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หลักการและเหตุ้ผู้ล	 ประเที่ศีไที่ยเป็นหนึ�งในประเที่ศีท่ี่�ม่คัวามชุื่กของวัณโรคัส้ง	 แต่อัตราการค้ันพบวัณโรคั 
ยังตำ�ากว่าการคัาดการณ์ขององค์ัการอนามัยโลก	ซึ�งที่ำาให้กระบวนการรักษาและป้องกันการแพร่เช่ื่�อล่าช้ื่าออกไป	ผ้้ป่วย 
เบาหวานถ่ัอเปน็หนึ�งในกลุ่มเส่ยงท่ี่�ม่โอกาสเปน็วัณโรคัมากกวา่ปกต	ิโดยเฉัพาะกลุ่มท่ี่�คัวบคัมุระดบันำ�าตาลไมด่่	ดังนั�น
การตรวจเชื่งิรุกเพ่�อหาวัณโรคัปอดในผ้้ป่วยเบาหวานกลุ่มน่�โดยวิธ่เอกซเรย์ปอด	จึงน่าจะม่ประโยชื่น์ในการเพิ�มโอกาส
ท่ี่�จะค้ันพบผ้้ป่วยได้มากขึ�น

วัต้ถุุประสงค์	 เพ่�อคััดกรองหาผ้้ป่วยวัณโรคัปอดด้วยการเอกซเรย์ปอดในผ้้ป่วยเบาหวานท่ี่�คัวบคุัมนำ�าตาลไม่ด่	 
และศีึกษาคัวามสัมพันธ์ระหว่างระดับนำ�าตาลสะสมและคัวามชืุ่กของวัณโรคั	 โดยที่ำาการเอกซเรย์ปอดผ้้ป่วยเบาหวาน
ท่ี่�ม่ระดับ	HbA1c	>7.0	%	ในเขตรับผิดชื่อบโรงพยาบาลสุรินที่ร์	หากภาพรังส่ปอดผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคั	ที่ำาการส่ง 
เสมหะตรวจหาเช่ื่�อโดยวิธ่ย้อม	 AFB	 และหร่อ	GeneXpert	MTB/RIF	 ผ้้ท่ี่�วินิจฉััยวัณโรคัปอดค่ัอ	 เสมหะพบเช่ื่�อด้วย 
วิธ่ใดวิธ่หนึ�ง	หร่อแพที่ย์ตัดสินใจให้การรักษาวัณโรคัจนคัรบระยะเวลา

ผู้ลการศึกษา	ผ้้ป่วยเบาหวาน	HbA1c	>7.0	%	ท่ี่�ได้รับการเอกซเรย์ปอด	1,568	ราย	ภาพรังส่ปอดปกติ	1,447	ราย	 
(ร้อยละ	92.3)	ภาพรังส่ปอดผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคัปอด	51ราย	(ร้อยละ	3.3)	ผิดปกติแบบอ่�น	70	ราย	(ร้อยละ	4.5)	
พบเป็นวัณโรคัปอด	16	คัน	(ร้อยละ	0.1)	เสมหะพบเช่ื่�อ	11	ราย	ไม่พบเช่ื่�อ	5	ราย	เม่�อวิเคัราะห์แบบ	univariate	และ	
multivariate	analysis	พบว่าหากม่อาการไอจะเพิ�มโอกาสเป็นวัณโรคั	OR	52.87	(17.00-164.43),	p<0.001	และ	AOR	
54.32	(17.25-171.01),	p<0.001	ตามลำาดับ	กลุ่มท่ี่�เป็นวัณโรคัม่ค่ัา	HbA1c	เฉัล่�ย	9.5	%	ส้งกว่ากลุ่มไม่เป็นวัณโรคั	
ร้อยละ	8.9	แต่ไม่ม่นัยสำาคััญ่ที่างสถิัติ	และระดับ	HbA1c	ท่ี่�เพิ�มขึ�นทุี่ก	1%	เพิ�มโอกาสเป็นวัณโรคั	1.15	เท่ี่า	แต่ไม่ม่ 
นัยสำาคััญ่ที่างสถิัติ	(AOR,	1.15	per	1%	increase	in	HbA1c;	95	%	CI,	0.93–1.42)

