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บทคัดย่อ
หลักการและเหตุ้ผู้ล
การผู้่าตัดเป็่นิการรักษาหลักขอังโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็ก	 (non-small	 cell	 lung	 cancer,	 NSCLC)	 

โดยเฉพาะในิระยะที�	1	ถึง	2	แต่สำาหรับระยะที�	3	หร้อัระยะลุกลามเฉพาะที�	 (locally	advance)	การศึึกษาในิปั่จุจุุบันิ
พบว่ิาอััตราการรอัดชีีวิิตตำ�า	เน้ิ�อังจุากก�อันิมะเร็งมักมีขนิาดใหญ่มากกว่ิา	5	ซม.หร้อัมีระยะขอังต่อัมนิำ�าเหล้อังในิช่ีอังอัก 
ในิระยะ	2	(N2)	ซึ�งทำาให�การผู่้าตัดทำาได�ยากหร้อัผู่้าตัดได�ไม่สมบ้รณ์	(incomplete	resection	หร้อั	R1)	ส่งผู้ลต่อัอััตรา
การรอัดชีีวิิตและการเป่ลี�ยนิแป่ลงระยะที�ทรุดลง	 งานิวิิจัุยฉบับนีิ�มีควิามสนิใจุป่ระเด็นิขอังผู้ลการผู้่าตัดที�เรียบร�อัย 
สมบ้รณ์	(complete	resection	หร้อั	R0)	อัาจุทำาให�การรอัดชีีวิิตรวิม	(overall	survival)	หร้อัการคงอัย่้ในิระยะเดมิขอังโรค	 
(progress-free	 survival)	 ดีขึ�นิ	 ร่วิมกับการส้บค�นิปั่จุจัุยต่างๆ	 ที�ส่งผู้ลกับอััตราการตาย	 เพ้�อัป่ระกอับการพิจุารณา
แผู้นิการรักษาขอังแพทย์

วิธ่์การศึึกษา
เป็่นิการศึึกษาย�อันิหลังผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กที�ได�รับการผู่้าตัดในิโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์	 

ตั�งแต่ปี่	พ.ศึ.	2548	ถึง	2563	ในิระยะที�	1	ถึง	3	เก็บข�อัม้ลพ้�นิฐานิได�แก่	อัายุ	เพศึ	ระยะขอังโรค	ขนิาดขอังก�อันิมะเร็ง	
ข�อัม้ลขอังการผู่้าตัดได�แก่	ผู้ลการผู่้าตัด	(สมบ้รณ์และไม่สมบ้รณ์)	การพบการลุกลามเข�าไป่ในิหลอัดเล้อัดและนิำ�าเหล้อัง	
ข�อัม้ลเร้�อังการได�รับยาเคมีบำาบัดและรังสีรักษา	คำานิวิณอััตราการรอัดชีีวิิตและอััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิมขอังโรค	ด�วิย	
Kaplan-Meier	survival	analysis	ปั่จุจัุยที�ส่งผู้ลต่อัอััตราการตายคำานิวิณด�วิย	logistic	regression	และ	cox-regression	
analysis	ทั�ง	univariate	และ	multivariate

ผู้ลการศึึกษา 
พบผู้้�ป่่วิยจุำานิวินิ	334	ราย	เป็่นิเพศึชีายร�อัยละ	38	เพศึหญิงร�อัยละ	62	อัายุเฉลี�ย	66.00+	8.28	ปี่	ผู้ลทางพยาธิิ

วิิทยาส่วินิใหญ่เป็่นิ	adenocarcinoma	ร�อัยละ	93.41	พบระยะลุกลามเฉพาะที�ร�อัยละ	23.95	(ระยะย่อัย	3A	และ	3B	
ร�อัยละ	20.05	และ	3.90	ตามลำาดับ)	ผู้ลการผู่้าตัดพบเป็่นิผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์	(R0) 77	ราย	(ร�อัยละ	96.25)	อััตรา
การรอัดชีีวิิตรวิมขอังผู้้�ป่่วิยที�ได�รับการรักษาโดยวิิธีิการผู่้าตัด	ไม่แตกต่างกันิอัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	(ร�อัยละ	
90.8	และ	77.8	ตามลำาดับ	โดยที�	p	=	0.24)	อััตราการรอัดชีีวิิตที�	5	ปี่ขอังระยะที�	2	และ	3	เท่ากับร�อัยละ	92.3	
และ	83.8	ตามลำาดับ	พบป่จัุจัุยเสี�ยงที�มีผู้ลกบัการเสยีชีีวิิตคำานิวิณโดย	univariate	cox	proportional	regression	
analysis	ได�แก่	ขนิาดขอังก�อันิที�มากกว่ิา	5	ซม.	มี	Hazard	Ratio	(HR)	เท่ากับ	4.78	เท่า	(95%CI	1.28-17.78,	 
p	=	0.02)	และการพบการลุกลามไป่ยังหลอัดเล้อัดและต่อัมนิำ�าเหล้อัง	(LVI)	มี	HR	เท่ากับ	4.01	เท่า	(95%CI	1.19-13.6,	 



วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤต

90

ฤทธิกร อภิณหพานิชย์ และคณะ

p	=	0.02)	อัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	อััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิมขอังโรค	ระยะ	3A	อัย่้ที�	46.5	เด้อันิ	(95%	CI	38.11-54.89)	 
และระยะ	3B	อัย่้ที�	41.5	เด้อันิ	(	95%	CI	25.25-57.64	)	ไม่แตกต่างกันิอัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	(p	=	0.33)	

สรุปี
การผู่้าตัดยังคงเป็่นิการรักษาหลักขอังพบผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กในิทุกระยะ	การพิจุารณาผู่้าตัด

ในิผู้้�ป่่วิยระยะลุกลามเฉพาะที�อัาจุสามารถทำาให�อััตราการรอัดชีีวิิตและอััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิมขอังโรคยาวินิานิขึ�นิ

บัทนิำา (Introduction)
โรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็ก	 (Non-small	 cell	

lung	cancer,	NSCLC)	มีอััตราการเสียชีีวิิตส้งเป็่นิอัันิดับ	2	 

ในิป่ระเทศึไทย	ไม่ใช่ีเฉพาะผู้้�ส้งอัายุหร้อัส้บบุหรี�เท่านัิ�นิ	แต่

ยังพบในิป่่วิยอัายุนิ�อัยลงที�มีการกลายพันิธ์ุิขอังยีนิ	 ทำาให�

จุำานิวินิขอังผู้้�ป่่วิยมากขึ�นิ	 จุากแนิวิทางเวิชีป่ฏิบัติขอังไทย

และต่างป่ระเทศึมีโอักาสรักษาหายขาดเพียงในิระยะเริ�มต�นิ

ค้อัระยะที�	1	และ	2	โดยผู้้�ป่่วิยส่วินิใหญ่ต�อังได�รับการรักษา

โดยการผู่้าตัดเป็่นิหลัก	แต่เม้�อัมาถึงระยะที�	 3	 ซึ�งเป็่นิระยะ 

ลุกลามเฉพาะที�	 (locally	 advance)	 การรักษาหลักจุาก 

การศึึกษาส่วินิใหญ่จุะเป็่นิยาเคมีบำาบัดหร้อัฉายรังสีก่อันิ 

การผู่้าตัด	ถึงกระนัิ�นิก็ยังพบว่ิาผู้้�ป่่วิยมีอััตราการรอัดชีีวิิตตำ�า	

ผู้้�วิิจัุยจึุงมีควิามสนิใจุที�จุะรวิบรวิมข�อัม้ลขอังผู้้�ป่่วิยที�ได�รับ

การผู่้าตัดในิระยะลุกลามเฉพาะที�ในิโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์

ในิอัดตีจุนิถึงปั่จุจุุบันิ	โดยผู้้�ป่่วิยต�อังได�รับการด้แลจุากแพทย์

พหุสาขาก่อันิการตดัสินิใจุเล้อักการผู่้าตัดก่อันิเป็่นิลำาดับแรก	 

แล�วินิำามาวิิเคราะห์อััตราการรอัดชีีวิิต	 รวิมถึงปั่จุจัุยที� 

ส่งผู้ลกับการรอัดชีีวิิต	 เพ้�อัเป่็นิป่ระโยชีนิ์ในิการด้แลผู้้�ป่่วิย 

ในิระยะนีิ�	และอัาจุนิำามาซึ�งแนิวิทางเวิชีป่ฏิบัติใหม่ๆ	ต่อัไป่

มะเร็งป่อัดเป็่นิสาเหตุสำาคัญขอังการเสียชีีวิิตจุากโรค

มะเร็งในิสหรัฐอัเมริกา1	ในิปี่	พ.ศึ.	2564	มีการวิินิิจุฉัยผู้้�ป่่วิย

มะเร็งป่อัดรายใหม่ป่ระมาณ	235,760	ราย	(ผู้้�ชีาย	119,100	

ราย	และผู้้�หญิง	116,660	ราย)	และเสียชีีวิิต	131,880	ราย	

(ผู้้�ชีาย	69,410	ราย	และผู้้�หญิง	62,470	ราย)	มีเพียงร�อัยละ	

26	ขอังผู้้�ป่่วิยNSCLC	ที�มีอััตราการรอัดชีีวิิตที�	5	ปี่หลังจุาก

การวิินิิจุฉยั2	สำาหรับป่ระเทศึไทยมีการรอัดชีีวิิตตำ�ากว่ิาร�อัยละ	 

103	จุากสถิติมะเร็งในิป่ระเทศึไทยในิช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2550	ถึง	

2552	พบว่ิาในิเพศึชีายมะเร็งป่อัดพบส้งเป็่นิอัันิดับสอังและ

พบบ่อัยเป็่นิอัันิดับสี�ในิเพศึหญิงอุับัติการณ์ป่ระมาณ	 26.2	

ต่อัแสนิขอังป่ระชีากรในิเพศึชีาย	 และ	 11.5	 ต่อัแสนิขอัง

ป่ระชีากร	ในิเพศึหญิงอััตราส่วินิการเป็่นิมะเร็งป่อัดในิชีายต่อั 

หญิงเท่ากับ	 2.3	 ต่อั	 14	 โดยอััตราการรอัดชีีวิิตมีควิาม 

แตกต่างกันิไป่ในิแต่ละระยะลดลงตามระยะที�ส้งขึ�นิปั่จุจุุบันิ

แบ่งระยะตาม	Revised	edition	of	the	AJCC	Cancer	Staging	 

Manual	(8th	edition)5-7	และ	International	Association	for	

the	Study	of	Lung	Cancer	(IASLC)6	ในิปี่	พ.ศึ.	2559	ถึง	

2560	 (ภิาคผู้นิวิกตารางที�	 2)	กำาหนิดระยะลุกลามเฉพาะที�	 

(locally	advance)	 เป็่นิตั�งแต่ระยะที�	3A8	ได�แก่	ขนิาดและ

ลักษณะขอังก�อันิในิระดับ	3	หร้อั	4	 ร่วิมกับเม้�อัมีการตรวิจุ

พบมีการกระจุายขอังมะเร็งไป่ที�ต่อัมนิำ�าเหล้อังระดับที�	 1	

(T3-4N1)	 หร้อัขนิาดก�อันิใดๆ	 ร่วิมกับการตรวิจุพบต่อัม 

นิำ�าเหล้อังระดบั	N2	(AnyTN2)	โดย	Lim	และคณะศึึกษาแบบ	

meta-analysis	 ป่ี	 พ.ศึ.	 2552	 รวิบรวิมการศึึกษาในิผู้้�ป่่วิย 

ได�รับการผู่้าตัดทั�งก่อันิได�ยาเคมีบำาบัด	11	การศึึกษา	และหลัง 

ได�ยาเคมีบำาบัดอีัก	22	การศึึกษา	รวิมผู้้�ป่่วิยทั�งหมด	1,637	

ราย	พบว่ิา	ตั�งแต่ระยะ	1	ซึ�งมีอััตรารอัดชีีวิิตที�	5	ปี่	ร�อัยละ	

73	เม้�อัเป่ลี�ยนิเป็่นิระยะที�	2	และ	3	มีอััตราการอัดชีีวิิตที�	5	

ปี่	ลดลงมากกว่ิา	2	เท่า	ผู้้�ป่่วิยที�ได�รับยาเคมีก่อันิการผู่้าตัด

มีแนิวิโนิ�มจุะมีอััตราการรอัดชีีวิิตที�มากกว่ิาเล็กนิ�อัยในิทุกๆ	

ระยะอัย่างมีนัิยสำาคัญ	แต่ไม่เกินิร�อัยละ	1	(ภิาคผู้นิวิกตาราง

ที�	 2)	 ซึ�งในิทางป่ฏิบัติ	 (real	 world)	 อัาจุมีผู้้�ป่่วิยบางรายที� 

สามารถผู่้าตัดได�	 เช่ีนิ	 ขนิาดก�อันิสามารถผู่้าตัดได�หมด 

ร่วิมกับการผู่้าตัดเลาะต่อัมนิำ�าเหล้อังในิช่ีอังอักอัย่างเป็่นิ

ระบบให�มากที�สุด	 (resection	with	systemic	 lymph	node	

dissection)	 ตามด�วิยยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสีรักษา	 หลังการ

ผู่้าตัดอัาจุมีอััตราการรอัดชีีวิิตที�มากขึ�นิกว่ิาข�อัม้ลปั่จุจุุบันิ	

จุากการศึึกษาขอัง	Lim	และคณะ9	พบว่ิาอััตราการรอัดชีีวิิต

ขอังผู้้�ป่่วิยในิระยะ	3B	มีอััตรารอัดชีีวิิตนิ�อัยมากใกล�เคียงกับ
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ระยะที�	 4	 อัาจุเป็่นิเพราะเน้ิ�อังจุากผู้้�ป่่วิยได�รับการรักษายา

เคมีบำาบัด	หร้อัรังสีรักษาโดยไม่มีผู้้�ใดได�รับการผู่้าตัด	ซึ�งในิ

ทางป่ฏิบัติมีผู้้�ป่่วิยจุำานิวินิมากที�อัาจุเป็่นิระยะลุกลามเฉพาะที�

ระยะ	3B	แต่ตั�งเริ�มต�นิแต่ไม่สามารถพิส้จุน์ิพบได�จึุงต�อังสรุป่

เป็่นิระยะ	3A	 ผู้้�ป่่วิยบางรายจึุงได�รับการผู่้าตัดเช่ีนิเดียวิกับ

ระยะไม่ลุกลาม	 ดังนัิ�นิในิปั่จุจุุบันิการศึึกษาแบบสุ่มควิบคุม	

(RCT)	หร้อัแบบไป่ข�างหนิ�า	(prospective)	สำาหรับการผู่้าตัด

ก่อันิการให�ยาเคมีบำาบัดในิระยะ	3A	บางราย	และ	3B	3C	จึุง

ไม่สามารถกระทำาได�	เน้ิ�อังจุากมีโอักาสผิู้ดหลักจุริยธิรรมแม�

ในิบางสถาบันิจุะมีศัึลยแพทย์ที�มีควิามชีำานิาญในิการผู้่าตัด

ดังกล่าวิก็ตาม	งานิวิิจัุยฉบับนีิ�จึุงมุ่งเนิ�นิไป่ที�การศึึกษาอััตรา

การรอัดชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยในิระยะลุกลามเฉพาะที�	 ที�ได�รับการ

ผู่้าตัดอัย่างเหมาะสม	อัาจุสามารถเพิ�มอััตราการรอัดชีีวิิตหร้อั

เพิ�มระยะเวิลาขอังการแพร่กระจุายโรคได�นิานิขึ�นิ	เน้ิ�อังจุาก 

การผู่้าตัดจุะช่ีวิยลดป่ริมาณเซลล์มะเร็ง	 (tumor	 burden)	 

