Future approach for better treatment of COPD
คํานํา
โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่พบบอยในเวชปฏิบัตทิ ั่วไปและเปนสาเหตุที่สําคัญของการ
เจ็บปวยที่นําผูป วยเขามารับการรักษาในโรงพยาบาล โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่รักษาไม
หายขาดการดําเนินของโรคจะคอยเปนคอยไปชาๆโดยระยะแรกของโรคผูปวยจะไมมีอาการ
ผิดปกติ ผูปวยจะรูตัววาเปนโรคนี้ก็ตอเมื่ออาการเปนมากแลวและอาการจะเปนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําให
ผูปวยตองทนทุกขทรมานกับโรคนี้เปนเวลานานจนกวาจะเสียชีวิตในที่สุด
ในปจจุบนั ไดมีวิวัฒนาการในการดูแลรักษาโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังซึ่งแตกตางจากในอดีตเปน
อยางมาก และมีการวางแนวทางการรักษาโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังในหลาย ๆ ประเทศ เชน แคน
นาดา1 ยุโรป2 อเมริกา3 ประเทศอังกฤษ 4รวมทั้งประเทศไทยดวย5 และลาสุดไดมีความพยายามทีจ่ ะ
ทําใหแนวทางในการรักษาโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังเปนแบบเดียวกันทั่วโลกคือ Global strategy for
the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease 6 ซึ่งเกิดจาก
ความรวมมือกันของ National Heart Lung and Blood Institute ของอเมริกา และองคการอนามัยโลก
(WHO)
ซึ่งจะทําใหการรักษาคนไขโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังในปจจุบันดีขนึ้ และเปนมาตรฐาน
เดียวกันทัว่ โลก
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการรักษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง
ในปจจุบนั ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอยางขึน้ เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคหลอดลม
อุดกลั้นเรื้อรัง ไดแก
1. การเปลีย่ นแปลงของคําจํากัดความของโรค

โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง Chronic Obstructive Pulmonary Disease เรียกยอๆวา
COPD เดิมหมายถึงโรคทีม่ กี ารอุดกั้นทางเดินหายใจซึง่ เกิดจากโรค 2 โรค คือ โรคหลอดลมอักเสบ
เรื้อรัง (chronic bronchitis) และโรคถุงลมปอดโปงพอง (emphysema) การอุดกัน้ ทางเดินหายใจ
จะทําใหความเร็วของลมทีเ่ ปาออกจากปอดลดลงและตองใชเวลาในการเปาลมออกใหหมดจาก
ปอดนานขึ้น ซึ่งการอุดกัน้ ทางเดินหายใจนี้จะเกิดขึน้ อยางชาๆคอยเปนคอยไปและอาจจะรักษาให
ดีขึ้นไดบางจากการใชยาขยายหลอดลม แตก็ไมสามารถที่จะรักษาใหกลับคืนมาเปนปกติได

