไติผิู้ด์ปิกติิ

รุนแรง ค์วรเลือก UFH เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิจากการใช้ั LMWH (1) ชันิด์และ

ขนาด์ของ heparin ในการรักษาด้์วย bridging anticoagulant therapy	ดั์งแสุด์งในติารางท่� 5

ตัารางท่ี่�	5.	ชันิด์และขนาด์ของ heparin ท่�ใช้ัใน bridging anticoagulant therapy(1,4)

ยา ขนาด

Unfractionated	
heparin

เริ�มต้ิน 80 ย้นิติ/กก. ทางหลอด์เลือด์ด์ำาแบบ bolus ติามด้์วย 18 ย้นิติ/กก. ให้โด์ยการ
หยด์เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างต่ิอเนื�อง และปิรับขนาด์ยาติามค่์า aPTT ratio หรือ
เริ�มต้ิน 333 ย้นิติ/กก. ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง ติามด้์วย 250 ย้นิติ/กก. ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังทุก 
12 ชัม.(30)   

Enoxaparin 1 มก./กก. ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังทุก 12 ชัม. หรือ 1.5 มก./กก. ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังวันละ 1 ค์รั�ง

Tinzaparin 175 anti-Xa IU/กก. ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังวันละ 1 ค์รั�ง

aPTT, activated partial thromboplastin time 

การหยุด	bridging	anticoagulant	therapy	ก�อนการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด	

ในกรณ่ท่ี่�ผู้ป่วยได้ร้บ	UFH

 เนื�องจาก UFH ท่�ให้ทางหลอด์เลือด์ด์ำาม่ elimination half life ปิระมาณ 90 นาท่ (พิสัุย 

30-120 นาท่)(1,4) ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการหยุด์ UFH 4-6 ชัม. ก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์(1)	
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ในกรณ่ท่ี่�ผู้ป่วยได้ร้บ	LMWH	

 ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังทุก 12 ชัม.	 ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการหยุด์ LMWH ปิระมาณ 24 ชัม. ก่อนการทำา

หัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ หากผู้้้ป่ิวยได้์รับ LWMH ชันิด์ท่�ฉ่ัด์วันละ 1 ค์รั�ง ค์วรได้์รับการหยุด์ LMWH 

ปิระมาณ 24 ชัม. ก่อนการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์(1) และค์วรปิรับลด์ขนาด์ยาค์รั�งสุุด์ท้ายก่อนการ

ผู่้าตัิด์ลงเหลือร้อยละ 50 ของขนาด์ยาเดิ์ม ระยะเวลาในการหยุด์ bridging anticoagulant therapy ก่อน

การทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 6

ตัารางท่ี่�	6.	ระยะเวลาในการหยุด์ bridging anticoagulant therapy ก่อนการทำาหัติถึการและการผู่้าตัิด์(1)

ยา ระยะเวลิาที่่�ควรหยุดยาก�อนการผ�าตั้ด

UFH หยด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำา 4-6 ชัม.

UFH ฉั่ด์เข้าใติ้ผู้ิวหนัง 12-24 ชัม.

LMWH ชันิด์ท่�ฉั่ด์เข้าใติ้ผู้ิวหนังวันละ 2 ค์รั�ง 24 ชัม.

LMWH ชันิด์ท่�ฉั่ด์เข้าใติ้ผู้ิวหนังวันละ 1 ค์รั�ง 24 ชัม. (โด์ย dose สุุด์ท้ายให้ลด์ขนาด์ลง ร้อยละ 50)

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

การเริ�มยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอดหล้ิงการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

 โด์ยทั�วไปิ post-operative hemostasis ท่�ด่์มักเกิด์ขึ�นภายใน 24-48 ชัม. หลังการทำาหัติถึการ

หรือการผู่้าตัิด์(1) ก่อนการพิจารณาเริ�มการรักษาด้์วยยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ภายหลังการทำาหัติถึการ

หรือการผู่้าตัิด์ แพทย์ค์วรทำาการปิระเมิน post-operative hemostasis โด์ยติรวจสุอบสัุญิญิาณช่ัพของ

ผู้้้ป่ิวย ปิริมาณเลือด์ท่�ออกจากแผู้ลผู่้าตัิด์, สุาย drain ต่ิางๆ, รายงานการผู่้าตัิด์, ค่์า hemoglobin และ 

hematocrit เป็ินต้ิน เพื�อให้แน่ใจว่าผู้้้ป่ิวยไม่ม่ภาวะเลือด์ออกผิู้กปิกติิในระหว่างการผู่้าตัิด์หรือหลังการ

ผู่้าตัิด์ หากผู้้้ป่ิวยยังม่ปัิญิหาเลือด์ออกผิู้กปิกติิหรือม่เลือด์ออกต่ิอเนื�อง ค์วรติรวจหาสุาเหติุของภาวะ

เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิและชัะลอการให้ bridging anticoagulant therapy ออกไปิก่อน

	 การเริ�ม	warfarin	หล้ิงการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

 ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่เลือด์ออกผู้ดิ์ปิกติิหลังการทำาหัติถึการหรอืการผู่้าตัิด์ ไม่ม่แผู้นการทำาหัติถึการเพิ�ม

เติิมซึึ่�งต้ิองหยุด์warfarinและสุามารถึรับปิระทานได้์ ให้เริ�ม warfarin ในเวลาปิระมาณ 12-24 ชัม.  หลัง

การทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ โด์ยเริ�ม warfarin ในขนาด์เดิ์มท่�ผู้้้ป่ิวยเค์ยได้์รับก่อนการผู่้าตัิด์(1,31)

	 การเริ�ม	bridging	anticoagulant	therapy	ด้วย	LMWH	หล้ิงการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

 ระยะเวลาท่�เหมาะสุมในการเริ�ม LMWH ในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิภายหลังการผู่้าตัิด์

ในผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายอาจม่ค์วามแติกต่ิางกันขึ�นอย่้กับค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิและชันิด์ของ
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การทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ โด์ยทั�วไปิค์วรเริ�ม bridging anticoagulant therapy ด้์วย LMWH ในขนาด์

รักษาภายหลังการผู้่าตัิด์อย่างน้อย 24 ชัม. ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู้่าตัิด์ท่�ไม่ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์

เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ(1) และพิจารณาเริ�ม LMWH ในขนาด์รักษาภายหลังการผู่้าตัิด์อย่างน้อย 48-72 ชัม. 

ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ

	 การเริ�ม	bridging	anticoagulant	therapy	ด้วย	UFH	หล้ิงการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

	 ระยะเวลาท่�เหมาะสุมในการเริ�ม UFH	ภายหลังการผู่้าตัิด์ขึ�นอย่้กับค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์

ออกผิู้ด์ปิกติิและชันิด์ของการผู่้าตัิด์เช่ันเด่์ยวกับการเริ�ม LMWH โด์ยทั�วไปิค์วรเริ�ม UFH ในขนาด์และ

อัติราการหยด์เขาหลอด์เลือด์ด์ำาในขนาด์เดิ์มท่�ผู้้้ป่ิวยเค์ยได้์รับก่อนการผู่้าตัิด์ โด์ยไม่ต้ิองให้ bolus dose 

เมื�อเริ�ม UFH ในระยะหลังผู่้าตัิด์(1,32,33) และปิรับขนาด์ยาติามค่์า aPTT ( activated partial thromboplas-

tin time) ratio(1)  ในขนาด์รักษาภายหลังการผู่้าตัิด์อย่างน้อย 24 ชัม.  ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์ท่�ไม่ม่

ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผู้ิด์ปิกติิ และพิจารณาเริ�ม UFH ในขนาด์รักษาภายหลังการผู่้าตัิด์

อย่างน้อย 48-72 ชัม. ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ

 การหยุด	bridging	anticoagulant	therapy	หล้ิงการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

	 พิจารณาหยุด์ bridging anticoagulant therapy เมื�อค่์า INR อย่้ในพิสัุยของการรักษา (2.0-3.0) 

อย่างน้อย 2 ค์รั�งในเวลาห่างกันอย่างน้อย 24 ชัม. เพื�อให้แน่ใจว่า warfarin ออกฤทธิ์�อย่างเต็ิมท่�ในการ

ทำาให้ระดั์บการทำางานของ prothrombin ลด์ลงมาอย่้ในระดั์บค์งท่�แล้ว ซึึ่�งจะสุ่งผู้ลให้ปิระสิุทธิ์ภาพใน

การป้ิองกันการเกิด์ลิ�มเลือด์ใหม่เกิด์ขึ�นได้์อย่างสุมบ้รณ์(1,6)

สุรุปิแนวทางการด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการหยุด์ยา warfarin ชัั�วค์ราวในระยะก่อนและหลังการทำาหัติถึการ

หรือการผู่้าตัิด์แบบไม่เร่งด่์วน ดั์งแสุด์งในติารางท่� 7
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ตัารางท่ี่�	7. สุรุปิแนวทางการด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการหยุด์ยา warfarin ชัั�วค์ราวในระยะก่อนและหลังการ

ทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์แบบไม่เร่งด่์วน(6)

ว้นที่่�ของการที่ำา
ห้ตัถิการ

แนวที่างการดูแลิ

-14 ถึึง -10 ปิระเมินผู้้้ป่ิวยก่อนเข้ารับการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์, ชันิด์ของการผู่้าตัิด์, ค์วามเร่งด่์วน, 
ค์วามเสุ่�ยงติ่อการเกิด์เลือด์ออกผู้ิด์ปิกติิ, 
ค์วามเสุ่�ยงติ่อการเกิด์ภาวะแทรกซึ่้อนจากลิ�มเลือด์อุด์ติันกลับเปิ็นซึ่�ำา
ค์วามเสุ่�ยงติ่อการเกิด์เลือด์ออกผู้ิด์ปิกติิและชันิด์ของการผู้่าติัด์
ติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ (hemoglobin, platelet count, INR, creatinine)

-7 หยุด์ยาติ้านเกล็ด์เลือด์

-5 หยุด์ warfarin

-3 เริ�ม bridging anticoagulant therapy ด์้วย UFH หรือ LMWH ในขนาด์รักษา

-1 ติรวจระด์ับ INR ซึ่�ำา
หากค์่า INR > 1.5 พิจารณาให้วิติามินเค์ในขนาด์ติ�ำา (1-2 มก.) รับปิระทาน
หยุด์ bridging anticoagulant therapy  

0 วันทำาหัติถึการหรือการผู้่าติัด์
ปิระเมินภาวะการห้ามเลือด์หลังการทำาหัติถึการหรือการผู้่าติัด์
เริ�ม warfarin 12-24 ชัม.หลังการผู้่าติัด์ถึ้าผู้้้ปิ่วยสุามารถึรับปิระทานได์้, ไม่ม่เลือด์ออก
ผู้ิด์ปิกติิและไม่ม่แผู้นการทำาหัติถึการเพิ�มเติิมท่�ติ้องหยุด์ warfarin

+1 ถึึง +3 เริ�ม bridging anticoagulant therapy ด์้วย UFH (ไม่ให้ bolus dose) หรือ LMWH 
ในขนาด์รักษา 
ถึ้าไม่ม่ปิัญิหาการห้ามเลือด์หลังการผู้่าติัด์โด์ยเริ�มปิระมาณ 24 ชัม. หลังการผู้่าติัด์
ถึ้าเปิ็นการผู้่าติัด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงไม่สุ้งติ่อการเกิด์เลือด์ออก
เริ�มปิระมาณ 48-72 ชัม. หลังการผู้่าติัด์ถึ้าเปิ็นการผู้่าติัด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งติ่อการเกิด์
เลือด์ออก

+5 ถึึง +6 หยุด์ bridging anticoagulant therapy  เมื�อ INR อย้่ในพิสุัยของการรักษา

INR, international normalized ratio; UFH, unfractionated heparin (UFH); low-molecular weight heparin, LWMH
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	 ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บการร้กษ์าด้วยยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอดชีนิดร้บประที่านท่ี่�ออกฤที่ธิิ�

โดยตัรง	(DOACs	หร่อ	NOACs)	แลิะม่แผนการผ�าต้ัดแบบไม�เร�งด�วน

 ต้ิองได้์รับการหยุด์ยาล่วงหน้าก่อนการผู่้าตัิด์ โด์ยระยะเวลาท่�ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับ DOACs เป็ินค์รั�ง

สุุด์ท้ายม่ค์วามแติกต่ิางกันขึ�นอย่้กับชันิด์ของ DOACs ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับว่าเป็ิน direct thrombin inhibitor 

หรือ direct Xa inhibitors, ชันิด์ของการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก และการทำางานของ

ไติ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 8

 โด์ยทั�วไปิ ผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองได้์รับการหยุด์ DOACs ไม่จำาเป็ินต้ิองได้์รับ bridging anticoagulant 

therapy ด้์วย LMWH หรือ UFH และ พบว่าการให้ bridging anticoagulant therapy อาจเพิ�มค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอการเกิด์เลือด์ออกในระหว่างการผู่้าตัิด์(9,34)

 นอกจากน่� ผู้้้ปิว่ยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงติำ�าต่ิอการเกิด์เลือด์ออกและม่แผู้นการทำาหัติถึการบางชันิด์ท่�ม่

ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกน้อยมาก อาจสุามารถึทำาหัติถึการได้์ในเวลาท่�ระดั์บยาในเลือด์ม่ค์วาม

เข้มข้นติำ�าท่�สุุด์ (trough level) โด์ยไม่ต้ิองหยุด์ยา(9) เนื�องจาก DOACs ออกฤทธิ์�ต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์

เร็วภายใน 2-4 ชัม.หลังรับปิระทาน และหมด์ฤทธิ์�เร็วภายใน 24-48 ชัม.หลังรับปิระทานยาเม็ด์สุุด์ท้าย 

สุำาหรับระยะเวลาในการหยุด์ยา DOACs ก่อนผู่้าตัิด์อย่้ระหว่าง 24-96 ชัม. 

 จากการศึกษา Perioperative Anticoagulation Use for Surgery Evaluation (PAUSE) (35) เป็ิน 

prospective cohort study ในผู้้้ป่ิวย ท่�เป็ิน AF ท่�กินยา DOAC และต้ิองรับการทำาหัติถึการหรือผู่้าตัิด์ 

โด์ยเกณฑ์์คั์ด์ออก คื์อผู้้้ป่ิวยไติเสืุ�อมท่�ม่ CrCl น้อยกว่า 25 มล./นาท่/1.73 ติร.ม. ผู้้้ได้์รับยา apixaban 

หรือ น้อยกว่า 25 มล./นาท่/1.73 ติร.ม. ผู้้้ได้์รับยา dabigatran หรือ rivaroxaban ทั�งน่�กำาหนด์ระยะ

เวลาหยุด์ยา DOAC โด์ยกำาหนด์ระยะเวลาหยุด์ยา DOAC ก่อนผู่้าตัิด์และเวลาเริ�มกินยาหลังผู่้าตัิด์ติาม

ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ ออกจากการผู่้าตัิด์

 การผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกติำ�า (low bleeding risk procedure) 

- ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยา dabigatran ท่�ม่ CrCl ตัิ�งแต่ิ 50 มล./นาท่/1.73 ติร.ม. ขึ�นไปิ หรือ ยา 

apixaban และ rivaroxaban ให้หยุด์ยา 1 วันก่อนผู่้าตัิด์ (หยุด์ยาตัิ�งแต่ิวันท่� -1 และวันผู่้าตัิด์) 

- ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยา dabigatran ท่�ม่ CrCl น้อยกว่า 50 มล./นาท่/1.73 ติร.ม.ให้หยุด์ยา 2 

วันก่อนผู่้าตัิด์ (หยุด์ยาตัิ�งแต่ิวันท่� -2) 

- หลังผู่้าตัิด์ผู้้้ป่ิวยทุกรายให้เริ�มกินยา DOAC หลังผู่้าตัิด์ 1 วัน

 การผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกสุ้ง (high bleeding risk procedure) 

- ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยา dabigatran ท่�ม่ CrCl ตัิ�งแต่ิ 50 มล./นาท่/1.73 ติร.ม. ขึ�นไปิ หรือ ยา 

apixaban และ rivaroxaban ให้หยุด์ยา 2 วันก่อนผู่้าตัิด์ (หยุด์ยาตัิ�งแต่ิวันท่� -2)

- ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยา dabigatran ท่�ม่ CrCl น้อยกว่า 50 มล./นาท่/1.73 ติร.ม.ให้หยุด์ยา 4 

วันก่อนผู่้าตัิด์ (หยุด์ยาตัิ�งแต่ิวันท่� -4)
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- หลังผู่้าตัิด์ผู้้้ป่ิวยทุกรายให้เริ�มกินยา DOAC หลังผู่้าตัิด์ 2-3 วัน

 ผู้ลการศึกษาในกลุ่มผู้้้ป่ิวยทั�งหมด์ 3,007 ค์น ม่ค่์าอายุเฉัล่�ย 73 ปีิ ค่์าเฉัล่�ย CHADS
2
 เท่ากับ 

2.1 ค์ะแนน พบว่า ม่เลือด์ออกรุนแรงภายใน 30 วัน หลังผู่้าตัิด์เท่ากับร้อยละ 1.4 และพบ arterial 

thromboembolism (ATE) เท่ากับร้อยละ 0.33 ทั�งน่�สุำาหรับการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก

ติำ�า (ร้อยละ 67) พบเลือด์ออกรุนแรง เท่ากับร้อยละ 0.59 (apixaban), ร้อยละ 0.91 (dabigatran), และ 

ร้อยละ 1.27 (rivaroxaban) และสุำาหรับการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออกสุ้ง (ร้อยละ 23) 

พบเลือด์ออกรุนแรง เท่ากับร้อยละ 2.96 (apixaban), ร้อยละ 0.88 (dabigatran), และ ร้อยละ 2.95 

(rivaroxaban) โด์ยเลือด์ออกรุนแรงทั�งหมด์พบหลังผู่้าตัิด์เฉัล่�ยท่� 2 วันหลังผู่้าตัิด์ และ ATE สุ่วนใหญ่ิพบ

ท่�เฉัล่�ย 2 วันหลังผู่้าตัิด์

 ในกรณ่ท่�จำาเปิ็นต้ิองได้์รับการผู้่าตัิด์อย่างเร่งด่์วนโด์ยไม่สุามารถึรอเวลาติามค์ำาแนะนำาในการ

หยุด์ยาล่วงหน้า ค์วรพิจารณาให้สุารแก้ฤทธิ์�ท่�จำาเพาะกับยาก่อนการผู่้าตัิด์(9)

ตัารางท่ี่�	8. ระยะเวลาท่�ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับยา DOACs เป็ินค์รั�งสุุด์ท้ายก่อนการผู่้าตัิด์แบบไม่เร่งด่์วน(9,34)

อ้ตัราการ
กรอง
ของไตั	
(มลิ./นาท่ี่)

Dabigatran Rivaroxaban-Apixaban-Edoxaban

การผ�าต้ัดท่ี่�ม่ความเส่�ยงตั�อการเกิดเล่ิอดออก
(ชีม.)

การผ�าต้ัดท่ี่�ม่ความเส่�ยงตั�อการเกิดเล่ิอดออก
(ชีม.)

ติำ�า สุ้ง ติำ�า สุ้ง

≥	80 ≥ 24 ≥ 48 ≥ 24 ชัม. ≥ 48 ชัม.

50-79 ≥ 36 ≥ 72 ≥ 24 ชัม. ≥ 48 ชัม.

30-49 ≥ 48 ≥ 96 ≥ 24 ชัม. ≥ 48 ชัม.

15-29 ≥ 72 ≥ 120 ≥ 36 ชัม.
ไม่ม่ข้อม้ล 

พิจารณาสุ่งติรวจทาง
ห้องปิฏิิบัติิการเพิ�มเติิม 

และ/หรือ 
หยุด์ยา ≥	72 ชัม.

<	15 ไม่ม่ข้อม้ล 
พิจารณาสุ่งติรวจทาง

ห้องปิฏิิบัติิการเพิ�มเติิม 
และ/หรือ 

หยุด์ยา ≥	96 ชัม.

ไม่ม่ข้อม้ล 
พิจารณาสุ่งติรวจทาง

ห้องปิฏิิบัติิการเพิ�มเติิม 

ไม่ม่ข้อม้ล 
พิจารณาสุ่งติรวจทาง

ห้องปิฏิิบัติิการเพิ�มเติิม
 และ/หรือ 

หยุด์ยา ≥	48 ชัม.

การดูแลิผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บการร้กษ์าด้วยยาต้ัานหลิอดเล่ิอดอุดต้ันก�อนการที่ำาห้ตัถิการหร่อการผ�าต้ัด

แบบเร�งด�วนหร่อม่ภาวะเล่ิอดออกผิดปกติั

 เนื�องจากเป็ินภาวะเร่งด่์วนท่�ไม่สุามารถึเลื�อนเวลาออกไปิได้์ ซึึ่�งม่ปัิญิหาสุำาคั์ญิคื์อเลือด์ออก

ผิู้ด์ปิกติิจากยาต้ิานหลอด์เลือด์อุด์ตัิน ได้์แก่ ยาต้ิานเกล็ด์เลือด์และยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ ดั์งนั�น
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ต้ิองเติร่ยมผู้้้ปิ่วยให้ม่เลือด์ออกน้อยท่�สุุด์ ถ้ึาเป็ินการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอเลือด์ออกติำ�าสุามารถึทำา

ผู่้าตัิด์ได้์เลย โด์ยค์วรปิรึกษากับผู้้้ทำาหัติถึการหรือผู่้าตัิด์ร่วมด้์วยเสุมอ ถ้ึาเป็ินการผู่้าตัิด์ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอเลือด์ออกสุ้ง นอกจากหยุด์ยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ ค์วรพิจารณาการให้ยาต้ิานฤทธิ์�ของยาต้ิาน

การแข็งตัิวของเลือด์ก่อนเข้ารับการทำาหัติถึการหรือผู่้าตัิด์  

ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอด	(anticoagulants)(4,24)

 ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์และม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิค์วรได์้รับการ

รักษาท่�จำาเพาะ ได้์แก่ การแก้ฤทธิ์�ของยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์โด์ยสุารแก้ฤทธิ์�ร่วมกับการรักษาแบบ

ปิระคั์บปิระค์อง ได้์แก่ การให้สุารนำ�าและเลือด์ทด์แทนในกรณ่ท่�ม่เลือด์ออกรุนแรง โด์ยจะกล่าวถึึงการ

แก้ไขภาวะเลือด์ออกผู้ิด์ปิกติิในผู้้้ปิ่วยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยาติ้านการแข็งตัิวของเลือด์โด์ยจำาแนกติาม

ชันิด์ของยาท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับ

	 ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บ	UFH	

 การแกไ้ขในผู้้้ป่ิวยท่�จะได้์รับการผู่้าตัิด์เร่งด่์วนหรือม่ภาวะเลอืด์ออกผู้ดิ์ปิกติิ ค์วรได์รั้บการแกไ้ข

โด์ยการให ้protamine sulphate ซึ่ึ�งเป็ินโปิรต่ินท่�ได้์มาจากสุเปิิร์มของปิลา ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติปิระมาณ 7 นาท่ 

โด์ยทุก 1 มก. ของ protamine sulphate จะสุามารถึแก้ฤทธิ์�ของ UFH ได้์ปิระมาณ 100 ย้นิติ(4)

 หาก ผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกในขณะท่�ได้์ UFH ขนาด์สุ้ง (loading dose) ติามด้์วยการให้ UFH หยด์

เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างต่ิอเนื�อง (เช่ัน ในวันแรกของการรักษา) ให้ค์ำานวณปิริมาณ UFH ท่�เหลือค้์าง

ในเลือด์ในขณะท่�ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติของ UFH (60-90 นาท่) (4) ดั์งแสุด์งในตัิวอย่าง  

ตัิวอย่าง ผู้้้ป่ิวยนำ�าหนักตัิว 50 กก. ได้์รับ UFH ในขนาด์ 80 ย้นิติ/กก.( 4,000 ย้นิติ) ฉ่ัด์ในชัั�วโมงแรก

และให้ต่ิอโด์ยการหยด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำาต่ิอเนื�องในขนาด์ 18 ย้นิติ/กก./ชัม. (900 ย้นิติ) และเกิด์เลือด์

ออกในชัั�วโมงท่� 3 ซึึ่�งขณะนั�นจะเหลือ UFH ในเลือด์ปิระมาณ 1287.5 ย้นิติ จึงต้ิองการ protamine 

sulphate ปิระมาณ 13 มก. เพื�อแก้ฤทธิ์�ของ UFH

ตัิวอย่างการค์ำานวณปิริมาณ UFH ในเลือด์ท่�เหลืออย่้

ชี้�วโมงที่่� ปริมาณ	loading	heparin		
ที่่�ย้งเหลิ่ออยู�ในเลิ่อด

ปริมาณ	maintenance	
heparin	ที่่�ย้งเหลิ่ออยู�ในเลิ่อด

	รวมปริมาณ	heparin	
ที่่�ย้งเหลิ่ออยู�ในเลิ่อด

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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 หากผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกในขณะท่�กำาลังได้์รับ UFH หยด์เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างต่ิอเนื�อง (เช่ัน 

ในวันหลังๆของการรักษา) ปิริมาณ protamine sulphate ท่�ต้ิองใช้ัในการแก้ฤทธิ์� UFH สุามารถึค์ำานวณ

ได้์จากสุ้ติร 

2 X ขนาด์ของ UFH ท่�ได้์ต่ิอชัั�วโมง (ย้นิติ/กก./ชัม.) X นำ�าหนักตัิว (กก.)/100  

ตัิวอย่าง ผู้้้ป่ิวยนำ�าหนักตัิว 50 กก. ได้์รับ UFH หยด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำาต่ิอในขนาด์ 18 ย้นิติ/กก./ชัม. มา

แล้ว 2 วัน และม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ ปิริมาณ protamine sulphate ท่�ต้ิองให้คื์อ (2 X 18 X50)/100 เท่ากับ 

18 มก. 

 ในทางปิฏิิบัติิไม่ค์วรให้ protamine sulphate มากกว่า 50 มก./ค์รั�ง(4) และต้ิองฉ่ัด์เข้าหลอด์เลือด์

ด์ำาช้ัาๆ ปิระมาณ 5 มก./นาท่ เพื�อลด์โอกาสุเกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงท่�สุำาคั์ญิคื์อ ค์วามดั์นโลหิติติำ�าและ

หัวใจเต้ินช้ัา(4) นอกจากน่�ค์วรระมัด์ระวังการแพ้ยารวมถึึง anaphylaxis ในผู้้้ป่ิวยท่�เค์ยได้์รับ insulin ท่�ม่

สุ่วนปิระกอบของ protamine sulphate, ผู้้้ป่ิวยท่�เค์ยได้์รับการผู่้าตัิด์ vasectomy หรือผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิ

แพ้ปิลา ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ค์วรได้์รับ corticosteroids และยา antihistamine ก่อนการให้ protamine sulphate(4) 

ภายหลังการให้ protamine sulphate ค์วรติรวจ aPTT ซึ่ำ�า 5-15 นาท่เพื�อปิระเมินการติอบสุนอง(4)

	 ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บ	LMWH	

 การแก้ไขในผู้้้ป่ิวยท่�จะได้์รับการผู่้าตัิด์เร่งด่์วนหรือม่ภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ 

LMWH ขึ�นกับระยะเวลาท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับยาค์รั�งสุุด์ท้ายและชันิด์ของยาท่�ได้์รับ เนื�องจาก LMWH แต่ิละ

ชันิด์ม่โค์รงสุร้างท่�ไม่เหมือนกันและม่ติำาแหน่งท่�จับกับ protamine sulphate (protamine binding site) 

ไม่เท่ากัน(36) อย่างไรก็ติามการใช้ั  protamine sulphate ไม่สุามารถึแก้ฤทธิ์� LMWH ได้์อย่างสุมบ้รณ์

เหมือนของ UFH(4) หากผู้้้ป่ิวยได้์รับ LMWH ภายใน 8 ชัม.	ให้ protamine sulphate ในขนาด์ 1 มก./

100 anti-Xa IU ของ LMWH 

 ในกรณ่ของ enoxaparin 100 anti-Xa IU เท่ยบเท่ากับ enoxaparin 1 มก. โด์ยปิระมาณ ดั์งนั�น

หากได้์ยาเข็มสุุด์ท้ายไม่เกิน 8 ชัม. พิจารณาให้ protamine sulphate 1 มก.ต่ิอ 1 มก.ของ enoxaparin 

โด์ยใหข้นาด์สุ้งสุุด์ไม่เกิน 50 มก./ค์รั�ง(4) หากได้์ยาค์รั�งสุุด์ท้ายเกิน 8 ชัม. พิจารณาให้ protamine sulphate 

0.5 มก.ต่ิอ 1 มก.ของ enoxaparin

 ในกรณ่ของ tinzaparin ให้ protamine sulphate 1 มก.ต่ิอทุกๆ 100 anti-Xa IU ของ tinzaparin 

และ ให้ติรวจ aPTT ท่� 2-4 ชัม. หลังให้ protamine ค์รั�งแรก ถ้ึา aPTT ยังยาวสุามารถึให้ protamine 

sulphate 0.5 มก.ต่ิอ ทุกๆ 100 anti-Xa IU ของ tinzaparin ได้์อ่กค์รั�ง
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	 ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บยา	warfarin	

 การด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�จะได์้รับการผู้่าตัิด์เร่งด่์วนหรือม่ภาวะเลือด์ออกผู้ิด์ปิกติิในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา 

warfarin ขึ�นอย่้กับค์วามรุนแรงของอาการเลือด์ออกและค์วามเร่งด่์วนในการแก้ไขภาวะเลือด์ออกผิู้ด์

ปิกติิ นอกเหนือจากการหยุด์ยาแล้วผู้้้ป่ิวยท่�ม่เลือด์ออกรุนแรง ค์วรได้์รับการแก้ฤทธิ์�ของ warfarin อย่าง

เร่งด่์วนร่วมด้์วย โด์ยการให้ วิติามินเค์ร่วมกับการให้ปัิจจัยการแข็งตัิวของเลือด์ท่�ต้ิองอาศัยวิติามินเค์

ทด์แทน ได้์แก่ fresh frozen plasma (FFP) หรือ prothrombin complex concentrate (PCC) ดั์งน่�

	 การให้วิตัามินเค	(phytonadione;	vitamin	K
1
)	

 วิติามินเค์เป็ินสุารแก้ฤทธิ์�ของ warfarin สุามารถึให้การรักษาโด์ยการรับปิระทาน หรือหยด์ทาง

หลอด์เลือด์ด์ำา ทั�งน่� วิติามินเค์ท่�ให้ทางหลอด์เลือด์ด์ำาจะออกฤทธิ์�ได้์เร็วกว่า โด์ยจะเริ�มออกฤทธิ์�ภายใน

เวลาปิระมาณ 6-8 ชัม.(37) และโด์ยทั�วไปิจะช่ัวยทำาให้ค่์า INR กลับเป็ินปิกติิภายในระยะเวลาปิระมาณ 

24 ชัม.(38)  จึงเหมาะในการรักษาผู้้้ป่ิวยท่�ม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิรุนแรงท่�ต้ิองได้์รับการแก้ฤทธิ์�อย่างเร่งด่์วน

 ผู้ลการศึกษาการให้วิติามินเค์ในขนาด์ติำ�า (ขนาด์ 2.5-5 มก.) โด์ยการรับปิระทานเปิร่ยบเท่ยบ

กับการหยด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำา (ขนาด์ 0.5-1.0 มก.) ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บ INR มากกว่า 6.0 แต่ิไม่ม่เลือด์

ออกผิู้ด์ปิกติิ พบว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับวิติามินเค์หยด์เข้าทางหลอด์เลอืด์ด์ำาท่�ม่ระดั์บ INR ลด์ลงมาอย่้ระหวา่ง 

2.0-4.0 ท่�ระยะเวลา 6-12 ชัม. หลังการรักษา ม่จำานวนมากกว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับวิติามินเค์โด์ยการ

รับปิระทานอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถึิติิ อย่างไรก็ติามไม่พบค์วามแติกติ่างอย่างม่นัยสุำาคั์ญิชัองจำานวน

ผู้้้ป่ิวยทั�งสุองกลุ่มท่�ม่ระดั์บ INR อย่้ระหว่าง 2.0-4.0 ท่�เวลา 24 ชัม. หลังการรักษาด้์วยวิติามินเค์(39) 

ดั์งนั�น ในกรณ่ท่�ต้ิองการแก้ฤทธิ์�ของ warfarin อย่างเร่งด่์วน เช่ัน ในกรณ่ผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ ค์วรให้

วิติามินเค์โด์ยการหยด์เข้าทางหลอด์เลือด์ด์ำา 

	 กรณ่ผู้ป่วยม่เล่ิอดออกไม�รุนแรง	

 ค์วรพิจารณาให้วิติามินเค์ในขนาด์ติำ�า (1-2 มก.รับปิระทาน หรือ 0.5-1 มก.หยด์ทาง

หลอด์เลือด์ด์ำา) มากกว่าวิติามินเค์ในขนาด์สุ้ง เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการแก้ฤทธิ์� warfarin ท่�มากเกินไปิ

และภาวะดื์�อต่ิอ warfarin ในภายหลังเมื�อเริ�มใช้ัใหม่(40)

 ซึึ่�งอาจม่ผู้ลทำาให้ต้ิองใช้ัระยะเวลานานในการให้ INR เข้าสุ่้พิสัุยของการรักษา ทำาให้

ผู้้้ป่ิวยอาจม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนจาการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�า(40) นอกจากน่�

ค์วรเพิ�มค์วามระมัด์ระวังในการใช้ัวิติามินเค์ขนาด์สุ้งในผู้้้ป่ิวยกลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์ภาวะ

แทรกซ้ึ่อนจาการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัิน เช่ัน ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนลิ�นหัวใจเท่ยมชันิด์ท่�เป็ินโลหะ(41) เป็ินต้ิน

	 กรณ่ผู้ป่วยม่เล่ิอดออกรุนแรงหร่อม่เล่ิอดออกท่ี่�อาจ้ที่ำาให้เป็นอ้นตัรายถึิงช่ีวิตั	

 ค์วรให้การรักษาด์้วยวิติามินเค์ทางหลอด์เลือด์ด์ำาในขนาด์เริ�มต้ิน 5-10 มก(37)	และ

พิจารณาให้วิติามินเค์เพิ�มเติิม หากระดั์บ INR ท่�ติรวจซึ่ำ�าหลังได้์รับวิติามินเค์ค์รั�งแรกยังไม่ลด์ลงด่์6 

 โด์ยค์วรเฝ้้าระวังการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�พบได้์แต่ิไม่บ่อยคื์อ anaphylactoid reaction 

ซึึ่�งพบได้์ปิระมาณ 3 ค์รั�งใน 10,000 ค์รั�งท่�ม่การให้วิติามินเค์ทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยค์วรหล่กเล่�ยงการ
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ให้วิติามินเค์ในขนาด์ท่�สุ้ง (มากกว่า 10 มก./ค์รั�ง) หรือการให้วิติามินเค์โด์ยไม่เจือจางทางหลอด์เลือด์

ด์ำา(42) เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ anaphylactoid reaction(7,43) ค์วรเจือจางวิติามินเค์ก่อนให้ทางหลอด์

เลือด์ด์ำาโด์ยผู้สุมยาในสุารนำ�าท่�เข้ากันได้์อย่างน้อย 50 มล. และให้ยาโด์ยวิธ่์หยด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำาช้ัาๆ 

ในเวลาอย่างน้อย 20 นาท่(7,43)

 นอกจากน่� ค์วรหล่กเล่�ยงการให้วิติามินเค์โด์ยการฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง เนื�องจากออกฤทธิ์�ช้ัาและม่

การด้์ด์ซึึ่มท่�ไม่แน่นอน(6) และม่ปิระสิุทธิ์ภาพไม่แติกต่ิางจากการให้ยาหลอก

 ค์วรหล่กเล่�ยงการฉ่ัด์เข้ากล้ามเนื�อในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา warfarin เพราะอาจทำาให้เกิด์เลือด์ออก

ผิู้ด์ปิกติิในกล้ามเนื�อได้์

	 การให้ป้จ้จ้้ยการแข็งต้ัวของเล่ิอดที่ดแที่นโดยการให้	FFP	หร่อ	PCC

 ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ warfarin จะม่การลด์ลงของการทำางานของปัิจจัยการแข็งตัิวของเลือด์ท่�ต้ิองอาศัย

วิติามินเค์ ได้์แก่ factor II, VII, IX และ X ดั์งนั�นการให้ factor II, VII, IX และ X ทด์แทนโด์ยการใช้ั FFP 

หรือ PCC จึงเป็ินทางเลือกหนึ�งท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพด่์ในการรักษาภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ จาก warfarin 

ร่วมกับการแก้ฤทธิ์�ของ warfarin โด์ยการให้วิติามินเค์

	 การให้	fresh	frozen	plasma	(FFP)

 FFP เป็ินผู้ลิติภัณฑ์์ของเลือด์ท่�ช่ัวยทด์แทน factor II, VII, IX และ X ท่�ม่การทำางาน

บกพร่องจากฤทธิ์�ของ warfarin โด์ยค์วรพิจารณาให้ FFP ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกรุนแรงหรือเลือด์

ออกท่�อาจทำาให้เกิด์อันติรายถึึงช่ัวิติ(44)  โด์ยทั�วไปิให้ในขนาด์เริ�มต้ิน 15-20 มล. ต่ิอนำ�าหนักตัิว 1 กก. 

ทั�งน่� หากผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกรุนแรง ค์วรพิจารณาให้วิติามินเค์ร่วมกับการให้ FFP เพื�อให้ผู้้้ป่ิวยสุามารถึ

สุร้างปัิจจัยการแข็งตัิวของเลือด์ท่�อาศัยวิติามินเค์ขึ�นใหม่ได้์เองอย่างเพ่ยงพอ เนื�องจากปัิจจัยการแข็ง

ตัิวของเลือด์ท่�ได้์รับทด์แทนจาก FFP ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติท่�สัุ�นกว่าเมื�อเท่ยบกับ ค่์าค์รึ�งช่ัวิติและฤทธิ์�ในการต้ิาน

การแข็งตัิวของเลือด์ของ warfarin(44) อย่างไรก็ติาม การให้ FFP ม่ข้อจำากัด์บางปิระการ ได้์แก่

 - ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการติิด์เชืั�อไวรัสุบางชันิด์จากการได้์รับผู้ลิติภัณฑ์์ของเลือด์

 - ต้ิองใช้ัเวลาในการเติร่ยม FFP เนื�องจากต้ิองทำาการติรวจหม่้เลือด์ของผู้้้ป่ิวยก่อนในกรณ่ท่�ผู้้้

ป่ิวยไม่ทราบหม่้เลือด์และต้ิองใช้ัเวลาในการละลาย(38) 

 - อาจทำาให้เกิด์ภาวะ volume overload ได้์โด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวยสุ้งอายุท่�ม่การทำางานของหัวใจ

หรือไติผิู้ด์ปิกติิ(38)

 - อาจทำาให้เกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อน ได้์แก่ อาการแพ้ท่�ไม่รุนแรง เช่ัน ผืู้�นลมพิษ อย่างไรก็ติาม 

ปิฏิิกิริยาการแพ้ท่�รุนแรง เช่ัน anaphylaxis พบได้์ไม่บ่อย โด์ยม่อุบัติิการณ์ปิระมาณ 1 ใน 20,000 ค์รั�ง

ท่�ม่การให้ FFP(45) สุ่วนการเกิด์ transfusion-related acute lung injury พบได้์ปิระมาณ 1 ใน 5,000 ค์รั�ง

ของการให้ FFP

	 กรณ่การผ�าต้ัดแบบเร�งด�วน

 สุามารถึทำาได้์ด้์วยการแก้ฤทธิ์�ของ warfarin ด้์วยการให้วิติามินเค์รับปิระทานหรือฉ่ัด์แต่ิข้อจำากัด์
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ของ วิติามินเค์คื์อต้ิองใช้ัเวลา 6-24 ชัม. กว่าท่จะสุามารถึต้ิานฤทธิ์� warfarin ได้์ทั�งหมด์ ทั�งน่�ขึ�นกับขนาด์

และวิธ่์การบริหารวิติามินเค์

 ค์วรให้การรักษาด้์วยวิติามินเค์ทางหลอด์เลือด์ด์ำาในขนาด์เริ�มต้ิน 5-10 มก.(37)	และพิจารณาให้

วิติามินเค์เพิ�มเติิม หากระดั์บ INR ท่�ติรวจซึ่ำ�าหลังได้์รับวิติามินเค์ค์รั�งแรกยังไม่ลด์ลงด่์(6)

 ในกรณ่เร่งด่์วนท่�ไม่สุามารถึรอได์ ้ค์วรเติร่ยมผู้้้ป่ิวยก่อนผู่้าตัิด์โด์ยให้  FFP 10-15 มล./กก./ค์รั�ง 

ซึึ่�งต้ิองใช้ัเวลานานกวา่จะให้ FFP ได้์หมด์ กรณ่น่�อาจใช้ั PCC ในขนาด์ 25-50 ย้นิติของ FIX/กก./ค์รั�ง(ขึ�น

กับค่์า PT-INR)  PCC สุามารถึแก้ฤทธิ์� warfarin ได้์ทันท่ภายใน 15-30 นาท่ 

 ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอหลอด์เลอืด์อุด์ตัินสุ้ง ไม่สุมค์วรใหวิ้ติามนิเค์ในการแกฤ้ทธิ์� เนื�องจากติอ้ง

ใช้ัเวลานานกว่าท่� warfarin จะออกฤทธิ์�ต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ได้์อ่กค์รั�งหลังเริ�มยาหลังผู่้าตัิด์เสุร็จสิุ�น 

(warfarin resistance) หากต้ิองการไม่สุามารถึใช้ัวิติามินเค์ได้์ ให้แก้ไขด้์วยการเพิ�มระดั์บ FII, FVII, FIX 

และ FX ด้์วย FFP ซึึ่�งอาจม่ข้อจำากัด์เรื�องปิริมาณมากและต้ิองให้ในเวลาจำากัด์ และติิด์ติามค่์า INR ให้

กลับมาอย่้ในระดั์บท่�ปิลอด์ภัยต่ิอทั�งภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิและภาวะหลอด์เลือด์อุด์ตัิน 

 สุรุปิแนวทางการแก้ไขภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ warfarin	ดั์งสุรุปิในติารางท่� 9 
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ตัารางท่ี่�	 9. แนวทางการแก้ไขเมื�อม่การผู่้าตัิด์เร่งด่์วน หรือ ภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ 

warfarin(6,7,37,46)

ล้ิกษ์ณะที่างคลิินิก แนวที่างการแก้ไข

การผ�าต้ัดเร�งด�วน	 หยุด์ warfarin
วิติามินเค์ 5-10 มก.หยด์ทางหลอด์เลือด์ช้ัาๆ ร่วมกับ
Fresh frozen plasma 10-15 มล.ต่ิอนำ�าหนักตัิว 1 กก.

เล่ิอดออกรุนแรงท่ี่�อาจ้เป็นอ้นตัราย
ถึิงช่ีวิตั
หร่อเล่ิอดออกในอว้ยวะสำาค้ญิ

หยุด์ warfarin
วิติามินเค์ 5-10 มก.หยด์ทางหลอด์เลือด์ช้ัาๆ ร่วมกับ
Fresh frozen plasma 15-20 มล.ต่ิอนำ�าหนักตัิว 1 กก.

เล่ิอดออกผิดปกติัท่ี่�ม่ความสำาค้ญิ
ที่างคลิินิก
แตั�ไม�เป็นอ้นตัรายถึิงช่ีวิตั

หยุด์ warfarin
วิติามินเค์ 5-10 มก.หยด์ทางหลอด์เลือด์ช้ัาๆ ร่วมกับ
Fresh frozen plasma 15-20 มล.ต่ิอนำ�าหนักตัิว 1 กก.

เล่ิอดออกไม�รุนแรง หยุด์ warfarin 1 วันและติรวจ international normalized ratio 
(INR) ซึ่ำ�า ในวันถัึด์ไปิ
ปิรับลด์ขนาด์ warfarin ลงโด์ยม่เป้ิาหมายให้ INR อย่้ในพิสัุยของ
การรักษา (2.0-3.0)
อาจพิจารณาวิติามินเค์ 1-2 มก.รับปิระทาน หรือ 0.5-1 มก.หยด์
ทางหลอด์เลือด์ด์ำาช้ัาๆ ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์
เลือด์ออก* หรือม่ค่์า INR > 4.5 

* ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิเลือด์ออกรุนแรงภายในเวลา 4 สัุปิด์าห์ก่อนมาโรงพยาบาลหรือได้์รับการผู่้าตัิด์ใหญ่ิภายใน 2 สัุปิด์าห์
ก่อนมาโรงพยาบาล, ผู้้้ป่ิวยท่�ม่จำานวนเกล็ด์เลือด์น้อยกว่า 50x109/L, ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ตัิบเรื�อรัง หรือ ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิาน
การทำางานของเกล็ด์เลือด์ร่วมด้์วย

ผู้ป่วยท่ี่�ได้ร้บยาต้ัานการแข็งต้ัวของเล่ิอดชีนิดร้บประที่านกลุิ�มใหม�	(DOACs	หร่อ	NOACs)

 การด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�จะได้์รับ DOACs และม่การผู่้าตัิด์เร่งด่์วนหรือม่ภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ ขึ�นอย่้

กับค์วามรุนแรงของอาการเลอืด์ออก, ระยะเวลาท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับยาค์รั�งสุุด์ท้าย และ การทำางานของไติและ

ตัิบ ซึึ่�งจะสุ่งผู้ลต่ิอระดั์บยาท่�ค้์างในร่างกาย ดั์งนั�นแพทย์ค์วรซัึ่กปิระวัติิระยะเวลาท่�ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยา

มาค์รั�งสุุด์ท้าย, ปิระวัติิการได้์รับยาอื�นท่�อาจทำาปิฏิิกิริยากับ DOACs และสุ่งการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิ

การ เพื�อปิระเมินการทำางานของไติและตัิบติลอด์จนการทด์สุอบการแข็งตัิวของเลือด์ โด์ยม่แนวทางใน

การแก้ไขภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ(9) ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพท่� 2
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แผนภาพิท่ี่�	2. แนวทางการด้์แลรกัษาผู้้้ป่ิวยท่�รับปิระทานยาติา้นการแข็งตัิวของเลอืด์ท่�ออกฤทธิ์�โด์ยติรง

และม่การผู่้าตัิด์เร่งด่์วนหรือเลือด์ออก(9)

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

	 การส�งตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการเพ่ิ�อการที่ดสอบการแข็งต้ัวของเล่ิอด

 โด์ยทั�วไปิผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วย DOACs ไม่จำาเป็ินต้ิองได้์รับการติรวจเลือด์เพื�อติิด์ติาม

ผู้ลการรักษาในภาวะปิกติิ อย่างไรก็ติาม ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่การผู่้าตัิด์เร่งด่์วน, ม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ หรือ
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แพทย์สุงสัุยว่าผู้้้ป่ิวยได้์รับยาเกินขนาด์ หากติรวจพบว่าค่์าการแข็งตัิวของเลือด์ยาวกว่าปิกติิแสุด์งว่าน่า

จะยังม่ระดั์บยาในเลือด์ท่�อาจทำาให้ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก ทั�งน่� ค์วรเลือกการติรวจท่�เหมาะ

สุมกับ DOACs แต่ิละชันิด์ ดั์งน่�(47)

 ผู้ป่วยท่ี่�ร้บประที่าน	dabigatran หากไม่สุามารถึสุ่งติรวจ dilute thrombin time, ecarin clot-

ting time หรือ ecarin chromogenic assay ซึึ่�งผู้ลการติรวจม่ค์วามสัุมพันธ์์กับระดั์บ dabigatran สุ้ง ให้

พิจารณาสุ่งติรวจ thrombin time (TT) หรือ aPTT แทน

 หากผู้ล TT ปิกติิแปิลผู้ลว่า ระดั์บ dabigatran ในเลือด์น่าจะไม่อย่้ในระดั์บท่�ม่ค์วามเก่�ยวข้อง

ทางค์ลินิก และถ้ึา TT หรือ aPTT ยาวกว่าปิกติิแปิลผู้ลว่าน่าจะม่ระดั์บ dabigatran อย่้ในขนาด์รักษา

หรือสุ้งกว่าขนาด์รักษา อย่างไรก็ติามถ้ึาค่์า aPTT ปิกติิ อาจยังไม่สุามารถึตัิด์ค์วามเป็ินไปิได้์ของการม่

ระดั์บยาในขนาด์รักษาได้์

	 ผู้ป่วยท่ี่�ร้บประที่าน	rivaroxaban	แลิะ	edoxaban หากไม่สุามารถึสุ่งติรวจ anti-FXa โด์ยวิธ่์ 

chromogenic assay ซึึ่�งม่ค์วามไวและค์วามจำาเพาะกับยาสุ้ง อาจพิจารณาสุ่งติรวจ PT แทน 

 หากผู้ล PT ยาวกว่าปิกติิ แปิลผู้ลว่าน่าจะม่ระดั์บยาอย่้ในขนาด์รักษาหรือสุ้งกว่าขนาด์รักษา 

หากค่์า PT ปิกติิ อาจยังไม่สุามารถึตัิด์ค์วามเป็ินไปิได้์ของการม่ระดั์บยาในขนาด์รักษาได้์

	 ผู้ป่วยท่ี่�ร้บประที่าน	apixaban	การติรวจ PT และ aPTT ม่ค์วามไวติำ�าและไม่สัุมพันธ์์กับระดั์บ

ยาในเลือด์ ผู้ลการติรวจ PT และ aPTT ท่�ปิกติิไม่สุามารถึตัิด์ค์วามเป็ินไปิได้์ของการม่ระดั์บยาท่�ม่ค์วาม

เก่�ยวข้องทางค์ลินิกในพลาสุมาได้์(48) หากไม่สุามารถึสุ่งติรวจ chromogenic anti-FXa assay ซึึ่�งม่ค์วาม

ไวท่�ด่์กว่าและสัุมพันธ์์กับระดั์บยา ในกรณ่ฉุักเฉิันอาจพิจารณาสุ่งติรวจ PT

 หากผู้ล PT ม่ค่์ายาวกว่าปิกติิ แปิลผู้ลว่าน่าจะม่ระด์ับยาอย่้ในขนาด์รักษาหรือสุ้งกว่าขนาด์

รักษา หากค่์า PT ปิกติิ อาจยังไม่สุามารถึตัิด์ค์วามเป็ินไปิได้์ของการม่ระดั์บยาในขนาด์รักษาได้์

	 แนวที่างการแก้ไขภาวะเล่ิอดออกผิดปกติั

 เนื�องจาก DOACs เป็ินยาท่�ม่ค่์าค์รึ�งช่ัวิติสัุ�น หากผู้้้ป่ิวยม่การทำางานของไติและตัิบท่�เป็ินปิกติิ, 

รับปิระทาน DOACs ค์รั�งสุุด์ท้ายมานานกว่า 12 ชัม. และม่อาการเลือด์ออกไม่รุนแรง สุามารถึให้การ

รักษาโด์ยการหยุด์ยาชัั�วค์ราวและให้การรักษาแบบปิระคั์บปิระค์องและการห้ามเลือด์เฉัพาะท่�(9,49)

 หากผู้้้ป่ิวยม่เลือด์ออกท่�รุนแรงมากขึ�น โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในกรณ่ท่�ม่เลือด์ออกรุนแรงท่�อาจ

เป็ินอันติรายถึึงช่ัวิติ 

 หากม่สุารแก้ฤทธิ์�จำาเพาะ (antidote) ค์วรให้สุารแก้ฤทธิ์�ท่�จำาเพาะร่วมด้์วย(9) เช่ัน 

 ในกรณ่ของผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา dabigatran ซึึ่�งปัิจจุบันม่สุารแก้ฤทธิ์�ท่�จำาเพาะแล้ว ได้์แก่ idaruci-

zumab ซึึ่�งเป็ิน monoclonal antibody fragment ท่�สุามารถึจับกับ dabigatran ได้์โด์ยติรง และช่ัวยแก้

ฤทธิ์�ของ dabigatran โด์ยผู้ลการศึกษาในผู้้้ปิว่ยท่�ได้์รบั dabigatran ทั�งผู้้้ปิว่ยท่�ม่เลือด์ออก (uncontrolled 

bleeding) และผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองได้์รับการทำาหัติถึการฉุักเฉิัน พบว่า idarucizumab ในขนาด์ 5 ก. ให้ทาง

หลอด์เลือด์ด์ำา สุามารถึช่ัวยแก้ไขการแข็งตัิวของเลือด์ผิู้ด์ปิกติิจาก dabigatran โด์ยทำาให้ค่์า dilute 
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thrombin time และ ecarin clotting time ท่�ยาวกว่าปิกติิให้กลับมาเป็ินปิกติิได้์ในเวลาอันรวด์เร็วและม่

ผู้ลการห้ามเลือด์ท่�ด่์ โด์ยในผู้้้ป่ิวยท่�ม่เลือด์ออกพบว่าผู้้้ป่ิวยค์รึ�งหนึ�งเลือด์หยุด์หลังจากให้ idarucizumab 

ใน 2.5 ชัม. และผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองได้์รับการทำาหัติถึการฉุักเฉิันสุามารถึไปิทำาหัติถึการได้์ใน 1.6 ชัม.(50)

 ในกรณ่ท่�ไม่ม่สุารแก้ฤทธิ์�ท่�จำาเพาะ อาจให้การรักษาแบบปิระคั์บปิระค์องอื�นๆ ได้์แก่ 

 การให้ activated charcoal เพื�อลด์การด้์ด์ซึึ่มยา ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยามานานไม่เกิน 

2 ชัม.(9)

 การทำา hemodialysis ซึึ่�งสุามารถึช่ัวยกำาจัด์ dabigatran ออกจากร่างกายและลด์ระดั์บ dabig-

atran ในเลือด์ อย่างไรก็ติามไม่สุามารถึใช้ั hemodialysis ในการกำาจัด์ยาในกลุ่ม direct FXa inhibitors 

เนื�องจากยาม่การจับกับโปิรต่ินท่�สุ้ง

 การให้ยาห้ามเลือด์ท่�ไม่จำาเพาะ (prohemostatic agents) ได้์แก่ PCC หรือ activated prothrom-

bin complex concentrate (aPCC) 

 ในกรณ่ท่�ไม่ม่สุารแก้ฤทธิ์�ท่�จำาเพาะ การใช้ัยาห้ามเลือด์ท่�ไม่จำาเพาะ อาจเป็ินทางเลือกในการ

รักษาท่�เหมาะสุมในการช่ัวยห้ามเลือด์และพบว่า PCC ในขนาด์ 50 ย้นิติ/กก./ค์รั�ง น่าจะเป็ินการรักษา

ท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพด่์ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ direct FXa inhibitors(49)

 การใช้ั activated prothrombin complex concentrate (aPCC) ขนาด์ 50 ย้นิติ/กก. โด์ยม่ขนาด์

ยาสุ้งสุุด์ไม่เกิน 200 ย้นิติ/กก./วัน ยังเป็ินอ่กทางเลือกหน่�งเพื�อช่ัวยห้ามเลือด์ในกรณ่ท่�ไม่ม่สุารแก้ฤทธิ์�

ท่�จำาเพาะในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ DOACs โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ dabigatran(49)  

สรุปั
 ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยาต้ิานการแข็งตัิวของเลือด์ท่�เข้ารับการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ ม่ค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนทั�งจากภาวะเลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิหรือการเกิด์ลิ�มเลือด์อุด์ตัินกลับเป็ินซึ่ำ�า จึงค์วร

ปิระเมินผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายอย่างรอบค์อบก่อนการใช้ัยา การติิด์ติามผู้้้ป่ิวยอย่างใกล้ชิัด์ จะทำาให้ลด์ค์วาม

เสุ่�ยงของผู้้้ป่ิวยและทำาให้ผู้้้ป่ิวยปิลอด์ภัยในการด้์แลรักษาภายหลังการทำาหัติถึการหรือการผู่้าตัิด์ 
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7
Insulin treatment

in diabetic patients with
end stage renal disease

ปฏิิณ้ฐ	บูรณะที่ร้พิย์ขจ้ร

 อินซ้ึ่ลิน (insulin) เป็ินยาหลักสุำาหรับการรักษาเบาหวานในผู้้้ป่ิวยไติวายเรื�อรังระยะสุุด์ท้าย 

(end stage renal disease) ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ม่ค์วามเสุ่�ยงติ่อภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�ามากกว่าผู้้้ป่ิวยทั�วไปิ 

การปิรับอินซ้ึ่ลินในผู้้้ป่ิวยดั์งกล่าวยังไม่ม่ค์ำาแนะนำาชััด์เจนว่าค์วรจะทำาอย่างไร บทค์วามน่�ได้์รวบรวม

ข้อม้ลท่�ม่ในปัิจจุบัน รวมถึึงค์วามเห็นของผู้้้เช่ั�ยวชัาญิเพื�อให้แพทย์ได้์นำาไปิเป็ินแนวทางในการรักษาผู้้้ป่ิวย

ต่ิอไปิ

การควบัคุมสมดุลัย์ของระดับัน��าตาลัในเลัือดของผู้ป่ัวยไตวายเร้�อรัง 
 ตัิบของค์นปิกติิจะทำาลายอินซ้ึ่ลิน ร้อยละ 40-50 ของอินซ้ึ่ลินท่�หลั�งออกมาจากตัิบอ่อน  อินซ้ึ่ลิน

ท่�เข้าสุ่้  systemic circulation ปิระมาณร้อยละ 30-80 จะถ้ึกทำาลายท่�ไติ (1)  โด์ยอินซ้ึ่ลินท่�เข้าสุ่้ไติจะถ้ึก

กรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุ (glomerulus) ปิระมาณร้อยละ 60-65 (แต่ิถ้ึด์ด้์ด์กลับท่�ท่อไติสุ่วนต้ินและถ้ึกทำาลาย

ทิ�งเหลือเพ่ยงร้อยละ 1 ท่�กำาจัด์ออกทางปัิสุสุาวะ)  อ่กร้อยละ 35 จะผู่้านเข้าสุ่้ postglomerular peritubular 

vessels และเข้าสุ่้ proximal tubular cell และถ้ึกทำาลายเช่ันกัน

แต่ิอินซ้ึ่ลินท่�ผู้้้ป่ิวยฉ่ัด์จะเข้าสุ่้ systemic circulation โด์ยติรง ทำาให้ไติติ้องทำาลายอินซ้ึ่ลิน

ปิระมาณร้อยละ 80 ของอินซ้ึ่ลินท่�ฉ่ัด์ 

ปััจจัยท่่กระทบัต่อสมดุลัย์ของระดับัน��าตาลัในเลัือดของผู้ป่ัวยไตวายเร้�อรัง(2) คือ
1. ลด์การสุร้างนำ�าติาลจากไติ (renal gluconeogenesis)

2. กล้ามเนื�อลด์การนำากล้โค์สุไปิใช้ัเพราะภาวะ uremia
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3. เบต้ิาเซึ่ลล์ม่จำานวนลด์ลง จากโรค์เบาหวานท่�เป็ินมายาวนาน

4. ไติท่�เสืุ�อมทำาลายอินซ้ึ่ลินได้์ลด์ลง แม้ตัิบอ่อนจะผู้ลิติอินซ้ึ่ลินได้์น้อยแต่ิเพ่ยงพอ สุำาหรับ

ผู้้้ป่ิวยท่�ทานอาหารได้์ลด์ลง ม่ผู้ลให้ผู้้้ป่ิวยบางรายหายจากโรค์เบาหวานหรือเร่ยกว่า 

“burn-out diabetes”

5. ภาวะทุพโภชันาการ เนื�องจากการเบื�ออาหาร ทำาให้ขาด์สุารตัิ�งต้ินของกระบวนการ

 gluconeogenesis

6. กล้ามเนื�อ ตัิบและไติทำาลายอินซ้ึ่ลินได้์ลด์ลง ทำาให้อินซ้ึ่ลินออกฤทธิ์�ได้์นานขึ�น(3)

7. ม่ภาวะอักเสุบเรื�อรัง (inflammatory state)

8. ม่ภาวะดื์�ออินซ้ึ่ลินในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ได้์เป็ินเบาหวาน เมื�อ eGFR น้อยกว่า 50 มล./นาท่

9. ม่การหลั�ง counterregulatory hormones มากกว่าค์นปิกติิ

10. การติอบสุนองของ cortisol และ growth hormone ต่ิอภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าลด์ลง(4)

11. ม่การเพิ�มระดั์บนำ�าติาลในเลือด์หลังอาหารเนื�องจากระบบกำาจัด์นำ�าติาลสุ่วนเกินทาง

ปัิสุสุาวะทำางานได้์ไม่ด่์ (impaired osmotic diuresis)

 The American College of Physicians แนะนำาให้ลด์อินซ้ึ่ลินปิระมาณร้อยละ 25 เมื�อ eGFR 

ลด์ลงอย่้ระหว่าง 10-50 มล./นาท่  และลด์อินซ้ึ่ลินปิระมาณร้อยละ 50 เมื�อ eGFR ลด์ลงติำ�ากว่า 

10 มล./นาท่ โด์ยไม่ได้์ระบุชันิด์ของอินซ้ึ่ลิน(1)

 การศึกษาย้อนหลังในผู้้้ป่ิวยเบาหวานท่�ไม่ได้์ใช้ัยาเบาหวานชันิด์รับปิระทาน เริ�มติิด์ติามจาก 

eGFR มากกว่า 80 มล./นาท่จนลด์ลงเหลือ 10 มล./นาท่ พบว่าผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 1 จำานวน 20 ราย 

ใช้ัอินซ้ึ่ลินปิริมาณลด์ลงร้อยละ 38 และ ผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 จำานวน 20 ราย ใช้ัอินซ้ึ่ลินปิริมาณ

ลด์ลงร้อยละ 51(5)

 ชันิด์ของอนิซ้ึ่ลินท่�ฉ่ัด์อาจม่ผู้ลทำาให้ปิรับขนาด์ยาแติกติา่งกันเมื�อไติทำางานลด์ลง เช่ัน การศกึษา

แบบไม่สุุ่มในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 1 จำานวน 346 ราย โด์ยแบ่งผู้้้ป่ิวยเป็ิน 3 กลุ่มติามระดั์บ eGFR พบ

ผู้ลดั์งติารางท่� 1 (6)
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ตัารางท่ี่�	1. แสุด์งปิริมาณอินซ้ึ่ลินต่ิอนำ�าหนักตัิวต่ิอวันท่�ใช้ัลด์ลงในผู้้้ป่ิวยไติเสืุ�อม (6)

 ปริมาณอินซู้ลิินที่่�ใชี้
(ยูนิตั/กก./ว้น)

เปอร์เซ้็นตั์การเปลิ่�ยนแปลิง
จ้ากปกตัิ

eGFR by Cockcroft–Gault (มล./นาท่) <60 60-89 >90 <60 60-89 >90

Insulin lispro 0.31 0.44 0.46 -32.6%* -4.3% 0.0%

Insulin aspart 0.37 0.4 0.38 -2.6% +5.3% 0.0%

Short-acting human insulin 0.33 0.43 0.43 -23.3%* 0.0% 0.0%

Insulin glargine 0.19 0.25 0.27 -29.6%* -7.4% 0.0%

Insulin detemir 0.24 0.32 0.33 -27.3%* -3.0% 0.0%

Long-acting human insulin 0.27 0.28 0.27 0.0% +3.7% 0.0%

* p<0.05

 จะเห็นว่าอินซ้ึ่ลินชันิด์ short-acting human insulin และ aspart ผู้้้ป่ิวยใช้ัปิริมาณอินซ้ึ่ลินไม่

แติกติ่างกันแม้ eGFR จะติำ�ากว่า 60 มล./นาท่ ในขณะท่�อินซ้ึ่ลินอ่ก 4 ชันิด์ท่�เหลือต้ิองการอินซ้ึ่ลิน

ลด์ลงปิระมาณร้อยละ 30(6)  เช่ันเด่์ยวกับการศึกษาแบบไม่สุุ่มในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 1 จำานวน 18 ราย 

พบว่าระดั์บ eGFR ไม่ม่ผู้ลต่ิอระดั์บอินซ้ึ่ลิน aspart ในเลือด์ แต่ิไม่ม่ผู้้้ป่ิวยล้างไติในการศึกษาน่�(7) 

การศึกษาแบบไม่สุุ่มขนาด์เล็กในผู้้้ป่ิวยไติวายท่�ไม่ม่โรค์เบาหวาน พบว่าระดั์บ glulisine เพิ�มขึ�นร้อยละ 

30-40 ในผู้้้ป่ิวยท่� eGFR ติำ�ากว่า 50 มล./นาท่ (4)

 ม่การศึกษาแบบไม่สุุ่มขนาด์เล็กในผู้้้ป่ิวยไติวาย และผู้้้ป่ิวยฟอกเลือด์ท่�ไม่ม่โรค์เบาหวาน พบว่า

ระดั์บ eGFR ไม่ม่ผู้ลต่ิอระดั์บอินซ้ึ่ลิน detemir ในเลือด์(8)  และการศึกษาแบบไม่สุุ่มขนาด์เล็กในผู้้้ป่ิวย

เบาหวานชันิด์ท่� 2 ซึึ่�งฟอกเลือด์ โด์ยใช้ั continuous glucose monitoring system (CGMS) พบว่าผู้้้ป่ิวย

ท่�ใช้ัอินซ้ึ่ลิน detemir ม่ค์วามแปิรปิรวนของนำ�าติาลจากการปิระเมินด้์วย mean amplitude of glucose 

excursions (MAGE) ในวันฟอกเลือด์และวันไม่ฟอกเลือด์และค์วามแปิรปิรวนของ HbA1c น้อยกว่า

อินซ้ึ่ลิน NPH (9)

 ข้อม้ลของอินซ้ึ่ลิน glargine-300 ในผู้้้ป่ิวยไติวายเรื�อรังระยะสุุด์ท้ายยังไม่ม่รายงาน(4) ม่เพ่ยง 

meta-analysis ของการศึกษา EDITION 1 และ 2 และ 3 ในผู้้้ป่ิวยกลุ่มท่�ม่ eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาท่ 

พบว่าอินซ้ึ่ลิน glargine-300 ลด์ระดั์บ HbA1c ได้์ไม่แติกต่ิางจากอินซ้ึ่ลิน glargine-100 แต่ิลด์จำานวน

ผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า (<70 มก./ด์ล.) เวลากลางคื์นได้์มากกว่า(10) 

 การศึกษาฉ่ัด์อินซ้ึ่ลิน degludec 0.4 ย้นิติ/กก. หนึ�งค์รั�ง หลังฟอกเลือด์ได้์ระดั์บอินซ้ึ่ลินในเลือด์

ใกล้เค่์ยงกับการฉ่ัด์ยา 13 ชัั�งโมงก่อนฟอกเลือด์ แสุด์งว่าอินซ้ึ่ลิน degludec ถ้ึกกำาจัด์ออกการฟอกเลือด์

ได้์น้อยมาก และผู้้้ป่ิวยทั�ง 4 กลุ่มท่�ม่ creatinine clearance >80, 50-80, 30-49 และ <30 มล./นาท่ 
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พบระดั์บอินซ้ึ่ลิน degludec ในเลือด์ใกล้เค่์ยงกัน บ่งช่ั�ว่าไม่จำาเป็ินต้ิองปิรับขนาด์ของอินซ้ึ่ลิน degludec 

ติามระดั์บการทำางานของไติ (11)  ม่ Case report ในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 1 พบว่าผู้้้ป่ิวยม่ค์วามแปิรปิรวน

ของระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ลด์ลงและภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าด่์ขึ�น หลังเปิล่�ยนจากอินซ้ึ่ลิน glargine มาเป็ิน 

degludec (12)  โด์ยสุรุปิ ผู้้้เช่ั�ยวชัาญิบางท่านแนะนำาให้หล่กเล่�ยงอินซ้ึ่ลินชันิด์ออกฤทธิ์�ยาว ในขณะท่�

บางท่านแนะนำาให้ใช้ั (13)

ปััจจัยท่่กระทบัต่อสมดุลัย์ของระดับัน��าตาลัในเลัือดของผู้ป่ัวยฟอกเลัือดด้วยเคร่้องไตเท่ยม 
(hemodialysis)(2) คือ 

1. Hemodialysis-induced hypoglycemia การฟอกเลือด์ทำาให้เกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า

ขณะฟอกเลือด์ ซึึ่�งมักเกิด์ในชัั�วโมงสุุด์ท้ายของการฟอกเลือด์ กลไกเกิด์จากเม็ด์เลือด์แด์งนำา

นำ�าติาลไปิใช้ัเพิ�มขึ�น ซึึ่�งเป็ินผู้ลจากการเปิล่�ยนระดั์บ pH ในเม็ด์เลือด์แด์งจากการฟอกเลือด์ 

สุ่งผู้ลให้เพิ�ม anaerobic metabolism ของนำ�าติาลในเม็ด์เลือด์แด์ง(14) และเกิด์จากนำ�าติาล

ในเลือด์กระจายเข้าสุ่้นำ�ายาล้างไติ ปัิจจุบันแนะนำาให้ม่ระดั์บนำ�าติาลในนำ�ายาฟอกเลือด์ 

100-200 มก./ด์ล. เพื�อช่ัวยลด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า

2. Hemodialysis-induced hyperglycemia การฟอกเลอืด์ทำาให้เกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งหลัง

ฟอกเลือด์ เกิด์จากระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าขณะฟอกเลือด์ กระตุ้ินให้หลั�ง counter-regulatory 

hormones ร่วมกับอินซ้ึ่ลินถ้ึกกำาจัด์ออกขณะฟอกเลอืด์ แต่ิตัิบอ่อนท่�ม่เบต้ิาเซึ่ลล์เหลือน้อย 

ไม่สุามารถึหลั�งอินซ้ึ่ลินชัด์เชัยได้์มากพอ จึงทำาให้ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้งขึ�น(15)

3. ชันิด์ของ dialyzer membrane ม่ผู้ลต่ิอการกำาจัด์อินซ้ึ่ลินด้์วยการฟอกเลือด์ เช่ัน polysulfone 

membranes จะทำาให้ระดั์บอินซ้ึ่ลินในเลือด์ลด์ลงมากท่�สุุด์ โด์ย insulin clearance ของ 

polysulfone มากกว่า polyethersulfone มากกว่า cellulose triacetate และ polyester-polymer 

alloy มากกว่า polymethylmethacrylate ติามลำาดั์บ (16)

4. ผู้้้ป่ิวยเบาหวานท่�ค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลได้์ด่์ เช่ัน HbA1c น้อยกว่าร้อยละ 7 จะม่การ

เปิล่�ยนแปิลงของระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ไม่แติกต่ิางกันระหว่างวันท่�ฟอกเลือด์กับวันท่�ไม่ได้์

ฟอกเลือด์(15) 

5. การฟอกเลือด์ด้์วยเค์รื�องไติเท่ยมทำาให้ภาวะดื์�ออินซ้ึ่ลินจาก uremic toxin ลด์ลง(4)

6. กระเพราะอาหารบ่บตัิวช้ัาลง ทำาให้นำ�าติาลด้์ด์ซึึ่มช้ัาลง(17)

7. ศ้นย์ฟอกเลือด์บางแห่งไม่อนุญิาติให้ทานอาหารขณะฟอกเลือด์(4) 



141

Comprehensive Review in Internal Medicine

ปััจจัยท่่กระทบัต่อสมดุลัย์ของระดับัน��าตาลัในเลัือดของผู้ป่ัวยลั้างไตทางช่องท้อง (peritoneal 
dialysis)

1. นำ�าติาลในนำ�ายาล้างไติทางช่ัองท้องจะถ้ึกด้์ด์ซึึ่มเข้าสุ่้เลือด์ ขึ�นอย่้กับค์วามเข้มข้นของนำ�าติาล

ในนำ�ายาล้างไติ คุ์ณสุมบัติิของ peritoneum เวลาท่�นำ�ายาล้างไติค้์างอย่้ในตัิวผู้้้ป่ิวย ปิริมาติร

ของนำ�ายา และระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ของผู้้้ป่ิวย(18)

2. โด์ยปิระมาณร้อยละ 60-80 ของนำ�าติาลในนำ�ายาล้างไติทางช่ัองท้องจะด้์ด์ซึึ่มเข้าสุ่้เลือด์

ภายในเวลา 6 ชัั�วโมงท่�นำ�ายาค้์างอย่้ในช่ัองท้อง(19) และการล้างไติทางช่ัองท้องจะม่นำ�าติาล

ด้์ด์ซึึ่มจากนำ�ายาล้างไติเข้าสุ่้เลือด์ปิระมาณ 100-300 มก./วัน(18)

3. Icodextrin เป็ิน glucose polymer ท่�ใช้ัเป็ิน osmotic agent ทด์แทนนำ�าติาล เพื�อลด์ผู้ลเสุ่ย

จากนำ�าติาลต่ิอ peritoneum และต่ิอร่างกายเช่ันนำ�าหนักเพิ�มขึ�น ไขมันในช่ัองท้องเพิ�มขึ�น 

นำ�าติาลในเลือด์สุ้งขึ�น โด์ยร้อยละ 20-30 ของ icodextrin จะถ้ึกด้์ด์ซึึ่มเข้ากระแสุเลือด์และ

ถ้ึกย่อยสุลายเป็ิน maltose เป็ินต้ิน การใช้ัเค์รื�องติรวจนำ�าติาลปิลายนิ�วท่�ใช้ัเอนไซึ่ม์ glucose 

dehydrogenases-pyrroloquinoline quinone (GDH-PQQ) ในการติรวจระดั์บกล้โค์สุ จะวัด์ 

maltose เป็ินกล้โค์สุทำาให้ได้์ค่์าสุ้งเกินจริง และสุ่งผู้ลให้ปิรับอินซ้ึ่ลินเกินขนาด์และวินิจฉััย

ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าผิู้ด์พลาด์ จึงแนะนำาให้ใช้ั GDH-nicotinamide adenine dinucleotide 

หรือ GDH-flavin adenine dinucleotide ในการติรวจระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ท่�ใช้ั icodextrin 

4. ม่การดั์ด์แปิลงโค์รงสุรา้งของเอนไซึ่ม์ GDH-PQQ เปิน็ GDH-mutant PQQ เพื�อลด์การรบกวน

จาก maltose และ xylose(20) การศึกษาในผู้้้ท่�ใช้ั icodextrin 52 รายพบว่า เค์รื�องติรวจนำ�าติาล

ท่�ใช้ัเอนไซึ่ม์ GDH-PQQ จะวัด์ได้์ค่์าสุ้งกว่าเค์รื�องมาติรฐาน 61±28 มก./ด์ล. และเค์รื�องติรวจ

นำ�าติาลท่�ใช้ัเอนไซึ่ม์ GDH-mutant PQQ จะวัด์ได้์ค่์าสุ้งกว่าเค์รื�องมาติรฐาน 13±11 มก./ด์ล.(21) 

ค�าแนะน�าในการรักษาผู้ปั่วยฟอกเลัือดด้วยเคร้่องไตเท่ยม
1. ผู้้้ป่ิวยท่�ใช้ัอินซ้ึ่ลินมาก่อน อาจจะลด์อินซ้ึ่ลินลงร้อยละ 50 เมื�อเริ�มการฟอกเลือด์ด้์วยเค์รื�อง

ไติเท่ยม แล้วปิรับขนาด์อินซ้ึ่ลินเพิ�มขึ�นติามระดั์บนำ�าติาลปิลายนิ�ว(3)

2. การศึกษา euglycemic clamp ในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่�สุองจำานวน 10 รายพบว่า ช่ัวงเวลา

หนึ�งวันหลังจากการฟอกเลือด์จะใช้ั basal insulin ลด์ลงร้อยละ 25 เมื�อเท่ยบกับช่ัวงเวลา

หนึ�งวันก่อนฟอกเลือด์ โด์ยไม่รวมเวลา 4 ชัั�วโมงท่�ฟอกเลือด์ แต่ิขนาด์ของ prandial insulin 

ไม่เปิล่�ยนแปิลง(22)

3. ปิริมาณอินซ้ึ่ลินอาจแติกต่ิางกันระหว่างวันท่�ฟอกเลือด์และวันท่�ไม่ได้์ฟอกเลือด์(4) เช่ัน จาก

ค์ำาแนะนำาของ British Diabetes Societies and the Renal Association ให้ลด์ขนาด์ของ 

rapid-acting insulin หรือ premixed insulin ของมื�อก่อนฟอกเลือด์ลงร้อยละ 10-15 และ

ลด์ขนาด์ของอินซ้ึ่ลินออกฤทธิ์�ยาวในติอนเช้ัาหรือเย็นของวันฟอกเลือด์ลงร้อยละ 25 และ
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ถ้ึาระดั์บนำ�าติาลปิลายนิ�วก่อนฟอกเลือด์น้อยกว่า 126 มก./ด์ล. ให้ทานแป้ิง 20-30 กรัมก่อน

ฟอกเลือด์(23)

4. การศึกษาแบบไม่สุุ่มพบว่าการเปิล่�ยนจากอินซ้ึ่ลิน NPH เป็ิน glargine โด์ยลด์ขนาด์ยาลง

ร้อยละ 20 แล้วปิรับติามระดั์บนำ�าติาลปิลายนิ�ว ทำาให้ HbA1c ด่์ขึ�น อัติราการเกิด์ภาวะ

นำ�าติาลในเลือด์ติำ�าลด์ลง และคุ์ณภาพช่ัวิติด่์ขึ�น(17)

ค�าแนะน�าในการรักษาผู้ปั่วยลั้างไตทางช่องท้อง
1. Meta-analysis ของงานวิจัยแบบไม่สุุ่ม เปิร่ยบเท่ยบการให้อินซ้ึ่ลินแบบ intraperitoneal พบ

ว่าสุามารถึลด์ HbA1c ได้์มากกว่าการฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนังร้อยละ 1.49 (-2.17 ถึึง -0.27) แต่ิม่

ระดั์บ HDL-cholesterol ติำ�ากว่า และต้ิองใช้ัปิริมาณอินซ้ึ่ลินปิระมาณสุองเท่าตัิว(24)  เนื�องจาก

อินซ้ึ่ลินถ้ึกด้์ด์ติิด์เข้ากับพื�นผิู้วพลาสุติิกของถุึงนำ�ายาล้างไติ อินซ้ึ่ลินยังถ้ึกเจือจางด้์วยนำ�ายา

ล้างไติและหายไปิกับนำ�ายาล้างไติท่�เทออกจากตัิวผู้้้ปิ่วย(1)  ผู้้้เช่ั�ยวชัาญิลงค์วามเห็นให้ใช้ั

อินซ้ึ่ลินฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง(3) แม้ว่ารายงานอัติราการเกิด์ peritonitis ของผู้้้ท่�ใช้ัอินซ้ึ่ลินแบบ 

intraperitoneal จะไม่เพิ�มขึ�นในการล้างไติทางช่ัองท้องแบบ intermittent แต่ิอาจเพิ�มขึ�นเล็ก

น้อยในการล้างไติทางช่ัองท้องแบบ continuous(24)

2. ถ้ึาพบภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งจากนำ�ายาล้างไติทางช่ัองท้อง แนะนำาให้เพิ�มอินซ้ึ่ลิน NPH 

ก่อนเริ�มล้างไติ รอบกลางคื์น ในปิริมาณร้อยละ 10 ของอินซ้ึ่ลินทั�งวันถ้ึาใช้ันำ�ายาล้างไติท่�ม่

นำ�าติาลร้อยละ 2.5 และ ร้อยละ 20 ของอินซ้ึ่ลินทั�งวันถ้ึาใช้ันำ�ายาล้างไติท่�ม่นำ�าติาลร้อยละ 

4.25(24)

3. อินซ้ึ่ลินชันิด์ออกฤทธิ์�ยาวอาจทำาให้เกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าเพราะผู้้้ป่ิวยไวต่ิออินซ้ึ่ลิน

เพิ�มขึ�นหลังล้างไติทางช่ัองท้องเสุร็จสิุ�นลง(4)

4. ผู้้้ท่�ใช้ันำ�ายาล้างไติชันิด์ icodextrin ไม่จำาเป็ินต้ิองเพิ�มปิริมาณอินซ้ึ่ลิน(4)

 จะเห็นว่าการศึกษาสุ่วนใหญ่ิท่�ม่ในปัิจจุบันเป็ินการศึกษาแบบไม่สุุ่ม ยังต้ิองการงานวิจัยอ่กมาก

เพื�อติอบปัิญิหาทางค์ลนิิกในการปิรับยาอินซ้ึ่ลินในผู้้้ป่ิวยไติวายเรื�อรัง ดั์งนั�นเท่าท่�ม่ข้อม้ลในปัิจจุบันการ

ติรวจติิด์ติามนำ�าติาลปิลายนิ�ว ยังค์งม่ค์วามจำาเปิ็นในการรักษาผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่� แต่ิผู้้้เข่ยนค์าด์หวังว่ายา 

dipeptidyl peptidase-4 inhibitors และ glucagon-like peptide-1 receptor agonists จะม่บทบาทมาก

ขึ�นและช่ัวยทำาให้ค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลได้์ค์งท่�มากขึ�น
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8
Primary aldosteronism

วาสิตัา	วราชิีตั	ภาคสุข

สาร้ชี	สุนที่รโยธิิน

 Primary aldosteronism (PA) เป็ินภาวะท่�เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิของ Renin-angiotensin- 

aldosterone system (RAAS) ทำาให้เกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของการค์วบคุ์มค์วามดั์นโลหิติ หรือ สุมดุ์ลเพิ�มขึ�น

ของ aldosterone โด์ยท่�พบว่าม่ renin ติำ�า (suppressed plasma renin activity) พบว่า PA เป็ินสุาเหตุิ

ของภาวะค์วามดั์นโลหิติสุ้งมากกว่าร้อยละ 5 ของผู้้้ป่ิวยท่�โรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้งท่�พบในเวชัปิฏิิบัติิ(1-3) 

นอกจากน่�ยังพบว่าผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ PA ม่อัติราการเจ็บป่ิวยและเสุ่ยช่ัวิติจากโรค์หัวใจและหลอด์เลือด์สุ้ง

กว่าผู้้้ท่�เป็ินโรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้งจากสุาเหตุิอื�นๆ ในกลุ่มอายุและเพศเด่์ยวกัน(4, 5) 

 สุำาหรับสุาเหตุิท่�สุำาคั์ญิของ PA เกิด์จาก bilateral idiopathic hyperplasia (IHA) และ aldosterone- 

producing adenoma (APA) ดั์งแสุด์งในติารางท่� 1 

ตัารางท่ี่�	1.	สุาเหตุิของภาวะ PA

สาเหตุัของ	primary	aldosteronism	 ร้อยลิะ

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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อาการแลัะอาการแสดง
 พบว่าผู้้้ป่ิวยสุามารถึมาด์้วยค์วามด์ันโลหิติสุ้งได์้ในทุกค์วามรุนแรง โด์ยพบค์วามชัุกของภาวะ 

PA เพิ�มขึ�นติามระดั์บค์วามรุนแรงของภาวะค์วามดั์นโลหิติสุ้งท่�มากขึ�น กล่าวคื์อพบค์วามชุักของ PA 

มากท่�สุุด์ในกลุ่ม moderate-to-severe hypertension และ resistant hypertension โด์ยม่รายงานค์วาม

ชุักของภาวะ PA ในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�มากกว่าร้อยละ 15 และ 20 ติามลำาดั์บ(6-8)

 ผู้้้ป่ิวยมากกว่าร้อยละ 50 ม่ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมปิกติิ โด์ยม่รายงานการศึกษาล่าสุุด์ในผู้้้ป่ิวย 

5,100 ค์น ท่�ม่ภาวะค์วามดั์นโลหิติสุ้ง พบว่าผู้้้ป่ิวยร้อยละ 77 ม่ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมปิกติิ อย่างไรก็ติาม

พบว่าเมื�อศึกษาเฉัพาะในกลุ่มท่�ม่ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า พบค์วามชุักของ PA เท่ากับร้อยละ 28(9)

 สุำาหรับอาการอื�นๆ ผู้้้ป่ิวยอาจมาพบแพทย์ด้์วยอาการท่�ไม่เฉัพาะเจาะจง โด์ยผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บ

โพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�ามากอาจมาด์ว้ยอาการกลา้มเนื�ออ่อนแรง ปิวด์ศ่รษะ ปัิสุสุาวะกลางค์นื (nocturia) สุำาหรับ 

periodic paralysis นั�นพบได้์น้อยโด์ยเฉัพาะในกลุ่มค์นผิู้วขาว (Caucasians)  

การตรวจคัดกรอง (Screening)
แนะนำาให้ติรวจคั์ด์กรองภาวะ PA ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ลักษณะดั์งต่ิอไปิน่� (10) 

1. ค์วามดั์นโลหิติสุ้งมากกว่า 150/100 มม.ปิรอท จากการวัด์ค์วามดั์นโลหิติตัิ�งแต่ิ 3 ค์รั�งขึ�นไปิ 

2. Resistant hypertension คื์อ ม่ค์วามดั์นโลหิติมากกว่า 130/80 มม.ปิรอท โด์ยได้์รับยาลด์

ค์วามดั์นโลหิติตัิ�งแต่ิ 3 ชันิด์ (โด์ยท่�ม่ยาขับปัิสุสุาวะรวมอย่้ด้์วย) หรือ สุามารถึค์วบคุ์มค์วาม

ดั์นโลหิติให้ติำ�ากว่า 130/80 มม.ปิรอท ได้์โด์ยใช้ัยาลด์ค์วามดั์นโลหิติตัิ�งแต่ิ 4 ชันิด์ขึ�นไปิ 

3. ค์วามดั์นโลหิติสุ้งร่วมกับม่ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าไม่ว่าจะได้์รับยาขับปัิสุสุาวะหรือไม่

ก็ติาม (spontaneous หรือ diuretic-induced hypokalemia)

4. ค์วามดั์นโลหิติสุ้งร่วมกับติรวจพบเนื�องอกท่�ต่ิอมหมวกไติ (adrenal adenoma)     

5. ค์วามดั์นโลหิติสุ้งร่วมกับม่ปิระวัติิสุมาชิักในค์รอบค์รัวเป็ินโรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้งตัิ�งแต่ิอายุ

น้อย (early onset hypertension) หรือม่หลอด์เลือด์ในสุมองต่ิบหรือแติก (cerebrovascular 

accident) ก่อนอายุ 40 ปีิ  

6. ค์วามดั์นโลหิติสุ้งร่วมกับม่ปิระวัติิญิาติิใกล้ชิัด์ (first-degree relatives) ม่ภาวะ PA 

7. ค์วามดั์นโลหิติสุ้งร่วมกับม่โรค์หยุด์หายใจขณะหลับจากการอุด์กั�น (obstructive sleep apnea)

 วิธ่์ติรวจคั์ด์กรองให้ใช้ัค่์า aldosterone/renin ratio (ARR) โด์ยปิระกอบด์ว้ยการสุ่งติรวจ plasma 

aldosterone concentration (PAC) และ plasma renin activity (PRA) หรือ direct renin concentration 

(DRC) โด์ยม่การเติร่ยมตัิวผู้้้ป่ิวยก่อนการเจาะเลือด์ดั์งน่�

1. ก่อนเจาะเลือด์ ค์วรเติร่ยมให้ผู้้้ป่ิวยม่ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์เป็ินปิกติิ (เนื�องจากระด์ับ
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โพแทสุเซ่ึ่ยมท่�ติำ�าจะสุ่งผู้ลต่ิอระดั์บ PAC) 

2. เจาะเลือด์หลังจากตืิ�นนอนแล้วอย่างน้อย 2 ชัั�วโมง และอย่้ในท่า upright โด์ยนั�งพักอย่าง

น้อย 5-15 นาท่ก่อนเจาะเลือด์ 

3. รับปิระทานอาหารท่�ม่เกลือในปิริมาณปิกติิ (การจำากัด์ปิริมาณเกลือม่ผู้ลต่ิอ RAAS สุ่งผู้ล

ต่ิอระดั์บ ARR)

4. หยุด์ยาท่�ม่ผู้ลต่ิอ RAAS (ถ้ึาสุามารถึหยุด์ได้์) ก่อนทำาการเจาะเลือด์ดั์งน่�

a. spironolactone, eplerenone, amiloride, triamterene, potassium-wasting diuretics 

และผู้ลิติภัณฑ์์จากรากของชัะเอม ให้หยุด์ยาอย่างน้อย 4 สัุปิด์าห์ 

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 ให้หยุด์ยาอย่างน้อย 2 

สัุปิด์าห์ 

 โด์ยยาลด์ค์วามดั์นโลหิติท่�ม่ผู้ลต่ิอ RAAS น้อย และแนะนำาให้ใช้ัในการค์วบคุ์มค์วามดั์นโลหิติ

ระหว่างทำาการติรวจคั์ด์กรอง หรือระหว่างติรวจเพื�อยืนยันการวินิจฉััย คื์อ verapamil slow-release, 

hydralazine, prazosin hydrochloride, doxazosin mesylate และ terazosin hydrochloride(11, 12)

 หากติรวจคั์ด์กรองพบค์วามผิู้ด์ปิกติิ คื์อ ระดั์บ PAC ม่ค่์าตัิ�งแต่ิ 10-15 นก./ด์ล. ขึ�นไปิ ร่วมกับ 

PRA น้อยกว่า 1 นก./มล./ชัม. หรอื ค่์าน้อยกว่าขอบลา่งท่�สุามารถึติรวจวดั์ได์ข้องการติรวจนั�นๆ (lower 

limit of detection for the assay) ร่วมกับ ARR ม่ค่์าตัิ�งแต่ิ 20-30 แนะนำาให้ทำาการติรวจเพื�อยืนยันการ

วินิจฉััยและแยกสุาเหตุิ อย่างไรก็ติามการติรวจวัด์อาจม่ค์วามผิู้ด์พลาด์ในกรณ่ท่�เก็บสิุ�งสุ่งติรวจไม่ถ้ึก

ต้ิอง เช่ัน เก็บในอุณหภ้มิท่�เย็นเกินไปิ จะทำาให้ระดั์บ PRA หรือ DRC สุ้งกว่าค์วามเป็ินจริงได้์ เนื�องจาก

ค์วามเย็นจะทำาให้ prorenin เปิล่�ยนเป็ิน renin มากขึ�น(10)

การตรวจเพ่่อยนืยนัการวินจิฉััยแลัะแยกสาเหตุ (case confirmation and subtype classification)
 สุำาหรับการติรวจเพื�อยืนยันการวินิจฉััยปิระกอบด้์วย saline infusion test, captopril challenge 

test, fludrocortisone suppression test และ oral sodium loading test แนะนำาให้ใช้ัอย่างน้อย 1 จาก 

4 วิธ่์ดั์งกล่าว อย่างไรก็ติามในกรณ่ท่�ติรวจคั์ด์กรองแล้วผู้้้ป่ิวยม่ระดั์บ PAC มากกว่า 20 นก./ด์ล. ร่วม

กับ PRA ติำ�า และม่ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า (spontaneous hypokalemia) แพทย์อาจพิจารณาไม่

ทำาการติรวจยืนยันการวินิจฉััย PA ได้์ 

 เมื�อติรวจยืนยันการวินิจฉััย PA แล้ว ให้ทำาการแยกสุาเหติุของ PA โด์ยทำา computed 

tomography (CT) ของต่ิอมหมวกไติ เนื�องจากจะสุามารถึบอกติำาแหน่งของเนื�องอกต่ิอมหมวกไติได้์ รวมถึึง

สุามารถึแยกเนื�องอกต่ิอมหมวกไติขนาด์ใหญ่ิ เช่ัน กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยเป็ินมะเร็งต่ิอมหมวกไติ (adrenocortical 

carcinoma, ACC) ได้์ สุำาหรับการทำาเอกซึ่เรย์ค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging, MRI) 
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ไม่ได้์ปิระโยชัน์ท่�เหนือกว่าการทำา CT ของต่ิอมหมวกไติในการแยกสุาเหตุิของ PA (ติารางท่� 1) อย่างไร

ก็ติาม CT ม่ข้อจำากัด์คื์ออาจม่ค์วามไวไม่เพ่ยงพอในการวินิจฉััยเนื�องอกต่ิอมหมวกไติท่�เล็กมาก ทำาให้

วินิจฉััย APA ผิู้ด์เป็ิน IHA ได้์ จากข้อม้ลพบว่าการทำา CT ของต่ิอมหมวกไติสุามารถึแยกสุาเหตุิของ PA 

ได้์ถ้ึกต้ิองในผู้้้ป่ิวยร้อยละ 53 (13)  ดั์งนั�นจึงม่ค์ำาแนะนำาให้ทำา adrenal venous sampling (AVS) เพื�อแยก

สุาเหตุิของ PA ในผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองการรักษาโด์ยวิธ่์ผู่้าตัิด์ หากพบว่าม่การหลั�ง aldosterone ของต่ิอมหมวก

ไติข้างหนึ�งมากกว่าอ่กข้างติามเกณฑ์์ท่�กำาหนด์จากการทำา AVS (ม่ unilateral disease ดั์งแสุด์งในร้ปิท่� 

1) แนะนำาให้ทำาการรักษาด้์วยการผู่้าตัิด์ 

 ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยอายุน้อยกว่า 35 ปีิ ร่วมกับม่ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า ระดั์บ PAC สุ้งมาก 

และติรวจพบเนื�องอกต่ิอมหมวกไติข้างเด่์ยวจากการติรวจทางรังสุ่วิทยา แพทย์อาจพิจารณารักษาให้

ด้์วยการผู่้าตัิด์ได้์โด์ยไม่ทำา AVS อย่างไรก็ติามในปัิจจุบันการทำา AVS ยังม่ข้อจำากัด์อย่้มาก และยังไม่

สุามารถึทำาได้์ในทุกสุถึานพยาบาล 

รูปท่ี่�	1.	แนวทางการติรวจคั์ด์กรอง วินิจฉััย และรักษาภาวะ PA (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 10)
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การรักษาภาวะ PA 
 เนื�องจากภาวะ PA ทำาให้ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง ร่วมกับผู้ลจากฮอร์โมน aldosterone ท่�สุ้งทำาให้เกิด์

พยาธิ์สุภาพของหลอด์เลือด์ (microangiopathy) และ พังผืู้ด์ (fibrosis) ท่�อวัยวะต่ิางๆ ได้์แก่ หัวใจหลอด์

เลือด์และไติ จึงจำาเป็ินต้ิองได้์การรักษาท่�เหมาะสุมและเฉัพาะเจาะจง(5, 14) กล่าวคื์อในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการ

วินิจฉััยว่าม่ unilateral disease (APA หรือ unilateral adrenal hyperplasia) แนะนำาให้การรักษาด้์วยการ

ผู่้าตัิด์ต่ิอมหมวกไติ (unilateral laparoscopic adrenalectomy) แต่ิในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ต้ิองการผู่้าตัิด์ หรือ 

ได้์รับการวินิจฉััยเป็ิน bilateral disease แนะนำาให้ใช้ัยาในกลุ่ม MR antagonist(10)

 อัติราการหายจากโรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้งหลังผู่้าตัิด์ต่ิอมหมวกไติอย่้ท่�ร้อยละ 17-62 โด์ยในการ

ศึกษาของปิระเทศไทยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สุภากาชัาด์ไทย ท่�ม่ผู้้้ป่ิวย 96 ค์นพบอัติราการหาย

จากโรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้งอย่้ท่�ร้อยละ 35(15)  อย่างไรก็ติามพบวา่เกณฑ์์การปิระเมนิแติกต่ิางกันในแต่ิละ

การศึกษา จึงม่การกำาหนด์เกณฑ์์การปิระเมินผู้้้ป่ิวยหลังผู่้าตัิด์ผู้้้ป่ิวย PA ซึึ่�งเกิด์จากค์วามร่วมมือของ

ผู้้้เช่ั�ยวชัาญิจาก 15 ปิระเทศทั�วโลก แยกเป็ินการปิระเมินทางค์ลินิก (clinical outcome) และฮอร์โมน 

(biochemical outcome) โด์ยเมื�อใช้ัเกณฑ์์ดั์งกล่าวในการปิระเมินผู้้้ป่ิวยหลังผู่้าตัิด์ พบว่าหลังการผู่้าตัิด์

ต่ิอมหมวกไติ ผู้้้ป่ิวยร้อยละ 94 ม่ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยม และ ARR อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ (complete biochemical) 

ในขณะท่�ผู้้้ป่ิวยร้อยละ 37 ม่ระดั์บค์วามดั์นโลหิติปิกติิโด์ยไม่ใช้ัยาลด์ค์วามดั์นโลหิติ (complete clinical 

success) (16)

อุบััติการณ์ของโรคหัวใจแลัะหลัอดเลัือด รวมถึึงการเกิดภาวะไตเสื่อมในผู้ปั่วย PA 
 ข้อม้ลจากการศึกษาแบบย้อนหลังพบว่า ผู้้้ป่ิวย PA ท่�ได้์รับการรักษาด้์วย MR antagonist ม่

อุบัติิการณ์ของโรค์หัวใจและหลอด์เลือด์สุ้งกว่าผู้้้ป่ิวย essential hypertension และ ผู้้้ป่ิวย PA ท่�ได้์รับ

การรักษาด้์วยการผู่้าตัิด์ต่ิอมหมวกไติติามลำาดั์บ โด์ยผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วย MR antagonist และม่

ระด์ับ PRA น้อยกว่า 1 นก./มล./ชัม. ม่อุบัติิการณ์ของการเกิด์โรค์หัวใจและหลอด์เลือด์สุ้งกว่า

กลุ่มท่� PRA ตัิ�งแต่ิ 1 นก./มล./ชัม.(5)  ดั์งนั�นจึงม่ค์ำาแนะนำาจากผู้้้เช่ั�ยวชัาญิให้ติรวจติิด์ติามระดั์บ PRA 

ในผู้้้ป่ิวย PA ท่�ได้์รับการรักษาด้์วย MR antagonist อย่างไรก็ติามยังไม่ม่การศึกษาแบบไปิข้างหน้าท่�

มาสุนับสุนุนค์ำาแนะนำาน่�(17, 18) 

 สุำาหรบัอุบัติิการณก์ารเกดิ์ภาวะไติเสืุ�อม พบวา่ผู้้้ป่ิวย PA ม่อุบัติิการณก์ารเกดิ์ภาวะไติเสืุ�อมสุ้ง

กว่าผู้้้ป่ิวย essential hypertension อย่างไรก็ติามเมื�อติิด์ติามในระยะยาวพบว่าผู้้้ท่�ได้์รับการรักษาด้์วย

การผู่้าตัิด์ต่ิอมหมวกไติม่อุบัติิการณ์การเกิด์ภาวะไติเสืุ�อมน้อยกว่ากลุ่มท่�เป็ิน essential hypertension 

และผู้้้ป่ิวย PA ท่�ได้์รับการรักษาด้์วย MR antagonist ติามลำาดั์บ โด์ยไม่พบค์วามแติกต่ิางอย่างม่นัย

สุำาคั์ญิทางสุถิึติิในกลุ่มท่� PRA มากกว่าหรือน้อยกว่า 1 นก./มล./ชัม.(18)
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พันธุศาสตร์ของภาวะ PA 
 พบว่าภาวะ PA เกิด์เป็ิน sporadic hyperaldosteronism สุ้งถึึงร้อยละ 95 ในขณะท่�พบ familial 

hyperaldosteronism (FH) เพ่ยงร้อยละ 5-10 เท่านั�น (ติารางท่� 2) โด์ยการกลายพันธ์ุ์ (mutation) ทั�ง

แบบ germline และ somatic น่�สุ่งผู้ลให้ม่การสุร้างฮอร์โมน aldosterone ท่�เพิ�มขึ�น (ร้ปิท่� 2) โด์ย zona 

glomerulosa cell ของต่ิอมหมวกไติท่�ไม่ถ้ึกกระตุ้ินจะม่สุถึานะ hyperpolarized โด์ยหลังจากท่�ได้์รับการ 

กระตุ้ิน การเกดิ์ depolarization ของผู้นงัเซึ่ลลจ์ะทำาให ้voltage-gated calcium channels เปิิด์ออก ทำาให้

ม่การสุร้าง aldosterone เพิ�มขึ�น โด์ยการกลายพันธ์ุ์ของ channels และ pumps ต่ิางๆ ใน FH และ APA 

ทำาให้ม่การเพิ�มขึ�นของระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมในเซึ่ลล์ สุ่งผู้ลให้เกิด์ transcription ของ CYP11B2 มากขึ�น และ

ม่การสุร้าง aldosterone ท่�เพิ�มขึ�น(19)

 จากร้ปิท่� 2 การกลายพันธ์ุ์ของ KCNJ5 สุ่งผู้ลต่ิอ GIRK4 potassium channels ทำาให้โซึ่เด่์ยม

เข้าเซึ่ลล์มากขึ�น ในขณะท่�การกลายพันธ์ุ์ของ CLCN2 สุ่งผู้ลต่ิอ chloride channel ทำาให้ค์ลอไรด์์

ออกจากเซึ่ลล์มากขึ�น การกลายพันธ์ุ์ของ ATP1A1 สุ่งผู้ลต่ิอ Na+K+-ATPase ทำาให้ปิระจุบวก (proton) 

เข้าเซึ่ลล์มากขึ�น ซึึ่�งการกลายพันธ์ุ์ดั์งกล่าวทำาให้เกิด์ depolarization ของผู้นังเซึ่ลล์สุ่งผู้ลให้ม่การสุร้าง 

aldosterone ท่�เพิ�มขึ�น นอกจากน่�การกลายพันธ์ุ์ของ alpha1 subunit ของ L-type calcium channel 

Cav 1.3, alpha 1 subunit ของ T-type calcium channel Cav 3.2 และ plasma membrane calcium-

transporting ATPase 3 (PMCA3) ทำาให้ระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมในเซึ่ลล์เพิ�มขึ�น จึงม่การสุร้าง aldosterone 

เพิ�มขึ�น ในขณะท่�การเกิด์ chimeric gene ใน FH-I จะทำาให้ ACTH ท่�มาจับกับ melanocortin 2 receptor 

(MC2R) สุามารถึกระตุ้ินการสุร้าง aldosterone ได้์ เนื�องจากสุ่วน coding region ของ CYP11B2 

ม่การรวมกับ regulatory region ของ CYP11B1(19)

 การกลายพนัธ์ุ์แบบ somatic ท่�พบบ่อยท่�สุุด์คื์อ KCNJ5 จากการศกึษาแบบ systematic review 

ซึึ่�งรวบรวมข้อม้ลจากผู้้้ป่ิวย APA 1,636 ค์น ใน 13 ปิระเทศจากทว่ปิเอเช่ัย ยุโรปิ และออสุเติรเล่ย พบ

การกลายพันธ์ุ์แบบ somatic ในผู้้้ป่ิวยร้อยละ 43 โด์ยเมื�อเปิร่ยบเท่ยบระหว่างกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่การกลาย

พันธ์ุ์แบบ somatic ของย่น KCNJ5 เท่ยบกบัในกลุ่มท่�ไม่พบการกลายพนัธ์ุ์แบบ somatic ของย่น KCNJ5 

(wild type) พบว่าในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่การกลายพันธ์ุ์แบบ somatic ของย่น KCNJ5 เป็ินเพศหญิิงมากกว่า 

อายุน้อยกว่า ขนาด์ของเนื�องอกติ่อมหมวกไติใหญิ่กว่า ระด์ับ PAC สุ้งกว่าในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ไม่พบการ 

กลายพันธ์ุ์ของย่นน่�(20)  โด์ยจากการศึกษาของปิระเทศไทย พบการกลายพันธ์ุ์แบบ somatic ของย่น 

KCNJ5 ในผู้้้ป่ิวยร้อยละ 70 แต่ิไม่พบค์วามแติกต่ิางของอายุ ขนาด์เนื�องอกต่ิอมหมวกไติ และ ระดั์บ 

PAC ระหว่างกลุ่มท่�พบและไม่พบการกลายพันธ์ุ์น่�(15)

 ปัิจจัยท่�สุ่งผู้ลต่ิอการกลายพันธ์ุ์แบบ somatic ของย่น KCNJ5 ขณะน่�ยังไม่ชััด์เจน โด์ยม่การ

ศึกษาค์วามสัุมพันธ์์ระหว่างปิริมาณโซึ่เด่์ยมในปัิสุสุาวะ 24 ชัั�วโมง และ การกลายพันธ์ุ์แบบ somatic 

ของย่น KCNJ5 พบว่าม่ค์วามสัุมพันธ์์กัน (r=0.60, p-value=0.03) อย่างไรก็ยังไม่สุามารถึติอบค์ำาถึาม

ได้์ว่าค์วามสัุมพันธ์์น่�เกิด์จากปัิจจัยภายใน เช่ัน พันธุ์กรรม หรือปัิจจัยภายนอกต่ิางๆ เช่ัน ปิริมาณ sodium 

ในอาหารท่�แติกต่ิางกัน เป็ินต้ิน(20)
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ตัารางท่ี่�	2.	กลุ่มโรค์ familial hyperaldosteronism(19) 

โรค
อายุท่ี่�แสดงอาการ	
(age	on	onset)	

ล้ิกษ์ณะพิิเศษ์
(specific	features)

ย่น
(gene)		

การถิ�ายที่อด
(transmission)

FH-I มักจะแสุด์งอาการ
ก่อนอายุ 20 ปีิ  

Cerebrovascular events 
ขณะอายุน้อย (<30 ปีิ)

Chimeric 
CYP11B1/B2

AD 

FH-II อายุน้อย  - CLCN2 AD

FH-III ก่อนอายุ 20 ปีิ  Massive bilateral adrenal 
hyperplasia ในผู้้้ป่ิวยท่�อาการรุนแรง 

KCNJ5 AD

FH-IV มักจะแสุด์งอาการ
ก่อนอายุ 20 ปีิ  

Developmental disorder ในผู้้้ป่ิวย
บางราย  

CACNA1H AD

PASNA วัยเด็์ก Seizures และ neurological 
abnormalities 

CACNA1D ? (de novo)

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

รูปท่ี่�	2.	กลไกการสุร้างและหลั�ง aldosterone ท่�เพิ�มขึ�น (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 19)

FH, familial hyperaldosteronism; APA, aldosterone-producing adenoma; PMCA3, plasma membrane calcium-

transporting ATPase3; MC2R, melanocortin 2 receptor; CREB, cAMP response element binding protein  
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9
การควบค่มิระดับนำ�าตัาล

ในผู้้�ป่วยท้�เข�ารับ
การรักษาตััวในโรงพยาบาล

ณิชีกานต์ั	หลิายชูีไที่ย

บัทน�า
 การค์วบค์ุมระดั์บนำ�าติาลในโรงพยาบาลม่ค์วามสุำาคั์ญิ เนื�องจากภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งเป็ิน

ภาวะท่�พบได้์บ่อยในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและม่ผู้ลเสุ่ยต่ิอผู้ลการรักษาโรค์ ในบทค์วามน่�

จะกล่าวถึึงหลักในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลทั�งในและนอกหอ

ผู้้้ป่ิวยวิกฤติ การเลือกใช้ัอินซ้ึ่ลินและยาเบาหวานชันิด์รับปิระทาน รวมถึึงการนำาเทค์โนโลย่ใหม่ๆ เช่ัน 

continuous glucose monitoring (CGM) มาใช้ัในการติรวจติิด์ติามระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิว

ในโรงพยาบาล

นิยามแลัะสาเหตุ
 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง (hyperglycemia) ขณะท่�รักษาตัิวในโรงพยาบาล หมายถึึง การติรวจ

พบระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ท่�มากกว่า 140 มก./ด์ล. ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาล โด์ยไม่

ขึ�นกับว่าม่โรค์เบาหวานอย่้เดิ์มหรือไม่(1, 2)

 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งในภาวะเจ็บป่ิวยเกิด์จากหลายกลไก ได้์แก่ การม่ฮอร์โมน counter 

regulatory ต่ิางๆ เช่ัน epinephrine norepinephrine และ cortisol ท่�ถ้ึกกระตุ้ินให้หลั�งออกมามากขึ�น 

ทำาให้กระบวนการสุร้างนำ�าติาลจากตัิบ (hepatic gluconeogenesis) และการสุลายไกลโค์เจน (glycog-

enolysis) เพิ�มขึ�น นอกจากน่�ยังม่การเพิ�มขึ�นของไซึ่โติไค์น์ท่�เก่�ยวข้องกับการอักเสุบ เช่ัน TNF-α, IL-1, 

IL-6 และ C-reactive protein และการเปิล่�ยนแปิลงของ adipokines เช่ัน การเพิ�มขึ�นของ zinc-alpha2 

glycoprotein และการลด์ลงของ adiponectin จากเนื�อเยื�อไขมันทำาให้ม่การเพิ�มขึ�นของภาวะดื์�อต่ิอ
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อินซ้ึ่ลิน (insulin resistance)(3) นอกเหนือจากกลไกท่�กล่าวข้าวต้ินแล้ว ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งขณะ

นอนโรงพยาบาลอาจเกิด์จากเหตุิอื�นๆ เช่ัน การหยุด์ยาเบาหวานเดิ์มของผู้้้ป่ิวย การได้์รับยาสุเต่ิยรอยด์์ 

การได้์รับสุารนำ�าท่�ม่นำ�าติาลปิริมาณมาก และให้สุารอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา เป็ินต้ิน

 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งม่ผู้ลต่ิอกลไกการค์วบคุ์มภาวะอักเสุบระดั์บเซึ่ลล์และ oxidative stress 

ทั�งโด์ยติรงและโด์ยอ้อม พบว่ากรด์ไขมันอิสุระ (free fatty acid) ท่�เพิ�มขึ�นจากภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง

และภาวะขาด์อินซ้ึ่ลินทำาให้การทำางานของเซึ่ลล์เยื�อบุ endothelial ผิู้ด์ปิกติิ และเกิด์สุารอนุม้ลอิสุระ 

ซึึ่�งทำาให้เกิด์การบาด์เจ็บต่ิอเนื�อเยื�อมากขึ�น(4) ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งม่ค์วามสุัมพันธ์์กับอัติราการ

เสุ่ยช่ัวิติท่�มากขึ�น โอกาสุการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อน เช่ัน ปิอด์อักเสุบ การติิด์เชืั�อแผู้ลผู่้าตัิด์สุ้งขึ�น จำานวน

วันการนอนในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติและโรงพยาบาลนานขึ�น และค่์าใช้ัจ่ายมากขึ�น(1, 2)

การตรวจคัดกรองระดับัน��าตาลัท่่ผิดปักติในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 แนะนำาให้ม่การซัึ่กปิระวัติิโรค์เบาหวานและการรักษาเบาหวาน ติรวจ POCT (point of care 

test) glucose และเจาะ HbA1c กรณ่ท่� POCT glucose มากกว่า 140 มก./ด์ล. ซึึ่�งจะแบ่งผู้้้ป่ิวยออก

เป็ิน 3 กลุ่มดั์งน่�

1.  ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ปิระวัติิโรค์เบาหวานอย่้เดิ์ม และระดั์บ POCT glucose น้อยกว่า 140 มก./ด์ล. 

กลุ่มน่�ไม่จำาเป็ินต้ิองติรวจติิด์ติามระดั์บ POCT glucose อ่ก ยกเว้นม่อาการทางค์ลินิก หรือ

ม่การเปิล่�ยนแปิลงการรักษา เช่ัน ได้์รับยากลุ่มสุเต่ิยรอยด์์ หรือได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์

ด์ำา เป็ินต้ิน

2. ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ปิระวัติิโรค์เบาหวานอย่้เดิ์ม แต่ิติรวจระดั์บ POCT glucose ได้์มากกว่าหรือ

เท่ากับ 140 มก./ด์ล. แนะนำาให้ติรวจระดั์บ HbA1c เพื�อจำาแนกว่าผู้้้ป่ิวยม่โรค์เบาหวานอย่้

เดิ์มแต่ิไม่ได้์รับการวนิิจฉััย หรอืเป็ินภาวะนำ�าติาลสุ้งจากการเจ็บป่ิวย (stress hyperglycemia) 

- กรณ่ท่� HbA1c น้อยกว่าร้อยละ 6.5 ให้วินิจฉััยว่าเป็ินภาวะนำ�าติาลสุ้งจากการเจ็บป่ิวย 

(stress hyperglycemia) 

- กรณ่ท่� HbA1c มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 6.5 ให้วินิจฉััยว่าเป็ินโรค์เบาหวาน

 อย่างไรก็ติาม ให้ระมัด์ระวังการแปิลผู้ล HbA1c ในบางภาวะ เนื�องจากอาจจะให้ผู้ลสุ้ง

หรือติำ�ากว่าค์วามเป็ินจริงได้์ เช่ัน ภาวะเม็ด์เลือด์แด์งแติก หรือโรค์ธ์าลัสุซ่ึ่เม่ย จะทำาให้ระดั์บ 

HbA1c ติำ�ากว่าค์วามเป็ินจริง เป็ินต้ิน 

3. ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิโรค์เบาหวานอย่้เดิ์ม ให้ติรวจติิด์ติามระดั์บ POCT glucose และพิจารณา

ให้การรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลิน นอกจากน่� แนะนำาให้ติรวจระดั์บ HbA1c เพิ�มเติิม ในกรณ่ท่�ไม่ม่

ผู้ลติรวจในช่ัวง 3 เดื์อนท่�ผู่้านมา ซึึ่�งการติรวจ HbA1c ทำาให้แพทย์ทราบถึึงการค์วบคุ์ม

นำ�าติาลของผู้้้ป่ิวยในเบื�องต้ิน เพื�อนำามาพิจารณาขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ให้ขณะนอนโรงพยาบาล 

และวางแผู้นรักษาเมื�อกลับบ้าน 
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การควบัคุมระดับัน��าตาลัในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 แนวทางเวชัปิฏิิบัติิของสุมาค์มเบาหวานปิระเทศสุหรัฐอเมริกาปีิ 2020(5) แนะนำาว่าผู้้้ป่ิวยท่�เข้า

รับการรักษาตัิวในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็ินโรค์เบาหวานท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลด์ว้ยสุาเหตุิอื�น และ

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้งจากการเจ็บป่ิวย (stress hyperglycemia) โด์ยไม่ได้์เป็ินโรค์เบาหวาน

มาก่อน ทั�งในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติและผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ได้์อย่้ในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ ให้ค์วบค์ุมระดั์บนำ�าติาลไว้ท่�เป้ิา

หมายคื์อ 140-180 มก./ด์ล. และพิจารณาให้การรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินเมื�อระดั์บนำ�าติาลสุ้งกว่า 180 มก./ด์ล. 

อย่างไรก็ติาม จากปิระสุบการณ์ของผู้้้เข่ยน พบว่า การกำาหนด์ระดั์บนำ�าติาลท่� 140ข180 มก./ด์ล. ในผู้้้ป่ิวย

ท่�ได้์รับการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินแบบฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง มักทำาให้เกิด์ค์วามสัุบสุนในท่มพยาบาลผู้้้ด้์แล ดั์งนั�น

ในทางปิฏิิบัติิผู้้้เข่ยนจะยึด์ติามเป้ิาหมายระดั์บนำ�าติาลก่อนอาหารเช้ัา น้อยกว่า 140 มก./ด์ล. และระดั์บ

นำ�าติาลในเวลาอื�นแบบสุุ่ม (random glucose) น้อยกว่า 180 มก./ด์ล. ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วย

อินซ้ึ่ลินฉ่ัด์ใต้ิผิู้วหนัง(2)

การควบัคมุระดบััน��าตาลัในผู้ปัว่ยท่ม่่โรคเบัาหวานอยู่เดมิ แลัะเขา้รบััการรกัษาในโรงพยาบัาลัท่่ไม่ใช่
หอผู้ปั่วยวิกฤต
 กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่ปิระวัติิเป็ินโรค์เบาหวานอย่้เดิ์ม หรือได้์รับการวินิจฉััยโรค์เบาหวานขณะท่�รักษา

ตัิวอย่้ในโรงพยาบาล และอาการเจ็บป่ิวยไม่รุนแรง ไม่ม่ข้อบ่งช่ั�ของการเข้ารักษาตัิวในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ 

ให้พิจารณาสัุ�งการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลิน โด์ยม่แนวทางปิฏิิบัติิโด์ยสัุงเขปิ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 1 ซึึ่�งจะกล่าว

ถึึงรายละเอ่ยด์ในแต่ิละขั�นติอนในหัวข้อต่ิอไปิ

ตัารางท่ี่�	1. หลักการด้์แลผู้้้ป่ิวยเบาหวานท่�เข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาล

1. หยุด์ยาเบาหวานชันิด์รับปิระทานทั�งหมด์
2. ให้การรักษาด์้วยอินซึ่้ลินทางใติ้ผู้ิวหนัง (subcutaneous) โด์ยค์ำานวณติามน�ำาหนักติัว 

หรือจากขนาด์อินซึ่้ลินเด์ิมท่�ผู้้้ปิ่วยได์้รับ 
3. ติรวจติิด์ติามระด์ับน�ำาติาลและปิระเมินผู้ลการรักษา
4. วางแผู้นการจำาหน่ายผู้้้ปิ่วย
5. ให้ค์วามร้้เก่�ยวกับการด์้แลตินเองในผู้้้ปิ่วยเบาหวาน
6. วางแผู้นและสุ่งติ่อการด์้แลกับแพทย์ท่�ติิด์ติามผู้้้ปิ่วยท่�แผู้นกผู้้้ปิ่วยนอก

ค�าแนะน�าส�าหรับัยาเบัาหวานชนิดรับัปัระทานขณะผู้ปั่วยรักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 โด์ยทั�วไปิแนะนำาให้หยุด์ยาเบาหวานชันิด์รับปิระทานทั�งหมด์ เนื�องจากผู้้้ป่ิวยม่ค์วามเจ็บป่ิวย 

ม่การรับปิระทานอาหารไมค่์งท่� อาจม่การงด์นำ�างด์อาหารโด์ยไมไ่ด้์วางแผู้นลว่งหนา้ ม่การเปิล่�ยนแปิลง

ของการทำางานของตัิบและไติ รวมถึึงอาจได้์รับการฉ่ัด์สุารทึบรังสุ่ รวมถึึงการผู่้าตัิด์ ซึึ่�งการใช้ัยารับปิระทาน
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อาจทำาให้ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งและติำ�าได้์ อย่างไรก็ติาม ในบางกรณ่ แพทย์

อาจพิจารณาให้ยาลด์ระดั์บนำ�าติาลชันิด์รับปิระทานต่ิอในผู้้้ท่�ม่อาการเจ็บป่ิวยไม่รุนแรง ซึึ่�งม่ค์วามจำาเป็ิน

ท่�จะต้ิองติรวจติิด์ติามอาการผู้้้ป่ิวย และการทำางานของติับและไติอย่างใกล้ชิัด์ โด์ยม่ข้อค์วรระวังเป็ิน

พิเศษในยารับปิระทานดั์งต่ิอไปิน่�(1, 6)

• Metformin แนะนำาให้หยุด์ยาก่อนหรือเมื�อจะได้์รับสุารทึบรังสุ่ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่อัติราการกรอง

ของไติ (Estimated Glomerular Filtration, eGFR) อย่้ระหว่าง 30-60 มล./นาท่/1.73 ติร.ม. 

ม่ปิระวัติิโรค์ตัิบ พิษสุุราเรื�อรัง หรือม่ปิระวัติิหัวใจล้มเหลว (heart failure) กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยจะได้์

สุารทึบรังสุ่ทางหลอด์เลือด์แด์ง (intra-arterial iodinated contrast) ให้ปิระเมินค่์า eGFR ท่� 

48 ชัั�วโมงหลังจากได้์รับการฉ่ัด์สุารทึบรังสุ่ และสุามารถึให้กลับไปิรับปิระทาน metformin ได์้

กรณ่ท่�ค่์าการทำางานของไติค์งท่�

• Saxagliptin และ alogliptin ใหพิ้จารณาหยดุ์ยาในผู้้ป่้ิวยท่�ม่ภาวะหวัใจลม้เหลว (heart failure) 

• Sodium Glucose Transporter 2 inhibitor (SGLT2i) แนะนำาให้หยุด์ยากรณ่ม่ภาวะเจ็บป่ิวย 

ม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองอด์อาหารเป็ินเวลานาน (prolonged fasting) หรือจะเข้ารับการผู่้าตัิด์ รวมถึึง

ให้ระวังการเกิด์ภาวะ euglycemic DKA 

การใช้อินซ้ำูลัินขณะผู้ปั่วยรักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 ปัิจจุบันม่อินซ้ึ่ลินหลายชันิด์ท่�ม่ใช้ัในปิระเทศไทย เช่ัน human insulin, premixed human insulin 

และม่อินซ้ึ่ลินกลุ่มใหม่ๆ  ท่�ม่การดั์ด์แปิลงโค์รงสุรา้งให้ออกฤทธิ์�ใกล้เค่์ยงกับการหลั�งอินซ้ึ่ลินของร่างกาย

มากยิ�งขึ�น ได้์แก่ insulin analogue, premixed analogue หรือกลุ่ม ultralong-acting analogue ซึึ่�งอินซ้ึ่ลิน

กลุ่มใหม่น่�ม่ pharmacokinetic และ pharmacodynamic ท่�แติกต่ิางไปิจาก human insulin ซึึ่�งจะม่ผู้ลต่ิอ

การใช้ัในผู้้้ป่ิวยท่�รักษาตัิวในโรงพยาบาล และม่การปิรับขนาด์ยาท่�แติกต่ิางจาก human insulin ทั�วไปิ 

ดั์งนั�นแพทย์ผู้้้ด้์แลจึงจำาเป็ินท่�จะต้ิองร้้จักชืั�อสุามัญิ ชืั�อการค้์า ระยะเวลาท่�เริ�มออกฤทธิ์� ระยะเวลาออก

ฤทธิ์�สุ้งสุุด์ ระยะเวลาการออกฤทธิ์� และการบริหารยาของอินซ้ึ่ลินแต่ิละชันิด์โด์ยละเอ่ยด์ ดั์งแสุด์งใน

ติารางท่� 2



160

Comprehensive Review in Internal Medicine

ตัารางท่ี่�	2.	ชันิด์ของอินซ้ึ่ลินท่�ม่ใช้ัปิระเทศไทย และเวลาการออกฤทธิ์�

ชีนิดยา	(ช่ี�อยา) ระยะเวลิาท่ี่�
เริ�มออกฤที่ธิิ�

เวลิาท่ี่�ออกฤที่ธิิ�
สูงสุด

ระยะเวลิาการ
ออกฤที่ธิิ�

Short-acting human insulin 
(Regular insulin, RI)

- Actrapid HM, Humulin R, Gensulin R, Insugen R, 
Winsulin R

30-45 นาท่ 2-3 ชัั�วโมง 4-8 ชัั�วโมง

Intermediate-acting human insulin (Insulin Isophane 
Suspension, NPH)

- Insulatard HM, Humulin N, Gensulin N, Insugen, 
Insuman N, Winsulin N

2-4 ชัั�วโมง 4-8 ชัั�วโมง 10-16 ชัั�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 นาท่ 2 และ 8 ชัั�วโมง 12-20 ชัั�วโมง

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

5-15 นาท่
10-20 นาท่
1-20 นาท่

1–2 ชัั�วโมง
1–2 ชัั�วโมง
1–2 ชัั�วโมง

3-4 ชัั�วโมง
3-4 ชัั�วโมง
3-4 ชัั�วโมง

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

2 ชัั�วโมง
2 ชัั�วโมง

ไม่ม่
ไม่ม่

24 ชัั�วโมง
18-24 ชัั�วโมง

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

6 ชัั�วโมง
6 ชัั�วโมง

ไม่ม่
ไม่ม่

24-36 ชัั�วโมง
24-30 ชัั�วโมง

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)

10-20 นาท่

10-20 นาท่

10-20 นาท่

1 และ 8 ชัั�วโมง

1 และ 8 ชัั�วโมง

1 และ 8 ชัั�วโมง

12-20 ชัั�วโมง

1-20 ชัั�วโมง

12-20 ชัั�วโมง
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การใช้อินซ้ำูลัินชนิด ultralong acting analogue ในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 เนื�องจากในปัิจจุบัน ม่การใช้ัอินซ้ึ่ลินชันิด์ใหม่ๆ มากขึ�นในผู้้้ป่ิวยนอก ซึึ่�งบางค์รั�ง ผู้้้ป่ิวยเหล่าน่�

ม่ภาวะเจ็บป่ิวยท่�ม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองเข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาล ซึึ่�งแพทย์ผู้้้ด้์แลต้ิองทราบถึึงค์วาม

แติกต่ิางทางเภสัุชัจลศาสุติร์ และข้อค์วรระวังในการใช้ัอินซ้ึ่ลินเหล่าน่� ซึึ่�งในบทค์วามน่�จะกล่าวถึึง อินซ้ึ่ลิน 

glargine U-300 (Toujeo®) และ อินซ้ึ่ลิน degludec (Tresiba®) ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาล

 อินซ้ึ่ลิน glargine U-300 เป็ินอินซ้ึ่ลินท่�ม่ค์วามเข้มข้นมากกว่าอินซ้ึ่ลิน glargine U-100 3 เท่า 

ม่ระยะเวลาท่�เริ�มออกฤทธิ์� 6 ชัั�วโมง และม่ลักษณะการออกฤทธิ์�ท่�ค่์อนข้างค์งท่� สุมำ�าเสุมอ และม่ระยะ

เวลาในการออกฤทธิ์�  24-30 ชัั�วโมง ม่การศึกษาแบบ randomized controlled trial เปิร่ยบเท่ยบการใช้ั

อินซ้ึ่ลินglargine U-300 กับการใช้ั glargine U-100 ในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 ท่�เข้ารักษาตัิวในหอ

ผู้้้ป่ิวยอายุรกรรมและศัลยกรรม ร่วมกับการให้อินซ้ึ่ลิน glulisine ติามมื�ออาหาร พบว่าการใช้ัอินซ้ึ่ลิน 

glargine U-300 ในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 ท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการค์วบคุ์ม

ระดั์บนำ�าติาลไม่แติกต่ิางไปิจากการใช้ัอินซ้ึ่ลิน glargine U-100 และม่แนวโน้มในการเกิด์ภาวะนำ�าติาล

ในเลือด์ติำ�าน้อยกว่าการใช้ั glargine U-100 แต่ิไม่ม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ(7) สุ่วนการศึกษาการใช้ัอินซ้ึ่ลิน 

degludec เปิร่ยบเท่ยบกับอินซ้ึ่ลิน glargine U-100 ยังอย่้ระหว่างการเก็บข้อม้ล

 นอกจากยาฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินชันิด์ใหม่ๆ แล้ว ยังม่ยาลด์ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ชันิด์ GLP-1 analog 

ซึึ่�งเริ�มม่การใช้ัแพร่หลายมากขึ�น ยา GLP-1 analog เป็ินยาฉ่ัด์ท่�ไม่ใช่ัอินซ้ึ่ลิน ซึึ่�งม่ทั�งแบบยาเด่์�ยวและ 

Fixed Ratio Combination ของอินซ้ึ่ลินและ GLP-1  (ติารางท่� 3) อย่างไรก็ติาม ยา GLP-1 analog 

ม่ผู้ลข้างเค่์ยงคื์อค์ลื�นไสุ้ อาเจ่ยน ซึึ่�งอาจไม่เหมาะท่�จะใช้ัในผู้้้ปิว่ยใน ซึึ่�งม่ภาวะเจ็บป่ิวยและรับปิระทาน

ได้์น้อยอย่้แล้ว ปัิจจุบันยังไม่ม่ค์ำาแนะนำาในการใช้ัยากลุ่ม GLP-1 analog สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิว

ในโรงพยาบาล  โด์ยทั�วไปิแนะนำาให้หยุด์ยากลุ่มน่� ถ้ึาผู้้้ป่ิวยต้ิองเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล

 



162

Comprehensive Review in Internal Medicine

ตัารางท่ี่�	3.	ยาฉ่ัด์ GLP-1 analog ชันิด์ต่ิางๆ ท่�ม่ในปิระเทศไทยและการบริหารยา

ชีนิดยา	(ช่ี�อยา) ระยะเวลิา
ครึ�งช่ีวิตั	(Half-life)

ขนาดยาท่ี่�ใช้ี
ในการร้กษ์า	(Dose)

ความถ่ิ�
ในการบริหารยา

GLP-1	analog	ชีนิดออกฤที่ธิิ�นาน
- Liraglutide (Victoza)
- Dulaglutide (Trulicity)
- Semaglutide (Ozempic)

13 ชัั�วโมง
4.5-4.7 วัน

7 วัน

1.2-1.8 มก.
1.5 มก.

0.5-1.0 มก.

วันละค์รั�ง
สัุปิด์าห์ละค์รั�ง
สัุปิด์าห์ละค์รั�ง

GLP-1	analog	ชีนิดออกฤที่ธิิ�ส้�น
- Lixisenatide (ไม่ม่ยาเด่์�ยว ม่เฉัพาะท่�

ผู้สุมสุำาเร็จกับ insulin glargine U100)
3 ชัั�วโมง 10-20 มค์ก. วันละค์รั�ง

Fixed	Ratio	Combination	อินซ้ึ่ลินและ 
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)

-

-

-

ปิรับขนาด์อินซ้ึ่ลิน
ติามท่�ต้ิองการ และ
ได้์ขนาด์ของ GLP-1 
analog ในขนาด์ท่�ใช้ั

รักษา

วันละค์รั�ง

วันละค์รั�ง

วันละค์รั�ง

การค�านวณขนาดยาอินซ้ำูลัินส�าหรับัให้ทางใต้ผิวหนังในผู้ปั่วยท่่รักษาตัวในโรงพยาบัาลั(1, 2, 5)

การสัุ�งการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ม่หลักดั์งน่�

1. ค์ำานวณขนาด์อินซ้ึ่ลนิท่�ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับต่ิอวัน (Total daily dose, TDD) โด์ยพิจารณาว่าผู้้้ปิว่ยใช้ัอินซ้ึ่ลิน

ก่อนเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลหรือไม่

• กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินอย่้เดิ์ม พิจารณาลด์ปิริมาณอินซ้ึ่ลินลงร้อยละ 20 ของขนาด์ยาเดิ์ม 

แต่ิกรณ่ท่� HbA1c สุ้งมาก อาจพิจารณาให้ขนาด์เดิ์ม อย่างไรก็ติามค์วรซัึ่กปิระวัติิอย่าง

ละเอ่ยด์ว่าผู้้้ป่ิวยฉ่ัด์ยาขนาด์ก่�ย้นิติต่ิอวัน  เนื�องจากผู้้้ป่ิวยอาจไม่ได้์ฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินติรงติามท่�

แพทย์สัุ�ง และค์วรติรวจสุอบเทค์นิค์การฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินและบริเวณท่�ฉ่ัด์ยาโด์ยละเอ่ยด์

• กรณ่ผู้้้ป่ิวยไม่เค์ยฉ่ัด์อินซ้ึ่ลิน ให้ค์ำานวณขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ใช้ัต่ิอวัน ดั์งน่�

- ขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ใช้ัต่ิอวัน เท่ากับ 0.3 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.) กรณ่ท่�อายุมาก (เช่ัน มากกว่า 

70 ปีิ) ม่การทำางานของไติลด์ลง  (eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาท่/1.73 ติร.ม หรือม่ค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอการเกิด์นำ�าติาลในเลือด์ติำ�า)
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- ขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ใช้ัต่ิอวัน เท่ากับ 0.4-0.5 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.) กรณ่นำ�าหนักตัิวอย่้ในเกณฑ์์

ปิกติิ หรือม่ภาวะนำ�าหนักเกิน

- ขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ใช้ัต่ิอวัน เท่ากับ 0.6 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.) กรณ่ม่นำ�าหนักตัิวมาก ร้ปิร่างอ้วน 

ม่ภาวะดื์�อต่ิออินซ้ึ่ลิน หรือได้์รับยาสุเต่ิยรอยด์์ เป็ินต้ิน

2. สัุ�งอินซ้ึ่ลินฉ่ัด์ติามเวลา (Scheduled insulin)  ซึึ่�งสุามารถึสัุ�งได้์หลายร้ปิแบบ ดั์งน่�

 1) Multiple daily injection

- กรณ่รับปิระทานอาหาร 3 มื�อ ใช้ัเป็ิน RI-RI-RI-NPH, ขนาด์ NPH เท่ากับร้อยละ 25-30 

ของ TDD

- กรณ่รับปิระทานอาหาร 4 มื�อ ใช้ัเป็ิน RI–RI–RI–RI 

- NPH ฉ่ัด์ 1-2 ค์รั�ง/วัน, regular insulin ฉ่ัด์ก่อนอาหาร 30 นาท่

 2) Basal bolus 

- ฉ่ัด์ basal insulin เช่ัน insulin glargine, detemir วันละ 1-2 ค์รั�ง

- ฉ่ัด์ bolus insulin ติามมื�ออาหารท่�รับปิระทาน 

 สุามารถึพิจารณาเลือก human insulin เช่ัน regular insulin, NPH หรือใช้ัอินซ้ึ่ลิน analogue 

เช่ัน aspart, glulisine ได้์ โด์ยพบว่าม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลไม่แติกต่ิางกัน แต่ิกลุ่ม

อินซ้ึ่ลิน analogue จะม่โอกาสุเกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าน้อยกว่า 

 สุำาหรบัการใช้ัอินซ้ึ่ลินชันิด์ premixed ในผู้้ป่้ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล พบวา่อินซ้ึ่ลินชันิด์ 

premixed ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาล ไม่แติกต่ิางจากอินซ้ึ่ลินฉ่ัด์แบบ basal bolus 

แต่ิพบว่าการใช้ัอินซ้ึ่ลินแบบ premixed ม่โอกาสุเกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าได้์มากกว่ามาก ดั์งนั�นจึงไม่

แนะนำาให้ใช้ัอินซ้ึ่ลินชันิด์ premixed ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล(8)

3. ให้อินซ้ึ่ลินเพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ท่�สุ้งเกินเกณฑ์์ (correctional insulin) เพ่ิ่�ม จากการให้ อินซ้ึ่ลิน

ฉ่ัด์ติามเวลา ติามขั�นติอนท่� 2 ดั์งน่�  (ติารางท่� 4)

ตัารางท่ี่�	4. การใช้ัอินซ้ึ่ลินเพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ท่�สุ้งเกินเกณฑ์์ (correctional insulin)

POCT	glucose	(mg/dL) 	Low	dose 	Moderate	dose 	High	dose

141 – 180 0 1 2

181 – 220 1 2 4

221 – 260 2 3 6

261 – 300 3 4 8

>300 แจ้งแพทย์ผู้้้รักษา
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 correctional insulin แบ่งได้์เป็ินหลายระดั์บค์วามแรง ได้์แก่ low, moderate และ high dose 

ติามลักษณะของผู้้้ป่ิวยว่าม่ภาวะดื์�อต่ิออินซ้ึ่ลินมากน้อยเพ่ยงใด์ โด์ยทั�วไปิป่ิวยสุ่วนใหญ่ิสุามารถึใช้ั 

correctional insulin ค์วามแรงปิานกลาง (moderate dose) ได้์ ให้พิจารณาใช้ั low dose correction กรณ่

ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า เช่ัน อายุมากกว่า 70 ปีิ, eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาท่/

1.73 ติร.ม. และใช้ั high dose correction กรณ่ดั์ชัน่มวลกาย มากกว่า 30 กก./ติร.ม. หรือได้์ยากลุ่ม

สุเต่ิยรอยด์์ เป็ินต้ิน

การใช้อินซ้ำูลัินรูปัแบับัอื่นๆ ในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 ผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองได้์รับการรักษาด้์วยการฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินแบบ basal-bolus หรือ 

multiple injection  ดั์งท่�กล่าวข้างต้ิน อย่างไรก็ติาม ยังม่การใช้ัอินซ้ึ่ลินและการสัุ�งยาร้ปิแบบอื�นๆ ท่�ม่

หลักฐานสุนบัสุนุนว่าสุามารถึชัว่ยในการค์วบค์มุระดั์บนำ�าติาลในผู้้ป่้ิวยท่�นอนโรงพยาบาลได์ ้โด์ยจะกลา่ว

ถึึงการสัุ�งการรักษา 2 วิธ่์ ดั์งน่�

1. การสัุ�งอินซ้ึ่ลินแบบ basal plus คื์อ การฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินชันิด์ออกฤทธิ์�ยาว (basal insulin) ร่วม

กับการใช้ัอินซ้ึ่ลินเพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ท่�สุ้งเกินเกณฑ์์ (correctional insulin)

2. การใช้ัยารับปิระทานกลุ่ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i)

การสั่งอินซ้ำูลัินแบับั basal plus
	 การสัุ�งอินซ้ึ่ลินแบบ basal plus คื์อ การใช้ัอินซ้ึ่ลิน basal ได้์แก่ glargine, detemir ร่วมกับการ

ใช้ัอินซ้ึ่ลินชันิด์ออกฤทธิ์�สัุ�นเป็ิน correction scale เช่ัน regular insulin หรือกลุ่ม analogue เช่ัน aspart, 

lispro, glulisine เพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลท่�สุ้ง พบว่าการรักษาด้์วยวิธ่์น่� เหมาะกับผู้้้ป่ิวยท่�รับปิระทาน

อาหารได้์น้อย หรือปิริมาณไม่แน่นอน โด์ยม่การศึกษาพบว่าอินซ้ึ่ลินแบบ basal plus และ แบบ 

basal bolus สุามารถึค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยท่�อย่้ในหอผู้้้ปิ่วยอายุรกรรมและศัลยกรรม ได้์ไม่

แติกต่ิางกัน(9, 10)

การใช้ยารับัปัระทานกลัุ่ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i) ในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบัาลั
 ม่การศึกษาเก่�ยวกับการใช้ัยากลุ่ม dipeptidyl peptidase 4 inhibitor (DPP4-i) ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้า

รักษาตัิวในโรงพยาบาล ทั�งในหอผู้้้ป่ิวยอายุรกรรมและศัลยกรรม โด์ยยาท่�ม่การศึกษารองรับ ได้์แก่ 

sitagliptin, linagliptin และ saxagliptin เท่ยบกับการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินแบบ basal-bolus พบว่าสุามารถึ

ค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลได้์ผู้ลด่์ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บนำ�าติาลสุ้งไม่รุนแรง และม่อุบัติิการณ์ของภาวะนำ�าติาล

ในเลือด์ติำ�าไม่มาก(11-14) ผู้้้เข่ยนได้์สุรุปิแนวทางการใช้ัยากลุ่ม DPP4-I ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล

ดั์งน่� (ร้ปิท่� 3)



165

Comprehensive Review in Internal Medicine

รูปท่ี่�	2. แนวทางการสัุ�งอินซ้ึ่ลินแบบ basal plus ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ดั์ด์แปิลงจาก

เอกสุารอ้างอิงท่� 1, 11

รูปท่ี่�	3. แนวทางการใช้ัยากลุ่ม DPP4-I ในผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาล

SSI = Sliding scale insulin

 สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งไม่มาก (POCT glucose น้อยกว่า 200 มก./ด์ล.) 

