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การใช้การส่องกล้องทางเดินิหายใจ้ส่วนิล่างร่วมกับัการต้รวจ้ 
โดยวิธ่์อณ้ช่ววิทยา เพ่�อวินิิจ้ฉัยโรควัณโรคปีอด 
ในิผู้้้ป่ีวยท่�สงสัยวัณโรคปีอดท่�เสมหะไม่พบัเช่�อ

 เริงศัักดิ� สิงห์กาญจ้นิโรจ้น์ิ พ.บั. 

 กลุ่่�มงานอายุ่รกรรม โรงพยุาบาลุ่ราชบ่รี

บทคัดย่อ

หลักการและเหต้ผุู้ล	โรควัณูโรคเป็นหน้�งในส่าเหตุส่ำาคัญของการเจ็บป่วยแล้ะเสี่ยชี้วิตของคนไทย	ผูู้้ป่วยวัณูโรคปอดิ 
ที�ผู้ล้เส่มหะเป็นบวกส่่วนหน้�งไม่มีอาการหร่อมีอาการเพีื่ยงเล็้กน้อยแล้ะไม่ได้ิรับการวินิจฉััย	 การคัดิกรองเชิ้งรุก 
ด้ิวยการตรวจภาพื่ถัา่ยรังสี่ทรวงอกแล้ะการตรวจเส่มหะจ้งมีความส่ำาคัญต่อการควบคมุโรค	อย่างไรก็ดีิ	ผูู้้ป่วยส่่วนหน้�ง 
ที�มีผู้ล้ภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกพื่บปอดิผิู้ดิปกติเข้าได้ิกับวัณูโรค	 ตรวจเส่มหะไม่พื่บเช่้�อวัณูโรค	 การตัดิสิ่นใจรักษา 
สู่ตรยาวัณูโรคในผูู้้ป่วยกลุ่้มนี�ข้�นกับดุิล้ยพิื่นิจของแพื่ทย์ผูู้้รักษาซ้ี�งอาจจะมีความเห็นแตกต่างกัน	 ดัิงนั�นวิธีีการตรวจ 
หาเช่้�อที�มีความไวแล้ะแม่นยำาสู่งจ้งมีความส่ำาคัญในการรักษาโรค

วัต้ถุุปีระสงค์ เพ่ื่�อศ้ักษาอุบัติการณ์ูการตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรคจากวิธีีใช้้การส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล้่างร่วมกับ 
การตรวจโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยาแล้ะปัจจัยที�มีความส่ัมพัื่นธ์ีกับการตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรค	 ในผูู้้ป่วยที�ภาพื่ถั่ายรังสี่ทรวงอก
ผิู้ดิปกติส่งสั่ยโรควัณูโรคปอดิ	เส่มหะไม่พื่บเช่้�อวัณูโรค	

ผู้ลการศึักษา	 ผูู้้ป่วยภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกพื่บปอดิผิู้ดิปกติเข้าได้ิกับวัณูโรคเส่มหะไม่พื่บเช่้�อวัณูโรค	 ทำาหัตถัการ 
ส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล้่าง	 322	 ราย	 ส่่งตรวจนำ�าล้้างปอดิหาเช่้�อวัณูโรคโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยาพื่บเช่้�อวัณูโรค	 
141	ราย	(ร้อยล้ะ	43.8)	เป็นวัณูโรคด่ิ�อยา	9	ราย	(ร้อยล้ะ	6.4)	ผูู้้ที�ตรวจไม่พื่บเช่้�อวัณูโรค	ติดิตามอาการภายหลั้งพื่บ 
เช่้�อวัณูโรค	5	ราย	คิดิเป็นความไวร้อยล้ะ	96.6	(141/146)	โดิยพื่บว่าผูู้้ป่วยที�มีอาการไข้เร่�อรัง	เหง่�อออกอย่างผิู้ดิปกติ 
ตอนกล้างค่น	 ผู้ล้ตรวจ	CT	 chest	 พื่บลั้กษณูะ	 tree	 in	 bud	 ที�ปอดิกลี้บบน	 แล้ะ	ภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกพื่บลั้กษณูะ	 
reticulonodular	infiltration	ที�ปอดิกลี้บบนมีความสั่มพัื่นธ์ีกับการตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรค

สรุปีผู้ลการศึักษา	 ผูู้้ป่วยที�ภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกผิู้ดิปกติส่งสั่ยโรควัณูโรคปอดิเส่มหะไม่พื่บเช่้�อวัณูโรคมีอุบัติการณ์ู
ของโรควัณูโรคแล้ะวัณูโรคด่ิ�อยาสู่ง	 การตรวจโดิยวิธีีการส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล้่างร่วมกับการตรวจโดิยวิธีี 
อณููชี้ววิทยามีความไวในการตรวจสู่ง	ช่้วยเพิื่�มความแม่นยำาในการวินิจฉััยจ้งมีประโยช้น์ในคนไข้กลุ่้มนี�	
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บัทนิำา
โรควัณูโรคปอดิเป็นปัญหาส่ำาคัญทางส่าธีารณูสุ่ข	 

เป็นหน้�งในส่าเหตสุ่ำาคัญของการเส่ยีชี้วิต	จากรายงานวณัูโรค

ของโล้กป่	พื่.ศั.	2560	โดิยองค์การอนามัยโล้ก	คาดิประมาณู

อุบัติการณ์ูผูู้้ป่วยวัณูโรครายใหม่แล้ะกลั้บเป็นซีำ�า	 สู่งถ้ัง	 

10.4	ล้้านคน	(140	ตอ่แส่นประช้ากร)	มจีำานวนผูู้ป่้วยวัณูโรค

เสี่ยชี้วิตสู่งถ้ัง	1.7	ล้้านคนโดิยที�ประเทศัไทยติดิอันดัิบในกลุ่้ม	

14	ประเทศัที�มีปัญหาวัณูโรคสู่ง1

วัณูโรคเป็นโรคที�ปรากฏอาการช้้าๆ	 จากการส่ำารวจ

ความชุ้กวัณูโรคของประเทศัไทยพื่บว่า	 ผูู้้ป่วยวัณูโรคปอดิ

ที�ผู้ล้เส่มหะเป็นบวก	 (bacteriologically	 positive)	 ร่วมกับ

ความผิู้ดิปกติจากภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอก	 โดิยไม่มีอาการ 

หร่อมีอาการเพีื่ยงเล็้กน้อย	 ซ้ี�งไม่เข้าเกณูฑ์์ส่งสั่ยวัณูโรคสู่ง

ถ้ังร้อยล้ะ	662	การคัดิกรองเชิ้งรุกโดิยเฉัพื่าะในกลุ่้มประช้ากร

เป้าหมายจ้งมีความส่ำาคัญในการควบคุมโรค

การวินิจฉััยโรควัณูโรคไดิ้จากผูู้้ที�มีผู้ล้ภาพื่ถั่ายรังสี่

ทรวงอกพื่บปอดิผิู้ดิปกติเข้าได้ิกับวัณูโรค	 แล้ะตรวจเส่มหะ

แผู้นิภ้มิท่� 1.		แนวทางการคัดิกรองเพื่่�อค้นหาวัณูโรคในผูู้้ป่วยทั�วไป10

พื่บเช่้�อวัณูโรคอย่างน้อย	1	ตัวอย่างการตรวจหาเช่้�อวัณูโรค

ทำาได้ิหล้ายวิธีี	การย้อมสี่	AFB	แล้ะตรวจดิว้ยกล้้องจุล้ทรรศัน์

ส่ามารถัทดิส่อบไดิ้รวดิเร็ว	 แต่ความไวตำ�าแล้ะไม่ส่ามารถั 

จำาแนกได้ิว่าเช่้�อที�พื่บเป็นเช่้�อ Mycobacterium tuberculosis   

(MTB)	 หร่อ	 non-tuberculous	mycobacteria	 (NTM)3-5  

ส่่วนการตรวจโดิยการเพื่าะเลี้�ยงเช่้�อวัณูโรคมีความไวแล้ะ 

ความจำาเพื่าะสู่ง	 มีข้อจำากัดิค่อใช้้ระยะเวล้านาน6	 จ้งได้ิมี 

การคิดิค้นการตรวจด้ิวยวิธีีอณููชี้ววิทยา	(molecular	biology)	 

วิธีีนี�มีความไวแล้ะความจำาเพื่าะสู่ง	 ใช้้เวล้าสั่�นกว่าทำาให้

ส่ามารถัตรวจพื่บเช่้�อได้ิเร็วข้�น7-	9	อย่างไรก็ดีิผูู้้ที�มีความเสี่�ยง

ต่อการเป็นวัณูโรคแล้ะมีผู้ล้ภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกพื่บปอดิ 

ผิู้ดิปกติเข้าได้ิกับวัณูโรคส่่วนหน้�ง	 ตรวจเส่มหะไม่พื่บเช่้�อ

วัณูโรคจากวิธีีดัิงกล่้าวซ้ี�งอาจพื่บไดิ้จากคุณูภาพื่เส่มหะ 

ที�เก็บได้ิไม่เหมาะส่มไม่ได้ิมาจากทางเดิินหายใจส่่วนล่้าง	 

มีปริมาณูเช่้�อน้อยเกินไปหร่ออาจเป็นโรคอ่�นที� ไม่ใช่้ 

วัณูโรคปอดิ	 การตัดิสิ่นใจรักษาสู่ตรยาวัณูโรคแบบผูู้้ป่วย 

ที�ผู้ล้ตรวจไม่พื่บเช่้�อวัณูโรคข้�นกับดุิล้ยพิื่นิจของแพื่ทย์ 

ผูู้้รักษาซ้ี�งอาจจะมีความเห็นแตกต่างกัน10
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การเก็บสิ่�งส่่งตรวจที�ดีิจะช่้วยเพิื่�มประสิ่ทธิีภาพื่ใน 

การวินิจฉััย	วิธีีช่้วยในการเก็บสิ่�งส่่งตรวจจากทางเดิินหายใจ

ส่่วนล่้างมีหล้ายวิธีีเช่้น	 การเก็บเส่มหะหลั้งจากการสู่ดิ 

ล้ะอองฝอยของส่ารล้ะล้ายเกล่้อเข้มข้นส่ามารถัเพิื่�มโอกาส่

ในการตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรค11	 หร่อการตรวจโดิยการใช้้การ 

ส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล้า่งเพ่ื่�อเกบ็สิ่�งส่่งตรวจรว่มกับ

การตรวจโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยา	มีหลั้กฐานส่นับส่นุนว่าช่้วยเพิื่�ม 

ความถูักต้องในการวินิจฉััยโรควัณูโรคปอดิในผูู้้ป่วยที�ส่งสั่ย

โรควัณูโรคปอดิเส่มหะไมพ่ื่บเช่้�อวัณูโรค12-13	ผูู้้วิจัยจ้งส่นใจที�

จะศ้ักษาหาอุบัติการณ์ูของการตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรค	จากการ 

ใช้้การส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล้่างร่วมกับการตรวจ

โดิยวิธีีอณููชี้ววิทยา	แล้ะปัจจัยที�สั่มพัื่นธ์ีกับการตรวจพื่บเช่้�อ 

วัณูโรคด้ิวยวิธีีดัิงกล่้าว	 ในผูู้้ที�มีผู้ล้การตรวจภาพื่ถ่ัายรังสี่

ทรวงอกผิู้ดิปกติเข้าได้ิกับโรควัณูโรค	เส่มหะไม่พื่บเช่้�อวัณูโรค

วัต้ถุุปีระสงค์
เพื่่�อศัก้ษาอบุตักิารณูก์ารตรวจพื่บเช้่�อวณัูโรคจากวธิี ี

ใช้้การส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล่้างร่วมกับการตรวจ 

โดิยวิธีีอณููช้ีววิทยาแล้ะปัจจัยที�มีความส่ัมพื่ันธี์กับการตรวจ

พื่บเช้่�อวณัูโรค	ในผูู้้ป่วยที�ภาพื่ถ่ัายรงัสี่ทรวงอกผิู้ดิปกตสิ่งสั่ย

โรควัณูโรคปอดิ	เส่มหะไม่พื่บเช้่�อวัณูโรค	ดิ้วยวิธีีการย้อมส่ี	

แล้ะตรวจดิูดิ้วยกล้้องจุล้ทรรศัน์

ร้ปีแบับัการศัึกษาและวิธ์่ทำาการศัึกษา
การวิจัยครั�งนี�เป็นการศ้ักษาแบบ	 cross-sectional	

study	เก็บข้อมูล้แบบย้อนหลั้งประช้ากรที�ศ้ักษา	ได้ิแก่	ผูู้้ป่วย 

ที�มีผู้ล้ตรวจภาพื่ถั่ายรังสี่ทรวงอกผู้ิดิปกติส่งส่ัยโรควัณูโรค

ปอดิ	 แล้ะมีผู้ล้การตรวจเส่มหะไม่พื่บเช่้�อวัณูโรคจากการ

ย้อมสี่แล้ะตรวจดูิด้ิวยกล้้องจุล้ทรรศัน์ที�เข้ามารับการรักษา

ที�คลิ้นิกโรคระบบหายใจโรงพื่ยาบาล้ราช้บุรี	 ตั�งแต่วันที�	 1	

มกราคม	พื่.ศั	2560	ถ้ังวันที�	30	มิถุันายน	พื่.ศั.	2563	แล้ะ

ได้ิรับการตรวจส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล่้างร่วมกับการ

ตรวจโดิยวธีิีอณููชี้ววิทยาเพ่ื่�อหาเช่้�อวัณูโรค	โดิยเกบ็รวบรวม

ข้อมูล้จากฐานข้อมูล้เวช้ระเบียนผูู้้ป่วยโรงพื่ยาบาล้ราช้บุรี	

กระบวนการวิจัยเป็นไปตามแผู้นภูมิที�	2

แผู้นิภ้มิท่� 2. 	กระบวนการคัดิเล้่อกผูู้้ป่วยเข้าการศั้กษา

ผูู้้ป่วยที�ส่งสั่ยโรควัณูโรคปอดิเส่มหะไมพ่ื่บเช่้�อวัณูโรคเขา้
รับการตรวจส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล่้างร่วมกับการ
ตรวจโดิยวิธีีอณููช้ีววิทยาโรงพื่ยาบาล้ราช้บุรีในช่้วงเวล้า
ที�ทำาการศ้ักษา	385	ราย

ผูู้้ป่วยที�เป็นกลุ่้มตัวอย่างการศ้ักษา	322	ราย

ผูู้้ป่วยขาดินัดิติดิตามรักษา	55	ราย
ผูู้้ป่วยเสี่ยชี้วิต	8	ราย

เกณฑ์การคัดเล่อกเข้าการศัึกษา (Inclusion 
Criteria)

ผูู้้ป่วยที�มีผู้ล้ตรวจภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกผิู้ดิปกติ

ส่งสั่ยโรควัณูโรคปอดิแล้ะตรวจเส่มหะไม่พื่บเช่้�อวัณูโรคจาก 

วิธีีการย้อมสี่แล้ะตรวจดิูด้ิวยกล้้องจุล้ทรรศัน์	 ที�เข้ารับการ

ทำาหัตถัการส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล้่างร่วมกับการ

ตรวจนำ�าล้้างปอดิด้ิวยวิธีีอณููชี้ววิทยาเพ่ื่�อหาเช่้�อวัณูโรค	 ที�

โรงพื่ยาบาล้ราช้บุรีในช่้วงเวล้าศ้ักษา	 แล้ะในกรณีูตรวจไม่

พื่บเช่้�อวัณูโรคจากวิธีีการตรวจโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยา	 ต้องได้ิ

รับการตดิิตามอาการแล้ะตรวจภาพื่ถัา่ยรังสี่ทรวงอกหล้งัการ

ส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล่้าง	อย่างน้อย	1	ครั�ง	ห่างกัน

อย่างน้อย	1	ป่	ข้อมูล้ได้ิจากการทบทวนเวช้ระเบียนผูู้้ป่วย

เกณฑ์การคัดออกจ้ากการศึักษา (Exclusion 
Criteria)

ผูู้้ป่วยที�เข้าเกณูฑ์์คัดิเล่้อกเข้าการศ้ักษา	 แล้ะตรวจ 

ไม่พื่บเช่้�อวัณูโรคปอดิจากวิธีีอณููชี้ววิทยา	แต่ติดิตามอาการ

หลั้งการส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล่้างไม่ถ้ัง	 1	 ป่	 หร่อ 

เสี่ยชี้วิตก่อนติดิตามครบ	1	ป่
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เริงศักดิ์ สิงห์กาญจนโรจน์

การเก็บัข้อม้ลและการวิเคราะห์ข้อม้ล
ทางสถุิต้ิ

ข้อมูล้ทั�วไปแส่ดิงในรูปความถีั�	 ร้อยล้ะ	 ค่าเฉัลี้�ยแล้ะ

ส่่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน	ตัวแปรตาม	ได้ิแก่	ผู้ล้การตรวจหา

เช่้�อวัณูโรคโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยา	 แส่ดิงผู้ล้เป็น	 ตรวจพื่บเช่้�อ

วัณูโรค	ตรวจไม่พื่บเช่้�อวัณูโรค	แล้ะตรวจพื่บเช่้�ออ่�นที�ไม่ใช่้

วัณูโรค	ได้ิแก่	non-tuberculous	mycobacterium	(NTM)

ปัจจัยศ้ักษาที�นำามาหาความส่มัพัื่นธ์ีกับการตรวจพื่บ

เช่้�อวัณูโรคจากการส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล้า่งร่วมกับ

การตรวจโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยา	ได้ิแก่	อาการแส่ดิงของวัณูโรค	

ลั้กษะภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอก	 แล้ะกลุ่้มประช้ากรเป้าหมายที�

มีความเสี่�ยงต่อวัณูโรค	แส่ดิงเป็น	ความถีั�	ร้อยล้ะ	โดิยใช้้วิธีี

วิเคราะห์การถัดิถัอยโล้จิส่ติก	(logistic	regression	analysis)	

กำาหนดิค่าความเช้่�อมั�นร้อยล้ะ	 95	 ที�ระดัิบความส่ำาคัญทาง

ส่ถิัติ	p	<	0.05	ข้อมูล้ทั�งหมดิวิเคราะห์โดิยใช้้โปรแกรม	IBM	

SPSS	statistics	version	26

คำานิิยาม
อาการแส่ดิงของวัณูโรค	ได้ิแก่	 ไอเร่�อรัง	มากกว่า	2	

สั่ปดิาห์	เจ็บหน้าอก	ไอมีเล่้อดิปนเส่มหะ	นำ�าหนักล้ดิ	ไข้	เหง่�อ

ออกผิู้ดิปกติตอนกล้างค่น	อ่อนเพื่ลี้ย	เหน่�อยง่าย	เบ่�ออาหาร

ภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกผิู้ดิปกติส่งสั่ยโรควัณูโรคปอดิ	

ได้ิแก่	การพื่บลั้กษณูะ	 reticulonodular,	 patchy	 opacities	

หร่อ	cavity	ที�ปอดิกลี้บบน	ลั้กษณูะ	military	nodule	ภาพื่ถ่ัาย

รังสี่ทรวงอกผู้ิดิปกติอ่�นๆ	 เช่้นลั้กษณูะ	 reticulonodular,	

patchy	 opacities	 หร่อ	 cavity	 ตำาแหน่งอ่�นที�ไม่ใช่้ปอดิ 

กลี้บบน	 ลั้กษณูะก้อน,	 reticular	 opacities,	 calcification	 

แล้ะกลี้บปอดิแฟบ	(atelectasis)	

กลุ่้มประช้ากรเป้าหมายที�มีความเสี่�ยงต่อวัณูโรค

ได้ิแก่	 ผูู้้ติดิเช่้�อเอช้ไอวี	 ผูู้้ป่วยเบาหวาน	 ผูู้้ป่วยได้ิรับยากดิ

ภูมิคุ้มกัน	ผูู้้ป่วยโรคปอดิเร่�อรังเช่้น	COPD,	silicosis	เป็นต้น	

ผูู้้ป่วยโรคไตเร่�อรัง	ผูู้้ที�มีภาวะทุพื่โภช้นาการ	ผูู้้สั่มผัู้ส่วัณูโรค

หร่อสั่มผัู้ส่วัณูโรคด่ิ�อยา	ผูู้้ป่วยมะเร็ง	ผูู้้ต้องขัง	แล้ะบุคล้ากร

ในเร่อนจำา	 บุคล้ากรส่าธีารณูสุ่ข	 แรงงานเคล่้�อนย้ายจาก

ประเทศัที�มีความชุ้กวัณูโรคสู่ง

การตรวจโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยาได้ิแก่เทคนิค	Real	time	

polymerase	 chain	 reaction	 (RT-PCR)	 ได้ิแก่	 การตรวจ	

Xpert	MTB/RIF	 assay	 หร่อการตรวจด้ิวยวิธีี	 line	 probe	

assay	(LPA)

ผู้ลการศัึกษา
ผูู้้ป่วยกลุ่้มตัวอย่างการศ้ักษา	322	ราย	เป็นเพื่ศัช้าย	

193	ราย	(ร้อยล้ะ	59.9	)	อายุเฉัลี้�ย	57.6	ป่	ได้ิรับการตรวจ

เอกซีเรย์คอมพิื่วเตอร์ทรวงอก	171	ราย	(ร้อยล้ะ	51.5	)	มี

อาการแส่ดิงของวัณูโรคแล้ะลั้กษณูะภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอก

แส่ดิงในตารางที�	1

ต้ารางท่� 1.	 ข้อมูล้อาการแส่ดิงของวัณูโรคแล้ะล้ักษณูะ

ภาพื่ถั่ายรังส่ีทรวงอก

อาการแสดงของวัณโรค
ราย

(ร้อยละ)

ลักษณะ 

ภาพถุ่ายรังส่ทรวงอก

ราย

(ร้อยละ)

No	symptom

Chronic	cough

Fever,	night	sweat

Hemoptysis

Dyspnea,	chest	tightness

Weight	loss	

94(29.2)

128(39.8)

53(16.5)

39(12.1)

59(18.3)

56(17.4)

Cavity	lesion,	upper	lobe

Cavity	lesion,	other	lobe

Reticulonodular,	upper	lobe

Reticulonodular,	other	lobe

Reticular	opacities,	upper	lobe

Reticular	opacities,	other	lobe

Patchy	opacities,	upper	lobe

Patchy	opacities,	other	lobe

Military	nodule

10(3.1)

4(1.2)

130(40.4)

41(12.7)

35(10.9)

26(8.1)

45(14.0)

15(4.7)

16(4.9)

ผูู้้ป่วยทำาหัตถัการส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล่้าง	 

322	 ราย	 ส่่งตรวจนำ�าล้้างปอดิโดิยวิธีีย้อมสี่	 AFB	 ผู้ล้ 

เป็นบวก	 28	 ราย	 ตรวจหาเช่้�อวัณูโรคโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยา 

พื่บเช่้�อวัณูโรค	 (MTB	 detected)	 141	 ราย	 (ร้อยล้ะ	 43.8)	

พื่บเช่้�อมัยโคแบคทีเรียมที�ไม่ใช่้วัณูโรค	 (NTM)	 5	 ราย	 

(ร้อยล้ะ	1.6	)	 ผูู้้ป่วยวัณูโรค		141	ราย	ตรวจหาเช่้�อวัณูโรค

ด่ิ�อยาด้ิวยวิธีี	line	probe	assay	(LPA)	พื่บเช่้�อวัณูโรคด่ิ�อยา	

9	ราย	แบ่งเป็น	INH	resistant	5	ราย	rifampicin	resistant	

2	 ราย	 แล้ะ	MDR-TB	 2	 ราย	 โดิยพื่บเป็นกลุ่้มเสี่�ยงผูู้้ป่วย	

HIV	1	ราย	โรคมะเร็ง	2	ราย	แล้ะบุคล้ากรส่าธีารณูสุ่ข	2	ราย	 

จากการคัดิกรองเชิ้งรุกแล้ะตรวจสุ่ขภาพื่	4	ราย
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ผูู้้ที�ตรวจนำ�าล้้างปอดิไม่พื่บเช่้�อ	 MTB	 หร่อ	 NTM	 

จากวิธีีอณููชี้ววิทยา	 176	 ราย	 ติดิตามอาการ	 แล้ะตรวจ

ภาพื่ถั่ายรังสี่ทรวงอกหล้ังการส่่องกล้้องทางเดิินหายใจ 

ส่่วนล่้าง	พื่บผูู้้ป่วยวินิจฉััยวัณูโรคหลั้งติดิตามอาการ	5	ราย 

แบ่งเป็นผู้ล้	 liquid	media	 culture	 พื่บเช่้�อวัณูโรค	 2	 ราย	

ตรวจชิ้�นเน่�อทางพื่ยาธีิวิทยาผิู้ดิปกติเข้าได้ิกับวัณูโรค	 

1	ราย	ติดิตามอาการเส่มหะพื่บเช่้�อวัณูโรคภายหลั้ง	2	ราย	

ความไวของการตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรคจากการตรวจส่่องกล้้อง

ทางเดิินหายใจส่่วนล่้างร่วมกับการตรวจโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยา

เท่ากับร้อยล้ะ	96.6

ปัจจัยที�สั่มพัื่นธ์ีกับการตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรคจาก 

การส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล้่างร่วมกับการตรวจ 

โดิยวิธีีอณููชี้ววิทยาจากการวิเคราะห์การถัดิถัอยโล้จิส่ติก

แส่ดิงในตารางที�	2

ต้ารางท่� 2.		 ปัจจัยที�ส่ัมพัื่นธ์ีกับการตรวจพื่บเช้่�อวัณูโรค

จากการส่อ่งกล้อ้งทางเดินิหายใจส่ว่นล้า่งรว่ม

กับการตรวจโดิยวิธีีอณููช้ีววิทยา

OR 95%	CI p-value

Fever,	night	sweat
CT	chest	-	tree	in	bud,	upper	lobe
Chest	X-rays	-	Reticulonodular,	upper	lobe

1.89

1.7

2.59

1.01-3.61

1.01-3.02

1.6-4.2

0.035

0.049

<0.01

วิจ้ารณ์
กลุ่้มตัวอย่างการศ้ักษาส่่วนใหญ่เป็นผูู้้ป่วยรับปร้กษา

ในคลิ้นิกอายุรกรรมโรคระบบหายใจ	 เน่�องจากพื่บภาพื่ถ่ัาย

รังสี่ทรวงอกผิู้ดิปกติ	อาการแล้ะอาการแส่ดิงไม่ชั้ดิเจน	แพื่ทย์

ผูู้้รักษาไม่ส่ามารถัตัดิสิ่นใจเริ�มยาวัณูโรคหร่อไม่	การศ้ักษานี� 

พื่บอุบัติการณ์ูการตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรคจากการใช้้การ 

ส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล้่างร่วมกับการตรวจโดิยวิธีี 

อณููชี้ววิทยาเท่ากับร้อยล้ะ	 43.8	 ซ้ี�งใกล้้เคียงกับการศ้ักษา

ก่อนหน้าของ	 Shin	 JA	 แล้ะคณูะ13	 ซ้ี�งรายงานอุบัติการณ์ู

การตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรคจากวิธีีดัิงกล่้าวร้อยล้ะ	 42.9	 พื่บ 

อุบัติการณ์ูของการพื่บวัณูโรคด่ิ�อยา	 9	 ราย	 (ร้อยล้ะ	 6.4)	

โดิยพื่บเป็น	MDR/RR-TB	4	ราย	(ร้อยล้ะ	2.83)	ซ้ี�งสู่งกว่า 

ค่าเฉัลี้�ยของประเทศัไทยที�พื่บอุบัติการณ์ูของเช่้�อวัณูโรค

ด่ิ�อยา	MDR/RR-TB	 ในผูู้้ป่วยวัณูโรครายใหม่ร้อยล้ะ	 2.314	

ความไวของการตรวจเทา่กับร้อยล้ะ	96.6	แล้ะพื่บวา่ผูู้้ป่วยที�

มีอาการไข้เร่�อรัง	เหง่�ออกผิู้ดิปกติตอนกล้างค่น	ผู้ล้ตรวจ	CT	

chest	พื่บลั้กษณูะ	tree	in	bud	ที�ปอดิกลี้บบน	แล้ะ	ภาพื่ถ่ัาย

รังสี่ทรวงอกพื่บลั้กษณูะ	reticulonodular	 ที�ปอดิกลี้บบน	มี

ความสั่มพัื่นธ์ีกับการตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรค

ผูู้้ป่วยในการศ้ักษา	 322	 ราย	 ตรวจนำ�าล้้างปอดิพื่บ 

เช่้�อวัณูโรค	 141	 ราย	 ส่่งตัวกลั้บไปรักษาที�ส่ถัานพื่ยาบาล้ 

ใกล้้บ้าน	33	ราย	รับไว้รักษา	108	ราย	ผู้ล้การรักษา	ผูู้้ป่วย

ขาดินัดิติดิตามการรักษา	 8	 ราย	 (ร้อยล้ะ	 7.4	 )	 แบ่งเป็น 

ขาดินัดิก่อนเริ�มการรักษา	6	ราย	ขาดินัดิระหว่างการรักษา	 

2	ราย	เสี่ยชี้วิตระหว่างการรักษา	9	ราย	(ร้อยล้ะ	8.3)	เป็น 

การเสี่ยชี้วิตด้ิวยส่าเหตุอ่�น	 7	 ราย	 เสี่ยชี้วิตจากวัณูโรค	 

2	ราย	ผูู้้ป่วยติดิตามรักษาวัณูโรคต่อเน่�อง	91	ราย	รักษาครบ	

47	ราย	รักษาหาย	44	ราย	ทุกรายอาการทางคลิ้นิกทุเล้าแล้ะ

ภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกดีิข้�น

ข้อจ้ำากัดในิการศัึกษา
ผูู้้ป่วยถูักคัดิออกจากการศ้ักษาสั่ดิส่่วนค่อนข้างมาก	 

ผูู้้ป่วยส่่วนหน้�งที�ผู้ล้ตรวจโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยาไม่พื่บเช่้�อวัณูโรค 

ไม่ได้ิส่่งตรวจเพื่าะเลี้�ยงเช่้�อวัณูโรคซ้ี�งเป็นวิธีีมาตรฐาน	

เน่�องจากข้อจำากัดิทางห้องปฏิบัติการ	 แล้ะการติดิตามหลั้ง

การตรวจส่่องกล้้องทางเดิินหายใจส่่วนล้่างเป็นเวล้า	 1	 ป่ 

อาจไม่เพีื่ยงพื่อที�จะระบุได้ิว่าผูู้้ป่วยไม่ได้ิเป็นวัณูโรค	 ส่่งผู้ล้ 

ให้อุบัติการณ์ูที�พื่บมีความคล้าดิเคล่้�อน	 การหาปัจจัยที�มี

ความสั่มพัื่นธ์ีกับการตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรค	พื่บว่าบางปัจจัย

มีกลุ่้มตัวอย่างศ้ักษาน้อย	 ซ้ี�งมีผู้ล้ต่อการคำานวณูช้่วง 

ความเช่้�อมั�นของข้อมูล้	แล้ะระดัิบนัยส่ำาคัญทางส่ถิัติ

สรุปีผู้ลการศัึกษา
ผูู้้ป่วยที�ภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกผิู้ดิปกติส่งสั่ยโรค

วัณูโรคปอดิ	 เส่มหะไม่พื่บเช่้�อวัณูโรคมีอุบัติการณ์ูของโรค

วัณูโรคแล้ะวัณูโรคด่ิ�อยาสู่ง	 การตรวจโดิยวิธีีการส่่องกล้้อง

ทางเดิินหายใจส่่วนล่้างร่วมกับการตรวจโดิยวิธีีอณููชี้ววิทยา 

มีความไวในการตรวจสู่ง	ช่้วยเพิื่�มความแม่นยำาในการวินิจฉััย	

จ้งมีประโยช้น์ในคนไข้กลุ่้มนี�	
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Abstract

Singkarnjanarod	R.	Bronchoscopy	with	molecular	biology	for	the	diagnosis	of	pulmonary	tuberculosis	in	patients	
with	negative	sputum	smear	microscopy	results.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care	2022;	41:39-55.