สรุปผู้ลการศึกษา	 การคั้นหาเชิื่งรุกโดยใชื่้เอกซเรย์ปอดในการคั้นหาผ้้ป่วยวัณโรคัในผ้้ป่วยเบาหวานท่ี่�คัวบคัุม 
ไม่ด่นั�นได้ประโยชื่น์	แต่คัวรที่ำาคัวบค่้ักับการใช้ื่แบบสอบถัามอาการและคัรอบคัลุมถึังผ้้ป่วยเบาหวานทัี่�งกลุ่ม

รับไวั้ตีพัิมพั์เม้่อึวัันิที่	24	กุุมภัาพัันิธิ์		2564
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บทนิำา
วัณโรคัเป็นโรคัติดเช่ื่�อท่ี่�เป็นปัญ่หาสำาคััญ่ท่ี่�องค์ัการ

อนามัยโลกได้รณรงค์ัให้ม่การยุติโรคัน่�ตาม	 Stop	 TB	 

campaign1	 การค้ันพบผ้้ป่วยวัณโรคัให้ได้รวดเร็วจะที่ำาให้

สามารถัลดอัตราป่วย	 (morbidity)	 ลดอัตราการเส่ยช่ื่วิต	

(mortality)	และลดการแพร่กระจายได้	อัตราการค้ันพบผ้้ป่วย

วัณโรคัในประเที่ศีไที่ยนั�นยังตำ�ากว่าท่ี่�องค์ัการอนามัยโลก

คัาดการณ์	 การค้ันหาเชิื่งรุกจึงเป็นยุที่ธวิธ่ท่ี่�จะที่ำาให้ค้ันหา

ผ้้ป่วยวัณโรคัได้มากขึ�น	 โดยนโยบายกระที่รวงสาธารณสุข	

ประเที่ศีไที่ยใหท้ี่ำาการคัน้หาวัณโรคัใน	7	กลุ่มเส่�ยงท่ี่�ม่โอกาส

เป็นวัณโรคัมากกว่าคันทัี่�วไป	 โดยเล่อกการเอกซเรย์ปอด

เป็นเคัร่�องม่อในการคััดกรอง	 เน่�องจากม่คัวามไวมากกว่า

แบบสอบถัามอาการ2	ผ้้ป่วยเบาหวานเป็นหนึ�งในกลุ่มท่ี่�เพิ�ม

โอกาสเป็นวัณโรคัมากกว่าคันทัี่�วไป	 การศีึกษาพบม่โอกาส

มากถึัง	1.5-3	เท่ี่า3-4	การศึีกษาคัวามชุื่กของวัณโรคัในผ้้ป่วย

เบาหวานพบผ้้ป่วยตั�งแต่ร้อยละ	 3-365-6	 และผลการรักษา

วัณโรคัในผ้ป่้วยเบาหวานไดผ้ลไมด่่	เช่ื่นการรกัษาวณัโรคัใน

คันทัี่�วไป4	 ผ้้ป่วยเบาหวานท่ี่�คัวบคุัมนำ�าตาลไม่ด่	 FPG>130	

มก./ดล.	 จะเพิ�มอุบัติการณ์ของการเป็นวัณโรคั7	 รวมทัี่�ง	

HbA1c	ท่ี่�มากกว่า	7%	จะพบวัณโรคั(active	tuberculosis)	

