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บทคัดย่อ

ปัีญหาวััณ์โรคในกรุงเทพมหานครท่�น่าวิัตกกังวัลค้อปัีญหาวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนาน	 เน้�องจัากเปี็นเขตเม้อง 
ขนาดื้ใหญ่	 ม่ปีระชูากรจัำานวันมาก	 ม่ควัามหลากหลายของปีระชูากรและระบบบริการสุขภาพ	 การศึกษาน่�เพ้�อศึกษา
สถานการณ์์วััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนานของผู้ปี่วัยวััณ์โรคในจัังหวััดื้กรุงเทพมหานคร	 ผลการรักษาผู้ปี่วัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	
รวัมถึงปัีจัจััยท่�ม่ควัามสัมพันธ์ีกับวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนาน	 เพ้�อเป็ีนข้อมูลในการเฝ้้าระวััง	 หาแนวัทาง	 และวัางแผนการ
ป้ีองกันควับคุมวััณ์โรคด้ื้�อยาในพ้�นท่�	การศึกษาน่�เป็ีนการศึกษาย้อนหลัง	โดื้ยการรวับรวัมข้อมูลของผู้ป่ีวัยวััณ์โรคจัังหวััดื้
กรุงเทพมหานคร	ท่�ม่ผลตรวัจัวิันิจัฉััยวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนานท่�ขึ�นทะเบ่ยนในโปีรแกรม	NTIP	(National	Tuberculosis	
Information	Program)	ปีีงบปีระมาณ์	2560	–	2563	

ผลการศกึษา	ในการศึกษาผู้ป่ีวัยท่�ม่ผลตรวัจัวันิิจัฉััยวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนาน	จัำานวันทั�งสิ�น	11,202	ราย	พบอัตรา
วััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนาน	ในปีี	พ.ศ.	2560-2563	ร้อยละ	10.2	4.7	2.4	และ	2.7	ตามลำาดัื้บ	จัำาแนกตามปีระวััติการรักษา
วััณ์โรค	พบว่ัาวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนานในผู้ป่ีวัยใหม่	ร้อยละ	2.0	และในผู้ป่ีวัยท่�เคยได้ื้รับการรักษา	วััณ์โรค	ร้อยละ	13.8	
ผลการรกัษาวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนาน	พบวัา่ผู้ป่ีวัยท่�ได้ื้รับการรกัษาด้ื้วัยสตูรยา	Shorter	MDR-TB	regimen	ม่ผลการรกัษา 
หายและครบ	ร้อยละ	75-100	ซึี�งสูงกว่ัาผู้ป่ีวัยท่�ใชู้สูตรยา	Conventional	MDR-TB	regimen	(ร้อยละ	64.6-65.3)	ยังพบ 
อัตราตาย	 และการขาดื้ยาในผู้ปี่วัยวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนานมากกวั่าร้อยละ10	 ในการวัิเคราะห์หาควัามสัมพันธ์ี 
แบบพหุตัวัแปีรต่อวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนาน	พบว่ัาปัีจัจััยท่�ม่ควัามสัมพันธ์ีกับวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนานอย่างม่นัยสำาคัญ	
ได้ื้แก่	 ผู้ม่ปีระวััติการรักษาวััณ์โรค	 (AOR=8.35	 95%CI:	 6.46-10.79)	 ผู้สัมผัสผู้ป่ีวัยวััณ์โรค	 (AOR=2.46	 95%CI:	 
1.86-3.25)	กลุ่มอายุ	>	60	ปีี	เม้�อ	(AOR=0.48	95%CI:	0.32-0.71)	และผู้ต้องขังเร้อนจัำา	(AOR=0.46	95%CI:	0.23-0.88)	
ไม่พบควัามสัมพันธ์ีระหว่ัางวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนานในเพศและการติดื้เชู้�อ	HIV	

สรุปี	อัตราการด้ื้�อยาวััณ์โรคหลายขนานในกรุงเทพมหานคร	ม่อัตราท่�สูง	ผลการรักษาผู้ป่ีวัยด้ื้วัยสูตรยา	Shorter	
MDR-TB	regimen	ให้ผลการรักษาหายท่�สูงกว่ัา	การควับคุมวััณ์โรคด้ื้�อยาในกรุงเทพมหานครควัรมุ่งเน้นการตรวัจัวิันิจัฉััย
วััณ์โรคและวััณ์โรคด้ื้�อยาด้ื้วัยเทคนิคอณู์ชู่วัวิัทยาท่�รวัดื้เร็วัในผู้ป่ีวัยกลุ่มเส่�ยงสูงทุกราย	 และให้เข้าสู่ระบบการรักษา 
ท่�รวัดื้เร็วั	ม่ระบบตดิื้ตามดื้แูลผู้ป่ีวัยจันครบกำาหนดื้การรกัษา	รวัมถึงจััดื้ให้ม่ระบบเฝ้้าระวัังการด้ื้�อยาวััณ์โรคอยา่งต่อเน้�อง
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วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์ และคณะ

สถานิการณ์วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิ
ในิจ้ังหวัดกรุงเทพมหานิคร ป่ี พ.ศ. 2560-2563

วััณ์โรค	 (tuberculosis)	 เป็ีนโรคติดื้ต่อท่�สำาคัญ	 และ

เป็ีนปัีญหาสาธีารณ์สุขท่�ทำาให้เกิดื้การป่ีวัยและเส่ยชู่วิัตของ 

ปีระชูากรทั�วัโลก	 รวัมถึงวััณ์โรคด้ื้�อยา	 (drug-resistant	 

tuberculosis)	 ซึี�งสร้างควัามเส่ยหายอย่างมากให้กับผู้ป่ีวัย	

ชุูมชูน	 และระบบการดูื้แลสุขภาพ	 องค์การอนามัยโลกได้ื้

คาดื้ปีระมาณ์การทั�วัโลกว่ัาม่ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนาน	 

(MDR-TB)	 ร่วัมกับวััณ์โรคอย่างน้อยด้ื้�อยา	 rifampicin	 

(RR-TB)	 หร้อ	MDR/RR-TB	ปีระมาณ์	 465,000	 ราย	 ซึี�ง 

ในจัำานวันน่�คาดื้ว่ัาจัะม่ผู้ป่ีวัย	MDR-TB	ร้อยละ	78.0	พบผู้ป่ีวัย 

วััณ์โรค	MDR/RR-TB	ในผู้ป่ีวัยวััณ์โรครายใหม่	ร้อยละ	3.3	

(95%CI:	2.3-4.3)	และ	MDR/RR-TB	ในผู้ป่ีวัยท่�เคยรักษา 

มาก่อน	ร้อยละ	18.0	(95%	CI:	9.7-27.0)	และม่ผู้เส่ยชู่วิัตจัาก	

MDR/RR-TB	ปีระมาณ์	182,000	ราย	(113,000–250,000)1 

สำาหรับปีระเทศไทยเป็ีน	1	ใน	14	ปีระเทศ	ท่�ม่ภาระวััณ์โรคสูง 

ทั�ง	3	กลุ่ม	ค้อวััณ์โรคสูง	วััณ์โรคร่วัมกับการติดื้เชู้�อเอชูไอว่ัสูง	 

และวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนานสูง	 จัากรายงานขององค์การ

อนามัยโลก	พ.ศ.	2563	ปีระมาณ์การว่ัาปีระเทศไทยม่จัำานวัน

ผู้ป่ีวัย	MDR/RR-TB	2,500	ราย	(3.6	ต่อปีระชูากรแสนคน)	 

โดื้ยพบ	MDR/RR-TB	 ในผู้ป่ีวัยวััณ์โรครายใหม่ร้อยละ	 1.7	

(1.1-2.7)	และในผู้ป่ีวัยท่�เคยรักษามาก่อนร้อยละ	10.0	(9.4- 

11.0)	ขณ์ะท่�รายงานของปีระเทศไทย	พ.ศ.	2562	พบผู้ป่ีวัย	

MDR/RR-TB	ท่�ม่ผลตรวัจัย้นยันทางห้องปีฏิบัติการ	1,221	ราย	 

และได้ื้รับการรักษา	1,095	ราย	ซึี�งยังตำ�ากว่ัาค่าคาดื้ปีระมาณ์	

และผลการรักษาสำาเร็จัของผู้ป่ีวัย	MDR/RR-TB	ร้อยละ	54	 

จัากการศึกษาพบผู้ป่ีวัย	 MDR/RR-TB	 ในผู้ป่ีวัยรายใหม่

ร้อยละ	 5-7	 ในกลุ่มปีระชูากรพิเศษ	 ผู้ต้องขังในเร้อนจัำา	 

โรงพยาบาลในเขตเม้องใหญ่	 แนวัชูายแดื้นและพ้�นท่�ท่�ม่ 

การระบาดื้ของเอชูไอว่ัสูง2-3	 จัากการเฝ้้าระวัังการด้ื้�อยา

วััณ์โรคระดัื้บปีระเทศครั�งท่�	1	ปีี	พ.ศ.	2540-2541	ครั�งท่�	2	 

ปีี	พ.ศ.	2544-2545	ครั�งท่�	3	ปีี	พ.ศ.	2549-2550	ครั�งท่�	4	 

ปีี	พ.ศ.	2555-2556	และครั�งท่�	5	 ปีี	พ.ศ.	2560-2561	พบ

วััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	ในผู้ป่ีวัยรายใหม	่ร้อยละ	2.01,	0.93,	

1.65,	2.03	และ	0.8	ตามลำาดัื้บ3-4	

กรุงเทพมหานคร	 เป็ีนเขตเม้องใหญ่	 คาดื้ปีระมาณ์

ม่ปีระชูากรมากกวั่า	 10	 ล้านคน	 ม่การเคล้�อนย้ายของ

ปีระชูากรตลอดื้เวัลา	ปีระชูากรม่ควัามแตกต่างทั�งด้ื้านรายได้ื้	 

สังคมเศรษฐกิจั	 และวิัถ่ชู่วิัต	 แม้ว่ัากรุงเทพมหานครม่

สถานพยาบาลท่�ให้การดูื้แลรักษาผู้ป่ีวัยวััณ์โรคทั�งภาครัฐ

และเอกชูนจัำานวันมาก	 แต่ก็ม่ควัามหลากหลายของระบบ

บริการ	 วััณ์โรคและวััณ์โรคด้ื้�อยายังคงเป็ีนปัีญหาในพ้�นท่�5	

การรักษาวััณ์โรคด้ื้�อยาเม้�อเท่ยบกับการรักษาวััณ์โรค	 จัะม่ 

ค่าใชู้จ่ัายในการรักษาท่�สูงกว่ัา	 ใชู้ระยะเวัลาในการรักษา

นานกว่ัา	พบอาการไม่พึงปีระสงค์และฤทธิี�ข้างเค่ยงจัากการ 

รักษามากกวัา่	ในขณ์ะท่�อัตราการรกัษาหายตำ�า	ผู้ป่ีวัย	MDR/

RR-TB	 พบอัตราการเส่ยชู่วิัตร้อยละ	 15	 โดื้ยร้อยละ	 26	

ของผู้เส่ยชู่วิัตกลุ่มน่�จัะเป็ีนวััณ์โรคด้ื้�อยา	 XDR-TB6	 ดัื้งนั�น 

การศึกษาน่�	 ม่วััตถุปีระสงค์เพ้�อศึกษาสถานการณ์์วััณ์โรค

ด้ื้�อยาหลายขนานของผู้ป่ีวัยวััณ์โรคท่�ขึ�นทะเบ่ยนวััณ์โรค 

ในจัังหวััดื้กรุงเทพมหานคร	ผลการรักษาผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	

รวัมถึงปัีจัจััยท่�ม่ควัามสัมพันธ์ีกับวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนาน	

เพ้�อเป็ีนข้อมูลในการเฝ้้าระวััง	 หาแนวัทางและวัางแผนการ

ป้ีองกันควับคุมวััณ์โรคด้ื้�อยาร่วัมกับหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 

ในพ้�นท่�กรุงเทพมหานครต่อไปี

นิิยามศัพท์ท่�ใช้ในิการศึกษา7-8

วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิ (multidrug	resistant	TB:	

MDR-TB)	หมายถึง	วััณ์โรคด้ื้�อยา	isoniazid	และ	rifampicin	

และอาจัด้ื้�อยาตัวัอ้�นร่วัมด้ื้วัยหร้อไม่ก็ได้ื้

วัณโรคด้�อยา rifampicin	 (rifampicin	 resistant	

TB:	 RR-TB)	 หมายถึง	 วััณ์โรคด้ื้�อยา	 rifampicin	 และอาจั

ด้ื้�อยา	 isoniazid	 หร้อยาตัวัอ้�นร่วัมด้ื้วัยหร้อไม่ก็ได้ื้	 (ผู้ป่ีวัย	 

MDR-TB	 และ	 RR-TB	 สามารถรวัมเป็ีนกลุ่มเด่ื้ยวักัน	 

ค้อ	 MDR/RR-TB	 และใชู้การรักษาวััณ์โรคด้ื้�อยาด้ื้วัยสูตร	

MDR-TB	regimens)

วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรง	 (pre- 

extensively	 drug	 resistant	 TB:	 Pre-XDR-TB)	 หมายถึง 

วััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	และม่การด้ื้�อยากลุ่ม	fluoroquinolones	 

หร้อด้ื้�อยากลุ่มยาฉ่ัดื้	second-line	injectable	drugs	อย่างใดื้ 

อย่างหนึ�ง	(MDR-TB	ท่�ม่การด้ื้�อยากลุ่ม	Fluoroquinolones: 
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PreXF	MDR-TB	ท่�ม่การด้ื้�อยากลุ่ม	second-line	Injectable	

drugs:	PreXI)

วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรงมาก  

(extensively	drug	resistant	TB:	XDR-TB)	หมายถึงวััณ์โรค

ด้ื้�อยา	MDR-TB	และม่การด้ื้�อยาทั�งกลุ่ม	 fluoroquinolones	

และด้ื้�อยากลุ่มยาฉ่ัดื้	second-line	injectable	drugs	

Conventional MDR-TB	regimen	หมายถงึ	สูตรเดิื้ม

ในการรักษา	MDR/RR-TB	 ท่�ใชู้ระยะเวัลารักษาอย่างน้อย	

18-20	เด้ื้อน	ซึี�งปีระกอบดื้ว้ัยระยะเขม้ข้นท่�ม่ยาฉ่ัดื้	อย่างน้อย	 

4-6	เด้ื้อน	

Shorter standard MDR-TB regimen	หมายถึง	สูตร

ในการรักษา	MDR/RR-TB	 ท่�ใชู้ระยะเวัลารักษาอย่างน้อย	

9-12	เด้ื้อน	ซึี�งเป็ีนสูตรมาตรฐานท่�กำาหนดื้ชูนิดื้ยาไว้ัแล้วั

วัสดุและวิธ์่การศึกษา
การศึกษาน่�เป็ีนการศึกษาย้อนหลัง	 โดื้ยทำาการ

รวับรวัมข้อมูลของผู้ป่ีวัยวััณ์โรคท่�ขึ�นทะเบ่ยนรักษาในทุก 

สถานพยาบาลพ้�นท่�จัังหวััดื้กรุงเทพมหานคร	 ท่�บันทึก 

ในโปีรแกรม	NTIP	 (National	 Tuberculosis	 Information	

Program)	ปีีงบปีระมาณ์	2560–2563	กลุ่มตัวัอย่างท่�ศึกษา

ค้อกลุ่มผู้ป่ีวัยวััณ์โรคท่�ม่ผลการตรวัจัวัินิจัฉััยวััณ์โรคด้ื้�อยา

หลายขนานจัากการตรวัจัวััณ์โรคด้ื้�อยาทุกวิัธ่ี	 จัำานวันทั�งสิ�น	

11,202	 ราย	 โดื้ยตรวัจัสอบควัามถูกต้องและครบถ้วันของ

ข้อมูล	การวิัเคราะห์ข้อมูลด้ื้วัยโปีรแกรมคอมพิวัเตอร์สำาเร็จั	

โดื้ยศึกษาข้อมูลทั�วัไปีของตัวัอย่างท่�ทำาการศึกษา	อัตราการ

ด้ื้�อยาวััณ์โรค	โดื้ยใชู้ควัามถ่�	ร้อยละ	ค่าเฉัล่�ย	และส่วันเบ่�ยง

เบนมาตรฐาน	 ศึกษาควัามสัมพันธ์ีของแต่ละปัีจัจััยต่อการ

ด้ื้�อยาวััณ์โรคหลายขนาน	โดื้ยการใชู้	Chi-squared	test	โดื้ย 

ควัามสัมพันธ์ีท่�ม่นัยสำาคัญในขั�นการวิัเคราะห์เชิูงตัวัแปีรเด่ื้�ยวั	 

(univariate	analysis)	จัะถกูนำาไปีในใชูวิ้ัเคราะห์ต่อในขั�นตอน 

การวิัเคราะห์พหุตัวัแปีร	 (multivariate	 analysis)	 โดื้ยจัะ 

ใชู้	logistic	regression	analysis	เป็ีนวิัธ่ีวิัเคราะห์	ผลท่�ได้ื้จัะ

ถูกนำาเสนอในรูปีของ	odds	ratio	ระดัื้บควัามสำาคัญ	(level	of	

significance)	ท่�ใชู้ในการศึกษาน่�ท่�	0.05

ผู้ลการศึกษา
กลุ่มตัวัอย่างท่� ศึกษาเป็ีนผู้ป่ีวัยวััณ์โรคจัังหวััดื้

กรุงเทพมหานคร	ท่�ขึ�นทะเบ่ยนในระบบโปีรแกรม	NTIP	ท่�

ม่ผลการตรวัจัวิันิจัฉััยวััณ์โรคด้ื้�อยาหลายขนานจัากทุกวิัธ่ี	

ตั�งแต่ปีีงบปีระมาณ์	2560	–	2563	จัำานวันทั�งสิ�น	11,202	ราย	

โดื้ยจัำาแนกผู้ป่ีวัยตามปีีงบปีระมาณ์	ปีี	2560	จัำานวัน	1,270	ราย	 

ปีี	 2561	จัำานวัน	2,207	 ราย	 ปีี	 2562	จัำานวัน	3,886	 ราย	

และปีี	2563	จัำานวัน	3,839	ราย	พบว่ัาผู้ป่ีวัยทั�งหมดื้ม่อายุ

เฉัล่�ย	45.5	ปีี	(SD=18.3)	ส่วันใหญ่เป็ีนเพศชูาย	ร้อยละ	64.6	

สัญชูาติไทย	ร้อยละ	92.7	สิทธิีการรักษาพยาบาล	บัตรทอง

หร้อสิทธิีหลักปีระกันสุขภาพแห่งชูาติ	 ร้อยละ	 51.4	 ไม่ใชู่ 

ผู้ต้องขังเร้อนจัำา	 ร้อยละ	93.3	ไม่ม่การติดื้เชู้�อ	HIV	ร้อยละ	 

65.3	 ม่ปีระวััติกลุ่มเส่�ยงวััณ์โรค	 ร้อยละ	 98.0	 และเปี็น 

ผู้ป่ีวัยใหม่	ร้อยละ	84.5	ดัื้งแสดื้งในตารางท่�	1

ต้ารางท่� 1.  ข้อมูลทั�วัไปีของกลุ่มตัวัอย่าง

ข้อม้ล

ทั�วไป่

ปี่ 60

N = 1,270

ปี่ 61

N = 2,207

ปี่ 62

N = 3,886 

ปี่ 63

N = 3,839 

รวม

N = 11,202

จ้ำานิวนิ  

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ 

(ร้อยละ)

อายุ (ปี่)

< 18 31 	(2.4) 51 (2.3) 133 (3.4) 172 (4.5) 387 (3.5)

18-24 133 (10.5) 247 (11.2) 368 (9.5) 353 (9.2) 1,101 (9.8)

25-34 243 (19.1) 371 (16.8) 708 (18.2) 660 (17.2) 1,982 (17.7)

35-44 239 (18.8) 458 (20.8) 759 (19.5) 664 (17.3) 2,120 (18.9)

45-54 277 (21.8) 421 (19.1) 731 (18.8) 677 (17.6) 2,106 (18.8)

55-64 179 (14.1) 324 (14.7) 551 (14.2) 613 (16.0) 1,667 (14.9)

>	65 168 (13.2) 335 (15.2) 636 (16.4) 700 (18.2) 1,839 (16.4)

(yrs)

mean± 

SD

44.6	±	17.2 45.2	±	17.4 45.3	±	18.3 46.2	±	19.2 45.5±	18.3

เพศ

ชูาย 841 (66.2) 1,453 (65.8) 2,573 (66.2) 2,373 (61.8) 7,240 (64.6)

หญิง 429 (33.8) 754 (34.2) 1,313 (33.8) 1,466 (38.2) 3,962 (35.4)

สัญชาติ้

ไทย 1,169 (92.0) 2,026 (91.8) 3,639 (93.6) 3,553 (92.6) 10,387 (92.7)

ต่าง

ชูาติ

101 	(8.0) 181 	(8.2) 247 	(6.4) 286 	(7.4) 	815 	(7.3)
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ข้อม้ล

ทั�วไป่

ปี่ 60

N = 1,270

ปี่ 61

N = 2,207

ปี่ 62

N = 3,886 

ปี่ 63

N = 3,839 

รวม

N = 11,202

จ้ำานิวนิ  

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ 

(ร้อยละ)

สิทธิ์�

การ

รักษา

บัตร

ทอง

641 (50.5) 1,223 (55.4) 1,959 (50.4) 1,931 (50.3) 5,754 (51.4)

ข้าราชูการ	/	

รัฐวิัสาหกิจั

153 (12.0) 232 (10.5) 425 (10.9) 462 (12.0) 1,272 (11.4)

ปีระกัน

สังคม

153 (12.0) 245 (11.1) 473 (12.2) 522 (13.6) 1,393 (12.4)

สิทธิีว่ัาง	/

ไม่ทราบ

สิทธิี�

166 (13.1) 171 (7.7) 410 (10.6) 418 (10.9) 1,165 (10.4)

ต่างด้ื้าวั 82 (6.5) 148 (6.7) 146 (3.8) 153 (4.0) 			529 (4.7)

ไม่ม่ข้อมูล 75 (5.9) 188 (8.5) 473 (12.2) 353 (9.2) 1,089 (9.7)

ผู้้้ต้้องขัง

ผู้ต้องขัง 	41 	(3.2) 164 	(7.4) 313 	(8.1) 237 	(6.2) 755 	(6.7)

ไม่ใชู่ 

ผู้ต้องขัง

1,229 (96.8) 2,043 (92.6) 3,573 (91.9) 3,602 (93.8) 10,447 (93.3)

การ

ติ้ดเช้�อ 

HIV

HIV  

positive

90 	(7.1) 246 (11.1) 437 (11.2) 365 (9.5) 1,138 (10.2)

HIV  

negative

912 (71.8) 1,529 (69.3) 2,515 (64.7) 2,356 (61.4) 7,312 (65.3)

ไม่ม่

ข้อมูล

268 (21.1) 432 (19.6) 934 (24.0) 1,118 (29.1) 2,752 (24.6)

ป่ระวัติ้

กลุ่มเส่�ยง

	กลุ่มเส่�ยง 1,212 (95.4) 2,151 (97.5) 3,844 (98.9) 3,768 (98.2) 1,0975 (98.0)

ไม่ม่/

ไม่ม่

ข้อมูล

58 		(4.6) 56 	(2.5) 42 		(1.1) 71 	(1.8) 157 		(2.0)

ป่ระวัติ้การ

ได้รับัการ

รักษา

New 1,063 (83.7) 1,860 (84.3) 3,274 (84.3) 3,271 (85.2) 9,468 (84.5)

Retreat-

ment

207 (16.3) 347 (15.7) 612 (15.7) 568 (14.8) 1,734 (15.5)

ต้ารางท่� 2.  ผลการตรวัจัวัินิจัฉััยวััณ์โรคดื้้�อยาจัำาแนก
ตามปีีงบปีระมาณ์	2560-2563

การด้�อยา ป่ี 60

N = 1,270

ป่ี 61

N = 2,207

ป่ี 62

N = 3,886 

ป่ี 63

N = 3,839 

รวม

N = 11,202

จ้ำานิวนิ 

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ 

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ 

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ 

(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิ 

(ร้อยละ)

ไม่ดื้้�อยา 1,136 (89.4) 2,076 (94.1) 3,764 (96.9) 3,691 (96.1) 10,667 (95.2)

ดื้้�อยา 	134 (10.6) 	131 	(5.9) 	122 (3.1) 	148 (3.9) 	535 (4.8)

MDR-TB 	130 (10.2) 	104 (4.7) 	92 (2.4) 	104 (2.7) 	430 (3.8)

RR-TB 	3 (0.2) 	24 (1.1) 	22 (0.6) 	36 (0.9) 	85 (0.8)

PREXF-TB 	0 (0) 	2 (0.1)  7 (0.2)  8 (0.2)  17 (0.2)

PREXI-TB 	0 (0)  1 (0) 	0 (0) 	0 (0)  1 (0)

XDR-TB  1 (0.1) 	0 (0)  1 (0) 	0 (0) 	2 (0)

จัากการส่งตรวัจัวิันิจัฉััยวััณ์โรคด้ื้�อยา	รวัมผู้ป่ีวัยทั�งสิ�น	 

11,202	ราย	พบว่ัาส่วันใหญ่ไม่ด้ื้�อยา	ร้อยละ	95.2	พบอัตรา

การด้ื้�อยา	 ร้อยละ	4.8	จัำาแนกปีระเภทการด้ื้�อยา	 ส่วันใหญ่

พบวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	 มากท่�สุดื้ร้อยละ	 3.8	 โดื้ยในปีี	

พ.ศ.	2560-	2563	พบอัตราวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	ร้อยละ	 

