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คํานํา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่พบบอยในเวชปฏิบัติทั่วไปและเปนสาเหตุที่สําคัญของ
การเจ็บปวยที่นําผูปวยเขามารับการรักษาในโรงพยาบาล โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่รักษาไม
หายขาดและการดําเนินของโรคจะคอยเปนคอยไปชาๆโดยระยะแรกของโรคผูปวยจะไมมีอาการ
ผิดปกติ ผูปวยจะรูตัววาเปนโรคนี้ก็ตอเมื่ออาการเปนมากแลวและอาการจะเปนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทํา
ใหผูปวยตองทนทุกขทรมารกับโรคนี้เปนเวลานานจนกวาจะเสียชีวิตในที่สุด
ในปจจุบันไดมีวิวัฒนาการในการดูแลรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งแตกตางจากในอดีต
เปนอยางมาก และมีการวางแนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหลาย ๆ ประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยดวย ทําใหมาตรฐานการรักษาคนไขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังดีขึ้น ซึ่งจะทําใหคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยดีขึ้นกวาเดิมได
คาใชจายในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมีมูลคามหาศาล โดยเฉพาะในระยะสุดทาย
ของโรคที่ผูปวยตองเขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลบอย ๆ และจําเปนตองใชออกซิเจนหรือ
เครื่องชวยหายใจที่บาน ดังนั้นการปองกันไมใหเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งสามารถทําไดโดย
การแนะนําใหประชาชนงดสูบบุหรี่จึงเปนวิถีทางที่แพทยควรจะใหความสนใจใหมากขึ้นเพื่อชวย
ประเทศชาติในการลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลคนไขโรคนี้
เอกสารคําสอนนี้ไดรวบรวมความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยาง
ละเอียดเพื่อใหนักเรียนสามารถใหการดูแลรักษาผูปวยไดเปนอยางดี
วัชรา บุญสวัสดิ์
เมษายน 2548
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บทที่1
คําจํากัดความ (Definition)
เปนเวลาหลายๆปแลวที่แพทยพยายามใหคําจํากัดความของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แตก็ยัง
มีความเห็นที่แตกตางกันออกไปบางในหลายๆประเทศ แตที่เปนที่ยอมรับกันแพรหลายก็คือคํา
จํากัดความของสมาคมแพทยโรคทรวงอกของอเมริกาที่ตีพิมพในป ค.ศ. 1995
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease เรียกยอๆวา COPD)
ตาม คําจํากัดความของสมาคมแพทยโรคทรวงอกของอเมริกาที่ตีพิมพในป ค.ศ. 1995 หมายถึง
โรคที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจซึ่งเกิดจาก โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis) หรือ
โรคถุงลมปอดโปงพอง (emphysema)
การอุดกั้นทางเดินหายใจจะทําใหความเร็วของลมที่เปาออกจากปอดลดลงและตองใช
เวลาในการเปาลมออกใหหมดจากปอดนานขึ้น ซึ่งการอุดกั้นทางเดินหายใจนี้จะเกิดขึ้นอยางชาๆ
คอยเปนคอยไปและอาจจะรักษาใหดีขึ้นไดบางจากการใชยาขยายหลอดลม แตก็ไมสามารถที่จะ
รักษาใหกลับคืนมาเปนปกติได
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) หมายถึง ภาวะที่มีการสรางเสมหะ
เพิ่มขึ้นในหลอดลมจนทําใหผูปวยตองไอมีเสมหะเกือบทุกวัน อยางนอย 3 เดือนใน 1 ป เปนเวลา
ติดตอกัน 2 ป โดยที่ไมมีสาเหตุอื่นที่ทําใหผูปวยไอ เชน วัณโรคปอด หลอดลมโปงพอง เปนตน
โรคถุงลมปอดโปงพอง (Emphysema) หมายถึง โรคที่มีการทําลายของถุงลมปอด ทําให
ถุงลมบริเวณที่อยูปลายตอของหลอดลมฝอยสวนปลาย (terminal bronchiole) พองโตกวาปกติ
และมีการทําลายของผนังถุงลมดวย ซึ่งทําใหความยืดหยุนของเนื้อปอด (elastic recoil) ลดลง
ในอดีต โรคหืด (asthma) ก็เคยถูกจัดรวมอยูในกลุมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังดวย
เนื่องจากวาโรคหืดก็มีการอุดกั้นทางเดินหายใจเรื้อรังเหมือนกัน แตเนื่องจากโรคหืดมีลักษณะ
หลาย ๆ อยางที่แตกตางจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลาวคือโรคหืดจะมีลักษณะที่เดนของโรคคือมี
หลอดลมที่ไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ (airway hyperresponsiveness) ซึ่งเกิดจากการอักเสบของ
หลอดลมทําใหเกิดหลอดลมตีบเมื่อเจอสิ่งกระตุน การอุดกั้นทางเดินหายใจในผูปวยโรคหืดมักจะ
สามารถรักษาใหหายเปนปกติไดโดยการใหยาขยายหลอดลม (reversible airway obstruction) ซึ่ง
ตางจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีหลอดลมอุดกลั้นบางสวนที่ไมสามารถรักษาใหหายเปนปกติได
(irreversible airway obstruction) ทําใหการพยากรณโรคของโรคหืดตางกันกับโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ดังนั้นปจจุบันจึงไมนับรวมโรคหืดไวในกลุมโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอีกตอไป
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จะเห็นไดวา การวินิจฉัยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังจะอาศัยประวัติการไอมีเสมหะเรื้อรัง
เปนหลัก คือถาผูปวยไอมีเสมหะเกือบทุกวัน อยางนอย 3 เดือนใน 1 ป เปนเวลาติดตอกัน 2 ป
โดยไมมีสาเหตุอื่นที่ทําใหผูปวยไอ เชนวัณโรคปอด ก็วินิจฉัยวาเปนโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ได สวนโรคถุงลมปอดโปงพองก็จะวินิจฉัยไดโดยการดูผลตรวจทางพยาธิของชิ้นเนื้อปอดเปน
หลัก ทั้งโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมปอดโปงพอง อาจจะมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ
หรือไมก็ได ถามีการอุดกั้นทางเดินหายใจรวมดวยถึงจะเรียกวาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
(รูปที่ 1) แตถาไมมีการอุดกั้นทางเดินหายใจก็จะไมเรียกวาเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดังนั้นใน
การที่จะวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจําเปนตองแสดงใหเห็นวามีการอุดกั้นทางเดินหายใจโดย
การตรวจสมรรถภาพปอดเสมอจึงจะวินิจฉัยได คาที่ใชแสดงวามีการอุดกั้นทางเดินหายใจที่นิยม
ใชกันก็คือ FEV1/FVC < 70%
ในอดีตไดมีความพยายามที่จะแบง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ออกเปน 2 ประเภทโดยดูจาก
อาการทางคลินิกที่แตกตางกันคือ
1. pink puffers
คนไขกลุมนี้จะมีลักษณะถุงลมปอดโปงพองเดน ผูปวยกลุมนี้มักจะมาพบแพทยดวย
อาการเหนื่อยหอบ ไมคอยไอ ไมคอยมีเสมหะ ตรวจรางกายจะพบลักษณะที่มีลมคางอยูในปอด
มากคือ การตรวจฟงเสียงหายใจจะเบาลงกวาปกติ การเคาะปอดจะโปรงกวาปกติ ผูปวยมักจะ
หายใจออกโดยมีการหอริมฝปาก ( perselip breathing) มักจะไมมี cyanosis เวลาตรวจดูลิ้นจะมีสี
ชมพูจึงเปนที่มาของคําวา pink puffer เอ็กเรยปอดจะเปนลักษณะของถุงลมปอดโปงพองคือ มีลม
คางในปอดมาก (hyperinflation) โดยจะเห็น กระบังลมจะอยูต่ําและขนาดของหัวใจจะเล็กลง ถา
ตรวจสมรรถภาพปอดจะพบวาความยืดหยุนของปอด (elastic recoil) จะลดลง และ การซึมผาน
ของกาซคารบอนมอนนอกไซด (DLCO)ลดลง แตคาความตานทานของหลอดลม ( airway
resistance ) มักจะปกติหรือเพิ่มขึ้นเล็กนอย คนไขกลุมนี้จะเปนพวกที่ขยันหายใจ ทําให ระดับ
ออกซิเจนในเลือดอยูในเกณฑดีและ ไมมีการคั่งของคารบอนไดออกไซด
2. Blue bloaters
คนไขกลุมนี้มีลักษณะของหลอดลมอักเสบเรื้อรังเดน คือ มักจะมีอาการไอมีเสมหะเรื้อรัง
อาการเหนื่อยจะนอย การตรวจรางกายจะพบวามีอาการของหัวใจซีกขวาลมเหลว คือมีขาบวม มี
cyanosis ซึ่งเปนที่มาของชื่อ Blue bloater เอ็กเรยปอดจะพบวามี increase lung marking ถาตรวจ
สมรรถภาพปอดจะพบวา elastic recoil ของปอด มักจะปกติและ การซึมผานของกาซคารบอน
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มอนนอกไซด (DLCO) มักจะปกติหรือลดลงเล็กนอย แตคาความตานทานของหลอดลม ( airway
resistance ) มักจะเพิ่มขึ้นมาก
แตในปจจุบันพบวาคนไขสวนใหญจะมีลักษณะทั้งสองปะปนกันแยกจากกันไมคอยได
ในทางคลินิคจึงไมคอยจะนิยมแยกกัน และเรียกรวมๆกันไปวา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) มักจะถูกมองวาเปนโรคที่ไมตอบสนองตอการรักษา
(irreversible airway obstruction) และจะแยกจากโรคหืดที่ถูกมองวาเปนโรคที่ตอบสนองตอการ
รักษา (reversible airway obstruction) โดยการดูการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดหลังการให
ยาขยายหลอดลมโดยถาสมรรถภาพปอดดีขึ้น ซึ่งโดยมากมักจะดูที่คา FEV1 ถาคา เพิ่มขึ้นมากกวา
15% แสดงวามี reversible airway obstruction ถือวาเปนโรคหืด สวนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(COPD) การเปลี่ยนแปลงของ FEV1 หลังการใหยาขยายหลอดลมจะตองนอยกวา 15% แสดงวา
ไมตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลม (irreversible airway obstruction)
อยางไรก็ดีอาจจะมีผูปวยโรคหืดสวนหนึ่งซึ่งเปนโรคหืดรุนแรงและเปนเรื้อรังมาเปน
เวลานานจนผนังหลอดลมหนาตัวทําใหหลอดลมอุดกั้นตลอดเวลาจนไมสามารถแยกจากโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังไดโดยเด็ดขาด (รูปที่ 1)

6

รูปที่ 1 รูปภาพแสดงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยวงกลม 3 วง หมายถึง ผูปวย 3 กลุม คือ
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis) โรคถุงลมปอดโปงพอง (emphysema) และโรค
หืด (asthma) ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง ผูปวยที่อยูในพื้นที่ที่แรเงา (พื้นที่ 3, 4, 5, 6, 7,
8) ผูปวยในพื้นที่ 1, 11 หมายถึง ผูปวยที่มีไอเรื้อรังตามคํานิยามของหลอดลมอักเสบเรื้อรัง แตไม
มีการอุดกั้นทางเดินหายใจจึงไมใชผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผูปวยในพื้นที่ 2 หมายถึง ผูปวยที่มีถุงลมปอดโปงพอง แตไมมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ
ซึ่งก็ไมใชผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผูปวยในพื้นที่ 9 ไดแกผูปวยโรคหืด
สวนผูปวยในพื้นที่ 6, 7, 8 ก็เปนผูปวยที่แยกไมออกระหวางผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
และผูปวยโรคหืด เนื่องจากผูปวยโรคหืดบางคนที่เปนโรคหืดมานาน อาจจะมีการอุดกั้นทางเดิน
หายใจที่ไมสามารถรักษาใหดีขึ้นได
(จาก Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive
pulmonary disease. American Thoracic Society. Am J Respir Crit Care Med. 1995; 152(5Pt2):
S78.)
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ในปค.ศ. 1998 องคการอนามัยโลก (World Health Organization) รวมกับ National Heart
Lung and Blood Institute ไดรวมกันรางแนวทางในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ขึ้น
และตีพิมพในป ค.ศ. 2001 โดยใชชื่อวา Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
หรือเรียกยอๆวา GOLD Guidelines ซึ่งการจัดทํา GOLD Guidelinesนี้ ก็แตกตางจากการจัดทํา
Guidelines เกาๆที่เคยมีมา โดยที่พยายามอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ มากกวาการอาศัยความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญเชนแตกอน และก็มีความพยายามที่จะให ทุกประเทศทั่วโลกหันมาใช GOLD
Guidelines เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ประเทศไทยก็ไดมีการทําแนวทางการรักษาโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังของประเทศไทยขึ้นในป พ.ศ. 2548 โดยอางอิงตาม GOLD Guidelines
คําจํากัดความของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) โดย GOLD Guidelines ไดเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมบาง โดย GOLD Guidelines ใหนิยามของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) วา เปนโรคที่
มีการอุดกั้นทางเดินหายใจชนิดที่ไมสามารถทําใหกลับคืนมาเปนปกติได (not fully reversible
airway obstruction) ซึ่งการอุดกั้นทางเดินหายใจนี้จะเปนมากขึ้นเรื่อยๆโดยคอยเปนคอยไป และ
เกิดจากการที่มีการอักเสบของปอดที่เกิดจากมลพิษ
จะเห็นวานิยามของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) โดยGOLD Guidelines มีประเด็นที่
เปลี่ยนไปจากคํานิยามเดิม 3 ประเด็นคือ
ประเด็นที่ 1 เปลี่ยนจากหลอดลมอุดกั้นที่แกไขไมได (irreversible airway obstruction)
เปน หลอดลมอุดกั้นที่แกไขใหกลับคืนมาเปนปกติไมได (not fully reversible airway
obstruction) ดังนั้นการตอบสนองตอการใชยาขยายหลอดลมไมไดเปนตัวแยกโรคหืดกับโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังอีกตอไป
ประเด็นที่ 2 ชี้ใหเห็นวาพยาธิกําเนิดของโรคเกิดจากการอักเสบในปอดซึ่งเปนขบวนการ
ที่ดําเนินตอไปเรื่อยๆที่ทําใหสมรรถภาพปอดของคนไขยังเสื่อมตอไป ชึ่งแตเดิมไมมีการกลาวถึง
เลย และจะเปนเปาหมายในการใหการรักษาโรคในอนาคต
ประเด็นที่ 3 คําจํากัดความของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไมไดกลาวถึงโรคหลอดลมอักเสบ
เรื้อรังหรือถุงลมปอดโปงพองเลย ดังนั้นการวินิจฉัยโรคโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผูปวยจึง
ไมจําเปนตองมีอาการไอเรื้อรังก็ได
จะเห็นไดวาไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากในคําจํากัดความของโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ซึ่งเปนผลมาจากความรูความเขาใจในธรรมชาติของโรคมากขึ้นในปจจุบัน ซึ่งจะนําไปถึง
การดูแลรักษาโรคที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตดวย
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บทที่ 2
ระบาดวิทยา (Epidemiology)
อัตราความชุกของโรค (prevalence)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่พบบอย และพบไดในประเทศตางๆทั่วโลก ขอมูล
เกี่ยวกับอุบัติการณ ความชุกของโรค อัตราการเจ็บปวยและอัตราการเสียชีวิต สวนมากจะมีแต
ฉะเพาะในประเทศที่เจริญแลวเชน อังกฤษ และอเมริกา สวนประเทศกําลังพัฒนามักจะไมคอยมี
ขอมูล
ซึ่งอัตราความชุกของโรคก็จะแตกตางกันไป ขึ้นกับความชุกของปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิด
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง องคการอนามัยโรคประมาณวาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอัตราความชุก
ประมาณ 9.34 คนตอประชากรชาย 1,000 คน และ 7.33 คนตอประชากรหญิง1,000 คน (ตารางที่
1) ประเทศจีนจะพบวามีอัตราความชุกของโรคสูงกวาประเทศอื่นๆ มาก อัตราความชุกของโรคนี้
จะรวมประชากรทุกกลุมอายุแตโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่พบไดมากในคนสูงอายุดังนั้น
อัตราความชุกของโรคคานี้จะต่ํากวาความเปนจริงสําหรับกลุมผูสูงอายุ
ในประเทศไทยมีการสํารวจผูสูงอายุ (อายุมากกวา 60ป) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
อุบัติการณ (incidence) ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเทากับ 3.63 เปอรเซนต (95% CI: 2.834.43) และความชุกของโรค (prevalence) เทากับ 7.11 เปอรเซนต (95% CI: 6.21-8.01)
การสูบบุหรี่ถือวาเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําใหเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในประเทศ
ไทยมีผูสูบบุหรี่ประมาณ 10 ลานคน ประมาณ 15-30% ของคนที่สูบบุหรี่จะเกิดโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ดังนั้นนาจะประเมินไดวาในประเทศไทยนาจะมีผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไมต่ํากวา 1.53 ลานคน
ตารางที่ 1 อัตราความชุกของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ประเทศ
อัตราความชุกตอประชากร 1,000คนในปค.ศ.1990
ชาย / หญิง
ยุโรปตะวันออก
7.35 / 3.45
อินเดีย
7.35 / 3.45
จีน
26.20 / 23.70
อาฟริกา
4.41 / 2.49
ลาตินอเมริกา
3.36 / 2.72
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ผลกระทบของโรค
โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังเปนโรคที่เรื้อรังและการดําเนินของโรคก็เปนมากขึ้นเรื่อยๆ ผูปวย
ที่เปนโรคจะมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง ไมสามารถทํางานหรือกิจกรรมไดเชนคนปกติ ตองมารับการ
รักษาที่แผนกผูปวยนอกเปนระยะเวลานาน และเมื่อสมรรถภาพปอดลดลงมากๆ ก็จะมีอาการ
รุนแรงขึ้น เหนื่อยงายขึ้น ทํางานไดลดลง หรือเหนื่อยงายแมเพียงแตทํากิจวัตรประจําวัน และมี
อาการโรคกําเริบบอยๆทําใหผูปวยตองมารับการรักษาที่แผนกหองฉุกเฉิน และนอนรับการรักษา
ในโรงพยาบาล และในที่สุดอาจจะตองใชเครื่องชวยหายใจเพราะไมสามารถหายใจเองได
เพียงพอ ซึ่งคาใชจายในการรักษาในโรงพยาบาลจะมีมูลคามหาศาลซึ่งเปนภาระของผูปวยและ
ของรัฐบาล
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิด COPD
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประกอบดวยปจจัยภายในตัวผูปวยและ
สิ่งแวดลอมภายนอก
1. การสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ เปนสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดภาวะหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง การสูบบุหรี่ยิ่ง
สูบมากก็จะมีโอกาสที่จะเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไดมาก ดังจะเห็นไดจากการศึกษาที่พบวา
คาเฉลี่ยของ FEV1 ในกลุมคนที่สูบบุหรี่จะนอยกวากลุมคนที่ไมสูบบุหรี่และคาเฉลี่ยของ FEV1จะ
ลดลงมากเมื่อปริมาณการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น (รูปที่1)
ถึงแมวารอยละ 80-90 ของคนไข COPD จะเกิดจากการสูบบุหรี่ แตผูที่สูบบุหรี่จะมีเพียง
รอยละ 10-15 เทานั้น ที่จะเกิด COPD ดังนั้นนาจะมีปจจัยอื่นที่มีสวนรวมในการทําใหผูที่สูบบุหรี่
บางคนเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได
ในคนปกติคา FEV1 (Force expiratory volume in 1 second) จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น โดย
FEV1 จะลดลงประมาณ 30 มิลลิลิตร / ป ในคนที่สูบบุหรี่สวนมาก FEV1จะลดลงใกลเคียงกับคน
ปกติ แตจะมีคนที่สูบบุหรี่จํานวนหนึ่งซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิด COPD พวกนี้จะมี FEV1 ลดลง
รวดเร็วประมาณ 100 มิลลิลิตร / ป ซึ่งเมื่ออายุประมาณ 50-60 ป FEV1 จะลดลงเหลือนอยจนทํา
ใหเกิดอาการเหนื่อยงาย เมื่อหยุดสูบบุหรี่ อัตราการลดลงของ FEV1 จะลดลงใกลเคียงกับคนที่ไม
สูบบุหรี่ (รูปที่ 2)
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รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางคา FEV1 และ ปริมาณบุหรี่ที่สูบ จะเห็นวายิ่งสูบบุหรี่
มากขึ้น คาเฉลี่ยของ FEV1 ยิ่งลดลง แตที่นาสังเกตก็คือวาในกลุมคนที่สูบบุหรี่มากก็ยังมีคนสวน
หนึ่งที่ยังมี FEV1อยูในเกณฑปกติ
(จาก Burrows B, Knudson RJ, Cline MG, Lebowitz MD. Quantitative relationships
between cigarette smoking and ventilatory function. Am Rev Respir Dis. 1977;115(2):195-205.)
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รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางคา FEV1 และอายุ
(จาก J. F.Murray and J.A. Nadel, editors.Textbook of Respiratory Medicine. W.B.
Saunders, Philadelphia. 1342)