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ( chronic bronchitis) หมายถึง ภาวะที่มีการสรางเสมหะ
เพิ่มขึ้นในหลอดลมจนทําใหผูปวยตองไอมีเสมหะเกือบทุกวัน อยางนอย 3 เดือนใน 1 ป เปนเวลา
ติดตอกัน 2 ป โดยที่ไมมีสาเหตุทที่ ําใหผูปว ยไอ เชน วัณโรคปอด เปนตน
โรคถุงลมปอดโปงพอง (Emphysema) หมายถึง โรคทีม่ ีการทําลายของถุงลมทําใหถุงลม
บริเวณที่อยูปลายตอของหลอดลมฝอยสวนปลาย (terminal bronchiole) พองโตกวาปกติ และมี
การทําลายของผนังดวย ซึ่งทําใหความยืดหยุนของเนื้อปอด(elastic recoil) ลดลง ทั้งโรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมปอดโปงพอง อาจจะมีการอุดกั้นทางเดินหายใจหรือไมก็ได ถามีการอุด
กั้นทางเดินหายใจรวมดวยถึงจะเรียกวาโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) (รูปที่ 1) แตถาไมมีการ
อุดกั้นทางเดินหายใจก็จะไมเรียกวาเปนโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) มักจะถูกมองวาเปนโรคที่ไมตอบสนองตอการรักษา
(irreversible airway obstruction) และจะแยกจากโรคหืดที่ ถูกมองวาเปนโรคที่ตอบสนองตอการ
รักษา (reversible airway obstruction) โดยการดูการเปลี่ยนแปลงของ FEV1 หลังการใหยาขยาย
หลอดลมโดยถา FEV1 ดีขึ้นมากกวา 15% แสดงวามี reversible airway obstruction ถือวาเปน
โรคหืด สวนโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)การเปลี่ยนแปลงของ FEV1 หลังการใหยาขยาย
หลอดลมจะตองนอยกวา 15% แสดงวาไมตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลม (irreversible
airway obstruction)
คําจํากัดความของโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) โดย GOLD Guidelines ได
เปลี่ยนแปลงไปโดย โรคหลอดลมอุดกั้นเรือ้ รัง (COPD) หมายถึงโรคทีม่ ีการอุดกลัน้ ทางเดินหายใจ
ที่ไมสามารถทําใหเปนปกติได (not fully reversible airway obstruction) ซึ่งการอุดกลั้นจะคอย
เปนคอยไป และเกิดจากการอักเสบของปอดที่เกิดจากสิง่ กระตุน
จะเห็นวาสิ่งทีเ่ ปลี่ยนไปมี 3 ประเด็นคือ
ประเด็นที่ 1 เปลี่ยนจาก irreversible airway obstruction เปน not fully reversible
airway obstruction
ประเด็นที่ 2 ชี้ใหเห็นวาพยาธิกาํ เนิดของโรคเกิดจากการอักเสบในปอดซึ่งเปนขบวนการที่
ดําเนินตอไปเรื่อยๆที่ทําใหสมรรถภาพปอดของคนไขยังเสื่อมตอไป
ประเด็นที่ 3 ไมพูดถึงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือถุงลมปอดโปงพองเลย ดังนั้นการ
วินิจฉัยโรคโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผูปวยจึงไมจําเปนตองมีอาการไอเรื้อรังก็ได
ดังนัน้ การวินิจฉัยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังก็คือเมื่อมีประวัติเสี่ยงตอการเกิดโรคเชนสูบ
บุหรี่ จะมีหรือไมมีอาการไอ มีเสมหะและ หอบเหนือ่ ยหรือไมก็ตามควรจะตองตรวจสมรรถภาพ

ปอดดวยสไปโรเมตรีเมื่อไดยาขยายหลอดลมแลวคา FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70 % ก็ถือวาเปน
โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังเลยโดยไมตองคํานึงวา FEV1 จะเพิ่มมากกวา 15% หรือไม

รูปที่ 1 รูปภาพแสดงโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังโดยวงกลม 3 วง หมายถึง ผูปวย 3 กลุม
คือ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis) โรคถุงลมปอดโปงพอง (emphysema) และ
โรคหืด (asthma) ผูปวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง ผูปว ยที่อยูในพืน้ ที่ที่แรเงา (พื้นที่ 3, 4,
5, 6, 7, 8) ผูปวยในพื้นที่ 1, 11 หมายถึง ผูป วยทีม่ ีไอเรื้อรังตามคํานิยามของหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
แตไมมีการอุดกั้นทางเดินหายใจผูปวยในพืน้ ที่ 2 หมายถึง ผูปว ยที่มีถงุ ลมปอดโปงพอง แตไมมีการ
อุดกั้นทางเดินหายใจ ซึง่ ไมเรียกวาโรคหลอดลมอุดกั้นเรือ้ รัง สวนผูปวยในพืน้ ที่ 6, 7, 8 ก็เปนผูปว ย
ที่แยกไมออกจากผูปว ยโรคหืด

2. การเปลีย่ นแปลงของการจําแนกความรุนแรงของโรค

ความรุนแรงของโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังยังคงจําแนกตามคา FEV1 ของผูปวยเทียบกับ
คามาตรฐาน (FEV1% predicted) ซึ่งก็มีความแตกตางกันบางในแตละ ประเทศ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความรุนแรงของโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังตามคา FEV1% predicted ใน
แนวทางการรักษาของแตละประเทศ
Mild
Moderate
Severe
very Severe
ERS
≥ 70
50-69
<50
BTS
60-80
40-59
<40
ATS
≥ 50
35-49
<35
GOLD
≥ 80
50-79
30-50
<30