10.2	 4.7	 2.4	 และ	 2.7	 ตามลำาดัื้บ	 ม่การตรวัจัพบวััณ์โรค

ด้ื้�อยา	XDR-TB	ในปีี	2560	และปีี	2562	ปีีละ	1	ราย	ดัื้งแสดื้ง 

ในตารางท่�	2	

ต้ารางท่� 3.  จัำานวันและร้อยละของวััณ์โรคดื้้�อยาจัำาแนก

ตามปีระวััติการไดื้้รับการรักษา	

การด้�อยา
New

N = 9,468
Retreatment

N = 1,734
รวม

N = 11,202

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ) จ้ำานิวนิ (ร้อยละ) จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

ไม่ดื้้�อยา 9,231 (97.5) 1,436 (82.8) 1,0667 (95.2)

ดื้้�อยา 	237 	(2.5) 	298 (17.2) 	535 	(4.8)

MDR-TB  191 (2.0) 	239 (13.8) 	430 	(3.8)

RR-TB 	37 (0.4) 	48 (2.8) 	85 (0.8)

PREXF-TB  9 (0.1)  8 (0.5)  17 (0.2)

PREXI-TB 	0 (0)  1 (0.1)  1 (0.0)

XDR-TB 	0 (0) 	2 (0.1) 	2 (0.0)
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จัากตารางท่�	 3	 ผลการตรวัจัวััณ์โรคด้ื้�อยาจัำาแนก 

ตามปีระวััติการไดื้้รับการรักษาวััณ์โรค	 พบวั่าการด้ื้�อยา

วััณ์โรคในกลุ่มท่�เคยได้ื้รับการรักษาวััณ์โรค	 (retreatment)	

จัะม่การด้ื้�อยาสูงกว่ัากลุ่มท่�เป็ีนผู้ป่ีวัยใหม่	(new)	โดื้ยเฉัพาะ

วััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	ในผู้ป่ีวัยใหม่	ร้อยละ	2.0	และผู้ป่ีวัย

ท่�เคยได้ื้รับการรักษาวััณ์โรค	พบร้อยละ	13.8	

จัากตารางท่�	 4	 แสดื้งให้เห็นว่ัาลักษณ์ะข้อมูลของ 

ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	 จัำาแนกตามปีระวััติการได้ื้รับการรักษา

วััณ์โรค	การศึกษาน่�พบว่ัา	ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	ใน

ผู้ป่ีวัยใหม่	 ส่วันใหญ่พบในกลุ่มอายุ	36-60	ปีี	 ร้อยละ	49.7	

เพศชูาย	 ร้อยละ	 64.4	 คนไทย	 ร้อยละ	 98.4	 ทราบสิทธิี� 

การรักษาบัตรทอง	ร้อยละ	31.4	ไม่ใชู่ผู้ต้องขัง	ร้อยละ	98.4	

ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคปีอดื้	ร้อยละ	93.2	ไม่ม่การติดื้เชู้�อ	HIV	ร้อยละ	

55.0	เป็ีนกลุ่มเส่�ยงท่�เป็ีนผู้สัมผู้ป่ีวัยวััณ์โรค	ร้อยละ	28.3	และ

กลุ่มปีระชูากรกลุ่มเส่�ยง	ร้อยละ	28.3	พบผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	

MDR-TB	ในกลุ่มท่�เคยได้ื้รับการรักษาวััณ์โรค	ส่วันใหญ่พบ

ในกลุ่มอายุ	 36-60	 ปีี	 ร้อยละ	 51.9	 เพศชูาย	 ร้อยละ	 72.4	

คนไทย	 ร้อยละ	99.2	ทราบสิทธิี�การรักษาบัตรทอง	 ร้อยละ	

35.6	ไม่ใชู่ผู้ต้องขัง	ร้อยละ	93.7	ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคปีอดื้	ร้อยละ	 

92.9	 ไม่ม่การติดื้เชู้�อ	 HIV	 ร้อยละ	 62.3	 กลุ่มปีระชูากร 

กลุ่มเส่�ยง	ร้อยละ	27.9	

ต้ารางท่� 4.  ลักษณ์ะข้อมูลของผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	 

จัำาแนกตามปีระวััติการไดื้้รับการรักษา 

ลักษณะ 
ข้อม้ลผู้้้ป่่วย

New
N = 9,422

Retreatment
N = 1,675

รวม
N = 11,097

MDR-TB
191

ไม่ด้�อยา
9,231

MDR-TB 
239

ไม่ด้�อยา 
1,436

MDR-TB 
430

ไม่ด้�อยา 
10,667

อายุ

 < 18 8	(4.2) 344	(3.7) 4	(1.7) 28	(1.9)	 12	(2.8) 372	(3.5)

	18-35 58	(30.4) 2,771	(30.0) 84	(35.1) 355	(24.7) 142	(33.0) 3,126	(29.3)

36-60 95	(49.7) 4,072	(44.1) 124	(51.9) 750	(52.2)	 219	(50.9) 4,822	(45.2)

>	60 30	(15.7) 2,044	(22.1) 27	(11.3) 303	(21.1)	 57	(13.3) 2,347(22.0)

เพศ

ชูาย 123	(64.4) 5,863	(63.5) 173	(72.4) 1,012	(70.5) 296	(68.8) 6,875	(64.5)

หญิง 68	(35.6) 3,368	(36.5) 66	(27.6) 424	(29.5) 134	(31.2) 3,792	(35.5)

ลักษณะ 
ข้อม้ลผู้้้ป่่วย

New
N = 9,422

Retreatment
N = 1,675

รวม
N = 11,097

MDR-TB
191

ไม่ด้�อยา
9,231

MDR-TB 
239

ไม่ด้�อยา 
1,436

MDR-TB 
430

ไม่ด้�อยา 
10,667

สัญชาติ้

ไทย 188	(98.4) 8,511	(92.2) 237	(99.2) 1,347	(93.8) 425	(98.8) 9,858	(92.4)

ต่างชูาติ 	3	(1.6) 720	(7.8) 2	(0.8) 89	(6.2) 5	(1.2) 809	(7.6)

สิทธิ์�การรักษา

บัตรทอง 60	(31.4) 4,710	(51.0) 85	(35.6) 862	(60.0) 145	(33.7) 5,572	(52.2)

ข้าราชูการ/
รัฐวิัสาหกิจั

20	(10.5) 1,144	(12.4) 9	(3.8) 93	(6.5) 29	(6.7) 1,237	(11.6)

ปีระกันสังคม 21	(11.0) 1,171	(12.7) 28	(11.7) 164	(11.4) 49	(11.4) 1,335	(12.5)

สิทธิีว่ัาง/	
ไม่ทราบสิทธิี�

10	(5.2) 1,071	(11.6) 7	(2.9) 72	(5.0) 17	(4.0) 1,143	(10.7)

ต่างด้ื้าวั 0	(0) 464	(5.0) 1	(0.4) 63	(4.4) 1	(0.2) 527	(4.9)

ไม่ม่ข้อมูล 80	(41.9) 671	(7.3) 109 (45.6) 182	(12.7) 189 (44.0) 853	(8.0)

ผู้้้ต้้องขัง

ผู้ต้องขัง 3	(1.6) 6,02(6.5)	 15	(6.3) 129	(9.0) 18	(4.2) 731	(6.9)

ไม่ใชู่ผู้ต้องขัง 188 (98.4) 8,629(93.5) 224(93.7) 1,307(91.0) 412 (95.8) 9,936	(93.1)

ป่ระเภทผู้้้ป่่วยวัณโรคป่อด

วััณ์โรคปีอดื้ 178 (93.2) 7,914(85.7) 222 (92.9) 1,304 (90.8) 400 (93.0) 9,218	(86.4)

วััณ์โรคนอก
ปีอดื้

11	(5.8) 1,024(11.1) 8	(3.3) 19	(1.3) 100 (23.3)	 1,124	(10.5)

วััณ์โรค
ปีอดื้+นอกปีอดื้

2	(1.0) 293	(3.2) 9	(3.8) 32	(2.2) 11	(2.6) 325	(3.0)	

การติ้ดเช้�อ HIV

HIV positive 21	(11.0) 850	(9.2) 26	(10.9) 229	(15.9) 47	(10.9) 1,079	(10.1)

HIV negative 105 (55.0) 6,049(65.5) 149 (62.3) 938	(65.3) 254 (59.1) 6,987	(65.5)

ไม่ม่ข้อมูล 65	(34.0) 2,332 (25.3) 64	(26.8) 269	(18.7) 129 (30.0) 2,601	(24.4)

ป่ระเภทกลุ่ม
เส่�ยง 

โรคร่วัม 15	(7.8) 1761 (19.1) 17	(7.1) 223	(15.5) 32	(7.4) 1,984	(18.6)

ผู้สัมผัสผู้ป่ีวัย
วััณ์โรค

54	(28.3) 2,534 (27.5) 61	(25.5) 246	(17.1) 115 (26.7) 2,780	(26.1)

ปีระชูากรกลุ่ม
เส่�ยง

54	(28.3) 4,909 (53.2) 66	(27.6) 965	(67.2) 120 (27.9) 5,874	(55.1)

ไม่ม่/ไม่ม่
ข้อมูล

68	(35.6) 	27	(0.3) 95	(39.7) 2	(0.1) 163 (37.9) 29	(0.3)
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ต้ารางท่� 5. 	 ผลการรักษาผู้ป่ีวัยวััณ์โรคดื้้�อยาท่�ขึ�นทะเบย่น

และไดื้้รับการรักษาวััณ์โรคดื้้�อยา	

ปี่
รักษา 
SLD

จ้ำา
นิวนิ

ผู้ลการรักษา

หาย ครบั
ล้ม

เหลว
ต้าย ขาดยา

โอนิ
ออก

กำาลัง
รักษา

60 MDRS 2 1 
(50.0)

1 
(50.0)

0 0 0 0 0

MDRC 127 37	
(29.1)

46	
(36.2)

6	(4.7) 12	
(9.5)

18 
(14.2)

8	(6.3) 0

RRC 3 2	
(66.7)

1 
(33.3)

0 0 0 0 0

XDR 1 0 1	(100) 0 0 0 0 0

61 MDRS 8 2	
(25.0)

4	
(50.0)

0 0 0 1 
(12.5)

1 
(12.5)

MDRC 96 32	
(33.3)

30	
(31.3)

0 17 
(17.7)

12	
(12.5)

4	(4.2) 1	(1.0)

RRC 25 8 
(32.0)

9 
(36.0)

0 3	
(12.0)

4	
(16.0)

0 1	(4.0)

PREXF 1 0 0 0 0 0 0 1	(100)

PREXI 1 0 1(100) 0 0 0 0 0

62 MDRS 16 3	
(18.8)

5	
(31.2)

0 0 2	
(12.5)

1(6.3) 5	
(31.2)

MDRC 70 21	
(30.0)

15	
(21.5)

0 12
(17.1)

9 
(12.9)

8 
(11.4)

5	(7.1)

RRS 8 3	
(37.5)

1 
(12.5)

0 1 
(12.5)

0 2	
(25.0)

1 
(12.5)

RRC 15 3	
(20.0)

5	
(33.3)

2(13.3) 1	(6.7) 2	
(13.3)

1	(6.7) 1	(6.7)

PREXF 5 1 
(20.0)

0 1(20.0) 1 
(20.0)

0 0 2	
(40.0)

XDR 1 1	(100) 0 0 0 0 0 0

63 MDRS 32 1	(3.1) 3	(9.4) 1(3.1)) 5	
(15.6)

0 4	
(12.5)

18
(56.3)

MDRC 61 2	(3.3) 2	(3.3) 0 3	(4.9) 12	
(19.7)

14	
(22.9)

RRS 15 0 3	
(20.0)

2(13.3) 1	(6.7) 0 2	
(13.3)

7 
(46.7)

RRC 20 1	(5.0) 2	
(10.0)

0 3	
(15.0)

2(10.0) 4	
(20.0)

8 
(40.0)

PREXF 7 0 0 0 0 0 4	
(57.1)

3	
(42.9)

MDRS:	 ผู้ป่ีวัย	MDR-TB	รักษาสูตร	shorter	MDR-TB	regimen,	MDRC:	ผู้ป่ีวัย	MDR-TB	

รักษาสูตร	conventional	MDR-TB	regimen,	RRS:	ผู้ป่ีวัย	RR-TB	รักษาสูตร	

shorter	MDR-TB	regimen	RRC:	ผู้ป่ีวัย	RR-TB	รักษาสูตรยา	conventional	

MDR-TB	regimen

(หมายเหตุ	ปีี	พ.ศ.	2560-2563	ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยาบางรายยังไม่ถึงกำาหนดื้รอบ

ปีระเมินผลการรักษา)	

ตารางท่�	5	แสดื้งผลการรักษาผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา
ท่�ขึ�นทะเบ่ยนและไดื้รั้บการรกัษา	พบวัา่ในปีี	พ.ศ.	2560-
2561	ท่�ครบรอบการปีระเมินผลการรักษา	ผู้ป่ีวัยวััณ์โรค
ด้ื้�อยา	 MDR-TB	 ท่�ได้ื้รับการรักษาด้ื้วัยสูตร	 Shorter	
MDR-TB	regimen	ม่ผลรวัมของการรักษาหาย	และรักษา
ครบในปีี	พ.ศ.	2560	พบร้อยละ	100	และปีี	พ.ศ.	2561	
พบร้อยละ	 75	 ซึี�งสูงกว่ัาผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB  
ท่�รักษาด้ื้วัยสูตรยา	 conventional	 MDR-TB	 regimen	 
ม่ผลรวัมของการรักษาหายและรักษาครบปีี	พ.ศ.	2560	
พบร้อยละ	65.3	และปีี	พ.ศ.	2561	พบร้อยละ	64.6	พบ
อัตราตายในผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	ในปีี		พ.ศ.	2560	 
ร้อยละ	 9.5	 และในปีี	พ.ศ.	 2561	พบร้อยละ	 17.7	พบ
อัตราการขาดื้ยาในผู้ปี่วัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB ในปีี	
พ.ศ.	2560	ร้อยละ	14.2	และในปีี	พ.ศ.	2561	พบร้อยละ	 
12.5	ผลการรักษาในปีี	พ.ศ.	2562-2563	พบอัตราตาย
และขาดื้ยายังม่อัตราท่�สูงมากกว่ัาร้อยละ	 10	 ผลการ
รักษาในผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	 XDR-TB	 ท่�ตรวัจัพบและ 
ได้ื้รับการรักษาในปีี	พ.ศ.	 2560	และปีี	พ.ศ.	 2562	 ทั�ง	 
2	ราย	ม่ผลการรักษาครบและรักษาหายตามลำาดัื้บ

ตารางที่ 6.  ลกัษณะขอ้มลูของผูป้ว่ยวัณโรคเฉพาะคนไทย

ลักษณะข้อม้ล
จ้ำานิวนิ 

N = 1,0387
(ร้อยละ)

จ้ำานิวนิผู้้้ป่่วยคนิไทย ปี่ พ.ศ.

	2560 1,169 (11.3)

	2561 2,026 (19.5)

	2562 3,639 (35.0)

	2563 3,553 (34.2)

เพศ

ชูาย 6,775 (65.2)

หญิง 3,612 (34.8)

อายุ

 < 18 373 (3.6)

	18-35 2,838 (27.3)

	36-60 4,792 (46.1)

	>	60 2,384 (23.0)



93

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ลักษณะข้อม้ล
จ้ำานิวนิ 

N = 1,0387
(ร้อยละ)

ป่ระเภทผู้้้ป่่วยวัณโรคป่อด

วััณ์โรคปีอดื้ 8,992 (86.6)

วััณ์โรคนอกปีอดื้ 1,079 (10.4)

วััณ์โรคปีอดื้และนอกปีอดื้ 	316 	(	3.0)

ป่ระวัติ้การได้รับัการรักษา

New 8,745 (84.2)

Retreatment 1,642 (15.8)

ผู้้้ต้้องขังเร้อนิจ้ำา

ใชู่ 736 (7.1)

ไม่ใชู่ 9,651 (92.9)

การติ้ดเช้�อ HIV (n=7795)

Positive 1,045 (13.4)

Negative 6,750 (86.6)

ป่ระเภทกลุ่มเส่�ยง (n=10,163)

โรคร่วัม 1,947 (19.2)

ผู้สัมผัสผู้ป่ีวัยวััณ์โรค 2,783 (27.4)

ปีระชูากรกลุ่มเส่�ยง 5,433 (53.5)

การด้�อยา

ด้ื้�อยา 529 (5.1)

ไม่ด้ื้�อยา 9,858 (94.9)

กลุ่มวัณโรคด้�อยา (n=529)

MDR-TB 425 (80.3)

RR-TB 85 (16.1)

PREXF-TB 16 (3.0)

PREXI-TB  1 (0.2)

XDR-TB 	2 (0.4)

จัากตารางท่�	 6	 ได้ื้ทำาการศึกษาวิัเคราะห์สถิติ 
เชิูงพรรณ์นาของผู้ปี่วัยวััณ์โรคเฉัพาะคนไทย	 จัำานวัน
ทั�งหมดื้	10,387	ราย	พบวัา่ส่วันใหญ่	เป็ีนเพศชูาย	รอ้ยละ	 
65.2	และม่อายุในชู่วัง	36-60	ปีี	ร้อยละ	46.1	เป็ีนผู้ป่ีวัย
วััณ์โรคปีอดื้	ร้อยละ	86.6	ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคใหม่	ร้อยละ	84.2	 
ไม่ม่การติดื้เชู้�อ	 HIV	 ร้อยละ	 86.6	 จัากการตรวัจัพบ 
การด้ื้�อยาวััณ์โรค	 ร้อยละ	 5.1	 ในกลุ่มน่�จัะเป็ีนวััณ์โรค
ด้ื้�อยา	MDR-TB	มากท่�สุดื้ร้อยละ	80.3

ต้ารางท่� 7.  ผลการวิัเคราะห์หาควัามสัมพันธ์ีแบบตัวัแปีร

เดื้่�ยวัต่อวััณ์โรคดื้้�อยา	MDR-TB

ปั่จ้จั้ย
 

ไม่ด้�อยา MDR-TB Test stat. P value

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ) จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)   

เพศ Chisq.	(1	df)	=	2.87 0.09

	หญิง 3,445	(34.9) 131	(30.8)

	ชูาย 6,413	(65.1) 294	(69.2)

อายุ Chisq.	(3	df)	=	25.73 <	0.001

 < 18 358	(3.6) 12	(2.8)

	18-35 2,666	(27) 138	(32.5)

	36-60 4,518	(45.8) 218	(51.3)

	>60 2,316	(23.5) 57	(13.4)

ผู้้้ต้้องขังเร้อนิจ้ำา Chisq.	(1	df)	=	5.07 0.024

	ไม่ใชู่ 9,146	(92.8) 407	(95.8)

	ใชู่ 	712	(7.2) 18	(4.2)

การติ้ดเช้�อ HIV Chisq.	(1	df)	=	1.31 0.253

 Negative 6,429	(86.7) 251	(84.2)

 Positive 	986	(13.3) 47	(15.8)

กลุ่มเส่�ยง Chisq.	(2	df)	=	35.45 <	0.001

ปีระชูากรกลุ่มเส่�ยง 5,271	(53.6) 118	(44.7)

ผู้สัมผัสวััณ์โรค 	2,654	(27) 114	(43.2)

โรคร่วัม 1,905	(19.4) 32	(12.1)

ป่ระวัติ้การได้รับัการรักษาวัณโรค Chisq.	(1	df)	=	550.95 <	0.001

New 8,511	(86.3) 188	(44.2)

Retreatment 1,347	(13.7) 237	(55.8)   

จัากการวัิเคราะห์ปัีจัจััยท่�ม่ควัามสัมพันธ์ีกับวััณ์โรค

ด้ื้�อยา	MDR-TB	 ในผู้ป่ีวัยวััณ์โรคเฉัพาะคนไทย	 ปัีจัจััยท่�ได้ื้

นำามาวิัเคราะห์	ได้ื้แก่	เพศ	อายุ	ผู้ต้องขังเร้อนจัำา	การติดื้เชู้�อ	 

HIV	 ปีระวััติกลุ่มเส่�ยง	 ปีระเภทกลุ่มเส่�ยง	 กลุ่มเส่�ยงและ

โรคร่วัม	 และปีระวััติการไดื้้รับการรักษาวััณ์โรค	 โดื้ยนำามา

วิัเคราะห์หาควัามสัมพันธ์ีแบบตัวัแปีรเด่ื้�ยวัต่อวััณ์โรคด้ื้�อยา	

MDR-TB	 ท่�แสดื้งอยู่ในตารางท่�	 7	 พบว่ัาปัีจัจััยท่�ม่ควัาม

สัมพันธ์ีกับวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	อย่างม่นัยสำาคัญ	(P	value	

<	0.05)	ได้ื้แก่	อายุ	ผู้ต้องขังเร้อนจัำา	ปีระเภทกลุ่มเส่�ยง	และ

ปีระวััติการได้ื้รับการรักษาวััณ์โรค
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ต้ารางท่� 8.  ผลการวัเิคราะห์ควัามสมัพนัธีแ์บบพหตุวััแปีร

ต่อวััณ์โรคดื้้�อยา	MDR-TB

 ป่ัจ้จ้ัย

Univariate 

analysis
Multivariate analysis

Crude 

OR
95%CI

Adj. 

OR
95%CI

P 

(Wald’s 

test)

P (LR-test)

เพศ:	ชูาย	vs	หญิง 1.17 0.9-1.52	 1.17 0.89-1.53 0.271 0.268

กลุ่มอายุ:	ref.=	18-35 <	0.001

 <18 0.51 0.22-1.18	 0.43 0.18-1 0.05

	36	-	60 0.9 0.68-1.18	 0.79 0.6-1.05 0.11

	>60 0.5 0.34-0.74 0.48 0.32-0.71 <0.001

ผู้ต้องขังเร้อนจัำา:	ใชู่	vs	ไม่ใชู่ 0.5 0.27-0.95	 0.46 0.23-0.88 0.02 0.01

กลุ่มเส่�ยง:	ref.	=	ปีระชูากร

กลุ่มเส่�ยง

<	0.001

	ผู้สัมผัสวััณ์โรค 1.92 	1.48-2.49	 2.46 1.86-3.25 <	0.001

	โรคร่วัม 0.75 0.51-1.11	 0.89 0.59-1.33 0.57

ปีระวััติการรักษาวััณ์โรค:	

Retreatment vs New 

7.46 	5.81-9.56 8.35 6.46-10.79 <	0.001 <	0.001

จัากการวิัเคราะห์หาควัามสัมพันธ์ีแบบพหุตัวัแปีรต่อ

วััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	ท่�แสดื้งในตารางท่�	8	พบว่ัา	ปัีจัจััย 

ท่�ม่ควัามสัมพันธ์ีกับวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	อย่างม่นัยสำาคัญ	

(p-value	<	0.05)	ได้ื้แก่กลุ่มอายุ	>	60	ปีี	เม้�อเปีร่ยบเท่ยบกับ 

กลุ่มอายุ	18-35	ปีี	(AOR=0.48	95%CI:	0.32-0.71)	ผู้สัมผัส 

ผู้ป่ีวัยวััณ์โรค	 เม้�อเปีร่ยบเท่ยบกับปีระชูากรกลุ่มเส่�ยง	

(AOR=2.46	 95%CI:	 1.86-3.25)	 ผู้ต้องขังเร้อนจัำา	

(AOR=0.46	 95%CI:	 0.23-0.88)	 และผู้ม่ปีระวััติการรักษา

วััณ์โรค	(AOR=8.35	95%CI:	6.46-10.79)	

วิจ้ารณ์และสรุป่
วััณ์โรคและวััณ์โรคด้ื้�อยาเปี็นปัีญหาสำาคัญของ

กรุงเทพมหานคร	 ซึี�งเป็ีนพ้�นท่�เขตเม้องใหญ่	 พบผู้ป่ีวัย

วััณ์โรคเข้าสู่ระบบการรักษาในสถานพยาบาลทุกสังกัดื้	

มากกว่ัา	 12,000	 รายต่อปีี	 และคาดื้ว่ัาจัะพบผู้ป่ีวัยวััณ์โรค

ด้ื้�อยา	MDR-TB	 ปีระมาณ์	 300	 ราย	 แต่พบผู้ป่ีวัยวััณ์โรค

ด้ื้�อยา	MDR-TB	ท่�เข้าสู่ระบบรายงานตำ�ากว่ัาท่�คาดื้ปีระมาณ์

ไว้ั	ม่ควัามครอบคลุมการตรวัจัพบผู้ป่ีวัยเพ่ยง	ร้อยละ	26.675	

ท่�ผ่านมาจัากข้อจัำากัดื้ของทรัพยากร	 ทำาให้ไม่สามารถ 

ตรวัจัวิันิจัฉััยการด้ื้�อยาในผู้ป่ีวัยทุกรายได้ื้	 การตรวัจัทาง 

อนูชู่วัวิัทยาวิันิจัฉััยด้ื้�อยา	ยังม่จัำานวันเคร้�องม้อรองรับการตรวัจั 

ไม่เพ่ยงพอ	 จึังจัำาเป็ีนต้องเน้นการจััดื้ลำาดัื้บควัามสำาคัญการ

ส่งตรวัจัวิันิจัฉััยวััณ์โรคด้ื้�อยาในผู้ป่ีวัยวััณ์โรคกลุ่มต่างๆ	จัาก

การศึกษาน่�	พบว่ัากลุ่มตัวัอย่างส่วันใหญ่ม่ปีระวััติกลุ่มเส่�ยง	

เชู่น	 ผู้ป่ีวัยท่�เป็ีนปีระชูากรกลุ่มเส่�ยง	 ผู้สัมผัสผู้ป่ีวัยวััณ์โรค	 

ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคท่�ม่โรครว่ัม	จัะสง่ตรวัจัวันิิจัฉััยวััณ์โรคด้ื้�อยา	ซึี�ง

