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ความชุกการติ้ดเช้�อวัณโรคระยะแฝง 
ในิบุัคลากรทางการแพทย์และสาธ์ารณสุข 

จ้ากการต้รวจ้ด้วยวิธ่์ Interferon-gamma Release Assay (IGRA)

บุัญเชิด กลัดพ่วง วท.ม. (โรคติ้ดเช้�อ)

         ชำานิาญ ยุงไธ์สง พย.บั.

ผู้ลินิ กมลวัทน์ิ พ.บั.

กองวัณีโรค กรมควบุคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณีสุข

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั�งนี�เป็นการศึกษาเชิุงพรรณนา	(		cross	sectional	study)	ด้วยการสำารวจเพ้�อ	ประเมินอัติราความชุุก	
ของการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	 (latent	 tuberculosis	 infection	 :	 LTBI)	 ในบุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	
ในบุริบุทของโรงพยาบุาลขนาดใหญ่	ระดับุโรงพยาบุาลศ้นย์และโรงพยาบุาลทั�วไป	24	แห่งทั�วประเทศ	จำานวน	2	ครั�ง	
รวมทั�งเพ้�อศึกษาปัจจัยเสี�ยงที�สัมพันธ์กับุการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	 และศึกษาอัติราอุบัุติิการณ์การติิดเชุ้�อวัณโรค	
ระยะแฝงในระยะ	1	ป่	(incidence)	ระหว่างการสำารวจครั�งที�	1	และครั�งที�	2	การทดสอบุหาการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง
ใชุ้การ	ติรวจหาระดับุสาร	interferon-gamma	ด้วยวิธี		Interferon-gamma	Release	Assay	:	IGRA	(QuantiFERON-TB	
Gold	Plus)	การสำารวจครั�งแรกดำาเนินการในบุุคลากรจำานวน	911	ราย	ให้ผิลบุวก	(positive)	238	ราย	อัติราความชุุก
การติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	คิดเป็นร้อยละ	26.16	เพศชุายมีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	35.24	มากกว่า	
เพศหญิง	 ที�ติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	 24.71		 	(P<0.01)	 แพทย์	 เจ้าหน้าที�ชัุนส้ติร	 เภสัชุกรรม	 เจ้าหน้าที�รังสี	
การแพทย์	และเจ้าหน้าที�สนับุสนุน	ธุรการ	ติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	36.00,	41.17,	42.86,	40.00	และ	33.33	
ติามลำาดับุ	 ปัจจัยอ้�นๆ	พบุว่า	 ระยะเวลาปฏิบัุติิงานมากกว่า	 2	 ป่	 และสถูานที�ปฏิบัุติิงานแผินกอุบัุติิเหตุิและฉุักเฉิัน	
กลุ่มสนับุสนุนทางการแพทย์	 (เภสัชุกรรม	 รังสีวิทยา	 และห้องปฏิบัุติิการชัุนส้ติร)	 และกลุ่มงานธุรการมีอัติราการ	
ติิดเชุ้�อวัณโรคส้งอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิูติิ	 (P<0.05)	 การสำารวจครั�งที�	 2	 ซึี�งกำาหนดจะติรวจในกลุ่มที�ผิลการติรวจ	
ครั�งแรกเป็นลบุ	(negative)	จำานวน	673	ราย	พบุว่าบุุคลากรในกลุ่มนี�กลับุมาติรวจซีำ�าในป่ถัูดไป	(1ป่)	จำานวน	517	ราย		
คิดเป็นอัติรากลับุมาติรวจซีำ�าร้อยละ	76.82	ผิลการติรวจซีำ�าพบุว่ามี	ผ้้ิติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	(converter)	36	ราย	คิดเป็น	
ร้อยละ		6.96	พยาบุาลและผิ้ชุ่้วยพยาบุาลติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงใหม	่(recent	infection)	รอ้ยละ		7.26 แผินกผิ้ป่้วยนอก	
(OPD),	อุบัุติิเหตุิและฉุักเฉิัน,	ผ้้ิป่วยหนัก	(ICU)	เสี�ยงต่ิอการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ		13.33,	11.90	และ	7.78	
ติามลำาดับุ	 ดังนั�นสถูานพยาบุาลติ้องมีมาติรการในการดำาเนินงานป้องกันการแพร่กระจายเชุ้�อวัณโรคในโรงพยาบุาล	
และสนับุสนุนให้มีการติรวจร่างกายประจำาป่เพ้�อเฝ้าระวังและค้นหาการป่วยเป็นวัณโรค
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บุญเชิด กลัดพ่วง และคณะ

บัทนิำา 
	การติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	 (latent	 tuberculosis		

infection:	LTBI)	เป็นภาวะที�มีการสัมผัิสและได้รับุเชุ้�อวัณโรค

เข้าส่้ร่างกาย	ระยะนี�จะไม่มีอาการบุ่งชีุ�หร้ออาการแสดงทาง

คลินิกว่าป่วยเป็นวัณโรค1-2	องค์การอนามัยโลกประมาณว่า	

หนึ�งในสามของประชุากรโลกจะติิดเชุ้�อวัณโรค3	ซึี�งส่วนใหญ่

จะไม่มีอาการหร้ออาการแสดงว่าติิดเชุ้�อหร้อป่วยเป็นวัณโรค	

สำาหรับุประเทศไทยพบุว่าประชุากรทั�วไปติิดเชุ้�อวัณโรคแล้ว

ประมาณร้อยละ	29.64	ผ้้ิติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	มีโอกาสที�	

จะพัฒนาจนป่วยเป็นวัณโรคประมาณร้อยละ	 5-10	 โดย	

ร้อยละ	5	มีโอกาสป่วยใน	2	ป่แรกหลังเริ�มการติิดเชุ้�อวัณโรค		

ส่วนอีกร้อยละ	5	จะป่วยภายหลังการติิดเชุ้�อในชุ่วงติลอดชีุวิติ		

ขึ�นอย่้กับุปัจจัยหลายประการที�สำาคัญค้อปริมาณเชุ้�อที�ได้รับุ	

และสถูานะภ้มคุ้ิมกัน2	บุุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ		

เป็นกลุ่มประชุากรที�มีความเสี�ยงส้งต่ิอการติิดเชุ้�อและป่วย

เป็นวัณโรคเม้�อเทียบุกับุประชุากรทั�วไป	เน้�องจากการทำางาน

ได้สัมผัิสใกล้ชิุดกับุคนที�ป่วยเป็นวัณโรคและเป็นระเวลานาน	

วัติถุูประสงค์ในการศึกษาครั�งนี�เพ้�อ	 ประเมินความชุุกของ

การติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงของบุุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุขในบุริบุทของโรงพยาบุาลขนาดใหญ่	 ปัจจัยบุาง

ประการที�เสี�ยงต่ิอการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	 	อัติราความ

เสี�ยงต่ิอการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงในระยะ	 1	 ป่	 (positive	

conversion)	 และเสนอแนะมาติรการในการป้องกันการติิด

เชุ้�อวัณโรคและป่วยเป็นวัณโรคในบุุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข

วัสดุและวิธ์่การศึกษา
	การศึกษาครั�งนี�เป็นการศึกษาเชิุงพรรณนา	 (cross	

sectional	 study)	 ดำาเนินการในโรงพยาบุาลขนาดใหญ่		

24	แห่งทั�วประเทศ	โดยมีกลุ่มประชุากรตัิวอย่างดังนี�

ป่ระชากรและกลุ่มตั้วอย่างตั้วอย่าง	เป็นบุุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขปฏิบัุติิงานในโรงพยาบุาล

ขนาดใหญ่ที�มีผ้้ิป่วยวัณโรคขึ�นทะเบีุยนรักษาใชุ้ส้ติรในการ	

คำานวณและสุมตัิวอย่างแบุบุง่าย	 (random	 sampling		

technique)

n	=	Z2α/2	P(1-P)/d2

n=	ขนาดประชุากรตัิวอย่าง,	Zα	 /2	=	1.96,	P	=	 สัดส่วน
ของบุุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสขุที�ติิดเชุ้�อวัณโรค

เท่ากับุ	 0.315,	 d	 =	 ความคลาดเคล้�อนที�ยอมให้เกิดขึ�นได้	

กำาหนดให้เท่ากับุ	0.05

ดังนั�นจำานวนตัิวอย่าง	เท่ากับุ	1.962	x	0.31(1-0.31)	/	(0.01)2	

=	330	ราย

กำาหนดให้	 design	 effect	 =	 2	 เท่า	 ดังนั�นกลุ่มตัิวอย่าง		

ไม่น้อยกว่า	330	x	2	=	660	ราย

วิธ์่ดำาเนิินิการ 
1.	 กลุ่มตัิวอย่างต้ิองได้รับุการชีุ�แจงข้อม้ลเกี�ยวกับุ

การติรวจหาการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง

2.	 กลุ่มตัิวอย่างต้ิองให้การยินยอม

3.	 กลุ่มตัิวอย่างภาพรังสีทรวงอกปกติิและไม่มีอาการ	

หร้อป่วยเป็นวัณโรค	

ต้รวจ้วินิิจ้ฉัยการต้ิดเช้�อวัณโรคระยะแฝง 
1.	 เก็บุตัิวอย่างโดยการเจาะเล้อดส่งติรวจทางห้อง

ปฏิบัุติิการ	ด้วยวิธี	ติรวจหาระดับุสาร	 interferon-gamma	

(interferon-gamma	release	assay:	IGRA)	

2.	 กลุ่มตัิวอย่างที�ผิลการติรวจ	 IGRA	 ย้นยันเป็น	

บุวกแปลว่าว่าติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	

3.	 	กลุ่มตัิวอย่างที�ผิลติรวจ	 IGRA	 ย้นยันเป็นลบุ		

ให้ติรวจหาการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงด้วยวิธี	 IGRA	 ซีำ�า	

ในป่ถัูดไป	

4.	 กลุ่มตัิวอย่างที�ผิลการติรวจซีำ�าย้นยันเป็นบุวก	

แปลว่ามีการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงใหม่	(recent	infection)	

คำาจ้ำากัดความ
การติ้ดเช้�อวัณโรคระยะแฝง (Latent tuberculosis  

infection: LTBI) หมายถูึง	 การสัมผัิสและติิดเชุ้�อวัณโรค	

(Mycobacterium tuberculosis)	 แต่ิอย่้ในสภาวะที�เชุ้�อ	
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สงบุนิ�งอย่้ในร่างกายไม่มีอาการแสดงทางคลินิก	ไม่มีอาการ

แสดงของวัณโรค	

บุัคลากรทางการแพทย์และสาธ์ารณสุข หมายถึูง		

เจ้าหน้าที�ที�ปฏิบัุติิงานในโรงพยาบุาลที�มีผ้้ิป่วยวัณโรค	

ขึ�นทะเบีุยนรักษา

Convertor	 หมายถึูง	 ผ้้ิที�ผิลการติรวจครั�งแรกเป็น	

ลบุ	 (negative)	 ต่ิอมาได้รับุการติรวจซีำ�าและกลับุให้ผิลบุวก	

(positive	conversion)	หลังจากการติรวจครั�งแรก	1	ป่

Interferon-gamma Release Assay (IGRA)  

หมายถึึง วิธีการติรวจเล้อดเพ้�อวินิจฉััยการติิดเชุ้�อวัณโรค		

แต่ิไม่สามารถูแยกระหว่างการติิดเชุ้�อชุนิด	 latent	 TB		

infection	จาก	TB	reactivation	ได้	

ในการศึกษาครั�งนี�จะใชุ้	วิธี	QuantiFERON-TB	Gold	

Plus	(QF-Plus)	ติรวจเพ้�อหาการติิดเชุ้�อวัณโรค	

การแปลผล อ่่านจากตััวอ่ย่่างที่่�มี่สาร TB antigens/

negative control ≥ 0.35 IU/mL

การเก็บัและวิเคราะห์ข้อม้ล	ข้อม้ลทั�วไป	เชุ่น	เพศ	

อายุ	ติำาแหน่งงาน	ระยะเวลาและสถูานที�ในการปฏิบัุติิงาน	ใชุ้

สถิูติิเชิุงพรรณนาในการวเิคราะหข้์อม้ล	เชุ่นค่าเฉัลี�ย	ร้อยละ	

และ	Chi-square	test

ผู้ลการศึกษา

ต้ารางท่� 1. 	 ลักษณะประชุากร

คุณลักษณะป่ระชากร จ้ำานิวนิ N= 911 ราย ร้อยละ

เพศ

ชุาย 122 13.39

หญิง 789 86.61

อายุ (ป่ี)

20-25 718 78.81

26-30 89 9.77

31-35 40 4.39

36-40 30 3.29

>40 34 3.74

Mean	=24.79,	SD	=	±2.31

คุณลักษณะป่ระชากร จ้ำานิวนิ N= 911 ราย ร้อยละ

ระยะเวลาป่ฏิบััต้ิงานิ (ป่ี)

0-1	ป่ 482 52.91

มากกว่า	1-2	ป่ 230 25.25

มากกว่า	2	ป่ 199 21.84

บัทบัาทหนิ้าท่�

แพทย์	ทันติแพทย์ 25 2.75

พยาบุาลและผิ้้ชุ่วยพยาบุาล 785 86.16

เจ้าหน้าที�ชุันส้ติร 17 1.86

เภสัชุกร	และเจ้าพนักงานเภสัชุกรรม 14 1.55

เจ้าหน้าที�รังสีการแพทย์ 10 1.10

เจ้าหน้าที�ธุรการและสนับุสนุน 60 6.58

แผู้นิกหร้อสถึานิท่�ป่ฏิบััต้ิงานิ

ผิ้้ป่วยในอายุรกรรม 270 29.64

ผิ้้ป่วยในศัลยกรรม 120 13.17

ผิ้้ป่วยหนัก	(ICU) 154 16.90

ผิ้้ป่วยในแผินกอ้�นๆ 87 9.54

ผิ้้ป่วยนอก	(OPD) 100 10.97

อุบุัติิเหติุและฉัุกเฉัิน 79 8.67

เภสัชุกรรม	รังสีวิทยาและห้องปฏิบุัติิ
การชุันส้ติร

41 4.53

ธุรการ	สนับุสนุนและ	วิชุาการ 60 6.58

ต้ารางท่� 2.	 ความชุุกการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงจากการ

ติรวจด้วยวิธี	QuantiFERON-TB	Gold	Plus	

(QF-Plus)	แยกติามรายภาค

ภาค จ้ำานิวนิท่�ส่งต้รวจ้ ผู้ล Negative ผู้ล Positive ร้อยละ

เหน้อ 192 125 67 34.89

กลาง 272 193 79 29.04

กรุงเทพ	และปริมณฑล 207 162 45 21.73

ใต้ิ 94 74 20 21.27

ติะวันออกเฉีัยงเหน้อ 146 119 27 18.49

รวม 911 673 238 26.16

จากติารางที�	 2	 พบุว่า	 มี	ผ้้ิสมัครใจขอรับุการติรวจ

จำานวน	911	ราย	ในจำานวนนี�ให้ผิลบุวก	(positive)	238	ราย	

คิดเป็นอัติราอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	26.16	

แยกเป็นรายภาค	ภาคเหน้อร้อยละ	34.89	ภาคกลางร้อยละ	
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บุญเชิด กลัดพ่วง และคณะ

29.04	กรุงเทพ	ปริมณฑลร้อยละ	21.73	ภาคใต้ิร้อยละ	21.27	

และภาคติะวันออกเฉีัยงเหน้อร้อยละ	18.49	ติามลำาดับุ

ต้ารางท่� 3. ความสัมพันธ์	 ระหว่างจำานวนผิ้้ป่วยวัณโรค

ที�ขึ�นทะเบุียนรักษาใน	 รพ.	 กับุการติิดเชุ้�อ

วัณโรคระยะแฝง	ของบุุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข

จ้ำานิวนิ 
ผู้้้ป่่วยวัณโรค  
ท่�ขึ�นิทะเบ่ัยนิ
รักษา

จ้ำานิวนิ
ท่�ส่ง 

ต้รวจ้
N=911

Negative positive ร้อยละ OR 95% CI P-value

100-200 218 127 91 41.74 0.573 0.302-	
1.087

0.118

201-300 100 80 20 20.00 1.641 0.767-	
3.511

0.280

301-400 201 173 28 13.93 2.535 1.252-	
5.133

0.015*

401-500 146 104 42 28.76 1.016 0.513-	
2.012

0.897

501-600 94 71 23 24.46 1.266 0.599-	
2.676

0.670

601-700 97 79 18 18.55 1.801 0.829	-	
3.908

0.1956

>	701 55 39 16 29.09 1.000

จากติารางที�	 3	 พบุว่าโรงพยาบุาลที�มีผ้้ิป่วยวัณโรค

ขึ�นทะเบุียนรักษาจำานวนน้อยบุุคลากรทางการแพทย	์

และสาธารณสุขมีอัติราการติิดเชุ้�อ	วัณโรคระยะแฝงส้งกว่า

โรงพยาบุาลที�มีจำานวนผิ้้ป่วยวัณโรคมารับุบุริการมาก	

และมีความเสี�ยงเป็น	2.5		เท่า	แติกต่ิางกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิูติิ	(P<0.05)

ต้ารางท่� 4.	 ปจัจัยที�สัมพันธ์กบัุการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง

ในบุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 ปั่จ้จั้ย จ้ำานิวนิ
ท่�ส่ง

ต้รวจ้  
N= 911

Negative positive ร้อยละ OR 95% CI P-value

เพศ

	 ชุาย 122 79	 43 35.24 1.658 1.106-
2.486

0.018*

	 หญิง 789 594 195 24.71 1.000

 ปั่จ้จั้ย จ้ำานิวนิ
ท่�ส่ง

ต้รวจ้  
N= 911

Negative positive ร้อยละ OR 95% CI P-value

อายุ (ปี่)

	 20-25 718 546 172 23.95 1.000

	 26-30 89 68 21 23.60 0.980 0.583-
1.646

0.954

	 31-35 40 26 14 35.00 1.709 0.873-
3.347

0.164

	 36-40 30 17 13 43.33 2.427 1.156-
5.099

0.028*

	 >40 34 16 18 52.00 3.571 1.783-
7.155

0.001*

ระยะเวลา 
ป่ฏิบััติ้งานิ (ปี่)

0-1 482 380 102 21.16 1.000

มากกว่า	1-2 230 158 72 31.30 1.698 1.191-
2.419

0.004*

มากกว่า	2 199 135 64 32.16 1.766 1.221-
2.555

0.003*

บัทบัาทหน้ิาท่�

	พยาบุาล		
ผ้้ิชุ่วยพยาบุาล

785 593 192 24.45 1.000

แพทย์	
ทันติแพทย์

25 16 9 36.00 1.737 0.755-
3.995

0.281

	เจ้าหน้าทีชัุนส้ติร 17 10 7 41.17 2.162 0.812-
5.757

0.196

เภสัชุกร	และ	
เจ้าพนักงาน	
เภสัชุกรรม

14 8 6 42.86 2.316 0.794-
6.759

0.205

	เจ้าหน้าที�รังสี
การแพทย์

10 6 4 40.00 2.059 0.575-
7.372

0.445

เจ้าหน้าที�ธุรการ
และสนับุสนุน

60 40 20 33.33 1.544 0.881-
2.706

0.170

 แผู้นิกหร้อ 
สถึานิท่�ป่ฏิบััติ้งานิ

	ผ้้ิป่วยหนัก	(ICU) 154 126 28 18.18 1.000

ผ้้ิป่วยใน	
อายุรกรรม

270 207 63 23.33 1.370 0.833-
2.252

0.264

ผ้้ิป่วยใน
ศัลยกรรม

120 86 34 28.33 1.779 1.006-
3.147

0.065

ผ้้ิป่วยใน	
แผินกอ้�นๆ

87 65 22 25.28 1.523 0.808-
2.870

0.255

ผ้้ิป่วยนอก(OPD) 100 72 28 28.00 1.750 0.962-
3.184

0.091

	อุบัุติิเหตุิและ
ฉุักเฉิัน

79 53 26 32.91 2.208 1.184-
4.115

0.018*
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 ปั่จ้จั้ย จ้ำานิวนิ
ท่�ส่ง

ต้รวจ้  
N= 911

Negative positive ร้อยละ OR 95% CI P-value

	เภสัชุกรรม	
รังสีวิทยาและ
ห้องปฏิบัุติิการ
ชัุนส้ติร

41 24 17 41.46 3.188 1.515-
6.708

0.003*

เจ้าที�ธุรการและ
สนับุสนุน

60 40 20 33.33 2.250 1.146-
4.419

0.021*

จากติารางที�	4	พบุว่า	

	เพศ ชุายมีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ		

35.24	 และมีความเสี�ยงมากกว่าเพศหญิง	 1.66	 เท่าที�มี

อัติราการติิดเชุ้�อร้อยละ	 24.71	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิูติิ	

(P	=0.018)

กลุ่มอายุ	 พบุว่า	 	20-25	 ป่และ	 26-30	 ป่อัติราการ	

ติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	23.95	และ	23.60	ติามลำาดับุ	

และตัิ�งแต่ิอายุ	 31	 ป่อัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงมี	

แนวโน้มส้งขึ�น	ค้อกลุ่มอายุ	31-35	ป่		กลุ่มอายุ	36-40	ป่	และ

กลุ่มอายุมากกว่า	40	 	ป่	 ร้อยละ	35.00,	43.33	และ	52.00	

ติามลำาดับุ		และเม้�อเปรียบุเทียบุติามกลุ่มอายุพบุว่า	กลุ่มอายุ	

36-40	ป่และกลุ่มอายุมากกว่า	40	ป่ติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง

ส้งกว่ากลุ่มอายุ	20-25	ป่	และมีความเสี�ยง	2.43	และ	3.58	

เท่า	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิูติิ	(P<0.05	และ	0.01	ติามลำาดับุ)

ระยะเวลาการป่ฏิบััติ้งานิ	 จากข้อม้ลพบุว่าระยะ

เวลามากกว่า	 1-2	 ป่	มีอัติราการติิดเชุ้�อ	วัณโรคระยะแฝง	

ร้อยละ	31.30	และ	ระยะเวลามากว่า	2	ป่ที�มีอัติราการติิดเชุ้�อ

วัณโรคระยะแฝงร้อยละ	32.16	 ส้งกว่า	 ผ้้ิปฏิบัุติิงาน	0-1	ป่		

ที�มีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคร้อยละ	 21.16	 เป็น	 1.69	 และ		

1.76	เท่า	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิูติิ	(P<0.05)

บัทบัาทหนิ้าท่�	 	พยาบุาล	 ผ้้ิชุ่วยพยาบุาลมีอัติรา	

การติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงน้อยที�สุดร้อยละ	 24.45	 แพทย์	

เจ้าหน้าทีชัุนส้ติร	 เภสัชุกรรม	 เจ้าหน้าที�รังสีการแพทย์	

และเจ้าหน้าที�สนับุสนุน	 ธุรการ	 มีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรค

ระยะแฝงร้อยละ	36.00,	41.17,	42.86,	40.00	และ	33.33		

ติามลำาดับุ

แผู้นิกหร้อสถึานิท่�ป่ฏิบััติ้งานิ พบุว่า	บุุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขที�ปฏิบัุติิงานในหน่วยงาน

ผ้้ิป่วยหนัก	 (ICU)	 มีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงติำ�า

ที�สุดร้อยละ	 18.18	 และเม้�อเปรียบุเทียบุทางสถิูติิกับุหน่วย	

	อุบัุติิเหตุิและฉุักเฉิัน	 พบุว่ากลุ่มสนับุสนุนทางการแพทย์	

(เภสัชุกรรม	รังสีวิทยาและห้องปฏิบัุติิการชัุนส้ติร)	และกลุ่ม

งานธุระการมีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	32.91,	

41.46	และ	33.33	ติามลำาดับุ	มีความเสี�ยงส้งกว่าหน่วยงาน

ผ้้ิป่วยหนัก	(ICU)	2.2,	3.19	และ	2.25	เท่า	อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิูติิ	(P<	0.05,	0.01	และ	0.05	ติามลำาดับุ)

ต้ารางท่� 5.	 ร้อยละการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงจากการ

ติรวจด้วยวิธี	 QuantiFERON-TB	 Gold		

Plus	 (QF-Plus)	 จากการทดสอบุครั�งที�	 2	

(conversion)	แยกติามบุทบุาทหน้าที�

บัทบัาทหน้ิาท่� จ้ำานิวนิ
ท่�ต้รวจ้ 
ครั�งแรก

ผู้ล 
ครั�งแรก
Positive 
(ร้อยละ)

ผู้ล 
ครั�งแรก
Negative 
(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิท่�
ยินิยอม
กลับัมา
ต้รวจ้ซำ�า
เม้�อครบั 

1 ปี่ 

ผู้ล  
Conversion

Positive 
(ร้อยละ)

ผู้ล
Negative 
(ร้อยละ)

แพทย์	ทันติแพทย์ 25 9 16 5 0 5

พยาบุาล	
ผ้้ิชุ่วยพยาบุาล

785 192 593 482 35(7.26) 448

เภสัชุกร/	จพง.
เภสัชุกฯ/	จนท.
ชัุนส้ติร	/จนท.
รังสีฯ

41 17 24 5 0 5

เจ้าหน้าที�ธุรการ
และสนับุสนุน

60 20 40 25 1(4.0) 24

รวม 911 238	
(26.16)

673	
(73.84)

517	
(76.82)

36	
(6.96)

481	
(93.04)

จากติารางที�	 5	 	ดำาเนินการสำารวจครั�งที�	 2	 โดยการ

ติิดติาม	บุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการ	สำารวจ

ครั�งแรกที�ผิลติรวจ	 IGRA	 ย้นยันเป็นลบุ	 มาติรวจหาการ	

ติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงดว้ยวิธี	IGRA	ซีำ�าในป่ถัูดไป	พบุวา่กลุ่ม	

ตัิวอย่างที�สำารวจครั�งแรกที�ผิลติรวจ	 IGRA	 ย้นยันเป็นลบุ

จำานวน	673	ราย			กลับุมาติรวจซีำ�าเม้�อครบุ	1	ป่จำานวน	517	

รายคิดเป็นร้อยละ	 76.82	 ในจำานวนนี�พบุผ้้ิติิดเชุ้�อวัณโรค

ระยะแฝงรายใหม่	 36	 ราย	 คิดเป็น	อัติราการติิดเชุ้�อวัณโรค

ระยะแฝงรายใหม่	(	recent	infection)	ร้อยละ	6.96	พยาบุาล

และผ้้ิชุ่วยพยาบุาล	 มีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงใหม่	

(recent	infection)	ส้งที�สุดคิดเป็นร้อยละ	7.26



วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤต

6

บุญเชิด กลัดพ่วง และคณะ

ต้ารางท่� 6. 	 ร้อยละการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงจากการ	

ติรวจด้วยวิธี	QuantiFERON-TB	Gold	Plus		

(QF-Plus)	จากการทดสอบุครั�งที�	2	(Conversion)		

แยกติามแผินกหร้อสถูานที�ปฏิบุัติิงาน

 แผู้นิกหร้อสถึานิ
ท่�ป่ฏิบััติ้งานิ

จ้ำานิวนิ 
ท่�ต้รวจ้
ครั�งแรก

จ้ำานิวนิ
ผู้ล 

ครั�งแรก
Positive

จ้ำานิวนิ
ผู้ล 

ครั�งแรก
Negative

จ้ำานิวนิ
ท่�ยินิยอม
กลับัมา
ต้รวจ้ซำ�า
เม้�อครบั 

1 ปี่ 

ผู้ล  
Conversion

Positive 
(ร้อยละ)

ผู้ล
Negative
(ร้อยละ)

ผ้้ิป่วยใน	
อายุรกรรม

270 63 207 165 7	(4.24) 158

ผิ้้ป่วยในศัลยกรรม 120 34 86 75 5	(6.67) 70

ผิ้้ป่วยหนัก	(ICU) 154 28 126 90 7	(7.78) 84

	ผ้้ิป่วยในแผินกอ้�นๆ 87 22 65 55 3	(5.46) 52

	ผ้้ิป่วยนอก	(OPD) 100 28 72 60 8	(13.33) 52

อุบัุติิเหตุิและฉุักเฉิัน 79 26 53 42 5	(11.90) 37

เภสัชุกรรม	
รังสีวิทยาและห้อง
ปฏิบุัติิการชุันส้ติร

41 17 24 5 0 5

ธุรการ	สนับุสนุน
และ	วิชุาการ

60 20 40 25 1	(4.0) 24

รวม 911 238	
(26.16)

673	
(73.84)

517 36	
(6.69)

481	
(93.04)

จากติารางที�	6	ข้อม้ลการสำารวจครั�งที�	2	จากบุุคลากร

ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุที�กลับุมาติรวจซีำ�าเม้�อครบุ	1	ป่	