Division of Internal Medicine, Ratchaburi Hospital, Ministry of Health 

Background:	Tuberculosis	 (TB)	 is	one	of	 the	 leading	causes	of	morbidity	and	mortality	 in	Thailand.	Most	 
bacteriologically	confirmed	TB	patients	are	asymptomatic	and	undiagnosed.	The	screening	chest	x-rays	and	
sputum	acid-fast	bacilli	(AFB)	smear	are	most	important	for	disease	control.	However,	some	suspected	patients	
revealed	negative	sputum	smear	results.	The	effective	and	accurate	diagnostic	method	is	important	for	the	
management.

Objective:	This	study	was	aimed	to	investigate	the	diagnostic	value	of	fiber-optic	bronchoscopy	(FOB)	with	
molecular	biology	for	the	diagnosis	of	pulmonary	tuberculosis	in	patients	suspected	of	pulmonary	tuberculosis	
by	chest	x-rays	but	revealing	a	negative	sputum	acid-fast	bacilli	smear.		

Results:	The	fiber-optic	bronchoscopy	with	molecular	biology	was	done	in	322	patents	who	were	suspected	
of	pulmonary	tuberculosis	with	negative	sputum	acid-fast	bacilli	smear.	Of	these	144	patients	(43.8%)	were	
diagnosed	pulmonary	tuberculosis.	Nine	cases	are	drug	resistant	TB.	For	patients	who	had	negative	molecular	
biology	test,	five	were	found	TB	after	followed	up	representing	a	sensitivity	of	96.6	%	(141/146).	Prolonged	
fever	and	night	sweat,	tree	in	bud	pattern	in	CT	chest	and	reticulo-nodular	infiltration	in	chest	x-rays	at	the	
upper	lobe	are	associated	with	pulmonary	tuberculosis.

Conclusion: The	 patients	 suspected	 of	 pulmonary	 tuberculosis	 by	 chest	 x-rays	 with	 negative	 sputum	 
acid-fast	bacilli	smear	have	high	incidence	of	active	pulmonary	tuberculosis	and	drug	resistant	TB.	Fiber-optic	
bronchoscopy	with	molecular	biology	test	has	high	sensitivity	for	 the	diagnosis	of	TB	and	is	useful	 for	 this	
group	of	patients.
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 ผู้ลการรักษาผู้้้ป่ีวยวัณโรคด่�อยาหลายขนิานิหร่อด่�อยา 
Rifampicin (MDR/RR-TB) ด้วยส้ต้รยาระยะสั�นิ 9-11 เด่อนิ 

ผู้ลินิ กมลวัทน์ิ พ.บั.

อุษณ่ย์ อึ�งเจ้ริญ ภ.บั.,วท.ม. 

ธิ์ดาพร จิ้รวัฒนิะไพศัาล ปีร.ด. 

 พิริยา เหร่ยญไต้รรัต้น์ิ ภ.บั.

กองวัณโรค กรมควบค่มโรค กระทรวงสาธารณส่ข

บทคัดย่อ

ในประเทศัไทยมีการเปลี้�ยนแปล้งดิ้านการรักษาผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยาจากสู่ตรยารักษาวัณูโรคด่ิ�อยาแบบเดิิม 
ที�ใช้้ระยะเวล้าในการรักษานานถ้ัง	 18-20	 เด่ิอน	 เป็นสู่ตรการรักษาที�มีระยะเวล้ารักษาสั่�นล้งด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	 
9-11	 เด่ิอน	 (shorter	 treatment	 regimen,	STR)	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูล้ด้ิานผู้ล้การรักษาของสู่ตรระยะสั่�นทั�ง	 3	 สู่ตร	
ได้ิแก่	แบบฉีัดิที�มี	kanamycin	หร่อ	amikacin	แล้ะช้นิดิรับประทานด้ิวยยา	bedaquiline	ยังมีจำากัดิ	ดัิงนั�นการศ้ักษานี�
มีวัตถุัประส่งค์	เพ่ื่�อศ้ักษาผู้ล้การรักษาผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยาแล้ะอัตราการกลั้บเป็นซีำ�าในกลุ่้ม	MDR/RR-TB	ที�ใช้้ยาสู่ตร
ระยะสั่�นทั�ง	3	สู่ตรยานี�

การศ้ักษานี�เป็นการศ้ักษาแบบย้อนหลั้ง	 (retrospective	 study)	 โดิยนำาข้อมูล้ทุติยภูมิของผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยา	
MDR/RR-TB	 ที�ใช้้ยาสู่ตรระยะสั่�นทั�ง	3	 สู่ตรนี�	 ตั�งแต่ป่	พื่.ศั.	2560	 -	2564	 ที�มีผู้ล้สิ่�นสุ่ดิการรักษาแล้้ว	มาวิเคราะห์ 
ผู้ล้การศ้ักษา	พื่บว่า	จำานวนผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยา	MDR/RR-TB	ที�ใช้้สู่ตรยา	kanamycin,	amikacin,	แล้ะ	bedaquiline-based	 
STR	เท่ากับ	110,	254	แล้ะ	133	ราย	รวมทั�งหมดิ	497	ราย	ผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จของสู่ตรยา	kanamycin,	amikacin	 
แล้ะ	 bedaquiline-based	 STR	 มีอัตรารักษาส่ำาเร็จ	 76	 ราย	 (ร้อยล้ะ	 69.1),	 210	 ราย	 (ร้อยล้ะ	 82.7)	 แล้ะ	 
117	 ราย	 (ร้อยล้ะ	 88.0)	 ตามล้ำาดัิบ	 โดิยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่ำาคัญทางส่ถิัติ	 (p=0.017)	 การวิเคราะห์ด้ิวย 
Logistic	regression	เปรียบเทียบระหว่างสู่ตรยา	STR	พื่บว่า	การใช้้สู่ตร	amikacin	แล้ะ	bedaquiline	มีโอกาส่ที�จะ 
รักษาส่ำาเรจ็มากกวา่	2.1	เท่า	(	95%	CI:	1.3-3.6	)	แล้ะ	3.3	เท่า	(	95%	CI:	1.7-6.3	)	เม่�อเทียบกับการใช้้สู่ตร	kanamycin	 
ตามล้ำาดัิบ	 อัตราการกลั้บเป็นซีำ�าของผูู้้ป่วยที�ได้ิรับสู่ตรยา	amikacin	มากที�สุ่ดิ	 คิดิเป็นร้อยล้ะ	1.4	รองล้งมาเป็นสู่ตร	
kanamycin	คิดิเป็นร้อยล้ะ	1.3	แล้ะยังไม่พื่บผูู้้ป่วยกลั้บมาเป็นซีำ�าในสู่ตร	bedaquiline	คิดิเป็นร้อยล้ะ	0

ส่รุปผู้ล้การศ้ักษา	 สู่ตรยารักษาวัณูโรคด่ิ�อยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอนใช้้ได้ิประสิ่ทธิีภาพื่ดีิ	 โดิยเฉัพื่าะสู่ตรยา	 
bedaquiline-based	STR	มีผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จสู่งที�สุ่ดิ	แล้ะมีการตาย	ขาดิยา	แล้ะล้้มเหล้ว	ตำ�าที�สุ่ดิแล้ะยังไม่มีผูู้้ป่วย
ที�กลั้บเป็นซีำ�า	 ดัิงนั�น	 การใช้้ยาสู่ตรระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	 ตามคำาแนะนำาขององค์นามัยโล้กกับผูู้้ป่วย	MDR/RR-TB	 
ช่้วยเพิื่�มผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จให้สู่งข้�น	อย่างไรก็ตาม	ควรเฝ้าระวังติดิตามกลั้บเป็นซีำ�าแล้ะการด่ิ�อยาทุกป่
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ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

บัทนิำา 
พื่.ศั.	2563	องค์การอนามัยโล้ก	(WHO,	Global	TB	 

report	2020)	ได้ิรายงานแล้ะคาดิประมาณูทางระบาดิวทิยาว่า	

ประเทศัไทยมผู้ีู้ป่วยวัณูโรครายใหมแ่ล้ะกล้บัเป็นซีำ�าประมาณู	

105,000	ราย	หร่อคิดิเป็น	150	ต่อประช้ากรแส่นคน	ผูู้้ป่วย

วัณูโรคที�สั่มพัื่นธ์ีกับการติดิเช่้�อเอช้ไอวี	 (TB/HIV)	 จำานวน	

10,000	ราย	ผูู้้ป่วยวัณูโรคเสี่ยชี้วิตสู่งถ้ัง	11,000	ราย	แล้ะมี

จำานวนผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยาหล้ายขนานหร่อด่ิ�อยา	rifampicin	

(MDR/RR-TB)	จำานวน	2,500	ราย	ซ้ี�งคาดิประมาณูว่าจะพื่บ 

ผูู้้ป่วยวัณูโรค	MDR/RR-TB	คิดิเป็นร้อยล้ะ	1.7	ในผูู้้ป่วยวัณูโรค 

รายใหม	่แล้ะร้อยล้ะ	10	ในผูู้้ป่วยที�มีประวัติการรักษาวัณูโรค

มาก่อน1	

ความส่ำาเร็จในการรักษาวัณูโรคด่ิ�อยายังตำ�า	 เพื่ราะ

การด่ิ�อยาจะทำาให้อัตราการหายขาดิล้ดิล้งเม่�อเทียบกับ 

การรักษาวัณูโรคที�ยังไวต่อยา	 แล้ะยังกระทบต่อค่าใช้้จ่าย 

ในรักษาที� สู่งกว่าการรักษาวัณูโรคที� ยังไวต่อยาการ 

แพื่ร่กระจายของเช่้�อ	 ปัญหาการด่ิ�อยามักมีเกิดิจากการ 

ใช้้สู่ตรยารักษาที�ยาวนานแล้ะการรับประทานยาที�ไม่ต่อเน่�อง	 

ทำาให้เช่้�อเกิดิการกล้ายพัื่นธ์ุีแล้ะมีโอกาส่ที�จะเป็นผูู้้ป่วย

วัณูโรคด่ิ�อยาหล้ายขนานช้นิดิรุนแรงมาก	 (XDR-TB)	 ได้ิ2–4  

ในป่	 พื่.ศั.	 2554	 องค์การอนามัยโล้กได้ิกำาหนดิแนวทาง

การรักษาผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยาหล้ายขนาน	 จะต้องได้ิรับยา 

รักษาระยะเข้มข้นที�มียาฉีัดิ	อย่างน้อย	6	เด่ิอน	หร่อ	4	เด่ิอน 

หลั้งเพื่าะเช่้�อไม่พื่บเช่้�อ	 แล้ะระยะต่อเน่�องอีกรวมเป็นเวล้า

ไม่น้อยกว่า	 20	 เด่ิอน	 หลั้งจากนั�นต่อด้ิวยระยะต่อเน่�อง	 

รวมระยะการรกัษาทั�งหมดิอยา่งน้อย	20	เด่ิอน	หร่อ	18	เด่ิอน	

หลั้งเพื่าะเช่้�อไม่พื่บเช่้�อ	 แล้ะเม่�อทราบผู้ล้ทดิส่อบความไว

ของเช่้�อต่อยา5	 ต่อมาองค์การอนามัยโล้กได้ิออกคำาแนะนำา

ในเด่ิอนตุล้าคม	พื่.ศั.	2559	ส่ำาหรับผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยาหล้าย

ขนานหร่อด่ิ�อยา	rifampicin	(MDR-/RR-TB)	ที�ไม่เคยได้ิรับ

ยาแนวที�ส่องมาก่อน	 แล้ะไม่ด่ิ�อยากลุ่้ม	 fluoroquinolones	

ให้พิื่จารณูารักษาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	9	เด่ิอนช้นิดิที�มียาฉีัดิ 

แนวที�ส่อง	(shorter	treatment	regimen)	ซ้ี�งค่อ	kanamycin	 

แทนสู่ตรยาระยะยาวได้ิ6	 ต่อมาในเด่ิอนมีนาคม	 2562	

องค์การอนามัยโล้ก	ได้ิออก	consolidate	guideline	ส่ำาหรับ

การรักษาวัณูโรคด่ิ�อยา	 ให้ใช้้	 amikacin	 แทน	 kanamycin	

ในสู่ตรยาระยะสั่�น	 [4–6Am–Mfx–Cfz–Eto–Z–E–H	 (high	

dose)/5Mfx–Cfz–Z–E]7	 ในเด่ิอนธัีนวาคม	 2562	 องค์การ

อนามัยโล้กมี	 rapid	 communication	 อีกครั�ง	 ให้ใช้้สู่ตรยา

ระยะสั่�นช้นิดิยากินทั�งหมดิ	โดิยใช้้	bedaquiline	แทนยาฉีัดิ

ในสู่ตร	เน่�องจากมีผู้ล้ส่ำาเร็จของการรักษามากกว่า	แล้ะขาดิ

การรักษาน้อยกว่า	 ต่อมาในเด่ิอนมิถุันายน	 2563	 ได้ิออก	

consolidate	guideline	ส่ำาหรับการรักษาวัณูโรคด่ิ�อยา	โดิย

ให้สู่ตร	shorter	all-oral	bedaquiline	containing	 regimen	

[4–6Bdq	 (6เด่ิอน)	Lfx-Cfz-Z-E-Hh-Eto/5Lfx-Cfz-Z-E]	 ใน

ผูู้้ป่วย	MDR/RR-TB	 ซ้ี�งไม่ด่ิ�อยา	 fluoroquinolones	 แล้ะ 

ไม่เคยได้ิรับยาแนวที�ส่องในสู่ตรยาเกิน	1	เด่ิอน8

ส่ำาหรับประเทศัไทยนั�น	ในป่งบประมาณู	2561-2564	

กองวัณูโรค	 กรมควบคุมโรค	 ได้ิรับงบประมาณูส่นับส่นุน

การดิำาเนินงานจากโครงการกองทุนโล้กด้ิานวัณูโรค	 ในการ

ดิำาเนินการจัดิซ่ี�อยารักษาวัณูโรคด่ิ�อยาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	

9-11	เด่ิอน	โดิยในป่งบประมาณู	2560-2561	ใช้้สู่ตรยารักษา

วัณูโรคด่ิ�อยาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	 แบบฉีัดิที�มี	

kanamycin	เป็นส่่วนประกอบหร่อ	kanamycin-based	STR	

ได้ิแก่	สู่ตร	4-6	Km-Mfx-Pto-Cfz-Z-Hhigh	dose-E/5	Mfx-Cfx-

Z-E	 แล้ะในป่งบประมาณู	 2562-2563	 องค์การอนามัยโล้ก	 

ได้ิเปลี้�ยนจาก	kanamycin	เป็น	amikacin	หร่อ	amikacin-

based	 STR	 ได้ิแก่	 สู่ตร	 4-6	 Am-Mfx-Pto-Cfz-Z-Hhigh	

dose-E/5	 Mfx-Cfx-Z-E	 แล้ะต่อมาในกล้างป่งบประมาณู	

2563	 เป็นต้นมา	 ประเทศัไทยขยายการใช้้สู่ตรยารักษา 

วัณูโรคด่ิ�อยาระยะสั่�น	9-11	เด่ิอน	ช้นิดิยากินทั�งหมดิโดิยใช้้ยา	

bedaquiline	 แทนยาฉีัดิในสู่ตรยาหร่อ	 bedaquiline-based	

STR	ได้ิแก่	4–6Bdq	(6	เด่ิอน)	Lfx-Cfz-Z-E-	Hhigh	dose-

Eto/5	 Lfx-Cfz-Z-E	 ในผูู้้ป่วย	MDR/RR-TB	 ที�ไม่ด่ิ�อต่อยา	

fluoroquinolones	 แล้ะไม่เคยได้ิรับยาแนวที�ส่องในสู่ตรเกิน	 

1	เด่ิอน	เน่�องจากพื่บว่ามีผู้ล้ส่ำาเร็จของการรักษามากกว่า	แล้ะ 

ผูู้้ป่วยมีแนวโน้มในการขาดิการรักษาน้อยกว่าในต่างประเทศั9

การรักษาวัณูโรคด่ิ�อยาในประเทศัไทยในอดิตี	(longer	

regimen)	ที�ใช้้ระยะเวล้าในการรักษานาน	แล้ะมีการใช้้ยาฉีัดิ

ในการรักษาร่วมด้ิวยเป็นระยะเวล้า	6-8	 เด่ิอน	ทำาให้ผูู้้ป่วย

ได้ิรับความเจ็บปวดิแล้ะผู้ล้ข้างเคียงจากการฉัีดิยา	 จ้งไดิ้

เปลี้�ยนมาเป็นการรักษาด้ิวยสู่ตรระยะสั่�น	 แต่อย่างไรก็ตาม
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ผลิน กมลวัทน์ และคณะ

ประเทศัไทยยังขาดิข้อมูล้ทางดิ้านการประเมินผู้ล้การรักษา

ผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยาหล้ายขนานทั�ง	 3	 สู่ตรการรักษา	 ได้ิแก่	

สู่ตรยารักษาวัณูโรคด่ิ�อยาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	

แบบฉีัดิที�มี	kanamycin	หร่อ	amikacin	แล้ะช้นิดิรับประทาน 

ด้ิวยยา	 bedaquiline	 ดิังนั�นการศ้ักษานี�มีวัตถุัประส่งค์	 

เพ่ื่�อ	ศ้ักษาเปรยีบเทียบผู้ล้การรักษาผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยาแล้ะ

อัตราการกลั้บเป็นซีำ�า	 ตล้อดิจนเป็นแนวทางส่ำาหรับแพื่ทย์ 

ในการเล่้อกสู่ตรการรักษา	 ผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยาหล้ายขนาน

แล้ะเพิื่�มผู้ล้ส่ำาเร็จในการรักษาแล้ะล้ดิอัตราการตายจากการ

ป่วยเป็นวัณูโรคด่ิ�อยา	

วัต้ถุุปีระสงค์ของการศัึกษา
1.	 เพ่ื่�อประเมนิผู้ล้การรกัษาของผูู้ป่้วยวัณูโรคด่ิ�อยา

หล้ายขนานหร่อด่ิ�อยา	 rifampicin	 (MDR/RR-TB)	 ระหว่าง

สู่ตรยาระยะสั่�น	9-11	เด่ิอน	ทั�งแบบฉีัดิที�มี	kanamycin	หร่อ	

amikacin	แล้ะช้นิดิรับประทานด้ิวยยา	bedaquiline

2.	 เพ่ื่�อศ้ักษาอัตราการกล้บัเป็นซีำ�าของผูู้ป่้วยวัณูโรค

ด่ิ�อยาหล้ายขนานหร่อด่ิ�อยา	 rifampicin	 (MDR/RR-TB)	

ระหวา่งสู่ตรยาระยะสั่�น	9-11	เด่ิอน	ทั�งแบบฉัดีิที�มี	kanamycin	 

หร่อ	amikacin	แล้ะช้นิดิรับประทานด้ิวยยา	bedaquiline

วัสดุและวิธ์่การศัึกษา
การศ้ักษานี�เป็นการศ้ักษาแบบย้อนหลั้ง	(retrospective	 

study)	โดิยนำาข้อมูล้ทุติยภูมิของผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยา	MDR/

RR-TB	ตั�งแต่ป่	พื่.ศั.	2560	–	2564	ที�มีผู้ล้การรักษาแล้้ว	แล้ะ

มีผู้ล้ตรวจย่นยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็น	 MDR/RR-TB	

โดิยไม่ด่ิ�อต่อยา	fluoroquinolones	แล้ะไม่เคยมีประวัติได้ิรับ

ยาแนวที�ส่องที�ใช้้ในสู่ตร	shorter	 treatment	 regimen	 เป็น

เวล้านานกว่า	 1	 เด่ิอน	 (ยกเว้นมีผู้ล้ทดิส่อบว่ายังไวต่อยา)	

ได้ิรับการรักษาตามมาตราฐานโดิยแพื่ทย์ตามแนวทางการ

รักษาวัณูโรคด่ิ�อยา	แล้ะในการศ้ักษานี�กองวัณูโรคส่นับส่นุน

ยาให้ผูู้้ป่วยด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	 ทั�งแบบฉีัดิที�

มี	 kanamycin	 หร่อ	 amikacin	 แล้ะช้นิดิรับประทานด้ิวย

ยา	 bedaquiline	 แล้ะข้อมูล้จากโปรแกรมใน	โปรแกรมฐาน

ข้อมูล้วัณูโรคแห่งช้าติ	(National	Tuberculosis	Information	

Programmer:	NTIP)	

นิิยามศััพท์ในิการศัึกษานิ่�
วัณโรคด่�อยาหลายขนิานิ (Multidrug-resistant 

tuberculosis, MDR-TB)	หมายถ้ัง	วัณูโรคที�ด่ิ�อยาอย่างน้อย 

2	ขนาน	ค่อ	 isoniazid	(INH)	แล้ะ	rifampicin	(R)	 ร่วมกัน	

แล้ะอาจด่ิ�อยาขนานอ่�นๆ	ร่วมด้ิวยหร่อไม่ก็ได้ิ	

Rifampicin-resistant TB (RR-TB)	หมายถ้ัง	วัณูโรค

ด่ิ�อยา	rifampicin	แล้ะอาจด่ิ�อต่อยาตัวอ่�นร่วมด้ิวยหร่อไม่ก็ได้ิ

Shorter treatment regimen (STR)	หมายถ้ัง	สู่ตร

ในการรักษา	MDR/RR-TB	ที�ใช้้ระยะเวล้ารักษา	9-11	เด่ิอน	

ซ้ี�งส่่วนใหญ่จะกำาหนดิช้นิดิยาเป็นมาตรฐานไว้แล้้ว

- Kanamycin based STR	 หมายถ้ัง	 สู่ตรยา

รักษาวัณูโรคด่ิ�อยาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	9-11	เด่ิอน	แบบฉีัดิ 

ที�มี	kanamycin(Km)	ได้ิแก่	ระยะเขม้ข้น	ใช้้ระยะเวล้า	4-6	เด่ิอน	 

ของสู่ตรยา	 kanamycin(Km)-moxifloxacin(Mfx)-	

protionamide(Pto)-clofazimin(Cfz)-pyrazinamide(Z)-

isoniazid	 high	 dose(INHh)-ethambutol(E)	 แล้ะต่อด้ิวย 

ระยะต่อเน่�อง	ระยะเวล้า	5	เด่ิอนของสู่ตร	Mfx-Cfz-Z-E

-  Amikacin based STR	หมายถ้ัง	สู่ตรยารักษา

วัณูโรคด่ิ�อยาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	 แบบฉัีดิที�มี	

amikacin	(Am)	แทนที�	Km	ได้ิแก่	ระยะเข้มข้น	ใช้้ระยะเวล้า	

4-6	 เด่ิอน	 ของ	 Am-Mfx-Pto-Cfz-Z-INHh-E	 แล้ะต่อด้ิวย 

ระยะต่อเน่�อง	ระยะเวล้า	5	เด่ิอนของสู่ตร	Mfx-Cfz-Z-E

-  Bedaquiline based STR	หมายถ้ัง	สู่ตรยารักษา

วัณูโรคด่ิ�อยาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	 ได้ิแก่	 สู่ตร

ระยะเข้มข้นที�มียา	bedaquiline	(Bdq)	ระยะเวล้า	4-6	เด่ิอน	

ของ	Bdq-Mfx-Pto-Cfz-Z-INHh-E	แล้ะต่อด้ิวยระยะต่อเน่�อง	 

ระยะเวล้า	5	เด่ิอนของสู่ตร	Mfx-Cfz-Z-E

ผู้ลการรักษาเม่�อสิ�นิสุดการรักษา 
(1)		รักษาส่ำาเร็จ	(treatment	success)	ค่อผู้ล้รวมของ

รักษาหาย	(cured)	แล้ะรักษาครบ	(treatment	completed)	

โดิยที�

-		 รักษาหาย	(cured)	หมายถ้ัง	ผูู้้ป่วย	RR/MDR-TB/ 

(pre)XDR-TB	รักษาครบกำาหนดิ	โดิยไม่มหีลั้กฐานว่าล้้มเหล้ว	 

แล้ะมีผู้ล้เพื่าะเลี้�ยงเช่้�อเป็นล้บ	(culture	negative)	อย่างน้อย	

3	ครั�ง	(ห่างกันไม่นอ้ยกว่า	30	วัน)	ติดิต่อกันในระยะต่อเน่�อง
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-		 รักษาครบ	 (treatment	 completed)	 หมายถ้ัง 

ผูู้้ป่วย	RR/MDR-TB/(pre)XDR-TB	รักษาครบกำาหนดิ	โดิย

ไม่มีหลั้กฐานว่าล้้มเหล้ว	 แต่ไม่มีผู้ล้เพื่าะเลี้�ยงเช่้�อ	 หร่อมี 

ผู้ล้เพื่าะเลี้�ยงเช่้�อเป็นล้บอย่างน้อย	3	ครั�งในระยะต่อเน่�อง

(2)  รักษาล้้มเหล้ว	(treatment	failed)	หมายถ้ัง	ผูู้้ป่วย 

ที� ยุติการรักษา	 หร่อมีความจำาเป็นต้องเปลี้�ยนสู่ตรยา 

อย่างน้อย	2	ขนาน	

(3)	 ตาย	(died)	หมายถ้ัง	ผูู้้ป่วยตายด้ิวยส่าเหตุใดิๆ	

ระหว่างการรักษา

(4)		ขาดิยา	(lost	 to	follow-up)	หมายถ้ัง	 ผูู้้ป่วยเริ�ม

รักษาแล้ะต่อมาขาดิยาติดิต่อกันอย่างน้อย	2	เด่ิอน

(5)		โอนออก	(transferred	out)	หมายถ้ัง	ผูู้้ป่วยที�โอน

ออกไปรักษาที�ส่ถัานพื่ยาบาล้อ่�นแล้ะไม่ทราบผู้ล้การรักษา	

การวิเคราะห์ข้อม้ล
ข้อมูล้ทั�วไปแล้ะข้อมูล้ของผูู้้ป่วยวัณูโรค	 ใช้้ส่ถิัติ

เชิ้งพื่รรณูนา	 (descriptive	 statistics)	 หาจำานวน	 ร้อยล้ะ	

ค่าเฉัลี้�ย	 ส่่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าตำ�าสุ่ดิ	 แล้ะค่าสู่งสุ่ดิ	

วิเคราะห์ข้อมูล้ปัจจัยที�สั่มพัื่นธ์ีกับการติดิเช่้�อวัณูโรคระยะ

แฝง	 โดิยใช้้ส่ถิัติ	 chi-square,	 Fisher’s	 exact	 test	 ตาม 

ความเหมาะส่มของการกระจายตัวของข้อมูล้	กำาหนดิระดัิบ

นัยส่ำาคัญทางส่ถิัติที�	0.05	(p<0.05)	โดิยแบ่งสู่ตรยาระยะสั่�น

เป็น	3	กลุ่้ม	ได้ิแก่	แบบฉีัดิที�มี	kanamycin	หร่อ	amikacin	 

แล้ะช้นิดิรับประทานด้ิวยยา	 bedaquiline	 การวิเคราะห์ 

ผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จแล้ะไม่ส่ำาเร็จด้ิวยส่มการถัดิถัอยโล้จิส่ติกส์่	 

(logistic	regression)	เปรียบเทียบระหว่าง	สู่ตรยา	kanamycin,	 

amikacin	 แล้ะ	 bedaquiline-based	 STR	 โดิยใช้้	 สู่ตรยา	

kanamycin-based	STR	อ้างอิง	

ผู้ลการศัึกษา
จากตารางที�	 1	 การศ้ักษาข้อมูล้ของผูู้้ป่วยวัณูโรค

ด่ิ�อยา	 MDR/RR-TB	 ตั�งแต่ป่งบประมาณู	 2560-2564	 

ด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	 รวมทั�งหมดิ	 497	 รายที�

มีผู้ล้การรักษาแล้้ว	 แบ่งเป็นผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยาที�ได้ิรับยา	

kanamycin,	amikacin	แล้ะ	bedaquline-based	STR	จำานวน	

110	ราย	(ร้อยล้ะ	22.1),	254	ราย	(ร้อยล้ะ	51.1)	แล้ะ	113	

ราย	 (ร้อยล้ะ	 26.8)	 ตามล้ำาดัิบ	 โดิยในป่งบประมาณู	 2560	

แล้ะ	2561	จำานวนผูู้้ป่วยที�ใช้้สู่ตรยาระยะสั่�นที�มี	kanamycin	 

ในป่งบประมาณู	 2560	 จำานวน	 36	 ราย	 (ร้อยล้ะ	 32.7)	 

แล้ะป่งบประมาณู	 2561	 จำานวน	 74	 ราย	 (ร้อยล้ะ	 67.3	 )	 

ตามล้ำาดัิบ	รวม	110	ราย

จำานวนผูู้้ป่วยที�ใช้้สู่ตรยาระยะสั่�นที�มี	 amikacin	

ส่ำาหรับป่งบประมาณู	 2562	 แล้ะ	 2563	 จำานวน	 134	 ราย	

(ร้อยล้ะ	 52.8	 )	 แล้ะ	 120	 ราย	 (ร้อยล้ะ	 47.2)	 ตามล้ำาดัิบ	 

รวมทั�งสิ่�น	 254	 ราย	 แล้ะจำานวนผูู้้ป่วยที�ใช้้สู่ตรยาระยะสั่�น 

ที�มี	 bedaquiline	 ในป่งบประมาณู	 2563	 แล้ะ	 2564	 

จำานวน	116	ราย	(ร้อยล้ะ	88.0)	แล้ะ	16	ราย	(ร้อยล้ะ	12.0)	 

ตามล้ำาดัิบ	รวม	133	ราย	

ต้ารางท่� 1.  จำานวนผูู้้ป่วยวัณูโรคดิ่�อยา	MDR/RR-TB	 ที�

รักษาดิ้วยสู่ตรยาระยะส่ั�น	9-11	เดิ่อน	จำาแนก

ตาม	ป่งบประมาณู	2560	-	2564

ปีีงบัปีระมาณ 
พ.ศั.

