แนวทางการวินิจฉัยนา้ ในเยือ่ หุม้ ปอด (diagnostic approach to pleural effusion)
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นา้ ในเยื่อหุม้ ปอด (pleural effusion) เกิดจากกลไกหลักที่สาคัญ 4 ประการ 1,2ได้แก่





การเพิ่มขึน้ ของhydrostatic pressure ของหลอดเลือด capillary และ interstitium ของปอด
การลดลงผิดปกติ oncotic pressure ในพลาสมา
การเพิ่มpermeabilityของเยื่อหุม้ ปอด
การอุดตันหรือความผิดปกติของระบบนา้ เหลือง (lymphatic obstruction)

สาหรับสาเหตุของ pleural effusion ที่พบบ่อยที่สดุ ในเด็ก ได้แก่ การติดเชือ้ ที่ปอด (ร้อยละ 50-70) รองลงมาคือ ภาวะ
หัวใจวาย และโรคมะเร็ง1,3
การวินิจฉัยภาวะนา้ ในเยือ่ หุ้มปอด
อาการและอาการแสดง มีความแตกต่างกันขึน้ กับปริมาณนา้ หากมีนา้ ไม่มากอาจไม่มีอาการหรือมีเพียงอาการแน่น
หน้าอกแบบไม่จาเพาะเจาะจง อาการเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้าหรือเวลาไอ (pleuritic chest pain) เจ็บร้าวไปบริเวณ
ไหล่หรือปวดท้องได้3เมื่อนา้ มีเพิ่มมากขึน้ จะทาให้มีอาการหายใจเร็ว หอบเหนื่อยจนถึงภาวะหายใจลาบากหรือล้มเหลว
นอกจากนีน้ า้ ในเยื่อหุม้ ปอดปริมาณมากอาจกดเบียดปอดและอวัยวะในช่องทรวงอก (mediastinum) จนทาให้เกิดภาวะ
low cardiac output ได้สว่ นอาการอื่นๆ ที่อาจตรวจพบได้แตกต่างตามสาเหตุของนา้ ในเยื่อหุม
้ ปอด ซึง่ เป็ นตัวช่วย
(clinical clues) ที่สาคัญในการวินิจฉัยสาเหตุ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะทางคลินิกทีช่ ่วยบ่งชีส้ าเหตุของนา้ ในเยือ่ หุ้มปอด1,2
สาเหตุ

ประวัตหิ รือลักษณะทางคลินิกทีช่ ่วยในการวินิจฉัย

ภาวะหัวใจวาย

อาการเหนื่อยขณะออกแรง ตัวบวม หัวใจเต้นเร็วหรือ หัวใจโต
บวมทัว้ ตัว ลักษณะแบบ pitting edema โปรตีนรั่วในปั สสาวะ
Chronic liver stigmata ตรวจพบ ascites
หน้าและแขนบวม หนังตาบวมตอนเช้า แน่นบริเวณลาคอ นอนราบไม่ได้

Nephrotic syndrome
Cirrhosis

การอุดกัน้ หลอดเลือดดาใหญ่
superior vena cava

การติดเชือ้ แบคทีเรียในปอด
การติด้ เชือ้ วัณโรค
มะเร็ง
Pericarditis

ไข้ ไอ หอบ หนาวสั่น พบความผิดปกติของปอดจากภาพรังสีทรวงอก
ประวัติไข้ เบื่ออาหารหรือนา้ หนักลด ผลบวกจากการตรวจ tuberculin skin test
ประวัติสงสัยโรคมะเร็ง ตรวจพบก้อนในช่องทรวงอกหรือปอด ร่วมกับ pleural effusion
เจ็บเสียดหน้าอก ตรวจพบความผิดปกติจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือตรวจพบ pericardial effusion จาก
echocardiogram

Pancreatitis

ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ระดับ amylase และ lipase ในเลือดสูง

Chylothorax

ผลข้างเคียงจากยา

ประวัติการผ่าตัดหรือบาดเจ็บบริเวณทรวงอกภาวะ congenital pleural effusion ในทารกแรกเกิด
ตรวจพบ ไขมัน triglyceride สูงใน pleural fluid
ประวัติได้รบั ยากลุ่มเสี่ยง เช่น phenytoin, amiodarone, methrotrexate, beta-blocker เป็ นต้น

