Trends in new guideline for COPD
วัชรา บุญสวัสดิ์

คํานํา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease เรียกยอๆ วา COPD) เปนปญหา
สําคัญทางสาธารณสุขของประเทศตางๆทั่วโลก เพราะเปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวยและการเสียชีวิต จาก
การประเมินขององคการอนามัยโลกในป ค.ศ. 2001 โรคปอดอุดกัน้ ทางเดินหายใจเปนสาเหตุการเสียชีวติ อันดับ
ที่ 5 ในประเทศทีม่ รี ายไดสงู และเปนสาเหตุการเสียชีวติ เปนอันดับที่ 6 ในประเทศทีม่ รี ายไดนอ ยและปานกลาง1
และคาดวาปญหาจะมากขึ้นเนื่องจากทั่วโลกจะมีประชากรสูงอายุมากขึ้น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มักจะถูกมอง
วาเปนโรคทีผ่ ปู ว ยไปแสวงหามาเองโดยการสูบบุหรี่ เปนโรคทีห่ ลอดลมอุดกัน้ ทีไ่ มตอบสนองตอการใหยาขยาย
หลอดลม (irreversible airway obstruction) และเปนโรคที่รักษาไมได ทําใหผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไมไดรับ
การดูแลเอาใจใสเทาที่ควร
เพื่อใหแพทยรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใหไดอยางถูกตองและเหมาะสม สมาคมแพทยทั้งหลายจึงได
จัดทําแนวทางการรักษาโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังขึ้นในประเทศตางๆ เชน ที่ยุโรป2 อเมริกา3 ประเทศอังกฤษ 4
รวมทัง้ ประเทศไทยดวย5 แนวทางการรักษาทีม่ กี อ น ค.ศ. 2000 มักจะอาศัยประสพการณจากแพทยผเู ชีย่ วชาญ
เปนหลัก ไมไดอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ แนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ใชหลักฐานเชิงประจักษ
ไดเริ่มมีขึ้นในป ค.ศ. 2001 ซึ่งเกิดจากความรวมมือกันของ National Heart Lung and Blood Institute ของ
อเมริกา และองคการอนามัยโลก (WHO) ที่เรียกวา Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
(GOLD Guideline) 6 ซึง่ มีการเผยแพรไปทัว่ โลกและมีการปรับปรุงเปนระยะทุกป และมีการปรับปรุงใหมลา สุด
ในป ค.ศ. 20117 สวนประเทศไทยเรา สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทยไดตีพิมพแนวทางในการรักษาโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังครั้งแรกในป พ.ศ. 2539 ตามแนวทางของ American Thoracic Society8 และการปรับปรุงเมื่อ
ป พ.ศ. 25489 โดยใชแนวทางของ GOLD Guideline และฉบับลาสุดดวยความสนับสนุนของ สํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรียกวา “แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553”10
ในชวงทศวรรษทีผ่ า นมาไดมคี วามรูใ หมๆเกิดขึน้ มากมาย ทําใหความเขาใจโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังมีมาก
ขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการรักษาโรคเปนอยางมาก

คําจํากัดความของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (definition of COPD)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เดิมมักจะหมายถึงโรคที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจที่ไมตอบสนองตอ
ยาขยายหลอดลม (irreversible airway obstruction)2 หรือตอบสนองตอยาขยายหลอดลมเล็กนอย (partially
reversible obstruction)4,8 ซึ่งจะแตกตางจากโรคหืด ซึ่งตอบสนองตอยาขยายหลอดลม (reversible airway
obstruction) ดังนั้นการวินิจฉัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมักจะใชเกณฑ FEV1 / FVC <70% และ FEV1 เพิ่มขึ้นนอย
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กวา 15% หลังการใหยาขยายหลอดลม11 ซึ่งแยกจากโรคหืดที่ FEV1 เพิ่มขึ้นมากกวา 15% หลังการใหยาขยาย
หลอดลม12
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเริ่มขึ้นในป ค.ศ. 2001 เมื่อ GOLD guideline 6 มีการเปลี่ยนแปลงคําจํากัด
ความของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จากเดิมที่หมายถึงโรคที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจที่ไมตอบสนองตอ
ยาขยายหลอดลม (irreversible airway obstruction) ไปเปน “โรคทีม่ กี ารอุดกัน้ ทางเดินหายใจทีไ่ มสามารถทําให
กลับมาเปนปกติได (not fully reversible airway obstruction) ซึง่ การอุดกัน้ ทางเดินหายใจนีจ้ ะเกิดขึน้ ชาๆ คอย
เปนคอยไป และมีการอักเสบของปอดทีเ่ กิดจากสิง่ ระคายเคืองรวมดวย” การเปลีย่ นแปลงคําจํากัดความนีก้ เ็ ลย
สงผลใหอุบัติการณของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปลี่ยนไปดวย ตามเกณฑที่ใชในการวินิจฉัยที่เปลี่ยนไป13
นอกจากนีใ้ นป ค.ศ. 2006 GOLD guideline14 ยังไดเพิม่ คําวา “โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังวาเปนโรคทีป่ อ งกัน
ได และรักษาได” เขาไปในคําจํากัดความของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังดวย เพื่อที่จะเปลี่ยนทัศนคติของแพทยที่มัก
จะมองวาโรคนีเ้ ปนโรคทีร่ กั ษาไมได และไมสนใจรักษาใหหนั มารักษาอยางเต็มที่ เพราะมีขอ มูลเพิม่ ขึน้ มากมาย
วาเราสามารถทําใหผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีสมรรถภาพปอดดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได ลดอาการเหนื่อย
หอบและลดการกําเริบของโรคได
พยาธิกําเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ความเขาใจในพยาธิกําเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีมากขึ้น โดยพบวาเมื่อมีสิ่ง
ระคายเคืองเขาไปในทางเดินหายใจในผูปวยที่มีแนวโนมจะเกิดโรค จะกระตุนใหเกิดการอักเสบขึ้นในหลอดลม
และเนือ้ ปอด ซึง่ เซลทีส่ าํ คัญไดแก neutrophils, macrophage และ CD8+ T-lymphocyte ทําใหมเี กิดพยาธิสภาพ
ที่เนื้อปอด และหลอดลมเล็กๆ โดยที่เนื้อปอดจะมีการทําลาย alveolar attachment ที่คอยพยุงไมใหหลอดลม
แฟบลงเวลาหายใจออก ทําใหเกิดการอุดกัน้ ทางเดินหายใจ ซึง่ สวนนีเ้ ปนสวนทีไ่ มสามารถแกไขได สวนทีห่ ลอด
ลมเล็กๆการอักเสบในหลอดลมทําใหผนังหลอดลมบวมขึน้ มีเสมหะในหลอดลมและหลอดลมหดตัวลงทําใหเกิด
การอุดกั้นทางเดินหายใจ ซึ่งในสวนนี้คือสวนที่พอรักษาไดบาง (รูปที่ 1)
(%   

%"
!
("& !


!  



!)

')   
• ')"
• ')  +%% 
•  ')  !

& ' !%"

) !%"
•  &$! 
•   "

& ' !%"