ส้ต้รยาระยะสั�นิ 9-11 เด่อนิ (STR) (จ้ำานิวนิทั�งหมด=497 ราย)

Kanamycin 
จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

Amikacin  
จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

Bedaquline  
จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

2560 36	(32.7) 0	(0) 0	(0)

2561 74	(67.3) 0	(0) 0	(0)

2562 0	(0) 134	(52.8) 0	(0)

2563 0	(0) 120	(47.2) 117	(88.0)	

2564 0	(0) 0	(0) 16	(12.0)

รวม 110 (100) 254 (100) 133 (100)

จากตารางที�	 2	 ผู้ล้การศ้ักษาข้อมูล้ผูู้้ป่วยวัณูโรค

ด่ิ�อยา	MDR/RR-TB	ที�รักษาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	9-11	เด่ิอน	 

ในป่งบประมาณู	2560-2564	พื่บว่า	 โดิยรวม	 เป็นเพื่ศัช้าย	

368	 ราย	 คิดิเป็นร้อยล้ะ	 74	 เพื่ศัหญิง	 129	 ราย	 คิดิเป็น 

ร้อยล้ะ	 26	 ในสู่ตรยา	 	kanamycin-based	 STR	 แบ่งเป็น 

เพื่ศัช้าย	85	ราย	คิดิเป็นร้อยล้ะ	77.3	เพื่ศัหญิง	25	ราย	คิดิเป็น 

ร้อยล้ะ	22.7	ส่ำาหรับสู่ตร	amikacin-based	STR	แบ่งเป็น 

เพื่ศัช้าย	194	ราย	 คิดิเป็นร้อยล้ะ	76.4	 เพื่ศัหญิง	60	ราย	

คิดิเป็นร้อยล้ะ	23.6	แล้ะสู่ตร	bedaquiline-based	STR	แบ่ง
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เป็นเพื่ศัช้าย	89	ราย	คิดิเป็นร้อยล้ะ	66.9	เพื่ศัหญิง	44	ราย	

คิดิเป็นร้อยล้ะ	26	ซ้ี�งลั้กษณูะทางเพื่ศัระหว่าง	3	กลุ่้มนี�	ไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส่ำาคัญทางส่ถิัติ	(p>0.05)

อายุเฉัลี้�ย	 (mean±SD)	 ผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยา	MDR/

RR-TB	ที�รักษาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	9-11	เด่ิอนค่อ	46.8±4.5	

46.7±14.5	 แล้ะ	 48.8±15	 ป่	 ตามล้ำาดัิบ	 อายุเฉัลี้�ยไม่มี 

ความแตกต่างอย่างมีนัยส่ำาคัญทางส่ถิัติ	 (p>0.05)	การแบ่ง 

ช่้วงกลุ่้มอายุตามองค์การอนามัยโล้ก	 โดิยรวมทั�งหมดิ	 

พื่บว่า	ช่้วงอายุระหว่าง	45-54	ป่	มีจำานวนมากที�สุ่ดิ	ร้อยล้ะ	

26.0	รองล้งมาค่อช่้วงอายุระหว่าง	35-44	ป่	คิดิเป็นร้อยล้ะ	

22.5	แล้ะช่้วงระหว่าง	11.24	 ป่	 มีจำานวนน้อยที�สุ่ดิ	 ร้อยล้ะ	 

5.2	 ซ้ี�งกลุ่้มอายุของยาทั�ง	 3	 กลุ่้มนี�ไม่มีความแตกต่าง 

อย่างมีนัยส่ำาคัญทางส่ถิัติ	(p>0.05)	

ประเภทการด่ิ�อยา	 พื่บว่ามีจำานวนผูู้้ป่วย	MDR-TB	

แล้ะ	RR-TB	คิดิเป็น	436	ราย	(ร้อยล้ะ	87.7)	แล้ะ	61	ราย	

(ร้อยล้ะ	 12.3)	 ตามล้ำาดัิบ	 ซ้ี�งในกลุ่้ม	 kanamycin-based	

STR	 มีผูู้้ป่วย	 MDR-TB	 มากที�สุ่ดิ	 คิดิเป็น	 107	 ราย	 

(ร้อยล้ะ	97.3)	รองล้งมาเป็น	amikacin-based	STR	คิดิเป็น	

217	ราย	(ร้อยล้ะ	85.4)	แล้ะน้อยที�สุ่ดิ	bedaquiline-based	 

STR	 คิดิเป็น	 112	 ราย	 (ร้อยล้ะ	 84.3)	 โดิย	 3	 กลุ่้มนี�มี 

ความแตกต่างอย่างมีนัยส่ำาคัญทางส่ถิัติ	(p<0.05)	

ช้นิดิของอวัยวะที�เป็นวัณูโรค	 พื่บว่า	 อวัยวะเป็น

วัณูโรคค่อ	 วัณูโรคปอดิมากที�สุ่ดิ	 คิดิเป็นจำานวน	 487	 ราย	 

(ร้อยล้ะ	98.0)	รองล้งมาเป็น	วัณูโรคนอกปอดิ	คิดิเป็นจำานวน	

6	ราย	(ร้อยล้ะ	1.2)	แล้ะวัณูโรคในแล้ะนอกปอดิรว่มกัน	คิดิเป็น 

จำานวน	4	ราย	(ร้อยล้ะ	0.8)	โดิยช้นิดิของอวัยวะที�เป็นวัณูโรค

ระหว่างผูู้้ที�ได้ิรับยาสู่ตรระยะสั่�นของ	 3	 กลุ่้มนี�ไม่มีความ 

แตกต่างอย่างมีนัยส่ำาคัญทางส่ถิัติ	(p>0.05)	

ต้ารางท่� 2.		 ข้อมูล้ทั� วไปของ ผูู้้ป่วยวัณูโรคดิ่� อยา	 ป่ 	 

พื่.ศั.	 2560-2564	 จำาแนกตามสู่ตรยารักษา

วัณูโรคดิ่�อยา	ระยะส่ั�น	9-11	เดิ่อน	

ลักษณะ

ส้ต้รยาระยะสั�นิ 9-11 เด่อนิ (STR)

Kanamycin 
(N=100)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

Amikacin 
(N=254)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

Bedaquiline 
(N=133)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

รวม  
(N=497)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)
p-value

เพื่ศั
-	ช้าย
-	หญิง

85	(77.3)
25	(22.7)

194	(76.4)
60	(23.6)

89	(66.9)
44	(33.1)

368	(74)
129	(26)

0.089

อายุเฉัลี้�ย	
ป่	(Mean±SD)

46.8±4.5 46.7±14.5 48.8±15 47.3±14.7 0.38

กลุ่้มอายุ
ช่้วง	11-24	ป่
ช่้วง	25-34	ป่
ช่้วง	35-44	ป่
ช่้วง	45-54	ป่
ช่้วง	55-64	ป่
ช่้วง	65	ป่ข้�นไป

7	(6.4)
15	(13.6)
24	(21.8)
33	(30)
22	(20)
9	(8.2)

15	(5.9)
38	(15)
57	(22.4)
66	(26)
49	(19.3)
29	(11.4)

4	(3)
22	(16.5)
31	(23.3)
30	(22.6)
25	(18.8)
21	(15.8)

26	(5.2)
75	(15.1)
112	(22.5)
129	(26.0)
96	(19.3)
59	(11.9)

0.771

ประเภท
การด่ิ�อยา
RR-TB
MDR-TB

3	(2.7)
107	(97.3)

37	(14.6)
217	(85.4)

21	(15.8)
112	(84.3)

61	(12.3)
436	(87.7)

<	0.001*

อวัยวะ
ปอดิ
นอกปอดิ
ในแล้ะนอกปอดิ

110	(100)
0	(0)
0	(0)

248	(97.6)
3	(1.2)
3	(1.2)

129	(97)
3	(2.3)
1	(0.8)

487	(98.0)
6	(1.2)
4	(0.8)

0.505

*p	<	0.05:	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่ำาคัญทางส่ถิัติ	

 

จากตารางที�	 3	ผู้ล้การวิเคราะห์ผู้ล้การรักษาจำาแนก

ตามสู่ตรยาพื่บว่า	 การรักษาส่ำาเร็จ	 (treatment	 success)	

ของสู่ตรยารักษาวัณูโรคด่ิ�อยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	 ในสู่ตร	

kanamycin,	 amikacin	 แล้ะ	 bedaquiline-based	 STR	 มี

จำานวน	76	ราย	(ร้อยล้ะ	69.1),	210	ราย	(ร้อยล้ะ	82.7)	แล้ะ	

117	ราย	(ร้อยล้ะ	88)	ตามล้ำาดัิบ	อัตราการตาย	(died)	ใน

สู่ตร	kanamycin,	amikacin	แล้ะ	bedaquiline-based	STR	

คิดิเป็นจำานวน	13	ราย(ร้อยล้ะ	11.8),	23	ราย	(ร้อยล้ะ	9.1)	

แล้ะ	9	ราย	(ร้อยล้ะ	6.8)	ตามล้ำาดัิบ	

ในสู่ตร	kanamycin,	amikacin	แล้ะ	bedaquiline-based	 

STR	พื่บว่า	การรักษาล้้มเหล้ว	(treatment	failed)	คิดิเป็น	 

10	ราย	(ร้อยล้ะ	9.1),	13	ราย	(ร้อยล้ะ	5.1)	แล้ะ	5	ราย	(ร้อยล้ะ	 

3.8	)	ตามล้ำาดัิบ	ส่ำาหรับอัตราการขาดิยา	(loss	to	follow-up)	 

คิดิเป็น	10	ราย	(ร้อยล้ะ	9.1),	7	ราย	(ร้อยล้ะ	2.8)	แล้ะ	2	ราย	 

(ร้อยล้ะ	1.5)	ตามล้ำาดัิบ	การโอนออก	(transfer	out)	คิดิเป็น	 

1	ราย	(ร้อยล้ะ	0.9),	1	ราย	(ร้อยล้ะ	0.4)	แล้ะ	0	ราย	(ร้อยล้ะ	0)	 

ตามล้ำาดัิบ	
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ส่รุป	 การรักษาวัณูโรคด่ิ�อยา	MDR/RR-TB	 สู่ตรยา 

ระยะสั่�น	9-11	เด่ิอน	พื่บว่า	ผู้ล้การรักษาประเภทการรักษา

ส่ำาเร็จ	 (treatment	 success)	 ของ	 bedaquiline-based	 

STR	ส่งูที�สุ่ดิ	แล้ะมกีารตาย	(died)	ขาดิยา	(loss	to	follow-up)	 

แล้ะล้้มเหล้ว	(treatment	failed)	ตำ�าที�สุ่ดิ	เม่�อทดิส่อบทางส่ถัติิ

พื่บว่าประเภทของผู้ล้การรักษามีความแตกต่างกันอย่างมี 

นัยส่ำาคัญทางส่ถิัติ	(p=0.017)

ต้ารางท่� 3.  ผู้ล้การรักษาของผูู้้ป่วยวัณูโรคดิ่�อยา	 ป่ 	 

พื่.ศั.	 2560-2564	 จำาแนกตามสู่ตรยารักษา

วัณูโรคดิ่�อยา		ระยะส่ั�น	9-11	เดิ่อน	(STR)

ปีระเภทผู้ลการ
รักษา

ส้ต้รยาระยะสั�นิ 9-11 เด่อนิ (STR)

การทดสอบั
ทางสถิุติ้

P-valueKanamycin 
จ้ำานิวนิ  
(ร้อยละ)

Amikacin 
จ้ำานิวนิ  
(ร้อยละ)

Bedaquiline
จ้ำานิวนิ  
(ร้อยละ)

รักษาส่ำาเร็จ	
(Treatment	success)

76	(69.1) 210	(82.7) 117	(88) Fisher’s	
exact	test

0.017

ตาย	(Died) 13	(11.8) 23	(9.1) 9	(6.8)

ล้้มเหล้ว	
(Treatment	failed)	

10	(9.1) 13	(5.1) 5	(3.8)

ขาดิยา	
(Lost	to	follow-up)

10	(9.1) 7	(2.8) 2	(1.5)

โอนออก	
(Transferred	out)

1	(0.9) 1	(0.4) 0	(0)

รวม 110	(100) 254	(100) 133	(100)

เม่�อนำาข้อมูล้ของผู้ล้การรกัษาของผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยา	

จากตารางที�	3	มาแบ่งเป็น	2	ประเภท	(Binary	outcomes)	

ค่อ	 1.	 รักษาส่ำาเร็จ	 (treatment	 success)	 แล้ะ	 2.	 รักษา 

ไม่ส่ำาเร็จ	(unsuccessful	treatment)	ค่อผู้ล้รวมของจำานวน 

ผูู้้ป่วยที�มีผู้ล้การรักษาอ่�นๆ	นอกเหน่อจากการรักษาส่ำาเร็จ	นำา 

มาวิเคราะห์ด้ิวยผู้ล้ถัดิถัอยโล้จิส่ติกส์่	(logistic	regression)	 

เปรียบเทียบระหว่าง	 สู่ตรยา	 kanamycin,	 amikacin	 แล้ะ	

bedaquiline-based	STR	โดิยใช้้	สู่ตรยา	kanamycin-based	

STR	 อ้างอิง	 (reference)	 เน่�องจากเป็นสู่ตรแรกที�องค์การ

อนามัยโล้กประกาศัให้ใช้้

ผู้ล้การวิเคราะห์เป็นดัิงนี�	การใช้้สู่ตร	amikacin-based	

STR	มีโอกาส่ที�จะรักษาส่ำาเร็จมากกว่า	2.1	 เท่า	 (95%	CI:	

1.3-3.6)	 เม่�อเทียบกับการใช้้สู่ตร	 kanamycin-based	STR	

แล้ะการใช้้สู่ตร	bedaquiline-based	STR	มีโอกาส่ที�จะรักษา

ส่ำาเร็จมากกว่า	3.3	เท่า	(95%	CI:	1.7-6.3)	เม่�อเทียบกับการ

ใช้้สู่ตร	kanamycin-based	STR	(ตารางที�	4)

ต้ารางท่� 4.		 ผู้ล้วิเคราะห์การรักษาส่ำาเร็จ	 (treatment	 

success)	จากผู้ล้ถัดิถัอยโล้จิส่ติกส่์	(Logistic	

regression)	 เปรียบเทียบระหว่าง	 สู่ตรยา	

kanamycin,	 amikacin	 แล้ะ	 bedaquiline-

based	STR

STR
รักษาสำาเร็จ้ 
(Treatment 
success)

รักษาไม่สำาเร็จ้ 
(Unsuccessful 

treatment)
OR 95% CI P-value

Ref:	Kanamycin	 76	(69.1) 34	(30.9) 1

Amikacin	 210	(82.7) 44	(17.3) 2.1	 1.3-3.6 <0.05

Bedaquiline 117	(88) 16	(12) 3.3 1.7-6.3 <0.001

จากการติดิตามการรักษาของผูู้้ป่วยวัณูโรคที�รักษา

ส่ำาเร็จตั�งแต่เริ�มรักษาจนถ้ัง	 30	 กันยายน	 พื่.ศั.	 2564	 

ในสู่ตร	 kanamycin,	 amikacin	 แล้ะ	 bedaquiline-based	 

STR	จำานวน	76,	210	แล้ะ	117	คน	ตามล้ำาดัิบ	อัตราการ 

กลั้บเป็นซีำ�าของผูู้้ป่วยที�ได้ิรับสู่ตรยา	 amikacin-based	 

STR	 มากที�สุ่ดิ	 คิดิเป็นร้อยล้ะ	 1.4	 รองล้งมาเป็นสู่ตร	

kanamycin-based	STR	 คิดิเป็นร้อยล้ะ	 1.3	 แล้ะยังไม่พื่บ

ผูู้้ป่วยกลั้บมาเป็นซีำ�าในสู่ตร	 bedaquiline-based	 STR	 คิดิ

เป็นร้อยล้ะ	0	เม่�อคำานวณูระยะเวล้าของการกลั้บเป็นซีำ�าพื่บ

ว่า	 ในผูู้้ป่วย	 1	 รายที�กลั้บมาเป็นซีำ�าจากการได้ิรับสู่ตรยา	

kanamycin-based	STR	 คิดิเป็นระยะเวล้า	16	 เด่ิอน	แล้ะ

ระยะเวล้าของการกลั้บเป็นซีำ�าของสู่ตรยา	 amikacin-based	

STR	 ใน	 3	 ราย	พื่บว่าใช้้ระยะเวล้า	 4,	 5	 แล้ะ	 12	 เด่ิอน	 

(เฉัลี้�ย	7	เด่ิอน)	(ตารางที�	5)
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ผลิน กมลวัทน์ และคณะ

ต้ารางท่� 5. จำานวนแล้ะร้อยล้ะผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยาที�กลั้บ

เป็นซี้ำาที�ใช้้สู่ตรยาระยะส่ั�น	9-11	เดิ่อน	(STR)

ปีระเภท

จ้ำานิวนิผู้้้ป่ีวยท่�กลับัเป็ีนิซำ�าท่�ใช้ส้ต้รยาระยะสั�นิ 9-11 
เด่อนิ (STR)

Kanamycin 
(N=76)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

Amikacin 
(N=210)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

Bedaquiline 
(N=117)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

ไม่กลั้บเป็นซีำ�า	(No	relapse) 75	(98.7) 207	(98.6) 117	(100)

กลั้บเป็นซีำ�า	(Relapse) 1	(1.3) 3	(1.4) 0	(0)

ระยะเวล้าของการกลั้บเป็นซีำ�า	 16	เด่ิอน 4,	5,	12	เด่ิอน	
(เฉัลี้�ย	7	เด่ิอน)

NA

อภิปีราย
	 จากผู้ล้การศ้ักษาข้อมูล้ของผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยา

ประเภท	MDR/RR-TB	 ด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	 9-11	 เดิ่อน	

(shorter	 regimen)	 3	 สู่ตรยา	 ตั�งแต่ป่งบประมาณู	 พื่.ศั.	 

2560-2564	มจีำานวน	110,	254	แล้ะ	133	ราย	ตามล้ำาดิบั	รวม

ทั�งหมดิ	497	ราย	ล้กัษณูะขอ้มลู้ทั�วไปของผูู้ป้ว่ยวัณูโรคดิ่�อยา	

MDR/RR-TB	ป่	 พื่.ศั.	 2560-2564	พื่บว่า	 ผูู้้ป่วยส่่วนใหญ ่

เป็นเพื่ศัช้าย	 ถั้งร้อยล้ะ	 74	 ในขณูะที� เป็นเพื่ศัหญิง 

ร้อยล้ะ	 26	 คิดิเป็นสั่ดิส่่วน	 เพื่ศัช้ายต่อเพื่ศัหญิง	 เท่ากับ	

2.9:1	 ซ้ี�งส่ัดิส่่วนมากกว่าเล็้กน้อยเม่�อเทียบกับกับกลุ่้ม 

ผูู้ป้ว่ยวณัูโรคที�ยังไวตอ่ยา	ซี้�งมสี่ดัิส่่วน	เพื่ศัช้ายตอ่เพื่ศัหญงิ	

2:1	 เท่า10	แล้ะสั่ดิส่่วนนี�ใกล้้เคียงกับการศ้ักษาในประเทศั

เนปาล้11	แตอ่ยา่งไรกต็าม	เพื่ศัไมม่คีวามแตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัส่ำาคญัทางส่ถิัตริะหว่าง	3	สู่ตรยารกัษาวัณูโรคด่ิ�อยาระสั่�น	 

9-11	 เดิ่อน	 นอกจากนี�	 พื่บว่า	 อายุเฉัลี้�ย	 (Mean±SD)	 

ของผูู้้ป่วยวัณูโรคดิ่�อยา	MDR/RR-TB	 ที�รักษาดิ้วยสู่ตรยา 

ระยะส่ั�น	 9-11	 เดิ่อน	 ทั�งแบบฉัีดิที�มี	 kanamycin	 หร่อ	 

amikacin	 แล้ะช้นิดิรับประทานดิ้วยยา	 bedaquiline	 ไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส่ำาคัญทางส่ถัิติ	 (p>0.05)	 ผูู้้ป่วย 

ส่ว่นใหญ่อยูใ่นช้ว่งอายรุะหว่าง	45-54	ป	่แล้ะช้นดิิของอวยัวะ

ที�เปน็วณัูโรค	พื่บวา่	อวยัวะที�เปน็วัณูโรคคอ่	วัณูโรคปอดิมาก

ที�สุ่ดิ	 คิดิเป็น	 ร้อยล้ะ	 98.0	 ส่่วนประเภทการด่ิ�อยา	พื่บว่า 

มีจำานวนผูู้้ป่วย	MDR-TB	 ในสู่ตรยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	

แบบฉีัดิที�มี	 kanamycin	 มากที�สุ่ดิ	 ร้อยล้ะ	 97.3	 ในขณูะที�

สู่ตร	amikacin	แล้ะ	bedaquiline	มีผูู้้ป่วยประเภท	MDR-TB	

ร้อยล้ะ	85.4	แล้ะ	84.3	ตามล้ำาดิับ	(p<0.05)	อาจเน่�องจาก 

ในขณูะนั�นเทคโนโล้ยีค้นหา	 RR-TB	 ยังไม่แพื่ร่หล้าย 

ในช่้วงแรก	ผูู้้ปว่ยส่่วนใหญจ้่งเปน็	MDR-TB	ที�เขา้สู่่การรกัษา

ดิ้วยสู่ตรยา	STR

ผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จ	(treatment	success)	ของส่ตูรยา

รักษาวัณูโรคดิ่�อยาระยะส่ั�น	9-11	เดิ่อน	ในสู่ตร	kanamycin,	

amikacin	แล้ะ	bedaquiline-based	STR	คดิิเป็นร้อยล้ะ	69.1,	

82.7	แล้ะ	88	ตามล้ำาดิับ	ผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จทุกสู่ตรสู่งกว่า

รายงานวัณูโรคระดัิบโล้ก	 โดิยองค์การอนามัยโล้ก	 (WHO,	

Global	 Tuberculosis	 Report	 2020)	 ในป่	 พื่.ศั.	 2561	 ที�

มีเพื่ียงร้อยล้ะ	 62.9	 แล้ะในแต่ล้ะภูมิภาคอัตราการรักษา

ส่ำาเร็จแตกต่างกันไปตั�งแต่ร้อยล้ะ	 56	 ถ้ัง	 69	 ในยุโรปแล้ะ

แอฟริกา	 ส่ำาหรับประเทศัไทย	 มีผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จในกลุ่้ม 

ผูู้้ป่วยประเภท	MDR/RR-TB	 คิดิเป็นร้อยล้ะ	 6312	 โดิยผู้ล้ 

การรกัษาส่ำาเรจ็ของสู่ตรยารกัษาวณัูโรคดิ่�อยาระยะสั่�น	9-11	

เดิ่อนในการศั้กษานี�	 ทำาให้การรักษาผูู้้ป่วยวัณูโรคประเภท	

MDR/RR-TB	มีโอกาส่ที�รักษาส่ำาเร็จมากข้�น	

ส่ำาหรับผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จของ	 kanamycin-based	

STR	ในการศัก้ษานี�ใกล้้เคยีงกบัประเทศัอนิโดินเีซีีย	(รอ้ยล้ะ	 

64.5)3	 แล้ะยังต่ำากว่าเม่�อเทียบการศั้กษาจากประเทศั 

บงัคล้าเทศัแล้ะประเทศัเนปาล้	ที�มผีู้ล้การรกัษาส่ำาเรจ็	ที�เปน็

ยาฉีัดิกลุ้ม่	aminoglycosides	(kanamycin/amikacin)	รอ้ยล้ะ	 

87.9	 แล้ะ	 79.6	 ตามล้ำาดัิบ11-13	 แต่ผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จของ	 

amikacin-based	STR	ในการศั้กษาครั�งนี�ยังสู่งกว่า	(ร้อยล้ะ	

82.7)	สู่งกว่าประเทศัเนปาล้11

ในการวิจัยด้ิวยวิธีีการทบทวนวรรณูกรรมแบบ

กำาหนดิขอบเขต	 (scoping	 reviews)	 เม่�อป่	 พื่.ศั.	 2564	

เพื่่�อศั้กษาประส่ิทธีิภาพื่ของสู่ตรยาระยะส่ั�น	 (STR)	 ที�มี 

ยาฉัีดิ	 kanamycin	 แล้ะสู่ตรยาช้นิดิรับประทาน	 ที� มี	 

bedaquil ine	 เป็นส่่วนประกอบ	 ผู้ล้การศั้กษาพื่บว่า	 

bedaquiline	 มีประสิ่ทธีิภาพื่ในการรักษาวัณูโรคดิ่�อยาสู่ง 

แล้ะมีประโยช้น์ที�จะนำามาใช้้ในสู่ตรยา	 STR	 ในขณูะที�	 

kanamycin	 ประส่ิทธีิภาพื่ในการรักษาวัณูโรคดิ่�อยาที� 

ดิ้อยกว่า14	หากเปรียบเทียบผู้ล้ส่ำาเร็จของการรักษาใน

ประเทศัคองโก	 เม่�อป่	 พื่.ศั.	 2564	 โดิยมีวัตถุัประส่งค์เพื่่�อ

ผู้ล้ในการรักษาในผูู้้ป่วยวัณูโรคดิ่�อยาที�ใช้้ยา	 bedaquiline	

แทนการใช้้ยา	kanamycin	ผู้ล้การศั้กษาพื่บว่า	มีอัตราการ
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รักษาส่ำาเร็จถั้งร้อยล้ะ	89.7515	ซี้�งใกล้้เคียงกับผู้ล้การศั้กษา

ในครั�งนี�	

ส่ำาหรับผู้ล้การรักษาประเภทเสี่ยชี้วิต	 (died)	 

ระหว่างการรักษาวัณูโรคด่ิ�อยาดิ้วยสู่ตรยา	 bedaquiline,	

amikacin,	 kanamycin	 -based	 STR	 คิดิเป็นร้อยล้ะ	 6.8,	

9.1	 แล้ะ	 11.8	 ตามล้ำาดิับ	 ซี้�งพื่บว่าอัตราเส่ียช้ีวิตของสู่ตร	

bedaquiline-based	STR	น้อยที�สุ่ดิ	(ร้อยล้ะ	6.8)	ใกล้้เคียง

กับการศั้กษาในประเทศัคองโก	มีวัตถัุประส่งค์เพื่่�อศั้กษาผู้ล้

การรกัษาด้ิวยสู่ตรระยะสั่�นที�ใช้้	bedaquiline	มอัีตราเสี่ยช้วีติ 

ร้อยล้ะ	 7.715	 นอกจากนี�ผู้ล้การศ้ักษาในประเทศัไนเจอร์	 

พื่บว่า	อตัราการเส่ยีช้วิีตในระหว่างการใช้ส้่ตูรยา	kanamycin- 

based	 STR	 พื่บร้อยล้ะ	 9.216	 แล้ะประเทศักินี	 ร้อยล้ะ	

15.317	 ในณูะที�การศั้กษาจากประเทศัปากีส่ถัานพื่บการ 

เส่ียช้ีวิตของผูู้้ป่วยที�รักษาด้ิวย	 amikacin-based	 STR	 

ร้อยล้ะ	 9.918	 จากผู้ล้จากการวิเคราะห์ด้ิวยผู้ล้ส่มการ

ถัดิถัอยโล้จิส่ติกส่์	 (Logistic	 regression)	 พื่บว่า	 การใช้้	 

bedaquiline-based	STR	มีโอกาส่ที�จะรักษาส่ำาเร็จมากกว่า

สู่ตร	 kanamycin-based	 STR	 เท่ากับ	 3.3	 เท่า	 (95%CI:	

1.7-6.3)	 คล้้ายกับวิธีีการทบทวนวรรณูกรรมแบบกำาหนดิ

ขอบเขต	 (Scoping	 reviews)	 พื่บว่า	 bedaquiline	 มี

ประส่ิทธีิภาพื่ในการรักษาวัณูโรคดิ่�อยาสู่งแล้ะมีประโยช้น์ที�

จะนำามาใช้ใ้นส่ตูรยา	STR	ในขณูะที�	kanamycin	ประส่ทิธีภิาพื่

ในการรักษาวัณูโรคดิ่�อยาที�ดิ้อยกว่า14

การกลั้บเป็นซ้ีำาของการสู่ตรยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	

จากสู่ตรยา	kanamycin,	amikacin	แล้ะ	bedaquiline-based	 

STR	พื่บร้อยล้ะ	 1.4,	 1.3	 แล้ะ	 0	 ตามล้ำาดัิบ	 การศั้กษา 

ก่อนหน้านี�	 ในประเทศัเนปาล้	 ติดิตามการกลั้บเป็นซี�ำาจาก

การใช้้สู่ตรยา	 kanamycin-based	 STR	 ในเดิ่อนที�	 6	 แล้ะ	

12	พื่บว่ามีผูู้้ป่วยที�กล้ับเป็นซี�ำา	คิดิเป็นร้อยล้ะ	0.5	แล้ะ	2.4	

ตามล้ำาดิับ11	 ในขณูะที�ประเทศัไนเจอร์	 พื่บการกลั้บเป็นซี�ำา	

ร้อยล้ะ	 1.916	 อย่างไรก็ตามข้อมูล้ของการกล้ับเป็นซี�ำาจาก

การใช้้สู่ตรยา	amikacin	แล้ะ	bedaquiline-based	STR	มี

ค่อนข้างจำากัดิ19	

ส่ำาหรับระยะเวล้าของการกล้ับเป็นซี�ำาหล้ังจากรักษา

ส่ำาเร็จของสู่ตรยา	 kanamycin-based	 STR	 คิดิเป็นระยะ

เวล้า	16	เด่ิอน	แล้ะระยะเวล้าของการกลั้บเปน็ซี�ำาของส่ตูรยา	 

amikacin-based	 STR	พื่บว่า	 ใช้้ระยะเวล้าเฉัล้ี�ย	 7	 เด่ิอน	 

ผูู้้ป่วยวัณูโรคดิ่�อยา	 MDR/RR-TB	 จากการติดิตามการ

รักษาของผูู้้ป่วยวัณูโรคที�รักษาส่ำาเร็จตั�งแต่เริ�มรักษาจนถั้ง	 

30	 กันยายน	 พื่.ศั.	 2564	 ระยะเวล้าในการติดิตามของ

แต่ล้ะสู่ตรยาไม่เท่ากัน	 โดิย	 kanamycin	 amikacin	 แล้ะ	

bedaquiline-based	STR	ใช้้เวล้าติดิตามโดิยประมาณู	3	ป่,	

1	ป่	แล้ะยังไม่ถั้งป่	ทั�งนี�เกิดิการเปล้ี�ยนสู่ตรยาตามแนวทาง

ของประเทศัไทยแล้ะคำาแนะนำาขององค์การอนามัยโล้ก	 

โดิยเฉัพื่าะสู่ตรยา	 bedaquiline-based	 STR	 ยังคงต้อง

ติดิตามต่อไปในนาคตเน่�องจากในขณูะนี�ยังไม่มีผูู้้ป่วย 

รายใดิที�กล้ับเป็นซี�ำา

การเปลี้�ยนแปล้งของการรักษาวัณูโรคดิ่�อยาใน 

ช้่วงระยะเวล้า	 5	 ป่	 จากเดิิมต้องใช้้ระยะเวล้าในการรักษา	

18-20	 เดิ่อน	 เปลี้�ยนมาเป็นการรักษาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น

แบบมียาฉัีดิ	 (kanamycin	 หร่อ	 amikacin)	 แล้ะเปล้ี�ยนมา

เป็นการรักษาด้ิวยสู่ตรยาระยะส่ั�นแบบช้นิดิรับประทาน

ทั�งหมดิ	9-11	เดิ่อน8	ภายใต้การดิำาเนินงานของกองวัณูโรค	

กรมควบคุมโรคนั�น	 ไดิ้มีนโยบายการเปลี้�ยนแปล้งด้ิานการ

รักษาผูู้้ป่วยวัณูโรคดิ่�อยา	 ทำาให้ปัจจุบันการรักษาผูู้้ป่วย

วัณูโรคดิ่�อยาหล้ายขนานไดิ้มีการพื่ัฒนาทั�งเร่�องยาใหม่ที�

มีประส่ิทธีิภาพื่สู่ง	 สู่ตรการรักษาที�มีระยะเวล้ารักษาส่ั�นล้ง	

ดิ้วยการขับเคล้่�อนของกล้ไกของคณูะผูู้้เช้ี�ยวช้าญวัณูโรค

ดิ่�อยาระดิับประเทศั	 แล้ะการส่นับส่นุนการดิำาเนินงานจาก

โครงการกองทุนโล้กดิ้านวัณูโรค	ในการดิำาเนินการจัดิซี่�อยา

รักษาวัณูโรคด่ิ�อยาด้ิวยสู่ตรยาระยะสั่�น	 9-11	 เดิ่อนทั�งช้นิดิ

ฉัีดิแล้ะรับประทาน	ปัจจุบัน	 ส่ำานักงานหลั้กประกันสุ่ขภาพื่

แห่งช้าติ	 (ส่ปส่ช้.)	 ไดิ้อนุมัติเบิกจ่ายยาสู่ตรระยะสั่�น	 9-11	

เด่ิอนช้นิดิรับประทานแล้้ว	 ซ้ี�งทำาให้การเข้าถ้ังสู่ตรยานี�ง่าย

ข้�น	ผูู้้ป่วยมีโอกาส่หายมากข้�นโดิยใช้้ระยะเวล้ที�ส่ั�นล้ง	ถั่อว่า

ประส่บความส่ำาเร็จทางดิา้นการผู้ล้กัดินัด้ิานนโยบายของการ

ดิำาเนินงานดิ้านวัณูโรคดิ่�อยา	โดิยเฉัพื่าะเร่�องส่ิทธีิประโยช้น์

ในการรักษาอีกดิ้วย	อย่างไรก็ตาม	การควบคุมติดิตามการ

รักษาเป็นส่ิ�งส่ำาคัญ	 เน่�องจากหากรักษาไม่ส่ำาเร็จ	 อาจเกิดิ

เช้่�อดิ่�อยาที�รุนแรงข้�นไดิ้ในอนาคต	
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ผลิน กมลวัทน์ และคณะ

