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บรรณาธิการแถลง
Editor’s Note

 วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบําบัดวิกฤตฉบับน้ี มีบทความพิเศษที่นาสนใจ
คือ แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ที่จัดทําขึ้นโดยความรวมมือ
ของ สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย สมาคมสภาองคกรโรคหืดแหงประเทศไทย และ 
สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งนี้ เปนการปรับปรุงจาก แนวทางการวินิจฉัยและ
รักษาโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง โดยสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 

2548 สําหรับแนวปฏิบัติการสาธารณสุข โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารฉบับนี้เปนเพียงสวนแรกเทาน้ัน ในฉบับรวมเลม จะมีสวนที่เปนภาคผนวกที่
เปนรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของเพิ่มเติม และเปนประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับผูประกอบเวชปฏิบัติในประเทศไทย ผูสนใจทุกทานสามารถเขาไปดาวนโหลดไฟล
ตนฉบับไดที่เว็บไซต www.nhso.go.th หรือเว็บไซตของวารสารฯ  www.thaichest.org

 นอกจากนี ้ยงัมีนพินธตนฉบบัท่ีเปนการศึกษาเกีย่วกับการรักษาผปูวยวณัโรคท่ีนาสนใจ
อีก 2 บทความ รวมท้ังรายงานผูปวยโรคปอดอักเสบจากเช้ือ Pasteurella multocida ซึ่ง

เปนเชื้อกอโรคท่ีพบไมบอย และท่ีขาดไมไดคือ Image Quiz จาก รติ บุญเรือง และวิบูลย บุญสรางสุข ที่นําการตรวจทางภาพรังสี
ที่นาสนใจมาใหความรูแกผูอานเปนประจําทุกฉบับ

 เรื่องนอกวงการที่นาจะเผยแพรใหรับทราบกันแพรหลายคือ เมื่อไมนานมานี้ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบให หนวยงานภาครัฐ
ทุกหนวยดําเนินการติดต้ังฟอนต “สารบรรณ” และฟอนตอื่นๆ ทั้งหมด จํานวน 13 ฟอนต ของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (องคการมหาชน) (สอซช.) หรือ “Software Industry Promotion Agency” เรียกโดยยอวา “SIPA” เพือ่นาํมาใชเปนฟอนตมาตรฐาน
ของราชการ ผูสนใจสามารถดาวนโหลดฟอนตดังกลาวไดที่ www.sipa.or.th 

วันชัย เดชสมฤทธ์ิฤทัย พ.บ.
บรรณาธิการ

แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553

 

 เนื่องดวยจากบทความ “ประสิทธิภาพของยาตานวัณโรคตอการปองกันการปวยวัณโรคในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีผลทดสอบทุเบอรคุลินเปนบวก : การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการวิเคราะหเมตา" ของ นงลักษณ  

เทศนา,  อารี บุตรสอน, บุญทนากร พรมภักดี, นพดล พิมพจันทร และกรรณิกาณ ตฤณวุฒิพงษ ในวารสาร
วัณโรค โรคทรวงอก และเวชบําบัดวิกฤต ฉบับปที่ 30  ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2552 ไดลงตีพิมพซํ้าในช่ือ
บทความเร่ือง   การเปรียบเทียบประสิทธภิาพในการปองกันวณัโรคระหวางยาไอโซไนอะซดิกับยาหลอกหรือยาริแฟมปซนิ
รวมกับยาพัยราซินาไมดในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลทดสอบทุเบอรคุลินเปนบวก : การทบทวนวรรณกรรมอยาง
เปนระบบ". ของ นงลักษณ  เทศนา, อารี บุตรสอน, บุญทนากร พรมภักดี, นพดล พิมพจันทร และกรรณิกาณ 

ตฤณวุฒิพงษ  ในวารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบําบัดวิกฤต  ฉบับปที่ 31  ฉบับท่ี  2 เดือน  เมษายน-มิถุนายน 

2553 กองบรรณาธิการจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
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แนวทางเวชปฏิบัติ
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แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง พ.ศ. 2553

นิยาม (Definition)
 โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง หรือ COPD (Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease) เปนโรคท่ีปองกันไดและรักษาได โดย
มีลักษณะเปน progressive, not fully reversible airflow limitation 

ซึ่งเปนผลจากการระคายเคืองเรื้อรังตอปอด จากฝุนและกาซพิษ 

ที่สําคัญท่ีสุด ไดแก ควันบุหร่ี ทําใหเกิด abnormal inflammatory 

response ทัง้ในปอดและระบบอ่ืนๆ ของรางกาย (multicomponent 

disease) โดยท่ัวไปมักหมายรวมถึงโรค 2 โรค คือโรคหลอดลม
อักเสบเร้ือรัง (chronic bronchitis) และโรคถุงลมโปงพอง 
(pulmonary emphysema)

 โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีนิยามจากอาการทางคลินิก 

กลาวคือ ผปูวยมีอาการไอเร้ือรัง มีเสมหะ โดยมีอาการเปน ๆ  หาย ๆ

ปละอยางนอย 3 เดือน และเปนติดตอกันอยางนอย 2 ป โดย
ไมไดเกิดจากสาเหตุอื่น
 โรคถุงลมโปงพอง มิีนิยามจากการท่ีมีพยาธิสภาพการ
ทําลายของถุงลม และ respiratory bronchiole โดยมีการขยายตัว
โปงพองอยางถาวร
 ผูปวยสวนใหญมักพบโรคท้ังสองดังกลาวอยูรวมกัน และ
แยกออกจากกันไดยาก

พยาธิกําเนิด (Pathogenesis)
 ผลจากการระคายเคืองอยางตอเนื่องทําใหเกิดการอักเสบ
เร้ือรังท้ังในหลอดลม เนื้อปอด และหลอดเลือดปอด (pulmonary 

vasculature) โดยมีเซลลสาํคัญท่ีเกีย่วของคือ T-lymphocyte (สวน
ใหญเปน CD

8
) neutrophil และ macrophage ทําใหมีการหล่ัง 

mediator หลายชนิด ท่ีสําคัญไดแก leukotriene B
4
, interleukin 8 

และ tumor necrosis factor α เปนตน นอกจากน้ียงัมีกระบวนการ
สําคัญที่มาเกี่ยวของกับพยาธิกําเนิดอีก 2 ประการ คือ การเพิ่ม
ของ oxidative stress และความไมสมดุลระหวาง proteinase กับ 

antiproteinase

พยาธิวิทยา (Pathology)
 พบการเปล่ียนแปลงของหลอดลมต้ังแตขนาดใหญลงไป
จนถึงขนาดเล็ก มีเซลลที่เก่ียวของกับการอักเสบแทรกในเย่ือบุ
ทั่วไป มี goblet cell เพิ่มข้ึน และ mucous gland ขยายใหญขึ้น 

ทําใหมีการสราง mucus ออกมามากและเหนียวกวาปกติ การ
อักเสบและการทําลายที่เกิดซ้ําๆ จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสรางของผนังหลอดลม โดยเฉพาะหลอดลมสวนปลายท่ี
มีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 2 มิลลิเมตร ทําใหมีการตีบของ
หลอดลม
 เนื้อปอดสวน respiratory bronchiole และถุงลมท่ีถูก
ทําลายและโปงพอง มีลักษณะจําเพาะรวมเรียกวา centrilobular 

emphysema โดยเร่ิมจากปอดสวนบนแลวลุกลามไปสวนอื่นๆ 

ในระยะตอมา
 สําหรับบริเวณหลอดเลือดปอด มีผนังหนาตัวขึ้น กลามเนื้อ
เรียบและเซลลที่เกี่ยวของกับการอักเสบมีจํานวนเพิ่มข้ึน

พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)
 การเปล่ียนแปลงทางพยาธิวิทยาของปอด นําไปสูการ
เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาในผูปวย ดังนี้
 1. การสราง mucus มากกวาปกติ รวมกับการทํางาน
ผิดปกติของ cilia ทําใหผูปวยไอเรื้อรังมีเสมหะ ซึ่งอาจเปนอาการ
นําของโรคกอนที่จะมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาอ่ืนๆ
 2. การตีบของหลอดลมรวมกับการสูญเสีย elastic recoil 

ของเนื้อปอดทําใหเกิด airflow limitation และ air trapping

 3. การตีบของหลอดลม การทําลายของเน้ือปอด และหลอด
เลือด จะมีผลตอการแลกเปล่ียนกาซ ทําใหเกิดภาวะ hypoxemia 

และ hypercapnia ตามมา ซึ่งอาจทําใหเกิด pulmonary hyper-

tension และ cor pulmonale ในท่ีสุด

สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย
สมาคมสภาองคกรโรคหืดแหงประเทศไทย

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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ระบาดวิทยา (Epidemiology)
 ยังไมมีการสํารวจระดับชาติ แตจากการคํานวณโดยใชแบบ
จําลองอาศัยขอมูลความชุกของการสูบบุหร่ี และมลภาวะในสภาพ
แวดลอมในบานและในท่ีสาธารณะ ประมาณวารอยละ 5 ของ
ประชากรไทย อายุเกิน 30 ปขึ้นไปปวยเปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง1 

แตในการสํารวจจริงในพืน้ทีโ่ดยศึกษาในเขตธนบรีุ ผทูีมี่อายุ 60 ป
ขึ้นไป พบความชุกและอุบัติการณรอยละ 7.1 และ 3.6 ตามลําดับ2  

สวนการสํารวจผูท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไปในชุมชนเมืองและชุมชนรอบ
นอกนครเชียงใหมพบความชุกรอยละ 3.7 และ 7.1 ตามลําดับ โดย
ผูปวยท่ีสาํรวจพบในชมุชนสวนใหญเปนผูปวยระยะแรก สวนผปูวย
ที่มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสวนใหญเปนผูปวยระยะรุนแรง3

 ในปจจุบันนี้ แมวาการรณรงคเพื่อการลดการบริโภคยาสูบ
ของประเทศไทย ไดมีการดําเนนิการอยางตอเนือ่งและไดผลดี ทาํให
จํานวนผูสูบบุหร่ีท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปของประเทศไทยมีแนวโนมลด
ลงอยางตอเนือ่ง โดยในป พ.ศ. 2550 มีจาํนวนผสูบูบุหร่ี 11.03 ลาน
คน (สํานักงานสถิตแิหงชาติ พ.ศ. 2550) ปญหาการบริโภคยาสูบ
ยังเปนปญหาท่ีสาํคัญในประเทศไทย การปองกันไมใหเกิดผูสบูราย
ใหม (primary prevention) และการชวยเหลือใหผูที่สูบบุหร่ีเลิกสูบ
บุหร่ี (smoking cessation) จึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงท่ีจะลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีในอนาคตได

ปจจัยเส่ียง
 แบงไดเปน 2 กลุม คือ
 1. ปจจัยดานผูปวย เชน ลักษณะทางพันธุกรรม
 2. ปจจยัดานสภาวะแวดลอม มีความสําคญัมากท่ีสดุ ไดแก
  ● ควันบุหร่ี เปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดของโรคน้ี พบวา
มากกวารอยละ 75.4 ของผูปวย COPD เกิดจากบุหร่ี4

  ● มลภาวะท้ังในบริเวณบาน ท่ีทํางาน และท่ีสาธารณะ 
ที่สําคัญคือ การเผาไหมเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร (biomass 

fuel) และสําหรับขับเคล่ือนเครื่องจักรตางๆ (diesel exhaust)

การวินิจฉัยโรค
 อาศัยองคประกอบหลายอยาง ไดแก ประวัติสัมผัสปจจัย
เสี่ยงดังกลาวขางตน รวมกับ อาการ ผลการตรวจรางกาย ภาพ
รังสีทรวงอก และยืนยันการวินิจฉัย โดยการตรวจ spirometry

 อาการ
 สวนใหญผูปวยจะมีอาการเม่ือพยาธิสภาพลุกลามไปมาก
แลว อาการท่ีพบ ไดแก หอบเหนื่อยซึ่งจะเปนมากข้ึนเรื่อยๆ และ/
หรือ ไอเรื้อรังมีเสมหะโดยเฉพาะในชวงเชา อาการอ่ืนที่พบได คือ 

แนนหนาอก หรือหายใจมีเสียงหวีด ในกรณีที่มีอาการอ่ืนๆ เชน 

ไอออกเลือด หรือเจ็บหนาอก จะตองหาโรครวมหรือการวินิจฉัย
อื่นเสมอ ที่สําคัญ คือ วัณโรค มะเร็งปอด และหลอดลมพอง (bron-

chiectasis)

 อาการแสดง
 การตรวจรางกายในระยะแรกอาจไมพบความผิดปกติ เมื่อ
การอุดก้ันของหลอดลมมากข้ึนอาจตรวจพบลักษณะของ airflow 

limitation และ air trapping เชน prolonged expiratory phase, 

increased chest A-P diameter, hyperresonance on percussion 

และ diffuse wheeze ฯลฯ ในระยะทายของโรคอาจตรวจพบลักษณะ
ของหัวใจดานขวาลมเหลว
 การตรวจทางรังสีวิทยา
 ภาพรงัสทีรวงอกมีความไวนอยสาํหรบัการวินจิฉยัโรคปอด
อุดก้ันเรื้อรัง แตมีความสําคัญในการแยกโรคอ่ืน ในผูปวย emphy-

sema อาจพบลักษณะ hyperinflation คือ กะบังลมแบนราบและ
หัวใจมีขนาดเล็ก ในผูปวยท่ีมี cor pulmonale จะพบวาหัวใจหอง
ขวา และ pulmonary trunk มีขนาดโตข้ึน และ peripheral vascular 

marking ลดลง
 การตรวจสมรรถภาพปอด
 Spirometry มีความจําเปนในการวินิจฉัยโรค และจัดระดับ
ความรุนแรง โดยการตรวจ spirometry นี้จะตองตรวจเม่ือผูปวย
มีอาการคงท่ี (stable) และไมมีอาการกําเริบของโรคอยางนอย 

1 เดอืน การตรวจนีส้ามารถวนิจิฉยัโรคไดตัง้แตระยะท่ีผูปวยยงัไมมี
อาการ จะพบลักษณะของ airflow limitation โดยคา FEV

1
/FVC

 หลงัใหยาขยายหลอดลมนอยกวารอยละ 70 และแบงความรุนแรง
เปน 4 ระดับ โดยใช FEV

1
 รวมกับอาการของโรค (แผนภมิูท่ี 1) การ

ตรวจสมรรถภาพปอดอ่ืนๆ อาจมีประโยชน แตไมมีความจําเปน
ในการวินิจฉัย เชน พบคา residual volume (RV), total lung 

capacity (TLC), และ RV/TLC เพิ่มข้ึน สวนคา diffusing capacity 

ของ carbon monoxide (DLCO) อาจลดลง

การวินิจฉัยแยกโรค
 ที่สําคัญคือ โรคหืด วัณโรค มะเร็งปอด โรคหลอดลมพอง 
โรคปอดจากการประกอบอาชีพ ภาวะหัวใจลมเหลว
การประเมินผูปวยเพ่ือเปนเกณฑในการรักษา
 ใช อาการทางคลนิกิ ไดแก ระดับของอาการเหนือ่ย ความถ่ี
และความรุนแรงของอาการกําเริบ (exacerbation) รวมท้ังผลการ
ตรวจ spirometry (แผนภูมิที่ 1) เพื่อเปนเกณฑในการรักษา ใน
กรณีที่อาการทางคลินิกไมสัมพันธกับคา FEV

1
 จากการตรวจ 

spirometry ควรหาสาเหตุรวมอ่ืนๆ เสมอ เชน ภาวะหัวใจลมเหลว 
เปนตน เมื่อแกไขสาเหตุรวมอยางเต็มท่ีแลวผูปวยยังมีอาการมาก 
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จึงพิจารณาปรับการรักษาโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังตามอาการ
 ในรายท่ีมีอาการรุนแรง การตรวจระดบักาซในเลอืดแดง 

การประเมินคุณภาพชีวิต ลวนมีประโยชนในการชวยประเมิน
ความรุนแรงของโรคเพ่ิมเติม และวางแผนการรักษา นอกจากนั้น 

การประเมินผูปวยแบบเปนองครวม โดยใช BODE index (ภาค

แผนภูมิที่ 1  ระดับความรุนแรงของโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง

ระดับที่ 2 : Moderate

อาการทางคลินิก
● มีอาการหอบเหน่ือยเล็กนอย
● มี exacerbation ไมรุนแรง
สมรรถภาพปอด
● FEV

1
 50-70% ของ

คามาตรฐาน

ระดับที่ 3 : Severe

อาการทางคลินิก
● มีอาการหอบเหน่ือยมากข้ึน
 จนรบกวนกิจวัตรประจําวัน
● มี exacerbation รุนแรงมาก
สมรรถภาพปอด
● FEV

1
 30-49% ของคามาตรฐาน

ระดับที่ 4 : Very Severe

อาการทางคลินิก
● มีอาการหอบเหน่ือยตลอดเวลา
● มี exacerbation รุนแรงมาก 

 และบอย
สมรรถภาพปอด
● FEV

1
 < 30% ของคามาตรฐาน

● FEV
1
 < 50% ของคามาตรฐาน 

 รวมกับมีภาวะหายใจลมเหลว
 เรื้อรัง

ระดับที่ 1 : Mild

อาการทางคลินิก
● ไมมีอาการหอบเหน่ือยขณะพัก
● ไมมี exacerbation

สมรรถภาพปอด
● FEV

1
 > 80% ของคามาตรฐาน

ผนวก 7) ซึ่งมีการเพิ่มขอมูลเก่ียวกับดัชนีมวลกาย และความ
สามารถในการออกกําลังกายมาใชรวมกับอาการทางคลินิก และ
การตรวจ spirometry จะสามารถพยากรณการดําเนินของโรค 