อาจพิจารณาให้ยากลุ่ม DPP4i ร่วมกับ correction dose sliding scale insulin ถ้ึายังไม่สุามารถึค์วบคุ์ม

ระดั์บนำ�าติาลได้์ ให้พิจารณาเพิ�ม basal insulin ขนาด์ 0.2-0.3 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.)/วัน ค์วบค่้์ไปิด้์วย 

 สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งรุนแรงปิานกลาง (POCT glucose อย่้ระหว่าง 201-300 

มก./ด์ล. หรือเดิ์มใช้ัอินซ้ึ่ลินน้อยกว่า 0.5 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว (กก.)/วัน ให้พิจารณาให้ basal insulin ขนาด์ 

0.2-0.3 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.)/วัน ค์วบค่้์ไปิกับยากลุ่ม DPP4i และ correction dose sliding scale insulin 

กรณ่ท่�ค์วบคุ์มไม่ได้์ พิจารณาให้อินซ้ึ่ลินแบบ basal bolus regimen และหยุด์ยากลุ่ม DPP4i 

 ในผู้้ป่้ิวยท่�ม่ภาวะนำ�าติาลในเลอืด์สุ้งรุนแรงมาก (POCT glucose มากกวา่ 300 มก./ด์ล.) พิจารณา

ให้อินซ้ึ่ลินแบบ basal bolus regimen โด์ยค์ำานวณจากขนาด์ยาอินซ้ึ่ลินท่�ผู้้้ป่ิวยใช้ัก่อนมาโรงพยาบาล

และปิรับลด์ลงร้อยละ  50 หรือให้  insulin ขนาด์ 0.5 ย้นิติ/นำ�าหนักตัิว(กก.)/วัน ร่วมกับ correction dose 

sliding scale insulin
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 จากหลกัฐานท่�ม่ในปิจัจุบัน สุรุปิได์ว่้าอาจพิจารณาใหย้ากลุ่ม DPP4i เพื�อค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาล

ในผู้้้ป่ิวยเบาหวานท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ท่�ม่ภาวะนำ�าติาลสุ้งไม่รุนแรงได้์ แต่ิม่ข้อค์วรระวัง

ในบางภาวะ เช่ัน ตัิบอ่อนอักเสุบ หรือหล่กเล่�ยงการใช้ั saxagliptin และ alogliptin ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่

ภาวะหัวใจล้มเหลว 

การใช้ insulin sliding scale ในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 การสัุ�งอินซ้ึ่ลินแบบ sliding scale คื์อ การให้อินซ้ึ่ลินติามระดั์บนำ�าติาลท่�กำาหนด์ไว้  โด์ยจะให้

อินซ้ึ่ลิน เฉัพาะเมื�อระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้งเกินกว่าท่�กำาหนด์ไว้เท่านั�น ดั์งแสุด์งในติารางท่� 5

ตัารางท่ี่�	5. แสุด์งตัิวอย่างการให้อินซ้ึ่ลินแบบ 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

 การสัุ�งอินซ้ึ่ลินแบบ sliding scale ม่การใช้ัตัิ�งแต่ิปีิ ค์.ศ. 1934 และยังเป็ินท่�นิยมใช้ักันมาเป็ิน

เวลามากกว่า 80 ปีิ ในปัิจจุบัน sliding scale ยังเป็ินวิธ่์การค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลท่�นิยมใช้ัอย่างแพร่หลาย 

ข้อเสุ่ยของ sliding scale คื์อจะพบการผัู้นผู้วนของระดั์บนำ�าติาลในเลือด์มาก(15, 16) ม่หลายการศึกษา

แสุด์งให้เห็นว่า ไม่ค์วรใช้ั sliding scale เพ่ยงอย่างเด่์ยว ในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ของผู้้้ป่ิวย

ท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล เนื�องจากมาติราสุ่วนการปิรับอินซ้ึ่ลินไม่ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการค์วบคุ์ม

ระดั์บนำ�าติาลท่�เพ่ยงพอ(17) การใช้ั sliding scale ม่อุบัติิการณ์ของภาวะนำ�าติาลในเลือด์ทั�งสุ้งและติำ�าได้์

มากกว่า(18) นอกจากน่�ยังพบว่าการใช้ั sliding scale ทำาให้ไม่ม่การปิรับเปิล่�ยนแผู้นการรักษาอ่กด้์วย(19, 20)  

 ม่การศึกษาวิจัยโด์ยการทด์ลองแบบสุุ่ม RABBIT 2 เปิร่ยบเท่ยบระหว่างการใช้ัอินซ้ึ่ลินสุ้ติร 

basal-bolus คื์อ ให้ฉ่ัด์อินซ้ึ่ลินออกฤทธิ์�ยาว (basal insulin) วันละ 1 ค์รั�ง ร่วมกับการให้อินซ้ึ่ลินติามมื�อ

อาหาร (bolus insulin)  กับการใช้ัมาติราสุ่วนการปิรับอินซ้ึ่ลินเพ่ยงอย่างเด่์ยว ในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาล

ผู้้้ป่ิวยเบาหวานท่�รักษาตัิวในหอผู้้้ป่ิวยไม่วิกฤติิ การศึกษาน่� รวบรวมผู้้้ป่ิวยได้์ทั�งหมด์ 130 ราย แบ่งเป็ิน 

กลุ่ม basal-bolus ได้์อินซ้ึ่ลิน glargine และ glulisine จำานวน 65 ราย และกลุ่มท่�ได้์มาติราสุ่วนการปิรับ

อินซ้ึ่ลิน จำานวน 65 ราย โด์ยทั�งหมด์เป็ินผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 ม่ระดั์บนำ�าติาลเฉัล่�ยเมื�อเข้ารับการ

รักษาตัิวในโรงพยาบาล เท่ากับ 229±6 มก./ด์ล. และระดั์บนำ�าติาลสุะสุมเท่ากับร้อยละ 8.8±2 พบว่า 

กลุ่มท่�ใช้ัอินซ้ึ่ลิน glargine และ glulisine สุามารถึค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลให้อย่้ท่� น้อยกว่า 140 มก./ด์ล 
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ได้์ร้อยละ 66 ในขณะท่�กลุ่มท่�ใช้ัมาติราสุ่วนการปิรับอินซ้ึ่ลินม่เพ่ยงร้อยละ 38 ท่�ค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาล

ให้น้อยกว่า 140 มก./ด์ล. พบว่าระดั์บนำ�าติาลเฉัล่�ยต่ิอวันของกลุ่มท่�ใช้ัอินซ้ึ่ลิน glargine และ glulisine 

ติำ�ากวา่กลุ่มท่�ใช้ัมาติราสุว่นการปิรบัอินซ้ึ่ลิน อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถึติิิ โด์ยม่อุบัติิการณ์ของการเกดิ์ภาวะ

นำ�าติาลในเลือด์ติำ�าไม่แติกต่ิางกัน และจำานวนวันการนอนโรงพยาบาลไม่แติกต่ิางกัน(21)

 ดั์งนั�นจึงไม่ค์วรใช้ั sliding scale เพ่ยงอยา่งเด่์ยวในการค์วบค์มุระดั์บนำ�าติาลในผู้้ป่้ิวยท่�นอนโรง

พยาบาล แต่ิให้ใช้ัค์วบค่้์ไปิกับการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินใต้ิผิู้วหนังติามเวลา (scheduled subcutaneous 

insulin) เพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลท่�สุ้งเกินเกณฑ์์  อย่างไรก็ติาม ม่บางกรณ่ท่�อาจพิจารณาใช้ั Insulin sliding 

scale ได้์ เช่ัน ในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่เป็ินเบาหวานมาก่อน และม่ภาวะ stress hyperglycemia ท่�ไม่รุนแรง และ

จำาเป็ินต้ิองติรวจติิด์ติามระดั์บนำ�าติาล POCT glucose ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับอินซ้ึ่ลินติาม sliding scale 

ตัิ�งแต่ิ 2 ค์รั�งต่ิอวัน แนะนำาให้พิจารณาสัุ�งการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินใต้ิผิู้วหนังติามเวลา (scheduled subcu-

taneous insulin) ดั์งท่�ได้์อธิ์บายไว้ข้างต้ิน 

การแก้ ไขภาวะน��าตาลัในเลัือดต�่า
	 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า คื์อ การติรวจวัด์ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ได้์น้อยกว่า 70 มก./ด์ล. ซึึ่�งภาวะน่� 

สุามารถึพบได้์ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลิน โด์ยเกิด์ได้์จากหลายสุาเหตุิ เช่ัน ผู้้้ป่ิวยท่�อายุมาก 

ม่โรค์ร่วม หรือม่การทำางานของตัิบและไติท่�ผิู้ด์ปิกติิ ม่การบำาบัด์ทด์แทนไติ การได้์รับยาท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บ

นำ�าติาลในเลือด์ การงด์นำ�า งด์อาหารเพื�อเติร่ยมตัิวทำาหัติถึการหรือผู่้าตัิด์โด์ยท่�ไม่ได้์เติร่ยมตัิว หรือเป็ิน

ปัิจจัยเชิังระบบ เช่ัน การย้ายหอผู้้้ป่ิวย ทำาให้รับปิระทานอาหารช้ัา อาหารมาสุ่งช้ัา หรือค์วามผิู้ด์พลาด์

จากการให้ยา เป็ินต้ิน(15)

 การรักษาภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า การรักษาเบื�องต้ินพิจารณาจากระดั์บค์วามร้้สึุกตัิวและ

ปิระเมินว่าผู้้้ป่ิวยสุามารถึรับปิระทานอาหารได้์หรือไม่ รายละเอ่ยด์ดั์งแสุด์งในร้ปิท่� 4 โด์ยค์าร์โบไฮเด์รติ

ท่�ใช้ั ค์วรเป็ินค์าร์โบไฮเด์รติชันิด์ออกฤทธิ์�เร็ว เช่ัน นำ�าหวาน นำ�าผู้ลไม้ นำ�าผึู้�ง นำ�าอัด์ลมแบบธ์รรมด์า เป็ินต้ิน 

หลังจากให้การรักษาภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าแล้ว ต้ิองม่การติรวจติิด์ติามระด์ับนำ�าติาลซึ่ำ�าท่� 15 นาท่

เพื�อด้์ระดั์บนำ�าติาลว่าด่์ขึ�นหรือไม่ กรณ่ระดั์บนำ�าติาลยังน้อยกว่า 80 มก./ด์ล. ให้พิจารณารักษาด้์วย

ค์าร์โบไฮเด์รติชันิด์ออกฤทธิ์�เร็ว หรือสุารนำ�าท่�ม่นำ�าติาลอ่กค์รั�ง และค์วรหาสุาเหตุิของระดั์บนำ�าติาล

ในเลือด์ติำ�าทุกค์รั�ง หลังจากท่�ได้์ให้การรักษาไปิแล้ว
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แนวทางการรักษาภาวะน��าตาลัในเลัือดสูงจากความเจ็บัปั่วยในผู้ปั่วยท่่ไม่ได้เปั็นโรคเบัาหวาน
 ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ปิระวัติิเป็ินโรค์เบาหวานมาก่อน แต่ิติรวจระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ ไม่ว่าจะเป็ิน POCT 

glucose หรือ random plasma glucose ขณะท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลพบว่ามากกว่า 140 มก./ด์ล. 

ให้ทำาการติรวจ HbA1c เพื�อให้ทราบว่าผู้้้ป่ิวยเป็ินโรค์เบาหวานท่�ไม่ได้์รับการวินิจฉััยมาก่อนหรือไม่ 

กรณ่ท่� HbA1c น้อยกว่าร้อยละ 6.5 โด์ยท่�ไม่ม่สุาเหตุิท่�ทำาให้ฮ่โมโกลบินเอวันซ่ึ่ติำ�าลวง ให้วินิจฉััยว่า 

ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งจากค์วามเจ็บป่ิวย (stress hyperglycemia) ซึ่ึ�งม่ค์วามจำาเปิ็นท่�ต้ิอง

ให้การรักษาภาวะน่�เช่ันเด่์ยวกันกับผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินโรค์เบาหวาน กล่าวคื์อ ให้ม่การติรวจติิด์ติามระดั์บ POCT 

glucose วันละ 4 ค์รั�ง ใน 1-2  วันแรก และให้การรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินแบบ correction scale (ดั์งติารางท่� 4) 

ไปิก่อนได้์ โด์ยใช้ัหลักการเลือกค์วามแรงของ correction scale เช่ันเด่์ยวกับผู้้้ป่ิวยเบาหวาน และด้์แนวโน้ม

ของระดั์บนำ�าติาลวันต่ิอวัน ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับอินซ้ึ่ลินติาม correction scale ตัิ�งแต่ิ 2 ค์รั�งต่ิอวันขึ�นไปิ 

แนะนำาให้เปิล่�ยนมารักษาด้์วยการสัุ�งอินซ้ึ่ลินฉ่ัด์ติามเวลา (scheduled insulin) ร่วมกับการใช้ั correction 

scale เช่ันเด่์ยวกับผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์เบาหวาน

การวางแผนจ�าหน่ายผู้ปั่วยออกจากโรงพยาบัาลั
 ค์วรเริ�มวางแผู้นการจำาหน่ายผู้้้ป่ิวย ตัิ�งแต่ิผู้้้ป่ิวยเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ยกติัวอย่างเช่ัน 

ผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 ม่ HbA1c ร้อยละ 10  รักษาด้์วยยารับปิระทาน เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล

ด้์วยเรื�องปิอด์ติิด์เชืั�อ แพทย์ผู้้้ด้์แลต้ิองวางแผู้นไว้ล่วงหน้าว่า ผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองรักษาด้์วย

อินซ้ึ่ลินขณะรักษาตัิวในโรงพยาบาลและเมื�อกลับบ้าน จึงต้ิองม่การเติร่ยมตัิวผู้้้ป่ิวยในการให้ค์วามร้้

เบาหวาน ทั�งการเจาะนำ�าติาลปิลายนิ�ว การฉ่ัด์อินซ้ึ่ลิน และม่การสุรุปิปิระวัติิท่�สุำาคั์ญิ และม่การติรวจ

ติิด์ติามท่�เหมาะสุมท่�แผู้นกผู้้้ป่ิวยนอก

รูปท่ี่�	4. แนวทางการรักษาภาวะนำ�าติาลติำ�า
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 แนวทางการปิรบัการรักษาโรค์เบาหวานเมื�อผู้้้ป่ิวยเติร่ยมตัิวกลับบ้าน เบื�องต้ิน สุามารถึพิจารณา

จากปิระวัติิเบาหวานเดิ์ม และระดั์บ HbA1c ดั์งน่�(1)

- สุำาหรับผู้้้ป่ิวย stress hyperglycemia และ กรณ่ท่�ระดั์บ HbA1c อย่้ระหว่างร้อยละ 5.7-6.5  

ถืึอว่าเป็ินผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์โรค์เบาหวาน ให้นัด์ติรวจติิด์ติามท่�แผู้นกผู้้้ป่ิวยนอก 

และม่การปิรับพฤติิกรรม ค์วบคุ์มปัิจจัยเสุ่�ยงอื�นๆ

- สุำาหรบัผู้้้ป่ิวยเบาหวานรายใหม ่ท่�ได้์รับการวนิิจฉััยขณะเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลค์รั�งน่� ให้

พิจารณาการรักษาด้์วยยาลด์ระดั์บนำ�าติาลติามแนวทางเวชัปิฏิิบัติิมาติรฐาน

- สุำาหรับผู้้้ป่ิวยเบาหวานรายเดิ์ม ให้พิจารณาว่า ระดั์บ HbA1c ในอด่์ติ และในช่ัวง 3 เดื์อน

ท่�ผู่้านมาเป็ินอย่างไร กรณ่ท่�ค์วบคุ์มระดั์บ HbA1c ยังไม่ได้์ติามเป้ิาหมาย ให้พิจารณา

เพิ�มยารักษาเบาหวาน หรือสัุ�งการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินในค์รั�งน่�ไปิเลย 

 นอกจากน่� ผู้้้เข่ยนแนะนำาว่า ในผู้้้ป่ิวยเบาหวานรายใหม่ทุกราย หรือเบาหวานรายเดิ์มท่�ม่

ค์วามร้้ในการด้์แลตินเองไม่เพ่ยงพอ ม่ค์วามจำาเป็ินท่�ต้ิองได้์รับค์วามร้้เก่�ยวกับเบาหวาน ก่อนจำาหน่าย

ออกจากโรงพยาบาล ในหัวข้อต่ิอไปิน่� คื์อ ค์วามร้้ทั�วไปิเก่�ยวกับโรค์เบาหวาน การรับปิระทานยารักษา

เบาหวาน การฉ่ัด์อินซ้ึ่ลิน การทิ�งเข็มและอุปิกรณ์ฉ่ัด์ยา การติรวจนำ�าติาลปิลายนิ�วและการแปิลผู้ล 

ภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า และ การด้์แลตินเองยามเจ็บป่ิวย 

ปััญหาท่่พบัได้บั่อยทางเวชปัฏิิบััติ
 ในการค์วบค์มุระดั์บนำ�าติาลของผู้้ป่้ิวยขณะท่�รักษาตัิวในโรงพยาบาล แพทยแ์ละท่มผู้้้ด้์แลม่ค์วาม

จำาเป็ินท่�จะต้ิองทบทวนข้อม้ลต่ิางๆ ท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บนำ�าติาลของผู้้้ป่ิวย เช่ัน การรับปิระทานอาหารนอกมื�อ 

การรับปิระทานอาหารไม่สัุมพันธ์์กับการฉ่ัด์ยา เช่ัน อาหารมาช้ัาหรือเร็วเกินไปิ ระยะเวลาในการติรวจ

ระดั์บนำ�าติาลของผู้้ป่้ิวย ซึึ่�งบางค์รั�งห่างจากมื�ออาหารเป็ินเวลานาน หรือติรวจวัด์ระดั์บนำ�าติาลเวลาก่อน

นอนเร็วเกินไปิ ทำาให้ค่์าท่�ได้์เป็ินระดั์บนำ�าติาลหลังอาหารเย็น ไม่ใช่ัระดั์บนำ�าติาลก่อนนอน เป็ินต้ิน 

นอกจากน่�พบว่าม่การแก้ไขภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�าอย่างไม่เหมาะสุมหลายค์รั�ง ซึึ่�งค์วรม่การพ้ด์คุ์ย

ระหว่างแพทย์ผู้้้ด้์แลและท่มการพยาบาลในหอผู้้ป่้ิวยและม่การพัฒินาแนวทางการด้์แลผู้้้ป่ิวยอย่างเป็ิน

มาติรฐานในแต่ิละสุถึานพยาบาล

ผู้ปั่วยกรณ่ศึกษาท่่ 1
 ผู้้้ป่ิวยหญิิง อายุ 50 ปีิ ม่โรค์ปิระจำาตัิวเป็ินเบาหวานชันิด์ท่� 2 ปัิจจุบันรับปิระทานยา glipizide(5) 

2 เม็ด์ ก่อนอาหาร เช้ัา เย็น และ metformin (500 มก.) 2 เม็ด์ หลังอาหาร เช้ัา เย็น เข้ารับการรักษาตัิว

ในโรงพยาบาลด้์วยเรื�อง acute pyelonephritis ติรวจร่างกายแรกรับ สุ่วนสุ้ง 160 ซึ่ม. นำ�าหนัก 62 กก. 

ค่์าดั์ชัน่มวลกาย (Body Mass Index, BMI) 24.2 กก./ติร.ม. ผู้ลการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ พบ 

random plasma glucose 250 มก./ด์ล. HbA1c ร้อยละ 8.0 Cr 1.2 (eGFR 65) Na 138 มิลลิโมล/ลิติร, 

K 3.7 มิลลิโมล/ลิติร, Cl 104 มิลลิโมล/ลิติร, HCO3 24 มิลลิโมล/ลิติร
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 1) หลังจากท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาล ผู้้้ป่ิวยได้์รับการติรวจ POCT glucose ได้์ผู้ลดั์งน่� จงวาง

แผู้นการรักษาผู้้้ป่ิวยขณะท่�รักษาตัิวในโรงพยาบาล

AC	breakfast AC	lunch AC	dinner Hs

Day 1 269 RI 4 units 238 NPH 4 units

Day 2 378 RI 10 units 328

	 อภิปราย	

 ในผู้้้ป่ิวยรายน่� เป็ินเบาหวานชันิด์ท่� 2 ท่�ม่ระดั์บ HbA1c ร้อยละ 8 และได้์รับการรักษาตัิว

ในโรงพยาบาล ดั์งนั�น จึงจำาเปิ็นต้ิองหยุด์ยาเบาหวานชันิด์รับปิระทาน และสัุ�งการรักษาด์้วยอินซ้ึ่ลิน 

ในผู้้้ป่ิวยรายน่�ไม่เค์ยได้์รับการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินมาก่อน จึงค์ำานวณขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ผู้้้ป่ิวยต้ิองใช้ัต่ิอวัน

ติามนำ�าหนักตัิว เนื�องจากผู้้้ป่ิวยม่ค่์าดั์ชัน่มวลกาย 24.2 กก./ติร.ม. ซึึ่�งอย่้ในเกณฑ์์นำ�าหนักเกิน จึงพิจารณา

ใช้ัขนาด์อินซ้ึ่ลินเริ�มต้ินท่� 0.5 ย้นิติต่ิอนำ�าหนักตัิวเป็ินกิโลกรัมต่ิอวัน = 0.5 x 62 = 31 ย้นิติต่ิอวัน ผู้้้ป่ิวย

รับปิระทานอาหาร 3 มื�อ จึงแบ่งให้เป็ิน multiple injection โด์ยให้ Regular insulin (RI) 8-8-8 ย้นิติ ฉ่ัด์

เข้าใต้ิผิู้วหนัง ก่อนอาหาร 30 นาท่  และให้ NPH 8 นิติ ฉ่ัด์เข้าใต้ิผิู้วหนัง ก่อนนอน  ร่วมกับให้อินซ้ึ่ลิน

เพื�อแก้ไขระด์ับนำ�าติาลในเลือด์ท่�สุ้งเกินเกณฑ์์ (correctional insulin) ซึ่ึ�งผู้้้ป่ิวยรายน่�พิจารณาเลือกใช้ั 

moderate dose correction scale (ด์ังติาราง) แปิลว่า กรณ่ท่�ระดั์บนำ�าติาลก่อนอาหารอย่้ในเกณฑ์์ 

ผู้้้ป่ิวยจะได้์รับ regular insulin 8 ย้นิติ ติามท่�กำาหนด์ไว้ แต่ิถ้ึาระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้งกว่าเกณฑ์์ เช่ัน 

ได้์ 190 มก./ด์ล. ผู้้้ป่ิวยจะได้์รับอินซ้ึ่ลินเพิ�มขึ�นจากท่�สัุ�งไว้ อ่ก 2 ย้นิติเพื�อแก้ไขระดั์บนำ�าติาลท่�สุ้งเกินเกณฑ์์ 

ดั์งนั�น ผู้้้ป่ิวยจะได้์รับอินซ้ึ่ลินทั�งหมด์ 8 + 2 = 10 ย้นิติ เป็ินต้ิน

POCT	glucose	(mg/dL) 	Low	dose 	Moderate	dose 	High	dose

141 – 180 0 1 2

181 – 220 1 2 4

221 – 260 2 3 6

261 – 300 3 4 8

>300 แจ้งแพทย์ผู้้้รักษา

 2) หลังจากรักษาตัิวในโรงพยาบาลและได์้รับการรักษาด้์วยยาปิฏิิช่ัวนะทางหลอด์เลือด์ด์ำา 

อาการด่์ขึ�น ไข้แนวโน้มลด์ลง และรับปิระทานอาหารได์ม้ากขึ�น (มากกว่าร้อยละ 50 ของปิรมิาณอาหาร

ท่�โรงพยาบาลจัด์เติร่ยมให้) โด์ยระหว่างน่�ได้์หยุด์ยารับปิระทาน glipizide และ metformin และให้การ
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รักษาด้์วยอินซ้ึ่ลิน ระดั์บ POCT glucose เป็ินดั์งติาราง ท่านม่แนวทางการปิรับขนาด์อินซ้ึ่ลินในผู้้้ป่ิวย

รายน่�ในขณะท่�นอนโรงพยาบาล อย่างไร

AC	breakfast AC	lunch AC	dinner Hs

POCT 
(mg/dL)

Treatment POCT 
(mg/dL)

Treatment POCT 
(mg/dL)

Treatment POCT 
(mg/dL)

Treatment

Day 1 269 RI 4 units 238 NPH 4 units

Day 2 378 RI 10 units 328 RI 18 units 214 RI 10 units 120 NPH 8 units

Day 3 132 RI 8 units 214 RI 10 units 138 RI 8 units 112 NPH 8 units

Day 4 74

 อภิปราย	

 จากติารางข้างต้ิน จะเห็นว่า ระดั์บนำ�าติาลก่อนอาหารของวันท่� 3 มื�อกลางวัน ขึ�นสุ้งกว่า

ช่ัวงเช้ัามาก ทำาให้ผู้้้ป่ิวยต้ิองได้์รับอินซ้ึ่ลินเพิ�มในมื�อกลางวัน ดั์งนั�นอาจพิจารณาเพิ�มขนาด์ยา regular 

insulin ของมื�อเช้ัา สุ่วนระดั์บนำ�าติาลก่อนอาหารมื�อเย็นและก่อนนอน ม่ระดั์บนำ�าติาลอย่้ในเกณฑ์์ 

จึงสุามารถึให้อินซ้ึ่ลินขนาด์เดิ์มได้์ ในขณะท่�มื�อเช้ัา วันท่� 4 ระดั์บนำ�าติาลก่อนอาหารเช้ัาค่์อนข้างติำ�า 

(น้อยกว่า 100  มก./ด์ล.) ดั์งนั�นค์วรพิจารณาปิรับลด์ขนาด์ยา NPH ก่อนนอน

 3) ผู้้้ป่ิวยได้์รับการรักษาตัิวด้์วยอินซ้ึ่ลิน และยาปิฏิิช่ัวนะทางหลอด์เลือด์ด์ำาจนอาการด่์ขึ�น

และกลับบ้านได้์ ท่านม่แนวทางในการรักษาโรค์เบาหวานและติรวจติิด์ติามผู้้้ป่ิวยรายน่�อย่างไร

	 อภิปราย	

 ผู้้้ป่ิวยรายน่� เดิ์มรับปิระทานยาลด์ระด์บันำ�าติาลอย่้ 2 ชันิด์และยงัค์วบคุ์มได้์ไม่ด่์ ม่ระดั์บ HbA1c 

ร้อยละ 8 ดั์งนั�นค์วรพิจารณาปิรับเปิล่�ยนการรักษาตัิ�งแต่ิในขณะท่�ผู้้้ปิ่วยยังรักษาตัิวอย่้ในโรงพยาบาล 

โด์ยอาจพิจารณาให้ยากลับบ้านเป็ิน Premixed insulin และ metformin กรณ่ไม่ม่ข้อห้าม และปิระเมิน

ค์วามร้้ค์วามเข้าใจในการด้์แลตินเองของผู้้้ป่ิวยเบาหวาน (Diabetes Self-Management Education, 

DSME) เช่ัน การฉ่ัด์อินซ้ึ่ลิน การเจาะระด์ับนำ�าติาลปิลายนิ�ว ค์วามร้้เรื�องภาวะนำ�าติาลในเลือด์ติำ�า 

การด้์แลตินเองยามเจ็บป่ิวย เป็ินต้ิน

ภาวะน��าตาลัในเลัือดสูงแลัะการควบัคุมระดับัน��าตาลัในหอผู้ปั่วยวิกฤต
 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งในผู้้้ป่ิวยท่�นอนโรงพยาบาลเป็ินภาวะท่�พบได้์บ่อยโด์ยเฉัพาะในหอผู้้้ป่ิวย

วิกฤติิ สุามารถึพบได้์ทั�งในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินเบาหวานและไม่ได้์เป็ินเบาหวานมาก่อน จากการสุำารวจข้อม้ล
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การค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปีิ 2558 โด์ยผู้้้เข่ยน

และค์ณะ พบว่าม่ผู้้้ป่ิวย ร้อยละ 24 ท่�ม่ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง และในกลุ่มน่�ม่ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง

ท่�ไม่ได้์รับการแก้ไขท่�เหมาะสุมถึึง ร้อยละ 52 (unpublished data) การด้์แลค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวย

เหล่าน่�ม่ค์วามสุำาคั์ญิเนื�องจากภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งในขณะท่�นอนโรงพยาบาลนั�นสัุมพันธ์์กับอัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติท่�เพิ�มมากขึ�น จำานวนวันการนอนในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติและนอนโรงพยาบาลนานขึ�น และค่์าใช้ั

จ่ายท่�มากขึ�น 

วิธ่การควบัคุมระดับัน��าตาลัโดยการให้อินซ้ำูลัินทางหลัอดเลัือดด�าส�าหรับัผู้ปั่วยวิกฤต
 การให้อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างต่ิอเนื�อง (continuous intravenous insulin infusion) พบว่า

ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยวิกฤติได้์ด่์กว่าการให้อินซ้ึ่ลนิในร้ปิแบบอื�น เนื�องจาก

สุามารถึปิรับขนาด์อินซ้ึ่ลินได้์อย่างรวด์เร็วติามค์วามต้ิองการได้์ทุกชัั�วโมง จึงเหมาะสุมท่�จะใช้ัในผู้้้ป่ิวย

วิกฤติิท่�ม่อาการเปิล่�ยนแปิลงติลอด์เวลา อยา่งไรก็ติามการปิรบัระดั์บอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลอืด์ด์ำาในผู้้ป่้ิวย

ต้ิองม่การติรวจระดั์บนำ�าติาลบ่อย ใช้ัเวลาและทรัพยากรทั�งของแพทย์และพยาบาลมาก จึงม่การ

พัฒินาการใช้ัแบบฟอร์มการปิรับอินซ้ึ่ลิน (insulin infusion protocol) ขึ�นมา แบบฟอร์มการปิรับอินซ้ึ่ลิน

ท่�ม่ใช้ักันแพร่หลาย เช่ัน Yale insulin infusion protocol, Joslin Diabetes Center Algorithm for insulin 

infusion for Medical ICU, University of Pittsburgh Medical Center Regular Insulin IV Infusion Pro-

tocol เป็ินต้ิน ซึึ่�งจากหลายๆ การศึกษาพบว่าการใช้ัแบบฟอร์มการปิรับอินซ้ึ่ลิน สุามารถึลด์อุบัติิการณ์

การเกดิ์ภาวะนำ�าติาลติำ�าในเลอืด์ได้์ และได้์รับการยอมรบัจากบุค์ลากรวา่ม่ปิระโยชันท์างค์ลินิกและสุะด์วก

ต่ิอการใช้ังาน(22-24) แต่ิยังไม่ม่ข้อม้ลว่าแบบฟอร์มใด์ม่ปิระสิุทธิ์ภาพสุ้งสุุด์ จากหลักฐานเหล่าน่� แนวทาง

เวชัปิฏิิบัติิของสุมาค์มเบาหวานปิระเทศสุหรัฐอเมริกาตัิ�งแต่ิปีิ 2015(25) เป็ินต้ินมา แนะนำาให้ใช้ัแบบฟอร์ม

การปิรับอินซ้ึ่ลินในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยวิกฤติ แต่ิไม่ได้์กำาหนด์ว่าแบบฟอร์มใด์เป็ินมาติรฐาน 

แนะนำาให้ใช้ัแบบฟอร์มท่�ม่การศึกษารองรับแล้ว 

 แนวทางเวชัปิฏิิบัติิของสุมาค์มเบาหวานปิระเทศสุหรัฐอเมริกาปีิ 2020(5) แนะนำาว่าผู้้้ป่ิวยท่�

อาการหนัก รักษาตัิวในหอผู้้้ปิ่วยวิกฤติ ให้เริ�มการรักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินเมื�อระดั์บนำ�าติาลในเลือด์สุ้งกว่า 

180 มก./ด์ล. โด์ยให้เป็ินอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยเป้ิาหมายของระดั์บนำ�าติาลของผู้้้ป่ิวยในหอผู้้้ป่ิวย

วิกฤติอย่้ระหวา่ง 140-180 มก./ด์ล. สุ่วนการค์วบค์มุระดั์บนำ�าติาลใหต้ิำ�ากวา่น่�ยังไม่ม่หลักฐานสุนบัสุนุน

ท่�ชััด์เจนและไม่แนะนำาให้ค์วบคุ์มให้ระดั์บนำ�าติาลให้ติำ�ากว่า 110 มก./ด์ล. เนื�องจากพบว่าสัุมพันธ์์กับ

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งขึ�น(26)
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ตัารางท่ี่�	6.	ตัิวอย่างชุัด์ค์ำาสัุ�งการเริ�มอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(27)

Date Protocol	order	for	IV	insulin

Order	for	one	day Order	for	continuation

o ถ้ึาไม่ม่ค่์า Potassium ภายใน 24 ชัั�วโมงท่�
ผู่้านมา ให้เจาะ Potassium stat ก่อนเริ�ม
อินซ้ึ่ลิน และ notify แพทย์ถ้ึา K < 3.5 
mEq/L

o HbA1c (optional)
o Consult endocrine (optional)
o Regular insulin __ units + NSS ____ml 

(1:__) iv___ml/hour (___units/hour) 
ให้ทาง infusion pump เสุมอ

BW = _________ kg
Monitoring
o POCT glucose q 1 hour จน stable (อย่้ในเป้ิาหมาย

อย่างน้อย 2 ค์รั�งติิด์ต่ิอกัน หลังจากนั�นให้เจาะ q 2 
hour หลังจากนั�นติามแพทย์พิจารณา)

o ให้กลับมาเจาะ POCT glucose q 1 h และพิจารณา
ปิรับ rate insulin ถ้ึาม่การเปิล่�ยนแปิลงดั์งน่�

o เปิล่�ยน rate insulin
o ปิรับ vasopressor
o ม่ RRT (hemodialysis, CVVH, SLED, etc.)
o ปิรับเปิล่�ยน nutrition support
o อื�นๆ________________________

Transfer order เมื�อม่การเค์ลื�อนย้ายผู้้้ป่ิวย
o Rate insulin ปัิจจุบัน =____ml/h (__units/h)
o ใช้ั infusion pump ขณะ transfer
o POCT glucose ทันท่ท่�ถึึงหอผู้้้ป่ิวยและ notify แพทย์

ตัารางท่ี่�	 7.	 แสุด์งขนาด์เริ�มต้ินของอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาติามระด์ับนำ�าติาลและนำ�าหนักของแบบ

ฟอร์มของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(27)
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ตัารางท่ี่�	8.	การปิรับขนาด์อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาติามแบบฟอร์มของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 นอกจากน่�ยังม่การปิรบัอินซ้ึ่ลินท่�ใช้ัสุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาตัิวในโรงพยาบาลเพื�อผู่้าตัิด์ 

ดั์งแสุด์งตัิวอย่างในติารางท่� 9 และ 10 

ตัารางท่ี่�	9.	ขนาด์อินซ้ึ่ลินเริ�มต้ินในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 1 และผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2(28)

ขนาดอินซู้ลิินที่่�เคยได้ร้บ	(ยูนิตัตั�อว้น) ขนาดอินซู้ลิิน	(ยูนิตัตั�อชี้�วโมง)

< 40 1.0

40 - 80 1.5

>80 2.0
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ตัารางท่ี่�	10.	การปิรับอินซ้ึ่ลินในผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2

ระด้บนำ�าตัาลิในเล่ิอด
(มิลิลิิกร้มตั�อเดซิ้ลิิตัร)

การปร้บขนาดอินซู้ลิิน

<100 ลด์อินซ้ึ่ลินเป็ิน 0.5 ย้นิติ/ชัั�วโมง 
และให้ ร้อยละ 50 D/W 20 มิลลิลิติร ทางหลอด์เลือด์ด์ำา

100 – 139 ลด์อินซ้ึ่ลินลง 0.5 ย้นิติ/ชัั�วโมง

140 – 180 ให้อินซ้ึ่ลินขนาด์เดิ์ม

181 – 230 เพิ�มอินซ้ึ่ลินอ่ก 0.5 ย้นิติ/ชัั�วโมง

231 – 280 เพิ�มอินซ้ึ่ลินอ่ก 1 ย้นิติ/ชัั�วโมง

>280 เพิ�มอินซ้ึ่ลินอ่ก 2 ย้นิติ/ชัั�วโมง และให้อินซ้ึ่ลินอ่ก 10 ย้นิติ
ทางหลอด์เลือด์ด์ำา

การปัรับัเปัลั่่ยนการให้อินซ้ำูลัินทางหลัอดเลัือดด�ามาเปั็นทางใต้ผิวหนัง
	 ในผู้้้ป่ิวยท่�พ้นระยะวิกฤติิแล้วร่างกายอาจจะยังม่ค์วามต้ิองการอินซ้ึ่ลินอย่้ ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ค์วรหยุด์

การให้อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาทันท่ โด์ยให้ปิรับเปิล่�ยนมาเป็ินการให้ทางใต้ิผิู้วหนัง (transition to 

subcutaneous insulin) ม่ลักษณะดั์งน่�(1)

1) ผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 1 ทุกราย

2) ผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 ท่�รักษาด้์วยอินซ้ึ่ลินอย่้เดิ์ม

3) ผู้้้ป่ิวยเบาหวานชันิด์ท่� 2 เป็ินสุ่วนใหญ่ิ ท่�เดิ์มรักษาโด์ยการรับปิระทานยา

4) ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาขนาด์ตัิ�งแต่ิ 2 ย้นิติ/ชัั�วโมง ขึ�นไปิ

 เนื�องจากการให้อินซ้ึ่ลินทางใต้ิผิู้วหนังต้ิองใช้ัเวลาด้์ด์ซึึ่ม จึงค์วรเริ�มให้อินซ้ึ่ลินทางใต้ิผิู้วหนัง

อย่างน้อย 1-2 ชัั�วโมง ก�อนหยุด์การให้อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำา (bridging) โด์ยขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�จะให้

สุามารถึค์ำานวณได้์ 3 วิธ่์ ดั์งน่�

 วิธ่์ท่� 1 ค์ำานวณจากปิริมาณอินซ้ึ่ลินท่�ได้์ทางหลอด์เลือด์ด์ำาใน 6 ชัั�วโมงสุุด์ท้าย 

 วิธ่์ท่� 2 ค์ำานวณขนาด์อินซ้ึ่ลินโด์ยอ้างอิงติามนำ�าหนักตัิวของผู้้้ป่ิวย (weight-based)
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ขนาดอินซู้ลิินท่ี่�ใช้ีตั�อว้น
(ยูนิตั/กก./ว้น)

ล้ิกษ์ณะผู้ป่วย

0.3 อายุ > 70 ปีิ หรือ นำ�าหนัก < 50 กก. หรือม่โรค์ร่วม เช่ัน ไติวายเรื�อรัง 
ตัิบแข็ง เป็ินต้ิน

0.4-0.6 นำ�าหนักตัิวปิกติิ 

0.7-1.0 BMI ≥ 35 กก./ติร.ม. หรือ ได้์รับสุเต่ิยรอยด์์ขนาด์สุ้ง เช่ัน 
prednisolone ≥ 40 มก./วัน

 วิธ่์ท่� 3 ในผู้้้ป่ิวยท่�สุามารถึค์วบคุ์มเบาหวานได้์ด่์นอกโรงพยาบาล  หรือ HbA1c น้อยกว่าร้อย

ละ 8 สุามารถึค์ำานวณขนาด์อินซ้ึ่ลิน อ้างอิงจากขนาด์อินซ้ึ่ลินเดิ์มท่�ใช้ัขณะอย่้บ้านได้์ โด์ยพิจารณาลด์

ขนาด์ลงร้อยละ 20-25

 กรณ่ท่�ขนาด์อินซ้ึ่ลินแติกต่ิางกัน ≥ 10 ย้นิติ/วัน จากการค์ำานวณต่ิางวิธ่์กัน แนะนำาให้เริ�มต้ิน

ด้์วยขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ค์ำานวณได้์น้อยท่�สุุด์ก่อน ยกเว้นผู้้้ป่ิวยอ้วนมาก หรือ POCT สุ้งมาก เช่ัน ค์ำานวณ

วิธ่์ท่� 1 ได้์ขนาด์อินซ้ึ่ลิน 80 ย้นิติ/วัน ในขณะท่�วิธ่์ท่� 2 ค์ำานวณได้์ขนาด์อินซ้ึ่ลิน 40 ย้นิติ/วัน ให้พิจารณา

เริ�มต้ินท่�ขนาด์ 40 ย้นิติ/วันก่อน

ผู้ปั่วยกรณ่ศึกษาท่่ 2
 ผู้้้ป่ิวยชัายนำ�าหนัก  90 กก. ดั์ชัน่มวลกาย 27 กก./ติร.ม. ใช้ัอินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาเฉัล่�ยอย่้

ท่� 2.5 ย้นิติ/ชัม. โด์ยขนาด์การให้อินซ้ึ่ลินค์งท่�ใน 6 ชัั�วโมงท่�ผู่้านมา ดั์งนั�นขนาด์อินซ้ึ่ลินท่�ต้ิองการต่ิอ

วัน เท่ากับ 2.5 x 24 = 60 ย้นิติ และพิจารณาลด์ขนาด์ลงก่อนร้อยละ 80 คิ์ด์เป็ิน 48 ย้นิติ/วัน กรณ่

คิ์ด์ติามนำ�าหนักตัิว 0.5 ย้นิติ/กก. จะได้์ขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน เท่ากับ 90 x 0.5 = 45 ย้นิติ ซึึ่�งใกล้เค่์ยง

กับการคิ์ด์จากวธ่ิ์การใช้ัขนาด์อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลอืด์ด์ำา ดั์งนั�น สุามารถึใช้ัขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน 45 – 48 

ย้นิติ หลังจากนั�น พิจารณาว่า ผู้้้ป่ิวยสุามารถึรับปิระทานอาหารได้์หรือไม่

- ถ้ึาผู้้้ป่ิวยรับปิระทานได้์ น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือได้์รับ clear liquid diet ขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน 

เท่ากับ 48 ย้นิติ

- ถ้ึาผู้้้ป่ิวยรับปิระทานอาหารมากกว่าร้อยละ 50 หรือ รับ feed ได้์ มากกว่าร้อยละ 50 ขนาด์

อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน เท่ากับ 48 x 2 = 96 ย้นิติ โด์ยพิจารณาให้เป็ิน multiple injection หรือ basal- 

bolus regimen

 กรณ่ให้เป็ิน multiple injection ถ้ึารับปิระทานอาหาร 3 มื�อ ให้เป็ิน regular insulin มื�อละร้อยละ 

25 ของขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน และ NPH ร้อยละ 25-30 ของขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน ถ้ึารับปิระทานอาหาร 

4 มื�อ ให้เป็ิน regular insulin มื�อละร้อยละ 25 ของขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวัน
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 กรณ่ให้เป็ิน basal bolus ให้แบ่ง ½ ของขนาด์อินซ้ึ่ลินต่ิอวันให้เป็ิน basal insulin และอ่ก ½ 

ของขนาด์อินซ้ึ่ลิน/วัน เป็ิน rapid acting insulin ถ้ึาไม่แน่ใจว่าผู้้้ป่ิวยจะรับปิระทานอาหารได้์หรือไม่ 

พิจารณาให้เป็ิน basal insulin ร่วมกับ sliding scale ไปิก่อนเบื�องต้ิน (basal plus) และติรวจติิด์ติามการ

รับปิระทานอาหารและระดั์บนำ�าติาลของผู้้้ป่ิวยในแต่ิละวัน พิจารณาให้เป็ิน basal bolus หรือ multiple 

regimen กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยเริ�มรับปิระทานอาหารได้์มากขึ�น

การใช้ continuous glucose monitoring ในผู้ปั่วยท่่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบัาลั
 ปัิจจุบันม่การนำาเทค์โนโลย่ต่ิางๆมาใช้ัในการด้์แลผู้้้ป่ิวยเบาหวาน รวมถึึงการใช้ัเค์รื�อง continuous 

glucose monitoring (CGM) ดั์งแสุด์งในร้ปิท่� 5 เค์รื�อง CGM สุามารถึติรวจระดั์บนำ�าติาลจาก interstitial 

fluid  และแสุด์งผู้ลระดั์บนำ�าติาลในขณะนั�นได้์ทันท่ 

รูปท่ี่�	5. เค์รื�องติรวจนำ�าติาลแบบต่ิอเนื�อง (continuous glucose monitoring system)

 การใช้ัเค์รื�องติรวจนำ�าติาลชันดิ์ต่ิอเนื�อง ม่ข้อได้์เปิร่ยบกวา่การติรวจด์ว้ยวิธ่์มาติรฐานค์อื สุามารถึ

ทราบข้อม้ลของระดั์บนำ�าติาลท่�เปิล่�ยนแปิลงได้์ติลอด์ 24 ชัั�วโมง และม่ตัิวแปิรทางระดั์บนำ�าติาลหลาย

ชันิด์ท่�ม่ศักยภาพในการนำามาใช้ัทางค์ลินิก เช่ัน ระดั์บนำ�าติาลสุ้งสุุด์ในแต่ิละวัน ค่์าเฉัล่�ยระดั์บนำ�าติาล

แต่ิละวัน แผู้นภ้มิเสุ้นแสุด์งระดั์บนำ�าติาลท่�เปิล่�ยนแปิลงแยกติามวัน และตัิวแปิรค์วามแปิรปิรวนของ

ระดั์บนำ�าติาล (glycemic variability) เป็ินต้ิน ทำาให้ม่ผู้้้สุนใจนำามาใช้ัติรวจติิด์ติามระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวย

ในโรงพยาบาลแทนการเจาะติรวจระดั์บนำ�าติาลจากปิลายนิ�ว อย่างไรก็ติาม ข้อม้ลการใช้ัเค์รื�อง CGM 

ในผู้้้ป่ิวยใน ยังม่จำากัด์ และม่ปัิจจัยรบกวนการติรวจนำ�าติาลจากเค์รื�อง CGM หลายอย่าง เช่ันภาวะ poor 

perfusion ภาวะบวม หรือการได้์รับยาบางชันิด์ จึงยังไม่ม่ค์ำาแนะนำาหรือแนวทางปิฏิิบัติิมาติรฐานใน

การนำาเค์รื�อง CGM มาใช้ัในผู้้้ป่ิวยใน(29, 30)
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สรุปั
 ภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้งขณะท่�เข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลเป็ินภาวะท่�พบได้์บ่อย ทั�งในผู้้้ป่ิวยท่�

ม่โรค์เบาหวานและไม่ได้์เป็ินโรค์เบาหวานอย่้เดิ์ม ซึึ่�งระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ท่�สุ้งสัุมพันธ์์กับผู้ลการรักษา

ท่�ไม่ด่์และอัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�เพิ�มขึ�น จึงม่ค์วามจำาเป็ินท่�ต้ิองค์วบคุ์มให้อย่้ในเกณฑ์์ท่�เหมาะสุม โด์ย

อินซ้ึ่ลินฉ่ัด์เข้าชัั�นใต้ิผิู้วหนังเป็ินวิธ่์หลักท่�ใช้ัในการค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลในผู้้้ป่ิวยนอกหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ และ

การให้อินซ้ึ่ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ นอกจากน่�ยังม่ค์วามจำาเป็ินในการติรวจ

ติิด์ติามระด์ับนำ�าติาลและปิรับเปิล่�ยนการรักษาในแต่ิละวันติามอาการและค์วามติ้องการอินซ้ึ่ลินท่�

เปิล่�ยนแปิลงไปิในแต่ิละวัน นอกจากน่�เมื�อผู้้้ป่ิวยอาการด่์ขึ�น ค์วรม่การวางแผู้นและปิระสุานกับแพทย์

แผู้นกผู้้้ป่ิวยนอก เรื�องการด้์แลโรค์เบาหวานในระยะยาวอ่กด้์วย
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10
Thyroid function test

interpretation 

ปน้ดดา	ศร่จ้อมขว้ญิ

บัทน�า	
 โรค์ไทรอยด์์เป็ินโรค์ท่�พบบ่อย ม่อาการท่�หลากหลาย และอาการบางอย่างท่�ไม่จำาเพาะ เช่ัน 

อ่อนเพล่ย ผู้มร่วง ท้องผู้้ก อารมณ์แปิรปิรวน เป็ินต้ิน ดั์งนั�นการปิระเมินการทำางานของต่ิอมไทรอยด์์

โด์ยการติรวจเลือด์ หรือ thyroid function test จึงเป็ินการทด์สุอบทางห้องปิฏิิบัติิการท่�ม่ค์วามจำาเป็ิน 

และใช้ับ่อยในการวินิจฉััยโรค์ไทรอยด์์ ในบทค์วามน่�จะกล่าวถึึง ค์วามร้้พื�นฐานของ thyroid hormone 

metabolism แนวทางการสุ่งติรวจ thyroid function test การแปิลผู้ล thyroid function test และ ภาวะ

ท่�ผู้ล thyroid function test ไม่เข้ากับอาการและอาการแสุด์งของผู้้้ป่ิวย หรือ ผู้ลไม่เป็ินไปิในทิศทาง

เด่์ยวกัน (discordant thyroid function test) 

Physiology of thyroid hormone metabolism 
 การทำางานของต่ิอมไทรอยด์์ ถ้ึกค์วบคุ์มโด์ย hypothalamus-pituitary-thyroid axis (HPA axis) 

(ร้ปิท่� 1) สุมองสุ่วนไฮโปิทาลามัสุหลั�ง thyrotropin–releasing hormone (TRH) มากระตุ้ินต่ิอมใต้ิสุมอง

สุ่วนหน้าให้หลั�ง thyroid stimulating hormone (TSH) เมื�อ TSH จับกับ TSH receptor ท่�ต่ิอมไทรอยด์์ 

จะกระตุ้ินให้ม่การนำาเข้าไอโอด่์นผู่้าน sodium iodide symporter ท่� thyroid follicular cell กระตุ้ินให้เกิด์

การผู้ลิติ thyroglobulin (Tg) และ สุร้างฮอร์โมน thyroxine (T4) และ triiodothyronine (T3) เมื�อระดั์บ T4 

และ T3 สุ้งจะม่ผู้ลยับยั�งการหลั�ง TRH และ TSH หรือ negative feedback regulation 

 TSH ม่การหลั�งแบบผัู้นแปิรติามเวลา (diurnal variation) โด์ยม่ค่์าสุ้งช่ัวงกลางคื์นปิระมาณ 24.00 

ถึึง 04.00 น. และ ม่ค่์าติำ�าสุุด์ในช่ัวงกลางวัน 10.00 ถึึง 16.00 น. แต่ิการเปิล่�ยนแปิลงน่�อย้ในเกณฑ์์ปิกติิ 

ไม่ม่ผู้ลต่ิอการทำางานของต่ิอมไทรอยด์์ 
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 การหลั�ง TSH จะม่ค์วามไวต่ิอการเปิล่�ยนแปิลงเพ่ยงเล็กน้อยของระดั์บ T3 และ T4 (ร้ปิท่� 2) 

ซึึ่�งในค์นแต่ิละค์นจะม่ set point ท่�แติกต่ิางกันขึ�นกับพันธุ์กรรม และ ปัิจจัยอื�นๆ เช่ัน อายุ นำ�าหนัก เชืั�อชัาติิ 

เป็ินต้ิน(1) 

รูปท่ี่�	1. Hypothal amus-pituitary-thyroid axis

รูปท่ี่�	2. ค์วามสัุมพันธ์์ระหว่าง log TSH และ free T4(14)
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 T4 และ T3 ท่�หลั�งจากติ่อมไทรอยด์์ เมื�อเข้ามาอย่้ในกระแสุเลือด์ สุ่วนใหญิ่จับกับโปิรต่ิน

ซึึ่�งสุ่วนมากเป็ิน thyroxine-binding globulin (TBG) สุ่วน T4 ในสุภาพอิสุระ (free T4) จะผู่้านเข้าสุ่้เซึ่ลล์

ต่ิางๆ ในร่างกายผู่้าน thyroid hormone transporter ท่� plasma membrane (ร้ปิท่� 3)  ได้์แก่ Monocar-

boxylate transporter  (MCT) 8, MCT10, organic anion transporting polypeptide (OATP) 1C1, และ 

SLC17A4(2) ภายในเซึ่ลล์จะม่เอนไซึ่ม์ 5’-deiodinase ซึึ่�งจะเอาไอโอได์ด์์ท่�ติำาแหน่ง 5’ ของ T4 ออก 

(outer ring deiodination) ทำาให้ได้์ T3 ไปิออกฤทธิ์�ทำางานภายในเซึ่ลล์ กระบวนการสุร้าง T3 ในขั�นติอน 

5’-deiodination ท่�เกิด์ขึ�นในเซึ่ลล์ปิลายทาง เร่ยกว่า peripheral conversion เอนไซึ่ม์ deiodinase ม่

ทั�งหมด์ 3 ชันิด์ ซึึ่�งทำาหน้าท่�แติกต่ิางกัน ดั์งแสุด์งในติารางท่� 1(3) 

 T3 ไปิจับท่� thyroid hormone receptor (TR) ในนิวเค์ล่ยสุ (ร้ปิท่� 3) TR ปิระกอบด้์วย TR α 
และ TR β ซึึ่�งม่หลาย subtype และ อย่้ท่�อวัยวะแติกต่ิางกัน ดั์งแสุด์งในติารางท่� 2(4)  

รูปท่ี่�	3. Intracellular metabolism และ genomic action ของ thyroid hormone
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ตัารางท่ี่�	1. ชันิด์ของ deiodinase enzyme(3)

Type Deiodinase	1	(D1) Deiodinase	2	(D2) Deiodinase	3	(D3)

หน้าท่ี่� Plasma T3 production
(deiodinate inner 
and outer ring)

Local T3 production
(deiodinate only outer ring)

T3 degradation
(deiodinate only inner ring)

อว้ยวะที่	่�ม่ ตัิบ, ไติ, ต่ิอมไทรอยด์์ สุมอง, ต่ิอมใต้ิสุมอง, 
กล้ามเนื�อลาย, หัวใจ

สุมอง, รก

ตัารางท่ี่�	2.	แสุด์งชันิด์ของ thyroid hormone receptor(4) 

Isoforms TR α
1

TR α
2

TR β
1

TR β
2

T3	binding	 ได้์ ไม่ได้์ ได้์ ได้์ 

อว้ยวะท่ี่�ม่ กล้ามเนื�อหัวใจ 
กระด้์ก กล้ามเนื�อ 
และ สุมอง

ตัิบ และ ไติ ต่ิอมใต้ิสุมอง 
hypothalamus 
จอปิระสุาทติา และ 
ห้ชัั�นใน

Thyroid stimulating hormone (TSH) หร้อ thyrotropin 
 TSH เป็ินไกลโค์โปิรต่ินขนาด์ 28 กิโลด์าลตัิน สุร้างจาก thyrotrophs ท่�ต่ิอมใต้ิสุมองสุ่วนหน้า 

TSH ม่ลักษณะเป็ิน heterodimer ปิระกอบด้์วย α และ β subunit โด์ย α subunit จะม่โค์รงสุร้าง

เหมือน follicular stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH) และ human chorionic 

gonadotropin (hCG) สุ่วน β subunit เมื�ออย่้ร่วมกับ α subunit จะม่ immunologic และ biologic ท่�

จำาเพาะกับ TSH และ จับกับ TSH receptor ท่� follicular cell ทำาให้กระตุ้ินการสุร้างฮอร์โมนไทรอยด์์

ดั์งท่�กล่าวข้างต้ิน(5)

วิธ่การตรวจ(6) 
 เดิ์มการติรวจ TSH รุ่นแรก (first generation) ใช้ัหลักการ radioimmunoassay (RIA) โด์ยใช้ั 

polyclonal antibodies ม่ functional sensitivity (ค่์าค์วามไวท่�ม่ค่์า coefficient of variation อย่้ท่�ร้อยละ 20 

เมื�อวิเค์ราะห์โด์ยใช้ันำ�ายาและวัสุดุ์สุอบเท่ยบท่�แติกต่ิางกันอย่างน้อย 2 ชุัด์ ในระยะเวลา 6 ถึึง 12 เดื์อน) 

อย่้ท่�ปิระมาณ 1.0 มิลลิย้นิติ/ลิติร ทำาให้ไม่สุามารติรวจระดั์บ TSH ท่�ติำ�าแต่ิยังอย่้ในค่์าปิกติิได้์ (ค่์าปิกติิ 

0.4-4 มิลลิย้นิติ/ลิติร) ใช้ัได้์เฉัพาะในกรณ่ท่�ระดั์บ TSH สุ้ง หรือ primary hypothyroidism ในกรณ่ท่�สุงสัุย

ภาวะ primary hyperthyroidism จำาเป็ินต้ิองใช้ั TRH stimulation test ในการแยกกับภาวะ euthyroidism 
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 ต่ิอมาม่การนำา immunometric methodology หรือ sandwich หรือ noncompetitive methodology 

มาใช้ั (ร้ปิท่� 4) ซึึ่�งการติรวจน่�จะม่ functional sensitivity อย่้ท่� 0.1 มิลลิย้นิติ/ลิติร หลักการคื์อ ม่ poly- 

หรือ monoclonal TSH antibody ซึึ่�งม่ค์วามจำาเพาะต่ิอ TSH epitope และ ม่การติิด์ฉัลาก isotopic 

signal (I-125) หลังจากนั�นก็ม่การ incubation และ ล้างสุ่วนท่�ไม่ม่การจับออกไปิ โด์ย signal ท่�วัด์ได้์จะ

แปิรผัู้นติรงกับระดั์บ TSH อย่างไรก็ติามในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ heterophile antibody เช่ัน antibody to mouse 

gamma globulins ก็อาจรบกวนการวัด์ได้์ (ร้ปิท่� 4) จึงม่การพัฒินาเปิ็นการใช้ั two highly specific 

monoclonal antibodies ท่�ม่ค์วามจำาเพาะต่ิอ α และ β subunit   

 ต่ิอมาม่การนำา isotopic (chemiluminescent และ fluorescent) signals มาใช้ั ช่ัวยเพิ�ม

ค์วามจำาเพาะและค์วามไวในการวัด์ระดั์บ TSH และ ลด์โอกาสุการเกิด์ cross-reactivity ในปัิจจุบันม่ 

automated third-generation ม่ functional sensitivity ท่� 0.01 มิลลิย้นิติ/ลิติร และ fourth-generation ม่ 

functional sensitivity ท่� 0.001 to 0.002 มิลลิย้นิติ/ลิติร 

รูปท่ี่�	4. Sandwich หรือ noncompetitive methodology ในการวัด์ระดั์บ TSH และ การรบกวนจาก 

heterophilic antibody  

Reference range 
	 โด์ยทั�วไปิอย่้ท่�ปิระมาณ 0.4-4 มิลลิย้นิติ/ลิติร ขึ�นกับ platform ท่�ใช้ัในการวัด์ระดั์บ TSH นอกจากน่�

ระดั์บค่์าปิกติิของ TSH ขึ�นกับ เชืั�อชัาติิ อายุ เพศ ระดั์บไอโอด่์น และ การสุ้บบุหร่� จากการศึกษา

ในปิระเทศไทย พบว่า ค่์าเฉัล่�ยของ TSH ในเพศชัาย คื์อ 1.62 มิลลิย้นิติ/ลิติร (0.36-5.26) และ เพศหญิิง

คื์อ 1.72 มิลลิย้นิติ/ลิติร (0.36-5.05) และ แนวโน้มค่์า TSH เพิ�มขึ�นเมื�ออายุมากขึ�น(7)
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Thyroxine (T4) แลัะ triiodothyronine (T3) 
 T4 ทั�งหมด์สุร้างจากต่ิอมไทรอยด์์ ในขณะท่�ม่เพ่ยงร้อยละ 20 ของ T3 ท่�สุร้างจากต่ิอมไทรอยด์์ 

โด์ย T3 สุ่วนใหญ่ิได้์จาก peripheral conversion ค่์าค์รึ�งช่ัวิติของ T4 และ T3 คื์อ 5-7 วัน และ 1 วัน 

ติามลำาดั์บ T4 เกือบทั�งหมด์ จับกับโปิรต่ินโด์ย แบ่งเป็ิน thyroid binding globulin (TBG) ร้อยละ 60-75, 

transthyretin ร้อยละ 15-30 และ albumin ร้อยละ 10 สุ่วน T3 จับกับ TBG และ transthyretin อย่าง

หลวมๆ แต่ิจับกับ albumin แน่นกว่า ม่เพ่ยงร้อยละ 0.03 ของ T4 และ ร้อยละ 0.3 ของ T3 ท่�อย่้

ในร้ปิอิสุระ หรือ free form(8)

วิธ่การตรวจ(9)

 การติรวจ total hormone (total T3/total T4) เป็ินการติรวจ thyroid hormone ท่�จับกับโปิรต่ิน 

และ ไม่จับกับโปิรต่ิน (free hormone) การวัด์ total hormone จะถ้ึกรบกวนจากภาวะหรือผู้ลของยา

บางชันิด์ท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บ TBG แสุด์งดั์งติารางท่� 3 สุ่งผู้ลให้ระดั์บ total T4  และ total T3 ม่ค่์าผิู้ด์ปิกติิ 

โด์ยท่�ระดั์บ free T4 และ free T3  ปิกติิ 

 การติรวจ free hormone (free T3/free T4) ช่ัวยลด์ปัิญิหาจากกการวัด์ total hormone เป็ินการ

สุ่งติรวจท่�ได้์รับค์วามนิยมในปัิจจุบัน วิธ่์การวัด์ free hormone ในปัิจจุบัน ม่ 3 วิธ่์ หลัก ดั์งน่� 

 1. Free T4 index โด์ยการค์ำานวณจาก total T4 และ T3 uptake โด์ย T3 uptake ทำาโด์ยใสุ่ 

serum ของผู้้ป่้ิวยร่วมกับ radiolabeled T3 tracer หลงัจากนั�นใสุ่ resin เพื�อไปิจับ unbound radiolabeled 

T3 ค่์าท่�วัด์ได้์จากจาก tracer ท่�จับ resin จะแปิลผู้กผัู้นกับ free binding sites ของ T3 วิธ่์น่�ปัิจจุบันไม่

นิยมใช้ัแล้ว

ตัารางท่ี่�	3. สุาเหตุิท่�ทำาให้ภาวะ TBG ผิู้ด์ปิกติิ(9)

ภาวะ	TBG	ตัำ�ากว�าปกติั ภาวะ	TBG	สูงกว�าปกติั

 Nephrotic syndrome 
 Protein losing enteropathy   

Cirrhotic liver disease 
Active acromegaly

 Cushing’s syndrome 
 ภาวะเจ็บป่ิวยทาง systemic 

โรค์ไติเรื�อรัง 
ยา ได้์แก่ androgen, salicylate, phenylbutazone, 
long term glucocorticoid use

 X linked deficiency of TBG 

 ภาวะตัิ�งค์รรภ์ 
Chronic active hepatitis 
Acute intermittent porphyria 
ผู้้้ป่ิวยเอด์ส์ุ

 มะเร็งปิอด์ชันิด์ small cell
 ยา ได้์แก่ estrogen, methadone, 

heroin, perphenazine
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 2. Free thyroid hormone ligands assay (indirect method) โด์ยใช้ัวิธ่์ competition immuno-

assay หลักการคื์อเป็ินการแย่งจับระหว่าง serum free thyroid hormone และ thyroid hormone analog 

ในการจับกับ thyroid hormone antibodies จะม่เพ่ยง antigen-antibody complex ระหว่าง thyroid 

hormone analog และ antibodies ทำาให้เกิด์ signal (วัด์ด้์วยวิธ่์ fluorescence หรือ chemiluminescence) 

ดั์งนั�น signal ท่�วัด์ได้์จะแปิลผู้กผัู้นกับระดั์บ thyroid hormone ของผู้้้ป่ิวย (ร้ปิท่� 5) 

รูปท่ี่�	5. Competitive methodology ในการวัด์ระดั์บ thyroid hormone และ การรบกวนจาก thyroid 

hormone autoantibodies 

 วิธ่์การวัด์ thyroid hormone ด้์วย immunoassay ได้์รับค์วามนิยมเนื�องจากทำาได้์ง่าย และค่์า

ใช้ัจ่ายถ้ึกกว่า แต่ิค่์าท่�วัด์ได์ม่้ค์วามแปิรปิรวน โด์ยอาจสุ้งกวา่ค์วามเปิน็จริงในกรณ่ท่�ม่ thyroid hormone 

autoantibodies (ร้ปิท่� 5)  (10) และ ติำ�ากว่าค์วามเป็ินจริงในระหว่างตัิ�งค์รรภ์ช่ัวงไติรมาสุท่� 2 และ 3 (11)

ปัิจจุบันม่ immunoassay หลายเทค์นิค์ (ร้ปิท่� 6) (12) ได้์แก่ 

2.1 2- steps immunoassays (เค์รื�อง DXi, บริษัท Beckman Coulter และ เค์รื�อง Architect, 

บริษัท Abbott) โด์ยวิธ่์ 2-step จะม่การ incubation ระหว่าง serum thyroid hormone 

ของผู้้้ป่ิวยกับ thyroid hormone antibodies ก่อน แล้วม่การล้างสุ่วนท่�ไม่จับออก แล้วจึงใสุ่ 

thyroid hormone analog เข้าไปิ แล้วล้างออกอ่กค์รั�ง ซึึ่�งวิธ่์การน่�จะลด์การรบกวนจาก 

thyroid hormone autoantibodies  

2.2 1-step immunoassays โด์ยวิธ่์ 1-step จะม่การล้างสุ่วนท่�ไม่จับกับ thyroid antibodies 

แค่์ค์รั�งเด่์ยว ทำาให้ค่์าอาจสุ้งผิู้ด์ปิกติิได้์ในกรณ่ท่�ม่ thyroid hormone autoantibodies 

 1-step immunoassay ปิระกอบด้์วย
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2.2.1 1-step labeled antibody method (เค์รื�อง Vitros, บริษัท Ortho Clinical Diagnostics) 

2.2.2 1-step labeled T4 analog (เค์รื�อง Immulite, บริษัท Siemens)

2.2.3 1-step analog, 2-step incubation (เค์รื�อง Cobas, บริษัท Roche Diagnostics)  

 3. Ultrafiltration (UF)  และ equilibrium dialysis (ED) (direct method) (13)  โด์ยใช้ัหลักการนำา 

ultrafiltrate หรือ dialysate membrane ในการแยก free thyroid hormone จาก binding protein วิธ่์น่�

สุามารถึวัด์ free thyroid hormone ได้์แม่นยำาสุุด์ ถืึอเป็ิน gold standard ในการติรวจ free thyroid 

hormone แต่ิม่ขั�นติอนยุ่งยาก และราค์าแพง (ไม่สุามารถึสุ่งติรวจในปิระเทศไทย) 

รูปท่ี่�	6. การติรวจ free T4 ด้์วย competitive immunoassay แบบต่ิางๆ(12)

 A.  1-step labeled T4 analog
 B.  1-step analog 2-step incubation
 C.  2-step labeled T4 analog method
 D.  1- step labeled antibody method
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แนวทางการเลัือกตรวจ thyroid function test(9, 13) 
1.	การตัรวจ้ค้ดกรองโรคไที่รอยด์	(thyroid	disease	screening)	

 แนะนำาให้ติรวจ TSH ตัิวเด่์ยว เนื�องจากในภาวะท่� HPA axis ปิกติิ ระดั์บ TSH และ thyroid 

hormone จะแปิลผู้กผัู้นกัน (ร้ปิท่� 2) การติรวจระดั์บ TSH จะพบค์วามผิู้ด์ปิกติิไวกว่าการติรวจระดั์บ 

thyroid hormone(14) อย่างไรก็ด่์ม่บางภาวะท่�ไม่สุามารถึปิระเมินการทำางานของไทรอยด์์ด้์วยการติรวจ 

TSH อย่างเด่์ยว ได้์แก่ 

- หลังรักษาภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษช่ัวงแรก เนื�องจากระดั์บ TSH จะติำ�าได้์นานปิระมาณ 3-6 เดื์อน 

- การติรวจผู้้้ป่ิวยท่�นอนโรงพยาบาล เนื�องจากอาจม่ภาวะ nonthyroidal illness 

- ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ TSH assay interference เช่ัน ม่ heterophile antibodies 

- ผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองการคั์ด์กรองภาวะ central hypothyroidism หรือ TSH producing pituitary tumor

- ผู้้้ป่ิวยโรค์ resistance to thyroid hormone (RTH) หรือ กลุ่มโรค์ท่�ค์วามผิู้ด์ปิกติิทาง thyroid 

hormone transport และ metabolism

- การติรวจระหว่างการตัิ�งค์รรภ์ 

- ผู้้้ท่�ได้์รับยาท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บ TSH 

- ผู้้้ป่ิวยท่�ทานยา levothyroxine (LT4) ไม่สุมำ�าเสุมอ (poor compliance) 

2.	การตัรวจ้เพ่ิ�อการวินิจ้ฉ้ีย	

2.1 ภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ (hyperthyroidism) 

 ในกรณ่ primary hyperthyroidism ผู้้้ป่ิวยจะม่ระดั์บ free T3 และ free T4
 
สุ้ง โด์ยท่�ระดั์บ TSH ติำ�า  

อย่างไรก็ติามพบว่าในบางกรณ่ ผู้้้ป่ิวยอาจม่ระดั์บ free T3 หรือ free T4
 
สุ้ง เพ่ยงอย่างเด่์ยว ได้์แก่ T3 

toxicosis และ T4 toxicosis 

 ภาวะ T3 toxicosis พบในชั่วงแรกของ autonomous functioning thyroid nodule (toxic 

adenoma, toxic multinodular goiter)(15)  และ ในพื�นท่�ๆ ม่ระดั์บไอโอด่์นในอาหารค่์อนข้างติำ�า 

 ภาวะ T4 toxicosis พบได้์ในภาวะ iodine induced thyrotoxicosis เช่ัน การได้์รับ contrast 

medium ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะเจ็บป่ิวยร่วมกับภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ (ภาวะเจ็บป่ิวย หรือ nonthyroidal illness 

ทำาให้ free T3 ติำ�า) หรือ ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับยาท่�ลด์การเปิล่�ยนแปิลง T4 เป็ิน T3 ได้์แก่ amiodarone, 

steroid, propylthiouracil เป็ินต้ิน 

 การศึกษาข้อม้ล ผู้้้ป่ิวยท่�มาติรวจด์้วยอาการไทรอยด์์เปิ็นพิษท่�แผู้นกผู้้้ป่ิวยนอกโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ พบอุบัติิการณ์ของภาวะ T3 toxicosis สุ้งถึึงร้อยละ 16 และ อุบัติิการณ์ของภาวะ T4 

toxicosis เพ่ยงร้อยละ 2(16)  ดั์งนั�นการเลือกติรวจเพ่ยง free T3 และ TSH ม่ค์วามค์วามเหมาะสุมใน

กรณ่สุงสัุยภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ โด์ยม่ค์วามไวร้อยละ 98 และ ค์วามจำาเพาะร้อยละ 100 แต่ิอย่างไร

ก็ติามในกรณ่ท่�ค์าด์ว่าผู้้้ป่ิวยอาจม่ภาวะ T4 toxicosis ค์วรเลือกติรวจทั�งสุามตัิว คื์อ free T3, free T4 

และ TSH 
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2.2 ภาวะไทรอยด์์ทำางานติำ�า (hypothyroidism) แนะนำาให้เลือกติรวจ free T4 และ TSH ไม่

แนะนำาให้ติรวจ free T3 เนื�องจาก ภาวะไทรอยด์์ติำ�าในระยะแรก ร่างกายม่ peripheral 

conversion เปิล่�ยน free T4 เป็ิน free T3 เพิ�มขึ�น ทำาให้ระดั์บ free T3
 
จะปิกติิในช่ัวงแรก 

รวมถึึงระดั์บ free T3 อาจติำ�าโด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ได้์ม่ภาวะไทรอยด์์ทำางานติำ�าได้์ ในภาวะ 

nonthyroidal illness syndrome 

2.3 Multinodular goiter (MNG) พิจารณาติรวจ free T3 ร่วมกับ TSH เพื�อแยกภาวะ euthyroid 

MNG และ toxic MNG (subclinical hyperthyroidism หรือ overt hyperthyroidism) 

2.4 Diffuse goiter พิจารณาติรวจ TSH ร่วมกับ free T4 หรือ free T3 ขึ�นกับปิระวัติิและติรวจ

ร่างกาย ในกรณ่ ท่�สุงสัุยภาวะ hyperthyroidism หรือ Graves’ disease ค์วรติรวจ free T3 

ในกรณ่ท่�อาการ euthyroidism หรือ hypothyroidism ค์วรติรวจ free T4

3.	การตัรวจ้เพ่ิ�อติัดตัามการร้กษ์าโรคไที่รอยด์

3.1 ผู้้้ป่ิวยภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ ในช่ัวงแรกพิจารณาติรวจ free T3 และ free T4 โด์ยยังไม่

ติรวจ TSH เนื�องจากระดั์บ TSH อาจจะติำ�าได้์นานหลังเริ�มรักษาในช่ัวงแรก 

3.2 ผู้้้ป่ิวยภาวะไทรอยด์์ติำ�าท่�ได้์รับ thyroid hormone replacement หรือ ผู้้้ป่ิวย differentiated 

thyroid  carcinoma ท่�ได้์รับ thyroid hormone suppressive therapy พิจารณาติรวจ TSH 

เพื�อปิรับการรักษา   

การแปัลัผลัการท�างานของต่อมไทรอยด์(13) 	แสุด์งในติารางท่� 4

ตัารางท่ี่�	4.	การแปิลผู้ลการทำางานของต่ิอมไทรอยด์์	

TSH free	T4 free	T3 การแปลิผลิ

ปิกติิ ปิกติิ ปิกติิ Euthyroidism 

ติำ�า สุ้ง สุ้ง Primary hyperthyroidism 

ติำ�า ปิกติิ สุ้ง T3 toxicosis 

ติำ�า สุ้ง ปิกติิ T4 toxicosis 

สุ้ง ติำ�า ติำ�า หรือ ปิกติิ Primary hypothyroidism 

Discordant	thyroid	function	test	

ติำ�า ปิกติิ ปิกติิ Subclinical hyperthyroidism 
Recent treatment of hyperthyroidism 
ได้์รับยาท่�ทำาให้ TSH ติำ�า 
Nonthyroidal illness syndrome 
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TSH free	T4 free	T3 การแปลิผลิ

สุ้ง ปิกติิ ปิกติิ Subclinical hypothyroidism 
Primary hypothyroidism ท่�รับปิระทานยาไม่สุมำ�าเสุมอ 
ได้์รับ amiodarone ในช่ัวงแรก 
Nonthyroid illness (recovery phase) 
Assay interference ต่ิอ TSH 

ปิกติิ ปิกติิ สุ้ง T3 autoantibodies

ปิกติิ สุ้ง ปิกติิ Familial dysalbuminemia hyperthyroxinemia 
T4 autoantibodies

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

ปิกติิ หรือ สุ้ง
เล็กน้อย

ติำ�า ติำ�า Central hypothyroidism 
Nonthyroidal illness syndrome 

ปิกติิ หรือ สุ้ง สุ้ง ติำ�า Nonthyroidal illness syndrome 
ได้์รับยาท่�ม่ฤทธิ์�ยับยั�ง peripheral conversion 
กลุ่มโรค์ท่�ค์วามผิู้ด์ปิกติิทาง thyroid hormone transport และ 
metabolism

สาเหตุของ discordant thyroid function test(13)

	 Discordant thyroid function test คื์อ ภาวะท่� thyroid function test ไม่เข้ากับอาการ และ

อาการแสุด์งของผู้้้ป่ิวย หรือ ผู้ล thyroid hormone และ TSH ไม่เป็ินไปิในทิศทางเด่์ยวกัน ภาวะน่�ม่

สุาเหตุิหลากหลายตัิ�งแต่ิเป็ินผู้ลจาก physiologic change ทั�วไปิ ผู้ลจากยา assay interference ภาวะ 

non thyroidal illness และ โรค์ทางพันธุ์กรรมท่�ม่ผู้ลต่ิอ thyroid metabolism 

Physiologic change 
1. ผู้้้สุ้งอายุ จะม่ระดั์บ TSH สุ้งขึ�น โด์ยท่�ระดั์บ free T4

  
ปิกติิ และ free T3 ติำ�ากว่าปิกติิเล็กน้อย(17) เชืั�อว่า

เกิด์จากร่างกายม่การปิรับ TSH set point หรือ ม่ TSH bioactivity ลด์ลง(18) ดั์งนั�นในผู้้้สุ้งอายุต้ิอง

ระมัด์ระวังในการวินิจฉััยภาวะ subclinical hypothyroidism 

2. เด็์กทารกแรกเกิด์ พบว่าระดั์บ TSH สุ้งในช่ัวง 24 ชัั�วโมงแรก และ free T4
 
สุ้งในช่ัวง 1 สัุปิด์าห์แรก

หลังค์ลอด์ หลังจากนั�นค่์าจะค่์อยๆลด์ลงมา เชืั�อว่าเป็ินการปิรับตัิวต่ิออุณหภ้มิภายนอกท่�ลด์ลงอย่าง

รวด์เร็ว thyroid function test ในเด็์กจะม่ค่์า reference range ท่�แติกต่ิางจากผู้้้ใหญ่ิ(19) 
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3. หญิิงตัิ�งค์รรภ์ ม่การเปิล่�ยนแปิลง thyroid hormone metabolism หลายอย่าง ได้์แก่(11)

- การเพิ�มขึ�นของ TBG ปิระมาณ 2.5 เท่าของค่์าปิกติิ โด์ยเริ�มสุ้งตัิ�งแต่ิอายุค์รรภ์ 7 สัุปิด์าห์ ม่

ระดั์บสุ้งสุุด์และค์งท่�ในช่ัวงอายุค์รรภ์ 16 สัุปิด์าห์ ทำาให้การติรวจวัด์ระดั์บ total T4 และ T3 

สุ้งขึ�น ปิระมาณ 1.5 เท่าของค่์าปิกติิในค์นท่�ไม่ได้์ตัิ�งค์รรภ์  

- ฮอร์โมน hCG สุ้งขึ�นในช่ัวงไติรมาสุแรก กระตุ้ิน TSH receptor ท่�ต่ิอมไทรอยด์์ ทำาให้สุร้าง

ไทรอยด์์ฮอร์โมนมากขึ�น สุ่งผู้ลให้เกิด์ negative feedback ท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง ทำาให้ระดั์บ TSH 

ติำ�า ในช่ัวงไติรมาสุแรก 

- ปิริมาณ plasma volume ในร่างกายเพิ�มขึ�น ทำาให้การกระจาย T4 และ T3 เพิ�มขึ�น 

- รกผู้ลิติ  enzyme deiodinase 3 (D3) เพิ�มการเปิล่�ยน T4 และ T3 เป็ิน inactive thyroid 

hormone  

- การเปิล่�ยนแปิลงของ protein ในเลือด์ระดั์บ TBG เพิ�มขึ�น ระดั์บ albumin ลด์ลง และ ระดั์บ 

nonesterified fatty acid เพิ�มขึ�น สุ่งผู้ลให้การวัด์ free T4 และ T3 ด้์วย immunoassay ม่

ค์วามแปิรปิรวน ค่์าท่�วัด์ได้์ติำ�ากว่าค่์าปิกติิในผู้้้ท่�ไม่ได้์ตัิ�งค์รรภ์ ปิระมาณร้อยละ 10-30 โด์ย

เฉัพาะในช่ัวงไติรมาสุท้ายของการตัิ�งค์รรภ์ ดั์งนั�นขณะตัิ�งค์รรภ์ แนะนำาให้ติรวจ total T4 

มากกว่า free T4 โด์ยใช้ั reference range ของ total T4 ขณะตัิ�งค์รรภ์เป็ิน 1.5 เท่าของ

ผู้้้ท่�ไม่ได้์ตัิ�งค์รรภ์ 

 จะเห็นได้์ว่าในหญิิงตัิ�งค์รรภ์ม่การเปิล่�ยนแปิลงหลายอย่าง สุ่งผู้ลต่ิอ thyroid function test 

(ร้ปิท่� 7) ค์ำาแนะนำาในปัิจจุบันแนะนำาให้แปิลผู้ล thyroid function test ของหญิิงตัิ�งค์รรภ์ โด์ยใช้ั reference 

range ติามช่ัวงอายุค์รรภ์ ลักษณะปิระชัากร และ เค์รื�องมือท่�ใช้ัในการติรวจ (trimester-specific and 

population-based method specific reference ranges)(11)

รูปท่ี่�	7.	การเปิล่�ยนแปิลง thyroid function test ระหว่างการตัิ�งค์รรภ์
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ผลัของยาต่อ thyroid function test  
 ยาให้เกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิ thyroid function test ผู่้านกลไกต่ิางๆ (20) ดั์งสุรุปิในติารางท่� 5 แบ่งติาม

กลไกหลัก ได้์ดั์งน่� 

1. ยาม่ผู้ลรบกวน endogenous thyroid function 

2. ยาม่ผู้ลรบกวน thyroid hormone therapy 

3. ยาม่ผู้ลรบกวนการวัด์ thyroid function test ในผู้้้ท่�อย่้ในภาวะ euthyroid (ติารางท่� 6)

ตัารางท่ี่�	5.	ยาท่�ม่ผู้ลต่ิอ thyroid function test(5, 20)

กลิไกของยา ยา

ยาท่�ลด์ระดั์บ TSH (ชัั�วค์ราว)  

 

Dopamine (>1 ไมโค์รกรัม/กก./นาท่)
Glucocorticoids (hydrocortisone >100 มก./วัน)
Octreotide (>100 ไมโค์รกรัม/วัน)
Sertraline, imatinib 
Metformin (ม่ผู้ลเฉัพาะในผู้้้ท่�ม่โรค์ไทรอยด์์) 

ยาม่ผู้ลรบกวน hypothalamus-pituitary 
(ทำาให้เกิด์ central hypothyroidism) 

Synthetic retinoid bexarotene
Mitotane
Immune checkpoint inhibitors 

ยาท่�ลด์การสุร้างและหลั�ง thyroid 
hormone 

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

ยาท่�เพิ�มการหลั�ง thyroid hormone ใน
ผู้้้ป่ิวย multinodular goiter 

Amiodarone
Iodide (iodine-containing radiographic contrast agents)

ยาม่ผู้ลทำาลายต่ิอมไทรอยด์์โด์ยติรง 
(direct damage) 

Amiodarone (Amiodarone induced thyrotoxicosis type 2)  
Tyrosine kinase inhibitor

ยาม่ผู้ลเพิ�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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กลิไกของยา ยา

ยาท่�ม่ผู้ลเพิ�ม thyroid binding globulin 

ยาท่�ม่ผู้ลลด์ thyroid binding globulin 

ยาท่�แย่งจับกับ thyroid binding protein
(เพิ�ม free thyroid hormone)  
 

Clofibrate
Estrogen-containing oral contraceptives
Heroin/methadone
5-Fluorouracil
Mitotane
Tamoxifen
Androgens/anabolic steroids
Asparaginase glucocorticoids
slow-release nicotinic acid
Furosemide (>80 มก. ทางหลอด์เลือด์ด์ำา)
Heparin (ผู่้านการกระตุ้ิน lipoprotein lipase ทำาให้ม่ 
free fatty acids เพิ�มขึ�น) 
Hydantoins
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs: mefenamic acid
Phenylbutazone 
Salicylates (>2 กรัม/วัน)

ยาท่�ม่ผู้ลเพิ�ม thyroid hormone 
metabolism ผู่้านการเพิ�ม  hepatic 
metabolism 

Antiepileptic drugs: carbamazepine, hydantoins, phenobarbital
Rifampin

ยาท่�ยับยั�ง peripheral conversion Amiodarone
Glucocorticoids
Propranolol at high doses (> 160 มก./วัน) 
Cholecystographic agents ipodate and iopnoic acid
Propylthiouracil (> 400 มก./วัน)  

ยาท่�ผู้ลต่ิอการขับออกของฮอร์โมน
ไทรอยด์์  

Bile acid sequestrants (cholestyramine, colestipol, colesevelam)

ยาท่�ลด์การด้์ด์ซึึ่มยา 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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ตัารางท่ี่�	6.	ยาท่�อาจม่ผู้ลต่ิอ thyroid function test ในผู้้้ท่�การทำางานของไทรอยด์์เป็ินปิกติิ และภาวะท่�

ต้ิองวินิจฉััยแยกโรค์(20)

ยา
ผลิ	thyroid	function	tests

ภาวะท่ี่�ต้ัองแยก	
TSH Free	T4 Free	T3

Amiodarone	 ขอบบนของ
ค่์าปิกติิ

สุ้ง ขอบล่างของ
ค่์าปิกติิ

TSH-producing pituitary adenoma, 
resistance to thyroid hormone Beta 

Biotin	 ติำ�า สุ้ง สุ้ง Primary hyperthyroidism 

Carbamazepine
Phenytoin	

ปิกติิ ติำ�า ขอบล่างของ
ค่์าปิกติิ

Central hypothyroidism 

Enoxaparin
Heparin	

ปิกติิ สุ้ง สุ้ง TSH-producing pituitary adenoma, 
resistance to thyroid hormone Beta

Assay interference 
	 คื์อ สิุ�งท่�รบกวนการติรวจ thyroid function test ด้์วยวิธ่์ immunoassay แบ่งเป็ิน 

1.	Assay	interference	ของ	TSH

 1.1 Heterophile antibodies(21) 

 คื์อ antibodies ท่�เกิด์จากการถ้ึกกระตุ้ินจาก external antigen โด์ย antigen นั�นอาจเป็ิน self-an-

tigen เช่ัน rheumatoid factor IgM หรือ antigen ท่�เกิด์จากการติิด์เชืั�อ หรือ การได้์รับการรักษาด้์วย 

monoclonal antibodies การสัุมผัู้สุสัุติว์ เช่ัน human anti-mouse antibodies (HAMA) 

 antibodies จะรบกวนการติรวจ TSH สุ่วนใหญ่ิทำาให้ค่์า TSH สุ้งกว่าค์วามเป็ินจริง (ร้ปิท่� 4) 

การทำา serial dilution พบว่าระดั์บ TSH ท่�เปิล่�ยนแปิลงไม่เป็ิน linear relation การแก้ไขภาวะน่�ทำาได้์โด์ย 

ติรวจระดั์บ TSH ซึ่ำ�าโด์ยใช้ั blocking reagent หรือ ใช้ัวิธ่์การติรวจท่�ใช้ั antibodies ของสัุติว์ชันิด์อื�น 

สุามารถึติรวจยืนยันภาวะน่�โด์ยการติรวจระดั์บ HAMA (ไม่สุามารถึสุ่งได้์ในปิระเทศไทย) 

 1.2 MacroTSH (22)

 คื์อ TSH ท่�ม่ขนาด์ใหญ่ิ เกิด์จาก TSH จับกับ Anti TSH autoantibodies IgG macroTSH ไม่ม่ 

bioactivity (ลักษณะเด่์ยวกับ macroprolactinemia) การทำา PEG precipitation แล้วระดั์บ TSH ลด์ลง 

สุนับสุนุนภาวะน่� การยืนยันการวินิจฉััยทำาได้์โด์ยการติรวจ gel filtration chromatography พบ TSH 

peak fraction ท่� 150 กิโลด์าลตัิน (TSH ปิกติิม่ peak fraction อย่้ท่� 44 กิโลด์าลตัิน) การศึกษาในปิระเทศ

ญ่ิ�ปุ่ินพบอุบัติิการณ์ภาวะน่� ร้อยละ 0.6 ของผู้้้ท่�ม่ระดั์บ thyroid hormone ปิกติิ และระดั์บ TSH สุ้ง(22) 
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2.	Assay	interference	ของ	thyroid	hormone	

 2.1 Thyroid hormone autoantibodies (THAAbs) 

 พบอุบัติิการณ์ปิระมาณร้อยละ 1.8 ของปิระชัากรทั�วไปิ และ พบอุบัติิการณ์สุ้งถึึงร้อยละ 40 

ในผู้้้ท่�ม่โรค์ autoimmune thyroid disease(23) THAAbs จะจับกับ thyroid hormone analog ทำาให้ปิริมาณ 

thyroid hormone analog เหลือไปิแย่ง serum thyroid hormone ในการจับ thyroid antibodies ลด์ลง 

ทำาให้วัด์ signal ได้์ลด์ลง ซึึ่�งแปิลผู้ลได้์ว่าระดั์บ thyroid hormone ของผู้้้ป่ิวยสุ้ง ทั�งท่�ค่์าท่�แท้จริงม่ระดั์บ

ปิกติิ (ร้ปิท่� 5) การติรวจ thyroid hormone แบบ 2-step immunoassay จะถ้ึกรบกวนด้์วย THAAbs น้อย

กว่าการติรวจแบบ 1-step immunoassay 

 แนวทางการวินิจฉััยภาวะน่� คื์อ การติรวจพบระดั์บ THAAbs โด์ยการใช้ั radioisotope หรือ 

การติรวจยืนยันระดั์บ thyroid hormone ด้์วยวิธ่์ UF หรือ ED ซึึ่�งวิธ่์น่�จะไม่ถ้ึกรบกวนด้์วย THAAbs แต่ิ

ทั�งสุองวิธ่์ท่�กล่าวข้างต้ินไม่สุามารถึสุ่งได้์ในปิระเทศไทย วิธ่์อื�นท่�ช่ัวยสุนับสุนุนการวินิจฉััยคื์อ เปิล่�ยนวิธ่์

การติรวจ จาก 1-step เป็ิน 2-step immunoassay แล้วพบว่าระดั์บ thyroid hormone ม่ค่์าปิกติิ หรือ 

การทำา serial dilution แล้วพบลักษณะ nonlinear response  

 ปินัด์ด์า ศร่จอมขวัญิและค์ณะ รายงานผู้้้ป่ิวย Hashimoto’s thyroiditis ท่�ม่ระดั์บ thyroid 

hormone และระดั์บ TSH ผิู้ด์ปิกติิ จากการติรวจ 1-step immunoassay โด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ม่อาการผิู้ด์ปิกติิ 

เมื�อติรวจระดั์บ thyroid hormone ซึ่ำ�าด้์วย 2-step immunoassay หลายวิธ่์ พบว่าระดั์บ thyroid hormone 

ปิกติิ รวมถึึงได้์ทำาการทด์สุอบโด์ยเอาเลือด์ผู้้้ป่ิวยปัิ�นกับ ethanol แล้ววัด์ระดั์บ thyroid hormone หลั�งปัิ�น 

พบว่าระดั์บ thyroid hormone ปิกติิเมื�อติรวจซึ่ำ�าด้์วย 1-step immunoassay เนื�องจาก ethanol จะจับ 

THAAbs ติกติะกอน รวมถึึงในการศึกษาม่การยืนยันภาวะน่�ด้์วยการสุ่งติรวจระดั์บ THAAbs และติรวจ

ระดั์บ free T4 ด้์วยวิธ่์ ED(10) ดั์งนั�นการติกติะกอน THAAbs ด้์วย ethanol หรือ polyethylene glycol 

(PEG) เป็ินอ่กวิธ่์หนึ�งท่�ช่ัวยในการวินิจฉััยภาวะน่�ได้์ 

 2.2 Biotin(24) 

 Biotin หรือ vitamin B7 ม่การนำาใช้ัในการรักษาโรค์บางชันิด์ เช่ัน multiple sclerosis และเป็ิน

วิติามินเสุริม ใช้ัในการบำารุงเสุ้นผู้ม เล็บ สุำาหรับค์นทั�วไปิ การได้์รับ biotin ปิริมาณมาก ตัิ�งแต่ิ 5 มก. 

ขึ�นไปิ (ปิริมาณ biotin ท่�แนะนำาในภาวะปิกติิ คื์อ 30-100 ไมโค์รกรัม/วัน) ม่ผู้ลรบกวนทำาให้วัด์ระดั์บ 

free T3, freeT4 สุ้งกว่าปิกติิ และ ระดั์บ TSH ติำ�ากว่าปิกติิ เมื�อติรวจด้์วย platform ท่�ใช้ัหลักการ strepta-

vidin-biotin coupling (23) (ร้ปิท่� 8, 9) ผู้ลเลือด์จะกลับมาปิกติิได้์หลังหยุด์ biotin ปิระมาณ 2 วัน(24)   

 นอกจาก thyroid function test การติรวจใด์ๆ ท่�ใช้ัหลักการ streptavidin-biotin coupling(23) ก็

จะถ้ึกรบกวนเช่ันกัน โด์ยการติรวจท่�ใช้ั competitive immunoassay ค่์าจะสุ้งกว่าปิกติิ เช่ัน TSH receptor 

antibody (TRAb) และ การติรวจท่�ใช้ั sandwich immunoassay ค่์าจะติำ�ากว่าปิกติิ เช่ัน FSH, LH, pro-

lactin เป็ินต้ิน(25) 
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รูปท่ี่�	8. กลไกท่� biotin รบกวนการติรวจระดั์บ TSH ใน sandwich immunoassay

รูปท่ี่�	9. กลไกท่� biotin รบกวนการติรวจระดั์บ T4 ใน competitive immunoassay



198

Comprehensive Review in Internal Medicine

Nonthyroidal illness syndrome (NTIS)(26, 27) 

 คื์อ ภาวะท่�ค์วามเจ็บป่ิวยของร่างกายระบบอื�นๆ สุ่งผู้ลให้เกิด์การเปิล่�ยนแปิลงของ thyroid 

function test  (ร้ปิท่� 10) ม่ลักษณะดั์งน่�

- ค์วามเจ็บป่ิวยในช่ัวงแรก ระดั์บ T3 ลด์ลง และ reverse T3 (rT3) เพิ�มขึ�น หรือเร่ยกว่า low 

T3 syndrome ระดั์บ T4 อาจสุ้งขึ�นเล็กน้อยชัั�วค์ราวซึึ่�งเป็ินผู้ลจากการท่�ร่างกายม่การยับยั�ง

การทำางาน deiodinase 1, 2 และม่การเพิ�มการทำางานของ deiodinase 3  แต่ิอย่างไรก็ด่์ใน

กรณ่ท่�ค์วามเจ็บป่ิวยเกิด์จาก chronic renal disease หรือ HIV infection ระดั์บ rT3
 
อาจปิกติิ 

- เมื�อค์วามเจ็บป่ิวยเป็ินมากขึ�น ระดั์บ T3 และ T4 ติำ�า free T4 ติำ�า แต่ิอย่างไรก็ด่์ม่รายงานว่า

หากวัด์ระดั์บ free T4 ด้์วย UF หรือ ED จะพบค่์า free T4
 
ปิกติิ เนื�องจากการวัด์ free T4 

ด้์วย immunoassay ถ้ึกรบกวนจากจากระดั์บ thyroid binding protein ท่�ลด์ลง และ การม่ 

circulating binding inhibitor ได้์แก่ non esterified fatty acid เพิ�มขึ�น ระดั์บ TSH มักจะปิกติิ 

หรือ ติำ�า เป็ินผู้ลจากการลด์การหลั�ง TRH จาก hypothalamus สุ่งผู้ลให้ระดั์บ TSH ลด์ลง 

รวมทั�งอาจเป็ินผู้ลจากยาท่�ได้์รับในช่ัวงเจ็บป่ิวย เช่ัน corticosteroid, dopamine agonist 

เป็ินต้ิน ลักษณะ thyroid function test น่� (T3/T4 ติำ�า และ TSH ปิกติิ หรือ ติำ�า)  ต้ิองแยก

ภาวะ NTIS กับ central hypothyroidism 

- ในช่ัวง recovery phase ระดั์บ TSH จะเพิ�มก่อน ติามด้์วยระดั์บ T4 และ T3 ติามลำาดั์บ โด์ย 

TSH อาจสุ้งกว่าปิกติิได้์ แต่ิมักไม่เกิน 20 มิลลิย้นิติ/ลิติร

รูปท่ี่�	10. การเปิล่�ยนแปิลงของฮอร์โมนไทรอยด์์ในภาวะ nonthyroidal illness syndrome

 การแปิลผู้ล thyroid function test ระหว่างนอนโรงพยาบาล  แปิลผู้ลค่์อนข้างยาก เนื�องจากม่ภาวะ 

NTIS รวมถึึงผู้ลจากยาต่ิางๆ อย่างไรก็ด่์ในกรณ่ท่�ติรวจแล้วพบว่าระดั์บ TSH ท่�น้อยกว่า 0.01 มิลลิย้นิติ/ลิติร
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หรือ มากกว่า 20 มิลลิย้นิติ/ลิติร มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้้้ป่ิวยม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของไทรอยด์์จริง(28)  

ในกรณ่ท่�ไม่แน่ใจการวินิจฉััย แนะนำาให้ติรวจ thyroid function test ซึ่ำ�า หลังจากจำาหน่ายผู้้้ป่ิวยอาการด่์ขึ�น 

หรือออกจากโรงพยาบาล  

ความผิดปักติของ thyroid binding protein(8) 
	 ม่ผู้ลทำาให้ thyroid hormone สุ้งผิู้ด์ปิกติิ และ ระดั์บ TSH ปิกติิ โด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ม่อาการผิู้ด์ปิกติิ 

หรือเร่ยกว่า euthyroid hyperthyroxinemia 

1. ภาวะท่�ม่ TBG สุ้ง ติามติารางท่� 3 ทำาให้ระดั์บ total T4 และ T3 สุ้ง ในขณะท่� free T3 และ 

T4 ปิกติิ 

2. ภาวะท่�ม่การเปิล่�ยนแปิลงของ transthyretin หรอื thyroxine binding prealbumin เช่ัน ค์วาม

ผิู้ด์ปิกติิทางพันธุ์กรรมของ TTR gene หรือ โรค์ familial amyloidosis โด์ยพบว่าระดั์บ total 

T4
 
และ free T4 สุ้งกว่าปิกติิในขณะท่� ระดั์บ total T3 และ free T3 ปิกติิ เนื�องจาก preal-

bumin ม่ high affinity ต่ิอ T4 มากกว่า T3 

3. ภาวะท่�ม่การเปิล่�ยนแปิลงของ albumin เช่ัน โรค์ familial dysalbuminemic hyperthyroxin-

emia (FDH)(8) เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิทางพันธุ์กรรมของ HSA gene ถ่ึายทอด์พันธุ์กรรมแบบ 

autosomal dominant พบอุบัติิการณ์ร้อยละ 0.01-1.8 พบมากในเชืั�อชัาติิ Hispanics สุ่วน

มากจะติรวจพบ free T4 สุ้ง และ free T3
 
ปิกติิ สุ่วนใหญ่ิพบค์วามผิู้ด์ปิกติิท่� arginine ติำาแหน่ง

ท่� 218 (p.R218H, p.R218P, p.R218S) ม่รายงานภาวะ FDH ท่�ม่ระดั์บ free T3 สุ้ง และ 

free T4
 
ปิกติิ ในผู้้้ป่ิวยชัาวไทย เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิท่� leucine ติำาแหน่งท่� 66 (p.L66P)(29) 

ต้ิองแยกภาวะน่�จากการม่ THAAbs 

โรคทางพันธุกรรมท่่ม่ผลัต่อ thyroid function test(30, 31) 

 คื์อ โรค์ท่�เกิด์จากค์วามผู้ดิ์ปิกติิของ intracellular metabolism และ genomic action ของ thyroid 

hormone (ร้ปิท่� 3) ปิระกอบด์ว้ย thyroid hormone cell membrane transport defects, thyroid hormone 

metabolism defects และ thyroid hormone action defects ซึึ่�งจะเร่ยกโรค์กลุ่มน่�ทั�งหมด์ว่า TH hypo-

sensitivity (ติารางท่� 9) ปิระกอบด้์วย

1.	Monocarboxylate	transporter	8	(MCT8)	defects 

 เกิด์จาก mutation ท่� MCT8 หรือ SLC16A2 gene ทำาให้ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิ MCT8 ซึึ่�งเป็ิน 

transporter ในการนำา free T3 เข้าสุ่้สุมอง โรค์น่�ถ่ึายทอด์ทางพันธุ์กรรมผู่้าน X chromosome จึงพบใน

เพศชัายเปิ็นหลัก สุ่วนเพศหญิิงเปิ็นพาหะ (carrier) ของโรค์ จะไม่ม่อาการผู้ิด์ปิกติิ แติ่อาจม่ผู้ล 

thyroid function test ผิู้ด์ปิกติิเล็กน้อย อย่างไรก็ด่์ม่รายงานโรค์น่�ในผู้้้ป่ิวยเพศหญิิงท่�ม่ X inactivation 

ร่วมด้์วย(32) 
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 ค์วามผิู้ด์ปิกติิ MCT8 ทำาให้ free T3 เข้าสุ่้สุมองไม่ได้์ ผู้้้ป่ิวยจะม่ภาวะ brain hypothyroidism 

(สุติิปัิญิญิาผิู้ด์ปิกติิ, พัฒินาการช้ัา, กล้ามเนื�ออ่อนแรง) และ ม่ลักษณะของ peripheral thyrotoxicosis 

(นำ�าหนักติำ�ากว่าเกณฑ์์, กล้ามเนื�อล่บ, หัวใจเต้ินเร็ว)(33) ผู้ล thyroid function test ม่ลักษณะ free T4 ติำ�า, 

free T3 สุ้ง (free T3/T4 ratio มากกว่า 0.75) และ ระดั์บ TSH ปิกติิ หรือ สุ้งเล็กน้อย ซึึ่�งอธิ์บายจาก 

deiodinase 1 และ 2 ทำางานเพิ�มขึ�นท่� peripheral tissue ร่วมถึึงติอ่มไทรอยด์์ม่การหลั�งฮอร์โมนไทรอยด์์

ลด์ลง(34) 

 ปัิจจุบันยังไม่ม่การรักษาท่�ได้์ผู้ลชััด์เจน การให้ liothyronine ร่วมกับ propylthiouracil (ยับยั�งการ

ทำางาน deiodinase 1) ช่ัวยทำาให้ thyroid function ด่์ขึ�น ลด์ระดั์บ free T3 ได้์ แต่ิไม่ช่ัวยในแง่ของอาการ

ทางระบบปิระสุาท ปัิจจุบันม่การนำา thyroid derivative เช่ัน 3,5-diiodo-thyropropionic acid (DITPA) 

และ 3,5,3’-triiodothyroacetic acid (TRIAC) มาใช้ัในการรักษา รวมถึึงม่การศึกษาเพิ�มเติิมเก่�ยวกับ 

gene therapy(35)

2.	SECIS	binding	protein	2	(SBP2)	defects 

 เกิด์จากการม่ mutation ท่� SBP2 gene ทำาให้ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิการสุร้าง selenocysteine ซึึ่�งเป็ิน

สุ่วนปิระกอบสุำาคั์ญิของ deiodinase enzyme และ antioxidant enzyme ต่ิางๆ โรค์น่�ถ่ึายทอด์ทาง

พันธุ์กรรมแบบ autosomal recessive 

 ผู้้้ป่ิวยม่อาการหลากหลาย เช่ัน การเจรญิิเติิบโติชัา้ กล้ามเนื�ออ่อนแรง ม่ค์วามบกพรอ่งทางสุติิ

ปัิญิญิา เป็ินต้ิน ผู้ล thyroid function test ม่ลักษณะ free T4 สุ้ง, free T3 ปิกติิ หรือ ติำ�า และ ระดั์บ 

TSH ปิกติิ หรือ สุ้งเล็กน้อย ซึึ่�งเป็ินผู้ลจากการท่� deiodinase 2 enzyme ทำางานลด์ลง(36) 

 การรักษาหลักในปัิจจุบันท่�ช่ัวยให้ผู้้้ป่ิวยม่การเจริญิเติิบโติปิกติิ และระดั์บ free T3 เพิ�มขึ�น คื์อ 

การให้ liothyronine (LT3) และ vitamin E เพื�อช่ัวยในแง่ antioxidant(37) การให้รักษาโด์ยการให้ selenium 

ขนาด์สุ้งไม่ช่ัวยในการรักษาภาวะน่� 

3.	Resistance	to	thyroid	hormone	alpha	(RTHα)

 เกิด์จากการม่ mutation ท่� THRA gene ท่�ค์วบคุ์ม TRα โรค์น่�ถ่ึายทอด์ทางพันธุ์กรรมแบบ 

autosomal dominant TRα พบท่� กล้ามเนื�อหัวใจ กระด้์ก กล้ามเนื�อ และ สุมอง เป็ินหลัก

 ผู้้้ป่ิวยม่อาการและอาการแสุด์งของภาวะ hypothyroidism เช่ัน การเจริญิเติิบโติช้ัา, ม่ค์วาม

บกพรอ่งทางสุติิปัิญิญิา, ท้องผู้้กเรื�อรัง, หัวใจเติน้ช้ัา เป็ินต้ิน ผู้้้ป่ิวยมักม่ facial dysmorphism เช่ัน ศ่รษะ

ใหญ่ิ, ระยะห่างระหว่างเบ้าติามากกว่าปิกติิ (hypertelorism), จม้กแบน, ลิ�นใหญ่ิ และ ริมฝี้ปิากหนา 

เป็ินต้ิน(38) ผู้ล thyroid function test ม่ลักษณะ free T4 ติำ�า, free T3 สุ้งเล็กน้อย (low free T4/T3 ratio) 

และ ระดั์บ TSH ปิกติิ อธิ์บายจากการ hepatic deiodinase 1 และ hypothalamus deiodinase 2 ทำางาน

เพิ�มขึ�น และ deiodinase 3 ทำางานลด์ลง(39) การรักษาหลักในปัิจจุบันคื์อ การให้ LT4  
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4.	Resistance	to	thyroid	hormone	β	(RTHβ) (30) 

 เกิด์จากการม่ mutation ท่� THRB gene ท่�ค์วบค์ุม TR β โรค์น่�ถ่ึายทอด์พันธุ์กรรมแบบ 

autosomal dominant พบอุบัติิการณ์ 1 ใน 40,000 ถึึง 50,000 ของปิระชัากร TR β พบท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง 

และ ตัิบ เป็ินหลัก 

 ค์วามผิู้ด์ปิกติิทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่การติอบสุนองต่ิอ thyroid hormone ท่�ต่ิอมใต้ิสุมองลด์ลง กล่าวคื์อ 

ต่ิอมใต้ิสุมองจะเกิด์ negative feedback ด้์วย ระดั์บ free T4 และ free T3 ท่�สุ้งกว่าปิกติิ อาการของ

ผู้้้ป่ิวยขึ�นอย่้กับการติอบสุนองของเนื�อเยื�อเป้ิาหมายต่ิอ thyroid hormone โด์ยอวัยวะท่�ม่ TR α เป็ิน

หลักจะม่การติอบสุนอง thyroid hormone ปิกติิ เช่ัน ผู้้้ป่ิวยอาจม่อาการใจสัุ�น ช่ัพจรเต้ินเร็ว ผู้้้ป่ิวยสุ่วน

ใหญ่ิติรวจพบต่ิอมไทรอยด์์โติ อาการอื�นๆ ท่�ติรวจพบได้์ดั์งแสุด์งในติารางท่� 10 ผู้ล thyroid function 

test ม่ลักษณะ free T4/T3 สุ้ง และ ระดั์บ TSH ปิกติิ หรือ สุ้งเล็กน้อย(40)

ตัารางท่ี่�	10. อาการทางค์ลินิกของภาวะ  RTHβ(41) 

การตัรวจ้พิบ	Findings ความถ่ิ�	(ร้อยลิะ)	t

Goiter 66-95

Tachycardia 33-75

Emotional disturbances 60

Hyperkinetic behavior 33-68

Attention deficit hyperactivity disorder 40-60

Learning disability 30

Mental retardation (IQ <70) 4-16

Hearing loss (sensorineural) 10-22

Short stature (<5 percent) 18-25

Delayed bone age >2 SD 29-47

Low body mass index (in children) 33

Recurrent ear and throat infections 55

 การวินิจฉััยเพื�อยืนยันภาวะน่�ทำาได้์โด์ย การติรวจวิเค์ราะห์หา THRB gene mutation แต่ิอย่างไร

ก็ติามพบว่าปิระมาณร้อยละ 15-20 ของผู้้้ป่ิวย อาจติรวจไม่พบ THRB gene mutation หรือ เร่ยกว่า 

non-TR-RTH เชืั�อว่าอาจเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ coactivator ของ TR(42)

 การรักษาหลักในปัิจจุบัน เน้นการรักษาติามอาการ เช่ันการให้ beta blocker เพื�อลด์อาการ

ใจสัุ�น รวมถึึงม่การนำา TRIAC มาใช้ัในการรักษา(43) 
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 Thyroid function test ท่�ม่ลักษณะ free T4/T3 สุ้ง และ ระดั์บ TSH ปิกติิ หรือ สุ้งเล็กน้อย หรือ 

เร่ยกว่าภาวะ inappropriate TSH response นอกจาก RTH β ยังพบได้์ในกรณ่ 

- Assay interference ต่ิอ TSH และ thyroid hormone 

- Hyperthyroxinemia จาก acute psychosis(44) 

 สุาเหตุิของการเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ thyroid function test ไม่ชััด์เจน สุมมติิฐานเชืั�อว่าเป็ินผู้ล

จากค์วามผิู้ด์ปิกติิของ neurotransmitters ในสุมอง เช่ัน norepinephrine, serotonin และ dopamine 

ทำาให้ม่การหลั�ง TSH ผิู้ด์ปิกติิ(45) thyroid hormone ท่�สุ้งอาจเป็ินผู้ลจากการเกิด์ temporary pituitary 

thyrotroph resistance ต่ิอ T4 หรือ การเกิด์การบกพร่องของ T4 clearance(46)  ผู้ล thyroid function 

test จะกลับมาปิกติิได้์เองภายใน 1-2 สัุปิด์าห์หลังจากภาวะ acute psychosis ด่์ขึ�น(44)

- TSH-producing pituitary tumor(47, 48) 

 พบอุบัติิการณ์ของภาวะน่� 1 ใน ล้านของปิระชัากรทั�วไปิ และพบปิระมาณร้อยละ 2 ของเนื�อ

งอกต่ิอมใต้ิสุมองทั�งหมด์ ผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิม่อาการไทรอยด์์เป็ินพิษ ติรวจพบต่ิอมไทรอยด์์โติ (ร้อยละ 

93) ลานสุายติาผิู้ด์ปิกติิ (ร้อยละ 35) ปิระมาณร้อยละ 20-25 อาจม่การหลั�งฮอร์โมนอื�นจากต่ิอมใต้ิ

สุมองสุ่วนหน้า ได้์แก่ growth hormone, prolactin หรือ adrenocorticotropic hormone เป็ินต้ิน 

 แนวทางการแยกระหว่าง RTHβ และ TSH-producing pituitary tumor ดั์งแสุด์งในติารางท่� 

11(49) ผู้้้ป่ิวย TSH-producing pituitary tumor จะม่ระดั์บ α subunit: TSH ratio และ sex hormone 

binding globulin สุ้ง  การติรวจเอกซึ่เรย์ค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าบริเวณต่ิอมใต้ิสุมอง (MRI pituitary) ปิระมาณ

ร้อยละ 90 ของผู้้้ป่ิวยจะพบก้อนท่�ต่ิอมใต้ิสุมองขนาด์มากกว่า 1 ซึ่ม. (macroadenoma)(50) แต่ิอย่างไร

ก็ติามการพบก้อนท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง ไม่ช่ัวยยืนยันภาวะ TSH-producing pituitary tumor ผู้้้เข่ยนและค์ณะ 

ได้์รายงานผู้้้ป่ิวย RTHβ ร่วมกับ pituitary incidentiloma โด์ยม่การทำา T3 suppression test เพื�อใช้ัใน

การแยกโรค์(50) รวมถึึงม่รายงานผู้้้ป่ิวย RTHβ ร่วมกับ TSH secreting pituitary tumor ได้์เช่ันกัน(51)

การทด์สุอบอื�นๆ ท่�ช่ัวยในการวินิจฉััยแยกโรค์ ได้์แก่

• TRH stimulation test(52) โด์ยการให้ TRH 200 ไมโค์รกรัม ทางเสุ้นเลือด์ แล้ววัด์ระดั์บ TSH 

ท่� 0, 20, 30 และ 60 นาท่หลังได้์รับยา ผู้้้ป่ิวย TSH-producing pituitary tumor จะไม่ติอบ

สุนองต่ิอการกระตุ้ินด้์วย TRH ในขณะท่� ผู้้้ป่ิวย RTHβ จะม่การติอบสุนองปิกติิ (TRH ไม่ม่

จำาหน่ายในปิระเทศไทย) 

• T3
 
suppression test(53) โด์ยให้ผู้้้ป่ิวยรับปิระทาน T3

 
80-100 ไมโค์รกรัม ต่ิอวันเป็ินเวลา 10 

วัน แล้ววัด์ระดั์บ TSH หลังให้ยาท่�ในวันท่� 5 และ 10 หลังได้์ยา ผู้้้ป่ิวย TSH-producing 

pituitary tumor จะไม่ติอบสุนองต่ิอ T3 ในขณะท่� ผู้้้ป่ิวย RTHβ จะม่ระดั์บ TSH ลด์ลง ระดั์บ 

TSH ท่�ลด์ลงเหลือน้อยกว่า 0.11 มิลลิย้นิติ/ลิติร ม่ specificity ร้อยละ 100 ในการแยกภาวะ 

TSH-producing pituitary tumor ออก(54) (T3 ไม่ม่จำาหน่ายในปิระเทศไทย) 
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• Somatostatin suppression test ทำาโด์ยให้ short acting octreotide 100 ไมโค์รกรัม ฉ่ัด์เข้า

ใต้ิผิู้วหนังทุก 8 ชัั�วโมง แล้ววัด์ระดั์บ TSH ท่� 0, 2, 4, 6, 8 และ 24 ชัั�วโมงหลังได้์รับยา(55) 

ผู้้้ป่ิวย TSH-producing pituitary tumor จะม่ระดั์บ thyroid hormone และ TSH ลด์ลงมากกว่า

ร้อยละ 30 จากค่์าตัิ�งต้ิน ในขณะท่�ผู้้้ปิ่วย RTHβ ระดั์บ thyroid hormone และ TSH 

เปิล่�ยนแปิลงน้อยกว่าร้อยละ 30 จากค่์าตัิ�งต้ิน

 การศึกษาข้อม้ลทบทวนย้อนหลังในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ discordant thyroid function test แบบ 

inappropriate TSH response (Free T3/T4 สุ้ง TSH ไม่ติำ�า) จำานวน 100 ค์น ท่�รับการสุ่งติรวจเพิ�มเติิม

ท่� University of Milan(54) พบว่าวินิจฉััยเป็ิน RTHβ 61 ราย , non-TR-RTH 6 ราย, TSH-producing 

pituitary tumor 26 ราย และ พบผู้้้ป่ิวย 7 ราย (ร้อยละ 7) ท่�ม่ assay interference แต่ิได้์รับการวินิจฉััย

ผิู้ด์ในติอนแรก โด์ยบางรายได้์รับการรักษาท่�ไม่เหมาะสุม เช่ัน ตัิด์ก้อนท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง ดั์งนั�นจะเห็นได้์

ว่าม่ค์วามจำาเป็ินในการแยกภาวะ assay interference ออกก่อนเสุมอ  

ตัารางท่ี่�	11. แนวทางการแยกระหว่าง RTHβ และ TSH-producing pituitary tumor(49)

Resistance	to	thyroid	hormone	β TSH-producing	pituitary	tumor

ปิระวัติิค์รอบค์รัว ม่ (ร้อยละ 30 อาจไม่ม่ปิระวัติิค์รอบค์รัว) ไม่ม่

α subunit: TSH ratioa ปิกติิ (<1)b สุ้ง (>1)

ระดั์บ sex hormone 
biding globulin

ปิกติิ สุ้ง 

Pituitary MRI ไม่พบก้อนท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง พบก้อนท่�ต่ิอมใต้ิสุมอง 

TRH stimulation test ระดั์บ TSH เพิ�มขึ�น ระดั์บ TSH ไม่เพิ�มขึ�น

T3 suppression test ระดั์บ TSH ลด์ลง ระดั์บ TSH ไม่ลด์ลง 

Somatostatin 
suppression test 

ระดั์บ TSH ไม่ลด์ลง ระดั์บ TSH ลด์ลงมากกว่าร้อยละ 30 
จากค่์าเริ�มต้ิน 

THRB gene analysis พบ mutation (พบปิระมาณร้อยละ 80) ไม่พบ mutation

a α-GSU/TSH molar ratio = [α-GSU (µg/L)/TSH (mU/L)] x 10
b ในผู้้้หญิิงวัยหมด์ปิระจำาเดื์อนค่์าปิกติิอาจสุ้งถึึง 29.1
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 โด์ยสุรุปิ แนวทางในการปิระเมินผู้้้ป่ิวยท่�ม่ discordant thyroid function test ค์วรพิจารณาดั์งน่�(13)

1. ติรวจสุอบว่าผู้้้ป่ิวยม่ภาวะท่�ม่ผู้ลทำาให้ thyroid function test ผิู้ด์ปิกติิ โด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ม่โรค์

ไทรอยด์์จริง เช่ัน ภาวะ physiologic condition (อายุ การตัิ�งค์รรภ์) การได้์รับยาท่�ม่ผู้ลต่ิอ 

thyroid function test หรือ ภาวะ nonthyroidal illness syndrome 

2. ปิระเมิน thyroid status จากอาการและอาการแสุด์งว่าเป็ิน euthyroid, hypothyroid หรือ 

hyperthyroid เพื�อตัิด์สิุนใจว่า thyroid function test ตัิวใด์ท่�ผิู้ด์ปิกติิ

3. แยกภาวะ assay interference ออกเสุมอ 

4. ในกรณ่ท่�แยกภาวะด์ังกล่าวข้างต้ินออกทั�งหมด์แล้ว ต้ิองทำาการติรวจเพิ�มเติิมเพื�อหา

โรค์ทางพนัธุ์กรรมท่�ม่ผู้ลต่ิอ thyroid function test หรอื โรค์ท่�พบได้์น้อยมาก เช่ัน TSH-pro-

ducing pituitary tumor

สรุปั
 การแปิลผู้ล thyroid function test ต้ิองอาศัยปิระวัติิและการติรวจร่างกายท่�ถ้ึกต้ิอง รวมถึึงต้ิอง

ม่ค์วามเข้าใจพื�นฐานเก่�ยวกับ thyroid hormone metabolism และภาวะติา่งๆ ท่�สุ่งผู้ลติอ่ thyroid function 

test สุ่วนใหญ่ิการแปิลผู้ล thyroid function test มักติรงไปิติรงมา แต่ิในบางกรณ่ท่�ผู้ล thyroid function 

อาจไม่เป็ินไปิในทิศทางเด่์ยวกัน หรือ ไม่เข้ากับอาการและอาการแสุด์งของผู้้้ป่ิวย ซึึ่�งม่สุาเหตุิได้์หลาย

อย่างตัิ�งแต่ิค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�พบบ่อย จนถึึงโรค์ทางพันธุ์กรรมท่�พบได้์น้อยมาก การแปิลผู้ล thyroid function 

test ท่�ถ้ึกต้ิอง จะนำาไปิสุ่้การวินิจฉััย และการด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�ถ้ึกต้ิอง เหมาะสุม
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11
Subclinical thyroid

disorders

ปน้ดดา	ศร่จ้อมขว้ญิ	

 Subclinical thyroid disorders คื์อ การติรวจพบการทำางานของไทรอยด์์ผิู้ด์ปิกติิ โด์ยท่�ผู้้้ป่ิวย

ไม่ม่อาการและอาการแสุด์งใด์ๆ ท่�ชััด์เจน แบ่งได้์เป็ิน 2 ปิระเภท คื์อ subclinical hyperthyroidism และ 

subclinical hypothyroidism 

Subclinical hyperthyroidism 
การวินิจ้ฉ้ีย	

 subclinical hyperthyroidism คื์อภาวะท่�ระดั์บ thyroid stimulating hormone (T SH) ติำ�ากว่าค่์า

อ้างอิง โด์ยท่�ระดั์บ free triiodothyronine (free T3) และ free thyroxine (free T4) ปิกติิ โด์ยต้ิองแยกจาก

สุาเหตุิอื�นท่�ทำาให้ระดั์บ TSH ติำ�า(1)  ได้์แก่

- การได้์รับยาท่�ม่ผู้ลทำาให้ระดั์บ TSH ติำ�ากว่าปิกติิ  เช่ัน glucocorticoid, dopamine agonist, 

somatostatin, amphetamine, bromocriptine เป็ินต้ิน

- ภาวะ transient thyrotoxicosis เช่ัน thyroiditis 

- ช่ัวงไติรมาสุแรกของการตัิ�งค์รรภ์ 

- ภาวะเจ็บป่ิวยรุนแรงท่�ไม่ได้์เป็ินจากไทรอยด์์ (nonthyroidal illness)

- ผู้้้สุ้งอายุบางราย โด์ยเฉัพาะในพื�นท่�ขาด์ไอโอด่์น 

- เชืั�อชัาติิแอฟริกัน (พบว่าปิระมาณร้อยละ 3-4 ของปิระชัากร จะม่ระดั์บ TSH ติำ�ากว่าปิกติิ) 

- ผู้้้ท่�สุ้บบุหร่�บางราย

- ภาวะ secondary hypothyroidism แต่ิภาวะน่�มักม่ระดั์บ free T3/T4 ท่�ติำ�าด้์วย 
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 ดั์งนั�นก่อนวินิจฉััยภาวะน่� ค์วรติิด์ติามระดั์บ TSH อย่างน้อย 1 ค์รั�ง ห่างกันอย่างน้อย 1 เดื์อน 

เนื�องจากปิระมาณร้อยละ 50 ของผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บ TSH ไม่ติำ�ามากนัก (0.1-0.39 mU/L) ในติอนแรก 

จะพบว่าระดั์บ TSH กลับมาปิกติิได้์เองหลังติิด์ติาม (1)

 สุามารถึแบ่งติามค์วามรุนแรงของภาวะ subclinical hyperthyroidism ได้์ 2 ระดั์บ (2) คื์อ 

 Grade 1- ระดั์บ TSH อย่้ระหว่าง 0.1 - 0.39 mU/L 

 Grade 2- ระดั์บ TSH น้อยกว่า 0.1 mU/L

ระบาดวิที่ยา

	 ค์วามชุักของภาวะ subclinical hyperthyroidism อย่้ท่�ร้อยละ 2-15 ขึ�นกับอายุ เพศ ปิริมาณ

ไอโอด่์นท่�ได้์รับ และ ระดั์บ TSH ท่�ใช้ัในการวินิจฉััย (1) ภาวะน่�พบมากในบริเวณท่�ขาด์ไอโอด่์น ผู้้้ป่ิวย

สุ่วนใหญ่ิระดั์บ TSH อย่้ระหว่าง 0.1-0.39 mU/L (1) ข้อม้ลจากการศึกษาในปิระเทศไทย พบค์วามชุัก

ของภาวะน่�ในปิระชัากรท่ม่สุุขภาพด่์ อย่้ท่�ร้อยละ 2-24 เมื�อใช้ัเกณฑ์์วินิจฉััยท่� TSH น้อยกว่า 0.34 mU/L (3) 

สาเหตุั(4)

 สุาเหตุิของภาวะ subclinical hyperthyroidism ได้์แก่ 

1. Exogenous subclinical hyperthyroidism เกิด์จากการได้์รับ levothyroxine (LT4), liothyronine 

(LT3) หรือ desiccated thyroid มากเกินไปิ เพื�อการรักษาโด์ยตัิ�งใจ เช่ัน การได้์รับยาเพื�อ

กด์ระดั์บ TSH ในการรักษามะเร็งไทรอยด์์ หรือเกิด์จากการได้์รับยาโด์ยไม่ได้์ตัิ�งใจ 

2. Endogenous subclinical hyperthyroidism โรค์ท่�พบบ่อยได้์แก่ Graves’ disease และ toxic 

nodular disease (toxic multinodular goiter และ toxic adenoma) ซึึ่�งมักพบในผู้้้สุ้งอายุ และ

ในบริเวณพื�นท่�ๆ ขาด์ไอโอด่์น 

ผลิกระที่บจ้ากภาวะ	subclinical	hyperthyroidism	

	 ผู้้้ท่�ม่ภาวะ subclinical hyperthyroidism บางรายอาจม่อาการของภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษเล็ก

น้อยโด์ยเฉัพาะในผู้้้ท่�อายุน้อย เช่ัน ใจสัุ�น เหงื�อออกเยอะ ออกกำาลังกายได้์ลด์ลง เป็ินต้ิน (2) และหาก

ม่ภาวะน่�เป็ินระยะเวลานาน อาจสุ่งผู้ลต่ิางๆ ได้์แก่

1. ม่โอกาสุกลายเป็ิน overt hyperthyroidism โด์ยปัิจจัยท่�ม่ผู้ลมากท่�สุุด์ คื์อ ระดั์บ TSH เริ�มต้ิน 

โด์ยผู้้้ท่�ม่ระดั์บ TSH น้อยกว่า 0.1 mU/L ม่โอกาสุกลายเป็ิน overt hyperthyroidism ปิระมาณ

ร้อยละ 5-8 ต่ิอปีิ(5) นอกจากน่�ผู้้้ท่�ม่สุาเหตุิจาก toxic nodular disease อาจเป็ิน overt 

hyperthyroidism ได้์ หากได้์รับไอโอด่์นปิริมาณมาก(1) 

2. ผู้ลต่ิอระบบหัวใจและหลอด์เลือด์ การศึกษาพบว่าผู้้้ท่�ม่ภาวะ subclinical hyperthyroidism 

เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ atrial fibrillation ปิระมาณ 2-3 เท่า โด์ย
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เฉัพาะในผู้้้สุ้งอายุ และผู้้้ท่�ม่ระดั์บ TSH น้อยกว่า 0.1 mU/L ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะ

หัวใจวาย และอัติราการเสุ่ยช่ัวิติจากโรค์หัวใจ สุ้งกว่ากลุ่มท่�ม่ระดั์บ TSH ปิกติิ โด์ยเฉัพาะ

ในผู้้้สุ้งอายุ และผู้้้ท่�ม่ปิระวัติิโรค์หัวใจอย่้เดิ์ม(1, 6) 

3. ผู้ลต่ิอกระด้์ก การศึกษา meta-analysis พบวา่ภาวะ subcli nical hyperthyroidism เพิ�มค์วาม

เสุ่�ยงต่ิอการลด์ลงของมวลกระด้์กบริเวณข้อสุะโพกในเพศหญิิง และการเกิด์กระด้์กข้อสุะโพก

หักในเพศหญิิงและเพศชัาย อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่

ระดั์บ TSH น้อยกว่า 0.1 mU/L และในผู้้้ท่�เป็ิน endogenous subclinical hyperthyroidism(7)  

ในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ิน exogenous hyperthyroidism พบว่าภาวะ subclinical hyperthyroidism 

ม่ผู้ลต่ิอมวลกระด้์กเฉัพาะในผู้้้หญิิงวัยหมด์ปิระจำาเด์ือน ไม่พบว่าม่ผู้ลติ่อมวลกระด้์ก

ในผู้้้หญิิงวัยเจริญิพันธ์์ และ ผู้้้ชัาย(8) 

4. อื�นๆ 

4.1 cognitive function ผู้ลการศึกษา meta-analysis พบว่า ภาวะ subclinical hyperthy-

roidism ไม่เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะสุมองเสืุ�อม (dementia) เมื�อเท่ยบกับภาวะ

 euthyroidism(9)

4.2 โรค์หลอด์เลือด์สุมอง ผู้ลการศึกษา meta-analysis พบว่า ภาวะ subclinical hyper-

thyroidism ไม่เพิ�มค์วามเสุ่�ยงในการการเกิด์โรค์หลอด์เลือด์สุมอง เมื�อเท่ยบกับภาวะ 

euthyroidism(10) 

แนวที่างการส�งตัรวจ้เพิิ�มเติัม(1,	2)

	 จุด์ปิระสุงค์์ของการสุ่งติรวจเพิ�มเติิม คื์อ เพื�อวิเค์ราะห์หาสุาเหตุิ และหาภาวะแทรกซ้ึ่อนของ

ภาวะ subclinical hyperthyroidism เพื�อใช้ัในการพิจารณาตัิด์สิุนใจให้การรักษาผู้้้ป่ิวย ติามติารางท่� 1

ตัารางท่ี่�	1.	การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ และการติรวจทางรังสุ่วิทยาเพิ�มเติิมในภาวะ subclinical hyperthy-

roidism 

การตัรวจ้เพ่ิ�อหาสาเหตุัของภาวะ	subclinical	
hyperthyroidism	

การตัรวจ้เพ่ิ�อหาภาวะแที่รกซ้้อนของภาวะ	
subclinical	hyperthyroidism

- TSH receptor antibodies 
- Color flow Doppler and thyroid 

ultrasonography  
- Thyroid scan/Thyroid radioiodine uptake 

- Electrocardiogram/ Holter 
monitoring 

- Doppler echocardiogram 
- Bone mass density 
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การร้กษ์า	

  ถึึงแม้ว่าภาวะ subclinical hyperthyroidism จะสุง่ผู้ลต่ิอการทำางานของระบบติา่งๆ ในร่างกาย

ติามท่�กล่าวข้างต้ิน แต่ิข้อม้ลจากการศึกษาขนาด์เล็กในปัิจจุบันพบว่าปิระโยชัน์ของการรักษาภาวะน่� คื์อ 

การลด์อาการของภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ, ลด์โอกาสุการเป็ิน overt hyperthyroidism, ลด์ค์วามเร็วของช่ัพจร, 

ลด์ left ventricular mass index, ลด์จำานวน atrial และ ventricular premature beat(11-13) 

และ ทำาให้มวลกระด้์กด่์ขึ�นในหญิิงวัยหมด์ปิระจำาเดื์อน(14, 15)    

 แนวทางการรักษาภาวะ subclinical hyperthyroidism พิจารณาติามอายุ ระดั์บ TSH ภาวะ

แทรกซ้ึ่อน หรือโรค์ร่วมท่�ผู้้้ป่ิวยม่ ติามติารางท่� 2	พิจารณารักษาภาวะ subclinical hyperthyroidism ใน

ผู้้้ท่�เสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อน และ ผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งท่�จะเป็ิน overt hyperthyroidism(2, 16) 

โด์ยเลือกวิธ่์การรักษาติามสุาเหตุิของ ภาวะ subclinical hyperthyroidism ดั์งน่�(2, 16)

- พิจารณาให้ยาต้ิานไทรอยด์์เป็ินทางเลือกแรก สุำาหรับผู้้้ป่ิวย Graves’ disease อายุน้อย 

subclinical hyperthyroidism grade 2 และ ผู้้้ป่ิวย Graves’ disease อายุมากกว่า 65 ปีิ 

subclinical hyperthyroidism grade 1 เนื�องจากร้อยละ 50 ของผู้้้ป่ิวยโอกาสุรักษาหายขาด์

ได้์หลังได้์รับยาต้ิานไทรอยด์์อย่างน้อย 12-18 เดื์อน การให้รังสุ่ไอโอด่์น-131 แนะนำาในผู้้้ท่�

ม่โรค์แทรกซ้ึ่อนโรค์หัวใจ ผู้้้ท่�แพ้ยาต้ิานไทรอยด์์ และ ผู้้้ท่�กลับมาเป็ินซึ่ำ�าหลังหยุด์ยาต้ิาน

ไทรอยด์์ (relapse) 

- ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยเป็ิน Graves’ disease อายมุากกว่า 65 ปีิ subclinical hyperthyroidism grade 

2 สุามารถึเลือกการรักษาได้์ทั�งการให้ยาต้ิานไทรอยด์์ และ รังสุ่ไอโอด่์น-131 ปัิจจุบันม่ข้อม้ล

ว่าการได์้ยาต้ิานไทรอยด์์ขนาด์ติำ�าเปิ็นระยะเวลานานในผู้้้สุ้งอายุ ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการ

ค์วบคุ์มโรค์ และผู้ลข้างเค่์ยงน้อย ไม่แติกต่ิางจากการรักษาด้์วยรังสุ่ไอโอด่์น-131 (17)  

- ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยเป็ิน toxic nodular disease อายุมากกว่า 65 ปีิ subclinical hyperthyroidism 

grade 1 และ 2 แนะนำาให้รักษาด้์วยรังสุ่ไอโอด่์น-131 หรือ การผู่้าตัิด์ต่ิอมไทรอยด์์ เป็ิน

หลัก อาจพิจารณาให้ยาต้ิานไทรอยด์์ขนาด์ติำ�าเป็ินระยะเวลานานในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยไม่สุามารถึ

รักษาด้์วยรังสุ่ไอโอด่์น-131 ได้์  

- การผู่้าตัิด์ต่ิอมไทรอยด์์ พิจารณาในผู้้ท่้�ม่ขนาด์ต่ิอมไทรอยด์์ใหญิม่าก และ ม่อาการจากการ

กด์เบ่ยด์ของก้อน (compressive symptom) หรือ ม่โรค์อื�นท่�ต้ิองผู่้าตัิด์อย่้แล้ว ร่วมด้์วยเช่ัน

 มะเร็งต่ิอมไทรอยด์์ primary hyperparathyroidism(1, 16) 

 ในกรณ่ท่�ยังไม่ม่ข้อบ่งช่ั�ในการรักษา แนะนำาให้ติรวจติิด์ติามทุก 6 -12 เดื์อน หรือเมื�อม่อาการ

ผิู้ด์ปิกติิ เพื�อติิด์ติามการเป็ิน overt hyperthyroidism
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ตัารางท่ี่�	2. แนวทางการรักษาภาวะ subclinical hyperthyroidism(1, 2, 16)

ระด้บ	TSH	 อายุน้อยกว�า	65	ปี อายุมากกว�า	65	ปี

Grade	1	
TSH	0.1-0.39	mU/L	

ติิด์ติามด้์อาการและผู้ลเลือด์ 
(ในกรณ่ท่� thyroid scan ปิกติิ, 
ผู้ล EKG, bone mineral density ปิกติิ 
และ ไม่ม่ cardiovascular และ skeletal 
risk factor อื�นๆ) 

พิจารณารักษาในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะ
ดั์งต่ิอไปิน่�ร่วมด้์วย 

- โรค์หัวใจ 
- โรค์กระด้์กพรุน 
- ม่อาการ thyrotoxicosis

Grade	2
TSH	<	0.1	mU/L

พิจารณารักษาในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะดั์ง
ต่ิอไปิน่�ร่วมด้์วย 

- โรค์หัวใจ 
- โรค์กระด้์กพรุน 
- วัยหมด์ปิระจำาเดื์อน
- ม่อาการ thyrotoxicosis

ต้ิองรักษา 

Subclinical hypothyroidism 
การวินิจ้ฉ้ีย	

 ภาวะ subclinical hypothyroidism คื์อ ภาวะท่� TSH สุ้งกว่าค่์าอ้า งอิง โด์ยท่� T3 และ T4 ปิกติิ

 โด์ยต้ิองแยกจากสุาเหตุิอื�นท่�ทำาให้ TSH สุ้ง(18)  ได้์แก่ 

- ภาวะท่�ระดั์บ TSH สุ้งชัั�วค์ราว เช่ัน ภาวะฟ้�นตัิวจากภาวะเจ็บป่ิวยท่�ไม่ได้์เป็ินจากไทรอยด์์ 

(recovery phase of nonthyroidal illness) หลังหยุด์การให้ LT4 ในผู้้้ป่ิวยท่� euthyroid ผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่ transient thyroiditis (subacute, painless thyroiditis) เป็ินต้ิน 

- ผู้้้สุ้งอายุ ปิระมาณร้อยละ 10 ของผู้้้สุ้งอายุ จะม่ระดั์บ TSH ท่�สุ้งกว่าปิกติิเล็กน้อย(3, 19) 

การศึกษาในปิระเทศจ่นพบว่าระดั์บ TSH ในผู้้้ท่�อายุมากกว่า 65 ปีิ คื์อ 2.58 mU/L (0.75-

8.86 mU/L) และ ถ้ึาใช้ัระดั์บ TSH ปิกติิ (มากกว่า 4.5 mU/L) ในการวินิจฉััย จะพบค์วาม

ชุักภาวะ subclinical hypothyroidism ในผู้้้สุ้งอายุสุ้งถึึงร้อยละ 19.87 แต่ิถ้ึาใช้ัระดั์บ TSH 

ติามอายุจะพบค์วามชุักภาวะ subclinical hypothyroidism เพ่ยง ร้อยละ 3.3(20)

- การม่ตัิวรบกวนในการติรวจห้องปิฏิิบัติิการ (assay interference)  เช่ัน heterophile antibodies 

หรือ macroTSH 

- ผู้้้ท่�ม่นำ�าหนักตัิวเยอะมาก (morbid obesity)

- ผู้้้ท่�ม่ภาวะ adrenal insufficiency ท่�ไม่ได้์รับการรักษา

- ผู้้้ท่�ม่ภาวะ TSH resistance เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิของ TSH receptor

- ผู้้้ท่�ม่ TSH producing pituitary adenoma แต่ิภาวะน่�มักจะติรวจพบระดั์บ free T3/T4 สุ้งด้์วย
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- ผู้้้ท่�ม่ภาวะ secondary hypothyroidism พบวา่ปิระมาณรอ้ยละ 25 ของผู้้ป่้ิวยจะม่ระด์บั TSH 

สุ้งกว่าปิกติิ (มักจะไม่เกิน 10 mU/L) แต่ิถ้ึาเป็ินภาวะน่�มักจะติรวจพบระดั์บ free T3/T4 

ติำ�าด้์วย 

 เนื�องจากม่หลายสุาเหตุิท่�อาจทำาให้ TSH สุ้งชัั�วค์ราว ดั์งนั�นก่อนวินิจฉััยภาวะน่� ค์วรติิด์ติาม

ระดั์บ TSH อย่างน้อย 1 ค์รั�ง ห่างกันอย่างน้อย 1 เดื์อน เนื�องจากผู้้้ป่ิวยปิระมาณร้อยละ 50 โด์ยเฉัพาะ

ในกลุ่มท่�ม่ระดั์บ TSH ไม่สุ้งมากนัก (น้อยกว่า 7 mU/L) ในติอนแรก จะพบว่า TSH กลับมาปิกติิได้์เอง

หลังติรวจติิด์ติามในช่ัวงเวลา 2 ปีิ(18)

สุามารถึแบ่งติามค์วามรุนแรงของภาวะ subclinical hypothyroidism ได้์ 2 ระดั์บ(21, 22)

 Grade 1- ระดั์บ TSH อย่้ระหว่าง 4.5-9.9 mU/L 

 Grade 2- ระดั์บ TSH มากกว่าหรือเท่ากับ 10 mU/L

ระบาดวิที่ยา	

	 ค์วามชุักของภาวะ subclinical hypothyroidism พบได้์ปิระมาณร้อยละ 4-20 ขึ�นกับอายุ เพศ 

ปิริมาณไอโอด่์นท่�ได้์รับ และ ระดั์บ TSH ท่�ใช้ัในการวินิจฉััย ในภ้มิภาค์ท่�ม่ระดั์บไอโอด่์นเพ่ยงพอจะพบ

ค์วามชุักปิระมาณร้อยละ 5-10 โด์ยเฉัพาะในผู้้้หญิิงและผู้้้สุ้งอายุ โด์ยร้อยละ 90 ของผู้้้ท่�ม่ภาวะน่�

จะม่ระดั์บ TSH น้อยกว่า 10 mU/L(19) ข้อม้ลจากกศึกษาในปิระเทศไทย พบค์วามชุักของภาวะน่� ร้อยละ 

3.38 เมื�อใช้ัเกณฑ์์วินิจฉััยท่� TSH มากกว่า 5.51 mU/L(3) 

สาเหตุั(23)

 สุาเหตุิของภาวะ subclinical hypothyroidism เหมือนกับสุาเหตุิของภาวะ overt hypothyroidism 

ได้์แก่ 

- ภาวะไทรอยด์์อักเสุบเรื�อรัง (chronic lymphocytic thyroiditis หรือ Hashimoto thyroiditis) 

เป็ินสุาเหตุิท่�พบบ่อยท่�สุุด์ 

- ผู้ลจากการรักษาภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษด้์วยยาต้ิานไทรอยด์์ หรือการได้์รับรังสุ่ไอโอด่์น-131 

- ผู้ลจากการผู่้าตัิด์ต่ิอมไทรอยด์์บางสุ่วน (thyroid lobectomy)

- ผู้ลจากการได้์รับการฉัายรังสุ่รักษาบริเวณศ่รษะและลำาค์อ 

- การได้์รับยาท่�ม่ผู้ลยับยั�งการสุร้างไทรอยด์์ฮอร์โมน เช่ัน  lithium carbonate, Iodine-containing 

compounds เช่ัน amiodarone, Interferon alfa และ tyrosine kinase inhibitors เป็ินต้ิน

- ภาวะพร่องไอโอด่์น 

- โรค์ infiltrative disorders ของต่ิอมไทรอยด์์ เช่ัน Riedel’s thyroiditis, amyloidosis เป็ินต้ิน
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ผลิกระที่บจ้ากภาวะ	subclinical	hypothyroidism	

	 ผู้้้ท่�ม่ภาวะ subclinical hypothyroidism บางรายอาจม่อาการของภาวะพร่องไทรอยด์์ฮอร์โมน

เล็กน้อย เช่ัน อ่อนเพล่ย ท้องผู้้ก นำ�าหนักขึ�นง่าย ร้้สึุกหนาวง่ายกว่าปิกติิ หลงลืมง่าย เป็ินต้ิน(24)	และถ้ึาม่

ภาวะน่�เป็ินเวลานานอาจสุ่งผู้ลต่ิอต่ิางๆ ได้์แก่

1. ม่โอกาสุกลายเป็ิน overt hypothyroidism ปิระมาณร้อยละ 1-5 ต่ิอปีิ(25) โด์ยปัิจจัยท่�ม่ค์วามเก่�ยวข้อง 

ได้์แก่ 

- ระดั์บ TSH เริ�มต้ิน ผู้้้ท่�ม่ระดั์บ TSH มากกว่าหรือเท่ากับ 10 mU/L (grade 2)  ม่ค์วามเสุ่�ยง

มากกว่าผู้้้ท่�ม่ระดั์บ TSH 4.5-9.9 mU/L (grade 1) ผู้้้ป่ิวยท่�เป็ิน grade 2 subclinical hypo-

thyroidism โด์ยเฉัพาะผู้้้หญิิง และ และผู้้้ท่�ม่ thyroid antibodies มักจะกลายเป็ิน overt 

hypothyroidism ในขณะท่�ร้อยละ 60 ของผู้้้ท่�เป็ิน grade 1 subclinical hypothyroidism จะ

ม่ระดั์บ TSH กลับมาปิกติิได้์เองภายใน 5 ปีิ(26)

-  การติรวจพบ thyroid antibodies หรือ thyroperoxidase antibodies (TPOAb) ผู้้้ท่�ติรวจพบ 

TPOAb ม่ค์วามเสุ่�ยงมากกว่าผู้้้ท่�ติรวจไม่พบ TPOAb 

 อัติราการกลายเป็ิน overt hypothyroidism ในผู้้้ท่�ม่ TSH สุ้งกว่าปิกติิอย่างเด่์ยว (4-10 mU/L), 

ผู้้้ท่�ติรวจพบ TPOAb อย่างเด่์ยว และ ผู้้้ท่�ม่ TSH สุ้งกว่าปิกติิ (4-10 mU/L) ร่วมกับติรวจพบ TPOAb 

คื์อ ร้อยละ 2-4, 1-3 และ 4 ต่ิอปีิ ติามลำาดั์บ(25)   

2. ผู้ลต่ิอระบบหัวใจและหลอด์เลือด์ ข้อม้ลการศึกษาพบว่าภาวะ subclinical hypothyroidism ม่ผู้ลต่ิอ

- การทำางานของหัวใจ ข้อม้ล meta-analysis พบว่าภาวะ subclinical hypothyroidism ม่ผู้ลต่ิอ 

parameter ของ left ventricular diastolic และ systolic function ในผู้้้ท่�อายุน้อยกว่า 60 ปีิ(27) 

เพิ�มโอกาสุเกิด์ภาวะหัวใจล้มเหลว(28) โรค์หลอด์เลือด์หัวใจ และเพิ�มอัติราการเสุ่ยช่ัวิติจาก

โรค์หลอด์เลือด์หัวใจ โด์ยเฉัพาะในผู้้้ท่�ม่ grade 2 subclinical hypothyroidism(22)

- ในแง่ของหลอด์เลือด์ ภาวะ subclinical hypothyroidism ม่ผู้ลต่ิอการเพิ�ม carotid intima 

media thickness (C-IMT)(29) ทำาให้ vascular resistance เพิ�มขึ�น และ ม่ผู้ลต่ิอค์วามผิู้ด์ปิกติิ

ของ endothelial function ทำาให้ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ atherosclerosis เพิ�มขึ�น(30) 

- ผู้ลต่ิอระดั์บไขมัน ภาวะ subclinical hypothyroidism เป็ินสุาเหตุิของไขมันในเลือด์สุ้ง โด์ย

เฉัพาะระดั์บ total cholesterol, low density lipoprotein (LDL) และ triglyceride ทำาให้ม่ค์วาม

เสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ atherosclerosis เพิ�มขึ�น(31)

3. ผู้ลต่ิอโรค์หลอด์เลือด์สุมอง ข้อม้ล meta-analysis พบว่า subclinical hypothyroidism ไม่สัุมพันธ์์กับ

ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์โรค์หลอด์เลือด์สุมอง แต่ิเมื�อพิจารณาในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�อายุน้อยกว่า 50 ปีิ พบว่า

ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์โรค์หลอด์เลือด์สุมองเพิ�มขึ�น รวมถึึงกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�อายุน้อยกว่า 65 ปีิ พบว่าม่

ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์โรค์หลอด์เลือด์สุมองจนเสุ่ยช่ัวิติเพิ�มขึ�น (fatal stroke)  โด์ยเฉัพาะในกลุ่มท่� TSH 

7.0-9.9 mU/L(32) 
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4. ผู้ลต่ิอภาวะการม่บุติรยาก ภาวะ subclinical hypothyroidism ในผู้้้ท่�ม่ระดั์บ TSH ตัิ�งแต่ิ 4 mU/L ขึ�นไปิ 

ม่ค์วามสัุมพันธ์์กับภาวะการม่บุติรยากในหญิิงวัยเจริญิพันธ์ุ์(33) ในแง่ของตัิ�งค์รรภ์พบว่าระดั์บ TSH ท่�สุ้ง 