จำานวน	 517	 ราย	 วิเคราะห์แยกติามแผินกหร้อสถูานที�	

ปฏิบัุติิงาน	พบุว่าผ้้ิป่วยนอก	(OPD)	มีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรค	

ระยะแฝงใหม่	 (incidence)	 ส้งที�สุดคิดเป็นร้อยละ	 13.33		

รองลงมาค้อ	อุบัุติิเหตุิและฉุักเฉิัน,	ผ้้ิป่วยหนัก	(ICU),	ผ้้ิป่วย

ในศัลยกรรม,	ผ้้ิป่วยในแผินกอ้�นๆ	และ	ผ้้ิป่วยในอายุรกรรม	

คิดเป็นร้อยละ	11.90,	7.78,	6.67,	5.46	และ	4.24	ติามลำาดับุ

วิจ้ารณ์
จาก	ผิลการศึกษาและเก็บุข้อม้ล	โรงพยาบุาลขนาดใหญ่	

ทั�วประเทศ	24	แห่ง	เพ้�อติรวจหาการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง		

โดยการติรวจหาระดับุสาร	 Interferon-gamma	 ด้วยวิธี	

interferon-gamma	release	assay:	IGRA	(QuantiFERON-TB		

Gold	Plus)		พบุว่า	อัติราความชุุกการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	

จากการติรวจบุุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุจำานวน	

911	ราย	ในจำานวนนี�ให้ผิลบุวก	(Positive)	238	ราย	คิดเป็น

ร้อยละ	 26.16	 เม้�อติามแยกเป็นรายภาคพบุว่า	 ภาคเหน้อ

อัติราความชุุกการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	 34.89	

ภาคกลางร้อยละ	 29.04	 กรุงเทพ	ปริมณฑลร้อยละ	 21.73	

ภาคใต้ิร้อยละ	 21.27	 และภาคติะวันออกเฉีัยงเหน้อร้อยละ	

18.49	 ติามลำาดับุ	 (ติารางที�	 2)	 ซึี�งอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรค

ระยะแฝงดังกล่าวไม่แติกต่ิางกับุการติิดเชุ้�อในประชุากร

ทั�วไปของประเทศจากการทำา	tuberculin	survey	ที�พบุอัติรา

การติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	29.64	และสอดคล้องกับุ

การสำารวจการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงในบุุคลากรทางการ

แพทย์	 โดยสถูาบัุนวิจัยวิทยาศาสติร์สาธารณสุข	 กรม

วิทยาศาสติร์การแพทย์	ในโรงพยาบุาล	4	แห่ง	พบุอัติราการ

ติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	31.41	โดยการติรวจด้วยวิธี		

interferon-gamma	 release	 assay:	 IGRA	 เชุ่นเดียวกัน5	

ซึี�งเป็นวิธีที�ได้รับุการยอมรับุที�มีความจำาเพาะและแม่นยำา

กว่า	 (specific,	 accuracy)	 ไม่มีปัญหาผิลบุวกปลอม	 (false	

positive)	 ให้นำามาใชุ้แทน	 	tuberculin	 skin	 test	6-7	 ในกรณี

เดียวกันที�ผ่ิานมาได้มีการศึกษาอีกหลายแห่งที�สำารวจหา

อัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงในบุุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุขแต่ิใชุ้วิธีการทดสอบุ	 Tuberculin	 skin	 test	

พบุว่าอัติราการติิดเชุ้�อมีค่าเฉัลี�ยที�แติกต่ิางกันตัิ�งแต่ิร้อยละ		

11-89	และหลายแห่งส้งกว่าประชุากรทั�วไป8	ถึูงผิลการศึกษา	

จะแติกติา่งกันแต่ิเม้�อเทียบุกับุประชุากรทั�วไปและกลุ่มเสี�ยง

บุางกลุ่ม	บุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความเสี�ยง	

ที�จะติิดเชุ้�อวัณโรคและป่วยเป็นวัณโรคมากกว่า	 ปัจจัยเสี�ยง	

ค้อ	ปฏิบัุติิงานใกล้ชิุดกับุผ้้ิป่วยและสิ�งแวดล้อมที�มีการกระจาย	

เชุ้�อมากกว่า	จากการศกึษานี�ยังพบุว่ายังพบุว่า		โรงพยาบุาล	

ที�มีจำานวนผิ้้ป่วยวัณโรคขึ�นทะเบีุยนรักษาน้อย	 โดยเฉัพาะ

โรงพยาบุาลที�มีผ้้ิป่วยวัณโรคมาขึ�นทะเบีุยนรักษาจำานวน	

100-200	 รายต่ิอป่	 	บุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

มีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงส้งร้อยละ	 41.74	 และ

จากการวิเคราะห์	 ทางสถิูติิยังพบุว่า	 โรงพยาบุาลที�มีผ้้ิป่วย

วัณโรคขึ�นทะเบีุยนรักษาระดับุปานกลาง	301-	400	รายต่ิอป่		

บุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความเสี�ยงและ	

มีความสัมพันธ์กับุการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงมากกว่า	

โรงพยาบุาลทที�มีผ้้ิป่วยวัณโรคขึ�นทะเบีุยนรักษาจำานวนมาก	
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2.5	 เท่า	 แติกติ่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถูิติิ	 (P<0.05)	

(ติามติารางที�	3)

เม้�อนำาปัจจัยบุางประการมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ทางสถิูติิ	(ติารางที�	4)	พบุว่า		เพศชุายมีอตัิราการติิดเชุ้�อวัณโรค	

ระยะแฝงร้อยละ	35.24	มากกว่าเพศหญิงที�มีอัติราการติิดเชุ้�อ	

วัณโรคระยะแฝงร้อยละ	24.71	เป็น1.66	เท่า	อย่างมีนัยสำาคัญ	

ทางสถิูติิ	 (P<0.05)	 ซึี�งสอดคล้องกับุการศึกษาหลายครั�ง	

ที�ผ่ิานมาพบุว่าเพศชุายมีความเสี�ยงต่ิอการติิดเชุ้�อและป่วย	

เป็นวัณโรคมากกว่าเพศหญิงเป็นเพราะว่า	 พฤติิกรรม	

ในการด้แลตินเอง	การป้องกันการรับุและการแพร่กระจายเชุ้�อ	

น้อยกว่าเพศเพศหญิง9	ส่วนปัจจัยด้านอายุ	เม้�ออายุมากขึ�น

จะมีความเสี�ยงต่ิอการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงมากขึ�น	 และ

เม้�อเปรียบุเทียบุกลุ่มอายุต่ิางๆ	พบุว่า	กลุ่มอายุ	36-40	ป่และ	

กลุ่มอายุมากกว่า	40	ป่	เสี�ยงต่ิอการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	

ส้งกว่ากลุ่มอายุ	20-25	ป่	2.42	และ	3.57	เท่า	อย่างมีนยัสำาคัญ	

ทางสถิูติิ	(P<0.05	และ	0.01	ติามลำาดับุ)	ซึี�งระยะเวลาในการ

ปฏิบัุติิงานกเ็ชุ่นเดียวกัน	ระยะเวลาในการปฏบัิุติิงานมากขึ�น

โอกาสที�จะสัมผัิสและติิดเชุ้�อวัณโรคจากผ้้ิป่วยมากกว่ากลุ่ม

ที�เริ�มปฏิบัุติิงาน	 จากข้อม้ลเม้�อเปรียบุเทียบุระยะเวลาของ	

ผ้้ิปฏิบัุติิงานชุ่วง	1-2	ป่ที�	มีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง

ร้อยละ	31.30	และ	ผ้้ิปฏิบัุติิงานมากว่า	2	ป่มีอัติราการติิดเชุ้�อ

วัณโรคระยะแฝงร้อยละ	32.16	มีความเสี�ยงส้งกว่า	ผ้้ิปฏิบัุติิงาน		

0-1	ป่	ที�มีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	ร้อยละ	21.16	เป็น		

1.69	และ1.76	เท่าติามลำาดับุ	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถูติิิ	(P<0.05)

ส่วนบุทบุาทหน้าที�จากการศึกษานี�พบุว่า		พยาบุาล	ผ้้ิชุ่วย	

พยาบุาลมี	อัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงติำ�าที�สุดร้อยละ	

24.45	 	แพทย์	 เจ้าหน้าที�ชัุนส้ติร	 เภสัชุกรรม	 เจ้าหน้าที�รังสี

การแพทย์	และเจ้าหน้าที�สนับุสนุน	ธุรการ	มีอตัิราการติิดเชุ้�อ	

วัณโรคระยะแฝงร้อยละ	36.00,	41.17,	42.86,	40.00	และ	33.33		

ติามลำาดับุ	อาจเปน็เพราะวา่เป็นกลุ่มงานที�ทำาหนา้ที�วินิจฉััย

และสนับุสนุน	จะพบุผ้้ิป่วยก่อนที�จะเริ�มการรักษาจึงมีโอกาส

รับุเชุ้�อโดยติรง	 ซึี�งสอดคล้องกับุบุางกรณีศึกษาที�ผ่ิานมา9-10		

ในขณะเดียวกันมีหลายกรณีศึกษาที�พบุว่าพยาบุาลและผ้้ิชุ่วย	

พยาบุาลมอัีติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงส้งกว่า	เป็นเพราะว่า	

ทำาหน้าที�ใกล้ชิุดผ้้ิป่วยมากกว่าและใชุ้เวลาอย่้กับุผ้้ิป่วยนานกว่า		

แต่ิบุางกรณีศึกษาก็พบุว่าบุทบุาทภาระกิจไม่มีความสัมพันธ์

กับุการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง9	 ปัจจัยที�เกี�ยวกับุแผินก

หร้อสถูานที�ปฏิบัุติิงานพบุว่าบุุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสขุ	ที�ปฏิบัุติิงานในแติล่ะแผินกมโีอกาสติิดเชุ้�อวัณโรค	

ระยะแฝงแติกต่ิางกัน	แต่ิไม่มีนัยสำาคัญทางสถิูติิ	กลุ่มสนับุสนุน	

ทางการแพทย์	 (เภสัชุกรรม	 รังสีวิทยาและห้องปฏิบัุติิการ

ชัุนส้ติร)	 และกลุ่มงานธุระการมีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรค

ระยะแฝงร้อยละ	32.91,	41.46	และ	33.33	ติามลำาดับุ	เม้�อ

เปรียบุเทียบุกับุหน่วยงานผ้้ิป่วยหนัก	(	ICU	)	ส้งกว่าอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิูติิ	(P<	0.05,	0.01	และ	0.05	ติามลำาดับุ)	

ซึี�งไม่อาจกล่าวได้วา่บุุคลากรในแผินกต่ิางๆ	เหล่านั�นติิดเชุ้�อ

วัณโรคระยะแฝงจากที�ทำางานหร้ออ้�นมาก่อนหร้อไม่	 แต่ิมี	

ข้อสังเกติค้อกลุ่มงานที�เป็นลักษณะผ้้ิป่วยนอกจะมีอัติราการ

ติิดเชุ้�อวัณโรคส้งกว่ากลุ่มงานที�เป็นผ้้ิป่วยใน

กลุ่มตัิวอย่างบุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	

ที�ติรวจ	IGRA	ในป่แรก	(ครั�งแรก)	ให้ผิลย้นยันเป็นลบุติิดติาม

ติรวจหาการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงซีำ�าในป่ถัูดไปพบุว่า	จาก

ข้อม้ลติามบุทบุาทหน้าที�ของบุุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที�เคยสมัครใจขอรับุการติรวจ	เม้�อป่ที�ผ่ิานมา	(1	ป่)		

และ	ผิลการติรวจครั�งแรกเป็นลบุ	(negative)	จำานวน	673	ราย	

กลับุมาติรวจซีำ�าในป่ถัูดไปด้วยวิธี	QuantiFERON-TB	Gold	

Plus	(QF-Plus)	เหม้อนเดิมจำานวน	517	ราย	คิดเป็นร้อยละ	

76.82	ผิลการติรวจซีำ�าพบุว่ามีผ้้ิติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงเพิ�ม

ขึ�นอีก	(converter)	36	ราย	คิดเป็นร้อยละ	6.96	(ติารางที�	5)	

สอดคล้องกับุหลายกรณกีารศึกษาที�มีการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะ

แฝงเพิ�มขึ�น	(recent	infection)	บุางแห่งส้งถึูงร้อยละ	22.810	

เน้�องจากระยะเวลาในการปฏิบัุติิงานและสัมผัิสกับุผ้้ิป่วย	

มากขึ�นจึงมีโอกาสในการติิดเชุ้�อวัณโรคโดยติรงจากผ้้ิป่วย	

และรวมถึูงสิ�งแวดล้อมในการปฏิบัุติิงานก็มีความสัมพันธ์กับุ	

การติิดเชุ้�อวัณโรค11-12	 นอกจากนี�การมีอุบัุติิการของการ	

ติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงเพิ�มขึ�น	(recent	infection	rate)	ยังเป็น	

ข้อบุ่งชีุ�ของสถูานบุริการสาธารณสุขนั�นๆ	 ว่า	 บุุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขของสถูานบุบุริการสาธารณสุข

มีโอกาสเสี�ยงต่ิอการป่วยเป็นวัณโรคด้วย12	 เม้�อวิเคราะห์

ติามแผินกหร้อสถูานที�ปฏิบัุติิงาน		แผินกผ้้ิป่วยนอก	(OPD),	

อุบัุติิเหตุิและฉุักเฉิัน,	ผ้้ิป่วยหนัก	(ICU),	ผ้้ิป่วยในศัลยกรรม,	

ผ้้ิป่วยในแผินกอ้�นๆ,	ผ้้ิป่วยในอายุรกรรม,	เภสัชุกรรม	พบุว่า	
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บุญเชิด กลัดพ่วง และคณะ

บุุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ		มีการติิดเชุ้�อวัณโรค

ระยะแฝงเพิ�มขึ�น	 (recent	 infection	 rate)	 จากมากไปน้อย	

ร้อยละ13.33,	11.90,	7.78,	6.67,	5.46	และ	4.24	ติามลำาดับุ		

ซึี�งสอดคล้องกับุกรณีการศึกษาบุางครั�งที�ผ่ิานมาพบุว่า	

สถูานบุริการสาธารณสุข	โรงพยาบุาล	เป็นสถูานที�ทำางานที�	

มีความเสี�ยงต่ิอการติิดเชุ้�อวัณโรคส้งทั�งแผินกผ้้ิป่วยนอกและ	

ผ้้ิป่วยใน10	 เน้�องจากหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นหน่วยงาน	

ที�พบุและสัมผัิสกับุผ้้ิป่วยก่อน	โดยเฉัพาะผ้้ิป่วยที�ยังไม่ได้รับุ

การวินิจฉััยและเริ�มการรักษา	ในโรงพยาบุาลขนาดใหญค่วาม

แออัดของผ้้ิป่วยและญาติิ	สิ�งแวดล้อมทั�งภายในและภายนอก	

ก็เป็นปัจจัยสำาคัญของการติิดเชุ้�อวัณโรคในสถูานบุรกิารของ

บุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ดังนั�น	สถูานพยาบุาล

หร้อโรงพยาบุาลติอ้งมีการกำาหนดแนวทางหร้อมาติรการใน

การดำาเนินงานป้องกันการแพร่กระจายเชุ้�อในโรงพยาบุาล

เพ้�อป้องกันการแพร่กระจายเชุ้�อวัณโรคจากผิ้้ป่วยไปส่้

บุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	ในด้านบุริหารจัดการ	

เชุ่น	การติรวจคดักรองเพ้�อค้นหาผิ้ป่้วยวัณโรคเขา้ส่้ระบุบุการ

รักษาโดยเร็ว	และแยกผ้้ิป่วยวัณโรคระยะแพร่เชุ้�อ	จัดระบุบุ	

บุริการแบุบุ	one	stop	service/	fast	track	ด้านสภาพแวดล้อม		

ปรับุปรุงระบุบุการถู่ายเทอากาศ	โดยเฉัพาะห้องรอติรวจและ

ห้องติรวจ	สถูานที�เก็บุเสมหะ	การปอ้งกันส่วนบุุคคล	ให้ความร้้	

การควบุคุมป้องกันการแพร่กระจายเชุ้�อแก่บุุคลากร	 การใชุ้	

อุปกรณ์ป้องกัน	 หน้ากากอนามัย	 ควรมีการติรวจร่างกาย

ประจำาป่	 ส่วนผ้้ิที�ติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	 พิจารณาให้การ

รักษาเพ้�อการป้องกัน	 (treatment	 latent	 tb	 infection)		

โดยเฉัพาะในกลุ่มผ้้ิที�ติิดเชุ้�อใหม่	(converter)

สรุป่
การติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงในบุุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข	 จากโรงพยาบุาลขนาดใหญ่ทั�วประเทศ		

24	 แห่ง	 โดยการติรวจหาระดับุสาร	 Interferon-gamma		

ด้วยวิธี	 interferon-gamma	 release	 assay:	 IGRA		

(QuantiFERON-TB	Gold	Plus)	จำานวน	911	ราย		ในจำานวนนี�	

ให้ผิลบุวก	(positive)	238	ราย	พบุว่า	

1.	 อัติราความชุุกการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงจาก

การติรวจบุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเฉัลี�ย	

คิดเป็นร้อยละ	 26.16	 เพศชุายมีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรค	

ระยะร้อยละ	35.24	มากกว่าเพศหญิงร้อยละ	24.71	(1.658 

เท่า)	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิูติิ	 (P	 <0.05)	 	และกลุ่มอายุที�

มากขึ�นมีโอกาสเสี�ยงต่ิอการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงมากกวา่

กลุ่มอายุน้อย

2.	 ผ้้ิปฏิบัุติิงานมากกว่า	 2	 ป่	 มีอัติราการ	ติิดเชุ้�อ

วัณโรคระยะแฝงร้อยละ	32.16	 ส้งกว่า	 ผ้้ิปฏิบัุติิงาน	1-2	ป่		

ที�มีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	 31.30	 และ	

ผ้้ิปฏิบัุติิงาน	0-1	ป่	ร้อยละ	21.16	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิูติิ	

1.69	และ	1.76	เท่า	(P<0.05)

3.	 แพทย์	 เจ้าหน้าทีชัุนส้ติร	 เภสัชุกรรม	 เจ้าหน้าที�

รังสีการแพทย์	 และเจ้าหน้าที�สนับุสนุน	 ธุรการ	 มีอัติราการ

ติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	36.00,	41.17,	42.86,	40.00	

และ	33.33	ติามลำาดับุ	ส่วนพยาบุาล	ผ้้ิชุ่วยพยาบุาลมีอัติรา

การติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงร้อยละ	24.45

4.	 	แผินกอุบัุติิเหตุิและฉุักเฉิัน	กลุ่มสนับุสนุนทางการ

แพทย์	 (เภสัชุกรรม	 รังสีวิทยาและห้องปฏิบัุติิการชัุนส้ติร)	

และกลุ่มงานธุระการมีอัติราการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝง	

ร้อยละ	32.91,	41.46	และ	33.33	ติามลำาดับุ	เม้�อเปรียบุเทียบุ

กับุหน่วยงานผ้้ิป่วยหนัก	(ICU)	ส้งกว่าอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิูติิ	(P<	0.05,	0.01	และ	0.05ติามลำาดับุ)

5.	 กลุ่มที�ผิลการติรวจครั�งแรกเป็นลบุ	 (negative)	

จำานวน	673	ราย	กลับุมาติรวจซีำ�าในป่ถัูดไป	(1	ป่)	ด้วยวิธี	

QuantiFERON-TB	Gold	Plus	(QF-Plus)	จำานวน	517	ราย

คิดเป็นร้อยละ	76.82	ผิลการติรวจซีำ�าพบุว่ามีผ้้ิติิดเชุ้�อวัณโรค

ระยะแฝงเพิ�มขึ�นอีก	(converter)	36	รายคิดเป็นร้อยละ	6.96	

6.	 	แผินก	ผ้้ิป่วยนอก	 (OPD),	 อุบัุติิเหตุิและฉุักเฉิัน,	

ผ้้ิป่วยหนัก	(ICU),	ผ้้ิป่วยในศัลยกรรม,	ผ้้ิป่วยในแผินกอ้�นๆ,	

ผ้้ิป่วยในอายุรกรรม,	 เภสัชุกรรม	 พบุว่าบุุคลากรทางการ

แพทย์และสาธารณสุข	 มีการติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงเพิ�ม

ขึ�น	(recent	infection)	จากมากไปน้อย		ร้อยละ13.33,	11.90,	

7.78,	6.67,	5.46	และ	4.24	ติามลำาดับุ

ข้อเสนิอแนิะ
1.	 	สถูานพยาบุาลหร้อโรงพยาบุาลติอ้งมีการกำาหนด

แนวทาง	 หร้อมาติรการในการดำาเนินงานป้องกันการแพร่
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กระจายเชุ้�อในโรงพยาบุาล	เพ้�อป้องกันการแพร่กระจายเชุ้�อ

วัณโรคจากผิ้ป่้วยไปส่้บุุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ

2.	 ควร	มีการติรวจร่างกายประจำาป่บุุคลากรทางการ

แพทย์และสาธารณสุขเพ้�อเฝ้าระวังและค้นหาการป่วยเป็น

วัณโรค

3.	 เฝ้าระวังติิดติามผ้้ิติิดเชุ้�อรายใหม่	 (converter)	

ในบุุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉัพาะผิ้้ที�	

ปฏิบัุติิงานในแผินกผิ้ป่้วยนอก	(OPD),	อบัุุติิเหติแุละฉักุเฉิัน,	

ผ้้ิป่วยหนัก	(ICU),	ผ้้ิป่วยในศัลยกรรม,	ผ้้ิป่วยในอายุรกรรม

เพราะมีโอกาสสัมผัิสกับุผ้้ิป่วยโดยติรง

4.	 ผ้้ิติิดเชุ้�อวัณโรคระยะแฝงพิจารณาให้การรักษา

เพ้�อการป้องกัน	(treatment	latent	TB	infection)	โดยเฉัพาะ

ในกลุ่มผ้้ิที�ติิดเชุ้�อรายใหม่		(converter)

กิต้ต้ิกรรมป่ระกาศ 
ขอขอบุคุณบุุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที�กรุณา

ให้ความร่วมม้อและสนับุสนุนข้อม้ล	 คุณสายใจ	 สมิทธิการ	

หัวหน้ากลุ่มปฏิบุติัิการอ้างอิง	กองวัณโรค	เจ้าหน้าที�ทกุท่าน	

และแพทย์หญิงผิลิน	กมลวัทน์	ผ้้ิอำานวยการกองวัณโรค	ที�ให้	

การสนับุสนุนจนสำาเร็จไปด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
1.		 Latent	tuberculosis	infection:	updated	and	consolidated	
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บุญเชิด กลัดพ่วง และคณะ

Abstract: Kladphuang	B,	Yoongthaisong	C,	Kamolwat	P.	Prevalence	of	Latent	TB	infection	among	Healthcare	
Workers	with	Interferon-gamma	Release	Assay	(IGRA)	Testing.		Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care	2021;	
40:	1-10.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

A	Cross	sectional	study	was	conducted	in	order	to	determine	the	prevalence	of	latent	TB	infection	and	
risk	factors	that	related	among	health	care	workers	(HCW)	in	24	large	hospitals	countrywide.	Total	number	
of	911	HCW	volunteer	subjects	were	recruited	for	interferon-gamma	release	assay:	IGRA	(QuantiFERON-TB	
Gold	Plus)	testing.	The	result	revealed	that	latent	TB	infection	rate	among	healthcare	workers	were	26.16%	
(238	of	911	positive).	The	latent	TB	infection	rate	of	male	(35.24	%)	was	higher	than	female	(24.47	%,	P<0.05).	
Doctors,	laboratory	staffs,	pharmacists,	radiologists	and	the	administrative	staffs	had	infection	rate	of	36.00	%,		
41.17	%,	42.86	%,	40.00	%,	and	33.33	%,	respectively.	The	univariate	analysis	showed	significant	difference	
risk	factors	associated	with	latent	TB	infection	among	health	care	workers	were	the	duration	of	work	(>	2	years),	
ER	unit,	Administration,	Laboratory,	Radiology	medicine	and	Pharmacy	units	(P<0.05).	The	2nd	survey	was	
repeated	IGRA	test	in	the	next	year.	There	were	amount	517	of	673	(76.83	%)	with	negative	at	the	first	results	
to	participated	in	the	study.	Latent	TB	infection	rate	among	HCWs	(converter)	was	increased	6.96	%.	Nurse	
and	practical	nurse	had	highest	risk	of	recent	TB	infection	rate	7.26	%.	In	term	of	working	unit	such	as:	OPD,	
ER,	ICU,	had	risk	with	TB	infection	rate	of	13.33%,	11.90	%,	7.78	%	respectively.	In	conclusion,	strengthening		
the	measures	infection	control,	regular	health	checkup	and	TB	screening	among	HCWs	should	be	done.
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บททบทวนวารสาร
Review Article

ภาวะกระบัังลมทำางานิผิู้ดป่กติ้
Diaphragmatic Dysfunction

อธิ์วัฒน์ิ ไต้รพิพิธ์สิริวัฒน์ิ พ.บั.

