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บทคัดย่อ

หลักการและเหตุ้ผู้ล :	 อาการแลัะอาการแสดงข้องโรคมะเร็งปัอดอาจคลั�ายกับวัณโรคปัอดได�	 ดังนั�นผู้้�ป่ัวย 
ในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่การระบาดข้อง	วัณโรค	อาจได�รับการรักษาวัณโรคปัอดเสมหะลับในเบื�องตุ�น	ความล่ัาชี�าข้องการวินิจฉััยโรค 
มะเร็งปัอดจึงเป็ันสิ�งท่ี่�พบได�ในที่างเวชีปัฏิบัติุ	การวิจัยน่�ม่จุดปัระสงค์เพื�อศึึกษาผู้ลักระที่บข้องความล่ัาชี�าในการวินิจฉััย
โรคมะเร็งปัอด	 ปััจจัยการพยากรณ์โรค	 แลัะระยะเวลัาการรอดชี่พข้องผู้้�ป่ัวยมะเร็งปัอดท่ี่�ถู้กวินิจฉััยเป็ันวัณโรคปัอด
เสมหะลับมาก่อน	

วิธ่์การศึึกษา :	 เป็ันการศึึกษาย�อนหลัังในผู้้�ป่ัวยท่ี่�เคยถู้กวินิจฉััยแลัะรักษาวัณโรคปัอดเสมหะลับแลั�ว	 ตุ่อมา 
ถู้กเปัล่ั�ยนการวินิจฉััยเป็ันโรคมะเร็งปัอด	ท่ี่�โรงพยาบาลัสุรินที่ร์	ในระหว่างเดือนตุุลัาคม	พ.ศึ.	2557	ถึูงเดือนมิถุูนายน	
พ.ศึ.	 2563	การศึึกษาน่�กำาหนดค่าช่ีวงเวลัาข้องการวินิจฉััยโรคมะเร็งปัอดเป็ันสองกลุ่ัม	 ได�แก่	 กลุ่ัมวินิจฉััยตัุ�งแตุ่เนิ�น	
แลัะกลุ่ัมวินิจฉััยล่ัาชี�า	 โดยใชี�ค่ามัธยฐานข้องเวลัาท่ี่�เปัลั่�ยนแปัลังการวินิจฉััยท่ี่�	 45	 วัน	 อาศึัย	 Kaplan-Meier	 Curve	 
เพื�อหาระยะเวลัาการรอดช่ีพแลัะ	flexible	parametric	regression	model	ค�นหาปััจจัยพยากรณ์โรค

ผู้ลการศึึกษา :	 ในจำานวนผู้้�ป่ัวยวัณโรคปัอดเสมหะลับ	 1,562	 ราย	 พบม่	 15	 ราย	 (ร�อยลัะ	 1)	 ท่ี่�ถู้กเปัล่ั�ยน 
การวินิจฉััยเปั็นโรคมะเร็งปัอด	 ค่ามัธยฐานข้องชี่วงเวลัาท่ี่�เปัลั่�ยนแปัลังการวินิจฉััยเที่่ากับ	 1.4	 เดือน	 (95%	 CI,	 
0.9-4.3)	แลัะค่ามัธยฐานระยะเวลัาการรอดช่ีพเท่ี่ากับ	9.2	เดือน	(	95%CI,	1.5-26.1)	ลัักษณะพื�นฐานข้องกลุ่ัมวินิจฉััย
โรคมะเร็งปัอดตัุ�งแตุ่เนิ�นแลัะล่ัาชี�าไม่ม่ความแตุกตุ่างกัน	 ยกเว�นเรื�องเพศึ	 ในการวิเคราะห์ถูดถูอยพหุพบว่า	 ปัระวัติุ 
ส้บบุหร่�	(HR	12.15,	p=0.047)	มะเร็งปัอดชีนิด	not	otherwise	specified	(HR	4.91,	p=0.327)	เป็ันปััจจัยท่ี่�ม่ผู้ลัตุ่อ
ระยะเวลัาการรอดช่ีพท่ี่�ลัดลัง	แลัะกลุ่ัมวินิจฉััยโรคมะเร็งปัอดตัุ�งแตุ่เนิ�นภายใน	45	วัน	(HR	0.31,	p=0.458)	เป็ันปััจจัย
พยากรณ์โรคท่ี่�ด่	แตุ่ไม่ม่นัยสำาคัญที่างสถิูติุ

สรุป :	 ผู้้�ป่ัวยมะเร็งปัอดท่ี่�เคยถู้กวินิจฉััยแลัะรักษาเป็ันวัณโรคปัอดเสมหะลับ	 หากม่การวินิจฉััยยืนยันโรคมะเร็ง
ปัอดได�เร็วภายใน	 1.5	 เดือน	 อาจเป็ันปััจจัยพยากรณ์โรคท่ี่�ด่	 แลัะปัระวัติุการส้บบุหร่�เป็ันปััจจัยท่ี่�ส่งผู้ลัตุ่อระยะเวลัา 
การรอดช่ีพท่ี่�ลัดลัง
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หลักการและเหตุ้ผู้ล
ปัระเที่ศึไที่ยเป็ันปัระเที่ศึท่ี่�ม่อัตุราป่ัวยวัณโรคแลัะ

วัณโรคดื�อยาหลัายข้นานส้ง1	 ในหลัายครั�งอาการแสดง

ข้องวัณโรคปัอดจะคลั�ายคลัึงกับโรคมะเร็งปัอดได�	 ที่ำาให� 

ผู้้�ป่ัวยมะเร็งปัอดบางรายถู้กวินิจฉััยแลัะรักษาเปั็นวัณโรค

ปัอดเสมหะลับไปัก่อน	 โดยเฉัพาะในพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ความชุีก 

ข้องวัณโรคส้ง	ข้าดผู้้�เช่ี�ยวชีาญในการที่ำาหัตุถูการเพื�อวินิจฉััย

ชิี�นเนื�อ	 หรือข้าดเครื�องมือในการที่ำาเอกซีเรย์คอมพิวเตุอร์	

ความล่ัาชี�าในการวินิจฉััยโรคมะเร็งปัอดจึงไม่อาจหล่ักเล่ั�ยง 

ได�2	ปััจจุบันการรักษาโรคมะเร็งปัอดม่ความก�าวหน�าอย่างมาก 

ทัี่�งยาเคม่บำาบัดสมัยใหม่แลัะยามุ่งเป้ัา	 (targeted	 therapy)	

สามารถูเพิ�มคุณภาพชี่วิตุแลัะอัตุราการรอดชี่พได�	 การ

วินิจฉััยมะเร็งปัอดในช่ีวงเวลัาท่ี่�เหมาะสมถืูอเป็ันสิ�งท่ี่�สำาคัญ	

เป็ันท่ี่�มาข้องการศึึกษาวิจัยน่�ท่ี่�ม่จุดปัระสงค์เพื�อศึึกษา 

ผู้ลักระที่บข้องความล่ัาชี�าในการวินิจฉััยโรคมะเร็งปัอด	ปััจจัย

พยากรณ์โรค	แลัะระยะเวลัาการรอดช่ีพข้องผู้้�ป่ัวยมะเร็งปัอด

ท่ี่�ถู้กวินิจฉััยเป็ันวัณโรคปัอดเสมหะลับมาก่อน

วัต้ถูุประสงค์การวิจ้ัย
หาผู้ลักระที่บข้องความลัา่ชี�าในการวินิจฉััยโรคมะเรง็

ปัอด	 ปััจจัยท่ี่�ส่งผู้ลัตุ่อการพยากรณ์โรค	 แลัะระยะเวลัา 

การรอดช่ีพข้องผู้้�ป่ัวยท่ี่�เคยถู้กวินิจฉััยแลัะรักษาเป็ันวัณโรค

ปัอดเสมหะลับมาก่อน

 

วัสดุและวิธ์่การ
ร้ปแบับัการศึึกษา

เป็ันการศึึกษาแบบ	Retrospective	cohort	study

ประชากรท่�ศึึกษา

ผู้้�ป่ัวยวัณโรคเสมหะลับท่ี่�ลังที่ะเบ่ยนในคลิันิกวัณโรค	

โรงพยาบาลัสุรินที่ร์ตัุ�งแตุ่เดือนตุุลัาคม	 พ.ศึ.	 2557	 ถึูง 

เดือนมิถุูนายน	พ.ศึ.	2563	ร่วมกับม่การวินิจฉััยมะเร็งปัอด	 

(Malignant	neoplasm	of	unspecified	part	of	bronchus	or	

lung,	รหัส	ICD10	C349)

เกณฑ์์คัดเข้าการศึึกษา (inclusion criteria)

ผู้้�ป่ัวยวัณโรคเสมหะลับอายุตัุ�งแตุ่	18	ป่ัขึ้�นไปัท่ี่�ได�รับ

การวินิจฉััยวัณโรคปัอด	 แลัะเข้�ารับการรักษาท่ี่�โรงพยาบาลั

สุรินที่ร์	 แลัะตุ่อมาถู้กเปัล่ั�ยนการวินิจฉััยเป็ันมะเร็งปัอด	

ตัุ�งแตุ่เดือนตุุลัาคม	พ.ศึ.	2557	ถูงึเดือนมิถุูนายน	พ.ศึ.	2563	 

แลัะสามารถูติุดตุามการรอดช่ีพได�จนถึูง	 30	 มิถุูนายน	 

พ.ศึ.	2563	

เกณฑ์์คัดออกการศึึกษา (exclusion criteria)

-	 ผู้้�ป่ัวยท่ี่�ม่ระยะการวินิจฉััยมะเร็งปัอดห่างจาก

วัณโรคปัอดเสมหะลับมากกว่า	1	ป่ั

-	 ผู้้�ป่ัวยเป็ันมะเร็งปัอดเดิม	 ก่อนท่ี่�จะถู้กวินิจฉััย 

เป็ันวัณโรคปัอดเสมหะลับ

วิธ์่ทำาการศึึกษา
เลืัอกผู้้�ป่ัวยเข้�าศึึกษาตุามกฏเกณฑ์์การคัดเลืัอก 

เข้�าการศึึกษา	คำานวณระยะเวลัาการรอดช่ีพโดยนับตัุ�งแตุ่	วันท่ี่� 

เปัล่ั�ยนแปัลังการวินิจฉััยเป็ันมะเร็งปัอด	จนถึูง	30	มิถุูนายน	

พ.ศึ.	 2563	 เก็บข้�อม้ลัทัี่�วไปั	อาการแสดงแรกเริ�ม	 ลัักษณะ

ข้องฟิิล์ัมเอกซีเรย์ปัอด	 วันท่ี่�วินิจฉััยวัณโรคปัอดเสมหะลับ	

วันท่ี่�วินิจฉััยมะเร็งปัอด	 วิธ่วินิจฉััยมะเร็งปัอด	 ลัักษณะที่าง

ชิี�นเนื�อข้องมะเร็งปัอด	ระยะข้องมะเร็งปัอด	จำานวนส้ตุรแลัะ

รอบข้องยาเคม่บำาบัดท่ี่�ได�รับ	โดยใชี�แบบบันทึี่ก	แลั�วนำาข้�อม้ลั

มาวิเคราะห์ที่างสถิูติุ

การสังเกต้และการวัด
การวัดผู้ลั	ได�แก่	จำานวนวนัการรอดช่ีพหลัังได�รับการ

วินิจฉััยเป็ันมะเร็งปัอด	จนถึูง	30	มิถุูนายน	พ.ศึ.	2563	

ตั้วแปรในิการศึึกษา

ตั้วแปรต้้นิ	 เพศึ	 อายุ	 ลัักษณะการส้บบุหร่�	 ปัระเภที่ข้อง 

มะเร็งปัอด	ระยะข้องมะเร็งปัอดตุาม	TNM	staging

ตั้วแปรต้าม	ระยะเวลัาการรอดช่ีพ

การวิเคราะห์ข้อม้ล
ข้อม้ลลักษณะทางคลินิิกและพยาธิ์วิทยาคลินิิก	วิเคราะห์

โดยใชี�สถิูติุเชิีงพรรณนา	(descriptive	statistics)	โดยข้�อม้ลั
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ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

เชิีงจำานวน	 (numerical	 data)	 ใชี�ค่าเบ่�ยงเบนมาตุรฐาน	

(standard	 deviation)	 ค่าเฉัล่ั�ย	 (mean)	 สำาหรับข้�อม้ลั 

ท่ี่�ม่การแจกแจงแบบปักติุ	 สำาหรับข้�อม้ลัท่ี่�ม่การแจกแจง 

แบบไม่เป็ันปักติุ	ใชี�ค่ากลัาง	(median)	คา่ระหวา่งเปัอรเ์ซีนไที่ลั์	 

(interquartile	range,	IQR)	ข้�อม้ลัเชิีงลัักษณะ	(categorical	

data)	แสดงผู้ลัเป็ันร�อยลัะ	(%)

ก า ร ห า ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ร อ ด ช่ พ 	 คำา น วณ โ ด ย ใ ชี�	 

Kaplan-Meier	 model	 ระยะเวลัานับจากวันท่ี่�วินิจฉััยเปั็น

มะเร็งปัอดจนถึูงวันท่ี่�ผู้้�ป่ัวยเส่ยช่ีวิตุหรือติุดตุามการรักษา

ได�จนถึูงวันท่ี่�	30	มิถุูนายน	พ.ศึ.	2563	

การหาปัจ้จั้ยเส่�ยงต่้อการพยากรณ์โรค	คำานวณ	hazard	 

ratio	 โดยใชี�การวิเคราะห์แบบ	 flexible	 parametric	 

regression	model	 ทัี่�งแบบ	 univariate	 แลัะ	multivariate	 

โดยถืูอว่าม่นัยสำาคัญเมื�อ	p-value	≤	0.05	การวิเคราะห์ข้�อม้ลั

ทัี่�งหมดอาศัึย	โปัรแกรม	Stata	15.1

ผู้ลการศึึกษา
จากการที่บที่วนที่ะเบ่ยนผู้้�ป่ัวยวัณโรคเสมหะลับ

ระหว่างเดือนตุุลัาคม	 พ.ศึ.	 2557	 ถึูงเดือนมิถุูนายน	 

พ.ศึ.	 2563	 ม่ผู้้�ป่ัวยวัณโรคเสมหะลับทัี่�งหมด	 1,562	 ราย	 

พบผู้้�ป่ัวยท่ี่�ม่การเปัล่ั�ยนการวินิจฉััยเป็ันมะเร็งปัอดจำานวน	 

15	ราย	(ร�อยลัะ	1)	เป็ันเพศึชีาย	8	ราย	(ร�อยลัะ	53)	แลัะ 

เพศึหญิง	7	ราย	(ร�อยลัะ	47)	ม่อายุเฉัล่ั�ย	58.3	ป่ั	โดยเป็ัน 

กลุ่ัมท่ี่�เปัล่ั�ยนการวินิจฉััยแตุ่เนิ�น	8	ราย	(ร�อยลัะ	53)	แลัะกลุ่ัม

ท่ี่�เปัล่ั�ยนการวินิจฉััยล่ัาชี�า	7	ราย	(ร�อยลัะ	47)	(ตุารางท่ี่�	1)

พบว่าใน	 15	 ราย	 ส่วนใหญ่เป็ันมะเร็งปัอดชีนิด	 

Non-Small	 Cell	 Lung	 Cancer	 (NSCLC)	 12	 ราย	 โดย

แยกเป็ัน	 adenocarcinoma	10	 ราย	แลัะ	 squamous	 cell	

carcinoma	2	ราย	อื�นๆ	เป็ัน	NOS	1	ราย	แลัะ	unknown	

2	 ราย	 การศึึกษาน่�แบ่งระยะข้องโรคมะเร็งปัอดตุาม	 TNM	

classification	7th	edition	พบว่าผู้้�ป่ัวยได�รับการวินิจฉััยเมื�อ

มะเร็งปัอดอย่้ในระยะท่ี่�	IV	มากท่ี่�สุด14	ราย	(	ร�อยลัะ	93.33	)

ระยะเวลาการรอดช่พ
ผู้้�ป่ัวยโรคมะเร็งปัอดท่ี่�ถู้กวินิจฉััยเปั็นวัณโรคเสมหะ

ลับมาก่อน	จำานวน	15	ราย	ม่ค่ามัธยฐานระยะเวลัาการรอด

ช่ีพเท่ี่ากับ	9.2	เดือน	(	IQR,	2.1-26.1)	(ร้ปัท่ี่�1)	

ปัจ้จ้ัยเส่�ยงท่�ม่ผู้ลต้่อระยะเวลาการรอดช่พ
เมื�อแบ่งผู้้�ป่ัวยออกเป็ัน	 2	 กลุ่ัม	 คือกลุ่ัมท่ี่�ระยะเวลัา

การวนิิจฉััยมะเรง็ปัอดภายใน	45	วนั	เป็ันกลุ่ัมวินิจฉััยแตุเ่นิ�น	

(8	 ราย	 )	 เท่ี่ยบกับกลุ่ัมท่ี่�ระยะเวลัาการวินิจฉััยมะเร็งปัอด 

เกินกว่า	 45	 วันหรือกลุ่ัมวินิจฉััยล่ัาชี�า	 (7	 ราย)	 แลั�วนำา

ปััจจัยเส่�ยงท่ี่�ม่ผู้ลัตุ่ออัตุราการรอดชีพ่มาเปัร่ยบเท่ี่ยบโดยใชี�	 

hazard	 ratio	 (HR)	 ข้องทัี่�งสองกลุ่ัมมาวิเคราะห์แบบ	

multivariable	 พบว่าปัระวัติุส้บบุหร่�	 กำาลัังส้บหรือเคยส้บ	

(HR12.15;	95%CI	1.04-142.29)	เป็ันปััจจัยท่ี่�ม่ผู้ลัตุ่อระยะ

เวลัาการรอดช่ีพท่ี่�ลัดลัง	(ตุารางท่ี่�	2	)	

ในส่วนข้องปััจจัยอื�นๆ	ได�แก่	ระยะเวลัาในการวินิจฉััย 

ภายใน	 45	 วัน	 (early	 diagnosis)	 (HR	 0.31;95%CI	 

0.01-6.75),	 เพศึหญิง	 (HR	 8.08;	 95%CI	 0.38-172.98),	 

ชีนิดข้องมะเร็งปัอด	 NSCLC	 ได�แก่	 squamous	 cell	 

carcinoma	 (HR	 1.81;	 95%CI	 0.10-32.01)	 แลัะ	 not	 

otherwise	specified	(HR	4.91;	95%CI	0.20-118.13)

รููปที่่� 1. ระยะเวลาการรอดชีีพรวมของผู้้�ป่่วยเม่�อได�รับการวินิิจฉััย
มะเร็งป่อด
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ต้ารางท่� 1.  ข้�อม้ลัพื�นฐานลัักษณะที่างคลิันิกแลัะพยาธิ

วทิี่ยาคลันิกิข้องผู้้�ปัว่ยมะเรง็ปัอดที่่�ถูก้วินจิฉัยั

เปั็นวัณโรคปัอดเสมหะลับมาก่อน	(n=15)

ลักษณะพ้�นิฐานิ
รวม

 (n=15)

กลุ่มวินิิจ้ฉัย
แต่้เนิิ�นิ
(n=8)

กลุ่มวินิิจ้ฉัย
ล่าช้า
(n=7)

p-value

เพศึ

	 ชีาย 8 2	(25.0%) 6	(85.7%)
0.041

	 หญิง 7 6	(75.0%) 1	(14.3%)

อายุ	(ป่ั)	±SD
58.3	

(±14.20)
56.4	(±16.70) 60.4	(±11.60) 0.600

ปัระวัติุส้บบุหร่�

	 กำาลัังส้บหรือเคยส้บ 4 1	(12.5%) 3	(42.9%)
0.282

	 ไม่เคยส้บ 11 7	(87.5%) 4	(57.1%)

โรคร่วม

	 ม่ 3 1	(12.5%) 2	(28.6%)
0.569

	 ไม่ม่ 12 7	(87.5%) 5	(71.4%)

ลัักษณะที่างพยาธิคลิันิควิที่ยา

	 NSCLC 13 6 7

	 Adenocarcinoma 10 5	(83.3%) 5	(71.4%)

0.462
	 Squamous	cell		
	 			carcinoma

2 0	(0.0%) 2	(28.6%)

	 Not	otherwise	 
	 			specified

1 1	(16.7%) 0	(0%)

	 Unknown 2

7th	TNM	Staging

	 IIIB 1 0	(0.0%) 1	(14.3%)
0.467

	 IV 14 8	(100.0%) 6	(85.7%)

	 ระยะเวลัากระทัี่�ง 
	 วินิจฉััยมะเร็งปัอด	
	 (เดือน)

ค่ามัธยฐาน	
1.40	(0.93,	

4.14)

0.98	(0.51,	
1.30)

4.33	(2.17,	
8.16)

0.001

รููปที่่� 2. ระยะเวลาการรอดชีีพของผู้้�ป่่วยแบ่งตามกล่่มวินิิจฉััยแต่เนิิ�นิ
และกล่่มวินิิจฉััยล่าชี�า

วิจ้ารณ์
มะเร็งปัอดเป็ันมะเร็งท่ี่�ม่อุบัติุการณ์มากเป็ันอันดับตุ�น

ข้องปัระเที่ศึไที่ย3 ซึี�งสามารถูม่อาการคลั�ายกบัวัณโรคปัอดได�	 

สิ�งสำาคัญคือการรักษามะเร็งปัอดในปััจจุบันม่หลัากหลัาย 

ขึ้�นกว่าแตุ่ก่อน	โดยเฉัพาะยามุ่งเป้ัา	(targeted	therapy)	แลัะ

ภ้มิคุ�มกันบำาบัด	 (immunotherapy)	 ที่ำาให�ผู้้�ป่ัวยมะเร็งปัอด 

ม่ผู้ลัการรักษาท่ี่�ด่แลัะม่ช่ีวิตุท่ี่�ยืนยาวขึ้�นกว่าเมื�อก่อน	จึงเป็ัน

สิ�งสำาคัญท่ี่�แพที่ย์ตุ�องวินิจฉััยแยกผู้้�ป่ัวยสองโรคน่�ออกจากกัน

ให�ได�ในช่ีวงระยะเวลัาท่ี่�เหมาะสม

การศึึกษาน่�เมื�อเท่ี่ยบกับการศึึกษาก่อนหน�าข้อง	

Chen	แลัะคณะ2	พบว่าลัักษณะทัี่�วไปัข้องผู้้�ป่ัวยม่อายุเฉัล่ั�ย	

58	 ป่ั	 (Chen	61.7	 ป่ั)	 ม่ปัระวัติุการส้บบุหร่�	 คิดเป็ันร�อยลัะ	

36	 (Chen	 ร�อยลัะ	 47)	 ม่ผู้ลัพยาธิวิที่ยาคลิันิกใกลั�เค่ยงกัน

คือ	NSCLC	คิดเป็ันนร�อยลัะ	86	(Chen	ร�อยลัะ	88)	พบเป็ัน

มะเร็งปัอดระยะท่ี่�	IV	คิดเป็ันร�อยลัะ	93	(Chen	ร�อยลัะ	59)	

โดยม่ระยะเวลัาการเปัล่ั�ยนแปัลังการวินจิฉััยเท่ี่ากับ	1.4	เดือน	

(Chen	3.1	เดือน)	จะพบว่าการวินิจฉััยตัุ�งแตุ่เนิ�นท่ี่�น�อยกว่า	

45	วัน	ส่งผู้ลัด่ตุ่อค่ามัธยฐานการรอดช่ีพรวมข้องโรคมะเร็ง

ปัอด	เมื�อคิดแบบ	multivariate	จะได�	HR	ท่ี่�	0.312	(p=0.458)	

คลั�ายกับรายงานข้อง	 Chen	 ท่ี่�จะม่กลุ่ัม	 early	 แลัะ	 late	 

intervention	 พบว่ากลุ่ัมท่ี่�ที่ำา	 early	 intervention	 คือ	 ที่ำา	 

bronchoscope	ภายใน	1	เดือนหลัังจากท่ี่�รักษาวัณโรคปัอด
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แลั�วสงสัยมะเร็งปัอด	พบว่า	 กลุ่ัมมะเร็งปัอดท่ี่�	 advanced	

stage	จะม่	median	survival	time	ข้องกลุ่ัม	early	intervention	 

เท่ี่ยบกับ	 late	 intervention	 อย่้ท่ี่�	 10.3	 แลัะ	 3.3	 เดือน	 

ตุามลัำาดับ	(p=0.89	)

 

ต้ารางท่� 2.  การวิเคราะห์ปััจจัยที่่�ม่ผู้ลัตุ่อระยะเวลัาการ 

รอดช่ีพเมื�อแบง่ผู้้�ปัว่ยเปัน็กลัุม่วินจิฉัยัแตุเ่นิ�น

แลัะลั่าชี�าด�วย	multivariable	analysis

ปัจ้จั้ย n HR 95%CI P-value

ระยะเวลัาในการวินิจฉััยภายใน	45	
วัน	(Early	Diagnosis)