ม่ผู้ลต่ิอผู้้้ท่�วางแผู้นตัิ�งค์รรภ์ด้์วยวิธ่์วิทยาการช่ัวยเจริญิค์รรภ์ (assisted reproductive technology, ART) 

ข้อม้ล meta-analysis พบว่าการให้ LT4 ในผู้้้ท่�ม่ภาวะ subclinical hypothyroidism และทำา ART ช่ัวย

ลด์อัติราการแท้งได้์อย่างม่นัยสุำาคั์ญิ แต่ิไม่ม่ผู้ลต่ิอ clinical pregnancy rate, live birth rate และ preterm 

birth rate(34) ค์ำาแนะนำาในปัิจจุบันแนะนำาให้ผู้้้ท่�วางแผู้น ART พิจารณาให้การรักษาด้์วย LT4 เมื�อระดั์บ 

TSH มากกว่า 2.5 mU/L เนื�องจากอาจได้์ปิระโยชัน์ และ โทษน้อย(35)

5. อื�นๆ

5.1 ภาวะไขมันพอกตัิบ (Nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) การศึกษา meta-analysis 

พบว่า ภาวะ subclinical hypothyroidism ไม่เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ NAFLD(36) แต่ิข้อม้ล

การศึกษาในปัิจจุบัน พบว่าระดั์บ TSH ท่�สุ้งขึ�น ถึึงแม้อย่้ในค่์าปิกติิเป็ินปัิจจัยเสุ่�ยงต่ิอการ

เกิด์ NAFLD และการเกิด์พังพืด์ท่�ตัิบ (liver fibrosis) และ ผู้้้ป่ิวยกลุ่ม subclinical hypothy-

roidism ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอ liver fibrosis มากกว่ากลุ่ม euthyroidism(37, 38)

5.2 Cognitive function ผู้ลการศึกษา meta-analysis พบว่า ภาวะ subclinical hypothyroidism 

สัุมพันธ์์กับ cognitive impairment เฉัพาะในผู้้้ท่�อายุน้อยกว่า 75 ปีิ(39)

5.3 ผู้ลต่ิอการทำางานของไติ ผู้ลการศึกษา meta-analysis พบว่า ภาวะ subclinical hypothy-

roidism เพิ�มค์วามเสุ่�ยงการเป็ินโรค์ไติเรื�อรังในผู้้้ท่�อายุน้อยกว่า 70 ปีิ(40) และ ม่การศึกษา

พบว่าระดั์บ TSH ท่�สุ้งขึ�นสัุมพันธ์์กับอัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�เพิ�มขึ�นในผู้้้ท่�ได้์รับ hemodialysis(41) 

แต่ิอย่างไรก็ติามยังไม่ม่ข้อม้ลว่าการให้ LT4 จะช่ัวยชัะลอค์วามเสืุ�อมของไติได้์ 

การร้กษ์า	

 ถึึงแม้ว่าภาวะ subclinical hypothyroidism จะสุ่งผู้ลต่ิอการทำางานของระบบต่ิางๆ ในร่างกาย

ติามท่�กล่าวข้างต้ิน แต่ิข้อม้ลปัิจจุบันพบว่าปิระโยชัน์ของการให้ LT4 ชััด์เจนในแง่ของการลด์ระดั์บ 

LDL cholesterol(42) การลด์ C-IMT(43) และลด์ขนาด์ต่ิอมไทรอยด์์ในผู้้้ท่�ม่ไทรอยด์์โติ (goiter)(44) ข้อม้ล 

meta-analysis รวบรวม 21 การศึกษา  พบว่าการให้ LT4 ไม่ม่ผู้ลเปิล่�ยนแปิลงในแง่คุ์ณภาพช่ัวิติ และ 

อาการท่�อาจเก่�ยวกับไทรอยด์์เช่ัน อาการซึึ่มเศร้า อ่อนเพล่ย แต่ิอย่างไรก็ติามค์นไข้สุ่วนใหญ่ิใน

การศึกษาเป็ินแค่์ grade 1 subclinical hypothyroidism(45) ข้อม้ลเก่�ยวกับการลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ หรือ

ผู้ลด่์ในแง่โรค์หัวใจยังไม่ชััด์เจน 

 แนวทางการรักษาภาวะ subclinical hypothyroidism ม่แนวทางปิฏิิบัติิหลากหลาย(18, 23, 24, 46) 

โด์ยพิจารณาติามอายุ ระดั์บ TSH ภาวะแทรกซ้ึ่อน หรือโรค์ร่วมท่�ผู้้้ป่ิวยม่(47) นอกจากน่�ต้ิองพิจารณา

ผู้ลเสุ่ยท่�อาจเกิด์จากการให้ LT4 เช่ัน การเกิด์ iatrogenic thyrotoxicosis จากการรักษา โด์ยเฉัพาะในผู้้้

สุ้งอายุ(48) สุรุปิแนวทางการรักษาติามติารางท่� 3 
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 ในกรณ่ท่�พิจารณารักษา แนะนำาให้เริ�ม LT4 ขนาด์ LT4 25-75 ไมโค์รกรัมต่ิอวัน และ ติิด์ติาม 

TSH ท่� 6 สัุปิด์าห์(23) โด์ยเปิ้าหมายของระด์ับ TSH หลังให้การรักษาพิจารณาติามผู้้้ป่ิวยแติ่ละค์น 

(individualized target) โด์ยทั�วไปิเป้ิาหมายคื์อ TSH ระด์ับปิกติิ ในกรณ่ท่�วางแผู้นตัิ�งค์รรภ์แนะนำาให้

ระดั์บ TSH น้อยกว่า 2.5 mU/L(35)  ในผู้้้สุ้งอายุเป้ิาหมาย TSH 4-6 mU/L(48) ในกรณ่ท่�ให้การรักษาภาวะ 

subclinical hypothyroidism เนื�องจากผู้้้ป่ิวยม่อาการท่�อาจเก่�ยวกับไทรอยด์์เช่ัน อาการซึ่ึมเศร้า 

อ่อนเพล่ย ให้ลองรักษา 6 เดื์อน ด้์วย LT4 ขนาด์ติำ�า (therapeutic trial) ถ้ึาอาการไม่ด่์ขึ�นให้หยุด์ LT4 

 ในค์วามเห็นของผู้้้เข่ยน การรักษาภาวะ subclinical hypothyroidism ต้ิองใช้ัหลักการของ 

individualized treatment คื์อ การพิจารณาผู้้้ป่ิวยเป็ินรายบุค์ค์ล โด์ยค์ำานึงถึึงปัิจจัยต่ิางๆ ของผู้้้ป่ิวยดั์ง

ท่�กล่าวข้างต้ิน รวมถึึงต้ิองพิจารณาถึึงค์วามต้ิองการของผู้้้ป่ิวย (patient preference) ปิระโยชัน์ท่�ได้์จาก

การรักษา รวมถึึงข้อเสุ่ยจากการรักษา ซึึ่�งรวมถึึง ภาวะแทรกซ้ึ่อนจากการรักษา ค่์าใช้ัจ่ายท่�ต้ิองเสุ่ยจาก

การได้์รับยา การเจาะเลือด์สุ่งติรวจ และ ค่์าเดิ์นทางต่ิางๆ ค์ำาแนะนำาในปัิจจุบันจากบางปิระเทศ 

สุนับสุนุนให้รักษาภาวะ subclinical hypothyroidism ลด์ลง โด์ยพิจารณาให้เริ�มรักษาเมื�อระดั์บ TSH 

มากกว่า 20 mU/L(49)

ตัารางท่ี่�	3. แนวทางการรักษาภาวะ subclinical hypothyroidism(18, 23, 24, 46, 48)

ระด้บ	TSH	 อายุน้อยกว�า	65	ปี อายุมากกว�า	65	ปี

Grade	1	
TSH	4.5-6.9	mU/L

ติิด์ติามด้์อาการและผู้ลเลือด์
พิจารณารักษาในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะ
ดั์งต่ิอไปิน่�ร่วมด้์วย 

- ม่อาการของภาวะพร่องฮอร์โมน
ไทรอยด์์* 

- ผู้้้ท่�ค์วามเสุ่�ยงต่ิอโรค์หลอด์เลือด์
หัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว 

- ผู้้้ท่�ม่ระดั์บไขมันในเลือด์สุ้ง
- ผู้้้ท่�ติรวจพบ TPOAb
- ผู้้้ท่�วางแผู้นตัิ�งค์รรภ์ด้์วย ART

ติิด์ติามด้์อาการและผู้ลเลือด์

Grade	1	
TSH	7-9.9	mU/L

ค์วรรักษา  ติิด์ติามด้์อาการและผู้ลเลือด์

Grade	2
TSH	>	10	mU/L

ต้ิองรักษา ค์วรรักษา ในรายท่�
- ม่อาการของภาวะพร่อง

ฮอร์โมนไทรอยด์์* 
- ผู้้้ท่�ติรวจพบ  TPOAb
- แข็งแรง ไม่ม่ข้อค์วรระวัง 

จากการให้ LT4 

* พิจารณาทด์ลองรักษาปิระมาณ 6 เดื์อน และ หยุด์การรักษา หากอาการไม่ด่์ขึ�น 
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การคัดกรอง (screening) 
 ในกรณ่ปิระชัากรสุุขภาพด่์ทั�วไปิ ปัิจจุบันยังไม่ม่ข้อสุรุปิแนวทางค์ำาแนะนำาท่�ชััด์เจน  ข้อม้ลค์ำา

แนะนำาจากองค์์กรต่ิางดั์งสุรุปิในติารางท่� 4(46)	สุ่วนใหญ่ิจะไม่แนะนำาให้ทำาการติรวจคั์ด์กรอง เนื�องจาก

ภาวะ subclinical thyroid disorders ถึึงแม้จะม่ผู้ลต่ิอระบบต่ิางๆ ในร่างกาย แต่ิก็ยังไม่พบว่าการรักษา

จะได้์ปิระโยชัน์ท่�ชััด์เจน 

 ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบอื�นซึึ่�งอาจเก่�ยวกับค์วามผิู้ด์ปิกติิของการทำางานของ

ต่ิอมไทรอยด์์ ค์วรพิจารณาติรวจคั์ด์กรองระดั์บ TSH เช่ัน หัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ atrial fibrillation, ผู้้้ท่�ม่

หัวใจล้มเหลวท่�ม่อาการค์รั�งแรก (de novo heart failure), ผู้้้ป่ิวยภาวะกระด้์กพรุน, ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บไขมัน

ในเลือด์สุ้งมาก, ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บ creatinine phosphokinase สุ้งหลังได้์รับยากลุ่ม statin, ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ

 normochromic normocytic anemia, ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ euvolumic hyponatremia, ผู้้้ป่ิวย dementia, ผู้้้

ท่�ม่นำ�าหนักเปิล่�ยนแปิลงเร็วโด์ยไม่ทราบสุาเหตุิ เป็ินต้ิน   

ตัารางที่่�	4.	สุรุปิข้อแนะนำาในการติรวจหาภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์์ในผู้้้ใหญิ่สุุขภาพด์่

องค์กร ข้อแนะนำาในการตัรวจ้ค้ดกรอง

American Thyroid Association(50) ชัายหรือหญิิงท่�อายุมากกว่า 35 ปีิ ค์วรได้์รับการติรวจ
คั์ด์กรองทุก  5 ปีิ

American Association of Clinical 
Endocrinologists(46)

ผู้้้สุ้งอายุโด์ยเฉัพาะผู้้้หญิิง ค์วรได้์รับการติรวจคั์ด์กรอง

American Academy of Family Physicians(51) ข้อม้ลไม่เพ่ยงพอท่�จะสุรุปิถึึงปิระโยชัน์ในการติรวจ
คั์ด์กรองผู้้้ใหญ่ิสุุขภาพด่์ และไม่ตัิ�งค์รรภ์

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

ข้อม้ลไม่เพ่ยงพอท่�จะสุรุปิถึึงปิระโยชัน์ในการติรวจ
คั์ด์กรองผู้้้ใหญ่ิสุุขภาพด่์ และไม่ตัิ�งค์รรภ์

British Thyroid Association(53) ไม่แนะนำาติรวจคั์ด์กรองผู้้้ใหญ่ิสุุขภาพด่์ 

สรุปั
 ภาวะ subclinical thyroid disorders เป็ินภาวะท่�พบบ่อย ต้ิองม่การติรวจการทำางานของไทรอยด์์

ซึ่ำ�าเสุมอกอ่นพิจารณาใหก้ารรักษา เพราะผู้้ป่้ิวยสุ่วนหนึ�งจะม่การทำางานของไทรอยด์์กลบัมาปิกติิได์เ้อง 

การพิจารณาให้การรักษาขึ�นอย่้กับปัิจจัยต่ิางๆ ได้์แก่ ระดั์บ TSH, อายุ, สุาเหตุิของโรค์ไทรอยด์์ และ 

โรค์ปิระจำาตัิว โด์ยต้ิองพิจารณาข้อด่์ และข้อเสุ่ยจากการรักษา และ เลือกการรักษาให้เหมาะกับผู้้้ป่ิวย

รายบุค์ค์ล (individualized treatment) 
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12
การใชี้�ฮอร์โมินเพศ

สำาหรับกล่�มิข�ามิเพศท้�ส้งอาย่

ธิิติั	สน้บบุญิ

 ผู้ลของการใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศ (cross-sex hormone therapy) สุำาหรับผู้้้สุ้งอายุ ม่รายงานน้อย

มาก แนวทางปิฏิิบัติิ (guideline) สุ่วนใหญ่ิค์วามเห็นของแพทย์ผู้้้เช่ั�ยวชัาญิ (expert opinion) หรือ เท่ยบ

เค่์ยงกับ แนวทางปิฏิิบัติิของการใช้ัฮอร์โมนชัด์เชัย (hormonal replacement therapy, HRT)(1) ค์ำาถึามท่�

เกิด์ขึ�นคื์อ

 1. ฮอร์โมนข้ามเพศสุำาหรับค์นสุ้งอายุ สุามารถึใช้ัได้์หรือไม่

 2. ขนาด์และร้ปิแบบของฮอร์โมนท่�ใช้ัต้ิองม่การปิรับเปิล่�ยนหรือไม่

การใช้ฮอร์โมนข้ามเพศส�าหรับัช่วงอายุผู้ใหญ่(1-3)  ปิระกอบด้์วย 

1.	กลุิ�มหญิิงข้ามเพิศ (male to female, MTF) ต้ิองได้์ฮอร์โมน estrogen ร่วมกับยา anti-androgen หรือ GnRH 

agonist เพื�อให้ได้์ลักษณะร่างกายและระดั์บฮอร์โมนติามท่�ผู้้้ป่ิวยต้ิองการ ปิระกอบด้์วย 

 1.1  Estrogen ได้์แก่

  ร้ปิแบบรับปิระทาน estradiol valerate ขนาด์ 2.0-6.0 มก.ต่ิอวัน 

  ร้ปิแบบแปิะ            estradiol patch ขนาด์ 0.025-0.2 มก.ต่ิอวัน 

  ร้ปิแบบฉ่ัด์              estradiol valerate/cypionate ขนาด์ 5-20 มก. ทุก 2 สัุปิด์าห์ 

   หรือ 2-10 มก. ทุกสัุปิด์าห์ เข้ากล้าม

1.2  Anti-androgens ได้์แก่ spironolactone ขนาด์ 100-200 มก./วัน หรือ cyproterone acetate 

 50-100 มก.ต่ิอวัน 

1.3  GnRH agonist ขนาด์ 3.75 มก. เข้าใต้ิผิู้วหนัง เดื์อนละค์รั�ง



224

Comprehensive Review in Internal Medicine

2. กลุิ�มชีายข้ามเพิศ (female to male, FTM) ต้ิองได้์ฮอร์โมน Testosterone โด์ยให้ในร้ปิของ

  ร้ปิแบบรับปิระทาน  testosterone undecanoate ขนาด์ 160-240 มก.ต่ิอวัน 

  ร้ปิแบบทา testosterone gel 1% ทาวันละค์รั�ง ขนาด์ 50-100 มก.ต่ิอวัน 

  ร้ปิแบบฉ่ัด์  testosterone enanthate ขนาด์ 100-200 มก. เข้ากล้าม 

   ทุก 2 สัุปิด์าห์

   testosterone undecanoate ขนาด์ 1,000 มก. เข้ากล้าม 

   ทุก 12 สัุปิด์าห์

ผู้ลของการศึกษาในผู้้้สุ้งอายุท่�ได้์รับฮอร์โมนข้ามเพศสุามารถึสุรุปิติามระบบได้์ดั์งน่� 

1.	เน่�องอกแลิะมะเร็ง

 อายุท่�มากขึ�นสัุมพันธ์์กับการเกิด์เนื�องอกและมะเร็งอย่างชััด์เจน ร่วมกับ ผู้ลของการได้์รับ

ฮอรโ์มนชัด์เชัยสุำาหรบัภาวะพรอ่งฮอร์โมนเพศพบวา่อาจม่ค์วามสุมัพันธ์์กับการเกดิ์เนื�องอกท่�เก่�ยวข้อง

กับฮอร์โมนเพศ (hormonal dependent tumor) เช่ัน มะเร็งเต้ิานม มะเร็งเยื�อบุโพรงมด์ล้ก และมะเร็ง

ต่ิอมล้กหมาก เป็ินต้ิน ดั์งนั�นการใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศซึึ่�งม่ขนาด์ท่�สุ้งและระยะเวลาการใช้ัท่�นานจึงต้ิองม่

ค์วามระมัด์ระวัง(2) แต่ิผู้ลการศึกษาเท่าท่�ม่ไม่พบเนื�องอกหรือมะเร็งท่�สุ้งกว่าค์นปิกติิ 

 หญิิงข้ามเพิศ

 ค์วามชุักของมะเร็งเต้ิานมจะพบน้อยกว่าผู้้้หญิิงปิกติิแต่ิสุ้งกว่าผู้้้ชัาย ขณะท่�มะเร็งต่ิอมล้กหมาก

จะพบน้อยกว่า(3) สุ่วนมะเร็งติำาแหน่งอื�นไม่พบค์วามแติกต่ิางจากค์นทั�วไปิ เช่ัน มะเร็งอัณฑ์ะ ผู้ลของ

การศึกษา Women’s Health Initiative study พบว่า กลุ่มท่�ได้์รับฮอร์โมน progestin จะเพิ�มค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอมะเร็งเต้ิานม ดั์งนั�นกลุ่มหญิิงข้ามเพศจึงค์วรใช้ัเฉัพาะฮอร์โมน estrogen เท่านั�น

 กลุ่มท่�ใช้ัฮอร์โมน estrogen ร่วมกับยา anti-androgens ได้์แก่ cyproterone acetate ม่รายงาน

ของภาวะ hyperprolactinemia และ ค์วามชุักของเนื�องอกต่ิอมใต้ิสุมองชันิด์ท่�สุร้างฮอร์โมนโปิรแลค์ติิน

 (prolactinoma) และ เนื�องอกของเยื�อหุ้มสุมอง (meningioma) สุ้งขึ�น ซึึ่�งยังไม่ทราบเหตุิผู้ล(1,4)

 คำาแนะนำา

- ติรวจปิระเมินเต้ิานมเหมือนผู้้้หญิิงทั�วไปิ โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งกลุ่มท่�ได้์รับฮอร์โมน estrogen 

นานกว่า 30 ปีิ หรือ อายุมากกว่า 50 ปีิ หรือ กลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้ง เช่ัน ม่ปิระวัติิค์รอบค์รัว 

เป็ินต้ิน(3,4)

- ติรวจต่ิอมล้กหมาก และ ติิด์ติามระดั์บ prostatic surface antigen (PSA) เหมือนผู้้้ชัายปิกติิ 

แต่ิให้ใช้ัระดั์บ PSA ท่�มากกว่า 1 นาโนกรัมต่ิอมล. ถืึอว่าผิู้ด์ปิกติิ เมื�อเท่ยบกับระดั์บ 

4 นาโนกรัมต่ิอมล. ของผู้้้ชัายปิกติิ(5,6)

- ติิด์ติามระดั์บฮอร์โมนโปิรแลค์ติิน (prolactin) เป็ินระยะ ขณะท่�ยังใช้ัฮอร์โมน estrogen และ

ทำาการติรวจ pituitary imaging กรณ่ท่�ระดั์บฮอร์โมน prolactin สุ้งเพิ�มขึ�น(1,5)
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	 ชีายข้ามเพิศ

 ผู้ลการศึกษาระยะยาวของมะเร็งมด์ล้ก ช่ัองค์ลอด์ รังไข่และปิากมด์ล้ก ไม่พบค์วามชุักเพิ�มขึ�น

แต่ิสัุมพันธ์์กับปัิจจัยเสุ่�ยงทั�วไปิ ได้์แก่ สุ้บบุหร่� ดื์�มสุุรา โรค์ติิด์ต่ิอทางเพศสัุมพันธ์์ และการไม่ได้์รับ

การติรวจคั์ด์กรองมะเร็งติามปิกติิ นอกจากน่�การได้์รับฮอร์โมน testosterone ซึึ่�งจะถ้ึก aromatization 

เป็ินฮอร์โมน estradiol ติามมาทำาให้ได้์ระดั์บของฮอร์โมน estradiol เท่ากับช่ัวง follicular phase ของ 

menstrual cycle ดั์งนั�นยังจำาเป็ินในการติรวจติิด์ติามเนื�องอกหรือมะเร็งของเต้ิานม

 คำาแนะนำา

- ติรวจคั์ด์กรองมะเร็งและเนื�องอกเช่ันเด่์ยวกับปิระชัากรทั�วไปิ

- กรณ่ท่�ไม่ได้์ทำาผู่้าตัิด์หน้าอก ให้ปิระเมินด้์วยการติรวจ mammogram เช่ันเด่์ยวกับผู้้้หญิิง

ปิกติิ คื์อ อายุมากกว่า 50 ปีิและใช้ัฮอร์โมน testosterone มานานกว่า 5-10 ปีิ โด์ยแนะนำา

ให้ทำาทุก 2 ปีิ กรณ่ท่�ทำาการผู่้าตัิด์เต้ิานมแล้ว ให้ทำาการติรวจร่างกายปิระจำาปีิ(4,5)

- ติรวจภายใน (pelvic examination) ปิระจำาปีิ พิจารณาติรวจ endometrium ultrasound เพิ�มเติิม

โด์ยเฉัพาะอายุมากกว่า 40 หรือม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ(2,5)

2.	ระบบห้วใจ้	สมอง	แลิะหลิอดเล่ิอด

 การเกิด์โรค์หลอด์เลือด์เลือด์หัวใจจะพบในเพศชัายสุ้งกว่าเพศหญิิงโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งกลุ่มผู้้้

สุ้งอายุท่�มากกว่า 75 ปีิ นอกจากน่�ผู้ลการศึกษาของกลุ่มหญิิงข้ามเพศท่�ได้์รับฮอร์โมน estrogen จะม่

อัติราการติาย (incidence mortality rates) จากโรค์หลอด์เลือด์หัวใจสุ้งกว่าชัายข้ามเพศท่�ได้์รับฮอร์โมน

เพศชัายซึึ่�งน่าจะเกิด์จากผู้ลของฮอร์โมน ethinyl estradiol ในร้ปิรับปิระทาน โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งกลุ่มท่�

ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งอย่้ก่อนแล้ว จึงค์วรทำาการปิระเมินและติิด์ติามอย่างใกล้ชัิด์ ขนาด์การใช้ัฮอร์โมน 

estrogens ค์วรใช้ัขนาด์ติำ�าท่�สุุด์และใช้ัในร้ปิ transdermal มากกว่าร้ปิแบบรับปิระทาน ไม่ค์วรใช้ัยากลุ่ม 

anti-androgens เช่ัน cyproterone acetate ร่วมด้์วยเนื�องจากเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอภาวะ thromboembolism

  2.1 การเปิล่�ยนแปิลงของไขมัน ผู้ลของฮอร์โมน testosterone ทำาให้ระดั์บไขมัน HDL 

ลด์ลง และระดั์บไขมัน TG และ LDL สุ้งขึ�น สุ่วนฮอร์โมน estrogen เพิ�มระดั์บ TG และ HDL แต่ิลด์

ระดั์บ LDL(3,7) 

  2.2 เบาหวาน การใช้ัฮอร์โมนสุ่วนใหญ่ิไม่ม่ผู้ลต่ิอการเกิด์โรค์เบาหวานโด์ยติรง โด์ย

ฮอร์โมน testosterone จะไม่เพิ�มภาวะ insulin resistance แต่ิทำาให้รังไข่เกิด์ภาวะ polycystic ovarian 

syndrome (PCOS) ขณะท่�ฮอร์โมน estrogen ทำาให้ภาวะ insulin resistance เพิ�มขึ�น 

  2.3 ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง ฮอร์โมน estrogen จะทำาให้นำ�าหนักขึ�นและบวม สุ่งผู้ลให้ค์วามดั์น

โลหิติสุ้งขึ�น 
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	 หญิิงข้ามเพิศ

 ค์วามชุักของการเกิด์โรค์หลอด์เลือด์หัวใจไม่แติกต่ิางจากผู้้้ชัายแต่ิสุ้งกว่าผู้้้หญิิงปิกติิเช่ันเด่์ยว

กับค์วามชุักของการเกิด์โรค์หลอด์เลือด์สุมองท่�พบเพิ�มขึ�นเมื�อเท่ยบกับผู้้้หญิิงปิกติิ โด์ยเฉัพาะกลุ่มท่�ใช้ั

ฮอร์โมนปิริมาณสุ้ง เช่ัน ethinyl estradiol หรือ ใช้ัฮอร์โมน progesterone และ anti-androgens ร่วมด้์วย

	 คำาแนะนำา	

- เลือกใช้ัฮอร์โมน estrogen ท่�ม่ขนาด์ติำ�าสุุด์ และร้ปิแบบ transdermal โด์ยท่�ไม่ค์วรใช้ัฮอร์โมน

 progesterone หรือกลุ่ม anti-androgens 

 ชีายข้ามเพิศ

 ไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิของโรค์หลอด์เลือด์หัวใจและหลอด์เลือด์สุมองเพิ�มขึ�นเมื�อเท่ยบกับผู้้้ชัาย

และผู้้้หญิิงปิกติิ แต่ิพบว่าการเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บไขมันท่�เป็ินลักษณะของผู้้้ชัายทำาให้อาจเสุ่�ยงต่ิอการ

เกิด์โรค์หลอด์เลือด์หัวใจได้์

	 คำาแนะนำา

- หล่กเล่�ยงปัิจจัยเสุ่�ยง โด์ยเฉัพาะ สุ้บบุหร่�

3.	ภาวะหลิอดเล่ิอดดำาอุดต้ันแลิะความเข้มเล่ิอดเพิิ�มขึ�น

 เป็ินท่�ทราบถึึงค์วามสัุมพันธ์์ของภาวะหลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินกับการใช้ัฮอร์โมนเพศหญิิง โด์ยจะ

พบกรณ่ท่�ได้์รับปิริมาณสุ้งและนาน ขณะท่�ของฮอร์โมนเพศชัายจะสัุมพันธ์์กับค์วามเข้มข้นของเลือด์ท่�

เพิ�มขึ�น 

	 หญิิงข้ามเพิศ

 ไม่พบค์วามชุักเพิ�มขึ�น กลุ่มท่�เกิด์หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินจะพบในกลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยง (prothrom-

botic actions) อย่้เดิ์ม เช่ัน ค์วามผิู้ด์ปิกติิทางพันธุ์กรรม อายุมากกว่า 50 ปีิ อ้วน (BMI > 27 กก.ต่ิอ 

ติารางเมติร) และสุ้บบุหร่�

 คำาแนะนำา	

- ค์วรเลือกใช้ัร้ปิแบบ transdermal และแก้ไขปัิจจัยเสุ่�ยงดั์งกล่าว

	 ชีายข้ามเพิศ

 ไม่พบการเกิด์หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินมากขึ�น ขณะท่�ค์วามเข้มเลือด์ท่�พบสุ้งขึ�นมักไม่เกิด์ค์วามผิู้ด์

ปิกติิทางค์ลินิก(3)

	 คำาแนะนำา

- เลือกใช้ัร้ปิแบบฮอร์โมนท่�ม่ระดั์บในกระแสุเลือด์ค่์อนข้างค์งท่� ได้์แก่ การทา หรือยาฉ่ัด์ท่�ออก

ฤทธิ์�ระยะยาว และหล่กเล่�ยงปัิจจัยเสุ่�ยง เช่ัน สุ้บบุหร่� เป็ินต้ิน

- ปิระเมินค์วามเข้มของเลือด์ทุก 1-2 ค์รั�งต่ิอปีิ 
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4.	ผลิตั�อกระดูก

 ฮอร์โมนเพศชัายม่ผู้ลขยายขนาด์ของกระด้์ก (periosteal bone expansion) และ peak bone 

mass สุ้งกว่าฮอร์โมนเพศหญิิง ขณะท่�ฮอร์โมนเพศหญิิงจะเสุริมค์วามหนาแน่นของกระด้์ก (endosteal 

bone apposition)(8)

 วิธ่์การใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศซึึ่�งปิระกอบไปิด้์วย 2 ขั�นติอนท่�ม่ผู้ลต่ิอการพัฒินาของกระด้์ก ได้์แก่ 

การกด์ฮอรโ์มนเพศชัว่งเข้าสุ่้วัยหนุ่มสุาวด์ว้ยฮอรโ์มน gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist  

และ การใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศ รวมถึึงการผู่้าตัิด์เอารังไข่และอัณฑ์ะออก (gonadectomy) จะทำาให้ฮอร์โมนเพศ

เดิ์มของตัิวเองลด์ลง(1) 

	 หญิิงข้ามเพิศ

 พบว่าค่์า bone mineral density (BMD) ของกลุ่มหญิิงข้ามเพศจะติำ�ากว่ากลุ่มค์วบคุ์มตัิ�งแต่ิกอ่น

เริ�มฮอร์โมนเพศ(8) ซึึ่�งไม่ทราบสุาเหตุิชััด์เจน อาจเกิด์จากกลุ่มหญิิงข้ามเพศม่กิจกรรมกลางแจ้งน้อย ทำาให้

ระดั์บวิติามินด่์ติำ�า ผู้ลของการได้์รับฮอร์โมนข้ามเพศพบว่าทั�งผู้ลระยะสัุ�นและระยะยาวไม่พบภาวะกระด้์ก

หักเพิ�มขึ�น ลักษณะของกระด้์กม่ค์วามค์ล้ายค์ลึงเพศหญิิงมากกว่าเพศชัาย ดั์งนั�นถ้ึาม่การหยุด์ฮอร์โมน

เพศโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งกลุ่มท่�ผู่้าตัิด์อัณฑ์ะออกจะทำาให้พบภาวะกระด้์กบางลงสุ้งขึ�น ดั์งนั�นหญิิงข้าม

เพศท่�อายุมากกว่า 50 ปีิ ค์วรค์งการใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศต่ิอไปิ

	 ชีายข้ามเพิศ

 ค่์า BMD ก่อนการได้์รับฮอร์โมนไม่แติกต่ิางจากผู้้้หญิิงปิกติิ เมื�อได้์รับฮอร์โมนเพศชัายพบว่า 

ขนาด์ของกระด้์กจะใหญ่ิและหนากว่า ม่การเปิล่�ยนแปิลงเช่ันเด่์ยวกับกระด้์กของผู้้้ชัายทั�วไปิ สุำาหรับ

กลุ่มท่�ได้์ผู่้าตัิด์เอารังไข่ออก การได้์รับฮอร์โมนเพศชัายสุามารถึป้ิองกันการลด์ลงของ BMD ทั�งในระยะ

สัุ�นและยาว และไม่ม่ผู้ลต่ิอการเกิด์กระด้์กหัก

	 คำาแนะนำา

- การติรวจวัด์ BMD จะใช้ัเกณฑ์์ติามเพศแต่ิกำาเนิด์ ของผู้้้ท่�ได้์รับฮอร์โมน(3,8)

- รับปิระทาน แค์ลเซ่ึ่ยมและวิติามินด่์ให้เพ่ยงพอ ค์วรได้์ระดั์บวิติามินด่์ มากกว่า 30 นาโนกรัม

ต่ิอมล. ปิริมาณท่�ค์วรได้์รับปิริมาณวันละ 800-1,000 IU และปิริมาณแค์ลเซ่ึ่ยมอย่างน้อย

วันละ 1,000 มิลลิกรัม

- หล่กเล่�ยงปัิจจัยท่�ม่ผู้ลต่ิอกระด้์ก ได้์แก่ สุ้บบุหร่� ดื์�มสุุรา นำ�าหนักลด์ลง การใช้ัยากลุ่มสุเต่ิยรอยด์์ 

เป็ินต้ิน และออกกำาลังกายให้เพ่ยงพอ (weight-bearing activity)

- สุามารถึใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศในระยะยาวทั�งหญิิงและชัายข้ามเพศ โด์ยไม่จำาเป็ินต้ิองหยุด์ท่�

อายุมากกว่า 50 ปีิ 

- กรณ่ของชัายข้ามเพศนอกจากติิด์ติามระดั์บฮอร์โมน testosterone อาจใช้ัระดั์บฮอร์โมน 

luteinizing hormone (LH) เป็ินการบอกระดั์บฮอร์โมน testosterone ว่าเหมาะสุมหรือไม่(1,8)

- การติรวจและรกัษาภาวะกระด้์กบางใหถื้ึอเป็ินกลุ่มท่�ม่เสุ่�ยงเนื�องจากการลด์ลงของฮอรโ์มน

เพศ โด์ยเริ�มท่�อายุ มากกว่า 50 ปีิ ค์วรเริ�มติรวจเร็วขึ�นสุำาหรับกลุ่มท่�หยุด์การใช้ัฮอร์โมนข้าม

เพศ หรือ ใช้ัฮอร์โมนไม่สุมำ�าเสุมอ (poor compliance)
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 ดั์งนั�นโด์ยสุรุปิผู้ลของการใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศสุำาหรับผู้้้สุ้งอายุเท่าท่�ม่รายงาน พบว่าไม่ก่อให้เกิด์

ภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�แติกต่ิางจากเพศหญิิงและชัายปิกติิ (ติารางท่� 1) โด์ยม่ค์ำาแนะนำาการติิด์ติามการรักษา

ดั์งน่�(1)

1. ค์วรปิรับขนาด์ของฮอร์โมนเพศท่�ใช้ั เท่าท่�จำาเป็ิน เพื�อค์งลักษณะของเพศ และ กระด้์ก

2. ค์วรเลือกฮอร์โมน estrogen ในร้ปิ transdermal เช่ันเด่์ยวกับฮอร์โมนเพศชัายค์วรเลือก

ร้ปิแบบ gel หรือ แบบฉ่ัด์ท่�ออกฤทธิ์�ระยะยาว 

3. ติิด์ติามผู้ลของการรักษาอย่างต่ิอเนื�อง 1-2 ค์รั�งต่ิอปีิ โด์ยปิระเมิน ผู้ลของฮอร์โมนทั�งด้์าน

อาการและอาการแสุด์ง รวมถึึงข้อม้ลเก่�ยวกับ การสุ้บบุหร่� ภาวะซึ่ึมเศร้า นำ�าหนัก และ 

ค์วามดั์นโลหิติ

4. ปิระเมินผู้ลทางห้องปิฏิิบัติิการ ได้์แก่ complete blood count, electrolytes, plasma glucose 

และ HbA1c lipid profiles, liver และ renal function เป็ินระยะ 

5. ติรวจระดั์บฮอร์โมนเพศ เป็ินระยะ โด์ยเฉัพาะช่ัวงท่�ม่การปิรับขนาด์ฮอร์โมน 

6. เล่�ยงปัิจจัยเสุ่�ยง ได้์แก่ งด์สุ้บบุหร่�และสุุรา ค์วบคุ์มนำ�าหนัก เป็ินต้ิน

ตัารางท่ี่�	1. ผู้ลระยะยาวของฮอร์โมนข้ามเพศ(6,8)

ผลิระยะยาว หญิิงข้ามเพิศ ชีายข้ามเพิศ

1. ม่หลักฐานว่าเพิ�ม
ค์วามเสุ่�ยง

- venous thromboembolic
- gallstones
- elevated liver enzymes
- weight gain
- hypertriglyceridemia

- polycythemia
- weight gain
- acne
- androgenic alopecia
- sleep apnea

2. ม่หลักฐานว่าเพิ�ม
ค์วามเสุ่�ยง กรณ่ท่�ม่
ปัิจจัยอื�นร่วม

- cardiovascular disease

3. เพิ�มค์วามเสุ่�ยงแต่ิ 
หลักฐานไม่ชััด์เจน 

- hypertension
- hyperprolactinemia/prolactinoma

- elevated liver enzymes
- hyperlipidemia

4. เพิ�มค์วามเสุ่�ยงกรณ่
ท่�ม่ปัิจจัยอื�นร่วม 
แต่ิหลักฐานไม่ชััด์เจน 

- type 2 diabetes - destabilization of certain psychiatric 
disorders

- cardiovascular disease
- hypertension
- type 2 diabetes

5. ไม่เพิ�มค์วามเสุ่�ยง - breast cancer - 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

ณ้บผลิิกา	กองพิลิพิรหม

บัทน�า
 Acute respiratory distress syndrome หรือ ARDS  เป็ินภาวะท่�ม่การอักเสุบในถุึงลมปิอด์ ม่

การทำางานของ surfactant ในถึงุลมปิอด์ลด์ลง ทำาให้ปิอด์ม่ค์วามเสุ่�ยงท่�จะเกิด์การอักเสุบอยา่งต่ิอเนื�อง 

โด์ยเฉัพาะในช่ัวงการหายใจออกสุุด์ ท่� low end expiratory lung volume ซึึ่�งถุึงลมปิอด์ในสุ่วน basal 

lung (dependent part; low lung volume) จะปิิด์แฟบ และเปิิด์ใหม่อ่กค์รั�งในช่ัวงหายใจเข้า โด์ยต้ิองใช้ั

แรงดั์นท่�สุ้งขึ�นเพื�อให้สุามารถึเปิิด์ขยายถุึงลมในสุ่วนน่�ได้์ จึงม่แรงเสุ่ยด์ทาน shearing force เกิด์ขึ�น ทำาให้

เกิด์ biotrauma คื์อ ม่การอักเสุบจากแรงเสุ่ยด์ทานดั์งกล่าว ทำาให้ม่การสุร้าง cytokines จากเซึ่ลล์เม็ด์

เลือด์ขาวในบริเวณนั�นเพิ�มขึ�น  ม่การรั�วของสุารนำ�าจากหลอด์เลือด์ฝ้อย เกิด์เป็ิน exudate fluid และ 

foam ในถุึงลมปิอด์เพิ�มขึ�น และยังสุ่งผู้ลให้การทำางานของ surfactant บกพร่องเพิ�มมากขึ�นด้์วย  การ

เปิล่�ยนแปิลงท่�เกิด์ขึ�น ทำาให้ค์วามสุามารถึในการขยายถุึงลม (ventilation) ใน alveolar unit แต่ิละสุ่วน

แติกต่ิางกัน (inhomogeneity) ร้ปิท่� 1 โด์ยปิอด์บางสุ่วนแฟบ (atelectasis หรือ nonaerated area) บาง

สุ่วนม่ลมไหลเข้าออกพอได์บ้้าง และบางสุว่นม่ลมไหลเข้าออกได์ต้ิามปิกติิ โด์ยการอกัเสุบในถึงุลมปิอด์

นั�น จะเกิด์ขึ�นในสุ่วนท่�ม่ ventilation ได้์เป็ินสุ่วนใหญ่ิ โด์ยเฉัพาะในบริเวณรอยต่ิอระหว่างปิอด์สุ่วนท่�

แฟบ (nonaerated) กับปิอด์สุ่วนท่�พอม่ ventilation (aerated) ได้์(1-2)
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รูปท่ี่�	1. แสุด์งภาวะ inhomogeneity ของปิอด์ท่�ม่ภาวะ ARDS โด์ย zone 1 เป็ินปิอด์สุ่วนท่�แฟบ (atel-

ectasis หรือ nonaerated area) zone 2 เป็ินปิอด์สุ่วนท่�ม่ลมไหลเข้าออกพอได้์บ้าง และ zone 3 เป็ิน

ปิอด์สุ่วนท่�ม่ลมไหลเข้าออกได้์ติามปิกติิ โด์ยการอักเสุบในถุึงลมปิอด์นั�น จะเกิด์ขึ�นในบริเวณรอยต่ิอ

ระหว่างปิอด์ zone 1 กับ zone 2 เป็ินสุ่วนใหญ่ิ
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ภาวะ	ARDS		ม่คำาจ้ำาก้ดความตัามตัารางท่ี่�	1

ตัารางท่ี่�	1. ARDS definition

คำาจ้ำาก้ดความ	ARDS	
2012	Berlin	definition(3)

Timing: ภาวะหายใจล้มเหลวเฉั่ยบพลันท่�เกิด์ขึ�นภายใน 1 สุัปิด์าห์ 
(respiratory failure within 1 week of a known insult or new and/or worsening respiratory 
symptoms)
Origin: ภาวะหายใจล้มเหลวเฉั่ยบพลันท่�ไม่สุามารถึอธ์ิบายได์้จากภาวะหัวใจวาย หรือม่สุารน�ำาเกิน
ในหลอด์เลือด์
(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: ม่รอยโรค์ท่�ถึุงลมปิอด์ทั�ง 2 ข้าง จากภาพรังสุ่ปิอด์ หรือ เอกซึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์ปิอด์
(bilateral opacities on chest radiograph or CT not fully explained by effusion, collapse or 
nodules)
Oxygenation: ม่ภาวะพร่องออกซึ่ิเจนในเลือด์แด์งเกิด์ขึ�นอย่างเฉั่ยบพลัน โด์ยม่ PaO

2
/FiO

2
 

<300 mmHg 
ขณะท่�ใชั้เค์รื�องชั่วยหายใจ และใชั้ positive end expiratory pressure (PEEP) ≥ 5 cmH

2
O โด์ยแบ่ง

ติามระด์ับค์วามรุนแรง ด์ังน่�
• mild ARDS ม่ PaO2/FiO2   201–300 mmHg
• moderate ARDS ม่ PaO2/FiO2  101–200 mmHg
• severe ARDS ม่ PaO2/FiO2  ≤ 100 mmHg

2016	Kigali	modification(4)

Timing	and	origin:  เหมือนกับ Berlin definition
Imaging: ม่รอยโรค์ท่�ถึุงลมปิอด์ทั�ง 2 ข้าง จากภาพรังสุ่ปิอด์ หรืออัลติราซึ่าวด์์ปิอด์
Oxygenation: ม่ภาวะพร่องออกซึ่ิเจนในเลือด์ SpO

2
/FiO

2
 <315 โด์ยไม่ติ้องใชั้ PEEP

ข้อแติกต่ิางของ  Berlin และ Kigali modification definition คื์อ ผู้้้ป่ิวย ARDS ท่�วินิจฉััยจาก Berlin definition 
จะติ้องใชั้เค์รื�องชั่วยหายใจ ชันิด์ noninvasive หรือ invasive ก็ได์้ โด์ยติ้องใชั้ PEEP อย่างน้อย 5 cmH2O 
ก่อนปิระเมิน PaO2/FiO2  สุ่วนผู้้้ปิ่วย ARDS ท่�วินิจฉััยจาก Kigali modification เปิ็นผู้้้ปิ่วยท่�ไม่ได์้ใชั้เค์รื�อง
ชั่วยหายใจ 
FiO

2
= fraction of inspired oxygen; PaO

2
= partial pressure of arterial oxygen; PEEP = positive end-

expiratory pressure; SpO
2
 = peripheral capillary oxygen saturation
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การร้กษ์าภาวะ	ARDS		แบ�งตัามระด้บความรุนแรง	ด้งรูปท่ี่�	2

รูปท่ี่�	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 อย่างน้อย 12-16 ชัม. ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ PaO2/FiO2  ≤ 150 mmHg
ท่�ใช้ั FiO2 > 60% ใน 48 ชัม.แรก

Favor high PEEP > low PEEP

Neuromuscular blockades (NMB) ในผู้้้ป่ิวย PaO2/FiO2 ≤150 mmHg ใน 
48 ชัม. แรก

หากไม่ใช้ั NMB ให้ใช้ั sedation แต่ิค์วรใช้ั high PEEP strategy

พิจารณา extracorporeal 
membrane oxygenation ในผู้้้ป่ิวยท่�

ม่ refractory hypoxemia หรือ 
uncompensated hypercapnia

Optional noninvasive ventilation 
หรือ high flow oxygen therapy

Diaphragm protective strategy ป้ิองกัน myotrauma 
โด์ยหล่กเล่�ยงการเกิด์ high inspiratory effort และการช่ัวยหายใจท่�มากเกินไปิ (over-assistance)

Conservative fluid balance target

 แนวทางการรักษาภาวะ ARDS ยังม่ปิระเด็์นท่�เป็ินข้อถึกเถ่ึยง โด์ยเฉัพาะวิธ่์การตัิ�งค่์า positive 

end expiratory pressure (PEEP) ท่�เหมาะสุม  เพื�อช่ัวยป้ิองกันปิอด์แฟบใน dependent part ของปิอด์ 

(ร้ปิท่� 1: zone 1 และ 2) ในช่ัวงหายใจออกสุุด์ ซึึ่�งจะช่ัวยลด์  shearing force ในการเปิิด์ขยายถุึงลมได้์  

ลด์ intrapulmonary shunt จากภาวะ atelectasis และลด์ภาวะ inhomogeneity ของ lung unit แต่ิละ

สุ่วน สุ่งผู้ลให้ลด์การอักเสุบต่ิอเนื�อง และแก้ภาวะพร่องออกซิึ่เจนได้์ แต่ิอย่างไรก็ติาม ปัิจจุบัน ยังไม่ม่

หลักฐานทางค์ลินิกว่า วิธ่์การตัิ�ง PEEP วิธ่์ใด์ เป็ินวิธ่์ท่�ด่์ท่�สุุด์ แต่ิผู้้้เช่ั�ยวชัาญิสุ่วนใหญ่ิม่ค์วามเห็นว่า การ

ใช้ั physiologic approach น่าจะเป็ินวิธ่์ท่�เหมาะสุมมากท่�สุุด์ แม้จะยังไม่ข้อม้ลว่า ทำาให้ผู้ลลัพธ์์ทางค์ลินิก 

ได้์แก่ อัติราการติาย  จำานวนวันท่�ไม่ต้ิองใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจ (ventilator free day) แติกต่ิางกันก็ติาม
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 ในช่ัวงปีิท่�ผู่้านมา ม่แนวทางใหม่ท่�ใช้ัในการเลือกตัิ�งค่์า PEEP ท่�เหมาะสุม  โด์ยการปิระเมิน

ภาวะท่�ปิอด์จะสุามารถึเปิิด์ขยายได้์มากขึ�นจากการใช้ั high PEEP (lung recruitability) หากถุึงลมปิอด์

สุามารถึเปิิด์ขยายได้์มากจากการใช้ั high PEEP เร่ยกว่า high recruiter แต่ิถ้ึาถุึงลมปิอด์ไม่สุามารถึเปิิด์

ขยายจากการใช้ั high PEEP ได้์ เร่ยกว่า low recruiter (7-8)

โด์ยม่แนวทางการปิระเมิน lung recruitability ดั์งน่�

 ปิระเมิน recruitment to inflation ratio (R/I ratio)

 โด์ยม่ขั�นติอนดั์งน่�  

• จัด์ท่าผู้้้ป่ิวยให้อย่้ใน semi-recumbent position ศ่รษะสุ้ง 30 องศา

• วัด์ airway opening pressure (AOP) (ร้ปิท่� 3)

• ตัิ�งเค์รื�องช่ัวยหายใจ SIMV- volume control : tidal volume 6 ml/Kg ideal body weight 

PEEP 5 cmH2O respiratory rate 5 ค์รั�งต่ิอนาท่ และ inspiratory flow rate 5 LPM (square 

waveform) 

• เลือกหน้าจอ ventilator graphics ให้แสุด์ง volume–time และ pressure-time waveforms 

หรือ pressure-volume loop 

• วัด์ AOP ซึึ่�งเท่ากับ pressure ในติำาแหน่งท่�เกิด์ pressure inflection ใน mechanical breath 

ท่�ใช้ั inspiratory flow rate 5 LPM (ถ้ึาไม่ม่ inflection point แสุด์งว่า ไม่ม่ AOP)

• ปิรับเค์รื�องช่ัวยหายใจกลับมาเป็ิน setting เดิ์ม

รูปท่ี่�	3. การวัด์ airway opening pressure (AOP)
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 โด์ยปิกติิ เมื�อเค์รื�องช่ัวยหายใจจ่ายลม ลมสุ่วนหนึ�งจะเข้าอย่้ใน inspired ventilator circuit ก่อน

เข้าสุ่้ปิอด์ผู้้้ป่ิวย ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ AOP แสุด์งว่า ลมจะเริ�มเข้าสุ่้ปิอด์ผู้้้ป่ิวยท่� pressure at AOP นั�น แต่ิถ้ึา

ไม่ม่ AOP  แสุด์งว่า ลมจะเริ�มเข้าสุ่้ปิอด์ผู้้้ป่ิวยท่� PEEP ท่�ตัิ�งค่์าไว้  จึงม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองวัด์ AOP ก่อน

จะปิระเมิน R/I ratio โด์ยค่์า AOP ไม่ถ้ึกรบกวนจาก auto PEEP

• วัด์ recruitment to inflation ratio (ร้ปิท่� 4)

• ตัิ�งเค์รื�องช่ัวยหายใจ volume control mode: tidal volume 6 ml/Kg ideal body weight PEEP 

15 cmH2O และ inspiratory flow rate 60 LPM (square waveform) 

• หาก AOP มากกว่า 10 cmH2O ให้ตัิ�ง PEEP = AOP + 5 cmH2O แทนโด์ยให้ plateau 

pressure < 30 cmH2O 

• หลังปิรับตัิ�งเค์รื�องช่ัวยหายใจเป็ินเวลา 15 นาท่ วัด์ plateau pressure ท่� PEEP 15 cmH2O 

โด์ยให้ inspiratory pause time 0.3 วินาท่

• ให้ลด์ respiratory rate เป็ิน 10 ค์รั�งต่ิอนาท่ เพื�อลด์โอกาสุการเกิด์ auto PEEP 

• บันทึก expired tidal volume ท่� PEEP 15 cmH2O

• เลือกหน้าจอ ventilator graphics ให้แสุด์ง volume –time และ pressure-time waveforms

• ลด์ PEEP เหลือ 5 cmH2O (หากใช้ั PEEP > 15 cmH2O ให้ลด์ PEEP ลงมา 10 cmH2O 

: PEEP low = previous PEEP -10 cmH2O)  และให้บันทึก expired tidal volume ท่�เกิด์

จากการลด์ PEEP ลงมา 10 cmH2O ทันท่ (15 → 5 cmH2O)  

• วัด์ plateau pressure ท่� PEEP 5 cmH2O โด์ยให้ inspiratory pause time 0.3 วินาท่ 

• ปิรับเค์รื�องช่ัวยหายใจกลับมาเป็ิน setting เดิ์ม

• นำา parameters ท่�วัด์ได้์มาค์ำานวณโด์ยใช้ั สุมการ

VTi = inspired tidal volume 

V
Te H  L 

= expired tidal volume ท่�เกิด์จากการลด์ PEEP ลงมา 10 cmH2O

V
TeH 

= expired tidal volume ท่� PEEP 15 cmH2O หรือ AOP+5 cmH2O

Pplat
L 
= plateau pressure ท่� PEEP 5 cmH2O 

PEEP
H 
= PEEP 15 cmH2O หรือ AOP+5 cmH2O 

PEEP
L 
= PEEP  5 cmH2O หรือ AOP   
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รูปท่ี่�	4. การวัด์ recruitment to inflation ratio

 หากค์ำานวณได้์ recruitment to inflation ratio  ≥ 0.5 เป็ิน high recruiter แสุด์งว่าผู้้้ป่ิวยค์วรได้์

รับ higher PEEP strategy แต่ิถ้ึา recruitment to inflation ratio < 0.5 เป็ิน low recruiter แสุด์งว่าผู้้้ป่ิวย

ค์วรได้์รับ low PEEP (PEEP ≤ 12 cmH2O) 

 ในสุถึานการณ์การระบาด์ของเชืั�อไวรัสุโค์โรนาสุายพันธ์ุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19  ม่การใช้ั 

recruitment to inflation ratio เพื�อช่ัวยในการตัิ�งค่์า PEEP ท่�เหมาะสุมอย่างแพร่หลายเพิ�มมากขึ�น โด์ยม่

แนวทางปิรับตัิ�งเค์รื�องช่ัวงหายใจ(9-10) ดั์งน่� (ร้ปิท่� 5)

รูปท่ี่�	5. แนวทางการปิรับตัิ�งเค์รื�องช่ัวงหายใจในผู้้้ป่ิวย ARDS จากการติิด์เชืั�อไวรัสุ COVID-19 ตัิวอย่าง

วิธ่์การค์ำานวณ recruitment to inflation ratio
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ผู้้้ป่ิวย ARDS  ได้์รับการช่ัวยหายใจด้์วย lung protective strategy ได้์รับการปิระเมิน lung 

recruitability เพื�อปิรับตัิ�ง PEEP โด์ยม่ parameters ดั์งน่�

ปิระเมินค่์า airway opening pressure(AOP) = 9 cmH2O

inspired tidal volume = 450 ml

ท่� PEEP 15 cmH2O   Plateau pressure = 25 cmH2O   expired tidal volume = 450 ml

ท่� PEEP   5 cmH2O   Plateau pressure = 18 cmH2O   

expired tidal volume ท่�เกิด์จากการลด์ PEEP ลงมา 10 cmH2O = 900 ml

R/I ratio = [ (900-450) x (18-9) ]  - 1

                      [ 450 x (15-9) ]

                         =  0.5

                              ผู้้้ป่ิวยรายน่� ม่ AOP จึงแทนค่์า PEEP
L 
ด้์วย AOP แทน 

    R/I ratio = 0.5 เป็ิน high recruiter จึงค์วรใช้ั high PEEP (>12 cmH2O) ในผู้้้ป่ิวยรายน่�

บัทสรุปั
 ในบทน่� ได้์แสุด์งวิธ่์การใหม่ท่�ช่ัวยให้ปิรับตัิ�งระดั์บ PEEP ในผู้้้ป่ิวย ARDS ได้์เหมาะสุม โด์ยใช้ั 

recruitment to inflation ratio เพื�อปิระเมิน lung recruitability แต่ิอย่างไรก็ติาม ยังไม่ม่การศึกษาว่า 

การปิรับตัิ�ง PEEP ด้์วยวิธ่์น่� ทำาให้ผู้ลลัพธ์์ทางค์ลินิก ได้์แก่ อัติราการติาย จำานวนวันท่�ไม่ต้ิองใช้ัเค์รื�อง
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14
ภาวะปอดอักเสบจากการสำาลัก
และโรคท้�เก้�ยวข�องกับการสำาลัก  
(Aspiration pneumonia and 

aspiration related diseases)

วรวุฒิ	ต้ันติัที่ว่ว้ฒน์

บัทน�า
 การสุำาลักคื์อการหายใจนำาสิุ�งต่ิางๆ ท่�อย่้ในช่ัองปิาก หรือ ในกระเพาะอาหาร (oropharyngeal 

หรือ gastric content) ลงไปิยังทางเดิ์นหายใจสุ่วนล่าง(1)  ทำาให้เกิด์ภาวะต่ิางๆ ติามมาขึ�นกับปิริมาณ

และลักษณะของสิุ�งท่�สุำาลักลงไปิ ค์วามถ่ึ�ของการสุำาลัก การติอบสุนองของร่างกายต่ิอสิุ�งท่�สุำาลักลงไปิ(2)  

รวมไปิถึึงสุถึานภาพของผู้้้ป่ิวยว่าเป็ินผู้้้ป่ิวยนอกหรือผู้้้ป่ิวยใน เป็ินต้ิน  ผู้้้ป่ิวยอาจจะม่อาการเพ่ยงแค่์

ไอชัั�วขณะเวลาหนึ�ง ไปิจนถึึงภาวะหายใจล้มเหลวฉัับเพลันได้์  การสุำาลักเป็ินสุาเหตุิหนึ�งของโรค์ปิอด์

อักเสุบท่�สุามารถึเกิด์ได้์ทั�งผู้้้ป่ิวยทั�วไปิและผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ซึึ่�งสุ่งผู้ลร้ายแรงถึึงแก่

ช่ัวิติได้์

 ค์นทั�วไปิสุามารถึท่�จะม่การสุำาลักเล็กน้อยในช่ัวงหลับได้์ อาจเป็ินสุาเหตุิให้เกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบ

จากการสุำาลักติามมาได้์เช่ันกัน(3) ในขณะท่�การสุำาลักในลักษณะท่�เห็นชััด์ (macroaspiration) มักติามมา

ด้์วยภาวะปิอด์อักเสุบ 

ภาวะปัอดอักเสบัจากการส�าลััก
อุบ้ติัการณ์

 อุบัติิการณก์ารเกดิ์ภาวะปิอด์อกัเสุบจากการสุำาลักนั�นปิระเมนิได้์ค่์อนข้างยากเนื�องจากไมม่่ตัิว

ช่ั�วัด์ท่�ม่ค์วามไวและค์วามจำาเพาะเพ่ยงพอ นอกจากน่�การศึกษาท่�ผู่้านมาในอด่์ติมักจะไม่ได้์แยกภาวะ 

aspiration pneumonitis ออกจาก aspiration pneumonia แต่ิม่การปิระมาณการว่าการสุำาลักนั�นเป็ิน
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สุาเหตุิของการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบชุัมชัน (community acquired pneumonia) ถึึงร้อยละ 5-15(4)  ในผู้้้ป่ิวย

ท่�เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรืออาศัยอย่้ในศ้นย์ด้์แลผู้้้สุ้งอายุ (nursing home) อาจพบภาวะปิอด์

อักเสุบจากการสุำาลักได้์ปิระมาณร้อยละ 10 และ 18 ติามลำาดั์บ(4, 5)  ภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักยัง

พบวา่เป็ินสุาเหติกุารเสุ่ยช่ัวิติท่�สุำาคั์ญิในผู้้ป่้ิวยท่�ม่ปัิญิหาด์า้นการกลนืเนื�องจากโรค์ทางระบบปิระสุาท(6)  

และอาจเป็ินสุาเหตุิการเสุ่ยช่ัวิติท่�สัุมพันธ์์กับการด์มยาสุลบสุ้งถึึงร้อยละ 10-30(7, 8) 

ป้จ้จ้้ยเส่�ยง

 สุ่วนใหญ่ิการสุำาลักมักเกิด์ติามหลังการกลืนท่�ผิู้ด์ปิกติิ (impaired swallowing) โด์ยเฉัพาะอย่าง

ยิ�งในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปัิญิหากลไกการไอท่�ไม่ด่์พอ (ineffective cough reflex) ร่วมด้์วย ในผู้้้สุ้งอายุท่�ม่ปัิญิหา

ทางด้์านการกลืนเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบสุ้งถึึง 11.9 เท่า และพบว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ

การวินิจฉััยภาวะปิอด์อักเสุบม่ปัิญิหาทางด้์านการกลืนสุ้งถึึงร้อยละ 92.0 (9)  เมื�อใช้ั videofluoroscope 

ติรวจการกลนื พบวา่ผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อกัเสุบม่เพ่ยงรอ้ยละ 16.7 เทา่นั�นท่�สุามารถึกลนือาหารได์ป้ิลอด์ภยั(9) 

และปัิญิหาเรื�องการกลืนน่�พบว่ายังค์งเป็ินปัิญิหาต่ิอเนื�องไปิแม้ว่าผู้้้ป่ิวยจะกลับบ้านไปิแล้วก็ติาม(10, 11) 

นอกจากน่�ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปัิญิหาทางกายวิภาค์ของหลอด์อาหารเช่ันมะเร็งหลอด์อาหารและหลอด์อาหารต่ิบ

จากสุาเหตุิต่ิางๆ ก็เป็ินปัิจจัยเสุ่�ยงของการสุำาลักท่�สุำาคั์ญิ

 ค์วามรับร้้ตัิวท่�ไม่ด่์ (impaired consciousness) จากสุาเหตุิต่ิางๆ เช่ัน โรค์ของระบบปิระสุาท

สุ่วนกลาง โรค์สุมองเสืุ�อม (dementia), โรค์หลอด์เลือด์สุมอง (stroke), ภาวะสัุบสุนฉัับพลัน (delirium), 

การได้์รับยาท่�ม่ผู้ลต่ิอค์วามร้้สึุกตัิวและการนอนหลับ รวมถึึงภาวะหัวใจหยุด์เต้ินฉัับพลัน ล้วนแต่ิเพิ�ม

โอกาสุการเกิด์การสุำาลักและภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักทั�งสิุ�น(12)  ระดั์บค์วามรุนแรงของโรค์ทาง

ระบบปิระสุาทพบว่าม่ค์วามสัุมพันธ์์กับอัติราการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลัก และในทางกลับ

กันการเกิด์ภาวะปิอด์อกัเสุบจากการสุำาลักยังสุ่งผู้ลการรักษาทางระบบปิระสุาทท่�แย่ลง รวมถึึงเพิ�มอัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติด้์วย(13)  

 การไม่ร้้สึุกตัิวขณะท่�หัวใจหยุด์เต้ิน (cardiac arrest) เป็ินปัิจจัยเสุ่�ยงท่�สุำาคั์ญิข้อหนึ�ง  พบว่าผู้้้

ป่ิวยท่�ม่ภาวะหยุด์เต้ินม่โอกาสุสุ้งถึึงร้อยละ 65-70(14, 15) ในการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบท่�ระยะ 3 วันแรก 

โด์ยเฉัพาะรายท่�ได้์รับการรักษาด้์วยการลด์อุณหภ้มิของร่างกาย หรือ therapeutic hypothermia (odds 

ratio, 1.90) ทำาให้ต้ิองใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจและรับการรักษาในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติินานขึ�น  แต่ิไม่สุ่งผู้ลต่ิอ

อัติราการเกิด์ปิอด์อกัเสุบจากการใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจ ค์วามเสุ่ยหายติอ่ระบบปิระสุาทและอตัิราการเสุ่ย

ช่ัวิติในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติิ(14) สุำาหรับการรักษาด้์วยการลด์อุณหภ้มิของร่างกายนั�นพบว่าปัิจจุบันเป้ิาหมาย

ของการลด์อุณหภ้มิร่างกายเหลือ 36 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสุ (ก่อนหน้าน่�เป้ิาหมายอย่้ท่� 33 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสุ) กลับ

ม่แนวโน้มท่�สุามารถึลด์อัติราการเกิด์ปิอด์อักเสุบ(15) นอกจากน่�การให้ยาปิฏิิช่ัวนะร่วมกับการรักษาอื�นๆ 

ตัิ�งแต่ิต้ินสุามารถึลด์การเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบลงได้์ด้์วย(16)

 การให้อาหารเข้าทางเดิ์นอาหาร (enteral feeding) สัุมพันธ์์กับการเกิด์การสุำาลักอาหารปิริมาณ

ท่�มากได้์ ซึึ่�งปิริมาณอาหารท่�สุำาลักนั�นสัุมพันธ์์กับการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบโด์ยติรง(17)  โด์ยเฉัพาะเมื�อม่
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ปัิจจัยเสุ่�ยงอื�นร่วมด้์วย เช่ัน การทำางานของกระเพาะอาหารท่�ผิู้ด์ปิกติิ (gastric dysmotility), การไอท่�ไม่

ด่์พอ (inadequate cough), และค์วามร้้สึุกตัิวท่�เปิล่�ยนแปิลง (alteration of consciousness)(12)  แต่ิเมื�อ

ด้์ผู้ลการรักษาโด์ยรวมในผู้้้ป่ิวยโรค์หลอด์เลือด์สุมองฉัับพลัน (acute stroke) พบว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการให้

สุารอาหารทางสุาย (enteral feeding tube) เท่ยบกับการเจาะผู้นังหน้าท้องเพื�อให้อาหาร (percutaneous 

enteral tube feeding) พบว่ากลุ่มท่�ได้์รับสุารอาหารทางสุายม่อัติราการรอด์ช่ัวิติและผู้ลการรักษาทาง

ระบบปิระสุาทท่�ด่์กว่า(18) 

 สุุขอนามัยในช่ัองปิากก็เป็ินปัิจจัยเสุ่�ยงท่�สุำาคั์ญิในการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลัก โด์ย

พบว่าการม่ฟันผุู้ (dental caries)  โรค์ปิริทันต์ิ (periodontal disease) ต่ิางๆ ล้วนเพิ�มค์วามเสุ่�ยงให้สุ้งขึ�น(19) 

แต่ิในขณะท่�ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ฟันเหลืออย่้เลยพบว่าค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบนั�นพบติำ�ากว่า(20)

 ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่ปัิจจัยเสุ่�ยงของการสุำาลักมากกว่าหนึ�งปัิจจัยพบว่าจะยิ�งเพิ�มค์วามเสุ่�ยงของ

การเกดิ์ภาวะปิอด์อกัเสุบจากการสุำาลักท่�มากขึ�น(21) อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งขึ�น การนอนโรงพยาบาลนาน

ขึ�น(22) และผู้ลการรักษาท่�แย่ลง

ตัารางท่ี่�	1. ปัิจจัยเสุ่�ยงของการสุำาลักและเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลัก

ป้จ้จ้้ยเส่�ยงของการสำาล้ิกแลิะการเกิดภาวะปอดอ้กเสบจ้ากการสำาล้ิก

ภาวะท่ี่�ส�งผลิตั�อการกล่ินท่ี่�ผิดปกติั
• โรค์ของหลอด์อาหาร เช่ัน มะเร็งหลอด์อาหาร หลอด์อาหารต่ิบ ภาวะกลืนลำาบาก
• โรค์ทางระบบปิระสุาท เช่ัน โรค์หลอด์เลือด์สุมอง ลมชััก ค์วามจำาเสืุ�อม พาร์กินสัุน
• โรค์ทางระบบการหายใจ เช่ัน โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง
• การใสุ่ท่อช่ัวยหายใจ การใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจ และหลังการถึอด์ท่อช่ัวยหายใจ

ภาวะท่ี่�ส�งผลิตั�อการร้บรู้
• โรค์ทางระบบปิระสุาท เช่ัน โรค์หลอด์เลือด์สุมอง ลมชััก
• ยาท่�สุ่งผู้ลต่ิอค์วามรับร้้ตัิว  การใช้ัยาสุลบทางวิสัุญิญ่ิ
• การดื์�มสุุรา และการใช้ัสุารเสุพติิด์
• ภาวะหัวใจหยุด์เต้ิน

ภาวะท่ี่�ส�งผลิตั�อการไอท่ี่�ผิดปกติั
• ยาท่�กด์อาการไอ สุุรา และแอลกอฮอล์
• โรค์ทางระบบปิระสุาท เช่ัน โรค์หลอด์เลือด์สุมอง ค์วามจำาเสืุ�อม degenerative neurological 

disorder
• การรับร้้ตัิวท่�ผิู้ด์ปิกติิ

ภาวะท่ี่�ส�งผลิให้อาหารในกระเพิาะไหลิย้อนขึ�น
• กรด์ไหลย้อน
• การใสุ่ให้อาหารทางสุาย
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รูปท่ี่�	1.  การเกิด์การสุำาลัก มักเกิด์ขึ�นจากปัิญิหาด้์านการกลืน หรือจากระบบปิระสุาทท่�สุ่งผู้ลถึึงการ

ค์วบคุ์มการกลืน (ล้กศรสุ่เข่ยว) ทำาให้อาหารหรือสิุ�งท่�อย่้ในปิากสุำาลักลงสุ่้ทางเดิ์นหายใจ (ล้กศรสุ่แด์ง) 

หรือเกิด์จากอาหารในกระเพาะไหลย้อนกลับขึ�นมาด้์านบนแล้วสุำาลักลงทางเดิ์นหายใจสุ่วนล่าง (ล้กศร

สุ่นำ�าเงิน)

อาการที่างคลิินิก

 อาการแสุด์งของภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักมักจะเกิด์ติามหลังการสุำาลักท่�ค่์อนข้างชััด์เจน  

แต่ิในบางค์รั�งการสุำาลักเพ่ยงเล็กน้อยอาจทำาให้ปัิญิหาเรื�องการสุำาลักถ้ึกมองข้ามไปิ  ซึึ่�งอาการแสุด์งอาจ

ม่เพ่ยงอาการไอชัั�วค์ราว ปิอด์อักเสุบ ไปิจนถึึงระบบการหายใจล้มเหลวและภาวะ ARDS (acute respi-

ratory distress syndrome) โด์ยอาการมักแสุด์งเร็วในระยะเวลาไม่ก่�ชัม. ถึึง 2-3 วันหลังสุำาลัก แต่ิระยะ

เวลาน่�อาจนานขึ�นเป็ินหลายวันได้์หากเป็ินการสุำาลักเชืั�อท่�ม่ค์วามรุนแรงน้อยเช่ันเชืั�อกลุ่ม anaeorobic 

bacteria  

 ภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักอาจสุ่งผู้ลรุนแรงมากกว่าภาวะปิอด์อักเสุบทั�วไปิ โด์ยพบว่า

ผู้้้ป่ิวยม่อัติราการการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งกว่าและม่อัติราการเกิด์อวัยวะอื�นล้มเหลวมากกว่า(23) รวมถึึง

ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและโอกาสุท่�กลับมาเกิด์ปิอด์อักเสุบซึ่ำ�าท่�สุ้งมากขึ�น(24)  

 การวินิจฉััยภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักขึ�นกับปิระวัติิ การสุำาลัก ค์วามเสุ่�ยงและค์วามผิู้ด์

ปิกติิจากภาพถึ่ายรังสุ่ทรวงอกท่�เข้าได้์ (โด์ยมักเป็ินบริเวณท่�อย่้ติามแรงโน้มถ่ึวง เช่ัน หากสุำาลักในท่า

นอนหงายมักพบบริเวณ superior segment of right lower lobe หรือ posterior segment of right 

upper lobe หากสุำาลักในท่า upright มักจะพบบริเวณ basal segment of lower lobes เป็ินต้ิน) ในบาง

ค์รั�งภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกปิกติิ แต่ิอาจพบว่าผิู้ด์ปิกติิเมื�อทำาเอกซ์ึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์ได้์ถึึงร้อยละ 28(25) 
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 การติรวจเพาะเชืั�อต่ิางๆ นั�น ในอด่์ติการเก็บสิุ�งสุ่งติรวจจาก transtracheal sampling หรือการ

เจาะติรวจ thoracentesis พบว่าเชืั�อก่อโรค์มักพบเป็ินเชืั�อในกลุ่ม anerobic bacteria และอาจ

พบร่วมกับเชืั�อกลุ่ม aerobic ได้์ แต่ิลักษณะผู้้้ป่ิวยอาจแติกต่ิางจากในปัิจจุบันโด์ยพบว่าผู้้้ป่ิวยมักจะมา

รักษาช้ัาม่อาการมากเช่ันไอเสุมหะม่กลิ�นหนองหรือม่ภาวะแทรกซ้ึ่อนร่วมแล้ว เช่ัน ม่โพรงฝี้หนองในปิอด์ 

(abscess) ปิอด์อักเสุบชันิด์ necrotizing หรือม่หนองในชั่องเยื�อหุ้มปิอด์ (empyemathoracis)(26, 27) 

สุ่วนข้อม้ลท่�ใหม่มากขึ�นพบว่าเชืั�อสุ่วนมากจะใกล้เค่์ยงกับเชืั�อของปิอด์อักเสุบชุัมชัน (เช่ัน Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, และ Enterobacteriaceae) หรือ

ปิอด์อักเสุบในโรงพยาบาล (hospital acquired pneumonia) (ซึึ่�งมักพบเป็ินเชืั�อกลุ่ม gram negative rod 

เช่ัน Pseudomonas aeruginosa เป็ินต้ิน) ทั�งน่�ขึ�นกับลักษณะผู้้้ป่ิวย โด์ยไม่พบเชืั�อ anaerobe เลยจาก

การเก็บสิุ�งสุ่งติรวจ(28, 29)

รูปท่ี่�	2.  แสุด์งค์วามผิู้ด์ปิกติิของภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกของผู้้้ป่ิวยชัายอายุ 60 ปีิ ให้ปิระวัติิอาการไข้ 

ไอเสุมหะสุ่เหลือง เหนื�อยมากขึ�นมา 3 วัน โด์ยม่กลืนลำาบากหลังจากท่�ได้์รับการฉัายแสุงรักษาโรค์มะเร็ง

โค์นลิ�น (base of tongue cancer) และม่ปิระวัติิสุำาลักอาหารบ่อยค์รั�งมาปิระมาณ 1 ปีิ

A ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกก่อนการรักษาโรค์มะเร็ง

B ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกปัิจจุบัน พบค์วามผิู้ด์ปิกติิลักษณะเป็ิน lobar pneumonia บริเวณปิอด์

กล่บขวาบน

การร้กษ์า

 การเลือกยาปิฏิิช่ัวนะเพื�อรักษาภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักนั�นขึ�นกับลักษณะของผู้้้ป่ิวยว่า

เป็ินผู้้้ป่ิวยนอก ผู้้้ป่ิวยใน หรืออย่้ในศ้นย์ด้์แลผู้้้สุ้งอายุ เนื�องจากม่ชันิด์ของเชืั�อท่�แติกต่ิางกันไปิและปัิจจัย
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เสุ่�ยงของการติิด์เชืั�อดื์�อยา (เช่ัน การนอนโรงพยาบาลท่�นานมากกว่า 5 วัน  หรือเค์ยได้์รับ broad 

spectrum antibiotic ในระยะ 90 วัน) การรักษาด้์วยยาปิฏิิช่ัวนะแบบการรักษาปิอด์อักเสุบชุัมชันนั�น

สุามารถึใช้ัได้์ โด์ยอาจให้ยา Clindamycin ร่วมด้์วยในกรณ่ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงในจากเชืั�อ anerobic  เช่ัน 

ม่โรค์ปิริทันต์ิ ม่โพรงหนองในปิอด์ หรือ necrotizing pneumonia(4, 12)  เช่ันเด่์ยวกับ Infectious Diseas-

es Society of America (IDSA) guideline ท่�แนะนำาให้ยาค์รอบค์ลุมเชืั�อในกลุ่ม anaerobic เพิ�มเติิมจาก

การรักษาปิอด์อักเสุบชุัมชันเฉัพาะเมื�อสุงสัุยว่าม่โพรงหนองในปิอด์หรือหนองในช่ัองเยื�อหุ้มปิอด์(30)  

แต่ิทั�งน่�หากสุถึานการณ์เป็ินในผู้้้ป่ิวยในหรือผู้้้ป่ิวยวิกฤติิท่�ใสุ่ท่อช่ัวยหายใจแล้วนั�น การค์รอบค์ลุมเชืั�อท่�

สุงสัุยอาจจำาเป็ินต้ิองเปิล่�ยนไปิเป็ินกลุ่ม gram negative รวมถึึงค์รอบค์ลุมเชืั�อดื์�อยามากขึ�น ซึึ่�งต้ิอง

อาศยัข้อม้ลการดื์�อยาของเชืั�อในแติล่ะโรงพยาบาลมาปิระกอบรว่มด้์วย  และหากผู้้ป่้ิวยม่ค์วามเสุ่�ยงเช่ัน

ได้์รับการใสุ่ท่อช่ัวยหายใจ หรือม่ภาวะช็ัอค์ ม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองให้ยาปิฏิิช่ัวินะแบบกว้างและค์รอบค์ลุม

เชืั�อกลุ่ม anaerobic ไปิ พร้อมกัน 

Aspiration or chemical pneumonitis
 การสุำาลักอาหารท่�ชััด์เจน (macroaspiration) จากกระเพาะอาหารท่�จะทำาให้เกิด์ aspiration 

pneumonitis นั�นมักสัุมพันธ์์กับการสุำาลักปิริมาณมาก (มากกว่า 120 มล.) และสิุ�งท่�ม่ค์วามเป็ินกรด์มาก 

(pH น้อยกว่า 2.5) ดั์งท่� Curtis Lester Mendelson บรรยายการศึกษาแบบ case series ของผู้้้ป่ิวยหญิิง

ท่�มาค์ลอด์บุติรท่�ม่การสุำาลักกรด์ในกระเพาะอาหารระหว่างการด์มยาสุลบ  จนเป็ินท่�มาของชืั�อภาวะน่�

ว่า “Mendelson syndrome”  ซึึ่�งผู้้้ป่ิวยมักม่อาการภายใน 2 ชัม. โด์ยจะม่อาการไข้ หายใจเหนื�อย จนถึึง

ขั�นระบบกายใจล้มเหลวฉัับพลันได้์ โด์ยพบฟิล์มภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกผิู้ด์ปิกติิบริเวณปิอด์กล่บล่างด้์าน

ใด์ด้์านหนึ�งหรือทั�งสุองข้างได้์  อาการสุามารถึด่์ขึ�นได้์เองในระยะเวลา 36 ชัม. โด์ยไม่ต้ิองได้์รับยา

ปิฏิิช่ัวนะ  สุ่วนภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกพบว่าด่์ขึ�นในระยะเวลา 7 วัน(31) ซึึ่�งข้อม้ลในปัิจจุบันผู้้้ป่ิวยอาจไม่

พบภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกผิู้ด์ปิกติิหรืออาจไม่ม่อาการได้์ถึึงร้อยละ 64 หรืออาจรุนแรงจนเข้าได้์กับภาวะ 

ARDS ได้์ถึึงร้อยละ 16.5 โด์ยเฉัพาะกรณ่ม่โรค์หรือภาวะร่วมอื�นด้์วย(32, 33)

 การติรวจหลอด์ลมด้์วยการสุ่องกล้องหลอด์ลม (bronchoscopy) นั�นอาจม่ปิระโยชัน์ในแง่การ

ช่ัวยด้์ด์เก็บสิุ�งสุำาลักออกจากทางเดิ์นหายใจ โด์ยเฉัพาะในรายท่�พบภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกท่�ผิู้ด์ปิกติิ เช่ัน 

การพบ lung collapse และ lobar consolidation เป็ินต้ิน(34) และการสุ่องติรวจร่วมกับการล้างนำ�า 

bronchoalveolar lavage มาเพื�อสุ่งติรวจเพาะเชืั�อช่ัวยในการพิจารณาให้หรือหยุด์ให้ยาปิฏิิช่ัวนะ(35)

การร้กษ์า

 สิุ�งแรกท่�ต้ิองค์ำานึงถึึงคื์อทางเดิ์นหายใจ ต้ิองสุามารถึ maintain ทางเดิ์นหายใจของผู้้้ป่ิวยให้ได้์ 

หากเป็ินการสุำาลักท่�ชััด์เจนค์วรม่การกำาจัด์สิุ�งค์งค้์างในทางเดิ์นหายใจสุ่วนบนออก ในรายท่�ไม่สุามารถึ

หายใจเองได้์หรือม่ระบบหายใจล้มเหลวม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองรับการใสุ่ท่อช่ัวยหายใจหรือใช้ัเค์รื�องช่ัวย

หายใจ(4, 12) ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการรักษาแบบปิระคั์บปิระค์องและติิด์ติามอาการอย่างใกล้ชิัด์ เนื�องจาก
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อาการสุามารถึแย่ลงจนเกิด์ภาวะ ARDS ได้์ การใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจแบบ non invasive ventilation (NIV) 

หรือการใช้ั high flow oxygen therapy (HFOT) อาจสุามารถึนำามาใช้ัแทนการใสุ่ท่อช่ัวยหายใจได้์(36, 37) 

บางรายหากติรวจพบ bronchospasm การให้ bronchodilator จะสุามารถึช่ัวยปิระคั์บปิระค์องอาการ

ผู้้้ป่ิวยได้์

 แม้ว่ายาปิฏิิช่ัวนะมักถ้ึกให้ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ aspiration pneumonitis กันอย่างกว้างขวาง แต่ิ

จากข้อม้ลในการศึกษาพบว่า การให้ยาปิฏิิช่ัวนะเพื�อป้ิองกันการติิด์เชืั�อตัิ�งแต่ิหลังสุำาลักนั�นไม่ช่ัวยลด์

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ  และอัติราการเข้ารับการรักษาในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติิ  นอกจากน่�ยังพบว่ากลุ่มท่�ได้์รับยา

ปิฏิิช่ัวนะนั�นม่โอกาสุท่�จะได้์รับยาปิฏิิช่ัวนะอย่างกว้างมากอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ(38) ม่บางค์ำาแนะนำา

ในการพิจารณาการเริ�มยาปิฏิิช่ัวนะตัิ�งแต่ิม่อาการสุำาลักในผู้้้ป่ิวยบางราย เช่ัน ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ small 

bowel obstruction, ม่ค์วามเสุ่�ยงท่�จะม่ bacterial colonization ในกระเพาะอาหาร (เช่ันการได้์รับยาลด์กรด์ 

เป็ินต้ิน)(4, 12) หรือในรายท่�ม่อาการค่์อนข้างรุนแรง โด์ยพิจารณาให้ยาปิฏิิช่ัวนะท่�ค์รอบค์ลุมเชืั�อท่�กว้าง

เพ่ยงพอเปิน็ระยะเวลา 2-3 วัน ม่การปิระเมินเรื�องการให้ยาปิฏิิช่ัวนะซึ่ำ�าเป็ินระยะ สุำาหรับในรายท่�อาการ

ไม่รุนแรงอาจพิจารณาไม่ให้ยาปิฏิิช่ัวนะ ใช้ัการติิด์ติามอาการ ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอก และปิระเมินซึ่ำ�าท่� 

48 ชัม. ว่าผู้้้ป่ิวยด่์ขึ�นแล้วหรือไม่

 สุำาหรับการให้ยา glucocorticoids นั�นยังไม่ม่การให้อย่างเป็ินมาติรฐาน แม้ว่ายาดั์งกล่าวจะม่

การใช้ัมาอย่างยาวนานก็ติาม บางการศึกษาพบว่ายา glucocorticoids สุามารถึลด์ค์วามผู้ิด์ปิกติิใน

ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกได้์เร็วขึ�น แต่ิกพ็บว่ากลุ่มท่�ได้์รบัยาดั์งกล่าวม่ระยะเวลาการรักษาในหอผู้้้ปิว่ยวิกฤติิ

นานขึ�นและผู้ลการรักษาไม่แติกต่ิางกับยาหลอก(39) และบางการศึกษาพบว่าม่อัติราการเกิด์ปิอด์อักเสุบ

จากเชืั�อ gram negative ท่�สุ้งขึ�นด้์วย(40)
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รูปท่ี่�	3. แสุด์งการด์ำาเนินของภาวะ aspiration pneumonitis ท่�เปิล่�ยนแปิลงไวในระยะเวลา 48 ชัม.  ผู้้้ป่ิวย

ชัาย 60 ปีิ ให้ปิระวัติิสุำาลัก 2 ชัม. ก่อนมาโรงพยาบาล แรกรับพบว่าม่ไข้ หายใจเหนื�อยหอบ ภาพถ่ึาย

รังสุ่ทรวงอกแรกรับ (A) พบค์วามผิู้ด์ปิกติิลักษณะเป็ิน diffuse ground glass opacity ทั�งสุองข้างโด์ยท่�

ด้์านขวาเด่์นกว่าด้์านซ้ึ่าย ผู้้้ป่ิวยได้์รับการให้ออกซิึ่เจน และได้์รับยาปิฏิิช่ัวนะ ร่วมกับติิด์ติามอาการ

ในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติิอย่างใกล้ชิัด์ ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกติิด์ติามท่� 48 ชัม. (B) พบว่าค์วามผิู้ด์ปิกติิทั�งสุอง

ข้างท่�เห็นลด์ลงอย่างเห็นได้์ชััด์

Recurrent pneumonia
  การม่ภาวะปิอด์อักเสุบซึ่ำ�าหลายค์รั�งนั�นม่สุาเหตุิได้์จากหลายปัิจจัยโด์ยม่อาการแสุด์งและ

ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกท่�แติกต่ิางกันไปิดั์งแสุด์งในติารางท่� 2 (41) การสุำาลักเป็ินปัิจจัยหนึ�งท่�ทำาให้เกิด์ภาวะ

ปิอด์อกัเสุบซึ่ำ�าหลายค์รั�งได้์  โด์ยเฉัพาะค์วามผู้ดิ์ปิกติิของภาพถึา่ยรังสุ่ทรวงอกท่�พบในบริเวณท่�สัุมพันธ์์

กับแรงโน้มถ่ึวงของโลก ทั�งน่�ติำาแหน่งค์วามผิู้ด์ปิกติิดั์งกล่าวยังขึ�นกับท่าทางของผู้้้ป่ิวยในขณะท่�สุำาลัก

ด้์วยว่าอย่้ในท่าใด์ ดั์งท่�ได้์กล่าวไปิแล้วข้างต้ิน  แต่ิหากพบว่าการกลับมาเป็ินซึ่ำ�าของภาวะปิอด์อักเสุบ

นั�นเกิด์ในบริเวณเดิ์มซึ่ำ�าไปิมาค์วรคิ์ด์ถึึงค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�เกิด์ขึ�นภายในหลอด์ลมบริเวณนั�นก่อน เช่ัน ภาวะ

หลอด์ลมต่ิบก้อนมะเร็งทั�งท่�อย่้ภายในและภายนอกหลอด์ลม ภาวะหลอด์ลมต่ิบจากการติิด์เชืั�อวัณโรค์ 

หรือการม่สิุ�งแปิลกปิลอมติกค้์างอย่้ภายใน  ทำาให้ทางเดิ์นหายใจบริเวณดั์งกล่าวม่ต่ิบตัินทำาให้เกิด์ภาวะ 

obstructive pneumonia เป็ินสุาเหตุิให้เกิด์การเป็ินซึ่ำ�าของภาวะปิอด์อักเสุบ
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ตัารางท่ี่�	2. สุาเหตุิท่�สัุมพันธ์์กับการกลับมาเป็ินซึ่ำ�าของภาวะปิอด์อักเสุบ (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง

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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รูปท่ี่�	4. ผู้้้ป่ิวยหญิิงอายุ 70 ปีิ ม่ปิระวัติิปิอด์อักเสุบกล่บล่างด้์านซ้ึ่ายเป็ินๆ หายๆ มา 2 ปีิ โด์ยปิระวัติิการ

สุำาลักไม่ชััด์เจน ได้์รับการรักษาด้์วยยาปิฏิิช่ัวนะไม่ด่์ขึ�น ได้์รับการติรวจวินิจฉััยเพิ�มเติิมพบสิุ�งแปิลกปิลอม

ในหลอด์ลม หลงัจากได้์นำาสิุ�งแปิลกปิลอมออกจากหลอด์ลมพบวา่ภาวะปิอด์อักเสุบด่์ขึ�นและไม่กลับมา

เป็ินซึ่ำ�าอ่ก 

A ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอก แสุด์งให้เห็นถึึงค์วามผิู้ด์ปิกติิบริเวณปิอด์กล่บล่างด้์านซ้ึ่าย

B เอกซึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์ทรวงอกพบค์วามผู้ิด์ปิกติิบริเวณปิอด์กล่บล่างด้์านซ้ึ่ายโด์ยม่ลักษณะ

พบ endobronchial lesion ร่วมด้์วย  

C ภาพการสุ่องกล้องหลอด์ลมเพื�อหาสุาเหตุิของภาวะปิอด์อักเสุบ  พบสิุ�งแปิลกปิลอม (เมล็ด์

ผู้ลไม้) ในหลอด์ลมกล่บล่างด้์านซ้ึ่าย

Lipoid pneumonia
 Lipoid pneumonia เป็ินภาวะท่�พบได้์ค่์อนข้างน้อย ติามรายงานการผู่้าชัันสุ้ติรศพพบเพ่ยงร้อย

ละ 1.0-2.5 นอกจากน่�ลักษณะค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�พบในภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกหรือแม้แต่ิเอกซ์ึ่เรย์

ค์อมพิวเติอร์เองก็ยังไม่สุามารถึแยกได้์จาก primary lung cancer จึงค์วรได้์รับการติรวจชิั�นเนื�อยืนยัน

ทุกราย(42) lipoid pneumonia น่�สุามารถึเกิด์ได้์จากการสุำาลักหรือหายใจเอาสุารไขมันลงสุ่้ถุึงลมในปิอด์ 

(exogenous) และจากภายในร่างกายเอง เช่ัน obstructive pneumonia, chronic infection, fat storage 

disease เป็ินต้ิน  สุำาหรับ exogenous lipoid pneumonia ถ้ึกบรรยายค์รั�งแรกโด์ย Laughlen ในผู้้้ป่ิวย 

4 รายโด์ยท่�สุามารถึเกิด์ได้์ทั�งแบบฉัับพลันและแบบเรื�อรัง(42) อาการแบบฉัับพลันนั�นพบไม่บ่อยและมัก

สัุมพันธ์์กับการสุำาลักปิริมาณมากลงไปิ โด์ยทั�วไปิมักเกิด์ในเด็์กท่�เผู้ลอสุำาลักลงไปิ สุ่วนในผู้้้ใหญ่ิอาจพบ

ในนักมายากลกลืนไฟ พ่นไฟ โด์ยม่อาการแสุด์งเช่ันเด่์ยวกับ aspiration pneumonitis  สุ่วน chronic 

lipoid pneumonia มักเกิด์จากการสุำาลักหรือสุ้ด์ด์มเข้าไปิท่ละน้อยเป็ินเวลานาน มักเกิด์ในผู้้้สุ้งวัยหรือ

ในเด็์กท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการสุำาลัก เช่ัน mental retardation หรือม่ปัิญิหา cleft palate โด์ยมากมักไม่ม่

อาการ แต่ิพบค์วามผิู้ด์ปิกติิจากภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกโด์ยบังเอิญิ อาจม่อาการไอเรื�อรังหรือเหนื�อยได้์ 

สุ่วนน้อยท่�จะม่อาการเบื�ออาหาร นำ�าหนักลด์หรือไอเป็ินเลือด์(42) 
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 ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอก ในกลุ่มอาการแบบฉัับพลันสุามารถึพบค์วามผิู้ด์ปิกติิได้์ตัิ�งแต่ิ 30 นาท่ 

และเกือบทั�งหมด์พบใน 24 ชัม. หลังสุำาลัก  โด์ยพบเป็ิน ground-glass หรือ consolidation มักพบท่�

ปิอด์กล่บกลางหรือล่าง โด์ยอาจพบ pnueumotocele ในบริเวณค์วามผิู้ด์ปิกติินั�นร่วมด้์วยได้์ หากทำาเอก

ซ์ึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์จะพบลักษณะ fat attenuation (-30 Houndsfield units) ท่�บริเวณ consolidation 

ดั์งกล่าว ซึึ่�งถืึอเป็ินลักษณะจำาเพาะของ lipoid pneumonia(42) โด์ยค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�พบจะค่์อยๆ ด่์ขึ�นและ

จางหายไปิในระยะเวลา 2 สัุปิด์าห์ถึึง 8 เดื์อน(43)  

 สุำาหรับกลุ่มอาการแบบเรื�อรังนั�นจะพบลักษณะค์ล้ายกันกล่าวคื์อพบเป็ิน ground-glass หรือ 

consolidation โด์ยม่ fat attenuation อย่้ภายใน แต่ิจะพบบริเวณปิอด์กล่บล่าง ม่การกระจายติาม 

peribronchovascular และมักพบลักษณะ fibrosis ม่การเปิล่�ยนแปิลงของ lung parenchyma รอบๆ 

ด้์วยได้์ บางรายอาจแสุด์งให้เห็นเป็ินก้อนท่�ม่ไขมันอย่้ภายในซึึ่�งต้ิองแยกจาก hamartomas หรือ extra-

thoracic sarcomas ท่�กระจายตัิวมา (chondrosarcomas, liposarcomas)(42)  ในบางค์รั�งก้อนหรือจุด์

ดั์งกล่าวอาจไม่พบไขมันภายใน ซึึ่�งลักษณะจะค์ล้ายกับรอยโรค์ในมะเร็งปิอด์ แม้แต่ิการติรวจ positron 

emission tomography (PET) scan ก็ไม่สุามารถึแยกทั�งสุองโรค์ออกจากกันได้์(44) และค์วามผิู้ด์ปิกติิ

ดั์งกล่าวมักไม่จางหายไปิหรืออาจลด์ลงได้์บ้างแต่ิใช้ัเวลานานมาก ดั์งนั�นจึงค์วรท่�จะได้์รับการติรวจทาง

พยาธิ์วิทยาเพื�อยืนยันเสุมอ(42)

สรุปั
 การสุำาลักเป็ินสิุ�งท่�เกิด์ขึ�นได้์บ่อยค์รั�ง ทั�งในค์นทั�วไปิและผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงโด์ยเฉัพาะในผู้้้สุ้งอายุ 

หรือผู้้้ท่�ม่ปัิญิหาทางด้์านการกลืนหรือปัิญิหาทางระบบปิระสุาท อาการม่ค์วามแติกต่ิางกันไปิทั�งแบบ

ไม่ม่อาการเลยหรืออาการน้อย อาจม่การไอเพ่ยงเล็กน้อย ไปิจนถึึงอาการรุนแรงม่ภาวะปิอด์อักเสุบ 

หรือภาวะหายใจลม้เหลวรนุแรง  การรกัษาโด์ยมากมกัเป็ินการรกัษาแบบปิระค์บัปิระค์อง ใหย้าปิฏิิช่ัวนะ

ในกรณ่ท่�ม่ข้อบ่งช่ั� ติิด์ติามอาการใกล้ชิัด์ และป้ิองกันการสุำาลักท่�จะเกิด์ขึ�นในอนาค์ติ
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15
โรคหืดจากการทำางาน

(Occupational asthma)

สริตัา	ธิาวนพิงษ์์

บัทน�า
โรค์ปิอด์จากการทำางานนั�นนับเป็ินกลุ่มโรค์ท่�เป็ินปัิญิหาสุำาคั์ญิทั�งในระดั์บปิระเทศ และในระดั์บ

โลก ข้อม้ลทางระบาด์วิทยาท่�ม่การรวบรวมไว้นั�น ปิระมาณการว่าในแต่ิละปีิม่ผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์จากการ

ทำางาน มากกว่า 3 ล้านค์นต่ิอปีิทั�วโลก โด์ยแบ่งเป็ินกลุ่มโรค์นิวโมโค์นิโอสิุสุ 453,000 ราย และโรค์ปิอด์

เรื�อรังอื�นๆ 2,631,00 ราย(1) โด์ยเมื�อด้์เฉัพาะในสุ่วนของโรค์หืด์ท่�เก่�ยวกับการทำางาน  ปิระมาณการว่า

ร้อยละ 5 – 20 ของผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์ในผู้้้ใหญ่ินั�น เป็ินโรค์หืด์ท่�เก่�ยวกับการทำางาน(2, 3) โด์ยม่อุบัติิการณ์ของ

โรค์หืด์จากการทำางานอย่้ท่� 42 รายติ่อล้านปิระชัากรการทำางาน(4) และได้์ม่การศึกษาท่�นำาข้อม้ลทาง

ระบาด์วิทยาท่�รายงานล่าสุุด์ในปีิ พ.ศ.  2559 มาค์ำานวณ พบว่าโรค์หืด์ท่�เก่�ยวกับการทำางานนั�น ทำาให้

เกิด์อัติราการติายทั�วโลก ปิระมาณ 37,600 รายติอ่ปิ ีและก่อใหเ้กดิ์การสุ้ญิเสุ่ยปีิสุุขภาวะ (disability-ad-

justed life years; DALYs) 2.3 ล้านปีิ โด์ยท่�ตัิวเลขจะสุ้งในภ้มิภาค์เอเช่ัย โอเช่ัยเน่ย และแอฟริกา(5) ซึึ่�ง

ค์าด์การณ์ว่าตัิวเลขน่�อาจจะเป็ินตัิวเลขท่�ติำ�ากว่าค์วามเป็ินจริง เนื�องจากกลุ่มโรค์ท่�เกิด์จากการปิระกอบ

อาช่ัพมักต้ิองอาศัยค์วามสุงสุัย และใช้ัการซัึ่กถึามปิระวัติิท่�ละเอ่ยด์รอบค์อบของแพทย์ผู้้้รักษา เค์ยม่

รายงานการเปิร่ยบเท่ยบจำานวนผู้้้ป่ิวยท่�สุงสัุยว่าเป็ินโรค์หืด์ท่�เก่�ยวกับการทำางานโด์ยอาศัยการรายงาน

จากผู้้้ป่ิวยนั�นม่จำานวนมากกว่าการรายงานโด์ยเจ้าหน้าท่�ทางสุาธ์ารณสุุขคิ์ด์เป็ินร้อยละ 18.2 และ 4.7 

ของผู้้ป่้ิวยหอบหดื์รายใหมต่ิามลำาดั์บ(6) นอกจากน่�ระบบการสุอบสุวน วินิจฉััย และรายงานโรค์ท่�เกดิ์จาก

การปิระกอบอาช่ัพนั�นยังไม่ม่ระบบระเบ่ยบแบบแผู้นท่�ชััด์เจน โด์ยเฉัพาะในกลุ่มปิระเทศกำาลังพัฒินา

ซึึ่�งเป็ินกลุ่มปิระเทศท่�น่าจะม่โรค์กลุ่มน่�อย่้จำานวนมาก และยังไม่ม่ระบบการป้ิองกันโรค์ท่�ด่์(7, 8) ฉัะนั�น

แพทย์และเจ้าหน้าท่�ทางสุาธ์ารณสุุขท่�ม่ค์วามร้้ค์วามเข้าใจเก่�ยวโรค์หืด์จากการทำางานจะเป็ินสุ่วนสุำาคั์ญิ
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ในการค้์นหาผู้้้ป่ิวยและให้การวินิจฉััยท่�ถ้ึกต้ิอง เพื�อให้การรักษาท่�เหมาะสุม ช่ัวยปิระเมินการสุ้ญิเสุ่ย

สุมรรถึภาพอย่างถึาวรของระบบทางเดิ์นหายใจของผู้้้ป่ิวย เพื�อขอรับเงินทด์แทนจากหน่วยงานท่�

เก่�ยวข้อง รวมถึึงการด้์แลในด้์านสิุ�งแวด์ล้อมในท่�ทำางาน เพื�อลด์โอกาสุการเกิด์โรค์ในบุค์ลากรรายอื�นๆ 

ต่ิอไปิ 

 

ค�าจ�ากัดความ(2, 9-11) 
•	 โรคห่ด	(asthma) เป็ินโรค์ท่�ม่การอักเสุบเรื�อรังของทางเดิ์นหายใจ ทำาให้เกิด์ภาวะหลอด์ลมไว (airway 

hyperresponsiveness; AHR) และการอุด์กั�นของหลอด์ลม (airflow limitation) และเกิด์อาการทาง

ระบบหายใจติามมา เช่ัน เสุ่ยงหว่ด์ หายใจเหนื�อย แน่นหน้าอก หรือไอ โด์ยอาการของโรค์หืด์จะม่

การเปิล่�ยนแปิลงติามช่ัวงเวลา ม่การเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บอาการของผู้้้ป่ิวย และการเปิล่�ยนแปิลง

ของระดั์บการอุด์กั�นของหลอด์ลม

•	 โรคห่ดจ้ากการที่ำางาน	 (occupational	 asthma) เป็ินโรค์หืด์ท่�เกิด์จากการสุัมผัู้สุกับสุารหรือสิุ�ง

แวด์ล้อมในการปิระกอบอาช่ัพ โด์ยท่�ผู้้้ป่ิวยต้ิองไม่เค์ยได้์รับการวินิจฉััยว่าเป็ินโรค์หืด์มาก่อน และไม่

ได้์รับสุารหรือสัุมผัู้สุกับสิุ�งแวด์ล้อมนั�นๆ นอกเวลางาน ซึึ่�งโรค์หืด์จากการทำางานยังสุามารถึแบ่งเป็ิน

ปิระเภทย่อยๆ ติามกลไกการเกิด์โรค์ คื์อ 

■ Sensitizer-induced occupational asthma หรือ immunologic occupational asthma

■ IgE mediated type

■ Non-IgE mediated type

■ Irritant-induced occupational asthma หรือ non-immunologic occupational asthma

■ Reactive airways dysfunction syndrome; RADS

■ Other form of irritant induced occupational asthma

•	 โรคห่ดท่ี่�กำาเริบจ้ากการที่ำางาน	 (work-exacerbated	 asthma	 or	 work-aggravated	 asthma) 

หมายถึึง โรค์หดื์ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับการวินิจฉััยอย่้เดิ์มก่อนเริ�มทำางาน แต่ิการสัุมผัู้สุกับสุารหรือสิุ�งแวด์ล้อม

ในการทำางานทำาให้โรค์ค์วบคุ์มได้์ยากขึ�น ต้ิองใช้ัยาในระดั์บท่�สุ้งขึ�น ม่อาการกำาเริบของโรค์ท่�มากขึ�น

ทั�งในแง่ค์วามถ่ึ� และ/หรือ ค์วามรุนแรงของการกำาเริบ หรือม่การแย่ลงของผู้ลการติรวจสุมรรถึภาพ

ปิอด์ มักเกิด์ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์ท่�โรค์ยังค์วบคุ์มไม่ได้์ด่์อย่้เดิ์ม ปิระกอบกับสิุ�งแวด์ล้อมในการทำางาน

ม่สุ่วนในการกระตุ้ินให้โรค์กำาเริบขึ�น เช่ัน การสัุมผัู้สุสุารท่�ทำาให้ม่การระค์ายเคื์องของระบบทางเดิ์น

หายใจ เช่ัน นำ�ายาฟอกขาว ก๊าซึ่ซัึ่ลเฟอร์ได์ออกไซึ่ด์์ การสัุมผัู้สุกับอากาศเย็นในท่�ทำางาน การสัุมผัู้สุ

ค์วันบุหร่�ในท่�ทำางาน

• โรคห่ดท่ี่�เก่�ยวก้บการที่ำางาน	 (work-related	asthma) หมายค์วามรวมถึึง โรค์หืด์จากการทำางาน

และโรค์หืด์ท่�กำาเริบจากการทำางาน  ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพท่� 1
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แผนภาพิท่ี่�	1. แสุด์งค์วามสัุมพันธ์์ของนิยามโรค์หืด์ท่�เก่�ยวกับการทำางาน 

(ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 9 -11)

Sensitizer-induced occupational asthma
 เป็ินโรค์หืด์ท่�เกิด์จากการสุัมผัู้สุต่ิอสุารก่อภ้มิแพ้ท่�เฉัพาะเจาะจงในสุถึานทำางาน (specific 

workplace sensitizer) แล้วทำาให้เกิด์การกระตุ้ินระบบภ้มิคุ้์มกันของร่างกาย ทำาให้ม่การติอบสุนองแบบ

ภ้มิแพ้ของระบบภ้มิคุ้์มกันของร่างกายติามมา (sensitization) ซึึ่�งในกระบวนการการก่อให้เกิด์ภ้มิแพ้นั�น

จะต้ิองใช้ัเวลา ทำาให้เกิด์ลักษณะทางค์ลินิกท่�สุำาคั์ญิของผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่� นั�นคื์อผู้้้ป่ิวยจะม่ latency period 

ของการสัุมผัู้สุสุารก่อภ้มิแพ้ จนถึึงเริ�มแสุด์งอาการของโรค์ ซึึ่�งอาจจะใช้ัเวลาตัิ�งแต่ิ 2 สัุปิด์าห์ หรือเป็ิน

เวลาหลายปีิ หลังจากนั�นเมื�อผู้้้ป่ิวยสัุมผัู้สุสุารก่อภ้มิแพ้ท่�เฉัพาะเจาะจง แม้ในปิริมาณน้อยๆ ก็จะแสุด์ง

อาการของโรค์หืด์ออกมา โด์ยสุารก่อโรค์ใน sensitizer-induced asthma มักเป็ินสุารท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุล

มาก (high molecular weight agent) เช่ัน สุารจำาพวกโปิรต่ิน และ ไกลโค์โปิรต่ิน ท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุล

มากกว่า 10 กิโลด์าลตัิน ท่�พบได้์บ่อยเช่ัน  แป้ิงสุาล่ (Baker’s asthma), ลาเท็กซ์ึ่ โด์ยสุารเหล่าน่�จะเข้า

สุ่้ร่างกายผู่้านทางระบบหายใจ และก่อให้เกิด์การกระตุ้ินระบบภ้มิคุ้์มกันผู่้านทาง specific IgE antibodies 

ทำาให้เกิด์อาการโรค์หืด์ติามมา นอกจากน่�ยังม่กลุ่มสุารท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุลน้อย (low molecular weight 

agent) ซึึ่�งม่ทั�งสุารท่�กระตุ้ินภ้มิคุ้์มกันผู่้านทาง specific IgE antibodies เช่ัน platinum salts, acid 

anhydrides(11) และสุารท่�เรายังไม่ทราบกลไกท่�แน่นอนในการกระตุ้ินระบบภ้มิคุ้์มกัน ซึึ่�งมักเป็ินสุารเค์ม่

ต่ิางๆ เช่ัน สุารกลุ่ม diisocyanate ซึึ่�งใช้ัในอุติสุาหกรรมรถึยนต์ิ อุติสุาหกรรมเก่�ยวกับ polyurethane 

foam, อุติสุาหกรรมเก่�ยวกับ particle board, และโรงหล่อ โด์ยเชืั�อว่าอาจจะผู่้านทางเม็ด์เลือด์ขาวชันิด์ 

T-lymphocyte(12)  โด์ยตัิวอย่างของสุารก่อโรค์และอาช่ัพท่�เก่�ยวข้องได้์รวบรวมไว้ในติารางท่� 1 และ 2(4, 13, 14)
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	 ล้ิกษ์ณะที่างคลิินิกของผู้ป่วย	sensitizer-induced	occupational	asthma

 ผู้้้ป่ิวยจะม่อาการเหมือนผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์โด์ยทั�วไปิ คื์อ เสุ่ยงหว่ด์ หายใจเหนื�อย แน่นหน้าอก หรือ

ไอ แต่ิอาการจะเริ�มหลังจากท่�เข้าทำางานมาแล้วระยะหนึ�ง คื์อม่ latency period และไม่เค์ยม่อาการโรค์

หืด์มาก่อนหน้าน่� โด์ยอาการแสุด์งของผู้้้ป่ิวยสุามารถึเกิด์ได้์ 3 แบบ คื์อ

1. Immediate response เกิด์อาการหลังจากสัุมผัู้สุสุารกระตุ้ิน ภายใน 10 – 30 นาท่

2. Late response เกิด์อาการหลังจากสัุมผัู้สุสุารกระตุ้ิน 3 - 8 ชัม. หรือ นานถึึง 12 – 36 ชัม.

3. Dual response เกิด์ทั�ง immediate และ late response

 จะเห็นได้์ว่าผู้้้ป่ิวยอาจจะแสุด์งอาการได้์ตัิ�งแต่ิเริ�มไปิทำางาน หรืออาจจะกลับมาม่อาการท่�บ้าน

โด์ยไม่แสุด์งอาการท่�ทำางานเลยก็ได้์ ในกรณ่ท่�ม่แต่ิ late response หรืออาจจะม่อาการติลอด์ทั�งท่�บ้าน

และท่�ทำางาน คื์อกรณ่ท่�เป็ิน dual response อาจจะทำาให้เข้าใจผิู้ด์ว่า อาการของผู้้้ป่ิวยไม่เก่�ยวข้องกับ

การทำางาน แต่ิข้อสัุงเกติคื์อผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จะยังม่ลักษณะของโรค์หืด์จากการทำางาน นั�นคื์ออาการด่์ขึ�น

ในช่ัวงวันท่�หยุด์ทำางาน เพราะฉัะนั�นจึงต้ิองซัึ่กถึามปิระวัติิผู้้้ป่ิวยอย่างละเอ่ยด์เสุมอ อย่างไรก็ติามผู้้้ป่ิวย

โรค์หืด์บางสุ่วนท่�ไม่ได้์เก่�ยวข้องกับการทำางาน ก็ม่อาการด่์ขึ�นในช่ัวงท่�ได้์หยุด์งานเช่ันกัน(15)

ตัารางท่ี่�	1. สุารก่อโรค์ชันิด์นำ�าหนักโมเลกุลมาก และ อาช่ัพท่�เก่�ยวข้อง

สารก�อโรคชีนิดนำ�าหน้กโมเลิกุลิมาก อาช่ีพิท่ี่�เก่�ยวข้อง

สุารก่อภ้มิแพ้จากสัุติว์ (mammalian proteins) เช่ัน 
วัว สุุนัข แมว หน้

เกษติรกรผู้้้เล่�ยงสัุติว์ สัุติวแพทย์ ผู้้้ทำางานในห้อง
ทด์ลองเก่�ยวกับสัุติว์

สุารก่อภ้มิแพ้จากพืชั (plant antigens) เช่ัน ธั์ญิพืชั 
ถัึ�วเหลือง แป้ิงสุาล่ เมล็ด์กาแฟ

เกษติรกรผู้้้ปิล้กพืชั ค์นงานทำาขนมเบเกอร่�

ผู้ลิติภัณฑ์์จากพืชั เช่ัน ลาเท็กซ์ึ่ ผู้้้ผู้ลิติ และผู้้้ใช้ัถุึงมือ ลาเท็กซ์ึ่ และผู้ลิติภัณฑ์์จาก
ลาเท็กซ์ึ่

อาหาร เช่ัน นมผู้ง ไข่ผู้ง ชัา กาแฟ ผู้้้ปิระกอบอาหาร

รา ผู้้้ทำางานในห้องทด์ลอง พนักงานออฟฟิศ 

เอนไซึ่ม์ ผู้้้ทำางานในห้องทด์ลอง เจ้าหน้าท่�เภสัุชักรรม ค์นงาน
ทำาขนมเบเกอร่�

แมลง เกษติรกร

กุ้ง ป้ิ ปิลา ค์นงานท่�ต้ิองสัุมผัู้สุสัุติว์เหล่าน่�

Vegetable gum เช่ัน guar gum, acacia gum ค์นงานทำาพรม

สุารก่อภ้มิแพ้จากไรฝุ่้น พนักงานทำาค์วามสุะอาด์
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 ม่การศึกษา(14) ท่�รวบรวมลักษณะทางค์ลินิกของผู้้้ปิ่วยโรค์หืด์จากการทำางานท่�เกิด์จากสุารท่�ม่

นำ�าหนักโมเลกุลมาก เปิร่ยบเท่ยบกับผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานท่�เกิด์จากสุารท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุลน้อย 

พบว่าผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานท่�เกิด์จากสุารท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุลมากมักพบอาการของเยื�อบุติาอักเสุบ 

(conjunctivitis) และ เยื�อบุจม้กอักเสุบ (rhinitis) ได้์มากกว่า พบปิระวัติิ atopy มากกว่า มักเกิด์อาการ

เป็ินชันิด์ immediate response และติรวจพบม่ภาวะการอดุ์กั�นของหลอด์ลมได์ม้ากกวา่ ในขณะท่�ผู้้้ป่ิวย

โรค์หืด์จากการทำางานท่�เกิด์จากสุารท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุลน้อยมักเกิด์อาการเป็ินชันิด์ late response 

โด์ยอาการแสุด์งมักเป็ินอาการแน่นหน้าอกในท่�ทำางาน และการม่เสุมหะเพิ�มขึ�นในช่ัวงทำางาน และจะ

พบการกำาเริบของโรค์หืด์ท่�รุนแรงมากกว่า

ตัารางท่ี่�	2. สุารก่อโรค์ชันิด์นำ�าหนักโมเลกุลน้อย และ อาช่ัพท่�เก่�ยวข้อง

สารก�อโรคชีนิดนำ�าหน้กโมเลิกุลิน้อย อาช่ีพิท่ี่�เก่�ยวข้อง

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

ค์นงานในอุติสุาหกรรมรถึยนต์ิ อุติสุาหกรรมเก่�ยวกับ 
polyurethane foam อุติสุาหกรรมเก่�ยวกับ particle 
board และโรงหล่อ

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

ค์นงานในอุติสุาหกรรมพลาสุติิก

Acrylic monomers ค์นงานในอุติสุาหกรรมเค์ม่ เจ้าหน้าทันติกรรม 
ช่ัางเสุริมสุวยทำาเล็บ

ฝุ่้นไม้ (red cedar และ exotic woods) ช่ัางไม้ ค์นงานโรงเลื�อย ค์นงานป่ิาไม้

Complex platinum salts ค์นงานโรงกลั�น ช่ัางทำาอัญิมณ่

metal salts อื�นๆ  เช่ัน nickel chromium ค์นงานชุับโลหะ ช่ัางเชืั�อมโลหะ

นำ�ายาฆ่่าเชืั�อ เช่ัน glutaraldehyde 
และchlorhexidine

เจ้าหน้าท่�ทางสุาธ์ารณสุุข แพทย์ พยาบาล

Phenol-formaldehyde resin ช่ัางไม้ ค์นงานโรงหล่อ

Persulfates และ henna ช่ัางทำาผู้ม

ยา เช่ัน ยาฆ่่าเชืั�อบางชันิด์ เจ้าหน้าท่�เภสัุชักรรม เภสัุชักร

Aliphatic amines (ethylenediamines และ 
ethanolamines) 

ช่ัางทำาเค์รื�องเค์ลือบ ช่ัางบัด์กร่ ช่ัางพ่นสุ่รถึยนต์ิ
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Irritant-induced occupational asthma
 เป็ินโรค์หืด์ท่�เกิด์จากการสัุมผัู้สุสุารท่�ระค์ายเคื์องต่ิอหลอด์ลม (irritant) ก่อให้เกิด์การอักเสุบ

ในหลอด์ลมติามมา โด์ยไม่ผู่้านกลไก sensitization ทำาให้สุามารถึเกิด์อาการของโรค์ได้์เลยทันท่แม้จะ

สัุมผัู้สุต่ิอสุารนั�นๆ ในค์รั�งแรก นั�นคื์อ ไม่ม่ latency period เชืั�อว่ากลไกสุำาคั์ญิน่าจะเกิด์จากการทำาลาย

เยื�อบุผิู้วในทางเดิ์นหายใจ ร่วมกับม่ oxidative stress กระตุ้ินการหลั�งสุาร neurokinin และ substance P 

ทำาให้ม่ neutrophilic inflammation ติามมา ซึึ่�งกลไกการเกิด์ของ irritant-induced occupational asthma 

นั�น สุามารถึทำาให้ผู้้้ป่ิวยเกิด์อาการได้์ฉัับพลันทันท่ หลังจากสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์ในค์รั�งแรก หรือค่์อยๆ 

เกิด์อาการหลังจากนั�นในอ่กหลายวัน หรือเกิด์อาการหลังจากสุัมผัู้สุสุารก่อโรค์ในขนาด์ติำ�าๆ หลายๆ 

ค์รั�งก็ได้์(10, 11, 13, 16) โด์ยตัิวอย่างของสุารก่อโรค์ได้์รวบรวมไว้ในติารางท่� 3(10, 17)

ตัารางท่ี่�	3. สุารก่อโรค์ irritant-induced occupational asthma

สารก�อโรค	irritant-induced	occupational	asthma

ก๊าซึ่ค์ลอร่น 
สุ่สุเปิรย์
แอมโมเน่ย 
ไฮด์ราซึ่่น
ก๊าซึ่ซึ่ัลเฟอร์ได์ออกไซึ่ด์์
ค์วันจากการเชัื�อมโลหะ
ค์วันจากเค์รื�องยนติ์ด์่เซึ่ล
ฝุ้่นในยุ้งฉัาง
ฝุ้่น alkaline calcium oxide (เชั่น ในกรณ่เหติุการณ์
ติึกเวิลด์์เทรด์เซึ่็นเติอร์ถึล่ม)

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

 Reactive airways dysfunction syndrome เป็ิน irritant-induced occupational asthma แบบ

หนึ�งท่�รายงานค์รั�งแรกในปีิ พ.ศ. 2528 โด์ย Brooks SM และค์ณะ(18, 19)  ซึึ่�งสัุงเกติว่าผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จาก

การทำางานสุ่วนหนึ�งม่ลักษณะอาการท่�ต่ิางไปิจากกลุ่มผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานแบบเด์ิมท่�จะต้ิองม่ 

latency period ของการเกิด์โรค์ โด์ย reactive airways dysfunction syndrome เกิด์จากการสัุมผัู้สุสุาร

ท่�ระค์ายเคื์องต่ิอหลอด์ลมในขนาด์สุ้งในค์รั�งเด่์ยว แม้จะสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์แค่์ชั่วงเวลาสัุ�นๆ ก็สุามารถึ

ทำาให้ม่อาการทางระบบหายใจเกิด์ขึ�นได้์ โด์ยมักเริ�มจากอาการเหนื�อย แน่นหน้าอกก่อน แล้วจึงม่หายใจ

เสุ่ยงหว่ด์ติามมา ซึึ่�งอาการทั�งหมด์เกิด์ขึ�นอย่างฉัับพลันทันท่ ภายใน 24 ชัม. ก่อโรค์หลังจากสัุมผัู้สุสุาร 

นอกจากน่�ยังมักพบ อาการระค์ายเคื์องหรือไหม้ของผิู้วหนังบริเวณ ติา จม้ก และค์อ ซึึ่�งเป็ินผู้ลจากการ

สัุมผัู้สุสุารก่อโรค์เช่ันกัน ซึึ่�ง reactive airways dysfunction syndrome มักเกิด์ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยทำางานอย่้
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ในสุภาวะแวด์ล้อมท่�การระบายอากาศไม่ด่์ หรือเป็ินอุบัติิเหตุิจากการทำางานท่�ทำาให้เกิด์รั�วไหลของ

สุารเค์ม่ จึงม่การสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์ในขนาด์สุ้ง ลักษณะอาการทางค์ลินิกของผู้้้ป่ิวยมักรุนแรงจนต้ิองได้์

รับการรักษาอย่างทันท่(20) เกณฑ์์การวินิจฉััย reactive airways dysfunction syndrome นั�นดั์งแสุด์งใน

ติารางท่� 4 (19)

ตัารางท่ี่�	4. เกณฑ์์การวินิจฉััย reactive airways dysfunction syndrome

เกณฑ์การวินิจ้ฉี้ย	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.

แนวทางการซ้ำักปัระวัติผู้ปั่วยท่่สงสัยโรคหืดจากการท�างาน
• ปิระวัติิเก่�ยวกับโรค์หืด์ เพื�อยืนยันการวินิจฉััยโรค์หืด์ และเวลาท่�เกิด์โรค์ 

■ ผู้้้ป่ิวยม่อาการท่�เข้าได้์กับโรค์หืด์หรือไม่ เช่ัน อาการไอ แน่นหน้าอก เหนื�อย ม่เสุ่ยงหว่ด์ 

■ อาการเหล่าน่�เกิด์ขึ�นเมื�อไหร่ 

■ ปิระวัติิโรค์หืด์ในวัยเด็์ก 

■ ปิระวัติิภ้มิแพ้ ปิระวัติิโรค์ทางระบบทางเดิ์นหายใจอื�นๆ 

■ ปิระวัติิการติรวจวินิจฉััยยืนยันโรค์หืด์ (ถ้ึาเค์ยทำา) 
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■ ปิระวัติิการใช้ัยา (ถ้ึาม่) 

■ อาการท่�บ่งช่ั�ว่าผู้้้ป่ิวยอาจจะเปิน็โรค์ท่�ให้อาการค์ลา้ยโรค์หดื์ เช่ัน paradoxical vocal fold move-

ment หรือ hypersensitivity pneumonitis

• ปัิจจัยท่�ทำาให้โรค์หืด์แย่ลง เพื�อด้์ว่าเป็ินโรค์หืด์จากการทำางานหรือไม่ ซึึ่�งค์วรต้ิองซัึ่กถึามเก่�ยวกับราย

ละเอ่ยด์การปิระกอบอาช่ัพในผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์รายใหม่ในผู้้้ใหญ่ิทุกราย

■ อาช่ัพท่�ทำาอย่้ปัิจจุบันและอด่์ติ สุารก่อโรค์ท่�เป็ินไปิได้์ เวลาท่�เริ�มสัุมผัู้สุสุาร

■ ลักษณะของงานท่�ทำา และการสัุมผัู้สุกับสุารก่อโรค์ รวมถึึงระยะเวลาในการสัุมผัู้สุสุารนั�นๆ

■ สุภาพแวด์ล้อมในการทำางาน เช่ัน การระบายอากาศ อุณหภ้มิ มลพิษ

■ การใช้ัอุปิกรณ์ป้ิองกัน เช่ัน หน้ากาก

■ เพื�อนร่วมงาน ว่าม่เพื�อนร่วมงานป่ิวย หรือม่อาการค์ล้ายกันหรือไม่

■ อาการโรค์หืด์แย่ลงในช่ัวงทำางาน และอาการโรค์หืด์ด่์ขึ�นในช่ัวงท่�ได้์หยุด์งานหรือไม่ ซึึ่�งต้ิองระวัง

ว่าผู้้้ป่ิวยบางรายอาจจะม่อาการแบบ late response ทำาให้ม่อาการโรค์หืด์เกิด์ขึ�นหลังจากทำางาน

ไปิแล้วระยะหนึ�ง หรือกลับบ้านมาแล้ว 

• ปัิจจัยแวด์ล้อมอื�นๆ 

■ สัุติว์เล่�ยง

■ งานอดิ์เรก

■ ท่�อย่้อาศัย ม่ค์วามเสุ่�ยงท่�จะสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์หรือไม่

■ การสัุมผัู้สุกับมลภาวะทางอากาศ 

การส่งตรวจเพ่่อช่วยในการวินิจฉััยโรคหืดจากการท�างาน
	 การสุ่งติรวจชันิด์ต่ิางๆ เป็ินไปิเพื�อจุด์ปิระสุงค์์ 3 อย่าง ได้์แก่

• เพื�อช่ัวยในการวินิจฉััยโรค์หืด์ และช่ัวยวินิจฉััยแยกโรค์จากโรค์ปิอด์ชันิด์อื�นๆ

• เพื�อช่ัวยในการยืนยันว่าอาการของผู้้้ป่ิวยนั�นเก่�ยวข้องกับสุถึานท่�ทำางาน

• เพื�อช่ัวยในการบ่งช่ั�สุารก่อโรค์หืด์จากการทำางาน

1.	การตัรวจ้สมรรถิภาพิปอด	spirometry

 เป็ินการติรวจเพื�อช่ัวยในการยืนยันการวินิจฉััยโรค์หืด์ นั�นคื์อจะพบลักษณะของ reversible 

airflow obstruction (prebronchodilator forced expiratory volume in 1 second/forced vital capacity 

หรือ FEV1/FVC น้อยกว่า 0.75, postbronchodilator ค่์า FEV1 เพิ�มขึ�นจากเดิ์มมากกว่าร้อยละ 12 และ 

200 มล.)(2) ช่ัวยปิระเมินระดั์บค์วามรุนแรงของการอุด์กั�นของหลอด์ลม และในกรณ่ท่�สุงสัุยโรค์หืด์ท่�

เก่�ยวข้องกับการทำางาน สุามารถึใช้ัติรวจเพื�อเปิร่ยบเท่ยบสุมรรถึภาพปิอด์ในช่ัวงก่อนเข้าทำางานและ

หลังเข้าทำางานได์ ้เพื�อด้์ว่าม่การลด์ลงของค์า่ FEV1 หรือไม่ สุามารถึชัว่ยในการวินิจฉััยแยกโรค์บางอย่าง
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ท่�ให้อาการค์ล้ายโรค์หืด์ เช่ัน paradoxical vocal fold movement ได้์ ข้อเสุ่ยของการสุ่งติรวจสุมรรถึภาพ

ปิอด์ spirometry คื์อ ไม่สุามารถึบอกได้์ว่าเป็ินโรค์หืด์จากการทำางานหรือไม่ และผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จำานวน

หนึ�งอาจจะไม่พบ reversible airflow obstruction จากการทด์สุอบได้์

2.	การประเมิน	non-specific	bronchial	hyperresponsiveness(21)		

 เป็ินการติรวจเพื�อปิระเมินค์วามไวของหลอด์ลมต่ิอสิุ�งกระตุ้ิน (airway hyperresponsiveness) 

เช่ัน methacholine challenge test ซึึ่�งเป็ินการทด์สุอบท่�ให้ผู้้้ทด์สุอบสุ้ด์สุาร methacholine ซึึ่�งเป็ินสุาร

ท่�ออกฤทธิ์�กระตุ้ินให้ม่การต่ิบตัิวของหลอด์ลม ในขนาด์ต่ิางๆ กัน เริ�มตัิ�งแต่ิขนาด์น้อย แล้วทำาการ

ทด์สุอบสุมรรถึภาพปิอด์ spirometry จากนั�นจะเพิ�มขนาด์หรือค์วามเข้มข้นของ methacholine ขึ�นไปิ

เรื�อยๆ แล้วทำาการทด์สุอบซึ่ำ�าอ่กค์รั�ง ผู้ลการทด์สุอบจะรายงานเปิ็นค่์าค์วามเข้มข้นของยาท่�ทำาให้ค่์า 

FEV1 ลด์ลงมากกว่า ร้อยละ 20 เร่ยกว่า provocative concentration causing a 20 percent fall in 

FEV1; PC
20 

 หรือปัิจจุบันแนะนำาให้รายงานเป็ินค่์าของขนาด์ยาท่�ทำาให้ค่์า FEV1 ลด์ลงมากกว่าร้อยละ 

20 เร่ยกว่า provocative dose causing a 20 percent fall in FEV1; PD
20
 การแปิลผู้ลนั�น โด์ยทั�วไปิจะ

ถืึอว่าให้ผู้ลบวกท่�ค่์า PD
20
 มากกว่า 200 ไมโค์รกรัม หรือ PC

20
 มากกว่า 8 มก./มล. ว่าเป็ินค่์าปิกติิ(21) 

โด์ยทั�วไปิ การทด์สุอบ non-specific bronchial hyperresponsiveness ท่�ให้ผู้ลบวกม่ค์วามไวในการ

วินิจฉััยโรค์หืด์มากโด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการ เพราะฉัะนั�นในผู้้้ป่ิวยท่�สุงสัุยโรค์หืด์จากการทำางานท่�

ยังม่การสุัมผัู้สุกับสุารก่อโรค์มาไม่นาน ท่�ผู้ลทด์สุอบเปิ็นลบ บ่งว่าม่ค์วามเปิ็นไปิได์้น้อยท่�จะเป็ินโรค์ 

อย่างไรก็ติามผู้ลทด์สุอบท่�เป็ินลบในผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานนั�นอาจเกิด์ขึ�นได้์ โด์ยเฉัพาะในกรณ่ท่�

ผู้้้ทด์สุอบไม่ได้์สัุมผัู้สุกับสุารก่อโรค์เปิ็นเวลานาน หรือม่รายงานว่าผู้้้ป่ิวยบางรายให้ผู้ลทด์สุอบเปิ็นลบ

แม้จะสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์มาไม่เกิน  24  ชัม. ก็ติาม(9, 22) ข้อเสุ่ยของการทด์สุอบชันิด์น่�อ่กอย่างหนึ�งคื์อ ม่

ค์วามจำาเพาะติำ�า และยังสุามารถึทำาได้์ในเฉัพาะโรงพยาบาลบางแห่งเท่านั�น และไม่สุามารถึบอกได้์ว่า

โรค์หืด์ของผู้้้ป่ิวยเกิด์ขึ�นจากการทำางานหรือไม่

3.	การตัรวจ้	serial	peak	expiratory	flow	(PEF)	

 เป็ินการทด์สุอบท่�ใช้ัในการยืนยันการวินิจฉััยโรค์หืด์ (ค่์าเฉัล่�ยของ diurnal PEF variability 

มากกว่าร้อยละ 10)(2) และเป็ินการด้์ว่าเป็ินโรค์หืด์จากการทำางานหรือไม่ โด์ยการให้ผู้้้ทด์สุอบวัด์ PEF 

อย่างน้อยวันละ 4 ค์รั�ง เป็ินเวลาอย่างน้อย 3 สัุปิด์าห์ บันทึกข้อม้ลท่�ได้์ลงในแบบบันทึก โด์ยม่ค์ำาแนะนำา

สุำาหรับวิธ่์การทด์สุอบ ติามติารางท่� 4(23) จากนั�นนำาข้อม้ลท่�ได้์ไปิเข้าโปิรแกรมวิเค์ราะห์ข้อม้ล OASYS 

(Occupational Asthma System) โด์ยสุามารถึเข้าไปิใช้ัได้์โยไม่ม่ค่์าใช้ัจ่ายท่� www.occupationalasthma.

com  ผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานจะม่ diurnal PEF variability สุ้งในช่ัวงวันทำางาน และลด์ลงในช่ัวงวัน

หยุด์ อ่กทั�งค่์าเฉัล่�ย PEF ก็จะสุ้งกว่าในช่ัวงวันหยุด์เช่ันกัน ตัิวอย่างติามร้ปิท่� 1(22) 

 ข้อด่์ของการทด์สุอบชันิด์น่�คื์อ สุามารถึทำาได้์ทั�วไปิ ใช้ัอุปิกรณ์ไม่ยุ่งยาก ราค์าไม่แพง ม่ค่์าค์วาม

ไวและค์วามจำาเพาะของการทด์สุอบต่ิอการวินิจฉััยโรค์หืด์จากการทำางานด่์คื์อร้อยละ 82 และ 88 ติาม

ลำาดั์บ(9, 24) แต่ิข้อเสุ่ยคื์อ ต้ิองม่การสุอนผู้้้ทด์สุอบในการใช้ัเค์รื�องมือให้ถ้ึกต้ิอง ต้ิองให้ผู้้้ทด์สุอบทำาการ
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ทด์สุอบอย่างสุมำ�าเสุมอ ไม่สุามารถึทำาได้์ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ได้์ทำางานท่�สัุมผัู้สุสุารท่�สุงสัุยแล้ว และไม่

สุามารถึระบุชันิด์ของสุารก่อโรค์ได้์

ตัารางท่ี่�	5. ค์ำาแนะนำาสุำาหรับการทด์สุอบ serial peak expiratory flow(23)

					คำาแนะนำาสำาหร้บการที่ดสอบ	serial	peak	expiratory	flow

1. ค์วรทด์สุอบด้์วยเค์รื�องมืออันเด่์ยวติลอด์การทด์สุอบ
2. ค์วรนำาเค์รื�องมือทด์สุอบติิด์ตัิวไปิด้์วยทุกท่� เพื�อให้สุามารถึทำาการทด์สุอบได้์ค์รบติามเวลา
3. ทำาการเป่ิาทด์สุอบทุกวันตัิ�งแต่ิตืิ�นนอนจนถึึงเวลาเข้านอนทุก 2 ชัม. ค์วรพยายามเป่ิาปิระเมินให้

เร็วท่�สุุด์หลังตืิ�นนอน
4. ในการเป่ิาแต่ิละค์รั�ง ให้เป่ิาอย่างน้อย 3 รอบ โด์ยค่์าท่�สุ้งท่�สุุด์ 2 ค่์า ต้ิองไม่ห่างกันเกิน 20 มล. 