การตรวจร่างกายจะพบการเคลื่อนไหวของปอดข้างนัน้ ลดลง เคาะทึบการฟั งเสียงปอดค่อยลงหรืออาจไม่ได้ยิน
เสียงลมในปอดเลย vocal resonance และ vocal fremitus ลดลง หากปริมาณของนา้ ในช่องเยื่อหุม้ ปอดมากขึน้ อาจ
ตรวจพบหลอดลมถูกดันไปด้านตรงข้ามและผนังทรวงอกข้างนัน้ โป่ งขึน้ กว่าอีกด้านโดยเฉพาะในเด็กเล็ก
การตรวจทางภาพรังสี
ภาพรังสีทรวงอก(chest x-ray) ความผิดปกติอนั ดับแรกที่พบได้คือ obliteration ของ costophrenic angle ใน
ท่า upright ซึง่ จะพบได้เมื่อมีนา้ ในเยื่อหุม้ ปอดมากกว่า 200 มล.ในผูใ้ หญ่2 ซึง่ บางครัง้ อาจต้องวินิจฉัยแยกจากภาวะ
consolidation หรือ atelectasis (รูปที่ 1) หากนา้ มีปริมาณมากขึน้ จะสามารถเห็นขอบของนา้ เป็ นลักษณะโค้งเสีย้ ว
พระจันทร์ (crescent)ตามขอบของผนังทรวงอกแต่ถา้ พบลักษณะโค้งนูน (lenticular) ควรสงสัยภาวะ loculation4(รูปที่
2) สาหรับภาพรังสีทรวงอกท่า lateral decubitus ของปอดข้างที่สงสัยว่ามีนา้ ในเยื่อหุม
้ ปอด สามารถช่วยในตรวจพบ
นา้ ปริมาณน้อยได้ (น้อยกว่า 50 มล.)5และช่วยในการประเมินภาวะ loculated pleural effusion ทางอ้อมได้โดย
เปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรูปร่างของนา้ ในเยื่อหุม้ ปอดตามแรงโน้มถ่วงระหว่างท่า upright และ lateral
decubitus4,5

รูปที่ 1A: ลักษณะ obliteration ของcostrophrenic angle (ลูกศร)B: opacity บริเวณด้านล่างของปอดข้างขวา (*)ซึง่ แยกได้ยากจาก
consolidation C: subpulmonic effusion สังเกตจากการยกตัวสูงขึน้ และเบ้ออกด้านข้างของกะบังลม(ลูกศร)

รูปที่ 2A : meniscus (crescent) pleural line เกิดจากการแยกตัวของ parietal และ visceral pleura เนื่องจากมี
ของเหลวมาแทรก B: lenticular shape pleural line บ่งบอกถึงภาวะ loculationของนา้ ในเยื่อหุม้ ปอด

การตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ ูงของทรวงอก (chest ultrasound) สามารถบอกปริมาณและลักษณะของนา้
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จาก consolidation C: subpulmonic effusion ข้างขวา สังเกตจากรูปร่างของ hemidiaphragmข้าง
guide thoracentesis) ได้สาเร็จและปลอดภัยมากขึน้ 5 โดยเในกรณีผป
ู้ ่ วยที่ตรวจพบลักษณะ opacity ทั่วทัง้ ปอดข้างใด
ขวาที่เบ้ออกด้านข้างและยกตัวสูงขึน้ กว่าปกติ (ลูกศร)
ข้างหนึ่ง (hemithorax) จากภาพรังสีทรวงอกที่อาจสงสัยก้อนในปอดหรือช่วงทรวงอกร่วมด้วยหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามพึง
คานึงเสมอว่าความแม่นยาของการตรวจชนิดนีข้ นึ ้ กับความชานาญของผูท้ า(operator dependent ) เป็ นสาคัญ3
ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก (CT chest) มีประโยชน์ในกรณีตอ้ งการประเมินพยาธิสภาพของเนือ้ ปอด
ส่วนอื่นๆ ร่วมด้วยเช่นสงสัยปอดอักเสบ ฝี ในปอด bronchiectasis หรือผูป้ ่ วยที่วางแผนการผ่าตัด จึงไม่แนะนำให้ ส่ง
ตรวจในผู้ป่วยเด็กทุกรำย เนื่องจากต้องคานึงถึงปริมาณรังสีและข้อมูลทีได้เพิ่มเติมบางครัง้ อาจไม่แตกต่างจากคลื่น
เสียงความถี่สงู ของทรวงอกมากนัก1,5
การเจาะนา้ ในเยือ่ หุ้มปอด (thoracentesis) ควรทาในกรณีทไี่ ม่สำมำรถระบุสำเหตุของ pleural effusion ได้
อย่ำงชัดเจนจำกข้ อมูลทำงคลินิก1,5ร่วมกับมีปริมาณของนา้ มากพอ พิจารณาจากความสูงของ pleural effusion ใน
ภาพรังสีทรวงอกท่า lateral decubitus มากกว่า 1 ซม.2
การตรวจวิเคราะห์นา้ ในช่องเยือ่ หุ้มปอด
1. การดูสแี ละลักษณะของนา้ อาจช่วยแยกสาเหตุของนา้ เยื่อหุม้ ปอดได้ในเบือ้ งต้นดังตารางที่ 2เช่น milky
appearance บ่งบอกถึงภาวะ chylothoraxในขณะที่หากพบสีนา้ ปนเลือด(bloody หรือ serosanguinous) ควรนึกถึง
ภาวะ vascular erosion โดยหากระดับ Hctของ pleural effusion มากกว่า 50% ของค่าHct ของเลือดบ่งบอกถึง
ภาวะ hemothorax3
2. การตรวจวิเคราะห์เซลล์ (cell analysis) การพบ neutrophil บ่งบอกถึงการอักเสบในระยะต้น ซึง่ พบได้ในภาวะ
parapneumonic effusion, pulmonary embolism, viral infection เป็ นต้น6 ส่วนการพบเซลล์ชนิด
lymphocyte บ่งบอกถึงภาวะ subacute หรือ chronic process เช่น tuberculous effusion, malignancy,
chronic rheumatoid artritis และยังพบได้ในภาวะ chylous effusion (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2สาเหตุนา้ ในเยือ่ หุม้ ปอดในการวินิจฉัย ลักษณะสีและการวิเคราะห์เซลล์
ลักษณะสี
Pale yellow liquid
Straw color
Purulent
Milky
Bloody
Chocolate brown

