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นิิธิ์พัิฒน์ิ เจ่้ยรกุล พิ.บ.   

สาขาวิัชาโรคระบบกุารหายใจีและวััณีโรค	 

ภัาควิัชาอึายุรศาสตร์	คณีะแพัทยศาสตร์ศิริราชพัยาบาล 

นิายกุสมาคมอุึรเวัชช์แห่งประเทศไทย	ในิพัระบรมราชูปถััมภ์ั

ลักษณะทางคลินิิก 
ผ้้ ป่วยโคัวิด-19	 พบปอดอักเสบ	 (	COVID-19	 

pneumonia)	ได้ร้อยละ	50-901  แล้วแต่เคัร่�องม่อท่ี่�ใช้ื่วินิจฉััย

ที่างรังส่วิที่ยา	 (radiological	 pneumonia)	 แต่ท่ี่�ม่ภาพรังส่

ที่รวงอกพบ	opacities	ร่วมกับอาการไข้	ไอ	หร่อ	หอบเหน่�อย	

(clinical	pneumonia)	พบได้ร้อยละ	30-50	ขึ�นกับระยะเวลา

ท่ี่�ผ้้ป่วยมาพบแพที่ย์	หลังได้รับเช่ื่�อหร่อหลังเริ�มม่อาการ	 

ขึ�นกับโรคัพ่�นฐานของผ้้ป่วยโดยเฉัพาะโรคัปอดและโรคั 

หัวใจ	 และยังขึ�นกับประสบการณ์ของแพที่ย์ในการอ่าน 

ภาพรังส่ที่รวงอก	 ปัจจุบันม่	 Artificial	 Intelligence	 (AI)	 ท่ี่�

ช่ื่วยคััดกรองขั�นต้นได้ค่ัอนข้างม่คัวามไว	 แต่อาจไม่จำาเพาะ	

โดยม่ลักษณะที่างคัลินิกแบ่งได้เป็น	3	ร้ปแบบ	ค่ัอ	(ร้ป	1-15)

1. Early phase pneumonia		พบในช่ื่วง	7	วันแรก

หลังได้รับเช่ื่�อหร่อเริ�มม่อาการ	 เช่ื่�อว่าเป็นผลจาก	 direct	 

lung	 injury	 from	 virus2	 ลักษณะที่างคัลินิกไม่ต่างจาก	 

community-acquired	 pneumonia	 หร่อ	 influenza	 

pneumonia	 แต่จะม่ลักษณะท่ี่�พบบ่อย	 ค่ัอ	 	peripheral	 

opacities/consolidations	at	lower	to	middle	lung	zones	 

รองมาค่ัอ	 lobar	 or	 focal	 consolidation	 ถ้ัาม่ประวัติเส่�ยง 

โคัวิด-19	ชัื่ดเจนและอาการไม่รนุแรง	ไม่จำาเป็นต้องให้ยาต้าน 

จุลช่ื่พอ่�นได้

รูู ปที่่� 1.  Peripheral opacities/consolidations at lower to 
middle lung zones (AI ในรููปล่่าง)

รับไวั้ตีพัิมพั์เม้่อึวัันิที่	2	กุรกุฎาคม	2564
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รููปที่่� 2.  Lobar consolidations at lower lung zones 
 (AI ในรููปล่่าง)

รููปที่่� 3.  Focal consolidations at right lower lung zones  
(AI ในรููปล่่าง)

2. Interm ediate phase pneumonia พบในช่ื่วง	

8-14	 วันหลังได้รับเช่ื่�อหร่อเริ�มม่อาการ	 เช่ื่�อว่าเป็นผลจาก	 

local	and	systemic	 inflammatory	syndrome	stimulated	 

by	 virus3	 โดยผ้้ป่วยอาจได้รับหร่อไม่ได้รับการวินิจฉััย	 

early	phase	pneumonia	นำามาก่อน	ลักษณะเป็น	diffused	

multifocal	 opacities/consolidations	 ท่ี่�อาจลุกลามจาก	 

focal	 opacities	 ท่ี่�ม่เล็กน้อยอย่้เดิมในช่ื่วงแรก	 ผ้้ป่วยจะม่

อาการหอบเหน่�อย	ร่วมกับม่ไข้และม่การเพิ�มขึ�นของ	serum	 

C-reactive	protein	(CRP)	และม่	progression	of	opacities	

on	 chest	 x-ray	 เน่�องจากผ้้ป่วยมักได้รับการรักษาด้วยยา 

กดภ้มิมาก่อน	การวิน	จิฉััยแยกโรคัท่ี่�สำาคััญ่	ค่ัอ	superimposed	 

bacterial	 infection,	congestive	heart	failure,	และ	acute	

pulmonary	embolism	

รููปที่่� 4 . 	ระยะท้้ายของ	early	phase	pneumonia	(วัันท่้�	7	ของโรค)	 
ลุ่กล่ามเป็น intermediate phase pneumonia ต่่อมาในวัันท่ี่�  
12	ของโรคในรูปล่่าง
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รููปที่่� 5.		ระยะท้้ายของ	early	phase	pneumonia	(วัันท่้�	8	ของโรค)	 
ลุ่กล่ามเป็น intermediate phase pneumonia ต่่อมาใน 
วัันท้่�	16	ของโรคในรูปล่่าง

3. Late phase pneumonia	พบในช่ื่วง	15-21	วัน

หร่อมากกว่า	เช่ื่�อว่าเป็นผลของ	fibroproliferative	phase	of	

ARDS/nonspecific	 interstitial	 pneumonia	 (NSIP)/acute	

fibrinous	organizing	pneumonia	(AFOP) 4	ผ้้ป่วยอาจจะม่ไข้

หร่อไม่ม่ไข้ก็ได้	แต่จะม่	persistent	or	worsening	hypoxemia	

และม่	progression	of	opacities	on	chest	x-ray	การวินิจฉััย

แยกโรคัท่ี่�สำาคััญ่	 ค่ัอ	 superimposed	 bacterial	 infection	 

or	invasive	fungal	 infection	(aspergillus	and	candida),	

acute	pulmonary	embolism,	atelectasis,	pleural	effusion	 

ถ้ัารุนแรงมากอาจเกิด	 post-COVID	 destroyed	 lung	 or	

fibrosis

รููปที่่� 6.		Early	phase	pneumonia	(วัันท่้�	2	ของโรค)	เกิิด	 
hospital-acquired	pneumonia	วัันท่้�	8	ของโรค 
ในรููปล่่าง
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รููปที่่� 7.	 ต่่อเน่�องจากิรูปท้่�	6	วัันท้่�	15	ของโรคไข้ล่งแต่่ยังล่ด
ออกิซิิเจนไม่่ได้	ส่่งท้ำา	CT-scan	พบ	multifocal	peripheral	 
consolidations and ground-glass opacities (รูปูกล่าง) 
แล่ะ	acute	pulmonary	embolism	ดังรูปศรในรูปล่่าง

รููปที่่� 8.  Early and intermediate phase pneumonia วัันที่่� 8 
ของโรค	ต่่อม่าวัันท่้�	14	ของโรค	(รูปกิล่าง)	ไข้ล่งแต่่ 
ยังล่ดออกิซิิเจนไม่่ได้	ส่่งท้ำา	CT-scan	พบ	m	ultifocal	
peripheral consolidations and ground-glass opacities 
แล่ะ	atelectasis	ในรูปล่่าง
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A

B

รููปที่่� 9. 	Late	phase	pneumonia	วัันท้่�	18	ของโรคยังไม่่ส่าม่ารถ
หยุดกิารรักิษาด้วัยออกิซิิเจนได้	ส่่งท้ำา	CT-scan	พบ	 
nonspecific	interstitial	pneumonia	(NSIP)	แล่ะ	acute	
fibrinous	organizing	pneumonia	(AFOP)	ท้างด้าน 
บน	(ภาพ	A)	แล่ะเม่่�อให้กิารรักิษาด้วัย	methylprednisolone	 
ควัาม่ผิิดปกิต่ิด่ข้�นขัดเจนดังรูปด้านล่่าง	(ภาพ	B)	

รููปที่่� 10. Early and intermediate phase pneumonia (วัันที่่� 1 
ของโรค	แล่ะรูปกิล่างวัันท้่�	15	ของโรค)	ต่่อม่าเป็น	late	
phase	pneumonia	ในรูปล่่าง	(วัันท้่�	27	ของโรค)
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รููปท่ี่� 11.	ต่่อเน่�องจากิรูปท้่�	10	วัันท่้�	28	ของโรคส่่งท้ำา	CT-scan	
พบ	dense	multifocal	peripheral	consolidations	เข้าได้กัิบ	 
organizing	pneumonia	หลั่งได้	pulse	methylprednisolone	 
ส่าม่ารถ	wean	off	respirator	ได้	ท้ำา	CT	scan	ในวัันท่้�	45	 
ของโรครูปล่่าง	พบควัาม่ผิิดปกิต่ิล่ดล่งม่ากิ

รููปท่ี่� 12.	ต่่อเน่�องจากิรูปท้่�	11	วัันท้่�	45	ของโรคควัาม่ผิิดปกิต่ิ 
ท้่�พบด่ข้�นม่ากิ	แล่ะหายไปเกิ่อบหม่ดในวัันท้่�	59	ของโรค 
จนส่าม่ารถหยุดออกิซิิเจนได้

รููปท่ี่� 13.	Post-COVID	destroy	ed	lung	ท้่�ส่ว่ันบนของปอด	(รปูบน)	
แล่ะ	lung	fibrosis	ในรูปล่่าง

เม่�อม่องค์ัคัวามร้้มากขึ�นเก่�ยวกับโรคัโคัวิด-19	
ที่ำาให้ม่หลักฐานสนับสนุนเพ่ยงพอว่า	เช่ื่�อ	SARS-coV-2	น่� 
ต่างจากเช่ื่�อก่อโรคัปอดอักเสบในชุื่มชื่นอ่�น	ตรงท่ี่�ม่คัวาม
ช่ื่�นชื่อบหลอดเล่อดของปอดและหลอดเล่อดทัี่�วตัวเป็น
พิเศีษ5 ที่ำาให้พบภาวะแที่รกซ้อนเก่�ยวกับหลอดเล่อดได้
ในหลายร้ปแบบ	เช่ื่น	macro	or	micro	thrombus	acute	 
pulmonary	 embolism,	 acute	 peripheral	 arterial	 
occlusion,	 acute	 stroke,	 และ	 acute	 myocardial	 
infarction
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รููปท่ี่� 14.	Acute	pulmonary	embo	lism	ในผู้ิป่วัยปอดอักิเส่บโควิัด	
saddle	clot	(รูปบน)	eccentric	clot	(รูปล่่าง)

รููปท่ี่� 15.	Pulmonary	microthrombo	sis	พบเป็น	peripheral	
ground-glass	opacities	(รูปบน),	hypoperfusion	and	
pulmonary	infarction	(ลู่กิศรขาวั	แล่ะลู่กิศรดำา	ในรูป
ล่่าง) 

  

การด้แลรักษา
ปัจจุบันยังไม่ม่ยาต้านไวรัสท่ี่�ม่หลักฐานว่าได้ผลด่กับ 

เช่ื่�อ	 SARS-coV-26	 สำาหรับคัำาแนะนำาของคัณะแพที่ย ์

ผ้้เช่ื่�ยวชื่าญ่ในประเที่ศีไที่ย	ผ้ป่้วย	COVID-19	pneumonia	ท่ี่�ม่ 

อาการ	หร่อม่ปัจจัยเส่�ยงท่ี่�ที่ำาให้โรคัรุนแรง	(age	>	60,	BMI	

>	30,	uncontrolled	DM,	COPD,	CHF,	CKD	stage	>	3B,	

others	uncontrolled	medical	conditions,	poor	functional	

status)	คัวรร่บให้การรักษาด้วยยา	favipiravir	ตามนำ�าหนักตัว	 

ตามคัำาแนะนำาของกรมการแพที่ย์	 เป็นเวลานานอย่างน้อย	 

5	วัน	ถ้ัาตอบสนองด่และไม่ม่ปัจจัยเส่�ยง	หร่อนาน	10	วัน	ถ้ัา

ตอบสนองชื่า้หร่อม่ปัจจัยเส่�ยง	ในกรณ่	critical	(on	mechanical	 

ventilation)	ให้นาน	15	วัน	

ให้	 adjunctive	 corticosteroid	 ในขนาด	 oral	 

dexamethasone	4	mg.	bid	or	p	rednisolone	20	mg.	bid	

หร่อ	dexamethasone	4	mg.	tid	or	predni	solone	20	mg.	tid	 

ถ้ัานำ�าหนักตัวเกิน	90	กก.	โดยให้เม่�อม่ข้อบ่งช่ื่�ข้อใดข้อหนึ�ง	

ค่ัอ

1.	 Resting	room-air	SpO
2 
< 96%

2.	 Resti	ng	room-air	SpO
2
	≥	96%	แต่ลดลง	≥	3%	

(exercise-indu	ced	desaturation)	จากการที่ำา	sit-	to-stand	

tests	หร่อวิธ่การอ่�นท่ี่�เท่ี่ยบเท่ี่า

3.	 ม่ไข้ส้งเกิน	38.5๐C	ติดต่อกันเกิน	48	ชื่ม.	หร่อ	ม่	 

radiographic	progression	หร่อ	ม่ค่ัา	serum	CRP	>	15	mg/L

สำาหรับรายท่ี่�ม่ไข้ส้ง	 หร่อ	 ต้องได้	 oxygen	 therapy	

ขนาดส้ง	หร่อ	กินได	้น้อย	ให้ใช้ื่	IV	dexamethasone	5	mg.	

bid	 or	 tid	 ตามขนาดนำ�าหนักตัว	 ส่วนในรายท่ี่�เป็น	 early	

phase	 pneumonia	 และได้รับ	 adjunctive	 corticosteroid	

อย่้แล้ว	 ต่อมาเกิด	 late	 phase	pneumonia	 ให้เปล่�ยนเป็น	 

IV	dexamethasone	5	mg.	tid	หร่อ	qid	โดยระยะเวลาการให้	 

adjunctive	 corticosteroid	 ให้ถ่ัอตามการให้ยา	 favipiravir	

แต่อาจนานกว่าได้ถ้ัาผ้้ป่วยตอบสนองชื่้าค่ัอไม่สามารถัลด

หร่องด	oxygen	support	ได้
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ในส่วนการรักษาร่วมด้วยยาท่ี่�ลดการตอบสนองของ 

ระบบภ้มิคุ้ัมกันอ่�น	ยังไม่ม่หลักฐานชัื่ดเจนเท่ี่ากับ	corticosteroid	 

อาจพิจารณาเฉัพาะราย	ท่ี่�อาการรุนแรงไม่ตอบสนองต่อ	

corticosteroid	แต่ต้องระมัดระวังการติดเช่ื่�อแที่รกซ้อนตาม

มาภายหลัง	ปัจจุบันการใช้ื่ยากลุ่มน่�ยังต้องการการศึีกษาถึัง

ปัจจัยต่างๆ	เช่ื่น	เวลาท่ี่�เริ�มให้ยา	ขนาดยา	ระยะเวลาการใหย้า	 

และผลของยาต่อเช่ื่�อต่างสายพันธ์ุ	ฯลฯ	7

นอกจาก	 specific	 treatment	 ด้วยยาต้านไวรัสและ	

corticosteroid	ท่ี่�กล่าวไปแล้ว	คัวามสำาคััญ่ของ	supportive	

treatment	and	other	organ	support	เพ่�อรอการฟ้ื้�นตัวของ

ปอดจะม่บที่บาที่ไม่แพ้กัน 8	 การใชื่้	 oxygen	 therapy	 ให้

เป็น	cannula	1-5	L/min	keep	pulse	oxygen	saturat	ion	

(SpO
2
)	92	-95%		ถ้ัาใช้ื่	5	L/min	แล้วไม่สามารถั	keep	SpO

2 

92%	หร่อม่	respiratory	rate	(RR)	>	30/min	ให้เปล่�ยนเป็น	

high-flow	nasal	cannula	(HFNC)	โดยเริ�มจาก	fraction	of	

inspired	oxygen	(FiO
2
)	0.6	Flow	60	L/min	แล้วปรับเพิ�ม

หร่อลด	FiO
2
	ให้ได้	SpO

2
	92-94%	แล้วคัอยติดตามค่ัา	ROX	

index	(SpO
2
	/	FiO

2
	/	RR)	ถ้ัา	<	5	ให้เตร่ยมการใช้ื่	invasive	

หร่อ	non-invasive	mechanical	ventilation	ได้	ถ้ัา	>	5	ให้

เฝ้้าติดตามใกล้ชิื่ด	จนถ้ัา	>	10	เป็นเวลาอย่างน้อย	24	ชื่ม.	