ถ้ึาค่์าท่�สุ้งท่�สุุด์ 2 ค่์า ห่างกันเกิน 20 มล. ให้ทำาการเป่ิาใหม่ โด์ยพยายามเป่ิาให้แรงสุุด์ทุกค์รั�ง
5. บันทึกค่์าท่�สุ้งสุุด์ของการเป่ิาลงในแบบบันทึก
6. บันทึกเวลาทำางาน ชัั�วโมงการทำางานแต่ิละวันลงในแบบบันทึก ถ้ึาไม่ได้์ทำางานเลยทั�งวัน ให้บันทึก

เป็ินเลข “0” หรือ “หยุด์”

ถ้ึาม่การใช้ัยาพ่นเพื�อรักษาอาการหอบให้บันทึกการใช้ัยาทุกค์รั�งลงในแบบฟอร์ม
• บันทึกการใช้ัยาปัิจจุบันลงในใบบันทึก พยายามใช้ัยาระดั์บเดิ์มติลอด์การติรวจ ถ้ึาไม่จำาเป็ินไม่ค์วร

เพิ�มขนาด์ยา
• ค์วรทำาการเป่ิาทด์สุอบ ก่อนท่�จะใช้ัยาพ่นเสุมอ
• ถ้ึาม่การใช้ัยาพ่นฉุักเฉิันเพิ�มเติิมจากเวลาปิกติิ ให้ลงบันทึกเสุมอ

กรณ่อาการแย่ลง
• ถ้ึาผู้ลของการเป่ิาทด์สุอบได้์น้อยกว่า 60 มล. ค์วรปิรึกษาแพทย์ 
• ถ้ึาสุามารถึเป่ิาต่ิอเนื�องได้์ พยายามบันทึกผู้ลการเป่ิาทด์สุอบให้ค์รบถ้ึวน
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รูปท่ี่�	1. แสุด์งตัิวอย่างค่์า PEF ของผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางาน (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 22)

4.	Specific	inhalation	challenge (25)

 เป็ินการทด์สุอบท่�ถืึอว่าเป็ินการทด์สุอบอ้างอิงท่�ใช้ัในการให้การวินิจฉััยโรค์หืด์จากการทำางาน 

โด์ยเป็ินการทด์สุอบท่�เริ�มจากนำาสุารก่อโรค์ท่�สุงสัุย มาให้ผู้้้ทด์สุอบสัุมผัู้สุ โด์ยเริ�มจากปิริมาณน้อย แล้ว

ค่์อยๆ เพิ�มขนาด์ขึ�น และม่การวัด์ค่์าต่ิางๆ ทั�งก่อนและหลังสัุมผัู้สุสุาร เพื�อด้์ค่์าท่�เปิล่�ยนแปิลงไปิ โด์ย

ค่์าท่�ใช้ัหลัก คื์อ ค่์า FEV1 โด์ยถืึอว่าการทด์สุอบ specific inhalation challenge นั�นให้ผู้ลบวก เมื�อม่การ

ลด์ลงของค่์า FEV1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 นอกจากค่์า FEV1 แล้วยังอาจจะม่การทด์สุอบอื�นๆ 

เพิ�มเติิม เช่ัน การปิระเมิน non-specific bronchial hyperresponsiveness, sputum eosinophils, exhaled 

nitric oxide หรือ diffusing capacity of the lung 

 ถึึงแม้ว่า specific inhalation challenge จะถืึอว่าเป็ินการทด์สุอบอ้างอิงของการวินิจฉััยโรค์หืด์

จากการทำางาน ทำาใหไ้ม่สุามารถึค์ดิ์ค่์าค์วามไวและค์วามจำาเพาะของการทด์สุอบได์ ้แต่ิพบว่า ปิระมาณ

ร้อยละ 20 ของผู้้้ป่ิวยท่�ผู้ลการทด์สุอบ serial peak expiratory flow ให้ผู้ลบวก กลับให้ผู้ล specific in-

halation challenge ได้์ผู้ลลบ ซึึ่�งเหตุิผู้ลท่�อธิ์บายสุ่วนหนึ�งอาจจะเป็ินจากผู้้้ป่ิวยอาจจะม่ภาวะค์วามไว

ของหลอด์ลมลด์ลง เมื�อไม่ได้์สัุมผัู้สุสุารกระตุ้ินเป็ินเวลานาน หรืออาจจะเกิด์จากสุารท่�นำามาทด์สุอบนั�น 

ไม่ใช่ัสุารท่�เป็ินสุาเหตุิของโรค์หืด์ในค์นไข้จริง(22)

 ข้อค์วรระวังของการทำาทด์สุอบชันิด์น่�คื์อ ผู้้้เข้ารับการทด์สุอบอาจจะม่ผู้ลข้างเค่์ยงจากการ

ทด์สุอบได้์ เช่ัน ภาวะหลอด์ลมต่ิบอย่างรุนแรง การกำาเริบของโรค์หืด์ ม่ไข้ ผืู้�นแพ้ผิู้วหนัง การทด์สุอบ
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จึงต้ิองทำาในหอ้งปิฏิิบัติิการในโรงพยาบาล โด์ยม่แพทยแ์ละเจ้าหน้าท่�ด้์แลใกล้ชิัด์ นอกจากน่�การทด์สุอบ

ชันิด์น่�ยังม่ค่์าใช้ัจ่ายในการทำาสุ้ง จึงม่ค์ำาแนะนำาถึึงข้อบ่งช่ั�ในการสุ่งติรวจคื์อ

■ เพื�อยืนยันการวินิจฉััยโรค์หืด์จากการทำางาน เมื�อไม่สุามารถึใช้ัการทด์สุอบอื�นได้์

■ เพื�อหาสุารท่�เป็ินสุาเหตุิของโรค์หืด์จากการทำางาน เมื�อไม่สุามารถึใช้ัวิธ่์อื�นได้์

■ เพื�อหาสุารก่อโรค์ชันิด์ใหม่ท่�ไม่เค์ยม่รายงานมากก่อน

■ ใช้ัในงานวิจัย

1.	Workplace	challenge

 เป็ินการวัด์ค่์า FEV1 โด์ยเจ้าหน้าท่�ทด์สุอบ ทั�งก่อนทำางาน และระหว่างการทำางาน รวมถึึงใน

ช่ัวงวันหยุด์ มักใช้ัในกรณ่ผู้ลจาก serial peak expiratory flow และ specific inhalation challenge นั�น

ยังไม่ได้์ข้อสุรุปิท่�ชััด์เจน 

2.	การตัรวจ้ที่างภูมิคุ้มก้นวิที่ยา	

 ได้์แก่ การติรวจ skin prick test และการติรวจ serum specific IgE เป็ินการติรวจว่าร่างกายม่

การติอบสุนองแบบภ้มแิพ้ต่ิอสุารชันิด์นั�น ๆ  หรือไม่ จึงใช้ักับการติรวจในกรณ่สุงสุยัโรค์หืด์จากการทำางาน

ชันิด์ sensitizer-induced occupational asthma ท่�เกิด์จากสุารก่อโรค์ชันิด์นำ�าหนักโมเลกุลมาก เป็ินสุ่วน

ใหญ่ิ และ สุารก่อโรค์ชันิด์นำ�าหนักโมเลกุลน้อยบางชันิด์ อย่างไรก็ติาม ผู้ลบวกจากการทด์สุอบชันิด์น่� 

ไม่เฉัพาะเจาะจงกับโรค์หืด์จากการทำางาน และ ยังไม่ม่มาติรฐานท่�กำาหนด์ชััด์เจนเก่�ยวกับสุารต่ิางๆ ท่�

จะนำามาทด์สุอบ 

 แนวทางในการปิระเมินผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการค์ล้ายโรค์หืด์และม่ปิระวัติิท่�เข้าได้์กับโรค์หืด์จากการ

ทำางาน ชันิด์ sensitizer-induced occupational asthma ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพท่� 2

การพยากรณ์โรค
ปัิจจัยท่�สุ่งผู้ลต่ิอการพยากรณ์โรค์ท่�ไม่ด่์ ได้์แก่(9)

• ผู้้้ป่ิวยท่�อายุมาก

• ม่อาการและสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์มาเป็ินเวลานาน

• ม่ค์วามจุปิอด์น้อย (low lung volume)

• ม่ค์วามไวของหลอด์ลมต่ิอสิุ�งกระตุ้ินมาก 

• ม่ปิฏิิกิริยาการติอบสุนองของโรค์หืด์ท่�รุนแรงในขณะการทด์สุอบ specific inhalation challenge
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แผนภาพิท่ี่�	2. แนวทางในการปิระเมินผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการค์ล้ายโรค์หืด์ และม่ปิระวัติิท่�เข้าได้์กับโรค์หืด์จาก

การทำางาน ชันิด์ sensitizer-induced occupational asthma (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 13)

การรักษา 
• หล่กเล่�ยงการสัุมผัู้สุกับสุารก่อโรค์โด์ยเร็วท่�สุุด์

• ให้การรักษาโรค์หืด์ติามแนวทางการรักษาโรค์หืด์(2, 26) ใช้ัยาค์วบค์ุมโรค์หืด์ติามระด์ับ

ค์วามรุนแรงของโรค์

• หล่กเล่�ยงปัิจจัยกระตุ้ินอื�นๆ ท่�อาจจะทำาให้โรค์หืด์กำาเริบ

• ติิด์ติามอาการผู้้้ป่ิวยอย่างใกล้ชิัด์หลังจากผู้้้ป่ิวยเปิล่�ยนสุภานท่�ทำางานแล้ว เพื�อด้์ว่าสุถึานท่�

ทำางานใหม่สุ่งผู้ลกระทบต่ิอตัิวโรค์หรือไม่
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• ออกใบรับรองแพทย์เพื�อใช้ัในการแจ้งขอรับเงินทด์แทน โด์ยให้ยึด์เกณฑ์์การวินิจฉััย และ

การปิระเมินการสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพ ติามค่้์มือการปิระเมินการสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพทางกาย

และจิติ ฉับับปิรับปิรุง พ.ศ. 2559(27) รายละเอ่ยด์ในติารางท่� 6 และ 7 ติามลำาดั์บ

ตัารางท่ี่�	6. เกณฑ์์การวินิจฉััยโรค์หืด์จากการทำางาน(27)

เกณฑ์การวินิจ้ฉ้ียโรคห่ดจ้ากการที่ำางาน

1. ปิระวัติิการทำางานทั�งในอด่์ติหรือปัิจจุบันท่�เก่�ยวข้องกับการสัุมผัู้สุสุารก่อโรค์ชันิด์ high molecular 
weight เช่ัน กุ้ง ป้ิ แป้ิง grain dusts หรือ low molecular weight เช่ัน acid anhydrides, 
diisocyanates, antibiotic powder และ metallic salt หรือ vapours

2. ม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นเป็ินค์รั�งแรก หลังปิฏิิบัติิงานอย่้ในสุถึานท่�ท่�ม่สุารก่อโรค์เป็ินเวลา ไม่ติำ�า
กว่า 2 สัุปิด์าห์ ยกเว้นผู้้้ป่ิวย reactive airways dysfunction (RADS) ท่�ม่อาการหอบหืด์เกิด์ได้์
ทันท่หลังสัุมผัู้สุกับสุารก่อโรค์

3. อาการหอบหืด์ท่�เกิด์ขึ�นอาจเป็ินในขณะปิฏิิบัติิงานหรือหลังปิฏิิบัติิงานในติอนกลางคื์นก็ได้์
4. การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการท่�สุนับสุนุนการวินิจฉััยโรค์ได้์แก่ 

1) การติรวจทาง spirometry ท่�แสุด์งให้เห็นว่าผู้้้ป่ิวยม่ reversible airflow obstruction  หรือ
2) การติรวจพบว่าผู้้้ป่ิวยม่ bronchial hyperreactivity ด้์วย methacholine หรือ histamine  

และ/หรือ 
3) การติรวจวัด์การเปิล่�ยนแปิลงของ peak expiratory flow rate (PEFR) ในแต่ิละวันในช่ัวงท่�

ทำางานพบม่การเปิล่�ยนแปิลงของ PEFR มากกว่าร้อยละ 20 และในวันหยุด์น้อยกว่า 
ร้อยละ 20

 หรือ 
4) การทำา bronchial provocative test ด้์วยสุารท่�สุงสัุย ให้ผู้ลบวก

       การวินิจฉััยโรค์หอบหืด์จากการทำางาน ต้ิองใช้ัข้อม้ลทั�ง 4 ข้อ
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ตัารางท่ี่�	7. เกณฑ์์การปิระเมินการสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพอยา่งถึาวรของระบบทางเด์นิหายใจจากโรค์หืด์(27)

เกณฑ์การประเมินการสูญิเส่ยสมรรถิภาพิอย�างถิาวร	
ของระบบที่างเดินหายใจ้จ้ากโรคห่ด

ระด้บท่ี่�	1 ม่การสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพการทำางานของระบบทางเดิ์นหายใจอย่างถึาวรร้อยละ 0-9 ของทั�ง
ร่างกาย

1) ม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นเป็ินค์รั�งค์ราวหรือน้อยกว่าสัุปิด์าห์ละค์รั�ง
2) ม่ค่์า forced expiratory volume (FEV1) หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลม ≥ ร้อยละ 80 ของค่์าปิกติิ
3) ม่ค่์า FEV1 สุ้งขึ�นจาก baseline หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลม อย่้ในระหว่างร้อยละ 10-19
4) ม่การใช้ัยาขยายหลอด์ลมหรือยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์สุ้ด์ด์มเป็ินค์รั�งค์ราว

ระด้บท่ี่�	2 ม่การสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพการทำางานของระบบทางเดิ์นหายใจอย่างถึาวรร้อยละ 10-25 ของทั�ง
ร่างกาย

1) ม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นมากกว่ากว่าสัุปิด์าห์ละค์รั�ง แต่ิน้อยกว่าวันละค์รั�ง
2) ม่ค่์า FEV1 หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลมอย่้ระหว่างร้อยละ 60-79 ของค่์าปิกติิ
3) ม่ค่์า FEV1 สุ้งขึ�นจาก baseline หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลม อย่้ในระหว่างร้อยละ 10-30
4) ม่การใช้ัยาขยายหลอด์ลมหรือยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์สุ้ด์ด์ม ในขนาด์ 400-800 ไมโค์รกรัม 

(ของ beclomethasone หรือเท่ยบเท่า) อย่้เป็ินปิระจำา

ระด้บท่ี่�	3 ม่การสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพการทำางานของระบบทางเดิ์นหายใจอย่างถึาวรร้อยละ 26-50 ของทั�ง
ร่างกาย

1) ม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นเกือบทุกวัน
2) ม่ค่์า FEV1 หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลมอย่้ระหว่างร้อยละ 50-59 ของค่์าปิกติิ
3) ม่ค่์า FEV1 สุ้งขึ�นจาก baseline หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลม อย่้ในระหว่างร้อยละ 10-30 หรือ

มากกว่า
4) ม่การใช้ัยาขยายหลอด์ลมหรือยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์สุ้ด์ด์ม ในขนาด์  

800-1000 ไมโค์รกรัม (ของ beclomethasone หรือเท่ยบเท่า) อย่้เป็ินปิระจำา และ/หรือ 
ใช้ัยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์รับปิระทานร่วมในการรักษาด้์วย เป็ินค์รั�งค์ราว

ระด้บท่ี่�	4 ม่การสุ้ญิเสุ่ยสุมรรถึภาพการทำางานของระบบทางเดิ์นหายใจอย่างถึาวรร้อยละ 26-50 ของทั�ง
ร่างกาย

1) ม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นเกือบทุกวันหรือม่อาการหอบหืด์เกิด์ขึ�นในเวลากลางคื์น หรือต้ิองเข้ารับ
การรักษาตัิวในโรงพยาบาลเนื�องจากโรค์หืด์บ่อยค์รั�ง

2) ม่ค่์า FEV1 หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลมติำ�ากว่าร้อยละ 50 ของค่์าปิกติิ
3) ม่ค่์า FEV1 สุ้งขึ�นจาก baseline หลังได้์รับยาขยายหลอด์ลม อย่้ในระหว่างร้อยละ 10-30 หรือ

มากกว่า
4) ม่การใช้ัยาขยายหลอด์ลมหรือยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์สุ้ด์ด์ม ในขนาด์สุ้งกว่า  

1000 ไมโค์รกรัม (ของ beclomethasone หรือเท่ยบเท่า) อย่้เป็ินปิระจำา และ/หรือ 
ใช้ัยาค์อร์ติิโค์สุเต่ิยรอยด์์ชันิด์รับปิระทานร่วมในการรักษาติิด์ต่ิอกันเป็ินเวลานานบ่อยค์รั�ง
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การปั้องกันโรค
• หล่กเล่�ยงการใช้ัสุารท่�ม่การรายงานว่าเป็ินสุารก่อโรค์หืด์

• กรณ่ต้ิองใช้ัสุารท่�อาจจะก่อโรค์ได้์ ให้พยายามใช้ัในร้ปิแบบของสุารท่�จะทำาให้ม่การสัุมผัู้สุต่ิอ

ผู้้้ป่ิวยน้อยท่�สุุด์

• จัด์สิุ�งแวด์ล้อมในการทำางานให้ปิลอด์ภัย เช่ัน ม่ระบบระบายอากาศท่�ด่์ ใช้ัหน้ากากและ

อุปิกรณ์ป้ิองกันท่�เหมาะสุม

• จัด์ระบบการติรวจสุอบ เฝ้้าระวังระดั์บของสุารก่อโรค์ในสุถึานท่�ทำางาน

• ให้ค์วามร้้แก่ค์นงานในสุถึานปิระกอบการ

• ม่ระบบติรวจสุุขภาพ ติรวจคั์ด์กรองโรค์ด้์วยแบบสุอบถึาม สุำาหรับค์นงานท่�ทำางานอย่้ในจุด์เสุ่�ยง

โรคหืดท่่เก่่ยวข้องกับัท�างานในปัระเทศไทย
 เริ�มม่การรายงานผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์จากการทำางานเป็ินค์รั�งแรกในปีิ พ.ศ. 2541(28) โด์ยเป็ินผู้้้ป่ิวยชัาย

อายุ 41 ปีิ โด์ยม่ปิระวัติิการทำางานในโรงงานขนมปัิงนาน 16 ปีิ ม่อาการของโรค์เยื�อบุจม้กอักเสุบจาก

ภ้มิแพ้มานาน 15 ปีิ แล้วจึงเริ�มม่อาการไอ และแน่นหน้าอก ผู้้้ป่ิวยได้์เข้ารับการทด์สุอบ methacholine 

challenge test ให้ผู้ลการทด์สุอบเป็ินบวก การทด์สุอบ skin prick test ด้์วยนำ�ายาท่�สุกัด์จากแป้ิงไรย์ให้

ผู้ลการทด์สุอบเป็ินบวก และยืนยันการวินิจฉััยด้์วยการทด์สุอบ specific inhalation challenge ให้ผู้ลเป็ิน

บวก จึงวินิจฉััยว่าผู้้้ป่ิวยเป็ินโรค์หืด์จากการทำางาน Baker’s asthma และในปีิเด่์ยวกันก็ม่การรายงานผู้้้

ป่ิวย reactive airways dysfunction syndrome(29) โด์ยเป็ินผู้้้ป่ิวยชัายอายุ 29 ปีิท่�ทำางานในโกดั์งเก็บของ

ท่�ท่าเรือค์ลองเติย ได้์รับบาด์เจ็บจากเหตุิการณ์ไฟไหม้โกดั์งเก็บสุารเค์ม่จำาพวก methyl bromide และ 

formaldehyde หลังจากเข้ารับรักษาตัิวในโรงพยาบาล ผู้้้ป่ิวยม่อาการแสุด์งของโรค์หืด์ โด์ยท่�ไม่ม่ปิระวัติิ

ภ้มิแพ้หรือโรค์หืด์มาก่อน การทด์สุอบ methacholine challenge test ให้ผู้ลการทด์สุอบเป็ินบวก จึงได้์

รับการวินิจฉััยว่าเป็ิน reactive airways dysfunction syndrome จากนั�นก็เริ�มม่การรายงานผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์

ท่�เก่�ยวข้องการทำางานมากขึ�น ม่การรวบรวมข้อม้ลของผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์ท่�มาเข้ารับการรักษาในค์ลินิกโรค์หืด์

ของโรงพยาบาลแห่งหนึ�งในจังหวัด์ขอนแก่น พบว่าร้อยละ 16.30 ของผู้้้ป่ิวยโรค์หืด์ เป็ินโรค์หืด์ท่�เก่�ยว

กับการทำางาน โด์ยแบ่งเป็ิน โรค์หืด์จากการทำางานร้อยละ 60.65 reactive airways dysfunction syn-

drome ร้อยละ 8.35 และโรค์หืด์ท่�กำาเริบจากการทำางานร้อยละ 31(30) โด์ยกลุ่มอาช่ัพท่�พบโรค์หืด์ท่�เก่�ยว

กับการทำางานได้์แก่ ค์ร้โรงเร่ยนปิระถึม เกษติรกร ช่ัางโลหะ ช่ัางทอผู้้า ช่ัางเสุริมสุวย ค์นงานทำาค์วาม

สุะอาด์ ค์นงานโรงงานมันสุำาปิะหลัง ค์นงานโรงงานขนมปัิง โด์ยสุารท่�อาจจะเป็ินสุาเหตุิท่�ม่การรายงาน

ได้์แก่ ฝุ่้นชัอล์ก สุ่ย้อมผู้้า ค์วันไฟจากการเผู้าทางการเกษติร ค์วันจากการหลอมหรือเชืั�อมโลหะ ฝุ่้นไม้ 

นำ�ายาทำาผู้ม chloramine, แป้ิงมันสุำาปิะหลัง แป้ิงสุาล่  เป็ินต้ิน(30-33)
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สรุปั
	 โรค์หืด์ท่�เก่�ยวข้องกับการทำางานเป็ินภาวะท่�เจอได้์ไม่น้อยในทางเวชัปิฏิิบัติิ แต่ิต้ิองอาศัยค์วาม

สุงสัุยและการซัึ่กปิระวัติิท่�ละเอ่ยด์รอบค์อบ ก่อนจะเลือกสุ่งติรวจการทด์สุอบต่ิางๆ ท่�เหมาะสุม จนนำา

ไปิสุ่้การวินิจฉััยโรค์ และสุารกอ่โรค์ท่�ถ้ึกต้ิองได้์ ซึึ่�งจะช่ัวยในการรกัษาท่�จะต้ิองม่การหล่กเล่�ยงการสุมัผัู้สุ

กับสุารก่อโรค์เพิ�มเติิมจากการให้การรักษาโรค์หืด์ติามมาติรฐาน ทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่สุภาวะของโรค์หืด์ และ

การพยากรณ์โรค์ท่�ด่์ขึ�น
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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
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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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17
Eosinophilic lung diseases

กมลิ	แก้วกิติัณรงค์

 Eosinophilic lung diseases เป็ินกลุ่มโรค์ท่�พบได้์น้อย ม่อาการและอาการแสุด์งท่�ไม่จำาเพาะ 

และภาพเอ็กซึ่เรย์ปิอด์ในโรค์กลุ่มน่� อาจค์ล้ายกับโรค์ท่�พบบ่อยหลายโรค์ ทำาให้ผู้้้ป่ิวยหลายรายถ้ึกวินิจฉััย

ผิู้ด์เป็ิน วัณโรค์ มะเร็งปิอด์ หรือโรค์กลุ่ม interstitial lung disease อื�นๆ แพทย์จึงม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองม่

ค์วามร้้และนึกถึึงโรค์เหล่าน่� จึงจะสุามารถึให้การวินิจฉััยและการรักษาท่�ถ้ึกต้ิองได้์

บัทบัาทของ eosinophil ในโรคต่างๆ แลัะโรคระบับัการหายใจ(1)

 Eosinophil เป็ินเม็ด์เลือด์ขาวชันิด์หนึ�งท่�ม่ค์วามสัุมพันธ์์กับระบบภ้มิคุ้์มกันของร่างกาย ติาม

ปิกติิแพทย์มักคุ้์นกับ eosinophil ในบทบาทของกลุ่มโรค์ allergic diseases หรือ tissue parasitic infec-

tion โด์ยม่ค์วามสัุมพันธ์์กับการอักเสุบท่�ผู่้านทาง T helper 2 lymphocytes และ cytokines ท่�สุำาคั์ญิ 

ได้์แก่ interleukin (IL)-5 และ IL-13

 การพบ eosinophil สุ้งขึ�นใน peripheral blood และหรือ tissue เป็ินสิุ�งท่�พบไม่บ่อย แต่ิเมื�อพบ

มักจะเป็ินแนวทางท่�นำาไปิสุ่้การวินิจฉััยได้์ มักบ่งถึึงการติอบสุนองท่�ด่์ติ่อ systemic steroids บางค์รั�ง 

ระดั์บ eosinophil ในเลือด์และในเนื�อเยื�อ อาจไม่สัุมพันธ์์กันได้์ การท่�ไม่ม่ eosinophil สุ้งในเลือด์ จึงไม่

อาจตัิด์โรค์ในกลุ่มน่�ทิ�งไปิได้์อย่างสุมบ้รณ์  โรค์ท่� eosinophil ม่สุ่วนร่วมในพยาธิ์สุร่รวิทยาของโรค์ 

ยังสุามารถึเกิด์ขึ�นได้์ในหลายอวัยวะ ได้์แก่ ปิอด์ ลำาไสุ้ ผิู้วหนัง เป็ินต้ิน การท่�ม่ eosinophil สุ้งในเลือด์ 

(eosinophilia) มักใช้ัเกณฑ์์ท่�ม่ eosinophil มากกว่า 500 เซึ่ลล์/มล. สุำาหรับ hypereosinophilia ใช้ั 

eosinophil สุ้งกว่า 1500 เซึ่ลล์/มล. โด์ยจะต้ิองติรวจเลือด์ 2 ค์รั�งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เดื์อน(2-4)
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 โรค์ท่�เก่�ยวข้องกับ eosinophil ท่�พบบ่อยและร้้จักกันทั�วไปิ มักนึกถึึง โรค์ภ้มิแพ้ การติิด์เชืั�อพยาธิ์

สุำาหรับโรค์ระบบการหายใจ ได้์แก่ โรค์หืด์ ม่ข้อม้ลว่า ระดั์บ eosinophil ในเสุมหะท่�สุ้ง จะบ่งถึึงการ

อักเสุบท่�ยังค์งอย่้ ค์วามรุนแรงของโรค์ท่�มากกว่า โอกาสุเกิด์ exacerbation ท่�บ่อยกว่า ยิ�งไปิกว่านั�นใน

ปัิจจุบัน eosinophil ยังม่บทบาทในการเลือกวิธ่์รักษาด้์วย กล่าวคื์อ การม่ eosinophil ท่�สุ้งในโรค์หืด์ท่�

ยากติอ่การค์วบค์มุ มักพบใน late-onset asthma ร่วมกับ nasal polyp เปิน็ phenotype เฉัพาะท่�สุามารถึ

นำาไปิสุ่้การรักษาด้์วยยากลุ่ม anti IL-5 antibody ได้์ (5)  การท่�ยาในกลุ่มน่�ลด์ระดั์บ eosinophil ในเลือด์ 

และลด์การเกิด์ acute asthmatic attack ได้์ด้์วยนั�น(6) เป็ินหลักฐานสุำาคั์ญิว่า eosinophil ม่บทบาทต่ิอ

พยาธิ์กำาเนิด์ต่ิอการกำาเริบของโรค์หืด์ ไม่ใช่ัเป็ินเพ่ยง marker ตัิวหนึ�งของโรค์หืด์รุนแรง eosinophil ยัง

ถ้ึกใช้ัเป็ินเกณฑ์์ในการให้ inhaled steroids ในผู้้้ป่ิวยโรค์ถุึงลมโป่ิงพองท่�ม่ exacerbation บ่อยๆ ด้์วย(7)

 สุ่วนโรค์ท่�เร่ยกว่า eosinophilic lung diseases นั�น มักหมายถึึงกลุ่มโรค์ diffuse lung parenchymal 

diseases ท่�ม่ eosinophils แทรกอย่้ใน interstitium และ alveolar spaces โด์ยต้ิองไม่ม่การทำาลายของ 

lung architecture เมื�อการอักเสุบหาย สุ่วนใหญ่ิมักหายเป็ินปิกติิโด์ยไม่เกิด์ fibrosis ติามมา eosinophil 

ท่�ได้์จากการสุอ่งกล้องล้างปิอด์ (bronchoalveolar lavage; BAL) จะถึอืว่าม่ค์วามผู้ดิ์ปิกติิอยา่งม่นัยสุำาคั์ญิ

เมื�อมากกว่ารร้อยละ 25 ของ nucleated cells ทั�งหมด์(3)

เมื่อพบัโรคระบับัการหายใจ เมื่อไรต้องส่งตรวจหา eosinophilia
1. Pneumonia หรือ ARDS ท่�ไม่ทราบเหตุิแน่ชััด์ ไม่พบเชืั�อก่อโรค์ หรือรักษาไม่หาย 

2. Pulmonary infiltrates ท่�เกิด์ซึ่ำ�าๆ หรือม่การเปิล่�ยนท่�ได้์

3. Central rhonchi จากการติรวจร่างกาย หรือ central bronchiectasis จาก CT scan ใน

ปัิจจุบัน บาง guidelines ให้เจาะ complete blood count (CBC) ในผู้้้ป่ิวยทุกรายท่�วินิจฉััย 

bronchiectasis เพื�อหาสุาเหตุิท่�ม่การรักษาเฉัพาะ

4. จุด์ในปิอด์กระจัด์กระจายไม่ทราบสุาเหตุิ โด์ยเฉัพาะท่�ม่การเปิล่�ยนติำาแหน่งได้์

5. Severe uncontrolled asthma (อาจม่บทบาทของ anti IL-5 antibody ในการรักษา)

เมื่อพบั eosinophilia ร่วมกับัโรคหร้อความผิดปักติระบับัการหายใจ 
 เนื�องจากการติรวจ CBC เป็ินการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการท่�มักถ้ึกสัุ�งติรวจอย่้บ่อยๆ ในเวชั

ปิฏิิบัติิด้์วยเหตุิผู้ลต่ิางๆ กันไปิ จึงเป็ินไปิได้์ท่�อาจจะพบ eosinophilia พร้อมๆ กับหรือนำามาก่อนค์วาม

ผิู้ด์ปิกติิทางระบบการหายใจได้์ หรืออาจพบเมื�อสุ่งติรวจจากเหตุิทางระบบการหายใจ ดั์งท่�กล่าวไปิข้าง

ต้ิน เราจะทราบได้์อย่างไรว่า eosinophilia ท่�พบนั�นม่ค์วามสุำาคั์ญิจริง ม่ข้อค์วรพิจารณาดั์งน่�

1. โรค์หรือค์วามผิู้ด์ปิกติิระบบการหายใจท่�พบ เมื�อร่วมกับ eosinophilia จะรวมกันเป็ินกลุ่ม

อาการเฉัพาะหรือไม่ (ดั์งจะได้์กล่าวต่ิอไปิ)
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2. Eosinophil นั�นสุ้งมากแค่์ไหน ต่ิอเนื�องหรือไม่

3. หากม่การติิด์ติามผู้้้ป่ิวยมาระยะหนึ�งแล้ว การเพิ�มขึ�นหรือลด์ลงของ eosinophil กับอาการ

ของโรค์ระบบการหายใจท่�เป็ินนั�น ม่ค์วามสุอด์ค์ล้องไปิในทิศทางเด่์ยวกันหรือไม่

Eosinophilic	lung	diseases แบ่งเป็ิน(1)

1. Primary eosinophilic lung diseases (ไม่ทราบสุาเหตุิ)

a. Acute eosinophilic pneumonia

b. Chronic eosinophilic pneumonia

c. Eosinophilic granulomatosis with polyangiits (ชืั�อเดิ์ม Churg-Strauss syndrome)

d. Hypereosinophilic syndrome

2. Secondary eosinophilic lung diseases (ทราบสุาเหตุิ) เป็ินผู้ลการติอบสุนองต่ิอ

a. Allergic bronchopulmonary aspergillosis หรือเชืั�อราอื�นๆ

b. Eosinophilic pneumonia จาก parasites

c. Eosinophilic pneumonia จากยา

3. Eosinophilc airway diseases แบ่งติามระดั์บของ airway ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิดั์งน่�คื์อ

a. Asthma

b. Eosinophilic bronchitis

c. Obliterative bronchiolitis

4. โรค์ปิอด์อื�นๆ ท่�พบร่วมกับ eosinophilia ม่รายงานพบได้์แต่ิไม่ค์วามค์วามสัุมพันธ์์กัน ชััด์เจน 

เช่ัน ในโรค์ organizing pneumonia, idiopathic pulmonary fibrosis, Langerhans cell his-

tiocytosis เป็ินต้ิน การติิด์เชืั�อเช่ัน pneumocystis jeloveci วัณโรค์เยื�อหุ้มปิอด์  และมะเร็ง

บางชันิด์ได้์แก่ มะเร็งต่ิอมนำ�าเหลือง มะเร็งปิอด์ มะเร็งท่�กระจายมาท่�ปิอด์ ม่รายงานพบ 

eosinophilia มากๆ ได้์ สุ่วนใหญ่ิมักสัุมพันธ์์กับ advanced disease

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

 ผู้้้ป่ิวยมาด้์วยไข้สุ้ง diffuse pulmonary infiltrates ในรายท่�รุนแรงอาจม่ severe hypoxemia ได้์ 

จะพบ eosinophilia ใน peripheral blood smear หรือไม่ก็ได้์ (อาจติามมาภายหลัง) ด้์วยเหตุิลักษณะ

ทางค์ลนิิกท่�ไม่ม่ค์วามจำาเพาะ จึงแยกจาก bacterial หรอื viral pneumonia หรอื ARDS จากสุาเหติอืุ�นๆ 

ไม่ได้์ จึงต้ิองนึกถึึงเสุมอในรายท่�ไม่พบสุาเหตุิแน่ชััด์ และทำาการสุ่องกล้องติรวจ ร่วมกับ BAL เพื�อติรวจ 

differential cell count ถ้ึาพบ eosinophil มากกว่าร้อยละ 25 จะให้การวินิจฉััย AEP ได้์ การรักษาโด์ย

ให้ systemic steroids ม่การติอบสุนองต่ิอการรักษาด่์มาก ไม่ม่ relapse

 Idiopathic AEP พบได้์น้อย และอาจเป็ินจาก relapse ของ chronic eosinophilic pneumonia 

(CEP) ได้์ จึงต้ิองม่การติิด์ติามผู้้้ป่ิวยต่ิอเนื�อง 



298

Comprehensive Review in Internal Medicine

Idiopathic chronic eosinophilic pneumonia (iCEP)(1,8-10)

 พบได้์บ่อยกว่า AEP ผู้้้ป่ิวยม่อาการอย่างช้ัาๆ ค่์อยเป็ินค่์อยไปิในช่ัวง 2-3 สัุปิด์าห์หรือเป็ิน

เดื์อนได้์ ม่อาการไข้ ไอ อ่อนเพล่ย เหนื�อยง่าย นำ�าหนักลด์ และม่ pulmonary infiltrates ทำาให้หลายค์รั�ง

ถ้ึกวินิจฉััยผิู้ด์เป็ิน วัณโรค์ สุ่วนใหญ่ิผู้้้ป่ิวยมักม่ปิระวัติิโรค์หอบหืด์ท่�ค์วบคุ์มได้์ยาก หรือโรค์ทางภ้มิแพ้

นำามาก่อน chest X-ray พบ bilateral alveolar infiltrates เป็ินมากท่� upper lobes และพบ peripheral 

เด่์น พบได์้ปิระมาณร้อยละ 25 ของผู้้้ป่ิวย (ร้ปิท่� 1) infiltrates ม่ spontaneous migration ได์้ พบ 

eosinophilia ได้์บ่อย BAL พบ eosinophil มากกว่าร้อยละ 25 ในทุกราย สุ่วนใหญ่ิมากกว่าร้อยละ 40 

ติอบสุนองด่์ต่ิอการให้ systemic steroids แต่ิม่ relapse ได้์ การเปิร่ยบเท่ยบ idiopathic AEP และ 

idiopathic CEP แสุด์งในติารางท่� 1

รูปท่ี่�	1. Peripheral consolidation (ล้กศร) พบใน CEP A. จากภาพเอ็กซึ่เรย์ปิอด์ B. จาก CT scan(11) 

(ภาพจากเอกสุารอ้างอิงท่� 11)
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ตัารางท่ี่�	1. ลักษณะท่�ต่ิางกันของ idiopathic AEP และ idiopathic CEP(1-10)

Idiopathic	AEP Idiopathic	CEP

การสุ้บบุหร่� หรือ 
inhalational exposure 
ก่อนเกิด์โรค์

ม่บ่อยถึึง 2/3 พบเพ่ยงร้อยละ 10

ปิระวัติิโรค์หอบหืด์ ไม่ม่ ม่

Onset Acute เป็ินวัน ถึึงสัุปิด์าห์ Chronic หลายเดื์อน

อาการ ไข้ ไอ เหนื�อย pleuritic chest pain เหนื�อย ไข้ติำ�าๆ เพล่ย นำ�าหนักลด์

ภาวะหายใจวาย ม่บ่อย ไม่ม่หรือน้อยมาก

Eosinophil จาก 
peripheral blood 
ในช่ัวงแรก

ไม่ม่ ม่

Bronchoalveolar 
lavage fluid

Eosinophil มากกว่าร้อยละ 25 
ม่การเพิ�มขึ�นของ neutrophil และ 
lymphocytes

Eosinophil มากกว่าร้อยละ 25 มัก มาก
ถึึงร้อยละ 40 ไม่ม่การเพิ�มขึ�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 สัุปิด์าห์ Systemic steroids อาจให้นานเป็ินปีิ ใน
รายท่� relapse

Response ด่์มาก ด่์

Relapse ไม่ม่ พบบ่อย
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Eosinophilic pneumonia ท่�ม่สุาเหตุิม่ดั์งน่�

 1. จากยา(8,9) โด์ยเฉัพาะจากยาปิฏิิช่ัวนะ เช่ันกลุ่ม sulfonamides, antimalarials, nitrofuranto-

in, minocycline, ethambutol เป็ินต้ิน ยากลุ่มอื�นได้์แก่ NSAIDs, metrotrexate, amiodarone, antiepi-

leptics-carbamazepine ค์วรสืุบค้์นจาก www.pneumotox.com ทำาให้เกิด์ลักษณะอาการแบบ iAEP 

หรือ iCEP ก็ได้์ การพบ pleural effusion และหรือผืู้�นผิู้วหนังร่วมด้์วย ทำาให้สุงสัุยสุาเหตุิของ eosino-

philic pneumonia จากยามากขึ�น บางรายม่ systemic symptoms ร่วมด้์วยกับ eosinophilia เร่ยกว่า 

Dress syndrome มักเกิด์ติามหลังเริ�มยา 2-6 สัุปิด์าห์ อาการพบไข้ หน้าบวม ผืู้�นคั์น ร่วมกับ eosino-

philia และ pulmonary infiltrates การรักษาคื์อ หยุด์ยาท่�เป้ินสุาเหตุิ และพิจารณาให้ systemic steroids 

60 มก. นาน 2-6 สัุปิด์าห์

 2. จากพยาธิ์(8,9) (parasitic infection) อาการและอาการแสุด์งมักไม่จำาเพาะ สุ่วนมากจะไม่

เหมือนทั�ง AEP และ CEP ท่�กล่าวมาแล้ว

2.1 Loffler syndrome เกิด์จาก Ascaris, Ancylostoma, Strongyloides ได้์ เกิด์จากการท่�

ตัิวอ่อนของพยาธ์ิเหล่าน่�ผู่้านปิอด์ ผู้้้ปิ่วยอาจไม่ม่อาการ หรือม่อาการไอแห้งๆ ไข้ 

เหนื�อย ม่ wheeze และ ไอออกเลือด์พบได้์บ้าง chest X-ray พบ round opacities 

ในปิอด์ทั�งสุองข้าง อาจม่การเปิล่�ยนติำาแหน่งได้์เมื�อติิด์ติามภาพรังสุ่ปิอด์ไปิ คื์อเป็ิน 

migratory หรือ fleeting การวินิจฉััย พบ larvae ในเสุมหะ การติรวจอุจจาระมักไม่พบ

ยกเว้น strongyloides โรค์ในปิอด์จาก Loffler syndrome มักหายได้์เอง การให้ยาฆ่่า

พยาธิ์ สุำาหรับการติิด์เชืั�อพยาธิ์ในลำาไสุ้ สุำาหรับ strongyloides ใน immunocompro-

mised host แนะนำาให้รักษาทุกราย เพื�อป้ิองกันการเกิด์ autoinfection และ dissem-

ination

2.2 Direct invasion พวกพยาธิ์ใบไม้ในปิอด์ paragonimus และ echinococcus สุามารถึ

ไชัผู่้านเข้าไปิในปิอด์ได์้โด์ยติรงและสุามารถึทำาให้เกิด์ผู้ลเสุ่ยต่ิอปิอด์ในระยะยาวได์้ 

อาการมัก ไอเป็ินเลือด์เป็ินๆ หายๆ ไอเรื�อรังเสุมหะสุ่ช็ัอค์โกแลติ chest X-ray เห็น

เป็ิน peripheral nodules หลายติำาแหน่ง วินิจฉััยจากการติรวจอุจจาระหรือ BAL

2.3 Hematogenous seeding เช่ัน Toxocara canis, schistosoma สุามารถึทำาให้เกิด์ 

eosinophilic pneumonia โด์ยทาง hematogeneous ได้์ ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งและ portal 

hypertension จะเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการติิด์เชืั�อ ม่อาการไข้ ชัักได้์ และม่ visceral lar-

va migrans สุำาหรับ schistosoma ท่�เป็ินเรื�อรังหากไม่ได้์รักษา จะนำาไปิสุ่้ pulmonary 

hypertension รุนแรงได้์

2.4 Tropical pulmonary eosinophilia เป็ิน hypersensitivity ต่ิอเชืั�อก่อโรค์เท้าช้ัาง filaria 

Wuchereria bancrofti และ Brugia malayi ซึึ่�งมักพบในถิึ�นระบาด์ทางภาค์ติะวันติก

และภาค์ใติ้ของปิระเทศไทย ผู้้้ป่ิวยอาจม่อาการทางปิอด์หลังจากติิด์เชืั�อนานหลาย



301

Comprehensive Review in Internal Medicine

เดื์อนถึึงหลายปีิ อาการไอ เหนื�อย หายใจเสุ่ยงว่�ด์ อ่อนเพล่ย ค์ล้ายๆโรค์หืด์ eosin-

ophil ในเลือด์สุ้งมาก มักมากกว่า 3000 ระดั์บ IgE ในเลือด์สุ้งมาก เช่ัน มากกว่า 

1000 ย้นิติ/มล. chest X-ray ไม่ม่ค์วามจำาเพาะ บางรายอาจเปิ็นปิกติิ การติรวจ 

antifilarial IgG antibody ม่ค่์าสุ้งมาก ช่ัวยในการวินิจฉััย

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA ช่ือเดิม Churg-Strauss 
syndrome)(8)

 เป็ินโรค์ท่�เก่�ยวข้องกับการอักเสุบของเสุ้นเลือด์ขนาด์เล็กถึึงขนาด์กลาง small to medium sized 

necrotizing vasculitis เก่�ยวข้องกับ granuloma formation และ eosinophilia ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิหลักใน

ระบบการหายใจ ม่อาการของ asthma ท่�ค์วบคุ์มได้์ยาก spirometry พบ obstructive defect ได้์บ่อยถึึง

ร้อยละ 70 แม้ได้์ inhaled steroids ขนาด์สุ้ง คื์อโรค์เป็ินลักษณะ steroid-dependent และอาจพบ 

eosinophilic pneumonia ได้์ด้์วย ระบบอื�นได้์แก่ หัวใจ ทางเดิ์นอาหาร ไติ ระบบปิระสุาท และผิู้วหนัง

 การวินิจฉััย EGPA ติามเกณฑ์์ของ American college of rheumatology(12) ปิระกอบด้์วย 6 ข้อ

ต่ิอไปิน่� ถ้ึาพบตัิ�งแต่ิ 4 ข้อขึ�นไปิ ม่ค์วามไวร้อยละ 85 และม่ค์วามจำาเพาะสุ้งถึึงร้อยละ 99.7

1. Asthma

2. Peripheral blood eosinophilia มากกว่าร้อยละ 10 หรือมากกว่า 1500/มล. Alveolar eo-

sinophilia มากกว่าร้อยละ 25

3. ม่อาการทางระบบปิระสุาท โด์ยพบว่า mononeuritis multiplex เป็ินอาการนอกปิอด์ท่�พบ

ได้์บ่อยท่�สุุด์

4. Migratory or transient pulmonary infiltrates ค์ล้ายๆ ท่�พบใน CEP ในรายท่�วินิจฉััย CEP 

อย่้ก่อน เมื�อม่อาการระบบอื�นติามมาภายหลัง อาจทำาให้เปิล่�ยนการวินิจฉััยเป็ิน EGPA ได้์

5. Paranasal sinus abnormalities

6. Tissue eosinophilia 

 การติรวจ ANCA ช่ัวยในการวินิจฉััย แต่ิพบเพ่ยงร้อยละ 40 เป็ิน perinuclear-ANCA (myelop-

eroxidase) ดั์งนั�น การท่� ANCA ให้ผู้ลลบไม่สุามารถึตัิด์โรค์น่�ออกไปิได้์ มักพบ IgE สุ้ง การตัิด์ชิั�นเนื�อ

พบ vasculitis โด์ยเฉัพาะท่�ผิู้วหนัง กล้ามเนื�อ และเสุ้นปิระสุาท สุนับสุนุนการวินิจฉััยโรค์ จำาเป็ินต้ิอง

วินิจฉััยให้ได้์ก่อนเกิด์ severe organ involvement โด์ยเฉัพาะท่�หัวใจเกิด์ eosinophilic myocarditis ทำาให้

หัวใจวาย หรือ sudden death ได้์ การรักษา โด์ยทั�วไปิให้ prednisolone 1 มก./กก./วัน นาน 1 เดื์อน 

ค่์อยๆ ลด์ขนาด์ยาลงจนหยุด์ไปิในเวลา 1 ปีิ การให้ azathioprine ร่วมด้์วย ช่ัวยป้ิองกันการกลับเป็ินซึ่ำ�า 

ในรายท่�รุนแรงหรือม่การพยากรณ์โรค์ท่�ไม่ด่์ ได้์แก่ อายุมากกว่า 65 ปีิ ม่อาการท่�หัวใจ ทางเดิ์นอาหาร 

ไติร่วมด้์วย และการไม่ม่โรค์ท่�ห้ค์อจม้ก พิจารณาให้ methylprednisolone ร่วมไปิกับ cyclophosphamide 

ฉ่ัด์เข้าหลอด์เลือด์ด์ำา
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Idiopathic hypereosinophilic syndrome(8)

 คื์อภาวะท่�ม่ eosinophil ในเลือด์สุ้งเกินกว่า 1500/มล. อย่างต่ิอเนื�องนานเกิน 6 เดื์อน โด์ย

ไม่ม่เหตุิอธิ์บาย และม่การทำาลาย บาด์เจ็บเสุ่ยหายของอวัยวะต่ิางๆ ท่�เ กิด์จาก eosinophil อาการทาง

ระบบการหายใจ ไม่จำาเพาะและไม่รุนแรง อาจม่ ไอ เหนื�อย eosinophilic pneumonia พบน้อยมาก 

ภาวะน่�แบ่งเป็ิน

1. Lymphocytic variant รักษาโด์ย systemic steroids

2. Myeloproliferative variant หรือ chronic eosinophilic leukemia รักษาโด์ย imatinib

3. Idiopathic, unclassified type

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

 IgE sensitization ต่ิอเชืั�อราซึึ่�งสุ่วนใหญ่ิเป็ินราสุายท่�ทนต่ิอค์วามรอ้น (thermotolerant filamen-

tous fungi) เช่ัน  aspergillus, penicillium สุ่วนน้อยเกิด์จาก yeast ได้์ เช่ัน candida เป็ินสุาหตุิท่�สุำาคั์ญิ

อย่างหนึ�งของ eosinophilic lung disease ผู้้้ป่ิวยมักม่อาการไอเรื�อรัง เสุมหะมาก เหน่ยวมาก หรือออก

เป็ินแท่งๆ จุด์เริ�มอาจมาด้์วย fungal pneumonia หรือ fungal bronchitis เสุมหะข้น ติรวจพบเชืั�อรา

ปิริมาณมากโด์ยยงัไม่ม่การกระตุ้ิน IgE เลยกไ็ด้์ เชืั�อราม่การเติิบโติใน mucous plugs กระตุ้ินการอกัเสุบ 

ขัด์ขวางการระบายเสุมหะ เกิด์การทำาลายของหลอด์ลมเฉัพาะท่� ทำาให้เกิด์ bronchiectasis ขึ�น เป็ินร้ปิ

แบบของโรค์ allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) ขึ�น อาจพบร่วมกับ allergic fungal 

sinusitis ด้์วย

 ภาพเอ็กซึ่เรย์ปิอด์ในโรค์กลุ่มน่�ม่ค์วามน่าสุนใจ central bronchiectasis (ร้ปิท่� 2) ซึึ่�งหมายถึึง

พบอย่้บริเวณ 2/3 ด้์านในของภาพจาก CT chest เป็ิน clue ท่�บ่งช่ั�ให้นึกถึึงโรค์กลุ่มน่�มาก mucoid 

impaction ในหลอด์ลมท่�ขยายใหญ่ิ อาจม่ลักษณะค์ล้ายก้อนในปิอด์ทำาให้แพทย์ท่�ไม่คุ้์นเค์ยวินิจฉััยโรค์

ผิู้ด์ได้์ mucoid impaction ในหลอด์ลมท่�ขยายใหญ่ิ หลายๆ อันติิด์กัน ทำาให้ม่ลักษณะเร่ยงกันค์ล้าย

นิ�วมือ เร่ยกว่า finger in glove sign (ร้ปิท่� 3)
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รูปท่ี่�	 2. CT scan chest แสุด์ง central bronchiectasis(11) (หัวล้กศร) บางสุ่วนจะพบเป็ิน mucoid 

impaction (ล้กศรช่ั�) (ภาพจากเอกสุารอ้างอิงท่� 11)

รูปท่ี่�	3. CT scan chest แสุด์ง “finger in glove” sign(13) (หัวล้กศร) และ bronchiectasis (ล้กศรช่ั�) 

A. lung window, coronal plane    B. mediastinal window, sagittal plane (ภาพจากเอกสุารอ้างอิงท่� 13)

 เกณฑ์์ท่�นิยมใช้ัในการวินิจฉััย ABPA คื์อ(14) 

 1) กรณ่ผู้้้ป่ิวยม่โรค์หืด์ และ central bronchiectasis

1. Asthma

2. Central bronchiectasis

3. Immediate cutaneous reaction ต่ิอเชืั�อ aspergillus

4. Serum IgE มากกว่า 1000 มก./มล.
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5. Serum IgE ท่�ม่ค์วามจำาเพาะต่ิอเชืั�อ aspergillus และหรือ IgG ท่�ม่ค์วามจำาเพาะต่ิอ 

aspergillus ม่ค่์าสุ้ง

 2) สุำาหรับรายท่�ม่ข้อ 1, 3, 4, 5 แต่ิไม่ม่ central bronchiectasis มักถ้ึกเร่ยกว่า ABPA sero-

positive

 การใช้ัเกณฑ์์ดั์งกล่าว ต้ิองทำาด้์วยค์วามระมัด์ระวัง โรค์น่�มักถ้ึกกล่าวถึึงว่า จำาเปิ็นต้ิองเกิด์ใน

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์หืด์ โรค์ถุึงลมโป่ิงพองอย่้ก่อนแล้ว แต่ิจากปิระสุบการณ์ท่�พบผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ใน รพ.จุฬาลงกรณ์ 

พบว่ามากกว่าค์รึ�งหนึ�ง ไม่ได้์เป็ินโรค์ปิอด์ใด์ๆ มาก่อนเลย การติรวจ aspergillus precipitin (IgG) หาท่�

ติรวจได้์ยาก แม้จะพบ eosinophilia ได้์บ่อยแต่ิไม่จำาเป็ินต้ิองพบ ไม่เป็ินเกณฑ์์ในการวินิจฉััยแต่ิอย่างใด์ 

การวินิจฉััยจึงมักอาศัยลักษณะหลายๆ อย่างปิระกอบกัน โด์ยเฉัพาะการพบ central bronchiectasis 

ซึึ่�งม่ค์วามหมายมาก ไมต้่ิองม่ค์รบถึว้นทุกข้อเพื�อเริ�มให้การรักษาได์เ้ร็ว การรกัษาท่�ล่าช้ัาจะเกดิ์ fibrosis 

และ bronchiectasis ท่�ไม่สุามารถึกลับคื์นเป็ินปิกติิได้์

 การรักษาการอักเสุบด้์วย systemic steroids ได้์ผู้ลด่์ในการบรรเทาอาการ ม่การติอบสุนองท่�

ด่์การให้ itraconazole กินร่วม เพื�อลด์ปิริมาณเชืั�อราท่� colonize อย่้ ช่ัวยลด์ขนาด์ของ steroids ลงได้์ 

และลด์การกลบัเป็ินซึ่ำ�าได้์ สุำาหรับ voriconazole ม่ข้อม้ลน้อยในโรค์น่� โรค์ม่โอกาสุเปิน็ซึ่ำ�าๆ และเกิด์การ

ทำาลายเนื�อปิอด์ในระยะยาว ติิด์ติามผู้้้ป่ิวยด้์วย total serum IgE

สรุปั
 โรค์ในกลุ่ม eosinophil lung diseases เป็ินโรค์ท่�ต้ิองนึกถึึง จึงจะวินิจฉััยได้์ การวินิจฉััยอาจไม่

จำาเป็ินต้ิองยึด์ติามเกณฑ์์เสุมอไปิ ค์วรใช้ัภาพรวม เนื�องจากหลายโรค์ในกลุ่มน่� ม่ค์วามแติกต่ิางในราย

ละเอ่ยด์ในผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายสุ้ง ทำาให้บางค์รั�งวินิจฉััยได้์ยากเมื�อพบผู้้้ป่ิวยค์รั�งแรก การติิด์ติามผู้้้ป่ิวยต่ิอ

เนื�องจึงม่ค์วามสุำาคั์ญิมาก โรค์สุ่วนใหญ่ิติอบสุนองด่์ต่ิอ systemic steroids  ในทางค์ลินิกต้ิองหาสุาเหตุิ

จากยา จากพยาธิ์บางชันิด์ และเชืั�อรา เพราะม่การรักษาเพิ�มเติิม 



305

Comprehensive Review in Internal Medicine

เอกสารอ้างอิง
1. Woolnough K, Wardlaw AJ. Eosinophilia in pulmonary disorders. Immunol Allergy Clin N Am 2015;35:477-92.
2. Valent P, Klion AD, Horny HP, et al. Contemporary consensus proposal on criteria and classification of 

eosinophilic disorders and related syndromes. J Allergy Clin Immunol 2012;130:607–12.
3. Cottin V, Cordier JF. Eosinophilic pneumonia. In: Cottin V, Cordier JF, Richeldi L, editors. Orphan lung 

diseases: a clinical guide to rare lung disease. London: Springer-Verlag; 2015. p. 227–51.
4. Cottin V, Cordier JF. Eosinophilic pneumonia. In: Mason RJ, Ernst JD, King TE Jr, et al, editors. Murray 

and Nadel’s textbook of respiratory medicine. 6th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016. p. 1221–42.
5.  Pavord ID, Korn S, Howarth P, et al. Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, 

double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2012;380(9842):651–9.
6. Global initiative for asthma (GINA). Difficult-to-treat & severe asthma in adolescent and adult patients. Di-

agnosis and management v.2 April 2019; www.ginasthma.org.
7. Global initiative for chronic obstructive lung disease. Global strategy for the diagnosis, management and 

prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2020 report); www.goldcopd.org.
8. Cottin V. Eosinophilic lung diseases. Clin Chest Med 2016;37:535–56.
9. Allen J, Wert M. Eosinophilic pneumonias. J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6:1455-61.
10. Rose DM, Hrncir DE. Primary eosinophilic lung diseases. Allergy Asthma Proc 2013;34:19-25.
11. Bernheim A, McLoud T. A review of clinical and imaging findings in eosinophilic lung diseases. AJR 

2017;208:1002-10.
12. Masi AT, Hunder GG, Lie JT, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classifica-

tion of Churg-Strauss syndrome (allergic granulomatosis and angiitis). Arthritis Rheum 1990;33(8):1094–100.
13. Chander BN, Kumar BS, Kavya M. “Finger in Glove Sign” due to mucoid impactions. The Journal of Medical 

Research 2015;1(1):08-09.
14. Agarwal R, Chakrabarti A, Shah A, et al. Allergic bronchopulmonary aspergillosis: review of literature and 

proposal of new diagnostic and classification criteria. Clin Exp Allergy 2013;43:850–73.





307

Comprehensive Review in Internal Medicine

18
การรักษาวัณโรคดื�อยา

หลายขนาน
ในย่ค ค.ศ. 2020 

กำาพิลิ	สุวรรณพิิมลิกุลิ	

ความเปั็นมาแลัะความส�าคัญ
 วัณโรค์ดื์�อยาหลายขนาน (MDR-TB) เป็ินปัิญิหาวิกฤติิของระบบสุาธ์ารณสุุขและภัยคุ์กค์ามทาง

สุุขภาพทั�วโลก ในปีิ ค์.ศ. 2018 ทั�งโลกม่ผู้้้ป่ิวย MDR-TB รายใหม่ปิระมาณ 500,000 ราย แต่ิม่ผู้้้ป่ิวย

เพ่ยง หนึ�งในสุามท่�ได้์รับการรักษาด้์วยยาท่�ถ้ึกต้ิอง รายงานสุถึานการณ์วัณโรค์ดื์�อยาหลายขนาน

ในปิระเทศไทย ล่าสุุด์ปีิ ค์.ศ. 2019 ค์าด์ว่าม่ผู้้้ป่ิวยวัณโรค์ดื์�อยา MDR-TB ปิระมาณ 4,000 ราย คิ์ด์เป็ิน 

5.7 รายต่ิอปิระชัากรแสุนค์น โด์ยพบผู้้้ปิ่วยวัณโรค์รายใหม่ร้อยละ 2.3 และพบในผู้้้ป่ิวยวัณโรค์ท่�เค์ย

รักษามาก่อนร้อยละ 24(1) แต่ิล่าสุุด์ข้อม้ลจากองค์์การอนามัยโลก ปีิ ค์.ศ. 2020(2) พบว่า ผู้้้ป่ิวยวัณโรค์

ดื์�อยาหลายขนานในปิระเทศไทย ลด์ลงเหลือ 2,500 รายคิ์ด์เป็ิน 3.6 รายต่ิอปิระชัากรแสุนค์น และ

อัติราสุ่วนผู้้ป้ิว่ยวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานในผู้้้ปิว่ยรายใหม่ลด์ลงเหลือร้อยละ 1.7 (เดิ์ม ร้อยละ 2.3) และ

ลด์ลงเหลือเพ่ยงร้อยละ 10  (เดิ์มปีิ 2018 คิ์ด์เป็ินร้อยละ 24) ในผู้้้ป่ิวยท่�เค์ยเป็ินวัณโรค์มาก่อน สุ่วน

อัติราค์วามสุำาเร็จในการรักษาในปิระเทศไทยด้์แนวโน้มด่์ขึ�นในแต่ิละปีิ ดั์งแสุด์งในร้ปิท่� 1 แต่ิก็ยังพบว่า 

อัติราค์วามสุำาเร็จในการรักษาวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนาน (เสุ้นสุ่เหลือง) ยังไม่ถึึงร้อยละ 60 แต่ิแนวโน้ม

วัณโรค์ดื์�อยารุนแรง (เสุ้นสุ่เทา) ด่์ขึ�นอย่างเห็นได้์ชััด์ 
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รูปท่ี่�	1.	ค์วามสุำาเร็จในการรักษาผู้้้ป่ิวยวัณโรค์รายใหม่และท่�เค์ยรักษาแล้ว เท่ยบกับวัณโรค์ดื์�อยาหลาย

ขนานและวัณโรค์ดื์�อยารุนแรงในปิระเทศไทย (Global tuberculosis report 2020)(2)	

 ถึึงแม้ผู้้้ป่ิวยจะได้์รบัการรักษาด้์วยสุ้ติรยาท่�ถ้ึกติอ้ง แต่ิพบค์วามสุำาเร็จในการรักษาเพ่ยงร้อยละ 

50-60  ปัิญิหาสุ่วนหนึ�งท่�สุำาคั์ญิคื์อการท่�ต้ิองรักษานาน 18-24 เดื์อน และต้ิองม่การใช้ัยาฉ่ัด์ต่ิอเนื�อง

กันนานหลายเดื์อน รวมถึึงผู้ลข้างเค่์ยงจากยาฉ่ัด์ม่มาก ทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่โอกาสุขาด์ยาได้์สุ้ง ทำาให้องค์์การ

อนามัยโลกได้์ม่ค์ำาแนะนำาให้สุามารถึรักษาผู้้้ป่ิวยวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานด้์วยสุ้ติรยาระยะสัุ�นเพ่ยง 9 

เดื์อน ท่�ม่ยาฉ่ัด์เป็ิน amikacin (หรือท่�เค์ยเร่ยกว่า Bangladesh regimen) ล่าสุุด์ม่ค์ำาแนะนำาในปีิ ค์.ศ. 

2020(3-4) ว่าสุามารถึใช้ัยา Bedaquiline (Bdq) แทนยาฉ่ัด์ได้์ โด์ยเร่ยกสุ้ติรน่�ว่า สุ้ติรยาระยะสัุ�นชันิด์กิน

ท่�ม่ Bdq (shorter all-oral bedaquiline-containing regimen) เนื�องจากม่ข้อม้ลในปิระเทศแอฟริกาใต้ิ ม่

ค์นไข้มากกว่า 1 หมื�นค์น ท่�พบว่าสุ้ติรยาระยะสัุ�นท่�ม่ยาฉ่ัด์ เท่ยบกับสุ้ติรยาระยะสัุ�นท่�ไม่ม่ยาฉ่ัด์แต่ิใช้ั 

Bdq แทนพบว่าอัติราค์วามสุำาเร็จของการรักษาไม่ต่ิางกัน (บทค์วามรอการต่ิพิมพ์) และได้์ม่การยกเลิก

การใช้ัยาสุ้ติร conventional longer regimen ท่�ม่การใช้ัยาฉ่ัด์ aminoglycoside ถ้ึาผู้้้ป่ิวยไม่สุามารถึใช้ัยา

สุ้ติร all-oral shorter regimen ได้์ แนะนำาให้รักษาด้์วยสุ้ติร WHO all-oral longer regimen ติามติาราง

ท่� 1 สุ่วนสุาเหตุิท่�ม่การเปิล่�ยนแปิลงกลุ่มยาใหม่ในท่�น่�ขอไม่ลงรายละเอ่ยด์มากนัก แต่ิกล่าวโด์ยสุรุปิได้์ว่า 

เนื�องจากม่การศึกษาท่�เป็ิน meta-analysis ท่�รวบรวมค์นไข้มากกว่า 1 หมื�นค์น พบว่าถ้ึาผู้้้ป่ิวยวัณโรค์

ดื์�อยาหลายขนาน ม่ยากลุ่ม A ร่วมอย่้ในสุ้ติร ด้์วย จะเพิ�มค์วามสุำาเร็จในการรักษา และสุามารถึลด์อัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติได้์ สุ่วนยาในกลุ่ม B  จะเพิ�มค์วามสุำาเร็จในการรักษา แต่ิจะไม่สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวติิ 

ในขณะท่�ยากลุ่ม C จะสุามารถึเพิ�มค์วามสุำาเร็จในการรักษาได้์เล็กน้อยถ้ึาม่หลักฐานว่ายาไม่ดื์�อในหลอด์

ทด์ลอง จึงทำาให้สุ้ติรยาม่การจัด์เร่ยงใหม่เป็ิน 3 กลุ่ม (A-C) โด์ยการเลือกใช้ัยา ให้เลือกจากยาแถึวบน

สุุด์ก่อน ถ้ึาไม่สุามารถึใช้ัได้์ พิจารณาเลือกยาในแถึวถึัด์ไปิ เหติุผู้ลเนื�องจากม่การเร่ยงลำาดั์บ
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ติามปิระสิุทธิ์ภาพของยาและผู้ลข้างเค่์ยงท่�เกิด์ขึ�นกับผู้้้ป่ิวย โด์ยสุ้ติร shorter all-oral BDQ-containing 

regimen ม่ดั์งน่�(3-4)

4-6 Bdq*-Mfx(Lfx)-Pto (Eto)-Cfz-Z-H
high-dose

-E/ 5 Mfx(Lfx)-Cfz-Z-E

*Bdq 6 เดื์อน; 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 ให้นาน 4 เดื์อน แต่ิถ้ึาผู้ลติรวจเสุมหะยังให้ผู้ลบวกอย่้ท่�เดื์อนท่� 4 ให้ต่ิอระยะ 

intensive phase อ่ก 2 เดื์อน นานเป็ิน 4 เดื์อน โด์ยท่� Bdq ให้นานต่ิอเนื�อง 6 เดื์อน และ maintenance 

phase ให้ยาอ่ก 4 ตัิวท่�เหลืออ่ก 5 เดื์อน แล้วสุามารถึหยุด์ได้์ โด์ยขนาด์ปิรับติามนำ�าหนักติามติารางท่� 2 

 โด์ยผู้้้ป่ิวยวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานถ้ึาม่การทด์สุอบแล้วว่าไม่ดื์�อยา กลุ่ม Fluoroquinolone โด์ยใช้ั

การทด์สุอบทางอณ้ช่ัววิทยา ( Line probe assay หรือ วิธ่์ PCR) และไม่ม่ข้อห้ามการให้ยาสุ้ติร shorter 

ให้พยายามเลือกใช้ั shorter all-oral BDQ-containing regimen แต่ิถ้ึาม่ข้อห้ามถึึงค่์อยใช้ัยาสุ้ติร all-oral 

longer regimen ติามติารางท่� 1

ตัารางท่ี่�	1.	การจำาแนกกลุ่มยาต้ิานวัณโรค์แบบใหม่ติามองค์์การอนามัยโลกปีิ ค์.ศ. 2020(3)

First	line	drugs	 Second	line	drugs	

Isoniazid	
Rifampicin	
Pyrazinamide	
Ethambutol	

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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ผู้้้ป่ิวยท่�วัณโรค์ดื์�อยา (MDR/RR-TB) ท่�ไม่แนะนำาให้ใช้ัสุ้ติรยาระยะสัุ�น 9 เดื์อน(5)

• ม่ปิระวัติิการรับการรักษาด้์วยยาต้ิานวัณโรค์ second line มานานกว่า 1 เดื์อน 

• อย่้ในภาวะตัิ�งค์รรภ์

• วัณโรค์นอกปิอด์รุนแรง เช่ัน วัณโรค์เยื�อหุ้มสุมอง หรือ วัณโรค์ลุกลามท่�ม่รอยโรค์มาก 

• ม่ QTcF interval > 450 msec (ผู้้้ชัาย) และ 470 msec (ผู้้้หญิิง) 

• ค่์าเอนไซึ่ม์การทำางานของตัิบ AST หรือ ALT มากกว่า 5 เท่าของค่์าตัิวบนของค่์าปิกติิ 

• ม่ค่์าการทำางานของไติลด์ลงมาก คื์อม่ค่์า Creatinine clearance < 30 มล./นาท่ จากการ

ค์ำานวณด้์วย Cockcroft-Gault equation

ตัารางท่ี่�	2.	ขนาด์ยารักษาผู้้้ป่ิวยวัณโรค์ดื์�อยาแต่ิละวันด้์วยสุ้ติรยาระยะสัุ�น 9 เดื์อน(5)

ยา
กลุิ�มนำ�าหน้ก ปร้บตัามนำ�าหน้ก	

(มก./กก./ว้น)น้อยกว�า	35	กก. 35	กก	ถึิง	50	กก.	 มากกว�า	50	กก.

Bedaquilline 400 mg/d ใน 2 สัุปิด์าห์แรก หลังจากนั�น 200 mg x 3 ค์รั�ง/สัุปิด์าห์ (22 สัุปิด์าห์)

Levofloxacin 

ปิรับติามนำ�าหนัก

500 มก. 750 มก. 15 มก./กก./วัน

Moxifloxacin 400 มก. 400 มก. 7.5-10 มก./กก./วัน

Prothionamide 500 มก. 750 มก. 10-20 มก./กก./วัน

Ethionamide 500 มก. 750 มก. 10-20 มก./กก./วัน

Clofazimine 100 มก. 100 มก. 2-5 มก./กก./วัน

Pyrazinamide 1000 มก. 1,500 มก. 20-30 มก./กก./วัน

Isoniazid 400 มก. 600 มก. 10 มก./กก./วัน

Ethambutol 800 มก. 1,200 มก. 15-20 มก./กก./วัน

ถึ้าผู้ปั่วย MDR/RR-TB ท่่ไม่สามารถึใช้ยาสูตร All-oral shorter regimen ได้ แนะน�าให้รักษา
ด้วยสูตร WHO all-oral longer regimen(3-4)

 โด์ยการเร่ยงลำาดั์บการใช้ัยาให้เริ�มใช้ัยาติามกลุ่มเร่ยงติามลำาดั์บจากบนลงล่าง ยาท่�อย่้กลุ่มแรกๆ 

และตัิวแรกค์วรเลือกใช้ัก่อนเพราะ WHO เร่ยงติามปิระสิุทธิ์ภาพและค์วามปิลอด์ภัย ยาตัิวใด์ท่�ไม่สุามารถึ

ใช้ัได้์อาจเนื�องจากแพ้ยา หรือทนผู้ลข้างเค่์ยงไม่ได้์ ให้เลือกยาตัิวถัึด์ไปิ โด์ยในระยะ intensive phase 

จะต้ิองม่ยาอย่างน้อย 4 ขนาน และ ระยะ continuation phase จะต้ิองม่ยาอย่างน้อย 3 ขนาน โด์ย

ระยะ intensive phase จะนาน 6 เดื์อน ดั์งติารางท่� 3  เท่ากับระยะเวลาท่�ให้ยา bedaquiline โด์ยระยะ



311

Comprehensive Review in Internal Medicine

เวลาท่�รักษาจะต้ิองนานอย่างน้อย 18 เดื์อน และ 15-17 เดื์อนหลังจากท่�ผู้ลเพาะเชืั�อเป็ินลบ (culture 

negative) แต่ิอย่างไรก็ติามถ้ึาด้์ข้อม้ลท่�ม่การรายงานจากองค์์การอนามัยโลกฉับับล่าสุุด์ พบว่ายา 

linezolid (Lzd) ท่�ให้ในขนาด์ 600 มก. วันละค์รั�ง พบว่าม่เพ่ยงร้อยละ 30 ท่�สุามารถึทนให้ได้์นานถึึง 

18 เดื์อน ค์งต้ิองรอด้์การศึกษาเพิ�มเติิมต่ิอไปิ ซึึ่�งปัิจจุบันปิระเทศ Belarus ม่การใช้ัยาสุ้ติรใหม่ (Belarus 

regimen) ท่�ชันิด์ยาเหมือนสุ้ติร all-oral longer regimen แต่ิ ให้สัุ�นเป็ินระยะเวลาเพ่ยง 9-11 เดื์อน (4-6 

Bdq-Lfx-Lzd-Cfz/5 Lfx-Lzd-Cfz) แติ่ค์งต้ิองติิด์ติามการศึกษาในระยะยาวติ่อไปิว่ายาสุ้ติรดั์งกล่าวม่

ค์วามสุำาเร็จในการรักษาและการกลับเป็ินซึ่ำ�ามากน้อยเพ่ยงใด์ 

ตัารางท่ี่�	 3.	การเลือกยารักษาวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานสุ้ติรใหม่ all-oral longer องค์์การอนามัยโลก 

2020 และ ติามค์ำาแนะนำาของกองวัณโรค์ แนวทางการเลือกใช้ัสุ้ติรยารักษาวัณโรค์ดื์�อยา ฉับับปิรับปิรุง 

พ.ศ. 2563 (4-5)

แนวที่างการเล่ิอกยาในแตั�ลิะกลุิ�ม	 สูตัรยา	

เลือกใช้ัยาในกลุ่ม A หรือ B ได้์รวมกัน 4 ขนาน จะไม่ต้ิองใช้ักลุ่ม C 4 (A/B) + 0C

ใช้ัยาในกลุ่ม A หรือ B รวมกันได้์แค่์ 3 ขนาน จะต้ิองเลือกใช้ัยากลุ่ม C 1-2 ขนาน 3(A/B) + 1-2C

ใช้ัยาในกลุ่ม A หรือ B รวมกันได้์แค่์ 2 ขนาน จะต้ิองเลือกใช้ัยากลุ่ม C อย่าง
น้อย 3 ขนาน 

2(A/B) + อย่างน้อย 3C

ข้อควรระวังในการให้รกัษาวัณโรคทั�งยาสูตรระยะสั�น (shorter MDR-TB regimen) แลัะ ยาสูตร
ระยะยาว (longer MDR-TB regimen)(6) 
1. การเสุริมฤทธิ์�กันของยารักษาวัณโรค์ท่�ทำาให้เกิด์ภาวะ QT prolonged ได้์แก่  Cfz, Bdq, Mfx, Lfx 

โด์ยปิกติิถ้ึา QTcF > 500 ms หรือ QTcF เพิ�มมากกว่า 60 ms เท่ยบจากตัิ�งต้ิน จะต้ิองหยุด์ยาทุกตัิว

และสุาเหตุิอื�นๆ ท่�ม่ผู้ลท่�ทำาให้เกิด์ QT prolonged ดั์งน่� และค์วรปิฎิิบัติิติามค์ำาแนะนำาติามติารางท่� 4

• ยากลุ่มอื�นๆ ท่�ทำาให้เกิด์ QT prolonged เช่ัน antifungals (Ketoconazole, Itraconazole, 

Fluconazole), Macrolide antibiotics, anti-nausea (ondansetron, Domperidone), ยาทาง

หัวใจท่�ม่ผู้ลต่ิอจังหวะการเต้ินของหัวใจ (Amiodarone, Beta-blocker)

• ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ electrolyte ท่�ติำ�ามากกว่าปิกติิ ท่�พบบ่อยได้์แก่ potassium, ionized calcium 

และ magnesium

• Delamanid เป็ินยาวัณโรค์ชันิด์ใหม่อ่กชันิด์ท่�อย่้ใน Group C ก็สุามารถึเสุริมฤทธิ์�การเกิด์ QT 

prolonged ได้์ โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งค์นท่�ม่ albumin ในเลือด์ติำ�า เพราะระดั์บยาจะสุ้งขึ�นในผู้้้ป่ิวย

กลุ่มดั์งกล่าว 
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ตัารางท่ี่�	4.	ระดั์บค์วามรุนแรงของ QTcF และค์ำาแนะนำาในการปิฏิิบัติิติามค์วามรุนแรงในแต่ิละระดั์บ6

ระด้บความรุนแรง ระด้บ	1
น้อย	

ระด้บ	2
ปานกลิาง	

ระด้บ	3
รุนแรง	

ระด้บ	4
ถึิงข้�นเส่ยช่ีวิตั

EKG (QTcF) 450-480 ms 481-500 ms > 501 ms โด์ยไม่ม่
อาการ หรืออาการ
แสุด์งของ ภาวะ 
arrhythmia 

> 501 หรือ 
เปิล่�ยนแปิลงมากกว่า 
60 ms เท่ยบจากตัิ�ง
ต้ิน หรือเกิด์ภาวะ 
Torsade de pointes 
หรือ Polymorphic 
ventricular 
tachycardia

ค์ำาแนะนำาในการ
ปิฏิิบัติิ

ติรวจค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจอย่างน้อย
สัุปิด์าห์ละค์รั�ง จนกระทั�ง QTcF 
กลับมาน้อยกว่าระดั์บ 1 ร่วมกับ 
การติรวจ electrolyte ติามค์วาม
เหมาะสุม

หยุด์ยาทุกตัิวท่�อาจเป็ินสุาเหตุิ 
แนะนำาให้นอนโรงพยาบาลร่วมกับการติรวจ 
electrolyte ติามค์วามเหมาะสุม

2. การเสุรมิฤทธิ์�กันของยาวณัโรค์ท่�ทำาใหเ้กิด์ภาวะปิลายปิระสุาทอกัเสุบ (peripheral neuropathy) ได์แ้ก่ 

Lzd, Cs, H, FQ, Pto/Eto

• ยาท่�พบบ่อยท่�สุุด์อาจถึึงร้อยละ 50 คื์อ linezolid โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งถ้ึาให้นาน และบางค์น

อาการอาจจะไมห่ายแม้จะหยุด์ยา โด์ยสุ่วนใหญ่ิอาการจะเกิด์หลังจากเริ�มยาไปิแล้ว ปิระมาณ 

3 เดื์อน

• ยาอื�นๆ ก็พบได้์ เช่ัน isoniazid โด์ยจะต้ิองให้ pyridoxine 50 มก. เพื�ออาจลด์อาการได้์ ถ้ึา

ให้ cycloserine จะต้ิองให้ 50 มก. ของ pyridoxine ทุกๆ 250 มก.ของ cycloserine เช่ันถ้ึา

ให้ cycloserine 3 เม็ด์ (750 มก.) จะต้ิองได้์ pyridoxine 150 มก.

• การวินิจฉััยภาวะ peripheral neuropathy จะต้ิองปิระกอบไปิด้์วย ภาวะ	sensory	neuropathy		

(ข้�นตัอนท่ี่�	1)	ร�วมก้บ	การลิดลิงของ	vibration	(ข้�นตัอนท่ี่�	2)	หร่อ	การลิดลิงของ	ankle	

reflex	(ข้�นตัอนท่ี่�	3) โด์ยม่รายละเอ่ยด์ดั์งน่�
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	 ข้�นตัอนท่ี่�	1 เร่ยกว่า Brief Peripheral Neuropathy Screen (BPNS) ท่�เท้าและขาทั�ง 2 ข้าง 

โด์ยต้ิองม่การให้ค์ะแนนของค์วามรุนแรงโด์ยการให้ค์ะแนนตัิ�งแต่ิ 0-10 โด์ยปิระเมินจาก a. Pain, 

aching หรือ burning ท่�เท้าหรือขา หรือ b. ค์วามร้้สึุกเหมือนเข็มแทง (pins and needles) ท่�เท้าและขา 

หรือ c. Numbness การชัาท่�บริเวณเท้า โด์ยให้ผู้้้ป่ิวยปิระเมินระดั์บค์วามรุนแรงโด์ยการให้ค์ะแนน 

โด์ยแบ่งติามน่� ค์ะแนน 0 (grade 0), ค์ะแนน 1-3 (grade 1; mild), ค์ะแนน 4-6 (grade 2; moderate), 

ค์ะแนน 7-10 (grade 3; severe) ติามติารางท่� 5

ตัารางท่ี่�	 5.	 ระด์ับการปิระเมินค์วามรุนแรงของภาวะปิลายปิระสุาทอักเสุบ (peripheral neuropathy) 

และค์ำาแนะนำาในการพิจารณาหยุด์ยาต้ิานวัณโรค์ท่�เป็ินสุาเหตุิ(6)

ระด้บความ
รุนแรง	

ระด้บ	1
น้อย	(1-3)

ระด้บ	2
ปานกลิาง	(4-6)

ระด้บ	3	
รุนแรง	(7-10)

ระด้บ	4	
ถึิงข้�นเส่ยช่ีวิตั

อาการปิวด์ 
(burning หรือ 
Tingling เป็ินต้ิน)

อาการเจ็บ ปิวด์ 
หรือชัาเพ่ยงเล็ก
น้อย ยังไม่ต้ิองใช้ัยา
ลด์ปิวด์

เจ็บ ปิวด์มากขึ�นระดั์บ
ปิานกลางจนต้ิองใช้ัยา
ลด์อาการปิวด์แต่ิเป็ิน
ชันิด์ท่�ไม่ใช่ั narcotic 

ปิวด์รุนแรง จนต้ิอง
กินยาลด์อาการ
ปิวด์ชันิด์ narcotic

กินยาลด์ปิวด์ 
ชันิด์ narcotic 
ก็ยังไม่สุามารถึ
บรรเทาอาการ
ให้ด่์ขึ�น 

ค์ำาแนะนำาในการ
ปิฏิิบัติิ

หยุด์ยาท่�สุงสัุยทุกตัิว 
ถ้ึาอาการด่์ขึ�น
สุามารถึกลับมาให้ 
Linezolid แต่ิต้ิองลด์
ขนาด์จาก 600 มก. 
เหลือ 300 มก.

หยุด์ยาทุกตัิวท่�สุงสัุย 
ถ้ึาอาการด่์ขึ�นอาจ
พิจารณาให้ INH หรือ 
cycloserine ได้์ต่ิอแต่ิ
ไม่แนะนำาให้ 
ให้linezolid

เหมือน ระดั์บ 2 เหมือน ระดั์บ 2

	 ข้�นตัอนท่ี่�	2  การติรวจการรับร้้ของการสัุ�นสุะเทือน (perception of vibration) โด์ยการใช้ัซ่ึ่อม

เสุ่ยง 128 Hz (tuning fork) แนบไปิท่�บริเวณ distal interphalangeal joint ของนิ�วโป้ิงเท้า ดั์งร้ปิท่� 2 และ

แสุด์งระดั์บการปิระเมินค์วามรุนแรงการรับร้้ของการสัุ�นสุะเทือน ติามติารางท่� 6 



314

Comprehensive Review in Internal Medicine

รูปท่ี่�	 2.	บริเวณท่�ใช้ัซ่ึ่อมเสุ่ยงติรวจการรับร้้ของการสัุ�นสุะเทือนท่�บริเวณ distal interphalangeal joint 

ของนิ�วโป้ิงเท้า(6)

ตัารางท่ี่�	6.	ระดั์บการปิระเมินค์วามรุนแรงการรับร้้ของการสัุ�นสุะเทือน(6)

ระด้บการร้บรู้การส้�น	(Vibration	perception) ระด้บความรุนแรง คะแนน

ร้้สึุก > 10 วินาท่ ปิกติิ 0

ร้้สึุก 6-10 วินาท่ น้อย 1

ร้้สึุก < 5 วินาท่ ปิานกลาง 2

ไม่ร้้สึุก รุนแรง 3

ข้�นตัอนท่ี่�	3 การติรวจ Deep tendon reflexes ท่�ข้อเท้า ปิระเมินค์ะแนนติามติาราง 

Ankle	reflexes คะแนน

absent 0

Hypoactive 1

Normal 2

Hyperactive 3

Clonus 4
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 ผู้ลข้างเค่์ยงท่�สุำาคั์ญิ 2 ปิระการ ท่�เฝ้้าต้ิองระวัง เนื�องจากพบได้์บ่อยโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งจาก

การใช้ัยา linezolid คื์อภาวะ mitochondrial toxicity ท่�จะกด์ไขกระด้์กทำาให้เกิด์ภาวะซ่ึ่ด์ เม็ด์เลือด์ขาว

ติำ�า และ เกร็ด์เลือด์ติำ�าได้์ โด์ยมักจะเกิด์หลังจากเริ�มยาไปิแล้ว 1-2 เดื์อน แต่ิถ้ึาเกิด์สุามารถึปิรับลด์ยา

หรือหยุด์ยาชัั�วค์ราวได้์ แล้วรอให้ไขกระด้์กกลับมาทำางานด่์ขึ�น แล้วค่์อยสุามารถึให้ยากลับเข้าไปิใหม่ได้์ 

ดั์งติารางท่�  7 และอ่กภาวะคื์อ optic neuritis ท่�ถ้ึาเกิด์มักจะเกิด์หลังจากเริ�มยาไปิแล้ว 3 เดื์อน แนะนำาให้

หยุด์ยาและไม่ค์วรกลับมาใช้ัยาใหม่ ดั์งนั�นจึงแนะนำาให้ปิรึกษาจักษุแพทย์เพื�อปิระเมินอาการหลังได้์ยา(5)

ตัารางท่ี่�	7.	ระดั์บค์วามรุนแรงของการกด์ไขกระด้์กของยา linezolid และค์ำาแนะนำาในการรักษา(6)

ระด้บความรุนแรง น้อย ปานกลิาง รุนแรง ถิึงข้�นเส่ยชี่วิตั

ภาวะซึ่่ด์ 10.5-9.5 ก/ด์ล. 9.4-8.0 ก/ด์ล. 7.9-6.5 ก/ด์ล. < 6.5 ก/ด์ล.

เกร็ด์เลือด์ 99,999-75,000 74,999-50,000 49,999-20,000 < 20,000

เม็ด์เลือด์ขาว 3,000 < 3,000-2,000 < 2,000-1,000 < 1,000

ปิริมาณเม็ด์เลือด์ขาว
ชันิด์ neutrophil 

1,500-1,000 999-750 749-500 < 500

ค์ำาแนะนำาในการ
ปิฏิิบัติิ

เฝ้้าติิด์ติามอย่าง
ติ่อเนื�อง

พิจารณาลด์ขนาด์
ยา Lzd ลงเหลือ 
300 มก. วันละค์รั�ง

หยุด์ยา Lzd และพิจารณาการให้ยากลับ
เข้าไปิใหม่ท่�ขนาด์ 300 มก เมื�อระด์ับ
ค์วามรุนแรงกลับมาด์่ขึ�นในระด์ับรุนแรง
น้อย

การให้ยาวัณโรคดื�อยาหลัายขนานสูตรใหม่ในผู้ปั่วยท่่ติดเชื�อเอชไอวีร่วมด้วย
 สุ้ติรยาวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานสุ้ติรใหม่ไม่ว่าจะเป็ิน	 all-oral shorter regimen หรือ all-oral 

longer regimen จะม่ยา Bdq ร่วมด้์วยอย่้ในสุ้ติรเสุมอดั์งนั�นจึงต้ิองระวังการให้ยาร่วมกันกับยาต้ิานไวรัสุ

โด์ยเฉัพาะยา efavirenz ท่�ห้ามให้ร่วมกับ Bdq เพราะจะทำาให้ระดั์บยา Bdq ลด์สุ่งผู้ลต่ิอปิระสิุทธิ์ภาพ

การรักษาและอาจทำาให้ดื์�อยาได้์ แต่ิในขณะท่�ยากลุ่ม protease inhibitors จะเพิ�มระดั์บยา Bdq จึงต้ิอง

ระวังอย่างยิ�งเพราะจะทำาให้อาจเกิด์ภาวะ QT prolong ได้์มากขึ�น ดั์งติารางท่� 8(5-6)
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ตัารางท่ี่�	8.	ปิฏิิกิริยาระหว่างยาในการให้ยาวัณโรค์ชันิด์ใหม่ (new anti-TB drugs) ร่วมกับยาต้ิานไวรัสุ 

(anti-retroviral)(6)

ชีนิดของยา คำาแนะนำา

ARVs ท่�ค์วรหล่กเล่�ยง
เมื�อให้ร่วมกับ Bdq

Efavirenz (จะทำาให้ลด์ระดั์บยา 
Bdq ในเลือด์)

- แนะนำาให้ใช้ั nevirapine หรือ integrase 
inhibitor แทนการใช้ั Efavirenz 

Ritonavir (จะทำาให้เพิ�มระดั์บยา 
Bdq ในเลือด์)

- ถ้ึาเป็ินไปิได้์ค์วรหล่กเล่�ยงการใช้ัยากลุ่ม 
protease inhibitors ค์วรใช้ั dolutegravir หรือ 
raltegravir
-แต่ิถ้ึาจำาเป็ินต้ิองใช้ัร่วมกัน ต้ิองม่การติรวจ 
EKG เป็ินปิระจำาทุก 2 สัุปิด์าห์ 
ในช่ัวง 2 เดื์อนแรก 

ARVs ร่วมกับยา 
Delamanid (Dlm)

ไม่ค่์อยม่ปิฏิิกิริยาระหว่างยาต่ิอ
กัน

Dlm ม่ปิฏิิกิริยาระหว่างยาต่ิอกันกับยา ARVs 
ค่์อนข้างน้อย 

สรุปั 
 จะเห็นได้์ว่าสุ้ติรยารักษาวัณโรค์ดื์�อยาหลายขนานม่การเปิล่�ยนแปิลงไปิอย่างมากโด์ยจะให้

พิจารณาการใช้ัยาฉ่ัด์เพ่ยงแค่์กรณ่ท่�ไม่สุามารถึเลือกใช้ัยาในกลุ่ม A หรือ กลุ่ม B ได้์ค์รบ 4 ชันิด์ โด์ยให้

พิจารณาก่อนว่าสุามารถึใช้ัสุ้ติรระยะสัุ�น ชันิด์ all-oral shorter BDQ-containing regimen ได้์หรือไม่ก่อน

ถ้ึาไม่ม่ข้อห้ามให้พิจารณาเลือกใช้ัยาสุ้ติรระยะสัุ�นก่อนเป็ินสุ้ติรแรก แต่ิถ้ึาม่ข้อห้ามในการใช้ัยาสุ้ติร

ระยะสัุ�น จึงค่์อยพิจารณาให้ใช้ัยาสุ้ติร all-oral longer regimen แต่ิต้ิองให้ยารักษาต่ิอเนื�องนานถึึง 

18 เดื์อน ซึึ่�งจำาเป็ินต้ิองระวังผู้ลข้างเค่์ยงของยาท่�อาจเกิด์ขึ�นได้์มาก แพทย์จึงค์วรท่�จะสุามารถึร้้วิธ่์การ

รักษาและบริหารจัด์การได้์อย่างถ้ึกต้ิอง โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�ง ยา linezolid ท่�อาจจะม่ผู้ลข้างเค่์ยงค่์อนข้าง

มาก ค์งต้ิองรอการศกึษาอื�นๆ ท่�รวบรวมค์นไข้ท่�มากขึ�นว่ายาสุ้ติรด์งักล่าวจำาเปิน็ต้ิองให้นานถึึง 18 เด์อืน

หรือไม่ 
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19
Overview of the causes

and treatment
of hyperphosphatemia

สุวศิน	อุดมกาญิจ้นน้นท์ี่

ฟอสุเฟติ (PO
4
3-) เป็ินสุารปิระกอบท่�สุำาคั์ญิของสิุ�งม่ช่ัวิติโด์ยทำาหน้าท่�เป็ินโค์รงสุร้างของ nucleic 

acid, adenosine triphosphate และ phospholipid ของเยื�อหุ้มเซึ่ลนอกจากนั�นยังเป็ินหนึ�งในกระบวนการ

สุ่งสัุญิญิาณภายในเซึ่ลผู่้านการ phosphorylation 

ฟอสุเฟติในร่างกายของมนุษย์จะถ้ึกเก็บไว้ในกระด้์กและฟันร้อยละ 85 อย่้ใน soft tissues 

ร้อยละ 10 ถึึง 15 และอย่้ใน extracellular fluids น้อยกว่าร้อยละ 1 ค่์าปิกติิของฟอสุเฟติในกระแสุเลือด์

ของผู้้้ใหญิท่่�ม่อายุมากกว่า 18 ปีิค์อื 2.5-4.5 มก./ด์ล. (0.81-1.45 มิลลิโมล/ลิติร) โด์ยการค์วบคุ์มฟอสุเฟติ

ในร่างกายจะขึ�นอย่้กับอวยัวะหลกัคื์อการด้์ด์ซึ่มึของลำาไสุ้ การขบัออกโด์ยไติ การสุลายจากกระด้์ก และ

ค์วบคุ์มโด์ยฮอร์โมนท่�สุำาคั์ญิคื์อ parathyroid hormone (PTH), fibroblast growth factor 23 (FGF23) 

และ calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D) (ร้ปิท่� 1)

• การด้์ด์ซึึ่มท่�ลำาไสุ้

o โด์ยเฉัล่�ยการรับปิระทานฟอสุเฟติคื์อปิระมาณ 1500 มก./วัน และจะถ้ึกด้์ด์ซึึ่มเข้าสุ่้ร่างกาย

ร้อยละ 40 ถึึง 80 (เฉัล่�ย 900 มก.) และถ้ึกขับออกมาในอุจจาระเฉัล่�ย 600 มก./วัน

o การด้์ด์ซึึ่มจากลำาไสุ้ม่ 2 วิธ่์การคื์อ passive paracellular pathway ผู่้าน tight junction และ

active transport pathway ผู่้าน sodium-dependent phosphate cotransporter Npt2b

โด์ย active transport น่�ถ้ึกค์วบคุ์มโด์ย 1,25-dihydroxyvitamin D และ low phosphate

diet ซึึ่�งจะกระตุ้ิน apical membrane expression ของ Npt2b
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 • การขับออกโด์ยไติ

o โด์ยเฉัล่�ยปิริมาณฟอสุเฟติท่�ถ้ึกขับออกมาในปิสัุสุาวะค์อื 900 มก./วนั (ใกล้เค่์ยงกับปิริมาณ

ฟอสุเฟติท่�ถ้ึกด้์ด์ซึึ่มจากลำาไสุ้)

o หลังจากผู่้านการกรองของ glomerulus ฟอสุเฟติสุ่วนใหญ่ิ (ร้อยละ 90 ของปิริมาณ

ฟอสุเฟติทั�งหมด์ท่�ถ้ึกกรองออกจาก glomerulus) จะถ้ึกด้์ด์กลับท่�บริเวณ proximal tubule 

ผู่้าน Npt2a และ Npt2c

o ปิริมาณของ Npt2a บน apical membrane ของ proximal tubule cells จะถ้ึกค์วบคุ์มโด์ย 

parathyroid hormone (PTH) และ fibroblast growth factor 23 (FGF23) 

o PTH จะลด์ Npt2a expression ผู่้านกระบวนการ internalization ของ Npt2a จาก apical 

membrane ให้กลับมาอย่้ใน cytoplasm และลด์ Npt2a gene transcription

o กระบวนการท่� FGF23 ใช้ัค์วบคุ์ม Npt2a expression นั�นยังไม่ปิรากฏิชััด์เจนจากการศึกษา

ท่�ผู่้านมา แต่ิเชืั�อว่าม่ค์วามเก่�ยวข้องกับ Klotho ซึึ่�งเป็ิน obligate cofactor ของ FGF23 

receptor ท่� cell membrane

รูปท่ี่�	1. แสุด์งการค์วบคุ์มฟอสุเฟติในร่างกาย(1)

ภาวะฟอสเฟตสูงในกระแสเลัือด (Hyperphosphatemia)
 หมายถึึงภาวะท่�ม่ระดั์บฟอสุเฟติในกระแสุเลอืด์สุ้งมากกวา่ 4.5 มก./ด์ล. ผู้้ป่้ิวยท่�ม่ภาวะฟอสุเฟติ

ในเลือด์สุ้งฉัับพลัน (acute hyperphosphatemia) เพ่ยงอย่างเด่์ยวมักจะไม่ม่อาการ แต่ิจะม่อาการ

เมื�อม่ระดั์บของของแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าร่วมด้์วยเช่ัน ม่กล้ามเนื�อเกร็งกระตุิกหรืออ่อนแรงร่วมกับม่ 
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prolonged QTc interval สุำาหรับในภาวะท่�ม่ฟอสุเฟติสุ้งเป็ินระยะเวลานาน (chronic hyperphosphatemia) 

เช่ันในผู้้้ป่ิวยโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังจะม่ผู้ลให้ร่างกายเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิในระบบต่ิางๆ เช่ัน vascular calcification, 

left ventricular hypertrophy, endothelial dysfunction, secondary and tertiary hyperparathyroidism, 

osteitis fibrosa cystica และทำาให้การด์ำาเนนิโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังแย่ลงอย่างรวด์เร็ว โด์ยสุามารถึแบง่สุาเหติุ

หลักได้์เป็ิน 3 สุาเหตุิคื์อ pseudohyperphosphatemia, phosphate load, และ decreased renal excretion

1.	Pseudohyperphosphatemia

 เกิด์จากเทค์นิค์การติรวจฟอสุเฟติในเลือด์โด์ยวิธ่์ colorimetric assay นั�นสุามารถึถ้ึกรบกวนได้์

จากภาวะท่�ม่สุารปิระกอบอื�นในเลือด์ท่�ปิริมาณสุ้งเช่ัน hyperglobulinemia, hyperlipidemia, hyperbili-

rubinemia โด์ยกระบวนการถ้ึกรบกวนนั�นเกิด์จาก turbidity ท่�สุ้งขึ�น กล่าวคื์อในการติรวจวัด์ระดั์บ

ฟอสุเฟติทั�วไปิจะม่การใสุ่ ammonium molybdate เพื�อให้เกิด์ปิฏิิกิริยากับ inorganic phosphorus เกิด์เป็ิน 

unreduced phosphomolybdate complex และจะถ้ึกติรวจโด์ยใช้ั photometry เพื�อหาปิริมาณแสุง UV 

ท่�ถ้ึก absorb และแปิลผู้ลเป็ิน inorganic phosphorus concentration ต่ิอไปิ แต่ิหากในเลือด์ท่�นำามา

ติรวจม่สุารอื�นท่�สุามารถึจับกับ molybdate และเกิด์เป็ิน complex ท่�ม่ค์วามขุ่นขึ�นก็จะรบกวนการอ่าน

ผู้ลของระดั์บฟอสุเฟติในเลือด์ได้์(2,3) นอกจากนั�นยังม่รายงานของ pseudohyperphosphatemia ในภาวะ

อื�นเช่ัน hepatosplenic schistosomiasis, liposomal amphotericin B, และการ contamination ของเลอืด์

โด์ย heparin หรือ tissue plasminogen activator(2) ซึึ่�งอธิ์บายได้์จากการรบกวนการวัด์โด์ย colorimetric 

assay เช่ันเด่์ยวกัน

2.	Phosphate	load

 คื์อการท่�ม่ฟอสุเฟติเข้าสุ่้ extracellular fluid เร็วเกินกว่าค์วามสุามารถึของไติท่�จะขับออกได้์ทัน 

แบ่งสุาเหตุิของ phosphate load ได้์เป็ินจาก 2 แหล่งคื์อ endogenous และ exogenous sources

 2.1 Endogenous sources ได้์แก่การท่�ม่ severe cellular necrosis อย่างรวด์เร็วและม่การปิล่อย 

intracellular phosphate ออกมาสุ่้ extracellular compartment ดั์งท่�พบใน tumor lysis syndrome, 

rhabdomyolysis หรือ massive hemolysis นอกจากนั�นในภาวะ lactic acidosis และ insulin deficiency 

(เช่ันในภาวะ diabetic ketoacidosis) cellular uptake ของ phosphate จะลด์ลงและทำาให้เกิด์ hyper-

phosphatemia ได้์ 

 2.2 Exogenous sources 

• การได้์รับ phosphate-containing laxatives ท่�ใช้ัในการเติร่ยมสุ่องกล้องทางเด์ินอาหาร

สุ่วนล่าง ปัิจจุบันแนะนำาใหใ้ช้ั laxatives ชันิด์อื�นทด์แทนเนื�องจากการใช้ั phosphate-con-

taining laxatives นั�นม่โอกาสุเกิด์ hyperphosphatemia และ acute phosphate nephrop-

athy ได์สุ้้ง แต่ิหากจำาเปิน็ต้ิองใช้ัค์วรหล่กเล่�ยงในผู้้ป่้ิวยท่�ม่ glomerular filtration rate (GFR) 

น้อยกว่า 60 มล.ต่ิอนาท่ต่ิอ 1.73 ติารางเมติร(4)
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• Vitamin D intoxication จะม่การด้์ด์แค์ลเซ่ึ่ยมและฟอสุเฟติเพิ�มมากขึ�นจากลำาไสุ ้และระด์บั

แค์ลเซ่ึ่ยมท่�สุ้งขึ�นในเลือด์จะม่ผู้ลให้ PTH ลด์ลงและเกิด์ renal vasoconstriction ทำาให้ลด์

การขับของฟอสุเฟติท่�ไติร่วมด้์วย

3.	Decreased	renal	excretion

 3.1 Chronic kidney disease (CKD) จะเริ�มม่ฟอสุเฟติในเลือด์สุ้งผิู้ด์ปิกติิเมื�อผู้้้ป่ิวยเข้าสุ่้ CKD 

stage 4 (GFR <30 มล.ต่ิอนาท่ต่ิอ 1.73 ติารางเมติร) (ร้ปิท่� 2)

รูปท่ี่�	 2. แสุด์งการเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บฟอสุเฟติในเลือด์และฮอร์โมนอื�นท่�เก่�ยวข้องในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ิน 

CKD ระยะต่ิางๆ(5)

 3.2 Abnormal tubular phosphate handling สุามารถึแบ่งได้์เป็ินค์วามผิู้ด์ปิกติิของฮอร์โมน 

PTH และ FGF23

 3.2.1 ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ PTH

 ในภาวะปิกติิ PTH จะทำาหน้าท่�ช่ัวยในการขับฟอสุเฟติท่�ไติติามกลไกท่�กล่าวมาข้างต้ิน แต่ิ

หากม่ระดั์บ PTH ท่�น้อยลงหรือม่การติอบสุนองของ proximal tubule ต่ิอ PTH ท่�ลด์ลงก็จะทำาให้เกิด์ 

hyperphosphatemia ร่วมกับ inappropriately low fractional excretion ของฟอสุเฟติได้์ (fractional 

excretion ของ phosphate น้อยกว่าร้อยละ 15)

• Hypoparathyroidism สุาเหตุิท่�พบได้์มากท่�สุุด์คื์อภาวะหลังการทำา parathyroidectomy 

สุำาหรับสุาเหตุิอื�นๆ คื์อ post neck radiation, autoimmune disease (type I autoimmune 

polyglandular syndrome), metastatic infiltration, heavy metal deposition (เช่ัน iron 

deposit ในผู้้้ป่ิวยทาลัสุซ่ึ่เม่ย) และ genetic diseases
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• ภาวะ resistance to PTH action หรือ pseudohypoparathyroidism คื์อภาวะท่�ไติไม่

ติอบสุนองหรือติอบสุนองต่ิอ PTH น้อยกว่าปิกติิ สุาเหตุิท่�พบได้์คื์อ loss of function 

mutation ของ guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating (GNAS) ซึึ่�ง

เป็ิน signaling protein ท่�สุำาคั์ญิในการทำางานของ PTH ทำาให้ proximal tubule ม่ re-

sistance ต่ิอ PTH และไม่สุามารถึขับฟอสุเฟติได้์

• Genetic diseases ท่�ทำาให้เกิด์ hypoparathyroidism หรือ pseudohypoparathyroidism 

แสุด์งในติารางท่� 1 

ตัารางท่ี่�	1. แสุด์ง genetic causes ของ hypoparathyroidism (low PTH) และ pseudohypoparathy-

roidism (high PTH)(3)

Mutation Function Inheritance Characteristics

PTH Phosphaturic hormone 
and regulator of serum 
calcium

Variable; loss of 
function

Low PTH and serum 
calcium

Glial cells missing 
homolog b (GCMB) 

Transcription factor for 
parathyroid gland 
development

AD; loss of function Low PTH and serum 
calcium

Calcium-sensing 
receptor (CaSR)

Regulation of PTH 
release and urinary 
calcium reabsorption

AD; gain of function Low PTH ,low ser um 
calcium and magnesium, 
hypercalciuria, 
nephrolithiasis, 
nephrocalcinosis (Type V 
Bartter syndrome เป็ิน
ตัิวอย่างหนึ�งในกลุ่มโรค์น่�)

Guanine nucleotide 
binding protein, alpha 
stimulating (GNAS) a

Encodes the 
stimulatory G-protein 
alpha subunit

Maternally inherited; 
loss of function

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

หมายเหตุั: a ภาวะ pseudohypoparathyroidism บางค์รั�งจะพบ skeletal defects ร่วมด้์วยคื์อม่ short fourth metacarpal 
bones, mental retardation และ heterotopic ossification in subcutaneous tissue เร่ยก features น่�ว่าเป็ิน “Albright 
hereditary osteodystrophy” และเนื�องจาก GNAS เป็ิน signaling protein ของฮอร์โมนอื�นๆ อ่กหลายชันิด์จึงทำาให้ม่
ค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบต่ิอมไร้ท่ออื�นๆ ร่วมด้์วยได้์เช่ัน hypothyroid (thyroid gland resistant to TSH) และ hypogo-
nadism (tissue resistant to gonadotropins and gonadotropin-releasing hormone)



324

Comprehensive Review in Internal Medicine

• Hypomagnesemia ม่ผู้ลทั�งลด์การ secretion ของ PTH และ induce ให้เกิด์ภาวะ PTH 

resistance ในอวัยวะต่ิางๆ กลไลยังไม่ทราบแน่ชััด์แต่ิเชืั�อว่าเกิด์จากการลด์ลงของ 

cyclic adenosine monophosphate ในต่ิอมพาราทัยรอยด์์และใน target tissue(6)

• Hypermagnesemia ม่ calcimimetic effect ต่ิอ CaSR ท่�ต่ิอมพาราทัยรอยด์์และยับยั�ง

การหลั�ง PTH ได้์(3)

• ในภาวะ immobilization จะม่ bone demineralization ทำาให้เกิด์การสุลายแค์ลเซ่ึ่ยม

ออกมาในเลือด์มากขึ�นและกด์การหลั�งของ PTH ผู่้านการกระตุ้ินของ CaSR ดั์งนั�นจึง

ม่ฟอสุเฟติในเลือด์สุ้งและม่ระดั์บ 1,25(OH)
2
D ติำ�าติามมา(7) 

 3.2.2 ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ FGF23

 ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ FGF23 ท่�ทำาให้เกิด์ภาวะ hyperphosphatemia นั�นเป็ินผู้ลจากการ 

mutation ท่�ลด์การทำางานของ FGF23 โด์ยอาจจะเป็ินการลด์ระดั์บของ FGF23 โด์ยติรงหรือการลด์ลง

ของสุารท่�เก่�ยวข้อง เร่ยกกลุ่มโรค์น่�ว่า “familial tumoral calcinosis” ดั์งแสุด์งในติารางท่� 2

ตัารางท่ี่�	2. แสุด์ง genetic causes ของ FGF23-related hyperphosphatemia (familial tumoral calci-

nosis)(3)

Mutation Function Inheritance Characteristics

FGF23 Phosphaturia, inhibition 
of 1,25(OH)

2
D 

production

AR; loss of function Low intact but high 
carboxy-terminal FGF-23, 
high 1,25(OH)

2
D, ectopic 

calcification

N-acetylgalactosaminy-
ltransferase 3 
(GALANT3)

Post-translational 
glycosylation of FGF23, 
increase FGF23 stability

AR; loss of function Low intact but high 
carboxy-terminal FGF-23, 
high 1,25(OH)

2
D, ectopic 

calcification

Klotho FGF23 co-receptor Unknown; loss of 
function

High intact and carboxy-
terminal FGF-23, high 
1,25(OH)

2
D, ectopic 

calcification

 3.2.3 ภาวะ hyperphosphatemia ท่�เก่�ยวข้องกับการทำางานของ renal tubules แต่ิยังไม่

ทราบกลไกแน่ชััด์

• Etidronate เป็ินยากลุ่ม bisphosphonate ท่�นำามาใช้ัรักษา osteoporosis ม่รายงานการ

เกิด์ hyperphosphatemia ได้์ในผู้้้ท่�ใช้ัยาน่� และสุามารถึทำาให้ระดั์บฟอสุเฟติสุ้งได้์ถึึง 
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6-9 มก./ด์ล. จากการศึกษาพบว่าม่การขับออกของฟอสุเฟติท่�ไติลด์ลงแต่ิยังไม่ทราบ

กลไกท่�ชััด์เจน(8)

• Acromegaly พบ hyperphosphatemia ร่วมด้์วยได้์ อธิ์บายจากการม่ insulin-like growth 

factor I (IGF-I) ไปิเพิ�มการด้์ด์กลับฟอสุเฟติท่� proximal renal tubule(9) อย่างไรก็ติามม่

การศึกษาในระยะหลังท่�แสุด์งให้เห็นว่า IGF-I อาจจะม่การกระตุ้ินให้ม่การเพิ�มของ 

1,25(OH)
2
D ได้์โด์ยติรงเช่ันกัน(10)

แผนภาพิท่ี่�	1. แนวทางการวินิจฉััยภาวะ hyperphosphatemia

 หมายเหตุั: สุาเหตุิของ hyperphosphatemia ในผู้้้ป่ิวยแต่ิละรายอาจจะพบร่วมกันได้์มากกว่าหนึ�งสุาเหตุิ

การรักษาภาวะฟอสเฟตในเลัือดสูง
• การรักษาท่�สุำาคั์ญิท่�สุุด์คื์อการแก้ไขสุาเหตุิท่�ทำาให้เกิด์ภาวะฟอสุเฟติในเลือด์สุ้ง

• หากเป็ินภาวะท่�ม่ฟอสุเฟติในเลือด์สุ้งอย่างรวด์เร็ว (acute hyperphosphatemia) และการทำางาน

ของไติยังค่์อนข้างปิกติิ พิจารณาการให้สุารนำ�าเพื�อเพิ�มการขับฟอสุเฟติออกท่�ไติ
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• ในภาวะท่�ฟอสุเฟติในเลือด์ค่์อยๆ สุ้งมานานพิจารณาให้ phosphate binders ร่วมกับการ

แนะนำาให้ผู้้้ป่ิวยรับปิระทาน low phosphate diet

• ในผู้้้ท่�การทำางานของไติเหลือน้อยเช่ัน GFR <15 มล.ต่ิอนาท่ต่ิอ 1.73 ติารางเมติร และไม่

สุามารถึค์วบคุ์มระดั์บฟอสุเฟติให้อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิได้์โด์ยการใช้ัยา ร่วมกับม่ข้อบ่งช่ั�อื�นๆ 

ในการบำาบัด์ทด์แทนไติ แนะนำาให้เริ�มการบำาบัด์ทด์แทนไติเพื�อค์วบคุ์มอาการและระดั์บ

ฟอสุเฟติในเลือด์เพื�อป้ิองกันภาวะแทรกซ้ึ่อนของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังในอนาค์ติ

• หากผู้้้ป่ิวยม่ระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมติำ�าร่วมด้์วย พิจารณาให้การรักษาโด์ยการให้แค์ลเซ่ึ่ยมหรือ calcitriol 

(ในกรณ่ท่�สุามารถึค์วบคุ์มระดั์บฟอสุเฟติได้์) ร่วมกับ thiazide diuretic เพื�อรักษาระดั์บ

แค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ให้อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ

• ในผู้้้ท่�ม่ภาวะ hypoparathyroidism และไม่สุามารถึรักษาระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมหรือฟอสุเฟติให้อย่้

ในเกณฑ์์ปิกติิได้์โด์ยการใช้ัยาข้างต้ิน อาจพิจารณาให้ recombinant PTH twice-daily injection
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20
GFR estimation and
CKD epidemiology

สุุวศิิน อุุดมกาญจนนันท์์

	 Glomerular	filtration	rate	(GFR)	หรืืออัตรืากรืองของไต	หมายถึึงค่่าการืทำำางานของไตท่ำ�เป็็นผล

จากค่่าเฉล่�ยการืกรืองของแต่ละหน่วยไต	 (nephron)	 คู่ณกับป็ริืมาณของหน่วยไตทัำ�งหมดของไต

ทัำ�งสองข้าง	 ในหนึ�งวันหน่วยไตจะม่การืกรืองพลาสมาทัำ�งหมดป็รืะมาณ	 180	 ลิตรืซึึ่�งเท่ำยบเท่ำากับค่่า	

GFR	อยู่ท่ำ�ป็รืะมาณ	130	มล./นาท่ำ/1.73	ตรืม.	 ในผู้ชายและ	 120	มล./นาท่ำ/1.73	ตรืม.	 ในผู้หญิิง(1)	 ซึึ่�งม่

ปั็จจัยอ่กหลายป็รืะการืท่ำ�จะส่งผลให้ค่่า	GFR	ในแต่ละค่นแตกต่างกันออกไป็	เช่น	อายุ,	อาหารืท่ำ�รัืบป็รืะทำาน,	

การืออกกำาลังกาย,	การืใช้ยา	หรืือการืท่ำ�ร่ืางกายอยู่ในภาวะพิเศษเช่นการืตั�งค่รืรืภ์เป็็นต้น	การืรืายงาน

ค่่า	 GFR	 ในป็ัจจุบันม่การืกำาหนดมาตรืฐานค่ือต้องรืายงานออกมาให้อยู่ในค่่าท่ำ�ป็รัืบกับ	 1.73	 ตารืาง

เมตรืของพื�นท่ำ�ผิวกาย	(body	surface	area,	BSA)	เพื�อให้สามารืถึเป็ร่ืยบเท่ำยบในผู้ป่็วยแต่ะค่นได้อย่าง

ถูึกต้อง	โดยการืลดลงของ	GFR	นั�นอาจเป็็นผลมาจากการืลดลงของจำานวนหน่วยไตหรืือการืลดลงของ	

single-nephron	(SN)	GFR	ซึึ่�งเป็็นผลของการืเป็ล่�ยนแป็ลงป็ริืมาณพลาสมาท่ำ�มายังหน่วยไต	(hemody-

namic	alteration)	สว่นการืเพิ�มขึ�นของ	SN-GFR	นั�นเป็็นผลจากการืทำำางานทำดแทำนหนว่ยไตท่ำ�เส่ยไป็ผา่น

กรืะบวนการื	glomerular	hypertrophy	และการืเพิ�มขึ�นของแรืงดนัในโกลเมอรืลัูส	ด้วยกรืะบวนการืทำำางาน

ทำดแทำนของหน่วยไตน่�เองทำำาให้ค่่า	GFR	ไม่ใช่ตัวแทำนท่ำ�ด่ในการืบ่งบอกเนื�อไตท่ำ�เหลืออยู่	ในบทำค่วามน่�

จะกล่าวถึึงการืวัดค่่าการืกรืองของไตโดยตรืง	(direct	measurement	of	GFR)	และการืหาค่่าการืกรืองไต

โดยการืใช้สมการืป็รืะมาณค่่า	(estimated	GFR)	และการืนำาไป็ป็รืะยุกต์ใช้กับผู้ป่็วยท่ำ�เป็็นโรืค่ไตเรืื�อรัืง

การวััดอััตราการกรอังไตโดยตรง (Direct measurement of GFR)
	 เนื�องจากในทำางป็ฏิิบัติการืวัดอัตรืาการืกรืองไตในลักษณะท่ำ�เป็็น	single	nephron	GFR	แล้วนำา
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ไปิค้์ณกับปิริมาณ nephron ทั�งหมด์ทำาได้์ยากและไม่สุามารถึนำามาใช้ัได้์จริงในการด้์แลผู้้้ป่ิวย ดั์งนั�นจึง

ใช้ัการวัด์ค่์า urinary clearance หรือ plasma clearance ของ filtration markers ท่�สุนใจเป็ินตัิวแทนของ

การวัด์ GFR โด์ยท่� filtration markers นั�นท่�ใช้ัในปัิจจุบันม่สุองชันิด์ได้์แก่ exogenous markers และ 

endogenous markers

 คุ์ณสุมบัติิของ filtration markers ท่�ค์วรจะม่ได้์แก่(2)

- ม่การกระจายตัิวอย่างอิสุระใน extracellular space 

- ไม่จับกับโปิรต่ินใด์ๆ ในพลาสุมา

- สุามารถึกรองได้์อย่างอิสุระผู่้านโกลเมอร้ลัสุ

- ไม่ม่การหลั�งเพิ�มหรือถ้ึกด้์ด์ซึึ่มกลับท่�บริเวณท่อไติ

- ถ้ึกขจัด์ออกจากร่างกายผู่้านการกรองไติเท่านั�น

- ไม่ถ้ึกย่อยสุลายในร่างกาย

- วัด์ปิริมาณได้์ง่ายและม่ราค์าไม่แพง

 การค์ำานวณค่์า clearance ของสุาร x ในช่ัวงเวลาหนึ�งๆนั�นได้์จากสุมการท่� 1 (ในกรณ่ท่�วัด์ค์วาม

เข้มข้นของสุาร x ท่�ขับออกมาในปัิสุสุาวะ) หรือสุมการท่� 2 (ในกรณ่ท่�ทราบปิริมาณของสุาร x ท่�บริหาร

ให้แก่ผู้้้ป่ิวยทางกระแสุเลือด์)

สมการท่ี่�	1 Urinary clearance of x = 

สมการท่ี่�	2 Plasma clearance of x = 

 ค์วามร้้และค์วามเข้าใจใน filtration markers แต่ิละชันิด์ทำาให้สุามารถึนำาสุารนั�นๆ มาใช้ัได้์อย่าง

เหมาะสุม รวมถึึงสุามารถึแปิลผู้ลออกมาได้์อย่างแม่นยำาและร้้ถึึงข้อจำากัด์ของการวัด์โด์ยใช้ัสุารนั�นๆ 

ในท่�น่�จะกล่าวถึึงทั�ง exogenous และ endogenous filtration markers ติามลำาดั์บ

Exogenous	filtration	markers

 สุารตัิวแรกท่�นำามาใช้ัเป็ิน exogenous filtration marker ของ GFR ซึ่ึ�งม่คุ์ณสุมบัติิดั์งกล่าว

ข้างต้ินและยังค์งเป็ิน gold standard ในการวัด์อัติราการกรองไติในปัิจจุบันคื์อ อิน้ลิน (inulin) ซึึ่�งเป็ิน 

uncharged polymer ของฟรุกโติสุ ม่นำ�าหนักโมเลกุลปิระมาณ 5000 ด์าลตัิน แต่ิปัิญิหาในการวัด์อ้ลิน

คื์อราค์าแพง หาผู้้ผู้้ลิติได์ย้าก และยงัต้ิองใช้ัการฉ่ัด์เข้าเสุ้นเลือด์อยา่งต่ิอเนื�อง (continuous intravenous 

infusion) ซึึ่�งต่ิางจากสุาร exogenous markers อื�นท่�ใช้ัเป็ิน bolus dose ทำาให้การใช้ัอิน้ลินยังถ้ึกจำากัด์

อย่้ในงานวิจัย(3)
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 สุารตัิวอื�นท่�นำามาใช้ัเป็ิน exogenous filtration markers ได้์แก่ iothalamate, iohexol, ethylene-

diaminetetraacetic acid (EDTA) และ diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) ซึึ่�งมักจะทำาให้ม่

โมเลกุลติิด์กับ radioisotopes เพื�อให้ติรวจวัด์ได้์ง่าย (technetium 99m; 99mTc และ Chromium 51; 51Cr) 

สุรุปิสุาร exogenous filtration markers ท่�ใช้ัในติารางท่� 1 อย่างไรก็ติามการใช้ั exogenous markers ทุก

ตัิวม่ข้อจำากัด์ท่�ต้ิองม่การใสุ่สุารนั�นๆเข้าสุ่้ผู้้้ป่ิวยและทำาได้์ยุ่งยาก ในการด้์แลผู้้้ป่ิวยทั�วไปิจึงนิยมการวัด์ 

endogenous filtration markers เพื�อนำามาค์ำานวณค่์า clearance มากกว่าการใช้ั exogenous markers(4)

ตัารางท่ี่�	1. Exogenous filtration markers สุำาหรับการวัด์อัติราการกรองไติ(2,4)

สาร วิธ่ิการบริหารสาร ข้อมูลิเพิิ�มเติัม

Inulin Continuous IV infusion • Gold standard

Iothalamate Bolus IV injection
Subcutaneous injection

• สุามารถึใช้ัในร้ปิแบบ nonradioactive (วัด์โด์ย 
high performance liquid chromatography) หรือ
ติิด์กับ iodine 125 (125I) แต่ิการวัด์โด์ยใช้ั 125I อาจ
จะม่การกวนจาก thyroid uptake ได้์

• Iothalamate ถ้ึกขับผู่้านท่อไติได้์ทำาให้ม่โอกาสุ 
overestimation ของ GFR

99mTc-DTPA Bolus IV injection • DTPA ม่โอกาสุหลุด์จาก 99mTc และไปิจับกับ
โปิรต่ินในพลาสุมาทำาให้เกิด์ underestimation 
ของ GFR

51Cr-EDTA Bolus IV injection • Clearance น้อยกว่า inulin ร้อยละ 10

Iohexol Bolus IV injection • อาจจะม่การด้์ด์กลับท่�ท่อไติทำาให้ 
underestimation ของ GFR

• ผู้ลข้างเค่์ยงน้อยเมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับ inulin แต่ิ
ราค์าแพงและติรวจวัด์ได้์ยาก

Endogenous	filtration	markers

 หมายถึึงสุารท่�ร่างกายผู้ลติิได้์เองในอตัิราค์งท่�และถ้ึกขจดั์ออกจากรา่งกายโด์ยการกรองของไติ

เกือบทั�งหมด์ สุารเหล่าน่�มักจะเป็ิน low-molecular-weight metabolites หรือโปิรต่ินบางอย่างในเลือด์ 

ในปัิจจุบันสุารท่�ใช้ัในการวัด์ clearance ได้์แก่ urea, creatinine และ cystatin C ทั�งน่�ไม่ว่าจะเป็ินสุารตัิว

ใด์ก็ติามการวัด์ค่์า clearance เพื�อปิระเมินการกรองไตินั�นต้ิองวัด์ในขณะท่�การทำางานของไติอย่้ในระดั์บ
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ท่�ค์งท่� แต่ิหากในภาวะท่�ม่การบาด์เจ็บของไติเฉ่ัยบพลัน (acute kidney injury; AKI) ค่์าการกรองของไติ

จะลด์ลงอย่างทันท่แต่ิสุารท่�ต้ิองการวัด์ยังไม่สุะสุมในเลือด์มากพอท่�จะให้ค่์าการค์ำานวณ clearance ออก

มาได้์อย่างถ้ึกต้ิอง(5)

	 Urea

 Urea เป็ิน endogenous filtration marker ท่�ใช้ัในอด่์ติ ม่นำ�าหนักโมเลกุล 60 ด์าลตัิน แต่ิจาก

ข้อม้ลเพิ�มเติิมทำาให้ลด์การใช้ัลงไปิในปัิจจุบัน เนื�องจากม่ปัิจจัยอื�นนอกจากการกรองของไติท่�สุ่งผู้ลต่ิอ

ระดั์บในเลือด์ ไม่ว่าจะเป็ินปิริมาณโปิรต่ินท่�รับปิระทานเพิ�มมากขึ�น ภาวะเลือด์ออกในทางเดิ์นอาหาร

และเพิ�มการด้์ด์กลับของ amino acid หรือภาวะท่�ได้์รับ glucocorticoid ซึึ่�งจะทำาให้เกิด์ catabolic state 

และเพิ�มการสุลายของโปิรต่ิน เหล่าน่�ต่ิางทำาให้ค่์าของ urea ในเลือด์สุ้งขึ�นโด์ยท่�ไม่ม่การเปิล่�ยนแปิลง

ของ GFR ท่�แท้จริงทั�งสิุ�น ในทางกลับกันภาวะท่�ร่างกายขาด์โปิรต่ินหรือผู้้้ท่�เป็ินโรค์ตัิบก็จะลด์การสุร้าง 

urea ในกระแสุเลือด์

 ในขณะเด่์ยวกันร้อยละ 40 ถึึง 50 ของ urea ท่�ถ้ึกกรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุยังถ้ึกด้์ด์กลับท่�ท่อไติ

สุ่วนต้ินได้์โด์ยเฉัพาะในภาวะท่�ม่ renal perfusion ลด์ลง ดั์งนั�นการใช้ัค่์า urea มาใช้ัค์ำานวณค่์า clearance 

อาจจะทำาให้เกิด์ underestimation ของ GFR ได้์ 

 ปัิจจุบันการวัด์ค่์า clearance ของ urea ยังม่ปิระโยชัน์ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่โรค์ไติในระยะท้าย 

(ระดั์บของ serum creatinine มากกว่า 2.5 มก./ด์ล. หรือค่์า GFR น้อยกว่า 20 มล./นาท่/1.73 ติรม.) 

โด์ยค่์า urea clearance นั�นจะ underestimation ของ GFR ในขณะท่�ค่์า creatinine clearance นั�นจะ 

overestimation ของ GFR เมื�อนำาทั�งสุองค่์ามาเฉัล่�ยกันจะได้์ค่์า GFR ค์ร่าวๆ ท่�ใกล้เค่์ยงค์วามจริงกว่า

การใช้ัค่์าใด์ค่์าหนึ�งเพ่ยงอยา่งเด่์ยว(6) ซึึ่�งเป็ินข้อม้ลท่�ม่ปิระโยชัน์ในการเริ�มการบำาบัด์ทด์แทนไติในผู้้ป่้ิวย

ไติเสืุ�อมเรื�อรัง(7)

	 Creatinine

 Creatinine เป็ิน end product ของการสุลายกล้ามเนื�อ ม่นำ�าหนักโมเลกุล 113 ด์าลตัิน creat-

inine ไม่จับกับโปิรต่ินใด์ๆ ในเลือด์และถ้ึกกรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุอย่างอิสุระแต่ิม่การขับออกผู่้านท่อไติ

ได้์ร้อยละ 10 ถึึง 40 ของปิริมาณ creatinine ทั�งหมด์ท่�ติรวจพบในปัิสุสุาวะ นอกจากนั�นยังม่ปัิจจัยอ่ก

หลายปิระการท่�สุ่งผู้ลต่ิอระดั์บ creatinine ในเลือด์โด์ยไม่ขึ�นกับ GFR เช่ัน มวลกล้ามเนื�อในร่างกาย 

อาหารโด์ยเฉัพาะเนื�อท่�รับปิระทาน ยาต่ิางๆ ท่�ม่ผู้ลต่ิอการยับยั�งการขับออกของ creatinine ท่�ท่อไติ 

ปิริมาณแบค์ท่เร่ยท่�สุามารถึย่อยสุลาย creatinine ท่�ถ้ึกขับออกมาในลำาไสุ้ ด้์วยเหตุิผู้ลเหล่าน่�ทำาให้ตัิว

มันเองไม่ได้์เป็ิน filtration marker ท่�ด่์ท่�สุุด์ในการปิระเมินค่์า GFR ติารางท่� 2 แสุด์งปัิจจัยต่ิางๆ ท่�ม่ผู้ล

ต่ิอ creatinine ในเลือด์

 ในค์นปิกติิร่างกายจะขับ creatinine ออกมาในปัิสุสุาวะได้์ปิระมาณ 20 ถึึง 25 มก./กก./วัน ใน

ผู้้้ชัายและ 15 ถึึง 20 มก./กก./วัน ในผู้้้หญิิง ค่์าการขับ creatinine น่�สุามารถึนำาไปิใช้ัปิระเมินค์วามค์รบ

ถ้ึวนของการเก็บปัิสุสุาวะ 24 ชัั�วโมงในค์นปิกติิได้์ 
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ตัารางท่ี่�	2. ปัิจจัยท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บ creatinine ในเลือด์(4)

ป้จ้จ้้ย การเปล่ิ�ยนแปลิงของ
creatinine	ในเล่ิอด

กลิไลิการเปล่ิ�ยนแปลิง

อายุท่�เพิ�มขึ�น ลด์ลง มวลกล้ามเนื�อลด์ลง

เพศหญิิง ลด์ลง มวลกล้ามเนื�อน้อยกว่าเพศชัาย

เชืั�อชัาติิ African American เพิ�มขึ�น มวลกล้ามเนื�อเฉัล่�ยสุ้งกว่าชัาติิอื�นๆ

นักเพาะกายหรือม่ปิริมาณกล้าม
เนื�อมาก

เพิ�มขึ�น มวลกล้ามเนื�อมาก

ภาวะขาด์อาหาร ค์วามเจ็บป่ิวย
เรื�อรังหรือถ้ึกตัิด์แขนขา

ลด์ลง มวลกล้ามเนื�อน้อย

อ้วน ไม่เปิล่�ยนแปิลง การเพิ�มขึ�นของไขมันไม่ม่ผู้ลต่ิอ creatinine

มังสุวิรัติิ ลด์ลง ลด์การสุร้าง creatinine

การบริโภค์เนื�อสัุติว์หรือ creatinine 
supplements

เพิ�มขึ�น เพิ�มการสุร้าง creatinine (ระดั์บ creatinine 
อาจไม่เปิล่�ยนแปิลงในบางรายจากการ
เพิ�มของ GFR ชัั�วค์ราว)

ยา cimetidine หรือ trimethoprim เพิ�มขึ�น ยับยั�งการขับออกของ creatinine ท่�ท่อไติ

antibiotics เพิ�มขึ�น ลด์การสุลายของ creatinine ในลำาไสุ้

 กระบวนการวัด์ค่์า creatinine เป็ินอ่กหนึ�งปัิจจัยท่�ทำาให้เกิด์ค์วามผิู้ด์พลาด์ในการปิระเมิน GFR 

ได้์ ในอด่์ติใช้ัวิธ่์การวัด์โด์ย alkaline picrate assay (Jaffe assay) ซึึ่�งเป็ิน colorimetric technique ดั์งนั�น

จึงม่ false positive และ false negative ได้์บ่อยจากสุารอื�นท่�แสุด์งสุ่ได้์เช่ันเด่์ยวกับ creatinine โด์ย 

glucose และ โปิรต่ินในเลือด์สุามารถึให้ผู้ล creatinine ท่�สุ้งปิลอมได้์และระดั์บ bilirubin ท่�สุ้งจะสุ่งผู้ล

ให้เกิด์ creatinine ท่�ติำ�าปิลอมได้์ วิธ่์การ Jaffe assay น่�ได้์ถ้ึกแทนท่�ด้์วย enzymatic methods ในปัิจจุบัน 

อย่างไรก็ติาม ม่การศึกษาในห้องปิฏิิบัติิการท่�แติกต่ิางกัน 5624 แห่งในปิระเทศสุหรัฐอเมริกาพบว่าม่

ค์วามแปิรปิรวนของการรายงานผู้ลค่์า creatinine ได้์ถึึงร้อยละ 7 ถึึง 34 อันเนื�องจากค์วามแติกต่ิางของ

การ calibration ของห้องปิฏิิบัติิการแต่ิละท่�(8) National Institute of Standards and Technology จึงม่

การจัด์ทำาค่์า creatinine ท่�เป็ินมาติรฐานโด์ยการใช้ัวิธ่์ isotope-dilution-mass spectrometry (IDMS) 
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เพื�อให้แต่ิละโรงงานของผู้้ผู้้ลิติชุัด์ติรวจ creatinine ได์ป้ิรับให้เค์รื�องมือของตินเองเปิน็มาติรฐานเด่์ยวกนั

และลด์ค์วามแปิรปิรวนระหว่างชุัด์การติรวจได้์

	 Cystatin	C

	 Cystatin C เป็ินโปิรต่ินท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุล 13000 ด์าลตัิน และถ้ึกผู้ลิติออกมาจาก nucleated 

cells ทุกชันิด์ในร่างกายอย่างค์งท่� หน้าท่�ของ cystatin C คื์อ extracellular inhibition ของ cysteine 

proteases, ค์วบคุ์มระบบภ้มิคุ้์มกันของร่างกาย, ทำาหน้าท่�เป็ิน antibacterial และ antiviral และค์วบคุ์ม

การติอบสุนองของร่างกายในภาวะท่�ม่การบาด์เจ็บของสุมอง(2) cystatin C จะถ้ึกกรองอย่างอิสุระผู่้าน

โกลเมอร้ลัสุ และร้อยละ 99 จะถ้ึกด้์ด์กลับได้์หมด์ท่�ท่อไติสุ่วนต้ินและถ้ึกสุลายไปิจนหมด์ โด์ยท่�ม่สุ่วน

น้อยมากท่�ถ้ึกขับทิ�งในปัิสุสุาวะ(9) จากกระบวนของของร่างกายต่ิอการจัด์การ cystatin C ดั์งกล่าวทำาให้ 

cystatin C ม่ปิระโยชัน์ในการปิระมาณค่์าการกรองไติ (estimation of GFR) และไม่สุามารถึวัด์ urinary 

clearance เพื�อวัด์การกรองไติได้์โด์ยติรงเหมือนกับ urea และ creatinine

 มวลกล้ามเนื�อไม่ม่ผู้ลต่ิอระดั์บ cystatin C ในเลือด์ (ค่์ามัธ์ยฐานและเปิอร์เซึ่นไทล์ท่� 99 ในค์น

ปิกติิอายุระหว่าง 20 ถึึง 39 ปีิและไม่ม่โรค์ปิระจำาตัิวคื์อ 0.85 มก./ล. และ 1.12 มก./ล. ติามลำาดั์บ(10)) 

แต่ิปัิจจัยอื�นท่�ทำาให้ cystatin C สุ้งขึ�นในเลือด์โด์ยท่�ไม่เก่�ยวข้องกับการกรองของไติได้์แก่ ภาวะท่�ร่างกาย

ม่การอักเสุบ เพศชัาย อายุท่�มากขึ�น มวลไขมันท่�มากขึ�น ชันผิู้วขาว เบาหวาน ค่์า c-reactive protein 

ท่�สุ้ง ปิริมาณเม็ด์เลือด์ขาวท่�สุ้งขึ�น ระดั์บของอัลบ้มินในเลือด์ท่�ลด์ลง โรค์ไทรอยด์์เป็ินพิษ การติิด์เชืั�อ 

HIV และการได้์รับ glucocorticoid(11-13)

 การวัด์ค่์า cystatin C นั�นในปิัจจุบัน ยังไม่ม่วิธ่์มาติรฐานท่�กำาหนด์ชััด์เจนเหมือนเช่ันการวัด์ 

creatinine โด์ยวิธ่์ท่�ใช้ัคื์อ particle-enhanced turbidimetric immunoassay (PETIA), particle-enhanced 

nephelometric immunoassay (PENIA), radioimmunoassay, fluorescent technique และ enzymatic 

immunoassay
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ตัารางท่ี่�	3. เปิร่ยบเท่ยบ endogenous filtration markers ทั�ง 3 ชันิด์(14,15)

ต้ัวแปร Creatinine Urea Cystatin	C

นำ�าหนักโมเลกุล (ด์าลตัิน) 113 60 13000

โค์รงสุร้าง Amino acid derivative Organic molecular 
product of protein 
metabolism

Nonglycosylated basic 
protein

ปัิจจัยท่�ม่ผู้ลต่ิอ
การสุร้าง

มวลกล้ามเนื�อ, โปิรต่ินท่�
รับปิระทาน, อายุ, 
เพศ, เขื�อชัาติิ

โปิรต่ินท่�รับปิระทาน, 
การสุลายโปิรต่ินของ
ร่างกาย

ค์งท่�ใน nucleated cells ทุกชันิด์, 
เพิ�มในภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ
และการได้์รับสุเต่ิยรอยด์์, 
ลด์ในผู้้้สุ้งอายุและเพศหญิิง

การขจัด์ทางไติ การกรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุ
และการขับทางท่อไติ

การกรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุ, 
การขับและการด้์ด์กลับ
ทางท่อไติ

การกรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุ, 
ด้์ด์กลับและสุลายในท่อไติ

การขจัด์ทางอื�นๆ 
นอกไติ

เพิ�มขึ�นเมื�อ GFR ลด์ลง เพิ�มขึ�นเมื�อ GFR ลด์ลง เพิ�มขึ�นเมื�อ GFR ลด์ลง

ตัิวแปิรท่�ต้ิองปิรับ
ในสุมการปิระมาณ
ค่์า GFR

อายุ เพศ เชืั�อชัาติิ ไม่ม่ข้อม้ล อายุ เพศ

ค์วามแม่นยำาของสุมการ
ปิระมาณค่์า GFR

แม่นยำาเมื�อ GFR น้อยกว่า 
60 มล./นาท่/1.73 ติรม.

ไม่ม่ข้อม้ล แม่นยำา

วิธ่์การวัด์ Colorimetric, enzymatic Direct measurement, 
enzymatic, colorimetric, 
electrochemical

PENIA, PETIA, ELISA

ค์วามแม่นยำา
ในการวัด์

แม่นยำา (ยกเว้นช่ัวง
ท่�ค่์าติำ�ามาก)

แม่นยำา แม่นยำา

มาติรฐานห้องปิฏิิบัติิการ Widely standardized Widely standardized Becoming standardized

Standardized 
recommendation 
material (SRMs)

SRM 967 SRM 912a ERM-DA471/IFCC

ชุัด์การติรวจอ้างอิง IDMS IDMS PENIA, PETIA, ELISA

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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การใช้สมการปัระมาณค่าการกรองไต (Estimating equation for GFR)
 เนื�องจากการวัด์ clearance ของ creatinine โด์ยการเก็บจากปัิสุสุาวะ 24 ชัั�วโมงเป็ินการติรวจ

ท่�ต้ิองใช้ัเวลาและอาศัยค์วามร่วมมือของผู้้้ป่ิวยสุ้ง ในบางกรณ่อาจจะไม่สุามารถึทำาได้์ในผู้้้ป่ิวยทุกราย

ดั์งนั�นจึงม่ค์วามพยายามท่�จะค์ำานวณค่์าการกรองของไติโด์ยอาศัยค่์า creatinine ในเลือด์ ณ จุด์ใด์จุด์หนึ�ง

และนำามาปิรับกับตัิวแปิรต่ิางๆ ท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บของ creatinine จนได้์สุมการท่�ต้ิองการได้์ โด์ยแต่ิละ

สุมการก็จะม่ค่์าแม่นยำาต่ิางกันไปิ ติารางท่� 4 สุรุปิสุมการท่�ใช้ัในปัิจจุบัน(16-20)

Cockcroft-Gault	Formula(19)

	 รายงานในปีิ ค์.ศ. 1976 ใช้ัตัิวแปิรสุ่�ชันิด์คื์อ อายุ เพศ นำ�าหนักตัิว และ creatinine ในเลือด์ 

ปัิจจุบันไม่ได้์รับค์วามนิยมเนื�องจากม่ข้อจำากัด์หลายปิระการ ข้อจำากัด์แรกคื์อการนำานำ�าหนักตัิวใสุ่ใน

สุมการทำาให้ในผู้้้ป่ิวยท่�อ้วนหรือบวมจะทำาให้เกิด์ overestimation ของ GFR ได์ ้ข้อจำากัด์ท่�สุองคื์อค์วาม

ไม่แม่นยำาโด์ยเฉัพาะในชั่วงท่� GFR สุ้งกว่า 60 มล./นาท่ และสุมการน่�เป็ินสุมการท่�ปิระมาณค์่าของ 

creatinine clearance มากกวา่ท่�จะปิระมาณค์า่ของ GFR ท่�แท้จริงซึึ่�งจะทำาให้ overestimation ของ GFR 

ได้์ถึึงร้อยละ 10 ถึึงร้อยละ 40 และข้อจำากัด์สุุด์ท้ายคื์อการศึกษาน่�ทำาขึ�นโด์ยอาศัยการติรวจ creatinine 

ในเลือด์แบบเก่าท่�ไม่ใช่ั enzymatic method ซึึ่�งจะนำาไปิสุ่้ค์วามผิู้ด์พลาด์ในการรายงานผู้ลค่์า creatinine ได้์

 อย่างไรก็ติาม Cockcroft-Gault Formula น่�เป็ินสุมการท่�ใช้ัในการศึกษา pharmacokinetic ของ

ยาหลายชันิด์ท่�ยังม่ใช้ัในปัิจจุบัน รวมถึึง drug dosing guidelines ก็อาศัยสุมการน่�เป็ินหลัก (ปัิจจุบัน

องค์์การอาหารและยาของสุหรัฐอเมริกาแนะนำาให้ใช้ั MDRD equation ในการศึกษา pharmacokinetic 

ของยาท่�จะออกมาใหม่แทนการใช้ั Cockcroft-Gault Formula) ม่การศึกษาในผู้้้ป่ิวย 5504 ค์นเพื�อเปิร่ยบ

เท่ยบขนาด์ยาท่�ใช้ัในผู้้้ป่ิวยโด์ยการใช้ัสุมการ Cockcroft-Gault formula และ MDRD equation พบว่า

สุมการทั�งสุองน่�ให้ผู้ลไปิในทางเด่์ยวกันเช่ันเด่์ยวกับการวัด์ค่์า GFR โด์ยใช้ั 125I-Iothalamate urinary 

clearance (concordance rate ร้อยละ 88 สุำาหรับ MDRD equation และร้อยละ 85 สุำาหรับ Cock-

croft-Gault formula)(21) ดั์งนั�นการใช้ั Cockcroft-Gault Formula อาจจะยังม่ปิระโยชัน์ในปิระเด็์นของ

การปิรับขนาด์ยาท่�เค์ยศึกษาโด์ยใช้ัสุมการน่� นอกจากนั�นการใช้ั Cockcroft-Gault formula ในผู้้้ป่ิวยสุ้ง

อายุท่�อย่้ในโรงพยาบาลจะทำาให้ค่์าการปิระมาณ GFR น้อยกว่าการใช้ั MDRD หรือ CKD-EPI formula 

ดั์งนั�นยาท่�ได้์รับมักจะได้์ขนาด์น้อยกว่าซึึ่�งอาจจะม่ปิระโยชัน์ในแง่ป้ิองกันการเกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงของยาโด์ย

เฉัพาะในรายท่�ได้์รับยาหลายชันิด์ (polypharmacy)(3,22)

Modification	of	Diet	in	Renal	Disease	(MDRD)	Study(20)

 สุมการ MDRD ใช้ัอายุ เพศ เชืั�อชัาติิ และระดั์บ creatinine ในเลือด์ในการค์ำานวณค่์าการกรอง

ของไติ สุมการน่�ศึกษาในกลุ่มปิระชัากรท่�เป็ินโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังและให้ค่์าของ estimated GFR ติำ�ากว่า

ค์วามเป็ินจริงในผู้้้ท่�ม่ GFR ปิกติิ สุมการน่�รายงานผู้ลค์รั�งแรกในปีิ ค์.ศ. 1999 โด์ยการติรวจวัด์ระดั์บ 

creatinine แบบ modified Jaffe method และรายงานอ่กค์รั�งในปีิ ค์.ศ. 2006 โด์ยการติรวจวิธ่์ IDMS 

สุมการของ MDRD น่�ถ้ึกดั์ด์แปิลงไปิใช้ัปิระมาณค่์าการกรองไติในเชืั�อชัาติิต่ิางๆ โด์ยการเปิล่�ยนตัิวแปิร
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การค้์ณค่์าเชืั�อชัาติิ แต่ิก็ยังม่ข้อจำากัด์ท่�ในช่ัวงท่�ค่์า GFR สุ้งนั�น ค่์าท่�ได้์จากสุมการจะติำ�ากว่าค์วามเป็ิน

จริงและม่ค์วามแม่นยำาท่�น้อยลง

Chronic	Kidney	Disease	Epidemiology	Collaboration	(CKD-EPI)(18)

 เนื�องจากข้อจำากัด์ของ MDRD equation ข้างต้ิน จึงม่การพัฒินาสุมการการปิระมาณค่์าการ 

กรองไติท่�ศึกษาจากปิระชัากรท่�หลากหลายกว่ากลุ่มปิระชัากรใน MDRD study โด์ยการศึกษาท่�รายงาน

ในปีิ ค์.ศ. 2009 คื์อ CKI-EPI น่�ม่ปิระชัากรทั�งท่�เป็ินโรค์ไติเรื�อรังและท่�ไม่เป็ินโรค์ไติเรื�อรัง ผู้้้ป่ิวย

เบาหวาน รวมทั�งผู้้้ท่�ได้์รับบริจาค์อวัยวะ การสุร้างสุมการ CKD-EPI ใช้ัตัิวแปิรสุ่�ตัิวค์ล้ายกับ MDRD 

equation แต่ิม่การใช้ั two-slopes spline เพื�อสุร้างโมเด์ลค์วามสัุมพันธ์์ระหว่าง GFR และค่์า creatinine 

โด์ยรวมคื์อ CKD-EPI equation ให้ค์วามถ้ึกต้ิองในการปิระมาณค่์า GFR ท่� GFR น้อยกว่า 60 มล./

นาท่/1.73 ติรม. ได้์เช่ันเด่์ยวกับ MDRD equation แต่ิม่ค์วามถ้ึกต้ิองสุ้งกว่า MDRD equation ในช่ัวง 

GFR ท่�สุ้งกว่า 60 มล./นาท่/1.73 ติรม. 

 องค์์กร Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ได้์ออกแนวทางปิฏิิบัติิเรื�อง

การรายงานผู้ลค่์าการกรองของไติล่าสุุด์ในปีิ ค์.ศ. 2012 โด์ยแนะนำาให้ใช้ัค่์าการปิระมาณการกรองไติ

โด์ยใช้ัสุมการหลักคื์อ CKD-EPI ท่�รายงานในปีิ ค์.ศ. 2009 โด์ยอาศัยค่์า creatinine จากการวัด์ท่�ม่ค่์า

ค์วามแปิรปิรวนน้อยและได้์รับการปิรับกับวิธ่์ IDMS แล้วในการค์ำานวณ(23)

 ต่ิอมาในปีิ ค์.ศ. 2012 ม่การรายงานผู้ลของการใช้ั serum cystatin C มาใช้ัในการสุร้างสุมการ

ท่�ดั์ด์แปิลงจาก CKI-EPI เดิ์ม เพื�อลด์ข้อด้์อยของการใช้ั creatinine ในการมาปิระมาณค่์าการกรองไติ

โด์ยเฉัพาะผู้้้ป่ิวยท่�ม่สัุด์สุ่วนของมวลของกล้ามเนื�อแติกต่ิางจากค์นปิกติิเช่ัน ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบเรื�อรังหรือ

ผู้้้ท่�ม่ภาวะทุพโภชันาการ การศึกษาน่�พบว่า การใช้ัสุมการ CKD-EPI โด์ยค์ำานวณจากทั�งค่์า serum 

cystatin C และ creatinine ร่วมกันให้ค์วามแม่นยำามากกว่าการใช้ัสุมการ CKD-EPI ท่�ค์ำานวณจากค่์า 

cystatin C หรือ creatinine ตัิวใด์ตัิวหนึ�งเพ่ยงตัิวเด่์ยว(16) และในค์ำาแนะนำาของ KDIGO นั�นก็แนะนำาให้

ใช้ัการวัด์ค่์า cystatin C หรือการวัด์ clearance โด์ยติรง หากม่ปัิจจัยรบกวนค่์า creatinine ให้เปิล่�ยนไปิ

จากปิระชัากรทั�วไปิ นอกจากนั�นในผู้้้ท่�ม่ค่์า estimated GFR จากการใช้ัสุมการ CKI-EPI ของ creatinine 

ในช่ัวง 45 ถึึง 59 มล./นาท่/1.73 ติรม.และไม่ม่ลักษณะอื�นๆ ของโรค์ไติ แนะนำาให้ค์ำานวณค่์า estimated 

GFR ซึ่ำ�า โด์ยใช้ัสุมการ CKD-EPI ของ cystatin C หรือ cystatin C และ creatinine ร่วมกันเพื�อยืนยัน

การวินิจฉััย(23)  ในผู้้้ท่�ปิระสุงค์์จะบริจาค์ไติ (living kidney donors) ก็เป็ินอ่กกลุ่มท่�จำาเป็ินต้ิองม่การติรวจ

ยืนยันค่์าการกรองไติโด์ยแนะนำาให้ติรวจ 2 ขั�น ขั�นแรกคื์อการติรวจโด์ยใช้ั estimated GFR creatinine 

equation และขั�นท่�สุองแนะนำาให้เลือกติรวจอย่างใด์อย่างหนึ�งได้์แก่ measured exogenous filtration markers 

clearance, measured creatinine clearance, estimated GFR creatinine-cystatin C equation หรือ ติรวจ 

estimated GFR creatinine equation ซึ่ำ�าเพื�อยืนยันว่าค่์าการกรองไติอย่้ในระด์บัปิกติิท่�จะบริจาค์ไติได์้(24)
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ตัารางท่ี่�	4. สุมการท่�ใช้ัในการค์ำานวณค่์าการกรองของไติท่�นิยมใช้ัในปัิจจุบัน

ช่ี�อสมการ สมการ ข้อมูลิจ้ากการศึกษ์า

Cockcroft-Gault 
formula

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

ทหารผู่้านศึก 249 นาย, 
ค่์ามัธ์ยฐานของ GFR ท่� 
34 มล./นาท่

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

ผู้้้ป่ิวย 1628 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ GFR 
จากการวัด์ 125I-Iothalamate 
(urine clearance) 39.8 มล./นาท่/ 
1.73 ติรม.

CKD-EPI creatinine 
equation

141 × min(SCr/κ, 1)α × 
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.

ผู้้้ป่ิวย 8254 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ GFR 
จากการวัด์ 125I-Iothalamate 
(urine clearance) 68 มล./นาท่/ 
1.73 ติรม.

CKD-EPI cystatin C 
equation

133 × min(SCysC/0.8, 1)−0.499 × 
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.

ผู้้้ป่ิวย 5352 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ GFR 
จากการวัด์ exogenous filtration 
markers clearance 68 มล./นาท่/ 
1.73 ติรม.
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ช่ี�อสมการ สมการ ข้อมูลิจ้ากการศึกษ์า

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

ผู้้้ป่ิวย 5352 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ GFR 
จากการวัด์ exogenous filtration 
markers clearance 68 มล./นาท่/ 
1.73 ติรม.

Thai MDRD 
equation

175 × Cr
Enz

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

ผู้้้ป่ิวยไทย 350 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ 
GFR จากการวัด์ 99mTc-DTPA 
(plasma clearance) 
55.9 มล./นาท่/1.73 ติรม.