สรุปีผู้ลการศัึกษา 
ผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยา	MDR/RR-TB	 ที�รักษาด้ิวยสู่ตร

ยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอน	 (shorter	 treatment	 regimen)	 3	

สู่ตรยา	 ทั�งแบบฉีัดิที�มี	 kanamycin	หร่อ	amikacin	แล้ะยา	

bedaquiline	ตั�งแต่ป่งบประมาณู	พื่.ศั.	2560-2564	มี	รวม

ทั�งหมดิ	 497	 ราย	 ผู้ล้การศ้ักษาครั�งนี�พื่บว่าสู่ตรยารักษา

วัณูโรคด่ิ�อยาระยะสั่�น	 9-11	 เด่ิอนได้ิประสิ่ทธิีภาพื่ที�ดีิ	 โดิย

สู่ตรยา	 bedaquiline-based	 STR	 มีผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จ 

สู่งที�สุ่ดิ	 แล้ะมีการตาย	 ขาดิยา	 แล้ะล้้มเหล้ว	 ตำ�าที�สุ่ดิแล้ะ 

ยังไม่มีผูู้้ป่วยที�กลั้บเป็นซีำ�า	อย่างไรก็ตามควรเฝ้าระวังติดิตาม

กลั้บเป็นซีำ�าแล้ะการด่ิ�อยาทุกป่

ข้อเสนิอแนิะ 
1.	 ส่่งเส่ริมแล้ะผู้ลั้กดัินนโยบายการใช้้สู่ตรยารักษา

วัณูโรคด่ิ�อยาระยะสั่�นช้นิดิรับประทาน	 ตามคำาแนะนำาของ

องค์นามัยโล้กให้ครอบคลุ้มกับผูู้้ป่วย	MDR/RR-TB	เพ่ื่�อเพิื่�ม 

ผู้ล้การรักษาส่ำาเร็จส่ำาหรับวัณูโรคด่ิ�อยาให้สู่งข้�น

2.	 ประช้าส่ัมพัื่นธ์ี	 ถ่ัายทอดิองค์ความรู้ไปยัง 

หน่วยงานรัฐ	 โรงพื่ยาบาล้ต่างๆ	 ให้ทราบทั�วถ้ังให้มากข้�น	 

เร่�องการใช้้สู่ตรยารักษาวัณูโรคด่ิ�อยาระยะสั่�นช้นิดิรับประทาน	 

เน่�องจากได้ิผู้ล้การรักษาที�ดีิแล้ะระยะเวล้าในการรักษาสั่�นล้ง	

3.	 การติดิตามกลั้บเป็นซีำ�าของผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยา 

ที�รักษาหายแล้้วนั�น	ควรตดิิตามโดิยการถัา่ยภาพื่รงัสี่ทรวงอก 

อย่างน้อยทุก	 1	 ป่	 เพื่ราะในขณูะนี�ยังถ่ัอเป็นระยะเวล้า 

ที�สั่�นจะบอกได้ิยังไม่มีผูู้้ป่วยรายใดิเป็นซีำ�า	โดิยเฉัพื่าะสู่ตรยา

ระยะสั่�นช้นิดิรับประทาน

ข้อจ้ำากัดของการศัึกษา
1.	 การศ้ักษาครั�งนี�เป็นการศ้ักษาแบบ	retrospective	 

study	ดัิงนั�นข้อมูล้เป็นข้อมูล้ในระบบบันท้กการข้�นทะเบียน

แล้ะผู้ล้การรักษาเท่านั�น	 ไม่ได้ิรวบรวมรายล้ะเอียดิของ

ส่าเหตุการเสี่ยชี้วิตของผูู้้ป่วยวัณูโรคด่ิ�อยา	 เหตุผู้ล้การขาดิ

ยา	การล้้มเหล้วของการรักษา	ผูู้้วิจัยแนะนำาว่าในการศ้ักษา

ครั�งต่อไปควรบันท้กแล้ะวิเคราะห์ข้อมูล้ส่่วนนี�ด้ิวย	 จะมี

ประโยช้น์อย่างยิ�งในการพัื่ฒนาการรักษาวัณูโรคด่ิ�อยา

2.	 การวเิคราะหด้์ิวย	logistic	regression	เปรยีบเทยีบ 

ระหว่าง	สู่ตรยา	kanamycin	,	amikacin	แล้ะ	bedaquiline-based	 

STR	เท่านั�น	จากผู้ล้การศ้ักาออกมาดีิระดัิบหน้�งแต่เน่�องจาก

ยังไม่ได้ินำาตัวแปรวิเคราะห์ร่วมในโมเดิล้	 เพื่ราะการศ้ักษา

ครั�งนี�ไม่ได้ิศ้ักษาเร่�องปัจจัยของการรักษาส่ำาเร็จ	ในการศ้ักษา

ครั�งหน้าควรศ้ักษาปัจจัยของการรักษาส่ำาเร็จด้ิวย

กิต้ต้ิกรรมปีระกาศั
ขอขอบคณูะผูู้้เชี้�ยวช้าญวัณูโรคด่ิ�อยาระดัิบประเทศั

แล้ะระดัิบเขต	 1-12	 ที�ช่้วยผู้ลั้กดัินนโยบายแล้ะแนะนำาให้ 

จัดิทำางานวิจัยนี�ข้�นมา	ขอขอบพื่ระคุณูเจ้าหน้าที�กองวัณูโรค	

แพื่ทย์	 เภสั่ช้กร	 เจ้าหน้าที�คลิ้นิกวัณูโรค	 แล้ะเจ้าหน้าที�

เกี�ยวข้องในการดูิแล้รักษาผูู้้ป่วยวัณูโรคทุกท่าน	 ที�มีส่่วน 

ทั�งทางตรงแล้ะทางอ้อม	 ในการส่นับส่นุนทำาให้การศ้ักษา 

ครั�งนี�บรรลุ้วัตถุัประส่งค์ที�ตั�งไว้
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	 	 In	Thailand,	there	has	been	a	change	in	multi-drug	resistant	tuberculosis	treatment	from	the	conventional	

drug-resistant	tuberculosis	treatment	regimen	with	duration	of	18-20	months	to	shorter	regimen.	However,	an	

available	data	on	shorter	treatment	regimen	outcomes	of	the	injectable	regimens	containing	kanamycin	or	

amikacin	and	oral	regimen	containing	bedaquiline	are	still	limited.	This	study	aimed	to	determine	treatment	

outcomes	and	relapse	rate	of	the	three	shorter	regimens	among	MDR/RR-TB	patients.

	 	 A	retrospective	study	was	conducted	by	using	secondary	data	of	MDR/RR-TB	patients	of	three	shorter	

regimen	from	2017	to	2021	who	had	the	final	outcomes.	Four	hundred	and	ninety-seven	patients	were	treated	

with	three	different	shorter	regimen	containing	kanamycin,	amikacin	and	bedaquiline	of	110,	254	and	133	

cases,	respectively.	The	success	rate	of	kanamycin,	amikacin	and	bedaquiline-based	STR	were	76	cases	

(69.1%),	210	cases	(82.7%)	and	117	cases	(88.0%)	respectively	with	statistically	significant	(p=0.017).	A	

logistic	regression	analysis	found	that	amikacin	and	bedaquiline-based	STR	were	2.1	times	(95%	CI:	1.3-3.6)	 

and	3.3	 times	(95%CI:	1.7-6.3)	more	 likely	 to	be	successful	when	compared	 to	kanamycin,	 respectively.	

The	relapse	rate	for	patients	treated	with	amikacin	regimen	was	1.4%,	followed	by	kanamycin	(1.3%)	and	 

non-relapse	were	found	in	the	bedaquiline-based	STR,	0%.

	 In	 conclusion,	 the	 result	 of	 the	 9-11month	 shorter	 regimen	 for	 multi-drug	 or	 rifampicin	 resistant	 

tuberculosis	treatment	regimen	showed	the	good	benefit.	In	particular,	the	bedaquiline-based	STR	had	the	

highest	 treatment	 success	 rate	while	 the	 lowest	 died	 rate,	 lost-to-follow	up	and	 failure,	 and	no	 relapse.	 

Therefore,	the	use	of	a	STR	as	recommended	by	the	World	Health	Organization	on	MDR/RR-TB	patients	

can	increase	treatment	success	rate.	Moreover,	relapse	and	drug	resistance	should	be	annually	monitored.
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บทคัดย่อ

	วัณูโรคเป็นโรคติดิต่อที�มีความส่ำาคัญแล้ะเป็นปัญหาส่าธีารณูสุ่ข	ปัจจุบันมีการพัื่ฒนาวิธีีการตรวจหาเช่้�อวัณูโรค
หล้ายวิธีี	การตรวจวินิจฉััยด้ิวย	Xpert	เป็นวิธีีที�ส่ะดิวก	รวดิเร็ว	เป็นระบบ	close	system	ที�ความเสี่�ยงต่อการติดิเช่้�อตำ�า	 
ส่ามารถัใช้้ตรวจได้ิในห้องปฏิบตักิารที�มคีวามปล้อดิภัยเทียบเท่ากับการตรวจส่เมียร์เส่มหะ	แล้ะได้ิรับมาตรฐานรับรอง
จากองค์การอนามัยโล้ก	กองวัณูโรค	ได้ิรับการส่นับส่นุนงบประมาณูจากกองทุนโล้กต่อเน่�องมาเป็นเวล้าหล้ายป่	รวมทั�ง
การพัื่ฒนาห้องปฏิบัติการวัณูโรคในประเทศัไทยให้ส่ามารถัตรวจวินิจฉััยวัณูโรคได้ิด้ิวยวิธีีอณููช้วีวิทยาที�มีความรวดิเร็ว
แล้ะมีความแม่นยำาสู่ง	 เพ่ื่�อให้ผูู้้ป่วยได้ิรับการรักษารวดิเร็ว	 แล้ะยังเป็นการควบคุมการแพื่ร่กระจายเช่้�อในชุ้มช้น	การ
ศ้ักษานี�มีวัตถุัประส่งค์เพ่ื่�อศ้ักษาประสิ่ทธิีผู้ล้ของการใช้้	 Xpert	MTB/RIF®	Ultra	 ตรวจวินิจฉััยวัณูโรคเทียบกับการ
ตรวจด้ิวยวิธีีส่เมียร์	 ในผูู้้ป่วยวัณูโรครายใหม่ที�ข้�นทะเบียนรักษาในป่งบประมาณู	2564	ในประเทศัไทย	ผู้ล้การศ้ักษา 
พื่บว่าการวินิจฉััยโดิยการตรวจด้ิวยวิธีีส่เมียร์แล้ะวิธีีอณููช้ีววิทยา	 Xpert	 MTB/RIF®	 Ultra	 จำานวน	 17,613	 ราย	 
ให้ผู้ล้ตรงกันทั�งส่องเทคนิค	 8,004	 ราย	 ร้อยล้ะ	 45.5	 ส่่วน	 Xpert	 MTB/RIF®	Ultra	 พื่บตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรค	 แต่ 
ส่เมียร์ล้บ	9,311	 ราย	 ร้อยล้ะ	52.9	แล้ะ	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	ตรวจไม่พื่บเช่้�อวัณูโรค	แต่เส่มียร์บวก	298	 ราย	 
ร้อยล้ะ	 1.7	 ในกลุ่้มประช้ากรหลั้กที�มีความเสี่�ยงต่อวัณูโรค	 (key	 populations)	 ที�ผู้ล้เส่มียร์เป็นล้บพื่บว่าการใช้้	 
Xpert	MTB/RIF®	Ultra	ช่้วยในการวินิจฉััยเพิื่�มสู่งข้�นถ้ังร้อยล้ะ	54.0	แล้ะพื่บข้อแตกต่างชั้ดิเจนว่า	Xpert	MTB/RIF®	
Ultra	ส่ามารถัตรวจพื่บผูู้้ป่วยเพ่ื่�อเข้าสู่่ระบบการรักษาถ้ังร้อยล้ะ	18.9	ในขณูะที�ส่เมียร์	AFB	พื่บเพีื่ยงแค่ร้อยล้ะ	5.1	
การตรวจด้ิวยอณููชี้ววิทยาทำาให้ผูู้้ที�มีอาการส่งสั่ยวัณูโรคเข้าถ้ังการวินิจฉััยที�รวดิเร็ว	 เป็นประโยช้น์กับหน่วยบริการ
ระดัิบโรงพื่ยาบาล้ที�เป็นด่ิานแรกในการคัดิกรองผูู้้ป่วย	

บัทนิำา
วัณูโรคเป็นโรคที�ยังเป็นปัญหาส่ำาหรับประเทศัไทย 

ที� มี ผูู้้ ป่วยรายใหม่จำานวนมากแล้ะอัตราการเส่ียชี้วิต 

ค่อนข้างสู่ง	 อุบัติการณ์ูวัณูโรคในป่	2562	จำานวน	150	 ต่อ

ประช้ากรแส่นคน	 คาดิประมาณูผูู้้ป่วยวัณูโรครายใหม่	 

จำานวน	105,000	ราย	แล้ะผูู้้เสี่ยชี้วิตจากวัณูโรค	11,000	ราย	 

แต่พื่บผูู้้ติดิเช่้�อวัณูโรครายใหม่แล้ะกลั้บเป็นซีำ�าเพีื่ยง	 

87,789	 ราย	 บ่งถ้ังว่ายังมีผูู้้ป่วยวัณูโรคที�ค้นไม่พื่บอีกกว่า	

17,000	ราย1	
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การยุติวัณูโรคประเทศัไทย	 มีเป้าหมายในการขยาย

การเข้าถ้ังแล้ะการนำาประช้ากรกลุ่้มที�มีความเสี่�ยงต่อการ

ติดิเช่้�อวัณูโรคเข้าสู่่บริการตรวจวินิจฉััยแล้ะรักษาวัณูโรค 

ในส่ถัานบริการส่าธีารณูสุ่ข	 ด้ิวยการดิำาเนินงานอย่างเป็น

ระบบเพ่ื่�อการค้นหาผูู้้ป่วยวัณูโรค	 แล้ะวัณูโรคด่ิ�อยาที�

รวดิเร็วด้ิวยวิธีีที�มคีวามแม่นยำาสู่ง	โดิยเฉัพื่าะอย่างยิ�งในกลุ่้ม 

ผูู้้ติดิเช่้�อเอช้ไอวี	(PLHIV)	กลุ่้มประช้ากรข้ามช้าติ	(migrants)	

กลุ่้มผูู้้ต้องขัง	(prisoners)	กลุ่้มผูู้้สู่งอายุ	(elderly)	แล้ะกลุ่้ม

ผูู้้สั่มผัู้ส่วัณูโรคร่วมบ้าน	 (household	 contacts)	 การค้นหา

ผูู้้ป่วยวัณูโรคส่่วนใหญ่อาศััยการตรวจคัดิกรองแบบตั�งรับ	

(passive	 case	 finding)	 ซ้ี�งเป็นวิธีีที�ผูู้้มีอาการส่งสั่ยเข้ามา 

ตรวจที�ส่ถัานพื่ยาบาล้	 ดัิงนั�นการค้นหาผูู้้ป่วยวัณูโรค 

แบบเช้งิรุก	(active	case	finding)	เป็นการปอ้งกันความล้า่ช้้า

ในการวินิจฉััยวัณูโรค

การตรวจวินิจฉััยทางห้องปฏิบัติการเพ่ื่�อการค้นหา	

รักษาแล้ะติดิตามการรักษาวัณูโรคแล้ะวัณูโรคด่ิ�อยานั�น	

ประกอบไปด้ิวย	 การส่เมียร์เส่มหะ	 การเพื่าะเลี้�ยงเช่้�อแล้ะ

ทดิส่อบความไวตอ่ยา	(culture	and	drug	susceptibility)	แล้ะ

การตรวจทางอณููชี้ววิทยา	(molecular	testing)	ซ้ี�งการตรวจ

วินิจฉััยแต่ล้ะวิธีีการมีความแตกต่างกันในด้ิานของความไว	 

ความจำาเพื่าะ	แล้ะระยะเวล้าในการรายงานผู้ล้	องค์การอนามัย

โล้กแนะนำาให้ประเทศัที�มีภาระวัณูโรคสู่ง	 (high	 burden	 

country)	 ตรวจวินิจฉััยวัณูโรคแล้ะวัณูโรคด่ิ�อยาด้ิวยวิธีี 

อณููชี้ววิทยา	Xpert	MTB/RIF®	assay	ซ้ี�งเป็นการตรวจแบบ

รวดิเร็ว	(rapid	diagnosis	test)	ส่ามารถัใช้้ทดิแทนการส่เมียร์	

เน่�องจากมีความไว	ความจำาเพื่าะในการตรวจหาเช่้�อวัณูโรค

ร้อยล้ะ	 88	 (95%	CI,	 84-92%)	แล้ะร้อยล้ะ	 99	 (95%	CI,	 

98-99%)	ในขณูะที�การส่เมียร์	ความไวเพีื่ยงร้อยล้ะ	61	แล้ะ

ความจำาเพื่าะร้อยล้ะ	982	ดัิงนั�นการตรวจวินิจฉััยด้ิวย	Xpert	

MTB/RIF®	Ultra	เป็นวิธีีที�ส่ะดิวก	รวดิเร็ว	มีความแม่นยำาสู่ง	

เป็นระบบ	close	system	เสี่�ยงต่อการติดิเช่้�อตำ�า	ส่ามารถัใช้้

ตรวจได้ิในห้องปฏิบัติการที�มีความปล้อดิภัยเทียบเท่ากับการ

ตรวจส่เมียร์เส่มหะ	 แล้ะไดิ้รับมาตรฐานรับรองจากองค์การ

อนามัยโล้ก3	กองวัณูโรค	ได้ิรับการส่นับส่นุนงบประมาณูจาก

กองทุนโล้กต่อเน่�องมาเป็นเวล้าหล้ายป่ในหล้ายๆ	 ด้ิานเพ่ื่�อ

ยุติปัญหาวัณูโรคประเทศัไทย	รวมทั�งการพัื่ฒนาห้องปฏิบัติ

การวัณูโรคในประเทศัไทยให้ส่ามารถัตรวจวินิจฉััยวัณูโรค

ได้ิด้ิวยวิธีีอณููช้ีววิทยา	 เพ่ื่�อให้ผูู้้ป่วยได้ิรับการรักษารวดิเร็ว	

แล้ะยังเป็นการควบคุมการแพื่ร่กระจายเช่้�อในชุ้มช้น	จ้งเป็น

ที�มาของการศ้ักษานี�โดิยมีวัตถุัประส่งค์เพ่ื่�อศ้ักษาประส่ทิธิีผู้ล้

ของการใช้้	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	เพ่ื่�อตรวจวินิจฉััยวัณูโรค

เทียบกับการตรวจด้ิวยวิธีีส่เมียร์	

วัสดุและวิธ์่การ
เป็นการศ้ักษาแบบ	retrospective	โดิยรวบรวมขอ้มูล้

ผูู้้ป่วยวัณูโรครายใหม่ที�ข้�นทะเบียนรักษาในป่งบประมาณู	

2564	 ที�ได้ิรับการคัดิกรองอาการส่งสั่ยวัณูโรค	 ร่วมกับ

ภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอก	 แล้ะส่่งตรวจวินิจฉััยด้ิวยวิธีีส่เมียร์ 

แล้ะวิธีีอณููชี้ววิทยา	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	ตามแนวทาง

การควบคุมวัณูโรคประเทศัไทย	พื่.ศั.	25644 

ผูู้้ที�มีอาการส่งสั่ยวัณูโรค

คัดิกรองวัณูโรคด้ิวย	CXR

ผู้ล้ปกติ	หร่อไม่เข้ากับวัณูโรค ผู้ล้ผิู้ดิปกติ	เข้ากับวัณูโรค

วินิจฉััยวัณูโรควิธีี	Molecular	assay

ไม่เป็นผูู้้ป่วยวัณูโรค เป็นผูู้้ป่วยวัณูโรค

ส่่งตรวจ
เช่้�อด่ิ�อยา

เล่้อกตรวจ	Molecular	
เพ่ื่�อวินิจฉััยวัณูโรค/วัณูโรคด่ิ�อยา	
ด้ิวยวิธีีใดิวิธีีหน้�ง
		1.	Xpert	MTB/RIF
		2.	Line	Probe	Assay
		3.	Real-time	PCR	MTB/MDR

กรณีูเล่้อกตรวจ	Molecular
ด้ิวยวิธีี	TB-LAMP

AFB/Culture

รููปที่่� 1. 	 แนวทางการคััดกรองเพ่ื่�อค้ันหาและวินิจฉััยวัณโรคัและ
วณัโรคัด่�อยาในกล่�มประชากรทั�วไป	และกล่�มประชากรหลัก
ท่�ม่คัวามเสี่่�ยงต่�อวัณโรคั	(key	populations)

การต้รวจ้ด้วยวิธ์่ดั�งเดิม 
การตรวจหาเช่้�อย้อมติดิสี่ทนกรดิดิว้ยกล้้องจลุ้ทรรศัน์	

เป็นวิธีีที�ง่าย	 ประหยัดิ	 เป็นวิธีีตรวจคัดิกรองวิธีีแรก	 ส่่วน 

การย้อมเช่้�อด้ิวยสี่ฟลู้ออเรส่เซีนต์	 จะเพิื่�มความไวในการ
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ตรวจหาเช่้�อ	ข้อจำากัดิของวิธีีส่เมียร์	ค่อ	ความไวตำ�า	จำาแนก

เช่้�อไม่ได้ิว่าเป็นเช่้�อวัณูโรคหร่อมัยโคแบคทีเรียอ่�น	ตรวจพื่บ

เช่้�อเฉัพื่าะตัวอย่างที�มีเช่้�อจำานวนมาก	(>10,000	cells/มล้.)	 

ผูู้้ตรวจต้องมีความช้ำานาญ	 ส่ามารถัตรวจพื่บเช่้�อประมาณู

ร้อยล้ะ	40	ของผูู้้ป่วยวัณูโรค

การต้รวจ้ด้วยวิธ์่ใหม่
การตรวจหาส่ารพัื่นธุีกรรมของเช่้�อวัณูโรคด้ิวยวิธีี	

PCR	ทราบผู้ล้เร็ว	 มีความไวแล้ะความจำาเพื่าะสู่ง	 ปัจจุบัน

มีเทคนิค	 real-time	 PCR	 ใช้้ตรวจหา	 DNA	 ของเช่้�อแล้ะ

ตรวจยีนด่ิ�อยาโดิยวิเคราะห์การเปลี้�ยนแปล้งของ	DNA	 ซ้ี�ง	

Xpert	เป็นเคร่�องตรวจวิเคราะห์ส่ารพัื่นธุีกรรมแบบอัตโนมัติ 

ด้ิวยวิธีี	 real-time	 polymerase	 chain	 reaction	 ที�เป็น	 

cartridge-based	 ส่ำาหรับการเพิื่�มจำานวน	DNA	 ให้มากข้�น 

แล้ะส่ามารถัเพิื่�มจำานวน	 DNA	 ในส่่วนของ	 rpoB	 gene	 

ของเช่้�อซ้ี�งเป็นยีนที�เกิดิจากการกล้ายพื่ันธ์ุีทำาให้เช่้�อมี 

ความส่ามารถัในการด่ิ�อต่อยา	rifampicin	ข้อดีิในการทดิส่อบ

ด้ิวย	 Xpert	 MTB/RIF	 ได้ิแก่	 ส่ามารถัตรวจวินิจฉััยได้ิ 

ทั�งวัณูโรคแล้ะการด่ิ�อยา	rifampicin	แล้ะใช้้เวล้าในการตรวจ

ประมาณู	2	ชั้�วโมง	ตรวจได้ิทั�งในตัวอย่างเส่มหะที�มีผู้ล้	AFB	

smear	บวกแล้ะล้บ

ต้ารางท่� 1.  ความไว	ความจำาเพื่าะ	ของการตรวจวินิจฉััย

ดิ้วยวิธีีส่เมียร์	แล้ะ	Xpert	MTB/RIF5

เทคนิิค
Sensitivity

% (95% CI)

Specificity

% (95% CI)

Sputum	smear	microscopy	 61	(31-89) 98	(93-100)

Xpert	MTB/RIF® 92	(70-100) 99	(91-100)

ต้ารางท่� 2.  ข้อแตกต่างของเทคนิคส่เมียร์	 แล้ะ	 Xpert	

MTB/RIF6

เทคนิิค ข้อได้เปีร่ยบั ข้อจ้ำากัด

Sputum 
smear  
microscopy

รายงานผู้ล้ไม่เกิน	45	นาที
ราคาถูัก
ไม่ยุ่งยาก		

ไม่ส่ามารถัแยกเซีล้ล์้มีชี้วิตหร่อ
ไม่มีชี้วิต
ไม่ส่ามารถัรายงานผู้ล้การด่ิ�อยาได้ิ
ไม่จำาเพื่าะต่อเช่้�อวัณูโรค	ความไวตำ�า	
ตรวจพื่บเม่�อมีเช่้�อ	>10,000	cells/มล้.

Xpert MTB/
RIF® 

รายงานผู้ล้ไม่เกิน	2	ชั้�วโมง
ความไวสู่ง	จำาเพื่าะกับเช่้�อวัณูโรค	
ตรวจพื่บเม่�อมีเช่้�อย่างน้อย	11.8	
cfu/ml	
เช่้�อถ่ัอได้ิมากกว่าวิธีีการตรวจเส่มหะ
ส่ามารถัรายงานผู้ล้การด่ิ�อยา	
Rifampicin	ได้ิ
ตรวจส่อบง่ายแล้ะไม่ต้องใช้้ห้อง
ปล้อดิเช่้�อระดัิบ	4

ราคาแพื่ง	ค่าใช้้จ่ายสู่ง
ไม่ส่ามารถัแยกเซีล้ล์้มีชี้วิตหร่อ
ไม่มีชี้วิต
อายุการเก็บรักษานำ�ายา	cartridge	
ค่อนข้างสั่�น
ต้องการไฟฟ้าที�มีความเส่ถีัยร
ต้องทำาการส่อบเทียบอุปกรณ์ูทุกป่
ต้องการห้องควบคุมอุณูหภูมิ

ปัจจุบันเคร่�อง	GeneXpert	ส่ำาหรับการตรวจวินิจฉััย

วัณูโรค	 วัณูโรคด่ิ�อยาครอบคลุ้มทุกจังหวัดิ	 แล้ะทุกเขต

สุ่ขภาพื่	ทั�งหมดิ	166	หน่วยงาน	172	เคร่�องทั�วประเทศัไทย	

ดัิงรูปที�	2	

รููปที่่� 2.	 เคัร่�อง	 GeneXpert	 กระจายคัรอบคัล่มท่กจังหวัดของ
ประเทศไทย
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วัลยา สิทธิ และคณะ

ผู้ลการศัึกษา
จากข้อมูล้ผูู้้ป่วยรายใหม่ที�ข้�นทะเบียนรักษาวัณูโรค

ในป่งบประมาณู	2564	ระหว่าง	1	ต.ค.	2563	ถ้ัง	30	ก.ย.	

2564	 ทั�งหมดิ	 79,351	 ราย	 เป็นเพื่ศัช้ายร้อยล้ะ	 68.3	 

เพื่ศัหญิงร้อยล้ะ	31.7	ส่่วนมากเป็นผูู้้สู่งอายุมากกว่า	65	ป่

ข้�นไป	 ร้อยล้ะ	 25.4	 เป็นวัณูโรคปอดิร้อยล้ะ	 84.8	 วัณูโรค

นอกปอดิร้อยล้ะ	 15.2	 แล้ะเป็นผูู้้ป่วยรายใหม่ร้อยล้ะ	 80.6	

(ตารางที�	3)

ต้ารางท่� 3.	 ผูู้ป้ว่ยวณัูโรคที�ข้�นทะเบยีนรกัษาป่งบประมาณู	

2564

ลักษณะทั�วไปีของผู้้้ป่ีวย จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

เพศั

ช้าย

หญิง

54,175	(68.3)

25,176	(31.7)

กลุ่มอายุ (ปีี)

น้อยกว่า	5	ป่

5-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

65	ป่ข้�นไป

283	(0.4)

444	(0.6)

5,185	(6.5)

10,319	(13.0)

12,801	(16.1)

15,364	(19.4)

7,677	(9.7)

7,117	(8.9)

20,161	(25.4)

วัณโรค

ปอดิ

นอกปอดิ

67,294	(84.8)

12,057	(15.2)

สัญชาติ้

ไทย

ไม่ใช่้ไทย

75,990	(95.8)

3,361	(4.2)

ปีระเภทการขึ�นิทะเบ่ัยนิ

ใหม่

กลั้บเป็นซีำ�า

ขาดิยา

ล้้มเหล้ว

อ่�นๆ

โอนออก

64,003	(80.7)

4,979	(6.3)

1,123	(1.4)

212	(0.3)

1,294	(1.6)

7,740	(9.7)

ปัจจุบันการวินิจฉััยวัณูโรคมีหล้ากหล้ายเทคนิค	แต่ล้ะ

เทคนิคมีข้อจำากัดิ	วิธีีที�ดีิที�สุ่ดิที�เป็นประโยช้น์ต่อผูู้้ป่วยเพ่ื่�อให้

ได้ิเข้าสู่่กระบวนการรักษา	ล้ดิการแพื่ร่กระจายเช่้�อ	ควบคุม

การระบาดิของโรคได้ิ	 จ้งจะต้องเป็นวิธีีที�มีความไว	 ความ

จำาเพื่าะสู่ง	ส่ามารถัให้การวินิจฉััยที�รวดิเร็ว	ซ้ี�งประเทศัไทย

ได้ิเริ�มนำาเทคนิคการวินิจฉััยวัณูโรคด้ิวยอณููชี้ววิทยา	 Xpert	

MTB/RIF®	 เพ่ื่�อวินิจฉััยผูู้้ป่วยวัณูโรคที�รวดิเร็วตั�งแต่ป่	 

พื่.ศั.	2558	 เพ่ื่�อการวินิจฉััยวัณูโรค	แล้ะได้ิพัื่ฒนาศัักยภาพื่

ห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉััยให้ครอบคลุ้มในทุกจังหวัดิ

ทั�วประเทศั	 จากเดิิมตรวจวินิจฉััยเฉัพื่าะที�ระดัิบส่่วนกล้าง	

แล้ะห้องปฏิบัติการระดัิบเขต	ทำาให้ผูู้้ที�ส่งสั่ยวัณูโรคส่ามารถั

เข้าถ้ังการตรวจวินิจฉััยได้ิง่ายยิ�งข้�น	โดิยพื่บว่าตั�งแต่ป่	พื่.ศั.	