มากกว่ากลุ่มท่ี่�	HbA1c<7%8-9	 โดยการเพิ�มขึ�นของ	HbA1c	

ทุี่กๆ	1%	จะเพิ�มโอกาสเป็นวัณโรคั	1.13	เท่ี่า	(AOR,	1.13	

per	1%	increase	in	HbA1c;	95	%	CI,	1.04–1.22)10	ทัี่�งน่�

ในบางการศีึกษากลับพบว่าระดับ	 HbA1c	 ไม่สัมพันธ์กับ 

การเป็นวัณโรคั11 

วัต้ถุุประสงค์
1.	 เพ่�อหาอัตราการคั้นพบผ้้ป่วยวัณโรคัปอด 

รายใหม่จากการคััดกรองด้วยภาพรังส่ปอดในผ้้ป่วย 

เบาหวานท่ี่�คัวบคุัมนำ�าตาลไม่ด่

2.		 ศึีกษาคัวามสัมพันธ์ระหว่างระดับนำ�าตาลสะสม

และคัวามชุื่กของวัณโรคัท่ี่�ค้ันพบ

ร้ปแบบการศึกษาและวิธ์่ทำาการศึกษา
ร้ปแบบการศึกษา	retrospective	cohort	study

วิธ์่ทำาการศึกษา
เก็บข้อม้ลแบบย้อนหลังในผ้้ป่วยเบาหวานท่ี่�ระดับ	

HbA1c	>	7.0	%	ท่ี่�ได้เข้าโคัรงการคััดกรองวัณโรคัปอดด้วย 

เอกซเรย์ปอดใน	 7	 กลุ่มเส่�ยงของโรงพยาบาลสุรินที่ร์ 

ป่งบประมาณ	พ.ศี.	 2562	 โดยระดับ	 HbA1c	 ใช้ื่ข้อม้ลท่ี่� 

ส่งตรวจภายใน	1	ป่	กระบวนการวิจัยดำาเนินการตามขั�นตอน 

ในแผนภ้มิท่ี่�	1

แผู้นิภ้มิท่� 1. กระบวนการคััดกรองวัณโรคัปอดด้วยการ

เอกซเรย์ปอดในผ้้ป่วยกลุ่มเส่�ยงเบาหวาน

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าการศึกษา (Inclusion  
Criteria)

1.	 เป็นผ้้ป่วยเบาหวานรายเก่าท่ี่�ม่ข้อม้ลระดับ	

HbA1c	>	7%	ภายในช่ื่วง	1	ป่	และ

2.	 ม่ภาพรังส่ปอดในช่ื่วงท่ี่�ที่ำาโคัรงการคััดกรอง

เกณฑ์การคัดออกจ้ากการศึกษา (Exclusion  
Criteria)

-	 ไม่ม่ข้อม้ล	HbA1c	ภายในช่ื่วง	1	ป่

-	 ไม่ม่ภาพรังส่ปอด

-	 ได้รับการวินิจฉััยและรักษาวัณโรคัอย่้แล้ว
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คำานิิยาม
ภาพรังส่ปอดผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคั	ได้แก่	reticulation,	 

