โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
แพทย์ หญิงนภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
บทนา
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease หรื อ COPD) เป็ น
หนึ่งในสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการหอบเหนื่อยซึ่ งอาการจะค่อยๆเป็ นมากขึ้น ทาให้
ความสามารถในการออกกาลังกายลดลง หรื อในกรณี ที่โรคมีความรุ นแรงมากขึ้น ผูป้ ่ วยจะมีอาการ
เหนื่ อยแม้แต่การทากิจวัตรประจาวัน หรื ออยูเ่ ฉยๆ เหล่านี้ จะนาไปสู่ สภาพจิตใจและคุณภาพชีวติ ที่
ลดลงด้วย โดยความระดับความรุ นแรงของโรคจะสัมพันธ์ไปกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการนอน
โรงพยาบาล อัตราการกาเริ บเฉี ยบพลัน หรื อการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่นภาวะปอดอักเสบติด
เชื้อ ภาวะหายใจหรื อหัวใจล้มเหลว และการเสี ยชีวติ ในที่สุด ข้อมูลจาก GOLD (หรื อ Global
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) ประมาณว่าโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังจะเป็ นสาเหตุ
การเสี ยชีวติ เพิ่มขึ้น จากปัจจุบนั อันดับ 6 เป็ นอันดับ 3 ของโลกในปี ค.ศ. 2020 นอกจากนี้ยงั มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดทั้งโดยตรง (ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา) และโดยอ้อม (การสู ญเสี ยรายได้จากการขาดงาน เสี ยอายุก่อนวัยอัน
ควร หรื อแม้แต่ครอบครัวหรื อผูด้ ูแลที่ตอ้ งสู ญเสี ยรายได้ไป)
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังนี้เป็ นโรคที่พบบ่อยและสามารถให้การรักษาตลอดจนป้ องกันการเกิด
โรคได้ แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปควรจะมีความรู ้ ความเข้าใจในการวินิจฉัยและการวางแผนการดูแล
รักษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาจากัดคาาม
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็ นโรคที่เกิดเนื่ องมาจากความผิดปกติในการตอบสนองของปอดต่อ
สารหรื อก๊าซที่มากระตุน้ ก่อให้เกิดการอุดกั้นของหลอดลมในลักษณะเรื้ อรังที่มีการฟื้ นกลับไม่
เต็มที่(not fully reversible) เป็ นมากขึ้นเรื่ อยๆ(progressive)และส่ งผลเสี ยไม่ใช่เฉพาะระบบหายใจ
เท่านั้น แต่เกิดผลกระทบต่ออวัยวะหรื อระบบอื่นๆ (extrapulmonary effects) ด้วย
สาเหตุและปัจจัยเสี่ ยง
สาเหตุของโรค COPD มากกว่า 90% มาจากการสู บบุหรี่ เป็ นระยะเวลาติดต่อกันนาน โดย
การสู บบุหรี่ ทาให้เกิดอาการทางระบบหายใจที่เพิ่มขึ้น มีการทางานของปอดที่ผิดปกติ ตรวจ
สมรรถภาพปอดจะพบว่ามีการลดลงของปริ มาตรของลมหายใจที่วดั จากการหายใจออกเต็มที่และ
รวดเร็ วในเวลา 1 วินาที หรื อที่เรี ยกว่า FEV1 (Force expiratory volume in one second)ดังรู ปที่ 1 มี
อัตราการเสี ยชีวติ ในกลุ่ม COPD ที่สูบบหรี่ มากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่
ปัจจัยอื่นที่มีขอ้ มูลสนับสนุนมากคือเรื่ อง gene หรื อสารพันธุกรรม โดยเฉพาะการขาดสาร
alpha-1 antitrypsin (severe hereditary deficiency of alpha-1 antitrypsin) ซึ่งเป็ น inhibitor ของ

รู ปที่ 1 ผลของการสู บบุหรี่ต่อการลดลงของค่ า FEV1 ในผู้ชาย โดยแบ่ งเป็ นกลุ่มทีย่ งั สู บ
บุหรี่อยู่ กลุ่มทีเ่ ลิกบุหรี่แล้ า และกลุ่มทีไ่ ม่ เคยสู บบุหรี่
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serine proteases ที่อยูใ่ นกระแสเลือด ทาให้เร่ งการเกิดภาวะถุงลมโป่ งพองก่อนวัยอันควร ถึงแม้วา่
จะไม่ได้สูบบุหรี่ ก็ตาม โดยภาวะนี้พบได้นอ้ ย และมักเจอในกลุ่มยุโรปตอนบน นอกจากนี้คนที่สูบ
บุหรี่ ทุกคนไม่ได้เกิดโรค COPD จึงเป็ นเหตุสนับสนุนเรื่ องปัจจัยด้านพันธุกรรมในการเพิ่มความ
เสี่ ยงของการเกิดโรค ตัวอย่างความผิดปกติเช่น chromosome2q, transforming growth factor beta 1
(TGF-β1), microsomal epoxide hydrolase 1 (mEPHX1), and tumor necrosis factor alpha (TNFα)
ซึ่ งในปั จจุบนั ข้อมูลสนับสนุ นยังไม่ชดั เจน จาต้องทาการศึกษาค้นคว้าต่อไป
ส่ วนในด้านของเพศ เนื่องจากผูส้ ู บบุหรี่ มกั เป็ นเพศชาย ดังนั้นจึงพบโรค COPD ในเพศชาย
มากกว่าเพศ ในบางการศึกษาพบว่าเพศหญิงมีโอกาสในการเกิดโรคจากบุหรี่ มากกว่าเพศชาย และ
ที่น่าเป็ นห่ วงคือในปั จจุบนั ทั้งประเทศที่พฒั นาแล้ว และประเทศกาลังพัฒนา ผูห้ ญิงมีอตั ราการสู บ
บุหรี่ เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้อตั ราการป่ วย/เสี ยชีวติ จากบุหรี่ ในเพศหญิงมีแนวโน้มสู งขึ้น ในขณะที่ใน
เพศชายมีแนวโน้มลดลง ปัจจัยเสี่ ยงอื่นๆในการเกิดโรคแสดงในรู ปที่ 2
รู ปที่ 2 ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
Genes
Exposure to particles
- Tobacco smoke
- Occupational dusts : organic and inorganic
- Indoor air pollution from heating and
cooking with biomass in poorly vented
dwellings
- Outdoor air pollution

Lung growth and development
Oxidative stress
Gender, Age
Respiratory infections
Socioeconomic status
Nutrition
Comorbidities

พยาธิสภาพและพยาธิสรีราิทยา
รู ปที่ 3 กลไกการเกิดภาาะหลอดลมอุดกั้นในผู้ป่ายปอดอุดกั้นเรื้อรัง
Inflammation
Small airway disease
Airway inflammation
Airway remodeling

