วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ความรูท้ างด้านโรคข้อและรูมาติสซัมแก่
่ สมาชิก
รวมทัง้ ผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่
2. เพือ่ เผยแพร่ขา่ วสารและการดําเนินงานของสมาคมฯ
3. เพือ่ เป็ นสือ่ กลางในการแสดงและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างสมาชิก

คณะบรรณาธิ การ
แพทย์หญิงอัจฉรา กุลวิสทุ ธิ์
นายแพทย์สงู ชัย อังธารารักษ์
นายแพทย์พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน

สํานักงาน
สมาคมรูมาติสซัมแห่
่ งประเทศไทย
ชัน้ 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2716-6524, 0-2716-6661-4 ต่อ 9002 โทรสาร 0-2716-6525
e-mail toojaisai@yahoo.co.uk
พิมพ์ท่ี บริษทั ซิตพ้ี ริน้ ท์ จํากัด
15/125 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

xi

| สารบัญ |
บรรณาธิการแถลง
ปญั หาท้าประลอง (Rheumatology Quiz)
การให้วคั ซีนสําหรับผูป้ ว่ ยโรคลูปสั
โรคปอดอินเตอร์สติเชียมในกลุม่ โรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน
(Interstitial Lung Diseases in connective tissue diseases)
โรคข้อฉบับออเดิรฟ์ : ยาข้อเข่าเจ้าปญั หา
เฉลยปญั หาท้าประลอง (Rheumatology Quiz)

xii
120
121
133
165
169

xii

| บรรณาธิการแถลง |
วารสารโรคข้อฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาใหม่ๆ ในด้านโรคข้อและภูมแิ พ้ให้ทา่ นผูอ้ ่านได้
ทบทวนและพิจารณา โดยเนื้อหาประกอบด้วยบทความเรือ่ งการให้วคั ซีนสําหรับผูป้ ว่ ยโรคลูปสั
โดยแพทย์หญิงกมลทิพย์ เลิศชัยสถาพร, Topic review เรือ่ งโรคปอดอินเตอร์สติเชียมในกลุม่
โรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน โดยแพทย์หญิงอัญชลี ไทรงาม ส่วนคอลัมน์โรคข้อฉบับออเดิรฟ์ ขอเสนอ
เรือ่ ง “ยาข้อเข่าเจ้าปญั หา” อาจจะช้าไปสักหน่อยแต่ปญั หายังยืดเยือ้ อยูใ่ นสังคม โดยคิดว่า
ความเห็นในคอลัมน์ดงั กล่าวนําเสนอข้อมูลทีเ่ ป็ นกลาง ไม่ได้ฝกั ใฝ่ หรือติฉินว่าร้ายผูใ้ ด และ
ปญั หาท้าประลอง หวังว่าจะเป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ ่านทุกท่าน
หากมีขอ้ เสนอแนะใดทางคณะบรรณาธิการยินดีน้อมรับ สามารถฝากเรือ่ งไว้ทส่ี มาคม
หรือ e-mail : thairheum@thaimail.com
แพทย์หญิงอัจฉรา กุลวิสทุ ธิ์
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ปัญหาท้าประลอง
(Rheumatology Quiz)
อัจฉรา กุลวิ สทุ ธิ์ *

หญิงอายุ 45 ปี มาด้วยอาการปวดบวมทีเ่ ท้า 2 ข้าง 2 เดือน โดย 1 เดือนก่อน สังเกตเห็นผื่นแดงที่
ข้อเท้าซ้ายด้านใน กดเจ็บ (รูปที่ 1) ไปพบแพทย์ใกล้บา้ น ได้รบั ยาฆ่าเชือ้ มารับประทาน 2 สัปดาห์
อาการไม่ดขี น้ึ เริม่ แตกเป็ นแผล ไม่มหี นอง (รูปที่ 2) ไม่มไี ข้ เดินลงนํ้าหนักได้

รูปที่ 1 ลักษณะผืน่ 1 เดือนก่อน

รูปที่ 2 ลักษณะผืน่ ในครัง้ นี้

คําถาม : 1. จงบรรยายความผิดปกติทพ่ี บทีผ่ วิ หนัง
2. จงวินิจฉัยภาวะนี้
(เฉลยท้ายเล่ม)

* พ.บ. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ สาขาโรคข้อและรูมาติสซัม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
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การให้วคั ซีนสําหรับผูป้ ่ วยโรคลูปัส
กมลทิ พย์ เลิ ศชัยสถาพร *
นันทนา กสิ ตานนท์ **

ภาวะติดเชือ้ เป็ นปญั หาทีพ่ บได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั และเป็ นสาเหตุของการเจ็บปว่ ยและ
การตายทีส่ าํ คัญ โดยปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั มีหลายประการ เช่น จากตัวโรคเอง
ปจั จัยทางพันธุกรรม รวมถึงจากยาทีใ่ ช้รกั ษาโรค เช่น คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ยากดภูมติ า้ นทาน
(immunosuppressive drug) หรือสารชีวภาพ ซึง่ อาจมีผลต่อการติดเชือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยการติดเชือ้
บางชนิดสามารถป้องกันได้ดว้ ยการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนจึงเป็ นวิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะช่วยลดการติดเชือ้
ในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั และลดความรุนแรงของภาวะติดเชือ้ ได้ ดังนัน้ การให้วคั ซีนในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั จึงเป็ น
สิง่ สําคัญและเป็ นตัวชีว้ ดั หนึ่งทีบ่ ง่ บอกถึงการให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยอย่างดีและมีคุณภาพ(1)

ความสําคัญของภาวะติ ดเชื้อในผูป้ ่ วยโรคลูปัส
ภาวะติดเชือ้ เป็ นภาวะสําคัญทีม่ ผี ลต่อความเจ็บปว่ ยและการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคลูปสั จาก
การศึกษาข้อมูลในประเทศไทยพบว่าภาวะติดเชือ้ เป็ นสาเหตุหลักถึงร้อยละ 39 ทีท่ าํ ให้ผปู้ ว่ ยโรคลูปสั
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ ร้อยละ 51.9 ของสาเหตุการ
เสียชีวติ ทัง้ หมดของผูป้ ว่ ยโรคลูปสั การติดเชือ้ ในปอดและระบบทางเดินปสั สาวะเป็ น 2 ตําแหน่งหลัก
ทีพ่ บการติดเชือ้ ทีพ่ บได้บอ่ ยทีส่ ดุ (2) ในการรวบรวมข้อมูลในต่างประเทศจาก 17 การศึกษา พบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคลูปสั 5,335 ราย มีอตั ราตายจากภาวะติดเชือ้ ร้อยละ 4.7 (อยูใ่ นระหว่างร้อยละ 1.2 - 36)
อุบตั กิ ารณ์ของการติดเชือ้ พบร้อยละ 51 และร้อยละ 29 เกิดการติดเชือ้ ทีร่ ุนแรง(3) การป้องกันและ
รักษาโรคติดเชือ้ จึงถือว่าเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่

ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะติ ดเชื้อในผูป้ ่ วยโรคลูปัส
1. ความบกพร่องของภูมิต้านทานและปัจจัยของพันธุกรรม
(Genetic predisposing and Immune dysfunction) ในโรคลูปัส
ผูป้ ว่ ยโรคลูปสั จะมีภมู ติ า้ นทานบกพร่องได้ทงั ้ innate immunity และ adaptive immunity
ความผิดปกติของ innate immunity ได้แก่ การมี complements และ Mannose-binding lectin (MBL)
* พ.บ. แพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซัม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
** พ.บ. ศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซัม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ทีม่ ปี ริมาณตํ่าลงในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั ซึง่ complements และ MBL มีความสําคัญในกระบวนการต้าน
การติดเชือ้ ของ innate immunity เช่น กระบวนการopsonization โดยความบกพร่องของ complements
และ MBL สัมพันธ์กบั ภาวะติดเชือ้ ทีม่ ากขึน้ ซึง่ ความบกพร่องของ complememt ในผูป้ ว่ ยลูปสั เกิด
จากทัง้ ความผิดปกติทางอันเนื่องมาจากผูป้ ว่ ยโรคลูปสั มียนี ควมคุมการสร้าง complememt ผิดปกติ(4)
และจากการใช้ complememt ทีม่ ากขึน้ ขณะอาการของโรคกําเริบ ส่วน MBL นัน้ ในการศึกษาจาก
ประเทศจีนพบว่าผูป้ ว่ ยโรคลูปสั มีระดับ MBL ตํ่ากว่าคนทีไ่ ม่เป็นโรค(5-6) นอกจากนี้ในการตรวจคัดกรอง
ผูป้ ว่ ยโรคลูปสั พบมีภาวะ functional hyposplenia ได้รอ้ ยละ 7 - 10 ซึง่ ทําให้ผปู้ ว่ ยโรคลูปสั ติดเชือ้
encapsulated bacteria เช่น pneumococcal และ salmonella ได้เพิม่ ขึน้ (7) และพบความผิดปกติ
ของเม็ดเลือดขาวทีม่ บี ทบาทสําคัญใน innate immunity ได้แก่ความบกพร่องของ monocyte,
macrophages, natural killer cell และ granulocytes ในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั (8)
ความผิดปกติใน adaptive immunity นัน้ พบมีทงั ้ humoral mediated immunity (HMI)
และ cellular mediated immunity (CMI) ในส่วนของภาวะบกพร่องทาง HMI พบว่าผูป้ ว่ ยโรคลูปสั มี
immununoglobulin ทีต่ ่าํ ลง ส่วนภาวะบกพร่องทาง CMI เกิดจาก lymphopenia ทําให้มจี าํ นวนของ
CD4-T lymphocyte ลดลงและการผลิต cytokines ทีล่ ดลง โดยพบว่าการมี lymphopenia ในช่วง
แรกของการวินิจฉัยโรคลูปสั เป็ นตัวพยากรณ์การติดเชือ้ รุนแรง (major infection)(9-10) และ จาก
การศึกษาชนิดติดตามผูป้ ว่ ยโรคลูปสั ในระยะยาว (lupus cohort) ในฮ่องกงพบว่า lymphopenia ยัง
เป็ นปจั จัยเสีย่ งในการเกิดวัณโรค(10)
2. ความรุนแรงของโรค (Disease activity)
ความรุนแรงของโรคเป็ นปจั จัยเสีย่ งอิสระ (independent risk factor) ต่อภาวะติดเชือ้ ใน
ผูป้ ว่ ยโรคลูปสั ขณะโรคกําเริบระบบภูมติ า้ นทานจะมีความผิดปกติมากขึน้ เช่น เม็ดเลือดขาวทีต่ ่าํ ลง
โดยเฉพาะ lymphocyte ความผิดปกติของ PMNs, macrophages และ monocytes และระดับคอม
พลีเมนท์ทต่ี ่าํ ลงทําให้ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เพิม่ มากขึน้ (11)
3. ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์และยากดภูมิต้านทาน
ผลของการใช้ยากดภูมติ า้ นทานกับความเสีย่ งของการติดเชือ้ ขึน้ กับชนิด
ปริมาณและ
ระยะเวลาของการรักษา พบว่าการใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์มากกว่า 20 ม.ก.ต่อวันนานกว่า 2
สัปดาห์ ทําให้เกิดภูมคิ มุ้ กันทีล่ ดลงอย่างมีนยั สําคัญทางคลินิก ในขณะทีก่ ารวิเคราะห์อภิมาน (meta
analysis) พบว่าปริมาณสะสมของยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์น้อยกว่า 500 ม.ก. หรือเฉลีย่ ปริมาณคอร์
ติโคสเตียรอยด์ทน่ี ้อยกว่า 10 ม.ก.ต่อวันไม่สมั พันธ์กบั อุบตั กิ ารณ์ของภาวะแทรกซ้อนจากการติด
เชือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ (12) สําหรับยากดภูมติ า้ นทานนัน้
Lacaille และคณะรายงานว่าไม่พบความเสีย่ งของ
(13)
การติดเชือ้ ทีส่ งู ขึน้ จากการใช้ methotrexate ในขณะทีม่ กี ารศึกษาขนาดเล็กรายงานว่าความเสีย่ ง
สําหรับโรคปอดบวมเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย และพบว่า การได้รบั cyclophosphamide ร่วมกับคอร์ตโิ ค
สเตียรอยด์มคี วามสัมพันธ์กบั ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ มากทีส่ ดุ
ในขณะทีก่ ารให้ azathiopine,
hydroxychloroquine และ sulfasalazine พบความเสีย่ งในระดับปานกลาง แต่ไม่ได้เพิม่ ความเสีย่ ง
ของการติดเชือ้ ทีร่ นุ แรง(14)
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ในปจั จุบนั เริม่ มีการใช้สารชีวภาพเข้ามารักษาโรคลูปสั เช่น การรักษาเพือ่ ลดจํานวน B
cell ได้แก่ Belimumab และ Rituximab ซึง่ มีรายงานการเกิดการกําเริบของการติดเชือ้ ไวรัสตับ
อักเสบบีและ progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) จากการใช้ Rituximab(15) แต่
จากการวิเคราะห์อภิมานพบว่าการรักษาด้วย Rituximab ไม่ได้เพิม่ ปจั จัยเสียงต่อการติดเชือ้ รุนแรง
(16)
ส่วน Belimumab ยังเป็ นยาใหม่ซง่ึ จากการศึกษาชนิดสุม่ ทีม่ กี ลุม่ ควบคุม ไม่พบมีความแตกต่าง
ของอัตราการติดเชือ้ รุนแรงเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม(17)
อาจสรุปผลกระทบของยากดภูม ิ
ต้านทานต่อระบบภูมคิ มุ้ กันและการติดเชือ้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลกระทบต่อการทํางานของระบบภูมคิ มุ้ กันและความไวต่อการติดเชือ้ จากการใช้ยากดภูม ิ
ต้านทานและสารชีวภาพ(16, 18)
ความผิดปกติ ของระบบ
ภูมิค้มุ กัน
เกิ ดความบกพร่องของ
ขบวนการ phagocytosis

ยากดภูมิต้านทาน

การติ ดเชื้อ

Corticosteroids Cyclophosphamide - S. aureus, Strep. spp, Nocadia,
Azathioprine
Salmonella
- E. coli, Kleb. pneumoniae,
Enterobacteriaceae
- Candida, Aspergillus spp.
Corticosteroids Cyclophosphamide - Mycobact. spp, Listeria,
เกิ ดความบกพร่องของ
Azathioprine Cyclosporine A
Salmonella spp
cell mediated immunity
Methotrexate
- Histoplasma capsulatum,
Coccidiodes immitis,
Cryptococcus neoformans
P.
- carinii, Toxoplasma gondii,
Strongyloides stercoralis
Cyclophosphamide Corticosteroids - S. pneumoniae, H. influenzae
เกิ ดความบกพร่องของ
humoral mediated immunity (high dose) Azathioprine
Anti-CD20 monoclononal
จํานวน B cell ลดลง
- No increased risk of severe
antibody
infection
Anti-BlyS antibody
ดัดแปลงจาก Salliot C. Risk of serious infections during rituximab, abatacept and anakinra treatments for rheumatoid
arthritis: meta-analyses of randomised placebo-controlled trials. Ann Rheum Dis. 2009 Jan;68(1):25-32. และ Joshi
VR. Prevention of infections in patients with rheumatic diseases. Indian Journal of Rheumatology.2008;3(2):58-63.

ชนิ ดของวัคซีน
ชนิดของวัคซีนอาจแบ่งได้เป็ นวัคซีนจากเชือ้ ไม่มชี วี ติ (inactivated vaccines) และวัคซีน
จากเชือ้ มีชวี ติ (live vaccines) ข้อดีของวัคซีนจากเชือ้ มีชวี ติ คือ ให้อตั ราการป้องกันโรคทีด่ ี ช่วย
กระตุน้ แอนติบอดีอย่างรวดเร็ว แต่ขอ้ เสียคือ อาจก่อให้เกิดโรคในผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันตํ่า โดยทัวไปจะ
่
ห้ามใช้ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ ส่วนวัคซีนจากเชือ้ ไม่มชี วี ติ มีความปลอดภัยในแง่ของการติดเชือ้
แต่ม ี
ข้อจํากัดทีอ่ าจจําเป็ นต้องฉีดวัคซีนเพิม่ และฉีดวัคซีนซํ้า (adjuvants และ booster) เพือ่ ทีจ่ ะกระตุน้
ภูมคิ มุ้ กันได้เพียงพอทีจ่ ะป้องกันโรค อาจสรุปชนิดของวัคซีนทีใ่ ช้บอ่ ยดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงประเภทของวัคซีน(19)
ประเภทของวัคซีน
Inactivated or inert vaccines
Chemically or thermally Inactivated
Split virion or subunit vaccine
Recombinant vaccine
Virus-like particle vaccine
Live vaccines
Related non-human virus
Attenuated virus

ตัวอย่าง
Salk poliomyelitis vaccine
Most influenza vaccines
Hepatitis B
Human papillomavirus
Bovine rotavirus W3
Mumps, Measles, Rubella
Oral poliomyelitis, Varicella zoster vaccine

ดัดแปลงจาก Rahier JF, Moutschen M, Van Gompel A, Van Ranst M, Louis E, Segaert S, et al. Vaccinations in patients
with immune-mediated inflammatory diseases. Rheumatology (Oxford). 2010 Oct;49(10):1815-27.