และอัตราการอยูรอดของผูปวยไดดีกวาดัชนีใดดัชนีหนึ่งเพียง
อยางเดียว

การรักษา
เปาหมายของการรักษา คือ
 ● ปองกันหรือชะลอการดําเนินโรค
 ● บรรเทาอาการ โดยเฉพาะอาการหอบเหนื่อย
 ● ทําให exercise tolerance ดีขึ้น
 ● ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 ● ปองกันและรักษาภาวะแทรกซอน
 ● ปองกันและรักษาภาวะอาการกําเริบ
 ● ลดอัตราการเสียชีวิต
แผนการรักษา  เพื่อคงสภาพรางกายปจจุบันใหดีที่สุด และเพื่อ
ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (แผนภูมิท่ี 2) ประกอบดวย
หลัก 4 ประการ คือ
 1. การเล่ียงปจจัยเสี่ยง
 2. การรักษา stable COPD

 3. การประเมินและติดตามโรค
 4. การรักษาภาวะกําเริบเฉียบพลันของโรค (acute exac-

erbation)

 การรักษาเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน จะตองคํานึง
ถึงอาการขางเคียงจากยา ภาระคาใชจายทั้งทางตรงและทางออม 

รวมท้ังความคุมคาของการรักษาดวย

1. การเลี่ยงปจจัยเส่ียง
 มาตรการในการเล่ียงปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ คือ การชวยเหลือ
ใหผปูวยเลิกสูบบุหร่ีอยางถาวร โดยใชพฤตกิรรมบําบัด หรือรวมกับ
ยาท่ีใชชวยเลิกบุหร่ี (ภาคผนวก 2) และหลีกเลี่ยงหรือลดมลภาวะ 
เชน เสี่ยงการใชเตาถานในท่ีอากาศถายเทไมดี เปนตน

2. การรักษา stable COPD

 การดูแลรักษาผปูวยอาศยัการประเมนิความรุนแรงของโรค
ตามอาการและผล spirometry สวนปจจัยอื่นที่ใชประกอบในการ
พจิารณาใหการรักษา ไดแก ประวัตกิารเกิดภาวะกําเรบิเฉยีบพลัน
ของโรค ภาวะแทรกซอน ภาวะการหายใจลมเหลว โรคอ่ืนท่ีพบ
รวม และสถานะสุขภาพ (health status) โดยรวม แผนการรักษา
มีลักษณะเปนลําดับข้ันตามระดับความรุนแรงของโรค (ตารางท่ี 1)

 การใหขอมูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกับโรค และแผนการรักษาแก
ผูปวยและญาติ จะชวยใหการรักษามีประสิทธิภาพ ผูปวยมีทักษะ
ในการเรียนรูการใชชีวิตกับโรคน้ีดีข้ึน และสามารถวางแผนชีวิต
ในกรณีที่โรคดําเนินเขาสูระยะสุดทาย (end of life plan)

 2.1 การรักษาดวยยา
  การใชยามีจุดประสงคเพื่อบรรเทาอาการ ลดการ
กําเรบิ และเพิม่คุณภาพชวีติ ปจจบัุนยงัไมมียาชนดิใดท่ีมีหลกัฐาน
ชัดเจนวาสามารถลดอัตราการตาย และชะลออัตราการลดลงของ
สมรรถภาพปอดได
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ระดับที่ 3 Severe

อาการทางคลินิก การรักษา  เหมือนระดับ 2 และ
● มีอาการหอบเหน่ือย ● เปล่ียนเปนยาสูดขยายหลอดลมชนิด
 จนรบกวนกิจวัตรประจําวัน  ออกฤทธิ์ยาว 1-2 ชนิด ตามเวลา
● มี exacerbation รุนแรงมาก  และ/หรือ
สมรรถภาพปอด ● ในกรณีที่มี severe exacerbation >

● FEV
1
 30-49% ของคามาตรฐาน  1 คร้ัง ในระยะ 12 เดือน : เพิ่ม ICS

    หรือ เปล่ียนเปน combination 

    LABA / ICS

   ● ถายังควบคุมอาการไดไมดี อาจ
    พิจารณาใชยาหลายกลุมรวมกัน
   ● พิจารณาใหการบําบัดดวยออกซิเขน
    ระยะยาว (ภาคผนวก 5)

ระดับท่ี 4 : Very severe

อาการทางคลินิก การรักษา
● มีอาการหอบเหน่ือยตลอดเวลา ● เชนเดียวกับระดับท่ี 3

● มี exacerbation รุนแรงมาก ● พิจารณาใหการวางแผนชีวิตระยะ
 และบอย   สุดทาย (end of life plan)  

สมรรถภาพปอด   (ภาคผนวก 6)

● FEV
1 
< 30% ของคามาตรฐาน

● FEV
1
 < 50%  ของคามาตรฐาน

 รวมกับมีภาวะหายใจลมเหลวเรื้อรัง 

แผนการรักษา COPD

 เพื่อคง เพื่อลด
 สภาพรางกายในปจจุบันใหดีที่สุด ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 ในดาน ในดาน

อาการ

ความถ่ีของการใช
ยาขยายหลอดลม

ตามอาการ

โรคหรือภาวะรวม

โครงสรางและ
สมรรถภาพปอด

สถานะสุขภาพ

กิจกรรมในแตละวัน

การกําเริบของโรค

ความเส่ือม
สถานะสุขภาพ

โรคหรือภาวะรวม
ที่อาจเกิดข้ึนใหม

ความเส่ือมของ
โครงสรางและ
สมรรถภาพปอด

ผลขางเคียง
ของยาท่ีใช

การเสียชีวิต

ระดับท่ี 1 : Mild

อาการทางคลินิก การรักษา
● ไมมีอาการหอบเหน่ือยขณะพัก ● แนะนําและชวยใหผูปวยเลิก
● ไมมี exacerbation  สูบบุหร่ี (ภาคผนวก 2)

สมรรถภาพปอด ● ยาสูดขยายหลอดลมชนิด
● FEV

1
 > 80% ของคามาตรฐาน  ออกฤทธิ์สั้น 1-2 ชนิด 

   ตามอาการ
  ● ใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 

   ปละ 1 คร้ัง

ระดับที่ 2 Moderate

อาการทางคลินิก การรักษา  เหมือนระดับ 1 รวมกับ
● มีอาการหอบเหน่ือยเล็กนอย ● ยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธ์ิ
● มี exacerbation ไมรุนแรง  ส้ัน 1-2 ชนิด ตามเวลา + sustained-

สมรรถภาพปอด  release theophylline

● FEV
1
 50-79% ของคามาตรฐาน ● เริ่ม rehabilitation เมื่อยังมีการ

   จํากัดของกิจกรรมประจําวันหลัง
   การใหยา (ภาคผนวก 4)

   ถายังควบคุมอาการไมได หรือ
   มีการกําเริบของโรคหลังให
   การรักษาแลว 2-3 เดือน 

   ใหพิจารณารักษาตามระดับ 3

ตารางที่ 1 แผนการรักษาผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังตามระดับความรุนแรงของโรค

แผนภูมิที่ 2  แผนการรักษา COPD
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  2.1.1 ยาขยายหลอดลม
   ยากลุมน้ีทาํใหอาการและสมรรถภาพการทํางาน
ของผูปวยดีขึ้น ลดความถ่ีและความรุนแรงของการกําเริบ เพิ่ม
คุณภาพชวีติทาํใหสถานะสุขภาพโดยรวมของผูปวยดีข้ึน (คุณภาพ
หลักฐาน 1) แมวาผูปวยบางรายอาจจะไมมีการตอบสนองตอยา
ขยายหลอดลมตามเกณฑการตรวจ spirometry ก็ตาม
   ยาขยายหลอดลมท่ีใช แบงไดเปน 3 กลุม คือ 

β
2
-agonist, anticholinergic และ xanthine derivative (ตาราง

ที ่2) การเลือกใชยาชนดิใดชนิดหนึง่หรือมากกวาหนึง่ชนดิรวมกัน
ขึ้นกับความรุนแรงของโรค และการตอบสนองตอการรักษาของ
ผปูวยแตละราย รวมไปถึงคาใชจายในการรักษาระยะยาว เนือ่งจาก
ผลการศึกษาในกลุมสมาชิกโรคถุงลมโปงพองภาคเหนือ พบวา
มีผูปวยท่ีมีความรุนแรงระดับ 3 และ 4 เพียงสวนนอยเทานั้นที่ได
รับยาขยายหลอดลมอยางสม่ําเสมอ4  จึงสมควรเนนใหใชยาอยาง
สม่ําเสมอในผูปวยกลุมน้ี (ตารางท่ี 1)

   การบริหารยาขยายหลอดลม แนะนําใหใชวิธี
สูดพน (metered-dose หรือ dry-powder inhaler) เปนอันดับ
แรกเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและผลขางเคียงนอย5 (คุณภาพ
หลักฐาน 1, นํ้าหนักคําแนะนํา ++) ในรายท่ีไมสามารถฝกใชยา
รูปแบบสูดไดถูกวิธี (ภาคผนวก 3) อาจอนุโลมใหใชยาชนิด
รับประทานทดแทนได (นํา้หนกัคําแนะนํา +/-) ยงัไมมีขอมูลชัดเจน
วาการใชยาสูดโดยวิธี nebulization ขณะท่ีผูปวยไมไดเกิดอาการ
กําเริบมีประโยชนมากกวาการใชยาโดยวิธีสูดพน ดังนั้นควร
พิจารณาใชเฉพาะในรายท่ีไมสามารถใชยาโดยวิธีสูดพนอยาง
มีประสิทธิภาพเทานั้น (นํ้าหนักคําแนะนํา ++)

   สวนการใชยาขยายหลอดลมสองชนิดท่ีมี
กลไกและระยะเวลาการออกฤทธ์ิตางกัน อาจชวยเสริมฤทธ์ิขยาย
หลอดลมหรือลดผลขางเคียง เชน ยาผสมระหวาง β

2
-agonist ชนดิ

ออกฤทธิ์สั้นกับ anticholinergic ทําใหคา FEV
1
 เพิ่มข้ึนมากกวา

และนานกวาการใชยาแยกกัน6  โดยท่ีไมทําใหเกิด tachyphy-

laxis (คุณภาพหลักฐาน 1) ตวัอยางยาขยายหลอดลมและวิธกีารใช 

ดังตารางท่ี 2

  2.1.2 ICS

   ถึงแมวาการใหยา ICS อยางตอเนื่องจะไม
สามารถชะลอการลดลงของคา FEV

1
 7-9 แตสามารถทําใหสถานะ

สุขภาพดีขึ้น10 และลดการกําเริบของโรคในผูปวยกลุมท่ีมีอาการ
รุนแรงและท่ีมีอาการกําเริบบอย11-14  (เชน มากกวา 1 คร้ังตอป) 

(คุณภาพหลักฐาน 1, นํ้าหนักคําแนะนํา ++) โดยขอมูลขนาดยาท่ี
เหมาะสมและความปลอดภัยระยะยาวยังมีนอย บางรายงานพบวา 
ผูปวยกลุมท่ีไดรับยา ICS จะเกิดปอดอักเสบมากกวา15 (คุณภาพ

หลักฐาน 1)  อยางไรก็ตาม ไมควรใชยา ICS เพียงอยางเดียว 

โดยไมมียาขยายหลอดลมรวมดวย ขนาดของยา ICS ทีแ่นะนํา 
ดูไดจากตารางท่ี 2

  2.1.3 ยาผสม ICS และ LABA ชนิดสูด
   มีหลักฐานวายาผสมกลุมน้ีมีประสิทธภิาพเหนอื
กวายา LABA หรือยา ICS ชนิดสูดเด่ียวๆ โดยเฉพาะในผูปวยข้ัน
รุนแรงและมีอาการกําเริบบอยๆ แตก็ยังมีความโนมเอียงท่ีจะเกิด
ปอดอักเสบสูงข้ึนเชนกัน16  (คุณภาพหลักฐาน 1)

  2.1.4 Xanthine derivatives

   มีประโยชนแตเกิดผลขางเคียงไดงาย จึงควร
พจิารณาเลอืกใชยาขยายหลอดลมกลุมอ่ืนกอน5  ทัง้นี ้ประสิทธภิาพ
ของยากลุมน้ีไดจากการศึกษายาชนิดท่ีเปน sustained-release 

เทานั้น (คุณภาพหลักฐาน 2)

  2.1.5 ยาอ่ืนๆ
   1) ยาละลายเสมหะ ไมแนะนําใหใช (นํ้าหนัก
คําแนะนํา +/-)

   2) ยา anti-oxidant เชน carbocisteine17, 

N-acetyl cysteine18 : มีรายงานจํานวนนอยท่ีพบวา ยาในขนาด
สูงสามารถลดอาการกําเริบได (คุณภาพหลักฐาน 2, นํ้าหนัก
คําแนะนํา +/-)

 2.2 การรักษาอื่นๆ
  2.2.1 วัคซีน แนะนําใหวัคซีนไขหวัดใหญปละ 1 คร้ัง 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมคือ เดือนมีนาคม-เมษายน แตอาจใหได
ตลอดท้ังป 19  (คุณภาพหลักฐาน 1, นํ้าหนักคําแนะนํา ++) สําหรับ 

pneumococcal vaccine ยังไมมีขอมูลชัดเจน
  2.2.2 การฟนฟูสมรรถภาพปอด (pulmonary 

rehabilitation) มีวตัถปุระสงคเพือ่ลดอาการของโรค เพิม่คุณภาพ
ชวีติ และเพิม่ความสามารถในการทํากิจวตัรประจําวัน ซึง่การฟนฟู
สมรรถภาพปอดน้ี จะตองครอบคลุมทุกปญหาท่ีเกีย่วของดวย เชน 

สภาพของกลามเนื้อ สภาพอารมณและจิตใจ ภาวะโภชนาการ 
เปนตน การฟนฟสูมรรถภาพปอดมีขอบงชีใ้นผปูวยทกุรายท่ีเริม่มี
อาการ โดยเริม่ตนจากการจดักิจกรรมผปูวยในและผปูวยนอก และ
อาจขยายไปถึงการจัดกิจกรรมในชุมชนและครัวเรือนดวย (ภาค
ผนวก 4) จากผลการศึกษาในกลุมสมาชิกโรคถุงลมโปงพองภาค
เหนือ พบวาไมมีผูปวยระดับ 3 และ 4 รายใดไดรับคําแนะนําหรือ
การทําการฟนฟูสมรรถภาพปอดเลย4

 การฟนฟสูมรรถภาพปอดจะตองมกีารประเมินผปูวยท้ังกอน
และหลังการเขารวมกิจกรรม เพื่อใชเปนตัวชี้วัด ประโยชนที่ไดรับ
และเปาหมายท่ีตองการในผูปวยแตละราย โดยการประเมินควร
ประกอบดวยดัชนีหลัก ดังตอไปน้ี
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 1) ขั้นความรุนแรงของอาการเหน่ือย (dyspnea score)

 2) ความสามารถในการออกกําลังกาย (exercise capacity)

 3) คุณภาพชีวิต (quality of life)

 4) ภาวะโภชนาการ/ดัชนีมวลกาย (BMI)

 5) ความรูเรื่องโรค (patient education)

 6) ความแข็งแรงของกลามเนือ้ท่ีใชในการหายใจและกลาม
เนื้อแขนขา (muscle strength)

 ทั้งนี้ ดัชนีท่ีใชในการประเมิน ข้ึนอยูกับศักยภาพของ
สถานบริการ

ตารางที่ 2 ยาท่ีใชในการรักษาโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง

 กลุมยา ช่ือสามัญ ขนาดยา ความถ่ีการบริหารยา
    ทุก (ช่ัวโมง)

1. ยาขยายหลอดลม
 1.1 β

2
-agonist

  1.1.1 ชนิดออกฤทธ์ิสั้น
   ชนิดรับประทาน salbutamol 2 มก. 4-6
    terbutaline 2.5 มก. 4-6
   ชนิดสูด salbutamol 100, 200 มคก. 4-6
      (MDI&DPI)
  1.1.2 ชนิดออกฤทธ์ิยาว
   ชนิดรับประทาน bambuterol 10 มก. 24
    procaterol 25, 50 มคก. 8-12
   ชนิดสูด salmeterol 25-50 มคก. 12+
      (MDI&DPI)
    formoterol 12 มคก. (DPI) 12+
 1.2 Anticholinergic
  1.2.1 ชนิดสูดออกฤทธ์ิ ipratropium+ 0.02 มก.+0.05  6-8
   สั้นผสมกับ β

2
-agonist fenoterol หรือ มก. (MDI)

    ipratropium+ 21 มคก.+120 มคก. 6-8
    salbutamol (MDI)
  1.2.2 ชนิดสูดออกฤทธ์ิยาว tiotropium 18 มคก./วัน 24+
 1.3 Xanthine derivative sustained-release  < 400 มก./วัน 12-24
    theophyline 
2. คอรติโคสเตียรอยดชนิดสูด beclomethasone 1,000-2,000 มคก./วัน 12
    bydesonide 800-1,600 มคก./วัน 12
    fluticasone 500-1,000 มคก./วัน 12

3. ยาผสมระหวาง β
2
-agonist  formoterol + 9/320-18/640 มคก./วัน 12

 ชนิดออกฤทธ์ิยาวกับคอรติโคสเตียรอยด  budesonide
 ชนิดสูด  salmeterol + 100/500-100/1000 มคก./วัน 12 
    fluticasone

  2.2.3 ใหการบําบัดดวยออกซิเจนระยะยาว (ภาค
ผนวก 5)

  2.2.4 การรกัษาโดยการผาตดั และ/หรอื หัตถการ
พิเศษ
 ผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยยา และการฟนฟูสมรรถภาพ
ปอดอยางเต็มท่ีแลว ยังควบคุมอาการไมได ควรสงตออายุรแพทย
ผูชาํนาญโรคระบบการหายใจ เพือ่ประเมินการรักษาโดยการผาตดั 