รูปที่ 1 กลไกการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
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นอกจากนี้การอับเสบที่เกิดขึ้นในปอดไมไดมีผลเฉพาะที่ปอดเทานั้น พบวา inflammatory mediators
ตางๆ มีการกระจายไปทั่วรางกาย ทําใหมีผลตอระบบอื่นของรางกายอีกดวย15,16 เชน กลามเนื้อเหี่ยว กระดุก
พรุน เสนเลือดแข็ง และ เสี่ยงตอภาวะหัวใจขาดเลือด เปนตน
การดําเนินไปของโรค (รูปที่ 2) เมือ่ มีการอุดกัน้ ทางเดินหายใจ จะทําใหมลี มคางอยูใ นปอดเพิม่ ขึน้ (air
trapping) โดยเฉพาะอยางยิง่ เวลาทีผ่ ปู ว ยออกกําลังกาย เพราะผูป ว ยจะหายใจเร็วขึน้ ทําใหเวลาทีห่ ายใจออกสัน้
ลง ทําใหลมหายใจออกมาไมหมด จะทําใหมีลมคางอยูในปอดเพิ่มขึ้นไปอีก (dynamic hyperinflation) ทําใหผู
ปวยเหนือ่ ยงายเวลาออกกําลัง ซึง่ จะทําใหผปู ว ยลดกิจกรรมลง ทําใหยงิ่ เหนือ่ ยงายขึน้ เปนวงจรชัว่ ราย และเมือ่
โรคดําเนินไปมากขึ้น สมรรถภาพปอดจะลดลงไปเรื่อยๆ เมื่อเจอสิ่งกระตุนเชน เจอมลภาวะ การติดเชื้อในทาง
เดินหายใจ จะทําใหผปู ว ยมีอาการมากขึน้ เรียกวาโรคกําเริบ (COPD Exacerbation) เปนระยะๆ การกําเริบของ
โรคสวนหนึ่งจะเกิดจากการที่มีสมรรถภาพปอดที่ตํ่า เพราะพบวาโดยภาพรวมแลวกลุมผูปวยที่มีสมรรถภาพ
ปอดตํ่า จะมีการกําเริบของโรคบอยกวากลุมผูปวยที่มีสมรรถภาพปอดที่สูงกวา17 แตก็มีปจจัยอื่นมารวมดวยที่
ทําใหเกิดโรคกําเริบ เพราะผูป ว ยทีม่ สี มรรถภาพปอดทีเ่ ทาๆกันแตจะมีการกําเริบของโรคไดแตกตางกันไดม าก18
การกําเริบของโรคจะทําใหการดําเนินโรคเปนมากขึ้น เพราะการกําเริบแตละครั้งสมรรถภาพปอดมักจะไมกลับ
คืนมาเทากับกอนโรคกําเริบ19 และเมื่อสมรรถภาพปอดลดลงมากมาก ผูปวยก็จะเสียชีวิตในที่สุด
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รูปที่ 2 การดําเนินไปของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

การอุดกัน้ ทางเดินหายใจเปนตัวกําหนดทีส่ าํ คัญวาผูป ว ยจะมีอาการมากหรือนอย เสียชีวติ เร็วหรือชา
ดังนั้นในการประเมินความรุนแรงของโรคตามแนวทางการรักษาทั่วไปจึงดูที่ FEV1 เปนหลัก (ตารางที่ 1) โดย
ถา FEV1 นอยโรคก็รุนแรง แตเมื่อมีความรูเกี่ยวกับเรื่อง systemic inflammation มากขึ้น ก็พบวา systemic
inflammation ทําใหเกิด กลามเนื้อเหี่ยวอาจจะทําใหเหนื่อยงายเวลาออกกําลังกาย ซึ่งจะมีผลทําใหผูปวยมี
อาการมาก และอาจสงผลใหเสียชีวิตเร็วขึ้นได ดังนั้น การอุดกั้นทางเดินหายใจที่วัดโดย FEV1 ก็ไมใชสิ่งเดียว
ที่จะกําหนดวาผูปวยจะมีอาการมากหรือนอย จะเสียชีวิตเร็วหรือชา systemic inflammation ก็เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่จะมีผลตอโรคการดําเนินของโรคดวย ดังนั้นในการประเมินผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จึงไดเปลี่ยนจาก
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การประเมิน FEV1 เพียงอยางเดียว มาเปนการประเมินหลายๆ ดานรวมกัน เชน การประเมินโดยใช BODE
index20 ซึ่งใช BMI รวมกับ FEV1, dyspnea score และ 6 minute walk distance จะทําใหแยกกลุมผูปวยไดดี
กวาการวัด FEV1 เพียงอยางเดียว
ตารางที่ 1 GOLD guidelines แบงความรุนแรงของโรคเปน4 ขั้นตามคา FEV1 (Post bronchodilator)
รุนแรงนอย (ขั้นที่ 1)
รุนแรงปานกลาง (ขั้นที่ 2)
รุนแรงมาก (ขั้นที่ 3)
รุนแรงมากที่สุด (ขั้นที่ 4)

