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บทความพิเศษ
Special Article

ตอนดึกของวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้รับข่าวจากทางโรงพยาบาลศิริราช ว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บัญญัติ ปริชญานนท์ (จะขอเรียกอาจารย์บัญญัติ) ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่กัน
อย่างพร้อมหน้า สิริอายุ 96 ปี 5 เดือน 14 วัน

อาจารย์บญัญตั ิมาจากครอบครวัข้าราชการทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงขลงุ จงัหวดัจันทบรุ ีส�าเรจ็การศกึษามธัยม 6 ปี 
พ.ศ. 2481 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ มัธยม 8 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส�าเร็จการศึกษา 
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชและพยาบาล (รุ่น 52) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2490 
และเข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชและพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2490 ถงึ 2492 และบรรจเุป็นอาจารย์ตร ีภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
และพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หลังส�าเร็จการฝึกอบรม

ในระหว่างปี พ.ศ. 2493-2495 อาจารย์บญัญัตไิด้รับทนุรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไปศกึษาวชิาอายุรศาสตร์ท่ัวไป และ  
โรคระบบการหายใจและวัณโรค ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนล และ Trudeau Institute รัฐนิวยอร์ก ต่อมาไปศึกษาที่ Duke 
University Medical School รัฐนอร์ธคาโรไลนา 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญญัติ ปริชญานนท์ ได้ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบ 
การหายใจและวัณโรค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนเกษียณอายุราชการ เมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2526 โดยในช่วงปี 
พ.ศ. 2520-2526 ด�ารงต�าแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์อีกต�าแหน่งร่วมด้วย

ในระหว่างที่อาจารย์บัญญัติด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค สาขาวิชาฯ ม ี
ความเจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน อาทิ 

• เปิดห้อง endoscopy ข้ึนที่ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ช้ัน 2 ด้านตึกอ�านวยการ ท�าการตรวจหลอดลมด้วย 
rigid bronchoscope และท�าการตัดตรวจ biopsy เยื่อหุ้มปอดและเนื้อปอดโดยใช้เข็มตัดด้วยแรงอากาศ 
(pneumatic drill) ต่อมาได้มีการเพิ่ม fiberoptic bronchoscope จากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้ง
ส่งอาจารย์ศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาให้เกิดก้าวหน้ายิ่งขึ้น

• เปิดห้อง Medical Intensive Care Unit (ICU Med) ที่ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น 2 ด้านตึกวิบุลลักสม ์
ในปี พ.ศ. 2507

• พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพการท�างานของปอด โดยมีเครื่องตรวจ blood gas ของบริษัท  
Radiometer และเครื่องตรวจสมรรถภาพการท�างานของปอด โดยใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อเครื่อง 
สไปโรมิเตอร์แบบถังเดียวเป็นเครื่องแรกของหน่วยและเป็นเครื่องแรกของประเทศไทย

• พ.ศ. 2509 จดัตัง้หน่วยอนิฮาเลช่ัน (Inhalation Therapy Unit) มหีน้าทีด่แูลเครือ่งอปุกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ
การตดิตัง้ การดแูล และการซ่อมบ�ารงุเครือ่งช่วยหายใจทีใ่ช้กบัผูป่้วยในหอผูป่้วยของภาควชิาอายรุศาสตร์ 
(เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกที่รู้จักกันในชื่อ Bird Respirator)

• อาจารย์บัญญัติมีผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น ประมาณ 120 เรื่อง
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อรรถ นานา

• อาจารย์บัญญัติได้จัดท�าต�าราโรคระบบการหายใจขึ้นเป็นฉบับแรกของสาขาวิชาฯ ในปี พ.ศ. 2522
• อาจารย์บัญญัติเป็นผู้ริเริ่มการจัดท�าวารสารวัณโรคและโรคทรวงอก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง 

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเริ่มฉบับแรกในพ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

อาจารย์บัญญัติอุทิศตัวเรื่องการป้องกันและรักษาวัณโรคมาก ท่านได้มีส่วนร่วมในการแต่งต�ารา ‘วัณโรค’ 
ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 จนถึงตีพิมพ์ ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2547 นอกจากนี้อาจารย์บัญญัติยังมีส่วนร่วมในการ 
ผลักดันนโยบายการควบคุมและรักษาวัณโรคของประเทศ โดยมีส่วนร่วมในการด�าเนินการของสมาคมปราบวัณโรค
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร กรรมการกลาง นายกกรรมการบริหาร 
2 วาระ (พ.ศ. 2523-2531) ประธานกรรมการกลาง ประธานกรรมการกลางกิตติมศักดิ์ 

ในส่วนของสมาคมอรุเวชช์แห่งประเทศไทย อาจารย์บญัญตัเิคยเป็นเลขาธกิาร ตลอดจนนายกสมาคมอรุเวชช์
แห่งประเทศไทย 3 วาระ เป็นผูอ้�านวยการสถาบนัโรคทรวงอก สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย เป็นผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ตลอดจนแพทย์ที่ปรึกษางานควบคุมวัณโรค  
ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตลอดมาตั้งแต่เกษียณอายุราชการจนถึงอายุ 86 ปี

สบืเนือ่งจากการทีอ่าจารย์บญัญตัอิทุศิตวัให้กบัการเป็นครแูพทย์ทีด่ ีเป็นนกัวชิาการทีม่กีารศกึษา ค้นคว้าวจิยั
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ รวมทั้งเป็นแพทย์ที่ดี เอื้ออาทรในความทุกข์ยากของผู้ป่วย เป็นผู้น�า
ขององค์กร เป็นผูบ้งัคบับญัชาทีม่คุีณธรรม ให้เกียรตผิูร่้วมงานและผูใ้ต้บงัคบับญัชา เป็นทีย่กย่องนบัถอืในวงการแพทย์  
วงการสาธารณสุข ทั้งในประเทศและนานาชาติ อาจารย์บัญญัติจึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
แพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และเข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

อาจารย์บญัญตัสิมรสกบั คณุกานดา ปรชิญานนท์ มบีตุรท้ัีงหมด 4 ท่าน โดย 2 ใน 4 ท่านเจรญิรอยตามอาจารย์
บญัญัต ิเป็นแพทย์และเป็นอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล อาจารย์บญัญตัมิหีลาน 
10 คน และ มีเหลน 1 คน

อาจารย์บญัญตัเิป็นแบบอย่างทีแ่พทย์ทกุคน ทกุอาย ุไม่ว่าจะเป็นแพทย์รุน่ใหม่ทีเ่พิง่จะเริม่ชวีติการเป็นแพทย์ 
หรือแพทย์รุ่นเก่าที่มีอายุงานระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะอาจารย์แพทย์ จะยึดถือเป็นแบบอย่างในการด�ารงชีวิต ทั้งใน
ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และหน้าที่การงาน อาจารย์บัญญัติเป็น role model ในด้านการครองตน ครองคน และ 
ครองงาน ให้แก่ผู้เขียนบทความน้ี ที่โชคดี มีโอกาสเป็นทั้งลูกศิษย์และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอาจารย์ที่คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

สืบเนื่องจากคุณงามความดีต่างๆ ที่อาจารย์บัญญัติได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตของอาจารย์ ทั้งในฐานะแพทย ์
ผู้ใจดี โอบอ้อมอารีต่อผู้ป่วย อาจารย์แพทย์ที่เป็นสุภาพบุรุษและนักวิชาการ ผู้บังคับบัญชาที่ไม่เคยต�าหนิลูกน้อง แต่
จะคอยให้ก�าลงัใจและแนะน�าอย่างต่อเนือ่ง พ่อและสามทีีร่กัครอบครวัมาก แม้มภีาระงานทีห่นกัทัง้ทีค่ณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาลและสมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์จะส่งผลให้อาจารย์ได้พบสิง่ทีด่ทีีส่ดุ
ในสัมปรายภพ.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถ นานา
นายกกรรมการบริหาร สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตุลาคม พ.ศ. 2561
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การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่อง spirometry นั้นมีประโยชน์ในการช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรค และ
ประเมินความรุนแรงของความผิดปกติของการท�างานของระบบการหายใจ  การแปลผลค่าที่ได้จากการตรวจ spirometry 
ว่าปกติหรือผิดปกตินั้นต้องอาศัยการเปรียบเทียบกับค่าปกติในประชากรทั่วไปเช่นเดียวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ค่าปกติหรือค่ามาตรฐานของการตรวจ spirometry นั้นจะแปรผันตามปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 
ชาติพันธุ์ เพศ อายุ และความสูง โดยสามารถค�านวณได้จากสมการที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ได้จากการส�ารวจในแต่ละ
เชื้อชาติ การศึกษาส่วนใหญ่ท�าในประชากรทางตะวันตกซึ่งเป็นคอเคเซียน เช่น สมการของ European Community for 
Steel and Coal (ECCS)1, Crapo2, NHANES III3 เป็นต้น ส�าหรับการศึกษาในประชากรในแถบอื่นมีน้อย ในทวีปเอเชีย
ซึ่งเป็นมองโกลอยด์นั้น มีสมการของ Lam และคณะ4 ที่ท�าการส�ารวจในประชากรชาวฮ่องกงในปี พ.ศ. 2525 
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ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

รูปที่ 1. ตัวอย่างการกระจายของค่า forced vital capacity 
ในประชากรเพศชาย

Siriraj equations
 การแปลผลการตรวจ spirometry  ในประเทศไทย 

ในอดีต เริม่จากการใช้ค่ามาตรฐานจากสมการของประชากร

ทางตะวนัตกน�ามาปรับโดยคณูด้วย correction factor ต่อมา 

จึงใช้สมการของ Lam4 เนื่องจากเป็นสมการเดียวท่ีท�าการ

ส�ารวจในประชากรแถบเอเชีย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ  

Lam ไม่ได้คัดประชากรที่มีประวัติสูบบุหรี่ออก จึงอาจท�าให ้

ค่าท่ีค�านวณจากสมการมคีวามคลาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิ  

รวมถึงอาจมีความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ ์อยู ่บ ้าง 

แม้ว่าจะเป็นมองโกลอยด์ด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัย

จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับกระทรวง

สาธารณสขุ จงึได้ท�าการส�ารวจในประชากรท่ัวประเทศ เพือ่

หาค่ามาตรฐานของสมรรถภาพปอดส�าหรับประชากรไทย 

โดยกลุม่ประชากรทีเ่ข้าร่วมในการศกึษา มอีายตุัง้แต่ 10-92 ปี  

เพศหญิง 2,299 ราย เพศชาย 1,655 ราย ท�าการคัดกลุ่ม

ประชากรที่มีประวัติสูบบุหรี่ออกก่อน น�าค่าสมรรถภาพ

ปอดท่ีได้จากการส�ารวจมาสร้างสมการด้วยวิธี multiple 

regression analysis ท�าให้ได้สมการของศิริราช (Siriraj 

equations)5 เป็นสมการรวมทีใ่ช้ในประชากรตัง้แต่อายุ 10 ปี 

จนถึง 90 ปี เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นจึงมีการ

ใช้สมการน้ีในการแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอดส�าหรับ

คนไทยในเวลาต่อมา รูปที่ 1 ได้แสดงตัวอย่างการกระจาย

ของค่า forced vital capacity (FVC) ในประชากรเพศชาย
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Problem of the transitional zone
 หากเฝ้าติดตามตั้งแต่วัยเด็กจะพบว่าค่าสมรรถภาพ

ปอดโดยเฉพาะค่า FVC จะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ  ตามอายทุีม่ากขึน้ 

จนสูงสุดระหว่างอายุ 20-30 ปี จากนั้นจึงค่อยๆ ลดลง 

ตามอายุที่มากขึ้น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสมรรถภาพ

ปอดในช่วงวัยรุ่นนั้นเป็นผลจาก growth spurt ที่ท�าให้

ร่างกายสูงขึ้นเร็ว ในอดีตสมการของค่าสมรรถภาพปอดที่มี

มักใช้ได้กับประชากรวัยเด็กเพียงอย่างเดียว หรือประชากร

ผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงเกิดค�าถามว่าหากอายุ 

18 ปี ควรใช้สมการของเด็กหรือผู้ใหญ่จึงจะถูกต้อง (18th 

birthday effect) มีผู้ท�าการศึกษาว่า หากใช้ต่างสมการกัน

อาจท�าให้ค่าทีไ่ด้แตกต่างกนัได้ถงึ -846 ถงึ 1,309 มล.6 ทัง้นี้

เนือ่งจากวธิทีางสถติเิดมิทีใ่ช้ในการสร้างสมการคอื multiple 

regression analysis นั้นเป็นวิธีที่มีข้อจ�ากัด ดังนั้นหากมี

สมการที่สามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุก็

จะเป็นการดี

 ส�าหรับ Siriraj equations แม้ว่าจะเป็นสมการที ่

ต่อเนือ่งจากวยัเด็กจนถึงสูงอายกุต็าม แต่สมรรถภาพปอดที่

สูงขึ้นเร็วในช่วงวัยรุ่นอาจมีอิทธิพลต่อสมการรวมท�าให้การ

แปลผลในช่วงสงูอายมุคีวามคลาดเคล่ือนได้ ซึง่ผลกระทบนี้ 

เกิดขึ้นกับทุกสมการก่อนหน้านี้ที่ยังใช้วิธีทางสถิติแบบเดิม

คือ regression analysis

Generalized Additive Models for Location, 
Scale and Shape (GAMLSS)
 GAMLSS6 เป็นวิธีการทางสถิติสมัยใหม่ที่ช่วยท�าให้

การสร้างสมการค่ามาตรฐานของสมรรถภาพปอดมีความ 

ถกูต้องแม่นย�ามากขึน้ อาจเรยีกวิธนีีว่้า Lambda-Mu-Sigma 

(LMS) method เนื่องจากการวิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ

ส�ารวจจะท�าให้ได้ค่า 3 ค่า ได้แก่ Mu (M) คือ mean (ค่า

มาตรฐาน หรือ ค่าคาดคะเน), Lambda (L) คือ skewness 

(ความเบีย่งเบน) และ Sigma (S) คอื coefficient of variation 

(สัมประสิทธิ์) ซ่ึงทั้ง 3 ค่านี้ สามารถน�าไปค�านวณ ค่า

มาตรฐาน และ lower limit of normal (LLN) ต่อไปได้ 

Global equations
 จากการที่มีวิธีทางสถิติสมัยใหม่ดังกล่าว จึงมีความ

พยายามจากแพทย์และนักวิชาการที่สนใจด้านสมรรถภาพ

ปอดที่จะสร้างสมการค่ามาตรฐานที่ใช้ได้ในทุกชาติพันธุ ์

ทั่วโลก และเป็นสมการที่ใช้ได้ต่อเนื่องจากประชากรวัยเด็ก

จนถึงผู้สูงอายุ ดังนั้น โดยความคิดริเริ่มของ Philip Quanjer 

ได้ก่อตั้งเครือข่ายชื่อ The Global Lung Function Initiative 

(GLI) Network ขึน้มาและได้เป็นศนูย์กลางในรวบรวมข้อมลู

ของสมรรถภาพปอดที่ได้จากการส�ารวจทั่วโลก น�ามาสร้าง

สมการดังกล่าว และได้เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2555 เรียกชื่อว่า  