การให้วคั ซีนในผูป้ ่ วยโรคลูปัส
การให้วคั ซีนในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั เป็ นสิง่ สําคัญทีอ่ าจช่วยลดการติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั และ
ลดความรุนแรงของภาวะติดเชือ้ ได้ แต่กลับพบว่าความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนของผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
นัน้ ยังตํ่า ซึง่ อาจเป็ นได้จากข้อสงสัยหลายประการเกีย่ วกับการให้วคั ซีนในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ เช่น ความ
เสีย่ งของการติดเชือ้ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการฉีดวัคซีน วัคซีนอาจทําให้เกิดการกําเริบของโรคลูปสั ที่
เป็ นอยูเ่ ดิม ความปลอดภัย ประสิทธิภาพของวัคซีน และผลของยากดภูมติ า้ นทานต่อการตอบสนอง
ต่อวัคซีนทีอ่ าจตํ่าลงจนไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรค
ดังนัน้ การทบทวนวารสารในบทความนี้จงึ จัดทําขึน้ เพือ่ ตอบคําถามการให้วคั ซีนในผูป้ ว่ ย
โรคลูปสั ดังต่อไปนี้
1) การฉีดวัคซีนชักนําให้เกิดโรคลูปสั หรือไม่?
2) การฉีดวัคซีนทําให้เกิดการกําเริบของโรคลูปสั ทีเ่ ป็ นอยูแ่ ล้วหรือไม่?
3) ความปลอดภัยและผลข้างเคียงของการให้วคั ซีนทีม่ ชี วี ติ
4) ประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิดในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั และผลของยากดภูมติ า้ นทาน
ต่อการตอบสนองต่อวัคซีน
5) เวลาทีเ่ หมาะสมในการฉีดวัคซีน
6) คําแนะนําสําหรับการฉีดวัคซีนในผูป้ ว่ ยโรครูมาติกโดยทัวไป
่
1. การให้วคั ซีนชักนําให้เกิ ดโรคลูปัสหรือไม่?
แพทย์อาจมีความกังวลถึงความปลอดภัยและผลข้างเคียงของการให้วคั ซีนในแง่วคั ซีนอาจ
มีผลกระตุน้ ให้เกิดโรคลูปสั เนื่องจากมีการรายงานการเริม่ มีอาการของโรคลูปสั หลังจากได้รบั การฉีด
วัคซีนในผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพปกติมาก่อน โดยมีรายงานครัง้ แรกโดย Fox ในปี พ.ศ.2486 พบผูป้ ว่ ยหญิง
อายุ 17 ปี มีอาการของโรคลูปสั หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 7 วัน โดยผูป้ ว่ ยมีการพัฒนา
อาการของโรคทีร่ นุ แรงมากขึน้ ตลอด 4 เดือนและเสียชีวติ (20) หลังจากนัน้ ปี พ.ศ.2491 มีรายงาน
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นักเรียนพยาบาล 3 คน ทีม่ อี าการของโรคลูปสั หลังจากได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไอกรนและป้องกันไข้
Scarlet ภายใน 1 เดือนซึง่ ทัง้ 3 มีอาการรุนแรงจนเสียชีวติ (21) มีรายงานผูป้ ว่ ย 2 รายทีม่ อี าการของ
โรคลูปสั หลังรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 2 สัปดาห์(22-23) และมีการรายงานจากกองทัพ
ทหารเมืองไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกาพบทหาร 5 คน ( ผูห้ ญิง 3 คนและผูช้ าย 2 คน ) เกิดอาการ
ของโรคลูปสั ตามเกณฑ์ของ American College of Rheumatology หลังจากได้รบั วัคซีนตามเกณฑ์
การฉีดวัคซีนมาตรฐานของกองทัพ ในช่วงเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์(24)
อย่างไรก็ตามการเกิดโรคลูปสั หลังการได้รบั วัคซีนเป็ นภาวะทีพ่ บได้น้อยมากเมือ่ เทียบกับ
ปริมาณของผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีนทัง้ หมด จึงเป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าการเกิดโรคลูปสั ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรายงาน
เป็ นผลจากการฉีดวัคซีน (vaccine related autoimmune disease) หรือเป็ นจากผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ม ี
แนวโน้มการเกิดโรคลูปสั อยูแ่ ล้ว การฉีดวัคซีนเป็ นเพียงตัวกระตุน้ (trigger) ให้อาการของโรค
เด่นชัดขึน้ รายงานทีก่ ล่าวมานี้ยงั ไม่เพียงพอทีจ่ ะสนับสนุ นการเชื่อมโยงสาเหตุระหว่างการฉีดวัคซีน
ซึง่ อาจต้องการการศึกษาทางระบาดวิทยาในกลุม่ ประชากรเพิม่ เติม
และการทําให้เกิดโรคลูปสั
ในทางคลินิกเมื่อนําความเสีย่ งของการเกิดโรคลูปสั มาเปรียบเทียบกับผลของวัคซีนในการป้องกัน
โรคและผลแทรกซ้อนจากการเกิดโรคติดเชือ้ ถือว่าการให้วคั ซีนน่าจะให้ประโยชน์ทม่ี ากกว่า
2. การฉี ดวัคซีนทําให้เกิ ดการกําเริ บของโรคลูปัสทีเ่ ป็ นอยู่แล้วหรือไม่?
จากรายงานผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดโรคลูปสั หลังจากได้รบั การฉีดวัคซีน นําไปสูค่ วามเชื่อในหมูแ่ พทย์
บางส่วนว่าการฉีดวัคซีนอาจทําให้เกิดการกําเริบของโรคลูปสั ทีเ่ ป็ นอยูเ่ ดิม อย่างไรก็ตามข้อมูลจาก
งานวิจยั ยังไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยตรงระหว่างการฉีดวัคซีนและการกําเริบของ
โรค(25) ได้มกี ารศึกษาชนิดของวัคซีนต่อการกําเริบของโรคพบว่า วัคซีนจากเชือ้ ไม่มชี วี ติ ได้แก่
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ และเชือ้ Streptococcus pneumoniae ในผูป้ ว่ ย
โรคลูปสั ไม่มผี ลต่อการกําเริบของโรค โดยส่วนใหญ่เป็ นหลักฐานมาจากการทดลองควบคุมขนาด
กลาง ซึง่ ระดับความรุนแรงของโรคได้รบั การประเมินจากอาการทางคลินิก โดยใช้การประเมินระดับ
ความรุนแรงของโรคทีเ่ ป็ นมาตรฐาน เช่น Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity
Index (SLEDAI) ผลจากการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า วัคซีนเหล่านี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
ในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั (26-27)
ส่วนวัคซีนทีม่ ชี วี ติ มีขอ้ ห้ามใช้โดยทัวไปในผู
่
ป้ ว่ ยทีภ่ าวะภูมคิ มุ้ กันตํ่า ทําให้รายงานถึงผล
ของวัคซีนทีม่ ชี วี ติ ทีม่ ตี ่อการกําเริบของโรคลูปสั มีน้อยมาก มีเพียงรายงานในผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ โี รคข้อ
อักเสบ juvenile idiopathic arthritis (JIA) ซึง่ เป็ นการศึกษาย้อนหลังขนาดเล็กพบว่าการฉีดวัคซีน
โรคหัดคางทูมหัดเยอรมัน (Booster MMR) มีความปลอดภัย การฉีดวัคซีนไม่ทาํ ให้เกิดการติดเชือ้
และไม่ได้ทาํ ให้โรคกําเริบเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ(28-29)
3. ความปลอดภัยของวัคซีนในแง่การติ ดเชื้อจากวัคซีนทีม่ ีชีวิต
ั หาหลักในเรื่องความปลอดภัยในการฉีดวัค ซีนในผู้ป่วยโรคลูปสั คล้า ยคลึงกับผู้ท่ี
ปญ
มีภมู คิ มุ้ กันตํ่าอื่นๆ คือห้ามใช้วคั ซีนทีม่ ชี วี ติ ในผูป้ ว่ ยทีร่ บั การรักษาด้วยยากดภูมคิ มุ้ กัน เนื่องจากใน
ภาวะภูมคิ มุ้ กันตํ่าร่างกายจะไม่สามารถตอบสนองทางภูมคิ มุ้ กันต่อไวรัสวัคซีนได้เพียงพอ และมี
ความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ในการเพิม่ จํานวนของไวรัส รวมทัง้ ควรระวังการฉีดวัคซีนทีม่ ชี วี ติ ในผูท้ อ่ี าศัยใน
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บ้านเดียวกับผูป้ ว่ ย เนื่องจากการเพิม่ จํานวนของไวรัสภายหลังจากการฉีดวัคซีน อาจทําให้เกิดการ
ติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั ได้ มีรายงานการติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ยจากผูท้ อ่ี าศัยในบ้านเดียวกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
วัคซีนโปลิโอและวัคซีนโรตาไวรัส(30) ส่วนวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมหัดเยอรมัน โรคสุกใสและ
งูสวัด และการฉีดวัคซีนบีซจี ี ไม่ได้หา้ มใช้ในผูท้ อ่ี าศัยในบ้านเดียวกับผูป้ ว่ ย(31)
4. ประสิ ทธิ ภาพของวัคซีนแต่ละชนิ ดในผูป้ ่ วยโรคลูปัสและผลของยากดภูมิค้มุ กัน
ต่อการตอบสนองต่อวัคซีน
4.1 วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)
:: ความสําคัญของโรคไข้หวัดใหญ่
มีสองการศึกษาชนิดย้อนหลังพบว่าผูป้ ว่ ยสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ทีม่ โี รครูมาติก หลอด
เลือดอักเสบ ภาวะสมองเสือ่ ม ไตวายเรือ้ รังหรือโรคหลอดเลือดสมอง มีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้
ไข้หวัดใหญ่เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับผูส้ งู อายุทแ่ี ข็งแรง ในการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้จะมีโอกาสนอน
โรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวมหรือไข้หวัดใหญ่สงู กว่าคนทัวไป
่
(odds ratio) 1.56 เท่า (95%
confidence interval [CI] 1.23 - 2.02) และ เพิม่ โอกาสการเสียชีวติ 2.67 เท่า (CI 2.26 - 3.16) (32)
ส่วนในอีกการศึกษาหนึ่งพบว่าร้อยละ 4.5 - 7 ของผูป้ ว่ ยด้วยโรครูมาติก หลอดเลือดอักเสบ ภาวะสมอง
เสือ่ มหรือโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอ้ งนอนโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวม
ไข้หวัดใหญ่หรือเสียชีวติ เมือ่ เทียบกับร้อยละ 0.8 ในกลุม่ ควบคุมสุขภาพแข็งแรงทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่(33)
:: ชนิ ดของวัคซีนไข้หวัดใหญ่
1. วัคซีนจากเชื้อไม่มีชีวิต เป็ นวัคซีนทีม่ สี ว่ นประกอบของเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3
สายพันธุค์ อื influenza A (H3N2), influenza A (H1N1) และ influenza B ทีใ่ ช้กนั
แพร่หลายมี 2 ชนิดคือ
1.1 split vaccine
1.2 subunit vaccine (purified surface-antigen vaccine)
2. วัคซีนจากเชื้อมีชีวิต ประกอบด้วยเชือ้ ไวรัสมีชวี ติ 3 สายพันธุเ์ หมือนกับวัคซีนจาก
เชือ้ ไม่มชี วี ติ
:: ข้อบ่งชี้ของการให้วคั ซีนไข้หวัดใหญ่(31)
กลุม่ ผูป้ ว่ ยเป้าหมายทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่คอื
1. ผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่า 65 ปี
2. ผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นบ้านพักคนชรา (nursing homes) หรือสถานทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง
3. กลุม่ เด็กและผูใ้ หญ่ทม่ี โี รคเรือ้ รังทางเดินระบบหายใจ โรคหัวใจ และระบบหมุนเวียนโลหิต
4. กลุม่ เด็กและผูใ้ หญ่ทไ่ี ด้รบั การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลเนื่องจากเป็ น
โรคเรือ้ รังหรือผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันตํ่า
5. กลุม่ เด็กและวัยรุน่ ทีไ่ ด้รบั ยาแอสไพรินติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน
6. กลุม่ เด็กทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 6 เดือนถึง 5 ปี
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รวมถึงกลุม่ ประชากรทีส่ ามารถแพร่กระจายเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ไปยังกลุม่ ประชากรทีม่ คี วาม
เสีย่ งข้างต้น คือ
1. แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทท่ี าํ งานในหอผูป้ ว่ ยในและหอผูป้ ว่ ยนอก
2. เจ้าหน้าทีท่ ท่ี าํ งานอยูใ่ นบ้านพักคนชรา และสถานดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
3. เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลสถานทีพ่ กั สําหรับบุคลากรกลุม่ เสีย่ ง
4. สมาชิกในครอบครัวของประชากรกลุม่ เสีย่ งเอง
โดยแนะนําให้ฉีดวัคซีนจากเชื้อไม่มชี วี ติ ส่วนวัคซีนจากเชื้อมีชวี ติ มีขอ้ ห้ามใช้ในผู้ท่มี ี
ในภูมคิ มุ้ กันตํ่า
รวมทัง้ ควรระวังการฉีดวัคซีนจากเชือ้ มีชวี ติ ในผูท้ อ่ี าศัยในบ้านเดียวกับผูป้ ว่ ยที่
ภูมคิ มุ้ กันตํ่า เนื่องจากการเพิม่ จํานวนของไวรัสภายหลังจากการฉีดวัคซีนและอาจทําให้เกิดการติด
เชือ้ ในผูป้ ว่ ยได้
:: ประสิ ทธิ ภาพของวัคซีน
ในการศึกษาชนิดไปข้างหน้า (prospective study) ขนาดใหญ่ในบราซิล ซึง่ ศึกษาประสิทธิภาพ
ของ pandemic H1N1 vaccine ในผูป้ ว่ ยโรครูมาติก 1668 ราย โดยมีผปู้ ว่ ยโรคลูปสั 572 ราย (ร้อยละ
34) เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม พบว่ามี seroprotection rates (ร้อยละ 68.5 vs 82.9 p<0.0001)
seroconversion rates ( ร้อยละ 63.4 vs 76.9 p<0.001) และมีการเพิม่ ขึน้ ของ geometric mean titre
(GMT) สําหรับผูใ้ หญ่ (8.9 vs 13.2 p<0.0001) ซึง่ จะเห็นได้วา่ กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรครูมาติกมีการตอบสนอง
ต่อวัคซีนลดลงอย่างมีนยั สําคัญเมือ่ เทียบกับกลุม่ ควบคุม(34) ซึง่ น่าจะเกิดจากความบกพร่องในการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันทัง้ HMI และ CMI ในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั เช่นเดียวกับผลการศึกษาอื่นทีพ่ บว่าการตอบสนอง
ต่อการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั ลดลงเล็กน้อย(35-37) อย่างไรก็ตามมีการศึกษาประสิทธิภาพ
ของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผูป้ ว่ ยลูปสั หลายการศึกษาก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่าการตอบสนอง
ทางภูมคิ มุ้ กันในผูป้ ว่ ยลูปสั ใกล้เคียงกับกลุม่ ควบคุมทีแ่ ข็งแรง(38-40)
:: ผลของยากดภูมิต้านทานต่อการตอบสนองต่อวัคซีน
ส่วนใหญ่ของการศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้ศกึ ษาผลของการใช้ยากดภูมติ า้ นทานทีม่ ผี ลต่อ
ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อวัคซีน ซึง่ พบว่าการใช้ยากดภูมติ า้ นทานไม่มผี ลต่อการตอบสนอง
ต่อวัคซีน(35,38-39)
แต่บางการศึกษาพบว่าการตอบสนองต่อวัคซีนลดลงในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั ทีไ่ ด้รบั
(36)
azathioprine คอร์ตโิ คสเตียรอยด์(41) และ hydroxychloroquine
:: ผลของการฉี ดวัคซีนต่อการกําเริ บของโรค
บางรายงานพบว่ามีการกําเริบของโรคลูปสั หลังจากได้รบั การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่(39-40)
แต่สว่ นใหญ่ของรายงานเหล่านี้มาจากการศึกษาทีไ่ ม่มกี ลุม่ ควบคุม ส่วนการรายงานการกําเริบของ
โรคลูปสั ในการศึกษาทีม่ กี ลุม่ ควบคุม พบมีการกําเริบของโรคไม่แตกต่างกันเมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั วัคซีนและกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีน(27, 42-43)
:: ควรฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่เมือ่ ใด
ในประเทศไทยควรฉีดวัคซีนนี้ก่อนเริม่ ฤดูฝน หรือก่อนฤดูหนาวแต่สามารถฉีดได้ตลอดปี
โดยควรเลือกวัคซีนทีผ่ ลิตโดยเชือ้ สายพันธ์ทร่ี ะบาดในปีหลังสุด และจําเป็ นทีจ่ ะต้องฉีดทุก 1 ถึง 2 เข็ม
ต่อปีตลอดไป เนื่องจากสายพันธุใ์ นวัคซีนมีการเปลีย่ นแปลงทุกปี
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4.2 วัคซีนป้ องกันการติ ดเชื้อ Streptococcus pneumoniae
(23-valent polysaccharide pneumococcal vaccine, 23-PPV)
:: ความสําคัญของการติ ดเชื้อ Streptococcus pneumonia
โรคปอดบวมเป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ ในผูป้ ่วยโรคลูปสั ถึงร้อยละ 15 - 25 โดยเชือ้
Streptococcus pneumoniae เป็ นสาเหตุสาํ คัญของการติดเชือ้ ในผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคเรือ้ รัง
รวมทัง้ ผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง ดังนัน้ ปจั จุบนั แนะนําให้ใช้วคั ซีน pneumococcal ในผูท้ ม่ี อี ายุ
มากกว่า 65 ปี ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคเรือ้ รังทีม่ คี วามเสีย่ งต่อโรคปอดบวม รวมถึงผูป้ ว่ ยโรครูมาติก(31)
:: ประสิ ทธิ ภาพของวัคซีน
ประสิทธิภาพของวัคซีน pneumococcal นัน้ วัดได้ยาก เนื่องจากยังไม่มเี กณฑ์การตอบสนอง
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ นอกจากนี้ชนิดของวัคซีนทีแ่ ตกต่างกัน (polysaccharide และ conjugated
pneumococcal vaccine) นัน้ ครอบคลุมสายพันธุข์ องเชือ้ ต่างกัน ในการศึกษาควบคุมซึง่ เปรียบเทียบ
การตอบสนองต่อวัคซีนในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั กับกลุ่มควบคุมทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง หลายการศึกษาพบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคลูปสั มีการตอบสนองทีค่ ล้ายคลึงกับผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพแข็งแรง(44-45) บางการศึกษาพบว่ามีการ
ตอบสนองทีล่ ดลงในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั (26,46) โดยในแต่ละการศึกษาพบมี seroconversion rate ที่
แตกต่างกัน บางการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยทัง้ หมด 20 รายมีแอนติบอดีเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ(47) ขณะที่
อีกการศึกษารายงานว่ามีเพียงครึง่ หนึ่งของผูป้ ว่ ยทีม่ แี อนติบอดีเพิม่ ขึน้ สีเ่ ท่า(48) ประสิทธิภาพของวัคซีน
ในการป้องกันโรคจะสูงภายใน 5 ปีหลังได้รบั วัคซีน แต่ระดับภูมคิ มุ้ กันจะลดลงเมือ่ ระยะเวลาผ่านไป
โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุและผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง จึงอาจมีการพิจารณาให้ฉีดซํ้า (revaccination)
:: ผลของยากดภูมิต้านทานต่อการตอบสนองต่อวัคซีน
การศึกษาผลของการใช้ยากดภูมติ า้ นทาน รวมถึงคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ azathioprine และ
cyclophosphamide พบว่าไม่มผี ลต่อการตอบสนองต่อวัคซีน(26,46) นอกจากนี้การรักษาด้วย Rituximab
หนึ่งครัง้ ไม่มผี ลลดระดับภูมติ า้ นทานต่อเชือ้ pneumococcal polysaccharide จากการได้รบั วัคซีน
ก่อนการรับ Rituximab(49)
:: ผลของการฉี ดวัคซีนต่อการกําเริ บของโรค
การศึกษาในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนพบว่าการกําเริบของโรคในผูป้ ว่ ยไม่แตกต่างกัน
ระหว่างผูป้ ว่ ยโรคลูปสั ทีไ่ ด้รบั วัคซีนและผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีน(44, 47, 50) ผลการศึกษานี้ชว่ ยสนับสนุน
ว่าการฉีดวัคซีนในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั ไม่มผี ลต่อการกําเริบของโรค ส่วนผลของความรุนแรงของโรคกับ
การตอบสนองต่อวัคซีนนัน้ จากการศึกษาส่วนใหญ่ความรุนแรงของโรคไม่มผี ลต่อการตอบสนองต่อ
การฉีดวัคซีน(26, 50) ถึงแม้วา่ มีการศึกษาหนึ่งทีพ่ บว่าการตอบสนองต่อวัคซีนลดลงในผูป้ ว่ ยลูปสั ทีโ่ รค
กําลังกําเริบ(48)
:: ควรฉี ดวัคซีน pneumococcal เมือ่ ใด
เนื่องจากวัคซีนชนิดนี้การฉีดหนึ่งครัง้ จะสามารถป้องกันโรคได้นาน 5 - 10 ปี จึงควรแนะนํา
ผูป้ ว่ ยให้ฉีดวัคซีนชนิดนี้ ซึง่ สามารถฉีดเมือ่ ใดก็ได้แต่เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพทีด่ คี วรพิจารณาขณะที่
โรคสงบและผูป้ ว่ ยสามารถลดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ต่าํ กว่า 20 ม.ก.ต่อวัน และผูป้ ว่ ยควรได้รบั การ
ฉีดวัคซีนซํ้าทุก 5 ปี
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4.3 วัคซีนป้ องกันไวรัสตับอักเสบบี
มีการศึกษาจํานวนน้อยทีศ่ กึ ษาถึงประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในผูป้ ว่ ย
โรคลูปสั โดยส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยมีการตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนทีเ่ พียงพอ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มขี อ้ สรุป
ทีช่ ดั เจนเนื่องจากมีการศึกษาจํานวนน้อยและขาดการศึกษาทีเ่ ป็ นการศึกษาควบคุม ส่วนคอร์ตโิ ค
สเตียรอยด์หรือยากดภูมติ า้ นทาน พบว่าไม่มผี ลต่อการตอบสนองในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
สําหรับการกําเริบของโรคหลังการได้รบั วัคซีนมีเพียงหนึ่งการศึกษาชนิดไปข้างหน้า ไม่ม ี
กลุม่ ควบคุมทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั พบว่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างมีนยั สําคัญของการกําเริบของโรค โดยประเมินจากคะแนน SLEDAI เมือ่ เริม่ เข้าการศึกษาและ
1 เดือนหลังจากผูป้ ว่ ยได้รบั การฉีดวัคซีนแต่ละเข็ม รวม 3 เข็ม(51)
4.4 วัคซีนป้ องกันบาดทะยัก
จากการศึกษาควบคุมพบว่า ผูป้ ว่ ยโรคลูปสั มีการตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
เทียบเท่ากับกลุ่มควบคุมทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง(52-53) ในการศึกษาขนาดใหญ่มผี ปู้ ว่ ยโรคลูปสั 73 ราย
พบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ของผูป้ ว่ ยมีภมู ติ า้ นทานหลังจากได้รบั วัคซีน(48) และพบว่าผูป้ ว่ ยโรคลูปสั มี
การตอบสนองต่อวัคซีนบาดทะยักลดลงเมือ่ ตัวโรคกําเริบ ส่วนการใช้คอร์ตโิ คสเตียรอยด์หรือยากด
ภูมติ า้ นทานไม่ลดประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
ผูป้ ว่ ยมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพียง 6 ราย (ร้อยละ 8) โดยเป็ นผลข้างเคียงทีไ่ ม่
รุนแรง เช่น การอักเสบหรือแดงเล็กน้อยเฉพาะที่ ไข้ต่าํ ๆ หรืออ่อนเพลีย
4.5 วัคซีนป้ องกัน human papillomavirus (HPV)
จากการศึกษาวิเคราะห์อภิมานพบว่าผูป้ ว่ ยโรคลูปสั มีความชุกของการติดเชือ้ HPV สูงกว่า
คนทัวไปแต่
่
ไม่เพิม่ การเกิดมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชือ้ HPV(54) อย่างไรก็ตามในปจั จุบนั ยังไม่ม ี
การแนะนําการฉีดวัคซีนในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั ดังนัน้ การพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ให้พจิ ารณา
ตามหลักการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ในประชากรทัวไป
่
5. เวลาทีเ่ หมาะสมในการฉี ดวัคซีน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมของการฉีดวัคซีนในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั นัน้ เกีย่ วข้องกับระดับความรุนแรง
ของโรคและการได้รบั ยากดภูมติ า้ นทาน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของวัคซีนในผูป้ ว่ ยลูปสั (19)
จึงควรมีการประเมินสถานะการฉีดวัคซีนตัง้ แต่ก่อนเริม่ ต้นรักษาด้วยยากดภูมติ า้ นทาน เพราะในช่วง
เวลานี้ไม่มขี อ้ ห้ามในการให้วคั ซีนจากเชือ้ มีชวี ติ
และน่าจะเป็ นช่วงทีม่ กี ารตอบสนองต่อวัคซีนที่
เหมาะสม
แต่ในทางปฏิบตั เิ ป็ นการยากทีจ่ ะให้วคั ซีนก่อนการรักษาโรคเนื่องจากแพทย์มกั จะพบ
ผูป้ ว่ ยครัง้ แรกขณะผูป้ ว่ ยมีอาการของโรคกําเริบ
และมักจะชะลอการให้ยากดภูมติ า้ นทานไม่ได้
โดยทัวไปการศึ
่
กษาส่วนใหญ่จงึ ให้วคั ซีนแก่ผปู้ ว่ ยหลังจากผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาและโรคเข้าสูร่ ะยะสงบ
การให้วคั ซีนจากเชือ้ มีชวี ติ นัน้ ควรให้ 3 - 4 สัปดาห์ก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นการรักษาด้วยยากดภูม ิ
ต้านทาน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการแบ่งตัวของไวรัสได้สน้ิ สุดก่อนทีภ่ มู คิ มุ้ กันของผูป้ ว่ ยจะตํ่าลง(31) หรือใน
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยากดภูมติ า้ นทานแล้วควรหยุดยากดภูมติ า้ นทานอย่างน้อย 3 เดือน เพือ่ ให้มรี ะยะ
เวลาเพียงพอทีภ่ มู คิ มุ้ กันจะกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ สําหรับคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ควรรอหลังขนาด
prednisolone ตํ่ากว่า 20 ม.ก.ต่อวันอย่างน้อย 1 เดือน
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สําหรับวัคซีนจากเชือ้ ไม่มชี วี ติ สามารถให้ได้อย่างปลอดภัยแม้ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษา
ด้วยยากดภูมติ า้ นทานเพราะไม่ทาํ ให้ผปู้ ว่ ยติดเชือ้ จากวัคซีน แต่ในแง่ของประสิทธิภาพของวัคซีน
การให้ในระยะทีอ่ าการของโรคสงบ และใช้ยากดภูมติ า้ นทานขณะตํ่าหน้าจะให้ประสิทธิภาพทีด่ กี ว่า
6. คําแนะนําในการฉี ดวัคซีนสําหรับผูป้ ่ วยโรครูมาติ ก
European League Against Rheumatism (EULAR) ได้รวบรวมหลักฐานจากการศึกษา
ทางคลินิกร่วมกับความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และได้นําเสนอคําแนะนําในการฉีดวัคซีนในผูป้ ว่ ยโรค
รูมาติก (autoimmune inflammatory rheumatic diseases : AIIRD) (EULAR recommendations
for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases 2011)(55)
ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการประเมินสถานะการฉีดวัคซีนตัง้ แต่เริม่ ต้นในการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ี AIIRD
(2) การฉีดวัคซีนควรจะให้ในระหว่างทีโ่ รคสงบ
(3) ควรหลีกเลีย่ งการให้วคั ซีนจากเชือ้ มีชวี ติ เมือ่ ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นภาวะทีภ่ มู ติ า้ นทานตํ่า
(4) การฉีดวัคซีนสามารถทําได้ในระหว่างทีใ่ ช้ยากดภูมติ า้ นทานและสารชีวภาพต่อต้าน
tumour necrosis factor แต่ควรจะฉีดวัคซีนก่อนเริม่ ต้นการรักษาด้วยสารชีวภาพ
ทีม่ ฤี ทธิ ์ลดระดับ B เซลล์
(5) การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันการติดเชือ้
Streptococcus
pneumoniae (23-PPV) เป็ นสิง่ ทีค่ วรพิจารณาอย่างมากสําหรับผูป้ ว่ ยทีม่ ี AIIRD
(6) ผูป้ ว่ ยทีม่ ี AIIRD ควรได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ตามคําแนะนําสําหรับ
ประชาชนทัวไป
่ ในกรณีผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั Rituximab ภายในเวลา 24 สัปดาห์ เมือ่ มีแผล
ทีใ่ หญ่หรือปนเปื้อน ควรให้ passive immunization ด้วย tetanus immunoglobulins
(7) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกใสและงูสวัดอาจจะพิจารณาในผูป้ ว่ ยบางราย
(8) การฉีดวัคซีนป้องกันโรค Human papilloma viruses ควรได้รบั การพิจารณาใน
ผูป้ ว่ ยบางราย
(9) ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ hyposplenic/asplenic ควรได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Streptococcus pneumonia, Hemophilus influenzae b และ meningococcal
(10) วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบีแนะนําให้เฉพาะในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ ง
(11) ผูป้ ว่ ยทีว่ างแผนจะเดินทางแนะนําให้ได้รบั การฉีดวัคซีนตามหลักทัวไป
่
ยกเว้น
วัคซีนจากเชือ้ มีชวี ติ ควรหลีกเลีย่ งเมือ่ ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นภาวะทีภ่ มู ติ า้ นทานตํ่า
(12) การฉีดวัคซีนบีซจี ไี ม่แนะนําให้ใช้ในผูป้ ว่ ยโรครูมาติก