คา FEV1 มากกวา 80% ของคามาตรฐาน
คา FEV1 อยูระหวาง 50-80% ของคามาตรฐาน
คา FEV1 อยูระหวาง 30-50% ของคามาตรฐาน
คา FEV1 นอยกวา 30% ของคามาตรฐาน

การวินิจฉัย
การวินจิ ฉัยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังก็คอื เมือ่ มีประวัตเิ สีย่ งตอการเกิดโรค เชนสูบบุหรี่ จะมีหรือไมมอี าการ
ไอ มีเสมหะ และ หอบเหนื่อย หรือไมก็ตาม ควรจะไดรับการตรวจสมรรถภาพปอดดวยสไปโรเมตรี เมื่อไดยา
ขยายหลอดลมแลวคา FEV1 / FVC ยังนอยกวา 0.7 ก็ถือวาเปนโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งเปลี่ยนไปจาก
เดิม ที่เคยใชเกณฑ FEV1/FVC กอนใหยาขยายหลอดลม < 0.7 และ FEV1ดีขึ้นนอยกวา15% หลังใหยาขยาย
หลอดลม5,11

การรักษา
เปาหมายของการรักษาโรค
เปาหมายในการรักษาโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ตัง้ แต GOLD Guidelines 20016 จนถึง GOLD Guidelines
20117 ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 2) แตมีการแบงกลุมใหมใหเขาใจงายขึ้น เปน 2 กลุม คือ การลดอาการ
ในปจจุบัน และ การปองกันสิ่งที่จะเกิดในอนาคต
แนวทางการรักษาเดิมๆจะเนนที่การลดอาการในปจจุบันไมไดเนนการปองกันสิ่งที่จะเกิดในอนาคต
เชน การปองกันโรคกําเริบ การชะลอการดําเนินตอไปของโรค การลดอัตราการเสียชีวิต เพราะมีความเชื่อวา
ไมมีการรักษาใดที่จะชะลอการดําเนินตอไปของโรคได6 ดังนั้นการรักษาจึงเปนเพียงรักษาอาการที่ผูปวยมีและ
รักษาโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้นเทานั้น แตแนวทางการรักษาในปจจุบันจะเนน การปองกันสิ่งที่จะเกิดในอนาคต
ดวย ซึ่งจะเห็นความเปลี่นแปลงในการรักษาอยางมากใน GOLD Guidelines 20117

วัชรา บุญสวัสดิ์

63

ตารางที่ 2 เปาหมายของการรักษาโรคปอดอุดกันเรื้อรังไดแก
●
●
●

●
●
●
●

บรรเทาอาการ โดยเฉพาะอาการหอบเหนื่อย
ทําให exercise tolerance ดีขึ้น
ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ปองกันหรือชะลอการดําเนินโรค
ปองกันและรักษาภาวะแทรกซอน
ปองกันและรักษาภาวะอาการกําเริบ
ลดอัตราการเสียชีวิต

การลดอาการในปจจุบัน



ปองกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การประเมินโรค
การประเมินผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ควรจะประเมินอาการในปจจุบัน และประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ถารักษาไมดี เชนโอกาสที่จะเกิดการกําเริบของโรคในอนาคต
การประเมินอาการในปจจุบนั สามารถใชเกณฑการใหคะแนน ภาวะหายใจลําบาก (Modified Medical
Research Council Dyspnea Score; mMRC) (ตารางที่ 3) mMRC <2 ถือวาอาการนอย mMRC > 2 ถือวา
อาการมาก หรือใช CAT (COPD Assessment Test)21,22 ซึ่งเปนการประเมินผลกระทบของ COPD ตอผูปวย
ประกอบดวยคําถาม 8 ขอๆละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน ถาคะแนน< 10 แสดงวามีผลกระทบนอย ถา
คะแนน > 10 แสดงวามีผลกระทบมาก
โอกาสที่จะเกิดการกําเริบของโรคในอนาคต สามารถประเมินโดยดูสมรรถภาพปอด (FEV1) โดย
การกําเริบของโรคจะมากขึ้นเมื่อ FEV1ลดลง17 ถา FEV1 < 50% โอกาสเกิดโรคกําเริบมากขึ้น นอกจากนี้
ประวัติที่มีการกําเริบของโรคในปที่ผานมา ก็มีโอกาสเกิดการกําเริบของโรคมากกวาผูปวยที่ไมมีประวัติของ
การกําเริบ17
ตารางที่ 3 เกณฑการใหคะแนน ภาวะหายใจลําบาก (Modified Medical Research Council Dyspnea
Score; mMRC) ซึ่งแบงระดับความรุนแรงของภาวะหายใจลําบาก เปน 5 ระดับ คือ
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