อาการของคนที่สูบบุหรี่จะพบวามักจะเริ่มมีอาการไอมีเสมหะในตอนเชาหลังจากสูบ
บุหรี่ไดระยะหนึ่ง ตอมาก็จะมีเสมหะเพิ่มมากขึ้น อาจจะพบวาเวลาเปนหวัดเสมหะจะมีมากกวา
ปกติและหายชากวาคนปกติและอาจจะมีการหายใจลําบากรวมกับมีหายใจมีเสียงวี๊ดในหนาอกได
ตอมาก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยงายเวลาเดินขึ้นทางชันหรือขึ้นบันได
กลไกที่บุหรี่ทําใหเกิด COPD คือวาควันบุหรี่ที่สดู เขาไปในหลอดลมจะกระตุนให
neutrophils มาชุมนุมในหลอดลมมากขึ้นและหลั่งเอ็นซายน protease ออกมามากขึ้น และ
ขณะเดียวกันควันบุหรี่ก็จะทําใหเอ็นซายน antiproteaseซึ่งมีหนาที่ในการยับยั้งการทํางานของ
เอ็นซายน protease ลดลงทําใหเอ็นซายน protease มีมากเกินไปทําใหเกิดการยอยของเนื้อปอดที
ละนอยๆจนเกิดภาวะถุงลมปอดโปงพองขึ้นในที่สุดแตระยะเวลาใชในการเกิดโรคจะนาน
ประมาณ 10-20 ป
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2. มลภาวะทางอากาศ (Air pollution)
ในเมืองที่มีมลภาวะทางอากาศ จะพบวาอุบัติการของ COPD เพิ่มขึ้น แตบทบาทของ
มลภาวะทางอากาศเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่แลวจะมีบทบาทนอยกวาการสูบบุหรี่มาก
มลภาวะทางอากาศที่เกิดภายในบาน (Indoor air pollution) เชน ควันไฟที่เกิดจากการ
หุงหาอาหารก็อาจจะเปนอีกตัวการหนึ่งในการทําเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได
3. Alpha-1 antitrypsin deficiency (การขาดสาร alpha-1 antitrypsin)
สาร alpha-1 antitrypsin เปนโปรตีนที่สรางที่ตับมีหนาที่ในการยับยั้งการทํางานของ
neutrophil elastase เมื่อมีการอักเสบ neutrophil จะหลั่ง neutrophil elastase ออกมา ในคนปกติจะ
มี สาร alpha-1 antitrypsin คอยยับยั้งไมให neutrophil elastase ยอยเนื้อปอดที่ปกติ ดังนั้นการขาด
alpha-1 antitrypsin ก็จะทําให neutrophil elastase ยอยสลายโดยปราศจากตัวควบคุม จะทําให
neutrophil elastase ยอยสลาย elastin ในถุงลมทําใหเกิดถุงลมโปงพองได ในผูปวยที่ขาด alpha-1
antitrypsin จะเกิดถุงลมปอดโปงพองตั้งแตอายุนอยได ดังนั้นถาพบผูปวยถุงลมโปงพองที่มีอายุ
นอยจะตองนึกถึงภาวะ alpha-1 antitrypsin เสมอ
4. ภาวะหลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ (airway hyperresponsiveness)
ภาวะหลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติอาจจะมีสวนทําใหเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได
โดยแพทยชาวเนเธอรแลนดชื่อ Orie ไดตั้งสมมุติฐานวาคนที่มีภาวะหลอดลมไวตอสิ่งกระตุน
ผิดปกติ (airway hyperresponsiveness) เมื่อไปสัมผัสกับบุหรี่ซึ่งถือวาเปนสิ่งกระตุนภายนอกจะ
เกิดภาวะหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังได ซึ่งสมมุติฐานนี้เรียกวา "the Dutch hypothesis" หลักฐานที่
สนับสนุนคือผลของการศึกษาโครงการ Lung health study พบวาในคนที่สูบบุหรี่ที่มีภาวะ
หลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติจะมีการลดลงของคา FEV1 มากกวาคนที่สูบบุหรี่ที่ไมมีภาวะ
หลอดลมไวตอสิ่งกระตุนผิดปกติ
การดําเนินโรค (Natural History)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เกิดขึ้นอยางชาๆ หลังจากสูบบุหรี่ หรือสารระคายเคืองอื่นๆเปน
เวลานานหลายปโดยผูปวยจะไมมีอาการ ซึ่งอาจจะเรียกวาระยะปลอดอาการ ผูปวยบางคนอาจจะ
มีอาการของการไอเรื้อรัง ซึ่งอาการไอเกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอย ในระยะนี้การตรวจสมรรถภาพ
ปอดจะอยูในเกณฑปกติ ในกลุมที่จะเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสมรรถภาพปอดจะลดลงมากกวา
คนปกติ ในการติดตามคา FEV1 พบวาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคา FEV1 จะลดลงประมาณ
100 มิลลิลิตร / ป ซึ่งเมื่ออายุประมาณ 45-50 ป FEV1 จะลดลงเหลือประมาณ 50% ของคาปกติ
ผูปวยจะเริ่มมีอาการมากขึ้นโดยมีอาการไอมากขึ้นเสมหะมากขึ้น และมีอาการเหนื่อยงายเวลา
ทํางานซึ่งจะทําใหผูปวยมาพบแพทย เมื่อ FEV1 ลดลงเหลือประมาณ 30 %ของคาปกติ อาการ
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ทั้งหลายก็จะเปนมากขึ้น และมีอาการเหนื่อยหอบมากเปนระยะที่เรียกวาโรคกําเริบ(exacerbation
of COPD) ระยะนี้ผูปวยจะเหนื่อยมากจนไมสามารถจะเดินไปไหนมาไหนไดสะดวกและอาจจะ
ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนระยะ และอาจจะตองใชเครื่องชวยหายใจเปนครั้งคราว
ทายที่สุดผูปวยอาจจะเสียชีวิตดวยภาวะการหายใจลมเหลว
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บทที่ 3
พยาธิสภาพ พยาธิกําเนิด และพยาธิสรีรวิทยา
(Pathology, pathogenesis, and pathophysiology)
พยาธิสภาพ (pathology)
พยาธิสภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะพบวามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตหลอดลมขนาด
ใหญ หลอดลมขนาดเล็ก และที่เนื้อปอด
ที่หลอดลมขนาดใหญ (นับตั้งแต trachea ลงไปถึงหลอดลมขนาดโตกวา 2 มิลลิเมตร) จะ
พบวาตอมขับเมือก (submucosal gland) จะมีขนาดที่โตขึ้น โดยจะพบวาอัตราสวนระหวาง
glandular layer ตอความหนาของผนังหลอดลม (ซึ่งเรียกวา Reid index) จะมีคามากกวาคนปกติ
นอกจากนี้ยังพบวา goblet cell จะมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตอขับเมือกและ goblet cell
นี้เองทําใหมีการสรางเสมหะเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญของภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
(chronic bronchitis)
ที่หลอดลมขนาดเล็ก (หลอดลมขนาดเล็กกวา 2 มิลลิเมตร) จะพบวามีการอักเสบโดยพบ
เซลอักเสบ (inflammatory cells) โดยเฉพาะ mononuclear cells มาชุมนุมกัน มีเสมหะอุดตัน
หลอดลม (mucus plug) และมีกลามเนื้อผนังหลอดลมโตขึ้น
ที่บริเวณเนื้อปอดสวนที่ตอจาก terminal bronchiole (TB) ซึ่งเปนสวนที่เริ่มมีการ
แลกเปลี่ยนอากาศที่เรียกวา respiratory bronchiole (RB) โดย terminal bronchiole จะแบง
ออกเปนหลายๆ respiratory bronchiole (RB) ซึ่งจะแบงตอเปน alveolar ducts (AD) และ alveolar
sac(AS) ตามลําดับ ซึ่งสวนประกอบทั้งหมดที่เกิดจากหนึ่ง terminal bronchiole จะเรียกวา Acinus
(รูปที่1)ในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะพบวาอาจมีการโปงพองของ respiratory bronchiole และ
มีการทําลายของ alveolar wall ซึ่งเปนลักษณะของ emphysema ถุงลมปอดโปงพองอาจจะแบงได
เปน 2 แบบดวยกันคือ (รูปที่ 2)
1. Centriacinar emphysema จะพบวามีการโปงพองของ respiratory bronchiole
แลวกระจายไปรอบๆ
2. Panacinar emphysema มีอาการโปงพองของทั้ง respiratory bronchiole, alveolar
duct และ alveolar sac ซึ่งมักจะพบไดในคนไขที่เปน Alpha-1 antitrypsin
deficiency
ในผูปวย COPD จะพบลักษณะเหลานี้ปะปนกันมากนอยแตกตางกันไป ทําใหอาการทาง
คลินิกแตกตางกันไปดวย
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รูปที่ 1. แสดงใหเห็นลักษณะปกติของเนื้อปอดสวนที่ตอจาก terminal bronchiole (TB)
ซึ่งเปนสวนที่เริ่มมีการแลกเปลี่ยนอากาศที่เรียกวา respiratory bronchiole (RB) โดย terminal
bronchiole จะแบงออกเปนหลายๆ respiratory bronchiole (RB) ซึ่งจะแบงตอเปน alveolar ducts
(AD) และ alveolar sac(AS) ตามลําดับ ซึ่งสวนประกอบทั้งหมดที่เกิดจากหนึ่ง terminal
bronchiole จะเรียกวา Acinus
(จาก J. F.Murray and J.A. Nadel, editors.Textbook of Respiratory Medicine. W.B.
Saunders, Philadelphia. 1994:1335)
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รูปที่ 2 ลักษณะของถุงลมปอดโปงพอง A=Centriacinar or Centrilobular B=Panacinar
or Panlobular เสนประแสดงขอบเขตของ acinus
(จาก Fishman AP, Elias JA, Fishman JA, Grippi MA, Kaiser LR, Senior RM, eds.
Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders. Vol. 1. New York: McGraw-Hill; 1998:648.)

พยาธิกําเนิด (pathogenesis)
เมื่อผูปวยสูดสารระคายเคืองเชน ควันบุหรี่เขาไปในหลอดลม สารระคายเคืองเหลานี้จะ
กอใหเกิดการอักเสบขึ้นในหลอดลม เนื้อปอด และเสนเลือด โดยพบวามีเซลล neutrophils,
macrophages, T lymphocytes (CD8+) เพิ่มขึ้นซึ่งจะแตกตางจากการอักเสบที่เกิดในหลอดลมของ
คนไขโรคหืดที่จะพบวามีเซลล eosinophils, CD4+ T lymphocytes, mast cells
การอักเสบนี้จะทําใหมีการหลั่งเอนไซนเชน protease ออกมา ทําใหมีการทําลายเนื้อเยื่อ
ปอดและมีการซอมแซมเกิดขึ้นทั้งในหลอดลม เนื้อปอด และเสนเลือด ซึ่งทําใหเกิดพยาธิสภาพ
ของโรคดังที่กลาวมาแลว (รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 พยาธิกําเนิดของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (pathogenesis of COPD)
(จาก Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic
obstructive pulmonary disease NHLBI/WHO workshop report. 2001. 29)

พยาธิสรีรวิทยา (pathophysiology)
จากความผิดปกติของหลอดลมและถุงลมปอดดังที่กลาวมาจะทําใหมีการอุดกั้นทางเดิน
หายใจโดย
1) ความผิดปกติของหลอดลมที่มีการอักเสบของหลอดลม เสมหะที่อุดตัน และกลามเนื้อ
หลอดลมหดตัว ทําใหรูหลอดลมมีขนาดเล็กลง และมี airway resistance เพิ่มขึ้น
2) ถุงลมปอดโปงพองซึ่งทําให ความยืดหยุน (elasticity) ของปอดลดลง การที่ความ
ยืดหยุนของปอดลดลงจะทําใหเกิดการอุดกลั้นทางเดินหายใจได โดยความยืดหยุนของปอดที่
ลดลงทําใหแรงที่จะดันลมออกจากปอดลดลง นอกจากนี้ถุงลมปอดซึ่งปกติมีความยืดหยุนดีจะ
คอยดึงถางหลอดลมไมใหตีบลงเวลาหายใจออก เมื่อเกิดถุงลมปอดโปงพองจะทําใหแรงดึงถาง
หลอดลมลดลง ดังนั้นเวลาออกแรงเปาลมออกเต็มที่ ความดันในชองอกจะเปนบวกมากทําให
หลอดลมแฟบลงไดมากกวาปกติ (dynamic compression of airways) (รูปที่ 4)