GLI 20127 สมการนีใ้ช้ได้ในประชากรตัง้แต่อาย ุ3-95 ปี ทัง้นี้ 

จากข้อมูลทีไ่ด้รับท�าให้ได้สมการส�าหรับประชากรทีเ่ป็น ชาว

คอเคเซยีน, อเมรกินัเชือ้สายแอฟรกิา, เอเชยีตะวนัออกเฉยีง

เหนอื และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เท่านัน้ ส�าหรบัประชากร

นอกเหนอืจากนีใ้ห้ใช้สมการกลาง จนกว่าจะมข้ีอมลูเพิม่เตมิ

ในอนาคต

 ส�าหรับข้อมูลของประชากรในเอเชียตะวันออกน�ามา

จากฐานข้อมูลของ 9 การศึกษา มีจ�านวนรวมของประชากร 

13,247 ราย จากประเทศจีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, เกาหลี และ 

ไทย โดยที่ผู้นิพนธ์ได้เข้าร่วมกับ GLI Network นี้และได ้

ส่งข้อมูลสมรรถภาพปอดทีไ่ด้จากการส�ารวจจ�านวน 3,954 ราย 

ให้เป็นส่วนหนึง่ของข้อมลูกลางด้วย จากการวเิคราะห์พบว่า

ค่าสมรรถภาพปอดมีความแตกต่างกันระหว่าง เอเชียตะวัน

ออกเฉียงเหนือ (n=4992) และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(n=8255) จึงท�าให้ต้องใช้สมการแยกกัน โดยที่เอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ หมายรวมถึงประเทศไทย, ไต้หวัน และ

จีนในพื้นที่ที่อยู่ล่างต่อแม่น�้าฮวงโห (Huaihe) และเทือกเขา 

Qinling7 

 ข้อดีของ GLI 2012 เมื่อเปรียบเทียบกับ Siriraj 

Equations ท่ีส�าคัญก็คือวิธีการทางสถิติสมัยใหม่ท�าให้

นอกจากจะค�านวณค่ามาตรฐานได้แล้วยังสามารถค�านวณ

ค่า lower limit of normal (LLN) ซึ่งก็คือค่า fifth percentile 

ได้ด้วย ค่าดังกล่าวมีความแม่นย�าสูงเนื่องจากวิธีทางสถิติ

ที่ใช้ไม่มีข้อจ�ากัดด้านการกระจายของข้อมูล (distribution) 

นอกจากนีก้ารรวมข้อมลูท�าให้มจี�านวนประชากรมากขึน้ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประชากรผูสู้งอายทุีมี่อยูจ่�านวนน้อยใน



73

ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

ฐานข้อมูลเดิม รวมทั้งยังท�าให้สามารถค�านวณค่ามาตรฐาน

และ LLN ในประชากรวัยเด็กตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปได้ ซึ่งแต่เดิม

จะไม่สามารถค�านวณได้หากอายุต�่ากว่า 10 ปี

“Out of Africa” Theory
 ค�าถามหนึ่งซึ่งมีผู้สนใจมาต้ังแต่อดีตก็คือ มีความ

แตกต่างของสมรรถภาพปอดในแต่ละชาติพันธุ์หรือไม่ การ

รวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกโดย GLI Network ในครั้งนี้พบว่า  

มีความแตกต่างกนัจรงิ และความแตกต่างนีเ้รยีงล�าดบัจาก คอ

เคเซียน, เอเชยีตะวนัออกเฉียงเหนอื, เอเชยีตะวนัออกเฉยีง  

ใต้ และ อเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ตามล�าดับ (ตารางที่ 1)7 

ความแตกต่างนี้สอดคล้องกับ “Out of Africa” theory  ซึ่ง

ได้ข้อมูลจากการส�ารวจด้านพันธุกรรมที่บ่งช้ีว่า เผ่าพันธุ์

มนษุย์ถอืก�าเนิดในทวีปแอฟรกิา จากนัน้จึงอพยพผ่านเอเชยี 

ตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นเหนือไปสู ่เอเชียตะวันออกโดยมี

วิวัฒนาการในระหว่างการอพยพมาเรื่อยๆ 

ตารางที่ 1.  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของสมรรถภาพปอด

แยกตามเพศและชาติพันธุ์เทียบกับคอเคเซียน 

(ดัดแปลงจาก Quanjer PH, Stanojevic S, 

Cole TJ, et al. Multi-ethnic reference values 

for spirometry for the 3-95-yr age range: the 

global lung function 2012 equations. 2012; 

40:1324–43.)

หญิง ชาย

FEV
1

FVC FEV
1
/FVC FEV

1
FVC FEV

1
/FVC

เอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือ

-0.7 -2.1 1.1 -2.7 -3.6 0.9

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

-13.0 -15.7 2.9 -9.7 -12.3 2.8

อเมริกัน 
เชื้อสายแอฟริกา

-13.8 -14.4 0.6 -14.7 -15.5 0.8

 การวิเคราะห์ของ GLI 2012 ยังพบความแตกต่าง

ของสมรรถภาพปอดระหว่างประชากรจีนที่อยู่ตอนเหนือ

และใต้ โดยพบว่าประชากรตอนเหนือมีค่าสมรรถภาพปอด

สูงกว่าประมาณ 12-17% และพบว่าค่าสมรรถภาพปอด

ของประชากรจีนตอนเหนือมีค่าใกล้เคียงกับคอเคเซียน ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ Crapo และคณะ8 ที่พบว่าชาว

มองโกลพืน้เมอืงมค่ีาเฉล่ียของสมรรถภาพปอดแตกต่างจาก

คอเคเซียนเพียง 1-2% เท่านั้น

Fifth percentile v percent predicted
 การแปลผลสมรรถภาพปอดแต่ดั้งเดิมใช้ค่า percent 

predicted ที ่80% เป็นค่า lower limit of normal (LLN) โดยไม่

ปรากฏหลกัฐานการอ้างองิแต่อย่างใด มเีพยีงค�าแนะน�าของ 

Bates & Christie9 ที่กล่าวว่า “ความเบี่ยงเบน (deviation) 

เกิน 20% จากค่ามาตรฐานน่าจะถือว่าผิดปกติ” หลังจากนั้น 

จึงมีการใช้ค่า percent predicted ที่ 80% เป็น LLN กัน 

อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม กฎนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสัดส่วน

ของการกระจายตวัรอบๆ ค่ามาตรฐานนัน้คงทีต่ลอด แต่จาก

หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนจากข้อมูลที่รวบรวมมามิได้เป็น 

เช่นนัน้7 ดงันัน้การใช้ค่า percent predicted ที ่80% เป็น LLN 

จงึน�าไปสูก่ารแปลผลการตรวจทีค่ลาดเคลือ่น การใช้ค่า fifth 

percentile เป็น LLN ซึ่งสามารถค�านวณได้จากสมการของ 

GLI 2012 จึงน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่า

Fixed ratio v LLN of FEV
1
/FVC

 เกณฑ์การแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอดส�าหรับ

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่ก�าหนดโดย Global Initiative for 

Obstructive Lung Disease (GOLD) Guideline ใช้ค่า fixed 

ratio ของ post-bronchodilator FEV
1
/FVC ที่ 70% เป็น

เกณฑ์การวนิจิฉยั อย่างไรกต็าม จากข้อมลูทีร่วบรวมพบว่า 

ค่า LLN ของ FEV
1
/FVC นั้นมีการเปล่ียนแปลงตามอาย ุ

เช่นเดียวกับค่าสมรรถภาพปอดตัวอื่น การใช้ค่า fixed ratio 

ที่ 70% ของ FEV
1
/FVC เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะ 

airflow obstruction จึงน�าไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการ 

แปลผล โดยจะเกิด under-diagnosis ในประชากรอายุน้อย 

และเกิด over-diagnosis ในประชากรสูงอายุ7, 10

FEV
1,
 forced expiratory volume in 1 second; FVC, forced vital capacity
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Obstacles of GLI 2012
 แม้ว่าสมการค่ามาตรฐานของสมรรถภาพปอด GLI 

2012 จะมีความแม่นย�า น่าเช่ือถือ และได้รับการยอมรับ

จากองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากสมการมีความ

ซับซ้อน ต่างจากสมการที่ใช้กันมาในอดีต จึงท�าให้การใช้

สมการนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน

วารสารต่างประเทศทีน่่าเช่ือถือจะก�าหนดให้ผูส่้งผลงานวจิยั

ท่ีมกีารตรวจสมรรถภาพปอดเพือ่ลงตพีมิพ์ ให้ใช้สมการ GLI 

2012 นี้เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�าเว็บไซต์ 

www.lungfunction.org ทีเ่ผยแพร่ข้อมลูความรูใ้ห้แก่ผูส้นใจ

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

 ส�าหรบัในประเทศไทย ในสถานพยาบาลทีย่งัใช้เครือ่ง

ตรวจสมรรถภาพปอดที่ผลิตออกจ�าหน่ายก่อนปี 2012 อาจ

พบกับปัญหาที่ไม่สามารถบรรจุสมการ GLI 2012 ลงใน

เครื่อง สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้พัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “SpiroThai 3.0” (ใช้ร่วมกบัโปรแกรม 

Microsoft Access) เพื่อใช้ในการค�านวณค่ามาตรฐาน GLI 

2012 และยังใช้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับเก็บรวบรวมผลการ

ตรวจสมรรถภาพปอดได้ด้วย โดยโปรแกรมนี้สามารถให้ค�า

แนะน�า (Hint) ส�าหรับการแปลผลการตรวจเบื้องต้นส�าหรับ

เจ้าหน้าที่เทคนิค และแพทย์ทั่วไปที่อาจไม่ช�านาญในการ
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
(How to promoting smoking cessation)

บทคัดย่อ

 การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease หรือ 
COPD) โดยพบว่าสาเหตขุองโรค COPD มากกว่าร้อยละ 90 มาจากการสบูบหุรีต่ดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน และยงัพบว่า 
อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่ม COPD ที่สูบบุหรี่มีมากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่1 ซึ่งมีการศึกษาพบว่า การให้ค�าแนะน�า 
เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีโดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ของ 
ผูป่้วยได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติเิมือ่เทยีบกบัผูป่้วยทีไ่ม่ได้รบัค�าแนะน�า2 ดงันัน้ในฐานะบคุลากรทางการแพทย์ทีม่โีอกาส
ได้สือ่สารกับผูป่้วยโดยตรง จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่หากทราบหลกัการและวธิกีารสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพ่ือน�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วย

บททบทวนวารสาร
Review Article

ดุษญา วนิชเวทย์พิบูล ภ.บ.

หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก	ฝ่ายเภสัชกรรม	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดร.โปรแชสก้า และดร.เวลิเซอร์3-4 จากมหาวิทยาลัย

โรดไอส์แลนด์ ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนเลิกบุหร่ีโดย

วิเคราะห์ประกอบกับทฤษฎีทางจิตบ�าบัดหลายทฤษฎีแล้ว

สรปุออกมาเป็นทฤษฎขีัน้ตอนการเปล่ียนแปลง ซึง่ได้รบัการ

ยอมรับและน�าไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ทางด้านสุขภาพ โดยมีการยืนยันว่าทฤษฎีนี้มีการใช้อย่าง

กว้างขวางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งที่

มีการใช้แพร่หลายในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหร่ี

มามากกว่า 20 ปี

ทฤษฎีมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ขั้นตอน 

การเปลี่ยนแปลง (Stages of change) กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง (Processes of change) และความสมดุลของ

การตัดสินใจ (Decisional balance) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อ

ไปนี้

• ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Stages of change) 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมมีข้ันตอนของการเปล่ียนแปลง  

ตามล�าดับ 6 ระยะ ดังนี้

 1. Precontemplation เป็นระยะทีบ่คุคลไม่เคยคดิว่า

จะท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาหรือบุคคลไม่เคยคิด

เลิกสูบบุหรี่ในเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยคิดว่า

พฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู ่ไม่เป็นปัญหาและยังไม่

เห็นผลเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งบางรายอาจเคยพยายาม

ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้วแต่ล้มเหลว จึงไม่ 

คิดท่ีจะเปล่ียนแปลงอีก ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้ควร

ได้รับการกระตุ ้นให้คิดถึงประโยชน์ของการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมให้มากขึน้และเร้าอารมณ์ 

ให้รู้สึกว่าการกระท�าพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเอง 

ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นด้วย
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 2. Contemplation เป็นระยะทีบ่คุคลเริม่คิดจะมกีาร

เปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือใน 6 เดือนข้างหน้า

หรอืบคุคลคิดเลิกสบูบหุรีใ่นเวลา 6 เดอืนข้างหน้า 

เนื่องจากรับรู้ว่าพฤติกรรมที่ท�าอยู่เป็นปัญหาจึง

คิดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยบุคคลกลุ่มนี้

จะมีการตอบสนอง รวมถึงรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ

ปัญหาและรูปแบบของการเปล่ียนพฤตกิรรม พวก

เขาจะสนใจถึงประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจาก

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และยังค�านึงถึงผล

เสยีหรอือุปสรรคของการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

ดังกล่าว การถ่วงน�า้หนกัของผลดแีละผลเสยีทีจ่ะ

ได้รบัเป็นสิง่ทีจ่ะท�าให้บคุคลมกัอยูใ่นระยะนีน้าน 

ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้ควรได้รับการเรียนรู้ว่าเมื่อมี

การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมแล้ว เขาจะเป็นอย่างไร 

ลดอุปสรรคหรือข้อเสียในการเปลี่ยนพฤติกรรม 

 3. Preparation เป็นระยะที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะ

เปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคตอันใกล้ภายใน 30 

วันข้างหน้าหรือคิดเลิกสูบบุหรี่ภายใน 30 วัน 

ข้างหน้าและเคยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาแล้ว

อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในเรื่องของบุหรี่ โดยเคย

ตั้งใจหรือมีความพยายามที่จะเลิกสูบมาบ้างแล้ว 

อย่างน้อย 1 วนั กลุม่นีจ้ะเริม่ต้นการกระท�าบางอย่าง 

ที่จะมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น มี

การวางแผนที่จะท�ากิจกรรม การซื้อหนังสือด้าน

สุขภาพ บอกเพ่ือนและครอบครัวว่าจะเปลี่ยน

พฤติกรรมใหม่ เป็นต้น ดังนั้นผู ้ที่อยู ่ในระยะ

เตรยีมตวัควรได้รบัการกระตุน้หาแหล่งสนบัสนนุ

ช่วยเหลอื เพือ่ให้ก�าลังใจและเรยีนรูวิ้ธกีารปฏบิตัิ

ตัวในการเลิกสูบบุหรี่

 4. Action เป ็นระยะท่ีบุคคลเริ่มปฏิบัติในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนแต่ยงัไม่ถงึ 6 เดอืน  

หรือเริ่มเลิกสูบบุหรี่แล้วเป็นเวลา 6 เดือนที ่

ผ่านมา ดังนัน้การช่วยเหลือบคุคลกลุ่มนีค้วรสอน 

ให้ค�าแนะน�าเทคนิคต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้เขาปฏิบัติ