reticulonodular	cavity,	cavity,	bronchiectasis	ท่ี่�เด่นท่ี่�ปอด 

กล่บบน	หร่อลักษณะอ่�นท่ี่�อายุรแพที่ย์หร่ออายุรแพที่ย์โรคัปอด 

ลงคัวามเห็นว่าไม่เข้ากับวัณโรคั	คัวามผิดปกติของภาพรังส่

ปอดไมเ่ข้ากับวัณโรคั	ได้แก่	ก้อน	(single	nodule/mass)	พงัผ่ด

ท่ี่�ปอดหร่อเย่�อหุ้มปอด	(fibrotic/pleural	thickening)	หัวใจโต	

ภาวะปอดแฟื้บ	(atelectasis)	หร่อลักษณะอ่�นท่ี่�อายุรแพที่ย์ 

หร่ออายุรแพที่ย์โรคัปอดลงคัวามเห็นว่าไม่เข้ากับวัณโรคัปอด	 

เอกซเรย์ปอดท่ี่�ผิดปกติทุี่กแบบจะม่การเปร่ยบเท่ี่ยบ 

กับภาพเอกซเรย์เดิมของผ้้ป่วยทุี่กคัรั�งในผ้้ป่วยท่ี่�ม่ภาพ

เอกซเรย์เก่า

วัณโรคัปอด	หมายถึัง	active	pulmonary	tuberculosis	 

วินิจฉััยจาก	 ภาพรังส่ปอดผิดปกติและตรวจเสมหะพบเช่ื่�อ 

ด้วยวิธ่ย้อม	 AFB	 หร่อ	 GeneXpert	 MTB/RIF	 หร่อ	 

เพาะเช่ื่�อวัณโรคั	 หร่อผลชิื่�นเน่�อเข้าได้กับ	 granulomatous	 

formation	หร่อภาพรังส่ปอดผิดปกติ	แต่ตรวจเสมหะไม่พบเช่ื่�อ	 

ถ้ัาแพที่ย์ให้การรักษาวัณโรคัแล้วรอยโรคัในภาพรังส่ปอด

ไม่มากขึ�น	 หร่อผ้้ป่วยอาการด่ขึ�น	 กินยาจนคัรบตามส้ตร	 

ถ่ัอว่าเป็นวัณโรคัปอด	เบาหวานท่ี่�คัวบคุัมไม่ด่	ได้แก่	ระดับ	

HbA1c	>	7%

การเก็บข้อม้ลและการวิเคราะห์ข้อม้ลทาง
สถุิต้ิ

ข้อม้ลท่ี่�เก็บ	ได้แก่	เพศี	อายุ	ระดับ	HbA1c	ในช่ื่วง	1	ป่ 

ท่ี่�ผ่านมา	อาการท่ี่�สงสัยวัณโรคั	ประวัติการเป็นวัณโรคัมาก่อน	 

ผลการอา่นภาพรังส่ปอด	โดยระบลัุกษณะของคัวามผดิปกติ

และตำาแหน่งของรอยโรคั	

ใช้ื่โปรแกรม	 Stata	 ข้อม้ลเชิื่งปริมาณ	 แสดงด้วย 

ค่ัาเฉัล่�ย	(mean(±SD))	ค่ัามัธยฐาน	(median(IQR))	ข้อม้ล

เชิื่งคุัณภาพ	แสดงดว้ย	ร้อยละ	การเปร่ยบเท่ี่ยบข้อม้ลใช้ื่สถิัติ	 

Independent	t-test,	Mann	Whitney	test	และ	Fisher’	s	exact	 

test	ค่ัา	p-values	two-tailed,	p<0.05	ถ่ัอว่าม่นัยสำาคััญ่ที่าง

สถิัติ

ผู้ลการศึกษา
ผ้้ป่วยเบาหวานในคัลินิกเบาหวานโรงพยาบาลสุรินที่ร์

และเคัร่อข่าย	8,228	ราย	ระดบั	HbA1c	>	7%	พบ	1,736	ราย	 

ได้รับการเอกซเรย์ปอดทัี่�งหมด	 1,568	 ราย	 (ร้อยละ	 90.3)	 

อายุเฉัล่�ยของผ้้ป่วยทัี่�งหมด	 6	 (±9.9)	 ป่	 เพศีหญิ่งร้อยละ	

74.5	ค่ัา	HbA1c	เฉัล่�ย	8.9	(±1.8)	%	เคัยเป็นวัณโรคัมาก่อน	 

22	 ราย	 (ร้อยละ1.4)	 ข้อม้ลพ่�นฐานของประชื่ากรศีึกษา 

ดังแสดงตามตารางท่ี่�	 1	 กลุ่มท่ี่�เป็นวัณโรคัม่ค่ัา	 HbA1c	 

เฉัล่�ย	 9.5%	 ส้งกว่ากลุ่มไม่เป็นวัณโรคัร้อยละ	 8.9	 แต่ไม่ม่ 

นัยสำาคััญ่ที่างสถิัติ

ภาพรังส่ปอดปกติ	 1,447	 ราย	 (ร้อยละ	 92.3)	 

ผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคั	51	ราย	 (ร้อยละ	3.2)	 ในกลุ่มน่�ม่

ผ้้เป็นวัณโรคัปอด	14	ราย	ผ้้ป่วยท่ี่�ม่คัวามผิดปกติของภาพ

รังส่ปอดอ่�นท่ี่�ไม่เข้ากับวัณโรคั	70	ราย	(ร้อยละ	4.5)	พบเป็น

วัณโรคัปอด	2	ราย	โดยทัี่�ง	2	รายม่ภาพรังส่ปอดท่ี่�ม่ลักษณะ

เป็นก้อนในปอด	 รายท่ี่�	 1	 ได้ที่ำาเอกซเรย์คัอมพิวเตอร์ปอด

และส่องกล้องหลอดลมเพ่�อตัดชิื่�นเน่�อ	 ผลที่างพยาธิแสดง 

ลักษณะ	granulomatous	formation	นำ�าล้างหลอดลม	ถุังลม 

(bronchoalveolar	 lavage	 fluid:	 BAL)	 พบเช่ื่�อวัณโรคั 

จากการตรวจ	PCR	for	TB	รายท่ี่�	2	ส่งเสมหะด้วยวิธ่	Gene	

Xpert	MTB/RIF	พบเช่ื่�อวัณโรคั

รวมผ้้ป่วยท่ี่�ได้รับการวินิจฉััยวัณโรคัปอดทัี่�งหมด	 

16	ราย	(ร้อยละ	0.1)	เพศีหญิ่ง	9	ราย	(ร้อยละ	56)	ม่อาการ

ไอ	9	ราย	(ร้อยละ	56)	เสมหะพบเช่ื่�อ	11	ราย	(ร้อยละ	69)	