ได�มากกว่ิาการให�ยาเคมีบำาบัดแต่เพียงอัย่างเดียวิหร้อั 

การให�ยาเคมีบำาบัดก่อันิการผู้่าตัด	 เพราะผู้้�ป่่วิยมักป่ระสบ

ปั่ญหาเร้�อังควิามไม่พร�อัมสำาหรับการผู่้าตัด	 ได�แก่	 การถ้ก

กดการทำางานิขอังไขกระด้ก	ภิาวิะทุพโภิชีนิาการ	หร้อัสภิาวิะ

กายที�ไม่พร�อัม	 (performance	 status)	 ภิายหลังได�รับยา

เคมีบำาบัด	 อัาจุพบอังค์ควิามร้�ใหม่ในิการรักษาผู้้�ป่่วิยมะเร็ง 

ในิระยะลุกลามเฉพาะที�ในิอันิาคตต่อัไป่

วิธ์่ดำาเนิินิการวิจ้ัย (Material and method)
ปีระชากรนิำามาศึึกษา

อั�างอิังจุากจุำานิวินิผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ 

ไม่เล็กที�เข�ารับการรักษาโดยการผู่้าตัดและยาเคมีบำาบัดทั�ง

ได�รับและไม่ได�รับรังสีร่วิมรักษาในิโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์	

ตั�งแต่ปี่	 พ.ศึ.	 2552-2563	 เน้ิ�อังจุากเป็่นิการศึึกษาแบบ 

ย�อันิหลัง	(retrospective	study)	จึุงได�มีการยกเวิ�นิการขอัควิาม 

ยินิยอัมขอังผู้้�ป่่วิย	 ผู้้�ป่่วิยที�เข�าร่วิมวิิจัุยทุกรายได�รับการ

วิินิิจุฉัยย้นิยันิว่ิาเป็่นิมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กจุากการ

ตรวิจุเน้ิ�อัเย้�อัทางพยาธิิวิิทยา	 ได�รับการป่ระเมินิระยะขอัง

โรคและการรักษาจุากพหุสาขาได�แก่อัายุรแพทย์โรคป่อัด	

อัายุรแพทย์โรคมะเร็ง	 รังสีแพทย์	 และศัึลยแพทย์หัวิใจุและ

หลอัดเล้อัด	 การศึึกษานีิ�ได�รับการอันุิมัติจุากคณะกรรมการ

การวิิจัุยโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์	

การเก็บัข้อม้ล (Data collection)
เก็บข�อัม้ลพ้�นิฐานิขอังผู้้�ป่่วิยจุากเวิชีระเบียนิ	 ได�แก่	

อัายุ	 เพศึ	 โรคป่ระจุำาตัวิ	 ข�อัม้ลเกี�ยวิกับมะเร็งป่อัด	 ได�แก่	

ชีนิิดขอังมะเร็ง	ขนิาดขอังก�อันิ	ระยะขอังโรคมะเร็งป่อัดชีนิิด 

เซลล์ไม่เล็กตามคำาจุำากัดควิามขอัง	 European	 Society	 of	

Medical	Oncology	(ESMO)	ปี่	พ.ศึ.	2560	และ	National	

Comprehensive	Cancer	Network	(NCCN)	ปี่	พ.ศึ.	2563	

ระยะขอังขนิาดก�อันิเนิ้�อัและต่อัมนิำ�าเหล้อังตาม	 American	

Joint	Committee	on	Cancer	eighth	edition	(T/N/M	staging	

8th	edition	หร้อั	TNM	8)	ปี่	พ.ศึ.	2560	และ	International	

Association	 for	 the	Study	of	Lung	Cancer	 (IASLC)	 ปี่	

พ.ศึ.	2551	ชีนิิดขอังการกลายพันิธ์ุิขอังยีนิมะเร็ง	ข�อัม้ลขอัง 

การผู่้าตัด	ได�แก่	ระยะเวิลาตั�งแต่ผู่้าตัด	ผู้ลทางพยาธิิวิิทยา	 

ผู้ลขอังการผู่้าตัดแบ่งเป็่นิ	 1.	 การผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์	

(Complete	resection	หร้อั	R0)	หมายถงึการผู้า่ตัดที�ได�ตัดก�อันิ

อัอักได�หมด	 ไม่มีเซลล์มะเร็งที�ขอับก�อันิ	 ร่วิมกับมีการเลาะ 

หร้อัเก็บตัวิอัย่างต่อัมนิำ�าเหล้อังอัอักอัย่างเป็่นิระบบและ 

ได�รับพิส้จุน์ิแล�วิว่ิาต่อัมนิำ�าเหล้อังระยะที�ส้งที�สุดไม่พบเซลล์

มะเร็ง	 2.	 การผู้่าตัดไม่สมบ้รณ์	 (incomplete	 resection)	

หมายถึงการผู่้าตัดที�พบการลุกลามขอังมะเร็งที�ขอับขอัง

เน้ิ�อัเย้�อัป่อัดที�ผู่้าตัดอัอักมา	หร้อัพบการกระจุายขอังมะเร็ง

ไป่ที�ต่อัมนิำ�าเหล้อังที�ไม่ได�ผู่้าตัดอัอักหร้อัพบการกระจุายขอัง

เซลล์มะเร็งไป่ที�เย้�อัหุ�มป่อัดหร้อัเย้�อัหุ�มหัวิใจุ	 โดยแบ่งเป็่นิ	 

R1	 ค้อัการพบการลุกลามขอังเน้ิ�อัเย้�อัมะเร็งเม้�อัส่อังผู่้านิ

กล�อังจุุลทรรศึน์ิ	(microscopically	positive	resection)	และ	

R2	 ค้อัการพบการลุกลามขอังเน้ิ�อัเย้�อัมะเร็งที�มอังเห็นิด�วิย

ตาเป่ล่าขณะผู่้าตัด	 (macroscopic	 residual	 tumor)	ข�อัม้ล 

อ้ั�นิๆ	 เกี�ยวิกับการผู่้าตัด	 ได�แก่	 การพบการลุกลามไป่ยัง

หลอัดเล้อัดและต่อัมนิำ�าเหล้อัง	 (lympho-vascular	 invasion	

หร้อั	LVI)	และการตรวิจุการกลายพันิธ์ุิขอังยีนิ	Endothelial	

Growth	Factor	Recertor	(EGFR)	ข�อัม้ลเกี�ยวิกับการรักษา	

ได�แก่	 การได�ยาเคมีบำาบัด	 รังสีรักษา	 ยารักษาทางโมเลกุล

แบบพุ่งเป้่า	 (targeted	 biologic	 therapy)	 ข�อัม้ลเกี�ยวิกับ 

การดำาเนิินิขอังโรค	ได�แก่	ระยะเวิลาที�เริ�มรักษาโดยการผู้า่ตัด 

จุนิถึงปั่จุจุุบันิหร้อัเสียชีีวิิต	อััตราการคงอัย่้ในิระยะเดมิขอังโรค	 

(progress-free	 survival)	 เกณฑ์์การคัดเล้อักอัาสาสมัคร 

เข�าร่วิมโครงการวิิจัุย	(inclusion	criteria)	ได�แก่	ระยะลุกลาม
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เฉพาะที�ค้อัผู้้�ที�มีระยะที�	 3	 ขอังโรคตั�งแต่	 3A	 (T1-2N2,	

T3N1	และ	T4N0-1)	3B	(T1-2N3	และ	T3-4N2)	และ	3C	 

(T3-4N3)	ที�สามารถผู่้าตัดได�	(Operable)	โดยผู้้�ป่่วิยทุกราย 

ต�อังผู่้านิการด้แล	 และมีมติเห็นิชีอับขอังแพทย์พหุสาขา	

ได�แก่	อัายุรแพทย์โรคป่อัด	อัายรุแพทย์โรคมะเรง็	รังสีแพทย์	

และศัึลยแพทย์ทรวิงอัก	 ในิการวิางแผู้นิการรักษาด�วิยการ

ผู่้าตัดก่อันิการรักษาด�วิยการให�ยาเคมีบำาบัด	 หร้อัการฉาย

รังสีมีระยะการติดตามผู้้�ป่่วิยมากกว่ิา	1	ปี่	ขึ�นิไป่ยกเวิ�นิกรณี

เสียชีีวิิตเกณฑ์์การคัดเล้อักอัาสาสมัครอัอักจุากโครงการ 

วิิจัุย	(exclusion	criteria)	ได�แก่	ผู้้�ป่่วิยที�มีโรคมะเร็งที�อัวัิยวิะอ้ั�นิ 

ร่วิมด�วิยก่อันิหร้อัหลังการผู่้าตัดภิายในิ	 5	 ปี่	 ผู้้�ป่่วิยที�ไม่

สามารถป่ระเมินิระยะขอังโรคได�	ผู้้�ป่่วิยที�ขาดนัิดหร้อัขาดการ

รักษาหลักภิายหลังการผู่้าตัดภิายในิ	5	ปี่และผู้้�ป่่วิยที�มีระยะ

เวิลาการติดตามหลังผู่้าตัดนิ�อัยกว่ิา	1	ปี่	ยกเวิ�นิกรณีเสียชีีวิิต

วัต้ถุปีระสงค์ของการวิจ้ัย (Objectives)
วัิตถุป่ระสงค์หลัก	 (pimary	 outcome)	 ขอังงานิ 

วิิจัุยเพ้�อัศึึกษาอััตราการรอัดชีีวิิตโดยรวิม	 (overall	 survival	 

หร้อั	 OS)	 ขอังผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กในิ

ระยะลุกลามเฉพาะที�	 ที�ได�รับการรักษาโดยวิิธีิการผู่้าตัด

ก่อันิได�การรักษาด�วิยยาเคมีบำาบัดหร้อัการฉายรังสี	 และ

วัิตถุป่ระสงค์รอัง	(secondary	outcome)	ได�แก่	1.	เพ้�อัศึึกษา

อััตราการรอัดชีีวิิตที�	 1,	 3,	 5	 	และมากกว่ิา	 5	 ปี่	 2.	 ศึึกษา

ปั่จุจัุยที�มีผู้ลต่อัอััตราการรอัดชีีวิิต	 (prognostic	 factors)	

จุากตัวิแป่รต่างๆ	ได�แก่	อัายุ	เพศึ,	ระยะขอังโรค,	ขนิาดขอัง

ก�อันิมะเร็ง	ผู้ลการผู่้าตัดได�แก่	ขอับเขตขอังเน้ิ�อัเย้�อัจุากการ

ตรวิจุทางพยาธิิวิิทยาหลังผู่้าตัด	 การกลายพันิธ์ุิขอังยีนิที� 

ก่อัให�เกิดมะเร็ง	 และการรักษาด�วิยยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสี

รักษา	 3.	 เพ้�อัศึึกษาเพ้�อัศึึกษาอััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิม

ขอังโรค	(progress-free	survival)	

การวิเคราะห์ข้อม้ลและสถิต้ิท่�ใช้วิเคราะห์ 
(Data Analysis and Statistics)

ค่าเฉลี�ยขอังข�อัม้ลพ้�นิฐานิขอังผู้้�ป่่วิย	(demographics	

data)	 ได�แก่	 อัายุ	 เพศึโรคร่วิมที�สำาคัญ	 ชีนิิดและระยะขอัง

มะเร็งใชี�	Mean	และ	 standard	 deviation	 ศึึกษาอััตราการ

รอัดชีีวิิตโดยรวิมและราย	 1,	 3,	 5	 และมากกว่ิา	 5	 ปี่	 ด�วิย	

Kaplan-Meier	 survival	 analysis	 และด้ปั่จุจัุยพยากรณ์

โรค	 (prognostic	 factor)	 ที�มีผู้ลกับอััตราการเสียชีีวิิตโดย	

ด�วิย	Log-rank	statistic	(Univariate	และ	Multivariate	Cox	

proportional	hazards	 regression	analysis)	และ	 logistic	

regression	 แสดงผู้ลเป็่นิ	 hazard	 ratios	 (HRs)	 ร่วิมกับ	

95%	 confidence	 intervals	 (CI)	 ทุกการคำานิวิณเป็่นิแบบ	

2	ทาง	 (2-tailed)	 กำาหนิดนัิยสำาคัญทางสถิติที�	 P	 นิ�อัยกว่ิา	

0.05	วิิเคราะห์ข�อัม้ลทั�งหมดโดยโป่รแกรม	SPSS	version	22

ผู้ลการศึึกษา (Result)
พบผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กที�ได�รับการ

ผู่้าตัดในิโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์	ตั�งแต่ปี่	พ.ศึ.	2548	ถึง	2563	 

ผู้้�ป่่วิยจุำานิวินิ	334	ราย	เป็่นิเพศึชีาย	128	ราย	(ร�อัยละ	38)	

เพศึหญิง	206	ราย	(ร�อัยละ	62)	อัายุเฉลี�ย	66.00	±	8.28	ปี่	

ทุกรายได�รับการวิินิิจุฉัยว่ิาเป็่นิมะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็ก

จุากผู้ลทางพยาธิิวิิทยาขอังเน้ิ�อัเย้�อัป่อัด	กำาหนิดระยะขอังโรค

จุากเอ็ักซเรย์คอัมพิวิเตอัร์ร่วิมกับผู้ลตรวิจุทางพยาธิิวิิทยา

ขอังเน้ิ�อัเย้�อัป่อัดและต่อัมนิำ�าเหล้อัง	 ผู้ลทางพยาธิิวิิทยาพบ

มะเร็งป่อัดชีนิิด	adenocarcinoma	312	ราย	(ร�อัยละ	93.41)	

squamous	cell	carcinoma	14	ราย	(ร�อัยละ	4.19)	และชีนิิด

อ้ั�นิๆ	7	ราย	(ร�อัยละ	2.09)	แบ่งเป็่นิระยะที�	1	จุำานิวินิ	180	

ราย	(ร�อัยละ	53.98)	ระยะที�	2	จุำานิวินิ	52	ราย	(ร�อัยละ	15.57)	

ระยะที�	3	หร้อัระยะลุกลามเฉพาะที�	จุำานิวินิ	80	ราย	(ร�อัยละ	 

23.95)	 แบ่งเป็่นิระยะย่อัย	 3A	 จุำานิวินิ	 67	 ราย	 (ร�อัยละ	 

20.05)	 และระยะย่อัย	 3B	 จุำานิวินิ	 13	 ราย	 (ร�อัยละ	 3.90)	

และระยะที�	4	จุำานิวินิ	22	ราย	(ร�อัยละ	6.58)โดยไม่มีผู้้�ป่่วิย

ใดอัย่้ในิระยะ	3C	ทุกรายผู่้านิการเข�าป่ระชุีมแพทย์พหุสาขา

เพ้�อัวิางแผู้นิกอ่ันิได�รับการรักษาจุริง	โดยเฉพาะการผู้า่ตัดในิ

ระยะที�	 4	 ส่วินิใหญ่เป็่นิการกระจุายไป่ที�อัวัิยวิะเดี�ยวิไม่เกินิ	

2	ตำาแหน่ิง	 (oligo-metastasis)	 ได�แก่	 ตับ	สมอัง	และต่อัม

หมวิกไต	ทุกรายได�รับการผู่้าตัดในิตำาแหน่ิงที�มีการกระจุาย 

ร่วิมกับก�อันิในิป่อัดในิเวิลาใกล�เคียงกันิ	ทั�งนีิ�ทางผู้้�วิิจัุยไม่ได�

ลงรายละเอีัยดขอังการผู่้าตัดในิระยะที�	 4	 เน้ิ�อังจุากไม่ตรง
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ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565

ตามวัิตถุป่ระสงค์ขอังงานิวิิจัุย	ผู้ลขอังการผู่้าตัดเฉพาะระยะ

ลุกลามเฉพาะที�พบเป็่นิผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์	(R0)	จุำานิวินิ	

77	ราย	(ร�อัยละ	96.25)	และผู่้าตัดไม่สมบ้รณ์	(R1	หร้อั	R2)	

จุำานิวินิ	3	ราย	(ร�อัยละ	3.75)	พบการลุกลามเข�าหลอัดเล้อัด

และต่อัมนิำ�าเหล้อัง	62	ราย	(ร�อัยละ	18.56)	และการกลายพันิธ์ุิ

ขอังยีนิ	EGFR	33	ราย	 (ร�อัยละ	9.88)	 ผู้้�ป่่วิยระยะลุกลาม

เฉพาะที�ที�ได�รับการผู่้าตัดก่อันิการให�ยาเคมีบำาบัดทั�งสิ�นิ	65	

ราย	(ร�อัยละ	80.25)	และหลังได�รับยาเคมีบำาบัด	9	ราย	(ร�อัยละ	 

11.25)	และผู้้�ป่่วิยที�ได�รับรังสีร่วิมรักษาทั�งสิ�นิ	23	ราย	(ร�อัยละ	 

28.75)	ข�อัม้ลพ้�นิฐานิแสดงดังตารางที�	1

ต้ารางท่�. 1 	 ข�อัมล้พ้�นิฐานิขอังผู้้�ป่่วิย	(Demographic	data)

ข้อม้ลพ้�นิฐานิ n % or ±SD

ป่ระชีากรที�เข�าร่วิมการศึึกษา
เพศึ
	 -	ชีาย
		 -	หญิง
อัายุ	(ปี่)

334

128
206

38%
62%

66.00±8.28

ขนิาดขอังก�อันิมะเร็ง	(ซม.)
		 -	นิ�อัยกว่ิา	5	ซม.
		 -	มากกว่ิา	5	ซม.