สรุป
ภาวะติดเชือ้ เป็ นปญั หาทีพ่ บได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั และเป็ นสาเหตุของการเจ็บปว่ ยและ
การตายทีส่ าํ คัญ การฉีดวัคซีนเป็ นมาตรการทีส่ าํ คัญในการป้องกันการเจ็บปว่ ยและลดอัตราการตาย
จากโรคทีป่ ้ องกันได้ดว้ ยวัคซีน โดยวัคซีนจากเชือ้ ไม่มชี วี ติ นัน้ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในผูป้ ว่ ย
โรคลูปสั โดยไม่ทาํ ให้โรคกําเริบ ในขณะทีว่ คั ซีนจากเชือ้ มีชวี ติ โดยทัวไปจะห้
่
ามใช้ในผูป้ ว่ ยทีก่ าํ ลัง
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ได้รบั การรักษาด้วยยากดภูมคิ ุม้ กัน ส่วนการตอบสนองต่อวัคซีนในผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะเพียงพอต่อ
การป้องกันโรค ดังนัน้ การให้วคั ซีนในผูป้ ว่ ยโรคลูปสั โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีน
ป้องกันการติดเชือ้ Streptococcus pneumoniae เป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะช่วยให้แพทย์ดแู ลผูป้ ว่ ยโรคลูปสั
ได้ดยี งิ่ ขึน้
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โรคปอดอินเตอร์สติเชียมในกลุ่มโรคเนื้ อเยื่อเกี่ยวพัน
(Interstitial Lung Diseases in connective tissue diseases)
อัญชลี ไทรงาม *
บุญจริ ง ศิ ริไพฑูรย์ **
ปริ ฉัตร เอื้ออารีวงศา **
ดวงกมล ผดุงวิ ทย์วฒ
ั นา **

บทนํา
โรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน (Connective tissue disease; CTDs) หรืออาจเรียกว่า collagen
vascular disease (CVDs) เป็ นกลุม่ โรคทีม่ คี วามผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กันทีเ่ กิดการต่อต้านตัวเอง
(autoimmune process) โรคในกลุม่ นี้ ประกอบด้วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis,
RA) โรคลูปุส (Systemic lupus erythematosus, SLE) โรคผิวหนังแข็ง (Systemic sclerosis,
SSc) โรคโชเกร็น (Sjogren’s syndrome, SS) โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (Polymyositis, PM/
Dermatomyositis, DM) และโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันผสม (Mixed connective tissue disease, MCTD)
โดยตรวจพบการสร้างออโตแอนติบอดีหลายชนิดทัง้ ทีม่ คี วามจําเพาะและไม่จาํ เพาะ มีผลทําให้เกิด
อาการและอาการแสดงของอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะอาการทางปอดซึง่ สามารถพบพยาธิสภาพได้ทุก
ส่วนของระบบทางเดินหายใจ อาทิ หลอดลม (airways) หลอดเลือดในปอด (vessels) เนื้อปอด
(parenchyma) เยือ่ หุม้ ปอด (pleura) และกล้ามเนื้อหายใจ ซึง่ ในแต่ละส่วนพบอุบตั กิ ารณ์ในการเกิด
โรค ลักษณะทางคลินิก พยากรณ์โรคและการตอบสนองต่อการรักษาแตกต่างกัน และยังขึน้ กับชนิด
ของโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันทีเ่ ป็ นอยูเ่ ดิม
Interstitial lung disease (ILD) หรืออาจเรียกว่า diffuse parenchymal lung disease เป็ น
กลุม่ โรคหรือความผิดปกติของเนื้อปอดทีม่ ลี กั ษณะทางคลินิก รังสีวทิ ยา สรีรวิทยา หรือพยาธิวทิ ยา
ทีใ่ กล้เคียงกัน(1) คือจะมีลกั ษณะของรอยโรคในเนื้อปอดทีก่ ระจายทัวไปในปอดทั
่
ง้ สองข้าง ลักษณะ
ดังกล่าวอาจเป็ นผลมาจากพยาธิสภาพของระบบทางเดินหายใจหลายส่วน
และเนื่องจากพยาธิ
สภาพส่วนใหญ่จะอยูท่ เ่ี นื้อปอดบริเวณอินเตอร์สติเชียม (interstitium) หรือหลอดลมส่วนปลาย
(bronchiole) ทําให้เห็นภาพถ่ายรังสีทรวงอกเป็ นแบบ reticular หรือ reticulonodular เมื่อพยาธิ
สภาพมีมากขึ้น จะทํา ให้รอยโรคจากภาพถ่า ยรังสีทรวงอกแยกยากจากพยาธิสภาพของถุ งลม
* พ.บ. เฟลโลว์ หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซัม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** พ.บ. อาจารย์ หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซัม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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รูปแบบทางพยาธิวทิ ยาและลักษณะทีพ่ บจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ดว้ ยวิธี high resolution
computerized tomography, HRCT) จําแนกดังตารางที่ 1(2) ในกลุ่มโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพบ
อุบตั กิ ารณ์ของ ILD โดยรวมประมาณร้อยละ 15(3) และจากการใช้ HRCT ในการวินิจฉัย ILD พบ
อุบตั กิ ารณ์แตกต่างกันไป ดังแสดงในตารางที่ 2(4, 5)
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางพยาธิวทิ ยาและรังสีวทิ ยาของ ILD โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ Idiopathic interstitial
lung disease
รูปแบบทางพยาธิ วิทยา
ลักษณะที่ตรวจพบจาก HRCT
non specific interstitial pneumonia (NSIP) increase reticular marking, ground glass opacification,
bibasilar prominence
Usual interstitial pneumonia (UIP)
peripheral and bibasilar reticulonodular opacity with honey
combing
Organizing pneumonia (OP)
patchy airspaces consolidations, ground glass opacities
Diffuse alveolar damage (DAD)
diffuse ground glass opacities
Respiratory bronchiolitis (RB)
centrilobular nodules, patchy ground glass opacities,
thickening of the walls of central
and peripheral airways
Lymphoid interstitial pneumonia (LIP)
thin wall cysts, ground glass opacities, centrilobular nodules
Acute interstitial pneumonia (AIP)
ground glass attenuation, bronchial dilatation, architectural
distortion
Desquamative interstitial pneumonia (DIP) peripheral-predominant ground glass abnormality, cystic
changes
(ดัดแปลงจาก American Thoracic Society/European Respiratory Society International Multidisciplinary Consensus
Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias. This joint statement of the American Thoracic Society (ATS),
and the European Respiratory Society (ERS) was adopted by the ATS board of directors, June 2001 and by the
ERS Executive Committee, June 2001. Am J Respir Crit Care Med 2002 15;165(2):277-304.)(2)

ตารางที่ 2 แสดงอุบตั กิ ารณ์ของ ILD จาก HRCT ทีพ่ บในกลุ่มโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน
โรคเนื้ อเยื่อเกี่ยวพัน
อุบตั ิ การณ์ (ร้อยละ)
โรคผิวหนังแข็ง
35 - 53
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
10 - 50
โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
20 - 80
โรคโชเกร็น
25
โรคลูปสุ
3 - 13
โรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันผสม
25 - 85
(ดัดแปลงจาก Kim DS. Interstitial lung disease in rheumatoid arthritis: recent advances. Curr Opin Pulm Med 2006; 12:
346-53. และ Crestani B. The respiratory system in connective tissue disorders. Allergy 2005;60(6):715-34.) (4, 5)

ILD เป็ นโรคทางปอดทีเ่ กิดตามหลังหรืออาจเป็ นอาการนําเริม่ แรกของโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน
โรคใดโรคหนึ่งได้ การตรวจพบและวินิจฉัย ILD ได้ตงั ้ แต่ระยะเริม่ แรกมีความสําคัญเนื่องจากหากมี
การทําลายเนื้อปอดไปจนมีอาการเด่นชัด บ่งบอกถึงการทําลายทีไ่ ม่สามารถกลับมาเป็ นปกติได้(2,4,5)
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การทบทวนวารสารฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับ ILD ทีพ่ บในโรค
เนื้อเยือ่ เกีย่ วพันชนิดต่างๆ ข้อมูลทัง้ หมดได้จากการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทีป่ รากฏใน Pubmed
ตัง้ แต่ปี 1975 จนถึงปี 2010 โดยการใช้คาํ หลักในการค้นหา ได้แก่ “connective tissue disease and
interstitial lung” โดยแยกย่อยคํา connective tissue disease เป็ นแต่ละโรค ได้แก่ Scleroderma,
Dermatomyositis, Polymyositis, Sjogren syndrome, Rheumatoid arthritis, MCTD, Mixed
connective tissue disease, Lupus, Systemic lupus erythematosus ส่วนคําว่า “interstitial lung”
มีการใช้คาํ ช่วยในการค้นหา ได้แก่ lung involvement, lung, pulmonary disease, pulmonary
involvement, respiratory involvement หลังจากนัน้ เลือกวารสารทีม่ เี นื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์
เฉพาะทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษและสามารถถ่ายข้อมูล (download full papers) เนื้อหาทัง้ หมดได้จาก
อินเตอร์เน็ต และทําการเรียบเรียงเนื้อหาทีไ่ ด้เสนอในแง่ของอุบตั กิ ารณ์ อาการของโรค การสืบค้น
เพือ่ ให้ได้การวินิจฉัยโรค การรักษาและพยากรณ์โรคในโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันแต่ละชนิด เพือ่ เป็ น
ประโยชน์ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยต่อไป

โรคผิวหนังแข็ง
ประมาณร้อยละ 80(6) ของผูป้ ว่ ยโรคผิวหนังแข็งมีอาการทางปอดโดยเฉพาะ pulmonary
fibrosis (ชื่อเรียกอื่น fibrosing alveolitis, idiopathic interstitial pneumonitis หรือ systemic sclerosis
associated ILD) และความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary artery hypertension) โดยอาการ
ทางปอดเป็ นสาเหตุหลักของการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยโรคผิวหนังแข็งส่วนใหญ่มหี ลักฐานของ
ILD จาก HRCT และประมาณร้อยละ 25 ของผูป้ ว่ ยมีอาการของ ILD อย่างชัดเจน โดยร้อยละ 13 มี
ผลการตรวจสมรรถภาพทางปอดชนิดทีม่ กี ารจํากัดการขยายตัวของปอด (restrictive pattern)
รุนแรง(7, 8) อุบตั กิ ารณ์ของ ILD มีรายงานแตกต่างกันไปตามประชากรทีศ่ กึ ษา จากการศึกษาหนึ่ง
พบร้อยละ 53ในผูป้ ว่ ยโรคผิวหนังแข็งชนิด diffuse (DcSSc) และเพียงร้อยละ 35 ในผูป้ ว่ ยชนิด
Limited (LcSSc)(9) นอกจากชนิดของอาการทางผิวหนังแล้วยังพบว่าการเกิด ILD สัมพันธ์กบั เชือ้
ชาติอาฟริกนั -อเมริกนั ระดับเอนไซม์ กล้ามเนื้อ creatine phosphate kinase (CPK) สูง ภาวะ
ฮอร์โมนธัยรอยด์ต่าํ และผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทางหัวใจร่วมด้วย(10) แอนติบอดีทส่ี มั พันธ์กบั ILD ได้แก่
anti-topoisomerase I (anti-Scl 70), anti-U3 ribonucleoprotein (RNP), anti-U11/U12 RNP, anti
Th/To และ anti- histone antibodies(11-14) แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบเหล่านี้มคี วามไวตํ่าในการ
วินิจฉัย ILD(15) ในทางตรงกันข้ามผูป้ ว่ ยทีม่ ี anti- centromere antibody กลับเกิด ILD น้อยลง(16)
นอกจากนี้การตรวจทางซีโรโลยีย่ งั พบสารโปรตีนเคลือบผิวชนิด A และ D (surfactant protein A,
SP-A, surfactant protein D, SP-D) และไกลโคโปรตีน Krebs von den lungen 60 (KL-60) ซึง่ เป็ น
ไกลโคโปรตีนทีส่ ร้างโดยเซลล์นิวโมไซด์ชนิดที่ 2 (pneumocyte type 2) และมาโครฟาจ มีระดับสูงขึน้
ในผูป้ ว่ ยโรคผิวหนังแข็งทีม่ ี ILD(17, 18) และระดับทีส่ งู ขึน้ นี้สมั พันธ์กบั การมีปอดอักเสบและคะแนนของ
การพบพังผืดในภาพทางรังสี (radiographic fibrosis score)(19, 20) สุดท้ายคือปจั จัยทางพันธุกรรมซึง่
พบว่า HLA-B*62 และ HLA-Cw*0602 สัมพันธ์กบั การเกิด ILD ในผูป้ ว่ ยโรคผิวหนังแข็ง(21)
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:: พยาธิ กาํ เนิ ดของ ILD ในโรคผิวหนังแข็ง(1)
เชื่อว่าเกิดจากปจั จัยหลักได้แก่ ภาวะภูมคิ มุ้ กันต่อต้านตนเอง (autoimmunity) ภาวะการ
อักเสบ (inflammation ) และหลอดเลือดได้รบั การบาดเจ็บ (vascular injury) สารทีเ่ กี่ยวข้องได้แก่
คีโมคายน์ (chemokines) ไซโตคายน์ (cytokines), Transforming growth factor beta (TGF β),
Platelet–derived growth factor (PDGF), Endothelin-1 (ET-1) และ prostanoids สมมติฐานกลไก
การเกิด pulmonary fibrosis ดังแสดงในรูปที่ 1(1) ส่วนกลไกทีแ่ น่ชดั ยังต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมต่อไป
ตารางที่ 3 แสดงปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิด ILD ในโรคผิวหนังแข็ง
ปัจจัยเสี่ยง
อาการทางคลิ นิก(10)
ผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ(11-14) ปัจจัยทางพันธุกรรม(21)
ปัจจัยเพิ่ มความเสี่ยง - โรคผิวหนังแข็งชนิด diffuse - anti-topoisomerase I
- HLA-B *62
(anti-Scl 70)
- มีอาการทางหัวใจร่วม
- HLA-Cw*0602
- anti-U3 ribonucleoprotein
- ภาวะฮอร์โมนธัยรอยด์ต่าํ
(RNP)
- เชือ้ ชาติอาฟริกนั -อเมริกนั
- anti-U11/U12 RNP
- anti-Th/To
- anti-histone antibodies
- ระดับเอนไซม์ CPK สูง
- surfactant protein A, D
- KL-60
ปัจจัยลดความเสี่ยง
- anti-centromere

:: ลักษณะทางคลิ นิกของ ILD ในโรคผิวหนังแข็ง
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มอี าการแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยในระยะแรกมักไม่มอี าการแสดง ต่อมา
อาจมีอาการอ่อนเพลีย หายใจไม่เต็มอิม่ เหนื่อยเวลาออกแรง ไอแห้งๆ ไม่มเี สมหะ อาการเจ็บ
หน้าอกพบได้ไม่บอ่ ย ส่วนอาการไอออกเลือดพบได้น้อยมาก หากมีอาการทางปอดทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
รวดเร็ว ไอแบบมีเสมหะหรือไอออกเลือดจําเป็ นต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นก่อนโดยเฉพาะการติดเชือ้ ใน
ปอด ตรวจร่างกายอาจไม่พบความผิดปกติหรือฟงั ปอดได้ยนิ เสียง crackle บริเวณปอดส่วนล่าง
ในช่วงหายใจเข้า
:: การตรวจสมรรถภาพปอด
ผลตรวจสมรรถภาพปอดอาจปกติในผูป้ ว่ ย ILD ระยะเริม่ แรก อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
มักมีผลตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติแม้ไม่มอี าการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย และภาพถ่ายรังสี
ทรวงอกปกติ
โดยพบว่าปริมาตรสูงสุดของอากาศทีห่ ายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มทีจ่ นสุดจาก
ตําแหน่งทีห่ ายใจเข้าเต็มที่ (force vital capacity, FVC) และปริมาตรของอากาศทีถ่ กู ขับออกใน
วินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มทีจ่ ากตําแหน่งหายใจเข้าเต็มที่ (forced expiratory
volume in 1 second, FEV1) ลดลง บอกถึงมีการจํากัดการขยายตัวของปอด พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่
FVC ใกล้คา่ ปกติมคี วามเสีย่ งน้อยต่อการเกิดการดําเนินโรคทีร่ ุนแรง(22) ปริมาตรปอด (lung volume)
อาจปกติในโรคระยะเริม่ แรกและลดลงเมือ่ การดําเนินโรคเพิม่ ขึน้ ส่วนการวัดค่าความจุการซึมซ่าน
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คาร์บอนมอน็อกไซด์ (diffusing capacity of carbon monoxide, DLCO) ลดลง พบได้ถงึ ร้อยละ 70
ของผูป้ ว่ ย และพบว่าการลดลงของ DLCO สัมพันธ์กบั ความรุนแรงของโรคและพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดี
โดยเฉพาะการลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 3 ปีแรก(23) การแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอด หากพบ
ค่า DLCO ลดลง คือ น้อยกว่าร้อยละ 65 ของค่าคาดคะเน (predicted value) ร่วมกับปริมาตรปอด
ลดลงและมีการจํากัดการขยายตัวของปอดบ่งว่ามี ILD หากพบความผิดปกติเฉพาะค่า DLCO อย่าง
เดียวบ่งว่าน่าจะเป็ นพยาธิสภาพทีห่ ลอดเลือดปอด (pulmonary vascular disease)

รูปที่ 1 แสดงกลไกการเกิด pulmonary fibrosis(1)