8 0.31 0.01-6.75 0.458

อายุ	(ป่ั) 15 1.00 0.92-1.09 0.930

เพศึหญิง 7 8.08 0.38-172.98 0.181

	 ปัระวัติุการส้บบุหร่�

	 กำาลัังส้บหรือเคยส้บ 11 12.15 1.04-142.29 0.047

ชีนิดข้องมะเร็งปัอด	NSCLC

	 Squamous	cell	carcinoma 2 1.81 0.10-32.01 0.686

	 Not	otherwise	specified 1 4.91 0.20-118.13 0.327

ร้ปัการศึึกษาน่�ม่อัตุราการรอดช่ีพรวม	 9.2	 เดือน	 

ซึี�งมากกว่าการศึึกษาข้อง	Chen2	 คือท่ี่�	 7.2	 เดือน	 ในส่วน

ข้องมะเร็งปัอด	advanced	stage	disease	อาจเป็ันได�จาก

ปััจจัยข้องลัักษณะปัระชีากรท่ี่�ม่อายุเฉัล่ั�ยแลัะม่สัดส่วนการ

ส้บบุหร่�ท่ี่�น�อยกว่า

ดังนั�นการวินิจฉััยโรคมะเรง็ปัอดแตุเ่นิ�น	ภายใน	45	วัน	 

ข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคเสมหะลับท่ี่�ตุ่อมาวินิจฉััยเปั็นมะเร็งปัอด	

จึงส่งผู้ลัด่ตุ่ออัตุราการรอดช่ีพ	ตุามแนวโน�มซึี�งใกลั�เค่ยงกับ

การศึึกษาข้อง	Chen	ท่ี่�ในกลุ่ัม	early	intervention	จะม่อัตุรา 

การรอดช่ีพท่ี่�ส้งกว่า

การศึึกษาน่�ม่ผู้้�เข้�าเกณฑ์์การศึึกษาเปั็นมะเร็งปัอด

ชีนิด	NSCLC	ระยะ	IIIB	ถึูง	IV	ม่ค่ามัธยฐานการรอดช่ีพอย่้

ท่ี่�	9.2	เดือน	ใกลั�เค่ยงกับค่ามัธยฐานการรอดช่ีพข้องผู้้�ป่ัวย

มะเร็งปัอดระยะเด่ยวกันท่ี่�	6-10	เดือน4-5	ลัักษณะที่างพยาธิ

วิที่ยาคลิันิกส่วนใหญ่เป็ัน	adenocarcinoma	แลัะม่ปััจจัยเส่�ยง

ข้องมะเร็งปัอดคือการส้บบุหร่�	ซึี�งตุรงกับมะเร็งปัอดโดยทัี่�วไปั

ส่วนปััจจัยพยากรณ์อื�นๆ	 ในการศึึกษาน่�	 ไม่ว่าจะ

เป็ันการส้บบุหร่�	 not	otherwise	specified	subtype	พบว่า

เป็ัน	 poor	 prognostic	 factor	 เหมือนกับท่ี่�พบในโรคมะเร็ง

ปัอดทัี่�วไปัเช่ีนกัน6-7 

ข้อจ้ำากัดในิการศึึกษา (Limitation of study)
การศึึกษาน่�เป็ันการศึึกษาข้�อม้ลัย�อนหลััง	 อาจที่ำาให�

ได�ข้�อม้ลัไม่ครบแลัะม่ปััจจัยการเปัล่ั�ยนแปัลังด�านระยะเวลัา

มาเก่�ยวข้�อง	จำานวนผู้้�ป่ัวยท่ี่�เข้�าการศึึกษายังม่จำานวนไม่มาก	

โดยกลุ่ัมผู้้�ป่ัวยท่ี่�ศึึกษาคือ	กลุ่ัมผู้้�ป่ัวยมะเร็งปัอดท่ี่�เคยได�รับ

การวินิจฉััยแลัะรักษาเปั็นวัณโรคปัอดเสมหะลับมาก่อน	 จึง

ไม่สามารถูนำามาใชี�ปัระยุกต์ุกับผู้้�ป่ัวยท่ี่�ไม่เข้�ากับเกณฑ์์การ

ศึึกษาข้องงานวิจัยน่�ได�	 นอกจากน่�ผู้ลัการศึึกษาอาจม่อคิติุ 

จากปััจจัยก่อกวน	 ซึี�งผู้้�วิจัยได�ใชี�หลัักการที่างสถิูติุผู่้าน	 

multivariable	analysis	เพื�อลัดเหตุุการณ์ดังกล่ัาวลัง

ข้อเสนิอแนิะ (Suggestion)
ปัระเที่ศึไที่ยเป็ันปัระเที่ศึท่ี่�ม่ความชุีกข้องทัี่�งวัณโรค

ปัอดแลัะมะเร็งปัอดท่ี่�ส้ง	 ปัระกอบกับการรักษาท่ี่�ก�าวหน�า

มากขึ้�นข้องมะเร็งปัอดที่ำาให�ผู้้�ป่ัวยม่ช่ีวิตุท่ี่�ยืนยาวขึ้�น	 การ

วินิจฉััยยืนยันให�ถู้กตุ�องในเวลัาท่ี่�เหมาะสมจึงเป็ันสิ�งสำาคัญ	

จากการศึึกษาก่อนหน�าแลัะการศึึกษาน่�แสดงให�เห็นว่าอัตุรา

การรอดช่ีพข้องกลุ่ัมท่ี่�วินิจฉััยแตุ่เนิ�นม่แนวโน�มท่ี่�ด่กว่า	 แตุ่

เนื�องจากม่ข้�อจำากัดท่ี่�กลั่าวไว�ข้�างตุ�น	 ดังนั�นการศึึกษาวิจัย

ในอนาคตุควรม่จำานวนผู้้�ป่ัวยท่ี่�มากขึ้�น	 โดยอาศัึยร้ปัแบบ	

multicenter	 หรือ	meta-analysis	 เพื�อที่ำาให�เห็นอัตุราการ

รอดช่ีพรวมแลัะลัดอคติุให�ได�มากท่ี่�สุด

สรุป 
ผู้้� ป่ัวยมะเร็งปัอดท่ี่�ได� รับการวินิจฉััยแลัะรักษา 

เป็ันวัณโรคปัอดเสมหะลับมาก่อน	 หากม่การวินิจฉััยโรค

มะเร็งปัอดได�เร็วขึ้�นอาจเป็ันปััจจัยพยากรณ์โรคท่ี่�ด่	 แลัะ 

ผู้้�ป่ัวยท่ี่�กำาลัังส้บหรือม่ปัระวัติุเคยส้บบุหร่�มาก่อนข้ณะวินิจฉััย

มะเร็งปัอดจัดเป็ันปััจจัยพยากรณ์โรคท่ี่�ไม่ด่ตุ่อระยะเวลัา 

การรอดช่ีพ	
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Abstract:	Pichayapanich	P	*,	Chayangsu	C**.	Prognostic	Factors	of	Lung	Cancer	Previously	treated	as	Smear	

Negative	Pulmonary	Tuberculosis	in	Endemic	Country.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care	2022;	41:	1-7.

* Outpatient Department, Surin Hospital, Ministry of Public Health.

** Department of Medicine, Surin Hospital, Ministry of Public Health.

 

Background: The	manifestation	 of	 pulmonary	 tuberculosis	 (TB)	 can	mimic	 lung	 cancer.	 Patients	 in	 

TB-endemic	 areas	 such	 as	Thailand	may	 be	 initially	 treated	 as	 smear-negative	 pulmonary	TB.	Delayed	 

diagnosis	and	treatment	of	lung	cancer	can	inevitably	occur.	This	study	aimed	to	investigate	the	effect	of	late	

lung	cancer	diagnosis	and	prognostic	factors	for	survival	in	patients	previously	treated	as	smear-negative	

pulmonary	TB.

Study design: A	 retrospective	 cohort	 study	 of	 patients	 with	 initial	 diagnosis	 and	 treatment	 of	 smear	

negative	pulmonary	TB	 followed	by	 revised	 to	 lung	cancer	at	Surin	hospital	between	October	2014	and	 

June	2020	was	conducted.	We	defined	early	and	late	lung	cancer	diagnosis	at	the	median	of	time	to	revised	

diagnosis.	Clinicopathological	characteristics	and	outcomes	were	collected.	Kaplan-Meier	was	used	for	survival	

time	analysis	and	prognostic	factors	were	performed	by	a	flexible	parametric	regression	model.

Results: In	1,562	smear-negative	pulmonary	TB	cases,	there	were	15	patients	(1%)	with	a	revised	diagnosis	 

of	lung	cancer.	The	median	time	to	revise	diagnosis	was	1.4	months	(95%CI,	0.9-4.3)	and	median	survival	 

time	was	9.2	months	(95%CI,	1.5-26.1).	Baseline	characteristics	between	early	and	late	lung	cancer	diagnosis	 

groups	were	similar	except	gender.	History	of	current/ex-smoker	 (HR	12.15,	p=0.047)	and	not	otherwise	

specified	subtype	(HR	4.91,	p=0.327)	were	factors	for	poor	survival	by	multivariate	analysis.	Early	lung	cancer	 

diagnosis	within	45	days	was	good	survival	prognosis	but	not	statistically	significant	(HR	0.31,	p=0.458).	

Conclusions: Early	diagnosis	of	lung	cancer	in	patients	with	initial	treatment	of	smear-negative	pulmonary	 

TB	may	improve	survival	outcome	and	history	of	current/ex-smoker	is	strongly	poor	prognostic	factor.
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นิพนธ์ต้นฉบับ 
Original Article

 ปัจ้จั้ยท่�เก่�ยวข้องกับัสาเหตุ้การเส่ยช่วิต้ของผู้้้ป่วยวัณโรคในิเร้อนิจ้ำา

จิ้รวัฒน์ิ วรสิงห์ วท.ม. 

ปรมัติ้ ศัึกดิ�แสนิ พย.ม. 

ผู้ลินิ กมลวัทน์ิ พ.บั.

กอ่งวัณิโริค กริมัควบูคุมัโริค กริะทริวงสิาธ์าริณิสุิข 

บทคัดย่อ

ผู้้�ตุ�องข้งั	เป็ันกลุ่ัมเส่�ยงสำาคัญตุ่อการปัว่ยเปัน็วัณโรค	เนื�องจากเรอืนจำาในปัระเที่ศึไที่ยม่จำานวนผู้้�ตุ�องข้งัมากกวา่
ท่ี่�เรือนจำาจะรองรับได�	 ผู้้�ตุ�องขั้งลัะเลัยการด้แลัสุข้ภาพ	 ใชี�สารเสพติุด	 ม่ภาวะทุี่พโภชีนาการ	 แลัะการติุดเชืี�อเอชีไอว่	 
ซึี�งวัณโรคเป็ันสาเหตุุการเส่ยช่ีวิตุท่ี่�พบบ่อยในเรือนจำา	การศึึกษาน่�เป็ันการศึึกษา	retrospective	cohort	study	โดยนำา 
ข้�อม้ลัทุี่ติุยภ้มิผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำาท่ี่�ขึ้�นที่ะเบ่ยนแลัะรักษา	 ตัุ�งแตุ่ป่ั	 พ.ศึ.	 2560-2562	 จากโปัรแกรมฐานข้�อม้ลั 
วัณโรคแห่งชีาติุ	(National	Tuberculosis	Information	Programmer:	NTIP)	ม่วัตุถุูปัระสงค์เพื�อศึึกษาอุบัติุการณ์	แลัะ
ปััจจัยท่ี่�สัมพันธ์กับการเส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	จากการศึึกษาพบจำานวนผู้้�ป่ัวยวัณโรคทัี่�งสิ�น	11,316	ราย	
ม่อุบัติุการณ์การเกิดวัณโรค	ในเรือนจำาป่ั	พ.ศึ.	2560,	2561	แลัะ	2562	เท่ี่ากับ	913.56,	1067.10	แลัะ	1118.61	ตุ่อ
ปัระชีากรแสนคน	ตุามลัำาดับ	 ผู้้�ป่ัวยวัณโรค	 เป็ันเพศึชีาย	10,796	ราย	 (ร�อยลัะ	95.40)	 เพศึหญิง	520	ราย	 (ร�อยลัะ	
4.60)	ช่ีวงอายุระหว่าง	35	–	59	ป่ั	ม่จำานวนมากท่ี่�สุด	(ร�อยลัะ	46.72)	รองลังมาคือช่ีวงอายุระหว่าง	18	–	34	ป่ั	คิดเป็ัน 
ร�อยลัะ	 46.72	 แลัะผู้้�ตุ�องขั้งท่ี่�ม่อายุ	 60	 ป่ัขึ้�นไปั	 ม่จำานวนน�อยท่ี่�สุด	 (ร�อยลัะ	 3.81)	 ม่อายุเฉัล่ั�ย	 36	 ป่ั	 ผู้้�ป่ัวยวัณโรค 
เส่ยช่ีวิตุจำานวน	 326	 ราย	 ร�อยลัะ	 3	 เมื�อวิเคราะห์หาปััจจัยเส่�ยง	 สาเหตุุการเส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	 
พบว่าช่ีวงอายุ	35	–	59	ป่ั	(RR	=	4.93;	95%	CI	=	3.37	–	7.29)	นำ�าหนักตัุวมากกว่า	45	กิโลักรัม	(RR	=	4.49;	95%	 
CI	=	3.52	–	5.72)	การไม่ได�รับยาตุ�านไวรัส	(RR	=	2.92;	95%	CI	=	2.04	–	4.19)	ม่ความสัมพันธ์กับการเส่ยช่ีวิตุ 
ข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	 ดังนั�นเพื�อเฝ้้าระวัง	 แลัะป้ัองกันการเส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	 จำาเป็ันตุ�องม่ 
การด้แลั	ติุดตุามอาการในกลุ่ัมท่ี่�ม่ปััจจัยเส่�ยงเหล่ัาน่�อย่างใกลั�ชิีด	

บัทนิำา
วัณโรคเป็ันโรคท่ี่�ยังเป็ันปััญหาที่างสาธารณสุข้ 

ทัี่�งในระดบัโลักแลัะระดบัปัระเที่ศึอยา่งตุ่อเนื�องจนถูงึปััจจบัุน	

เป็ันสาเหตุุการเส่ยช่ีวิตุ	1	ใน	10	อันแรกข้องปัระชีากรโลัก	

แลัะเป็ันสาเหตุุอันดับแรกข้องการเส่ยช่ีวิตุจากเชืี�อโรคชีนิด

เด่ยว	(single	infectious	agent)1 จากรายงานวัณโรคข้องโลัก

ป่ั	พ.ศึ.	2563	(Global	Tuberculosis	Report	2020)	จัดที่ำา 

โดยองค์การอนามัยโลัก	 (World	 Health	 Organization:	

WHO)	 คาดปัระมาณที่างระบาดวิที่ยาว่าในป่ั	 พ.ศึ.	 2562	

ทัี่�วโลักม่อุบัติุการณ์ผู้้�ป่ัวยวัณโรคป่ัลัะ	10	ลั�านคน	 เส่ยช่ีวิตุ

ปัระมาณป่ัลัะ	 1.2	 ลั�านคน	 ในผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ไม่ติุดเชืี�อ 

เชืี�อเอชีไอว่	แลัะ	208,000	คนในผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอชีไอว่	

แลัะปัระเที่ศึไที่ยคาดปัระมาณม่อบัุติุการณผ้์ู้�ป่ัวยวัณโรคป่ัลัะ	

105,000	คน	(150	ตุ่อปัระชีากรแสนคน)	เส่ยช่ีวิตุปัระมาณ

ป่ัลัะ	 9,600	 คน	 ในผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ไม่ติุดเชืี�อเอชีไอว่แลัะ	 

1,900	คนในผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอชีไอว่2 

อัตุราความชุีกข้องวัณโรคในเรือนจำาส้งมากโดย 

คิดเป็ันร�อยลัะ	25	ข้องปัระเที่ศึท่ี่�ม่อุบัติุการณ์วัณโรคส้ง	แลัะ

ม่อัตุราการเกิดวัณโรค	10	ถึูง	100	เท่ี่า	โดยส้งกว่าปัระชีากร

ทัี่�วไปั3	 แลัะวัณโรคเป็ันสาเหตุุการเส่ยช่ีวิตุท่ี่�พบบ่อยท่ี่�สุด 

ในเรือนจำา4	 อาจเนื�องมาจากม่ข้�อจำากัดในหลัายด�าน	 เช่ีน	
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เรือนนอนท่ี่�ม่ความแออัด	เกิดภาวะทุี่พโภชีนาการ	ผู้้�ตุ�องขั้ง 

ตุ�องเผู้ชิีญกับอุปัสรรคในการเข้�าถึูงบริการที่างสุข้ภาพ	เรือนจำา 

ม่บุคลัากรที่างการแพที่ย์จำากัด	 ที่รัพยากรไม่เพ่ยงพอตุ่อ 

การวินิจฉััยวัณโรค	 แลัะอาจเกิดความยากลัำาบากข้องความ 

ตุ่อเนื�องการรักษาหลัังจากย�ายเรือนจำา	หรือได�รับการปัล่ัอยตัุว	 

พ�นโที่ษ	 ที่ำาให�การพยากรณ์โรคท่ี่�ไม่ค่อยด่ในผู้้�ตุ�องข้ัง 

ป่ัวยวัณโรค5	 ปััจจัยเหล่ัาน่�อาจส่งผู้ลัให�เรือนจำาเป็ันแหล่ัง 

กักเก็บเชืี�อ	 โดยเฉัพาะข้�อจำากัดด�านการระบายอากาศึ	 ซึี�ง

จะเพิ�มความเส่�ยง	 แลัะส่งเสริมการแพร่กระจายเชืี�อวัณโรค 

อย่างมาก	ที่ำาให�ผู้้�ตุ�องขั้งในเรือนจำาเป็ันปัระชีากรกลุ่ัมเส่�ยง 

ท่ี่�สำาคัญ	(population	at	risk)	ตุ่อการป่ัวยเป็ันวัณโรค6 

สถูานการณ์การดำาเนินงานวัณโรคในเรือนจำา

ปัระเที่ศึไที่ย7	 กรมควบคุมโรคได�ดำาเนินนโยบายการเร่งรัด

ค�นหาวัณโรคในเรือนจำา	 ที่ำาให�พบผู้้�ปั่วยวัณโรคเข้�าส่้ระบบ

รายงานเพิ�มมากขึ้�น	ม่รายงานการขึ้�นที่ะเบ่ยนรักษามากถึูง	

4,000	 รายตุ่อป่ั	 แลัะม่ผู้ลัการรักษาสำาเร็จการรักษาวัณโรค

ปัระมาณร�อยลัะ	90	แตุ่พบปััญหาการโอนออก	ข้าดยา	แลัะ

การเส่ยช่ีวิตุ	จากข้�อม้ลัระหว่างป่ั	พ.ศึ.	2557	–	2560	พบ

อัตุราการเส่ยช่ีวิตุในผู้้�ตุ�องขั้งป่ัวยวัณโรค	ร�อยลัะ	7.73,	8.13,	

8.03	แลัะ	8.168	ตุามลัำาดับ	นอกจากน่�วัณโรคเป็ันโรคติุดเชืี�อ

ฉัวยโอกาสในผู้้�ป่ัวยท่ี่�ติุดเชืี�อเอชีไอว่	แลัะที่ำาให�ผู้้�ป่ัวยวัณโรค

ม่โอกาสเส่ยช่ีวิตุระหว่างการรักษา9	 นอกจากน่�ม่การศึึกษา 

ในปัระเที่ศึไที่ย	พบวา่	ลัักษณะเพศึ	อาย	ุนำ�าหนักตัุว	การติุดเชืี�อ 

เอชีไอว่โดยเฉัพาะในผู้้�ป่ัวยท่ี่�ไม่ได�รับยาตุ�านไวรัส9-11	

การศึึกษาน่�	 ศึึกษาปััจจัยท่ี่�เก่�ยวข้�องกับสาเหตุุการ 

เส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	ข้องปัระเที่ศึไที่ยระหว่าง 

ป่ั	 พ.ศึ.	 2560-2562	 เพื�อให�ได�ข้�อม้ลัพื�นฐาน	 แลัะผู้ลั 

การศึึกษาไปัวิเคราะห์จัดที่ำาข้�อเสนอเชิีงนโยบายในการ

ดำาเนินงานวัณโรคท่ี่�สอดคลั�องกับบริบที่ข้องเรือนจำา	 แลัะ

ปัรับปัรุงปัระสิที่ธิภาพข้องการด้แลัรักษาวัณโรคในเรือนจำา

ตุ่อไปั

วัต้ถูุประสงค์ของการศึึกษา
1.	 เพื�อศึึกษาอุบัติุการณ์	 (incidence)	 วัณโรคใน 

เรือนจำา	

2.	 เพื�อศึึกษาปััจจัยท่ี่�สัมพันธ์กับการเส่ยช่ีวิตุข้อง 

ผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา

วัสดุและวิธ์่การศึึกษา
การศึึกษา	retrospective	cohort	study	โดยนำาข้�อม้ลั

ทุี่ติุยภ้มิจากโปัรแกรมใน	โปัรแกรมฐานข้�อม้ลัวัณโรคแห่งชีาติุ	 

(National	Tuberculosis	Information	Programmer:	NTIP)	

จากข้�อม้ลัผู้้�ป่ัวยท่ี่�ขึ้�นที่ะเบ่ยนแลัะรักษาวัณโรคในเรือนจำา	 

ตัุ�งแตุ่ป่ั	 พ.ศึ.	 2560	 –	 2562	 โดยศึึกษาสถูานการณ์ 

อุบัติุการณ์	 (incidence)	 แลัะปััจจัยท่ี่� สัมพันธ์กับการ 

เส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	ม่กรอบแนวคิดในการวิจัย	 

ดังน่�

ข้อม้ลของผู้้้ป่วยวัณโรค
	 เพศึ
	 อายุ
	 โรคปัระจำาตัุว
	 นำ�าหนัก
	 การติุดเชืี�อเอชีไอว่
	 การได�รับยาตุ�านไวรัส

ผู้ลการรักษา
	 เส่ยช่ีวิตุ
	 ไม่เส่ยช่ีวิตุ

การวิเคราะห์ข้อม้ล
การศึึกษาน่�เลืัอกข้�อม้ลัผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ขึ้�นที่ะเบ่ยน

แลัะรักษาในเรือนจำาตัุ�งแตุ่ป่ั	พ.ศึ.	2560-2562	โดยนำาข้�อม้ลั

มาตุรวจสอบแลัะคัดผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�เปัล่ั�ยนการรักษาหรือ

เปัล่ั�ยนการวินิจฉััย	 แลัะผู้้�ป่ัวยวัณโรคดื�อยา	 ออกจากการ

ศึึกษาครั�งน่�	หลัังจากนั�นที่ำาการวิเคราะห์ข้�อม้ลั	ดังน่�

1)		 ข้�อม้ลัทัี่�วไปัแลัะข้�อม้ลัข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรค	 ใชี�สถิูติุ

เชิีงพรรณนา	 (descriptive	 statistics)	 หาจำานวน	 ร�อยลัะ	 

ค่าเฉัล่ั�ย	ส่วนเบ่�ยงเบนมาตุรฐาน	ค่าตุำ�าสุด	แลัะค่าส้งสุด	

2)		 อัตุราอุบัติุการณ์	 (incidence)	 ด�วยจำานวนแลัะ 

ร�อยลัะ	โดยส้ตุร

อุบัตุิการณ์	(incidence	rate)	=

 3)		วิเคราะห์ข้�อม้ลัปััจจัยที่่�สัมพันธ์กับการเส่ยชี่วิตุข้องผู้้�ปั่วยวัณโรคในเรือนจำา	โดยใชี�สถูิตุิ	chi-square	แลัะ คำานวนหาอัตุราเส่�ยงสัมพัที่ธ์	(relative	risk)	ข้องการเส่ยชี่วิตุ 
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จิรวัฒน์ วรสิงห์ และคณะ

ในผู้้�ป่ัวยวัณโรค	 โดยใชี�สถิูติุ	 multiple	 linear	 regression	

กำาหนดระดับนัยสำาคัญที่างสถิูติุท่ี่�	0.05

ผู้ลการศึึกษา
1)  ข้อม้ลทั�วไปและข้อม้ลของผู้้้ป่วยวัณโรค

จากการศึึกษาข้�อม้ลัผู้้�ตุ�องขั้งเรือนจำาทัี่�วปัระเที่ศึ

จำานวน	143	เรือนจำา	เนื�องจากจำานวนผู้้�ตุ�องขั้งในเรือนจำาม่

การเปัล่ั�ยนแปัลัง	เข้�า-ออก	ตุลัอดเวลัา	ในการศึึกษาครั�งน่�จะ 

ใชี�ตัุวเลัข้จำานวนผู้้�ตุ�องขั้งกลัางป่ัเป็ันฐานในการคำานวณ	นั�นคือ	 

ใชี�ตัุวเลัข้ปัระชีากรท่ี่�เป็ันผู้้�ตุ�องขั้ง	ณ	วันท่ี่�	1	กรกฎ์าคม	ข้อง

ทุี่กป่ัเป็ันตัุวเลัข้ในการรายงาน	 จากการศึึกษาซึี�งพบว่าใน

ช่ีวง	3	ป่ั	ท่ี่�ผู่้านมา	ตัุ�งแตุ่	ป่ั	พ.ศึ	2560-2562	ในเรือนจำาม่

จำานวนผู้้�ตุ�องขั้งเพิ�มขึ้�นจาก	300,910	คน	ไปัส่้	355,543	คน	

โดยในป่ั	พ.ศึ.	2561	ม่จำานวนผู้้�ตุ�องขั้งส้งท่ี่�สุด12 (ตุารางท่ี่�	1)

ต้ารางท่� 1.  จำานวนผู้้�ตุ�องข้งัจำาแนกตุามเพศึในปัระเที่ศึไที่ย	

พ.ศึ.	2559	–	2563

ปี พ.ศึ. ชาย หญิง รวม

2560 260,521 40,389 300,910

2561 308,532 47,011 355,543

2562 308,693 46,212 354,905

ผู้ลัการศึึกษาข้�อม้ลัผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	 ป่ั	 พ.ศึ.	