Thai eGFR 
equation

375.5 × Cr
Enz

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

ผู้้้ป่ิวยไทย 350 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ 
GFR จากการวัด์ 99mTc-DTPA 
(plasma clearance) 
55.9 มล./นาท่/1.73 ติรม.
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ระบัาดวิทยาของโรคไตเสื่อมเร้�อรัง (CKD epidemiology)
 ติามนิยามของ KDIGO นั�น chronic kidney disease (CKD) หมายถึึงค์วามผิู้ด์ปิกติิของไติ

ไม่ว่าจะเป็ินลักษณะทางกายวิภาค์หรือสุร่รวิทยาและม่ระยะเวลาเป็ินนานกว่า 3 เดื์อนข่�นไปิ โด์ยใช้ัค่์า

การกรองไติท่�น้อยกว่า 60 มล./นาท่/1.73 ติรม.ในการวินิจฉััย CKD(23) จากการศึกษาขนาด์ใหญ่ิใน

สุหรัฐอเมริกา (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES)(25) พบว่าค์วามชุักของ 

CKD (eGFR โด์ยสุมการ CKD-EPI creatinine 15 ถึึง 59 มล./นาท่/1.73 ติรม.) เพิ�มมากขึ�นจากร้อยละ 

5.4 ในปีิ ค์.ศ. 1990 เป็ินร้อยละ 7.9 ในปีิ ค์.ศ. 2004 หลังจากนั�นลด์ลงเล็กน้อยและค์งอย่้ท่�ร้อยละ 6.9 

มาติลอด์จนถึึงปีิ ค์.ศ. 2012 การศึกษาในปิระเทศไทย (Thai SEEK study)(26) ในปีิ ค์.ศ. 2009 รายงานว่า

จากปิระชัากรท่�เข้าการศึกษาทั�งหมด์ 3459 ค์น ม่ผู้้้ป่ิวยท่�เข้ากับนิยาม CKD 626 ค์น (eGFR โด์ยสุมการ 

MDRD มากกว่า 90 หรืออย่้ในช่ัวง 60 ถึึง 89 มล./นาท่/1.73 ติรม.และม่เม็ด์เลือด์แด์งหรืออัลบ้มิน

ในปัิสุสุาวะ หรือผู้้้ท่�ม่ eGFR ตัิ�งแต่ิ 59 มล./นาท่/1.73 ติรม.ลงมา) คิ์ด์เป็ินค์วามชุักร้อยละ 18 ของ

การศึกษา โด์ยสุ่วนผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิจะอย่้ในกรุงเทพมหานค์ร ภาค์เหนือ และภาค์อ่สุาน ปัิจจัยท่�พบว่า

สุ่งผู้ลต่ิอการเกิด์โรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังในปิระชัากรไทยจากการศึกษาน่�คื์อ อายุท่�มากขึ�น เพศหญิิง การใช้ั

ยาสุมุนไพร ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ท่�สุ้งขึ�น การม่โรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง โรค์เบาหวาน และปิระวัติิการเป็ิน

นิ�วในทางเดิ์นปัิสุสุาวะ

 การศึกษาถึึงค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังล่าสุุด์โด์ย Hill และค์ณะ(27)  ต่ิพิมพ์ในปีิ ค์.ศ. 2017 

ได้์รวบรวมข้อม้ลค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังทั�งหมด์ท่�เค์ยม่การรายงานทั�วโลก และศึกษาโด์ยการใช้ั 

meta-analysis พบว่า ม่ผู้้้ป่ิวยรวมทั�งหมด์ปิระมาณ 7 ล้านค์นจากการศึกษา 100 การศึกษา ม่ค์วามชุัก

รวมของการเป็ินโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังทั�งหมด์ร้อยละ 13.4 และหากแบ่งติามค่์าการกรองไติคื์อ eGFR 

มากกว่า 90 มล./นาท่/1.73 ติรม. ร่วมกับม่อัลบ้มินในปัิสุสุาวะ (CKD stage 1) ร้อยละ 3.5, eGFR 60 

ถึึง 89 มล./นาท่/1.73 ติรม. ร่วมกับม่อัลบ้มินในปัิสุสุาวะ (CKD stage 2) ร้อยละ 3.9, eGFR 30 ถึึง 

59 มล./นาท่/1.73 ติรม. (CKD stage 3) ร้อยละ 7.6, eGFR 15 ถึึง 29 มล./นาท่/1.73 ติรม. (CKD 

stage 4) ร้อยละ 0.4 และ eGFR น้อยกว่า 15 มล./นาท่/1.73 ติรม. (CKD stage 5) ร้อยละ 0.1 โด์ย

หากแบ่งเป็ินภ้มิภาค์ต่ิางๆ ทั�วโลกจะพบว่าปิระเทศท่�ม่ค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังสุ้งท่�สุุด์ คื์อปิระเทศ

ในทว่ปิยุโรปิ (ร้อยละ 18) รองลงมาคื์อปิระเทศสุหรัฐอเมริกาและแค์นาด์า (ร้อยละ 15) สุ่วนปิระเทศ

ในแถึบเอเช่ัยติะวันออกเช่ัน ญ่ิ�ปุ่ิน จ่น เกาหล่ ม่ค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังท่�ปิระมาณร้อยละ 13 

 ผู้ลของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังนั�นเป็ินท่�แน่ชััด์แล้วว่าทำาให้เกิด์ทุพพลภาพติอ่ผู้้้ป่ิวยและเพิ�มอัติราการ

เสุ่ยช่ัวิติเมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับผู้้้ท่�ไม่ม่โรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรัง(28) การศึกษา Global Burden of Disease (GBD) 

study(29) ซึึ่�งเป็ินการศึกษาถึึงผู้ลของโรค์ท่�สุำาคั์ญิต่ิางๆ ทั�วโลกเพื�อเปิร่ยบเท่ยบ disability-adjusted 

life-year (DALY) ซึึ่�งเป็ินผู้ลของ years of life lost (YLLs) และ years lived with disability (YLDs) ได้์แสุด์ง

ให้เห็นว่าจำานวนผู้้้ป่ิวยโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังเพิ�มขึ�นร้อยละ 26.9 ในปีิ ค์.ศ. 2015 เมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับปีิ 

ค์.ศ. 2005 และม่จำานวน YLDs เพิ�มขึ�นถึึงร้อยละ 23.8 และหากพิจารณาโรค์ท่�ม่ YLDs สุ้งสุุด์ 30 อันดั์บ
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แรกในโลกจะพบว่า อันดั์บของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังเพิ�มจากอันดั์บ 28 ในปีิ ค์.ศ. 1990 เป็ินอันดั์บ 24 ในปีิ 

ค์.ศ. 2015 สุ้งกว่าโรค์หัวใจขาด์เลือด์ (อันดั์บท่� 25) และโรค์เสุ้นเลือด์ในสุมอง (อันดั์บท่� 27)  อย่างไร

ก็ติามเมื�อค์ำานวณโด์ยใช้ั age-adjusted prevalence rate แล้วพบว่าค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังและ 

YLDs ไม่ได้์เพิ�มขึ�นอย่างชััด์เจนดั์งแสุด์งในติารางท่� 5(29)

ตัารางท่ี่�	5. สุถึานการณ์ของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังในปีิ ค์.ศ. 2015 เมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับปีิ ค์.ศ. 2005

สาเหตุัของ
โรคไตัเส่�อม
เร่�อร้ง

จ้ำานวนประชีากร
ท่ี่�เป็นโรคในปี	
ค.ศ.	2015
(x1000	คน)

ร้อยลิะ
ประชีากรท่ี่�เปน็
โรคเพิิ�มขึ�นจ้าก
ปีค.ศ.	2005

Age-adjusted	
prevalence	ท่ี่�เพิิ�ม
ขึ�นจ้ากปี	ค.ศ.	2005

Age-adjusted	
YLDs	ท่ี่�เพิิ�มขึ�น
จ้ากปี	ค.ศ.	2005	

CKD-all 322,510 +26.9% +0.9% +0.1%

CKD-DM 100,823 +27.3% +2.1% +0.6%

CKD-HT 78,962 +26.0% +0.2% +1.2%

CKD-GN 67,348 +28.9% +1.1% -0.7%

CKD-others 94,553 +26.2% +0.1% -0.5%

 โด์ยภาพรวมแล้วม่ค์วามชุักและจำานวนปิระชัากรท่�เป็ินโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังเพิ�มมากขึ�นในช่ัวง

ปิลายศติวรรษท่� 20 แต่ิในช่ัวง 10 ปีิท่�ผู่้านมาค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังค่์อนข้างค์งท่� ซึึ่�งอาจจะเป็ิน

จากการติรวจพบโรค์ท่�เป็ินสุาเหตุิได้์อย่างรวด์เร็ว และสุามารถึป้ิองกันมิให้เกิด์โรค์ไติเสืุ�อมได้์ด่์กว่า

ในอด่์ติท่�ผู่้านมา การติรวจค่์าการทำางานของไติโด์ยใช้ัค่์ากรองไติท่�ปิระมาณจากสุมการอย่างเหมาะสุม 

การติรวจวัด์ค่์า creatinine อย่างถ้ึกต้ิองและได้์มาติรฐานสุากล จะช่ัวยติรวจพบผู้้้ป่ิวยโรค์ไติในระยะต้ิน

ได้์แม่นยำามากขึ�น แพทย์ผู้้้ด้์แลและผู้้้กำาหนด์นโยบายด์้านสุาธ์ารณสุุขของปิระเทศก็สุามารถึวางแผู้น

การรักษาและป้ิองกันปัิญิหาแทรกซ้ึ่อนต่ิางๆ จากโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังได้์ด่์ยิ�งขึ�นต่ิอไปิ
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21
Diagnostic approach

and treatment
of hypocalcemia

สุวศิน	อุดมกาญิจ้นน้นท์ี่

บัทน�า
 แค์ลเซ่ึ่ยมเป็ินธ์าตุิท่�ม่ค์วามสุำาคั์ญิของสิุ�งม่ช่ัวิติ โด์ยม่หน้าท่�ในการค์วบค์ุมสุมดุ์ลต่ิางๆ ของ

กล้ามเนื�อ กระด้์ก และการทำางานในระดั์บเซึ่ลล์ ค์วามผิู้ด์ปิกติิของแค์ลเซ่ึ่ยมจึงม่ค์วามสุำาคั์ญิและม่ผู้ล

ต่ิอการทำางานของร่างกายทำาให้สิุ�งม่ช่ัวิติไม่สุามารถึค์วบคุ์มระบบต่ิางๆ ได้์และเสุ่ยช่ัวิติในท่�สุุด์ 

ในบทค์วามน่�จะกล่าวถึึงค์วามผิู้ด์ปิกติิของสุมดุ์ลแค์ลเซ่ึ่ยมติำ�าทั�งในปิระเด็์นของพยาธิ์สุร่รวิทยา ขั�นติอน

การวินิจฉััย สุาเหตุิ และการแก้ไขภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

พยาธิสรีระ
 แค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า (hypocalcemia) หมายถึึงภาวะท่�ระดั์บของ total calcium ในเลือด์น้อย

กว่า 8.5 มก./ด์ล. (2.1 มิลลิโมล/ลิติร) หรือ ionized calcium น้อยกว่า 4.8 มก./ด์ล. (1.2 มิลลิโมล/ลิติร) 

โด์ยในภาวะปิกติิแค์ลเซ่ึ่ยมจะอย่้ในกระด้์กและฟนัรอ้ยละ 98-99 ของปิรมิาณแค์ลเซ่ึ่ยมทั�งหมด์ในรา่งกาย 

และอย่้ใน extracellular fluid ร้อยละ 1-2 (ร้ปิท่� 1)
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รูปท่ี่�	1. แสุด์งสัุด์สุ่วนของแค์ลเซ่ึ่ยมในร่างกายและการค์วบคุ์มสุมดุ์ลของแค์ลเซ่ึ่ยม(1,2)

 โด์ยท่� free ionized calcium เท่านั�นท่�เป็ิน biologically active ต่ิอการทำางานของระบบต่ิางๆ 

ในร่างกาย ในภาวะ alkalemia จะม่การเพิ�มขึ�นของ protein-bound calcium และทำาให้ ionized calcium 

ลด์ลง ผู้้้ป่ิวยจะม่อาการของ hypocalcemia ได้์ถึึงแม้ว่าระดั์บของ total calcium ปิกติิ ในทางติรงกันข้าม

ภาวะ hypoalbuminemia นั�นม่การลด์ลงของ total calcium (เนื�องจาก protein-bound calcium ลด์ลง) 

แต่ิระดั์บของ ionized calcium อาจยังอย่้ในเกณฑ์์ปิกติิได้์ โด์ยสุามารถึค์ำานวณค่์า corrected calcium 

จากสุมการท่� 1

Corrected calcium (มก./ด์ล.) = measured calcium (มก./ด์ล.) + [0.8 x (4 - serum albumin (ก./ด์ล.))] 

------ สุมการท่� 1

 ค่์า corrected calcium น่�เป็ินค่์าท่�ค์าด์การณ์ total calcium ในผู้้้ป่ิวยรายนั�นๆ หากม่ serum 

albumin ผิู้ด์ปิกติิไปิ และใช้ัการอนุมานว่าค่์า ionized calcium จะอย่้ในเกณฑ์์ปิกติิด้์วยหากม่ค่์า 

corrected calcium ท่�อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ ซึึ่�งจำาเป็ินต้ิองใช้ัค์วามระมัด์ระวังในการแปิลผู้ลกล่าวคื์อ เนื�องจาก

ในอด่์ติการวัด์ ionized calcium นั�นทำาได้์ยากและม่แค่์ในงานวิจัยเท่านั�น(3) จึงทำาให้การค์ำานวณ corrected 

calcium เป็ินท่�นิยม แต่ิในปัิจจุบันม่ข้อม้ลมากขึ�นว่าค่์า corrected calcium ท่�ปิกติิอาจจะไม่ได้์

บ่งบอกถึึงระดั์บของ ionized calcium ท่�ปิกติิด้์วยและม่ปัิจจัยอ่กหลายปิระการ (เช่ันภาวะ alkalemia) ท่�ม่

ผู้ลต่ิอ ionized calcium โด์ยท่�ค่์า total calcium ไม่เปิล่�ยนแปิลง ร่วมกับการวัด์ ionized calcium โด์ยวิธ่์ 

ion-selective electrode สุามารถึทำาได้์แพร่หลายมากขึ�น ปัิจจุบันจึงแนะนำาให้วัด์ ionized calcium ใน

การวินิจฉััยภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าและใช้ัเป็ินค่์าตัิวแทนระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมในการรักษา(4) 
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อาการ อาการแสดงทางคลัินิก

ตัารางท่ี่�	1. อาการและอาการแสุด์งของภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

Neuromuscular	irritability
• General fatigability and muscle weakness
• Paresthesia and numbness
• Circumoral and peripheral extremity 

tingling
• Muscle twitching and cramping
• Tetany and carpopedal spasm
• Chvostek’s and Trousseau’s signa

• Laryngeal and bronchial spasms

Altered	central	nervous	system	function
• Emotional disturbances (irritability, 

depression)
• Altered mental status and coma
• Tonic-clonic seizures
• Papilledema and pseudotumor cerebri
• Cerebral calcification
• Parkinsonism and dementia

Cardiovascular	complications
• Lengthening of the QTc interval
• Dysrhythmia
• Hypotension
• Congestive heart failure

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

หมายเหตุั: aChvostek’s sign: เค์าะท่� facial nerve บริเวณ 1-2 เซึ่นติิเมติรหน้าต่ิอ earlobe ผู้ลเป็ินบวกเมื�อม่การกระ
ตุิกของมุมริมฝี้ปิากบน (grade I), ปีิกจม้ก (grade II) และกล้ามเนื�อรอบด์วงติา (grade III). 
 Trousseau’s sign: ขึ�น blood pressure cuff ท่�ต้ินแขนเหนือระดั์บ systolic blood pressure 3 นาท่ ผู้ลเป็ิน
บวกเมื�อม่ carpal spasm (flexion ของ wrist joint และ metacarpopharyngeal joint, extension ของ interphalangeal 
joint, adduction ของ thumb)

สาเหตุ
 Pseudohypocalcemia คื์อภาวะท่�ม่สุารรบกวนการติรวจวัด์ total calcium เมื�อใช้ัวิธ่์ colorimet-

ric assays สุารท่�ม่รายงานคื์อกลุ่ม gadolinium(5)  ได้์แก่ gadodiamide, gadoversetamide และ gadopen-

tate เมื�อนำาเลือด์ท่�ม่สุารเหล่าน่�ไปิติรวจระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมโด์ยใช้ั o-Cresolphthalein colorimetric method 

(Modular P kit, Roche Diagnostic Ltd, UK) จะม่การจับกันของ gadolinium และ o-Cresolphthalein 

complex ซึึ่�งรบกวน ultraviolet adsorbance และรายงานผู้ลเป็ิน hypocalcemia ได้์ วิธ่์แก้ไขคื์อนำาเลือด์

ไปิติรวจซึ่ำ�าโด์ยวิธ่์ ion-selective electrode เพื�อยืนยัน ionized calcium ท่�อย่้ในระดั์บปิกติิ 

 ในภาวะท่�เข้าได้์กับ vitamin D-related conditions นั�นมักติรวจพบระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

ร่วมกับระดั์บฟอสุเฟติติำ�าและ PTH ท่�สุ้ง โด์ยจะสุามารถึแยก vitamin D deficiency ออกจาก vitamin D 

resistance โด์ยในภาวะ vitamin D deficiency นั�นจะติรวจพบระดั์บ 25(OH)D ติำ�า (น้อยกว่า 10 ng/mL) 

และ 1,25(OH)
2
D ติำ�าหรือปิกติิ ในขณะท่�ภาวะ vitamin D resistance จะติรวจพบระดั์บ 25(OH)D ปิกติิ

และ 1,25(OH)
2
D ปิกติิ (VDDR-1) หรือสุ้ง (VDDR-2)
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ตัารางท่ี่�	2. สุาเหตุิของภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

โรคหร่อภาวะที่่�ม่แคลิเซ้่ยมในเลิ่อดตั�ำา คำาอธิิบาย

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

➢ Autoimmune disease ท่�พบ hypoparathyroidism 
ได์้บ่อยค์ือ autoimmune polyglandular syndrome 
type I (อาการร่วมท่�พบได์้ค์ือ mucocutaneous 
candidiasis และ adrenal insufficiency)

➢ Heavy metal deposition เชั่นท่�พบใน 
hemochromatosis และ Wilson’s disease

➢ Genetic mutations ท่�ม่ผู้ลทำาให้ loss of function 
ของ PTH ม่หลายร้ปิแบบ (AD, AR, X-linked 
inheritance หรือ sporadic mutation) และเปิ็นได์้ทั�ง 
isolated hypoparathyroidism (PTH gene mutation 
โด์ยติรง) หรือเปิ็นสุ่วนหนึ�งของ complex genetic 
syndrome (mutation ของ CaSR หรือ transcription 
factors หรือ regulators อื�นใน parathyroid gland 
development เชั่น DiGeorge syndrome)(6)

➢ Pseudohypoparathyroidism ค์ือการท่�เนื�อเยื�อใน
ร่างกายไม่ติอบสุนองติ่อ PTH เกิด์จากการ loss 
of function mutation ของ GNAS ซึ่ึ�งเปิ็นโปิรติ่น
ท่�สุ่งสุัญิญิาณภายในเซึ่ลให้เกิด์การติอบสุนองเมื�อ
ม่ PTH มาจับท่� receptor ของเซึ่ลนั�น ผู้้้ปิ่วยจะม่
ระด์ับ PTH สุ้งและอาจพบ Albright’s hereditary 
osteodystrophy ร่วมด์้วยได์้ (round facies, mental 
retardation, frontal bossing, short stature, 
obesity, ectopic calcification และ brachydactyly 
โด์ยเฉัพาะ 4th metacarpal bone)(7)

➢ Hypomagnesemia จะทำาให้เกิด์ PTH resistance 
และม่ผู้ลยับยั�งการหลั�ง PTH ออกจากติ่อมพารา
ไทรอยด์์ 

➢ Hypermagnesemia สุามารถึกระติุ้น CaSR ท่�ติ่อม
พาราไทรอยด์์ได์้และยับยั�งการหลั�ง PTH 
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โรคหร่อภาวะที่่�ม่แคลิเซ้่ยมในเลิ่อดตั�ำา คำาอธิิบาย

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 แบ่งได์้ 2 ชันิด์(8)

o Vitamin D-dependent rickets type I (VDDR-1) 
ถึ่ายทอด์แบบ AR เกิด์จาก loss of function 
mutation ของย่นท่�ค์วบค์ุมกระบวนการ 1-alpha 
hydroxylation การรักษาค์ือให้ calcitriol หรือ 
alfacalcidol

o Vitamin D-dependent rickets type II (VDDR-2) 
หรือ vitamin D-resistant rickets ถึ่ายทอด์
แบบ AR เกิด์จาก loss of function mutation 
ของ vitamin D receptor gene การรักษาติ้องให้
แค์ลเซึ่่ยมขนาด์สุ้งเท่านั�น

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 
prostate cancer

➢ Acute pancreatitis เปิ็นสุาเหติุของแค์ลเซึ่่ยมใน
เลือด์ติ�ำาผู้่านกระบวนการ saponification (free fatty 
acid ทำาปิฏิิกิริยากับแค์ลเซึ่่ยมเกิด์เปิ็น calcium 
soap precipitation)
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โรคหร่อภาวะที่่�ม่แคลิเซ้่ยมในเลิ่อดตั�ำา คำาอธิิบาย

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 ลด์ระด์ับ
แค์ลเซึ่่ยมจากการยับยั�ง bone resorption 

➢ Cinacalcet เมื�อจับกับ CaSR จะเพิ�มค์วามไวของ 
CaSR ติ่อการกระติุ้นโด์ยแค์ลเซึ่่ยมและลด์การหลั�ง 
PTH

➢ Loop diuretics และ aminoglycoside กระติุ้นให้เกิด์ 
calciuria เพิ�มมากขึ�น

➢ Cisplatin ทำาให้เกิด์ hypocalcemia ผู้่าน renal 
magnesium wasting

➢ Citrate, EDTA, foscarnet และ fluoride จะไปิ
แย่งจับ free ionized calcium ทำาให้เมื�อวัด์ total 
calcium จะอย้่ในเกณฑ์์ปิกติิในขณะท่�ผู้้้ปิ่วยม่อาการ
ของ hypocalcemia

➢ Phenobarbital และ phenytoin เพิ�ม hepatic 
breakdown ของ 25(OH)D และ 1,25(OH)

2
D ผู้่าน

การกระติุ้นเอนไซึ่ม์ 24-hydroxylase

Decreased	ionized	calcium
• Alkalemia
• Lactic acidosis

➢ ภาวะ alkalemia จะเพิ�ม protein-bound calcium 
และลด์ free ionized calcium หากติรวจระด์ับของ 
total calcium จะอย้่ในเกณฑ์์ปิกติิ

➢ Lactic acid จะแย่งจับ free ionized calcium ทำาให้
ม่อาการ hypocalcemia ได้์แม้ total calcium ปิกติิ(10)

Critical	illness ➢ ม่หลายสุาเหติุข้างติ้นร่วมกัน (multifactorial) แติ่ท่�
เปิ็น non-classical pathway ของ hypocalcemia 
ค์ือการม่ interleukins (IL-1-beta และ IL-6) กระติุ้น 
CaSR เปิ็นสุาเหติุให้ลด์การหลั�ง PTH จากติ่อม
พาราไทรอยด์์(11)

คำาย�อ: PTH; parathyroid hormone, GNAS; guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating, 

CaSR; calcium-sensing receptor, AD; autosomal dominant, AR; autosomal recessive
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แนวทางการวินิจฉััย
 ยังไม่ม่การศึกษาท่�เปิร่ยบเท่ยบค์วามแม่นยำาในการวินิจฉััยภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าโด์ยติรง

ระหว่าง Chvostek’s sign และ Trousseau’s sign การศึกษาท่�ผู่้านมาม่ข้อม้ลว่า Trousseau’s sign นั�น

ม่ค์วามน่าเชืั�อถืึอมากกว่าโด์ยม่ค์วามจำาเพาะและค์วามไวปิระมาณ 90 เปิอร์เซึ่นต์ิต่ิอภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมใน

เลือด์ติำ�า ในขณะท่� Chvostek’s sign ม่ค์วามไว 70 เปิอร์เซึ่นต์ิต่ิอภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าและสุามารถึ

พบในผู้้้ท่�ม่แค์ลเซ่ึ่ยมปิกติิได้์ 10 เปิอร์เซึ่นต์ิ(8)

แผนภาพิท่ี่�	1. แนวทางการวินิจฉััยภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า
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การรักษา
 การรักษาภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

แผนภาพิท่ี่�	2. แสุด์งแนวทางการรักษาภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

 

 ในการรักษาภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมติำ�านั�น ค์วรให้การรักษาท่�จำาเพาะต่ิอโรค์ท่�เป็ินสุาเหตุิของ hypocal-

cemia ร่วมด้์วยเสุมอเช่ัน การให้ magnesium supplement ในผู้้้ท่�ม่ hypomagnesemia หรือการค์รอบ

ถุึงหายใจในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ respiratory alkalosis จาก hyperventilation syndrome และการให้แค์ลเซ่ึ่ยม

ในร้ปิของสุารนำ�านิยมใช้ั calcium gluconate มากกว่า calcium chloride เนื�องจากม่การเกิด์ extravasa-

tion-induced skin necrosis น้อยกว่า โด์ยม่เป้ิาหมายของการรักษาในระยะยาวคื์อ

• ผู้้้ป่ิวยต้ิองไม่ม่อาการของแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

• ระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมอย่้ในระดั์บ low-normal range คื์อ total calcium 8-8.5 มก./ด์ล. หรือ ionized 

calcium 3.2-4.8 มก./ด์ล.

• ในผู้้้ท่�ม่ hypoparathyroidism หลังจากให้ calcium supplement หรือ vitamin D จะม่แค์ลเซ่ึ่ยม

ในปัิสุสุาวะเพิ�มขึ�นมากและเพิ�มโอกาสุเกิด์นิ�วหรือ nephrocalcinosis ได้์ ดั์งนั�นค์วรติรวจ
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ปัิสุสุาวะ 24 ชัั�วโมงเป็ินระยะเพื�อรักษาระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมในปัิสุสุาวะให้น้อยกว่า 300 mg ต่ิอวัน 

หรือใช้ัยากลุ่ม thiazide เพื�อลด์ calciuria

• ระหว่างการรักษาค์วรติรวจการทำางานของไติและติรวจติาเพื�อเฝ้้าระวังต้ิอกระจกเป็ินระยะ

สรุปั
 ภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าเป็ินภาวะท่�ม่อันติรายร้ายแรง โด์ยหากไม่ได้์รับการรักษาท่�รวด์เร็ว

และเหมาะสุมจะม่ผู้ลติ่อค์วามเสุ่ยหายระยะยาวของอวัยวะต่ิางๆ ในร่างกายและเสุ่ยช่ัวิติในท่�สุุด์ 

การสืุบค้์นสุาเหตุิของภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าก็ม่ค์วามสุำาคั์ญิเนื�องจากหากให้การรักษาท่�ถ้ึกต้ิองแล้ว

จะสุามารถึป้ิองกันการเกิด์ภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าซึ่ำ�าอ่กได้์ในอนาค์ติ แพทย์ผู้้้ด้์แลผู้้้ป่ิวยท่�ม่แค์ลเซ่ึ่ยม

ในเลือด์ติำ�าทุกรายจึงต้ิองค์ำานึงถึึงการวินิจฉััยและการวินิจฉััยแยกโรค์ของภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าน่�

ไว้เสุมอ
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22
ภาวะโพแทสเซ้้ยมิในเลือดตัำ�า 

(Hypokalemia)
 

กุลิยา	ตัรรกวาที่การ

 โพแทสุเซ่ึ่ยมเป็ินอิเล็กโทรไลต์ิท่�สุำาคั์ญิอย่างหนึ�งของร่างกาย ม่บทบาทสุำาคั์ญิในการค์วบคุ์ม

การทำางานของเซึ่ลล์โด์ยเฉัพาะเซึ่ลล์กล้ามเนื�อและหัวใจ ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าเป็ินค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�พบได้์

บ่อยในเวชัปิฎิิบัติิ ระดั์บค์วามรุนแรงของอาการเป็ินได้์ตัิ�งแต่ิไม่แสุด์งอาการผิู้ด์ปิกติิ หรือม่อาการอ่อน

แรงเพ่ยงเล็กน้อย ไปิจนถึึงการเสุ่ยช่ัวิติอย่างฉัับพลันได้์ ดั์งนั�นการวินิจฉััยและให้การรักษาอย่างถ้ึกต้ิอง

จึงม่ค์วามสุำาคั์ญิอย่างมาก

การควบัคุมสมดุลัของโพแทสเซ้ำ่ยม
 โพแทสุเซ่ึ่ยมเป็ินสุารปิระจุบวกท่�พบมากท่�สุุด์ภายในเซึ่ลล์ โด์ยร้อยละ 98 ของโพแทสุเซ่ึ่ยมใน

ร่างกายจะอย่้ภายในเซึ่ลล์ ขณะท่�เพ่ยงร้อยละ 2 อย่้ในสุารนำ�านอกเซึ่ลล์ ในภาวะปิกติิร่างกายสุามารถึ

รักษาระดั์บค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมใน intracellular: extracellular ท่� 150 : 3.5-5 มิลลิโมล/ลิติร 

โด์ยอาศัยการทำางานของ Na+-K+ ATPase pumps 

การเคลัื่อนย้ายโพแทสเซ้ำ่ยมเข้า-ออกเซ้ำลัลั์
 Na+-K+ ATPase ทำาหน้าท่�สุำาคั์ญิในการรักษาระดั์บค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมภายในเซึ่ลล์

และนอกเซึ่ลล์ โด์ยการดึ์งโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าแลกกับการขับโซึ่เด่์ยมออกจากเซึ่ลล์ เพื�อให้ resting membrane 

potential ของเซึ่ลล์อย่้ในระดั์บท่�เหมาะสุม (-90 mV) ปัิจจัยท่�ม่ผู้ลต่ิอการทำางานของ Na+-K+ ATPase 

จึงม่ผู้ลต่ิอการเค์ลื�อนย้ายของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้า-ออกจากเซึ่ลล์ โด์ยปัิจจัยดั์งกล่าวปิระกอบไปิด้์วย
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	 -	อินซู้ลิิน: กระตุ้ินการทำางานของ Na+-H+ exchanger สุ่งผู้ลให้ระดั์บ Na+ ในเซึ่ลล์เพิ�มมากขึ�น 

นำาไปิสุ่้การทำางานท่�มากขึ�นของ Na+-K+ ATPase เพื�อรักษาระดั์บของ Na+ ภายในเซึ่ลล์ ซึึ่�งการทำางาน

ของ Na+-K+ ATPase ท่�มากขึ�นสุ่งผู้ลให้เกิด์การเค์ลื�อนย้ายโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าภายในเซึ่ลล์ ดั์งนั�นในผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า หากม่การกระตุ้ินการหลั�งอินซ้ึ่ลิน เช่ัน การได้์รับสุารนำ�าท่�ม่นำ�าติาล หรือผู้้้ป่ิวย

เบาหวานท่�ได้์รับอินซ้ึ่ลิน อาจทำาให้ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าแย่ลงได้์(1)

 - β-adrenergic	agonist: กระตุ้ินการทำางานของ Na+-K+ ATPase ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยากลุ่มน่� เช่ัน 

terbutaline จะสุ่งผู้ลให้โพแทสุเซ่ึ่ยมเค์ลื�อนท่�เข้าเซึ่ลล์มากขึ�น ในทางกลับกันการรับปิระทานยา beta 

blocker อาจทำาให้ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์สุ้งขึ�นได้์

	 -	α-adrenergic	agonist: ทำาให้เกิด์การเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมออกนอกเซึ่ลล์มากขึ�น พบ

ว่าขณะออกกำาลังกาย จะม่การกระตุ้ิน α-adrenergic receptor ทำาให้ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์สุ้งขึ�น

ชัั�วค์ราว การเพิ�มขึ�นของระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมจะทำาให้เกิด์ภาวะหลอด์เลือด์ขยายตัิว เพื�อเพิ�มปิริมาณเลือด์

ท่�มาเล่�ยงกล้ามเนื�อให้มากขึ�น ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าจึงอาจเกิด์ rhabdomyolysis 

ขณะออกกำาลังกายได้์เนื�องจากไม่ม่การขยายตัิวของหลอด์เลือด์เพ่ยงพอ(2)

	 -	Thyroid	hormone: กระตุ้ินการทำางานของ Na+-K+ ATPase ทำาให้เกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมใน

เลือด์ติำ�าได้์

	 -	 ระด้บ	 pH: โด์ยค์วามเป็ินกรด์ภายนอกเซึ่ลล์ (acidosis) จะยับยั�งการทำางานของ Na+-H+ 

ATPase ทำาให้ Na+ เค์ลื�อนท่�เข้าสุ่้เซึ่ลล์ลด์ลง และยบัยั�งการทำางานของ Na+-K+ ATPase ทำาให้โพแทสุเซ่ึ่ยม

เค์ลื�อนท่�เข้าเซึ่ลล์ได้์ลด์ลง จนเกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์สุ้งได้์ ขณะท่�ค์วามเป็ินด่์างนอกเซึ่ลล์ 

(alkalosis) จะกระตุ้ินการทำางานของ Na+-H+ ATPase และ Na+-K+ ATPase ติามลำาดั์บ ทำาให้ระดั์บ

โพแทสุเซ่ึ่ยมในสุารนำ�านอกเซึ่ลล์ลด์ลงได้์ อย่างไรก็ติามภาวะ metabolic acidosis ท่�เกิด์จากสุาร inorganic 

เช่ัน hyperchloremic metabolic acidosis เท่านั�นท่�สุามารถึทำาให้เกิด์การเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมออก

นอกเซึ่ลล์ สุ่วนสุาเหตุิจากกลุ่ม organic acidosis เช่ัน diabetic ketoacidosis, lactic acidosis จะม่ผู้ล

ต่ิอการเค์ลื�อนย้ายโพแทสุเซ่ึ่ยมน้อยมาก เนื�องจากสุารเหล่าน่�สุามารถึเค์ลื�อนผู่้าน transporter (H+-A- 

cotransporter) เข้าเซึ่ลล์พร้อมกับ H+ ได้์ ทำาให้การทำางานของ Na+-H+ ATPase และ Na+-K+ ATPase 

ไม่ถ้ึกยับยั�ง(3) (ร้ปิท่� 1)
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รูปท่ี่�	1. ปัิจจัยท่�กระตุ้ินการทำางานของ Na+-K+ ATPase เช่ัน thyroid hormone, β-adrenergic agonist 

จะทำาให้ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าลง เช่ันเด่์ยวกับ insulin ท่�กระตุ้ินการทำางานของ Na+-H+ exchanger 

(NHE) ทำาให้ Na+ ในเซึ่ลล์สุ้งขึ�นและกระตุ้ินการทำางานของ Na+-K+ ATPase ในท่�สุุด์ ขณะท่�ระดั์บ pH 

ท่�ติำ�าลงจากสุาร inorganic จะยับยั�งการทำางานของ NHE ติามมาด์้วย Na+-K+ ATPase ทำาให้ระดั์บ

โพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์สุ้งขึ�นได้์ แต่ิหากภาวะ acidosis เกิด์จากสุาร organic H+ จะสุามารถึเข้าเซึ่ลล์ได้์

พร้อมสุาร organic acidosis จึงไม่ม่ผู้ลต่ิอการเปิล่�ยนแปิลงระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์

การควบัคุมโพแทสเซ้ำ่ยมท่่ไต
 โพแทสุเซ่ึ่ยมจะถ้ึกกรอง (filtration) โด์ยอิสุระผู่้านโกลเมอร้ลัสุเข้าสุ่้ proximal tubule ซึึ่�งจะทำา

หน้าท่�ด้์ด์กลับโพแทสุเซ่ึ่ยมร้อยละ 60-70 พรอ้มโซึ่เด่์ยมและนำ�า ต่ิอมาโพแทสุเซ่ึ่ยมจะถ้ึกด้์ด์กลับท่� thick 

ascending limb of Henle’s loop (TAL) ผู่้าน Na+-K+-2Cl- cotransporter (NKCC) อ่กร้อยละ 25 

โพแทสุเซ่ึ่ยมท่�เหลือปิระมาณร้อยละ 5-10 จะผู่้านมาถึึงสุ่วน distal nephron  

 Cortical collecting duct (CCD) เปิน็ติำาแหนง่หลักท่�ค์วบคุ์มการขบัโพแทสุเซ่ึ่ยมออกทางปิสัุสุาวะ 

(K+ secretion) บริเวณน่�ปิระกอบไปิด้์วยเซึ่ลล์ท่�สุำาคั์ญิได้์แก่ principle cell และ intercalated cell โด์ย

กลไกการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมท่� CCD ถ้ึกค์วบคุ์มผู่้านการด้์ด์กลับ Na+ ผู่้าน Epithelial Na Channel (ENaC) 

ท่�อย่้บริเวณ apical lumen ของ principle cell ก่อให้เกิด์ปิระจุลบใน tubular lumen และเกิด์การขับ

โพแทสุเซ่ึ่ยมซึึ่�งเป็ินปิระจุบวกผู่้าน Renal Outer Medullary K channel (ROMK)(4) (ร้ปิท่� 2)
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รูปท่ี่�	2. ปัิจจัยท่�ม่ผู้ลในการค์วบคุ์มการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมท่� cortical collecting duct (CCD)  

❶ aldosterone จะจับกับ mineralocorticoid receptor ท่� principal cell หลงัจากนั�นจะกระตุ้ินการทำางาน

ของ Na+-K+ ATPase ท่�ฝั้�ง basolateral ร่วมกับ ENac และ ROMK ท่�ฝั้�ง apical 

❷ การม่ distal Na+ delivery มาถึึงบริเวณ CCD 

❸ การเพิ�มขึ�นของสุารปิระจุลบ (nonresorbable anion) ใน tubular lumen 

ปััจจัยท่่ม่ผลัต่อการขับัโพแทสเซ้ำ่ยมทางไต(4, 5)

	 -	 Aldosterone เป็ินฮอร์โมนท่�สุร้างจากต่ิอมหมวกไติ (adrenal gland) เมื�อร่างกายม่ระดั์บ

โพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์เพิ�มมากขึ�น จะกระตุ้ินการหลั�ง aldosterone ได้์โด์ยติรง ซึึ่�ง aldosterone จะเพิ�ม

การทำางานของ Na+-K+ ATPase รวมถึึง ENaC และ ROMK เพื�อเพิ�มการด้์ด์กลับของ distal Na+ และ

เพิ�มการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะ

	 -	Distal	Na+	delivery ปิริมาณโซึ่เด่์ยมท่�ผู่้านมาถึึงบริเวณ CCD มากจะสุ่งผู้ลให้ม่การด้์ด์โซึ่เด่์ยม

กลับผู่้าน ENaC มาก เกิด์ศักย์ไฟฟ้าเป็ินลบใน tubular lumen มากขึ�น และม่การขับโพแทสุเซ่ึ่ยมได้์มากขึ�น 

 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ dehydration ท่อไติจะม่การด้์ด์กลับโซึ่เด่์ยมมากขึ�น เมื�อ distal Na+ delivery 

น้อย จะทำาให้ค์วามสุามารถึในการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะลด์ลงไปิด้์วย

	 -	Nonresorbable	anion เช่ัน HCO
3
-  ท่�เพิ�มขึ�นเมื�อม่การอาเจ่ยน, ketone ในภาวะ diabetic 

ketoacidosis, hippuric acid ในผู้้้ท่�ใช้ั toluene, การได้์รับ antibiotic บางชันิด์เช่ัน penicillin เป็ินสุาเหตุิ

ของการม่สุารปิระจุลบใน tubular lumen เพิ�มมากขึ�น จะทำาให้เกิด์การพา Na+ ซึึ่�งเป็ินปิระจุบวกออกมา

ในปัิสุสุาวะมากขึ�น (เพิ�ม distal Na+ delivery) และสุ่งผู้ลให้การขับ K+ ท่� CCD เพิ�มมากขึ�น
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	 -	Urine	flow	rate อัติราการไหลของสุารนำ�าใน tubular lumen สุ่วน CCD ท่�มากขึ�น จะทำาให้

ค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมใน lumen ลด์ลง ค์วามแติกต่ิางของค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมในเซึ่ลล์

และนอกเซึ่ลล์ท่�มากขึ�นจะทำาให้ขับโพแทสุเซ่ึ่ยมออกได้์มากขึ�น นอกจากนั�นอัติราการไหลของสุารนำ�าจะ

กระตุ้ินการทำางานของ maxi-K+ channel ซึึ่�งเป็ิน potassium channel ท่�ติอบสุนองต่ิอ flow-stimulated 

K+ secretion ทำาให้ไติขับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะได้์มากขึ�น

ภาวะโพแทสเซ้ำ่ยมในเลัือดต�่า
 คื์อ ภาวะท่�ระดั์บค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมในพลาสุมานอ้ยกว่า 3.5 mmol/L ม่ผู้ลต่ิอระบบ

ต่ิางๆ ของร่างกาย ดั์งน่�

	 ระบบห้วใจ้แลิะหลิอดเล่ิอด

 ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าทำาให้เซึ่ลล์กล้ามเนื�อหัวใจม่ permeability ต่ิอ K+ ลด์ลง โพแทสุเซ่ึ่ยม

เค์ลื�อนตัิวออกนอกเซึ่ลล์ยากขึ�น สุ่งผู้ลให้ resting membrane potential เป็ินลบน้อยลง เซึ่ลล์กล้ามเนื�อ

หัวใจเกิด์ภาวะ  hyperexcitability มากขึ�น ทำาให้เกิด์การเปิล่�ยนแปิลงของค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจได้์หลายร้ปิแบบ 

โด์ยจะพบ prolong PR interval, ST depression, flattening T wave and T wave inversion, prominent 

U wave อาจพบหวัใจเต้ินผิู้ด์จังหวะชันิด์ premature atrial และ ventricular beats, atrioventricular block 

และ supraventricular tachyarrhythmia เช่ัน atrial flutter, atrial tachycardia ได้์(6)

 ยา digitalis ออกฤทธิ์�โด์ยการยับยั�ง Na+-K+ ATPase ทำาให้ Na+ ในเซึ่ลล์สุ้งขึ�น ยับยั�งการแลก

เปิล่�ยนกับ Ca2+ ผู่้าน Na+-Ca2+ exchanger ทำาให้ระดั์บ Ca2+ ในเลือด์สุ้งขึ�น และกล้ามเนื�อหัวใจหด์ตัิว

ได้์ด่์ขึ�น ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าจึงสุ่งเสุริมการทำางานของ digitalis และทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่โอกาสุเกิด์ digitalis 

toxicity ได้์มากขึ�น ดั์งนั�นในผู้้้ท่�รับปิระทานยากลุ่ม digitalis ค์วรระมัด์ระวังไม่ให้เกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยม

ในเลือด์ติำ�า

	 ระบบกล้ิามเน่�อ

 ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าจะทำาให้ resting membrane potential ของเซึ่ลล์กล้ามเนื�อติิด์ลบมากขึ�น 

(hyperpolarization) เซึ่ลล์ถ้ึกกระตุ้ินให้เกิด์ action potential ได้์ยากขึ�น ทำาให้กล้ามเนื�อเกิด์การหด์ตัิวได้์

ลด์ลงและเกิด์ภาวะกล้ามเนื�ออ่อนแรง ปิวด์เมื�อยกล้ามเนื�อ ผู้้้ป่ิวยอาจเกิด์ภาวะ rhabdomyolysis ได้์

หากระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมลด์ติำ�าลงมาก(2) 

 ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าจะสุง่ผู้ลให้กล้ามเนื�อเร่ยบทำางานลด์ลง ลำาไสุเ้ค์ลื�อนไหวนอ้ยลง ก่อให้เกิด์

ภาวะท้องผู้้ก และ ileus ติามมาได้์

	 ระบบอ่�นๆ

 ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าเรื�อรัง สุ่งผู้ลให้ค์วามสุามารถึในการทำาให้ปัิสุสุาวะเข้มข้นของไติ

เสุ่ยไปิ (renal concentrating ability defect) นอกจากนั�นยังอาจเกิด์ภาวะ hypokalemic nephropathy 

ซึึ่�งม่ลักษณะเป็ิน chronic tubu lointerstitial disease ได้์ 
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 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าจะก่อให้เกิด์ภาวะ intracellular acidosis ซึึ่�งกระตุ้ินให้ 

proximal tubule สุร้างแอมโมเน่ยมากขึ�น (ammoniagenesis) และทำาให้ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบเกิด์ภาวะ hepatic 

encephalopathy ได้์(7)

สาเหตุของการเกิดภาวะโพแทสเซ้ำ่ยมในเลัือดต�่า
	 1.	การร้บประที่านได้น้อย	ในค์นทั�วไปิจะได้์รับโพแทสุเซ่ึ่ยมจากอาหารท่�รับปิระทานติามปิกติิ

ปิระมาณ 1-2 mEq/กิโลกรัม/วัน เมื�อรับปิระทานอาหารท่�ม่โพแทสุเซ่ึ่ยมน้อยลงร่างกายจะปิรับตัิวให้ม่

การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมน้อยลงเพื�อรักษาระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ไว้ ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยม

ติำ�าสุาเหติุจากการรับปิระทานได์้น้อยเพ่ยงอย่างเด่์ยวจึงเกิด์ขึ�นได้์น้อยมาก มักจะต้ิองม่สุาเหติุเรื�อรัง

ร่วมกับสุาเหตุิอื�นๆ ด้์วย เช่ันผู้้้ป่ิวยท่�กินได้์น้อย ขาด์สุารอาหารมาเปิ็นเวลานาน ร่วมกับเกิด์การเจ็บ

ป่ิวยเฉ่ัยบพลันท่�ทำาให้เกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยม เช่ัน อาเจ่ยนหรือถ่ึายเหลว เป็ินต้ิน

	 2.	การเคล่ิ�อนท่ี่�ของโพิแที่สเซ่้ยมเข้าเซ้ลิล์ิ เช่ัน ภาวะ hyperthyroidism, refeeding syndrome, 

การได้์รับ insulin เป็ินต้ิน นอกจากน่�ยังพบได้์ในผู้้้ป่ิวยโรค์ทางพันธุ์กรรมท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ channel 

บนผิู้วเซึ่ลล์ ได้์แก่ภาวะ hypokalemic periodic paralysis ทำาให้ม่การเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์

อย่างรวด์เร็วหลังจากถ้ึกกระตุ้ินด้์วย อาหารค์าร์โบไฮเด์รติ หรือการออกกำาลังกายอย่างหนัก เป็ินต้ิน

 3.	การสูญิเส่ยโพิแที่สเซ่้ยมออกจ้ากร�างกาย

3.1	 การสูญิเส่ยโพิแที่สเซ่้ยมภายนอกไตั ได้์แก่ การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางเหงื�อ หรือ

ทางเดิ์นอาหารในผู้้้ท่�ม่ diarrhea หรือการใช้ั laxative abuse เป็ินต้ิน

3.2	 การสูญิเส่ยโพิแที่สเซ่้ยมที่างไตั	สุามารถึแบ่งสุาเหตุิของการสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทาง

ไติติามกลไก ได้์ดั์งน่� (บางสุาเหตุิอาจเกิด์ได้์มากกว่า 1 กลไก)

3.2.1 การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ จากการเพิ�มขึ�นของ aldosterone หรือปัิจจัยอื�น

ท่�ทำาให้ mineralocorticoid activity สุ้งขึ�นเช่ันเด่์ยวกับการทำางานของ aldosterone

• Primary hyperaldosteronism เป็ินภาวะท่�ต่ิอมหมวกไติม่การสุร้าง aldosterone 

เพิ�มมากขึ�นจากปิกติิ มักพบเป็ิน aldosterone producing adenoma หรือ 

adrenal hyperplasia ซึึ่�งระดั์บ aldosterone ท่�มากขึ�น สุ่งผู้ลให้บริเวณ CCD 

เกิด์การเก็บโซึ่เด่์ยม ขับโพแทสุเซ่ึ่ยมและขับกรด์เพิ�มมากขึ�น ผู้้้ป่ิวยจึงมาด้์วย

อาการค์วามดั์นโลหิติสุ้ง (salt water retention) ร่วมกับม่ hypokalemia 

metabolic alkalosis ได้์

• Glucocorticoid-remediable aldosteronism (GRA) เป็ินโรค์ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิ

ทางพันธุ์กรรม ถ่ึายทอด์แบบ autosomal dominant ทำาให้เกิด์การสุร้าง 

aldosterone มากขึ�น จากการเกิด์ chimeric gene ทำาให้เอนไซึ่ม์ aldosterone 

synthase ซึึ่�งทำาหน้าท่�สุร้าง aldosterone ถ้ึกค์วบคุ์มโด์ยระดั์บของ adreno-
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corticotropin (ACTH) แทนท่�จะเป็ิน angiotensin II เช่ันค์นปิกติิ ผู้้้ป่ิวยมา

ด้์วยภาวะค์วามดั์นโลหิติสุ้งขณะอายุน้อย ร่วมกับม่ปิระวัติิค์รอบค์รัว อาจพบ

ภาวะเสุ้นเลือด์ในสุมองแติกขณะอายุน้อยได้์ การวินิจฉััยสุามารถึทำาได้์โด์ย

การทำา dexamethasone suppression test เพื�อกด์การสุร้าง ACTH ทำาให้

ร่างกายสุร้าง aldosterone ลด์ลง  

• Apparent mineralocorticoid excess (AME) เป็ินโรค์ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิทาง

พันธุ์กรรม ถ่ึายทอด์แบบ autosomal recessive ทำาให้เกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิใน

การสุร้างเอนไซึ่ม์ 11β- hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11βHSD-2) 

ซึึ่�งทำาหน้าท่�ในการเปิล่�ยน cortisol เปิน็ cortisone ทำาให้ม่ cortisol ท่�สุามารถึ

จับกับ mineralocorticoid receptor ของ aldosterone และออกฤทธิ์�เช่ันเด่์ยว

กับ aldosterone ท่� CCD มากขึ�น ผู้้้ป่ิวยจึงมาด้์วยค์วามดั์นโลหิติสุ้ง ติรวจพบ 

hypokalemic metabolic alkalosis เช่ันเด่์ยวกับผู้้้ท่�สุร้าง aldosterone ผิู้ด์ปิกติิ 

แต่ิเมื�อติรวจเลือด์จะพบว่าระดั์บ aldosterone ติำ�า (plasma aldosterone 

concentration; PRA < 15 ng/dL)

• Licorice (ชัะเอม) ม่สุาร glycyrrhetic acid ซึ่ึ�งม่ฤทธิ์�ในการยับยั�งเอนไซึ่ม์ 

11βHSD-2 ทำาให้ผู้้้ท่�รับปิระทานเกิด์ภาวะเด่์ยวกับผู้้้ท่�เป็ินโรค์ AME 

• Cushing syndrome เป็ินภาวะท่�ร่างกายสุร้าง cortisol มากกว่าปิกติิ เกิด์

ภาวะ cortisol excess ทำาให้เอนไซึ่ม์ 11βHSD-2 ไม่สุามารถึเปิล่�ยน cortisol 

เป็ิน cortisone ได์้ทัน เกิด์การกระตุ้ินการทำางานของ mineralocorticoid 

receptor จึงเกิด์ภาวะค์วามด์ันโลหิติสุ้ง ร่วมกับ hypokalemic metabolic 

alkalosis ได้์ 

• Congenital adrenal hyperplasia (CAH) เปิน็โรค์ท่�ม่ค์วามผู้ดิ์ปิกติิในการสุรา้ง

ฮอรโ์มนท่�ต่ิอมหมวกไติ ทำาให้เกิด์ภาวะขาด์ฮอรโ์มนบางชันดิ์ร่วมกับม่การคั์�ง

ของสุารบางอย่างเพิ�มมากขึ�น ติามแต่ิติำาแหน่งของการเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิใน

การสุร้างฮอร์โมน ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การเสุ่ยการทำางานของ CYP11β1 ทำาให้เกิด์ 

11-β hydroxylase deficiency จะเกิด์การคั์�งของสุารท่�เป็ิน substrate คื์อ 

deoxycorticosterone (DOC) ซึึ่�งสุามารถึออกฤทธิ์� mineralocorticoid activity 

เช่ันเด่์ยวกับ aldosterone ทำาให้เกิด์ภาวะค์วามดั์นโลหิติสุ้งร่วมกับ

โพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าได้์ แม้วา่ผู้้้ปิว่ยจะม่ระดั์บ aldosterone ในเลือด์ไม่สุ้ง

ก็ติาม นอกจากน่�ยังม่ภาวะ androgen excess ทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่ลักษณะ virilism ได้์  

ผู้้้ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ CYP 17 ทำาให้เกิด์ 17-α hydroxylase deficiency 

เกิด์การคั์�งของ DOC มากขึ�นเช่ันกัน แต่ิไม่พบภาวะ androgen excess ผู้้้ป่ิวย
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จึงไม่ม่ vir i l ism สุ่วนผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ CYP 21 ทำาให้ม่ 

21-hydroxylase deficiency จะไม่ม่การคั์�งของ DOC แต่ิจะม่ภาวะขาด์ aldosterone 

และม่ภาวะ androgen excess ทำาให้ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�เกิด์ renal salt-wasting 

ม่ค์วามดั์นโลหิติติำ�า โพแทสุเซ่ึ่ยมสุ้ง ร่วมกับม่ลักษณะ virilism

• Liddle syndrome เป็ินโรค์ทางพันธุ์กรรมท่�ม่การถ่ึายทอด์แบบ autosomal 

dominant ทำาให้เกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ β และ γ subunit ของ ENaC สุ่งผู้ล

ให้เกิด์การทำางานท่�มากขึ�น (ENaC hyperfunction) ทำาให้ม่การเก็บโซึ่เด่์ยมท่�

 CCD มากขึ�น ขับโพแทสุเซ่ึ่ยมและกรด์ทางไติมากขึ�น ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จะไม่ติอบ

สุนองกับการรักษาด้์วย aldosterone antagonist เช่ันโรค์อื�นท่�ม่ระดั์บของ 

aldosterone สุ้งขึ�น หรือการทำางานของ mineralocorticoid มากขึ�น แต่ิจะ

ติอบสุนองติ่อการให้ยาท่�ออกฤทธิ์�ต่ิอ ENaC โด์ยติรง เช่ัน triamterene, 

amiloride เป็ินต้ิน

3.2.2 การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ จากการม่ distal Na+ delivery มากขึ�น

• การใช้ัยาขับปัิสุสุาวะ การได้์รับยาขับปัิสุสุาวะกลุ่ม loop diuretic เช่ัน 

furosemide ซึึ่�งยับยั�งการทำางานของ NKCC ทำาให้เกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์

ติำ�าได้์จากการยับยั�งการด้์ด์กลับโพแทสุเซ่ึ่ยมท่� TAL การเพิ�ม distal Na+ 

delivery ทำาให้เกิด์การขับโพแทสุเซ่ึ่ยมบริเวณ CCD มากขึ�น เช่ันเด่์ยวกับการ

ได้์รับยาขับปัิสุสุาวะกลุ่ม thiazide ท่�ยับยั�งการด้์ด์กลับโซึ่เด่์ยมของ NCC ท่� 

distal convoluted tubule นอกจากนั�นยังอาจเกิด์จากภาวะ secondary 

hyperaldosteronism จาก volume depletion อ่กด้์วย

• Bartter’s syndrome เปิ็นโรค์ท่�ถ่ึายทอด์ทางพันธุ์กรรมแบบ autosomal 

recessive สุ่งผู้ลให้การทำางานของ NKCC ผิู้ด์ปิกติิ ทำาให้ม่ผู้ลเช่ันเด่์ยวกับ

ผู้้้ท่�ได้์รับ loop diuretic ผู้้ป่้ิวยสุ่วนมากจะแสุด์งอาการตัิ�งแต่ิเด็์ก มาด้์วยอาการ

เติิบโติช้ัา (failure to thrive) กล้ามเนื�ออ่อนแรง รวมถึึงติรวจพบนิ�วในทางเดิ์น

ปัิสุสุาวะได้์(8)

• Gitelman’s syndrome เปิ็นโรค์ท่�ถ่ึายทอด์ทางพันธุ์กรรมแบบ autosomal 

recessive สุ่งผู้ลให้การทำางานของ NCC ผิู้ด์ปิกติิ ทำาให้ม่ผู้ลเช่ันเด่์ยวกับผู้้้ท่�

ได้์รับ thiazide ผู้้้ป่ิวยจะมาด์้วยอาการกล้ามเนื�ออ่อนแรง ติรวจพบ

โพแทสุเซ่ึ่ยมและแมกน่เซ่ึ่ยมติำ�า(8)

 ผู้้้ป่ิวยทั�งสุองกลุ่มจะม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าร่วมกับภาวะเลือด์เป็ินด่์าง อย่างไรก็ติามกลุ่มท่�ได้์

รับ furosemide หรือ Bartter’s syndrome ผู้้้ป่ิวยจะม่ urine calcium สุ้ง เนื�องจากการยับยั�งการทำางาน
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ของ NKCC จะทำาให้การเกิด์ K+ recycling ท่�บริเวณ loop of Henle เสุ่ยไปิ ทำาให้ไม่สุามารถึเก็บ Ca2+ 

และ Mg2+ ผู่้านทาง paracellular ได้์ ในขณะท่�การได้์รับ thiazide หรือ Gitelman’s syndrome จะกระตุ้ิน

ให้ TAL สุามารถึด้์ด์กลับ calcium ได้์มากขึ�น (ร้ปิท่� 3)

รูปท่ี่�	 3. แสุด์งการทำางานบริเวณ thick ascending limb (TAL) ในภาวะปิกติิ และภาวะท่�ม่การยับยั�ง

การทำางานของ Na+-K+-2Cl- cotransporter (NKCC) เช่ัน Bartter’s syndrome หรือการได้์รับ loop diuretic 

ซึึ่�งสุ่งผู้ลให้เกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมและแค์ลเซ่ึ่ยมทางไติมากขึ�น ขณะท่�บริเวณ distal convoluted 

tubule (DCT) หากม่การยับยั�งการทำางานของ Na+-Cl- cotransporter (NCC) ❶ เช่ัน Gitelman’s 

syndrome หรือการได้์รับ thiazide จะเพิ�มการทำางานของ Na+Ca2+ exchanger ❷ ทำาให้ intracellular 

Ca2+ ลด์ลง และเกิด์การเค์ลื�อนท่�ของ Ca2+ จาก tubular lumen มากขึ�น ❸ ทำาให้ระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยม

ในปัิสุสุาวะลด์ลง

3.2.3 การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ จากการม่ nonresorbable anion ในปัิสุสุาวะ

มากขึ�น

• การอาเจ่ยน โด์ยทั�วไปิแล้วปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมใน gastric content ม่เพ่ยง 

5-10 mEq/L เท่านั�น ดั์งนั�นจึงเกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมจากทางเดิ์นอาหาร

ไปิเพ่ยงเล็กน้อย แต่ิภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าในผู้้้ป่ิวยท่�อาเจ่ยนเกิด์จาก
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การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติเปิน็หลัก เมื�อผู้้้ป่ิวยม่การอาเจ่ยนจะเกดิ์ภาวะ 

metabolic alkalosis ซึ่ึ�ง HCO
3
- ในเลือด์จะถ้ึกกรองผู้่านไปิท่�ไติ เกิด์ภาวะ 

bicarbonaturia ทำาให้ tubular lumen เปิ็นลบและกระตุ้ินให้เกิด์การขับ

โพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติมากขึ�น นอกจากนั�นผู้้้ปิว่ยท่�อาเจ่ยนจนเกิด์ภาวะ volume 

depletion จะกระตุ้ินการหลั�ง aldosterone (secondary hyperaldosteronism) 

ซึึ่�งทำาให้เกิด์การขับโพแทสุเซ่ึ่ยมและขับกรด์ท่� CCD มากขึ�นไปิอ่ก(9)

• Nonresorbable anion เช่ัน ketone ในภาวะ DKA, hippuric acid ในผู้้้ได้์รับ

 toluene

• Acetazolamide เปิ็น diuretic ท่�ออกฤทธิ์�ยับยั�งการทำางานของ carbonic 

anhydrase inhibitors ทำาให้ลด์การด้์ด์ซึึ่ม HCO
3
- ท่� proximal tubule ร่วมกับ

ทำาให้เก็บ Na+ ได้์น้อยลง ทำาให้ม่ bicarbonaturia และ distal Na+ delivery 

เพิ�มมากขึ�น

• Renal tubular acidosis (RTA) type II (proximal RTA) เป็ินโรค์ท่� proximal 

tubule ม่ค์วามสุามารถึในการเก็บ HCO
3
- ลด์ลง ก่อให้เกิด์ bicarbonaturia 

และภาวะ metabolic acidosis ร่วมกับม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าได้์

3.2.4 การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ จากค์วามผิู้ด์ปิกติิของท่อไติในการเก็บ

โพแทสุเซ่ึ่ยม

• ภาวะแมกน่เซ่ึ่ยมติำ�า (Hypomagnesemia) จะทำาให้เกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยม

ทางไติท่� CCD มากขึ�น เนื�องจาก Mg2+ เป็ิน factor ท่�สุำาคั์ญิในการค์วบคุ์ม

การขับโพแทสุเซ่ึ่ยมผู่้านทาง ROMK(10)

• Amphotericin B เป็ิน antifungal drug ซึึ่�งออกฤทธิ์�โด์ยการจับกับ ergosterol 

ทำาให้เกิด์การรั�วของ cell membrane ม่ผู้ลให้ tubular cell เสุ่ย permeability 

ในการเก็บโพแทสุเซ่ึ่ยมไปิ นอกจากนั�นยังม่ผู้ลให้เกิด์การรั�วของแมกน่เซ่ึ่ยม

ทางไติ และเกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติมากยิ�งขึ�น

• RTA type I (distal RTA) เป็ินโรค์ท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของ tubular cell ในการ

ขับกรด์ ทำาให้ผู้้้ป่ิวยเกิด์ภาวะ metabolic acidosis กลไกท่�ทำาให้เกิด์ภาวะ

โพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า เกิด์จากม่การรั�วของโพแทสุเซ่ึ่ยมผู่้าน tubular cell ร่วมกับ

การด้์ด์กลับโพแทสุเซ่ึ่ยมท่� proximal tubule ลด์ลงจากภาวะ acidosis

• การได้์รับยาอื�นๆ ท่�ม่ผู้ลให้เกิด์การรั�วของโพแทสุเซ่ึ่ยมผู่้าน tubule มากขึ�น
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การวินิจฉััยสาเหตุภาวะโพแทสเซ้ำ่ยมต�่า
	 การติรวจพบระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า ให้แยกภาวะการติำ�าปิลอม (spurious hypokalemia) 

ซึึ่�งเกิด์จากการเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์ในหลอด์ทด์ลองท่�ตัิ�งทิ�งไว้ในอุณหภ้มิห้องเป็ินเวลานาน 

พบในผู้้้ท่�ม่เม็ด์เลือด์ขาวจำานวนมาก (WBC>100,000/mm3) หากผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ติรวจพบว่าม่ระดั์บ

โพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�ามาก แต่ิไม่ม่อาการหรือลักษณะของค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจท่�เข้ากับลักษณะของการเกิด์ภาวะ

โพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าเลย ให้ทำาการสุ่งติรวจระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมซึ่ำ�าโด์ยการเจาะเลือด์แล้วสุ่งติรวจทันท่

 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลอืด์ติำ�าจรงิ ให้พิจารณาวา่เกิด์จากการเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยม

เข้าเซึ่ลล์ หรือเกิด์จากการสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมออกจากร่างกาย โด์ยอาศัยปิระวัติิท่�สุำาคั์ญิ คื์อ onset 

ของอาการและระยะเวลาในการเกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า หากผู้้้ป่ิวยม่อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื�อมาก

ขึ�นเรื�อยๆ ในระยะเวลาหลายวันถึึงเป็ินสัุปิด์าห์ (progressive proximal muscle weakness) หรือผู้้้ป่ิวย

ท่�ติรวจพบภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าอย่างเรื�อรัง (chronic hypokalemia) จะคิ์ด์ถึึงสุาเหตุิจากการสุ้ญิเสุ่ย

โพแทสุเซ่ึ่ยมมากกว่าการเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์ อย่างไรก็ติามหากผู้้้ป่ิวยม่อาการเกิด์ขึ�น

อย่างรวด์เร็วอาจจะไม่สุามารถึบอกสุาเหตุิการเกิด์ท่�ชััด์เจนได้์ นอกจากนั�นปิระวัติิการเกิด์อาการอ่อน

แรงอย่างเฉ่ัยบพลันแล้วด่์ขึ�นได้์เองโด์ยไม่ได้์รับการรักษา หรือการได้์รับโพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนในปิริมาณ

เพ่ยงเล็กน้อย โด์ยเฉัพาะในผู้้้ท่�ม่ปิระวัติิค์รอบค์รัวม่อาการลักษณะเด่์ยวกันจะทำาให้คิ์ด์ถึึงกลุ่มโรค์ท่�ม่

การเค์ลื�อนของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์ เช่ัน hypokalemic periodic paralysis

 ปิระวัติิอื�นๆ เช่ัน อาเจ่ยน ถ่ึายเหลว การใช้ัยาขับปัิสุสุาวะ จะช่ัวยให้คิ์ด์ถึึงสุาเหตุิของการเกิด์

ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าได้์ อย่างไรก็ติามการติรวจวัด์ทางห้องปิฏิิบัติิการจะช่ัวยให้สุามารถึระบุสุาเหตุิการ

เกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าได้์ชััด์เจนว่าเกิด์การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติหรือไม่

 โด์ยการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการท่�สุำาคั์ญิได้์แก่ การวัด์การขับโพแทสุเซ่ึ่ยมในปัิสุสุาวะในขณะท่�

ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าอย่้ หากการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมในปัิสุสุาวะสุ้งบ่งช่ั�ว่าโพแทสุเซ่ึ่ยม

ในเลือด์ติำ�าเกิด์จากการสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะ ติารางท่� 1 แสุด์งการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการท่�สุำาคั์ญิ

ตัารางท่ี่�	1. การแปิลผู้ลการติรวจทางห้องปิฎิิบัติิการในผู้้้ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า(11)

การตัรวจ้ที่างห้องปฎิิบ้ติัการ เกณฑการวินิจ้ฉ้ียภาวะ	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)



364

Comprehensive Review in Internal Medicine

 ทั�งน่�ขณะติรวจวัด์ ผู้้้ป่ิวยค์วรอย่้ในภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า ร่วมกับม่ distal Na+ delivery ท่�มาก

พอ เพื�อให้แน่ใจว่าอย่้ในภาวะท่�ไติสุามารถึขับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะได้์อย่างเต็ิมท่� โด์ยม่ urine Na+ 

>25 mEq/L

 การติรวจปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมโด์ยการเก็บปัิสุสุาวะ 24 ชัั�วโมงสุามารถึบอกการสุ้ญิเสุ่ย

โพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติได้์ด่์ท่�สุุด์ อย่างไรก็ติามในทางปิฎิิบัติิอาจจะไม่สุามารถึทำาได้์ทุกราย การเก็บ spot 

urine K+ สุามารถึใช้ัแปิลผู้ลได้์ แต่ิอาจม่ข้อจำากัด์ในแง่ของ diurnal variation เนื�องจากไติม่การขับ

โพแทสุเซ่ึ่ยมไม่เท่ากันติลอด์ทั�งวันติามปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมในอาหารท่�รับปิระทานเข้าไปิ รวมถึึงปัิจจัย

เรื�องค์วามเข้มข้นของปัิสุสุาวะ เช่ัน ผู้้้ป่ิวยม่ปัิสุสุาวะปิริมาณมากแต่ิเจือจาง จะทำาให้ค์วามเข้มข้นของ 

spot urine ลด์ลง แต่ิเมื�อค์ำานวนปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมท่�ถ้ึกขับออกจากไติทั�งวันอาจจะม่การสุ้ญิเสุ่ย

โพแทสุเซ่ึ่ยมทางปัิสุสุาวะปิริมาณมากได้์ (เช่ัน ผู้้้ป่ิวย spot urine K+ = 10 mEq/L ปัิสุสุาวะวันละ 4 ลิติร 

จะม่การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ = 10x4 = 40 mEq/day ซึึ่�งถืึอว่าม่ renal K+ loss)

 การปิระเมิน transtubular potassium concentration gradient (TTKG) เป็ินการปิระเมินการ

ขับโพแทสุเซ่ึ่ยมบริเวณ CCD ซึึ่�งเป็ินติำาแหน่งท่�สุำาคั์ญิในการค์วบคุ์มการขับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ โด์ย

	 TTKG	=	ความเข้มข้นของโพิแที่สเซ่้ยมในที่�อไตับริเวณ	CCD/ความเข้มข้นของโพิแที่สเซ่้ยม

ในเล่ิอด	(Urine
CCD

	K+)/	Plasma	K+)

 อย่างไรก็ติามเราไม่สุามารถึวัด์ระดั์บของโพแทสุเซ่ึ่ยมท่� CCD โด์ยติรงได้์ แต่ิอาศัยสุมมติิฐาน

ท่�ว่า ณ ติำาแหน่งท่�ต่ิอจาก cortical และ medullary collecting duct นั�นไม่ม่การด้์ด์กลับหรือขับโพแทสุเซ่ึ่ยม

และสุารอื�นเพิ�มเติิม ม่แต่ิเพ่ยงการด้์ด์นำ�ากลบั ดั์งนั�นระด์บัค์วามเข้มข้นโพแทสุเซ่ึ่ยมของปิสัุสุาวะท่�ปิลาย

ทางท่�เปิล่�ยนแปิลงจากบริเวณ CCD จึงขึ�นอย่้กับการด้์ด์นำ�ากลับท่�บริเวณ medullary collecting duct 

เท่านั�น

 จากสุมมติิฐานข้างต้ิน ค์วามเข้มข้นของโพแทสุเซ่ึ่ยมในปิัสุสุาวะปิลายทาง/ค์วามเข้มข้นของ

ปัิสุสุาวะปิลายทาง (Urine K+/Urine osm) จะเป็ินสัุด์สุ่วนโด์ยติรงกับ Urine
CCD

 K+/Urine
CCD

 osm

	 จ้ะได้ว�า	Urine
CCD

	K+		=		Urine	K	x	Urine
CCD

	osm/	Urine	osm

 โด์ยขณะท่�ร่างกายม่ ADH ทำางาน ท่�ติำาแหน่ง CCD จะม่ Urine
CCD

 osm เท่ากับระดั์บ Plasma 

osmolality พอด่์ ดั์งนั�น TTKG	=	Urine	K+	x	Plasma	Osmolality/Plasma	K+	x	Urine	Osmolality

โด์ยม่ข้อจำากัด์ว่าขณะนั�น urine osmolality จะต้ิองมากกว่า plasma osmolality (ม่ ADH ทำางานอย่้)

 อย่างไรก็ติามข้อม้ลในปัิจจุบันพบว่าท่� inner medullary collecting duct ม่การด้์ด์กลับย้เร่ย

เพื�อให้เกิด์ urea recycling สุ่งผู้ลให้ค์วามน่าเชืั�อถืึอของการใช้ั TTKG ในการปิระเมินการชัับโพแทสุเซ่ึ่ยม

ลด์น้อยลง เนื�องจากผิู้ด์ไปิจากสุมมติิฐานเดิ์ม(12)

 จึงม่การใช้ั spot Urine K+/Urine Creatinine เพื�อปิระเมินการชัับโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติ โด์ยใช้ัหลัก

การว่าไติม่การชัับ creatinine อย่างค์งท่�ต่ิอวัน เพื�อลด์ปัิญิหาของ urine concentration variability ใน

การใช้ั spot urine K+ (13)
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 การวินิจฉััยสุาเหตุิของการเกิด์โพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า สุามารถึใช้ัภาวะกรด์-ด่์างในร่างกาย ร่วม

กับระดั์บค์วามดั์นโลหิติหรือ effective circulatory volume เพื�อช่ัวยในการวินิจฉััยได้์ดั์งแผู้นภาพท่� 1

แผนภาพิท่ี่�	1. แนวทางการหาสุาเหตุิของภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�า

การรักษาภาวะโพแทสเซ้ำ่ยมต�่า
	 การรักษาภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าค์วรค์ำานึงถึึงสุาเหติ ุอาการและค์วามรนุแรงของภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยม

ติำ�า ปิริมาณและค์วามรวด์เร็วในการทด์แทนโพแทสุเซ่ึ่ยม ร้ปิแบบของโพแทสุเซ่ึ่ยมท่�ให้ และการติิด์ติาม

อาการและระดั์บของโพแทสุเซ่ึ่ยมอย่างใกล้ชิัด์

 1. ผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ติำ�าจากการเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์จะม่

ปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมทั�งร่างกายปิกติิ การให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนค์วรระมัด์ระวังการเกิด์ rebound 

hyperkalemia หลังจากสุาเหติุของการเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมหมด์ไปิ ค์วรให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทน

ในร้ปิแบบของการรับปิระทาน 40-80 mEq ร่วมกับการแก้ไขสุาเหตุิ เช่ัน การแก้ไขภาวะ hyperthyroidism

 2. ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าจากการสุ้ญิเสุ่ยจากทางเดิ์นอาหาร ให้ค์ำานึงถึึงการสุ้ญิเสุ่ยขณะนั�นด้์วย 

(concurrent loss) แม้ว่าขณะท่�ติรวจระด์ับโพแทสุเซ่ึ่ยมยังไม่ติำ�ามากแต่ิหากยังม่การถ่ึายเหลวปิริมาณ

มากอย่้ ก็ค์วรพิจารณาให้โพแทสุเซ่ึ่ยมอย่างรวด์เร็วและร่บแก้ไขสุาเหตุิ

 3. ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าจากการสุ้ญิเสุ่ยทางไติ ผู้้้ป่ิวยมักจะยังม่การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมอย่าง

ต่ิอเนื�อง ทำาให้ต้ิองใช้ัปิริมาณโพแทสุเซ่ึ่ยมทั�งหมด์ในการทด์แทนปิริมาณมาก อย่างไรก็ติามไม่จำาเป็ิน
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ต้ิองให้ทั�งหมด์ในค์รั�งเด่์ยวค์วรพิจาณาติามอาการและค์วามรุนแรงขณะนั�น หลังจากนั�นพิจารณาให้ติาม

ปิริมาณการสุ้ญิเสุ่ยในแต่ิละวันเพื�อรักษาระดั์บของโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ให้อย่้ในระดั์บปิกติิ

 4. การพิจารณาให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทน 

 ปริมาณโพิแที่สเซ่้ยมที่ดแที่น	 ขึ�นอย่้กับระดั์บของโพแทสุเซ่ึ่ยมและสุาเหตุิของภาวะ

โพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า โด์ยทั�วไปิร่างกายจะสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมปิระมาณ 100-200 mEq หากระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยม

อย่้ท่� 3-3.5 mEq/L และสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยม 400-600 mEq หากโพแทสุเซ่ึ่ยทอย่้ท่� 2-3 mEq/L และ

อาจแติกต่ิางไปิติามแต่ิมวลกล้ามเนื�อแต่ิละค์น(2)

 รูปแบบการให้โพิแที่สเซ่้ยมที่ดแที่น

 หากผู้้้ป่ิวยสุามารถึรับปิระทานได้์และไม่ม่ภาวะท่�จำาเป็ินต้ิองให้โพแทสุเซ่ึ่ยมอย่างรวด์เร็ว ค์วร

พิจารณาให้ทางการรับปิระทานก่อน

 หากผู้้้ป่ิวยม่อาการท่�ต้ิองให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนอย่างรวด์เร็ว เช่ัน ม่การอ่อนแรงของกล้ามเนื�อ

หัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ ผู้้้ป่ิวยรับปิระทาน digitalis อย่้ หรือระดั์บของโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�ามาก (< 2.5 mEq/L) 

ให้พิจารณาแก้โพแทสุเซ่ึ่ยมทางหลอด์เลือด์ 

	 การให้โพิแที่สเซ่้ยมที่างหลิอดเล่ิอดใหญิ�	(central	vein): ไม่ค์วรผู้สุมโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้มข้นเกิน 

20 mEq/100 mL อัติราเร็วไม่เกิน 20 mEq/h (ผู้สุม KCl 20 mEq ใน 0.9%NSS 100 ml iv drip in 

1 hour) นอกจากกรณ่ท่�ยังม่การสุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมอย่้ติลอด์ หลังจากให้ 20 mEq/h แล้วยังไม่สุามารถึ

เพิ�มระด์บัโพแทสุเซ่ึ่ยมได์ ้หรือผู้้้ป่ิวยม่ malignant arrhythmia จากโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลอืด์ติำ�า อาจพจิารณา

ให้ถึึง 40 mEq/h ได้์ อย่างไรก็ติามค์วรม่การติิด์ติาม EKG และระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์อย่างใกล้ชิัด์ 

 การให้โพิแที่สเซ่้ยมที่างหลิอดเล่ิอดส�วนปลิาย	(peripheral	vein): ไม่ค์วรผู้สุมโพแทสุเซ่ึ่ยม

เข้มข้นเกิน 60 mEq/L หากต้ิองการให้โพแทสุเซ่ึ่ยมอัติราเกิน 10 mEq/h ค์วรพิจารณาการให้ทาง

หลอด์เลือด์ใหญ่ิ 

 หากม่การให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนในอัติรามากกว่า 10 mEq/h ค์วรม่การเฝ้้าระวัง EKG ติลอด์

การรักษา และติรวจวัด์ระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ทุก 1-2 ชัั�วโมง(9)

	 ข้อควรระว้งอ่�นๆ	ในการให้โพิแที่สเซ่้ยมที่ดแที่น

• การให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนหากผู้สุมในสุารนำ�าท่�ม่ dextrose อย่้ จะกระตุ้ินให้เกิด์การหลั�ง

อินซุึ่ลินและเกิด์การเค์ลื�อนท่�ของโพแทสุเซ่ึ่ยมเข้าเซึ่ลล์ได้์ จึงค์วรพิจารณาสุารนำ�าท่�ไม่ม่ 

dextrose อย่้ นอกจากนั�นการผู้สุมใน 0.9%NaCl จะม่การเพิ�ม distal Na+ delivery มากขึ�น

 ทำาให้สุ้ญิเสุ่ยโพแทสุเซ่ึ่ยมทางไติมากขึ�น หากไม่ม่ภาวะโซึ่เด่์ยมในเลือด์ติำ�าร่วมด่์วย การให้

โพแทสุเซ่ึ่ยมโด์ยผู้สุมใน 0.45% NaCl อาจสุามารถึเพิ�มระดั์บโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์ได้์มากกว่า

• ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�า หากจำาเปิ็นต้ิองให้อินซ้ึ่ลินต้ิองทำาการให้โพแทสุเซ่ึ่ยม

ทด์แทนก่อนเสุมอ
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• หากผู้้้ป่ิวยม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าร่วมกับภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมติำ�า ให้ทำาการแก้โพแทสุเซ่ึ่ยมก่อน

เสุมอ เนื�องจากการให้แค์ลเซ่ึ่ยมจะทำาให้อาการของโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าเป็ินมากขึ�น

• ภาวะแมกน่เซ่ึ่ยมติำ�าจะทำาให้การแกโ้พแทสุเซ่ึ่ยมทำาได์ย้าก ใหพิ้จารณาแกไ้ขภาวะแมกน่เซ่ึ่ยม

ติำ�าด้์วย

• หากผู้้้ป่ิวยม่ภาวะโพแทสุเซ่ึ่ยมติำ�าร่วมกับ metabolic acidosis เช่ันในผู้้้ป่ิวย RTA ให้พิจารณา

ให้โพแทสุเซ่ึ่ยมทด์แทนในร้ปิ potassium citrate เนื�องจากสุามารถึแก้ไขภาวะ metabolic 

acidosis ได้์ด้์วย
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23
การด้แลรักษาภาวะหัวใจล�มิเหลว 
ในผู้้�ป่วยท้�ม้ิโรคปอดอ่ดกั�นเร้�อรัง

เป็นโรคร�วมิ
(Heart failure management 
in patient with heart failure 

and chronic obstructive 
pulmonary disease)

โสวิชีญิา	ปานที่อง	

สิที่ธิิน้นท์ี่	แตังจุ้้ย

เอกราชี	อริยะช้ียพิาณิชีย์

 ภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure หรือ HF) และโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง (chronic obstructive 

pulmonary disease หรือ COPD) เป็ินภาวะเรื�อรังท่�อันติรายของ 2 อวัยวะสุำาคั์ญิในร่างกาย คื์อหัวใจ

และปิอด์ แม้ค์วามผิู้ด์ปิกติิทั�ง 2 จะสุามารถึป้ิองกันและรักษาได้์ แต่ิ (สุ่วนใหญ่ิ) ไม่สุามารถึทำาให้หายขาด์

ได้์ จึงสุ่งผู้ลกระทบกับผู้้้ป่ิวยเป็ินอย่างมาก ทั�งค์วามเสุ่�ยงต่ิอ การนอนโรงพยาบาล การเสุ่ยช่ัวิติ และ

การเสืุ�อมของคุ์ณภาพช่ัวิติ 

  ในปัิจจุบัน เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของอายุเฉัล่�ยของปิระชัากร (สัุงค์มสุ้งวัย) และการพัฒินา

ทางการแพทย์ การสุาธ์ารณสุุขท่�ด่์ขึ�น โด์ยเฉัพาะในสุ่วนท่�เก่�ยวข้องกับการด้์แลภาวะวิกฤติิและฉุักเฉิัน

ทางหัวใจ จึงทำาให้อุบัติิการณ์ และค์วามชุักของภาวะหัวใจล้มเหลวสุ้งขึ�น(1)
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 ในบทค์วามน่�ผู้้้เข่ยนจึงม่ค์วามปิระสุงค์์ ท่�จะรวบรวมข้อม้ลท่�สุำาคั์ญิ ได้์แก่ ค์ำาจำากัด์ค์วาม การ

วินิจฉััย และการด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร่วมด้์วย โด์ยให้ค์วามสุำาคั์ญิ

กับเนื�อหาในสุ่วนของการด้์แลรักษา HF ท่�อาจแติกต่ิางจากการรกัษาผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ไม่ม่โรค์

ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร่วม และแนะแนวทางการใช้ัยากลุ่ม beta blocker ในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�

1. ภาวะหัวใจลั้มเหลัวแลัะโรคร่วม
 ในการด้์แลรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวนั�น การวินิจฉััยและด้์แลโรค์ร่วมม่ค์วามสุำาคั์ญิอย่างยิ�ง บาง

ค์รั�งสุ่งผู้ลโด์ยติรง เช่ัน โรค์ร่วมเหล่านั�นเป็ินสุาเหตุิของภาวะหัวใจล้มเหลว ได้์แก่ โรค์หลอด์เลือด์หัวใจ 

โรค์ลิ�นหัวใจ หรือ ค์วามผิู้ด์ปิกติิของต่ิอมไร้ท่อชันิด์ต่ิางๆ

 บางค์รั�งอาจสุ่งผู้ลต่ิอการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว เช่ัน ข้อพึง ระวังการใช้ัยากลุ่ม renin angio-

tensin aldosterone system blockage ในผู้้้ป่ิวยบางรายท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของไติอย่างรุนแรง หรือการ

ใช้ัยากลุ่ม beta blocker ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ทางระบบทางเดิ์นหายใจ (ร้ปิท่� 1)

รูปท่ี่�	1. โรค์ร่วมท่�สุำาคั์ญิในภาวะหัวใจล้มเหลว (ดั์ด์แปิลงจาก J Med Assoc Thai 2019;102(4):508-12)

CKD, chronic kidney disease; HF, heart failure; PH, pulmonary hypertension

 ค์วามชุักของโรค์ร่วมต่ิางๆ นั�น ม่ค์วามแติกต่ิางกันขึ�นกับกลุ่มผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ศึกษา

รวบรวมข้อม้ล และเกณฑ์์การวินิจฉััยโรค์ร่วมเหล่านั�น ข้อม้ลจากการศึกษาในร้ปิแบบ registry สุามารถึ

สุรุปิได้์ ติามติารางท่� 1.(2)
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ตัารางท่ี่�	1. ค์วามชุักของโรค์ร่วมต่ิางๆ ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว (ดั์ด์แปิลงจาก J Am Coll Cardiol. 

2014 Dec 2;64(21):2281-93.)

ADHERE	
Registry1

GWTG
Registry2

Reduced Preserved Reduced Preserved

N 25,865 26,322 55,083 40,354

อายุ, ปีิ 70±14 74±13 70 (58-80) 78 (67-85)

เพศหญิิง 40% 62% 36% 63%

ผลิการตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการ

Hemoglobin g/dL - - 12.4 (11-13.8) 11.5 (10.2-12.9)

Cr, mg/dL 1.6±1.3 1.7±1.5 1.3 (1-1.18) 1.3 (1-1.19)

โรคร�วม

COPD or asthma 27% 31% 27% 33%

Renal insufficiency 26% 26% 48% 52%

ภาวะซ่ึ่ด์ - - 14% 22%

เบาหวาน 40% 45% 40% 46%

ภาวะอ้วน - - 25% 33%

หมายเหตุิ
 - ADHERE Registry: The Acute Decompensated HEart Failure National Registry 

 - GWTG-Registry: Get With The Guideline Registry

2. โรคปัอดอุดกั�นเร้�อรัง 
 โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง เป็ินหนึ�งในโรค์เรื�อรังของระบบทางเดิ์นหายใจท่�พบได้์บ่อย โด์ยเป็ินโรค์ท่�

ม่พยาธิ์สุภาพกำาเนิด์ (pathogenesis) ท่�ซัึ่บซ้ึ่อน ซึึ่�งสุาเหตุิของค์วามผิู้ด์ปิกติิมักเริ�มต้ินจากการได้์รับสุาร

หรืออนุภาค์ท่�เป็ินพิษในปิริมาณท่�มากพอ ในผู้้้ป่ิวยสุ่วนมากเกิด์จากการสุ้บบุหร่�จำานวนมากเป็ินเวลานาน 

มลภาวะทางอากาศก็อาจเป็ินสุาเหตุิได้์เช่ันกัน ในผู้้้ป่ิวยบางรายอาจพบว่าม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�การเจริญิ

เติิบโติของปิอด์ในช่ัวงพัฒินาการ

 พยาธิ์สุภาพ (pathology) ท่�สุำาคั์ญิของโรค์ปิอด์อดุ์กั�นเรื�อรัง คื์อการม่การจำากัด์ของการไหลของ

อากาศ (airflow limitation) ภายในทางเดิ์นหายใจ ซึึ่�งเป็ินอย่้ติลอด์เวลา นอกจากการจำากัด์ของการไหล

ของอากาศภายในทางเดิ์นหายใจแล้ว ปัิจจัยอื�นท่�เป็ินพยาธิ์สุภาพร่วมท่�สุำาคั์ญิของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง 

เช่ัน(3, 4)
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- การม่ลมค์งค้์างอย่้ในถุึงลมปิอด์หลังการหายใจออกสุุด์ (lung hyperinflation) จนทำาให้ปิอด์

ขยายมากกว่าปิกติิ 

- การทำาลายเนื�อปิอด์ จนถุึงลมปิอด์ม่ลักษณะเป็ินถุึงลมท่�โป่ิงพอง (emphysema) นำาไปิสุ่้การ

สุ้ญิเสุ่ยค์วามสุามารถึในการหด์-ขยายตัิวของปิอด์ และสุ้ญิเสุ่ยค์วามสุามารถึในการ

แลกเปิล่�ยนก๊าซึ่

- ภาวะออกซิึ่เจนในเลือด์ติำ�า (hypoxemia) ซึึ่�งนำาไปิสุ่้การหด์ตัิวของหลอด์เลือด์ภายในปิอด์ 

ซึึ่�งสุ่งผู้ลให้ค์วามดั์นโลหิติปิอด์สุ้งขึ�น (pulmonary hypertension) 

 การวินิจฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง เริ�มจากอาการของผู้้้ป่ิวย ซึึ่�งคื์ออาการหายใจเหนื�อย จาก

พยาธิ์สุภาพของปิอด์ท่�ม่การจำากัด์ของการไหลของอากาศและแลกเปิล่�ยนก๊าซึ่ ทำาให้ผู้้้ป่ิวยต้ิองใช้ัแรง

มากขึ�นในการหายใจแต่ิละค์รั�ง อาการอื�นท่�มักพบ ได้์แก่ ไอเรื�อรัง ม่เสุมหะ ออกกำาลังกายหรือออกแรง

ได้์ลด์ลง 

 อาการของผู้้้ป่ิวยในกลุ่มน่�มักจะไม่จำาเพาะ อาการเหนื�อยบางค์รั�ง อาจพบว่าม่อาการเหนื�อย

ในทา่นอน (เนื�องจากการท่�ต้ิองใช้ักระบังลมในการหายใจมากขึ�น ค์ล้ายอาการท่�พบในผู้้ป่้ิวยภาวะหวัใจ

ล้มเหลว) หรือกลับกันหากโรค์อย่้ในระยะสุงบ ก็อาจม่อาการไม่มาก และอาจติรวจร่างกายไม่พบค์วามผิู้ด์

ปิกติิใด์ๆ ได้์ 

 อาการแสุด์งท่�อาจพบได้์ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง เช่ัน 

- Increased anterior-posterior diameter of chest wall (“barrel chest”)

- Decrease diaphragmatic excursion

- Hyperresonance on percussion

- Decrease breath sounds

- Increase expiratory phase

- Rhonchi and wheezing

 การติรวจเพิ�มเติิมด้์วยการติรวจสุมรรถึภาพปิอด์ (pulmonary function test) ม่ค์วามสุำาคั์ญิ

ในการวินิจฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง โด์ยจะติรวจพบว่าม่อัติราสุ่วนระหว่างปิริมาติรของอากาศท่�เป่ิาออก

อย่างเร็วแรงในวินาท่ท่� 1 (forced expiratory volume in 1 second หรือ FEV1) ต่ิอปิริมาติรของอากาศ

ท่�เป่ิาออกมาอย่างเร็วแรงได้์มากท่�สุุด์ (forced vital capacity หรือ FVC) โด์ยสัุด์สุ่วนดั์งกล่าว (FEV1/FVC) 

ท่�นอ้ยกว่า 0.7 ใช้ัในการวินจิฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง และลักษณะของการจำากัด์ของการไหลของอากาศ

ภายในทางเดิ์นหายใจ (obstructive pattern) ดั์งกล่าว ต้ิองไม่เปิล่�ยนแปิลงจนกลับเป็ินปิกติิ เมื�อได้์พ่น

ยาขยายหลอด์ลมในขนาด์ท่�พอเหมาะเเล้ว(3)

 การติรวจเพิ�มเติิมอื�นๆ ท่�อาจใช้ัสุนับสุนุนโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง ได้์แก่ การถ่ึายภาพรังสุ่ปิอด์/

เอกซึ่เรย์ปิอด์ โด์ยลักษณะผิู้ด์ปิกติิท่� ได้์แก่ กระบังลมแบนราบลง หรือพบว่าช่ัองว่างของอากาศบริเวณ

หลังกระด้์กหน้าอกม่ขนาด์ใหญิ่ขึ�นกว่าปิกติิ ซึึ่�งลักษณะทั�งสุองอย่างเกิด์จากการท่�ม่อากาศค์้างในชั่อง

ปิอด์มากขึ�น 



373

Comprehensive Review in Internal Medicine

 การติรวจสุมรรถึภาพปิอด์ ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง เป็ินการติรวจท่�ม่ปิระโยชัน์ นอกจาก

ช่ัวยในการวินจิฉััยแล้ว ยังใช้ัปิระเมินค์วามรุนแรงของการจำากัด์การไหลของอากาศได้์อ่กด้์วย โด์ยด้์จาก

ปิริมาติรของอากาศท่�เป่ิาออกอย่างเร็วแรงในวินาท่ท่� 1 (FEV1) (ติาราง 2.)

ตัารางท่ี่�	2. ค์วามรุนแรงของ COPD แบ่งติามการติรวจสุมรรถึภาพปิอด์ (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง 3.)

FEV1	หล้ิงจ้ากได้

ยาขยายหลิอดลิม
ระด้บความรุนแรง

FEV1 ≥80% GOLD 1 (อาการน้อย)

50% ≤ FEV1 <80% GOLD 2 (อาการปิานกลาง)

30% ≤ FEV1 <50% GOLD 3 (อาการรุนแรง)

FEV1 <30% GOLD 4 (อาการรุนเเรงมาก)

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

Lung Disease

 ยังม่อ่กวิธ่์ในการใช้ัการแบง่กลุ่มผู้้้ป่ิวยโรค์ COPD คื์อการแบง่โด์ยอาศยัค์วามรนุแรงของอาการ 

ร่วมกับปิระวัติิค์วามถ่ึ�ของการกำาเริบของ COPD โด์ยค์วามรุนแรงของอาการจะปิระเมินโด์ยใช้ั 

1. แบบสุอบถึาม mMRC (modified British medical research council dyspnea scale) เป็ิน

แบบสุอบถึามท่�ปิระเมินการเสุ่ยค์วามสุามารถึเนื�องมาจากอาการหอบเหนื�อยของผู้้้ป่ิวย (ไม่

ได้์ปิระเมินคุ์ณภาพช่ัวิติด้์านอื�นๆ) (ติารางท่� 3)

2. แบบปิระเมิน CAT (COPD assessment test) ซึึ่�งวัด์คุ์ณภาพช่ัวิติของผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�น

เรื�อรัง เป็ินการปิระเมินอาการ ค์วามสุามารถึในการปิระกอบกิจวัติรปิระจำาวัน ค์วามร้้สึุกด่์ 

และค์วามมั�นใจของตินเอง ทั�งหมด์ 8 ข้อ (ติารางท่� 4.)

 แล้วแบ่งผู้้้ป่ิวยเป็ิน GOLD A, GOLD B, GOLD C และ GOLD D (ติาราง 5. แนวทางเวชัปิฏิิบัติิ 

the global initiative for chronic obstructive lung disease หรือ GOLD) โด์ยค์วามรุนแรงของอาการจะ

ปิระเมินโด์ยใช้ั
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ตัารางท่ี่�	 3. แบบสุอบถึาม mMRC เพื�อปิระเมินค์วามรุนแรงของอาการ (modified British medical 

research council dyspnea scale) (ดั์ด์แปิลงจาก BMJ 1960;2:1662)

			mMRC	Grade อาการเหน่�อย

mMRC	Grade	0 ร้้สึุกหายใจหอบเหนื�อยขณะออกกำาลังกายอย่างหนักเท่านั�น

mMRC	Grade	1 หายใจหอบเมื�อเดิ์นอย่างเร่งร่บบนพื�นราบ หรือเมื�อเดิ์นขึ�นท่�สุ้งชััน

mMRC	Grade	2
เดิ์นบนพื�นราบได้์ช้ัากว่าค์นอื�นท่�อย่้ในวัยเด่์ยวกัน เพราะหอบเหนื�อย หรือต้ิอง
หยุด์เพื�อหายใจ เมื�อเดิ์นติามปิกติิบนพื�นราบ

mMRC	Grade	3
ต้ิองหยุด์เพื�อหายใจ หลังจากเดิ์นได้์ปิระมาณ 100 เมติร หรือหลังจากเดิ์นได้์
สัุกพักบนพื�นราบ

mMRC	Grade	4
หายใจหอบมากเกินกว่าท่�จะออกจากบ้าน หรือหอบมากขณะแต่ิงตัิว หรือ
เปิล่�ยนเค์รื�องเเต่ิงตัิว

ตัารางท่ี่�	4. แบบปิระเมิน CAT (COPD assessment test)
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ตัารางท่ี่�	5. การแบ่งกลุ่มผู้้้ป่ิวยโรค์ COPD โด์ยอาศัยค์วามรุนแรงของอาการ ร่วมกับปิระวัติิค์วามถ่ึ�ของ

การกำาเริบของ COPD ติามแนวทางเวชัปิฏิิบัติิ (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง 3.)

GOLD	group อาการกำาเริบ

ตั�อปี

การเข้าโรงพิยาบาลิ

ตั�อปี

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

หรือ

อาการกำาเริบ	แลิะ

การเข้าโรงพิยาบาลิตั�อปี

อาการน้อย

mMRC	0-1

CAT	<10

อาการมาก

mMRC	≥2

CAT	≥10

≥2	คร้�ง	หร่อ	ต้ัองเข้า	รพิ.	≥1	คร้�ง C D

0-1	คร้�ง	แลิะ	ไม�ต้ัองเข้า	รพิ. A B

 

3. ภาวะหัวใจลั้มเหลัว 
 ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็ินกลุ่มของอาการทางค์ลินิกท่�เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิทางโค์รงสุร้าง หรือ

การทำางานของหัวใจ แล้วม่ผู้ลให้ปิริมาณเลือด์ท่�ออกจากหัวใจลด์ลง ทำาให้ให้เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ 

ของร่างกายได์ไ้ม่เต็ิมปิระสุทิธิ์ภาพ โด์ยเฉัพาะในขณะท่�ทำากิจกรรมติา่งๆ หรอืออกกำาลังกาย (1)  ม่อาการ

สุำาคั์ญิท่�พบได้์บ่อย คื์ออาการเหนื�อย หายใจไม่อิ�ม ไม่สุามารถึในการทำากิจกรรมท่�เค์ยทำาได์้ หรือ

อาการบวม

 อาการต่ิางๆ ของภาวะหัวใจล้มเหลว สุามารถึแบ่งออกเป็ิน 2 กลุ่ม คื์อ

 1. อาการท่�เกิด์จากการคั์�งของสุารนำ�าในร่างกาย จะทำาให้ม่อาการติา่งๆ ดั์งต่ิอไปิน่� ได้์แก่ อาการ

เหนื�อย, นอนราบไม่ได้์, ต้ิองลุกมาหอบเหนื�อยในเวลากลางคื์น, นำ�าหนักตัิวเพิ�ม, แขน-ขาบวม หรือท้องโติ 

ซึึ่�งเกิด์จากการม่นำ�าในช่ัองท้อง

 2. อาการท่�เกิด์จากภาวะท่�อวัยวะต่ิางๆ ได้์รับเลือด์ไม่เพ่ยงพอ ได้์แก่ อาหารเหนื�อย, อ่อนเพล่ย, 

มือเท้าเย็น, หน้ามืด์ บางค์รั�งหมด์สุติิ อิ�มง่าย อาจจะม่ภาวะหัวใจเต้ินเร็วร่วมด้์วย



376

Comprehensive Review in Internal Medicine

 การติรวจร่างกายท่�พบได้์ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว เช่ัน

- Elevated internal jugular venous pressure

- Rales หรือ crepitations

- Ascites

- Edema

- Cold skins

 การวินิจฉััยภาวะหัวใจล้มเหลวอาศัยการวินิจฉััยทางค์ลินิกเป็ินหลัก กล่าวคื์อ วินิจฉััยจากการ

ท่�ซัึ่กปิระวัติิและติรวจร่างกายแล้ว พบว่าผู้้้ป่ิวยม่อาการและอาการแสุด์งท่�เข้าได้์ ซึึ่�งถืึอว่าท้าทายสุำาหรับ

แพทย์หรืออายุรแพทย์ท่�ด้์แลผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่� เนื�องจากอาการและอาการแสุด์งต่ิางๆ มักไม่ม่ค์วามจำาเพาะ

โด์ยเฉัพาะในรายท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังเป็ินโรค์ร่วม

 ในทางกลับกันยังไม่ม่การติรวจเพิ�มเติิมใด์ๆ ไม่ว่าจะเป็ิน การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ การถ่ึาย

ภาพรังสุ่ปิอด์ หรือ การติรวจหัวใจด้์วยค์ลื�นเสุ่ยง (echocardiogram) ท่�ใช้ัเป็ินมาติรฐานในการวินิจฉััย

ภาวะ HF แต่ิการติรวจเหล่านั�น มักม่ค์วามจำาเป็ินในการด้์แลผู้้้ป่ิวย และนำามาใช้ัในการช่ัวยปิระเมินแยก

โรค์ หรือเพื�อแยกปิระเภทของภาวะหัวใจล้มเหลวได้์ 

 ท่�สุำาคั์ญิ การสุ่งติรวจเพิ�มเติิมอาจช่ัวยการหาสุาเหตุิของค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจ เช่ัน โรค์หลอด์

เลือด์หัวใจ โรค์กล้ามเนื�อหัวใจพิการ ลิ�นหัวใจท่�ผิู้ด์ปิกติิ เยื�อหุ้มหัวใจท่�ผิู้ด์ปิกติิ หรือเเม้กระทั�งจังหวะ

การเต้ินของหัวใจท่�ผิู้ด์ปิกติิ(5)

 ปิระเภทของภาวะหัวใจล้มเหลว สุามารถึแบ่งได้์หลายแบบ ดั์งเช่ันแสุด์งติามติารางท่� 6
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ตัารางท่ี่�	 6. การแบ่งปิระเภทภาวะหัวใจล้มเหลวติามวิธ่์ต่ิางๆ (ดั์ด์แปิลงจาก J Med Assoc Thai 

2019;102:231-9)

การแบ�งประเภที่ของภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวตัาม	ACC/AHA	staging

ACC/AHA	stage	A ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอภาวะหัวใจล้มเหลว แต่ิยังไม่ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจ

ACC/AHA	stage	B ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจ แต่ิยังไม่ม่อาการของภาวะหัวใจล้มเหลว

ACC/AHA	stage	C ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจ และเค์ยม่ภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน

ACC/AHA	stage	D ภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่อาการมาก มักม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของอวัยวะระบบต่ิางๆ ร่วมด้์วย 

การแบ�งประเภที่ของภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวตัาม	NYHA	functional	heart

I ไม่ม่ข้อจำากัด์การออกแรง สุามารถึทำากิจกรรมต่ิางๆ ได้์อย่างปิกติิ โด์ยท่�ไม่ม่อาการหอบ
เหนื�อย

II ม่ข้อจำากัด์ในการออกแรงเพ่ยงเล็กน้อย มักม่อาการเหนื�อยเมื�อต้ิองทำากิจกรรมท่�ต้ิองออก
แรงมากๆ 

III ม่ข้อจำากัด์ในการออกแรงมากพอสุมค์วร ม่อาการเหนื�อยหายใจไม่อิ�ม เมื�อต้ิองทำากิจกรรม
ท่�ไม่ต้ิองออกแรงมาก แต่ิไม่ม่อาการขณะพัก 

IV ม่ข้อจำากัด์อย่างมากในการทำากิจกรรม และม่อาการหอบหนื�อยขณะพัก 

การแบ�งตัามความสามารถิในการบ่บต้ัวของห้วใจ้ห้องลิ�างซ้้าย

rEF	 ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวผิู้ด์ปิกติิ การทำางานของหัวใจห้องล่างซ้ึ่ายน้อยกว่าร้อยละ 40

mrEF	 ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวกึ�งปิกติิ
การทำางานของหัวใจห้องล่างซ้ึ่ายอย่้ในช่ัวงระหว่าง 40-50

pEF	 ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวปิกติิ
การทำางานของหัวใจห้องล่างซ้ึ่ายมากกว่าเท่ากับร้อยละ 50

Recovery ผู้้้ป่ิวยในกลุ่มภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวผิู้ด์ปิกติิท่�ม่ การทำางานของหัวใจห้องล่างซ้ึ่ายด่์ขึ�น 
มากกว่าร้อยละ 50 หลังรักษา

การแบ�งตัามความเร่�อร้ง

ห้วใจ้ล้ิมเหลิวแบบ
เฉ่ียบพิล้ิน

คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการแย่ลง ค์วามจำาเป็ินท่�จะต้ิองปิระเมิน และให้การรักษาอย่างฉัับพลัน 

ห้วใจ้ล้ิมเหลิวแบบ
เร่�อร้ง

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่การด์ำาเนินโรค์ค่์อนข้างค์งท่� อาจจะม่หรือไม่ม่อาการก็ได้์

การแบ�งตัามสภาวะการค้�งของนำ�าแลิะภาวะท่ี่�เล่ิอดไปเล่ิ�ยงส�วนตั�างๆ

Wet ภาวะท่�ม่การคั์�งของนำ�าในร่างกาย

Dry ปิริมาณนำ�าในหลอด์เลือด์ของร่างกายอย่้ในเกณฑ์์พอด่์ 

Cold	 ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ได้์ไม่ด่์ 

Warm	 ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ได้์เป็ินอย่างด่์ 
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4. ปัฏิิสัมพันธ์ระหว่างโรคปัอดอุดกั�นเร้�อรังแลัะภาวะหัวใจลั้มเหลัว
  ปัิจจุบัน ยังไม่ม่ค์ำาอธิ์บายท่�ค์รบถ้ึวนเก่�ยวกับค์วามสัุมพันธ์์ระหว่างโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังและ

ภาวะหัวใจล้มเหลว ทั�งน่�ค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจและหลอด์เลือด์ชันิด์ต่ิางๆ (ซึึ่�งสุามารถึเป็ินสุาเหตุิของ

ภาวะหัวใจล้มเหลวในท่�สุุด์) และโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง มักม่ปัิจจัยเสุ่�ยงในการเกิด์โรค์ร่วมกันหลายปัิจจัย 

เช่ัน การสุ้บบุหร่� มลภาวะ อายุท่�เพิ�มขึ�น หรือเศรษฐฐานะท่�ติำ�า 

 ปัิจจัยอาจอธิ์บายพยาธิ์สุภาพกำาเนิด์ของค์วามสัุมพันธ์์ระหว่างโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังและโรค์

หัวใจชันิด์ต่ิางๆ ได้์แก่ (ร้ปิท่� 2)

 1. กระบวนการอักเสุบท่�เกิด์ขึ�นในร่างกาย (systemic inflammation) ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�น

เรื�อรัง จะม่ภาวะการอักเสุบเกิด์ขึ�นภายในปิอด์ ซึึ่�งสุารเหล่าน่�ม่ผู้ลเพิ�มการทำางานของเกร็ด์เลือด์และ

ทำาให้ผู้นังหลอด์เลือด์แด์งแข็งตัิวมากขึ�นซึึ่�งม่ผู้ลให้เพิ�มโอกาสุเกิด์โรค์หัวใจชันิด์ต่ิางๆ(6)

 2. ภาวะท่�ปิอด์ขยายมากกว่าปิกติิ (lung hyperinflation) สุ่งผู้ลให้ค์วามดั์นในระบบหมุนเว่ยน

โลหิติระหว่างหัวใจและปิอด์สุ้งขึ�น ทำาให้หัวใจด้์านขวาเริ�มทำางานได้์เเย่ลง ต่ิอมาหัวใจด้์านซ้ึ่ายจะทำางาน

ได้์แย่ลงติามมา และทา้ยท่�สุุด์จะสุง่ผู้ลใหป้ิริมาณเลอืด์ท่�ออกจากหวัใจต่ิอนาท่ม่ปิรมิาณลด์ลง โด์ยสุาเหติุ

ของปิอด์ขยายมากกว่าปิกติิ เกิด์จาก(7-9)

a. การท่�ม่อากาศค้์างในปิอด์ในช่ัวงหลังจากการหายใจออกสุุด์มากกว่าปิกติิ ซึึ่�งม่สุาเหตุิ

จากการท่�เนื�อปิอด์ถ้ึกทำาลายสุ่งผู้ลให้ปิอด์เสุ่ยค์วามสุามารถึในการหด์ขยาย

b. การท่�ผู้้้ป่ิวยเริ�มหายใจเข้า แม้ว่ายังหายใจออกไม่สุุด์ ทำาให้ปิริมาติรอากาศท่�หายใจเข้า

มากกว่าปิริมาติรอากาศท่�หายใจออก ทำาให้ปิริมาติรอากาศท่�ค์งค้์างสุะสุมมากขึ�นเรื�อยๆ 

ทำาให้ปิระสิุทธิ์ภาพของการหายใจผิู้ด์ปิกติิ

 3. ภาวะพร่องออกซิึ่เจนในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง (chronic hypoxemia) ยังผู้ลให้เกิด์การ

เปิล่�ยนแปิลงของหลอด์เลือด์ภายในปิอด์ คื์อหลอด์เลือด์ในปิอด์หด์ตัิว ทำาให้ม่เเรงต้ิานทานในหลอด์

เลือด์ภายในปิอด์สุ้งขึ�น ซึึ่�งม่ผู้ลทำาให้หัวใจห้องล่างขวาแย่ลงและล้มเหลว จากนั�นจะสุ่งผู้ลให้หัวใจห้อง

ล่างซ้ึ่ายทำางานล้มเหลวติามมา  นอกจากน่�ภาวะพร่องออกซิึ่เจนยังม่ผู้ลกับช่ัวง repolarizationในหัวใจ 

ทำาให้ม่ค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์การเต้ินผิู้ด์จังหวะของหัวใจได้์มากขึ�น(10)   

 4. ในทางกลับกัน ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลว มักม่หัวใจโติ ใช้ัเนื�อท่�ในช่ัองอกมากขึ�น รวมทั�ง

การม่ภาวะสุารนำ�าคั์�งภายในปิอด์ (venous congestion) และในเยื�อหุ้มปิอด์ ทำาให้ค์วามสุามารถึในการ

แลกเปิล่�ยนก๊าซึ่ระหว่างถุึงลม และหลอด์เลือด์ฝ้อยแย่ลงเป็ินอย่างมาก(11)
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รูปท่ี่�	2. ปัิจจัยแสุด์งพยาธิ์สุภาพกำาเนิด์ระหว่างโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังและโรค์หัวใจชันิด์ต่ิางๆ 

(ดั์ด์แปิลงจาก Euro Heart J 2013;34:2795-803.)

5. ความชุกของโรคปัอดอุดกั�นเร้�อรังในผู้ปั่วยภาวะหัวใจลั้มเหลัว
 การปิระเมินค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ปิว่ยภาวะหัวใจล้มเหลวนั�น ม่ค์วามแติกต่ิาง

ในแต่ิละการศึกษาวิจัย เนื�องจากม่ค์วามแติกต่ิางในการเลือกกลุ่มปิระชัากรผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว 

และเกณฑ์์การวินิจฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง รวมถึึงเค์รื�องมือในการวัด์ 

 อย่างไรก็ติามพบว่า ค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวม่แนว

โน้มท่�มากกว่าปิระชัากรทั�วไปิ จากรายงานการศึกษาพบว่าค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ปิว่ยท่�

ม่ภาวะหัวใจล้มเหลว สุ้งถึึง โด์ยเฉัล่�ย ร้อยละ 10-25 (ติารางท่� 7) โด์ยข้อม้ลจากการศึกษาท่�น่าสุนใจ เช่ัน(12)

- พบว่าค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวคิ์ด์เป็ินร้อยละ 20 

ซึึ่�งมากกว่ากลุ่มท่�ไม่ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวท่�พบเพ่ยงร้อยละ 13 (p= 0.001) 

- ค์วามสัุมพันธ์์ระหว่างของค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลว 

กับอายุ ไม่เป็ินแบบเชิังเสุ้นติรง โด์ยค์วามถ่ึ�จะเพิ�มมากขึ�นจนถึึงอายุ 75 ปีิ หลังจากนั�นจะ

ลด์ลง อาจสุามารถึอธิ์บายจากอัติราการอย่้รอด์ของผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังหลังอายุ 75 

ปีิจะลด์ลง หรืออาจเกิด์ได้์จากการท่�แพทย์ติรวจหาโรค์ในค์นท่�อายุเกิน 75 ปีิลด์ลงอ่กด้์วย 

- จากการศึกษาพบว่า ค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังหรือหอบหืด์ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจ

ล้มเหลวแบบบ่บตัิวปิกติิ(HFpEF) ม่แนวโน้มจะสุ้งกว่ากลุ่มท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิว

ผิู้ด์ปิกติิ (HFrEF) (ติารางท่� 1.) 
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- ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน (acute heart failure) พบว่าค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์

กั�นเรื�อรัง ตัิ�งเเต่ิร้อยละ 10 ในช่ัวงปีิ 1998 และเพิ�มมากขึ�นในช่ัวงปีิ 2015 คื์อร้อยละ 34-36

ตัารางท่ี่�	7. ค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังหรือหอบหืด์ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลว

(ดั์ด์แปิลงจาก Eur J of Heart Fail 2009;11:130-139.)

ชี่�อการศึกษ์า กลิุ�มประชีากรที่่�ศึกษ์า LVEF	(%) ความชีุกของ	COPD	(%)

SOLVD

n = 6797

กลุ่มผู้้้ปิ่วยในชัุมชัน ≤35% 7

ELITE II

n = 3044

กลุ่มผู้้้ปิ่วยในชัุมชัน ≤40% 9

Val-HeFT

n = 5010

กลุ่มผู้้้ปิ่วยในชัุมชัน <40% 13

WATCH

n = 1587

กลุ่มผู้้้ปิ่วยในชัุมชัน ≤35% 8

DIAL

n = 1518

กลุ่มผู้้้ปิ่วยในชัุมชัน ไม่กำาหนด์ 8

ACTIV-CHF

n = 319

กลุ่มท่�มา รพ. 

ด์้วยหัวใจล้มเหลว

≤40% 10

OPTIME-CHF

n = 949

กลุ่มท่�มา รพ. 

ด์้วยหัวใจล้มเหลว

<40% 23

NETWORK

n = 1532

ทั�งกลุ่มในชัุมชัน และกลุ่มท่�มา 

รพ. ด์้วยหัวใจล้มเหลว

ไม่กำาหนด์ 7

 

6. Diagnostic challenges
 อย่างท่�ได้์กล่าวไปิข้างต้ิน ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�องรัง หรือม่ภาวะหัวใจล้มเหลวนั�น อาจ

มาด้์วยอาการต่ิางๆ ท่�ม่ค์วามค์ล้ายค์ลึงกัน เช่ัน อาการหายใจเหนื�อย ไอ หรือแม้กระทั�งอ่อนเพล่ย และ

จะเห็นได้์ว่าไม่ม่อาการใด์ท่�จำาเพาะกับตัิวโรค์ใด์โรค์หนึ�งเป็ินพิเศษ 
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 สิุ�งท่�ค์วรค์ำานึงถึึง ในการเลือกติรวจเพิ�มเติิมท่�มักใช้ัในการช่ัวยวินิจฉััย เช่ัน(11)

 - การวัด์สุมรรถึภาพปิอด์: การติรวจสุมรรถึภาพปิอด์ในผู้้้ป่ิวยหัวใจล้มเหลวอาจพบว่า

o ม่การจำากัด์การหายใจ (restrictive pattern) ซึึ่�งเกิด์เนื�องจากการท่�ม่ภาวะหัวใจโติเบ่ยด์

ช่ัองอก ร่วมกับการอ่อนเเรงของกล้ามเนื�อท่�ใช้ัในการหายใจ นอกจากน่�ในผู้้้ป่ิวยภาวะ

หัวใจล้มเหลว 

o การอุด์กั�นของทางเดิ์นหายใจ (obstructive pattern) ก็สุามารถึพบได้์ใน ภาวะหัวใจล้มเหลว

เฉ่ัยบพลันโด์ยเกิด์จากเนื�อเยื�อเก่�ยวพันภายในปิอด์บวมมากขึ�นจนไปิกด์ทางเดิ์นหายใจ 

ร่วมกับการท่�พบว่าม่หลอด์ลมฝ้อยติอบสุนองต่ิอสิุ�งกระตุ้ินมากกว่าปิกติิ 

o ม่การแลกเปิล่�ยนก๊าซึ่ระหว่างถุึงลมและหลอด์ลมฝ้อยท่�เเย่ลง เนื�องจากการท่�ม่แรงดั์น

จากหัวใจห้องบนซ้ึ่ายสุ้งขึ�นม่ผู้ลให้ เเรงดั์นของหลอด์เลือด์ฝ้อยในปิอด์สุ้งขึ�นอย่างเรื�อรัง 

จนม่การกระตุ้ินการอักเสุบของเซึ่ลล์บริเวณรอยต่ิอของถุึงลมและหลอด์เลือด์ฝ้อย ทำาให้

รอยต่ิอของถุึงลมและหลอด์เลือด์บริเวณนั�นม่การเปิล่�ยนแปิลงไปิ 

o จากท่�ได้์กล่าวไปิข้างต้ิน ม่โอกาสุท่�ทำาให้ม่การวินิจฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังสุ้งเกินจริง 

(false positive) ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว และผู้ลการติรวจอาจเปิล่�ยนแปิลง เมื�อ

ติรวจซึ่ำ�าหลังภาวะนำ�าเกิน เช่ัน การได้์รับการรักษาด้์วยยาขับปัิสุสุาวะ

- การติรวจหัวใจด์้วยค์ลื�นเสุ่ยงค์วามถึ่�สุ้ง (echocardiogram): การติรวจหัวใจด์้วยค์ลื�นเสุ่ยง

ค์วามถ่ึ�สุ้งในผู้้้ป่ิวยปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังอาจพบว่า

o การติรวจมักทำาได้์ยากมากขึ�น เนื�องจากการท่�ม่ลมค้์างปิอด์มากขึ�น ซึึ่�งเป็ินตัิวกั�นการ

สุะท้อนของค์ลื�นเสุ่ยงโด์ยพบว่าเมื�อโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังเป็ินมากขึ�นนั�น จะทำาให้เกิด์

ภาพท่�ไม่ได้์มาติรฐาน ซึึ่�งไม่สุามารถึใช้ัในการวินิจฉััยมากขึ�นติามไปิด้์วย 

o แม้การติรวจหัวใจด้์วยค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ (cardiac MRI) จะม่การใช้ัทาง clinic 

มากขึ�น แต่ิยังค์งม่ข้อม้ลการศึกษาไม่มากพอ ในการเปิร่ยบเท่ยบข้อด่์ ข้อเสุ่ยเเละ

ค์วามแม่นยำา ท่�เหมือนหรือเเติกต่ิางกันระหว่างการติรวจหัวใจด้์วยค์ลื�นเสุ่ยงค์วามถ่ึ�สุ้ง 

กับการติรวจค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง

- Natriuretic peptides ในเลือด์ 

o ในทางค์ลินิก การติรวจระดั์บ BNP หรือ NT-proBNP ม่ปิระโยชัน์ในการช่ัวยวินิจฉััย

ภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้้้ป่ิวยท่�สุงสัุย โด์ยเฉัพาะในขณะท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน 

หรือภาวะหัวใจล้มเหลวแบบท่�ม่การบ่บตัิวปิกติิ และสุามารถึใช้ัการบ่งบอกพยากรณ์โรค์ 

(prognosis)  

o ในกลุ่มผู้้้ปิว่ยท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง พบว่า natriuretic peptides อาจม่ค์า่สุ้งขึ�นได้์ จาก

ภาวะค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจชันิด์อื�นๆ เช่ัน ค์วามดั์นโลหิติในปิอด์สุ้ง ภาวะหัวใจห้อง

ล่างขวาล้มเหลว หรือม่โรค์ปิอด์เอง ซึึ่�งอาจพบเป็ินผู้ลบวกลวง ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ภาวะ

หัวใจล้มเหลว (false positive) 
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o การนำา natriuretic peptides มาใช้ัวินิจฉััยภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ร่วมเป็ิน

โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง จะต้ิองทำาด้์วยค์วามระมัด์ระวังเป็ินอย่างมาก

7. แนวทางการรักษาผู้ปั่วยภาวะหัวใจลั้มเหลัวโดยสรุปั
 การรักษาผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวนั�นสุามารถึแบ่งออกได้์เป็ิน การรักษาผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้ม

เหลวในระยะเฉ่ัยบพลัน (acute HF) และภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื�อรัง (chronic HF) (ร้ปิท่� 3.)

 - ผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลันนั�น เป็ินกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการเหนื�อย บวม อาจม่สุภาพ

การไหลเว่ยนของโลหิติท่�ไม่มั�นค์ง (hemodynamics unstable) ต้ิองได้์รับการรักษาอย่างรวด์เร็ว เร่งด่์วน 

สุ่วนใหญ่ิมักมาท่�ห้องฉุักเฉิัน และได้์รับการรักษาแบบผู้้้ป่ิวยใน การรักษาจะมุ่งเน้นไปิท่�การทำาให้ผู้้้ป่ิวย

หายจากอาการเหนื�อย ค์วบคุ์มสุภาพการไหลเว่ยนของโลหิติให้ค์งท่� ปิรับสุมดุ์ลของปิริมาณสุารนำ�าใน

ร่างกาย หาสุาเหตุิท่�ทำาให้เกิด์ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลันในค์รั�งนั�น 

 - สุ่วนในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื�อรังนั�น คื์อการด้์แลแบบผู้้้ป่ิวยนอก การรักษาในผู้้้ป่ิวยกลุ่ม

น่�มุ่งเน้นไปิท่�การลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ การป้ิองกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การฟ้�นฟ้

สุมรรถึภาพทางกาย (functional capacity) และการพัฒินาคุ์ณภาพช่ัวิติผู้้้ป่ิวย (quality of life) โด์ยเลือก

ใช้ัยาติามการบ่บตัิวของหัวใจห้องล่างซ้ึ่าย ซึึ่�งจะกล่าวต่ิอไปิ

รูปท่ี่�	3. การด้์แล รักษาผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน

(ดั์ด์แปิลงจาก J Med Assoc Thai 2019;102:231-9)
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7.1	การร้กษ์าภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวเฉ่ียบพิล้ิน	

 หลังจากวินิจฉััย ต้ิองพิจารณาเพื�อแบ่งลักษณะผู้้้ป่ิวยเป็ิน 4 แบบ โด์ยแยกติามภาวะนำ�าคั์�งใน

ร่างกายของผู้้้ป่ิวย และภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ของร่างกายว่าปิกติิ หรือไม่ (ร้ปิท่� 4)

รูปท่ี่�	4. แสุด์งลักษณะ 4 แบบของผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน

(ดั์ด์แปิลงจากจาก Euro J of Heart Fail 2016;18(8):891-975.)

 - การปิระเมินภาวะสุารนำ�าคั์�งในร่างกาย (congestion) แบ่งเป็ิน ม่ภาวะสุารนำ�าคั์�งในร่างกาย 

(congestion (+), WET) หรือ ไม่ม่ภาวะสุารนำ�าคั์�งในร่างกาย (congestion (-), DRY) กลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่ con-

gestion หรือท่�เร่ยกว่า WET มักจะม่อาการ เช่ัน ภาวะสุารนำ�าคั์�งในปิอด์ (pulmonary congestion), แขน

ขาบวม (peripheral edema), หลอด์เลือด์ด์ำา jugular ท่�ค์อโป่ิงพอง (jugular venous dilatation), ภาวะ

ตัิบโติ (congested hepatomegaly), ภาวะนอนราบไม่ได้์ หรือ ตืิ�นมานั�งหายใจหลังจากนอนหลับ 

(orthopnea/PND) เป็ินต้ิน 

 - การปิระเมินภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ของร่างกาย (perfusion) ว่าเพ่ยงพอหรือไม่ 

แบ่งเป็ิน เพ่ยงพอ ( no hypoperfusion (-), WARM) หรือ ไม่เพ่ยงพอ (hypoperfusion (+), COLD) กลุ่ม

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ hypoperfusion หรอืท่�เร่ยกว่า COLD อาจม่อาการด์งัน่� แขนขาเย็น (cold extremities), ปัิสุสุาวะ

ออกน้อย (oliguria), ภาวะสัุบสุน (mental confusion), ภาวะมึนงง (dizziness), ภาวะค์วามต่ิางค์วามดั์น 

systolic และ diastolic แค์บ (narrow pulse pressure) เป็ินต้ิน

 ในขณะเด่์ยวกัน ยังต้ิองพิจารณาหาสิุ�งกระตุ้ินของภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน (trigger or 

precipitation factor) ด้์วย ตัิวอย่างเช่ัน 

 1) ภาวะหลอด์เลือด์หัวใจอุด์ตัินเฉ่ัยบพลัน (acute coronary syndrome)

 2) ภาวะหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะทั�งแบบช้ัาละเร็ว (tachyarrhythmia และ bradyarrhythmia)
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 3) ภาวะค์วามดั์นโลหิติสุ้งผิู้ด์ปิกติิ

 4) การบริโภค์เกลือและสุารนำ�ามากกว่าปิกติิ

 5) การไม่ใช้ัยาอย่างสุมำ�าเสุมอ

 6) ภาวะถุึงลมโป่ิงพองกำาเริบ

 7) หลอด์เลือด์แด์งปิอด์อุด์ตัิน (pulmonary embolism)

 8) ภาวะติิด์เชืั�อ (sepsis)

 9) ยาบางปิระเภท เช่ัน NSAIDs, ยาเค์ม่บำาบัด์ท่�สุ่งผู้ลต่ิอการบ่บตัิวของหัวใจ

 หลังจากการรักษาเบื�องต้ินท่�จำาเป็ิน การรักษาต่ิอไปิจึงเป็ินไปิติามกลุ่มจากการปิระเมินดั์งน่�

 - WARM-DRY กลุ่มน่�ม่ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ของร่างกายท่�ปิกติิ และไม่ม่ภาวะสุาร

นำ�าคั์�งในร่างกาย หากผู้้้ป่ิวยม่อาการเหนื�อยมากขึ�นอย่างเฉ่ัยบพลัน อาจม่สุาเหตุิอื�นท่�ต้ิองสืุบค้์นต่ิอไปิ  

 - WARM-WET เปิน็กลุ่มท่�พบได้์บ่อยท่�สุุด์ โด์ยผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จะม่ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ 

ของร่างกายท่�ปิกติิ แต่ิม่ภาวะสุารนำ�าคั์�งในร่างกาย การรักษาจะมุ่งเน้นไปิด้์านการลด์จำานวนเลือด์ท่�ไหล

กลับสุ่้หัวใจ (preload) ด้์วยยาขับปัิสุสุาวะ (diuretic) และการลด์แรงต้ิานการไหลเว่ยนของเลือด์ขณะหัวใจ

บ่บตัิว (afterload) ด้์วยยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ (vasodilator) เช่ัน nitroglycerine, isosorbide 

dinitrate, nitroprusside เป็ินต้ิน

 - COLD-WET เป็ินภาวะท่�อันติราย ม่อัติราการติายสุ้งเมื�อเท่ยบกับกลุ่มอื�น (13) เนื�องจากผู้้้ป่ิวย

กลุ่มน่�ม่ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ของร่างกายท่�ผิู้ด์ปิกติิ และม่ภาวะสุารนำ�าคั์�งในร่างกาย อาจเจอ

ร่วมกับ ภาวะ cardiogenic shock ในบางค์รั�งอาจม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิทางการหายใจ จนถึึงภาวะ respirato-

ry failure ร่วมด้์วย มักได้์รับการรักษาในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ (ICU) สุำาหรับการเลือกใช้ัยา มักใช้ัยาหลายกลุ่ม

ร่วมกัน เช่ัน ยาขับปัิสุสุาวะ (diuretic), ยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ (vasodilator) หรือ ยาท่�กระตุ้ิน

การทำางานของหัวใจ (inotrope และ vasopressor) รวมทั�งอาจม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองใช้ัเค์รื�องพยุงระบบการ

ไหลเว่บนโลหิติ (mechanical circulatory support) ร่วมด้์วย

 - COLD-DRY กลุ่มน่�จะม่ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ของร่างกายท่�ผิู้ด์ปิกติิ แต่ิไม่ม่ภาวะ

สุารนำ�าคั์�งในร่างกาย พบได์้น้อย มักเป็ินผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวระยะรุนแรง การรักษาจะติ่างไปิค์ือ

สุามารถึให้สุารนำ�าได้์ และอาจจำาเป็ินต้ิองพิจารณาการให้สุารกระตุ้ินการบ่บตัิวของหัวใจร่วมด้์วย 

7.2	ยาท่ี่�ใช้ีในการร้กษ์าภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวเฉ่ียบพิล้ิน

 1. ยาขับปัิสุสุาวะทางหลอด์เลือด์ด์ำา (IV diuretics) เช่ัน furosemide ปิริมาณเริ�มต้ินท่�แนะนำา

คื์อ 20-40 มิลลิกรัม ทางหลอด์เลือด์ด์ำา bolus ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยไม่เค์ยใช้ัยา furosemide แบบรับปิระทาน

อย่้เดิ์ม สุ่วนในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยใช้ัยา furosemide แบบรับปิระทานอย่้เดิ์มให้ใช้ัยาฉ่ัด์ปิริมาณ 1 หรือ 2.5 

เท่าของปิริมาณยารับปิระทาน (เช่ัน หากรับปิระทานยา furosemide แบบรับปิระทานอย่้เดิ์มท่�ขนาด์ 

40 mg oral bid ขนาด์ยา furosemide ทางหลอด์เลือด์ด์ำาค์วรม่ปิริมาณเริ�มต้ินท่� 80 mg IV bolus)
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 หากใช้ั furosemide ด้์วยการฉ่ัด์เป็ินค์รั�งๆ (IV bolus dose) แล้วไม่ได้์ผู้ล อาจพิจารณาให้แบบ

ต่ิอเนื�อง (continuous drip) หรือ ใช้ัยาปัิสุาสุาวะกลุ่มอื�นร่วมด้์วย และในขณะรักษาค์วรต้ิองจำากัด์นำ�า

และเกลือท่�ผู้้้ป่ิวยรับปิระทาน 

 2. ยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ (vasodilator) (ติารางท่� 8.) เช่ัน nitroglycerine, isosorbide 

dinitrate, nitroprusside โด์ยแนะนำาให้ให้ยากลุ่มน่�ได้์ในผู้้้ป่ิวยทั�ง WET-WARM และ WET-COLD ท่�ม่ 

systolic blood pressure มากกว่า 90 มิลลิเมติรปิรอท หรือ mean arterial pressure (MAP) > 65 

มิลลิเมติรปิรอท เพื�อเป็ินการลด์แรงต้ิานการไหลเว่ยนของเลือด์ขณะหัวใจบ่บตัิว (afterload) ทำาให้หัวใจ

ทำางานได้์อย่างม่ปิระสิุทธิ์ภาพมากขึ�น ม่ stroke volume และ cardiac output มากขึ�น

 3. ยากลุ่มกระตุ้ินการบ่บตัิวของหัวใจ (inotrope) (ติารางท่� 9.) ท่�ใช้ัเช่ัน dobutamine, milrinone 

ใช้ัในผู้้้ป่ิวยท่�อาการไม่ด่์ขึ�น หลังได้์รับยาขับปัิสุสุาวะ และยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ หรือม่ค์วาม

ดั์นเลือด์ท่�ติำ�า ไม่สุามารถึใช้ัยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ได้์ ยากระตุ้ินการบ่บตัิวของหัวใจ (inotrope) 

สุามารถึเพิ�มปิริมาณเลือด์ท่�บ่บออกจากหัวใจ (cardiac output) และเพิ�มการไหลเว่ยนโลหิติของอวัยวะ

สุ่วนปิลาย (peripheral perfusion) แต่ิการใช้ั inotrope ค์วรม่การติิด์ติามค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจและค์วามดั์น

โลหิติอย่างใกล้ชิัด์เนื�องจากอาจเกิด์ภาวะ หัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ (arrhythmias) หรือ กล้ามเนื�อหัวใจขาด์

เลือด์ได้์

 4. ยาออกฤทธิ์�ต่ิอหลอด์เลือด์ (vasoactive agents) (ติารางท่� 9.) หากภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยง

สุ่วนต่ิางๆ ของร่างกาย (perfusion) ยังค์งผิู้ด์ปิกติิ หลังได้์ยากระตุ้ินการบ่บของหัวใจ ค์วรพิจารณาให้ยา

ออกฤทธิ์�ต่ิอหลอด์เลือด์ (vasoactive agents) เช่ัน norepinephrine หรือ dopamine เพื�อช่ัวยพยุงการ

ไหลเว่ยนโลหิติไปิยังอวัยวะสุำาคั์ญิให้เพ่ยงพอ หากยังไม่สุามรถึแก้ภาวะหัวใจล้มเหลวได้์ อาจพิจารณา

ผู่้าตัิด์ใสุ่เค์รื�องช่ัวยการสุ้บฉ่ัด์ของหัวใจ (mechanical circulatory support) ในโรงพยาบาลท่�สุามารถึทำาได้์
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ตัารางท่ี่�	8. ยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ (vasodilator) ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน

ประเภที่ยา การบริหารยา ข้อควรระว้ง

ยาลิดความด้น	(vasodilator)

Nitroglycerine	
(NTG)

10-20 ไมโค์รกรัม/นาท่
ปิรับเพิ�มถึึง 200 ไมโค์รกรัม/นาท่

ตัิวอย่างการผู้สุมยาและการสัุ�งยา: 
NTG 50 มิลลิกรัม/10 มิลลิลิติร (vial) ผู้สุม 1:5 โด์ย
ใช้ั
NTG 10 มิลลิลิติร (50 มิลลิกรัม) + 5%D/W 250 
มิลลิลิติร
- IV drip เริ�มท่� 10 ไมโค์รกรัม/นาท่ (3 มิลลิลิติร/
ชัั�วโมง) - ปิรับเพิ�มค์รั�งละ 1.5-3 มิลลิลิติร/ชัั�วโมง 
ทุก 15 นาท่ 
- ไม่เกิน 60 มิลลิลิติร/ชัั�วโมง

- ไม่ค์วรใช้ัใน RV infarction 
หรือม่ภาวะหัวใจห้องขวาทำางาน
ผิู้ด์ปิกติิ (RV dysfunction)
- อาจทำาให้เกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงคื์อ
ค์วามดั์นติำ�า, ปิวด์ศ่รษะ หรือ 
เกิด์ภาวะดื์�อยา หากใช้ัต่ิอเนื�อง
มากกว่า 24 ชัั�วโมง

Nitroprusside	 0.3 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ 
ปิรับเพิ�มถึึง 5 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่

ตัิวอย่างการผู้สุมยา:
Nitroprusside 50 มิลลิกรัม เป็ินร้ปิแบบผู้งแห้ง เริ�ม
ต้ินผู้สุมผู้งใน 5%D/W 3 มิลลิลิติร จากนั�นผู้สุม 5% 
D/W 250 มิลลิลิติรจะได้์ Nitroprusside 200 
ไมโค์รกรัม/มิลลิลิติร
การบริหารยาในผู้้้ป่ิวยหนัก 60 กิโลกรัม:
เริ�มยาขนาด์ 0.3 ไมโค์รกรัม x 60กก./นาท่ = 18 
ไมโค์รกรัม/นาท่หรือเริ�มท่� 5.4 มิลลิลิติร/ชัั�วโมง

- ต้ิองเก็บให้ห่างจากแสุง ใช้ัถุึง
ด์ำาหรือแผู่้น foil ค์ลุมขวด์นำ�า
เกลือ
- อาจทำาให้เกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงคื์อ 
พิษจาก isocyanide และ ภาวะ 
methemoglobinemia ได้์หากได้์
รับยามากกว่า 10 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/นาท่, ค์วามดั์นติำ�า, 
ปิวด์ศ่รษะ
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ตัารางท่ี่�	 9. ติารางแสุด์งกลุ่มยากระตุ้ินการบ่บของหัวใจ (inotrope) และยาออกฤทธิ์�ต่ิอหลอด์เลือด์ 

(vasoactive agents)

ประเภที่ยา การบริหารยา ข้อควรระว้ง

ยากระตัุ้นการบ่บของห้วใจ้	(inotrope)	

Dobutamine 2-20 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ (ไม่ติ้อง bolus)
ติัวอย่างการผู้สุมยา:
Dobutamine 250 มิลลิกรัม/20 มิลลิลิติร (1 amp)
ผู้สุม 2:1 โด์ยใชั้ dobutamine 500 มิลลิกรัม (40 มิลลิลิติร) + ผู้สุม 
5%D/W หรือ NSS จนค์รบ 
250 มิลลิลิติร IV drip จะได์้ dobutamine 2000 ไมโค์รกรัม/มิลลิลิติร
การบริหารยาในผู้้้ปิ่วยหนัก 60 กิโลกรัม:
เริ�มยาขนาด์ 2 ไมโค์รกรัม x 60กก./นาท่ = 120 ไมโค์รกรัม/นาท่ หรือ
เริ�มท่� 3.6 มิลลิลิติร/ชัั�วโมง

ภาวะหัวใจเติ้นเร็ว 

Dopamine	 3-5 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ (ไม่ติ้อง bolus)
ติัวอย่างการผู้สุมยา:
Dopamine 500 มิลลิกรัม/10 มิลลิลิติร (1 amp)
ผู้สุม 2:1 โด์ยใชั้ Dopamine 500 มิลลิกรัม (10 มิลลิลิติร) + ผู้สุม 
5%D/W หรือ NSS จนค์รบ 250 มิลลิลิติร IV drip จะได์้ dobutamine 
2000 ไมโค์รกรัม/มิลลิลิติร
การบริหารยาในผู้้้ปิ่วยหนัก 60 กิโลกรัม:
เริ�มยาขนาด์ 3 ไมโค์รกรัม x 60กก./นาท่ = 180 ไมโค์รกรัม/นาท่ หรือ
เริ�มท่� 5.4 มิลลิลิติร/ชัั�วโมง

ภาวะหัวใจเติ้นเร็ว

Norepinephrine	 0.2-1 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ (ไม่ติ้อง bolus) ภาวะหัวใจเติ้นชั้า
ภาวะอวัยวะสุ่วน
ปิลายขาด์เลือด์Epinephrine	 0.05 – 0.5 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ (ไม่ต้ิอง bolus ยกเว้นกรณ่ CPR) 

Milrinone	 Bolus 25–75 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม ใน 10–20 นาท่ 
จากนั�น 0.375-0.75 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่

ค์วามด์ันติ�ำา
ภาวะหัวใจเติ้นเร็ว 

ยาออกฤที่ธิิ�ตั�อหลิอดเลิ่อด	(vasoactive	agents)

Dopamine	 > 5 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ 

Norepinephrine	 0.2-1 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่

Epinephrine	 0.05 – 0.5 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ (ไม่ต้ิอง bolus ยกเว้นกรณ่ CPR) 
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7.3	การร้กษ์าภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวเฉ่ียบพิล้ินในผู้ป่วยท่ี่�ม่โรคร�วมเป็นโรค	COPD	

 การด้์แลผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลันท่�ม่โรค์ร่วมเป็ินโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังนั�น ไม่ม่ค์ำา

แนะนำาท่�จำาเพาะ และอาจกล่าวโด์ยสุรุปิได้์ว่าค์วรพิจารณารักษาไม่แติกต่ิางจากผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้ม

เหลวเฉ่ัยบพลันท่�ไม่เป็ินโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง สิุ�งท่�อาจต้ิองพิจารณาเป็ินพิเศษ เช่ัน 

- การวินิจฉััยแยกโรค์ของสุาเหตุิอาการเหนื�อย ซึึ่�งบางค์รั�งอาจทำาได้์ยาก หรือแม้แต่ิเกิด์ขึ�นร่วม

กัน คื์อผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการจากทั�งภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลันและโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง  

- ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลนั ท่�ม่ภาวะผู้้ป่้ิวยท่�ม่ congestion หรอืท่�เร่ยกว่า WET อาจติรวจ

ร่างกายพบ cardiac wheezing ได้์ 

- อาจต้ิองใช้ัออกซิึ่เจนช่ัวย โด์ยจะเริ�มให้ออกซิึ่เจนในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่ออกซิึ่เจนในเลือด์ติำ�ากว่า

ร้อยละ 90 (O2 sat < 90% หรือ PaO2 < 60 มิลลิเมติรปิรอท)

- การใช้ั CPAP อาจช่ัวยลด์ work load จากการหายใจ และค์วามเสุ่�ยงจากการ intubation 

- ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ active wheezing อาจพิจารณา ลด์ หรือ หยุด์ยากลุ่ม beta blocker ไปิก่อน ดั์ง

จะได้์กล่าวต่ิอไปิ

7.4	การร้กษ์าผู้ป่วยภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวเร่�อร้ง

 หลังจากรักษาผู้้้ป่ิวยจนพ้นภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลันแล้ว เพื�อลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ อัติรา

การนอนโรงพยาบาลซึ่ำ�า และเพื�อเพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติของผู้้้ป่ิวย ต้ิองพิจารณาใช้ัยากลุ่มต่ิางๆ โด์ยเลือก

ติามปิระเภทของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื�อรังท่�แบ่งติามอัติราการบ่บตัิวของหัวใจห้องล่างซ้ึ่าย

 ยากลุ่มต่ิางๆ ท่�เลือกใช้ั หวังออกฤทธิ์�ในการยับยั�งวงจรอุบาทว์ของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื�อรัง 

โด์ยหยุด์ยั�ง neurohormonal activation (sympathetic nervous system, renin-angiotensin-aldosterone 

system และ natriuretic peptides) ซึึ่�งจะสุ่งผู้ลต่ิอการเกิด์พังผืู้ด์ในกล้ามเนื�อหัวใจ (cardiac adverse 

remodeling)

 - ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวผิู้ด์ปิกติิ heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF; 

LVEF < 40%) ติลอด์กว่า 50 ปีิท่�ผู่้านมาจนถึึงปัิจจุบัน ได้์ม่การศึกษาวิจัยและพบว่าม่ยาหลายกลุ่มท่�สุ่ง

ผู้ลต่ิอการรักษาในด้์านการลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติและลด์การเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลในในกลุ่มผู้้้ป่ิวย 

HFrEF โด์ยยาหลักท่�ม่ปิระโยชัน์ลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ ได้์แก่ (ติารางท่� 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 (ในผู้้้ป่ิวย African American)
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 นอกจากยากลุ่มท่�กล่าวไปิ ยากลุ่มอื�นๆ เช่ัน เช่ัน I
f
 – channel inhibitor และ digoxin อาจลด์

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติในผู้้้ป่ิวยเฉัพาะบางกลุ่ม และสุามารถึลด์อัติราการนอนโรงพยาบาลได้์ 

 นอกจากน่� การรักษาด้์วยการใช้ัเค์รื�องกระตุ้ินไฟฟ้าชันิด์ cardiac resynchronization therapy 

ซึึ่�งคื์อ pacemaker ท่�ม่ biventricular pacing และกระตุิกไฟฟ้าหัวใจ (implantable cardioverter defibrillator) 

ร่วมกับการรักษาด้์วยยา สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติในผู้้้ป่ิวย HFrEF ได้์

 - ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวปิกติิ heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF; 

LVEF ≥50%): การรักษาในกลุ่มผู้้้ป่ิวย HFpEF ถึึงปัิจจุบันยังไม่พบว่าม่การรักษาด้์วยยากลุ่มใด์ท่�จะ

สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ได้์ ยากลุ่ม ARB คื์อ candesartan(14) หรือ MRA คื์อ 

spironolactone(15) อาจม่ปิระโยชัน์ต่ิอการลด์อัติราการเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลได้์ ยาในกลุ่ม BB, 

ACEI, MRA, ARNI, extended release isosorbide mononitrate, Phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor 

นั�นไม่สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ หรือลด์การรับเข้ารักษาตัิวแบบผู้้้ป่ิวยในกลุ่มผู้้้ป่ิวย HFpEF ได้์ 

การรักษาท่�แนะนำาในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�คื์อ การใช้ัยาขับปัิสุสุาวะท่�พอเหมาะ และการค์วบคุ์มค์วามดั์นโลหิติ

ของผู้้้ป่ิวยให้เหมาะสุม ค์ำาแนะนำาเหล่าน่�เป็ินเพ่ยงค์ำาแนะนำาจากผู้้้เช่ั�ยวชัาญิหรือการศึกษาแบบ 

observational study เท่านั�น
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ตัารางท่ี่�	10. ติารางแสุด์งชันดิ์และขนาด์ยาท่�แนะนำาในผู้้้ป่ิวยภาวะหวัใจล้มเหลวชันดิ์เรื�อรังชันิด์ HFrEF 

(ดั์ด์แปิลงจาก Euro J of Heart Fail 2016;18(8):891-975.)

กลิุ�มยา ยา ขนาดยาเริ�มตั้น	
(มิลิลิิกร้ม)

ขนาดยาเป้าหมาย	
(มิลิลิิกร้ม)

ผลิข้างเค่ยง	

ACEI Captopril 6.25 t.i.d. 50 t.i.d. ภาวะไติวาย
ภาวะโพแทสุเซึ่่ยมสุ้ง
อาการไอ

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. 

ARB Candesartan 4 – 8 o.d. 32 o.d. ภาวะไติวาย
ภาวะโพแทสุเซึ่่ยมสุ้งLosartan 50 o.d. 150 o.d. 

Valsartan 40 b.i.d. 160 b.i.d 

BB Bisoprolol 1.25 o.d. 10 o.d. ภาวะหัวใจเติ้นชั้า

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. 

MRA Spironolactone 25 o.d. 50 o.d. ภาวะโพแทสุเซึ่่ยมสุ้ง

Eplerenone 25 o.d. 50 o.d. 