จึงเริ�มลด	FiO
2
	จนได้ท่ี่�	0.4		L/min		แล้วค่ัอยลด	flow	จนได้	 

30	 L/min	 	 แล้วจึงเปล่�ยนเป็น	 oxygen	 cannula	 5	 L/min	

ปัจจุบันม่การศึีกษาว่า	aerosols	ท่ี่�เกิดจาก	HFNC	ไม่ได้ฟุ้ื้ง

กระจายไปไกลจากตัวผ้้ป่วยมาก 9	 ดังนั�น	 US-CDC	 จึงไม่

จัด	HFNC	เป็น	high-risk	aerosol	generating	procedure	

และแนะนำาให้สามารถัใช้ื่งานนอก	 isolation	 room	 ได้	 โดย

บุคัลากรขณะด้แลผ้้ป่วยให้ใช้ื่	 airborne	 protection	 และใช้ื่	

surgical	 mask	 ปิดทัี่บปากและจม้กผ้้ป่วยขณะใช้ื่	 HFNC	

ถ้ัาผ้้ป่วยที่นได้	การที่ำา	awake	prone	positioning	ขณะให้	

oxygen	therapy	สามารถัชื่ว่ยเพิ�ม	oxygenation	ได้	และอาจ

ช่ื่วยลดการลุกลามของรอยโรคัท่ี่�ปอดจนต้องใช้ื่	mechanical	

ventilation	ลงได้

ภาวะแที่รกซ้อนท่ี่�อาจพบได้ในระหว่างการรักษาด้วย	

HFNC	หร่อ	mechanical	ventilation	ค่ัอ	barotrauma	ซึ�งอาจ 

เกิดขึ�นเพราะเน่�อปอดเดิมม่คัวามผิดปกติอย่้ก่อน	หร่ออาจ

เกิดขึ�นจากเน่�อปอดถ้ักที่ำาลายจากเช่ื่�อ	SARS-coV-210

รููปท่ี่� 16.	Ba ro t r auma	du r i ng	HFNC	 เอกิซิ เร ย์ปอดพบ	 
pneumomediastinum and subcutaneous  emphysema 
(ลู่กิศรดำา	แล่ะ	ลู่กิศรขาวั	ในรูปบน)	แล่ะ	CT-scan	พบ	
pneumomediastinum	(ลู่กิศรขาวั	ในรูปล่่าง)

รููปท่ี่� 17.	Barotrauma	during	HFNC	เอกิซิเรย์ธรรม่ดาพบ	 
pneumothorax	(รูปบน)	แล่ะ	CT-scan	เม่่�อ	3	เด่อนกิ่อน
ป่วัยพบม่่	bullae	อยู่เดิม่	(ลู่กิศรขาวั	ในรูปล่่าง)	
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ผ้้ป่วยท่ี่�เกิดปอดอักเสบถ้ัาไม่รุนแรงระยะเวลาแยกตัว	 

(isolation	 precaution)	 ใช้ื่	 14	 วันตามปกติ	 ถ้ัารุนแรงใช้ื่	 

21	 วัน	 โดยจะแยกตัวในโรงพยาบาลหร่อท่ี่�บ้านให้พิจารณา

ตามคัวามเหมาะสม 11

ลักษณะทางคลินิิกท่�นิ่าสนิใจ้
ในการระบาดระลอกสาม	เน่�องจากม่ผ้ป่้วยเป็นจำานวน 

หลักแสน	 ที่ำาให้แพที่ย์ได้ด้แลรักษาผ้้ป่วย	 COVID-19	 

pneumonia	 เป็นจำานวนมาก	 จึงม่โอกาสพบลักษณะที่าง

คัลินิกท่ี่�น่าสนใจ	ค่ัอ

1.	 Happy	 pneumonia	 พบน้อย	 โดยผ้้ป่วยม่หร่อ

ไม่ม่ไข้	ไม่ไอ	ไม่เหน่�อย	ไม่ม่	resting	or	exercise-induced	

desaturation	แต่ม่	extensive	opacities	

รููปท่ี่� 18.	ชายอายุ	45	ปี	ป่วัยม่า	7	วััน	ม่่ไข้	CRP	สู่ง	แต่่ไม่่เคยม่่	
hypoxemia	เล่ยต่ล่อดเวัล่าท้่�อยู่โรงพยาบาล่	

2.	 Happy	(non-dyspnogenic)	hypoxemia	พบน้อย	 

โดยผ้้ป่วยม่	 resting	 desaturation	 แต่ไม่ร้้สึกเหน่�อย	 และ	

หายใจไม่เร็ว12 เช่ื่�อว่าเกิดจากเช่ื่�อผ่านเข้าที่างจม้ก	 หร่อ

กระแสเล่อดแล้วไปที่ำาให้ศ้ีนย์คัวบคุัมการหายใจในสมอง 

ไม่รับร้้การแลกเปล่�ยนก๊าซท่ี่�ผิดปกติไปแล้ว

3.	 Happy	 bradycardia	 พบได้เก่อบคัรึ�งหนึ�งของ 

ผ้้ป่วย	 โดยเฉัพาะรายท่ี่�เกิดปอดอักเสบรุนแรง	13	 โดยทัี่�วไป

มักไม่แสดงอาการ	แต่ต้องวินิจฉััยแยกโรคัจาก	electrolytes	 

imbalance	 หร่อ	 drug-induced	 bradycardia	 จากยา	 

remdesivir	และ	lopinavir/ritonavir

รููปท่ี่� 19.	ชายอายุ	52	ปี	ป่วัยม่า	5	วััน	ม่่ไข้	CRP	สู่ง	ต่้องรักิษา
ด้วัย	corticosteroid	ร่วัม่กิับ	HFNC	จนด่ข้�น	ต่ล่อดเวัล่า
ท้่�อยูโ่รงพยาบาล่ไม่เ่คยม่ช่พ่จรเกินิ	80	ครั�ง/นาท้	่โดยท้่�ไม่ม่่่
อากิารแล่ะไม่่พบส่าเหตุ่อ่�น
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ผู้ลการต้รวจ้คัดกรองวัณโรคปอดด้วยเอกซเรย์ปอด 
ในิผู้้้ป่วยเบาหวานิท่�ควบคุมนิำ�าต้าลไม่ด่

 จ่้ราวัฒน์ิ แก้ววินัิด พิ.บ.

กุลุ่มงานิอึายุรกุรรม	โรงพัยาบาลศูนิย์สุรินิทร์

บทคัดย่อ

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	 การค้ันหาเชิื่งรุกโดยใชื่้เอกซเรย์ปอดในการคั้นหาผ้้ป่วยวัณโรคัในผ้้ป่วยเบาหวานท่ี่�คัวบคุัม 
ไม่ด่นั�นได้ประโยชื่น์	แต่คัวรที่ำาคัวบค่้ักับการใช้ื่แบบสอบถัามอาการและคัรอบคัลุมถึังผ้้ป่วยเบาหวานทัี่�งกลุ่ม

รับไวั้ตีพัิมพั์เม้่อึวัันิที่	24	กุุมภัาพัันิธิ์		2564
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 จีราวัฒน์ แก้ววินัด 

บทนิำา
วัณโรคัเป็นโรคัติดเช่ื่�อท่ี่�เป็นปัญ่หาสำาคััญ่ท่ี่�องค์ัการ

อนามัยโลกได้รณรงค์ัให้ม่การยุติโรคัน่�ตาม	 Stop	 TB	 

campaign1	 การคั้นพบผ้้ป่วยวัณโรคัให้ได้รวดเร็วจะที่ำาให้

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	การศึีกษาในประเที่ศีจ่นพบว่า	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�คัวบคัมุไม่ด่นั�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.
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ภาวะการเชื�อมต่้อของหลอดอาหารและหลอดลม  
(Tracheoesophageal fistula)

 ปรภัสร์ อึงขจ้รกุล พิ.บ.
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สาขาวิัชาโรคระบบทางเดินิหายใจีและภัาวัะวิักุฤตทางกุารหายใจี	ภัาควิัชาอึายุรศาสตร์ 

	วิัทยาลัยแพัทยศาสตร์พัระมงกุุฎเกุล้า	โรงพัยาบาลพัระมงกุุฎเกุล้า	

บทนิำา
ภาวะคัวามผิดปกติของการเช่ื่�อมต่อระหว่างหลอดอาหาร 

และหลอดลม	(tracheoesophageal	fistula,TEF)	เป็นภาวะ 

คัวามผิดปกติท่ี่�สามารถัพบได้ตั�งแต่กำาเนิด	หร่อเกิดขึ�นภายหลัง	 

แม้ว่าเป็นภาวะท่ี่�พบไดไ้ม่บ่อย	แต่ม่คัวามรุนแรงส้งส่งผลต่อ

คุัณภาพช่ื่วิตและอัตราการรอดช่ื่วิตของผ้้ป่วย	และถึังแม้ว่า

การผ่าตัดจะเป็นการรักษาท่ี่�จำาเพาะเจาะจง	 แต่ม่ข้อจำากัด

หลายอย่าง	ทัี่�งด้านคัวามชื่ำานาญ่ของศัีลยแพที่ย์	สภาพคัวาม

พร้อมของผ้้ป่วย	 และยังเป็นการผ่าตัดท่ี่�ม่คัวามเส่�ยงและ

ภาวะแที่รกซอ้นส้ง	ปัจจุบันจึงม่การพัฒนาการรักษาโดยการ

ส่องกล้องที่างเดนิหายใจดว้ยเที่คันคิัต่าง	ๆ 	เพ่�อเพิ�มคุัณภาพ

ช่ื่วิตและลดอัตราการเส่ยช่ื่วิตในผ้้ป่วยเหล่าน่�	

นิิยาม และความสำาคัญ 
ภาวะคัวามผิดปกติของการเช่ื่�อมต่อระหว่างหลอดอาหาร 

และหลอดลม	เป็นภาวะท่ี่�ม่การเช่ื่�อมต่อระหว่างหลอดอาหาร

กับหลอดลมใหญ่่	 (trachea),	 แขนงหลอดลมซ้ายและ 

ขวา	 (main	 bronchus)	 และพบน้อยท่ี่�เน่�อปอด	 (lung 

parenchyma)	 ตำาแหน่งท่ี่�พบการเช่ื่�อมต่อผิดปกติได้บ่อย

ท่ี่�สุดค่ัอ	บริเวณ	cervicothoracic	junction	ซึ�งเป็นบริเวณท่ี่�

หลอดอาหารอย่้ใกล้กับหลอดลมมากท่ี่�สุด	 ที่ำาให้กลไกการ

ป้องกันการสำาลัก	 (laryngeal	 reflex)1 ในภาวะปกติเส่ยไป	

ส่งผลให้ม่การสำาลักนำ�าลายและเศีษอาหารท่ี่�ปนเป้�อนผ่าน

ร้รั�วดังกล่าวลงส่้ปอดและหลอดลม	ที่ำาให้เกิดการติดเช่ื่�อใน

ปอดตามมาภายหลัง	 ผ้้ป่วยโดยส่วนใหญ่่มักต้องเผชิื่ญ่กับ

ภาวะขาดสารอาหาร	 และปอดอักเสบติดเช่ื่�อเร่�อรัง	 ส่งผล

ต่อคุัณภาพช่ื่วิตและ	 อายุขัยเฉัล่�ย	 (life	 expectancy)	 ของ 

ผ้้ป่วย	 โดยเฉัพาะผ้้ป่วย	malignant	 acquired	 TEF	 หาก 

ไม่ได้รับการรักษามักเส่ยช่ื่วิตภายใน 1-6 สัปดาห์ 2

สาเหตุ้ (Etiology)
Congenital tracheoesophageal fistula เป็นภาวะ

คัวามผิดปกติแต่กำาเนิดท่ี่�พบบ่อยท่ี่�สุดของโรคัระบบที่างเดิน

อาหาร	อบัุติการณ	์ประมาณ	1 ต่อ	3,000-4,000	คันของที่ารก 

แรกเกิด3 โดยมักสัมพันธ์กับภาวะ	esophageal	atresia	ซึ�ง

แพที่ย์มักสามารถัวินิจฉััยคัวามผิดปกติ	และให้การรักษาได้ 

ตั�งแต่แรกเกิด	แตกต่างจาก	acquired	TEF	ซึ�งเป็นภาวะท่ี่�เกิดขึ�น 

ภายหลัง4-7 โดยสามารถัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก	ๆ 	ค่ัอ	เกิดจาก 

โรคัมะเร็ง	(malignant	TEF)	และไม่ใช่ื่มะเร็ง	(benign	TEF)

Acquired malignant tracheoesophageal fistula 
พบร้อยละ	 50	 ของภาวะ	 acquired	 TEF4 และ 

พบว่ามะเร็งหลอดอาหารเป็นสาเหตุสำาคััญ่ท่ี่�พบบ่อยท่ี่�สุด	

(ร้อยละ	77)	รองลงมาค่ัอ	มะเร็งปอด	(ร้อยละ16)	และ	มะเร็ง

ท่ี่�เกิดในช่ื่องอกอ่�น ๆ  โดยพบอุบัติการณ์อย่้ท่ี่�	ร้อยละ	4.5	และ 

0.3	ของผ้้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งปอดทัี่�งหมด2 ซึ�ง

สาเหตุของ	TEF สามารถัเกิดได้ทัี่�งจากมะเร็งท่ี่�โตกดเบ่ยด

หลอดอาหารและหลอดลม	จนเกิดการขาดเล่อดและเน่�อเย่�อ

บริเวณข้างเค่ัยงตาย,	จากการลุกลามของโรคัมะเรง็,	หร่อเกิด

ภายหลังการรักษา	(เคัม่บำาบัด,	ฉัายแสงหร่อเกิดตามหลังการ

ที่ำาหัตถัการ	เช่ื่น	การใส่ท่ี่อคัำ�ายันหลอดลม)
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Acquired benign tracheoesophageal fistula4 
มักเกิดตามหลังการใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจเป็นระยะเวลานาน	 

(ร้อยละ	75)	ส่งผลให้เกิดการขาดเล่อดของหลอดอาหารและ

หลอดลม	 เน่�องจากการถ้ักกดที่ับจากแรงดันของบอลล้น 

บริเวณส่วนปลายของท่ี่อช่ื่วยหายใจ	ซึ�งอุบัติการณ์อย่้ท่ี่�ร้อยละ  

0.3-35	 ของผ้้ป่วยท่ี่�ใส่เคัร่�องช่ื่วยหายใจทัี่�งหมด	 และมักพบ	 

21-30	 วัน	 ภายหลังการใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจ7	 รองลงมาค่ัอการ

ผ่าตัดบริเวณหลอดอาหารและหลอดลม (ร้อยละ	4)8 โดยมาก 

ตำาแหน่งของร้รั�วระหว่างหลอดอาหารและหลอดลมอย่้ท่ี่�ส่วนต้น 

และส่วนกลาง	(proximal	and	middle	third)	ของหลอดลมใหญ่่8,  

การใส่ขดลวดท่ี่�หลอดอาหาร9,	 การติดเช่ื่�อบริเวณช่ื่องอก9-10  

หร่ออุบัติเหตุที่างถันน11	 โดยม่ปัจจัยสนับสนุนการเกิดโรคั	

เช่ื่น	 สภาพร่างกายท่ี่�ไม่ด่	 (poor	 general	 status)	 ระยะ 

เวลาการใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจ,	ภาวะขาดสารอาหาร,	การติดเช่ื่�อ 

(granulomatous	infection,	HIV)	,	คัวามดันโลหิตตำ�า,	ผ้้ป่วย

เบาหวาน,	การใชื่	้steroid,	rigid	nasogastric	tube,	excessive	 

motion	of	ET	tube	ล้วนเป็นปัจจัยท่ี่�สนับสนุนการเกิดโรคั	

อาการและอาการแสดง 
อาการและอาการแสดงขึ�นกับขนาดของร้รั�วท่ี่�เกิดขึ�น	

โดยผ้้ป่วยท่ี่�ใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจอาจได้ประวัติของการม่เสมหะท่ี่� 

มากขึ�น	หร่อม่การสำาลักเศีษอาหารเขา้มาอย่้ในที่อ่ช่ื่วยหายใจ	

ปอดติดเช่ื่�อซำ�าซ้อน	และไม่สามารถัหย่าเคัร่�องช่ื่วยหายใจได้	 

ในผ้้ป่วย	 malignant	 tracheoesophageal	 fistula	 จะพบ 

ลักษณะท่ี่�เร่ยกว่า	Ono’s	sign	ค่ัอ	ม่การไอสำาลักหลังรับประที่าน 

อาหาร  โดยเฉัพาะนำ�าอัดลม	(carbonated	drink)	หร่อม่อาการอ่�น	 

เช่ื่น	 เจ็บแน่นหน้าอก	 ไอม่เสมหะปนเล่อด	หายใจไม่สะดวก	 

กล่นติด	กล่นลำาบาก	เส่ยงแหบ	เสมหะเปล่�ยนส่ปริมาณมาก 

และการเกิดภาวะปอดติดเช่ื่�อท่ี่�ยากต่อการรักษา

การสง่ต้รวจ้ทางห้องปฏิบิตั้กิาร (Investigation) 
Bronchoscopy/Endoscopy 

การส่องกล้องหลอดลมหร่อหลอดอาหาร	 เป็นการ

ส่งตรวจที่างห้องปฏิบัติการท่ี่�ม่คัวามจำาเพาะเจาะจงในการ

วินิจฉััยภาวะ	tracheoesophageal	fistula	มากท่ี่�สุด ดังร้ปท่ี่�	1  

สามารถับอกตำาแหน่ง	ขนาด	เพ่�อวางแผนในการรักษา	โดย	

bronchoscope	อาจม่คัวามไวเหน่อกว่า	endoscopy	เล็กน้อย

ในการวนิิจฉััย	เน่�องจากไมพ่บการบดบงัของรอยพบับริเวณ

หลอดอาหาร	 ท่ี่�อาจจะที่ำาให้พลาดการวินิจฉััย	TEF ขนาด

เล็กได้	อ่กทัี่�งยังสามารถัเก็บเสมหะท่ี่�สงสัยการติดเช่ื่�อในปอด

มาส่งตรวจเพิ�มเติมเพ่�อปรับยาปฏิช่ื่วนะท่ี่�เหมาะสมได้4	โดย

คัวามไวของการวินิจฉััยขึ�นกับขนาดของรอยรั�ว	 หากสงสัย	

small TEF การพรมนำ�าเกล่อผ่านที่างการส่องกล้องหลอดลม	

แล้วสังเกตฟื้องอากาศีท่ี่�เกิดขึ�น	 หร่อ	 การกล่น	methylene	

blue	 แล้วสังเกตส่ท่ี่�ซึมผ่านข้ามมาในหลอดลมระหว่างการ

ส่องกล้อง	เพิ�มคัวามไวในการวินิจฉััยได้12

รููปที่่�1.		 แส่ดงภาพของรูรั�วัระหวั่างหล่อดอาหารแล่ะหล่อดล่ม่จากิ
กิารส่่องกิล่้องท้างหล่อดล่ม่	รูปซิ้าย	เป็นรูรั�วัระหวั่าง
หล่อดอาหารกิับหล่อดล่ม่บริเวัณ	carina	รูปขวัาเป็นรูรั�วั
ระหวั่างหล่อดอาหาร	แล่ะแขนงหล่อดล่ม่ด้ายซ้ิาย	(left	 
main bronchus)

Barium swallow 

ม่คัวามไวในการวินิจฉััยรอยโรคัได้ร้อยละ	 70	 ของ 

ผ้้ป่วยทัี่�งหมด5-6	โดยสามารถับอกขนาดคัวามกว้างยาวของ 

รอยโรคัได้	 แต่ต้องที่ำาในผ้้ป่วยท่ี่�สามารถันั�งและย่นได้	 

จึงไม่เหมาะในผ้้ป่วยติดเต่ยงหร่อใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจ

Chest computed tomography (thin section) 

สามารถัพบการเช่ื่�อมต่อระหว่างหลอดอาหารและ

หลอมลม	รวมไปถังึขนาดและตำาแหน่งของ	TEF	ท่ี่�เกิดขึ�นได้	 

เพ่�อวางแผนในการรักษาต่อไป	 ข้อจำากัดในกรณ่	 small 

TEF	อาจไม่พบการเช่ื่�อมต่อท่ี่�ชัื่ดเจนจากภาพถ่ัายเอกซเรย์

คัอมพิวเตอร์ได้	ดังร้ปท่ี่� 2
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รููปที่่� 2. 	ภาพเอกิซิเรย์คอม่พิวัเต่อร์ปอด	พบรูรั�วัขนาดใหญ่ระหวั่าง
หล่อดอาหารแล่ะหล่อดล่ม่	จนม่่กิารท้ำาล่ายโครงส่ร้างปกิติ่
ของหล่อดล่ม่	