การศึกษาน่�ทำาการศึกษาในปีีงบปีระมาณ์	 2560-2563	พบ

ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคม่อัตราการด้ื้�อยา	MDR-TB	 ร้อยละ	10.2	 4.7	

2.4	และ	2.7	ตามลำาดัื้บ	แบ่งตามผู้ป่ีวัยรายใหม่พบอัตราการ

ด้ื้�อยา	MDR-TB	 ร้อยละ	 2	 และผู้ป่ีวัยท่�เคยได้ื้รับการรักษา

ร้อยละ	13.8	การด้ื้�อยาวััณ์โรค	MDR-TB	ในกรุงเทพมหานคร	

พบในอตัราท่�สูง	เม้�อเท่ยบกบัการเฝ้้าระวัังด้ื้�อยาวััณ์โรคระดื้บั

ปีระเทศครั�งท่�	5	ปีี	พ.ศ.	2560-2561	พบวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-

TB	ในผู้ป่ีวัยรายใหม่	ร้อยละ	0.8	และร้อยละ	13.0	ในผู้ป่ีวัย

ท่�ม่ปีระวััติการรักษามาก่อน4	 จัากการศึกษาอุบัติการณ์์ของ

วััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	ในเขตชูนบทและในเขตเม้อง2	พบว่ัา

วััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	ในเขตเม้องสูงถึงร้อยละ	51	ซึี�งสูงกว่ัา

เขตชูนบทท่�พบร้อยละ	2	และการศกึษาควัามชูกุของวััณ์โรค

ด้ื้�อยา	MDR/RR-TB	ในปีระชูากรในชูนบทตำ�ากว่ัาปีระชูากร

ในเม้องอย่างม่นัยสำาคัญท่�ร้อยละ	 20.9	 และร้อยละ	 29.0	 

ตามลำาดัื้บ9	 สาเหตุสำาคัญท่�ทำาให้การเกิดื้วััณ์โรคด้ื้�อยา	

MDR-TB	 ในเขตเม้องม่อัตราสูง	 จัากควัามหลากหลายของ

ปีระชูากรและระบบบริการ	 ขาดื้ระบบกำากับดูื้แลผู้ป่ีวัยให้ 

กินยา	ขาดื้การติดื้ตามดูื้แลรักษาวััณ์โรคอย่างต่อเน้�อง	

ปัีจัจััยท่�ม่ควัามสัมพันธ์ีต่อวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	ใน

การศึกษาน่�พบว่ัา	 กลุ่มผู้ป่ีวัยท่�ม่ปีระวััติการรักษาวััณ์โรค 

มาก่อน	 ม่ควัามสัมพันธ์ีอย่างมากต่อการป่ีวัยเป็ีนวััณ์โรค

ด้ื้�อยา	 MDR-TB	 (AOR=8.35	 95%CI:	 6.46-10.79)	 ซึี�ง

สอดื้คล้องกับการสำารวัจัการด้ื้�อยาวััณ์โรคระดัื้บปีระเทศ 

ครั�งท่�	5	(OR=2.9	95%CI:	1.6-5.0)4	และการศึกษาควัามชุูก 

และปัีจัจััยท่�ม่ควัามสัมพันธ์ีกับวััณ์โรคด้ื้�อยา	 MDR-TB	 

โรงพยาบาลศิริราชู	 (OR=51.8	 95%CI:	 12.35-217.79)10	 

และการศึกษาในปีระเทศเอธิีโอเปีีย	 (OR=6.1	 95%	 CI:	 

2.92–12.62)11	 ม่หลักฐานเชิูงปีระจัักษ์ท่�แสดื้งให้เห็นว่ัาการ

ด้ื้�อยาของเชู้�อวััณ์โรค	 สามารถเกิดื้ขึ�นได้ื้เม้�อม่ปีระวััติการ
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รักษาวััณ์โรคท่�ไม่สมบูรณ์์หร้อไม่เหมาะสมเป็ีนเวัลานาน	

นอกจัากน่�เรายังพบปีัจัจััยผู้สัมผัสผู้ป่ีวัยวััณ์โรคม่ควัาม

สัมพันธ์ีกับวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	 (AOR=2.46	 95%CI:	

1.86-3.25)	 ซึี�งสอดื้คล้องกับการศึกษาปีระเทศเอธิีโอเปีีย	

(OR	=	2.1	95%	CI:	1.04-	4.43)	ซึี�งแสดื้งให้เห็นว่ัาการสัมผัส

กับผู้ป่ีวัยวััณ์โรคอาจัเชู้�อมโยงกับวััณ์โรคด้ื้�อยา	 MDR-TB	

เน้�องจัากการสัมผัสกับเชู้�อวััณ์โรคด้ื้�อยา	 การได้ื้รับเชู้�อจัาก

สายพนัธ์ุี	MDR	หร้อการรบัเชู้�อสายพนัธ์ุีท่�ด้ื้�อต่อยาเดื้่�ยวัอาจั 

ม่ส่วันทำาให้เกิดื้	MDR-TB	 ต่อมาได้ื้11	 และจัากการศึกษาน่� 

ยังพบปัีจัจััยท่�ม่ควัามสัมพันธ์ีเชิูงลบกับวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-

TB	ได้ื้แก่	กลุ่มอายุ	>	60	ปีี	(AOR=0.48	95%CI:	0.32-0.71)	

สอดื้คล้องกับผลการศึกษาของปีระเทศอินเด่ื้ยท่�พบในกลุ่ม 

ผู้สูงอายุเชู่นกัน	(AOR	0.994	95%	CI:	0.990-0.999)12	ซึี�ง

การศึกษาในปีระเทศพบควัามสัมพันธ์ีในกลุ่มอายุ	 45-54	

(OR,	1.6	95%CI:	1.0-2.4)8	และอายุ	<	65	ปีี	(OR=6.94	

95%CI:	1.02-45.49)10	และในกลุ่มผู้ต้องขังเร้อนจัำาม่ควัาม

สัมพันธ์ีเชิูงลบกับวััณ์โรคด้ื้�อยา	 MDR-TB	 (AOR=0.46	

95%CI:	0.23-0.88)	การศึกษาน่�ไม่ได้ื้ออกแบบเพ้�อเก็บข้อมูล

เฉัพาะในกลุ่มเร้อนจัำา	จึังพบจัำานวันผู้ต้องขังเร้อนจัำาม่จัำานวัน

น้อย	 อย่างไรก็ตามจัากการศึกษาวััณ์โรคด้ื้�อยาในเร้อนจัำา 

พบว่ัาอัตราการด้ื้�อยาวััณ์โรค	 MDR-TB	 ในกลุ่มผู้ต้องขัง 

รายใหม่	พบร้อยละ	6.7	ซึี�งสูงกว่ัาปีระชูากรทั�วัไปี13 

	ผลการรกัษาวััณ์โรคด้ื้�อยาจัากการศกึษาน่�	พบว่ัา 
ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	ท่�ได้ื้รับการรักษาด้ื้วัยสูตร	
Shorter	MDR-TB	regimen	ม่ผลรวัมของการรักษาหาย
และรักษาครบ	 พบร้อยละ	 75-100	 สอดื้คล้องกับการ
ศึกษาปีระสิทธิีภาพและควัามปีลอดื้ภัยของผู้ป่ีวัยวััณ์โรค
ด้ื้�อยา	MDR-TB	และ	RR-TB	ท่�ได้ื้รับการรักษาด้ื้วัยสูตร	
Shorter	MDR-TB	regimen	พบควัามสำาเร็จัของการรักษา	
ร้อยละ	83.0	(95%CI:	71.9–90.3)14	และจัากการศึกษา
ในหลายปีระเทศพบว่ัาการรักษาด้ื้วัยสูตรยาระยะสั�น	 
9	เด้ื้อน	ม่ปีระสิทธิีภาพในการรักษาสูงกว่ัาเม้�อเท่ยบกับ
การรักษาด้ื้วัยสูตรมาตรฐาน7	 ขณ์ะท่�การรักษาผู้ป่ีวัย 
วััณ์โรคด้ื้�อยา	 MDR-TB ด้ื้วัยสูตรยา	 conventional	
MDR-TB	regimen	พบควัามสำาเร็จัของการรักษา	ร้อยละ	 
64.6-65.3	และยังพบอัตราตายสูง	ร้อยละ	9.5-17.0	และ

การขาดื้ยาสูง	ร้อยละ	12.0-19.7	ทั�งน่�ผู้ป่ีวัยวััณ์โรคด้ื้�อยา	
MDR-TB	 และ	RR-TB	 จัะม่อัตราตายและการล้มเหลวั
จัากการรักษาค่อนข้างสูง	สอดื้คล้องกับการรักษาวััณ์โรค
ด้ื้�อยาทั�วัโลก	ท่�พบอัตราการรักษาหาย	ร้อยละ	75	ขณ์ะ
ท่�อัตราการตายสูง1	การรักษาและการดูื้แลผู้ป่ีวัยวััณ์โรค
ด้ื้�อยาม่ควัามซัีบซ้ีอนมากขึ�น	 การรักษาใชู้เวัลานาน	
แนวัทางการรักษาจัะเป็ีนรายบุคคลและขึ�นอยู่กับการ 
ตัดื้สินใจัของแพทย์	 ผลการรักษาท่�ไม่ด่ื้อาจัเกิดื้ควัาม 
ล้มเหลวัในการรักษาหร้อเส่ยชู่วิัตในระหว่ัางการรักษา	ซึี�ง 
อาจัม่ผลปัีจัจััยเส่�ยง	 เชู่น	 การติดื้เชู้�อ	 HIV	นำ�าหนักของ 
ผู้ป่ีวัย	อายุของผู้ป่ีวัย	การม่โรคปีระจัำาตัวัอ้�น	ๆ 	สภาพของ
ผู้ป่ีวัย	และควัามล่าชู้าในการได้ื้รับการรักษา15-16 

ข้อจัำากัดื้ของการศึกษาน่�เป็ีนการศึกษาแบบย้อนหลัง	

ซึี�งข้อมูลอาจัไม่สมบูรณ์์	 และขอบเขตของการศึกษามุ่งเน้น

ศึกษาไปีท่�ผลการตรวัจัวััณ์โรคด้ื้�อยา	MDR-TB	 ซึี�งในการ 

ศึกษาต่อไปีควัรม่การศึกษาสถานการณ์์วััณ์โรคด้ื้�อยา 

ทุกชูนิดื้ของกรุงเทพมหานคร	 เพ้�อสามารถทราบรูปีแบบ	 

ทิศทาง	และแนวัโน้มการด้ื้�อยาวััณ์โรค	การควับคมุวััณ์โรคด้ื้�อยา 

ในกรงุเทพมหานคร	ควัรมุ่งเนน้การตรวัจัวันิิจัฉััยวััณ์โรคและ

วััณ์โรคด้ื้�อยาด้ื้วัยเทคนิคอณู์ชู่วัวิัทยาในผู้ป่ีวัยกลุ่มเส่�ยงสูง

ทุกราย	เพ้�อให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้ื้อย่างรวัดื้เร็วั	รวัมถึง

ม่ระบบติดื้ตามดูื้แลผู้ป่ีวัยจันครบกำาหนดื้การรักษา	 และจััดื้

ให้ม่ระบบเฝ้้าระวัังการด้ื้�อยาวััณ์โรคอย่างต่อเน้�อง
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Abstract: Jittwiwat	W,*	Charoenpichitnan	S,**	Royviangkam	R.**	Situation	of	Multidrug	resistant	Tuberculosis	

in	Bangkok	Province,	during	2017	–	2020.	Thai	J	Tuberc	Chest	Crit	Care	2021;40:	87-97

*	Division	of	Tuberculosis,	Department	of	Disease	Control,	Ministry	of	Public	Health.

**	Division	of	AIDS	Tuberculosis	and	Sexually	transmitted	infections,	Health	Department,	

	Bangkok	Metropolitan	Administration.

Multidrug	resistant	tuberculosis	(MDR-TB)	remains	a	major	public	health	worldwide.	Bangkok	is	a	big	urban	area,	 
the	complexity	of	people’s	 life-style	and	various	health	service	systems,	all	posed	obstacles	 to	 tuberculosis	
control	in	Bangkok.	This	study	was	done	to	determine	situation	and	assess	treatment	outcome	of	TB	patients	
who	had	MDR-TB	in	Bangkok	and	to	identify	factors	associated	with	MDR-TB	in	fiscal	year	2017-	2020.	This	
study	was	a	retrospective	study.	Data	relevant	to	MDR-TB	were	retrieved	from	NTIP	(National	Tuberculosis	 
Information	Program)	for	patients	recorded	in	October	2016	to	September	2020.	Descriptive	statistics	and	binary	
and	multivariable	logistic	regression	were	performed.	

	 	Of	11,202	TB	cases	evaluated,	the	prevalence	of	MDR-TB	in	fiscal	year	2017-2020	was	10.2,	4.7,	 
2.4	and	2.7	respectively.	MDR-TB	accounted	for	2.0	%	of	new	TB	cases	and	13.8	%	of	previously	treated	TB	
cases.	The	success	rate	of	MDR-TB	among	MDR-TB	cases	who	received	shorter	MDR-TB	regimen	(75-100	
%)	was	higher	than	conventional	MDR-TB	regimen	(64.6-65.3	%).	The	mortality	rate	and	loss	to	follow	up	rate	
were	higher	 too.	MDR-TB	was	positively	associated	with	previous	TB	treatment	 (AOR=8.35,	95	%CI:	6.46-
10.79),	contact	with	known	TB	case	(AOR=2.46	95%CI:	1.86-3.25).	Old	age	>	60	years	(AOR=0.48,	95	%CI:	
0.32-0.71)	and	prisoner	(AOR=0.46,	95%CI:	0.23-0.88)	were	negatively	associated	with	MDR-TB.	There	was	
no	associated	with	sex	and	HIV	infection.

In	 conclusion,	 the	 prevalence	of	MDR-TB	 in	Bangkok	 remains	 high.	Shorter	MDR-TB	 regimen	were	 
effective	in	treating	MDR-TB.	Early	diagnosis	of	TB	and	MDR/RR-TB	by	rapid	molecular	tests	shoud	be	done	
in	risk	groups.	Drug	resistance	surveillance	 in	Bangkok	should	be	continued	to	 improve	TB	prevention	and	
control	in	the	future.	
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Successful Closure of A Bronchopleural Fistula by  
Intrapleural Administration of Fibrin glue: A case report
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*หน่์วยโรคำปอด	ภ�คำวิชิ�อ�ยุรศ�สตร์	คำณะแพ็ท์ยศ�สตร์	จุิฬ�ลงกรณ์มห�วิท์ย�ลัย

บทคัดย่อ

ภาวัะแผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	(bronchopleural	fistula)	ค้อควัามผิดื้ปีกติของการเชู้�อม
ต่อระหว่ัางแขนงหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	 ซึี�งสาเหตุส่วันใหญ่เกิดื้ภายหลังการผ่าตัดื้ทรวังอก	 ภาวัะน่�ม่ควัาม
ท้าทายในการวิันิจัฉััยและก่อให้เกิดื้การล่าชู้าของการวิันิจัฉััย	 ส่งผลให้ม่อัตราการเส่ยชู่วิัตและทุพพลภาพสูง	 ดัื้งกรณ่์
ศึกษาผู้ป่ีวัยหญิงอายุ	 39	 ปีี	 ได้ื้รับการผ่าตัดื้	 pneumonectomy	 ด้ื้านขวัาจัากการรักษาโรคโพรงเชู้�อรา	 aspergillus	 
ในปีอดื้	ภายหลังการผ่าตัดื้วัันท่�	12	ภาพถ่ายรังส่ทรวังอกพบลมรั�วัท่�ปีอดื้ด้ื้านขวัาและทรวังอก	(right	pneumothorax	
and	pneumomediastinum)	ผู้ป่ีวัยได้ื้รับการส่องกล้องหลอดื้ลม	พบรูรั�วัขนาดื้	3	มิลลิเมตรท่�แผลเย็บผ่าตัดื้	จึังวิันิจัฉััย
ภาวัะแผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	 (bronchopleural	 fistula)	 และได้ื้รับการรักษาด้ื้วัย	 fibrin	 glue	
เพ้�อปิีดื้	fistula	หลังจัากสังเกตอาการไม่พบลมรั�วัอ่ก	สามารถถอดื้สายระบายทรวังอกได้ื้	อย่างไรก็ตามการรักษาแผล
รูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	ในปัีจัจุับันยังไม่ม่การรักษามาตรฐานเปีร่ยบเท่ยบระหว่ัางการทำาหัตถการ
ทางหลอดื้ลมในแต่ละวิัธ่ี	 การใชู้	 fibrin	 glue	 ถ้อเป็ีนอ่กทางเล้อกนึงในกรณ่์ท่�ผู้ปี่วัยไม่พร้อมต่อการผ่าตัดื้	 	การศึกษา 
ส่วันใหญ่เป็ีนเพ่ยงระดัื้บรายงานผู้ป่ีวัย	ซึี�งยังต้องอาศัยการศึกษาเพิ�มเติมและติดื้ตามผลการรักษาในระยะยาวัต่อ

บัทนิำา
ภาวัะแผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	 

(bronchopleural	 fistula)	 ค้อควัามผิดื้ปีกติของการเชู้�อมต่อ 

ระหว่ัางแขนงหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	 ซึี�งสาเหตุ 

ส่วันใหญ่เกิดื้ภายหลังการผ่าตัดื้ทรวังอก	โดื้ยภาวัะแผลรูเชู้�อม 

ระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	สามารถแบ่งง่ายๆ	เป็ีน	

2	ชูนิดื้	ได้ื้แก่	หลอดื้ลมส่วันกลาง	ซึี�งมองเห็นรูรั�วัได้ื้บริเวัณ์

หลอดื้ลมขนาดื้ใหญ่	(central	airways)	โดื้ยมักเกิดื้จัากการ

การรั�วัของแผลผ่าตัดื้	(stump	leak)	และหลอดื้ลมส่วันปีลาย	

(distal	 airways)	 ซึี�งมักไม่สามารถระบุรูรั�วัได้ื้แน่ชัูดื้	 ทำาให้

ภาวัะน่�ม่ควัามท้าทายในการวันิิจัฉััย	และกอ่ให้เกิดื้การลา่ชู้า

ของการวิันิจัฉััย	 นอกจัากนั�นภาวัะน่�ทำาให้เกิดื้การปีนเป้ี�อน

ของเชู้�อจัากบริเวัณ์หลอดื้ลมไปียังบริเวัณ์ปีราศจัากเชู้�อใน

ชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	ทำาให้เกิดื้การติดื้เชู้�อชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้ตามมา	 

ส่งผลให้ม่อัตราการเส่ยชู่วิัตสูงถึงร้อยละ	 20-701	 โดื้ยสูงขึ�น

ตามโรคปีระจัำาตัวัของผู้ป่ีวัยเดิื้ม	แน่นอนว่ัาการรักษาหลักคง

เป็ีนการผ่าตัดื้เพ้�อแก้ไขรูรั�วั	แต่	ณ์	ปัีจัจุับันการรักษาด้ื้วัยการ

ส่องกล้องด้ื้วัยเทคนิคต่างๆ	เริ�มเข้ามาม่บทบาทมากขึ�น	เพ้�อ

ตัวัเล้อกหร้อในสภาวัะท่�ผู้ป่ีวัยไม่สามารถผ่าตัดื้ได้ื้
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รายงานิผู้้้ป่่วย
ผู้ป่ีวัยหญิงไทยคู่อายุ	 39	 ปีี	 ภูมิลำาเนาจัังหวััดื้

กรุงเทพมหานคร	เชู้�อชูาติไทย	สัญชูาติไทย	ศาสนาพุทธี	มา

โรงพยาบาลดื้ว้ัยเร้�องไอ	เสมหะขาวั	ไม่ม่ไอเปีน็เล้อดื้	ไม่ม่ไข้	

ไม่หอบเหน้�อย	ไม่ม่นำ�าหนักลดื้	เป็ีนเวัลา	4	เด้ื้อน	ปีระวััติอด่ื้ต

เคยม่ปีอดื้อักเสบติดื้เชู้�อตอนอายุ	8	ปีี	ผู้ป่ีวัยจัำารายละเอ่ยดื้

การเจ็ับป่ีวัยไม่ได้ื้	 ปีฏิเสธีปีระวััติใกล้ชิูดื้ผู้ป่ีวัยวััณ์โรค	 และ

ปีฏิเสธีการสูบบุหร่�	 ผลการตรวัจัภาพถ่ายรังส่ทรวังอกพบ

โพรงบริเวัณ์ปีอดื้กล่บขวัาบน	 (right	 upper	 lobe	 opacity)	

ผลการตรวัจัเสมหะไม่พบเชู้�อวััณ์โรค	 ผู้ปี่วัยจัึงได้ื้รับการ

ส่องกล้องหลอดื้ลม	ตรวัจัพบ	septate	hyphae	จัากการย้อม	

Gomori	methenamine	silver	(GMS)	จัากนำ�าล้างปีอดื้	แต่ผล

เพาะเชู้�อวััณ์โรคและเชู้�อราจัากนำ�าล้างปีอดื้เป็ีนลบ	ได้ื้รับการ

วิันิจัฉััยเป็ีน	 propable	 invasive	 pulmonary	 aspergillosis	 

ได้ื้รับการรักษาด้ื้วัยยา	voriconazole

เม้�อติดื้ตามภาพรังส่คอมพิวัเตอร์ทรวังอกผู้ป่ีวัย 

หลังได้ื้รับยา	 6	 เด้ื้อน	 ไม่พบการเปีล่�ยนแปีลงของโพรง

บริเวัณ์ปีอดื้กล่บขวัาบน	 จัึงส่งปีรึกษาศัลยแพทย์ทรวังอก

เพ้�อผ่าตัดื้ปีอดื้กล่บขวัาบน	พบ	 cavitary	 size	 8	 x	 4	 x	 6	

centimeters in right upper lobe and right middle lobe 

with	severe	adhesion	ขั�นตอนการผ่าตัดื้	right	lower	lung	 

pulmonary	artery	was	resected	due	to	severe	adhesion,	

the	operation	was	changed	 to	 right	pneumonectomy.	