2560-2562	การขึ้�นที่ะเบ่ยนม่แนวโน�มเพิ�มขึ้�น	เนื�องจากกอง

วัณโรค	 กรมควบคุมโรค	 ม่นโยบายการค�นหาผู้้�ป่ัวยวัณโรค

เชิีงรุกในเรือนจำา	 โดยการถู่ายภาพรังส่ที่รวงอก	 ซึี�งพบ 

ผู้้�ปัว่ยวัณโรค	11,516	ราย	นำาข้�อม้ลัมาคัดผู้้�ป่ัวยท่ี่�เปัล่ั�ยนการ

วินิจฉััย	 จำานวน	116	 ราย	แลัะผู้้�ป่ัวยวัณโรคดื�อยา	 จำานวน	

85	ราย	รวม	201	ราย	ออกจากการการศึึกษาครั�งน่�	โดยการ

ศึึกษาครั�งน่�ม่ผู้้�ป่ัวยวัณโรคจำานวนทัี่�งหมด	11,316	ราย	เมื�อ

นำาข้�อม้ลัจำาแนกเป็ันรายป่ัพบผู้้�ป่ัวยวัณโรค	ในป่ั	พ.ศึ.	2560	 

2561	 แลัะ	 2562	 จำานวน	 2,596	 4,098	 แลัะ	 4,622	 ราย	 

ตุามลัำาดับ	เป็ันเพศึชีาย	10,796	ราย	คิดเป็ันร�อยลัะ	95.40	

เพศึหญิง	520	ราย	คิดเป็ันร�อยลัะ	4.60	ผู้้�ตุ�องขั้งม่ช่ีวงอายุ

ระหว่าง	 35	 –	 59	 ป่ั	 ม่จำานวนมากท่ี่�สุด	 (ร�อยลัะ	 46.72)	 

รองลังมาคือช่ีวงอายุระหว่าง	18-34	ป่ั	คิดเป็ันร�อยลัะ	46.72	

แลัะผู้้�ตุ�องขั้งท่ี่�ม่อายุ	60	ป่ัขึ้�นไปัม่จำานวนน�อยท่ี่�สุด	(ร�อยลัะ	

3.81)	 โดยม่ค่าเฉัล่ั�ยอายุข้องผู้้�ตุ�องขั้งเท่ี่ากับ	 36	 ป่ั	 ม่อายุ

ตุำ�าสุด	 18	 ป่ั	 แลัะอายุมากท่ี่�สุด	 89	 ป่ั	 ผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ม่ 

โรคร่วมจำานวน	235	ราย	คิดเป็ันร�อยลัะ	2.08	แลัะม่นำ�าหนัก

อย่้ระหว่าง	 26	 –	 120	 กิโลักรัม	 โดยค่าเฉัล่ั�ยนำ�าหนักตัุวคือ	 

55	กิโลักรัม	(ตุารางท่ี่�	2)	

ต้ารางท่� 2.  จำานวนแลัะร�อยลัะผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	 

ปั่	พ.ศึ.	2560	-	2562	จำาแนกตุามข้�อม้ลัที่ั�วไปั

แลัะลัักษณะปัระชีากร	(n=11,316)

ข้อม้ล 
ส่วนิบุัคคล

ปี พ.ศึ. 2560 ปี พ.ศึ. 2561 ปี พ.ศึ. 2562
รวม

จ้ำานิวนิ
ร้อยละ

จำานวน 2,596 4,098 4,622 11,316

เพศึ

	 ชีาย 2,477 3,907 4,412 10,796 95.40

	 หญิง 119 191 210 520 4.60

ช่ีวงอายุ	(ป่ั)

	 18	–	34	ป่ั 1,298 1,931 2,059 5,288 46.73

	 35	–	59	ป่ั 1,179 2,019 2,402 5,600 49.48

	 60	ป่ัขึ้�นไปั 118 148 162 428 3.79

พิสัย	18	–	89	ป่ั	(x	=	36.85,	S.D.=	10.62)

โรคร่วม

	 ม่ 57 93 85 235 2.08

	 ไม่ม่ 2,539 4,005 4,537 11,081 97.92

นำ�าหนัก	(กิโลักรัม)

	 <	45	 316 382 417 1,115 9.85

	 >	45 2,280 3,716 4,205 10,201 90.15

พิสัย	26	–	120	กิโลักรัม	(x	=	55,	S.D.=	8.7)

จากข้�อม้ลัผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอซีไอว่เป็ันปััญหา

สำาคัญ	 การติุดเชืี�อเอซีไอว่เป็ันปััจจัยเส่�ยงสำาคัญท่ี่�ที่ำาให� 

ผู้้�ป่ัวย	 ป่ัวยเป็ันวัณโรค	 แลัะยังเป็ันสาเหตุุการตุายอันดับ

หนึ�งข้องโรคติุดเชืี�อโฉัยโอกาสในผู้้�ป่ัวยเอดส์	 โดยโอกาสท่ี่�

ผู้้�ติุดเชืี�อเอชีไอว่	 จะติุดเชืี�อวัณโรคร่วมด�วยจะม่ความเส่�ยง

ป่ัวยเป็ันวัณโรคส้งถึูงร�อยลัะ	 10	 ตุ่อป่ั13-14	 ในเรือนจำาม่ 
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ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ผู้้�ตุ�องขั้งป่ัวยวัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอซีไอว่	อาจเนื�องมาจากผู้้�ตุ�องขั้ง 

บางส่วนเป็ันผู้้�ใชี�สารเสพตุิด	 แลัะม่พฤติุกรรมเส่�ยงก่อน

ถู้กคุมขั้งในเรือนจำา15	 ในเรือนจำาม่ผู้ลัการดำาเนินงานด�าน

วัณโรคแลัะโรคเอดส์	โดยม่ผู้ลัการตุรวจหาการติุดเชืี�อเอซีไอว่ 

ในผู้้�ตุ�องขั้งป่ัวยวัณโรค	 มากกว่าร�อยลัะ	 90	 พบผู้้�ตุ�องขั้ง

ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอซีไอว่	ปัระมาณร�อยลัะ	10	ตุ่อป่ั	แลัะ 

ผู้้�ติุดเชืี�อเอซีไอว่ท่ี่�ป่ัวยวัณโรคแลัะได�รับยาตุ�านไวรัส	ปัระมาณ 

ร�อยลัะ	80	(ตุารางท่ี่�	3)	

ต้ารางท่� 3. จำานวนแลัะร�อยลัะข้องการดำาเนินงานด�าน

วัณโรคแลัะโรคเอดส์	(n=11,316)	

การดำาเนิินิงานิด้านิ

วัณโรคและโรคเอดส์

2560 2561 2562

จ้ำานิวนิ ร้อยละ จ้ำานิวนิ ร้อยละ จ้ำานิวนิ ร้อยละ

ขึ้�นที่ะเบ่ยน 2,596 4,098 4,622

HIV	testing 2,339 90.10 3,665 89.43 4,267 92.32

HIV	negative 2,119 90.59 3,237 88.32 3,858 90.41

HIV	positive 220 9.41 428 11.68 409 9.59

Unknown 257 9.90 433 10.57 355 7.68

ARV 131 59.54 351 82.00 344 84.11

2)  อัต้ราอุบััติ้การ (incidence rate) 

การเกดิวัณโรคในเรอืนจำาม่อัตุราอบัุติุการ	(incidence	

rate)	 ท่ี่�ม่แนวโน�มเพิ�มส้งขึ้�น	 โดยความชุีกข้องวัณโรคใน 

ผู้้�ตุ�องขั้งตุ่อแสนปัระชีากร	 เร่ยงตุามลัำาดับในป่ั	พ.ศึ.	2560,	

2561	แลัะ	2562	เท่ี่ากับ	913.56,	1067.10	แลัะ	1118.61	

ตุ่อแสนปัระชีากรตุามลัำาดับ	(ภาพท่ี่�	1)

รููปที่่� 1.  ภาพแสดงอััตราอัุบััติการณ์์วััณ์โรคในเรือันจำำา จำำาแนกเป็็น
รายป่ี

จากการวิเคราะห์ข้�อม้ลัการเส่ยช่ีวิตุแลัะไม่เส่ยช่ีวิตุ	

ข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	พบว่า	 ผู้้�ป่ัวยเพศึชีายเส่ยช่ีวิตุ

มากกว่าเพศึหญิง	ช่ีวงอายุท่ี่�เส่ยช่ีวิตุมากท่ี่�สุดคือ	35-59	ป่ั	

รองลังมาคือ	 18-34	 ป่ั	 ช่ีวงนำ�าหนักท่ี่�เส่ยช่ีวิตุมากท่ี่�สุด	 คือ	

กลุ่ัมผู้้�ป่ัวยท่ี่�ม่ช่ีวงนำ�าหนักมากกว่า	45	กิโลักรัม	จากข้�อม้ลัยัง

พบอ่กว่า	ผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ไม่ม่โรคปัระจำาตัุวร่วมด�วยเส่ยช่ีวิตุ 

มากกว่าผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ม่โรคปัระจำาตัุวร่วมด�วย	ในกลุ่ัมผู้้�ติุดเชืี�อ 

เอซีไอว่	 พบว่าม่การเส่ยช่ีวิตุส้ง	 แลัะโดยเฉัพาะอย่างยิ�ง 

ผู้้�ติุดเชืี�อเอซีไอว่ท่ี่�ไม่ได�รับยาตุ�านไวรัส	

สำาหรับปััจจัยท่ี่�สัมพันธ์กับการเส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวย

วัณโรคในเรือนจำา	คือ	อายุ	นำ�าหนัก	การติุดเชืี�อเอซีไอว่	แลัะ

การได�รับยาตุ�านไวรัส	 อย่างม่นัยสำาคัญที่างสถูิติุท่ี่�	 0.05	

(ตุารางท่ี่�	4)	

ต้ารางท่� 4.		 การเปัร่ยบเท่ี่ยบลัักษณะผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา 

ที่่�เส่ยชี่วิตุแลัะไม่เส่ยชี่วิตุ	(n=11,316)	

ลักษณะ จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

เส่ยช่วิต้ 
(ร้อยละ)

ไม่เส่ยช่วิต้ 
(ร้อยละ)

p-value

เพศึ

	 ชีาย 10,796	(95.40) 314	(2.91) 10,482	(97.09)

	 หญิง 520	(4.60) 12	(2.31) 508	(97.69) .424

ช่ีวงอายุ	(ป่ั)

	 18	–	34	ป่ั 5,288	(46.73) 100	(1.89) 5,188	(98.11)

	 35	–	59	ป่ั 5,600	(49.48) 189	(3.38) 5,411	(96.62)

	 60	ป่ัขึ้�นไปั 428	(3.79) 37	(8.69) 391	(11.51) .001*

นำ�าหนักตัุว

	 <	45	 1,115	(9.85) 102	(9.15) 1,013	(90.85)

	 >	45 10,201	(90.15) 224	(2.20) 9,977	(97.80) .001*

โรคร่วม

	 ม่ 235	(2.08) 26	(11.06) 209	(88.94)

	 ไม่ม่ 11,081	(97.92) 300	(2.71) 10,781	(97.29) .001*

ผู้ลัตุรวจเอซีไอว่

	 positive 1,057	(9.34) 157	(14.85) 900	(85.15)

	 negative 9,214	(81.42) 132	(1.43) 9,082	(98.57)

	 ไม่ที่ราบ 1,045	(9.23) 37	(3.54) 1,008	(96.46) .001*

การได�รับยาตุ�านไวรัส

	 ได�รับ 826	(78.15) 94	(11.38) 732	(88.62)

	 ไม่ได�รับ 231	(21.85) 63	(27.27) 168	(72.73) .001*

*P	<	.05
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จิรวัฒน์ วรสิงห์ และคณะ

เมื�อนำาข้�อม้ลัมาปััจจัยท่ี่�เก่�ยวข้�องมาวิเคราะห์หาความ

สัมพันธ์ข้องปััจจัยเส่�ยง	 (relative	 risk)	 ตุ่อการเส่ยช่ีวิตุข้อง 

ผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	คือ	ช่ีวงอายุ	35-59	ป่ั	(RR	=	4.93;	

95%	CI	=	3.37-7.29)	 ช่ีวงอายุ	60	ป่ัขึ้�นไปั	(RR	=	2.72;	

95%	CI	=	1.88-3.92)	นำ�าหนักตัุว	มากกว่า	45	 ป่ั	 (RR	=	

4.49;	95%	CI	=	3.52-5.72)	การไม่ได�รับยาตุ�านไวรัส	(RR	

=	2.92;	95%	CI	=	2.04-4.19)	(ตุารางท่ี่�	5)	

ต้ารางท่� 5.  ปััจจัยเส่�ยงท่ี่�เก่�ยวข้�องกับการเส่ยชี่วิตุข้อง 

ผู้้�ปั่วยวัณโรคในเรือนจำา	(n=11,316)	

ลักษณะ
จ้ำานิวนิ
(ร้อยละ)

เส่ยช่วิต้ 
(ร้อยละ)

ไม่เส่ยช่วิต้ 
(ร้อยละ)

RR 95% CI p-value

ช่ีวงอายุ	(ป่ั)

	 18	–	34	ป่ั
5,288	
(46.73)

100	
(1.89)

5,188	
(98.11)

1

	 35	–	59	ป่ั
5,600	
(49.48)

189 
(3.38)

5,411	
(96.62)

4.93 3.37	–	7.29 0.001

	 60	ป่ัขึ้�นไปั
428	
(3.79)

37	(8.64) 391	(91.36) 2.72 1.88	–	3.92 0.001

โรคร่วม

	 ไม่ม่
11,081	
(97.92)

300	
(2.71)

10781 1

	 ม่
235	
(2.08)

26	
(11.06)

235	(2.08) 0.22 0.15	–	0.34 0.001

นำ�าหนักตัุว

	 <	45	
1,115	
(9.85)

102	
(9.15)

1,013	
(90.85)

1

	 >	45
10,201	
(90.15)

224	
(2.20)

9,977	
(97.80)

4.49 3.52	–	5.72 0.001

ผู้ลัตุรวจเอซีไอว่

	 negative
9,214	
(81.42)

132 
(1.43)

9,082	
(98.57)

1

	 positive
1,057	
(9.34)

157	
(14.85)

900	(85.15) 2.53 1.74	–	3.65 0.001

การได�รับยาตุ�านไวรัส

	 ได�รับ
826	

(78.15)
94	

(11.38)
826	(78.15) 1

	 ไม่ได�รับ
231 

(21.85)
63	

(27.27)
231	(21.85) 2.92 2.04	–	4.19 0.001

*P	<	.05

วิจ้ารณ์
1. สถูานิการณ์ และอัต้ราความชุกวัณโรค 

(prevalence rate) ในิเร้อนิจ้ำา

จากการศึึกษาพบว่า	สถูานการณ์การเกิดวัณโรคยังคง 

เป็ันปััญหาท่ี่�สำาคัญในเรือนจำา	ที่ำาให�ระหว่างป่ั	พ.ศึ.	2560	- 

2562	 พบจำานวนผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำาม่แนวโน�มท่ี่�เพิ�ม

ส้งขึ้�น	 อาจเนื�องมาจากการดำาเนินงานตุามนโยบายเร่งรัด

ค�นหาผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำาทัี่�วปัระเที่ศึ7	ที่ำาให�สามารถู

ค�นหาผู้้�ป่ัวยวัณโรค	 แลัะนำาผู้้�ป่ัวยเข้�าส่้การวินิจฉััยลัะรักษา	

ในเรือนจำาม่การดำาเนินงานวัณโรคอย่างตุ่อเนื�องมาตัุ�งแตุ่ป่ั	

พ.ศึ.	253916	แลัะจากการศึึกษาผู้ลัการดำาเนินงานควบคุม

วัณโรคในเรือนจำา	 ป่ั	 พ.ศึ.	 2560,	 2561	 แลัะ	 2562	 พบ 

ผู้้�ป่ัวยวัณโรคจำานวน	2,596	ราย	4,098	ราย	แลัะ	4,622	ราย	 

ตุามลัำาดับ	คิดเป็ันอุบัติุการณ์	(incidence)	822.7,	1,257.78	

แลัะ	 1,269.51	 ตุ่อปัระชีากรแสนคน	 ตุามลัำาดับ	 ใน 

ปัระเที่ศึไที่ยจากการศึึกษาน่�เมื�อเปัร่ยบเท่ี่ยบอุบัติุการณ์ 

ข้องผู้้�ตุ�องขั้งในเรือนจำากับปัระชีาชีนทัี่�วไปั	พบว่าในเรือนจำา

ม่อุบัติุการณ์วัณโรคส้งกว่าปัระชีากรทัี่�วไปัปัระมาณ	5-8	เท่ี่า	 

ซึี�งความชุีกข้องวัณโรคในเรือนจำาทัี่�วโลักม่ตัุ�งแตุ่	 179	 ถึูง	

4,054	ตุ่อปัระชีากรแสนคน17	หรือปัระมาณ	11-81	เท่ี่า	แลัะ 

ยังสอดคลั�องกับการศึึกษาในตุ่างปัระเที่ศึ	การศึึกษาเรือนจำา 

ในที่ว่ปัยุโรปั	 พบว่าม่อุบัตุิการณ์การเกิดวัณโรคส้งกว่า

ปัระชีากรทัี่�วไปัมากถึูง	 17	 เท่ี่า18	 แตุ่ถึูงอย่างไรก็ตุาม 

การเส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำาระหว่างการรักษา

ยังเป็ันสาเหตุุหลัักท่ี่�ส่งผู้ลัตุ่อความไม่สำาเร็จในการรักษา 

ผู้้�ป่ัวยวัณโรค	

2. ปัจ้จั้ยท่�สัมพันิธ์์กับัการเส่ยช่วิต้ของผู้้้ป่วย

วัณโรคในิเร้อนิจ้ำา

ผู้้�ตุ�องขั้งในปัระเที่ศึไที่ยเกือบสามในส่�เป็ันวัยที่ำางาน

แลัะวัยหนุ่มสาว	ส่วนใหญ่ม่อายุระหว่าง	18-45	ป่ั15	โดยอายุ

เฉัล่ั�ยข้องผู้้�ตุ�องขั้งป่ัวยวัณโรคท่ี่�อย่้ในเรือนจำา	 คือ	 36.85	 ป่ั	

ซึี�งจากการศึึกษาพบว่าผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำาท่ี่�ม่ช่ีวงอายุ

ระหว่าง	 35-59	 ป่ั	 ม่โอกาสเส่ยช่ีวิตุมากกว่าผู้้�ป่ัวยวัณโรค

ในช่ีวงอายุ	 18-34	 ป่ั	 4	 เท่ี่า	 ข้องผู้้�ป่ัวยช่ีวงอายุ	 35-59	 ป่ั	

อาจเพราะผู้้�ป่ัวยส่วนใหญ่เป็ันผู้้�ตุ�องขั้งในคด่ยาเสพตุิด	 ม่

พฤติุกรรมลัะเลัยการด้แลัสุข้ภาพข้องตุนเอง	 ที่ำาให�ร่างกาย
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ที่รุดโที่รมแลัะม่ปััญหาสุข้ภาพเพิ�มเติุม	 เช่ีน	 โรคพิษสุรา

เรื�อรัง	แลัะโรคตัุบ19	 ซึี�งเป็ันปััจจัยส่งเสริมท่ี่�จะที่ำาให�เกิดการ

การติุดเชืี�อแลัะการแพร่เชืี�อวัณโรคส้งขึ้�น20	แลัะเมื�อตุรวจสอบ 

ข้�อม้ลัการผู้้�ป่ัวยวัณโรคช่ีวงอายุ	35-59	ป่ั	 ท่ี่�ติุดเชืี�อเอชีไอว่	

พบว่าช่ีวงอายุ	35-59	ป่ั	ติุดเชืี�อเอชีไอว่ร�อยลัะ	48.85	แลัะ 

เส่ยช่ีวิตุร�อยลัะ	 52.91	 ซึี�งที่ำาให�การศึึกษาน่�พบว่าผู้้�ป่ัวย

วัณโรคช่ีวงอายุ	35-59	ป่ั	เส่ยช่ีวิตุมากว่าผู้้�ป่ัวยในช่ีวงวัยอื�น	

ส่วนผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ม่อายุมากกว่า	60	ป่ั	ก็ม่โอกาสเส่ยช่ีวิตุ

ส้งเป็ัน	2	เท่ี่า	ข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ม่ช่ีวงอายุ	18-34	ป่ั	อาจ

เนื�องมาจากผู้้�ส้งอายุส่วนใหญ่อาจม่โรคร่วม	 ซึี�งที่ำาให�ม่การ

รักษาท่ี่�ซัีบซี�อนมากกว่าการรักษาผู้้�ป่ัวยวัณโรคทัี่�วไปั	หรือ

การม่อาการหรือภาวะข้องโรคอื�นบดบังอาการข้องอาการ

วัณโรค	 ส่งผู้ลัให�เกิดความล่ัาชี�าในการค�นหา	 แลัะนำาผู้้�ป่ัวย

เข้�าส่้กระบวนการรักษา	 อ่กทัี่�งเรือนจำาม่ข้�อจำากัดการในการ

ส่งตุรวจวินิจฉััยวัณโรค	 อาจที่ำาให�เกิดการวินิจฉััยลั�าชี�าแลัะ

ได�รับการรักษาเมื�อม่อาการหนัก	เช่ีนเด่ยวกับการศึึกษาข้อง	

เจริญศึร่	 แลัะคณะ8,11	พบว่า	 ผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ม่อายุมากกว่า	

60	ป่ั	ม่ปััจจัยเส่�ยงตุ่อการเส่ยช่ีวิตุมากกว่าผู้้�ป่ัวยในกลุ่ัมอื�น

ผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำาม่นำ�าหนักเฉัล่ั�ยอย่้ท่ี่�	 55	

กิโลักรัม	 ซึี�งจากการศึึกษาพบว่าผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�นำ�าหนักตัุว

มากกว่า	45	กิโลักรัม	ม่โอกาสเส่ยช่ีวิตุมากว่าผู้้�ป่ัวยวัณโรค

ท่ี่�นำ�าหนักตัุวน�อยกว่า	 45	 กิโลักรัม	 4.49	 เท่ี่า	 ซึี�งแตุกตุ่าง

จากการศึึกษาจากตุ่างปัระเที่ศึในปัระชีากรทัี่�วไปั21	 แลัะ

ศึึกษาข้อง	 เจริญศึร่	 แซ่ีตัุ�ง8 ท่ี่�ศึึกษาวัณโรคในผู้้�ตุ�องขั้งใน 

ภาคเหนือตุอนบนปัระเที่ศึไที่ย	 ระหว่าง	พ.ศึ.	 2553-2557	

ท่ี่�พบว่า	 ผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�เส่ยช่ีวิตุม่นำ�าหนักตัุวเฉัล่ั�ยอย่้ท่ี่�	 

45	 กิโลักรัม	 อาจเป็ันเพราะในเรือนจำาม่การเฝ้้าระวังการ 

เส่ยช่ีวิตุในกลุ่ัมผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ม่นำ�าหนักตัุวน�อย	 ตัุ�งแตุ่ม่ 

การปัระเมินมาตุรฐานการปั้องกันแลัะด้แลัรักษาวัณโรคใน

เรือนจำา	ในป่ั	พ.ศึ.	2559

ผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอชีไอว่ม่โอกาสเส่ยช่ีวิตุ 

มากกว่าผู้้� ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ไม่ติุดเชืี�อเอชีไอว่	 2.53	 เท่ี่า	 

ผู้ลัการศึึกษาสอดคลั�องกับการศึึกษาข้องเจริญศึร่	 แซ่ีตัุ�ง	 

แลัะฐานันดร์	 ฐานวิเศึษ8,10	 โดยวัณโรคเป็ันโรคติุดเชืี�อ 

ฉัวยโอกาสท่ี่�พบได�บ่อยในกลุ่ัมผู้้�ติุดเชืี�อเอชีไอว่หรือโรคเอดส์	 

ซึี�งการตุิดเชืี�อเอชีไอว่เป็ันปััจจัยเส่�ยงท่ี่�ม่ความสัมพันธ์กับ 

การเส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรค13	 การติุดเชืี�อเอชีไอว่ที่ำาให� 

ภ้มิคุ�มกันข้องร่างกายลัดลัง22	ผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอซีไอว่	 

บางส่วนเข้�าถึูงระบบการรักษาล่ัาชี�า	 โดยส่วนใหญ่ผู้้�ป่ัวย 

จะที่ราบว่าติุดเชืี�อเอชีไอว่เมื�อได�รับการรักษาวัณโรค	ที่ำาให� 

ไม่ได�รับยาตุ�านไวรัส	 (antiretroviral	 drug:	 ARV)	 ล่ัาชี�า	

เป็ันสาเหตุุที่ำาให�อาการข้องวัณโรครุนแรงขึ้�นแลัะเพิ�ม

โอกาสการเส่ยช่ีวิตุ23	 ดังนั�นจึงตุ�องม่การคัดกรองเพื�อค�นหา 

วัณโรคเชิีงรุกในเรือนจำา	โดยเฉัพาะอย่างยิ�งในกลุ่ัมผู้้�ตุ�องขั้ง 

ท่ี่�ติุดเชืี�อเอชีไอว่	อาจตุ�องม่การเฝ้้าระวัง	แลัะติุดตุามอาการ 

อย่างตุ่อเนื�อง	 เป็ันปัระจำาทุี่ก	 6	 เดือน	 ถึูง	 1	 ป่ั	 เพื�อค�นหา 

ผู้้�ป่ัวยวัณโรค	แลัะนำาเข้�าส่้การกระบวนการรักษาให�เร็วท่ี่�สุด	 

รวมทัี่�งค�นหาการติุดเชืี�อเอชีไอว่ในผู้้�ป่ัวยวัณโรค	 เพื�อรับยา 

ตุ�านไวรัสให�เร็วท่ี่�สุดเช่ีนกัน	 จากการศึึกษาพบว่าผู้้�ป่ัวย 

วัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอซีไอว่ท่ี่�ไม่ได�รับยาตุ�านไวรัส	 ม่โอกาส

