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- รายงานของผูเ้ชีย่วชาญฉบบัใหมว่า่ดว้ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังไดรั้บการเปิดเผยในการแถลงข่
าวการประชมุ ERS 2012 

 
ทาเคดา (Takeda) เปิดเผยรายงานของผูเ้ชีย่วชาญฉบบัใหมว่า่ดว้ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 

(COPD) 
ระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการแถลงขา่วเรือ่งการประชมุประจําปีของสมาคมโรคทางเดนิหายใจแหง่ยโุรป (ERS) 
ซึง่จะจัดขึน้ในวันที ่1-5 กนัยายนนี ้ทีก่รงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 

 
สามารถชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่
http://www.multivu.com/mnr/56582-expert-report-on-copd-launch  
 
รายงานในหัวขอ้ “การปรับเปลีย่นกระบวนทศันใ์นการบรหิารจัดการโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง” 

รเิร ิม่และพัฒนาขึน้โดยบรษัิท ทาเคดา ฟารม์าซตูคิอลส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จเีอ็มบเีอช (Takeda 
Pharmaceuticals International GmbH) 
และเป็นการรวบรวมบทความแสดงความคดิเห็นของคณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบการหายใจนานาชาตจิากส
มาคมผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจและภมูแิพแ้หง่ยโุรป (EFA) และจากผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 
ซึง่ถอืเป็นแนวทางและความรูท้ีท่นัสมัย 
รายงานนีพั้ฒนาขึน้เพือ่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงทีม่คีวามสําคญัในการบรหิารจัดการโรคปอดอดุกัน้เ
รือ้รัง ซึง่ตอนนี้ไดใ้หค้วามสําคญักบัความเสีย่งในอนาคตพอๆกบัการรักษาภาวะทพุพลภาพในปัจจบุนั[1] 
และตอนนีจ้ดุมุง่หมายในการรักษาถกูแบง่เป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก ่การลดอาการตา่งๆ และการลดความเสีย่ง[1]  

 
ดร.อลัน แคปแลน ประธานกลุม่ Respiratory Medicine Special Interest Focus Group 

ของวทิยาลัยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัแหง่แคนาดา 
กลา่วในการเปิดเผยรายงานของผูเ้ชีย่วชาญฉบบัใหมว่า่ 
“ขอ้มลูจากโครงการโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังระดับโลก (GOLD) ระบวุา่ 
การบรหิารจัดการโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังทีด่คีวรมกีารประเมนิอาการในปัจจบุนัรว่มกบัความเสีย่งทีโ่รคจะลกุ
ลามในอนาคต ความสําคญัของการป้องกนัความเสีย่งเป็นสิง่ทีถ่กูปลกูฝังในการรักษาโรคหลายโรค 
ซึง่รวมถงึโรคหวัใจและหลอดเลอืด 
และเราจําเป็นตอ้งปลกูฝังแนวคดิดังกลา่วในการรักษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังเชน่กนั 
รายงานจากผูเ้ชีย่วชาญนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่สนับสนุนผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบการหายใจในทกุระดับ 
ตัง้แตแ่พทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป พยาบาล ไปจนถงึผูใ้หคํ้าปรกึษา 
โดยจะใหคํ้าแนะนําและแนะแนวทางเพือ่ชว่ยใหบ้คุลากรมขีอ้มลูในการตดัสนิใจมากขึน้ 
รวมถงึสามารถดแูลรักษาและใหคํ้าปรกึษาแกผู่ป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังไดด้ขี ึน้ 
เพือ่ผลลัพธใ์นการรักษาทีด่กีวา่เดมิ” 
 

การปรับเปลีย่นกระบวนทศันใ์นการบรหิารจัดการโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังเป็นประเด็นทีถ่กูนํามาพจิา
รณาในรายงานของผูเ้ชีย่วชาญฉบบัใหม ่รวมถงึประเด็นทีว่า่ 
เพราะเหตใุดการพุง่ความสนใจไปทีค่วามเสีย่งในอนาคตจงึมคีวามสําคญันัก 
ซึง่ครอบคลมุไปถงึการพจิารณาบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการบรหิารจดัการโรคหัวใจและหลอดเลอืด 
วา่ดว้ยการประเมนิความเสีย่งของผูป่้วยแตล่ะคนโดยเฉพาะจนเป็นกจิวตัรประจํา, 
ความสําคญัและผลของความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งผูป่้วยและแพทย ์
วา่ดว้ยการทําใหผู้ป่้วยใหค้วามรว่มมอืในการรักษาซึง่จะเป็นประโยชนใ์นระยะยาวไมใ่ชแ่คป่ระโยชนฉ์าบฉ
วย รวมถงึการใหค้วามสําคัญกบัการรักษาโดยใชย้าและไมใ่ชย้า 
เพือ่รองรับการปรับเปลีย่นกระบวนทศันใ์นการบรหิารจัดการโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 