GOLD guidelinesแบงความรุนแรงของโรคเปน
ระยะเสี่ยง (ขัน้ ที่ 0)
คือมีอาการแตคาสไปโรเมตรีปกติ
รุนแรงนอย (ขั้นที่ 1)
คือจะมีหรือไมมีอาการก็ได
คา FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70 %
คา FEV1 มากกวา 80% ของคามาตรฐาน
รุนแรงปานกลาง (ขั้นที่ 2)
คือจะมีหรือไมมีอาการก็ได
คา FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70 %
คา FEV1 อยูระหวาง 50-80% ของคามาตรฐาน
คือจะมีหรือไมมีอาการก็ได
รุนแรงมาก (ขัน้ ที่ 3)
คา FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70 %
คา FEV1 อยูระหวาง 30-50% ของคามาตรฐาน
รุนแรงมากที่สดุ (ขั้นที่ 4)
คือจะมีหรือไมมีอาการก็ได
คา FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70 %
คา FEV1 นอยกวา 30% ของคามาตรฐาน
จะเห็นวาแนวทางการรักษาใหมจะมีนโยบายเชิงรุกมากกวาเดิมกลาวคือในกรณีที่ผสู ูบบุหรี่มีอาการ
ไอเรื้อรังแตตรวจสมรรถภาพปอดปกติตามแนวทางการรักษาเดิมจะไมวินิจฉัยวาเปนผูปวยโรค

หลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง แตตามGOLD guidelines จะวินิจฉัยวาเปนโรคระยะเสี่ยง (ขั้นที่ 0)
และควรจะไดรับการรักษาคือคําแนะนําในการเลิกบุหรี่
2. การเปลีย่ นแปลงของความเขาใจในพยาธิกาํ เนิดและพยาธิสรีรวิทยา ของโรค

เมื่อผูปวยสูดสารระคายเคืองเชน ควันบุหรี่เขาไปในหลอดลม สารระคายเคืองเหลานี้จะ
กอใหเกิดการอักเสบขึ้นในหลอดลม เนื้อปอด และเสนเลือด การอักเสบนี้จะทําใหมีการหลัง่ เอน
ไซนเชน protease ออกมา ทําใหมีการทําลายและซอมแซมเกิดขึ้นทั้งในหลอดลม เนื้อปอด และ
เสนเลือด ซึง่ ทําใหเกิดพยาธิสภาพของโรคดังที่กลาวมาแลว(รูปที่ 2)

รูปที่ 2 พยาธิกาํ เนิด (pathogenesis)
ความผิดปกติของหลอดลมและถุงลมปอดดังกลาวทําใหมีการอุดกลัน้ ทางเดินหายใจโดย
1) ความผิดปกติของหลอดลมที่มีการอักเสบของหลอดลม เสมหะทีอ่ ุดตัน และกลามเนื้อ
หลอดลมหดตัว ทําใหรหู ลอดลมมีขนาดเล็กลง และมี airway resistance เพิ่มขึ้น

2) ถุงลมปอดโปงพอง ซึ่งทําให ความยืดหยุน (elasticity) ของปอดลดลงทําใหแรงที่จะดัน

ลมออกจากปอดลดลง นอกจากนี้ถุงลมปอดซึ่งปกติมีความยืดหยุน ดีที่จะคอยดึงถางหลอดลมไมให
ตีบเวลาหายใจออก เมื่อเกิดถุงลมปอดโปงพองจะทําใหแรงดึงถางหลอดลมลดลง ดังนั้นเวลาออก
แรงเปาลมออกเต็มที่ ความดันในชองอกจะเปนบวกมากทําใหหลอดลมแฟบลงได (dynamic
compression of airways) (รูปที่ 3)