การเกิด pulmonary fibrosis เริม่ ต้นจากการทีม่ เี ซลล์ endothelium หรือ epithelium ได้รบั
บาดเจ็บและหลังสารกระตุ
่
น้ การทํางานของไฟโบรบลาสทําให้เกิดการอักเสบและพังผืดในปอด IL-1:
interleukin 1; LPA: lysophosphatidic acid; TGF-β: transforming growth factor beta; CTFG:
connective tissue growth factor; IGF-1: insulin-like growth factor-1
:: การวัดระยะเดิ น 6 นาที (6- minute walk test: 6 MWT) ในโรคผิวหนังแข็ง
การประเมินระยะทางเดิน 6 นาที ร่วมกับอัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิม่ ตัวของ
ออกซิเจน (oxygen saturation: SpO2) ทีล่ ดลง มีขอ้ จํากัดในโรคผิวหนังแข็ง เนื่องจากผูป้ ว่ ยอาจมี
ภาวะปวดข้อหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วย ทําให้การแปลผลผิดพลาดได้
:: การตรวจทางรังสีวิทยาภาวะ ILD ในโรคผิวหนังแข็ง
1. ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
ไม่มคี วามไวพอสําหรับการวินิจฉัย ILD ในระยะแรก ความผิดปกติระยะท้ายทีพ่ บได้แก่
ลักษณะเป็ นเส้นสีขาวหรือเรียกว่า reticular opacity ทีช่ ายปอดทัง้ 2 ข้างแบบสมมาตร
2. การตรวจเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ด้วยวิ ธี high resolution computerized tomography
สามารถพบความผิดปกติจาก HRCT ได้ แม้ภาพถ่ายภาพรังสีทรวงอกยังไม่พบความ
(24, 25)
ผิดปกติ
ลักษณะความผิดปกติทพ่ี บใน HRCT มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะรูปแบบทางพยาธิ
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วิทยาของ ILD ซึง่ ในผูป้ ว่ ยโรคผิวหนังแข็งมักพบรูปแบบ NSIP มากทีส่ ดุ สัมพันธ์กบั การพบหย่อมสี
ขาวคล้ายกระจกฝ้าทีเ่ รียกว่า ground glass opacities บริเวณปอดรอบนอก (peripheral) ใน
HRCT(15, 26-28) โดยการเปลีย่ นแปลงเริม่ แรกใน HRCT มักเห็นเป็ นหย่อมขาวบางๆ ใต้เยือ่ หุม้ ปอด
ขอบเขตไม่ชดั เจนบริเวณส่วนหลังของปอดกลีบล่าง (narrow, ill-defined subpleural crescent
density at posterior segment of lower lobes) ระยะต่อมาพบปริมาตรปอดลดลง เห็น reticular
infiltration มีการดึงรัง้ ของหลอดลมอย่างผิดปกติ (traction bronchiectasis) ส่วนลักษณะรังผึง้
(honey comb pattern) พบได้น้อยใน NSIP
ส่วนความผิดปกติแบบ UIP คือ พบมี reticular opacity บริเวณปอดส่วนล่างทัง้ สองข้าง มี
การดึงรัง้ ของหลอดลมอย่างผิดปกติและลักษณะรังผึง้ ทีม่ โี พรง (cyst) ขนาดเล็กแล้วรวมกันกลายเป็ น
โพรงขนาดใหญ่(15, 24, 26, 27) ส่วน centrilobular fibrosis พบได้น้อย โดยจะมี ground glass opacities
หรือ consolidative opacity กระจายตัวอยูบ่ ริเวณกลางของปอดซึง่ พบว่าสัมพันธ์กบั การสําลักบ่อย
(recurrent aspiration)(28) ขอบเขตความผิดปกติของ ILD ทีเ่ ห็นใน HRCT มีความสัมพันธ์ใน
ทางตรงข้ามกับค่า FVC และเป็ นตัวสําคัญในการบ่งชีถ้ งึ การรอดชีวติ (27, 29)
:: การตัดชิ้ นเนื้ อปอด (Lung biopsy)
การตัดชิน้ เนื้อปอด ทําในรายทีผ่ ล HRCT ไม่จาํ เพาะกับ ILD เพือ่ หาสาเหตุอ่นื ๆ เช่น การ
ติดเชือ้ ในปอด โดยเฉพาะในรายทีไ่ ด้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กันเนื่องจาก ILD ในโรคผิวหนังแข็งมีพยาธิ
สภาพเด่นทีใ่ ต้เยือ่ หุม้ ปอด ดังนัน้ จะเห็นความผิดปกติทางพยาธิวทิ ยาได้จากชิน้ เนื้อทีไ่ ด้จากบริเวณ
ปอดรอบนอกมากกว่าจากตําแหน่งอื่น(30) ผลการตรวจทางชิน้ เนื้อพบเป็ นแบบ NSIP มากทีส่ ดุ ร้อยละ
76 และแบบ UIP ร้อยละ 11(23, 26, 31-34)
:: การส่องกล้องหลอดลมและการล้างหลอดลม
(Bronchoscope and bronchoalveolar larvage, BAL)
พบเม็ดเลือดขาวเพิม่ มากขึน้ ในนํ้าล้างหลอดลม โดยเฉพาะนิวโทรฟิ ล (neutrophil) และ
อีโอสิโนฟิล (eosinophil) อาจพบการเพิม่ ขึน้ ของลิมโฟซัยต์ (lymphocyte) และมาสเซลล์ (mast
cell)(25,35) ความสําคัญทางคลินิกจากการตรวจพบดังกล่าวยังเป็ นทีถ่ กเถียงกัน บทบาทของการล้าง
หลอดลมช่วยในการประเมินเรือ่ งการติดเชือ้ มากกว่าการวินิจฉัยโรค พบว่าการมีอโี อสิโนฟิลในนํ้า
ล้างหลอดลมปอด (bronchoalveolar larvage fluid, BALF) พบว่าไม่สมั พันธ์กบั อาการทางคลินิก
การดําเนินโรค การพยากรณ์โรคและอัตราการรอดชีวติ (23, 36, 37) รวมถึงผลตรวจพบจาก HRCT(38)
ส่วนการพบนิวโทรฟิ ลสัมพันธ์กบั การตรวจพบรอยโรคในปอดทีม่ ขี อบเขตกว้างจากการตรวจด้วย
HRCT การลดลงของ DLCO และอัตราการรอดชีวติ (36) แต่ไม่สมั พันธ์กบั การตอบสนองต่อการรักษา(39)
:: การรักษา ILD ในโรคผิ วหนังแข็ง
การพิจารณาให้ยารักษาต้องพิจารณาเป็ นรายๆ ไป โดยอาศัยข้อมูลจากประวัติ การตรวจ
ร่างกาย และการตรวจเพิม่ เติมทีช่ ว่ ยบ่งชีว้ า่ โรคอยูใ่ นช่วงทีม่ กี ารอักเสบหรือไม่ และพิจารณา
ประโยชน์และผลเสียทีอ่ าจเกิดจากการรักษา ผูป้ ว่ ยทีม่ ี ILD ในระยะ 1 ถึง 2 เดือนแรกหรือระยะก่อน
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มีพงั ผืดในปอดมักตอบสนองต่อการรักษา(40) และมีผลการตรวจสมรรถภาพปอดทีด่ ขี น้ึ เมือ่ เทียบกับ
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการมาเป็ นระยะเวลานาน ยาทีใ่ ช้ในการรักษา ได้แก่
1. ซัยโคลฟอสฟามายด์ (cyclophosphamide) ชนิดรับประทานขนาด 2 มิลลิกรัมต่อ
นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน(39, 41, 42) ร่วมกับคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดรับประทานขนาด
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อวันของเพรดนิโซโลน(39, 43) เป็ นเวลา 12 เดือน
พบว่า ณ 12 เดือนหลังได้ยา ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ยาซัยโคลฟอสฟามายด์มคี วามแข็งของผิวหนัง
และคุณภาพชีวติ ที่ดกี ว่า(44) มีการลดลงของ FVC และ TLC น้อยกว่า ส่วน DLCO
ไม่แตกต่างกัน มีการดําเนินโรคไปเป็ นพังผืดน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้ยา(45) ไม่พบการ
เปลีย่ นแปลงของ ground glass opacity ใน HRCT แต่จากการศึกษานี้มผี ปู้ ว่ ยประมาณ
หนึ่งในสามทีไ่ ม่สามารถได้ยาครบ 1 ปี และการรับประทานยาทุกวันทําให้มปี ริมาณยา
สะสมในร่างกายสูง และจากการศึกษาระยะเวลาติดตามไม่นานพอทีจ่ ะบอกความแตกต่าง
ของอัตราการรอดชีวติ ได้ เมือ่ ติดตามไปพบว่า ค่า FVC คงทีเ่ ป็ นระยะเวลา 6 เดือน
หลังหยุดยา และหลังหยุดยาไป 24 เดือนยังพบว่าอาการทางระบบหายใจดีขน้ึ และความ
แข็งของผิวหนังดีขน้ึ แต่ไม่พบว่า FVC ดีขน้ึ อีก(46) จากข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าผลของยาซัยโคล
ฟอสฟามายด์คงอยูไ่ ม่นานหลังจากหยุดยา ส่วนการให้ยาซัยโคลฟอสฟามายด์ชนิดทาง
หลอดเลือดดํา(43, 47-51) ทุกเดือนเป็ นระยะเวลา 6 เดือนร่วมกับคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิด
รับประทาน โดยขนาดยาซัยโคลฟอสฟามายด์เริม่ ต้น 0.5 - 0.75 กรัม ต่อพืน้ ทีผ่ วิ กาย
หนึ่งตารางเมตร (body surface area, BSA) และปรับขนาดยาตามอายุ ความอ้วน ค่า
การทํางานของไต ระดับเม็ดเลือดขาวที่ 2 สัปดาห์และการตอบสนองต่อยา พบว่าค่า FVC
เพิม่ ขึน้ แต่ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ส่วนอาการทางคลินิกและค่า DLCO ไม่เปลีย่ นแปลง
แต่ขนาดของยาสะสม และอาการข้างเคียงน้อยกว่าซัยโคลฟอสฟามายด์ชนิดรับประทาน
แต่ขอ้ มูลนี้กม็ ขี อ้ สังเกตว่าทําการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างทีน่ ้อย มีผปู้ ว่ ยถอนตัวจากการ
ศึกษาถึงร้อยละ 40 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการทํางานของปอดทีแ่ ย่ลง อาการข้างเคียงที่
พบจากการได้ยาซัยโคลฟอสฟามายด์ ได้แก่ปสั สาวะเป็ นเลือดและมีบางรายอาการรุนแรง
ต้องเข้ารับการผ่าตัด เม็ดเลือดขาวตํ่า นิวโทรฟิลตํ่า ปอดอักเสบติดเชือ้ และเกิดโรคมะเร็ง
ดังนัน้ การเลือกใช้ยาในรูปแบบใดอาจต้องพิจารณาในหลายๆ ด้าน เช่น อายุ ความ
สมํ่าเสมอในการรับประทานยาและผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้
2. เอซาไธโอพรีน (azathioprine) ขนาด 2.5 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน
ขนาดสูงสุด 150 มิลลิกรัมต่อวันร่วมกับคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็นระยะเวลา 12 เดือน อาจ
ใช้เป็ นยาเริม่ ต้นหรือเป็ นยาทางเลือกสําหรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถให้ยาซัยโคลฟอสฟามายด์
ได้หรือให้หลังจากได้ยาซัยโคลฟอสฟามายด์ชนิดทางหลอดเลือดดําครบ 6 เดือน เพือ่
ควบคุมโรคและลดอาการข้างเคียงจากยาซัยโคลฟอสฟามายด์(51) พบว่า ณ 12 เดือน ค่า
FVC ดีขน้ึ หรือคงที(52)
่ แต่ประสิทธิภาพด้อยกว่ายาซัยโคลฟอสฟามายด์(53) โดยพบว่า
หลังเดือนที่ 18 ค่า FVC และ DLCO ลดลงและมีเม็ดเลือดขาวตํ่ามากกว่า
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3. คอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroids) เป็ นยาทีใ่ ห้รว่ มกับยาอื่นในการรักษา ILD ไม่
แนะนําใช้เป็ นยาเดีย่ วในขนาดสูงเนื่องจากเพิม่ โอกาสเกิดภาวะ scleroderma renal crisis
ได้(24,54-56) ขนาดยาทีใ่ ช้รว่ มกับซัยโคลฟอสฟามายด์จากการศึกษามักให้ในขนาดตํ่า คือ
ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อวันของเพรดนิโซโลน(39, 43) แต่มรี ายงานการให้คอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ขนาดสูงร่วมกับซัยโคลฟอสฟามายด์ในระยะสัน้ พบว่าได้ประโยชน์เช่นกัน(57)
4. ไมโคฟี โนเลทโมเฟทิ ล (Mycophenolate mofetil) พบมีประสิทธิภาพในการรักษา
ILD(58-60) แต่เป็ นการศึกษาขนาดเล็กและเป็ นแบบสังเกตการณ์ (observational cohort
study) พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคผิวหนังแข็งทีม่ ี ILD และได้รบั การรักษาด้วย anti-thymocyte
globulin ร่วมกับเพรดนิโซโลนเป็ นเวลา 5 วัน ตามด้วยไมโคฟี โนเลทโมเฟทิล ขนาด
2 กรัมต่อวัน เป็ นระยะเวลา 1 ปี มีอาการทางผิวหนังดีขน้ึ แต่ไม่พบการเปลีย่ นแปลง
ของค่า FVC หรือ DLCO(58) แต่การศึกษานี้มจี าํ นวนผูป้ ว่ ยเพียง 13 คน อีกการศึกษา
ทีม่ จี าํ นวนผูป้ ว่ ยมากขึน้ และมีการให้ยาไมโคฟีโนเลทโมเฟทิลเพื่อรักษา ILD เป็ นระยะ
เวลา 24 เดือน พบว่าผลตรวจสมรรถภาพปอดคงทีห่ รือดีขน้ึ (61, 62) อย่างไรก็ตามการใช้
ยานี้ยงั จําเป็ นต้องมีการศึกษาในผูป้ ว่ ยทีม่ จี าํ นวนมากต่อไป
5. ริ ทกุ ซิ แม็บ (Rituximab) พบว่าการให้ยานี้รว่ มกับยาซัยโคลฟอสฟามายด์และคอร์ตโิ ค
สเตียรอยด์รว่ มหรือไม่รว่ มกับไมโคฟีโนเลทโมเฟทิล ให้ประสิทธิภาพดีกว่า โดยพบว่า
ค่า FVC และ DLCO ที่ 1 ปี ดีขน้ึ อย่างมีนยั สําคัญ(63) แต่หลังให้ยาครัง้ ที่ 2 ผล
ประเมินสมรรถภาพปอดที่ 6 เดือนไม่พบว่ามีการเปลีย่ นแปลง(64) ดังนัน้ บทบาทของยา
นี้ในการรักษา ILD ยังต้องมีการศึกษาเพิม่ เติมต่อไป
นอกจากนัน้ ยังมีการศึกษาใช้ยากลุม่ ต่อต้านตัวรับ endothelin -1 receptor (endothelin -1
receptor antagonists) และยากลุม่ ยับยัง้ tyrosine kinase (tyrosine kinase inhibitors) ในผูป้ ว่ ย
โรคผิวหนังแข็งทีม่ ี ILD พบว่าประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากยาหลอก(65, 66)
การประเมินการตอบสนองต่อการรักษาค่อนข้างยาก เนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่มกี ารตอบสนอง
ช้า อาการ และการตรวจสมรรถภาพปอดไม่เปลีย่ นแปลงหรือเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย การติดตามภาพ
ทางรังสีอาจถูกบดบังด้วยส่วนทีก่ ลายเป็ นพังผืด อย่างไรก็ตามมีคาํ แนะนําให้ตดิ ตามประเมินผูป้ ว่ ย
อย่างน้อยทุก 1 เดือน หากไม่มอี าการข้างเคียงจากยา ให้ยาต่อจนถึง 6 เดือนแล้วประเมินอาการ
ทางคลินิก ความสามารถในการออกกําลัง ตรวจสมรรถภาพปอด และ HRCT หากเป็ นไปในทางทีด่ ี
ขึน้ หรือคงทีพ่ จิ ารณาให้การรักษาต่อ ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมสําหรับการรักษา ILD ยังไม่ทราบแน่นอน
แต่จากการศึกษาส่วนใหญ่มรี ะยะเวลา 1 ปี (39, 43)
การรักษาโดยการปลูกถ่ายปอด (lung transplantation) พิจารณาในรายทีไ่ ม่ตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยยา มีรายงานผูป้ ่วย 29 รายทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยวิธนี ้ีมอี ตั ราการรอดชีวติ ที่ 2 ปี
ร้อยละ 64 อีกรายงานมีอตั ราการรอดชีวติ ที่ 4 ปีถงึ ร้อยละ 70(67) และอีกรายงานพบอัตราการรอดชีวติ
ที่ 1 ปีและ 3 ปี ร้อยละ 68 และ 46 ตามลําดับซึง่ ไม่ต่างจากผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการปลูกถ่าย
ปอดจากภาวะอื่น (68)
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:: การพยากรณ์โรค
ผูป้ ว่ ยโรคผิวหนังแข็งทีม่ ี ILD ร่วมด้วยมีพยากรณ์โรคไม่ดมี อี ตั ราการรอดชีวติ ลดลง โดย
อัตราการรอดชีวติ ที่ 9 ปีเท่ากับร้อยละ 30 ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี ILD และร้อยละ 72 ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ม ี ILD(23,69,70)
และพบว่าลักษณะพยาธิวทิ ยาแบบ NSIP มีพยากรณ์โรคดีกว่าเมือ่ เทียบกับแบบ UIP อัตราการรอดชีวติ
ที่ 5 ปี เท่ากับร้อยละ 91 และ 82 ตามลําดับ(23)
:: สรุป
ILD พบได้บอ่ ยกว่าในผูป้ ว่ ยโรคผิวหนังแข็งชนิด diffuse ลักษณะทางคลินิกมีได้ตงั ้ แต่ไม่ม ี
อาการจนถึงมีอาการของระบบภาวะหายใจล้มเหลว การดําเนินโรคเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไปและอาการ
แยกได้ยากจากอาการแสดงของความผิดปกติในระบบอื่น เช่นภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง อาการ
จากกล้ามเนื้ออ่อนแรง และตรวจร่างกายมักไม่พบความผิดปกติในระยะแรกๆ ของโรค ตรวจสมรรถภาพ
ปอดพบการจํากัดการขยายตัวของปอด ค่า DLCO ลดลง การพบ ground glass opacity ใน HRCT
และพบนิวโตรฟิลและอีโอสิโนฟิลเพิม่ ขึน้ ในนํ้าล้างหลอดลม บ่งบอกถึงระยะทีย่ งั มีการอักเสบของถุงลม
ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาส่วนใหญ่ทพ่ี บเป็ นแบบ NSIP หากไม่ได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสมในระยะที่
มีการอักเสบจะทําให้โรคดําเนินต่อไปจนมีพงั ผืดในปอดมากขึน้ ภาพรังสีทรวงอกจะเห็นเป็ นลักษณะ
รังผึง้ สมรรถภาพปอดลดลงเรือ่ ยๆ และมีภาวะความดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงร่วมด้วย การรักษา
ทําในระยะทีพ่ บหลักฐานมีการอักเสบ โดยใช้สเตียรอยด์ขนาดไม่เกิน 10 มิลลิกรัมของเพรดนิโซโลน
ร่วมกับซัยโคลฟอสฟามายด์ชนิดรับประทานหรือชนิดให้ทางหลอดเลือด ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ยาอื่น
ทีใ่ ช้ได้ ได้แก่ เอซาไธโอพรีน ไมโคฟีโนเลทโมเฟทิล และริทุกซิแม็บ หรือปลูกถ่ายปอดหากมีขอ้ บ่งชี้
ตารางที่ 4 แสดงการศึกษาชนิดทดลองแบบสุม่ โดยมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trials, RCT) ในการใช้
ยากดภูมคิ มุ้ กันรักษา ILD ในโรคผิวหนังแข็ง
Tashkin
และคณะ[39]
158
จํานวนผูป้ ่ วย(คน)
oral CYC,
การรักษา
placebo

Tashkin
และคณะ(46)
145
oral CYC,
placebo

Hoyles
และคณะ(43)
45
iv CYC follow by
AZA+pred 20 mg
AD
จุดประสงค์
การเปลีย่ นแปลง ผลที2่ ปีหลังจาก การเปลีย่ นแปลงของ
ของการศึกษา ของ FVC ที่ 1 ปี หยุดการรักษาด้วย FVC, DLCO HRCT
oral CYC 1 ปี
และอาการ เหนื่อย
ระยะเวลาติ ดตาม
1 ปี
2 ปี
1 ปี
สรุปผลการศึกษา กลุม่ ทีไ่ ด้ CYC พบ การเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลง
FVC อาการเหนื่อย ของFVC, TLC,
ของ FVC, DLCO,
ความหนาของ
skin score, health HRCT และอาการ
ผิวหนัง และ
status /disability เหนื่อยไม่แตก
คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ ไม่แตก ต่างกัน
ต่างกัน

Goldin
และคณะ(45)
98
oral CYC,
placebo

Khanna
และคณะ(44)
158
oral CYC,
placebo

การเปลีย่ นแปลง
ของ HRCT

ประเมิน HRQOL

1 ปี
กลุม่ ทีไ่ ด้ oral CYC
มีการเปลีย่ นเป็ น
พังผืดน้อยกว่า
การเปลีย่ นแปลง
ของ ground glass
opacityและลักษณะ
รังผึง้ ไม่แตกต่างกัน

1 ปี
HRQOL
เปลีย่ นแปลงไป
ในทางทีด่ ขี น้ึ ในกลุม่
ทีไ่ ด้ oral CYC

CYC: cyclophosphamide, FVC: force vital capacity, TLC: total lung capacity, AZA:azathioprine, AD: alternate day, DLCO: diffusing
capacity of carbon monoxide, HRCT: high resolution computerized tomography, HRQOL: health related quality of life

142 | วารสารโรคข้อและรูมาติสซัม่

โรคกล้ามเนื้ ออักเสบ
ILD ในผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ เป็ นสาเหตุการตายและความพิการทีส่ าํ คัญ พบอุบตั กิ ารณ์
ร้อยละ 20 - 80 ขึน้ กับวิธกี ารสืบค้นทีใ่ ช้ในการวินิจฉัยโรคและรายละเอียดแยกย่อย เช่น antisynthetase
syndrome การพบมีโรคมะเร็งร่วมด้วยหรือระดับค่าเอนไซม์กล้ามเนื้อ รายงานพบ ILD บ่อยกว่าใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับเอนไซม์ creatine kinase (CK) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ(71, 72) ผูป้ ว่ ยทีม่ ี anti Jo-1 antibody
พบอุบตั กิ ารณ์ถงึ ร้อยละ 86 (73) และพบอุบตั กิ ารณ์น้อยในผูป้ ว่ ยทีส่ มั พันธ์กบั มะเร็ง(74, 75) การทีผ่ ปู้ ว่ ย
มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยทําให้มผี ลต่อระดับความรุนแรงของอาการ และเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
อาการสําลัก การเกิด ILD อาจเกิดก่อนมีกล้ามเนื้ออักเสบหลายเดือนหรือเป็ นปี หรืออาจเกิดตามหลัง
กล้ามเนื้ออักเสบโดยมากมักเกิดภายใน 2 - 3 เดือนแรก หลังจากมีอาการอ่อนแรง(76)
:: ลักษณะทางคลิ นิกของ ILD ในผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ ออักเสบ
รูปแบบการดําเนินโรคและอาการทางระบบทางเดินหายใจในผูป้ ว่ ย DM และ PM ทีม่ ี ILD
แบ่งได้เป็ น 3 รูปแบบ ได้แก่(77, 78)
1. แบบอาการรุนแรงและรวดเร็ว (fulminant disease and rapid progression) ผูป้ ว่ ยจะ
มีอาการไข้และมีการเปลีย่ นแปลงภาพทางรังสีอย่างรวดเร็วและมีภาวะหายใจล้มเหลว
เข้าได้กบั acute interstitial pneumonitis (AIP) พบได้รอ้ ยละ 27
2. อาการไม่รนุ แรง การดําเนินโรคเป็ นไปช้าๆ (indolent disease with slow progression)
ทัง้ อาการและการเปลีย่ นแปลงของภาพทางรังสี พบได้รอ้ ยละ 53
3. ไม่มอี าการแต่ตรวจพบโดยภาพทางรังสีหรือการตรวจสมรรถภาพปอดและโรคไม่ม ี
การดําเนินโรคต่อ ผูป้ ว่ ยจะมีอาการเหนื่อย ไอแบบไม่มเี สมหะ อาจมีไข้และปวดเมือ่ ย
อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยบางคนอาจไม่มอี าการเหนื่อยอาจเนื่องจากอาการอ่อนแรงของ
กล้ามเนื้อทําให้ไม่ได้ออกแรง พบได้รอ้ ยละ 6
การตรวจร่างกายโดยการฟงั ปอดอาจไม่พบความผิดปกติหรือได้ยนิ เสียง crackle บริเวณปอด
ส่วนล่างทัง้ 2 ข้าง
:: การตรวจสมรรถภาพปอด
ช่วยในการหาสาเหตุของอาการเหนื่อย และแยกอาการเหนื่อยจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้
นอกจากนัน้ ยังสามารถใช้ประเมินความรุนแรงของภาวะ ILD จะตรวจพบมีการจํากัดการขยายตัวของ
ปอด vital capacity, FVC, TLC และ DLCO ลดลง ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการไม่มากอาจตรวจไม่พบความ
ผิดปกติหรือผิดปกติเพียงเล็กน้อย ยกเว้นมีการพร่องออกซิเจนเมือ่ ทดสอบด้วยเดิน 6 นาที ในรายที่
มีอาการเหนื่อยจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยไม่ม ี ILD จะตรวจพบความผิดปกติแบบมีการจํากัดการขยาย
ตัวของปอดเช่นกันแต่ DLCO ปกติ
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ตารางที่ 5 แสดงปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิด ILD ในผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเพิ่ มความเสี่ยง

อาการทางคลิ นิก
- antisynthetase syndrome(73)
- amyopathic dermatomyositis(73)

ปัจจัยลดความเสี่ยง

- มีโรคมะเร็งร่วม(74, 75)

ผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
- ระดับเอนไซม์ creatine kinase (CK)
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ(71, 72)
- anti Jo-1 antibody(73)