เชน
 1) Bullectomy
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ขึน้ หรือ มีอาการแสดงของกลามเนือ้หายใจออนแรง เชน abdomi-

nal paradox หรือ respiratory alternans

 2. ชีพจรมากกวา 120 คร้ัง/นาที หรือมี hemodynamic 

instability

 3. Peak expiratory flow นอยกวา 100 ลิตร/นาที
 4. Oxygen saturation นอยกวา 90% หรือ PaO

2
 นอยกวา 

60 มม.ปรอท
 5. PaCO

2
 มากกวา 45 มม.ปรอท และ pH นอยกวา 7.35

 6. ซึม สับสน หรือหมดสติ
 7. มีอาการแสดงของหัวใจหองขวาลมเหลวท่ีเกิดข้ึนใหม 

เชน ขาบวม เปนตน

ขอบงช้ีในการรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาล ไดแก
 1. มีอาการกําเริบรุนแรงมากดังกลาว
 2. โรคเดิมมีความรุนแรงอยูในระดับท่ี 4

 3. มีโรคหรือภาวะอื่นที่รุนแรงรวมดวย เชน ภาวะหัวใจ
ลมเหลว เปนตน
 4. ผูปวยท่ีไมตอบสนองตอการรักษาการกําเริบ
 5. ผูปวยท่ีไมสามารถไดรับการดูแลท่ีเหมาะสมท่ีบานได

การรักษาในโรงพยาบาล  ประกอบดวย
 1. การใหออกซิเจน โดยปรับอัตราไหลของออกซิเจนเพื่อ
ใหไดระดับ oxygen saturation อยางนอย 90% และระวังไมให
ออกซิเจนมากเกินไปจนเกิดภาวะซึมจากคารบอนไดออกไซดค่ัง 
(CO

2
 narcosis)

 2. ยาขยายหลอดลม ใช β
2
-agonist หรือ β

2
-agonist รวม

กับ anticholinergic เปนยาขั้นตน โดยใหผานทาง metered dose 

inhaler รวมกับ spacer 4-6 puffs หรือใหผานทาง nebulizer ถา
ไมดีขึ้นสามารถใหซํ้าไดทุก 20 นาที จนกวาอาการจะดีขึ้น หรือมี
อาการขางเคียงจากยา
 3. คอรติโคสเตียรอยด ใหในรูปของยาฉีด เชน hydrocorti-

sone ขนาด 100-200 มก. หรือ dexamethasone 5-10 มก. เขา
หลอดเลือดดําทุก 6 ชัว่โมง หรือยารับประทาน prednisolone 30-60 

มก./วนัในชวงแรก และเม่ืออาการดีขึน้แลวจงึปรับขนาดยาลง โดย
ระยะเวลาการใชยาประมาณ 7-14 วัน
 4. ยาตานจุลชีพ พิจารณาใหทุกราย โดยยาท่ีเลือกใชควร
ออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อไดกวาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประวัติการไดรับยา
ตานจลุชพีของผปูวยรายนัน้ในอดตี ประกอบกับขอมูลระบาดวิทยา
ของพื้นที่นั้นๆ
 5. สําหรับการให aminophylline ทางหลอดเลือดดํา แมวา
ประโยชนยังไมชัดเจน อาจพิจารณาใหในรายท่ีมีอาการรุนแรง

 2) การผาตัดเพือ่ลดปริมาตรปอด (lung volume reduction 

surgery)

 3) การใสอุปกรณในหลอดลม (endobronchial valve)

 4) การผาตัดเปล่ียนปอด
 4.5 การวางแผนชีวิตระยะสุดทาย (end of life plan) 

(ภาคผนวก 6)

3.  การประเมินและติดตามโรค
 ในการประเมินผลการรักษาควรมีการประเมินท้ัง อาการ
ผูปวย (subjective) และผลการตรวจ  (objective) อาจประเมินทุก 

1-3 เดือนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นกับระดับความรุนแรงของ
โรคและปจจัยทางเศรษฐสังคม
 3.1 ทุกคร้ังที่พบแพทย ควรติดตามอาการ อาการเหนื่อย
หอบ (อาจใช MMRC scale (ภาคผนวก 7) หรือ visual analogue 

scale) ออกกําลังกาย ความถ่ีของการกําเริบของโรค อาการแสดง
ของการหายใจลําบาก และการประเมินวิธีการใชยาสูด
 3.2 ทุก 1 ป ควรวัด spirometry ในผูปวยท่ีมีอาการเหน่ือย
คุกคามกิจวัตรประจําวัน ควรวัด BODE Index, 6 minute walk 

distance (ภาคผนวก 7), ระดับ oxygen saturation หรือ arterial 

blood gases

4.  การรกัษาภาวะกําเริบเฉียบพลันของโรค (acute exacerbation)

 การกําเริบเฉียบพลันของโรค หมายถึง ภาวะท่ีมีอาการ
เหนื่อยเพิ่มข้ึนกวาเดิมในระยะเวลาอันสั้น (เปนวันถึงสัปดาห) 

และ/หรือ มีปริมาณเสมหะเพิม่ข้ึน หรือมีเสมหะเปล่ียนสี (purulent 

sputum) โดยตองแยกจากโรคหรือภาวะอื่นๆ เชน หัวใจลมเหลว 
pulmonary embolism, pneumonia, pneumothorax

การประเมินความรุนแรงของภาวะกําเริบเฉียบพลันของโรค 

และแนวทางในการรักษา
กลุมที่มีความรุนแรงนอย
 หมายถงึ ผปูวยท่ีมีอาการหอบไมมาก ซึง่การรกัษาสามารถ
เปนแบบผูปวยนอกได การรักษา คือ เพิ่มขนาดและความถ่ีของ
ยาขยายหลอดลมชนิดสูด สําหรับคอรติโคสเตียรอยด พิจารณาให
เปนรายๆ โดยใหเปน prednisolone ขนาด 20-30 มก./วัน นาน 

5-7 วัน สวนยาตานจุลชีพพิจารณาใหในกรณีที่สงสัยวามีการติด
เชื้อแบคทีเรีย
กลุมที่มีความรุนแรงมาก
 หมายถึง ผูปวยท่ีมีลักษณะทางคลินิกดังนี้
 1. มีการใชกลามเน้ือชวยหายใจ (accessory muscle) มาก
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มากและไมตอบสนองตอการรักษาอ่ืนๆ แตตองระวังภาวะเปนพิษ
จากยา
 6. การใชเครื่องชวยหายใจ
  6.1 Non-invasive positive pressure ventilation 

(NIPPV)

   ใชในกรณีท่ีมีเครื่องมือ และบุคลากรพรอม ใน
ผูปวยท่ีไมตอบสนองตอการรักษาขางตน เริ่มมีอาการแสดงของ
กลามเน้ือหายใจออนแรง หรือ ตรวจพบ PaCO

2
 45-60 มม.ปรอท 

หรือ pH 7.25-7.35 

 ขอหามใช NIPPV ไดแก
 1) หยุดหายใจ
 2) มีความผิดปกติในระบบไหลเวียนโลหิต เชน ความดัน
โลหิตตํ่า กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเตนผิดจังหวะ เปนตน
 3) มีระดับความรูสึกตัวเลวลงหรือไมรวมมือ
 4) มีโครงหนาผิดปกติ
 5) ผูปวยท่ีเพิ่งผาตัดบริเวณใบหนาหรือทางเดินอาหาร
 6) ผูปวยท่ีมีเสมหะปริมาณมาก
 7) ผูปวยท่ีมีอาการอาเจียนรุนแรงหรือมีภาวะเลือดออก
ในทางเดินอาหาร
 หลังการใช  NIPPV ควรประเมินการตอบสนองหลังการใช 

คร่ึงถงึหนึง่ชัว่โมง โดยดูจากระดับความรูสกึตวั อาการหอบเหน่ือย
ของผูปวย และอัตราการหายใจ และ/หรือคา  pH และ PaCO

2 
ถา

ไมดีข้ึนใหพิจารณาใสทอชวยหายใจ
  6.2 Invasive mechanical ventilation

   ขอบงชีข้องการใสทอชวยหายใจและใชเครือ่งชวย
หายใจ

   1) มีขอหามใช NIPPV

   2) ไมตอบสนองตอการใช NIPPV

   3) Acute respiratory acidosis (pH < 7.25)

   4) มีภาวะพรองออกซิเจนรุนแรงท่ีไมสามารถ
แกไขได

เกณฑการจําหนายผูปวยท่ีมีภาวะกําเริบเฉียบพลันของโรค
ออกจากโรงพยาบาล  ประกอบดวย
 1. อาการผูปวยดีขึ้นใกลเคียงกอนการกําเริบของโรค
 2. Hemodynamic status คงที ่เปนเวลาอยางนอย 24 ช่ัวโมง
 3. ความถ่ีของการใชยาขยายหลอดลมชนิดสูดเพื่อบรรเทา
อาการลดลง
 4. ผูปวยหรือผู ดูแลสามารถบริหารยาชนิดสูดไดอยาง
ถกูวิธ ีและรับทราบแผนการรักษาตอเนือ่งพรอมการนัดหมายตรวจ
ติดตามอาการ

บทสรุป
 ปจจุบันมีความกาวหนาในการดูแลรักษาผูปวยโรคปอดอุด
ก้ันเรื้อรัง ทําใหผูปวยกลุมน้ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดโอกาส
เกิดภาวะแทรกซอน ซึ่งการดูแลรักษานี้ตองมีลักษณะบูรณาการ 
โดยอาศัยมาตรการตางๆ และบุคลากรในสาขาท่ีเกี่ยวของรวมกัน
ปฏิบัตงิาน อยางไรก็ตามโรคน้ียงัคาดกันวาจะเปนสาเหตุของ Dis-

ability Adjusted Life Year (DALY) ที่สําคัญเปนอันดับท่ี 3 ของ
โลกในอีก 15 ปขางหนา ดังนั้นการหยุดย้ังที่สําคัญคือการรณรงค
การงดสูบบุหร่ี และกําหนดมาตรการควบคุมมลภาวะในบริเวณที่
อยูอาศัยและท่ีสาธารณะใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได
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 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการสงเสริมใหผูปวยวัณโรคกินยาอยางตอเนื่องและประเมินผลลัพธการนําวิธีการ
สงเสริมใหผูปวยวัณโรคกินยาอยางตอเนื่องไปใช ในผูปวย จํานวน 15 ราย ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรค และไดรับการรักษา
ดวยการกินยาวัณโรคตามสูตรยามาตรฐานท่ีคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลพุนพิน ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2552 ผูศึกษา
ไดพัฒนารูปแบบดวยกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบของไอโอวา (IOWA Model) โดยทําการศึกษาขอมูล วิเคราะหปญหา พัฒนา
วิธีการสงเสริมใหผูปวยวัณโรคกินยาอยางตอเนื่องและนําไปปฏิบัติตามวิธีการท่ีพัฒนาขึ้น  3 ดานคือ 1) พัฒนาระบบบริการในคลินิก  

2) สงเสริมศักยภาพผูปวยดานความรู เจตคติและพฤติกรรมการกินยา และ 3) การสนับสนุนจากครอบครัว วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา ผูปวยมีคะแนนเฉล่ียกอนและหลังเขารวมโครงการ ดังน้ี ความพึงพอใจตอระบบการใหบริการคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 28.67 (SD=1.05) และ 29.33 (SD=0.72) (เตม็ 30 คะแนน) สาํหรบัความรูเกีย่วกับวัณโรคคะแนนเฉลีย่ เทากับ 7.67 (SD=1.29) 

และ 9.13 (SD= 0.74) (เต็ม 10 คะแนน) เจตคติตอโรคและการรักษาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 38.13 (SD=2.47) และ 43.80 (SD=1.42) 

(เต็ม 50 คะแนน) และพฤติกรรมการกินยาคะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.07 (SD=1.28)  และ 4.73 (SD=0.46) (เต็ม 5 คะแนน)  ตามลําดับ  

กอนเขารวมโครงการผูปวย 14 ราย ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว หลังเขารวมโครงการไดรับการสนับสุนนจากครอบครัวทุกราย 

และไดกินยาครบตามจํานวนอยางตอเนือ่งทุกราย แสดงใหเหน็วาการพัฒนาวิธกีารสงเสริมใหผปูวยวัณโรคกินยาอยางตอเนือ่งท่ีมุงเนน
การปรับปรุงระบบบริการ การสงเสรมิศักยภาพในตัวผูปวยโดยการใหความรู ปรับเจตคตแิละพฤตกิรรมการกินยารวมกับการสนับสนุน
จากครอบครัว เปนแนวทางในการรักษาผูปวยวัณโรคใหมีคุณภาพขึ้นได
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บทนํา
 วัณโรค เปนปญหาสาธารณสุขที่ทําใหประชาชนหลาย
ลานคนตองเสียชีวิตในแตละป ปจจุบันปญหาเชื้อวัณโรคด้ือตอ
ยาหลายขนานเพิ่มสูงข้ึนจากการขาดยาหรือหยุดยากอนกําหนด 

ประกอบกับการควบคุมวัณโรคท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอทําให
ผปูวยวัณโรคมีอตัราการเสียชวิีตมากข้ึน1  ในป พ.ศ. 2550 องคการ
อนามัยโลกไดจัดอันดับประเทศท่ีมีจํานวนผูปวยวัณโรคสูงสุด 

22 ประเทศ ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับท่ี 182  จากการศึกษา
ยังพบวาวัณโรคเปนสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของประชากร
ไทย และไดรับการรักษาครบถวนและรักษาหายเพยีงรอยละ 50-60 

เทานั้น โดยอุปสรรคสําคัญเกิดจากตัวผูปวยเองละทิ้งการรักษา
หรือกินยาไมสม่ําเสมอ  ทําใหวัณโรคกลับเปนซํ้าได3 บางรายขาด
ความรูในการกินยาและอันตรายจากโรค โดยกินยาเพยีง 1-2 เดอืน 

เมื่ออาการดีขึ้นคิดวาหายจึงไมกลับมารับยาอีก บางรายหยุดการ
รักษาหรือลดจํานวนยาลงเน่ืองจากอาการไมพึงประสงคจากยา4 

นอกจากนีใ้นบางรายไมกินยาบางม้ือเมือ่ออกไปทํากิจธรุะนอกบาน
เพราะเกรงวาผูอืน่จะรูวาเปนวณัโรค  กลัวถูกรังเกยีจ บางรายก็ลืม
กินยาเนื่องจากระยะเวลาในการรักษายาวนาน และตองกินยาเดิม
ซํา้ๆ ขาดเจตคติทีดี่ตอการรักษาวณัโรค นอกจากน้ียงัมีปญหาดาน
เศรษฐกิจ เชน ไมมีคารถ ไมมีเวลามารับยาเพราะการมารับยาแตละ
คร้ังตองเสียท้ังเวลาและคาใชจาย ตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว 
บางรายอาจไมมีผูดูแลคอยเตือนใหมารับยา5 ดังนั้นบุคลากรทาง
สุขภาพและผูดูแลในการกํากับการกินยาจึงมีบทบาทอยางมาก
ในการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคใหกินยาตอเนื่อง
 หลักสําคัญในการรักษาผูปวยวัณโรคคือตองกินยาให
ถูกตองตามแผนการรักษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเปนเวลา 
6-8 เดือน จึงจะมีผลใหผูปวยมีโอกาสหายไดถึงรอยละ 906  หาก
กินยาไมตอเนื่องการรักษาก็จะลมเหลวโดยสิ้นเชิงและยังสง
ผลกระทบตอเนือ่งจงึเกดิปญหาตางๆ มากมาย7 อาท ิผปูวยวณัโรค
ระยะแพรเชื้อสามารถแพรเชื้อสูผูอื่น โดยเฉพาะผูที่อาศัยอยูใน
ครอบครัวเดียวกัน ผูที่มีภูมิตานทานตํ่า เชน เด็ก คนชรา ผูปวย
เบาหวาน ผทูีไ่ดรับยาหรอืสารกดภมิูคุมกัน นอกจากนีพ้ยาธสิภาพ
ของปอดผูปวยเองมีความรุนแรงมากข้ึน เกิดโรคแทรกซอน
ตามมาหากไมทําการรักษาภายในระยะ 1 ปคร่ึง มีโอกาส
เสียชีวิตภายในเวลา 5 ป ถึงรอยละ 30-508-9 ที่สําคัญการกินยา
ไมสม่ําเสมอทําใหเชื้อด้ือยา ตองเปล่ียนยาท่ีใชในการรักษา
จากยาพ้ืนฐาน (first line drug) เปนระบบยาสํารอง (second

line drug) ซึ่งมีราคาแพงและมีฤทธ์ิขางเคียงสูง อาจใชเวลา
ในการรักษานานขึ้นเปน 2 ปขึ้นไป และผลการรักษาก็ไมดี
เทากับการรักษาคร้ังแรก10-11  เนื่องจากการใชระบบยาสํารอง

ทําใหเกิดความสูญเสียดานเศรษฐกิจทั้งของตัวผูปวยเองและ
ประเทศชาติ12 เพราะคาใชจายในการใชระบบยาสํารองเพื่อทํา
การรักษาผูปวยด้ือยา 1 ราย มีมูลคาถึง 80,000 บาท/ราย13 

 จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและจาก
สถานการณในคลินิกวัณโรค พบวาปญหาที่ทําใหผูปวยวัณโรค
ขาดยาหรือกินยาไมตอเนื่องเกิดจาก 3 องคประกอบคือ ประการ
ที่หนึ่ง เกิดจากระบบบริการ เชน รูปแบบการใหความรูเพื่อให
ผูปวยตระหนักถึงความสําคัญในการรักษา การใหความรูในเรื่อง
ผลจากการรับประทานยาไมชัดเจน ความลาชาในการใหบริการ
และขาดการติดตามเย่ียมผูปวยอยางตอเนื่อง ประการท่ีสองเกิด
จากตัวผูปวยเอง เชน ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคและ
การรับประทานยา อาการไมพึงประสงคจากการใชยา ทัศนคติ
ในการรักษา ผูปวยมีอาการดีข้ึนคิดวาหายจากโรค ผูปวยกิน
ยาแลวรูสึกวาอาการไมดีขึ้น ลืมกินยา ผูปวยไมมีเงินคายา คา
เดินทาง เสียรายไดจากการหยุดงาน ผูปวยไมสามารถมาโรง
พยาบาลไดเอง ผูปวยเจ็บปวยดวยโรคอ่ืนจึงไมสามารถมาพบ
แพทยตามนัดและผูปวยไมมีเวลามารอรับยาและประการท่ีสาม
เกิดจาก ขาดการสนับสนุนจากครอบครัว เชน ปญหาขาดการดูแล
เอาใจใส ขาดกําลังใจ จากคนรอบขางหรือผูดูแลขาดความเขาใจใน
การใชยารักษาวัณโรค14-17 จากเหตุผลดังกลาวจึงจําเปนอยางย่ิง
ที่ตองมีการพัฒนาวิธีการจัดการเพื่อความตอเนื่องในการรักษาให
มากท่ีสดุ ดังนัน้ผศูกึษาจงึมีความสนใจท่ีจะพฒันากลวิธสีงเสริมให
ผูปวยวัณโรคกินยาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหบุคลากรท่ีใหบริการ
ในคลินิกวัณโรคไดมีแนวทางในการจัดการท่ีถูกตองเหมาะสมและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงคของการศึกษา
 1. เพือ่พฒันาวธิกีารสงเสริมใหผปูวยวณัโรคท่ีมารับบริการ
ที่คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลพุนพิน กินยาอยางตอเนื่อง
 2. เพื่อประเมินผลลัพธจากการนําวิธีการสงเสริมใหผูปวย
วัณโรคกินยาอยางตอเนื่องไปใช

 กรอบแนวคิดในการศึกษา
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและการวิเคราะหจาก
สถานการณในคลินิกวัณโรค ทําใหไดแนวทางในการสงเสริมให
ผูปวยวัณโรคกินยาอยางตอเนื่องวาตองอาศัยการมีสวนรวมจาก
ระบบบริการของทีมสุขภาพ ตัวผูปวยเอง รวมท้ังครอบครัวได
มีสวนรวมในการดูแล การพัฒนาวิธีการสงเสริมใหผูปวยวัณโรค
กินยาอยางตอเนื่องจึงมุงเนน 3 ดานคือ 1) การปรับปรุงระบบ
บริการในคลินิก 2) การสงเสริมศักยภาพในตัวผูปวยโดยการให
ความรู การปรับเจตคติ การปรับพฤติกรรม และ 3) การสนับสนุน
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ใหเกดิการดูแลในครอบครัว14-17 เพือ่ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
การรักษาวัณโรค คือมีผลการรักษาผูปวยใหหายขาดจากวัณโรค
อยางนอยรอยละ 85 อยางไรก็ตามยอมข้ึนอยูกับการกินยาที่
ถูกตองท้ังชนิด จํานวน และระยะเวลา การกินยาอยางสม่ําเสมอ 

ไมหยุดยาจนกวาจะครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดและการไดรับการ
ตรวจตามนัด18  เพราะหากกินยาไมตอเนื่อง จะสงผลกระทบตอ
การแพรเชือ้สผูอูืน่ เชือ้วัณโรคด้ือยา ตองใชยาราคาแพงและมีฤทธิ์
ขางเคียงสูง ใชเวลาในการรักษานานข้ึน ผลการรักษาก็ไมดีเทากับ
การรักษาคร้ังแรก10-11 

การสงเสริมใหผูปวยวัณโรคกินยาอยางตอเน่ือง
1. การปรับปรุงระบบบริการในคลินิก
2. การสงเสริมศักยภาพในตัวผูปวย
 ● การใหความรู 
 ● การปรับเจตคติ
 ● การปรับพฤติกรรม
3. การสนับสนุนใหเกิดการดูแลในครอบครัว

ผลลัพธในการรักษาอยางตอเน่ือง
● ขนาดยาถูกตองตามสูตรมาตรฐาน
● กินยาทุกวัน
● กินยาตามเวลาและสม่ําเสมอ
● กินยาครบตามเวลาท่ีกําหนด
● ไปตรวจตามนัดทุกคร้ัง

วิธีการศึกษา
 การศึกษาการสงเสริมใหผูปวยวัณโรคกินยาอยางตอเนื่อง
คร้ังนี้  ทําการศึกษาในผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนวัณโรคและ
ไดรับการรักษาดวยการกินยาวัณโรคตามสูตรยามาตรฐาน โดย
ศกึษาในชวงเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2552 เลอืกจากผูปวย
ในคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลพุนพิน ที่สามารถอานออกเขียนได 

พูดคุยภาษาไทยรูเร่ือง และยินดีใหความรวมมือในการเขารวม
โครงการจํานวน 15 ราย

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย  แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ และแบบบันทึกขอมูลการกินยาของผูปวย
 1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปไดแก  เพศ อายุ อาชีพ 

การศึกษา รายได ผูดูแลหรือพี่เลี้ยง ประเภทผูปวย ชวงระยะของ
การเขารับการรักษาดวยยาและความสะดวกในการไปรับบริการ 
 2. แบบประเมินเกี่ยวกับผลของการใชวิธีการสงเสริมการ
กินยาตอเนื่อง มี 4 สวน ดังนี้
  2.1 แบบประเมินความพึงพอใจตอการบริการท่ีไดรับ
ในคลินิกวัณโรค ไดแก การบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว ความ
พึงพอใจตอการบริการของเจาหนาท่ี การไดรับความรูและขอมูล
ที่จําเปน จํานวน 6 ขอ 

  2.2 แบบสอบถามความรูเรื่องวัณโรค การติดตอ อาการ 
การกินยา การด้ือยา การควบคุมการแพรเชื้อ จํานวน 10 ขอ  

แบบสอบถามเจตคติตอโรคและการรักษา มีจํานวน 10 ขอ และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการกินยารักษาวัณโรค มีจํานวน 5 ขอ 

  2.3 แบบสัมภาษณการสนับสนุนจากครอบครัว ในเรื่อง
การไดรับความรัก ความอบอุน กําลังใจ การใหขอมูล การชวยเหลือ
คาใชจาย การจัดหาของใชที่จําเปนและการแบงเบาภาระงานบาน 

  2.4 แบบบันทึกขอมูลการกินยาของกลุมเปาหมาย 

ประกอบดวย  แบบบันทึกสุขภาพในการเย่ียมบาน และเอกสาร 
Tuberculosis Treatment  Card (TB card) 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
 ผูศึกษาไดนําแบบประเมินเกี่ยวกับการกินยาวัณโรคตอ
เนือ่ง เอกสารคูมือและแนวทางในการปฏิบัตกิารสงเสริมการกินยา
ตอเนื่องใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความ
ถูกตองและความตรงดานเนื้อหา  และนํามาปรับปรุงเพื่อให
ครอบคลุมย่ิงขึ้น หลังจากนั้นจึงนําไปทดลองใชกับผูปวยท่ีไมใช
กลุมเปาหมายจํานวน 15 ราย คํานวณคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามความรู เจตคติ พฤติกรรมการกินยารักษาวัณโรค
และความพึงพอใจตอการบริการไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.81,  

0.84, 0.79 และ 0.73  ตามลําดับ

 การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูปวยตั้งแตเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2552 ไดมีการพิทักษสิทธิ์ของผูปวย
โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ขณะเก็บขอมูลไดทําการแนะนําตัวกับกลุมเปาหมาย
และช้ีแจงวัตถุประสงค อธิบายวิธีดําเนินการใหเขาใจและขอความ
สมัครใจในการเขารวมโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูลมีขัน้ตอนดงั
ตอไปน้ี
 1. ขั้นเตรียมการ   มีการเตรียมพรอมผูเกี่ยวของทุกฝายให
มีความรู ความเขาใจและทักษะท่ีจําเปนตอการใหบริการ ปรับ
เปลี่ยนเจตคติและวัฒนธรรมการปฏิบัติ มีการทบทวนบทบาท
หนาท่ี 
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 2. ขั้นการนําวิธีการสงเสริมใหผูปวยวัณโรคกินยาอยาง
ตอเนื่องไปใช มีข้ันตอนดังนี้
  2.1 ปรับปรุงระบบบริการในคลินิกวัณโรค  โดยการ
จัดทําระบบนัดหมายผูปวย จัดทําแบบฟอรมการติดตามเย่ียม  

มีระบบการข้ึนทะเบียนผูปวยใหม  มีแนวทางการจัดการอาการ
ไมพงึประสงคจากยา มีชองทางการตดิตอท่ีสะดวกและเขาถงึไดงาย 

  2.2 การสงเสริมศักยภาพในตัวผูปวย โดยใหความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการแพยาและการปฏิบัติตัว
เมื่อแพยา การมารับการรักษาอยางตอเนื่อง การปองกันการแพร
กระจายเช้ือ และการปฏิบัติเมื่อมีอาการแทรกซอน 

  2.3 การสนับสนุนใหเกิดการดูแลในครอบครัว โดย
สนับสนุนใหครอบครัวมีสวนรวมในการรับรูขอมูลและแนวทาง
การดูแล รวมท้ังการใหความรูและสนับสนุนใหกําลังใจ 
 3. ขัน้การประเมินผลลัพธจากการนําวธีิการสงเสรมิการกิน
ยาอยางตอเนื่องไปใช โดยประเมินเกี่ยวกับขนาดยา การกินยาทุก
วันสม่ําเสมอครบตามเวลาและไปตรวจตามนัดทุกคร้ัง
 การวิเคราะหขอมูล
 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูปวย ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 

การศึกษา รายได พี่เลี้ยง ผูดูแลกํากับการกินยา ระยะเวลา

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นวาผูปวยวัณโรคมีความพึงพอใจตอ
การบริการกอนและหลงัการศึกษามคีะแนนเฉลีย่เทากับ 28.67 และ 
29.33 สาํหรับคะแนนความรูกอนและหลังการศึกษามคีะแนนเฉลีย่ 

เทากับ 7.67 และ 9.13 เม่ือพิจารณาเจตคติของผูปวย กอนและ

ตารางที่ 1 คาพิสัย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจตอการบริการ ความรู เจตคติ และพฤติกรรมการกินยา
 ในกลุมเปาหมาย กอนและหลังการศึกษา (n=15)

                    ขอความ  กอน   หลัง
 Actual range M SD Actual range M SD

ความพึงพอใจตอการบริการ 
(6-30 คะแนน) 27-28 28.67 1.05 28-30 29.33 0.72

ความรู 
(0-10 คะแนน) 6-10 7.67 1.29 8-10 9.13 0.74

เจตคติ 
(10-50 คะแนน) 32-42 38.13 2.47 42-45 43.80 1.42

พฤติกรรมการกินยารักษาวัณโรค
(0-5 คะแนน) 1-5 4.07 1.28 4-5 4.73 0.46

ในการเดินทางมาทําการรักษา ประเภทของวัณโรค ชวงระยะของ
การรักษาดวยยา โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) รอยละ
(percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation)

 2. วิเคราะหคะแนนจากการประเมินการกินยาตอเนื่องของ
ผูปวยวัณโรค กอนและหลังการใชวิธีการสงเสริมใหผูปวยวัณโรค
กินยาอยางตอเนือ่ง โดยการเปรียบเทียบจากชวงคะแนน  คาเฉลีย่ 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา
 ขอมูลทั่วไปของผูปวย พบวา สวนใหญเปนเพศชาย
รอยละ 60 มีอายุอยูระหวาง 46-55 ป คิดเปนรอยละ 33.33 อาชีพ
รับจาง กรรมกร คิดเปนรอยละ 33.33  การศึกษาระดับประถมศึกษา 
คิดเปนรอยละ 40 รายไดของครอบครัวเฉลี่ยรายเดือน 5,000-

15,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 53.33 มีบุคคลในครอบครัวเปน
ผูดูแลกํากับการกินยาคิดเปนรอยละ 60 เวลาในการเดินทางมา
โรงพยาบาลไมเกิน 30 นาที คิดเปนรอยละ 60 เปนผูปวยวัณโรค
ปอดเสมหะพบเช้ือคิดเปนรอยละ 60.66 

 ขอมูลผลการนําวิธีการสงเสริมใหผูปวยวัณโรคกินยา
อยางตอเน่ืองไปใช

หลงัการศกึษามคีะแนนเฉลีย่เทากับ 38.13 และ 43.80 ในสวนของ
พฤติกรรมการกินยากอนและหลังการศึกษามีคะแนนเฉล่ีย 4.07 

และ 4.73 ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยท่ีมีพฤติกรรมการกินยารักษาวัณโรคกอนและหลังการศึกษา (n=15)

 พฤติกรรมการกินยา                                กอน (คน)                              หลัง (คน)

   ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ

1.  กินยารักษาวัณโรคครบทุกชนิด 14 1 15 -

2.  กินยารักษาวัณโรคครบทุกวัน 13 2 15 -

3.  กินยาวัณโรคในเวลาเดิมสม่ําเสมอ 11 4 13 2

4.  ไมหยุดยากอนปรึกษาเจาหนาท่ี  13 2 15 -

5.  ไปตรวจตามวันนัดทุกคร้ัง 10 5 13 2

 ปฏิบัติถูกตองครบท้ัง 5 ขอ 8 - 11 -

 ปฏิบัติถูกตองไมครบท้ัง 5 ขอ 7 - 4 -

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูปวยมีพฤติกรรมการกินยารักษา
วัณโรคกอนการศึกษาในเรื่องการกินยารักษาวัณโรคครบทุกชนิด
มากท่ีสุดจํานวน 14 ราย และมีพฤติกรรมการไปตรวจตามวันนัด
ทกุคร้ังต่ําสุดจํานวน 10 ราย ภายหลังการศึกษาผูปวยมีพฤตกิรรม
การกินยารกัษาวณัโรคในเรือ่งการกินยาครบทุกชนดิ กินยาครบทุก
วัน และไมหยุดยากอนปรึกษาเจาหนาท่ีมากท่ีสุดจํานวน 15 ราย 

และเม่ือพิจารณาจํานวนผูปวยท่ีมีพฤติกรรมการกินยาและการไป
ตรวจตามนัดไดถูกตองครบทุกขอกอนการศึกษามีจํานวน 8 ราย 

หลังการศึกษาเพิ่มเปน 11 ราย
 ผลการตดิตามเย่ียมบานผปูวย พบวา สวนใหญผปูวยท้ัง 
15 ราย มีปสสาวะเปนสสีม มีอาการขางเคียงจากการกินยาเล็กนอย 

อาการท่ีพบคือคันบริเวณผิวหนัง ปวดตามขอและคล่ืนไสอาเจียน 

ซ่ึงอาการคันบริเวณผวิหนงัพบท้ังในผูปวยท่ีกินยาระยะเขมขนและ
ระยะตอเนื่อง อาการคล่ืนไสอาเจียน และปวดตามขอพบในกลุม
ผูปวยท่ีกินยาระยะเขมขน สวนใหญจะมีอาการในชวงแรกของการ
กินยา และอาการจะคอยๆ ทเุลาลง ผปูวยไมมีอาการแพยา และจาก
การประเมินนํา้หนกัผูปวยทุกรายมีนํา้หนกัตัวเพิม่ข้ึน 1-2 กิโลกรัม 

 ผลการสนับสนุนจากครอบครัว จากการสัมภาษณและ
สังเกตการมีสวนรวมของบุคคลในครอบครัว พบวา ผูปวยจํานวน 

14 ราย อาศัยอยูรวมกับสมาชิกในครอบครัว สําหรับผูดูแลกํากับ
การกินยา โดยบุคคลในครอบครัวจํานวน 9 ราย โดยเจาหนาท่ี
สาธารณสุขจํานวน 4 ราย และโดย อสม.จํานวน 1 ราย ซึ่งบุคคล
ในครอบครัวไดมีโอกาสรับทราบขอมูลและมีสวนในการดูแลให
ผูปวยกินยาอยางตอเนื่องรวมท้ังสนับสนุนเรื่องการมารับยาตอ
เนื่องและรับสงไปโรงพยาบาลหรือรับผิดชอบงานแทนเมื่อผูปวย

เดนิทางไปรับบริการการรักษา ซึง่ในการศึกษาคร้ังนีมี้เพยีง 1 ราย 

ที่ไมมีผูดูแล ผูศึกษาจึงจัดหาผูดูแลให ติดต้ังปฏิทินยาและติดตาม
เยี่ยมตามมาตรฐาน จนกระท่ังผูปวยรายน้ีสามารถกินยาไดอยาง
ตอเนื่องเชนเดียวกับรายอ่ืนๆ 

อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาสามารถนาํประเด็นทีส่าํคญัมาอภปิรายผล 

ไดดังนี้
 สถานภาพทัว่ไปของผปูวยวัณโรค ในการศึกษาคร้ังนีพ้บ
วา ผปูวยรอยละ 33.33 มีอายอุยใูนชวงวยักลางคนและยางเขาสวูยั
ผสูงูอายคืุอระหวาง 46-55 ป เนือ่งจากวยัสูงอายเุปนชวงทีร่างกาย
เริ่มเกิดการทรุดโทรม ระบบภูมิตานทานจึงเริ่มทํางานลดลงทําให
รางกายออนแอลงไมสามารถตานทานกับเชื้อโรคได19  ผูปวยสวน
ใหญประกอบอาชีพรับจาง กรรมกร รอยละ 33.33 จบการศึกษา
ประถมศึกษา รอยละ 40 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจิตติรัตน
ชฎา  ไชยเจรญิ20  ศกึษาพบวาอาชพีและการศกึษามคีวามสมัพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยวัณโรค แสดงใหเห็นวาผูที่
มีรายไดม่ันคงและการศึกษาสูง ชวยใหรูจักดูแลตนเอง หลีกเลี่ยง
จากโรคตดิตอทีส่ามารถปองกันได โดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง
อยูเสมอ ในการศึกษาคร้ังนี้กลุมเปาหมายสวนใหญมีรายไดนอย 