(รูปที่ 3) กลไกการเกิดการอุดกลั้นทางเดินหายใจ

จะเห็นไดวาการอุดกั้นทางเดินหายใจในโรค COPD จะแบงเปนสองสวนคือ สวนทีไม
สามารถแกไขใหดีขึ้นได (irreversible component) ไดแกสวนที่เกิดจากถุงลมปอดโปงพองซึ่งทํา
ใหความยืดหยุนของปอดลดลงทําใหแรงดันลมออกจากปอดลดลงและแรงดึงถางหลอดลมลดลง
ทําใหหลอดลมแฟบลงเวลาหายใจออก สวนทีสามารถแกไขได (reversible component) ไดแก
สวนของหลอดลมที่มีการอักเสบของหลอดลมทําใหผนังหลอดลมบวม หลอดลมหดตัว และมี
เสมหะอุดตัน ซึ่งจะแกไขไดดวยการใหยาขยายหลอดลม การกําจัดเสมหะ หรือการลดการอักเสบ
ดวยการใหสเตียรอยดเปนตน
โดยปกติผูปวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังจะมีทงั้ ถุงลมปอดโปงพอง และหลอดลมอักเสบ
เรื้อรังรวมกัน แลวแตวาจะมีสวนไหนมากสวนไหนนอย ถามีถุงลมปอดโปงพองมากก็มักจะไมคอย
ตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลม ถามีสว นหลอดลมอักเสบเรื้อรังมากก็อาจจะตอบสนองตอ
การใหยาขยายหลอดลมมากกวา
เมื่อมีการอุดกัน้ ทางเดินหายใจจะทําใหหายใจเขาออกยากขึ้น ผูปว ยตองออกแรงหายใจ
มากกวาปกติทําให work of breathing เพิ่มขึน้
และทําใหความสามารถในการหายใจ
(ventilatory capacity) ลดลง นอกจากนี้โรคหลอดลมอุดกั้นเรือ้ รังจะทําใหการระบายอากาศ
(ventilation) ไมสม่ําเสมอทําใหมีปญหาในการแลกเปลี่ยนกาซที่ไมสม่ําเสมอเกิดขึ้น (ventilation
perfusion
mismatching)
คือบางบริเวณจะมีการระบายอากาศมากกวาเลือดที่มาเลี้ยง(
ventilation >perfusion) ทําใหเกิดมี dead space (VD/VT) เพิ่มขึน้ บางบริเวณจะมีการระบาย
อากาศนอยกวาเลือดทีม่ าเลี้ยง( ventilation <perfusion) ทําใหออกซิเจนในเลือดลดลง ซึ่งจะทํา
ใหผูปวยตองการการหายใจ( ventilatory requirement) เพิ่มขึน้ เพื่อแกไขใหการแลกเปลี่ยนกาซให
ดีขึ้น
การเพิม่ ventilatory requirement แตลด ventilatory capacity ทําใหผปู วยลด
ความสามารถในการทํางานหรือเหนื่อยงายเวลาออกกําลัง (exercise limitation) ดังนัน้ ผูปวยโรค
หลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังจึงมักจะมาพบแพทยดวยอาการเหนื่อยงายเวลาออกกําลัง (รูปที่ 4)

COPD

V/Q Mismatching

Airflow obstruction

Work of breathing
VD/VT

PaO2
Ventilatory capacity

Ventialatory requirement

Exercise limitation (Dyspnea)

รูปที่ 4 พยาธิสรีรวิทยาของโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

และเมื่อโรคดําเนินไปมากขึ้น สมรรถภาพปอดจะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขัน้ ที่ ventilatory
requirement มากกวา ventilatory capacity ก็จะทําใหมีออกซิเจนในเลือดต่ํา และคารบอนไดออกไซด
สูงกวาปกติ การมีภาวะออกซิเจนต่ําในเลือดเปนระยะเวลานานๆ ก็จะมีผลทําให pulmonary vascular
หดตัวทําใหเกิด pulmonary hypertension ซึ่งจะทําใหกลามเนื้อหัวใจซีกขวาโตและหัวใจซีกขวาวาย
(corpulmonale) ในที่สุด นอกจากนีภ้ าวะออกซิเจนต่ําในเลือดจะกระตุนใหไตสราง erythropoietin
เพิ่มขึ้น ทําใหมีการสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นเกิดภาวะ เม็ดเลือดแดงสูงกวาปกติ (polycythemia)
ตามมาไดซึ่งการที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงสูงกวาปกติก็ยิ่งทําใหเลือดมีความหนืดมากขึ้นยิ่งทําให
pulmonary hypertension มากขึ้น ดังนั้นการเกิดภาวะหัวใจซีกขวาวาย (corpulmonale)และ ภาวะเม็ด
เลือดแดงสูงกวาปกติถือวาเปนภาวะแทรกซอนของโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังซึ่งจะพบในระยะ
ทายๆของโรค