20

Alveolar attachment

Elastic recoil

Alveolar attachment

Alveolar attachment

Bronchoconstriction
Elastic recoil

Secretion
Inflammation
Alveolar attachment

รูปที่ 4 แสดงกลไกการเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ
รูปบน คือถุงลมและหลอดลมที่ปกติ
รูปลางคือถุงลมและหลอดลมของผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรัง
จะพบวา elastic recoil ลดลงทําใหแรงดันลมออกจากปอดลดลงและการที่มี alveolar
attachment ลดลง จะทําใหแรงดึงรั้งไมไหหลอดลมตีบนอยลงเวลาหายใจออกหลอดลมเลยจะตีบ
มากกวาคนปกติซึ่งทั้งสองสวนนี้ไมสามารถแกไขใหกลับมาเปนปกติได นอกจากนี้จะพบวาที่
หลอดลมจะมีการอักเสบของผนังหลอดลม มีหลอดลมหดตัว มีเสมหะในหลอดลมทําให
หลอดลมตีบแคบ ซึ่งสวนนี้เปนสวนที่สามารถแกไขใหดีขึ้นได
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จะเห็นไดวาการอุดกั้นทางเดินหายใจในโรค COPD จะแบงเปนสองสวนคือ
1. สวนทีไมสามารถแกไขใหดีขึ้นได (irreversible component) ไดแกสวนที่เกิด
จากถุงลมปอดโปงพองซึ่งทําใหความยืดหยุนของปอดลดลงทําใหแรงดันลม
ออกจากปอดลดลงและแรงดึงถางหลอดลมลดลงทําใหหลอดลมแฟบลงเวลา
หายใจออก
2. สวนทีสามารถแกไขได (reversible component) ไดแกสวนของหลอดลมที่มีการ
อักเสบของหลอดลมทําใหผนังหลอดลมบวม หลอดลมหดตัว และมีเสมหะอุด
ตัน ซึ่งจะแกไขไดดวยการใหยาขยายหลอดลม การกําจัดเสมหะ หรือการลดการ
อักเสบดวยการใหสเตียรอยดเปนตน
โดยปกติผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมีทั้งถุงลมปอดโปงพอง และหลอดลมอักเสบ
เรื้อรังรวมกัน แลวแตวาจะมีสวนไหนมากสวนไหนนอย ถามีถุงลมปอดโปงพองมากก็มักจะไม
คอยตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลม ถามีสวนหลอดลมอักเสบเรื้อรังมากก็อาจจะ
ตอบสนองตอการใหยาขยายหลอดลมมากกวา
เมื่อมีการอุดกั้นทางเดินหายใจจะทําใหหายใจเขาออกยากขึ้น ผูปวยตองออกแรงหายใจ
มากกวาปกติทําให work of breathing เพิ่มขึ้น และทําใหความสามารถในการหายใจ (ventilatory
capacity) ลดลง(รูปที่ 5)
นอกจากนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะทําใหการระบายอากาศ (ventilation) ไมสม่ําเสมอทํา
ใหมีปญหาในการแลกเปลี่ยนกาซที่ไมสม่ําเสมอเกิดขึ้น (ventilation perfusion mismatching) คือ
บางบริเวณจะมีการระบายอากาศมากกวาเลือดที่มาเลี้ยง( ventilation >perfusion) ทําใหเกิดมี dead
space (VD/VT) เพิ่มขึ้น บางบริเวณจะมีการระบายอากาศนอยกวาเลือดที่มาเลี้ยง( ventilation
<perfusion) ทําใหออกซิเจนในเลือดลดลง ซึ่งจะทําใหผูปวยตองการการหายใจ ( ventilatory
requirement) เพิ่มขึ้นเพื่อแกไขใหการแลกเปลี่ยนกาซใหดีขึ้น
การเพิ่ม ventilatory requirement แตลด ventilatory capacity ทําใหผูปวยลด
ความสามารถในการทํางานหรือเหนื่อยงายเวลาออกกําลัง (exercise limitation) ดังนั้นผูปวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงมักจะมาพบแพทยดวยอาการเหนื่อยงายเวลาออกกําลัง (รูปที่ 5)
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รูปที่ 5 ผลของการที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ
(จากHodgkin JE. Exercise testing and training. In: Hodgkin JE, Petty TL, eds. Chronic
obstructive pulmonary disease current concepts. Vol. 1. Philadelphia: W.B.Saunders company;
1987:121)
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และเมื่อโรคดําเนินไปมากขึ้น สมรรถภาพปอดจะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นที่
ventilatory requirement มากกวา ventilatory capacity ก็จะทําใหมีออกซิเจนในเลือดต่ํา และ
คารบอนไดออกไซดสูงกวาปกติ
การมีภาวะออกซิเจนต่ําในเลือดเปนระยะเวลานานๆ ก็จะมีผลทําให
1. pulmonary vascular หดตัวทําใหเกิด pulmonary hypertension ซึ่งจะทําให
กลามเนื้อหัวใจซีกขวาโตและหัวใจซีกขวาลมเหลว (corpulmonale) ในที่สุด
2. มีการกระตุนใหไตสราง erythropoietin เพิ่มขึ้น ทําใหมีการสรางเม็ดเลือดแดง
เพิ่มขึ้นเกิดภาวะ เม็ดเลือดแดงสูงกวาปกติ (polycythemia) ตามมาได ซึ่งการที่มี
ปริมาณเม็ดเลือดแดงสูงกวาปกติก็ยิ่งทําใหเลือดมีความหนืดมากขึ้นยิ่งทําให
pulmonary hypertension มากขึ้น
ดังนั้นการเกิดภาวะหัวใจซีกขวาลมเหลว (corpulmonale) และ ภาวะเม็ดเลือดแดงสูงกวา
ปกติถือวาเปนภาวะแทรกซอนของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งจะพบในระยะทายๆของโรค
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บทที่ 4
การวินิจฉัยและการประเมินคนไข
(Diagnosis and assessment)
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมักจะไมมีอาการในระยะแรกๆของโรค จนกระทั่งโรคดําเนิน
ไปเปนเวลาหลายๆปจึงจะคอยๆเริ่มมีอาการแลวเมื่ออาการเปนมากแลวจึงจะมาพบแพทย อาการ
ที่จะนําผูปวยมาพบแพทยคือ อาการเหนื่อยงายหายใจไมอิ่ม หรือไอเรื้อรัง ในการดูแลรักษาผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสิ่งที่เราจะตองทําก็คือ
1. การวินิจฉัยใหไดวาเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจริงหรือไม
2. การประเมินความรุนแรงของโรค
3. การติดตามการรักษา
การวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ตองอาศัยการซักประวัติ ตรวจรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ประวัติ
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมักจะมีประวัติสูบบุหรี่มานานมักจะมากกวา 20 ปขึ้นไป
กอนที่จะมีอาการ ดังนั้นในการซักประวัติคนไขตองซักประวัติการสูบบุหรี่ เสมอ โดยถาม
ปริมาณบุหรี่ที่ผูปวยสูบในแตละวัน และระยะเวลาที่สูบบุหรี่ และปริมาณการสูบบุหรี่จะรายงาน
เปน pack-years การคํานวณ pack-years ก็คํานวณจากสูตร
pack-years = (จํานวนบุหรี่ที่สูบ / วัน) x จํานวนปที่สูบ
20
เชนถาผูปวยสูบบุหรี่ 1 ซอง ตอวัน (1 ซอง=20 มวน) เปนเวลา 10 ปเทากับวาสูบบุหรี 10
pack-years เปนตน
เนื่องจากการสูบบุหรี่เปนปจจัยสําคัญของการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงควรถามประวัติ
การสูบบุหรี่กับผูปวยทุกคนและถาใครมีประวัติการสูบบุหรี่ควรจะคิดวาเขามีโอกาสเปนโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังไวดวยเสมอถึงแมวาจะไมมีอาการผิดปกติไดๆเลยก็ตาม และควรสงตรวจ
สมรรถภาพปอดเสมอเพื่อวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอุดกั้นรื้อรังหรือไม
อาการสําคัญที่จะนําผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมาพบแพทยคือ อาการไอเรื้อรังและ
เหนื่อยงาย ผูปวย COPD มักจะไอมีเสมหะมาเปนเวลานานกวาจะมาพบแพทย การไอมักจะไอ
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มากตอนตื่นเชาโดยมีเสมหะสีขาวจํานวนไมมากนักประมาณ 3-5 คําตอวัน เนื่องจากการไอ
เกิดขึ้นชา ๆ ผูปวยมักจะไมสังเกตวาผิดปกติจึงไมคอยมาพบแพทย ผูปวยจะมาพบแพทยเมื่อมี
การติดเชื้อซึ่งทําใหเสมหะเปลี่ยนเปนสีเหลืองและมีจํานวนมากขึ้น บางครั้งจะมีการหายใจลําบาก
และหายใจมีเสียงวี้ดรวมดวย
บางครั้งผูปวยอาจจะมีไอเปนเลือดปนเสมหะออกมาได แตเนื่องจากวาการสูบบุหรี่ทําให
มีโอกาสเปนมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้น ถาผูปวยมีไอปนเลือดจะตองคิดถึงวาอาจจะมีมะเร็ง
ปอดรวมดวยกอนเสมอ โดยปกติผูปวย COPD มักจะไอเสมหะไมมากเทาไหร ถามีเสมหะจํานวน
มาก ๆ เชน ครึ่งแกว/วัน จะตองนึกถึงภาวะหลอดลมโปงพอง (Bronchiectasis) รวมดวย
อาการเหนื่อยงายจะเกิดขึ้นชา ๆ ทําใหผูปวยมีการปรับตัวโดยการลดกิจกรรมที่ตองออก
แรงลง ผูปวยจะสังเกตุวาผิดปกติและมาพบแพทยก็ตอเมื่อมีหลอดลมอุดกั้นมากแลว โดยมาก
ผูปวยมักจะมีอาการเหนื่อยงายเมื่อ FEV1 ลดลงเหลือนอยกวา 60% ของคามาตฐาน
การซักประวัติควรซักถึงความรุนแรงของการเหนื่อยงายโดยใชคําถามที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ทําใหเกิดอาการเหนื่อยของสมาคมแพทยอเมริกัน (ATS shortness of breath scale) ซึ่งอาจจะ
แบงระดับความรุนแรงเปน 5 ระดับ คือ
ระดับ 0
คือปกติไมมีเหนื่อยงาย
ระดับ 1
คือมีอาการเหนื่อยงาย เมื่อเดินเร็ว ๆ ขึ้นทางชัน
ระดับ 2
คือเดินในพื้นราบไมทันเพื่อนเพราะเหนื่อยหรือตองหยุดเดินเปนพักๆ
ระดับ 3
คือเดินไดนอยกวา 100 หลา หรือขึ้นบันได 1 ชั้น เหนื่อย
ระดับ 4
คือเหนื่อยงายเวลาทํากิจวัตรประจําวัน เชน ใสเสื้อผา อาบน้ํา แตงตัว
จนไมสามารถออกนอกบานได
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจจะมีอาการไอ หายใจลําบากเปนครั้งคราวและหายใจมี
เสียงวี๊ดไดคลายกับโรคหืด ดังนั้นในการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะตองวินิจฉัยแยกโรคหืด
ออกไปดวย ลักษณะที่ชวยในการแยกโรคหืดจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไดแก
อายุ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมักจะเริ่มมีอาการเมื่ออายุมากกวา40 ปขึ้นไป แตโรคหืด
สามารถพบไดในทุกชวงอายุและสวนมากจะเริ่มเปนตั้งแตเด็ก
ประวัติการสูบบุหรี่ คนไขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกวา 90% จะมีประวัติสูบบุหรี่มาเปน
เวลานาน ดังนั้นถาผูปวยไมมีประวัติสูบบุหรี่ก็นึกถึงโรคหืดมากกวา
ประวัติโรคภูมิแพ โรคหืดจะมีความสัมพันธอยางมากกับโรคภูมิแพ ดังนั้นถาผูปวยมี
ประวัติโรคภูมิแพก็นึกถึงโรคหืดมากกวาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อยางไรก็ดีบางครั้งก็เปนการยากที่จะแยกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังออกจากโรคหืดและ
บางครั้งผูปวยโรคหืดที่สูบบุหรื่ก็อาจจะเปนทั้งโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังดวยก็ได