สอดคลองกับความเปนจริงในสังคมปจจุบันที่วารายไดเปนปจจัย
สําคัญตอการดํารงชีวิต เปนตัวบงชี้ถึงสถานภาพทางสังคม ผูมี
รายไดสูงจะเปนผูที่สามารถตอบสนองความจําเปนพื้นฐานในชีวิต
ไดดี และมีโอกาสแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชน มีโอกาสในการให
ความสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง หรือเอื้ออํานวยตอการดูแล
ตนเองใหหางไกลจากความเจ็บปวย 
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 ผลการศกึษาวธิกีารสงเสรมิใหผปูวยวัณโรคกนิยาอยาง
ตอเน่ือง
 การปรับปรุงระบบบริการในคลินิกวัณโรค การท่ีผูปวย
มีคะแนนความพึงพอใจตอการไดรับบริการสูงกวากอนการศึกษา
อาจเนื่องจากผูปวยไดรับบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ
และมีสวนสนับสนุนใหเกิดการกินยาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
การศึกษาของ Thiam และคณะ21 ไดศกึษาการประเมินประสิทธภิาพ
จากการนําวธิกีารปฏิบัตเิพือ่ปรับปรุงวนิยัในการกินยารักษาวณัโรค
ไปใช พบวาการสนับสนุนในเร่ืองการใหคําปรึกษาและปรับปรุง
เรื่องการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่และผูปวยตลอดจนการให
กําลังใจโดยผูปวยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการกับ
ปญหาการขาดยาของผูปวยวัณโรคไดและสงผลใหมีความสําเร็จ
ในการรักษาวัณโรคเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับท่ี Munro และคณะ16 

ไดศึกษาความสม่ําเสมอในการรักษาผูปวยวัณโรค พบวาการเขา
ถึงบริการมีผลตอการรับการรักษาอยางตอเนื่องของผูปวยวัณโรค 

 การสงเสริมศักยภาพในตัวผูปวย ผลจากการศึกษาผูปวย
มีคะแนนความรู เจตคติ และพฤติกรรมการกินยาเพ่ิมข้ึน การท่ี
ผูปวยมีคะแนนเฉลี่ยท้ังดานความรู เจตคติ และพฤติกรรมท่ีสูงขึ้น
นาจะเปนผลสบืเนือ่งจากการบริการใหคําปรึกษาจนเกดิความรู สง
ผลตอการปรับเปล่ียนเจตคติ และพฤติกรรมการกินยาของผูปวย
วัณโรคทําใหเกิดความตอเนื่องในการกินยาได สอดคลองกับการ
ศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความสม่ําเสมอในการรักษาของผูปวย
วัณโรค พบวา ความรู ความเช่ือ ภาวะสุขภาพและวิธีการสอนท่ี
มุงเนนใหเกิดความรู การเปล่ียนแปลงทัศนคติตอความเจ็บปวยมี
ความสัมพันธกับความสม่ําเสมอในการรักษาโรค14 จะเห็นวาการ
สงเสรมิใหผปูวยวัณโรคกินยาอยางตอเนือ่งผใูหบริการตองใหความ
รู คําปรึกษา ปรับเจตคตแิละปรับเปล่ียนพฤตกิรรมใหเหมาะสมตอ
การกินยารักษาวัณโรค จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด
 การสนับสนุนใหเกดิการดูแลจากครอบครัว จากการศึกษาผู
ปวยท่ีไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมีพฤตกิรรมการกินยาท่ี
ไมถกูตอง หลังจากไดรับการสนับสนนุใหเกดิการดูแลจากครอบครัว
สามารถกินยาวัณโรคไดอยางถูกตองตอเนื่องตลอดการศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ Munro และคณะ16 พบวาการสนับสนุน

ของครอบครัวและชุมชนมีผลตอการมารับการรักษาอยางตอเนื่อง
ของผูปวยวัณโรค และสอดคลองกับเกื้อกูล ถนอมกิจ22 ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับความสม่ําเสมอ
ในการรักษาวัณโรคปอดพบวาการสนับสนุนทางสังคมมีความ
สัมพันธกับความสม่ําเสมอในการรักษาวัณโรคปอด โดยในการ
ศกึษาครัง้นีผ้ปูวยทีไ่ดรับการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีดีจากครอบครวั
และผูใหบริการรักษาเปนสวนสาํคญัทีท่าํใหผปูวยสามารถกินยาได
อยางตอเนื่องตลอดระยะการศึกษา
 

ขอเสนอแนะ
 1. การใหบริการคลินิกวัณโรคบุคลากรจะตองจัดระบบ
การใหบริการอยางเปนมิตร เขาใจความเปนปจเจกบุคคลของผูปวย
และครอบครัว เนนการใหบริการแบบมีสวนรวมของครอบครัวและ
ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาศกัยภาพของผปูวยและครอบครัว
ใหมีความรู มีเจตคตทิีดี่และมีทกัษะในการบริหารการใชยาท่ีถกูตอง 
โดยทีมสุขภาพตองใหความสําคัญกับการดูแลท่ีบานอยางตอเนือ่ง
 2. การใหบริการคลินิกวัณโรค ควรมีการใชแนวปฏิบัติ
ในการสงเสริมใหผูปวยวัณโรคกินยาอยางตอเนื่องโดยทีมสุขภาพ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนวปฏิบัติและควรขยายผล
วิธีการสงเสริมใหผูปวยวัณโรคกินยาอยางตอเนื่อง สูสถานบริการ
ที่มีรูปแบบการใหบริการท่ีใกลเคียงกัน
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมท่ีไดรับการ
รักษาโดยใชวธิกีารสงเสรมิใหผปูวยวัณโรคกินยาอยางตอเนือ่งและ
กลุมท่ีไมไดใชวธิกีารสงเสรมิใหผปูวยวณัโรคกินยาอยางตอเนือ่งท่ี
มีตอประสิทธิผลของการรักษาผูปวยวัณโรค

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคณุคณบดี คณาจารยสาํนกัวิชาพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุนพิน และ
เจาหนาท่ีทุกทานที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และ
เปนกําลังใจในการทําการศึกษาคร้ังนี้จนสําเร็จลงไดดวยดี และ
ขอขอบคุณผูปวยและครอบครัวทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือ
อยางดียิ่งจนทําใหผลการดําเนินศึกษาสําเร็จลุลวงไดดวยดี
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Abstract : Tanyaratsrisakul M* , Kusol K**, Akwarangkoon S.**  Enhancing Medication Adherence in Tuberculosis Patients. 

Thai J Tuberc Chest  Dis Crit Care 2010; 31: 111-118.

* Phunphin Hospital,  Ministry of Public Health.    **Institute of Nursing, Walailak University.

 This study aimed to develop a program in enhancing medication adherence in tuberculosis patients receiving care 

and services at Tuberculosis Clinic, Phunphin Hospital and to evaluate the results of applying this promotion program. The 

target group were 15 patients diagnosed with tuberculosis and treated with the standard formula of tuberculosis medicine 

from July-December, 2009.  The researcher applied the IOWA model of evidence-based practice to promote quality of 

care. The researcher conducted a review of literature, analyzed the problems, developed the practice program, and applied 

the program to the tuberculosis patients. The program consisted of three factors: 1) improving the service system of 

Tuberculosis Clinic 2) enhancing patients’ potential in developing a regimen of tuberculosis medicine intake by emphasizing 

patients’ knowledge, attitude, and drug use behavior towards taking tuberculosis medicine and 3) supporting family care for 

tuberculosis patients. The data were presented as frequency, percentage, mean, and standard deviation.

 The results revealed that the patient satisfaction  average scores towards care and service provision before and 

after participating in the program to enhance medication adherence of tuberculosis patients was at 28.67 (SD=1.05) and 

29.33 (SD=0.72). The average scores of knowledge was at 7.67 (SD=1.29) and 9.13 (SD=0.74). The average scores of 

attitude was at 38.13 (SD=2.47) and 43.80 (SD=1.42), and the average scores of drug use behavior was at 4.07 (SD=1.28) 

and 4.73 (SD=0.46) respectively. Before participating in the program, 14 participants received family support. After 

participating in the program, all the 15 participants received family support, with regards to complete dosage and 

continuous medicine taking. Therefore, it can be used as a practice program to provide quality nursing care and treatment 

for tuberculosis patients.
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Abstract

 This study is to compare the sensitivity of MTT method as rapid drug susceptibility testing of Mycobacterium 

tuberculosis by two methods. One is an indirect MTT method (testing with pure culture of M.16, using the TBI & S test kit 

from the Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Thailand.)  The other is direct MTT method (test-

ing with clinical specimen using the same test kit). One hundred and fifty clinical specimens with AFB positive in The Office 

of Disease Prevention and Control 9th Phitsanulok from 1 June 2007 - 1 March 2009 were used and divided into 2 periods 

of incubation time testing; 7 days and 14 days. The results of direct and indirect  antituberculous drug susceptibility testing 

with MTT method were concordance when performed in period II (14 days). In 50 cases; the direct MTT method detected 

5/5 of resistance and 43/45 of susceptible to drugs, and the indirect MTT method detected 5/5 of resistance and 45/45 of 

susceptible to drugs similar to the proportional method. Whereas the tests in period I with short incubation time revealed dif-

ferent results. The indirect MTT method showed more concordance to the proportional method than the direct MTT method.  

These results suggested that the direct method could be helpful in rapid drug susceptibility testing of M. tuberculosis using 

the TBI & S test kit when the incubation time was 14 days. 

นิพนธตนฉบับ
Original Article
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Introduction
 Tuberculosis (TB) is an airborne infectious disease 

problem in Thailand. Active TB patients can  transmit 

M. tuberculosis to others when they cough. In 2005, there 

were 8.8 million patients with TB and 1.6 million died. If TB 

is diagnosed early and fully treated, people with the disease 

can quickly become non-infectious and eventually cured which 

reduced the risk of disease transmission.1  Furthermore, 

drug resistance in tuberculosis is of great concern for TB 

control programs since there is no cure for some multi-drug 

resistant (MDR-TB) strains of M. tuberculosis. There is a 

concern that these strains may spread around the world, 

stressing the need for additional control measures, such as 

new diagnostic methods, better drugs for treatment, and a 

more effective vaccine. MDR-TB, defined as resistance to 

at least rifampicin (RIF) and isoniazid (INH), is a compoun-

ding factor for the control of the disease. Since patients 

harboring MDR strains of M. tuberculosis need to be entered 

into alternative treatment regimens involving a second-line drug 

that is more costly, more toxic, and less effective.2-3 In 2001, 

there were 58,00 TB cases registered. In Thailand, there were 

91,000 cases of TB patients estimated with 13 extensively drug 

resistant tuberculosis (XDR-TB) cases identified. Therefore, 

rapid diagnosis and identification of drug susceptibility of M. 

tuberculosis should allow for rapid treatment, high success 

rate and reducing number of active TB and MDR-TB patients. 

 Laboratory diagnosis of tuberculosis is based on the 

traditional method of the Ziehl-Neelsen acid fast staining 

and  laboratory culture of conservative organism. For M. 

tuberculosis drug susceptibility test, the proportional method 

and BACTEC 460 are widely accepted. Later, the colorimetric 

method using MTT,3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 

tetrazolium bromide was used as an alternative method for 

rapid and indirect determining cellular growth.4-6 Foongladda  

et al have  developed rapid and simple MTT method for 

rifampicin and isoniazid susceptibility testing of M. tuberculosis 

using colonies from culture, so called “TBI&S test kit”, which 

is a commercial drugs susceptibility testing for M. tuberculo-

sis used in Thailand.7 This study tried to assess the TBI&S 

test kit as rapid drug susceptibility test (rifampicin, isoniazid, 

streptomycin, ethambutol) with AFB  positive specimens in 

order to help physicians for rapid treatment and stop TB 

spreading to community.7

Materials and methods
 Clinical specimens: 150 clinical isolates of AFB positive 

grading of smear were collected from The Office of Diseases 

Prevention and Control 9th Phitsanulok, Thailand, from June 

2007 to March 2009. After decontamination and concentration, 

they were divided into 2 sets) for 1. mycobacterium culture 

(proportional and indirect MTT assays) and 2. direct MTT 

assay.  All positive culture specimens were sent to the 

National Tuberculosis Reference Laboratory for quality control 

using the proportional method. One hundred AFB positive 

clinical specimens were used in Period I (7 days), and fifty 
AFB positive clinical specimens were used in Period I (7 days) 

and II (14 days). 

 Reference strains: the streptomycin and rifampicin 

resistance reference M. tuberculosis BA 66, the isoniazid and 

ethambutol resistance reference M. tuberculosis BA 63, and 

the susceptible reference M. tuberculosis H37RV were used 

as control strains.

 Whereas, the drug resistance reference M. tuberculosis 

K37 strain, the drug sensitive reference M. tuberculosis H37Rv 

strain were used as the experimental controls.

 Decontamination procedures: The clinical speci-

mens were treated by digesting mucus or organic debris and 

eliminating normal flora using 4% sodium hydroxide solution.8

 Indirect MTT method: Cultures of all positive AFB 

growth within 3- 4 weeks were tested using the TBI&S test 

kit following the protocol.7 Before inoculation to the test kit, 

the turbidity of the supernatant was adjusted according to 

the McFarland No. 1 standard. The inoculations were divided 

into 2 sets of incubation time; Period I (7 days) and Period II 

(14 days). Control tube was read firstly and if violet color was 

shown then the other drug-containing tube was then read. 

Positive result is violet color, and negative result is colorless 

or yellow. 

 Direct MTT method: The direct MTT method was 

modified from the MTT or indirect MTT method of Foongladda
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et al, by using direct clinical specimens in stead of the 

culture to reduce time to diagnosis.  It was performed based 

on inoculation of drug-containing media. After digestion 

and decontamination of specimens, then the turbidity of the 

supernatant was adjusted according to the McFarland No. 1

standard before inoculated to TBI&S test kit. (7)  The 

inoculations were divided into 2 set of incubation time; Period 

I (7 days) and Period II (14 days).

 Proportional method: The conventional proportion 

method on L-J medium was performed as described.9 Drug 

solutions were added to L-J medium prior to inspissation to 

achieve final concentrations of 40 μg/mL rifampicin, 0.2 and 

1.0 μg/mL isoniazid, 2 μg/mL ethambutol, and 4 μg/mL 

streptomycin. This method was used as gold standard and 

was done by the National TB Reference Laboratory, Bangkok.

Results
 As shown in Table 1, drug susceptibility testing results 

between direct and indirect MTT methods in period I (7 days) 

were quite different. The direct MTT method detected 5/28 

of resistance and 95/72 of susceptible to drugs whereas the 

indirect MTT method detected 23/28 of resistance and 77/72 

of susceptible to drugs, respectively. However, concordance 

results were shown in the proportional methods after longer 

incubation time in period II (14 days). There were a total of 

5/5 and 43/45 concordant results of drugs resistance and 

susceptible to two methods (direct and proportional method 

MTT). As comparied with the proportional method with regard 

to each drug susceptibility in the 7 days of incubation (period 

I), rifampicin (RMP), isoniazid (NIH), ethambutol (E), and 

streptomycin (S), drugs susceptibility results of the direct MTT 

method showed discordant more than those of the indirect 

MTT method (Table 2). However, they were also concordance 

with the proportional method when incubated in longer time 

(period II). The results indicated that the main factor was the 

amount of bacteria in the specimen. The result in AFB positive 

was concordance in drug susceptibility testing in both methods 

(Table 3). 

Discussion
 Although indirect MTT using culture cells is the best 

method for rapid drug susceptibility testing of M. tuberculosis, 

the direct MTT method can also be used for rapid testing. In 

the first period, low sensitivity results both in direct and indirect 

MTT assays were shown to be under reported of resistance 

(17.86, 88.14). In contrast, 100% in the sensitivity results were 

shown in the second period (Table 1). It indicated that the 

time period was important, especially for low concentration 

specimens. The reasons for the differences between indirect 

MTT and  proportional method were, firstly, the interferences 

Table 1. Drug susceptibility testing results by direct and indirect MTT in 150 AFB positive specimens.

         Period I :7 days      Period II : 14 days

  Resistant Susceptible Resistant Susceptible

Direct MTT 5 95 5 43*

 Sensitivity 17.86 100 100 95.6

Indirect MTT 23 77 5 45

 Sensitivity 88.14 100 100 100

Proportional 28 72 5 45

  Total                                      100                                          50

 *There were 2 tests of contamination.

Methods
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by the medium mixture adjusted according to McFarland 

No. 1 and, secondly, the time spent for sending the specimen 

to central laboratory. The second period took more time for the 

reaction and had better condition for inoculation resulted in a 

good outcome. Therefore, indirect and direct MTT could be 

used for drug susceptibility screening test in the condition of 

2+-3+ AFB smear. Comparing to the proportional method (gold 

standard method; 30 days), direct and indirect methods 

(14 days) could be used to identify M. tuberculosis from 

non-tuberculous mycobacteria (NTM) and drug susceptibility 

results. 

Table 2. Comparison of Rifampicin (RMP), Isoniazid (INH), Ethambutol (E), and Streptomycin (S) susceptibility testing results.

       Methods     Proportion method (μg/ml)

  RMP(40) INH (0.2) E (2) S* (4)

 Susceptibility R S R S R S R S

Direct MTT      R 2 0 4 0 1 0 3 0

 S 9 88 15 81 13 86 19 79

Indirect MTT   R 6 2 13 0 12 0 12 0

 S 7 85 6 87 2 86 9 79

R = Resistant; S = Susceptible

Table 3. Drug resistance results of direct and indirect MTT methods in relation to AFB results. 