ARNI Sacubitril/valsartan 24/26 – 49/51 b.i.d. 97/103 b.i.d. ค์วามด์ันโลหิติติ�ำา
การแพ้แบบ 
angioedema
ภาวะโพแทสุเซึ่่ยมสุ้ง

I
f
	–	channel	
blocker	

Ivabradine 5 b.i.d. 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 (วันละสุองเวลา); o.d. = omne in die (วันละค์รั�ง); t.i.d. = ter in die (วันละสุามเวลา)
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8. การรักษาผู้ปั่วยภาวะหัวใจลั้มเหลัวท่่ม่โรคปัอดอุดกั�นเร้�องรังเปั็นโรคร่วม 
 ในหัวข้อน่� ผู้้้เข่ยนขอกล่าวถึึงการใช้ัยากลุ่มต่ิางๆ สุำาหรับผู้้้ป่ิวยโรค์หัวใจล้มเหลวเรื�อรัง และข้อ

ค์วรระวังหากม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร่วมด้์วย 

8.1	ความก้งวลิเก่�ยวก้บการใช้ียา	Beta	–	blocker	(BB)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอุดก้�นเร่�อร้ง

 ในปัิจจุบัน ในทางเวชัปิฏิิบัติิ แพทย์ยังม่ค์วามกังวล หรือเข้าใจว่าผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง 

เป็ินข้อห้ามในการใช้ัยากลุ่ม BB ค์วามกังวลดั์งกล่าว สุ่วนหนึ�งอาจเกิด์จากข้อม้ลในอด่์ติซึึ่�งเป็ินการใช้ั

ยา BB ชันิด์ไม่จำาเพาะ (nonselective BB) เช่ัน propranolol และ nadolol สุามารถึกระตุ้ินให้เกิด์ภาวะ

ผิู้ด์ปิกติิทางการหายใจได้์ 

 ในภาวะปิกติิ beta-2 adrenergic receptor ท่�ทางเดิ์นหายใจ เมื�อถ้ึกกระตุ้ินจะทำาให้เกิด์ 

bronchodilatation ดั์งนั�นฤทธิ์�ของ beta-2 adrenergic receptor blocker ในยากลุ่ม nonselective BB 

อาจทำาให้เกิด์ bronchospasm ได้์ 

 การใช้ั beta-1 selective BB (หรือ เร่ยกอ่กอย่างว่า cardioselective BB) นั�นจะช่ัวยลด์โอกาสุ

การเกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงทางการหายใจ ตัิวอย่างยาในกลุ่ม cardioselective BB นั�นปิระกอบด้์วย metoprolol, 

bisoprolol, atenolol และ nebivolol เป็ินต้ิน ยากลุ่มน่�จะออกฤทธิ์�ต่ิอ B1 receptor เป็ินหลักซึึ่�งจะพบ

ได้์ท่�หัวใจ 

 ตัิวอย่างการศึกษาในร้ปิแบบ cohorts ซึึ่�งเปิร่ยบเท่ยบผู้ลของการวัด์สุมรรถึภาพปิอด์ในผู้้้ป่ิวย

จำานวน 4324 ค์น ท่�ใช้ัยา BB (ทั�งท่�เป็ินและไม่เป็ินโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง และได้์รับ BB ด้์วย indication 

ท่�แติกต่ิางกัน) โด์ยพบว่า ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์ beta-1 selective BB (เมื�อเท่ยบกับ nonselective BB) ม่การลด์ลง

ของ FEV1, FEV และ FEV1/FVC น้อยกว่า อย่างม่นัยยะสุำาคั์ญิโด์ยผู้ลการศึกษาท่�ได้์ ได้์ adjust ปัิจจัย

ต่ิางๆ ท่�ม่ผู้ลการวัด์สุมรรถึภาพปิอด์แล้ว (ติารางท่� 11)(16)
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ตัารางท่ี่�	11. เปิร่ยบเท่ยบผู้ลของการวัด์สุมรรถึภาพปิอด์ในผู้้้ป่ิวยท่�ใช้ัยา BB 

(ดั์ด์แปิลงจาก 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

 โด์ยสุรปุิ เราอาจพจิารณาใช้ัยา BB ให้กับผู้้้ป่ิวยภาวะหวัใจล้มเหลวท่�ม่โรค์ปิอด์อดุ์กั�นเรื�อรังร่วม

ด้์วยได้์ แต่ิค์วรเลือกใช้ัยา BB ท่�เป็ิน beta-1 selective (ติารางท่� 12.) และเฝ้้าระวังอาการแทรกซ้ึ่อน

อย่างใกลชิ้ัด์ กรณ่ท่�ห้ามใช้ัคื์อในขณะท่�ผู้้้ป่ิวยนั�นม่ภาวะกำาเริบแบบรนุแรง เช่ัน active wheezing ซึ่ึ�งอาจ

จำาเป็ินต้ิองม่การชัะลอการใช้ั BB เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงในการทำาให้อาการทางการหายใจกำาเริบแย่ลง
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ตัารางท่ี่�	12. ติารางแสุด์งชันิด์ของยา beta - blocker

ชีนิด การออกฤที่ธิิ� ยา แนะนำาให้ใชี้ใน	HFrEF

Beta-1	selective	BB

“Cardioselective”

β
1
 receptors Atenolol No

Esmolol No

Metoprolol Yes (เฉัพาะ metoprolol succinate)

Bisoprolol Yes

Nebivolol Yes

Nonselective

Beta-Blocker	

β
1 
receptors, β

2 

receptors 

Propranolol No

Nadolol No

Timolol No

β
1
 receptors, β

2
 

receptors, α
1
 receptor 

carvedilol Yes

หมายเหตุิ 
- β1 receptors พบท่�หัวใจ หากถ้ึกกระตุ้ิน จะม่ฤทธิ์� heart rate และ contractility
- β2 receptors พบได้์ท่�กล้ามเนื�อเร่ยบ เช่ัน หลอด์ลม หลอด์เลือด์ ทางเดิ์นอาหาร กระเพาะปัิสุสุาวะและกล้ามเนื�อ

มด์ล้กท่�หลอด์ลม หากถ้ึกกระตุ้ินจะม่ฤทธิ์� bronchodilator ท่�หลอด์เลือด์ หากถ้ึกกระตุ้ิน จะม่ฤทธิ์� vasodilate  
- α1 receptor พบท่�กล้ามเนื�อเร่ยบเช่ัน หลอด์เลือด์ ท่อไติ ม่านติา ท่�หลอด์เลือด์หากถ้ึกกระตุ้ิน จะม่ฤทธิ์� vasoconstrict

8.2	ผลิการศึกษ์าเก่�ยวก้บการใช้ียา	beta	–	blocker	(BB)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอุดก้�นเร่�อร้ง

 จากการศึกษาพบว่า การใช้ัยา BB ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง (ท่�ม่หรือไม่ม่ภาวะหัวใจล้ม

แหลว) นั�นยังสุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ และการกำาเริบของปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังได้์(17-18)

 - การศึกษาในร้ปิแบบ retrospective ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังจำานวน 256 ค์นท่�ม่ภาวะ

หัวใจขาด์เลือด์ หรือ ภาวะหัวใจล้มเหลว โด์ยพบว่าการใช้ั BB ไม่เป็ินค์วามเสุ่�ยง ในการทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่ 

COPD exacerbation ท่�สุำาคั์ญิในทางติรงกันข้าม ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ BB กลับม่ COPD exacerbation ท่�น้อย

กว่าด้์วย odd ratio 0.27 (95% CI 0.15-0.50, p <0.001)(19)

 - การศึกษาในร้ปิแบบ meta-analysis โด์ย Cochrane ท่�รวบรวม 22 งานวิจัยท่�ศึกษาการใช้ั  

Beta-1 selective BB ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง โด์ยคั์ด์เฉัพาะการศึกษาในร้ปิแบบ randomized 

control trial เท่านั�น พบว่าการใช้ั Beta-1 selective BB ไม่ผู้ลกับอาการ หรือการนอนโรงพยาบาลของ

ผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง(20)
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 สุ่วนกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวนั�นม่การศึกษาจำาเพาะอย่้

จำากัด์ มักมุ่งศึกษาการทำางานของปิอด์ ค่์า NT-proBNP, LVEF ค่์าวัด์สุมรรถึภาพทางกาย และคุ์ณภาพ

ช่ัวิติผู้้้ป่ิวยมากกว่าอัติราการเสุ่ยช่ัวิติ

 - การศึกษาชืั�อ CIBIS-ELD ซึึ่�งเป็ินการศึกษาในร้ปิแบบ randomized control trial ในผู้้้ป่ิวย 

HFrEF ท่�อายุมากกว่า 65 ปีิและยังค์งม่อาการภาวะหัวใจล้มเหลว (โด์ยท่�อาจม่หรือไม่ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�น

เรื�อรังก็ได้์) จำานวน 883 พบว่าการใช้ั bisoprolol ซึึ่�งเป็ิน beta-1 selective BB ม่ผู้ลต่ิอ FEV1 น้อยกว่า 

carvedilol ซึึ่�งเป็ิน non-selective BB โด์ยม่ค์วามแติกต่ิางของการเปิล่�ยนแปิลง FEV1-50	ml	(-95	to	

-4ml),	p=0.03 และ ยังพบ bisoprolol สัุมพันธ์์กับผู้ลข้างเค่์ยงทางระบบทางเดิ์นหายใจน้อยกว่า (10%	

vs	4%,	p<0.001)(21)

 แม้การให้ยา BB ในผู้้้ปิ่วยท่�ม่ HFrEF และโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังจะไม่ม่การศึกษาเฉัพาะเรื�อง

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติแต่ิติามหลักฐานเท่าท่�ม่ อาจแปิลผู้ลได้์ แม้การใช้ั BB จะทำาให้ค่์า FEV1 ลด์ลง แต่ิการ

ใช้ัยาในกลุ่ม beta-1 selective BB นั�นปิลอด์ภัยต่ิอโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง และให้ปิระโยชัน์ต่ิอภาวะหัวใจ

ล้มเหลวท่�ม่การบ่บตัิวผิู้ด์ปิกติิ ไม่แติกต่ิางกันในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ หรือไม่ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง 

 หากเราสัุงเกติชันิด์ของยา BB ท่�แนะนำาให้ใช้ัในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบ HFrEF นั�น จะ

เป็ินยาในกลุ่ม cardioselective BB ทั�งสิุ�นยกเว้น carvedilol ท่�เป็ิน nonselective BB ทั�งน่� ระดั์บค์วาม

จำาเพาะต่ิอ Beta-1 (beta 1/ beta 2 selectivity) ก็ม่ค์วามแติกต่ิางกัน (ติารางท่� 13.) แต่ิค์วามสุำาคั์ญิทาง

ค์ลินิกอาจเกิด์ขึ�นเฉัพาะเมื�อใช้ัในปิริมาณท่�สุ้ง

ตัารางท่ี่�	13. ค์วามแติกต่ิางของค์วามจำาเพาะต่ิอ Beta-1 ของยา BB ชันิด์ต่ิางๆ

(ดั์ด์แปิลงจาก J Am Coll Cardiol 2009;54:1491-9.)

ชี่�อยา Beta	1/	beta	2	

selectivity

ฤที่ธิิอ่�น	ๆ

Carvedilol	 1 Alpha-1 agonism

Metoprolol 74

Bisoprolol 103

Nebivolol 321 Beta-2,3 agonism (endothelium)

8.3	ผลิการศึกษ์าเก่�ยวก้บการใช้ียา	ACEI/ARB	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอุดก้�นเร่�อร้ง

 การใช้ัยากลุ่ม ACEI/ARB อาจพิจารณา ARB ก่อนการใช้ั ACEI ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง

ท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลว เนื�องจากยากลุ่ม ACEI ม่ผู้ลข้างเค่์ยงของยาท่�ไม่พึงปิระสุงค์์คื์อ อาการไอ ซึึ่�ง

อาจนำามาซึึ่�งค์วามลำาบากในการแยกอาการจากโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังเอง
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 ม่การศึกษาแบบ retrospective cohort ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังสัุญิชัาติิไต้ิหวันจำานวน 

12,452 ค์น (ท่�ม่หรือไม่ม่ภาวะหัวใจล้มแหลว) ท่�ม่ข้อบ่งช่ั�ในการใช้ัยากลุ่ม ACEI/ARB เมื�อเท่ยบการใช้ั

ยา ACEI กับ ARB หลังจากติิด์ติามผู้้้ป่ิวย 6-11 ปีิ พบว่ายา กลุ่ม ARB ม่ภาวะปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังกำาเริบ

น้อยกว่า และม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�น้อยกว่ากลุ่ม ACEI อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ(22) 

 เช่ันเด่์ยวกับยากลุ่ม BB ปัิจจุบันไม่ม่การทำาศึกษาในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวโด์ยติรงเฉัพาะ

เรื�องอัติราการเสุ่ยช่ัวิติแต่ิติามหลักฐานเท่าท่�ม่ อาจแปิลผู้ลได้์ว่ายากลุ่ม ACEI และ ARB ให้ปิระโยชัน์

ต่ิอภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่การบ่บตัิวผิู้ด์ปิกติิ ไม่แติกต่ิางกันในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ หรือ ไม่ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง

8.4	การใช้ียา	ivabradine	ในผู้ป่วยท่ี่�ไม�สามารถิใช้ี	beta	–	blocker	(BB)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยภาวะ

ห้วใจ้ล้ิมเหลิวท่ี่�ม่โรคปอดอุดก้�นเร่�อร้งร�วมด้วย

 ยา ivabradine นั�นสุามารถึลด์อัติราการเต้ินหัวใจ โด์ยกด์การทำางานของ SA node ผู่้าน funny 

current (I
f
) channels  โด์ยติรง ไม่ผู่้าน adrenergic receptor ดั์งนั�น จึงไม่ต้ิองกังวลเรื�องของ be-

ta-adrenergic blockage ท่�อาจทำาเกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงทางการหายใจ จากการให้ยากลุ่ม BB 

 ม่การศึกษาแบบ randomized control trial ท่�ปิระเทศอ่ยิปิต์ิในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง 

พบว่าการให้ ivabradine ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง สุามารถึลด์อัติราการเต้ินของหัวใจเฉัล่�ยจาก 98 

เป็ิน 72 bpm เมื�อเท่ยบกับยาหลอก และยังเพิ�มสุมรรถึภาพทางกายให้กับผู้้้ป่ิวยได้์อ่กด้์วย(23)

 นอกจากน่�การศึกษาจาก SHIFT study ท่�ด้์ปิระสิุทธิ์ภาพของยา ivabradine ในผู้้ป่้ิวยภาวะหวัใจ

ล้มเหลวโด์ยติรงยังพบว่า การให้ยา ivabradine ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่ภาวะร่วมเป็ินโรค์ปิอด์

อุด์กั�นเรื�อรังนั�นปิลอด์ภัย ดั์งนั�นการพิจารณาให้ยากลุ่ม ivabradine ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมกับ

โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังจึงเป็ินอ่กทางเลือกหนึ�ง โด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ผู้ลข้างเค่์ยงทางการหายใจจากการ

ใช้ั BB

8.5	การใช้ียาขยายหลิอดลิมกลุิ�ม	Beta2	–	agonist	(B2A)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอุดก้�นเร่�อร้ง

ท่ี่�ม่ภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิว

 เนื�องจากเราทราบว่าการม่ sympathetic activity ท่�สุ้งนั�นทำาให้วงจรอุบาทว์ของภาวะหัวใจล้ม

เหลวนั�นแย่ลง แต่ิในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง บางค์รั�งจำาเป็ินต้ิองใช้ัยากลุ่ม B2A เพื�อขยายหลอด์ลม 

ซึึ่�งจะสุ่งผู้ลกระตุ้ิน sympathetic activity ซึึ่�งอาจทำาให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลงได้์

 จากสุมมติิฐานดั์งกล่าวจึงเป็ินท่�มาของการศึกษาต่ิางๆ ท่�ให้ผู้ลแติกต่ิางกัน ทั�งเพิ�มค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอโรค์หัวใจและหลอด์เลือด์และไม่พบค์วามเสุ่�ยง และปัิจจุบันยังไม่ม่การศึกษาแบบ randomized con-

trol trial ท่�ศึกษาผู้ลของ B2A ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นร่วมด้์วยโด์ยเฉัพาะ ข้อม้ล

ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ใช้ัยา B2A เช่ัน 

 - ในปีิ 2011 ม่การศึกษาแบบ retrospective cohort ในกลุ่มท่�ผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังและ

โรค์หอบหืด์ท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมด้์วย เพื�อด้์ถึึงผู้ลของการใช้ัยา B2A การศึกษาทำาในผู้้้ป่ิวย

จำานวน 1294 ค์น ซึึ่�งม่ผู้้้ป่ิวยทั�งสิุ�น 288 ค์นใช้ั B2A (เป็ินโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร้อยละ 34 และหอบหืด์
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ร้อยละ 20) เมื�อติิด์ติามอาการไปิเฉัล่�ย 3ปีิ พบว่าผู้้้ป่ิวยในกลุ่มท่�ใช้ั B2A เสุ่ยช่ัวิติมากกว่ากลุ่มท่�ไม่ได้์

ใช้ัอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถึติิิ (35% vs 26%, p = 0.004) โด์ยเปิน็ท่�น่าสัุงเกติว่าลักษณะของผู้้้ป่ิวยในสุอง

กลุ่มนั�นไม่เท่ากัน ทำาให้ต้ิองแปิลผู้ลอย่างระมัด์ระวัง(24)

 - ปีิ 2016 จึงม่การต่ิพิมพ์การศึกษาแบบ randomized control trial ชืั�อ SUMMIT เพื�อด้์ผู้ลของ 

B2A รวมถึึง inhaled corticosteroid (ICS) ในผู้้้ป่ิวยปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงโรค์หัวใจสุ้ง (ปิระวัติิ

โรค์หัวใจขาด์เลือด์ หลอด์เลือด์หัวใจต่ิบ หลอด์เลือด์ในสุมองขาด์เลือด์ โรค์หลอด์เลือด์แด์งสุ่วนปิลาย

ขาด์เลือด์ หรือม่ค์วามเสุ่�ยงโรค์หัวใจ คื์อ อายุตัิ�งแต่ิ 60 ปีิขึ�นไปิ ได้์รับยาอย่างน้อย 2 ชันิด์เพื�อรักษา

โรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง เบาหวาน ไขมันโลหิติสุ้ง และโรค์หลอด์เลือด์แด์งสุ่วนปิลายขาด์เลือด์) การศึกษา

ทำาในผู้้้ป่ิวย 16,590 ค์นแบ่งผู้้้ป่ิวยออกเป็ิน 4 กลุ่ม คื์อกลุ่มท่�ได้์  ยาเปิล่า (placebo), B2A, ICS และ 

ยาผู้สุมระหว่าง B2A กับ ICS เมื�อติิด์ติามอาการโด์ยม่ค่์ามัธ์ยฐาน 1.8 ปีิ ไม่พบค์วามแติกต่ิางในอัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติในทั�ง 4 กลุ่ม รวมถึึงไม่พบค์วามแติกติ่างการเกิด์โรค์ทางหัวใจและหลอด์เลือด์ท่�เพิ�มขึ�น

ระหว่างกลุ่มเช่ันกัน การศึกษาน่�จึงสุรุปิได้์ว่าการใช้ั B2A นั�นปิลอด์ภัยในค์นท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงโรค์หัวใจ แต่ิ

ข้อค์วรสัุงเกติคื์อ การศึกษาน่�ไม่รวมผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่ EF น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือม่ 

NYHA class IV ซึึ่�งทำาให้ไม่สุามารถึแปิลค์วามในกลุ่มผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวได้์(25)  

8.6	การใช้ีการฟ้ั�นฟูัสมรรถิภาพิ	(rehabilitation)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอุดก้�นเร่�อร้งท่ี่�ม่ภาวะ

ห้วใจ้ล้ิมเหลิว

 การฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพของผู้้้ป่ิวยหลังเข้ารับการรักษาด้์วยโรค์ทางปิอด์และหัวใจนั�น เป็ินอ่กหนึ�ง

วิธ่์ท่�สุำาคั์ญิในการรักษาผู้้้ป่ิวย แต่ิในทางปิฏิิบัติิอาจถ้ึกละเลย เนื�องจากการเข้าถึึงท่มสุหสุาขาอย่างทั�ว

ถึึง หรือค์วามร้้ค์วามเข้าใจของแพทย์ในเรื�องน่� 

 การฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพนั�นม่หลายองค์์ปิระกอบและเป็ินการด้์แลผู้้้ป่ิวยแบบองค์์รวม การฟ้�นฟ้

สุมรรถึภาพนั�นไม่จำาเป็ินต้ิองเริ�มหลังจากกลับบ้านแล้วแต่ิสุามารถึเริ�มต้ินได้์ตัิ�งแต่ิเป็ินผู้้้ป่ิวยใน โด์ยเริ�มจาก

พื�นฐานการใช้ัยาและปิฏิิบัติิตัิวทั�วไปิ ฝึ้กออกกำาลังกายเท่าท่�ทนไหว จากนั�นจึงสุานต่ิอแบบผู้้้ป่ิวยนอก 

 จากการศึกษาในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพทางหัวใจ ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้ม

เหลวพบว่าม่ปิระโยชัน์ในการลด์การรับเข้ารักษาแบบผู้้้ป่ิวยใน ลด์อาการเหนื�อย เพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติ และ 

เพิ�มสุมรรถึภาพทางกาย(26)  สุ่วนด้์านการรักษาฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพทางปิอด์ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง

นั�น ให้ผู้ลท่�ค์ล้ายค์ลึงกันในด้์านลด์อาการ และเพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติ แต่ิปิระสิุทธิ์ภาพในด้์านการลด์อัติรา

การเสุ่ยช่ัวิตินั�นยังค์ลุมเค์รือ(27)  

 ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินทั�งภาวะหวัใจลม้เหลวและโรค์ปิอด์อดุ์กั�นเรื�อรังร่วมกัน ได์ม่้การทำาการศกึษา

แบบ randomized control trial ในกลุ่มผู้้้ป่ิวย 112 ค์นโด์ยทำากายภาพบำาบัด์ท่�บ้านผู่้านการใช้ัเทค์โนโลย่ 

tele – rehabilitation home – based program  เมื�อเท่ยบกับไม่ใช้ักายภาพบำาบัด์ แล้วติิด์ติามอาการไปิ 

4 เดื์อน ได้์ผู้ลว่าการฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพนั�นสุามารถึพัฒินาคุ์ณภาพช่ัวิติ ลด์อาการ และลด์อัติราการเข้า

รับการรักษาแบบผู้้้ป่ิวยในได้์ด่์กว่าเมื�อเท่ยบกับกลุ่มท่�ไม่ได้์กายภาพบำาบัด์อย่างม่นัยสุำาคั์ญิ(28)  
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 การฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพในผู้้้ป่ิวย 2 โรค์น่�ค่์อนข้างค์ล้ายค์ลึงกัน ต่ิางกันเฉัพาะในรายละเอ่ยด์บาง

อย่างเช่ัน การฝึ้กการหายใจในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังเพื�อลด์การคั์�งของอากาศในปิอด์ การใช้ัยาพ่น

เพิ�มเติิม นอกจากนั�นแล้วจะค์ล้ายค์ลึงกันสุามารถึด้์สุรุปิการฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพอย่างย่อ ดั์งติารางท่� 14.

ตัารางท่ี่�	14. ติารางเปิร่ยบเท่ยบค์วามแติกต่ิางระหว่างการฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพทางปิอด์และหัวใจ

ห้วข้อ	 การฟ้ั�นฟูัสมรรถิภาพิที่างปอด การฟ้ั�นฟูัสมรรถิภาพิที่างห้วใจ้

ข้อบ�งช่ี�	 โรค์ปิอด์เรื�อรังท่�ขัด์ขวางการใช้ัช่ัวิติปิระจำาวัน 
ของผู้้้ป่ิวย เช่ัน โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง 
(COPD) 
โรค์ปิอด์ขยายตัิวบกพร่อง (restrictive lung 
disease)

ผู้้้ป่ิวยโรค์หัวใจขาด์เลือด์เฉ่ัยบพลัน
ผู้้้ป่ิวยผู่้าตัิด์เก่�ยวกับหัวใจ หลอด์เลือด์หัวใจ 
ลิ�นหัวใจ ภาวะหัวใจผิู้ด์ปิกติิแต่ิกำาเนิด์
ผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว

ประสิที่ธิิผลิ	 ลด์อาการเหนื�อย 
เพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติ (Quality of life)
เพิ�มสุมรรถึภาพทางกาย 
ลด์การรับเข้ารับการรักษาแบบผู้้้ป่ิวยใน

ลด์อาการเหนื�อย 
เพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติ (Quality of life)
เพิ�มสุมรรถึภาพทางกาย 
ลด์การรับเข้ารับการรักษาแบบผู้้้ป่ิวยใน
ลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ 

สถิานท่ี่�ที่ำาฟ้ั�นฟูั
สมรรถิภาพิ
ท่ี่�พิิสูจ้น์ว�าได้ผลิ

ค์ลินิกฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพ
บ้าน (telehealth medicine)

ค์ลินิกฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพ
บ้าน (telehealth medicine)

องค์ประกอบของ
การฟ้ั�นฟูัสมรรถิภาพิ

Aerobic training/endurance training
– ตัิ�งเป้ิาหมายค์วามเข้มข้นท่�มากกว่าร้อยละ 
60 work rate 
Resistance training 
ปิรับยาให้ถึึงปิริมาณเป้ิาหมายติาม
แนวทาง GOLD  
การให้การศึกษาเก่�ยวกับการปิรับเปิล่�ยน
พฤติิกรรมปิระจำาวัน 
การฝึ้กวิธ่์การหายใจ และพัฒินากล้ามเนื�อ
หายใจ 
การสุนับสุนุนด้์านจิติใจและสัุงค์ม 
ให้ค์ำาปิรึกษาโภชันาการ 

Aerobic training/endurance training
– ตัิ�งเป้ิาอัติราการเต้ินหัวใจร้อยละ 60-80 
ของค่์าสุ้งสุุด์
Resistance training 
ปิรับยาให้ถึึงปิริมาณเป้ิาหมายติาม GDMT 
การให้การศึกษาเก่�ยวกับการปิรับเปิล่�ยน
พฤติิกรรมปิระจำาวัน 
การฝึ้กวิธ่์การหายใจ และพัฒินา
กล้ามเนื�อหายใจ 
การสุนับสุนุนด้์านจิติใจและสัุงค์ม 
ให้ค์ำาปิรึกษาโภชันาการ

ปริมาณแลิะ
เวลิาการร้กษ์า	

3 ค์รั�งต่ิอสัุปิด์าห์ ขั�นติำ�า 20 ค์รั�ง
(6-9 สัุปิด์าห์) 

3 ค์รั�งต่ิอสัุปิด์าห์ ขั�นติำ�า 36 ค์รั�ง 
(12 สัุปิด์าห์) 

GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; GDMT = guideline directed medical therapy
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8.7	การใช้ี	continuous	positive	airway	pressure	(CPAP)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอดุก้�นเร่�อร้ง

ท่ี่�ม่ภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิว

 การใช้ั CPAP นั�นม่ข้อบ่งช่ั�ในผู้้้ป่ิวยหลายกลุ่มและสุถึานการณ์ โด์ยหลักจะมุ่งเน้นไปิยังผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่ภาวะหยุด์หายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea หรือ OSA) การศึกษาพบว่า การใช้ั non-in-

vasive positive pressure ventilation (NIPPV) ปิระกอบด้์วย CPAP หรือ bilevel positive airway pres-

sure (BiPAP) ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�หายใจเร็ว หรือ ม่ปิริมาณออกซิึ่เจนติำ�า (SpO2 น้อยกว่าร้อย

ละ 90) จะสุามารถึลด์การต้ิองใสุ่ท่อช่ัวยหายใจผู้้้ป่ิวยได้์

 การใช้ั CPAP ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวนั�น หากผู้้้ป่ิวยม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร่วมด้์วย ก็จะ

ช่ัวยให้กำาจัด์ภาวะค์าร์บอนได์ออกไซึ่ด์์คั์�งได้์ (hypercapnia) 

 

9. บัทสรุปั
 จากข้อม้ลท่�ได้์นำาเสุนอจะพบว่าภาวะหัวใจล้มเหลว เก่�ยวข้องกับโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง โด์ย

สุามารถึพบร่วมกันได้์บ่อยๆ ซึึ่�งอาจทำาให้การวินิจฉััยม่ค์วามลำาบาก เนื�องจากม่อาการนำาท่�ค์ล้ายกัน 

คื์ออาการเหนื�อย 

 การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการต่ิางๆ ม่ค์วามค์ลาด์เค์ลื�อนในผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ทั�ง 2 ร่วมกัน สุำาหรับ

การวินิจฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว ด้์วยการวัด์สุมรรถึภาพปิอด์นั�น ค์วรให้

ค์วามสุำาคั์ญิกับการสุ่งติรวจเมื�อผู้้้ป่ิวยไม่ม่ภาวะนำ�าเกิน เพราะอาจทำาให้เกิด์ผู้ล false positive ได้์ 

 ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวชันิด์ HFrEF การท่�ผู้้้ป่ิวยม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังเป็ินโรค์ร่วมนั�น 

ไม่ใช่ัข้อห้ามในการใช้ั ยากลุ่ม BB ซึึ่�งเป็ินหนึ�งในการรกัษาหลักของ HFrEF แติต้่ิองใช้ัด้์วยค์วามระมดั์ระวงั 

และเลือกใช้ั BB ท่�เป็ิน Beta-1 selective BB เช่ัน bisoprolol metoprolol และ nebivolol

 ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวชันิด์ HFrEF ท่�ไม่สุามารถึทนการใช้ัยา BB ไม่ว่าด้์วยสุาเหตุิใด์ก็ติาม 

(รวมทั�งอาการทางระบบทางเดิ์นหายใจ) หรือได้์ขนาด์สุ้งสุุด์แล้ว ก็ยังม่อาการและม่ heart rate ท่�สุ้ง 

(เกิน 70 bpm) อาจพิจารณาใช้ัยา ivabradine ซึึ่�งสุามารถึลด์ heart rate ได้์โด์ยไม่ผู่้าน beta adrenergic 

receptor

 หากด้์ติามแนวทางเวชัปิฏิิบัติิ ทั�งสุำาหรับผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว หรือผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�น

เรื�อรัง ต่ิางกล่าวเหมือนกันว่าการม่โรค์ร่วมดั์งกล่าว ไม่ใช้ัข้อบ่งช่ั�ในการรักรักษาท่�แติกต่ิางจากเดิ์ม เช่ัน

ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง ก็ค์วรได้์รับการรักษาเช่ันเด่์ยวกับผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจ

ล้มเหลวท่�ไม่ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง แต่ิม่ข้อค์วรระวังต่ิางๆ ดั์งท่�กล่าวไปิ 
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24
โรคลิ�นหัวใจผู้ิดปกตัิ

(Valvular heart disease)
       

สุดาร้ตัน์	สถิิตัธิรรมนิตัย์

บัทน�า
 โรค์ลิ�นหัวใจผิู้ด์ปิกติิเป็ินหนึ�งในโรค์ท่�พบบ่อยทางค์ลินิก ซึึ่�งหากไม่ได้์รับการรักษาท่�เหมาะสุม 

จะนำาไปิสุ่้ภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure) และม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งขึ�น ดั์งนั�นแพทย์ท่�ให้การด้์แล

ผู้้้ป่ิวย ค์วรให้การวินิจฉััยและรักษาได้์อย่างถ้ึกต้ิองในระยะเวลาท่�เหมาะสุม การซัึ่กปิระวัติิผู้้้ป่ิวยและการ

ติรวจร่างกายยังค์งเป็ินสิุ�งท่�จำาเป็ิน เพื�อนำาไปิสุ่้การเลือกการสุ่งติรวจเพิ�มเติิมได้์อย่างถ้ึกต้ิอง อย่างไร

ก็ติามการใช้ัข้อม้ลจากปิระวัติิและการติรวจร่างกายเพ่ยงอย่างเด่์ยว ไม่สุามารถึให้การวินิจฉััยโรค์ลิ�น

หัวใจผิู้ด์ปิกติิได้์อย่างถ้ึกต้ิองทั�งหมด์ อ่กทั�งการบอกระดั์บค์วามรุนแรงของค์วามผิู้ด์ปิกติินั�นก็ยังม่

ค์วามค์ลาด์เค์ลื�อนอย่้พอสุมค์วร 

 การติรวจด้์วยค์ลื�นเสุ่ยงสุะท้อนหัวใจ (echocardiography) เป็ินวิธ่์การติรวจท่�สุำาคั์ญิลำาดั์บแรก

ในผู้้้ป่ิวยโรค์ลิ�นหัวใจผิู้ด์ปิกติิ โด์ยแนะนำาให้สุ่งติรวจในรายท่�ติรวจร่างกายพบ systolic murmur   ตัิ�งแต่ิ

เกรด์ 3 ขึ�นไปิ การติรวจพบ diastolic murmur, radiating murmur หรือ murmur ใด์ก็ติามท่�มาพร้อม

กับ non physiologic splitting click หรือผู้้้ป่ิวยม่ภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมด้์วย

 การสุ่งติรวจเพิ�มเติิมสุำาหรับโรค์ลิ�นหัวใจผิู้ด์ปิกติิ ปิระกอบด้์วย

 1. Echocardiography เปิน็การติรวจลำาดั์บแรกท่�ค์วรเลอืกในการวนิิจฉััย valvular heart disease 

(VHD) ให้ภาพการติรวจท่�ด่์ในแง่ spatial resolution และด่์ท่�สุุด์ในแง่ temporal resolution การสุ่งติรวจ 

transesophageal echocardiography (TEE) จะให้ภาพท่�ชััด์เจนกว่า transthoracic echocardiography 

(TTE) โด์ยเฉัพาะ posterior structure หรือใน prosthetic heart valve ซึึ่�ง TTE จะม่ acoustic shadow 

เป็ินข้อจำากัด์ ปัิจจุบันม่การติรวจภาพ echocardiography แบบ 3 มิติิ ใช้ัสุำาหรับกรณ่ท่�เป็ิน complex 

VHD เช่ัน mitral valve prolapse หรือม่แผู้นการรักษาด้์วยการผู่้าตัิด์
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 2. Cardiac magnetic resonance imaging (MRI) เป็ินการติรวจเสุริมในรายท่�ต้ิองการข้อม้ล

ละเอ่ยด์มากขึ�นจาก echocardiography เพื�อปิระเมิน valvular structure and function เป็ิน gold stan-

dard ในการวัด์ cardiac volume ใน regurgitation disease ข้อม้ลท่�ได้์ม่ค์วามน่าเชืั�อถืึอมากและสุามารถึ

บ่งบอกการพยากรณ์โรค์ได้์ ข้อจำากัด์คื์อม่ให้บริการติรวจเฉัพาะในโรงพยาบาลขนาด์ใหญ่ิ และราค์าสุ้ง

 3. Exercise testing ตัิวอย่างเช่ัน การเดิ์นสุายพาน หรือปัิ�นจักรยานท่านอน แล้วทำาการติรวจ 

echo หลังจาก peak exercise ปิระโยชัน์คื์อช่ัวย provoke symptom ในกรณ่ท่�อาการไม่ชััด์เจน โด์ย

ทั�วไปิแล้วผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิมักม่อาการเริ�มต้ินคื์อเหนื�อยง่ายเวลาออกแรง ดั์งนั�นในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ sedentary 

lifestyle ก็จะทำาให้วินิจฉััยโรค์ได้์ช้ัาเพราะกว่าจะม่อาการก็เป็ินมากแล้ว อาจสุ่งผู้ลให้การสุ่งตัิวผู้้้ป่ิวยเข้า

รับการรักษาโด์ยการผู่้าตัิด์ช้ัาเกินไปิ  การติรวจ exercise testing เป็ินการติรวจท่�เหมาะสุมท่�ใช้ัปิระเมิน

แบบ physiologic ในผู้้้ป่ิวยเป็ิน sedentary lifestyle ปิลอด์ภัย และบอก prognosis ได้์ ตัิวอย่างเช่ัน 

ติรวจพบ ภาวะ pulmonary hypertension (PH) จากการทำา exercise testing ช่ัวยพยากรณ์การเกิด์ right 

ventricular (RV) failure ในอนาค์ติได้์

 แนวทางการรักษาขึ�นอย่้กับอาการของผู้้้ป่ิวย หากลิ�นหัวใจผิู้ด์ปิกติิในระดั์บรุนแรง หรือม่หลัก

ฐานว่าการทำางานของ left ventricle (LV) ลด์ลง ค์วรสุ่งผู้้้ป่ิวยไปิรับการผู่้าตัิด์แก้ไข ซึึ่�งโด์ยทั�วไปิพบอัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติจากการผู้า่ตัิด์ติำ�าน้อยกว่าร้อยละ 5 (1)  ปัิจจุบันเริ�มม่การผู้า่ตัิด์แบบ minimally invasive valve 

surgery ซึึ่�งแผู้ลผู่้าตัิด์เล็ก นอนโรงพยาบาลสัุ�นลงและฟ้�นตัิวเร็ว สิุ�งท่�ค์วรต้ิองพิจารณาก่อนการผู่้าตัิด์

คื์อ  surgical risk โด์ยท่�นิยมใช้ัคื์อ Society of Thoracic Surgeons (STS) score สุำาหรับข้อบ่งช่ั�การสุวน

หัวใจก่อนเข้ารับการผู่้าตัิด์หัวใจ คื์ออายุมากกว่า 50 ปีิ หรือเป็ินกลุ่ม high risk coronary artery disease 

(CAD) ลิ�นหัวใจท่�เปิล่�ยนปิระกอบด้์วย 2 ชันิด์หลัก คื์อ mechanical valve หรือ  bioprosthetic valve ซึึ่�ง

แนวทางการเลือกใช้ั ดั์งแสุด์งในติารางท่� 1  ปัิจจุบันม่การรักษาผู้้้ป่ิวยโรค์ลิ�นหัวใจผิู้ด์ปิกติิท่�ม่ค์วามเสุ่�ยง

ในการผู่้าตัิด์สุ้ง โด์ยวิธ่์ไม่ต้ิองผู่้าตัิด์หลากหลายวิธ่์มากขึ�น เช่ัน การเปิล่�ยนลิ�นหัวใจ aortic โด์ยผู่้านทาง

สุายสุวนหัวใจ (Transcatheter aortic valve replacement; TAVR) หรือการเย็บซ่ึ่อมหัวใจ mitral รั�วโด์ย

วิธ่์ค์ลิปิ เป็ินต้ิน

ตัารางท่ี่�	1. แสุด์งแนวทางการเลือกชันิด์ของลิ�นหัวใจในการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนลิ�นหัวใจ

Bioprosthetic	valve Mechanical	valve

อายุมากกว่า 65 ปีิขึ�นไปิ หรือ 70 ปีิถ้ึาเป็ินลิ�น mitral อายุน้อยกว่า 65 ปิี หรือ 70 ปิี ถึ้าเปิ็นลิ�น mitral

ค์วามเสุ่�ยงติ่อภาวะเลือด์ออกสุ้ง จากการได์้รับยา
ละลายลิ�มเลือด์

ค์วามเสุ่�ยงติ่อภาวะเลือด์ออกง่ายติ�ำา จากการได์้รับ
ยาละลายลิ�มเลือด์

ผู้้้ปิ่วยติัด์สุินใจเลือก จำาเปิ็นติ้องได์้รับยาละลายลิ�มเลือด์อย้่แล้ว
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Aortic stenosis (AS)
 สุาเหตุิสุ่วนใหญิ่เกิด์จาก calcific degeneration ในผู้้้ป่ิวยสุ้งอายุ อ่กสุาเหติุท่�พบบ่อยคื์อ 

congenitally bicuspid aortic valve ทำาให้ลิ�นเปิิด์ได้์น้อยลง เกิด์ systolic gradient ระหว่าง LV และ 

aorta สุ้งขึ�น นำาไปิสุ่้การหนาตัิวของผู้นังหัวใจชันิด์ concentric left ventricular hypertrophy (LVH) สุ่ง

ผู้ลให้การขยายตัิวของหัวใจเพื�อรับปิริมาณเลือด์ช่ัวง diastole จำากัด์ ผู้ลคื์อ cardiac output ลด์ลง เมื�อ 

LVH เป็ินมากขึ�น เกิด์ myocardial oxygen supply-demand mismatch นำาไปิสุ่้ LV systolic dysfunction 

กลไกเหล่าน่�อธิ์บายการเกิด์อาการท่�สุำาคั์ญิในผู้้้ป่ิวย AS คื์อ angina, syncope และ heart failure เมื�อม่

อาการแล้ว บ่งบอกถึึงการพยากรณ์โรค์ท่�ไม่ด่์ คื์อถ้ึาม่ heart failure แล้ว จะม่อายุขัยเฉัล่�ยปิระมาณ 

2 ปีิ(2)  ม่โอกาสุเกิด์ sudden death ได้์ในผู้้้ป่ิวย symptomatic AS ซึึ่�งในกลุ่มน่�จะม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติสุ้ง

มาก สุ่วนในรายท่�ยังไม่ม่อาการ โอกาสุเกิด์ sudden death น้อยมาก

 การติรวจร่างกายในผู้้้ป่ิวย AS จะพบ systolic crescendo-decrescendo murmur at both 

upper parasternal border ร้าวไปิท่�ค์อ murmur ดั์งขึ�นเมื�อทำา handgrip แต่ิจะไม่เปิล่�ยนแปิลงเมื�อทำา 

Valsalva maneuver และ peak ของ murmur จะยืด์ช้ัาออกในรายท่�โรค์เป็ินรุนแรงมากขึ�น หากลิ�นหัวใจ 

aortic ต่ิบรุนแรงมากขื�นจะพบเสุ่ยง S2 เบาลง ค์ลำาช่ัพจรท่� carotid pulse จะเป็ินแบบ slow-rising and 

delayed (parvus et tardus).

 TTE เป็ิน first-line modality ท่�ใช้ัวินิจฉััยและปิระเมินค์วามรุนแรง โด์ยท่�ติรวจพบ valve area 

น้อยกว่า 1.0 ซึ่ม.2, mean gradient มากกว่า 40 มม.ปิรอท, และ peak velocity มากกว่า 4 ม./วินาท่ 

บ่งช่ั�ว่าลิ�นหัวใจต่ิบรุนแรง ผู้้้ป่ิวยบางรายท่� ม่ภาวะ low gradient จาก stroke volume น้อย (stroke 

volume index น้อยกว่า 35 มล./ม.2) เพราะหัวใจบ่บตัิวไม่ด่์ หรือหนาตัิวมากเกินไปิ (paradoxical low 

flow low gradient) การสุ่งติรวจต่ิอด้์วย dobutamine stress echocardiography ช่ัวยในการแยก pseudo- 

stenosis กับ true AS ได้์ เพราะถ้ึาเป็ิน pseudo-stenosis ยังไม่ต้ิองสุ่งผู้้้ป่ิวยไปิผู่้าตัิด์ 

 ไม่ม่หลักฐานใด์สุนับสุนุนว่าการรักษาด้์วยยา สุามารถึลด์การด์ำาเนินโรค์หรือทำาให้โรค์ด่์ขึ�น การ

ให้ยา antihypertensive ค่์อนข้างปิลอด์ภัย แต่ิต้ิองระวังการเกิด์ภาวะ hypotension ในผู้้้ป่ิวย severe AS  

ม่การศึกษาพบว่า ผู้้้ป่ิวยท่�เป็ิน asymptomatic very severe AS (aortic valve area น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

0.75 ซึ่ม.2 และ peak velocity ตัิ�งแต่ิ 4.5 ม./วินาท่ หรือ mean transaortic gradient ตัิ�งแต่ิ 50 มม.ปิรอท) 

พบว่า หากผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ได้์รับการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนลิ�นหัวใจ จะม่อัติราการรอด์ช่ัวิติท่�สุ้งกว่าการใช้ัยาเพ่ยง

อย่างเด่์ยว(3)

  Transcatheter aortic valve replacement (TAVR) เป็ินวิธ่์การเปิล่�ยนลิ�นหัวใจแบบใหม่ท่�ไม่ต้ิอง

ผู่้าตัิด์ สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติของผู้้้ป่ิวยได้์ ข้อบ่งช่ั�เดิ์มคื์อในผู้้้ป่ิวยอายุมากและ high surgical 

risk ในปัิจจุบัน ม่การศึกษาแล้วว่าในผู้้้ป่ิวย low surgical risk ให้ผู้ลไม่ต่ิางกันกับการผู่้าตัิด์ conventional 

AVR(4) ภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�อาจเกิด์ขึ�นจาก TAVR ได้์แก่ stroke, vascular injury, และ heart block การรักษา

น่�ต้ิองใช้ั multidisciplinary team ในการร่วมตัิด์สิุนใจและให้การรักษา โด์ยในท่มปิระกอบด้์วย แพทย์
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เจ้าของไข้ อายุรแพทย์โรค์หัวใจ ศัลยแพทย์ทรวงอก และรังสุ่แพทย์ ข้อจำากัด์ในการเข้าถึึงการรักษาน่�

คื์อราค์าของลิ�นหัวใจอย่้ท่�ปิระมาณ 5 แสุนถึึง 1 ล้านบาทต่ิอลิ�น

Aortic regurgitation (AR)
 สุาเหตุิแบ่งใหญ่ิๆ ได้์เป็ิน primary valve disease ได้์แก่ bicuspid aortic valve ในค์นอายุน้อย 

หรือ degeneration ในค์นอายุมาก กับ secondary จาก aortic root dilatation ในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ิน chronic 

hypertension ม่ athrosclerotic changes ของ aorta, Marfan syndrome หรือค์วามผิู้ด์ปิกติิอื�นๆ ของ

หลอด์เลือด์ aorta เอง ติรวจร่างกายจะพบ diastolic blowing murmur ท่� left upper sternal border 

พยาธิ์สุภาพทำาให้เกิด์ left ventricular diastolic volume load นำาไปิสุ่้ high stroke volume ทำาให้เกิด์ 

wide pulse pressure เมื�อระยะเวลาผู้่านไปิ LV ปิรับตัิวขยายใหญิ่ขึ�นเป็ิน eccentric hypertrophy 

จนระยะท้ายเกิด์ systolic dysfunction อาการมักมาด้์วย exertional dyspnea, orthopnea, paroxysmal 

nocturnal dyspnea, supine chest discomfort หรือ angina การพยากรณ์โรค์ในกลุ่มท่�เป็ิน chronic AR 

ค่์อนข้างด่์

 การรักษาด้์วยยาสุำาหรับ AR ท่�จะลด์ progression ของโรค์ หรือชัะลอการผู่้าตัิด์นั�นไม่ม่ 

หากแต่ิถ้ึาผู้้้ป่ิวยม่ภาวะค์วามดั์นโลหิติสุ้ง แนะนำาให้ยารักษาค์วามดั์นสุ้ง และสุ่งผู่้าตัิด์เมื�อผู้้้ป่ิวยเป็ิน 

symptomatic severe AR สุำาหรับ asymptomatic severe AR แนะนำาให้สุ่งติรวจ echocardiography 

ทุก 6-12 เดื์อน เพื�อปิระเมินขนาด์และการทำางานของ LV ปิระกอบข้อบ่งช่ั�ในการสุ่งผู้้้ป่ิวยเข้ารับผู่้าตัิด์

Mitral stenosis (MS)
 สุาเหตุิสุ่วนใหญ่ิเกิด์จาก rheumatic heart disease ซึึ่�งในปัิจจุบันพบน้อยมากในปิระเทศท่�

พัฒินาแล้วในแถึบยุโรปิและอเมริกา สุำาหรับปิระเทศไทยยังม่ค์วามชัุกอย่้แต่ิน้อยลงกว่าในอด่์ติมาก 

สุาเหตุิอื�นๆ ได้์แก่ การม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของการเกิด์ intracardiac calcification ในค์นสุ้งอายุ หรือผู้้้ป่ิวย

โรค์ไติวาย จะม่แค์ลเซ่ึ่ยมไปิเกาะท่� mitral annulus และอาจ extend มาท่� mitral leaflets ได้์ อาการท่�มา

พบแพทย์ ได้์แก่ exercise intolerance และ right heart failure จาก pulmonary hypertension ติรวจ

ร่างกายพบ opening snap และ low-pitched, diastolic rumbling murmur at the apex ชััด์ขึ�นเมื�อนอน 

left lateral decubitus

 การสุ่งติรวจ TTE เป็ินสิุ�งสุำาคั์ญิและจำาเป็ิน สุามารถึให้การวินิจฉััยและปิระเมินค์วามรุนแรงของ

โรค์ได้์ โด์ยด้์ mitral valve area และ transmitral gradient โด์ยถ้ึา mitral valve area น้อยกว่า 1.0 ซึ่ม.2 

และ transmitral mean gradient มากกว่า 7 มม.ปิรอท เข้าได้์กับ severe MS 

 การรักษาด้์วยยาม่จุด์ปิระสุงค์์เพื�อเพิ�ม diastolic ventricular filling time โด์ยให้ beta-blockers 

ลด์ heart rate และลด์ left atrial pressure ด้์วยการให้ diuretics ในรายท่�ม่ atrial fibrillation (AF) ร่วมด้์วย 

จะม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ stroke สุ้งถึึงร้อยละ 10-20 ต่ิอปีิ เนื�องจาก blood stasis ใน left atrium (LA) 
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มาก ทำาให้จำาเป็ินต้ิองได้์รับยาละลายลิ�มเลือด์ชันิด์ vitamin K antagonist (VKA) สุำาหรับ direct oral 

anticoagulants (DOACs) ยังไม่แนะนำาในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ิน valvular AF ท่�ม่ค์วามรุนแรงตัิ�งแต่ิปิานกลางขึ�น

ไปิ อย่างไรก็ติามม่ observational study ในปิระเทศเกาหล่ พบว่าการให้ DOACs ในผู้้้ปิว่ย MS ทุกระดั์บ

ค์วามรุนแรง สุามารถึลด์การเกิด์ all cause death, stroke และ systemic embolization ได้์มากกว่า VKA(5)  

ซึึ่�งค์งต้ิองรอการศกึษาแบบ randomized controlled trial ต่ิอไปิในอนาค์ติ แติสุ่ำาหรบัการปิอ้งกันการเกดิ์ 

recurrent acute rheumatic fever ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับ penicillin จนกระทั�งอายุ 40 ปีิ ในรายท่�เค์ยม่ปิระวัติิ 

rheumatic carditis 

 การรักษาในรายท่�ม่ moderate MS ขึ�นไปิ ท่�ม่อาการผิู้ด์ปิกติิหรือม่ new onset AF ม่ภาวะ PH 

และลักษณะของลิ�นหัวใจไม่ม่แค์ลเซ่ึ่ยมมาเกาะมากเกินไปิ ลิ�นหัวใจไม่รั�วหรืออาจรั�วเล็กน้อย commis-

sural fusion เท่าๆ กันทั�งสุองด้์าน ให้พิจารณา percutaneous balloon mitral valvuloplasty แต่ิถ้ึาเป็ิน 

unfavorable morphology และ moderate to severe MS แนะนำา valve replacement

Mitral regurgitation (MR)
 แบ่งสุาเหตุิการเกิด์เป็ิน primary valve abnormality เช่ัน leaflet prolapse, mitral valve cleft 

หรือendocarditis และ secondary (functional) regurgitation จาก ischemic/dilated cardiomyopathy  

หากเป็ิน mild degree of MR ไม่จำาเป็ินต้ิองให้การรักษาใด์ๆ พยาธิ์สุภาพในรายท่�เป็ิน severe MR จะ

พบว่า LV ขยายใหญ่ิขึ�นเป็ิน eccentric LVH ม่ systolic dysfunction ได้์ การท่�ม่ LA pressure สุ้ง ทำาให้

เกิด์ภาวะ pulmonary hypertension ติามมา ผู้้้ป่ิวยมักมาด้์วย exertional dyspnea ม่อาการและอาการ

แสุด์งของ LV failure ติรวจร่างกายพบ pansystolic murmur at the apex radiate to axilla or precordi-

um ถ้ึาเป็ิน eccentric anterior jet ในรายท่�ผู้ล echocardiography พบ LV ejection fraction (LVEF) น้อย

กว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 หรือ LV end-systolic dimension (LVESD) ตัิ�งแต่ิ 40 มม. ค์วรสุ่งผู้้้ป่ิวยไปิ

พบศัลยแพทย์ทรวงอกเพื�อพิจารณาผู่้าตัิด์แก้ไข 

 การรักษาด้์วยการผู่้าตัิด์เป็ินการรักษาหลักในผู้้้ป่ิวย MR การรักษาด้์วยยาไม่สุามารถึลด์ pro-

gression ของโรค์ได้์ อาจให้ diuretics ลด์อาการของค์นไข้ สุำาหรับการผู่้าตัิด์ในปัิจจุบัน การทำา mitral 

valve repair เป็ินตัิวเลือกแรกถ้ึาทำาได้์ ม่ morbidity and mortality ติำ�ากว่า valve replacement นอกจาก

น่�ยังสุามารถึ preserve LV geometry และลด์ภาระการท่�ต้ิองกิน anticoagulants สุำาหรับป้ิองกัน valve 

thrombosis โด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวยสุ้งอายุ 

 ม่การศึกษาติรวจติิด์ติามผู้้้ป่ิวย asymptomatic severe MR พบว่าม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�มากก

ว่าปิระชัากรทั�วไปิ(6) นอกจากนั�นยังม่การศึกษาท่�สุนับสุนุน early surgery ในผู้้้ป่ิวย asymptomatic 

severe MR with preserved LV systolic function และ high likelihood of mitral valve repair ด่์กว่า 

conservative care ทั�งด้์าน cardiovascular mortality และ heart failure hospitalization(7)  ดั์งนั�นแนะนำา

ให้สุ่งผู้้้ป่ิวยปิรึกษาศัลยแพทย์ทรวงอกเพื�อให้การรักษาร่วมกันตัิ�งแต่ิแรก ในกรณ่ท่�เป็ิน asymptomatic 
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severe MR และยังไม่ผู่้าตัิด์ แนะนำาให้ติรวจติิด์ติาม echocardiography ทุก 6-12 เดื์อน (ติารางท่� 2) 

เพื�อติรวจด้์ขนาด์ LV ว่าโติขึ�นหรือม่การทำางานลด์ลงหรือไม่ และหากติรวจพบภาวะ pulmonary 

hypertension ก็จะเป็ินข้อม้ลปิระกอบว่าถึึงเวลาท่�ค์วรได้์รับการผู่้าตัิด์เมื�อไร

 ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ sedentary lifestyle การปิระเมินอาการในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จะค่์อนข้างยาก กว่าจะม่

อาการโรค์ก็เป็ินมากแล้ว การสุ่งติรวจเพิ�มเติิม เช่ัน exercise stress echocardiography เพื�อติรวจหา 

inducible pulmonary hypertension หรือทำาให้เกิด์อาการเหนื�อยเร็วกว่าปิกติิตัิ�งแต่ิ low workload ก็จะ

ช่ัวยได้์ 

 Transcatheter approaches ในการรักษา MR ในปัิจจุบันได้์แก่ MitraClip ซึึ่�งม่การศึกษาทาง

ค์ลินิกมากท่�สุุด์ เป็ินอุปิกรณ์เสุมือนค์ลิปิไปิหน่บลิ�นหัวใจเข้าหากัน ขนาด์ร้เปิิด์ลิ�นหัวใจเล็กลง เห็นเหมือน

เป็ิน double-orifice valve สุำาหรับผู้้้ป่ิวย high surgical risk ช่ัวยให้ LVEF เพิ�มขึ�นและม่คุ์ณภาพช่ัวิติท่�ด่์

ขึ�น แต่ิยังไม่ด่์ไปิกว่าหรือเท่ยบเท่าการผู่้าตัิด์ 

Tricuspid Regurgitation (TR) 
 สุ่วนใหญ่ิเป็ินผู้ลจาก RV หรือ tricuspid annular dilatation หรือเป็ินภายหลังการใสุ่ cardio-

vascular implantable electronic device (CIED) อาการท่�นำามาได้์แก่ fatigue, bloating และ peripheral 

edema ติรวจร่างกายพบ elevated jugular venous, holosystolic blowing murmur at the left lower 

parasternal border ตัิบโติ ม่ ascites ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ longstanding severe TR อาจทำาให้เกิด์ภาวะ congestive 

hepatopathy และ cardiac cirrhosis ติามมาได้์

 การรักษาด้์วย diuretics และการงด์อาหารเค็์ม ทำาให้อาการ congestion ด่์ขึ�นได้์ สุำาหรับการ

ผู่้าตัิด์ surgical annuloplasty แนะนำาในผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการ right heart failure จาก severe TR หรือในราย

ท่�จะเข้าไปิผู่้าตัิด์ valve อื�นอย่้แล้ว เพื�อป้ิองกัน progressive 

ตัารางท่ี่�	 2. ระยะเวลาท่�แนะนำาในการติรวจติิด์ติามค์วามรุนแรงของโรค์ลิ�นหัวใจผิู้ด์ปิกติิด้์วย Transthoracic 

echocardiography

Valve	pathology Mild	degree Moderate Severe

Aortic	stenosis 3-5 ปีิ 1-2 ปีิ 1 ปีิ

Aortic	regurgitation 2-3 ปีิ 1-2 ปีิ 6-12 เดื์อน

Mitral	stenosis 3-5 ปีิ 1-2 ปีิ 1 ปีิ

Mitral	regurgitation None 6-12 เดื์อน 6-12 เดื์อน
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Valvular heart disease and pregnancy
 ปัิญิหาของ VHD ท่�จะเกิด์ค์วามรุนแรงในช่ัวงตัิ�งค์รรภ์คื์อกลุ่ม obstructive valvular heart 

diseases จะเพิ�ม   maternal และ fetal morbidity/mortality โด์ยเฉัพาะ severe MS และ severe AS 

มารด์าม่โอกาสุเกิด์ heart failure ในระหว่างตัิ�งค์รรภ์  ในขณะท่� valvular regurgitation จะเป็ินปัิญิหา

น้อยกว่าเนื�องจากทนต่ิอ physiologic changes ช่ัวงตัิ�งค์รรภ์ได้์ด่์กว่า หญิิงตัิ�งค์รรภ์ม่ hemodynamic 

ท่�เปิล่�ยนแปิลงไปิจากปิกติิ คื์อ plasma volume จะเพิ�มขึ�นในช่ัวง first trimester และเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ไปิ

ถึึงปิระมาณร้อยละ 50 ใน second trimester และค์งระดั์บไปิจนติลอด์การตัิ�งค์รรภ์ อัติราการเต้ินของ

หัวใจเพิ�มขึ�น 10-20 ค์รั�งต่ิอนาท่ ม่ wide pulse pressure จากการลด์ลงของ peripheral resistance 

นอกจากน่� uterus ท่�โติมากก็จะไปิกด์ inferior vena cava ลด์การไหลเว่ยนกลับของเลือด์ด์ำา ทำาให้ขา

บวม อ่อนแรงหรือเกิด์ภาวะ hypotension ได้์ง่าย ผู้ลของการเพิ�ม plasma volume ปิระกอบกับหัวใจ

เต้ินเร็ว ทำาให้ diastolic filling time สัุ�นลง ทำาให้ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ impaired LV function, stenotic หรือ regurgitant 

valvular lesions แสุด์งอาการเหนื�อยง่ายไปิจนถึึงเกิด์ heart failure ได้์ในท่�สุุด์ ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยตัิ�งค์รรภ์ท่�ม่ 

moderate to severe valvular lesions ค์วรสุ่งปิรึกษา cardiologist ทุกราย เพื�อร่วมด้์แลติลอด์ระยะเวลา

การตัิ�งค์รรภจ์นถึึงค์ลอด์บตุิร หรอืถ้ึาเป็ินไปิได์แ้พทยแ์ละผู้้ป่้ิวยค์วรได์ว้างแผู้นการด้์แลรกัษาตัิ�งแต่ิยังไม่

ตัิ�งค์รรภ์จะด่์ท่�สุุด์

 ถ้ึาจำาเปิน็ต้ิองผู่้าตัิด์เปิล่�ยนลิ�นหัวใจในชัว่ง child-bearing age แนะนำา biological valve มากกวา่ 

mechanical valve เนื�องด้์วยเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ valve thrombosis และ teratogenicity ของยา 

warfarin และค์วามเสุ่�ยงของ bleeding ทั�งมารด์าและเด็์ก อย่างไรก็ติามม่การศึกษาเก่�ยวกับ antithrom-

botic regimens ในหญิิงตัิ�งค์รรภ์ หากได้์รับ warfarin น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 มก./วัน ม่  teratogenic 

effect ไม่ต่ิางจาก dose-adjusted LMWH หรือ unfractionated heparin(8)

ตัารางท่ี่�	3. ภาวะของโรค์ลิ�นหัวใจผิู้ด์ปิกติิท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอทั�งมารด์าและทารกในช่ัวงตัิ�งค์รรภ์

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
 ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการผู้า่ตัิด์เปิล่�ยน prosthetic valve นั�น ต้ิองได์รั้บการติรวจติิด์ติามการรกัษาติลอด์

ช่ัวิติ ค์วรได้์รับการด้์แลรักษาฟันอย่างด่์ ป้ิองกันการติิด์เชืั�อ และค์วรได้์รับยา anticoagulants อย่างเหมาะ

สุมและติรวจติิด์ติามค่์า INR  อย่างใกล้ชิัด์ ปัิจจุบันแนะนำาให้ทั�ง warfarin และ aspirin ในผู้้้ป่ิวยท่�ใสุ่ 

mechanical heart valve ยกเว้นในรายท่�เป็ิน high bleeding risk ให้ warfarin ตัิวเด่์ยวพอ เป้ิาหมาย

ระดั์บ international normalized ratio (INR) 2-3  สุำาหรับ prosthetic aortic valve และ 2.5-3.5 สุำาหรับ 

prosthetic mitral valve แนะนำาติรวจติิด์ติามอาการทุก 1   ปีิ สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่อาการผิู้ด์ปิกติิ หรือ

บ่อยขึ�นเมื�อม่อาการทางค์ลินิกเปิล่�ยนแปิลงไปิ แนะนำาให้ติรวจ TTE เป็ิน baseline เมื�อมารับการติรวจ

ท่�ค์ลินิกผู้้้ป่ิวยนอก ในค์รั�งแรกๆ หลังผู่้าตัิด์ หลังจากนั�นไม่จำาเป็ินต้ิองทำา serial echocardiography จะ

สุ่งติรวจเมื�อม่อาการสุงสัุยหรือติรวจพบว่าลิ�นหัวใจเท่ยมทำางานผิู้ด์ปิกติิ เช่ันเหนื�อยง่าย เสุ่ยง valve click 

ลด์ลงหรือหายไปิ ม่ภาวะ heart failure ไม่ม่ข้อม้ลท่�สุนับสุนุนว่าสุามารถึใช้ั DOACs แทน VKA ในผู้้้ป่ิวย 

mechanical heart valve ได้์ 

 กรณ่ผู้้้ป่ิวยท่�เค์ยได้์รับการผู่้าตัิด์เปิล่�ยน mechanical heart valve และมาโรงพยาบาลด์ว้ยอาการ

ของ heart failure ให้ค์ำานึงถึึงว่าม่ภาวะ prosthetic valve dysfunction ร่วมด้์วยเสุมอ ซึึ่�งจำาเป็ินต้ิองสุ่ง

ผู้้้ป่ิวยเข้ารับการติรวจ echocardiography หรือ fluoroscopy เพื�อปิระเมิน prosthetic valve function 

อย่างเร่งด่์วน 

Conclusion
 อุบัติิการณ์การของโรค์ลิ�นหัวใจผิู้ด์ปิกติิพบสุ้งขึ�นเรื�อยๆ อาจเนื�องมาจากในปัิจจุบันม่เค์รื�องมือ

หลากหลายท่�ช่ัวยในการวินิจฉััย ผู้้้ป่ิวยเข้าถึึงการรักษาได์้ด่์และง่ายมากขึ�น ดั์งนั�นแพทย์ผู้้้ให้การด้์แล

รักษาค์วรทำาการซัึ่กปิระวัติิและติรวจร่างกายได้์อย่างถ้ึกต้ิองเป็ินสิุ�งสุำาคั์ญิอันดั์บแรก นำาไปิสุ่้การเลือก

การสุ่งติรวจเพื�อการวินิจฉััยและปิระเมินค์วามรุนแรงของโรค์ได้์อย่างเหมาะสุม การท่�เข้าใจ natural 

history ของโรค์ลิ�นหัวใจผู้ิด์ปิกติิชันิด์ต่ิางๆนำาไปิสุ่้การรักษาได์้อย่างถ้ึกต้ิองและทันท่วงท่ การติรวจ 

TTE เป็ินเค์รื�องมืออันดั์บแรกท่�ใช้ัในการวินิจฉััยและบอกระดั์บค์วามรุนแรง ปัิจจุบันม่ cardiac MRI, 

computed tomography (CT) scan เข้ามาม่บทบาทมากขึ�น แพทย์ผู้้้ด้์แลเป็ินผู้้้รวบรวมข้อม้ลทั�งหมด์ 

สืุ�อสุารกับผู้้้ป่ิวยและญิาติิ ร่วมกันตัิด์สิุนใจในการเลือกการรักษา
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25
แนวทางการด้แลรักษา

ผู้้�ป่วยหัวใจห�องบนเตั�นระริก
(Update on management of 

atrial fibrillation)
ภ้ที่ราณ่	ล่ิลิะพ้ิฒนะ

บัทน�า
 ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก หรือ atrial fibrillation (AF) เป็ินภาวะหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะท่�พบบ่อย

ท่�สุุด์ในเวชัปิฏิิบัติิ(1, 2) โด์ยพบค์วามชุักปิระมาณร้อยละ 2-4 ในปิระชัากรทั�วไปิ(2) และค์วามชุักจะเพิ�มขึ�น

ในปิระชัากรผู้้้สุ้งอายุ(1, 3) ปัิจจุบันค์วามก้าวหน้าทางสุาธ์ารณสุุข และเทค์โนโลย่ ทำาให้แนวโน้มสัุงค์มผู้้้

สุ้งอายุเพิ�มขึ�นทั�วโลก ค์วามชุักของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกจึงเพิ�มขึ�นติามลำาดั์บ ค์าด์ว่าอ่ก 30-40 

ปีิต่ิอจากน่�  ค์วามชุักอาจมากถึึง 6-12 ล้านค์นในปิระเทศสุหรัฐอเมริกา(4) และอาจมากถึึง 17.9 ล้าน

ค์นในปิระเทศฝั้�งยุโรปิ(5) ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก ทำาให้คุ์ณภาพช่ัวิติของผู้้้ป่ิวยแย่ลง เพิ�มค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติ และภาวะหัวใจล้มเหลว นำาไปิสุ่้ภาวะทุพพลภาพ และเสุ่ยช่ัวิติได์้(6, 7)  

ปัิจจุบันค์วามก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ทำาให้ค์วามร้้ ค์วามเข้าใจ เก่�ยวกับพยาธิ์กำาเนิด์ของ

ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกด่์ขึ�น นำาไปิสุ่้การด้์แลแบบสุหสุาขาวิชัาช่ัพ เพื�อการรักษาผู้้้ป่ิวยอย่างเป็ิน

องค์์รวม และม่ปิระสิุทธิ์ภาพมากขึ�น อย่างไรก็ติามแนวทางการรักษาผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกยังม่

ค์วามหลากหลาย และยังม่บางปิระเด็์นท่�ยังต้ิองการการศึกษาเพิ�มเติิมต่ิอไปิ

ระบัาดวิทยา
 ดั์งท่�กล่าวไปิแล้ว พบค์วามชุักของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกร้อยละ 2-4 ของปิระชัากรทั�วไปิ(2) 

และ ม่แนวโน้มว่าค์วามชุักจะเพิ�มขึ�นเป็ิน 2 เท่าในอ่ก 10 ปีิข้างหน้า(4, 5, 8)  เนื�องจากปิระชัากรโลกม่อายุ

ขัยเฉัล่�ยยาวขึ�น และม่การพัฒินาของเทค์โนโลย่เพื�อค้์นหาผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกแต่ิไม่

แสุด์งอาการท่�ด่์ขึ�น(9)  ค์วามชุักของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกจะเพิ�มขึ�นในปิระชัากรผู้้้สุ้งอายุ โด์ยใน
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ปิระชัากรวัย 40 ปีิ พบค์วามชุักน้อยกว่าร้อยละ 0.5 แต่ิในปิระชัากรวัย 80 ปีิขึ�นไปิ พบค์วามชุักได้์ถึึง

ร้อยละ 5-15(10, 11)  สุำาหรับปิระเทศไทยม่รายงานว่า ปิระชัากรวัย 65 ปีิขึ�นไปิพบค์วามชุักของภาวะหัวใจ

ห้องบนเต้ินระริกร้อยละ 1.9  โด์ยในปิระชัากรวัย 65-74 ปีิพบค์วามชุักร้อยละ 1.5  ในปิระชัากรวัย 

75-84 ปีิพบค์วามชุักร้อยละ 2.2  และปิระชัากรวัย 85 ปีิขึ�นไปิ พบค์วามชุักร้อยละ 2.8(12)   อย่างไรก็ติาม

ตัิวเลขเหลา่น่� อาจติำ�ากว่าค์วามเปิน็จริง เนื�องจากผู้้้ป่ิวยบางรายไมแ่สุด์งอาการจงึไม่ได้์มาติรวจทำาให้ไม่

ได้์รับการวินิจฉััย ผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกสุ่วนมากในปิระเทศไทยเปิ็นกลุ่มท่�ม่ลิ�นหัวใจปิกติิ 

(non-valvular AF) เป็ินปิระชัากรท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะหัวใจล้มเหลว และค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์

อัมพฤกษ์ อัมพาติสุ้งกว่าปิระชัากรวัยเด่์ยวกันอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ(12)  นอกจากอายุท่�มากขึ�นจะ

เป็ินปัิจจัยเสุ่�ยงสุำาคั์ญิต่ิอการเกิด์ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกแล้ว ยังม่โรค์ร่วมอื�นท่�เป็ินปัิจจัยเสุ่�ยงสุำาคั์ญิ

ได้์อ่ก อาทิเช่ัน โรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง  โรค์เบาหวาน  โรค์หัวใจล้มเหลว  โรค์เสุ้นเลือด์หัวใจต่ิบ  โรค์ไติ

วายเรื�อรัง  โรค์อ้วนลงพุง  และโรค์หยุด์หายใจขณะหลับ เป็ินต้ิน(13-16) ซึึ่�งการม่โรค์ร่วมหลายโรค์ย่อมสุ่ง

เสุริมให้เกิด์ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกง่ายขึ�น   ในช่ัวงอายุท่�เท่ากันค์วามชุักและอุบัติิการณ์ของภาวะ

หัวใจห้องบนเต้ินระริกในเพศชัายสุ้งกว่าเพศหญิิง และในค์นผิู้วขาวสุ้งกว่าเชืั�อชัาติิอื�น(2, 17) ภาวะหัวใจ

ห้องบนเต้ินระริกเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติปิระมาณ 3-5 เท่า(18)  เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอ

ภาวะหัวใจล้มเหลวปิระมาณ 3 เท่า(19) เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการนอนโรงพยาบาลปิระมาณ 2 เท่า(20) และ

เพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเสุ่ยช่ัวิติปิระมาณ 2 เท่า(20)   จะเห็นได้์ว่าภาระโรค์ (burden of disease) ของภาวะ

หัวใจห้องบนเต้ินระริกม่มาก อ่กทั�งยังก่อให้เกิด์ภาวะทุพพลภาพได้์สุ้ง  พบว่าการป้ิองกัน และปิรับ

เปิล่�ยนพฤติิกรรมท่�สุ่งเสุริมปัิจจัยเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะหวัใจห้องบนเต้ินระริกตัิ�งแต่ิเริ�มแรก (early inter-

vention and modifiable risk factor control) ช่ัวยลด์อุบัติิการณ์ของการเกิด์โรค์ได้์(21) ดั์งนั�นการให้ค์วาม

สุำาคั์ญิแก่การป้ิองกัน การค้์นหาผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์แต่ิไม่แสุด์งอาการ การวินิจฉััย และการด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวย

อย่างเป็ินองค์์รวม จึงม่ค์วามสุำาคั์ญิเป็ินอย่างยิ�ง

เกณฑ์์การวินิจฉััยภาวะหัวใจห้องบันเต้นระริก
 ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกวินิจฉััยจากการทำาค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจแบบมาติรฐาน (12-lead 

electrocardiogram) พบลักษณะค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�เข้าได้์ ได้์แก่ การม่ R-R interval ท่�ไม่สุมำ�าเสุมอ การเห็น 

P wave ท่�ไม่ชััด์เจน หรือการเห็น P wave ท่�เร็วมากและไม่สุมำ�าเสุมอ โด์ยติรวจพบอย่างน้อย 1 ค์รั�ง 

หรืออาจวินิจฉััยจากการทำาค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจแบบ 1 lead (single-lead electrocardiogram) โด์ยในกรณ่

หลังจะวินิจฉััยเมื�อภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกเป็ินต่ิอเนื�องนานอย่างน้อย 30 วินาท่(22)   ซึึ่�งผู้้้ป่ิวยท่�เข้า

เกณฑ์์การวินิจฉััยข้างต้ิน จะถ้ึกจัด์อย่้ในกลุ่ม clinical AF ไม่ว่าจะม่อาการหรือไม่ก็ติาม  สุ่วนกลุ่มท่�ไม่

เข้าเกณฑ์์การวินิจฉััยแต่ิติรวจพบลักษณะท่�เข้าได้์กับภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกจากอุปิกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ุหัวใจ (cardiac implantable electronic device, CIED) จะถ้ึกจัด์อย่้ในกลุ่ม subclinical 

AF(22)
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การจ�าแนกชนิดของภาวะหัวใจห้องบันเต้นระริก
 การจำาแนกชันิด์ของภาวะหวัใจห้องบนเต้ินระริกติามระยะเวลาท่�เป็ินแสุด์งไว้ในติารางท่� 1  สุ่วน

การจำาแนกชันิด์ของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกติามค์วามผิู้ด์ปิกติิของลิ�นหัวใจนั�น สุามารถึแบ่งผู้้้ป่ิวย

ได้์ 2 กลุ่ม(22) คื์อ กลุ่มท่�ม่ลิ�นหัวใจผิู้ด์ปิกติิร่วมด้์วย (valvular AF) ซึึ่�งหมายถึึงผู้้้ป่ิวยท่�ม่ moderate to 

severe rheumatic mitral stenosis และผู้้้ป่ิวยท่�ม่ลิ�นหัวใจเท่ยมชันิด์โลหะ (mechanical prosthetic valve) 

และกลุ่มท่�ม่ลิ�นหัวใจปิกติิ หรือลิ�นหัวใจผิู้ด์ปิกติิชันิด์อื�นนอกเหนือจากกลุ่มแรก (non-valvular AF) ซึึ่�ง

การจำาแนกโด์ยด้์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิของลิ�นหัวใจม่ค์วามสุำาคั์ญิ เนื�องจากการเลือกยาละลายลิ�มเลือด์ (oral 

anticoagulant, OAC) ระหว่างผู้้้ป่ิวยสุองกลุ่มม่ค์วามแติกต่ิางกัน กล่าวคื์อ กลุ่ม valvular AF ม่เพ่ยง 

vitamin K antagonist (VKA) ท่�ถืึอเป็ินยามาติรฐานหลักท่�รับรองให้ใช้ัในการป้ิองกันภาวะลิ�มเลือด์

อุด์ตัิน(23, 24) 

ตัารางท่ี่�	1. การจำาแนกชันิด์ของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกติามระยะเวลาท่�เป็ิน(22)

First diagnosed AF AF ท่�ได้์รับการวินิจฉััยค์รั�งแรก โด์ยไม่ค์ำานึงถึึงอาการหรือระยะเวลาท่�เป็ิน

มาก่อน

Paroxysmal AF AF ท่�กลับเป็ินจังหวะปิกติิเอง หรือ จากการรักษาภายใน 7 วันหลังจาก

เริ�มเป็ิน

Persistent AF AF ท่�เป็ินต่ิอเนื�องมากกว่า 7 วัน แต่ิไม่เกิน 1 ปีิ   

Long-standing 

persistent AF

AF ท่�เป็ินต่ิอเนื�องนานเกิน 1 ปีิ

Permanent AF AF ท่�เป็ินต่ิอเนื�อง โด์ยแพทย์และผู้้้ป่ิวยตัิด์สิุนใจร่วมกันว่าจะไม่ทำาให้กลับ

เป็ินจังหวะปิกติิ

 ESC guideline 2020 ใหค้์วามสุำาคั์ญิกับคุ์ณลักษณะเชิังโค์รงสุร้าง (structured characterization) 

ดั์งแสุด์งในติารางท่� 2  มากกว่าการพยายามจำาแนกชันิด์ของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก เนื�องจากม่

ปิระโยชัน์ต่ิอการรักษาและชั่วยในการพยากรณ์โรค์ได์้ด่์กว่า(22) structured characterization ดั์งกล่าว 

ปิระกอบด้์วย 4 อย่าง คื์อ การปิระเมินค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติ (stroke risk) การปิระเมิน

ค์วามรุนแรงของอาการ (symptom severity) การปิระเมินค์วามรุนแรงของภาระโรค์ (severity of AF 

burden)  และการปิระเมินค์วามรุนแรงของซัึ่บสุเติรติ (substrate severity) ซึึ่�งให้ตัิวย่อว่า “4S-AF”   ESC 

guideline 2020 แนะนำาให้ใช้ั 4S-AF เป็ินเค์รื�องมือช่ัวยปิระกอบการด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ิน

ระริก
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ตัารางท่ี่�	 2.  แสุด์ง structured characterization ของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก (4S-AF scheme) 

(ดั์ด์แปิลงจาก ESC guideline for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in 

collaboration with the EACTS 2020)

4S-AF	scheme ความเส่�ยงตั�อ
การเกิดอ้มพิฤกษ์์	
อ้มพิาตั	(stroke	risk)

การประเมินความ
รุนแรงของอาการ	
(symptom	severity)

การประเมินความ
รุนแรงของภาระโรค

(severity	of	AF	burden)

การประเมินความ
รุนแรงของซ้้บสเตัรตั	
(substrate	severity)

รายละเอ่ยด์ ค์วามเสุ่�ยงติ�ำาติ่อ
การเกิด์อัมพฤกษ์ 
อัมพาติ
 ใชั่
 ไม่ใชั่

ค์วามรุนแรงของ
อาการ
 ไม่ม่อาการ หรือ 
อาการน้อย
 อาการปิานกลาง
 อาการมาก

ภาวะหัวใจห้องบนเติ้น
ระริกกลับเปิ็นจังหวะ
ปิกติิได์้เอง

ค์วามยาวของภาวะหัวใจ
ห้องบนเติ้นระริก

โรค์ร่วม หรือ ค์วาม
เสุ่�ยงติ่อโรค์หัวใจและ
หลอด์เลือด์

ภาวะ atrial 
cardiomyopathy 
(ขนาด์ การทำางาน 
และพังผู้ืด์ของหัวใจ
ห้องบน)

เค์รื�องมือท่�ใชั้
ในการปิระเมิน

CHA
2
DS

2
-VASc 

score
EHRA symptom 
scale

แบบสุอบถึาม
ค์ุณภาพชั่วิติ (Quality 
of life questionaires)

ชันิด์ของภาวะหัวใจ
ห้องบนเติ้นระริก
จำาแนกติามระยะเวลา
ท่�เปิ็น (Paroxysmal, 
Persistent, Long-
standing persistent, 
Permanent)

ภาระโรค์ของภาวะ
หัวใจห้องบนเติ้นระริก
ท่�ติรวจพบจากเค์รื�อง
ติรวจติิด์ติาม เชั่น ระยะ
เวลาทั�งหมด์ของภาวะ
หัวใจห้องบนเติ้นระริก   
ระยะเวลาท่�นานท่�สุุด์    
และจำานวนค์รั�งของการ
เปิ็นภาวะหัวใจห้องบน
เติ้นระริก เปิ็นติ้น)

การปิระเมินทาง
ค์ลินิก เชั่น Incident 
AF risk score     
AF progression risk 
scores เปิ็นติ้น

การติรวจ 
echocardiogram    
cardiac computed 
tomography (CT)  
cardiac MRI  และ
การติรวจ biomarkers

การตรวจคัดกรองหาภาวะหัวใจห้องบันเต้นระริก
 เนื�องจากค์วามชุักของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกเพิ�มขึ�น  และพบว่าค์วามชุักของกลุ่มท่�ไม่

แสุด์งอาการม่มาก(25)  โด์ยพบว่าร้อยละ 10 ของผู้้้ป่ิวยเสุ้นเลือด์สุมองต่ิบ เกิด์จากการม่ภาวะหัวใจห้อง

บนเต้ินระริกท่�ไม่เค์ยได้์รับการวินิจฉััยมาก่อน(26, 27)  ซึึ่�งการติรวจพบ และให้การรักษาภาวะหัวใจห้องบน
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เต้ินระริกได้์อย่างทันท่วงท่ตัิ�งแต่ิเริ�มแรก อาจจะลด์อุบัติิการณ์การเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติได้์  ด้์วยเหตุิน่�

ปัิจจุบันการติรวจคั์ด์กรองหาภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกจึงได้์รับค์วามสุนใจ และถ้ึกให้ค์วามสุำาคั์ญิมากขึ�น  

อย่างไรก็ติามข้อม้ลเก่�ยวกับวิธ่์หรืออุปิกรณ์ท่�เหมาะสุมสุำาหรับใช้ัติรวจคั์ด์กรอง รวมทั�งมาติรฐานและ

ค์วามเชืั�อถืึอได้์ของอุปิกรณ์แต่ิละชันิด์ยังม่ไม่มาก ค์าด์ว่าในอนาค์ติอันใกล้ ด้์วยค์วามก้าวหน้าทาง

เทค์โนโลย่จะม่การพัฒินาเค์รื�องมือติรวจคั์ด์กรองภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก เช่ัน smart phone หรือ 

smart watch ท่�ม่ pulse photoplethysmography(28-30) และค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (hand-held 

electrocardiogram)(31) ท่�ม่ค์วามแม่นยำา และม่ปิระสิุทธิ์ภาพมากขึ�น ช่ัวยให้สุามารถึวินิจฉััยภาวะหัวใจ

ห้องบนเติ้นระริกได้์ถ้ึกต้ิองตัิ�งแต่ิระยะแรกท่�ผู้้้ป่ิวยยังไม่แสุด์งอาการ(32) ปัิจจุบันค์ำาแนะนำาสุำาหรับการ

ติรวจคั์ด์กรองหาภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก  ยังเน้นท่�การค์ลำาช่ัพจรหรือทำาค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจเมื�อม่โอกาสุ 

(opportunistic screening) ในผู้้้ป่ิวยทุกรายท่�ม่อายุตัิ�งแต่ิ 65 ปีิขึ�นไปิ (Class I recommendation)(22)  และ

ผู้้้ป่ิวยทุกรายท่�ม่โรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง (Class I recommendation)(22) เนื�องจากการติรวจคั์ด์กรองด้์วยวิธ่์น่�

ม่ค์วามคุ้์มทุนเมื�อพิจารณาด้์วย quality-adjusted life-years และม่หลักฐานชััด์เจนว่าสุามารถึลด์อุบัติิ

การณ์ของการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติได้์(22, 33, 34) 

การปัระเมินผู้ปั่วยหัวใจห้องบันเต้นระริก(22)

 หลังจากยืนยันการวินิจฉััยภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกด้์วยการติรวจค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจ (electro-

cardiogram, ECG) แล้ว ลำาดั์บถัึด์ไปิจึงเป็ินการปิระเมินผู้้้ป่ิวยซึึ่�งค์วรทำาเป็ินมาติรฐาน ได้์แก่ การซัึ่ก

ปิระวัติิโด์ยละเอ่ยด์รวมถึึงการปิระเมินโรค์ร่วม ปิระเมินชันิด์ของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก (ติารางท่� 1)   

ปิระเมินค์วามรุนแรงของอาการ (ติารางท่� 3) ปิระเมินค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เสุ้นเลือด์สุมองต่ิบ (ติาราง

ท่� 4) ค์วบค่้์ไปิกับการปิระเมินค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก (ติารางท่� 5) และปิระเมินการบ่บตัิวของ

หัวใจห้องล่างซ้ึ่าย แนะนำาให้ทำาค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจ ติรวจการทำางานของไทรอยด์์ ติรวจการทำางานของไติ ติรวจ

เกลือแร่ ติรวจค์วามสุมบ้รณ์ของเม็ด์เลือด์ และติรวจหัวใจด้์วยค์ลื�นเสุ่ยงค์วามถ่ึ�สุ้ง (echocardiogram) 

เพื�อด้์ขนาด์และการทำางานของหัวใจห้องล่างทั�งซ้ึ่ายและขวา ขนาด์ของหัวใจห้องบน และลิ�นหัวใจ ในผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกทุกราย(22, 35) 

ตัารางท่ี่�	3. แสุด์งเกณฑ์์การปิระเมินค์วามรุนแรงของอาการติาม EHRA symptom scale(36)

EHRA class 1 ไม่ม่อาการ

EHRA class 2a ม่อาการเล็กน้อย สุามารถึทำากิจวัติรปิระจำาวันได้์ติามปิกติิ

EHRA class 2b ม่อาการปิานกลาง ร้้สึุกว่าอาการรบกวน แต่ิยังสุามารถึทำากิจวัติรปิระจำาวันได้์ติามปิกติิ

EHRA class 3 ม่อาการมาก ทำาให้จำากัด์การทำากิจวัติรปิระจำาวัน

EHRA class 4 ม่อาการรุนแรงจนไม่สุามารถึทำากิจวัติรปิระจำาวันได้์
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ตัารางท่ี่�	4. แสุด์งการปิระเมินค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เสุ้นเลือด์สุมองต่ิบจากภาวะหวัใจห้องบนเต้ินระริก 

ติาม CHA
2
DS

2
-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

A
2

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

S
2

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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ตัารางท่ี่�	5. แสุด์งการปิระเมินค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก ติาม HAS-BLED score(38)

Risk	factors Score

H Hypertension 
- Systolic blood pressure >160 mmHg

1

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

1 each

S Stroke
- Previous ischemic or hemorrhagic stroke 

(hemorrhagic stroke would also score 1 point under the “B” criterion)

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

หมายเหตุิ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเลือด์ภาวะเลือด์ออก คื์อผู้้้ป่ิวยท่�ม่ HAS-BLED score ตัิ�งแต่ิ 3 
ค์ะแนนขึ�นไปิ

การดูแลัรักษาผู้ปั่วยหัวใจห้องบันเต้นระริก
 การด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกม่องค์์ปิระกอบหลักอย่้ 3 อย่าง ได้์แก่ การรักษาเพื�อ

ป้ิองกันการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติ (Anticoagulation/Avoid stroke) การรักษาเพื�อค์วบคุ์มอาการ (Better 

symptom control)   และการรักษาโรค์ร่วมรวมถึึงปัิจจัยเสุ่�ยงต่ิางๆ (Comorbidities/Cardiovascular risk 

factor management) ซึึ่�ง ESC guideline 2020 ให้ตัิวย่อว่า “ABC”(22) 

1.	การร้กษ์าเพ่ิ�อป้องก้นการเกิดอ้มพิฤกษ์์	อ้มพิาตั(22,	35)

 ยาละลายลิ�มเลือด์ลด์อุบัติิการณ์การเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจห้องบนเต้ิน

ระริกได้์ปิระมาณร้อยละ 70(39)  ดั์งนั�นยาละลายลิ�มเลือด์จึงเป็ินการรักษาหลัก  ปัิจจุบันยาละลายลิ�ม

เลือด์ม่ให้เลือกใช้ั 2 กลุ่ม คื์อ กลุ่ม vitamin K antagonist (VKA) และกลุ่ม non-vitamin K antagonist 
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oral anticoagulants (NOACs) การพิจารณาให้ยาละลายลิ�มเลือด์ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจห้องบนเติ้น

ระริกนั�น  อันดั์บแรกต้ิองจำาแนกชันดิ์ของภาวะหวัใจห้องบนเต้ินระริกก่อน ว่าเป็ินชันิด์ valvular AF หรอื 

non-valvular AF    หากเป็ิน valvular AF จะม่เพ่ยง VKA ท่�ม่หลักฐานว่าปิลอด์ภัย ม่ปิระสิุทธิ์ภาพ  และ

ได้์รับการรับรองให้ใช้ัเป็ินยามาติรฐานในการรักษา  นอกจากน่�ใน valvular AF สุามารถึเริ�มการรักษา

ด้์วย VKA ได้์ทันท่โด์ยไม่ต้ิองค์ำานึงถึึง CHA
2
DS

2
-VASc score   สุำาหรับ non-valvular AF นั�นต้ิองแยก

กลุ่มท่�ม่โรค์หัวใจแบบเฉัพาะออกไปิก่อน อาทิเช่ัน โรค์กล้ามเนื�อหัวใจหนา (hypertrophic cardiomyop-

athy)(40) หรือโรค์หัวใจพิการแติ่กำาเนิด์ชันิด์เข่ยว (cyanotic heart disease)(41) เนื�องจากข้อม้ลของการ

เลือกใช้ัยาอาจม่รายละเอ่ยด์ท่�แติกต่ิางกัน  อ่กทั�งกลุ่ม non-valvular AF ท่�ม่โรค์หัวใจแบบเฉัพาะดั์งกล่าว

เมื�อติรวจพบภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก สุามารถึเริ�มยาละลายลิ�มเลือด์ได้์ทันท่ เช่ันเด่์ยวกับในกลุ่ม 

valvular AF ท่�ไม่ต้ิองค์ำานึงถึึง CHA
2
DS

2
-VASc score  ต่ิางกันท่�ผู้้้ป่ิวย non-valvular AF ท่�ม่โรค์หัวใจ

แบบเฉัพาะสุามารถึให้ NOACs ได้์โด์ยพิจารณาผู้้้ป่ิวยเป็ินรายๆ ไปิ สุ่วนผู้้้ป่ิวยกลุ่ม non-valvular AF 

ทั�วไปินั�น ข้อบ่งช่ั�ของการให้ยาละลายลิ�มเลือด์เพื�อป้ิองกันการเกิด์อัมพฤกษ์  อัมพาติจากภาวะหัวใจ

ห้องบนเต้ินระริกอาศัยการค์ำานวณโด์ย CHA
2
DS

2
-VASc score ดั์งแสุด์งในติารางท่� 4  กล่าวคื์อ พิจารณา

ให้ยาละลายลิ�มเลือด์ในผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกท่�ม่ CHA
2
DS

2
-VASc score ตัิ�งแต่ิ 2 ข้อขึ�นไปิใน

ผู้้้ชัาย หรือตัิ�งแต่ิ 3 ข้อขึ�นไปิในผู้้้หญิิง (class I recommendation)   และอาจพิจารณาให้ยาละลายลิ�ม

เลือด์ในผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกท่�ม่ CHA
2
DS

2
-VASc score  1 ข้อในผู้้้ชัาย หรือ 2 ข้อในผู้้้หญิิง 

(class IIa recommendation)  โด์ยไม่แนะนำาให้เริ�มยาละลายลิ�มเลือด์ในผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกท่�

ม่ CHA
2
DS

2
-VASc score 0 ข้อในผู้้้ชัาย หรือ 1 ข้อในผู้้้หญิิง(22, 35)

 ดั์งท่�กล่าวข้างต้ินปัิจจุบันยาละลายลิ�มเลือด์ม่ให้เลือกใช้ั 2 กลุ่ม คื์อ กลุ่ม VKA และกลุ่ม NOACs   

ยากลุ่ม NOACs ท่�ม่ใช้ัในปัิจจุบันม่อย่้ 4 ตัิว ได้์แก่ dabigatran   rivaroxaban    apixaban  และ  edoxaban   

กรณ่ท่�เลือกการรักษาเป็ิน VKA ต้ิองม่การติรวจติิด์ติามค่์า international normalized ratio (INR) 

อย่างสุมำ�าเสุมอ  โด์ยค์วรได้์ค่์า INR อย่้ปิระมาณ 2-3 (กรณ่ท่�ม่ลิ�นหัวใจเท่ยมชันิด์โลหะ การปิรับค่์า INR 

ขึ�นกับค์ำาแนะนำาของลิ�นหัวใจชันิด์นั�นๆ)  และค์วรม่ระยะเวลา INR ท่�อย่้ในเกณฑ์์ (time in therapeutic 

range, TTR) มากกว่าร้อยละ 70 ขึ�นไปิ  การรักษาจึงจะปิลอด์ภัยและม่ปิระสิุทธิ์ภาพ(42, 43)  ด้์วยเหตุิน่�

พบว่าข้อด้์อยของ VKA คื์อ  VKA เป็ินยาท่�ม่ดั์ชัน่การรักษาแค์บ (narrow therapeutic index)  นอกจาก

น่�ยังเป็ินยาท่�ม่อันติรกิริยากับอาหารและยาอื�นหลายชันิด์   ทำาให้การปิรับขนาด์ของยาในผู้้้ป่ิวยบางราย

ทำาได้์ยากจึงม่ค่์า INR ท่�แกว่ง และค์าด์เด์าไม่ได้์  จนเป็ินเหตุิให้เกิด์ภาวะเลือด์ออกติามมา   ในเวลา

ต่ิอมาจึงม่การพฒัินายากลุ่ม NOACs ขึ�นมาเพื�อชัด์เชัยขอ้ด้์อยของ VKA(44)   หลักฐานในปิจัจุบันม่ค์วาม

ชััด์เจนว่า NOACs ทุกตัิวม่ปิระสิุทธิ์ภาพไม่ด้์อยกว่า warfarin (ซึึ่�งเป็ินยากลุ่ม VKA หลักท่�ถ้ึกใช้ัเปิร่ยบ

เท่ยบในงานวิจัย) ในการลด์อุบัติิการณ์ของการเกิด์ภาวะเสุ้นเลือด์สุมองต่ิบ และภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัินใน

ผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริก  โด์ย NOACs ทุกตัิวม่อุบัติิการณ์ของการเกิด์ภาวะเลือด์ออกรุนแรง โด์ย

เฉัพาะอย่างยิ�งอุบัติิการณ์ของการเกิด์ภาวะเลือด์ออกในสุมองติำ�ากว่า warfarin อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทาง
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สุถิึติิ(45) ปัิจจุบันสุำาหรับผู้้้ป่ิวยกลุ่ม non-valvular AF จึงแนะนำาให้พิจารณาเลือกใช้ัยากลุ่ม NOACs ก่อน 

VKA  เว้นแต่ิจะม่ข้อห้ามของการใช้ั NOACs เช่ัน ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งระดั์บ Child Pugh C ผู้้้ป่ิวยท่�เค์ยม่

ปิระวติัิแพ้ยา NOACs อยา่งรุนแรงชันดิ์ anaphylaxis   ผู้้ป่้ิวยท่�หากได์รั้บ NOACs จะม่อนัติรกิริยารุนแรง

กับยาอื�นท่�ใช้ัอย่้ เป็ินต้ิน(46) ทั�งน่�ต้ิองม่การปิรับขนาด์ของยา NOACs อย่างเหมาะสุม (ติารางท่� 6) 

ตัารางท่ี่�	6. ขนาด์ของยา NOACs ท่�ใช้ัในการรักษา(22)

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban

Standard dose 150 mg b.i.d. 20 mg o.d. 5 mg b.i.d. 60 mg o.d.

Lower dose 110 mg b.i.d. 30 mg o.d.

Reduced dose 15 mg o.d. 2.5 mg b.i.d. 30 mg o.d./
15 mg o.d.

Dose-reduction 
criteria

1/3 of
- Age ≥80 years 
- Concomitant 

use of 
verapamil

- Increased 
bleeding risk

CrCl 15-49 mL/
min

2/3 of
- Age ≥80 years
- BW ≤60 kg
- CrCl ≥1.5 mg/dL

1/3 of
- CrCl 30-50 mL/

min
- 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)

 อย่างไรก็ติามแม้ยาละลายลิ�มเลือด์จะเป็ินการรักษาหลักท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพ แต่ิผู้้้ป่ิวยหัวใจห้อง

บนเต้ินระริกท่�ม่ข้อบ่งช่ั�ว่าต้ิองได้์รับยาบางราย ม่ข้อห้ามท่�ทำาให้ไม่สุามารถึใช้ัยาได้์ เช่ัน ม่ภาวะเลือด์

ออกในสุมองหรอืม่ภาวะเลอืด์ออกรนุแรงในบรเิวณอื�นๆ ท่�ไม่สุามารถึแกไ้ขสุาเหติไุด้์ ม่ภาวะเกลด็์เลอืด์

ติำ�า (โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งติำ�ากว่า 50,000 cell/mm3) เป็ินต้ิน  ในกรณ่น่�การรักษาเพื�อป้ิองกันการเกิด์

อัมพฤกษ์ อัมพาติ และลิ�มเลือด์อุด์ตัินในบริเวณอื�นๆ ด้์วยวิธ่์ท่�ไม่ใช้ัยาจึงเข้ามาม่บทบาทสุำาคั์ญิ ซึึ่�ง

ปัิจจุบันการรักษาดั์งกล่าวม่อย่้ 2 วิธ่์ คื์อ การใสุ่สุายสุวนหัวใจเพื�อใสุ่อุปิกรณ์ปิิด์กั�นร้เปิิด์ของ left atrial 

appendage (LAA) และการผู่้าตัิด์เพื�อปิิด์ร้เปิิด์ของ LAA หรือผู่้าตัิด์เอา LAA ออก(47)  งานวิจัยชืั�อ PRO-

TECT AF และ งานวิจัยชืั�อ PREVAIL ทำาการศึกษาในผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงปิาน

กลางติ่อการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติ พบว่าการใช้ัอุปิกรณ์ปิิด์ร้เปิิด์ของ LAA (LAA occluder) ท่�ชืั�อว่า 

Watchman ม่ปิระสิุทธิ์ภาพไม่ด้์อยกว่า VKA ในการป้ิองกันการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติ(48-50) และม่แนว
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โน้มว่าค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะเลือด์ออกอาจติำ�ากว่า VKA เมื�อติิด์ติามไปิในระยะยาว(51)  นอกจาก

น่�พบว่าการใช้ัอุปิกรณ์ปิิด์ร้เปิิด์ของ LAA อาจช่ัวยลด์อุบัติิการณ์การเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติในผู้้้ป่ิวยท่�ม่

ข้อห้ามต่ิอการได้์รับยาละลายลิ�มเลือด์(52, 53)  การพัฒินาการทางการแพทย์ทำาให้ค์วามสุำาเร็จของการทำา 

LAA occlusion เพิ�มขึ�น คื์อม่ค์วามสุำาเร็จร้อยละ 98 และม่ภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�ลด์ลง โด์ยภาวะแทรกซ้ึ่อน

เกิด์ปิระมาณร้อยละ 4 เมื�อติิด์ติามไปิ 30 วัน(54)  อย่างไรก็ติามค์วามสุำาเร็จและภาวะแทรกซ้ึ่อนย่อมขึ�น

กับค์วามชัำานาญิของแพทย์ท่�ทำาหัติถึการ ยิ�งไปิกว่านั�นข้อม้ลท่�ม่ในปัิจจุบันเก่�ยวกับการรักษาด้์วยวิธ่์น่�

ยังไม่เพ่ยงพอ  โด์ยเฉัพาะอยา่งยิ�งยังขาด์ข้อม้ลเก่�ยวกับชันิด์และจำานวนของยาติา้นเกล็ด์เลือด์ท่�เหมาะ

สุมหลังใสุ่อุปิกรณ์  ข้อม้ลเก่�ยวกับระยะเวลาท่�เหมาะสุมท่�ค์วรได้์รับยาหลังจากใสุ่อุปิกรณ์ (ติารางท่� 7)   

รวมทั�งยังม่ค์ำาถึามว่าการหยุด์ยาละลายลิ�มเลือด์หลังใสุ่อุปิกรณ์ไปิแล้วจะเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์

อัมพฤกษ์ อัมพาติในอนาค์ติหรือไม่ เนื�องจากข้อม้ลยังไม่ชััด์เจนการรักษาด้์วยวิธ่์น่�จึงยังไม่เป็ินการรักษา

มาติรฐาน และต้ิองการการศึกษาเพิ�มเติิมต่ิอไปิ   ปัิจจุบันแนะนำาว่าอาจพิจารณาทำา LAA occlusion 

เพื�อป้ิองกันการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติในผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกท่�ม่ข้อบ่งช่ั�ว่าต้ิองได้์รับยาละลาย

ลิ�มเลือด์ แต่ิม่ห้ามต่ิอการได้์รับยาในระยะยาว เช่ัน ม่ภาวะเลือด์ออกในสุมองท่�ไม่สุามารถึแก้ไขสุาเหตุิ

ได้์ (class IIb recommendation) และ อาจพิจารณาผู่้าตัิด์อุด์หรือเอา LAA ออกในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจ

ห้องบนเต้ินระริกท่�ต้ิองเข้ารับการผู่้าตัิด์หัวใจด้์วยข้อบ่งช่ั�อื�น (class IIb recommendation)(22)

 กล่าวโด์ยสุรุปิการรักษาเพื�อป้ิองกันการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติ ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจห้องบน

เต้ินระริกสุามารถึทำาได้์ด้์วยการให้ยาละลายลิ�มเลือด์ การทำา LAA occluder และการผู่้าตัิด์เอา LAA ออก 

ซึึ่�งข้อบ่งช่ั�ของการรักษาดั์งกล่าว สุรุปิไว้ในติารางท่� 8

ตัารางท่ี่�	7.  แสุด์งชันิด์ และระยะเวลาของการให้ยาป้ิองกันลิ�มเลือด์ หลังจากใสุ่ LAA occluder(22)

Device Aspirin OAC Clopidogrel

Watchman in 
low bleeding risk

75 – 325 mg/day 
indefinitely

Start warfarin after procedure 
(INR 2-3) until 45 days or 
continue until adequate LAA 
sealing is confirmed (<5 mm leak)

NOACs is a possible alternative

Start 75 mg/day when OAC 
stopped, continue until 6 months 
after the procedure

Watchman in 
high bleeding risk

75 – 325 mg/day 
indefinitely

None 75 mg/day for 1-6 months while 
ensuring adequate LAA sealing 
(<5 mm leak)

ACP/Amulet 75 – 325 mg/day 
indefinitely

None 75 mg/day for 1-6 months while 
ensuring adequate LAA sealing 
(<5 mm leak)

Clopidogrel may replace long-term 
aspirin if better tolerated
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ตัารางท่ี่�	8. ข้อบ่งช่ั�ของการรักษาเพื�อป้ิองกันการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติในผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริก(22)

คำาแนะนำา ข้อบ�งช่ี�ของการให้ยาลิะลิายลิิ�มเล่ิอด

Class I เลือก NOACs ก่อน VKA (ยกเว้น valvular AF)

Class I กรณ่ใช้ั VKA เป้ิาหมายการรักษาคื์อ INR 2-3 และ TTR ≥70%

Class I CHA
2
DS

2
-VASc score ≥2 (ผู้้้ชัาย)  หรือ ≥3 (ผู้้้หญิิง) ต้ิองได้์รับยาละลายลิ�มเลือด์

Class IIa CHA
2
DS

2
-VASc score ≥1 (ผู้้้ชัาย)  หรือ ≥2 (ผู้้้หญิิง) ค์วรได้์รับยาละลายลิ�มเลือด์

Class I CHA
2
DS

2
-VASc score ≥0 (ผู้้้ชัาย)  หรือ ≥1 (ผู้้้หญิิง) ไม่ต้ิองได้์รับยาละลายลิ�มเลือด์

Class IIa CHA
2
DS

2
-VASc score ≥0 (ผู้้้ชัาย)  หรือ ≥1 (ผู้้้หญิิง) ซึึ่�งเป็ินกลุ่ม low stroke risk ต้ิองได้์รับการ

ปิระเมิน stroke risk ซึ่ำ�าเป็ินระยะทุก 4-6 เดื์อน

Class IIa ใช้ั HAS-BLED score ปิระเมินค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์เลือด์ออก โด์ย HAS-BLED score ≥3 ถืึอว่าม่
ค์วามเสุ่�ยงสุ้งต่ิอการเกิด์เลือด์ออก  ต้ิองได้์รับการติรวจปิระเมินเป็ินระยะ

คำาแนะนำา ข้อบ�งช่ี�ของการที่ำา	LAA	occlusion

Class IIb อาจพิจารณาทำา LAA occlusion ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ข้อบ่งช่ั�ของ OAC แต่ิไม่สุามารถึให้ได้์ เนื�องจากม่ภาวะ
เลือด์ออกในสุมองท่�ไม่สุามารถึแก้ไขสุาเหตุิได้์

Class IIb อาจพิจารณาผู่้าตัิด์อุด์หรือเอา LAA ออกในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกท่�ต้ิองเข้ารับการ
ผู่้าตัิด์หัวใจด้์วยข้อบ่งช่ั�อื�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.	การร้กษ์าเพ่ิ�อควบคุมอาการ

 การรักษาเพื�อค์วบคุ์มอาการสุามารถึทำาได้์ทั�งการค์วบคุ์มอัติราเร็วของหัวใจห้องล่าง (rate 

control) และ การรักษาเพื�อให้หัวใจห้องบนเป็ินจังหวะปิกติิ (rhythm control) ซึึ่�งการค์วบคุ์มอัติราเร็ว

ของหัวใจห้องล่างถืึอเป็ินการรักษาหลักท่�สุำาคั์ญิ(22, 35)  อย่างไรก็ติามปัิจจุบันเริ�มม่ข้อม้ลสุนับสุนุนว่าการ

รักษาเพื�อให้หัวใจห้องบนเต้ินระริกกลับสุ่้จังหวะปิกติิและค์งจังหวะปิกติิไว้ได้์นานอาจม่ปิระโยชัน์เหนือ

กว่าการรักษาด้์วยการคุ์มอัติราเร็วของหัวใจห้องล่างเพ่ยงอย่างเด่์ยว โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งเมื�อเลือกรักษา

ด้์วยการจ่�ไฟฟ้าหัวใจ (catheter ablation)(55, 56) เนื�องจากติามหลักค์วามเป็ินจริงการรักษาให้หัวใจห้อง

บนเต้ินเป็ินจังหวะปิกติิได้์ ย่อมด่์กว่าการปิล่อยให้หัวใจห้องบนเต้ินเป็ินจังหวะสัุ�นพลิ�ว(57)  แต่ิการรักษา

ในสุมัยก่อนมุ่งเน้นการใช้ัยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ (antiarrhythmic drug)  ซึึ่�งยากลุ่มน่�เกือบทุกตัิว ม่

ผู้ลข้างเค่์ยงสุำาคั์ญิคื์อก่อให้เกิด์ภาวะหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะชันิด์อื�นได้์ (proarrhythmia)  เมื�อทำาการศึกษา

เปิร่ยบเท่ยบระหว่าง rhythm control และ rate control จึงไม่แสุด์งปิระโยชัน์ท่�เหนือโทษเนื�องจากผู้้้ป่ิวย

สุ่วนหนึ�งเกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงจากการใช้ัยา(58)  การจ่�ไฟฟ้าหัวใจจึงถ้ึกพัฒินาขึ�นเพื�อชัด์เชัยข้อด้์อยของยาต้ิาน

หัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะท่�ม่ผู้ลข้างเค่์ยงมาก ด้์วยค์วามกา้วหน้าทางการแพทย ์ ปัิจจุบันเทค์โนโลย่การจ่�ไฟฟ้า
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หัวใจพัฒินาขึ�นอย่างมาก ซึึ่�งให้ผู้ลการรักษาท่�ปิลอด์ภัย และม่ปิระสิุทธิ์ภาพมากขึ�นกว่าในอด่์ติ และ

การศึกษาระยะหลังพบแนวโน้มว่าผู้้้ป่ิวยบางกลุ่มอาจได้์ปิระโยชัน์จากการรักษาด้์วยวิธ่์น่�(55, 56, 59)

	 2.1	การร้กษ์าด้วยการควบคุมอ้ตัราเร็วของห้วใจ้ห้องลิ�าง	(rate	control)

 ยาท่�ใช้ัค์วบคุ์มอัติราเร็วของหัวใจห้องล่างเป็ินยารักษาหลัก โด์ยเฉัพาะอยา่งยิ�งกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยไม่ม่

อาการหรืออาการน้อย ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วย rhythm control และผู้้้ป่ิวยท่�ค์าด์ว่าค์วาม

เสุ่�ยงอาจมากกว่าปิระโยชัน์หากรักษาด้์วย rhythm control ยากลุ่มน่�เป็ินยาท่�ม่ฤทธิ์�ยับยั�งการทำางาน

ของ AV node ซึึ่�งปิระกอบด้์วยยากลุ่ม beta-blocker, non-dihydropyridine calcium channel blocker, 

digoxin และ amiodarone การจะเลือกใช้ัยาใด์นั�นขึ�นกับโรค์ร่วมของผู้้้ป่ิวยเป็ินหลักเช่ัน หากม่ภาวะหัวใจ

ล้มเหลวร่วมด้์วยค์วรพิจารณาใช้ัยากลุ่ม beta-blocker เป็ินตัิวแรก หากม่ถึงุลมโป่ิงพองหรือหอบหืด์ร่วม

ด้์วยค์วรเลือกใช้ั non-dihydropyridine calcium channel blocker และหากม่ Wolff-Parkinson-White 

syndrome ค์วรรักษาด้์วยการจ่�ไฟฟ้าหัวใจ เป็ินต้ิน (ติารางท่� 9)

 งานวิจัยท่�ชืั�อว่า RACE II พบว่าการค์วบคุ์มอัติราเร็วของหัวใจห้องล่างให้ติำ�ากว่า 110 ค์รั�งต่ิอ

นาท่ ให้ปิระโยชัน์ทางค์ลินิกไม่ต่ิางจากการค์วบคุ์มให้ติำ�ากว่า 80 ค์รั�งต่ิอนาท่(60)   ดั์งนั�นปัิจจุบันจึงแนะนำา

ว่าผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกค์วรได้์รับการรักษาเพื�อค์วบคุ์มอัติราการเต้ินของหัวใจห้องล่าง

ให้ติำ�ากว่า 110 ค์รั�งต่ิอนาท่ (Class IIa recommendation)(22, 35)

 นอกจากน่�หากอัติราเร็วของหัวใจห้องล่างไม่สุามารถึค์วบคุ์มได้์ด้์วยยา กล่าวคื์อยังเร็วกว่า 

110 ค์รั�งต่ิอนาท่ด้์วยยาหลายชันิด์ในขนาด์ท่�เหมาะสุม อาจพิจารณาเลือกวิธ่์การรักษาด้์วยการจ่�ไฟฟ้า

หัวใจเพื�อทำาลาย AV node แล้วใสุ่เค์รื�องกระตุ้ินหัวใจ  ซึึ่�งจะเลือกใสุ่เป็ิน pacemaker cardiac resyn-

chronization therapy (CRT)   หรือ His-bundle pacing ก็ได้์(61-67)  โด์ยจะพิจารณาผู้้้ป่ิวยเป็ินกรณ่ไปิ 

อย่างไรก็ติามการรักษาด้์วยวิธ่์น่�เป็ินการทำาลาย AV node อย่างถึาวร ทำาให้ผู้้้ป่ิวยกลายเป็ิน pacemak-

er dependent ดั์งนั�นจะเลือกใช้ัวิธ่์น่�ในกรณ่จำาเป็ินเท่านั�น ตัิวอย่างเช่ัน กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยเป็ิน permanent AF 

ท่�ม่อาการมาก ไม่สุามารถึค์วบคุ์มอัติราการเต้ินของหัวใจห้องล่างด้์วยยาได้์  โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งหากผู้้้

ป่ิวยม่ภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมด้์วย  การรักษาด้์วยการจ่�ทำาลาย AV node แล้วใสุ่เค์รื�องกระตุ้ินหัวใจ ถืึอ

เป็ินอ่กการรักษาท่�ม่หลักฐานว่าได้์ปิระโยชัน์ คื์อ ช่ัวยลด์อาการ เพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติ  และม่บางรายงาน

พบว่าสุามารถึลด์อัติราการติายได้์(61-63)  ข้อค์วรระวังท่�สุำาคั์ญิอ่กปิระการคื์อหลังจากจ่�ทำาลาย AV node 

และใสุ่เค์รื�องกระตุ้ินหัวใจไปิแล้ว ช่ัวงเดื์อนแรกหลังใสุ่เค์รื�องกระตุ้ินหัวใจต้ิองตัิ�งเค์รื�องไว้ท่�อตัิราเร็ว 70-

90 ค์รั�งต่ิอนาท่(22, 62)  เนื�องจากหากตัิ�งเค์รื�องด้์วยค์วามเร็วติำ�ากวา่น่�หัวใจจะปิรบัตัิวไม่ทัน  เกดิ์ภาวะหวัใจ

ห้องล่างเต้ินผิู้ด์จังหวะชันดิ์รุนแรงและเสุ่ยช่ัวิติฉัับพลันติามมาได์ ้ ซึึ่�งกลไกอธ์บิายจาก bradycardia-de-

pendent prolongation of the QT interval(68, 69)   สุำาหรับค์ำาแนะนำาของการรักษาด้์วย rate control สุรุปิ

ไว้ในติารางท่� 10
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ตัารางท่ี่�	 9. แสุด์งแนวทางในการรักษาด้์วยยาค์วบคุ์มอัติราการเต้ินของหัวใจห้องล่าง (ดั์ด์แปิลงจาก 

ESC guideline for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration 

with the EACTS 2020)

การเล่ิอกยาควบคุมอ้ตัราการเต้ันของห้วใจ้ห้องลิ�าง	(rate	control)

ประเมินโรคร�วม

 ไม่ม่
 ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง
 Heart failure with preserved 
ejection fraction (HFpEF)

Heart failure with reduced 
ejection fraction (HFrEF)

 ภาวะถุึงลมโป่ิงพองชันิด์รุนแรง
 หอบหืด์

ยาขนานแรก
 Beta-blocker
 Nondihydropyridine calcium 
channel blocker

ยาขนานแรก
 Beta-blocker

ยาขนานแรก
 Nondihydropyridine calcium 
channel blocker

ประเมินที่างคลิินิกซ้ำ�า

ให้ยาเดิ์มต่ิอเมื�ออาการด่์ขึ�น แต่ิหากการรักษายังไม่บรรลุเป้ิาหมาย (อัติราการเต้ินของหัวใจห้องล่างยังมากกว่า 
110 ค์รั�งต่ิอนาท่   อาการแย่ลง  หรือคุ์ณภาพช่ัวิติไม่ด่์ ให้พิจารณาให้ยาขนานท่�สุอง

ยาขนานท่�สุอง
 Digoxin
 Beta-blocker
 Nondihydropyridine calcium 
channel blocker

ยาขนานท่�สุอง
 Beta-blocker
 Digoxin 
 Amiodarone

ยาขนานท่�สุอง
 Nondihydropyridine calcium 
channel blocker
 Digoxin 

ประเมินที่างคลิินิกซ้ำ�า

ให้ยาเดิ์มต่ิอเมื�ออาการด่์ขึ�น แต่ิหากการรักษายังไม่บรรลุเป้ิาหมาย (อัติราการเต้ินของหัวใจห้องล่างยังมากกว่า 
110 ค์รั�งต่ิอนาท่   อาการแย่ลง  หรือคุ์ณภาพช่ัวิติไม่ด่์

พิจารณาใช้ัยา 3 ชันิด์ หรือปิระเมินข้อบ่งช่ั�ของการจ่�ไฟฟ้าหัวใจเพื�อทำาลาย AV node และใสุ่เค์รื�องกระตุ้ิน (อาจ
เลือกเป็ิน CRT-P  CRT-D  หรือ pacemaker ขึ�นกับค์วามเหมาะสุม)

หมายเหตุั หากม่ preexcited AF (Wolff-Parkinson-White syndrome) การรักษาหลักคื์อการจ่�ไฟฟ้า

หัวใจด้์วยค์ลื�นวิทยุค์วามถ่ึ�สุ้ง
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ตัารางท่ี่�	10. ค์ำาแนะนำาของการรักษาด้์วย rate control(22)

คำาแนะนำา คำาแนะนำาของการร้กษ์าด้วย	rate	control

Class I ผู้้้ปิ่วย LVEF ≥40%  ใชั้ beta-blocker  diltiazem หรือ verapamil เปิ็นการรักษาแรก 

Class I ผู้้้ปิ่วย LVEF <40%  ใชั้ beta-blocker  และ/หรือ digoxin 

Class IIa เปิ้าหมายแรกค์ือ resting heart rate <110 bpm

Class IIa อาจใชั้ยามากกว่า 1 กลุ่ม เมื�อใชั้ยาติัวเด์่ยวแล้วยังม่ resting heart rate >110 bpm

Class IIa อาจทำา AV node ablation กรณ่ผู้้้ปิ่วยไม่ติอบสุนองติ่อยา หรือทนยาไม่ได์้ และไม่เปิ็น 
candidate ในการทำา catheter ablation  โด์ยผู้้้ปิ่วยและแพทย์ยอมรับว่าผู้้้ปิ่วยจะกลายเปิ็น 
pacemaker dependent

bpm = beat per min; AV node = atrioventricular node

	 2.2	การร้กษ์าเพ่ิ�อให้ห้วใจ้ห้องบนเป็นจ้้งหวะปกติั	(rhythm	control)(22,	35)

 การรักษาด้์วย rhythm control หมายถึึง การพยายามเปิล่�ยนหัวใจห้องบนเต้ินระริกให้กลับเป็ิน

จังหวะปิกติิ และค์งอย่้เป็ินจังหวะปิกติิอย่างต่ิอเนื�อง (restore and maintain sinus rhythm)  สุามารถึ

ทำาได้์ด้์วยการใช้ัยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ (antiarrhythmic drug)(70-72) การช็ัอค์ไฟฟ้าหัวใจ (electrical 

cardioversion)(57, 73)  และการจ่�ไฟฟ้าหัวใจ (catheter ablation)(74, 75) ซึึ่�งอาจใช้ัหลายวิธ่์ร่วมกัน รวมทั�ง

อาจทำาค์วบค่้์ไปิกับ rate control เพื�อให้การรักษาม่ปิระสิุทธิ์ภาพ ปัิจจุบันยังไม่แนะนำาให้เลือกการรักษา

ด้์วย rhythm control ในผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกท่�ไม่ม่อาการ(22, 35)  สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการและ

พิสุ้จน์ได้์ว่าอาการนั�นเกิด์จากภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกเช่ัน ผู้้้ป่ิวยสุามารถึบรรยายอาการได์้ชััด์เจน

ว่าสัุมพันธ์์กับช่ัวงท่�ม่ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก หรือกรณ่ท่�อาการไม่ชััด์เจนอาจพิจารณาทำา cardio-

version ให้กลับเป็ินจังหวะปิกติิ หากสัุงเกติว่าอาการด่์ขึ�นก็อนุมานได้์ว่าผู้้้ป่ิวยม่อาการจากภาวะหัวใจ

ห้องบนเต้ินระริก กรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่อาการจากภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกน่�  โด์ยทั�วไปิจะแนะนำาให้

พิจารณาเลือกการรักษาด้์วยวิธ่์ rhythm control เป็ินวิธ่์แรกก่อน rate control ในกรณ่ดั์งแสุด์งในติาราง

ท่� 11(22, 35)
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ตัารางท่ี่�	11. ลักษณะผู้้้ป่ิวยท่�ค์วรพิจารณาเลือกการรักษาด้์วยวิธ่์ rhythm control

1. ผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกท่�ม่หัวใจห้องล่างเต้ินเร็ว จนทำาให้สัุญิญิาณช่ัพไม่ค์งท่� เช่ัน 
ค์วามดั์นโลหิติติำ�า หัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน กล้ามเนื�อหัวใจขาด์เลือด์ ซึึ่�งผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ต้ิองได้์รับ
การรักษาด้์วย electrical cardioversion อย่างเร่งด่์วน

2. ผู้้้ป่ิวยยังม่อาการมากและไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาหลังจากรักษาด้์วยวิธ่์ rate control 
อย่างเหมาะสุมแล้ว    

3. ผู้้้ป่ิวยอายุน้อย
4. ผู้้้ป่ิวยท่�เพิ�งได้์รับการวินิจฉััยเป็ินค์รั�งแรก (first diagnosed AF) และเป็ินมาไม่นาน  
5. ผู้้้ป่ิวยท่�สุงสัุยภาวะ tachycardia-mediated cardiomyopathy    
6. ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ขนาด์หัวใจห้องบนซ้ึ่ายไม่โติมาก   
7. ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ร่วมไม่มาก     
8. ผู้้้ป่ิวยท่�การรักษาด้์วย rate control ไม่สุามารถึลด์อัติราการเต้ินของหัวใจห้องล่างได้์     
9. ผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกโด์ยม่ค์วามเจ็บป่ิวย หรือสุาเหตุิชัั�วค์ราวเป็ินตัิวกระตุ้ิน เช่ัน

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะต่ิอมไทรอยด์์ทำางานมากผิู้ด์ปิกติิ (hyperthyroidism) ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�หลังจากท่�รักษาจน
ไทรอยด์์ทำางานปิกติิแล้ว (euthyroid) หากภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกยังไม่หาย ค์วรพิจารณา
ให้การรักษาด้์วยวิธ่์ rhythm control 

10. ผู้้้ป่ิวยท่�ต้ิองการจะรักษาด้์วย rhythm control

 สุ่วนการจะเลือก rhythm control ด้์วยวิธ่์ใด์นั�นให้พิจารณาเป็ินกรณ่ไปิ โด์ยค์วรให้ข้อม้ลแก่

ผู้้้ป่ิวยอย่างค์รบถ้ึวนถึึงข้อด่์และข้อเสุ่ยของแต่ิละวิธ่์  เพื�อให้ผู้้้ป่ิวยสุามารถึร่วมตัิด์สิุนใจเลือกวิธ่์การรักษา

กับแพทย์ได้์อย่างเหมาะสุม

 2.2.1 การทำา rhythm control โด์ยใช้ัยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ

 ดั์งท่�กล่าวไปิแล้วข้างต้ิน การรักษาด้์วย rhythm control ปิระกอบด้์วย 2 สุ่วนคื์อ การรักษา

เพื�อเปิล่�ยนภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกให้กลับเป็ินจังหวะปิกติิ และการรักษาเพื�อค์งจังหวะปิกติิให้อย่้

อย่างต่ิอเนื�อง  ซึึ่�งยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะม่บทบาทในทั�ง 2 สุ่วน ได้์แก่ 

 1. การใช้ัยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะเพื�อเปิล่�ยนภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกให้กลับเป็ิน

จังหวะปิกติิ  (pharmacological cardioversion)(76, 77)  โด์ยยาท่�ม่บทบาท ได้์แก่ ยากลุ่ม IC (flecainide, 

propafenone) และยากลุ่ม III (amiodarone, ibutilide) นอกจากน่�ยังม่ยากลุ่มอื�นอ่ก เช่ัน vernakalant  

ranolazine(78) สุำาหรับยาท่�ม่ใช้ัในปิระเทศไทยม่เพ่ยง flecainide, propafenone, amiodarone และ ranolazine 

การจะเลือกใช้ัยาตัิวใด์นั�นขึ�นกับโรค์ร่วมของผู้้้ป่ิวย และข้อห้ามของการใช้ัยาในผู้้้ป่ิวยแต่ิละราย(22, 77, 79)  

ซึึ่�งผู้้้ป่ิวยท่�เหมาะสุมต่ิอการทำา pharmacological cardioversion ต้ิองม่สัุญิญิาณช่ัพค์งท่� โอกาสุสุำาเร็จ

ของการทำา pharmacological cardioversion อย่้ท่�ปิระมาณร้อยละ 76-83 โด์ยค์วามสุำาเร็จจะลด์ลงเมื�อ

ระยะท่�เป็ินหัวใจหอ้งบนเติน้ระรกินานขึ�น  ซึึ่�งตัิวเลขน่�อาจสุ้งกวา่ค์วามเปิน็จริงเนื�องจากผู้้ป่้ิวยกลุ่มหนึ�ง
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สุามารถึกลับเป็ินจังหวะปิกติิได์้เองภายใน 24 ชัั�วโมง(80, 81) ดั์งนั�นกรณ่ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะหัวใจห้องบน

เต้ินระริกท่�เพิ�งเกิด์ภายใน 24 ชัั�วโมง อาจใช้ัการเฝ้้าสุังเกติไปิระยะหนึ�งก่อนได้์ (wait-and-watch)(81) 

สุำาหรับการรักษา paroxysmal AF แบบผู้้้ป่ิวยนอกอาจพิจารณาใช้ัยา กลุ่ม IC เฉัพาะเวลาม่อาการ 

(pill-in-the-pocket)(82)

 2. การใช้ัยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะในระยะยาวเพื�อรักษาให้จังหวะปิกติิค์งอย่้อย่าง

ต่ิอเนื�อง (maintain sinus rhythm)  การใช้ัยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะเพื�อจุด์ปิระสุงค์์น่�ม่เป้ิาหมายหลัก

เพื�อลด์อาการของผู้้้ป่ิวยเป็ินสุำาคั์ญิ เนื�องจากยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะเกือบทุกชันิด์ม่ผู้ลข้างเค่์ยง 

การปิระเมินค์วามคุ้์มค่์าของปิระโยชัน์และโทษจึงสุำาคั์ญิเป็ินอย่างยิ�ง (ติารางท่� 12)  สุำาหรับยาท่�ม่บทบาท

กรณ่น่� ได้์แก่ ยากลุ่ม IA (disopyramide) ยากลุ่ม IC (flecainide, propafenone) และยากลุ่ม III 

(amiodarone, dronedarone, sotalol) เช่ันเด่์ยวกันการจะเลือกใช้ัยาตัิวใด์นั�นขึ�นกับโรค์ร่วมของผู้้้ป่ิวย 

และข้อห้ามของการใช้ัยาในผู้้้ป่ิวยแต่ิละราย(22, 77, 79)

ตัารางท่ี่�	12. การปิระเมินผู้้้ป่ิวยก่อนพิจารณาให้ยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะในระยะยาว(22)

สิ�งท่ี่�ต้ัองประเมิน เกณฑ์การพิิจ้ารณา

ข้อบ่งช่ั�ของยาต้ิานหัวใจ
เต้ินผิู้ด์จังหวะ

 ผู้้้ป่ิวยม่อาการหรือไม่
 อาการรุนแรงคุ้์มกับการให้ยาหรือไม่ (EHRA class)

เวลาท่�ค์วรเริ�มยาต้ิานหัวใจ
เต้ินผิู้ด์จังหวะ

 กรณ่ first diagnosed AF อาจพิจารณาใช้ัเป็ิน pharmacological cardioversion 
แต่ิไม่ค์วรให้ยาต่ิอเนื�องในระยะยาว

การเลือกชันิด์ของยาต้ิาน
หัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ

 เลือกยาท่� proarrhythmia   ผู้ลข้างเค่์ยง ติำ�า  และไม่ม่ข้อห้ามในผู้้้ป่ิวยรายนั�น
- ปิระเมินค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจ (QRS duration, PR interval, QTc)
- ปิระเมินการบ่บตัิวของหัวใจห้องล่างซ้ึ่าย
- ปิระเมินอันติรกิริยากับยาอื�น

หมายเหตุิ ค์วามเสุ่�ยงของการเกิด์ proarrhythmia เปิล่�ยนไปิติามสุภาวะของผู้้้ป่ิวยใน
แต่ิละช่ัวงเวลา จึงต้ิองม่การปิระเมินอย่างสุมำ�าเสุมอขณะท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับยา

การลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิอ 
proarrhythmia

 ทำาค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจเป็ินระยะขณะได้์รับยา
 ติรวจหาผู้ลข้างเค่์ยงท่�อาจเกิด์จากยาท่�ได้์รับ
 ทำา Holter หรือ exercise test โด์ยพิจารณาเป็ินกรณ่ไปิ
 หล่กเล่�ยงการใช้ัยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะมากกว่า 1 ชันิด์

การปิระเมินปิระสิุทธิ์ผู้ล  ปิระเมินภาระโรค์ (AF burden) ขณะได้์รับยา เช่ัน ถึามจากอาการของผู้้้ป่ิวย
 หากผู้้้ป่ิวยติอบสุนองด่์ต่ิอยา แต่ิต้ิองหยุด์เนื�องจากเกิด์ผู้ลข้างเค่์ยง ให้พิจารณา

เปิล่�ยนเป็ินยากลุ่มเด่์ยวกัน

การรักษาเสุริม (adjuvant 
and hybrid therapy)

 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ของ SA node และ AV node อาจพิจารณาใสุ่เค์รื�องกระตุ้ินหัวใจ 
ขึ�นกับข้อบ่งช่ั�เป็ินกรณ่ไปิ

 ใช้ัยาต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะในระยะสัุ�นเป็ินการรักษาเสุริม หลังจากจ่�ไฟฟ้าหัวใจ 
เพื�อป้ิองกันหัวใจห้องบนเต้ินระริกกลับเป็ินซึ่ำ�า
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 2.2.2 การทำา rhythm control โด์ยการช็ัอค์ไฟฟ้าหัวใจ

 บทบาทของการช็ัอค์ไฟฟ้าหัวใจใน rhythm control คื์อเพื�อเปิล่�ยนภาวะหัวใจห้องบนเต้ิน

ระริกให้กลับเป็ินจังหวะปิกติิ (electrical cardioversion)  ปัิจจุบันแนะนำาให้ทำา electrical cardioversion 

โด์ยใช้ัไฟฟ้ากระแสุติรงแบบสุองทศิทาง (biphasic synchronized direct-current) และแนะนำาให้ใช้ัพลังงาน

ขนาด์ 120-200 จ้ลส์ุ ซึึ่�งสุามารถึติิด์แผู่้นกระตุิกไฟฟ้าได้์ 2 วิธ่์ คื์อการติิด์แบบด้์านหน้าและด้์านข้าง 

(anterolateral) ซึึ่�งเป็ินการติิด์แบบปิกติิทั�วไปิ และการติิด์แบบด้์านหน้าและด้์านหลัง (anteroposterior) 

ซึึ่�งการติิด์แบบด้์านหน้าและด้์านหลังนั�น แผู่้นท่�ติิด์ด้์านหน้าจะอย่้บริเวณอกขวาปิระมาณช่ัองซ่ึ่�โค์รงท่� 4 

(right 4th intercostal space) และขอบด้์านในของแผู่้นจะชิัด์กับกระด้์ก sternum สุ่วนแผู่้นท่�ติิด์ด้์านหลัง

จะอย่้ติำ�ากว่ากระด้์กสุะบักข้างซ้ึ่าย (left scapular) เล็กน้อย การติิด์ทั�ง 2 แบบทั�วไปิม่ปิระสิุทธิ์ภาพ

ในการรักษาไม่แติกต่ิางกัน(83) แต่ิพบว่าหากผู้้้ป่ิวยม่หัวใจห้องบนซ้ึ่ายท่�เล็กกว่า 45 มิลลิเมติรและไม่ม่

โรค์หัวใจอื�นร่วมด้์วย การช็ัอค์ไฟฟ้าผู่้านการติิด์แผู่้นแบบด้์านหน้าและด้์านหลังอาจม่ปิระสิุทธิ์ภาพเหนือ

กว่า(84, 85)  ข้อบ่งช่ั�หลักของการทำา electrical cardioversion คื์อ การท่�ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก

แล้วเป็ินเหตุิให้ม่ภาวะหัวใจห้องล่างเต้ินเร็ว จนทำาให้สัุญิญิาณช่ัพไม่ค์งท่�  กรณ่น่�การทำา electrical car-

dioversion อย่างเร่งด่์วนเป็ินการรักษามาติรฐานและม่ค์วามสุำาคั์ญิเป็ินอย่างมาก(22, 35)

 โด์ยทั�วไปิ electrical cardioversion ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการเปิล่�ยนภาวะหัวใจห้องบนเต้ิน

ระริกให้กลับเป็ินจังหวะปิกติิสุ้งกว่า pharmacological cardioversion โด์ยโอกาสุสุำาเร็จอย่้ท่�ปิระมาณ

ร้อยละ 87-94(86) อย่างไรก็ติามปิระสุิทธิ์ภาพจะลด์ลงในผู้้้ปิ่วยท่�ม่ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกต่ิอเนื�อง

มาเป็ินระยะเวลานาน โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งเมื�อหัวใจห้องบนซ้ึ่ายม่ขนาด์ใหญ่ิมาก การให้ยาต้ิานหัวใจเต้ิน

ผิู้ด์จังหวะก่อนทำา electrical cardioversion ช่ัวยเพิ�มค์วามสุำาเร็จในการเปิล่�ยนภาวะหัวใจห้องบนเต้ิน

ระริกให้กลับเป็ินจังหวะปิกติิได้์(87-90)

 ปิระเด็์นสุำาคั์ญิอ่กปิระการของการทำา cardioversion ไม่ว่าจะเป็ิน pharmacological 

cardioversion หรือ electrical cardioversion คื์อการพิจารณาให้ยาละลายลิ�มเลือด์ ซึึ่�งค์วรทำาเป็ินลำาดั์บ

ดั์งน่�(22)

 1. ปิระเมินว่าผู้้้ป่ิวยม่ข้อบ่งช่ั�ของการทำา rhythm control ด้์วย cardioversion หรือไม่ ซึึ่�ง

ข้อบ่งช่ั�ดั์งกล่าวคื์อผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการจากภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก และม่ลักษณะดั์งแสุด์งในติารางท่� 11

• หากข้อบ่งช่ั�คื์อ การม่สัุญิญิาณช่ัพไม่ค์งท่�อันเนื�องมาจากภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก 

ให้รักษาด้์วยการทำา electrical cardioversion

• หากผู้้้ป่ิวยม่สัุญิญิาณช่ัพค์งท่� ให้ปิระเมิน OAC status

 2. หากผู้้้ป่ิวยม่สัุญิญิาณช่ัพค์งท่� ให้ปิระเมินว่า OAC status ของผู้้้ป่ิวยอย่้ใน therapeutic 

range หรือไม่ กล่าวคื์อ ได้์รับ VKA และม่ INR 2-3 นานกว่า 3 อาทิติย์ขึ�นไปิ หรือ ได้์รับ NOACs นาน

กว่า 3 อาทิติย์ขึ�นไปิ

• กรณ่เข้าเกณฑ์์สุามารถึทำา pharmacological หรือ electrical cardioversion ได้์ทันท่
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• กรณ่ไม่เข้าเกณฑ์์ เช่ัน ไม่เค์ยได้์ OAC หรือการรักษาไม่อย่้ใน therapeutic range ให้

เริ�ม NOACs หรือ low molecular weight heparin (LMWH) หรือ heparin ได้์ทันท่ (กรณ่

เลือกให้ VKA ค์วรรอยาได้์ระดั์บอย่างน้อย 3 อาทิติย์ก่อน แล้วจึงนัด์มาปิระเมินซึ่ำ�า) 

จากนั�นให้ปิระเมินระยะเวลาของการเป็ินหัวใจห้องบนเต้ินระริก

 3. ปิระเมินว่าผู้้้ป่ิวยเพิ�งเป็ินหัวใจห้องบนเต้ินระริกมาไม่เกิน 48 ชัั�วโมงหรือไม่

• กรณ่เป็ินมาไม่เกิน 48 ชัั�วโมง สุามารถึทำา pharmacological หรือ electrical cardio-

version ได้์เลย

• กรณ่เป็ินมาเกิน 48 ชัั�วโมง ให้นัด์มาทำา elective cardioversion กล่าวคื์อ ให้ OAC จน

ได้์ระดั์บอย่างน้อย 3 อาทิติย์ก่อน  หรือหากต้ิองการทำา pharmacological หรือ elec-

trical cardioversion ก่อน 3 อาทิติย์ ต้ิองทำา transesophageal echocardiogram ก่อน 

ถ้ึาไม่ม่ลิ�มเลือด์ใน LAA จึงทำา cardioversion ได้์

 4. ปิระเมินระยะเวลาของการให้ OAC หลังทำา cardioversion โด์ยด้์จาก CHA
2
DS

2
-VASc 

score

• กรณ่ CHA
2
DS

2
-VASc score = 0 ในผู้้้ชัาย หรือ 1 ในผู้้้หญิิง

- ให้ OAC เป็ินเวลา 4 อาทิติย์

- อาจจะให้ หรือไม่ให้ก็ได้์ หากเป็ินหัวใจห้องบนเต้ินระริกมาน้อยกว่า 24 ชัั�วโมง

• กรณ่ CHA
2
DS

2
-VASc score = 1 ในผู้้้ชัาย หรือ 2 ในผู้้้หญิิง

- อาจพิจารณาให้ OAC ติลอด์ช่ัวิติ (class IIa recommendation)

• กรณ่ CHA
2
DS

2
-VASc score ≥2 ในผู้้้ชัาย หรือ ≥3 ในผู้้้หญิิง

- ให้ OAC ติลอด์ช่ัวิติ (class I recommendation)

 2.2.3 การรักษาด้์วยการจ่�ไฟฟ้าหัวใจ (catheter ablation)

 บทบาทหลักของการจ่�ไฟฟ้าหัวใจใน rhythm control คื์อเพื�อค์งจังหวะปิกติิให้อย่้ได้์ต่ิอ

เนื�อง และลด์การกลับเป็ินซึ่ำ�าของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริก(91, 92)  วิธ่์การจ่�ไฟฟ้าหัวใจท่�นิยมม่อย่้ 2 วิธ่์ 

คื์อ การทำา pulmonary vein isolation (PVI) และ การจ่� complex fractionated atrial electrograms 

(CFAEs)   ซึึ่�งปัิจจุบันการทำา PVI ถืึอเป็ินวิธ่์มาติรฐานท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพ และได้์รับการยอมรับในการรักษา

ภาวะหวัใจห้องบนเติน้ระริก(22, 35)    เมื�อทำาโด์ยแพทยท่์�ม่ค์วามเช่ั�ยวชัาญิ การรกัษาด้์วยการจ่�ไฟฟ้าหัวใจ

ม่ค์วามปิลอด์ภัย  รวมทั�งม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการทำาให้หัวใจห้องบนอย่้ในจังหวะปิกติิ และลด์อาการของ

ผู้้้ป่ิวยได้์ด่์กว่าการรักษาด้์วยต้ิานหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ(93-95)   การศึกษาระยะหลังพบว่าการรักษาด้์วยการจ่�

ไฟฟ้าหัวใจในผู้้้ป่ิวย paroxysmal หรือ persistent AF ท่�ม่อาการ หรือ ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวชันิด์ท่�ม่กล้าม

เนื�อหัวใจห้องล่างบ่บตัิวลด์ลง (left ventricular dysfunction)  สุามารถึ เพิ�ม left ventricular ejection fraction 

เพิ�มคุ์ณภาพช่ัวติิให้กับผู้้้ป่ิวย และลด์อบัุติิการณ์การนอนโรงพยาบาล  ยิ�งไปิกว่านั�นม่แนวโนม้ว่าสุามารถึ
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ลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติได้์ (55, 56, 59)   ข้อบ่งช่ั�ของการรักษาด้์วยการจ่�ไฟฟ้าหัวใจแสุด์งในติารางท่� 13

ตัารางท่ี่�	13. ข้อบ่งช่ั�ของการรักษาด้์วยการจ่�ไฟฟ้าหัวใจ(22)

คำาแนะนำา ข้อบ�งช่ี�ของการร้กษ์าด้วยการจ่้�ไฟัฟ้ัาห้วใจ้

Class I ใช้ั PVI เป็ินการรักษาหลัก

Class I ใช้ั PVI เป็ินการรักษาแรก ในผู้้้ป่ิวยท่�สุงสัุย tachycardia-mediated cardiomyopathy

Class IIa อาจใช้ั PVI เป็ินการรักษาแรกในผู้้้ป่ิวย HFrEF โด์ยพิจารณาเป็ินกรณ่ไปิ

Class IIa อาจใช้ั PVI เป็ินการรักษาแรกในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ post AF conversion pause 

Class IIa อาจใช้ั PVI เป็ินการรักษาแรก ในผู้้้ป่ิวย paroxysmal AF ท่�ม่อาการ

Class I ทำา PVI ในผู้้้ป่ิวย paroxysmal AF และ persistent AF ท่�ไม่ติอบสุนองต่ิอ antiarrhythmic drug

Class IIa อาจทำา PVI ในผู้้้ป่ิวย paroxysmal AF และ persistent AF ท่�ไม่ติอบสุนองต่ิอ beta-blocker

Class IIa อาจทำา PVI ซึ่ำ�า เมื�อผู้้้ป่ิวยติอบสุนองด่์ต่ิอการทำา PVI ค์รั�งแรก แต่ิโรค์กลับเป็ินซึ่ำ�า

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

 อย่างไรก็ติามยังม่อุบัติิการณ์ของการเกิด์ภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกเป็ินซึ่ำ�า (recurrent) หลังจ่�

ไฟฟ้าหัวใจ โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้สุ้งอายุ ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจห้องบนเติ้นระริกต่ิอเนื�องมาเปิ็น

เวลานาน(96)  และในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ขนาด์หัวใจห้องบนซ้ึ่ายโติมาก(96-98) และผู้้้ป่ิวยร้อยละ 20-30 อาจต้ิองได้์

รับการจ่�ไฟฟ้าหัวใจซึ่ำ�าภายใน 1 ปีิ   นอกจากน่�ค์วามสุำาเร็จและภาวะแทรกซ้ึ่อนจากการจ่�ไฟฟ้าหัวใจยัง

ขึ�นกับปิระสุปิการณ์ของแพทย์ผู้้้ทำาหัติถึการ พบว่าร้อยละ 1-7 ของภาวะแทรกซ้ึ่อนรุนแรง เกิด์จากค์วาม

ไม่ชัำานาญิของแพทย์ผู้้้ทำาหัติถึการ(59, 99, 100)   ดั์งนั�นการให้ค์ำาแนะนำาถึึงปิระโยชัน์  โอกาสุสุำาเร็จ  โอกาสุ

กลับเป็ินซึ่ำ�า และภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�อาจเกิด์ขึ�นแก่ผู้้้ป่ิวยโด์ยละเอ่ยด์จึงม่ค์วามสุำาคั์ญิเป็ินอย่างยิ�ง   ท่�

สุำาคั์ญิต้ิองแนะนำาผู้้้ป่ิวยว่าถึึงแม้จะจ่�ไฟฟ้าหัวใจสุำาเร็จก็ต้ิองรับปิระทานยาละลายลิ�มเลือด์ต่ิอติามข้อ

บ่งช่ั�ของผู้้้ป่ิวยแต่ิละราย  กล่าวคื์อ  ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ CHA
2
DS

2
-VASc score 0 ข้อในผู้้้ชัาย หรือ 1 ข้อในผู้้้

หญิิง  ให้รับปิระทานยาละลายลิ�มเลือด์หลงัจ่�ไฟฟ้าหัวใจติอ่เนื�องเปิน็เวลา 2 เด์อืน (class I recommen-

dation)  ผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกท่�ม่ CHA
2
DS

2
-VASc score 1 ข้อในผู้้้ชัาย หรือ 2 ข้อในผู้้้หญิิง ให้

รับปิระทานยาละลายลิ�มเลือด์ต่ิอเนื�องไปิติลอด์ช่ัวิติ (class IIa recommendation) และผู้้้ป่ิวยท่�ม่ 

CHA
2
DS

2
-VASc score ตัิ�งแต่ิ 2 ข้อขึ�นไปิในผู้้้ชัาย หรือตัิ�งแต่ิ 3 ข้อขึ�นไปิในผู้้้หญิิง ให้รับปิระทานยา

ละลายลิ�มเลือด์ต่ิอเนื�องไปิติลอด์ช่ัวิติ (class I recommendation)(22)   



430

Comprehensive Review in Internal Medicine

3.	การร้กษ์าโรคร�วมรวมถึิงป้จ้จ้้ยเส่�ยงตั�างๆ

 การรักษาโรค์ร่วม และปิรับเปิล่�ยนพฤติิกรรมเสุ่�ยง (unhealthy lifestyle)  ม่ค์วามสุำาคั์ญิ และค์วร

ทำาค์วบค่้์ไปิกับการรักษาเพื�อป้ิองกันการเกิด์อัมพฤกษ์ อัมพาติ และการรักษาเพื�อค์วบคุ์มอาการ โรค์ร่วม

ท่�ม่ค์วามสุำาคั์ญิ ได้์แก่ โรค์อ้วนลงพุง  โรค์หยุด์หายใจขณะหลับ  โรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง  โรค์เบาหวาน 

โรค์หัวใจล้มเหลว โรค์ลิ�นหัวใจ และการดื์�มแอลกอฮอล์ในปิริมาณมาก พบว่าการรักษาโรค์ร่วมและ

ปัิจจัยเสุ่�ยงดั์งกล่าวสุามารถึลด์การกลับเป็ินซึ่ำ�าของภาวะหัวใจห้องบนเต้ินระริกหลังจ่�ไฟฟ้าหัวใจได้์(101)  

ม่งานวิจัยรายงานว่าการลด์นำ�าหนัก และรักษาให้นำ�าหนักอย่้ในเกณฑ์์เหมาะสุมอย่างต่ิอเนื�องช่ัวยลด์ 