กิจกรรมตามข้อตกลงได้และหลีกเล่ียงบคุคลหรอื

สถานการณ์ที่ท�าให้กลับไปมีพฤติกรรมที่ไม่ดี

เหมือนเดิม

 5. Maintenance เป็นระยะที่บุคคลสามารถท่ีจะ

ปฏบิัติหรอืกระท�าพฤตกิรรมใหมม่าแล้วมากกว่า 

6 เดือนหรือเลิกสูบบุหร่ีแล้วเป็นเวลามากกว่า  

6 เดือน โดยมีการป้องกันการกลับท�าพฤติกรรม

เดิมซ�้า ซึ่งสิ่งส�าคัญในข้ันนี้ ได้แก่ การช่วยให้

บคุคลนัน้รับรู้สถานการณ์ทีท่�าให้เกดิความอยาก 

ที่จะกลับไปท�าพฤติกรรมเดิม โดยเฉพาะการมี

ภาวะเครียด ดังนั้นจึงควรหาแรงสนับสนุนจาก

บคุคลใกล้ชดิทีเ่ชือ่ถือหรือไว้วางใจ พดูคยุหรอืใช้

เวลากบับคุคลทีป่ฏิบตัพิฤตกิรรมสุขภาพทีดี่ รูว้ธิี

การจัดการกับความเครียดแทนการหาทางออก

โดยการมีพฤติกรรมเดิมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ

 6. Termination เป็นระยะทีบ่คุคลมัน่ใจว่าจะไม่กลับ

ไปกระท�าพฤตกิรรมเดิมทีส่่งผลเสยีต่อสุขภาพอกี

• กระบวนการเปลีย่นแปลง (Processes of change)

ในการให้ค�าปรึกษาการเลิกสูบบุหร่ีนั้น การสื่อสาร

กับกลุ่มผู้สูบบุหร่ีตาม Stages of change ของผู้ป่วยท่ีอยู่

ในแต่ละระยะของการเปล่ียนแปลงนัน้จะมคีวามแตกต่างกนั  

โดยจ�าเป็นต้องสื่อสารให้ตรงและมีเหมาะสมกับผู ้ป่วย 

แต่ละกลุ่ม เช่น การแนะน�าให้ผู้ที่สูบบุหรี่หยุดสูบ โดยที่ยัง

ไม่มคีวามพร้อมหรอืแรงจงูใจในการทีจ่ะเลกิสบูบหุรี ่จะท�าให้

ผู้สูบเกิดปฏิกิริยาต่อต้านหรือสับสนในการปฏิบัติตัวและน�า

ไปสู่ความล้มเหลวในการให้ค�าปรึกษาหรือสื่อสารกับผู้ป่วย 

ดังนั้น หากผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มที่เป็นระยะ Precontemplators 

ควรให้ค�าปรึกษาหรือจัดกิจกรรมให้เคล่ือนไปสู ่ในระยะ 

Contemplation ก่อน เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

 1. Experiential processes (กระบวนการเชิง

ประสบการณ์) จะใช้เมื่อบุคคลนั้นอยู่ในระยะแรก  

ตั้ งแต ่ ข้ัน Precontempla t ion จนถึงขั้น 

Contemplation ประกอบด้วย 

  - Consciousness raising กระบวนการสร้าง

จิตส�านึกหรือการเพิ่มความตระหนักรู้    เป็นการ

ใช้วธิต่ีาง ๆ  เพือ่บอกให้รู้ผลเสยีของการไม่เปลีย่น

พฤตกิรรมและผลดขีองการเปลีย่นพฤตกิรรม โดย



77

ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

การให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ  

โดยจะเป็นการที่ได้รับข้อมูลใหม่และท�าความ

เข้าใจ แล้วน�ามาสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่มีผล

ต่อตนเองและผู้ใกล้ชิด

  - Dramatic relief การปลดปล่อยทางอารมณ ์

เป็นการใช้ประสบการณ์หรือความรู ้สึก เพื่อ

กระตุ้นหรือผลักดันจิตใจอารมณ์ให้เกิดความ

อยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจะเป็นการ

แสดงออกในรูปของอารมณ์ ความรู ้สึกจาก

ประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

  - Self reevaluation การทบทวนผลกระทบต่อ

ตนเอง เป็นการประเมินตนเองโดยอาศัย การ

รับรู้ ความคิด ความรู้สึกในผลดีและผลเสียของ

การเปล่ียนพฤติกรรม โดยเป็นการทบทวน

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของความรู้ ความ

เข้าใจ และผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมต่อ

ตนเอง เช่น ใช้จินตนาการว่าถ้าสูบบุหรี่ต่อไปจะ

เป็นอย่างไรและภาพของตนเองถ้าเลิกสบูบหุรีไ่ด้

จะเป็นอย่างไร เป็นต้น

  - Environmental reevaluation การพิจารณา

และประเมินได้ว่าการสูบบุหรี่ของตนมีผลเสียต่อ

สิ่งแวดล้อม และบุคคลใกล้เคียง ซึ่งประเมินจาก

การแบบสอบถามถึงผลกระทบของบุหร่ีที่มีต่อ

สิง่แวดล้อมการทบทวนผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

เช่น การสูบบุหรี่ท�าให้ผู้ที่อยู่รอบข้างได้รับควัน

บุหรี่มือสอง เป็นต้น

  - Social liberation การปลดปล่อยทางสังคม โดย

จะเป็นการบอกกล่าวให้บุคคลรอบข้างได้รู ้ถึง

ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ และยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตนเอง

       กระบวนการเชิงประสบการณ์จะเน้นการ

สร้างแรงจูงใจ รับรู้ผลเสียและอันตรายจากการ

สูบบุหรี่ การปลูกจิตส�านึก ให้ข้อมูลชักจูงให้เกิด

อารมณ์อยากเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ

  2. Behavioral processes (กระบวนการเชิง

พฤตกิรรม) ใช้เมือ่บคุคลนัน้อยู่ในระยะพร้อมทีจ่ะ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรม คอือยูใ่นระยะ Preparation  

จนถึงขั้น Maintenance ประกอบด้วย

  - Counter conditioning กระบวนการตั้งเงื่อนไข

ตรงข้าม หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมใหม่หรือ

การหาทางเลือกอื่นทดแทนพฤติกรรมท่ีเป็น

ปัญหา เช่น ให้เรียนรู้วิธีการผ่อนคลายเพื่อแก้

ปัญหาความเครียด การใช้มือท�าอย่างอื่นแทน

การคีบบุหรี่ การอ่านหนังสือแทนการสูบบุหรี่ใน

ห้องสุขา เป็นต้น

  - Helping relationship ความสัมพันธ์แบบ 

ช่วยเหลือ หมายถึง ความไว้วางใจ การยอมรับ 

บคุคลอืน่เพือ่ให้พวกเขามีส่วนสนบัสนนุช่วยเหลือ  

เช่น การมีผู้ให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์ เป็นต้น

  - Reinforcement management การให้การ

เสริมแรง หมายถึง การให้รางวัลกับตนเองหรือ

รับรางวัลจากผู้อื่น การเสริมแรงอาจเป็นทั้งทาง

บวก หรือการเสริมแรงทางลบ เช่น การชมเชย 

การลงโทษ เป็นต้น

  - Sel f - l iberat ion ความมีอิสระในตนเอง  

หมายถึง ทางเลือกและค�าสญัญาทีจ่ะเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมที่เป็นปัญหารวมถึงความเชื่อในความ

สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ กระบวนการนี ้

ใช้เทคนิคการให้สญัญา เทคนคิการแสดงสญัลกัษณ์  

ถ้ามีทางเลือกมากกว่า 1 ทาง จะท�าให้มีความ 

มุ ่งมั่นในการเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้น เช่น 

ถ้าจะเลิกบุหร่ีก็ควรมีทางเลือกให้ผู ้ท่ีสูบบุหรี่ 

เช่น จะเลิกแบบหักดิบ ใช้นิโคตินทดแทนหรือ 

เลิกแบบค่อย ๆ ลดลงก็ได้ เป็นต้น

  - Stimulus control การควบคุมสิ่งเร้า หมายถึง 

การควบคมุสถานการณ์และสาเหตอุืน่ ๆ  ท่ีน�ามาสู่ 

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การส่งเสริมพฤติกรรม

ทางเลือก การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ เช่น 

สร้างที่จอดรถให้ห่างที่ท�างาน เพื่อให้ได้เดิน 

ออกก�าลังกาย การทิ้งอุปกรณ์สิ่งของท่ีท�าให้

นึกถึงบุหรี่ เป็นต้น



วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤต

78

ดุษญา วนิชเวทย์พิบูล

       กระบวนการเชิงพฤติกรรมจะเน้นวิธีการ

ปฏบิตัติวัในการเลิกสบูบหุรี ่รวมถงึ การหลีกเล่ียง

ปัจจัยกระตุ้นต่างๆ

• ความสมดลุของการตัดสนิใจ (Decisional balance)

หลกัสมดลุการตดัสนิใจกล่าวว่าแต่ละคนจะเปล่ียนแปลง 

อะไรก็ควรเริ่มต้นด้วยการชั่งน�้าหนักข้อดี ข้อเสียของการ

เปลี่ยนแปลง เหตุผลที่ควรเปลี่ยน เหตุผลที่ไม่ควรเปล่ียน 

โดยการหาเหตุมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด

จะท�าให้การตัดสินใจเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุด ซึ่ง

ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแรงกระตุ้น แต่ข้อเสียจะ

เป็นอุปสรรคขัดขวางในการเปล่ียนพฤติกรรม ดังนั้นการ

จัดกิจกรรม หรือให้ค�าแนะน�าเพื่อให้เลิกบุหรี่จึงควรเพิ่ม

การรับรู้ข้อดีของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่ง

จะน�าไปสู่การเคลื่อนจากระยะ Precontemplation ไปสู่

ระยะ Contemplation และลดอุปสรรคหรือข้อเสียของการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้น้อยลงซ่ึงจะช่วยในการเคลื่อน

จากขั้นชั่งใจไปสู่ขั้นลงมือปฏิบัติ กระบวนการเปล่ียนแปลง

ในเรื่องของการสร้างความตระหนัก และการทบทวนผล 

กระทบต่อตนเอง ใช้เพิ่มการรับรู้ข้อดีของการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรม โดยมีการศกึษาทีส่นบัสนนุความสมัพันธ์ระหว่าง

ความสมดุลในการตัดสินใจและขั้นตอนการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎี

นอกจากน้ัน ความสามารถของตนเอง (Self efficacy) 

หรือสมรรถนะของบคุคลซึง่เป็นตวักลาง (mediator) ระหว่าง

ความรู้ และการปฏิบัติก็เป็นอีกองค์ประกอบที่ส�าคัญของ

ทฤษฎี

เป็นความม่ันคงในทศิทางทีต่ัง้ใจไว้แม้ในสถานการณ์

ที่ต้องต่อสู้กับสิ่งเย้ายวน

กลยุทธ์เพื่อช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่5-6

จากแนวทางของ Agency for Health Care Policy 

and Research ( AHCPR ) ที่ได้ระบุใน GOLD guideline 

2018 มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนที่เป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่

1. Ask ซักประวัติการสูบบุหรี่ทุกคร้ังที่ผู้ป่วยมารับ

การตรวจรักษา

2.  Advise แนะน�าให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่

3.  Assess ค้นหาผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการจะเลิกสูบ และ

พยายามกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่คิดจะเลิกสูบให้ลองเลิก

4.  Assist การช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�าเพือ่เลกิสบูบหุรี่

5. Arrange การติดตามผู้ป่วย

วิธีการสื่อสารกับผู ้ป่วยและเทคนิคการให้ 
ค�าปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้ประสบ
ความส�าเร็จ

การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์

ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เน่ืองจากจ�าเป็นต้องอาศัย

ทกัษะการโน้มน้าวและสร้างแรงบนัดาลใจ โดยหากบคุลากร

ทางการแพทย์สามารถอธิบายให้ผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนถึง

ประโยชน์และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่าน

การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้เข้าถงึผูป่้วยและสามารถ

สือ่สารให้ผูป่้วยปฏบิตัตินได้อย่างถูกต้อง ทัง้นี ้จะส่งผลดต่ีอ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยได้ในที่สุด

หลกัในการสือ่สารกบัผูป่้วยให้ประสบความส�าเรจ็  

6 ประการ7

1. Establish rapport (สร้างความเป็นมิตร) โดยเริ่ม

จากการแนะน�าตวักบัผูป่้วย สอบถามชือ่ สบตาและ

แสดงท่าทีที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย

2.   Clarify the patient’s agenda (แสดงความชดัเจนใน

ประเด็นที่ต้องการจะพูดคุยกับผู้ป่วย) ค้นหาหัวข้อ

ที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยจากการสอบถามพูดคุยในสิ่งที่

เขาสงสัยและมีความกังวล เนื่องจากจะท�าให้ผู้ป่วย

มีความสนใจที่จะฟังและรับข้อมูลมากยิ่งขึ้น โดย

ระหว่างที่พูดคุยจะต้องระวังไม่ขัด หรือพูดแทรก 

ผู้ป่วย จากนั้นจัดล�าดับความส�าคัญ สิ่งที่จะสื่อสาร

ให้กับผู้ป่วย และส่ือสารในสิ่งที่มีความส�าคัญกับ 

ผู้ป่วยก่อน 

3.  Posing questions (การต้ังค�าถาม) ในการตัง้ค�าถาม

เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ป่วยเพิ่มเติม ควรใช้ค�าถาม

ปลายเปิด เนื่องจากเป็นวิธีที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม

ของผู้ป่วยและเรียนรู้เร่ืองราวของผู้ป่วย ท�าให้รู้จัก

และเข้าถึงผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น
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4. Active or reflective listening (การฟังเชิงรุกหรือ