Parenchymal destruction
Loss of alveolar attachments
Decrease of elastic recoil

Airflow limitation

ส่ วนพยาธิ สภาพที่เกิดขึ้นในปอดพบได้ท้ งั ในระดับหลอดลมส่ วนต้น ไปจนถึงหลอดลม
ขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตรหรื อที่เราเรี ยกว่า small airway การทาลายเนื้อปอด (parenchymal
destruction) เกิดเป็ นถุงลมโป่ ง (emphysema) ดังรู ปที่ 3 นอกจากนี้ยงั มีการเปลี่ยนแปลงที่เส้นเลือด
ในปอด แต่ละส่ วนจะมีการเพิ่มจานวนของ inflammatory cells มีการทาลายและซ่อมแซมแบบ
เรื้ อรัง ถ้าโรค COPD มีความรุ นแรงมากจะยิง่ เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ชดั เจนขึ้น แม้จะหยุดสู บบุหรี่
แล้วก็ตาม โดยมีลกั ษณะดังรู ปที่ 4 คือ
1. Inflammatory cells ตัวสาคัญคือ neutrophils, macrophages, CD8 T lymphocytes จะมีการหลัง่
สาร inflammatory mediators เช่น chemotactic factors(LTB4, IL-8), proinflammatory cytokines
(TNF-α, IL-1β, IL-6), Growth factors(TGF-β) ทาให้ inflammatory cells มาสะสมเพิ่มขึ้น ขยายการ
อักเสบให้รุนแรงยิง่ ขี้น และก่อให้เกิด systemic effects ด้วย
2. Proteases ที่หลัง่ จาก inflammatory cells และ epithelial cells เช่น neutrophil elastase,
cathepsins, metrix metalloproteinases (MMP) ยังทาให้เกิด proteases and antiproteases imbalance
มีการทาลายของ elastin และเกิด emphysema ในที่สุด
รู ปที่ 4 พยาธิกาเนิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรั ง
Cigarette smoke
Biomass particles
Particulates

Anti-oxidants

Host factors
Amplifying mechanisms
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Oxidative stress

Anti-proteinases
Proteinases
Repair mechanisms
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3. นอกจากนี้ยงั มีเรื่ อง oxidative stress เช่น มีการเพิ่มขึ้นของ hydrogen peroxide,
superoxide anions มีการลดลงของ histone deacetylase activity (HDAC) ทาให้กระตุน้
inflammatory genes และลดคุณสมบัติตา้ นการอักเสบของ glucocorticosteroids
ในปั จจุบนั เรามีความเข้าใจในกระบวนการเกิดโรค COPD เพิม่ ขึ้นมาก และสามารถอธิ บาย
อาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดงั นี้
1. ผลจากการที่มีการอักเสบและตีบแคบของหลอดลม (airflow limitation) ทาให้ตรวจพบ FEV1 ที่
ลดลงร่ วมกับมี air trapping ช่วงหายใจออกทาให้เกิดภาวะ hyperinflation และยิง่ เห็นชัดในช่วงที่
ผูป้ ่ วยมีการออกแรง เกิดภาวะที่เรี ยกว่า dynamic hyperinflation ทาให้เกิดอาการเหนื่ อยง่าย จากการ
ที่ประสิ ทธิภาพในการหายใจที่ลดลง
2. การทาลายของเนื้ อปอดเกิดเป็ น emphysema ทาให้การแลกเปลี่ยนก๊าซผิดปกติไป (gas
exchange abnormailities) หลอดลมที่ตีบแคบทาให้เกิด ventilation น้อยลง เกิด V/Q mismatch
หรื อการที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจอ่อนล้าลง เกิดภาวะ hypoxemia และ hypercapnia มากขึ้น
3. การหลัง่ เมือกออกมามากกว่าปกติ (mucous hypersecretion) นั้นทาให้เกิดอาการไอมีเสมหะซึ่ ง
มักจะเป็ นการตอบสนองต่อควันบุหรี่ หรื อสิ่ งกระตุน้ อื่นๆที่มาระคายหลอดลม มีการกระตุน้
epidermal growth factor receptor (EGFR) โดย mediators และ proteases หลายๆชนิด
4. การเกิด pulmonary hypertension อันเป็ นผลจากการที่มี hypoxic vasoconstriction ของ small
pulmonary arteries ร่ วมกับการที่มีโครงสร้างของผนังเส้นเลือดที่เปลี่ยนแปลงไปเช่น intimal
hyperplasia, smooth muscle hypertrophy/hyperplasia อาจทาให้เกิด right ventricular hypertrophy
และ right-side cardiac failure (cor pulmonale) ได้
5. ผลกระทบต่ออวัยวะ หรื อระบบอื่นๆในร่ างกาย (systemic effects หรื อ extrapulmonary effects)
อธิบายได้จากการที่มี inflammatory mediators เช่น TNF-α, IL-6, oxygen-derived free radicals
เพิ่มขึ้น ผลกระทบของ COPD ต่อร่ างกายหรื ออวัยวะอื่นๆดังแสดงในรู ปที่ 5
รู ปที่ 5 ผลกระทบต่ อระบบหรืออาัยาะต่ างๆในร่ างกายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
Cachexia : loss of fat free mass
Osteoporosis
Skeletal muscle wasting : apoptosis, disuse atrophy
Normochronic normocytic anemia
Depression
Increased risk of cardiovascular disease : associated with ↑ CRP

Clinical manifestation and practical clinical approach
เนื่องจากอาการหรื ออาการแสดงไม่ได้จาเพาะเจาะจงดังนั้นต้องอาศัยการซักประวัติ การ
ตรวจร่ างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพิ่มเติม จึงจะสามารถวินิจฉัยและบอกความรุ นแรง
หรื อภาวะแทรกซ้อนของโรคได้
การซักประาัติ