27

การตรวจรางกาย
การตรวจรางกายจะพบความผิดปกติมากนอยขึ้นกับความรุนแรงของโรค ในระยะแรก ๆ
ของโรคการตรวจรางกายจะไมพบความผิดปกติเลยได เมื่ออาการมากขึ้นอาจจะตรวจพบลักษณะ
ของการอุดกั้นทางเดินหายใจคือ มีเสียง Wheeze เมื่อหายใจออกแรง ๆ และเวลาที่ใชในการ
หายใจออกจะยาวขึ้น ซึ่งจะตรวจไดงาย ๆ โดยการใช strethoscope ฟงบริเวณบลําคอแลวให
ผูปวยหายใจออกเต็มที่ ถาระยะเวลาที่หายใจออก (force expiratory time) เกิน 6 วินาที แสดงวามี
การอุดกั้นทางเดินหายใจ
ในผูปวยที่มีถุงลมปอดโปงพองมาก อาจจะตรวจพบวารูปรางทรวงอกเปนรูปทรงกลม
คลายถังเบียร (Barrel shape) เคาะโปรงและเสียงหายใจ (breath sound) เบา
ในผูปวยหลอดลมอักเสบเรื้อรัง อาจจะไดยินเสียง mid-inspiratory crackle ได เนื่องจาก
หลอดลมของผูปวยหลอดลมอักเสบเรื้อรังจะแข็งแรงนอยกวาหลอดลมของคนปกติทําให
หลอดลมแฟบลงในชวงหายใจออก เมื่อหายใจเขาการเปดของหลอดลมที่แฟบอยูจะทําเกิดเสียง
ขึ้น
การตรวจพบการใช accessory muscle ในการหายใจและการทําปากหอ (pursed-lips
breathing) บงบอกวามีการอุดกั้นทางเดินหายใจขั้นรุนแรง
ผูปวยอาจมาดวยอาการของหัวใจซีกขวาลมเหลวได ซึ่งจะตรวจพบวามี central cyanosis,
ขาบวม, ตับโต, เสนเลือดดําที่คอโปง
การตรวจพบนิ้วปุม(clubbing of finger) ในผูปวย COPD ตองนึกถึงสาเหตุอื่นรวมดวย
เชน มะเร็งปอด, หลอดลมพอง เพราะวาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยปกติไมทําใหเกิดภาวะนิ้วปุม
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การตรวจทางหองปฏิบัติการ
1) การถายภาพรังสีทรวงอก (CXR)
ควรทํา CXR ทุกรายถึงแมวา CXR จะไมคอยชวยในการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
มากนักเพราะวากวาจะพบวาภาพรังสีทรวงอกผิดปกติก็จะตองเปนโรคในขั้นรุนแรงแลว แต
CXR ก็จะชวยบอกวามีโรคอื่น ๆ รวมดวยหรือเปลา เชน มะเร็งปอด วัณโรคปอดเปนตน
ผูปวยที่เปนถุงลมปอดโปงพองเล็กนอยการทํา CXR มักจะปกติ เมื่อมีถุงลมปอดโปงพอง
มากขึ้น CXR จะพบวากระบังลมต่ําลงและความโคงของกระบังลมจะลดลง ในทา lateral CXR
จะพบ retrosternal airspace เพิ่มขึ้น สวนในผูปวยหลอดลมอักเสบเรื้อรังจะพบวา lung marking
เพิ่มขึ้นได
2) Computed tomography (CT)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง high resolution CT สามารถใหการวินิจฉัยโรคถุงลมปอดโปงพองได
ดีกวาการถายภาพรังสีทรวงอก แตเนื่องจากวาคาตรวจแพงมากและโดยทั่วไปก็ไมชวยในการดูแล
รักษาจึงไมแนะนําใหตรวจในคนไขทั่วไป
3) การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung function measurement)
การตรวจสมรรถภาพปอดจําเปนมากในการดูแลผูปวยหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง เพราะใช
ในการวินิจฉัยโรค ใชในการประเมินความรุนแรงของโรค ใชในการติดตามผลการรักษาและชวย
บอกการพยากรณโรคไดดวย การตรวจสมรรถภาพปอดสามารถทําไดหลายวิธี
3.1) การตรวจสไปโรเมตรี (Spirometry)
เปนสิ่งที่จําเปนที่สุด ทําไดงายโดยใชเครื่อง Spirometer ซึ่งมีราคาไมแพงมากนัก (ราคา
ประมาณ100,000-400,000 บาท) ชนิดของ Spirometer แบงตามลักษณะของการทํ างานได 2 แบบ
คือ
Volume-displacement spirometers ใชหลักการแทนที่ของสสารแลววัดปริมาตรที่เปลี่ยน
แปลงไป โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของถัง( water-sealed spirometer) กระบอกสูบ ( dry rolling seal
spirometer) เครื่องเปาไฟหรือเครื่องเสียง ( bellow spirometer) โดยทั่วไป spirometer ในกลุมนี้จะ
ใชงานงาย, มีความแมนยําสูง ดูแลรักษางาย และสามารถบันทึกผลการตรวจที่ไดลงในแผน
บันทึกถาวรซึ่งสามารถทํ าการตรวจสอบดูความถูกตองในภายหลังได ขอเสียของ spirometer
กลุมนี้ก็คือ ขนาดซึ่งใหญทําใหเคลื่อนยายลําบาก
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Flow sensing spirometers จะอาศัย sensor ที่บันทึกอัตราการไหล (flow) และจะคํานวณ
เปลี่ยนแปลงสัญญาณนั้นใหเปนปริมาตร flow sensor ที่ใชบอยได แก sensor ที่วัดอัตราการไหล
โดย อาศัยความแตกตางของความดันที่ลดลงเมื่อผานวัสดุที่มีแรงตาน เชน Fleisch pneumotach
ในปจจุบัน spirometer ชนิดนี้ไดรับความนิยมมาก เนื่องจากเครื่องจะมีขนาดที่เล็ก เคลื่อนยายได
สะดวก ขอเสียคือความเที่ยงตรงจะสู Volume-displacement spirometers ไมได
การตรวจก็ไมยุงยากคือเพียงแตใหผูปวยสูดหายใจเขาเต็มที่แลวเปาลมออกมาใหเร็วและ
แรงที่สุดเทาที่จะทําไดเขาไปในเครื่อง ซึ่งจะวัดปริมาตรของลมที่ผูปวยเปาออกทั้งหมดหรือวัด
ความเร็วของลมที่เปาออกและเวลาที่ใชในการเปาลมออก และแสดงออกมาเปนกราฟระหวาง
ปริมาตรของลมที่เปาออกและเวลาที่ใชในการเปาออกเรียกวา volume-time curve (รูปที่ 1)
นอกจากนี้อัตราการไหลของอากาศ อาจวัดเปนสัดสวนกับปริมาตรเรียกวา flow-volume
curve (รูปที่ 2) ซึ่งสามารถบันทึกไดทั้งในชวงหายใจเขาและหายใจออก จึงอาจเรียกเปน flowvolume loop ลักษณะของ flow-volume curve นี้จะ reproducible ในผูปวยแตละคน และจะ
แตกตางกันระหวางโรคปอดชนิดตางๆ (รูปที่ 3) flow-volume curve นี้จะประเมินความพยายาม
ของผูปวยในการทดสอบไดชัดเจนกวา spirogram
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รูปที่1 Spirogram (Volume-time curve) แกน X คือเวลาที่ใชในการเปาลมออกหนวยเปน
วินาที ซึ่งในคนปกติจะนอยกวา 6 วินาที สวนแกน Y เปนปริมาตรของลมที่เปาออกไดหนวยเปน
ลิตร
(จาก สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย: แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอด ๑. สไปโรเม
ตรีย(Guidelines for Pulmonary Function Tests1. Spirometry):)
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รูปที่ 2 Flow-volume curve ที่ปกติ
(จาก สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย: แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอด ๑. สไปโรเม
ตรีย(Guidelines for Pulmonary Function Tests1. Spirometry):)
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รูปที่ 3. Flow - volume loop ในกรณีตาง ๆ รวมทั้ง upper airway obstruction
(จาก สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย: แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอด ๑. สไปโรเม
ตรีย(Guidelines for Pulmonary Function Tests1. Spirometry):)
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คาที่เราวัดไดจากการทํา สไปโรเมตรี(Spirometry) ไดแก
FEV1 (force expiratory volume in 1 second) คือปริมาตรของลมที่เปาออกไดในวินาที
แรก ของการหายใจออกอยางเร็วและแรงเต็มที่ หนวยเปนลิตร
FVC (force vital capacity) คือปริมาตรของลมที่เปาออกไดทั้งหมดของการหายใจออก
อยางเร็วและแรงเต็มที่ หนวยเปนลิตร
FEV1 / FVC คํานวณไดจากการนําคา FEV1 หารดวย FVC และคูณดวย100 หนวยเปน
เปอรเซนต เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา percent FEV1 (% FEV1) หมายถึงปริมาตรของลมที่เปา
ออกไดในวินาทีแรกเทียบกับปริมาตรของลมที่เปาออกไดทั้งหมด โดยคนปกติลมที่เปาออกใน
วินาทีแรกจะมากกวา 70% ของลมที่เปาออกไดทั้งหมดนั่นก็คือ คา FEV1 / FVC จะมากกวา
70% เมื่อมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ คา FEV1 / FVC จะนอยกวา 70% คา FEV1 / FVC เปน
ขอมูลดีที่สุดที่แสดงถึงการอุดกั้นของหลอดลม
FEF 25-75% (force expiratory flow ที่ 25-75 % ของ FVC) คือความเร็วเฉลี่ยของลมที่เปา
ออกในชวง25-75% ของ FVC หนวยเปนลิตร/นาที
PEFR (peak expiratory flow rate) คือความเร็วสูงสุดของลมที่เปาออกมาไดหนวยเปน
ลิตร/นาที
ในการแปลผลเราจะตองเปรียบเทียบคาสมรรถภาพปอดของคนไขกับคาคาดคะเนของ
คนปกติ (predicted values) ที่มีความสูง อายุ เพศ และเชื้อชาติเดียวกับผูปวยนั้นๆ คาคาดคะเนที่
ใชกันทั่วไปมีหลายสมการเชน สมการของ Morris สมการ “ศิริราช” ซึ่งเปนคามาตรฐาน
สมรรถภาพปอดในคนไทย (ตารงที่ 1)
คา FVC และคา FEV1 ถาต่ํากวา 80% ของคาคาดคะเนก็ถือวาผิดปกติ
ถา FEV1 / FVC < 70% ก็หมายความวามีการอุดกั้นทางเดินหายใจเกิดขึ้น ถามีการอุดกั้น
ทางเดินหายใจเราจะใหผูปวยพนยาขยายหลอดลมเพื่อดูวาการอุดกั้นทางเดินหายใจจะหายไป
หรือไม (bronchodilator test) ถาคา FEV1 / FVC มากกวา 70% แสดงวาการอุดกั้นทางใจหายไป
ไดดวยการใชยา ขยายหลอดลมผุปวยนาจะมีการอุดกั้นทางเดินหายใจที่รักษาไดซึ่งเปนลักษณะ
ของ โรคหืด ถาคา FEV1 / FVC ยังนอยกวา 70% หลังจากใหพนยาขยายหลอดลมแลวก็วินิจฉัยวา
เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได (รูปที่ 4 -6)
บางครั้งการอุดกั้นทางเดินหายใจสวนบน(upper airway obstruction)เชน tracheal
stenosis สามารถวินิจฉัยแยกโรคกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไดงายๆดวยการดู Flow - volume loop
(รูปที่7)
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการแปลผล
(จาก สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย: แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอด ๑. สไปโรเม
ตรีย(Guidelines for Pulmonary Function Tests1. Spirometry):)
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ตารางที่ 1 สมการคํานวณคามาตรฐานสมรรถภาพปอดในประชากรไทย
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รูปที่ 5 แสดงผลการตรวจสไปโรเมตรี ในคนปกติ และคนที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เราจะเห็นวาในคนปกติ คา FEV1 / FVC = 3.5/4 = 87.5% สวนคนไขปอดอุดกั้นเรื้อรัง
จะเห็นวาคา FEV1ลดลงมากจาก 3.5 Lเหลือเพียง 0.8 L, FVC ลดลงจาก 4.0 Lเหลือเพียง 1.5 L คา
และ FEV1 / FVC = 0.8/1.5 = 53.3 %
(จาก Barnes PJ. Managing chronic obstructive pulmonary disease London: Science
Press Limited; 2000 หนา 26-27)
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รูปที่6 ตัวอยางผลการตรวจสไปโรเมตรีของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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รูปที่7 ตัวอยางการตรวจสไปโรเมตรีของผูปวยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจสวนบน
(upper airway obstruction) ซึ่งวินิจฉัยไดงายจากลักษณะของ Flow-volume curve
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การจะวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไดก็จะตองตรวจ สไปโรเมตรี แลวพบวา คา
FEV1/FVC หลังจากพนยาขยายหลอดลมแลวยังต่ํากวา 70%
นอกจากใชในการวินิจฉัยโรคแลว การตรวจสไปโรเมตรียังใชในการประเมินความ
รุนแรงของโรคและติดตามการรักษาอีกดวย การวัด FEV1 จะเปนการวัดที่งายและคาที่ไดจะ
คอนขางใกลเคียงกันในการวัดหลาย ๆ ครั้ง จึงใชเปนมาตรฐานในการวัดสมรรถภาพปอดใน
คนไขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประโยชนที่สําคัญของ spirometer อีกขอหนึ่งก็คือ ใชในการ
screening สําหรับการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มตนกอนที่จะมีอาการได
ถาเราไมมี spirometer เราอาจจะใช peak flow meter ซึ่งวัดความเร็วสูงสุดของลมที่เปา
ออก (peak flow) แทน FEV1 ได ถึงแมวาการวัด peak flow จะไมดีเทาการวัด FEV1 แตเครื่องวัด
peak flow จะมีราคาถูกมาก (750 บาท) จึงนาจะสามารถซื้อไวใชไดในโรงพยาบาลทุกแหง

3.2) การวัด Static lung volume
ปริมาตรของลมในทรวงอก (รูปที่ 8) สามารถวัดไดโดยวิธี Gas Dilution Method หรือ
Body Plethysmography แตการวัด lung volume ก็ไมไดชวยในการวินิจฉัยเพิ่มเติมจาก
spirometry จึงไมจําเปนที่จะตองทําทุกราย แตบางกรณีที่มีการอุดกั้นของหลอดลมที่มากอาจจะ
พบวาคา FVC ลดลงซึ่งจะทําใหแยกภาวะ Restrictive lung disease ไมได การวัด Static lung
volume จะชวยได
โดยปกติ ในผูปวยหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังจะพบวา total lung capacity (TLC), functional
residual capacity (FRC), residual volume (RV) และ RV/TLC เพิ่มขึ้น สวน inspiratory capacity
(IC) จะลดลง
ถามีภาวะ Restrictive lung disease รวมดวยคา TLC, FRC, RV ลดลง สวนRV/TLC จะ
ปกติหรือต่ําลง
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รูปที่8 แสดงใหเห็นคา Static lung volume
IRV =
inspiratory reserve volume
VT =
tidal volume (TV)
ERV =
expiratory reserve volume
RV =
residual volume
IC
=
inspiratory capacity
FRC =
functional residual capacity
TLC =
total lung capacity.
(จาก Wanger J, Clausen JL, Coates A, et al. Standardisation of the measurement of
lung volumes. Eur Respir J. 2005;26(3):512)
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3.3) Diffusing capacity (DLco)
ความสามารถในการซึมผานของ Carbon Monoxide คา DLco จะขึ้นกับพื้นที่ผิวที่มีการ
แลกเปลี่ยนกาซในปอด ผูปวยที่มีถุงลมปอดโปงพองจะมีพื้นที่ผิวของถุงลมที่ใชในการ
แลกเปลี่ยนกาซลดลง ดังนั้นคา DLco จะลดลง ซึ่งจะแตกตางจากโรคหืดและโรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรังที่คา DLco จะปกติ ดังนั้น DLco ก็ใชเพื่อแยกโรคหอบหืดจากโรคถุงลมปอดโปง
พองไดและใชวัดเพื่อดูความรุนแรงของถุงลมปอดโปงพองได
3.4) การวัดระดับกาซในหลอดเลือดแดง (arterial blood gas tensions)
ไมมีความจําเปนในคนไขที่มีความรุนแรงนอยหรือรุนแรงปานกลาง (FEV1 > 50 %)
เพราะวามักจะปกติหรือมีเพียง hypoxemia เล็กนอยเทานั้น แตเมื่อโรครุนแรงขึ้น (FEV1 < 50 %
ของคามาตรฐานหรือนอยกวา 1 Litre ควรจะตองตรวจระดับกาซในหลอดเลือดแดง เพราะวา
อาจจะพบ moderate hypoxemia และ hypercapnia ได ซึ่งเปนขอบงชี้ที่ตองให long term oxygen
therapy
3.5) การทดสอบระหวางการออกกําลังกาย (Exercise testing)
ไมไดทํากันเปนประจํา แตในบางครั้งที่ไมสามารถจะแยกไดวาสาเหตุของการหอบ
เหนื่อยของผูปวยเกิดจากโรคหัวใจหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกันแน การทดสอบระหวางการออก
กําลังกายจะชวยได
การทดสอบระหวางการออกกําลังขณะออกกําลังกาย ผูปวยที่มีภาวะขาดออกซิเจนขณะ
ออกกําลังกายจะสามารถออกกําลังกายไดมากขึ้นถาไหออกซิเจนขณะออกกําลังกาย
ยังใชในการประเมินความตองการออกซิเจนของผูปวยนอกจากนี้ Exercise testing ยัง
ชวยในการประเมินความสามารถในการออกกําลังกายโดยเฉพาะอยางยิ่งในการติดตามผลของ
การตอบสนองตอการฝกออกกําลังกาย (exercise training)
3.6) การตรวจการหายใจระหวางการนอนหลับ ( sleep study or polysomnography)
จะใชเพื่อตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ(sleep apnea) ซึ่งในคนไขโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังอาจจะภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ(sleep apnea)รวมดวยได
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจจะมีระดับออกซิเจนในเลือดลดลงไดในขณะนอนหลับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวง REM sleep ซึ่งอาจจะเปนเหตุใหเกิดภาวะ pulmonary hypertension ดังนั้น
ในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี ภาวะ corpulmonale หรือ polycythemia ทั้งๆที่มีการอุดกั้น
หลอดลมไมมาก
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3.7) การตรวจวัดระดับของAlpha1-Antitrypsin (Alpha1-Antitrypsin Assay)
ในผูปวยที่สงสัยวาอาจจะมีภาวะการพรองของAlpha1-Antitrypsin เชนมีประวัติคนใน
ครอบครัวเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือคนที่เปนโรคโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตั้งแตอายุนอยๆ ควร
จะตรวจหาระดับของAlpha1-Antitrypsin โดยการสง serum protein electrophoresis ถาเปนเปน
โรคนี้จริงจะพบวา Alpha1 peak จะต่ําหรือไมมีเลย
การประเมินความรุนแรงของโรค
ความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะใชคา FEV1 เมื่อเทียบกับคามาตรฐานเปนตัว
แบงความรุนแรงของโรค เพราะพบวาการลดลงของ FEV1 จะสัมพันธกับอัตราตายดังนั้น แนว
ทางการรักษา( guidelines) ตางๆจึงจําแนกความรุนแรงของโรคโดยการใชคา FEV1 เปนหลัก แต
คา FEV1ที่ใชในแตละ guideline อาจจะแตกตางกัน GOLD guidelines (Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Disease)ไดแบงความรุนแรงของโรคเปน 5 ระดับ ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความรุนแรงของ COPD ดูจากคา FEV1
ระดับความรุนแรง
ระดับ 0 ระดับเสี่ยง (at risk)
ระดับ 1 รุนแรงนอย (mild)
ระดับ 2 รุนแรงปานกลาง (moderate)
ระดับ 3 รุนแรงมาก(severe)
ระดับ 4รุนแรงมากที่สุด (very severy)

FEV1 % predicted
สมรรถภาพปอดปกติ
>80 %
50-80%
30-50%
<30 %

นอกจาก FEV1 แลวปจจัยอื่นที่บอกความรุนแรงของโรคไดแก
• BMI (Body mass index) ซึ่งวัดงายๆโดยเอาน้ําหนัก หารดวยสวนสูงยกกําลัง
สอง ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี BMI < 21 kg / m2 จะมีอัตราการเสียชีวิตที่
สูงขึ้น
• อาการเหนื่อยหอบ ผูปวยที่เหนื่อยหอบมากก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น
จึงมีผูเสนอการแบงความรุนแรงของโรคโดยการใชดัชนีหลายๆตัวรวมกันก็จะใหการ
พยากรณโรคที่ดีกวาการใช เพียงอยางเดียว เชน BODE index
B=BMI
O= Obstruction
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D= Dyspnea score
E= Exercise capacity วัดโดยการเดิน 6 นาที ( six minutes walk)
การติดตามผลการรักษา
ในการประเมินผลของการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเราอาศัย
1. อาการหอบเหนื่อย
2. การทดสอบความสามารถในการเดิน 6 นาที ( six minute walk) โดยการให
ผูปวยเดินอยางเต็มที่เปนเวลา 6 นาที แลววัดระยะทางที่เดินไดทั้งหมดเปนเมตร
ถาเดินไดมากขึ้นก็แสดงวาการรักษาดีขึ้น
3. การตรวจสไปโรเมตรีเราใช FEV1 ในการติดตามผลการรักษาผูปวย เพราะวา
การวัด FEV1 จะเปนการวัดที่งาย ผูปวยไมเจ็บตัวในการทํา ราคาถูก และคาที่ได
จะคอนขางใกลเคียงกันในการวัดหลาย ๆ ครั้ง จึงใชเปนมาตรฐานในการติดตาม
การรักษาคนไขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคา โดยปกติ FEV1 จะลดลง 25-30 cc/ป ถา
FEV1 ลดลงมากกวา 50 cc ถือวามีการลดลงมากผิดปกติ
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บทที่ 5
ยาที่ใชในการรักษาผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(Pharmacologic therapy of COPD)
ยาที่ใชในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประกอบดวย ยาขยายหลอดลม สเตียร
รอยด ยาละลายเสมหะ และยาอื่นๆ
ยาขยายหลอดลม (bronchodilator)
ยาขยายหลอดลมเปนยาหลักที่ใชในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยาขยายหลอดลมจะ
ออกฤทธิ์โดยการทําใหกลามเนื้อของหลอดลมคลายตัว จะทําใหรูของหลอดลมมีขนาดโตขึ้น ทํา
ใหลมที่เปาออกจากปอดออกไดดวยความเร็วที่มากขึ้นและออกไดปริมาณมากขึ้นซึ่งจะวัดไดโดย
คา FEV1 ที่เพิ่มขึ้นทําใหลมที่คางอยูในปอดลดลงผูปวยจะมีอาการดีขึ้น ถึงแมวาการใหยาขยาย
หลอดลมในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะไมไดผลดีเทากับผูปวยโรคหืด แตโดยทั่ว ๆ ไปผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็มักจะมีอาการดีขึ้นหลังจากไดยาขยายหลอดลม ถึงแมวาบางครั้งคา FEV1
อาจจะไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักก็ตาม ยาขยายหลอดลมมี 3 กลุมดวยกันคือ
1) Beta2 - agonists ยากลุมนี้ออกฤทธิ์โดยการกระตุน β2 receptor บนกลามเนื้อ
หลอดลมและทําให cAMP สูงขึ้น ยังผลใหกลามเนื้อคลายตัว นอกจากนี้ยาในกลุมนี้ยังมีฤทธิ์ทํา
ใหการทํางานของcilia ที่ผนังหลอดลมทํางานดีขึ้นทําให mucocilliary clearance ดีขึ้นดวย
ยาในกลุมนี้แบงเปนสองกลุมตามระยะเวลาที่ออกฤทธิ์
กลุมที่1) short acting Beta2 - agonists (SABA) คือกลุมที่ออกฤทธิ์เร็ว และออกฤทธิ์ระยะ
สั้นยาเหลานี้ มีฤทธิ์ 4-6 ชั่วโมง เชน salbutamol, terbutaline, procaterol และ fenoterol ยาใน
กลุมนี้มีทั้งชนิดรับประทาน, ฉีด, สูดดม และชนิดที่เปนน้ําใชสําหรับพนระอองฝอย
ยาที่นิยมใชคือ ยาชนิดสูดดม เพราะจะออกฤทธิ์เร็ว โดยเริ่มออกฤทธิ์ ทันทีและออกฤทธิ์
สูงสุดประมาณ 15 ถึง 30 นาที มีฤทธิ์นาน 4-6 ชั่วโมง อาการขางเคียงต่ํา ยาสูดดมมีทั้งในรูปแบบ
metered - dose inhaler (PMDI) หรือ เปนผง (dry powder) เชน diskhaler หรือ terbuhaler
ยารับประทานจะออกฤทธิ์ชากวาโดยใชเวลาประมาณ 30 นาที กวาจะเริ่มเห็นผล และ
อาการขางเคียงจะมากกวายาสูดจึงไมนิยมใช
การใช B2 agonist อยางสม่ําเสมอไมทําใหโรคดีขึ้น ดังนั้น การใช B2 agonist เฉพาะ
เวลาที่มีอาการเหนื่อยหอบก็จะเหมาะสมกวาการใชอยางสม่ําเสมอ
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กลุมที่2 ) long acting Beta2 - agonists (LABA) คือกลุม Beta2 - agonists ที่ออกฤทธิ์อยู
นานมากกวา 12 ชั่วโมง ซึ่งมีทั้งยารับประทานเชน bambuterol procaterol และยาสูดไดแก
formoterol และ salmeterol
อาการขางเคียงของยาในกลุม B2 agonist ไดแก
ใจสั่น หัวใจเตนเร็ว เนื่องจากตัวยากระตุน beta receptor บนกลามเนื้อหัวใจดวย อาการ
ขางเคียงนี้จะพบไดมากจากการใชยาในรูปแบบยารับประทาน แตการใชในรูปแบบยาพนจะพบ
อาการนี้นอย
มือสั่น โดยเฉพาะในผูสูงอายุ อาการจะมากเมื่อใชขนาดสูงๆไมวาจะเปนรูปแบบยาพน
หรือยารับประทาน
ภาวะโปแตสเซี่ยมในกระแสโลหิตต่ํา (hypokalemia) ซึ่งมักจะพบเมื่อใชในขนาดสูงๆ
เชนการพนในรูปแบบระอองฝอย ซึ่งอาจจะทําใหผูปวยเกิดภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะและอาจเปน
สาเหตุใหผูปวยตองเสียชีวิตได ดังนั้นในรายที่ตองพนยาในรูปแบบระอองฝอยหลายๆครั้งจําเปน
จะตองเจาะเลือดเพื่อเฝาระวังระดับโปแตสเซี่ยมดวยเสมอ
อาการขางเคียงตางๆของยากลุม B2 agonist นี้จะลดลงเมื่อใชยาตอเนื่องไประยะหนึ่งที่เรา
เรียกวาเกิด tachyphylaxis