ไม่พบเช่ื่�อ	5	ราย	(ร้อยละ	31)	ลักษณะของภาพเอกซเรยป์อด 

ท่ี่�พบมากท่ี่�สุดค่ัอ	 reticulonodular	 pattern/upper	 lobe	 

(ร้อยละ	 62.5)	 และผลการรักษาวัณโรคัค่ัอรักษาหาย 

ทัี่�ง	16	ราย	(ร้อยละ	100)	และไม่ม่ผลข้างเค่ัยงจากการรักษา	
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ต้ารางท่� 1. 	 ข้อม้ลพ่�นฐานของผ้้ป่วยเบาหวานที่่�ที่ำาการ

ศีึกษา

ลักษณะทางคลินิิก วัณโรค ( n =16) ไม่ใช่วัณโรค ( n =1,447) p-value

เพศีหญิ่ง 9	(56.3) 1,159	(74.7) 0.144

อายุเฉัล่�ย	(ป่) 62.0	(±5.4) 61.0	(±10.0) 0.705

อาการไอ 9	(64.3) 43	(3.3) <0.001

HbA1c	(%) 9.5	(±2.2) 8.9	(±1.8) 0.208

เม่�อวิเคัราะห์ปัจจัยท่ี่�สัมพันธ์กับการเป็นวัณโรคัใน 

ผ้้ป่วยเบาหวานกลุ่มน่�ทัี่�งแบบ	univariate	และ	multivariate	

analysis	 พบว่าอาการไอเป็นปัจจัยเด่ยวท่ี่�เพิ�มโอกาสเป็น

วัณโรคัปอดอย่างม่นัยสำาคััญ่	 ส่วนระดับ	HbA1c	 ท่ี่�เพิ�มขึ�น

ทุี่ก	1%	เพิ�มโอกาสเป็นวัณโรคั	1.15	เท่ี่า	แต่ไม่ม่นัยสำาคััญ่

ที่างสถิัติ	ดังแสดงในตารางท่ี่�	2	

ต้ารางท่� 2. 	 แสดงผลวิเคัราะห์ปัจจัยเส่�ยงที่่�ม่ผลต่อการ 

เป็นวัณโรคัในผ้้ป่วยเบาหวานที่่�คัวบคัุมไม่ด่

ด้วย	univariate	และ	multivariate

ปัจ้จั้ย

Univariate Multivariate 

Unadjusted odds ratio
(95% C I)

p-value
Adjusted odds ratio

(95% CI)
p-value

เพศีชื่าย 2.29	(0.85-6.20) 0.102 1.66	(0.51-5.43) 0.402

อายุ	(ป่) 1.01	(0.96-1.06) 0.705 1.01	(0.95-1.07) 0.762

อาการไอ 52.87	(17.00-164.43) <0.001 54.32	(17.25-171.01) <0.001

HbA1c	(%) 1.15	(0.93-1.42) 0.209 1.16	(0.90-1.51) 0.249

 

ผ้้ท่ี่�ม่ลักษณะภาพเอกซเรย์ปอดผิดปกติเข้าได้กับ

วัณโรคั	51	ราย	ได้รับการส่งเสมหะตรวจย้อม	AFB	32	ราย	

พบเช่ื่�อ	 6	 ราย	ตรวจ	GeneXpert	MTB/RIF	 10	 ราย	พบ

เช่ื่�อ	4	ราย	ส่งทัี่�งสองอย่าง	1	รายพบเช่ื่�อทัี่�งค่้ั	ในกลุ่มน่�เป็น

วัณโรคัปอด	14	ราย	แผลเป็นจากวัณโรคัเก่า	15	ราย	ภาวะ

หลอดลมโป่งพอง	(bronchiectasis)	16	ราย	และพบพังผ่ด

เล็กๆ	(minimal	reticular	formation)	6	ราย	

ภาพเอกซเรย์ปอดท่ี่�ไม่เข้ากับวัณโรคั	70	ราย	แสดง

ในตารางท่ี่�	3	

ต้ารางท่� 3.  ลกัษณะภาพเอกซเรยป์อดผดิปกตอ่ิ�นที่่�ไม่เขา้

กับวัณโรคั

ความผิู้ดปกติ้ท่�พิบ
จ้ำานิวนิ
(ร้อยละ)