AF burden และค์งให้หัวใจห้องบนอย่้ในจังหวะปิกติิได้์(102)  นอกจากน่�การออกกำาลังกายก็ม่ค์วามสุำาคั์ญิ  

งานวิจัยชืั�อ CARDIO-FIT รายงานว่า ผู้้้ป่ิวยท่�ม่สุมรรถึภาพของหัวใจและปิอด์ท่�สุ้ง (high cardiorespiratory 

fitness) จะม่ arrhythmic-free survival ท่�นานกวา่(102) ดั์งนั�นการปิรบัเปิล่�ยนพฤติิกรรมเสุ่�ยง และการรกัษา

โรค์ร่วมของผู้้้ป่ิวยหัวใจห้องบนเต้ินระริกจึงม่ค์วามสุำาคั์ญิเป็ินอย่างยิ�ง

บัทสรุปั
 ปัิจจุบันค์วามร้้ ค์วามเข้าใจ เก่�ยวกับพยาธิ์กำาเนิด์ และพยาธิ์สุร่รวิทยาของภาวะหัวใจห้องบน

เต้ินระริกด่์ขึ�นมาก  นำาไปิสุ่้การด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวยอย่างรอบด้์านและเป็ินองค์์รวม ยิ�งไปิกว่านั�นด้์วยค์วาม

ก้าวหน้าของเทค์โนโลย่ทางการแพทย์โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งพัฒินาการของการจ่�ไฟฟ้าหัวใจ ทำาให้การด้์แล

รักษาผู้้้ป่ิวยม่ค์วามปิลอด์ภัย และม่ปิระสิุทธิ์ภาพมากขึ�นติามลำาดั์บ   
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26
ปวดศ้รษะ

จากการใชี้�ยาแก�ปวดมิากเกินไป
(Medication-overuse headache)

ธินินที่ร์	อ้ศววิเช่ียรจิ้นดา

 เราอาจไม่เค์ยทราบมาก่อนว่า ยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัรักษาอาการปิวด์ โด์ยเฉัพาะกับอาการปิวด์ศ่รษะ

จะทำาให้เกิด์ปิวด์ศ่รษะได้์ เค์ยม่การรายงานผู้้้ป่ิวย 52 รายตัิ�งแต่ิปีิ พ.ศ. 2506 โด์ย Horton BT และค์ณะ(1) 

พบว่า ยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัรักษาอาการปิวด์ศ่รษะ ตัิวยาแก้ปิวด์เองสุามารถึทำาให้เกิด์อาการปิวด์ศ่รษะได์้ 

ถ้ึาใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ปิวด์ศ่รษะท่�เกิด์จากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ เดิ์มเร่ยกว่า drug-induced 

headache, rebound headache หรอื medication-misuse headache ปัิจจุบันเร่ยกวา่ medication-over-

use headache(2)  จัด์เป็ิน ค์วามผู้ดิ์ปิกติิปิวด์ศ่รษะแบบทติุิยภ้มิ(2) แต่ิปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มาก

เกินไปิ ไม่ได้์เกิด์กับผู้้้ป่ิวยทุกราย และไม่ได้์เกิด์เฉัพาะกับผู้้้ป่ิวยท่�ใช้ัเพื�อรักษาอาการปิวด์ศ่รษะ แต่ิเกิด์

กับผู้้้ป่ิวยท่�ใช้ัยาแก้ปิวด์เพื�อรักษาอาการปิวด์ท่�บริเวณอื�นได้์(3) เช่ัน อาการปิวด์ขอ้ร้มาติอยด์์ (rheumatoid 

arthritis) สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ปิวด์ศ่รษะแบบปิฐมภ้มิและใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิสุำาหรับรักษาอาการปิวด์

ศ่รษะ จะทำาให้อาการปิวด์ศ่รษะท่�ม่อย่้เดิ์มเลวลงทั�งในเรื�องของค์วามถ่ึ�และค์วามรุนแรง หรืออาจทำาให้

เกิด์อาการปิวด์ศ่รษะลักษณะใหม่ได้์ (3) ในบทน่� จะกล่าวถึึง หลักเกณฑ์์การวินิจฉััยปิวด์ศ่รษะจากการใช้ั

ยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ข้อม้ลทางด้์านระบาด์วิทยาค์ลินิก ปัิจจัยเสุ่�ยง พยาธิ์สุร่ระวิทยา ลักษณะอาการ

ทางค์ลินิก และการด้์แลรักษา

หลัักเกณฑ์์การวินิจฉััยปัวดศ่รษะจากการใช้ยาแก้ปัวดมากเกินไปั 
 หลักเกณฑ์์การวินิจฉััยปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ติามการจำาแนกระด์ับ

นานาชัาติิของค์วามผิู้ด์ปิกติิปิวด์ศ่รษะ (International Classification of Headache Disorders) ฉับับท่� 

3(2) ได้์แก่
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1. ปิวด์ศ่รษะอย่างน้อย 15 วันต่ิอเดื์อน ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิปิวด์ศ่รษะอย่้เดิ์ม

2. ใช้ัยาแก้ปิวด์อย่างน้อย 1 ชันิด์เพื�อรักษาอาการปิวด์ศ่รษะมากเกินไปิเป็ินปิระจำา เป็ินเวลา

มากกว่า 3 เดื์อน

3. ไม่เข้าหลักเกณฑ์์การวินิจฉััยเป็ินโรค์ปิวด์ศ่รษะอื�นๆ ได้์ด่์เท่ากับการวินิจฉััยโรค์น่� ติามการ

จำาแนกระดั์บนานาชัาติิของค์วามผิู้ด์ปิกติิปิวด์ศ่รษะ ฉับับท่� 3

นอกจากน่� ยังม่การจำาแนกเป็ินกลุ่มย่อยติามชันิด์ของยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัมากเกินไปิ เช่ัน 

- ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาเออร์โกติาม่นมากเกินไปิ

- ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยากลุ่มทริปิแทนมากเกินไปิ

- ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์กลุ่มท่�ไม่ใช่ัโอปิิออยด์์มากเกินไปิ เช่ัน อะเซึ่ทติะมิโนเฟน 

ยาต้ิานการอักเสุบชันิด์ท่�ไม่ใช่ัสุเต่ิยรอยด์์ 

- ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยากลุ่มโอปิิออยด์์มากเกินไปิ

- ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์ผู้สุมกันมากเกินไปิ

- ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์หลายๆ กลุ่มมากเกินไปิ

 การใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ขึ�นอย่้กับชันิด์ของยาแก้ปิวด์ ถ้ึาเป็ินยาแก้ปิวด์ทั�วไปิ เช่ัน อะเซึ่ท

ติะมิโนเฟน หรือยาต้ิานการอักเสุบชันิด์ท่�ไม่ใช่ัสุเต่ิยรอยด์์ เช่ัน แอสุไพริน ไอบร้โพรเฟน หรือ นาโพรเซึ่น 

ถ้ึารับปิระทานมากกว่า 15 วันต่ิอเดื์อน เป็ินเวลามากกว่า 3 เดื์อน หรือยาเออร์โกติาม่น ยากลุ่มทริปิ 

แทนยากลุ่มโอปิิออยด์์ ยาแก้ปิวด์ผู้สุม หรือยาแก้ปิวด์หลายๆ กลุ่ม ถ้ึารับปิระทานมากกว่า 10 วันต่ิอเดื์อน 

เป็ินเวลามากกว่า 3 เดื์อน จัด์เป็ินการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ(4)

ข้อมูลัทางด้านระบัาดวิทยาคลัินิก 
 ค์วามชุักของปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ยังไม่ทราบแน่ชััด์ สุ่วนหนึ�งเป็ินผู้ลมา

จากการเปิล่�ยนแปิลงหลักเกณฑ์์การวินิจฉััยค์วามผิู้ด์ปิกติิน่� การศึกษาในปิระชัากรท่�แติกต่ิางกัน ม่การ

ศึกษาในปิระชัากรทั�วไปิ พบค์วามชุักปิระมาณ ร้อยละ 0.5 ถึึง 2.6(4) ถ้ึาในศ้นย์เฉัพาะโรค์ปิวด์ศ่รษะ พบ

ค์วามชุักปิระมาณร้อยละ 11 ถึึง 70 ในผู้้้ป่ิวยท่�ปิวด์ศ่รษะเรื�อรังทุกวัน(4, 5) และปิระมาณร้อยละ 80 ของ

ผู้้้ป่ิวยปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ มักม่อาการปิวด์ศ่รษะไมเกรนเป็ินพื�นเดิ์มอย่้ก่อน 

ท่�เหลือเป็ินปิวด์ศ่รษะแบบตึิงเค์ร่ยด์ (tension-type headache) ปิวด์ศ่รษะภายหลังอุบัติิเหตุิ(4) สุำาหรับ

ปิวด์ศ่รษะแบบค์ลัสุเติอร์พบน้อยมาก(5)

ปััจจัยเส่่ยง
ปัิจจัยเสุ่�ยงท่�สุำาคั์ญิสุำาหรับการเกิด์ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ(6) ได้์แก่ 

- ตัิวแปิรข้อม้ลปิระชัากร ได้์แก่ 
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o อายุน้อยกว่า 50 ปีิ ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 1.8

o เพศหญิิง ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 1.9 

o ระดั์บการศึกษาติำ�า ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 1.9

- รายงานอาการด้์วยตินเอง

o ม่อาการของกล้ามเนื�อและโค์รงกระด้์กเรื�อรัง ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 1.9

o ม่อาการทางระบบทางเดิ์นอาหาร ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 1.6

o ค์ะแนนอาการวิติกกังวล หรือซึึ่มเศร้า มากกว่าหรือเท่ากับ 11 จากแบบคั์ด์กรองอาการ

วิติกกงัวลและอาการซึ่มึเศร้าของผู้้้ป่ิวยในโรงพยาบาล (Hospital Anxiety and Depression 

Scale) ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 4.7

o ค์ะแนนนอนไม่หลับ มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 1.9

- วิถ่ึทางการด์ำาเนินช่ัวิติ

o สุ้บบุหร่�ทุกวัน ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 1.8

o ค์วามเฉืั�อยชัาออกกำาลังกาย ออกกำาลังกายอย่างหนักน้อยกว่า 3 ชัั�วโมงต่ิอสัุปิด์าห์ ม่ค่์า

อัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 2.7

o กลุ่มอาการเมแทบอลิค์ โด์ยเฉัพาะโรค์อ้วน ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 5.3(7)

o การใช้ัยากล่อมปิระสุาทกลุ่มเบ็นโซึ่ได์อะเซึ่พ่นสุมำ�าเสุมอ ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 5.2(8)

o ดื์�มกาแฟปิริมาณสุ้งทุกวัน มากกว่า 540 มิลลิกรัม ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 1.4

- ค์วามถ่ึ�อาการปิวด์ศ่รษะ 7–14 วันต่ิอเดื์อน ม่ค่์าอัติราสุ่วนออด์ เท่ากับ 19.4

พยาธิสรีระวิทยาการเกิดปัวดศ่รษะจากการใช้ยาแก้ปัวดมากเกินไปั
 ปัิจจุบัน พยาธิ์สุร่ระวิทยาการเกิด์ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ยังไม่เข้าใจแน่ชััด์ 

น่าจะเป็ินผู้ลจากปิฏิิกิริยาต่ิอกันและกันอย่างสุลับซัึ่บซ้ึ่อนระหว่างการเชืั�อมโยงของสุมองท่�เก่�ยวข้องกับ

อาการปิวด์ศ่รษะเรื�อรัง และการเผู้ชิัญิกับค์วามเค์ร่ยด์ทางด้์านจิติสัุงค์มและเศรษฐกิจสัุงค์มบางอย่าง(5) 

ทำาให้เกิด์การเพิ�มการติอบสุนองต่ิอสิุ�งกระตุ้ินของเซึ่ลล์ปิระสุาทในสุมองสุ่วนเซึ่เรบรัลค์อร์เทกซ์ึ่และ

ในระบบปิระสุาทไติรเจมินัล และเมื�อม่การใช้ัยาแก้ปิวด์เปิ็นระยะเวลานานจะเกิด์การเปิล่�ยนแปิลง

เมแทบอลิซัึ่มของสุารสืุ�อปิระสุาทในวิถ่ึปิระสุาทรับค์วามร้้สึุกเจ็บปิวด์(5) ม่การศึกษา(4) พบว่า ระบบปิระสุาท

สุ่วนกลางไวต่ิอการกระตุ้ิน โด์ยม่การเปิล่�ยนแปิลงทั�งโค์รงสุร้างและหน้าท่� โด์ยเฉัพาะท่�บริเวณ ฮิปิโปิแค์มปัิสุ 

เนื�อเทารอบทอ่นำ�าสุมอง (periaqueductal grey) เปิลอืกสุมองสุว่นซิึ่งก้เลทด์า้นหลัง (posterior cingulate 

cortex) และ ธ์าลามัสุ ซึึ่�งน่าจะม่บทบาทสุำาคั์ญิในการเกิด์ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ 

 นอกจากน่� ยังเชืั�อว่าอาจเก่�ยวข้องกับพันธุ์กรรม ม่การศึกษา(4) พบว่า ม่โพล่มอร์ฟิสึุมในย่นท่�

เข้ารหัสุ Angiotensin-converting enzyme (ACE) และ Brain-derived neurotrophic factor เป็ินต้ิน    
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ลัักษณะอาการทางคลัินิก 
 ลักษณะอาการปิวด์ศ่รษะ โด์ยทั�วไปิจะม่ลักษณะเหมือนกับอาการปิวด์ศ่รษะท่�ม่อย่้เดิ์ม เช่ัน
ปิวด์ศ่รษะแบบไมเกรน หรือปิวด์ศ่รษะแบบตึิงเค์ร่ยด์ แต่ิม่ค์วามถ่ึ�และค์วามรุนแรงเพิ�มขึ�น ลักษณะอาการ
ปิวด์ศ่รษะอาจเปิล่�ยนแปิลงได้์ติลอด์เวลา ม่อาการปิวด์ศ่รษะติอนเช้ัา เป็ินผู้ลมาจากการไม่ได้์ใช้ัยาแก้
ปิวด์ข้ามคื์นขณะหลับ ผิู้วหนังม่ค์วามไวเกินต่ิอสิุ�งกระตุ้ิน เนื�องจากระบบปิระสุาทสุ่วนกลางไวต่ิอการกระตุ้ิน 
ม่อาการทางระบบปิระสุาทอัติโนมัติิและระบบทางเดิ์นอาหารร่วมด้์วย เช่ัน นำ�าม้กไหล นำ�าติาไหล ค์ลื�นไสุ้ 
อาเจ่ยน ท้องเสุ่ย(4) ม่การศึกษาลักษณะอาการปิวด์ศ่รษะกับชันิด์ของยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัมากเกินไปิ(9) พบว่า 
ยาแก้ปิวด์ทั�วไปิและยาเออร์โกติาม่น ทำาให้เกิด์ลักษณะอาการปิวด์ศ่รษะค์ล้ายปิวด์ศ่รษะแบบตึิงเค์ร่ยด์ 
ถ้ึายาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัเป็ินกลุ่มทริปิแทน ทำาให้เกิด์ลักษณะอาการปิวด์ศ่รษะได้์หลายๆ ลักษณะ เช่ันลักษณะ
ค์ล้ายปิวด์ศ่รษะแบบติงึเค์ร่ยด์ ปิวด์ศ่รษะแบบไมเกรนหรอืเพิ�มค์วามถ่ึ�อาการปิวด์ศ่รษะไมเกรนจากเด์มิ 
นอกจากน่� ยังม่การศึกษาชันิด์ของยาแก้ปิวด์ ระยะเวลาท่�ใช้ัและค์วามถ่ึ�ในการใช้ัยา ท่�ทำาให้เกิด์ปิวด์
ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ โด์ยพบว่า ยากลุ่มทริปิแทน ระยะเวลาท่�ใช้ัยาเฉัล่�ย 1.7 ปีิ ค์วามถ่ึ�
ในการใช้ัยาเฉัล่�ย 19 เม็ด์ต่ิอเดื์อน ยาเออร์โกติาม่น ระยะเวลาท่�ใช้ัยาเฉัล่�ย 2.7 ปีิ ค์วามถ่ึ�ในการใช้ัยา
เฉัล่�ย 37 เม็ด์ต่ิอเดื์อน ยาแก้ปิวด์ทั�วไปิ ระยะเวลาท่�ใช้ัยาเฉัล่�ย 4.8 ปีิ ค์วามถ่ึ�ในการใช้ัยาเฉัล่�ย 114 เม็ด์
ต่ิอเดื์อน สุำาหรับยากลุ่มโอปิิออยด์์ ระยะเวลาท่�ใช้ัยาเฉัล่�ย 2.2 ปีิ ค์วามถ่ึ�ในการใช้ัยาเฉัล่�ย 108 เม็ด์ต่ิอ
เดื์อน(9)

การดูแลัรักษา
 การป้ิองกันการเกิด์ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ เป็ินสิุ�งสุำาคั์ญิท่�สุุด์ ต้ิองให้ค์วามร้้
กับผู้้้ป่ิวยในการใช้ัยาแก้ปิวด์ท่�เหมาะสุม เพื�อหล่กเล่�ยงการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ เพราะจะนำาไปิสุ่้
อาการปิวด์ศ่รษะเรื�อรัง ผู้้้ป่ิวยค์วรม่สุมุด์บันทึกอาการปิวด์ศ่รษะเพื�อท่�จะบันทึกค์วามถ่ึ�อาการปิวด์ศ่รษะ
และจำานวนวันท่�ใช้ัยาแก้ปิวด์(4, 5) สุำาหรับการรักษาปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ม่หลายขั�นติอน 
ได้์แก่ การถึอนยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัมากเกินไปิ รักษาอาการผิู้ด์ปิกติิต่ิางๆ ท่�เกิด์จากการถึอนยาหรือท่�เร่ยกว่า 
การรักษาช่ัวยช่ัวิติ การเริ�มต้ินให้การรักษาป้ิองกัน การเลือกใช้ัยาชันิด์อื�นๆ ในการรักษาอาการปิวด์
ศ่รษะในอนาค์ติ(4) 

	 การถิอนยาแก้ปวดท่ี่�ใช้ีมากเกินไป	
 ม่การศึกษาแบบการสุงัเกติทางค์ลินิกมากมาย พบวา่ ภายหลังจากการถึอยยาแกป้ิวด์ท่�ใช้ัมาก
เกินไปิ อาการปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ด่์ขึ�น แต่ิ ม่ผู้้้ป่ิวยออกกลางคั์นจากการศึกษา
ในอัติราสุ้ง (dropout rate) หรือการศึกษาไม่ม่กลุ่มค์วบคุ์ม(10) ทำาให้เกิด์ค์ำาถึามว่าผู้้้ป่ิวยด่์ขึ�นเองหรือไม่ 
และม่ 1 การศึกษาแสุด์งให้เห็นว่า ปิระสิุทธิ์ภาพของการล้างสุารพิษออกจากร่างกาย ไม่เท่ากันในผู้้้ป่ิวย
ทุกราย(11) ในกรณ่ท่�เลือกการถึอนยาแก้ปิวด์ ม่แนวทางอย่้ 2 วิธ่์ ได้์แก่ การถึอนยาทันท่ ผู้้้ป่ิวยจะกลับ
มาเป็ินปิกติิได้์รวด์เร็วขึ�น หรือการถึอนยาแบบค่์อยๆ ลด์ยาลง เช่ัน ลด์จำานวนการใช้ัยาแก้ปิวด์ลงเหลือ
เพ่ยง 2 วันต่ิอสัุปิด์าห์ โด์ยเฉัพาะสุำาหรับยาท่�ม่อาการรุนแรงคุ์กค์ามต่ิอช่ัวิติจากการถึอนยา เช่ัน ยากลุ่ม
โอปิิออยด์์ บาร์บิท้เรติและยากล่อมปิระสุาทกลุ่มเบ็นโซึ่ได์อะเซึ่พ่น(8) ม่การศึกษา 1 การศึกษา(12) 
เป็ินการศึกษาแบบสุุ่มท่�ม่กลุ่มค์วบคุ์ม ไม่ปิกปิิด์ ในผู้้้ป่ิวย 72 ราย เปิร่ยบเท่ยบระหว่างการหยุด์ยาแก้ปิวด์
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โด์ยสิุ�นเชิัง เร่ยกว่า การล้างสุารพิษออกจากร่างกายโด์ยสิุ�นเชิัง เป็ินเวลา 2 เดื์อน และการจำากัด์การใช้ั
ยาแก้ปิวด์ โด์ยลด์จำานวนวันการใช้ัยาแก้ปิวด์ ผู้ลการศึกษาพบว่า ร้อยละค์วามถึ่�อาการปิวด์ศ่รษะ
ต่ิอเดื์อนลด์ลงจากพื�นฐานถึึงการติิด์ติามการรักษา 6 เดื์อน ในกลุ่มหยุด์ยาแก้ปิวด์โด์ยสิุ�นเชิัง เท่ากับ 46 
และในกลุ่มจำากัด์การใช้ัยาแก้ปิวด์ เท่ากับ 22 ซึึ่�งแติกต่ิางกันอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ แต่ิร้อยละค์วามถ่ึ�
อาการปิวด์ศ่รษะต่ิอเดื์อนลด์ลงจากพื�นฐานถึึงการติิด์ติามการรักษา 2 เดื์อน ในกลุ่มหยุด์ยาแก้ปิวด์
โด์ยสิุ�นเชิัง เท่ากับ 41 และในกลุ่มจำากัด์การใช้ัยาแก้ปิวด์ เท่ากับ 26 ซึึ่�งยังไม่ม่หลักฐานว่าวิธ่์การรักษา
ทั�งสุองม่ปิระสิุทธิ์ภาพแติกต่ิางกัน ในการถึอนยาแก้ปิวด์ ม่ค์ำาถึามว่า จะถึอนยาท่�ค์ลินิกผู้้้ป่ิวยนอก หรือ
ต้ิองรับผู้้้ป่ิวยไว้ในโรงพยาบาล Saper และค์ณะ(13) ได้์จำาแนกผู้้้ป่ิวยปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มาก
เกินไปิ ออกเป็ิน 2 แบบ แบบท่� 1 ผู้้้ป่ิวยไม่ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิเก่�ยวกับพฤติิกรรมและไม่ม่การใช้ัยากลุ่ม 
โอปิิออยด์์หรือกลุ่มบาร์บิท้เรติมากเกินไปิ สุามารถึถึอนยาแกป้ิวด์ได้์ท่�ค์ลินิกผู้้้ป่ิวยนอก แบบท่� 2 ผู้้้ป่ิวย
ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิเก่�ยวกับพฤติิกรรมและม่การใช้ัยากลุ่ม โอปิิออยด์์หรือกลุ่มบาร์บิท้เรติมากเกินไปิ จำาเป็ิน
ต้ิองรับผู้้้ป่ิวยไว้รักษาในโรงพยาบาลเพื�อถึอนยาแก้ปิวด์ เนื�องจากม่โอกาสุเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์อาการผิู้ด์
ปิกติิจากการถึอนยารุนแรง และอาจม่ปัิญิหาทางด้์านอารมณ์และการนอนหลับ เช่ันเด่์ยวกับผู้้้ป่ิวยท่�ม่
ค์วามเจ็บป่ิวยทางการแพทย์หรือม่โรค์ร่วมทางจิติเวชัท่�สุำาคั์ญิ 

	 ร้กษ์าอาการผิดปกติัตั�างๆ	ท่ี่�เกิดจ้ากการถิอนยาหร่อท่ี่�เร่ยกว�าการร้กษ์าชี�วยช่ีวิตั	
 ในกรณ่ท่�เลือกการถึอนยาแก้ปิวด์ อาจเกิด์อาการผิู้ด์ปิกติิต่ิางๆ ท่�เกิด์จากการถึอนยาแก้ปิวด์ 
แต่ิไม่ได้์เกิด์ขึ�นกับผู้้้ป่ิวยทุกราย ขึ�นอย่้กับชันิด์ของยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัมากเกินไปิและระยะเวลาในการใช้ั 
อาการผิู้ด์ปิกติิต่ิางๆ ท่�เกิด์จากการถึอนยาแก้ปิวด์ จะม่อาการอย่้ปิระมาณ 2-10 วัน แต่ิไม่เกิน 4 สัุปิด์าห์ 
อาการผิู้ด์ปิกติิ เช่ัน ปิวด์ศ่รษะแย่ลง กระสัุบกระสุ่าย วิติกกังวล นอนไม่หลับ กระวนกระวาย ค์ลื�นไสุ้ 
อาเจ่ยน ใจสัุ�น หน้ามืด์เป็ินลม ค์วามดั์นโลหิติติำ�า (10) การรักษาอาการผิู้ด์ปิกติิต่ิางๆ ท่�เกิด์จากการถึอนยา 
ม่เป้ิาหมายเพื�อทำาให้อาการเหล่าน่�ลด์ลงให้เหลือน้อยท่�สุุด์และทำาให้เกิด์ค์วามสุบายมากท่�สุุด์(14) 
การรักษาอาการผิู้ด์ปิกติิต่ิางๆ บางค์รั�งเร่ยกว่าการรักษาแบบช่ัวยช่ัวิติ หรือการรักษาแบบเชืั�อมต่ิอ 
การรักษาน่� ยังเป็ินท่�ถึกเถ่ึยงกันว่าจะให้การรักษาด้์วยยาอะไร และยังไม่ม่วิธ่์การรักษาใด์ท่�เป็ินวิธ่์
การรักษาท่�ด่์ท่�สุุด์ ม่การศึกษาหลายหลายการศึกษา โด์ยเฉัพาะอาการปิวด์ศ่รษะจากการถึอนยา แต่ิม่
ค์วามแติกต่ิางกันทั�งในเรื�องแบบแผู้นการวิจัย เช่ัน เป็ินการศึกษาแบบย้อนหลัง การศึกษาแบบสัุงเกติ
ไปิข้างหน้า การศึกษาแบบสุุ่มท่�ม่กลุ่มค์วบคุ์ม ท่�ม่ขนาด์ติัวอย่างน้อย ศึกษาในศ้นย์เด่์ยว หรือเป็ิน 
การศึกษาแบบนำาร่อง ค์วามแติกต่ิางของชันิด์ของยาท่�ใช้ัศึกษา ขนาด์ของยาท่�ใช้ัและเสุ้นทางการบริหารยา 
เช่ันเป็ินยากลุ่มสุเต่ิยรอยด์์ ยาต้ิานการอักเสุบชันิด์ท่�ไม่ใช่ัสุเต่ิยรอยด์์ ยาแก้อาเจ่ยน ยารักษาโรค์จิติ 
เสุ้นทางการบรหิารยา เช่ันแบบรับปิระทาน ฉ่ัด์หรือหยด์ทางหลอด์เลอืด์ด์ำา ค์วามแติกติา่งของการวดั์ผู้ล
ลัพธ์์ และค์วามแติกต่ิางของผู้ลลัพธ์์ของการศึกษา ท่�ม่ทั�งให้ผู้ลค์วามแติกต่ิางอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ 
และยังไม่ม่หลักฐานว่าการรักษาม่ค์วามแติกต่ิางกัน ติามติารางท่� 1 การรักษาอาการผิู้ด์ปิกติิต่ิางๆ ด้์วย
ยากลุ่มสุเต่ิยรอยด์์ และติารางท่� 2 การรักษาอาการผิู้ด์ปิกติิต่ิางๆ ด้์วยยาต้ิานการอักเสุบชันิด์ท่�ไม่ใช่ั

สุเต่ิยรอยด์์และ/หรือยาค์ลายกล้ามเนื�อ
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 สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ใช้ัยาแก้ปิวด์ปิระเภทยาท่�ทำาให้เสุพย์ติิด์ได์้ (นาร์ค์อททิค์) บาร์บิท้เรติ และยา

กล่อมปิระสุาทกลุ่มเบ็นโซึ่ได์อะเซึ่พ่นมากเกินไปิ จำาเป็ินต้ิองเปิล่�ยนไปิใช้ัยากลุ่มโอปิิออยด์์ท่�ออกฤทธิ์�

เนินนาน ยาฟีโนบาบิทัล และยาโค์ลนิด่์น ติามลำาดั์บ 

 ม่การศึกษาการใช้ัยารักษาป้ิองกันหลายๆ การศึกษา(10, 37 – 42) ได้์แก่ การศึกษาการฉ่ัด์ อนาโบ

ต้ิลินัมโทซิึ่นเอ ในผู้้้ป่ิวยไมเกรนเรื�อรังท่�ม่และไม่ม่การใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ในกลุ่มท่�ใช้ัยาแก้ปิวด์

มากเกินไปิ ไม่ได้์กำาหนด์ให้ต้ิองหยุด์ยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ั ผู้้้ป่ิวยกลุ่มย่อยท่�ม่การใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ(37, 38) 

การวิเค์ราะห์หลังจากท่�ได้์เห็นข้อม้ลแล้ว (post hoc) ผู้ลการศึกษาพบว่า ท่�สัุปิด์าห์ท่� 24 ค์วามถ่ึ�ปิวด์

ศ่รษะเฉัล่�ยต่ิอเดื์อนท่�เปิล่�ยนแปิลงไปิจากพื�นฐาน อนาโบต้ิลินัมโทซิึ่นเอ ม่ปิระสิุทธิ์ภาพเหนือกว่ายา

หลอกอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ และไม่ม่ค์วามแติกต่ิางกันระหว่างกลุ่มท่�ม่และไม่ม่การใช้ัยาแก้ปิวด์มาก

เกินไปิ เช่ันเด่์ยวกับการศึกษายา โทพิราเมติ(39 – 41) เป็ินการศึกษาในผู้้้ป่ิวยไมเกรนเรื�อรังท่�ม่และไม่ม่การ

ใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ โด์ยเฉัพาะการศึกษาในปิระเทศแถึบยุโรปิ ไม่ม่การให้หยุด์ยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัมาก

เกินไปิ การวิเค์ราะห์หลังจากท่�ได้์เห็นข้อม้ลแล้ว พบว่า กลุ่มย่อยผู้้้ป่ิวยท่�ม่การใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ 

ค์วามถึ่�อาการปิวด์ศ่รษะไมเกรนเฉัล่�ยต่ิอเดื์อนลด์ลงอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิเมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับยา

หลอก เช่ันเด่์ยวกับการศึกษาของยาในกลุ่ม โมโนโค์ลนอลแอนติิบอด่์ ต่ิอตัิวรับแอนติิซ่ึ่จ่อาร์พ่ โด์ย

เฉัพาะยา เออเรน้แมบ ในผู้้้ป่ิวยไมเกรนเรื�อรัง ท่�ม่และไม่ม่การใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ม่การวิเค์ราะห์

กลุ่มย่อยผู้้้ป่ิวยท่�ม่การใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ โด์ยไม่ม่การหยุด์ยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัมากเกินไปิ(42) ผู้ลการศึกษา

พบวา่ ท่�เดื์อนท่� 3 ค์วามถ่ึ�อาการปิวด์ศ่รษะไมเกรนเฉัล่�ยต่ิอเดื์อนลด์ลงจากพื�นฐานมากกวา่กลุ่มท่�ใช้ัยา

หลอก 3.1 วัน และค์วามถ่ึ�อาการปิวด์ศ่รษะไมเกรนเฉัล่�ยต่ิอเดื์อนลด์ลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ในกลุ่มท่�

ได้์ยาเออเรน้แมบ เท่ากับร้อยละ 36.4 เปิร่ยบเท่ยบกับกลุ่มท่�ได้์ยาหลอกเท่ากับร้อยละ 17.7 ต่ิางกัน

อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ 

 โด์ยสุรปุิ การให้ยารักษาป้ิองกันไมเกรนม่ปิระสุทิธิ์ภาพในผู้้้ป่ิวยปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์

มากเกินไปิโด์ยไม่ต้ิองถึอนยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัมากเกินไปิ น่าจะเหมาะสุมกับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามยุ่งยากลำาบาก

ในการถึอนยา

 การเริ�มต้ันให้การร้กษ์าแบบป้องก้น	

 ค์วรเริ�มให้ยารักษาป้ิองกันเมื�อวินิจฉััยได้์ว่าปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิและขณะ

ท่�หยุด์ยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ั(4) การเลือกใช้ัยารักษาป้ิองกันโด์ยเฉัพาะยารับปิระทาน(4) ขึ�นอย่้กับชันิด์ของปิวด์

ศ่รษะปิฐมภ้มิ เช่ัน ปิวด์ไมเกรน ปิวด์แบบตึิงเค์ร่ยด์ หรือแบบค์ลัสุเติอร์ โรค์ร่วมของผู้้้ป่ิวย อาจเป็ินข้อ

ห้ามในการใช้ัยาบางชันิด์หรือบางกลุ่ม หรืออาจพิจารณาเลือกใช้ัยาท่�สุามารถึรักษาโรค์ร่วมนั�นได้์ด้์วย 

รายละเอ่ยด์ผู้ลข้างเค่์ยงหรืออาการไม่พึงปิระสุงค์์ของยา ปิระวัติิการใช้ัยาในอด่์ติว่าได้์ผู้ลหรือไม่ และ

ค์วามชัอบของผู้้้ป่ิวย ยารักษาป้ิองกันชันิด์รับปิระทานได้์แก่ ยากลุ่มต้ิานเบต้ิา ยากลุ่มสุารสุกัด์กั�น

แค์ลเซ่ึ่ยม ยากลุ่มต้ิานซึึ่มเศร้าชันิด์ไติรไซึ่ค์ลิก ยากลุ่มกันชััก นอกจากน่�ยังม่ยาฉ่ัด์ อนาโบต้ิลินัมโทซิึ่นเอ 

สุำาหรบัไมเกรนเรื�อรังและยากลุ่มโมโนโค์ลนอลแอนติิบอด่์ ต่ิอตัิวรับแอนติิซ่ึ่จ่อารพ่์ ม่ทั�งยาฉ่ัด์เข้าชัั�นใต้ิ
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ผิู้วหนังหรือหยด์ทางหลอด์เลือด์ด์ำา ทุก 4 สัุปิด์าห์ บางชันิด์ฉ่ัด์ทุก 3 เดื์อน(4, 8) นอกจากการใช้ัยาเพื�อ

ป้ิองกันไมเกรนแลว้ ยังม่วิธ่์การรักษาป้ิองกันแบบไมใ่ช้ัยา เช่ัน การหล่กเล่�ยงปัิจจัยกระตุ้ิน การออกกำาลัง

กายสุมำ�าเสุมอ การนอนหลับพักผู่้อนให้เพ่ยงพอ การบริหารจัด์การค์วามเค์ร่ยด์ การจัด์การพฤติิกรรม

ทางปัิญิญิา (cognitive behavioral management) และ การสุนองติอบทางช่ัวภาพ (Biofeedback)(8)

	 การเล่ิอกใช้ียาชีนิดอ่�นๆ	ในการร้กษ์าอาการปวดศ่รษ์ะในอนาคตั

 เมื�อม่อาการปิวด์ศ่รษะ พิจารณาเลือกใช้ัยากลุ่มอื�นท่�ไม่ใช่ัยาท่�เค์ยใช้ัเป็ินยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ 

การเลือกใช้ัยาแก้ปิวด์ขึ�นอย่้กับ ลักษณะอาการปิวด์ศ่รษะว่าเป็ินชันิด์ใด์ ทบทวนปิระวัติิการใช้ัยาท่�ผู่้าน

มาว่า ม่ยาชันิด์ใด์ท่�แพ้หรือม่ผู้ลข้างเค่์ยง/อาการไม่พึงปิระสุงค์์ ยาชันิด์ตัิวใด์ไม่ได้์ผู้ลหรือชันิด์ใด์ได้์ผู้ล 

เป็ินต้ิน(4)

 ม่ระเบ่ยบการเปิ็นเอกฉัันท์ (consensus protocol) สุำาหรับการรักษาปิวด์ศ่รษะจากการ

ใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ จัด์ทำาโด์ย Tassorelli และค์ณะ เมื�อปีิ ค์.ศ. 2014(43) โด์ยม่ 3 ขั�นติอน ได้์แก่ 

1. การถึอนยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัมากเกินไปิ 2เอ การล้างสุารพิษออกจากร่างกายและการรักษาช่ัวยช่ัวิติ 2 บ่ 

การให้การรักษาป้ิองกัน ซึึ่�งเป็ินทางเลือก และขั�นติอนท่� 3 การใช้ัยารักษาอาการปิวด์ศ่รษะ

การพยากรณ์โรค(4, 8, 10)

 อัติราสุ่วนการถึอนยาสุำาเร็จหลังจาก 1 ปีิ พบร้อยละ 50-70 ปัิจจัยการพยากรณ์โรค์สุำาหรับ

การกลับมาปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิอ่กค์รั�ง ได้์แก่ การรับปิระทานยาแก้ปิวด์สุมำ�าเสุมอ

เป็ินระยะเวลานานๆ การใช้ัยาแก้ปิวด์จำานวนมากขณะท่�ม่อาการปิวด์ศ่รษะ การใช้ัยากลุ่มโอปิิออยด์์

มากเกินไปิ อาการปิวด์ศ่รษะไม่ด่์ขึ�นหลังจากถึอนยาแก้ปิวด์ไปิ 2 เดื์อนแล้ว การกลับไปิใช้ัยาแก้ปิวด์

มากเกินไปิอ่ก อาการปิวด์ศ่รษะเรื�อรังเป็ินเวลานาน ปิวด์ศ่รษะแบบตึิงเค์ร่ยด์ ค์วามถ่ึ�อาการปิวด์ศ่รษะ

ต่ิอเดื์อนบ่อย สุ้บบุหร่� ดื์�มแอลกอฮอล์ ค์ะแนนค์วามซึึ่มเศร้าสุ้ง เป็ินต้ิน ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการ

เกิด์ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกนิไปิซึ่ำ�า จำาเปิน็ต้ิองให้การด้์แลรักษาและติิด์ติามการรกัษาอย่าง

ใกล้ชิัด์

 โด์ยสุรุปิ ต้ิองติระหนักในเรื�องปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ ให้ค์วามร้้กับผู้้้ป่ิวย

และบุค์ค์ลากรทางการแพทย์และสุาธ์ารณสุุขเพื�อป้ิองกันไม่ให้เกิด์การใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ สุำาหรับ

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ โด์ยเฉัพาะค์วามถึ่�อาการปิวด์

ศ่รษะต่ิอเดื์อนบ่อย พิจารณาให้ยารักษาป้ิองกัน เมื�อเกิด์ปิวด์ศ่รษะจากการใช้ัยาแก้ปิวด์มากเกินไปิ 

ให้ทำาการด้์แลรักษา พิจารณาถึอนยาแก้ปิวด์ท่�ใช้ัมากเกินไปิ (เป็ินทางเลือก) ถ้ึาเลือกการถึอนยา 

ให้เติร่ยมการรักษาอาการผิู้ด์ปิกติิต่ิางๆ ท่�เกิด์จากการถึอนยา และเริ�มให้ยารักษาป้ิองกัน
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32. Demirkaya S, Vural O, Dora B, Topçuoğlu MA. Efficacy of intravenous magnesium sulfate in the treatment 
of acute migraine attacks. Headache. 2001;41:171-7.

33. Bigal ME, Bordini CA, Tepper SJ, Speciali JG. Intravenous magnesium sulphate in the acute treatment of 
migraine without aura and migraine with aura. A randomized, double-blind, placebo-controlled study. 
Cephalalgia. 2002;22:345-53. 

34. Harden RN, Gracely RH, Carter T, Warner G. The placebo effect in acute headache management: ketoro-
lac, meperidine, and saline in the emergency department. Headache. 1996;36:352-6. 

35. Bell R, Montoya D, Shuaib A, Lee MA. A comparative trial of three agents in the treatment of acute migraine 
headache. Ann Emerg Med. 1990;19:1079-82. 

36. Kelley NE, Tepper DE. Rescue therapy for acute migraine, part 2: neuroleptics, antihistamines, and others. 
Headache. 2012;52:292-306.

37. Dodick DW, Turkel CC, DeGryse RE, Aurora SK, Silberstein SD, Lipton RB, et al; PREEMPT Chronic 
Migraine Study Group. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: pooled results from the 
double-blind, randomized, placebo-controlled phases of the PREEMPT clinical program. Headache. 
2010;50:921-36.

38. Diener HC, Dodick DW, Aurora SK, Turkel CC, DeGryse RE, Lipton RB, et al; PREEMPT 2 Chronic Migraine 
Study Group. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results from the double-blind, ran-
domized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 2 trial. Cephalalgia. 2010;30:804-14.



453

Comprehensive Review in Internal Medicine

39. Diener HC, Bussone G, Van Oene JC, Lahaye M, Schwalen S, Goadsby PJ; TOPMAT-MIG-201(TOP-
CHROME) Study Group. Topiramate reduces headache days in chronic migraine: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled study. Cephalalgia. 2007;27:814-23. 

40. Silberstein SD, Lipton RB, Dodick DW, Freitag FG, Ramadan N, Mathew N, et al; Topiramate Chronic 
Migraine Study Group. Efficacy and safety of topiramate for the treatment of chronic migraine: a random-
ized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache. 2007;47:170-80. 

41. Silberstein S, Lipton R, Dodick D, Freitag F, Mathew N, Brandes J, et al. Topiramate treatment of chronic 
migraine: a randomized, placebo-controlled trial of quality of life and other efficacy measures. Headache. 
2009;49:1153-62.

42. Tepper SJ, Diener HC, Ashina M, Brandes JL, Friedman DI, Reuter U, et al. Erenumab in chronic migraine 
with medication overuse: Subgroup analysis of a randomized trial. Neurology. 2019;92:e2309-20.

43. Tassorelli C, Jensen R, Allena M, De Icco R, Sances G, Katsarava Z, et al, the COMOESTAS Consortium. 
A consensus protocol for the management of medication-overuse headache: Evaluation in a multicentric, 
multinational study. Cephalalgia. 2014;34:645-55.





455

Comprehensive Review in Internal Medicine

27
Dystonia for internists

ปิยะณ้ฐ	วงศ์วรรณ

ปร่ยา	จ้าโกต้ัา

สุร้ตัน์	สิงห์มณ่สกุลิช้ีย

รุ�งโรจ้น์	พิิที่ยศิริ

บัทน�า
 ในปีิ พ.ศ. 2556 ค์วามติกลงของค์ณะกรรมการนานาชัาติิได้์ให้ค์ำาจำากัด์ค์วามว่าด่์สุโทเน่ย 

(dystonia) คื์อ  การหด์เกร็งของกล้ามเนื�ออย่างต่ิอเนื�องหรือเป็ินระยะ อันเป็ินสุาเหตุิของท่าทางหรือ

การเค์ลื�อนไหวท่�ผิู้ด์ปิรกติิ บ่อยค์รั�งเป็ินการเค์ลื�อนไหวซึ่ำ�าต่ิอเนื�องกัน ซึึ่�งการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิรกติิของด่์สุ

โทเน่ยมักมาในร้ปิแบบของอาการบิด์ ผิู้ด์ร้ปิ และอาจพบอาการสัุ�นร่วมด้์วยได้์โด์ยมักม่อาการแย่ลงเมื�อ

เริ�มการเค์ลื�อนไหว (voluntary movement) และบางค์รั�งเมื�อม่การเค์ลื�อนไหวร่างกายแล้วอาจทำาให้ด่์สุ

โทเน่ยนั�นกระจายไปิยังสุ่วนใกล้เค่์ยงอื�นๆ ท่�ไม่ม่ด่์สุโทเน่ยได้์ (overflow muscle activation)

 ณ ปัิจจุบันม่ภาวะหนึ�งท่�ได้์รับการกล่าวถึึงมากขึ�นคื์อ pseudodystonia โด์ยด่์สุโทเน่ย (true 

dystonia) นั�นเป็ินโรค์ท่�เกิด์ค์วามผิู้ด์ปิรกติิในโค์รงข่ายท่�เก่�ยวข้องกับ เซึ่เลเบลลั�ม ธ์าลามัสุ ก้านสุมอง 

และ เนื�อผิู้วสุมอง (cortex) แติใ่นทางติรงกนัข้าม pseudodystonia นั�นเกิด์จากค์วามผู้ดิ์ปิรกติิของบรเิวณ

อื�น เช่ัน ไขสัุนหลังหรือเสุ้นปิระสุาทสุ่วนปิลาย ซึึ่�งค์ำานิยามของ pseudodystonia นั�นได้์ถ้ึกบรรยายไว้

ว่า คื์อ ภาวะหนึ�งท่�เล่ยนแบบด่์สุโทเน่ย แต่ิเราทราบหรือได้์พิจารณาแล้วว่าสุาเหตุิของอาการนั�นแติก

ต่ิางจากด่์สุโทเน่ย (true dystonia)
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แผนภาพิท่ี่�	1.	แสุด์งการจำาแนกสุาเหตุิของ pseudodystonia ออกเป็ินหมวด์หม่้

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

 อ่กภาวะท่�แยกได์้ยากหรือทำาให้เกิด์ค์วามสุับสุนกับด่์สุโทเน่ย คื์อ ภาวะแข็งเกร็ง (spasticity) 

โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งภาวะ spastic dystonia โด์ย spastic dystonia ถ้ึกจัด์อย่้ในกลุ่มหนึ�งของ acquired 

dystonia ท่�ม่รอยโรค์ในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง ซึึ่�งจากการติรวจร่างกายนั�น ภาวะแข็งเกร็งเมื�อติรวจ

ร่างกายจะม่การเพิ�มขึ�นของแรงตึิงกล้ามเนื�อ (muscle tone) ติอบสุนองต่ิอการดึ์งยืด์กล้ามเนื�อท่�สัุมพันธ์์

กับค์วามเร็ว (velocity-dependent stretch response) ผู้้้ป่ิวยจะร้้สึุกถึึงแรงต้ิานได้์เมื�อดึ์งยืด์กล้ามเนื�อเร็ว

พอ ซึึ่�งใน spastic dystonia ก็ติรวจพบได้์เช่ันเด่์ยวกันกับภาวะแข็งเกร็ง แต่ิค์วามแติกต่ิางคื์อใน spastic 

dystonia นั�น แม้ในขณะพกักล้ามเนื�อจะยังค์งติรวจพบการทำางานท่�มากเกนิไปิ (overactivity) ของกลา้ม

เนื�อทั�งกล้ามเนื�อ agonist และ antagonist อย่้ ดั์งนั�นค์วามแติกต่ิางเมื�อติรวจร่างกายคื์อในภาวะแข็ง

เกร็งนั�นจะติรวจพบว่าผู้้้ป่ิวยม่ช่ัวงท่�กล้ามเนื�อผู่้อนค์ลาย (muscle relaxation) ได้์ ก่อนท่�จะทำาการติรวจ

ด้์วยการดึ์งยืด์กล้ามเนื�อ และด่์สุโทเน่ยนั�นม่แรงตึิงของกล้ามเนื�อท่�ปิกติิ (normal muscle tone) โด์ยม่ 
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EMG เป็ินเค์รื�องมือสุำาคั์ญิในการช่ัวยวินิจฉััย ซึึ่�งค์วรติรวจกล้ามเนื�อเปิร่ยบเท่ยบทั�งในขณะพัก ขณะท่�

ผู้้้ป่ิวยเค์ลื�อนไหวกล้ามเนื�อภายใต้ิจิติใจ และขณะท่�ช่ัวยเค์ลื�อนไหวกล้ามเนื�อโด์ยผู้้้ติรวจ

แผนภาพิท่ี่�	2.	แสุด์งภาวะท่�เป็ินสุาเหตุิของกล้ามเนื�อม่ค์วามตึิงมากกว่าปิรกติิ (hypertonia)

อ้างอิงและดั์ด์แปิลงจาก 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.

 สุ่วนในกรณ่ของด่์สุโทเน่ยและโค์เร่ย (chorea) ถ้ึาด้์เผิู้นๆ อาจค์ล้ายค์ลึงกัน โด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่อาการบดิ์เกรง็แบบเค์ลื�อนไหวไปิมาเรื�อยๆ โค์เร่ยเปิน็การเค์ลื�อนไหวของรา่งกายแบบ flow-like หรอื

เหมือนการร่ายรำา จะไม่ม่ช่ัวงบิด์เกร็งและการเค์ลื�อนไหวจะเป็ินแบบสุุ่ม (random) ไม่สุามารถึทำานาย

ได้์ว่าการเค์ลื�อนไหวในวินาท่ต่ิอไปิจะเป็ินแบบใด์ แต่ิด่์สุโทเน่ยผู้้้ป่ิวยมักจะม่อาการบิด์เกร็งเห็นได้์ชััด์ ผู้้้

ป่ิวยจำานวนหนึ�งอาจเห็นไม่ชััด์เจน แต่ิการเค์ลื�อนไหวจะเป็ินลักษณะท่�ม่แบบแผู้น (patterned) เช่ัน ถ้ึา

ม่อาการบิด์เกร็งของค์อไปิทางด้์านหลังก็มักจะเป็ินร้ปิแบบนั�นเรื�อยๆ ค์วามเร็วของการเค์ลื�อนไหวม่

ตัิ�งแต่ิช้ัาจนถึึงไวมาก (jerk-like)  
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 หนึ�งในลักษณะจำาเพาะท่�พบได้์ในด่์สุโทเน่ย คื์อ อาการกล้ามเนื�อหด์เกร็งทุเลาลงเมื�อแติะหรือ

สัุมผัู้สุสุ่วนของร่างกายหรือบริเวณใกล้เค่์ยงท่�ม่อาการ (sensory trick/geste antagoniste)

 ในทางติรงข้ามกับการหด์เกร็งแบบต่ิอเนื�องท่�พบได้์ใน classical torsion dystonia ด่์สุโทเน่ยซึึ่�ง

อาการเกิด์ขึ�นแบบรวด์เร็วฉัับพลัน ตัิ�งแต่ิเริ�มแรก (sudden onset) และม่ช่ัวงเวลาจำากัด์ (limited duration) 

เช่ัน  paroxysmal kinesigenic dyskinesias (PKDs) และ paroxysmal nonkinesigenic dyskinesias 

(PNKDs) จะถ้ึกจัด์ไว้ในกลุ่ม paroxysmal disorders

ระบัาดวิทยา
 ด่์สุโทเน่ยพบได้์โด์ยปิระมาณ 0.6 ถึึง 732 รายต่ิอปิระชัากรหนึ�งแสุนราย ขึ�นอย่้กับการเข้าถึึง

และวิธ่์การในการเก็บข้อม้ล โด์ย focal dystonia พบได้์จำานวนมากท่�สุุด์  ในปีิ พ.ศ. 2555 ม่การทบทวน

อย่างเป็ินระบบและการวิเค์ราะห์อภิมาน (systematic review and meta-analysis) พบว่าค์วามชุักรวม

ของ primary/isolated ด่์สุโทเน่ย คื์อ 16.4 ต่ิอ 100,000 ราย ค์วามหลากหลายท่�เกิด์ขึ�นจากการศึกษา

หลายการศึกษาเกิด์ขึ�นได้์จากหลายปัิจจัย แต่ิอย่างไรก็ติาม focal dystonia นั�นพบได้์มากท่�สุุด์ในทุกการ

ศึกษา โด์ยเฉัล่�ยพบได้์บ่อยกว่า generalized dystonia ปิระมาณ 10 เท่า ซึึ่�ง cervical dystonia นั�นพบ

ได้์มากท่�สุุด์ในกลุ่มของ focal dystonia

การจัดแบั่งปัระเภทด่สโทเน่ย
 แบ่งเป็ิน 2 Axis เพื�อให้ง่ายต่ิอการวินิจฉััยแยกโรค์มากขึ�น โด์ย Axis I กล่าวถึึงลักษณะเฉัพาะ

ทางค์ลินิก (clinical features) และข้อม้ลของผู้้้ป่ิวย ณ ขณะนั�น และ Axis II ระบุถึึงสุาเหตุิการด์ำาเนินโรค์ 

(etiology) บนพื�นฐานของค์วามเปิล่�ยนแปิลงทาง anatomy หรือค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�ระบุได้์อื�นๆ

Axis	I:	ล้ิกษ์ณะเฉีพิาะที่างคลิินิก	

            Axis น่�บรรยายถึึงลักษณะทางค์ลินิกของผู้้้ป่ิวย โด์ยม่ 5 ข้อม้ลท่�ถ้ึกนำามาใช้ัปิระโยชัน์ คื์อ 

1. อายุท่�เริ�มแสุด์งอาการ 2. ติำาแหน่งของร่างกายท่�ม่อาการ 3. ร้ปิแบบการด์ำาเนินของอาการด่์สุโทเน่ย  

4. ลักษณะหรือค์วามผิู้ด์ปิกติิทางการเค์ลื�อนไหวอื�นท่�เกิด์ร่วม  5. อาการทางระบบปิระสุาทอื�นท่�

ไม่เก่�ยวข้องกับการเค์ลื�อนไหวหรืออาการทางระบบอื�นท่�เกิด์ร่วม

1.	อายุท่ี่�เริ�มแสดงอาการ	(age	at	onset)

 การแบ่งช่ัวงอายุท่�เริ�มแสุด์งอาการม่ค์วามสุำาคั์ญิในการติรวจวินิจฉััย และการพยากรณ์โรค์ โด์ย

อาการด่์สุโทเน่ยท่�เกิด์ในเด็์กมักจะม่สุาเหตุิท่�ติรวจพบได้์ เริ�มต้ินจากอาการเฉัพาะสุ่วนไปิยังสุ่วนอื�นของ

ร่างกาย การจัด์แบ่งปิระเภทแบบใหม่ได้์แบ่งช่ัวงอายุจากเด็์กจนถึึงวัยผู้้้ใหญ่ิ  อายุท่�เริ�มม่อาการอาจให้

เบาะแสุสุำาคั์ญิของสุาเหตุิการด์ำาเนินโรค์

- infancy (แรกเกิด์ถึึง 2 ปีิ) 

- childhood (3–12 ปีิ)
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- adolescence (13–20 ปีิ)

- early adulthood (21–40 ปีิ)

- late adulthood (40 ปีิขึ�นไปิ)

 ด่์สุโทเน่ยท่�เกิด์ขึ�นในช่ัวงขวบปีิแรก ม่โอกาสุสุ้งท่�จะเป็ินโรค์ทางเมติาบอลิกท่�สืุบทอด์ทาง

พันธุ์กรรม (inherited metabolic disorders) ท่�ม่ตัิวช่ัวยจำาเพาะในการวินิจฉััย และค์วามรุนแรงของโรค์

สุ้ง  ในกรณ่อาการท่�เริ�มในช่ัวงอายุ 2-6 ปีิ ม่ค์วามเปิน็ไปิได้์ท่�จะเป็ิน dystonic cerebral palsy โด์ยเฉัพาะ

อย่างยิ�งถ้ึาม่อาการติามหลังพัฒินาการท่�ช้ัาในด้์านของการเค์ลื�อนไหว (motor) กลุ่มโรค์ด่์สุโทเน่ยอื�นๆ 

เช่ัน dopa-responsive dystonia ม่แนวโน้มจะเกิด์ช่ัวงอายุ 6-14 ปีิ และ sporadic focal dystonia 

มักเกิด์ขึ�นเมื�ออายุมากกว่า 50 ปีิขึ�นไปิ จะเห็นได้์ว่าการจัด์แบ่งติามช่ัวงอายุนั�น มุ่งเน้นหาโรค์ท่�ม่

ค์วามน่าจะเป็ินไปิได้์มากท่�สุุด์ในแต่ิละช่ัวงวัย

2.	ตัำาแหน�งของร�างกายท่ี่�ม่อาการ	(body	distribution)

 การจัด์แบ่งปิระเภทติามติำาแหน่งของร่างกายท่�ม่อาการ ม่ค์วามสุำาคั์ญิมากต่ิอการวินิจฉััยและ

การรักษา ยกตัิวอย่างเช่ัน การพิจารณาเพื�อการวินิจฉััย adult-onset focal dystonia ม่ค์วามแติกต่ิาง

จาก young-onset generalized dystonia มาก สุ่วนของร่างกายท่�ม่อาการเป็ินได้์ทั�งสุ่วนบนหรือล่างของ

ศ่รษะ สุ่วนค์อ สุ่วนกล่องเสุ่ยง สุ่วนลำาตัิว และระยางค์์บนหรือล่างซึึ่�งแติกต่ิางกันไปิในผู้้้ป่ิวยแต่ิละราย 

โด์ยการรักษาสุำาหรับ focal และ segmental dystonia เก่�ยวพันกับการใช้ัโบท้ลินั�มท็อกซิึ่น ในขณะท่� 

generalized dystonia มักรักษาด้์วยการใช้ัยาและการผู่้าตัิด์

 การบรรยายลักษณะติำาแหน่งของร่างกายท่�ม่อาการม่ค์วามสุำาคั์ญิในการปิระเมินแนวโน้มใน

การกระจายของอาการไปิยังสุ่วนอื�นๆ ติำาแหน่งของร่างกายท่�ม่อาการสุามารถึเปิล่�ยนติำาแหน่งได้์เมื�อ

เวลาผู่้านไปิโด์ยม่แนวโน้มจะไปิยังติำาแหน่งท่�ยังไม่เค์ยม่อาการมาก่อนในอด่์ติ

 การกระจายแบบ focal หมายถึึง ม่อาการของด่์สุโทเน่ยในร่างกายเพ่ยงสุ่วนเด่์ยว focal dys-

tonia ท่�พบได้์บ่อย เช่ัน blebpharospasm, oromandibular dystonia, laryngeal dystonia และ writer’s 

cramp โด์ย cervical dystonia ถ้ึกจัด์เป็ินร้ปิแบบ focal ถึึงแม้ว่าบริเวณไหล่จะม่อาการร่วมด้์วยก็ติาม 

 Segmental dystonia หมายถึึง สุองสุว่นหรอืมากกวา่ของรา่งกายท่�ใกล้เค่์ยงติอ่เนื�องกันม่อาการ

ของด่์สุโทเน่ย ยกตัิวอย่างเช่ัน cranial dystonia (blebpharospasm ร่วมกับ ด่์สุโทเน่ยศ่รษะสุ่วนล่าง และ

กรามหรือลิ�น) หรือ bi-brachial dystonia

 การกระจายเป็ินแบบ multifocal dystonia เมื�อม่อาการด่์สุโทเน่ยในร่างกายหลายสุ่วนท่�ไม่ต่ิอ

เนื�องกัน

 การกระจายแบบ generalized dystonia หมายถึึงอาการด่์สุโทเน่ยทั�วร่างกายโด์ยม่อาการท่�ขา

ข้างใด์ข้างหนึ�งร่วมกับสุ่วนอื�นของร่างกาย

 Hemidystonia หมายถึึงม่อาการด่์สุโทเน่ยของร่างกายค์รึ�งซ่ึ่ก ซึึ่�งมักม่สุาเหตุิในสุมองด้์านติรง

ข้าม
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 ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยอายุน้อย (early-onset อายุน้อยกว่า 21 ปีิ) ด่์สุโทเน่ยพบได้์บ่อยท่�จะม่อาการเริ�ม

จากท่�ระยางค์์ โด์ยเฉัพาะขา และกระจายไปิยังสุ่วนอื�นๆ ของร่างกายมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้้้ป่ิวย 

ในทางติรงข้ามกลุ่มผู้้้ป่ิวยอายุมาก (late-onset อายุมากกว่า 21 ปีิ) ด่์สุโทเน่ยสุ่วนใหญ่ิจะเริ�มท่�ค์อ แขน

หรือใบหน้าและม่แนวโน้มท่�จะเป็ินแบบ focal หรือ segmental dystonia

3.	รูปแบบการดำาเนินของอาการด่สโที่เน่ย

 ลักษณะอาการแสุด์ง (phenomenology) ของด่์สุโทเน่ยพัฒินาไปิพร้อมกับการด์ำาเนินโรค์ หรือ

แสุด์งออกถึึงค์วามแติกต่ิางของอาการต่ิางกันไปิในแต่ิละภาวะหรือช่ัวงเวลา (variability) โด์ยเก่�ยวพันกับ

ค์วามเค์ลื�อนไหวภายใติ้จิติใจ การกระทำาเพื�อชัด์เชัยหรือปิกปิิด์อาการ (compensatory phenomena) 

ตัิวกระตุ้ินจากภายนอก การใช้ักลยุทธ์์ท่�ทำาให้อาการด่์ขึ�น (gestes antagonists) หรือภาวะจิติใจ 

ณ ขณะนั�น  จึงทำาให้สุามารถึแบ่งด่์สุโทเน่ยออกเป็ิน กลุ่มท่�ม่อาการจากตัิวกระตุ้ินเฉัพาะนั�นๆ เช่ัน 

Task-specific, Action-specific หรือเกิด์ขึ�นเอง (spontaneous) ออกจากอ่กกลุ่ม คื์อ paroxysmal dystonia 

ซึึ่�งหมายถึึงด่์สุโทเน่ยท่�ได้์รับตัิวกระตุ้ินเดิ์มแต่ิอาจจะกระตุ้ินให้เกิด์หรือไม่เกิด์ด่์สุโทเน่ยก็ได้์

 Paroxysmal dystonia อาการมักจะยังอย่้หลังจากตัิวกระตุ้ินหมด์ไปิแล้ว ในขณะท่� action 

หรือ task-specific dystonia อาการด่์สุโทเน่ยมักจะหมด์ลงหลังตัิวกระตุ้ินได้์ผู่้านไปิ การด์ำาเนินโรค์ของ 

ด่์สุโทเน่ยสุามารถึเป็ินได้์ทั�งแบบค์งท่�หรือเป็ินมากขึ�นเรื�อยๆ ได้์ ค์วามแติกต่ิางของอาการท่�ต่ิางกันไปิ

ในแต่ิละภาวะหรือช่ัวงเวลา (variability) ม่ 4 ร้ปิแบบ คื์อ

- Persistent หมายถึึง อาการด่์สุโทเน่ยท่�ม่อาการค์งท่�เหมือนเดิ์มติลอด์วัน

- Action specific หมายถึึง อาการเกิด์ขึ�นเฉัพาะเมื�อเค์ลื�อนไหว หรือใช้ังานเฉัพาะ (task 

specific dystonia) เมื�อหยุด์ใช้ังานอาการของด่์สุโทเน่ยก็จะหายไปิ เช่ัน writer’s cramp

- Diurnal fluctuation หมายถึึง อาการหรือค์วามรุนแรงของด่์สุโทเน่ยม่อาการขึ�นลงหรือแติก

ต่ิางในช่ัวงระหว่างวัน

- Paroxysmal หมายถึึง อาการท่�เกิด์ขึ�นและหายเอง เป็ินๆ หายๆ โด์ยม่ภาวะกระตุ้ินบาง

อย่างท่�ทำาให้เกิด์อาการ เช่ัน ค์วามเค์ร่ยด์ การอด์อาหาร

4.	ล้ิกษ์ณะหร่อความผิดปกติัที่างการเคล่ิ�อนไหวอ่�นท่ี่�เกิดร�วม		

	 ปัิจจุบัน ใช้ัค์ำาจำากัด์ค์วามเพื�อจัด์แบ่งปิระเภท isolated dystonia หมายถึึง ด่์สุโทเน่ยท่�ม่แค่์

อาการของด่์สุโทเน่ยเท่านั�น ไม่ม่อาการผิู้ด์ปิกติิอื�น ยกเว้นอาการสัุ�น ในขณะท่� combined dystonia จะ

หมายถึึงอาการด่์สุโทเน่ยท่�เกิด์ร่วมกับอาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิชันิด์อื�น เช่ัน พาร์กินโซึ่นิซึึ่ม หรือไมโอ

โค์ลนัสุ เป็ินต้ิน 

5.	อาการที่างระบบอ่�นหร่อระบบประสาที่อ่�นๆ	ท่ี่�เกิดร�วม

 การม่หรือไม่ม่อาการทางระบบอื�นหรือระบบปิระสุาทอื�นๆ ร่วมเป็ินข้อม้ลสุำาคั์ญิ ค์วรซัึ่กปิระวัติิ

และติรวจรา่งกายอยา่งละเอ่ยด์และตัิ�งใจ แมจ้ะเป็ินอาการท่�ไม่เก่�ยวข้องกับการเค์ลื�อนไหว ยกติวัอย่าง

เช่ัน อาการหรืออาการแสุด์งทางติาและการมองเห็น อาจเป็ินตัิวบ่งช่ั�สุำาคั์ญิในการวินิจฉััยโรค์ เช่ัน 
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กระจกติาท่�ผิู้ด์ปิกติิ Kayser-Fleischer ring ใน Wilson’s disease หรือการติรวจหาค์วามบกพร่องทาง

พุทธิ์ปัิญิญิา อาการทางจิติเวชั หรือโรค์ลมชััก ล้วนเป็ินข้อม้ลท่�ช่ัวยระบุการวินิจฉััยได้์

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

Axis	II:	สาเหตุั

Inherited	หร่อ	acquired	dystonia

 Inherited dystonia คื์อ ด่์สุโทเน่ยท่�ได้์รับการพิสุ้จน์แล้วว่ามาจากพันธุ์กรรมเป็ินสุาเหตุิ ด้์วย

เทค์โนโลย่ท่�ก้าวหน้า เช่ัน การติรวจ exome1 หรือ whole-genome sequencing ทำาให้ค้์นพบย่นใหม่ๆ 

ท่�เค์ยเป็ินสุาเหตุิของกลุ่มไม่ทราบสุาเหตุิท่�ชััด์เจน (idiopathic dystonia) จึงเป็ินเหตุิให้กลุ่มไม่ทราบสุาเหตุิ

ท่�ชััด์เจน ถ้ึกทด์แทนด้์วยกลุ่ม inherited แทนมากขึ�นเรื�อยๆ

 Acquired dystonia คื์อด่์สุโทเน่ยท่�ม่สุาเหตุิอื�นแน่ชััด์ท่�ไม่ได้์เกิด์จากพันธุ์กรรม เช่ัน perinatal 

brain injury, infection, drugs, toxic substances, vascular causes, neoplasms, brain injury, psycho-

genic หรือ functional origin
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 Idiopathic dystonia ไม่ทราบสุาเหติุ ซึึ่�งผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิใน focal หรือ segmental isolated 

dystonia อายุมากมักจะในอย่้กลุ่มน่�

อ้างอิงและดั์ด์แปิลงจาก 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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การวินิจฉััย
 การวินิจฉััยด่์สุโทเน่ยอาศัยลักษณะอาการท่�ติรวจพบเป็ินหลัก สุ่วนการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิ

การนั�นเป็ินตัิวช่ัวยเสุริมการวินิจฉััย ในกรณ่ท่�แพทย์นั�นไม่ม่การติรวจทางหอ้งปิฏิิบัติิการท่�สุามารถึวินิจฉััย

ได้์แบบเฉัพาะเจาะจง การสุ่งปิรึกษาผู้้้เช่ั�ยวชัาญิด้์านการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิเป็ินทางเลือกหนึ�งท่�แนะนำา

เมื�อพบผู้้้ป่ิวยท่�ไม่แน่ใจในการวินิจฉััย

 การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการสุำาหรับแพทย์ในผู้้้ป่ิวยท่�มาด้์วยอาการของด่์สุโทเน่ย ม่ดั์งต่ิอไปิน่�

- ภาพสุแกนสุมอง CT หรือ MRI 

- Complete blood count

- Electrolytes

- Renal, liver function tests

- Antinuclear antibodies

- Serum ceruloplasmin และ copper levels, การติรวจติาด์้วย slit-lamp เพื�อหา Kay-

ser-Fleischer  rings, 24-hour urinary copper excretion เพื�อปิระเมิน Wilson’s disease 

โด์ย serum ceruloplasmin แนะนำาติรวจทุกรายท่�อายุน้อยกว่า 50 ปีิ

- Erythrocyte sedimentation rate

- Rapid plasma reagent

 การติรวจวินิจฉััยด้์วยการทด์ลองให้เลโวโด์ปิา (levodopa trial) เพื�อยืนยันหรือตัิด์การวินิจฉััย 

dopa-responsive dystonia (DRD) ค์วรได้์รับการพิจารณาเมื�อพบผู้้้ป่ิวยอายุน้อยทั�งใน infancy childhood 

หรือ adolescence และผู้้้ป่ิวย focal หรือ generalized dystonia ท่�ไม่ทราบสุาเหตุิ โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�ง

ม่ปิระวัติิด่์สุโทเน่ยหรือพาร์กินโซึ่นิซึึ่มในค์รอบค์รัว

 ในกรณ่ท่�ผู้้้ปิ่วยผู้้้ปิ่วยอายุมากขึ�น ผู้้้ปิ่วยท่�ได้์รับการวินิจฉััยโรค์พาร์กินสัุนจากพันธุ์กรรมบาง

ชันิด์อาจมาด์้วยอาการด่์สุโทเน่ยได้์ ดั์งนั�นการทด์ลองให้เลโวโด์ปิา ถ้ึาติอบสุนองด่์ขึ�นระยะแรกแล้วม่

อาการแย่ลงในระยะเวลาต่ิอมา อาจพิจารณาให้ยารักษาโรค์พาร์กินสัุนอื�นร่วม เพื�อลด์การเกิด์ภาวะ

ยุกยิกจากยา (levodopa – induced dyskinesia)

โรคท่่แสดงอาการด่สโทเน่ยท่่แพทย์ทั่วไปัควรทราบั
	 1.	Dopa-responsive	dystonia	(DRD) หรือร้้จักในชืั�อ Segawa disease ซึึ่�งสุ่วนใหญ่ิจะมา

แสุด์งอาการด้์วย generalized dystonia ท่�ม่อาการตัิ�งแต่ิอายุน้อย (early childhood) พาร์กินโซึ่นิซึึ่ม เช่ัน 

แข็งเกร็ง และเค์ลื�อนไหวช้ัา บ่อยค์รั�งท่�ผู้้้ป่ิวยเด็์ก DRD ได้์รับการวินิจฉััยล่าช้ัาและมักได้์รับการวินิจฉััย

ผิู้ด์ในช่ัวงแรกว่าเป็ิน isolated dystonia หรือ cerebral palsy อาการแสุด์งท่�เจอได้์ไม่บ่อย คื์อ เริ�มม่

อาการในวัยผู้้้ใหญ่ิร่วมกับอาการและอาการแสุด์งพาร์กินโซึ่เน่ยนท่�เด่์น
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 DRD ม่อาการท่�สัุงเกติพบได้์คื์อ diurnal fluctuation คื์อม่อาการแย่ลงช่ัวงระหว่างวันและด่์ขึ�น

หลังจากนอนหลับ อย่างไรก็ติาม diurnal fluctuation อาจจะไม่ได้์พบในผู้้้ป่ิวย DRD ทุกราย 

 DRD ท่�พบได้์บ่อยท่�สุุด์ คื์อ autosomal dominant DYT-GCH1 dystonia จากการม่ mutation 

ของย่น guanosine triphosphate (GTP) cyclohydrolase 1 gene (GCH1) สุ่วน autosomal recessive 

DRD เกิด์จาก mutation ของย่น tyrosine hydroxylase (TH) และอ่กลักษณะท่�พบได้์ไม่บ่อย คื์อ muta-

tion ของย่น sepiapterin reductase (SPR)

 ในทางค์ลินิกสิุ�งท่�ม่ปิระโยชัน์ในการทด์สุอบเพื�อวินิจฉััย DRD คื์อ ผู้้้ป่ิวยม่การติอบสุนองในทาง

บวกท่�ด่์มากต่ิอการทด์ลองใหเ้ลโวโด์ปิา โด์ยปิรบัยาให้ได้์จนถึึง 600-1,000 มิลลิกรัมต่ิอวัน อย่างไรก็ติาม

การติอบสุนองในทางบวกจากการให้ยาเลโวโด์ปิาไม่สุามารถึช่ัวยแยก DRD จาก juvenile-onset Par-

kinson disease แต่ิผู้้้ป่ิวย DRD จะติอบสุนองด่์ต่ิอยาเลโวโด์ปิาขนาด์ติำ�าอย่างต่ิอเนื�อง โด์ยไม่ม่ปัิญิหา

การติอบสุนองต่ิอยาไม่สุมำ�าเสุมอ (motor fluctuation) และไม่ม่อาการยุกยิก กลับกันกับ juvenile Par-

kinson disease ท่�พบปัิญิหาการติอบสุนองต่ิอยาไม่สุมำ�าเสุมอได้์บ่อย

	 2.	Wilson’s	 disease เป็ินโรค์ทางพันธุ์กรรม ผู้้้ป่ิวยพบว่าม่ปิริมาณทองแด์งเกินในร่างกาย 

โด์ยอาการมักเก่�ยวข้องกับสุมองและตัิบ อาการทางสุมองสุามารถึแสุด์งได้์หลายร้ปิแบบทั�งพาร์กินโซึ่นิ

ซึึ่ม ด่์สุโทเน่ย หรือ ataxia ผู้้้ป่ิวยม่บุค์ค์ลิกภาพเปิล่�ยนแปิลง ภาวะวิติกกังวลและอาการทางจิติเภทร่วม

ด้์วยได้์

 สุาเหตุิของ Wilson’s disease เกิด์จาก mutation ของย่น ATP7B  ซึึ่�งทำาหน้าท่�สุร้างกลุ่มของ

โปิรต่ินท่�นำาทองแด์งสุ่วนเกินไปิยังนำ�าด่์เพื�อขับออกจากร่างกาย การถ่ึายทอด์ทางพันธุ์กรรมของโรค์เป็ิน

แบบ autosomal recessive ดั์งนั�นการติรวจคั์ด์กรองพันธุ์กรรมสุมาชิักในค์รอบค์รัวของผู้้้ป่ิวยเป็ินสิุ�ง

จำาเป็ิน

 แนวการรักษาเบื�องต้ินคื์อการปิรับเปิล่�ยนอาหารและการรักษาด้์วยยา เช่ัน ยาขับทองแด์ง 

D-penicillamine และ Zinc

	 3.	 โรคของด่สโที่เน่ยหร่อแสดงอาการด่สโที่เน่ยท่ี่�จ้ำาเป็นต้ัองได้ร้บการดูแลิฉุีกเฉิีนหร่อ

เร�งด�วน ดั์งแสุด์งในแผู้นภาพท่� 3
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แผนภาพิท่ี่�	3.	แสุด์งด่์สุโทเน่ยและการวินิจฉััยแยกโรค์ของด่์สุโทเน่ยท่�จำาเป็ินต้ิองได้์รับการด้์แลฉุักเฉิัน

หรือเร่งด่์วน*



466

Comprehensive Review in Internal Medicine

การรักษา
 ถึึงแม้ว่าการรักษาท่�ด่์ท่�สุุด์คื์อการรักษาท่�พยาธิ์สุภาพโด์ยติรง แต่ิการรักษาด่์สุโทเน่ยสุ่วนใหญ่ิ

ยังค์งเน้นการรักษาติามอาการโด์ยไม่ทราบถึึงกระบวนการเกิด์ท่�แท้จริงของด่์สุโทเน่ยนั�นๆ 

 โด์ยสุ่วนใหญ่ิ โบท้ลินั�มท็อกซิึ่น (botulinum toxin/BoNT) เป็ินการรักษาหลักเริ�มแรกของผู้้้ป่ิวย 

focal หรือ segmental dystonia ในขณะท่�การรักษาด้์วยยา เช่ัน เลโวโด์ปิา anticholinergic หรือ Baclofen 

ในร้ปิแบบกินมักใช้ัในผู้้้ป่ิวย generalized dystonia การผู่้าตัิด์ใสุ่ intrathecal baclofen infusion ในผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่ด่์สุโทเน่ยของแกนกลางและขา และการทำา DBS (deep brain stimulation) ในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ติอบสุนอง

ต่ิอการรักษาทางยา หรือม่ค์วามพิการจาก generalized dystonia

 ในผู้้้ป่ิวยด่์สุโทเน่ยท่�เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิทางเมติาบอลิก รอยโรค์ในระบบปิระสุาท (structural 

lesion) หรือโรค์ autoimmune disorders การรักษาสุามารถึจะมุ่งเน้นไปิท่�สุาเหตุิโด์ยติรง 

	 การร้กษ์าด้วยยา

 ยา anticholinergic ม่ปิระสิุทธิ์ภาพด่์ต่ิอการรักษา generalized และ segmental dystonia 

มากกว่า focal dystonia

 ยา anticholinergic ม่ผู้ลข้างเค่์ยงท่�พบได้์บ่อย เช่ัน ติามัว ปิากแห้ง ปัิสุสุาวะไม่ออก ท้องผู้้ก 

และม่ปัิญิหาพุทธิ์ปัิญิญิา ผู้ลข้างเค่์ยงเหล่าน่�พบได้์บ่อยขึ�นในผู้้้ป่ิวยสุ้งอายุ แต่ิอย่างไรก็ติาม generalized 

dystonia นั�นมักพบในผู้้้ป่ิวยอายุน้อย

 ถึึงแม้เด็์กจะทนต่ิอผู้ลข้างเค่์ยงยาได้์ด่์ แต่ิม่การศึกษาหนึ�งรายงานว่า 52.3% ของผู้้้ป่ิวยด่์สุโท

เน่ยในเด็์ก เลิกใช้ั trihexphenidyl เนื�องจากปิากแห้ง ติามัวและม่ปัิญิหาพุทธิ์ปัิญิญิา ดั์งนั�นเมื�อเริ�มใช้ัยา 

anticholinergic ค์วามเริ�มด้์วยขนาด์น้อยและปิรับยาขึ�นอย่างช้ัาๆ ในเวลาหลายสัุปิด์าห์เพื�อลด์

ผู้ลข้างเค่์ยงและเพิ�มค์วามทนต่ิอผู้ลข้างเค่์ยงยา

 เลโวโดปา เป็ินการรักษาหลักสุำาหรับ dopa-responsive dystonia (DRD) ถึึงแม้ในบางรายม่

ค์ลื�นไสุ้ อาเจ่ยน ง่วงซึึ่ม เว่ยนศ่รษะ และผู้ลข้างเค่์ยงอื�นๆ จากการรักษาด้์วยเลโวโด์ปิา แต่ิผู้้้ป่ิวย DRD 

นั�นจะไม่ม่ภาวะไม่ติอบสุนองต่ิอยา (motor fluctuation) หรือ dyskinesia เหมือนในผู้้้ป่ิวยพาร์กินสัุนท่�

รักษาด้์วยเลโวโด์ปิา โด์ยภาพรวมผู้้้ป่ิวย DRD ม่ค์วามไวต่ิอยามากกว่าผู้้้ป่ิวยพาร์กินสัุนมาก เมื�อใช้ัยา

ปิริมาณน้อยกว่าก็ม่ปิระสิุทธิ์ภาพด่์ในการรักษา นอกจาก DRD แล้วเลโวโด์ปิาม่ปิระโยชัน์ในด่์สุโทเน่ย

แบบอื�นน้อย อาจเป็ินเพราะกระบวนการเกิด์โรค์ไม่ได้์ตัิ�งอย่้บนพื�นฐานของเสุ้นทางการสัุงเค์ราะห์โด์ปิาม่น

 นอกจากเลโวโด์ปิา ยาในกลุ่ม dopamine receptor agonist และ anticholinergic ก็ยังม่ปิระโยชัน์

ในบางอาการของผู้้้ป่ิวย DRD 

 ยา antidopaminergic เป็ินยาลด์โด์ปิาม่นท่�ทำาหน้าท่�ยับยั�ง vesicular amine transporter2 

(VMAT2 หรือท่�ร้้จักกันคื์อ SLC18A2) เช่ัน tetrabenazine deutetrabenazine และ valbenazine ซึึ่�งมัก

ใช้ัในการรักษาโค์เร่ย tics และ tardive dyskinesia ซึึ่�งอาจจะม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษาด่์สุโทเน่ยบาง

กลุ่มโด์ยเฉัพาะ tardive dystonia
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 อย่างไรก็ติามยาอาจเป็ินสุาเหตุิของง่วงซึึ่ม พาร์กินโซึ่นิซึึ่ม ซึึ่มเศร้า (depression) และ akathisia 

ซึึ่�งผู้ลข้างเค่์ยงดั์งกล่าวอาจไปิจำากัด์ปิระโยชัน์ท่�ได้์จากยาเหล่าน่� ดั์งนั�นจึงค์วรหล่กเล่�ยงการใช้ัในผู้้้ป่ิวย

ซึึ่มเศร้าและค์วรติิด์ติามผู้้้ป่ิวยอย่างระมัด์ระวัง สุ่วนยา dopamine receptor blocking เช่ัน haloperidol 

และ pimozide ในทางติรงข้ามกับ VMAT2 inhibitor สุามารถึเป็ินสุาเหตุิของ tardive dyskinesia จึงไม่

แนะนำาให้ใช้ัในการรักษาด่์สุโทเน่ย

 Baclofen เป็ิน GABA-B agonist ลด์การเค์ลื�อนไหว (dystonic movement) โด์ยเฉัพาะอย่าง

ยิ�ง oromandibular dystonia และ dystonic  choreoathetoid รวมถึึง cerebral palsy ท่�ม่ hypertonia 

หรือ spasticity ซึึ่�งหลายการศึกษาสุนับสุนุน intrathecal และ intraventricular infusion ในผู้้้ป่ิวยด่์สุโทเน่ย 

เนื�องจาก baclofen ในร้ปิแบบรับปิระทานม่หลักฐานสุนับสุนุนท่�เป็ินร้ปิธ์รรมน้อย ในหลายการศึกษา

แสุด์งให้เห็นว่า baclofen ม่ปิระโยชัน์ใน combined generalized dystonia โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งใน cerebral 

palsy ท่�ได้์รับการแนะนำาให้ใช้ัเป็ินการรักษาตัิวแรก

 ยาอื�นๆ 

 Benzodiazepine (เช่ัน diazepam clonazepam lorazepam และ midazolam) ถ้ึกใช้ัในร้ปิแบบ

รับปิระทานในผู้้้ป่ิวย isolated dystonia ในหลายการศึกษา ยาเหล่าน่�ออกฤทธิ์�ค์ล้ายกับยาค์ลายกล้าม

เนื�อ (muscles relaxants) และม่บทบาทสุำาคั์ญิในการช่ัวยเสุริมการรักษาด่์สุโทเน่ย อย่างไรก็ติามปิระโยชัน์

นั�นถ้ึกจำากัด์ด้์วยผู้ลข้างเค่์ยงท่�สุำาคั์ญิ เช่ัน ง่วงซึึ่มและการติิด์ยา (addiction) สุ่วนยาค์ลายกล้ามเนื�อเอง

นั�นม่รายงานถึึงปิระโยชัน์ทางค์ลินิก โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งใน segmental หรือ generalized dystonia เช่ัน 

cyclobenzaprine, metaxalone, carisoprodol, methocarbamol, orphenadrine และ chlorzoxazone

 Zonisamide เป็ินยากันชัักท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษา myoclonus-dystonia

 Zolpidem ม่ปิระสิุทธิ์ภาพใน generalized dystonia หลายชันิด์

 ยาป้ิายหรือหยอด์ติาท่�ม่ apraclonidine ก็เค์ยม่รายงานถึึงปิระโยชัน์ใน blebpharospasm

 ยาอื�นๆ ท่�อาจม่ปิระโยชัน์ เช่ัน Gabapentin

ตัารางท่ี่�	1. แสุด์งยารับปิระทานท่�สุำาคั์ญิในด่์สุโทเน่ย

- Trihexylphenidyl เริ�มด้์วย 4 – 5 มิลลิกรัมและปิรับเพิ�มได้์ถึึง 80 มิลลิกรัมต่ิอวัน

- เลโวโด์ปิา เริ�มด้์วยขนาด์ติำ�า 62.5 – 100 มิลลิกรัม 2 – 3 ค์รั�งต่ิอวัน

- Baclofen ค์วรแบ่งให้ 3 – 4 ค์รั�งต่ิอวัน เริ�มจากขนาด์ 5 มิลลิกรัมต่ิอวัน และปิรับขนาด์เพิ�ม

ได้์ 5 มิลลิกรัมทุก 3 – 5 วัน จนยาได้์ปิระสิุทธิ์ภาพ

- Tetrabenazine ขนาด์ 25 – 200 มิลลิกรัมต่ิอวัน

- Clonazepam แนะนำาท่�ขนาด์ 1 – 4 มิลลิกรัมต่ิอวัน, Diazepam แนะนำาท่�ขนาด์ 

5 – 25 มิลลิกรัมต่ิอวัน
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	 โบทูี่ลิิน้�มท็ี่อกซิ้น

 การเริ�มใช้ัโบท้ลินั�มท็อกซิึ่นในช่ัวงยุค์ปีิ 1980 เป็ินการพัฒินาการรักษาท่�สุำาคั์ญิท่�สุุด์ของด่์สุโทเน่ย 

โบท้ลินั�มท็อกซิึ่นถ้ึกสุร้างจาก Clostridium botulinum ซึึ่�งม่ซ่ึ่โรไทป์ิต่ิางกันเจ็ด์ซ่ึ่โรไทป์ิ (A ถึึง G) แต่ิละ

ซ่ึ่โรไทป์ิปิระกอบด้์วย 100 kDa heavy chain และ 50 kDa light chain

 ม่เพ่ยงแค์่สุองซ่ึ่โรไทป์ิท่�อนุญิาติให้ใช้ัและจำาหน่ายในสุหรัฐอเมริกาและยุโรปิได้์โด์ย US FDA 

และ European Medicines Agency (EMA) คื์อ ซ่ึ่โรไทป์ิ A และ B โบท้ลินั�มท็อกซิึ่นถ้ึกใช้ัในการรักษาด่์

สุโทเน่ยเกือบทุกแบบของ focal และ segmental dystonia โบท้ลินั�มท็อกซิึ่นถ้ึกฉ่ัด์เข้าไปิยังกล้ามเนื�อท่�

ม่อาการหด์เกร็งหรือเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิโด์ยติรง สุามารถึเห็นผู้ลด่์จากการรักษาได้์ภายในสุองถึึงสุามวัน 

และม่ผู้ลรักษาต่ิอเนื�องไปิอ่ก 3-4 เดื์อน และสุามารถึฉ่ัด์ซึ่ำ�าหลังจากนั�นได้์อ่ก

 ผู้ลข้างเค่์ยงท่�พบได้์บ่อยจากโบท้ลินั�มท็อกซิึ่นมักเป็ินแค่์ชัั�วค์ราวและสัุมพันธ์์กับกล้ามเนื�ออ่อน

แรงแค่์เฉัพาะสุ่วน ท่�พบได้์ เช่ัน หนังติาบนติกในผู้้ป่้ิวย blepharospasm หรอืค์ออ่อนแรงและกลนืลำาบาก

ในผู้้้ป่ิวย cervical dystonia ถึึงอย่างไรก็ติามทุกแนวทางการรักษาก็ยังยอมรับโบท้ลินั�มท็อกซิึ่นเป็ินการ

รักษาท่�แนะนำาใน focal และ segmental dystonia โบท้ลินั�มท็อกซิึ่นชันิด์ใหม่ๆท่�อาจจะม่ปิระสิุทธิ์ภาพ

มากขึ�นนั�นยังอย่้ในช่ัวงพัฒินา หนึ�งในตัิวอย่างเช่ัน Daxibotulinumtoxin A ซึึ่�งเชืั�อว่าม่ผู้ลการรักษาต่ิอ

ค์รั�งนานกว่าตัิวเดิ์มๆ ท่�ใช้ักันอย่้ในขณะน่� ล่าสุุด์ใน isolated cervical dystonia ท่�ได้์รับการรักษาด้์วย 

Daxibotulinumtoxin A กำาลังอย่้ในระหว่างการศึกษาระยะท่� 3

 สุำาหรับในปิระเทศไทยนั�น ค์ณะอนุกรรมการพัฒินาบัญิช่ัยาหลักแห่งชัาติิอนุมัติิให้ใช้ัเฉัพาะ 

โบท้ลินั�มท็อกซิึ่นซ่ึ่โรไทป์ิ A ใน 2 ข้อบ่งช่ั� คื์อ โรค์ใบหน้ากระตุิกค์รึ�งซ่ึ่ก (hemifacial spasm) ชันิด์ไม่

ทราบสุาเหตุิ และโรค์ค์อบิด์เกร็งชันิด์ไม่ทราบสุาเหตุิ (spasmodic torticollis หรือ idiopathic cervical 

dystonia) เท่านั�น

 กายภาพิบำาบ้ดแลิะการร้กษ์าเสริมอ่�นๆ

 แต่ิเดิ์มการรักษาด้์วยกายภาพบำาบัด์ทำาเพื�อให้ท่าทาง (posture) ระยะของการเค์ลื�อนไหว (range 

of motion) ของผู้้้ป่ิวยด่์ขึ�น และป้ิองกันการยึด์ติิด์ (contracture) ในปัิจจุบันการทำากายภาพร่วมกับโบท้

ลินั�มท็อกซิึ่นม่ผู้ลการรักษาท่�ด่์กว่าการใช้ัโบท้ลินั�มท็อกซิึ่นเพ่ยงอย่างเด่์ยว เช่ัน ใน cervical dystonia 

สุามารถึช่ัวยในเรื�องอาการปิวด์ ค์วามพิการ (disability) และคุ์ณภาพช่ัวิติ และยังทำาให้ปิระสิุทธิ์ภาพของ

โบท้ลินั�มท็อกซิึ่น ค์งอย่้นานขึ�นเท่ยบกับใช้ัโบท้ลินั�มท็อกซิึ่นอย่างเด่์ยวโด์ยไม่ได้์ทำากายภาพบำาบัด์

 ตัิวช่ัวยพยงุ (brace) ในผู้้ป่้ิวยบางรายเปิน็อุปิกรณส์ุำารองเพื�อเป็ินเค์รื�องมือในการลด์อาการหรอื

เป็ิน sensory trick โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวย cervical dystonia อุปิกรณ์สุำาหรับมือหลากหลายร้ปิ

แบบได้์ถ้ึกพัฒินาขึ�นเพื�อใช้ัในผู้้้ป่ิวย writer’s cramp  ผู้้้ป่ิวยบางรายถึึงขนาด์ถ้ึกจับยึด์มือและแขนท่�ม่

อาการด้์วยเค์รื�องด์าม (splint) ก็ด้์เหมือนยังไม่ค่์อบพบปิระโยชัน์และกลับม่ผู้ลข้างเค่์ยงจากการรักษา

 การรักษาเสุริมอื�นๆ สุำาหรับด่์สุโทเน่ยรวมถึึงเทค์นิค์การกระตุ้ินแบบไม่รุกลำ�า (noninvasive 

stimulation techniques) เช่ัน repetitive TMS (rTMS) หรือ transcranial direct  current stimulation 
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(tDCS) แต่ิการจะถ้ึกใช้ัเป็ินการรักษาต่ิอเนื�องหรือไม่ยังค์งต้ิองรอด้์ผู้ลการศึกษาเพิ�มเติิม

	 การร้กษ์าด้วยการผ�าต้ัด

 การรักษาด้์วยการกระตุ้ินไฟฟ้าท่�สุมองสุ่วนลึก (deep brain stimulation, DBS) ได้์กลายเป็ินการ

รักษาท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพท่�สุุด์สุำาหรับผู้้้ป่ิวยด่์สุโทเน่ยท่�ไม่ติอบสุนองติ่อการรักษาด้์วยยาทั�ง generalized 

dystonia และ segmental หรือ focal dystonia บางชันิด์ท่�ม่อาการรุนแรง โด์ย globus pallidus interna 

(GPi) และ subthalamic nucleus (STN) เป็ินเป้ิาหมายหลักของการกระตุ้ินเพื�อรักษาเนื�องจากทั�งสุอง

สุ่วนดั์งกล่าวเก่�ยวข้องกับการค์วบคุ์มค์วามเค์ลื�อนไหว

ตัวอย่างผู้ปั่วยท่่น่าสนใจ
ผู้ป่วยรายท่ี่�	1

 เด็์กหญิิงอายุ 11 ปีิมาพบแพทย์ด้์วยอาการสุำาคั์ญิ คื์อ เดิ์นลำาบากมากขึ�น ล้มบ่อย และทำา

กิจวัติรปิระจำาอื�นๆ ลำาบากมากขึ�น โด์ยอาการต่ิางๆ เริ�มขึ�นเมื�อปิระมาณ 2 ปีิก่อนมาโรงพยาบาลและ

ม่อาการแย่ลงมากขึ�นเรื�อยๆ ซึึ่�งผู้้้ป่ิวยม่อาการทุเลาในช่ัวงเช้ัาหลังตืิ�นนอนและจะค่์อยๆ แย่ลงในช่ัวง

ระหว่างวันและแย่ลงมากท่�สุุด์ในช่ัวงเย็น

 ผู้้้ป่ิวยไม่ม่ปิระวัติิโรค์ทางระบบปิระสุาทหรือโรค์ตัิบในค์รอบค์รัว ผู้้้ป่ิวยไม่ม่ปิระวัติิการค์ลอด์

หรือพัฒินาการท่�ผิู้ด์ปิกติิ การติรวจร่างกายติามระบบนอกเหนือจากระบบปิระสุาทของผู้้้ป่ิวยพบว่าอย่้

ในเกณฑ์์ท่�ปิกติิ ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามคิ์ด์และอารมณ์อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ  พบม่อาการพ้ด์ติิด์ขัด์ ร่วมกับม่การ

เค์ลื�อนไหวช้ัา (bradykinesia) เมื�อเริ�มเค์ลื�อนไหว แขนขาม่การแข็งเกร็งของกล้ามเนื�อ (rigidity) โด์ยม่

อาการเริ�มจากท่�ขาก่อน และม่การติอบสุนองของเอ็นสุ่วนลึกท่�ไว ขาม่ลักษณะเกร็งบิด์ (dystonic pos-

ture) อันเป็ินสุาเหตุิให้เดิ์นด้์วยปิลายเท้า (tip toe walking)

 ผู้ลการติรวจเลือด์พื�นฐานทั�งหมด์อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ ผู้ลติรวจนำ�าไขสัุนหลังม่โปิรต่ินและจำานวน

เซึ่ลล์ปิกติิ ได้์ทำาการติรวจ serum ceruloplasmin และ 24 hour urinary copper excretion ซึึ่�งก็อย่้ใน

เกณฑ์์ปิกติิเช่ันกัน รวมไปิถึึงผู้ลสุแกนสุมอง CT และ MRI และ EMG/NCV ท่�ไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิ 

 หลังจากได้์รับด้์วย L-dopa (L-dopa 100 มิลลิกรัม + benserazide 25 มิลลิกรัม) โด์ยเริ�มจาก

รับปิระทาน 0.5 เม็ด์ สุามค์รั�งต่ิอวัน และค่์อยๆ ปิรับเพิ�มปิริมาณมากขึ�นเป็ินรับปิระทาน 1 เม็ด์ สุามค์รั�ง

ต่ิอวัน ปิรากฏิผู้้้ปิว่ยอาการด่์ขึ�นอย่างมากหลังจากเริ�มการรักษาด้์วย L-dopa ได้์ภายในหนึ�งสัุปิด์าห์ และ

ด่์ขึ�นติามลำาดั์บจนติรวจร่างกายทางระบบปิระสุาทไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิ ท่�นัด์ติรวจติิด์ติามอาการ 3 เดื์อน

 จากการติรวจเพิ�มเติิมพบม่ mutation ของย่น GCH1 ผู้้้ป่ิวยจึงได้์รับการวินิจฉััยเป็ิน dopa-re-

sponsive dystonia (DRD) 



470

Comprehensive Review in Internal Medicine

ผู้ป่วยรายท่ี่�	2

 ผู้้้ป่ิวยเพศชัายอาย ุ25 ปีิมาพบแพทยด้์์วยปิระวติัิ 3 ปีิก่อนมาโรงพยาบาล พ้ด์ไม่ชััด์ กลืนอาหาร

ลำาบากมากขึ�น ผู้ลการทำางานแย่ลง ติรวจร่างกายทางระบบปิระสุาทพบ พ้ด์ไม่ชััด์ พ้ด์ติิด์ขัด์ ม่ focal 

dystonia ท่�แขนซ้ึ่าย ร่วมกับม่ร่เฟล็กซ์ึ่ท่�ไว กำาลังแขนขาทั�งสุองข้างอย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ ติรวจพบพาร์กินโซึ่

นิซึึ่�ม คื์อ อาการแข็งเกร็ง (rigidity) และ เค์ลื�อนไหวช้ัา (bradykinesia) ของร่างกายทั�งสุองข้าง ติรวจไม่

พบโค์เร่ย หรือไมโอโค์ลนัสุ ติรวจอาการทางระบบปิระสุาททางติาและจอปิระสุาทติาอย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ 

ผู้้้ป่ิวยจบการศึกษาในระดั์บมัธ์ยมศึกษาติอนปิลาย ผู้ล Thai-mental state examination (TMSE) ณ ขณะนั�น

คื์อ 21 ค์ะแนน นอกจากน่�ผู้้้ป่ิวยยังม่ปัิญิหาด้์านการวางแผู้น การทำางานเป็ินขั�นติอน ค์วามจำาระยะยาว 

การใช้ัเหตุิผู้ล การยับยั�งชัั�งใจ และพบอาการซึึ่มเศร้าร่วมด้์วย ผู้้้ป่ิวยไม่ม่ปิระวัติิโรค์ทางระบบปิระสุาท

และค์วามสัุมพันธ์์ร่วมกันทางสุายเลือด์ในค์รอบค์รัว

 การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ การทำางานตัิบและไติไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิ serum copper และ 

ceruloplasmin รวมถึึง urinary copper excretion อย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ แต่ิจากภาพสุแกนสุมอง T2 weight-

ed MRI แสุด์งลักษณะของการสุะสุมของธ์าตุิเหล็ก (hypointense signal ล้อมรอบ hyperintense signal) 

ท่�บริเวณ Globus pallidus ทั�งสุองข้าง ท่�เร่ยกว่า Eye of the tiger sign ซึึ่�งเป็ินข้อม้ลท่�ช่ัวยบ่งช่ั�การ

วินิจฉััยจึงได้์ทำาการติรวจทางพันธุ์กรรม พบผู้้้ป่ิวยม่ mutation ของย่น PANK2 ผู้้้ป่ิวยรายน่�จึงได้์รับการ

วินิจฉััยเป็ิน pantothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN)

 โด์ยผู้้้ป่ิวยรายน่�จัด์เป็ิน atypical PKAN เนื�องจากผู้้้ป่ิวยรายน่�เริ�มม่อาการในชั่วงอายุย่�สิุบปีิ 

ซึึ่�งแติกต่ิางจาก classic PKAN ท่�จะเริ�มม่อาการตัิ�งแต่ิยังอายุน้อย โด์ยร้อยละ 90 เริ�มม่อาการก่อนอายุ 

6 ปีิ 
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แผนภาพิท่ี่�	4.	แสุด์งแนวทางการรักษาด่์สุโทเน่ย
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28
ภาวะฉีก่เฉีินในกล่�มิอาการ

เคลื�อนไหวผู้ิดปกติั
(Movement disorders 

emergencies)

สุพิพิตัา	เมธิาร้กษ์์ช่ีพิ

อรอนงค์	โพิธิิ�แก้ววรางกูลิ

รุ�งโรจ้น์	พิิที่ยศิริ

 กลุ่มอาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิเป็ินอาการท่�พบได้์บ่อยในการด้์แลผู้้้ป่ิวยในเวชัปิฏิิบัติิซึึ่�งอาการ

ดั์งกล่าวม่อาการแสุด์งหลากหลาย นอกจากน่�อาการเค์ลื�อนไหวผู้ิด์ปิกติิยังสุามารถึม่อาการแสุด์งของ

ภาวะฉุักเฉิันได้์เช่ันกัน ซึึ่�งหากไม่ได้์รับการวินิจฉััยและให้รักษาอย่างทันท่วงท่ก็อาจสุ่งผู้ลให้ผู้้้ป่ิวยเกิด์

ค์วามพกิารหรอืการเสุ่ยช่ัวิติได้์ (1) อย่างไรกต็ิาม การใหก้ารวนิิจฉััยภาวะฉักุเฉันิในกลุ่มอาการเค์ลื�อนไหว

ผิู้ด์ปิกติิทำาได้์ยากและม่ค์วามท้าทาย เนื�องจากภาวะดั์งกล่าวอาจไม่คุ้์นเค์ยสุำาหรับแพทย์ท่�ให้การด้์แล

ผู้้้ป่ิวยทางอายุรกรรม 

 ภาวะฉุักเฉิันในกลุ่มอาการค์วามเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิ	 สุามารถึแบ่งติามลักษณะทางค์ลินิกได้์

เป็ินสุองแบบ ได้์แก่ กลุ่มอาการเค์ลื�อนไหวแบบช้ัา (hypokinetic) และกลุ่มอาการเค์ลื�อนไหวแบบเร็ว 

(hyperkinetic) ดั์งติารางท่� 1 
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ตัารางท่ี่�	 1. ภาวะฉุักเฉิันในกลุ่มโรค์ค์วามเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิท่�พบบ่อยจำาแนกติามติามชันิด์ของ

การเค์ลื�อนไหว

การเคล่ิ�อนไหวแบบช้ีา การเคล่ิ�อนไหวแบบเร็ว	

• 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) 

 ในบทค์วามน่�จะกล่าวถึึงภาวะฉุักเฉิันในกลุ่มโรค์ค์วามเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิท่�พบบ่อย โด์ยเป็ินการ

สุรุปิองค์์ค์วามร้้ทางการแพทย์ท่�ม่ในปัิจจุบัน เพื�อให้แพทย์ผู้้้อ่านสุามารถึนำาไปิใช้ัปิระกอบการด้์แลผู้้้ป่ิวย

ทางเวชัปิฏิิบัติิได้์อย่างเหมาะสุม โด์ยในกลุ่มภาวะฉุักเฉิันในกลุ่มโรค์ค์วามเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิท่�ม่การ

เค์ลื�อนไหวแบบช้ัานั�นม่การอาการแสุด์งและการวินิจฉััยแยกท่�ค์าบเก่�ยวกันดั์งสุรุปิในแผู้นภ้มิท่� 1 เพื�อ

ให้ผู้้้อ่านเห็นภาพรวมก่อนศึกษารายละเอ่ยด์ในแต่ิละหัวข้อเป็ินลำาดั์บต่ิอมา นอกจากน่� ผู้้้เข่ยนได้์สุรุปิ

ปิระเด์็นสุำาคั์ญิในติอนติ้นของแติ่ละหัวข้อและติารางสุรุปิองค์์ค์วามร้้ในติอนท้ายของบทค์วามเพื�อให้ผู้้้

อ่านทบทวนได้์อย่างเป็ินระบบ
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แผนภูมิท่ี่�	1.	การให้การวินิจฉััยภาวะฉุักเฉิันในกลุ่มอาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิในกลุ่มท่�ม่การเค์ลื�อนไหว

ลด์ลง
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Neuroleptic malignant syndrome (NMS)

    ประเด็นสำำาคัญใน NMS
■ NMS เปิน็ภาวะฉักุเฉิันจากการใช้ัยาต้ิานอาการทางจติิและกลุ่มยาอื�นๆ ท่�ออกฤทธิ์�ต้ิานการทำางาน

ของโด์ปิาม่น
■ อาการสุำาคั์ญิ ได้์แก่ อาการแข็งเกร็ง ภาวะไข้สุ้ง และค์วามร้้สึุกตัิวเปิล่�ยนแปิลง 
■ มักติรวจพบค่์า CPK สุ้งและภาวะไติวาย
■ ค์วรใหก้ารวนิิจฉััยแยกกบัการติิด์เชืั�อในระบบปิระสุาทสุว่นกลาง, Serotonin syndrome, Malignant 

hyperthermia และ Lethal catatonia เป็ินต้ิน
■ การรักษา ได้์แก่ การหยุด์ยาสุาเหตุิ การรักษาปิระคั์บปิระค์อง การให้ยากลุ่ม Dopamine agonist, 

Dantrolene, Amantadine และการทำา ECT
■ หากต้ิองการเริ�มยาต้ิานอาการทางจิติใหม่ ค์วรรอให้ผู้้้ป่ิวยหายเป็ินปิกติิอย่างน้อย 2 สัุปิด์าห์ และ

เปิล่�ยนยาจากกลุ่มเก่าเป็ินกลุ่มใหม่

	 กลุ่มอาการนิวโรเล็พติิกท่�ร้ายแรง หรือ NMS ถ้ึกรายงานค์รั�งแรกโด์ย Delay และค์ณะ ในปีิ 

ค์.ศ. 1960 ในขณะนั�นใช้ัชืั�อว่า akinetic hypertonic syndrome ซึึ่�งเป็ินภาวะฉุักเฉิันรุนแรงจากการใช้ัยา

ต้ิานอาการทางจิติ (neuroleptic drugs หรือ antipsychotic drugs)(2) เป็ินภาวะฉุักเฉิันรุนแรงจากการ

ใช้ัยาต้ิานอาการทางจิติ

อุบ้ติัการณ์	

 ในทางระบาด์วิทยานั�น NMS นับเป็ินภาวะท่�พบได้์ไม่บ่อย จากการศึกษาพบอุบัติิการณ์ปิระมาณ

ร้อยละ 0.2 (3) โด์ยพบได์ทั้�งค์นไข้ท่�ได้์รับยาต้ิานอาการทางจติิกลุ่มเกา่และกลุ่มใหม ่(typical and atypical 

antipsychotic drugs)(3, 4) บางรายงานพบว่าสุามารถึเกิด์ได์้จากการใช้ักลุ่มยาค์วบค์ุมอารมณ์ (mood 

stabilizers) เช่ัน Lithium(5) ยากันชััก (anti-epileptic drugs) เช่ัน carbamazepine(6) กลุ่มยาต้ิานเศร้า 

(antidepressants) เช่ัน sertraline และ paroxetine(7) และยาต้ิานอาการอาเจ่ยน (anti-emetic drugs) 

เช่ัน metoclopramide(8) ก็พบได์้เช่ันกัน โด์ยยาท่�ม่รายงานการเกิด์ NMS ม่ข้อม้ลดั์งติารางท่� 2(9, 10) 
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ตัารางท่ี่�	2.	ยาท่�ม่รายงานการเกิด์ NMS

กลุิ�มยาต้ัานอาการที่างจิ้ตักลุิ�มเก�า Haloperidol, Fluphenazine, Chlorpromazine, 
Prochlorperazine, Trifluoperazine, Thioridazine, Thiothixene, 
Perphenazine, Promazine  

กลุิ�มยาต้ัานอาการที่างจิ้ตักลุิ�มใหม� Clozapine, Olanzapine, Risperidone, Quetiapine, Aripiprazole, 
Ziprasidone

กลุิ�มยาออกฤที่ธิิ�ต้ัานการที่ำางาน
โดปาม่นกลุิ�มอ่�นท่ี่�มิใชี�ยาต้ัาน
อาการที่างจิ้ตั	

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

กลุิ�มยาอ่�น	ๆ Lithium, Phenelzine, Dosulepin, Desipramine, Trimipramine

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

ป้จ้จ้้ยเส่�ยงตั�อการเกิด	

 NMS สุามารถึพบได้์ทุกอายุ แต่ิมักพบบ่อยในผู้้้ป่ิวยอายุน้อยและวัยกลางค์น โด์ยเฉัพาะเพศ

ชัาย(1) NMS เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิในการติอบสุนองต่ิอยาท่�เกิด์เฉัพาะตัิวของผู้้้ป่ิวย โด์ยอาการท่�เป็ิน

ไม่สัุมพันธ์์กับฤทธิ์�ทางเภสัุชัวิทยาของยาและขนาด์ยาท่�ได้์รับ (idiosyncratic reaction) และไม่สุามารถึ

ทำานายการเกิด์ล่วงหน้าได้์ (unpredictable reaction)(9)

อาการแลิะอาการแสดง	

										อาการของ NMS พบได้์หลังจากการเพิ�มปิริมาณยาหรือปิรับเปิล่�ยนชันิด์ยาต้ิานอาการทางจิติ 

โด์ยอาการของโรค์มักเกิด์ภายในหลายชัั�วโมงจนถึึงสุัปิด์าห์(1, 3) และอาการทั�งหมด์แสุด์งออกมาใน 

2 สัุปิด์าห์จนถึึง 30 วัน(11) โด์ยม่อาการและอาการแสุด์ง ได้์แก่

1. อาการกลา้มเนื�อแข็งเกร็งแบบง้างท่อเหล็ก (lead-pipe rigidity) ซึ่ึ�งหมายถึึงการท่�ม่ค์วามตึิงตัิว

ของกล้ามเนื�อเพิ�มมากขึ�นเมื�อผู้้้ติรวจขยับแขนขาผู้้้ป่ิวย (passive movement) 

2. ภาวะไข้สุ้ง (hyperpyrexia) ซึึ่�งสุ่วนใหญ่ิจะม่อุณหภ้มิร่างกายสุ้งมากกว่า 38 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสุ

3. ค์วามร้้สึุกตัิวเปิล่�ยนแปิลง (mental status change) ซึึ่�งสุามารถึม่อาการได้์ตัิ�งแต่ิภาวะง่วง

เล็กน้อย (mild drowsiness) จนถึึงเกดิ์ภาวะสุบัสุนรุนแรง (severe delirium) และอาการโค์มา่ 

(coma)(9)

พิยาธิิกำาเนิด/กลิไกการเกิด

 กลไกการเกิด์ NMS ในปัิจจุบันเชืั�อว่าเกิด์ได้์จาก 2 ทฤษฎ่ิหลัก  

 1. Central dopamine hypoactivity hypothesis and sympathoadrenal hyperactivity

 เชืั�อว่าผู้ลจากการใช้ัยาต้ิานอาการทางจิติทำาให้เกิด์การยับยั�งการทำางานอย่างฉัับพลันของตัิว
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รับโด์ปิาม่นชันิด์ท่� 2 ในสุมองสุ่วน nigrostriatal pathway, hypothalamus และ mesolimbic/cortical 

pathway จึงสุ่งผู้ลให้เกิด์อาการแข็งเกร็ง ภาวะไข้สุ้งและค์วามร้้สึุกตัิวเปิล่�ยนแปิลง ติามลำาดั์บ (12) ร่วม

กับเกิด์การกระตุ้ินระบบปิระสุาทอัติโนมัติิชันิด์ซิึ่มพาเทติิกเพิ�มขึ�น (sympathoadrenal hyperactivity) อัน

เป็ินผู้ลจากการขาด์การค์วบคุ์มแบบ tonic inhibition ในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง(9, 13) 

 2. Musculoskeletal fiber toxicity 

 เชืั�อว่าผู้ลจากการใช้ัยาต้ิานอาการทางจิติทำาให้เกิด์การแติกสุลายของกล้ามเนื�อลาย (muscle 

breakdown) ร่วมกับม่การปิลด์ปิล่อยแค์ลเซ่ึ่ยมเพิ�มขึ�นใน sarcoplasmic reticulum ของเซึ่ลล์กล้ามเนื�อ

ลาย จึงทำาให้กล้ามเนื�อลายหด์ตัิวมากขึ�น (muscle contraction) และเกิด์อาการกล้ามเนื�อแข็งเกร็ง (12)

เกณฑ์การวินิจ้ฉ้ีย	

 ม่การพัฒินาเกณฑ์์การวินิจฉััยมาอย่างต่ิอเนื�องตัิ�งแต่ิ ปีิ ค์.ศ.1985(14) จนถึึงปัิจจุบัน โด์ยเกณฑ์์

การวินิจฉััยท่�ใช้ับ่อยทางปิฏิิบัติิ คื์อ เกณฑ์์ของ Levenson และ DSM-5(15) ซึึ่�งม่รายละเอ่ยด์ดั์งติารางท่� 3

ตัารางท่ี่�	3. เกณฑ์์การวินิจฉััย NMS

Levenson	criteria	(1985) DSM-5	criteria	(2013)

ผู่้ป่วยม่โอกาสำเป็น NMS สำูงถ้า 
• เกณฑ์์วินิจฉััยหลักค์รบ 3 ข้อ หรือ 
• เกณฑ์์วินิจฉััยหลัก 2 ข้อร่วมเกณฑ์์วินิจฉััย

รอง 4 ข้อ 
เกณฑ์วินิจ้ฉี้ยหลิ้ก	(major	criteria)	

1. ภาวะไข้สุ้ง (fever)
2. ภาวะแข็งเกร็ง (rigidity)
3. ค์่า creatine phosphokinase (CPK) สุ้ง 

(มักจะ >1000 IU/L)
เกณฑ์วินิจ้ฉี้ยรอง	(minor	criteria)	

1. ระด์ับค์วามร้้สุึกติัวเปิล่�ยนแปิลง (altered 
consciousness level)

2. ชั่พจรเร็วผู้ิด์ปิกติิ (tachycardia) 
3. ค์วามด์ันโลหิติแปิรปิรวน (labile arterial 

pressure)
4. หายใจเร็ว (tachypnea)
5. เหงื�อออกมาก (diaphoresis)
6. เม็ด์เลือด์ขาวสุ้ง (leukocytosis)

1. ภาวะไข้สุ้ง (วัด์อุณหภ้มิทางปิากมากกว่า 
38.0 องศาเซึ่ลเซึ่่ยสุ อย่างน้อย 2 รอบ)

2. ภาวะแข็งเกร็ง (rigidity)
3. ค์่า CPK สุ้ง ( ≥ 4 เท่าของค์่า upper limit)
4. ระด์ับค์วามร้้สุึกติัวเปิล่�ยนแปิลง (changes in 

mental status)
5. ม่การเปิล่�ยนแปิลงของระบบปิระสุาทอัติโนมัติิ 

ได์้แก่ 
• ชั่พจรเร็วผู้ิด์ปิกติิ 
• เหงื�อออกมาก 
• ค์วามด์ันโลหิติสุ้ง (SBP หรือ DBP ≥25% 

จากค์่าเริ�มติ้น) หรือค์วามด์ันโลหิติม่การ
เปิล่�ยนแปิลงขึ�นลง (ม่การเปิล่�ยนแปิลงของ 
DBP ≥20 mmHg หรือ SBP ≥25 mmHg)

• ม่อาการปิัสุสุาวะราด์
• ภาวะซึ่่ด์
• หายใจเร็ว (มากกว่าร้อยละ 50 จากค์่าติั�ง

ติ้น)  

SBP: Systolic blood pressure, DBP: Diastolic blood pressure
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การวินิจ้ฉ้ียแยกโรค		

 NMS มักม่อาการแสุด์งท่�ค์าบเก่�ยวกับภาวะอื�นๆ ในช่ัวงระยะแรกของโรค์ จึงต้ิองระมัด์ระวัง

ในการให้การวินิจฉััยและสุ่งติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ โด์ยโรค์หรือภาวะท่�ค์วรให้การวินิจฉััยแยกท่�ค์วร

ค์ำานึงถึึงและม่รายละเอ่ยด์ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 4(1, 12)

ตัารางท่ี่�	4. การวินิจฉััยแยกโรค์ของภาวะ NMS 

การวินิจ้ฉ้ีย ประว้ติัแลิะอาการแสดง ผลิตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการ

Serotonin syndrome อาการแข็งเกร็ง (rigidity) อาการกระตุิก 
(myoclonus) อาการสัุ�น (tremor) และ
ร่เฟล็กซ์ึ่เร็ว (hyperreflexia)

ค่์า CPK ปิกติิ (อาจสุ้งในผู้้้ป่ิวยท่�
ม่อาการรุนแรง)  
มักไม่พบเม็ด์เลือด์ขาวสุ้ง

Central anticholinergic 
syndrome

ไม่ม่อาการแข็งเกร็ง ค่์า CPK ปิกติิ

Lithium toxic 
encephalopathy

ไม่ม่ไข้ ค่์า CPK ปิกติิ

Malignant hyperthermia ม่ปิระวัติิการใช้ัยาด์มยาสุลบชันิด์ 
halogenated anesthetic agents

ค่์า CPK สุ้ง ภาวะกรด์ในเลือด์ 
และโพแทสุเซ่ึ่ยมในเลือด์สุ้ง

โรค์ล มแด์ด์ท่�เก่�ยวข้องกับ
ยาต้ิานจิติเวชั (heat 
shock related to 
neuroleptics)

ไม่ม่เหงื�อออกและไม่ม่อาการแข็งเกร็ง อาจพบค่์า CPK สุ้งได้์

โรค์ลมแด์ด์ (heat shock) ไม่ม่เหงื�อออกและไม่ม่อาการแข็งเกร็ง

ม่ปิระวัติิได้์รับค์วามร้อนหรือแสุงแด์ด์

อาจพบค่์า CPK สุ้งได้์

โรค์ติิด์เชืั�อในระบบ
ปิระสุาทสุ่วนกลาง (CNS 
infection)

มักพบค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาท
เฉัพาะท่� (neurological focality)

การติรวจนำ�าไขสัุนหลังผิู้ด์ปิกติิ

Malignant catatonia or 
Lethal Catatonia

พบในผู้้้ป่ิวยโรค์จิติเวชั เช่ัน ผู้้้ป่ิวย
โรค์จิติเภทท่�ยังไม่ม่ปิระวัติิการใช้ัยาต้ิาน
อาการทางจิติหรือใช้ัอย่างยาอย่างไม่
สุมำ�าเสุมอ 

ค่์า CPK สุ้ง

ดัดแปลงจาก Table 4 Differential diagnosis(12, 16)
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ผลิตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการ	

 ลักษณะค์วามผิู้ด์ปิกติิของผู้ลติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ ได้์แก่ ค่์า CPK สุ้งขึ�นจากภาวะกล้ามเนื�อ

ลายสุลาย (rhabdomyolysis) ภาวะเม็ด์เลือด์ขาวสุ้ง (leukocytosis) ภาวะไติวาย (renal failure) ภาวะ

เลือด์เป็ินกรด์ (metabolic acidosis) ภาวะขาด์ธ์าตุิเหล็ก การติรวจค์ลื�นสุมอง (EEG, Electroencepha-

logram) อาจพบค์วามผิู้ด์ปิกติิลักษณะ generalized slowing(9) นอกจากน่� การติรวด์นำ�าไขสัุนหลังและ

ภาพถ่ึายทางรังสุ่ของผู้้้ป่ิวยมักอย่้ในเกณฑ์์ปิกติิ 

พิยากรณ์โรค

 ในอด่์ติ NMS ม่อัติราติายมากกวา่ร้อยละ 30 ของผู้้ป่้ิวย แต่ิในปัิจจุบันอัติราการติายลด์ลงเหลอื

ปิระมาณร้อยละ 10 เนื�องจากทางการแพทย์ร้้จักภาวะน่�มากขึ�นและสุามารถึให้การรักษาอย่างทันท่วงท่(17)

แนวที่างการร้กษ์า

 ในผู้้้ป่ิวยท่�มาอาการเล็กน้อย สุามารถึให้การรักษาโด์ยการหยุด์ยาท่�เป็ินสุาเหติุและการให้ยา 

กลุ่ม benzodiazepine แต่ิหากม่อาการปิานกลางจนถึึงมากค์วรม่การให้ยากลุ่ม dopamine agonists ได้์แก่ 

bromocriptine (10) ผู่้านการรับปิระทานยาทางปิากหรือการให้ยาผู่้านทางสุายยางให้อาหาร (nasogastric 

tube; NG tube) ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่สุามารถึรับปิระทานยาได้์ อาจพิจารณาการใช้ัยา apomorphine 

แบบฉ่ัด์เข้าชัั�นไขมันใต้ิผิู้วหนัง (subcutaneous injection) นอกจากน่�ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการ NMS รุนแรง

แพทยอ์าจจะพิจารณาให้ยา dantrolene เพื�อลด์การปิลอ่ยแค์ลเซ่ึ่ยมจากกลา้มเนื�อเพื�อลด์การเกดิ์ภาวะ

กล้ามเนื�อลายสุลาย รวมถึึงผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วยยา แพทย์อาจจะพิจารณาการรักษา

ด้์วยไฟฟ้า (electroconvulsive therapy; ECT) ร่วมด้์วย(1, 10) โด์ยม่รายละเอ่ยด์ของแนวการรักษาแบ่งติาม

ระดั์บค์วามรุนแรงของโรค์ติามแผู้นภ้มิท่� 2 

การป้องก้น

 จากการศึกษาพบว่ามากกว่าหนึ�งในสุามของผู้้้ป่ิวย NMS จะเกิด์อาการ NMS ซึ่ำ�าได้์ภายใน 

2 สัุปิด์าห์ดั์งนั�นแพทย์จึงค์วรรอให้ผู้้้ป่ิวยหายจากอาการและเป็ินปิกติิก่อนอย่างน้อย 2 สัุปิด์าห์ ก่อน

จะเริ�มให้ยาต้ิานอาการทางจิติเข้าไปิใหม่ และค์วรเปิล่�ยนกลุ่มยาต้ิานอาการทางจิติจากกลุ่มเก่า

เป็ินกลุ่มใหม่เพื�อลด์โอกาสุการเกิด์ NMS ซึ่ำ�า รวมถึึงค์วรหล่กเล่�ยงการใช้ัยา lithium ร่วมกับยาต้ิานอาการ

ทางจิติ(1) 
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แผนภูมิท่ี่�	2.	แนวทางการรักษา NMS (ดัดแปลงจาก (1, 10)) 
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Parkinsonism-hyperpyrexia syndrome (PHS)

     ประเด็นสำำาคัญใน PHS

■	PHS เป็ินภาวะฉุักเฉิันท่�พบในผู้้้ป่ิวยพาร์กินสัุนท่�หยุด์หรือปิรับปิริมาณยาพาร์กินสัุนกระทันหัน 
■ พบได้์ทั�งในยา Levodopa, dopamine agonist, COMT inhibitor และ amantadine  
■ อาการสุำาคั์ญิ ได้์แก่ อาการแข็งเกร็ง ภาวะไข้สุ้ง และค์วามร้้สึุกตัิวเปิล่�ยนแปิลง แต่ิม่อาการทาง

พาร์กินสัุนเด่์นชััด์กว่าใน NMS

■ การรักษา ได้์แก่ การให้ยาพาร์กินสัุนทด์แทน รักษาปิระคั์บปิระค์อง และเฝ้้าระวังภาวะแทรกซ้ึ่อน

 อาการพาร์กินโซึ่นิซึึ่�มร่วมกับม่ไข้สุ้งในผู้้้ป่ิวยโรค์พาร์กินสัุน หรือ PHS ถ้ึกรายงานค์รั�งแรกในปีิ 

ค์.ศ.1981(18) ซึึ่�งอาการของ PHS นั�นไม่แติกต่ิางจาก NMS แต่ิสุาเหตุิเกิด์จากการถึอนยารักษาพาร์กิน

สัุนหรือการปิรับเปิล่�ยนปิริมาณยาพารกิ์นสัุนรวด์เร็ว โด์ยเฉัพาะติามหลงัการผู่้าตัิด์ฝั้งเค์รื�องกระตุ้ินสุมอง

สุ่วนลึกด้์วยไฟฟ้า (deep brain stimulation)(19) นอกจากน่�ในอด่์ติม่การรายงานอาการ PHS ในผู้้้ป่ิวยโรค์

พาร์กินสัุนท่�หยุด์ยาพาร์กินสัุนในช่ัวงวันหยุด์เพื�อลด์ปิริมาณการใช้ัยารักษาโรค์พาร์กินสัุนท่�เร่ยกว่า 

“levodopa holidays”(20, 21) ซึึ่�งในปัิจจุบันไม่ได้์แนะนำาการลด์ยาดั์งกล่าวแล้ว 

อุบ้ติัการณ์

 PHS เป็ินภาวะท่�พบน้อย สุ่วนมากพบเป็ินรายงานผู้้้ป่ิวย(22) จึงไม่ม่รายงานอุบัติิการณ์ชััด์เจน 

ป้จ้จ้้ยเส่�ยง	

 ปัิจจัยเสุ่�ยงต่ิอการเกดิ์ PHS ได์แ้ก่ การหยดุ์ยาพารกิ์นสัุนกระทนัหัน ซึึ่�งม่การรายงานทั�งผู้ลจาก

ยา levodopa และกลุ่ม dopamine agonist นอกจากน่� พบว่าการถึอนยากลุ่ม A-catechol-o-methyl 

transferase inhibitor (COMT inhibitor) และยา amantadine อย่างกระทันหันก็ม่ผู้ลให้การเกิด์ PHS 

ได้์เช่ันกัน(23, 24) ปัิจจัยอื�นๆ ท่�ม่ผู้ลต่ิอการเกิด์ PHS ได้์แก่ การม่ระยะเวลาการเป็ินโรค์พาร์กินสัุนนาน 

การม่ปัิญิหาการติอบสุนองต่ิอยาไม่สุมำ�าเสุมอ (motor fluctuation) และการม่โรค์จิติเวชัร่วม เป็ินต้ิน

อาการแลิะอาการแสดง	

 PHS เดิ์มถ้ึกเร่ยกว่า NMS-like syndrome(25, 26) เนื�องจากม่อาการและอาการแสุด์งเหมือนใน 

NMS แต่ิม่อาการทางพาร์กินสัุนเด่์นกว่า อาการมักเกิด์ภายใน 18 ชัั�วโมงจนถึึง 7 วันหลังจากม่การปิรับ

เปิล่�ยนหรือหยุด์ยาพาร์กินสัุน โด์ยอาการช่ัพจรเต้ินเร็วนับเป็ินอาการแรกของภาวะปิระสุาทอัติโนมัติิผิู้ด์

ปิกติิ และมักไม่พบอาการกล้ามเนื�อกระตุิก (myoclonus) หรือ อาการชััก (seizure)(10)

 PHS สุามารถึติรวจพบภาวะแทรกซ้ึ่อน ได้์แก่ ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน ภาวะกล้ามเนื�อลายสุลาย 

ปิอด์อักเสุบจากการสุำาลัก (aspiration pneumonia) ภาวะลิ�มเลือด์อุด์ตัินในหลอด์เลือด์ด์ำาและในปิอด์ 

(deep vein thrombosis และ pulmonary embolism) ภาวะเลือด์แข็งตัิวในหลอด์เลือด์แบบแพร่กระจาย 

(disseminated intravascular coagulation) และการหายใจล้มเหลว (respiratory failure)(22)
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พิยาธิิสภาพิ

 เกิด์จากการลด์ระดั์บของสุารสืุ�อปิระสุาทโด์ปิาม่นในระบบปิระสุาทสุ่วนกลางอย่างรวด์เร็ว(10) 

นอกจากน่�การเปิล่�ยนแปิลงของสุารสืุ�อปิระสุาทเซึ่โรโทนินทั�งในระบบปิระสุาทสุ่วนกลางและสุ่วนปิลาย

อาจจะม่สุ่วนให้เกิด์อาการดั์งกล่าวได้์(22)

เกณฑ์การวินิจ้ฉ้ีย	

 ใช้ัเกณฑ์์การวินิจฉััยเช่ันเด่์ยวกับใน NMS โด์ย อาการท่�พบบ่อยท่�สุุด์ใน PHS ได้์แก่ อาการแข็ง

เกร็ง ภาวะไข้สุ้ง และค์วามร้้สึุกตัิวเปิล่�ยนแปิลง (10) และแพทย์ค์วรวินิจฉััยแยกภาวะอื�นท่�อาจจะให้อาการ

ค์ล้ายค์ลึงออกไปิก่อน

การวินิจ้ฉ้ียแยกโรค		

 PHS สุามารถึวินิจฉััยแยกโรค์กับ NMS โด์ยพิจารณาจากยาท่�เป็ินสุาเหตุิท่�ม่ค์วามแติกต่ิางกัน 

นอกจากน่�อาการของ PHS อาจจะม่อาการแสุด์งค์ล้ายค์ลึงกับโรค์หรือกลุ่มอาการอื�นๆ ได้์ เช่ัน การติิด์

เชืั�อในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง, serotonin syndrome,	malignant hyperthermia	และ malignant catatonia(27)

ผลิตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการ	

 การติรวจเลือด์อาจพบค่์า CPK สุ้งและเม็ด์เลือด์ขาวสุ้งได้์ แต่ิมักไม่สุ้งมากเหมือนใน NMS 

นอกจากน่�อาจพบภาวะกรด์ในเลือด์และค์วามผิู้ด์ปิกติิของเอนไซึ่ม์ของตัิบ (transaminase) ได้์เช่ันกัน(10)

พิยากรณ์โรค	

 ม่รายงานการพบอัติราการเสุ่ยช่ัวิติ (mortality rate) ได้์ถึึงร้อยละ 4 ของผู้้้ป่ิวย และสุามารถึพบ

ค์วามผิู้ด์ปิกติิทางระบบปิระสุาทถึาวรได้์ถึึงร้อยละ 30 ของผู้้้ป่ิวย อย่างไรก็ติาม PHS ม่พยากรณ์โรค์ด่์

หากให้การวินิจฉััยและการรักษารวด์เร็ว (22) โด์ยภาพรวม PHS ม่ระยะเวลาการด์ำาเนินโรค์ท่�สัุ�นและม่

พยากรณ์โรค์ด่์กว่า NMS (10)

แนวที่างการร้กษ์า	 

 สิุ�งท่�สุำาคั์ญิในคื์อการวินิจฉััยและให้การรักษาภาวะ PHS อย่างรวด์เร็ว โด์ยม่หลักการรักษา 

ได้์แก่ การให้ยาพาร์กินสัุนทด์แทน การรักษาแบบปิระคั์บปิระค์อง การเฝ้้าระวังและให้การรักษาภาวะ

แทรกซ้ึ่อน โด์ยม่รายละเอ่ยด์ดั์งในแผู้นภ้มิท่� 3

การป้องก้น 

 แพทย์ค์วรหล่กเล่�ยงการหยุด์ยาหรือการปิรับลด์ปิริมาณยาพาร์กินสัุนอย่างรวด์เร็ว และค์วร

ต้ิองให้ค์วามร้้ผู้้้ป่ิวยไม่ให้ปิรับยาหรือหยุด์ยาเองด้์วยเช่ันกัน(22) 
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แผนภูมิท่ี่�	3.	แนวทางการรักษา PHS (ดัดแปลงจาก (22, 27))
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Serotonin syndrome (SS)

     ประเด็นสำำาคัญใน SS

■	SS เป็ินภาวะฉุักเฉิันท่�พบจากการใช้ัยาต้ิานอาการซึึ่มเศร้ากลุ่ม SSRI และกลุ่มยาอื�นๆ ท่�ม่ผู้ลเพิ�ม
การทำางานของเซึ่โรโทนินในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง

■ อาการสุำาคั์ญิ ได้์แก่ อาการสัุบสุนหรือกระวนกระวาย ม่ไข้สุ้ง เหงื�อออกมาก อาการโค์ลนัสุ อาการ
สัุ�น และร่เฟล็กซ์ึ่ไว และอาจติรวจพบภาวะหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะร่วมด้์วย

■ ค์วรให้การวินิจฉััยแยกกับภาวะ NMS, malignant hyperthermia และภาวะพิษจากยากลุ่ม anticho-
linergic 

■ ให้การรักษาด้์วยการหยุด์ยาสุาเหติ ุให้การรักษาปิระคั์บปิระค์อง และใหย้าต้ิานตัิวรับเซึ่โรโทนินแบบ

ไม่จำาเพาะ ได้์แก่ cyproheptadine

 กลุ่มอาการเซึ่โรโทนิน หรือ SS เป็ินกลุ่มอาการผิู้ด์ปิกติิท่�เกิด์จากการใช้ัยาต้ิานอาการซึึ่มเศร้า 

ซึึ่�งกลุ่มอาการดั์งกล่าวอาจพบม่อาการรุนแรงจนถึึงม่ค์วามเสุ่�ยงถึึงช่ัวิติได้์ โด์ยกลุ่มอาการ SS ได้์ถ้ึก

รายงานเป็ินค์รั�งแรกในปีิ ค์.ศ. 1960 ในผู้้้ป่ิวยโรค์ซึึ่มเศร้าท่�ใช้ัยาต้ิานอาการซึึ่มเศร้ากลุ่ม monoamine 

oxidase inhibitor (MAOI)(28)  โด์ยเฉัพาะ MAOA inhibitors ปัิจจุบันกลุ่มอาการ SS ม่รายงานในผู้้้ป่ิวย

ท่�ใช้ัยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) และยากลุ่มอื�นๆ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 5

อุบ้ติัการณ์

 ในทางระบาด์วิทยาม่การศึกษาในปิระเทศอังกฤษพบอุบัติิการณ์ของ SS ท่�ปิระมาณ 0.5-0.9 

รายต่ิอผู้้้ป่ิวย 1000 ค์นท่�ได้์รับยา SSRI แบบ monotherapy แต่ิพบถึึงร้อยละ 14-16 ของผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ

ยา SSRI เกินขนาด์(29)

ป้จ้จ้้ยเส่�ยงตั�อการเกิด	 

 ปัิจจัยเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะ SS ได้์แก่ การใช้ัยาหลายชันิด์ และปัิจจัยทางพันธุ์กรรมโด์ยพบ

ว่าการม่ค์วามพร่องใน cytochrome P450 2D6 enzyme เพิ�มค์วามเสุ่�ยงในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับยา SSRI 

ร่วมกับยา tricyclic antidepressant (TCA) พบได้์ในผู้้้ป่ิวยทุกอายุ(10)
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ตัารางท่ี่�	5. ยาท่�เป็ินสุาเหตุิการเกิด์ SS

กลิไกลิที่างเภส้ชีวิที่ยา ยา

ยับยั�งการด้์ด์กลับเซึ่โรโทนิน SSRI, TCA, dextromethorphan, dexamphetamine, 
cocaine, meperidine, opiate (ยกเว้น morphine)

ยังยั�งกระบวนการเมติาโบลิซึึ่มของเซึ่โรโทนิน MAO-B inhibitor, MAO inhibitor antidepressant 

เพิ�มการสุร้างเซึ่โรโทนิน L-tryptophan

เพิ�มการหลั�งเซึ่โรโทนิน MDMA (ecstasy), amphetamine, cocaine, fenfluramine

จับตัิวรับเซึ่โรโทนิน (serotonin agonist) Sumatriptan, ergotamine, buspirone

เพิ�มการทำางานของเซึ่โรโทนิน แบบไม่จำาเพาะ Lithium, ECT

(ดัดแปลงจาก Table 2 ยาที�เป็นิสาเหตุิของ SS (1))

อาการแลิะอาการแสดง

 ผู้้้ป่ิวย SS ปิระมาณร้อยละ 60 จะม่อาการภายในระยะเวลา 6 ชัั�วโมงหลังจากได้์รับยาหรือม่

ภาวะยาเกินขนาด์ หรือภายหลังการปิรับเปิล่�ยนขนาด์ยา (30) โด์ยอาการ SS ปิระกอบด้์วยอาการ ได้์แก่  

 1) การเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บค์วามร้้สึุกตัิว เช่ัน อาการกระวนกระวาย สัุบสุน 

 2) ค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาทอัติโนมัติิ เช่ัน ไข้ ช่ัพจรเต้ินเร็ว เหงื�อแติก หรือ อาการสัุ�น 

(shivering) 

 3) ค์วามผิู้ด์ปิกติิของการเค์ลื�อนไหว ได้์แก่ อาการอย่้ไม่สุุข (akathisia) อาการสัุ�น (tremor) 

อาการโค์ลนัสุ (clonus) ซึึ่�งหมายถึึงการท่�กล้ามเนื�อบริเวณข้อต่ิอหด์เกร็งเป็ินจังหวะ โด์ยในระยะแรกม่

อาการค์รั�งค์ราวติามการกระตุ้ิน (inducible clonus) ต่ิอมาจึงม่อาการแบบต่ิอเนื�อง (sustained clonus) 

และเมื�อรุนแรงมากขึ�นจะม่อาการแข็งเกร็ง

 4) การติรวจพบร่เฟล็กซ์ึ่ไว (hyperreflexia) 

 5) อาการชััก (seizure) 

 อาการของภาวะ SS สุามารถึพบได้์ตัิ�งแต่ิอาการเล็กน้อยจนถึึงการรุนแรงอันติรายถึึงช่ัวิติ 

(life-threatening) ดั์งแสุด์งในภาพท่� 1
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ภาพิท่ี่�	1. อาการและอาการแสุด์งของภาวะ serotonin syndrome ติามค์วามรุนแรง
(ดัดแปลงจาก Figure 1. Spectrum of clinical findings(31))

 ในรายท่�ม่อาการรุนแรงสุามารถึพบภาวะกล้ามเนื�อลายสุลาย ไติวาย ภาวะเลือด์เป็ินกรด์รุนแรง 

ภาวะเลือด์แข็งตัิวในหลอด์เลือด์แบบแพร่กระจาย (disseminated intravascular coagulation; DIC) และ

กลุ่มอาการหายใจลำาบากเฉ่ัยบพลัน (acute respiratory distress syndrome; ARDS) ได้์ด้์วย(1) 

พิยาธิิกำาเนิด/กลิไกการเกิดโรค	

 เชืั�อว่าเกิด์จากใช้ัยาท่�ม่ฤทธิ์�เพิ�มสุารสืุ�อปิระสุาทเซึ่โรโทนินหรือกระตุ้ินตัิวรับสุารสืุ�อปิระสุาท

เซึ่โรโทนิน ชันิด์ 5-HT1A receptor และ 5-HT2A receptor ท่�มากเกินไปิ โด์ยค์วามรุนแรงของอาการ

สัุมพันธ์์กับระดั์บสุารสืุ�อปิระสุาทเซึ่โรโทนินในระบบปิระสุาทสืุ�อกลาง(31-34)

เกณฑ์การวินิจ้ฉ้ีย	

 วินิจฉััยจากอาการ อาการแสุด์ง และปิระวัติิการใช้ัยากลุ่ม serotonergic drugs ตัิงติารางท่� 4 

เกณฑ์์การวินิจฉััยท่�ใช้ัในทางเวชัปิฏิิบัติิใช้ัเกณฑ์์ The Hunter Serotonin Toxicity Criteria (HSTC) ต่ิพิมพ์

ในปีิ ค์.ศ.2003(32) รายละเอ่ยด์ดั์งแสุด์งในติารางท่� 6
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ตัารางท่ี่�	6.	เกณฑ์์การวินิฉััย SS ของ HSTC(32)

1. ม่ปิระวัติิการได์้รับสุารกลุ่ม serotonergic agents ในชั่วง 5 สุัปิด์าห์

2. ม่อาการเข้ากับ 1 ข้อติ่อไปิน่�

a. อาการกระติุกกล้ามเนื�อท่�เกิด์ขึ�นเอง (spontaneous myoclonus)

b. อาการโค์ลนัสุท่�เกิด์ขึ�นเปิ็นค์รั�งค์ราวติามการกระติุ้น (inducible clonus) ร่วมกับอาการ

กระสุับกระสุ่าย (agitation) หรือเหงื�อออก (sweating)

c. อาการกระติุกของกล้ามเนื�อล้กติา (ocular clonus) ร่วมกับอาการกระสุับกระสุ่าย 

(agitation) หรือเหงื�อออกมาก (diaphoresis)

d. อาการสุั�น ร่วมกับติรวจร่างกายพบร่เฟล็กซึ่์ไว

e. ค์วามติึงติัวของกล้ามเนื�อสุ้ง (hypertonia) ร่วมกับอุณหภ้มิมากกว่า 38 องศาเซึ่ลเซึ่่ยสุ 

ร่วมกับ ocular clonus หรือ inducible clonus 

การวินิจ้ฉ้ียแยกโรค		

 วินิจฉััยแยกโรค์กับโรค์และภาวะต่ิางๆ ได้์แก่ การติิด์เชืั�อในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง NMS, 

malignant hyperthermia และภาวะเป็ินพิษจากยากลุ่ม anticholinergic เป็ินต้ิน(10, 31)

ผลิตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการ	

 ภาวะ SS ไม่ม่การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการท่�จำาเพาะ โด์ยค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�สุามารถึติรวจพบ 

ได้์แก่ เม็ด์เลือด์ขาวสุ้ง ภาวะเลือด์เป็ินกรด์ ค่์าไติผิู้ด์ปิกติิ ค่์าเอนไซึ่ม์ตัิบผิู้ด์ปิกติิ และติรวจค์ลื�นไฟฟ้า

หัวใจ (electrocardiogram, EKG) พบหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ (arrhythmia)(35)

พิยากรณ์โรค	

 การพยากรณ์โรค์ด่์ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการรักษาอย่างถ้ึกวิธ่์และรวด์เร็ว โด์ยทั�วไปิอาการจะด่์ขึ�น

ภายใน 24 ชัั�วโมงหลังหยุด์ยาท่�เป็ินสุาเหตุิ ทั�งน่�ขึ�นกับค่์าค์รึ�งช่ัวิติของยา(31)

แนวที่างการร้กษ์า	

 หลักการสุำาคั์ญิในการให้การรักษาผู้้้ป่ิวย SS ได้์แก่ การหยุด์ยาท่�เป็ินปัิจจัยกระตุ้ิน การให้รักษา

ปิระค์บัปิระค์อง การติรวจติิด์ติามสุญัิญิาณช่ัพและค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจ การใหย้านอนหลบัและการพจิารณา

ให้ยาต้ิานรายละเอ่ยด์การรักษา ดั์งแสุด์งในแผู้นภ้มิท่� 4

การป้องก้น

	 ภาวะ SS ป้ิองกันได้์โด์ยการหล่กเล่�ยงการใช้ัยากลุ่ม serotonergic drugs ร่วมกันหลายตัิว 

(multidrug regimens) ม่การติรวจสุอบการเกิด์อันติรกิริยาระหว่างยา (drug interaction) ก่อนการจ่าย

ยาให้ผู้้้ป่ิวยเสุมอ(31) 
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แผนภูมิท่ี่�	4.	แนวทางการรักษา SS (ดัดแปลงจาก (1, 35))
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Catatonia แลัะ malignant catatonia (MC)

     ประเด็นสำำาคัญใน MC
■ MC เป็ินภาวะฉุักเฉิันท่�พบในผู้้้ป่ิวยจิติเวชัท่�ไม่ได้์รับยาต้ิานอาการทางจิติหรือใช้ัยาไม่สุมำ�าเสุมอ 
■ อาการสุำาคั์ญิ ได้์แก่ อาการแข็งเกร็ง ค์วามร้้สึุกตัิวเปิล่�ยนแปิลง และค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาท

อัติโนมัติิ
■ ค์วรให้การวินิจฉััยแยกกับ NMS แต่ิม่อาการ catatonia เด่์นชััด์กว่า

■ การรักษา ได้์แก่ การทำา ECT ร่วมกับการให้ยากลุ่ม benzodiazepine 

 กลุ่มอาการค์าติาโทเน่ย (catatonia) เป็ินกลุ่มโรค์ปิระสุาทวิทยาและจิติเวชั (neuropsychological 

disorder) ท่�ม่ลักษณะจำาเพาะของอาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิร่วมกับการไม่สุามารถึติอบสุนองต่ิอสิุ�งเร้า

ภายนอกได้์(36) ซึึ่�งแบ่งกลุ่มอาการได้์เป็ิน 3 กลุ่มย่อย (subtypes)(37, 38) ได้์แก่ 