:: การตรวจทางรังสีวิทยาภาวะ ILD ในผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ ออักเสบ
1. ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
ความผิดปกติทพ่ี บบ่อย คือ reticulonodular opacity กระจายตัวเด่นทีป่ อดส่วนล่าง ในราย
ทีม่ โี รครุนแรงอาจพบ patchy ground glass infiltration บางครัง้ พบนํ้าในช่องเยือ่ หุม้ ปอด(79)
2. การตรวจเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ด้วยวิ ธี high resolution computerized tomography
ลักษณะทีพ่ บใน HRCT เป็ นตัวสะท้อนให้เห็นรูปแบบของพยาธิสภาพในปอด โดยลักษณะ
ทีพ่ บในผูป้ ว่ ย DM และ PM(26) ได้แก่
1. ground glass opacity สัมพันธ์กบั NSIP
2. reticular change หรือลักษณะรังผึง้ เป็ นลักษณะเด่นของ UIP
3. patchy consolidate พบใน OP หรือ BOOP
4. diffuse ground glass opacities สัมพันธ์กบั DAD
ซึง่ ลักษณะทีพ่ บนี้ไม่สามารถแยกจาก ILD ทีพ่ บในโรคลูปุส โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือ
โรคผิวหนังแข็งได้ ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาพบแบบ NSIP ได้บอ่ ยทีส่ ดุ รองลงมาเป็ น DAD, UIP
และ BOOP(75)
:: การส่องกล้องหลอดลมและการล้างหลอดลม
ช่วยในการแยกสาเหตุอ่นื ทีท่ าํ ให้อนิ เตอร์สติเชียมผิดปกติ เช่น alveolar hemorrhage การ
ตัดชิน้ เนื้อปอดตรวจโดยผ่านทางหลอดลม (transbronchial biopsy) อาจช่วยในการประเมินการติดเชือ้
แต่มปี ระโยชน์ไม่มากในการวินิจฉัย มีการศึกษาพบว่ามีผลการรักษาทีไ่ ม่ดหี ากพบนิวโทรฟิลเพิม่ ขึน้
ในนํ้าล้างหลอดลม(80)
การวินิจฉัย ILD ในผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ อาศัยอาการแสดงทางคลินิก การตรวจร่างกาย
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การตรวจทางรังสีวทิ ยา ได้แก่ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกและ HRCT รวมถึง
การตรวจสมรรถภาพปอดดังกล่าวข้างต้น และต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ทีอ่ าจเป็ นภาวะแทรกซ้อน
ทางปอดในผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนื้ออักเสบได้ ได้แก่ ปอดอักเสบจากการติดเชือ้ ภาวะปอดอักเสบจากยา
(drug induced pneumonitis) ภาวะลมรัวในช่
่ องอกทีเ่ กิดขึน้ เอง (spontaneous pneumomediastinum)
หรืออาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหายใจ (respiratory muscle weakness)
:: การรักษา ILD ในผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ ออักเสบ
ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มอี าการแต่ภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติและการตรวจสมรรถภาพปอดมีคา่ TLC
และ DLCO ผิดปกติเล็กน้อย อาจยังไม่เริม่ การรักษาแต่ใช้วธิ กี ารติดตามอาการและประเมินการตรวจ
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สมรรถภาพปอดเป็ นระยะๆ ส่วนรายทีม่ อี าการและผลการตรวจเพิม่ เติมทางปอดผิดปกติพจิ ารณาให้
การรักษา
ยาหลักทีใ่ ช้ในการรักษาคือ คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาดเทียบเท่าเพรดนิโซโลน 1 มิลลิกรัมต่อ
นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เป็ นระยะเวลา 6 - 8 สัปดาห์แล้วพิจารณาลดขนาดยาลงตามการตอบสนอง
ต่อการรักษา ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงพิจารณาให้ยาเมทิลเพรดนิโซโลนขนาดสูง 1 กรัมต่อวัน เป็ น
เวลา 3 วัน ตามด้วยคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน ผูป้ ว่ ยประมาณร้อยละ 50 ตอบสนองดี(79-81)
โดยมีปจั จัยทีช่ ว่ ยบอกถึงการตอบสนองทีด่ ี ได้แก่ผปู้ ว่ ยอายุน้อย(81) เป็ นโรค PM(82) มีลกั ษณะทาง
พยาธิวทิ ยาเป็ นแบบ NSIP(75, 79) หรือ organizing pneumonia(83, 84) มีระดับเอนไซม์ creatine kinase
(CK) อยูใ่ นระดับสูง(71) และพบมี ground glass opacity หรือ consolidative opacity ใน HRCT(79, 85, 86)
ยากดภูมคิ มุ้ กันอาจพิจารณาใช้ตงั ้ แต่เริม่ ต้นโดยไม่ตอ้ งรอผลของคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ หรือ
ล้มเหลวจากการลดขนาดคอร์ตโิ คสเตียรอยด์(87,88) โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ย amyopathic และ antisynthetase
syndrome ทีม่ กั มีอาการของโรครุนแรง ยากดภูมคิ มุ้ กันทีใ่ ช้ ได้แก่ เอซาไธโอพรีน ไซโคลฟอสฟามายด์
ไมโคฟีโนเลทโมเฟทิลและยากลุม่ ยับยัง้ calcinerin (calcinerin inhibitor) โดยพบว่าเอซาไธโอพรีนมี
ประสิทธิภาพดีในการรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ พี ยาธิสภาพทีเ่ ป็ นแบบ NSIP(75,80) ขนาดเริม่ ต้นทีใ่ ช้คอื 25 - 50
มิลลิกรัมต่อวัน แล้วปรับขนาดยาขึน้ จนได้ขนาดรักษา 2.5 - 3 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน
และปรับลดขนาดในผูป้ ่วยทีม่ กี ารทํางานของไตผิดปกติ ยาไมโคฟี โนเลทโมเฟทิลมีรายงานได้ผล
ใน NSIP โดยให้ในขนาดเริม่ ต้น 500 มิลลิกรัมต่อวัน ปรับจนได้ขนาดรักษา 1.5 - 2 มิลลิกรัมต่อ
นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ปรับลดขนาดในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารทํางานของไตผิดปกติ(60, 89) ไซโคลฟอส
ฟามายด์ สามารถใช้ได้ทงั ้ รูปแบบกินและฉีดทางหลอดเลือดดําเดือนละครัง้ อย่างน้อย 6 เดือน(90-93)
พบผูป้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ ตรวจสมรรถภาพปอดมีคา่ FVC ดีขน้ึ ร้อยละ 15 จากการตรวจก่อนเริม่ รักษา(90)
ยากลุม่ ยับยัง้ calcinerin ได้แก่ tacrolimus และ cyclosporine มีการใช้ในผูป้ ว่ ยจํานวน
น้อยรายและเป็ นผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ตอบสนองต่อยาอื่นๆ(94-98) รายงานในผูป้ ว่ ย antisynthetase syndrome
ทีม่ ี ILD และได้รบั การรักษาด้วย tacrolimus ขนาด 0.075 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมแบ่งให้
2 ครัง้ ต่อวันเป็ นเวลาเฉลีย่ 51 เดือน (6 - 120 เดือน) พบว่าสามารถลดขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ลงได้รอ้ ยละ 67 และตรวจสมรรถภาพปอดพบค่า FVC, FEV1 และ DLCO เปลีย่ นแปลงในทางดีขน้ึ (94)
ในรายทีไ่ ด้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์และยากดภูมคิ มุ้ กันตัวใดตัวหนึ่งแล้วยังมีอาการของ ILD มากขึน้
อาจพิจารณายากดภูมคิ มุ้ กันตัวทีส่ าม ตัวอย่างผูป้ ว่ ยได้รบั เพรดนิโซโลนร่วมกับไซโคลฟอสฟามายด์
อาจใช้ยากลุม่ ยับยัง้ calcinerin เพิม่ เข้าไป(92, 98) แต่ยงั พบข้อมูลน้อย
ริทุกซิแม็บกับการรักษา ILD ในผูป้ ว่ ย DM และ PM ยังมีจาํ กัดและอยูร่ ะหว่างการศึกษา (99,100)
การปลูกถ่ายปอด (Lung transplantation) พิจารณาในผูป้ ว่ ยอายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่มโี รค
อื่นร่วม และมีอาการทางปอดทีเ่ ป็ นมากขึน้ เรือ่ ยๆ และเข้าเกณฑ์ของการปลูกถ่ายปอด
การประเมินการตอบสนองต่อการรักษา ประเมินจากอาการเหนื่อย ไอ ภาพถ่ายรังสีทรวง
อกและการตรวจสมรรถภาพปอดทีด่ ขี น้ึ โดยทัวไปหลั
่
งการรักษาด้วยคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ 1 - 2 เดือน
และมีการตอบสนอง พิจารณาลดยาลงเรือ่ ยๆ จนได้ขนาด 5 - 10 มิลลิกรัมต่อวันหรือวันเว้นวัน นาน
6 - 12 เดือน ส่วนยากดภูมคิ มุ้ กันพิจารณาให้นาน 1 - 2 ปี
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:: การพยากรณ์โรค
การพยากรณ์โรคในผูป้ ว่ ย DM และ PM ทีม่ ี ILD แย่กว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ม ี ILD พบอัตราการ
เสียชีวติ ร้อยละ 40 เมือ่ ติดตามไป 31 เดือน(101) ผูป้ ว่ ย amyopathic dermatomyositis มักมีอาการของ
ILD รุนแรงและโรคเป็ นมากขึน้ (77,102) พยากรณ์โรคยังขึน้ กับลักษณะทีพ่ บจาก HRCT โดยพบว่าอัตรา
การรอดชีวติ มากทีส่ ดุ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี ground glass opacity และน้อยทีส่ ดุ ในรายทีม่ ลี กั ษณะรังผึง้ (84,86)
นอกจากนัน้ รูปแบบลักษณะทางพยาธิวทิ ยาก็มผี ลต่อพยากรณ์โรค โดยพบว่า BOOP มีพยากรณ์โรค
ดีทส่ี ดุ อัตราการรอดชีวติ ที่ 5 ปี ร้อยละ 67 และมีการตอบสนองต่อการรักษา NSIP มีอตั ราการรอด
ชีวติ ที่ 5 ปี ร้อยละ 60(75) ส่วน DAD มีพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดที ส่ี ดุ มีอตั ราการรอดชีวติ ที่ 5 ปี ร้อยละ 25(83)
:: สรุป
ILD ในโรคกล้ามเนื้ออักเสบมีรปู แบบอาการและการดําเนินโรคทีแ่ ตกต่างกัน ILD อาจเกิด
ก่อนหรือหลังมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง พบอุบตั กิ ารณ์สงู ในผูป้ ว่ ย antisynthetase syndrome และ
ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับเอนไซม์กล้ามเนื้ออยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
พบน้อยในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคสัมพันธ์กบั มะเร็ง
ตรวจร่างกายอาจไม่พบความผิดปกติในระยะแรก การตรวจสมรรถภาพปอดช่วยในการวินิจฉัย ILD
และแยกอาการเหนื่อยจากกล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรงได้ ลักษณะทีต่ รวจพบจาก HRCT ไม่สามารถ
แยกจากโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันชนิดอื่นๆ แต่สามารถบอกขอบเขตของการเกิดโรคและการมีภาวะอักเสบ
ของถุงลมได้ ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาทีพ่ บบ่อย คือ NSIP เช่นเดียวกับโรคผิวหนังแข็ง การส่องกล้อง
หลอดลมปอดและการล้างหลอดลมปอดมีประโยชน์ในรายทีส่ งสัยมีการติดเชือ้ ร่วม ยาหลักในการรักษา
คือคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ในรายทีม่ อี าการรุนแรงหรือไม่สามารถลดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ หรือมีอาการ
ข้างเคียงจากคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ พิจารณายากดภูมคิ มุ้ กันร่วมด้วย โดยยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ได้แก่
เอซาไธโอพรีน ไซโคลฟอสฟามายด์ ไมโคฟีโนเลทโมเฟทิลและยากลุม่ ยับยัง้ calcinerin ระยะเวลา
ให้ยานาน 1 - 2 ปี ผูป้ ว่ ยอายุน้อย เป็ นโรค PM มีคา่ เอนไซม์กล้ามเนื้อสูง ตรวจพบ ground glass
opacity และลักษณะทางพยาธิวทิ ยาเป็ นแบบ NSIP เป็ นปจั จัยทีบ่ อกถึงการตอบสนองต่อการรักษาทีด่ ี

โรคเนื้ อเยื่อเกี่ยวพันผสม
ผูป้ ว่ ย MCTD พบมีอาการทางปอดได้ประมาณร้อยละ 25 - 85 ทีพ่ บบ่อย คือ interstitial
pneumonitis ความดันหลอดเลือดปอดสูงและนํ้าในช่องเยือ่ หุม้ ปอด โดยพบบ่อยทีส่ ดุ ในช่วง 2 - 4 ปี
แรกของโรค(103) มีรายงานการศึกษาในช่วงแรกๆ พบผูป้ ว่ ย MCTD มีหลักฐานว่ามีโรคทางปอดร่วม
ด้วยถึงร้อยละ 80 แต่รอ้ ยละ 69 ของผูป้ ว่ ยไม่พบอาการผิดปกติ(104) ในระยะหลังมีการใช้ HRCT ใน
การตรวจเพือ่ วินิจฉัย พบว่าสามารถตรวจพบและให้การวินิจฉัย ILD ได้รอ้ ยละ 20 - 50(105,106) และ
หากใช้ HRCT ร่วมกับ DTPA lung scan ซึง่ เป็ นการตรวจโดยใช้ technetium labeled
diethylenetriamine pentaacetate ทําให้พบอุบตั กิ ารณ์ของ ILD เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 66.6(103) อย่างไร
ก็ตาม พยาธิกาํ เนิดและการรักษา ILD ในผูป้ ว่ ย MCTD ยังไม่มกี ารศึกษาทีแ่ พร่หลาย
:: พยาธิ กาํ เนิ ดของ ILD ในผูป้ ่ วย MCTD
เกีย่ วข้องกับถุงลมทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ (alveolar injury) โดยไม่ทราบสาเหตุทช่ี ดั เจน ทําให้ม ี
การกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันและมีการซ่อมแซมของเนื้อเยือ่ อยูต่ ลอดเวลา การศึกษาในหนูทดลองพบ
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บทบาทของ C5a และ FcgRIII เป็ นจุดเริม่ กระตุน้ ให้เกิดการอักเสบจากสารประกอบเชิงซ้อน (immune
complex) การอักเสบของถุงลมปอดทีเ่ กิดจากการกระตุน้ ของสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวทําให้ม ี
การชักนํานิวโทรฟิลมายังปอดมากขึน้ และกระตุน้ ให้เซลล์ต่างๆ เพิม่ การหลังไซโตคายน์
่
ทเ่ี กีย่ วข้อง
(107)
กับการอักเสบมากขึน้
:: ลักษณะทางคลิ นิกของ ILD ในโรคเนื้ อเยือ่ เกีย่ วพันผสม
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกี ารดําเนินโรคแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยในระยะแรกมักไม่มอี าการแสดง
ระยะต่อๆ มามีอาการอ่อนเพลีย หายใจไม่เต็มอิม่ เหนื่อยเวลาออกแรง ไอแบบไม่มเี สมหะ อาจมี
อาการไอออกเลือดซึง่ ต้องวินิจฉัยแยกโรคลิม่ เลือดอุดกัน้ ในปอด (pulmonary embolism) แต่ผปู้ ว่ ย
บางส่วนอาจมีอาการรุนแรงและเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วได้
ตรวจร่างกายในระยะแรกอาจไม่พบความผิดปกติ ในระยะต่อมาทีโ่ รครุนแรงมากขึน้ อาจตรวจ
พบเสียง crackle ทีป่ อดส่วนล่างทัง้ 2 ข้าง
:: การตรวจสมรรถภาพปอด
ร้อยละ 60 ของผูป้ ว่ ยพบว่ามีค่า DLCO, FEV1, TLC ลดลง และพบว่าค่า DLCO เป็ นตัวที่
มีความไวในการบอกพยากรณ์วา่ จะพบ fibrosing alveolitis ใน HRCT พบความผิดปกติแบบมีการ
จํากัดการขยายตัวของปอด ร้อยละ 50(103)
:: การตรวจทางรังสีวิทยาภาวะ ILD ในผูป้ ่ วยโรคเนื้ อเยือ่ เกีย่ วพันผสม
1. ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
พบความผิดปกติได้รอ้ ยละ 19 - 85 แล้วแต่รายงาน(3, 108) ความผิดปกติสว่ นใหญ่พบเป็ น
irregular linear hyperattenuating area และ reticular pattern โดยมักพบทีป่ อดส่วนล่าง เมือ่ โรคดําเนิน
มากขึน้ จะพบลักษณะการมีพงั ผืดขยายจากด้านล่างขึน้ ไปและในระยะท้ายจะพบเป็ นลักษณะรังผึง้
2. การตรวจเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ด้วยวิ ธี high resolution computerized tomography
ลักษณะทีพ่ บบ่อย คือ septal thickening, ground glass appearance with subpleural
micronodules หรือ fibrosis หรือ nonseptal linear opacities เด่นทีป่ อดส่วนล่างซึง่ คล้ายกับทีพ่ บ
ในโรคผิวหนังแข็ง นอกจากนัน้ พบมี parenchymal consolidation และลักษณะ BOOP ได้ (26,103,109-112)
:: การตรวจทางพยาธิ วิทยา
พบลักษณะทางพยาธิสภาพได้ทงั ้ NSIP และ UIP ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของหลอด
(26,104)
เลือด
พบลิมโฟซัยต์ เซลล์พลาสมาและมีการสะสมของคอลลาเจนชนิดที่ 3 แทรกในผนังกัน้ ถุงลม
(alveolar septum)
:: การรักษา ILD ในโรคเนื้ อเยือ่ เกีย่ วพันผสม
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ นยาตัวแรกทีเ่ ลือกใช้(113,114) พบว่าทําให้อาการทางปอดและค่า DLCO
ดีขน้ึ โดยอาจใช้เป็ นยาเดีย่ วหรือให้รว่ มกับไซโคลฟอสฟามายด์ จากรายงานพบผูป้ ว่ ยร้อยละ 46.9
ตอบสนองต่อยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ในขนาด 2 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันของเพรดนิ
โซโลนที่ 4 - 6 สัปดาห์(103) ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทางปอดรุนแรงและเกิดขึน้ เร็ว พิจารณาให้เมทิลเพรดนิ

ปีท่ี 22 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554 | 147
โซโลน ขนาด 1 กรัมต่อวัน เป็ นเวลา 3วัน(115) กรณีไม่ตอบสนองต่อคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ พิจารณาให้
เอซาไธโอพรีนหรือไซโคลฟอสฟามายด์รว่ มด้วย(103,116) นอกจากนัน้ มีรายงานการใช้ยา imatinib mesylate
ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อวัน เป็ นเวลา 20 สัปดาห์ ในรายทีม่ อี าการและพยาธิสภาพในปอดทีม่ กี าร
ดําเนินโรคค่อนข้างเร็ว พบว่ามีอาการดีขน้ึ ผลตรวจสมรรถภาพทางปอดดีขน้ึ และ HRCT พบ ground
glass opacity ลดลง(117)
:: การพยากรณ์โรค
พยากรณ์โรค ILD ในผูป้ ว่ ย MCTD ดีกว่าในโรคผิวหนังแข็ง(106) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั การรักษาจะมีการ
ดําเนินโรคต่อไปจนกลายเป็ นพังผืดในปอดร้อยละ 25 หลังติดตามไป 4 ปี ส่วนลักษณะแบบรังผึง้ พบ
ได้น้อย(105, 118) และพบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ หี ลอดอาหารขยายตัวผิดปกติมแี นวโน้มทีจ่ ะเกิด ILD มากขึน้ (118)
:: สรุป
พบ ILD ในผูป้ ว่ ย MCTD ได้คอ่ นข้างมาก แต่การศึกษาถึงพยาธิกาํ เนิดและการรักษายังไม่
มีแพร่หลาย อาการของ ILD มักเกิดในระยะแรกๆของโรค ลักษณะทางคลินิกมีทงั ้ แบบค่อยเป็ นค่อย
ไปเหมือนในโรคผิวหนังแข็งแต่พยากรณ์โรคดีกว่า หรือมีอาการเกิดขึน้ รุนแรงรวดเร็วได้ การตรวจ
ร่างกายและผลการตรวจสมรรถภาพปอดพบเหมือนกับโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันชนิดอื่น แต่พบ ground
glass opacity ใน HRCT ได้น้อยกว่าการให้คอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ นยาเดีย่ วในการรักษาพบผูป้ ว่ ย
ประมาณครึง่ หนึ่งมีการตอบสนองการให้คอร์ตโิ คสเตียรอยด์รว่ มกับไซโคลฟอสฟามายด์ หรือเอซาไธโอพรีน มีประสิทธิภาพในการรักษาและสามารถป้องกันการเกิดพังผืดในปอดได้หากได้รบั การรักษาใน
ระยะทีม่ ถี ุงลมอักเสบ

โรคโชเกร็น
พบอุบตั กิ ารณ์ของ ILD ในโรคโชเกร็นประมาณร้อยละ 25(119-124) มักพบในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
ของโรครุนแรงและมีอาการนอกต่อม (extragrandular disease) ร่วมด้วย ยังไม่มกี ารตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีจ่ าํ เพาะหรือทํานายสําหรับการวินิจฉัยโรคทางปอด มีรายงานว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ผี ลบวกของ antiRo/SS-A มีผลการตรวจ DLCO ตํ่ากว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ี anti-Ro/SS-Aให้ผลลบ(125) ผูป้ ว่ ยบางรายอาจไม่ม ี
อาการทางปอดแต่ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจสมรรถภาพปอดและ HRCT(126, 127)
:: ลักษณะทางคลิ นิกของ ILD ในโรคโชเกร็น
อาการและอาการแสดงขึน้ กับชนิดและระยะของโรค ILD โดยในระยะแรกของโรคมักไม่ม ี
อาการแสดง เมือ่ โรคเป็ นมากขึน้ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะมีอาการเหนื่อยง่าย ไอแบบไม่มเี สมหะ อาจมีอาการ
เจ็บหน้าอกร่วมด้วยในบางราย(128) ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยโรคโชเกร็นทีม่ อี าการไอจําเป็ นต้องวินิจฉัยแยกโรคจาก
สาเหตุอ่นื ๆ ได้แก่อาการไอจากภาวะหลอดลมแห้ง (xerotrachea) หรือภาวะหลอดลมไวเกิน (bronchial
hyperresponsiveness) ทีพ่ บได้บอ่ ย
ตรวจร่างกายอาจตรวจไม่พบความผิดปกติ หรือตรวจได้เสียง crackle บริเวณปอดด้านล่าง
ทัง้ 2 ข้าง
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:: การตรวจทางรังสีวิทยาภาวะ ILD ในโรคโชเกร็น
1. ภาพรังสีทรวงอก
อาจปกติหรือเห็นเส้นละเอียด (fine reticular) หรือลักษณะเป็ นจุด (nodular) เด่นทีป่ อด
ด้านล่าง พบความผิดปกติได้ประมาณร้อยละ 10 - 20(120,129) โดยพบความผิดปกติได้มากขึน้ ในผูป้ ว่ ย
โชเกร็นชนิดปฐมภูม(128)
ิ
2. การตรวจเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ด้วยวิ ธี high resolution computerized tomography
มีความไวมากกว่าภาพรังสีทรวงอกในการวินิจฉัย(130,131) โดยพบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าพรังสีทรวงอก
ปกติ พบความผิดปกติจาก HRCT ร้อยละ 64(125) และอีกรายงานพบความผิดปกติจากภาพรังสี
ทรวงอกร้อยละ 14 แต่พบความผิดปกติจาก HRCT ร้อยละ 34(131) ความผิดปกติทพ่ี บจาก HRCT
สามารถจัดเป็ นกลุม่ ได้ 3แบบ(26, 131, 132) ตามความผิดปกติทต่ี รวจพบ ได้แก่
1. Large and small airways พบ bronchial thickening, brochiectasis, centrilobular
nodule, mosaic pattern พบได้รอ้ ยละ 54(127, 133, 134)
2. Interstitial fibrosis พบ irregular interlobular septal thickening, ground glass
attenuation และ honeycombing พบได้รอ้ ยละ 20 - 60(124, 131, 133, 135)
3. Lymphocytic interstitial pneumonia (LIP) พบ thin wall cysts, ground glass
opacities, centrilobular nodules พบได้รอ้ ยละ 14 - 20 (127, 133, 134)
:: การตรวจสมรรถภาพปอด
ตรวจพบความผิดปกติแบบมีการจํากัดขยายตัวของปอดและมีคา่ DLCO ลดลง(123,124,126,136,137)
ค่า FEV 1 และ vital capacity ลดลง(126) ส่วนแบบหลอดลมอุดกัน้ (obstructive pattern) พบใน
ผูป้ ว่ ยโชเกร็นชนิดทุตยิ ภูมไิ ด้บ่อยกว่า(121,123) ส่วนการตรวจพบหลักฐานของความผิดปกติของหลอดลม
ขนาดเล็กพบบ่อยในผูป้ ว่ ยโชเกร็นชนิดปฐมภูมทิ ไ่ี ม่สบู บุหรี(127,134)
่
และผูป้ ว่ ยมักไม่มอี าการ(127) ผูป้ ว่ ย
ทีม่ รี ะดับความดันออกซิเจนในเลือดแดง (PaO2) เริม่ ต้นทีต่ ่าํ และค่า RV/TLC สูงจะมีพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดี
:: การส่องกล้องหลอดลมและการล้างหลอดลม
ในรายทีม่ ถี ุงลมอักเสบจะพบความผิดปกติมลี มิ โฟซัยต์หรือนิวโตรฟิลเพิม่ ขึน้ (138) ผูป้ ว่ ยทีพ่ บ
ลิมโฟซัยต์มากกว่าร้อยละ 15 พบว่ามีอาการทางปอด ความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอกและความ
ผิดปกติจากการตรวจสมรรถภาพปอดมากกว่า(139)
:: การตัดชิ้ นเนื้ อปอด
การตัดชิน้ เนื้อปอดโดยวิธตี ดั ชิน้ เนื้อผ่านหลอดลม หรือวีดโี อช่วยผ่าตัด (video-assisted
thoracoscopy, VATS) หรือผ่าตัดเอาชิน้ เนื้อปอด (open lung biopsy) อาจมีความจําเป็ นในกรณีม ี
อาการหรือความผิดปกติจากภาพรังสีทรวงอกมากขึน้ ผลการตรวจสมรรถภาพปอดแย่ลง หรือสงสัย
มะเร็งปอด เพือ่ ให้ได้การวินิจฉัยทีแ่ น่นอน
:: ลักษณะทางพยาธิ วิทยา
การตัดชิน้ เนื้อปอดตรวจพบความผิดปกติได้หลายแบบ ลักษณะทีส่ าํ คัญคือมีเซลล์ชนิดลิม
โฟไซต์แทรก (lymphocytic infiltration), NSIP, OP และการแทรกตัวของสารอะมัยลอยด์ (amyloid
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infiltration)(124, 128, 132, 140-142) โดยพบ NSIP บ่อยทีส่ ดุ ร้อยละ 45 UIP พบร้อยละ 13 LIP พบร้อยละ 3
ส่วนการพบ nodular lymphoid hyperplasia (pseudolymphoma) พยาธิสภาพอาจหายไปหรือดําเนิน
ไปเป็ นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองได้(143)
:: การรักษา ILD ในโรคโชเกร็น
ยังไม่มกี ารศึกษาเปรียบเทียบยาแต่ละชนิด ยาหลักทีใ่ ช้คอื เพรดนิโซโลน ขนาด 1 มิลลิกรัม
ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน แล้วค่อยลดขนาดยาลง โดยให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน และ
ติดตามการตอบสนองทางอาการ การตรวจสมรรถภาพปอดและ HRCT ที่ 2 และ 6 เดือน พบว่าใน
รายทีต่ อบสนองจะมีอาการดีขน้ึ ภายในเวลาเป็ นสัปดาห์ก่อนการตรวจพบการเปลีย่ นแปลงจากการตรวจ
สมรรถภาพปอดและการเปลีย่ นแปลงทางภาพรังสี(140) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ตอบสนองหรือมีอาการข้างเคียงจาก
ยาเพรดนิโซโลนอาจพิจารณาให้เอซาไทโอพรีน ซึง่ พบว่าผลการตรวจสมรรถภาพปอด โดยเฉพาะ
ค่า FVC ดีขน้ึ ที่ 6 เดือน(128) และมีรายงานการใช้ไซโคลฟอสฟามายด์หรือไซโคลสปอรินในผูป้ ว่ ย
บางราย(143,144) ผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะทางพยาธิเป็ นแบบ LIP มักตอบสนองดีต่อยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์(124)
:: การพยากรณ์โรค
อัตราการตายโดยรวมของผูป้ ว่ ยโรคโชเกร็นไม่ตา่ งจากประชากรทัวไป
่ (145) แต่มรี ายงานอัตรา
ตายเพิม่ ขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี ILD และผูป้ ว่ ยทีม่ ี lymphoproliferative disease ร่วมด้วย(140) อัตราการ
รอดชีวติ ที่ 5 ปี ของผูป้ ว่ ยทีม่ ี ILD เท่ากับร้อยละ 84(124)
:: สรุป
ILD ในโรคโชเกร็นมักพบในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการของโรครุนแรงและมีอาการแสดงนอกต่อมร่วมด้วย
ผูป้ ว่ ยทีม่ ผี ลบวกของ anti-Ro/SS-A พบค่า DLCO ทีต่ ่าํ กว่า HRCT พบความผิดปกติของหลอดลม
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้และพบความผิดปกติได้มากขึน้ ในผูป้ ว่ ยโชเกร็นชนิดปฐมภูม ิ ลักษณะทาง
พยาธิวทิ ยาทีส่ าํ คัญ คือมีเซลล์ชนิดลิมโฟไซต์แทรก โดยพบรูปแบบ NSIP บ่อยทีส่ ดุ ส่วนการพบ
ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาแบบ pseudolymphoma อาจดําเนินไปเป็ นมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองได้ ผูป้ ว่ ยที่
มีลกั ษณะทางพยาธิเป็ นแบบ LIP มักตอบสนองดีต่อยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์และมีพยากรณ์โรคดี