การฟังสะท้อนกลับ) เป็นการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่

ขัดบทสนทนา และขณะฟังจะต้องไม่วางแผนการ

ตอบสนองอีกฝ่าย เนื่องจากจะท�าให้ความตั้งใจใน

การฟังลดลง รวมถงึให้จบัใจความสิง่ทีผู่ป่้วยพดูและ

ทวนค�าซ�้าว่าสิ่งที่เราฟังได้จากผู้ป่วยนั้นเราเข้าใจ

ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้หากผู้ป่วยมีความรู้สึก

อย่างไรให้ผู้ป่วยสะท้อนความรู้สึกของผู้ป่วยกลับ

เพ่ือแสดงความเข้าใจในตัวผู้ป่วยและยังเป็นการ

ท�าให้ผู้ป่วยเปิดใจอีกด้วย

5.  Providing feedback (ให้ข้อเสนอแนะกับผู้ป่วย) ควร

ตอบกลบัผูป่้วยทนัท ีโดยใช้ค�าทีชั่ดเจน ไม่คลมุเครือ 

รวมถึงตอบกลับในเชิงบวก

6.  Using clear language (ใช้ภาษาที่มีความชัดเจน) 

ควรระวังการใช้ค�าทีเ่ข้าใจยาก เช่น ค�าศพัท์ทางการ

แพทย์ แต่ให้ใช้ค�าที่เข้าใจได้ง่าย โดยให้สังเกต 

เรื่องราวท่ีผู้ป่วยพูดคุย แล้วเริ่มคุยจากสิ่งที่ผู้ป่วย

เข้าใจก่อนจะท�าให้ผูป่้วยเข้าใจได้ง่ายยิง่ขึน้ จากนัน้ 

ค่อยให้รายละเอียดเพ่ิมเติมในสิ่งที่ผู้ป่วยควรเข้าใจ 

นอกจากนี้ควรมีจังหวะในการพูดที่ดี ไม่พูดเร็วหรือ

ช้าจนเกินไป และให้ทวนซ�้าสิ่งที่ให้ความรู้เพิ่มเติม

แก่ผู้ป่วยเสมอ

การสมัภาษณ์เพือ่เสรมิสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูป่้วย  
(Motivation interviewing)7-8

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่

1.  Express empathy เป็นการแสดงความเหน็ใจ รบัฟัง 

และเข้าใจในมุมของผู้ป่วย

2.  Roll with resistant เป็นการตามแรงต่อต้าน โดยใน

การแนะน�าให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจก่อ 

ให้เกิดแรงต้านขึ้นได้ ดังนั้น เราควรไม่กดดันผู้ป่วย 

จนท�าให้เกดิแรงต้าน ซึง่วธิกีารลดแรงต้านในช่วงแรก 

ของบทสนทนา สามารถท�าได้โดยการขออนุญาต 

ผู้ป่วยก่อนที่จะเริ่มสนทนา

3.  Develop discrepancy เป็นการท�าให้ผู้ป่วยเข้าใจ

และเห็นถึงความแตกต่างของเป้าหมายท่ีต้องการ

กับสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ในปัจจุบัน

4.  Support self-efficacy เป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วย 

รับรู้ถึงความสามารถของตนเอง

บทสรุป
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบ

บุหร่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

รวมถงึยงัเป็นการชะลอการด�าเนนิไปของโรคทีผู่ป่้วยเป็นอยู่  

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมากที่บุคลากรทางการแพทย์

จะสามารถให้สร้างความตระหนักและสามารถสื่อสารให้ 

ผู้ป่วยมีความเข้าใจสาเหตุของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่จะส่งผลต่อโรค โดยจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารท่ี

มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถท�าให้ผู้ป่วยเปิดใจ ท�าให้เรา

สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยทฤษฎ ี

ที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงสังเกตผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถท�าให้

สื่อสารไปถึงผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ 

การเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย
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Introduction

Since the first report of bone marrow transplantation for cancer treatment in 1950s, painstaking researches 
have been conducted to bring the dim light of hope to standard treatment nowadays. Advances in prevention 
and treatment of infectious complications and prevention of acute graft versus host disease (GVHD) led to  
dramatically improved survival through day 200.1 The incidence of chronic GVHD was, by contrast, increased 
in the past 2 decades.2 Increasing use of peripheral blood stem cell graft and increasing number of patients 
survived through early phase of transplantation contributed to higher incidence of chronic GVHD over time. 
Chronic GVHD remains a major late complication involving 30% to 70% of patients. Several risk factors have 
been identified, including human leucocyte antigen (HLA) mismatch or unrelated donor, donor age, female donor 
for male recipient, peripheral blood stem cell graft, donor lymphocyte infusion and prior acute GVHD.3

บททบทวนวารสาร 
Review Article

Chronic GVHD recognized as an autoimmune 

reaction affecting various organ systems commonly 

involves skin, oral mucosa, eyes, liver and gastrointestinal 

tract. Pulmonary chronic GVHD contributes only 10-20% 

of cases. However, pulmonary involvement is considered 

moderate to severe disease because of high morbidity 

and mortality. In the study of long-term outcomes of 

hematopoietic stem cell transplant (HSCT) in patients 

who had survived more than 2 years after transplantation, 

15-fold increased risk of late death due to pulmonary 

dysfunction was reported.4 Prevention and prompt 

treatment of pulmonary chronic GVHD is essential to life. 

Chronic GVHD: disease definition 
and diagnosis

Historically, chronic GVHD was defined as 

Pulmonary Chronic Graft versus Host Disease

ภัทรพันธ์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน พ.บ.

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

manifestations of GVHD that was present (or continued) 

at 100 days after HSCT or later. Collective data however 

showed that several distinctive signs of chronic GVHD 

were not common in acute GVHD. Tissue biopsy from 

these lesions demonstrated histopathologic findings by 

which chronic GVHD can be distinguished from acute 

GVHD. Manifestations of acute GVHD could occur later 

than 100 days after HSCT. Vice versa, chronic GVHD 

could also occur before 100 days after HSCT and the 

overlap of acute and chronic GVHD was also reported. 

Altogether, new consensus criteria for clinical trials in 

chronic GVHD was developed by National Institutes of 

Health Consensus Development Project on Criteria for 

Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease.5, 6 

Current diagnosis of chronic GVHD requires all of the 

following: 

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 
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1.  Distinction from acute GVHD.

2.  Presence of at least 1 diagnostic clinical sign of  

 chronic GVHD or presence of at least 1  

 distinctive manifestation confirmed by pertinent  

 biopsy or other relevant tests.6

3. Exclusion of other possible diagnoses.

 Revision of the criteria in 2014 emphasized the 

importance of early diagnosis of pulmonary chronic 

GVHD which usually has limitation to obtain tissue for 

diagnosis. In this current version, clinical diagnosis of 

bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) plus 1 other 

distinctive manifestation is sufficient for chronic GVHD 

diagnosis. 

All of the following criteria are needed for clinical 

diagnosis of BOS6:

1. Forced expiratory volume in 1 second/vital 

capacity ratio (FEV
1
/VC) <0.7 or the fifth 

percentile value as the lower limit of normal 

(LLN). VC used in the criteria is forced VC or 

slow VC, whichever is greater.

2. FEV
1
 <75% of predicted with ≥ 10% decline 

over less than 2 years. Post-bronchodilator 

FEV
1
 should be less than 75% of predicted, 

and the absolute decline for post-bronchodilator 

values should also be at least 10% over 2 

years.

3. Absence of infection in the respiratory tract, 

documented with investigations directed by 

clinical symptoms, such as radiologic studies 

(radiographs or computed tomographic scans) 

or microbiologic cultures (sinus aspiration, 

upper respiratory tract viral screen, sputum 

culture, or bronchoalveolar lavage).

4. One of the 2 supporting features below

a. Evidence of air trapping or small airway 

thickening or bronchiectasis on high-

resolution chest computed tomography 

(HRCT), or

b. Evidence of air trapping by pulmonary 

function tests: residual volume (RV) > 

120% of predicted, or residual volume/total 

lung capacity (RV/TLC) >95th percentile 

value as upper limit of normal.

Pathogenesis of chronic GVHD
Chronic GVHD manifests with autoimmune 

features with multiple organ tissue fibrosis (e.g. lichen 

planus-like skin or mucosal lesions, scleroderma, 

esophageal web or bronchiolitis obliterans), while acute 

GVHD has distinct clinical characteristics such as 

maculopapular rash, diarrhea and hepatitis.

Classification of chronic GVHD by its onset 

includes: chronic GVHD without preceding acute GVHD 

(de novo chronic GVHD), chronic GVHD evolving 

from acute GVHD (progressive chronic GVHD), 

chronic GVHD following a period of resolution of acute 

GVHD (interrupted or quiescent chronic GVHD), and 

concomitant chronic GVHD with acute GVHD features 

(overlap GVHD). Diverse time relation to acute GVHD 

and different clinical characteristics suggest different 

disease mechanisms. However, association between 

prior acute GVHD and chronic GVHD confirmed by 

several studies suggests that pathogenesis of chronic 

GVHD might be influenced by, or share initiating process 

with, acute GVHD.

Immunocompetent T lymphocytes in donor 

stem cell preparation are key factor that exert immune 

response against recipient’s tissue. In normal immune 

individuals, foreign T lymphocytes are effectively rejected. 

In HSCT patients, compromised immune status caused 

by conditioning chemotherapy and/or radiation hampers 

this process. Competent donor T lymphocytes in turn 
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promote recipient tissue destruction. Pathogenesis of 

acute GVHD can be simply explained by 3 stages. First, 

damaged tissue resulted from conditioning regimens 

releases danger signals, including cryptic proteins and 

pro-inflammatory cytokines (e.g. tumor necrosis factor 

[TNF], interleukin [IL]-6, and IL-1). Pathogen associated 

molecular patterns (PAMPs) are also present due to 

bacterial translocation caused by damaged gut mucosa. 

Danger signals and PAMPs, in concert, activate both 

donor and recipient antigen presenting cells (APCs). 

Second, the activated APCs present recipient’s  

self-antigens to donor T lymphocytes, resulting in 

donor T cell activation. In HLA-matched HSCT, donor 

T cell activation has been explained by the presence of 

different minor HLAs. Finally, damage to recipient tissue 

is aggravated mainly by donor cytotoxic T lymphocytes 

(CTL) and natural killer (NK) cells.

By contrast to acute GVHD, the pathogenesis 

of chronic GVHD remains poorly understood. Defect 

in negative selection of autoreactive T lymphocytes 

can contribute to chronic GVHD. The study in adoptive 

transfer mouse model demonstrated that donor CD4+ 

T lymphocytes derived from mice suffering from acute 

GVHD caused GVHD when adoptively transferred to 

secondary allogeneic recipient mice.7 The histopathologic 

findings were consistent with chronic GVHD. Adoptive 

transfer of these CD4+ T lymphocytes to autologous mice 

revealed the same results. Thymectomy was shown 

to prevent chronic GVHD in mice receiving CD4+ T 

lymphocytes from mice suffering from chronic GVHD.8 

The CD4+ T lymphocytes derived from chronic GVHD 

mice were shown reactive to donor antigens. These 

results implied that autoreactive thymus dependent 

CD4+ T lymphocytes played central role in chronic GVHD 

pathogenesis. Several factors can cause thymic damage, 

including conditioning regimens, prior acute GVHD, 

and age-related thymic atrophy. This mechanism can 

explain de novo chronic GVHD, chronic GVHD following 

an episode of acute GVHD, and increased incidence of 

chronic GVHD in older age recipients.

Different subsets of CD4+ lymphocytes contribute 

to development of acute and chronic GVHD. While 

the role of helper T cells type 1 (Th1 cells) in acute 

GVHD has been established, knowledge of Th subsets 

in chronic GVHD is in progress. Expression of Th1 

cytokines in tissues of chronic GVHD cases has been 

reported, but its role in pathogenesis is still unclear.9 

Th2 cytokines were expressed in target organs of mice 

suffering from chronic GVHD in association with B cell 

and NK cell expansion.10 Since chronic GVHD has 

features resembling autoimmune diseases, common 

immunologic pathways seem plausible. Th17 has been 

studied in several autoimmune diseases, including 

scleroderma. Th17 differentiation has been shown to 

promote scleroderma in mouse model of chronic GVHD 

independent of Th1 and Th2 cytokines.11 T follicular 

helper (TFH) cells, which augment germinal center 

B lymphocyte differentiation and class switching, in 

chronic GVHD patients has been shown phenotypically 

predominant of Th2/Th17 subtypes.12 As a result, more B 

lymphocyte activation and maturation into plasmablasts 

were promoted.

The analysis of autoantibodies in HSCT patients 

has revealed association between positivity of 

autoantibody and development of chronic GVHD, 

especially in extensive disease.13 The presence of 

autoantibody was also associated with an increase in 

number of B lymphocytes recovered from peripheral 

blood of HSCT patients. These results suggested a 

role of B lymphocytes and autoreactive antibodies in 

chronic GVHD pathogenesis. Roles of B lymphocytes 

has been highlighted in a murine study. Deposition of 
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CD4+ T lymphocytes, B lymphocytes and alloantibodies 

was demonstrated in target organs of mice suffering 

from chronic GVHD.14 When mature B lymphocyte 

deficient donor mice were used, recipient mice showed 

better pulmonary function comparing with mice with 

chronic GVHD. Treatment with lymphotoxin-beta 

receptor immunoglobulin, which disrupted germinal 

center formation, also improved pulmonary function in 

murine chronic GVHD model. These results have thereby 

emphasized a role of B lymphocytes in chronic GVHD 

and bronchiolitis obliterans development.

Pathological findings in pulmonary chronic 
GVHD

According to the NIH consensus criteria 2014, 

bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) diagnosed 

by lung biopsy is classified as a diagnostic feature for 

chronic GVHD.6 The term BOS was used to described a 

clinical syndrome of dyspnea on exertion with new onset 

of obstructive ventilator defect caused by underlying 

pathology consistent with obliterative bronchiolitis. 

Clinically diagnosed BOS without lung biopsy alone is 

not sufficient to diagnose chronic GVHD. Cryptogenic 

organizing pneumonia (COP) is another form of 

pulmonary involvement mentioned in the literature. 

However, COP is only considered a manifestation of 

chronic GVHD when the diagnosis has already been 

established. In other words, no other lung pathology 

besides obliterative bronchiolitis is capable of diagnosing 

chronic GVHD.

The pathologic findings of obliterative bronchiolitis 

consist of subepithelial expansion of fibrous tissue 

resulting in constriction of bronchiolar lumen. Aggregation 

of foamy macrophages and distal mucostasis are also 

present secondarily to obliterative bronchiolitis.15 BOS 

is frequently confusing with COP because of its old 

name; bronchiolitis obliterans-organizing pneumonia 

(BOOP). These two entities should be distinguished from 

each other, since they possess different pathological 

characteristics. COP is characterized by plugs of 

granulation tissue in distal airspaces. While BOS is 

diagnostic of chronic GVHD, COP is associated with 

both acute and chronic GVHD. Additionally, COP  

is predictive of more favorable outcomes. Other  

non-diagnost ic concomitant findings inc lude 

bronchiectasis, pleuropulmonary fibroelastosis  

(PPFE), non-specific interstitial pneumonia (NSIP) and 

veno-occlusive disease.16

Clinical manifestations and HRCT findings 
of pulmonary chronic GVHD

Since the manifestations of pulmonary chronic 

GVHD are non-specific, diagnosis of this condition 

requires high index of suspicion in patients at risk, 

pulmonary function test results, high resolution computed 

tomography (HRCT), and sometimes lung biopsy. In 

early stage, patients may complain of dyspnea on 

exertion, nonproductive cough or wheezing. However, 

many patients present with abnormal pulmonary function 

tests without any symptom. Early diagnosis of pulmonary 

chronic GVHD therefore needs regular screening of 

pulmonary function tests. Late disease can present with 

exercise intolerance or limited activities. Pneumothorax 

and pneumomediastinum are not common, but indicate 

poor prognosis. 