Right main bronchus was resected with stapler for  

shortening	of	stump.	หลังผ่าตัดื้วัันท่�	12	ภาพถา่ยรังส่ทรวังอก 

พบลมรั�วัท่�ปีอดื้ด้ื้านขวัาและทรวังอก	(right	pneumothorax	

and	pneumomediastinum)	ซึี�งเกิดื้จัากภาวัะแทรกซ้ีอนหลัง

การผ่าตัดื้	ผู้ป่ีวัยได้ื้รับการใส่ท่อระบายลมทรวังอก	ระหว่ัาง

สังเกตอาการท่�หอผู้ป่ีวัย	พบว่ัายังม่ลมรั�วัต่อเน้�อง	การรักษา

หลักค้อการผ่าตัดื้เพ้�อแก้ไขลมรั�วั	 เน้�องจัากผู้ป่ีวัยม่พังผ้ดื้ 

ในทรวังอกมาก	ศลัยแพทย์ทรวังอกจึังขอปีรึกษาอายุรแพทย์

โรคระบบทางเดื้ินหายใจัหัตถการหลอดื้ลมและทรวังอก 

เพ้�อการรักษาเบ้�องต้น

ภาพที่่� 1.  ภาพถ่่ายรัังสีีทรัวงอกของผู้้�ป่่วยกรัณีีศึึกษาหลัังผู้่าตััด  
pneumonectomy ด�านขวา วันที� 12 พบลัมรัั�วที�ป่อด 
ด�านขวาแลัะทรัวงอก (right pneumothorax and  
pneumomediastinum) 

ผู้ป่ีวัยได้ื้รับการส่องกล้องหลอดื้ลมพบ	3	mm.	fistula	

at	surgical	stump	และ	air	bubbling	sign	เป็ีนบวัก	จึังวิันิจัฉััย 

ภาวัะแผลรูเชู้�อมระหวั่างหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	 

(bronchopleural	fistula)	และไดื้รั้บการรกัษาดื้ว้ัย	fibrin	glue	

เพ้�อปิีดื้	 fistula	 หลังจัากสังเกตอาการไม่พบลมรั�วัอ่ก	 เม้�อ 

ส่องกล้องหลอดื้ลมอ่กครั�งท่�	2	สัปีดื้าห์	พบว่ัา	fistula	ปิีดื้สนิท	

ไม่พบ	air	bubbling	sign	อ่ก	ผู้ป่ีวัยสามารถถอดื้ท่อระบาย

ลมทรวังอกได้ื้	และได้ื้กลับบ้านในท่�สุดื้

ภาพที่่� 2. ภาพถ่่ายสี่องกลั�องหลัอดลัมพบ air bubbling sign (A) 
และ 3 mm. fistula at surgical stump (B)
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ชนทัต ไตรทอง และคณะ

ภาพที่่� 3.  ภาพถ่่ายส่่องกล้องหลอดลมหลังการรักษาด้วย fibrin 
glue เพ่�อปิิด fistula (A) เม่�อส่่องกล้อหลอดลมอีก 
ครั�งที่ี� 2 ส่ัปิดาห์ พบว่า fistula ปิิดส่นิิที่ ไม่พบ air 
bubbling sign (B)

ภาพที่่� 4. ภาพถ่า่ยรังัสีทีรัวงอกของผู้้�ป่ว่ยกรัณีศึีึกษาหลัังการัรักัษา 
ด้วย fibrin glue และไม่พบลมรั�ว ผู้้้ปิ่วยส่ามารถ่ถ่อด 
ส่ายระบายที่รวงอกได้

บัทวิจ้ารณ์
ภาวัะแผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	 

(bronchopleural	 fistula)	 จัากท่�กล่าวัในตอนบทนำา	 สาเหตุ

ส่วันใหญ่นั�นเกิดื้ภายหลังการผ่าตัดื้ทรวังอก	 โดื้ยพบภาวัะ

แผลรูเชู้�อมระหวั่างหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้ร้อยละ	 20	

หลังการผ่าตัดื้ปีอดื้ออกทั�งข้าง	 (pneumonectomy)	 และ 

ร้อยละ	 0.5	 หลังการผ่าตัดื้ปีอดื้ทั�งกล่บ	 (lobectomy)	 ส่วัน

สาเหตุรองลงมาท่�ไม่ใชู่การผ่าตัดื้นั�น	 ได้ื้แก่	 ผลจัากปีอดื้

อักเสบติดื้เชู้�อไม่ว่ัาจัะเป็ีนเชู้�อแบคท่เร่ย	 เชู้�อรา	 และเชู้�อ

วััณ์โรค	ฝี้ในปีอดื้	หร้อหนองในเย้�อหุ้มปีอดื้2	เป็ีนต้น

นอกจัากน่�ยังม่รายละเอ่ยดื้ของปัีจัจััยเส่�ยงท่�ก่อให้

เกิดื้ภาวัะแผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้

หลังการผ่าตัดื้	ได้ื้แก่	การผ่าตัดื้ปีอดื้ด้ื้านขวัาทั�งกล่บ	(right	

pneumonectomy)	การผ่าตัดื้ท่�เลาะบริเวัณ์รอบหลอดื้ลมหร้อ

ต่อมนำ�าเหล้องทรวังอก	ระยะของแผลเย็บ	(stump)	ท่�ใกล้กับ

ก้อนเน้�อมากจันเกินไปี	การฉัายรังส่ปีริมาณ์สูงก่อนการผ่าตัดื้	

การผ่าตัดื้ท่�หลงเหล้อเซีลล์มะเร็งบริเวัณ์แผลเย็บ	 หร้อการ 

ติดื้เชู้�อแทรกซ้ีอนหลังการผ่าตัดื้	ส่วันปัีจัจััยของผู้ป่ีวัยท่�ส่งเสริม 

ให้เกิดื้ภาวัะแผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	 

ได้ื้แก่	 ภาวัะทุพโภชูนาการ	 ผู้ป่ีวัยโรคตับแข็ง	 ผู้ป่ีวัยโรค 

เบาหวัาน	ผู้ป่ีวัยท่�ใชู้ยาสเต่ยรอยด์ื้	หร้อผู้ป่ีวัยท่�ได้ื้รับเคร้�องชู่วัย 

หายใจัหลังการผ่าตัดื้นานมากกว่ัา	24	ชัู�วัโมง3	เป็ีนต้น

อาการของผู้ป่ีวัยท่�ม่ภาวัะแผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลม 

และชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้พบไดื้้ตั�งแต่ในระยะเฉ่ัยบพลัน	 (ชัู�วัโมง

ถึงหลายวััน)	ผู้ปีว่ัยจัะม่อาการเหน้�อยเฉ่ัยบพลนั	คลำาได้ื้ม่ลม 

ท่�ชัู�นใต้ผิวัหนัง	(subcutaneous	emphysema)	ไอ	ม่เสมหะ	

ไปีจันถึงการม่ลมรั�วัในชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้ชูนิดื้รุนแรงท่�อาจัถึง 

แก่ชู่วิัต	 (life-threatening	 tension	 pneumothorax)	 และ

ระยะกึ�งเฉ่ัยบพลันถึงเร้�อรัง	 (มากกวั่า	 7	 วัันขึ�นไปี)	 ผู้ปี่วัย

จัะม่อาการอ่อนเพล่ย	 ไข้ตำ�าๆ	 เหน้�อยง่าย	 ไอม่เสมหะ	 ไอ

เป็ีนเล้อดื้	 เป็ีนต้น	 ซึี�งโดื้ยส่วันใหญ่มักพบภาวัะแผลรูเชู้�อม

ระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้ในชู่วังวัันท่�	 8	 ถึง	 12	

หลังการผ่าตัดื้4

การวิันิจัฉััยภาวัะแผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและ 

ชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้นั�นสามารถปีระเมินได้ื้จัากภาพถ่ายรังส่

ทรวังอก	 ซึี�งพบลมรั�วัในชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	 (pneumothorax)	 

ลมรั�วัในชัู�นใต้ผิวัหนัง	 (subcutaneous	 emphysema)	 ลม 

รั�วัในชู่องทรวังอก	 (pneumomediastinum)	 ส่วันภาพถ่าย

เอกซีเรย์คอมพิวัเตอร์ทรวังอก	 (CT	 scan)	 นั�น	 ให้ควัามไวั

ในการหาสาเหตุท่�เก่�ยวัเน้�องกับภาวัะแผลรูเชู้�อมระหว่ัาง

หลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้ไดื้้มากกวั่า	 แต่ไม่ได้ื้เป็ีน

เคร้�องม้อท่�ใชู้ในการบอกตำาแหน่งรูรั�วัไดื้้ด่ื้นัก	 ซึี�งการศึกษา

ของ	Westcott	และ	Volpe	ในปีี	พ.ศ.	2538	พบว่ัาภาพถ่าย 
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รังส่คอมพิวัเตอร์ทรวังอกสามารถบอกตำาแหน่งรูรั�วัได้ื้เพ่ยง

ร้อยละ	50	ของผู้ป่ีวัยในการศึกษาทั�งหมดื้5

การส่องกล้องตรวัจัหลอดื้ลม	 (bronchoscope)	 ควัร

ทำาในผู้ป่ีวัยทกุรายท่�สงสัยภาวัะแผลรเูชู้�อมระหวัา่งหลอดื้ลม

และชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	ซึี�งสามารถมองเห็นรูรั�วับริเวัณ์หลอดื้ลม

ใหญ่ส่วันกลาง	(central	bronchopleural	fistula)	หร้อบริเวัณ์

แผลเย็บผ่าตัดื้ไดื้	้ในกรณ่์ท่�ไม่พบรูรั�วั	สามารถฉ่ัดื้นำ�าเกล้อผ่าน 

กล้องและสังเกตฟองท่�ออกมาจัากรูรั�วัได้ื้	(air	bubbling	sign)	

ในกรณ่์ท่�ไม่พบรูรั�วัหร้อตำาแหน่งอยู่ท่�หลอดื้ลมส่วันปีลาย	

(peripheral	bronchopleural	fistula)	นั�น	อาจัใชู้อุปีกรณ์์ท่�ม่

บอลลูนส่วันปีลายอุดื้รอยรั�วัตามแขนงหลอดื้ลมต่างๆ	 และ

สังเกตว่ัาลมรั�วัหายไปีหร้อไม่	 ซึี�งพอจัะบอกตำาแหน่งรูรั�วัได้ื้

คร่าวัๆ6

การรักษา	 แนะนำาให้ใส่สายระบายจัากทรวังอก	 

(chest	drain)	ทนัท่ท่�ได้ื้วิันิจัฉััยหร้อพบภาวัะลมรั�วัในชู่องเย้�อ

หุ้มปีอดื้ชูนิดื้รุนแรงท่�อาจัถึงแก่ชู่วิัต	ร่วัมกับการรักษาทั�วัไปี

ค้อ	 การพิจัารณ์าให้ยาฆ่าเชู้�อ	 การรักษาด้ื้วัยโภชูนบำาบัดื้	

การทำากายภาพบำาบัดื้	หากผู้ป่ีวัยม่ภาวัะล้มเหลวัจันต้องได้ื้

รับเคร้�องชู่วัยหายใจั	 ควัรหยุดื้เคร้�องชู่วัยหายใจัให้เร็วัท่�สุดื้

เม้�อหมดื้ข้อบ่งชู่�	 และพยายามตั�งเคร้�องชู่วัยหายใจัให้	 tidal	

volume	และ	positive	end	expiratory	pressure	น้อยท่�สุดื้

เท่าท่�ผู้ป่ีวัยยอมรับได้ื้7-8

การผ่าตัดื้เพ้�อปิีดื้แผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและ

ชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	ถ้อเปีน็การรกัษาหลกัของภาวัะน่�	โดื้ยเฉัพาะ 

สาเหตุท่�เกิดื้ภายหลังการผ่าตัดื้ปีอดื้	 ซึี�งการผ่าตัดื้น่�ม่อัตรา

การปิีดื้รูรั�วัได้ื้สำาเร็จัค่อนข้างสูงถึงร้อยละ	80-95	ทั�งน่�ขึ�นกับ 

เทคนิคการผ่าตัดื้และสภาพร่างกายของผู้ป่ีวัยด้ื้วัย	เทคนิคม่ 

ตั�งแต่การผ่าตัดื้ทรวังอกเพ้�อเย็บปิีดื้รูรว่ัมกับซ่ีอมรูรั�วัโดื้ยการ

ใชู้	flap	เชู่น	omentum	หร้อ	กล้ามเน้�อทรวังอก	ไปีจันถึงวิัธ่ีการ 

ผ่าตัดื้เพ้�อระบายหนองในระยะยาวั	 (Eloesser	 procedure)	

ในกรณ่์ท่�ผู้ป่ีวัยไม่สามารถผ่าตัดื้ใหญ่ได้ื้9

การรักษาด้ื้วัยการส่องกล้องหลอดื้ลมร่วัมกับการทำา

หัตการทางหลอดื้ลม	 ถ้อเป็ีนอ่กทางเล้อกหนึ�งในการรักษา

แผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	 อย่างไร

ก็ตามวิัธ่ีน่�ไม่สามารถนำามาใชู้ทดื้แทนวิัธ่ีการผา่ตัดื้ได้ื้	อาจัใชู้

ในกรณ่์เพ้�อปีระคบัปีระคองเบ้�องต้นในกรณ่์ท่�ผู้ป่ีวัยไม่พร้อม

ต่อการผ่าตัดื้	โดื้ยในปัีจัจุับัน	ยังไม่ม่ข้อมูลการศึกษาขนาดื้ใหญ่ 

ท่�เปีร่ยบเท่ยบระหว่ัางผลการรักษากับวิัธ่ีการผ่าตัดื้	 ซึี�ง 

เทคนิคของการทำาหัตการทางหลอดื้ลมนั�นขึ�นกับควัาม

ชูำานาญของแพทย์แต่ละคนอ่กด้ื้วัย

Tissue	 sealants	 and	 glues	 เป็ีนสารท่�ม่คุณ์สมบัติ

เป็ีนกาวัเพ้�อใชู้ปิีดื้รูรั�วั	 โดื้ยจัะขยายตัวัเพิ�มขึ�นถึงส่�เท่า 

ใน	24	ชัู�วัโมง	เพ้�อปิีดื้รูได้ื้สนิทและทำาปีฏิกิริยาการอักเสบต่อ 

เน้�อเย้�อให้เกิดื้พังพ้ดื้มาปิีดื้รูรั�วัอ่กด้ื้วัย	นอกจัากน่�ยังม่	fibrin	

glue	 ซึี�งเป็ีนสารท่�ม่คุณ์สมบัติต่อการเกาะติดื้เน้�อเย้�อ	 โดื้ย

ม่ส่วันปีระกอบสังเคราะห์ทางชู่วัภาพ	 2	 ส่วัน	 ได้ื้แก่	 fibrin	

และ	 thrombin	 ซึี�งจัะออกแบบมาในชุูดื้การค้าท่�ง่ายต่อการ

ใชู้งาน	ทั�ง	Tissue	sealants	และ	Fibrin	glue	น่�จัะฉ่ัดื้ผ่าน

ทางสาย	catheter	ใน	working	channel	ของกล้อง	ซึี�งต้อง

ระมัดื้ระวัังการฉ่ัดื้ในปีริมาณ์ท่�มากจันเกินไปีทำาให้มาติดื้หน้า

กล้องจันเกิดื้ควัามเส่ยหายได้ื้	ภายหลังจัากการใชู้กับผู้ป่ีวัย

แล้วั	 ให้นำาออกมาพร้อมกับตัวักล้องเลย	 และดึื้ง	 catheter	

ออกทางปีลายกล้องเพ้�อป้ีองกันกาวัติดื้ค้างอยู่ใน	 working	 

channel	ตัวัอย่างสารท่�นำามาใชู้	ได้ื้แก่	Fibrin	glue	(Coseal),	

polyethylene	glycol	(FocalSeal-L),	BioGlue	และ	Oxidized	

regenerated	 cellulose	 (Surgicel)	 เป็ีนต้น1	 การศึกษาใน

ปัีจัจุับันส่วันใหญ่ยังเป็ีนเพ่ยงระดื้ับรายงานผู้ปี่วัยเท่านั�น	 ม่

การศึกษาของ	Col	C.D.S.	Katoch	ได้ื้เก็บข้อมูลในผู้ป่ีวัยท่�ม่ 

แผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้เร้�อรัง	25	ราย	 

ซึี�งแบ่งเป็ีนผู้ป่ีวัยท่�เกิดื้ภายหลงัการผา่ตัดื้	11	ราย	โดื้ยในการ 

ศึกษานั�นใชู้	Tissel	glue	14	ราย	และ	Bioglue	7	ราย	สว่ันอ่ก	 

4	ราย	ตอ้งใชู้ขดื้ลวัดื้	(Endobronchial	coil)	ปีดิื้ภายหลงัการใชู้	 

glue	อ่กท่นึง	เน้�องจัากรูรั�วัม่ขนาดื้ใหญ่	(ในการศึกษาน่�ไม่ได้ื้

บอกรายละเอ่ยดื้ขนาดื้ของรูรั�วั)	ผลพบว่ัาร้อยละ	84	ไม่พบ

ลมรั�วัภายใน	30-40	วัันหลังการใชู	้glue	แต่อย่างไรกต็ามเม้�อ

ติดื้ตามผู้ป่ีวัยเหล่าน่�ไปีจันครบ	2	ปีี	พบว่ัาม่เพ่ยงร้อยละ	9	

เท่านั�นท่�ไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดื้เพ้�อแก้ไขรูรั�วัซีำ�า10

การใชู้	One-way	endobronchial	valves	 ซึี�งพัฒนา

มาจัากการรักษาการลดื้ปีริมาตรปีอดื้ในผู้ป่ีวัยโรคปีอดื้อุดื้กั�น 

เร้�อรัง	โดื้ยใชู้หลักการลดื้ปีริมาณ์ลมเข้าไปีในรูรั�วัและยอมให้ 

ลมในชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้ออกมาได้ื้เท่านั�น	เพ้�อทำาให้แผลรูรั�วัปิีดื้

ได้ื้สนิท	นอกจัากน่�ยังม่อุปีกรณ์์อ้�นอ่ก	เชู่น	การใชู้ท่อคำ�ายัน 

หลอดื้ลมท่�ออกแบบพิเศษมาเพ้�อปิีดื้รูรั�วั	(airway	stent)	การใชู้	 

endobronchial	Watanabe	spigot	การใชูข้ดื้ลวัดื้เพ้�อปิีดื้รูรั�วั	
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(vascular	occlusion	coils)	และการใชู้สารในกลุ่ม	sclerosing	

agents	หร้อยาปีฏช่ิูวันะ	เชู่น	Tetracycline	หร้อ	Doxycycline	 

เพ้�อทำาให้เกิดื้พังพ้ดื้ปิีดื้รูรั�วัอ่กด้ื้วัย1 

กล่าวัโดื้ยสรุปี	การรักษาแผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลม 

และชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้	 ในปัีจัจุับันยังไม่ม่การรักษามาตรฐาน 

เปีร่ยบเท่ยบระหว่ัางการทำาหัตถการทางหลอดื้ลมในแต่ละวิัธ่ี	 

การใชู้	 Tissue	 sealant	 และ	Fibrin	 glues	 ถ้อเป็ีนอ่กหนึ�ง 

ทางเล้อกในกรณ่์ท่�ผู้ป่ีวัยไม่พร้อมต่อการผ่าตัดื้	 	ซึี�งใชู้เวัลา 

ในการทำาไม่นาน	หากแต่ต้องอาศัยควัามชูำานาญของแพทย์	 

และควัามระมัดื้ระวัังท่�กาวัจัะก่อควัามเส่ยหายต่อกล้อง	 

จัากการศึกษาส่วันใหญ่เป็ีนเพ่ยงระดัื้บรายงานผู้ป่ีวัย	 ซึี�ง 

ทำาให้สามารถเอาสายระบายทรวังอกออกได้ื้11-13	 แต่ยัง 

ไม่ม่รายละเอ่ยดื้การติดื้ตามอาการของผู้ป่ีวัย	 และโอกาส

ในการเกิดื้รูรั�วัซีำ�า	 ม่เพ่ยงการศึกษาเด่ื้ยวัท่�ติดื้ตามอาการ 

ผู้ป่ีวัยจันครบ	2	ปีี	พบผู้ป่ีวัยมากถึงร้อยละ	91	ท่�ต้องกลับมา 

เข้ารับการผ่าตัดื้เพ้�อปิีดื้รูรั�วัอ่กครั�ง	 ดัื้งนั�นการรักษาภาวัะ

แผลรูเชู้�อมระหว่ัางหลอดื้ลมและชู่องเย้�อหุ้มปีอดื้ต้อง

อาศัยการพิจัารณ์าเง้�อนไขในผู้ป่ีวัยแต่ละราย	 ร่วัมกับ 

การติดื้ตามผู้ป่ีวัยเป็ีนระยะต่อไปี
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Introduction

Worldwide,	lung	cancer	is	the	most	common	cause	of	cancer	deaths	in	20201.	Over	the	past	decade	
in	Thailand,	the	mortality	rate	of	liver	cancer	is	24.8%	constantly,	while	the	death	rate	of	lung	cancer,	the	
second	rank,	have	been	rising	to	22.2%	in	20192.	Several	 targeted	therapies	provide	 impressive	benefits	
in	 the	 patients	with	 advanced	 non-small	 cell	 lung	 cancer	 (NSCLC)	with	 some	 specific	 driver	mutations3.	 
However,	treatments	in	early-stage	result	in	longer	overall	survival.	Categorizing	NSCLC	patients	with	accurate	
staging	is	important	and	helps	the	physician	and	patient	making	an	optimal	decision	for	treatment.	In	2017,	the	 
American	Joint	Committee	on	Cancer	(AJCC)	released	the	eighth	edition	of	the	stage	classification	system	
of	lung	cancer,	which	is	the	latest	implemented	version.	This	classification	composes	of	three	components:	 
T	for	primary	tumor	extension,	N	for	lymph	node	involvement,	and	M	for	distant	metastases.	In	addition,	each	
component would be subdivided into several categories4.	Even	though	the	pathological	staging	is	more	precise,	
the clinical staging is more practical and shows satisfactory performance in predicting survivals5.	

The	regional	 lymph	node	status	 (N)	 in	NSCLC	staging	 is	classified	 into	4	categories.	N0	 indicates	
no	regional	node	involvement.	Metastasis	of	NSCLC	limited	to	 ipsilateral	 intrapulmonary	or	hilar	nodes	is	 
considered	as	N1.	Metastasis	in	ipsilateral	mediastinal	or	subcarinal	nodes	implies	N2.	If	the	tumor	spreads	to	
contralateral	mediastinal/hilar	or	supraclavicular	nodes,	it	is	described	as	N34.	In	localized	NSCLC,	mediastinal	
lymph	node	(LN)	evaluation	is	necessary	to	determine	whether	the	disease	is	suitable	for	surgical	treatment.	
Once	no	mediastinal	LN	is	involved	by	tumor	cells,	surgery	is	considered	as	first-line	therapy3.	This	article	
aims	to	review	basic	anatomy	and	the	method	for	analyzing	the	mediastinal	LNs	in	NSCLC	using	computed	
tomography	(CT)	scan	and	endobronchial	ultrasonography	(EBUS).
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Anatomy of Intrathoracic Lymph Nodes
Several anatomical studies in adult cadavers 

without obvious cardiopulmonary diseases revealed most 

of	the	subpleural	lymph	flowed	through	intrapulmonary	 

lymphatic	 channels,	 filled	 intrapulmonary	 LNs	 and,	

lastly	reached	the	mediastinal	LNs.	However,	the	direct	 

drainage to mediastinal LN without any relay in the 

intrapulmonary	LNs	occasionally	occurred	 in	20-40%.	 

Noteworthy,	 unusual	 direct	 flow	 to	 contralateral	 

mediastinal LNs was observed6-7.	 The	 evidence	 

support	 the	skip	metastasis	concepts	and	emphasize	

the meticulous assessment of mediastinal LNs in lung 

cancer.	

In	1978,	Naruke	proposed	the	first	LN	map	which	

was	 used	 worldwide	 until	 the	 other	 well-established	 

classification	was	launched	in	1996	by	the	American	Joint	

Committee	on	Cancer	(AJCC)	and	the	Prognostic	Factors	 

TNM	Committee	 of	 the	 International	 Union	 Against	

Cancer	(UICC);	namely,	Mountain-Dresler	modification	

of	the	ATS	map	(MD-ATS)8.	There	were	discrepancies	in	

N	descriptors	between	the	Naruke	and	MD-ATS	maps;	

leading	to	a	lack	of	agreement	in	N	classification	and	 

tumor	staging.	For	example, the metastasis of right lung 

NSCLC to LN around the right main bronchus implied 

N1 disease by the Naruke since it locates at the area 

of	 station	 10R,	 right	 hilar	 LN.	 According	 to	MD-ATS	

map,	 this	LN	 locates	at	 the	station	7,	subcarinal	LN,	

which	the	classification	is	upstaged	to	N2.	To	uniform	

the N nomenclature and to improve accuracy in the  

prognostication,	 the	 International	 Association	 for	 the	

Study	 of	 Lung	Cancer	 (IASLC)	 revised	 the	 LN	map	

in	2009.	This	definition	 is	 internationally	adopted	and	 

used	 for	 N	 staging	 in	 the	 latest	 edition	 of	 the	 TNM	 

classification	for	lung	cancer9.	

According	 to	 the	 IASLC,	 intrathoracic	 LNs	 are	

anatomically	 divided	 into	 14	 stations;	 based	 on	 their	

relations	to	great	vessels,	trachea/bronchi,	and	bones/

cartilages.	 Seven	 zones	 of	 14	 LN	 stations	 are	 also	 

proposed for the analysis to predict the survival rate 

in	the	future.	The	added	letters	of	R	and	L	refer	to	the	

right	 and	 left	 positions,	 respectively9.	 Table	 1	 shows	 

anatomical	boundaries	for	each	LN	station.

Table 1.  Anatomical boundaries for each lymph  

node	 station	 and	 zone	 (Adapted	 from	

Reference	9)

Zone Station Boundaries

Su
pr

ac
la

vi
cu

la
r 

zo
ne

1:	Low	Cervical,	

Supraclavicular,	

and Sternal 

Notch Nodes

The	midline	of	the	trachea	divides	1R	and	1L

pper border: lower margin of cricoid cartilage

Lower border:	clavicles	bilaterally	and,	in	the	midline,	

the upper border of the manubrium

U
pp
er
	z
on
e

2:	Upper	 

Paratracheal 

Nodes

The	left	lateral	border	of	the	trachea	divides	2R	and	2L

2R

Upper border:	apex	of	the	right	lung	and	pleural	space,	

and	in	the	midline,	the	upper	border	of	the	manubrium

Lower border: intersection of caudal margin of  

innominate vein with the trachea

2L

Upper border:	apex	of	the	left	lung	and	pleural	space,	

and	in	the	midline,	the	upper	border	of	the	manubrium

Lower border: superior border of the aortic arch

3:	Prevascular	and	

Retrotracheal 

Nodes

3a: Prevascular

Upper border: apex of chest

Lower border: level of carina

Anterior border: posterior aspect of sternum

Posterior border: the anterior border of superior vena 

cava	on	the	right;	the	left	carotid	artery	on	the	left	

3p: Retrotracheal

Upper border: apex of chest

Lower border: carina

4:		Lower	 

Paratracheal 

Nodes

The	left	lateral	border	of	the	trachea	divides	2R	and	2L

4R: right paratracheal nodes and pretracheal nodes

Upper border: intersection of caudal margin of  

innominate vein with the trachea

Lower border:	lower	border	of	azygos	vein

4L

Upper border: upper margin of the aortic arch

Lower border: upper rim of the left main pulmonary 

artery

Lateral border: the ligamentum arteriosum
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AP
	z
on
e

5:		Subaortic	

(Aortopulmonary	

Window)

Upper border: the lower border of the aortic arch

Lower border: upper rim of the left main pulmonary 

artery

Medial border: the ligamentum arteriosum

6:		Paraaortic	Nodes	

(Ascending	Aorta	

or	Phrenic)

LNs anterior and lateral to the ascending aorta and 

aortic arch

Upper border: a line tangential to the upper border 

of the aortic arch

Lower border: the lower border of the aortic arch

Su
bc
ar
in
al
	z
on
e 7:  Subcarinal Nodes Upper border: the carina of the trachea

Lower border: the upper border of the lower lobe 

bronchus	on	the	left;	the	lower	border	of	the	bronchus	

intermedius on the right

Lo
w
er
	z
on
e

8:  Paraesophageal 

Nodes	(Below	

Carina)

LNs	adjacent	to	the	wall	of	the	esophagus	and	to	the	

right or left of the midline

Upper border: the upper border of the lower lobe 

bronchus	on	the	left;	the	lower	border	of	the	bronchus	

intermedius on the right

Lower border: the diaphragm

9:  Pulmonary  

Ligament Nodes

Upper border: the inferior pulmonary vein

Lower border: the diaphragm

H
ila
r/I
nt
er
lo
ba
r	z

on
e

10:	Hilar	Nodes LNs	immediately	adjacent	to	the	mainstem	bronchus	

and hilar vessels including the proximal portions of the 

pulmonary veins and main pulmonary artery

Upper border:	 the	 lower	 rim	of	 the	azygos	 vein	on	

the right (10R); upper rim of the pulmonary artery 

on the left (10L)

Lower border: interlobar region bilaterally

11: Interlobar Nodes LNs between the origin of the lobar bronchi

On the right

11s: between the upper lobe bronchus and bronchus 

intermedius

11i: between the middle and lower lobe bronchi

Pe
rip
he
ra
l	z
on
es

12:	Lobar	Nodes Adjacent	to	the	lobar	bronchi

13:	Segmental	

Nodes

Adjacent	to	the	segmental	bronchi

14:	Subsegmental	

Nodes

Adjacent	to	the	subsegmental	bronchi

Abbreviations: R,	right;	L,	left;	s,	superior;	i,	inferior;	LN,	lymph	node;	AP,	

aortopulmonary.