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
พบอุบตั กิ ารณ์ ILD ในผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์รอ้ ยละ 10 - 50 ปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิด
ILD ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทางข้อรุนแรงและการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะผูท้ ส่ี บู บุหรีม่ ากกว่า 25 ซองปี
(pack-year) พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบความผิดปกติทางภาพถ่ายรังสีทรวงอก odd ratio
เท่ากับ 3.76 (95% CI 1.59 - 8.88)(146) ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มอี ายุ 50 - 60 ปี พบในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง 2-3:1 และพบสัมพันธ์กบั การพบสารรูมาตอยด์ในเลือดและการทําลายข้อ อาการ ILD มัก
พบตามหลังอาการทางข้อในช่วง 5 ปี แรกของโรค แต่กส็ ามารถพบเป็ นอาการนําของโรคข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ได้(1) มีรายงานพบภูมติ า้ นทานต่ออินเตอร์ลวิ คินชนิดที่ 1 (anti-interleukin-1 alpha antibody)
สูงขึน้ ในผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ทม่ี ี ILD และระดับทีส่ งู ขึน้ สัมพันธ์กบั ระดับเอนไซม์ LDH ที่
สูงขึน้ และค่า alveolar-arterial oxygen gradient ทีม่ ากขึน้ (147) และพบว่าระดับ Krebs von den
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lungen 60 (KL-60) ในเลือดสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ ความไวและความจําเพาะของระดับ KL-6 ใน
เลือดสําหรับการวินิจฉัย ILD เท่ากับ ร้อยละ 61 และ 99 ตามลําดับ(19)
:: ลักษณะทางคลิ นิกของ ILD ในผูป้ ่ วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
ส่วนใหญ่มอี าการค่อยเป็ นค่อยไปจนมีอาการมากชัดเจนในระยะท้ายของโรคหรือปอดมีพงั ผืด
มีสว่ นน้อยทีม่ อี าการเกิดอย่างรวดเร็วและรุนแรงทีเ่ รียกว่า Hamman-Rich type syndrome ส่วนใหญ่
มีอาการเหนื่อยเวลาออกแรง อาการเหนื่อยมักจะสังเกตได้ยากเนื่องจากผูป้ ว่ ยส่วนหนึ่งมีการจํากัดการ
ทํางานหรือออกแรงเนื่องจากอาการปวดข้อ มีอาการไอแบบไม่มเี สมหะ ส่วนอาการไข้และเจ็บหน้าอก
พบได้ไม่มาก
ตรวจร่างกายในระยะแรกอาจไม่พบความผิดปกติใดๆ ในระยะหลัง ตรวจได้ยนิ เสียง crackles
ทีป่ อดส่วนล่างทัง้ 2 ข้าง นิ้วปุ้ม ตรวจพบอาการแสดงของภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary
hypertension) และอาการภาวะหายใจล้มเหลวในระยะท้ายของโรค(1)
:: การตรวจสมรรถภาพปอด
พบความผิดปกติแบบจํากัดการขยายตัวของปอดแม้ไม่มอี าการ โดยพบปริมาตรปอดและ
DLCO ลดลง ในระยะแรกค่าออกซิเจนในเลือดลดลงขณะออกกําลังกาย ระยะหลังพบค่าออกซิเจน
ในเลือดลดลงขณะพัก(148)
:: การตรวจทางรังสีวิทยาภาวะ ILD ในผูป้ ่ วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
1. ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
อาจไม่พบความผิดปกติหรือพบความผิดปกติแบบ alveolar opacity, reticulonodular opacity
หรือลักษณะรังผึง้ ทีป่ อดด้านล่างทัง้ 2 ข้าง ในระยะท้ายของโรคพบลักษณะของภาวะความดัน
หลอดเลือดปอดสูง
2. การตรวจเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ด้วยวิ ธี high resolution computerized tomography
HRCT สามารถตรวจพบความผิดปกติได้เร็วกว่าภาพถ่ายรังสีทรวงอกและพบความผิดปกติ
ได้แม้ภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติ(149) ความผิดปกติทพ่ี บบ่อยได้แก่ ground glass opacity ทีเ่ กิดใน
หลายตําแหน่ง reticular infiltration ทีม่ หี รือไม่มลี กั ษณะรังผึง้ ร่วม(24) พบการหนาตัวของผนังกัน้
ภายในกลีบปอด ลักษณะ consolidation และอาจพบร่วมกับมีการขยายตัวของหลอดลม(150)
:: การส่องกล้องหลอดลมและการล้างหลอดลม
สามารถพบความผิดปกติได้ทงั ้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ แี ละไม่มอี าการทางปอด กรณีไม่มอี าการแต่พบ
ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการพบเซลล์ทุกชนิดเพิม่ ขึน้
เซลล์ลมิ โฟซัยต์เพิม่ ขึน้ สัมพันธ์กบั พยากรณ์โรคทีด่ (151)
ี
(151-153)
ประโยชน์ของการส่องกล้องหลอดลมและการล้างหลอดลม
และบางครัง้ พบอีโอสิโนฟิลเพิม่
ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคมากกว่าช่วยในการวินิจฉัย ILD
:: การตรวจชิ้ นเนื้ อปอด
อาจมีความจําเป็ นในบางกรณี โดยเฉพาะรายทีม่ ลี กั ษณะจาก HRCT ทีเ่ ป็ นแบบไม่จาํ เพาะ
การทําการตัดชิน้ เนื้อปอดผ่านหลอดลม (transbronchial biopsy) มักไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย
จําเป็ นต้องใช้วธิ ผี า่ ตัดเอาชิน้ เนื้อปอดหรือวิดโี อช่วยผ่าตัด(154)
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:: ลักษณะทางพยาธิ วิทยา
ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาทีพ่ บได้ทุกรูปแบบ อาจเป็ นรูปแบบเฉพาะได้แก่ UIP, NSIP, BOOP
COP, DIP, LIP และ DAH หรือพบหลายแบบผสม พบว่า UIP และ NSIP เป็ นแบบทีพ่ บมากทีส่ ดุ
พอๆ กัน ยกเว้นผูช้ ายและมีประวัตสิ บู บุหรีม่ อี ุบตั กิ ารณ์พบ UIP มากกว่า(1, 26, 33, 140, 155-159)
:: การวิ นิจฉัย
อาศัยจากประวัตแิ ละการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจ
HRCT และบางครัง้ อาจต้องใช้การตรวจชิน้ เนื้อปอด ส่วนการส่องกล้องหลอดลมและการล้างหลอดลม
มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ(88) ได้แก่ โรคปอดอักเสบทีเ่ กิดจากยา (drug induced
lung disease) การติดเชือ้ ในปอด ภาวะหัวใจล้มเหลวและปอดอัดเสบจากการสําลักทีเ่ ป็ นซํ้าๆ
:: การรักษา ILD ในผูป้ ่ วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
การพิจารณาให้การรักษาขึน้ กับหลายปจั จัย ได้แก่ อายุผปู้ ว่ ย ความรุนแรงและรวดเร็วของ
การดําเนินโรค การมีโรคอื่นร่วม ผลทางพยาธิวทิ ยา เช่น ในผูป้ ว่ ยอายุน้อย มีอาการและการตรวจ
สมรรถภาพปอดพบมีคา่ ลดลงควรพิจารณารักษา เป็ นต้น ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าลักษณะทางพยาธิ
วิทยามีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองต่อการรักษา คือ ผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะทางพยาธิวทิ ยาแบบ OP
มักมีการตอบสนองทีด่ ตี ่อคอร์ตโิ คสเตียรอยด์(2,26) แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิ การพิจารณาให้ยา
จําเป็ นจะต้องมีหลักฐานพบการอักเสบจาก HRCT พบเซลล์ลมิ โฟซัยต์เพิม่ ขึน้ จากการล้างหลอดลม
หรือผลตรวจชิน้ เนื้อปอดเป็ นรูปแบบทีไ่ ม่ใช่ UIP
คอร์ตโิ คสเตียรอยด์เป็ นยาตัวแรกทีเ่ ลือกใช้ ขนาดเทียบเท่าเพรดนิโซโลน 0.5 มิลลิกรัมต่อ
นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน จนถึงขนาดสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน รายทีต่ อบสนองต่อการ
รักษาจะเห็นผลใน 1 - 3 เดือน จากนัน้ ค่อยลดขนาดยาลงช้าๆ จนเหลือในขนาด 10 มิลลิกรัมต่อวัน
ติดตามการตอบสนองต่อการรักษาโดยใช้การตรวจสมรรถภาพปอด หรืออาจใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์
ขนาดเทียบเท่า เพรดนิโซโลน 20 มิลลิกรัมต่อวันร่วมกับเอซาไธโอพรีน ขนาด 3 มิลลิกรัมต่อ
นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันหรือ 200 มิลลิกรัมต่อวัน หรือไซโคลฟอสฟามายด์ ขนาด 100 ถึง 120
มิลลิกรัมต่อวันตัง้ แต่เริม่ ต้น ในรายทีม่ อี าการรุนแรงอาจเริม่ การรักษาด้วยการให้เมทิลเพรดนิโซโลน
ทางเส้นเลือดดําแล้วตามด้วยให้คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดกินและยากดภูมคิ มุ้ กัน ในรายทีไ่ ม่ตอบสนอง
ต่อการให้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์พจิ ารณาเพิม่ ยากดภูมคิ มุ้ กันในภายหลัง ขนาดดังกล่าวข้างต้น และ
ค่อยๆ ลดขนาดยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ลงจนเหลือขนาดตํ่าประมาณ 0.25 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว
1 กิโลกรัมต่อวัน(160-162) การติดตามการรักษา ติดตามจากอาการทางคลินิก ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
และการตรวจสมรรถภาพปอดเป็ นระยะ รวมถึงติดตามอาการข้างเคียงจากการรักษา
:: การพยากรณ์โรค
ผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะทางพยาธิวทิ ยาแบบ cryptogenic fibrosing alveolitis มีพยากรณ์โรคไม่
ดีแต่ดกี ว่าโรคพังผืดสะสมในปอดแบบไม่ทราบสาเหตุ (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) โดยอัตรา
การรอดชีวติ (median survival) เท่ากับ 60 เดือนและ 27 เดือน ตามลําดับ(163) ลักษณะทางพยาธิ
วิทยาแบบ BOOP มีพยากรณ์โรคดีกว่า UIP(164) แต่กม็ รี ายงานอัตราการรอดชีวติ ทีไ่ ม่แตกต่างกัน(165)
รายทีม่ อี าการรุนแรงต้องรับไว้ในโรงพยาบาลมีอตั ราการรอดชีวติ ที่ 5 ปี ร้อยละ 39(166)
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:: สรุป
ILD ในผูป้ ว่ ยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์สมั พันธ์กบั อาการทางข้อทีร่ นุ แรง การพบสารรูมาตอยด์
ในเลือดและการสูบบุหรี่ ช่วง 5 ปี แรกของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์พบ ILD ได้มากทีส่ ดุ อาการส่วนใหญ่
เป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ส่วนน้อยมีอาการรุนแรงและเกิดอย่างรวดเร็ว ลักษณะทางพยาธิวทิ ยา พบ
แบบ UIP และ NSIP พอๆ กัน ยกเว้นผูช้ ายและมีประวัตสิ บู บุหรีพ่ บ UIP ได้มากกว่า ยาทีใ่ ช้ในการ
รักษาคือ คอร์ตโิ คสเตียรอยด์และยากดภูมคิ ุม้ กัน ขนาดและวิธกี ารให้ยาขึน้ กับความรุนแรงของโรค
และการตอบสนองต่อการรักษา