295
39

88.32%	(2.43±0.98	ซม.)
11.68%	(6.29±1.59	ซม.)

ระยะขอังโรค	(TNM	8)
	 ระยะที�	1
	 ระยะที�	2
	 ระยะที�	3
		 	 -	ระยะย่อัย	3A
		 	 -	ระยะย่อัย	3B
		 	 -	ระยะย่อัย	3C
	 ระยะที�	4

180
52
80
67
13
0
22

53.89%
15.57%
23.95%
20.05%
3.90%
0%

6.58%

ผู้ลการผู่้าตัด
		 -	ผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์	(R0)
	 	 	 เฉพาะระยะที�	3
		 -	ผู่้าตัดไม่สมบ้รณ์	(R1หร้อั	R2)
	 	 	 เฉพาะระยะที�	3

326
77/80
8

3/80

97.6%
96.25%
2.3%
3.75%

ข้อม้ลพ้�นิฐานิ n % or ±SD

ผู้ลทางพยาธิิวิิทยาขอังเน้ิ�อัเย้�อัป่อัด
		 -	ชีนิิดขอังมะเร็งป่อัด
	 	 	 Adenocarcinoma
	 	 	 Squamous	cell	carcinoma
	 	 	 Others
	 	-	ระยะขอังต่อัมนิำ�าเหล้อัง
	 	 	 นิ�อัยกว่ิาระยะ	N2
	 	 	 มากกว่ิาระยะ	N2
	 	-	การตรวิจุพบว่ิามี	LVI
	 	-	การกลายพันิธ์ุิขอังยีนิ	EGFR	

312
14
7

287
47
62
33

93.41%
4.19%
2.09%

85.93%
14.07%
18.56%
9.88%

การรักษา	(เฉพาะระยะลุกลามเฉพาะที�)
	 -	การได�รับยาเคมีบำาบัด	(Chemotherapy)
	 	 	 -	ก่อันิการผู่้าตัด	(Pre-operative)
	 	 	 -	หลังการผู่้าตัด	(post-operative)
		 -	การได�รับรังสีร่วิมรักษา	(Radiotherapy)

74
9
65
23

92.5%
11.25%
81.25%
28.75%

 

ระยะเวิลาที�สั�นิที�สุดหลังการผู่้าตัดจุนิถึงเสียชีีวิิต	

(time	to	first	death	event)	ระยะที�	1	ถึง	3	เท่ากับ	6.99,	

5.08	และ	3.17	ปี่	ตามลำาดับ	อััตราการรอัดชีีวิิตรวิม	(overall	

survival	 หร้อั	 OS)	 ขอังผู้้�ป่่วิยจุากการคำานิวิณด�วิยกราฟ	

Kaplan-Meier	 แบ่งตามระยะที�	 1	 ถึง	 3	 (ภิาพที�	 1A)	 และ 

ระยะย่อัย	(ภิาพที�	1B)	พบ	OS	ระยะที�	1	เท่ากับ	11.26	ปี่	

แตกต่างกับระยะที�	 2	 ที�	 9.85	 ปี่	 และระยะที�	 3	 ที�	 7.89	 ปี่	 

อัย่างมีนิัยสำาคัญทางสถิติ	 (p=0.007	 และ	 p=0.04	 ในิ

ระยะแยกย่อัย)	 โดยอััตราการรอัดชีีวิิตรายปี่	 พบที�	 1	 ปี่	 

ระยะที�	1	 ถึงระยะที�	3	 เท่ากับร�อัยละ	100,	100	และ	97.1	 

ตามลำาดับ	ที �	3	ป่ี	เท่ากับร�อัยละ	100,	100	และ	95.3	 

ตามลำาดับ	ที �	5	ป่ี	เท่ากับร�อัยละ	100,	92.3	และ	83.8	 

ตามลำาดับ	และที�มากกว่ิา	5	ปี่	ระยะที�	1	เท่ากับร�อัยละ	89.3	

และระยะที�	 3	 เท่ากับร�อัยละ	 95.3	 โดยไม่สามารถคำานิวิณ

อััตรารอัดชีีวิิตที�มากกว่ิา	5	ปี่ขอังระยะที�	2	เน้ิ�อังจุากจุำานิวินิ

ผู้้�ป่่วิยไม่เพียงพอั	แสดงดังตารางที�	2
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รููปที่่� 1. กราฟ Kaplan-Meier แสดงการรอดชีีวิิตรวิมของผู้้�ป่่วิยมะเร็งป่อดที่ี�ได�รับการผู้่าตัดระยะที่ี� 1 ถึึง 3

ต้ารางท่� 2. 	 แสดงรายละเอัียดอััตราการรอัดชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยมะเร็งป่อัดที�ได�รับการผู้่าตัดระยะที�	1	ถึง	3

ระยะของโรค จ้ำานิวนิ (ราย)

ค่าเฉล่�ยอัต้ราการรอดช่วิต้รวม (OS) อัต้ราการรอดช่วิต้แบ่ังต้ามปีี

ปีี
95% Confidence Interval

1 ปีี 3 ปีี 5 ปีี มากกว่า 5 ปีี
ต้ำ�าสุด ส้งสุด

ระยะที�	1 180 11.26 10.73 11.79 100% 100% 100% 89.3%

ระยะที�	2 52 9.85 9.10 10.60 100% 100% 92.3% -

ระยะที�	3 80 7.90 7.20 8.59 97.1% 95.3% 83.8% 78.2%

อััตราการรอัดชีีวิิตรวิมขอังผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดชีนิิด

เซลลไ์ม่เล็กในิระยะลกุลามเฉพาะที�	ที�ได�รับการรักษาโดยวิิธีิ

การผู้า่ตัดก่อันิและหลงัได�การรกัษาด�วิยยาเคมบีำาบัดหร้อัรงัสี

ร่วิมรักษาไม่แตกต่างกันิอัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	 (ร�อัยละ	 

90.8	และ	77.8	ตามลำาดับ	โดยที�	p	=	0.24)	โดยพบอััตรา

การรอัดชีีวิิตที�	1	ปี่	เท่ากับร�อัยละ	98.3	ที�	3	ปี่เท่า	กับร�อัยละ	 

94.2	ที�	5	ปี่เท่ากับร�อัยละ	87.8	และหลงัจุาก	5	ปี่	ร�อัยละ	83.8	

อััตราการรอัดชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยที�ได�รับการผู้า่ตัดภิายหลงัได�รบั

เคมีบำาบัดพบอััตราการรอัดชีีวิิตปี่ที�	1	ถึง	ปี่ที�	3	ร�อัยละ	100	

ปี่ที�	5	ร�อัยละ	75	และหลังจุาก	5	ปี่	ร�อัยละ	37.5	(ร้ป่ที�	2)	 

วัิตถุป่ระสงค์รอังพบปั่จุจัุยเสี�ยงจุากตัวิแป่รต่างๆ	คำานิวิณโดย	 

univariate	 cox	 proportional	 regression	 analysis	 ได�แก่	

ขนิาดขอังก�อันิที�มากกว่ิา	 5	ซม.	 มี	HR	 เท่ากับ	 4.78	 เท่า	

(95%CI	ระหว่ิาง	1.28	ถึง	17.78	โดยที�	p	=	0.02)	และการ

พบ	LVI	มี	HR	เท่ากับ	4.01	เท่า	(95%CI	ระหว่ิาง	1.19	ถึง	 

13.6	 โดยที�	 p	 =	 0.02)	 มีผู้ลกับอััตราการเสียชีีวิิตอัย่างมี 

นัิยสำาคัญทางสถิติ	แต่ไม่พบปั่จุจัุยใดๆ	ที�มีนัิยสำาคัญทางสถิติ 

เม้�อัคำานิวิณแบบ	multivariate	ได�แก่อัายุมากกว่ิา	80	ปี่	เพศึ	

ระยะขอังโรค	ขนิาดขอังก�อันิที�มากกว่ิา	5	ซม.	การพบ	LVI	

การตรวิจุการผู่้าเหล่าขอังยีนิ	EGFR	การผู่้าตัดก่อันิหร้อัหลัง 

ได�รับยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสีรักษา	 การคำานิวิณป่ัจุจัุยเสี�ยง 

โดยวิิธีิ	 logistic	 regression	 พบขนิาดขอังก�อันิที�มากกว่ิา	 

5	ซม.	มีควิามเสี�ยงต่อัการเสียชีีวิิตเท่ากับ	1.34	เท่าอัย่างมี

นัิยสำาคัญทางสถิติ	(95%	CI	ระหว่ิาง	1.05	ถึง	1.72	โดยที�	 

p	=	0.01)	(ตารางที�	3)	อััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิมขอังโรค	

(progress-free	survival)	ในิผู้้�ป่่วิยระยะลุกลามเฉพาะที�ที�ได�รับ 

การผู่้าตัด	พบระยะ	3A	อัย่้ที�	46.5	เด้อันิ	(95%	CI	ระหว่ิาง	 

38.11	ถึง	54.89)	และระยะ	3B	อัย่้ที�	41.5	เด้อันิ	เด้อันิ	(95%	

CI	ระหว่ิาง	25.25	ถึง	57.64)	แตกต่างกันิอัย่างไม่มนัีิยสำาคัญ

ทางสถิติ	(p	=	0.33)	แสดงดังร้ป่ที�	3
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รููปที่่� 2.  กราฟ Kaplan-Meier แสดงการรอดชีีวิิตรวิมของผู้้�ป่่วิย
มะเรง็ป่อดระยะลุุกลุามเฉพาะทีี่� (ระยะทีี่� 3 ที่ี�ได�รับการผู้า่ตดั
ก่่อนและหลังได้้รัับยาเคมีีบำาบัด้

อัต้ราการรอดช่วิต้

จ้ำานิวนิผู้้้ป่ีวยท่�รอดช่วิต้

ผู่้าตั้ดก่อนิเคม่
บัำาบััด (ร้อยละ)

ผู่้าตั้ดหลังเคม่
บัำาบััด(ร้อยละ)

รวิม* 90.8 77.8

1	ปี่ 98.3 100

3	ปี่ 94.2 100

5	ปี่ 87.8 75

มากกว่ิา	5	ปี่ 83.8 37.5

*p	=	0.24

รููปที่่� 3. 	 ก่รัาฟ	 Kaplan-Meier	 แสด้งอัตรัาก่ารัคงอย่่ในรัะยะเดิ้มี
ของโรัคของผู้่้ป่่วยมีะเรั็งป่อด้รัะยะลุก่ลามีเฉพาะที่ี�

ระยะของโรค
จ้ำานิวนิ 
(ราย)

อัต้ราการคงอย่้ในิระยะเดิมของโรค

เด้อนิ
95% Confidence Interval

ต้ำ�าสุด ส้งสุด

ระยะ	3A 54 46.5 38.11 54.89

ระยะ	3B 10 41.5 25.35 57.64
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ต้ารางท่� 3. 	 ป่ัจุจุัยเสี�ยงขอังการเสียชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัดที�ได�รับการผู้่าตัดแบ่งตามตัวิแป่รต่าง	ๆ

ความเส่�ยง

Univariate Cox
proportional analysis

Multivariate Cox
proportional analysis

Logistic regression

Hazard ratio with 
95% CI

P value
Hazard ratio with 

95% CI
P value

Hazard ratio with 
95% CI

P value

อายุ
	 มากกว่ิา	70	ปี่ 0.44	(0.12	–	1.59) 0.21 2.19	(0.29	–	16.28) 0.44 0.89	(0.67	-	8.93) 0.17

เพศึ 0.73	(0.23	–	2.24) 0.58 1.3	(0.28	-	6.02) 0.73 0.82	(0.28	–	2.42) 0.72

ระยะของโรค
	 	 ระยะที�	2
	 	 ระยะที�	3

0.238	(0.02	–	2.29)
0.31	(0.02	–	5.04)

0.21
0.41

0.20	(0.02	–	2.03)
0.20	(0.01	–	3.29)

0.17
0.26

0.36	(0.03	–	3.62)
0.41	(0.02	–	6.89)

0.38
0.53

ผู้ลต้รวจ้ทางพยาธิ์วิทยา
1.	ขนิาดขอังก�อันิมะเร็ง
	 	 มากกว่ิา	5	ซม.
2.	การตรวิจุพบ	LVI
3.	การกลายพันิธ์ุิขอังยีนิ	EGRF
	 	 ตรวิจุพบ
	 	 ตรวิจุไม่พบ

4.78	(1.28	–	17.78)
4.01	(1.19	–	13.6)

0.22	(0.04	–	1.04)
0.39	(0.05	–	2.81)

0.02
0.02

0.06
0.35

1.19	(0.90	–	1.59)
0.24	(0.41	–	1.41)

0.75	(0.08	–	6.56)
1.43	(0.13	–	15.5)

0.21
0.11

0.80
0.76

1.34	(1.05	-	1.72)
2.56	(0.83	–	7.94)

0.27	(0.05	–	1.36)
0.51	(0.06	–	4.01)

0.01
0.10

0.11
0.53

การรักษา
1.	การได�รับยาเคมีบำาบัด
	 	 ก่อันิการผู่้าตัด
	 	 หลังการผู่้าตัด
2.	การได�รับรังสีร่วิมรักษา

4.29	(0.11	–	33.8)
1.03	(0.42	–	20.03)
0.95	(0.19	–	4.69)

0.08
0.97
0.95

2.92	(0.42	–	20.03)	
1.96	(0.11	–	33.8)
1.35	(0.17	–	10.79)

0.27
0.64
0.77

4.30	(0.67	–	27.53)
1.03	(0.23	–	4.47)
0.89	(0.17-4.53)

0.12
0.96
0.89

อภิิปีรายผู้ลการศึึกษา (Discussion)
จุากการศึึกษาพบว่ิาการผู่้าตัดยังคงเป็่นิการรักษาหลัก 

ขอัง	 NSCLC	 แม�ในิระยะลุกลาม	 เฉพาะที�พบอััตราการ 

รอัดชีีวิิตไม่แตกต่างจุากระยะที�	2	(9.85	ปี่	และ	7.90	ปี่	โดยที�	

p	=	0.17	และ	0.26	ตามลำาดับ)	ผู้้�ป่่วิยทั�งหมดเป็่นิผู้้�ป่่วิยที�

ได�รับวิินิิจุฉัยและวิางแผู้นิก่อันิการรักษาจุากแพทย์พหุสาขา

ที�เกี�ยวิข�อัง	 โดยเฉพาะอัย่างยิ�งผู้้�ป่่วิยระยะลุกลามเฉพาะที� 

ส่วินิใหญ่ได�รับการผู่้าตัดก่อันิได�รับยาเคมีบำาบัดมีถึงร�อัยละ	 

81.25	 และหลังยาเคมีบำาบัดเพียงร�อัยละ	 11.25	 ไม่เพียง

เท่านัิ�นิผู้ลการผู่้าตัดยังพบว่ิาเป็่นิการผู่้าตัดแบบสมบ้รณ์	

(R0)	 ถึงร�อัยละ	96.25	ทั�งนีิ�อัาจุขึ�นิอัย่้กับป่ระสบการณ์ขอัง

ศัึลยแพทย์ที�มีควิามชีำานิาญในิการผู่้าตัดเลาะเน้ิ�อัป่อัดและ

การผู้่าตัดต่อัมนิำ�าเหล้อังชี่อังอักอัอักอัย่างเป่็นิระบบ	 อััตรา

การรอัดชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยส่วินิใหญ่ในิการศึึกษานีิ�จึุงเป็่นิผู้้�ที� 