การวินิิจ้ฉัยขั�นิสุดท้าย

Bronchiectasis 28 Old	pulmonary	TB	4	ราย

Mass/nodule 8 CA	lung	2,	metastatic	CA	breast	1,	old	lesion	1

Fibrotic 13

Pleural	thickening 10

Other
-	Nonspecific	reticular
-	Lung	cyst
-	Alveolar
-	Atelectasis
-	Effusion
-	Cardiomegaly
-	Diaphragm	abnormality
-	Enlarge	pulmonary	a.

5
1
1
2
2
2
2
2

CA lung

CA	lung,	volume	overload

เม่�อติดตามผ้้ป่วยไปอ่กเป็นเวลา	1	ป่	พบว่าม่	2	ราย 

ในกลุ่มท่ี่�เอกซเรย์ปอดเข้าได้กับวัณโรคัแต่เก็บเสมหะ 

ไม่พบเช่ื่�อ	และผ้้ป่วยไม่ม่อาการ	จึงไม่ได้ให้การรักษาในช่ื่วงท่ี่� 

ที่ำาการคััดกรองนั�น	 1	 รายเป็นวัณโรคัปอด	 อ่ก	 1	 รายเป็น

วัณโรคักระด้กสันหลัง	ทัี่�ง	2	รายน่�ได้รับการรักษาวัณโรคัและ

หายในท่ี่�สุด	ส่วนในกลุ่มท่ี่�เอกซเรย์ปอดไม่เข้ากับวัณโรคัไม่ม่

ผ้้ได้รับการวินิจฉััยวัณโรคัในช่ื่วง	1	ป่ท่ี่�ติดตาม	

วิจ้ารณ์
การศีึกษาน่�คััดกรองวัณโรคัในผ้้ป่วยเบาหวานท่ี่�

คัวบคุัมไม่ด่โดยใช้ื่เอกซเรย์ปอด	พบผ้้ป่วยวัณโรคั	16	ราย	หร่อ 

ร้อยละ	0.1	การศึีกษาท่ี่�ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่่การคััดกรอง

วัณโรคัมักใช้ื่อาการเป็นหลัก	(symptom	screening)	พบว่า 

ผลการศึีกษาคัล้ายกัน	โดยการศึีกษาในไต้หวันที่ำาการคััดกรอง 

วัณโรคัในผ้้ป่วยเบาหวานท่ี่�อายุมากกว่า	 65	 ป่	 พบผ้้ป่วย 

วัณโรคัร้อยละ	 0.212	 การศึีกษาในเม็กซิโกพบผ้้ป่วยวัณโรคั	

38	คัน	จากการตรวจคััดกรองเบาหวาน	7,763	ราย	คิัดเป็น

ร้อยละ	0.4813	การศึีกษาคััดกรองวัณโรคัในผ้้ป่วยเบาหวาน	4	

ประเที่ศี	ได้แก่	อินโดน่เซ่ย	เปร้	โรมาเน่ย	และแอฟื้ริกาใต้	พบ 

ผ้้ป่วยร้อยละ	 0.7314	 ซึ�งจากการศีึกษาท่ี่�กล่าวมาใช้ื่อาการ 

เป็นหลัก	จากข้อม้ลขององค์ัการอนามัยโลก15	พบว่าการคััดกรอง 
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โดยใช้ื่เอกซเรย์ปอดม่คัวามไวมากกว่าการที่ำาเอกซเรย์ปอด