2) Anticholinergics
ยาในกลุมนี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทํางานของ cholinergic nervous system ที่ระดับ
cholinergic receptor ( muscarinic receptor) ที่กลามเนื้อ ทําใหหลอดลมขยายตัว ยาในกลุมนี้ที่มี
ใชคือ
Short acting Anticholinergic ไดแก Ipratropium bromide ยาในกลุมนี้ออกฤทธิ์ชาและ
ฤทธิ์ในการขยายหลอดลมจะสู β-agonist ไมได จึงไมเหมาะที่จะใชเปนยาเดี่ยว ๆ ในการรักษา
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แตเมื่อใชรวมกับ β-agonist ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของ β-agonist
Ipratropium bromide มีใชในรูปยาสูดดม (PMDI) หรือเปนน้ําใชกับเครื่องพนละออง
ฝอย (nebulizer)
Long acting anticholinergic ไดแก tiotropium ซึ่งมีฤทธิ์อยูนานมากกวา 24 ชั่วโมง
สามารถใชวันละครั้งได รุปแบบที่ใชคือเปน แคปซูล ใชสูดโดยเครื่องสูดที่ทํามาเฉพาะที่เรียกวา
handihaler ขนาดที่ใชคือ 18 microgram
อาการขางเคียงของยาในกลุม anticholinergic พบไดนอยเนื่องจากยาไมคอยถูกดูดซึมเขา
สูกระแสโลหิต อาการขางเคียงที่พอจะพบไดไดแก อาการปากแหง นอกจากนี้อาจจะพบปญหา
เรื่องปสสาวะลําบากในผูปวยที่มีตอมลูกหมากโตไดบาง
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3) Methylxanthines
ไดแก theophylline และ aminophylline ยา theophylline มีอยูในรูปยากิน สวน
aminophylline มีอยูในรูปยากินและยาฉีด ยากินในกลุมนี้มี 2 ชนิดคือ ชนิดเม็ดธรรมดา (plain
tablet) ซึ่งออกฤทธิ์สั้น 4-6 ชั่วโมงตองรับประทานวันละ 4 ครั้ง และชนิดออกฤทธิ์นาน
(sustained release) ซึ่งออกฤทธิ์นาน12-24 ชั่วโมง สามารถรับประทานวันละหนึ่งถึง สองครั้งทํา
ใหสะดวกขึ้นและเปนที่นิยมใชมากกวาชนิด เม็ดธรรมดา
กลไกการออกฤทธิ์ของยาไมทราบแนชดั เดิมเชื่อวายาออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม phosphodiesterase enzyme
ยาในกลุมนี้มีฤทธิ์ขยายหลอดลมนอยกวายาในกลุม B2 agonist และ antichlinergic
agent นอกจากฤทธิ์ขยายหลอดลมแลวยาในกลุมนี้ยังมีฤทธิ์อื่น ๆ อีก เชน กระตุนการทํางานของ
ศูนยควบคุมการหายใจ ทําใหกลามเนื้อหายใจมีแรงมากขึ้นและเพิ่ม cardiac output ไดดวย
ดังนั้น ยาในกลุมนี้จึงมีประโยชนอยูบางสําหรับคนไขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การบริหารยาในกลุมนี้จะยุงยากมากเพราะยามี toxic therapeutic ratio แคบมาก ระดับยา
ที่เหมาะสมอยูระหวาง 10-20 μg/ml นอกจากนี้ระดับยาของผูปวยแตละคนจะแตกตางกันมาก
เพราะวายา theophylline จะถูกกําจัดที่ตับโดยผานเอนไซม cytochrome P450 ดังนั้นการกําจัดยา
ออกจากรางกายจึงผันแปรมาก (ตารางที่ 1) ปจจัยที่ทําใหการกําจัดยา theophylline ออกจาก
รางกายไดมากขึ้น ทําใหตองเพิ่มขนาดของยา สวนปจจัยที่ทําใหการกําจัดยา theophylline ออก
จากรางกายไดนอยลงจะตองลดขนาดของยาลงไมเชนนั้นจะทําใหขนาดของยาเกินขนาดเกิด
อาการขางเคียงไดการใชยาในกลุมจะตองปรับขนาดของยาโดยเริ่มจากขนาดต่ําแลวคอยๆเพิ่ม
ขนาดขึ้น ขนาดที่ใชทั่วๆไปประมาณ 10 mg/kg/day และจะตองคอยเจาะวัดระดับยาในเลือดดวย
โดยใหระดับยาอยูระหวาง 10-20 μg/ml
อาการขางเคียงของยากลุมนี้ขึ้นกับระดับของยาในกระแสเลือด อาการขางเคียงที่จะพบ
ไดไดแก คลื่นไส ปวดทอง ใจสั่น มือสั่น นอนไมหลับ ถาระดับยาในกระแสเลือดสูงเกิน 15-20
μg/ml อาจจะพบวาทําใหหัวใจเตนผิดปกติ ปวดหัว ชักได ดังนั้น
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ตารางที่1 ปจจัยที่มีผลตอการกําจัดยา theophylline ออกจากรางกาย
ปจจัยที่ทําใหการกําจัดยาเพิ่มขึ้น
• การสูบบุหรี่
• การดื่มสุรา
• การรับประทานยากันชัก
• การรับประทานยา Rifampicin
ปจจัยที่ทําใหการกําจัดยาลดลง
• คนสูงอายุ
• ภาวะพรองออกซิเจนในเลือด (hypoxemia)
• Respiratory acidosis
• หัวใจลมเหลว
• ตับแข็ง
• รับประทานยา Erythromicin
• Quinolone
• Cimetidine
• การติดเชื้อไวรัส
(จาก Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the
diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary
disease NHLBI/WHO workshop report. 2001.70)

Glucocorticosteroids
ยากลุม glucocorticosteroidsมีฤทธิ์ในการตานการอักเสบที่ดีมาก ยากลุมนี้ไดผลดีมากใน
คนไขโรคหืดและเปนยาหลักในการรักษาโรคหืด แตการใช corticosteroids ในคนไข COPD ยังมี
ขอถกเถียงกันอยู
ชนิดรับประทาน (oral glucocorticosteroids)
10-20% ของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจจะตอบสนองตอการใหยา corticosteroids
กิน โดยพบวาคา FEV1 ดีขึ้นหลังรับประทานยา glucocorticosteroids แตโทษของ
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glucocorticosteroids ก็มีมาก การกิน corticosteroids เปนเวลานานก็จะมีอาการขางเคียงที่
รายแรง เชนกระดูกผุ อวน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และที่สําคัญที่สุดคือการกดการทํางาน
ของตอมหมวกไตดังนั้น เราจะพิจารณาให glucocorticosteroids ในผูปวยที่มีอาการมากใหยา
ขยายหลอดลมเต็มที่แลวยังไมดีขึ้นเชน ในกรณีที่มีอาการกําเริบเฉียบพลัน อาจจะให
corticosteroids เชน prednisolone 0.5-1 mg/kg เปนเวลา 1-2 สัปดาห ถา FEV1 ดีขึ้นกวาเดิม
มากกวา 10 % และมากกวา 200 cc ถือวา prednisolone ไดผลก็ใหลด dose ลงใหนอยที่สุดหรือ
อาจจะลองใช inhaled corticosteroids แทน
ชนิดสูด (ihhaled glucocorticosteroids)
ยาสูดเสตียรรอยดเริ่มมีใชในป ค.ศ. 1972 ซึ่งใชในการรักษาโรคหืด นับวาไดผลดีมาก
เนื่องจากสามารถลดผลเสียที่จะเกิดจาการกิน glucocorticosteroids ไดและยาสูดเสตียรรอยดก็
กลายเปนยาหลักในการรักษาโรคหืดในปจจุบัน ปจจุบันมี inhaled corticosteroids ในทองตลาด
3 ชนิด ไดแก Beclomethasone dipropionate, budesonide, fluticasone propionate
ประสิทธิภาพของ inhaled corticosteroids ขึ้นอยูขนาดของยาที่ใช ขนาดที่ใชแบงเปน ขนาดต่ํา (<
500 μg /วัน ) ปานกลาง (500-1000 μg /วัน ) และขนาดสูง (> 1000 μg /วัน ) ยา inhaled
corticosteroids อาการขางเคียงของยาสูดเสตียรรอยดจะนอยกวายารับประทานมาก อาการ
ขางเคียงที่จะพบไดก็จะเปนอาการขางเคียงเฉพาะที่เชนเสียงแหบ มีเชื้อราขึ้นในปาก เปนตน
บทบาทของ inhaled corticosteroid ในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยังมีขอโตเถียงกันอยู
มาก มีหลายรายงานที่สรุปวาการให ยาสูดเตียรรอยด ไมสามารถยับยั้งการเสื่อมของสมรรถภาพ
ปอดของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได แตจากการศึกษาของ Burg และคณะที่พบวาการใหยาสูด
เตียรรอยด fluticasone propionate ขนาด 1000 μg/วันในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถลด
การกําเริบรุนแรงของโรคลงไดในกลุมที่มีสมรรถภาพปอดต่ํากวา 50% ของคามาตรฐานทําให
แนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังปจจุบันยอมรับใหใชยาสูดเตียรรอยดในผูปวยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังที่มีคา FEV1 ต่ํากวา 50% ของคามาตรฐานและมีการกําเริบของโรคบอยๆ
เนื่องจากวามีการใชยาสูดเสตียรรอยดและยา long acting Beta2 - agonists (LABA)
รวมกันบอยๆทําใหมีการนํายาทั้งสองชนิดมารวมอยูในเครื่องเดียวกันเชน salmeterol /fluticasone
budesonide /formoterol เพื่อความสะดวกปรากฏวาไดผลดีมาก
ยาละลายเสมหะ (mucolytic)
ผูปวยหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังมักจะมีเสมหะเหนียวทําใหมีการอุดกั้นทางเดินหายใจมาก
ขึ้น นอกจากนี้ การที่มีเสมหะเหนียวในหลอดลมจะทําใหมีเชื้อโรคอาศัยอยูเปนประจําและทําให
เกิดการติดเชื้อเปนครั้งคราวไดบอย ๆ ซึ่งการติดเชื้อแตละครั้งก็จะทําใหสมรรถภาพปอดเสื่อมลง
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ไปมากขึ้นไปอีก ดังนั้น การกําจัดเสมหะจึงเปนสิ่งสําคัญยาที่ใชกันมาก ไดแก ยาในกลุม
mucolytic ซึ่งจะชวยในการแยกสลายของ mucoproteins เชน N-acetylcysteine หรือยาในกลุม
mucoregulators ซึ่งลดความหนืดของเสมหะ เชน ambroxol
นอกจากนี้การใช N-acetylcysteine ซึ่งมีฤทธิ์ ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) พบวา
สามารถลดการกําเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได
ยาปฏิชีวนะ
การใชยาปฏิชีวนะในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะใชในกรณีที่ผูปวยมีเสมหะเพิ่มขึ้น
มากกวาปกติและเปลี่ยนสีซึ่งแสดงวามีการติดเชื้อ และการติดเชื้อมักจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
ผูปวยหอบมากขึ้นและอาการกําเริบจนตองเขารับการรักษาที่หองฉุกเฉินหรือเขานอนรักษาใน
โรงพยาบาลได การใชยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อพบวาไมมีประโยชนจึงไมควรใช เราจะ
ใชเมื่อมีการติดเชื้อแลวเทานั้น
การติดเชื้อมักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชน Streptococcus pneumoniae, Hemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis การใหยาปฏิชีวนะราคาถูก ๆ เชน amoxycilline, doxycycline
หรือ Co-trimoxazole ก็จะชวยใหเสมหะลดลงได
การบริหารยา
เนื่องจากยาที่ใชในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการใชยาสูดเปนหลักในการรักษา
เพราะวาไดผลดีกวา อาการขางเคียงต่ํากวายาชนิดรัปประทาน แตในทางปฏิบัติก็จะพบปญหา
มากกวาการใชยารัปประทาน เพราะการใชยาสูดจะคอนขางยุงยาก การใชยาที่ไมถูกตองทําใหยา
ไมเขาไปถึงหลอดลมทําใหการรักษาไมไดผล และเปนการสิ้นเปลืองยา นอกจากนี้การบริหารยา
สูดก็มีหลายรูปแบบซึ่งมีขอดีขอเสียของแตละวิธี ดังนั้นความสําคัญของการรักษา แพทยจะตอง
เขาใจในเรื่องการบริหารยาสูดใหดีจึงจะเลือกวิธีที่เหมาะสมใหผูปวยไดและจะตองสอนผูปวยให
ใชไดถูกตองดวย
อุปกรณซึ่งใชเพื่อการสูดยาแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก
1. เครื่องพนสูดยาแบบ Pressuried metered-dose inhaler (PMDI)
2. เครื่องสูดยาแบบผง (Dry powder inhaler (DPI))
3. เครื่องพนละอองยา (Nebulizer)
Pressuried metered-dose inhaler (PMDI)
ตัวยาถูกบรรจุในหลอดยาดวยความดันสูง เมื่อกดเครื่องพนยา ตัวยาจะถูกขับออกมาจาก
หลอดยาดวยความเร็วสูงในปริมาณที่กําหนดจึงเปนที่มาของชื่อ Pressuried metered-dose inhaler
(PMDI) เพราะทุกครั้งจะไดยาในขนาดที่กําหนด สารที่ใชในการขับเคลื่อนยาเดิมทีใช
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chlorofluorolcarbon (CFC) แตเนื่องจากสาร CFC มีผลตอภาวะเรือนกระจก เลยถูกระงับใหเลิก
ผลิตและเปลี่ยนมาใช สารที่ไมใช CFCแทน เมื่อตัวยาถูกขับออกมาผูปวยก็สูดเอาละอองยาเขาไป
วีธีการใช
1. เปดฝาครอบยาออก
2. เขยาเครื่องพน 4-5 ครั้ง
3. วิธีการสูดยาจากเครื่อง PMDI สามารถทําได 2 วิธี วิธีแรกวางเครื่อง PMDI ไว
ในชองปากและหุบปากใหสนิท หรือวิธีที่ 2 วางเครื่อง PMDI ไวหา งริมฝปาก 4
ซม.และอาปากเล็กนอย(รูปที่ 1)
4. ในขณะที่ผูปวยหายใจออกปกติจนสุด ใหกดเครื่อง PMDI ในชวงเริ่มหายใจเขา
1-2 วินาทีแรกแลวสูดหายใจเอา aerosol ของยาเขาไปในปอดชาๆ ลึกๆ ดวย
อัตราความเร็วของ ลมหายใจประมาณ 30 L/min โดยใชเวลาหายใจเขา
ประมาณ 3-5 วินาที (รูปที่ 2)
5. เมื่อหายใจเขาเต็มที่แลวใหเอาเครื่อง PMDI ออกจากปาก หุบปากแลวกลั้น
หายใจประมาณ 10 วินาที
6. เมื่อครบเวลาที่กลั้นหายใจ ใหผูปวยหายใจออกชาๆ ควรใชยาซ้ําหางจากการสูด
ยาครั้งแรกประมาณ 1-2 นาที
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รูปที่ 1 วิธีการสูดยาจากเครื่อง PMDI สามารถทําได 2 วิธี วิธีแรกวางเครื่อง PMDI ไว
ในชองปากและหุบปากใหสนิท (รูปบน) หรือวิธีที่ 2 วางเครื่อง PMDI ไวหางริมฝปาก 4 ซม.และ
อาปากเล็กนอย(รูปลาง)
(จาก Good JT, Petty TL. Frontline advance for COPD patients Denver: The Snowdrift
Pulmonary Conference; 2002)
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รูปที่ 2 แสดงวิธีการสูดยาจาก metered dose inhaler ที่ถูกตอง
(จาก สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย ชมรมโรคหอบหืดแหงประเทศไทย สมาคมโรค
ภูมิแพและอิมมูโนวิทยาแหงประเทศไทย. แนวทางการรักษาโรคหืดในประเทศไทย.
2537หนา 17)