ได�รับการผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์	พบอััตราการรอัดชีีวิิตรวิม

ตามระยะแตกต่างจุากระยะที�	 1	 อัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	

แต่ไม่พบควิามแตกต่างระหว่ิางระยะที�	2	และระยะที�	3	เม้�อั

คำานิวิณปั่จุจัุยเสี�ยงต่อัอััตราการเสียชีีวิิตแบบ	 univariate	

หร้อั	multivariate	cox	proportional	analysis	และ	logistic	

regression	 ในิการศึึกษายังพบอััตราการรอัดชีีวิิตที�	 1	 3	 5	

และมากกว่ิา	 5	 ปี่ในิระยะลุกลามเฉพาะที�ไม่ควิามแตกต่าง

กันิอัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถิติ	 แต่พบจุำานิวินิผู้้�ป่่วิยที�ได�รับ

การผู่้าตัดก่อันิการให�การรักษาด�วิยยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสี

ร่วิมรักษาถึงร�อัยละ	 83.8	 เทียบกับได�รับยาเคมีบำาบัดก่อันิ

เพียงร�อัยละ	37.5	ที�ระยะเวิลาติดตามมากกว่ิา	5	ปี่	โดยพบ 

ระยะเวิลาการรอัดชีีวิิตที�	 5	 ปี่ถึงร�อัยละ	 83.8	 โดยเฉพาะ 

ถ�าผู้้�ป่่วิยได�รับการผู่้าตัดก่อันิยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสีร่วิมรักษา 

จุะมีอััตรารอัดชีีวิิตร�อัยละ	87.8	ซึ�งยาวิที�นิานิกว่ิาการศึึกษา

ขอัง	lim	ที�พบอััตราการรอัดชีีวิิตในิระยะนีิ�เพียงร�อัยละ	19	ถึง	

25	 อััตรารอัดชีีวิิตขอังผู้่าตัดก่อันิยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสีร่วิม

รักษาร�อัยละ	34.4	และผู่้าตัดภิายหลังร�อัยละ	35.3	แสดงถึง

แนิวิโนิ�มที�ค่อันิข�างชีัดเจุนิวิ่าการผู้่าตัดที�เรียบร�อัยสมบ้รณ์
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อัาจุทำาให�ผู้้�ป่่วิยรอัดชีีวิิตได�นิานิขึ�นิ	 ปั่จุจัุยเสี�ยงอ้ั�นิๆ	 ที�มีผู้ล

ต่อัอััตราการเสียชีีวิิต	 ได�แก่ขนิาดขอังก�อันิมะเร็งที�มากกวิ่า	

5	 ซม.	 มีนัิยสำาคัญทางสถิติทั�งการคำานิวิณแบบ	 univariate	

(p	=	0.02)	และ	logistic	regression	(p	=	0.01)	เน้ิ�อังจุาก

ขนิาดขอังก�อันิอัาจุมผีู้ลต่อัการแพรก่ระจุายหร้อักดทบัอัวัิยวิะ

ใกล�เคียง	 ส่งผู้ลให�การผู่้าตัดไม่สมบ้รณ์หร้อัมีโอักาสเป่ลี�ยนิ

ระยะหร้อัแพร่กระจุายเน้ิ�อังจุากป่ริมาณขอังเน้ิ�อัเย้�อัมะเร็ง

มีมากกว่ิา	สอัดคล�อังกับการศึึกษาขอัง	The	Lung	Cancer	

Study	Group	(LSCG)	รวิม	821	การศึึกษา	พบว่ิาการรักษา

โดยการผู่้าตัดสามารถลดอััตราการตายได�เม้�อักระทำาร่วิมกับ

การผู้่าตัดเลาะต่อัมนิำ�าเหล้อังในิชี่อังอักอัย่างเป็่นิระบบ10-12	

และเม้�อัร่วิมกับการรักษาด�วิยยาเคมีบำาบัดเสริม	 (Post-op	

adjuvant	chemotherapy)	จุะสามารถลดอััตราตายลงได�ถึง 

ร�อัยละ	 2713	 แต่การให�รังสีร่วิมรักษาภิายหลังการผู่้าตัด 

ไม่พบว่ิาได�ป่ระโยชีน์ิแต่กลับพบว่ิามีอััตราตายส้งขึ�นิ14	แม�ว่ิา

แนิวิทางการรักษามาตรฐานิในิปั่จุจุุบันิยังคงแนิะนิำาให�ยา

เคมีบำาบัดหร้อัรังสีรักษาเป็่นิทางเล้อักแรกก่อันิผู่้าตัดเสมอั

ได�แก่	European	Society	for	Medical	Oncology(ESMO)	

ปี่	พ.ศึ.	256015	National	Comprehensive	Cancer	Network	

(NCCN)	ปี่	พ.ศึ.	256416	และแนิวิทางเวิชีป่ฏิบัติขอังสถาบันิ

มะเร็งแห่งชีาติปี่	พ.ศึ.	255817	แต่ให�คำาแนิะนิำาแบบหลักฐานิ

ไม่หนัิกแน่ินิ	(weak	evidence)	ในิเร้�อังการผู่้าตัดได�แก่กรณี

สงสัยต่อัมนิำ�าเหล้อังในิช่ีอังอักระยะ	 N2	 ที�ไม่สามารถตรวิจุ

พิส้จุน์ิก่อันิผู่้าตัดได�	 โดยพิจุารณาให�ส่งตรวิจุต่อัมนิำ�าเหล้อัง 

ระหว่ิางการผู่้าตัดแทนิ	 (Intraoperative	 Rapid	 OnSite	 

Evaluation)	 กรณีพบมีการแพร่กระจุายในิระยะ	 N2	 ให�

พิจุารณาต่อัว่ิา	1.	สามารถตัดอัอักได�หมด	(resectable)	หร้อั

ไม่ร่วิมกับการตรวิจุพบตำาแหนิ่ง	 N2	 เพียงตำาแหนิ่งเดียวิ	

(single	station	N2)	แนิะนิำาให�ทำาผู่้าตัดก�อันิมะเร็งร่วิมกับการ

ผู่้าตัดเลาะต่อัมนิำ�าเหล้อังในิชี่อังอักอัย่างเป่็นิระบบแล�วิตาม

ด�วิยยาเคมีบำาบัดเสริมและรังสีร่วิมรักษาภิายหลังการผู่้าตัด	

หร้อั	2.	ไม่สามารถผู่้าตัดอัอักได�หมด	(unresectable)	หร้อัมี

เซลล์กระจุายอัอักนิอักเย้�อัหุ�มก�อันิเน้ิ�อัมะเร็ง	(extracapsular	

extension)	ให�พิจุารณาหยดุผู่้าตัดแล�วิการรกัษาด�วิยยาเคมี

บำาบัดและรังสีร่วิมรักษาแทนิ	 เช้ี�อัว่ิาจุะมีอััตราการรอัดชีีวิิต

ส้งกว่ิาวิิธีิแรกแต่ยังไม่ได�รับการย้นิยันิจุากการศึึกษาที�มี

คุณภิาพเพียงพอัดังการศึึกษาขอัง	Lim	ตามที�กล่าวิข�างต�นิ	

ดังนัิ�นิบทบาทขอังการผู้า่ตัดในิผู้้�ป่่วิย	NSCLC	ที�ระยะ	ลุกลาม

เฉพาะที�ระยะย่อัย	 3A	 จึุงยังคงเป็่นิที�ถกเถียงกันิในิปั่จุจุุบันิ

และการศึึกษาส่วินิใหญ่เป็่นิการศึึกษาที�ให�ยาเคมีบำาบัดหร้อั

รังสีร่วิมรักษาก่อันิการผู่้าตัดทั�งสิ�นิ18-23	 สำาหรับในิระยะย่อัย	

3B	ยังไม่มีข�อัม้ลที�ชัีดเจุนิเพียงพอัสำาหรับการรักษาโดยการ

ผู่้าตัด	การศึึกษานีิ�พบว่ิาการผู่้าตัดในิระยะลุกลามเฉพาะที�มี

อััตราการการรอัดชีีวิิตไม่แตกต่างกับระยะที�	2	และยังไม่พบ

ควิามแตกต่างขอังอััตราการรอัดชีีวิิตที�ชัีดเจุนิขอังการรักษา

โดยการผู้่าตัดในิระยะลุกลามเฉพาะที�ในิระยะย่อัย	 3A	 และ	

3B	 เช่ีนิกันิ	 แต่พบว่ิาอัาจุทำาให�อััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิม 

ขอังโรคยาวินิานิใกล�เคียงกันิที�ป่ระมาณ	41	เด้อันิ	ซึ�งยังไม่เคย 

มีการศึึกษาใดเคยรายงานิมาก่อันิ	 โดยการผู่้าตัดก่อันิหร้อั

ภิายหลังการได�รับยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสีร่วิมรักษาไม่มีผู้ล 

อัย่างมีนัิยสำาคัญทางสถติิต่อัอััตราการเสยีชีีวิิต	อัาจุเป่น็ิไป่ได�

ว่ิาในิอันิาคตกรณีขอังผู้้�ป่่วิยที�แม�จุะตรวิจุพบการกระจุายไป่

ที�ต่อัมนิำ�าเหล้อังในิระยะ	N2	จุากการตรวิจุด�วิยวิิธีิ	Positron	

Emission	Tomography	(PET)	scan	และ/หร้อัการพิส้จุน์ิต่อั

ด�วิย	Endobronchial	ultrasound	with	transbronchial	lymph	

node	aspiration	(EBUSTBNA)	ให�พิจุารณาการผู่้าตัดเป็่นิ

ทางเล้อักแรกได�เช่ีนิเดียวิกับในิระยะที�	 2	 อัาจุเป็่นิการเพิ�ม

โอักาสในิการรอัดชีีวิิตและอััตราการคงอัย่้ในิระยะเดิมขอังโรค

ได�นิานิขึ�นิเม้�อัการผู่้าตัดนัิ�นิเป็่นิการผู่้าตัดเรียบร�อัยสมบ้รณ์

สรุปี
การผู่้าตัดยังคงเป็่นิการรักษาหลักขอังพบผู้้�ป่่วิยโรค

มะเร็งป่อัดชีนิิดเซลล์ไม่เล็กในิทุกระยะ	 การพิจุารณาผู่้าตัด

ในิผู้้�ป่่วิยระยะลุกลามเฉพาะที�อัาจุสามารถทำาให�อััตราการ

รอัดชีีวิิตและอััตราการคงอัย่้ในิระยะเดมิขอังโรคยาวินิานิขึ�นิ

ข้อจ้ำากัด (Limitation)
ป่ระการแรกได�แก่การศึึกษานีิ�เป็่นิการศึึกษาแบบ

ย�อันิหลังและทำาในิสถาบันิเดียวิ	 แนิวิทางการรักษาผู้้�ป่่วิย

จึุงมีโอักาสแตกต่างจุากจุากสถาบันิอ้ั�นิ	 โดยมีจุำานิวินิผู้้�ป่่วิย

ที�ได�รับการรักษาโดยการผู่้าตัดก่อันิยาเคมีบำาบัดหร้อัรังสี 

ร่วิมรักษาเป็่นิส่วินิใหญ่	 ป่ระการที�สอัง	 จุำานิวินิผู้้�ป่่วิยที� 
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เสียชีีวิิตมีจุำานิวินินิ�อัยจุนิอัาจุทำาให�ไม่เห็นิควิามแตกต่างขอังการ 

รอัดชีีวิิตหร้อัปั่จุจัุยเสี�ยงขอังการเสียชีีวิิตจึุงไม่สามารถ 

เป่รียบเทียบให�เห็นิตัวิเลขที�มีนัิยสำาคัญทางสถิติ	 อัย่างไร

ก็ตามจุากผู้ลการศึึกษายังพอัเห็นิแนิวิโนิ�มตัวิเลขร�อัยละ

ขอังจุำานิวินิผู้้�ป่่วิยที�รอัดชีีวิิตค่อันิข�างชัีดเจุนิ	 การติดตาม 

ผู้้�ป่่วิยให�ยาวินิานิและการเพิ�มจุำานิวินิป่ระชีาการที�นิำามา

ศึึกษาอัาจุสามารถแก�ปั่ญหาดังกล่าวิได�ดียิ�งขึ�นิ
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Abstract:	Apinhapanit	R,	Sriprasart	T,	Benjacholamaj	V.	Outcome	of	surgery	in	patients	with	

operable	locally	advanced	non-small	cell	lung	cancer	in	King	Chulalongkorn	Memorial	Hospital,	

the	retrospective	study.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care 2022;	41:	89-100.

Department of Medicine King Chulalongkorn Memorial Hospital

Background: Surgery	is	the	primary	treatment	of	early-stage	(IA-IIB)	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC),	
but	not	for	locally	advanced	(IIIA	or	more)	because	recent	studies	showed	low	survival	rates.	Almost	all	 
patients	have	 larger	 tumor	size	and	advanced	mediastinal	 lymph	node	stage,	which	makes	surgery	 
difficult	resulting	in	incomplete	resection	(R1).	This	research	aims	to	study	survival	outcome	(overall	and	
progress-free)	and	risk	factors	for	mortality	of	complete	resection	(R0)	in	patients	with	locally	advanced	
NSCLC.
Methods: We	retrospectively	studied	patients	with	NSCLC	who	underwent	surgery	in	Chulalongkorn	
Hospital	from	2005	to	2020	for	survival	outcome	and	risk	factors	for	mortality.	
Results: There	were	334	cases	which	were	male	38%,	female	62%	and	average	age	66.00+8.28	years.	
Most	pathological	finding	were	adenocarcinoma	(93.4%).	Locally	advanced	stages	were	23.95%.	Complete	
resection	(R0)	was	found	in	77	patients	(96.25%).	The	overall	survival	of	patient	who	underwent	surgery	 
prior	 to	chemotherapy	were	not	different	 from	after	chemotherapy	(90.8	%	and	77.8%,	respectively,	 
p	=	0.24)	with	survival	rate	at	1,	3,	5	and	over	5	years	were	98.3%,	94.2%,	87.8%	and	83.8%,	respectively.	 
Risk	factors	for	mortality	analyzed	by	the	univariate	cox	proportional	analysis	include	tumor	size	greater	
than	5	cm	(HR	4.78,	95%CI	1.28-7.78,	p	=0.02)	and	presence	of	lympho-vascular	invasion	(LVI)	(HR	
4.01	95%CI	1.19-13.6,	p	=	0.02).	Progress-free	survival	for	stage	IIIA	and	IIIB	was	46.5	months	(95%	 
CI	38.11-54.89)	and	41.5	months	 (95%	CI	25.25-57.64)	 respectively	without	statistically	significance	 
(p	=	0.33).
Conclusion: Considering	surgery	in	patients	with	locally	advanced	NSCLC	may	improve	survival	and	 
progress-free	survival	especially	when	complete	resection	(R0).
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 กลุ�มปฏิิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห�งชาติ กองวัณโรค 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ

วัิณโรคเป็่นิโรคติดต่อัที�สำาคัญเป็่นิปั่ญหาทางด�านิสาธิารณสุขขอังป่ระเทศึไทยและทั�วิโลก	 การเพาะเลี�ยงเช้ี�อั 
และพิส้จุน์ิย้นิยันิชีนิิดขอังเช้ี�อั	เป็่นิวิิธีิที�เป็่นิมาตรฐานิ	(gold	standard)	มีควิามไวิและควิามจุำาเพาะส้งและบอักควิามมี
ชีีวิิตขอังเช้ี�อัได�	การศึึกษานีิ�ได�เป่รียบเทียบผู้ลและป่ระเมินิป่ระสิทธิิภิาพขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อั
วัิณโรคระหว่ิางการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	(solid	culture)	และการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	(liquid	culture	
MGIT	960)	จุากการศึึกษาพบว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัมีผู้ลผู่้านิเกณฑ์์ตัวิชีี�วัิดเชิีงคุณภิาพดังนีิ�	 สัดส่วินิ	culture	positive	
ที�ตรวิจุพบ	mycobacterium	tuberculosis	complex	(MTBC)	หร้อั	nontuberculous	mycobacteria	(NTM)	ร�อัยละ	16,	
สัดส่วินิ	culture	positive	ที�ตรวิจุพบ	MTBC	ร�อัยละ	15,	สัดส่วินิ	AFB-positive	ที�ตรวิจุพบ	MTBC	ด�วิยการเพาะเช้ี�อั	
liquid	ร�อัยละ	95	และ	solid	culture	ร�อัยละ	87,	Turnaround	time	ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรค	ร�อัยละ	98	การเป่รียบเทียบ
ผู้ลขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรคระหว่ิางการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็งและการเพาะเลี�ยง
เช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	จุากตัวิอัย่างทั�งหมด	1,715	ราย	พบว่ิามีการรายงานิผู้ล	Growth	ในิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหาร
เหลวิ	ร�อัยละ	23	(388/1,715)	ส้งกว่ิาเทียบกับการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	(ร�อัยละ	20,	349/1,715)	มีการตรวิจุ 
พบ	MTBC	ในิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิร�อัยละ	98	ส้งกว่ิาเทียบกับการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	ตรวิจุพบ	 
MTBC	ร�อัยละ	88	และสัดส่วินิ	contaminated	 liquid	culture	พบร�อัยละ	6	ตำ�ากว่ิา	solid	culture	พบร�อัยละ	7	จุาก 
ผู้ลการศึึกษานีิ�การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิสามารถเพิ�มผู้ลขอังการตรวิจุพบเช้ี�อัและการตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรคจุะมี
ควิามรวิดเร็วิกว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	