Chest x ray 

ใช้ื่เป็นการส่งตรวจเพ่�อสนับสนุนการวินิจฉััยโรคั	โดย 

อาจพบลักษณะท่ี่�สงสัยภาวะปอดอักเสบ	บริเวณชื่ายปอด	หร่อ 

อาจเห็นลักษณะบอลล้นของปลายท่ี่อช่ื่วยหายใจท่ี่�ม่ขนาด

มากกว่าขนาดของหลอดลม	ในผ้้ป่วยท่ี่�ใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจ	อาจ

พบลักษณะ	 gastric	 dilatation,	 diaphragmatic	 splinting	

หร่อลมท่ี่�ค้ัางอย่้ในหลอดอาหารตำาแหนง่ท่ี่�ใต้ต่อร้รั�วระหวา่ง

หลอดอาหารและหลอดลมได้12 ซึ�งลักษณะท่ี่�แสดงทัี่�งหมด

ไม่ใช่ื่ลักษณะท่ี่�จำาเพาะเจาะจงต่อการวินิจฉััย	TEF เป็นเพ่ยง

หลักฐานสนับสนุน

การด้แลรักษา (management) 
การรักษาภาวะ	 tracheobronchial	 fistula	 แปรผัน 

ตามขนาด	 ตำาแหน่งของร้รั�วท่ี่�เกิดขึ�น	 และสาเหตุของการ 

เกิดโรคั	โดยมุ่งเน้นผลในการรักษาแตกต่างกันออกไป	ในภาวะ	 

malignant	TEF	แพที่ย์ผ้้รักษามุ่งเน้นการรักษาเพ่�อประคัับ

ประคัอง	 เพิ�มคุัณภาพช่ื่วิต	 และเพิ�มระยะเวลาในการม่ช่ื่วิต

รอดของผ้้ป่วยเป็นหลัก	แตกต่างจากใน	benign	TEF	 โดย

การรักษาหลักในภาวะดังกล่าวสามารถัแบ่งออกเป็น	

1. การผู่้าตั้ด 

การผ่าตัดแก้ไขภาวะร้เช่ื่�อมระหว่างหลอดลมและ

หลอดอาหาร	แม้ว่าจะเป็นการรักษาท่ี่�จำาเพาะเจาะจง	และม่

โอกาสหายขาดส้ง	แต่ม่ข้อจำากัดหลายอย่าง	โดยเฉัพาะเร่�อง

ปัจจัยคัวามพร้อมของร่างกายของผ้้ป่วย	 ส่วนใหญ่่มักที่ำาใน

ภาวะ	 benign	 TEF	 เป็นหลัก	 การผ่าตัดแก้ไขนั�นม่ด้วยกัน

หลายเที่คันคิัขึ�นกับขนาดและตำาแหนง่ของ	TEF โดย	primary	

repair	มักที่ำาใน	small TEF หร่อการซอ่มแซมร้รั�วโดยการใชื่้	

pedicle	muscle	flap,	omentum	major	เพ่�อมาปิดร้รั�วท่ี่�ม่	ไป

จนถึัง	การที่ำา	esophageal	resection	หร่อ	reconstruction	

ในกรณ่ร้รั�วม่ขนาดใหญ่่หร่อ	trachea	ถ้ักที่ำาลายมาก13-14 โดย

พบว่าอัตราการเส่ยช่ื่วิตภายหลังการผ่าตัด	(mortality	rate)	ม่ 

คัวามแตกต่างอย่างมากในแต่ละการศึีกษา	โดยพบอุบัติการณ์	 

อย่้ท่ี่�ร้อยละ	 3.213-3815	 ซึ�งแปรผันตามคัวามรุนแรงของโรคั	

และคัวามชื่ำานาญ่ของศัีลยแพที่ย์	 แต่หากการผ่าตัดประสบ

คัวามสำาเร็จผ้้ป่วยจะสามารถักลับไปใช้ื่ช่ื่วิตได้ตามปกติและ

ผลการรักษาท่ี่�ด่ในระยะยาว	 อย่างไรก็ตามการผ่าตัดมัก 

ไม่สามารถักระที่ำาไดใ้นผ้้ป่วย	malignant	TEF	อันเน่�องมาจาก 

ข้อจำากัดด้านสภาพคัวามพร้อมของร่างกายผ้้ป่วย	 และ 

คัวามเส่�ยงส้งในการผ่าตัดท่ี่�เกิดขึ�น	 ปัจจุบันจึงได้พัฒนาวิธ่

การรักษาโดยการที่ำาหัตถัการที่างหลอดลมและหลอดอาหาร

เพ่�อลดคัวามเส่�ยงในการผ่าตัดท่ี่�จะเกิดขึ�น	และเพิ�มคุัณภาพ

ช่ื่วิตของผ้้ป่วยเหล่าน่�	

2. การรักษาด้วยเทคนิิคหัต้ถุการการส่องกล้อง  

(Intervention treatment) 

นับเป็นการรักษาหลักในปัจจุบัน	 และการศึีกษาใน

หลายการศึีกษาถึังคัวามสำาเร็จของการรักษาด้วยเที่คันิคัการ

ส่องกลอ้งว่าสามารถัเพิ�มคุัณภาพช่ื่วติให้ผ้้ป่วย	TEF ได้	โดย

สามารถัแบ่งออกได้เป็น	

2.1 Esophageal stent เป็นการรักษาท่ี่�พบว่าได้ 

ผลด่ในการปิดร้รั�วท่ี่� เกิดขึ�นระหว่างหลอดอาหารและ

หลอดลม	 โดยเหมาะสำาหรับผ้้ป่วยท่ี่�ม่ภาวะร้รั�วของหลอด 

อาหารและหลอดลมท่ี่�ไม่ม่การกดเบ่ยดที่างเดินหายใจ	 โดย

เฉัพาะตำาแหน่งหลอดอาหารส่วนล่าง	โดยทุี่กคัรั�งก่อนใส่ท่ี่อ

คัำ�ายันหลอดอาหาร	 ต้องที่ราบตำาแหน่งขนาดของร้รั�วและ	

คัวามรุนแรงของการกดเบ่ยดหลอดอาหาร	 และต้องที่ำาการ

ประเมินว่าไม่ม่การกดเบ่ยดของที่างเดินหายใจก่อนการใส่

ทุี่กคัรั�ง	เพ่�อเล่อกชื่นิดและขนาดของท่ี่อคัำ�ายันหลอดอาหารท่ี่� 

เหมาะสม	โดยท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�เหมาะสมต้องเป็นท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�พอด่

กับขนาดของหลอดอาหาร	 และสามารถัคัลอบคัลุมร้รั�วได้
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ทัี่�งหมด	ซึ�งขดลวดท่ี่�มักนิยมเล่อกใช้ื่ในหลอดอาหารมักเป็น	

cover	metallic	 stent	 มากกว่า	 silicone	 stent	 โดยพบว่า 

ผ้้ป่วยสามารถักลับมารับประที่านอาหารที่างปากได้ทัี่นท่ี่

ภายหลังการใส่ท่ี่อคัำ�ายันสำาเร็จ16-17 

2.2 Airway stent	 เป็นอ่กหนึ�งที่างเล่อกในการปิด 

ร้รั�วระหว่างหลอดอาหารและหลอดลม	 เหมาะสำาหรับผ้้ป่วย 

ท่ี่�ม่ตำาแหน่งของร้รั�วอย่้ท่ี่�หลอดอาหารส่วนบน	 (upper 

esophagus),	 จุดปลายของร้รั�วอุดตันหลอดอาหารทัี่�งหมด

จนไม่สามารถัใส่ท่ี่อคัำ�ายันหลอดอาหารเพ่�อไปส่วนปลายได้	 

(completed	 occluded	 distal	 end	 of	 TEF)	 หร่อม่คัวาม

เส่�ยงต่อการฉ่ักขาดของหลอดอาหารเพิ�มถ้ัาใส่ท่ี่อคัำ�ายัน

ท่ี่�หลอดอาหาร	 ท่ี่อคัำ�ายันในอุดมคัติคัวรเป็นท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�

สามารถัปิดร้รั�วได้ทัี่�งหมด	และขนาดพอเหมาะกับหลอดลม	

เพ่�อป้องกันการเล่�อนตำาแหน่ง	 ปลอดภัย	 คังที่น	 ใส่และ

ถัอดง่าย	 โดยชื่นิดของท่ี่อคัำ�ายันหลอดลมแยกตามวัสดุท่ี่�ที่ำา	 

แบ่งออกเป็น	2 ชื่นิดหลัก	ๆ	ค่ัอ	covered	self	expanding 

metallic	stent,	และ	silicone	stent	

Cover self expanding stent18 เหมาะสำาหรับ

หลอดลมท่ี่�ถ้ักกดเบ่ยดหร่อผิดร้ปไปมาก	 ข้อด่ของอุปกรณ์

ชื่นิดน่�ค่ัอ	ใส่ง่าย,	ศัีกยภาพด่	สามารถัใส่ผ่านได้ทัี่�ง	flexible	

bronchoscope	 หร่อ	 rigid	 bronchoscope	 ไม่ต้องที่ำาการ

ขยายขนาดหลอดลมมากก่อนการใส่ท่ี่อคัำ�ายันแบบขดลวด	

แต่ต้องระวังวัสดุท่ี่�ใช้ื่อาจที่ำาลายพ่�นผิวท่ี่�ปกติของหลอดลม,	

การเล่�อนตำาแหน่งของท่ี่อคัำ�ายัน,	metal	fatigues	หร่อ	metal	

fracture	ในกรณ่ท่ี่�ใส่เป็นเวลานาน	(500-1,000	วัน)19,	การเกิด	 

granulation	tissue	

Silicone stent (Dumon stent)20 เป็นวัสดุท่ี่�ม่คัวาม

แข็งแรงที่นที่าน	 สามารถัปิดร้รั�วได้ด่	 อย่างไรก็ตามในการ

ใส่	silicone	stent	ต้องใส่ผ่าน	rigid	bronchoscope	ภายใต้ 

การดมยาสลบ	 (general	 anastasia)	 เท่ี่านั�น	 ในการใส่ 

ต้องที่ำาการขยายหลอดลมก่อนการใส่	 เน่�องจากคัวามคังร้ป 

ของวัสดุ	 อ่กทัี่�งท่ี่�ผนังด้านนอกของ	 silicone	 stent	 จะม่ 

ปุ่ม	(studs)	เพ่�อป้องกันการเล่�อนตำาแหน่งของท่ี่อคัำ�ายัน	ซึ�ง

ปุ่มน่�อาจม่ผลต่อการประสานร้รั�ว	 และในการถัอดท่ี่อคัำ�ายัน

หลอดลมอาจเหน่�ยวนำาที่ำาให้ม่การขยายขนาดของร้รั�วได้	

โดยมักแบ่งท่ี่อคัำ�ายันหลอดลมตามร้ปร่างออก	เป็นชื่นิด	ตรง	

(I	shape)	ชื่นิด	L	(L	shape)	และ	ชื่นิด	Y (	Y	shape)	โดย 

มักเล่อกร้ปร่างของท่ี่อคัำ�ายันหลอดลมตามตำาแหน่งของ 

รอยโรคั แบ่งออกเป็น	8 ตำาแหน่ง	ดังร้ปท่ี่�	3,	421

  

รููปที่่� 3.		แส่ดงกิารแบ่งต่ำาแหน่งของหล่อดล่ม่ใหญ่,	แขนงหล่อดล่ม่
ใหญ่ซิ้าย	แล่ะ	ขวัา	ออกิเป็น	8	ต่ำาแหน่ง	ต่าม่ต่ำาแหน่งของ
รูรั�วัระหวั่างหล่อดอาหารแล่ะหล่อดล่ม่	(I)	หล่อดล่ม่ใหญ่
ส่่วันบน	(upper	third	of	trachea),	(II)	หล่อดล่ม่ใหญ่
ส่่วันกิล่าง	(middle	third	of	trachea),	(III)	หล่อดล่ม่
ใหญ่ส่่วันล่่าง	(lower	third	of	trachea)	,	(IV)	ท้างแยกิ
แขนงหล่อดล่ม่ใหญ่	(carina),	(V)	แขนงหล่อดล่ม่ใหญ่ 
ด้านขวัา	(right	main	bronchus),	(VI)	หล่อดล่ม่ปอดด้านขวัา 
ส่ว่ันกิล่าง	(right	middle	bronchus),	(VII)	แขนงหล่อดล่ม่
ใหญ่ซิ้าย	(left	main	bronchus),	(VIII)	แขนหล่อดล่ม่
ใหญ่ซิ้ายส่่วันปล่าย	(distal	of	left	main	bronchus)
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Site of TEF Size of TEF Type of airway stent

II small I shape

II small I shape

big Y shape

III small Y shape

big Y shape

IV small Y shape

V small L	shape

big Y shape

VI small L	shape

VII small L	shape

big Y shape

VIII small I shape

รููปที่่� 4.		ต่ารางแส่ดงรูปร่างของท้่อค�ำายันหล่อดล่ม่ท้่�เหม่าะส่ม่กิับ 
รอยโรคท้่�ต่ำาแหนง่ต่า่ง	ๆ 	ของหล่อดล่ม่ใหญ,่	แขนงหล่อดล่ม่
ซิ้ายแล่ะขวัา	ท้่�ถูกิแบ่งต่าม่รูปท้่�	3	

ในปัจจุบันม่การพัฒนาการสร้าง	 personalizing	

airway	stent18 ท่ี่�เหมาะกับหลอดลมของผ้้ป่วยแต่ละคัน	โดย

การใช้ื่คัอมพิวเตอร์สร้างภาพสามมิติ	เพ่�อสร้างท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�ม่

ขนาดเส้นผ่าศ้ีนย์กลาง	 คัวามยาวและองศีาท่ี่�เหมาะสมกับ 

ผ้้ป่วย	ได้ม่การพัฒนาและที่ดลองใช้ื่ในต่างประเที่ศี	พบว่าได้

ผลด่	คัวามยาวของท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�ด่คัวรคัรอบคัลุมเกินร้รั�วอย่าง

น้อยข้างละ	 0.5	 เซนติเมตร	หร่ออาจมากกว่าน่�ในกรณ่ร้รั�ว

ขนาดใหญ่่	 ขนาดเส้นผ่าศ้ีนย์กลางของที่่อคัำ�ายันหลอดลม

คัวรเป็นร้อยละ110-120	ของค่ัาเฉัล่�ยของเส้นผ่านศ้ีนย์กลาง

ในแนวนอน	และแนวตั�งของหลอดลมปกติ	จะเป็นขนาดของ

ท่ี่อคัำ�ายันหลอดลมท่ี่�เหมาะสมในการปิดร้รั�ว18,22
 

รููปที่่� 5. 	แส่ดงภาพของหล่อดล่ม่ภายหลั่งกิารใส่่	silicone	Y	stent	
ด้านซ้ิาย	เป็นต่ำาแหน่งปล่ายด้านบนของขวัดล่วัด	(proximal	 
end)	ด้านขวัา	แส่ดงต่ำาแหน่งของ	silicone	stent	ท่้�ต่ำาแหน่ง	 
carina

2.3 Double stent	 ค่ัอการใส่ท่ี่อคัำ�ายันทัี่�งหลอดลม

และหลอดอาหาร	 เหมาะสำาหรับร้รั�วขนาดใหญ่่	 โดยเฉัพาะ

ขนาดของร้รั�วท่ี่�มากกว่า	20	มิลลิเมตร	เพ่�อป้องกันการเล่�อน

ของท่ี่อคัำ�ายันจากหลอดอาหารมาท่ี่�หลอดลม, TEF ท่ี่�เกิด

จากการใส่ขดลวดท่ี่�หลอดอาหาร,	TEF	ท่ี่�ไม่พบการต่บของ

หลอดอาหารท่ี่�ชัื่ดเจน	หร่อถ้ัาม่แนวโน้มท่ี่�การใส่ท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�

หลอดอาหารนั�นอาจเหน่�ยวนำาที่ำาให้ม่การกดเบ่ยดที่างเดิน

หายใจเกิดขึ�น	 โดยแนะนำาให้ใส่ท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดลมก่อนใส่

ท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดอาหารแม้ว่าผ้้ป่วยจะไม่ม่อาการที่างระบบ

หายใจก็ตาม	 และขอบของท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดอาหารคัวรวาง

ส้งกว่าขอบของท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดลม	 เพ่�อป้องกันการเล่�อน

ของท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดอาหาร

จากการพบว่า	การใส่ท่ี่อคัำ�ายันในหลอดลม	(airway	stent)  

สามารถัป้องกันและลดขนาดของร้รั�วระหว่างหลอดอาหาร

และหลอดลมได้เป็นอย่างด่	โดยอัตราคัวามสำาเร็จของการปิด

ร้รั�วได้สำาเร็จค่ัอไม่ม่การรั�วของสารทึี่บรังส่	อาการที่างคัลินิก

ด่ขึ�นและไม่ม่การกลับมาเป็นซำ�าใน	 2 สัปดาห์	 (complete	

response)	อย่้ท่ี่�รอ้ยละ	65 ในกลุ่ม	metallic	stent,	ร้อยละ	72  

ในกลุ่ม	 silicone	 stent	 (โดยทัี่�งสองกลุ่มม่ผ้้ป่วยบางส่วน 

ใส่เป็น	double	 stent	 โดยอัตราคัวามสำาเร็จอย่้ท่ี่�ร้อยละ	96 

และ	100	ตามลำาดับ)	และสามารถัปิดร้รั�วได้เก่อบหมด	ค่ัอม่

การรั�วของสารที่บึรังส่เพ่ยงเลก็น้อย	และไม่ม่การกลบัมาเป็น

ซำ�าใน 2 สัปดาห์	(partial	response)	ร้อยละ	34.9	ใน	metallic	

stent,	ร้อยละ	27.8	ใน	silicone	stent	โดยจากการศึีกษาพบ

ว่า	 double	 stent	 ให้ผลการรักษาท่ี่�ด่ท่ี่�สุด	 และคัวามสำาเร็จ

ของการใส่	 covered-metallic	 stent	 และ	 silicone	 stent	

ไม่แตกต่างกัน	 แต่จะส้งกว่าเล็กน้อยในกลุ่มของ	 silicone 

stent	 ที่ำาให้สามารถัเพิ�มคุัณภาพช่ื่วิตของผ้้ป่วยได้	 โดย 

ผ้้ป่วยสามารถักลับมารับประที่านอาหารเหลวและนำ�า	 ที่าง

ปากไดทั้ี่นท่ี่หลังจากการใสท่่ี่อคัำ�ายันสำาเร็จ	และสามารถักลบั

มารับประที่านอาหารเป็นปกติได้ประมาณ	 5 เด่อน	 (2-16 

เด่อน)23 หลังการที่ำาหัตถัการสำาเร็จ	และพบว่าการใส่ท่ี่อคัำ�ายัน 

ท่ี่�หลอดลมยังสามารถัลดการกดเบ่ยดของหลอดลมได้เป็น

อย่างด่	ข้อด่ของการใสท่่ี่อคัำ�ายัน	ค่ัอข้อจำากัดในเร่�องของอายุ	

สภาพร่างกายของผ้้ป่วย	และคัวามเส่�ยงของการที่ำาหัตถัการ

น้อยกว่าการผ่าตัด	
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นอกจากน่�ม่การศึีกษาอัตราการรอดช่ื่วิตของผ้้ป่วย