Radiographic Evaluation of Mediastinal 
Lymph Nodes with CT scan

A	 chest	 CT	 is	 recommended	 as	 an	 initial	 

investigation for a patient with suspected lung cancer in  

routine clinical practice10.	In	addition	to	the	characteri 

and	 location	of	 the	primary	tumor,	contrast-enhanced	 

CT	 images	 can	 suggest	 metastatic	 foci	 such	 as	 

the	mediastinum,	pleura,	bone	and	liver.	

On	CT	images,	the	mediastinal	LN	appears	round	

or	 oval	 in	 shape,	 soft	 tissue	 density	 with	 or	 without	 

central	 or	eccentric	 radiolucent	 fat,	 in	a	 location	 that	

does not conform to normal vascular or neural structures 

(Figure	1)	11.	Currently,	short-axis	diameter,	a	distance	

perpendicular to the longest dimension of the LN on 

the	axial	image,	is	the	standard	parameter	measuring	

the LN11-12.	This	parameter	 is	actually	correlated	with	

the LN volume13.	According	to	several	studies	either	on	

cadavers	or	CT	radiographs,	normal	mediastinal	LN	sizes	

vary	 in	each	zone;	such	as	normal	LNs	 in	 the	upper	

zones	were	usually	smaller	than	the	normal	ones	in	the	

lower	zones11-12,	14.	However,	the	acceptable	threshold	

value	to	define	enlargement	of	the	mediastinal	LN	on	

CT	images	is	more	than	10	mm	in	short-axis	diameter.	

Not	only	enlarged	size,	some	characteristics	including	

discontinued capsule and central necrosis also indicate 

the suspicious of metastatic LN15.	 For	 chest	CT,	 the	

median	sensitivity,	specificity,	positive	predictive	value	

(PPV)	and	negative	predictive	value	(NPV)	to	determine	

metastatic	mediastinal	LN	were	55%,	81%,	58%	and	

83%,	respectively10.	Figure	2	demonstrates	CT	images	of	

abnormal mediastinal lymph nodes and their anatomical 

classification	proposed	by	the	IASCL.
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Figure1. Normal mediastinal lymph node on axial computed  
tomography image: round (arrow, a) and oval 
(arrow, b) shape, soft tissue density structures 
with central fat which found at the location that 
does not conform to normal vascular or neural 
structures.

Figure 2. Axial computed tomography images: a, Enlarged 
discrete mediastinal lymph nodes found at station 
4L (black arrowhead), lateral to left lateral border 
of the trachea and below the upper margin of 
the aortic arch (black arrow), and station 6 (white 
arrowhead), anterior to the aortic arch (black  
arrow); b, Mediastinal infiltration by tumor at left 
lower paratracheal region to subaortic area (white 
arrowhead) and an enlarged lymph node at station 
4R (black arrowhead), lateral to right lateral  
border of the trachea, below the intersection of 
the innominate vein with the trachea, and above 
the lower border of azygos vein (*).

Positron	 Emission	 Tomography	 (PET)	 scan	 is	

another	useful	non-invasive	method	for	cancer	staging.	

Based on more glucose uptake in tumor cells than in 

normal	cells,	2-[F-18]	fluoro-2-deoxy-d-glucose	(FDG)	is	

intravenously	injected	as	a	radioactive	tracer	for	cancer	

cells	 followed	 by	 a	 PET	 scanning16.	 Both	metastatic	

mediastinal	LNs	and	distant	metastatic	foci	(excluding	

brain	metastasis)	could	be	detected	with	this	technique10.	

Although	 the	 maximum	 standardized	 uptake	 value	 

(SUVmax)	of	greater	than	2.5	is	generally	accepted	as	a	

cut-off	value	for	metastasis	prediction,	the	standardized	

positivity	criterion	remains	unclear.	The	meta-analysis	

of	45	studies	with	different	definitions	of	positive	PET	

scan for suspected resectable NSCLC revealed that 

the	specificity	in	the	group	with	positive	criterion	defined	

by	tracer	activity	>	background	avidity	is	greater	than	

that	in	the	group	with	SUVmax	criterion	of	2.5	or	more;	

90.1%	(95%	CI	85.3	to	93.5)	vs	79.4%	(95%	CI	70	to	

86.5),	 with	 22%	 of	 the	median	 prevalence	 and	 high	 

heterogenetiy17.	The	major	limitation	of	PET	scan	is	false	

negative	itself	associating	with	either	of	smaller	size	than	

7-10	mm.	or	well-differentiated	low-grade	malignancies,	

i.e.	adenocarcinoma-in-situ,	typical	carcinoid10.	Integrating	 

CT	 images	 into	 PET	 scan	 increases	 the	 diagnostic	

performance	of	PET	 scan,	 especially	 a	 high	 positive	

likelihood	ratio	(LR)	of	10.7	in	case	of	positive	PET	scan	

but	normal	LN	size	on	CT	image,	and	10-fold	decrease	

in	probability	of	metastasis	in	the	event	of	negative	PET	

scan	but	enlarged	LN	on	CT	 image18-19.	The	median	

sensitivity,	specificity,	PPV	and	NPV	of	integrated	PET/

CT	 scan	 to	 identify	mediastinal	 LN	metastasis	 were	

increased	to	62%,	90%,	63%,	and	90%,	respectively10.	
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Regardless	of	more	accuracy	of	PET/CT	scan	

than	other	non-invasive	methods,	the	PPV	is	quite	low	

as	 compared	 to	 the	 gold	 standard,	mediastinoscopy	

(Table	2).	The	misinterpretation	of	false	positive	result	

as	unresectable	disease	remains	a	serious	problem,	so	a	

further invasive staging method is usually recommended 

to	confirm	diagnosis10.	

Table 2.  Diagnostic performance for each modality 

of staging methods10.

Methods N

Median 

prevalence 

(%)

Sens 

(%) 

Spec 

(%)

PPV 

(%)

NPV 

(%)

CT 7368 30 55 81 58 83

PET 4105 28 80 88 75 91

PET/CT 2014 22 62 90 63 90

TBNA 2408 81 78 100 100 77

EBUS-TBNA 2756 58 89 100 100 91

EUS-NA 2443 58 89 100 100 86

Mediastinoscopy 10648 34 84 100 100 91

VATS 246 63 99 100 100 96

Abbreviations:	Sens,	sensitivity;	Spec,	specificity;	PPV,	positive	predictive	value;	NPV,	

negative	predictive	value;	CT,	computed	tomography;	PET,	positron	emission	tomography;	

TBNA,	transbronchial	needle	aspiration;	EBUS-TBNA,	endobronchial	ultrasonography	with	

needle	aspiration;	EUS-NA,	endoscopic	ultrasonography	with	needle	aspiration;	VATS,	

video-assisted	thoracoscopic	surgery.

Endobronchial Ultrasonography Evaluation 
of Mediastinal Lymph Node

Endobronchial Ultrasonography with Needle  

Aspiration	(EBUS-TBNA)	is	a	minimal	invasive	technique	

for	mediastinal	staging	of	lung	cancer.	Under	real-time	

ultrasound	guidance,	LN	could	be	sampled	through	the	

wall	 of	 trachea/bronchus.	 The	 complication	 rate	 was	

low	as	1.2%20.	 In	NSCLC	patients	with	no	significant	

mediastinal	LN	enlargement	on	CT	images	(clinical	N0/

N1),	the	incidence	of	occult	pathological	N2	disease	is	

9%	and	results	in	noncurative	surgery21.	EBUS-TBNA	

has	a	pooled	sensitivity	of	49%,	specificity	of	99-100%,	

NPV	of	91-93%	and	number	needed	to	test	of	14.	This	

technique	is	able	to	depict	unexpected	N2/N3	disease	

and	 reduce	 unforeseen	 N2	 disease	 on	 surgery22.	 

To	 evaluate	mediastinal	 adenopathy	 in	 lung	 cancer	

which the prevalence of metastasis was as high as 

89%,	EBUS-TBNA	also	demonstrated	higher	diagnostic	

yield	than	cervical	mediastinoscopy	with	NPV	of	78%	vs	

59%23.	Overall	sensitivity,	specificity,	positive	LR	and	

negative	LR	for	EBUS-TBNA	to	determine	mediastinal	

status	 in	 lung	 cancer	 was	 88-89%,	 100%,	 680,	 and	 

0.12,	respectively10,	24.	Owing	to	the	excellent	performance	 

and	very	low	complications,	EBUS-TBNA	is	recommended	 

for an initial test to determine mediastinal LN status in 

NSCLC.	A	further	surgery	should	be	performed	when	

EBUS-TBNA	 results	 are	 negative	 but	 high	 clinical	 

suspicions of metastasis10,	25.	

Ultrasonographic features have been widely 

used to predict metastatic cervical LN in head and neck  

cancer26-27.	The	subsequent	studies	about	characteristics	

of mediastinal LN on EBUS images also showed their 

abilities	to	discriminate	benign	and	malignant	LNs.	Due	

to the large effect of both positive and negative LR of 

EBUS-TBNA,	tissue	sampling	from	the	higher	suspicious	

of	malignant	LN	should	result	in	more	precise	results.	

In	NSCLC	staging,	there	are	several	signs	on	B-mode	

EBUS	images	(Figure	3a-c)	proposing	to	discriminate	

malignant	and	benign	LNs,	including28-32.
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Figure 3. Endobronchial ultrasonography images of  
mediastinal lymph nodes: a, Distinct margin,  
round-shaped, the ratio of long axis diameter  
and short axis diameter less than 1.5, and  
heterogeneous echogenicity lymph node; b,  
Oval-shaped, homogeneous echogenicity lymph 
node with centrally located flat hyperechoic  
structure representing central hilar structure (*); 
c, Confluence of at least 2 lymph nodes (white 
arrows) or matted lymph node; d, Power doppler 
mode image of lymph node with few main vessels 
entering the hilum (white arrowhead).

1. Size LN size	is	determined	by	2	dimensions	

on	the	image	plane	that	shows	the	largest	dimension;	

one diameter is perpendicular to airway wall and the 

other	is	perpendicular	to	the	prior	one.	(Figure	3)	The	

long-axis	diameter	refers	to	the	longest	dimension.	The	

other	dimension,	short-axis	diameter,	is	generally	used	as	

a	parameter	of	LN	size.	The	larger	of	short	axis	means	

the	less	probability	of	benignity,	with	an	accepted	cut-off	

value	of	more	than	1	cm	for	enlargement.

2. Shape There	are	3	patterns	of	shape	described	 

on	sonographic	appearance:	triangular,	oval,	and	round.	

(Figure	 3a-b)	 The	 ratio	 between	 long-axis	 diameter	

and	short-axis	diameter	is	used	to	distinguish	oval	and	

round	shape.	When	the	long-axis	is	at	least	1.5	times	

of	 short-axis	 diameter,	 the	 shape	 is	 considered	 as	

oval.	 In	contrast,	 the	LN	with	 long-axis	diameter	and	

short-axis	diameter	 ratio	of	 less	 than	1.5	 is	classified	

as	round	shape.	The	latter	is	found	to	be	a	predictor	

for	malignancy	with	86-95%	sensitivity	in	an	excellent	

interrater	agreement.

3. Echogenicity The	strength	of	the	association	

between LN echogenicity and malignancy is different 

among	studies.	However,	heterogeneous	echogenicity	

is	seldom	observed	in	benign	LNs.	

4. Margin The	LN	margin	 is	suggested	 to	be	

distinct	 if	more	 than	 50%	 of	 the	 hyperechoic	 border	 

is	 clearly	 visualized.	 This	 sign	 is	 often	 detected	 in	 

malignant	LNs.

5. Matting A group of LNs adherent to each 

other without normal intervening soft tissue is termed 

matted	nodes.	Matting	is	an	independent	predictor	for	

malignancy.	

6.  Central hilar structure The	 central	 hilar	 

structure	(CHS)	is	a	sign	of	preserved	hilum	in	a	normal	

LN.	It	appears	a	linear	or	flat	hyperechogenic	structure	

in	the	center	of	LN	without	acoustic	shadow.	Absence	

of	CHS	strongly	indicates	malignant	involvement	of	LN.

7. Coagulation necrosis sign  The	coagulation	

necrosis	 sign	 (CNS)	 represents	 intranodal	 necrosis.	

Ultrasonography shows hypoechoic area within the LN 

without	blood	flow.	Presence	of	CNS	implies	a	metastatic	

status.

In	addition	to	B-mode	images,	using	the	power	

doppler mode to evaluate vascular pattern of the LNs 

could	 predict	malignant	 probability.	 Tumor	 infiltration	

and	 neovascularization	 usually	 result	 in	 distortion	 of	

hilar	vessels	of	malignant	LNs.	Several	classifications	of	

vascular	pattern	were	described.	All	studies	suggested	

that	absence	of	both	avascular,	no	blood	flow,	and	hilar	 
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vascular	 patterns,	 having	 few	main	 vessels	 running	 

radially	 from	 or	 toward	 the	 hilum	 (Figure	 3d)	 are	 

associated with malignant involvement29,31,33.	

Elastography  Tissue	 elasticity,	 an	 ability	 to	 be	 

stretch	and	return	its	normal	shape,	is	determined	by	an	

extracellular matrix component being different among 

various	 tissue.	 Malignant	 tumors	 usually	 manifest	 

stiffness	 since	 infiltration	 of	 cancer	 cells	 damages	 a	 

normal architecture34.	 Elastography	 is	 an	 imaging	

modality	 integrated	 to	ultrasound	 for	analyzing	 tissue	

deformity	 property	 and	 translating	 into	 a	 color-coded	 

image	 superimposed	 B-mode	 screen.	 On	 color	 

histogram,	 tissue	 with	 high	 elasticity,	 rather	 soft,	 

appears	red/yellow/green,	while	hard	consistency	tissue,	

i.e.	 low	elasticity,	 displays	 in	 blue	 color.	Quantitative	 

assessment of strain elastography was also proposed 

to predict malignant LNs35-36.	Nevertheless,	standardized	

threshold	has	not	been	established.	The	meta-analysis	of	

seven	studies	with	significant	heterogeneity	to	diagnose	 

malignant	 LNs;	 comparing	 the	 performance	 of	 

elastography	 with	 the	 other	 gold	 standard	methods,	

found	the	sensitivity	of	93%,	specificity	of	85%,	diagnostic	 

odds	 ratio	 of	 74,	 negative	 LR	 of	 0.08,	 and	 positive	 

LR	 of	 6.3.	 Despite	 a	 high	 diagnostic	 accuracy,	 the	 

moderate effect of positive LR for increasing a  

probability	of	malignancy	is	a	significant	limitation	and	

tissue	sampling	is	still	required	for	confirmation37.	

There	 is	no	single	 feature	as	 the	best	method	

for	predicting	a	malignancy.	More	malignant	 features	

demonstrate	higher	diagnostic	accuracy.	Nevertheless,	

application of only sonographic signs for staging lung 

cancer	 is	not	 recommended.	Tissue	diagnosis	 is	 still	

mandatory38.	Analysis	of	LN	morphology	facilitates	LN	

selection	 for	 sampling	 and	 consequently	 increases	a	

diagnostic	yield.	Conversely,	more	negative	sonographic	

criteria found on EBUS image lessen pretest probability 

of	malignancy.	Negative	aspiration	result	of	the	selected	

LN	ensures	its	benignity.

Clinical staging of mediastinal nodal status is the 

critical step for evaluation lung cancer in order to avoid 

unnecessary	surgery	among	an	occult	N2/N3	disease	

and	prevent	refusal	of	surgery	in	an	operable	patient.	

Although surgical approach is considered as the gold 

standard,	a	combination	of	advanced	imaging	techniques	

and	bronchoscopic	intervention	is	the	effective	first-line	

option with comparable diagnostic performance and very 

low	complications.
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หน่ิวยต้รวจ้สมรรถภาพป่อดเคล้�อนิท่�

สุวัฒน์ิ ตั้�งจิ้ต้ยงสิวะ วท.ม.

ส�ขำ�วิชิ�โรคำระบุบุก�รห�ยใจิและวัณโรคำ	 

ภ�คำวิชิ�อ�ยุรศ�สตร์	คำณะแพ็ท์ยศ�สตร์ศิริร�ชิพ็ย�บุ�ล	มห�วิท์ย�ลัยมหิดล

บัทนิำา
การตรวัจั	 spirometry	 ค้อการตรวัจัวััดื้ปีริมาตร

ของอากาศท่�หายใจัเข้าและออกจัากปีอดื้ผ่านเคร้�องตรวัจั

สมรรถภาพปีอดื้	 (spirometer)	 ซึี�งการตรวัจั	 spirometry	

เป็ีนหนึ�งในการตรวัจัสมรรถภาพปีอดื้	(pulmonary	function	

test)	การวััดื้ปีริมาตรของอากาศผา่นเคร้�องตรวัจัสมรรถภาพ

ปีอดื้สามารถวััดื้ได้ื้	2	วิัธ่ีค้อ	1.	วััดื้ปีริมาตรโดื้ยตรง	ด้ื้วัยการ 

แทนท่�อากาศเข้าไปีในเคร้�อง	 (volume	 displacement	 

spirometer)	 2.	 วััดื้อัตราการไหลของอากาศผ่าน	 flow	 

sensor	 แล้วัจึังคำานวัณ์กลับมาเป็ีนปีริมาตร	 (flow-sensing	

spirometer)	การวััดื้ปีริมาตรด้ื้วัยวิัธ่ีท่�	 1	 นั�นปัีจัจุับันไม่เป็ีน 

ท่�นิยม	 เน้�องจัากตัวัเคร้�องม่ขนาดื้ใหญ่	 การเคล้�อนย้าย

และการบำารุงรักษาทำาได้ื้ยาก	การวััดื้ในปัีจัจุับันจึังใชู้วิัธ่ีท่�	2	 

เป็ีนหลัก	เน้�องจัากเคร้�องม่ขนาดื้เล็ก	ใชู้งานและดูื้แลง่าย	

วััตถุปีระสงค์ของการตรวัจั	spirometry	 ค้อ	เพ้�อการ

วิันิจัฉััยโรคต่างๆ	 เชู่น	 โรคห้ดื้	 (asthma)	 โรคปีอดื้อุดื้กั�น

เร้�อรัง	 (COPD)	 โรคท่�เกิดื้จัากการทำางาน	 (occupational	 

respiratory	 diseases)	 เพ้�อปีระเมินระดัื้บควัามรุนแรงของ

โรคปีอดื้อุดื้กั�นเร้�อรัง	 เพ้�อติดื้ตามการรักษาโรคทางระบบ

การหายใจั1-	2	

จัากข้อมูลของโครงการปีระเมินเทคโนโลย่และนโยบาย 

ด้ื้านสุขภาพ	 พบว่ัา	 ในปีี	 พ.ศ.	 2559	 โรงพยาบาลสังกัดื้

สำานักงานปีลัดื้กระทรวังสาธีารณ์สุขทั�วัปีระเทศไทย	ม่เคร้�อง	

spirometer	ใชู้งานอยู่รอ้ยละ	47	จัากโรงพยาบาลท่�เก็บข้อมูล

มาได้ื้ร้อยละ	 42	 ของโรงพยาบาลทั�วัปีระเทศ	 โดื้ยเป็ีนการ 

ใชู้งานในโรงพยาบาลศนูย์	ร้อยละ	100	สว่ันโรงพยาบาลชูมุชูน 

ม่ใชู้อยู่ร้อยละ	413 

เน้�องจัากการตรวัจั	 spirometry	 เป็ีนการตรวัจั

สมรรถภาพปีอดื้พ้�นฐานท่�ควัรจััดื้ให้ม่ในสถานพยาบาล

ระดัื้บปีฐมภูมิ4-5	 ซึี�งสาเหตุสำาคัญท่�โรงพยาบาลส่วันใหญ่ 

ยังไม่ม่เคร้�อง	 spirometer	 ใชู้งานค้อ	 เคร้�อง	 spirometer	 

และอุปีกรณ์์ท่�ใชู้งานร่วัมกับการตรวัจั	 spirometry	 เชู่น	 

bacterial	filter	ม่ราคาแพง	ขาดื้งบปีระมาณ์ในการจััดื้ซ้ี�อ	และ

ขาดื้แคลนบุคลากรท่�ผ่านการอบรมวิัธ่ีการตรวัจั	spirometry	

จัากสมาคมอุรเวัชูช์ูแห่งปีระเทศไทยในพระบรมราชููปีถัมภ์	

จัากปัีญหาท่�กล่าวัมา	ถ้าม่หน่วัยงานกลางท่�ม่ควัามพรอ้มทั�ง

อุปีกรณ์์และบุคลากร	ให้บริการตรวัจั	spirometry	หมุนเว่ัยน

ไปีตามโรงพยาบาลชูุมชูนต่างๆ	 จัะเป็ีนการใชู้ทรัพยากร 

ร่วัมกันได้ื้อย่างคุ้มค่า	 ม่คุณ์ภาพ	 และท่�สำาคัญ	 ง่ายต่อการ

ควับคุมคุณ์ภาพการตรวัจั	spirometry	ให้ได้ื้มาตรฐาน	

คุณภาพของการต้รวจ้ Spirometry
1.		 เคร้�อง	spirometer	ตอ้งได้ื้มาตรฐานตามขอ้กำาหนดื้	 

American	Thoracic	Society	(ATS)	/European	Respiratory	 

Society	 (ERS)2	 ใชู้งานและดูื้แลรักษาควัามสะอาดื้ง่าย	

สามารถแสดื้งกราฟ	flow-volume	กับ	volume-time	พร้อม

กันในขณ์ะตรวัจั	spirometry	ได้ื้	

2.	 บุคลากรควัรม่ควัามรู้พ้�นฐานในเร้�องหลักการ

ทำางานของ	 spirometer	 แต่ละชูนิดื้	 ม่ควัามรู้ในเร้�อง 

อาการของโรคระบบการหายใจัท่�พบบ่อย	และสามารถจััดื้การ

ข้อมูลท่�ได้ื้จัากการทดื้สอบได้ื้ด่ื้	ได้ื้รับการอบรมทั�งภาคทฤษฎ่์

และภาคปีฏิบัติจัากสถาบันท่�ได้ื้มาตรฐาน	 เพ้�อให้ม่ควัามรู้

พ้�นฐาน	และสามารถทำาการทดื้สอบสมรรถภาพปีอดื้ได้ื้ตาม

เกณ์ฑ์์มาตรฐานสากล6-7	อย่างไรก็ตาม	หลังจัากการฝึ้กอบรม

เจ้ัาหน้าท่�ควัรต้องม่การปีฏิบัติงานอย่างสมำ�าเสมอ	 เพ้�อเพิ�ม

ปีระสบการณ์์	เพราะปีญัหาส่วันใหญ่ค้อแม้ว่ัาบุคลากรจัะผา่น

การอบรมมาแล้วั	 แต่ในชู่วังแรกของการทำางานก็ยังคงเกิดื้



113

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ปัีญหาหลายอย่าง	 ทั�งในเร้�องของการตัดื้สินใจัเล้อกกราฟท่�

ถูกต้องเพ้�อรายงานผล	 และควัามสามารถในการส้�อสารให ้

ผู้ป่ีวัยเข้าใจัถึงวิัธ่ีการทดื้สอบ	

จัากท่�กล่าวัมาข้างต้นจัะเห็นได้ื้ว่ัาการท่�โรงพยาบาล

ชุูมชูนแต่ละแห่งม่ผู้ป่ีวัยในแต่ละเด้ื้อนไม่ก่�คน	 หากต้อง 

จััดื้ซ้ี�อเคร้�อง	spirometer	1	เคร้�อง	ร่วัมกับการจััดื้หาบคุลากร

อย่างน้อย	 1	 คนเพ้�อมาทำาหน้าท่�ตรวัจั	 spirometry	 เพ่ยง

อย่างเด่ื้ยวัจึังเป็ีนไปีได้ื้ยาก	 และไม่คุ้มค่า	 โอกาสท่�บุคลากร

จัะเพิ�มปีระสบการณ์์ก็น้อย	นานๆ	จึังจัะได้ื้ตรวัจั	spirometry	

สักครั�งหนึ�ง	ก็อาจัจัะล้มขั�นตอน	หร้อเกณ์ฑ์์มาตรฐานไปีบ้าง

ไม่มากก็น้อย	ควัามชูำานาญในการตรวัจัก็ไม่เกิดื้ขึ�น	เม้�อการ

ตรวัจัไม่ปีระสบผลสำาเร็จั	 แพทย์ก็อาจัจัะส่งผู้ป่ีวัยไปีตรวัจั

ต่อท่�โรงพยาบาลอ้�นท่�ม่บุคลากรท่�ม่ควัามชูำานาญมากกว่ัา8 

ทำาให้เป็ีนการสูญเส่ยทรัพยากรโดื้ยเปีล่าปีระโยชูน์

แนิวทางการดำาเนิินิงานิ
ลักษณ์ะแนวัทางการดื้ำาเนินงานเปี็นแบบหมุนเว่ัยน

ไปีตามโรงพยาบาลสัปีดื้าห์ละ	 1-2	 ครั�ง	 ตามจัำานวันผู้ป่ีวัย	

หากบุคลากรตรวัจั	spirometry	ม่ควัามสามารถในการตรวัจั

ผู้ป่ีวัยสูงสุดื้	6	รายต่อวััน	(คิดื้จัากเวัลาทำางาน	7	ชัู�วัโมง	พัก	

1	ชัู�วัโมง	ผู้ป่ีวัย	1	รายใชู้เวัลาตรวัจัอยู่ท่�	45-60	นาท่)	เม้�อม่

ผู้ป่ีวัยท่�โรงพยาบาล	2	แห่ง	แห่งละ	1-2	ราย	และอยู่ห่างกัน 

ไม่มาก	 ภายใน	 1	 วััน	 หน่วัยตรวัจัก็จัะสามารถหมุนเว่ัยน

ไปีตรวัจัได้ื้	 2	 โรงพยาบาล	 สาเหตุท่�กำาหนดื้ไว้ัเพ่ยงแห่งละ 

ไม่เกิน	2	ราย	เน้�องจัากต้องให้เวัลาปีระมาณ์	1	ชัู�วัโมงสำาหรับ

การเดิื้นทางของหน่วัยตรวัจัด้ื้วัย	

สถานท่�ตรวัจั	spirometry	สำาหรับหน่วัยตรวัจัเคล้�อนท่�	

สามารถทำาได้ื้	2	ลักษณ์ะค้อ	

1.   ต้รวจ้ spirometry ในิโรงพยาบัาล 

โรงพยาบัาล จััดื้หาห้องขนาดื้ปีระมาณ์ห้องตรวัจั

แพทย์	ม่โต๊ะ	เก้าอ่�	ปีลั�กไฟ	ไม้วััดื้ส่วันสูง	เคร้�องชัู�งนำ�าหนัก	

พร้อมใชู้งาน	ม่ระบบระบายอากาศท่�ด่ื้	และควัรเป็ีนห้องปีรับ

อากาศ	 เน้�องจัากถ้าเป็ีนห้องท่�ต้องใชู้พัดื้ลม	 กระแสลมจัาก

พัดื้ลมจัะม่ผลต่อการตรวัจั	 spirometry	 ถ้าสามารถกันเส่ยง

ได้ื้บ้างจัะด่ื้มาก	เพราะในขณ์ะท่�ทำาการตรวัจัเส่ยงจัะดัื้ง	

บุัคลากรต้รวจ้ spirometry จััดื้เตร่ยมเคร้�อง	spirometer	 

ท่�สามารถเคล้�อนย้ายได้ื้สะดื้วัก	 แต่ไม่ควัรเป็ีน	 spirometer	

ม้อถ้อ	(handheld	spirometer)	พร้อมอุปีกรณ์์	เชู่น	bacterial	

filter,	calibration	syringe,	ยาขยายหลอดื้ลม	และเคร้�องพิมพ์

สำาหรับพิมพ์ผลตรวัจัเป็ีนต้น

การตรวัจัลักษณ์ะน่�ไม่ต้องใชู้งบปีระมาณ์เพิ�มเติมมาก

ไปีจัากการตรวัจั	 spirometry	 ตามปีกติ	 จัะม่ก็เพ่ยงแต่ค่า 

นำ�ามันรถท่�บุคลากรตรวัจั	 spirometry	 ใชู้ในการเดิื้นทาง	

สำาหรับทางโรงพยาบาลต้องเตร่ยมห้องเอาไวั้สำาหรับการ

ตรวัจั	 spirometry	 ทุกครั�งท่�ม่การนัดื้หมายผู้ป่ีวัยมาตรวัจั	

ส่วันบุคลากรต้องเดิื้นทางมาโรงพยาบาลด้ื้วัยรถยนต์	หร้อรถ

จัักรยานยนต์	พร้อมอุปีกรณ์์ทั�งหมดื้	และต้องติดื้ตั�งอุปีกรณ์์

ในห้องตรวัจัใหม่ทุกครั�งท่�มาถึง	ทำาให้เส่ยเวัลาไปีกับการติดื้

ตั�งอย่างน้อย	 30	 นาท่	 ซึี�งเวัลาท่�เส่ยไปีน่�บางครั�งสามารถ

ตรวัจัผู้ป่ีวัยได้ื้	1	ราย	

2.   ต้รวจ้ spirometry ภายในิรถท่�จั้ดสร้างขึ�นิพิเศษ

โรงพยาบัาล จััดื้หาท่�จัอดื้รถในร่มท่�ม่ปีลั�กไฟใกล้ๆ	 

ไม่ต้องจััดื้หาห้อง	

บุัคลากรต้รวจ้	spirometry	จััดื้เตร่ยมอุปีกรณ์์ต่างๆ	 

ไว้ัในรถทั�งหมดื้	ไม่ม่การเคล้�อนย้ายอุปีกรณ์์ใดื้ๆ	

การตรวัจัลักษณ์ะน่�ม่ควัามคล่องตัวัในการปีฏิบัติงาน

มากกว่ัาลักษณ์ะแรก	 เน้�องจัากเม้�อจัอดื้รถแล้วับุคลากรจัะ

ใชู้เวัลาไม่นานก็เริ�มตรวัจัผู้ป่ีวัยได้ื้เลย	 ไม่ต้องขนย้ายและ 

ติดื้ตั�งอุปีกรณ์์	 แต่แนวัทางน่�จัำาเป็ีนท่�จัะต้องใชู้งบปีระมาณ์

เพิ�มเติมพอสมควัรในส่วันของรถดัื้ดื้แปีลงเพ้�อใชู้งาน	ซึี�งข้อด่ื้

ค้อ	เป็ีนการออกแบบห้องตรวัจั	spirometry	ได้ื้ตามต้องการ	

สามารถกำาหนดื้จุัดื้คัดื้กรองผู้ป่ีวัย	จุัดื้ตรวัจั	spirometry	ให้

เป็ีนสัดื้ส่วันได้ื้	และยังสามารถจััดื้การระบบระบายอากาศด้ื้วัย

การติดื้	HEPA	filter	ได้ื้

ขั�นิต้อนิการให้บัริการ
1.	 โรงพยาบาลนัดื้หมายผู้ป่ีวัยให้มาตรวัจั	spirometry	 

ตามวััน	เวัลา	และสถานท่�ท่�กำาหนดื้ไว้ั	และแจ้ังให้บุคลากรตรวัจั	 

spirometry	ได้ื้ทราบว่ัาจัะม่ผู้ป่ีวัยเข้ารับการตรวัจัก่�ราย	เวัลา 

ใดื้บ้าง	ในส่วันของขั�นตอนน่�จัำาเป็ีนท่�จัะต้องม่ผู้ปีระสานงาน

ระหว่ัางโรงพยาบาลกับบุคลากรท่�ออกตรวัจั	spirometry	



วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤต

114

สุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ  

2.	 เม้�อผู้ป่ีวัยมาถึง	บุคลากรตรวัจั	spirometry	คัดื้กรอง 

ผู้ป่ีวัยตามเกณ์ฑ์์ข้อห้ามของการตรวัจั	spirometry	เม้�อผ่าน

เกณ์ฑ์์จึังชัู�งนำ�าหนัก	วััดื้ส่วันสูง	และเริ�มเข้าสู่ขั�นตอนการตรวัจั

3.		 เม้�อตรวัจัเสร็จั	 ให้ผู้ป่ีวัยไปีชูำาระค่าบริการท่�จุัดื้

ชูำาระค่าบริการภายในโรงพยาบาล	และไปีพบแพทย์ตามนัดื้

4.		 พิมพ์ผลตรวัจัให้พยาบาลเก็บเข้าแฟ้มปีระวััติ 

ผู้ป่ีวัยเพ้�อให้แพทย์เจ้ัาของไข้แจ้ังผลการตรวัจักับผู้ป่ีวัย	หร้อ

อาจัจัะให้ผลไว้ักับผู้ป่ีวัยเพ้�อไปีพบแพทย์เลยก็ได้ื้	แต่ก็เส่�ยงท่�

จัะเกิดื้การสูญหายได้ื้ง่าย	ซึี�งในขั�นตอนน่�ขึ�นอยู่กับการบริหาร

จััดื้การของแต่ละโรงพยาบาลว่ัาต้องการรับผลทางใดื้	

ต้้นิทุนิการดำาเนิินิงานิ
การคำานวัณ์ต้นทุนโดื้ยปีระมาณ์จัะคิดื้เฉัพาะค่า 

ใชู้จ่ัายหลัก	สำาหรับค่านำ�า	ค่าไฟ	ค่าเชู่าสถานท่�จัะขอไม่นำามา 

คิดื้ด้ื้วัย	 เน้�องจัากค่าใชู้จ่ัายส่วันน่�จัะม่ผลต่อต้นทุนเพ่ยง 

เล็กน้อย	ค่าแรงของแพทย์ท่�อ่านและแปีลผลก็จัะไม่นำามาคิดื้

เชู่นกัน	 เน้�องจัากแพทย์ท่�ส่งตรวัจัก็กับแพทย์ท่�อ่านผลเป็ีน

แพทย์คนเด่ื้ยวักัน	 จึังขออนุโลมไม่คิดื้ค่าแรงส่วันน่�เข้ากับ

ต้นทุนการตรวัจั	spirometry

จัำานวันผู้ป่ีวัยสูงสุดื้ท่�สามารถตรวัจัได้ื้ค้อ	6	รายต่อวััน	

จัำานวันวัันทำางานค้อ	245	วัันต่อปีี	(หักวัันหยุดื้เสาร์-อาทิตย์	

104	 วััน	และวัันหยุดื้นักขัตฤกษ์	 16	 วััน)	 ดัื้งนั�นใน	 1	 ปีีจัะ

ตรวัจัผู้ปี่วัยไดื้้	 1,470	 ราย	 (6×245)	 และเม้�อคิดื้ท่�จัำานวัน 

ผู้ป่ีวัย	2	รายต่อวััน	จัะตรวัจัผู้ป่ีวัยได้ื้จัำานวัน	490	ราย	(2×245)

1.		 เคร้�อง	 spirometry	 ราคาอ้างอิงจัากการจััดื้ซ้ี�อ

ของกระทรวังสาธีารณ์สุข	 ค้อ	 260,000	 บาทต่อเคร้�อง3	

ม่อายุการใชู้งาน	5	ปีี	เม้�อคำานวัณ์ค่าเส้�อมราคาของเคร้�องจัะ

เท่ากับ	52,000		บาทต่อปีี	ต้นทุนส่วันน่�จัะลดื้ลงเม้�อม่จัำานวัน

ผู้ป่ีวัยท่�ตรวัจั	 spirometry	 เพิ�มขึ�น	ยกตัวัอย่างเชู่น	 เม้�อคิดื้ 

ท่�จัำานวันผู้ป่ีวัย	 6	 รายต่อวััน	 ต้นทุนจัะอยู่ท่�	 35.40	 บาท 

ต่อราย	(52,000÷1,470)	หากคิดื้ท่�จัำานวันผู้ป่ีวัย	2	รายต่อวััน	 

ต้นทุนจัะสูงถึง	 106.10	 บาท	 (52,000÷490)	 บาทต่อราย	 

ดัื้งนั�นการท่�โรงพยาบาลม่เคร้�อง	 spirometer	 ใชู้งาน	 แต่

ม่การส่งตรวัจั	 spirometry	 น้อยจัะทำาให้ต้นทุนเม้�อคิดื้ต่อ 

การตรวัจั	1	ครั�งสูงมาก

2.		 ปีระมาณ์การค่าแรงของบุคลากร	โดื้ยคิดื้จัากค่าแรง 

เริ�มต้นขั�นตำ�ารวัมกับปีระสบการณ์์การทำางานด้ื้านการตรวัจั	

spirometry	เท่ากับ	20,000	บาทตอ่เด้ื้อนหร้อ	240,000	ตอ่ปีี	 

เวัลาทำางาน	8	ชัู�วัโมงต่อวััน		245	วัันต่อปีี	ค่าแรงเม้�อคิดื้ต่อนาท่ 

จัะเท่ากับ	2.04	บาทต่อนาท่	(240,000÷(8x60x245))	เม้�อใชู้

เวัลาตรวัจั	spirometry	45	นาท่	คา่แรงของบคุลากรตอ่ผู้ป่ีวัย	

1	ราย	จัะเท่ากับ	91.80	บาท

3.		 ค่ายาขยายหลอดื้ลม	(salbntamol	inhaler)	1	หลอดื้	 

180	บาท	ใชู้กับผู้ป่ีวัยได้ื้	50	ราย	เฉัล่�ย	3.60	บาทต่อราย

4.		 ถุงม้อยาง	(สำาหรับบุคลากรท่�ปีฏิบัติงาน)	1	กล่อง	

ราคา	180	บาท	ม่	50	คู่ต่อ	เฉัล่�ย	3.60	บาทต่อราย

5.		 Bacterial	filter	120	บาทต่อราย

6.	 ชุูดื้คลุมพลาสติก	 (สำาหรับบุคลากรท่�ปีฏิบัติงาน)	

18	บาทต่อราย	

7.		 Mouse-piece	 กระดื้าษสำาหรับสูดื้ยาขยาย

หลอดื้ลม	3	บาทต่อราย

8.		 ค่านำ�ามันสำาหรบัการเดื้นิทาง	ไปี-กลบั	60	กโิลเมตร	 

ระหว่ัางโรงพยาบาลกับหน่วัยงานท่�จัะเป็ีนส่วันรับผิดื้ชูอบ

หน่วัยตรวัจัเคล้�อนท่�	ระยะทางปีระมาณ์การน่�เป็ีนระยะทางท่�

บุคลากรสามารถเดื้นิทางไดื้โ้ดื้ยไม่รู้สึกเหน้�อยล้ามากเกนิไปี	 

เม้�อคิดื้อัตราสิ�นเปีล้องของรถไว้ัท่�	11	กิโลเมตรต่อลิตร	นำ�ามัน

ราคาลิตรละ	 26	บาท	 ค่านำ�ามันรถต่อวัันจัะอยู่ท่�	 142	บาท

ต่อวััน	 ((26÷11)x60)	 ค่าใชู้จั่ายส่วันน่�จัะเหม้อนกับเคร้�อง	

spirometer	 ค้อจัะลดื้ลงเม้�อจัำานวันผู้ป่ีวัยเพิ�มขึ�น	 เชู่น	 เม้�อ

ตรวัจัผู้ป่ีวัย	6	รายต่อวัันจัะม่ต้นทุนเท่ากับ	24	บาทต่อราย	

(142÷6)	และเทา่กับ	71	บาทต่อราย	(142÷2)	เม้�อตรวัจัผู้ป่ีวัย	 

2	รายต่อวััน

อัตราค่าบริการตรวัจั	 spirometry	 โดื้ยใชู้ยาขยาย

หลอดื้ลม	กรมบัญชู่กลางกำาหนดื้ราคาไว้ัท่�	400	บาท	เม้�อรวัม 

ต้นทุนจัากข้อ	1-8	ท่�ควัามสามารถในการตรวัจั	spirometry	 

สูงสุดื้	 6	 รายต่อวััน	 จัะม่ต้นทุนอยู่ท่�	 299	 บาทต่อราย	

(35.4+91.8+3.6+3.6+120+18+3+24)	และต้นทุนจัะเพิ�มขึ�น

เม้�อจัำานวันผู้ป่ีวัยลดื้ลง	เชู่น	ถ้าม่ผู้ป่ีวัย	2	รายต่อวััน	ต้นทุนจัะ 

อยู่ท่�	417	บาท	(106.1+91.8+3.6+3.6+120+18+3+71)	ซึี�ง

เป็ีนราคาท่�สูงเกินกว่ัาท่�กรมบัญชู่กลางกำาหนดื้ไว้ัอยู่	17	บาท	

ต้นทุนอ่กจุัดื้หนึ�งท่�สูงมากค้อ	bacterial	filter	ถ้าม่การจััดื้ซ้ี�อ
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ในปีรมิาณ์มากราคากจ็ัะถูกลง	หร้ออาจัลดื้ต้นทุนด้ื้วัยการนำา

ไปีทำาให้ปีราศจัากเชู้�อเพ้�อกลับมาใชู้ซีำ�า	 แต่ต้องพิจัารณ์าถึง

ปีระสิทธิีภาพท่�จัะลดื้ลงด้ื้วัยหลังจัากนำามาใชู้ซีำ�า	 เพราะทาง

บริษัทผู้ผลิตแนะนำาให้ใชู้ครั�งเด่ื้ยวัเท่านั�น

ต้นทุนท่�กล่าวัมาข้างต้นเป็ีนต้นทุนท่�บุคลากรเดิื้น

ทางมาแล้วัเข้าตรวัจั	spirometry	ภายในโรงพยาบาล	แต่ถ้า

เป็ีนการตรวัจัภายในรถท่�จััดื้สร้างขึ�นพิเศษ	 ก็จัะเกิดื้ต้นทุน

ของรถขึ�นมาอ่กส่วันหนึ�ง	 เม้�อส้บค้นข้อมูลจัากอินเตอร์เน็ต

พบว่ัาลักษณ์ะของรถท่�เหมาะสมกับการดัื้ดื้แปีลงเป็ีนหน่วัย

ตรวัจัเคล้�อนท่�จัะเปี็นปีระเภทรถ	 food	 truck	 ราคาโดื้ย

ปีระมาณ์คันละ	400,000	บาท	เม้�อคิดื้ท่�อายุการใชู้งาน	5	ปีี 

จัะม่ต้นทุนอยู่ท่�	80,000	บาทต่อปีี	ต้นทุนส่วันน่�จัะเหม้อนกับ

ต้นทุนเคร้�อง	spirometer	ค้อจัะลดื้ลงเม้�อม่ผู้ป่ีวัยเพิ�มขึ�น	เม้�อ

คำานวัณ์ท่�ควัามสามารถในการตรวัจั	spirometry	6	รายต่อวััน	 

จัะม่ต้นทุนอยู่ท่�	353.40	บาทต่อราย	(299+(80,000÷1,470))	

เพิ�มขึ�นจัากเดิื้มร้อยละ	18.2	และราคายังไม่เกินค่าบริการท่�

จััดื้เก็บตามปีกติ	แต่ถ้าม่ผู้ป่ีวัย	2	รายต่อวััน	ต้นทุนจัะอยู่ท่�	 

580.20	บาท	เพิ�มขึ�นจัากเดื้มิร้อยละ	39.2	(417+(80,000÷490))	

ทำาให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

สรุป่
การม่หน่วัยตรวัจัสมรรถภาพปีอดื้เคล้�อนท่�สำาหรับ

การให้บริการตรวัจั	 spirometry	 หมุนเว่ัยนไปีตรวัจัตาม 

โรงพยาบาลชุูมชูนท่�ม่จัำานวันผู้ป่ีวัยท่�ต้องตรวัจั	 spirometry	

โดื้ยเฉัล่�ย	 14	 รายต่อเด้ื้อน3	 เป็ีนการร่วัมกันใชู้ทรัพยากรท่�

ม่อยู่อย่างคุ้มค่า	 เคร้�อง	 spirometer	 1	 เคร้�อง	 กับบุคลากร

ท่�ผ่านการอบรมเพ้�อมาทำางานด้ื้านน่�โดื้ยเฉัพาะเพ่ยง	 1	คน	 

ก็สามารถทำาให้โรงพยาบาลชูุมชูนเข้าถึงงานบริการตรวัจั	

spirometry	ได้ื้ง่าย	ส่งผลให้การวิันิจัฉััยโรคระบบการหายใจั

บางโรคสามารถทำาไดื้้ในระดื้ับโรงพยาบาลชูุมชูน	 ลดื้การ

ส่งต่อผู้ป่ีวัยไปีโรงพยาบาลศูนย์	 หากแนวัคิดื้หน่วัยตรวัจั

สมรรถภาพปีอดื้เคล้�อนท่�น่�สามารถนำาไปีใชู้ด่ื้	อาจัม่การขยาย

ขอบเขตการตรวัจัให้ครอบคลุมการตรวัจัสมรรถภาพปีอดื้ 

ขั�นสูงเพิ�มขึ�น	เชู่น	การตรวัจัปีรมิาตรปีอดื้	(static	lung	volumes)	 

และการตรวัจัวััดื้ควัามจัุการซึีมซ่ีานคาร์บอนมอนอกไซีดื้์	

(diffusing	 capacity	 for	 carbon	monoxide:	 DLco)	 ท่�ใน 

ขณ์ะน่�ก็ยังปีระสบปีัญหาการขาดื้แคลนเคร้�องม้อและ

บุคลากรตามโรงพยาบาลเล็กๆ	เชู่นกัน
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การควบัคุมคุณภาพในิการทดสอบัสมรรถภาพระบับัการหายใจ้ 
ด้วยคล้�นิความถ่� โดยวิธ่์ Forced Oscillation Technique (FOT)  

และ Impulse Oscillometry System (IOS)
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บัทนิำา
การวััดื้การทำางานของปีอดื้และระบบการหายใจัเป็ีนองค์ปีระกอบท่�สำาคัญในการตัดื้สินใจัในขั�นตอนการรักษา	 

ปีระเมินผลติดื้ตามการรักษาผู้ป่ีวัยโรคระบบการหายใจั	 ปีระเมินควัามเส่�ยงของภาวัะแทรกซ้ีอนในผู้ป่ีวัยก่อนการผ่าตัดื้ 

และสามารถบ่งบอกถึงการเส้�อมของการทำางานของปีอดื้ก่อนท่�อาการทางคลินิกจัะเริ�มปีรากฏ	 ไม่เพ่ยงแต่จัะชู่วัย 

ในการวิันิจัฉััยเท่านั�น	 การวััดื้การทำางานในระบบดัื้งกล่าวัยังชู่วัยในการปีระเมินควัามรุนแรงเพ้�อให้เภสัชูบำาบัดื้ 

ท่�เหมาะสมอ่กด้ื้วัย	 ซึี�งนอกเหน้อจัากการตรวัจัสมรรถภาพปีอดื้ด้ื้วัยวิัธ่ีสไปีโรเมตร่ย์	 (spirometry)	 ซึี�งเป็ีนหนึ�งในวิัธ่ีการ 

ท่�ใชู้ในการวััดื้การทำางานของปีอดื้ท่�เป็ีนท่�นิยมมากท่�สุดื้ในการปีฏิบัติทางคลินิกและถ้อเป็ีนการตรวัจัวัินิจัฉััยโรคห้ดื้	 

(asthma)	 และปีอดื้อุดื้กั�นเร้�อรัง	 (chronic	 obstructive	 pulmonary	 disease,	 COPD)	 ท่�เป็ีนมาตรฐาน	 (gold	 

standard)	 แล้วั1 การตรวัจัสมรรถภาพปีอดื้ในวิัธ่ีการดัื้งกล่าวัไม่ใชู่การทดื้สอบท่�ง่ายในเด็ื้กท่�ม่อายุตำ�ากว่ัา	 5	 ปีี	 

ผู้สูงอายุ	ผู้ท่�ม่ข้อจัำากัดื้ทางร่างกายและการรับรู้	ท่�ยังต้องอาศัยควัามร่วัมม้ออย่างมากในรูปีแบบวิัธ่ีการหายใจัในการทดื้สอบ	

ซึี�งการทดื้สอบควัามต้านทานของระบบการหายใจัดื้ว้ัยวิัธ่ี	FOT	(forced	oscillation	technique)	และการทดื้สอบควัามตา้นทาน

หลอดื้ลมด้ื้วัยวิัธ่ี	 IOS	 (impulse	 oscillometry	 system)	 นั�น	 สามารถลดื้ข้อจัำากัดื้ในบุคคลและควัามร่วัมม้อในการทดื้สอบ 

ดัื้งกล่าวัได้ื้เป็ีนอย่างด่ื้และเป็ีนวิัธ่ีการทดื้สอบท่�ง่ายในเด็ื้กเล็ก2-12	 อ่กทั�งยังเป็ีนวิัธ่ีการทดื้สอบท่�นักวิัจััยโดื้ยเฉัพาะใน

สหรัฐอเมริกาม่ควัามสนใจัอย่างยิ�ง13-15	

แม้การทดื้สอบท่�ง่ายและเป็ีนมิตรแก่ผู้รับการทดื้สอบ	แต่ยังพบข้อผิดื้พลาดื้และข้อพึงระวัังท่�เจ้ัาหน้าท่�ตรวัจัสมรรถภาพ

ปีอดื้ยังคงต้องควับคุมคุณ์ภาพเพ้�อให้การทดื้สอบม่ปีระสิทธิีภาพสูงสุดื้	และผลการทดื้สอบท่�ม่คุณ์ภาพ
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หลักการทำางานิท่�สำาคัญ
ในปีี	 1956,	 DuBois	 และคณ์ะ16	 ได้ื้อธิีบายเทคนิค