แพ่ทย์ุป์ระจำำ�บุ้�นต่อยุอด

ส�ข�วิชิ�โรคระบุบุก�รห�ยุใจำแลัะวัณีโรค

ภ�ควิชิ�อ�ยุุรศ�สตร์ คณีะแพ่ทยุศ�สตร์ศิริร�ชิพ่ยุ�บุ�ลั มห�วิทยุ�ลััยุมหิดลั

บัทนิำา
ภาวะกระบุังลมทำางานผิิดปกติิ	 (diaphragmatic	

dysfunction)	 เป็นหนึ�งในสาเหตุิที�สำาคัญในผ้้ิป่วยที�มีอาการ

เหน้�อย	 โดยเฉัพาะผ้้ิป่วยที�ได้รับุการส้บุค้นเบุ้�องต้ินแล้วยัง	

ไม่พบุสาเหตุิของอาการเหน้�อยชัุดเจน	(unexplained	dyspnea)		

อย่างไรก็ดี	ภาวะนี�ไม่ได้มีเกณฑ์การวินิจฉััยชัุดเจน	 มีเพียง

นิยามที�กำาหนดใชุ้กันโดยทั�วไปค้อ	 ภาวะที�กระบัุงลมมีแรง	

หดตัิวลดลง	หร้อ	หดตัิวไม่ได้1-2	ซึี�งอาจจะเกิดได้ทั�งจากความ

ผิิดปกติิโดยติรงทางกายวิภาค	และระบุบุประสาทที�ควบุคุม

การทำางานของกระบุงัลมทำาให้เกิดการอ่อนแรง	หร้ออัมพาติ

ของกระบัุงลม	(weakness	or	paralysis)	หร้อจากสาเหตุิทาง

อ้อมทำาให้การทำางานของกระบัุงลมเลวลง	 เชุ่น	 ภาวะปอด

ขยายติัวผิิดปกติิ	 (hyperinflation)	 จากโรคหลอดลมอุดกั�น

เร้�อรัง	ภาวะความผิิดปกติิทางเมแทบุอลิก	เป็นต้ิน1	

บุทความนี�จะกล่าวถึูงกายวิภาคและสรีรวิทยาของ

กระบัุงลมโดยสังเขป	 ลักษณะทางคลินิก	 สาเหตุิของภาวะ

กระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	แนวทางการส้บุค้นเม้�อสงสัยภาวะ

กระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	การรักษาและการติิดติามผ้้ิป่วยที�มี

ภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ

กายวิภาคของกระบัังลม
กระบัุงลมเป็นโครงสร้างร้ปร่างเป็นโดม	(dome-shaped)		

ที�กั�นแยกชุ่องอกและชุ่องท้องออกจากกัน	 โครงสร้างของ

กระบัุงลมเกิดจากการผิสมผิสานของกล้ามเน้�อและพังผ้ิด	

(fibromuscular)	 โดยส่วนที�เป็นพังผ้ิดค้อ	 central	 tendon	

และส่วนที�เป็นกล้ามเน้�อมาเกาะรอบุ	ๆ	ทางภายวิภาคส่วน

ของกล้ามเน้�อสามารถูแบุ่งได้เป็นอีกสองส่วนค้อ	costal	part	

และ	crural	part3	

กล้ามเน้�อกระบัุงลมส่วน	costal	part	จะมี	 insertion	

ไปยังผิิวด้านใน	 (internal	 surface)	 ของซีี�โครงหกซีี�ล่าง	

ส่วน	crural	part	จะเกาะบุริเวณกระด้กสันหลังส่วนเอวข้อที�	1		

ถึูง	 3	 (L1-L3),	 medial	 arcuate	 ligament	 และ	 lateral		

arcuate	ligament3-4	

ระบุบุประสาทของกระบุังลมนั�น	 เริ�มตัิ�งแต่ิศ้นย์การ

ควบุคุมของกระบัุงลมจากระบุบุประสาทส่วนกลางตัิ�งแต่ิ

สมองส่วน	 cortex	 โดยเชุ้�อว่าเซีลล์ประสาทสั�งการ	 (motor	

neuron)	 ที�ควบุคุมการทำางานของกระบัุงลมนั�นกระจาย

อย่้หลายบุริเวณของ	 cortex	 ทำาให้	 เม้�อเกิดพยาธิสภาพ	

เชุ่น	ภาวะสมองขาดเล้อดที�บุริเวณ	 cortex	การทำางานของ	

กระบัุงลมจะไม่ถู้กกระทบุมาก	แต่ิถู้าพยาธิสภาพเกิดบุริเวณ

ที�มีการรวมตัิวกันของเส้นใยประสาท	เชุ่น	internal	capsule5	

หร้อ	ก้านสมองส่วน	medulla1	อาจจะทำาให้เกิดภาวะกระบัุง

ลมด้านติรงข้ามของพยาธิสภาพอ่อนแรงได้	 (contralateral	

diaphragmatic	paralysis)	

ส่วนระบุบุประสาทส่วนปลาย	กระบัุงลมจะถู้กเลี�ยงด้วย	

เส้นประสาทสองเส้น	ค้อ	เส้นประสาท	phrenic	ซ้ีายและขวา	

(left	and	right	phrenic	nerve)	โดยมีจุดกำาเนิดจากไขสันหลัง

ส่วนคอข้อที�	3-5	(C3-C5)	เส้นประสาท	phrenic	จะวิ�งผ่ิาน

ส่วนด้านข้างคอ	หน้าต่ิอกล้ามเน้�อ	Scalenes	เข้ามาบุริเวณ

ชุ่องอกผ่ิานอย่้ระหว่าง	 subclavian	artery	และ	 vein2	 เม้�อ

เข้าส่้ชุ่องอกเส้นประสาท	 phrenic	 จะอย่้ชิุดกับุโครงสร้าง

รับุไว้ตีพ่ิมพ่์เม้่อวันที่ 15 กันยุ�ยุน 2563
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เน้�อเย้�อกลางหน้าอก	(mediastinum)	ผ่ิานส่วนหน้าของเย้�อ

หุ้มหัวใจ	จนถึูงกล้ามเน้�อกระบุงัลมโดยติรงโดยไมมี่การแติก

แขนงระหว่างทาง6	ส่วน	fiber	ของเส้นประสาท	phrenic	ที�มี	

ต้ินกำาเนิดมาจาก	C3	และ	C4	จะเลี�ยงกล้ามเน้�อกระบัุงลม

ส่วน	costal	part	เป็นหลัก	ส่วน	C4	และ	C5	จะเลี�ยง	crural	part3	

นอกจากนี�กระบัุงลมยังมีส่วนของร้เปิด	 (hiatuses)	

ที�เป็นชุ่องทางผ่ิานของอวัยวะจากชุ่องอกไปยังชุ่องท้อง	 ใน

ภาวะปกติิจะมีร้เปิดหลักสามแห่งที�ระดับุกระด้กสันหลังส่วน

อกที�	8,	10	และ	12	(T8,	T10,	T12)6	ได้แก่

1. Inferior vena cava (IVC) hiatus	 ที�บุริเวณ	

ส่วนกลางของ	central	tendon	ระดับุ	T8	ภายในประกอบุด้วย		

IVC	และ	right	phrenic	nerve	ร้นี�จะเปิดกว้างขึ�นเม้�อหายใจ

เข้าทำาให้เกิดการเคล้�อนตัิวของเล้อดดำาเข้าส่้ทรวงอก

2. Esophageal hiatus	 ที�ระดับุ	 T10	 ภายใน

ประกอบุด้วย	esophagus,	vagus	nerve	และ	sympathetic	

branch	 ตัิว	 hiatus	 นี�จะเกิดจากเส้นใยกล้ามเน้�อของ	 right	

diaphragmatic	 crus	 ล้อม	 hiatus	 เป็นลักษณะวงแหวน		

ชุ่วยทำาหน้าที�เป็นห้ร้ด	 เพ้�อป้องกัน	 gastro-esophageal	

reflux	เม้�อมีการหดตัิวของ	diaphragm	

3. Aortic hiatus	ที�ระดับุ	T12	ประกอบุด้วย	aorta,	

thoracic	 duct,	 azygos	 และ	 hemiazygos	 veins	 ร้เปิดนี�	

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงร้ปร่างติามการหดตัิวของกระบัุงลม

สร่รวิทยาของกระบัังลม
กระบัุงลมเป็นกล้ามเน้�อหลักที�ใชุ้ในการหายใจเข้า	

(main	 inspiratory	muscle)	 โดยปกติิการทำางานของกล้าม

เน้�อกระบัุงลมจะทำาให้ได้ปริมาติรลมหายใจเข้าเป็น	1	 ใน	3	

ของปริมาติรลมหายใจเข้า	 (tidal	 volume)	 ในท่านั�งหร้อย้น	

(upright)	 ส่วนในท่านอนราบุการทำางานของกระบัุงลมจะมี

ความสำาคัญมากขึ�นโดยทำาให้เกิดปริมาติรถึูง	 2	 ใน	 3	 ของ

ปริมาติรลมหายใจเข้า7	 ทำาให้ความผิิดปกติิของการทำางาน

ของกระบัุงลมจะแสดงอาการได้ชัุดเม้�ออย่้ในท่านอนราบุ	

กล้ามเน้�อของกระบุงัลม	จะประกอบุด้วยเส้นใยกล้ามเน้�อ	

ทั�ง	type	1	(slow	contract,	higher	fatigue	resistance)	และ	

type	2	 (fast	 contract,	 lower	 fatigue	 resistance)8	ทำาให้

สามารถูออกแรงได้เป็นระยะเวลานาน	และสามารถูออกแรง

เพิ�มมากขึ�นได้เม้�อร่างกายมีความต้ิองการมากขึ�น	 แต่ิก็เกิด

การอ่อนล้าได้ถู้าใชุ้งานมาก	เป็นระยะเวลานานเกินไป

เพ้�อให้เข้าใจการทำางานของกระบุงัลมเม้�อหดติวัง่ายขึ�น		

จะใชุ้วิธีแบุ่งส่วนของกระบัุงลมติามการทำางาน	 (functional	

anatomy)8	ออกเปน็สองส่วน	ได้แก่	ส่วนที�มีการชิุดกับุกระด้ก

ซีี�โครงที�เรียกว่า	 zone	 of	 apposition (ZOA) และส่วนที�	

ไม่ได้ติิดกับุกระด้กซีี�โครงเป็นส่วนโดมของกระบัุงลม		

(dome	 of	 diaphragm) ซึี�งเม้�อมีการหดติัวของกระบุังลม		

ส่วนโดมของกระบัุงลมที�หดตัิวลงแบุบุล้กส้บุ	(pistol-like)	จะ

เคล้�อนไปยังชุ่องท้อง	เพิ�มขนาดของทรวงอก	และเพิ�มแรงดัน

ในชุ่องท้อง	แรงดันในชุ่องท้องที�เพิ�มมากขึ�นจะไปกดอวัยวะ	

ในชุ่องท้อง	โดยเฉัพาะอยา่งยิ�ง	อวัยวะบุริเวณชุ่องท้องส่วนบุน	

ซึี�งติิดกับุ	ZOA	จะชุ่วยดันซีี�โครงให้ขยายออกทางด้านข้างด้วย		

เป็นเหตุิให้ปริมาติรชุ่องอกเพิ�มขึ�นอีก	ปริมาติรของทรวงอก

ที�เพิ�มขึ�นทั�งในแนวบุนล่างและด้านข้าง	 ทำาให้แรงดันใน

ทรวงอกลดลง	และเกิดการเคล้�อนที�ของอากาศเข้าปอด

	

 

รููปที่่� 1. แสดงการหดตััวแบบ pistol-like ของ dome of diaphragm 
(ลููกศรทึบึ) แลูะการขยายตััวทึางดา้นขา้งของทึรวงอก เมื่่�อ
อวัยวะในช่่องทึ้องโดนกดผ่่าน zone of apposition (ลููกศร
โปร่ง)
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แรงดันที�เกิดขึ�นจะมากหร้อน้อยขึ�นอย่้กับุว่าบุริเวณ	

zone	 of	 apposition	 นั�นมีพ้�นที�มากหร้อน้อยเพียงใดถู้ามี	

พ้�นที�มากจะสามารถูหดตัิวได้แรงมากติาม	 force-length		

relationship	 เชุ่นเดียวกับุกล้ามเน้�อลายมัดอ้�นๆ	 โดยทั�วไป	

zone	of	apposition	จะกินพ้�นที�ถึูงร้อยละ	60	ของขนาดกลา้ม

เน้�อกระบัุงลม5	ปัญหาทางคลินิกมักเกิดเม้�อพ้�นที�ของ	 zone	

of	apposition	ลดลงเน้�องจากทำาให้เกิดการเสียเปรียบุเชิุงกล	

(mechanical	disadvantage)	สาเหตุิต่ิางๆ	 ที�พบุบุ่อย	 เชุ่น	

การขยายตัิวของปอดที�ผิิดปกติิ	 (hyperinflation)9	 จากโรค

ปอดอุดกั�นเร้�อรัง	(chronic	obstructive	pulmonary	disease)	

หร้อภาวะนำ�าในชุ่องเย้�อหุ้มปอด	(pleural	effusion)	ซึี�งเม้�อได้

รับุการรกัษาด้วย	lung	volume	reduction	surgery10	หร้อการ

ระบุายนำ�าในชุ่องปอด	ผ้้ิปว่ยจะสามารถูหายใจได้ดขึี�นจากการ

แก้ไขการเสียเปรียบุเชิุงกลที�เกิดขึ�น

ลักษณะทางคลินิิกของภาวะกระบัังลมทำางานิ
ผู้ิดป่กต้ิ

ผ้้ิป่วยที�มีภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	 อาจมาพบุ

แพทยไ์ด้ตัิ�งแต่ิ	ไม่มีอาการแติต่ิรวจพบุภาพถูา่ยรังสีทรวงอก

ผิิดปกติิ	 หร้อมีอาการเหน้�อย	 โดยเฉัพาะอาการเหน้�อย	

ซึี�งติรวจเบุ้�องต้ินแล้วยังไม่ทราบุสาเหตุิ	 (unexplained		

dyspnea)1	 อาการเหน้�อยมีความรุนแรงแติกต่ิางกันตัิ�งแต่ิ

เหน้�อยเพยีงเลก็น้อยไปจนถูงึภาวะการหายใจลม้เหลว	ขึ�นกับุ	

การส้ญเสียการทำางานของกระบุงัลมว่าเป็นกี�ข้าง	(unilateral		

or	 bilateral	 Involvement),	 ความแข็งแรงของปอดและ	

หัวใจเดิม	(cardio-pulmonary	status)	และ	โรคร่วมของผ้้ิป่วย

การซีกัประวัติิลักษณะของอาการเหน้�อยอย่างละเอียด		

จะชุ่วยในการวินิจฉััยได้	เพราะลักษณะอาการเหน้�อยบุางอย่าง	

ทำาให้นึกถึูงภาวะนี�มากขึ�น	เชุ่น	อาการเหน้�อยที�เพิ�มขึ�นเม้�อ

นอนราบุ	หร้องอตัิว	หร้อเม้�อแชุ่อย่้ในนำ�าที�มีระดับุนำ�าส้งกว่า

ระดับุเอว1	ส่วนประวัติิอาการอ้�นๆ	มักไม่มีความจำาเพาะ	เชุ่น	

อาการออ่นเพลยี	อาการปวดศรีษะติอนเชุา้	นอนไมห่ลับุจาก	

ภาวะการหายใจผิิดปกติิขณะนอนหลับุ	 หร้อการติิดเชุ้�อ	

ในทางเดินหายใจส่วนล่างซีำ�าๆ	

สำาหรับุประวัติิอ้�นที�มีประโยชุน์	ค้อประวัติิโรคประจำาตัิว	

และปัจจัยเสี�ยง	เชุ่น	ประวติัิโรคกลา้มเน้�ออ่อนแรง	การผ่ิาตัิด

บุริเวณทรวงอก	อุบัุติิเหตุิ	โดยเฉัพาะบุริเวณกระด้กสันหลัง

ส่วนคอ	หร้อประวัติิปวดคอ	หร้อปวดไหล่	ซึี�งประวัติิเหล่านี�

อาจชุ่วยบุอกสาเหตุิของความผิิดปกติิได้อีกด้วย1

การติรวจรา่งกายที�อาจพบุได้ค้อ	เสียงลมหายใจเบุาลง	

ในด้านที�การทำางานของกระบัุงลมส้ญเสียไป	 (decreased	

breath	sound)	หร้อติรวจพบุการใชุ้กล้ามเน้�อชุ่วยการหายใจ

มากขึ�น	accessory	muscles)	โดยเฉัพาะกล้ามเน้�อชุ่วยการ

หายใจเข้า	 ค้อ	M.	 Sternocleidomastoids,	M.	 Scalenes		

และ	 M.	 External	 intercostals	 นอกจากนี�ใน	 bilateral	

diaphragmatic	 paralysis	 อาจพบุภาวะการเคล้�อนตัิวของ

ทรวงอกผิิดปกติิ	(paradoxical	breathing)2	

สาเหตุ้ของภาวะกระบัังลมทำางานิผู้ิดป่กต้ิ
สาเหตุิของการทำางานของกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	

สามารถูแบุ่งได้ติามระดับุทางประสาทกายวิภาคคล้ายคลึง

กับุสาเหตุิของการอ่อนแรงในกล้ามเน้�อส่วนอ้�นของร่างกาย2	

นั�นค้อสามารถูแบุ่งได้เป็น	 ระดับุของ	 สมอง	 ไขสันหลัง		

เส้นประสาท	phrenic	และติวักล้ามเน้�อกระบุงัลมเอง	(ติาราง

ที�	 1)	 หร้ออาจแบุ่งติามลักษณะการอ่อนแรงของกระบัุงลม

ว่าเป็นกี�ข้าง	 (unilateral	 หร้อ	 bilateral)	 โดย	 unilateral	

diaphragmatic	weakness	จะมสีาเหติสุ่วนใหญจ่าก	trauma	

หร้อ	 compressive	 lesion	 ส่วน	 bilateral	 diaphragmatic	

lesion	มักมีสาเหตุิจาก	generalized	neurological	disease	

หร้อ	myopathy	เป็นต้ิน	
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ต้ารางท่� 1.  สาเหตุิของภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ1-3	

(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	1-3)

ต้ำาแหน่ิงท่�เกิด 
ความผิู้ดป่กติ้

สาเหตุ้ของความผิู้ดป่กติ้

Brain	 St roke	 (most 	 common: 	 in te rna l 	 capsu le		
lesion)

Multiple	sclerosis
Arnold-Chiari	Malformation

Spinal	Cord Spinal	cord	injury
Amyotrophic	lateral	sclerosis
Poliomyelitis
Spinal	muscular	atrophy
Syringomyelia
Paraneoplastic	 neuropathy	 (associated	 with		
anti-HU)

Peripheral	nerve	
(Phrenic	nerve)	&	
Brachial	plexus

Trauma	(e.g.	cardiac	surgery	with	cold	cardioplegia,		
radiation	injury,	scalene	and	brachial	nerve	block)

Idiopathic
Neuralgic	amyotrophy	(Parsonage-Turner	syndrome)
Gullian-Barre	Syndrome
Tumor	compression
Herpes	zoster
Critical-illness	polyneuropathy
Chronic	inflammatory	demyelinating	polyneuropathy
Charcot-Marie-Tooth	disease

Neuromuscular	
junction

Myasthenia	gravis
Lambert-Eaton	syndrome
Botulism
Organophosphates
Drugs	(e.g.	aminoglycosides)

Muscle Muscular	dystrophies	(e.g.	Limb-Girdle,	Duchenne		
and	Becker)

Myositis
Acid	maltase	deficiency
Glucocorticoids
Disuse	atrophy

Other Hyperinflation	(COPD,	asthma)
Endocrinopahty	(Diabetes	mellitus,	hypothyroidism)
Malnutrition
Metabolic	 disturbance	 (e.g.Hypophosphataemia,		
hypomagnesemia,	hypokalemia,	hypocalcemia)

Connective	 tissue	 diseases	 (SLE/Shrinking	 lung		
syndrome,	Mixed	connective-tissue	disease)

แนิวทางการส้บัค้นิ
การส้บุค้นเพ้�อวินิจฉััยการทำางานของกระบุงัลมผิิดปกติิ	

มักเริ�มต้ินจากการส้บุค้นเบุ้�องต้ินที�ไม่รุกลำ�า	 (non-invasive)	

เชุ่น	ภาพถู่ายรังสีทรวงอก	การติรวจสมรรถูภาพปอด	หร้อ

การทำาอัลติราซีาวน์	เน้�องจากการติรวจเหล่านี�มักมีความไว

พอประมาณในการวินิจฉััยโรคภาวะกระบัุงลมผิิดปกติิที�ทำาให้

เกิดอาการทางคลินิก

ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
ความผิิดปกติิของภาพถู่ายรังสีทรวงอกในภาวะ	

การทำางานของกระบัุงลมผิิดปกติิที�พบุได้ค้อ	 กระบัุงลม	

ข้างใดข้างหนึ�งยกตัิวผิิดปกติิ	 (โดยทั�วไปกระบัุงลมด้านขวา

จะส้งกว่าด้านซ้ีายประมาณ	 1.5-2.5	 ส่วนด้านซ้ีายมีเพียง

ส่วนน้อยที�เท่าหร้อส้งกว่าข้างขวาได้ไม่เกิน	 1	 ซีม.12),	 พบุ	

bibasilar	atelectasis	หร้อติรวจพบุขนาดของปอดเล็กลง1-2	

อย่างไรก็ดี	ถึูงแม้ภาพถู่ายรังสีทรวงอกจะมีความไวค่อนข้าง

ส้งในภาวะ	unilateral	diaphragmatic	paralysis	(ร้อยละ	90)	

แต่ิความจำาเพาะติำ�า	(ร้อยละ	40)13	มี	high	false	positive	rate	

จากสาเหตุิหลายประการ	 จำาเป็นต้ิองมีการวินิจฉััยแยกโรค	

ดังสรุปได้ติามติารางที�	2

การใชุ้	 fluoroscopy	 ร่วมกับุภาพถู่ายรังสีทรวงอก		

มีบุทบุาทในการชุ่วยวินิจฉััยโดยทำาร่วมกับุ	 sniff	 test		

(fluoroscopic	 sniff	 test)	 เพ้�อติรวจหา	 abnormal	 upward	

motion	(paradoxical	motion)	ของกระบัุงลมระหว่างที�ผ้้ิป่วย

ทำา	sniff	อย่างไรก็ดี	fluoroscopic	sniff	test	ก็ยังมีปัญหาใน

แง่ความจำาเพาะ	 เน้�องจากสามารถูติรวจพบุ	 paradoxical	

motion	 ได้ถึูงร้อยละ	 9	 ในผ้้ิป่วยที�ไม่ได้มีภาวะกระบัุงลม

อ่อนแรง	 และในภาวะ	 bilateral	 diaphragmatic	 paralysis		

ความไวและความจำาเพาะของการติรวจนี�จะลดลงอย่างมาก5	

ต้ารางท่� 2.		 การวนิจิฉัยัแยกโรคของภาพถูา่ยรังสีทรวงอก	

ในกรณีสงสัยภาวะกระบัุงลมยกข้างใดข้างหนึ�ง	

ยกติัวผิิดปกติิ14	

“False” Hemidiaphragm 
Paralysis

Extra-Diaphragmatic Disease 

Diaphragmatic	hernia	(Bochdalek,		
Morgagni	and	Hiatal	hernia)

Lipomas
Eventration
Lung	Resection

Pulmonary	or	mediastinal	mass
Subphrenic	abscess
Pulmonary	embolism
Atelectasis
Ascites
Asymmetrical	emphysema



15

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

การตรวจสมรรถภาพปอด
การติรวจสรรถูภาพปอดที�สำาคัญในภาวะกระบัุงลม

ทำางานผิิดปกติิ	 ค้อ	 การติรวจ	 vital	 capacity	 (VC)	 ในท่า

นอน	(supine	vital	capacity)	เน้�องจากเป็นการติรวจที�ทำาได้

ง่าย	 และไม่รุกลำ�า	 (non-invasive)	 ซึี�งเม้�อพบุการลดลงของ	

supine	VC	ร้อยละ	10-30	และร้อยละ	30-50	เม้�อเทียบุกับุ

ท่า	 upright	 จะสนับุสนุนการวินิจฉััยภาวะกระบุังลมทำางาน	

ผิิดปกติิหนึ�งข้าง	(unilateral	diaphragmatic	paralysis)	และ

สองข้าง	(bilateral	diaphragmatic	paralysis)	ติามลำาดับุ	

การติรวจปริมาติรปอด	 อาจพบุความผิิดปกติิแบุบุ	

restriction	ได้ทั�งใน	unilateral	และ	bilateral	diaphragmatic	

paralysis	ขึ�นกับุความรุนแรงของโรค

การติรวจความแข็งแรงของกล้ามเน้�อที�ใชุ้หายใจ		

(respiratory	 muscle	 strength)	 ก็เป็นหนึ�งในการติรวจที�	

สำาคัญในการประเมินผ้้ิป่วยที�สงสัยภาวะกระบุังลงทำางาน	

ผิิดปกติิ	ซึี�งเม้�อทำาการติรวจจะพบุว่า	maximum	inspiratory	

pressure	(MIP)	มีค่าลดลง	โดยทั�วไปภาวะกระบัุงลมทำางาน

ผิิดปกติิที�มีความสำาคัญทางคลินิกจะพบุค่า	MIP	ที�น้อยกว่า

ร้อยละ	60	ของ	predicted	value	และ	ค่า	MIP	ที�มากกว่า	80		

cmH
2
O	ในเพศชุาย	และ	70	cmH

2
O	ในเพศหญิง	มักสามารถู	

ตัิดภาวะกล้ามเน้�อหายใจผิิดปกติิที�มีความสำาคัญทางคลินิกได้		

หร้อในบุางกรณีอาจใชุ้	 nasal	 sniff	 maneuver	 ชุ่วย	 ซึี�ง	

มีค่าปกติิอย่้ที�	70	cmH
2
O	และ	60	cmH

2
O	ในเพศชุายและ

หญิงติามลำาดับุ2

การติรวจพบุ	 MIP	 ผิิดปกติิเพียงค่าเดียว	 โดยที�	

maximum	expiratory	pressure	(MEP)	ปกติิ	จะทำาให้สงสัย

ภาวะ	isolated	diaphragmatic	weakness15	ในทางกลับุกัน	

การติรวจพบุ	MEP	 ผิิดปกติิในผ้้ิป่วยที�การวินิจฉััยเบุ้�องต้ิน	

เป็น	 diaphragmatic	 weakness	 จะทำาให้สงสัยโรคที�มี	

ผิลกระทบุกับุกล้ามเน้�ออ้�นๆ	 ร่วมด้วยนอกจากกระบุังลม

เพียงอย่างเดียว	

อัลตราซาวน์
การใชุ้อัลติราซีาวน์ในการวินิจฉััยภาวะกระบัุงลม

ทำางานผิิดปกติิ	 ที�ใชุ้ในเวชุปฏิบัุติิค้อ	 การวัดการเคล้�อนที�

ของกระบัุงลม	 (diaphragmatic	 excursion)	 และการวัด	

ความหนาของกระบัุงลม	 (thickness	 of	 diaphragm	 and	

thickening	 fraction)	 ซึี�งมีการศึกษาว่ามี	 intra-	และ	 inter-

observer	 correlation	 ค่อนข้างดี2	 และนอกจากใชุ้วินิจฉััย

ภาวะกระบุังลมทำางานผิิดปกติิแล้วยังมีการศึกษา16-17	 ที�

พบุว่าการใชุ้อัลติราซีาวน์กระบัุงลมอาจมีประโยชุน์ในการ

ประเมินผ้้ิป่วยหนักที�ต้ิองใชุ้เคร้�องชุ่วยหายใจ	 เน้�องจาก

สามารถูประเมินแรงที�ผ้้ิป่วยใชุ้หายใจ	 (respiratory	 effort)	

และสามารถูทำานายผิลลัพธ์ทางคลินิกบุางอย่าง	เชุ่น	ความ

เป็นไปได้ในการถูอดเคร้�องชุ่วยหายใจ	เป็นต้ิน

วิธีการวัดและการคำานวณสรุปได้ติามติารางที�	3

ต้ารางท่� 3. สรุปวิธีการวัดค่าพารามิเติอร์ที�ได้จากการ

อัลติราซีาวน์กระบัุงลม	 และค่า	 cut-off18	

(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	18)

Measurement Probe Position Cut-off point*

Diaphragmatic 
excursion

2-5	Hz		
(Abdominal)

Subcostal,		
midclavicular	line

≥	10	มิลลิเมติร

Thickness 6-13	Hz	
(Vascular)

Zone	of	apposition		
(between	anterior	
and	mid-axillary	line)

≥	2	มิลลิเมติร

Thickening 
Fraction

6-13	Hz	
(Vascular)

Zone	of	apposition		
(between	anterior	
and	mid-axillary	line)

มากกว่าเท่ากับุ	
20%	
(คำานวณจากส้ติร		
(T

in
-T

ex
)/T

ex
)

*General	 cut-off	 point	 for	 ruling	 out	 diaphragmatic		

dysfunction

T
in
,	diaphragm	thickness	at	end-inspiration;	

T
ex
,	diaphragm	thickness	at	end-expiration
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อย่างไรก็ดี	 ถึูงแม้การใชุ้อัลติราซีาวน์ในการติรวจ	

การทำางานของกระบุังลมจะเป็นวิธีที�สะดวก	 แต่ิค่า	 cut-off	

point	ที�จะนำามาใชุแ้ปลผิลทางคลนิิกนั�น	ยังมีความหลากหลาย	

ขึ�นกับุสถูานการณ์ทางคลินิก	 และผิลลัพธ์ที�ต้ิองการ17	

เชุ่น	 ต้ิองการนำามาใชุ้เพ้�อวินิจฉััยภาวะกระบัุงลมทำางาน	

ผิิดปกติิเพียงอย่างเดียวในผ้้ิป่วยที�ไม่ได้ใส่เคร้�องชุ่วยหายใจ,	

ติรวจเพ้�อประเมินภาวะ	diaphragmatic	atrophy	หร้อนำามา

ทำานายการหย่าเคร้�องชุ่วยหายใจ	 (prediction	 of	 weaning	

failure)	เป็นต้ิน

มีผ้้ิรวบุรวมการศึกษา19	ที�ใชุ้อัลติราซีาวน์ในการทำานาย	

ภาวะ	weaning	failure	ที�เกิดจากการทำางานของกระบัุงลม

ผิิดปกติิ	พบุว่ามีค่า	 cut-off	 ที�แติกต่ิางกัน	 ขึ�นกับุแนวทาง

ที�ใชุ้ในการ	 weaning	 และ	 นิยามของ	 weaning	 failure	

ของแต่ิละการศึกษา	 โดยค่า	 cut-off	 ของ	 diaphragmatic		

excursion	อย่้ที�	11-14	มิลลิเมติร	และ	thickening	fraction	

ที�ร้อยละ	 30-36	 มีค่าความไว	 และความจำาเพาะรวมอย่้ที�	

ร้อยละ	85	และ	74	ติามลำาดับุ

Transdiaphragmatic Pressure (Pdi)
การวดั	transdiaphragmatic	pressure	มปีระโยชุนใ์น

การวินิจฉััยภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	อาจถู้อเป็น	gold	

standard	โดยเฉัพาะอย่างยิ�งกรณีที�เป็น	bilateral	disease3	

เน้�องจากการติรวจอ้�นๆ	 (เชุ่น	 การทำา	 fluoroscopic	 sniff	

test)	 จะแปลผิลได้ยากเน้�องจากไม่มีกระบัุงลมที�ปกติิเป็น

ตัิวเปรียบุเทียบุ	หร้อการติรวจสมรรถูภาพปอดถึูงแม้จะพบุ

ความผิิดปกติิก็ไม่สามารถูแยกความผิิดปกติิของกล้ามเน้�อ

หายใจมัดอ้�นๆ	ออกได้	

หากต้ิองการวัด	 transdiaphragmatic	 pressure	 จะ

ต้ิองใส่สายสวนเข้าไปยังหลอดอาหาร	 และกระเพาะอาหาร

ของผ้้ิป่วยเพ้�อหาค่า	esophageal	pressure	 (Pes)	 ซึี�งเป็น

ตัิวแทนของ	pleural	pressure	(Ppl)	และ	gastric	pressure	

(Pga)	ซึี�งเป็นตัิวแทนของ	abdominal	pressure	(Pab)	ซึี�ง

สามารถูนำามาคำานวณ	transdiaphragmatic	pressure	(Pdi)	