ภายหลังการใส่ท่ี่อคัำ�ายันทัี่�งหลอดอาหาร	และ/หร่อ	หลอดลม	

พบว่าค่ัาเฉัล่�ยของการรอดช่ื่วติ	(mean	survival)	อย่้ท่ี่�	236.6	วัน  

โดยเม่�อแยกตามชื่นิดของท่ี่อคัำ�ายัน	พบว่าอัตราการรอดช่ื่วิต

ใน	airway	stent	 เป็น	219.1	 วัน,	esophageal	stent	 เป็น 

262.8	วัน	และ	252.9	วัน	ในกลุ่ม	double	stent24 โดยพบว่า 

ตำาแหน่งของท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดลมใหญ่่	(trachea),	left	main	

bronchus,	carina	ม่อัตราการรอดช่ื่วิตท่ี่�ส้งสุด	กว่า	right	main	

bronchus	 แต่อย่างไรก็ตามในการศึีกษาน่�พบว่าประชื่ากร

ส่วนใหญ่่ของผ้้ป่วยท่ี่�ม่ร้รั�วของหลอดอาหารและหลอดลม

เป็นมะเร็งปอดร้อยละ	 74,	 มะเร็งหลอดอาหารร้อยละ	 2624  

แตกต่างจากในกลุ่มประชื่ากรปกติของผ้้ป่วยร้รั�วท่ี่�หลอดอาหาร 

และหลอดลม	ซึ�งจะพบผ้้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารเป็นส่วนใหญ่่	 

ที่ำาให้ผ้้ป่วยส่วนมากท่ี่�ต้องใส่	airway	stent	อาจม่คัวามรุนแรง

ของโรคัมากกว่ากลุ่มอ่�น	 ซึ�งอาจจะส่งผลกับอัตราการรอด 

ช่ื่วิตได้	 อย่างไรก็ตามในการพิจารณาชื่นิดของการใส่ท่ี่อ 

คัำ�ายันคังต้องขึ�นกับตำาแหน่งและขนาดของร้รั�วเป็นหลัก

ภาวะแทรกซ้อนิท่�ควรระวังในิการใส่ขดลวด 
1.		 การกดเบ่ยดที่างเดินหายใจภายหลังการใส่ท่ี่อ

คัำ�ายันท่ี่�หลอดอาหาร เพราะฉัะนั�นผ้้ป่วยคัวรประเมินการ

กดเบ่ยดที่างเดินหายใจโดยเอกซเรย์คัอมพิวเตอร์	 หร่อการ 

ส่องกล้องหลอดลม	 ก่อนการใส่ท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดอาหาร 

ทุี่กคัรั�ง	 และหากต้องใส่	 double	 stent	 ให้ใส่	 airway	 stent 

ก่อน	esophageal	stent 

2.		 การเล่�อนตำาแหน่งของท่ี่อคัำ�ายัน

3.	 ท่ี่อคัำ�ายันม่การกดที่ับผนังที่างเดินอาหารหร่อ

หลอดลมจนเกิดการขาดเล่อด	 ที่ำาให้ขนาดของร้รั�วม่ขนาด

ใหญ่่ขึ�น	โดยเฉัพาะใน	double	stent

4.		 เกิดการฉ่ักขาดเพิ�มระหว่างการใส	่silicone	stent

5.		 การม่เสมหะอุดตันใน	airway	stent	

6.		 การเกิด	granulation	tissue

3. Closure with local injection of biological glue or 

chemical glue

เหมาะสำาหรับร้รั�วขนาดเล็ก	(<5	มม.)	หร่อใช้ื่ร่วมกับ

การใส่ท่ี่อคัำ�ายัน	ผลการรักษาอย่้แค่ัชัื่�วคัราว	พบม่การเส่�อม

ของการแข็งตัวของกาวหลังการฉ่ัด	 2 สัปดาห์ที่ำาให้เกิด 

การกลับมาเป็นซำ�าของร้รั�ว	จึงเป็นวิธ่ท่ี่�ไม่นิยมใช้ื่ 25-26

4.  Over the scope clipping 

เริ�มม่การใส่	 โดยผ่านการส่องกล้องหลอดอาหารและ

ใช้ื่	nitinol	clip	พบว่าสามารถัลดการสำาลักเศีษอาหารลงไป

ในที่างเดินหายใจผ่านร้รั�วระหว่างหลอดอาหารและหลอดลม	

แต่การศึีกษาในปัจจุบันยังม่ไม่มากนัก27-28

5.  other treatment 

5.1  Degradable stent18 สำาหรับผ้้ป่วยท่ี่�ต้องการ 

ผลการรักษาช่ื่วงเวลาสั�น	ๆ	และม่เฉัพาะ	uncovered	stent	

จึงไม่นิยมใช้ื่ในการปิดร้รั�ว

5.2  Endobronchial one-way umbrella shaped 

valves29-30 เน่�องจากคุัณสมบัติในการอุดกั�นการไหลของ

อากาศี	จึงม่การเอามาใช้ื่ในการปิดร้รั�วระหว่างหลอดอาหาร

และหลอดลม	พบว่าสามารถัเพิ�มคุัณภาพช่ื่วิตให้ผ้้ป่วยได้	

5.3 Mesenchymal stem cells transplantation31	

การปล้กถ่ัาย	mesenchymal	stem	cell	 ท่ี่�ได้จากไขกระด้ก	

ผ่านการส่องกล้องหลอดลม	 พบว่าประสบคัวามสำาเร็จใน

การปิดร้รั�วระหว่างปอดและเย่�อหุ้มปอด	 (bronchopleural	

fistula)	 ภายหลังการผ่าตัดเย่�อหุ้มปอดจาก	 malignant	

mesothelioma	จึงม่การนำา	mesenchymal	stem	cell	มาปิด 

ร้รั�วระหว่างหลอดอาหารและหลอดลมขนาด	3	มิลลิเมตร	พบว่า	 

ประสบคัวามสำาเร็จ	

6.  การรักษาแบบประคับประคองและการด้แลทั�วไป 

	การรกัษาแบบประคัับประคัองในผ้ป่้วยท่ี่�ร้รั�วระหวา่ง

หลอดอาหารและหลอดลมนั�น	 ถ่ัอว่าม่คัวามสำาคััญ่มาก 

เน่�องจากผ้้ป่วยส่วนใหญ่่มักม่ลักษณะอาการและคุัณภาพ

ช่ื่วิตท่ี่�ไม่ด่	 ม่คัวามเส่�ยงต่อการเกิดภาวะปอดติดเช่ื่�อ	 ขาด

สารอาหาร	 รวมถึังโอกาสเส่ยช่ื่วิตท่ี่�ส้ง	 สภาวะร่างกายท่ี่�ไม่ 
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พร้อม	ย่อมส่งผลต่อการเล่อกวิธ่การรักษา	และเพิ�มคัวามเส่�ยง

ในการที่ำาหัตถัการ	การรักษาแบบประคัับประคัอง	เช่ื่น	การ

รักษาด้วยยาปฏิช่ื่วนะในผ้้ป่วยท่ี่�สงสัยภาวะปอดติดเช่ื่�อ	โดย

คัวรเล่อกยาปฏิช่ื่วนะท่ี่�คัรอบคัลุมเช่ื่�อทัี่�งแกรมบวก	แกรมลบ	 

และ	 anaerobe	 ลดโอกาสท่ี่�จะม่การสำาลักเศีษอาหาร 

หร่อสารคััดหลั�งจากหลอดอาหารไปส่้หลอดลม	เช่ื่น การยก

ศ่ีรษะส้ง,	ใส่	gastrostomy	tube	เพ่�อลด	gastroesophageal	 

reflux,	 แก้ไข้ภาวะทุี่พโภชื่นาการ	 โดยการให้อาหารที่าง	 

jejunostomy	หร่อ	gastrostomy	tube	ในรายท่ี่�ม่ปัญ่หาด้าน

การหายใจ	 ม่ระบบหายใจล้มเหลว	การประคัับประคัองการ

หายใจด้วยอุปกรณ์ต่างๆ	 นั�นม่คัวามจำาเป็น	 การใส่เคัร่�อง 

ช่ื่วยหายใจต้องระวังลมท่ี่�รั�วจากหลอดลมเข้าส่้กระเพาะ	

ที่ำาให้เกิดการขยายของกระเพาะและสำาไส้	เพิ�มโอกาสในการ 

สำาลัก	 ผ้้ป่วยท่ี่�ใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจคัวรให้บอลล้นอย่้ตำ�าว่าร้รั�ว

ระหว่างหลอดอาหารและหลอดลมเพ่�อป้องกันการสำาลัก,	 

ยกศ่ีรษะส้ง,	aggressive	suction	ทัี่�งหมดน่�ม่คัวามสำาคััญ่ใน

การด้แลผ้้ป่วยเพ่�อเพิ�มคุัณภาพช่ื่วิต	และเตร่ยมคัวามพร้อม

ในการเข้ารับการรักษาด้วยวิธ่การต่าง	ๆ	ท่ี่�กล่าวมาแล้ว	

สรุป 
ภาวะร้รั�วระหว่างหลอดอาหารและหลอดลม	เป็นภาวะ

แที่รกซ้อนท่ี่�เกิดได้จากหลายเหตุปัจจัย	ภาวะดังกล่าวก่อให้ 

เกิดอัตราการเส่ยช่ื่วิตท่ี่�ส้งขึ�น	 การวินิจฉััยท่ี่�รวดเร็วก่อนม่

ภาวะแที่รกซ้อนอ่�น	 ๆ	 ตามมาเป็นส่วนหนึ�งในการรักษาท่ี่�

สำาคััญ่	 การรักษามักถ้ักจำากัดด้วยสุขภาวะท่ี่�ไม่ด่ของผ้้ป่วย	

ปัจจุบันม่การพัฒนาการรักษาด้วยการที่ำาหัตถัการการส่อง

กล้องด้วยเที่คันิคัต่าง	 ๆ	 พบว่า	 สามารถัปิดร้รั�วท่ี่�เกิดขึ�น 

ได้ด่	 ร่วมไปกับการรักษาแบบประคัับประคัองแก้ไข้ภาวะ 

ทุี่พโภชื่นาการ	สามารถัช่ื่วยเพิ�มคุัณภาพช่ื่วิต	และระยะเวลา

การม่ช่ื่วิตรอดของผ้้ป่วยได้
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บทนิำา
ระบบหายใจ	 เป็นกระบวนการท่ี่�สิ�งม่ช่ื่วิตหายใจนำา

ออกซิเจน	(oxygen,	O
2
)	เข้าส่้ร่างกายเพ่�อใช้ื่ในการเผาผลาญ่

สารอาหารท่ี่�สะสมอย่้ภายในเซลล์ซึ�งจะที่ำาให้ได้พลังงานเพ่�อ

ใช้ื่ในการที่ำากิจกรรมต่างๆ	 และได้แก๊สคัาร์บอนไดออกไซด์	

(carbon	 dioxide,CO
2
)	 และไอนำ�า	 (H

2
O)	 ออกมากับ 

ลมหายใจ	 สิ�งหนึ�งท่ี่�กำาหนดอัตราการหายใจเข้าและออกค่ัอ	

ปริมาณแก๊สคัาร์บอนไดออกไซด์ในเล่อด	 ถ้ัาปริมาณแก๊ส

คัาร์บอนไดออกไซด์ในเล่อดตำ�าจะที่ำาให้การหายใจชื่้าลง	 

ปริมาณแก๊สคัาร์บอนไดออกไซด์ในเล่อดท่ี่�ส้งจะที่ำาให้ 

การหายใจเร็วขึ�น	โรคัท่ี่�เก่�ยวข้องกับการนอนหลับ	โดยเฉัพาะ

อย่างยิ�งโรคัการหายใจผิดปกติขณะหลับ	sleep	disordered	

breathing	 (SDB)	 บางชื่นิดอาจพบภาวะคัวามผิดปกติของ

ระดับ	 CO
2
	 ในเล่อดร่วมด้วยได้	 ในบที่คัวามน่�จะกล่าวถึัง

คัวามสำาคััญ่ของการตรวจ	 CO
2
	 และ	 เที่คันิคัการตรวจวัด	

CO
2 
ขณะตรวจการนอนหลับเพ่�อเป็นแนวที่างให้เจ้าหน้าท่ี่�

ตรวจการนอนหลับได้ม่คัวามร้้คัวามเข้าใจในการปฏิบัติงาน

และสามารถัแก้ไขปัญ่หาท่ี่�เกิดขึ�นในการปฏิบัติงานได้

การหายใจ้และกระบวนิการแลกเปล่�ยนิแก๊ส
1.  การแลกเปล่�ยนิแก๊สขณะหายใจ้เข้า 

ขณะหายใจเข้า	 แก๊ส	 O
2
	 ในถุังลมจะแพร่ผ่านผนัง

หลอดเล่อดฝ้อยเข้าส่้เล่อด	 และเข้าจับกับฮ่ีโมโกลบินใน

เซลล์เม็ดเล่อดแดง	 เล่อดจะไหลกลับเข้าส่้หัวใจและส้บฉ่ัด

ไปยังเซลล์ต่างๆ	 ของร่างกาย	 แก๊ส	O
2
	 ในเซลล์ม่บที่บาที่

ในปฏิกิริยาการสลายสารอาหารเพ่�อสร้างพลังงาน	 และ 

จะได้	 CO
2
	 และนำ�า	 (H

2
O)	 เม่�อกระบวนการเสร็จสิ�นเร่ยก

กระบวนการน่�ว่า	การหายใจระดับเซลล์	(cellular	respiration)

2.  การแลกเปล่�ยนิแก๊สขณะหายใจ้ออก 

แก๊ส	CO
2
	ท่ี่�เกิดจากการเผาผลาญ่สารอาหารภายใน

เซลล์จะแพร่ออกจากเซลล์ร่างกาย	เล่อดจะพากลับไปยังไป

ถุังลมฝ้อยภายในปอด	 แล้วลำาเล่ยงจากที่างเดินหายใจออก 

ส่้ภายนอกผ่านที่างจม้ก	ปริมาณ	CO
2
	ในเล่อด	(pCO

2
)	จะ

เป็นตัวส่งสัญ่ญ่าณไปยังศ้ีนย์คัวบคัุมการหายใจของสมอง

บริเวณ	เมดัลลา	ออบลองกาตา	(medulla	oblongata)	กล่าว

ค่ัอ	ระดับ	CO
2
	ท่ี่�ส้งจะกระตุ้นให้ม่อัตราการหายใจเร็วขึ�นเพ่�อ

กำาจัด	CO
2
	ส่วนเกินออก	และระดับ	CO

2
	ท่ี่�ตำ�าจะลดอัตราการ

หายใจลงเพ่�อกักเก็บ	CO
2
	ให้กลับส่้ระดับท่ี่�เหมาะสมต่อไป	

ค่าปกต้ิของ pCO
2 

1

pCO
2
	ปกติม่ค่ัา	35	-	45	มม.	ปรอที่	ค่ัาน่�ช่ื่วยบ่งบอกถึัง 

ภาวะการหายใจได้โดยตรง	หากในขณะหลับพบว่าม่ค่ัาของ	

CO
2
	มากกว่า	55	มม.ปรอที่	เกิน	10	นาท่ี่	หร่อค่ัาของระดับ	

CO
2
	มากขึ�นจากระดับ	CO

2
	ช่ื่วงต่�น	มากกว่า	10	และส้งกว่า	 

50	 มม.ปรอที่	 นานเกิน	 10	 นาท่ี่	 ก็จะม่การรายงานภาวะ	

sleep-related	hypoventilation	ในรายงานผลการตรวจการ

นอนหลับ

เวชปฏิบัติ 
Clinical Practice
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โรคท่�พิบภาวะ CO
2
 ส้งผู้ิดปกต้ิขณะนิอนิหลับ 

โรคัท่ี่�เก่�ยวกับการนอนหลับบางโรคัสัมพันธ์กับ 

คัวามผิดปกติของ	pCO
2
	เช่ื่น	ภาวะ	obstructive	hypoventilation	 

ในเด็ก	 หร่อ	 sleep-related	 hypoventilation	 ท่ี่�อาจพบ 

ได้ในโรคัหยุดหายใจขณะหลับ	 (obstructive	 sleep	apnea,	 

OSA)	 หร่อ	 โรคัอ้วนกับการหายใจท่ี่�ลดลง	 (obesity	 

hypoventilation	 syndrome,	OHS)	 ระหว่างการนอนหลับ 

การตรวจวัดค่ัา	CO
2
	อย่างต่อเน่�องในผ้้ป่วยท่ี่�เข้ารับการตรวจ

การนอนหลับเป็นสิ�งสำาคััญ่	 ใช้ื่ในการประเมินภาวะคัวาม

ผิดปกติท่ี่�ที่ำาให้เกิด	 hypoventilation2	 ในเวลากลางค่ันของ

ผ้้ป่วย	ทัี่�งน่�ที่ำาการตรวจวัดได้	3	 วิธ่	ได้แก่	การสุ่มตัวอย่าง

จากเล่อดแดง	 (arterial	 blood	 gas)	 การวัดค่ัา	 CO
2
	 ที่าง 

ลมหายใจออก	(end-tidal	CO
2
:	EtCO

2
)	และการวัดค่ัา	CO

2
 

ที่างผวิหนัง	(TcpCO
2
)	อย่างไรก็ตาม	วิธ่การตรวจบางวธ่ิอาจ

ไม่เหมาะสมในการใชื่กั้บการตรวจการนอนหลบั	กล่าวค่ัอการ

สุ่มตัวอย่างจากเล่อดแดงนั�นไม่สามารถัที่ำาได้อย่างต่อเน่�อง	

และไม่สามารถัที่ำาได้โดยไม่รบกวนการนอนหลับของผ้้ป่วย	

การวดัค่ัา	CO
2
	ที่างลมหายใจ	EtCO

2
	นั�นต่อเน่�อง	และใช้ื่งาน

ง่าย	อย่างไรก็ตามคุัณภาพของ	EtCO
2
	ขึ�นอย่้กับปัจจัยที่าง

สร่รวิที่ยา	และอัตราการระบายอากาศีของปอดและอวัยวะใน

การหายใจของผ้้ป่วย	 และไม่สามารถัตรวจคัวบค่้ัไปกับการ

ตรวจการนอนหลับชื่นิดท่ี่�ใช้ื่เคัร่�องอัดแรงดันอากาศี	 (PAP)	