 
จนถงึตอนนีย้ังไมม่ขีอ้มลูใดทีแ่สดงถงึผลกระทบของการใชว้ธิรัีกษาทีแ่ตกตา่งกนัในกลุม่ผูป่้วยต่

างๆ ตามวธิปีระเมนิแบบใหมข่อง GOLD (แบง่เป็นกลุม่ A-D) แตด่เูหมอืนวา่ ยาแกอ้กัเสบตัวใหมช่ือ่ 



roflumilast จะชว่ยลดการกําเรบิระดบัปานกลาง/รนุแรงไดอ้ยา่งมนัียสําคัญ 
เมือ่ใชร้ว่มกบัยาขยายหลอดลมในผูป่้วยทีม่อีาการหลอดลมอกัเสบเรือ้รัง 
ปอดเสือ่มสมรรถภาพอยา่งรนุแรงอันเป็นผลมาจากโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง และมปีระวตัโิรคกําเรบิบอ่ย (กลุม่ 
D ตามแบบ GOLD)[2] ทัง้นี ้รายงานของผูเ้ชีย่วชาญฉบบัใหมจ่ะการรวบรวมบทวเิคราะหจ์ากการประชมุ 
ERS 2012 ทีร่ะบวุา่ ยา roflumilast ชว่ยลดการกําเรบิของโรคไดถ้งึ 45% เมือ่ใชร้ว่มกบัยา tiotropium 
ในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังทีป่อดเสือ่มสมรรถภาพปานกลางถงึรนุแรง และม ีbaseline mMRC grade 
≥2 (กลุม่ B และ D ตามแบบ GOLD)[3] 

 
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รังเป็นสาเหตสํุาคัญของการเสยีชวีติ การเจ็บป่วย 

และคา่ใชจ้า่ยดา้นการรกัษาพยาบาลทัว่โลก โดยกระทบตอ่ผูค้นถงึ 210 ลา้นคน 
และเป็นสาเหตหุลักของการเจ็บป่วยและการเสยีชวีติ ภายในปีค.ศ.2030 
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รังจะเป็นสาเหตทุีทํ่าใหม้ผีูเ้สยีชวีติมากทีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของโลก[4] 
 
 การลดการกําเรบิของโรคเป็นสิง่ทีผู่ป่้วยตอ้งการแตย่ังไมส่ามารถทําได ้
ขณะเดยีวกนัมขีอ้มลูทีบ่ง่ชีว้า่ ผูป่้วยไมไ่ดร้ายงานเรือ่งการกําเรบิของโรคมากถงึ 50%[5] 
ทัง้ทีก่ารกําเรบิของโรคเป็นปัจจัยสําคัญทีส่ดุทีจ่ะบง่ชีส้ขุภาพของผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง[5] 
และยังเป็นเป้าหมายการรักษาทีสํ่าคัญทัง้ในแงข่องการเยยีวยาและการป้องกนั 
 
 หมายเหตถุงึบรรณาธกิาร 
 
 เกีย่วกบัโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 
 
 ทา่นสามารถตดิตอ่ขอรับสําเนารายงานของผูเ้ชีย่วชาญฉบับใหมแ่ละขอ้มลูเกีย่วกบัโรคปอดอดุกั ้
นเรือ้รงัได ้
 
 เกีย่วกบัผูเ้ขยีนบทความในรายงานของผูเ้ชีย่วชาญฉบบัใหม ่
 
 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบการหายใจ ซึง่เขยีนบทความในรายงานโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังประกอบดว้ย 
 