หลังจากใช้ื่อาการ	หร่อเม่�อเท่ี่ยบกับใช้ื่อาการในการคััดกรอง

เพ่ยงอย่างเด่ยว	 แต่จะเห็นว่าการศึีกษาน่�ได้ผลการศึีกษา

ไม่ต่างจากการศึีกษาอ่�นท่ี่�ใช้ื่แบบสอบถัามอาการ	 รวมทัี่�ง

ยังพบว่าอาการไอ	 เป็นปัจจัยท่ี่�เพิ�มโอกาสเป็นวัณโรคัอย่าง

ม่นัยสำาคััญ่	 การคััดกรองด้วยอาการจึงยังคังม่คัวามสำาคััญ่	

เน่�องจากที่ำาไดง่้าย	การศึีกษาในประเที่ศีจ่นพบวา่	การตรวจ

คััดกรองวณัโรคัในผ้ป่้วยเบาหวานดว้ยการเอกซเรยป์อดนั�น

ที่ำาได้ง่ายเช่ื่นกัน	แต่ไม่คุ้ัมทุี่นในพ่�นท่ี่�ท่ี่�อัตราการเป็นวัณโรคั

น้อย	และแนะนำาให้ที่ำาการคััดกรองในผ้ป่้วยเบาหวานเฉัพาะ

ท่ี่�ม่	BMI	ตำ�า,	FPG	ส้ง,	และ	triglycerides	ตำ�า16	ดังนั�นการ

ใช้ื่เอกซเรย์ปอดหร่ออาการในการคััดกรองจึงอาจขึ�นอย่้กับ

การเข้าถึังเอกซเรย์ปอด	และคัวามเป็นไปได้ในแต่ละสถัานท่ี่�	 

ส่วนระดับการคุัมนำ�าตาลของผ้้ป่วยเบาหวานม่ผลต่อการ 

เป็นวัณโรคันั�น	บางการศึีกษาพบว่าระดับ	HbA1c	ท่ี่�มากขึ�นจะ

พบวัณโรคัมากขึ�น	8,10	บางการศึีกษาพบว่าไม่สัมพันธ์กัน	9,11  

การศึีกษาน่�พบว่า	 กลุ่มท่ี่�เป็นวัณโรคัม่	 HbA1c	 มากกว่า 

กลุ่มท่ี่�ไม่เป็น	 แต่ไม่ม่นัยสำาคััญ่ที่างสถัิติ	 ซึ�งอาจเกิดจาก

จำานวนผ้้ปว่ยท่ี่�ได้รบัการวินิจฉััยว่าเป็นวัณโรคัม่ค่ัอนข้างน้อย	 

การคัำานวณหาปัจจัยคัวามสัมพันธ์กับระดับ	 HbA1c	 จึง 

ไม่สัมพันธ์กัน

นอกจากน่�การติดตามผ้้ป่วยต่อเน่�องหลังจบการ

ศึีกษาไปอ่ก	1	ป่	พบผ้้ท่ี่�เป็นวัณโรคัอ่ก	2	รายซึ�งอย่้ในกลุ่ม

ท่ี่�เอกซเรย์ปอดเข้าได้กับวัณโรคัแต่เก็บเสมหะไม่พบเช่ื่�อ	 

แสดงวา่การตดัสินใจรักษาวัณโรคัปอดชื่นดิเสมหะไมพ่บเช่ื่�อ

ในคัรั�งแรกสามารถัที่ำาได้หากแพที่ย์ม่คัวามสงสัยแม้ผลตรวจ 

เสมหะ	 GeneXpert	 MTB/RIF	 จะไม่พบเช่ื่�อ	 ส่วนกลุ่มท่ี่�

เอกซเรย์ปอดไม่เข้ากับวัณโรคันั�น	ไม่พบวัณโรคัในช่ื่วง	1	ป่

ต่อมา	อย่างไรก็ตามคังจะต้องม่การติดตามผ้้ป่วยต่อไปโดย

แพที่ย์ผ้้รักษาเบาหวาน	ประโยชื่น์อ่�นของการเอกซเรย์ปอด

เพ่�อคััดกรองวัณในคัรั�งน่�	ได้พบภาวะอ่�นท่ี่�สำาคััญ่	เช่ื่น	มะเร็ง

ปอด	5	ราย	ซึ�งได้ส่งผ้้ป่วยที่ำาการรักษาท่ี่�เหมาะสมต่อไป	

 