คือปกติไมมีเหนื่อยงาย
คือมีอาการเหนื่อยงาย เมื่อเดินเร็ว ๆ ขึ้นทางชัน
คือเดินในพื้นราบไมทันเพื่อนที่อยูในวัยเดียวกัน เพราะเหนื่อยหรือตองหยุดเดินเปนพักๆ
คือเดินไดนอยกวา 100 เมตร
คือเหนื่อยงายเวลาทํากิจวัตรประจําวัน เชน ใสเสื้อผา อาบนํ้า แตงตัว จนไมสามารถ
ออกนอกบานได
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ดังนั้นเมื่อรวมการประเมินจะประเมินอาการในปจจุบันโดยอาศัย mMRC หรือ CAT score และ
ประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเนนไปที่โอกาสที่จะเกิดการกําเริบของโรคโดยอาศัย FEV1 หรือประวัติ
ที่มีการกําเริบของโรคในปที่ผานมา ก็จะแบงผูปวยออกเปน 4 กลุม (รูปที่ 3) โดยประเมินอาการ
กลุม A ไดแก ผูปวยที่มีอาการนอย และโอกาสเกิดการกําเริบนอย
กลุม B ไดแก ผูปวยที่มีอาการมาก และโอกาสเกิดการกําเริบนอย
กลุม C ไดแก ผูปวยที่มีอาการนอย และโอกาสเกิดการกําเริบมาก
กลุม D ไดแก ผูปวยที่มีอาการมาก และโอกาสเกิดการกําเริบมาก
ซึ่งการแบงกลุมผูปวยแบบนี้ก็จะทําใหการจัดการรักษาไดเหมาะสมยิ่งขึ้น
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รูปที่ 3 การประเมินจะประเมินอาการในปจจุบัน และประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถารักษาไมดี เชนการเกิดการ
กําเริบของโรคก็จะแบงผูปวยเปน 4 กลุม
กลุม A ไดแก ผูปวยที่มีอาการนอย และโอกาสเกิดการกําเริบนอย
กลุม B ไดแก ผูปวยที่มีอาการมาก และโอกาสเกิดการกําเริบนอย
กลุม C ไดแก ผูปวยที่มอี าการนอย และโอกาสเกิดการกําเริบมาก
กลุม D ไดแก ผูปวยที่มีอาการมาก และโอกาสเกิดการกําเริบมาก

ยาที่ใชในการรักษาโรค
ยาขยายหลอดลม
ยาขยายหลอดลม เปนยาหลักในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยากลุมนี้จะใชเฉพาะเวลามีอาการ
หรือใชอยางสมํ่าเสมอ เพื่อบรรเทาหรือปองกันอาการ ยาขยายหลอดลมมี 3 กลุมไดแก
1. Anticholinergics ชนิดที่ออกฤทธสั้น (short acting antimuscarinic agent: SAMA)ไดแก
Ipratropium bromide และชนิดที่ออกฤทธิ์ยาว (long acting antimuscarinic agent: LAMA) ไดแก Tiotropium
2. β2 agonist ชนิดที่ออกฤทธสั้น(short acting β2 agonist: SABA) เชน salbutamol, terbutaline,
procaterol และชนิดที่ออกฤทธิ์ยาว (long acting β2 agonist: LABA) ไดแก formoterol, salmeterol,
indacarterol
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3. methylxantine เชน theophylline
ยาขยายหลอดลมทั้งสามกลุมออกฤทธิ์คนละที่กัน ดังนั้นเมื่อใชรวมกันจะไดผลมากกวาใช
ยาตัวเดียว สวนยาที่ออกฤทธยาว (Long acting bronchodilators) ก็ไดผลดีกวายาที่ออกฤทธิ์สั้น (short
acting bronchodilators) LABA และ LAMA นอกจากจะบรรเทาอาการไดดีกวา SABA SAMA แลว ยังสามารถ
ลดการกําเริบของโรคไดดวย แต LAMA จะลดการกําเริบไดดีกวา LABA23