เส่ยช่ีวิตุมากกว่าผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอชีไอว่ท่ี่�ได�รับยา 

ตุ�านไวรัส	 2.92	 เท่ี่า	 สอดคลั�องกับรายงานการเส่ยช่ีวิตุ

ข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอชีไอว่/เอดส์	 ท่ี่� ยังไม่เริ�ม 

ยาตุ�านไวรัสเส่ยช่ีวิตุมากกว่าร�อยลัะ	50	เมื�อเท่ี่ยบกับผู้้�ป่ัวย

วัณโรคท่ี่�ติุดเชืี�อเอชีไอว่ท่ี่�ได�รับยาตุ�านไวรัสร�อยลัะ	 		5013 

การให�ยาตุ�านไวรัสเอชีไอว่ระหว่างการรักษาวัณโรค	 จะ

เป็ันการลัดความเส่�ยงข้องการเส่ยช่ีวิตุ	แลัะเพิ�มความสำาเร็จ 

ในการรักษาวัณโรค	ดังนั�นตุ�องบริหารจัดการการให�ยาตุ�านไวรัส 

เอชีไอว่ร่วมกับการรักษาวัณโรคอย่างม่ปัระสิที่ธิภาพจะ 

ส่งผู้ลัด่ตุ่อการรักษาวัณโรค24-25 

จากการศึึกษาพบว่า	 เพศึไม่ ม่ความสัมพันธ์

กับการเส่ยช่ีวิตุ	 สอดคลั�องกับการศึึกษาข้อง	 ฐานันดร์	 

ฐานวิเศึษ10	ท่ี่�พบว่าผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำาทัี่�งเพศึชีายแลัะ

เพศึหญิงม่โอกาสเส่�ยงตุ่อการเส่ยช่ีวิตุไม่แตุกตุ่างกัน	 ซึี�งผู้ลั

การศึึกษาน่�แตุกตุ่างจากการศึึกษาท่ี่�ผู้่านมาข้องปัระเที่ศึ 

อาเจนติุน่า26	ท่ี่�พบว่าผู้้�ป่ัวยวัณโรคเพศึชีายม่จะม่พฤติุกรรม

เส่�ยงด�านสุข้ภาพท่ี่�ม่โอกาสที่ำาให�เกิดการเจ็บป่ัวย	 แลัะเปั็น

ปััจจัยเส่�ยงตุ่อการเกิดวัณโรคเพิ�มขึ้�น	 เช่ีน	การดื�มสุรา	การ

ส้บบุหร่�	โดยเฉัพาะอย่างยิ�งในกลุ่ัมผู้้�ตุ�องขั้งท่ี่�ส่วนมากม่การ

ใชี�สารเสพตุิด	 แลัะเพศึชีายมักจะลัะเลัยการใส่ใจสุข้ภาพ	

แลัะจะมาใชี�บริการสุข้ภาพก็ตุ่อเมื�อม่ภาวะความเจ็บป่ัวยท่ี่�

แสดงอาการออกมา	 ซึี�งปััจจัยเส่�ยงเหล่ัาน่�ที่ำาให�เพศึชีายท่ี่�
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จิรวัฒน์ วรสิงห์ และคณะ

เป็ันวัณโรคม่โอกาสเส่�ยงตุ่อการเส่ยช่ีวิตุมากกว่าเพศึหญิง	 

ส่วนการม่โรคร่วมในผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	 จากการ

ศึึกษาพบว่าการม่โรคร่วม	แลัะไม่ม่โรคร่วมม่โอกาสเส่�ยงตุ่อ 

การเส่ยช่ีวิตุไม่แตุกตุ่างกัน	 อาจเพราะการศึึกษาน่�ใชี�ข้�อม้ลั

ทุี่ติุยภ้มิที่ำาให�เกิดความไม่สมบ้รณ์ข้องข้�อม้ลั	 ซึี�งการศึึกษา

ท่ี่�ผู่้านมาพบว่า24	 ผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�ม่โรคร่วม	 (comorbid)	 

ม่โอกาสเส่�ยงตุ่อการป่ัวยเป็ันวัณโรคแลัะโรคร่วมอาจม่อาการ

กำาเริบ	ระบบภ้มิคุ�มกันในร่างกายลัดลัง	ที่ำาให�ส่งเสริมอาการ

ข้องวัณโรครุนแรงขึ้�นแลัะอาจเพิ�มโอกาสเส่ยงตุ่อการเส่ยช่ีวิตุ

ระหว่างการรักษา14

การค�นหาผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	ตัุ�งแตุ่ป่ั	พ.ศึ.	2560	

ม่การดำาเนินงาน	ทัี่�งการค�นหาแบบตัุ�งรับ	(patient-initiated	

pathway)	ท่ี่�คัดกรองอาการด�วยแบบการค�นหาผู้้�ป่ัวยวัณโรค

ในเรือนจำา	(TB-P1)	หากค่าปัระเมินคะแนนตัุ�งแตุ่	3	คะแนน

ขึ้�นไปัจะม่การเก็บเสมหะส่งตุรวจ	หากผู้ลัเสมหะกลัับมาไม่

พบเชืี�อ	 จะนำาผู้้�ตุ�องขั้งออกไปัเอกซีเรย์ปัอด	 แลัะการค�นหา

แบบเชิีงรุก	 (active	 case	 finding)14,16	 ท่ี่�เป็ันการคัดกรอง

วัณโรคปัระจำาป่ัในผู้้�ตุ�องขั้งทุี่กรายด�วยการเอกซีเรย์ปัอด	ซึี�ง

การค�นหาทัี่�ง	2	 วิธ่ช่ีวยค�นหาผู้้�ป่ัวยวัณโรคเพิ�มขึ้�นมากกว่า	 

2	 เท่ี่า	 เมื�อเท่ี่ยบกับก่อนการดำาเนินการค�นหาเชิีงรุก	 ซึี�ง

ที่ำาให�ผู้้�ป่ัวยเข้�าส่้กระบวนการรักษาเร็วขึ้�น	 โดยอัตุราการ

เส่ยช่ีวิตุลัดจากร�อยลัะ	 6	 ในป่ั	 พ.ศึ.	 2559	 เป็ันร�อยลัะ	 3	

ในป่ั	 พ.ศึ.	 2560	 แตุ่ผู้ลัการรักษาผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	

ตัุ�งแตุ่	ป่ั	พ.ศึ.	2560	เป็ันตุ�น	มายังม่อัตุราการเส่ยช่ีวิตุคงท่ี่�

มาตุลัอดท่ี่�ร�อยลัะ	 314	 เพื�อให�อัตุราเส่ยช่ีวิตุในผู้้�ป่ัวยวัณโรค

ในผู้้�ตุ�องขั้งลัดลัง	 ควรม่การปัรับปัรุงวิธ่การค�นหาวัณโรคใน

เรือนจำาให�ม่ปัระสิที่ธิภาพกว่าปััจจุบัน	 เพื�อนำาผู้้�ป่ัวยวัณโรค

เข้�าส่้กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็ว	ซึี�งเป็ันปััจจัยหนึ�งท่ี่�จะ

ลัดการเส่ยช่ีวิตุระหว่างการรักษาวัณโรค	เพราะในการรักษา 

ผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	 ม่ความมั�นใจผู้้�ป่ัวยวัณโรคในการ

กินยาครบทุี่กเม็ด	ทุี่กมื�อ	ภายใตุ�การกำากับการกินยาแบบม่

พ่�เล่ั�ยง	(Directly	Observed	Therapy:	DOT)

สรุปผู้ลการศึึกษา	จากการศึึกษาน่�สรุปัได�ว่า	ปััจจัย

ท่ี่�ม่ความสัมพันธ์ตุ่อการเส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในผู้้�ตุ�อง

ขั้งเรือนจำา	ได�แก่	ผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำาท่ี่�ม่อายุ	60	ป่ัขึ้�นไปั	

การติุดเชืี�อเอชีไอว่โดยเฉัพาะผู้้�ป่ัวยท่ี่�ไม่ได�รับยาตุ�านไวรัสจะ

เพิ�มโอกาสเส่�ยงตุ่อการเส่ยช่ีวิตุ	ดังนั�นพยาบาลัเรือนจำา	เจ�า

หน�าท่ี่�ราชีทัี่ณฑ์์	 แลัะหน่วยงานเครือข่้าย	 ควรตุระหนักถึูง

ความสำาคัญข้องปััจจยัดังกล่ัาวในการให�การด้แลัรกัษาผู้้�ป่ัวย

วัณโรค	แลัะเพื�อให�การป้ัองกัน	ควบคุม	วัณโรคในเรือนจำาม่

ปัระสิที่ธิภาพ	 เพื�อนำาไปัส่้การลัดอัตุราการเกิดวัณโรค	 แลัะ

ยุติุปััญหาวัณโรคในเรือนจำา

ข้อเสนิอแนิะ
การศึึกษาครั�งน่�ม่ข้�อเสนอแนะเชิีงนโยบาย	 เพื�อ 

ลัดการเส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำา	ดังน่�

1.		 ควรม่การคัดกรองท่ี่�คัดกรองอาการวัณโรคใน 

ผู้้�ตุ�องขั้งในเรือนจำาท่ี่�ม่อายุมากกว่า	60	ป่ั	ทุี่ก	3	เดือน

2.		 ควรม่การคัดกรองวัณโรคในผู้้�ติุดเชืี�อเอชีไอว่

อย่างน�อยเดือนลัะครั�ง	 หรือทุี่กครั�งเมื�อไปัปัรึกษาอาการ 

เจ็บป่ัวยท่ี่�สถูาพยาบาลัในเรือนจำา	

3.		 ควรม่การให�คำาปัรึกษาแลัะตุรวจหาการติุดเชืี�อ 

เอชีไอว่ในผู้้�ตุ�องท่ี่�ป่ัวยวัณโรคทุี่กราย	

4.	 ส่งเสริมการม่ส่วนร่วมในการบ้รณาการงาน

วัณโรค	 กับการดำาเนินงานข้องอาสาสมัครสาธารณสุข้ 

เรือนจำา	 (อสรจ.)	 ในทุี่กเรือนนอน	 เพื�อเฝ้้าสังเกตุอาการ

วัณโรคข้องผู้้�ขั้งตุ�องในเรือนอนแลัะแจ�งให�พยาบาลัเรือนจำา

ที่ราบทุี่กสัปัดาห์	เพื�อจะเป็ันข้�อม้ลั	ให�นำาผู้้�ตุ�องขั้งท่ี่�ม่อาการ

เข้�าได�กับวัณโรค	มารับการคัดกรองอาการวัณโรค	เพื�อจะนำา

ไปัส่้การวินิจฉััยวัณโรคอย่างรวดเร็ว

ข้อจ้ำากัดของการศึึกษา
1.		 การศึึกษาครั�งน่�เป็ันการศึึกษาแบบ	retrospective	

study	 ดังนั�นข้�อม้ลัท่ี่�ใชี�ในการวิเคราะห์ปััจจัยท่ี่�เก่�ยวข้�องกับ

การเส่ยช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคในเรือนจำาเป็ันข้�อม้ลัในระบบ

บันทึี่กการรักษาเท่ี่านั�น	 ไม่ได�รวบรวมข้�อม้ลัการเส่ยช่ีวิตุ

ข้องผู้้�ป่ัวยวัณโรคท่ี่�พ�นโที่ษมารว่มวิเคราะห	์ซึี�งหากนำาข้�อม้ลั 

ดังกล่ัาว	อาจที่ำาให�ผู้ลัการวิเคราะห์ม่การเปัล่ั�ยนแปัลังได�

2.		 โปัรแกรมฐานข้�อม้ลัวัณโรคแห่งชีาติุ	 (National	

Tuberculosis	 Information	 Programmer:	 NTIP)	 เป็ัน

โปัรแกรมท่ี่�จัดเก็บข้�อม้ลัพื�นฐานในการรักษาวัณโรค	จึงไม่ม่

ตัุวแปัรท่ี่�เก่�ยวข้�องกับผู้้�ตุ�องขั้ง	
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Abstract:	Vorasingha J, Saksaen	P,	Kamolwat	P.	Factors	Associated	with	Causes	of	Death	in	Patient	
with	Tuberculosis	in	Prisons.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care	2022;	41:	8-17.	
Division of Tuberculosis, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

Prisoners	are	recognized	as	a	high-risk	group	in	tuberculosis.	A	situation	of	overcrowding	in	prisons	has	

a	direct	effect	on	quality	of	life.	There	is	multitude	of	health	problems	such	as	malnutrition	and	HIV	infection	 

including	substance	abuse.	Tuberculosis	(TB)	is	a	leading	infectious	cause	of	death	in	prison.	We	conducted	

a	 retrospective	 cohort	 study	 using	 secondary	 data	 of	 tuberculosis	 patients	 in	 the	 National	 Tuberculosis	 

Information	Programmer	database	 (NTIP)	 registered	 since	2017-2019.	The	purposes	of	 the	 study	were	 to	

study	TB	incidence	rate	and	to	examine	factors	affecting	death	rate	among	TB	patients	in	prison.	The	findings	

indicated	that	there	were	11,316	cases	of	TB	patients.	TB	incidence	rate	per	100,000	population	in	2017,	2018	

and	2019	were	913.56,	1067.10	and	1118.61,	respectively.	There	were	10,796	males	(95.4%)	and	520	females	

(4.6%)	of	TB	patients.	Prisoners	with	aged	35-59	year	has	the	highest	incidence	(46.72%).	There	were	326	

deaths	due	to	TB.	The	average	age	of	dying	was	36.	Prisoners	aged	35-59	(RR	=	4.93;	95%	CI	=	3.37	–	7.29),	

weight	more	than	45	kg	(RR	=	4.49;	95%	CI	=	3.52	–	5.72)	and	lack	of	antiretroviral	drugs	(RR	=	2.92;	95%	CI	

=	2.04	–	4.19)	were	found	associated	with	the	mortality.	In	conclusion,	providing	intense	treatment,	monitoring	

closely	to	all	patients,	and	TB-related	health	education	to	high-risk	group	are	suggested.
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แนิวทางการพิจ้ารณาความพร้อมสำาหรับัการเดินิทางทางอากาศึ
ของผู้้้ป่วยโรคปอด

ดุจ้รัต้น์ิ สมบ้ัรณ์วิบ้ัลย์ พ.บั.

สิาขาวิชาโริคริะบูบูทางเดิิ์นห์ายใจิแลิะภาวะวิกฤตทางการิห์ายใจิ ภาควิชาอ่ายุริศุาสิตร์ิ  

วิทยาลัิยแพทยศุาสิตร์ิพริะมังกุฎเกล้ิา โริงพยาบูาลิพริะมังกุฎเกล้ิา

บัทนิำา 
ปััจจุบันการเดินที่างด�วยเครื�องบินโดยสารเป็ันหนึ�ง

ในการคมนาคมหลัักในยุคท่ี่�การติุดตุ่อสื�อสารถึูงกันทัี่�วโลัก	

ในแตุ่ลัะป่ัม่ผู้้�เดินที่างโดยเครื�องบินโดยสารปัระมาณ	 4.3	

พันลั�านคน1 จากการเก็บข้�อม้ลัในช่ีวง	 3	 ป่ัพบว่าม่ผู้้�ป่ัวย

ฉุักเฉิันที่างการแพที่ย์บนเครื�องบินโดยสาร	11,920	คน	หรือ

เฉัล่ั�ย	1	คนตุ่อ	604	สายการบิน2	ซึี�งสาเหตุุนั�นส่วนใหญ่เป็ัน

อาการเว่ยนศ่ึรษะหรือหมดสติุ	 ร�อยลัะ	 30.3	 อาการคลืั�นไส�

อาเจ่ยน	 ร�อยลัะ	 15	 แลัะอาการที่างระบบหายใจปัระมาณ

ร�อยลัะ	 10.13	 โดยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้�ป่ัวยโรคปัอดอาจ 

เกิดอาการกำาเริบหรือภาวะแที่รกซี�อนข้องโรคข้ณะโดยสาร

เครื�องบินได�

สร่รวิทยาการบัินิ ( Flight physiology)
เช่ีนเด่ยวกับการขึ้�นท่ี่�ส้ง	 สภาวะแวดลั�อมรอบตัุว 

ในห�องโดยสารบนเครื�องบินจะม่การเปัล่ั�ยนแปัลังไปั	ได�แก่

1.   การเปล่�ยนิแปลงของความดันิบัรรยากาศึ 

ค่าปักติุข้องความดันบรรยากาศึท่ี่�ระดับนำ�าที่ะเลั	 คือ	 

760	 มม.ปัรอที่	 แตุ่ท่ี่�ความส้งเพิ�มขึ้�นความดันบรรยากาศึ 

จะลัดลังครึ�งหนึ�ง	คือ	380	มม.ปัรอที่

ความดันย่อยออกซิีเจนข้ณะหายใจเข้�าท่ี่�ระดับ 

นำ�าที่ะเลั	(partial	pressure	of	inspired	oxygen)	ม่ค่าเท่ี่ากับ	

(760-47)	x	0.21	=	150	มม.ปัรอที่	โดยค่าความดันไอนำ�าคือ	

47	มม.ปัรอที่	ในท่ี่�ส้งแม�สัดส่วนบรรยากาศึจะลัดลัง	ดงัแสดง 

ในร้ปัท่ี่�	 14	 ยกตัุวอย่างเช่ีน	 เมื�ออย่้ท่ี่�ความส้ง	 5,800	 เมตุร	

(19,000	ฟิตุุ)	ความเข้�มข้�นข้องออกซีเิจนจะคงท่ี่�	(ร�อยลัะ	21)	

แตุ่ความดันบรรยากาศึท่ี่�ลัดลังส่งผู้ลัให�ความดันออกซิีเจน

ข้ณะหายใจเข้�านั�นลัดลังด�วย	 เช่ีน	 ความดันออกซิีเจนข้ณะ

หายใจเข้�าท่ี่�ความส้ง	 5,800	 เมตุร	 จะเท่ี่ากับ	 (380-47)	 x	

0.21	=	70	มม.ปัรอที่

สายการบินพาณิชีย์โดยทัี่�วไปันั�นจะบินท่ี่�ความส้ง

เฉัล่ั�ย	 30,000-40,000	 ฟุิตุ	 เพื�อหล่ักเล่ั�ยงสภาพอากาศึ

แปัรปัรวน	 แตุ่ท่ี่�ความส้งดังกล่ัาวมนุษย์ไม่สามารถูหายใจ

ได�	 จึงตุ�องม่การปัรับสภาพความดันในห�องโดยสารเพื�อ

ให�มนุษย์สามารถูอย่้ได�	 โดยองค์การบริหารการบินแห่ง

สหรัฐอเมริกา	 (Federal	 Aviation	 Administration,	 FAA)	

กำาหนดให�สายการบินพาณิชีย์ตุ�องม่ความดันบรรยากาศึ

ภายในห�องโดยสารเท่ี่ยบเท่ี่าความดันบรรยากาศึท่ี่�ความ

ส้งไม่เกิน	 8,000	 ฟุิตุ5	 ดังนั�นข้ณะอย่้ในห�องโดยสารเปัร่ยบ

เสมือนการหายใจ	ณ	ท่ี่�ส้ง	8,000	ฟุิตุ	ความดันย่อยออกซิีเจน

ข้ณะหายใจเข้�าจะเท่ี่ากับ	108	มม.ปัรอที่	(ท่ี่�ระดับนำ�าที่ะเลัจะ

เท่ี่ากับ	150	มม.ปัรอที่)	ซึี�งจะม่ค่าเท่ี่ยบเท่ี่ากับ	ร�อยลัะ	15.1	

ข้องออกซีเิจนเมื�อหายใจท่ี่�ระดับนำ�าที่ะเลั	โดยในคนปักตุกิาร

หายใจด�วยความดันย่อยออกซิีเจนเท่ี่าน่�จะม่ค่าความดัน 

ออกซิีเจนในหลัอดเลืัอดแดง	 (PaO
2
)	 53-64	 มม.ปัรอที่,	 

ค่าความอิ�มตัุวข้องออกซิีเจน	(SaO
2
)	85-91%

ริับูไว้ตีพิมัพ์เมัื่อ่วันที่ 18 ตุลิาคมั 2564
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รููปที่่� 1.  ควัามสัมพันธ์์ระหว่ัางควัามดันบัรรยากาศและระดับัควัามสูง 
โดยระดับัควัามดันขอังห้อังโดยสารสายการบิันพาณ์ิชย์จำะอัยู ่
ที่่�ระดับัควัามสูง 8,000 ฟุุต (ดัดแป็ลงจำากเอักสารอั้างอัิง 
ที่ี� 4 )

2.  การเปล่�ยนิแปลงของปริมาต้รอากาศึ 

	ตุามกฎ์ข้องบอยล์ั	(Boyle’s	law)	กล่ัาวว่าถู�าอุณหภ้มิ

คงตัุว	 ความดันข้องก๊าซีจะแปัรผู้กผัู้นกับปัริมาตุรข้องก๊าซี	 

ดังนั�นเมื�อความดันบรรยากาศึลัดลัง	 ปัริมาตุรข้องก๊าซีจะ

ข้ยายตัุว	ความดันบรรยากาศึในห�องโดยสารเท่ี่ยบเท่ี่าระดับ

ความส้ง	8,000	ฟุิตุ	จะอย่้ม่ค่า	565	มม.ปัรอที่	ปัริมาตุรข้อง

ก๊าซีจะข้ยายตัุว	ร�อยลัะ	38	จากสมการ6

=	 (ความดันบรรยากาศึท่ี่�ระดับนำ�าที่ะเลั	 –	 47)	 /	 

(ความดันบรรยากาศึท่ี่�ระดับความส้ง	–	47)	

=	(	760	–	47	)	/	(	565	–	47	)

=	1.38

3.   การลดลงของความช้�นิ 

เมื�ออากาศึถู้กที่ำาให�เย็นจะส้ญเส่ยคุณสมบัติุการอุ�ม

ความชืี�น	 อากาศึในบรรยากาศึชัี�นส้งจะม่ความเย็นแลัะม่

ความชืี�นน�อย	 ยิ�งส้งขึ้�นก็จะเย็นแลัะแห�งมากขึ้�น	 อากาศึ

ท่ี่�นำามาส่้ห�องโดยสารมาจากบรรยากาศึท่ี่�แห�งมาก	 เมื�อ

อากาศึยานที่ำาการบิน	 ปัริมาณความชืี�นในห�องโดยสารจะ

ม่เพ่ยงเล็ักน�อย	 ความชืี�นส่วนหนึ�งเกิดจากการหายใจข้อง

ผู้้�โดยสารบนเครื�องซึี�งถืูอว่าปัริมาณน�อยมาก	 ยิ�งบินส้ง

ความชืี�นยิ�งลัดลัง	โดยปักตุหิลัังบิน	2	ชัี�วโมง	ความชืี�นสัมพัที่ธ์

จะน�อยกว่าร�อยลัะ	5	แลัะหลัังบิน	4	ชัี�วโมงจะน�อยกว่าร�อยลัะ	1

การปรับัต้ัวของร่างกายเม้�ออย้่ในิท่�ส้ง 
1.   ภาวะหายใจ้เร็ว hyperventilation 

เมื�ออย่้ในภาวะพร่องออกซิีเจน	 (hypoxia)	 ร่างกาย 

จะตุอบสนองโดยการกระตุุ�น	peripheral	chemoreceptors	ท่ี่�

อย่้บริเวณ	carotid	bodies	ที่ำาให�เกิดภาวะ	hyperventilation	

เพื�อให�ความดันคาร์บอนไดออกไซีด์ลัดลัง	 (P
ACO2

)	 แลัะให� 

คงความดันออกซิีเจนในถุูงลัม	(P
AO2
)	แลัะเลืัอดแดง	(Pa

O2
)	ไว�	 

ดังสมการแลัะร้ปัท่ี่�	27

P
AO2
	=	P

IO2
	–	P

ACO2
	/	R	

รููปที่่� 2.  ก า ร คำา น วัณ์ควั า มดั น ย่ อั ย ข อั ง ก๊ า ซ อั อั ก ซิ เ จำ น แ ล ะ
คาร์บัอันไดอัอักไซด์ในถุุงลม ขณ์ะข้�นที่่�สูง (ดัดแป็ลงจำาก
เอกสารอ�างอิงที่ี� 7 )

2.  การหดตั้วของหลอดเล้อดในิปอด  (Pulmonary  

vasoconstriction)	

เนื�องจากการตุอบสนองข้องภาวะ	alveolar	hypoxia	 

ร่างกายม่การปัรับตัุวแลัะส่งผู้ลัที่ำาให�เกิด	 pulmonary	 

vasoconstriction	ซึี�งม่ผู้ลัที่ำาให�หัวใจด�านข้วาที่ำางานหนกัขึ้�น8
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รููปที่่� 3.  ผลขอังควัามดันในห้อังโดยสารต่อักล้ามเนื�อัหายใจำ และ การที่ำางานขอังหัวัใจำด้านขวัา (ดัดแป็ลงจำากเอักสารอั้างอัิงที่่� 8)

Cabin	altitude	(2438	m)

	Atmospheric	pressure	in	cabin	(565	mmHg)

 PIO2	(118	mmHg)

 PAO2	(108	mmHg)