ปจจัยที่มีผลตอการที่ละอองยาจะเขาสูหลอดลมมากหรือนอย ไดแก
1. ความสอดคลองระหวางการกดเครื่อง PMDI กับการสูดหายใจเขา ควรกด PMDI
กอนแลวเริ่มสูดหายใจเขาจะชวยให ละอองยา เขาไปสูหลอดลมและปอดได
มาก
2. อัตราความเร็วของการสูดหายใจเขา ควรสูดหายใจเขาชา ๆ จะทําให ละอองยา
กระจายไปสูหลอดลมสวนลางไดมากขึ้น เพราะถาสูดหายใจในอัตราความเร็วที่
สูงๆ จะทําใหกระแสลมที่หายใจเขาไมราบเรียบเกิดเปนกระแสวนทําใหยา
ตกตะกอนในหลอดลมสวนตนๆไมสามารถลงสูหลอดลมเล็กๆได อัตรา
ความเร็วของลมหายใจเขาที่พอเหมาะควรอยูประมาณ 30-45 L/min
3. การกลั้นหายใจ ควรกลั้นหายใจหลังจากการสูดยาจาก PMDI ประมาณ 10
วินาที เพื่อใหละอองยาที่ลอยอยูตกลงไปสูหลอดลมสวนลางตามแรงโนมถวง
มากขึ้น ถาหายใจออกเร็วละอองยาก็จะออกมาดวย
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โดยปกติดวยวิธีนี้ปริมาณยาจะเขาสูปอดประมาณ 10% และ มากกวา 80% ตกอยูในปาก
ทําใหเกิดปญหาเชื้อราในปากในกรณีที่ใชยาสูดเสตียรรอยด ดังนั้นในกรณีที่ใชยาสูดเสตียรรอยด
จะตองใหผูปวยบวนปากดวยทุกครั้ง
ขอดีของ PMDI
1. ราคาถูก
2. พกติดตัวสะดวก
ขอเสียของ PMDI
1. ใชยาก ในการบริหารยาดวย PMDI มีความซับซอนพอควร พบวาประมาณ
มากกวาครึ่งหนึ่งของผูปวยไมสามารถใช PMDI ไดถูกตองโดยผูปวยไมสามารถ
สูดยาไดสอดคลองกับการกดยาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูสูงอายุ และเด็ก
2. ใชสารขับเคลื่อน chlorofluorocarbons (CFCs) ซึ่งที่ทําลายชั้นโอโซนใน
บรรยากาศ ทําใหประเทศที่พัฒนาแลวประกาศหามใช PMDI ที่ใช CFCs
3. ระคายเคืองทําใหเกิดอาการไอเวลาพนยา
หลอดตอ (Spacer or holding chamber)
เปนอุปกรณซึ่งตอระหวางปากกระบอกยาพนสูดชนิด PMDI กับปากของผูปวย spacer มี
หลายรูปแบบ ตั้งแตหลอดตอขนาดเล็ก หลอดตอขนาดใหญ (ขนาดประมาณ 750 ลบ.ซม.) และ
บางชนิดมี ลิ้นเปดปดทางเดียว (one way valve) ทางดานซึ่งตอกับปากผูปวย ซึ่งลิ้น นี้จะเปดเมื่อ
ผูปวยพนสูดหายใจเขาและปดเมื่อหายใจออก ทําใหยาที่ถูกพนออกมาไมกระจายออกจาก spacer
(รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 ตัวอยางของ spacers ชนิดตางๆ

ประโยชนของ spacer
1. ผูปวยสามารถสูดยาจาก spacer ไดโดยตรง โดยไมตองอาศัยความสอดคลอง
ระหวางการกดเครื่อง PMDI กับการสูดหายใจเขา สามารถใชกับผูปวยเด็กเล็ก
และผูสูงอายุได
2. ลดการตกคางของยาในปาก ทําใหลดผลขางเคียงเชนเชื้อราในปาก ปากแหงได
3. ละอองยาซึ่งถูกพนออกมาอยูใน spacer จะระเหยจนมีขนาดเล็กลงกอนที่จะถูก
สูดหายใจเขาไป ทําใหขนาดละอองยาเหลานี้กระจายไปตกคางที่หลอดลมสวน
ปลายไดมากขึ้น
4. ชวยลดอาการไอที่เกิดจาก aerosol particles กระทบกับบริเวณเพดานออนของ
ปาก
ขอบงชี้ที่จะตองใช หลอดตอ (Spacer or holding chamber)
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1. ในกรณีที่ใชยาพนเสตียรรอยดขนาดสูงเพื่อลดอาการขางเคียงเชนเชื้อราในปาก
เสียงแหบ
2. ในกรณีที่ไมสามารถสูดหายใจใหสอดคลองกับการกด PMDI
3. ในกรณีที่ตองการขนาดยา beta2 – agonists ขนาดสูง เชน แทนการใชเครื่องพน
ละอองยา (Nebulizer)
ขั้นตอนการใช PMDI รวมกับ spacer
1. เขยาเครื่องพนยา PMDI 4-5 ครั้ง
2. ตอเครื่อง PMDI เขากับ spacer ถือใหเครื่อง PMDI ตั้งตรง
3. หายใจออกธรรมดาจนสุด กดเครื่องพนยาจาก PMDI 1 ครั้ง แลวอม
mouthpiece ของspacer (รูปที่ 4)
4. หายใจเขาจาก spacer ชาๆ จนสุดใชเวลาในการหายใจประมาณ 3-5 วินาที แลว
กลั้นหายใจไว 10 วินาที
5. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 4 อีก 1 ครั้ง (กดเครื่องพนยา 1 ครั้ง ใหสุดหายใจเขาจาก spacer
2 ครั้ง)
6. ถาจะพนยาซ้ํา ควรรอประมาณ 1 นาที แลวจึงกดเครื่องพนยาซ้ําครั้งที่ 2

รูปที่ 4 วิธีใช PMDI พรอมหลอดตอขนาดใหญ
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Dry powder inhaler (DPI)
เพื่อลดปญหาของการไมสามารถสูดยาไดสอดคลองกับการกดยาในรูปแบบ PMDI และ
ลดปญหาการใชสารขับเคลื่อน CFC ที่ทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศจึงไดมีการพัฒนายามาเปน
รูปแบบเปนผงยา Dry powder inhaler (DPI) ผูปวยสามารถสูดเอาผงยาเขาไปในหลอดลมได
โดยตรง ตัวอยางของยาที่เปน DPI ไดแก Turbuhaler, Accuhaler, handihaler เปนตน
ขอดีของ DPI
1. ใชไดงาย ไมตองอาศัยความสอดคลองระหวางการกดเครื่องพนยากับการสูด
หายใจเขา
2. ไมตองใชสาร chlorofluorocarbon (CFC) เปนตัวขับดัน
3. ไมตองกลั่นหายใจหลังจากสูดยา เพราะผงยาจะดูดซึมทันที่เมื่อสัมผัสเยื่อบุผนัง
ทางเดินหายใจ
ขอเสียของ DPI
1. ราคาแพงกวา PMDI
2. ตองใชการสูดหายใจเขาดวยอัตราเร็วของลมหายใจที่มากกวา PMDI (30-60
L/min) ซึ่งบางครั้งผูปวยสูงอายุอาจจะไมมีแรงสูดพอ
3. มีโอกาสตกคางของยาในชองปากไดมากเหมือนกับ PMDI
4. ถาเก็บยาในที่มีความชื้นสูง จะทําใหผงยาจับกันเปนกอนมากขึ้นกระจายเขาไป
ในปอดไดนอยลง
ขั้นตอนการใช DPI
1. เปดอุปกรณบรรจุยา
2. หายใจออกตามปกติ
3. ใชริมฝปากอม mouthpiece แลวสูดหายใจเขาอยางแรงและเร็ว (ใหไดอัตราเร็ว
ของลมหายใจ 60-120 L/min) และไมตองกลั้นหายใจหลังสูดหายใจเขา
ถาใชบริหารยา inhaled corticosteroid ควรบวนปากหลังการบริหารยาทุกครั้ง

58

Turbuhaler
Turbuhaler เปนอุปกรณซึ่งมี reservoir สําหรับบรรจุผงยาอยูประมาณ 100-200 doses
การกระจายของยาไปสูปอดหลังการบริหารยาประมาณรอยละ 17-30 (รูปที่ 5)
1. คลายเกลียวและเปดฝาออก จับขวด
Turbuhaler ใหอยูในแนวตั้งโดยใหฐานที่ใช
จับอยูดานลาง

2. เตรียมยาใหพรอมที่จะใชสูด 1 dose โดยหมุน
ฐานที่ใชจับจนสุดแลวหมุนกลับที่เดิมจนไดยิน
เสียง “คลิก”

3. หายใจออก หามหายใจออกขณะที่ปากยังอม
Mouthpiece ของ Turbuhaler อยู

4. อมสวนที่เปน Mouthpiece ของ Turbuhaler
แลวสูดลมหายใจเขาเร็วๆแรงๆ ทางปาก
5. เอาขวด Turbuhaler ออกจากปาก คอยๆผอน
ลมหายใจออกแลวปดฝาครอบใหแนน

รูปที่ 5 การใช Turbuhaler
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Accuhaler
Accuhaler เปนอุปกรณบริหารยาแบบ multidose unit บรรจุยาได 60 doses ผลของการใช
ยาใกลเคียงกับการใช Turbuhaler (รูปที่ 6)
1. การเปด : เปดเครื่อง accuhaler โดยใชมือขางหนึ่ง
จับที่ตัวเครื่องดานนอกไวแลวใชนิ้วหัวแมมือของ
อีกมือหนึ่งวางลงที่รอง ดันนิ้วหัวแมมือในทิศ
ทางออกจากตัวไปจนสุด

2. การเลื่อน :ถือเครื่องไวโดยใหดานปากกระบอกหัน
เขาหาตัว ดันแกนเลื่อนออกไปจนสุดจนไดยินเสียง
“คลิก“ ขณะนี้เครื่อง accuhaler ก็พรอมที่จะใชงาน
แลว

3. การสูด : - ถือเครื่อง accuhaler ใหหางจากปากไว
กอนแลวหายใจออกใหสุด โปรดระลึกไวเสมออยา
พนลมหายใจเขาไปในเครื่องมือถือเครื่อง accuhaler
โดยใหสวนปากกระบอกทาบกับริมฝปาก สูดลม
หายใจเขาทางปากโดยผานทางเครื่องมือใหเร็วๆ
แรงๆที่สุดอยาหายใจเขาทางจมูกเอาเครื่อง
accuhaler ออกจากปาก
4. การปด : ปดเครื่อง accuhaler โดยวางนิ้วหัวแมมือ
ลงบนรองแลวเลื่อนกลับเขาหาตัวจนสุดเมื่อเครื่อง
ถูกปดจะมีเสียงดัง “คลิ้ก“ ตัวแกนจะเลื่อนคืนกลับที่
ตําแหนงเดิม และจะถูกตั้งเครื่องใหมโดยอัตโนมัติ
เพื่อพรอมจะใชงานในครั้งตอไป
รูปที่ 6 การใช Accuhaler
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Handihaler
ตัวยาที่ใชรวมกับการสูดจาก Handihaler คือ Thiotropium HBr หรือชื่อการคาคือ
Spiriva® ซึ่งมีสวนประกอบดังตอไปนี้ รูปที่
ฝาปด Handihaler

รูปที่ 7 รูปแบบยาพนชนิด Handihaler
1= Mouthpieceฝาปด Handihaler
2= Mouthpiece
3= ฐาน Handihaler
4= ปุมกดเพื่อเจาะ capsule ยา
5= ฐานบรรจุ capsule ยา
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วิธีการใช Handihaler
1. แกะแคปซูลยาออกจากแผงครั้งละ 1 เม็ดเปดฝา Handihaler และ Mouthpiece
ขึ้น

2. ใสแคปซูลยาลงไปในชองบรรจุยา

3. ปด Mouthpiece ถาปดสนิทจะไดยินเสียงดัง click

4. จับฐานกระบอกยาใหตั้งตรง ใชนิ้วหัวแมมือกดปุมเจาะยา เพื่อปลดปลอยยาให
พรอมสําหรับการพนสูด
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ใหผูปวยนั่งนิ่งทําใจใหสบาย จากนั้นใหผอนลมหายใจออกทางปากจนสุด

5. ใหผูปวยอม Mouthpiece ปดปากใหสนิท จากนั้นสูดยาเขาทางปากโดยใหสูดเขา
เร็วๆแรงๆๆ แลวถอนกระบอก Handihaler ออกจากปาก แลวจึงผอนลมหายใจ
ทางออกจมูกอยางชาๆ

6. หลังจากสูดยาเสร็จ ใหเปด Mouthpiece ออกแลวเทเอาเปลือกแคปซูลยาที่สูด
แลวออกมาจากชองบรรจุยา ปดฝาเก็บใหเรียบรอย หากตองการทําความสะอาด
Handihaler ใหลางน้ําตามปกติแลวผึ่งลมใหแหง
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เครื่องพนละอองยา (nebulizer)
เปนเครื่องมือขนาดยอมซึ่งทําหนาที่เปลี่ยนยาน้ําเปนหยดละอองฝอยที่สามารถถูกสูดเขา
สูปอดไดโดยผานทางหนากากครอบปากและจมูก (รูปที่ 8)

รูปที่8 เครื่องพนละอองยา (nebulizer)

หลักการทํางานของเครื่องพนละอองยา (nebulizer) คือ ใชอากาศ หรือออกซิเจนผานเขา
ไปในทอเล็กๆในกระเปาะ micronebulizer เมื่อลมผานทอเล็กๆ แลวเปดออกสูกระเปาะจะเกิด
ความดันลดลงอยางรวดเร็วทําใหดูดน้ํายาไหลขึ้นไปตามทอและแตกเปนละอองน้ําซึ่งจะวิ่งไป
กระทบฉากทําใหละอองน้ํายาแตกเปนละอองเล็กๆ ขนาด 1-10 μm พอที่จะสูดเขาไปใน
หลอดลมได
วิธีการใชเครื่องพนละอองยา
1. ใสน้ํายาปริมาตรประมาณ 3-5 มล. ลงในกระเปาะหมุนเกลียวใหแนน
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2. ตอสายทอกาซออกซิเจนหรืออากาศเขาที่กนกระเปาะ เปดกาซดวยอัตราไหล
ประมาณ 6-8 L/min จะเห็นละอองยาเปนควันฟุงออกมา
3. ตอกระเปาะยาเขากับ aerosol face mask หรือ mouthpiece
4. ใหผูปวยหายใจเขาออกตามปกติ
5. พนยาจนกระทั่งไมเห็นละอองยาออกมาจาก nebulizer อีก
6. จํานวนยาออกมาจาก nebulizer จะเขาสูปอดของผูปวยไดเพียงรอยละ 9-12
ของยาที่ใสลงไปในกระเปาะ
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ตารางที่2 ยาที่ใชบอยในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

(จากGlobal Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (National institutes of health,
National Heart, Lung, and Blood Institute). Global strategy for the diagnosis,
management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. updated 2003.
2003.)
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บทที่ 6
หลักการดูแลรักษาผูปวยหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
(Management of stable COPD)
กอนที่จะรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเราจะตองเขาใจธรรมชาติของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
กอน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่มีการดําเนินของโรคตอเนื่องไปเรื่อยๆอยางชาๆ โดยใน
ระยะแรกที่คา FEV1 เริ่มลดลงผูปวยสวนมากมักจะยังไมมีอาการ จนกระทั่งคาFEV1 ลดลงมากจน
เหลือประมาณ 60% ของคามาตรฐานผูปวยจะเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบ และเมื่อคาFEV1 ลดลงมา
เหลือ <50% ของคามาตรฐานผูปวยจะมีอาการมากขึ้นและจะมีการกําเริบของโรคเปนครั้งคราว
อาจ จะตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนครั้งคราว และเมื่อคาFEV1 ลดลงไปอีกผูปวยก็
อาจจะเหนื่อยมากจนเดินไปมาไดไมกี่กาว และบางรายอาจจะมีภาวะการหายใจลมเหลวเกิดขึ้น
คือมีการคั่งของคารบอนไดออกไซดในเลือดและเลือดพรองออกชิเจน ทําใหตองใชออกซิเจน
ตลอดเวลาหรืออาจจะตองใชเครื่องชวยหายใจเปนครั้งคราว และเสียชีวิตในที่สุด
หลักการการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมี 4 ขอดวยกันคือ
1. ปองกันการดําเนินตอไปของโรค
2. ลดการอุดกั้นของหลอดลม
3. รักษาและปองกันโรคแทรกที่จะเกิดขึ้น
4. เพิ่มสมรรถภาพของรางกาย
ปองกันการดําเนินตอไปของโรค
ผูปวยที่เปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จะมีการดําเนินของโรคตอไปเรื่อย ๆ โดยจะพบวาคา
FEV1 ลดลงไปในอัตราที่มากกวาปกติ ในคนปกติ FEV1 ลดลง 30 cc / ป แตผูปวยทีเปนโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังคา FEV1 จะลดลงประมาณ 50-100 cc / ป
มีความพยายามที่จะหาวิธีปองกันการเสื่อมของสมรรถภาพปอด เชน การใช ยา
Ipratropium bromide ในโครงการ Lung Health Study หรือการใชยาพนเสตียรรอยด ในโครงการ
EUROSCOP พบวาไมสามารถยับยั้งการลดลงของคา FEV1 ได แตพบวาการหยุดสูบบุหรี่เปน
วิธีเดียวที่จะชะลอการดําเนินของโรค ( รูปที่1)
ดังนั้น การรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่สําคัญที่สุดก็คือ ทําใหผูปวยหยุดสูบบุหรี่
ใหได
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รูปที่1 กราฟแสดงคา FEV1 ของผูปวยในโครงการ Lung Health Study ที่ติดตามการรักษา 5ป จะ
เห็นวาในกลุมที่สูบบุหรี่อยูคา FEV1 จะลดลงเรื่อยๆ (วงกลมทึบ) สวนผูปวยที่หยุดบุหรี่คา FEV1
จะลดลงนอยกวามาก (วงกลมเปด) (จากAnthonisen N. Epidemiology and the Lung Health
Study. Eur Respir Rev. 1997;7(45):204)