BOS is characterized by a new onset of 

obstructive ventilatory defect after HSCT. Median time 

from HSCT to the onset of BOS was 465 days (range 

77 to 3,212 days) in one study.17 The onset is usually 

insidious with progression to dyspnea on exertion and 

nonproductive cough. Fever is not common, and suggests 

accompanying infection. Chest radiographic findings of 
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BOS are generally non-specific, including infiltrates, 

hyperinflation or merely normal image. In early stage, 

HRCT may be unremarkable or reveal hyperinflation. 

Bronchiectasis is subsequently demonstrated as the 

disease progresses. Mosaic attenuation, featured as 

areas of decreased attenuation mingle with areas of 

normal or increased attenuation, is a characteristic of 

BOS. Air trapping is demonstrated in 56% of cases as 

accentuation of decreased attenuation on expiratory 

scans.18 

COP is characterized by clinical manifestations 

similar to pneumonia without response to antibiotic 

therapy. Patients generally present with subacute onset 

of fever, nonproductive cough and dyspnea. HRCT 

typically shows airspace consolidations with predominant 

peribronchovascular and peripheral distribution. However, 

immunocompromised patients may manifest with 

nodules or ground glass opacity. Differential diagnosis 

of infectious pneumonia necessitates bronchoalveolar 

lavage to exclude possibility of infection.

Pulmonary function tests  
Key elements for the diagnosis of pulmonary 

chronic GVHD include spirometry. Current definition 

requires FEV
1
/FVC ratio of 0.7 and FEV

1
 75% of 

predicted value. Due to nonspecific symptoms, diagnosis 

of BOS is usually delayed. The study of screening 

spirometry in allogeneic HSCT revealed that FEV
1
 was 

decreased below the diagnostic margin at the diagnosis 

of noninfectious pulmonary complications.19 Despite a 

scheduled spirometry at day 100, 1 year and 2 years, 

median FEV
1
 at the diagnosis is 58% of predicted. The 

results suggest that the initiation of substantial decline in 

pulmonary function is long before clinically recognized. 

A retrospective study of longitudinal change of FEV
1 

in HSCT patients who were eventually diagnosed 

BOS demonstrated rapid FEV
1
 decline 6 months prior 

to the diagnosis of BOS.20 Mean estimated rates of 

FEV
1
 decline per months were 6.8% and 6.71% of the 

predicted in 2 cohorts. The rates of FEV
1
 decline in the 

same 2 cohorts were reduced to 0.04% and 0.12% of 

the predicted after the treatment of BOS. These results 

emphasize a prominent role of early detection and 

prompt treatment in limiting progression of pulmonary 

function impairment. 

Scheduled pulmonary function tests are currently 

recommended for the early detection of pulmonary 

chronic GVHD. Spirometry, lung volume measurement 

by whole-body plethysmography and diffusion capacity 

for carbon monoxide (DLco) should be performed at 

baseline within 2 weeks before the conditioning regimen. 

Subsequent tests should be performed every 3 months 

after transplantation for 2 years and every 6 months 

after then. Additional tests are needed when the patients 

develop respiratory symptoms without concomitant 

infections, and after the initiation of treatment of 

pulmonary chronic GVHD.21 Interval and frequency of 

the tests vary depending on institutional preference and 

availability of pulmonary function test facilities. 

Besides the cruciality of pretransplant pulmonary 

function tests in diagnosis of chronic GVHD, as 

the baseline values are compared with those of 

subsequent tests in order to define BOS, they are also 

useful for prognostication. Several studies reported 

association of posttransplant pulmonary function 

decline and abnormal pretransplant pulmonary function 

parameters. A retrospective study in long-term survivors 

after myeloablative HSCT revealed that abnormal 

pretransplant FEV
1
, VC and DLco were predictive 

for the decline of those parameters in the first year 

posttransplant.22 There was no association between 

abnormal pretransplant parameters and the decline in 
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the third and fifth year. Significant decrease of FEV
1 

and FVC at the fifth year posttransplant was however 

demonstrated in patients who were diagnosed chronic 

GVHD including those without diagnosis of BOS. A 

composite score of pretransplant FEV
1
 and DLco, the 

so-called lung function score, was also proposed a 

predictor for survival of HSCT patients.23 

Although the diagnostic criteria for BOS has been 

established, an eminent limitation in their sensitivity 

thwarts detection of BOS cases in earlier stage. A 

potential BOS stage (BOS 0-p) has proved the ability 

to predict BOS in lung transplant patients.24 The role of 

BOS 0-p in prediction of BOS in HSCT has also been 

studied. BOS 0-p is defined by a 10-19% decrease in 

FEV
1
 or a 25% decrease in mid-expiratory flow rate 

(FEF
25–75

) from baseline but not otherwise meet the 

criteria for BOS. A retrospective cohort of allogeneic 

HSCT demonstrated BOS 0-p as a potential predictor 

of BOS with hazard ratio of 3.22.25 Eighty-five percent 

of BOS cases met the criteria of BOS 0-p before the 

diagnosis of BOS. Median FEV
1
 and FEF

25–75
 presented 

as % of predicted at BOS 0-p diagnosis was 81% and 

65%, respectively. Development of BOS 0-p within 2 

years posttransplant was able to predict BOS with the 

sensitivity of 85%, specificity 78%, positive predictive 

value 29% and negative predictive value 97%. The 

screening of BOS 0-p in 2 years allows identification of 

cases with low probability to develop BOS.

National Institutes of Health Consensus 

Development Project on Criteria for Clinical Trials in 

Chronic Graft-versus-Host Disease published the 2014 

report including statements concerning pulmonary 

function tests for diagnosis (as described above) 

and for severity grading of chronic GVHD.6 Chronic 

GVHD potentially involves multiple organs. A clinical 

scoring of organ systems was designed to confer 

meaningful information about disease extent and 

severity. Furthermore, a clinical scoring can be used 

for monitoring the response to treatment. FEV
1
 (% of 

predicted) is stratified in to 4 levels; ≥ 80%, 60-79%, 

40-59% and ≤ 39%. The scores for each level are 0, 1, 

2 and 3, respectively. Whenever pulmonary function test 

results are not available, the score will be substituted 

with respiratory symptom score.

Treatment of pulmonary chronic GVHD
The goals for treatment of chronic GVHD are to 

relieve symptoms, to terminate ongoing inflammation 

which ultimately leads to preservation of affected organ 

functions, and to reverse the process of structural 

change. Unfortunately, the latter has not been achieved 

so far. Current therapeutic concepts consist of anti-

inflammatory drugs to prevent further tissue injury while 

awaiting immunologic tolerance to occur. Treatment 

strategies therefore focus on early case identification. 

Treatment provided at the early stage before extensive 

organ damage may engender more favorable outcomes. 

According to the consensus statement of National 

Institute of Health in 2014, symptomatic mild chronic 

GVHD is generally managed with topical therapy. 

Systemic immunosuppressive treatments should be 

considered in moderate to severe chronic GVHD defined 

by involvement of 3 or more organs, or at least 1 organ 

(not lung) with a score of 2, or lung involvement with a 

score of 1. It is notable that the presence of pulmonary 

chronic GVHD warrants systemic therapy.6 Due to 

limited number of pulmonary chronic GVHD, most of 

the evidence derived from studies in chronic GVHD in 

general. We will also discuss several studies of treatment 

specific to pulmonary chronic GVHD, i.e., azithromycin, 

inhaled corticosteroids, and montelukast. 
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Corticosteroids
Systemic corticosteroids has remained the 

most effective therapeutic agent in chronic GVHD. 

Several publications specifically reported the outcome 

of pulmonary chronic GVHD patients. A retrospective 

study in bone marrow HSCT patients with pathologically 

confirmed BO showed 49% response to treatment 

defined by 10% improvement of FEV
1
 and sustained 

reduction of dyspnea and cough.17 Various treatment 

regimens were used in the study, but all included 

systemic corticosteroids. From 47 patients, 6 were 

treated with intravenous antithymocyte globulin 15 mg/

kg for 5 days, bolus intravenous methylprednisolone 

250 mg/m2 twice a day for 5 days and then weekly 

for 8 weeks at 15 mg/kg, prednisone 60 mg/m2 once 

a day, and intravenous cyclosporine 1.5 mg/kg every 

12 hours. Twenty-seven patients were treated with 

weekly bolus methylprednisolone 15 mg/kg for 8 weeks, 

prednisone 0.5 mg/kg every other day, and either oral 

cyclosporine 6.25 mg/kg every 12 hours or azathioprine 

0.5 mg/kg/day. Fourteen patients were treated with oral 

prednisone 1 mg/kg/day alone or with cyclosporine or 

azathioprine. Response rate in each group ranged from 

33% to 55%. Reports from other experienced centers 

revealed consistent benefit of high dose corticosteroid 

in BOS.26, 27 It has been noted that most of the data 

was derived from pediatric and young adult patients, 

and there was no randomized trial for the efficacy of 

systemic corticosteroids in pulmonary chronic GVHD. 

Nevertheless, systemic corticosteroids is generally 

embraced in chronic GVHD treatment. The standard 

dose is 1 mg/kg/day of prednisone or equivalent dose 

of methylprednisolone with gradual tapering dose after 

the objective response.28

Owing to the high rate of relapse in moderate 

to severe chronic GVHD and significant toxicity of 

systemic corticosteroids, combinations with other 

immunosuppressive drugs are usually used in order 

to spare the corticosteroid effects. So far, no other 

single immunosuppressive drug or combination regimen 

has been proven being superior efficacy to systemic 

corticosteroids. 

Azathioprine
Early treatment of chronic GVHD with a combination 

of prednisone and azathioprine has failed to demonstrate 

survival benefit comparing with prednisone plus placebo 

group. The treatment response rate was equivalent, but 

prednisone plus azathioprine group showed significantly 

increased nonrelapse mortality.29 The major cause of 

the mortality was infection. It is noteworthy that, at the 

time this study was published, supportive care was not 

as effective as nowadays. Recent retrospective study 

of patients underwent allogeneic HSCT between 2004 

and 2012 showed that addition of azathioprine improved 

overall survival of chronic GVHD patients as compared 

to prednisone alone.30 The benefit of azathioprine in 

chronic GVHD in current context should be reconsidered. 

However, caution must be exercised, since azathioprine 

use in chronic GVHD treatment has been reported as an 

independent risk of squamous-cell cancers, especially 

when it was used for longer than 12 months.31 

Calcineurin inhibitors
Cyclosporine is an immunosuppressive drug 

commonly used in the prophylaxis against graft 

rejection in solid organ transplantation, and also in the 

prophylaxis against acute GVHD after HSCT. The role of 

cyclosporine in the treatment of chronic GVHD has been 

studied. A randomized trial was designed to compare 

the outcomes of chronic GVHD patients between the 

treatment with prednisone alone versus a combination 
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of prednisone and cyclosporine.32 No survival benefit 

of added cyclosporine was demonstrated. There was 

no significant difference in cumulative nonrelapse 

mortality at 5 years. However, patients who received 

a combination therapy of prednisone and cyclosporine 

developed avascular necrosis significantly less than 

those received prednisone alone. Cyclosporine is 

currently used for chronic GVHD treatment in order to 

avoid complications related to corticosteroid treatment.

Although efficacy of tacrolimus in the first line 

treatment of chronic GVHD has not been clearly 

elucidated, its role in salvage regimen has been 

prospectively studied. Small proportion of patients was 

benefited from substitution of tacrolimus for cyclosporine 

after failure of the first line treatment.33 Chronic GVHD 

patients who failed cyclosporine plus prednisone regimen 

were treated with tacrolimus plus prednisone. From 39 

patients recruited, 8 patients (20%) showed response to 

treatment; 5 were in complete response and 3 in stable 

disease after 3 years of follow-up. 

Mycophenolate mofetil (MMF)
Case ser ies reports showed benefit of 

mycophenolate mofetil (MMF) in the treatment of 

corticosteroid-refractory chronic GVHD. A randomized 

trial has been done to prove the benefit of MMF added-

on in the initial treatment of chronic GVHD.34 MMF or 

placebo was given to the patients diagnosed as chronic 

GVHD within 14 days of the initial treatment. Most of 

the participants already received corticosteroid plus one 

calcineurin inhibitor. There was no significant difference 

in the mortality between MMF arm and placebo arm, but 

the MMF arm showed higher rate of treatment failure. 

Efficacy of MMF in the treatment of BOS cannot be 

directly concluded, since this study excluded the patients 

with BOS. However, the study failed to demonstrate 

reduction in the rate of newly diagnosed BOS after being 

enrolled in the MMF arm.

Azithromycin
Anti-inflammatory effects of macrolide antibiotics 

have been established. Several guidelines related to 

chronic airway diseases embraced macrolides as an add-

on therapy. In BOS complicating lung transplantation, 

administration of azithromycin regimens showed 

efficacy in improvement of FEV
1
 and FVC comparing 

to the placebo.35 Because of similar pathogenesis, 

azithromycin use in BOS complicating HSCT has been 

studied. Significant improvement of FEV
1
 and FVC has 

been demonstrated in a preliminary open-label, single-

arm study.36 From 153 HSCT patients, 8 patients who 

later developed obstructive airway disease and their 

classical HRCT findings consistent with BO were given 

500 mg of azithromycin per day for three days, followed 

by 250 mg of azithromycin three times a week for 12 

weeks. At the end of the study period, mean FEV
1 

improvement of 0.28 L (95% CI; 0.10 to 0.44) and mean 

FVC improvement 0.41 L (95% CI; 0.16 to 0.65) were 

observed. Despite promising results from the preliminary 

study, a randomized placebo-controlled trial in BOS 

after HSCT patients has failed to demonstrate significant 

improvement of pulmonary function parameters and 

respiratory symptoms after a three-month period of 250 

mg daily dose of azithromycin.37 Recently, a randomized 

placebo-controlled trial to investigate the effect of early 

administration of azithromycin before the onset of BOS 

revealed that the azithromycin prophylaxis resulted in 

worse outcome.38 The trial was early terminated due to 

the higher mortality rate and the hematological relapse 

rate at two years in azithromycin arm. The mechanisms 

underlying these unanticipated outcomes remain to be 

elucidated. According to the trial protocol, azithromycin 
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was given since the first day of the conditioning regimen 

and was continued for 2 years. It was proposed that 

azithromycin might interfere with the conditioning 

regimen, or with the immune response against the 

residual leukemic cells. Thus, azithromycin for the 

prophylaxis of pulmonary chronic GVHD is considered 

harmful. In addition, there was, so far, no concrete 

evidence to suggest azithromycin for the treatment of 

pulmonary chronic GVHD. 