ได้ติามสมการ15

Pdi	=	Pab	–	Ppl	=	Pga	–	Pes

ข้อจำากัดอ้�นของการวัด	transdiaphragmatic	pressure		

นอกจากความจำาเป็นที�ต้ิองย้นยันติำาแหน่งของ	probe	ที�ต้ิอง

ใชุ้วัดแล้ว	ค้อ	transdiaphragmatic	pressure	จะเปลี�ยนแปลง

ติามแรง	 (effort)	 ที�ผ้้ิป่วยใชุ้ในการหายใจดังนั�น	 ค่าที�นำามา

ตัิดสินจะใชุ้ค่าขณะที�หายใจแบุบุ	 sniff	 เพ้�อลดปัจจัยกวน

เร้�องแรงที�ใชุ้หายใจ	 ซึี�งอาจไม่สามารถูทำาได้ถู้าผ้้ิป่วยไม่ให้	

ความร่วมม้อในการติรวจ	 ในบุางรายอาจใชุ้การกระตุ้ิน	

เส้นประสาท	 phrenic	 โดยติรง	 เพ้�อควบุคุมปัจจัยเร้�องแรง

ที�ใชุ้หายใจ	 เรียกว่า	 twitch	 Pdi	 ซึี�งสามารถูกระตุ้ินแบุบุ	

ทีละข้าง	 หร้อทั�งสองข้างพร้อมกันก็ได้	 ค่าปกติิของการวัด	

transdiaphragmatic	 pressure	 เพ้�อแยกภาวะกระบัุงลม	

ผิิดปกติิออก	แสดงติามติารางที�	4	

ต้ารางท่� 4.  สรุปพารามิเติอร์และ	Cut-off	ของ		

Transdiaphragmatic	pressure15

Parameter Cut-off

Sniff	Pdi 80	cmH
2
O	(ชุาย)	70	cmH

2
O	(หญิง)

Twitch	Pdi 10	cmH
2
O	(Unilateral	stimulation)

20	cmH
2
O	(Bilateral	stimulation)

 
Electromyography

การติรวจ	 electromyography	 ในการวินิจฉััยภาวะ

กระบัุงลมอ่อนแรง	 มักมีข้อจำากัดในแง่ของเทคนิคการติรวจ	

เชุ่น	การวางติำาแหนง่เข็ม	แต่ิมีประโยชุนใ์นแงข่องการวนิิจฉััย

เพ้�อแยกสาเหติทีุ�ทำาใหเ้กิดพยาธสิภาพ	เชุ่น	การแยกวา่เป็น	

neuropathic	หร้อ	myopathic	disorder2

แนวทางการส้บุค้นผ้้ิป่วยที�สงสัยภาวะกระบัุงลม

ทำางานผิิดปกติิหนึ�งและสองข้าง	 อาจสามารถูสรุปได้ดัง

แผินภาพที�	1	และ	2	ติามลำาดับุ
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แผู้นิภาพท่� 1.	 แนวทางการส้บุค้นผิ้้ป่วยที�สงสัยภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิหนึ�งข้าง	 (unilateral	 diaphragmatic		

	 dysfunction)	(ดังแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	2)

	

แผู้นิภาพท่� 2.	 แนวทางการส้บุค้นผิ้้ป่วยที�สงสัยภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิสองข้าง	 (bilateral	 	 diaphragmatic		

	 dysfunction)	(ดังแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	2)
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การรักษาและการต้ิดต้ามผู้้้ป่่วย 
ท่�ม่ภาวะกระบัังลมทำางานิผู้ิดป่กต้ิ

การรักษาผ้้ิป่วยภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติินั�น	

ขึ�นกับุสาเหตุิ	 ความรุนแรง	 และอาการของผ้้ิป่วย	ควบุค่้ไป

กับุการรักษาโรคร่วม	 โดยเฉัพาะโรคร่วมทางด้านปอดและ

หัวใจ	เชุ่น	โรคปอดอุดกั�นเร้�อรัง	โรคอ้วน,	พิจารณาส่งติรวจ

การติรวจการนอนหลับุ	 (polysomnography)	 เพ้�อติรวจหา

ภาวะหายใจผิิดปกติิขณะนอนหลับุ,	 แก้ไขสาเหติุที�แก้ไข

ได้ที�ติรวจพบุ	 เชุ่น	 ความผิิดปกติิทางเมแทบุอลิก	 และการ

ติิดติามภาวะแทรกซ้ีอน	 เชุ่น	 การเกิดการติิดเชุ้�อทางเดิน

หายใจส่วนล่าง1-2,	14

ทางด้านการรักษาจำาเพาะอาจจะประเมินเบุ้�องต้ิน	

โดยการแบุ่งเป็น	 ภาวะกระบัุงลมผิิดปกติิข้างเดียว	 และ	

สองข้าง	เน้�องจากมีสาเหตุิและความรุนแรงแติกต่ิางกัน

	

ภาวะกระบังลมทำางานผิดปกติข้างเดียว
โดยทั�วไปผ้้ิป่วยที�มีภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	

ข้างเดยีวมักต้ิองการเพยีงการติิดติามอาการเทา่นั�นเน้�องจาก

ผ้้ิป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ	หร้อต้ิองการ	ventilatory	support	

เป็นครั�งคราวเวลามีเหตุิกระตุ้ิน	 เชุ่น	จากการติิดเชุ้�อ	ภาวะ

หัวใจล้มเหลว14	

สาเหตุิบุางอย่าง	เชุ่น	neuralgic	amyotrophy	สามารถู

หายได้เอง1	 มีการศึกษาพบุว่า	 เม้�อติิดติามผ้้ิป่วยกลุ่มนี�	

พบุว่า	transdiaphragmatic	pressure	(Pdi)	สามารถูกลับุมา	

ปกติิได้เม้�อติิดติามอย่างน้อย	 2	 ป่	 และส่วนมากใชุ้เวลา

มากกว่า	 3	 ป่20	 ทำาให้มีผ้้ิเชีุ�ยวชุาญบุางสถูาบัุนแนะนำาว่า	

ผ้้ิป่วยที�สงสัย	neuralgic	amyotrophy	ควรรออย่างน้อย	2	ป่	

ก่อนตัิดสินใจทำาการรักษาด้วย	surgical	plication	

Surgical	 plication	 เป็นการผิ่าตัิดเพ้�อยึดกระบุังลม

ไว้ในติำาแหน่งที�เป็น	 maximum	 inspiration	 เพ้�อลดการ	

กดเบุยีดเน้�อปอด	สามารถูทำาไดทั้�งวิธี	transthoracic	(open),	

throracoscopic	หร้อ	laparoscopic	ซึี�งพบุว่าการทำา	surgical	

plication	ใน	unilateral	diaphragmatic	paralysis	สามารถู

เพิ�ม	FEV
1
,	FVC	และทำาให้คุณภาพชีุวิติของผ้้ิป่วยดีขึ�นจาก

การประเมิน	St.	George’s	Respiratory	Questionnaire	21

ภาวะกระบังลมทำางานผิดปกติสองข้าง
ผ้้ิป่วยที�มีภาวะกระบัุงลมผิิดปกติิสองข้างที�เกิดจาก	

neuralgic	amyotrophy	ก็สามารถูดีขึ�นได้เม้�อติิดติามไประยะ

เวลาหนึ�งเชุ่นเดียวกันกับุ	 unilateral	 disease1	 อย่างไรก็ดี	

ผ้้ิป่วยมักมีอาการเหน้�อยชัุดเจนกว่า	การรักษาที�สำาคัญนอก

เหน้อจากการรักษาติามสาเหตุิที�แก้ไขได้แล้ว	ค้อการติิดติาม

ข้อบุ่งชีุ�ในการรักษาด้วยการชุ่วยหายใจด้วยแรงดันบุวก	

(positive	pressure	ventilation)	โดยเฉัพาะในกลุ่มผ้้ิป่วยโรค	

neurodegenerative	เชุ่น	amyotrophic	lateral	sclerosis	ที�

มีแนวโน้มเป็นมากขึ�น	ข้อบุ่งชีุ�ในการชุ่วยหายใจด้วยแรงดัน

บุวกที�นิยมใชุ้กันค้อ	 การมีภาวะ	 hypercapnia	 ระหว่างวัน	

(PaCO
2
	>45	mmHg),	significant	nocturnal	hypoventilation	

(SpO
2
	<88	%	for	>5	consecutive	minutes),	MIP	<60	%	

predicted,	FVC	<50	%	predicted	หร้อ	VC	<20	mL/kg14

ส่วนในผ้้ิป่วยกลุ่มไขสันหลังบุาดเจ็บุอาจใชุ้ข้อม้ล	

การพยากรณ์โรคทางด้านระบุบุการหายใจ	 เพ้�อชุ่วยวาง	

แผินการรักษา	แสดงดังติารางที�	5

การรักษาอ้�นที�อาจทำาได้เพ้�อชุ่วยลด	 หร้อชุะลอ

ความจำาเป็นของการชุ่วยหายใจด้วยแรงดันบุวก	 ในกรณีที�

ผ้้ิป่วยที�มีพยาธิสภาพที�เหน้อต่ิอ	phrenic	nerve	 เชุ่น	high	

spinal	 cord	 injury	 (C3	 and	 above)	 ค้อ	 diaphragmatic	

pacemaker2	อย่างไรก็ดี	การรักษาด้วยวิธีนี�จำาเป็นต้ิองมีการ

ประเมินเพ้�อคัดเล้อกผ้้ิป่วยอย่างดี	และควรทำาในสถูาบัุนที�มี

ประสบุการณ์	นอกจากนี�การใชุ้	diaphragmatic	pacemaker	

อาจไม่เหมาะสมในบุางภาวะ	 เชุ่น	 amyotrophic	 lateral		

sclerosis	ซึี�งมีการศึกษาพบุว่า	มีอัติราติายที�ส้งขึ�นหลังจาก

รักษาโดยใชุ้	diaphragmatic	pacemaker23	

สำาหรับุการรักษาด้วยการผ่ิาตัิด	 diaphragmatic	

plication	 ก็สามารถูทำาได้เชุ่นเดียวกัน	 แต่ิมีข้อม้ลน้อยกว่า	

unilateral	disease2



19

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

ต้ารางท่� 5.	 ระดับุของการส้ญเสียการทำางานของไขสนัหลงั

หลังจากภาวะไขสนัหลังบุาดเจ็บุอยา่งสมบุร้ณ	์

(complete	spinal	cord	injury)	และพยากรณ์

โรคทางด้านระบุบุการหายใจ22

ระดับัของไขสันิหลังท่�บัาดเจ็้บั
พยากรณ์โรค

ทางด้านิระบับัการหายใจ้

C1-C3	
(Severe diaphragmatic weakness)

มักจำาเป็นต้ิองได้รับุ	full	time	
ventilation,	อาจสามารถูหยุด	
การชุ่วยหายใจได้เพียงชุ่วงสั�นๆ	

C3-C4
(Partial diaphragmatic weakness)

อาจสามารถูหายใจเองได้บุ้าง	
(ventilator-free	time)	หร้อใชุ้เพียง		
nocturnal	ventilation

C5
(Intact diaphragm function)

ปริมาติรปอดน้อยลงจากกล้ามเน้�อ	
หายใจส่วน	intercostal	ทำางาน
ไม่ดี	และประสิทธิภาพในการ
ไอลดลง	มักต้ิองได้รับุการชุ่วย
หายใจในชุ่วงแรก	แต่ิสามารถู
หายใจเองโดยไม่ต้ิองใชุ้เคร้�องชุ่วย
หายใจในระยะยาว	(long	term	
independent	respiration)	

C6-C8 สามารถูหายใจเองได้โดยไม่ต้ิอง
ใชุ้เคร้�องชุ่วยหายใจ
ประสิทธิภาพในการไอลดลง

T1-T4 ประสิทธิภาพในการไอลดลง	
จากกล้ามเน้�อท้องยังอ่อนแรง

T5-T12 การทำางานของกล้ามเน้�อหายใจ
จะดีขึ�นเร้�อยๆ	ติามระดับุของ
ไขสันหลังบุาดเจ็บุที�ระดับุติำ�าลง

T12 ประสิทธิภาพของกล้ามเน้�อหายใจ
เทียบุเท่ากับุก่อนได้รับุบุาดเจ็บุ

สรุป่
กระบัุงลมเป็นกล้ามเน้�อสำาคัญสำาหรับุการหายใจเข้า	

การทำางานของกระบัุงลมทำาให้เกิดปริมาติรลมหายใจอย่าง

น้อย	1	ใน	3	ของปริมาติรลมหายใจเข้าทั�งหมด	ภาวะกระบัุงลม	

ทำางานผิิดปกติิ	 มีอาการแสดงที�ไม่จำาเพาะ	 ความร้้ความ

เข้าใจเกี�ยวกับุกายวิภาคของกระบัุงลม	 และสรีรวิทยาของ

การทำางานของกระบัุงลมจะชุ่วยให้สามารถูติรวจหาสาเหตุิ	

ได้ดีขึ�น	การติรวจเริ�มจากการใชุ้การติรวจแบุบุ	non-invasive	

เพ้�อติรวจหาการอ่อนแรงของกระบัุงลมที�มีความสำาคัญ

ทางคลินิกก่อน	หลังจากนั�นจึงติรวจเพิ�มเติิมเพ้�อย้นยันการ

วินิจฉััย	 ปัจจุบัุนการใชุ้อัลติราซีาวน์โดยเฉัพาะการติรวจ	

thickening	 fraction	 มีบุทบุาทมากขึ�น	 การรักษาจะเน้น	

การติิดติามอาการ	และภาวะแทรกซ้ีอน	เชุ่น	ภาวะการหายใจ

ผิิดปกติิขณะนอนหลับุ	 การติิดเชุ้�อในระบุบุทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง	 และ	 ความจำาเป็นในการใชุ้การชุ่วยหายใจด้วย	

แรงดันบุวก	 โดยใชุ้ความร้้เกี�ยวกับุธรรมชุาติิการดำาเนินโรค

เพ้�อประกอบุการตัิดสินใจ	

อาการแสดง	ผิลการส้บุค้นเพิ�มเติิม	และแนวทางการ

รักษาภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิอาจสามารถูสรุปได้ติาม

ติารางที�	6	(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	1-2	)
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ต้ารางท่� 6.	 เปรยีบุเทยีบุลักษณะทางคลินกิของ	unilateral	

และ	bilateral	diaphragmatic	paralysis

Unilateral  

diaphragmatic 

paralysis

Bilateral  

diaphragmatic 

paralysis

อาการ ไม่มีอาการ,	ติรวจพบุ

ภาพรังสีปอดผิิดปกติิ,	

เหน้�อยไม่ทราบุเหตุิ,	

เหน้�อยขณะออกแรง

เหน้�อยไม่ทราบุเหตุิ,	

นอนราบุไม่ได้	หร้อ	งอ

ตัิวแล้วเหน้�อย,	ภาวะ

หายใจล้มเหลว,	หย่า

เคร้�องชุ่วยหายใจไม่ได้

ป่ระวัติ้ ปวดไหล่	ปวดคอ,	

การผ่ิาตัิดบุริเวณคอ

หร้อทรวงอก,	การ

ทำาหัติถูการบุริเวณ

กระด้กสันหลังส่วน

คอ,	neuromuscular	

disease

ปวดไหล่	ปวดคอ,	

การผ่ิาตัิดบุริเวณคอ

หร้อทรวงอก,	การ

ทำาหัติถูการบุริเวณ

กระด้กสันหลังส่วน

คอ,	neuromuscular	

disease

การต้รวจ้ร่างกาย ไม่พบุ	abdominal	

paradox

พบุ	abdominal	

paradox

การต้รวจ้วินิิจ้ฉัย

•	 Vital	Capacity

•	 Supine	Vital	Capacity

•	 MIP

•	 Fluoroscopy

•	 Pdi	max

•	 Twitch	Pdi

>	70	%	predicted

>	15	%	reduction

<	60	%	predicted

Positive	Sniff	test

>	70	cmH
2
O

<	10	cmH
2
O

<	50	%	predicted

>	30	%	reduction

<	40	%	predicted

Not	useful

<	40	cmH
2
O

<	20	cmH
2
O

ภาวะแทรกซ้อนิ อาจพบุ	sleep-related	

hypoventilation,	

atelectasis

พบุ	sleep-related	

hypoventilation	ได้

บุ่อย,	pneumonia,	

atelectasis,	ภาวะการ

หายใจล้มเหลว

การรักษา

•	 ระยะเวลาสงัเกติอาการ 1.5	-	3	ป่ 1.5	-	3	ป่

•	 Comorbidities รักษา รักษา

•	 Metabolic	disturbance รักษา รักษา

•	 NIV มักไม่จำาเป็น	ยกเว้นมี		

sleep-disordered	

breathing	หร้อ	sleep-

related	hypoventilation

มักจำาเป็นต้ิองใชุ้

•	 Diaphragm	plication อาจได้ประโยชุน์ มักไม่ได้ประโยชุน์

•	 Phrenic	pacemaker ไม่มีข้อบุ่งชีุ� อาจได้ประโยชุน์
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บททบทวนวารสาร
Review Article

การใช้เคร้�องอัดอากาศแรงดันิบัวกชนิิดต่้อเน้ิ�อง 
ในิผู้้้ป่่วยท่�ม่ภาวะหยุดหายใจ้ขณะหลับัจ้ากการอุดกั�นิ

ดวงพร เลิศศิลป์่ วท.ม.

ธ์วัชชัย แพนิอุชชวันิ วท.ม.

กุสุมา มามณ่ วท.ม.

ศูนย์ุนิทรรักษ์์ศิริร�ชิ คณีะแพ่ท ย์ุศ�สตร์ศิริร�ชิพ่ยุ�บุ�ลั มห�วิทยุ�ลััยุมหิดลั

โรคหยุดหายใจขณะหลับุจากการอุดกั�น	 (obstructive	sleep	apnea;	OSA)	 เป็นภาวะที�เกิดขึ�นขณะหลับุ	 โดย	
มีการกรน	 (Snoring)	 เป็นอาการแสดงที�สำาคัญอย่างหนึ�ง1	 ส่งผิลให้การนอนถู้กรบุกวนติลอดค้นมีผิลกระทบุทำาให้	
ผ้้ิป่วยไม่สามารถูนอนหลบัุพักผ่ิอนได้เต็ิมที�	ผ้้ิป่วยที�พักผ่ิอนไม่เพียงพอ	หร้อมีปัญหาในการนอนหลบัุจะสง่ผิลให้	ระบุบุ
สมดุลต่ิางๆ	ในร่างกายเริ�มแปรปรวน	ความจำาลดลง	หงุดหงิดง่าย	เป็นต้ิน2	อาการดังกล่าวสามารถูรักษาได้หลายวิธี	
ไม่ว่าจะเป็น	การใชุ้เคร้�องอัดอากาศแรงดันบุวกชุนิดต่ิอเน้�อง	(continuous	positive	airways	pressure;	CPAP)	การ
ผ่ิาตัิด	(surgical	treatment)	และการรกัษาด้วยอุปกรณ์ในชุ่องปาก	(oral	appliance;	OA)	เน้�องจาก	OSA	เป็นโรคเร้�อรัง
ที�เกี�ยวข้องกับุสาเหตุิและปัจจัยหลายอย่าง	ทำาให้ผ้้ิป่วยมีการติอบุสนองหร้อมีข้อจำากัดต่ิอการรักษาที�ไม่เหม้อนกัน	ดังนั�น	
แพทย์ผ้้ิเชีุ�ยวชุาญจึงมีการนำาหลักการของการรักษาแบุบุเฉัพาะบุุคคล	 (individualized	 therapy	 หร้อ	 personalized	
therapy)	 มาใชุ้สำาหรับุการพิจารณาวิธีในการรักษา	 เพ้�อให้ได้แนวทางที�เหมาะสมที�สุดสำาหรับุผ้้ิป่วยแต่ิละราย3	 ซึี�ง	
การรักษาด้วยการใชุ้เคร้�อง	CPAP	เป็นวิธีมาติรฐานที�สามารถูรักษา	OSA	ได้ทุกระดับุความรุนแรง	โดยเฉัพาะระดับุ
รุนแรงปานกลางและระดับุรุนแรงมาก4	โดยไม่กอ่ให้เกิดอันติรายต่ิอร่างกาย	(noninvasive)	และสามารถูใชุ้ติอ่เน้�องเป็น
ระยะเวลานานได้	โดยบุทความนี�มีจุดประสงค์เพ้�อให้ผ้้ิป่วยมีความร้้ความเข้าใจในการใชุ้เคร้�อง	CPAP	ให้มากยิ�งขึ�น

OSA	 เกิดจากการขาดสมดุลระหว่างการทำางาน	

ของกล้ามเน้�อถู่างขยายทางเดินหายใจส่วนบุนกับุแรงดันลบุ

ที�เกิดขึ�นในทางเดินหายใจระหว่างหายใจเข้า	ทำาให้ทางเดิน

หายใจส่วนบุนเกิดการอุดกั�นบุางส่วนหร้อทั�งหมดเป็นระยะๆ	

ขณะหลับุ	ซึี�งอาจเกี�ยวข้องกับุปัจจัยทางกายวภิาค	และปจัจัย

ทางสรีรวิทยา1	 โดย	OSA	 สามารถูแบุ่งระดับุความรุนแรง	

ได้	3	ระดับุ	ดังนี�5

-  ระดับัรุนิแรงน้ิอย (Mild OSA)	 มีดัชุนีการ	

หยุดหายใจและหายใจแผ่ิว	(apnea	hypopnea	index;	AHI)	

ตัิ�งแต่ิ	5	ครั�งถึูงน้อยกว่า	15	ครั�งต่ิอชัุ�วโมง	

-  ระดับัรุนิแรงป่านิกลาง (Moderate OSA)	 มี	

AHI	ตัิ�งแต่ิ	15	ครั�งถึูงน้อยกว่า	30	ครั�งต่ิอชัุ�วโมง

-  ระดับัรุนิแรงมาก (Severe OSA)	มี	AHI	ตัิ�งแต่ิ	

30	ครั�งต่ิอชัุ�วโมงขึ�นไป	
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การรักษา	OSA	 ด้วย	 CPAP	 เป็นวิธีมาติรฐานที�ได้	

รับุการยอมรับุ	โดยมีข้อบุ่งชีุ�ในการรักษาดังนี�4

-		 ผ้้ิป่วยที�มีค่า	AHI	หร้อดัชุนีการหายใจถู้กรบุกวน	

(respiratory	disturbance	index;	RDI)	หร้อดัชุนีการหายใจ

ผิิดปกติิ	(respiratory	event	index;	REI)	มากกว่า	15	ครั�ง

ต่ิอชัุ�วโมง

-		 ผ้้ิป่วยที� มีค่า	 AHI	 หร้อ	 RDI	 ตัิ�งแต่ิ	 5	 ถึูง		

15	 ครั�งต่ิอชัุ�วโมง	 ร่วมกับุอาการหร้อโรคประจำาตัิวอย่างใด	

อย่างหนึ�ง	 เชุ่น	 ความง่วงมากผิิดปกติิในเวลากลางวัน		

(excessive	daytime	sleepiness)	และโรคหลอดเล้อดสมอง	

(cerebrovascular	disease)	เป็นต้ิน

เคร้�อง CPAP 
เคร้�อง	CPAP	มีหน้าที�ในการอัดอากาศเข้าส่้ทางเดิน

หายใจส่วนบุน	 โดยเคร้�องจะทำาการด้ดอากาศจากบุริเวณ

รอบุๆ	 ตัิวเคร้�องผ่ิานตัิวกรองอากาศที�อย่้ภายในเคร้�อง		

และทำาให้อากาศมีแรงดันติามท	ี�แพทย์ผ้้ิเชีุ�ยวชุาญระบุุไว้

จากนั�นจะส่งอากาศดังกล่าวผ่ิานท่อลมและหน้ากากเข้าส่้

จม้กเพ้�อไปทำาการพยุงทางเดินหายใจส่วนบุนที�มีการอุดกั�น

อย่้ให้เปิดอย่างต่ิอเน้�อง4	ส่งผิลให้ภาวะการหายใจขณะหลับุ

กลับุมาเป็นปกติิได้โดยเคร้�อง	 CPAP	 สามารถูแบุ่งได้เป็น		

2	ชุนิด	ดังนี�

-		 เคร้�องอัดอากาศแรงดันบุวกชุนิดต่ิอเน้�องแบุบุ

ปรับุอัติโนมัติิ	(auto	CPAP)	แรงดันอากาศของเคร้�องชุนิดนี�	

สามารถูปรับุได้ตัิ�งแต่ิ	 4-20	 cmH
2
O	 แรงดันที�ใชุ้รักษาจะ	

ถู้กตัิ�งไว้เป็นชุ่วงกว้างๆ	 เคร้�องจะสามารถูปรับุแรงดันได้	

อย่างอัติโนมัติิภายในชุ่วงที�ตัิ�งไว้ติามการเปลี�ยนแปลงแรงดัน	

ที�ผ้้ิป่วยต้ิองการในแต่ิละชุ่วงของค้น	 โดยผ้้ิป่วยจะต้ิอง	

ไม่มีโรคที�เป็นข้อห้ามสำาหรับุการใชุ้เคร้�อง	 เชุ่น	 ภาวะหัวใจ	

ล้มเหลว	 (heart	 failure)	 ที�มีลักษณะการหายใจร้ปแบุบุ	

Cheyne-Strokes	เป็นต้ิน4	และเคร้�อง	auto	CPAP	นี�มีราคา

ค่อนข้างส้งเม้�อเทียบุกับุเคร้�อง	manual	CPAP

-		 เคร้�องอัดอากาศแรงดันบุวกชุนิดต่ิอเน้�องแบุบุ	

ตัิ�งค่าคงที�	(manual	CPAP)	แรงดันอากาศของเคร้�องสามารถู

ปรับุได้ตัิ�งแต่ิ	4-20	cmH
2
O	เหม้อนกับุเคร้�อง	auto	CPAP	แต่ิ

แรงดันที�ใชุ้ในการรักษาจะถู้กตัิ�งไว้คงที�	 เคร้�องจะส่งแรงดัน	

อากาศติามที�ได้ตัิ�งค่าเอาไว้	 โดยแรงดันนี�อาจได้มาจากการ

เข้ารับุการติรวจการนอนที�มีการใชุ้เคร้�อง	 CPAP	 ระหว่าง

การติรวจซึี�งสามารถูแบุ่งได้เป็น	 2	 ชุนิดค้อ	 การติรวจแยก

แบุบุครึ�งค้น	(split-night	PSG)	และการติรวจแบุบุติลอดค้น	

(full-night	PAP	titration)	การใหผ้้้ิป่วยนำาเคร้�อง	auto	CPAP	

กลับุไปลองใชุ้ที�บุ้านประมาณ	 7-14	 วันแล้วนำาผิลที�บัุนทึก	

ได้มาวิเคราะห์หาแรงดันคงที�โดยแพทย์ผ้้ิเชีุ�ยวชุาญ4	 หร้อ	

การใชุ้ส้ติรคำานวณตัิ�งค่าแรงดัน6

เคร้�อง	CPAP	 ทั�งสองชุนิด	สามารถูรักษา	OSA	ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่ิผ้้ิป่วยอาจมีความร้้สึกพึงพอใจ	

กับุเคร้�องแต่ิละชุนิดไม่เหม้อนกัน	 ดังนั�น	 การเล้อกซ้ี�อ	

เคร้�องชุนิดใดไปใชุ้นั�นผ้้ิป่วยควรมีการทดลองใชุ้ให้แน่ใจ	

และควรอย่้ในความด้แลของแพทย์ผ้้ิเชีุ�ยวชุาญอย่างต่ิอเน้�อง

รููปที่่� 1. เคร่ื่�อง CPAP ย่ี่�ห้้อต่่างๆ ท่ี่�ม่ีตั่วแที่นจำำาห้น่ายี่ในปรื่ะเที่ศไที่ยี่

อุป่กรณ์ท่�ใช้กับัเคร้�อง CPAP 
หน้ิากาก (Mask)	 จะสวมไว้ที�ใบุหน้าเป็นอุปกรณ์	

ที�สำาคัญในการนำาแรงดันอากาศจากเคร้�อง	 CPAP	 เข้าส่้	

ทางเดินหายใจส่วนบุนผิ่านทางจม้กมีหลายชุนิดที�เป็น	

ที�นิยม	ดังนี�	

-		 หน้ากากแบุบุครอบุจม้ก	 (nasal	 mask)	 เป็น

หน้ากากที�ครอบุเฉัพาะบุริเวณจม้ก	 โดยทั�วไปจะแนะนำาให้

ใชุ้หน้ากากชุนิดนี�เป็นทางเล้อกแรก4
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รููปที่่� 2.  ต่ัวอยี่่างห้น้ากากครื่อบจำมีูก