2558	เป็นต้นมาแนวโน้มการตรวจวินิจฉััยวัณูโรคโดิย	Xpert	

MTB/RIF®	Ultra	ในประเทศัไทย	เพิื่�มมากข้�นตามล้ำาดัิบ

แหล่้งข้อมูล้	:	รายงาน	Control	 trend	report	การตรวจด้ิวย	Xpert	MTB/
RIF®	Ultra	ระหว่างป่	2558	-	2564

รููปที่่� 3. แนวโน้มการต่รวจวินิจฉััยวัณโรคัด้วย	Xpert	MTB/RIF® 

Ultra

องค์การอนามัยโล้กแนะนำาการตรวจวินิจฉััยด้ิวย	

WRD	(WHO	rapid	diagnostic)	ซ้ี�งประเทศัไทยนำาเทคนิค	

Xpert	MTB/RIF®	Ultra	มาใช้้ครอบคลุ้มในทุกจังหวัดิ	 เพ่ื่�อ

ให้การวินิจฉััยผูู้้ที�มีอาการส่งสั่ยวัณูโรคให้ได้ิรับการข้�น

ทะเบียนรักษาที�รวดิเร็ว	จากข้อมูล้ผูู้้ป่วยวัณูโรคข้�นทะเบียน

รักษาแล้ะวินิจฉััยด้ิวย	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	ในผูู้้ป่วยใหม่	

ผูู้้ป่วยกลั้บเป็นซีำ�า	 ผูู้้ป่วยรักษาซีำ�าหลั้งขาดิยา	 ผูู้้ป่วยรักษา

ล้้มเหล้ว	ผูู้้ป่วยอ่�นๆ	แล้ะโอนออก	ร้อยล้ะ	31.4,	44.2,	34.1,	

24.1,	77.2	แล้ะ	5.2	ตามล้ำาดัิบ	(ตารางที�	4)



61

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ต้ารางท่� 4.  การใช้้	 Xpert	MTB/RIF®	 Ultra	 เพื่่�อวินิจฉััย	 

แยกตามประเภทผูู้้ป่วยที�ข้�นทะเบียน	 ป่ 

งบประมาณู	2564

ปีระเภทผู้้้ป่ีวยขึ�นิทะเบ่ัยนิ จ้ำานิวนิ (ราย)
ต้รวจ้วินิิจ้ฉัยด้วย 

Xpert MTB/RIF
®

 Ultra (ราย) (%)

ใหม่ 64,003 20,118	(31.4)

กลั้บเป็นซีำ�า 4,979 2,203	(44.2)

รักษาซีำ�าหลั้งขาดิยา 1,123 383	(34.1)

รักษาซีำ�าหลั้งล้้มเหล้ว 212 51	(24.1)

อ่�นๆ 1,294 999	(77.2)

โอนออก 7,740 400	(5.2)

ทั�งหมด 79,351 24,154 (30.4)

จากข้อมูล้การข้�นทะเบียนรักษาผูู้้ป่วยวัณูโรครายใหม ่

ในประเทศัไทย	 ป่งบประมาณู	 2564	 พื่บว่าการวินิจฉััย 

ด้ิวยส่องเทคนิคควบคู่กันโดิยวิธีีส่เมียร์แล้ะ	Xpert	MTB/RIF® 

Ultra	จำานวน	17,613	ราย	ให้ผู้ล้ตรวจตรงกันทั�งส่องเทคนิค	

8,004	ราย	ร้อยล้ะ	45.5	กลุ่้มที�ส่เมียร์ล้บ	แต่	Xpert	MTB/

RIF®	Ultra	ตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรคมากถ้ัง	9,311	ราย	ร้อยล้ะ	 

52.9	 แล้ะในรายที�เส่มียร์บวก	 Xpert	 MTB/RIF®	 Ultra	 

ตรวจไม่พื่บเช่้�อ	298	ราย	ร้อยล้ะ	1.7	ซ้ี�งในกรณีูนี�จำาเป็นต้อง

ส่่งเพื่าะเช่้�อเพ่ื่�อพื่ิสู่จน์แยกช้นิดิเช่้�อ	 ประกอบการพื่ิจารณูา

การรักษาต่อไป	(ตารางที�	5)	

ต้ารางท่� 5. 	 เปรยีบเทยีบผู้ล้การตรวจวินจิฉััยผูู้้ปว่ยวณัูโรค

รายใหม่	 ป่งบประมาณู	 2564	 ด้ิวยส่เมียร์ 

แล้ะ	Xpert	MTB/RIF®	Ultra

Xpert MTB/RIF® Ultra
Smear

Total
Positive (%) Negative (%)

MTB	detected 3,624	(20.6) 9,311	(52.9) 12,935

MTB	not	detected 298	(1.7) 4,380	(24.9) 4,678

Total 3,922 13,691 17,613

เม่�อแยกกลุ่้มประช้ากรหล้ักที�มีความเสี่�ยงต่อวัณูโรค	

(key	 populations)	 ตามประเภทผูู้้ป่วยที�ข้�นทะเบียนรักษา

วัณูโรครายใหม่	ใน	6	กลุ่้มหลั้กๆ	ได้ิแก่	ผูู้้ป่วยเบาหวาน	(DM)	

ประช้ากรข้ามช้าติ	(migrants)	ผูู้้ต้องขัง	(prisoner)	ผูู้้ติดิเช่้�อ

เอช้ไอวี	(HIV)	ผูู้้สั่มผัู้ส่ร่วมบ้านวัณูโรค/วัณูโรคด่ิ�อยา	(HHC	

M+/MDR-TB)	แล้ะผูู้้ส่งูอายุ	(elderly)	ในป่งบประมาณู	2564	

พื่บจำานวนผูู้้ป่วยดัิงรูปภาพื่ที�	4

แหล่้งข้อมูล้	:	รายงานข้อมูล้โปรแกรม	NTIP	(https://ntip-ddc.moph.go.th)	 
	 	 	 13.10.2564

รููปที่่� 4.  ประเภทผู้้้ป่วยข้�นทะเบ่ยนรักษาวัณโรคัแยกต่ามประชากร
หลักท่�ม่คัวามเสี่่�ยงต่�อวัณโรคั	(key	populations)

ประช้ากรหลั้กที� มีความเสี่�ยงต่อวัณูโรค	 (key	 

populations)	 ได้ิแก่	 ผูู้้ป่วยเบาหวาน(DM)	 ประช้ากร 

ข้ามช้าติ	 (migrants)	 ผูู้้ต้องขัง	 (prisoner)	 ผูู้้ติดิเช่้�อเอช้ไอวี	 

(HIV)	 ผูู้้สั่มผัู้ส่ร่วมบ้านผูู้้ป่วยวัณูโรคแล้ะวัณูโรคด่ิ�อยา	 

(HHC	M+/MDR-TB)	 แล้ะผูู้้สู่งอายุ	 (elderly)	 ที�ได้ิรับการ

ตรวจวนิิจฉััยเปน็วัณูโรคจากทั�งส่องเทคนคิ	พื่บการใช้้	Xpert	

MTB/RIF®	Ultra	ช่้วยในการวินิจฉััยเพิื่�มสู่งข้�นถ้ังร้อยล้ะ	54.0	

ต้ารางท่� 6.  เปรียบเทียบผู้ล้การตรวจวนิจิฉััยผูู้้ปว่ยวณัูโรค

รายใหม	่ปง่บประมาณู	2564	แยกตามประเภท

กลุ้่มเส่ี�ยง

Type 
Smear 

และ Xpert 
(cases)

Result of AFB Smear & Xpert MTB/RIF® Ultra

AFB Pos
Xpert 

MTB(%)

AFB Pos
Xpert Neg 

(%)

AFB Neg
Xpert MTB 

(%)

AFB Neg
Xpert Neg 

(%)

1.DM 1,613 437	(27.1) 21	(1.3) 841	(52.1) 314

2.	Migrants 640 118	(18.4) 13	(2.0) 294	(45.9) 215

3.	Prisoner 1,213 126	(10.4) 16	(1.3) 777	(64.1) 294

4.	HIV 1,123 181	(16.1) 38	(3.4) 495	(44.1) 409

5.	HHC	M+/MDR-TB 1,082 236	(21.8) 12	(1.1) 554	(51.2) 280

6.	Eldery 3,959 628	(15.9) 59	(1.5) 2,238	(56.5) 1,034

Total 9,630 1,726 (17.9) 159 (1.7) 5,199 (54.0) 2,546
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เม่�อเปรียบเทียบกลุ่้มประช้ากรหลั้กที�มีความเสี่�ยง

ต่อวัณูโรค	(key	populations)	ทั�ง	6	กลุ่้ม	กับเทคนิคที�ตรวจ

พื่บเช่้�อจะพื่บข้อแตกต่างชั้ดิเจนว่า	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	

ส่ามารถัตรวจพื่บผูู้้ป่วยเพ่ื่�อเข้าสู่่ระบบการรักษาถ้ังร้อยล้ะ	

18.9	ในขณูะที�ส่เมียร์	AFB	พื่บเพีื่ยงร้อยล้ะ	5.1

ต้ารางท่� 7.  เปรียบเทียบผู้ล้บวกทั�งส่องเทคนิค	 แยกตาม

ประเภทกลุ้่มเส่ี�ยง	(Key	populations)

Type

Total TB cases 

register fiscal 

year 2564 

Xpert MTB/RIF 

Ultra 
AFB smear 

MTB detected (%) AFB Positive (%)

1.DM 5,268 1,278	(24.3) 458	(8.7)

2.	Migrants 2,243 412	(18.4) 131	(5.8)

3.	Prisoner 2,801 903	(32.2) 142	(5.1)

4.	HIV 3,710 676	(18.2) 219	(5.9)

5.	HHC	M+/MDR-TB 9,884 790	(8.0) 248	(2.5)

6.	Eldery 12,755 2,866	(22.5) 687	(5.4)

Total 36,661 6,925 (18.9) 1,885 (5.1)

รููปที่่� 5.		 เปร่ยบเท่ยบผู้ลบวกทั�งสี่องเทคันิคั	 แยกต่ามประเภท 
กล่�มเสี่่�ยง	(Key	population)

วิจ้ารณ์
กองวัณูโรคได้ินำาเทคนิคตรวจวินิจฉััยผูู้้ป่วยวัณูโรค

วิธีีอณููชี้ววิทยา	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	 ที�ได้ิรับการรับรอง

โดิยองค์การอนามัยโล้ก	 แล้ะส่นับส่นุนโดิยโครงการกองทุน

โล้กมาใช้้กับห้องปฏิบัติการในประเทศัไทยครอบคลุ้ม 

อย่างน้อยจังหวัดิล้ะ	 1	 แห่ง	 โดิยไดิ้พัื่ฒนาศัักยภาพื่ 

เค ร่อ ข่ายแล้ะส่นับส่นุนห้องปฏิ บั ติการทั� ง ในระ ดัิบ 

โรงพื่ยาบาล้แม่ข่าย	 โรงพื่ยาบาล้ทั�วไป	 โรงพื่ยาบาล้ศูันย์	

หน่วยงานสั่งกัดิกรมราช้ฑั์ณูท์	 ห้องปฏิบัติการระดัิบเขต	

แล้ะห้องปฏิบัติการส่่วนกล้าง	โดิยเน้นในกลุ่้มประช้ากรหลั้ก

ที�มีความเสี่�ยงสู่งต่อวัณูโรค	เช่้น	ผูู้้ป่วยเบาหวาน	ประช้ากร 

ข้ามช้าติ	ผูู้้ต้องขังในเร่อนจำา	ผูู้้ติดิเช่้�อเอช้	ไอ	วี	ผูู้้สั่มผัู้ส่วัณูโรค 

แล้ะวัณูโรคด่ิ�อยาร่วมบ้าน	แล้ะผูู้้สู่งอายุ	เป็นต้น	ซ้ี�งส่อดิคล้้อง

กับการศ้ักษาของอุษา	 ฉัายเกล็้ดิแก้ว	 แล้ะคณูะ	 ในการ

ประเมินการเริ�มต้นวินิจฉััยวัณูโรคดิ้วยวิธีี	 Xpert	 MTB/

RIF®	ทดิแทนการใช้้วิธีีเส่มียร์แล้ะเพื่าะเช่้�อ	เป็นทางเล่้อกที�มี 

ความคุ้มค่าทางเศัรษฐศัาส่ตร์ส่ำาหรับการวินิจฉััยวัณูโรค

ในบริบทประเทศัไทย7	 แล้ะได้ิเส่นอให้บรรจุ	 Xpert	 

MTB/RIF®	เข้าสู่่ชุ้ดิสิ่ทธิีประโยช้น์ในการวินิจฉััยวัณูโรคของ

ประเทศัไทย	ส่อดิคล้้องกับงานวิจัยของ	Blakemor	R	 แล้ะ	

Helb	D	(2010)	8-9	ระบุว่า	Xpert	MTB/RIF®	ส่ามารถัย่นยัน

ผู้ล้ของทั�งการตรวจส่เมียร์แล้ะการเพื่าะเช่้�อ	รวมทั�งส่ามารถั

ตรวจเช่้�อด่ิ�อยาได้ิถ้ังร้อยล้ะ	98	ของส่ายพัื่นธ์ุีวัณูโรคทั�งหมดิ	

ซ้ี�งจะเห็นได้ิว่า	 การตรวจวินิจฉััยด้ิวย	Xpert	MTB/RIF®	 มี

ความรวดิเร็ว	แม่นยำาสู่ง	แล้ะส่ามารถัตรวจวินิจฉััยว่าผูู้้ป่วย

ติดิเช่้�อวัณูโรคแล้ะเป็นเช่้�อด่ิ�อยาหร่อไม่	 ได้ิในการตรวจครั�ง

เดีิยวกัน	ส่ามารถัรายงานผู้ล้ไดิภ้ายใน	2	ชั้�วโมง	โดิยใช้้เฉัพื่าะ

ตัวอย่างเส่มหะเท่านั�น	 ซ้ี�งมีความรวดิเร็วมากกว่าวิธีีการ

เพื่าะเช่้�อที�ต้องใช้้เวล้านานถ้ัง	4-8	สั่ปดิาห์	หากมีการพัื่ฒนา

แล้ะนำาเทคนิคการตรวจวินิจฉััยด้ิวย	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	 

ไปใช้้อย่างแพื่ร่หล้ายจะส่ามารถัล้ดิจำานวนผูู้้เสี่ยชี้วิตจาก

วัณูโรคถ้ัง	15	ล้้านคนภายในป่	พื่.ศั.	259310

จากผู้ล้เปรียบเทียบการวินิจฉััยผูู้้ป่วยวัณูโรคราย

ใหม่ระหว่างการตรวจโดิยวิธีีเส่มียร์ซ้ี�งเป็นวิธีีเดิิมซ้ี�งเป็น 

วิธีีพ่ื่�นฐานที�ห้องปฏิบัติการทุกแห่งในประเทศัไทยใช้้กับ

วิธีีอณููชี้ววิทยา	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	พื่บว่าในผูู้้ป่วยข้�น

ทะเบียนทั�งหมดิ	17,613	ราย	ที�ตรวจทั�งส่องวิธีีให้ผู้ล้ตรงกัน	

8,004	ราย	ร้อยล้ะ	45.5	วิธีี	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	ตรวจ

พื่บ	MTB	detected	แต่วิธีีเส่มียร์ผู้ล้เป็นล้บถ้ัง	 9,311	 ราย	 

ร้อยล้ะ	52.9	แล้ะวิธีี	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	ตรวจไม่พื่บเช่้�อ	 

แต่วิธีีเส่มียร์ให้ผู้ล้บวก	 298	 ราย	 ร้อยล้ะ	 1.7	 ซ้ี�งในกรณีู 

ดัิงกล่้าวมีความจำาเป็นจะต้องส่่งเพื่าะเช่้�อ	 หร่อส่่งทดิส่อบ

เทคนิคอณููชี้ววิทยาวิธีีอ่�นเพ่ื่�อจำาแนกช้นิดิของเช่้�อ

เม่�อแยกตามประเภทประช้ากรกลุ่้มเสี่�ยงที� ข้�น

ทะเบียนทั�งหมดิ	 36,661	 ราย	 พื่บว่าวิธีีเส่มียร์พื่บผู้ล้บวก	
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1,885	ราย	ร้อยล้ะ	5.1	แต่วิธีีอณููชี้ววิทยา	Xpert	MTB/RIF® 

Ultra	 ตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรค	 6,925	 ราย	 ร้อยล้ะ	 18.9	 โดิย 

พื่บว่าในกลุ่้มผูู้้ป่วยเบาหวาน	ผูู้้ต้องขังเร่อนจำา	แล้ะผูู้้สู่งอายุ

ตรวจพื่บเช่้�อวัณูโรคส่งูมากกว่าร้อยล้ะ	20	ซ้ี�งแตกต่างจากวิธีี

เส่มียร์ค่อนข้างสู่ง	

 

สรุปี
องค์การอนามัยโล้ก	(End	TB	Strategy	2015-2035)	

ระบุการวินิจฉััยแรกเริ�มของวัณูโรค	 (Early	 diagnosis)	

โดิยเฉัพื่าะในกลุ่้มประเทศัที�มีอุบัติการณู์วัณูโรคสู่ง	 แล้ะ

ครอบคลุ้มการทดิส่อบความไวต่อยาต้านวัณูโรค	(Universal	

DST)	 เป็นตัวบ่งชี้�ส่ำาคัญของการยุติวัณูโรค	 โดิยผูู้้ที�มีความ

เสี่�ยงแล้ะอาการบ่งบอกวัณูโรคควรได้ิรับการวินิจฉััยเริ�มแรก

ด้ิวย	WHO-recommended	 rapid	 TB	 diagnostics	 ดัิงนั�น	

National	TB	control	Program	(NTP)	ในทุกประเทศัจ้งให้

ความส่ำาคัญกับการพัื่ฒนาเคร่อข่ายห้องปฏิบัติการในการใช้้ 

ชุ้ดิทดิส่อบ	 หร่อเคร่�องม่อที�ทันส่มัย	 โดิยเฉัพื่าะอย่างยิ�ง 

การทดิส่อบที�รวดิเร็ว	แล้ะแม่นยำา	

ปัจจุบัน	 วิธีีการตรวจด้ิวยอณููชี้ววิทยาที�รวดิเร็วแล้ะ

มีความไวในการตรวจหาเช่้�อวัณูโรค	เช่้น	Xpert	MTB/RIF® 

Ultra,	TB-LAMP	แล้ะ	line	probe	assays	ถูักนำามาใช้้เพ่ื่�อ

ทดิแทนหร่อเส่ริมกับวิธีีมาตรฐานทางจุล้ชี้ววิทยา	 แล้ะเป็น

ประโยช้น์	 เพ่ื่�อให้ส่ามารถัเข้าถ้ังการวินิจฉััยที�รวดิเร็ว	 ถ้ัง

แม้ว่าวิธีีทางโมเล้กุล้จะมีข้อดีิในการตรวจหาเช่้�อวัณูโรค	แต่

ไม่แนะนำาให้ใช้้ในการติดิตามผู้ล้การรักษา	 การตรวจด้ิวย

กล้้องจุล้ทรรศัน์	แล้ะการเพื่าะแยกเช่้�อยังมีประโยช้น์เพ่ื่�อการ

ติดิตามการตอบส่นองต่อการรักษาอยู่	 ประกอบกับปัจจุบัน

ในส่ถัานการณ์ูแพื่ร่ระบาดิของ	COVID-19	ที�ห้องปฏิบัติการ

ในประเทศัไทยมากกว่า	 250	 แห่ง	 ได้ิรับการพัื่ฒนาเพ่ื่�อให้

รองรับการตรวจ	COVID-19	ด้ิวยเทคนิค	RT-PCR	จ้งเป็น

โอกาส่ส่ำาคัญในการผู้ล้ักดัินการบูรณูาการตรวจวัณูโรคร่วม

ด้ิวย	เพ่ื่�อเป้าหมายยุติวัณูโรคประเทศัไทย	โดิยสิ่�งส่ำาคัญค่อ

ต้องมีการส่นับส่นุนในด้ิานต่างๆ	ที�เพีื่ยงพื่อ	เช่้น	งบประมาณู	

แล้ะบุคล้ากรที�ดิำาเนินงาน	เป็นต้น

กิต้ต้ิกรรมปีระกาศั
ขอขอบคุณูผูู้้อำานวยการกองวัณูโรค	 พื่ญ.ผู้ล้ิน	 

กมล้วัทน์	ที�ช่้วยผู้ลั้กดัินด้ิานนโยบาย	งบประมาณูส่นับส่นุน	

แล้ะติดิตามการดิำาเ นินงานอย่างต่อเน่�องจนผู้ล้การ 

ดิำาเนินงานบรรลุ้เป้าหมาย	 ขอขอบคุณูหัวหน้ากลุ่้มปฏิบัติ

การอ้างอิงชั้นสู่ตรวัณูโรคแห่งช้าติที� ใ ห้ ข้อเส่นอแนะ	 

เจ้าหน้าที�กองวัณูโรค	 เจ้าหน้าที�กองทุนโล้ก	 ด้ิานวัณูโรค 

ที�ช่้วยติดิตามการดิำาเนินงานกับเคร่อข่าย	 แล้ะขอขอบคุณู 

เคร่อข่ายโรงพื่ยาบาล้	 ส่ส่จ.	 แล้ะ	 ส่คร.	 ทุกแห่งที�ร่วม 
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บัทนิำา
การส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อมในทางเดิินหายใจ (foreign	

body	aspiration)	หมายถ้ัง	การส่ำาลั้กเอาวัตถุัหร่อสิ่�งแปล้ก

ปล้อมเข้าสู่่ทางเดิินหายใจตั�งแต่บริเวณู	 glottis	 ไปจนถ้ัง	

tracheobronchial	 tree1	 ส่่งผู้ล้ให้เกิดิภาวะแทรกซี้อนใน

ระบบทางเดิินหายใจหล้ายประการ	ในระยะเฉัยีบพื่ลั้น	ผูู้้ป่วย

ที�มีอาการมากอาจเกิดิการอุดิกั�นของทางเดิินหายใจ	 ทำาให้

มีภาวะปอดิแฟบ	 (atelectasis)	 หร่อเกิดิ	ภาวะขาดิอากาศั

หายใจ	 (asphyxia)	 นำาไปสู่่การเส่ียชี้วิตได้ิ	 ในระยะเร่�อรัง

ส่ามารถัทำาให้เกิดิภาวะ	post-obstructive	pneumonia,	lung	

abscess,	bronchiectasis	หร่อ	bronchial	stenosis	เป็นต้น2	

การส่่องกล้้องหล้อดิล้มมีบทบาทส่ำาคัญในผูู้้ป่วยที�

ส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อมเข้าไปในทางเดิินหายใจ	 ทั�งในแง่ของ

การวินิจฉััยแล้ะการนำาสิ่�งแปล้กปล้อมนั�นออกเพ่ื่�อการรักษา	

ประวัติความเป็นมาของการนำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกจาก 

ทางเดิินหายใจด้ิวยวิธีีการส่่องกล้้อง	เริ�มข้�นในป่	พื่.ศั.	2440	 

โดิย	Gustav	 Killian	 แพื่ทย์ผูู้้เชี้�ยวช้าญด้ิานกล่้องเสี่ยงช้าว

เยอรมัน	 ส่ามารถันำาเศัษชิ้�นส่่วนกระดิูกหมูออกจาก	 right	

main	bronchus	ของผูู้้ป่วยโดิยใช้้อุปกรณ์ูผู่้านบริเวณูกล่้อง

เสี่ยง3	นับเป็นความส่ำาเร็จครั�งแรกแล้ะถ่ัอเป็นจุดิเริ�มต้นของ

การพื่ัฒนาด้ิานการส่่องกล้้องหล้อดิล้มแล้ะ	 interventional	

pulmonology	 ที�ส่ำาคัญ	 โดิยหล้ังจากมีการใช้้การส่่องกล้้อง

หล้อดิล้มเพ่ื่�อนำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกในผูู้ป่้วย	พื่บว่าส่ามารถั

ล้ดิอัตราตายจากร้อยล้ะ	23	เหล่้อไม่ถ้ังร้อยล้ะ	1	รวมไปถ้ัง

ล้ดิภาวะแทรกซ้ีอนที�เกิดิตามหลั้งการส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อม

ได้ิอย่างมากอีกด้ิวย4-5

ในบทความนี�จะกล้่าวถ้ังเน่�อหาของการส่ำาลั้ก 

สิ่�งแปล้กปล้อมในทางเดิินหายใจ	ทั�งในแง่ลั้กษณูะทางคล้นิิก	

ปัจจัยเสี่�ยง	 การวินิจฉััย	 แนวทางการรักษาแล้ะบทบาท 

ของการส่่องกล้้องหล้อดิล้มในการนำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกจาก

ทางเดิินหายใจ

อาการและอาการแสดงทางคลินิิก
การส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อมในทางเดิินหายใจเป็นภาวะ

ที�พื่บได้ิบ่อยในเด็ิกแล้ะผูู้้ใหญ่ที�มีปัจจัยเสี่�ยงต่อการส่ำาลั้ก	

ปัจจัยเสี่�ยงดัิงกล่้าวค่อปัจจัยที�มีผู้ล้ต่อระดัิบความรู้ส้่กตัว 

ที�ล้ดิล้ง	แล้ะมีผู้ล้ต่อประสิ่ทธิีภาพื่การกล่้น	ตัวอย่างปัจจัยเสี่�ยง 

ดัิงแส่ดิงในตารางที�	 1	 เม่�อผูู้้ป่วยส่ำาลั้กเอาสิ่�งแปล้กปล้อม

เข้าไปในทางเดิินหายใจ	 จะมีอาการแล้ะอาการแส่ดิงได้ิ

แตกต่างกันในแต่ล้ะราย	 ข้�นกับลั้กษณูะของสิ่�งแปล้กปล้อม	

ตำาแหนง่ที�ไปติดิอยู่	แล้ะส่ภาพื่รา่งกายเดิิมของผูู้ป่้วย	อาการ

มีได้ิตั�งแต่	ไอมาก	ส่ำาลั้ก	เสี่ยงแหบ	เจ็บหน้าอก	หายใจเหน่�อย	

ตรวจร่างกายอาจฟังได้ิยินเสี่ยง	 stridor,	 wheezing	 ช้นิดิ	 

monotonous,	 decreased	 breath	 sound	 หร่ออาจไม่พื่บ

ความผิู้ดิปกติจากการตรวจร่างกายก็เป็นได้ิ	 (ร้อยล้ะ39)7  

ในบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้ีอนได้ิแก่	 atelectasis,	 

pneumothorax	 หร่อ	 pneumomediastinum	 (ตารางที�	 2)	 

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565
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ในรายที�ส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อมขนาดิใหญ่	 เกิดิการอุดิกั�นทาง

เดิินหายใจบริเวณู	trachea	หร่อ	main	bronchus	ทั�งส่องข้าง	 

อาจทำาให้เกิดิภาวะขาดิอากาศัหายใจ	 (asphyxia)	 ผูู้้ป่วย 

จะมีอาการกระส่ับกระส่่าย	 ไม่ส่ามารถัไอหร่อออกเส่ียงได้ิ	

หากไม่ได้ิรับการแก้ไขอย่างทันท่วงที	ผูู้้ป่วยจะเสี่ยชี้วิตได้ิ

ผูู้้ป่วยที�ส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อมในทางเดิินหายใจที�มี

อาการไม่มาก	หร่ออาการดีิข้�นหลั้งจากการส่ำาลั้กในช่้วงแรก	 

อาจมาพื่บแพื่ทย์ด้ิวยอาการจากการมีสิ่�งแปล้กปล้อม 

ในทางเดิินหายใจเร่�อรัง	 เช่้น	 ไอเร่�อรัง,	 ไอมีเล่้อดิปนเป็นๆ

หายๆ,	lung	abscess	หร่อ	recurrent	pneumonia	ได้ิ	ผูู้้ป่วย

บางรายไดิรั้บการวินิจฉััยเป็น	asthma8	แล้ะไมต่อบส่นองตอ่ 

ยาขยายหล้อดิล้ม	ทำาให้ได้ิรับการรักษาที�ล่้าช้้า	 นำาไปสู่่การ

เกิดิภาวะแทรกซ้ีอนต่างๆตามมา	ดัิงแส่ดิงในตารางที�	3

ต้ารางท่� 1.	 ปัจจัยเส่ี�ยงของการส่ำาล้ักส่ิ�งแปล้กปล้อม	2,6

Risk factors for foreign body aspiration

-		Senility
-		Alcohol	consumption
-		Sedative	or	hypnotic	drug	use
-		Mental	retardation
-		Poor	dentition
-		Tracheal	stoma
-		Primary	 neurological	 disorders	 with	 impairment	 of	 
swallowing	or	mental	status

-		Parkinson’s	disease
-		Trauma	with	loss	of	consciousness
-		Seizure
-		General	anesthesia	or	conscious	sedation

ต้ารางท่� 2.	 อาการแล้ะอาการแส่ดิงของภาวะส่ำาล้ัก 

ส่ิ�งแปล้กปล้อม

Signs and symptoms of foreign body aspiration

-		Choking

-		Cough

-		Hoarseness

-		Stridor

-		Unilateral	or	bilateral	wheezing

-		Unilateral	decrease	in	breath	sounds

-		Unilateral	hyperinflation

-		Subcutaneous	emphysema

-		Pneumothorax	/	Pneumomediastinum

-		Atelectasis

ชนิิดของสิ�งแปีลกปีลอม 
มีรายงานการส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อมเข้าสู่่ทางเดิิน

หายใจได้ิหล้ายช้นิดิ	ที�พื่บบ่อยได้ิแก่	เศัษอาหาร	ชิ้�นกระดูิก	

ถัั�ว	 เมล็้ดิผู้ล้ไม้	 เม็ดิยา	 เศัษแก้ว	 ฟันปล้อม	 เราส่ามารถัจัดิ

แบ่งสิ่�งแปล้กปล้อมออกเป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	ได้ิแก่	organic	

แล้ะ	inorganic	foreign	body	(ตารางที�	4)	ผู้ล้กระทบต่อเย่�อบุ 

ทางเดิินหายใจอาจเกิดิโดิยตรงจากสิ่�งแปล้กปล้อมที�มีความ

แหล้มคม	 หร่อเกิดิจากการอักเส่บของร่างกาย	 โดิยพื่บว่า 

สิ่�งแปล้กปล้อมช้นิดิ	 organic	 ทำาให้เกิดิการอักเส่บของ

เน่�อเย่�อได้ิมากกว่าช้นิดิ	inorganic	รวมถ้ังเกิดิ	granulation	 

tissue	 ได้ิง่ายกว่า	 อย่างไรก็ตาม	 มียาบางช้นิดิทำาให้เกิดิ

การอักเส่บได้ิมากเช่้นกัน	 ได้ิแก่	 ยากลุ่้ม	 tetracycline	 

แล้ะ	 ยาธีาตุเหล็้ก	 นอกจากนี�	 สิ่�งแปล้กปล้อมประเภท	 

organic	 แล้ะยาบางช้นิดิ	 เม่�อเข้าสู่่ร่างกายอาจมีการขยาย

ขนาดิใหญ่ข้�นจากกระบวนการ	 rehydration	 แล้ะหาก 

พื่บร่วมกับ	 granulation	 tissue	 ก็จะทำาให้การนำาสิ่�ง 

แปล้กปล้อมออกจากร่างกายเป็นไปได้ิยากแล้ะอาจเกิดิภาวะ

แทรกซ้ีอนได้ิ	เช่้น	เล่้อดิออก	เป็นต้น
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ต้ารางท่� 3.	 ภาวะแทรกซ้ีอนของการส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อม	2,6

-		Hemoptysis
-		Recurrent	post-obstructive	pneumonia
-		Lung	abscess
-		Bronchiectasis
-		Bronchomalacia
-		Bronchial	stenosis
-		Granulation	tissue	formation

ต้ารางท่� 4.	 ตัวอย่างส่ิ�งแปล้กปล้อมในทางเดิินหายใจ

Organic Seeds	(watermelon,	sunflower,	pumpkin	etc.)
Nuts	(peanuts,	almonds,	pistachio,	etc.)
Meat
Bone
Fruit
Candy