 PaO2

Hypoxic	pumonary
vasoconstriction

Hypoxic	ventilatory	response 	O2 delivery

	Aerobic	exercise	capacity

	Heart	rate

	Cardiac	output

	Myocardial	O2 demand

	Minute	ventilation

	Work	of	breathing

Respiratory	muscle	fatigue

	Intrinsic 
PEEP

	PaCO2

	Pulmonary	artery
resistance

	Pulmonary	artery
pressure

	RV	afterload

Worsening	of	RV	function

การประเมนิิผู้้ป้ว่ยกอ่นิขึ�นิเคร้�องบิันิ (Preflight 
assessment) 

เนื�องจากในการขึ้�นเครื�องบินจะส่งผู้ลัตุ่อร่างกาย 

ดังท่ี่�กล่ัาวข้�างตุ�น	ดังนั�นก่อนขึ้�นเครื�องบินควรม่การปัระเมิน

ความพร�อมก่อนขึ้�นเครื�องหรือผู้ลักระที่บจากสร่รวิที่ยาท่ี่�

เปัลั่�ยนแปัลังบนเครื�องโดยเฉัพาะในผู้้�ป่ัวยโรคปัอด	 แลัะ 

ผู้้�ป่ัวยโรคหัวใจแลัะหลัอดเลืัอด	

การซักประวัติ้ 

ควรซัีกปัระวัติุโรคปัระจำาตัุว	อาการปัระจำา	การเจบ็ป่ัวย 

ครั�งล่ัาสุด	 แลัะท่ี่�สำาคัญควรซัีกปัระวัติุอาการข้ณะขึ้�น 

เครื�องบินในครั�งก่อนๆ	ข้องผู้้�ป่ัวย	ทัี่�งข้ณะท่ี่�อย่้บนเครื�องแลัะ

ข้ณะเดินไปั-มาบนเครื�อง	

การประเมินิโดยการเดินิ 50 เมต้ร (50 m Walk test)

 เมื�อก่อนเป็ันการปัระเมินท่ี่�สายการบินพาณิชีย์

นิยมใชี�	 โดยให�ผู้้�ป่ัวยเดินระยะที่าง	 50	 เมตุรแลัะที่ำาการ

ปัระเมินถึูงความสามารถูในการที่ำางานข้องปัอดแลัะหัวใจ

ข้ณะออกแรงข้องผู้้�ป่ัวย	 แตุ่เนื�องจากการปัระเมินด�วยวิธ่ 

ดังกล่ัาว	 ไม่ม่ค่าอ�างอิง	 รวมถึูงค่าท่ี่�แที่�จริงในการปัระเมิน 

ผู้้�ป่ัวยก่อนขึ้�นเครื�อง	ปััจจุบันการปัระเมินด�วยวิธ่ดังกล่ัาวเริ�ม

ใชี�น�อยลังหรอืแพที่ย์ผู้้�ด้แลัจะที่ำาการปัระเมนิโดยวิธ่	6	minute	

walk	test	แลัะ	shuttle	walk	test	แที่น9

การทดสอบัความเส่�ยงต่้อการขาดออกซิเจ้นิ (Hypoxic 

challenge test)

การปัระเมินความเส่�ยงตุ่อการข้าดออกซิีเจน	(ตุารางท่ี่�	1)	 

เริ�มจากการวัดความอิ�มตัุวข้องออกซิีเจน	 (SpO
2
)	 หรือการ

วัดความดันออกซิีเจนในเลืัอด	(PaO
2
)	ท่ี่�ระดับนำ�าที่ะเลั	โดย

จากการเก็บข้�อม้ลัพบว่า	หาก	SpO
2 
>	ร�อยลัะ	95	ท่ี่�ระดับนำ�า

ที่ะเลั	จะไม่เกิดภาวะพร่องออกซิีเจนท่ี่�ระดับ	SpO
2
	<	ร�อยลัะ	

90	ข้ณะที่ดสอบภาวะพรอ่งออกซีเิจน	จึงไม่ม่ความจำาเปัน็จะ

ตุ�องได�รับออกซิีเจนข้ณะขึ้�นเครื�องบิน	ส่วนผู้้�ท่ี่�ม่ระดับ	SpO
2 

<	ร�อยลัะ	92	ควรได�รับออกซิีเจนที่ดแที่นข้ณะขึ้�นเครื�องบิน10	

ทัี่�งน่�ผู้้�ท่ี่�ม่ระดับ	SpO
2
	ร�อยลัะ	92-95	ควรได�รับการปัระเมิณ

ความเส่�ยงตุ่อการข้าดออกซิีเจนด�วยวิธ่อื�น	ดังตุ่อไปัน่�	
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การทดสอบัภาวะพร่องออกซิเจ้นิในิห้องปรับั

ความดันิบัรรยากาศึ (Hypobaric hypoxic testing)

เป็ันการจำาลัองสถูานการณ์	 โดยการที่ดสอบในห�อง

ปัรับความดันบรรยากาศึ	 ซึี�งจะปัรับความดันเท่ี่ยบเท่ี่ากับ

ความดันข้องห�องโดยสาร	แลัะปัระเมนิระดับ	SpO
2
	ข้องผู้้�ป่ัวย	

หากผู้้�ป่ัวยท่ี่�ระดับ	 SpO
2
<	 ร�อยลัะ	 85	 ควรได�รับออกซิีเจน

ที่ดแที่นข้ณะขึ้�นเครื�อง

ถึูงแม�การที่ดสอบน่�จะเป็ันการที่ดสอบท่ี่�จะจำาลัอง

สถูานการณ์คลั�ายกับการขึ้�นเครื�องบินโดยสารมากท่ี่�สุด	 แตุ่

เนื�องจากการที่ดสอบในห�องปัรับความดันบรรยากาศึตุ�อง

อาศัึยผู้้�เช่ี�ยวชีาญรวมถึูงสถูานท่ี่�ม่จำากัด	 ดังนั�นการที่ดสอบ

ในห�องปัรับความดันบรรยากาศึจึงไม่เป็ันท่ี่�ป็ันท่ี่�นิยมมากนัก6

การทดสอบัภาวะพร่องออกซิเจ้นิโดยการหายใจ้

ด้วยก๊าซผู้สม (Normobaric hypoxic challenge testing )

เป็ันการหายใจด�วยอากาศึผู้สม	 ซึี�งจะม่ส่วนผู้สม

ข้องก๊าซีออกซิีเจนเพ่ยง	ร�อยลัะ	15	โดยให�ผู้้�ที่ดสอบหายใจ 

ด�วยก๊าซีผู้สมดังกล่ัาวเป็ันเวลัา	20	นาท่ี่	แลัะติุดตุามค่า	SpO
2
 

จากการเก็บข้�อม้ลัข้อง	Kelly	PT	แลัะคณะ11	ในผู้้�ป่ัวย	COPD	

พบว่า	ข้�อม้ลัจากการที่ำา	 hypoxic	 challenge	 test	 ม่ข้�อม้ลั 

ใกลั�เค่ยงกับบนเครื�องโดยสาร	(	r	=	0.84	)		อย่างไรก็ตุาม

การที่ดสอบดังกล่ัาว	อาจน�อยกว่าความเป็ันจริง	หากผู้้�ป่ัวย

ม่การออกแรง	เช่ีน	เดินไปัมาบนเครื�อง

ต้ารางท่� 1. 	 การปัระเมินแลัะแปัลัผู้ลั	 hypoxic	 challenge	 

test	6,10-11

การประเมินิ คำาแนิะนิำา

ท่ี่�ระดับนำ�าที่ะเลั	SpO
2 
>	ร�อยลัะ	95	 ขึ้�นเครื�องโดยไม่ใชี�	ออกซิีเจน

ท่ี่�ระดับนำ�าที่ะเลั	SpO
2 
<	ร�อยลัะ	92	 ใชี�ออกซิีเจนข้ณะขึ้�นเครื�อง

ท่ี่�ระดับนำ�าที่ะเลั	SpO
2 
ร�อยลัะ

 
92-95	 ที่ำา	hypoxic	challenge	test

	-	ผู้ลั	hypoxic	challenge	test	SpO
2 
>	ร�อยลัะ	85	 ขึ้�นเครื�องโดยไม่ใชี�	ออกซิีเจน

	-	ผู้ลั	hypoxic	challenge	test	SpO
2 
<	ร�อยลัะ	85	 ใชี�ออกซิีเจนข้ณะขึ้�นเครื�อง

ข้อห้ามในิการขึ�นิเคร้�องบิันิโดยสาร

•	 วัณโรคปัอดระยะติุดตุ่อ	

•	 ภาวะลัมในช่ีองเยื�อหุ�มปัอดท่ี่�ยังม่อาการ

•	 ไอเป็ันเลืัอดสดปัริมาณมาก

•	 ตุ�องใชี�ออกซิีเจน	มากกว่า	4	ลิัตุร/นาท่ี่	ข้ณะอย่้

ระดับนำ�าที่ะเลั

คำาแนิะนิำาสำาหรับัผู้้้ป่วยโรคปอด 6,12  

ดังแสดงในตุารางที่่�	2

ต้ารางท่� 2.  คำาแนะนำาสำาหรับผู้้�ปั่วยโรคปัอด	

โรค ความเส่�ยง คำาแนิะนิำา

Asthma / COPD Acute	exacerbation	dur-
ing	flight

-		ปัระเมิณภาวะพร่องออกซิีเจน	
(sea	level	SpO

2
	±	HCT)	

-		ให�นำายา	bronchodilator	ข้อง
ผู้้�ป่ัวยเองขึ้�นเครื�อง	หรือหาก
ม่อาการให�ใชี�ยาจาก	medical	
kits	บนเครื�องจนกว่าอาการ
จะหาย

-		ผู้้�ป่ัวย	Severe	asthma	
หรือCOPD	ท่ี่�ม่	ค่า	FEV

1
< 

ร�อยลัะ	30	predicted	
พิจารณานำา	Prednisolone	
ขึ้�นเครื�อง

Bronchiectasis Hypoxemia,	infective	
exacerbation

-		ปัระเมินภาวะพร่องออกซิีเจน	
(sea	level	SpO

2
	±	HCT	)

-		ไม่จำาเป็ันตุ�องนำา	ยาปัฏิช่ีวนะ
ชีนิดพ่น	หรือยาพ่นขึ้�นเครื�อง

Interstitial lung 
disease

Hypoxemia,	infective	
exacerbation

-		ปัระเมินภาวะพร่องออกซิีเจน	
(sea	level	SpO

2
	±	HCT	)

-		พิจารณาให�ออกซิีเจนหาก
ตุ�องพักอาศัึยบนท่ี่�ส้ง

Obstructive sleep 
apnea

อาการ	hypoxemia	แย่ลัง
ข้ณะหลัับบนเครื�อง

-		หล่ักเลืั�องเครื�องดื�มเอลักอฮอล์ั 
หรือยานอนหลัับ

-		พิจารณา	การใชี�	CPAP	บน
เครื�อง	โดยแจ�งสายการบิน
ล่ัวงหน�าอย่างน�อย	48	ชัี�วโมง	
(ขึ้�นกับนโยบายข้องสารการบิน)

-		พิจารณาให�	dry-cell	batteries	 
บนเครื�อง

-		ศึึกษาข้�อม้ลัปัลัั�กไฟิแลัะ
กระแสไฟิฟ้ิาข้องปัระเที่ศึ 
จุดหมายปัลัายที่าง

Obesity -		ม่ปััญหากับท่ี่�นั�งข้องสาย
การบิน

-		Hypoxemia	in	OHS
-		ม่ความเส่�ยงตุ่อการเกิด	
VTE

-		ตุรวจสอบข้นาดท่ี่�นั�งข้อง 
สายการบิน

-		หาก	BMI	>	30	กก/ม2 
พิจารณาป้ัองกันเหมือน 
ผู้้�ป่ัวยความเส่�ยงปัานกลัาง
ข้องการเกิด	VTE*
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ดุจรัตน์ สมบูรณ์วิบูลย์ 

โรค ความเส่�ยง คำาแนิะนิำา

Pulmonary hyper-
tension 
/ Heart failure

Hypoxemia,	RV/LV	
failure

-		NYHA	class	I-II	with	PH	
อาจจะบินโดยไม่ใชี�ออกซิีเจน

-		NYHA	class	III-IV	with	PH	
ควรได�รับออกซิีเจนบนเครื�อง

-	NYHA	class	IV	and	severe	
PH	ควรหล่ักเล่ั�ยงการบิน

Pneumothorax Closed	pneumothorax ไม่ควรบินด�วยสายการบิน
พาณิชีย์

Traumatic	 
pneumothorax

ควรได�รับการตุรวจด�วย	CXR	
แลัะพบว่าปัอดข้ยายเต็ุมท่ี่�ก่อน
การขึ้�นเครื�องบินอย่างน�อย	
14	วัน

Pneumothorax	 ควรได�รับการตุรวจด�วย	CXR		
แลัะพบว่าปัอดข้ยายเต็ุมท่ี่�
ก่อนการขึ้�นเครื�องบินอย่าง
น�อย	7	วัน

VTE for flight >8 
ชั�วโมง

Low	risk -		Mobile/exercise	legs	 
ข้ณะอย่้บนเครื�อง	

-		หล่ักเล่ั�ยงเครื�องดื�มเอลักอฮอล์ั 
หรือคาเฟิอ่น

Moderate	increased	
risk	*
-	Family	history	VTE,	
past	history	of	provoked	 
VTE,	BMI	>	30	กก/ม2,	
ตัุ�งครรภ์,	รับปัระที่านยา
ฮอร์โมน	,ม่ปัระวัติุการ
เจ็บป่ัวยในช่ีวง	6	สัปัดาห์

-		ใส่	elastic	compression	
stocking

-		หล่ักเล่ั�ยงยานอนหลัับ	

Greatest	increased	risk
-	Past	history	of	idiopathic	 
VTE,	ปัระวัติุผู่้าตัุดหรือ 
บาดเจ็บในช่ีวง	6	สัปัดาห์,	 
โรคมะเร็ง

-		Prophylactic	LMWH	,	VKA	
ท่ี่�ระดับ	INR	2-3	

Sea	level	SpO
2
:	การวัดค่าความอิ�มตัุวข้องออกซิีเจน	ระดับนำ�าที่ะเลั,	RV:	right	ventricle,	 

LV:	 left	 ventricle,	 OHS	 :	 obesity	 hypoventilation	 syndrome,	 VTE:	 venous	 
thromboembolism,	LMWH:	low	molecular	weight	heparin,	VKA:	vitamin	K	antagonist
CXR:	Chest	x-ray

สรุป
การเดินที่างโดยอากาศึยานนั�นสะดวกแลัะรวดเร็ว

อย่างไรก็ตุาม	สภาพแวดลั�อมในห�องโดยสารบนอากาศึยาน

ม่ความแตุกตุ่างจากระดับนำ�าที่ะเลั	 ส่งผู้ลัให�สร่รวิที่ยาข้อง

ร่างกายเปัล่ั�ยนแปัลังไปั	 การเตุร่ยมตัุวแลัะปัระเมินความ

พร�อมในการขึ้�นเครื�องบินนั�นเป็ันสิ�งสำาคัญ	 โดยเฉัพาะ 

อย่างยิ�งผู้้�ป่ัวยโรคปัอดแลัะแพที่ย์ผู้้�ด้แลั	 เพื�อไม่ให�เกิด

เหตุุการณ์ร�ายแรงหรือผู้ลักระที่บตุ่อสุข้ภาพผู้้�ป่ัวย	
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บัทนิำา
ภาวะหยุดหายใจข้ณะหลัับจากการอุดกั�น	(obstructive	 

sleep	 apnea;	 OSA)	 เป็ันภาวะท่ี่�ม่การอุดกั�นข้องที่างเดิน

หายใจส่วนตุ�นนำาไปัส่้การหายใจท่ี่�ไม่เพ่ยงพอ	 หายใจแผู้่ว	

สามารถูพบร่วมกับอาการนอนกรน	 แลัะอาจพบอาการ

แสดงท่ี่�แสดงถึูงการนอนหลัับไม่สนิที่	 เช่ีน	 ม่การสะดุ�งตืุ�น 

เป็ันช่ีวงๆ	 หายใจสะดุด	 หรือเฮือกสำาลัักร่วมด�วย	 โรค 

หยุดหายใจข้ณะหลัับน่�อาจส่งผู้ลักระที่บท่ี่�สำาคัญตุ่อสุข้ภาพ	

แลัะคุณภาพช่ีวิตุข้องผู้้�ป่ัวยได�1 อาการดังกล่ัาวสามารถูรักษา

ได�หลัายวิธ่	 โดยวิธ่ท่ี่�ได�รับการยอมรับในปััจจุบัน	 คือการใชี�

เครื�องอัดอากาศึแรงดันบวก	 (continuous	 positive	 airway	

pressure;	CPAP)	ซึี�งการรักษาด�วยการใชี�เครื�อง	CPAP	เป็ัน

วิธ่มาตุรฐานท่ี่�สามารถูรักษา	OSA	 ได�อย่างม่ปัระสิที่ธิภาพ 

ในทุี่กระดับความรุนแรง2 

เครื�อง	CPAP	ม่หลัักการการที่ำางานในการผู้ลัติุแรงดนั 

อากาศึตุามค่าแรงดันท่ี่�ตัุ�งไว�	 เพื�อช่ีวยเปิัดที่างเดินหายใจ 

ส่วนตุ�นในผู้้�ป่ัวยท่ี่�เป็ันโรค	OSA	ส่งผู้ลัให�การหายใจกลัับมา

เป็ันปักติุ	โดยเครื�อง	CPAP	สามารถูแบ่งได�เป็ัน	2	ชีนิด	ได�แก่

1.		 เครื�องอัดอากาศึแรงดันบวกชีนิดตุ่อเนื�องแบบ

ปัรับแรงดันอัตุโนมัตุิ	 (auto-titrating	 continuous	 positive	

airway	pressure;	APAP)	เป็ันเครื�อง	CPAP	ชีนิดท่ี่�ปัล่ัอย

แรงดันบวกชีนิดตุ่อเนื�องโดยตัุวเครื�องจะม่การปัรับระดับ 

แรงดนัตุามความผู้ดิปักติุข้องการหายใจข้องผู้้�ป่ัวย	เมื�อม่การ

หยุดหายใจหรอืหายใจแผู้ว่	เครื�องจะเพิ�มแรงดันจนที่ำาให�การ

หยุดหายใจกลัับมาอย่้ในเกณฑ์์ปักติุ	เครื�อง	APAP	สามารถู

ตัุ�งแลัะปัรับค่าแรงดันได�ตัุ�งแตุ่	4-20	เซีนติุเมตุรนำ�า	

2.	 เครื�องอัดอากาศึแรงดันบวกชีนิดตุ่อเนื�องแบบ 

ตัุ�งค่าคงท่ี่�	(fixed	continuous	positive	airway	pressure)	จะ 

ผู้ลิัตุแลัะปัล่ัอยแรงดันบวกชีนิดตุ่อเนื�องในระดับท่ี่�สมำ�าเสมอ

เพ่ยงระดับเด่ยวตุลัอดเวลัา	 ซึี�งเป็ันค่าท่ี่�เพ่ยงพอแลัะ

ครอบคลุัมการรักษาตุลัอดทัี่�งคืนข้องผู้้�ป่ัวยถู้กตัุ�งไว�โดย

แพที่ย์ผู้้�ให�การรักษา	ที่ำาให�อาจม่การเร่ยกเครื�อง	CPAP	ชีนิดน่� 

อ่กอย่างว่า	manual	CPAP3 

ผู้้�ป่ัวยท่ี่�ใชี�เครื�อง	CPAP	เพื�อรักษาโรค	OSA	ทุี่กคน 

ควรได�รับการตัุ�งค่าแรงดันจากแพที่ย์ผู้้�เช่ี�ยวชีาญ	 แลัะใชี�

เครื�อง	 CPAP	 อย่างตุ่อเนื�องเป็ันปัระจำาทุี่กคืนแลัะตุลัอด 

ทัี่�งคืน	 โดยแนะนำาให�ใชี�เครื�อง	CPAP	อย่างน�อย	 4	 ชัี�วโมง 

ตุ่อคืน	แลัะจำานวนวนัท่ี่�ใชี�ควรมากกวา่ร�อยลัะ	70	ข้องจำานวน

วันทัี่�งหมด	เพื�อให�ได�ปัระโยชีน์ส้งสุดตุ่อการรักษา4 

ปััจจุบันศ้ึนย์นิที่รรักษ์ศิึริราชี	 ซึี�งเป็ันศ้ึนย์การบริการ

ตุรวจรักษาผู้้�ป่ัวยจากการนอนหลัับ	 ได�ม่การจัดตัุ�งคลิันิก	

CPAP	ขึ้�นเพื�อให�บริการผู้้�ป่ัวยโรค	OSA		ท่ี่�ได�รับการรักษา

ด�วยเครื�อง	CPAP	โดยเฉัพาะ	จากปัระสบการณ์ข้องผู้้�เข่้ยน

ในการด้แลัผู้้�ป่ัวยในคลิันิก	 CPAP	พบว่าการใชี�งานเครื�อง	

CPAP	อาจม่ผู้ลัข้�างเค่ยงได�บ�างในผู้้�ป่ัวยบางราย	โดยเฉัพาะ

อย่างยิ�งในผู้้�ป่ัวยท่ี่�เริ�มใชี�เครื�อง	CPAP	ในช่ีวงแรก	เช่ีน	การ

รั�วข้องหน�ากาก,	อาการคัดจม้ก,	กลััวท่ี่�แคบ	แลัะการหายใจ

ผู่้านหน�ากากลัำาบาก5	เป็ันตุ�น	โดยปััญหาลัมรั�วข้ณะใชี�เครื�อง	

CPAP	ในการรักษา	OSA	เป็ันปััญหาสำาคัญท่ี่�พบได�บ่อยใน
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ภคณัช พรมเคียมอ่อน และคณะ

ศ้ึนย์นิที่รรักษ์ศิึริราชี	ส่งผู้ลัให�ผู้้�ป่ัวยใชี�งานเครื�อง	CPAP	ได�

ไม่ตุ่อเนื�อง	รวมทัี่�งพบว่าปััญหาลัมรั�วดังกล่ัาวยังม่ผู้ลัที่ำาให�ค่า 

ภาวะหยุดหายใจข้ณะหลัับเลัวลัง	 ผู้้�เข่้ยนเล็ังเห็นว่าปััญหา

ลัมรั�วในการใชี�งานเครื�อง	CPAP	เป็ันปััญหาสำาคัญ	ซึี�งม่ผู้ลั

ตุ่อความสำาเร็จข้องการรักษาโรคในผู้้�ป่ัวยแตุ่ลัะราย	 จึงข้อ

นำาแนวที่างการแก�ไข้ปััญหาดังกล่ัาวมาอภิปัรายตุ่อไปัใน

บที่ความน่�

ลมรั�วขณะใช้เคร้�องอัดอากาศึในิการรักษา 
OSA

ลัมรั�วข้ณะใชี�งานเครื�อง	CPAP	อาจเกิดได�จากหลัาย

สาเหตุุ	 ขึ้�นอย่้กับระดับแรงดันท่ี่�ใชี�	 ชีนิดข้องหน�ากาก	 การ

ปัรับสายรัดหน�ากาก	 อายุการใชี�งานข้องหน�ากาก	 การ

ปัระกอบชิี�นส่วนหน�ากาก	 การนอนอ�าปัาก	 รวมไปัถึูง 

ท่ี่านอนข้องผู้้�ป่ัวย	 ทัี่�งน่�ผู้ลัรวมข้องลัมรั�วทัี่�งหมดท่ี่�อาจ

เกิดขึ้�นในระหว่างการใชี�งานตุ�องไม่เกินเกณฑ์์ท่ี่�ตัุ�งไว� 

ในแตุ่ลัะระดับข้องแรงดันแลัะชีนิดข้องหน�ากาก3	 ปัระเภที่ 

ข้องลัมรั�วสามารถูแบ่งออกได�เป็ัน	2	ปัระเภที่	ได�แก่

1.  Intentional leak เป็ันอัตุราการรั�วในระดับท่ี่�ยอมรับได� 

จากการใชี�งานปักติุข้องเครื�อง	 CPAP	 ทุี่กชีนิด	 ซึี�งจะม่ค่า 

แตุกตุ่างกันในแตุ่ลัะชีนิดข้องหน�ากากแลัะระดับแรงดันลัม 

ท่ี่�ใชี�	 สำาหรับช่ีองระบายลัมหายใจออก	 มักถู้กออกแบบไว�ท่ี่�

ด�านบนข้องหน�ากาก	ซึี�งเป็ันตุำาแหน่งเด่ยวท่ี่�ควรม่ลัมระบาย

ออกมาระหว่างการใชี�งาน	(ร้ปัท่ี่�	1) 

รููปที่่� 1. ตัวัอัย่างจำุดระบัายลมหายใจำอัอักบัริเวัณ์หน้ากาก

2.  Unintentional leak	 เป็ันการรั�วท่ี่�ไม่ควรเกิดขึ้�นข้ณะ

ใชี�งานเครื�อง	 CPAP	 ซึี�งเป็ันระดับลัมรั�วเกินเกณฑ์์ท่ี่�

ยอมรับได�	 อาจเกิดจากลัมรั�วออกที่างปัาก	 (mouth	 leak)	 