ลดการอุดกั้นทางเดินหายใจ
การลดการอุดกั้นทางเดินหายใจสามารถทําไดโดยการใหยาขยายหลอดลม, ลดการ
อักเสบของหลอดลม และการกําจัดเสมหะ การลดการอุดกั้นทางเดินหายใจจะทําใหลมที่คางใน
ปอดลดลง ผูปวยจะรูสึกเหนื่อยลดลง
ยาขยายหลอดลมเปนยาหลักในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถึงแมวาการใหยาขยาย
หลอดลมในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะไมไดผลดีเทากับผูปวยโรคหืด แตโดยทั่ว ๆ ไปผูปวย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็มักจะมีอาการดีขึ้นหลังจากไดยาขยาย ยาขยายหลอดลมทั้ง 3 กลุม คือ
anticholinergics, β2 agonist, theophylline ใชไดผลดีในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้ง 3 กลุม
และเมื่อใชรวมกันก็จะไดผลมากยิ่งขึ้น ยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์ยาวก็จะสะดวกกวายาที่ออก
ฤทธิ์สั้น ผูปวยที่มีอาการนอยการใชยาขยายหลอดลมจะใชเพื่อบรรเทาอาการเทานั้นก็พอ ถา
อาการมากขึ้นการใชยาขยายหลอดลมเชน long acting β2 agonists (LABA) หรือ long acting
anticholinergic (Tiotropium) ก็จะทําใหคุณภาพชีวิตของคนไขดีขึ้น
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การใชยาพนสเตียรอยดมีหลักฐานชัดเจนวาสามารถลดการกําเริบของโรคไดในผูปวยที่มี
สมรรถภาพปอดต่ํา (FEV1<50% predicted) ดังนั้นในกรณีที่ FEV1<50% predicted และมีประวัติ
วามีโรคกําเริบในปที่ผานมาก็ควรไดรับยาพนสเตียรอยด
การใชยาลดการอุดกั้นทางเดินหายใจจะพิจารณาใหเปนขั้นๆตามความรุนแรงของการ
อุดกั้นทางเดินหายใจ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การใชยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามความรุนแรงของโรค
(จากGlobal Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the
diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease
NHLBI/WHO workshop report. 2001หนา 72)

การกําจัดเสมหะ ผูปวยหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังมักจะมีเสมหะเหนียวทําใหมีการติดเชื้อได
บอย ๆ ซึ่งจะทําใหสมรรถภาพปอดเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น การกําจัดเสมหะจึงเปนสิ่งสําคัญยา
ที่ใชกันมาก ไดแก ยาในกลุม mucolytic ซึ่งจะชวยในการแยกสลายของ mucoproteins เชน
acetylcysteine หรือยาในกลุม mucoregulators ซึ่งลดความหนืดของเสมหะ เชน ambroxol2
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ถาเสมหะมีสีเหลืองแสดงวาอาจจะมีการติดเชื้อซึ่งมักเกิดจากเชื้อStreptococcus
pneumoniae, Hemophilus influenzae หรือ Moraxella catarrhalis การใหยาปฏิชีวนะราคาถูก ๆ
เชน amoxycilline, doxycycline หรือ Co-trimoxazole ก็จะชวยใหเสมหะลดลงได
การรักษาและปองกันโรคแทรกที่เกิดขึ้น
เมื่อ FEV1 ลดลงมาก ๆ ผูปวย ก็จะมีปญหาในการแลกเปลี่ยนกาซทําใหเกิดภาวะ
ออกซิเจนในเลือดต่ําและคารบอนไดออกไซดสูงมากขึ้น การที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําอยูเปน
เวลานานก็จะกอใหเกิดภาวะ polycythemia และ Corpulmonale ตามมา
ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ํา (hypoxemia) สามารถแกไขไดโดยการใหผูปวยดมออกซิเจน
เราจะพิจารณาใหออกซิเจนในผูปวยที่มีคา PaO2 < 55 mmHg ขณะพักหรือ PaO2 < 60 mmHg
รวมกับมีภาวะ corpulmonale หรือ polycythemia โดยใหออกซิเจนขนาด 1-3 Litre เพื่อที่จะให
PaO2 > 60 mmHg หรือ SaO2 > 90 % เปนเวลาอยางนอย 15 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งจากการศึกษาพบวา
การใหออกซิเจนแบบนี้สามารถลดอัตราตายของคนไขลงได (รูปที่ 3)
ภาวะคารบอนไดออกไซดสูง สามารถแกไขไดโดยการใหยากระตุนการหายใจ
(respiratory stimulant) เชน doxapram, almitrine bismesylate แตเนื่องจากวายังไมมีหลักฐานวา
การใชยาเหลานี้ทําใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวขึ้น ปจจุบันจึงไมแนะนําใหใชยาในกลุมนี้
นอกจากใชยากระตุนการหายใจแลว การชวยหายใจโดยใชเครื่องชวยหายใจชนิดที่ไม
ตองใสทอชวยหายใจ (non-invasive mechanical ventilator ) สามารถลดระดับ
คารบอนไดออกไซดได แตเครื่องมือที่ใชยังมีราคาแพง ผูปวยตองรวมมืออยางดี การใชก็ยุงยาก
พอสมควร และประโยชนของการลดระดับคารบอนไดออกไซดก็ยังไมชัดเจน ดังนั้นในปจจุบันก็
ยังไมมีการแนะนําใหใชเครื่องชวยหายใจเพื่อลดระดับคารบอนไดออกไซด
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ไมไดรับ
ออกซิเจน (MRC control), ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ไดรับออกซิเจน12 หรือ 15 ชั่วโมงตอวัน
(NIH-NOT, MRC –O2), ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ไดรับออกซิเจนเกือบตลอดเวลา (NIHCOT) จะเห็นวาผูปวยที่ไดรับออกซิเจน12 หรือ 15 ชั่วโมงตอวัน (NIH-NOT, MRC –O2) จะมี
อัตราการรอดชีวิตดีกวาผูปวยที่ไมไดรบั ออกซิเจนและผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ไดรับ
ออกซิเจนเกือบตลอดเวลาจะมีอัตราการรอดชีวิตดีที่สุด
(จาก Petty TL. Respiratory therapy techniques. In: Hodgkin JE, Petty TL, eds. Chronic
obstructive pulmonary disease current concepts. Philadelphia: W.B.Saunders Company;
1987:91-98.)

การเพิ่มสมรรถภาพรางกาย
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเมื่อมีอาการเหนื่อยงาย ผูปวยมักจะลดกิจกรรมที่ตองออกแรง
ตาง ๆ ลง เพื่อลดอาการเหนื่อยหอบ ทําใหกลามเนื้อตาง ๆ ของรางกายออนแรงลง เปนผลให
สมรรถภาพของรางกายลดลงไปอีก
เนื่องจากวาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่รักษาไมหายขาด การใชยาทั้งหลายไม
สามารถแกไขการอุดกั้นทางเดินหายใจใหเปนปกติได ดังนั้นการฟนฟูสมรรถภาพรางกาย
(rehabilitation) ก็จะมีบทบาทมาก
การฟนฟูสมรรถภาพ จะประกอบไปดวย
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1. การใหความรูกับผูปวย โดยใหความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของโรคและการใชยาชนิดตาง
ๆ อาการขางเคียงจากการใชยา เทคนิคการใชยาพน การที่ผูปวยมีความเขาใจเกี่ยวกับตัวโรคอยาง
ละเอียดจะทําใหผูปวยลดความกังวลใจและรวมมือในการรักษาดีขึ้น
2. กายภาพบําบัด (physiotherapy) การสอนการไอเพื่อกําจัดเสมหะ การหายใจโดยหอ
ปาก (pursed-lip breathing) การฝกหายใจเขาออกชา ๆ และการผอนคลาย (relaxation) ก็จะชวย
ลดอาการเหนื่อยหอบได
3. การออกกําลังกาย การออกกําลังกายจะทําใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น การออกกําลังกายที่
เหมาะสมสําหรับคนไขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือการเดินมาก ๆ นั่นเอง
4. การใหการสนับสนุนทางดานสังคมและจิตใจ การใหกําลังใจผูปวยจากบุคคลใน
ครอบครัว แพทย พยาบาล ก็เปนสิ่งที่สําคัญมากอยางหนึ่ง นอกจากนี้คาใชจายในการรักษาโรค ก็
จะมีราคาแพง ซึ่งเปนอุปสรรคตอการรักษาของผูปวยการใหความชวยเหลือผูปวยในเรื่องคา
รักษาพยาบาลก็จะทําใหผูปวยไดรับการรักษาที่ดีขึ้น
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บทที่ 7
การดูแลผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกําเริบ
(Management of acute exacerbation of chronic obstructive
pulmonary disease)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคเรื้อรังที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได ลักษณะของโรคจะ
คอย ๆ ดําเนินไปอยางชา ๆ บางครั้งจะมีอาการรุนแรงมาก เปนระยะ ๆ ซึ่งเราเรียกวาโรคกําเริบ
(exacerbation) ผูปวยอาจมีอาการกําเริบได 1-2 ครั้ง/ป ซึ่งเปนสาเหตุที่นําผูปวยมาเขารักษาตัวที่
หองฉุกเฉิน หรือตองรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาล
คําจํากัดความ
ภาวะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกําเริบ (exacerbation of COPD) หมายถึง การที่ผูปวยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังมีอาการเลวลงรวดเร็ว เชน มีอาการเหนื่อยหอบเพิ่มขึ้น ทํางานไดลดลง และหรือมี
เสมหะเพิ่มมากขึ้น เสมหะเปลี่ยนสี หรือมีอาการซึมไมคอยรูสติ
สาเหตุที่ทําใหโรคกําเริบที่พบบอย ไดแก
• การติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน
• ปอดอักเสบ
• ปอดแตก (spontaneous pneumothorax)
• หัวใจลมเหลว (congestive heart failure)
• Pulmonary embolism
• รับประทานยานอนหลับ
• ไดออกซิเจนมากเกินไป
การประเมินความรุนแรงของโรค
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เมื่อมีอาการหอบมากขึ้น เสมหะมากขึ้น ก็ไมคอยยากลําบาก
นักในการวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่กําเริบ แตบางครั้งผูปวยไมไดมาดวยอาการหอบ
มาก แตมาโรงพยาบาลดวยอาการซึมลง ตองนึกถึงภาวะนี้ดวยเชนกัน
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เมื่อพบผูปวยจะตองรีบประเมินความรุนแรงและหาสาเหตุของการกําเริบแลวรีบใหการ
รักษา การประเมินความรุนแรงก็อาศัยประวัติ ตรวจรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ประวัติที่สําคัญที่ควรจะตองซักถามไดแก
- อาการของผูปวยชวงที่โรคยังไมกําเริบวาผูปวยอยูใน functional class ไหน
- การรักษาที่ผูปวยไดรับ, โรคอื่น ๆ ที่เปนรวมกับโรคนี้
- จํานวนและลักษณะของเสมหะ
- การเหนื่อยหอบมากนอยแคไหน
การตรวจรางกาย
ควรตรวจหาสาเหตุของการกําเริบของโรค เชน ตรวจดูวามี pneumothorax, pneumonia
หรือเปลา มีไขหรือไม
อาการที่ตรวจพบวามีการใช accessory muscle มี paradoxical movement of abdomen
(ทองแฟบลงเวลาหายใจเขา), มี cyanosis, ไข ซึมบงบอกวาโรครุนแรง อาจตองรับไวรักษาใน
รพ.
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
1. lung function test จะบอกความรุนแรงของภาวะหลอดลมตีบไดดี ที่สามารถทําไดงาย
ไดแก การวัด PEFR โดยการใช Peak Flow Meter ถา PERF < 100 L/min แสดงวารุนแรงมาก
2. ABG ดูวา oxygenation พอหรือไม มี respiratory failure หรือยัง
3. CXR ชวยแยกวามี pneumonia, pneumothorax รวมดวยหรือเปลา
4. sputum exam and culture ในรายที่มีเสมหะสีเขียว
การรักษา
1. การแกไขภาวะขาดออกซิเจน ผูปวย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกําเริบ มักจะมีการขาด
ออกซิเจน เสมอ การใหออกซิเจนโดยปกติตองการ FiO2 ที่ไมสูงมากนัก ดังนั้น
สามารถใหไดโดยการใช nasal canula โดยจะให 2-3 ลิตร/นาที แลวตรวจเช็คดู
วาคนไขไดออกซิเจนพอหรือยัง โดยเปาหมายที่เราตองการคือ ให PaO2 > 60
mmHg หรือ O2 sat 90% ในรายที่มีปอดอักเสบรวมดวยอาจจะตองการ FiO2
สูงๆ เพราะมีshunt การใหออกซิเจนในผูปวย COPD ตองระวังอยาใหมาก
เกินไป เนื่องจากวาอาจจะทําใหระดับ PaCO2 สูงขึ้นไดจนถึงขึ้น CO2 narcosis
ในผูปวยบางราย
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2. Antibiotic โดยทั่วๆ ไป จะใหยาปฏิชีวนะในกรณีที่เสมหะเพิ่มขึ้น โดยใหยาใน
กลุม amoxycillin, doxycydine, cotrimoxazole ได
3. รักษาสาเหตุที่ทําใหอาการหอบรุนแรงขึ้น เชน การติดเชื้อในทางเดินหายใจ ก็
ใหยาปฏิชีวนะ ซึ่งเชื้อที่พบมักจะเปน streptococcal pneumonia, H. influenza
ซึ่งอาจจะใหยา Amoxycillin, Doxycycline หรือ Cotrimoxazole ก็ได ถาอยูใน
บริเวณที่มีเชื้อดื้อยามากก็อาจจะใหยาในกลุม 2nd generation cephalosporin,
Anoxicillin Clavulonic acid แทน ถามี pneumothorax ก็ใส ICD เปนตน
4. ลดภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจโดยการใชยาขยายหลอดลมβ2 agonist เปนยาตัว
แรกที่ใช โดยทั่วไปให salbutamol 2.5-5 mg หรือ terbutaline 5-10 mg ทาง
Nebulizer ใหไดทุก 2-4 ชม. (ควรใช Air ในการพนยา เพราะถาใช oxygen อาจ
เกิด CO2 narcosis ในผูปวยบางรายได ระหวางนั้นผูปวยตองไดออกซิเจนทาง
nasal canula ไปดวย) ถายังไมไดผลพิจารณาเพิ่ม anticholinergic โดยให
Ipratropium bromide รวมกับ β2 agonist การใช theophylline ในผูปวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังกําเริบ ยังมีความเห็นไมตรงกัน เพราะวาการใช theophylline
ตองเจาะดูระดับยาในเลือดและอาจเกิดอาการขางเคียงไดถาระดับยาสูง และฤทธิ์
ขยายหลอดลมก็ไมมาก ดังนั้น ผูเชี่ยวชาญบางคนก็เห็นวา theophylline ไมมี
ประโยชน ถาจะใชก็ให dose 2.5-5 mg/kg loading ชา ๆ ก็ 30 นาที แลวตามดวย
0.5 mg/kg/hr โดยพยายามใหระดับยาได 8-12 μg/ml
5. Corticosteroids เปนที่ยอมรับวาไดประโยชนในการรักษาภาวะ โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังกําเริบโดยให Prednisolone 0.5-1 mg/kg/d แตควรใหในระยะเวลาสั้น 1-2
สัปดาห แลวรีบลดขนาดและหยุดไปเนื่องจากอาการขางเคียงจะมาก
6. การใชเครื่องชวยหายใจ เมื่อผูปวยไมสามารถหายใจไดพอเพียง ก็ตองชวยการ
หายใจ
ขอบงชี้ ที่จะใสเครื่องชวยหายใจ ไดแก
• progressive respiratory acidosis
• ซึม
เปาหมายของการใชเครื่องชวยหายใจในผูปวย COPD คือ ใหกลามเนื้อได
พักผอนอยางเต็มที่และแกไขภาวะการแลกเปลี่ยนกาซใหดีขึ้น โดยพยายาม
ไมใหมีโรคแทรกซอนเกิดขึ้น
การตั้งเครื่องชวยหายใจ ควรใช tidial volume (TV) ต่ํา ๆ (7-8 ml/kg) เพราะ
การใช TV ที่มากเกินไป อาจทําใหเกิด auto-PEEP ซึ่งจะทําใหเกิด
barotrauma และ hypotension ได
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เนื่องจากวาการใส Endotracheal tube ทําใหเกิดโรคแทรกซอนมากมาย ใน
ปจจุบันจึงพยายามหาวิธีการชวยการหายใจ โดยไมใช E-T tube ซึ่งเรียกวา
non-invasive mechanical ventilator ไดแก facial or nasal mask with BiPAP
(bilevel positive airway pressure) ดังนั้นเราควรจะพิจารณาลองใช Non
invasive mechanical ventilation กอนที่จะ ใส Endotracheal tube อาจจะลด
การใส Endotracheal tube ไดบางจํานวนหนึ่ง

78

บรรณานุกรม
1.
2.