Inorganic Dental	crowns,	dental	fillings,	dental	fixtures
Glass
Plastic
Coin
Medication	tablets
Fragments	of	tracheostomy	tubes	

การวินิิจ้ฉัย  
อาศััยการซัีกประวัติ	 ซ้ี�งประกอบด้ิวย	 ประวัติ 

การส่ำาลั้ก	 ระยะเวล้าที�เกิดิ	 โรคหร่อภาวะที�เสี่�ยงให้เกิดิ 

การส่ำาลั้ก	 อาการทางคลิ้นิก	 เป็นต้น	 การตรวจร่างกาย 

ทางระบบหายใจ	 ภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอก	 แล้ะการส่่องกล้้อง

หล้อดิล้มซ้ี�งมีประโยช้น์ทั�งในด้ิานการวินิจฉััยแล้ะการรักษา

ตำาแหน่งหล้อดิล้มที�มักพื่บสิ่�งแปล้กปล้อมภายหลั้ง

การส่ำาลั้ก	 ค่อ	 right	 lower	 bronchus	 แล้ะ	 intermediate	

bronchus	เน่�องจากกายวิภาคของ	right	main	bronchus	ที�

มีล้กัษณูะแนวดิิ�งกว่าแล้ะขนาดิใหญ่กว่า	left	main	bronchus	

อย่างไรก็ตามกายวิภาคที�แตกต่างในแต่ล้ะคนแล้ะท่าทาง 

ของร่างกายในขณูะส่ำาลั้ก	 ทำาให้ส่ามารถัพื่บสิ่�งแปล้กปล้อม

จากการส่ำาลั้กได้ิในทุกแขนงของหล้อดิล้ม

ส่ำาหรับการประเมินภาพื่ถ่ัายทางรังสี่	พื่บว่าสิ่�งแปล้ก

ปล้อมส่่วนใหญ่เป็น	 radiolucent	 มากกว่า	 radiopaque	 

(มีเพีื่ยงร้อยล้ะ	2-7)	ทำาให้ภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกทั�วไป	(chest	

X-ray)	มีข้อจำากัดิในการมองเห็นสิ่�งแปล้กปล้อม	อย่างไรก็ตาม 

ส่ามารถัพื่บความผู้ิดิปกติอย่างอ่�นได้ิ	 เช่้น	 atelectasis,	

mediastinal	shift,	air	 trapping	หร่อ	pulmonary	 infiltrate	

เป็นต้น	 มีการศ้ักษาพื่บว่า	 การตรวจพื่บความผิู้ดิปกติ 

จาก	chest	X-ray	ในการวินิจฉััยภาวะส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อม 

ในทางเดิินหายใจมี	sensitivity	70-82%,	specificity	44-74%,	

positive	predictive	value	72-83%	แล้ะ	negative	predictive	 

value	 41-73%9-11	 ซ้ี�งใช้้ร่วมกับข้อมูล้การซัีกประวัติ 

แล้ะการตรวจร่างกาย	แล้ะที�ส่ำาคัญค่อภาพื่ถ่ัายรังสี่ทรวงอกที�

ดูิปกติไม่ส่ามารถันำามาใช้้	exclude	ภาวะส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อม 

ในทางเดิินหายใจได้ิ

แนิวทางการรักษา
ผูู้้ป่วยที�ส่งสั่ยภาวะส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อมในทางเดิิน

หายใจ	 ควรได้ิรับการสั่งเกตอาการอย่างใกล้้ชิ้ดิจนกว่า 

จะไดิรั้บการย่นยันการวินิจฉััยแม้จะไม่มีอาการผู้ดิิปกตก็ิตาม	

เน่�องจากสิ่�งแปล้กปล้อมอาจเปลี้�ยนตำาแหน่งทำาให้เกิดิการ 

อุดิกั�นทางเดิินหายใจมากข้�น	 หร่อเกิดิภาวะแทรกซ้ีอน 

เช่้น	 airway	 bleeding	 หร่อ	 pneumothorax	 เป็นต้น12-13  

ผูู้้ป่วยที�ได้ิรับการย่นยันว่ามีสิ่�งแปล้กปล้อมในทางเดิินหายใจ

ควรได้ิรับการนำาออกจากร่างกายทุกราย	 แล้ะไม่ควรรอช้้า

เพ่ื่�อป้องกันไม่ให้เกิดิภาวะแทกซ้ีอนที�จะตามมา	 รวมถ้ัง 

กระบวนการอักเส่บแล้ะการเกิดิ	 granulation	 tissue	 ซ้ี�ง

ส่ามารถัเกิดิได้ิตั�งแต่	 24	 ช้ม.	 แรกหลั้งจากการส่ำาลั้ก14 

ส่ามารถัแบ่งแนวทางการรักษาเป็น	3	วิธีี	ได้ิแก่

1.	 Non-endoscopic	therapies	 ผูู้้ ป่ ว ย ส่ำา ลั้ ก สิ่� ง

แปล้กปล้อมที�มีการอุดิกั�นของทางเดิินหายใจส่่วนต้น	 

จะมีอาการทางคล้ินิกอย่างเฉีัยบพื่ลั้น	 ไม่ส่ามารถัหายใจไดิ้

ส่ะดิวก	 ไม่ส่ามารถัพูื่ดิได้ิ	 จำาเป็นต้องได้ิรับการช่้วยเหล่้อ 

โดิยเร็ว	ด้ิวยวิธีี	back	blows	แล้ะ	chest	thrusts	ในเด็ิกเล็้ก	

หร่อ	abdominal	thrusts	(Heimlich	maneuver)	ในเด็ิกโตหร่อ

ผูู้้ใหญ่	ในรายที�ส่งสั่ยการอุดิกั�นบริเวณูกล่้องเสี่ยง	ส่ามารถัทำา	

laryngoscopic	evaluation	เพ่ื่�อแก้ไขภาวะ	life-threatening	 
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asphyxia	 โดิยบุคล้ากรที�มีความช้ำานาญ	 นอกจากนี�	 ยัง 

รวมถ้ังการช้่วยชี้วิตขั�นพ่ื่�นฐานต่างๆ	 ได้ิแก่	 bag-mask	 

ventilation,	endotracheal	intubation	หร่อ	cardiopulmonary	

resuscitation	เป็นต้น	

ส่ำาหรับการรักษาด้ิวยวิธีีอ่�น	 ได้ิแก่	 bronchodilator	

inhalation	แล้ะ	postural	drainage	ไม่แนะนำาให้ทำาในช่้วงแรก

ของการรักษา	 เน่�องจากอาจทำาให้สิ่�งแปล้กปล้อมเคล้่�อนที�

เปลี้�ยนตำาแหน่งทำาให้เกิดิการอุดิกั�นทางเดิินหายใจมากข้�น	

หร่อเกิดิภาวะแทรกซ้ีอนอ่�นๆ	ได้ิ15	

2.	 Rigid	 bronchoscopy	 มีรายงานอัตราความ

ส่ำาเร็จ	ในการใช้้	 rigid	 bronchoscope	 นำาสิ่�งแปล้กปล้อม

ออกจากทางเดิินหายใจอยู่ที�ร้อยล้ะ	 95-9916-21	 ข้อดีิของ 

การใช้้	 rigid	 bronchoscope	 ได้ิแก่	 adequate	 ventila-

tion	 (standard	 or	 jet	 ventilation),	 good	 visualization,	 

suctioning	 capability	 แล้ะแพื่ทย์ส่ามารถัใส่่เคร่�องม่อ

ส่ำาหรับนำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกได้ิหล้ายช้นิดิ	 จ้งทำาให้เป็นวิธีี

ที�มีประสิ่ทธิีภาพื่สู่งแล้ะมีความปล้อดิภัย	โดิยเฉัพื่าะอย่างยิ�ง 

หากผูู้้ป่วยมีอาการไอเป็นเล่้อดิร่วมด้ิวย	 ข้อจำากัดิของวิธีีนี�	 

ค่อ	 ผูู้้ป่วยต้องได้ิรับ	 general	 anesthesia,	 แพื่ทย์ที�ทำา 

การรักษาต้องได้ิรับการฝึกฝนมาเฉัพื่าะด้ิาน	 แล้ะค่ารักษา

พื่ยาบาล้ที�สู่งกว่า		

3.	 Flexible	 bronchoscopy	 การใช้้	 flexible	 

bronchoscope	เพ่ื่�อนำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกจากทางเดิินหายใจ 

ถ่ัอเป็น	procedure	of	choice	ส่ำาหรับการประเมินแล้ะรักษา 

ผูู้้ป่วยในขั�นต้น	 อายุรแพื่ทย์โรคปอดิที�ได้ิรับการฝึกฝน

ส่ามารถัให้การดูิแล้รักษาผูู้้ป่วยได้ิอย่างมีประสิ่ทธิีภาพื่แล้ะ

ปล้อดิภัย	โดิยต้องมีการเตรียมตัวผูู้้ปว่ยก่อนทำาการส่่องกล้้อง	

วางแผู้นการส่่องกล้้อง	เตรียมเคร่�องม่ออุปกรณ์ู	รวมถ้ังคำาน้ง

ถ้ังภาวะที�อาจจะเกิดิข้�น	 เช่้น	การเกิดิ	granulation	 tissue,	

bleeding	 หร่อ	 displacement	 of	 foreign	 bodies	 เป็นต้น	 

การเล่้อกใช้้เคร่�องม่อเพ่ื่�อนำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกนั�น	 ข้�น 

กับช้นิดิ,	 ขนาดิ	 แล้ะตำาแหน่งของสิ่�งแปล้กปล้อม	 รวมถ้ัง

ความช้ำานาญของแพื่ทย์ผูู้้ส่่องกล้้องด้ิวย	 ในผูู้้ป่วยบางราย 

อาจจำาเป็นต้องใช้้เคร่�องม่อหล้ายช้นิดิร่วมกัน	 ตัวอย่าง 

เคร่�องม่อที�ส่ามารถัใช้้กับ	 flexible	 bronchoscope	 ได้ิ

เช่้น	 flexible	 forceps,	 rat-tooth	 forceps,	 snare,	 basket,	 

cryotherapy	 probe,	 balloon	 catheter	 (Fogarty)	 แล้ะ	 

magnetic	 extractor	 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล้ของหล้าย 

การศ้ักษา	 พื่บว่าอัตราความส่ำาเร็จในการใช้้	 flexible	 

bronchoscope	 นำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกจากทางเดิินหายใจ

อยู่ที�ร้อยล้ะ	892

อุปีกรณ์ท่�ใช้สำาหรับันิำาสิ�งแปีลกปีลอมออก
จ้ากทางเดินิหายใจ้

1.	 Grasping	 	Forceps	 เป็นอุปกรณ์ูพ่ื่�นฐานที�หา 

ใช้้ได้ิง่าย	 มีประโยช้น์หล้ายอย่าง	 แล้ะมักถูักเล่้อกนำามาใช้้ 

กรณีูสิ่�งแปล้กปล้อมติดิค้างในทางเดิินหายใจ	 มีกล้ไก 

การทำางานแบ่งเป็น	2	ลั้กษณูะค่อ

-				 Single-action	 	forceps	 มีการทำางานโดิยปาก 

ด้ิานหน้�งของ	 forceps	 จะอยู่นิ�ง	 ในขณูะที�ปากอีกด้ิานหน้�ง

ส่ามารถัขยับได้ิเพ่ื่�อเปิดิหร่อปิดิ

-		 Dual-action	 	forceps	 เป็น	 forceps	 ที�ปาก 

ทั�งส่องด้ิานขยับเพ่ื่�อเปิดิหร่อปิดิได้ิอย่างส่มมาตร	 Forceps	 

เหมาะส่ำาหรับ	inorganic	foreign	body	ที�มีลั้กษณูะแบนหร่อ 

ไม่หนาจนเกินไป	เช่้น	เหรียญ	คลิ้ปหนีบกระดิาษ	เข็มหมุดิ	 

เป็นต้น	 หร่อ	 organic	 foreign	 body	 ที�มีลั้กษณูะแข็ง	 

ไม่ยุ่ยจนเกินไป	เช่้น	เมล็้ดิพ่ื่ช้	เศัษกระดูิก	ชิ้�นส่่วนฟัน	แล้ะ 

ไม่เปราะจนเกินไป	เพื่ราะอาจทำาให้สิ่�งแปล้กปล้อมนั�นแตกหัก 

เป็นชิ้�นส่่วนได้ิ	 ช้นิดิของ	 forceps	 มีหล้ายรูปแบบ	 มีทั�ง 

ส่ำาหรับ	rigid	bronchoscope	หร่อ	flexible	bronchoscope	

แล้ะยังข้�นกับ	ขนาดิ	,	รูปร่าง,	กล้ไกการเปิดิปิดิ,	การมี	central	

needle	รวมไปถ้ังลั้กษณูะของฟนัเล่้�อย	ดัิงนั�นจ้งควรเล่้อกใช้้

อย่างเหมาะส่ม	กล่้าวค่อ	ควรเล่้อกใช้้	forceps	ที�มีขนาดิใหญ่

เพีื่ยงพื่อกับขนาดิเส้่นผู่้านศูันย์กล้างของวัตถุั	กรณีูต้องการ

การหยิบจับที�มั�นคง	ไม่ให้วัตถุัมีการหลุ้ดิเล่้�อนง่าย	ควรเล่้อก

ใช้้ช้นิดิ	 alligator	 jaw	 หร่อ	 rat-tooth	 forceps	 หร่อกรณีู 

สิ่�งแปล้กปล้อมอยู่ในพ่ื่�นที�จำากัดิ	ควรเล่้อกใช้้	 single-action	

	forceps	เน่�องจากส่ามารถัเปิดิปากของ	forceps	ได้ิส่ะดิวกกว่า	 

เป็นต้น
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รู �ปที่่� 1.1		แสี่ดง	rigid	forceps	ชนิดต่�างๆ

รูู ปที่่� 2.6		Grasping	forceps	ชนิด	rat-tooth

2.	 Snare	 มีลั้กษณูะเป็นห่วงขดิล้วดิอยู่ในอุปกรณ์ู

ที�ส่ามารถัใส่่ได้ิทาง	 working	 channel	 ของกล้้อง	 flexible	

bronchoscope	 ช้นิดิของ	 snare	 มีหล้ายรูปแบบ	 ข้�นกับ	 

เส้่นผู่้านศูันย์กล้าง,	ลั้กษณูะขดิล้วดิ	(twisted	หร่อ	smooth)	

แล้ะการมีหร่อไม่มี	 electrocautery	 เป็นต้น	 การใช้้งาน 

ของ	 snare	 เป็นลั้กษณูะห่วงคล้้องล้้อมรอบวัตถุัแล้ะรูดิ 

จับให้แน่น	โดิยส่่วนใหญ่มักไม่ใช้้	electrocautery	กับ	snare	

ในกรณูีนำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกจากทางเดิินหายใจ	 ยกเว้น 

ใช้้เพ่ื่�อขจัดิ	granulation	tissue

3.	 Basket	อุปกรณ์ูคล้้ายตะกร้า	มีหล้ายช้นิดิ	ส่่วนใหญ่ 

ถูักประยุกต์นำามาใช้้จากหัตถัการอ่�น	เช่้น	ZeroTip®	 เดิิมใช้้

ส่ำาหรับ	 common	 bile	 duct	 calculi	 หร่อ	 ureteric	 calculi	 

ทำามาจาก	Nitinol	มีขนาดิ	12	มม	.	แล้ะ	16	มม.,	Twister®  

ถูักส่ร้างข้�นมาใช้้ส่ำาหรับ	 colonic	 polyp	 เป็นต้น	 basket	

เหมาะส่ำาหรับสิ่�งแปล้กปล้อมช้นิดิแข็ง	 พ่ื่�นผิู้วเรียบ	 รูปร่าง

กล้มร	ีหากใช้้กับสิ่�งแปล้กปล้อมที�มีความนุ่ม	ล้วดิของ	basket	 

อาจตัดิสิ่�งแปล้กปล้อมนั�นขาดิเป็นชิ้�นส่่วนเพิื่�มมากข้�น	ทำาให้

ยากต่อการนำาออกให้หมดิ	 ในกรณีูดัิงกล่้าว	 ส่ามารถัใช้้	 

Net	basket	ที�มีลั้กษณูะเป็น	snare	ติดิกับตาข่าย	แทนได้ิ

รููปที่่� 3.6  แสี่ดง	basket	และ	snare (a)	Twister®	rotatable	
polyp	retrieval	(Boston	Scientific,	Natick,	MA).	
(b)	Rotatable	 snare	13	mm	(Boston	Scientific,	
Natick,	MA).	(c)	ZeroTip®	airway	basket	(Boston	
Scientific,	Natick,	MA).	(d)	Roth	Net®	(US	endoscopy,	 
Mentor,	OH)

รููปที่ ่� 4.6	(a)	Twister®	rotatable	polyp	retrieval	(Boston	
Scientific,	Natick,	MA.)	basket	with	a	walnut.

		 (b)	 Zero	 Tip®	 (Boston	 Scientific,	 Natick,	 MA.)	
basket	with	a	bean

4.	 Cryoprobe	ใช้้หลั้กการ	rapid	gas	decompensation	 

ของแก๊ส่	nitrous	oxide,	nitrogen	หร่อ	carbon	dioxide	เพ่ื่�อ

ทำาให้เกิดิความเย็น	-40	ถ้ัง	-80	องศัาเซีล้เซีียส่ที�ปล้ายส่าย	 
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เม่�อปล้ายส่ายที� สั่มผัู้ส่กับวัตถุัแปล้กปล้อมที� มีนำ�าเป็น 

ส่่วนประกอบ	 จะทำาให้วัตถุันั�นแข็งจนย้ดิติดิกับปล้ายส่าย	

แล้ะส่ามารถันำาออกจากทางเดิินหายใจไดิ้	 จ้งเหมาะกับ	 

organic	foreign	body	ส่่วนใหญ่	เช่้น	เศัษผู้ล้ไม้	ผัู้ก	แมล้ง	

เป็นต้น	 ไม่ส่ามารถัใช้้ได้ิกับ	 inorganic	 foreign	 body	 

บางประเภท	เช่้น	โล้หะ	หร่อ	เซีรามิค	อย่างไรก็ตาม	หากมี

นำ�าหร่อเส่มหะล้้อมรอบวตัถุัดัิงกล่้าว	กส็่ามารถัแช้แ่ข็งเพ่ื่�อนำา

วัตถุัออกมาได้ิเช่้นกัน	นอกจากนี�	cryoprobe	ยังส่ามารถัใช้้

เพ่ื่�อนำา	granulation	tissue	ออกได้ิอีกด้ิวย	แพื่ทย์ผูู้้ส่่องกล้้อง

ต้องมีความระมัดิระวังไม่ให้ปล้ายส่ายสั่มผัู้ส่กับเน่�อเย่�อปกติ

ขณูะที�ทำาการล้ดิอุณูหภูมิ	เพ่ื่�อป้องกันไม่ให้เกิดิการบาดิเจ็บ

ต่อเน่�อเย่�อขณูะด้ิงส่ายออก

รููปที่่� 5.6		Cryotherapy.	(a)	ERBE	cryotherapy	unit.	(ERBE-
USA	Marietta,	GA).	(b)	Tomato	frozen	to	tip 
of	Cryoprobe.	(c)	Corn	frozen	to	the	cryoprobe

5.	 Balloon	 catheter	 ในกรณูีที�สิ่�งแปล้กปล้อมติดิ 

อยู่ในทางเดิินหายใจส่่วนปล้ายที�ไม่ส่ามารถัใช้้อุปกรณ์ู 

เข้าไปเพ่ื่�อนำาออกมาไดิ้	 แพื่ทย์ส่ามารถัเล่้อกใช้้	 balloon	

catheter	 วางไว้ที�ตำาแหน่งส่่วนปล้ายกว่าแล้้วล้ากพื่า 

สิ่�งแปล้กปล้อมนั�นข้�นมา	 เพ่ื่�อให้อุปกรณ์ูช้นิดิอ่�นทำางาน

ได้ิส่ะดิวกยิ�งข้�น	 หร่อใช้้วางไว้ที�ตำาแหน่งปล้ายเพ่ื่�อไม่ให้ 

สิ่�งแปล้กปล้อมเคล้่�อนที�ออกไปมากข้�น	ตัวอย่างของ	balloon	 

catheter	ที�ใช้้ได้ิ	เช่้น	Fogarty	catheter	ขนาดิ	No.	4-7	ส่ามารถั

ใส่่ผู่้าน	 working	 channel	 ของกล้้อง	 bronchoscope	 ได้ิ	 

แนะนำาให้ขยายบอล้ลู้นด้ิวย	normal	saline	1-3	cc	มากกว่า

การใช้้อากาศั	 มีข้อควรระมัดิระวังในกรณูีสิ่�งแปล้กปล้อม 

ที�มีความคม	 เช่้น	 ฟัน	 เพื่ราะอาจทำาให้บอล้ลู้นฉีักขาดิ	 

เกิดิเป็นสิ่�งแปล้กปล้อมในทางเดิินหายใจเพิื่�มมากข้�น

6.	 Magnetic	 extractor	 เป็นอุปกรณ์ูที�มีส่่วนปล้าย

ส่ายทำามาจากวัส่ดุิแม่เหล็้ก	 ส่ามารถัใส่่ผู่้าน	 working	 

channel	ของกล้้องส่่องหล้อดิล้มช้นิดิ	flexible	ได้ิ	ใช้้ในกรณีู

สิ่�งแปล้กปล้อมที�เป็นโล้หะ	เช่้น	ชิ้�นส่่วน	forceps	ที�หัก	หร่อ	

แปรง	cytology	brush	เป็นต้น

การส่องกล้องหลอดลมชนิิด flexible
ก่อนการส่่องกล้้องหล้อดิล้มทุกครั�ง	 แพื่ทย์ต้องมี

การเตรยีมตัวผูู้้ป่วย	วางแผู้นการส่่องกล้้องจากภาพื่ถัา่ยรังสี่	 

ประเมินความเสี่�ยงที�อาจจะเกิดิข้�น	 เตรียมทีมพื่ยาบาล้แล้ะ

ผูู้้ช่้วย	 ติดิเคร่�องม่อวัดิสั่ญญาณูชี้พื่เพ่ื่�อ	monitor	 ตั�งแต่ช่้วง

ก่อนจนถ้ังหล้ังการส่่องกล้้อง	 เล่้อกอุปกรณ์ูที�ใช้้ให้พื่ร้อม	

ในกรณีูสิ่�งแปล้กปล้อมติดิค้างในทางเดิินหายใจ	 ให้เล่้อกใช้้

กล้้องส่่องหล้อดิล้มช้นิดิ	 therapeutic	 เน่�องจากมี	 working	

channel	ที�ใหญ่	ส่ามารถัใส่่อุปกรณ์ูได้ิหล้ายประเภท	แล้ะมี

ความส่ามารถัในการ	suction	 ที�ดีิกว่า	การให้	 intravenous	

sedation	เพ่ื่�อล้ดิระดัิบความรู้ส้่กตัวของผูู้้ปว่ยให้อยู่ในระดัิบ	

moderate	 sedation	 ทำาให้แพื่ทย์ส่ามารถัทำาการส่่องกล้้อง 

หล้อดิล้มไดิส้่ะดิวก	ล้ดิอาการเจบ็ปวดิของผูู้ป่้วย	รวมทั�งผูู้้ป่วย 

ยังมี	cough	reflex	ซ้ี�งมีส่่วนช่้วยทำาให้สิ่�งแปล้กปล้อมออกมา 

ได้ิง่ายข้�น	 หร่อแพื่ทย์ส่ามารถัขอให้ผูู้้ป่วยช่้วยไอไดิ้เช่้นกัน	

แนะนำาให้ใส่่กล้้องส่่องหล้อดิล้มทางปาก22	ทำาการส่่องกล้้อง

ตรวจหล้อดิล้มข้างที�คิดิว่าไม่มีสิ่�งแปล้กปล้อมก่อน	 เพ่ื่�อให้
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แน่ใจว่าไม่มีชิ้�นส่่วนสิ่�งแปล้กปล้อมในอีกฝั�ง	 หลั้งจากนั�น

ทำาการส่่องกล้้องตรวจข้างที�ส่งสั่ย	เม่�อพื่บสิ่�งแปล้กปล้อมให้

ดูิลั้กษณูะทั�งขนาดิ	รูปร่าง	(อาจเห็นได้ิครบทุกส่่วนหร่อบาง

ส่่วนก็ได้ิ)	ตำาแหน่ง	ความอ่อนแข็งของวัตถุั	รวมถ้ังการเกิดิ	

granulation	tissue	ด้ิวย	เพ่ื่�อนำาข้อมูล้ที�ได้ิมาใช้้เล่้อกอุปกรณ์ู

ส่ำาหรับนำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกได้ิอย่างเหมาะส่ม

ขณูะส่่องกล้้องหล้อดิล้มเพ่ื่�อนำาสิ่�งแปล้กปล้อม 

ออกจากทางเดิินหายใจ	 แพื่ทย์ควรระมัดิระวังไม่ทำาให้ 

สิ่�งแปล้กปล้อมนั�นเคล่้�อนเข้าไปล้้กมากข้�น	 ทำาให้ยากต่อ

การนำาออก	 ในบางกรณีูส่ามารถัใช้้	 fogarty	 balloon	 ล้าก

วัตถุัข้�นมาเพ่ื่�อใหก้ารนำาออกทำาได้ิง่ายข้�น23-24	นอกจากนี�	เม่�อ 

ใช้้อุปกรณ์ูจับวัตถุัได้ิแล้้ว	ให้นำาวัตถุัออกจากทางเดิินหายใจ

โดิยการนำาทั�งกล้้องส่่องหล้อดิล้ม,	อุปกรณ์ูที�ใช้้จับวัตถุั	แล้ะ

วัตถุัออกมาพื่ร้อมกัน	 ไม่ควรนำาวัตถุัออกผู่้านทาง	working	

channel	 เน่�องจากจะทำาให้กล้้องส่่องหล้อดิล้มได้ิรับความ

เสี่ยหาย	 แล้ะขณูะที�นำากล้้องส่่องหล้อดิล้มออกพื่ร้อมวัตถุั	 

ให้สั่งเกตว่าวัตถุัอยู่ในแนวกล้างของหล้อดิล้มตล้อดิเวล้า	 

เพ่ื่�อป้องกันเย่�อบุหล้อดิล้มได้ิรับบาดิเจ็บ

การมี	 granulation	 tissue	 รอบสิ่�งแปล้กปล้อมนั�น 

มีความส่ำาคัญ	อาจส่่งผู้ล้ให้การนำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกเป็นไป

ได้ิยากข้�น	จำาเป็นต้องนำา	granulation	tissue	ออกเสี่ยก่อน	

ด้ิวยวิธีีการต่างๆ	เช่้น	laser	photoresection,	electrocautery	

หร่อ	cryobiopsy	เป็นต้น	นอกจากนี�มีรายงานการใช้้	steroid	

ระยะสั่�นเพ่ื่�อช่้วยล้ดิขนาดิของ	granulation	 tissue	 ก่อนมา

ส่่องกล้้องหล้อดิล้มได้ิเช่้นกัน25-26

ภาวะแทรกซ้ีอนจากการส่่องกล้้องหล้อดิล้มเพ่ื่�อนำา 

สิ่�งแปล้กปล้อมออกจากทางเดิินหายใจพื่บไดิ้น้อย	 (<5%)	

หากทำาโดิยแพื่ทย์ที�มีความเชี้�ยวช้าญ	 แล้ะพื่บการเส่ียชี้วิต 

ได้ิน้อยมาก	 (<0.1%)1,5	 ภาวะแทรกซี้อนดัิงกล่้าว	 ได้ิแก่	

bleeding,	 airway	 perforation,	 pneumothorax	 แล้ะ	 

pneumomediastinum	 ส่ำาหรับการเกิดิภาวะเล่้อดิออกแล้ะ	

hemoptysis	 ระหว่างแล้ะภายหลั้งการทำา	 foreign	 body	

removal	นั�นพื่บได้ิมากที�สุ่ดิ	แพื่ทย์ผูู้้ส่่องกล้้องควรประเมิน

ความเสี่�ยงในผูู้้ป่วยแต่ล้ะรายก่อนทำาการส่่องกล้้อง	 หาก

มีความเสี่�ยงที�จะเกิดิเล่้อดิออกจากการทำาหัตถัการ	 ควร

มีการเตรียมเล่้อดิแล้ะส่่วนประกอบของเล่้อดิให้พื่ร้อมใช้้	

เตรียม	cold	saline	(4	̊ C)	แล้ะ	epinephrine	(1:10,000)	เพ่ื่�อ

ช่้วยหยุดิเล่้อดิจากกล้ไก	vasoconstriction	แต่ต้องระมัดิระวัง

การใช้้ในรายที�มี	cardiac	arrhythmia	หร่อ	coronary	artery	

disease	 ในกรณีูที�เล่้อดิยังออกไม่หยุดิ	 จำาเป็นต้องใช้้วิธีี 

การรักษาอ่�นร่วมด้ิวยได้ิแก่	 Laser	 therapy,	 APC	 (Argon	

plasma	coagulation)	หร่อ	bronchial	blocker	เป็นต้น

บัทสรุปี
การส่ำาลั้กสิ่�งแปล้กปล้อมในทางเดิินหายใจพื่บได้ิบ่อย

ในเด็ิกแล้ะผูู้้ใหญ่ที�มีปัจจัยเสี่�ยงต่อการส่ำาลั้ก	 อาการมีได้ิ 

ทั�งแบบเฉีัยบพื่ลั้นแล้ะเร่�อรัง	 มีความรุนแรงแตกต่างกันไป	 

ผูู้้ป่วยที�ส่งสั่ยภาวะนี�ควรได้ิรับการตรวจประเมนิแล้ะเฝ้าระวัง

อย่างใกล้้ชิ้ดิ	 เม่�อได้ิรับการวินิจฉััยที�แน่นอนแล้้วจำาเป็นต้อง

นำาสิ่�งแปล้กปล้อมออกจากทางเดิินหายใจทุกรายเพ่ื่�อป้องกัน

ภาวะแทรกซ้ีอน	

การส่่องกล้้องหล้อดิล้มช้นิดิ	 flexible	 เป็นหัตถัการ 

ที�มีประโยช้น์ทั�งในด้ิานการวินิจฉััยแล้ะรักษาโดิยการนำา 

สิ่�งแปล้กปล้อมออกจากทางเดิินหายใจ	แพื่ทย์ที�ทำาการรักษา

จำาเป็นต้องเตรียมผูู้้ป่วย	วางแผู้นการส่่องกล้้อง	เล่้อกอุปกรณ์ู

ที�ใช้้ให้เหมาะส่มซ้ี�งข้�นอยู่กับ	 ช้นิดิ	 ขนาดิ	 ตำาแหน่งของ 

สิ่�งแปล้กปล้อม	แล้ะความช้ำานาญของแพื่ทย์แต่ล้ะคน	อีกทั�ง 

ต้องมีการส่่�อส่ารแล้ะทำางานเป็นทีมร่วมกับวิสั่ญญีแพื่ทย์	

พื่ยาบาล้	 แล้ะผูู้้ช่้วย	 เพ่ื่�อให้การรักษามีประสิ่ทธิีภาพื่แล้ะ

ปล้อดิภัยแก่ผูู้้ป่วยมากที�สุ่ดิ
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Introduction
The	 bronchoscopic	 techniques	 for	 diagnosing	

peripheral	 lung	 nodules	 have	 developed	 over	 time.	 

The	 advanced	 techniques,	 including	 a	 smaller	 and	

more	 flexible	 bronchoscopy,	 a	 device	 for	 harvesting	

biopsies,	and	guidance	techniques	such	as	the	use	of	

guide	sheath,	radial	endobronchial	ultrasound	(R-EBUS),	 

cone-beam	 computed	 tomography	 (CT),	 fluoroscopy,	

and	 an	 electromagnetic	 navigation,	 enhance	 the	 

diagnostic	yield,	especially	when	used	simultaneously1.	