คุัณภาพของการวัด	EtCO
2
	อาจไม่ด่เท่ี่าการสุ่มตัวอย่างจาก 

เล่อดแดง	 การตรวจสอบ	 TcpCO
2
	 เป็นการตรวจอย่าง 

ต่อเน่�องไม่รบกวนการนอนหลับ	 แม่นยำาและสามารถัตรวจ

พร้อมกับ	 PAP	 ได้	 จึงใช้ื่ในการตรวจการนอนหลับได้อย่าง

กว้างขวางและปลอดภัย	 โดยจะกล่าวถึังรายละเอ่ยดใน 

การตรวจ	TcpCO
2
	ต่อไป	

ข้อบ่งช่�ในิการต้รวจ้วัด CO
2
 ในิผู้้้ป่วยต้รวจ้ 

การนิอนิหลับ 
1.	 เพ่�อประเมินภาวะ	obstructive	 hypoventilation	

ในผ้้ป่วยเด็กท่ี่�สงสัย	OSA

2.	 เพ่�อประเมินภาวะ	sleep-related	hypoventilation	 

ในผ้้ป่วยบางราย	หร่อผ้้ป่วยอ้วน	โดยเฉัพาะอย่างยิ�ง	ม่ดัชื่น่ 

มวลกาย	 (BMI)	 มากกว่า	 30	 กก./ม2.,	 ผ้้ป่วยโรคัปอด 

อุดกั�นเร่�อรัง	(COPD),	ผ้้ป่วยโรคักล้ามเน่�ออ่อนแรง

อุปกรณ์วัดค่าคาร์บอนิไดออกไซด์ทางผิู้วหนัิง (TcpCO
2
) 

 

รููปที่่� 1.  อปุกิรณ์วััดคา่คารบ์อนไดออกิไซิดท์้างผิิวัหนัง	(TcpCO
2
) 

ชนิดหน้�ง3

 

รููปที่่� 2. วััส่ดุอุปกิรณ์วััดค่าคาร์บอนไดออกิไซิด์ท้างผิิวัหนัง	
(TcpCO

2
) 

a.	เคร่�อง	Sentec		 	 b.	ส่ายไฟ	
c.	คู่ม่่อกิารใช้งาน		 	 d.	CD	แนะนำากิารใช้งาน		
e.	ส่าย	V-Sign	sensor		 f.	ส่ายต่่อ	sensor	กิับเคร่�อง	Sentec	
g.	ชุดเปล่่�ยนหัวั	sensor		 h.	Clip	หน่บหู	/	แผ่ินติ่ด	sensor	Multi-site	 

	 	 Attachment	Ring	
i.	เจล่นำาส่ัญญาณ			 k.	แกิ๊ส่ส่ำาหรับ	calibration	sensor	
l.	แผิ่นโปรแกิรม่
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ภาคภูมิ เชยชีพ และคณะ

หลักการทำางานิการต้รวจ้วัดค่าคาร์บอนิไดออกไซด์ 

ทางผิู้วหนัิง (TcpCO
2
)

รููปที่่� 3.		 หัวัต่รวัจจับ	(sensor) 

หัวตรวจจับ	 (sensor)	 จะถ้ักแปะบริเวณผิวหนังใน

ตำาแหนง่ท่ี่�กำาหนด	คัวามรอ้นท่ี่�ปลายสายหวั	sensor	จะที่ำาให้

ม่การขยายตัวของหลอดเล่อดฝ้อยบริเวณท่ี่�	 sensor	 สัมผัส

อย่้	ส่งผลที่ำาให้แก๊สต่างๆ	ในหลอดเล่อดรวมถึัง	CO
2
	ซึมผ่าน

ผิวหนังข้ามมายังเย่�อแผ่นตรวจวัด	(membrane)	ได้โดยง่าย	

CO
2
ท่ี่�แพร่มาจับกับ	membrane	ที่ำาปฏิกิริยากับนำ�า	(H

2
O)	ท่ี่�

ฉัาบอย่้	เกิดเป็นกรดคัารบ์อนิก	(H
2
CO

3
)	และแตกตวัออกเปน็

ไฮีโดรเจน	(H+)	และไบคัาร์บอเนต	(HCO
3
)	เคัร่�องจะวัดการ

เปล่�ยนแปลงของ	H+(pH)	แล้วแปลงกลับมาเป็นระดับ	CO
2
 

และแสดงผลออกมาท่ี่�หน้าจอแสดงผล	

ข้อจ้ำากัดในิการใช้งานิเครื�อง SenTec®

1.	 ในผ้้ป่วยท่ี่�ม่ภาวะ	shock,	low	cardiac	index,	low	 

	 	 perfusion

2.	 ในผ้้ป่วยท่ี่�ม่แผลตกสะเก็ดบริเวณท่ี่�ติด	sensor

3.	 ภาวะท่ี่�อุณหภ้มิของร่างกายตำ�ากว่า	35	องศีาเซลเซ่ยส	 

	 	 (hypothermia)

4.	 ในผ้ป่้วยใช้ื่ยาเก่�ยวกับหลอดเล่อด	vasoactive	drugs

5.	 ผิวหนังเห่�ยวย่น	 (หากต้องการติด	 sensor	 ต้องดึง 

	 	 ผิวหนังให้ตึงก่อนติด	sensor)

ข้อแนิะนิำาการเต้ร่ยมเครื�อง SenTec® ก่อนิการ

ใช้งานิ 

1.	 เปล่�ยน	 membrane	 ใหม่ทุี่ก	 42	 วัน	 และทุี่กคัรั�ง

ท่ี่�เปล่�ยน	membrane	 คัวรเปิดเคัร่�องทิี่�งไว้ประมาณ	 4	 ชัื่�วโมง	

และเก็บ	sensor	ไว้ใน	docking	station	โดยท่ี่�ห้ามนำาไปใช้ื่งาน	 

และหลังจากนั�นให้ที่ำา	 sensitivity	 test	 ทุี่กคัรั�งหลังเปล่�ยน	

membrane	 โดยเข้าไปท่ี่�	 menu	 กด	 >>	 เล่อก	Measurement	 

Setting	 กด	 >>	 เล่อก	 pCO
2 
Setting	 กด>>	 เล่อก	 pCO

2  

Sensitivity	Test	ในกรณ่พบ	membrane	ม่รอยข่ดข่วนหร่อ

ชื่ำารุด	คัวรร่บเปล่�ยนทัี่นท่ี่โดยไม่จำาเป็นต้องรอถึังวันหมดอายุ	

(42	วัน)	เพราะจะที่ำาให้การวัดค่ัา	CO
2
	นั�นไม่ได้คุัณภาพ

2.	 คัวรเปิดเคัร่�อง	SenTec®	และที่ำา	bio	calibration	 

ไว้ก่อนการใช้ื่งานประมาณ	2	ชัื่�วโมง	เพราะจะที่ำาให้ได้ค่ัาท่ี่�

ตรวจวัดแม่นยำา	 (ในกรณ่ท่ี่�ตรวจการนอนหลับท่ี่�ใช้ื่เวลา

มากกว่า	10	ชัื่�วโมง	ขึ�นไป)

ขั�นิต้อนิการใช้งานิเครื�องวัดค่า 
คาร์บอนิไดออกไซด์ทางผู้ิวหนิัง (TcpCO

2
)

 
4

 
1.		ใส่กระป๋องแก๊สเข้าไปใน 

	 ช่ื่องที่างด้านหลังเคัร่�อง	 

	 โดยหมุนตามเข็มนาฬิิกา

2.	 เม่�อเปิดเคัร่�องท่ี่�หน้าจอจะ 

แสดงร้ อยละของแก๊ ส 

ในกระป๋อง	 โดยด้จาก

สัญ่ลักษณ์	    และคัวร

เปล่�ยนแก๊สกระป๋องใหม่ 

เม่�อหน้าจอแสดงสัญ่ลักษณ์	 

   โดยหมุนที่วนเข็ม 

นาฬิิกาเพ่�อนำากระป๋องแก๊ส 

อันเก่าออกมา

 

3.		ต่อสาย	cable	ที่างดา้นหลัง

เคัร่�อง

  

4.	 ตรวจสอบหวั	sensor แล้วต่อ 

สาย	sensor กับสาย	cable
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5.	เปิดฝ้าช่ื่องใส่	sensor และนำา	

sensor เข้าไปให้ตรงล๊อก 

โดยหันหน้า	 membrane 

ออก	พร้อมปิดฝ้า

6.	 เม่�อเปิดสวิตซ์เคัร่�องจะที่ำา 

การการสอบเท่ี่ยบหัววัด	

(calibration	sensor)

7.	เม่�อเปิดสวิตซ์	เคัร่�องจะที่ำา	

การ	 calibration	 sensor	

โดยหน้าจอจะขึ�นตามภาพ

8.	 รอจนกระทัี่�ง	 calibration	

sensor	เสรจ็	เคัร่�องจะแสดง 

ท่ี่�หน้าจอ	Ready	for	use	

9.	เปิดฝ้าช่ื่องใส่	sensor	แล้ว

นำา	sensor	ออกมา

10.	นำา	sensor	มาติดกับคันไข้	

โดยสามารถัติดได้	2	แบบ

10.1		ติด	sensor	โดยใช้ื่ห้หน่บ	

(ear	clip)	ท่ี่�บริเวณติ�งห้	

10.1.1	 ที่ำาคัวามสะอาดใบห้

ด้วย	alcohol	pad	ใน

ส่วนท่ี่�ติดอุปกรณ์

10.1.2		วาง	sensor	ลงบน	ear	

clip	และลอกแผ่นกาว

ออก

10.1.3		วาง	sensor	ให้ขนาน

กับพ่�นแล้วหยดเจล

ลงบน	sensor

10.1.4		ติดอุปกรณ์กับใบห้	

และเก็บสาย	 sensor	

ให้เร่ยบร้อย

	10.2	ติด	 sensor	 บริเวณ

ผิวหนัง	โดยใช้ื่	multi-site	 

a t t a c hmen t 	 r i n g	

ตำาแหน่งท่ี่�แนะนำาให้ติด

ในผ้้ใหญ่่	5

  ตำาแหน่งท่ี่�แนะนำาให้ติด

ในเด็ก	5

10.2.1		ที่ำาคัวามสะอาดด้วย	

alcohol	 pad	 จุดท่ี่�จะ

ติดอุปกรณ์

10.2.2		แปะ	multi-site	attach-

ment	 ring	 ลงจุดท่ี่�

ที่ำาคัวามสะอาด

10.2.3		หยดเจลลงใน	multi-site	 

attachment	 r ing	 

1	หยด

10.2.4	 นำา	 sensor	 มาใส่ใน	 

multi-site	attachment 

ring	 พร้อมแปะเที่ป

ล๊อคัสาย

11.	รอจนหน้าจอแสดงกราฟื้ 

และตัวเลขของค่ัา	 pCO
2

เป็นส่เข่ยว	 แสดงว่าค่ัาท่ี่�

ออกมาถ้ักต้อง
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ภาคภูมิ เชยชีพ และคณะ

การถุอดและการทำาความสะอาด sensor

1.		นำา	sensor	ออกจาก	ear	clip	

หร่อ	multi-site	attachment	 

ring 

2.		ที่ำาคัวามสะอาด	 sensor	

ด้วย	alcohol	pad	

3.		เปิดฝ้าใส่	sensor	พร้อมใส่	

sensor	แล้วปิดฝ้า

ปัญหาท่�พิบบ่อย และคำาแนิะนิำาการแก้ไข 
1.  กรณ่ค่า pCO

2
 ท่�วัดได้ค่าต้ำ�าผิู้ดปกติ้เกินิไปและ 

ค่าไม่คงท่� (unstable)	ในขณะท่ี่�ที่ำาการวัดผ่านไป	10	นาท่ี่

สาเหตุท่ี่�เป็นไปได้	ได้แก่	

-	 ม่ฟื้องอากาศีอย่้	หร่อม่ช่ื่องว่างระหว่างผิวหนังกับ

ตัว	sensor	แก้ไขโดย	ลองหมุน	sensor	ช้ื่าๆ	ขณะท่ี่�กำาลังใส่

ลงบน	ear	clip	หร่อ	multi-site	attachment	ring	ให้	contact	

gel	กระจายตวัสมำ�าเสมอ	เพ่�อลดช่ื่องว่างระหว่าง	sensor	และ

ผิวหนัง	

-	 ใช้ื่	 contact	 gel	 มากเกินไป	แก้ไขโดยที่ำาคัวาม

สะอาด	 sensor	 และผิวหนังใหม่โดยใชื่้	 alcohol	 pad	 และ

ติดใหม่อ่กคัรั�ง	โดยหยด	contact	gel	แค่ั	1	หยดเท่ี่านั�น	ถ้ัา

ต้องการแปะ	sensor	ซำ�าใหม่ในบริเวณเดิมให้ที่ำาคัวามสะอาด	

sensor	และ	ผิวหนังใหม่อ่กคัรั�งก่อนติดซำ�า

2. กรณ่ค่า pCO
2
 ท่� วัดได้ส้งเกินิปกติ้ไปและค่า 

ไม่คงท่� สาเหตุท่ี่�เป็นไปได้	 เช่ื่น	 เกิดจากคันไข้ม่ปัญ่หา	

low	 perfusion	 เช่ื่น	 ภาวะ	 shock,	 hypothermia	 ที่ำาให้

การขยายของหลอดเล่อดน้อยลง	 ที่ำาให้เล่อดไหลเว่ยน

ไม่ด่	 และส่งผลให้การวัดค่ัาผิดปกติได้	 แก้โดยคัวรใช้ื่วิธ่ 

วัดค่ัา	CO
2
	แบบ	EtCO

2
	แที่น	คัวรหล่กเล่�ยงการกด	sensor	 

ลงบนผิวหนังคันไข้	 และไม่คัวรให้คันไข้นอนทัี่บด้านท่ี่�ติด	

sensor	 หร่ออย่าดึงสายเคัเบิล	ไม่คัวรใช้ื่เที่ปติดหร่อกดทัี่บ

หัว	sensor	ในขณะท่ี่�ติดกับคันไข้	เพราะจะที่ำาการวัดค่ัา	CO
2 

เกิดคัวามผิดพลาด

ข้อควรระวัง 
หลังจากใช้ื่งานเคัร่�องเร่ยบร้อยแล้วคัวรนำา	 sensor	

เก็บในท่ี่�วางหัววัดตรงฝ้าเปิด	(docking	station	door)	ไม่คัวร 

วาง	 sensor	 นอก	 docking	 station	 door	 เพราะจะที่ำาให้	

sensor	ชื่ำารุด

สรุป
เที่คันิคัการติด	TcpCO

2
	ตรวจวัดค่ัาคัาร์บอนไดออกไซด์ 

ที่างผิวหนังในผ้้ป่วยตรวจการนอนหลับ	 ม่คัวามสำาคััญ่ใน

ประเมินภาวะ	hypoventilation	เจ้าหน้าท่ี่�ตรวจการนอนหลับ 

คัวรม่คัวามร้้ในการเตร่ยมเคัร่�อง	และที่ำาการวัดได้อย่างถ้ักต้อง	 

แม่นยำาและสามารถัให้การบริการผ้้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
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บทนำ�

การตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจวินิจฉััยเพ่�อประเมินคัวามรุนแรงของโรคันอนกรนหยุดหายใจ	 และคัวาม 
ผิดปกติอ่�นๆ	ท่ี่�เก่�ยวข้องกับการหลับ	ดังนั�นการเตร่ยมตัวผ้้ป่วยก่อนมาตรวจจึงเป็นสิ�งสำาคััญ่	เพ่�อท่ี่�จะสามารถัแนะนำาผ้้ป่วย 
และญ่าติได้อย่างถ้ักต้อง	 การติดสายสัญ่ญ่าณท่ี่�ถ้ักต้องและแม่นยำาจะช่ื่วยให้เจ้าหน้าท่ี่�ตรวจการนอนหลับท่ี่�เฝ้้าสังเกต
พฤติกรรมการนอนหลับของผ้้ปว่ยตลอดค่ันแปลผลการตรวจได้อย่างราบร่�น	โดยเน่�อหาในบที่คัวามน่�กล่าวถึังคัวามเป็น
มาของการตรวจการนอนหลบั	การเตร่ยมตัวก่อนการตรวจ	รวมไปถังึอุปกรณ์ท่ี่�ใช้ื่ในการตรวจการนอนหลบัตามมาตรฐาน

รับไวั้ตีพัิมพั์เม้่อึวัันิที่	8	ธิันิวัาคม	2563

การต้รวจ้การนิอนิหลับ
การตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจประเมินคัวาม

ผิดปกติขณะหลับ	 โดยม่การบันทึี่กภาวะต่างๆ	 ในระหว่าง 

การนอน	 เพ่�อประเมินคัวามรุนแรงของโรคันอนกรน 

หยุดหายใจ	และพฤติกรรมบางอย่างท่ี่�เกิดขึ�นขณะนอนหลับ	

เช่ื่น	นอนละเมอ	นอนกัดฟัื้น	หร่อม่การเคัล่�อนไหวผิดปกติ

เช่ื่น	 แขน	 ขากระตุก	 การตรวจการนอนหลับคัวรมาตรวจ 

เม่�อเข้าเกณฑ์์ลักษณะอาการดังต่อไปน่�1

-	 ร้้สึกง่วงนอนมากผิดปกติ

-	 ผ้้อ่�นสังเกตว่าม่เส่ยงกรน	 และ/หร่อม่การหยุด

หายใจร่วมด้วย

-	 ผ้้ป่วยท่ี่�แพที่ย์หน่วยอ่�นส่งมาตรวจ	 หร่อม่ภาวะ

คัวามดันโลหิตส้งหร่อ	 คัวามดันล้กตาส้ง	 ซึ�งอาจ

เป็นผลจากโรคันอนกรนหยุดหายใจท่ี่�ยังไม่ได้รับ

การรักษา

-	 ม่การนอนท่ี่�ผิดปกติ	เช่ื่น	ละเมอเดิน	นอนกัดฟัื้น	

นอนฝั้นร้าย	 สะดุ้งต่�นกลางดึกเป็นประจำาหร่อม่

อาการท่ี่�แยกไม่ได้จากโรคัลมชัื่กขณะหลับ

-	 สำาหรับผ้้ป่วยบางกลุ่มท่ี่�แพที่ย์สงสัยบางโรคั	เช่ื่น	

โรคัลมหลับ	(narcolepsy)