เริ่ มจากประวัติในเรื่ องของความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค เช่น การสู บบุหรี่ โดยซักครอบคลุมถึง
ช่วงอายุหรื อระยะเวลาที่สูบบุหรี่ ปริ มาณที่สูบในแต่ละวันคิดออกมาเป็ น pack-year โดยคานวณ
จากจานวนซองที่สูบเฉลี่ยต่อวัน (1 ซองมี 20 มวน) คูณกับจานวนปี ที่สูบ โดยผูป้ ่ วย COPD มักมี
ประวัติสูบบุหรี่ จดั > 20 pack-year หรื อประวัติที่อยูห่ รื อที่ทางานอยูใ่ กล้โรงงานซึ่งอาจมี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรค ส่ วนในด้านของอาการที่พบบ่อยคืออาการไอ ลักษณะเป็ น chronic
productive cough โดยภาวะนี้อาจเกิดขึ้นใน simple chronic bronchitis หรื อ smoker’s cough ได้
อาการไอหรื อเสมหะมักมีมากขึ้นในตอนเช้า เนื่องจากมีการสะสมช่วงที่นอนตอนกลางคืน อาการที่
พบบ่อยถัดมาคือ อาการหอบเหนื่อย โดยเฉพาะเวลาทากิจกรรม (exertional dyspnea) ผูป้ ่ วยอาจจะ
บรรยายเป็ นอาการแน่นหน้าอก หายใจลาบาก และในกิจกรรมที่ตอ้ งใช้กาลังของแขนอาการจะ
เด่นชัดขึ้น ในเบื้องต้นที่ปอดมีพยาธิ สภาพผูป้ ่ วยจะยังไม่มีอาการจนกระทัง่ การทางานของปอด
ลดลงถึงจุดๆหนึ่ง หรื อเมื่อผูป้ ่ วยมีอายุมากขึ้นมีการเสื่ อมของสมรรถภาพปอด ทาให้ผปู ้ ่ วยส่ วนหนึ่ง
จะประเมินอาการหอบเหนื่อยของตนต่ากว่าสมรรถภาพปอดที่ลดลงจริ ง หรื อคิดว่าอาการเหนื่อย
หอบเป็ นจากวัยที่มากขึ้น และบางคนอาจมาพบแพทย์ครั้งแรกด้วยอาการกาเริ บของโรคแบบ
เฉียบพลัน (acute exacerbation of COPD, AECOPD) เลยก็ได้
จากการซักประวัติเรายังสามารถประเมินความรุ นแรงเบื้องต้นได้อีกด้วย โดยใน advanced
COPD จะมีอาการเหนื่อยมากแม้เต่การทากิจวัตรประจาวัน หรื ออยูเ่ ฉยๆ มีการกาเริ บเฉี ยบพลันที่
บ่อยขึ้น หรื อมีภาวะ resting hypoxemia ต้องการออกซิเจนแทบจะตลอดเวลา และเนื่องจากโรค
COPD เกิดในคนที่มีประวัติการสู บบุหรี่ มาเป็ นระยะเวลานาน จึงมักพบโรคอื่นที่เป็ นผลจากการสู บ
บุหรี่ ดว้ ย ที่เราพบบ่อยๆคือ myocardial infarction, angina, respiratory infection, bone fractures,
diabetes, sleep-disorders, glaucoma and lung cancer
การตราจร่ างกาย
ในระยะแรกตรวจร่ างกายจะไม่พบความผิดปกติ คนที่ยงั สู บบุหรี่ อยูอ่ าจมีลกั ษณะที่บ่งว่ายัง
สู บบุหรี่ เช่น มี nicotine stain ที่นิ้วมือ มีกลิ่นบุหรี่ ติดตัว เมื่อมีการอุดกั้นของหลอดลมมากขึ้นจะพบ
ลักษณะหายใจที่มีการเพิ่ม expiratory time (prolonged expiratory phase) มี expiratory wheezing
พบลักษณะของ hyperinflation คือ ปริ มาตรปอดใหญ่ข้ ึนสังเกตจาก anterior-posterior (AP)
diameter เพิม่ ขึ้น (barrel-shaped chest) พบ decreased breath sounds มีการใช้ accessory muscles
โดยเฉพาะเวลาหายใจเข้า บริ เวณคอจะเห็นมี hypertrophy ของ sternocleidomastoid และ scalene
muscles อาจเห็นผูป้ ่ วยห่อปากเวลาที่หายใจออก (pursed lip breathing) เพื่อเพิ่ม expiratory time
ของตัวเอง หรื อเห็น cyanosis ที่นิ้วมือหรื อลิ้น ในผูป้ ่ วยที่มีอาการรุ นแรงมากขึ้นจะเห็นกล้ามเนื้อ
แขนขาที่ลีบเล็ก มีน้ าหนักตัวลดลงชัดเจน ใน advanced COPD อาจมีอาการแสดงของ right sided
heart failure ที่เกิดจากการ decompensate ของหัวใจต่อ chronic pulmonary hypertension (Cor
Pulmonale) ตรวจพบ engorged jugular venous pressure, right ventricular heaving, 3rd heart sound,

hepatic congestion, ascites, peripheral edema ส่ วนการตรวจพบ clubbing of fingers นั้นไม่ใช่
อาการแสดงของ COPD ถ้าพบต้องหาสาเหตุอื่นโดยเฉพาะมะเร็ งปอดซึ่งมีสาเหตุจากบุหรี่ ดว้ ย
การตราจทางห้ องปฏิบัติการ
ลักษณะเด่นของ COPD คือการมีการอุดกั้นของหลอดลม การตรวจสมรรถภาพปอดหรื อ
spirometry ถือเป็ น gold standard ในการวินิจฉัยโรค จาแนกความรุ นแรง และติดตามดู progression
ของโรคได้ จะเห็นว่ามีการลดลงของ FEV1 และ FEV1/FVC ratio โดยใช้ค่าที่วดั ได้หลังจากให้
short-acting inhaled bronchodilator ในขนาดที่เหมาะสมแล้ว เช่น salbutamal ขนาด 400 μg (postbronchodilator FEV1, FEV1/FVC) และนาค่าที่ได้ไปเทียบกับค่ามาตรฐานของคนในกลุ่มอายุ
ส่ วนสู ง เพศและเชื้อชาติเดียวกัน จาแนกความรุ นแรงออกเป็ น 4 ขั้นตามรู ปที่ 6
รู ปที่ 6 การแบ่ งคาามรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รังโดยใช้ ค่า post-bronchodilator FEV1
Stage I : Mild
FEV1/FVC < 0.70
FEV1 ≥ 80% predicted
Stage II : Moderate
FEV1/FVC < 0.70
50% ≤ FEV1 < 80% predicted
Stage III : Severe
FEV1/FVC < 0.70
30% ≤ FEV1 < 50% predicted
Stage IV : Very Severe
FEV1/FVC < 0.70
FEV1 < 30% predicted or FEV1 < 50%
predicted plus chronic respiratory failure (PaO2 < 60 mmHg with or
without PaCO2 > 50 mmHg while breathing air at sea level)

การตรวจที่สามารถทาได้ง่ายคือการทา chest X-ray(CXR) ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคที่มี
ลักษณะอาการคล้ายคลึงกันดังรู ปที่ 7 หรื อวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนอื่นที่อาจเกิดขึ้นร่ วมด้วยได้เช่น
ภาวะหัวใจล้มเหลว ส่ วนความผิดปกติที่บ่งถึงการมีหลอดลมอุดกั้นเรื้ อรังเราจะพบต่อเมื่อมีลกั ษณะ
ของ hyperinflation หรื อมี bullous แล้ว เช่น flattened diaphragm, มีการเพิม่ ขึ้นของ retrosternal air
space, hyperlucency of the lungs, rapid tapering of the vascular markings
ส่ วนการตรวจ computed tomography (CT) ของทรวงอกนั้นไม่ได้แนะนายกเว้นกรณี ที่
ต้องการดูลกั ษณะการกระจายตัวของ emphysema เพื่อพิจารณาเรื่ องการผ่าตัดรักษา หรื ออาจใช้
high resolution CT (HRCT) scan กรณี ที่วินิจฉัยยาก รู ปที่ 8 แสดงภาพ CXR และ CT chest
รู ปที่ 7 สาเหตุของผู้ป่ายทีม่ าด้ ายอาการไอเรื้อรัง และผล CXR อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
Intrathoracic
Chronic obstructive pulmonary disease
Bronchial asthma
Central bronchial carcinoma
Endobronchial tuberculosis
Bronchiectasis
Left heart failure
Interstitial lung disease
Cystic fibrosis

Extrathoracic
Postnasal drip
Gastroesophageal reflux
Drug therapy (e.g., ACE inhibitors)