แนวทางการรักษาโรคหลอดลมอุดกลัน้ เรื้อรังในปจจุบัน (GOLD Guidelines)
GOLD Guidelines ไดวางเปาหมายของการรักษาโรคดังนี้
1. ปองกันการดําเนินตอไปของโรค
2. บรรเทาอาการ
3. เพิ่มความสามารถในการออกกําลังกาย
4. เพิ่มคุณภาพชีวิต
5. ปองกันและรักษาการกําเริบของโรค
6. ปองกันและรักษาโรคแทรกซอนที่จะเกิด
7. ลดอัตราตายจากโรค
8. ลดอาการขางเคียงจากการรักษาใหนอยทีส่ ุด

การรักษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง
1. การปองกันการดําเนินตอไปของโรค

ธรรมชาติของโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังจะมีการดําเนินของโรคตอเนื่องไปชาๆโดยจะพบวาคา
FEV1 จะลดลงเรื่อยๆตามอายุ อัตราการลดลงของ FEV1 ในผูปวยโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังจะ
มากกวาคนปกติ (รูปที่ 5) ไดมีความพยายามที่จะลดอัตราการเสื่อมของ FEV1 เชนการให ยาขยาย
หลอดลมกลุม anticholinergics inhaled corticosteroids N-acetylcysteine พบวาไมสามารถชะลอการ
เสื่อมของ FEV1 แตพบวาการหยุดสูบบุหรี่จะสามารถชะลอการเสื่อมของ FEV1 ดังนั้นสิ่งที่จะตองทํา
กอนอื่นในการรักษาผูปวยก็คือตองพยายามใหคนไขเลิกบุหรี่ใหไดกอน

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางคา FEV1 และอายุ
(J. F.Murray and J.A. Nadel, editors.Textbook of Respiratory Medicine. W.B.
Saunders, Philadelphia. 1342)
2. การรักษาโดยการใชยา (Pharmacological Treatment)

ยาที่ใชในการรักษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรือ้ รังประกอบดวย
1) ยาขยายหลอดลม
ยาขยายหลอดลมมี 3 กลุมดวยกันคือ
A) B2 - agonists ออกฤทธิ์โดยการกระตุน B2-adrenergic receptors ซึ่งจะทําให cyclic AMP
เพิ่มขึ้นและทําใหกลามเนื้อหลอดลมคลายตัว ไดแก Short-acting B2 - agonists เชน salbutamol,
terbutaline fenoterol, procaterol มีทั้งชนิดกิน ฉีด สูดดม ที่นิยมใชคอื การใชยาสูดดม ยาสูดดมจะ
ออกฤทธิ์เร็ว peak action ภายใน 15-30 นาที มีฤทธิ์นาน 4-5 ชั่วโมง และ Long-acting B2-agonists ซึ่ง
มีฤทธิ์นานมากกวา 12 ชั่วโมงไดแก Formoterol และ Salmeterol7
B) Anticholinergic agent ออกฤทธิ์โดยการแยงที่กับ acethyl choline ที่ muscarinic receptor
ทําใหหลอดลมคลายตัว ยาในกลุมนี้ไดแก Ipratropium bromide ซึ่งมีฤทธิ์ 4-6 ชั่วโมง และ
tiotropiumซึ่งมีฤทธนานกวา 24 ชั่วโมง8, 9
C) Methylxanthines ไดแก theophylline มีอยูในรูปยากิน และ aminophylline มีอยูในรูปยา
กินและยาฉีด ยาในกลุมนี้มฤี ทธิ์ขยายหลอดลมนอยกวายาใน2กลุมแรก นอกจากฤทธิ์ขยายหลอดลม
แลวยาในกลุมนี้ยังมีฤทธิ์อื่น ๆ อีก เชน กระตุนการทํางานของศูนยควบคุมการหายใจ ทําให