Drug resistance by                             AFB results   Total 

 AFB 3+ (8) AFB 2+ (63) AFB 1+ (28) Scanty AFB (1) 100

Period II: 14 day 

Direct MTT 2 2 1 0 5 (17.83%)

Indirect MTT 5 14 4 0 23 (82.14%)

Proportional 5 15 8 0 28

Period II: 14 day AFB 3+(13) AFB 2+ (27) AFB 1+ (10) Scanty AFB (0) 50

Direct MTT 4 1 0 0 5 (100%)

Indirect MTT 4 1 0 0 5 (100%)

Proportional 4 1 0 0 5

 In conclusion, direct and indirect MTT assays may be 

used as rapid drug susceptibility test for further treatment of 

tuberculosis. 
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º·¤Ñ´Â‹Í:  รัชณีพร คํามินทร*, ศิริลักษณ ธีระภูธร**.การเปรียบเทียบการทดสอบความไวของเช้ือ Mycobacterium  tuberculosis 

โดย วิธี Direct และ Direct MTT.วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบําบัดวิกฤต 2553; 31: 130-134.

* สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข
** ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการเปรียบเทียบการทดสอบความไวของเช้ือตอยารักษาวัณโรคโดยวิธี MTT ซึ่งมี 2 วิธีคือ indirect MTT 

ซึ่งทําการทดสอบจากโคโลนีของเชื้อที่เจริญบนอาหารแข็งแลว และวิธี direct MTT ซึ่งทําการทดสอบจากเสมหะโดยตรง โดยใชชุด
ทดสอบ TBI & S ที่ผลิตโดยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช จากท้ังหมด 150 ตัวอยางท่ีใหผลการยอมสี
ทนกรดเปนบวก โดย สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 พิษณุโลก ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดย
เปรียบเทียบในสองชวงเวลาของการบมเพาะเชือ้และทดสอบคือ 7 วนั และ14 วนั ในการทดสอบของชวงเวลาท่ี 2 (14 วนั)  ทัง้วธิ ีdirect 

MTT และวิธี indirect MTT ใหผลการทดสอบท่ีสอด คลองกับวิธีมาตรฐาน: ในจํานวน 50 ตัวอยาง, วิธี direct MTT ตรวจพบเชื้อท่ีด้ือยา
จํานวน 5 จาก 5 ตัวอยาง และเช้ือที่ไวตอยาจํานวน 43 จาก 45 ตัวอยาง (ปนเปอน 2 ตัวอยาง) และวิธี indirect MTT ตรวจพบเชื้อที่
ด้ือยาจํานวน 5 จาก 5 ตัวอยาง และเช้ือที่ไวตอยาจํานวน 45 จาก 45 ตัวอยางซึ่งเทากับผลของวิธีมาตรฐาน (proportional method) 

ในขณะท่ีผลของการทดสอบในชวงเวลาท่ี 1 (7 วัน)  ใหผลท่ีแตกตางกันคือ วิธี indirect MTT ใหผลท่ีใกลเคียงกับวิธี proportion

 มากกวาวิธี  direct MTT การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาวิธี direct MTT จะเปนประโยชนในเรื่องความเร็วในการทดสอบหาความไวตอยา
ของเชื้อ M. tuberculosis ดวยชุดทดสอบ TBI & S เมื่อใชเวลาในการบมเพาะเชื้อและทดสอบเปนเวลา 14 วัน
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��-�
 �'1��/�A�1���)��=$�*6"8(�'	�*6�8(�'�/�A��@	#("(�(�"-� 

1��$-�'�)�(�?�$��. >�;���'1���-���&/��2���&/� 3��  

142/100,000 ��&�(�� �+6��(��=(�&�*�.>�;��2#�= �:�& 90,000  

�(� ��+6�#�+6�/�A��.>�;���*6"(�(��0��=/�,7$2#>�.>$,6�3�> �(��'�!(
�.>�;���'1���(�2#�=�*6/�A��(���(�"(��2��@��-�'� �(��*63�>
�'��8(0�&�8(�(�$��?�(�$�(�'�1�� �,$ �(��'�!(�>���&��
�(�&�&"'7� 6 /�,$� �&���(�*62�>2��(��'�!(�,$ Category 1 

(CAT1) : 2HRZE/4HR �+6��(�*62�>2��&���(��'�!(�*7 �&�*�'7�
��)��(���/�5�0�&�(0��/�5� �+7�$�. =�'�0���?2��(�"'6�2�>
�=$�.>�;��  �(�2�>�(�'�!(�'1����)����/�5� �&�=��2��(�"'6�
�( 0�&�(���)#(��(�'�!(�'1��3�>"&����+7� �8(����(�*62�>
2��(��'���&�(��>$���=(�(0��/�5� 0�&�=������(�/"*6��
�=$�(�/�)�/�,7$�'1���,7$�( $'�/�)��(��(�/�,$��'���&�(��(
�(���)�  0�=�(��(��)/� �(�2��,7��*6�$�"8(�'��(��<$��'�
����-�1��/���=(�4 "8(�'��'1���'���(��@	#( �+6����=(
0���?�(��=(�3�=�'6�2�2���(��(�*62�>2��(��'�!(�$��(���
/�5� �(�/�"'����� "8(�'��'1���+�3�>�'��8(1����(��*7  1���(�
/�5��>$�.��>$�#�'��'7�0�=�:����&�( 2550-2552 (1 �-�(��
�. . 2549-31 �'��(�� �. . 2552) /�,6$ +�!(�>$�.�/�*6���'�
��&")��)�(��$��&���(��'�!(1���(�2�>�(���/�5� 0�&
�&���(��'�!(1���(�2�>�(0��/�5�2��(��'�!(�.>�;���'1��
�$��(�2#�=/��*��/�*���'� �(� +�!(�*7�&�8(2# >0���?
�.>"'6�2�>�(/�)���(��'6�2�2��(�*62�>2��(��'�!(�.>�;��  0�&��(��+�
�>$�.����(��'�!(�$��.>�;���'1���(�2#�=�+6��>$�.��*63�>"(�(��
�8(�(�'��(�.�0���(��'�!( 0�&/�A�0���(�2��(��(�0���.0�
�'�!(�.>�;��2�$�(��2#>�*��&")��)�(��=$3�3�>           

��
�$������2
 1. /�,6$ +�!(��&�'�)�(��'�!(�$��.>�;���'1���$��(�2#�=
�*6�'�!(�>���&���(  Category 1 (CAT1) : 2HRZE/4HR 0��
/�A��.>�;���*62�>�&���(��'�!(0�����/�5� 0�&�&���(��'�!(
1���(�2�>�(0��/�5� 

 2. /�,6$ +�!($'��(�(�/��*6��/"�#&�(����/�A��� 

(conversion rate) 2��&�&/�>��>�0�&�&�&")7�"-��(��'�!(�$�
�.>�;���'1���$��(�2#�=�*6�'�!(�>���&���(0�����/�5�0�&
�(0��/�5�

 3. /�,6$ +�!(���(���"$���(�3��=$�(�'�!(�'1���$�
�.>�;���'1���$��(�2#�=�*6�'�!(�>���&���( 0�����/�5�0�&�(
0��/�5�
 4. /�,6$ +�!(���(��'�!(�.>�;���'1���*6�'�!(�>���&���(
�'1���$��(�2#�=�*6�'�!(�>���&���( 0�����/�5�0�&�(0��
/�5�
 5. /�,6$ +�!(�@��'��=(�4 �*6�*���=$�(��'�!(�'1���$�
�.>�;���'1���$��(�2#�=�*6�'�!(�>���&���( 0�����/�5�0�&
�(0��/�5� /�=� �>$�.�"=���'� 1����&�8(�'� ��&�'�)�(��'�!(  
�(�0�>�( ��(�"�86(/"�$2��(��'���&�(��( ��(��=���,$
2��(�2�>�(

�%�'���������"���
 �(� +�!(�*7 /� A��(� +�!(�>$�#�'� (retrospective 

study) 1���(�/�5��>$�.��$��.>�;���'1���$���)�/"�#&����*6
�+7��&/�*���'�!(�>���&���( Category 1 (CAT1) : 2HRZE/4HR   

�:����&�( 2550-2552 (�&#�=(��'��*6 1 �-�(�� �. . 2549-

30 �'��(�� �. . 2552)  "8(�'��'1�� �(�
 1. 0�=���&�'�)�(��'�!(�.>�;�� (tuberculosis treatment  

card/TB card/TB 01)

 2. �&/�*����&�'�)�.>�;�� �� 1 � 04 (TB register/TB 03)

 3. �&/�*���'��+����(��'�".��/"�#& (tuberculosis 

laboratory register/TB 05)  

  �(��)/��(&#?�>$�.�2�>�(��)/��(&#?��/�)�����( (descrip-

tive statistic)  0�&�(��)/��(&#?��/�)��)/��(&#? (analytic  statistics)

1��2�>1��0����$��)�/�$�? SPSS (Statistical Package for  the  

Social Science) 2��(��=���)/��(&#?�>$�.�

���� &�����2�1��%�
 1. 2�>"�)�)/�)�����(/�,6$$�)�(��'�!&�$��>$�.�  /�=�  

�>$��& �=(/��*6� 0�&"=��/�*6��/���(���(�
 2. 2�>"�)�)/�)��)/��(&#?  #(��(�"'��'��?�$��'�0���>�0�&
�'�0���(� /�=� ChiWsquare 

 

������"���'����� &�����2�1��%�

��!+  1   �-�'�!&�'6�3��$��.>�;���*6�+7��&/�*���'�!(�'1��
�>���&���( CAT1: 2HRZE/4HR   
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 �(��(�(��*6 1 ���(� +�!( ���=( �:����&�( 2550, 

2551 0�& 2552  �*�.>�;���+7��&/�*���'�!(�'1���>���&���( 
CAT1 : 2HRZE/4HR  �8(��� 182 �� (36.8%), 170 �� (34.3%) 

0�& 143 �� (28.9%) �(��8(�'�  �.>�;���'1�� "=��2#	= �*$(�- 
25-34 �: (28.9%)  1��/�A��.>�;��/� �(��>$��& 65.1 �+6�"=��2#	= 
�*�(� +�!(�&�'��'��� +�!(�$��>��>$��& 27.2 0�&"=��2#	= 
�*$(�*��'��>(��>$��& 49.1


�����!+ 1 0"���-�'�!&�'6�3��$��.>�;���*6�+7��&/�*���'�!(
 �'1���>���&���( CAT1 : 2HRZE/4HR   

 �$���������+�*� �-�� �1����

 �.�������� (��� 495 �) 

 2550 182 36.8

 2551 170 34.3

 2552 143 28.9

 ���$  

 15-24 �: 62 12.5

 25-34 �: 143 28.9

 35-44 �: 124 25.1

 45-55 �: 115 23.2

 �(���=( 55 �: 51 10.3

 &��  

 �(� 322 65.1

 #	)� 173 34.9

 ��	������"��� (��� 495 �) 

 3�=3�>/�*��#�'�",$ 26 5.3

 ��&�� +�!( 108 21.8

 �'��� +�!(�$��>� 137 27.2

 �'��� +�!(�$���(� 105 21.2

 $�-��)		(#�,$/�*��/�=( 95 19.2

 ��)		(��*#�,$".���=( 24 4.8

 ���!�  

 �'��>(� 243 49.1

 �>(�(�/�-��)�"=���'� 122 24.6

 �>(�(��(�/�'��)"(#�)� 76 15.4

 �=(��(� 50 10.1

 $,6�4 4 0.8


�����!+ 2 0"����&�'�)�(�/�5��;���$��.>�;���*6�+7��&/�*��
 �'�!(�'1���>���&���( CAT1 : 2HRZE/4HR

 (������-�
�� �-���� �>$��&

 /�(#�(� 33 6.7

 ��(��'�1�#)�".� 15 3.0

 #'�2� 4 0.8

   $,6�4 (�)�/�,7$ HIV, �)�"(�/"��)�) 32 6.5

 3�=�*1����&�8(�'� 407 82.2

 3�=�*�>$�.� 4 0.8

 ��� 495 100.0

 �(��(�(��*6 2 ���(� +�!(���=( �.>�;���*6�'�!(�>���&��
�( CAT1 3�=�*��&�'�)�*1����&�8(�'��>$��& 82.2 
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�����!+ 4 0"�����(������(�#>$��
)�'�)�(��. >�;���*6�+7�
 �&/�*���'�!(�'1��� >���&���(  CAT1 : 

 2HRZE/4HR

�����
���&���� �-�� �1����
�����
���&����
�0�����",��&�!������  

 AFB  3  ��� 267 53.9

 AFB  2 ��� 149 30.1

 AFB  1 ��� 79 16.0

�����
���&����&�#+�� ,�$	
������������&�1��1&	#��!+ 2  

 AFB  3 ��� 6 1.2

 AFB  2 ��� 22 4.4

 AFB  1  ��� 29 5.9

 �� 389 78.6

 3�=��(����(�����/"�#& 49 9.9

�����
���&����&�#+�&� ,�$	
&	#��!+ 5  �����������  

 AFB   3 ��� 3 0.6

 AFB  2 ��� 5 1.0

 AFB  1 ��� 4 0.8

 �� 412 83.3

 3�=��(����(�����/"�#& 71 14.3

�����
���&��������� ,�$	
�������� (&	#��!+ 6)  

 AFB  3 ��� 3 0.6

 AFB  2 ��� 6 1.2

 AFB  1 ��� 3 0.6

 �� 389 78.6

 3�=��(����(�����/"�#& 94 19.0


�����!+ 3 0"����&�'�)�(��'�!(�. >�;���*6�+7��&/�*���'�!(
 �'1���>���&���( CAT1 : 2HRZE/4HR

 �����
 ���������%1�/�� �-�� �1����
 ���&���%1�/��  

 �'1���$�  495 100.0

 �'1���$��$� - -

 �����
���
 (	��������!������  

 3�=�*0��1���  175 35.4

 �*0��1���  320 64.6

 �������!+�%1�/��*	1���
 )��������  

 �&���(0��/�5�".���( 325 65.7

 �*63�>�'� 2HRZE/4HR 

 �&���(���/�5�".���( 170 34.3

 �*63�>�'�   2(4FDC)/4(2FDC) 

 ������1��&�!��������)�1�����(��  

 �*   103 20.8

 3�=�*  343 69.3

 3�=�*�>$�.�  49 9.9

 ������1��&�!���!+&� 	�",  

 �,6��'�  76 73.8

 ��,6�3">, $(/�*�� 22 21.4

 �'�$'�/"�  5 4.9

 �����>(�/�,7$, ����>$ 21 20.4

 #.$,7$  - -

 �*3�>, ��� *�!& 6 5.8

 �(�'�  2 1.9

 /�,6$$(#(�  4 3.9

 �(��)/���(��,$, ��(�/�>( 43 41.7

 $,6�4  - -

 �(��(�(��*6 3 ���(� +�!( ���=( �.>�;���*6 +�!(�'7�#��
/�A��.>�;���'1���$� �+6�"=��2#	=�>$��& 64.6 �*0��1����(��(�
�����=(��(��'�"*����$� 2��(� +�!(�*7�*�.>�;���>$��& 65.7  3�>
�'��(��'�!(�>���&���(0��/�5� 2HRZE/4HR  0�&�>$��& 34.3  

3�>�'��(��'�!(�>���&���(���/�5��,$ 2(4FDC)/4(2FDC)   0�&
�(� +�!(�*7�*�.>�;��/�*���>$��& 20.8 �*6/�)�$(�(��>(��*���(�
�(�2�>�( 1��$(�(��*6/�)��+7�"=��2#	=�>$��& 73.8  �&/�)��,6��'� 

�$����(�,$ ��,6�3"> $(/�*��
 �(��(�(��*6 4 ���(� +�!( ���=(�.>�;���'7�#���*��/"�#&
�=$��(��'�!(/�A����  0�&/�,6$")7�"-��(��'�!(/�,$��*6 2 �*�.>�;��
�>$��& 78.6  �*6�*���(�����/"�#&/��*6���(����/�A���  0�&
�*�.>�;���>$��& 83.3 �>$��& 78.6 �*6�*���(�����/"�#&/��*6��
�(����/�A���/�,6$")7�"-��(��'�!(/�,$��*6 5 0�& 6 �(��8(�'�
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�����!+  5 0"��"�-����(��'�!(�.>�;���*6�+7��&/�*���'�!(�>��
 �&���(  CAT1 : 2HRZE/4HR

 ���������� �-�� �1����

 �'�!(#(� (cure) 389 78.6

 �'�!(��� (complete) 23 4.7

 �(� (death) 14 2.8

 �>�/#�� (failure) 12 2.4

 �(��( �(���=( 2 /�,$� 30 6.0
 �)��=$�'� (default) 

 1$�$$� (transfer out) 27 5.5

 ��� 495 100.0

 �(��(�(��*6 5 ���(� +�!( ���=( �.>�;���*6�+7��&/�*��
�'�!(�>���&���( CAT1 "=��2#	=  �'�!(#(� (cure) 

�>$��& 78.6 �'�!(��� (complete)   �>$��& 4.7 �(��( �(���=( 
2 /�,$��)��=$�'� (default) �>$��& 6.0 �>�/#�� (failure) 

�>$��& 2.4 0�&�(� (death) �>$��& 2.8 


��!+  6   �(���"$�"���)�(�/�(��)/��(&#?��(�"'��'��?