โรคลูปสุ
ILD ในผูป้ ว่ ยโรคลูปุสพบได้ไม่บอ่ ย อุบตั กิ ารณ์พบผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการของโรคประมาณร้อยละ
และพบอุบตั กิ ารณ์ของปอดอักเสบและพังผืดในปอด (interstitial pneumonitis and fibrosis)
3-9
จากการผ่าพิสจู น์ศพร้อยละ 13(174, 175) มีการศึกษาทีพ่ บหลักฐานของ ILD ถึงร้อยละ 82 จาก HRCT
โดยทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่มอี าการและผลการตรวจสมรรถภาพปอดปกติ(176) อาการของโรคสามารถเกิดได้ทุก
ช่วงเวลาของการดําเนินโรค แต่สว่ นใหญ่พบในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคมานาน มีอาการผิดปกติในหลายระบบ
และผล ANA และ anti-ds DNA ให้ผลบวก(177) ร้อยละ 81 ของผูป้ ว่ ย ILD มี anti-Ro/SSA ให้
ผลบวก เมือ่ เทียบกับ ร้อยละ 38 ทีม่ ี anti-Ro/SSA ให้ผลลบ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ของการเกิด
ILD กับ anti-RNP และ anti-La/SSB (178) และผูป้ ว่ ยทีม่ ี ILD ไม่พบว่ามีอาการเรย์โนล์ อาการทาง
ผิวหนัง ความผิดปกติของเส้นเลือดฝอยรอบเล็บ (nailfold capillary) และอาการทางระบบประสาท
มากกว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ม ี ILD (179)
ILD ในผูป้ ว่ ยโรคลูปุสแบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ
1. แบบฉับพลัน (acute form) ได้แก่ acute lupus pneumonitis และ diffuse alveolar
hemorrhage
2. แบบเรือ้ รัง (chronic form) หรือ diffuse interstitial lung disease
Acute lupus pneumonitis เป็ น ILD ชนิดทีเ่ กิดแบบฉับพลันพบได้ไม่บ่อย ตามรายงาน
พบได้ประมาณร้อยละ 1 - 14(167,180,181) อาจเป็ นอาการนําของโรคลูปุสและมีรายงานพบในผูป้ ว่ ยหญิง
หลังคลอดตัง้ แต่วนั แรกจนถึงเป็ นสัปดาห์หลังคลอดเกิดอาการของโรคได้(182) ผูป้ ว่ ยจะมีไข้ฉบั พลัน
เหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก ไอ หรือบางครัง้ ไอออกเลือด มีอาการและอาการแสดงของการขาดออกซิเจน
หรือมีภาวะหายใจล้มเหลว(183) ภาพรังสีทรวงอกพบลักษณะเป็ น diffuse acinar filling pattern ที่
บริเวณปอดด้านล่างทัง้ สองข้าง พบนํ้าในช่องเยือ่ หุม้ ปอดได้รอ้ ยละ 50(26) จากภาพรังสีทรวงอกดังกล่าว
แยกยากจากโรคปอดอักเสบติดเชือ้ (pneumonia) ปอดอักเสบจากการสําลัก (aspiration pneumonitis)
หรือเส้นเลือดปอดอุดกัน้ (pulmonary emboli) การตรวจด้วย HRCT จะช่วยในการดูความผิดปกติ
และแยกโรคได้ การตรวจวิเคราะห์แก๊สในเลือดแดง (arterial blood gas) พบระดับความดันคาร์บอน
ไดออกไซด์และออกซิเจนในเลือดตํ่า การส่องกล้องหลอดลม การล้างหลอดลมและการตัดชิน้ เนื้อปอด
เป็ นการตรวจทีส่ าํ คัญในการนําไปสูก่ ารวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค บางครัง้ อาจจําเป็นต้องทําการตรวจ
ด้วยวิธผี า่ ตัดเอาชิน้ เนื้อปอด พบลักษณะทางพยาธิวทิ ยาแบบไม่จาํ เพาะ(26) ประกอบด้วยการแทรก
(167-173)
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ตัวของเซลล์ mononuclear และเซลล์ polymorphonuclear เข้าไปในอินเตอร์สติเชียม การเน่าตาย
ของถุงลม (alveolar necrosis) โดยอาจมีหรือไม่มเี ลือดออกในถุงลม (diffuse alveolar hemorrhage)
พบ hyaline membrane เส้นเลือดฝอยในปอดอุดตัน (capillary thrombosis), hemosiderin laden
macrophages และการแบ่งตัวเพิม่ ของชัน้ อินทิมาของหลอดเลือด (vascular intimal proliferation)
Diffuse alveolar hemorrhage (DAH) พบอุบตั กิ ารณ์ประมาณร้อยละ 2 ถึง 5.4 ของ
ผูป้ ว่ ยโรคลูปุส(167, 181, 184) มีพยากรณ์โรคไม่ดี อัตราการตายโดยรวมประมาณร้อยละ 50 สัมพันธ์กบั
การติดเชือ้ แทรกซ้อน การใช้เครือ่ งช่วยหายใจและการใช้ยาไซโคลฟอสฟามายด์(185) ผูป้ ว่ ยทีเ่ คยมี
DAH สามารถเกิดโรคซํ้าได้หลายครัง้ อาการจะเกิดขึน้ ภายในเวลาเป็ นชัวโมงจนถึ
่
งวัน โดยจะมีอาการ
เหนื่อยหอบ ไข้ ไอแบบไม่มเี สมหะหรือบางครัง้ อาจไอแบบมีเสมหะปนเลือด บางรายอาจมีอาการไอ
เป็ นเลือดสด แม้วา่ อาการไอออกเลือดจะเป็ นอาการทีพ่ บได้บอ่ ยทีส่ ดุ ตลอดการดําเนินโรค แต่พบว่า
ในระยะเริม่ แรกผูป้ ว่ ยร้อยละ 42 - 66 ไม่มอี าการดังกล่าว(185) ดังนัน้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทางเดินหายใจ
ทีเ่ ป็ นแบบฉับพลัน ร่วมกับการตรวจพบภาพรังสีทรวงอกผิดปกติและตรวจพบภาวะซีดโดยอาจมี หรือ
ไม่มอี าการไอออกเลือดให้เห็น ให้สงสัยภาวะ DAH ผูป้ ว่ ยจะมีภาวะขาดออกซิเจนและมากกว่าร้อยละ
50 มีภาวะหายใจล้มเหลวจนต้องใช้เครือ่ งช่วยหายใจ(185) การตรวจสมรรถภาพปอดจะพบว่า DLCO มีคา่
เพิม่ ขึน้
การส่องกล้องหลอดลมและการล้างหลอดลมช่วยแยกโรคติดเชือ้ และยืนยันการวินิจฉัยภาวะนี้
โดยเฉพาะถ้าพบมีเลือดในล้างหลอดลม การตัดชิน้ เนื้อปอดจะตรวจพบเม็ดเลือดแดง และ hemosiderinladen macrophages และพบการอักเสบของหลอดเลือดฝอยในปอด(185) นอกจากนัน้ ลักษณะทาง
พยาธิวทิ ยาทีพ่ บไม่แตกต่างจากทีพ่ บใน lupus pneumonitis การตรวจทาง immunofluorescence
พบ granular deposite ของ IgG แอนติบอดีอ่นื ๆ และ คอมพลีเมนต์ 3 (C3) ตามผนังของถุงลมปอด
อินเตอร์สติเชียมหรือเซลล์บุผนังหลอดเลือดฝอย (capillary endothelial cells)
:: พยาธิ กาํ เนิ ดของ DAH
เชื่อว่าเกีย่ วข้องกับสารประกอบเชิงซ้อนทําให้เกิดการทําลายของหลอดเลือดขนาดเล็กและ
หลอดเลือดฝอยและอาจสัมพันธ์กบั การติดเชือ้
:: การวิ นิจฉัยและรักษา ILD ชนิ ดฉับพลันในผูป้ ่ วยโรคลูปสุ
จําเป็ นต้องทําอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีอตั ราการตายสูง ยังไม่มกี ารรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
่ กษาโดยการให้คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาด
แนะนํา เนื่องจากไม่มกี ารศึกษาแบบกลุม่ ควบคุม โดยทัวไปรั
สูง 1 - 2 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันของเพรดนิโซโลนเป็ นยาหลัก กรณีอาการรุนแรงหรือ
เสีย่ งต่อการเกิดภาวะหายใจล้มเหลว พิจารณาให้คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาดสูง 1 กรัมต่อวันเป็ นเวลา
3 วัน มีรายงานการใช้ยากดภูมคิ มุ้ กันอื่น ได้แก่ ไซโคลฟอสฟามายด์ เอซาไธโอพรีน เมโธเทรกเซท
และรักษาด้วยการทํา plasmapheresis (186-191) นอกจากนี้ ควรให้ยาปฏิชวี นะทีค่ รอบคลุมเชือ้ จนกว่า
จะไม่พบหลักฐานของการติดเชือ้ ใช้เครือ่ งช่วยหายใจถ้ามีภาวะหายใจล้มเหลวร่วมกับการรักษาแบบ
ประคับประคอง
chronic หรือ diffuse interstitial lung disease พบในผูป้ ่วยโรคลูปุสน้อยเมือ่ เทียบกับ
โรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันชนิดอื่นๆ อาการของโรคเกิดขึน้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ใช้เวลาหลายสัปดาห์จนถึง
หลายเดือน และพบว่าผูป้ ่วยทีเ่ ป็ น acute lupus pneumonitis จะมีอาการต่อเนื่องเป็ นแบบเรือ้ รัง
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ร้อยละ 43 - 50(183) ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ chronic ILD มักมีอายุเฉลีย่ มากกว่ากลุม่ ทีม่ อี าการแบบเฉียบพลัน
คือ 49.8 และ 45.7 ปี และมีอาการของโรคลูปุสมานานมากกว่า เฉลีย่ 12 และ 10 ปี ตามลําดับ(177)
ผูป้ ว่ ยจะมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง ไอแบบไม่มเี สมหะ เจ็บหน้าอก ตรวจร่างกายพบเสียง crackle
บริเวณปอดด้านล่างทัง้ สองข้าง อาจพบนิ้วปุ้มหรืออาการเขียว (cyanosis)
:: พยาธิ กาํ เนิ ดของ chronic หรือ diffuse ILD
เชื่อว่าเกิดจากซัยโตคายน์และสารทีห่ ลังมาจาก
่
alveolar macrophage และเซลล์ปอดทีม่ กี าร
อักเสบ สารเหล่านี้ได้แก่ IL-1, TNFα, endothelin และ TGFβ ประกอบด้วย platelet derived growth
factor (PDGF) และ granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) ทําให้เกิดการ
กระตุน้ และสะสมของเซลล์จากระบบไหลเวียนเลือด และเพิม่ การสร้างคอลลาเจนจากไฟโบรบลาสที่
ถูกกระตุน้ (192,193) นอกจากนัน้ ยังพบว่ามีเซลล์ทลี มิ โฟซัยต์ (T lymphocyte) มากขึน้ ในชิน้ เนื้อปอดและ
ในนํ้าล้างหลอดลมโดยเฉพาะทีเซลล์ชนิด activated CD 8+ และ CD56+/CD16+/CD3-NK cell(194)
:: การตรวจสมรรถภาพปอด
การตรวจสมรรถภาพปอดช่วยประเมินความรุนแรงของโรคและบอกพยากรณ์โรคได้ พบ
ความผิดปกติแบบมีการจํากัดการขยายตัวของปอดในผูป้ ว่ ยทุกราย โดยความรุนแรงของความผิดปกติ
แตกต่างกันไป ปริมาตรปอดลดลงและ DLCO ลดลง(177, 195)
:: การตรวจทางรังสีวิทยาภาวะ ILD ในผูป้ ่ วยโรคลูปัส
1. ภาพรังสีทรวงอก
ในระยะแรกอาจไม่พบความผิดปกติ หรือมีเพียงหย่อมขาวเป็ นเส้น (linear opacity) ทีไ่ ม่
สมํ่าเสมอบริเวณชายปอดสองข้าง ระยะต่อมาพบเป็ นปื้นขาวกระจายทัวๆ
่ หรืออยูเ่ ฉพาะบริเวณปอด
ส่วนล่างหรือพบเยือ่ หุม้ ปอดผิดปกติ หรืออาจพบลักษณะรังผึง้ ปริมาตรปอดลดลงและกระบังลมยกขึน้
2. การตรวจเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ด้วยวิ ธี high resolution computerized tomography
ลักษณะทีพ่ บได้แก่ ground glass opacity, consolidation, interlobular septal thickening
และ irregular linear hyperattenuating area ส่วนลักษณะรังผึง้ พบได้ไม่บอ่ ย
:: การตรวจชิ้ นเนื้ อปอด
อาจมีความจําเป็ นในกรณีทไ่ี ม่สามารถให้การวินิจฉัยได้จากการตรวจด้วยวิธอี ่นื ๆ และช่วย
ในการประเมินบอกความรุนแรงของภาวะอักเสบหรือพังผืด ซึง่ ช่วยในการตัดสินใจในการให้การรักษา
:: ลักษณะทางพยาธิ วิทยา
ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาพบได้หลายรูปแบบ รูปแบบทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ NSIP(33) แบบอื่นทีพ่ บ
ได้แก่ LIP, UIP และ COP(26, 168, 171)
:: การส่องกล้องหลอดลมและการล้างหลอดลม
มีประโยชน์ชว่ ยในการแยกโรคโดยเฉพาะการติดเชือ้ ในปอด มะเร็งปอด ภาวะนํ้าท่วมปอด
และ sarcoidosis เซลล์ทพ่ี บในนํ้าล้างหลอดลมไม่พบความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับอาการ การพยากรณ์
โรคและการตอบสนองต่อการรักษา
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:: การรักษา ILD แบบเรื้อรังในผูป้ ่ วยโรคลูปสุ
พิจารณาให้การรักษาในรายทีพ่ บหลักฐานของการอักเสบ อาจใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์เดีย่ ว
หรือคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ร่วมกับยากดภูมคิ มุ้ กันชนิดอื่นเพื่อช่วยให้สามารถลดขนาดยา และอาการ
ข้างเคียงจากการให้คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ พบว่าการให้คอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาด 60 มิลลิกรัมต่อวันของ
เพรดนิโซโลนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ทําให้อาการทางระบบหายใจและการตรวจสมรรถภาพ
ปอดดีขน้ึ โดยเฉพาะค่า DLCO และ inspire vital capacity(168) ในรายทีม่ อี าการดําเนินค่อนข้างเร็วและ
รุนแรง พิจารณาเริม่ การรักษาด้วยยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ขนาดเทียบเท่าเพรดนิโซโลน 1 - 2 มิลลิกรัม
ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันร่วมกับไซโคลฟอสฟามายด์ทางหลอดเลือดดํา(196) โดยขนาดยาเริม่ ต้น
0.5 - 0.75 กรัมต่อพืน้ ทีผ่ วิ กายหนึ่งตารางเมตร ปรับตามพืน้ ทีผ่ วิ กาย อายุ ความอ้วนและค่าการทํางาน
ของไต ขนาดยาในครัง้ ต่อๆ ไป ปรับตามปริมาณเม็ดเลือดขาวที่ 2 สัปดาห์ และการตอบสนองต่อ
การรักษา หลังจากนัน้ 6 - 12 เดือน พิจารณาเปลีย่ นแป็ นเอซาไธโอพรีนหรือไมโคฟีโนเลทโมเฟทิล(171)
อาจพิจารณาใช้เอซาไธโอพรีนหรือไมโคฟีโนเลทโมเฟทิล เป็ นยาเริม่ แรกในรายทีโ่ รคไม่รนุ แรงมาก
หรือไม่สามารถใช้ไซโคลฟอสฟามายด์ได้เนื่องจากมีอาการข้างเคียงจากยา(60) มีรายงานการใช้เมโธ
เทรกเซทขนาด 7.5 - 10 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ พบว่าผูป้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ (188)
:: สรุป
ILD ในผูป้ ว่ ยโรคลูปุสพบได้น้อยเมือ่ เทียบกับโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันชนิดอื่น ส่วนใหญ่พบใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการของโรคมานานและมีอาการแสดงผิดปกติในหลายระบบ อาการของ ILD แบบฉับพลัน
มีอาการรุนแรง อาการแสดง การตรวจร่างกายและภาพถ่ายรังสีทรวงอกแยกได้ยากจากการติดเชือ้
ในปอด ปอดอักเสบจากการสําลักหรือเส้นเลือดปอดอุดกัน้ จําเป็ นต้องทําการตรวจเพิม่ เติมโดยการ
ส่องกล้องหลอดลมหรือตัดชิน้ เนื้อปอด ในบางกรณีทไ่ี ม่สามารถแยกการติดเชือ้ ในปอดได้ พิจารณา
รักษาให้ยาปฏิชวี นะร่วมกับการรักษา ILD ผูป้ ว่ ยประมาณครึง่ หนึ่งมีการดําเนินโรคต่อไปเป็ น ILD
แบบเรือ้ รัง การรักษาขึน้ กับชนิดและความรุนแรงของการดําเนินโรคโดยคอร์ตโิ คสเตียรอยด์และหรือ
ยากดภูมคิ มุ้ กันชนิดอื่นยังเป็ นยาหลักในการรักษา
ตารางที่ 6 แสดงลักษณะทางพยาธิวทิ ยาทีพ่ บในโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันชนิดต่างๆ
ลักษณะทางพยาธิ วิทยา/
UIP
NSIP
DAD
ชนิ ดโรคเนื้ อเยื่อเกี่ยวพัน
SSc
++
++++
+
PM/DM
++
++++
+
MCTD
++
+++
SS
+
++
RA
++
+
+
SLE
+
+
++

BOOP

LIP

+
++
+
+
+
+

+
+++
-

เครือ่ งหมาย + แสดงถึงความถีใ่ นการพบ + = ความถีน่ ้อยสุด ++++ = ความถีม่ ากสุด - = ไม่พบ SSc: Systemic sclerosis; PM/ DM:
Polymyositis /Dermatomyositis; MCTD: Mixed connective tissue; SS: Sjogren’s syndrome; RA: Rheumatoid arthritis; SLE:
Systemic lupus erythematosus; UIP:Usual interstitial pneumonia; NSIP: non specific interstitial pneumonia; DAD: Diffuse alveolar
damage; BOOP: Bronchiolitis obliteran with organizing pneumonia; LIP: Lymphoid interstitial pneumonia
(ดัดแปลงจาก Kim EA, Lee KS, Johkoh T, Kim TS, Suh GY, Kwon OJ, et al. Interstitial lung diseases associated with collagen
vascular diseases: radiologic and histopathologic findings. Radiographics 2002 Oct;22 Spec No:S151-65)(26)
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บทวิ เคราะห์
จากการทบทวนวารสารพบว่า ILD สามารถเกิดได้ทงั ้ เป็ นอาการนําและเกิดภายหลังการ
วินิจฉัยโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน ผูป้ ว่ ยทีม่ ี ILD โดยยังไม่ปรากฏอาการอื่นๆ ของโรคเนื้อเยื่อเกีย่ วพัน
อาจบอกได้ยากว่าเป็ นอาการนําของโรคหรือไม่ นอกจากการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายอย่างละเอียด
การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องและถ่ายภาพรังสีทรวงอกแล้ว ยังจําเป็ นต้องทําการตรวจ
สืบค้นเพิม่ เติมซึง่ มีความเห็นว่าสามารถเลือกตรวจได้หลายวิธขี น้ึ กับผูป้ ว่ ยแต่ละราย อาจพิจารณา
ส่องกล้องหลอดลมและตัดชิน้ เนื้อปอดเพือ่ ดูลกั ษณะทางพยาธิวทิ ยา ซึง่ กรณีทพ่ี บลักษณะบางอย่าง
เช่นพบลิมโฟซัยต์จาํ นวนมาก อาจช่วยให้คดิ ถึงโรคโชเกร็นมากขึน้ อาจพิจารณาส่งตรวจ ANA และ
แอนติบอดีทจ่ี าํ เพาะต่อโรคเพื่อช่วยในการวินิจฉัย หรือในกรณีทล่ี กั ษณะทางพยาธิวทิ ยาไม่จาํ เพาะ
ต่อโรคใด พิจารณาส่งตรวจแอนติบอดีและตรวจแยกสาเหตุอ่นื เนื่องจากพบว่าอุบตั กิ ารณ์ของการเกิด
ILD มากในโรคผิวหนังแข็งและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ในทางปฏิบตั มิ คี วามเห็นว่าน่าจะส่งตรวจ ANA
และรูมาตอยด์แฟคเตอร์ (rheumatoid factor) หาก ANA และรูมาตอยด์แฟคเตอร์ให้ผลลบแต่ยงั
สงสัยกลุม่ โรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน พิจารณาส่งแอนติบอดีอ่นื เช่น anti-Ro/SS-A หรือ anti-CCP กรณี
ตรวจไม่พบผิดปกติพจิ ารณาเฝ้าติดตามอาการในระบบอื่นนอกปอดเป็ นระยะๆ ซึง่ อาจปรากฏให้เห็น
ในระยะเวลาต่อมา
สําหรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันมีโอกาสทีจ่ ะเกิด ILD ได้ในทุกช่วง
ของการดําเนินโรคและจากการทบทวนวารสารพบว่าผูป้ ว่ ยมักมีอาการไม่ชดั เจน และการตรวจร่างกาย
ก็อาจปกติในช่วงแรกของการเกิดโรค ระยะต่อมาถึงจะตรวจพบความผิดปกติ ดังนัน้ การรอให้ผปู้ ว่ ย
มีอาการหรือพบความผิดปกติจากการตรวจร่างกาย อาจทําให้มผี ปู้ ว่ ยส่วนหนึ่งมีพยาธิสภาพในปอด
มากก่อนทีจ่ ะได้ผลดีจากการรักษา ทําให้ผลการรักษาและคุณภาพชีวติ ไม่ดนี กั ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ น
ทีจ่ ะต้องมีแนวทางในการตรวจพบโรคในระยะเริม่ แรกให้เร็วทีส่ ดุ และพิจารณาให้การรักษาได้ทนั ท่วงที
ถึงแม้การตรวจด้วย HRCT มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจพบโรคตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก แต่เนื่องจาก
เป็ นการตรวจทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูง ไม่สามารถทําการตรวจได้ทุกโรงพยาบาลและมีความเสีย่ งต่อรังสี ทําให้
เป็ นข้อจํากัดทีจ่ ะใช้การตรวจดังกล่าวเป็ นการตรวจคัดกรองโรคได้ ดังนัน้ กลุม่ โรคทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์ของ
การเกิด ILD มาก ได้แก่ โรคผิวหนังแข็ง การประเมินอาการทางปอดด้วยการตรวจสมรรถภาพปอด
ทุกปี มคี วามจําเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยโรคผิวหนังแข็งชนิด diffuse ถึงแม้ผปู้ ว่ ยจะยังไม่มอี าการ
ทางปอดเด่นชัด ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการตรวจสมรรถภาพปอดนอกจากเพือ่ เฝ้าระวัง ILD แล้วยังช่วย
ทําให้ตรวจพบโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงเร็วขึน้ ด้วย ส่วนโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันชนิดอื่นพิจารณา
เป็ นรายๆ จากการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกาย อาจส่งตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกปีละครัง้ สําหรับ
การตรวจวัดระยะเดินนาน 6 นาที มีขอ้ จํากัดในการนํามาใช้ในการวินิจฉัย ILD เนื่องจากการผลทีไ่ ด้
ขึน้ กับการทํางานของหลายระบบร่วมกัน ได้แก่ ระบบหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ แต่
สามารถนํามาใช้ในการติดตามหลังการวินิจฉัยและประเมินผลการรักษาได้
การส่องกล้องหลอดลมและล้างหลอดลม มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ ออกไป
เท่านัน้ ไม่ชว่ ยตัดสินใจในการให้การรักษา และอาจต้องทําการตัดชิน้ เนื้อปอดในบางกรณีทข่ี อ้ มูล
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ประกอบอื่นไม่ชดั เจน สําหรับผลการตรวจทางซีโรโลยี่ KL-6, SP-A และ SP-B ถึงแม้จะมีขอ้ มูลว่า
สัมพันธ์กบั การเกิด ILD ยังคงอยูใ่ นงานวิจยั ยังไม่สามารถนํามาใช้ในเวชปฏิบตั ทิ วไปได้
ั่
ในส่วนของการรักษา จากการทบทวนวารสารพบว่ายังไม่มกี ารศึกษาทีเ่ ป็ นแบบทดลองแบบสุม่
โดยมีกลุม่ ควบคุม (Randomized controlled trials, RCT) สําหรับการรักษา ILD ในโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน
ยกเว้นในโรคผิวหนังแข็ง ทัง้ นี้อาจเนื่องจากโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันมีอาการทางคลินิกได้หลากหลาย
การดําเนินโรคในผูป้ ว่ ยแต่ละรายแตกต่างกัน ทําให้ไม่สามารถกําหนดกลุม่ ควบคุมได้ดงั นัน้ การเลือก
การรักษาให้กบั ผูป้ ว่ ยแต่ละรายขึน้ กับหลายปจั จัย ทัง้ ตัวผูป้ ว่ ยเอง ลักษณะและชนิดความรุนแรงของ
ILD ลักษณะทีต่ รวจพบจาก HRCT ร่องรอยการอักเสบ ระยะเวลาการดําเนินโรค รวมถึงประสบการณ์
ของผูร้ กั ษาและการติดตามอาการการตอบสนองของผูป้ ว่ ยแต่ละราย ยาทีใ่ ช้ในการการรักษาส่วนใหญ่
ยังเป็ นคอร์ตโิ คสเตียรอยด์และหรือยากดภูมคิ ุม้ กัน ระยะเวลารักษานาน 1 - 2 ปี การติดตามการ
ตอบสนองต่อการรักษา พิจารณาจากอาการ การตรวจสมรรถภาพปอดโดยติดตามค่า FVC และ DLCO
เป็ นหลัก โดยอย่างน้อยค่า FVC และ DLCO ควรคงทีห่ รือมีการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ

บทสรุป
ILD ทีพ่ บในกลุ่มโรคเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันมีอุบตั กิ ารณ์ทแ่ี ตกต่างกัน อาการเด่นทีพ่ บในทุกโรค
คืออาการหอบเหนื่อยเวลาออกแรงและไอแบบไม่มเี สมหะ ในรายทีส่ งสัยจําเป็ นต้องทําการตรวจสืบค้น
เพิม่ เติม โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก การตรวจสมรรถภาพปอด ส่งตรวจ HRCT ซึง่ มีประโยชน์
อย่างมากในการวินิจฉัยโรคให้ได้ตงั ้ แต่ในระยะแรกๆ และยังมีประโยชน์ในการประเมินความรุนแรง
ของรอยโรค ช่วยในการเลือกตําแหน่งสําหรับการตัดชิน้ เนื้อปอด รวมทัง้ ลักษณะทีป่ รากฏใน HRCT
บางอย่างอาจช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคได้ การส่องกล้องหลอดลมและล้างหลอดลมมีประโยชน์ใน
การวินิจฉัยแยกโรคและอาจมีความจําเป็ นต้องทําการตัดชิน้ เนื้อปอดในบางกรณี การให้รกั ษาต้อง
พิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบเป็ นแต่ละรายไปเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการรักษาและ
เกิดผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยทีส่ ดุ โดยยาหลักทีใ่ ช้ในการรักษาคือคอร์ตโิ คสเตียรอยด์และหรือ
ยากดภูมคิ มุ้ กัน การตอบสนองต่อการรักษาและระยะเวลาในการรักษาขึน้ กับหลายปจั จัย ดังนัน้ จึงมี
ความสําคัญในการประเมินและติดตามผูป้ ว่ ยอย่างใกล้ชดิ
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"ยาข้อเข่าเจ้าปัญหา"
อัจฉรา กุลวิ สทุ ธิ์