บัทนิำา
วัิณโรคเป็่นิโรคติดต่อัที�สำาคัญเป็่นิปั่ญหาทางด�านิ

สาธิารณสุขขอังป่ระเทศึกำาลังพัฒนิาทั�วิโลก1-2	ในิป่ระเทศึไทย

ปั่ญหาการติดเช้ี�อัวัิณโรคเป่็นิปั่ญหาสาธิารณสุขที�สำาคัญ	

อังค์การอันิามัยโลกจัุดให�ป่ระเทศึไทยเป็่นิ	1	ในิ	14	ป่ระเทศึ

ขอังโลกที�มีภิาระวิัณโรค3-4	 การดำาเนิินิงานิควิบคุมวัิณโรค 

จึุงเนิ�นิที�การค�นิหาผู้้�ป่่วิยให�ได�ในิระยะเริ�มแรก	และให�การรักษา 

ผู้้�ป่่วิยให�หายตามกำาหนิดให�มากที�สุด	 แนิวิทางการวิินิิจุฉัย

วัิณโรคควิรเริ�มต�นิด�วิยขั�นิตอันิการตรวิจุคัดกรอังทางคลินิิก

ที�เหมาะสมเพ้�อัระบุผู้้�ที�น่ิาจุะเป็่นิวัิณโรค	 (presumptive	 TB	

cases)	 ร่วิมกับการใชี�การตรวิจุทางห�อังป่ฏิบัติการในิการ
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ย้นิยันิผู้ลการวิินิิจุฉัย3	โดยการวิินิิจุฉัยวัิณโรคทางห�อังป่ฏบัิติ

การโดยทั�วิไป่	 ใชี�การย�อัมเสมหะด้ด�วิยกล�อังจุุลทรรศึนิ์และ

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อั	(culture)	ซึ�งเป็่นิวิิธีิที�เป็่นิมาตรฐานิ	(gold	

standard)	 2,5-6	การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิย้นิยันิชีนิิดขอัง

เช้ี�อั	 (mycobacterial	 culture	 and	 identification)	 เป็่นิการ

ตรวิจุที�มีควิามไวิและควิามจุำาเพาะส้ง7	 เม้�อัตัวิอัย่างที�ผู่้านิ

ขั�นิตอันิการกำาจัุดเช้ี�อัป่นิเป้่�อันิแล�วิยังพบว่ิามีเช้ี�อัที�มีชีีวิิต 

อัย่้เพียง	10	-	100	ตัวิ/มิลลิลิตร	ก็สามารถเพาะเชี้�อัขึ�นิ	โดยทั�วิไป่ 

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัวัิณโรคสามารถทำาได�ในิอัาหารเพาะเลี�ยง

เช้ี�อัทั�งอัาหารชีนิิดแข็ง	(solid	culture)	และอัาหารชีนิิดเหลวิ	

(liquid	culture)	การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	อัาหารที�

นิิยมใชี�ค้อั	egg-based	media	เช่ีนิ	lowenstein-jensen	(L-J)	

และ	ogawa	ใชี�เวิลาในิการเลี�ยงเช้ี�อั	6-8	สัป่ดาห์	การเพาะ

เลี�ยงเชี้�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	 ใชี�เวิลาในิการเลี�ยงเชี้�อัโดยเฉลี�ย	

12-16	 วัินิ5,7-8	 การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิในิระบบ

อััติโนิมัติ	 BACTEC	MGIT	 960	 (mycobacterial	 growth	

indicator	 tubes)	 หลักการ	 ค้อั	 ตรวิจุวัิดการลดลงขอัง	O2	

จุากการเติบโตขอัง	เช้ี�อัมัยโคแบคทีเรียม	ในิ	MGIT	medium	 

โดยด้จุากการเร้อังแสงขอัง	 fluorescence	 indicator	 และ

แป่ลงเป็่นิ	growth	unit5,7	โดยทั�วิไป่ใชี�จุำาแนิกเช้ี�อัเป็่นิ	2	กลุ่ม

ใหญ่ๆ	ค้อั	mycobacterium	tuberculosis	complex	(MTBC)	

และ	non-tuberculous	mycobacteria	(NTM)5	จุะเห็นิได�ว่ิา 

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัเป็่นิวิิธีิที�เป็่นิมาตรฐานิ	 (gold	 standard)	

เป็่นิกระบวินิการสำาคัญในิการตรวิจุวิินิิจุฉัยวัิณโรค2,5-6	จึุงได�

ศึึกษาผู้ลการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรค	

วัิตถุป่ระสงค์ในิการศึึกษาครั�งนีิ�เพ้�อัเป่รียบเทียบผู้ลขอังการ

เพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรคระหวิ่างการ

เพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	(solid	culture)	และการเพาะ 

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	(liquid	culture)	ในิระบบอััติโนิมัติ	 

BACTEC	MGIT	 960	 และได�มีการป่ระเมินิคุณภิาพขอัง 

ระบบห�อังป่ฏิบัติการด�านิเทคนิิคและเป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�

ขอังงานิเพาะเช้ี�อัวัิณโรค	เพ้�อัเป็่นิป่ระโยชีน์ิในิการพัฒนิาหร้อั

ป่รับป่รุงงานิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัให�มีคุณภิาพที�ดียิ�งขึ�นิ	 และ 

ลดระยะเวิลาในิการวิินิิจุฉัยวัิณโรค	 ซึ�งถ้อัเป็่นิหัวิใจุสำาคัญ 

ในิการรักษาผู้้�ป่่วิย	และการควิบคุมการแพร่กระจุายเช้ี�อัวัิณโรค 

อัย่างมีป่ระสิทธิิภิาพ9-10	

วัสดุและวิธ์่การศึึกษา
การศึึกษาครั�งนีิ�ได�เก็บข�อัม้ลการเพาะเลี�ยงเช้ี�อั 

และพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรค	 ทั�งการเพาะเลี�ยงเช้ี�อับนิ

อัาหารแข็ง	(solid	culture)	และการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัในิอัาหาร

เหลวิ	(liquid	culture)	จุากโป่รแกรม	TB	System	ในิช่ีวิงเด้อันิ

ตุลาคม	2562	ถึง	เด้อันิมกราคม	2564	การวิิเคราะห์ข�อัม้ล 

ทางสถิติใชี�โป่รแกรม	Microsoft	excel	2010	โดยวิิเคราะห์ 

การป่ระเมินิคุณภิาพขอังระบบห�อังป่ฏิบัติการด�านิเทคนิิค

และเป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิเพาะเช้ี�อั	และเป่รียบเทียบ

ผู้ลขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรค 

ระหว่ิางการเพาะเลี�ยงเช้ี�อับนิอัาหารแข็งและการเพาะเลี�ยงเช้ี�อั 

ในิอัาหารเหลวิ	รายงานิผู้ลเป็่นิจุำานิวินิและร�อัยละ

วิธ์่การดำาเนิินิการ 
1.	 การลงบันิทึกข�อัม้ล	

2.	 การเก็บรวิบรวิมข�อัม้ล

3.	 การจัุดการไฟล์ข�อัม้ล	เตรียมข�อัม้ลในิการวิิเคราะห์

4.	 ขั�นิตอันิการวิิเคราะห์ข�อัม้ล

แผู้นิภิ้มิท่� 1	 ขั�นิตอันิการวิิเคราะหแ์ละป่ระเมนิิเชิีงคณุภิาพ 

ขอังระบบห� อังป่ฏิบั ติ ด� านิ เทค นิิคและ 

เป่้าหมาย	ผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิเพาะเชี้�อั3
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แผู้นิภิ้มิท่� 2 ขั�นิตอันิเป่รยีบเทยีบผู้ลขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อั

และพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเชี้�อัวัิณโรคระหว่ิางการ

เพาะเลี�ยงเชี้�อับนิอัาหารแข็ง	 (solid	 culture)	

กับการเพาะเลี�ยงเชี้�อัในิอัาหารเหลวิ	 (liquid	 

culture)2,11

ผู้ลการศึึกษา
การป่ระเมินิคุณภิาพขอังระบบห�อังป่ฏิบัติด�านิเทคนิิค

และเป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิเพาะเช้ี�อั	 พบว่ิาสัดส่วินิ	

culture	positive	ที�ตรวิจุพบ	Mycobacterium tuberculosis 

complex	 (MTBC)	 หร้อั	 nontuberculous	 mycobacteria	

(NTM)	(new	and	relapse	cases)	พบร�อัยละ	16,	สัดส่วินิ	

culture	 positive	 ที�ตรวิจุพบ	MTB	 (new	 and	 relapses	

cases)	พบร�อัยละ	 15,	 สัดส่วินิ	 AFB-positive	 ที�ตรวิจุพบ	

MTB	ด�วิยการเพาะเช้ี�อั	(new	and	relapses	cases)	liquid	

พบร�อัยละ	95,	solid	culture	พบร�อัยละ	87,	สัดส่วินิ	AFB-

negative	ที�ตรวิจุพบ	MTB	ด�วิยการเพาะเช้ี�อั	พบร�อัยละ	6,	

สัดส่วินิ	contaminated	culture	ซึ�งทำาให�ไม่สามารถอ่ัานิผู้ล

ได�	liquid	culture	พบร�อัยละ	6	และ	solid	culture	พบร�อัยละ	 

7	และ	 turnaround	 time	ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรค	สามารถ

รายงานิผู้ลได�ตามเวิลาที�กำาหนิดไวิ�	ร�อัยละ	98	(ตารางที�	1)

ตารางที�	1	 ผู้ลตัวิชีี�วิัดเชีิงคุณภิาพขอังระบบห�อังป่ฏิบัติ

ด�านิเทคนิิคและเป่้าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอัง	 

งานิเพาะเชี้�อัโรค3

ตั้วช่�วัดเชิงคุณภิาพ
(การเพาะเช้�อ)

คำาอธิ์บัาย
ท่�ทำาได้
(case)

ร้อยละ 
ท่�ทำาได้

เป้ีาหมาย 
ผู้ลสัมฤทธิ์�

ของงานิ

สัดส่วินิ	culture	 
positive	ที�ตรวิจุ	 
พบ	MTB	หร้อั	NTM
(new	and	relapse	
cases)

จุำานิวินิ	culture	
positive	ที�ตรวิจุ
พบ	MTB	หร้อั
NTM	/	จุำานิวินิสิ�ง
ส่งตรวิจุทั�งหมดที�
ส่งเพาะเช้ี�อั

ผู้้�ป่่วิยกอัง
วัิณโรค
81/501

16 ร�อัยละ	15	-	20

สัดส่วินิ	culture	 
positive	ที�ตรวิจุ
พบ	MTB	(new	and	
relapses	cases)

จุำานิวินิ	culture	
positive	ที�ตรวิจุ
พบ	MTB	/
จุำานิวินิสิ�งส่ง
ตรวิจุทั�งหมดที�ส่ง
เพาะเช้ี�อั

ผู้้�ป่่วิยกอัง
วัิณโรค
77/501

15 ร�อัยละ	10	-	15

สัดส่วินิ	AFB-positive	
ที�ตรวิจุพบ	MTB
ด�วิยการเพาะเช้ี�อั
(new	and	relapses	
cases)

จุำานิวินิขอัง	AFB-
positive	ที�ตรวิจุ
พบ	MTB	ด�วิย
การเพาะเช้ี�อั	/	 
จุำานิวินิ	 
AFB-positive	
ทั�งหมดที�
ส่งเพาะเช้ี�อั

33/35
liquid

41/47
solid

95
liquid

87
solid

ร�อัยละ	95	-	98
(liquid)

ร�อัยละ	85	-	90
(solid)

สัดส่วินิ	AFB-negative	
ที�ตรวิจุพบ	MTB
ด�วิยการเพาะเช้ี�อั

จุำานิวินิ	AFB-
negative	ที�ตรวิจุ
พบ	MTB	ด�วิย
การเพาะเช้ี�อั	/	
จุำานิวินิ	AFB-
negative	ทั�งหมด
ที�ส่งเพาะเช้ี�อั

27/475 6 ร�อัยละ	20	-	30

สัดส่วินิ	contaminated	
culture	ซึ�งทำาให�ไม่
สามารถอ่ัานิผู้ลได�

จุำานิวินิตัวิอัย่างที�
ส่งเพาะเช้ี�อัที�ถ้ก
กำาจัุด	เน้ิ�อังจุาก
การป่นิเป้่�อันิ 
ในิกระบวินิการ
เพาะเช้ี�อั	/	 
จุำานิวินิตัวิอัย่าง
ที�ส่งเพาะเช้ี�อั
ทั�งหมด

99/1,737

413/5,619

6
(liquid)

7
(solid)

ร�อัยละ	8	-	10
(liquid)
ร�อัยละ	3	-	5
(solid)

Turnaround	time	ขอัง
ตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรค	
ด�วิยการเพาะเช้ี�อั

ค่าเฉลี�ย	พิสัย	
(range)	และ	
90th	centile	ขอัง
ระยะเวิลาในิการ
รายงานิผู้ล	 
นัิบจุากวัินิที�รับ
ตัวิอัย่าง

2945/2996 98 Solid	media:
กรณีเสมหะบวิก	3
สัป่ดาห์กรณี
เสมหะ
ลบ	4	-	8	สัป่ดาห์
Liquid	media:
กรณีเสมหะบวิก
8	-	10	วัินิ
กรณีเสมหะลบ
2	-	6	สัป่ดาห์
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ผู้ลการเพาะเลี�ยงเชี้�อัวัิณโรคด�วิยอัาหารแข็ง	 (solid	 

culture)	จุากตัวิอัย่างทั�งหมด	1,715	ราย		พบว่ิามีการรายงานิผู้ล	 

Growth	 346	 ราย	 (ร�อัยละ	 20)	 รายงานิผู้ล	 No	Growth	

1,265	 ราย	 (	 ร�อัยละ	 73)	 สัดส่วินิ	 contaminated	 culture	

ร�อัยละ	7	มีการตรวิจุพบ	MTBC	329	ราย	(ร�อัยละ	95)	และ	 

ตรวิจุพบ	NTM	17	ราย	(ร�อัยละ	5)	(ตารางที�	2)

ผู้ลการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัวัิณโรคด�วิยอัาหารเหลวิ	(Liquid	

culture	MGIT	960)	จุากตัวิอัย่างทั�งหมด	1,715	ราย	พบว่ิา

มีการรายงานิผู้ล	Growth	387	ราย	(ร�อัยละ	23)	รายงานิผู้ล	

No	Growth	1,223	ราย	(ร�อัยละ	71)	สัดส่วินิ	contaminated	

culture	ร�อัยละ	6	มีการตรวิจุพบ	MTBC	366	ราย	(ร�อัยละ	

95)	และ	ตรวิจุพบ	NTM	21	ราย	(ร�อัยละ	5)	(ตารางที�	3)

ผู้ลการเพาะเลี�ยงเชี้�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเชี้�อัวัิณโรค