ในคันทัี่�วไปอาจไม่คิัดว่าการนอนกรนจะเป็นโรคัได้	

เน่�องจากยังม่คัวามเช่ื่�อท่ี่�ผิดว่าการนอนหลับท่ี่�ม่เส่ยงกรน

ค่ัอการนอนท่ี่�สบายและหลับลึก	 แต่ในคัวามเป็นจริงแล้ว	

การนอนกรนม่ทัี่�งแบบกรนธรรมดาและแบบกรนร่วมกับม่

ภาวะหายใจแผ่วหร่อหยุดหายใจ	 การตรวจการนอนหลับ

สามารถัใชื่้ในการประเมินคัวามรุนแรงของโรคันอนกรน 

หยุดหายใจ	 (obstructive	 sleep	 apnea,	OSA)	 ซึ�งแบ่งได้ 

เป็น	3	ระดับ	โดยใช้ื่ดัชื่น่การหยุดหายใจและหายใจแผ่วเบา	

(apnea-hypopnea	index,	AHI	)	เป็นตัววัดระดับดังน่�

เวชปฏิบัติ 
Clinical Practice



79

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

1.	 ระดับเล็กน้อย	 (mild)	 จะม่ค่ัา	AHI	 5-14	คัรั�งต่อ

ชัื่�วโมง	

2.	 ระดับรุนแรงปานกลาง	 (moderate)	 จะม่ค่ัา	 AHI	

15	-	29	คัรั�งต่อชัื่�วโมง	

3.	ระดับรุนแรงมาก	(severe)	จะม่	ค่ัา	AHI	มากกว่า

หร่อเท่ี่ากับ	30	คัรั�งต่อชัื่�วโมง	

การตรวจการนอนในระดับโรงพยาบาลท่ี่�ม่ห้องปฏิบัติ

การตรวจการนอนหลับ	 (sleep	 laboratory)	 จะม่เจ้าหน้าท่ี่�

ตรวจการนอนหลับท่ี่�ม่คัวามร้้คัวามสามารถัเฉัพาะที่างด้าน

การตรวจการนอนหลับเฝ้้าสังเกตการณ์และจดบันทึี่กการ

นอนของผ้้ป่วย	จะเร่ยกการตรวจชื่นิดน่�เร่ยกว่า	type	1	full	

attended	polysomnography	(PSG)	:	ซึ�งเป็นวิธ่มาตรฐาน	

(gold	 standard)	 โดยเจ้าหน้าท่ี่�ตรวจการนอนหลับจะติด

อุปกรณ์ติดตามการนอนหลับอย่างน้อย	 7	 ช่ื่องสัญ่ญ่าณ	

ตามคัำาแนะนำาของสมาคัมวิชื่าช่ื่พของสหรัฐอเมริกา	สำาหรับ

แพที่ย์เฉัพาะที่างด้านเวชื่ศีาตร์การนอนหลับ	 (American	

Academy	of	Sleep	Medicine,	AASM)	ได้แก่1-2

1.		 คัล่�นไฟื้ฟ้ื้าสมอง	(electroencephalogram,	EEG)	

2.		 คัล่�นไฟื้ฟ้ื้าล้กตา	(electrooculogram,	EOG)	

3.		 คัล่�นไฟื้ฟ้ื้ากล้ามเน่�อบริเวณคัาง	(electromyogram,	 

	 	 chin	EMG)

4.		 คัล่�นไฟื้ฟ้ื้าท่ี่�ขา	(electromyogram,	leg	EMG)

5.		 การวัดคัวามลึกและร้ปแบบของการหายใจที่าง 

	 	 จม้ก	ปาก	(airflow	measurement)

6.		 การวัดระดับคัวามอิ�มตัวของออกซิเจนในเล่อด	 

	 	 (pulse	oximetry)

7.		 การวัดเคัล่�อนไหวของที่รวงอกและช่ื่องท้ี่อง	 

	 	 (respiratory	effort	signals)	

8.		 การวัดคัล่�นไฟื้ฟ้ื้าหัวใจ	 (electrocardiogram,	 

	 	 EKG)

9.		 การวัดท่ี่าที่างการนอน	(body	position)

นอกจากน่�ยังม่การติดอุปกรณ์ฟัื้งเส่ยงกรน	และม่การ

บันทึี่กวิด่โอเพ่�อแสดงท่ี่าที่างการนอน	การนอนละเมอ	การ

ละเมอออกท่ี่าที่าง	 และเป็นการบันทึี่กหลักฐานการที่ำางาน

ของเจ้าหน้าท่ี่�ตรวจการนอนหลับท่ี่�เข้าปฏิบัติงานในห้อง

ตรวจนั�นๆ	ซึ�งการบันทึี่กวิด่โอจะเริ�มตั�งแต่เริ�มต้นติดอุปกรณ์

จนถึังเวลาท่ี่�ส่งผ้้ป่วยออกจากห้องตรวจ	

การเต้ร่ยมผู้้้ป่วยก่อนิการต้รวจ้การนิอนิหลับ 
หลังจากผ้้ป่วยได้รับการตรวจร่างกายและผ่านการ 

ซักประวัติจากแพที่ย์แล้ว	 ผ้้ป่วยจะได้รับใบคัำาสั�งตรวจการ

นอนหลับ	 จากนั�นผ้้ป่วยหร่อญ่าติจะที่ำาการติดต่อนัดหมาย

ท่ี่�ห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับ	 เจ้าหน้าท่ี่�ผ้้ที่ำาการนัด

หมายจะสอบถัามข้อม้ล	 นำ�าหนัก	 ส่วนส้ง	 เบอร์โที่รศัีพท์ี่ท่ี่�

สามารถัติดต่อได้สะดวก	เพ่�อย่นยันการนัดหมายก่อนเข้ารับ 

การตรวจ	หร่อหากม่การเล่�อนนัด	ผ้้ป่วยบางรายอาจม่คัวาม

กังวลเก่�ยวกับสถัานท่ี่�ท่ี่�ที่ำาการตรวจ	 ดังนั�นในบางศ้ีนย์การ

ตรวจการนอนหลับจะม่การเปิดให้ชื่มห้องนอนตรวจก่อน

การตรวจจริง	หร่อม่การเปิดวิด่โอแสดงสถัานท่ี่�ตรวจ	สาธิต

การตดิอุปกรณ์ต่างๆ	ท่ี่�ใช้ื่ในค่ันตรวจ	เหล่าน่�จะช่ื่วยให้ผ้้ป่วย

เข้าใจกระบวนการตรวจ	และลดคัวามกังวลใจลงได้

ก่อนิวันิต้รวจ้การนิอนิหลับ 
เจ้าหน้าท่ี่�ตรวจการนอนหลับคัวรแนะนำาการเตร่ยม

ตัวก่อนเข้ารับการตรวจใหผ้้้ป่วยได้รับที่ราบเพ่�อจะได้เตร่ยม

ตัวมาได้อย่างถ้ักต้อง	ดังน่�3

-	 งดชื่า	กาแฟื้	 เคัร่�องด่�มท่ี่�ม่คัาเฟื้อ่น	 ช็ื่อกโกแลต	

ในช่ื่วงบ่ายหร่อเย็นก่อนการตรวจ	ซึ�งเคัร่�องด่�มเหล่าน่�อาจม่

ผลต่อการนอนหลับได้

-	 งดส้บบุหร่�	และเคัร่�องด่�มแอลกอฮีอลล์ทุี่กชื่นิด

-	 อาบนำ�า	 และสระผมด้วยแชื่มพ้ก่อนมาตรวจ	 งด

การฉ่ัดสเปรย์ท่ี่�ศ่ีรษะ	เพ่�อเตร่ยมคัวามพร้อมก่อนการติดสาย

สัญ่ญ่าณ	จะที่ำาให้คัร่มนำาสัญ่ญ่าณเกาะติดได้ด่ขึ�น	

-	 งดการที่าส่ท่ี่�เล็บม่อและเที่้า	 และหล่กเล่�ยงการ

ใส่เล็บม่อปลอม	 เน่�องจากจะม่การวัดระดับคัวามอิ�มตัวของ

ออกซิเจนในเล่อดท่ี่�เล็บม่อหร่อเล็บเท้ี่า	 หล่กเล่�ยงการใส่วิก

ผม	เน่�องจากเจ้าหน้าท่ี่�ตรวจการนอนหลับจำาเป็นต้องติดขั�ว

ไฟื้ฟ้ื้าซึ�งจะติดแนบหนังศ่ีรษะ	อาจที่ำาให้ตรวจวัดสัญ่ญ่าณไม่

ได้

-	 งดยานอนหลบั	หร่อยาแกแ้พ้	แต่สามารถัที่านได้

หากม่คัำาสั�งแพที่ย์	 แต่หากม่ยาประจำาท่ี่�ต้องที่านก่อนนอน 
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ทุี่กวัน	โปรดเตร่ยมมาด้วย	และแจ้งเจ้าหน้าท่ี่�ก่อนรับประที่าน	

เน่�องจากการรับประที่านยานอนหลับอาจที่ำาให้ม่การหลับ

มากเกินไป	จะที่ำาให้ได้ผลการตรวจไม่เป็นตามคัวามเป็นจริง

-	 งดการง่บหลับในเวลากลางวันก่อนการตรวจ

-	 เตร่ยมเส่�อผ้าชุื่ดนอนท่ี่�สวมใส่สบาย	 และชุื่ด

สำาหรับเปล่�ยนในตอนเช้ื่า	

 

วันิต้รวจ้การนิอนิหลับ 
-	 เจ้าหน้าท่ี่�แนะนำาการกรอกแบบสอบถัาม	 และ

แบบสอบถัามประวัติส่วนตัวของผ้้ป่วย	 วัดส่วนส้ง	 และชัื่�ง 

นำ�าหนัก	จากนั�นจะที่ำาการวัดรอบคัอ	รอบเอว	และสะโพกก่อนนำา 

ผ้้ป่วยไปยังห้องตรวจ

-	 แจ้งเวลาการเข้าที่ำาการติดอุปกรณ์ตรวจการนอน

หลับ	 เพ่�อให้ผ้้ป่วยได้พักผ่อน	 และที่ำาคัวามคุ้ันเคัยกับห้อง

นอน	ช่ื่�แจงขั�นตอนการตรวจตามใบคัำาสั�งแพที่ย์	และแจง้เวลา

เสร็จสิ�นการตรวจในตอนเช้ื่า

การวัดศ่รษะและการติ้ดอุปกรณ์ต้รวจ้การ
นิอนิหลับ 

1.	 การวัดศ่ีรษะเพ่�อติดสายสัญ่ญ่าณตรวจวิเคัราะห์

คัล่�นไฟื้ฟ้ื้าสมอง	 (electroencephalogram,	 EEG)	 ตาม

มาตรฐานสากล	 จะใช้ื่เที่คันิคัท่ี่�เร่ยกว่า	 10-20	 system	 ค่ัอ	

เที่คันิคัท่ี่�ใช้ื่ในการกำาหนดตำาแหน่งการติดขั�วไฟื้ฟื้้า	 โดย

กำาหนดระยะที่างระหว่างขั�วไฟื้ฟ้ื้าท่ี่�อย่้ตดิกันร้อยละ	10	และ

ร้อยละ	20	ทัี่�งด้านซ้าย	-	ขวา	และด้านหน้า	-	หลัง	ทัี่�งหมด

ของรอบวงกะโหลกศ่ีรษะ4-6 

ต้ารางท่� 1. 	 การเร่ยกชื่่�อตำาแหน่ง	ตำาแหน่ง	ต่างๆ	ที่่�ใชื่้ใน

การวัดคัล่�นไฟื้ฟื้้าสมอง	ดังน่�

ตำาแหน่งติด
ขั�วไฟื้ฟ้ื้า

แนวกลาง
ศ่ีรษะ1

ด้านซ้าย2 ด้านขวา3

Front	polar	area Fpz  Fp1  Fp2

Frontal	area 	Fz 	F3  F4

Central	area 	Cz 	C3  C4

Occipital	area 	Oz  O1  O2

Mastoid	area  - 	M1 	M2

Temporal area  - 	T3  T4

หมายเหต	ุ	 1.		คัอ่ตำาแหนง่	Z	เปน็ระนาบกึ�งกลางสัณฐาน 

	 ของกะโหลกศี่รษะ	

		 2.	 คั่อตัวเลขคั่�	คั่อ	ตำาแหน่งที่่�อย้่ด้านซ้ายม่อ 

	 ของผ้้ป่วย	 เชื่่น	 F3	 คั่อ	 กะโหลกศี่รษะ 

	 บริเวณ	Frontal	ด้านซ้าย

		 3.	 คั่อตัวเลขคั้่	คั่อ	ตำาแหน่งที่่�อย้่ด้านขวาม่อ	 

	 ของผ้้ป่วย	 เชื่่น	 F4	 คั่อ	 กะโหลกศี่รษะ 

	 บริเวณ	Frontal	ด้านขวา

ตามคัำาแนะนำาของ	AASM	ได้กำาหนดให้ใช้ื่ค่้ัสัญ่ญ่าณ	

ดังน่�	F4	-	M1,	C4	-	M1,	O2	-	M1	เป็นค่้ัสัญ่ญ่าณหลัก	และ	

ใช้ื่	 F3	 -M2,	 C3	 -M2,	O1	 -	M2	 เป็นค่้ัสัญ่ญ่าณสำารองใน

กรณ่ท่ี่�สายสัญ่ญ่าณอ่กด้านผิดปกติ	 หร่อในบางศ้ีนย์ตรวจ

การนอนหลับจะติดขั�วไฟื้ฟ้ื้าทัี่�งซ้ายและขวา	 เพ่�อเป็นข้อม้ล

สำารองซึ�งกันและกัน

การวัดศ่รษะต้ามระบบ 10-20 จ้ะม่จุ้ดท่�ใช้อ้างอิง  
4 บริเวณคือ

1.	 Nasion	ค่ัอ	จุดหน้าสุดท่ี่�เช่ื่�อมต่อระหว่างกระด้ก

หน้าผากและกระด้กจม้ก	สังเกตง่ายๆ	ค่ัอ	จุดเว้าของจม้กท่ี่�

อย่้ระหว่างดวงตาทัี่�งสองข้าง

2.	 Inion	ค่ัอ	 ปุ่มกระด้กบริเวณท้ี่ายที่อยท่ี่�ส้งน้นขึ�น

มา	(occipital	bone)
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3.		 Preauricular	point	ค่ัอ	รอยบุ�มบริเวณหน้าห้	ท่ี่�

อย่้บริเวณหน้ารอยต่อกระด้กอ่อนที่รากัส

4.		 Mastoid	 process	 ค่ัอ	 ปุ่มกกห้เป็นส่วนน้นของ

กระด้กขนาดใหญ่่ท่ี่�ย่�นออกมาหลังใบห้

บที่คัวามน่�แสดงตัวอย่างวิธ่การวัดศ่ีรษะท่ี่�ใช้ื่ในการ

ตรวจการนอนหลับ	 จากภาพจะอธิบายวิธ่การหาจุดต่างๆ	

แบ่งเป็น	5	ขั�นตอน	ดังน่�

1.  การหาเส้นิกึ�งกลางศ่รษะต้ามแนิวยาว เพืิ�อกำาหนิด

จุ้ด Fpz, CZ, OZ

1.	 วัดขึ�นมาจาก	จดุ	Nasion	รอ้ยละ	10	จะได้จุด	Fpz	

2.	 วัดขึ�นมาจาก	จุด	Inion	ร้อยละ	10	จะได้จุด	Oz	

3.	 วัดขึ�นมาจาก	จุด	Fpz	ร้อยละ	20	จะได้จุด	Fz		

4.	 วัดขึ�นมาจากจุด	Fz	ร้อยละ	20	จะได้จุด	Cz	

รููปที่่� 1.	 กิารหาเส่้นกิ้�งกิล่างศ่รษะต่าม่แนวัยาวั	เพ่�อกิำาหนดจุด	Fpz,	
CZ,	OZ	

	 ต่วััอยา่ง	เช่น	วััดจากิจดุ	Nasion	-	Inion	=	36	เซินต่เิม่ต่ร
	 วััดจากิ	Nasion	-	Fpz	=	3.6	เซินต่ิเม่ต่ร	Inion	-	Oz	=	

3.6	เซินต่ิเม่ต่ร
		 Fpz	-	Fz	=	7.2	เซินต่ิเม่ต่ร	Fz	-	Cz	=	7.2	เซินต่ิเม่ต่ร

2.  การหาเส้นิแบ่งครึ�งศ่รษะต้ามขวาง เพืิ�อหาจุ้ด T3 - 

Cz - T4

วัดจาก	 left	 preauricular	 ผ่านจุด	 Cz	 ไปยัง	 right	

preauricular	ดังน่�

1.	 วัดขึ�นมาจาก	จุด	left	preauricular	ร้อยละ	10	จะ 

	 	 ได้จุด	T3		

2.	 วัดขึ�นมาจาก	จุด	right	preauricular	ร้อยละ	10	 

	 	 จะได้จุด	T4		

3.	 วัดขึ�นมาจาก	จุด	T3	ร้อยละ	20	จะได้จุด	C3	

4.	 วัดขึ�นมาจาก	จุด	T4	ร้อยละ	20	จะได้จุด	C4	

		 (อาจเร่ยกว่าจุด	Cz	ค่ัอ	จุดกึ�งกลางระหว่างจุด	T3	-	

T4)

รููปที่่� 2.	 กิารหาเส้่นแบ่งคร้�งศ่รษะต่าม่ขวัาง	เพ่�อหาจุด	T3	-	Cz	-	T4
	 ตั่วัอย่างเช่น	วััดจากิ	left	preauricular	-	Cz-right	preauricular	 

=	38	เซินต่ิเม่ต่ร
  จากิจุด	left	preauricular	-	T3	=	3.8	เซินติ่เม่ต่ร	T3	-	C3  

=	7.6	เซินต่ิเม่ต่ร 
		 right	preauricular	-	T4	=	3.8	เซินติ่เม่ต่ร	T4	-	C4	=	

7.6	เซินติ่เม่ต่ร	
	 C3	-	Cz	=	7.6	เซินต่ิเม่ต่ร	C4	-	Cz	=	7.6	เซินต่ิเม่ต่ร
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3.  การวัดรอบศ่รษะต้ามเส้นิรอบวง เพืิ�อหาจุ้ด Fp1,  