สาเหตุของ pleural effusion
Transudate
Tuberculous effusion
Complicated parapneumonic effusion/empyema
Chylothoraxหรือ pseudochylothorax
Malignancy, trauma, infection, hemothorax
Amebiasis

Black fluid
ลักษณะเซลล์
Lymphocyte
Neutrophil
Eosinophil ( >10%)
3.

Aspergillosis infection
สาเหตุของ pleural effusion
Lymphoma, tuberculous effusion, chronic rheumatoid arthritis, chylothorax
Parapneumonic effusion, pulmonary embolism, viral infection, acute
pancreatitis, SLE
Recent hemothorax/ pneumothorax, pulmonary infarction, parasite infection,
fungal infection

การตรวจ biochemistry
่ แยกภาวะ transudative และ exudative ได้แก่ pleural LDH, pleural protein และ
 การตรวจเพือ
serum protein, serum LDHโดยเกณฑ์การวินิจฉัยตาม Light’s criteria3 หากพบข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้ ถือ
เป็ นภาวะ exudative ได้แก่


Pleural fluid/serum protein ratio > 0.5



Pleural fluid/serum LDH ratio > 0.6



Pleural LDH มีคา่ มากกว่า 2/3 ของค่าปกติ

กรณี parapneumonic effusion ควรส่งตรวจ pleural pH และ glucose เพิ่มเติม ซึง่ หากค่า pH <7.2 และ
glucose < 40 mg/dLหรือระดับ LDH > 1,000 U/L บ่งบอกถึงภาวะ compli catedparapneumonic effusion หรือ
empyema ซึง่ เป็ นข้อบ่งชีข้ องการระบายนา้ สาหรับกรณี lymphocytic-predominant effusion ควรแยกภาวะ และ
malignancy-related effusion อาจส่งตรวจระดับpleuraladenosine deaminase (ADA)เพิ่มเติม โดยพบว่าค่า cut off
ADA >60 U/L มี sensitivity ร้อยละ 98-100และ negative predictive value ร้อยละ 99-100 ในการวินิจฉัยtuberculous
effusionโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีความชุกของวัณโรคสูง 5,6
4.

การตรวจเพิม่ เติมอืน่ ๆควรพิจารณาตรวจนา้ ในเยื่อหุม้ ปอดเพิ่มเติมตามสาเหตุท่ีสงสัยเพื่อประโยชน์ในการยืนยัน
การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แนวทางการส่งตรวจนา้ ในเยือ่ หุม้ ปอดเพิม่ เติมเพือ่ การวินิจฉัย4
สาเหตุ
Heart failure
Parapneumonic effusion
Pancreatitis
Tuberculous effusion

Light’s criteria
Transudate
Exudative
Exudative
Exudative

Dominant cells
Monocyte
Neutrophil
Neutrophil
Lymphocyte

Malignant effusion
Chylous effusion
Pseudochylous effusion

Exudative
Exudative
Exudative

Lymphocyte
Lymphocyte
Lymphocyte

การตรวจเพิม่ เติมทีม่ ปี ระโยชน์
NT-pro-BNP
pH, glucose, gram stain, bacterial culture
Amylase level
ADA, interferon-gamma (IFN-r),
AFB stain, PCR and culture for M.
tuberculosis, pleural biopsy
ADA, cytology
Triglyceride(>110 mg/dL), Sudan stain
Cholesterol (>200 mg/dL) , pleural
cholesterol/Triglyceride ratio >1.0

Rheumatoid arthritis

Exudative

Lymphocyte

Glucose, ADA, rheumatoid factor
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