ข้อจ้ำากัดในิการศึกษา
เป็นการศึีกษาใน	real-life	practice	ระดับ	HbA1c	ใช้ื่

ผลตรวจภายในช่ื่วง	 1	 ป่	 ซึ�งอาจไม่สะท้ี่อนถึังการคัวบคุัม

เบาหวานได้แท้ี่จริงในช่ื่วงเวลาท่ี่�ที่ำาการคััดกรอง	 การแปล

ผลเอกซเรย์ปอดมุ่งเน้นพยาธิสภาพในปอดเป็นสำาคััญ่	 จึง

อาจไม่คัรอบคัลุมคัวามผิดปกติของอวัยวะอ่�นท่ี่�อาจพบได้ 

ในผ้้ป่วยเบาหวาน	 ผ้้วิจัยจะสะท้ี่อนและนำาไปปรับปรุงการ

ด้แลผ้้ป่วยเบาหวานอย่างเป็นองค์ัรวมต่อไป

 

สรุปผู้ลการศึกษา
การค้ันหาเชิื่งรุกโดยใช้ื่เอกซเรย์ปอดในการค้ันหา 

ผ้้ป่วยวัณโรคัในผ้ป่้วยเบาหวานท่ี่�คัวบคุัมไม่ด่นั�นได้ประโยชื่น์

ในการค้ันหา	 และร่บที่ำาการรักษาผ้้ป่วย	 ทัี่�งน่�การคััดกรอง 

คัวรคัรอบคัลุมถึังผ้้ป่วยเบาหวานทัี่�งหมด
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Abstract: Kaewwinud	 J.	 Active	 chest	 X-ray	 screening	 for	 pulmonary	 tuberculosis	 in	 poor-controlled	 diabetes	 

mellitus.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care	2021;	40:	57-63.

Background: Tuberculosis	(TB)	remains	an	important	health	problem	worldwide.	Thailand	is	one	of	14	countries	with	

the	highest	burden	of	TB	in	the	world.	However,	TB	treatment	coverage	in	Thailand	remains	lower	than	World	Health	 

Organization	target	which	attribute	the	delay	of	treatment	and	prevention	of	transmission.	Diabetes	is	one	of	the	

most	common	risk	factors	of	tuberculosis.	Therefore,	active	chest	X-ray	(CXR)	screening	for	pulmonary	tuberculosis	

may	be	useful	to	identify	the	patients	who	carry	TB.

Objectives:	To	measure	detection	rate	of	active	pulmonary	tuberculosis	in	poorly	controlled	diabetic	patients	by	

CXR	and	to	correlate	HbA1c	levels	with	tuberculosis	prevalence.

Method:	 Poorly-controlled	diabetic	patients	(HbA1c>7.0%)	were	screened	by	CXR.	The	number	of	radiological	

abnormalities	compatible	or	incompatible	with	pulmonary	tuberculosis,	and	the	proportion	requiring	treatment	for	

tuberculosis	were	assessed.	Sputum	specimens	were	 tested	by	AFB	staining	or	GeneXpert	MTB/RIF.	Active	 

pulmonary	 tuberculosis	 was	 defined	 as	 sputum	 positive	 by	 either	 method	 or	 physician's	 decision	 to	 give	 

anti-tuberculosis	treatment

Results:	 Among	1568	participants,	1447	had	a	normal	CXR,	51	(3.3%)	had	abnormal	CXR	pattern	compatible	

with	active	TB,	and	70	(4.5%)	had	some	abnormality	incompatible	with	active	TB.	The	final	diagnosis	of	pulmonary	

tuberculosis	was	made	in	16	patients	(0.1%)	with	11	positive	bacteriology	and	5	negative	bacteriology.	Cough	is	

the	only	factor	that	associated	with	TB	prevalence	(OR	52.87(17.00-164.43),	p<0.001,	AOR	54.32	(17.25-171.01),	

p<0.001	by	univariate	and	multivariate	analysis	respectively).	HbA1c	in	tuberculosis	group	was	9.4%,	higher	than	

non-tuberculosis	group,	8.8%,	but	not	statistically	significant.	HbA1c	level	was	not	correlated	with	TB	prevalence	

(AOR,	1.15	per	1%	increase	in	HbA1c;	95%	CI,	0.93–1.42)

Conclusion: 	Despite	low	detection	rate,	active	chest	X-ray	screening	in	poorly	controlled	diabetic	patient	is	still	

helpful	to	early	identify	pulmonary	tuberculosis	and	prompt	treatment.	Symptoms	screening	is	still	useful	and	the	

screening	program	should	be	covered	all	diabetic	patient.	HbA1c	level	was	not	correlated	with	TB	prevalence	in	

this	study.