*

จริงๆ แล้วเรือ่ งเกีย่ วกับยาในกลุม่ ”บํารุงข้อเข่าเสือ่ ม”นี้ เป็ น Talk of the town มาตัง้ แต่
ปลายปี 2553 แล้ว ร้อนแรงเอามากๆ ก็ตอนต้นปี 2554 และยังมีภาคต่อตามมาอีกหลายเดือนให้หลัง
วันนี้จะขอเล่าให้ฟงั เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในฐานะคนกลางทีเ่ ป็ นหมอซึ่งสนใจบริโภคและศึกษาข้อมูลทัง้
2 ด้าน โดยถือเอาสิง่ ทีต่ วั เองมีขอ้ มูลอยูใ่ นมือและเคยอ่านเป็ นหลัก ท่านผูอ้ ่านกรุณาใช้วจิ ารณญาณ
ในขณะอ่าน ความเห็นทีแ่ ตกต่างให้ทา่ นถือเป็ นเพียงมุมมองหนึ่ง หากท่านมีขอ้ เสนอแนะทางผูเ้ ขียน
ยินดีน้อมรับ
“ยาบํารุงข้อเข่าเสือ่ ม” ทีเ่ รียกกันทัวไป
่ ในทางการแพทย์หมายถึง ยากลูโคซามีน, คอน
ดรอยติน, ไดอะเซอเรน และ ยาไฮยาลูโรแนน โดย 3 ตัวแรกเป็ นยาชนิดรับประทาน และตัวสุดท้าย
เป็ นยาฉีดเข้าข้อโดยตรง ในทีน่ ้ีจะขอกล่าวเกีย่ วกับข้อมูลของยาตัวแรกเป็ นหลัก เพราะเป็ นยาทีใ่ ช้
แพร่หลายมากทีส่ ดุ ในกลุม่
กลูโคซามีน เป็ นสารธรรมชาติทพ่ี บในร่างกายมนุษย์ มีน้ําตาลกลูโคสเป็ นส่วนประกอบ
หลัก ร่างกายใช้เป็ นสารตัง้ ต้นในการสร้างเนื้อเยือ่ ของกระดูกอ่อนและนํ้าไขข้อ ผลิตได้จากเปลือก
ของสัตว์ทะเล และ ด้วยวิธกี ารผลิตอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับสัตว์ทะเล ร่างกายสามารถสร้างกลูโคซา
มีนขึน้ ได้เองจากกลูโคส สําหรับกลูโคซามีนทีน่ ํามาใช้รบั ประทานมี 2 ชนิดคือกลูโคซามีนซัลเฟต
(GS) และ กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์ (GHCl) ในประเทศแถบยุโรปมีทงั ้ 2 ชนิดและส่วนใหญ่จดั เป็ น
กลุม่ ยา บางประเทศจัดไว้ทงั ้ 2 กลุม่ โดยบางตัวเป็ นยา บางตัวเป็ นอาหารเสริม ประเทศไทยจัดเป็ น
ยาและทีม่ ขี ายมักเป็ น GS ในสหรัฐอเมริกามี GHCl เป็ นหลักโดยไม่ม ี GS และสามารถซือ้ ตาม
ร้านค้าทัวไปได้
่
เนื่องจากทีโ่ น่นเขาจัด GHCl เป็ นอาหารเสริม จึงมีหลายยีห่ อ้ ทํามาขายแข่งกันโดย
ไม่จาํ กัดสูตรว่าควรจะมีสว่ นแระกอบมากน้อยเพียงใด ต่างกับถ้าจัดอยูใ่ นกลุม่ ยา แสดงว่าต้องมีสตู ร
แน่นอน มีการประกันคุณภาพยาแต่ละเม็ด และทีส่ าํ คัญต้องมีขอ้ มูลการนํามาใช้ทางคลินิกว่ามี
ประโยชน์และปลอดภัยเวลานํามาใช้
* พ.บ. อาจารย์ สาขาโรคข้อและรูมาติสซัม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
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ถ้าถามว่ามีประโยชน์หรือไม่ มีการศึกษาจํานวนมากเกีย่ วกับยานี้ การศึกษาส่วนใหญ่ท่ี
น่าเชื่อถือและเป็ น randomized controlled trial ทําในยา GS และ แน่นอน มักมีบริษทั ผูผ้ ลิตเป็ น
สปอนเซอร์ น่าจะเนื่องจากค่าใช้จา่ ยสูง อย่างไรก็ตามผลด้านประสิทธิภาพด้านการลดความเจ็บปวด
พบว่ายา GS สามารถลดความปวดลงได้อย่างมีนยั สําคัญและเทียบเท่ากับยาต้านการอักเสบที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์ แต่มขี อ้ ดีกว่าก็ตรงทีไ่ ม่มผี ลข้างเคียงทางกระเพาะอาหารและหลอดเลือดเหมือนยา
ต้านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลการศึกษาทีบ่ ่งว่าการใช้ยาอย่างต่อเนื่องจะ
สามารถชะลอการบางลงของกระดูกอ่อนทีข่ อ้ เข่าได้ การศึกษาส่วนหนึ่งพบด้วยว่าการใช้ยาต่อเนื่อง
จะลดอัตราการผ่าตัดข้อเข่าของผูป้ ว่ ยได้ดว้ ย จนมีคนเรียกว่า “ยาชะลอการเสือ่ ม” เนื่องจากข้อดีท่ี
กล่าวมา ยังมีแรงโฆษณาในหนังสือ, นิตยสาร และ ทีวี บวกกับเมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาแล้วส่วนหนึ่งบอก
ว่าดีขน้ึ จริงๆ จึงมีแรงบอกต่อๆกันอีกทางหนึ่ง ทําให้มกี ารเบิกจ่ายยาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ บิกได้กนั อย่าง
มากมาย ถ้ามาดูทร่ี าคายา พบว่า หากเทียบกับยาต้านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ซง่ึ บังเอิญใน
บ้านเรามียาทีผ่ ลิตในประเทศและยาเลียนแบบจํานวนมาก พบว่า ยา GS แพงกว่าอย่างมีนยั สําคัญ
สําหรับยาทีถ่ กู ทีส่ ดุ จะมีราคาต่อวันต่างกันเกือบ 40 เท่าเลยทีเดียว และก่อนหน้าทีท่ างราชการจะ
ประกาศจํากัดการใช้ยาในกลุม่ นี้เมือ่ ปีทผ่ี า่ นมา พบว่ายอดการสังจ่
่ ายยานี้ทวประเทศพุ
ั่
ง่ ขึน้ ไปถึง
ร้อยละ 10 ของมูลค่ายาราคาสูงทีม่ กี ารเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ถ้าเห็นตัวเลขจะทําให้เข้าใจและ
เห็นภาพมากขึน้ กล่าวคือ มีมลู ค่าเบิกจ่าย 459 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ยๆแบบฉุดไม่
อยู่ ในมุมมองของผูบ้ ริหารซึง่ มีงบการเบิกจ่ายจํากัด จําเป็ นต้องเพ่งเล็งยาในกลุม่ นี้เป็ นธรรมดา เพือ่
ประหยัดให้งบทีม่ อี ยูจ่ าํ กัดสามารถนํามาใช้ให้คมุ้ ค่ามากทีส่ ดุ แก่ประชาชนทีเ่ จ็บปว่ ยจริงทัวประเทศ
่
จึงเป็ นทีม่ าของการศึกษารายละเอียดของข้อมูลการศึกษาทัง้ หมด โดยต้องเอาทัง้ ข้อมูลการศึกษาที่
มีผลดีและไม่ดมี าชังนํ
่ ้ าหนักกัน ตรงนี้ขอ้ มูลสรุปโดยรวมทีด่ ที ส่ี ดุ คงต้องมาจากการศึกษาแบบ metaanalysis และ systematic review เพือ่ บอกว่ายานี้มปี ระสิทธิภาพดีจริงหรือไม่ ดีอย่างเดียวยังไม่พอ
ในฐานะทีป่ ระเทศเรายังอยูใ่ นกลุม่ ประเทศกําลังพัฒนาทีม่ กี าํ ลังทรัพย์จาํ กัด คงต้องมาดูทก่ี ารศึกษา
ด้านความคุม้ ค่าของยา (economic study) โดยทีท่ างการและฝา่ ยวิชาการของกรมบัญชีกลาง/ของรัฐ
สนใจมากได้แก่ ผลการศึกษาของ NIH Glucosamine/chondroitin Arthritis Intervention Trial
(GAIT) ซึง่ สนับสนุนการวิจยั โดย NIH (National Institute of Health) แห่งสหรัฐอเมริกา ทีเ่ ป็ น
งานวิจยั เกีย่ วกับกลูโคซามีนทีม่ จี าํ นวนผูป้ ว่ ยถึง 1,583 คน รายงานผล ครัง้ แรกในปี ค.ศ.2006
สรุปผลการวิจยั ไว้วา่ กลูโคซามีนไม่มผี ลในการบรรเทาอาการปวดข้อ ความแข็งตึง และการเคลื่อนไหว
ของข้อ ไม่ชว่ ยเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย และ ไม่ลดปริมาณการใช้ยาแก้ปวด รวมทัง้ เมือ่ ติดตาม
ผลในระยะยาวไม่พบว่าช่วยชะลอการเสือ่ มของข้อ ส่วนงานวิจยั ล่าสุดในปี 2010 โดย Wandel และคณะ
ระบุวา่ กลูโคซามีน และคอนดรอยตินซัลเฟต ไม่มปี ระสิทธิผลในการบรรเทาปวด และไม่มผี ลต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางภาพรังสีของข้อ อีกการศึกษาทีน่ ่าสนใจคือการศึกษา meta-analysis ของ Towheed
และคณะ ในปี คศ. 2001 ทีม่ กี ารปรับปรุงข้อมูลใหม่เพิม่ เติมในกลุม่ Cochrane Systematic Review
โดยครัง้ สุดท้ายมีขอ้ มูลถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 และมีรายงานใน website ในเดือนตุลาคม 2552
โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์ของงานวิจยั จํานวน 25 เรือ่ ง ซึง่ มีผปู้ ว่ ยในงานวิจยั ทัง้ สิน้ 4,963 คน เมือ่
คัดเลือกมาวิเคราะห์เฉพาะงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพดีพบว่ายากลูโคซามีน ช่วยบรรเทาปวดให้กบั ผูป้ ว่ ย
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โรคข้อเข่าเสือ่ มได้ไม่แตกต่างจากการให้ยาหลอก ส่วนการศึกษาด้านความคุม้ ค่าในประเทศแถบยุโรป
เช่น สหราชอาณาจักร สก๊อตแลนด์ สวีเดน และ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ พบว่ายังไม่สามารถสรุปว่ายา
นี้มคี วามคุม้ ค่าได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุผลจากการศึกษาเท่าทีม่ ขี อ้ มูลอยูใ่ นมือของผูบ้ ริหาร จึงเป็ น
ผลให้เขาสรุปแนวปฏิบตั บิ ริการสาธารณสุข โรคข้อเข่าเสือ่ ม พ.ศ.2553 (ร่างฉบับประชาพิจารณ์)
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุวา่ “ไม่แน่ใจว่าคอนดรอยติน และไดอะเซอเรน (รวม
ทัง้ กลูโคซามีน) มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสถานภาพของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในประเทศไทย และไม่แน่ใจว่ามีความคุม้ ค่าในบริบทของสังคมไทย” จึงเป็ นทีม่ าของการประกาศ
จํากัดปริมาณการเบิกจ่ายยานี้เมือ่ ต้นปี 2554 ทีผ่ า่ นมา ตรงนี้เริม่ มีกระแสคัดค้านจากแพทย์ผรู้ กั ษา
และกลุม่ ข้าราชการส่วนหนึ่งทีใ่ ช้ยานี้อยู่
ถ้าเราดูกนั ลึกๆ ในรายละเอียด ต้องยอมรับว่าข้อมูลทีม่ อี ยูม่ คี วามน่าเชื่อถือประมาณหนึ่ง
แต่ทต่ี อ้ งคํานึงไว้คอื การศึกษา GAIT ใช้ยา GH ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่ทม่ี จี าํ หน่ายในสหรัฐอเมริกา
ในการวิจยั ส่วนในข้อมูลของ Towheed ทีส่ รุปว่ากลูโคซามีนมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากยาหลอกนัน้
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมทัง้ ยา GS และไม่ใช่ GS รวมทัง้ ยา GS ทีผ่ ลิตโดยบริษทั ทีแ่ ตกต่างกัน มี
การวิเคราะห์ลงลึกไปเฉพาะการศึกษาทีเ่ ป็ น GS ทีผ่ ลิตโดยบริษทั ยักษ์ใหญ่ทม่ี ใี นประเทศของเรา
และ ยาทีไ่ ม่ใช่ของบริษทั ดังกล่าว พบว่า กลุ่ม GS จากบริษทั ยักษ์ใหญ่นนั ้ มีประสิทธิภาพดีในการ
ลดปวดและทําให้การใช้งานดีกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะทีก่ ลุม่ ที่
ผลิตจากบริษทั อื่นไม่มปี ระสิทธิภาพดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ตามผลดังกล่าวในแง่ลดปวด
มีคุณภาพของหลักฐาน (Quality of Evidence-GRADE) ของการศึกษาทีร่ วบรวมมาอยูใ่ นระดับตํ่า
หรือ นํ้าหนักความน่าเชื่อถือของข้อมูลอยูใ่ นระดับตํ่า เนื่องจากในการศึกษาทีร่ วบรวมมามีความ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก ในขณะทีผ่ ลดีต่อการใช้งานข้อนัน้ มีน้ําหนักความน่าเชื่อถือของข้อมูลสูง
และในการศึกษาระยะยาวของยาจากบริษทั ทีม่ ขี ายในประเทศเรามี 2 การศึกษาทีพ่ บว่าหลังใช้ยา
ต่อเนื่อง 3 ปี จะชะลอการบางลงของกระดูกอ่อนได้เมือ่ เทียบกับยาหลอก ซึง่ คุณภาพของหลักฐาน
อยูใ่ นระดับสูง แต่มเี พียง 2 การศึกษาเท่านัน้ ในการศึกษาของ Wandel ใช้ผลรวมของยาทัง้ GS
และ GHCl มารวมกันโดยไม่แยกกลุม่ และเป็ นการดูผลทัง้ ในการศึกษาข้อเสือ่ มทีข่ อ้ เข่าหรือข้อสะโพก
รวมกัน ถ้าดูในรายละเอียดเมือ่ แยกกลุม่ ก็พบว่า GS มีประสิทธิภาพลดปวดได้ดกี ว่ายาหลอกอย่าง
มีนยั สําคัญเช่นกัน ในขณะที่ GHCl ไม่มคี วามแตกต่างกับยาหลอก ซึง่ เป็ นไปในแนวเดียวกับ
การศึกษาของ Towheed ส่วนการศึกษาในด้านความคุม้ ค่ามีรายงานผลจากการศึกษาทีท่ าํ กันใน
ยุโรป ต้องเข้าใจว่า ลักษณะ เงินรายได้รายหัวในต่างประเทศ และ ค่าใช้จา่ ยจากการผ่าตัดเปลีย่ นข้อ
จะแตกต่างกับบ้านเราอย่างมาก
และยารับประทานทีใ่ ช้ในบ้านเรามีราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชดั
ดังนัน้ หากคิดกลางและคิดบวก
การจะตอบเรือ่ งความคุม้ ค่าให้ชดั เจนและไร้ขอ้ ถกเถียงคงต้อง
ทําการศึกษาในบ้านเราเองมากกว่า ดังนัน้ โดยสรุปต้องยอมรับว่ายากลูโคซามีนโดยเฉพาะ GS มี
หลักฐานจริงว่ามีประโยชน์ในผูป้ ว่ ยโรคข้อเสือ่ ม ข้อมูลล่าสุดดูเหมือนว่าทําให้การใช้งานข้อดีขน้ึ จะ
ชัดมากกว่าผลระงับปวด มีหลักฐานว่าชะลอการบางลงของกระดูกอ่อนได้ แต่ขอ้ มูลการศึกษามีน้อยชิน้
และผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังยังคงเป็ นบริษทั ยาซึง่ ต้องยอมรับว่ามุมมองผูบ้ ริโภคยังอาจรูส้ กึ ตะขิดตะขวงใจกับ
ผลทีอ่ อกมา ถ้ามีองค์กรกลางทําการศึกษาแล้วได้ผลเช่นนี้อาจทําให้เป็ นทีย่ อมรับมากกว่า เมือ่
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รวบรวมหลายการศึกษาเข้าด้วยกัน ข้อจํากัดจากความหลากหลายของวิธกี ารศึกษา ช่วงเวลาศึกษา
ชนิดยา
และลักษณะผูป้ ว่ ยทีแ่ ตกต่างกันจะส่งผลให้ขอ้ มูลในแง่บวกได้รบั ความเชื่อถือน้อยลงได้
เช่นเดียวกับผลการศึกษาในแง่ความคุม้ ค่าซึง่ ยังไม่มขี อ้ มูลในบ้านเรา ถ้าเอาใจเขา (ผูบ้ ริหารเงินทีม่ ี
อยูจ่ าํ กัดในประเทศอย่างกรมบัญชีกลาง) มาใส่ใจเรา (แพทย์ผรู้ กั ษา) ก็ควรเห็นใจเขาเหล่านัน้ นะคะ
เพราะมองอีกมุมหนึ่งแพทย์ผรู้ กั ษาส่วนหนึ่งก็สงยานี
ั ่ ้ในผูป้ ว่ ยจํานวนมากทัง้ ทีจ่ าํ เป็ นและไม่จาํ เป็ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ว่ ยทีย่ งั ไม่ผา่ นการรักษาด้วยการไม่ใช้ยาและใช้ยาตามลําดับขัน้ ตอนของการ
รักษามาตรฐานซึง่ มีราคาถูกกว่าเยอะ และทีส่ าํ คัญอาจทําให้สว่ นหนึ่งมีอาการทุเลาได้เอง บางราย
ถึงกับอาจไม่ตอ้ งใช้ยาเลยก็ได้ ถ้าถามผูเ้ ขียนว่าใครผิดใครถูก ไม่สามารถบอกได้ มันขึน้ กับมุมมอง
ฝา่ ยหนึ่งมีความหวังดีต่อผูป้ ว่ ยแต่ละราย อีกฝา่ ยมีความหวังดีต่อผูป้ ว่ ยทัง้ ประเทศโดยรวม น่าจะ
ต้องมาปรับจูนมุมมองเข้าหากัน แตกต่างได้แต่ตอ้ งไม่แตกแยกนะคะ หวังว่าจะหาข้อสรุปและจบลง
ได้อย่างสวยงามในไม่ชา้
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เฉลยปัญหาท้าประลอง
( Rheumatology Quiz )
อัจฉรา กุลวิ สทุ ธิ์

*

คําตอบ : 1. จงบรรยายความผิ ดปกติ ที่พบที่ผิวหนัง :
รูปที่ 1 : erythematous, reticulate pattern with multiple area of skin necrosis
รูปที่ 2 : multiple superficial ulceration with scab and central skin necrosis on top
of surrounding hyperpigmented, erythematous skin
2. จงวิ นิจฉัยภาวะนี้ :
Livedoid vasculitis / Livedoid vasculopathy

Livedoid vasculitis / Livedoid vasculopathy
เป็ นโรคหลอดเลือดทีม่ ภี าวะอุดตัน (thrombosis) และ เกิดแผล (ulceration) มักพบที่
บริเวณรอบข้อเท้า และ ขา ลักษณะรอยโรคมักเกิดอยูบ่ นผิวหนังซึง่ มีลกั ษณะสีเปลีย่ นแปลงเป็ นตาข่าย
หรือร่างแหตามการกระจายตัวของหลอดเลือดซึง่ กดแล้วสีจางลงได้ (livedo reticularis) ทําให้อาจ
เรียกเป็ น livedo reticularis with ulceration อาจพบตําแหน่ งผิวหนังทีม่ กี ารฝอ่ ตัวเฉพาะทีร่ ว่ มด้วย
เรียกว่า “Atrophie blanche”
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ในอัตราสูงกว่าชาย 4:1 โดยมีอายุเฉลีย่ 45 ปี (30 - 60) พบที่
lower extremity ร้อยละ 80.8 พบ atrophie blanche ร้อยละ 71
สาเหตุ
มักสัมพันธ์กบั การแข็งตัวของเลือดทีผ่ ดิ ปกติ โดย อาจมี/หรือไม่มหี ลอดเลือดอักเสบร่วม
ด้วย โดยขนาดหลอดเลือดทีเ่ กิดรอยโรคเป็ นขนาดกลาง (medium-vessel vasculopathy/vasculitis)
ดังนัน้ จึงควรสืบค้นภาวะ hypercoagulable state ได้แก่ antiphospholipid antibodies, factor V Leiden
mutation, protein C and protein S deficiency เป็ นต้น จากรายงานผูป้ ว่ ย 42 รายโดย Hairston
และคณะ พบ lupus anticoagulant ร้อยละ 17.9 anticardiolipin Ab ร้อยละ 28.6 protein C deficiency
ร้อยละ 13.3 factor V Leiden mutation (heterozygous) ร้อยละ 22.2 และ สืบค้นหาโรคร่วมกับ
ภาวะดังกล่าว เช่น ทีพ่ บร่วมกับ antiphospholipid syndrome คือ systemic lupus erythematosus
* พ.บ. อาจารย์ สาขาโรคข้อและรูมาติสซัม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
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อาการและอาการแสดง
มักมาด้วยผื่นเป็ นลักษณะร่างแห (reticular pattern) และ แผลเรือ้ รังทีบ่ ริเวณดังกล่าว
เป็ นๆ หายๆ มีอาการปวด แผลมักเกิดจํานวนมาก ขนาด 3 - 6 มิลลิเมตร อาจรวมกันเป็ นแผลใหญ่
มักเป็ นทีข่ าทัง้ 2 ข้าง แต่ขาไม่คอ่ ยมีอาการบวมกดบุ๋ม ยกเว้นรอบแผลอาจบวมแดงเล็กน้อย อาการไข้
นํ้าหนักลดพบน้อย บกเว้นมีการติดเชือ้ ซํ้าซ้อน หรือเกิดจากโรคทีพ่ บร่วม เช่น systemic lupus
erythematosus เป็ นต้น ผื่นในระยะแรกมักพบเป็ นกลุม่ เฉพาะทีโ่ ดยเห็นแดงเป็ นร่างแห และ อาจมี
ตําแหน่งเลือดออกทีพ่ น้ื ผิวเป็ นหย่อม หากไม่รกั ษาจะกลายเป็ นแผลตืน้ ๆ ขอบไม่เรียบ บางตําแหน่ง
ทีห่ ายจะเกิดเป็ นพังผืดและมีการฝอ่ ลงของผิวหนังบริเวณดังกล่าว (atrophie blanche)
การแยกโรค
โรคสําคัญทีต่ อ้ งแยก ได้แก่ venous insufficiency with stasis dermatitis ซึง่ มักมีขาบวม
2 ข้างอย่างชัดเจน และไม่มอี าการปวด ส่วนโรคอื่นได้แก่ polyarteritis nodosa ซึง่ เป็ น medium
vessel vasculitis มักพบในเพศชาย วัยกลางคนขึน้ ไป และ มี systemic symptoms อื่น เช่น ไข้
นํ้าหนักลด ได้บอ่ ย ซึง่ บางครัง้ แยกจากกันได้ยาก การตัดชิน้ เนื้อ หรือ การตรวจ angiogram จะมี
ลักษณะจําเพาะทีแ่ ยกจาก livedoid vasculopathy ได้ โดยพบ necrotizing intimal layer of blood
vessel และ multiple aneurismal dilatation ที่ bifurcation ของ blood vessels
การสืบค้น
พยาธิสภาพจากการตัดชิน้ เนื้อ ไม่มลี กั ษณะจําเพาะในการวินิจฉัย จะพบลักษณะ segmental
hyalinizing vascular involvement of thickened dermal blood vessels, endothelial proliferation
และ intra-luminal thrombosis โดยไม่ม ี nuclear dust ซึง่ ทําให้แยกจาก leukocytoclastic vasculitis
(LCV) ได้ ส่วนการสืบค้นทางหลอดเลือดในกรณีทส่ี งสัยหรือไม่แน่ใจเรือ่ งหลอดเลือดอุดตัน หรือ
เพือ่ แยกโรค polyarteritis nodosa อาจพิจารณา angiogram หรือ Doppler ultrasound เป็ นต้น และ
การตรวจหาโรคร่วมอื่น เช่น systemic lupus erythematosus โดยตรวจ ANA, Anti-DNA, Anti-Sm
เป็ นต้น, การตรวจ antiphospholipid panel, การตรวจหา cryoglobulin ใน cryoglobulinemia และ
การตรวจ gene ในภาวะ mutation ทีท่ าํ ให้หลอดเลือดอุดตัน เช่น prothrombin gene mutation,
methylenetetrahydrofolate reductase mutation หรือ การตรวจหาระดับ homocysteine เป็ นต้น
ทัง้ นี้ขน้ึ กับประวัตแิ ละตรวจร่างกายว่าสงสัยภาวะใด
การรักษา
หลักการรักษา ได้แก่ การรักษา lesion และ รักษาโรคหรือภาวะทีพ่ บร่วม รวมทัง้ งด หรือ
หลีกเลีย่ งสาเหตุอ่นื ทีอ่ าจทําให้หลอดเลือดผิดปกติมากขึน้ เช่น การหยุดสูบบุหรี่ เป็ นต้น สําหรับการ
รักษา livedoid vasculopathy โดยทัวไปรั
่ กษาค่อนข้างยาก เนื่องจาก pathogenesis เชื่อว่าเกิดจาก
การอุดตันของหลอดเลือดเป็ นหลัก ดังนัน้ มักใช้ยา aspirin และ dipyridamole เป็ นหลัก (first line)
โดยมีหลักฐานการศึกษาในระดับ B ร่วมกับการดูแลรักษาแผล หากไม่ได้ผล พิจารณา 2nd line drug
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เป็ น pentoxyfylline (C), tissue plasminogen activator (C) และ heparin (E) หรือ wafarin (E)
ส่วนยา/การรักษาอื่นทีจ่ ดั เป็ น 3rd line ได้แก่ Danazol (C), Intravenous immunoglobulin (C),
Psoralen-UVA (PUVA) (C), Sulfasalazine (C), Prostanoids (C), Nifedipine (E) และ Hyperbaric
oxygen (C)
Drug/Rx
First-line
Wound care
Smoking cessation
Low-dose Aspirin
Dipyridamole
Second-line
Wafarin, heparin or low molecular weight heparin
Pentoxyfylline
Tissue plasminogen activator infusion
Third-line
Anabolic steroids (danazol or stanozolol)
Hyperbaric oxygen
Intravenous immunoglobulin
Others : Sulfasalazine, Prostanoids, Nifedipine,
Hydroxychloroquine (in antiphospholipid syndrome)
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