1) Retarded catatonia พบบ่อยท่�สุุด์ ผู้้้ป่ิวยจะม่อาการเค์ลื�อนท่�ไม่ได้์ (immobility) ไม่พ้ด์ 

(mutism) อาการแข็งเกร็ง (rigidity) และเหม่อนิ�ง (staring)

2) Excited catatonia พบน้อยกว่าแบบแรก ผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จะม่อาการกระสัุบกระสุ่าย 

(psychomotor agitation) หรืออาจม่พฤติิกรรมก้าวร้าว

3) Malignant catatonia (MC) เป็ินกลุ่มอาการค์าติาโทเน่ยท่�ม่ค์วามรนุแรงท่�สุุด์ ผู้้้ป่ิวยม่อาการ

แข็งเกร็ง ค์วามร้้สึุกตัิวเปิล่�ยนแปิลง ร่วมกับค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาทอัติโนมัติิ

 กลุ่มอาการค์าติาโทเน่ยชันิด์ร้ายแรง หรือ lethal catatonia หรือ MC ถ้ึกกล่าวถึึงค์รั�งแรกในปีิ 

ค์.ศ.1832(39) นับเป็ินภาวะฉุักเฉิันท่�ม่อันติรายถึึงช่ัวิติ พบในผู้้้ป่ิวยจิติเวชัโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวย

โรค์จิติเภท อย่างไรก็ติามยังม่รายงานในผู้้้ป่ิวยโรค์ซึึ่มเศร้าและภาวะผิู้ด์ปิกติิทางเมติาโบลิกอื�นๆ ได้์ด้์วย(40) 

อุบ้ติัการณ์

 ม่การศึกษาพบอุบัติิการณ์ของ catatonia พบปิระมาณร้อยละ 10 ในผู้้้ป่ิวยจิติเวชัท่�เข้ารับการ

รักษาโรงพยาบาล(41) สุำาหรับอุบัติิการณ์ของ MC พบร้อยละ 0.13-0.50 ในผู้้้ป่ิวยในจิติเวชัท่�เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล ผู้้้ป่ิวยร้อยละ 67 เป็ินเพศหญิิงและอายุเฉัล่�ย 33 ปีิ(39) 

ป้จ้จ้้ยเส่�ยง	

 มักพบในผู้้้ป่ิวยโรค์จิติเภท (schizophrenia) ท่�ยังไม่ได้์รับยาต้ิานอาการทางจิติหรือกินยาไม่

สุมำ�าเสุมอ ม่การติิด์เชืั�อทางระบบปิระสุาท ได้์รับการบาด์เจ็บทางศ่รษะ ภาวะ uremia กลุ่มอาการทาง

ระบบปิระสุาทจากภาวะขาด์วิติามินบ่ 1 (Wernicke’s encephalopathy) เป็ินต้ิน (1) 

อาการแลิะอาการแสดง	

 อาการแสุด์งของ catatonia จะพบการเค์ลื�อนไหวของร่างกายและทักษะพิสัุย (psychomo-

tor) ท่�ผิู้ด์ปิกติิ พบการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิได้์ทั�งการเค์ลื�อนไหวน้อยไปิจนถึึงการเค์ลื�อนไหวมาก เช่ัน พ้ด์

น้อยลง (poverty of speech) หรือ อาการไม่พ้ด์ (mute)  ทักษะพิสัุยเชืั�องช้ัา (psychomotor retardation) 
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การลด์ลงของการเค์ลื�อนไหวในลกัษณะนิ�งค้์างอย่้ในทา่ทางใด์ทา่หนึ�งระหว่างท่�ม่การเค์ลื�อนไหวและไมม่่

ปิฏิิกิริยาต่ิอสิุ�งแวด์ล้อม (catalepsy) และการเค์ลื�อนไหวแบบเดิ์มซึ่ำ�าๆ (stereotypy) เป็ินต้ิน(36, 42)

 สุำาหรับอาการและอาการแสุด์งสุำาคั์ญิของ MC (36)  ได้์แก่ 

1) อาการแข็งเกร็ง

2) ค์วามร้้สึุกตัิวเปิล่�ยนแปิลง 

3)	ค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาทอัติโนมัติิ ได้์แก่ ไข้สุ้ง ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง ช่ัพจรเร็วผิู้ด์ปิกติิ 

และการหายใจเร็ว 

 อาการและอาการแสุด์งของ MC ค์ล้ายค์ลึงกับ NMS จนให้การวินิจฉััยแยกจากกันยาก(36) แต่ิใน 

MC จะพบอาการ catatonia โด์ด์เด่์นกว่า(42) นอกจากน่� ผู้้้เช่ั�ยวชัาญิหลายท่านให้ค์วามเห็นว่า NMS 

อาจเป็ินภาวะ MC ท่�เกิด์จากยาได้์ เนื�องจากม่อาการแสุด์งและพยาธิ์กำาเนิด์โรค์ท่�ค์าบเก่�ยวกัน(36, 43, 44) 

พิยาธิิกำาเนิด/กลิไกการเกิด

 กลไกการเกิด์ภาะ malignant catatonia ยังไม่ชััด์เจน เชืั�อว่าเก่�ยวข้องกับสุารสืุ�อปิระสุาทโด์ปิาม่น 

(dopamine) สุารสืุ�อปิระสุาทกาบ้า (gamma-aminobutyric acid; GABA) และ สุารสืุ�อปิระสุาทกล้ติาเมติ 

(glutamate) โด์ยเชืั�อว่าการลด์ลงของสุารสืุ�อปิระสุาทกาบ้าท่�สุมองบริเวณ lateral orbitofrontal cortex 

และม่การทำางานเพิ�มของสุารสืุ�อปิระสุาทกล้ติาเมติท่�สุมองบริเวณ posterior parietal สุ่งผู้ลทำาให้เกิด์

อาการดั์งกล่าว(10)

เกณฑ์การวินิจ้ฉ้ีย	

 เกณฑ์์การวินิจฉััยของ catatonia ในปัิจจุบันใช้ัเกณฑ์์ของ DSM-5(45) ดั์งแสุด์งในติารางท่� 7

ตัารางท่ี่�	7.	เกณฑ์์การวินิจฉััยของ Catatonia ติาม DSM-5 (ดัดแปลงจาก (36))

ผู้ป่วยม่อาการที่่�เข้าได้ก้บอาการใน	3	ข้อจ้าก	12	ข้อตั�อไปน่�

1.  ค์งอย้่ในท่าทางท่�ติ้านแรงโน้มถึ่วงโลก ไม่ขยับเขยื�อนเปิ็นเวลานาน (catalepsy)
2.  แขนขาและลำาติัวอย้่ในท่าทางท่�ถึ้กชัักจ้งให้กระทำาและจะค์งอย้่ในท่านั�นนานผู้ิด์ปิกติิเหมือนข่�ผู้ึ�งปิั�น 
    (waxy flexibility)
3.  ติอบสุนองติ่อสุิ�งแวด์ล้อมและเค์ลื�อนไหวลด์ลง (stupor)
4.  กระสุับกระสุ่าย (agitation)
5.  ไม่พ้ด์หรือติอบสุนองด์้วยค์ำาพ้ด์น้อยมาก (mutism)
6.  แสุด์งอาการติ้านการเค์ลื�อนไหวหรือเค์ลื�อนไหวไปิในทิศทางติรงข้าม (negativism)
7.  ม่ท่าทางท่�ติ้านแรงโน้มถึ่วงโลกอย่างติ่อเนื�อง (posturing)
8.  ม่การล้อเล่ยนหรือพฤติิกรรมท่�แปิลกปิระหลาด์ (mannerism)
9.  ม่อาการเค์ลื�อนไหวผู้ิด์ปิกติิท่�ม่ร้ปิแบบเด์่ยวกันซึ่�ำาๆ อย่างไม่ม่จุด์หมาย (stereotypies)
10. แสุยะปิาก (grimacing)
11. พ้ด์เล่ยนเสุ่ยง (echolalia)
12. เล่ยนแบบการเค์ลื�อนไหว (echopraxia)
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 สุำาหรับการให้การวินิจฉััย MC ไม่ม่เกณฑ์์จำาเพาะ แต่ิให้การวินิจฉััยจากลักษณะอาการสุำาคั์ญิ 

3 ปิระการได้์แก่ อาการแข็งเกร็ง ค์วามร้้สึุกตัิวลด์ลง และค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาทอัติโนมัติิ

การวินิจ้ฉ้ียแยกโรค		

	 การวินิจฉััยแยกโรค์ ได้์แก่ การติิด์เชืั�อในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง NMS, SS และ malignant 

hyperthermia เป็ินต้ิน 

ผลิตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการ	

	 ไม่ม่การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการจำาเพาะสุำาหรับอาการ MC อย่างไรก็ติามจากรายงานผู้้้ป่ิวย

พบผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค่์า CPK สุ้งร้อยละ 94 เม็ด์เลือด์ขาวสุ้งร้อยละ 66 และค่์าเอนไซึ่ม์ตัิบผิู้ด์ปิกติิร้อยละ 45 

ค์วามผิู้ด์ปิกติิอื�นๆ ท่�พบ ได้์แก่ ภาวะโซึ่เด่์ยมสุ้ง ธ์าตุิเหล็กติำ�า ค่์า erythrocyte sedimentation rate (ESR) 

สุ้ง(39) และการติรวจพบ generalized slow ในค์ลื�น EEG(10)

พิยากรณ์โรค

 ในสุมัยก่อนอัติราการเสุ่ยช่ัวิติจาก MC โด์ยทั�วไปิสุ้งถึึงร้อยละ 50 แต่ิในปัิจจุบันหลังจากท่�ม่

การรกัษาด์ว้ยกระแสุไฟฟา้ (ECT) ร่วมกับการใหย้ากลุ่ม benzodiazepine พบวา่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติลด์ลง

มาก ม่รายงานพบว่าผู้้้สุามารถึหายเป็ินปิกติิได้์ถึึงร้อยละ 80(40)

แนวที่างการร้กษ์า

 การรักษาหลักได้์แก่ การรักษาด้์วยกระแสุไฟฟ้า (ECT) และการให้ยากลุ่ม benzodiazepine 

ร่วมกับการรักษาในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ (intensive care unit) สุำาหรับยา bromocriptine และ dantrolene ม่

การศึกษา retrospective study ในผู้้้ป่ิวย 34 ราย ไม่พบว่าม่ปิระโยชัน์ในการรักษาภาวะ catatonia(40) 

การป้องก้น

	 ค์วรม่การเฝ้้าระวังในผู้้้ป่ิวยจิติเวชั โด์ยหล่กเล่ยงไม่ให้เกิด์ปัิจจัยกระตุ้ิน ได้์แก่ การติิด์เชืั�อ การ

ขาด์สุารอาหาร เป็ินต้ิน 
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แผนภูมิท่ี่�	5.	แนวทางการรักษา MC

Status dystonicus (SD)

ประเด็นสำำาคัญใน SD
■ SD เป็ินภาวะฉุักเฉิันท่�พบได้์ทั�งในผู้้้ป่ิวย primary และ secondary dystonia
■ อาการสุำาคั์ญิ ได้์แก่ อาการบิด์เกร็งผิู้ด์ร้ปิทั�งตัิว ม่ค์วามถ่ึ�และค์วามรุนแรงกว่าเดิ์ม โด์ยม่อาการ 

2 แบบ ได้์แก่ tonic และ phasic phenotypes
■ มักถ้ึกกระตุ้ินจากภาวะติิด์เชืั�อ การปิรับยา และอุบัติิเหตุิ เป็ินต้ิน 
■ มักติรวจพบค่์า CPK สุ้งมาก และไติวายเฉ่ัยบพลัน
■ แนวทางการรักษา เน้นการป้ิองกัน การรักษาแบบปิระคั์บปิระค์อง การให้ยารับปิระทาน ได้์แก่  

tetrabenazine, baclofen และ dopamine blocker เป็ินต้ิน 
■ หากไม่ติอบสุนองจึงพิจารณาการรักษาด้์วย intrathecal baclofen และการผู่้าตัิด์

 ภาวะบิด์เกร็งผิู้ด์ร้ปิต่ิอเนื�อง หรือ SD หรือ dystonic storm หรือ dystonic crisis เป็ินภาวะ

กล้ามเนื�อบิด์เกร็งรุนแรงท่�ม่อันติรายถึึงช่ัวิติ ถ้ึกรายงานค์รั�งแรกเมื�อปีิ ค์.ศ. 1982(46) โด์ยหมายถึึง

อาการกล้ามเนื�อบิด์เกร็งท่�ม่ค์วามถ่ึ�และค์วามรุนแรงเพิ�มมากขึ�นจนม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองให้การรักษาแบบ
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ผู้้้ป่ิวยใน ภาวะน่�พบได้์ทั�งในผู้้้ป่ิวยกลุ่ม primary และ secondary dystonia มักเกิด์ติามหลังการติิด์เชืั�อ

หรือการปิรับยารักษาอาการเกร็ง โด์ยภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�ติามมาหลังจากอาการ SD ได้์แก่ การหายใจล้ม

เหลว ปิอด์อักเสุบจากการสุำาลัก ภาวะไติวายจากกล้ามเนื�อสุลาย(1) 

อุบ้ติัการณ์

 SD พบน้อยมาก ยังไม่ม่การศึกษาอุบัติิการณ์การเกิด์ท่�ชััด์เจน ม่รายงานผู้้้ป่ิวยปิระมาณ 100 ราย 

แต่ิเชืั�อว่าม่การรายงานภาวะน่�น้อยกว่าค์วามเป็ินจริง(47) SD ม่ค์วามหลากลายในแง่พยาธิ์สุภาพการเกิด์ 

สุาเหตุิ และการด์ำาเนินโรค์ สุามารถึพบได้์ทุกอายุ แต่ิร้อยละ 60 ของผู้้้ป่ิวยอายุ 5-16 ปีิ(47) สุามารถึพบ

ได้์ทั�งใน primary และ secondary dystonia จากรายงานผู้้้ป่ิวยพบว่าสุาเหตุิท่�พบบ่อยท่�สุุด์คื์อ cerebral 

palsy ติามด้์วยกลุ่มโรค์ heredodegenerative dystonia เช่ัน โรค์ neurodegeneration with brain iron 

accumulation (NBIA) และ Wilson’s disease เป็ินต้ิน(47)

ป้จ้จ้้ยเส่�ยง	

 SD มักเป็ินภาวะท่�ม่ปัิจจัยกระตุ้ินเสุมอ ได้์แก่ การติิด์เชืั�อ โด์ยเฉัพาะการติิด์เชืั�อทางเดิ์นอาหาร

และม่ภาวะขาด์นำ�า การปิรับยา อุบัติิเหตุิ การผู่้าตัิด์ การด์มยาสุลบ ค์วามผิู้ด์ปิกติิของของเมติาโบลิก 

(metabolic disturbances) ค์วามเค์ร่ยด์ ค์วามปิวด์ โรค์กรด์ไหลย้อน ภาวะท้องผู้้ก และภาวะ puberty- 

related deterioration ในผู้้้ป่ิวย cerebral palsy ทั�งน่�พบว่าหนึ�งในสุามของผู้้้ป่ิวยไม่พบปัิจจัยกระตุ้ิน

ชััด์เจน 

 นอกจากน่�ยาบางชันิด์ยังสุามารถึกระตุ้ิน SD ได้์ ท่�สุำาคั์ญิได้์แก่ dopamine-receptor blockers, 

pimozide, haloperidol และ metoclopramide รวมถึึงการถึอนยา lithium และ tetrabenazine ก็พบ

รายงานได้์เช่ันกัน ในผู้้้ป่ิวย Wilson’s disease พบรายงานจากการใช้ัยา penicillamine และ Zinc sulfate 

นอกจากน่� ยังพบรายงานในผู้้้ป่ิวย dystonia ท่�ได้์รับการรักษาด้์วยการผู่้าตัิด์ฝั้งเค์รื�องกระตุ้ินสุมองสุ่วน

ลึกด้์วยไฟฟ้า (deep brain stimulation) และพบว่าต่ิอมาอุปิกรณ์ DBS ม่ปัิญิหาได้์อ่กด้์วย (47)

อาการแลิะอาการแสดง	

 ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ SD จะพบอาการบิด์ผิู้ด์ร้ปิท่�เป็ินทั�งตัิว (generalized dystonia) ม่ค์วามถ่ึ�และ

ค์วามรุนแรงกว่าเดิ์ม มักม่อาการติามหลังท่�ผู้้้ป่ิวยถ้ึกวินิจฉััย dystonia disorders หลายสัุปิด์าห์จนถึึง

หลายเดื์อน โด์ยแบ่งอาการออกเป็ิน 2 แบบ ได้์แก่ 

 1. Tonic phenotypes กล้ามเนื�อหด์เกร็งอย่างต่ิอเนื�อง (sustained contraction) และม่

ค์วามผิู้ด์ร้ปิ (abnormal posture) พบรายงานในเพศชัายและเป็ินกลุ่มท่�ม่สุาเหตุิ secondary (acquired) 

dystonia มากกว่า และม่พยากรณ์โรค์ท่�แย่กว่า   

 2. Phasic phenotype ม่การบิด์เกร็งรวด์เร็วซึ่ำ�าๆ (rapidly repetitive dystonic contraction)(47)

 ภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�พบ ได้์แก่ ภาวะหายใจล้มเหลว ค์วามผิู้ด์ปิกติิของเมติาโบลิกรุนแรง ภาวะ

กล้ามเนื�อลายสุลายและไติวายเฉ่ัยบพลัน 
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พิยาธิิกำาเนิด/กลิไกการเกิด

 ยังไม่ทราบแนชั่ัด์ เนื�องจากม่หลายสุาเหติแุละปัิจจัยเสุ่�ยง ทั�งน่�ค์วามผู้ดิ์ปิกติิของการเค์ลื�อนไหว

บิด์เกร็ง (dystonia) เดิ์มเชืั�อว่าเกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิในสุมองสุ่วน basal ganglion แต่ิในปัิจจุบันพบว่า

เกิด์จากสุมองหลายติำาแหน่งได้์

เกณฑ์การวินิจ้ฉ้ีย	

 ยังไม่ม่เกณฑ์์การวินิจฉััยท่�ชััด์เจน ในทางปิฏิิบัติินิยมใช้ัเกณฑ์์ของ Manji และค์ณะ(48)  ในการ

วินิจฉััย ดั์งติารางท่� 8

ตัารางท่ี่�	8. เกณฑ์์การวินิจฉััยภาวะ SD ของ Manji และค์ณะ

1. ผู้้้ปิ่วยม่ค์วามถึ่�และค์วามรุนแรงของการเค์ลื�อนไหว generalized dystonia มากขึ�นจนติ้องให้ 

   การรักษาในโรงพยาบาลแบบเร่งด์่วน

2. ร่วมกับม่อาการข้อใด์ข้อหนึ�งติ่อไปิน่� ได์้แก่ 

   a. กล้ามเนื�อการเค์่�ยวอ่อนแรง (bulbar weakness) ทำาให้ทางเด์ินหายใจม่ปิัญิหา 

   b. การทำางานของระบบทางเด์ินหายใจเสุ่ยหายมากขึ�น เปิ็นเหติุให้เกิด์การหายใจล้มเหลว 

   c. ค์วามผู้ิด์ปิกติิของเมติาโบลิก

   d. ม่ภาวะหอบเหนื�อยและปิวด์  

ดัดแปลงจากเกณ์ฑ์์การวิันิิจฉััยภาวัะ SD ของ Manji และคณ์ะ(47, 48)

การวินิจ้ฉ้ียแยกโรค

 SD ต้ิองให้วินิจฉััยแยกกับโรค์หรือภาวะฉุักเฉิันอื�น ได้์แก่ NMS, SS, malignant hyperthermia 

และ การถึอนยาบางชันิด์ เช่ัน intrathecal baclofen pump(47)

ผลิตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการ	

 ผู้ลการติรวจพบค่์า CPK สุ้ง (มักสุ้งกว่าค่์าปิกติิ 5 เท่า เช่ัน >1000 IU/L) ค์วามผิู้ด์ปิกติิของค่์า

เกลือแร่ ค์วามเป็ินกรด์ด่์างในเลือด์ผิู้ด์ปิกติิ และภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน(47)

พิยากรณ์โรค

 ในภาวะ status dystonicus ม่รายงานพบอัติราการเสุ่ยช่ัวิติปิระมาณร้อยละ 11.4 ของผู้้้ป่ิวย 

และต้ิองได้์รับการรักษาด้์วยการผู่้าตัิด์มากถึึงร้อยละ 40.2 ของผู้้้ป่ิวย (49)

แนวที่างการร้กษ์า

 ให้การรักษาปิระคั์บปิระค์อง และใช้ัยาท่�ใช้ัในการรักษา ได้์แก่ tetrabenazine, baclofen, high-

dose benzhexol และยา dopamine blocker รวมถึึงการให้ยากล่อมปิระสุาท (sedative drug) และ

ยาค์ลายกล้ามเนื�อ (muscle relaxant) เพื�อป้ิองกันการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อน ในกลุ่มท่�ไม่ติอบสุนองต่ิอ 
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non-invasive treatment จึงพิจารณาการใช้ัหัติถึการร่วมรักษา ได้์แก่ การให้ยาทางไขสัุนหลัง intrathecal 

baclofen การรักษาด้์วยการผู่้าตัิด์ ได้์แก่ การผู่้าตัิด์ bilateral ventrolateral thalamotomy, unilateral 

pallidotomy และ bilateral pallidal stimulation ดั์งแสุด์งในแผู้นภ้มิท่� 6(47) 		  

การป้องก้น

	 หล่กเล่�ยงปัิจจัยกระตุ้ินดั์งกล่าวไปิเบื�องต้ิน และให้การเฝ้้าระวังในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการ

เกิด์ SD

แผนภูมิท่ี่�	6.	แนวทางการรักษา SD
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Acute dystonic reactions (ADR)

ประเด็นสำำาคัญใน ADR
■ ADR เป็ินภาวะฉุักเฉิันซึึ่�งเป็ินผู้ลข้างเค่์ยงจากการใช้ัยาต้ิานอาการทางจิติและยาต้ิานอาเจ่ยน
■ พบได้์บ่อยในผู้้้ป่ิวยเพศชัายและอายุน้อย 
■ อาการสุำาคั์ญิ ได้์แก่ อาการบิด์เกร็งเฉัพาะสุ่วน โด์ยเฉัพาะศ่รษะและลำาค์อ 
■ สุามารถึเกิด์ภาวะหายใจล้มเหลวจากการท่�ม่ภาวะทางเดิ์นหายใจอุด์กั�นเฉ่ัยบพลันได้์ 
■ รักษาโด์ยการให้ยากลุ่ม anticholinergic ได้์แก่ benztropine และ diphenhydramine ฉ่ัด์ทาง

หลอด์เลือด์ และค์วรรับปิระทานต่ิอเนื�องอ่ก 2-7 วัน 

 อาการเกร็งเฉ่ัยบพลันท่�เป็ินผู้ลจากยา หรือ ADR เป็ินผู้ลข้างเค่์ยง extrapyramidal syndromes 

(EPS) สุามารถึพบได้์ติามหลังจากได้์รับยาบางชันิด์ โด์ยยาท่�ม่รายงานบ่อย ได้์แก่ กลุ่มยาต้ิานอาการ

ทางจิติและยาต้ิานอาเจ่ยน เป็ินต้ิน

อุบ้ติัการณ์	

 ในผู้้้ป่ิวยท่�ใช้ัยาต้ิานอาการทางจิติพบอุบัติิการณ์ของภาวะ acute dystonic reaction ถึึงร้อยละ 

5.3 ของผู้้้ป่ิวย โด์ยพบในกลุ่ม typical antipsychotics มากกว่า(50) นอกจากน่�ยังม่การรายงานอุบัติิการณ์

ในผู้้้ป่ิวยท่�ใช้ัยาต้ิานอาเจ่ยน metoclopramide พบภาวะดั์งกล่าวปิระมาณ 1 รายต่ิอผู้้้ใช้ัยา 500 ราย(51)

ป้จ้จ้้ยเส่�ยง

	 ภาวะ	acute dystonic reaction ม่ปัิจจัยเสุ่�ยง ได้์แก่ เพศชัาย อายุน้อย เค์ยม่ปิระวัติิ acute 

dystonia มาก่อน และม่การใช้ัยาโค์เค์นในช่ัวงก่อนม่อาการ(50)

อาการแลิะอาการแสดง	

 พบอาการบิด์เกร็งเฉัพาะสุ่วน (focal dystonia) โด์ยเริ�มม่อาการภายใน 24 ชัั�วโมงหลังจากได้์

รับยาต้ินเหตุิ และพบว่าผู้้้ป่ิวยร้อยละ 90 ของผู้้้ป่ิวย จะม่อาการแสุด์งภายใน 5 วัน โด์ยอาการบิด์เกร็ง

มักพบบริเวณศ่รษะและลำาค์อ(52) ได้์แก่

• Oculogyric crisis อาการบิด์เกร็งของกล้ามเนื�อติา ทำาให้ไม่สุามารถึกลอกติาได้์

• Oromandibular dystonia (OMD) อาการบิด์เกร็งของกล้ามเนื�อใบหน้าบริเวณปิากและ

กราม

• Opisthotonos อาการบิด์เกร็งของกล้ามเนื�อหลังรุนแรงจนม่หลังแอ่น 

• Cervical dystonia อาการบิด์เกร็งของกล้ามเนื�อค์อ พบบ่อยในท่าเงยศ่รษะไปิด์้านหลัง 

(retrocollis)

• Acute laryngeal dystonia อาการบิด์เกร็งของกล้ามเนื�อกล่องเสุ่ยงและเสุ้นเสุ่ยง ทำาให้

ติรวจพบเสุ่ยงหายใจดั์ง (stridor) และอาจเกิด์ภาวะทางเดิ์นหายใจสุ่วนบนอุด์กั�นเฉ่ัยบพลันได้์ 
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พิยาธิิสภาพิ/กลิไกการเกิดโรค

 ไม่ทราบแน่ชััด์ แต่ิเชืั�อว่าเก่�ยวกับการเปิล่�ยนแปิลงของ dopamine turnover และ dopamine 

receptor sensitivity รวมถึึงการทำางานของ cholinergic activity ติามหลังการเกิด์การปิิด์กั�นของ dopamine 

receptor(53) 

เกณฑ์การวินิจ้ฉ้ีย

	 วินิจฉััยจากปิระวัติิการใช้ัยาร่วมกับอาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิท่�ม่ค์วามจำาเพาะดั์งกล่าวไปิเบื�องต้ิน

การวินิจ้ฉ้ียแยกโรค

	 ผู้้้ป่ิวยโรค์หรือภาวะเหล่าน่�สุามารถึมาด้์วยอาการท่�ค์ล้ายกับ ADR จึงค์วรให้การวินิจฉััยแยก

เสุมอ ได้์แก่ focal seizure, hypocalcemia, mandible dislocation, tetanus, ภาวะพิษจาก strychnine 

และ phenytoin เป็ินต้ิน(54)

ผลิตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการ	

 ไม่ม่การติรวจทางหอ้งปิฏิิบัติิการท่�จำาเพาะ อาจใช้ัเพื�อช่ัวยในการวินิจฉััยแยกโรค์ เช่ัน การติรวจ

ระดั์บแค์ลเซ่ึ่ยมในเลือด์ เพื�อช่ัวยวินิจฉััยแยกกับภาวะแค์ลเซ่ึ่ยมติำ�า การติรวจระดั์บยา phenytoin กรณ่

สุงสัุยภาวะพิษจากยา phenytoin เป็ินต้ิน 

พิยากรณ์โรค

	 ADR แม้จะติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วยยาค่์อนข้างด่์ แต่ิสุามารถึม่อันติรายถึึงช่ัวิติได้์ หากม่

ภาวะเสุ้นเสุ่ยงหด์เกร็งร่วมด้์วยซึึ่�งทำาให้เกิด์ภาวะทางเดิ์นหายใจสุ่วนบนอุด์กั�น(54)

แนวที่างการร้กษ์า

 ADR สุามารถึหายได้์เอง แต่ิก็สุามารถึเป็ินอันติรายถึึงช่ัวิติได้์ จึงค์วรวินิจฉััยอย่างรวด์เร็วและ

ให้การรักษาโด์ยการให้ยา benztropine 1-2 มิลลิกรัม ฉ่ัด์เข้าหลอด์เลือด์หรือเข้ากล้ามเนื�อ โด์ยถ้ึาหาก

อาการเกร็งยังไม่ด่์ขึ�น ยาสุามารถึให้ซึ่ำ�าได้์ใน 20 นาท่ และภายหลังจากการให้การรักษาด้์วยยาฉ่ัด์แล้ว 

แพทย์ค์วรให้ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยากลุ่ม anticholinergic แบบรับปิระทานต่ิอเนื�องนาน 4-7 วัน จึงค่์อยๆ 

ปิรับขนาด์ยาลง(54) เพื�อลด์โอกาสุการกลับมาของอาการดั์งกล่าว ม่รายละเอ่ยด์ดั์งแผู้นภ้มิท่� 7

การป้องก้น

	 ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับค์ำาแนะนำาให้หล่กเล่�ยงยาท่�เป็ินสุาเหตุิ(1) โด์ยเฉัพาะกลุ่มยาท่�ม่โอกาสุทำาให้เกิด์

ภาวะ acute dystonic reaction และหลงัจากม่อาการและได์รั้บการรกัษาด์ว้ยการฉ่ัด์ยาแลว้ ค์วรแนะนำา

กำาชัับให้ผู้้้ป่ิวยรับปิระทานยาต่ิอเพื�อลด์โอการการเกิด์อาการซึ่ำ�า
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แผนภูมิท่ี่�	7. แนวทางการรักษา acute dystonic reaction
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Tics, Tourette’s Syndrome (TS) แลัะ malignant Tourette syndrome (MTS)

ประเด็นสำำาคัญใน MTS
■ MTS เป็ินภาวะฉุักเฉิันท่�พบได้์ในผู้้้ป่ิวยโรค์ TS โด์ยผู้้้ป่ิวยม่อาการของ Tics รุนแรงจนต้ิองเข้ารับ

การรักษาท่�แผู้นกฉุักเฉิันหรือนอนโรงพยาบาล 
■ การวินิจฉััย TS ได้์แก่ ผู้้้ป่ิวยม่อาการ motor หรือ vocal tics ต่ิอเนื�องเป็ินเวลานานกว่า 1 ปีิ โด์ย

ไม่ได้์ม่สุาเหตุิจากโรค์อื�นๆ (secondary causes) 
■ ปิระวัติิสุำาคั์ญิท่�เพิ�มค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์ MTS ได้์แก่ ม่พฤติิกรรมทำาร้ายตินเอง โรค์ยำ�าคิ์ด์ยำ�าทำา 

และม่ค์วามคิ์ด์ฆ่่าตัิวติาย 
■ การรักษาโรค์ Tics, TS และ MTS ได้์แก่ การให้สุุขภาพจิติศึกษา การให้ยาต้ิานอาการทางจิติหรือ

ยา กลุ่ม dopamine depleters และการรักษาโรค์ร่วม

■ การรักษาทางเลือก ได้์แก่ การฉ่ัด์โบท้ลินัมท็็อกซิินและการผ่่าตััด

 อาการติิกส์ุ (tics) เป็ิน อาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิแบบเร็วท่�เกิด์ขึ�นเอง ม่อาการรวด์เร็ว และมัก

ติามหลัง ค์วามร้้สึุกอยากเค์ลื�อนไหว (urge) และสุามารถึหยุด์ได้์ชัั�วค์ราว (temporarily suppressible) 

พบได้์ทั�งการเค์ลื�อนไหวของลำาตัิวแขนขาแบบรวด์เร็วสัุ�น (motor tics) และการเปิล่งเสุ่ยง (vocal tics) 

โด์ยสุาเหตุิหลักของ อาการติิกส์ุ ได้์แก่ 

1. Idiopathic ได้์แก่ โรค์ติิกส์ุ (tic disorder) และโรค์ท้เร็ติต์ิ (TS, Tourette’s syndrome)

2. Secondary ม่สุาเหตุิจากยา หรือเป็ินอาการร่วมของโรค์ทางระบบปิระสุาท เช่ัน โรค์ Hun-

tington disease รวมถึึงโรค์ทางจิติเวชั เช่ัน โรค์จิติเภท เป็ินต้ิน

 โรค์ท้เร็ติต์ิเป็ินกลุ่มอาการติิกสุ์ท่�ปิระกอบด์้วยอาการกระติุกของกล้ามเนื�อ และอาการเปิล่ง

เสุ่ยง ซึึ่�งอาการดั์งกล่าวถ้ึกรายงานค์รั�งแรกในปีิ ค์.ศ. 1885 โด์ยนายแพทย์ Georges Gilles de la 

Tourette(55) ซึึ่�งรายงานผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการกระตุิกของกล้ามเนื�อและการเปิล่งเสุ่ยงท่�ม่อาการตัิ�งแต่ิวัยเด็์ก 

ร่วมกับพบม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิทางพฤติิกรรม เช่ัน โรค์ยำ�าคิ์ด์ยำ�าทำา (obsessive-compulsive disorder; OCD) 

โรค์สุมาธิ์สัุ�น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) เป็ินต้ิน โด์ยทั�วไปิแล้ว TS อาจพบไม่

บ่อยท่�จะมาในเวชัปิฏิิบัติิฉุักเฉิัน แต่ิภาวะฉุักเฉิันใน TS หรือ malignant Tourette syndrome สุามารถึ

สุ่งผู้ลอันติรายถึึงช่ัวิติได้์ ซึึ่�งอาจเป็ินผู้ลมาจาก severe tics ภาวะซึึ่มเศร้า ค์วามคิ์ด์ฆ่่าตัิวติาย และการ

ทำาร้ายตินเอง เป็ินต้ิน(56)

อุบ้ติัการณ์

 ม่รายงานอุบัติิการณ์ของ TS พบวา่อย่้ระหวา่งร้อยละ 0.32 ถึึงรอ้ยละ 0.85(57) และม่การศกึษา

ติิด์ติามผู้้้ป่ิวย TS จำานวน 333 ราย ในระยะเวลา 3 ปีิพบว่าม่ผู้้้ป่ิวย MTS 17 ราย คิ์ด์เป็ินร้อยละ 5.1(58)
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ภาพิท่ี่�	2. Tics, TS และ MTS

ป้จ้จ้้ยเส่�ยง	

	 ในผู้้้ป่ิวย TS นั�น ม่ปัิจจัยเสุ่�ยงในการเกิด์ MTS ได้์แก่ การม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิในการเค์ลื�อนไหวท่�

รุนแรงและการไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วยยา(58)

อาการแลิะอาการแสดง	

 ผู้้้ป่ิวย TS มักเริ�มม่อาการในช่ัวงอายุ 10 ปีิแรก เฉัล่�ยอายุปิระมาณ 5-7 ปีิ โด์ยอาการแรกมัก

มาด้์วยอาการเค์ลื�อนไหวท่�ศ่รษะและค์อ และอาจติามด้์วยกล้ามเนื�อลำาตัิว แขนขา อาการ motor tics 

มักนำามาก่อนการเกดิ์ vocal tics และอาการท่�เกิด์เฉัพาะกลา้มเนื�อกลุ่มเด่์ยว (simple tics) จะนำามากอ่น

อาการท่�เกิด์กับกล้ามเนื�อหลายกลุ่ม (complex tics) ผู้้้ป่ิวยสุ่วนมากจะม่อาการแย่ท่�สุุด์เมื�ออายุ 10 ถึึง 

12 ปีิ หลังจากนั�นอาการจะค่์อยๆ ด่์ขึ�น(56) โด์ยม่ตัิวอย่างของแต่ิละอาการ ดั์งน่�

1. อาการของ motor tics 

- Simple motor tics เช่ัน การกระพริบติา การกัด์ฟัน การอ้าปิาก การบิด์ค์อ การบิด์แขนขา 

เป็ินต้ิน

- Complex motor tics ค์ล้ายการเค์ลื�อนไหวปิกติิ เช่ัน การปิาวตัิถุึ การกระโด์ด์ การเติะ เปิน็ต้ิน

2. อาการของ vocal tics 

- Simple vocal tics เป็ินเสุ่ยงท่�เปิล่งออกมาสัุ�นๆ ไม่ม่ค์วามหมาย เช่ัน การกระแอม (throat 

clearing) เสุ่ยงไอ การสุ่งเสุ่ยงออกจากจม้ก (sniffling) เป็ินต้ิน 

- Complex vocal tics ลักษณะเป็ินค์ำาพ้ด์ด้์วยค์ำา วล่ หรือปิระโยค์

 สุำาหรับใน MTS ม่รายงานอาการท่�พบ ได้์แก่ การเปิล่งเสุ่ยงท่�ซัึ่บซ้ึ่อน (complex photic tics) 

เช่ัน การใช้ัค์ำาลามกอนาจาร (coprolalia) การใช้ัท่าทางลามกอนาจาร (copropraxia) การเค์ลื�อนไหวค์อ
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อย่างรุนแรง (whiplash tics) ซึึ่�งอาการเหล่าน่�มักไม่ติอบสุนองต่ิอยา นอกจากน่�ยังพบโรค์ร่วมได้์บ่อย 

โด์ยเฉัพาะโรค์ยำ�าคิ์ด์ยำ�าทำา (OCD/OCB) พฤติิกรรมการทำาร้ายตินเอง (self-injurious behavior) โรค์ทาง

อารมณ์ (mood disorder) และค์วามคิ์ด์ฆ่่าตัิวติาย (suicidal ideation)(58)

พิยาธิิกำาเนิด/กลิไกการเกิด

 ค์วามผิู้ด์ปิกติิในระบบ cortico-striatal-thalamo-cortical loop โด์ยเฉัพาะสุ่วนของ caudate 

nucleus และ prefrontal cortex ซึึ่�ง tics เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิของภาวะยับยั�งในวงจรท่�เชืั�อมต่ิอระหว่าง

เปิลือกสุมองท่�ค์วบคุ์มการเค์ลื�อนไหว (motor cortex) กับ basal ganglion ทั�งขาขึ�นและลง และสุ่วน

ของ striatum  ซึึ่�งวงจรน่�ถ้ึกค์วบคุ์มด้์วยสุารสืุ�อปิระสุาท ได้์แก่ โด์ปิาม่น เซึ่โรโทนิน กล้ติาเมติ กาบ้า อะ

เซึ่ติิลโค์ล่น นอร์เอพิเนฟริน และโอพิออย(56) 

เกณฑ์การวินิจ้ฉ้ีย	

 การวินิจฉััย TS ปัิจจุบันใช้ัเกณฑ์์การวินิจฉััยของ Tourette’s Syndrome classification study 

group (TSCSG) และ DSM-V สุรุปิดั์งติารางท่� 9

ตัารางท่ี่�	9.	เกณฑ์์การวินิจฉััย TS ของ TSCSG และ DSM-V

เกณฑ์์การว่น่จฉััยข้อง TSCSG เกณฑ์์การว่น่จฉััยข้อง  DSM-V

1. ผู้้้ป่ิวยจะต้ิองม่อาการแสุด์งของ motor หรือ 
vocal tics ในช่ัวงเวลาใด์เวลาหนึ�ง

2. อาการต้ิองเป็ินมากกว่า 1 ปีิ
3. อาการแสุด์งของโรค์รวมถึึงติำาแหน่ง ค์วามถ่ึ� 

ค์วามรุนแรง ม่การเปิล่�ยนแปิลงได้์ติลอด์เวลา
4. อายุท่�เริ�มเป็ินน้อยกว่า 21 ปีิ
5. ม่หลักฐานอาการของโรค์ เช่ัน จากค์นใกล้ชิัด์ 

หรือเทปิบันทึกภาพและเสุ่ยง
6. ต้ิองแยกจากโรค์ต่ิางๆ แล้ว 

A. ม่อาการของ motor tics หลายอาการ ร่วมกับ 
vocal tics อย่างน้อย 1 อาการขึ�นไปิ โด์ยไม่
จำาเป็ินต้ิองม่อาการพร้อมกัน

B. Tics อาจม่ค์วามถ่ึ�บ่อยมากขึ�นหรือน้อยลงใน
บางช่ัวง แต่ิม่อาการต่ิอเนื�องนานอย่างน้อย 1 ปีิ 
ขึ�นไปิ

C. อาการเริ�มเป็ินก่อนอายุ 18 ปีิ 
D. ไม่ได้์ม่สุาเหตุิจากยา (เช่ัน ยาโค์เค์น) หรือโรค์อื�นๆ 

(เช่ัน โรค์ Huntington’s disease ภาวะสุมอง
อักเสุบท่�ติามหลังการติิด์เชืั�อไวรัสุ เป็ินต้ิน)

 สุำาหรับ MTS หมายถึึง TS ท่�ม่อาการทางการเค์ลื�อนไหวหรือพฤติิกรรมท่�รุนแรง ได้์ม่การให้

ค์ำานิยามจำาเพาะเจาะจงในการศึกษาในปีิ ค์.ศ. 2003 ถึึง ค์.ศ. 2006 ดั์งติารางท่� 10
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ตัารางท่ี่�	10.	เกณฑ์์การวินิจฉััย MTS(58)

- ผู้้้ป่ิวยม่อาการเข้าได้์กับติามเกณฑ์์การวินิจฉััย TS (ติารางท่� 9)

- อาการของโรค์หรืออาการท่�เก่�ยวข้องกับโรค์รุนแรงเข้ากับข้อใด์ข้อหนึ�งต่ิอไปิน่�

1. ต้ิองมารักษาท่�แผู้นกฉุักเฉิันตัิ�งแต่ิ 2 ค์รั�งขึ�นไปิ 

2. ม่การนอนโรงพยาบาลตัิ�งแต่ิ 1 ค์รั�งขึ�นไปิ 

การวินิจ้ฉ้ียแยกโรค	

		 อาการ tics ม่ลักษณะเด่์นคื์อ ค์วามร้้สึุกอยากเค์ลื�อนไหว (urge) และสุามารถึหยุด์ได้์ชัั�วค์ราว 

(temporarily suppressible) แต่ิม่ค์วามตึิงเค์ร่ยด์ ทั�งน่�ต้ิองวินิจฉััยแยกกับการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิแบบอื�น

ซึึ่�งม่ลักษณะจำาเพาะท่�แติกต่ิางกัน ดั์งแสุด์งในติารางท่� 11

ตัารางท่ี่�	11. การวินิจฉััยแยกอาการ tics

Phenomenology ลักษณะจำาเพิ่าะ 

อาการกระตุิก (myoclonus) สัุ�นและเร็วมาก ไม่สุามารถึหยุด์ได้์

การเค์ลื�อนไหวซึ่ำ�าๆ (stereotypy) ม่การเค์ลื�อนไหวซึ่ำ�าๆ สุามารถึหยุด์ได้์โด์ยไม่ม่ tension 

อาการอย่้ไม่สุุข (akathisia) การเค์ลื�อนไหวแบบ semi-purposeful  โด์ยท่�ม่ค์วามร้้สึุกกระสัุบ

กระสุ่าย หรือกระวนกระวาย (inner restlessness or jittery 

feeling)

 

 สุำาหรับการวินิจฉััย TS ยังต้ิองวินิจฉััยแยกกับภาวะหรือโรค์ต่ิางๆ ท่�สุามารถึทำาให้เกิด์การ

เค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิชันิด์ tics(59) ได้์แก่ 

- โรค์ทางพันธุ์กรรม ได้์แก่ Huntington’s disease, neuroacanthocytosis, Wilson’s disease 

เป็ินต้ิน 

- โรค์ท่�สัุมพันธ์์กับการติิด์เชืั�อ เช่ัน encephalitis lethargica ภาวะสุมองอักเสุบจากเชืั�อ HIV 

และ Herpes simplex การติิด์เชืั�อไมโค์พลาสุมา โรค์ Sydenham chorea และโรค์ pediatric 

autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections (PAN-

DAS) เป็ินต้ิน 

- ยาบางชันิด์ เช่ัน โค์เค์น แอมเฟติาม่น ล่โวโด์ปิา เฮโรอ่น กลุ่มยากันชััก ได้์แก่ carbamaze-

pine phenytoin phenobarbital และ lamotrigine
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- สุารพิษ ได้์แก่ ค์าร์บอนมอนอกไซึ่ด์์และพิษจากติะกั�ว 

- โรค์ของการเจริญิเติิบโติผิู้ด์ปิกติิ ได้์แก่ กลุ่มโรค์ปัิญิญิาอ่อน และโรค์ออทิสุติิก

- โรค์ทางโค์รโมโซึ่มผิู้ด์ปิกติิ เช่ัน Down’s syndrome, fragile X, triple X เป็ินต้ิน 

- โรค์ทางการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิชันิด์อื�น เช่ัน dystonia,  essential tremor

- สุาเหตุิอื�น ได้์แก่ อุบัติิเหตุิทางสุมอง โรค์จิติเภท เป็ินต้ิน 

- โรค์ tics จากภาวะทางจิติ (psychogenic tics)

การตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการ	

 TS สุามารถึวินจิฉััยจากปิระวัติิ การติรวจร่างกาย อาการและอาการแสุด์งเป็ินหลัก สุำาหรับการ

ติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการอาจม่ปิระโยชัน์ในการช่ัวยวินิจฉััยแยกโรค์ และการติรวจเพื�อค้์นหาสุาเหตุิอื�นๆ 

ของอาการ tics เช่ัน การติรวจเลือด์ การถ่ึายภาพรังสุ่ รวมถึึง การสุ่งติรวจพันธุ์กรรม เป็ินต้ิน 

พิยากรณ์โรค

          ม่รายงานพบว่าผู้้้ป่ิว TS ร้อยละ 30 ถึึงร้อยละ 50 สุามารถึหายได้์เองเมื�อเข้าสุ่้วัยผู้้้ใหญ่ิ(60, 61) 

อย่างไรก็ติาม พบว่าปิระมาณร้อยละ 4-5 ของผู้้้ป่ิวย TS ม่อาการรุนแรง ซึึ่�งอาจเร่ยกกลุ่มน่�ว่า MTS ซึึ่�ง

ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการทำาร้ายตินเองและการฆ่่าตัิวติาย(58, 59, 62)

แนวที่างการร้กษ์า	

การรักษาม่ 4 วิธ่์การหลัก (56) ได้์แก่

1. Psychoeducation ได์้แก่ การให้ค์ำาแนะนำาและการปิรับเปิล่�ยนพฤติิกรรม การรักษาเพื�อ

พัฒินาพฤติิกรรม (Cognitive behavioral therapy; CBT)

2. การรักษาด้์วยยา ได้์แก่ 

- ยาต้ิานอาการทางจิติ ได้์แก่ haloperidol, risperidone, olanzapine และ quetiapine

- ยากลุ่ม dopamine depleters ได้์แก่ tetrabenazine 

- ยากลุ่ม alpha 2 adrenergic agonists ได้์แก่ clonidine, guanfacine 

- ยาออกฤทธิ์�ผู่้าน GABA ได้์แก่ clonazepam, baclofen 

- Dopamine agonists ได้์แก่ pergolide, ropinirole

- กลุ่มยากันชััก เช่ัน topiramate 

3. การฉ่ัด์โบท้ลินัมท็อกซิึ่น (botulinum toxin injection)

4. การรักษาด้์วยการผู่้าตัิด์ deep brain stimulation (DBS)

 นอกจากน่� ยังม่รายงานว่าการใช้ั ECT ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษาผู้้้ป่ิวย TS ท่�ม่โรค์ร่วม ได้์แก่ 

โรค์ซึึ่มเศร้า โรค์ยำ�าคิ์ด์ยำ�าทำา และพฤติิกรรมทำาร้ายตินเอง ซึึ่�งผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�บางรายเข้าได้์กับการวินิจฉััย 

MTS โด์ยผู้ลของ ECT เชืั�อว่าเกิด์จากการลด์ระดั์บโด์ปิาม่นโด์ยอ้อมจากการเพิ�มระดั์บเซึ่โรโทนิน อย่างไร

ก็ติาม หลักฐานในปัิจจุบันยังเป็ินรายงานผู้้้ป่ิวย จึงค์วรม่การศึกษาในลักษณะ controlled study ต่ิอไปิ(63, 64)
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การป้องก้น

 การให้ค์วามสุำาคั์ญิกับการปิระเมินค์วามรุนแรงของ tics การปิระเมินโรค์ร่วม และการค์ำานึงถึึง

ปัิจจัยท่�เก่�ยวข้องกับการเกิด์ MTS

แผนภูมิท่ี่�	8.	การให้การด้์และรักษาผู้้้ป่ิวยโรค์ tics, TS และ MTS (ดัดแปลงจาก (56, 65))
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tical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. J ECT 2010; 26:246-7.

42. Hardy K, Evans R. Multiple episodes of NMS: overlap with malignant catatonia. Prog Neurol Psychiatry 
2016; 20:19-21.

43. Francis A. Catatonia: diagnosis, classification, and treatment. Curr Psychiatry Rep 2010; 12:180-5.
44. Fink M, Taylor MA. The catatonia syndrome: forgotten but not gone. Arch Gen Psychiatry 2009; 66:1173-7.
45. Tandon R, Heckers S, Bustillo J, Barch DM, Gaebel W, Gur RE, et al. Catatonia in DSM-5. Schizophr Res 

2013; 150:26-30.



514

Comprehensive Review in Internal Medicine

46. Jankovic J, Penn AS. Severe dystonia and myoglobinuria. Neurology. 1982;32(10):1195-7.
47. Allen NM, Lin J-P, Lynch T, King MD. Status dystonicus: a practice guide. Dev Med Child Neurol 2014; 

56:105-12.
48. Manji H, Howard RS, Miller DH, Hirsch NP, Carr L, Bhatia K, et al. Status dystonicus: the syndrome and its 

management. Brain 1998; 121:243-52.
49. Fasano A, Ricciardi L, Bentivoglio AR, Canavese C, Zorzi G, Petrovic I, et al. Status dystonicus: predictors 

of outcome and progression patterns of underlying disease. Mov Disord 2012; 27:783-8.
50. Spina E, Sturiale V, Valvo S, Ancione M, Di Rosa AE, Meduri M, et al. Prevalence of acute dystonic reactions 

associated with neuroleptic treatment with and without anticholinergic prophylaxis. Int Clin Psychopharma-
col 1993; 8:21-4.

51. Tianyi FL, Agbor VN, Njim T. Metoclopramide induced acute dystonic reaction: a case report. BMC Res 
Notes 2017; 10:32.

52. Robottom BJ, Factor SA, Weiner WJ. Movement Disorders Emergencies Part 2: Hyperkinetic Disorders. 
Arch Neurol 2011; 68:719-24.

53. Claxton KL, Chen JJ, Swope DM. Drug-Induced Movement Disorders. J Pharm Pract 2007; 20:415-29.
54. Lewis K, O’Day CS. Dystonic reactions. 2019.
55. Tourette GGdl. Étude sur une affection nerveuse caractèrisée par de l’incoordination motrice accompagnée 

d’écholalie et de coprolalie (jumping, latah, myriachit): Paris : Aux bureaux du Progrès médical : V.-A. Dela-
haye et Lecrosnier; 1885.

56. Robertson MM, Eapen V, Singer HS, Martino D, Scharf JM, Paschou P, et al. Gilles de la Tourette syndrome. 
Nature Reviews Disease Primers 2017; 3:16097.

57. Scharf JM, Miller LL, Gauvin CA, Alabiso J, Mathews CA, Ben-Shlomo Y. Population prevalence of Tourette 
syndrome: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord 2015; 30:221-8.

58. Cheung MY, Shahed J, Jankovic J. Malignant Tourette syndrome. Mov Disord 2007; 22:1743-50.
59. Jankovic J, Kurlan R. Tourette syndrome: evolving concepts. Mov Disord 2011; 26:1149-56.
60. Bloch MH, Peterson BS, Scahill L, Otka J, Katsovich L, Zhang H, et al. Adulthood outcome of tic and 

obsessive-compulsive symptom severity in children with Tourette syndrome. Arch Pediatr Adolesc Med 
2006; 160:65-9.

61. Leckman JF, Zhang H, Vitale A, Lahnin F, Lynch K, Bondi C, et al. Course of tic severity in Tourette syndrome: 
the first two decades. Pediatrics 1998; 102:14-9.

62. Robertson MM, Trimble MR, Lees AJ. Self-injurious behaviour and the Gilles de la Tourette syndrome: a 
clinical study and review of the literature. Psychol Med 1989; 19:611-25.

63. Eddy CM, Rickards HE, Cavanna AE. Treatment strategies for tics in Tourette syndrome. Ther Adv Neurol 
Disord 2011; 4:25-45.

64. Karadenizli D, Dilbaz N, Bayam G. Gilles de la Tourette syndrome: response to electroconvulsive therapy. 
J ECT 2005; 21:246-8.

65. Bagheri MM, Kerbeshian J, Burd L. Recognition and management of Tourette’s syndrome and tic disorders. 
Am Fam Physician 1999; 59:2263-72, 74. 



515

Comprehensive Review in Internal Medicine

29
การเคลื�อนไหวผิู้ดปกติัท้�พบบ�อย

ในกล่�มิโรคสมิองอักเสบ
จากภ้มิิค่�มิกัน

(Common immune-mediated 
movement disorders)

ทิี่ตัญิา	ประเสริฐป้�น

จิ้รดา	ศร่เงิน

รุ�งโรจ้น์	พิิที่ยศิริ

 Autoimmune encephalitis คื์อ ภาวะท่�เนื�อสุมองม่การอักเสุบจากภ้มิคุ้์มกันของร่างกายท่�ผิู้ด์

ปิกติิ ในปัิจจุบันพบอุบัติิการณ์ของภาวะสุมองอักเสุบจากภ้มิคุ้์มกันมากขึ�นทั�วโลก โด์ยอุบัติิการณ์ของ

โรค์ในปิระเทศสุหรัฐอเมริกาในปีิ พ.ศ. 2549-2558 พบมากถึึงร้อยละ 1.2 ต่ิอแสุนปิระชัากรต่ิอปีิ (1)  

สุำาหรับปิระเทศไทยยังไม่ม่รายงานอุบัติิการณ์ของโรค์ท่�แน่ชััด์ แต่ิม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นเช่ันเด่์ยวกัน และใน

ปัิจจุบันยังม่การติรวจพบแอนติิบอด่์ (antibody) มากขึ�นเรื�อยๆ

 แอนติิบอด่์ท่�เป็ินสุาเหตุิของโรค์สุมองอักเสุบจากภ้มิคุ้์มกัน สุามารถึจำาแนกได้์เป็ิน 2 กลุ่มหลักๆ 

คื์อ  

 1. แอนติิบอด่์ต่ิอแอนติิเจนท่�อย่้บนผิู้วเซึ่ลล์ปิระสุาท (neuronal surface antibody) หรือโปิรต่ิน

ท่�เก่�ยวข้องกับการสืุ�อปิระสุาทในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง (synaptic protein) ซึึ่�งแอนติิบอด่์ชันิด์น่�อาจ

พบร่วมกับเนื�องอกหรือไม่ก็ได้์ (paraneoplastic or non-paraneoplastic) มักพบในผู้้้ป่ิวยอายุน้อย จาก

การศึกษาผู้้้ป่ิวยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สุภากาชัาด์ไทย พบผู้้้ป่ิวยในกลุ่มน่�อายุเฉัล่�ยปิระมาณ 30.5 ปีิ(2)
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 2. แอนติิบอด่์ต่ิอโปิรต่ินในเซึ่ลล์ (intracellular antibody) ซึึ่�งแอนติิบอด่์ชันิด์น่�มักพบร่วมกับ

เนื�องอก และพบในผู้้้ป่ิวยอายุมากกว่ากลุ่มแรก โด์ยอายุเฉัล่�ยปิระมาณ 45.5 ปีิ(2)

ตัารางท่ี่�	1. แสุด์งตัิวอย่างแอนติิบอด่์ต่ิอแอนติิเจนท่�อย่้บนผิู้วเซึ่ลล์ปิระสุาท และ แอนติิบอด่์ต่ิอโปิรต่ิน

ในเซึ่ลล์

แอนติับอด่ตั�อแอนติัเจ้นท่ี่�อยู�บนผิวเซ้ลิล์ิประสาที่
(Neuronal	surface	antibody)

แอนติับอด่ตั�อโปรต่ันในเซ้ลิล์ิ
(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, gam-
ma-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 

พยาธิก�าเนิด
 ในปัิจจุบันยังไม่ทราบสุาเหตุิท่�แน่ชััด์ทั�งหมด์ ท่�ทำาให้ร่างกายสุร้างภ้มิคุ้์มกันท่�ผิู้ด์ปิกติิ (autoan-

tibody) ติามหลักฐานในปัิจจุบันเชืั�อว่า กลุ่มแอนติิบอด่์ต่ิอแอนติิเจนท่�อย่้บนผิู้วเซึ่ลล์ปิระสุาทนั�น ตัิว

แอนติิบอด่์เป็ินตัิวก่อโรค์โด์ยติรง โด์ยเมื�อแอนติิบอด่์จับกับแอนติิเจนบนผิู้วเซึ่ลล์ จะทำาให้เกิด์การลด์ลง

ของจำานวนตัิวรับท่�เก่�ยวกับการสืุ�อปิระสุาท (synaptic receptor) หรือทำาให้การทำางานลด์ลง

 สุำาหรับกลุ่มแอนติิบอด่์ต่ิอโปิรต่ินในเซึ่ลล์ แอนติิบอด่์ท่�พบไม่ได้์เป็ินตัิวก่อโรค์โด์ยติรง แต่ิตัิว

แอนติิบอด่์ไปิกระตุ้ินการทำางานของเม็ด์เลือด์ขาวชันิด์ T cell เข้าทำาลายแอนติิเจนในเซึ่ลล์ ทำาให้เกิด์

โรค์ขึ�นมา

 ม่หลักฐานการศึกษาพบว่าปัิจจัยกระตุ้ินท่�ทำาให้ร่างกายสุร้างภ้มิคุ้์มกันท่�ผิู้ด์ปิกติิ เกิด์จากเซึ่ลล์

เนื�องอกบางชันิด์ม่การหลั�งแอนติิเจนหรือสุารท่�ม่ลักษณะค์ล้ายกับโปิรต่ินของเซึ่ลล์ปิระสุาทออกมา 
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ซึึ่�งแอนติิเจนหรือโปิรต่ินเหล่าน่�ถืึอเป็ินสิุ�งแปิลกปิลอม จะถ้ึกติรวจพบโด์ย antigen-presenting cell เมื�อ 

antigen-presenting cell จับกับแอนติิเจนหรือโปิรต่ินดั์งกล่าว จะไปิกระตุ้ินระบบภ้มิคุ้์มกันของร่างกาย

โด์ยผู่้านทาง B cell ท่� ต่ิอมนำ�าเหลือง กระตุ้ินให้ B cell เปิล่�ยนเป็ิน plasma cell  และสุร้างแอนติิบอด่์ขึ�น 

ซึึ่�งแอนติิบอด่์น่� เมื�อผู่้าน blood-brain barrier เข้าไปิ จับกับโปิรต่ินตัิวรับซึึ่�งอย่้ท่�ผิู้วเซึ่ลล์ปิระสุาท หรือ

โปิรต่ินในเซึ่ลล์ปิระสุาท ทำาให้ม่การทำางานท่�ผิู้ด์ปิกติิไปิ 

  ม่การศึกษาในหลอด์ทด์ลองของเซึ่ลล์ปิระสุาทท่�ถ้ึกแอนติิบอด่์มาจับ พบว่าม่การเปิล่�ยนแปิลง

หลักๆ 3 แบบ คื์อ

     1. ตัิวแอนติิบอด่์ปิิด์กั�นตัิวรับทำาให้จับกับแอนติิเจนอื�นไม่ได้์ (functional blocking of the target 

antigen) ดั์งเช่ัน การศึกษาของแอนติิบอด่์ต่ิอตัิวรับ GABA
B
 

      2. แอนติิบอด่์จับกับตัิวรับท่�ผิู้วเซึ่ลล์แล้วทำาให้ตัิวรับเค์ลื�อนท่�เข้าในเซึ่ลล์ (receptor cross-linking 

and internalization) สุ่งผู้ลให้ตัิวรับท่�ผิู้วเซึ่ลล์ม่จำานวนลด์ลง ดั์งเช่ัน การศึกษาของแอนติิบอด่์ต่ิอตัิวรับ 

NMDA ตัิวรับ AMPA และ IgLON5(3) 

      3. แอนติิบอด่์รบกวนปิฏิิสัุมพันธ์์ระหว่างโปิรต่ิน (disruption of protein-protein interaction) 

ดั์งเช่ัน การศึกษาของแอนติิบอด่์ต่ิอ LGI1 และ CASPR2(4)

รูปท่ี่�	1. แสุด์งการเปิล่�ยนแปิลงหลังจากท่�แอนติิบอด่์จับกับแอนติิเจนท่�ผิู้วเซึ่ลล์

❶ ตัิวแอนติิบอด่์ปิิด์กั�นตัิวรับทำาให้จับกับแอนติิเจนอื�นไม่ได้์
❷ แอนติิบอด่์จับกับตัิวรับท่�ผิู้วเซึ่ลล์แล้วทำาให้ตัิวรับเค์ลื�อนท่�เข้าในเซึ่ลล์ สุ่งผู้ลให้ตัิวรับท่�ผิู้วเซึ่ลล์ม่จำานวน

ลด์ลง
❸ แอนติิบอด่์รบกวนปิฏิิสัุมพันธ์์ระหว่างโปิรต่ิน
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 นอกจากน่�ยังม่การศึกษาพบอ่กหนึ�งปัิจจัยกระตุ้ินท่�ทำาให้ร่างกายสุร้างภ้มิคุ้์มกันท่�ผิู้ด์ปิกติิ คื์อ 

การติิด์เชืั�อไวรัสุ Herpes simplex ท่�สุมอง โด์ยม่รายงานผู้้้ปิว่ยสุมองอักเสุบจากเชืั�อไวรัสุ Herpes ปิระมาณ

ร้อยละ 20 พบแอนติิบอด่์ต่ิอตัิวรับ NMDA กลไกการเกิด์โรค์เชืั�อว่าตัิวไวรัสุม่การสุร้างแอนติิเจน ซึึ่�งไปิ

กระตุ้ินให้ B cell ท่�ต่ิอมนำ�าเหลืองท่�บริเวณค์อสุ่วนลึก (deep cervical lymph nodes) จากนั�นเมื�อผู่้าน 

blood-brain barrier เข้าไปิจะเปิล่�ยนเป็ิน plasma cell และสุร้างแอนติิบอด่์ขึ�นมา ทำาให้เกิด์การอักเสุบ

ของเนื�อสุมองเป็ินบริเวณกว้าง และเกิด์การทำางานของระบบปิระสุาทผิู้ด์ปิกติิติามท่�กล่าวมาข้างต้ิน(5, 6)

อาการแลัะอาการแสดง
	 ผู้้้ปิว่ยโรค์สุมองอักเสุบจากภ้มคุ้ิ์มกัน มักมาด้์วยค์วามผิู้ด์ปิกติิทางระบบปิระสุาท เช่ัน พฤติิกรรม

เปิล่�ยนแปิลง (abnormal behavior)  ค์วามจำาผิู้ด์ปิกติิ (memory deficit) ค์วามร้้สึุกตัิวลด์ลง (decrease 

level of consciousness) อาการชััก (seizure) การเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิ (abnormal movement) หรือม่

ค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาทอัติโนมัติิ (autonomic dysfunction)  โด์ยอาการดั์งกล่าวเกิด์ขึ�นแบบกึ�ง

เฉ่ัยบพลัน (subacute onset) และม่การด์ำาเนินของโรค์ไม่เกิน 3 เดื์อน (เกณฑ์์การวินิจฉััยในภาค์ผู้นวก 

ร้ปิท่� 1 และ 2)

 การเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิ เป็ินอ่กหนึ�งอาการท่�พบบ่อยในโรค์สุมองอักเสุบจากภ้มิคุ้์มกัน จากการ

ศึกษาผู้้้ป่ิวยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สุภากาชัาด์ไทย ในปีิ พ.ศ. 2562 พบอาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิ

เป็ินอาการท่�นำาผู้้้ป่ิวยมาโรงพยาบาลถึึงร้อยละ 38.7 ในกลุ่มแอนติิบอด่์ต่ิอแอนติิเจนท่�อย่้บนผิู้วเซึ่ลล์

ปิระสุาท และร้อยละ 24 ในกลุ่มแอนติิบอด่์ต่ิอโปิรต่ินในเซึ่ลล์ (2) โด์ยแอนติิบอด่์บางตัิว ม่การเค์ลื�อนไหว

ผิู้ด์ปิกติิท่�จำาเพาะ ช่ัวยในการวินิจฉััยแยกโรค์ได้์ 

 การเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิท่�สัุมพันธ์์กับภาวะสุมองอักเสุบจากภ้มิคุ้์มกัน สุามารถึแบ่งเป็ินกลุ่ม

หลักๆ คื์อ 

 1. การเค์ลื�อนไหวท่�มากเกินไปิ (hyperkinetic movement) ได้์แก่ การเค์ลื�อนไหวแบบร่ายรำา 

(chorea), การเค์ลื�อนไหวแบบกระติกุด้์วยค์วามเร็ว (myoclonus), การเค์ลื�อนไหวแบบบดิ์เกรง็ (dystonia), 

อาการสัุ�น (tremor), การเค์ลื�อนไหวแบบดิ์สุไค์น่เซ่ึ่ย (dyskinesia)

 2. การเค์ลื�อนไหวท่�น้อยเกินไปิ (hypokinetic movement) ได้์แก่ พาร์กินโซึ่นิซึึ่ม (parkinsonism), 

stiff person spectrum disorders; SPSD 

 3. การเค์ลื�อนไหวท่�เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิของ cerebellum (cerebellar degeneration)

 4. การเค์ลื�อนไหวท่�สัุมพันธ์์กับการนอนหลับ (sleep related disorders) ได้์แก่ REM sleep 

behavioral disorder (RBD), status dissociates, agrypnia excitata(7)
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แอนติบัอด่ท่่พบับั่อยในเวชปัฏิิบััติ
Anti- N-methyl-D-aspartate	receptor	(NMDAR)	encephalitis	

 โรค์สุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอตัิวรับ NMDA เป็ินภาวะสุมองอักเสุบจากภ้มิคุ้์มกันผิู้ด์ปิกติิ

ท่�พบบ่อยท่�สุุด์ ปิระมาณร้อยละ 47 ของผู้้้ป่ิวยทั�งหมด์ เกิด์จากม่แอนติิบอด่์ต่ิอ GluN1 subunit ของตัิว

รับ NMDA พบอุบัติิการณ์ของโรค์ปิระมาณ 1.5 ต่ิอ 1 ล้านปิระชัากรต่ิอปีิ พบในเพศหญิิงมากกว่าเพศ

ชัาย (อัติราสุ่วนปิระมาณ 4 ต่ิอ 1) อายุเฉัล่�ยปิระมาณ 21 ปีิ (ช่ัวงอายุ <1-85 ปีิ)(5, 8) 

	 อาการแลิะอาการแสดง ปิระมาณรอ้ยละ 90 ของผู้้ป่้ิวยสุมองอกัเสุบจากแอนติิบอด่์ติอ่ตัิวรับ 

NMDA มักม่อาการทางจิติปิระสุาท (neuropsychiatric) พฤติิกรรมเปิล่�ยนแปิลง การเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิ 

ม่การศึกษาพบว่าผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอตัิวรับ NMDA พบอาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิได้์

ปิระมาณร้อยละ 75 ในผู้้้ป่ิวยผู้้้ใหญ่ิ และพบมากถึึงร้อยละ 95 ในผู้้้ป่ิวยเด็์ก(8) ในบางการศึกษาพบการ

เค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิมากถึึงร้อยละ 100 ในเด็์กอายุติำ�ากว่า 12 ปีิ(9)

 การเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิท่�พบได้์บ่อยในผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอตัิวรับ NMDA มักเป็ิน 

การเค์ลื�อนไหวท่�มากผิู้ด์ปิกติิ โด์ยม่การศึกษาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิท่�สัุมพันธ์์กับผู้้้ป่ิวยสุมองอกัเสุบจาก

แอนติิบอด่์ต่ิอตัิวรับ NMDA ทั�งในผู้้้ป่ิวยเด็์กและผู้้้ใหญ่ิ พบการเค์ลื�อนไหวแบบบิด์เกร็ง (dystonia) และ

การเค์ลื�อนไหวแบบร่ายรำา (chorea) มากท่�สุุด์ ปิระมาณร้อยละ 20(9, 10) รองลงมาคื์อ การเค์ลื�อนไหวซึ่ำ�า

ไปิซึ่ำ�ามาไม่ม่จุด์มุ่งหมาย (stereotype) เช่ัน อาการเค่์�ยวปิาก ขยับขาในลักษณะท่�ซึ่ำ�าไปิมา ปิระมาณ

ร้อยละ 19(9, 10) โด์ยติำาแหน่งท่�พบการเค์ลื�อนไหวผู้ิด์ปิกติิมากท่�สุุด์คื์อบริเวณ ใบหน้า แขน และขา 

ติามลำาดั์บ(9) (เกณฑ์์การวินิจฉััยในภาค์ผู้นวก ร้ปิท่� 3)

รูปท่ี่�	 2. แผู้นภ้มิแสุด์งลักษณะการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิท่�พบในผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ

ตัิวรับ NMDA (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง(9))
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การดำาเนินโรค	

	 ระยะอาการนำา	(prodromal	phase)	ผู้้้ป่ิวยมักม่อาการค์ล้ายติิด์เชืั�อไวรัสุนำามาก่อน เช่ัน ม่ไข้ 

ปิวด์ศ่รษะ ปิวด์เมื�อยกล้ามเนื�อ ค์ลื�นไสุ้ อาเจ่ยน ท้องเสุ่ย (8, 11) ระยะเวลาช่ัวงสัุปิด์าห์แรก 

	 อาการแสดงระยะเริ�มต้ัน	 (initial	phase) ผู้้้ป่ิวยจะเริ�มม่อาการทางจิติปิระสุาท (neuropsy-

chiatric symptoms) หรือม่พฤติิกรรมผิู้ด์ปิกติิไปิ เช่ัน หลงผิู้ด์ (delusion) ปิระสุาทหลอน (hallucination) 

กระสัุบกระสุ่าย (agitation) พ้ด์เสุ่ยงผิู้ด์ปิกติิ (speech disturbance) ในบางรายอาจเริ�มม่อาการชััก 

(seizure) ในระยะน่�บริเวณของสุมองท่�ได้์รับผู้ลกระทบมกัเป็ินสุมองสุ่วน limbic และบรเิวณ cortex ระยะ

เวลาท่�เริ�มเกิด์อาการแสุด์งมักเกิด์ปิระมาณ 1-2 สัุปิด์าห์หลังจากระยะอาการนำา

	 อาการแสดงระยะหล้ิง	(late	phase) ในระยะน่�เป็ินระยะท่�ม่อาการทางระบบปิระสุาท มักเกิด์

ในช่ัวงระยะเวลาหลายสัุปิด์าห์หรือเป็ินเดื์อน ผู้้้ป่ิวยจะแสุด์งอาการทางระบบปิระสุาทผิู้ด์ปิกติิอื�นๆ  เช่ัน 

อาการชััก อาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิ หรือม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาทอัติโนมัติิ ในระยะน่�บริเวณ

ของสุมองท่�ได้์รับผู้ลกระทบมักเป็ินสุมองสุ่วน basal ganglia และบริเวณ cortex หลังจากนั�นผู้้้ป่ิวยมัก

ม่ปัิญิหาด์า้นการหายใจ เกดิ์ภาวะหายใจชัา้ (hypoventilation) ซึ่ึ�งบ่งบอกวา่บริเวณก้านสุมอง (brainstem) 

ได้์รับผู้ลกระทบด์้วย หากโรค์ด์ำาเนินไปิเรื�อยๆ ผู้้้ป่ิวยมักม่ปัิญิหาทักษะการบริหารจัด์การ (executive 

dysfunction) พฤติิกรรมไม่สุามารถึยับยั�งชัั�งใจ (disinhibition) หรือม่ปัิญิหาการนอนหลับผิู้ด์ปิกติิ (sleep 

abnormalities) ติามมา(8) 

รูปท่ี่�	 3. แสุด์งระยะเกิด์อาการของโรค์สุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอตัิวรับ NMDA และบริเวณของ

สุมองท่�ม่ผู้ลต่ิออาการแสุด์งผิู้ด์ปิกติิในระยะต่ิางๆ (ดั์ด์แปิลงจากจากร้ปิท่� 1 เอกสุารอ้างอิง(8)) 
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	 การตัรวจ้เพิิ�มเติัมที่างห้องปฏิิบ้ติัการ 

 - การติรวจค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าสุมอง (magnetic resonance imaging; MRI) สุ่วนใหญ่ิมักปิกติิ 

แต่ิอาจพบค์วามผิู้ด์ปิกติิได้์ปิระมาณร้อยละ 20 ของผู้้้ป่ิวย โด์ยมักพบค์วามผิู้ด์ปิกติิม่ signal intensity 

เพิ�มขึ�นในเทค์นิค์ (fluid attenuated inversion recovery; FLAIR) ท่�บริเวณ medial temporal lobes ทั�ง

สุองข้าง

 - การติรวจนำ�าไขสัุนหลัง (cerebrospinal fluid) พบเซึ่ลล์เม็ด์เลือด์ขาวขึ�น (pleocytosis) ได้์ปิระมาณ

ร้อยละ 60 ของผู้้้ป่ิวย 

 - การติรวจค์ลื�นไฟฟ้าสุมอง (electroencephalography; EEG) พบค์วามผิู้ด์ปิกติิลักษณะ focal 

หรือ diffuse slow หรือ disorganized activity หรือค์ลื�นชััก (epileptic activity) หรือค์วามผิู้ด์ปิกติิลักษณะ 

rhythmic delta activity (1-3 Hz) with superimposed bursts of rhythmic beta activity (20 –30 Hz) 

ท่�เร่ยกว่า extreme delta brush ซึึ่�งมักพบท่�ติำาแหน่ง frontal ม่การศึกษาพบว่าค์วามผิู้ด์ปิกติิลักษณะ 

extreme delta brush น่�พบได้์ปิระมาณร้อยละ 30 ของผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ติ่อตัิว

รับ NMDA(12)

 โรค์สุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอตัิวรับ NMDA ม่ค์วามสัุมพันธ์์กับเนื�องอกชันิด์ teratoma 

ท่�รังไข่ ม่รายงานว่าพบปิระมาณร้อยละ 50(6) ของผู้้้ป่ิวย โด์ยสุ่วนใหญ่ิจะพบในผู้้้ป่ิวยหญิิงช่ัวงอายุ 12-45 ปีิ 

เพศชัายพบเนื�องอกได้์น้อยกว่าร้อยละ 10(13)

รูปท่ี่�	4. แสุด์งค์ลื�นไฟฟ้าสุมองลักษณะ extreme delta brush ในผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ 

NMDA 
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	 การร้กษ์า

	 การรักษาหลักคื์อการให้ยากด์ภ้มิคุ้์มกัน โด์ยแนวทางการรักษาแรก (first line) ค์วรเริ�มด้์วยการ

ให้ methylprednisolone ขนาด์สุ้ง (1,000 มิลลิกรัมต่ิอวัน) ทางหลอด์เลือด์ด์ำา เป็ินเวลา 5 วัน ร่วมกับ

การให้อิมม้โนโกลบ้ลิน (immunoglobulin) ทางหลอด์เลือด์ด์ำา (0.4 กรัมต่ิอกิโลกรัมต่ิอวัน) เป็ินเวลา 5 วัน 

หรือการทำา plasmapheresis ในกรณ่ท่�พบเนื�องอกร่วมด้์วย ให้ทำาการตัิด์เนื�องอกออก 

 ผู้ลการติอบสุนองต่ิอการรักษา พบว่าร้อยละ 53 ม่อาการด่์ขึ�นภายใน 4 สัุปิด์าห์ และร้อยละ 

81 อาการเกือบหายเป็ินปิกติิหรือเหลืออาการเพ่ยงเล็กน้อยท่� 24 เดื์อน(5, 14) ในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ติอบสุนอง

ต่ิอแนวทางการรักษาแรก ให้การรักษาด้์วยแนวทางท่�สุอง คื์อ rituximab (375 มิลลิกรัมต่ิอติารางเมติร 

สัุปิด์าห์ละค์รั�ง เป็ินเวลา 4 สัุปิด์าห์) หรือ cyclophosphamide (750 มิลลิกรัมต่ิอติารางเมติร เดื์อนละ

ค์รั�ง เป็ินเวลา 4–6 เดื์อน) หรือให้ทั�งสุองอย่าง(14)

Anti-Voltage-Gated	Potassium	Channel	(VGKC)	complex	encephalitis

	 Voltage-gated potassium channel ปิระกอบด้์วยโปิรต่ินหลายตัิว โด์ยโปิรต่ินหลักๆ ม่ 2 ตัิว 

คื์อ leucine-rich glioma- inactivated 1 (LGI1) และ contactin-associated protein-like 2 (CASPR 2)

	 LGI1 เป็ินโปิรต่ินท่�เก่�ยวกับการสืุ�อปิระสุาท (synaptic protein) ท่�ทำาปิฏิิกิริยาระหว่าง โปิรต่ินท่�

แทรกตัิวอย่้ระหว่างเยื�อหุ้มเซึ่ลล์ (transmembrane protein) ADAM22 และ ADAM23 ในการสุร้างเป็ิน 

trans-synaptic complex ซึึ่�งเก่�ยวข้องกับ potassium channel พบมากท่�สุมองสุ่วน hippocampus และ 

temporal cortex(15) สุ่วน CASPR 2 เป็ินโปิรต่ินในกลุ่ม neuroxin ทำาหน้าท่�เก่�ยวกับปิฏิิสัุมพันธ์์ระหว่าง

เซึ่ลล์ พบทั�งในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง (central nervous system) และระบบปิระสุาทสุ่วนปิลาย 

(peripheral nervous system)(4, 16, 17)

 Anti-LGI1	encephalitis	

 ม่รายงานอุบัติิการณ์ของผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ LGI1 ปิระมาณ 0.83 ต่ิอล้าน

ปิระชัากรต่ิอปีิ โด์ยสุ่วนใหญ่ิพบในเพศชัายมากกว่าเพศหญิิง อายุเฉัล่�ยปิระมาณ 60 ปีิ (ช่ัวงอายุ 27-92 ปีิ)(16)

 อาการแลิะอาการแสดง ผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ LGI1 มักมาด้์วยกลุ่มอาการ

ของ limbic encephalitis ได์้แก่ อาการชััก ม่ค์วามผู้ิด์ปิกติิด้์านค์วามจำาหรือการรับร้้ พฤติิกรรม

เปิล่�ยนแปิลง ปิระสุาทหลอน หรือม่อาการทางจิติ  ปิระมาณร้อยละ 47 ของผู้้้ป่ิวยม่การเค์ลื�อนไหวผิู้ด์

ปิกติิซึึ่�งม่ลักษณะจำาเพาะ เร่ยกว่า faciobrachial dystonic seizure (FBDS) โด์ยการเค์ลื�อนไหวดั์งกล่าว

จะเป็ินลักษณะการเค์ลื�อนไหวแบบบิด์เกร็ง (dystonia) ท่�เกิด์ขึ�นเร็วและเป็ินช่ัวงสัุ�นๆ (< 30 วินาท่)(15, 18) 

สุามารถึเกิด์ได้์หลายค์รั�งต่ิอวัน ม่การศึกษาพบว่าจำานวนค์รั�งโด์ยเฉัล่�ยของการเกิด์ FBDS ในผู้้้ป่ิวย

สุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ LGI1 อย่้ท่�ปิระมาณ 40 ค์รั�งต่ิอวัน บางการศึกษาพบว่าอาจมากถึึง 

100 ค์รั�งต่ิอวันได้์ ซึึ่�งการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิดั์งกล่าวจะต้ิองแยกจากอาการชัักแบบเฉัพาะสุ่วน (focal 

seizure) โด์ยระยะเวลาของอาการชัักเฉัพาะสุ่วนมักจะเกิด์นานกว่าและไม่ได้์เกิด์บ่อยค์รั�งเท่ากับ FBDS 
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(จำานวนค์รั�งโด์ยเฉัล่�ยของอาการชัักเฉัพาะสุว่นอย่้ท่� 12 ค์รั�งต่ิอวัน) ติำาแหน่งท่�เกิด์อาการ FBDS มักเป็ิน

ท่�แขน และใบหน้าข้างเด่์ยวกัน มักไม่ค่์อยพบท่�บริเวณขาและลำาตัิว(15, 19, 20) และสุามารถึเกิด์ได้์ทั�งช่ัวง

หลับและตืิ�น 

 อาการอื�นๆ ท่�พบได้์บ่อยในผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ LGI1 ได้์แก่ อาการนอนไม่

หลับ (insomnia) พบมากถึึงร้อยละ 65 ของผู้้้ป่ิวย ค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาทอัติโนมัติิ พบปิระมาณ

ร้อยละ 50 ของผู้้้ป่ิวย ผู้้้ป่ิวยอาจม่อาการเหงื�อออกมากผิู้ด์ปิกติิ (hyperhidrosis) ขนลุก (goosebumps) 

หรือม่ปัิญิหาสุมรรถึภาพทางเพศ (sexual dysfunction)(15)

รูปท่ี่�	5. แสุด์งอาการแสุด์งเริ�มแรกของผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ LGI1 (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุาร

อ้างอิง (15))

 การดำาเนินโรค	ผู้้้ป่ิวยมักเริ�มม่การเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิลักษณะ faciobrachial dystonic seizure 

นำามากอ่นในชัว่งสัุปิด์าหแ์รก ในผู้้ป่้ิวยบางรายอาจม่อาการชัักเฉัพาะสุว่นร่วมด้์วย หลงัจากนั�นเป็ินเวลา

หลายสัุปิด์าห์จึงเริ�มม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิทางด้์านค์วามจำา หรือค์วามผิู้ด์ปิกติิทางการรับร้้ติามมา และจะเริ�มม่

อาการชัักในลักษณะชัักเกร็งกระตุิกทั�งตัิว ระยะเวลาเฉัล่�ยของการด์ำาเนินโรค์อย่้ท่�ปิระมาณ 22 สัุปิด์าห์(15)
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รูปท่ี่�	6. การด์ำาเนินโรค์ของผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ LGI1 (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง (15))

 การตัรวจ้เพิิ�มเติัมที่างห้องปฏิิบ้ติัการ	

 - ปิระมาณร้อยละ 60-65 ของผู้้้ป่ิวย พบภาวะโซึ่เด่์ยมในเลือด์ติำ�า (hyponatremia) ร่วมด้์วย(15, 18, 21)

 - การติรวจค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าสุมอง พบค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�สุมองสุ่วน hippocampus ปิระมาณ

ร้อยละ 74 โด์ยค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�พบมักเป็ินการเพิ�มขึ�นของ signal intensity ในเทค์นิค์ T2 หรือพบม่การ

บวมของสุมองสุ่วน hippocampus ซึึ่�งอาจพบผิู้ด์ปิกติิเพ่ยงข้างเด่์ยวหรือทั�งสุองข้างก็ได้์ (15) ในผู้้้ป่ิวยท่�

แสุด์งอาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิลักษณะ FBDS อาจพบการเพิ�มขึ�นของ signal intensity ในเทค์นิค์ T1 

หรือ T2 ท่�บริเวณ basal ganglia (พบปิระมาณร้อยละ 42) ผู้้้ป่ิวยบางรายไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิจากการ

ติรวจค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าสุมองได้์ ปิระมาณร้อยละ 10-25(18)

 - การติรวจนำ�าไขสัุนหลังพบว่าผู้ลปิกติิปิระมาณร้อยละ 75 ของผู้้้ป่ิวย 

 - การติรวจค์ลื�นไฟฟ้าสุมองพบค์วามผิู้ด์ปิกติิปิระมาณร้อยละ 50 ของผู้้้ป่ิวย โด์ยพบค์วามผิู้ด์

ปิกติิลักษณะค์ลื�นชััก (epileptiform discharge) ปิระมาณร้อยละ 31 หรือค์วามผิู้ด์ปิกติิลักษณะ focal 

slowing ปิระมาณร้อยละ 25 ม่การศึกษาพบว่าช่ัวงท่�ผู้้้ป่ิวยม่การเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิลักษณะ FBDS นั�น 

ไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิของค์ลื�นไฟฟ้าสุมองท่�สัุมพันธ์์กับอาการ(15, 18)

 ร้อยละ 10 ของผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ LGI1 พบม่ค์วามสัุมพันธ์์กับเนื�องอก 

โด์ยเนื�องอกท่�ม่รายงานค์วามสัุมพันธ์์ ได้์แก่ neuroendocrine pancreas tumor, thymoma with 

metastasis และ abdominal mesothelioma(15)

	 การร้กษ์า	

 การรักษาแนวทางแรกเริ�มด้์วยการให้ยากด์ภ้มิคุ้์มกันเช่ันเด่์ยวกับผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากตัิวรับ 

NMDA คื์อการให้ค์อร์ติิโค์สุเติอรอยด์์ร่วมกับอิมม้โนโกลบ้ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำา ร้อยละ 80 ของผู้้้ป่ิวย

ติอบสุนองต่ิอการรักษาหลังได้์รับยากด์ภ้มิคุ้์มกันไปิปิระมาณ 2 สัุปิด์าห์ โด์ยเห็นได้์จากการท่�อาการชััก
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ลด์ลง และอาการด์า้นค์วามจำาและการร้ตั้ิวด่์ขึ�น ระยะเวลาโด์ยเฉัล่�ยท่�ผู้้้ป่ิวยกลับมาฟ้�นตัิวอย่้ท่�ปิระมาณ 

33 สัุปิด์าห์ และเมื�อติิด์ติามผู้้้ป่ิวยท่� 24 เดื์อน พบว่าผู้ลการรักษาค่์อนข้างด่์ในผู้้้ป่ิวยร้อยละ 67

Anti-CASPR	2	encephalitis

 ผู้้้ป่ิวยสุมองอกัเสุบจากแอนติิบอด่์ติอ่ CASPR 2 พบได์ไ้ม่บ่อย ไมม่่รายงานอบัุติิการณท่์�แน่ชััด์ 

มักพบในเพศชัายมากกว่าเพศหญิิง อายุค่์อนข้างมาก โด์ยอายุเฉัล่�ยปิระมาณ 70 ปีิ (ช่ัวงอายุ 25-77 ปีิ)(16) 

	 อาการแลิะอาการแสดง	ม่ได้์หลากหลาย ทั�งอาการทางระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง และระบบ

ปิระสุาทสุ่วนปิลาย ร้อยละ 80 ของผู้้้ปิ่วยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ติ่อ CASPR2 มักมาด์้วยกลุ่ม

อาการ limbic encephalitis และม่มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้้้ป่ิวยมาด้์วยกลุ่มอาการ peripheral nerve 

hyperexcitability ซึึ่�งอาจพบกล้ามเนื�อขยับผิู้ด์ปิกติิ  (spontaneous muscle activity) เช่ัน myokymia, 

fasciculation, muscle cramp, neuromyotonia หรือ Morvan’s syndrome (ปิระกอบด้์วยกลุ่มอาการ 

neuromyotonia ร่วมกับม่ค์วามผู้ดิ์ปิกติิของระบบปิระสุาทอตัิโนมติัิ เช่ัน ม่เหงื�อออกมากผู้ดิ์ปิกติิ ม่ค์วาม

ผิู้ด์ปิกติิเก่�ยวกับการรับร้�้ (cognitive symptoms) และม่ปัิญิหานอนไม่หลับ	ม่สุ่วนน้อยปิระมาณร้อยละ 

10 ของผู้้้ป่ิวยมาด้์วยอาการเดิ์นเซึ่ท่�เกิด์จากสุมองสุ่วน cerebellum ผิู้ด์ปิกติิ (cerebellar ataxia) 

	 การดำาเนินโรค โด์ยทั�วไปิจะอย่้ในช่ัวงระยะเวลาเป็ินเดื์อน แต่ิม่ปิระมาณหนึ�งในสุามของผู้้้ป่ิวย 

พบม่การด์ำาเนินของโรค์ท่�ช้ัามากกว่า 1 ปีิ(18) 

	 การตัรวจ้เพิิ�มเติัมที่างห้องปฏิิบ้ติัการ 

 - การติรวจค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าสุมองโด์ยสุ่วนใหญ่ิมักปิกติิ แต่ิอาจพบการเพิ�มขึ�นของ signal 

intensity ในเทค์นิค์ T2 และ FLAIR ท่�บริเวณ medial temporal lobe ได้์ และมักพบค์วามผิู้ด์ปิกติิทั�ง

สุองข้าง(18)

 - การติรวจนำ�าไขสัุนหลังพบว่าผู้ลปิกติิปิระมาณร้อยละ 75 ของผู้้้ป่ิวย หรืออาจพบเซึ่ลล์เม็ด์

เลือด์ขาวหรือโปิรต่ินเพิ�มขึ�นเล็กน้อย 

 - การติรวจค์ลื�นไฟฟ้าสุมอง อาจพบค์วามผิู้ด์ปิกติิแต่ิไม่จำาเพาะ

 ปิระมาณร้อยละ 20-30 ของผู้้้ป่ิวยพบเนื�องอกร่วมด้์วย โด์ยเนื�องอกท่�พบบ่อยคื์อเนื�องอกต่ิอม

ไทมัสุ หรือเนื�องอกปิอด์ชันิด์ small cell(16)

	 การร้กษ์า

 ในปัิจจุบันการรักษาผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ CASPR 2 ยังไม่ม่การศึกษาท่�เป็ิน 

randomized controlled trial (RCT) แต่ิการรักษาหลักในปัิจจุบันเริ�มด้์วยการให้ยากด์ภ้มิคุ้์มกันเป็ินแนวทาง

แรก คื์อการให้ค์อร์ติิโค์สุเติอรอยด์์หรืออิมม้โนโกลบ้ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำา หรือทั�งสุองอย่างร่วมกัน ใน

กรณ่ท่�พบเนื�องอกร่วมด้์วย ให้ทำาการตัิด์เนื�องอกออก ผู้้้ป่ิวยร้อยละ 79-90 ติอบสุนองต่ิอการรักษาด่์ 

ในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ติอบสุนองต่ิอแนวทางการรักษาแรก ให้การรักษาด้์วยแนวทางท่�สุอง คื์อ Rituximab หรือ 

Cyclophosphamide หรือทั�งสุองอย่างร่วมกัน
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ตัารางท่ี่�	2. เปิร่ยบเท่ยบอาการและอาการแสุด์งของผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ LGI1 และ 

CASPR 2 (ดั์ด์แปิลงจากติารางท่� 1 เอกสุารอ้างอิง (16))

Anti-LGI1	encephalitis Anti-CASPR2	encephalitis

เพิศ ชัาย (ร้อยละ 60-70) ชัาย (มากกว่าร้อยละ 80)

อายุ ~ 60 (ช่ัวงอายุ 27-92) ~ 70 (ช่ัวงอายุ 25-77)

อาการที่าง
คลิินิก

- FBDS (ร้อยละ 50)
- Subtle dyscognitive/autonomic seizures 

(ร้อยละ 65) 
- อาการชัักเกร็ง กระตุิก (ร้อยละ 60) 
- ค์วามจำาผิู้ด์ปิกติิ (ร้อยละ 95) 
- ค์วามผิู้ด์ปิกติิด้์านการนอนหลับ (ร้อยละ 50)

> 3 อาการหลัก 
- Cerebral symptoms (การรับร้้ผิู้ด์ปิกติิ 

ร้อยละ 80, อาการชััก ร้อยละ 50)
- อาการท่�เกิด์จากสุมองสุ่วน cerebellum 

(ร้อยละ 35)
- Peripheral nerve hyperexcitability 

(ร้อยละ 55)
- ค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาทอตัิโนมติัิ 

(ร้อยละ 45)
- นอนไม่หลับ (ร้อยละ 55)
- อาการปิวด์จากเสุ้นปิระสุาท (ร้อยละ 60)
- นำ�าหนักลด์ (ร้อยละ 60)

เน่�องอก ร้อยละ 10 ร้อยละ 20-30

IgLon5-antibody

 IgLon5 เป็ินโมเลกุลยึด์เกาะ (adhesion molecule) พบได้์ทั�วไปิในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง แต่ิ

ยังไม่ทราบหน้าท่�ท่�จำาเพาะของโปิรต่ินน่� ในปัิจจุบันยังไม่ทราบอุบัติิการณ์ของโรค์ท่�แน่ชััด์ แต่ิจากข้อม้ล

พบว่าม่รายงานเค์สุทั�งในยุโรปิ อเมริกา และเอเช่ัย โด์ยผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิม่อายุเฉัล่�ยปิระมาณ 60 ปีิ (ช่ัวง

อายุ 45-83 ปีิ) เพศชัายและเพศหญิิงไม่แติกต่ิางกัน(22) 

	 กลิไกการเกิดโรค ในปัิจจุบันยังไม่เป็ินท่�ทราบแน่ชััด์เก่�ยวกับกลไกการเกิด์โรค์ของแอนติิบอด่์

ต่ิอ IgLon5 จากการติรวจทางพยาธิ์วิทยาของผู้้้ป่ิวยท่�ม่แอนติิบอด่์ต่ิอ IgLon5 พบม่การติกติะกอนของ

โปิรต่ิน tau ร่วมด้์วย โด์ยพบมากบริเวณก้านสุมอง ทำาให้ยังเป็ินข้อสัุงเกติว่า โรค์ในกลุ่มแอนติิบอด่์ต่ิอ 

IgLon5 เป็ินโรค์ของระบบภ้มิคุ้์มกันผิู้ด์ปิกติิ หรือ เป็ินโรค์ค์วามเสืุ�อมของระบบปิระสุาท (neurodegen-

erative disease) ซึึ่�งต้ิองทำาการศึกษาต่ิอไปิ

	 อาการแลิะอาการแสดง ผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ IgLon5 ม่อาการและอาการ

แสุด์งหลากหลาย สุามารถึแบ่งเป็ินกลุ่มอาการหลักๆ ได้์ 4 กลุ่มอาการ คื์อ
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 1. ค์วามผิู้ด์ปิกติิเก่�ยวกับการนอนหลับ เช่ัน REM และ NREM sleep parasomnia, sleep ap-

nea พบได้์ปิระมาณร้อยละ 36 ของผู้้้ป่ิวย

 2. อาการท่�เก่�ยวกับกล้ามเนื�อการกลืน (bulbar symptoms) เช่ัน กลืนลำาบาก (dysphagia) พ้ด์

ไม่ชััด์ (dysarthria) พบได้์ปิระมาณร้อยละ 27 ของผู้้้ป่ิวย

 3. กลุ่มอาการท่�เก่�ยวข้องกับการเดิ์น การทรงตัิว และการกลอกติาผิู้ด์ปิกติิ (progressive su-

pranuclear palsy-like) พบได้์ปิระมาณร้อยละ 23 ของผู้้้ป่ิวย

 4. ค์วามผิู้ด์ปิกติิด้์านค์วามจำา (อาจพบการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิแบบร่ายรำา (chorea) ร่วมด้์วย

หรือไม่ก็ได้์) พบได้์ปิระมาณร้อยละ 14 ของผู้้้ป่ิวย(22, 23)

 การดำาเนินโรค แอนติิบอด่์ต่ิอ IgLON5 ม่การด์ำาเนินโรค์ค่์อนข้างช้ัา ต่ิางจากแอนติิบอด่์อื�นๆ 

ระยะเวลาเฉัล่�ยของการด์ำาเนินโรค์อย่้ท่�ปิระมาณ 30 เดื์อน (ช่ัวง 2-156 เดื์อน)(24) ม่ผู้้้ป่ิวยจำานวนหนึ�ง

ปิระมาณร้อยละ 20 ท่�ม่การด์ำาเนินโรค์น้อยกว่า 4 เดื์อน(23) 

 การตัรวจ้เพิิ�มเติัมที่างห้องปฏิิบ้ติัการ 

 - การติรวจค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าสุมองมักปิกติิ หรืออาจพบม่การเห่�ยวฝ่้อของก้านสุมอง cere-

bellum และ hippocampus 

 - การติรวจนำ�าไขสัุนหลังมักปิกติิ หรือ อาจพบโปิรต่ินขึ�นเล็กน้อย 

 ในปัิจจุบัน ยังไม่พบรายงานค์วามสัุมพันธ์์ระหว่างแอนติิบอด่์ต่ิอ IgLON5 กับเนื�องอก

	 การร้กษ์า

	 เช่ันเด่์ยวกับแอนติิบอด่์อื�น การรักษาหลักคื์อการให้ยากด์ภ้มิคุ้์มกัน โด์ยเริ�มด้์วยการให้

ค์อร์ติิโค์-สุเติอรอยด์์ หรืออิมม้โนโกลบ้ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำา หรือทั�งสุองอย่างร่วมกัน จากนั�นต่ิอด้์วย

ยากด์ภ้มิชันิด์รับปิระทาน เช่ัน azathioprine, mycophenolate mofetil แติจ่ากการศึกษาพบว่าแอนติิบอด่์

ต่ิอ IgLon5 มักไม่ค่์อยติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วยยากด์ภ้มิคุ้์มกัน

Anti-glutamic	acid	decarboxylase	(GAD)	encephalitis

 Glutamic acid decarboxylase (GAD) เป็ินเอนไซึ่ม์ท่�ช่ัวยเปิล่�ยน glutamate เป็ิน GABA ซึึ่�ง

เป็ินสุารสืุ�อปิระสุาทชันิด์ยับยั�ง (inhibitory neurotransmitter) ท่�สุำาคั์ญิท่�สุุด์ในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง 

และยังพบในเซึ่ลล์อื�นนอกจากเซึ่ลล์ปิระสุาท เช่ัน ตัิบอ่อน เอนไซึ่ม์ GAD ม่ 2 ชันิด์หลักๆ  คื์อ GAD65 

และ GAD67 ซึึ่�งโด์ยปิกติิ GAD67 จะพบกระจายอย่้ในเซึ่ลล์ แต่ิ GAD65 จะพบจำาเพาะท่�ปิลายปิระสุาท(25-27) 

เมื�อม่แอนติิบอด่์มาจับเอนไซึ่ม์ ทำาให้การทำางานผิู้ด์ปิกติิไปิ จะเกิด์ค์วามไม่สุมดุ์ลระหว่างสุารสืุ�อปิระสุาท

ชันิด์กระตุ้ินและยับยั�งในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง

 ผู้้้ป่ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอ GAD พบอายุเฉัล่�ยปิระมาณ 30 ปีิ (ช่ัวงอายุ 3-64 ปีิ) 

พบในเพศหญิิงมากกว่าเพศชัาย(28) 

	 อาการแลิะการแสดง อาการแสุด์งหลัก คื์อ อาการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิลักษณะเค์ลื�อนไหวช้ัา 
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และม่กล้ามเนื�อแข็งเกร็งเป็ินพักๆ (intermittent muscle stiffness and tightness) หรือเร่ยกว่ากลุ่มอาการ 

stiff- person syndrome โด์ยอาการเกร็งของกล้ามเนื�อมักเกิด์ท่�กล้ามเนื�อบริเวณลำาตัิว (trunk) 

เช่ัน กล้ามเนื�อข้างกระด้์กสัุนหลัง (paraspinal muscle) กล้ามเนื�อหน้าท้อง (abdominal muscle) ก่อน 

จากนั�นจึงเริ�มม่อาการท่�กล้ามเนื�อระยางค์์ (limbs) โด์ยเริ�มจากสุ่วนต้ิน (proximal) ก่อน แล้วจึงไปิท่�

สุ่วนปิลาย (distal) โด์ยทั�วไปิกล้ามเนื�อระยางค์์สุ่วนล่าง (lower limbs) มักม่อาการมากกว่าระยางค์์

สุ่วนบน (upper limbs) เวลากล้ามเนื�อเกร็ง ผู้้้ป่ิวยมักม่อาการปิวด์ร่วมด้์วย(25, 26) อาการทางระบบปิระสุาท

อื�นท่�พบร่วมด้์วย ได้์แก่ อาการชัักท่�ดื์�อต่ิอยา (refractory epilepsy) การเดิ์นเซึ่ท่�เกิด์จากสุมองสุ่วน 

cerebellum ผิู้ด์ปิกติิ, limbic encephalitis, การอักเสุบของก้านสุมอง (brainstem encephalitis) และ

พบร่วมกับโรค์อื�นๆ ได้์แก่ เบาหวานชันิด์ท่� 1 (diabetes mellitus type 1)

	 การตัรวจ้เพิิ�มเติัมที่างห้องปฏิิบ้ติัการ	

 - การติรวจค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าสุมองอาจพบการเห่�ยวฝ่้อ (atrophy) ของสุมองสุ่วน hippocam-

pus และ amygdala 

 - การติรวจไฟฟ้ากล้ามเนื�อ (electromyography; EMG) อาจพบลักษณะ continuous motor 

unit activity ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่กลุ่มอาการ stiff person syndrome(25)

 ปิระมาณร้อยละ 12.5 ของผู้้้ป่ิวยพบร่วมกับมะเร็งเต้ิานม(29) และยังม่รายงานค์วามสัุมพันธ์์กับ

เนื�องอกท่�บริเวณอื�นๆ ได้์แก่ เนื�องอกปิอด์ชันิด์ small cell, เนื�องอกต่ิอมไทมัสุ, มะเร็งต่ิอมนำ�าเหลือง

ชันิด์ฮอด์จ์กิน (Hodgkin’s lymphoma) และมะเร็งลำาไสุ้(25, 26)

	 การร้กษ์า

 ในปัิจจุบันยังไม่ม่แนวทางการรักษาท่�จำาเพาะกับแอนติิบอด่์ต่ิอ GAD แต่ิม่ค์ำาแนะนำาให้การ

รักษาด้์วยอิมม้โนโกลบ้ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำา หรือการทำา plasmapheresis ร่วมกับการรักษาติามอาการ 

เช่ัน ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการกล้ามเนื�อเกร็งจาก stiff person syndrome แนะนำาให้การรักษาด้์วย diazepam 

ขนาด์ 5-60 มิลลิกรัมต่ิอวัน อาจใช้ัร่วมกับยาอื�น เช่ัน baclofen 20-100 มิลลิกรัมต่ิอวัน tizanidine ขนาด์ 

6-36 มิลลิกรัมต่ิอวัน gabapentin ขนาด์ได้์มากถึึง 2,400 มิลลิกรัมต่ิอวัน หรือ clonazepam ขนาด์ 4-10 

มิลลิกรัมต่ิอวัน โด์ยต้ิองปิระเมินผู้ลข้างเค่์ยงจากการใช้ัยาขนาด์สุ้งด้์วย(29)

 นอกจากแอนติิบอด่์ท่�ได้์ยกตัิวอย่างไปิแล้ว ยังม่แอนติิบอด่์ท่�เป็ินแอนติิบอด่์ติามระบบ (systemic 

antibodies) ท่�ทำาให้เกิด์ภาวะสุมองอักเสุบได้์ เช่ัน โรค์สุมองอักเสุบท่�สัุมพันธ์์กับแอนติิบอด่์ต่ิอไทรอยด์์ 

(encephalopathy associated with autoimmune thyroid disease) หรือ Hashimoto’s encephalopathy 

Hashimoto’s	encephalopathy

 โรค์สุมองอักเสุบท่�สัุมพันธ์์กับแอนติิบอด่์ต่ิอไทรอยด์์ เป็ินโรค์ท่�พบไม่บ่อย แต่ิในปัิจจุบันพบ

ค์วามชุักมากขึ�น ม่การศึกษาพบอุบัติิการณ์โด์ยปิระมาณ 2.1 ต่ิอแสุนปิระชัากรต่ิอปีิ สุ่วนใหญ่ิพบใน

เพศหญิิงมากกว่าเพศชัาย (อัติราสุ่วนปิระมาณ 4-5 ต่ิอ 1) อายุเฉัล่�ยปิระมาณ 45-55 ปีิ(30-34)
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	 กลิไกการเกิดโรค แม้ว่าจะยังไม่ชััด์เจนเก่�ยวกับกลไกการเกิด์โรค์ แต่ิในปัิจจุบันเชืั�อว่าม่ 2 

กลไกท่�เป็ินไปิได้์ กลไกแรกค์อื แอนติิบอด่์ท่�เป็ินสุาเหตุิของโรค์น่�คื์อแอนติิบอด่์ติอ่ไทโรโกลบ้รนิ (anti-thy-

roglobulin; anti-TG) และแอนติิบอด่์ต่ิอไทรอยด์์เปิอร์ออกซิึ่เด์สุ (anti-thyroid peroxidase; anti TPO) 

ไปิจับกับแอสุโติรไซึ่ท์ (astrocytes) ในระบบปิระสุาทสุ่วนกลาง ทำาให้การทำางานผิู้ด์ปิกติิไปิ และอ่กกลไก

หนึ�งเชืั�อว่าแอนติิบอด่์ไปิจับกับแอนติิเจนท่�เยื�อบุผู้นังหลอด์เลือด์ (endothelium) ของหลอด์เลือด์สุมอง 

ทำาให้เกิด์การอักเสุบของหลอด์เลือด์ (vasculitis) และเนื�อสุมอง(31, 35)

	 อาการแลิะอาการแสดง	โรค์สุมองอักเสุบท่�สัุมพันธ์์กับแอนติิบอด่์ต่ิอไทรอยด์์ ม่อาการแสุด์ง

ได้์หลากหลาย และระยะเวลาในการแสุด์งอาการม่ได้์ทั�งเกิด์ขึ�นอย่างเฉ่ัยบพลัน หรือกึ�งเฉ่ัยบพลัน และ

ผู้้้ปิ่วยสุ่วนใหญ่ิมักไม่ม่ปิระวัติิเก่�ยวกับโรค์ไทรอยด์์นำามาก่อน จึงทำาให้การวินิจฉััยโรค์สุมองอักเสุบท่�

สัุมพันธ์์กับแอนติิบอด่์ต่ิอไทรอยด์์ เป็ินไปิได้์ค่์อนข้างยาก 

 จากค์วามร้้เก่�ยวกับกลไกการเกิด์โรค์ อาการแสุด์งของโรค์แบ่งได้์เป็ิน 2 ร้ปิแบบใหญ่ิๆ คื์อ 

 1. โรค์สุมองอักเสุบท่�สัุมพันธ์์กับแอนติิบอด่์ต่ิอไทรอยด์์ชันิด์ท่� 1 มักมาด้์วยอาการค์ล้ายโรค์

หลอด์เลือด์สุมอง (stroke-like) ซึึ่�งเกิด์จากการอักเสุบของเสุ้นเลือด์ (vasculitic type) และ 

 2. โรค์สุมองอักเสุบท่�สัุมพันธ์์กับแอนติิบอด่์ติ่อไทรอยด์์ชันิด์ท่� 2 มักมาด้์วยค์วามผู้ิด์ปิกติิ

ของสุมองแบบทั�วๆ (diffuse type) โด์ยอาการท่�พบหลักๆ ผู้้้ป่ิวยอาจมาด้์วยอาการทางระบบปิระสุาท

ต่ิาง ๆ เช่ัน 

 - อาการชััก พบร้อยละ 52-66 

 - ค์วามจำาผิู้ด์ปิกติิ ร้อยละ 36-100 

 - ค์วามร้้สึุกตัิวลด์ลง ร้อยละ 26-85 

 - ค์วามผิู้ด์ปิกติิด้์านภาษา (aphasia) ร้อยละ 73-84 

 - อาการทางจิติ เช่ัน อารมณ์ซึึ่มเศร้า อาการปิระสุาทหลอน พบร้อยละ 38.5 

 - การเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิท่�ม่รายงานในผู้้ป่้ิวยสุมองอักเสุบจากแอนติิบอด่์ต่ิอไทรอยด์์ ท่�พบบ่อย 

ได้์แก่ การเค์ลื�อนไหวแบบกระตุิกด้์วยค์วามเร็ว (myoclonus) ร้อยละ 37-65, อาการสัุ�น (tremor) ร้อย

ละ 28-84, การเดิ์นผิู้ด์ปิกติิหรือเดิ์นเซึ่ (gait disorder or ataxia) ร้อยละ 28-65(33, 35) (เกณฑ์์การวินิจฉััย

ในภาค์ผู้นวก ร้ปิท่� 4)

	 การตัรวจ้เพิิ�มเติัมที่างห้องปฏิิบ้ติัการ 

 - ปิระมาณร้อยละ 42 ของผู้้้ป่ิวย มักพบว่าผู้ลการติรวจการทำางานของไทรอยด์์ในเลือด์ (thyroid 

function test) ปิกติิในช่ัวงแรก แต่ิเมื�อติรวจติิด์ติามต่ิอไปิ อาจพบผู้ลการทำางานของไทรอยด์์ติำ�า (hypo-

thyroidism) ได้์ 

 - การติรวจค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าสุมองผู้ลอาจจะปิกติิ หรือ พบค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�ไม่จำาเพาะได้์

ปิระมาณร้อยละ 50 ของผู้้้ป่ิวย ม่การศึกษาพบว่าร้อยละ 49-50 ของผู้้้ป่ิวย ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของการ

ติรวจค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าสุมองในลักษณะเช่ันเด่์ยวกับโรค์หลอด์เลือด์สุมองต่ิบ
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 - การติรวจนำ�าไขสัุนหลัง พบม่โปิรต่ินสุ้ง ปิระมาณร้อยละ 85 ของผู้้้ป่ิวย และพบแอนติิบอด่์

ต่ิอไทรอยด์์ในนำ�าไขสัุนหลังในผู้้้ป่ิวยปิระมาณร้อยละ 62-75 

 - การติรวจค์ลื�นไฟฟ้าสุมองพบค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�ไม่จำาเพาะ เช่ัน intermittent slow wave activity, 

frontal intermittent rhythmic delta activity, three-phase waves หรือค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�เป็ินค์ลื�นชััก 

 - การติรวจทางภ้มิคุ้์มกันพบแอนติิบอด่์ต่ิอไทรอยด์์เปิอร์ออกซิึ่เด์สุในเลือด์ม่ระดั์บสุ้ง ปิระมาณ

ร้อยละ 95-100 ของผู้้้ป่ิวย(35)

 ม่รายงานการศึกษาพบว่า ปิระมาณร้อยละ 30 ของผู้้้ป่ิวยโรค์สุมองอักเสุบท่�สัุมพันธ์์กับ

แอนติิบอด่์ต่ิอไทรอยด์์ สุามารถึพบร่วมกับโรค์ท่�เกิด์จากภ้มิคุ้์มกันอื�นๆ ได้์ เช่ัน โรค์ systemic lupus 

erythematosus, โรค์กล้ามเนื�ออ่อนแรง myasthenia, Sjogren’s syndrome, atrophic gastritis, หรือ 

pernicious anemia(35, 36) เป็ินต้ิน

	 การร้กษ์า	

 ผู้้้ป่ิวยโรค์สุมองอักเสุบท่�สัุมพันธ์์กับแอนติิบอด่์ต่ิอไทรอยด์์ มักติอบสุนองด่์ต่ิอการรักษาด้์วย

การให้ค์อร์ติิโค์สุเติอรอยด์์ ซึึ่�งมักจะใช้ัเป็ิน methylprednisolone ขนาด์สุ้งทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยขนาด์

ท่�ให้คื์อ 1,000 มิลลิกรัมต่ิอวัน หลังจากนั�นต่ิอด้์วย prednisolone รับปิระทาน ขนาด์ 1-2 มิลลิกรัมต่ิอ

กิโลกรัมต่ิอวัน หรือ 50-150 มิลลิกรัมต่ิอวัน และค่์อยๆ ลด์ขนาด์ลงอย่างช้ัาๆ เป็ินเวลา 1-2 ปีิ แต่ิก็ม่

การศึกษาพบว่า ผู้้้ป่ิวยปิระมาณร้อยละ 12.5 ไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วยค์อร์ติิโค์สุเติอรอยด์์ 

จำาเป็ินต้ิองได้์รับการรักษาแนวทางอื�น เพิ�มเติิม  ได้์แก่ การให้อิมม้โนโกลบ้ลินทางหลอด์เลือด์ด์ำา ขนาด์ 

0.4 มิลลิกรัมต่ิอกิโลกรัมต่ิอวัน เป็ินเวลา 5 วัน หรือให้ยากด์ภ้มิคุ้์มกันอื�น ได้์แก่ cyclophosphamide, 

azathioprine, mycophenolate mofetil(30, 31, 33)

 กล่าวโด์ยสุรุปิ กลุ่มโรค์สุมองอักเสุบจากภ้มิคุ้์มกันผิู้ด์ปิกติิ เป็ินโรค์ท่�พบไม่บ่อย แต่ิม่แนวโน้ม

พบมากขึ�นเรื�อยๆ ในปัิจจุบัน ผู้้้ป่ิวยมักมาด้์วยอาการทางระบบปิระสุาทผู้ิด์ปิกติิ เช่ัน พฤติิกรรม

เปิล่�ยนแปิลง ค์วามจำาผิู้ด์ปิกติิ ค์วามร้้สึุกตัิวลด์ลง อาการชััก ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบปิระสุาทอตัิโนมัติิ 

หรือค์วามผิู้ด์ปิกติิของการนอนหลับ รวมทั�งม่การเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิ ซึึ่�งอาจพบได้์ทั�งการเค์ลื�อนไหว

มากเกินไปิ การเค์ลื�อนไหวน้อยเกินไปิ หรือในบางกลุ่มโรค์อาจพบการเค์ลื�อนไหวผิู้ด์ปิกติิท่�ม่ลักษณะ

จำาเพาะ โด์ยหากอาการดั์งกล่าวเกิด์ขึ�นในระยะกึ�งเฉ่ัยบพลัน และม่การด์ำาเนินของโรค์ไม่เกิน 3 เดื์อน 

แพทย์ผู้้้รักษาค์วรวินิจฉััยแยกโรค์กลุ่มโรค์สุมองอักเสุบจากภ้มิคุ้์มกันผิู้ด์ปิกติิไว้ด้์วย และค์วรเริ�มการรักษา

ด้์วยยากด์ภ้มิคุ้์มกันให้เร็ว หากไม่ม่ข้อห้ามอื�นๆ เนื�องจากโรค์สุมองอักเสุบจากภ้มิคุ้์มกันผิู้ด์ปิกติิ มักม่

ภาวะแทรกซ้ึ่อนและค์วามผิู้ด์ปิกติิทางระบบปิระสุาทหลงเหลือ ซึึ่�งอาจสุ่งผู้ลต่ิอคุ์ณภาพช่ัวิติของผู้้้ป่ิวยได้์ 

 นอกจากน่�เมื�อวินิจฉััยโรค์สุมองอักเสุบจากภ้มิคุ้์มกันผิู้ด์ปิกติิได้์แล้ว ค์วรสุ่งติรวจเพิ�มเติิมเพื�อ

หาเนื�องอกท่�อาจม่ค์วามสุัมพันธ์์กับแอนติิบอด่์ติ่างๆ และหากพบเนื�องอก ค์วรให้การรักษาเนื�องอก

ค์วบค่้์กันไปิกับการให้ยากด์ภ้มิคุ้์มกันด้์วย
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ภาคผนวก

รูปท่ี่�	1.	เกณฑ์์การวินิจฉััย possible autoimmune encephalitis	(ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง (45))

รูปท่ี่�	2.	เกณฑ์์การวินิจฉััย definite autoimmune encephalitis	(ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง (45))
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รูปท่ี่�	3.	เกณฑ์์การวินิจฉััย anti-NMDAR encephalitis	(ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง (8))

รูปท่ี่�	4.	เกณฑ์์การวินิจฉััย Hashimoto’s encephalopathy	(ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง (45))
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30
ภาพรวมิของการรักษาโรคเกาต์ั
(Overview of gout treatment)

มนาธิิป	โอศิริ

โรค์เกาต์ิเป็ินโรค์ท่�เกิด์จากการสุะสุมของผู้ลึกย้เรติ (monosodium urate) ในเนื�อเยื�อและอวัยวะ

ต่ิางๆ โด์ยเฉัพาะเยื�อบุข้อ กระด้์ก รวมถึึงเนื�อเยื�อรอบๆ ข้อ และไติ ก่อให้เกิด์การอักเสุบเฉ่ัยบพลัน 

การอักเสุบเรื�อรัง การทำาลายเนื�อเยื�อ และสุ้ญิเสุ่ยการทำางานของอวัยวะนั�นๆ ผู้ลึกย้เรติท่�สุะสุมติาม

เนื�อเยื�อเปิน็ผู้ลจากปิรมิาณกรด์ย้รกิในซ่ึ่รมัสุ้งเกนิกวา่ท่�จะละลายหมด์ นั�นค์อื เกิด์จากภาวะกรด์ย้รกิสุ้ง

ในเลือด์ (hyperuricemia) นั�นเอง(1)

โรค์ข้ออักเสุบเกาต์ิ (gouty arthritis) เป็ินโรค์ในกลุ่มโรค์เกาต์ิท่�พบได้์บ่อยท่�สุุด์และเป็ินปัิญิหา

ในการด้์แลรักษามาติลอด์ตัิ�งแต่ิอด่์ติจนปัิจจุบัน หัวใจในการรักษาโรค์เกาต์ิ คื์อ การค์วบคุ์มระดั์บกรด์

ย้ริกในเลือด์ เพื�อป้ิองกัน และ/หรือ ลด์การสุะสุมของผู้ลึกย้เรติในเนื�อเยื�อและอวัยวะต่ิางๆ และการ

อักเสุบทำาลายเนื�อเยื�อและอวัยวะนั�นๆ เมื�อระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ไม่เกินกว่าระดั์บท่�กรด์ย้ริกจะติก

ติะกอน ก็จะสุามารถึป้ิองกันอาการของข้ออักเสุบ การสุะสุมของผู้ลึกย้เรติเป็ินก้อนในอวัยวะต่ิางๆ และ

ภาวะไติเสืุ�อมรวมถึึงนิ�วในไติได้์(1,2)

เมื�อได์้รับการวินิจฉััยว่าเปิ็นโรค์ข้ออักเสุบเกาติ์แล้ว ค์วรจะปิระเมินปิัจจัยท่�อาจม่ผู้ลติ่อการ

รักษาก่อนเริ�มให้การรักษา ปัิจจัยเหล่านั�น ได้์แก่

1. ค์วามรุนแรงของโรค์ข้ออักเสุบเกาต์ิ เช่ัน ระยะเวลาท่�เริ�มม่อาการ ค์วามถ่ึ�ของข้ออักเสุบ

จำานวนข้อท่�อักเสุบ ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ การม่ก้อนโทฟัสุ ผู้ลกระทบต่ิอการใช้ังานของข้อและการใช้ั

ช่ัวิติของผู้้้ป่ิวย ข้อท่�ถ้ึกทำาลาย

2. โรค์ร่วมท่�ผู้้้ป่ิวยม่อย่้ ซึึ่�งอาจม่ผู้ลต่ิอการเลือกการรักษา เช่ัน โรค์ระบบหัวใจและหลอด์เลือด์

ภาวะไติเสืุ�อม นิ�วในไติ เบาหวาน
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 3. ยาท่�ผู้้้ป่ิวยใช้ัอย่้และอาจม่ผู้ลต่ิอการเลือกชันิด์ยาท่�ใช้ัรักษา เช่ัน ยาขับปัิสุสุาวะ ยากันเลือด์

แข็ง azathioprine  ciclosporin 

 4. ค์วามเข้าใจและค์วามเชืั�อของผู้้้ป่ิวยเก่�ยวกับโรค์เกาต์ิและการรักษา

การรักษาการก�าเริบัของข้ออักเสบัเกาต์
 เมื�อม่ข้ออักเสุบเกาติ์กำาเริบ ค์วรจะร่บให้การรักษาโด์ยเร็ว เพื�อลด์การอักเสุบและทำาลายข้อ 

ทางเลือกในการรักษาการกำาเริบของข้ออักเสุบเกาต์ิ ได้์แก่(3-5)

 1. ยาต้ิานการอกัเสุบท่�ไม่ใช่ัสุเต่ิยรอยด์์ (non steroidal antiinflammatory drugs; NSAIDs) ขนาด์

เต็ิมท่�ในการรักษาการอักเสุบ

 2. Colchicine ขนาด์ติำ�า ไม่เกิน 1.8 มก. ใน 24 ชัั�วโมง

 3. Prednisolone ขนาด์ 30-35 มก./วัน

 4. Triamcinolone ขนาด์ 10-40 มก. ฉ่ัด์เข้าข้อ ในกรณ่ท่�ม่การกำาเริบของข้ออักเสุบเกาต์ิในข้อ

ใหญ่ิ ไม่เกิน 3 ข้อในเวลาเด่์ยวกัน

 การพิจารณาเลือกการรักษาใด์ใน 4 ทางเลือกน่� ให้ขึ�นกับปัิจจัยท่�กล่าวไปิข้างต้ินในผู้้้ป่ิวยแต่ิละค์น 

ไม่ม่สุ้ติรสุำาเร็จติายตัิวในการรักษาการกำาเริบของข้ออักเสุบเกาต์ิ

 ค์วรหล่กเล่�ยงยา NSAIDs รวมถึึง COX-2 inhibitors ในผู้้้ท่�ม่โรค์หัวใจและหลอด์เลือด์ ภาวะ

หัวใจวาย โรค์ไติวายเฉ่ัยบพลัน หรือ ไติเสืุ�อมเรื�อรัง สุ่วน colchicine มักจะม่ปิระสิุทธิ์ภาพด่์ในการลด์

การอักเสุบของข้อ ถ้ึาให้เร็วภายใน 12 ชัั�วโมงตัิ�งแต่ิเริ�มปิวด์ข้อ(3,5) และค์วรระมัด์ระวังในผู้้้ท่�ม่ไติวาย

เฉ่ัยบพลันและเรื�อรัง สุำาหรับสุเต่ิยรอยด์์ชันิด์รับปิระทานและฉ่ัด์เข้าข้อ ค์วรหล่กเล่�ยงในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การ

ติิด์เชืั�อในข้อ และ/หรือ กระแสุเลือด์

 สุ่วนสุารช่ัวภาพชันิด์ท่�ยับยั�ง interleukin-1 beta (anti IL-1β) ได้์แก่ anti IL-1β monoclonal 

antibody (canakinumab) กับ IL-1β receptor antagonist (anakinra) สุามารถึใช้ัรักษาการกำาเริบของข้อ

อักเสุบเกาต์ิได้์ แต่ิยังไม่ม่จำาหน่ายในปิระเทศไทยขณะน่�

 ระยะเวลาของการให้ยารักษาข้ออักเสุบเกาต์ิกำาเริบ อย่้ในช่ัวง 3-5 วัน อย่างมากไม่เกิน 7 วัน 

ขึ�นอย่้กบัเริ�มให้การรกัษาเร็วหลังม่อาการหรอืไม่ ถ้ึาเริ�มการรกัษาเร็ว การอกัเสุบกจ็ะทุเลาจนหายได์เ้ร็ว

กว่าการปิล่อยให้ข้ออักเสุบบวมแด์งรุนแรงมากถึึงเริ�มให้การรักษา การรักษาเสุริมในช่ัวงข้ออักเสุบเกาต์ิ

กำาเริบ ได้์แก่ การพักการใช้ัข้อท่�อักเสุบ การปิระค์บด้์วยนำ�าแข็ง(3,5)

 เมื�อข้ออักเสุบทุเลาจนหายแล้ว ให้พิจารณาว่าผู้้้ป่ิวยม่ข้อบ่งช่ั�ในการให้ยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริก 

(urate lowering therapy) หรือไม่ ถ้ึาม่ก็เริ�มให้ต่ิอไปิได์้เลย อย่างไรก็ติาม ค์ำาแนะนำาจาก American 

College of Rheumatology (ACR) และ French Society of Rheumatology ปีิ ค์.ศ. 2020 ให้เริ�มยาลด์

ระดั์บกรด์ย้ริกไปิพร้อมกับการรักษาข้ออักเสุบเกาต์ิกำาเริบได้์ทันท่(3,6) เพื�อให้ผู้้้ป่ิวยเห็นถึึงค์วามจำาเป็ิน

ของการลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ท่�เป็ินการรักษาโรค์เกาต์ิอย่างยั�งยืน โด์ยไม่ม่ผู้ลต่ิอการหายของข้อ
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อักเสุบเกาต์ิกำาเริบ

การลัดระดับักรดยูริกในเลัือด
 ดั์งกล่าวมาแล้วว่า การรักษาโรค์เกาต์ิท่�ยั�งยืน คื์อ การลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในร่างกาย เพื�อป้ิองกัน

การสุะสุมของผู้ลกึย้เรติในเนื�อเยื�อและการอักเสุบทำาลายอวัยวะ จึงม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองใช้ัยาลด์ระดั์บกรด์

ย้ริกในเลือด์

	 1.	ข้อบ�งช่ี�ของการใช้ียาลิดระด้บกรดยูริกในเล่ิอด

 ผู้้้ป่ิวยโรค์เกาต์ิสุ่วนใหญ่ิจำาเป็ินต้ิองใช้ัยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ ข้อบ่งช่ั�ในการให้ยาลด์ระดั์บ

กรด์ย้ริกในเลือด์ในผู้้้ป่ิวยโรค์เกาต์ิติามค์ำาแนะนำาของ ACR ปีิ ค์.ศ. 2020 ม่ดั์งต่ิอไปิน่�(3)

- ม่ก้อนโทฟัสุอย่างน้อย 1 ติำาแหน่งในร่างกาย

หรือ 

- ม่การทำาลายข้ออันเนื�องจากโรค์เกาติ์ จากการติรวจทางรังสุ่วิทยา (จากภาพถึ่าย X-ray, 

ultrasound, dual energy CT scan หรือ MRI ก็ได้์)

หรือ 

- ม่การกำาเริบของข้ออักเสุบเกาต์ิบ่อย (กำาเริบอย่างน้อย 2 ค์รั�ง/ปีิ)

 ในผู้้้ป่ิวยโรค์เกาต์ิท่�เค์ยม่ปิระวัติิข้ออักเสุบเกาต์ิกำาเริบมาแล้วมากกว่า 1 ค์รั�ง แต่ิเป็ินไม่บ่อย 

(ไม่ถึึง 2 ค์รั�ง/ปีิ) อาจ้พิจารณาให้ยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ ถ้ึาม่ภาวะอื�นร่วมด้์วย เช่ัน ระดั์บกรด์ย้ริก

ในเลือด์สุ้งกว่า 9 มก./ด์ล., ภาวะไติวายเรื�อรัง หรือ ม่โรค์ระบบหัวใจและหลอด์เลือด์ แตั�ให้พิิจ้ารณา

เป็นรายๆ	ไป

 ACR ไม่แนะนำาให้เริ�มใช้ัยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในผู้้้ท่�เพิ�งม่การกำาเริบของโรค์ข้ออักเสุบเกาต์ิเป็ิน

ค์รั�งแรก ยกเว้น ถ้ึาม่โรค์ร่วมต่ิอไปิน่�ร่วมด้์วย

- ไติวายระยะปิานกลางถึึงรุนแรง (chronic kidney disease stage 3 ขึ�นไปิ)

หรือ 

- ม่นิ�วในทางเดิ์นปัิสุสุาวะ

หรือ 

- ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์สุ้งกว่า 9 มก./ด์ล.

 แต่ิท่�สุำาคั์ญิท่�สุุด์ ACR แนะนำาว่า ไม่ค์วรใช้ัยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในผู้้้ท่�ม่แต่ิกรด์ย้ริกสุ้งในเลือด์ 

โด์ยไม่ได้์เป็ินโรค์ข้ออักเสุบเกาต์ิ (asymptomatic hyperuricemia) ไม่ว่าค์นผู้้้นั�นจะม่โรค์ร่วมอื�น เช่ัน 

โรค์ไติเรื�อรัง โรค์หลอด์เลือด์หัวใจ ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง หรือนิ�วในไติ ร่วมด้์วยหรือไม่ ถึึงแม้จะติรวจพบ

การสุะสุมของผู้ลึกย้เรติในข้อจากการติรวจด้์วยอัลติราซึ่าวน์ หรือ dual energy CT scan แต่ิถ้ึาไม่ม่

อาการของโรค์ข้ออักเสุบเกาต์ิ ก็ไม่สุมค์วรรักษาด้์วยยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริก(3)
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	 2.	การเล่ิอกใช้ียาลิดระด้บกรดยูริกในเล่ิอด

 ยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ ม่ 2 กลุ่มใหญ่ิๆ คื์อ ยาขับกรด์ย้ริกทางปัิสุสุาวะ (uricosuric agents) 

กับยาท่�ยับยั�งการสุร้างกรด์ย้ริก โด์ยการยับยั�งเอนไซึ่ม์ xanthine oxidase (xanthine oxidase inhibitors; 

XOI) สุ่วนเอนไซึ่ม์ uricase หรือ urate oxidase ท่�เปิล่�ยนกรด์ย้ริกเป็ิน allantoin (pegloticase) สุามารถึ

ลด์ระดั์บกรด์ย้ริกได้์มากและรวด์เร็ว ยังไม่ม่จำาหน่ายในปิระเทศไทยติอนน่�

 ถึึงแม้ว่ากลไกของการเกิด์โรค์เกาต์ิในผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิมาจากการขับกรด์ย้ริกทางท่อฝ้อยสุ่วนต้ิน

ของไติลด์ลง ทำาให้ระดั์บกรด์ย้ริกคั์�งในเลือด์ แต่ิค์ำาแนะนำาจาก ACR กับ European League Against 

Rheumatism (EULAR) ก็ยังแนะนำาให้ใช้ัยาในกลุ่ม XOI โด์ยเฉัพาะ allopurinol เป็ินยาตัิวแรกท่�ใช้ัในการ

ลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์(3,5)  ซึึ่�งสุามารถึให้ได้์ในผู้้้ป่ิวยโรค์เกาต์ิทุกค์น ถึึงแม้จะม่ไติทำางานบกพร่องระดั์บ 

3 ขึ�นไปิ โด์ยใช้ัหลักการเริ�มให้ยาขนาด์ติำ�าๆ และค่์อยๆ ปิรับเพิ�มขนาด์ขึ�นช้ัาๆ จนถึึงขนาด์ท่�ค์วบคุ์ม

ระดั์บกรด์ย้ริกได้์ (start low, go slow strategy)(7)  การยึด์หลักน่�ทำาให้สุามารถึใช้ัยา allopurinol ในผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่หน้าท่�ไติบกพร่องได้์ โด์ยแทบไม่เกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อนจากการแพ้ยา โด์ยไม่จำาเป็ินต้ิองติรวจ 

HLA-B*5801 ก่อนเริ�มให้ยา allopurinol

 ติารางท่� 1  แสุด์งขนาด์เริ�มต้ินของยา allopurinol ท่�ให้ในผู้้้ท่�ม่ค่์าการกรองของไติ (glomerular 

filtration rate; GFR) ท่�ระดั์บต่ิางๆ(7)

 เป้ิาหมายของการรักษาด้์วยยาลด์กรด์ย้ริก คื์อ ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์สุ้งไม่เกิน 6 มก./ด์ล. จาก

ค์ำาแนะนำาของ ACR ปีิ ค์.ศ. 2020 ให้เป้ิาหมายท่�ระดั์บน่�(3) สุ่วนค์ำาแนะนำาของ EULAR ปีิ ค์.ศ. 2016 

และ French Society of Rheumatology ปีิ ค์.ศ. 2020 แนะนำาเพิ�มว่า ถ้ึาม่ก้อนโทฟัสุขนาด์ใหญ่ิ และ/

หรือ จำานวนมาก ม่การทำาลายข้อรุนแรง หรือ ข้ออักเสุบเกือบติลอด์เวลา ค์วรจะให้เป้ิาหมายของการ

รักษาท่�ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ ไม่เกิน 5 มก./ด์ล.(5,6)

 ดั์งนั�น ถึึงแม้ว่าผู้้้ป่ิวยโรค์เกาต์ิค์นหนึ�งๆ จะม่ภาวะไติทำางานบกพร่อง การเริ�มให้ยา allopurinol 

ขนาด์ติำ�าแต่ิแรก และค่์อยๆ เพิ�มขนาด์ยาไปิจนสุามารถึลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ได้์ ไม่เกิน 6 มก./ด์ล. 

ถึึงแม้ว่าจะใช้ัยา allopurinol ขนาด์สุ้งกว่า 300 มก./วนั ก็สุามารถึทำาได้์ โด์ยยึด์หลักรักษาให้ติรงเป้ิาหมาย 

(treat-to-target)(8) ก็จะช่ัวยลด์อาการและภาวะแทรกซ้ึ่อนรุนแรงจากโรค์เกาต์ิได้์

 สุ่วนข้อบ่งช่ั�ในการใหย้า febuxostat ในการลด์ระด์บักรด์ย้รกิในเลอืด์ จากบญัิช่ัยาหลักแห่งชัาติิ 

ปีิ พ.ศ. 2562 ม่ดั์งน่�(9)

 1. ผู้้้ป่ิวยแพ้ยา allopurinol รุนแรง และม่ข้อห้ามในการใช้ัยากลุ่ม uricosuric 

 2. หลังใช้ัยา allopurinol ร่วมกับ uricosuric แล้ว ระดั์บกรด์ย้ริกยังสุ้งกว่า 6 มก./ด์ล.

 3. เป็ินยาทางเลือก กรณ่ใช้ั allopurinol แล้วม่เอนไซึ่ม์ตัิบสุ้งเกิน 3 เท่าของค่์าปิกติิ หรือเพิ�มขึ�น

เกิน 2 เท่าของระดั์บก่อนให้ยา และม่ข้อห้ามในการให้ uricosuric 

 ขนาด์ของยา febuxostat เริ�มต้ินท่�ให้ 40-80 มก./วัน ขนาด์สุ้งสุุด์ท่�ให้ วันละ 120 มก.โด์ยยัง

ไม่ม่ข้อม้ลค์วามปิลอด์ภัยในระยะยาว ในผู้้้ท่�ม่ค่์า GFR ติำ�ากว่า 30 มล./นาท่/1.73 ม.2 หรือในผู้้้ป่ิวยท่�ม่

โรค์หัวใจและหลอด์เลือด์
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 ยาขับกรด์ย้ริกทางปัิสุสุาวะ ได้์แก่ probenecid ขนาด์ 500-1,000 มก./วัน, benzbromarone 

ขนาด์ 50-100 มก./วัน, sulfinpyrazone ขนาด์ 200-400 มก./วัน ซึึ่�งม่ท่�ใช้ัในกรณ่ม่ข้อห้ามใช้ัยาในกลุ่ม 

XOI หรือ ใช้ัเสุริมร่วมกับยา XOI เพื�อลด์ระดั์บกรด์ย้ริกให้ได้์ติามเป้ิาหมายได้์(3,6) ค์วรหล่กเล่�ยงยาขับกรด์

ย้ริกทางปัิสุสุาวะในผู้้้ป่ิวยท่�ม่นิ�วในไติ หรือม่ไติเสืุ�อมระดั์บ 3 ขึ�นไปิ เมื�อได้์รับยาขับกรด์ย้ริกทางปัิสุสุาวะ 

ค์วรแนะนำาให้ผู้้้ป่ิวยดื์�มนำ�าวันละ 2-3 ลิติร เพื�อลด์โอกาสุเกิด์นิ�วในไติ     

 3.	ชี�วงเวลิาท่ี่�เหมาะสมในการเริ�มให้ยาลิดระด้บกรดยูริก	แลิะระยะเวลิาท่ี่�ให้

 การเริ�มให้ยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในขณะท่�ม่การกำาเริบของข้ออักเสุบเกาต์ิ ไม่ทำาให้การอักเสุบแย่

ลง หรือเป็ินนานขึ�นจนหายชัา้(10) แต่ิอาจม่ปิระโยชันใ์นการกระตุ้ินเติอืนให้ผู้้้ป่ิวยติระหนกัถึึงค์วามสุำาคั์ญิ

ของการลด์ระดั์บกรด์ย้ริก ขณะท่�ม่ข้ออักเสุบเกาต์ิกำาเริบ ทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามตัิ�งใจลด์ระดั์บกรด์ย้ริกอย่าง

จริงจัง อย่างไรก็ติาม การพิจารณาว่าค์วรเริ�มยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริกพร้อมกับยาต้ิานการอักเสุบ หรือ 

ค์วรเริ�มหลังจากข้ออักเสุบเกาต์ิทุเลาจนหายแล้ว ให้พิจารณาติามค์วามเหมาะสุมของผู้้้ป่ิวยแต่ิละค์น

และแพทย์ผู้้้รักษา

 เมื�อให้ยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริกจนได้์ติามเป้ิาหมายแล้ว ผู้้้ป่ิวยจะไม่ม่อาการกำาเริบของข้ออักเสุบ

อ่ก ก้อนโทฟัสุถ้ึาม่ก็จะยุบหายไปิหมด์ อาจพิจารณาค่์อยๆ ลด์ขนาด์ยาลง แต่ิยังให้ระดั์บกรด์ย้ริกไม่สุ้ง

เกินเป้ิาหมาย (6 มก./ด์ล.) ACR แนะนำาว่า ถ้ึาการกินยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริกอย่างต่ิอเนื�องไปิติลอด์ 

ไม่เป็ินภาระ หรือปัิญิหาต่ิอผู้้้ป่ิวย ก็ให้กินต่ิอไปิไม่ค์วรหยุด์ เพราะการหยุด์ยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริก อาจจะ

ทำาให้ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์สุ้งขึ�นมาอ่ก ก่อให้เกิด์ข้ออักเสุบเกาต์ิกำาเริบกลับมาใหม่ได้์(3)

 4.	การป้องก้นข้ออ้กเสบเกาต์ักำาเริบเม่�อเริ�มให้ยาลิดระด้บกรดยูริก

 เมื�อเริ�มให้ยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ เกิด์การเปิล่�ยนแปิลงระดั์บกรด์ย้ริกท่�อาจจะกระตุ้ินข้อ

อักเสุบเกาต์ิให้กำาเริบขึ�นได้์ ดั์งนั�น ค์วรใหย้าต้ิานการอักเสุบข้อเพื�อป้ิองกันการกำาเริบของข้ออักเสุบเกาต์ิ

พร้อมกับการเริ�มให้ยาลด์ระดั์บกรด์ย้ริก โด์ยอาจจะให้เป็ิน colchicine ขนาด์ติำ�า (0.6-1.2 มก./วัน)  ยา 

NSAIDs ขนาด์ติำ�า หรือ prednisolone ขนาด์ 5-10 มก./วัน ติามค์วามเหมาะสุมในผู้้้ป่ิวยแต่ิละค์น โด์ยให้

ค์วบค่้์กันอย่างน้อย 3-6 เดื์อน ติามค์ำาแนะนำาของ ACR(3) หรือ นานกว่า 6 เดื์อน ติามค์ำาแนะนำาของ 

EULAR(5) กับ French Society of Rheumatology(6) จนกว่าจะลด์ระดั์บกรด์ย้ริกได้์ติามเป้ิาหมายต่ิอเนื�อง

โด์ยไม่ม่ข้ออักเสุบเกาต์ิกำาเริบ หรือ ก้อนโทฟัสุยุบหายหมด์

	 5.	การร้กษ์าโรคร�วมแลิะการให้คำาแนะนำาเร่�องอาหาร-เคร่�องด่�ม-การปฏิิบ้ติัต้ัว

 ผู้้้ป่ิวยโรค์ข้ออักเสุบเกาต์ิมักจะม่โรค์ทางเมติะโบลิกร่วมด้์วย เช่ัน โรค์อ้วน/นำ�าหนักเกิน ไขมัน

ในเลือด์สุ้ง ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง ไติเสืุ�อม โรค์หัวใจและหลอด์เลือด์ จึงค์วรให้ค์ำาแนะนำาและรักษาโรค์ร่วม

เหล่าน่�ไปิด้์วยกัน และค์วรหล่กเล่�ยงยาท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ หรือม่ปิฏิิกิริยากับยาลด์ระดั์บ

กรด์ย้ริกท่�ผู้้้ป่ิวยใช้ั เช่ัน ยาลด์ค์วามดั์นโลหิติ ค์วรหล่กเล่�ยงยาขับปัิสุสุาวะ หรือ ยา β-blocker สุ่วนยา

แอสุไพรินขนาด์ติำ�าจะลด์ปิระสิุทธิ์ภาพในการขับกรด์ย้ริกทางปัิสุสุาวะของยา probenecid แต่ิไม่ม่ผู้ลต่ิอ 

allopurinol
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 การใหค้์ำาแนะนำาเพื�อให้ผู้้้ป่ิวยโรค์เกาต์ิเข้าใจถึึงค์วามสุำาคั์ญิของโรค์และรบัปิระทานยาลด์ระด์บั

กรด์ย้ริกอย่างต่ิอเนื�อง ถึึงแม้ไม่ม่อาการใด์ๆ แล้ว ก็เป็ินสิุ�งท้าทายสุำาหรับแพทย์และบุค์ลากร

ทางการแพทย์ท่�ด้์แลผู้้้ป่ิวยโรค์น่�อย่้ จึงค์วรพิจารณาหาวิธ่์ท่�จะเพิ�มค์วามติระหนักร้้ในโรค์เกาติ์และ

ค์วามจำาเป็ินในการค์วบคุ์มระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ให้อย่้ในเป้ิาหมายท่�กำาหนด์

 สุ่วนเรื�องอาหารและเค์รื�องดื์�มท่�อาจกระตุ้ินให้ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์สุ้งขึ�น หรือเกิด์การกำาเริบ

ของข้ออักเสุบเกาต์ิ มักเป็ินหัวข้อท่�ผู้้ป้ิว่ยกังวล แต่ิจากค์ำาแนะนำาของ ACR, EULAR และ French Society 

of Rheumatology แนะนำาเพ่ยงแต่ิให้ลด์นำ�าหนัก ถ้ึาอ้วนหรือนำ�าหนักเกิน ลด์/งด์เค์รื�องดื์�มแอลกอฮอล์ 

ลด์/งด์อาหารท่�ม่พิวร่นสุ้ง และ ลด์/งด์เค์รื�องดื์�มหรืออาหารท่�ม่นำ�าติาล ฟรุค์โติสุเป็ินสุ่วนปิระกอบ(3,5,6)

ตัารางท่ี่�	1.	ขนาด์เริ�มต้ินของยา allopurinol ท่�ให้ติามขนาด์ 1.5 มก./ eGFR(7)

Estimated	GFR,

มลิ./นาท่ี่/1.73	ม.2
ขนาดเริ�มต้ันของ	allopurinol

<5 50 มก./สัุปิด์าห์
5-15 50 มก. 2 ค์รั�ง/สัุปิด์าห์
16-30 50 มก. ทุก 2 วัน
31-45 50 มก./วัน
46-60 50 มก. และ 100 มก. สุลับวันกัน
61-90 100 มก./วัน
91-130 150 มก./วัน
>130 200 มก./วัน

eGFR, estimated glomerular filtration rate
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