สเตียรอยด (steroids)
ประโยชนของเสตียรอยด ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยังคงเปนที่ถกเถียงกัน ความเชื่อที่วา
การใช oral corticosteroid ไมมีประโยชนในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เนื่องจากการศึกษาของ Callahan
et. al.24 พบวาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อที่มีอาการคงที่ เมื่อไดกินเสตียรอยด พบวามีเพียง 10% ที่ดีขึ้น แต
เกณฑที่ใชตัดสินวาดีขึ้น คือใช FEV1 ดีขึ้นมากกวา 20% เพียงอยางเดียว จากความรูในปจจุบัน เราทราบ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และ
วาการประเมินผูป ว ยจะใช แต FEV1 อยางเดียวไมถกู ตอง เพราะวามีผปู ว ยสวนหนึง่ ทีม่ คี ณ
6 minute walk distance เพิ่มขึ้นไดโดย FEV1 ไมดีขึ้นก็ได ดังนั้นในการศึกษาของ Callahan et. al. ถา
เราใชเกณฑเหลานี้รวมดวยก็จะพบวาผูปวยจํานวนมากที่ดีขึ้นไดจากการกินเสตียรอยด
สวน inhaled corticosteroid แตกอนจะเชื่อวาไมมีประโยชนในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เพราะมีการศึกษาที่บงวาการใหยา inhaled corticosteroid ไมสามารถชะลอการลดลงของ FEV1 25,26 ทําให
GOLD Guideline 2001 ใหคําแนะนําวา “ในปจจุบันไมมียาตัวใดที่จะชะลอการดําเนินโรคได ดังนั้นการรักษา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงเพียงแครักษาตามอาการ และรักษาโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้นเทานั้น6” ดังนั้นการรักษา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จึงใชยาขยายหลอดลมเปนหลัก ตราบจนกระทั่งมีการศึกษาวาการใช inhaled corticosteroid (fluticasone) สามารถลดการกําเริบของโรคไดในผูปวยที่มีสมรรถภาพปอดตํ่า27 ทําใหแนวทางการ
รักษาโรคแนะนําวา เมื่อผูปวยมี FEV1 นอยกวา 50% และมีโรคกําเริบบอยควรจะพิจารณาให ยาพน inhaled
corticosteroid รวมดวย เพื่อจะลดการกําเริบของโรค ซึ่งเปนการยอมรับวา inhaled corticosteroid มีประโยชน
ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ขอมูลที่บงชี้วา inhaled corticosteriod นาจะมีประโยชนในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็มีออกมามากขึ้น
เชน การศึกษาที่ชื่อวา EUROSCOP พบวาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุมที่ใช inhaled corticosteroid จะเกิด
โรคหัวใจขาดเลือดนอยกวากลุมที่ไมไดใช28 บงชี้วา inhaled corticosteroid นาจะลดการอักเสบในหลอดลม
สงผลให systemic inflammation ลดลงทําใหการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดลดลงได นอกจากนี้จากการศึกษา
ที่รวมการศึกษาใหญๆหลายการศึกษาเขาดวยกัน พบวาการใช inhaled corticosteroid ในการรักษาผูปวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได29
การใชยา inhaled corticosteroid รวมกับ LABA (long acting b2 agonist) ยังไดผลดีกวาการให
inhaled corticosteroid หรือ LABA เดี่ยวๆ อีกดวย30-33 แสดงใหเห็นวาทั้งยา inhaled corticosteroid และ
LABA ออกฤทธิ์เสริมกันนอกจากนี้ยังพบวาการรักษาโรคดวยยา inhaled corticosteroid, LABA หรือ
ยาผสมระหวาง inhaled corticosteroid/LABA สามารถชะลอการลดลงของ FEV1 ไดดวย โดยยาผสมระหวาง
inhaled corticosteroid/LABA สามารถชะลอการลดลงของ FEV1 ไดดีที่สุด34
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Phosphodiesterase-4 inhibitors
Roflumilast เปนยาตัวเดียวในกลุม Phosphodiesterase-4 inhibitors ที่ไดขึ้นทะเบียนในหลาย
ประเทศ ยากลุม นีเ้ ปนยากลุม ใหม ออกฤทธิย์ บั ยัง้ การอักเสบในปอดโดยการยับยัง้ เอนไซม Phosphodiesterase
ทําใหการสลายตัวของ cAMP ลดลง มีหลักฐานวา ในผูปวยที่มีอาการของหลอดลมอักเสบเรื้อรัง Roflumilast
สามารถลดการกําเริบของโรคไดถึง 15-20%35