กลามเนื้อหายใจมีแรงมากขึน้ และเพิ่ม cardiac output ไดดว ย อาการขางเคียงของยากลุมนี้ ไดแก
คลื่นไส ปวดทอง ใจสั่น มือสั่น นอนไมหลับ หัวใจเตนผิดปกติ ปวดหัว ชัก ดังนัน้ การใชยาในกลุม
นี้ตองคอยเจาะวัดระดับยาในเลือดดวย โดยใหระดับยาอยูระหวาง 5-15 μg/ml
2. Corticosteroids
การใช inhaled Corticosteroids ในการรักษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังมีประโยชน
หรือไมยังมีการถกเถียงกันอยุ เดิมมักจะเชื่อวามีเพียง10-20%ของผูปวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
เทานั้นที่อาจจะตอบสนองตอการใหยา corticosteroids กิน10 แตโทษของ corticosteroidsก็มีมาก
ดังนัน้ เราจะไมให corticosteroids ในผูปว ยทุกรายแตในผูปวยที่ยงั มีอาการมาก
แตจากการศึกษาในระยะหลังพบวาการให inhaled Corticosteroids สามารถลดอาการ
ของโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง11และลดการกําเริบของโรคไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายทีม่ ี
ทําใหแนวทางการรักษาใหมเปลี่ยนมาแนะนําใหใช
inhaled
สมรรถภาพปอดต่ําๆ1213
Corticosteroids ในกรณีที่ FEV1 นอยกวา 50% และมีโรคกําเริบบอยๆ6 ดังตารางที่ 2
3. ยาละลายเสมหะ
ผูปวยหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังมักจะมีเสมหะเหนียวทําใหมกี ารติดเชื้อไดบอย ๆ ซึ่งจะทําให
สมรรถภาพปอดเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ ดังนัน้ การกําจัดเสมหะจึงเปนสิง่ สําคัญ ยาทีใ่ ชกันมาก ไดแก
ยาในกลุม mucolytic ซึ่งจะชวยในการแยกสลายของ mucoproteins เชน acetylcysteine หรือยา
ในกลุม mucoregulators ซึ่งลดความหนืดของเสมหะ เชน ambroxol
ถาเสมหะมีสเี หลืองแสดงวาอาจจะมีการติดเชื้อซึ่งมักเกิดจากเชื้อStreptococcus
pneumoniae, Hemophilus influenzae หรือ Moraxella catarrhalis การใหยาปฏิชีวนะราคาถูก
ๆ เชน amoxycilline, doxycycline หรือ Co-trimoxazole ก็จะชวยใหเสมหะลดลงได
ตารางที2่ GOLD pharmacological treatment
• At-Risk
• Mild
• Moderate

• Severe

Avoid risk factors
Short acting bronchodilator as needed
Short acting bronchodilator as needed
Regular bronchodilator treatment
Consider inhaled corticosteroids
Short acting bronchodilator as needed
Regular bronchodilator treatment
Consider inhaled corticosteroids
Long term oxygen therapy

3. การรักษาที่ไมใชยา ( Non-pharmacological treatment)