Fp2 , O1 , O2 , F7 และ F8 ม่ 2 วิธ่์ ดังน่ิ�

วิธ่์ท่� 1	วัดรอบศ่ีรษะคิัดเป็นร้อยละ	100	ผ่านจุด	Fpz	

-	T3	-	Oz	-	T4	-	Fpz	

1.		 วัดจากจุด Fpz	ออกไปด้านซ้ายและขวา	ร้อยละ	 

	 	 5	จะได้จุด	Fp1	และ	Fp2 ตามลำาดับ

2.		 วัดจากจุด	Oz	ด้านซ้ายและขวา	ร้อยละ	5	จะได้ 

	 	 จุด	O1และ	O2	ตามลำาดับ

3.		 วัดจาก	Fp1-T3	ร้อยละ	10	จะได้จุด	F7	และวัด 

	 	 จาก	Fp2	-	T4	ร้อยละ	10	จะได้จุด	F8

วิธ่์ท่� 2	 ใช้ื่วิธ่การวัดคัรึ�งศ่ีรษะ	 (คิัดเป็	นร้อยละ	100)	

จาก	Fpz	-	Fp2	-	T4	-	T6	-	Oz		(ตามคัำาแนะนำา	ของ	AASM)1-2

1.		 วัดจากจุด	Fpz	-	T4	ร้อยละ10	ได้จุด	Fp2

2.		 วัดจาก	Fp2	ออกไปร้อยละ	20	ได้จุด	F8	

3.		 วัดจาก	Oz	-	T4	ร้อยละ	10	ได้จุด	O2

   

รููปที่่� 3. 	กิารหาจุด	Fp1,	Fp2,	O1,	O2,	F7	แล่ะ	F8	  
ต่ัวัอย่างเช่น	วััดจากิ	Fpz	-	Oz	=	27	เซินต่ิเม่ต่ร

		 จากิจุด	Fpz-	Fp2	=	2.7	เซินต่ิเม่ต่ร,	Fp2	-	F8	=	5.4	
เซินต่ิเม่ต่ร	

		 แล่ะ	Oz	-	O2	=	2.7	เซินต่ิเม่ต่ร	

       

4.  การหาจุ้ด C3 และ C4 ท่�แท้จ้ริงจ้าก เส้นิ Fp1 -  

C3 - O1 และ Fp2 - C4 - O2 

1.	 วางสายวัดจากจุด	Fp1	-	C3	-	O1	 จุด	C3	ค่ัอ

จุดกึ�งกลางระหว่าง	จุด	Fp1	-	O1	จุด	C3	ท่ี่�แท้ี่จริง	ค่ัอจุดท่ี่�

เกิดจากการตัดกันของแนวเส้น	T3	-	C3	-Cz	และแนวเส้น	

Fp1	-	C3	-	O1

	2.		วางสายวัดจากจุด	Fp2	-	C4	-	O2	 จุด	C4	ค่ัอ

จุดกึ�งกลางระหว่างจุด	Fp2	-	O2	จุด	C4	ท่ี่�แท้ี่จริง	ค่ัอจุดท่ี่�

เกิดจากการตัดกันของแนวเส้น	T4	-	C4	-Cz	และแนวเส้น	

Fp2 - C4 - O2

รููปที่่� 4. 	หาจุด	C3	แล่ะ	C4	ท่้�แท้้จริงจากิ	เส้่น	Fp1	-	C3	-	O1	แล่ะ	 
Fp2	-	C4	-	O2

		 ต่วััอยา่ง	เชน่	วััดจากิจุด	Fp1	-	C3	-	O1	=	24	เซินต่เิม่ต่ร	
ดังนั�น	จุด	C3	=	12	เซินต่ิเม่ต่ร

		 วััดจากิจุด	Fp2	-	C4	-	O2	=	24	เซินต่ิเม่ต่ร	ดังนั�น	
จุด	C4	=	12	เซินต่ิเม่ต่ร

5.  หาจุ้ด F3 และ F4 ท่�แท้จ้ริง 

จุด	F3	ค่ัอจุดกึ�งกลางระหว่าง	Fp1	-	C3	และ	F4	ค่ัอ 

จุดกึ�งกลางระหว่าง	Fp2	-	C4

1.	 หาจุด	F3	จากจุด	F7	-	F3	ร้อยละ	25	ของระยะ 

	 	 ที่างแนวเส้น	F7	-	Fz	-	F8	

2.	 หาจุด	F4	จากจุด	F8	-	F4	ร้อยละ	25	ของระยะ 

	 	 ที่างแนวเส้น	F7	-	Fz	-	F8	
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รููปที่่� 5.	 กิารหาจุด	F3	แล่ะ	F4	ท้่�แท้้จริง
		 ต่ัวัอย่างเช่น	เส่้นแนวั	Fp1	-	C3	-	O1	แล่ะเส่้นแนวั	Fp2	

-	C4	-	O2	=	24	เซินต่ิเม่ต่ร	เท้่ากิันท้ั�ง	2	แนวั
		 วััดจากิจุด	Fp1	-	C3	=	12	เซินต่ิเม่ต่ร	จะได้จุด	F3	=	

6	เซินต่ิเม่ต่ร	
		 วััดจากิจุด	Fp2	-	C4	=	12	เซินต่ิเม่ต่ร	จะได้จุด	F4	=	

6	เซินต่ิเม่ต่ร	
		 วััดจากิ	F7	-	Fz	-	F8	=	26	เซินต่ิเม่ต่ร	จะได้	จุด	F3	

แล่ะ	F4	=	6.5	เซินต่ิเม่ต่ร	

การต้ิดขั�วไฟฟ้าบริเวณศ่รษะและใบหนิ้า6

หลังจากกำาหนดตำาแหน่งต่างๆ	 ท่ี่�จะติดขั�วไฟื้ฟื้้า	 จะ

ที่ำาคัวามสะอาดบรเิวณท่ี่�ต้องการวัดด้วยคัร่มขจัดไขมัน	(skin	

prep	gel)	ซึ�งช่ื่วยขัดคัราบไขมันหร่อเซลล์ผิวท่ี่�ตายแล้วออก	 

เพ่�อให้วัดสัญ่ญ่าณคัล่�นไฟื้ฟ้ื้าได้ชื่ัดเจนมากขึ�น	 จากนั�น 

ตักคัร่มนำาสัญ่ญ่าณให้เต็มหลุมของขั�วไฟื้ฟ้ื้า	แล้วป้ายลงบน

พลาสเตอร์ผ้าเน่�อนุ่ม	 (Fusumo)	 ท่ี่�ตัดเป็นชิื่�นเล็กๆ	 ขนาด

ประมาณ	1.5	x	1.5	เซนติเมตร	จากนั�นนำาขั�วไฟื้ฟ้ื้าติดบริเวณ

ตำาแหน่งท่ี่�ต้องการ	ใช้ื่นิ�วม่อกดพลาสเตอร์ติดแนบกับศ่ีรษะ	

วิธ่น่�ช่ื่วยให้ขั�วไฟื้ฟ้ื้าติดกับหนังศ่ีรษะได้แน่นขึ�น

การหาต้ำาแหน่ิงขั�วไฟฟ้าเพืิ�อวัดคลื�นิไฟฟ้าล้ก
ต้า (electrooculogram, EOG)6

ใช้ื่ขั�วไฟื้ฟ้ื้าชื่นิดเด่ยวกับการติดท่ี่�ศ่ีรษะโดยวัดระยะ

ดังน่�

-	 ติดตาด้านซ้าย	จะวัดจากหางตา	ออกไป	1	เซนติเมตร	 

	 	 และวัดลงมา	1	เซนติเมตร	(A)

-	 ติดตาด้านขวา	จะวัดจากหางตา	ออกไป	1	เซนติเมตร	 

	 	 และวัดขึ�นไปอ่ก	1	เซนติเมตร	(B)

A

B

รููปที่่� 6.	 กิารหาต่ำาแหน่งขั�วัไฟฟ้าเพ่�อวััดคล่่�นไฟฟ้าลู่กิต่า	(EOG)

การหาต้ำาแหนิ่งต้ิดขั�วไฟฟ้าเพิื�อวัดคลื�นิไฟฟ้า
กลา้มเนืิ�อบรเิวณคาง (electromyogram, chin 
EMG)

1.	 ขั�วไฟื้ฟ้ื้าจุด	A	 วัดจากกึ�งกลางปลายคัาง	 ขึ�นไป

เหน่อขอบกระด้กขากรรไกรล่าง	 1	 เซนติเมตร	 เพ่�อใช้ื่เป็น

ขั�วไฟื้ฟ้ื้าอ้างอิง	(reference)	

2.	 วัดจากกึ�งกลางปลายคัาง	 ใต้ขอบกระด้ก 

ขากรรไกรล่าง	วัดลงมา	1	เซนติเมตร	และวัดออกไปด้านซ้าย

และด้านขวา	ข้างละ	2	เซนติเมตร	(B,C)
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รููปที่่� 7.	 กิารต่ิดอุปกิรณ์ วััดคล่่�นไฟฟ้ากิล่้าม่เน่� อบริ เวัณคาง	 
(electromyogram,	chin	EMG)

การหาต้ำาแหนิ่งเพิื�อต้ิดคลื�นิไฟฟ้าท่�ขา 

(electromyogram, leg EMG)
1.	ให้ผ้้ป่วยนั�งและกระดกปลายเท้ี่าขึ�น	-	ลง	เพ่�อด้การ

ขยับของแนวกล้ามเน่�อ	Tibialis	anterior	บริเวณด้านหน้าขา	

2.	 ติดสายสัญ่ญ่าณวัดคัล่�นไฟื้ฟ้ื้าโดยให้ห่างจาก 

หัวเข่าระยะ	1	ใน	3	ของระยะจากหวัเข่าถึังข้อเท้ี่า	คัวรม้วนเก็บ 

สายให้พอด่กับคัวามส้งของผ้้ป่วย	เพ่�อป้องกันการสะดุดล้ม

เม่�อลุกเข้าห้องนำ�า

1/3	ของระยะห่าง
จากหวัเขา่ถังึขอ้เที่า้	

2/3

1/3

รููปที่่� 8.	 กิารต่ิดส่ายส่ัญญาณท้่�ขา	EMG

การวัดความลึกและร้ปแบบของการหายใจ้
ทางจ้ม้ก ปาก (airflow measurement)

จะใช้ื่		thermocouple	sensors	และ	pressure	transducers	 

เพ่�อวัดการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว	 ตามลำาดับโดยวาง

บริเวณร้จม้กและใช้ื่	 fixsumo	 ติดบริเวณใบหน้าเพ่�อป้องกัน

การเล่�อนหลุดขณะผ้้ป่วยนอนตะแคัง	หร่ออาจเผลอดึงสาย

อุปกรณ์ขณะหลับได้

การวัดระดับความอิ�มตั้วของออกซิเจ้นิในิเลือด  
(pulse oximetry)

อุปกรณ์จะม่ลักษณะเป็นปลอกซิลิโคัน	 ใช้ื่งานโดย

การสวมนิ�วท่ี่�ต้องการวัดเข้าไป	 ภายในม่เซนเซอร์วัดระดับ

คัวามอิ�มตัวของออกซิเจนในเล่อด	 ส่องผ่านเส้นเล่อดฝ้อย

ใต้เล็บม่อ	คัวรยึดติดอุปกรณ์ด้วย	Transpore®	เพ่�อป้องกัน

การเล่�อนหลุด	 ในผ้้ป่วยบางรายท่ี่�ไม่สามารถัวัดระดับคัวาม

อิ�มตัวของออกซิเจนในเล่อดจากปลายนิ�ว	 เน่�องจากปลอก

สวมนิ�วไม่พอด่	 หร่อกรณ่ท่ี่�ผ้้ป่วยม่คัวามพิการด้านแขน-ขา	

สามารถัวัดจากติ�งห้ได้7

การวัดการเคลื�อนิไหวของทรวงอกและช่อง
ท้อง (respiratory effort signals)

อุปกรณ์น่�จะเป็นเข็มขัดท่ี่�คัาดบริเวณอกและท้ี่องโดยใช้ื่ 

หลักการ	RIP	(respiratory	inductance	plethysmography)	

เพ่�อวัดการขยายตัว-หดตัว	 บริเวณอกและช่ื่องท้ี่อง	 โดยจัด

ให้สัญ่ญ่าณเซนเซอร์อย่้บริเวณกึ�งกลางอกและสะด่อ	 และ

ที่ดลองสอดฝ้่าม่อเข้าไปในสายรัดเพ่�อที่ดสอบคัวามแน่น

ของสายรัด	 หากแน่นเกินไปจะที่ำาให้ผ้้ป่วยร้้สึกไม่สบายตัว

ขณะนอนตรวจ	 หากหลวมเกินไปที่ำาให้สัญ่ญ่าณท่ี่�วัดได้ม่

คัวามคัลาดเคัล่�อน

การติ้ดอุปกรณ์วัดท่าทางการนิอนิ (body  
position)

ปัจจุบันอุปกรณ์วัดท่ี่าที่างการนอนจะเป็นเซนเซอร์ท่ี่�
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เป็นชิื่�นเด่ยวกันกับกล่องขยายสัญ่ญ่าณ	ม่ลักษณะเป็นสายท่ี่�

รัดบริเวณช่ื่องท้ี่อง	คัวรวางบรเิวณสะด่อ	และไมค่ัวรใสส่ายรัด

หลวมจนเกินไป	 หากนอนตะแคังเซนเซอร์อาจหย่อนที่ำาให้

ท่ี่านอนไม่ถ้ักต้อง

การต้ิดขั�วไฟฟ้าเพิื�อวัดคลื�นิไฟฟ้าหัวใจ้  
(electrocardiogram, EKG)

เจ้าหน้าท่ี่�ตรวจการนอนหลับจะติดสายสัญ่ญ่าณ 

แบบ	2	ขั�วสัญ่ญ่าณ	(modified	2	leads)	บริเวณใตจุ้ดกึ�งกลาง

ของกระด้กไหปลาร้าขวา	(ขั�วลบ,	-	)	และใต้ราวนมด้านซ้าย	

ตรงกับจุดกึ�งกลางของกระด้กไหปลาร้าด้านซ้าย	(ขั�วบวก,	+)

 

รููปที่่� 9.	 แส่ดงกิารต่ิดส่ายส่ัญญาณวััดคล่ิ�นไฟฟ้าหัวัใจ8

เส่ยงกรนิ (Snoring Sound)

เจ้าหน้าท่ี่�จะให้ ผ้้ป่วยที่ำาเส่ยงอ่อยาวๆ	 เพ่�อหา

ตำาแหน่งติด	 จะติดไมโคัรโฟื้นบริเวณกล้ามเน่�อท่ี่�ม่การสั�น

ของเส้นเส่ยงแนวกลางด้านหน้าลำาคัอ	และตรึงอุปกรณ์ด้วย	

fixsumo	 ข้อคัวรระวังค่ัอไมโคัรโฟื้นม่นำ�าหนัก	 อาจที่ำาให้ติด

อุปกรณ์ยาก	แนะนำาให้ใช้ื่	fixsumo	ท่ี่�ม่ขนาด	6x6	เซนติเมตร

จะช่ื่วยยึดติดได้คังที่นไม่เล่�อนหลุดขณะที่ำาการตรวจ

รููปที่่� 10.	แส่ดงกิารติ่ดส่ายสั่ญญาณพ่�นฐานท้่�ใช้ในกิารต่รวัจกิาร 
นอนหล่ับ

บทสรุป
การตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจวินิจฉััยการ

ที่ำางานของระบบต่างๆ	 ในร่างกายขณะนอนหลับ	 ซึ�งใช้ื่

ระยะเวลาการตรวจนานประมาณ	 6-10	 ชัื่�วโมง	 ดังนั�นการ

ติดอุปกรณ์ท่ี่�ที่ำาให้การตรวจเป็นไปอย่างราบร่�น	 จึงเป็นสิ�ง

สำาคััญ่ในกระบวนการตรวจ	 การกำาหนดตำาแหน่งการติด

อุปกรณ์และสายขั�วไฟื้ฟ้ื้าต่างๆ	ให้ถ้ักต้องตามหลักการสากล	 

จะช่ื่วยลดการรบกวนผ้้ป่วยขณะนอนหลับ	 ม่การแก้ไข

สัญ่ญ่าณต่างๆ	 ให้น้อยท่ี่�สุด	 และเป็นการเพิ�มประสิที่ธิภาพ

การตรวจการนอนอ่กด้วย

กิต้ต้ิกรรมประกาศ
บที่คัวามฉับับน่�สำาเร็จอย่างสมบ้รณ์	สำาเร็จลุล่วงไปได้ 

ด้วยคัวามกรุณาจากท่ี่านคัณาจารย์	อ.พญ่.ชื่วนนท์ี่	พิมลศีร่	

อ.พญ่.ษรินที่ร์	 รุ่งมณ่	 และรศี.นพ.วัฒนชัื่ย	 โชื่ตินัยวัตรกุล	 

ท่ี่�ได้กรุณาให้คัำาแนะนำาปรึกษาด้านวิชื่าการท่ี่�เก่�ยวกับเน่�อหา

อันเป็นประโยชื่น์อย่างด่ยิ�ง	ตลอดจนสนับสนุนและให้กำาลังใจ

จนที่ำาให้บที่คัวามสำาเร็จลุล่วง

ท้ี่ายท่ี่�สุดขอกราบขอบพระคัุณบิดา	 มารดา	 และ

คัรอบคัรัวตลอดจนเพ่�อนร่วมงานทีุ่กท่ี่านท่ี่�ให้กำาลังใจและ

สนับสนุนการเข่ยนบที่คัวามฉับับน่�เป็นอย่างด่
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profoundhypoxia.	Anesthesiology	1987;	67:551-8.

8.	 Caples	 SM,	 Rosen	CL,	 Shen	WK,	 et al.	 The	
scoring	of	 cardiac	events	during	 sleep.	 J	Clin	
Sleep	Med	2007;	3:147-54.