ร่วิมกันิระหว่ิางวิิธิีการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	 (solid	

culture)	 และวิิธีิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	 (liquid	 

culture)	จุากตัวิอัย่างทั�งหมด	1,715	ราย		พบว่ิามีการรายงานิผู้ล	 

Growth	 396	 ราย	 (ร�อัยละ	 23)	 รายงานิผู้ล	 No	Growth	 

1,237	ราย	(ร�อัยละ	72)	สัดส่วินิ	contaminated	culture	ร�อัยละ	 

5	มีการตรวิจุพบ	MTBC	375	ราย	(ร�อัยละ	95)	และ	ตรวิจุพบ	 

NTM	21	ราย	(ร�อัยละ	5)	(ตารางที�	4	)	

การเป่รียบเทียบผู้ลขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิ

ชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรคระหว่ิางการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหาร

แข็ง	(solid	culture)	และการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	

(liquid	culture)	จุากตวัิอัยา่งทั�งหมด	1,715	ราย	พบว่ิามีการ

รายงานิผู้ล	Growth	 ในิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	

387	 ราย	 (ร�อัยละ	 23)	 ส้งกวิ่าเทียบกับการเพาะเลี�ยงเชี้�อั

ด�วิยอัาหารแข็ง	346	ราย	(ร�อัยละ	20)	จุากผู้ลการเพาะเช้ี�อั	 

Growth	ในิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	มีการตรวิจุพบ	 

MTBC	 366	 ราย	 (ร�อัยละ	 98)	 ส้งกว่ิาเทียบกับการเพาะ 

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็งตรวิจุพบ	MTBC	329	ราย	(ร�อัยละ	

88)	(ร้ป่ที�	1)	และสัดส่วินิ	contaminated	culture	ซึ�งทำาให�ไม่

สามารถอ่ัานิผู้ลได�	liquid	culture	ที�พบร�อัยละ	6	ซึ�งนิ�อัยกว่ิา	

solid	culture	พบร�อัยละ	7	(ร้ป่ที�	2)	และ	Turnaround	time	

ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรคด�วิยการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหาร

เหลวิ	 (liquid	culture)	 ค่าเฉลี�ยป่ระมาณ	1-2	 สัป่ดาห์	จุะมี

ควิามรวิดเร็วิกว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	 (solid	

culture)	ที�มีค่าเฉลี�ยป่ระมาณ	4-6	สัป่ดาห์	(ร้ป่ที�	3)	

จุากตัวิอัย่างที�เป็่นิ	MTBC	ทั�งหมด	375	ราย	พบว่ิา 

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	 (solid	 culture)	 สามารถ

ตรวิจุพบ	MTBC	 ได�จุำานิวินิ	 329	 ราย	 (ร�อัยละ	 88)	 แต่ 

ไม่สามารถตรวิจุพบ	MTBC	ได�	 มีจุำานิวินิ	46	ราย	(ร�อัยละ	

12)	 เน้ิ�อังจุากเพาะเลี�ยงเช้ี�อัไม่ขึ�นิ	 ส่วินิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อั

ด�วิยอัาหารเหลวิ	 (liquid	 culture)	พบว่ิา	สามารถตรวิจุพบ	 

MTBC	ได�จุำานิวินิ	366	ราย	(ร�อัยละ	98)	แต่ไม่สามารถตรวิจุพบ	 

MTBC	มีจุำานิวินิ	9	ราย	(ร�อัยละ	2)	เน้ิ�อังจุากเพาะเลี�ยงเช้ี�อั

ไม่ขึ�นิ	(ร้ป่ที�	4)

ต้ารางท่� 2 ผู้ลการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุนิ์ชีนิิดขอังเชี้�อั

วิัณโรคด�วิยอัาหารแข็ง	(solid	culture)

Solid culture

Growth 346	(20%)
MTBC	329	(95%)

NTM	17	(5%)

No growth 	1,265	(73%)

Contaminate 	C1=177,	C2=85	(7%)
%	contaminate
	=	(	C1	+C2/	จุำานิวินิขวิดทั�งหมด	)	x	100
	=	(177	+85	/3430)	x	100	=	7	%

Total 1,715	(100	%)

ต้ารางท่� 3	 ผู้ลการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุนิ์ชีนิิดขอังเชี้�อั

วิัณโรคด�วิยอัาหารเหลวิ	(liquid	culture)

Liquid	culture
(MGIT 960)

Growth 387	(23%)
MTBC	366	(95%)

NTM	21	(5%)

No growth 	1,223	(71%)

Contaminate 	105	(6%)
%	contaminate	=	(105/1715)	x100	=	6	%

Total 1,715	(100	%)
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ต้ารางท่� 4. 	 ผู้ลการเพาะเลี�ยงวัิณโรคร่วิมกันิระหว่ิางการ

เพาะเลี�ยงเชี้�อัด�วิยอัาหารแข็ง	(solid	culture)	

และการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	(liquid	

culture)

Solid culture 
and Liquid 

culture
(MGIT)

Growth 396	(23%)
MTBC 375	(95%)

NTM	21	(5%)

No growth 1,237	(72%)

Contaminate 82	(5%)

Total 1,715	(100%)

รููปที่่� 1.		 เป่รัียบเที่ียบผู้ลก่ารัเพาะ เ ลี�ยงเชื้้� อวัณโรัครัะหว่าง	 
การเพาะเลีุ�ยงเช้ี�อด�วิยอาหารแข็ง (solid culture)  
แลุะการเพาะเลุี�ยงเชี้�อด�วิยอาหารเหลุวิ (liquid culture) 

รููปที่่� 2.  เป่รียบเที่ียบสัดส่วิน contaminated culture ระหวิ่างการ
เพาะเลุี�ยงเชี้�อด�วิยอาหารแข็ง (solid culture) (A) แลุะ
การเพาะเลุี�ยงเชี้�อด�วิยอาหารเหลุวิ (liquid culture) (B)

รููปที่่� 3.	 เป่รัียบเที่ียบ	turnaround	time	ของตรัวจหาเชื้้�อวัณโรัค
ระหวิา่งการเพาะเลีุ�ยงเชี้�อด�วิยอาหารแข็ง (solid culture) 
แลุะการเพาะเลุี�ยงเชี้�อด�วิยอาหารเหลุวิ (liquid culture) 

A

B
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รููปที่่� 4.  เป่รียบเที่ียบผู้ลุการเพาะเลีุ�ยงเชี้�อที่ี�ตรวิจพบ MTBC 
ระหวิา่งการเพาะเลีุ�ยงเช้ี�อด�วิยอาหารแข็ง (solid culture) 
แลุะการเพาะเลุี�ยงเชี้�อด�วิยอาหารเหลุวิ (liquid culture) 

วิจ้ารณ์
การป่ระเมินิคุณภิาพขอังระบบห�อังป่ฏิบัติด�านิเทคนิิค

และเป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิเพาะเช้ี�อัวัิณโรค	 พบว่ิา	

งานิเพาะเช้ี�อัที�มีผู้ลสัมฤทธิิ�ผู่้านิเกณฑ์์ตัวิชีีวัิดเชิีงคุณภิาพมี

ดังนีิ�	สัดส่วินิ	culture	positive	ที�ตรวิจุพบ	mycobacterium	

tuberculosis	 complex	 (MTBC)	 หร้อั	 nontuberculous	 

mycobacteria	(NTM)	(new	and	relapse	cases)	พบร�อัยละ	 

16,	 สัดส่วินิ	culture	positive	 ที�ตรวิจุพบ	MTB	(new	and	

relapses	 cases)	 พบร�อัยละ	 15,	 สัดส่วินิ	 AFB-positive	 

ที�ตรวิจุพบ	MTB	 ด�วิยการเพาะเชี้�อั	 (new	 and	 relapses	

cases)	 liquid	พบร�อัยละ	95,	solid	culture	พบร�อัยละ	87	

และ	 Turnaround	 time	 ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรค	 สามารถ

รายงานิผู้ลได�ตามเวิลาที�กำาหนิดไวิ�3	ร�อัยละ	98	จุะเห็นิได�ว่ิา	

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัมีเทคนิิคการป่ฏบัิติที�ดี	มีควิามสามารถในิ

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัให�เจุริญขึ�นิได�และสามารถตรวิจุพบ	MTBC	

หร้อั	NTM	ได�เป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิเพาะเช้ี�อัวัิณโรค	

และสามารถรายงานิผู้ลได�รวิดเร็วิตามเวิลาที�กำาหนิด3	ทำาให�

ผู้้�ป่่วิยได�ผู้ลการวิินิิจุฉัยที�ถ้กต�อังและรวิดเร็วิ	

ส่วินิงานิเพาะเช้ี�อัที�มีผู้ลสัมฤทธิิ�ไม่ผู่้านิเกณฑ์์ตัวิชีี�วัิด 

เชิีงคุณภิาพมีดังนีิ�	สัดส่วินิ	AFB-negative	ที�ตรวิจุพบ	MTB	

ด�วิยการเพาะเช้ี�อั	 พบร�อัยละ	 6	 ค่าตำ�ากว่ิาเป้่าหมายผู้ล

สัมฤทธิิ�ขอังงานิ	 สัดส่วินิ	 contaminated	 culture	 ซึ�งทำาให� 

ไม่สามารถอ่ัานิผู้ลได�	liquid	culture	พบร�อัยละ	6	ตำ�ากว่ิาเกณฑ์์	 

ส่วินิ	 solid	 culture	 พบร�อัยละ	 7	 ส้งกว่ิาเกณฑ์์เป้่าหมาย 

ผู้ลสัมฤทธิิ�ขอังงานิ3	

ผู้ลการวิิเคราะห์สัดส่วินิ	 AFB-negative	 ที�ตรวิจุพบ	

MTB	 ด�วิยการเพาะเชี้�อั	 มีค่าตำ�ากว่ิาเกณฑ์์3	 แสดงให�เห็นิ

ว่ิาห�อังป่ฏิบัติการมีสามารถค�นิหาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคที�มีเช้ี�อันิ�อัย	

(AFB-negative)	ได�ยังไม่ดีพอั	จึุงควิรจุะระวัิงในิด�านิเทคนิิค

ขั�นิตอันิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัในิตัวิอัย่างที�มีป่ริมาณเช้ี�อันิ�อัย	

เพ้�อัป้่อังกนัิไมใ่ห�เช้ี�อั	MTB	ลดลง	ในิระหวิา่งการทำาแล็บเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อั	จุนิไม่สามารถเพาะเลี�ยงเช้ี�อัให�เจุริญขึ�นิได�	เช่ีนิขั�นิ

ตอันิในิการ	 decontamination	 ถ�าหากใชี�เวิลานิานิเกินิไป่	

หร้อัเติมนิำ�ายา	 4%	 โซเดียมไฮดรอักไซด์	 (NaOH)	 สัดส่วินิ

มากเกินิไป่	การปั่�นิด�วิยอุัณภ้ิมิส้ง	เป็่นิสาเหตุที�จุะทำาให�เช้ี�อั	

MTB	ลดลง	จุนิไม่สามารถเพาะเลี�ยงเช้ี�อัเจุริญขึ�นิได�6-7	ส่งผู้ล

ให�สัดส่วินิ	AFB-negative	ที�ตรวิจุพบ	MTB	ด�วิยการเพาะเช้ี�อั

มีค่าตำ�ากว่ิาเกณฑ์์

การที�สัดส่วินิ	 contaminated	 culture	 ขอัง	 liquid	

culture	ตำ�ากว่ิาเกณฑ์์3	มีข�อัควิรจุะระวัิงด�านิเทคนิิคการเพาะ 

เลี�ยงเช้ี�อั	ในิขั�นิตอันิการ	decontamination	ใชี�เวิลานิานิเกินิไป่	 

ทำาให�มัยโคแบคทีเรียบางส่วินิถ้กทำาลาย	 และขั�นิตอันิการ 

ผู้สมสัดส่วินินิำ�ายา	OADC	enrichment	(growth	supplement)	 

กับ	 PANTA	 antibiotic	 mixture	 เพ้�อัยับยั�งการป่นิเป้่�อันิ

ขอังเชี้�อัอ้ั�นิๆ6	 ถ�าหากการผู้สมนิำ�ายาสัดส่วินิไม่เหมาะสม	 

มีการป่รับลดป่ริมาณขอัง	OADC	enrichment	ลง	จุะทำาให� 

ควิามเข�มข�นิขอัง	PANTA	antibiotic	เพิ�มขึ�นิ	มีผู้ลทำาให�ไป่

ยับยั�งทำาลายเชี้�อัป่นิเป่้�อันิอ้ั�นิๆส้งขึ�นิ	 และอัาจุจุะส่งผู้ลให�

ไป่ยับยั�งทำาลายเช้ี�อัมัยโคแบคทีเรียได�ด�วิย	 ส่งผู้ลให�สัดส่วินิ	 

contaminated	 liquid	culture	ลดลงได�	 ส่วินิผู้ลขอังสัดส่วินิ	

contaminated	 culture	 ขอัง	 solid	 culture	 ส้งกว่ิาเกณฑ์์3 

เกิดขึ�นิได�จุากหลายปั่จุจัุย	เช่ีนิ	ด�านิเทคนิิคการป่ฏิบัติเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อั	 คุณภิาพขอังอัาหารเลี�ยงเช้ี�อัที�ไม่ได�มาตรฐานิ	

และคุณภิาพขอังตัวิอัย่างส่งตรวิจุไม่ดี	 มีเช้ี�อัป่นิเป้่�อันิส้ง	

(กระบวินิการเก็บและการนิำาส่งสิ�งส่งตรวิจุล่าชี�า,	 ไม่เก็บ

รักษาตัวิอัย่างสิ�งส่งตรวิจุไวิ�ในิต้�เย็นิ	 หร้อัไม่ใชี�ระบบ	 cold	

chain	 ในิการนิำาส่งตัวิอัย่างที�เก็บจุากผู้้�ป่่วิยโดยตรง)7-8	 ข�อั

ควิรระวัิงด�านิเทคนิิคการเพาะเลี�ยงเช้ี�อั	ขั�นิตอันิที�ทำาให�มีการ

ป่นิเป้่�อันิเช้ี�อัส้ง	มีดังนีิ�	การ	decontamination	ใชี�เวิลานิ�อัย 
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เกินิไป่,	การย่อัยเม้อักละลายเสมหะด�วิยสาร	N-acetyl-Lcysteine- 

sodium	 hydroxide	 (NALC-NaOH)	 ที�ไม่ดี	 ตัวิอัย่างยัง 

มีควิามหน้ิดเหนีิยวิข�นิมาก	จุงึไม่สามารถกำาจัุดเช้ี�อัป่นิเป่้�อันิ

ได�ดีพอั,	การผู้สมสัดส่วินิ	4%	โซเดียมไฮดรอักไซด์	(NaOH)	

นิ�อัยเกินิไป่ไม่เหมาะสม	ทำาให�ไม่สามารถยับยั�งเช้ี�อัได�	 ยังมี

เช้ี�อัป่นิเป้่�อันิส้ง,	สัดส่วินิการเติม	Phosphate	buffer	0.067	

mol/l,	pH	6.8	ไม่เหมาะสม	และการปั่�นิล�างไม่หมด6-7	เป็่นิต�นิ

การเป่รียบเทียบผู้ลขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิ

ชีนิิดขอังเชี้�อัวัิณโรคระหวิา่งการเพาะเลี�ยงเชี้�อับนิอัาหารแขง็	

(solid	culture)	และการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัในิอัาหารเหลวิ	(liquid	

culture)	จุะเห็นิได�ว่ิามีการรายงานิผู้ล	Growth	ในิการเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิร�อัยละ	23	ส้งกว่ิาเทียบกับการเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	(ร�อัยละ	20)	การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิย

อัาหารเหลวิมีการตรวิจุพบ	MTBC	ร�อัยละ	98	ส้งกว่ิาเทียบ

กับการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	มีการตรวิจุพบ	MTBC	 

ร�อัยละ	88	และ	 turnaround	 time	ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรค

ด�วิยการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิ	 ค่าเฉลี�ยป่ระมาณ	

1-2	 สัป่ดาห์	 จุะมีควิามรวิดเร็วิกว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิย

อัาหารแข็ง	(4-6	สัป่ดาห์)	จุากการศึึกษาพบว่ิาการเลี�ยงเช้ี�อั

ด�วิยอัาหารเหลวิ	 มีข�อัดีหลายป่ระการ	 สามารถเพิ�มผู้ลขอัง

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัให�เจุริญขึ�นิได�	(growth)	มากกว่ิาการเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	ร�อัยละ	3	สามารถตรวิจุพบ	MTBC	

ได�มากกว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	ร�อัยละ	10	และ

ค่าเฉลี�ย	Turnaround	time	ขอังตรวิจุหาเช้ี�อัวัิณโรคจุะมีควิาม

รวิดเร็วิกว่ิาการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง2,11	 และการ

เพาะเลี�ยงเช้ี�อัร่วิมกันิทั�ง	2	วิิธีิ	สามารถตรวิจุพบ	MTBC	ได�

ร�อัยละ	100	จุะเพิ�มโอักาสและควิามถ้กต�อังในิการวิินิิจุฉัยและ

ลดระยะเวิลาในิการรอัคอัยผู้ล	 ซึ�งมีป่ระโยชีน์ิในิการวิินิิจุฉัย

โรคและการวิางแผู้นิการรักษาผู้้�ป่่วิยต่อัไป่

ผู้ลสัดส่วินิ	contaminated	culture	ขอัง	liquid	culture	

ร�อัยละ	6	พบตำ�ากว่ิา	solid	culture	(	ร�อัยละ	7)	ซึ�งตามหลัก

เกณฑ์์มาตรฐานิแล�วิ	 สัดส่วินิ	 contaminated	 culture	 ขอัง	

liquid	culture	(ค่าอั�างอิังร�อัยละ	8	-	10)	ควิรจุะส้งกว่ิา	solid	 

culture	 (ค่าอั�างอิังร�อัยละ	 3-5)3	 ดังนัิ�นิควิรจุะระวัิงด�านิ 

เทคนิิคการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัในิอัาหารเหลวิ	 เน้ิ�อังจุากตัวิอัย่าง

จุะเพาะเลี�ยงในิหลอัด	MGIT	ซึ�งมีอัาหาร	Middlebrook	7H9	

broth	 base	 ผู้สมกับ	 growth	 supplement	 และ	 PANTA	

antibiotic	mixture6-7	 ซึ�งถ�าสัดส่วินิขอัง	PANTA	antibiotic	

mixture	มีควิามเข�มข�นิส้ง	จุะทำาให�มีผู้ลไป่ยับยั�งการป่นิเป้่�อันิ

ขอังเช้ี�อัอ้ั�นิๆ	ส้งขึ�นิ	รวิมถึงทำาลายเช้ี�อั	mycobacteria	ได�ด�วิย	 

ทำาให�สัดส่วินิ	 contaminated	 culture	 ขอัง	 liquid	 culture	 

ตำ�ากว่ิา	solid	culture	ได�

สรุปี
การศึึกษาครั�งนีิ�	 สรุป่ได�ว่ิาการป่ระเมินิคุณภิาพขอัง

ระบบห�อังป่ฏิบัติด�านิเทคนิิคและเป้่าหมายผู้ลสัมฤทธิิ�ขอัง

งานิเพาะเช้ี�อัวัิณโรค	 มีป่ระโยชีน์ิเพ้�อัให�มั�นิใจุว่ิาห�อังป่ฏิบัติ

การมีควิามสามารถและศัึกยภิาพในิการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัวัิณโรค

ทางห�อังป่ฏิบัติการเป็่นิไป่ตามมาตฐานิ	การเป่รียบเทียบผู้ล

ขอังการเพาะเลี�ยงเช้ี�อัและพิส้จุน์ิชีนิิดขอังเช้ี�อัวัิณโรคระหว่ิาง

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อับนิอัาหารแข็ง	(solid	culture)	และการเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อัในิอัาหารเหลวิ	(liquid	culture)	พบวิา่การเพาะเลี�ยง

เช้ี�อัด�วิยอัาหารเหลวิมีการตรวิจุพบ	MTBC	ส้งกว่ิาเทียบกับ

การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	และค่าเฉลี�ย	Turnaround	

time	ขอังตรวิจุหาเชี้�อัวัิณโรคจุะมคีวิามรวิดเรว็ิกว่ิาการเพาะ

เลี�ยงเช้ี�อัด�วิยอัาหารแข็ง	 แต่การเพาะเลี�ยงเช้ี�อัร่วิมกันิทั�ง	 2	

วิิธีิ	จุะสามารถตรวิจุพบ	MTBC	ได�ส้งที�สุด	และยังสามารถ

ลดสัดส่วินิ	 contaminated	 culture	 ที�ทำาให�ไม่สามารถอั่านิ

ผู้ลได�	 จุากผู้ลการศึึกษานีิ�เป็่นิป่ระโยชีนิ์ในิการพัฒนิาและ

ป่รับป่รุงแก�ไขข�อับกพร่อังขอังงานิเพาะเลี�ยงเช้ี�อัวัิณโรคในิ

ห�อังป่ฏิบัติการ	ให�มีคุณภิาพที�ดียิ�งขึ�นิ	เพิ�มควิามถ้กต�อังและ

รวิดเร็วิในิการรายงานิผู้ลช่ีวิยในิการวิินิิจุฉัยโรค	 วิางแผู้นิ

รักษาผู้้�ป่่วิยได�รวิดเร็วิขึ�นิ	 และการควิบคุมการแพร่กระจุาย

เช้ี�อัวัิณโรคอัย่างมีป่ระสิทธิิภิาพ	

กิต้ต้ิกรรมปีระกาศึ
ขอัขอับพระคุณ	แพทย์หญิงผู้ลินิ	กมลวัิทน์ิ	ผู้้�อัำานิวิย

การกอังวัิณโรค	 และหัวิหนิ�ากลุ่มป่ฏิบัติการอั�างอิังชัีนิส้ตร

วัิณโรคแห่งชีาติ	ที�ให�การสนัิบสนุินิจุนิสำาเร็จุไป่ได�ด�วิยดี
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Abstract: Nasrisuk	T,	Kamdee	C,	Rattanavichit	L.	Comparison	and	Evaluation	of	Solid	Culture	and	Liquid	

Culture	for	the	Diagnosis	of	Tuberculosis.	Thai	J	Tuberc	Chest	Dis	Crit	Care	2022;	41:	101-109.

National Tuberculosis Reference Laboratory, Division of Tuberculosis, Department of Disease Control, Ministry 

of Public Health

Tuberculosis	(TB)	is	seriously	infectious	disease	and	effect	to	public	health	problem	in	Thailand	and	worldwide.	 

The	gold	standard	methods	for	TB	diagnosis	are	mycobacterial	culture	and	identification.	The	method	has	 

high	 sensitivity	 and	 specificity,	 and	 can	 also	 indicate	 bacterial	 viability.	 This	 study	 aimed	 to	 evaluate	 the	 

quality	of	the	technical	laboratory	system	and	the	achievement	of	TB	culture.	Qualitative	indicators	ratio	for	

mycobacterial	culture	showed	that	the	ratio	of	positive	culture	detected	mycobacterium	tuberculosis	complex	

(MTBC)	or	nontuberculous	mycobacteria	(NTM)	and	only	MTBC	were	16%	and	15%	respectively.	The	ratio	of	

AFB-positive	MTBC	detected	by	liquid	culture	(MGIT	960)	was	95%	and	solid	culture	was	87%.	Turnaround	 

time	 of	 tuberculosis	 detection	 by	 culture	 was	 98%.	 The	 comparison	 of	 TB	 culture	 and	 identification	 

between	solid	culture	and	liquid	culture	among	1,715	specimens	revealed	that	the	percentages	of	mycobacterial	 

growth	by	 liquid	culture	are	23%	 (388/1,715).	 It	 is	higher	 than	solid	culture	 (20%,	349/1,715).	For	MTBC	 

detection,	the	percentage	of	MTBC	detected	by	liquid	culture	and	solid	culture	were	98%	and	88%	respectively.	

Interestingly,	the	liquid	culture	showed	lesser	contamination	(6%	versus	7%)	for	solid	culture.	In	conclusion,	

liquid	culture	yields	more	positive	result	than	solid	culture	and	detects	mycobacterium	earlier.
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 ผู้ลสำาเร็จ้ของการรักษาผู้้้ป่ีวยวัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรงมาก 
(XDR-TB) ท่�ม่ผู้ลการต้รวจ้ย้นิยันิและได้รับัแจ้้ง ในิปีีงบัปีระมาณ  

พ.ศึ. 2561 - 2563 ภิายใต้้กลไกพระราชบััญญัติ้โรคติ้ดต่้อ พ.ศึ. 2558

อรรถกร จั้นิทร์มาทอง ส.ม.*

ลัดดาวัลย์ ปัีญญา ศึศึ.ม.**

*กองโรคติดต�อนำาโดยุแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

**กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ

วัิณโรคเป็่นิโรคติดต่อัที�เป็่นิปั่ญหาสำาคัญขอังสาธิารณสุขไทย	 การใชี�กลไกทางกฎหมายในิการป้่อังกันิควิบคุม 
วัิณโรค	เพ้�อัเพิ�มผู้ลสำาเร็จุขอังการรกัษาและควิามครอับคลมุขอังการรายงานิ	แต่ก็ยังไม่สามารถใชี�มาตรการทางกฎหมายกบั 
ผู้้�ป่่วิยที�ป่ฏิเสธิการรักษาโดยเฉพาะผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	(XDR-TB)	จึุงได�ป่ระกาศึให�วัิณโรคด้�อัยา
หลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	การศึึกษานีิ�เพ้�อัศึึกษา
ผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาและปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิกับผู้ลการรักษาขอังผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	ที�	มี
ผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�ง	นัิบตั�งแต่วัินิที�ป่ระกาศึให�	XDR-TB	เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	เม้�อัวัินิที�	 
8	 กุมภิาพันิธ์ิ	 2561	 ถึง	 30	 กันิยายนิ	 2563	 เพ้�อัเป็่นิข�อัม้ลในิการกำาหนิดแนิวิทางและบังคับใชี�มาตรการทางกฎหมาย 
ในิการป้่อังกันิ	ควิบคุม	และรักษาวัิณโรค	

ผู้ลการศึึกษาพบว่ิา	 มีผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�ง	 จุำานิวินิ	 64	 ราย	 
ผู้้�ป่่วิยส่วินิใหญ่	ร�อัยละ	50	 มีอัายุอัย่้ในิช่ีวิง	35-54	 ปี่	 มีโรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม	ร�อัยละ	53.1	 ส่วินิใหญ่เป็่นิโรคเบาหวิานิ	
ร�อัยละ	 29.7	 มีป่ระวัิติสัมผัู้สผู้้�ป่่วิยวัิณโรค/วัิณโรคด้�อัยา	 ร�อัยละ	 46.9	 มีป่ระวัิติการป่่วิยเป็่นิวัิณโรคด้�อัยา	MDR/RR-TB	
ร�อัยละ	 73.4	ห�อังป่ฏิบัติการมีการแจุ�งตามมาตรการทางกฎหมายภิายในิ	3	 ชัี�วิโมง	หลังจุากรายงานิผู้ลการตรวิจุย้นิยันิ
ทางห�อังป่ฏิบัติการ	ร�อัยละ	51.6	โดยมีการนิำาผู้้�ป่่วิยขึ�นิทะเบียนิรักษาตามแนิวิทางวัิณโรคขอังป่ระเทศึ	ร�อัยละ	82.8	ซึ�ง 
ผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ร�อัยละ	98.4	ได�รับการแยกกกั	กักกันิ	คุมไวิ�สังเกตในิโรงพยาบาลที�เป็่นิ	XDR-TB	
hub	และอััตราสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ในิปี่งบป่ระมาณ	2561-2563	ค้อั	ร�อัยละ	62.5	และอััตราการเสียชีีวิิต	
ร�อัยละ	28.1	ซึ�งครึ�งหนึิ�งเป็่นิผู้้�ป่่วิยที�เสียชีีวิิตก่อันิการรักษา	และ	ปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิกับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิย	 
XDR-TB	 อัย่างมีนัิยสำาคัญ	 ได�แก่	 กลุ่มป่ระชีากรเสี�ยงต่อัวัิณโรค	 (P=	 0.021	 โรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม	 (P	 =	 0.024)	 และ 
การขึ�นิทะเบียนิรักษาผู้้�ป่่วิย	(P	=	0.049)	

ผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมากที�เพิ�มขึ�นิ	จุะต�อังอัาศัึยกลไกและ	มาตรการ
ทางกฎหมายเพ้�อัสนัิบสนุินิส่งเสริมให�เกิดการคัดกรอังผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยแล�วิส่งตรวิจุวิินิิจุฉัยที�รวิดเร็วิด�วิยวิิธีิอัน้ิชีีวิวิิทยา	
นิำาเข�าส่้ระบบการรักษาที�รวิดเร็วิ	ได�มาตรฐานิ	มีผู้้�เชีี�ยวิชีาญระดับป่ระเทศึ	ระดับเขต	และระดับจัุงหวัิดเป็่นิที�ป่รึกษาและ
กำากับติดตามอัย่างต่อัเน้ิ�อังด�วิยทีมสหวิิชีาชีีพ	
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บัทนิำา
วัิณโรคเป่็นิปั่ญหาสาธิารณสุขขอังป่ระเทศึไทย	

อังค์การอันิามัยโลกได�จัุดให�ป่ระเทศึไทยเป็่นิ	 1	 ในิ	 14	

ป่ระเทศึขอังโลกที�มีภิาระวัิณโรคส้งทั�ง	 3	 กลุ่ม	 ได�แก่	 มี

ภิาระวิัณโรค	 (TB)	 วัิณโรคที�สัมพันิธ์ิกับการติดเช้ี�อัเอัชีไอัวิี	

(TB/HIV)	 และวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	 (MDR-TB)	 ส้ง

ในิปี่	พ.ศึ.	2559-2563	ต่อัมาในิปี่	พ.ศึ.	2564	ได�จัุดอัันิดับ

กลุ่มป่ระเทศึที�มีภิาระวัิณโรคส้งขอังโลกใหม่	 สำาหรับ	 ปี่	

พ.ศึ.	 2564-2568	 ป่ระเทศึไทยไม่อัย่้ในิกลุ่ม	 30	 ป่ระเทศึ 

ที� มีจุำานิวินิและอััตราป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิส้ง	

หลุดพ�นิจุาก	 14	 ป่ระเทศึที�มีภิาระด�านิวัิณโรคส้งที� มี 

ทั�ง	 3	 กลุ่มตามที�อังค์การอันิามัยโลกได�จัุดไวิ�เดิม	 แต่ยังอัย่้ 

ในิกลุ่มขอังป่ระเภิทที�มีภิาระวัิณโรค	และวัิณโรค	ที�สัมพันิธ์ิกับ 

การติดเช้ี�อัเอัชีไอัวีิ1	

การรักษา	วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 

(XDR-TB)	 มีควิามยุ่งยากและค่าใชี�จุ่ายส้งกว่ิาการรักษา 

วัิณโรคที�ยังไวิต่อัยาหลายเท่า	 และมีผู้ลสำาเร็ขอังการรักษา 

นิ�อัยกว่ิา	มีโอักาสแพร่กระจุายขอังโรคในิวิงกวิ�าง	ผู้้�ที�สัมผัู้ส

กับผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 มีโอักาสติดเช้ี�อัและป่่วิยเป็่นิ	 XDR-TB	

ได�ทั�งที�ยังไม่เคยได�รับยาวัิณโรคมาก่อันิ	 แผู้นิป่ฏิบัติการ

ระดับชีาติด�านิการต่อัต�านิวัิณโรค	 พ.ศึ.	 2560-2564	 ที�ส่ง

เสริมการใชี�มาตรการทางด�านิกฎหมายขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 ซึ�งกระทรวิงสาธิารณสุขได�ป่ระกาศึ 

ให�วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรนุิแรงมาก	(XDR-TB)	เป็่นิ