การทดื้สอบควัามต้านทานทางเดิื้นหายใจัด้ื้วัยวิัธ่ี	 FOT	 ว่ัา

เป็ีนการวััดื้การทำางานของปีอดื้โดื้ยใชู้คล้�นเส่ยงรูปีไซีน์	 

(sinusoidal	 sound	 waves)	 ท่�สร้างขึ�นโดื้ยลำาโพงและ

ผ่านเข้าไปีในปีอดื้ในระหวั่างการหายใจัเข้าออก	 ซึี�งค่า

พารามิเตอร์ท่�ได้ื้ค้อควัามต้านทานของระบบทางเดิื้นหายใจั	

(respiratory	 system	 impedance,	Zrs)	 จัากควัามสัมพันธ์ี

ดัื้งสมการ17-18

Z
rs
	=	R

rs
	+	j·X

rs

R
rs
	 ค้อ	ควัามต้านทานทางเดิื้นหายใจั	(Respiratory	

resistance)	ท่�ม่ทิศทางเด่ื้ยวักับ	flow

X
rs
	 ค้อ	 ปีฏิกิ ริยาสะท้อนกลับทางเดิื้นหายใจั	 

(Respiratory	reactance)

j	 ค้อ	 ส่วันจิันตภาพ	(√
_
-1)	 ท่�กำาหนดื้ทิศทางของค่า	 

X
rs
	ไว้ัว่ัาตรงข้ามกับ	flow

ชู่วังควัามถ่�ท่�ให้ขณ์ะทดื้สอบอยู่ท่�	 3-35	 Hz	 ค่า

พารามิเตอร์ท่�ได้ื้จัะให้ข้อมูลท่�เป็ีนปีระโยชูน์เก่�ยวักับควัาม

ต้านทานของหลอดื้ลมและเน้�อเย้�อปีอดื้	 ซึี�งปีระโยชูน์หลัก 

ท่�สำาคัญของการทดื้สอบในรูปีแบบน่�ค้อ	 เป็ีนการทดื้สอบ 

ท่�ง่ายและได้ื้ข้อมูลเก่�ยวักับควัามต้านทานของปีอดื้ท่�แตกต่าง

จัากการตรวัจัด้ื้วัยเคร้�อง	spirometer

ในปีี	ค.ศ.	1975,	Michaelson	และคณ์ะ19	ได้ื้พัฒนา

โดื้ยใชู้คอมพิวัเตอร์ท่�ขับเคล้�อนแรงดัื้นคล้�นส่�เหล่�ยม	(square	

wave)	 ในหลายชู่วังควัามถ่�ด้ื้วัยลำาโพง	 และวิัเคราะห์ควัาม

สัมพันธ์ีของแรงดัื้นกับอัตราการไหลของอากาศโดื้ยใชู้การ

วิัเคราะห์สเปีกตรัม	 ซึี�งเทคนิคในการทดื้สอบน่�ถูกเร่ยกว่ัา	

IOS	 แต่ควัามละเอ่ยดื้เชิูงเวัลาของวิัธ่ีการทดื้สอบ	 IOS	 จัะ

ด้ื้อยกว่ัา	FOT	เล็กน้อย	โดื้ยท่�	IOS	จัะส่งพัลส์	(pulses)	ของ 

คล้�นควัามดัื้นภายในปีอดื้โดื้ยแสดื้งเป็ีน	bit	uncomfortable	

อย่างไรก็ตาม	 IOS	 แสดื้งรายละเอ่ยดื้ท่�ครอบคลุม

ควัามสัมพันธ์ีการไหลของอากาศและแรงดัื้นในชู่วังควัามถ่�

ระหว่ัาง	4	และ	32	Hz	และให้การวิัเคราะห์ทางคณิ์ตศาสตร์ท่�

ด่ื้กว่ัาในตัวัวััดื้ควัามต้านทานและปีฏิกิริยาโดื้ยใชู้เทคนิค	Fast	

Fourier	Transform	(FFT)	นอกจัากน่�	ยังม่การใชู้คล้�นเส่ยง

ในหลายควัามถ่�ในการทดื้สอบโดื้ยเปี็นไปีในลักษณ์ะผสม	

และการปีรบัปีรุงลักษณ์ะสัญญาณ์ต่อเส่ยงรบกวันซึี�งเทคนิค

ใหม่น่�ได้ื้ปีรับปีรุงในหลายปีีต่อมาโดื้ยบริษัท	 Jaeger	 จันนำา

มาสู่การใชู้งานเชิูงพาณิ์ชูย์ใน	ค.ศ.	199820	FOT	และ	 IOS	

ถูกใชู้กันอย่างแพร่หลายในคลินิกเด็ื้กทั�วัโลก	 เชู่นเด่ื้ยวักับ 

ในหลายห้องปีฏิบัติการตรวัจัสร่รวิัทยาของปีอดื้และยังเป็ีน

วิัธ่ีการทดื้สอบหนึ�งในการวิัจััยทางคลินิก

พารามิเต้อร์ท่� FOT/IOS สามารถวัดได้
แรงกระตุ้นท่�สร้างขึ�นจัากเคร้�องกำาเนิดื้ควัามถ่�จัะถูก

ส่งผ่านทางเดิื้นหายใจัในส่วันท่�ม่ขนาดื้ใหญ่ไปีจันถึงส่วัน 

ท่�ม่ขนาดื้เล็ก	 หร้อท่�เร่ยกว่ัาส่วันปีลายพร้อมกับการหายใจั

เข้าออกปีกติ	 ซึี�งชู่วังควัามถ่�สูงท่�มากกว่ัา	 20	 Hz	 นั�นจัะ 

เดิื้นทางด้ื้วัยระยะทางได้ื้สั�นกว่ัาจึังใชู้ในการตรวัจัของทาง

เดิื้นหายใจัท่�ม่ขนาดื้ใหญ่	 ในขณ์ะเด่ื้ยวักันท่�ควัามถ่�ตำ�า

กว่ัา	 15	 Hz	 จัะสามารถลงลึกไปีปีอดื้และเน้�อเย้�อของปีอดื้ 

ซึี�งคล้ายกับปีระโยชูน์ของคล้�นวิัทยุ	 กล่าวัค้อ	 คล้�นวิัทยุ

ควัามถ่�สูง	 (frequency	 modulation,	 FM)	 จัะเดิื้นทาง

ได้ื้ระยะทางท่� สั�นกว่ัาคล้�นวิัทยุควัามถ่�ตำ�า	 (amplitude	 

modulation,	AM)	

R5	 ค้อ	ค่า	respiratory	resistance	ท่�ควัามถ่�	5	Hz	

ค่าท่�ได้ื้น่�แสดื้งถึงควัามต้านทานของทางเดิื้นหายใจัทั�งหมดื้

ไปีจันถึงส่วันท่อลมส่วันปีลาย	(Peripheral	airways)

R20	ค้อค่า	respiratory	resistance	ท่�ควัามถ่�	20	Hz	

ค่าท่�ได้ื้น่�แสดื้งถึงควัามต้านทานของทางเดื้ินหายใจัตั�งแต่

ส่วันต้น	จันถึงส่วันกลางท่�เป็ีนหลอดื้ลมขนาดื้ใหญ่

R5-R20	 ค้อค่าควัามแตกต่างของ	 respiratory	 

resistance	 ท่�ควัามถ่�	 5	 Hz	 กับ	 20	 Hz	 เป็ีน	 respiratory	 

resistance	ในส่วันของท่อลมส่วันปีลาย	(peripheral	airways)

X5	 ค้อค่าปีฏิกิริยาสะท้อนกลับของควัามต้านทานท่�

ควัามถ่�	5	Hz

Fres	(resonant	frequency)	ค่าควัามถ่�ท่�	inertance	

forces	เท่ากับ	peripheral	capacitance

AX	(area	of	reactance)	พ้�นท่�ใต้กราฟของปีฏิกิริยา

สะท้อนกลับจัากจุัดื้ควัามถ่�ตำ�าสุดื้ไปีถึงจุัดื้	Fres
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CO	(Coherence)	ค่าดัื้ชูน่ควัามสอดื้คล้องของผลลัพธ์ี

บ่งชู่�คุณ์ภาพการทดื้สอบ	ม่ค่าระหว่ัาง	0-1

ข้อแต้กต้่างจ้ากวิธ์่การทดสอบัอ้�นิ
ในระหวั่างทำาการทดื้สอบ	 FOT	 และ	 IOS	 ผู้รับ 

การทดื้สอบสามารถหายใจัได้ื้ปีกติ	 ใชู้ควัามพยายามและ

ควัามร่วัมม้อน้อยกว่ัาการตรวัจัสมรรถภาพปีอดื้สไปีโรเมตร่ย์	 

(spirometry)	 ซึี�งเป็ีนข้อได้ื้เปีร่ยบ	 หลักของการทดื้สอบน่� 

เม้�อเท่ยบกับการทดื้สอบโดื้ยวิัธ่ีการอ้�นๆ	จึังทำาให้การทดื้สอบ

น่�เหมาะสมกับเด็ื้กท่�อายุตำ�ากว่ัา	5	ปีี	ผู้สูงอายุ	ผู้ท่�ม่ข้อจัำากัดื้

ทางด้ื้านร่างกาย	 หร้อผู้บกพร่องทางสติปัีญญา	นอกจัากน่� 

ยังสามารถทดื้สอบในผู้ปีว่ัยท่�ใชู้เคร้�องชู่วัยหายใจั	และทำาการ

ทดื้สอบในระหว่ัางการนอนหลับ22	 ได้ื้อ่กด้ื้วัย	 ม่ควัามไวั 

ในการตรวัจัจัับการอุดื้ตันและสิ�งก่ดื้ขวัางทางเดิื้นหายใจั 

ส่วันปีลายมากขึ�น	 อ่กทั�งให้ข้อบ่งชู่�ชัูดื้เจันกวั่าการตรวัจั

สมรรถภาพปีอดื้สไปีโรเมตร่ย์	 (spirometry)	 ในการตรวัจั

สอบการอุดื้ตันในบริเวัณ์ของทางเดิื้นหายใจัส่วันปีลายโดื้ย

ไม่อาศัยข้อมูลท่�ม่อยู่ใน	 flow–volume	Curve	 และ	 forced	

expiratory	flow	(FEF)	ท่�	25–75%	(FEF25-75%)	จึังเป็ีน

ปีระโยชูน์ต่อการวิันิจัฉััยในผู้ป่ีวัยท่�เป็ีนโรคระบบทางเดื้ิน

หายใจัขนาดื้เล็กท่�อุดื้ตัน	เชู่น	ผู้ป่ีวัยท่�เป็ีนโรคห้ดื้	(Asthma)	

โรคปีอดื้อุดื้กั�นเร้�อรัง	 (COPD)	 ซึี�งจัากการวิัเคราะห์ค่าของ	

Rrs	และ	Xrs	สามารถแสดื้งให้เห็นถึงควัามแตกต่างระหว่ัาง

โรคดื้งักล่าวั	และยงัม่ข้อมูลท่�เป็ีนปีระโยชูน์เพิ�มเติมเก่�ยวักับ

พยาธิีสร่รวิัทยาของโรคดัื้งกล่าวั	ซึี�งวิัธ่ีการตรวัจัสมรรถภาพ

ปีอดื้สไปีโรเมตร่ย์	(spirometry)	ไม่สามารถทำาได้ื้

ต้ารางท่� 1. 	 ควัามแตกต่างระหวัา่งวัธิีก่ารตรวัจั	Spirometry	

และ	FOT/	IOS21

Parameter Spirometry FOT/IOS

หลักการสำาคัญ ใชู้การตรวัจัจัับการไหลของ
อากาศ	และปีริมาตรของปีอดื้	 
โดื้ยอาศัยหลักการวััดื้ปีริมาณ์
อากาศเคล้�อนผ่านอุปีกรณ์์
ตรวัจัจัับ	

ใชู้การสั�นจัากเคร้�องกำาเนิดื้ 
คล้�นควัามถ่�เด่ื้ยวั	(FOT)	หร้อ
การใชู้แรงกระตุ้นจัากคล้�น
หลายควัามถ่�	(IOS)	โดื้ยจัะถูก
ผลักดัื้นเข้าไปีสู่ทางเดิื้นหายใจั
และแปีรเป็ีนคล้�นควัามดัื้น 
เพ้�อวััดื้ผลควัามต้านทานและ
ปีฏิกริยาของทางเดิื้นหายใจั

ตัวัแปีรหลักท่�วััดื้ ปีริมาตร:	FEV1,	FVC Zrs,	Rrs,	Xrs,	Fres,	Ax

อัตราการไหล:	PEFR,	
FEF25–75%

ควัามร่วัมม้อ
ของผู้ทำาการทดื้สอบ

+++ +

วิัธ่ีการหายใจัในการ
ทดื้สอบ

การบังคับให้หายใจัออกอย่างเร็วั
และแรง	

การหายใจัปีกติ 

ค่าควัามแปีรปีรวัน 
จัากผู้ทดื้สอบ

3–5% 5–15%

ควัามไวัต่อการตรวัจัจัับในส่วันของทางเดิื้นหายใจั

ส่วันกลาง + +++

ส่วันปีลาย ++ +++

ค่าตัวัแปีรหลักสำาหรับ 
ผู้ท่�ตอบสนอง 
ต่อยาขยายหลอดื้ลม

12–15%	for	FEV1 40%	for	R
5
	or	X

5

ค่าตัวัแปีรหลักสำาหรับ 
ผู้ท่�ม่ภาวัะหลอดื้ลมต่บ

20%	for	FEV1 50%	for	R
5

ข้อมูลเชิูงลึกใน
กลศาสตร์ของปีอดื้

+ +++

วิัธ่ีการท่�เป็ีนมาตรฐาน +++ ++

ปีระสิทธิีภาพ 
ของค่าอ้างอิง

+++ +

การเล้อกใชู้วิัธ่ีการทดื้สอบระหว่ัาง	 FOT	 และ	 IOS	 

เพ้�อวััดื้ควัามต้านทานและปีฏิกิริยาของทางเดิื้นหายใจันั�น	

เหม้อนการเล้อกชูนิดื้ของ	 spirometer	 ระหว่ัาง	 volume-

displacement	 spirometer	 และ	 flow	 sensor-based	

spirometer	 ตามลำาดัื้บ	 ถึงแม้ว่ัา	 volume-displacement	

spirometer	 จัะม่การวััดื้ปีริมาตรปีอดื้ท่�ถูกต้องและแม่นยำา

มากกวั่า	 flow	 sensor-based	 spirometer	 แต่อุปีกรณ์์ 

และเคร้�องม้อการตรวัจันั�น	 ม่ขนาดื้ค่อนข้างใหญ่และ 

ควัามแตกต่างในการแปีรผลการทดื้สอบท่�สำาคัญด้ื้วัย	 ทั�งน่�	

อุปีกรณ์์ของวัธ่ิีการทดื้สอบ	FOT	และ	IOS	สามารถวััดื้ค่า	Rrs	

และ	Xrs	ท่�หลายควัามถ่�	แต่เคร้�องม้อท่�ทำาการทดื้สอบทั�ง	2	

วิัธ่ีการนั�นไม่จัำาเป็ีนท่�จัะต้องแสดื้งค่าท่�คล้ายกัน23
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การควบัคุมคุณภาพท่�สำาคัญ
ผู้้้รับัการทดสอบั

1.	 ควัรนั�งบนเก้าอ่�	หร้อรถเข็น	(Wheelchair)	ตัวัตรง	

คอตั�งตรงในระดัื้บปีกติ	ไม่ควัรพิงพนักพิง	ไขว้ัขาหร้อไขว่ัห้าง	

เน้�องจัากอาจัจัะทำาให้การขยายตัวัของทรวังอกถูกจัำากัดื้ได้ื้

2.	 ปีรับระดัื้บท่อท่�ใชู้อม	เพ้�อทำาการทดื้สอบให้พอด่ื้

กับชู่องปีากโดื้ยให้คอย้�นออกมาเล็กน้อย	

3.	 อมท่อไว้ับนลิ�นโดื้ยริมฝี้ปีากแนบชิูดื้กับท่อ	 เพ้�อ

ป้ีองกันการรั�วัไหลของอากาศ	ใชู้ฟันหน้ากัดื้หลอดื้อมไว้ัเบาๆ	

ไม่กัดื้แน่นจันหลอดื้อมยุบตัวั	 โดื้ยท่�ลิ�นจัะต้องไม่อุดื้ท่อและ

ชู่องปีาก

4.	 ใชู้ม้อทั�งสองข้างบ่บแก้ม	 และใชู้นิ�วัหัวัแม่ม้อ

ทั�งสองข้างเชูยบริเวัณ์ใต้คาง	 เพ้�อป้ีองกันการเกิดื้ชู่องว่ัาง

บริเวัณ์กระพุ้งแก้ม	หากไม่สามารถทำาได้ื้	 เชู่น	เด็ื้กเล็ก	 ผู้ม่

ปัีญหาการเคล้�อนไหวั	 ให้เจ้ัาหน้าท่�ตรวัจัสมรรถภาพปีอดื้

เป็ีนผู้บ่บแก้ม

5.	 พิจัารณ์าใชู้ อุปีกรณ์์เสริมชู่วัยในการอมท่อ	

(mouthpiece)	 ในกรณ่์ท่�ผู้รับการทดื้สอบไม่สามารถอมท่อ

ของ	filter	ได้ื้	เชู่น	ผู้ม่ปัีญหาด้ื้านชู่องปีากหร้อเด็ื้กเล็ก	และ

ใชู้ท่�หน่บจัมูก	 (nose	 clips)	 หน่บจัมูกของผู้รับการทดื้สอบ 

ในระหว่ัางการทดื้สอบ

6.	 หากผู้รับการทดื้สอบสวัมใสฟั่นปีลอม	ตอ้งตรวัจัดืู้ 

ให้แน่ใจัว่ัาฟันปีลอมนั�นยึดื้ติดื้แน่นหนา	 หร้อเพ้�อควัาม

ปีลอดื้ภัยอาจัถอดื้ออกเพ้�อป้ีองกันการเล้�อนหลุดื้ในระหว่ัาง

การทดื้สอบ

รููปที่่� 1.  ลัักษณีะการันั�งของผู้้�รัับการัทดสีอบ

รููปที่่� 2.  ลักษณะการอมที่่อที่ี�มีการต่่อ Mouthpiece เพิ�มเต่ิมและใช้้
ม่อที่ั�งส่องข้้างบีบแก้มและใช้้นิิ�วหัวแม่ม่อเช้ยบริเวณใต่้คาง

รููปที่่� 3.  ลักษณะการอมที่่อที่ี�มีการต่่อ Mouthpiece เพิ�มเต่ิม และ
เจ้้าหน้ิาที่ี�ต่รวจ้ส่มรรถ่ภาพปิอดใช้้ม่อที่ั�งส่องข้้างบีบแก้ม
ช้่วยผู้้้รับการที่ดส่อบ เช้่นิ ในิเด็กเล็ก
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อุป่กรณ์เสริมเพ้�อเพิ�มป่ระสิทธิ์ภาพ

ในกรณ่์ท่�ผู้รับการทดื้สอบไมส่ามารถอมทอ่ของ	Filter	

ในรูปีแบบปีกติได้ื้	เชู่น	ผู้ม่ปัีญหาด้ื้านชู่องปีาก	หร้อ	เด็ื้กเล็ก	

ให้เจ้ัาหน้าท่�ตรวัจัสมรรถภาพปีอดื้พิจัารณ์าอุปีกรณ์์เสริม 

ในการอมท่อ	(mouthpiece)	ต่อเสริมจัาก	filter	ซึี�งพิจัารณ์า

จัากขนาดื้ชู่องปีากของผู้รับการทดื้สอบ	 โดื้ยม่ลักษณ์ะ 

ดัื้งรูปีท่�	4	และ	5

รููปที่่� 4.  Mouthpiece ต่่อเส่ริมจ้าก Filter

รููปที่่� 5.  Mouthpiece ที่ี�ใช้้ปิ้องกันิลิ�นิข้ัดข้วางการส่่งคล่�นิความถ่ี� 
(Free Flow Mouthpiece)

การวัดค่า (Record Measurement) 

1.	 เ ม้� อ ผู้ รับการทดื้สอบหายใจัโดื้ยปีกติและ 

ผ่อนคลาย	ทำาการวััดื้ค่า	3-5	ครั�ง	โดื้ยการรายงานผลลัพธ์ีเป็ีน 

ค่าเฉัล่�ยของการวััดื้ค่า24

2.	 เวัลาท่�เหมาะสมในการวััดื้ค่าในแต่ละครั�ง	ควัรใชู้

ระยะเวัลาดัื้งตารางท่�	2

ต้ารางท่� 2.		 ระยะเวัลาในการบันทึกค่าในการทดื้สอบ	 FOT	

และ	IOS	แต่ละชู่วังอายุ25

ช่วงอายุ ระยะเวลาในิการวัดค่า
(Record Measurement)

Coefficient of variation 
(C.V.)

เด็ื้กทารก 5-10	วิันาท่ ≤15%

<	12	ปีี 16	วิันาท่ ≤15%

ผู้ใหญ่ 30	-	60	วิันาท่ ≤10%

Coherence (CO) 

ค่าดัื้ชูน่ควัามสอดื้คล้องของผลลัพธ์ีและบ่งชู่�คุณ์ภาพ

การทดื้สอบ	 ม่ค่าระหว่ัาง	 0-1	 ซึี�งสำาหรับผู้ใหญ่21	 แล้วั 

ท่�ควัามถ่�	5	Hz	ต้องม่ค่า	CO	>	0.8	และท่�ควัามถ่�	20	Hz	ต้อง

ม่ค่า	CO	≥	0.9	สำาหรับในเด็ื้กเล็กมาก26	ท่�ควัามถ่�	5	Hz	ค่า	

CO≥	0.6	นั�นถ้อว่ัายอมรับได้ื้	ทั�งน่�	 ค่าควัามสอดื้คล้องท่�สูง

กว่ัาย่อมม่คุณ์ภาพกว่ัาค่าท่�ตำ�าโดื้ยผลลัพธ์ีของการทดื้สอบ

ควัรม่ค่าอยู่ในเกณ์ฑ์์ท่�ยอมรับได้ื้ดัื้งกล่าวัข้างต้น	

ข้อม้ลเพิ�มเต้ิมในิการรายงานิผู้ล

บนแบบรายงานผลการทดื้สอบ	 นอกเหน้อจัาก

การรายงานค่าพารามิเตอร์ท่�สำาคัญแล้วั	 เจ้ัาหน้าท่�ตรวัจั

สมรรถภาพปีอดื้พิจัารณ์ารายงานข้อมูลเพิ�มเติมเพ้�อปีระกอบ

การแปีลผล	ดัื้งต่อไปีน่�

1.	 ชู้�ออุปีกรณ์์	รุ่นซีอฟต์แวัร์	และผู้ผลิต

2.	 ระยะเวัลาของการบันทึกแต่ละครั�ง	

3.	 จัำานวันการทำาซีำ�า

4.	 ลักษณ์ะตำาแหน่งลำาตัวัและศ่รษะ

5.	 การใชู้ท่�หน่บจัมูก	และการบ่บแก้ม

ป่ัญหาท่�พบัได้บั่อยในิการทดสอบั
เน้�องจัากการเกิดื้ชู่องว่ัางบริเวัณ์กระพุ้งแก้ม	ซึี�งส่งผล

ต่อค่า	R5	และ	X5	ซึี�งส่งผลต่อการแปีลค่าในผู้ป่ีวัยโรคทาง

เดิื้นหายใจั25	 โดื้ยปัีญหาดัื้งกล่าวัจัะแสดื้งออกมาในลักษณ์ะ

กราฟท่�แสดื้งบนจัอแสดื้งผลท่�สามารถสังเกตได้ื้	ได้ื้แก่
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1) การหายใจ้ป่กติ้ (normal breathing)

เม้�อผู้รับการทดื้สอบอมท่อและหายใจัโดื้ยปีกติและ

ผ่อนคลายกอ่นทำาการบนัทึกค่า	โดื้ยสงัเกตภาพกราฟท่�แสดื้ง

ควัามต่อเน้�องและสมำ�าเสมอ

รููปที่่� 6.  กราฟแส่ดงลักษณะการหายใจ้ปิกต่ิ (normal breathing)

2) การหายใจ้เร็วกว่าป่กติ้ (rapid breathing)

ซึี�งอาจัเกิดื้ไดื้้จัากอาการเหน้�อยจัากการเดื้ินทาง	

สภาพอากาศจัากการเดิื้นทาง	 หร้อในห้องท่�ทำาการทดื้สอบ	

ซึี�งอาจัสังเกตการหายใจัของผู้รับการทดื้สอบในระหว่ัาง

สอบถามข้อมูล	 หร้อขั�นตอนอ้�น	 ๆ	 ก่อนการทดื้สอบเพ้�อ

ปีระเมินลักษณ์ะการหายใจัว่ัาเป็ีนการหายใจัปีกติ	 (normal	

breathing)	แล้วัหร้อไม่

รููปที่่� 7.  กราฟแส่ดงลักษณะการหายใจ้เร็วกว่าปิกติ่ (rapid  
breathing)

3) การหายใจ้ช้ากว่าป่กติ้ (slow breathing)

รููปที่่� 8.  กราฟแส่ดงลักษณะการหายใจ้ช้้ากว่าปิกติ่ (slow breathing)

4) ผู้้้รับัการทดสอบัไอระหว่างทดสอบั (cough)

รููปที่่� 9.  กราฟแส่ดงลักษณะการไอ (cough) ระหว่างการที่ดส่อบ

5) การหายใจ้ทางจ้ม้ก (nasal breathing) 

ตรวัจัดูื้ท่�หน่บจัมูก	 (nose	 clip)	 ว่ัาแน่นหนาหร้อไม่	

ทั�งน่�อาจัตรวัจัดูื้สภาพของท่�หน่บจัมูก	 ว่ัาม่ควัามย้ดื้หยุ่น	

และม่คุณ์สมบัติเหมาะสมท่�จัะใชู้งานได้ื้อย่างม่ปีระสิทธิีภาพ

รููปท่ี่� 10.  กราฟแส่ดงลักษณะการหายใจ้ที่างจ้ม้ก (nasal breathing)

6) การกล้นินิำ�าลายหร้อช่องทางเดินิหายใจ้ถ้ก

ปิ่ดกั�นิ (swallow/ glottic closure) 