รู ปที่ 8 CXR (a) และ CT scan of chest
(b) ในผู้ป่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

การตรวจ arterial blood gas (ABG) แนะนาทาเฉพาะในกลุ่มที่ FEV1< 50% predicted หรื อ
ผูป้ ่ วยที่มีอาการหรื ออาการแสดงของ respiratory failure หรื อ right heart failure ถ้าเป็ นไปได้
แนะนาให้วดั ขณะที่อยู่ room air (FiO2 0.21 at sea level) หรื อถ้ามีการพ่นยา ปรับออกซิ เจนให้ทา
หลังจากเวลาผ่านไป 20-30 นาทีแล้ว
ส่ วนการตรวจคัดกรองภาวะ alpha-1 antitrypsin deficiency ทาเฉพาะในกลุ่ม Caucasian ที่
เป็ นโรค COPD ในอายุต่ากว่า 45 ปี หรื อมีประวัติครอบครัวเป็ นโรคเดียวกันนี้ วินิจฉัยเมื่อค่า serum
concentration of alpha-1 antitrypsin ที่ต่ากว่า 15-20% ของค่าปกติ ส่ วนในคนไทยหรื อเอเชียไม่ได้
แนะนาให้ตรวจเนื่องจากอุบตั ิการณ์ต่ามาก
โรคที่มีลกั ษณะอาการใกล้เคียงโรค COPD คือ Asthma (โรคหืด) ในบางคราวเราอาจไม่
สามารถแยกจากกันได้ชดั เจนทั้งที่ได้ทาการตรวจเพิ่มเติมแล้ว เราอาจถือว่าผูป้ ่ วยนั้นเป็ นทั้งสอง
โรค โดยยึดแนวทางการรักษาตามแบบของโรคหื ดเป็ นหลักก่อน เนื่ องจากโรคหื ดมีการพยากรณ์
โรคดีกว่าโรค COPD มาก ส่ วนโรคอื่นๆจะสามารถแยกได้ง่ายกว่าดังรู ปที่ 9
แนาทางการดูแลรักษา
เนื่องจากโรค COPD เป็ นโรคไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การป้ องกันการเกิดโรคถือ
เป็ นเป้ าหมายที่สาคัญที่สุด แต่เมื่อเกิดโรคแล้วการดูแลรักษาจะต้องมุ่งไปสู่ เป้ าหมายดังรู ปที่ 10 โดย
การดูแลรักษาจะประกอบไปด้วยการประเมินและติดตามโรค(assess and monitor disease) การลด
ปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรค (reduce risk factors) การดูแลผูป้ ่ วย COPD ในช่วงที่โรคสงบ (manage
stable COPD) การดูแลรักษาช่วงที่มีการกาเริ บของโรคเฉี ยบพลัน (manage exacerbations)
การให้ คาามรู้ แก่ ผ้ ปู ่ ายและครอบครัา
การรักษาโรคนั้นไม่เพียงแต่การมาพบแพทย์รับยาอย่างสม่าเสมอ เพราะองค์ประกอบ
สาคัญอยูท่ ี่ตวั ผูป้ ่ วยและครอบครัวด้วย การให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติใกล้ชิดนั้นไม่ได้หวังผลใน
ด้านการชะลอความเสื่ อมของสมรรถภาพปอด หรื อการเพิ่มความสามารถในการออกแรงทา
กิจกรรมเท่านั้น แต่ทาให้รู้จกั วิธีจดั การกับปั ญหา หรื อดูแลเบื้องต้นหากมีการกาเริ บเฉี ยบพลันได้

รู ปที่ 9 โรคหรือภาาะสาคัญที่ต้องาินิจฉัยแยกโรคกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
COPD

Asthma

Congestive heart failure

Bronchiectasis

Tuberculosis
Obliterative bronchiolitis
Diffuse panbronchiolitis

Onset in mid-life, Symptoms slowly progressive, Most patients had long
history of tobacco smoking, Dyspnea during exercise,
Largely irreversible airflow limitation
Onset early in life (often childhood), Symptoms vary from day to day,
Symptoms at night/early morning, Allergy, rhinitis, and/or eczema also
present, Family history of asthma, Largely reversible airflow limitation
Fine basilar crackles on auscultation, Chest X-ray shows dilated heart,
pulmonary edema, Pulmonary function tests indicated volume
restriction, not airflow limitation
Large volumes of purulent sputum, Commonly associated with bacterial
infection, Coarse crackles/ clubbing on auscultation
Chest X-ray/CT shows bronchial dilation, bronchial wall thickening
Onset all ages, Chest X-ray shows lung infiltrate, Microbiological
confirmation, High local prevalence of tuberculosis
Onset in younger age, nonsmokers, May have history of rheumatoid
arthritis or fume exposure, CT on expiration shows hypodense areas
Most patients are male and nonsmokers, Almost all have chronic
sinusitis, Chest X-ray and HRCT show diffuse small centrilobular
nodular opacities and hyperinflation

รู ปที่ 10 เป้าหมายของการดูแลรักษาผู้ป่ายปอดอุดกั้นเรื้อรั ง
Relieve symptoms
Improve exercise tolerance
Prevent and treat complications
Reduce mortality

Prevent disease progression
Improve health status
Prevent and treat exacerbations
Prevent or minimize side effects from treatment

สามารถใช้ยาได้อย่างถูกวิธีมีประสิ ทธิ ภาพ และทาให้คุณภาพชีวติ ดีข้ ึนด้วย โดยเฉพาะเรื่ องการหยุด
บุหรี่ เนื่องจากการหยุดบุหรี่ สามารถเปลี่ยนแปลงการดาเนิ นโรคได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2 นอกจากนี้
การให้ความรู้ยงั ทาให้ผปู้ ่ วยเข้าใจถึงธรรมชาติของโรค มีการตัดสิ นใจ วางแผน หรื อเลือกการรักษา
ให้กบั ตนเองภายใต้คาแนะนาแพทย์โดยเฉพาะในระยะท้ายของโรคได้ (end-of-life care)
การดูแลรักษาในช่ างที่โรคสงบ (Stable COPD)
ประกอบไปด้วยการรักษาโดยการใช้ยา (pharmacologic treatment) และการรักษาส่ วนที่
ไม่ใช้ยา (non-pharmacologic treatment) ทั้งนี้การรักษาจะอิงตามความรุ นแรงของโรคดังรู ปที่ 11
ในปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ มูลยาที่ใช้รักษา COPD ตัวใดจะสามารถลดหรื อชะลอ การเสื่ อมถอยของ
สมรรถภาพปอดของโรค COPD ได้ มีเพียงผลแสดงการเพิม่ ขึ้นของ inspiratory capacity (IC) ทั้ง
ขณะพักและขณะออกกาลังกาย ทาให้ static และ dynamic hyperinflation ลดลง ดังนั้นการใช้ยามี

จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมอาการ ลดความถี่หรื อบรรเทาความรุ นแรงในการกาเริ บ เพิ่มความสามารถ
ในการออกกาลังกาย และเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโรค COPD ยาหลักในการรักษาคือยาขยาย
หลอดลมและยากลุ่ม glucocorticosteroids
Bronchodilators
มีคุณสมบัติหลักในการเปลี่ยนแปลง airway smooth muscle tone ดังนั้นประโยชน์หลักคือการ
บรรเทาอาการโดยทาให้หลอดลมขยาย ลมออกจากปอดได้มากขึ้น โดยทัว่ ไปแนะนาใช้ตามความ
ต้องการของผูป้ ่ วย (as-needed basis) กรณี ที่อาการหอบไม่ทุเลาหรื อทรุ ดลง หรื อแนะนาให้ใช้อย่าง
สม่าเสมอ (regular basis) เพื่อลดหรื อป้ องกันอาการหอบ ยามี 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
รู ปที่ 11 การรั กษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามคาามรุ นแรงของโรค
I : Mild

II : Moderate

FEV1/FVC < 0.70
FEV1 ≥ 80% predicted

FEV1/FVC < 0.70
50% ≤ FEV1 < 80%
predicted

III : Severe
FEV1/FVC < 0.70
30% ≤ FEV1 < 50%
predicted

IV : Very Severe
FEV1/FVC < 0.70
FEV1 < 30% predicted or
FEV1 < 50% predicted plus
chronic respiratory failure

Active reduction of risk factor(s); influenza vaccination
Add short-acting bronchodilator (when needed
Add regular treatment with one or more long-acting bronchodilators (when needed);
add rehabilitation
Add inhaled glucocorticosteroids if repeated exacerbations
Add long term oxygen if
chronic respiratory failure
Consider surgical
treatments
ออกฤทธิ์ หลักโดยการขยาย airway smooth muscle ผ่านการกระตุน้ Β2-

1. Β2-agonists
adrenergic receptors ทาให้ cyclic AMP เพิ่มขึ้นและมีผลต้านการหดตัวของหลอดลม มีหลาย
รู ปแบบทั้งแบบรับประทาน แบบฉี ดเข้ากล้ามหรื อใต้ผิวหนัง แบบสู ด aerosol (metered-dose
inhaler, MDI) แบบผงแป้ ง (dry powdered inhaler, DPI) หรื อแบบน้ าให้ผา่ นเครื่ องพ่นละอองฝอย
(nebulizer) ยาสู ดพ่นมีท้ งั short-acting Β2-agonists (salbutalmol, terbutaline) ซึ่ งหมดฤทธิ์ ภายใน 46 ชัว่ โมง ส่ วน long-acting Β2-agonists (formoterol, salmeterol) มีระยะเวลาออกฤทธิ์ นานกว่า 12
ชัว่ โมง หรื อแบ่งตาม onset เป็ นออกฤทธิ์ เร็ วใน 3-5 นาที ฤทธิ์ มากสุ ด 20-30 นาที (salbutalmaol,
terbutaline, formeterol) หรื อออกฤทธิ์ ชา้ 30-45 นาที (salmeterol) ในปั จจุบนั ไม่แนะนาแบบ
รับประทานหรื อแบบฉี ดแล้วเนื่องจากมีผลข้างเคียงมากกว่าและผลที่ได้ชา้ กว่าชนิดสู ดพ่น
ผลข้างเคียงคือ อาการมือสั่น หัวใจเต้นเร็ ว หรื อเต้นผิดจังหวะได้ในผูป้ ่ วยบางคน
2. Anticholinergics ออกฤทธิ์ โดยการยับยั้ง acetylcholine ที่จะไปจับที่ muscarinic receptor
ที่ central airway smooth muscle (M3 receptors) โดย ยากลุ่ม short-acting anticholinergics

(ipratropium bromide) จะไปยับยั้ง M2 receptors ด้วย ออกฤทธิ์ เร็ วใน 3-5 นาทีคล้าย short-acting
่ ี่ 1-2 ชัว่ โมง มีผลประมาณ 8 ชัว่ โมง ในขณะที่ long-acting
Β2-agonists แต่ฤทธิ์ สูงสุ ดอยูท
anticholinergics(tiotropium) มีความจาเพาะต่อ M3 และ M1 receptors ออกฤทธิ์ สูงสุ ดที่ 2 ชัว่ โมง
และอยูน่ านกว่า 24 ชัว่ โมง ยากลุ่มนี้ชนิดสู ดมีผลข้างเคียงน้อย เช่น มีอาการปากแห้ง ในบางคนอาจ
มีอาการปั สสาวะลาบากจากต่อมลูกหมากโต กรณี ที่ใช้เป็ นยา nebulizer อาจมี acute glaucoma
3. Methylxanthines (xanthine derivatives เช่น aminophylline, theophylline) มีท้ งั แบบ
รับประทานและแบบฉีด แบบรับประทานมีชนิดออกฤทธิ์ ส้ นั และ sustained-release กลไกของยา
ออกฤทธิ์ตา้ น phosphodiesterase แบบ non-selective ทาให้ขยายหลอดลม แต่ไม่ potent ถ้าเทียบกับ
bronchodilators กลุ่มอื่น นอกจากนี้ยงั มีฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบ กระตุน้ ศูนย์การควบคุมการหายใจ
กระตุน้ การเต้นหัวใจ ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้คือ ventricular arrhythmias, grand mal convulsions,
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มี heartburn ได้ แม้ผลของยาจะมีประสิ ทธิภาพ แต่เนื่ องจาก therapeutic
range ค่อนข้างแคบ เกิดผลข้างเคียงได้ง่าย ยา metabolized ผ่าน cytochrome P450 ทาให้ไม่นิยมใช้
จึงแนะนาให้เลือกใช้ inhaled bronchodilators ตัวอื่นก่อน ยา cilomilast และ roflumilast ที่ออกฤทธิ์
จาเพาะต่อ phosphodiesterase 4 ทาให้ขยายหลอดลมและต้านการอักเสบดีข้ ึน แต่ราคาแพง
โดยสรุ ปแนะนาให้เลือกยาชนิดสู ดมากกว่ายารับประทาน แต่การเลือกใช้ยาตัวใดนั้น
ขึ้นกับแต่ละสถานพยาบาล การตอบสนองต่อการรักษา ความชานาญในการใช้ยาสู ดแต่ละประเภท
ที่สาคัญคือเทคนิกหรื อวิธีการสู ดยา ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อาจใช้ร่วมกับ
spacer ส่ วนการใช้ยาพ่นแบบ small volume nebulizer เนื่ องจากราคาสู ง ผลไม่แตกต่างกันแนะนา
เฉพาะใน AECOPD ที่ไม่สามารถกาหนดจังหวะการสู ดยาได้ การใช้ยาขยายหลอดลมที่มีกลไกการ
ออกฤทธิ์ ต่างกันร่ วมกันอาจมีผลการรักษาที่ดีข้ ึน (combination bronchodilator therapy) ลด
ผลข้างเคียงที่เกิดจากยาแต่ละอย่างที่ใช้เดี่ยวๆในขนาดสู งได้ เช่นการใช้ short-acting Β2-agonists
ร่ วมกับ anticholinergic ให้ผลการรักษาที่ดีกว่าและมีการเพิ่มขึ้นของ FEV1 มากกว่าการใช้ยาเดี่ยว
Glucocorticosteroids
มีท้ งั ให้ผล systemic คือ แบบรับประทาน หรื อแบบฉีดเข้าเส้น และแบบ local คือแบบสู ด
พ่น เช่น MDI, DPI, nebulizer การให้ systemic glucocorticosteroids แบบ short-term ในกรณี มีการ
กาเริ บเฉี ยบพลัน แต่การให้ long-term ไม่แนะนาเลยเนื่องจากผลข้างเคียงค่อนข้างสู ง
ส่ วนการให้ inhaled glucocorticosteroids แบบสม่าเสมอยังไม่มีขอ้ มูลชะลอการลดลงของ
FEV1 แต่แนะนาให้ใช้ในกลุ่ม COPD ที่มีอาการและตรวจ FEV1 < 50% (stage III และ IV) ที่มี
อาการกาเริ บเฉี ยบพลันบ่อยๆ (3 ครั้งในรอบ 3 ปี ) โดยมีผลลดความถี่ของการกาเริ บเฉี ยบพลัน เพิ่ม
health status การศึกษามีเฉพาะขนาดยาปานกลางถึงขนาดสู ง คือ budesonide 800-1,600 μg/day
หรื อ fluticasone proprionate 1,000 μg/day ส่ วนผลเสี ยเรื่ องการเกิดเชื้อราในช่องปากสามารถ
แก้ไขโดยการบ้วนน้ าหลังการพ่นยาทุกครั้ง มีรายงานเรื่ องการเกิด skin bruising หรื อ bone density