การรักษาที่ไมใชยา
การฟนฟูสมรรถภาพปอด (Pulmonary Rehabilitation)
การฟน ฟูสมรรถภาพปอดเปนการดูแลรักษาผูป ว ยแบบองครวม ทีเ่ สริมเพิม่ เติมผลจากการรักษาดวย
ยา การฟนฟูสมรรถภาพปอด ทําใหผูปวยมีอาการเหนื่อยลดลง การกําเริบของโรคลดลง ความสามารถในการ
ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตดีขึ้น องคประกอบของการฟนฟูสมรรถภาพปอดไดแก
● ใหความรูผูปวย(Patient education)
● ฝกหายใจ (Breathing exercise)
● ฝกออกกําลังกาย (exercise training)
● สนับสนุนและใหกําลังใจ
ผูป ว ยทีค่ วรไดรบั การฟน ฟูสมรรถภาพปอด ไดแก ผูป ว ยทีม่ อี าการเหนือ่ ยเรือ้ รัง จนคุกคามการดําเนิน
ชีวิตปกติประจําวัน กอใหเกิดขอจํากัดตาง ๆ ทั้งดานการออกกําลังกาย การประกอบกิจกรรมนอกบาน หรือ
กิจกรรมพื้นฐานในสังคม เกิดความกังวลและความกลัวที่จะอยูคนเดียว จําเปนตองพึ่งพาผูอื่น
การใหออกซิเจนระยะยาว
ผูป ว ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังที่ FEV1 ตํา่ กวา 50% ควรไดรบั การประเมินวาผูป ว ยมีภาวะพรองออกซิเจน
หรือเปลา ถาผูปวยมีภาวะพรองออกซิเจนจะนําไปสูการเกิด Pulmonary Hypertension และ Corpulmonale
ในที่สุด การใหออกซิเจนระยะยาว จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได
ขอบงชีข้ องการใหออกซิเจนระยะยาว คือผูป ว ยมี PaO2 < 55 mmHg หรือ SaO2 < 88% หรือ PaO2
= 56-59 mmHg หรือ SaO2 < 89% รวมกับมีภาวะแทรกซอนของการขาดออกซิเจนเชน erythrocytosis,
pulmonary hypertension

แนวทางการรักษา
GOLD Guideline 2001 ใหคําแนะนําวา “ในปจจุบันไมมียาตัวใดที่จะชะลอการดําเนินโรคได ดังนั้น
การรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงเพียงแครักษาตามอาการ และรักษาโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้นเทานั้น6” ดังนั้น
การรักษาจะเปนการใหยาขยายหลอดลมเปนหลักตามความรุนแรง จนเมื่อมีการกําเริบของโรคจึงจะพิจารณา
ให inhaled corticosteroids (ตารางที่ 4) โดย
● ผู  ป  ว ยที่ มี ค วามรุ น แรงน อ ย (GOLD stage1) อาการจะน อ ยการรั ก ษาต อ งการเพี ย งยาขยาย
หลอดลมที่ออกฤทธิ์สั้นเฉพาะเวลาที่มีอาการ
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ผูปวยที่มีความรุนแรงปานกลาง (GOLD stage2) ผูปวยจะมีอาการมากขึ้น การรักษาควร
ใหยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์ยาว (LABA หรือ LAMA) สมํ่าเสมอ รวมกับยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์สั้น
เวลาที่มีอาการ
●