	 พิจัารณ์าใชู้	mouthpiece	 ท่�ใชู้ป้ีองกันลิ�น/การกล้น

นำ�าลายท่�ขัดื้ขวัางการส่งคล้�นควัามถ่�ต่อเสริมจัาก	filter
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รููปท่ี่� 11.  กราฟแส่ดงลักษณะช่้องที่างเดินิหายใจ้ถ้่กปิิดกั�นิ (swallow/  
glottic closure)

7) ช่อง terminating resistance ถ้กเปิ่ด 

ชู่อง	 terminating	 resistance	 จัะถูกเปิีดื้เฉัพาะ 

การสอบเท่ยบ	(calibration)	เท่านั�น

รููปที่่� 12.  กราฟแส่ดงลกัษณะช้่อง terminating resistance ถ่้กเปิิด

ข้อจ้ำากัดในิการทดสอบัท่�พึงระวัง 
1.	 ยังไม่เป็ีนวิัธ่ีการท่�มาตรฐาน	 ยังคงต้องทำาการ

ทดื้สอบด้ื้วัยวัธ่ิีการดัื้งกล่าวัร่วัมกบัการตรวัจัสมรรถภาพปีอดื้

ด้ื้วัยวิัธ่ีสไปีโรเมตร่ย์	 (spirometry)	 เพ้�อควัามสมบูรณ์์ของ 

การวิันิจัฉััยโรค

2.	 ผู้แปีลผลต้องไ ด้ื้รับการฝึ้กอบรม	 และใ ชู้

ปีระสบการณ์์สูงในการแปีลผลการทดื้สอบ

3.	 ปีระสิทธิีภาพของค่าอ้างอิงอยู่ในระดัื้บตำ�า

4.	 อุปีกรณ์์ยังม่ราคาสูงหากเท่ยบกับวิัธ่ีการอ้�น

5.	 ยังคงต้องใ ชู้ ในห้องปีฏิบั ติการทางคลิ นิก	

เน้�องจัากอุปีกรณ์์ไม่สามารถพกพาได้ื้เม้�อเท่ยบกับการตรวัจั

สมรรถภาพปีอดื้ด้ื้วัยวิัธ่ีสไปีโรเมตร่ย์	(spirometry)	

ปัีจัจััยท่�ม่ผลต่อการทดื้สอบ	 ได้ื้แก่	 เพศ27	อายุ27	 

ควัามสูง27-28	และการเกิดื้ชู่องว่ัางบริเวัณ์กระพุ้งแก้มนั�นส่งผล 

ต่อค่า	R5	และ	X5	ซึี�งต้องระวัังในระหว่ัางการทดื้สอบ

สรุป่
แม้ว่ัาการทดื้สอบสมรรถภาพระบบทางเดิื้นหายใจั

และถุงลมด้ื้วัยคล้�นควัามถ่�	 โดื้ยวิัธ่ี	 forced	 oscillation	 

technique	 (FOT)	 และ	 impulse	 oscillometry	 system	

(IOS)	 จัะม่จุัดื้เด่ื้นในด้ื้านควัามร่วัมม้อของผู้รับการทดื้สอบ

น้อยกว่ัาวิัธ่ีการอ้�น	เชู่น	ปัีจัจััยส่วันบุคคล	(เด็ื้กท่�อายุตำ�ากว่ัา	 

5	 ปีี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ท่�ม่ข้อจัำากัดื้ทางดื้้านร่างกาย	 ผู้บกพร่อง 

ทางสติปัีญญา	ผู้ป่ีวัยท่�ใชู้เคร้�องชู่วัยหายใจั	และการทดื้สอบ

ในระหว่ัางการนอนหลับ)	 หร้อเป็ีนวิัธ่ีการท่�ม่ปีระสิทธิีภาพ 

ในการวันิิจัฉััยโรคระบบทางเดื้นิหายใจัขนาดื้เลก็ท่�อุดื้ตัน	เชู่น	

ผู้ป่ีวัยท่�เป็ีนโรคห้ดื้	(asthma)	โรคปีอดื้อดุื้กั�นเร้�อรัง	(COPD)	 

ท่�ด่ื้กว่ัาวิัธ่ีการอ้�นๆ	แล้วั	แต่เน้�องจัากใชูร้ะยะเวัลาในการวััดื้ค่า 

ระยะสั�นไม่ก่�วิันาท่	 หากเจั้าหน้าท่�ตรวัจัสมรรถภาพปีอดื้

ควับคุมคุณ์ภาพไม่เป็ีนไปีตามมาตรฐานแล้วั	 อาจัส่งผลต่อ

คุณ์ภาพของผลการทดื้สอบ	จึังจัำาเป็ีนท่�จัะต้องคำานึงถึงปัีจัจััย

เส่�ยงท่�จัะทำาให้ผลการทดื้สอบด้ื้อยคุณ์ภาพอย่างเคร่งครัดื้	

วิัธ่ีการทดื้สอบน่�ยังไม่เป็ีนวิัธ่ีการมาตรฐาน	 (gold	

standard)	 หร้อทดื้แทนการทดื้สอบด้ื้วัยวิัธ่ีสไปีโรเมตร่ย์	

(spirometry)	สำาหรับการปีระเมินสมรรถภาพปีอดื้ตามปีกติ	

เน้�องจัากยังม่ข้อจัำากัดื้ในปีระสิทธิีภาพของค่าอ้างอิงรวัมถึง

การแปีลผลการทดื้สอบท่�ต้องอาศัยผู้ท่�ได้ื้รับการฝึ้กอบรม

และใชู้ปีระสบการณ์์สูง	 แต่การทดื้สอบดื้ังกล่าวัจัะม่ควัาม

สมบูรณ์์ยิ�งขึ�นหากทดื้สอบและแปีลผลควับคู่กับการตรวัจั

สมรรถภาพปีอดื้ด้ื้วัยวิัธ่ีสไปีโรเมตร่ย์	 (spirometry)	 และใน 

อนาคตเม้�อม่งานวิัจััยและองค์ควัามรู้ท่�เพิ�มมากขึ�น	 อาจั 

ส่งผลต่อการพิจัารณ์าค่าอ้างอิงและการแปีลผลท่�เป็ีนมาตรฐาน	 

ซึี�งจัะเป็ีนปีระโยชูน์ต่อการวิันิจัฉััยโรคระบบทางเดิื้นหายใจั

ขนาดื้เล็กท่�สะดื้วัก	ง่ายและม่ปีระสิทธิีภาพเพิ�มมากขึ�น
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	 วัารสารวััณ์โรค	 โรคทรวังอกและเวัชูบำาบัดื้วิักฤต	 ยินด่ื้รับ

พิจัารณ์านิพนธ์ีต้นฉับับ	รายงานวิัจััย	รายงานผู้ป่ีวัย	ทบทวันวัารสาร

และงานเข่ยนวิัชูาการในลักษณ์ะอ้�นๆ	 ทั�งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษเพ้�อต่พิมพ์และเผยแพร่ควัามรู้	 ทั�งน่�ด้ื้วัยวััตถุปีระสงค์ท่�จัะ 

ส่งเสรมิควัามกา้วัหนา้-ควัามรว่ัมม้อทางวัชิูาการของบรรดื้าแพทยแ์ละ

บุคลากรทางสาธีารณ์สุขท่�ม่ควัามสนใจัในสาขาวิัชูาน่�

	 เพ้�อให้บรรลุวััตถุปีระสงค์ดื้งักล่าวัและเพ้�อควัามสะดื้วักรวัดื้เร็วั

ในการต่พิมพ์บทควัามของท่าน	 คณ์ะบรรณ์าธีิการขอเร่ยนแนะนำา

การเตร่ยมต้นฉับับสำาหรับวัารสารวััณ์โรค	โรคทรวังอกและเวัชูบำาบัดื้

วิักฤต	ดัื้งน่�

 1. ร้ป่แบับัของต้้นิฉบัับั	โปีรดื้สละเวัลาพลิกดูื้การจััดื้รูปีหน้า

กระดื้าษจัากบทควัามต่างๆ	 ท่�ต่พิมพ์อยู่ในวัารสารฉับับน่�และกรุณ์า

ถ้อเป็ีนตัวัแบบในการพิมพ์ต้นฉับับของท่าน	 (โดื้ยเฉัพาะอย่างยิ�งใน

หน้าแรกของบทควัามทุกปีระเภท	ซึี�งวัารสารวััณ์โรค	โรคทรวังอกและ 

เวัชูบำาบัดื้วิักฤต	 ต้องการรักษาไว้ัซึี�งลักษณ์ะเฉัพาะบางปีระการ

เก่�ยวักับรูปีแบบการเร่ยงพิมพ์ชู้�อเร้�อง	บทควัาม	ชู้�อผู้นิพนธ์ี	วุัฒิของ 

ผู้นิพนธ์ี	สถาบันในสังกัดื้ของผู้นิพนธ์ีและบทคัดื้ย่อ)	สำาหรับกระดื้าษ

พิมพ์ด่ื้ดื้อาจัเป็ีนกระดื้าษพิมพ์สั�นหร้อยาวัก็ได้ื้	โดื้ยควัรพิมพ์หน้าเด่ื้ยวั

และควัรม่ควัามยาวัไม่เกิน	10	หน้ากระดื้าษพิมพ์

 2. องค์ป่ระกอบัของต้้นิฉบัับั	 ต้นฉับับทุกปีระเภทควัร

ปีระกอบด้ื้วัยส่วันต่างๆ	เร่ยงลำาดัื้บดัื้งน่�

  2.1 ช้�อเร้�อง ควัรให้สั�นและบ่งบอกถึงขอบเขตของ 

เน้�อเร้�องได้ื้ชัูดื้เจัน	 ถ้าต้นฉับับเป็ีนผลงานท่�ได้ื้รับทุนสนับสนุนหร้อ

เคยบรรยายในท่�ปีระชุูมวิัชูาการมาก่อน	 อาจัใส่เคร้�องหมายดื้อกจััน

กำากับท่�อักษรตัวัสุดื้ท้ายของชู้�อเร้�องนั�นๆ	และให้แจ้ังควัามเป็ีนมา	ไว้ั

ท่�เชิูงอรรถท้ายหน้ากระดื้าษแผ่นแรกของต้นฉับับ

  2.2 ช้�อผู้้้นิิพนิธ์์ วุฒิ สถาบัันิในิสังกัด	 ใส่ชู้�อและสกุล

ของผู้นิพนธ์ีตามปีกติพร้อมด้ื้วัยปีริญญาหร้อคุณ์วุัฒิการศึกษาไม่เกิน	

3	 อภิไธีย	 ในบรรทัดื้ถัดื้ไปีให้ระบุชู้�อหน่วัยงานในสังกัดื้ของผู้นิพนธ์ี	

ถ้าต้นฉับับเป็ีนผลงานของคณ์ะบุคคลท่�ไม่ได้ื้อยู่ในสังกัดื้หน่วัยงาน

เด่ื้ยวักัน	 ให้ใส่เคร้�องหมายดื้อกจัันกำากับควัามแตกต่างไว้ัท่�อภิไธีย

ของผู้ร่วัมนิพนธ์ีแต่ละคน	 แล้วัจึังระบุหน่วัยงานในสังกัดื้ของบุคคล

เหล่านั�นในบรรทัดื้ถัดื้ไปี

  2.3 บัทคัดย่อ	ต้นฉับับท่�เป็ีนนิพนธ์ีต้นฉับับและรายงาน

ผู้ป่ีวัยทุกปีระเภทจัำาเป็ีนต้องม่บทคัดื้ย่อทั�งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ	โดื้ยให้พิมพ์คัดื้ย่อภาษาไทยก่อน	แล้วัจึังตามด้ื้วัย	Abstract

	 	 ในกรณ่์ท่�นิพนธ์ีต้นฉับับหร้อรายงานผู้ปี่วัยเปี็นต้นฉับับ

ภาษาไทย	 ไม่ต้องระบุชู้�อผู้นิพนธ์ี	 ชู้�อเร้�อง	 และสถาบันต้นสังกัดื้ไว้ั

ในบทคัดื้ย่อภาษาไทย	 แต่ให้ระบุชู้�อเหล่านั�นเป็ีนภาษาอังกฤษไว้ัใน	

Abstract

	 	 ในกรณ่์ท่�นิพนธ์ีต้นฉับับหร้อรายงานผู้ปี่วัยเปี็นต้นฉับับ

ภาษาอังกฤษ	 ให้ระบุชู้�อผู้นิพนธ์ี	 ชู้�อเร้�อง	 และสถาบันในสังกัดื้ไว้ั

ในบทคัดื้ย่อภาษาไทย	 แต่ไม่จัำาเปี็นต้องระบุชู้�อเหล่านั�นเป็ีนภาษา

อังกฤษไว้ัใน	Abstract

	 	 สำาหรับต้นฉับับในลักษณ์ะอ้�นๆ	 เชู่น	 บทควัามพิเศษ	 

บททบทวันวัารสาร	บันทึกเวัชูกรรม	ฯลฯ	ไม่จัำาเป็ีนต้องม่บทคัดื้ย่อ

  2.4 เน้ิ�อเร้�อง	 ในกรณ่์ของนิพนธ์ีต้นฉับับควัรม่ขั�นตอน

ในการนำาเสนอเน้�อเร้�องตามลำาดัื้บค้อ	 บทนำา	 วััสดุื้และวิัธ่ีการ	 ผล	

วิัจัารณ์์	สรุปี	สำาหรับต้นฉับับปีระเภทอ้�นๆ	 ผู้นิพนธ์ีอาจัพิจัารณ์าจััดื้

ลำาดัื้บหัวัข้อในการนำาเสนอเน้�อเร้�องได้ื้เองตามควัามเหมาะสม

	 สำาหรับต้นฉับับทุกปีระเภทท่�เป็ีนภาษาอังกฤษ	ผู้นิพนธ์ีควัรให้

วัามรอบคอบเป็ีนพิเศษกับการใชู้หลักไวัยากรณ์์	และควัรพสูิจัน์อักษร

ทุกๆ	ตัวัในต้นฉับับ	ก่อนท่�จัะส่งต้นฉับับนั�นไปีให้คณ์ะบรรณ์าธิีการ

	 	 สำาหรับต้นฉับับท่�เป็ีนภาษาไทย	 ควัรหล่กเล่�ยงการใชู้

ภาษาไทยปีนภาษาต่างปีระเทศโดื้ยไม่จัำาเปี็น	 ศัพท์แพทย์ภาษา

ต่างปีระเทศท่�ม่ผู้บัญญัติเป็ีนภาษาไทยและใชู้กันแพร่หลายแล้วั	

ขอให้พยายามใชู้ภาษาไทย	 โดื้ยอาจัจัะใส่ภาษาต่างปีระเทศไวั้ 

ในวังเล็บเม้�อใชู้ครั�งแรก	 แต่ไม่จัำาเป็ีนต้องกล่าวัถึงภาษาต่างปีระเทศ

อ่กในการใชู้ครั�งต่อๆ	ไปี

	 	 หากม่ตาราง	แผนภมิู	สไลดื้	์และรปูีภาพ	คำาบรรยายตาราง	

แผนภูมิ	 และรูปีภาพให้พิมพ์ไว้ัด้ื้านบนหร้อด้ื้านล่างของตาราง	หร้อ

แผนภูมิ	หร้อรูปีภาพเหล่านั�น

  2.5 กิต้ติ้กรรมป่ระกาศ	 หากผู้นิพนธ์ีต้องการบันทึก 

คำากล่าวัขอบคุณ์บุคคลหร้อสถาบันใดื้ไว้ัในต้นฉับับก็อาจักระทำาได้ื้โดื้ย

ขอให้ใชู้ข้อควัามท่�กะทัดื้รัดื้พอสมควัร

ข้้อแนะนำาในการเตรียมต้นฉบับ



  2.6 เอกสารอ้างอิง	 ต้นฉับับทุกปีระเภทจัะต้องอ้างอิง 

เอกสารท่� ใ ชู้ปีระกอบการเข่ยน	 (ยกเว้ันบทควัามพิเศษและ 

บทบรรณ์าธิีการ)	 ถ้าข้อควัามในเน้�อเร้�องเอามาจัากผู้แต่งคนใดื้คน

หนึ�งโดื้ยเฉัพาะ	 ให้กำากับการอ้างอิงไว้ัด้ื้วัยหมายเลขเร่ยงตามลำาดัื้บ	

โดื้ยให้หมายเลขท่�กำากับในรายชู้�อเอกสารอ้างอิงตรงกันกับหมายเลข

ในเน้�อเร้�องด้ื้วัย

	 	 การอ้างอิงเอกสารให้ใชู้ระบบแวันคูเวัอร์	 (Vancouver)	

และการย่อวัารสารให้ใชู้ตามดื้รรชูน่เมดิื้คัส	 (Index	 Medicus)	 

ตัวัอย่างเชู่น	:-

  2.6.1	 การอ้้างอิ้งหนัังสืือ้ตำำารา

	 	 ถ้าเป็ีนตำาราของผู้นิพนธ์ีนเด่ื้ยวัหร้อหลายคน	 ให้ใส่ชู้�อ 

ผู้นิพนธ์ีทุกๆ	คน	เชู่น		

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

Oxford:	Blackwell	Scientific	Publications;	1981.

	 	 ถ้าเป็ีนตำาราปีระเภทรวับรวัมบทควัามของผู้นิพนธ์ี 

หลายคนให้ใส่ชู้�อบรรณ์าธิีการหร้อคณ์ะบรรณ์าธิีการ	เชู่น		

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

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

บัญญัติ	ปีริชูญานนท,์	สมบญุ	ผ่องอักษร	(บรรณ์าธีกิาร).	วััณ์โรค.	พมิพ์

ครั�งท่�	2.	สมาคมปีราบวััณ์โรคแหง่ปีระเทศไทย	ในพระบรมราชููปีถัมภ์.	

กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ี;	2524.

	 	 ในกรณ่์ท่�อ้างอิงเฉัพาะบทควัามใดื้บทควัามหนึ�งจัาก

หนังส้อตำาราปีระเภทบทควัาม	เชู่น

Reynolds	HY.	Normal	and	defective	respiratory	host	defenses.	In	

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

York	Press:	1983.	p.1-24.

ปีระพาฬ	ยงใจัยุทธี.	โรคห้ดื้.	ใน:	บัญญัติ	ปีริชูญานนท์	(บรรณ์าธิีการ).	

โรคระบบการหายใจัและวััณ์โรค.	 กรุงเทพฯ:	 โครงการตำารา-ศิริราชู	

คณ์ะแพทยศาสตร์ศิริราชูพยาบาล;	2522.	p.	212-44.

  2.6.2	 การอ้้างอิ้งบทความในัวารสืาร

	 	 ถ้าเป็ีนบทควัามท่�ม่ผู้นิพนธ์ีไม่เกิน	 6	 คน	 ให้ใส่ชู้�อ 

ผู้นิพนธ์ีทุกๆ	คน	แต่ถ้าเกิน	6	คน	ให้ใส่ชู้�อเพ่ยง	3	คนแรก	เชู่น

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

hypoxaemia during sleep in chronic bronchit is and  

emphysema.	Lancet	1979:	1;1-4.

ปีระกิต	วัาท่สาธีกกิจั,	ปีระไพ	สุเทว่ั	บุร่,	พูนเกษม	เจัริญพันธ์ี,	สุมาล่	

เก่ยรติบุญศร่,	 ศร่สุวัรรณ์	 บูรณ์รัชูดื้า,	 การจััดื้บริการรักษาผู้ป่ีวัย- 

นอก.	วัารสารวััณ์โรคและโรคทรวังอก	2529:	7:	107-10.

	 	 ถ้ า เ ป็ีนบทควัามห ร้อรายงานของห น่วัยงาน ใดื้ 

หน่วัยงานหนึ�ง	เชู่น

College	 of	 General	 Practitioner.	 Chronic	 bronchitis	 in	 Great	

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

ศูนย์วััณ์โรคเขต	 5	 อุบลราชูธีาน่.	 รายงานการให้ภูมิคุ้มกันโรค 

ขั�นพ้�นฐานปีี	2520.	วัารสารโรตติดื้ต่อ	2521:	4:	20-35.

  2.6.3	 การอ้้างอิ้งเอ้กสืารในัลัักษณะอื้�นัๆ

	 	 	 	 ถ้าเป็ีนต้นฉับับท่�ยังไม่ได้ื้พิมพ์เผยแพร่	แต่กำาลังอยู่

ในระหว่ัางต่พิมพ์	เชู่น	

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

hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease.	Chest	(in	press).

สงคราม	ทรัพย์เจัริญ,	ชัูยเวัชู	นุชูปีระยูร,	บัญญัติ	ปีริชูญานนท์.	การ

ศึกษาควัามสัมพันธ์ีระหว่ัางเชู้�อวััณ์โรคต้านยาปีฐมภูมิกับผลการ

รักษา.	วัารสารวััณ์โรค	โรคทรวังอกและเวัชูบำาบัดื้วิักฤต	(กำาลังต่พิมพ์).

	 	 	 	 ถ้าเป็ีนรายงานปีระจัำาปีี	 หร้อเอกสารเผยแพร่

ควัามรู้ของหน่วัยงานใดื้หน่วัยงานหนึ�งซึี�งต่พิมพ์เป็ีนครั�งคราวั	 เชู่น	 

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.

สมาคมปีราบวััณ์โรคแห่งปีระเทศไทยในพระบรมราชููปีถัมภ์และ

กระทรวังสาธีารณ์สุข.	 รายงานการปีระชูุมสัมมนาวิัชูาการวััณ์โรค

ระดัื้บชูาติครั�งท่�	 2	 วัันท่�	 8-9	 กรกฎ์าคม	 พ.ศ.	 2528	ณ์	 โรงแรม 

ไฮแอทเซ็ีนทรัลพลาซีา,	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ต่รณ์สาร:	2530.

	 	 	 	 ในกรณ่์ท่�เป็ีนรายงานการอภิปีราย	 หร้อสัมมนา

วิัชูาการ	ซึี�งต่พิมพ์เผยแพร่ในวัารสาร	เชู่น	

CIBA	symposium.	Terminology,	definition,	and	classification	of	

chronic	pulmonary	emphysema	and	related	conditions.	Thorax	

1959;	14:286-99.

 3. การส่งต้้นิฉบัับั	 เม้�อต้นฉับับของท่านพิมพ์เสร็จัสมบูรณ์์

ตามหลักเกณ์ฑ์์ท่�แนะนำาไว้ัในข้อ	 1	 และข้อ	 2	 แล้วั	 กรุณ์าสละเวัลา

ตรวัจัดูื้รูปีแบบและองค์ปีระกอบของต้นฉับับอ่กครั�งพร้อมกับพิสูจัน์

อักษรด้ื้วัยตนเองให้ละเอ่ยดื้ท่�สุดื้	แล้วัจึังส่งต้นฉับับพิมพ์จัำานวัน	2	ชุูดื้	

พร้อมกรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉับับ	(ท้ายเล่ม)	และแผ่น	Diskette		

มาให้คณ์ะบรรณ์าธิีการ	โดื้ยจ่ัาหน้าซีองดัื้งน่�



	 บรรณ์าธิีการวัารสารวััณ์โรค	โรคทรวังอกและเวัชูบำาบัดื้วิักฤต 

	 สาขาวิัชูาโรคระบบการหายใจัและวััณ์โรค

	 ตึกอัษฎ์างค์	ชัู�น	2

	 โรงพยาบาลศิริราชู

	 ถนนพรานนก	แขวังบางกอกน้อย

	 กรุงเทพฯ	10700

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

 4. การพิส้จ้น์ิอักษรในิกระบัวนิการเร่ยงพิมพ์ เม้�อ

คณ์ะบรรณ์าธีิการไดื้้ รับต้นฉับับของท่านแล้วัพิจัารณ์าเห็นว่ัา

ไม่ม่สิ�งใดื้ขาดื้ตกบกพร่อง	 ก็จัะส่งให้ผู้ม่คุณ์วุัฒิ	 2	 ท่าน	 เป็ีน 

ผู้ทบทวันบทควัามก่อนจัะเร่งดื้ำาเนินการต่พิมพ์ออกเผยแพร่และจัะ 

“จั้ดเต้ร่ยมต้้นิฉบัับัให้เร่ยบัร้อยสมบ้ัรณ์ เพ้�อป่ระโยชน์ิของวารสารและบัทความของท่านิเอง”

ม่หนังส้อแจ้ังให้เจ้ัาของต้นฉับับได้ื้รับทราบ	 การเร่ยงพิมพ์และการ

พิสูจัน์อักษรโดื้ยเจ้ัาหน้าท่�ของวัารสารฯ	ในขั�นตอนน่�จัะถ้อเอาต้นฉับับ

พิมพ์ของทา่นเปีน็เกณ์ฑ์์	ท่านจัะแกไ้ขเพิ�มเติมข้อควัามใดื้ๆ	เข้าไปีอ่ก

ไม่ได้ื้	 เพราะการทำาเชู่นนั�นจัะก่อให้เกิดื้ควัามยุ่งยากในกระบวันการ

ผลิตหลายปีระการ	 อ่กทั�งจัะทำาให้สิ�นเปีล้องเวัลา-วััสดืุ้-ค่าจ้ัางในการ

พิมพ์มากขึ�น

	 ในกรณ่์ท่�ท่านต้องการพิสูจัน์อักษรในขั�นตอนน่�ด้ื้วัยตนเอง	

โปีรดื้แจัง้ควัามจัำานงลว่ังหนา้ไว้ัในต้นฉับับพิมพ์หร้อในจัดื้หมายท่�แนบ

มากับต้นฉับับพิมพ์ด้ื้วัย

 5. สำาเนิาพิมพ์	 	 ผู้นิพนธ์ีสามารถดื้าวัน์โหลดื้สำาเนาพิมพ์	 

(reprint)	ได้ื้ท่�เว็ับไซีต์	http://www.thaichest.org
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