บางลง และอาการกาเริ บซ้ าหลังหยุดยา การใช้ยา inhaled glucocorticosteroid ควบคู่ไปกับ longacting Β2-agonists พบว่ายาทั้งสองช่วยส่ งเสริ มกันได้ผลดีกว่าการใช้ยาเดี่ยว
Vaccines แนะนาฉีด influenzae vaccine ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อไวรัส influenza
สามารถลดการเจ็บป่ วยรุ นแรงและลดการเสี ยชีวติ ในผูป้ ่ วย COPD ได้ถึง 50 % และฉีด
pneumococal vaccine ในผูป้ ่ วย COPD ที่อายุเกิน 65 ปี Antibiotics โดยทัว่ ไปไม่แนะนาในการ
ป้ องกันการติดเชื้ อระยะยาว ให้เมื่อมีหลักฐานของการติดเชื้อ หรื อมีการกาเริ บเฉียบพลันบางราย
Psychoactive agents ให้ตามอาการเช่น อาการซึ มเศร้า กังวล นอนไม่หลับ เลือก hypnotics ที่
ปลอดภัยคือ antihistamine หรื อ choral hydrate หรื อ benzodiazepine ในขนาดต่า พบว่าไม่กดศูนย์
การหายใจ Mucolytic agents ประโยชน์นอ้ ย ส่ วนAntioxidant agents ยา N-acetylcysteine (NAC)
มีขอ้ มูลลดความถี่การกาเริ บเฉี ยบพลันในกลุ่มที่ไม่ได้ inhaled corticosteroids แต่เป็ นเพียง
การศึกษาขนาดเล็ก Antitussis ให้ตามอาการไม่แนะนาให้ใช้เป็ นประจาNitric oxide (vasodilators)
ห้ามให้เพราะทาให้การแลกเปลี่ยนก๊าซแย่ลงเนื่องจากไปปรับ hypoxic regulation ที่ผปู ้ ่ วยมีอยูเ่ ดิม
การดูแลรักษาในช่ างที่โรคกาเริบเฉียบพลัน (exacerbations)
การกาเริ บเฉี ยบพลันของโรค COPD หมายถึงภาวะที่ผปู้ ่ วยมีอาการทรุ ดลง เปลี่ยนแปลง
จากการดาเนินโรคปกติอย่างรวดเร็ ว และเป็ นผลให้ผปู ้ ่ วยต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยา
ให้มากหรื อถี่ข้ ึนกว่าขนาดปกติที่ผปู ้ ่ วยเคยใช้ในแต่ละวัน ทาให้ผปู ้ ่ วยต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด หรื อ
มาที่หอ้ งฉุ กเฉิ น ต้องนอนพักรักษาตัว หรื อต้องใส่ เครื่ องช่วยหายใจ เมื่ออาการทุเลาลง การฟื้ นตัว
ของสมรรถภาพปอดให้เท่าเดิมก่อนการกาเริ บต้องอาศัยระยะเวลานานเป็ นเดือน มีผลกระทบกับ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย การดาเนินโรคและการพยากรณ์โรค โดยสาเหตุที่พบบ่อยคือการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ และการสู ดดมมลพิษในอากาศ
อาการที่บ่งว่ามีการกาเริ บเฉี ยบพลันคือ อาการหอบเหนื่ อย แน่นหน้าอก หายใจเสี ยงดังวี้ด
ไอ มีเสมหะเพิ่มขึ้นหรื อเสมหะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองเขียวคล้ายหนอง มีไข้ หรื อทากิจกรรมได้ลดลง
นอกจากนี้ อาจชีพจรเต้นเร็ ว อ่อนเพลีย สับสน ซึ มได้ ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นขั้น mild หรื อ moderate มักไม่
ค่อยเกิดภาวะกาเริ บ หรื อหากเกิดมักจะไม่รุนแรง ส่ วนใหญ่ให้การรักษาแบบผูป้ ่ วยนอกได้ ความ
รุ นแรงของการกาเริ บดูจากระยะเวลาที่อาการทรุ ดลง ความถี่ในการกาเริ บหรื อการนอนโรงพยาบาล
ในช่วงที่ผา่ นมา โรคทางอายุรกรรมที่สาคัญร่ วมอื่นๆ หรื อตรวจร่ างกายพบการหายใจใช้ accessory
muscles, มี paradoxical chest wall movement มีอาการเขียว ซึม บวมตามแขนขาหน้า หรื อ vital
signs ไม่ stable วัด SpO2 หรื อเจาะ ABG พบภาวะ respiratory failure (PaO2 < 60 mmHg, PaCO2 >
50 mmHg หรื อมี pH < 7.36)
การรักษาเบื้องต้นผูป้ ่ วยควรได้รับยาสู ดขยายหลอดลมมากขึ้นหรื อถี่ข้ ึน หรื อต้องใช้ยาสู ด
หลอดลมชนิดละอองฝอย (small volume nebulizer, SVN) ในกรณี ที่เหนื่อยหอบมากไม่สามารถให้
ความร่ วมมือในการสู ดยา เลือกยากลุ่ม short-acting inhaled β2-agonists แต่ถา้ ผลการรักษาไม่ดี