1.การใหออกซิเจน
เมื่อ FEV1 ลดลงมาก ๆ ผูปวยก็จะมีปญหาในการแลกเปลี่ยนกาซทําใหเกิดภาวะออกซิเจน
ในเลือดต่ําและคารบอนไดออกไซดสูงขึ้น การที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําอยูเปนเวลานานก็จะ
กอใหเกิดภาวะ polycythemia และ Corpulmonale ตามมา
ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําสามารถแกไขไดโดยการใหผปู วยดมออกซิเจน เราจะพิจารณาให
ออกซิเจนในผูปวยที่มีคา PaO2 < 55 mmHg ขณะพักหรือ PaO2 < 60 mmHg รวมกับมีภาวะ
corpulmonale หรือ polycythemia โดยใหออกซิเจนขนาด 1-3 Litre เพื่อที่จะให PaO2 > 60 mmHg หรือ
SaO2 > 90 % เปนเวลามากกวา 15 ชัว่ โมงตอวัน ซึ่งจากการศึกษาพบวาการใหออกซิเจนแบบนี้
สามารถลดอัตราตายของคนไขลงได
2.การชวยหายใจโดยใชเครื่องชวยหายใจชนิดที่ไมตองใสทอชวยหายใจ(non-invasive
mechanical ventilator ) สามารถลดระดับคารบอนไดออกไซดได แตเครื่องมือทีใ่ ชยังมีราคาแพง
ผูปวยตองรวมมืออยางดีการใชก็ยุงยากพอสมควรและประโยชนของการลดระดับ
คารบอนไดออกไซดก็ยังไมชดั เจน ดังนัน้ ในปจจุบนั ก็ยงั ไมมีการแนะนําใหใชเครื่องชวยหายใจเพือ่
ลดระดับคารบอนไดออกไซด
3.การเพิ่มสมรรถภาพรางกาย
ผูปวยโรคหลอดลมอุดกั้นเรือ้ รังเมื่อมีอาการเหนื่อยงาย ผูปวยมักจะลดกิจกรรมที่ตองออก
แรงตาง ๆ ลง เพื่อลดอาการเหนื่อยหอบ ทําใหกลามเนือ้ ตาง ๆ ของรางกายออนแรงลง เปนผลให
สมรรถภาพของรางกายลดลงไปอีก
เนื่องจากวาโรคหลอดลมอุดกั้นเรือ้ รังเปนโรคที่รักษาไม
หายขาด การใชยาทั้งหลายไมสามารถแกไขการอุดกั้นทางเดินหายใจใหเปนปกติได ดังนั้นการฟนฟู
สมรรถภาพรางกาย (rehabilitation) ก็จะมีบทบาทมาก
การฟนฟูสมรรถภาพ จะประกอบไปดวย
1. การใหความรูกับผูปวย โดยใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของโรคและการใชยาชนิดตาง ๆ
อาการขางเคียงจากการใชยา เทคนิคการใชยาพน การที่ผูปวยมีความเขาใจเกีย่ วกับตัวโรคอยาง
ละเอียดจะทําใหผูปวยลดความกังวลใจและรวมมือในการรักษาดีขึ้น
2. กายภาพบําบัด (physiotherapy) การสอนการไอเพื่อกําจัดเสมหะ การหายใจโดยหอปาก
(pursed-lip breathing) การฝกหายใจเขาออกชา ๆ และการผอนคลาย (relaxation) ก็จะชวยลดอาการ
เหนื่อยหอบได
3. การออกกําลัง การออกกําลังจะทําใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น การออกกําลังกายทีเ่ หมาะสม
สําหรับคนไขโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังคือการเดินมาก ๆ นั่นเอง
4. การใหการสนับสนุนทางดานสังคมและจิตใจ