Bronchoscopic	therapies	have	also	been	created	and	 

are	already	being	used	in	humans,	including	Salvage	 

radiation	 ablation,	 CT-assisted	 transbronchial	 

brachytherapy,	 CyberKnife	 robotic	 radiosurgery,	 and	

cryotherapy1-3.	 However,	 the	 data	 on	 bronchoscopic	

therapies	 in	 lung	 cancer	 are	 limited	 in	 contrast	 to	

percutaneous	CT	chest	guiding	approaches,	including	 

percutaneous	 radiofrequency	 ablation,	 microwave	 

ablation,	and	cryoablations4-5.	The	purpose	of	this	article	

was	 to	 ascertain	 the	 development	 of	 peripheral	 lung	

cancer	 therapy	 using	 an	 endoscopic	method,	 based	

on	 the	 current	 evidence	 of	 percutaneous	CT-guided	

thermal	ablation.

Biological mechanisms of thermal ablation
Thermal	ablation	therapy	began	in	1850	with	the	

introduction	of	frozen	saline	solutions	for	the	treatment	

of	advanced	cancers	of	the	prostate	and	uterus.	Then,	

in	 1926,	 radiofrequency	 ablation	was	 used	 to	 resect	 

brain	tumors,	and	in	1990,	percutaneous	radiofrequency	

ablation	was	utilized	 to	 treat	 liver	 tumors	 for	 the	 first	

time.(6)	 Thermal	 ablation	 has	 significant	 advantages	

over	surgery	in	terms	of	reduced	morbidity,	 improved	

preservation	of	surrounding	tissue,	lower	cost,	shorter	

hospital	stay,	and	 intra-procedure	visibility.	While	key	

limitations	included	the	potential	of	incomplete	ablation	or	

recurrence,	a	less	favorable	treatment	outcome,	and	the	

lack	of	comparable	randomized	controlled	trials	(RCT)4-6.	
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Thermal	 ablation	 techniques	 can	 be	 classified	

into	 two	 categories:	 those	 that	 use	 high-	 and	 low- 

temperature.	 In	 the	 group	 of	 high-temperature	 

modalities,	 there	 are	 radiofrequency	 ablation	 (RFA),	

microwave	ablation	(MWA),	and	emerging	technologies	

such	as	high-intensity	focused	ultrasound	(HIFU)	and	

laser	 ablation,	 as	well	 as	 low-temperature	modalities	

such	as	cryoablation6.	Only	RFA,	MWA,	and	cryotherapy	

will	 be	 discussed	 in	 this	 section	 because	 they	 have	

several	supported	data.

Heat	 and	 cold	 temperatures	 will	 influence	 the	 

tissues	 of	 the	 tumor	 and	 its	 surrounding	 areas	 by	 

destroying	and	inhibiting	tumor	growth.	The	temperature	 

change	zone	is	divided	into	the	central	zone,	the	peripheral	 

or	transitional	zone,	and	the	surrounding	tissue	zone6.	

The	effect	on	each	zone	 is	different,	with	 the	central	

zone	being	directly	affected	by	temperature	changes,	

resulting	 in	 central	 necrosis,	 whereas	 the	 peripheral	

and	surrounding	zones	are	affected	by	indirect	injury,	

which	cells	in	the	peripheral	zone	experiencing	apoptosis	

or	 recovery,	and	cells	 in	 the	surrounding	zone	being	

unaffected	but	potentially	affected	by	 the	subsequent	

immunological	change.

Thermal	 energy	 delivering	 by	 the	 probe	 or	 

applicator	tip	causes	the	tissues	to	reach	temperatures	

greater	 than	 50-100°C.	 These	 result	 in	 loss	 of	 cell	

membrane	integrity	and	permeability	and	mitochondrial	 

dysfunction.	 Intracellular	 proteins	 and	 DNA	 are	 

incapable	 of	 self-repair	 and	 thus	 harm	 the	 DNA	 

polymerase	 enzyme	 leading	 to	 cell	 cytolysis.	 The	 

peripheral	 zone	 is	 cooler	 than	 the	 central	 zone	 at	 

41-45°C.	This	heat	can	cause	local	damage,	denaturation	 

of	hyaluronic	acid,	and	chemokines,	resulting	in	the	secretion	 

of	 various	 cytokines	 that	 stimulate	 inflammatory	 cells	

such	as	neutrophils,	dendritic	cells,	and	T	cells	to	migrate	

to	the	area	of	 local	damage.	Additionally,	heat	shock	

protein-70	(HSP70),	which	is	normally	found	inside	the	

cell,	acts	as	an	anti-apoptotic	 factor.	However,	when	

HSP70	is	pushed	further	out	of	the	cell,	it	has	the	ability	

to	bind	to	tumor	antigens	and	present	them	to	dendritic	

cells	for	further	destruction.	Heat	also	causes	vascular	

permeability	in	the	surrounding	zone.	Vasodilation	and	

subsequent	reperfusion	injury	result	in	increased	oxygen	

consumption	and	responsiveness	of	tissue	in	the	area	to	

oxygen-free	radicals.	Tumor	antigen	released	following	

cell	death	is	transported	through	the	lymphatic	system	

to	 normal	 tissue	 areas	 via	 the	 lymphatic	 system.	To	

stimulate	the	immune	system,	immature	dendritic	cells	

bind	to	antigens	and	present	them	to	naïve	T	cells	for	

further	 degradation	 of	 foreign	matter6-8.	 The	 zone	 of	

hyperthermic	ablation	is	shown	in	Figure	1.

Figure 1. The	zone	of	hyperthermic	ablation;	The	probe	or	
applicator	tip	heats	tissues	to	50-100ðC.	

		 a)	Central	zone,	temperature	changes	in	the	central	 
zone	cause	necrosis;

		 b)	Peripheral	zone	and	
		 c)	Surrounding	tissue	zone,	indirect	injury	causes	

apoptosis	or	recovery	in	peripheral	zone	cells	while	 
surrounding	zone	cells	remain	unaffected	but	may	
be	 affected	 by	 the	 subsequent	 immunological	
change.
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Hypothermic	ablation	affects	tissues	in	three	zones	 

as	 shown	 in	 Figure	 2.	 The	 cold	 induces	 coagulation	

necrosis	 in	 the	 central	 zone	via	a	 solution-effect	 cell	

injury	mechanism.	When	the	cell	is	cooled	to	negative	

temperatures,	the	extracellular	fluid	crystallizes	before	

the	 intracellular	 fluid	due	 to	 the	 lipid	bilayer	 covering	

the	intracellular	content.	Extracellular	fluid	crystallization	

results	in	cell	dehydration	and	a	high	extracellular	solute	

concentration,	resulting	in	the	expulsion	of	intracellular	

content	 and	 eventually	 coagulation	 necrosis.	When	

the	cell’s	exogenous	intracellular	content	interacts	with	

the	immune	system,	it	 induces	the	release	of	a	large	

number	of	cytokines,	most	notably	IL-6,	IL-1,	and	TNF,	

which	 can	 result	 in	 systemic	 inflammatory	 response	

syndrome	 (SIRS),	multiorgan	 syndrome	 (MOS),	 and	

death.	This	phenomenon	is	referred	to	“cryoshock”	7-8.	

In	peripheral	zone,	cold	can	injure	the	vascular	system,	

resulting	in	platelet	aggregation,	microthrombosis,	and	

local	ischemia,	as	well	as	vasoconstriction,	resulting	in	

coagulation	necrosis	that	is	expanded.	Moreover,	if	the	

blood	supply	reduced,	the	cells	are	ongoing	apoptosis.	

In	 the	 surrounding	 tissue,	 the	 cells	may	 be	 affected	

by	 reduced	 the	 blood	 flow	 causing	 cell	 hypoxia	 and	 

causing	 cell	 injury.	Whether	 a	 cell	 is	 damaged	 by	 

necrosis	or	apoptosis	(which	is	the	death	of	cells	naturally),	 

it	has	different	effects	on	the	immune	system.	When	cells	

necrose,	the	release	of	DNA,	RNA,	uric	acid,	HSP70,	

and	HMGB1	stimulate	DC	activation	and	proliferation	of	

activated	T	cells.	These	are	immunostimulatory	effects.	

Whereas	 apoptosis	 is	 simulated	 by	 DC,	 anergy	 and	

clonal	deletion	occur	in	the	absence	of	T	cell	stimulation,	

thereby	acting	as	immunosuppression6.

Figure 2. The	zone	of	hypothermic	ablation;	
	 a)	 Central	 zone,	 the	 cold	 causes	 coagulation	

necrosis.;
		 b)	Peripheral	zone,	the	cold	can	cause	platelet	

aggregation,	microthrombosis,	and	local		ischemia.;	
		 c)	 Surrounding	 tissue	 zone,	 the	 cold	 reduced	

vascular	supply	to	cells,	causing	hypoxic	injury.	
Whatever	the	cell	injury	that	results	in	“necrosis,”	
“apoptosis,”	or	“hypoxia,”	these	alert	the	innated	
immune	system	to	the	systemic	effect	of	hypo-
thermic	ablation.

Both	heat	and	cold	treatments	can	have	an	indirect	 

effect	 on	 tumor	 cells	 by	 stimulating	 the	 immune	 

system.	This	phenomenon	is	referred	to	“post	ablative	

immunogenicity”.	Because	heat	destroys	the	released	 

intracytoplasmic	 material,	 it	 has	 a	 lower	 ability	 to	

stimulate	the	immune	system	while	the	intracytoplasmic	 

content	 released	 after	 cooling	 was	 unaltered	 as	 a	 

result,	 can	boost	 the	 immune	system	more.	Thermal	 

ablation	 causes	 not	 only	 tumor	 destruction,	 but	 

also	 immunomodulation,	 in	 which	 local	 inflammation	 

stimulates	 the	 immune	 system,	 including	 induced	 

systemic	 cytokine	 and	 stress	 response,	 recruitment	

and	activation	of	immune	effector	cells,	and	activated	

antitumor	adaptive	immunity	(CD4+,	CD8+	T	cells)	in	 

both	 animal	 and	 human	 studies6,8.	 Immunotherapy	 
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is	 currently	 being	 employed,	 such	 as	 naïve	 DC	 

injection	to	produce	DC,	ipilimumab	to	suppress	T	cell	

proliferation,	 and	OK-432	 to	 stimulate	 tumor-specific	

T	 cells	 and	 to	 induce	 greater	 T	 cell	 activation	 and	 

proliferation,	 in	 combination	 with	 thermal	 ablation	 to	

boost	therapeutic	efficiency6.	

Thermal techniques
The	 use	 of	 radiofrequency	 ablation	 (RFA),	 

microwave	ablation	(MWA),	and	cryoablation,	which	have	

been	available	 for	 some	 time,	will	 be	discussed	and	

reviewed	in	both	the	percutaneous	and	bronchoscopy	

approach	ablation	using	currently	available	data	in	this	

publication	(Table	1	and	2).	

Table 1.	 Comparisons	between	percutaneous	radiofrequency	ablation	(RFA),	microwave	ablation	(MWA),	and	

cryoablation

RFA MWA Cryoablation

Principle	of	action Oscillating	
currents	created	tissue	heating

Direct	microwave	energy	created	
tissue	heating

Gas	cooling	created	ice	crystal	
formation	and	osmotic	shock

Electromagnetic	 
frequency

3-300MHz 900-2,500	MHz -

Energy	source EM	energy EM	energy
(dielectric	
hysteresis)

Argon	or	
Nitrogen	gas

Ablation	function Heating Heating Cooling

Temperature 60-100	°C >100°C <	-40°C

Function Coagulation	necrosis Coagulation	necrosis Protein	
denaturation

Ablation	lesion Single	lesion Multiple	lesion Multiple	lesion

Procedural	time - Shorter	than	RFA Longer	than	RFA

Ablation	volume - More	than	RFA More	than	RFA

Procedural	pain - Less	than	RFA Less	than	RFA

Grounding	pad	injury Potential	occurs No	pad	used No	pad	used

Advantage -	effective	and	safe -		More	effective	for	cystic	masses
-		Less	heat	sink	effect
-		Less	tissue	charging

-		Larger	ablation	volume

Disadvantage -		Not	suitable	for	mediastinum	or	
lung	apex	due	to	non-target	injury	
to	neuro-vasculature	structure	
and	airway

-		Limited	data	in	safety	and	 
efficacy

-		Limited	data	in	safety	and	efficacy
-		Longer	 
procedural	time	due	to	 
freeze- 
thaw-freeze	cycle

-	Higher	 
hemorrhagic	 
risk	secondary	to	lack	of	tissue	 
cauterization

Pneumothorax 6-47% 3-64% 1-64%
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Table 2.  Comparisons	between	bronchoscopic	radiofrequency	ablation	(RFA),	microwave	ablation	(MWA),	and	

cryoablation	CT,	computed	tomography;	ENB,	electromagnetic	navigation	bronchoscopy;	NA,	no	data	

available;	VBN,	virtual	bronchoscopic	navigation

RFA MWA Cryoablation

Current evidence -		Animal	studies
-		Fresh	human	specimen
-		Human	(case	report,	series)

-		Animal	studies
-		Human	(case	report,	series)

-		Animal	studies

Studies field Stage	I	NSCLC,	Mediastinal	LN
Transbronchial
Transparenchyma

Stage	I	NSCLC,	Metastasis
Transbronchial
Transparenchyma

Transbronchial

Device Single	or	multiple	electrodes Single	antenna Single	antenna

Diameter 1.3-3.0	mm 2.0	mm 2.4	mm

Guidance ENB,	VBN,	radial	EBUS,	low	dose	
CT

ENB,	cone-beam	CT,	Fluoroscopy ENB,	
cone-beam	CT

Temperature 70-100°C 60-100°C -	130°C

Procedural	time 20	min 20	min NA

Ablation	volume NA Depending	on	the	contraction	
percentage

NA

Procedural	pain Fever,	chest	pain Chest	pain NA

Results -		Local	recurrence	rate	82.6%
-		Median	progression	free	interval	
35	months	

-		Overall	survival	61.5%

No	recurrence NA

Complication None Pneumothorax	(6.7%) NA

Radiofrequency ablation
The	use	of	 vibrational	 frequencies	 to	generate	

heat	energy	is	known	as	radiofrequency	ablation.	Based	

on	the	physical	principle	of	the	electromagnetic	spectrum,	

which	has	frequencies	ranging	from	3	Hz	to	300	GHz.	 

A	 tiny	 electrode	 cannot	 generate	 heat;	 instead,	 it	 

vibrates	 and	 turns	 it	 into	 heat	 energy	 via	 dipole	 

vibration,	which	conducts	current	through	body	tissues.	

As	a	result,	the	system	must	incorporate	a	generator	to	

generate	electromagnetic	energy	as	well	as	a	grounding	

pad	located	on	the	body	to	allow	the	tissues	to	act	as	

a	medium	for	carrying	current9.

According	 to	 the	mechanism	described	above,	

RFA	can	destroy	the	tumor	by	causing	tumor	necrosis.	 

The	 zone	 of	 ablation	 is	 determined	 by	 a	 variety	 of	 

factors.	Factors	influencing	coagulation	necrosis	include:	

tumor-related	factors	(size,	site	orientation,	organ,	and	

histology	and	biology)	and	technical	factors	(electrode,	

generator	 power,	 heat	 sink	 effect,	 and	 duration	 of	 

ablation)9-11.	

The	zone	of	ablation	 is	affected	by	 the	rate	of	

temperature	rise.	A	gradual	increase	in	thermal	energy	

results	 in	a	greater	dead	area	 than	a	 rapid	 increase	

in	heat	energy.	This	is	because	the	rapid	increase	in	
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temperature	 results	 in	 instantaneous	 tissue	 necrosis,	

and	 the	scorched	area	acts	as	a	heat	 insulator.	The	

energy	that	accumulates	in	the	subsequent	time	act	as	

Desiccation	or	the	energy	that	the	subsequent	charring	

is	unable	to	extend,	resulting	in	a	smaller	necrosis	zone.	

Whereas	a	gradual	increase	in	temperature	will	result	

in	 the	expansion	of	necrosis	 zones.	This	 is	because	

the	energy	is	gradually	released	from	nearby	tissues9.	

The	zone	of	ablation	is	also	affected	by	exposure	

to	higher	or	lower	temperatures.	Such	as	100°C	for	1	

minute	versus	45°C	for	15	minutes,	may	result	 in	an	

even	 zone	 of	 necrosis,	 but	 overheating	 accelerates	

boiling,	 vaporization,	 and	 carbonization,	 and	 reduces	

energy	transmission9.

The	types	such	as	triaxial,	slotted,	and	choked,	

the	size	and	power	such	as	14-18	gauge,	200-250	W,	

460-500	kHz	power,	and	the	number	of	electrodes,	single	

or	multi-tined	 RF	 electrodes,	 or	 the	 new	 technology	

such	as	internally	cooled	electrodes,	which	are	cooled	

flanking	the	electrode,	allowing	for	better	temperature	

control,	all	affect	the	ablation	zone9,11.	Using	a	single	or	

multiple	electrodes,	a	zone	of	necrosis	typically	occurs	

within	a	1	cm	surgical	margin,	but	this	is	not	always	due	

to	 Induced	 coagulation	 necrosis	 =	 (energy	 deposit	 x	

local	 tissue	 interaction)	–	heat	 loss,	where	heat	 loss	

is	caused	by	a	phenomenon	known	as	the	heat	sink	

effect,	which	occurs	when	heat	 is	dissipated	 through	 

a	 vessel	 that	 supplies	 that	 tissue,	 which	 frequently	 

occurs	in	hypervascular	tumors	or	with	an	abuts	vessel	

greater	than	3	mm.	To	overcome	the	heat	sink	effect,	 

intravascular	 clamping,	 atrial	 embolization	 balloons,	 

coils	 particles	 or	 lipiodol	 agents,	 transarterial	 

chemoembolization,	and	pharmacological	 agents	 that	

slow	blood	flow,	such	as	arsenic	trioxide	or	halothane,	

can	 be	 used9.	 Additionally,	 therapies	 to	 augment	

the	 efficacy	 of	 RFA	 are	 being	 developed,	 including	 

anti-angiogenic	agents	such	as	soratinib,	synergy	with	

conventional	therapies	such	as	adjuvant	chemotherapy,	

nanoparticle-deliver	 chemotherapies,	 thermosensitive	

liposomal	doxorubicin,	and	radiotherapy6,9.	

Percutaneous	RFA	has	been	studied	in	patients	

with	primary	lung	cancer,	as	well	as	those	with	secondary	 

or	metastatic	lung	cancer12-21.	Using	changes	in	tumor	 

size	 following	 RFA	 to	 determine	 a	 response	 to	 

treatment	should	be	interpreted	cautiously.	This	could	

be	because	the	nodule	may	grow	larger	in	the	first	two	

months	following	the	procedure.	Generally,	nodules	are	

not	significantly	smaller	or	do	not	change	over	several	

years	 of	 follow-up.	 Following	 a	 12-month	 follow-up	 

period,	 the	nodules	were	either	50.5	%	of	 fibrosis	or	 

44.8	%	 of	 nodules.	 The	 initial	 size	 of	 the	 nodule	 is	 

predictive	 of	 its	 tendency	 to	 change.	 Therefore,	 it	 is	

important	to	remember	that	nodules	can	change	after	at	

least	two	months,	and	that	treatment	should	be	followed	

by	continuous	radiographic	monitoring	for	a	minimum	of	

12	months	to	assess	response	to	treatment22-23.	

There	is	some	evidence	that	percutaneous	RFA	

is	 beneficial	 in	 the	 treatment	 of	 patients	with	 stage	 I	 

non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC).	The	previous	study	

has	reported	that	stage	I	NSCLC	patients	undergoing	

percutaneous	 RFA	 had	 a	 treatment-specific	 5-year	

survival	 rate	of	27	%,	while	surgical	 intervention	and	

conventional	radiotherapy	had	treatment-specific	5-year	

survival	rates	of	64.6	%	and	32	%,	respectively5.	Another	

retrospective	study	found	that	1-year	survival	rates	in	

primary	 lung	cancer	 ranged	between	78	and	83	%13.	

Percutaneous	RFA	appears	 to	have	a	 lower	survival	

rate	in	patients	with	primary	lung	cancer.

The	 ALLiance	 trial	 enrolled	 51	 patients	 with	 

inoperable	stage	IA	NSCLC	in	16	centers	in	the	United	

States	(US).	They	have	reported	an	overall	survival	rate	

of	86.3%	at	one	year	and	69.8	%	at	two	years.	Local	
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tumor	recurrence–free	survival	rates	were	68.9%	at	one	

year	and	59.8	%	at	 two	years,	and	were	significantly	

lower	for	tumors	>	2	cm20.	According	to	3	prospective	

clinical	studies	which	included	55	patients	in	the	radiation	

therapy	oncology	group,	211	patients	in	the	American	

College	of	Surgeons	Oncology	Group,	and	51	patients	

in	radiofrequency	ablation,	there	was	no	difference	in	

early	morbidity,	post-treatment	adverse	events,	or	overall	 

90-day	 mortality16.	 These	 findings	 established	 that	 

RFA	is	a	single	minimally	invasive	procedure	that	is	well	

tolerated	in	medically	inoperable	patients	and	achieves	

a	2-year	overall	survival	rate	comparable	to	stereotactic	

body	radiotherapy.

In	terms	of	long-term	safety	and	efficacy,	research	

has	indicated	the	benefit	of	percutaneous	RFA	for	both	

primary	 lung	 cancer	 and	 lung	 cancer	metastasis.	 A	 

retrospective	study	of	153	patients	admitted	to	a	tertiary	 

care	hospital	demonstrated	that	overall	1-	and	5-year	

survival	 rates	 for	 stage	 I	 NSCLC	 were	 78%	 and	

27%,	respectively,	and	rates	for	colorectal	pulmonary	 

metastasis	 were	 87%	 and	 57%,	 respectively24.	 The	

RAPTURE	 study,	 a	 prospective	 cohort	 study	 in	 7	 

centers	 across	 the	 US,	 Europe,	 and	 Australia,	 has	 

reported	overall	survival	of	70%	at	one	year	and	48%	at	

two	years	in	patients	with	NSCLC,	and	overall	survival	

of	89%	at	one	year	and	66%	at	two	years	in	patients	

with	colorectal	metastases,	and	92%	at	one	year	and	

64%	at	two	years	in	patients	with	other	metastases25.	

A	metastatic	 lung	 cancer	 study	 of	 566	 patients	 with	

1037	metastases	discovered	a	median	overall	survival	

of	62	months,	where	primary	origin,	disease-free	inter-

val,	metastasis	size,	and	number	were	all	associated	

with	overall	survival	in	multivariate	analysis,	indicating	

that	radiofrequency	is	a	viable	option	for	treating	small	

lung	metastases,	defined	as	those	less	than	2-3	cm	in	

diameter17.	Additionally,	a	prospective	open-label	 trial	

of	 RFA	was	 initiated	 on	 148	 nonsurgical	 candidates	

with	 lung	metastases	 and	 revealed	 that	 46%	 had	 a	

complete	response,	26%	had	a	partial	response,	39%	

had	stable	sickness,	and	16%	had	progressive	disease.	

These	findings	established	that	RFA	of	lung	metastases	

is	associated	with	a	high	rate	of	long-term	survival	in	

non-surgical	patients15.	

The	 primary	 complication	 rate	 of	 RFA	 was	

9.8%	 in	a	single	center	experience	study	after	1,000	 

RFA	 sessions	 in	 420	 patients.	 The	 most	 common	

severe	 complications	 were	 aseptic	 pleuritis	 (2.3%),	 

pneumonia	(1.8%),	lung	abscess	(1.6%),	hemorrhage	 

necessi tat ing	 blood	 transfusion	 (1.6%),	 and	 

pneumothorax	necessitating	pleural	sclerosis	(1.6%)26.	

Bronchoscopic RFA
Only	 a	 few	 researches	 refer	 to	 bronchoscopic	

RFA.	The	initial	study	aimed	to	create	a	device	adapted	

from	percutaneous	RFA.	Internal	cooled	electrodes	with	

a	4-mm	active	tip	(ablation	tip	of	4	mm	and	diameter	

of	1.67	cm)	were	created	 in	2007,	allowing	 this	 type	

of	electrode	to	avoid	overheating	and	 injuring	normal	 

tissue.	 The	 investigations	 determined	 that	 the	 

cooled-RFA	operated	optimally	at	a	power	output	of	30	

W	and	a	flow	rate	of	30	or	40	mL/min-1.	As	a	result,	it	

appears	as	though	the	internal	cooled	electrode	could	be	

a	novel	therapeutic	tool	for	bronchoscopy27.	Additionally,	 

a	 novel	 bronchoscopic	 catheter	 for	 transbronchial	

RF	ablation	 of	 pulmonary	 nodules	was	 tested	 in	 the	 

ablation	zones	of	tumor	specimens	utilizing	a	monopolar	

RF	catheter	in	a	working	channel	of	2.0	mm	or	bigger28.	

At	the	distal	end	of	the	device,	an	18-mm-long,	uncooled,	

active	electrode	demonstrates	that	these	electrodes	are	

capable	 of	 creating	 ablation	 zones	 that	 are	 confined	

locally	inside	ex	vivo	human	malignant	lung	tissues.	

A	 comparative	 study	 of	 the	 properties	 of	 
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internally	 cooled	RFA	 electrodes	 in	 10	 patients	 with	

stage	 I	 NSCLC	was	 conducted	 using	 three	 different	

catheters	for	CT	imaging-bronchoscopy-guided	RA.	They	

compared	electrode	diameters	of	10	mm,	8	mm,	and	 

5	mm.	The	results	indicate	that	when	the	10-mm	active	

tip	was	used,	the	ablated	areas	were	significantly	larger	

than	when	the	5-mm	tip	was	used	without	complications	

during	RFA.	According	to	this	study,	the	ablated	patches	 

grew	 in	 size	 when	 the	 tip	 length	 and	 ablation	 

duration	were	increased.	It	may	be	concluded	that	CT	

imaging-guided,	 internally	 cooled	RFA	 is	 a	 safe	 and	

practical	therapy	for	local	control	in	medically	inoperable	

patients	with	stage	I	NSCLC29.	

Following	the	development	of	a	novel	internally	

cooled	RFA	electrode	appropriate	for	forceps	channel	

bronchoscopy,	a	clinical	experience	with	bronchoscopy- 

guided	RFA	under	computed	tomography	(CT)	monitoring	 

was	published	for	patients	with	peripheral-type	NSCLC	

without	lymph	node	involvement	and	distant	metastases	

(T1N0M0),	who	were	not	candidates	for	surgery.	Two	

of	the	three	patients	remained	stable	for	4	and	3	years,	

respectively,	following	bronchoscopy-guided	RFA.	One	

patient	exhibited	progressive	illness.	RFA	was	repeated	

in	 the	same	 lesion	and	resulted	 in	no	change	during	 

a	1-year	period.	According	to	the	case	report,	bronchoscopy- 

guided	RFA	is	a	safe	and	practical	technique	that	may	

be	 effective	 for	 local	 control	 in	medically	 inoperable	

patients	with	stage	I	NSCLC30.	

In	2015,	a	study	to	determine	the	safety,	efficacy,	

and	feasibility	of	CT-guided	bronchoscopy	cooled	RFA	

in	patients	with	medically	 inoperable	NSCLC	using	a	

cooled	electrode	catheter	with	a	10-mm	active	tip	filled	

with	five	beads	(diameter	1.67	mm)	was	conducted.	A	

total	of	28	bronchoscopy-guided	cooled	RFA	operations	

were	performed	in	20	patients,	yielding	an	82.6	%	local	

control	rate,	a	median	progression-free	survival	of	35	

months,	and	a	5-year	overall	survival	rate	of	61.5	%.	 

Although	 three	 individuals	 suffered	 an	 acute	 

ablation-related	 response,	 including	 fever	 and	 chest	

discomfort,	they	recovered	with	conservative	treatment	

without	experiencing	any	further	complications.	It	may	

be	 concluded	 that	 CT-guided	 bronchoscopy	 cooled	 

RFA	is	a	viable	alternative	therapy	for	patients	with	stage	

I	NSCLC	who	are	medically	inoperable31.	

Several	 studies	 demonstrated	 the	 use	 of	 

bronchoscopic	RFA	in	conjunction	with	other	methods.	 

Navigation	 bronchoscopy-guided	 RFA	 is	 a	 safe	 and	

effective	 treatment	 option	 for	 individuals	 who	 are	

not	 surgical	 candidates	 for	 stage	 IA	 lung	 cancer	 or	

lung	metastases32.	 Three	 individuals	 had	nonsurgical	 

peripheral	pulmonary	tumors	treated	with	a	navigation	

bronchoscopy-guided	RFA.	Three	months	after	RFA,	

two	patients	had	a	partial	response,	while	another	pa-

tient	had	a	complete	response.	Six	months	after	RFA,	

however,	 one	 patient	 with	 initially	 partial	 response	 

progressed,	but	the	remaining	2	patients	lived	one-year	

progression-free.	 None	 of	 the	 three	 people	 had	 any	

significant	problems.	Additionally,	 animal	experiments	

were	 undertaken	 to	 establish	 strategies	 that	may	 be	

applied	in	bronchoscopic	RFA,	such	as	percutaneous	

RFA	in	conjunction	with	transbronchial	saline	injection	

expanded	the	region	of	ablation	in	experimental	research	

in	swine	using	a	single	internally	cooled	electrode	RFA	

(2-cm	active	 tip,	 17-gauge,	 and	15	 cm	 in	 length).	 In	

comparison	 to	 percutaneous	 ablation,	 the	 volume	 of	

the	coagulated	region	was	substantially	greater	in	the	

saline-injected	group	than	in	the	conventional	group33.	

Recently,	a	study	in	animal	models	demonstrated	that	

EBUS-guided	 bipolar	 RFA	 is	 viable	 and	 capable	 of	

ablation	of	 lung	tumors	and	mediastinal	 lymph	nodes	

under	 real-time	 ultrasound	 guidance34.	 Furthermore,	

a	recent	study	published	 in	2021	discovered	that	 the	
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innovative	RFA	system	and	catheter,	when	combined	

with	automated	saline	microperfusion,	is	safe	and	viable.	

Additionally,	 bronchoscopic	 transparenchymal	 nodule	

access	(BTPNA)	may	be	beneficial	in	the	treatment	of	

lung	cancers	but	required	future	research35.	

Microwave ablation
MWA	 is	 a	microwave	 ablation	 operation	 that	

utilizes	the	EMW	915	or	2,450	MHz	frequency	range,	

which	lies	between	radio	waves	and	infrared	radiation.	

Microwave	waves	have	the	ability	to	penetrate	tissue	

and	alternate	the	intrinsic	dipoles	of	molecules.	Because	

the	 water	molecule	 is	 strongly	 polar,	 it	 may	 flip	 2-5	

billion	 times	every	 second,	generating	a	 temperature	

more	than	60°C.	Dielectric	hysteresis	is	the	term	used	

to	 describe	 the	 interaction	 between	water	molecules	

and	microwaves.	The	best	electromagnetic	absorbers	

are	composed	primarily	of	water,	which	is	found	in	the	

majority	of	solid	organs	and	tumors36-37.

The	 primary	 advantages	 of	 MWA	 over	 RF	 

lung	tumor	ablation	include	bigger	ablation	zones,	faster	

heating	 periods,	 greater	 intralesional	 temperatures,	 

less	 procedural	 discomfort,	 and	 less	 sensitivity	 to	 

both	 intrinsic	 lung	 tissue	 insulating	effects	and	 those	 

associated	with	tissue	charring.	MWA	may	create	greater	

temperatures	than	RFA	because	they	do	not	suffer	from	

the	heat	sink	effect,	which	is	a	significant	restriction	of	

RFA.	By	 contrast,	microwave	 transmission	 is	 neither	 

impeded	 by	 air	 or	 the	 low	 water	 content	 of	 lung	 

parenchyma,	 allowing	 for	 a	 more	 rapid	 deposition	

of	 energy	 capable	 of	 creating	 greater	 intratumorally	 

temperatures	and	consequently	a	bigger	zone	of	active	

heating36-38.	