	 วารสารวัณโรคั	 โรคัที่รวงอกและเวชื่บำาบัดวิกฤต	 ยินด่รับ

พิจารณานิพนธ์ต้นฉับับ	รายงานวิจัย	รายงานผ้้ป่วย	ที่บที่วนวารสาร

และงานเข่ยนวิชื่าการในลักษณะอ่�นๆ	 ทัี่�งภาษาไที่ยและภาษา

อังกฤษเพ่�อต่พิมพ์และเผยแพร่คัวามร้้	 ทัี่�งน่�ด้วยวัตถุัประสงค์ัท่ี่�จะ 

ส่งเสรมิคัวามกา้วหนา้-คัวามรว่มม่อที่างวชิื่าการของบรรดาแพที่ยแ์ละ

บุคัลากรที่างสาธารณสุขท่ี่�ม่คัวามสนใจในสาขาวิชื่าน่�

	 เพ่�อให้บรรลุวตัถุัประสงค์ัดงักล่าวและเพ่�อคัวามสะดวกรวดเร็ว

ในการต่พิมพ์บที่คัวามของที่่าน	 คัณะบรรณาธิการขอเร่ยนแนะนำา

การเตร่ยมต้นฉับับสำาหรับวารสารวัณโรคั	โรคัที่รวงอกและเวชื่บำาบัด

วิกฤต	ดังน่�

 1. ร้ปแบบของต้้นิฉบับ	โปรดสละเวลาพลิกด้การจัดร้ปหน้า

กระดาษจากบที่คัวามต่างๆ	 ท่ี่�ต่พิมพ์อย่้ในวารสารฉับับน่�และกรุณา

ถ่ัอเป็นตัวแบบในการพิมพ์ต้นฉับับของท่ี่าน	 (โดยเฉัพาะอย่างยิ�งใน

หน้าแรกของบที่คัวามทุี่กประเภที่	ซึ�งวารสารวัณโรคั	โรคัที่รวงอกและ 

เวชื่บำาบัดวิกฤต	 ต้องการรักษาไว้ซึ�งลักษณะเฉัพาะบางประการ

เก่�ยวกับร้ปแบบการเร่ยงพิมพ์ช่ื่�อเร่�อง	บที่คัวาม	ช่ื่�อผ้้นิพนธ์	วุฒิของ 

ผ้้นิพนธ์	สถัาบันในสังกัดของผ้้นิพนธ์และบที่คััดย่อ)	สำาหรับกระดาษ

พิมพ์ด่ดอาจเป็นกระดาษพิมพ์สั�นหร่อยาวก็ได้	โดยคัวรพิมพ์หน้าเด่ยว

และคัวรม่คัวามยาวไม่เกิน	10	หน้ากระดาษพิมพ์

 2. องค์ประกอบของต้้นิฉบับ	 ต้นฉับับทุี่กประเภที่คัวร

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	เร่ยงลำาดับดังน่�

  2.1 ชื�อเรื�อง คัวรให้สั�นและบ่งบอกถึังขอบเขตของ 

เน่�อเร่�องได้ชัื่ดเจน	 ถ้ัาต้นฉับับเป็นผลงานท่ี่�ได้รับทุี่นสนับสนุนหร่อ

เคัยบรรยายในท่ี่�ประชุื่มวิชื่าการมาก่อน	 อาจใส่เคัร่�องหมายดอกจัน

กำากับท่ี่�อักษรตัวสุดท้ี่ายของช่ื่�อเร่�องนั�นๆ	และให้แจ้งคัวามเป็นมา	ไว้

ท่ี่�เชิื่งอรรถัท้ี่ายหน้ากระดาษแผ่นแรกของต้นฉับับ

  2.2 ชื�อผู้้้นิิพินิธ์์ วุฒิ สถุาบันิในิสังกัด	 ใส่ช่ื่�อและสกุล

ของผ้้นิพนธ์ตามปกติพร้อมด้วยปริญ่ญ่าหร่อคุัณวุฒิการศึีกษาไม่เกิน	

3	 อภิไธย	 ในบรรทัี่ดถััดไปให้ระบุช่ื่�อหน่วยงานในสังกัดของผ้้นิพนธ์	

ถ้ัาต้นฉับับเป็นผลงานของคัณะบุคัคัลท่ี่�ไม่ได้อย่้ในสังกัดหน่วยงาน

เด่ยวกัน	 ให้ใส่เคัร่�องหมายดอกจันกำากับคัวามแตกต่างไว้ท่ี่�อภิไธย

ของผ้้ร่วมนิพนธ์แต่ละคัน	 แล้วจึงระบุหน่วยงานในสังกัดของบุคัคัล

เหล่านั�นในบรรทัี่ดถััดไป

  2.3 บทคัดย่อ	ต้นฉับับท่ี่�เป็นนิพนธ์ต้นฉับับและรายงาน

ผ้้ป่วยทุี่กประเภที่จำาเป็นต้องม่บที่คััดย่อทัี่�งภาษาไที่ยและภาษา

อังกฤษ	โดยให้พิมพ์คััดย่อภาษาไที่ยก่อน	แล้วจึงตามด้วย	Abstract

	 	 ในกรณ่ท่ี่�นิพนธ์ต้นฉับับหร่อรายงานผ้้ป่วยเป็นต้นฉับับ

ภาษาไที่ย	 ไม่ต้องระบุช่ื่�อผ้้นิพนธ์	 ช่ื่�อเร่�อง	 และสถัาบันต้นสังกัดไว้

ในบที่คััดย่อภาษาไที่ย	 แต่ให้ระบุช่ื่�อเหล่านั�นเป็นภาษาอังกฤษไว้ใน	

Abstract

	 	 ในกรณ่ท่ี่�นิพนธ์ต้นฉับับหร่อรายงานผ้้ป่วยเป็นต้นฉับับ

ภาษาอังกฤษ	 ให้ระบุช่ื่�อผ้้นิพนธ์	 ช่ื่�อเร่�อง	 และสถัาบันในสังกัดไว้

ในบที่คััดย่อภาษาไที่ย	 แต่ไม่จำาเป็นต้องระบุช่ื่�อเหล่านั�นเป็นภาษา

อังกฤษไว้ใน	Abstract

	 	 สำาหรับต้นฉับับในลักษณะอ่�นๆ	 เช่ื่น	 บที่คัวามพิเศีษ	 

บที่ที่บที่วนวารสาร	บันทึี่กเวชื่กรรม	ฯลฯ	ไม่จำาเป็นต้องม่บที่คััดย่อ

  2.4 เนืิ�อเรื�อง	 ในกรณ่ของนิพนธ์ต้นฉับับคัวรม่ขั�นตอน

ในการนำาเสนอเน่�อเร่�องตามลำาดับค่ัอ	 บที่นำา	 วัสดุและวิธ่การ	 ผล	

วิจารณ์	สรุป	สำาหรับต้นฉับับประเภที่อ่�นๆ	 ผ้้นิพนธ์อาจพิจารณาจัด

ลำาดับหัวข้อในการนำาเสนอเน่�อเร่�องได้เองตามคัวามเหมาะสม

	 สำาหรับต้นฉับับทุี่กประเภที่ท่ี่�เป็นภาษาอังกฤษ	ผ้้นิพนธ์คัวรให้

วามรอบคัอบเป็นพิเศีษกับการใช้ื่หลักไวยากรณ์	และคัวรพส้ิจน์อักษร

ทุี่กๆ	ตัวในต้นฉับับ	ก่อนท่ี่�จะส่งต้นฉับับนั�นไปให้คัณะบรรณาธิการ

	 	 สำาหรับต้นฉับับท่ี่�เป็นภาษาไที่ย	 คัวรหล่กเล่�ยงการใช้ื่

ภาษาไที่ยปนภาษาต่างประเที่ศีโดยไม่จำาเป็น	 ศัีพท์ี่แพที่ย์ภาษา

ต่างประเที่ศีท่ี่�ม่ผ้้บัญ่ญั่ติเป็นภาษาไที่ยและใชื่้กันแพร่หลายแล้ว	

ขอให้พยายามใช้ื่ภาษาไที่ย	 โดยอาจจะใส่ภาษาต่างประเที่ศีไว้ 

ในวงเล็บเม่�อใช้ื่คัรั�งแรก	 แต่ไม่จำาเป็นต้องกล่าวถึังภาษาต่างประเที่ศี

อ่กในการใช้ื่คัรั�งต่อๆ	ไป

	 	 หากม่ตาราง	แผนภ้ม	ิสไลด	์และร้ปภาพ	คัำาบรรยายตาราง	

แผนภ้มิ	 และร้ปภาพให้พิมพ์ไว้ด้านบนหร่อด้านล่างของตาราง	หร่อ

แผนภ้มิ	หร่อร้ปภาพเหล่านั�น

  2.5 กิต้ติ้กรรมประกาศ	 หากผ้้นิพนธ์ต้องการบันทึี่ก 

คัำากล่าวขอบคุัณบุคัคัลหร่อสถัาบันใดไว้ในต้นฉับับก็อาจกระที่ำาได้โดย

ขอให้ใช้ื่ข้อคัวามท่ี่�กะทัี่ดรัดพอสมคัวร

ข้้อแนะนำ�ในก�รเตรียมต้นฉบับ



  2.6 เอกสารอ้างอิง	 ต้นฉับับทุี่กประเภที่จะต้องอ้างอิง 

เอกสารท่ี่� ใ ช้ื่ประกอบการเข่ยน	 (ยกเว้นบที่คัวามพิเศีษและ 

บที่บรรณาธิการ)	 ถ้ัาข้อคัวามในเน่�อเร่�องเอามาจากผ้้แต่งคันใดคัน

หนึ�งโดยเฉัพาะ	 ให้กำากับการอ้างอิงไว้ด้วยหมายเลขเร่ยงตามลำาดับ	

โดยให้หมายเลขท่ี่�กำากับในรายช่ื่�อเอกสารอ้างอิงตรงกันกับหมายเลข

ในเน่�อเร่�องด้วย

	 	 การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ื่ระบบแวนค้ัเวอร์	 (Vancouver)	

และการย่อวารสารให้ใช้ื่ตามดรรชื่น่เมดิคััส	 (Index	 Medicus)	 

ตัวอย่างเช่ื่น	:-

  2.6.1	 การอ้้างอิ้งหนัังสืือ้ตำำารา

	 	 ถ้ัาเป็นตำาราของผ้้นิพนธ์นเด่ยวหร่อหลายคัน	 ให้ใส่ช่ื่�อ 

ผ้้นิพนธ์ทุี่กๆ	คัน	เช่ื่น		

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

Oxford:	Blackwell	Scientific	Publications;	1981.

	 	 ถ้ัาเป็นตำาราประเภที่รวบรวมบที่คัวามของผ้้นิพนธ์ 

หลายคันให้ใส่ช่ื่�อบรรณาธิการหร่อคัณะบรรณาธิการ	เช่ื่น		

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

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

บัญ่ญั่ติ	ปริชื่ญ่านนที่,์	สมบญุ่	ผ่องอักษร	(บรรณาธกิาร).	วณัโรคั.	พมิพ์

คัรั�งท่ี่�	2.	สมาคัมปราบวณัโรคัแหง่ประเที่ศีไที่ย	ในพระบรมราช้ื่ปถััมภ์.	

กรุงเที่พฯ	:	โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์;	2524.

	 	 ในกรณ่ท่ี่�อ้างอิงเฉัพาะบที่คัวามใดบที่คัวามหนึ�งจาก

หนังส่อตำาราประเภที่บที่คัวาม	เช่ื่น

Reynolds	HY.	Normal	and	defective	respiratory	host	defenses.	In	

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

York	Press:	1983.	p.1-24.

ประพาฬ	ยงใจยุที่ธ.	โรคัห่ด.	ใน:	บัญ่ญั่ติ	ปริชื่ญ่านนท์ี่	(บรรณาธิการ).	

โรคัระบบการหายใจและวัณโรคั.	 กรุงเที่พฯ:	 โคัรงการตำารา-ศิีริราชื่	

คัณะแพที่ยศีาสตร์ศิีริราชื่พยาบาล;	2522.	p.	212-44.

  2.6.2	 การอ้้างอิ้งบทความในัวารสืาร

	 	 ถ้ัาเป็นบที่คัวามท่ี่�ม่ผ้้นิพนธ์ไม่เกิน	 6	 คัน	 ให้ใส่ช่ื่�อ 

ผ้้นิพนธ์ทุี่กๆ	คัน	แต่ถ้ัาเกิน	6	คัน	ให้ใส่ช่ื่�อเพ่ยง	3	คันแรก	เช่ื่น

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

hypoxaemia	 during	 sleep	 in	 chronic	 bronchit is	 and	 

emphysema.	Lancet	1979:	1;1-4.

ประกิต	วาท่ี่สาธกกิจ,	ประไพ	สุเที่ว่	บุร่,	พ้นเกษม	เจริญ่พันธ์,	สุมาล่	

เก่ยรติบุญ่ศีร่,	 ศีร่สุวรรณ	 บ้รณรัชื่ดา,	 การจัดบริการรักษาผ้้ป่วย- 

นอก.	วารสารวัณโรคัและโรคัที่รวงอก	2529:	7:	107-10.

	 	 ถ้ั า เ ป็นบที่คัวามห ร่อรายงานของห น่วยงาน ใด 

หน่วยงานหนึ�ง	เช่ื่น

College	 of	 General	 Practitioner.	 Chronic	 bronchitis	 in	 Great	

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

ศ้ีนย์วัณโรคัเขต	 5	 อุบลราชื่ธาน่.	 รายงานการให้ภ้มิคุ้ัมกันโรคั 

ขั�นพ่�นฐานป่	2520.	วารสารโรตติดต่อ	2521:	4:	20-35.

  2.6.3	 การอ้้างอิ้งเอ้กสืารในัลัักษณะอื้�นัๆ

	 	 	 	 ถ้ัาเป็นต้นฉับับท่ี่�ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่	แต่กำาลังอย่้

ในระหว่างต่พิมพ์	เช่ื่น	

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

hypertension	 in	 patients	 with	 chronic	 obstructive	 pulmonary	

disease.	Chest	(in	press).

สงคัราม	ที่รัพย์เจริญ่,	ชัื่ยเวชื่	นุชื่ประย้ร,	บัญ่ญั่ติ	ปริชื่ญ่านนท์ี่.	การ

ศึีกษาคัวามสัมพันธ์ระหว่างเช่ื่�อวัณโรคัต้านยาปฐมภ้มิกับผลการ

รักษา.	วารสารวัณโรคั	โรคัที่รวงอกและเวชื่บำาบัดวิกฤต	(กำาลังต่พิมพ์).

	 	 	 	 ถ้ัาเป็นรายงานประจำาป่	 หร่อเอกสารเผยแพร่

คัวามร้้ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�งซึ�งต่พิมพ์เป็นคัรั�งคัราว	 เช่ื่น	 

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.

สมาคัมปราบวัณโรคัแห่งประเที่ศีไที่ยในพระบรมราช้ื่ปถััมภ์และ

กระที่รวงสาธารณสุข.	 รายงานการประชืุ่มสัมมนาวิชื่าการวัณโรคั

ระดับชื่าติคัรั�งท่ี่�	 2	 วันท่ี่�	 8-9	 กรกฎ์าคัม	 พ.ศี.	 2528	ณ	 โรงแรม 

ไฮีแอที่เซ็นที่รัลพลาซา,	กรุงเที่พฯ:	โรงพิมพ์ต่รณสาร:	2530.

	 	 	 	 ในกรณ่ท่ี่�เป็นรายงานการอภิปราย	 หร่อสัมมนา

วิชื่าการ	ซึ�งต่พิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	เช่ื่น	

CIBA	symposium.	Terminology,	definition,	and	classification	of	

chronic	pulmonary	emphysema	and	related	conditions.	Thorax	

1959;	14:286-99.

 3. การส่งต้้นิฉบับ	 เม่�อต้นฉับับของท่ี่านพิมพ์เสร็จสมบ้รณ์

ตามหลักเกณฑ์์ท่ี่�แนะนำาไว้ในข้อ	 1	 และข้อ	 2	 แล้ว	 กรุณาสละเวลา

ตรวจด้ร้ปแบบและองค์ัประกอบของต้นฉับับอ่กคัรั�งพร้อมกับพิส้จน์

อักษรด้วยตนเองให้ละเอ่ยดท่ี่�สุด	แล้วจึงส่งต้นฉับับพิมพ์จำานวน	2	ชุื่ด	

พร้อมกรอกแบบฟื้อร์มการส่งต้นฉับับ	(ท้ี่ายเล่ม)	และแผ่น	Diskette		

มาให้คัณะบรรณาธิการ	โดยจ่าหน้าซองดังน่�



	 บรรณาธิการวารสารวัณโรคั	โรคัที่รวงอกและเวชื่บำาบัดวิกฤต 

	 สาขาวิชื่าโรคัระบบการหายใจและวัณโรคั

	 ตึกอัษฎ์างค์ั	ชัื่�น	2

	 โรงพยาบาลศิีริราชื่

	 ถันนพรานนก	แขวงบางกอกน้อย

	 กรุงเที่พฯ	10700

	 หร่อ	ส่งไฟื้ล์ต้นฉับับมาท่ี่�	e-mail	:	tasneeya@gmail.com

 4. การพิิส้จ้น์ิอักษรในิกระบวนิการเร่ยงพิิมพ์ิ เม่�อ

คัณะบรรณาธิการได้ รับต้นฉับับของที่่านแล้วพิจารณาเห็นว่า

ไม่ม่สิ�งใดขาดตกบกพร่อง	 ก็จะส่งให้ผ้้ม่คุัณวุฒิ	 2	 ท่ี่าน	 เป็น 

ผ้้ที่บที่วนบที่คัวามก่อนจะเร่งดำาเนินการต่พิมพ์ออกเผยแพร่และจะ 

“จั้ดเต้ร่ยมต้้นิฉบับให้เร่ยบร้อยสมบ้รณ์ เพืิ�อประโยชน์ิของวารสารและบทความของท่านิเอง”

ม่หนังส่อแจ้งให้เจ้าของต้นฉับับได้รับที่ราบ	 การเร่ยงพิมพ์และการ

พิส้จน์อักษรโดยเจ้าหน้าท่ี่�ของวารสารฯ	ในขั�นตอนน่�จะถ่ัอเอาต้นฉับับ

พิมพ์ของที่า่นเปน็เกณฑ์์	ท่ี่านจะแกไ้ขเพิ�มเติมข้อคัวามใดๆ	เข้าไปอ่ก

ไม่ได้	 เพราะการที่ำาเช่ื่นนั�นจะก่อให้เกิดคัวามยุ่งยากในกระบวนการ

ผลิตหลายประการ	 อ่กทัี่�งจะที่ำาให้สิ�นเปล่องเวลา-วัสดุ-ค่ัาจ้างในการ

พิมพ์มากขึ�น

	 ในกรณ่ท่ี่�ท่ี่านต้องการพิส้จน์อักษรในขั�นตอนน่�ด้วยตนเอง	

โปรดแจง้คัวามจำานงลว่งหนา้ไว้ในต้นฉับับพิมพ์หร่อในจดหมายท่ี่�แนบ

มากับต้นฉับับพิมพ์ด้วย

 5. สำาเนิาพิิมพ์ิ	 	 ผ้้นิพนธ์สามารถัดาวน์โหลดสำาเนาพิมพ์	 

(reprint)	ได้ท่ี่�เว็บไซต์	http://www.thaichest.org