บทบาทของยาผสม ระหวาง Long-acting B2-agonists (LABA) และ
inhaled corticosteroids (ICS) ในการรักษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง
ยาผสมระหวาง Long-acting B2-agonists และ inhaled corticosteroids ไดผลดีมากใน
การรักษาโรคหืด14-22 จึงไดมีการนํามาใชในผูปวยโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังโดย Szafranski23 ได
รายงานผลการรักษาผูปวย 812 คนที่เปนโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง (FEV1
<50%predicted) โดยเปรียบเทียบการรักษา ระหวาง ยาหลอก budesonide formoterol และยา
ผสม budesonide /formoterol ผลลัพธ พบวา ยาผสม budesonide /formoterol เพิ่มสมรรถภาพ
ปอด ลดการกําเริบของโรค และเพิ่มคุณภาพชีวิต ไดดีกวา budesonide และ formoterolเดี่ยวๆ
P.M. Calverley24 ไดทําการศึกษาคลายกับ Szafranski23 แตในชวง Run-in 2สัปดาหแรก
ผูปวยจะไดรับPrednisolone 30mg รับประทานวันละครั้ง รวมกับ Formoterol (Oxis) เพื่อให
ผูปวยมีอาการดีขึ้นเต็มที่กอน หลังจากนัน้ ผูปวยจะถูกจัดเปน 4 กลุมโดยการสุมใหไดรับการศึกษา
ดวย Budesonide ( Pulmicort Turbuhaler ) 200 μg 2สูด เชา – เย็น, Formoterol 4.5 μg 2 สูด
เชา – เย็น , Budesonide / Formoterol ( Symbicort Turbuhaler 160/4.5 ขนาดเทากับ
Pulmicort และ Formoterol ) 2สูด เชา – เย็น หรือ ยาหลอก ( lactose monohydrate ) เปนเวลา
12 เดือน ผูปวยทุกกลุมจะไดรับ Terbutaline Turbuhaler 0.5 mg ใชเวลามีอาการ
ผลปรากฎวา หลังจากการรักษาอยางเต็มที่ในชวงแรก (Treatment optimization) คา
FEV1 ไดเพิ่มขึ้น (mean +SD) 0.21+0.32 L และคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้นโดยคา SGRQ total
score ลดลง 4.5 + 10. 7 units
หลัง Optimization period คาFEV1 ที่เพิ่มขึ้นในระหวางชวง run-in ยังคงสูงอยูต ลอด
ระยะ 12 เดือนในกลุม ที่ได Budesonide / formoterol แต FEV1 ลดลงอยางรวดเร็วใน กลุมอืน่ ๆ
สวนคุณภาพชีวิตของผูปวยที่ดีขึ้นในชวงแรก คุณภาพชีวิตลดลงจนคา total score กลับ
ไปสูระยะกอนเขารวมโครงการในกลุมที่ไดรับ Placebo กลุมที่ไดรับ Budesonide / formoterol มี
คา Total score ลดลงอีก บงวาคุณภาพชีวิตดีขึ้นไปกวาชวง run-in สวนกลุม ที่ไดรบั budesonide
หรือ formoterol คา Total score จะคงอยูร ะดับเดียวกับชวง run-in
Budesonide /formoterol ยืดเวลาที่เกิดโรคกําเริบครั้งแรก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมทีไ่ ดรบั
การศึกษาอื่นๆ และสามารถลดโอกาสที่จะเกิดการกําเริบของโรค
การศึกษานี้ไดแสดงใหเห็นวาการใหการรักษาเต็มที่ดว ย oral corticosteroid และ
inhaled formoterol ในชวงเวลาสัน้ ๆ ทําใหสมรรถภาพปอด และคุณภาพชีวิตของคนไข COPD
ดีขึ้นได และที่สําคัญคือสมรรถภาพปอด และคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้นนีส้ ามารถยังคงดีอยูไดตลอด 1
ป โดยการใชยาสูดที่มี budesonide และ formoterol อยูในหลอดเดียวกัน นอกจากนี้การใช ICS

รวมกับ LABA ในหลอดเดียวกันสามารถยึดเวลาที่จะเกิด COPD exacerbation เมื่อเทียบกับยา
แตละตัวแยกกัน
แนวทางการรักษาโรคหลอดลมอุดกลัน้ เรื้อรังในอนาคต
ในอนาคตการแยกระหวางโรคหืดและโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังคงไมมีความจําเปนมากนัก
เพราะวาการรักษาไมคอยแตกตางกันกลาวคือ
ทั้งสองโรคจะตองใหการรักษาอยางเต็มทีใ่ น
ชวงแรก (Treatment optimization) ซึ่งยาทีด่ ีที่สุดนาจะไดแกยา ICS รวมกับ LABA หลังจากนั้นก็
เปนชวงmaintenance ซึ่งยาที่ดีที่สุดนาจะไดแกยา ICS รวมกับ LABA

สรุป
มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการรักษาโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังหลายประการตั้งแตคํา
จํากัดความ การประเมินความรุนแรงของโรค ตลอดจนมียาใหมๆมาใชในการรักษาโรคหลอดลม
อุดกลั้นเรื้อรัง ทําใหการรักษาโรคงายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ไมควรจะ
ลืมก็คือวาการปองกันโรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรังโดยการรณรงคใหประชาชนงดสูบบุหรี่จะไดผล
ดีกวาการรักษา ดังนัน้ การรณรงคใหประชาชนงดสูบบุหรี่จึงเปนหนาทีข่ องแพทยที่ไมควรจะละเลย
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