3.

4.

5.

สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน
ประเทศไทย. 2539.
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (National institutes of health,
National Heart, Lung, and Blood Institute). Global strategy for the diagnosis,
management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease NHLBI/WHO
workshop report. 2001.
Ingram RHJ. Chronic bronchitis, emphysema, and airways obstruction. In: Isselbacher
KJ, Braunwald E, Wilson JD, Martin JB, eds. Harrison's principles of internal
medicine. Vol. 2. New York: McGRAW-HILL,Inc; 1994:1197-1205.
Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary
disease. American Thoracic Society. Am J Respir Crit Care Med. 1995;152(5 Pt
2):S77-121.
Snider GL, Faling LJ, Rennard SI. Chronic Bronchitis and Emphysema. In: Murray JF,
Nadel JA, eds. Textbook of Respiratory Medicine. second ed. Vol. 2. Philadelphia:
W,B. Saunders Company; 1994:1331-1397.

79

บทที่ 8
การผาตัดในการรักษาผูปวยหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
(Surgical management of COPD)
ถึงแมวาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะรักษาดวยการใชยาเปนสวนใหญ แตเนื่องจากการรักษา
ดวยยาก็รักษา ระดับหนึ่งเทานั้นผูปวยบางสวนยังตองทนทุกขทรมารกับอาการเหนื่อยหอบอยูจึง
ไดในมีความพยายามที่จะหาวิธีการผาตัดเพื่อชวยในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให
บรรเทาอาการเหนื่อยหอบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือมีชีวิตยืนยาวขึ้น
การผาตัดในอดีต
1. Costochondrectomy
ดวยความที่พบวาผูปวยถุงลมปอดพองจะมีลักษณะทรวงอกเปนรูปถังเบียร
(barrel chest) จึงไดมีแพทยที่คิดวาถาตัดกระดูกออนซี่โครงทําใหทรวงอกขยาย
ไดเพิ่มขึ้นผูปวยนาจะสบายขึ้นในค.ศ. 1918 ไดมีรายงานการผาตัดนี้หลายราย
แตก็ไมเปนที่ยอมรับ ในปจจุบันก็ไมมีการทําแลว
2. Thoracoplasty and phrenic denervation
ดวยความคิดที่วาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีปญหาที่ลมคางในปอดมากจะทําให
กลามเนื้อกระบังลมทํางานไดไมดี จึงมีการทํา Thoracoplasty and phrenic
denervation เพื่อจะใหกระบังลมทํางานไดดีขึ้น แตก็ไมเปนที่ยอมรับเพราะทํา
ใหผูปวยแยลง
3. การทํา Pneumoperitonium
ดวยความคิดที่วาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังความโคงของกลามเนื้อกระบังลม
ลดลงทําใหการหดตัวไมไดผลเชนปกติ จึงมีความพยายามจะทําใหกลามเนื้อ
กระบังลมของผูปวยโคงเพิ่มขึ้น เริ่มแรกก็ใชเครื่องมือเพื่อรัดทองผูปวยใหแนน
ซึ่งจะทําใหกระบังลมโคงเพิ่มขึ้น แตวิธีนี้จะใชไดกับคนที่ผอมๆเทานั้น ตอมา
เลยใชวิธีฉีดลมประมาณ 800 ลบ.ซม. เขาไปในทองทําใหเกิด
Pneumoperitonium ซึ่งชวงแรกๆก็มีรายงานวาไดผลดี แตเนื่องจากการฉีดลม
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ตองทําทุก 2 สัปดาห ทําใหไมสะดวกสําหรับผูปวยและการทําก็มีอาการ
ขางเคียง และอาจจะมีโรคแทรกซอนมากเลยยกเลยการทําไป
4. การผาตัด carotid body (glomectomy)
carotid body (glomus) เปนกลุมเซลลประสาทที่อยูที่บริเวณเสนเลือด
internal และ external carotid artery ทําหนาที่เปน chemoreceptor คอยตรวจวัด
ระดับของ ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด และภาวะกรดดางของรางกาย แลว
สงสัญญานรายงานไปที่สมอง ดังนั้นการตัด carotid body ออกทําใหผูปวยไม
รับรูถึงภาวะการขาดออกซิเจน เลยไมรูสึกเหนื่อยหอบ การผาตัดนี้เปนที่นิยม
มากในอดีตแตปจจุบันถือวาเปนการผาตัดที่ถูกหามทําอีกตอไป เพราะวาการ
ผาตัดนี้ทําใหผูปวยรสึกดีขึ้นในชวงแรก แตทําใหผูปวยมีภาวะหายใจลมเหลว
ตามมาเพราะรางกายไมตอบสนองตอภาวะการขาดออกซิเจนในเลือด
การผาตัดในปจจุบัน
1. Bullectomy
ในกรณีที่มีปอดบางสวนโปงพองเปนถุงลมใหญ (bullae) ถุงลมนี้จะไปกด
ทับเนื้อปอดที่ปกติทําใหไมสามารถทํางานได เมื่อผาตัดถุงลมใหญออกไป ปอด
สวนที่ปกติจะขยายตัวไดดีขึ้น ผูปวยก็จะหอบเหนื่อยนอยลง แตกอนที่จะผาตัด
จะตองแนใจวาถุงลมใหญนั้นกดทับเนื้อปอดที่ดีโดยอาจจะทํา computed
tomography การตรวจสมรรถภาพปอดถาพบลักษณะ restrictive defect แทนที่
จะเปน severe obstructive defect จะบงวาถุงลมใหญกดทับเนื้อปอดจริงและ
นาจะไดผลดีจากการผาตัด Bullectomy
2. Lung volume reduction surgery (LVRS)
ในป ค.ศ. 1950 Brantigan และ Muellerg เปนผูเริ่มแนวคิดที่วาการตัดเนื้อ
ปอดสวนที่ไมทํางานออกจะทําใหปอดสวนที่เหลือทํางานไดดีขึ้น โดยมีความ
เชื่อวาหลอดลมของผูปวยถุงลมโปงพองจะตีบลงมากกวาปกติเพราะแรงดึงรั้ง
ออกของเนื้อปอดลดลง ถาตัดปอดออกบางสวน ปริมาตรของปอดจะลดลงซึ่งจะ
ทําใหแรงดึงรั้งออกของปอดมากขึ้นนอกจากนี้เมื่อปริมาตรของปอดลดลงความ
โคงของกลามเนื้อกระบังลมจะโคงกลับมาใกลเคียงปกติ ทําใหสมรรถภาพปอด
ของผูปวยดีขึ้นได (รูปที่1)
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รูปที่1 a) แสดงรูปปอดในคนปกติที่negative intrapleural pressure lung และ
elastic recoil จะดึงถางหลอดลมไมใหตีบ
b) แสดงรูปปอดของผูปวยถุงลมโปงพองจะเห็นวาแรงดึงถางออกลดลงทํา
ใหหลอดลมตีบเล็กลงมากกวาที่ควร
(จาก Deslauriers J. Surgical management of COPD. Eur Respir Rev. 1997;7(45): หนา
237.)

ในป ค.ศ.1959 กลุมของ Brantigan ไดรายงานผูปวย 27 รายที่ไดรับการ
ผาตัดเอาปอดออกบางสวนแลวอาการดีขึ้น แตวิธีการนี้ถูกวิจารณมากเนื่องจาก
เปนการยากในสมัยนั้นที่จะเชื่อวาในผูปวยที่สมรรถภาพปอดแยมากอยูแลวการ
ตัดเอาเนื้อปอดออกไปอีกจะทําใหสมรรถภาพดีขึ้นได ดังนั้นการผาตัดวิธีนี้จึง
ถูกยกเลิกไป จนกระทั่ง ค.ศ. 1995 Cooper ไดรายงานผลดีของการผาตัดเอาเนื้อ
ปอดออกบางสวน จึงไดเปนที่สนใจทํากันมากขึ้นในปจจุบัน
เนื่องจากการผาตัดนี้มีราคาแพงและยังไมมีการศึกษาที่ควบคุมอยางดี การ
รักษาแบบนี้จึงถือวายังอยูในขั้นที่ทําการทดลองอยู โดยผูปวยที่จะเลือกเพื่อที่จะ
ทํา LVRS ไดแกผูปวยที่รักษาดวยยาเต็มที่แลวยังมีอาการอยู และมี FEV1 นอย
กวา 35% ของคามาตรฐาน PaCO2 < 45 mmHg มีถุงลมปอดพองมากที่ปอดกลีบ
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บนโดยดูจาก เอ็กเรยคอมพิวเตอร และมีลมคางในปอดมากโดยดูจาก RV
>200% ของคามาตรฐาน
3. การผาตัดเปลี่ยนปอด (Lung transplantation)
ในผูปวยที่ถูกเลือกอยางเหมาะสมการผาตัดเปลี่ยนปอดสามารถเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตได ผูปวยที่อาจจะพิจารณาผาตัดเปลี่ยนปอดไดแก ผูปวยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังที่มีFEV1 นอยกวา 35% ของคามาตรฐาน PaO2 < 55-60 mmHg มี PaCO2
> 50 mmHg และมี secondary pulmonary hypertension ปญหาของการผาตัด
เปลี่ยนปอดคือการขาดแคลนคนบริจาคอวัยวะ และคารักษาพยาบาลซึ่งแพงมาก
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บทที่ 9
การชวยเหลือผูปวยใหงดบุหรี่
(Smoking cessation)
การสูบบุหรี่เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การหยุดสูบบุหรี่จะมี
ประโยชนเปนอยางมากตอผูปวย เพราะวาอาการไอ เสมหะ จะลดลง การดํานินตอไปของโรค
ชะลอลงโดยจะเห็นไดจากกาลดลงของ FEV1 จะลดลงนอยเมื่อผูปวยหยุดสูบบุหรี่ นอกจากนี้การ
หยุดสูบบุหรี่ยังลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจ มะเร็งปอดอีกดวย ดังนั้นอาจจะพูดไดวาการหยุด
สูบบุหรี่เปนการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ไดผลที่สุด
แนวทางปฏิบัตใิ นการชวยเหลือผูปวยใหเลิกสูบบุหรี่ (รูปที่ 1 )
ขั้นตอนงายๆในการชวยเหลือผูที่สูบบุหรี่ใหเลิกสูบมี 5 ขั้นตอนเรียกยอๆวา “5A”
1. Ask about tobacco use (ถามถึงพฤติกรรมในการสูบบุหรี่)
แพทยควรถามถึงพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ของผูปวยทุกคนที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลและบันทึกประวัติการสูบบุหรี่ในเวชระเบียนของอยางสม่ําเสมอทุก
ครั้งที่ผูปวยมาโรงพยาบาล โดยใหถือเสมือนวาเปนสัญญานชีพอยางหนึ่งเพื่อจะ
ไดทราบวาผูปวยยังสูบบุหรี่อยูหรือเปลา เพราะมีบอยครั้งที่ผูปวยหยุดสูบบุหรี่
แลวกลับมาสูบอีกถาแพทยไมถามก็จะไมทราบวาผูปวยยังสูบบุหรี่อยู
2. Advise to quit (แนะนําผูสูบบุหรี่ทุกคนใหเลิกสูบบุหรี่)
แพทยตองแนะนําใหผูสูบบุหรี่ทุกคนเลิกสูบบุหรี่ การแนะนํานั้นจะทําไดโดย
การชี้ใหผูปวยเห็นถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ผลดีของการเลิกสูบบุหรี่ สําหรับ
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังการหยุดสูบบุหรี่ถือวาเปนวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งการ
ดําเนินตอไปของโรค
3. Assess willingness to quit (ประเมินความตั้งใจหรือความสนใจหรือ
แรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่)
ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมีความทุกขทรมารจากการหอบอาจจะมีแรงจูงใจ
ในการเลิกบุหรี่มากกวาผูที่ยังไมมีโรค ถาผูปวยตัดสินใจวาจะเลิกสูบบุหรี่ แพทย
ก็ควรใหความชวยเหลือผูปวยใหเลิกใหสําเร็จ ถาผูปวยยังไมมีความประสงคจะ
หยุดบุหรี่แพทยควรจะพยายามกระตุนใหผูปวยอยากเลิกบุหรี่
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การที่ผูปวยไมอยากหยุดบุหรี่อาจจะเปนเพราะไมทราบถึงโทษของบุหรี่ อาจจะ
กลัวโทษของการหยุดสูบบุหรี่ เชนมีความเชื่อวาหลายๆคนที่หยุดสูบบุหรี่แลว
สุขภาพจะแยลงเพราะมีกรณีที่หยุดสูบบุหรี่ 2-3 ปแลวเกิดมะเร็งปอด หรือเกิด
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แพทยสามารถกระตุนใหผูปวยอยากเลิกบุหรี่ไดโดยใช
หลักการ 5R’s คือ
• Relevance การใหขอมูลถึงความสัมพันธของการเลิกบุหรี่ที่
สอดคลองกับปญหาทางสุขภาพหรืออยูในความสนใจของผูติด
บุหรี่ เชนในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแพทยควรจะบอกชัดเจน
เลยวาโรคนี้เปนผลของการสูบบุหรี่ ที่ผูปวยหอบก็เพราะบุหรี่ และ
ถาเขายังสูบบุหรี่ตอไปโรคจะดําเนินตอไปทําใหเขาตองหอบมาก
ขึ้นและเสียชีวิตเร็วกวาที่ควร
• Risks การใหขอมูลถึงผลเสียในการสูบบุหรี่
• Rewards การใหขอมูลถึงผลดีที่ไดจากการเลิกบุหรี่
• Roadblocks การคนหาปญหาที่ทําใหไมสามารถเลิกบุหรี่ได เชน
ผูปวยมีอาการลงแดง กลัวน้ําหนักเพิ่ม
• Repetition การกระตุนผูติดบุหรี่ซ้ําๆ ถึงถึงผลเสียของการสูบบุหรี่
4. Assist in quit attempt(ใหความชวยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่)
สิ่งที่เราควรทราบในการที่จะชวยใหผูปวยเลิกสูบบุหรี่ก็คือ บุหรี่ถือวาเปน
ยาเสพติดเนื่องจากสาร nicotine แตมีการรักษาที่พิสูจนแลววาไดผล เชนการให
คําแนะนําโดยแพทย บุคคลากรทางการแพทย หรือการจัดกลุมเลิกบุหรี่ ดังนั้น
ผูปวยที่สูบบุหรี่ทุกคนควรจะไดรับคําแนะนําจากแพทยหรือบุคคลากรทาง
การแพทยเปนอยางนอย
ในกรณีที่ยังไมสามารถเลิกบุหรี่ไดก็มีการใชยาชวยซึ่งยาที่ชวยในการเลิกบุหรี
หลักการใชยาในการชวยใหผูปวยเลิกบุหรี่ก็คือ เราทราบวานิโคตินเปน
สารสําคัญที่ทําใหผูสูบบุหรี่เกิดการติด โดยนิโคตินจะไปกระตุนการหลั่ง
dopamine ในสมอง ทําใหผูสูบเกิดอาการผอนคลาย มีความสุข เมื่อหยุดสูบบุหรี่
สมองจะขาดสาร dopamine ในสมองจึงเกิดอาการของการขาดนิโคตินที่เรียกว
การลงแดง ทําใหไมสามารถเลิกบุหรี่ได ยาที่จะชวยใหเลิกบุหรี่ได ไดแก
• Nicotine replacement therapy คือการให nicotine ทดแทนในรูปแบบ
ตางๆเชน หมากฝรั่งนิโคติน นิโคตินชนิดแผนปดผิวหนัง

86

• Bupropion SR (bupropion HCl sustained release) เปนยาที่มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งการดึงกลับของสารสื่อประสาทที่เรียกวา norepinephrine,
serotonin และ dopamine เขาสูปลายประสาทมีผลทําใหผูที่ไดรับยามี
อาการของการขาดนิโคตินลดนอยลง
5. Arrange follow up เพื่อติดตามวาผูปวยจะหวนกลับมาสูบบุหรี่อีกหรือเปลา
ถาผูปวยกลับมาสูบบุหรี่ใหมแพทยก็ตองเริ่มตนในการรักษาใหม

รูปที่ 1 รูปแบบของการชวยเหลือใหผูปวยเลิกบุหรี่ (จาก U.S. Department of Health and
Human Services. Clinical Practice Guideline. Treating tobacco use and dependence; 2000. 22)

บุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงตอโรคหลายๆโรค และเปนปจจัยที่สามารถปองกันได โรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ทําใหเกิดความสูญเสียแกสังคมเปนอยางมาก ดังนั้นแพทยควรใหความสนใจกับการ
ณรงคใหประชาชนเลิกสูบบุหรี่ใหมากขึ้น ซึ่งจะทําใหประชากรไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และลด
คาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพ
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