Percutaneous	MWA	is	indicated	for	early-stage	

primary	lung	cancer	or	for	patients	undergoing	high-risk	

surgery,	 as	 well	 as	 for	 patients	 undergoing	 necrotic	

primary	lung	cancer	or	for	patients	undergoing	necrotic	

primary	 lung	cancer38-43.	For	 instance,	a	retrospective	 

analysis	 of	 108	 patients	 who	 had	 CT-guided	 

percutaneous	 MWA	 for	 a	 single	 lung	 malignancy	

discovered	a	median	 time	 to	 tumor	 recurrence	of	62	

months	and	recurrence	rates	of	22%,	36%,	and	44%	 

at	 1,	 2,	 and	 3	 years,	 respectively.	 Complications	 

included	pneumothorax	(32%),	unexpected	hospitalization	 

(28	 %),	 discomfort	 (20%),	 infection	 (7%)	 and	 

post-ablation	syndrome	(4%)43.	

Bronchoscopic MWA
There	 are	 few	 reports	 of	 studies	 utilizing	

this	 technique.	 However,	 in	 2017,	 a	 novel	 flexible	 

microwave	applicator	was	developed	which	might	be	

coupled	 with	 bronchoscopic	 imaging	 and	 software	

guidance	 to	 broaden	 the	 use	 of	MWA	 as	 a	 therapy	

option.	They	designed	the	in	vivo	investigation,	applied	 

the	applicator	via	2-mm	working	channel,	and	evaluated	 

the	ablation	zone	and	temperature	profile	using	a	two-

dimensional-axisymmetric	 coupled	 Fenite	 Element	 

Method	 (FEM)	 electromagnetic-heat	 transfer	 model.	 

They	developed	a	prototype	device	based	on	characterizing	 

predicted	antenna	radiation	patterns,	ablation	size	and	

shape,	and	optimizing	antenna	design	for	lung	tissue.	

They	then	examined	the	device	in	ex	vivo	tissues	to	verify	

simulation	 results44.	However,	no	 research	on	clinical	

result,	safety,	and	effectiveness	have	been	conducted.

In	 2020,	 an	 animal	 study	 was	 conducted	 

on	 bronchoscopically	 delivered	MWA	 in	 an	 in	 vivo	 

porcine	lung	model.	Virtual	bronchoscopy-guided	MWA	

procedures	were	performed	using	24-32	W	power	(at	

the	applicator	distal	tip)	delivered	for	5-10	minutes	and	

identified	 ablation	 sites	 within	 the	 lung	 parenchyma	 

5-24	mm	from	the	airway	wall.	There	was	no	evidence	 

of	 pneumothorax	 or	 severe	 airway	 hemorrhage.	
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This	 study	 established	 the	 technical	 feasibility	 of	

safely	ablating	the	lung	parenchyma	using	microwave	 

ablation	under	virtual	bronchoscopic	guidance	in	an	in	

vivo	swine	lung	model45.	The	same	year,	a	human	study	

was	published	in	which	a	47-year-old	woman	underwent	

simultaneous	treatment	of	multiple	high-risk	pulmonary	

nodules	using	a	novel	method	involving	MWA	guided	

by	electromagnetic	navigation	bronchoscopy	(ENB)	and	

video-assisted	 thoracoscopic	 surgery	 (VATS).	 MWA	 

was	done	following	the	insertion	of	an	antenna	into	the	

lesion	via	the	working	channel.	MWA	guided	by	ENB	in	

combination	with	VATS	was	proven	to	be	an	alternate	

therapeutic	method	for	many	lung	nodules	at	the	same	

stage	of	the	operation46.	

In	2021,	case	series	of	38	patients	with	advanced	

NSCLC	 and	 lung	 metastases	 who	 had	 malignant	 

endobronchial	 obstruction	 who	 were	 treated	 with	 

transbronchial	microwave	 ablation	 (TMA)	 under	mild	

sedation	and	high	FiO
2
	was	published.	They	compared	

two	 groups	 of	 patients	with	malignant	 central	 airway	

obstruction	 (CAO)	who	 had	 respiratory	 failure	 at	 the	

time	of	TMA	treatment	and	those	who	did	not.	There	

was	no	significant	difference	between	groups	in	terms	of	

the	proportion	of	patients	with	recovered	airway	patency	 

following	the	first	session	of	TMA,	the	rate	of	TMA-related	

complications,	and	 the	overall	survival.	These	results	

suggests	that	TMA	treatment	is	well	tolerated	and	can	

be	 successfully	 performed	 in	 patients	with	malignant	

CAO	who	had	respiratory	failure47.	A	retrospective	study	

described	the	use	of	TMA	in	lung	nodules,	mean	size	

of	15.1	mm,	with	ENB	guidance	in	30	patients	which	

resulted	in	100%	technical	success	rate.	There	was	no	

noticeable	 impact	of	 the	heat	sink	effect.	The	overall	

complication	was	3.33%	which	included	pain	(13.3%),	 

pneumothorax	which	required	drainage	(6.67%),	post-

ablation	 response	 (6.67%),	 pleural	 effusion	 (3.33%),	

and	 hemoptysis.	 No	 progression	 of	 the	 nodules	 

was	 demonstrated	 after	 a	median	 of	 12	months	 of	

follow-up48.	

Cryoablation
	 Since	1998,	cryogens	such	as,	Argon	liquid	

(-185°C),	and	nitrogen	liquid	(-195.8°C)	have	been	used	

via	an	external	probe.	Cryotherapy	can	have	an	effect	on	

areas	other	than	those	treated	with	local	irradiation.	It	is	

hypothesized	that	cryoablation	leaves	the	cancer	cells’	

intracellular	contents	intact,	allowing	the	immune	system	

to	initiate	an	immune-specific	response,	also	known	as	

the	abscopal	effect	which	termed	cryo-immunotherapy.

There	was	limited	evidence	in	using	percutaneous	

cryoablation	in	primary	and	metastatic	lung	cancer49-53.	 

187	 patients	 who	 were	 not	 surgical	 candidates	 had	

percutaneous	 cryotherapy	 (PCT)	 guided	 by	 CT	 for	

treatment	of	thoracic	cancer	masses.	They	compared	

CT-visualized	 low-attenuating	 ice	production	following	

PCT.	PCT	coverage	was	99%	for	peripheral	masses	

less	than	4	cm	in	diameter	and	80	%	for	central	masses	

greater	than	4	cm	in	diameter.	Within	one	week	after	

PCT,	area	of	necrotic	cavitation	was	bigger	 than	 the	

initial	 size	of	 lung	mass	 in	80%	of	masses	and	was	

almost	resolved	in	7%	of	masses	after	three	months.	

Pneumothorax	occurred	in	12%53.	A	study	of	20	patients	

with	metastatic	lung	cancer	have	reported	1-year	survival	

rate	was	89.4%49.	

A	study	of	45	patients	with	NSCLC	stage	T1N0M0	

who	was	performed	ablative	treatment	using	cryoprobes	 

demonstrated	5-year	overall	survival,	5-year	cancer-specific	 

survival	and	5-year	progression-free	survival	of	67.8%,	

56.6%,	and	87.9%,	respectively52.	A	recent	multicenter	

study	targeted	by	interventional	cryoablation	evaluation	

(SOLSTICE)	in	128	patients	with	lung	metastasis	found	 

that	the	treated	tumor	had	an	85.1%	local	recurrence-free	 
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response	at	12	months	and	77.2%	at	24	months	after	

the	 initial	 treatment.	 Secondary	 local	 recurrence-free	

response	was	91.1%	at	12	months	and	84.4%	at	24	

months	 following	 a	 second	 cryoablation	 therapy	 for	 

recurrent	malignancy.	Overall	survival	rates	at	12	and	 

24	months	were	97.6%	and	86.6%,	respectively.	The	

most	 serious	 complication,	 pneumothorax	 required	

pleural	catheter	placement,	was	26%50.	

Bronchoscopic cryoablation
Bronchoscopic	 cryoablation	 has	 been	 rarely	

studied	 in	humans.	The	 recent	 study	was	conducted	

in	animal	models	to	determine	the	safety	of	procedure.	

Early	 experience	 in	 transbronchial	 cryoablation	 for	 

malignant	peripheral	lung	lesions	(PPLs)	was	published	

in	2018.	Cryoablation	were	performed	on	swine	lungs	

using	a	rigid	cryoprobe,	2.4-mm	diameter.	The	probe	

was	inserted	into	the	distal	bronchus	from	the	right	major	 

bronchus	through	 thoracotomy.	 The	 cryoprobe	 was	 

removed	 after	 three	 freeze-thaw	 cycles.	 No	 major	 

bleeding	was	noticed	bronchoscopically	in	the	airways.	

The	 core	 destruction	 zone	 of	 alveolar	 tissues	 was	 

histologically	identical	to	the	thermal	zone,	whereas	the	

conducting	bronchus	structure	and	associated	pulmonary	

artery	were	unaffected54.	

In	 2019,	 a	 flexible	 cryoprobe	 with	 a	 12-mm-

length,	2.33-mm-diameter	cryotip	and	a	1-meter	long,	

13-gauge	flexible	catheter	was	utilized	in	the	ex	vivo	pig	

lung	and	liver	to	assess	the	efficacy	and	security	of	a	

flexible	cryoprobe	in	the	peripheral	pulmonary	lesions.	 

They	determined	the	size	and	temperature	distribution	 

of	the	frozen	region	(ice	ball)	in	ex	vivo	pig	lung	and	

liver	 specimens,	 as	 well	 as	 the	 temperature	 of	 the	 

bronchoscope,	and	found	that	the	treatment	approach	

was	 suitably	 safe55.	 Currently,	 a	 unique	 disposable	

flexible	cryoprobe	with	a	12-mm	length,	2.2-mm	broad	

cryotip	and	a	1-meter	long,	13-gauge	flexible	catheter	

was	utilized	to	cryoablate	lung	parenchyma	in	six	normal	 

female	 pigs	 by	 transbronchial	 cryoablation.	 Under	 

virtual	 bronchoscopic	 guidance,	 the	 cryoprobe	 was	 

administered	 to	 the	 distal	 bronchus	 in	 the	 bilateral	

porcine	 lungs	via	 the	bronchoscopic	working	channel	

and	validated	by	real-time	CT.	Two	freeze-thaw	cycles	

were	used	during	the	operation.	Histopathologic	findings	

indicated	the	formation	of	a	coagulative	necrotic	zone	

along	the	target	bronchus	24	hours	after	treatment,	with	

apparent	vascular	blockage	and	bleeding.	The	lesions	

developed	 fibrosis	 after	 4	weeks	after	 bronchoscopic	 

cryoablation56.	 These	 two	 animal	 studies	 revealed	 

that	 bronchoscopic	 cryoablation	 of	 peripheral	 lung	 

parenchyma	 is	 a	 realistic	 and	 safe,	 implying	 the	 

possibility	for	this	treatment	approach	in	peripheral	lung	

cancer	in	humans.

Conclusions
	 Percutaneous	 thermal	 ablation	 has	 shown	

to	 be	 a	 safe	 and	 effective	 alternative	 treatment	 for	

lung	 cancer,	 especially	 in	 patients	 with	 early-stage	

NSCLC	who	are	not	candidates	for	surgery	and	lung	

metastasis.	Currently,	there	is	limited	evidence	in	using	 

bronchoscopic	 thermal	 ablation	 which	 needs	 further	

studies	about	efficacy	and	safety	in	human	uses.	
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	 วารส่ารวัณูโรค	 โรคทรวงอกแล้ะเวช้บำาบัดิวิกฤต	 ยินดีิรับ

พิื่จารณูานิพื่นธ์ีต้นฉับับ	รายงานวิจัย	รายงานผูู้้ป่วย	ทบทวนวารส่าร

แล้ะงานเขียนวิช้าการในล้ักษณูะอ่�นๆ	 ทั�งภาษาไทยแล้ะภาษา

อังกฤษเพ่ื่�อตีพิื่มพ์ื่แล้ะเผู้ยแพื่ร่ความรู้	 ทั�งนี�ด้ิวยวัตถุัประส่งค์ที�จะ 

ส่่งเส่รมิความกา้วหนา้-ความรว่มม่อทางวชิ้าการของบรรดิาแพื่ทยแ์ล้ะ

บุคล้ากรทางส่าธีารณูสุ่ขที�มีความส่นใจในส่าขาวิช้านี�

	 เพ่ื่�อให้บรรลุ้วตัถุัประส่งค์ดิงักล่้าวแล้ะเพ่ื่�อความส่ะดิวกรวดิเร็ว

ในการตีพิื่มพ์ื่บทความของท่าน	 คณูะบรรณูาธีิการขอเรียนแนะนำา

การเตรียมต้นฉับับส่ำาหรับวารส่ารวัณูโรค	โรคทรวงอกแล้ะเวช้บำาบัดิ

วิกฤต	ดัิงนี�

 1. ร้ปีแบับัของต้้นิฉบัับั	โปรดิส่ล้ะเวล้าพื่ลิ้กดูิการจัดิรูปหน้า

กระดิาษจากบทความต่างๆ	 ที�ตีพิื่มพ์ื่อยู่ในวารส่ารฉับับนี�แล้ะกรุณูา

ถ่ัอเป็นตัวแบบในการพื่ิมพ์ื่ต้นฉับับของท่าน	 (โดิยเฉัพื่าะอย่างยิ�งใน

หน้าแรกของบทความทุกประเภท	ซ้ี�งวารส่ารวัณูโรค	โรคทรวงอกแล้ะ 

เวช้บำาบัดิวิกฤต	 ต้องการรักษาไว้ซ้ี�งลั้กษณูะเฉัพื่าะบางประการ

เกี�ยวกับรูปแบบการเรียงพิื่มพ์ื่ช่้�อเร่�อง	บทความ	ช่้�อผูู้้นิพื่นธ์ี	วุฒิของ 

ผูู้้นิพื่นธ์ี	ส่ถัาบันในสั่งกัดิของผูู้้นิพื่นธ์ีแล้ะบทคัดิย่อ)	ส่ำาหรับกระดิาษ

พิื่มพ์ื่ดีิดิอาจเป็นกระดิาษพิื่มพ์ื่สั่�นหร่อยาวก็ได้ิ	โดิยควรพิื่มพ์ื่หน้าเดีิยว

แล้ะควรมีความยาวไม่เกิน	10	หน้ากระดิาษพิื่มพ์ื่

 2. องค์ปีระกอบัของต้้นิฉบัับั	 ต้นฉับับทุกประเภทควร

ประกอบด้ิวยส่่วนต่างๆ	เรียงล้ำาดัิบดัิงนี�

  2.1 ช่�อเร่�อง ควรให้สั่�นแล้ะบ่งบอกถ้ังขอบเขตของ 

เน่�อเร่�องได้ิชั้ดิเจน	 ถ้ัาต้นฉับับเป็นผู้ล้งานที�ได้ิรับทุนส่นับส่นุนหร่อ

เคยบรรยายในที�ประชุ้มวิช้าการมาก่อน	 อาจใส่่เคร่�องหมายดิอกจัน

กำากับที�อักษรตัวสุ่ดิท้ายของช่้�อเร่�องนั�นๆ	แล้ะให้แจ้งความเป็นมา	ไว้

ที�เชิ้งอรรถัท้ายหน้ากระดิาษแผู่้นแรกของต้นฉับับ

  2.2 ช่�อผู้้้นิิพนิธ์์ วุฒิ สถุาบัันิในิสังกัด	 ใส่่ช่้�อแล้ะส่กุล้

ของผูู้้นิพื่นธ์ีตามปกติพื่ร้อมด้ิวยปริญญาหร่อคุณูวุฒิการศ้ักษาไม่เกิน	

3	 อภิไธีย	 ในบรรทัดิถััดิไปให้ระบุช่้�อหน่วยงานในสั่งกัดิของผูู้้นิพื่นธ์ี	

ถ้ัาต้นฉับับเป็นผู้ล้งานของคณูะบุคคล้ที�ไม่ได้ิอยู่ในสั่งกัดิหน่วยงาน

เดีิยวกัน	 ให้ใส่่เคร่�องหมายดิอกจันกำากับความแตกต่างไว้ที�อภิไธีย

ของผูู้้ร่วมนิพื่นธี์แต่ล้ะคน	 แล้้วจ้งระบุหน่วยงานในส่ังกัดิของบุคคล้

เหล่้านั�นในบรรทัดิถััดิไป

  2.3 บัทคัดย่อ	ต้นฉับับที�เป็นนิพื่นธ์ีต้นฉับับแล้ะรายงาน

ผูู้้ป่วยทุกประเภทจำาเป็นต้องมีบทคัดิย่อทั�งภาษาไทยแล้ะภาษา

อังกฤษ	โดิยให้พิื่มพ์ื่คัดิย่อภาษาไทยก่อน	แล้้วจ้งตามด้ิวย	Abstract

	 	 ในกรณูีที�นิพื่นธี์ต้นฉับับหร่อรายงานผูู้้ป่วยเป็นต้นฉับับ

ภาษาไทย	 ไม่ต้องระบุช่้�อผูู้้นิพื่นธ์ี	 ช่้�อเร่�อง	 แล้ะส่ถัาบันต้นสั่งกัดิไว้

ในบทคัดิย่อภาษาไทย	 แต่ให้ระบุช่้�อเหล่้านั�นเป็นภาษาอังกฤษไว้ใน	

Abstract

	 	 ในกรณูีที�นิพื่นธี์ต้นฉับับหร่อรายงานผูู้้ป่วยเป็นต้นฉับับ

ภาษาอังกฤษ	 ให้ระบุช่้�อผูู้้นิพื่นธ์ี	 ช่้�อเร่�อง	 แล้ะส่ถัาบันในสั่งกัดิไว้

ในบทคัดิย่อภาษาไทย	 แต่ไม่จำาเป็นต้องระบุช่้�อเหล่้านั�นเป็นภาษา

อังกฤษไว้ใน	Abstract

	 	 ส่ำาหรับต้นฉับับในล้ักษณูะอ่�นๆ	 เช่้น	 บทความพื่ิเศัษ	 

บททบทวนวารส่าร	บันท้กเวช้กรรม	ฯล้ฯ	ไม่จำาเป็นต้องมีบทคัดิย่อ

  2.4 เน่ิ�อเร่�อง	 ในกรณีูของนิพื่นธ์ีต้นฉับับควรมีขั�นตอน

ในการนำาเส่นอเน่�อเร่�องตามล้ำาดัิบค่อ	 บทนำา	 วัส่ดุิแล้ะวิธีีการ	 ผู้ล้	

วิจารณ์ู	ส่รุป	ส่ำาหรับต้นฉับับประเภทอ่�นๆ	 ผูู้้นิพื่นธ์ีอาจพิื่จารณูาจัดิ

ล้ำาดัิบหัวข้อในการนำาเส่นอเน่�อเร่�องได้ิเองตามความเหมาะส่ม

	 ส่ำาหรับต้นฉับับทุกประเภทที�เป็นภาษาอังกฤษ	ผูู้้นิพื่นธ์ีควรให้

วามรอบคอบเป็นพิื่เศัษกับการใช้้หลั้กไวยากรณ์ู	แล้ะควรพื่สูิ่จน์อักษร

ทุกๆ	ตัวในต้นฉับับ	ก่อนที�จะส่่งต้นฉับับนั�นไปให้คณูะบรรณูาธิีการ

	 	 ส่ำาหรับต้นฉับับที�เป็นภาษาไทย	 ควรหลี้กเลี้�ยงการใช้้

ภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศัโดิยไม่จำาเป็น	 ศััพื่ท์แพื่ทย์ภาษา

ต่างประเทศัที�มีผูู้้บัญญัติเป็นภาษาไทยแล้ะใช้้กันแพื่ร่หล้ายแล้้ว	

ขอให้พื่ยายามใช้้ภาษาไทย	 โดิยอาจจะใส่่ภาษาต่างประเทศัไว้ 

ในวงเล็้บเม่�อใช้้ครั�งแรก	 แต่ไม่จำาเป็นต้องกล่้าวถ้ังภาษาต่างประเทศั

อีกในการใช้้ครั�งต่อๆ	ไป

	 	 หากมตีาราง	แผู้นภมิู	ส่ไล้ดิ	์แล้ะรปูภาพื่	คำาบรรยายตาราง	

แผู้นภูมิ	 แล้ะรูปภาพื่ให้พิื่มพ์ื่ไว้ด้ิานบนหร่อด้ิานล่้างของตาราง	หร่อ

แผู้นภูมิ	หร่อรูปภาพื่เหล่้านั�น

  2.5 กิต้ติ้กรรมปีระกาศั	 หากผูู้้นิพื่นธ์ีต้องการบันท้ก 

คำากล่้าวขอบคุณูบุคคล้หร่อส่ถัาบันใดิไว้ในต้นฉับับก็อาจกระทำาได้ิโดิย

ขอให้ใช้้ข้อความที�กะทัดิรัดิพื่อส่มควร

ข้้อแนะนำ�ในก�รเตรียมต้นฉบับ



  2.6 เอกสารอ้างอิง	 ต้นฉับับทุกประเภทจะต้องอ้างอิง 

เอกส่ารที� ใ ช้้ประกอบการเขียน	 (ยกเว้นบทความพิื่เศัษแล้ะ 

บทบรรณูาธิีการ)	 ถ้ัาข้อความในเน่�อเร่�องเอามาจากผูู้้แต่งคนใดิคน

หน้�งโดิยเฉัพื่าะ	 ให้กำากับการอ้างอิงไว้ด้ิวยหมายเล้ขเรียงตามล้ำาดัิบ	

โดิยให้หมายเล้ขที�กำากับในรายช่้�อเอกส่ารอ้างอิงตรงกันกับหมายเล้ข

ในเน่�อเร่�องด้ิวย

	 	 การอ้างอิงเอกส่ารให้ใช้้ระบบแวนคูเวอร์	 (Vancouver)	

แล้ะการย่อวารส่ารให้ใช้้ตามดิรรช้นีเมดิิคัส่	 (Index	 Medicus)	 

ตัวอย่างเช่้น	:-

  2.6.1	 การอ้้างอิ้งหนัังสืือ้ตำำารา

	 	 ถ้ัาเป็นตำาราของผูู้้นิพื่นธ์ีนเดีิยวหร่อหล้ายคน	 ให้ใส่่ช่้�อ 

ผูู้้นิพื่นธ์ีทุกๆ	คน	เช่้น		

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

Oxford:	Blackwell	Scientific	Publications;	1981.

	 	 ถ้ัาเป็นตำาราประเภทรวบรวมบทความของผูู้้นิพื่นธ์ี 

หล้ายคนให้ใส่่ช่้�อบรรณูาธิีการหร่อคณูะบรรณูาธิีการ	เช่้น		

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

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

บัญญัติ	ปริช้ญานนท,์	ส่มบุญ	ผู่้องอักษร	(บรรณูาธีกิาร).	วณัูโรค.	พื่มิพ์ื่

ครั�งที�	2.	ส่มาคมปราบวณัูโรคแหง่ประเทศัไทย	ในพื่ระบรมราช้ปูถััมภ์.	

กรุงเทพื่ฯ	:	โรงพิื่มพ์ื่อักษรสั่มพัื่นธ์ี;	2524.

	 	 ในกรณีูที�อ้างอิงเฉัพื่าะบทความใดิบทความหน้�งจาก

หนังส่่อตำาราประเภทบทความ	เช่้น

Reynolds	HY.	Normal	and	defective	respiratory	host	defenses.	In	

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

York	Press:	1983.	p.1-24.

ประพื่าฬ	ยงใจยุทธี.	โรคห่ดิ.	ใน:	บัญญัติ	ปริช้ญานนท์	(บรรณูาธิีการ).	

โรคระบบการหายใจแล้ะวัณูโรค.	 กรุงเทพื่ฯ:	 โครงการตำารา-ศิัริราช้	

คณูะแพื่ทยศัาส่ตร์ศิัริราช้พื่ยาบาล้;	2522.	p.	212-44.

  2.6.2	 การอ้้างอิ้งบทความในัวารสืาร

	 	 ถ้ัาเป็นบทความที�มีผูู้้นิพื่นธ์ีไม่เกิน	 6	 คน	 ให้ใส่่ช่้�อ 

ผูู้้นิพื่นธ์ีทุกๆ	คน	แต่ถ้ัาเกิน	6	คน	ให้ใส่่ช่้�อเพีื่ยง	3	คนแรก	เช่้น

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

hypoxaemia	 during	 sleep	 in	 chronic	 bronchit is	 and	 

emphysema.	Lancet	1979:	1;1-4.

ประกิต	วาทีส่าธีกกิจ,	ประไพื่	สุ่เทวี	บุรี,	พูื่นเกษม	เจริญพัื่นธ์ี,	สุ่มาลี้	

เกียรติบุญศัรี,	 ศัรีสุ่วรรณู	 บูรณูรัช้ดิา,	 การจัดิบริการรักษาผูู้้ป่วย- 

นอก.	วารส่ารวัณูโรคแล้ะโรคทรวงอก	2529:	7:	107-10.

	 	 ถ้ั า เ ป็นบทความห ร่อรายงานของห น่วยงาน ใดิ 

หน่วยงานหน้�ง	เช่้น

College	 of	 General	 Practitioner.	 Chronic	 bronchitis	 in	 Great	

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

ศูันย์วัณูโรคเขต	 5	 อุบล้ราช้ธีานี.	 รายงานการให้ภูมิคุ้มกันโรค 

ขั�นพ่ื่�นฐานป่	2520.	วารส่ารโรตติดิต่อ	2521:	4:	20-35.

  2.6.3	 การอ้้างอิ้งเอ้กสืารในัลัักษณะอื้�นัๆ

	 	 	 	 ถ้ัาเป็นต้นฉับับที�ยังไม่ได้ิพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่	แต่กำาลั้งอยู่

ในระหว่างตีพิื่มพ์ื่	เช่้น	

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

hypertension	 in	 patients	 with	 chronic	 obstructive	 pulmonary	

disease.	Chest	(in	press).

ส่งคราม	ทรัพื่ย์เจริญ,	ชั้ยเวช้	นุช้ประยูร,	บัญญัติ	ปริช้ญานนท์.	การ

ศ้ักษาความสั่มพัื่นธ์ีระหว่างเช่้�อวัณูโรคต้านยาปฐมภูมิกับผู้ล้การ

รักษา.	วารส่ารวัณูโรค	โรคทรวงอกแล้ะเวช้บำาบัดิวิกฤต	(กำาลั้งตีพิื่มพ์ื่).

	 	 	 	 ถ้ัาเป็นรายงานประจำาป่	 หร่อเอกส่ารเผู้ยแพื่ร่

ความรู้ของหน่วยงานใดิหน่วยงานหน้�งซ้ี�งตีพิื่มพ์ื่เป็นครั�งคราว	 เช่้น	 

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.

ส่มาคมปราบวัณูโรคแห่งประเทศัไทยในพื่ระบรมราชู้ปถััมภ์แล้ะ

กระทรวงส่าธีารณูสุ่ข.	 รายงานการประชุ้มสั่มมนาวิช้าการวัณูโรค

ระดัิบช้าติครั�งที�	 2	 วันที�	 8-9	 กรกฎ์าคม	 พื่.ศั.	 2528	ณู	 โรงแรม 

ไฮแอทเซ็ีนทรัล้พื่ล้าซีา,	กรุงเทพื่ฯ:	โรงพิื่มพ์ื่ตีรณูส่าร:	2530.

	 	 	 	 ในกรณีูที�เป็นรายงานการอภิปราย	 หร่อสั่มมนา

วิช้าการ	ซ้ี�งตีพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่ในวารส่าร	เช่้น	

CIBA	symposium.	Terminology,	definition,	and	classification	of	

chronic	pulmonary	emphysema	and	related	conditions.	Thorax	

1959;	14:286-99.

 3. การส่งต้้นิฉบัับั	 เม่�อต้นฉับับของท่านพิื่มพ์ื่เส่ร็จส่มบูรณ์ู

ตามหลั้กเกณูฑ์์ที�แนะนำาไว้ในข้อ	 1	 แล้ะข้อ	 2	 แล้้ว	 กรุณูาส่ล้ะเวล้า

ตรวจดูิรูปแบบแล้ะองค์ประกอบของต้นฉับับอีกครั�งพื่ร้อมกับพิื่สู่จน์

อักษรด้ิวยตนเองให้ล้ะเอียดิที�สุ่ดิ	แล้้วจ้งส่่งต้นฉับับพิื่มพ์ื่จำานวน	2	ชุ้ดิ	

พื่ร้อมกรอกแบบฟอร์มการส่่งต้นฉับับ	(ท้ายเล่้ม)	แล้ะแผู่้น	Diskette		

มาให้คณูะบรรณูาธิีการ	โดิยจ่าหน้าซีองดัิงนี�



	 บรรณูาธิีการวารส่ารวัณูโรค	โรคทรวงอกแล้ะเวช้บำาบัดิวิกฤต 

	 ส่าขาวิช้าโรคระบบการหายใจแล้ะวัณูโรค

	 ต้กอัษฎ์างค์	ชั้�น	2

	 โรงพื่ยาบาล้ศิัริราช้

	 ถันนพื่รานนก	แขวงบางกอกน้อย

	 กรุงเทพื่ฯ	10700

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

 4. การพิส้จ้น์ิอักษรในิกระบัวนิการเร่ยงพิมพ์ เม่�อ

คณูะบรรณูาธีิการไดิ้ รับต้นฉับับของท่านแล้้วพื่ิจารณูาเห็นว่า

ไม่มีสิ่�งใดิขาดิตกบกพื่ร่อง	 ก็จะส่่งให้ ผูู้้มีคุณูวุฒิ	 2	 ท่าน	 เป็น 

ผูู้้ทบทวนบทความก่อนจะเร่งดิำาเนินการตีพิื่มพ์ื่ออกเผู้ยแพื่ร่แล้ะจะ 

“จั้ดเต้ร่ยมต้้นิฉบัับัให้เร่ยบัร้อยสมบ้ัรณ์ เพ่�อปีระโยชน์ิของวารสารและบัทความของท่านิเอง”

มีหนังส่่อแจ้งให้เจ้าของต้นฉับับได้ิรับทราบ	 การเรียงพิื่มพ์ื่แล้ะการ

พิื่สู่จน์อักษรโดิยเจ้าหน้าที�ของวารส่ารฯ	ในขั�นตอนนี�จะถ่ัอเอาต้นฉับับ

พิื่มพ์ื่ของทา่นเปน็เกณูฑ์์	ท่านจะแกไ้ขเพิื่�มเติมข้อความใดิๆ	เข้าไปอกี

ไม่ได้ิ	 เพื่ราะการทำาเช่้นนั�นจะก่อให้เกิดิความยุ่งยากในกระบวนการ

ผู้ลิ้ตหล้ายประการ	 อีกทั�งจะทำาให้สิ่�นเปล่้องเวล้า-วัส่ดุิ-ค่าจ้างในการ

พิื่มพ์ื่มากข้�น

	 ในกรณูีที�ท่านต้องการพิื่สู่จน์อักษรในขั�นตอนนี�ด้ิวยตนเอง	

โปรดิแจง้ความจำานงล้ว่งหนา้ไว้ในต้นฉับับพิื่มพ์ื่หร่อในจดิหมายที�แนบ

มากับต้นฉับับพิื่มพ์ื่ด้ิวย

 5. สำาเนิาพิมพ์	 	 ผูู้้นิพื่นธี์ส่ามารถัดิาวน์โหล้ดิส่ำาเนาพื่ิมพ์ื่	 

(reprint)	ได้ิที�เว็บไซีต์	https://thaichestjournal.org