-		 หน้ากากแบุบุครอบุทั�งปากและจม้ก	 (oronasal	

mask	 หร้อ	 full-face	mask)	 เป็นหน้ากากที�ครอบุทั�งจม้ก	

และปากของผ้้ิป่วยเหมาะกับุผ้้ิป่วยที�มีอาการอ้าปากหายใจ

ขณะนอนหลับุ	 หน้ากากชุนิดนี�มีโอกาสที�จะเกิดลมรั�ว	

ได้มากกว่าหน้ากากชุนิดอ้�นเน้�องจากการใชุ้หน้ากากชุนิดนี�

มักจะต้ิองใชุ้แรงดันอากาศส้งกว่าปกติิ4

รููปที่่� 3. ต่ัวอยี่่างห้น้ากากครื่อบที่ั�งปากและจำมีูก

-		 หน้ากากแบุบุสอดร้จม้ก	 (nasal	 pillow	 หร้อ		

nasal	prong)	เป็นหน้ากากที�มีขนาดเลก็ที�สุดวางไวที้�บุริเวณ

ร้จม้ก	เหมาะกบัุผ้้ิป่วยที�มีอาการกลวัที�แคบุ	หร้อมีอาการเจบ็ุ

บุริเวณดั�งจม้กจากการใชุ้หน้ากากแบุบุอ้�นๆ	เป็นต้ิน	มีข้อเสีย

ค้อผ้้ิป่วยมักมีอาการแสบุจม้กเม้�อมีการใชุ้แรงดันที�ส้งขึ�น	และ

หน้ากากมักจะเล้�อนหลุดง่าย4

รููปที่่� 4. ต่ัวอยี่่างห้น้ากากแบบเสี่ยี่บจำมีูก

ท่อลม (Air tube)	เป็นอุปกรณ์ที�ใชุ้เชุ้�อมติ่อระหว่าง	

ติวัเคร้�องและหนา้กากทำาหนา้ที�ในการนำาแรงดนัอากาศจาก

เคร้�อง	CPAP	เขา้ส่้หนา้กาก	ทำาจากพลาสติิกสามารถูโคง้งอ

ไดม้คีวามยาว	180	เซีนติิเมติร	ปลายสองดา้นเปน็ปลายเปดิ

มลีกัษณะเหมอ้นกนัทั�งสองดา้น	ปลายดา้นหนึ�งจะติอ่เขา้กบัุ

ติัวเคร้�อง	CPAP	ส่วนอีกด้านใชุ้สำาหรับุติ่อเข้ากับุหน้ากาก	
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รููปที่่� 5. ตััวอย่างทึ่อลูมื่

สายรัดคาง (Chin strap)	 เป็นอุปกรณ์ใชุ้ร่วมกับุ

หน้ากากชุนิดต่ิางๆ	ในกรณี�ที�ผ้้ิป่วยยังมีอาการอ้าปากหายใจ

รููปที่่� 6. ต่วัอย่ี่างการื่ใช้ส้ีายี่รัื่ดคางรื่ว่มีกับห้นา้กากแบบครื่อบจำมีกู

เคร้�องทำาความช้�นิ (Heated humidifier) เป็น

อุปกรณ์ที�ทำาหน้าที�เพิ�มความชุ้�นและความอุ่นให้กับุอากาศ	

ที�ออกมาจากเคร้�อง	CPAP	ทำาให้ผ้้ิป่วยมีอาการระคายเค้อง	

ในทางเดินหายใจส่วนบุนลดลง4

รููปที่่� 7.  ต่ัวอยี่่างครื่่�อง CPAP  ที่่�มี่เครื่่�องที่ำาความีช้่�นในต่ัว

รููปที่่� 8. ต่ัวอยี่่างครื่่�อง CPAP (ซ้้ายี่) เมี่�อต่่อเข้้ากับเครื่่�อง
ที่ำาความีช้่�น (ข้วา) เรื่่ยี่บรื่้อยี่แล้ว

สายรัดคางและเคร้�องทำาความชุ้�นนั�นเป็นเพียง

อุปกรณ์เสริมซึี�งไม่ได้มีความจำาเป็นกับุผ้้ิป่วยทุกคน	 ทั�งนี�	

ขึ�นกับุการพิจารณาของแพทย์ผ้้ิเชีุ�ยวชุาญ

แผู่้นิกรองอากาศ (Air filter)	เป็นอุปกรณ์ที�ทำาหน้าที�	

ในการกรองอากาศก่อนที�จะถู้กด้ดเข้าเคร้�อง	 CPAP	 มี		

2	 ชุนิด	 ค้อ	 แผ่ินกรองที�สามารถูทำาความสะอาดแล้วนำามา	

ใชุ้ซีำ�าได้	และแผ่ินกรองที�ใชุ้ครั�งเดียวแล้วทิ�ง
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รููปที่่� 9.  ต่ัวอยี่่างแผ่่นกรื่องที่่�สีามีารื่ถที่ำาความีสีะอาดแล้วนำามีา 
ใช้ซ้้ำ�าได ้(ซ้า้ยี่) และแผ่่นกรื่องที่่�ใช้ค้รื่ั�งเด่ยี่วแลว้ที่้�ง (ข้วา)

วิธ์่การใช้เคร้�อง 
-		 ใส่หน้ากากและปรับุสายรัดหน้ากากให้กระชัุบุ	

-		 ต่ิอท่อลมเข้ากับุเคร้�องและหน้ากาก

-		 เปิดเคร้�องและติรวจสอบุหน้ากากว่ามีลมรั�วที�

บุริเวณผิิวหน้าหร้อมีลมเป่าเข้าติาหร้อไม่	 ถู้าหากมีควร

กระชัุบุสายรัดหน้ากากให้แน่นขึ�น	 แต่ิไม่ควรแน่นจนผ้้ิป่วย

ร้้สึกเจ็บุ	 และลมรั�วบุริเวณด้านหน้าของหน้ากากนั�นถู้อเป็น	

เร้�องปกติิเน้�องจากหน้ากากทุกชุนิดจะมีร้ระบุายก๊าซี

คาร์บุอนไดออกไซีด์

รููปที่่� 10.  บรื่้เวณวงกลมีแสีดงต่ัวอยี่่างรืู่รื่ะบายี่ก๊าซ้คารื่์บอน 
ไดออกไซ้ด์ข้องห้น้ากากแบบครื่อบจำมีูก

-	 หากมีเคร้�องทำาความชุ้�นผ้้ิป่วยจะต้ิองทำาการเติิม	

นำ�าสะอาด	เชุ่น	นำ�าด้�ม	นำ�าต้ิมสุก	หร้อนำ�าสะอาดปราศจากเชุ้�อ		

(sterile	 water)	 ลงไปในกล่องสำาหรับุใส่นำ�าสำาหรับุเคร้�อง

ทำาความชุ้�น	 ให้เรียบุร้อยก่อนจะต่ิอเข้าตัิวเคร้�อง	 CPAP		

และห้ามใชุ้นำ�าประปา	นำ�ากลั�น	(สำาหรับุใส่แบุติเติอรี�รถูยนต์ิ)	

นำ�าเกล้อ	หร้อนำ�าแร	่เติิมเข้าไปในเคร้�องทำาความชุ้�น	เน้�องจาก

อาจกอ่ให้เกิดติะกรนัหร้อความเสยีหายใหกั้บุเคร้�องได	้ผ้้ิป่วย

สามารถูปรับุระดับุความชุ้�นเพิ�มขึ�นได้หากยังร้้สึกมีอาการ

ระคายเค้องในทางเดินหายใจส่วนบุน	และสามารถูปรับุระดับุ

ความชุ้�นให้ลดลงได้หากมีนำ�าค้างท่อมากเกินไปหร้อร้้สึกว่า

มีไอนำ�ามาเกาะที�บุริเวณหน้ากากหร้อบุริเวณผิิวมากเกินไป

รููปที่่� 11.  ต่ัวอยี่่างการื่ต่่ออุปกรื่ณ์พรื่้อมีใช้้

การด้แลบัำารุงรักษาเคร้�อง
ตั้วเคร้�อง	 ควรเชุ็ดทำาความสะอาดเป็นประจำา	 และ

ควรนำามาใชุ้เจ้าหน้าที�ผ้้ิเชีุ�ยวชุาญติรวจเชุคการทำางานของ

เคร้�องและทำาความสะอาดภายในเคร้�องป่ละ	 1	 ครั�งติามข้อ

กำาหนดของ	Emergency	Care	Research	Institute	(ECRI)7

หน้ิากาก ควรเช็ุดทำาความสะอาดทุกวันโดยใชุ้ผ้ิา	

ชุุบุนำ�าบิุดหมาดหร้อกระดาษทิชุชุ่้เป่ยกเช็ุด	 และควรล้าง

ทำาความสะอาดโดยนำ�าสบุ่้อ่อนๆ	หร้อนำ�ายาล้างขวดนมเด็ก

สัปดาห์ละ	1	ครั�ง	จากนั�นให้ผึิ�งลมให้แห้งก่อนนำามาใชุ้งาน
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ท่อลม ควรล้างทำาความสะอาดโดยนำ�าสบุ่้อ่อนๆ	

หร้อนำ�ายาล้างขวดนมเด็กสัปดาห์ละ	1	ครั�งจากนั�นให้ผึิ�งลม	

ให้แห้งก่อนนำามาใชุ้งาน

เคร้�องทำาความช้�นิ	 บุริเวณกล่องสำาหรับุใส่นำ�าจะ

สามารถูถูอดแยกออกมาจากตัิวเคร้�องได้	 ผ้้ิป่วยควรล้าง

ทำาความสะอาดด้วยผิลิติภัณฑ์ทำาความสะอาดผึิ�งให้แห้งและ

เปลี�ยนนำ�าก่อนใชุ้งานทุกวัน

ทั�งหน้ากาก	 ท่อลม	 และกล่องใส่นำ�าสำาหรับุเคร้�อง

ทำาความชุ้�นไม่ควรใชุ้แอลกอฮอล์ในการทำาความสะอาดและ

ไม่ควรติากแดดโดยติรงเน้�องจากจะทำาให้อุปกรณ์ดังกล่าว

เส้�อมสภาพเร็วมากยิ�งขึ�น

แผู่้นิกรองอากาศ แบุ่งเป็น	2	ชุนิด	ค้อ

-		 แผ่ินกรองอากาศชุนิดที�ทำาความสะอาดได้	ผ้้ิป่วย

ควรสังเกติที�แผ่ินกรองอากาศ	 หากมีฝุ่นเกาะที�แผ่ินกรอง

อากาศ	 ก็ควรทำาความสะอาดโดยการเอามาล้างนำ�า	 บีุบุให้

หมาด	 แล้วผึิ�งให้แห้งในที�ร่ม	 แต่ิถู้าหากแผ่ินกรองอากาศ	

ดังกล่าวมีอาการเป่�อยยุ่ยแสดงว่าแผ่ินกรองอากาศนั�น	

เส้�อมสภาพไม่เหมาะแก่การนำามาใชุ้งานให้ทำาการเปลี�ยน	

แผ่ินกรองอากาศชิุ�นใหม่

รููปที่่� 12.  ต่วัอยี่า่งแผ่่นกรื่องที่่�สีะอาดพรื่อ้มีใช้ ้(ซ้้ายี่) และแผ่่นกรื่อง
ที่่�ควรื่นำาไปที่ำาความีสีะอาด (ข้วา)

รููปที่่� 13.  ต่ัวอยี่่างแผ่่นกรื่องที่่� เส่ี�อมีสีภาพเรื่้�มีม่ีการื่เป่�อยี่ยีุ่่ยี่  
ไมี่เห้มีาะแก่การื่นำาไปที่ำาความีสีะอาดและนำากลับมีาใช้้

-		 แผ่ินกรองอากาศชุนดิที�ใชุ้ครั�งเดียวแล้วทิ�ง	ผ้้ิป่วย	

ควรสังเกติที�แผ่ินกรองอากาศ	 หากแผ่ินกรองอากาศมีสี

ที�เปลี�ยนไปจากเดิม	 เชุ่น	 จากสีขาวเป็นสีเทาหร้อสีดำา	 ให้

ทำาการเปลี�ยนแผ่ินกรองอากาศชิุ�นใหม่

รููปที่่� 14.  ต่วัอยี่า่งแผ่่นกรื่องที่่�สีะอาดพรื่อ้มีใช้ ้(ซ้้ายี่) และแผ่่นกรื่อง
ที่่�เสี่�อมีสีภาพไมี่เห้มีาะแก่การื่ใช้้งาน (ข้วา)

ทั�งนี�ระยะเวลาในการเปลี�ยนแผ่ินกรองอากาศแต่ิละ

ชุนิดนั�นจะมีคำาแนะนำาที�ชัุดเจนจากบุริษัทที�จัดจำาหน่าย	

อย่้แล้ว	แต่ิวิธีที�นำาเสนอข้างต้ินก็สามารถูใชุ้เชุ่นกันเน้�องจาก

แต่ิละสถูานที�นั�นมีปริมาณฝุ่นไม่เท่ากัน	 ส่งผิลให้อายุการ	

ใชุ้งานของแผ่ินกรองอากาศแต่ิละชุนิดนั�นอาจจะสั�นหร้อยาว

กว่าที�บุริษัทจัดจำาหน่ายแจ้งไว้ได้	
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ดวงพร เลิศศิลป์ และคณะ

ภาวะแทรกซ้อนิจ้ากการใช้เคร้�อง
ในชุ่วงแรกที�เริ�มใชุ้เคร้�อง	 CPAP	 ผ้้ิป่วยอาจมีการ

อึดอัด	 ทำาให้นอนหลับุยากขึ�น	 อาการเหล่านี�จะหายไป	

เม้�อผ้้ิป่วยเริ�มคุ้นชิุนกับุเคร้�อง	 CPAP	 มากขึ�น	 นอกจากนี�	

อาจมีอาการระคายเค้องในทางเดินหายใจส่วนบุน	 เชุ่น	

ปากแห้ง	 คอแห้ง	 แสบุจม้ก	 เป็นต้ิน	 สามารถูแก้ไขได้	

โดยการเปลี�ยนชุนิดหน้ากาก	ใชุ้สายรัดคางเพิ�ม	หร้อใชุ้เคร้�อง

ทำาความชุ้�น	เป็นต้ิน

สรุป่
โดยสรุปแล้วการใชุ้เคร้�อง	CPAP	ในการแก้ไข	OSA	

เป็นวิธีที�นิยมและใชุ้ได้ผิลกับุทุกระดับุความรุนแรงโดยไม่มี

การรุกลำ�าเข้าไปในร่างกายสามารถูใชุ้ต่ิอเน้�องในระยะยาวได้		

แต่ิวิธีนี�อาจไม่ได้ผิลในทันทีในชุ่วงแรกของการใชุ้เคร้�อง	

CPAP	 ผ้้ิป่วยอาจต้ิองใชุ้เวลาในการปรับุตัิว	 รวมถึูงการ	

ฝึกฝนการใชุ้อุปกรณ์ต่ิางๆ	 และอาจมีอาการแทรกซ้ีอนจาก

การใชุ้เคร้�องที�สามารถูแก้ไขโดยการใชุ้อุปกรณ์เสริมต่ิางๆ

ได้	เม้�อผ้้ิป่วยใชุ้เคร้�อง	CPAP	ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะ

ส่งให้ผ้้ิป่วยมีคุณภาพชีุวิติที�ดีขึ�น	คุณภาพการนอนหลบัุดีขึ�น	

ชุ่วยลดอาการง่วงติอนกลางวัน	 ชุ่วยลดความเสี�ยงจากโรค

แทรกซ้ีอนต่ิางๆ	นอกจากนี�ยังมีงานวิจัยที�พบุว่าการใชุ้เคร้�อง	

CPAP	 อย่างสมำ�าเสมอนั�นสามารลดอุบัุติิเหตุิทางจราจรได้

ด้วย8	แต่ิถู้าหากผ้้ิป่วยหยุดการใชุ้เคร้�อง	CPAP	อาการก็จะ

กลับุมาเป็นเชุ่นเดิม4	 และถึูงแม้ว่าผ้้ิป่วยจะสามารถูใชุ้งาน

เคร้�อง	 CPAP	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 ผ้้ิป่วยก็ควรมา

พบุแพทย์ติามนัดอย่างสมำ�าเสมอ	 เพ้�อให้แพทย์ผ้้ิเชีุ�ยวชุาญ

ได้ทำาการติิดติามด้แลอาการต่ิางๆ	ได้อย่างต่ิอเน้�อง

กิต้ต้ิกรรมป่ระกาศ
ขอขอบุพระคุณ	พญ.ษรนิทร์	รุ่งมณี	และ	พญ.ชุวนนท์		

พิมลศรี	แพทย์ประจำาศ้นย์นิทรรักษ์ศิริราชุ	คณะแพทยศาสติร์	

ศิริราชุพยาบุาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ที�กรุณาให้คำาปรึกษา

และให้คำาแนะนำาในการเขียนบุทความฉับัุบุนี�

เอกสารอ้างอิง
1.	 วิชุญ์	บุรรณหิรัญ,	สรชัุย	ศรีสุมะ.	กายวิภาคทางเดินหายใจ	

ส่วนบุนและพยาธิกำาเนิดของ	OSA.	ใน:	วิชุญ์	บุรรณหิรัญ,		

ภาวิน	 เกษกุล,	 บุรรณาธิการ.	 การกรนและ	 OSA.	

กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์ศิริราชุ;	2562.	หน้า	37-58.

2.	 วิชุญ์	 บุรรณหิรัญ.	 ระบุาดวิทยาและผิลส้บุเน้�องทาง

สาธารณสุข.	 ใน:	 วิชุญ์	 บุรรณหิรัญ,	 ภาวิน	 เกษกุล,	

บุรรณาธิการ.	การกรนและ	OSA.	กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์

ศิริราชุ;	2562.	หน้า	59-84.

3.	 วิชุญ์	 บุรรณหิรัญ.หลักการและแนวทางการรักษาใน	

ภาพรวม.	 ใน:	 วิชุญ์	 บุรรณหิรัญ,	 ภาวิน	 เกษกุล,	

บุรรณาธิการ.	การกรนและ	OSA.	กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์

ศิริราชุ;	2562.	หน้า	205-26.

4.	 วิชุญ์	บุรรณหิรัญ,	เชิุดชัุย	นพมณีจำารัสเลิศ.	การรักษา

ด้วยเคร้�องอัดอากาศแรงดันบุวก.	ใน:	วิชุญ์	บุรรณหิรัญ,		

ภาวิน	 เกษกุล,	 บุรรณาธิการ.	 การกรนและ	 OSA.	

กรุงเทพฯ:	สำานักพิมพ์ศิริราชุ;	2562.	หน้า	227-52.

5.	 ษรินทร์	 รุ่งมณี,	 วิชุญ์	 บุรรณหิรัญ.	 ความหมายของ	

คำาศัพท์และการแปลผิลรายงานการติรวจการนอนหลับุ.	

ใน:	 กัลยา	 ปัญจพรผิล,	 วิสาข์สิริ	 ตัินติระก้ล,	 ประพันธ์	

กิติติิวรวิทย์กุล,	มณฑิดา	วีรวิกรม,	นฤชุา	จิรกาลวสาน,	

บุรรณาธิการ.	Atlas	&	Practice	 of	Sleep	Medicine.	

กรุงเทพฯ:	บุริษัท	บีุยอนด์	เอ็นเทอร์ไพรซ์ี	จำากัด;	2561.	

หน้า	22-32.

6.	 Pattarapong	M,	Vichai	S,	Kittisak	S.	CPAP	pressure	

by	CPAP	 titration	 or	 prediction	 formular.	 J	Sleep	

Disorder	Ther	2013;	2:1-2.

7.	 ECRI	 Institute.	 ECRI	 BiomedicalBenchmark	 IPM	

Intensive	 Care	 Ventilators	 [Internet].	 2020[cited	

2020	 Sep	 11].	 Available	 from:	 https://www.ecri.

org/EmailResources/Health%20Devices/ ECRI_

BiomedicalBenchmark_IPM_Intensive_Care_

Ventilators.pdf 

8.	 Tregear	 S,	 Reston	 J,	 Schoelles	 K,	 Phillips	 B.	

Continuous	positive	airway	pressure	reduces	risk	of	

motor	vehicle	crash	among	drivers	with	obstructive	

sleep	apnea.	Sleep	2010;	33:1373-80.



29

บททบทวนวารสาร
Review Article

รับุไว้ตีพ่ิมพ่์เม้่อวันที่ 21 ตุลั�คม  2563

เทคนิิคการแกะอุป่กรณ์ต้รวจ้การนิอนิหลับั 
เพ้�อช่วยลดการเกิดผิู้วหนัิงถ้ึกทำาลายจ้ากวัสดุยึดติ้ดทางการแพทย์ 

ธ์วัชชัย แพนิอุชชวันิ วท.ม.

 ดวงพร เลิศศิลป์่ วท.ม.

 เอ้�อมพร คชลัย วท.ม.

ศูนย์ุนิทรรักษ์์ศิริร�ชิ คณีะแพ่ทยุศ�สตร์ศิริร�ชิพ่ยุ�บุ�ลั มห�วิทยุ�ลััยุมหิดลั

ในการทำาหัติถูการทางการแพทย์ที�มีการยึดติิดอุปกรณ์บุนร่างกายของผ้้ิป่วยโดยการใชุ้วัสดุยดึติิดทางการแพทย์1		
เพ้�อยึดติิดอุปกรณ์บุนร่างกายผ้้ิป่วยไม่ให้เกิดการเคล้�อนหลุด	 ปัญหาที�พบุมากส่วนใหญ่เกิดขึ�นติอนแกะถูอดอุปกรณ์
เม้�อสิ�นสุดการทำาหัติถูการ	 การถูอดอุปกรณ์ต้ิองมีการลอกเทปกาวออกจากผิิวหนังผ้้ิป่วยในขั�นติอนของการลอก	
เทปกาวนั�นส่งผิลทำาให้เกิดการระคายเค้องและการเกิดแผิลถูลอกบุริเวณที�ติิดเทปกาว	 ดังนั�นเพ้�อลดปัญหาดังกล่าว	
ที�เกิดขึ�น	 และเพ้�อพัฒนาการบุริการการด้แลผ้้ิป่วยให้ผ้้ิป่วยได้รับุประโยชุน์ส้งสุด	 ผ้้ิจัดทำาจึงเสนอวิธีแกะวัสดุยึดติิด	
ทางการแพทย์ในหัติถูการการติรวจการนอนหลับุเพ้�อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและลดภาวะการเกิดผิิวหนัง	
ผ้้ิป่วยถู้กทำาลายจากวัสดุยึดติิดดังกล่าว	 จากเดิมที�ยังไม่มีแนวทางปฏิบัุติิการแกะอุปกรณ์ติรวจการนอนหลับุที�ชัุดเจน	
เม้�อเสร็จสิ�นการติรวจะแกะอุปกรณ์ทันทีทำาให้พบุปัญหาผิิวหนังถู้กทำาลายจากวัสดุยึดติิดทางการแพทย์บุ่อยครั�ง		
และระดับุความรุนแรงแติกต่ิางกันไป	 ส่งผิลกระทบุต่ิอสุขภาพของผ้้ิป่วยแติกต่ิางกันไปแล้วแต่ิระดับุความรุนแรง		
หลังจากที�ได้นำาเนคนิคการแกะอุปกรณ์ติรวจการนอนหลับุเพ้�อชุ่วยลดการเกิดผิิวหนังถู้กทำาลายจากวัสดุยึดติิดทางการ
แพทย์มาใชุ้	พบุว่าชุ่วยลดปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นที�น่าพอใจ

การติรวจการนอนหลับุ	(polysomnography:	PSG)2	

เป็นหัติถูการที�มีการติิดอุปกรณ์วัดสัญญาณบุนติัวผ้้ิป่วย		

โดยทำาการติิดอุปกรณ์ตัิ�งแต่ิบุริเวณศีรษะลงไปจนถูึงขา		

แน่นอนว่าต้ิองมีการติิดเทปกาวที�เป็นวัสดุยึดติิดทางการแพทย์		

ซึี�งที�ใชุ้บุ่อยค้อ	เทปผ้ิานุ่มทางการแพทย์	(Neofix®)	และเทป

แต่ิงแผิลชุนิดใส	(Transpore®)	เพ้�อยึดติิดอุปกรณ์การติรวจ

ให้ติิดแน่นบุนตัิวผ้้ิปป่วยติลอดทั�งค้น	เพ้�อให้ได้สัญญาณที�ดี

มีคุณภาพ	และปัญหาที�พบุค้อเกิดการระคายเค้อง	และการ

เกิดแผิลถูลอกระหว่างที�แกะอุปกรณ์ออกจากตัิวผ้้ิป่วย	จาก

ประสบุการณ์การปฏิบุติัิงานของนักติรวจการนอนหลับุที�ผ่ิาน

มาพบุว่าผ้้ิป่วยบุางรายอาจเกดิการระคายเค้องมากสามารถู

เกิดเป็นแผิลได้ในติำาแหน่งติิดสายสัญญาน	เชุ่น	บุริเวณใต้ิคาง		

ลำาคอ	 หน้าอกและชุายโครง	 เป็นต้ิน	 ซึี�งแต่ิละจุดล้วน	

เป็นติำาแหน่งของการติิดสัญญานที�มีความสำาคัญในการติรวจ

ทั�งสิ�น	 จากปัญหาดังกล่าวผ้้ิปฏิบัุติิงานจึงคิดค้นหาวิธีการ	

ในการแกะอุปกรณ์เพ้�อชุ่วยลดความเสี�ยงไม่ให้เกิดผิิวหนัง	

ถู้กทำาลายที�ไปกระทบุต่ิอสุขภาพและร่างกายของผ้้ิป่วย	

หลังจากการทำาหัติถูการเสร็จสิ�น	
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ธวัชชัย แพนอุชชวัน และคณะ

6

รููปท่ี่� 1-3. แสีดงต่ำาแห้น่งต่้ดสีัญญาน 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ที่่มี่ 
ความีเส่ี�ยี่งต่่อการื่รื่ะคายี่เค่องและการื่เก้ดแผ่ลถลอก 
(ภาพถ่ายี่ได้รื่ับอนุญาต่จำากผู้่ป่วยี่จำำาลองซ้่�งเป็นเจำ้าห้น้าที่่� 
โรื่งพยี่าบาล)

การติ้ดอุป่กรณ์ต้รวจ้การนิอนิหลับั (polysomnography:		

PSG)	 การทดสอบุการนอนหลับุประเภทที�	 1	 (attended		

polysomnography:	 PSG	 type	 1)	 เป็นการติรวจ

มาติรฐานที�สำาคัญสำาหรับุใชุ้วินิจฉััย	 และวางแผินการรักษา	

ผ้้ิป่วยมีความผิิดปกติิเกี�ยวกับุการนอนหลับุ	 โดยในการ	

ติรวจมีเคร้�องวัดหลายชุ่องสัญญาณซึี�งจะทำาให้ได้ข้อม้ล

จำานวนมาก	 มีส่วนประกอบุของชุ่องสัญญาณในการติรวจ

ได้แก่	 คล้�นไฟฟ้าสมอง	 (electroencephalogram:	 EEG)	

คล้�นไฟฟ้าล้กติา	 (electrooculogram:	 EOG)	 คล้�นไฟฟ้า	

กล้ามเน้�อที�คาง	(chin	electromyogram:	chin	EMG)	คล้�น

ไฟฟ้าหัวใจ	(electrocardiogram:	EKG)	สัญญาณลมหายใจ	

(airflow	 signals)	 ไมโครโฟนบัุนทึกเสียงกรน	 (snoring		

microphone)	 ระดับุคาร์บุอนไดออกไซีด์	 (carbon	dioxide:	

CO
2
)	 คล้�นไฟฟ้ากล้ามเน้�อที�ขา	 (leg	 EMG)	 โดยอุปกรณ์

ทั�งหมดที�กล่าวมา	 จำาเป็นต้ิองใชุ้วัสดุยึดติิดทางการแพทย์

ในการติิดยึดอุปกรณ์บุนร่างกายของผ้้ิป่วยทั�งสิ�น	(ร้ปที�1-4)

รููปที่่� 4.  อุปกรื่ณ์ polysomnography บนต่ัวผู่้ป่วยี่ (ภาพถ่ายี่ได้รื่ับ
อนุญาต่จำากผู้่ป่วยี่จำำาลองซ่้�งเป็นเจ้ำาห้น้าที่่�โรื่งพยี่าบาล)  
ที่่�มีา : ภาพโดยี่ กุสีุมีา มีามีณ่ 