ผูปวยที่มีความรุนแรงมาก (GOLD stage3) ผูปวยจะมีอาการมากขึ้น ถามีโรคกําเริบสองครั้ง
ขึ้นไป การรักษาควรใหยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์ยาว (LABA หรือLAMA) สมํ่าเสมอ รวมกับ inhaled
corticosteroids และใหยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์สั้นเวลาที่มีอาการ
●

ผูปวยที่มีความรุนแรงมากที่สุด (GOLD stage4) การรักษาควรใหยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์
ยาว (LABA หรือLAMA) สมํ่าเสมอ รวมกับ inhaled corticosteroids และใหยาขยายหลอดลมที่ออกฤทธิ์สั้น
เวลาที่มีอาการพรอมทั้งพิจารณาใหออกซิเจนระยะยาว
ถึงแมวา GOLD Guideline 200614 ไดเปลี่ยนมุมมองของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังวาเปน “โรคที่
ปองกันได และ รักษาได” แตการรักษาก็ยังคงเปนเหมือนเดิมไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงคือรักษาอาการเปน
หลัก GOLD Guideline 20117 ไดเปลี่ยนแปลงตั้งแตเปาหมายในการรักษาที่ตองการลดอาการในปจจุบัน และ
ปองกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดแบงผูปวยเปน 4 กลุมตามรูปที่ 3 และการรักษาก็จะมุงที่จะบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว คือบรรเทาอาการและปองกันการกําเริบของโรค (รูปที่ 4)
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รูปที่ 4 การเลือกใชยาตามกลุมผูปวย

กลุม A ไดแก ผูปวยที่มีอาการนอย และโอกาสเกิดการกําเริบนอย พิจารณาให ยาขยายหลอดลมที่
ออกฤทธิ์สั้น (SABA หรือ SAMA)
กลุม B ไดแก ผูปวยที่มีอาการมาก และโอกาสเกิดการกําเริบนอยพิจารณาให ยาขยายหลอดลมที่
ออกฤทธิ์ยาว (LABA หรือ LAMA)
กลุม C ไดแก ผูป ว ยทีม่ อี าการนอย และโอกาสเกิดการกําเริบมากพิจารณาให ICS/LABA หรือ LAMA)
กลุม D ไดแก ผูปวยที่มีอาการมาก และโอกาสเกิดการกําเริบมากพิจารณาให ICS/LABA และ/หรือ
LAMA)
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ตารางที่ 4 การรักษาตามความรุนแรง
ความรุนแรง
GOLD1:
Mild
GOLD2:
Moderate
GOLD3:
Severe

การรักษา
●

●
●
●
●
●

GOLD4:
Very severe

●
●
●
●

Short acting b2agonist (SABA) as needed
Long acting Bronchodilator (LABA or LAMA)
SABA as needed
Long acting Bronchodilator (LABA or LAMA)
SABA as needed
consider inhaled corticosteroids if frequent exacerbations
Long acting Bronchodilator (LABA or LAMA)
SABA as needed
inhaled corticosteroids
Consider Long term oxygen therapy

สรุป
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศตางๆ ทัว่ โลก โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
มักจะถูกมองวาเปนโรคที่ผูปวยไปแสวงหามาเองโดยการสูบบุหรี่ เปนโรคที่หลอดลมอุดกั้นที่ไมตอบสนอง
ตอการใหยาขยายหลอดลม (irreversible airway obstruction) และเปนโรคที่รักษาไมได ทําใหผูปวยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร แตในชวงทศวรรษที่ผานมา มีความรูใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย
ทําใหเราเขาใจโรคมากขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการรักษาโรค ไมใชจะรักษาเพียงบรรเทา
อาการอยางเดิม แตจะมุงรักษาอาการในปจจุบันใหบรรเทาลงและปองกันผลเสียของการรักษาไมดีที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เชน การปองกันการกําเริบของโรคเปนตน ซึ่งจะยังผลใหผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไดรับการรักษา
ที่ดีขึ้นกวาเดิมเปนอยางมาก
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