เท่าที่ควรอาจให้เป็ นกลุ่ม anticholinergic ได้ การให้ methylxanthines ยังอยูใ่ น second-line
intravenous therapy คือใช้ต่อเมื่ออาการไม่ดีข้ ึน
การให้ออกซิเจนทดแทนต้องมีการควบคุมปริ มาณ (controlled oxygen therapy) คือการให้
ออกซิเจนให้เพื่อลดภาวะ hypoxemia โดยพยายามให้ PaO2 > 60 mmHg หรื อ SaO2 > 90%
โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มี hypercapnia อยูแ่ ล้วการพ่น SVN ควรใช้แรงอัดอากาศเป็ นตัวอัดยา
แทนการใช้ออกซิเจน เพราะจะทาให้ hypercapnia เป็ นมากขึ้นจนซึ มหรื อหมดสติได้ (CO2 narcosis)
หลังให้ออกซิเจนควรจะเจาะ ABG ซ้ าที่ 30-60 นาทีเพื่อประเมินภาวะ hypoxemia, hypercapnia
การให้ glucocorticosteroid เป็ นรู ปแบบกินหรื อฉี ด แนะนาให้ methylprednisolone 0.5
mg/kg/day หรื อเทียบเท่า 30-40 mg oral prednisolone ทุกวันเป็ นเวลาติดต่อกัน 7-10 วัน การให้
นานกว่านี้ไม่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพยาและยังผลให้เกิดผลข้างเคียงจากยาด้วย
รู ปที่ 12 ข้ อบ่ งชี้ และข้ อคารระาังในการเลือกใช้ Noninvasive ventilator
Selection criteria
Moderate to severe dyspnea with use of accessory muscles and paradoxical abdominal motion
Moderate to severe acidosis (pH ≤ 7.35) and/or hypercapnia (PaCO2 > 45 mmHg)
Respiratory frequency > 25 breaths per minute
Exclusion criteria (any may be present)
Cardiovascular instability (hypotension, arrhythmias, myocardial infarction)
Respiratory arrest
High aspiration risk
Change in mental status; uncooperative patient
Viscous or copious secretions
Recent facial or gastroesophageal surgery
Craniofacial trauma
Fixed nasopharyngeal abnormalities
Burns
Extreme obesity

การให้ antibiotics ไม่ได้ให้ในผูป้ ่ วย AECOPD ทุกรายเนื่ องจากอาจมีสาเหตุที่ไม่ใช่การติด
เชื้อ หรื อเป็ นการติดเชื้อ virus ผูป้ ่ วยที่ควรได้ antibiotics คือกลุ่มคนที่มีอาการกาเริ บ 2 หรื อ 3 อย่าง
(หอบเหนื่อย เสมหะเพิ่มปริ มาณขึ้น และเสมหะเปลี่ยนเป็ นสี เขียวเหลือง) โดยต้องมีอาการเสมหะ
เปลี่ยนสี เป็ นหนึ่งในนั้นด้วย โดยทัว่ ไปเชื้ อที่คิดถึงคือ S.pneumoniae, Hemophilus influenzae,
Moraxella catarrhalis หากระยะของโรค COPD ไม่รุนแรง การกาเริ บไม่รุนแรงอาจให้เป็ น
doxycycline, amoxicillin, cotrimoxazole ได้ ในผูป้ ่ วยที่กาเริ บบ่อย หรื อมีโรคร่ วมทางอายุรกรรม
จะต้องระวังเชื้ อที่ด้ือยา beta-lactam ดังนั้นอาจเลือกยาเป็ น beta-lactam/beta-lactamase inhibitor
(amoxicillin-clavulanic acid, ampicillin-sulbactam) หรื อกลุ่ม new macrolides (azithromycin,
clarithromycin) กลุ่ม respiratory quinolone (levofloxacin, moxifloxacin)
แต่ถา้ ในกลุ่มที่โรครุ นแรง มีการกาเริ บซ้ าๆ ได้รับยาปฏิชีวนะเกิน 4 ครั้งต่อปี เพิง่ ออกจาก
โรงพยาบาลไม่นานหรื ออาการกาเริ บรุ นแรงมาก จะต้องให้ยาที่ครอบคลุมเชื้ อ enteric gram-

negative bacilli และ Pseudomonas aeruginosa เช่น amoxicillin-clavulanic acid ร่ วมกับ
ciprofloxacin หรื อ cefoperazone-sulbactam หรื อ levofloxacin ขนาดสู ง (750 mg/day)
การใช้เครื่ องช่วยหายใจหวังผลบรรเทาอาการ และลดอัตราการเสี ยชีวติ โดยพิจารณา
noninvasive ventilator (NIV) ก่อนตามข้อบ่งชี้รูปที่ 12 เนื่องจากมีขอ้ มูลสนับสนุนได้ประโยชน์
80-85% ทั้งในแง่การลดภาวะ acidosis, หอบเหนื่ อยลดลง ทาให้เลี่ยงการใส่ ท่อช่วยหายใจ และลด
จานวนวันการนอนโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามการประเมินหลังจากใช้ NIV มีความสาคัญ หากใน
30 นาทีถึง 1 ชัว่ โมงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกที่ดีข้ ึนควรพิจารณาใส่ ท่อช่วยหายใจดังรู ปที่ 13
รู ปที่ 13 ข้ อบ่ งชี้ในการใส่ ท่อช่ ายหายใจและใช้ เครื่องช่ ายหายใจ
-Unable to tolerate NIV or NIV failure
-Respiratory frequency > 35 breaths per minute
-Life-threatening hypoxemia
-Respiratory arrest
-Severe dyspnea with use of accessory muscles and paradoxical abdominal motion
-Severe acidosis (pH < 7.25) and/or hypercapnia (PaCO2 > 60 mmHg)
-Somnolence, impaired mental status
-Cardiovascular complications (hypotension, shock)
-Other complications (metabolic abnormalities, sepsis, pneumonia, pulmonary embolism, barotraumas,
massive pleural effusion)

การรักษาทีไ่ ม่ ใช้ ยา
การฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด (pulmonary rehabilitation)
เป้ าหมายคือเพื่อลดอาการ เพิ่มคุณภาพชีวติ เพิ่มความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน
ซึ่ งจะทาได้ตอ้ งเข้าไปจัดการกับปั ญหาอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่ องปอดเท่านั้น เช่นการที่มีกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงหรื ออ่อนล้า ทาให้ไม่ค่อยทากิจกรรมเนื่ องจากเหนื่อยหอบ สุ ดท้ายอาจมีภาวะซึ มเศร้า
แยกตัวออกจากสังคม ดังรู ปที่ 14 การแก้ปัญหาใดปั ญหาหนึ่งจะมีผลส่ งเสริ มให้ปัจจัยอื่นดีข้ ึนได้
ใน GOLD แนะนาทาในผูป้ ่ วยที่ FEV1 < 80% แต่ผทู ้ ี่น่าจะเห็นประโยชน์จากการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ปอดชัดเจนควรจะเป็ นคนที่ทากิจวัตรประจาวันไม่ได้ หรื อเหนื่ อยหอบทั้งที่ได้รับขยายหลอดลม
อย่างเหมาะสมแล้วก็ตาม โดยเริ่ มจากการประเมินสภาพเบื้องต้น ดูความรุ นแรงของตัวโรค มีการ
แนะนาเรื่ องการอดบุหรี่ กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีส่วนร่ วมในการรักษา การให้ความรู ้เรื่ องโรค
หรื อด้านโภชนาการ ระวังเรื่ องน้ าหนักตัวที่มากหรื อน้อยเกินไป การฝึ กการหายใจเพื่อบรรเทา
อาการเหนื่อย (pursed lip breathing, diaphragmatic breathing) การฝึ กการไออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การเพิ่มความแข็งแรงและคงทนของกล้ามเนื้ ออาศัยการออกกาลังกาย ทั้งการเดิน การฝึ กกาลัง
กล้ามเนื้อแขนขา ในผูป้ ่ วยที่ออกกาลังกายทั้งตัวไม่ได้ให้ทาการฝึ กเฉพาะส่ วน ประกอบกับการใช้
ถุงทราย หรื อยางยืด(theraband) โดยแนะนาให้ทาวันละประมาณ 20-30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์
และติดต่อกันอย่างน้อย 6 สัปดาห์ อาจเริ่ มทีละน้อยและมีพกั เป็ นระยะๆสาหรับผูป้ ่ วยที่เหนื่ อยง่าย
การประเมินผลดูจากทั้งประวัติ การตรวจร่ างกาย การตรวจสมรรถภาพปอด การประเมิน
ความสามารถในการออกกาลัง (exercise capacity) วัดกาลังกล้ามเนื้อแขนขา หรื อกล้ามเนื้อที่ช่วย

