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บทรายงานผปู ว ย “Pathological Confirmed Diagnosis of Asbestosis : The First Case Report in Thailand(๑)
ลงพิมพในจดหมายเหตุทางแพทยของแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๓ เลมที่ ๙๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ หนา ๓๑๔๙ ขอวิเคราะหชื่อบทความภาษาอังกฤษที่คอนขางกำกวมเพราะถาแปลเปนภาษาไทยจะเปน“การวินิจฉัยโรค
ปอดใยหินที่ยืนยันทางพยาธิวิทยา : รายงานผูปวยครั้งแรกในประเทศไทย”ผูวิพากษขอตีความวาบทความนี้เปน
รายงานครั้งแรกในประเทศไทยที่เสนอผูปวยโรคปอดใยหินที่ไดรับการวินิจฉัยยืนยันทางพยาธิวิทยา
ดังนัน้ ชือ่ บทความภาษาอังกฤษนาจะเปน “The First Case Report in Thailand of Asbestosis with Pathological
Confirmation” เพราะบทความนีไ้ มใชรายงานผปู ว ยรายแรก แตเปนรายงานครัง้ แรก
ผปู ว ยหญิงในรายงานนี้ อายุ ๕๗ ป ไมเคยสูบบุหรี่
(ไมไดบอกวามีคนใกลชิดสูบบุหรี่หรือไม) ใหประวัติ
ทำงานโรงงานผลิตตะแกรงครอบพัดลม มีหนาทีต่ รวจ
สอบความสมบูรณของตะแกรง และทำงานอยใู กลฝา ย
งานเคลือบเสนลวดตะแกรง ทำอยู ๑๐ ป หยุดงานมา
๖ ปแลว ไมมีประวัติการเจ็บปวยในชวงการทำงาน
เพิ่งมีอาการหายใจลำบากและไอมีเสมหะมา ๒ ป
จากผลการตรวจรางกาย ภาพรังสีทรวงอกและซีที
สแคน ประกอบกับการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร วินจิ ฉัย
วาเปนโรคปอดพังผืดรวมกับปนหินปูนที่เยื่อหุมปอด
การตรวจสารน้ำลางหลอดลมถุงลมปอด (BAL) พบ
เทหใยหิน และการตรวจชิน้ เนือ้ ปอดตัดจากกลีบปอด
ลิงกุลา พบเนือ้ ปอดพังผืดทัว่ ไปและมีเทหใยหิน ๒-๕ ชิน้
ตอสนามจุลทรรศนกำลังขยายสูง
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

วิพากษวจิ ารณ
๑. ผปู ว ยรายนีเ้ ปนโรคปอดใยหิน (แอสเบสโทสิส)
แน แตมขี อ สงสัยหลายประการดังจะกลาวตอไป
๒.แหลงใยหินที่ผูปวยไดรับ ไมนามาจากการ
ทำงานในโรงงานผลิตตะแกรงครอบพัดลม เพราะไม
เคยมีการอางถึงอาชีพการทำงานแบบนีม้ ากอนเลย ถา
ผูรายงานสอบถามไปทางโรงงานผลิตพัดลมที่มีอยู
หลายแหง หรือถามฝายควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมก็นาจะไดคำตอบเรื่องใยหิน
ชัดเจนเพราะการซักประวัตผิ ปู ว ยรายทีไ่ มไดทำงานใน
สถานประกอบการทีใ่ ชใยหิน จะตองซักถึงแหลงอืน่ เชน
การใชวัสดุปลูกเฟวอรมิคุไลต การทำสวนขุดคุยดิน
แมกระทั่งการทำความสะอาดหลังคาบาน เปนอาชีพ
เสริมนอกจากนั้นมลภาวะใยหินในอากาศทั่วไปก็อาจ
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เปนแหลงสำคัญ จะเปนการบังเอิญทีเ่ ปนไปไดหรือไม
ถ า ผู ป ว ยรายนี้ เ ป น โรคปอดพั ง ผื ด ไม ท ราบสาเหตุ
(IPF) แลวไดหายใจเอาใยหินในอากาศเขาไปในปอด
ทำนองเดียวกับทีส่ มพงษ ศรีอำไพและคณะพบในศพ(๒)
และที่ พิ ม พิ ณ อิ น เจริ ญ และคณะพบในสารน้ำ ล า ง
หลอดลมถุ ง ลมผู ป ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง(๓) อนึ่ ง
การตรวจพบใยหินในสารน้ำลางหลอดลมและในเนื้อ
ปอดผูปวยรายนี้นาจะแสดงวาเพิ่งไดรับสัมผัสใยหิน
มาไมนาน ไมเปนหลายๆป เพราะใยหินทีเ่ ขาไปในปอด
นาจะถูกขับออกจากปอด หรือละลายหายไปในเวลา
ไมนาน(๔)
๓.เคยทราบว า โรคเหตุ ใ ยหิ น ที่ ไ ม ใ ช เ นื้ อ งอก
เยือ่ เลือ่ ม เชนโรคเยือ่ หมุ ปอดอักเสบ โรคปอดอักเสบ
จากใยหิน นัน้ จะเริม่ สำแดงโรคเร็วไมใชเวลาเปนสิบๆป
เหมือนเนื้องอกเยื่อเลื่อม ผูปวยรายนี้ถาสัมผัสใยหิน
ในโรงงานตะแกรงครอบพัดลม คงเปนโรคปอดใยหิน
นานมาแลว ไมใชเพิง่ มาเปนปสองปหลังจากเลิกทำงาน
ตัง้ ๖ ป
๔.รายงานผูปวยโรคปอดใยหิน (แอสเบสโทสิส)
รายนี้ไมนาจะเปนรายงานแรก อาจเปนรายงานที่ ๓
หรือ ๔ เพราะจำไดวาคุณหมอรังสรรค ปุษปาคม
ไดวินิจฉัยวาผูปวยรายที่รายงานวาเปนโรคปอดฝุน
ทัลคัม(๕) เปนโรคปอดเหตุใยหินรวมดวย(๖) คุณหมอ
นิ ธิ พั ฒ น เจี ย รกุ ล เคยรายงานผู ป ว ยไว ก อ นหน า
หลายราย ไมทราบวาทีไ่ หนเมือ่ ไร พบแตวา คุณหมอ
เอยถึงในการบรรยายในเสวนาอาศรมสุขภาพเมือ่ พ.ศ.
๒๕๕๗ ว า พบผู ป ว ยโรคเยื่ อ หุ ม ปอดใยหิ น ที่ ต รวจ
พบเทหใยหินในสารน้ำโพรงเยื่อหุมปอด และพบใน
ชิ้นเนื้อปอดพังผืดมีรูพรุนลักษณะรังผึ้งตัดจากปอด
ผปู ว ยผปู ว ยโรคปอดใยหิน(๗)
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