หรือรั�วออกจากข้อบหน�ากาก	 (mask	 leak)	 เมื�อเกิดการรั�ว

ชีนิดน่�ขึ้�น	 เครื�อง	CPAP	จะม่การชีดเชียลัมท่ี่�ใชี�รักษา	 โดย

เพิ�มแรงดันให�ส้งขึ้�นเพื�อชีดเชียลัมท่ี่�รั�วออกไปั	 ที่ำาให�เกิด

อาการระคายเคืองที่างเดินหายใจส่วนบน	 คอแห�ง	 ตืุ�นบ่อย

แลัะร้�สึกไม่สบายตัุวข้ณะใชี�งาน	 ที่ำาให�ผู้้�ป่ัวยใชี�งานเครื�อง	

CPAP	 ได�น�อยลัง	 ในผู้้�ป่ัวยท่ี่�ใชี�เครื�อง	CPAP ชีนิด	APAP 

อาจที่ำาให�เครื�อง CPAP เพิ�มแรงดันลัมในการรักษามาก 

เกินไปั	จนที่ำาให�ผู้้�ป่ัวยที่นตุ่อแรงดันไม่ได�หรือในกรณ่ท่ี่�ผู้้�ป่ัวย

ใชี�เครื�องชีนิด	manual	CPAP แรงดันท่ี่�ตัุ�งไว�อาจจะไมเ่พ่ยงพอ 

ตุ่อการรักษา ส่งผู้ลัให�ค่า AHI	 ส้งเกินเกณฑ์์มาตุรฐาน	แลัะ

ที่ำาให�การรักษาด�วยเครื�อง	CPAP ไม่ได�ปัระสิที่ธิภาพ6 

การแก้ไขปัญหาลมรั�ว
1.  วิธ่์การแก้ไขปัญหาลมรั�วออกทางหน้ิากาก 

ปััญหาลัมรั�วออกจากหน�ากากเป็ันปััญหาท่ี่�พบได�บ่อย

ในผู้้�ป่ัวยท่ี่�เพิ�งเริ�มใชี�งานเครื�อง	 CPAP	การได�รับคำาแนะนำา

จากเจ�าหน�าท่ี่� CPAP ในการเลัอืกข้นาดหน�ากากท่ี่�เหมาะสม

กับใบหน�าข้องผู้้�ป่ัวย การปัรับสายรัดหน�ากาก	แลัะปัระกอบ

ชิี�นส่วนข้องหน�ากากให�กับผู้้�ป่ัวยอย่างถู้กตุ�องเป็ันสิ�งสำาคัญ 

ท่ี่�จะช่ีวยแก�ปััญหาการรั�วข้องหน�ากากได�7	

1.1   การเล้อกขนิาดหน้ิากาก 

การเลืัอกข้นาดหน�ากากชีนิดครอบจม้กให�เหมาะสม

กับผู้้�ป่ัวย	แนะนำาให�ม่การวัดตุำาแหน่ง	2	จุด	ได�แก่	1.	ความ

ยาวตัุ�งแตุ่สันจม้กจนถึูงปัลัายจม้ก	 2.	 ความยาวระหว่างป่ัก

จม้กสองข้�างเหนือริมฝ่้ปัากบน	(ร้ปัท่ี่�	2)
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1.	ความยาวตัุ�งแตุ่สันจม้กจนถึูงปัลัายจม้ก

2.	ความยาวระหว่างป่ักจม้กสองข้�าง
				เหนือริมฝ่้ปัากบน

รููปที่่� 2. ตัวัอัย่างการวััดขนาดจำมูก เพื�อัเลือักหน้ากากชนิดครอับัจำมูก

การเลืัอกข้นาดหน�ากากครอบทัี่�งปัากแลัะจม้กให� 

เหมาะสมกับผู้้�ป่ัวย	ตุ�องม่การวัดตุำาแหน่งหน�ากากให�เหมาะสม	 

โดยวัดจากความยาวตัุ�งแตุ่สันจม้กจนถึูงบริเวณระหว่าง 

ริมฝ่้ปัากล่ัางกับคาง	(ร้ปัท่ี่�	3)
 

รููปที่่� 3.  ตวััอัยา่งการวััดขนาดป็ากและจำมูก เพื�อัเลอืักหนา้กากครอับั
ที่ั�งป็ากและจำมูก

การเลืัอกข้นาดหน�ากากเส่ยบจม้ก	 จะตุ�องเลืัอกให�

พอด่กับร้จม้กข้องผู้้�ป่ัวย	 ถู�าเลืัอกข้นาดใหญ่หรือเล็ักเกินไปั	

อาจที่ำาให�หน�ากากหลุัดระหว่างการใชี�งานแลัะเกิดลัมรั�วได�	

(ร้ปัท่ี่� 4)

รููปที่่� 4.  ตัวัอัย่างขนาดหน้ากากเส่ยบัจำมูก                 
 

1.2  การปรับัสายรัดหน้ิากาก 

ปัรับหน�ากากให�กระชัีบ	ไม่แน่นไม่หลัวมเกินไปั	ตุ�อง

ปัรับหน�ากากจนไม่ม่ลัมรั�วออกบริเวณรอบๆ	หน�ากาก	ตุ�อง

ไม่ม่ลัมเป่ัาเข้�าตุา	 หรือลัมรั�วบริเวณร่องแก�ม	 เมื�อม่ลัมรั�ว

ออก	 ควรข้ยับหน�ากากให�อย่้ในตุำาแหน่งท่ี่�ถู้กตุ�องแลัะปัรับ

สายรัดหน�ากากทัี่�งด�านบนแลัะด�านล่ัางให�แน่นขึ้�น	หน�ากาก

แตุ่ลัะชีนิดจะม่ร้ระบายลัมหายใจออกบริเวณด�านหน�าข้อง

หน�ากาก	ซึี�งเป็ันตุำาแหน่งเด่ยวท่ี่�ควรม่ลัมระบายออกมาข้ณะ

ใชี�งาน	(ร้ปัท่ี่�	1)																							

1.3  การประกอบัชิ�นิส่วนิหน้ิากาก 

หน�ากากถู้กแบ่งออกเป็ัน	3	ส่วนหลัักๆ		ได�แก่	โครง

หน�ากาก	ซีลิิัโคนหน�ากาก	แลัะสายรดัหน�ากาก	การปัระกอบ

หน�ากากท่ี่�ไม่ถู้กตุ�อง	 จะที่ำาให�ม่ลัมรั�วออกจากรอยตุ่อข้อง 

ชิี�นส่วนหน�ากากได�	(ร้ปัท่ี่�	5)

รููปที่่� 5.  ตัวัอัย่างชิ�นส่วันหน้ากาก

ขั�นิต้อนิการประกอบัหนิ้ากาก
1.		 ปัระกบซีลิิัโคนหน�ากากเข้�ากับโครงหน�ากาก	โดย

วางให�ตุรงตุำาแหน่งข้องหน�ากากแลั�วกดลังไปั	(ร้ปัท่ี่�	6)
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ภคณัช พรมเคียมอ่อน และคณะ

รููปที่่� 6.  ตัวัอัย่างการป็ระกอับัหน้ากาก

2.	 ร�อยสายรัดหน�ากากเข้�ากับบริเวณโครงหน�ากาก	

โดยควำ�าสายรัดหน�ากากบริเวณท่ี่�ม่ตุราสัญลัักษณ์ออก	 แลัะ

ร�อยสายรัดขึ้�นทัี่�งด�านซี�ายแลัะข้วา	ด�านบนแลัะด�านล่ัาง	ให�

สามารถูปัรับตุำาแหน่งสายรัดได�ข้ณะใชี�งาน		(ร้ปัท่ี่�	7)

รููปที่่� 7.  ตัวัอัย่างการร้อัยสายรัดหน้ากากเข้ากับัตัวัหน้ากาก

2. วิธ์่การแก้ไขปัญหาลมรั�วออกทางปาก 
2.1  เปล่�ยนิหน้ิากากเป็นิชนิิดครอบัทั�งปากและจ้ม้ก 

(oronasal mask หร้อ full-face mask) 

หากพบว่าข้ณะใชี�เครื�อง	 CPAP ผู้้�ป่ัวยยังม่การ 

อ�าปัากให�ปัรึกษาแพที่ย์	 เพื�อปัระเมินแลัะปัรับแรงดันให�

เหมาะสม	หากปัรับแก�ไข้เรื�องแรงดันแลั�วยังม่ลัมรั�วจากการ

นอนอ�าปัากอย่้	สามารถูพิจารณาการใชี�หน�ากากชีนิดครอบ

ทัี่�งปัากแลัะจม้กได�	 ตัุวหน�ากากจะครอบปิัดบริเวณทัี่�งปัาก

แลัะจม้ก	เมื�อผู้้�ป่ัวยนอนอ�าปัากลัมจะไม่รั�วผู่้านออกที่างปัาก	

แตุ่ลัมจะไหลัเว่ยนภายในหน�ากาก	ที่ำาให�ช่ีวยแก�ปััญหาลัมรั�ว

ออกที่างปัากได�	(ร้ปัท่ี่�	8)

ข้อด่	 สามารถูแก�ปััญหาในผู้้�ปั่วยท่ี่�นอนอ�าปัากได�ด่	

แลัะที่ำาให�ใชี�งานเครื�อง CPAP ได�อย่างตุ่อเนื�องมากขึ้�น

ข้อเส่ย ตัุวหน�ากากม่ข้นาดใหญ่	 ผู้้�ป่ัวยอาจม่ปััญหา

ในการกระชัีบหน�ากาก	 ตุ�องปัรับหน�ากากให�แน่นพอท่ี่�จะ 

ไม่ที่ำาให�เกิดลัมรั�วออกบริเวณรอบๆ	 หน�ากาก	 อาจที่ำาให�

เกิดปััญหาการกดทัี่บข้องหน�ากาก	บริเวณใบหน�าตุามมาได�	

แม�ว่าการใชี�งานข้องหน�ากากชีนิดครอบทัี่�งปัากแลัะจม้กจะ

คลั�ายกับหน�ากากชีนิดครอบจม้ก	(nasal	mask) แตุ่ในผู้้�ป่ัวย

บางรายอาจจะไมคุ่�นชิีน	จำาเป็ันตุ�องปัรบัตัุวแลัะฝึ้กการใชี�งาน

รููปที่่� 8.  ตัวัอัย่างหน้ากากครอับัที่ั�งป็ากและจำมูก 

2.2  ใช้สายรัดคาง (chin strap) ร่วมด้วย ขณะใส่

หน้ิากาก CPAP ชนิิดครอบัจ้ม้ก หร้อหน้ิากากชนิิด 

เส่ยบัจ้ม้ก (pillow mask)

สายรัดคางเป็ันตัุวช่ีวยท่ี่�ด่ในผู้้�ป่ัวยท่ี่�ไม่สามารถู 

ใชี�งานหน�ากากครอบทัี่�งปัากแลัะจม้กได�	สายรัดคางที่ำาด�วย

ผู้�าท่ี่�ม่การยืดหยุ่นส้ง	การใชี�งานสายรัดคางจะรัดบริเวณคาง

เพื�อไม่ให�ผู้้�ป่ัวยเปิัดปัากข้ณะใชี�งานเครื�อง	CPAP	ที่ำาให�ไม่ม่ 

ลัมรั�วออกที่างปัาก	 จึงช่ีวยแก�ปััญหาลัมรั�วออกที่างปัากได�	

ทัี่�งน่�ในรายท่ี่�เปัลั่�ยนหน�ากากเปัน็ชีนิดครอบทัี่�งปัากแลัะจม้ก
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แลั�วยังพบปััญหาลัมรั�วออกที่างปัาก	 สามารถูใชี�สายรัดคาง

ร่วมด�วยได�เช่ีนกัน (ร้ปัท่ี่�	9, 10, 11)

ข้อด่	สายรัดคาง	ม่ข้นาดเล็ัก	พกพาได�ง่าย	สามารถู

ใชี�ควบค่้กับหน�ากากเดิมข้องผู้้�ป่ัวยได�

ข้อเส่ย	 เป็ันการเพิ�มอุปักรณ์ในการใชี�งานเครื�อง 

CPAP อาจสร�างความยุ่งยาก	 เพิ�มความรุงรังระหว่างการ

ใชี�งาน	 แลัะม่การเพิ�มค่าใชี�จ่าย	 ตัุวสายรัดคางสามารถูหลุัด

ออกได�ง่ายถู�าผู้้�ป่ัวยรัดไม่แน่นพอ	 หรือกรณ่ท่ี่�ผู้้�ป่ัวยนอน 

อ�าปัากมาก	อาจจะที่ำาให�ใชี�งานไม่ได�ผู้ลั	ทัี่�งน่�ไม่แนะนำาให�ใชี�

สายรัดคางเพ่ยงอย่างเด่ยวในการรักษาโรค	OSA	

รููปที่่� 9.  ตัวัอัย่างหน้ากากชนิดครอับัจำมูกใช้งานคู่กับัสายรัดคาง

รููปที่่� 10.  ตัวัอัย่างหน้ากากชนิดเส่ยบัจำมูกใช้งานคู่กับัสายรัดคาง

 

รููปที่่� 11.  ตวััอัยา่งหนา้กากชนดิครอับัที่ั�งป็ากและจำมกูใชง้านคูก่บััสาย
รัดคาง                           

การทำาความสะอาดหนิ้ากาก และอุปกรณ์
การใชี�งานเครื�อง	 CPAP จำาเป็ันตุ�องด้แลัรักษา 

ตัุวเครื�องแลัะอุปักรณ์ท่ี่�ใชี�	ตัุวหน�ากากควรลั�างที่ำาความสะอาด 

ด�วยนำ�ายาลั�างข้วดนม	หรือสบ่้อ่อนๆ	 อย่างน�	อยสัปัดาห์ลัะ	

1	 ครั�ง	 ตัุวเครื�องควรม่การเปัล่ั�ยนแผู่้นกรองอากาศึทุี่กๆ	 

3  เดือน	แลัะควรตุรวจเช็ีคสภาพเครื�องอย่างน�อยป่ัลัะ	1	ครั�ง8 

สรุป 
โดยสรุปัแลั�วการรักษา	 OSA	 ด�วยเครื�อง	 CPAP	 

เป็ันวิธ่ท่ี่�นิยมใชี�กันในปััจจุบัน	 ซึี�งการใชี�งานเครื�อง	 CPAP	

เป็ันปัระจำาจะสามารถูช่ีวยรักษาภาวะหยุดหายใจแลัะภาวะ

แที่รกซี�อนจากโรค	OSA	ได�	ปััญหาลัมรั�วข้ณะใชี�งานเครื�อง	

CPAP	 เป็ันปััญหาท่ี่�เกิดขึ้�นบ่อย	 สร�างความรำาคาญให�แก่

ผู้้�ป่ัวยแลัะยังส่งผู้ลัให�ผู้้�ป่ัวยไม่สามารถูใชี�เครื�องได�อย่างม่

ปัระสิที่ธิภาพ	 เมื�อพบปััญหาน่�ผู้้�ป่ัวยควรรับการปัรึกษาจาก

แพที่ย์ผู้้�เช่ี�ยวชีาญ	หรือเจ�าหน�าท่ี่�ตุรวจการนอนหลัับ	 เพื�อ

ปัรับเปัล่ั�ยนการใชี�งานแลัะแก�ไข้อุปักรณ์ตุ่างๆ	 เพื�อช่ีวยลัด

อาการแที่รกซี�อนจากการใชี�งาน	 ช่ีวยเพิ�มคุณภาพในการ

ใชี�งาน	ที่ำาให�ผู้้�ป่ัวยใชี�เครื�อง	CPAP	ในการรักษา	OSA	ได�ด่ 

แลัะตุ่อเนื�องมากยิ�งขึ้�น	
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เวชปฏิบัติ 
Clinical Practice

การช่วยแพทย์ทำาหัต้ถูการการเจ้าะต้รวจ้ผู่้านิผู้นัิงหลอดลม 
โดยการใช้ endobronchial ultrasound  

มนิฤทัย เด่นิดวง พย.บั.

ห์น่วยหั์ตถการิวินิจิฉััย สิาขาวิชาโริคริะบูบูการิห์ายใจิแลิะวัณิโริค ภาควิชาอ่ายุริศุาสิตร์ิ  

คณิะแพทยศุาสิตร์ิศิุริิริาชพยาบูาลิ

วัต้ถูุประสงค์
1.	 เพื�อให�บุคลัากรผู้้�ช่ีวยแพที่ย์ม่ความร้�	ความเข้�าใจ	

ในการช่ีวยแพที่ย์ที่ำาหัตุถูการ	 endobronchial	 ultrasound-

guided	transbronchial	needle	aspiration	(EBUS-TBNA)

2.		 เพื�อให�บุคลัากรผู้้�ช่ีวยแพที่ย์สามารถูเตุร่ยม 

ผู้้�ป่ัวยแลัะเตุร่ยมอุปักรณ์ในการที่ำาหัตุถูการ	 EBUS-TBNA	 

ได�อย่างถู้กตุ�อง	ครบถู�วน

3.		 เพื�อให�บุคลัากรผู้้�ช่ีวยแพที่ย์สามารถูเก็บสิ�ง 

ส่งตุรวจการที่ำาหัตุถูการ	 EBUS-TBNA	 ได�อย่างถู้กตุ�อง	 

ครบถู�วน

บัทนิำา 
เที่คโนโลัย่การส่องกลั�องหลัอดลัมม่การพัฒนา 

ขึ้�นมาก	 ปััจจุบันม่การพัฒนากลั�องส่องหลัอดลัมท่ี่�บริเวณ

ปัลัายกลั�องม่หัวอัลัตุราซีาวนด์อย่้เพื�อใชี�ในการตุรวจหา 

รอยโรคท่ี่�อย่้ภายนอกหลัอดลัม	 เร่ยกว่า	 linear	 probe	 

endobronchial	 ultrasound	 (EBUS)	 ซึี�งม่ปัระโยชีน์ 

ในการวินิจฉััยโรคระบบที่างเดินหายใจ	 แลัะกำาหนดระยะ	

(staging)	 ข้องโรคมะเร็งปัอดได�โดยการเจาะตุรวจรอยโรค

ผู่้านที่างผู้นงัหลัอดลัม1	(endobronchial	ultrasound-guided	

transbronchial	needle	aspiration,	EBUS-TBNA)	ซึี�งพบว่า 

ม่ความแม่นยำาส้ง	ที่ำาให�ผู้้�ป่ัวยได�รับการวินิจฉััยท่ี่�รวดเร็ว	

เคร้�องม้อและอุปกรณ์
1. กล้องส่องหลอดลมติ้ดอัลต้ราซาวนิด์ (EBUS 

bronchoscope)	 ปััจจุบันม่หลัายข้นาดแลัะหลัากหลัาย

คุณสมบัติุขึ้�นอย่้กับบริษัที่ผู้้�ผู้ลิัตุ	 ตัุวอย่างข้อง	 ultrasound	

processor	แลัะกลั�อง	Olympus	รุ่น	UC	260	FW	ดังร้ปัท่ี่�	1	

แลัะร้ปัท่ี่�	2

รููปที่่� 1. จำอัมอันิเตอัร์และ ultrasound processor

รููปที่่� 2.  ส่วนิป่ระกอบของกล�อง EBUS-TBNA ของบริษััที่  
Olympus รุ่น UC 260 FW
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มนฤทัย เด่นดวง  

 เข็มเจ้าะต้รวจ้ (aspirated needle)	ม่หลัายข้นาด	

เช่ีน	19G,	21G	แลัะ	22G	เป็ันตุ�น	ม่ส่วนปัระกอบข้องเข็้ม

ดังร้ปัท่ี่�	3

รููปที่่� 3.  ส่วันป็ระกอับัต่างๆ ขอังเข็มเจำาะ (aspirated needle)

ข้อบั่งช่�ของการทำา EBUS-TBNA
1.	 วิ นิจ ฉััยสาเหตุุข้องรอยโรคท่ี่�อ ย่้ภายนอก 

หลัอดลัมโดยรอยโรคนั�นอย่้ชิีดกับผู้นังหลัอดลัม	 เช่ีน	 

ตุ่อมนำ�าเหลืัอง	(mediastinal	lymph	nodes)	แลัะก�อนในปัอด

หรือ	mediastinum	เป็ันตุ�น

2.	 กำาหนดระยะข้องมะเรง็ปัอด	(mediastinal	staging)	 

โดยการเจาะตุรวจตุ่อมนำ�าเหลืัอง

ข้อห้ามของการทำา EBUS-TBNA 
1.	 ไม่ม่ใบยินยอมการที่ำาหัตุถูการ	(informed	consent)

2.	 ภาวะเลืัอดออกง่ายท่ี่�ไม่ได�รับการแก�ไข้	 เช่ีน	 

severe	thrombocytopenia	แลัะ	coagulopathy	เป็ันตุ�น	

3.	 ภาวะออกซีิเจนในเลืัอดตุำ�าอย่างรุนแรงท่ี่�แก�ไข้ 

ไม่ได�	(refractory	hypoxemia)

4.	 สัญญาณช่ีพไม่คงท่ี่�	 (unstable	 hemodynamic	

status)	

5.	 ภาวะหัวใจข้าดเลืัอด	 (myocardial	 infarction)	

ภายใน	4-6	สัปัดาห์

6.	 ภาวะ	increased	intracranial	pressure	(ICP)

7.	 ภาวะความดันข้องหลัอดเลืัอดแดงในปัอดส้ง 

อย่างรุนแรง	(pulmonary	hypertension)

8.	 ภาวะอื�นๆ	 ขึ้�นอย่้กับดุลัยพินิจข้องแพที่ย์	 เช่ีน	 

ภาวะไตุวายท่ี่�ม่ข้องเส่ยคั�งในเลืัอด	 (uremia),	 ฝ่้ในปัอด,	 

superior	vena	cava	obstruction,	ภาวะทุี่พโภชีนาการรุนแรง	 

เป็ันตุ�น

9.	 ผู้้�ป่ัวยไม่ร่วมมือในการที่ำาหัตุถูการ

อย่างไรก็ตุาม	 ข้�อห�ามดังกล่ัาวยกเว�นการไม่ม่ 

ใบยินยอมการที่ำาหัตุถูการ	 ส่วนใหญ่เป็ัน	 re lat ive	 

contraindication	 กล่ัาวคือยังสามารถูที่ำาหัตุถูการได�	 แตุ่

จำาเป็ันตุ�องได�รับการเตุร่ยมผู้้�ป่ัวยก่อนการที่ำาหัตุถูการ 

อย่างเหมาะสม	 เช่ีน	 การให�ส่วนปัระกอบข้องเลืัอด	 แลัะ 

การให�ยาบางข้นานก่อนหัตุถูการ	 เป็ันตุ�น	 ตุ�องที่ำาหัตุถูการ

อย่างระมัดระวัง	 แลัะม่การเฝ้้าติุดตุามภาวะแที่รกซี�อน 

อย่างใกลั�ชิีดทัี่�งระหว่างแลัะหลัังการที่ำาหัตุถูการ

ขั�นิต้อนิการทำา EBUS-TBNA
1.   การเต้ร่ยมผู้้้ป่วย	ม่รายลัะเอ่ยด	ดังน่�

1.1 การนัิดหมายและให้คำาแนิะนิำาผู้้้ป่วยก่อนิ 

รับัการต้รวจ้ 

ผู้้�ป่ัวยจำาเป็ันตุ�องได�รับการนัดหมายแลัะรับที่ราบ

ข้�อม้ลัจากแพที่ย์ก่อนเข้�ารับการตุรวจ	ดังน่�

1.1.1	 แพที่ย์อธิบายเหตุุผู้ลัแลัะความจำาเป็ันท่ี่�ตุ�อง

ตุรวจด�วยการส่องกลั�องหลัอดลัมแก่ผู้้�ป่ัวยแลัะญาตุิ	 แลัะ 

ส่งผู้้�ป่ัวยมาที่ำาการนัดหมาย

1.1.2	 ผู้้�ช่ีวยแพที่ย์ตุรวจสอบคำาสั�งแพที่ย์	 ปัระวัติุ 

ผู้้�ป่ัวยแลัะรายการยาเดิมข้องผู้้�ป่ัวยว่าจำาเป็ันตุ�องหยุดยา 

หรือบริหารยาใดก่อนการส่องกลั�องหรือไม่	เช่ีน

-	 ควรหยุดยาลัะลัายลิั�มเลืัอด	 เช่ีน	 warfarin	 แลัะ 

ยาตุ�านเกล็ัดเลืัอดบางชีนิด	 เช่ีน	 clopidrogrel	 เป็ันตุ�น	 

ระยะเวลัาขึ้�นอย่้กับการพิจารณาข้องแพที่ย์

-	 ไม่ควรหยุดยาลัดความดันโลัหิตุมื�อเชี�าวัน

ส่องกลั�อง	 โดยหลัังกินยาสามารถูดื�มนำ�าตุามในปัริมาณ 

น�อยๆ	ได�	ทัี่�งน่�ขึ้�นอย่้กับการพิจารณาข้องแพที่ย์ด�วย

-	 หยุดยาเบาหวานมื�อเชี�าตุามคำาสั�งข้องแพที่ย์	

เนื�องจากวันส่องกลั�องจำาเป็ันตุ�องงดนำ�างดอาหาร	 อาจที่ำาให�

เกิดภาวะนำ�าตุาลัในเลืัอดตุำ�าได�
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-	 อาจจำาเปั็นตุ�องให�ส่วนปัระกอบข้องเลัือดตุาม 