ในการหายใจ นอกจากนี้ประเมินในเรื่ องของสุ ขภาพโดยรวม และการเปลี่ยนแปลงในแง่ผลกระทบ
ของอาการเหนื่อยต่อผูป้ ่ วยหรื อการทากิจกรรม ผลดีของการออกกาลังกายจะอยูน่ านเป็ นเวลาหลาย
เดือนหรื อเป็ นปี หลังจากหยุดการฝึ ก แตกต่างกับการใช้ยาซึ่ งหมดฤทธิ์ ไปหลังหยุดยาไม่นาน
รู ปที่ 14 ผลกระทบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่ อการทากิจกรรม(The COPD cycle)
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การใช้ ออกซิเจน
วิธีการให้แบ่งเป็ น 3 อย่างหลักๆ คือ การให้แบบระยะยาว การให้เพื่อลดอาการหอบเหนื่อย
หรื อการให้ระหว่างออกกาลังกาย โดยจุดประสงค์คือการเพิม่ ออกซิ เจนในเลือดขณะพักให้ PaO2 ≥
60 mmHg ที่ระดับน้ าทะเลหรื อ SaO2 ≥90% เพื่อให้อวัยวะสาคัญ (vital organ) ในร่ างกายได้รับ
ออกซิเจนที่เพียงพอและสามารถทางานได้ตามปกติ
การให้ long-term oxygen therapy (LTOT) คือการให้ออกซิเจน > 15 ชัว่ โมงต่อวันในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะ chronic respiratory failure พบว่าสามารถเพิ่มอัตราการอยูร่ อด (survival rate)ได้
นอกจากนี้ยงั มีผลดีต่อ hemodynamics เห็นชัดในแง่ลดการเกิด pulmonary hypertension ผลต่อ
ระบบเลือด, exercise capacity, lung mechanics และสภาพจิตใจอีกด้วย
ข้อบ่งชี้ในการให้ LTOT คือผูป้ ่ วย stage IV : very severe COPD ที่มีลกั ษณะต่อไปนี้
- PaO2 ≤ 55 mmHg หรื อ SaO2 ≤ 88%, โดยอาจมีหรื อไม่มี hypercapnia
- PaO2 อยูร่ ะหว่าง 55 กับ 60 mmHg หรื อ SaO2 = 88% ที่มีลกั ษณะของ pulmonary
hypertension, congestive cardiac failure คือมีบวมตามแขนขา หรื อมี polycythemia (Hct > 55%)
การรักษาโดยการผ่าตัด
การผ่าตัดจาต้องเลือกทาเฉพาะในผูป้ ่ วยบางรายที่มีความเหมาะสมเท่านั้นเนื่ องจาก
ค่าใช้จ่ายสู ง มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก ชนิ ดการผ่าตัดมี 3 อย่างใหญ่ๆคือ
1. Bullectomy เลือกทากรณี ที่ bulla ขนาดใหญ่ เป็ นส่ วนที่ไม่มีประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ และมีการกดเนื้อปอดส่ วนข้างเคียง โดยหลังผ่าตัดออกจะทาให้เนื้ อปอดส่ วนที่โดน
กดมีการขยายตัวทางานมากขึ้น ลดอาการเหนื่ อยหอบ และเพิ่มสมรรถภาพปอดได้

2. Lung volume reduction surgery (LVRS) เลือกทาเฉพาะกรณี ที่เป็ น upper-lobe
emphysema และมี exercise capacity ต่า จุดประสงค์เพื่อลดภาวะ hyperinflation ทาให้กล้ามเนื้อ
หายใจสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. Lung transplantation มีผลช่วยเพิม่ คุณภาพชีวติ และเพิม่ ความสามารถในการทากิจวัตร
ได้ โดยทาในผูป้ ่ วย very advanced COPD แต่มีขอ้ จากัดคือค่าใช้จ่ายมาก มีผบู้ ริ จาคอวัยวะน้อย
อัตราการเสี ยชีวติ จากการผ่าตัดสู ง มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง ทั้ง acute graft rejection,
bronchiolitis obliterans, CMV infection, opportunistic/fungal/bacterial infections,
lymphoproliferative disease, and lymphomas
การพยากรณ์โรค
เนื่องจากผูป้ ่ วยจะแสดงอาการต่อเมื่อความรุ นแรงของโรคมากขึ้น FEV1 นอกจากใช้เป็ นตัว
ประเมินความรุ นแรงของโรคยังใช้ในการพยากรณ์โรคได้ดี ร่ วมกับการประเมินความสามารถใน
การออกกาลังวัดโดยการทดสอบวัดระยะทางในระยะเวลา 6 นาที (6 minute-walk distance, 6MWD)
การวัดความเหนื่อยโดยใช้คะแนน Modified Medical Research Council (MMRC) ค่า Body Mass
Index (BMI) นาค่าต่างๆนี้มาคานวณเป็ น BODE index ที่มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเสี ยชีวติ
นอกจากนี้ อาจประเมินจากการมีภาวะกาเริ บ อายุ โรคที่พบร่ วมด้วย ในผูป้ ่ วยที่นอนรับการ
รักษาในโรงพยาบาลอาจดูความรุ นแรงของภาวะ hypoxemia หรื อ hypercapnia การต้องใส่
เครื่ องช่วยหายใจเสี ยชีวติ การต้องใส่ ท่อช่วยหายใจนาน การเอาท่อช่วยหายใจออกไม่สาเร็ จ ค่า
ความรุ นแรงของโรควัดโดยใช้ APACHE II score ค่า albumin ในเลือด < 2.5 g/dL ค่า hemoglobin
ที่ต่า น้ าหนักที่ลดลงมากกว่า 10% อย่างไรก็ตามการใช้ผลการศึกษาของต่างประเทศนี้จึงยังมี
ข้อจากัดเช่น ในด้านเชื้ อชาติ มาตรฐานการดูแลรักษา ในประเทศไทยยังต้องทาการศึกษาเพิ่มเติม
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