 1.  +�!(�@��'��=(�4 /�=�  /�   $(�- �(� +�!( 0�&$(�*�  

�=(�*��(�"'��'��?�'����(��'�!(�$��.>�;���'1���$��(�2#�=
/"�#&����*6�'�!(�>���&���( CAT1 �*62�>�(0��/�5�#�,$�(
���/�5�2��(��'�!(#�,$3�=
 H

0
  :   �@��'��=(�4 /�=�  /�   $(�-  �(� +�!( 0�&$(�*�  

   �*��(�"'��'��?�'����(��'�!(�$��.>�;���'1��
   �$��(�2#�=/"�#&����*6�'�!(�>���&���( CAT1 

   �*62�>�(0��/�5�#�,$�(���/�5�2��(��'�!(
 H

1
   :   �@��'��=(�4 /�=�  /�   $(�-  �(� +�!( $(�*�  3�=�*

   ��(�"'��'��?�'����(��'�!(�$��.>�;���'1���$�
   �(�2#�=/"�#&����*6�'�!(�>���&���( CAT1 �*6
   2�>�(0��/�5�#�,$�(���/�5�2��(��'�!(
 * �8(#���&�'��'�"8(�'	�(�"�)�)�*6  p <  0.05


�����!+  6.1 0"����(�"'��'��?�&#�=(��@��'��=(�4 /�=� /�  $(�- �(� +�!( $(�*� �'����(��'�!(�$��.>�;���'1���$��(�2#�=
 /"�#&����*6�'�!(�>���&���( CAT1 �*62�>�(0��/�5�2��(��'�!(

 ���������   �����������%1�/���!+�",��&�!������	1��������                                   p-value

 ����������
�2    CAT1 

  �������� �������� 
��  �1�&���  ��	�� �����0� (����
  (cure) (complete) (death) (failure) 2 &	#�  (transfer

      
 	
0��� out)

      (default) 

 ���$       

 15-24 �: 49 - 1 1 3 1  

 25-34 �: 85 7 3 2 6 5  

 35-44 �: 68 3 4 2 5 5 0.397 

 45-55 �: 44 5 1 1 5 6  

 �(���=( 55 �: 9 - - 2 - 2
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�����!+  6.1 0"����(�"'��'��?�&#�=(��@��'��=(�4 /�=� /�  $(�- �(� +�!( $(�*� �'����(��'�!(�$��.>�;���'1���$��(�2#�=
 /"�#&����*6�'�!(�>���&���( CAT1 �*62�>�(0��/�5�2��(��'�!( (�=$)

 ���������   �����������%1�/���!+�",��&�!������	1��������                                   p-value

 ����������
�2    CAT1 

  �������� �������� 
��  �1�&���  ��	�� �����0� (����
  (cure) (complete) (die) (failure) 2 &	#�  (transfer

      
 	
0��� out)

      (default) 

 &��        0.482

 �(� 163 8 7 7 13  14  

 #	)� 92 7 2 1 6  5  

 ��	������"���        0.578

 3�=3�>/�*��#�'�",$ 5 2 - 2 1  -  

 ��&�� +�!( 37 3 2 1 5  1

 �'��� +�!(�$��>� 77 3 4 2 7  7  

 �'��� +�!(�$���(� 65 3 - 1 6  5  

 $�-��)		(#�,$/�*��/�=( 59 2 3 1 -  4 

 ��)		(��*#�,$".���=( 12 2 - 1 -  2  

 ���!�        0.482

 �'��>(� 120 7 5 2 10  14

 �>(�(�/�-��)�"=���'� 77 3 3 3 6  3

 �>(�(��(�/�'��)"(#�)� 30 3 - 2 1  2

 �=(��(� 25 2 1 1 2  -

 $,6�4 3 - - - -  -

 *�*�'�"8(�'	�(�"�)�)�*6�&�'�  p <  0.05 (chi-squared test)

 �(��(�(��*6 6.1  ���=( �'7�/�   $(�-  �(� +�!( 0�&$(�*�
�*�=(  p > 0.05 �+�"(�(��"�-��(�"���)�(��(� H1   3�>�=(�@��'�
�=(�4 /�=�  /�   $(�-  �(� +�!( 0�&$(�*�  3�=�*��(�"'��'��?

�'����(��'�!(�$��.>�;���'1���$��(�2#�=/"�#&����*6�'�!(
�>���&���( CAT1 �*62�>�(0��/�5�2��(��'�!($�=(��*�'�"8(�'	
�(�"�)�)
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�����!+  6.2 0"����(�"'��'��?�&#�=(��@��'��=(�4 /�=� /�  $(�- �(� +�!( 0�&$(�*� �'����(��'�!(�$��.>�;���'1���$�
 �(�2#�=�*6�'�!(�>���&���( CAT1 �*62�>�(���/�5�2��(��'�!(
 

      ���������   �����������%1�/���!+�",��&�!������	1��������                      p-value

 ����������
�2    CAT1 

  �������� �������� 
��  �1�&���  ��	�� �����0� (����
  (cure) (complete) (die) (failure) 2 &	#�  (transfer

      
 	
0��� out)

      (default) 

 �(�-         0.553

 15-24 �: 4 2 - - 1  -

 25-34 �: 26 2 1 1 2  3

 35-44 �: 30 1 2 1 3  -

 45-55 �: 42 1 2 1 2  5

 �(���=( 55 �: 32 2 - 1 3  -

 &��        0.362

 �(� 84 5 4 3 9  5

 #	)� 50 3 1 1 2  3

 ��	������"���        0.615

 3�=3�>/�*��#�'�",$ 15 - - - 1  -

 ��&�� +�!( 40 5 2 3 7  2

 �'��� +�!(�$��>� 29 3 1 1 1  2

 �'��� +�!(�$���(� 20 - 2 - 1  2

 $�-��)		(#�,$/�*��/�=( 23 - - - 1  2

 ��)		(��*#�,$".���=( 7 - - - -  -

 ���!�         0.586

 �'��>(� 70 3 3 1 3  5

 �>(�(�/�-��)�"=���'� 22 - - 2 3  -

 �>(�(��(�/�'��)"(#�)� 31 3 1 1 2  -

 �=(��(� 10 2 1 - 3  3

 $,6�4 1 - - - -  -

* �*�'�"8(�'	�(�"�)�)�*6�&�'�  p <  0.05 (chi-squared test)
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 �(��(�(��*6  6.2 ���=( �'7�/�   $(�-  �(� +�!( 0�&$(�*�
�*�=(  p > 0.05 �+�"(�(��"�-��(�"���)�(��(� H

1
 3�>�=(�@��'�

�=(�4 /�=�  /�   $(�-  �(� +�!( 0�&$(�*�  3�=�*��(�"'��'��?
�'����(��'�!(�$��.>�;���'1���$��(�2#�=/"�#&����*6�'�!(
�>���&���( CAT1  �*62�>�(���/�5�2��(��'�!($�=(��*�'�"8(�'	
�(�"�)�)
 2.  +�!(��(�"'��'��?�&#�=(��&���(0��/�5�#�,$�&��
�(���/�5��*6�.>�;��3�>�'�2��(��'�!(�>���&���( CAT1 �*��(�
"'��'��?�'����(��'�!(�$��.>�;���*6�+7��&/�*���'�!(�>���&��
�( CAT1 #�,$3�= 

 �(��(�(��*6 6.3 ���=( �=( p > 0.05 �+�"�-��(�"���)�(�  

H
1
 3�>�=(�&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5��*6�.>�;��3�>�'�2��(�

�'�!(�>���&���( CAT1 3�=�*��(�"'��'��?�'����(��'�!(�$�
�.>�;���*6�+7��&/�*���'�!(�>���&���( CAT1 $�=(��*�'�"8(�'	
�(�"�)�) 1���.>�;��2�>�&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5�
2��(��'�!(�&2#>���(��'�!(#(�3�=0���=(��'�
  3.  +�!(��(�"'��'��?�&���(0��/�5�#�,$�&���(���
/�5��*6�.>�;��3�>�'�2��(��'�!(�>���&���( CAT1 �'��(�/�)�
$(�(��>(�/�*���(��(�2�>�(�'�!(�'1���=(�*��(�"'��'��?�'�
#�,$3�=

      H
0
  : �&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5��*6�.>�;��3�>�'�

   2��(��'�!(�>���&���( CAT1 �*��(�"'��'��?
   �'����(��'�!(�$��. >� ;���*6�+7��&/�*���'�!(
   �>���&���( CAT1 

 H
1
   :   �&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5��*6�.>�;��3�>�'�

   2��(��'�!(�>���&���( CAT1 3�=�*��(�"'��'��?
   �'����(��'�!(�$��. >� ;���*6�+7��&/�*���'�!(
   �>���&���( CAT1

       * �8(#���&�'��'�"8(�'	�(�"�)�)�*6  0.05


�����!+ 6.3 0"����(�"'��'��?�&#�=(��&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5��*6�.>�;��3�>�'�2��(��'�!(�>���&���( CAT1  �'����(�
  �'�!(�$��.>�;���$��.>�;���*6�+7��&/�*���'�!(�>���&���( CAT1 

   

     �������!+�%1�/��*	1���            �����������%1�/���!+�",��&�!������	1�������� CAT1  ���   

            )�������� ��������  ��������  
�� �1�&��� ��	�� �����0� (����
  (cure) (complete) (die) (failure) 2 &	#� (transfer

      
 	
0���  out)

      (default) 

�&���(0��/�5� 2HRZE/4HR. 255 15 9 8 19 19 325

�&���(���/�5� 2(4FDC)/4(2FDC) 134 8 5 4 11 8 170

 ��� 389 23 14 12 30 27 495

      H
0
 : �&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5��*6�.>�;��3�>�'�

   2��(��'�!(�>���&���( CAT1 �*��(�"'��'��?�'�
   �(�/�)�$(�(��>(�/�*���(��(�2�>�(�'�!(�'1��
      H

1
 : �&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5��*6�. >� ;��

   3�>�'�2��(��'�!(�>���&���( CAT1 3�=�*��(�
   "'��'��?�'��(�/�)�$(�(��>(�/�*���(��(�2�>�(
   �'�!(�'1��   

 * �8(#���&�'��'�"8(�'	�(�"�)�)�*6  0.05

p-value

 (�2) 

0.672
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�����!+  6.4   0"����(�"'��'��?�&#�=(��&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5��*6�.>�;��3�>�'�2��(��'�!(�>���&���( CAT1 �'��(�
 /�)�$(�(��>(�/�*���(��(�2�>�(�'1��
         

                 �%1�/���!���&� 	������1��&�!��������)�1��             ���
 �������!+�%1�/��*	1���)��������               ���(����#�*�0 

  �! *�0�! *�0�!�1��%� 

 �&���(0��/�5� 2HRZE/4HR 48 (15%) 239 38 325

 �&���(���/�5� 2(4FDC)/4(2FDC) 55 (32%) 104 11 170

 ��� 103 343 49 495

 �(��(�(��*6 6.4  ���=( �=( p < 0.05 �+�"�-��(�"���)�(�  

H
0
   3�>�=(�&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5��*6�.>�;��3�>�'�2�

�(��'�!(�>���&���(   CAT1  �*��(�"'��'��?�'��(�/�)�$(�(�
�>(�/�*���(��(�2�>�(�'�!(�'1��$�=(��*�'�"8(�'	�(�"�)�) 1��
�(�2�>�&���(���/�5�2��(��'�!(�&�8(2#>/�)�$(�(��>(�/�*���(�
�(�2�>�(�'�!(�'1���(���=(�(�2�>�&���(0��/�5�
 5. ��(�"'��'��?�&#�=(��&���(�*6�.>�;��3�>�'�2��(��'�!(
�>���&���( CAT1 �'���/"�#&/�,6$")7�"-��&�&/�>��>��$�
�(��'�!( (/�,$��*6 2)

      H
0
  :    �&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5��*6�.>�;��3�>�'�

   2��(��'�!(�>���&���( CAT1 �*��(�"'��'��?�'�
   ��/"�#&/�,6$")7�"-��&�&/�>��>��$��(��'�!( 
   (/�,$��*6 2)

     H
1
   : �&���(0��/�5�#�,$�&���(���/�5��*6�.>�;��3�>�'�

   2��(��'�!(�>���&���( CAT1 3�=�*��(�"'��'��?
   �'���/"�#&/�,6$")7�"-��&�&/�>��>��$��(��'�!( 
   (/�,$��*6 2)

    * �8(#���&�'��'�"8(�'	�(�"�)�)�*6  0.05

�(�(��*6 6.5 0"����(�"'��'��?�&#�=(��&���(�*6�.>�;��3�>�'�2��(��'�!(�>���&���( CAT1  �'���/"�#&/�,6$")7�"-��&�&/�>��>��$�
 �(��'�!( (/�,$��*6 2)

      &�#+�� ,�$	����&�1��1����������� (&	#��!+ 2)    ���
 �������!+�%1�/��*	1��� AFB  AFB  AFB Negative *�0������
 )�������� 3  ��� 2  ��� 1  ���  ���
���
      &���� 

�&���(0��/�5� 2HRZE/4HR 4 11 18 259 33 325

�&���(���/�5� 2(4FDC)/4(2FDC) 2 11 11 130 16 170

 ��� 6 22 29 389 49 495

 �(��(�(��*6  6.5  ���=( ���=( �=(  p > 0.05 �+�"�-��(�
"���)�(� H

1
 �&���(�*6�.>�;��3�>�'�2��(��'�!(�>���&���( 

CAT1 3�=�*��(�"'��'��?�'����(�����/"�#&/�,6$")7�"-��&�&
/�>��>��$��(��'�!( (/�,$��*6 2)  $�=(��*�'�"8(�'	�(�"�)�)  /�,6$

 +�!(2��(��&/$*�� �&���=( �.>�;���*63�>�'��(0��/�5�#�,$�&��
�(���/�5� �&�*��/"�#&/��*6��/�A���
 ��$�������"��� 2��:����&�( 2550-2552  �*�.>�;���*6
�+7��&/�*���'�!(�'1���$�/"�#&���  "8(�'��'1���'7�#�� 

p-value

 (�2) 

< 0.001

p-value

 (�2) 

0.597
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2��(��'�!(�'1�� �(��.0��.>�;���'1�� 1���(�2�>�(�&�&"'7�

495 �(�  2��8(����*7�*�.>�;���*62�>�&���(0��/�5� (2HRZE/4HR) 

2��(��'�!(�8(��� 325 �(� (�>$��& 65.7) 0�&�.>�;���*62�>�&��
�(���/�5� [2(4FDC)//4(2FDC)] 2��(��'�!(�8(��� 170 �(� 

(�>$��& 34.3) �(�2�>�(0��/�5�2#>���(��'�!(#(� 255 �(� 

0�&�'�!(��� 15 �(� (�>$��& 83.0)  �(�2�>�(���/�5�2#>���(�
�'�!(#(� 134 �(�0�&�'�!(��� 8 �(� (�>$��& 83.5) ���(�
/��*6��/"�#&�(����/�A���/�,6$")7�"-��&�&/�>��>��$��(��'�!(  
�(�2�>�(0��/�5�0�&�(���/�5�2��(��'�!(�,$ 259 �(� (�>$��& 
79.6)  0�& 130 �(� (�>$��& 76.4) �(��8(�'� �(�2�>�(�'7� 2 �&��
3�=�8(2#>/�)�$(�(��>(�/�*���(��(�2�>�(�*60���=(��'�  $(�(��>(�
/�*���*6/�)��+7� �&/�)��+7�/�*��/�5��>$��.>�;��"=��2#	="(�(����
�=$$(�(��>(�/�*���*6/�)��+7�3�>1���(�2�>�(�'�!($(�(��>(�/�*���*6
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2��(��'�!(�'1�� 1��2#>���(��'�!(#(�3�=0���=(��'�$�=(�
�*�'�"8(�'	�(�"�)�) (p >0.05) ����'7��*��/"�#&2��&�&/�>��>�
�$��(��'�!(/��*6���(����/�A���3�=0���=(��'�$�=(��*�'�
"8(�'	�(�"�)�) ( p >0.05)
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�(�2�>�(�"'�/��1����� Directly Observed Therary, Short 

course (DOTS) 0�&0���(��(��8(/�)��(�0�&�(� +�!(���$�
��(�/�A�3�3�>, 2538.        

10. �)�)�'��? /�*���-�.  0���(�/���
)�'�)/�,6$��'1��, �(�"(���)�)� 

2550; 272.

Abstract : Rientrairat P. The efcacy of  xed-dose combination drug regimen  and  single tablet drug regimen  in  new  

cases of tuberculosis patients at Bureau  of Tuberculosis (BTB). Thai J Tuberc Chest Dis Crit Care 2010; 31: 119-129.

 Tuberculosis  is a contagious disease which is now becoming  one of the most crucial public health problems in 

Thailand with incidence of TB patients of 142/100,000 of the population number, with anticipation of new cases of 90,000 

patients yearly.  Out of this number, one half are contagious patients.  The most current international standard treatment of 

new cases of patients as recommended by WHO is short-term treatment of 6 months and the medication system is Category 

1 (CAT1) : 2HRZE/4HR   which is in turn separated into xed-dose combination (FDC) drug regimen  and  single tablet drug 

regimen  depending on the medical doctorls prescription.  The  xed-dose combination drug regimen is more convenient on 

the prescription and TB medication administration. The number of medicines for xed-dose combination are  less than single 

tablet drug regimen and helps reduce drug-resistant TB as a result of the selection of  only certain  medicines.  The Ofce of 

Disease Prevention and Control,  the  Bureau of Tuberculosis however encountered a problem that some doctors were not  

condent of the xed-dose combination drug regimen.  The BTB, therefore, conducted this study by collecting retrospective 

information from 1 October 2007W30 September 2009 to obtain data concerning the treatment effectiveness of xed-dose 

combination drug regimen compared with single tablet drug regimen. The results of the study are that during study period 

there were patients registering for treatment of smear positive TB at the BTB total of 495 patients, 325 patient (65.7%) 

used (2HRZE/4HR) and 170 patients used [2(4FDC)/4(2FDC)] (34.3%).  The treatment results revealed that the sputum 

conversion rate at the end of intensive phase was 79.6% in patients treated  with single drug and 76.4% in xed - dose 

combination.  Comparatively, cure rate and complete rate at the end of treatment was 83.0% in group treated with single drug 

and 83.5% in xed - dose combination.   The administration of the 2 medication administration systems did not affect side 

effects because of different kinds of medication administration.  Side effects were slight and most patients were able to tolerate.