ชนิิดของ Medical Adhesive Related Skin 
Injury3

1.  Skin stripping การเกิดผิิวหนังลอกขณะที�ลอก

เทปออกหนังกำาพร้ายังคงติิดอย่้กับุ	medical	adhesive	ทำาให้

เกิดความเสียหายต่ิอผิิวหนังหร้อบุริเวณผิิวหนังที�สัมผัิสเกิด

ความปวด	ระดับุการลอกขึ�นอย่้กับุสภาพผิิวลักษณะของกาว

และความถีู�ในการติิดเทป

2.  Tension injury การบุาดเจ็บุที�เกิดจากแรงตึิง	

ค้อการรัดเทปกาวที�ไม่เหมาะสมเพ้�อเพิ�มการยึดติิดแน่น	

ทำาให้ผิิวหนังถู้กทำาลาย

3.  Skin tear การบุาดเจ็บุของผิิวหนังเน้�องจาก	

แรงเฉ้ัอนและแรงเสียดทาน	 หร้อการบุาดเจ็บุที�ทำาให้หนัง

กำาพร้าแยกออกจากผิิวหนัง	 (partial	 thickness)	 หร้อหนัง

กำาพร้าและหนังแท้แยกจากกัน	(full	thickness)
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4.  Allergic contact dermatitis	ผ้ิ�นแพ้สัมผัิสเป็น	

โรคผิิวหนังอักเสบุที�เกิดจากการแพ้สารที�มาสัมผัิสผิิวหนัง

5.  Irritant contact dermatitis ผิิวหนังอักเสบุจากการ	

เกิดการระคายเค้องต่ิอสารเคมี

6.  Maceration หมายถึูง	 การเปลี�ยนแปลงของ

ผิิวหนังเม้�อผิิวหนังมีความชุ้�นเป็นเวลานาน	ผิิวจะเปลี�ยนเป็น	

สีขาวหร้อสีเทานุ่ม	 มีแนวโน้มที�จะเกิดความเสียหายจาก	

แรงเสียดทานและการระคายเค้อง

7.  Folliculitis ร้ขุมขนอักเสบุ	 ค้อการอักเสบุของ	

ร้ขุมขนที�เกิดจากการโกนขนหร้อเป็นแหล่งสะสมของ

แบุคทีเรีย

คำาแนิะนิำาในิการจั้ดการและการด้แลแผู้ล3 การ	

บุาดเจ็บุที�ผิิวหนังที�เกี�ยวข้องกับุการใชุ้วัสดุกาวทางการ

แพทย์	(medical	adhesive	related	skin	injury:	MARSI)	นั�น

เป็นภาวะแทรกซ้ีอนที�พบุได้บุ่อย	ซึี�งเกิดขึ�นได้ในทุกกลุ่มอายุ	

หากไม่ได้ใชุ้เทคนิคที�เหมาะสมสำาหรับุการใชุ้หร้อดึงวัสดุนั�น

ออก	อาจเกิดการบุาดเจ็บุของเน้�อเย้�อส่งผิลกระทบุต่ิอความ

ปลอดภยั	และคณุภาพชีุวิติของผิ้ป่้วยได้	ดังนั�นแนวทางที�จะ

ลดความเสี�ยงมีดังนี�

1.		 ประเมินผิิวหนังผ้้ิป่วยว่ามีความเสี�ยงต่ิอการ	

บุาดเจ็บุที�เกี�ยวข้องกับุเทปกาวทางการแพทย์หร้อไม่

2.		 ซัีกประวัติิของผ้้ิป่วยภ้มิแพ้	หร้อสงสัยว่ามีอาการ

แพ้	และมีความไวต่ิอการแพ้	เพ้�อลดความเสี�ยงของการเกิด	

MARSI	

3.		 ระบุุผ้้ิป่วยที�อาจมีความเสี�ยงเพิ�มขึ�น	 เพ้�อชุ่วย

ป้องกันการบุาดเจ็บุรวมถึูงการเล้อกอุปกรณ์ที�มีส่วนประกอบุ

ที�มีความอ่อนโยนต่ิอผิิว

4.		 ใชุ้หลักการด้แลแผิลติามหลักฐาน	 เม้�อทำาการ

รักษาอาการบุาดเจ็บุที�ผิิวหนังที�เกี�ยวข้องกับุกาวทางการ

แพทย์	ปรึกษาผ้้ิเชีุ�ยวชุาญด้านผิิวหนัง	หร้อการด้แลบุาดแผิล

ที�เหมาะสม	 หากการบุาดเจ็บุที�เกี�ยวข้องกับุกาวทางการ

แพทย์ไม่ติอบุสนองต่ิอการรักษาภายใน	7	วัน	หร้อหากแผิล

ไม่ดขึี�นให้ใชุ้หลักการทั�วไปแบุบุเดียวกันกับุที�ใชุ้ในการจัดการ

กับุบุาดแผิลเฉีัยบุพลันอ้�น	ๆ	

การแกะอุป่กรณ์ต้รวจ้การนิอนิหลับั จากประสบุการณ์	

ที� ผ่ิานมายังไม่มีแนวทางกำาหนดที�แน่ ชัุดว่าจะใชุ้ วิ ธี	

แกะอุปกรณ์แบุบุไหน	 ส่วนใหญ่จะใชุ้ประสบุการณ์

ของนักติรวจการนอนหลับุแต่ิละคนพิจารณาว่าผ้้ิป่วย	

รายไหนควรใชุ้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ	 เชุ่น	 เด็ก	 หร้อ

ผ้้ิส้งอายุที�ผิิวหนังมีความบุอบุบุาง	 อาจต้ิองใชุ้เทคนิคที�	

วิธีการที�นักติรวจการนอนหลับุแต่ิละคนถูนัด	 เชุ่น	ทาโลชัุ�น

ไปบุนเทปกาวก่อนแกะเป็นต้ิน	ส่วนขั�นติอนการแกะอุปกรณ์	

PSG	ที�นำาเสนอให้นักติรวจการนอนหลับุเล้อกใชุ้เพ้�อป้องกัน

การเกิดผิิวหนังถู้กทำาลายจากวัสดุยึดติิดทางการแพทย์	 มี

ขั�นติอนดังนี�

1.		 ปลุกผ้้ิป่วย	

2.		 ฉีัดพ่นนำ�าบุริสุทธิ�ที�ปราศจากเชุ้�อ	(sterile	water)	

ลงไปบุนวัสดุยึดติิดทางการแพทย์	 บุนติำาแหน่งที�เสี�ยงต่ิอ

การระคายเค้องและผิิวหนังหลุดลอกให้เป่ยกชุุ่มได้แก่ใต้ิค้าง		

2	จุดเซ็ีนเซีอร์	1	จุด	2	จุดและขา	2	จุด	ทิ�งไว้	3-5	นาที	โดย	

ที�ยังไม่ต้ิองให้ลุกขึ�นจากเตีิยง

3.		 ให้คนไข้ลุกขึ�นนั�ง

4.		 ปลดสายรัดที�อก-ท้อง	

5.		 ถูอดขั�วสายอีเล็กโทรด

6.		 แกะเทปบุนศีรษะและใบุหน้า

7.	 แกะเทปที�ขาทั�งสองข้าง	

8.		 แกะ	EKG	(red	dot)

9.		 แกะเทปใต้ิคางทั�ง	3	จุด	

10.	นำาอุปกรณ์ไปทำาความสะอาดติามขั�นติอนแล้ว	

นำามาเก็บุเข้าที�

11.		ผ้้ิป่วยอาบุนำ�า	แต่ิงตัิว	เจ้าหน้าที�ส่งคนไข้กลับุบุ้าน
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ธวัชชัย แพนอุชชวัน และคณะ

รููปที่่� 5-8. ฉี่ดพ่น sterile water ลงไปบนวัสีดุยี่่ดต้่ดที่างการื่แพที่ยี่์ 
ต่ำาแห้น่งที่่�เสี่�ยี่งต่่อการื่รื่ะคายี่เค่อง (ภาพถ่ายี่ได้รื่ับอนุญาต่
จำากผู่้ป่วยี่จำำาลองซ้่�งเป็นเจำ้าห้น้าที่่�โรื่งพยี่าบาล) 

 ที่่�มีา : ภาพโดยี่ ดวงพรื่ เล้ศศ้ลป์

รููปที่่� 9-12. การื่แกะอุปกรื่ณ์ห้ลังฉ่ีดพ่น sterile water 3-5 นาที่ ่
(ภาพถ่ายี่ได้รื่ับอนุญาต่จำากผู้่ป่วยี่จำำาลองซ้่�งเป็นเจำ้าห้น้าที่่�
โรื่งพยี่าบาล) ที่่�มีา : ภาพโดยี่ ดวงพรื่ เล้ศศ้ลป์ 

รููปที่่� 13-14. sterile water และข้วดสีเปรื่ยี่์ 
 ท่ี่�มีา : ภาพโดยี่ เอ่�อมีพรื่ คช้ลัยี่

เทคนิิคการลอกเทป่กาว4 ลอกเทปกาวด้วยความ

ระมัดระวังและนุ่มนวลโดยพับุเทปกลับุไปบุนเน้�อเทป	

อย่างชุ้า	ๆ 	และพยุงผิิวหนังขณะลอกเทป	ดังคำาที�กล่าวไว้ใน	

3	M	Healt	Care	Academy	ว่า	“Low	&	slow,	back	over	

itself,	in	the	direction	of	hair	growth”

รููปท่ี่� 15-16. รูื่ปการื่ลอกเที่ปกาว ท่ี่�มีา : ภาพโดยี่ ภาคภูม้ี เช้ยี่ช่้พ

การเก็บัข้อม้ล
หลังจากที�ได้นำาเทคนิคการแกะอุปกรณ์ติรวจการ	

นอนหลับุเพ้�อชุ่วยลดการเกิดผิิวหนังถู้กทำาลายจากวัสดุ	

ยึดติิดทางการแพทย์มาใชุ้	 พบุว่าชุ่วยลดปัญหาดังกล่าว

ได้อย่างเป็นที�น่าพอใจ	 โดยผ้้ิจัดทำาได้ให้นักติรวจการ	

นอนหลับุและผ้้ิป่วยที�เข้ารับุบุริการทดลองใชุ้งานจริงและ	

ทำาแบุบุสอบุถูามเพ้�อประเมินวิธีการแกะอุปกรณ์ด้วยเทคนิค

แบุบุใหม่นี�ด้วย	ซึี�งได้ผิลดังนี�
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ต้ารางท่� 1.	 ผิลการเก็บุข้อม้ลจากนักติรวจการนอนหลับุ

ถึามนัิกต้รวจ้การนิอนิหลับั จ้ำานิวนิ เห็นิด้วย ไม่เห็นิด้วย

1.	แกะอุปกรณ์ได้ง่ายขึ�น 20 20 0

2.	ไม่ทำาให้เสียเวลา 20 17 3*

3.	 ลดการเกิดผิิวหนังหลุดลอก	 และ
ระคายเค้อง

20 20 0

4.	 เห็นด้วยกับุการใชุ้เทคนิคนี�	 ในครั�ง
ต่ิอไป

20 20 0

*เสียเวลาในการฉีัดนำ�ายาแต่ิไม่เสียเวลาในการแกะ

ข้อเสนิอแนิะ		

1.	 ไม่กล้าฉีัดแรงเพราะเกรงว่าจะกระเด็นเข้าปาก

คนไข้	

2.		 ฉีัดยาก	ฉีัดไม่ค่อยออก

3.		 แกะง่ายขึ�นมาก

4.		 ควรฉัีดเฉัพาะบุริเวณที�ผิิวหนังอ่อน	 เชุ่น	 ใต้ิคอ

และคาง

ต้ารางท่� 2. 	 ผิลการเก็บุข้อม้ลจากผิ้้ป่วยที�เข้ารับุการติรวจ

การนอนหลับุ

สอบัถึามผู้้้ป่่วย

(รายท่�)

ระดับัความเจ็้บั* ข้อเสนิอแนิะ

แบับัเดิม แบับัใหม่

1 2 0 ล้�นกว่า

2 3 0 ฉีัดดีกว่าชัุดเจน	ล้�น

3 3 0 ฉีัดนำ�าดีกว่า

4 0 0 ไม่มีบุาดแผิลทั�ง	2	แบุบุ

5 9 3 วิธีใหม่ไม่มีแผิลจากการแกะอุปกรณ์

6 1 0 วิธีใหม่ไม่มีแผิลจากการแกะอุปกรณ์

7 4 0 ฉีัดล้�นกว่าแกะง่ายไม่เจ็บุ	 (ทานยากัน
เล้อดแข็ง)

8 0 0 แบุบุเก่าแกะยากกว่านิดหน่อย	 (ทาน
ยากันเล้อดแข็ง)

9 2 0 ฉีัดแกะง่ายกว่า	ถู้าไม่ฉีัดตึิงๆ	นิดหน่อย

10 3 0 ฉีัดดีกว่า	 ล้�นกว่าน่าจะใชุ้กับุคนไข้	
ทุกคน	(ทานยากันเล้อดแข็ง)

11 0 0 ร้้สึกเท่ากัน

12 6 4 ฉีัดแกะง่ายกว่า

*ระดับุความเจ็บุประเมินแบุบุ	Visual	 Analogue	Scale	 (VAS)	 0	 แปลว่า	
เจ็บุปวดน้อย	10	แปลว่าเจ็บุปวดมาก5

ป่ระโยชน์ิ  ชุ่ วยลดการระคาย เ ค้ อ ง 	 และการ	
หลุดลอกของผิิวหนังจากการแกะอุปกรณ์ติรวจการ	
นอนหลับุ
บัทสรุป่ กา รแกะอุ ปก รณ์ ด้ ว ย วิ ธี ใ ห ม่ ชุ่ วย ให้	
นักติรวจการนอนหลับุสามารถูให้บุริการผ้้ิป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 และเสร็จสมบุ้รณ์มากขึ�น	 ส่งผิลดีต่ิอ
คุณภาพชีุวิติและความปลอดภัยของผ้้ิป่วย

กิต้ต้ิกรรมป่ระกาศ
ขอขอบุพระคุณ	อ.พญ.ชุวนนท์	พิมลศรี	และ	อ.พญ.	

ษรินทร์	 รุ่งมณี	 แพทย์ประจำาศ้นย์นิทรรักษ์ศิริราชุ	 คณะ	
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รับุไว้ตีพ่ิมพ่์เม้่อวันที่ 10 กันยุ�ยุน 2563

รายงานผู้ป่วย 
Case Report

ถึอดบัทเร่ยนิการด้แลผู้้้ป่่วยติ้ดเช้�อวัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรงมาก:
รายแรกของป่ระเทศภายหลังป่ระกาศเป็่นิโรคติ้ดต่้ออันิต้รายลำาดับัท่� 13

พ่ระพัชร ไทยสยาม พ.บั.

ส�ข�โรคติดเช้ิ�อ กลุ่ัมง�นอ�ยุุรกรรม โรงพ่ยุ�บุ�ลัมห�ร�ชินครศรีธรรมร�ชิ

บทคัดย่อ 

วัณโรคเป็นโรคติิดต่ิอที�เป็นปัญหาสำาคัญของโลก	 องค์การอนามัยโลกจึงได้มีการกำาหนดยุทธศาสติร์ในการ	
ยุติิวัณโรคขึ�นในป่	พ.ศ.	2559	โดยมเีป้าหมายสำาคัญในการที�จะลดอุบัุติิการณ์ของวัณโรคใหต้ิำ�ากวา่	10	ต่ิอแสนประชุากร
ภายในป่	พ.ศ.	2578	สำาหรบัุประเทศไทยมค่ีาประมาณการณอ์ย่้ที�	153	ติอ่แสนประชุากรและถูก้จัดอันดับุให้อย่้ในกลุ่ม	14	
ประเทศที�มีปัญหาวัณโรคส้ง	ทั�งวัณโรค	วัณโรคที�มีการติิดเชุ้�อเอชุไอวแีละวัณโรคด้�อยาหลายขนาน	กระทรวงสาธารณสขุ
ได้ประกาศให้วัณโรคด้�อยาหลายขนานชุนิดรุนแรงมากเป็นโรคติิดต่ิออันติราย	ลำาดับุที�	13	ตัิ�งแต่ิ	7	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	

รายงานผ้้ิป่วยฉับัุบุนี�เป็นการรายงานผ้้ิป่วยรายแรกภายหลังจากการประกาศเป็นโรคติิดต่ิออันติรายลำาดับุที�	13	
ซึี�งนำาเสนอรายละเอียดเกี�ยวกับุอาการ	 อาการแสดง	 การวินิจฉััย	 การด้แลรักษาและการติิดติามการรักษาของผ้้ิป่วย		
รวมทั�งถูอดบุทเรียนในแง่มุมต่ิางๆ	ที�เกิดขึ�นติลอดระยะเวลาทั�งสิ�น	21	เด้อนในการด้แลรักษาผ้้ิป่วย	

บัทนิำา
วัณโรค	 (Tuberculosis;	 TB)	 เป็นโรคติิดติ่อที�เป็น

ปัญหาสำาคัญของโลก	เกิดจากการติิดเชุ้�อแบุคทเีรียที�มีชุ้�อว่า	

Mycobacterium tuberculosis	องค์การอนามัยโลกได้มีการ

คาดประมาณว่า	1	ใน	4	ของประชุากรทั�วโลกติิดเชุ้�อวัณโรค	

จึงได้มีการกำาหนดยุทธศาสติร์ในการยุติิวัณโรค	หร้อ	 “The	

End	TB	Strategy”	ขึ�นในป่	พ.ศ.	2559	โดยมีเป้าหมายสำาคัญ

ในการที�จะลดอุบัุติิการณ์ของวัณโรค	(incidence)	ให้ติำ�ากว่า	

10	ต่ิอแสนประชุากรภายในป่	พ.ศ.	25781

ปัจจุบัุนอุบัุติิการณ์ของวัณโรคในประเทศไทยมีค่า

ประมาณอย่้ที�	 153	 ต่ิอแสนประชุากร2	 และถู้กจัดอันดับุให้

อย่้ในกลุ่ม	14	ประเทศที�มีปัญหาวัณโรคส้ง	ทั�งวัณโรค	(TB)	

วัณโรคที�มีการติิดเชุ้�อเอชุไอวี	 (TB/HIV)	 และวัณโรคด้�อยา

หลายขนาน	(multidrug-resistant;	MDR-TB)	ประเทศไทย

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดแผินปฏิบัุติิการระดับุชุาติิ

ด้านการต่ิอต้ิานวัณโรค	พ.ศ.	2560-2564	โดยมีเป้าประสงค์

เพ้�อลดอุบัุติิการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ	 12.5	 ต่ิอป่	 จาก	

171	 ต่ิอแสนประชุากร	 ในป่	 พ.ศ.	 2557	 ให้เหล้อ	 88	 ต่ิอ

แสนประชุากร	เม้�อสิ�นป่	พ.ศ.	2564	โดยมุ่งเน้น	“ค้นให้พบุ		

จบุด้วยหาย”	เพ้�อให้ประเทศไทยปลอดจากวัณโรค3

วัณโรคด้�อยาหลายขนานชุนดิรุนแรงมาก	(extensively		

drug-resistant;	 XDR-TB)	 หมายถูึง	 เชุ้�อวัณโรคที�ด้�อ	

ต่ิอยา	 isoniazid	 และ	 rifampicin	 ร่วมกับุด้�อยาในกลุ่ม	

fluoroquinolones	และ	second-line	injectable	รวมทั�งสิ�น	4	

ขนาน	ซึี�งพบุได้ไม่บุ่อยในประเทศไทยแต่ิก็นับุว่าเป็นปัญหา

ที�สำาคัญทางสาธารณสุข	 เพราะเชุ้�อสามารถูแพร่กระจาย

ได้ทางอากาศ	 (airborne	 transmission)	 เหม้อนวัณโรคที�	

ไม่ด้�อยา	 อีกทั�งยังใชุ้ระยะเวลาและงบุประมาณในการรักษา

ที�มากขึ�นกว่าปกติิอย่างมาก	 จากข้อม้ลจนถึูงปัจจุบัุนพบุ	

ผ้้ิป่วยย้นยันจากผิลการติรวจทางห้องปฏิบัุติิการ	 29	 ราย2		

จึงทำาให้แนวทางการด้แลรักษา	การป้องกัน	การแยกผ้้ิป่วย

และการติิดติามการรักษา	 ยังไม่เป็นที�ร้้จักของบุุคลากร

ทางการแพทย์มากนัก	
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พีระพัชร ไทยสยาม

จนกระทั�งในวนัที�	7	กมุภาพนัธ	์พ.ศ.	2561	ไดมี้ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข	 เร้�อง	 ชุ้�อและอาการสำาคัญของโรค

ติิดติ่ออันติราย	(ฉับุับุที�	2)	พ.ศ.	2561	ให้วัณโรคด้�อยาหลาย

ขนานชุนิดรุนแรงมากเป็นโรคติิดติ่ออันติราย	 ลำาดับุที�	 13		

และได้กำาหนดแนวทางปฏิบุัติิป้องกันควบุคุมวัณโรคด้�อยา

หลายขนานชุนดิรนุแรงมาก	ภายใติพ้ระราชุบุญัญัติโิรคติดิติอ่	

พ.ศ.	2558	ขึ�น	เพ้�อใชุ้เป็นแนวทางในการด้แลรักษาผิ้้ป่วย4	

สำาหรับุจังหวัดนครศรีธรรมราชุพบุผิ้้ป่วยวัณโรค

ด้�อยาหลายขนานชุนิดรุนแรงมาก	 จำานวนทั�งสิ�น	 2	 ราย5		

โดยรายแรกได้รับุการวินิจฉััยเม้�อวันที�	 16	 กุมภาพันธ์		

พ.ศ.	 2561	 ซึี�งนับุเป็นผิ้้ป่วยรายแรกภายหลังจากการ

ประกาศเป็นโรคติิดต่ิออันติรายลำาดับุที�	 13	 รายงานชุิ�นนี�	

จงึต้ิองการนำาเสนอรายละเอยีดเกี�ยวกบัุอาการ	อาการแสดง	

การวินิจฉััย	 การด้แลรักษาและการติิดติามการรักษาของ

ผิ้้ป่วย	 รวมทั�งถูอดบุทเรียนในแง่มุมติ่างๆ	 ที�เกิดขึ�นติลอด

ระยะเวลาทั�งสิ�น	21	เด้อนในการด้แลรักษาผิ้้ป่วย	เพ้�อจะได้

ใชุเ้ปน็แนวทางในการบุรหิารจดัการเพ้�อดแ้ลผิ้ป้ว่ยรายอ้�นๆ	

ติ่อไปในอนาคติ	

รายงานิผู้้้ป่่วย
ผ้้ิป่วยชุายไทยโสด	อาย	ุ39	ป่	อาชีุพรับุจ้าง	ภ้มิลำาเนา	

ติ.ในเม้อง	 อ.เม้อง	 จ.นครศรีธรรมราชุ	 สิทธิ�การรักษา	

บัุติรประกันสุขภาพถู้วนหน้า	มาพบุแพทยค์รั�งแรก	เม้�อวันที�	

3	กรกฎ์าคม	พ.ศ.	2560	ด้วยอาการไข้	เหน้�อย	เจ็บุหน้าอก	1	

สัปดาห์	ร่วมกับุมีเบุ้�ออาหาร	นำ�าหนักลดลง	4	กิโลกรัม	ใน	1	

เด้อน	ติรวจร่างกาย	อุณหภ้มิกาย	36	องศาเซีลเซีียส	อัติรา

การหายใจ	20	ครั�งต่ิอนาที	อัติราการเต้ินของหัวใจ	116	ครั�ง

ต่ิอนาที	ความดันโลหิติ	125/77	มิลลิเมติรปรอท	ติรวจปอด

พบุ	crepitation	และ	decreased	breath	sound	right	lung	

ภาพถู่ายรังสีทรวงอกพบุมี	reticulonodular	infiltration	both	

upper	 lungs	 ร่วมกับุ	 right	pleural	effusion	 (ร้ปที�	1)	ผิล

ย้อมเสมหะ	AFB	เป็นบุวก	2+	ผ้้ิป่วยได้รับุการวินิจฉััยวัณโรค

ปอด	 (pulmonary	 tuberculosis;	 B+)	 และได้รับุการรักษา	

ด้วยยาวัณโรคส้ติรมาติรฐาน	ค้อ	isoniazid	(H)	300	มิลลิกรัม

ต่ิอวัน	rifampicin	(R)	600	มิลลิกรัมต่ิอวัน	pyrazinamide	(Z)	

1500	มิลลิกรัมต่ิอวัน	ethambutol	(E)	1200	มิลลิกรัมต่ิอวัน	

ตัิ�งแต่ิวันที�	6	กรกฎ์าคม	พ.ศ.	2560	จนถึูงวันที�	7	กันยายน	

พ.ศ.	 2560	 ผิลย้อมเสมหะ	 AFB	 เป็นลบุและภาพถู่ายรังสี

ทรวงอกดีขึ�น	(ร้ปที�	2)	จึงได้ปรับุยาวัณโรคเหล้อเพียง	H	300	

มิลลิกรัมต่ิอวันและ	R	450	มิลลิกรัมต่ิอวัน	เน้�องจากนำ�าหนัก

ผ้้ิป่วยลดลงจนกระทั�งวันที�	4	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ผิลย้อม

เสมหะ	AFB	กลับุมาเป็นบุวก	3	เซีลล์	ซึี�งเป็นเด้อนที�	5	ของ

การรักษา	ถู้อว่าเข้าเกณฑ์ของการรักษาล้มเหลว	(treatment		

failure)	จึงได้มีการส่งเสมหะติรวจทางอณ้ชุวีวิทยาและเพาะเชุ้�อ	

เพิ�มเติิม	 ส่วนผ้้ิป่วยได้รับุการรักษาต่ิอด้วยส้ติรยา	 HR		

จนครบุการรักษา	 6	 เด้อน	 (2HRZE	 +	 4HR)	 ในวันที�	 12	

มกราคม	พ.ศ.	2561	(ร้ปที�	3)	โดยระหว่างการรักษาผ้้ิป่วย

อาการปกติิดีมีเพียงนำ�าหนักที�ลดลงจาก	 50	 กิโลกรัมเหล้อ	

48	กิโลกรัม

ประมาณเก้อบุ	3	สัปดาห์	(31	มกราคม	พ.ศ.	2561)	

หลังจากหยดุการรกัษาวณัโรค	ผิลการติรวจทางอณ้ชุวีวิทยา

ชุนิด	Line	probe	assay;	LPA	พบุว่าเชุ้�อด้�อต่ิอ	H	และ	R		

ผ้้ิป่วยจึงได้รับุการส่งต่ิอมายังโรงพยาบุาลจังหวัดเพ้�อรักษา

วัณโรคด้�อยาหลายขนาน	(multidrug	resistant;	MDR-TB)	

หลังจากนั�นประมาณ	2	สัปดาห์	(วันที�	16	กุมภาพันธ์		

พ.ศ.	 2561)	 ผิลการติรวจทางอณ้ชุีววิทยาชุนิด	 Line		

probe	 assay;	 LPA	 ครั�งที�	 2	 พบุว่าเชุ้�อด้�อต่ิอยาในกลุ่ม		

fluoroquinolones	 และ	 second-line	 injectable	 ร่วมด้วย	

ผ้้ิป่วยจึงได้รับุการวินิจฉััยว่าเป็นวัณโรคด้�อยาหลายขนาน

ชุนิดรุนแรงมาก	 (extensively	 drug-resistant;	 XDR-TB)	

และเข้ารับุการรักษาตัิวในโรงพยาบุาลเม้�อวันที�	23	มีนาคม	

พ.ศ.	2561

แรกรับุที�โรงพยาบุาลผ้้ิป่วยอาการปกติิ	ไม่มีอาการไข้		

ไม่ไอ	นำ�าหนกั	45	กโิลกรมั	การติรวจรา่งกายอย่้ในเกณฑป์กติิ	

ผิลการติรวจภาพถู่ายรังสีทรวงอกผิิดปกติิ	 (ร้ปที�	 4)	 ส่วน	

ผิลติรวจอย่างอ้�นอย่้ในเกณฑ์ปกติิ
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รููปที่่� 1. วันที่่� 3 กรื่กฎาคมี 2560              

รููปที่่� 2. วันที่่� 7 กันยี่ายี่น 2560

รููปที่่� 3.  วันที่่� 13 กุมีภาพันธ์์  2561           

รููปที่่� 4. วันที่่� 23 มี่นาคมี  2561

ผ้้ิป่วยได้รับุการรักษาด้วยส้ติรยาวัณโรคที�กำาหนด

โดยผ้้ิเชีุ�ยวชุาญระดับุประเทศซึี�งประกอบุด้วย	moxifloxacin	

(Mfx)	400	มิลลิกรัมต่ิอวัน	รับุประทานหลังอาหารวันละครั�ง	

capreomycin	 (Cm)	 1000	 มิลลิกรัม	 ฉีัดเข้ากล้าม	 5	 วัน	

ต่ิอสัปดาห์	 (จันทร์ถึูงศุกร์)	 linezolid	 (Lzd)	 600	 มิลลิกรัม	

ต่ิอวัน	 รับุประทานหลังอาหารวันละครั�ง	 clofazimine	 (Cfz)	