Inhaled corticosteroids and bronchodilators
The potential effects of inhaled corticosteroids 

for BOS after HSCT have been demonstrated in a 

retrospective study including 17 patients with constrictive 

bronchiolitis who received high-dose inhaled fluticasone 

propionate (500 to 940 µg twice daily).39 Addition of 

inhaled fluticasone propionate resulted in more clinical 

benefit comparing to the previous observational study, 

in which only systemic immunosuppressive therapy was 

given. Inhaled fluticasone propionate seemed to stabilize 

FEV
1
 at 6 months after the treatment. A prospective, 

randomized, double-blind, placebo-controlled trial 

has revealed positive effects of combined inhaled 

corticosteroid and bronchodilator.40 Thirty-two patients 

with BOS after HSCT were randomly allocated to 

budesonide/formoterol arm and placebo arm. After one 

month of the treatment, significantly increased FEV
1
 was 

demonstrated in budesonide/formoterol arm comparing 

with the placebo. 

Montelukast
The effects of montelukast, a leukotriene receptor 

antagonist, in chronic GVHD were observed in a 

preliminary prospective study.41 Nineteen patients with 

extensive chronic GVHD without improvement after the 

standard immunosuppressive treatments were recruited. 

A 10-mg daily dose of montelukast was supplemented. 

Dosage of immunosuppressive drugs was reduced when 

the clinical response was achieved. Overall response 

rate was 79% in recruited patients. The improvement 

was not organ specific as evident in involved organs, 

including skin, liver, gastroinstestinal tract and lungs. 

Although a randomized controlled study is still needed 

to confirm the efficacy of montelukast in chronic GVHD, 

it has been embraced in studies of combination therapy 

for pulmonary chronic GVHD.

The first combination is inhaled fluticasone 

propionate, oral azithromycin and oral montelukast, 

so-called FAM regimen.42 In a single-arm, open-labeled 

study, 36 patients with BOS diagnosed after HSCT 

were enrolled. All the patients were given prednisone 1 

mg/kg/day with scheduled tapering. Inhaled fluticasone 

propionate 440 µg twice daily dose, oral azithromycin 

250 mg daily dose for 3 days per week and oral 

montelukast 10 mg/day were given to all patients. 

Stabilized lung function at 3 months, as defined by less 

than 10% reduction of absolute FEV
1
, was reported in 

84% of patients. Among these, 37% showed 10% or 

more increase of FEV
1
. At 3 months, 50% reduction of 

systemic corticosteroid dose was achieved in 48% of 

patients. This study has suggested the efficacy of FAM 

regimen in stabilization of lung function and steroid 

sparing in patients with BOS after HSCT. 

A combination of budesonide/formoterol, 

montelukast and N-acetylcysteine has been reported to 

improve lung function and symptom score in pulmonary 

chronic GVHD.43 Data of the patients with BOS after 

HSCT treated according to the same protocol were 

retrospectively reviewed. Sixty-one patients who were 

treated, in addition to immunosuppressive therapy, with 

a combination of budesonide/formoterol, montelukast 

and N-acetylcysteine were analyzed. After 3 months 
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of the combination treatment, significant increase of 

FEV
1 
and decrease of residual volume were observed 

(mean FEV
1
 increase 220 mL and mean residual volume 

decrease 200 mL).

Extracorporeal chemophototherapy
Ext racorporea l  chemophoto therapy or 

photopheresis (ECP) is an immunomodulatory 

therapy consisting of exposure of apheresis blood to 

8-methoxypsoralen and ultraviolet light and re-infusion 

of the ex vivo treated cells to the patient. Ultraviolet light 

induces apoptosis of mononuclear cells photosensitized 

by 8-methoxypsoralen. The proposed mechanism of 

ECP for chronic GVHD is that apoptotic lymphocytes 

are phagocytosed by antigen presenting cells which 

subsequently promote differentiation of regulatory T 

lymphocytes.44 

ECP is considered for treatment of refractory 

chronic GVHD. In a cohort which included patients 

with severe BOS after HSCT, ECP was reported to 

slow the rate of FEV
1
 decline and reduce corticosteroid 

requirement.45 All the patients already received 

corticosteroids and FAM regimen, but FEV
1
 trajectory 

continued. Scheduled ECP sessions were done for 

at least 12 months. After 3 months, 7 from 8 patients 

had stable or improved FEV
1
. However, only 2 from 

8 patients maintained stable FEV
1
 until the end of a 

12-month period. Prednisone dose was reduced 71% 

after 12 months of ECP. Further study is needed to 

identify patients who would gain the most benefit of ECP.

Conclusion
Globally increased use of HSCT and advance in 

early post HSCT care lead to growing number of chronic 

GVHD cases. Although pulmonary involvement of 

chronic GVHD is not common, it is a serious complication 

of HSCT due to its high mortality. Thus far, the mainstay 

of treatment depends on systemic corticosteroids with 

second immunosuppressive drug in order to reduce 

adverse effects of systemic corticosteroids. Additional 

treatment with fluticasone, azithromycin and montelukast 

helps stabilize pulmonary function. Nevertheless, 

significant number of patients have progressive disease. 

ECP has been shown to stabilize pulmonary function 

for months, but the decline in pulmonary function 

continues in majority of patients. In refractory cases, 

some receive lung transplantation, others succumb. More 

investigations in the pathogenesis and the efficacy of 

new drugs are needed to cure pulmonary chronic GVHD 

and increase quality of life.
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การท�าความสะอาดกล้องส่องหลอดลม

บทคัดย่อ

การส่องกล้องหลอดลม (bronchoscopy) มีข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคของระบบการหายใจ โดยกล้อง
ส่องตรวจหลอดลมชนิดอ่อน (flexible bronchoscope) มี 3 ประเภทคือ fiberoptic bronchoscope, video bronchoscope 
และ hybrid fiber-video bronchoscope การท�าความสะอาดหลังการใช้งานและการท�าให้ปราศจากเช้ือเป็นข้ันตอนที่ม ี
ความส�าคัญอย่างยิ่งเพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเช้ือโรคและการปนเปื้อนอีกทั้งยังต้องท�าอย่างระมัดระวังด้วย 
ขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อการลดความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องมือ

เวชปฏิบัติ
Practice

สิริรักษ์  ชยเมธานนท์  พย.บ.

ห้องหัตถการวินิจฉัย	สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค	ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ส่วนประกอบของกล้องส่องหลอดลม
 กล้องส่องหลอดลมชนิด f iberoptic และ video 

bronchoscope ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ส่วนหัวจะประกอบด้วย

• ช่องมอง (eye piece) หรอืส่วนทีเ่อาไว้ต่อกบัอปุกรณ์

แสดงภาพในกรณีที่เป็น fiberoptic bronchoscope 

(รูปที่ 1A) หรือมีอุปกรณ์รับภาพ (charge-coupled 

device; CCD) กรณีที่เป็น video bronchoscope  

(รูปที่ 1B)

• วงแหวนส�าหรับปรับความชัดของภาพ กรณีท่ีเป็น 

fiberoptic bronchoscope

• ช่องต่อกับเครื่องดูด (suction)

• แกนส�าหรับควบคุมทิศทางขึ้น-ลง ของปลายกล้อง

(lever)

• ช่องส�าหรบัใส่น�า้หรอืเครือ่งมอื (instrument channel 

หรือ working channel)

2. สายของกล้อง ภายในจะประกอบด้วยช่องส�าหรับใส่

เครื่องมือและเส้นใยน�าแสง (fiberoptics)

3. ส่วนปลายกล้อง (รูปที่ 2) ประกอบด้วยช่องส�าหรับ

ใส่เครื่องมือ ปลายเส้นใยน�าแสง และกรณีที่เป็น video 

bronchoscope จะมีอุปกรณ์รบัภาพ (CCD video chip) ด้วย

รูปที่ 1. ส่วนประกอบต่างๆ ของส่วนหัวของกล้องส่อง
หลอดลม; 1A กล้องชนิด fiberoptic bronchoscope 
และ 1B กล้องชนิด video bronchoscope.

รูปที่ 2. ส่วนปลายกล้อง video bronchoscope
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อุปกรณ์ท�าความสะอาดกล้องส่องหลอดลม
1. แปรงขนนุ่มเพ่ือล้างภายในช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์และ 

ชิ้นส่วนอื่นๆ (รูปที่ 3)

2. น�้ายาล้างหรือน�้ายาซักฟอกและน�้ายาฆ่าเชื้อ

3. อุปกรณ์ป้องกันบุคลากร ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย 

ชุดคลุมหรือผ้ากันเปื้อน

รูปที่ 3. แปรงขนนุ่มเพื่อล้างภายในช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์
และชิ้นส่วนอื่นๆ

น�า้ยาทีใ่ช้ในกระบวนการล้างกล้องส่องหลอดลม
1. น�้ายาล้างหรือน�้ายาซักฟอก (detergents) มี 2 ชนิด 

ได้แก่

1.1 น�้ายาล้างที่มีเอนไซม์ย ่อยสลาย (enzymatic  

 boosters) หรือสารเคมีที่ เป ็นด่าง (alkaline  

 boosters) เป็นน�า้ยาทีม่ส่ีวนผสมของเอนไซม์หลาย 

 ชนิด เช่น protease, amylase, lipase หรือม ี

 ส่วนผสมของสารเคมทีีก่่อให้เกิดความเป็นด่าง ซึง่มี 

 คุณสมบัติช่วยย่อยสลายโปรตีนหรือสารชีวภาพ 

 ต่างๆ ก่อนกระบวนการท�าให้ปราศจากเช้ือโดยให ้

 น�้ายาฆ่าเชื้อ

1.2 น�้ายาล้างที่มียาปฏิชีวนะ (detergents containing  

 antimicrobial active substances) เป็นน�า้ยาทีมี่ส่วน 

 ผสมของยาปฏิชีวนะ

2. น�้ายาฆ่าเชื้อ (disinfectants) มีหลายชนิดแต่ที่ใช้บ่อย

ได้แก่ (ตารางที่ 1)

2.1  Glutaraldehyde

2.2 Orthophthalaldehyde (OPA)

2.3  Peracetic acid (PAA)

ตารางที่ 1. เปรียบเทียบคุณสมบัติของน�้ายาฆ่าเชื้อชนิด

ต่างๆ

ชนิดของน�้ายา ข้อดี ข้อจ�ากัด

Glutaraldehyde • ราคาไม่แพง
• ได้ผลในการฆ่าเชื้อดี
• เมื่อเตรียมสารละลาย

แล้ว สามารถเก็บไว้ได้
นาน 14 วัน

• ใช้ได้เกือบทุกวัสดุ ไม่มี
อันตรายต่อพ้ืนผิวและ
อุปกรณ์

• มีข้อจ�ากัดในการก�าจัดเช้ือ 
บางกลุ ่ม เช่น Mycobac 
terium avium complex ซึ่ง
อาจต้องใช้เวลานานขึ้นและ
อณุหภมูทิีแ่ตกต่างจากปกติ

• กล่ินเหม็นและระคายเคือง
มากต่อทางเดินหายใจและ
เยื่อบุต่างๆ

• อาจท�าให้เลือดหรือเนื้อเย่ือ
มีความแข็งขึ้นและอาจติด
แน่นกับพื้นผิวเครื่องมือ

Orthophthalaldehyde • ผลในการฆ่าเชื้อดีกว่า 
glutaraldehyde

• เมื่อเตรียมสารละลาย
แล้ว สามารถเก็บไว้ได้
นาน 7-14 วัน

• ใช้ได้เกือบทุกวัสดุ
• กลิ่นไม่เหม็นเท่า glu 

taraldehyde
• ผลของการท�าให้เลือด

หรือเนื้อเย่ือติดแน่นกับ
พ้ืนผิวเคร่ืองมือน้อย
กว่า glutaraldehyde

• ระคายเคอืงต่อทางเดินหายใจ 
และเยื่อบุต่างๆ

• อาจเปื้อนเสื้อผ้าหรือพื้นผิว
ได้

Peracetic acid • ระคายเคืองน้อยและ 
ปลอดภยัต่อสิง่แวดล้อม 
มากกว่า โดยผลดงักล่าว 
ข้ึนกับค่าความเป็นกรด 
ของการเตรียมน�้ายา
ด้วย

• กล่ินไม่เหม็นเท่า glutar 
aldehyde

• ราคาแพง
• น�้ายาบางบริษัทมีรายงาน

การเกดิอนัตรายต่ออปุกรณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นผิวได้

ขั้นตอนการท�าความสะอาด 
 การล้างท�าความสะอาดกล้องส่องหลอดลมมี 2 วิธี  

คอื การล้างด้วยมือและการใช้เคร่ืองล้างอตัโนมัต ิ(ตารางที ่2)  

โดยมีขั้นตอนหลักๆ 2 ขั้นตอนคือ 

 1. การท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาล้างหรือน�า้ยาซกัฟอก 

(cleaning)

 2. การท�าให้ปราศจากเชื้อด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ (disin 

fection)
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ชนิดของการล้าง ข้อดี ข้อจ�ากัด

การล้างด้วยมือ • ไม่ต้องใช้เครือ่งมือราคา
แพง

• คุณภาพขึ้นอยู่กับการตรวจ
สอบขั้นตอนและตัวบุคคล

• บุคลากรสัมผัสต่อสารเคมี
หรือน�้ายา ซึ่ งอาจมีการ
ระคายเคือง

• เป็นภาระของบุคลากร เสีย
เวลา

• เพิ่มโอกาสต่อการปนเปื้อน
หรอืการตดิเชือ้ของบคุลากร

การล้างด้วยเครื่อง
อัตโนมัติ

• ประหยัดเวลา
• ลดโอกาสการปนเปื้อน

หรือตดิเชือ้หรอืการเกดิ 
การระคายเคืองของ
บุคลากร

• ราคาแพง
• บคุลากรต้องมกีารฝึกการใช้

เครื่องอย่างถูกวิธี
• มกีารตรวจสอบประสทิธิภาพ 

ของเครื่องให้ได้มาตรฐาน
อย่างสม�่าเสมอ

ตารางที่ 2. เปรียบเทียบวิธีการล้างกล้องส่องหลอดลมด้วย

มือและเครื่องล้างอัตโนมัติ

1. การล้างท�าความสะอาดด้วยมอื (manual reprocessing)

มีขั้นตอนดังนี้ (รูปที่ 4)

1. ขั้นตอนการท�า
 ความสะอาด
 (cleaning)

2. ขั้นตอนการท�า
 ให้ปราศจากเชื้อ 

(disinfaction)