 In conclusion, the single tablet  and xed-dose combination drug regimen  were both effective in the treatment

of TB (p >0.05) as well as the sputum conversion rate at the end of intensive phase. The medical doctors, therefore, should 

be assured for prescription of xed-dose combination drug regimen on the treatment of TB patients. National Health Security 

Ofce has presently supplied the xed-dose combination drug regimen in the National TB Treatment Plan System.

11. ����(���(��.>/�*6���'��'1���$�,  #�=���-��*��)��( �(��)�(��(�)
�)��( �&0��� ("��?  �#(�)��(�'�"���(���)���?

12. ��(�	? �-��� ?�)1���?. ����(��)/ ! : "�(��(�?�'1��
2���&/� 3��0�&0���(�0�>3� �(�"(��'1�� 1������$�0�&
/���8(�'��)���  2551; 29:169-72.
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  โรคปอดอักเสบจากเชื้อ Pasteurella multocida นั้นพบไมบอย สวนใหญมักพบในผูสูงอายุหรือมีโรคปอดเร้ือรังอยูเดิม ซึ่งการ
ไดรับเชื้อมักผานการสัมผัสโดยตรงจากสัตวเลี้ยง เชน ถูกเลีย กัด ขวน หรือหายใจเอาละอองที่มีเชื้อดังกลาวเขาไป เปนตน ผูนิพนธได
นําเสนอโรคปอดอักเสบจากเช้ือ P. multocida ในผูสูงอายุซึ่งไมมีประวัติสัมผัสสัตวเล้ียงใกลชิดหรือมีรอยโรคท่ีผิวหนัง โดยไดรับการ
วนิจิฉยัจากการสองกลองหลอดลม ซึง่อาการทางคลินกิรวมถึงภาพถายรังสทีรวงอกของผูปวยดีขึน้หลงัไดรับการรักษาดวยยาตานจลุชพี
เปนเวลานาน 4 สัปดาห

รายงาน
Report

รายงานผูปวยโรคปอดอักเสบจากเช้ือ Pasteurella multocida
Pasteurella multocida pneumonia: a case report

นัฐพล  ฤทธิ์ทยมัย พ.บ.

นิธิพัฒน  เจียรกุล พ.บ.

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทนํา
 เชื้อ Pasteurella multocida เปนเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรม
ลบ โดยปกติเชือ้น้ีจะอาศัยอยูในชองปากของสัตวเล้ียงในบาน เชน 

แมวหรือสุนัข เปนตน1 การติดเชื้อบริเวณผิวหนังและเน้ือเยื่อออน
เปนตาํแหนงทีพ่บบอยท่ีสดุ สวนการติดเชือ้ในระบบการหายใจสวน
ลางนั้นพบไมบอยและมักเปนในผูสูงอายุหรือมีโรคปอดเร้ือรังอยู
เดิม2 โดยมีรายงานการเกิดไดท้ัง pneumonia, tracheobronchitis, 

empyema thoracis และ lung abscess ซึ่งบางรายมีอาการรุนแรง
และอัตราการเสียชวิีตสงู3 การติดเชือ้ดังกลาวมักเกิดจากการสัมผัส
โดยตรงจากสัตวเล้ียง เชน การขวน เลยี หรือการหายใจเอาละออง
ที่มีเชื้อเขาไป

รายงานผูปวย
 ผูปวยหญิงไทยคูอายุ 69 ป ภูมิลําเนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
อาชีพทํานา ไมมีโรคประจําตัวใดๆ มีอาการไอมีเสมหะเรื้อรัง 1 

เดือน รวมกับไขตํ่าๆ และน้ําหนักตัวลดลงประมาณ 10 กิโลกรัม 

มีประวัติเลี้ยงสุนัขและแมวท่ีบาน 3 ตัว แตไมไดสัมผัสใกลชิดและ
ไมมีแผลกัดหรือขวนบริเวณผิวหนังหรือใบหนา ตรวจรางกายพบ
มีไข 38.5 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 130/70 มิลลิเมตรปรอท 

อตัราการหายใจ 18 คร้ังตอนาท ีตรวจระบบการหายใจพบ crackles 

ที่ปอดสวนลางท้ัง 2 ขาง ระบบอ่ืนอยูในเกณฑปกติ ระดับ oxygen 

saturation ที่ room air  94% ผล complete blood count พบระดับ 

hematocrit 32.3%, white blood cell count 12.45 × 103/μL, 

neutrophil 83.2%, lymphocyte 12%, monocyte 4.3%, platelet 

447 × 103/μL ภาพถายรังสีทรวงอกพบลักษณะ multiple area 

of alveolar infiltrates (รูปท่ี 1) ผลการตรวจเสมหะยอมสีแกรม
modified acid fast bacilli, acid fast bacilli ไมพบเชื้อ จึงไดรับการ
สองกลองหลอดลมพบมีเสมหะสีขาวในหลอดลมปริมาณมาก ผล 

bronchoalveolar lavage (BAL) fluid มีลักษณะขุน พบ nucleated 

cell 1,480 cell/mm3, neutrophil 58%, lymphocyte 15%, alveolar 

macrophage 25% ผลเพาะเชื้อขึ้นเปน Pasteurella multocida > 

105 cfu/mL สวนผลเพาะเชื้อวัณโรคและเชื้อราไมขึ้นเชื้อ และผล 

transbronchial lung biopsy พบ chronic non-specific inflam-

mation of bronchial wall, no specific change of alveolated lung 

tissue, no evidence of malignancy or granuloma และผล BAL 

fluid cytology พบ non-specific reactive process, negative for 

malignancy ผูปวยไดรับการรักษาดวยยา ciprofloxacin ขนาด 

1,000 มิลลิกรัมตอวัน เปนเวลานาน 4 สัปดาห ติดตามอาการดี
ขึ้นไอลดลง ไมมีไข นํ้าหนักตัวเพิ่มข้ึน และภาพถายรังสีทรวงอก
ดีขึ้น (รูปท่ี 2)
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รูปที่ 1 ภาพถายรังสีทรวงอกกอนการรักษาพบ multiple area of 

 alveolar infiltrates ที่ right upper, right lower และ left 

 lower lobe

รูปท่ี 2 ภาพถายรังสีทรวงอกดีขึ้นหลังการรักษา

บทวิจารณ
 เชื้อ Pasteurella multocida เปนเชื้อแบคทีเรียชนิด 

non-sporing facultative anaerobic Gram-negative coccobacilli4 

ซึ่งโดยปกติเชื้อนี้จะอาศัยอยูในชองปากของสัตวเลี้ยงในบาน เชน 

สุนัข หรือแมว เปนตน การกอโรคในคนของเช้ือ P. multocida นั้น 

พบการติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อออนจากการโดนสัตวดัง
กลาวกัดหรือขวนไดบอยท่ีสุด5 สวนการติดเชื้อในระบบการหายใจ
นั้นพบไมบอย โดยมีรายงานการเกิดโรคไดท้ังในทางเดินหายใจ
สวนบนและสวนลาง จากขอมูลการศึกษาในผูปวยท่ีมีการติดเชื้อ 

P. multocida ในทางเดินหายใจสวนลางจํานวน 108 ราย พบเปน 

pneumonia จํานวน 49 ราย, tracheobronchitis จํานวน 37 ราย, 

empyema thoracis จํานวน 25 ราย และ lung abscess จํานวน 

3 ราย2 ซึ่งการเกิดโรคน้ันเกิดจากการสูดละอองสารคัดหล่ังที่มีเชื้อ 

P. multocida เขาสูทางเดินหายใจ หรือสัมผัสสารคัดหล่ังโดยตรง
จากสัตวเลี้ยง เชน ถูกเลีย กัด หรือขวนบริเวณใบหนา เปนตน6,7 

สวนใหญของผปูวยทีเ่กดิโรคปอดอักเสบจากเชือ้ P. multocida นัน้
มักเปนในผูสูงอายุ และมีโรคปอดเร้ือรังอยูเดิม เชน bronchiec-

tasis หรือ COPD เปนตน2 ซึ่งอาการของโรคปอดอักเสบจากเชื้อ 

P. multocida นัน้เหมอืนกับโรคปอดอักเสบท่ัวไป คือ ไข ไอมีเสมหะ 
และหอบเหน่ือย โดยอาการดังกลาวมีรายงานต้ังแต 2 วัน จนถึง 5 

สปัดาหกอนมาโรงพยาบาล ในบางรายอาจมอีาการเชน ออนเพลยี 

เบื่ออาหาร หรือนํ้าหนักตัวลดลงรวมดวยได8 ซึ่งในรายที่มีอาการ
เรื้อรังนั้นอาจแยกยากจากการติดเชื้อในระบบการหายใจอ่ืน เชน 

วัณโรค ลักษณะภาพถายรังสีทรวงอกพบเปน alveolar infiltrates 

โดยอาจเปนที่ปอดกลีบเดียวหรือหลายกลีบก็ได การตรวจทางจุล
ชีววิทยาดวยการยอมสีแกรม จะพบลักษณะ small pleomorphic 

Gram-negative coccobacilli ซึ่งคลายกับเชื้อ Haemophilus 

influenzae, Francisella turalensis หรือ Yersinia pestis9 อยางไร
ก็ตาม การแปลผลทางจุลชีววิทยาน้ันตองระมัดระวังเนื่องจาก
เชื้อ P. multocida สามารถเปน colonization ในทางเดินหายใจ
ของคนปกติได นอกจากน้ีในผูปวยท่ีมี pneumonia พบมีการติด
เชื้อในกระแสเลือดรวมดวยไดถึงรอยละ 552 โดยบางรายงานพบ
มีอตัราการเสียชีวติสงูถงึรอยละ 30 ในผูปวยรายน้ีไดรับการวินจิฉยั
เปนโรคปอดอักเสบจากเชื้อ P. multocida โดยไดรับการสองกลอง
หลอดลมและผล bronchoalveolar lavage fluid พบเชือ้ P. multocida

มากกวา 105 cfu/mL อยางไรก็ตามอาการและอาการแสดงทาง
คลินิก รวมถึงภาพถายรังสีทรวงอกนั้นไมจําเพาะและอาจจําเปน
ตองวินิจฉัยแยกโรคอ่ืนๆ เชน วัณโรค หรือโรคมะเร็งปอด เปนตน
 การรักษาการตดิเชือ้ P. multocida นัน้ ยากลุม penicillin ถอื
เปนตวัเลอืกหลกั4, 7, 9 แตพบมีรายงานการด้ือตอยาดังกลาวได หรอื
ในรายท่ีแพยากลุม penicillin อาจเลอืกใชยา ampicillin/sulbactam, 

กลุม fluoroquinolone หรือ doxycycline ในการรักษา4 โดยผูปวย
รายน้ีไดรับการรักษาดวยยา ciprofloxacin เนื่องจากยังไมไดผล
ความไวตอยาตานจุลชีพในชวงแรก รวมถึงมีรายงานตอการด้ือยา 
penicillin และเช้ือกลุมนี้ตอบสนองดีตอยากลุม fluoroquinolone 

อาการทางคลินิกและภาพถายรังสีทรวงอกดีขึ้นหลังใหการรักษา
เปนเวลานาน 4 สัปดาห
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สรุป
 เชื้อ Pasteurella multocida สามารถกอโรคในคนได โดย
สวนใหญเปนการติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อออนซึ่งเกิดจาก
การสัมผัสเชือ้ซ่ึงอาศัยอยูในชองปากของสัตวเลีย้งในบาน สวนการ
ติดเชือ้ในระบบการหายใจสวนลางนัน้พบไมบอย โดยมักพบในผูสงู

อายุและมีความผิดปกติเรือ้รังของปอดอยูเดมิ ซึง่ในบางรายการติด
เชือ้อาจรุนแรงและมีอตัราการเสียชีวติสงูถาใหการรักษาไมถกูตอง 
ยากลุม penicillin เปนตัวเลือกหลักท่ีใชในการรักษา แตในรายท่ี
แพยาหรือสงสัยเชื้อด้ือยาดังกลาว อาจพิจารณาใหยา ampicillin/

sulbactam หรือยาในกลุม fluoroquinolones ได
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 Pneumonia from Pasteurella multocida is uncommon and usually found in the elderly or patient with chronic 

lung disease. Route of transmission may involve direct inoculation of oral cavity with domestic cat or dog secretions or 

inhalation of contaminated aerosols. The authors report a case of P. multocida pneumonia in an elderly patient diagnosed by 

bronchoscopy. She had no history of close contact with domestic pet or any lesion at skin and soft tissue. The symptoms 

and chest x-ray were improved after treatment with oral ciprofloxacin for 4 weeks.
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ปริศนา
Quiz

 ผูปวยหญิง อายุ 58 ป ไดรับการสงตัวมาปรึกษาเรื่องพบกอนในปอดจากภาพรังสีทรวงอก  ผูปวยไดรับการทํา CT chest ดังแสดง
ตามรูปท่ี 1

คําถาม
 1. จงบอกชื่อของหลอดลม  A

 2. ภาพจากการสองกลองตรวจหลอดลมของ right upper lobe bronchus ตรงกับภาพใด

Image quiz

  รติ บุญเรือง  พ.บ.

  วิบูลย บุญสรางสุข  พ.บ.

หนวยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบําบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
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 3. B3a (anterior segment a)

 3. ในการสองกลองหลอดลม  ทานจะทําการเก็บส่ิงสงตรวจที่หลอดลมระดับ subsegment หลอดลมใด
 

คําตอบ
 1. Axillary bronchus (AB)

 2. B
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 Congenital bronchial variation เปนภาวะท่ีมีความสําคัญ
ตอแพทยทีทํ่าการสองกลองตรวจหลอดลม เนือ่งจากอาจพบภาวะ
นี้ไดโดยบังเอิญ ซึ่งมีรายงานวาพบไดตั้งแตรอยละ 1-42 ในผูปวย
ที่ไดรับการสองกลองตรวจหลอดลม1-2 ภาวะน้ีอาจทําใหแพทย
ไมสามารถเลือกหลอดลมท่ีถูกตองในการเก็บส่ิงสงตรวจเพ่ือหา
สาเหตุของพยาธิสภาพในปอดได
 ดวยวิวฒันาการของการตรวจดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ทาํให 

สามารถใหภาพตอเนือ่งของหลอดลมแขนงตางๆ ไดเปนอยางดี  ใน
ปจจุบันไดมีการผลิต software โดยอาศัยความละเอียดของภาพ 

CT chest นํามาสรางเปนภาพจําลองการสองกลองตรวจหลอดลม 

(virtual bronchoscopy) และสามารถใชบอกตําแหนงของหลอดลม
ทีแ่พทยควรจะทําการเลือกเก็บส่ิงสงตรวจ  อยางไรก็ตาม software

น้ีมีราคาแพงและยงัไมเปนทีแ่พรหลายในประเทศไทย  หากแพทย
มีความคุนเคยกับภาพ CT และการสองกลองหลอดลม  ก็จะสามารถ
สรางภาพจําลองแสดงตําแหนงหลอดลมท่ีตองการไดโดยไมยาก
นอกจากนั้น ยังสามารถพบ congenital bronchial variation

ไดกอนที่จะทําการสองกลองหลอดลม  ซึ่งจะเปนการลดปญหา
การสับสนขณะทําการสองกลองจริง
 โดยปกติ RUL bronchus จะแยกเปน 3 segmental 

bronchus ไดแก apical (B1),  posterior (B2),  และ anterior (B3)  

อยางไรก็ตาม สามารถพบ RUL bronchus ได 6 แบบท่ีพอพบได
เปนบางคร้ัง3 ไดแก
 1. แยกแบบปกติ คือ B1, B2, และ B3 แยกเปนอิสระตอกัน 

พบรอยละ  40

 2. B1 กับ B3 ออกรวมกัน และ B2 แยกเปนอิสระ 
พบรอยละ 24

 3. B1 กับ B2 ออกรวมกัน และ B3 แยกเปนอิสระ 
พบรอยละ 14

 4. B2 กับ B3 ออกรวมกัน และ B1 แยกเปนอิสระ 
พบรอยละ 10

 5. ไมมี B2  มีแต B1 กับ B3 พบรอยละ 10

 6. ไมมี B1  มีแต B2 กับ B3 พบรอยละ 2
 Axillary bronchus เปน congenital bronchial variation ของ 
RUL bronchus ทีพ่บไดนอย  โดยมักเกิดกับขางขวาไดบอยกวาขาง
ซาย  โดยในขางขวาอาจจะอยูรวมกับ B2 หรือ B3 ก็ได โดยถาอยู
กับ B2 จะอยูฝงใกลกับ B3a แตถาอยูกับ B3 จะอยูฝงใกลกับ B2b 

โดยในผูปวยรายน้ี axillary segment จะอยูรวมกับ B3  ในขณะท่ี
หากเกดิกับขางซาย axillary bronchus อาจจะออกมาจาก anterior, 

posterior หรือ lingular bronchus ก็ได4  ปอดสวนที่ไดรับการเล้ียง
จากหลอดลมน้ีจะอยูบริเวณ lateral ซึ่งอาจเรียกวา axillary area 

ของ upper lobe

 ความสําคัญของ axillary bronchus นอกจากในแงการสอง
กลองตรวจหลอดลมแลว ยังมีความสําคัญอื่น เชน หากเกิดปอด
อกัเสบข้ึน การตรวจรางกายก็จะใหตาํแหนงท่ีผดิปกติแตกตางจาก
ปอดอักเสบบริเวณ anterior หรือ posterior ทัว่ไป โดยจะตรวจความ
ผิดปกติไดที่บริเวณ axilla นอกจากน้ัน ภาพรังสีทรวงอก ก็จะ
พบรอยโรคเปนรูปสามเหล่ียมโดยมีฐานชิดกับดานขางของผนัง
ทรวงอกและมียอดช้ีไปทางข้ัวปอด สวนในภาพดานขาง จะเห็น
รอยโรคชัดเจนบริเวณ axilla5
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