100	 มิลลิกรัมต่ิอวัน	 รับุประทานพร้อมอาหารวันละครั�ง		

ethambutol	 (E)	 800	 มิลลิกรัมต่ิอวัน	 รับุประทานหลัง

อาหารวันละครั�ง	 bedaquiline	 (Bdq)	 400	 มิลลิกรัมต่ิอวัน		

รับุประทานพร้อมอาหารวันละครั�งเป็นเวลา	 2	 สัปดาห์	

ต่ิอด้วย	200	มิลลิกรัมต่ิอวัน	รับุประทานพร้อมอาหาร	3	วัน

ต่ิอสัปดาห์	(จันทร์	พุธ	ศุกร์)	เป็นเวลา	22	สัปดาห์	ระหว่าง	

การนอนโรงพยาบุาลมีการติิดติามการรักษาอย่างต่ิอเน้�อง		

โดยมีทีมสหสาขาวิชุาชีุพ	 เชุ่น	 แพทย์	 เภสัชุกร	 นักสังคม	

สงเคราะห์และโภชุนากรประเมินเป็นระยะๆ	 และมีการ	

ประเมินการกินยาโดยพี�เลี�ยงทุกวันที�รับุประทานยา	นอกจากนี�	

ยังมีการย้อมเสมหะ	AFB	ในทุกสัปดาห์	การส่งเสมหะเพาะเชุ้�อ		

การติรวจทางห้องปฏิบุัติิการต่ิางๆ	 เชุ่น	 ความสมบุ้รณ์	

ของเม็ดเล้อด	(CBC)	การทำางานของตัิบุ	(LFT)	การทำางาน

ของไติ	 (Cr)	 เกล้อแร่ในเล้อด	 (electrolyte)	 ระดับุนำ�าติาล	

(FBS)	 และระดับุกรดย้ริก	 (uric	 acid)	 ติามข้อบุ่งชีุ�เชุ่นกัน	

(ติารางที�	1)
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หลังจากได้รับุการรักษาผ้้ิป่วยอาการดีขึ�นร่วมกับุ	

ผิลย้อมเสมหะ	 AFB	 ให้ผิลลบุอย่างน้อย	 2	 ครั�งห่างกัน	

อย่างน้อย	 7	 วัน	 ติามแนวทางการรักษาร่วมกับุได้รับุ	

การแยกรกัษาอย่างน้อย	30	วัน	จึงให้ผ้้ิป่วยกลับุบุ้านในวันที�	

23	เมษายน	พ.ศ.	2561	โดยหลังจากออกจากโรงพยาบุาล

ผ้้ิป่วยได้รับุการติิดติามการรักษาอย่างต่ิอเน้�องที�บุ้าน	 โดย

ให้งดเดินทางออกนอกบุ้านหร้อที�พักอาศัย	 ยกเว้นกรณีที�

ต้ิองมาติิดติามการรักษาที�โรงพยาบุาลซึี�งค้อเด้อนละ	1	ครั�ง	

และได้รับุการประเมินการกินยาโดยพยาบุาลพี�เลี�ยงจาก	

โรงพยาบุาลชุุมชุนติามสิทธิ�การรักษาของผ้้ิป่วย

2	 สัปดาห์	 (วันที�	 8	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2561)	 หลัง	

ออกจากโรงพยาบุาลผ้้ิป่วยมาติิดติามการรักษา	 พบุว่ามี	

อาการใจสั�น	 ติรวจร่างกายไม่พบุเสียงหัวใจที�ผิิดปกติิ		

ผิลการติรวจคล้�นไฟฟ้าหัวใจพบุมี	prominent	U	wave	และ	

prolonged	 QTc	 ผิลติรวจทางห้องปฏิบัุติิการพบุค่าการ

ทำางานของไติเลวลงคา่	ereatinine	จาก	0.9	เป็น	1.33	mg/dL		

ระดับุ	potassium	ในเล้อดลดลงเหล้อ	2.7	mEq/L	โดยสาเหติุ

คิดถึูงจากยา	 capreomycin	 จึงได้ปรับุลดขนาดยาลงเหล้อ	

750	มลิลิกรัม	ฉีัดเข้ากล้าม	3	วันต่ิอสัปดาห์	(จันทร์	พุธ	ศุกร์)	

ร่วมกับุให้	potassium	นำ�าทดแทนและหยุดยา	bedaquiline	

เพียงชัุ�วคราวระหว่างแก้ไขระดับุ	potassium

เด้อนที�	2	(วันที�	22	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561)	ของการ

รักษา	อาการใจสั�นดีขึ�นหลังปรับุลดยา	capreomycin	ผิลการ

ติรวจคล้�นไฟฟ้าหัวใจปกติิ	 ค่าการทำางานของไติดีขึ�น	 จาก	

1.33	เป็น	1.27	mg/dL	ระดับุ	potassium	ในเล้อดดีขึ�นเป็น	

3.51	mEq/L	แต่ิผิลการย้อมเสมหะ	AFB	ให้ผิลบุวก	1	เซีลล์	

จึงรับุผ้้ิป่วยไว้รักษาตัิวในโรงพยาบุาลอีกครั�ง	เพราะผิลย้อม

เสมหะกลับุมาบุวกหลังจากที�เคยติรวจไม่เจอแล้ว	 ระหว่าง

พักรักษาตัิวในโรงพยาบุาลผ้้ิป่วยยังคงได้รับุการรักษาด้วย

ยาส้ติรเดิมร่วมกับุย้อมเสมหะติรวจ	 AFB	 และติรวจทาง	

อณ้ชีุววิทยาซีำ�าอีกครั�ง	ซึี�งผิลการติรวจออกมาไมพ่บุเชุ้�อจาก	

2	 วิธี	 ทั�ง	 2	ครั�ง	 ห่างกัน	7	 วัน	 จึงสรุปว่าผิลที�ได้ติอนแรก	

น่าจะเป็นผิลบุวกลวง	 จึงให้ผ้้ิป่วยกลับุบุ้าน	 อย่างไรก็ติาม	

ยังคงต้ิองติิดติามอย่างใกล้ชิุด

เด้อนที�	3	(วันที�	26	มิถุูนายน	พ.ศ.	2561)	ของการ

รักษาอาการโดยรวมดีขึ�น	ไม่มีใจสั�น	นำ�าหนักตัิวเพิ�มขึ�นเป็น	

50	กิโลกรัม	ผิลการติรวจการทำางานของไติดีขึ�นค่า	Cr	จาก		

1.27	เป็น	1.18	mg/dl	ระดับุ	potassium	ในเล้อดและคล้�น

ไฟฟ้าหัวใจปกติิ	 ผิลการย้อมเสมหะ	 AFB	 ให้ผิลลบุ	 แต่ิ	

ผิลการติรวจความสมบุ้รณ์ของเม็ดเล้อด	(CBC)	พบุว่ามีระดับุ	

ความเข้มข้นของเล้อด	 (Hct)	 30%	 และระดับุเม็ดขาวติำ�า		

(WBC)	 2700	 cell/mm3	 โดยสาเหติุคิดถึูงจากยา	 linezolid		

ที�ส่งผิลต่ิอการทำางานของไขกระด้กมากที�สุด	 การรักษาที�	

ผ้้ิป่วยได้เพิ�มเติิมค้อการให้เล้อด

เด้อนที�	 4	 ถึูง	7	 (กรกฎ์าคม	 -	 ตุิลาคม	พ.ศ.	2561)	

ของการรักษาอาการโดยรวมคงที�ไม่พบุภาวะแทรกซี้อน		

ผิลการติรวจภาพถู่ายรังสีทรวงอกพบุว่านำ�าในเย้�อหุ้มปอด	

ด้านขวาลดลง	(ร้ปที�	5	ถึูง	7)	

รููปที่่� 5.  เด่อนที่่� 2 (พฤษภาคมี 2561) 

รููปที่่� 6. เด่อนที่่� 3 (มี้ถุนายี่น 2561) 
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รููปที่่� 7.  เด่อนที่่� 7 (ตุ่ลาคมี 2561)

เด้อนที�	 8	 (วันที�	 27	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561)	ของ

การรักษามีอาการติาทางด้านซ้ีายมัว	 ผิลการติรวจทาง	

ห้องปฏิบัุติิการพบุมีค่าการทำางานของตัิบุผิิดปกติิค่า	AST	73	

IU/L	และ	ALT	92	IU/L	โดยสาเหตุิคิดถึูงจากยา	ethambutol	

และ	linezolid	มากที�สุดจึงได้ส่งปรึกษาจักษุแพทย์เพ้�อติรวจ

การมองเห็นอย่างละเอียด

เด้อนที�	9	(วันที�	25	ธันวาคม	พ.ศ.	2561)	ของการรักษา	

อาการติามัวเป็นมากขึ�นจนมีอาการทั�ง	2	ข้าง	ผิลการติรวจติา

โดยจกัษุแพทย์พบุความผิิดปกติิของจอประสาทติาทั�ง	2	ข้าง		

ได้รับุการวินิจฉััย	 drug-induced	 visual	 disturbance	 จึงมี

การปรับุส้ติรยาวัณโรคโดยการหยุดยา	ethambutol	และลด

ขนาดยา	linezolid	ลงเหล้อ	300	มิลลิกรัมต่ิอวัน	หลังอาหาร	

วันละครั�ง	 ทำาให้ยาที�ใชุ้รักษาวัณโรคลดลงไป	 1	 ขนาน	 จึง

จำาเป็นต้ิองหายาอ้�นๆ	 มาทดแทน	 เม้�อพิจารณาจากผิล

ทดสอบุความไวของยาต่ิอเชุ้�อ	(drug	susceptibility	testing;		

DST)	 พบุว่ายาในกลุ่มที�	 2	 (second-line	 drug)	 ที�ยังมี	

ความไวค้อ	 cycloserine	 (Cs)	 เพียงขนานเดียว	 จึงเพิ�มยา		

cycloserine	 500	 มิลลิกรัมต่ิอวัน	 หลังอาหารวันละครั�ง

ทดแทนยา	 ethambutol	 ที�ถู้กหยุดไป	 เน้�องจากเกิดอาการ

ข้างเคียง

เด้อนที�	10	ถึูง	11	(มกราคม	-	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562)	

ของการรักษาอาการติามัวดีขึ�นหลังจากมีการปรับุเปลี�ยน

ส้ติรยา	ผิลการติรวจทางห้องปฏิบัุติิพบุว่าค่าการทำางานของ

ตัิบุยังพอเดิมค่า	AST	99	IU/L	และ	ALT	59	IU/L	ในขณะที�	

ค่า	 CBC	 ดีขึ�นโดยค่า	 Hct	 เพิ�มขึ�นเป็น	 44	%	 และ	WBC		

ส้งขึ�น	4300	cell/mm3	หลังจากลดขนาดยา	Linezolid	ลง

เด้อนที�	 12	 (วันที�	 26	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2562)	 ของ	

การรักษามีอาการชุาขา	 2	 ข้าง	 ติาไม่มัว	 ผิลการติรวจทาง	

ห้องปฏิบัุติิพบุว่าค่าการทำางานของตัิบุเพิ�มมากขึ�นค่า	 AST	

79	 IU/L	 และ	 ALT	 213	 IU/L	 โดยสาเหติุที�คิดถึูงค้อยา		

linezolid	เน้�องจากผิลขา้งเคยีงที�เกิดขึ�นเป็นมานานระยะหนึ�ง	

และแนวโน้มเพิ�มส้งขึ�นจึงพิจารณาหยุดยา	 linezolid	 ไป		

ทำาให้ส้ติรยาที�ได้รับุเป็น	Mfx	+	Cm	+	Cs	+	Cfz	

2	สัปดาห์หลังจากหยดุยา	linezolid	พบุวา่การทำางาน

ของตัิบุเลวลงไปอีกค่า	AST	171	IU/L	และ	ALT	247	IU/L		

จึงได้มีการหาสาเหตุิของตัิบุอักเสบุอ้�นๆ	เพิ�มเติิมพบุว่าผ้้ิป่วย

มีการติิดเชุ้�อไวรัสตัิบุอักเสบุซีี	(Hepatitis	C)	ร่วมด้วย	โดยมี

ปริมาณไวรัส	3,930,000	IU/mL	ชุนิด	genotype	6	ผิลติรวจ

อัลติราซีาวด์ตัิบุปกติิไม่มีภาวะตัิบุแข็งหร้อก้อนที�ตัิบุและ	

การติรวจค่าพังผ้ิดของตัิบุ	(fibroscan)	ได้	5.6	อย่างไรก็ติาม

เน้�องจากตัิบุอักเสบุที�เกิดขึ�นมีค่าส้งขึ�นอย่างชัุดเจนและยา

เองก็มีส่วน	 จึงมีการตัิดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์ที�รักษา

และผ้้ิเชีุ�ยวชุาญระดับุประเทศที�จะหยุดการรักษาชัุ�วคราวใน

วันที�	2	เมษายน	พ.ศ.	2562	

เด้อนที�	14	(วันที�	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562)	ของการ

รักษา	ชุ่วงที�หยุดการรกัษา	(วันที�	2	เมษายน	-	27	พฤษภาคม	

พ.ศ.	2562)	มีแต่ิอาการชุาขา	2	ข้างเล็กน้อย	ค่าการทำางาน

ของตัิบุดีขึ�นค่า	AST	78	IU/L	และ	ALT	46	IU/L	จึงเริ�มการ

รักษาอีกครั�งด้วยส้ติรยา	Mfx	+	Cm	+	Cs	+	Cfz	+	Lzd
300
	

เม้�อวันที�	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562

เด้อนที�	15	ถึูง	16	(มิถุูนายน	-	กรกฎ์าคม	พ.ศ.	2562)	

ของการรักษายังคงมีอาการชุาปลายเท้า	 2	 ข้างพอเดิม	 ซึี�ง

สาเหตุิเกิดจากยา	 linezolid	 และ	 cycloserine	 ที�ทำาให้เกิด	

peripheral	neuropathy	แต่ิผ้้ิป่วยมีวิติามินบีุ	6	รับุประทาน	

200	มิลลิกรัมต่ิอวันอย่้แล้ว	ส่วนค่าการทำางานของตัิบุพอเดิม

เด้อนที�	 17	 (วันที�	 27	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2562)	 ของ

การรักษามีอาการชุาและปวดขาเพิ�มมากขึ�นแต่ิไม่มีอาการ	

อ่อนแรง	ผิลการติรวจทางห้องปฏิบัุติิการไม่พบุความผิิดปกติิ

อ้�นเพิ�มเติิม	 เร้�องอาการชุาและปวดได้มีการเพิ�มการรักษา

ด้วย	gabapentin	100	มิลลิกรัมต่ิอวัน	หลังอาหารวันละ	2	ครั�ง	

และคงส้ติรยาวัณโรคเดิม
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เด้อนที�	18	(วันที�	1	ตุิลาคม	พ.ศ.	2562)	ของการรักษา	

อาการชุาคงที�ไม่เพิ�มมากขึ�น	 นำ�าหนักขึ�นมาเป็น	 55.6		

ผิลการติรวจทางห้องปฏิบัุติิการคงที�	

เด้อนที�	19	(วันที�	5	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562)	ของการ

รักษาอาการชุาเพิ�มมากขึ�นร่วมกับุมีติะคริวที�ขาทั�ง	 2	 ข้าง		

ผิลการติรวจคา่การทำางานของไติ	(Cr	0.98	mg/dL)	ค่าความ

สมบุ้รณ์ของเม็ดเล้อด	 (Hct	 48	mg/dL,	WBC	 6200	 cell/

mm3,	 platelet	 187000	 cell/mm3)	 และค่าการทำางานของ

ตัิบุ	(AST	64	 IU/L,	ALT	38	 IU/L)	อย่้ในเกณฑ์ที�ปกติิและ

ดีขึ�นติามลำาดับุ	 จึงได้มีการเพิ�มขนาดยา	 gabapentin	 เป็น	

300	มิลลิกรัมต่ิอวัน	

เด้อนที�	20	(วันที�	3	ธันวาคม	พ.ศ.	2562)	ของการรักษา

อาการชุาและติะคริวดีขึ�น	 นำ�าหนักตัิวลดลงเล็กน้อยเหล้อ		

54.1	ผิลการติรวจทางห้องปฏิบัุติิการคงที�	

เด้อนที�	 21	 (วันที�	 24	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2562)	 เด้อน

สุดท้ายของการรกัษาติลอดระยะเวลา	21	เด้อน	อาการติา่งๆ	

ดีขึ�น	 คงเหล้อแติ่อาการชุาบุ้างเล็กน้อย	 ผิลการติรวจทาง

ห้องปฏิบัุติิการไม่พบุความผิิดปกติิใดเพิ�มเติิม	ผิลการติรวจ

ภาพเอกซีเรย์ปอดดีขึ�นติามลำาดับุ	 (ร้ปที�	8	 ถึูง	10)	ผิลการ

ติรวจเสมหะเพาะเชุ้�อไม่พบุว่ามีการเจริญเติิบุโติของเชุ้�อเลย

นอกจากก่อนการรักษาเพียงครั�งเดียว	(ติารางที�	2)

ต้ารางท่� 2.		 อาการทางคลินิก	ผิลติรวจเสมหะและผิลติรวจทางห้องปฏิบุัติิการติลอดระยะเวลา	21	เด้อน

เด้อนิท่� วันิท่�
นิำ�าหนัิก

(กิโลกรัม)
Sputum

AFB
Sputum culture

for M.tuberculosis
อาการ

ทางคลินิิก
ผู้ลต้รวจ้ทางห้องป่ฏิบััติ้การ

0 20/3/2561 45 Neg	/	Neg XDR-TB - -

1 23/4/2561 46.5 Neg	/	Neg No	growth ใจสั�น
K	2.7	mEq/L,
Cr	1.33	mg/dL,
QTc	0.624

2 22/5/2561 50 1	cell	/	Neg No	growth - -

3 25/6/2561 50 Neg	/	Neg No	growth -
Hct	30%,

WBC	2700	cell/mm3

4 24/7/2561 50 Neg	/	Neg No	growth - -

5 28/8/2561 49 Neg	/	Neg No	growth - -

6 2/10/2561 47.5 Neg	/	Neg No	growth - -

7 30/10/2561 47.7 Neg	/	Neg No	growth - -

8 27/11/2561 47.2 Neg	/	Neg No	growth ติาซ้ีายมัว AST/ALT:	73/92	IU/L

9 25/12/2561 49.6 Neg	/	Neg - ติามัว	2	ข้าง -

10 29/1/2562 50.2 Neg	/	Neg No	growth ติามัวดีขึ�น AST/ALT:	99/59	IU/L

11 26/2/2562 50.5 Neg	/	Neg - - -

12 26/3/2562 51.5 Neg	/	Neg No	growth ชุาขา	2	ข้าง AST/ALT:	79/213	IU/L

13 2/4/2562 หยุดการรักษาชัุ�วคราว	2/4/2562	–	27/5/2562

14 28/5/2562 51.8 Neg	/	Neg No	growth ชุาขา	2	ข้าง AST/ALT:	78/46	IU/L

15 25/6/2562 51.4 Neg	/	Neg No	growth ชุาขา	2	ข้าง AST/ALT:	79/51	IU/L

16 30/7/2562 54.4 Neg	/	Neg - ชุาขา	2	ข้าง AST/ALT:	77/52	IU/L

17 27/8/2562 54.8 Neg	/	Neg No	growth ชุาและปวดขา AST/ALT:	92/58	IU/L

18 1/10/2562 55.6 Neg	/	Neg - - -

19 5/11/2562 54.5 Neg	/	Neg No	growth ติะคริวที�ขา AST/ALT:	64/38	IU/L

20 3/12/2562 54.1 Neg	/	Neg - - -

21 24/12/2562 53.7 Neg	/	Neg No	growth - AST/ALT:	56/34	IU/L
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พีระพัชร ไทยสยาม

1	 เด้อน	 หลังจากหยุดการรักษาผ้้ิป่วยมาติิดติาม

อาการที�โรงพยาบุาล	 พบุว่ายังคงเหล้อแต่ิอาการชุาขาทั�ง		

2	ข้าง	ไม่มีอาการไอ	ไม่มีไข้	ไม่มีอาการเหน้�อย	ผิลการติรวจ

ภาพเอกซีเรย์ปอดพบุว่าฝ้าขาวที�ปอดด้านบุนและนำ�าใน	

เย้�อหุ้มปอดด้านขวาลดลง	เหล้อบุริเวณที�เย้�อหุ้มปอดหนาติวั	

(pleural	thickening)	ทางด้านขวาเล็กน้อย	(ร้ปที�	11)

รููปที่่� 8.  เด่อนที่่� 12 (มี่นาคมี 2562) 

รููปที่่� 9.  เด่อนที่่� 19 (พฤศจำ้กายี่น 2562) 

รููปท่ี่� 10. เด่อนที่่� 21 (ธ์ันวาคมี 2562)

 

รููปท่ี่� 11. ห้ลังรื่ักษา 1 เด่อน (มีกรื่าคมี 2563)

วิจ้ารณ์
ติลอดระยะเวลา	 21	 เด้อนในการรักษาสามารถูถูอด

บุทเรียนที�ได้จากการด้แลผ้้ิป่วยในแง่มุมต่ิางๆ	ดังนี�	

1. ปั่จ้จั้ยเส่�ยงของการติ้ดเช้�อวัณโรคด้�อยา

ผ้้ิป่วยรายนี�หากพิจารณาจากการรักษาที�ได้รับุในชุ่วง	

6	เด้อนแรก	(กรกฎ์าคม	พ.ศ.	2560-มกราคม	พ.ศ.	2561)		

ของการรักษาวัณโรคปอดพบุว่าไม่มีเหตุิอันควรสงสัยของ	

XDR-TB	 ที�ชัุดเจน	 ได้แก่	 1)	 ผ้้ิป่วย	MDR-TB	 หร้อ	 pre	

XDR-TB	ที�ปฏิเสธการรักษาหร้อรักษาไม่สมำ�าเสมอหร้อเป็น	

กลุ่มเสี�ยงส้งต่ิอการขาดการรักษา	เชุ่น	คนเร่ร่อน	โรคจิติเวชุ

หร้อติิดสุราเร้�อรัง	เป็นต้ิน	ซึี�งผ้้ิป่วยรายนี�มีวินัยในการรักษา

และการรับุประทานยาที�ดีเยี�ยม	 2)	 ผ้้ิป่วยที�มีประวัติิสัมผัิส	
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ผ้้ิป่วย	 XDR-TB	 ในระยะแพร่เชุ้�อ6	 แม้ผ้้ิป่วยรายนี�จะได้

ประวัติิว่าเป็นผ้้ิสัมผัิสร่วมบุ้าน	 (household	 contact)	 กับุ	

น้าที�ป่วยด้วยวัณโรคปอดซึี�งไม่ได้เข้ารับุการรักษาและเสีย

ชีุวิติไปแล้วแต่ิก็ไม่ได้มีการย้นยันที�ชัุดเจนว่าเป็น	XDR-TB	แต่ิ	

ผ้้ิปว่ยรายนี�กม็ปีญัหาในบุางประเด็น	ค้อ	การไม่ได้ติรวจทาง	

อณ้ชีุววิทยา	(LPA)	และส่งเพาะเชุ้�อเสมหะ	(culture)	ในติอน

เริ�มต้ินของการรักษา	จึงทำาให้ไม่สามารถูบุอกได้ว่าผ้้ิป่วยได้

รับุเชุ้�อวัณโรคด้�อยามาตัิ�งแต่ิแรกหร้อได้มาภายหลังการรักษา	

2.  การวินิิจ้ฉัยการติ้ดเช้�อวัณโรคด้�อยา

ผ้้ิป่วยรายนี�ได้รับุการวินิจฉััยเน้�องจากในระหว่างการ

รักษาพบุว่าผิลการย้อมเสมหะ	AFB	กลับุมาบุวกในเด้อนที�	5	

ซึี�งถู้อว่าเป็นการรักษาล้มเหลว	(treatment	failure)	และเม้�อ

ติรวจทางอณ้ชีุววิทยา	(LPA)	ทั�ง	1st	และ	2nd	line	พบุว่าเชุ้�อ

ด้�อยาทั�ง	4	ขนาน	ค้อ	isoniazid,	rifampicin,	fluoroquinolone	

และ	second-line	injectable	เข้าเกณฑ์การวินิจฉััย	XDR-TB	

ในระหว่างรอผิลการเพาะเชุ้�อซึี�งจะใชุ้เวลาประมาณ	3	เด้อน	

จะเห็นได้ว่าการติรวจทางอณ้ชุวีวิทยาทำาให้สามารถูวินิจฉััย

ผ้้ิป่วยได้รวดเร็วกว่า

3. การแยกกัก/กักกันิและคุมไว้สังเกต้อาการ

เม้�อผ้้ิป่วยได้รับุการวินิจฉััย	XDR-TB	แล้ว	เน้�องจาก

เป็นโรคที�เพิ�งประกาศให้เป็นโรคติิดต่ิออันติรายลำาดับุที�	 13		

ติาม	 พรบุ.	 โรคติิดต่ิอ	 พ.ศ.	 2558	 ซึี�งมีกฎ์หมายออกมา

บัุงคับุใชุ้4	 จึงจำาเป็นต้ิองมีการประชุุมเพ้�อซัีกซ้ีอมทำาความ	

เข้าใจของบุุคลากรทางการแพทย์เพ้�อให้ความร้้และ	

ลดความต้ิ�นติระหนกก่อนเริ�มการรักษา	 โดยทีมผ้้ิเชีุ�ยวชุาญ

จากกองวัณโรค	หลังจากนั�นสิ�งที�ต้ิองทำาในขั�นติอนต่ิอไปค้อ	

การแยกกัก/กักกันผ้้ิป่วยไว้ที�	 regional	 XDR-TB	 hub	 ซึี�ง	

ของจังหวัดนครศรีธรรมราชุ	 ค้อ	 ห้องแยกโรคความดันลบุ	

(airborne	 infection	 isolation	 room;	 AIIR)	 โรงพยาบุาล

มหาราชุนครศรีธรรมราชุ	 โดยผ้้ิป่วยต้ิองเข้าพักรักษาตัิว

จนกว่าผิลการย้อมเสมหะ	AFB	จะเป็นลบุอย่างน้อย	2	ครั�ง

ติิดต่ิอกัน	โดยต้ิองเก็บุห่างกันอย่างน้อย	7	วัน	ซึี�งในผ้้ิป่วย

รายนี�จากการติรวจพบุว่าให้ผิลลบุตัิ�งแต่ิวันแรกของการ

รักษาและในทุกๆ	 7	 วันที�ส่งติรวจติลอดระยะเวลา	 30	 วัน	

หลังจากนั�นผ้้ิป่วยจะถู้กคุมไว้สังเกติอาการที�บุ้านจนครบุ	

การรักษา	20	เด้อน	โดยแบุ่งออกเป็น	2	ชุ่วง	ค้อ	ชุ่วงแรก

จะให้งดการเดินทางออกนอกสถูานที�ที�คุมไว้สังเกติอาการ

จนกว่าผิลการติรวจเพาะเชุ้�อจะเป็นลบุ	 2	 ครั�งติิดต่ิอกัน	

ห่างกันอย่างน้อย	 30	 วัน	 ยกเว้นกรณีที�ต้ิองมาติิดติามการ

รักษาที�โรงพยาบุาล	 ซึี�งในรายนี�จะมาติิดติามการรักษาด้วย

รถูพยาบุาลพร้อมทีมพยาบุาล	 TB	Clinic	 ของโรงพยาบุาล

ชุุมชุนในทุกๆ	เด้อน	ชุ่วงที�	2	ค้อ	จำากัดการเดินทางจนกว่า

จะครบุกำาหนดการรักษา	กรณีมีความจำาเป็นในการเดินทาง

ต้ิองแจ้งเจ้าพนักงานควบุคุมโรคติิดต่ิอเพ้�อพิจารณาก่อน	

ทุกครั�ง	 ผ้้ิป่วยรายนี�ขณะคุมไว้สังเกติอาการที�บุ้านพบุว่า		

ผิลย้อมเสมหะ	AFB	กลับุมาให้ผิลบุวกอีกครั�งในเด้อนที�	2	ของ	

การรักษา	 จึงถู้กส่งตัิวกลับุมายัง	 regional	 XDR-TB	 hub	

อีกครั�ง	 และใชุ้เง้�อนไขเดิมในการจำาหน่ายผ้้ิป่วยออกจาก	

โรงพยาบุาล6	 สำาหรับุสาเหติุที�ผิลการย้อมเสมหะ	 AFB		

กลับุมาให้ผิลบุวกอีกครั�งนั�น	 ในระหว่างที�นอนโรงพยาบุาล

ได้มีการติรวจซีำ�าอย่างละเอียดอีก	2	รอบุด้วยวิธีอณ้ชีุววิทยา	

(Gene	Xpert®	for	TB)	ได้ผิลลบุร่วมกับุผิลการติรวจเพาะเชุ้�อ

ก็ให้ผิลลบุ	 จึงคิดว่าสิ�งที�ติรวจเจออาจเป็นชิุ�นส่วนของเชุ้�อ	

ที�ติายแล้วที�มีปริมาณน้อยมาก	หร้อเป็นผิลบุวกลวงมากกว่า

จะเกิดจากความล้มเหลวของการรักษา

นอกจากนี�สิ�งสำาคัญในการด้แลรักษาผ้้ิป่วยชุ่วงที�	

พักรักษาตัิวในโรงพยาบุาลค้อ	 การร่วมกันด้แลผ้้ิป่วยจาก

ทีมสหสาขาวิชุาชีุพ	เพราะติลอดระยะเวลา	30	วัน	ผ้้ิป่วยจะ

เกิดความเครียดที�ถู้กจำากัดบุริเวณให้อย่้แต่ิในห้องแยกโรค

และงดญาติิเยี�ยม	 สำาหรับุผ้้ิป่วยรายนี�มีทีมแพทย์	 พยาบุาล	

เภสัชุกร	 นักจิติวิทยาหมุนเวียนกันเข้าไปเยี�ยมผ้้ิป่วยติลอด

เวลา	 รวมทั�งการสนับุสนุนเงินชุดเชุยติามกฏหมาย	 และ	

สิ�งอำานวยความสะดวก	เชุ่น	โทรทัศน์	 อินเติอร์เน็ติ	เพ้�อลด

ความตึิงเครียดของผ้้ิป่วยขณะพักรักษาตัิว

4.  ส้ต้รยาท่�ใช้ในิการรักษาผู้้้ป่่วย

สำาหรับุส้ติรยาที�ใชุ้ในการรักษาจะได้มาจากมติิของ

คณะผ้้ิเชีุ�ยวชุาญด้านวัณโรคระดับุประเทศ	 โดยมีหลักการ

เล้อกค้อ	จะต้ิองประกอบุด้วยยาอย่างน้อย	4	ขนานที�เชุ้�อยัง

ไวต่ิอยาติามผิลการทดสอบุ	 (drug	 susceptibility	 testing;	