ท�าความสะอาด
ภายนอกกล้อง

และในช่อง
ส�าหรับใส่อุปกรณ์

หลักจากท�า
หัตถการเสร็จ

น�าไปแช่ในน�้ายา
ฆ่าเชื้อ และต่อ

ระบบดูดให้น�้ายา
ฆ่าเชื้ิอฉีดล้าง

ในช่องส�าหรับใส่
อุปกรณ์ด้วย

ใช้ผ้านุ่ม
ปราศจากเชื้อ
เช็ดกล้องและ
ชิ้นส่วนต่างๆ

ให้แห้ง

กล้องพร้อมใช้งาน
หรือน�าไปเก็บ

ในตู้เก็บอุปกรณ์

น�าขึ้นจากน�้ายาฆ่าเชื้อ
และล้างกล้องและ
ภายในช่องส�าหรับ 

ใส่อุปกรณ์ด้วยน�้ากรอง

ทดสอบการ
รั่วของช่อง
ใส่อุปกรณ์
ของกล้อง

แช่และท�า
ความสะอาด
กล้องและ

ชิ้นส่วนต่างๆ
ด้วยน�้ายา
detergent

ฉีดล้างในช่อง
ใส่อุปกรณ์ด้วย

น�้ายา
detergent

ล้างด้วย
น�้าสะอาด

รูปที่ 4. สรุปขั้นตอนการล้างท�าความสะอาดกล้องส่อง 
หลอดลมด้วยมือ

1.1 เมื่อท�าหัตถการเสร็จและน�ากล้องออกจากผู้ป่วย

• ใช้ผ้าก๊อซชบุน�า้หมาดๆ เช็ดคราบเลือดและสิง่สกปรก

บริเวณด้านนอกของตัวกล้อง (ห้ามใช้ผ้าก๊อซแห้ง

เพราะจะท�าให้กล้องเป็นรอย)

• ดูดน�้าผ่านช่องส�าหรับใส่เคร่ืองมือโดยการกดปุ่มดูด

เม่ือปลายกล้องอยู่ใต้ระดับน�้าและยกเหนือระดับน�้า

และท�าการดูด-ปล่อยสลับกันหลายๆ ครั้ง 

• ถอดกล้องออกจากเครื่องก�าเนิดแสงและสายดูดเพื่อ

น�าไปท�าความสะอาดต่อที่อ่างล้าง ในกรณีที่เป็น 

video bronchoscope เมื่อถอดกล้องออกจากเครื่อง

ก�าเนิดแสงแล้วควรใส่ฝาปิดที่ปลายสายทุกครั้ง

1.2 ตรวจสอบว่ามกีารร่ัวของช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์หรือไม่  

ซึ่งขั้นตอนนี้อาจท�าภายหลังท�าความสะอาดกล้อง

เรียบร้อยแล้วก็ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

• ตรวจสอบรอยรัว่โดยดจูากด้านนอกของตัวกล้อง โดย

สังเกตว่ามีรอยฉีกขาดหรือรอยถลอกหรือไม่

• ตรวจสอบรอยรั่วภายในกล้อง ท�าได้หลายวิธี เช่น

  วิธีที่ 1  น�ากล้องวางในอ่างน�้า ให้ระดับน�้าท่วม 

ตัวกล้อง ใช้กระบอกฉีดยาดูดน�้าฉีดใส่ในช่องใส่

อุปกรณ์และสังเกตดูว่ามีฟองอากาศผุดขึ้นตามพื้น

ผิวด้านนอกของตัวกล้องหรือตามข้อต่อต่าง ๆ ของ

กล้องหรือไม่

  วิธีที่ 2  ใช้อุปกรณ์ส�าหรับตรวจสอบการรั่ว  

(รูปที่ 5) โดยดูจากค่าแรงดันที่หน้าปัดเคร่ืองมือ  

หลังจากบีบลมเข้าไป หากเข็มแรงดันตกลงในช่อง 

สีแดง แสดงว่ากล้องมีการรั่ว

รูปที่ 5. การทดสอบการรั่วของกล้องโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบ
การรั่ว

1.3 น�ากล้องมาที่อ่างล้าง ให้แช่กล้องและชิ้นส่วนต่างๆ ใน 

น�า้ยาล้างนานประมาณ 1-2 นาท ีโดยให้น�า้ยาท่วมทกุส่วน 

ของอุปกรณ์ที่ต้องการท�าความสะอาด

1.4 น�ากล้องขึน้แขวนบนทีส่�าหรับแขวนกล้อง โดยให้ปลาย

กล้องยังแช่อยู่ใต้น�้ายาล้าง ใช้แปรงขนนุ่มท�าความ

สะอาดภายในช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ 

ของกล้องและใช้ผ้าก๊อซชุบน�้ายาล้างท�าความสะอาด

ภายนอกกล้องจนสะอาด

1.5 ใช้กระบอกฉีดยาขนาด 20 มิลลิลิตรที่บรรจุน�้ายาล้าง 

ฉีดท�าความสะอาดในช่องใส่อุปกรณ์หลายๆ ครั้ง

1.6 ล้างกล้องและช้ินส่วนต่างๆ ด้วยน�้าสะอาดเพ่ือล้าง

น�้ายาล้างออกให้หมด 
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1.7 ใช้ผ้านุ่มเช็ดกล้องและชิ้นส่วนต่างๆ ให้แห้งและน�าไป

แช่ในน�้ายาฆ่าเชื้อ โดยให้ระดับน�้ายาท่วมทุกส่วนของ

กล้องและอุปกรณ์ที่ต้องการท�าความสะอาด (รูปที่ 6) 

รูปที่ 6. การแช่กล้องและชิ้นส่วนต่างๆ ในอ่างแช่ โดยต้อง
ให้น�้ายาฆ่าเชื้อท่วมทุกส่วนของกล้องและอุปกรณ์
ที่ต้องการท�าสะอาด

1.8 ต่อระบบดูดเพื่อให้มีการดูดน�้ายาฆ่าเชื้อเข้ามาล้าง

ท�าความสะอาดภายในช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์ โดยต้อง

ตรวจสอบว่า น�้ายาถูกดูดผ่านช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์

อย่างถูกต้องทุกครั้ง (รูปท่ี 7) ใช้เวลาในขั้นตอนนี้

ประมาณ 5 นาที

รูปที่ 7. การตรวจสอบว่าน�า้ยาฆ่าเช้ือสามารถฉดีล้างในช่อง
ส�าหรับใส่อุปกรณ์ของกล้องได้อย่างถูกต้อง

1.9  เม่ือครบเวลา ให้น�ากล้องและช้ินส่วนต่างๆ ขึ้นจาก

น�า้ยาฆ่าเชือ้ และแช่ในน�า้กรองทีเ่ตรียมไว้ ใช้กระบอก

ฉีดยาขนาด 20 มิลลิลิตรที่บรรจุน�้ากรองฉีดท�าความ

สะอาดในช่องส�าหรับใส่อุปกรณ์ของกล้องจนแน่ใจว่า

ไม่มีน�้ายาเหลืออยู่แล้ว

1.10 ใช้ผ้านุ่มปราศจากเชื้อท�าความสะอาดกล้องและชิ้น

ส่วนต่างๆ จนแห้งและประกอบช้ินส่วนต่างๆ เข้ากับ

ตวักล้อง เพือ่พร้อมใช้งานต่อหรือเกบ็ในตูเ้กบ็อปุกรณ์

1. ขั้นตอนการท�า
 ความสะอาด
 ด้วยมือ
 (manual 
 cleaning)

2. ขั้นตอนการท�า
 ความสะอาดและ
 ท�าให้ปราศจาก 
 เชื้อด้วยเครื่อง
 ล้างอัตโนมัติ
 (automated
 reprocessing)

ท�าความสะอาด
ภายนอกกล้อง

และในช่อง
ส�าหรับใส่อุปกรณ์

หลักจากท�า
หัตถการเสร็จ

เครื่องล้างท�าการ
ฉีดล้างในช่อง

ส�าหรับใส่อุปกรณ์
(ultrasonic
cleaning)

ขั้นตอนท�าให้
ปราศจากเชื้อ

ด้วยน�้ายา
ฆ่าเชื้อ

กล้องพร้อมใช้งาน
หรือน�าไปเก็บ

ในตู้เก็บอุปกรณ์

ล้างน�้ายา
detergent

ทดสอบการ
รั่วของช่อง
ใส่อุปกรณ์
ของกล้อง

แช่และท�า
ความสะอาด
กล้องและ

ชิ้นส่วนต่างๆ
ด้วยน�้ายา
detergent

ขั้นตอนการ
ท�าให้แห้ง

2. การล้างด้วยเครือ่งล้างอัตโนมตั ิ(automated reprocessing)  

มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (รูปที่ 8)

รูปที่ 8. ข้ันตอนการล้างท�าความสะอาดกล้องด้วยเครือ่งล้าง
อัตโนมัติ

2.1 ท�าตามข้ันตอน 1.1-1.4 ของการล้างกล้องส่องหลอดลม

ด้วยมือ

2.2   วางกล้องในตะแกรงของเครื่องล้าง (รูปที่ 9)

รูปที่ 9. การวางกล้องในเครื่องล้างอัตโนมัติ
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สิริรักษ์ ชยเมธานนท์  

2.3  ท�าตามขั้นตอนของคู่มือการใช้งานของเครื่องซ่ึงข้ึน

อยู่กับชนิดและบริษัทของเครื่องล้างอัตโนมัติโดยการ

ท�างานของเครื่องล้างอัตโนมัติจะมีการฉีดท�าความ

สะอาดและท�าให้ปราศจากเช้ือในช่องส�าหรบัใส่อุปกรณ์

ของกล้องและล้างอย่างอัตโนมัติ ท�าให้ประหยัดเวลา

และแรงงานของบุคลากร อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสการ

ปนเปื้อนหรือการระคายเคืองต่อน�้ายาได้

ค�าแนะน�าทั่วไป
1. สภาพแวดล้อมของห้องล้างเครื่องมือ

• มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

• อ่างท่ีใส่น�า้ยาฆ่าเช้ือส�าหรบัล้างกล้องควรเป็นภาชนะ

ที่มีฝาปิดมิดชิด

• ควรตดิตัง้เครือ่งส�าหรบัดดูกล่ินน�า้ยาไว้บริเวณเหนือ

อ่างน�้ายาฆ่าเชื้อ

2. การป้องกันการปนเป้ือนและการระคายเคอืงต่อน�า้ยาของ

บุคลากร

• มีการอบรมบุคลากรถึงวิธีการใช้ ข้อควรระมัดระวัง  

การป้องกันตนจากการใช้น�้ายา 

• การแต่งกาย ควรแต่งกายให้มดิชิดโดยใส่เสือ้คลุมหรือ

ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือและแว่นตา

เพือ่ป้องกนัน�า้ยากระเดน็เข้าตา และรองเท้าควรเป็น

แบบหุ้มปลายเท้า 

• ขณะที่ผสมน�้ายาควรท�าด้วยความระมัดระวัง เพื่อ

ป้องกันการกระเด็นของน�า้ยาหรอืการสัมผสัต่อร่างกาย

• ก�าหนดมาตรการการดูแลบุคลากรเมื่อสัมผัสสาร

ระคายเคือง 

• ระหว่างเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆ ระวังน�้า

จากกล้องหยดเลอะเทอะ

3. การผสมน�า้ยาทกุชนิดต้องให้ถกูสดัส่วนตามคูม่อืการใช้งาน 

4. อายุการใช้งานของน�้ายา 

• น�้ายาล้างหรือน�้ายาซักฟอกจะใช้ครั้งเดียวไม่น�ากลับ

มาใช้ซ�้า 

• น�า้ยาฆ่าเชือ้อาจมอีายกุารใช้ได้นาน 7-14 วนัแล้วแต่

ชนิดของน�้ายาหลังผสมน�้ายาฆ่าเช้ือควรเขียนป้าย

ระบุวันเตรียมน�้ายาและวันหมดอายุของน�้ายา

5. การควบคุมมาตรฐานการท�าให้ปราศจากเชื้อ 

• ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความช�านาญในทุกขั้นตอน

• มีการตรวจสอบมาตรฐานการท�างานของเคร่ืองล้าง

อัตโนมัติอย่างสม�่าเสมอตามค�าแนะน�าของบริษัท 

และตรวจสอบสภาพน�า้ยาทีใ่ช้กบัเครือ่งล้างอตัโนมติั

อย่างสม�่าเสมอเนื่องจากน�้ายาที่ใช้กับเครื่องล้าง

อัตโนมัติอาจมีอายุการใช้งานต่างกัน

 การท�าความสะอาดกล้องส ่องหลอดลมอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นข้ันตอนหน่ึงของการส่องกล้องหลอดลมท่ี

มีความส�าคัญมากที่บุคลากรควรมีความรู้และความช�านาญ 

เพือ่ลดโอกาสการแพร่เชือ้โรคจากผูป่้วยคนหนึง่ไปยงัผูป่้วย

อีกคนหนึ่ง (cross-infection) และยังต้องปฏิบัติด้วยความ

ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย
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ดรรชนี

ดรรชนีหัวเรื่อง

ก  
การใช้ยาสูด 

-  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของการใช้ยาสูด 52

 (Problems with inhalation technique) 

กล้องส่องหลอดลม  

-  การท�าความสะอาดกล้องส่องหลอดลม 94 

การลดปริมาตรปอด 

-  Bronchoscopic lung volume reduction 10

การเลิกสูบบุหรี่   

-  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ 75 

การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค 

-  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค 35

 รายใหม่ภายใต้รูปแบบการด�าเนินงาน Non-Family 

 DOT ของโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวันครศรีธรรมราช   

 ปีงบประมาณ 2550-2558 

การอุดตันของท่อหลอดลม 

-  การอุดตันของท่อหลอดลมส่วนกลางเนื่องจากมะเร็ง 20

  (Malignant central airway obstruction) 

ถ  

ถุงลมโป่งพอง 

-  Bronchoscopic lung volume reduction 10

น  

เนื้องอกของหลอดลม 

(Endoscopic management of primary  42

tracheobronchial tumors) 

บ 

บัญญัติ ปริชญานนท์ 

อาลัย ศ.นพ.บัญญัติ ปริชญานนท์ 69

ป  

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  75

(Chronic obstructive pulmonary disease) 

ม  

มะเร็งของเยื่อหุ้มปอด 

-  Malignant pleural mesothelioma : a case report 1

ว  

วัณโรค 

-  TB Treatment: DOT is No Longer  29

 an Unresolved Issue ! 

อ  

อาลัย ศ. นพ.บัญญัติ ปริชญานนท์ 69
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ดรรชนีหัวเรื่อง

B  

Bronchoscopic lung volume reduction 

-  Bronchoscopic lung volume reduction 10

C 

Central airway obstruction 

-  การอุดตันของท่อหลอดลมส่วนกลางเนื่องจากมะเร็ง 20

   (Malignant central airway obstruction)

G  

Global Lung Initiative (GLI) 2012 

-  The Quest for the Standard: Global Lung Initiative  

 (GLI) 2012  71

Graft versus host disease 

-  Pulmonary chronic graft versus host disease 81 

I  
Inhalation technique 

-  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของการใช้ยาสูด 52

  (Problems with inhalaltion technique) 

M  

Malignant mesothelioma  

-  Malignant pleural mesothelioma : a case report 1 

T  

tracheobronchial stenosis  

-  ECMO-assisted rigid bronchoscopy with stent  56

 insertion in  post-tuberculosis tracheobronchial 

 stenosis patient : a case report. 