คำาสั�งข้องแพที่ย์	เช่ีน	platelet	concentration,	fresh	frozen	

plasma	 เป็ันตุ�น	 กรณ่ท่ี่�ผู้้�ป่ัวยม่ความเส่�ยงตุ่อการเกิดเลืัอด

ออกง่ายแลัะม่ข้�อบ่งช่ี�

1.1.3	 ตัุวอย่างการให�คำาแนะนำาเบื�องตุ�นแก่ผู้้�ป่ัวย 

แลัะญาติุเก่�ยวกับวิธ่การเตุร่ยมตัุว	ได�แก่	

•	 งดนำ�าแลัะอาหารทีุ่กชีนิดหลัังเท่ี่�ยงคืนก่อนวัน 

ส่องกลั�องหรืออย่างน�อย	6	ชัี�วโมง	

•	 ที่ำาความสะอาดช่ีองปัากแลัะฟัินให�เร่ยบร�อย

•	 วันส่องกลั�องตุ�องม่ญาติุมาด�วย	1	ท่ี่าน	

•	 แจกแผู้่นพับขั้�นตุอนการส่องกลั�องให�ศึึกษา	 ซึี�ง 

ม่ข้�อม้ลัเก่�ยวกับขั้�นตุอนการส่องกลั�อง	 การปัฏิบัติุตัุวแลัะ

ภาวะแที่รกซี�อนท่ี่�อาจจะเกิดขึ้�น

•	 ผู้้�ช่ีวยแพที่ย์แจ�งค่าใชี�จ่ายโดยปัระมาณให�ที่ราบ

รวมค่าที่ำาหัตุถูการแลัะค่าตุรวจที่างห�องปัฏิบัติุการ

•	 แจ�งให�ผู้้�ป่ัวยมาให�ตุรงวันแลัะเวลัาท่ี่�นัดหมาย	

หากตุ�องการยกเลิักให�โที่รติุดตุ่อแจ�งล่ัวงหน�า

1.2 ขั�นิต้อนิการเต้ร่ยมผู้้้ป่วยวันิทำาหัต้ถูการ

ขั้�นตุอนการเตุร่ยมผู้้�ป่ัวยก่อนส่องกลั�องหลัอดลัมม่

วัตุถุูปัระสงค์เพื�อให�ผู้้�ป่ัวยแลัะญาติุได�รับที่ราบขั้�นตุอนข้อง

การส่องกลั�อง	 แลัะเตุร่ยมความพร�อมข้องผู้้�ป่ัวยให�ม่ความ

สุข้สบายแลัะไม่เกิดภาวะแที่รกซี�อนจากการส่องกลั�อง	 โดย

ในแตุ่ลัะสถูานพยาบาลัอาจม่วิธ่การท่ี่�แตุกตุ่างกันไปั	 แตุ่ 

โดยหลัักทัี่�วไปัแลั�ว	จะม่ขั้�นตุอนการเตุร่ยมดังน่�

•	 ถูามยืนยันระยะเวลัาการอดอาหารแลัะนำ�าดื�มก่อน

การตุรวจซึี�งควรงดอย่างน�อย	6	ชัี�วโมง

•	 แพที่ย์ปัระเมินอาการ	 แจ�งข้�อบ่งช่ี�แลัะภาวะ

แที่รกซี�อนข้องการส่องกลั�องหลัอดลัม	 ท่ี่�อาจเกิดขึ้�นได�	 

ตุ่อผู้้�ป่ัวย	

•	 แพที่ย์อธิบายขั้�นตุอนการส่องกลั�อง	ให�ผู้้�ปัว่ยแลัะ

ญาติุที่ราบ	แลัะลังนามในใบยินยอมการที่ำาหัตุถูการ

•	 หากม่การให�ยาระงับความร้�สึกที่างหลัอดเลืัอดดำา	 

พยาบาลัวิชีาชี่พจะเปั็นผู้้�แที่งเข้็มที่างหลัอดเลัือดดำาเพื�อให�

ยาไว�ท่ี่�แข้นข้�างใดข้�างหนึ�งข้องผู้้�ป่ัวย	

•	 ถูอดฟัินปัลัอม	แว่นตุา	สร�อยคอแลัะเอาสิ�งข้องทึี่บ

รังส่ออกจากกระเป๋ัาเสื�อให�ญาติุเก็บไว�

•	 ตุรวจเช็ีกความพร�อมอุปักรณ์ท่ี่�ใชี�ในการส่องกลั�อง 

แลัะที่ดสอบให�พร�อมใชี�ก่อนเริ�มหัตุถูการ	

2.  การเต้ร่ยมอุปกรณ์ทำาหัต้ถูการ

ควรม่การจัดเตุร่ยมอุปักรณ์ท่ี่�จะใชี�ให�พร�อม	 โดย

เป็ันอุปักรณ์ท่ี่�สะอาดปัราศึจากเชืี�อแลัะที่ดสอบให�ใชี�งาน 

ได�ด่เสมอ	ทัี่�งน่�ขั้�นตุอนการเตุร่ยมอปุักรณอ์าจแตุกตุา่งกันไปั 

ตุามชีนิดหรือบริษัที่ข้องเครื�องมือแลัะอุปักรณ์ท่ี่�ใชี�	

2.1 การเต้ร่ยมกล้อง EBUS-TBNA

การเตุร่ยมกลั�อง	EBUS-TBNA	ปัระกอบด�วย	การเตุร่ยม	 

balloon	 แลัะการเตุร่ยมตุัวกลัางสะที่�อนคลืั�นอัลัตุราซีาวนด์	

syringe,	sterile	water	three	way,	with	T	connector	จากนั�น 

ตุ่อท่ี่�	balloon	channel	port

2.1.1	 การเตุร่ยมกลั�องให�พร�อมใชี�งาน	 โดยเริ�มจาก

การแช่ีกลั�องด�วยนำ�ายาฆ่าเชืี�อแลัะลั�างที่ำาความสะอาด	 เช็ีด

ให�แห�งตุามมาตุรฐานการด้แลัเครื�องมือ	แลั�วจึงติุดตัุ�งปุ่ัมกด	

suction	 ติุดตัุ�งแผู่้นรองรับเข็้มเจาะตุ่อมนำ�าเหลืัอง	 แลัะใส่	

balloon	หุ�ม	ultrasound	transducer

2.1.2	 อุปักรณ์สำาหรับการใส่	 balloon	 ปัระกอบด�วย	

บอลัล้ัน,	ปัากค่บ,	syringe	10	 มิลัลิัลิัตุร,	3-way	stopcock	

แลัะ	extension	tube,	sterile	water	(ดังร้ปัท่ี่�	4.1,	4.2,	4.3)

2.1.3	ขั้�นตุอนการเตุร่ยม	balloon	(ร้ปัท่ี่�	5)	ได�แก่

•	 ตุ่อ	 3-way	 stopcock,	 extension	 tube,	 ด้ด	 

sterile	water	10	mL	ไว�ใน	syringe	10	mL	ให�พร�อม	โดย

ตุ�องไล่ัอากาศึออกจากสายให�หมดก่อน

•	 ใชี� 	 forceps	 ค่บส่วนปัลัายข้อง	 bal loon	 

หลัังจากนั�นถู่าง	forcep	ออกพอปัระมาณให�พอท่ี่�จะครอบหัว	 

ultrasound	 transducer	 ได�	 แลั�วจึงค่อยๆ	 ใชี�	 balloon	 หุ�ม	

ultrasound	transducer	จากส่วนปัลัายไปัหาส่วนโคนจนสุด	

ขั้�นตุอนน่�ตุ�องให�ความระมัดระวัง	 เนื�องจากถู�าออกแรงมาก

อาจที่ำาให�	balloon	ฉ่ักข้าดที่ำาให�เกิดรอยรั�วขึ้�นได�	หลัังจากใส่	

balloon	เสร็จเร่ยบร�อยอาจใชี�นิ�วมือ	หรือด�าม	forceps	ช่ีวย

ผู้นึกรอยรั�วในส่วนโคนข้อง	balloon	(ส่วนปัลัายท่ี่�จะผู้นึกกับ	 

O	ring	ให�เปิัดเอาไว�ก่อน	เผืู้�อไว�ในกรณ่ท่ี่�ม่ฟิองอากาศึ)
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•	 ตุรวจสอบว่าม่ฟิองอากาศึใน	balloon	หรือไม่	ถู�า

ตุรวจพบฟิองอากาศึเป็ันจำานวนมากอย่้ภายใน	จำาเป็ันตุ�องไล่ั

ฟิองอากาศึออกจาก	balloon	ให�หมด	เนื�องจากฟิองอากาศึ

จะรบกวนการนำาสัญญานภาพที่ำาให�ภาพบนจอมอร์นิเตุอร์

ไม่ชัีด	หรือข้าดหายไปั	การไล่ัฟิองอากาศึที่ำาได�โดยไล่ันำ�าใน

สายซึี�งนำ�าจะออกปัลัาย	balloon	อาจใชี�นิ�วกดไล่ัฟิองอากาศึ

ในข้ณะท่ี่�ฉ่ัดนำ�าไล่ัสายด�วยก็ได�

•	 ปิัดปัลัาย	 balloon	 เข้�ากับ	 O	 ring	 ตุรวจสอบ 

อ่กครั�งว่าไม่พบฟิองอากาศึ	 หรือรอยรั�วซึีม	 balloon	 ก็ 

พร�อมสำาหรับการใชี�งาน	 ในกรณ่ท่ี่�ผู้นึก	 O	 ring	 ไปัแลั�ว	 

แตุ่ตุ่อมาตุรวจพบในภายหลัังว่าม่ฟิองอากาศึแนะนำาให� 

จับปัลัาย	 transducer	 ให�ช่ี�ลัง	 อากาศึท่ี่�ยังหลังเหลืัออย่้ใน	

balloon	จะลัอยขึ้�นมายังส่วนโคนข้อง	balloon	แลั�วจึงค่บเปิัด	

balloon	ในส่วนโคนออกเล็ักน�อยเพื�อไล่ัอากาศึออก

รููปที่่� 4.1 บัอัลลูนและป็ากค่บั

รููปที่่� 4.2 syringe 10 มิลลิลิตร, sterile water, 3-way stopcock 
และ extension tube

รููปที่่� 4.3 ป็ระกอับัอัุป็กรณ์์ พร้อัมใช้งาน

ก

ค

จ

ข้

ง

ฉั

รููปที่่� 5.  ขั�นตอันการใสบ่ัอัลลนูและป็ากคบ่ั; 5ก อัา้ป็ากคบ่ัตามภาพ; 
5ข ค่บับัอัลลูน; 5ค ม้วันบัอัลลูนครอับัป็ากค่บั; 5ง  
อั้าป็ากค่บัและสวัมบัริเวัณ์ ultrasonic transducer;  
5จำ - 5ฉ ที่ดสอับัก่อันใช้งานโดยการ blow บัอัลลูน  
ตรวัจำสอับัฟุอังอัากาศ และการรั�วั
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2.2 การเต้ร่ยมชุดให้กำาเนิิดแสง (light source) 

และ ultrasound processor

การติุดตัุ�งกลั�องดังแสดงใน	ร้ปัท่ี่�	6	ก,	ข้,	ค,	ง

ก

ค ง

ข้

รููปที่่� 6.  6ก ติดตั�งกล้อัง; 6ข ต่อั light source และ ultrasound 
processor; 6ค ต่อั light source และ ultrasound 
processor; 6ง เป็ิดเครื�อังพร้อัมใช้งาน 

2.3 การเต้ร่ยมเข็มเจ้าะ2

เข็้มเจาะ	 (ร้ปัท่ี่�	 3)	 ปัระกอบด�วย	 stylet,	 aspiration	

port,	 needle	 slider,	 needle	 stopper,	 needle	 adjuster,	

sheath	 adjuster	 knob	 and	 slider,	 connecting	 slider,	

sheath,	 needle	 แลัะ	 vaccum	 syringe	 ก่อนใชี�งานควร 

ตุรวจสอบเพื�อให�แน่ใจว่า	 needle	 อย่้ในตุำาแหน่งส้งสุดแลัะ

ที่ำาการล็ัอคไว�,	 sheath	 adjuster	 knob	 อย่้ตุำาแหน่งส้งสุด	

แลัะล็ัอคอย่้กับท่ี่�เสมอ	ปัลัายเข็้มไม่เลืั�อนออกมานอก	sheath	 

ซึี�งอาจก่อเกินให�ความเส่ยหายกับกลั�องส่องหลัอดลัมได�

2.4 การเต้ร่ยมอุปกรณ์พ่นิยาชาเฉพาะท่�

ขั้�นตุอนน่�ขึ้�นอย่้กับชีนิดข้องยาชีาเฉัพาะท่ี่�ท่ี่�ใชี�แลัะ

ความชีำานาญข้องแตุ่ลัะโรงพยาบาลั	 ตุัวอย่างอุปักรณ์แลัะ

วิธ่การพ่นยาชีาเฉัพาะท่ี่�ข้องโรงพยาบาลัศิึริราชี	 ดังแสดง 

ในร้ปัท่ี่�	7	ก,	ข้,	ค,	ง

ก

ค

ข้

ง

รููปที่่� 7. 7 ก. ยาชา และอุัป็กรณ์์สำาหรับัพ่นยาชา 7 ข. tubing NB  
7 ค. flow meter 7 ง. ติดตั�งอัุป็กรณ์์พร้อัมใช้งาน 

2.5 การเต้ร่ยมชุดอุปกรณ์สำาหรับัการส่องกล้อง

ขั้�นตุอนน่�ขึ้�นอย่้กับเที่คนิคแลัะความชีำานาญข้อง 

แตุ่ลัะโรงพยาบาลั	ตุวัอย่างข้องการเตุร่ยมชีดุอุปักรณส์ำาหรบั

ส่องกลั�องข้องโรงพยาบาลัศิึริราชี	ม่ดังตุ่อไปัน่�

•	 ชุีดอุปักรณ์ทัี่�วไปั	(ร้ปัท่ี่�	8)	ได�แก่	สายยางเหลืัอง,	

ชีามร้ปัไตุ,	แก�วยาชีา,	หลัอดด้ดนำ�าลัาย,	gauze,syringe	

•	 อุปักรณ์ป้ัองกันอันตุรายตุ่อกลั�อง	 ได�แก่	mouth	

gag	ชีนิดแข็้ง	(ร้ปัท่ี่�	9)

•	 สาย	oxygen	cannula	(ร้ปัท่ี่�	10)
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รููปที่่� 8.  การเตร่ยมชุดอุัป็กรณ์์สำาหรับัการส่อังกล้อังขอัง 
โรงพยาบัาลศิริราช

รููปที่่� 9.  Mouth gag ชนิดแข็ง เพื�อัป็้อังกันอัันตรายต่อักล้อัง

รููปที่่� 10. อัุป็กรณ์์การให้อัอักซิเจำนขณ์ะที่ำาการส่อังกล้อัง (oxygen 
cannula)

2.6 การเต้ร่ยมอุปกรณ์การเก็บัสิ�งส่งต้รวจ้

สิ�งส่งตุรวจท่ี่�ได�จากการที่ำา	 EBUS-TBNA	 ได�แก่	 สิ�ง

ส่งตุรวจท่ี่�อย่้ภายในเข็้มเจาะ	 โดยสามารถูส่งตุรวจเพิ�มเติุม

ได�หลัายอย่างขึ้�นกับข้�อบ่งช่ี�ข้องการวินิจฉััยแยกโรค	 โดยม่

อุปักรณ์ดังแสดงในร้ปัท่ี่�	11	ได�แก่

•	 สไลัด์สำาหรับป้ัายสิ�งส่งตุรวจ	(smear)	เพื�อตุรวจ

ที่างเซีลัล์ัวิที่ยา	 (cytology)	 ให�เข่้ยนชืี�อ	 นามสกุลัแลัะเลัข้ท่ี่�

ทัี่�วไปัข้องผู้้�ป่ัวยท่ี่�ปัลัายสไลัด์ด�านท่ี่�เป็ันฝ้้าก่อนการป้ัายสิ�ง

ส่งตุรวจเสมอ

•	 กระปุักใส่สไลัด์	 ซึี�งบรรจุ	 95%	alcohol	 ให�ท่ี่วม

ปัริมาณสไลัด์

•	 อุปักรณ์ท่ี่�ใชี�สำาหรับเก็บ	 clotted	material	 หรือ	

cell	block	ได�แก่	กระดาษกรอง	แลัะข้วดบรรจุ	10%	neutral	

formalin	(ร้ปัท่ี่�11.1)	ทัี่�งน่�วิธ่การเก็บสิ�งส่งตุรวจเพื�อที่ำา	cell	

block	 ม่หลัายเที่คนิคขึ้�นอย่้กับแนวที่างแตุ่ลัะโรงพยาบาลั	

แนะนำาให�ปัระสานงานกับแผู้นกพยาธิวิที่ยาเพื�อหาแนวที่าง

ร่วมกัน

•	 อุปักรณส์ำาหรับเก็บสิ�งส่งตุรวจเพื�อการตุรวจที่าง

จุลัช่ีววิที่ยาเพื�อย�อมแลัะเพาะเชืี�อ

•	 อุปักรณใ์ชี�ในการสง่ตุรวจพเิศึษอื�น	ๆ 	ขึ้�นกับชีนิด

ข้องการส่งตุรวจ	 เช่ีน	 flow	 cytometry	 ให�เก็บสิ�งส่งตุรวจ 

ในหลัอดท่ี่�บรรจ	ุ0.9%	sodium	chloride	(normal	saline)	แลัะ

นำาส่งห�องปัฏิบัติุการทัี่นท่ี่ท่ี่�อุณหภ้มิห�อง	เป็ันตุ�น

รููปที่่� 11. การเตร่ยมอัุป็กรณ์์การเก็บัสิ�งส่งตรวัจำ

3. ขั�นิต้อนิการส่องกล้องและด้แลผู้้้ป่วยขณะ

ส่องกล้อง

3.1	ผู้้�ช่ีวยที่ำาการระบุตัุวผู้้�ป่ัวยแลัะหัตุถูการท่ี่�จะที่ำาให�

ถู้กตุ�อง	 (time-out)	 แลัะตุรวจสอบว่าม่ใบยินยอมการที่ำา

หัตุถูการเร่ยบร�อยแลั�ว

3.2	พาผู้้�ป่ัวยนั�งบนเก�าอ่�เตุร่ยมตุรวจให�สบาย	 ติุด

อุปักรณ์วัดสัญญาณชี่พ	 ได�แก่	 เครื�องวัดความดันโลัหิตุ	 
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เครื�องวัดออกซิีเจนปัลัายนิ�ว	 แลัะเครื�องติุดตุามจังหวะ 

การเตุ�นข้องหัวใจ

3.3	แพที่ย์ให�ยาชีาเฉัพาะท่ี่�โดยการพ่นเข้�าที่างปัาก

แลัะลัำาคอข้องผู้้�ป่ัวย	 เพื�อให�เกิดอาการชีาแลัะลัดอาการ 

ไอหรือสำาลัักข้ณะที่ำาการส่องกลั�อง	 โดยวิธ่การบริหารยาชีา 

เฉัพาะท่ี่�โดยวิธ่พ่นน่�สามารถูที่ำาได�หลัายวิธ่ขึ้�นกับความเข้�มข้�น 

ข้องยาชีาท่ี่�ใชี�แลัะเที่คนิคข้องแตุ่ลัะโรงพยาบาลั	 กรณ่ 

ข้องโรงพยาบาลัศิึริราชีจะม่วิธ่การพ่นโดยใชี�	5%	lidocaine	

without	adrenaline	ปัริมาณ	5	 -10	 มิลัลิัลิัตุร	 พ่นโดยผู่้าน

อุปักรณพ่์นยาชีาโดยใชี�แรงดันจาก	oxygen	pipeline	(ร้ปัท่ี่�	7)	

3.4	หลัังจากพ่นยาชีาเร่ยบร�อยแลั�ว	 ให�ปัรับเตุ่ยงให� 

ผู้้�ป่ัวยอย่้ในท่ี่านอนหงาย

3.5	ให�ออกซิีเจนผู่้านที่าง	oxygen	cannula	ที่างจม้ก	

แลัะเปิัดออกซิีเจนในอัตุรา	5	ลิัตุรตุ่อนาท่ี่

3.6	นำาผู้�าสามเหลั่�ยมปิัดตุาผู้้�ป่ัวย	แลัะใส	่mouth	gag	

เสมอเพื�อป้ัองกันไม่ให�ผู้้�ป่ัวยกัดกลั�อง

3.7	พยาบาลัให�ยานอนหลัับแลัะยาระงับปัวด 

ตุามแนวที่างการรักษา	 เช่ีน	 midazolam	 2	 มิลัลิักรัม	 

ร่วมกับ	fentanyl	25	ไมโครกรมัเข้�าที่างหลัอดเลัอืดดำา	เป็ันตุ�น	

โดยตุ�องระวังในผู้้�ป่ัวยท่ี่�อายุมากหรือม่ภาวะเส่�ยงตุ่อการเกิด

ภาวะการหายใจลั�มเหลัว	(respiratory	failure)	แลัะสามารถู

ให�ยาเพิ�มได�ระหว่างการที่ำาหัตุถูการกรณ่ท่ี่�ผู้้�ป่ัวยไอมาก

หรือกระสับกระส่าย	 โดยให�ปัระเมินสัญญาณชี่พแลัะระดับ

ออกซิีเจนปัลัายนิ�วอย่างสมำ�าเสมอ

3.8	แพที่ย์เริ�มใส่	EBUS-TBNA	ผู่้านที่างปัากเข้�าไปั

ในหลัอดลัมใหญ่	 โดยให�ผู้้�ช่ีวยที่ำาการแหงนหน�าผู้้�ป่ัวย 

ขึ้�นเล็ักน�อยโดยการเชียคางเพื�อให�ที่างเดินหายใจส่วนตุ�น 

เป็ันแนวตุรงซึี�งจะที่ำาให�แพที่ย์ใส่กลั�องได�ง่ายขึ้�น	 เมื�อกลั�อง

ผู่้านเส�นเส่ยง	แพที่ย์จะม่การให�ยาชีาเฉัพาะท่ี่�เป็ันระยะ	แลัะ

เริ�มปัรับข้นาด	 balloon	 ให�ใหญ่ขึ้�นเพื�อเริ�มตุ�นการที่ำาการ

อัลัตุราซีาวนด์ท่ี่�ผู้นังหลัอดลัม	

3.9	ช่ีวยที่ำาหัตุถูการตุามแพที่ย์สั�ง	เช่ีน	การวัดข้นาด

ตุ่อมนำ�าเหลืัองหรือรอยโรคท่ี่�ตุรวจพบ	 (ร้ปัท่ี่�	 12)	 การกด

ฟัิงก์ชัีนตุ่าง	ๆ	ข้อง	ultrasound	processor	(ร้ปัท่ี่�	13)	แลัะ

การบันทึี่กภาพอัลัตุราซีาวนด์	เป็ันตุ�น

รููปที่่� 12. การวััดขนาดต่อัมนำ�าเหลือัง

รููปที่่� 13.  ตัวัอัย่างฟุังก์ชันป็ุ�มกดต่าง ๆ ขอังเครื�อังอััลตราซาวันด์

3.10	 เมื�อแพที่ย์พบตุำาแหน่งข้องรอยโรคท่ี่�จะที่ำาการ

เจาะตุรวจ	ให�ผู้้�ช่ีวยส่งเข็้มเจาะให�แพที่ย์เพื�อใส่เข็้มเจาะที่าง	

working	channel	ข้องกลั�อง

3.11	หลัังจากท่ี่�แพที่ยแ์ที่งเข้ม็เจาะเข้�าในรอยโรคแลั�ว	

แพที่ย์จะเลืั�อน	stylet	ขึ้�นลัง	2-3	ครั�งเพื�อไล่ั	tissue	debris	ท่ี่�

ปัลัายเข็้มแลัะดึง	stylet	ออก	ให�ผู้้�ช่ีวยตุ่อ	vacuum	syringe	

ท่ี่�ปัลัายอ่กด�านข้องเข็้มเจาะเพื�อให�เกิด	negative	pressure	

suction	 โดยขั้�นตุอนการตุ่อ	 vacuum	 syringe	 น่�ขึ้�นอย่้กับ

แพที่ย์ท่ี่�ที่ำาการส่องกลั�อง	 เนื�องจากม่บางการศึึกษาพบว่า

อาจไม่จำาเป็ันตุ�องใชี�	 negative	 pressure	 suction	 ช่ีวยใน

การเจาะตุรวจก็ได�

3.12	จากนั�นแพที่ย์จะเริ�มเก็บสิ�งส่งตุรวจโดยการแที่ง

เข็้มขึ้�นลัง	(agitation)	หลัังจากท่ี่�แพที่ย์ที่ำาเร่ยบร�อยแลั�ว	ให�

ปัลัด	vacuum	syringe	ออก	แลัะแพที่ย์จะดึงเข็้มออกจากรอย
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มนฤทัย เด่นดวง  

โรคแลัะที่ำาการล็ัอคตุำาแหน่งเข็้มก่อนจะดึงเข็้มออกจากกลั�อง

3.13	ผู้้�ช่ีวยที่ำาการเก็บสิ�งส่งตุรวจดังน่�

•	 ผู้้�ช่ีวยวางปัลัายเข้็มด�านแหลัมบนสไลัด์ท่ี่�จะ

ที่ำาการป้ัายสิ�งส่งตุรวจ	แลัะใชี�	syringe	ข้นาด	10	มิลัลิัลิัตุร	

ดันลัมเข้�าไปัที่างปัลัายเข็้มอ่กด�าน	เพื�อดันสิ�งส่งตุรวจภายใน

เข็้มออกมา	โดยขั้�นตุอนน่�ควรวางสไลัดอ่์กแผู้น่เอ่ยงปัระมาณ	

45	 องศึา	 เพื�อป้ัองกันการกระเด็นข้องสิ�งส่งตุรวจออกนอก

แผู่้นสไลัด์	(ร้ปัท่ี่�	14)