DST)	ในระยะ	intensive	phase	(นับุจากเริ�มการรักษาจนถึูง

ผิลการเพาะเชุ้�อเสมหะเป็นลบุ)	และอย่างน้อย	3	ตัิวในระยะ	

continuation	 phase	 (นับุจากผิลการเพาะเชุ้�อเสมหะเป็น
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ลบุจนสิ�นสุดการรักษา)	 โดยพิจารณาเล้อกยาในกลุ่ม	A	 ทั�ง	

3	ขนานก่อนจากนั�นจึงพิจารณายาในกลุ่ม	B	อีก	1	หร้อ	2	

ขนาน	 ถู้ายังไม่สามารถูจัดส้ติรยาจากยาในกลุ่ม	 A	 และ	 B	

ได้เพียงพอให้เพิ�มยาในกลุ่ม	C	จนกว่าจะจัดส้ติรยาได้อย่าง

ครบุถู้วน7-8	 สำาหรับุส้ติรยาที�ใชุ้ในการรักษาผ้้ิป่วยรายนี�	 ค้อ 

linezolid	(Lzd)	+	bedaquiline	(Bdq)	+	moxifloxacin	(Mfx)	

+	Clofazimine	(Cfz)	+	capreomycin	(Cm)	+	ethambutol	

(E)	โดยมาจากกลุ่ม	A	ทั�งหมด	3	ขนาน	กลุ่ม	B	มี	1	ขนาน

และกลุ่ม	C	อีก	2	ขนาน	รวมทั�งสิ�น	6	ขนาน	

5.  ผู้ลข้างเค่ยงจ้ากการรักษาด้วยส้ต้รยาวัณโรค

หลังจากที� ผ้้ิป่วยเริ�มการรักษาพบุว่าเกิดอาการ	

ข้างเคียงจากยาเก้อบุทุกตัิว	 จนต้ิองมีการหยุดหร้อลด	

ขนาดยาลงร่วมกับุการรักษาอ้�นๆ	เพ้�อแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�น	

(ติารางที�	 3)	 จนกระทั�งสามารถูรักษาได้จนครบุระยะเวลาที�

กำาหนด

ต้ารางท่� 3.  ผิลข้างเคียงจากส้ติรยาวัณโรคและการแก้ไข

ป้ญหา

เด้อนิท่� ความผิู้ดป่กติ้ สาเหตุ้ การแก้ไขปั่ญหา

1.5 -		Palpitation
-	Hypokalemia,	
Acute	kidney	injury

-	 Bedaquiline
-	Capreomycin

-		ให้สารนำ�า		
potassium	ทดแทน	
และหยุดยา	Bdq

-	 ลดขนาดยา	Cm	
750	mg/day		
3	ครั�ง/สัปดาห์	

3 -	 Anemia,	Leukopenia -	 Linezolid -	 ให้เล้อด	PRC	
ทดแทน

9 -	 Visual	disturbance -		Ethambutol
-		Linezolid

-	 หยุดยา	E
-	 ลดขนาดยา	Lzd	
300	mg/day

12 -	Peripheral		
neuropathy

-	Cycloserine*
-	Linezolid

-	 B6	200	mg/day	
และ	gabapentin	
300	mg/day

0	-	21 -	 Skin		
hyperpigmentation	

		 (progressive)

-	Clofazimine -	Observe	(อาการ
จะดีขึ�นชุ้าๆ	หลัง
จากหยุดยา)

*	เริ�มใชุ้ยา	cycloserine	ในเด้อนที�	9	ของการรักษา

6.  การต้รวจ้คัดกรองผู้้้สัมผัู้ส 

	จากการลงพ้�นที�ของทีมสอบุสวนโรคพบุว่ามีผ้้ิสัมผัิส

ผ้้ิป่วยทั�งหมด	3	ราย	โดยเป็นผ้้ิสัมผัิสร่วมบุ้าน	(household	

contact	 หมายถึูง	 ผ้้ิที�อาศัยบุ้านเดียวกันกับุผ้้ิป่วยในชุ่วง		

3	เด้อนที�ผ่ิานมา)	ทั�งสิ�น	พบุว่าทุกคนไม่ได้ป่วยเป็นวัณโรค	

(TB	disease)	จากการติรวจเสมหะทางอณ้ชีุววิทยา	(Gene	

Xpert®	for	TB)	และการติรวจภาพเอกซีเรย์ปอด	

อย่างไรก็ติาม	ยงัไม่สามารถูติอบุไดว่้าผ้้ิสัมผัิสทั�งหมด

ได้รับุเชุ้�อมาจากผ้้ิป่วย	 (TB	 infection)	 หร้อไม่จากการ	

ติรวจคัดกรองเพียงวิธีต่ิางๆ	 ข้างต้ิน	 ต้ิองทำาการติรวจด้วย

วิธีอ้�นเพิ�มเติิม	เชุ่น	การติรวจ	 interferon	gamma	release	

assay	(IGRA)	ซึี�งในครั�งนี�ไม่ได้ทำาการติรวจ	

สรุป่
การด้แลรักษาผิ้้ป่วยวัณโรคด้�อยาหลายขนานชุนิด

รุนแรงมาก	 (XDR-TB)	 จำาเป็นต้ิองอาศัยความร่วมม้อจาก	

ทีมสหสาขาวิชุาชีุพต่ิางๆ	 ในการด้แล	 ทั�งจากผ้้ิเชีุ�ยวชุาญ

ระดับุประเทศจนถึูงบุุคลากรทางการแพทย์ระดับุต่ิางๆ	ของ

โรงพยาบุาลที�เป็น	regional	XDR-TB	hub	และโรงพยาบุาล

เคร้อข่าย	 เพ้�อให้การด้แลผ้้ิป่วยแบุบุองค์รวม	 เพราะติลอด

ระยะเวลาที�รักษา	21	เด้อน	ผ้้ิป่วยจะต้ิองถู้กแยกกัก/กักกัน

และคุมไว้สังเกติอาการติามกฎ์หมาย	 ทำาให้เกิดความ

ตึิงเครียดและถู้กจำากัดการทำากิจกรรมต่ิางๆ	 อีกทั�งยังเกิด	

ผิลข้างเคยีงจากการรกัษาซึี�งอาจสง่ผิลใหก้ารรกัษาไมป่ระสบุ

ความสำาเร็จได้	 นอกจากนี�การวางแผินที�ดีจะชุ่วยลดความ	

ต้ิ�นติระหนกของบุุคลากรทางการแพทย์ลงได้	เพราะขึ�นชุ้�อว่า	

โรคติิดติ่ออันติราย	 ทุกคนจะเกิดความกลัวและกังวลจน	

ไม่กล้าปฏิบัุติิงาน

ผ้้ิเขียนหวังเป็นอย่างยิ�งว่าการถูอดบุทเรียนการด้แล	

ผ้้ิป่วยติิดเชุ้�อวัณโรคด้�อยาหลายขนานชุนิดรุนแรงมาก	

(XDR-TB):	 รายแรกของประเทศภายหลังประกาศเป็นโรค

ติิดต่ิออันติรายลำาดับุที�	13	นี�จะสามารถูใชุ้เป็นแนวทางที�จะ

นำาไปปรับุใชุ้ในการด้แลรักษาผ้้ิป่วยรายต่ิอๆ	 ไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�น	 เพ้�อจังหวัดนครศรีธรรมราชุและ

ประเทศไทยจะได้ปลอดวัณโรคติามความมุ่งหวังของกอง

วัณโรค	กรมควบุคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
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ABSTRACT: Thaisiam P. Lesson	learned	of	extremely	drug-resistant	tuberculosis	(XDR-TB)	care:	The	first	
case	report	after	declared	as	13th	dangerous	communicable	diseases.	

Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care	2021;	40:	35-45.

Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital

Tuberculosis	 is	 a	 major	 problem	 around	 the	 world.	 The	 End	 TB	 strategy	 adopted	 by	World	 Health		
Organization	since	2016	aimed	to	decrease	the	incidence	rate	under	10	per	100,000	persons	in	2035.	The	
estimate	incidence	rate	of	tuberculosis	in	Thailand	was	153	per	100,000	persons	and	Thailand	is	1	in	14	
countries	that	had	high	burden	rate	of	tuberculosis	in	the	world.	The	Ministry	of	Public	Health	was	declared	
extremely	drug-resistant	tuberculosis	(XDR-TB)	as	13th	dangerous	communicable	diseases	since	February	7,		
2018.	We	 report	 a	 first	 case	of	XDR-TB	after	 the	declaration	 in	 term	of	 clinical	 presentation,	 diagnosis,		
treatment	during	21	month	follow	up.



	 วารสารวัณโรค	 โรคทรวงอกและเวชุบุำาบัุดวิกฤติ	 ยินดีรับุ

พิจารณานิพนธ์ต้ินฉับัุบุ	รายงานวิจัย	รายงานผ้้ิป่วย	ทบุทวนวารสาร

และงานเขียนวิชุาการในลักษณะอ้�นๆ	 ทั�งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษเพ้�อตีิพิมพ์และเผิยแพร่ความร้้	 ทั�งนี�ด้วยวัติถุูประสงค์ที�จะ	

ส่งเสรมิความกา้วหนา้-ความรว่มม้อทางวชิุาการของบุรรดาแพทยแ์ละ

บุุคลากรทางสาธารณสุขที�มีความสนใจในสาขาวิชุานี�

	 เพ้�อให้บุรรลุวตัิถุูประสงค์ดงักล่าวและเพ้�อความสะดวกรวดเร็ว

ในการตีิพิมพ์บุทความของท่าน	 คณะบุรรณาธิการขอเรียนแนะนำา

การเติรียมต้ินฉับัุบุสำาหรับุวารสารวัณโรค	โรคทรวงอกและเวชุบุำาบัุด

วิกฤติ	ดังนี�

 1. ร้ป่แบับัของต้้นิฉบัับั	โปรดสละเวลาพลิกด้การจัดร้ปหน้า

กระดาษจากบุทความต่ิางๆ	 ที�ตีิพิมพ์อย่้ในวารสารฉับัุบุนี�และกรุณา

ถู้อเป็นตัิวแบุบุในการพิมพ์ต้ินฉับัุบุของท่าน	 (โดยเฉัพาะอย่างยิ�งใน

หน้าแรกของบุทความทุกประเภท	ซึี�งวารสารวัณโรค	โรคทรวงอกและ	

เวชุบุำาบัุดวิกฤติ	 ต้ิองการรักษาไว้ซึี�งลักษณะเฉัพาะบุางประการ

เกี�ยวกับุร้ปแบุบุการเรียงพิมพ์ชุ้�อเร้�อง	บุทความ	ชุ้�อผ้้ินิพนธ์	วุฒิของ	

ผ้้ินิพนธ์	สถูาบัุนในสังกัดของผ้้ินิพนธ์และบุทคัดย่อ)	สำาหรับุกระดาษ

พิมพ์ดีดอาจเป็นกระดาษพิมพ์สั�นหร้อยาวก็ได้	โดยควรพิมพ์หน้าเดียว

และควรมีความยาวไม่เกิน	10	หน้ากระดาษพิมพ์

 2. องค์ป่ระกอบัของต้้นิฉบัับั	 ต้ินฉับัุบุทุกประเภทควร

ประกอบุด้วยส่วนต่ิางๆ	เรียงลำาดับุดังนี�

	  2.1 ช้�อเร้�อง ควรให้สั�นและบุ่งบุอกถึูงขอบุเขติของ	

เน้�อเร้�องได้ชัุดเจน	 ถู้าต้ินฉับัุบุเป็นผิลงานที�ได้รับุทุนสนับุสนุนหร้อ

เคยบุรรยายในที�ประชุุมวิชุาการมาก่อน	 อาจใส่เคร้�องหมายดอกจัน

กำากับุที�อักษรตัิวสุดท้ายของชุ้�อเร้�องนั�นๆ	และให้แจ้งความเป็นมา	ไว้

ที�เชิุงอรรถูท้ายหน้ากระดาษแผ่ินแรกของต้ินฉับัุบุ

	  2.2 ช้�อผู้้้นิิพนิธ์์ วุฒิ สถึาบัันิในิสังกัด	 ใส่ชุ้�อและสกุล

ของผ้้ินิพนธ์ติามปกติิพร้อมด้วยปริญญาหร้อคุณวุฒิการศึกษาไม่เกิน	

3	 อภิไธย	 ในบุรรทัดถัูดไปให้ระบุุชุ้�อหน่วยงานในสังกัดของผ้้ินิพนธ์	

ถู้าต้ินฉับัุบุเป็นผิลงานของคณะบุุคคลที�ไม่ได้อย่้ในสังกัดหน่วยงาน

เดียวกัน	 ให้ใส่เคร้�องหมายดอกจันกำากับุความแติกต่ิางไว้ที�อภิไธย

ของผิ้้ร่วมนิพนธ์แต่ิละคน	 แล้วจึงระบุุหน่วยงานในสังกัดของบุุคคล

เหล่านั�นในบุรรทัดถัูดไป

	 	 2.3 บัทคัดย่อ	ต้ินฉับัุบุที�เป็นนิพนธ์ต้ินฉับัุบุและรายงาน

ผ้้ิป่วยทุกประเภทจำาเป็นต้ิองมีบุทคัดย่อทั�งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ	โดยให้พิมพ์คัดย่อภาษาไทยก่อน	แล้วจึงติามด้วย	Abstract

	 	 ในกรณีที�นิพนธ์ต้ินฉับัุบุหร้อรายงานผิ้้ป่วยเป็นต้ินฉับัุบุ

ภาษาไทย	 ไม่ต้ิองระบุุชุ้�อผ้้ินิพนธ์	 ชุ้�อเร้�อง	 และสถูาบัุนต้ินสังกัดไว้

ในบุทคัดย่อภาษาไทย	 แต่ิให้ระบุุชุ้�อเหล่านั�นเป็นภาษาอังกฤษไว้ใน	

Abstract

	 	 ในกรณีที�นิพนธ์ต้ินฉับัุบุหร้อรายงานผิ้้ป่วยเป็นต้ินฉับัุบุ

ภาษาอังกฤษ	 ให้ระบุุชุ้�อผ้้ินิพนธ์	 ชุ้�อเร้�อง	 และสถูาบัุนในสังกัดไว้

ในบุทคัดย่อภาษาไทย	 แต่ิไม่จำาเป็นต้ิองระบุุชุ้�อเหล่านั�นเป็นภาษา

อังกฤษไว้ใน	Abstract

	 	 สำาหรับุต้ินฉับัุบุในลักษณะอ้�นๆ	 เชุ่น	 บุทความพิเศษ		

บุททบุทวนวารสาร	บัุนทึกเวชุกรรม	ฯลฯ	ไม่จำาเป็นต้ิองมีบุทคัดย่อ

	 	 2.4 เน้ิ�อเร้�อง	 ในกรณีของนิพนธ์ติ้นฉับัุบุควรมีขั�นติอน

ในการนำาเสนอเน้�อเร้�องติามลำาดับุค้อ	 บุทนำา	 วัสดุและวิธีการ	 ผิล	

วิจารณ์	สรุป	สำาหรับุต้ินฉับัุบุประเภทอ้�นๆ	 ผ้้ินิพนธ์อาจพิจารณาจัด

ลำาดับุหัวข้อในการนำาเสนอเน้�อเร้�องได้เองติามความเหมาะสม

	 สำาหรับุต้ินฉับัุบุทุกประเภทที�เป็นภาษาอังกฤษ	ผ้้ินิพนธ์ควรให้

วามรอบุคอบุเป็นพิเศษกับุการใชุห้ลักไวยากรณ์	และควรพส้ิจน์อักษร

ทุกๆ	ตัิวในต้ินฉับัุบุ	ก่อนที�จะส่งต้ินฉับัุบุนั�นไปให้คณะบุรรณาธิการ

	 	 สำาหรับุต้ินฉับัุบุที�เป็นภาษาไทย	 ควรหลีกเลี�ยงการใชุ้

ภาษาไทยปนภาษาติ่างประเทศโดยไม่จำาเป็น	 ศัพท์แพทย์ภาษา

ต่ิางประเทศที�มีผ้้ิบัุญญัติิเป็นภาษาไทยและใชุ้กันแพร่หลายแล้ว	

ขอให้พยายามใชุ้ภาษาไทย	 โดยอาจจะใส่ภาษาต่ิางประเทศไว้	

ในวงเล็บุเม้�อใชุ้ครั�งแรก	 แต่ิไม่จำาเป็นต้ิองกล่าวถึูงภาษาต่ิางประเทศ

อีกในการใชุ้ครั�งต่ิอๆ	ไป

	 	 หากมตีิาราง	แผินภ้ม	ิสไลด	์และร้ปภาพ	คำาบุรรยายติาราง	

แผินภ้มิ	 และร้ปภาพให้พิมพ์ไว้ด้านบุนหร้อด้านล่างของติาราง	หร้อ

แผินภ้มิ	หร้อร้ปภาพเหล่านั�น

	 	 2.5 กิต้ติ้กรรมป่ระกาศ	 หากผ้้ินิพนธ์ต้ิองการบัุนทึก	

คำากล่าวขอบุคุณบุุคคลหร้อสถูาบัุนใดไว้ในต้ินฉับัุบุก็อาจกระทำาได้โดย

ขอให้ใชุ้ข้อความที�กะทัดรัดพอสมควร

ข้้อแนะนำ�ในก�รเตรียมต้นฉบับ



	 	 2.6 เอกสารอ้างอิง	 ต้ินฉับัุบุทุกประเภทจะต้ิองอ้างอิง	

เอกสารที� ใ ชุ้ประกอบุการเขียน	 (ยกเว้นบุทความพิเศษและ	

บุทบุรรณาธิการ)	 ถู้าข้อความในเน้�อเร้�องเอามาจากผ้้ิแต่ิงคนใดคน

หนึ�งโดยเฉัพาะ	 ให้กำากับุการอ้างอิงไว้ด้วยหมายเลขเรียงติามลำาดับุ	

โดยให้หมายเลขที�กำากับุในรายชุ้�อเอกสารอ้างอิงติรงกันกับุหมายเลข

ในเน้�อเร้�องด้วย

	 	 การอ้างอิงเอกสารให้ใชุ้ระบุบุแวนค้เวอร์	 (Vancouver)	

และการย่อวารสารให้ใชุ้ติามดรรชุนีเมดิคัส	 (Index	 Medicus)		

ตัิวอย่างเชุ่น	:-

	 	 2.6.1	 การอ้างอิงหนังสือตำารา

	 	 ถู้าเป็นติำาราของผ้้ินิพนธ์นเดียวหร้อหลายคน	 ให้ใส่ชุ้�อ	

ผ้้ินิพนธ์ทุกๆ	คน	เชุ่น		

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

Oxford:	Blackwell	Scientific	Publications;	1981.

	 	 ถู้าเป็นติำาราประเภทรวบุรวมบุทความของผ้้ินิพนธ์	

หลายคนให้ใส่ชุ้�อบุรรณาธิการหร้อคณะบุรรณาธิการ	เชุ่น		

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

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

บัุญญัติิ	ปริชุญานนท,์	สมบุุญ	ผ่ิองอักษร	(บุรรณาธกิาร).	วณัโรค.	พมิพ์

ครั�งที�	2.	สมาคมปราบุวณัโรคแหง่ประเทศไทย	ในพระบุรมราชุ้ปถัูมภ์.	

กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์;	2524.

	 	 ในกรณีที�อ้างอิงเฉัพาะบุทความใดบุทความหนึ�งจาก

หนังส้อติำาราประเภทบุทความ	เชุ่น

Reynolds	HY.	Normal	and	defective	respiratory	host	defenses.	In	

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

York	Press:	1983.	p.1-24.

ประพาฬ	ยงใจยุทธ.	โรคห้ด.	ใน:	บัุญญัติิ	ปริชุญานนท์	(บุรรณาธิการ).	

โรคระบุบุการหายใจและวัณโรค.	 กรุงเทพฯ:	 โครงการติำารา-ศิริราชุ	

คณะแพทยศาสติร์ศิริราชุพยาบุาล;	2522.	p.	212-44.

	 	 2.6.2	 การอ้างอิงบทความในวารสาร

	 	 ถู้าเป็นบุทความที�มีผ้้ินิพนธ์ไม่เกิน	 6	 คน	 ให้ใส่ชุ้�อ	

ผ้้ินิพนธ์ทุกๆ	คน	แต่ิถู้าเกิน	6	คน	ให้ใส่ชุ้�อเพียง	3	คนแรก	เชุ่น

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

hypoxaemia	 during	 sleep	 in	 chronic	 bronchit is	 and		

emphysema.	Lancet	1979:	1;1-4.

ประกิติ	วาทีสาธกกิจ,	ประไพ	สุเทวี	บุุรี,	พ้นเกษม	เจริญพันธ์,	สุมาลี	

เกียรติิบุุญศรี,	 ศรีสุวรรณ	 บุ้รณรัชุดา,	 การจัดบุริการรักษาผ้้ิป่วย-	

นอก.	วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก	2529:	7:	107-10.

	 	 ถู้ า เ ป็นบุทความห ร้อรายงานของห น่วยงาน ใด	

หน่วยงานหนึ�ง	เชุ่น

College	 of	 General	 Practitioner.	 Chronic	 bronchitis	 in	 Great	

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

ศ้นย์วัณโรคเขติ	 5	 อุบุลราชุธานี.	 รายงานการให้ภ้มิคุ้มกันโรค	

ขั�นพ้�นฐานป่	2520.	วารสารโรติติิดต่ิอ	2521:	4:	20-35.

	 	 2.6.3	 การอ้างอิงเอกสารในลักษณะอื�นๆ

	 	 	 	 ถู้าเป็นต้ินฉับัุบุที�ยังไม่ได้พิมพ์เผิยแพร่	แต่ิกำาลังอย่้

ในระหว่างตีิพิมพ์	เชุ่น	

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

hypertension	 in	 patients	 with	 chronic	 obstructive	 pulmonary	

disease.	Chest	(in	press).

สงคราม	ทรัพย์เจริญ,	ชัุยเวชุ	นุชุประย้ร,	บัุญญัติิ	ปริชุญานนท์.	การ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชุ้�อวัณโรคต้ิานยาปฐมภ้มิกับุผิลการ

รักษา.	วารสารวัณโรค	โรคทรวงอกและเวชุบุำาบัุดวิกฤติ	(กำาลังตีิพิมพ์).

	 	 	 	 ถู้าเป็นรายงานประจำาป่	 หร้อเอกสารเผิยแพร่

ความร้้ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�งซึี�งตีิพิมพ์เป็นครั�งคราว	 เชุ่น		

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.

สมาคมปราบุวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบุรมราชุ้ปถัูมภ์และ

กระทรวงสาธารณสุข.	 รายงานการประชุุมสัมมนาวิชุาการวัณโรค

ระดับุชุาติิครั�งที�	 2	 วันที�	 8-9	 กรกฎ์าคม	 พ.ศ.	 2528	ณ	 โรงแรม	

ไฮแอทเซ็ีนทรัลพลาซีา,	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ตีิรณสาร:	2530.

	 	 	 	 ในกรณีที�เป็นรายงานการอภิปราย	 หร้อสัมมนา

วิชุาการ	ซึี�งตีิพิมพ์เผิยแพร่ในวารสาร	เชุ่น	

CIBA	symposium.	Terminology,	definition,	and	classification	of	

chronic	pulmonary	emphysema	and	related	conditions.	Thorax	

1959;	14:286-99.

 3. การส่งต้้นิฉบัับั	 เม้�อต้ินฉับัุบุของท่านพิมพ์เสร็จสมบุ้รณ์

ติามหลักเกณฑ์ที�แนะนำาไว้ในข้อ	 1	 และข้อ	 2	 แล้ว	 กรุณาสละเวลา

ติรวจด้ร้ปแบุบุและองค์ประกอบุของต้ินฉับัุบุอีกครั�งพร้อมกับุพิส้จน์

อักษรด้วยตินเองให้ละเอียดที�สุด	แล้วจึงส่งต้ินฉับัุบุพิมพ์จำานวน	2	ชุุด	

พร้อมกรอกแบุบุฟอร์มการส่งต้ินฉับัุบุ	(ท้ายเล่ม)	และแผ่ิน	Diskette		

มาให้คณะบุรรณาธิการ	โดยจ่าหน้าซีองดังนี�



	 บุรรณาธิการวารสารวัณโรค	โรคทรวงอกและเวชุบุำาบัุดวิกฤติ	

	 สาขาวิชุาโรคระบุบุการหายใจและวัณโรค

	 ตึิกอัษฎ์างค์	ชัุ�น	2

	 โรงพยาบุาลศิริราชุ

	 ถูนนพรานนก	แขวงบุางกอกน้อย

	 กรุงเทพฯ	10700

	 หร้อ	ส่งไฟล์ต้ินฉับัุบุมาที�	e-mail	:	tasneeya@gmail.com

 4. การพิส้จ้น์ิอักษรในิกระบัวนิการเร่ยงพิมพ์ เม้�อ

คณะบุรรณาธิการได้ รับุต้ินฉับัุบุของท่านแล้วพิจารณาเห็นว่า

ไม่มีสิ�งใดขาดติกบุกพร่อง	 ก็จะส่งให้ผ้้ิมีคุณวุฒิ	 2	 ท่าน	 เป็น	

ผ้้ิทบุทวนบุทความก่อนจะเร่งดำาเนินการตีิพิมพ์ออกเผิยแพร่และจะ	

“จั้ดเต้ร่ยมต้้นิฉบัับัให้เร่ยบัร้อยสมบ้ัรณ์ เพ้�อป่ระโยชน์ิของวารสารและบัทความของท่านิเอง”

มีหนังส้อแจ้งให้เจ้าของต้ินฉับัุบุได้รับุทราบุ	 การเรียงพิมพ์และการ

พิส้จน์อักษรโดยเจ้าหน้าที�ของวารสารฯ	ในขั�นติอนนี�จะถู้อเอาต้ินฉับัุบุ

พิมพ์ของทา่นเปน็เกณฑ	์ท่านจะแกไ้ขเพิ�มเติิมขอ้ความใดๆ	เข้าไปอกี

ไม่ได้	 เพราะการทำาเชุ่นนั�นจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในกระบุวนการ

ผิลิติหลายประการ	 อีกทั�งจะทำาให้สิ�นเปล้องเวลา-วัสดุ-ค่าจ้างในการ

พิมพ์มากขึ�น

	 ในกรณีที�ท่านต้ิองการพิส้จน์อักษรในขั�นติอนนี�ด้วยตินเอง	

โปรดแจง้ความจำานงลว่งหนา้ไว้ในต้ินฉับัุบุพิมพ์หร้อในจดหมายที�แนบุ

มากับุต้ินฉับัุบุพิมพ์ด้วย

 5. สำาเนิาพิมพ์	 	 ผ้้ินิพนธ์สามารถูดาวน์โหลดสำาเนาพิมพ์		

(reprint)	ได้ที�เว็บุไซีต์ิ	http://www.thaichest.org