 - ดร.ออนเดรจ รบินเิซก (Dr Ondrej Rybnicek) 
จากสมาคมผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจและภมูแิพแ้หง่ยโุรป (EFA) 
 - ดร. สตเีฟน เรนนารด์ (Dr Stephen Rennard) ศาสตราจารยด์า้นแพทยศาสตร ์
แผนกอายรุศาสตร ์ศนูยก์ารแพทยแ์หง่มหาวทิยาลัยเนแบรสกา เมอืงโอมาฮา รัฐเนแบรสกา 
 - ศจ.แอนดรวู ์แมคไอเวอร ์(Prof Andrew McIvor) ศาสตราจารยด์า้นแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยแมคมาสเตอร ์ประเทศแคนาดา 
 - ดร.อลัน แคปแลน (Dr Alan Kaplan) ประธานกลุม่ Respiratory Medicine Special Interest 
Focus Group วทิยาลัยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัวแหง่แคนาดา 
 - ศจ.วเีซยี เวดซชิา (Prof Wisia Wedzicha) ศาสตราจารยด์า้นโรคระบบการหายใจ 
ศนูยโ์รคระบบการหายใจแหง่มหาวทิยาลยั University College London (UCL) 
 - ศจ.โรเบริต์ ฮอรน์ (Prof Robert Horne) ศาสตราจารยด์า้นเวชศาสตรพ์ฤตกิรรม 
วทิยาลัยเภสชัศาสตรแ์หง่มหาวทิยาลยั UCL, หวัหนา้ฝ่ายปฏบิตักิารและนโยบาย 
และผูอํ้านวยการศนูยเ์วชศาสตรพ์ฤตกิรรม 
 - สมาคมผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจและภมูแิพแ้หง่ยโุรป (EFA) 
เป็นเครอืขา่ยองคก์รผูป่้วยโรคภมูแิพ ้โรคหดื และโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังในยโุรป EFA 
รองรับความตอ้งการของผูป่้วยดว้ยการใหข้อ้มลู ใหก้ารศกึษา สรา้งปฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูเ้กีย่วขอ้ง 
และใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.efanet.org/  
 
 เกีย่วกบัยา roflumilast 
 

roflumilast 
เป็นยาแกอ้กัเสบตัวแรกทีพั่ฒนาขึน้เพือ่รกัษาอาการอกัเสบจากโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังโดยเฉพาะ 
ยาตัวนีม้ลีักษณะการทํางานแบบใหม ่โดยทําหนา้ทีเ่ป็นตัวยับยัง้เอนไซม ์PDE4 
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมเีป้าหมายชดัเจน[6] 

 
จากการทดลองครัง้ใหญ่ 4 ครัง้ ซึง่เป็นการทดลองแบบสุม่และมยีาหลอก (placebo) 

เป็นตัวควบคมุ แสดงใหเ้ห็นวา่ roflumilast ชว่ยลดการกําเรบิของโรคไดอ้ยา่งมนัียสําคัญ 
และชว่ยใหป้อดทํางานดขีึน้เมือ่ใชร้ว่มกบัยาขยายหลอดลมซึง่มกีารใชง้านในระยะยาว[7,8,9] 



 
สหภาพยุโรป (อยี)ู ระบวุา่ roflumilast ใชรั้กษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังขัน้รนุแรง (คา่ FEV1 

หลังไดย้าขยายหลอดลมตํา่กวา่ 50%) ทีม่อีาการหลอดลมอกัเสบเรือ้รังรว่มดว้ย 
สําหรบัผูป่้วยทีเ่ป็นผูใ้หญแ่ละมปีระวตัโิรคกําเรบิบอ่ย โดยจะใชเ้สรมิกบัยาขยายหลอดลม[10] 

 
จากการทดลองทางคลนิกิเกีย่วกบัโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังหลายครัง้ในผูป่้วยกวา่ 12,000 คน 

พบวา่ ยา roflumilast มคีวามทนทานด ีสําหรับผลขา้งเคยีงทีพ่บมากทีส่ดุประกอบดว้ยอาการทอ้งรว่ง 
(5.9%), น้ําหนักลด (3.4%), คลืน่ไส ้(2.9%), ปวดทอ้ง (1.9%) และปวดหวั (1.7%) 
โดยสว่นใหญจ่ะมอีาการไมม่ากหรอืปานกลาง และมักเกดิขึน้ในชว่งสปัดาหแ์รกๆของการรักษา 
ซึง่อาการสว่นใหญห่ายไปเมือ่มกีารรักษาอยา่งตอ่เนือ่ง[10] 
 

เกีย่วกบับรษัิท ทาเคดา ฟารม์าซตูคิอลส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จเีอ็มบเีอช 
 

บรษัิท ทาเคดา ฟารม์าซตูคิอลส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จเีอ็มบเีอช มสํีานักงานใหญอ่ยูท่ีเ่มอืงซรูคิ 
และอยูใ่นเครอืบรษัิท ทาเคดา ฟารม์าซตูคิอลส ์จํากัด ในเมอืงโอซากา ประเทศญีปุ่่ น 
ทาเคดาเป็นบรษัิทวจิยัระดับโลก ซึง่เนน้ทําธรุกจิเวชภัณฑ ์
ในฐานะบรษัิทเวชภัณฑร์ายใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและเป็นผูนํ้ารายหนึง่ของโลกในอตุสาหกรรมดังกลา่ว 
ทาเคดามุง่มั่นในการทําใหผู้ป่้วยท่ัวโลกมสีขุภาพทีด่ขี ึน้ดว้ยยารักษาโรคทีท่นัสมัย 
สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทาเคดาไดท้างเว็บไซตข์องบรษัิทที ่http://www.takeda.com 
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