•	 ที่ำาการสเม่ยร์สไลัด์	โดยปัระกบสไลัดทั์ี่�งสองแผู้น่

แลั�วดึงให�แยกในทิี่ศึที่างตุรงข้�ามกันจนสุดสไลัด์	โดยตุ�องระวงั

อย่าให�ม่ปัริมาณสิ�งส่งตุรวจตุ่อแผู่้นมากเกินไปั	 เพราะจะที่ำา

ให�สเม่ยร์ม่ความหนาเกินไปั	หลัังจากนั�นให�นำาแผู่้นสไลัด์แช่ี

ใน	95%	alcohol	ทัี่นท่ี่	

•	 การที่ำา	cell	block	ให�ใส่สิ�งส่งตุรวจลังบนกระดาษ

กรองแลั�วห่อใส่ลังข้วดท่ี่�บรรจุ	10%	neutral	formalin	ไว�ให�

ท่ี่วมกระดาษกรอง	ดังร้ปัท่ี่�	15

•	 กรณ่ส่งตุรวจอื�นนอกจากการตุรวจที่างเซีลัล์ัวิที่ยา 

ดังกล่ัาวข้�างตุ�น	 ให�ส่งตุรวจในภาชีนะแลัะวิธ่การอย่าง 

เหมาะสม

รููปที่่� 14. ดันสิ�งส่งตรวัจำจำากในเข็มเจำาะมาป็้ายลงบันสไลด์

รููปที่่� 15. การเก็บัสิ�งส่งตรวัจำเพื�อัที่ำาเป็็น cell block

3.14	 เมื�อแพที่ย์ที่ำาการส่องกลั�องเสร็จแลัะนำากลั�อง

ออกจากผู้้�ป่ัวยแลั�ว	 ให�ช่ีวยเปิัดผู้�าปิัดตุา	 นำา	 mouth	 gag	

ออกจากช่ีองปัากผู้้�ป่ัวย	วัดสัญญาณช่ีพแลัะระดับออกซิีเจน

ปัลัายนิ�ว	แลัะปัระเมินผู้้�ป่ัวยก่อนพาไปัยังห�องสังเกตุอาการ

4. การด้แลผู้้้ป่วยหลังการทำา EBUS-TBNA 

ม่หลัักการเช่ีนเด่ยวกับการส่องกลั�องหลัอดลัมปัอด	

ดังน่�

4.1	ภายหลัังส่องกลั�องควรให�ผู้้�ป่ัวยนอนพักด้อาการ

ปัระมาณ	1-2	ชัี�วโมง	โดยม่การเฝ้้าติุดตุามสัญญาณช่ีพ	ได�แก่	

ช่ีพจร	ความดันโลัหิตุ	การหายใจ	แลัะระดับออกซิีเจนในเลืัอด

จากการวัดออกซิีเจนปัลัายนิ�ว	(pulse	oximetry)

4.2	แนะนำาให�งดอาหารแลัะนำ�าตุ่ออ่กปัระมาณ	 1-2	

ชัี�วโมง	 เพื�อให�ยาชีาหมดฤที่ธิ�เพื�อป้ัองกันการสำาลัักเข้�าที่าง

เดินหายใจ

4.3	ให�คำาแนะนำาแก่ผู้้�ป่ัวยเพื�อสังเกตุอาการแลัะ 

การปัฏิบัติุตัุวหลัังกลัับบ�าน	ดังน่�
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•	 อาจม่เลืัอดปันกับเสมหะได�	ซึี�งสามารถูหยุดเองได�	

ถู�าออกปัริมาณมากร่วมกับม่อาการหน�ามืดวิงเว่ยนให�ร่บมา

พบแพที่ย์

•	 หากม่อาการหอบเหนื�อยหรือแน่นหน�าอก 

ให� ร่บมาพบแพที่ย์	 เนื�องจากอาจม่ภาวะลัมรั�วในช่ีอง 

เยื�อหุ�มปัอดได�

•	 นัดมาติุดตุามอาการแลัะฟัิงผู้ลัการตุรวจที่าง

พยาธิวิที่ยากับแพที่ย์ผู้้�รักษา

5. ภาวะแทรกซ้อนิภายหลังการต้รวจ้

ภาวะแที่รกซี�อนมักไม่รุนแรงแลัะหายไปัได�เอง	 เช่ีน	

เจ็บคอ	 แลัะไอออกเลืัอดหลัังการส่องกลั�อง	 เป็ันตุ�น	 แตุ่ 

ในบางกรณ่อาจม่อาการรนุแรงแลัะเปัน็ภาวะเรง่ด่วนได�	เช่ีน	

ลัมรั�วในช่ีองเยื�อหุ�มปัอด	หัวใจเตุ�นผิู้ดจังหวะ	แลัะภาวะการ

หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตุ�น	 เป็ันตุ�น	 ภาวะแที่รกซี�อนท่ี่�

พบได�	เช่ีน

5.1 ภาวะแทรกซอ้นิท่�เก่�ยวกับัการสอ่งกล้องและ

หัต้ถูการท่�เก่�ยวข้อง

•	 อันตุราย	(trauma)	ตุ่อเยื�อบุข้ณะที่ำาการส่องกลั�อง

•	 Laryngospasm	แลัะ	bronchospasm

•	 ภาวะเลืัอดออกมาก

•	 ภาวะลัมรั�วในช่ีองเยื�อหุ�มปัอด	(pneumothorax)

•	 ภาวะออกซิีเจนในเลืัอดตุำ�า	(hypoxemia)

•	 ภาวะคาร์บอนไดออกไซีด์คั�งในเลืัอด	(hypercarbia)

•	 การสำาลััก	(aspiration)	หรือคลืั�นไส�อาเจ่ยน

•	 ภาวะหัวใจเตุ�นผิู้ดจังหวะ	(dysarrhythmia)

•	 ภาวะหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตุ�น

•	 เส่ยช่ีวิตุ

5.2 ภาวะแทรกซ้อนิท่�เก่�ยวกับัยาท่�ให้

•	 แพ�ยาแก�ปัวด	หรือยาชีาเฉัพาะท่ี่�ท่ี่�ให�

•	 ซึีมมาก	 หรือหยุดหายใจจากการใชี�ยาระงับ 

ความร้�สึก

สรุป
ปััจ จุ บันการส่องกลั�องหลัอดลัมม่ความสำา คัญ 

อย่างยิ�งในการวินิจฉััยแลัะรักษาโรคข้องระบบการหายใจ	 

โดยม่การพัฒนาอุปักรณ์แลัะเที่คนิคใหม่ๆ	 แพที่ย์แลัะ

บุคลัากรที่างการแพที่ย์จำาเป็ันตุ�องม่การเร่ยนร้�แลัะฝึ้กฝ้น

อย่างตุ่อเนื�องเพื�อให�การด้แลัผู้้�ป่ัวยม่ความปัลัอดภัยแลัะ 

เป็ันไปัอย่างม่ปัระสิที่ธิภาพส้งสุด
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ในการตุ่พิมพ์บที่ความข้องที่่าน	 คณะบรรณาธิการข้อเร่ยนแนะนำา

การเตุร่ยมตุ�นฉับับสำาหรับวารสารวัณโรค	โรคที่รวงอกแลัะเวชีบำาบัด

วิกฤตุ	ดังน่�

 1. ร้ปแบับัของต้้นิฉบัับั	โปัรดสลัะเวลัาพลิักด้การจัดร้ปัหน�า

กระดาษจากบที่ความตุ่างๆ	 ท่ี่�ตุ่พิมพ์อย่้ในวารสารฉับับน่�แลัะกรุณา

ถืูอเป็ันตัุวแบบในการพิมพ์ตุ�นฉับับข้องท่ี่าน	 (โดยเฉัพาะอย่างยิ�งใน

หน�าแรกข้องบที่ความทุี่กปัระเภที่	ซึี�งวารสารวัณโรค	โรคที่รวงอกแลัะ 

เวชีบำาบัดวิกฤตุ	 ตุ�องการรักษาไว�ซึี�งลัักษณะเฉัพาะบางปัระการ

เก่�ยวกับร้ปัแบบการเร่ยงพิมพ์ชืี�อเรื�อง	บที่ความ	ชืี�อผู้้�นิพนธ์	วุฒิข้อง 

ผู้้�นิพนธ์	สถูาบันในสังกัดข้องผู้้�นิพนธ์แลัะบที่คัดย่อ)	สำาหรับกระดาษ

พิมพ์ด่ดอาจเป็ันกระดาษพิมพ์สั�นหรือยาวก็ได�	โดยควรพิมพ์หน�าเด่ยว

แลัะควรม่ความยาวไม่เกิน	10	หน�ากระดาษพิมพ์

 2. องค์ประกอบัของต้้นิฉบัับั	 ตุ�นฉับับทุี่กปัระเภที่ควร

ปัระกอบด�วยส่วนตุ่างๆ	เร่ยงลัำาดับดังน่�

  2.1 ช้�อเร้�อง ควรให�สั�นแลัะบ่งบอกถึูงข้อบเข้ตุข้อง 

เนื�อเรื�องได�ชัีดเจน	 ถู�าตุ�นฉับับเป็ันผู้ลังานท่ี่�ได�รับทุี่นสนับสนุนหรือ

เคยบรรยายในท่ี่�ปัระชุีมวิชีาการมาก่อน	 อาจใส่เครื�องหมายดอกจัน

กำากับท่ี่�อักษรตัุวสุดที่�ายข้องชืี�อเรื�องนั�นๆ	แลัะให�แจ�งความเป็ันมา	ไว�

ท่ี่�เชิีงอรรถูที่�ายหน�ากระดาษแผู่้นแรกข้องตุ�นฉับับ

  2.2 ช้�อผู้้้นิิพนิธ์์ วุฒิ สถูาบัันิในิสังกัด	 ใส่ชืี�อแลัะสกุลั

ข้องผู้้�นิพนธ์ตุามปักติุพร�อมด�วยปัริญญาหรือคุณวุฒิการศึึกษาไม่เกิน	

3	 อภิไธย	 ในบรรทัี่ดถัูดไปัให�ระบุชืี�อหน่วยงานในสังกัดข้องผู้้�นิพนธ์	

ถู�าตุ�นฉับับเป็ันผู้ลังานข้องคณะบุคคลัท่ี่�ไม่ได�อย่้ในสังกัดหน่วยงาน

เด่ยวกัน	 ให�ใส่เครื�องหมายดอกจันกำากับความแตุกตุ่างไว�ท่ี่�อภิไธย

ข้องผู้้�ร่วมนิพนธ์แตุ่ลัะคน	 แลั�วจึงระบุหน่วยงานในสังกัดข้องบุคคลั

เหล่ัานั�นในบรรทัี่ดถัูดไปั

  2.3 บัทคัดย่อ	ตุ�นฉับับท่ี่�เป็ันนิพนธ์ตุ�นฉับับแลัะรายงาน

ผู้้�ป่ัวยทุี่กปัระเภที่จำาเป็ันตุ�องม่บที่คัดย่อทัี่�งภาษาไที่ยแลัะภาษา

อังกฤษ	โดยให�พิมพ์คัดย่อภาษาไที่ยก่อน	แลั�วจึงตุามด�วย	Abstract

	 	 ในกรณ่ท่ี่�นิพนธ์ตุ�นฉับับหรือรายงานผู้้�ป่ัวยเปั็นตุ�นฉับับ

ภาษาไที่ย	 ไม่ตุ�องระบุชืี�อผู้้�นิพนธ์	 ชืี�อเรื�อง	 แลัะสถูาบันตุ�นสังกัดไว�

ในบที่คัดย่อภาษาไที่ย	 แตุ่ให�ระบุชืี�อเหล่ัานั�นเป็ันภาษาอังกฤษไว�ใน	

Abstract

	 	 ในกรณ่ท่ี่�นิพนธ์ตุ�นฉับับหรือรายงานผู้้�ป่ัวยเปั็นตุ�นฉับับ

ภาษาอังกฤษ	 ให�ระบุชืี�อผู้้�นิพนธ์	 ชืี�อเรื�อง	 แลัะสถูาบันในสังกัดไว�

ในบที่คัดย่อภาษาไที่ย	 แตุ่ไม่จำาเปั็นตุ�องระบุชืี�อเหล่ัานั�นเป็ันภาษา

อังกฤษไว�ใน	Abstract

	 	 สำาหรับตุ�นฉับับในลัักษณะอื�นๆ	 เช่ีน	 บที่ความพิเศึษ	 

บที่ที่บที่วนวารสาร	บันทึี่กเวชีกรรม	ฯลัฯ	ไม่จำาเป็ันตุ�องม่บที่คัดย่อ

  2.4 เน้ิ�อเร้�อง	 ในกรณ่ข้องนิพนธ์ตุ�นฉับับควรม่ขั้�นตุอน

ในการนำาเสนอเนื�อเรื�องตุามลัำาดับคือ	 บที่นำา	 วัสดุแลัะวิธ่การ	 ผู้ลั	

วิจารณ์	สรุปั	สำาหรับตุ�นฉับับปัระเภที่อื�นๆ	 ผู้้�นิพนธ์อาจพิจารณาจัด

ลัำาดับหัวข้�อในการนำาเสนอเนื�อเรื�องได�เองตุามความเหมาะสม

	 สำาหรับตุ�นฉับับทุี่กปัระเภที่ท่ี่�เป็ันภาษาอังกฤษ	ผู้้�นิพนธ์ควรให�

วามรอบคอบเป็ันพิเศึษกับการใชี�หลัักไวยากรณ์	แลัะควรพส้ิจน์อักษร

ทุี่กๆ	ตัุวในตุ�นฉับับ	ก่อนท่ี่�จะส่งตุ�นฉับับนั�นไปัให�คณะบรรณาธิการ

	 	 สำาหรับตุ�นฉับับท่ี่�เป็ันภาษาไที่ย	 ควรหล่ักเล่ั�ยงการใชี�

ภาษาไที่ยปันภาษาตุ่างปัระเที่ศึโดยไม่จำาเปั็น	 ศัึพท์ี่แพที่ย์ภาษา

ตุ่างปัระเที่ศึท่ี่�ม่ผู้้�บัญญัติุเป็ันภาษาไที่ยแลัะใชี�กันแพร่หลัายแลั�ว	

ข้อให�พยายามใชี�ภาษาไที่ย	 โดยอาจจะใส่ภาษาตุ่างปัระเที่ศึไว� 

ในวงเล็ับเมื�อใชี�ครั�งแรก	 แตุ่ไม่จำาเป็ันตุ�องกล่ัาวถึูงภาษาตุ่างปัระเที่ศึ

อ่กในการใชี�ครั�งตุ่อๆ	ไปั

	 	 หากม่ตุาราง	แผู้นภ้ม	ิสไลัด	์แลัะร้ปัภาพ	คำาบรรยายตุาราง	

แผู้นภ้มิ	 แลัะร้ปัภาพให�พิมพ์ไว�ด�านบนหรือด�านล่ัางข้องตุาราง	หรือ

แผู้นภ้มิ	หรือร้ปัภาพเหล่ัานั�น

  2.5 กิต้ติ้กรรมประกาศึ	 หากผู้้�นิพนธ์ตุ�องการบันทึี่ก 

คำากล่ัาวข้อบคุณบุคคลัหรือสถูาบันใดไว�ในตุ�นฉับับก็อาจกระที่ำาได�โดย

ข้อให�ใชี�ข้�อความท่ี่�กะทัี่ดรัดพอสมควร

ข้้อแนะนำ�ในก�รเตรียมต้นฉบับ



  2.6 เอกสารอ้างอิง	 ตุ�นฉับับทุี่กปัระเภที่จะตุ�องอ�างอิง 

เอกสารท่ี่� ใชี�ปัระกอบการเข่้ยน	 (ยกเว�นบที่ความพิเศึษแลัะ 

บที่บรรณาธิการ)	 ถู�าข้�อความในเนื�อเรื�องเอามาจากผู้้�แตุ่งคนใดคน

หนึ�งโดยเฉัพาะ	 ให�กำากับการอ�างอิงไว�ด�วยหมายเลัข้เร่ยงตุามลัำาดับ	

โดยให�หมายเลัข้ท่ี่�กำากับในรายชืี�อเอกสารอ�างอิงตุรงกันกับหมายเลัข้

ในเนื�อเรื�องด�วย

	 	 การอ�างอิงเอกสารให�ใชี�ระบบแวนค้เวอร์	 (Vancouver)	

แลัะการย่อวารสารให�ใชี�ตุามดรรชีน่เมดิคัส	 (Index	 Medicus)	 

ตัุวอย่างเช่ีน	:-

  2.6.1	 การอ้้างอิ้งหนัังสืือ้ตำำารา

	 	 ถู�าเป็ันตุำาราข้องผู้้�นิพนธ์นเด่ยวหรือหลัายคน	 ให�ใส่ชืี�อ 

ผู้้�นิพนธ์ทุี่กๆ	คน	เช่ีน		

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

Oxford:	Blackwell	Scientific	Publications;	1981.

	 	 ถู�าเป็ันตุำาราปัระเภที่รวบรวมบที่ความข้องผู้้�นิพนธ์ 

หลัายคนให�ใส่ชืี�อบรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการ	เช่ีน		

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

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

บัญญัติุ	ปัริชีญานนที่,์	สมบญุ	ผู่้องอักษร	(บรรณาธกิาร).	วณัโรค.	พมิพ์

ครั�งท่ี่�	2.	สมาคมปัราบวณัโรคแหง่ปัระเที่ศึไที่ย	ในพระบรมราช้ีปัถูมัภ์.	

กรุงเที่พฯ	:	โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์;	2524.

	 	 ในกรณ่ท่ี่�อ�างอิงเฉัพาะบที่ความใดบที่ความหนึ�งจาก

หนังสือตุำาราปัระเภที่บที่ความ	เช่ีน

Reynolds	HY.	Normal	and	defective	respiratory	host	defenses.	In	

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

York	Press:	1983.	p.1-24.

ปัระพาฬ	ยงใจยุที่ธ.	โรคหืด.	ใน:	บัญญัติุ	ปัริชีญานนท์ี่	(บรรณาธิการ).	

โรคระบบการหายใจแลัะวัณโรค.	 กรุงเที่พฯ:	 โครงการตุำารา-ศิึริราชี	

คณะแพที่ยศึาสตุร์ศิึริราชีพยาบาลั;	2522.	p.	212-44.

  2.6.2	 การอ้้างอิ้งบทความในัวารสืาร

	 	 ถู�าเป็ันบที่ความท่ี่�ม่ผู้้� นิพนธ์ไม่เกิน	 6	 คน	 ให�ใส่ชืี�อ 

ผู้้�นิพนธ์ทุี่กๆ	คน	แตุ่ถู�าเกิน	6	คน	ให�ใส่ชืี�อเพ่ยง	3	คนแรก	เช่ีน

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

hypoxaemia	 during	 sleep	 in	 chronic	 bronchit is	 and	 

emphysema.	Lancet	1979:	1;1-4.

ปัระกิตุ	วาท่ี่สาธกกิจ,	ปัระไพ	สุเที่ว่	บุร่,	พ้นเกษม	เจริญพันธ์,	สุมาล่ั	

เก่ยรติุบุญศึร่,	 ศึร่สุวรรณ	 บ้รณรัชีดา,	 การจัดบริการรักษาผู้้�ป่ัวย- 

นอก.	วารสารวัณโรคแลัะโรคที่รวงอก	2529:	7:	107-10.

	 	 ถู� า เ ป็ันบที่ความห รือรายงานข้องหน่ วยงาน ใด 

หน่วยงานหนึ�ง	เช่ีน

College	 of	 General	 Practitioner.	 Chronic	 bronchitis	 in	 Great	

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

ศ้ึนย์วัณโรคเข้ตุ	 5	 อุบลัราชีธาน่.	 รายงานการให�ภ้มิคุ�มกันโรค 

ขั้�นพื�นฐานป่ั	2520.	วารสารโรตุติุดตุ่อ	2521:	4:	20-35.

  2.6.3	 การอ้้างอิ้งเอ้กสืารในัลัักษณะอื้�นัๆ

	 	 	 	 ถู�าเป็ันตุ�นฉับับท่ี่�ยังไม่ได�พิมพ์เผู้ยแพร่	แตุ่กำาลัังอย่้

ในระหว่างตุ่พิมพ์	เช่ีน	

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

hypertension	 in	 patients	 with	 chronic	 obstructive	 pulmonary	

disease.	Chest	(in	press).

สงคราม	ที่รัพย์เจริญ,	ชัียเวชี	นุชีปัระย้ร,	บัญญัติุ	ปัริชีญานนท์ี่.	การ

ศึึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชืี�อวัณโรคตุ�านยาปัฐมภ้มิกับผู้ลัการ

รักษา.	วารสารวัณโรค	โรคที่รวงอกแลัะเวชีบำาบัดวิกฤตุ	(กำาลัังตุ่พิมพ์).

	 	 	 	 ถู�าเป็ันรายงานปัระจำาป่ั	 หรือเอกสารเผู้ยแพร่

ความร้�ข้องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�งซึี�งตุ่พิมพ์เป็ันครั�งคราว	 เช่ีน	 

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.

สมาคมปัราบวัณโรคแห่งปัระเที่ศึไที่ยในพระบรมราช้ีปัถัูมภ์แลัะ

กระที่รวงสาธารณสุข้.	 รายงานการปัระชีุมสัมมนาวิชีาการวัณโรค

ระดับชีาติุครั�งท่ี่�	 2	 วันท่ี่�	 8-9	 กรกฎ์าคม	 พ.ศึ.	 2528	ณ	 โรงแรม 

ไฮแอที่เซ็ีนที่รัลัพลัาซีา,	กรุงเที่พฯ:	โรงพิมพ์ตุ่รณสาร:	2530.

	 	 	 	 ในกรณ่ท่ี่�เป็ันรายงานการอภิปัราย	 หรือสัมมนา

วิชีาการ	ซึี�งตุ่พิมพ์เผู้ยแพร่ในวารสาร	เช่ีน	

CIBA	symposium.	Terminology,	definition,	and	classification	of	

chronic	pulmonary	emphysema	and	related	conditions.	Thorax	

1959;	14:286-99.

 3. การส่งต้้นิฉบัับั	 เมื�อตุ�นฉับับข้องท่ี่านพิมพ์เสร็จสมบ้รณ์

ตุามหลัักเกณฑ์์ท่ี่�แนะนำาไว�ในข้�อ	 1	 แลัะข้�อ	 2	 แลั�ว	 กรุณาสลัะเวลัา

ตุรวจด้ร้ปัแบบแลัะองค์ปัระกอบข้องตุ�นฉับับอ่กครั�งพร�อมกับพิส้จน์

อักษรด�วยตุนเองให�ลัะเอ่ยดท่ี่�สุด	แลั�วจึงส่งตุ�นฉับับพิมพ์จำานวน	2	ชุีด	

พร�อมกรอกแบบฟิอร์มการส่งตุ�นฉับับ	(ที่�ายเล่ัม)	แลัะแผู่้น	Diskette		

มาให�คณะบรรณาธิการ	โดยจ่าหน�าซีองดังน่�



	 บรรณาธิการวารสารวัณโรค	โรคที่รวงอกแลัะเวชีบำาบัดวิกฤตุ 

	 สาข้าวิชีาโรคระบบการหายใจแลัะวัณโรค

	 ตึุกอัษฎ์างค์	ชัี�น	2

	 โรงพยาบาลัศิึริราชี

	 ถูนนพรานนก	แข้วงบางกอกน�อย

	 กรุงเที่พฯ	10700

	 หรือ	ส่งไฟิล์ัตุ�นฉับับมาท่ี่�	e-mail	:	tasneeya@gmail.com

 4. การพิส้จ้น์ิอักษรในิกระบัวนิการเร่ยงพิมพ์ เมื�อ

คณะบรรณาธิการได�รับตุ�นฉับับข้องที่่านแลั�วพิจารณาเห็นว่า

ไม่ม่สิ�งใดข้าดตุกบกพร่อง	 ก็จะส่งให�ผู้้� ม่คุณวุฒิ	 2	 ท่ี่าน	 เป็ัน 

ผู้้�ที่บที่วนบที่ความก่อนจะเร่งดำาเนินการตุ่พิมพ์ออกเผู้ยแพร่แลัะจะ 

“จั้ดเต้ร่ยมต้้นิฉบัับัให้เร่ยบัร้อยสมบ้ัรณ์ เพ้�อประโยชน์ิของวารสารและบัทความของท่านิเอง”

ม่หนังสือแจ�งให�เจ�าข้องตุ�นฉับับได�รับที่ราบ	 การเร่ยงพิมพ์แลัะการ

พิส้จน์อักษรโดยเจ�าหน�าท่ี่�ข้องวารสารฯ	ในขั้�นตุอนน่�จะถืูอเอาตุ�นฉับับ

พิมพ์ข้องท่ี่านเปัน็เกณฑ์์	ท่ี่านจะแก�ไข้เพิ�มเติุมข้�อความใดๆ	เข้�าไปัอ่ก

ไม่ได�	 เพราะการที่ำาเช่ีนนั�นจะก่อให�เกิดความยุ่งยากในกระบวนการ

ผู้ลิัตุหลัายปัระการ	 อ่กทัี่�งจะที่ำาให�สิ�นเปัลืัองเวลัา-วัสดุ-ค่าจ�างในการ

พิมพ์มากขึ้�น

	 ในกรณ่ท่ี่�ท่ี่านตุ�องการพิส้จน์อักษรในขั้�นตุอนน่�ด�วยตุนเอง	

โปัรดแจ�งความจำานงลัว่งหน�าไว�ในตุ�นฉับบัพิมพ์หรือในจดหมายท่ี่�แนบ

มากับตุ�นฉับับพิมพ์ด�วย

 5. สำาเนิาพิมพ์	 	 ผู้้�นิพนธ์สามารถูดาวน์โหลัดสำาเนาพิมพ์	 

(reprint)	ได�ท่ี่�เว็บไซีต์ุ	http://www.thaichest.org