Tracheobronchial Tumors 

-  การรักษาเนื้องอกของหลอดลมชนิดปฐมภูมิ 42

 โดยวิธีการส่องกล้อง  

 (Endoscopic management of primary 

 tracheobronchial tumors) 

Tracheoesophageal fistula 

-  Malignant tracheoesophageal fistula :  62

 case report  

Tuberculosis 

-  TB Treatment: DOT is No Longer  29

 an Unresolved Issue! 



 วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบ�าบัดวิกฤต ยินดีรับ

พิจารณานิพนธ์ต้นฉบับ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย ทบทวนวารสาร

และงานเขียนวิชาการในลักษณะอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ ทั้งน้ีด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะ 

ส่งเสริมความก้าวหน้า-ความร่วมมอืทางวชิาการของบรรดาแพทย์และ

บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความสนใจในสาขาวิชานี้

 เพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดงักล่าวและเพือ่ความสะดวกรวดเรว็

ในการตีพิมพ์บทความของท่าน คณะบรรณาธิการขอเรียนแนะน�า

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับวารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบ�าบัด

วิกฤต ดังนี้

 1. รปูแบบของต้นฉบบั โปรดสละเวลาพลกิดกูารจดัรูปหน้า

กระดาษจากบทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารฉบับนี้และกรุณา

ถือเป็นตัวแบบในการพิมพ์ต้นฉบับของท่าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

หน้าแรกของบทความทกุประเภท ซึง่วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและ 

เวชบ�าบัดวิกฤต ต้องการรักษาไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะบางประการ

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียงพิมพ์ชื่อเรื่อง บทความ ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิของ 

ผู้นิพนธ์ สถาบันในสังกัดของผู้นิพนธ์และบทคัดย่อ) ส�าหรับกระดาษ

พมิพ์ดดีอาจเป็นกระดาษพมิพ์สัน้หรอืยาวกไ็ด้ โดยควรพมิพ์หน้าเดยีว

และควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์

 2. องค์ประกอบของต้นฉบับ ต้นฉบับทุกประเภทควร

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เรียงล�าดับดังนี้

  2.1 ชื่อเรื่อง ควรให้สั้นและบ่งบอกถึงขอบเขตของ 

เนื้อเรื่องได้ชัดเจน ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือ

เคยบรรยายในท่ีประชุมวิชาการมาก่อน อาจใส่เคร่ืองหมายดอกจัน

ก�ากับที่อักษรตัวสุดท้ายของชื่อเรื่องนั้นๆ และให้แจ้งความเป็นมา ไว้

ที่เชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษแผ่นแรกของต้นฉบับ

  2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิ สถาบันในสังกัด ใส่ช่ือและสกุล

ของผูนิ้พนธ์ตามปกตพิร้อมด้วยปริญญาหรอืคณุวฒิุการศกึษาไม่เกนิ 

3 อภิไธย ในบรรทัดถัดไปให้ระบุชื่อหน่วยงานในสังกัดของผู้นิพนธ์ 

ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานของคณะบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดหน่วยงาน

เดียวกัน ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันก�ากับความแตกต่างไว้ที่อภิไธย

ของผู้ร่วมนิพนธ์แต่ละคน แล้วจึงระบุหน่วยงานในสังกัดของบุคคล

เหล่านั้นในบรรทัดถัดไป

  2.3 บทคดัย่อ ต้นฉบบัทีเ่ป็นนพินธ์ต้นฉบบัและรายงาน

ผู้ป่วยทุกประเภทจ�าเป็นต้องมีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ โดยให้พิมพ์คัดย่อภาษาไทยก่อน แล้วจึงตามด้วย Abstract

  ในกรณีท่ีนิพนธ์ต้นฉบับหรือรายงานผู้ป่วยเป็นต้นฉบับ

ภาษาไทย ไม่ต้องระบุชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อเรื่อง และสถาบันต้นสังกัดไว้

ในบทคัดย่อภาษาไทย แต่ให้ระบุชื่อเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษไว้ใน 

Abstract

  ในกรณีท่ีนิพนธ์ต้นฉบับหรือรายงานผู้ป่วยเป็นต้นฉบับ

ภาษาอังกฤษ ให้ระบุชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อเร่ือง และสถาบันในสังกัดไว้

ในบทคัดย่อภาษาไทย แต่ไม่จ�าเป็นต้องระบุชื่อเหล่านั้นเป็นภาษา

อังกฤษไว้ใน Abstract

  ส�าหรับต้นฉบับในลักษณะอ่ืนๆ เช่น บทความพิเศษ  

บททบทวนวารสาร บันทึกเวชกรรม ฯลฯ ไม่จ�าเป็นต้องมีบทคัดย่อ

  2.4 เนื้อเรื่อง ในกรณีของนิพนธ์ต้นฉบับควรมีขั้นตอน

ในการน�าเสนอเนื้อเร่ืองตามล�าดับคือ บทน�า วัสดุและวิธีการ ผล 

วิจารณ์ สรุป ส�าหรับต้นฉบับประเภทอื่นๆ ผู้นิพนธ์อาจพิจารณาจัด

ล�าดับหัวข้อในการน�าเสนอเนื้อเรื่องได้เองตามความเหมาะสม

 ส�าหรับต้นฉบบัทกุประเภททีเ่ป็นภาษาองักฤษ ผูน้พินธ์ควรให้

วามรอบคอบเป็นพเิศษกบัการใช้หลกัไวยากรณ์ และควรพสิจูน์อกัษร

ทุกๆ ตัวในต้นฉบับ ก่อนที่จะส่งต้นฉบับนั้นไปให้คณะบรรณาธิการ

  ส�าหรับต้นฉบับท่ีเป็นภาษาไทย ควรหลีกเล่ียงการใช้

ภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศโดยไม่จ�าเป็น ศัพท์แพทย์ภาษา

ต่างประเทศท่ีมีผู ้บัญญัติเป็นภาษาไทยและใช้กันแพร่หลายแล้ว 

ขอให้พยายามใช้ภาษาไทย โดยอาจจะใส่ภาษาต่างประเทศไว้ 

ในวงเล็บเมื่อใช้ครั้งแรก แต่ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวถึงภาษาต่างประเทศ

อีกในการใช้ครั้งต่อๆ ไป

  หากมตีาราง แผนภมู ิสไลด์ และรปูภาพ ค�าบรรยายตาราง 

แผนภูมิ และรูปภาพให้พิมพ์ไว้ด้านบนหรือด้านล่างของตาราง หรือ

แผนภูมิ หรือรูปภาพเหล่านั้น

  2.5 กิตติกรรมประกาศ หากผู้นิพนธ์ต้องการบันทึก 

ค�ากล่าวขอบคณุบคุคลหรอืสถาบนัใดไว้ในต้นฉบบักอ็าจกระท�าได้โดย

ขอให้ใช้ข้อความที่กะทัดรัดพอสมควร

ข้อแนะน�าในการเตรียมต้นฉบับ



  2.6 เอกสารอ้างอิง ต้นฉบับทุกประเภทจะต้องอ้างอิง 

เอกสารที่ ใช ้ประกอบการเขียน (ยกเว ้นบทความพิเศษและ 

บทบรรณาธิการ) ถ้าข้อความในเนื้อเร่ืองเอามาจากผู้แต่งคนใดคน

หน่ึงโดยเฉพาะ ให้ก�ากับการอ้างอิงไว้ด้วยหมายเลขเรียงตามล�าดับ 

โดยให้หมายเลขที่ก�ากับในรายชื่อเอกสารอ้างอิงตรงกันกบัหมายเลข

ในเนื้อเรื่องด้วย

  การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver) 

และการย่อวารสารให้ใช้ตามดรรชนีเมดิคัส (Index Medicus)  

ตัวอย่างเช่น :-

  2.6.1	 การอ้างอิงหนังสือต�ารา

  ถ้าเป็นต�าราของผู้นิพนธ์นเดียวหรือหลายคน ให้ใส่ชื่อ 

ผู้นิพนธ์ทุกๆ คน เช่น  

Crofton JW, Douglas AC. Respiratory diseases. 3rd ed.  

Oxford: Blackwell Scientific Publications; 1981.

  ถ้าเป็นต�าราประเภทรวบรวมบทความของผู ้นิพนธ์ 

หลายคนให้ใส่ชื่อบรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการ เช่น  

Weatherall DJ, Ledingham JGG, Warrell DA, editors. Oxford 

textbook of medicine. Oxford : Oxford University Press; 1983.

บญัญัติ ปรชิญานนท์, สมบญุ ผ่องอกัษร (บรรณาธิการ). วณัโรค. พมิพ์

ครัง้ที ่2. สมาคมปราบวณัโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์; 2524.

  ในกรณีที่อ้างอิงเฉพาะบทความใดบทความหนึ่งจาก

หนังสือต�าราประเภทบทความ เช่น

Reynolds HY. Normal and defective respiratory host defenses. In 

: Pennington JE, editor. Respiratory infections. New York: New 

York Press: 1983. p.1-24.

ประพาฬ ยงใจยทุธ. โรคหดื. ใน: บัญญตั ิปรชิญานนท์ (บรรณาธกิาร). 

โรคระบบการหายใจและวัณโรค. กรุงเทพฯ: โครงการต�ารา-ศิริราช 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; 2522. p. 212-44.

  2.6.2	 การอ้างอิงบทความในวารสาร

  ถ้าเป็นบทความที่มีผู ้นิพนธ์ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อ 

ผู้นิพนธ์ทุกๆ คน แต่ถ้าเกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 3 คนแรก เช่น

Douglas NJ, Calverley PMA, Leggett RJE, et al. Transient 

hypoxaemia during sleep in chronic bronchit is and  

emphysema. Lancet 1979: 1;1-4.

ประกิต วาทีสาธกกิจ, ประไพ สุเทวี บุรี, พูนเกษม เจริญพันธ์, สุมาลี 

เกียรติบุญศรี, ศรีสุวรรณ บูรณรัชดา, การจัดบริการรักษาผู้ป่วย- 

นอก. วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2529: 7: 107-10.

  ถ ้ า เป ็นบทความหรือรายงานของหน ่ วยงานใด 

หน่วยงานหนึ่ง เช่น

College of General Practitioner. Chronic bronchitis in Great 

Britain. Br Med J 1961: 2: 973-99.

ศูนย์วัณโรคเขต 5 อุบลราชธานี. รายงานการให้ภูมิคุ ้มกันโรค 

ขั้นพื้นฐานปี 2520. วารสารโรตติดต่อ 2521: 4: 20-35.

  2.6.3	 การอ้างอิงเอกสารในลักษณะอื่นๆ

    ถ้าเป็นต้นฉบบัทีย่งัไม่ได้พมิพ์เผยแพร่ แต่ก�าลงัอยู่

ในระหว่างตีพิมพ์ เช่น 

Boysen PG, Block AJ. Wynne JW, et al. Nocturnal pulmonary 

hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease. Chest (in press).

สงคราม ทรัพย์เจริญ, ชัยเวช นุชประยูร, บัญญัติ ปริชญานนท์. การ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อวัณโรคต้านยาปฐมภูมิกับผลการ

รกัษา. วารสารวณัโรค โรคทรวงอกและเวชบ�าบดัวกิฤต (ก�าลงัตพีมิพ์).

    ถ้าเป็นรายงานประจ�าปี หรือเอกสารเผยแพร่

ความรู้ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งตีพิมพ์เป็นคร้ังคราว เช่น  

National Center for Health Statistics. Acute condition-incidence 

and associated disability. United States July 1968—June 1969. 

Rockville, Maryland: National Center for Health Statistics, 1972.

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ

กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการวัณโรค

ระดับชาติครั้งท่ี 2 วันท่ี 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ณ โรงแรม 

ไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตีรณสาร: 2530.

    ในกรณีท่ีเป็นรายงานการอภิปราย หรือสัมมนา

วิชาการ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เช่น 

CIBA symposium. Terminology, definition, and classification of 

chronic pulmonary emphysema and related conditions. Thorax 

1959; 14:286-99.

 3. การส่งต้นฉบับ เมื่อต้นฉบับของท่านพิมพ์เสร็จสมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์ที่แนะน�าไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว กรุณาสละเวลา

ตรวจดูรูปแบบและองค์ประกอบของต้นฉบับอีกครั้งพร้อมกับพิสูจน์

อกัษรด้วยตนเองให้ละเอยีดทีสุ่ด แล้วจงึส่งต้นฉบับพมิพ์จ�านวน 2 ชดุ 

พร้อมกรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ (ท้ายเล่ม) และแผ่น Diskette  

มาให้คณะบรรณาธิการ โดยจ่าหน้าซองดังนี้



 บรรณาธกิารวารสารวณัโรค โรคทรวงอกและเวชบ�าบดัวกิฤต 

 สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค

 ตึกอัษฎางค์ ชั้น 2

 โรงพยาบาลศิริราช

 ถนนพรานนก แขวงบางกอกน้อย

 กรุงเทพฯ 10700

 หรือ ส่งไฟล์ต้นฉบับมาที่ e-mail : tasneeya@gmail.com

 4. การพิสูจน์อักษรในกระบวนการเรียงพิมพ์ เมื่อ

คณะบรรณาธิการได้รับต้นฉบับของท่านแล้วพิจารณาเห็นว่า

ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ก็จะส่งให้ผู ้มีคุณวุฒิ 2 ท่าน เป็น 

ผู้ทบทวนบทความก่อนจะเร่งด�าเนินการตีพิมพ์ออกเผยแพร่และจะ 

“จัดเตรียมต้นฉบับให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของวารสารและบทความของท่านเอง”

มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของต้นฉบับได้รับทราบ การเรียงพิมพ์และการ

พสิจูน์อักษรโดยเจ้าหน้าทีข่องวารสารฯ ในขัน้ตอนนีจ้ะถอืเอาต้นฉบบั

พมิพ์ของท่านเป็นเกณฑ์ ท่านจะแก้ไขเพิม่เตมิข้อความใดๆ เข้าไปอกี

ไม่ได้ เพราะการท�าเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการ

ผลิตหลายประการ อีกทั้งจะท�าให้ส้ินเปลืองเวลา-วัสดุ-ค่าจ้างในการ

พิมพ์มากขึ้น

 ในกรณีท่ีท่านต้องการพิสูจน์อักษรในขั้นตอนน้ีด้วยตนเอง 

โปรดแจ้งความจ�านงล่วงหน้าไว้ในต้นฉบบัพมิพ์หรอืในจดหมายทีแ่นบ

มากับต้นฉบับพิมพ์ด้วย

 5. ส�าเนาพิมพ์  ผู้นิพนธ์สามารถดาวน์โหลดส�าเนาพิมพ์  

(reprint) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaichest.org
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