โรคติดต่อัอัันิตราย	ลำาดับที�	132	เม้�อัวัินิที�	7	กุมภิาพันิธ์ิ	2561	

ซึ�งต�อังป่ฏิบัติตามมาตรา	 31	 กรณีที�พบโรคติดต่อัอัันิตราย

ต�อังแจุ�งต่อัเจุ�าพนัิกงานิควิบคุมโรคติดต่อั	ภิายในิ	3	ชัี�วิโมง	 

3-4	 ทีมสอับสวินิโรคต�อังจัุดทีมลงสอับสวินิโรคภิายในิ	 

12	 ชัี�วิโมง5-6	 และผู้้�ป่่วิยหร้อัผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัย	 XDR-TB	 

จุะถ้กรับตัวิไวิ�ตรวิจุหร้อัรักษา	โดยการแยกกัก	กักกันิ	หร้อั

คุมไวิ�สังเกตเป็่นิผู้้�ป่่วิยในิขอังโรงพยาบาลที�เป็่นิ	 XDR-TB	 

hub	 เพ้�อัให�การรักษาที�ถ้กต�อังเหมาะสมรวิมทั�งแยกผู้้�ป่่วิย 

ในิห�อังแยกโรค	 ตามมาตรา	 34	 (1)	 ขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 6-7	 รวิมถึงการด้แลรักษาตาม

แนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ 

ชีนิิดรุนิแรงมาก	ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	6	

ดังนัิ�นิการศึึกษานีิ�เป็่นิการป่ระเมินิผู้ลสำาเร็จุขอัง

การป่ฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในิผู้้�ป่่วิยวัิณโรค

ด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 เพ้�อัศึึกษาผู้ลสำาเร็จุขอัง

การรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 

ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�ง	 

นัิบตั�งแต่วัินิที�มีการป่ระกาศึในิราชีกิจุจุานุิเบกษาให�เป็่นิ 

โรคติดต่อัอัันิตราย	 ตั�งแต่วัินิที�	 8	 กุมภิาพันิธ์ิ	 2561	 ถึง	 

30	กันิยายนิ	2563	ในิช่ีวิงปี่งบป่ระมาณ	พ.ศึ.	2561-2563	 

และศึึกษาปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิกับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษา

วัิณโรคเพ้�อันิำาไป่เป่น็ิข�อัม้ลในิการกำาหนิดแนิวิทางและบงัคับ

ใชี�มาตรการทางกฎหมายในิการป้่อังกันิ	ควิบคุม	และรักษา

วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	

นิิยามคำาศึัพท์ท่�ใช้ในิการศึึกษา
วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรงมาก  

(Extensively drug-resistant TB : XDR-TB)2	 หมายถึง	 

วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิที�ด้�อัยาH	 และ	 R	 และยาในิ

กลุ่ม	 fluoroquinolones	 (Lfx,	 Mfx)	 และ	 second	 line	

injectables	 (Km,	 Am,	 Cm)	 ซึ�งเป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	

ลำาดับที�	 13	 ตามป่ระกาศึกระทรวิงสาธิารณสุข	 เร้�อังช้ี�อั 

และอัาการสำาคัญขอังโรคติดต่อัอัันิตราย	 (ฉบับที� 	 2)	 

พ.ศึ.	 2561	 ป่ระกาศึในิราชีกิจุจุานุิเบกษาเม้�อัวัินิที�	 7	

กุมภิาพันิธ์ิ	 2561	 มีผู้ลบังคับใชี�ตั�งแต่วัินิที�	 8	 กุมภิาพันิธ์ิ	

2561	เป็่นิต�นิไป่

ผู้้้ ม่ เ ห ตุ้ อั นิ ค ว ร ส ง สั ย 6 	 ห ม า ย ถึ ง 	 ผู้้� ป่่ วิ ย	 

MDR-TB	 หร้อั	 pre	 XDR-TB	 ที�ป่ฏิเสธิการรักษา	 หร้อั 

ไม่ยินิยอัมให�มีผู้้�กำากับการกินิยา	 หร้อัมีควิามเสี�ยงส้งต่อั 

การขาดการรักษา	 หร้อัไม่ป่ฏิบัติตามแผู้นิการรักษา	 และ 

ผู้้�ป่่วิยวัิณโรคที�มีป่ระวัิติสัมผัู้สผู้้�ป่่วิย	XDR-TB

primary XDR-TB	 หมายถึง	 การป่่วิยเป่็นิวัิณโรค

ด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 (XDR-TB)	 จุาก 

การติดเช้ี�อัครั�งแรก	 หร้อัเกิดขึ�นิในิผู้้�ป่่วิยที�เคยรักษาและได�

รับการป่ระเมินิผู้ลว่ิารักษาหายหร้อัรักษาครบ	

secondary XDR-TB	 หมายถึง	 การป่่วิยเป่็นิ

วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 (XDR-TB)	 

ที�เกิดขึ�นิในิผู้้�ป่่วิยที�มีป่ระวัิติเคยรักษาและมีผู้ลการรักษา 
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อรรถกร จันทร์มาทอง และคณะ

ครั�งล่าสุดว่ิาล�มเหลวิจุากการรกัษา	(treatment	after	failure;	

TAF)	หร้อัผู้้�ป่่วิยรกัษาซำ�าภิายหลงัขาดการรกัษา	(treatment	

after	loss	to	follow-up;	TALF)

วัสดุและวิธ์่การศึึกษา
	การศึึกษาครั�งนีิ� 	 เป็่นิการศึึกษาย�อันิหลัง	 โดย

เป็่นิการรวิบรวิมข�อัม้ลผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ 

ชีนิิดรุนิแรงมาก	 ในิป่ีงบป่ระมาณ	 2561-2563	 ที�มีผู้ลการ

ตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�ง	 นัิบตั�งแต่

วัินิที�ป่ระกาศึให�วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	

	เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	 2	 วัินิที�	 8	 กุมภิาพันิธ์ิ	 2561	 ถึง	 

30	 กันิยายนิ	 2563	 ซึ�งมีผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	 จุำานิวินิ	 64	 ราย	

ที�	เข�าส่้กระบวินิการตามกลไกกฎหมายขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 ตามมาตรา	 31	 และมาตรา	 34	 (1)	

ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 โดยจุะต�อัง

มีการแจุ�งผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการว่ิาเป็่นิ 

ผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ภิายในิระยะเวิลาที�กฎหมายกำาหนิด	รวิมถึง 

ผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 จุะต�อังรับการ 

แยกกกั	กักกันิ	หร้อัคุมไวิ�สังเกตเป่น็ิผู้้�ป่่วิยในิขอังโรงพยาบาล

ที�เป็่นิ	 XDR-TB	 hub	 เพ้�อัให�การรักษาที�ถ้กต�อังเหมาะสม

รวิมทั�งแยกผู้้�ป่่วิยในิห�อังแยกโรค	 รวิมถึงการด้แลรักษา 

ตามแนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ

ชีนิิดรุนิแรงมาก	ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	

โดยเก็บรวิบรวิมข�อัม้ลจุากระบบรายงานิวัิณโรคขอังป่ระเทศึ	

ในิโป่รแกรม	NTIP	 (National	 Tuberculosis	 Information	 

Program)	ระบบข�อัม้ลการตรวิจุสอับขา่วิการระบาด	รายงานิ

การสอับสวินิโรค	และเอักสารที�เกี�ยวิข�อัง	การวิิเคราะหข์�อัม้ล

โดยใชี�สถิติเชิีงพรรณนิา	 (descriptive	 statistic)	 ในิร้ป่ขอัง

ควิามถี�	 จุำานิวินิ	 ร�อัยละ	 ค่าเฉลี�ย	 ส่วินิเบี�ยงเบนิมาตรฐานิ	

และสถิติเชิีงวิิเคราะห์	 (analytic	 statistic)	 โดยใชี�สถิติ	 

Chi-squared	test	เพ้�อัหาปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิต่อัผู้ลสำาเร็จุ

ขอังการรักษาวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	

วิิเคราะห์ข�อัม้ลด�วิยโป่รแกรมคอัมพิวิเตอัร์สำาเร็จุร้ป่	

ผู้ลการศึึกษา
ส่วนิท่� 1. ข้อม้ลทั�วไปีของผู้้้ป่ีวย 

กลุ่มตัวิอัย่างในิการศึึกษาครั�งนีิ�ค้อั	 ผู้้�ป่่วิยวิัณโรค 

ด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิ 

ทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รบัแจุ�งนัิบตั�งแต่วัินิที�มีการป่ระกาศึ 

ในิราชีกิจุจุานุิเบกษาให�เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย2	 ตั�งแต่ 

วัินิที�	 8	 กุมภิาพันิธ์ิ	 2561	 ถึง	 30	 กันิยายนิ	 2563	 ซึ�งอัย่้ 

ในิช่ีวิงขอังปี่งบป่ระมาณ	2561-2563	จุำานิวินิทั�งสิ�นิ	64	ราย	 

ที�เข�าส่้กระบวินิการ	ตามกลไกกฎหมายขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 ตามมาตรา	 31	 และมาตรา	 34	 (1)	

ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 รวิมถึงการด้แล

รักษาตามแนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยา 

หลายขนิานิชีนิิดรนุิแรงมาก	ภิายใต�พระราชีบญัญัติโรคติดต่อั	

พ.ศึ.	 2558	 จุำาแนิกเป็่นิปี่	 2561	 จุำานิวินิ	 24	 ราย	 ปี่	 2562	

จุำานิวินิ	24	รายและปี่	2563	จุำานิวินิ	16	ราย	จุากการศึึกษา 

พบว่ิา	ผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ส่วินิใหญ่มอีัายุในิช่ีวิง	35-54	ปี่	ร�อัยละ	 

50	มีค่าเฉลี�ยอัายุเท่ากับ	45	ปี่	(S.D=15)	เพศึชีาย	ร�อัยละ	 

64.1	 มีสิทธิิ�การรักษาภิายใต�หลักป่ระกันิสุขภิาพถ�วินิหนิ�า	

ร�อัยละ	 70.3	 ป่ระกอับอัาชีีพรับจุ�าง	 ร�อัยละ	 34.4	 ผู้้�ป่่วิยมี 

โรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิมร�อัยละ	 53.1	 ซึ�งส่วินิใหญ่เป็่นิโรค 

เบาหวิานิ	 ร�อัยละ	 29.7	 และเป็่นิผู้้�ป่่วิยที�มีป่ระวัิติสัมผัู้ส 

ผู้้�ป่่วิยวัิณโรค/วัิณโรคด้�อัยา	ร�อัยละ	46.9	ดังตารางที�	1	
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ต้ารางท่� 1.  ข�อัม้ลทั�วิไป่ขอังผู้้�ป่่วิย 

ข้อม้ลทั�วไปี

ปีีงบัปีระมาณ
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2562
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2563
(N=16)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

อายุ (ปีี)

15-24 1	(4.2) 3	(12.5) 1	(6.3) 5	(7.8)

25-34 5	(20.8) 4	(16.7) 2	(12.5) 11	(17.2)

35-44 7	(29.2) 4	(16.7) 5	(31.3) 16	(25.0)

45-54 5	(20.8) 6	(25.0) 5	(31.3) 16	(25.0)

55-64 4	(16.7) 4	(16.7) 3	(18.8) 11	(17.2)

>65 2	(8.3) 3	(12.5) 0	 5	(7.8)

Mean	+	SD	=	45	+	15

เพศึ

ชีาย 18	(75.0) 13	(54.2) 10	(62.5) 41	(64.1)

สัญชาติ้

ไทย 22	(91.7) 24	(100.0) 16	(100.0) 62	(96.9)

ต่างชีาติ 2	(8.3) 0	 0	 2	(3.1)

สิทธิ์�การรักษา

หลักป่ระกันิสุขภิาพ
ถ�วินิหนิ�า

15	(62.5) 18	(75.0) 12	(75.0) 45	(70.3)

ป่ระกันิสังคม 4	(16.7) 3	(12.5) 3	(18.8) 10	(15.6)

ข�าราชีการ/รัฐวิิสาหกิจุ 2	(8.3) 3	(12.5) 1	(6.3) 6	(9.4)

ไม่มีสิทธิิ�/สิทธิิว่ิาง 3	(12.5) 0	 0	 3	(4.7)

อาช่พ

ข�าราชีการ/พนัิกงานิ
รัฐวิิสาหกิจุ

0	 3	(8.3) 0	 3	(4.7)

ค�าขาย/ธุิรกิจุส่วินิตัวิ 2	(8.3) 5	(20.8) 3	(18.8) 10	(15.6)

เกษตรกร 3	(12.5) 2	(8.3) 2	(12.5) 7	(10.9)

รับจุ�าง 12	(50.0) 5	(20.8) 5	(31.3) 22	(34.4)

ว่ิางงานิ/ 
ไม่ได�ป่ระกอับอัาชีีพ

6	(25.0) 7	(29.2) 5	(31.3) 18	(28.1)

นัิกบวิชี/พระสงฆ์		 0	 1	(4.2) 1	(6.3) 2	(3.1)

นัิกเรียนิ/นัิกศึึกษา 1	(4.2) 1	(4.2) 0	 2	(3.1)

อวัยวะท่�เป็ีนิโรค

วัิณโรคป่อัด 24	(100.0) 23	(9.8) 16	(100.0) 63	(98.4)

วัิณโรคป่อัดและ 
นิอักป่อัด

0	 1	(4.2) 0	 1	(1.6)

โรคปีระจ้ำาตั้ว/โรคร่วม

โรคเบาหวิานิ 7	(29.2) 9	(37.5) 3	(18.8) 19	(29.7)

ผู้้�ติดเช้ี�อัเอัชีไอัวีิ	 2	(8.3) 1	(4.2) 2	(12.5) 5	(7.8)

ข้อม้ลทั�วไปี

ปีีงบัปีระมาณ
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2562
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2563
(N=16)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

พิษสุราเร้�อัรัง		 1	(4.2) 1	(4.2) 1	(6.3) 3	(4.7)

โรคป่อัดอุัดกั�นิเร้�อัรัง	 1	(4.2) 1	(4.2) 1	(6.3) 3	(4.7)

มะเร็ง 0	 0	 1	(6.3) 1	(1.6)

โรคไตเร้�อัรัง 1	(4.2) 1	(4.2) 0	 2	(3.1)

โรคอ้ั�นิๆ 0 1	(4.2) 0	 1	(1.6)

ไม่มีโรคป่ระจุำาตัวิ/โรค
ร่วิม

12	(50.0) 10	(41.7) 8	(50.0) 30	(46.9)

ปีระชากรเส่�ยงต่้อวัณโรค

ผู้้�สัมผัู้สใกล�ชิีดวัิณโรค/
วัิณโรคด้�อัยา

5	(20.8) 2	(8.3) 3	(18.8) 10	(15.6)

ผู้้�สัมผัู้สร่วิมบ�านิ
วัิณโรค/วัิณโรคด้�อัยา

7	(29.2) 7	(29.2) 6	(37.5) 20	(31.3)

ผู้้�ส้งอัายุ 0	 5	(20.8) 1	(6.3) 6	(9.4)

แรงงานิข�ามชีาติ 1	(4.2) 0	 0	 1	(1.6)

ไม่ใช่ีป่ระชีากร 
เสี�ยงต่อัวัิณโรค

11	(45.8) 10	(41.7) 6	(37.5) 27	(42.2)

จุากตารางที�	 2	 ทำาให�ทราบว่ิาผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	

ส่วินิใหญ่เป็่นิป่ระเภิท	 secondary	 XDR-TB	 ที�มีป่ระวิัติ 

เคยรักษาและมีผู้ลการรักษาครั�งล่าสุดว่ิาล�มเหลวิจุาก

การรักษา	 (TAF)	 หร้อัผู้้�ป่่วิยรักษาซำ�าภิายหลังขาดการ

รักษา	 (TALF)	 ถึงร�อัยละ	 70.3	 และป่ระเภิท	 primary	

XDR-TB	 ที�เป็่นิการติดเช้ี�อัครั�งแรกหร้อัเกิดขึ�นิในิผู้้�ป่่วิย

ที�เคยรักษาและได�รับการป่ระเมินิผู้ลว่ิารักษาหายหร้อั

รักษาครบ	 ถึงร�อัยละ	 28.1	 เม้�อัศึึกษาข�อัม้ลผู้้�ป่่วิยในิช่ีวิง

ปี่งบป่ระมาณ	 2561-2563	 ทำาให�เห็นิได�ชัีดเจุนิว่ิามีสัดส่วินิ

ขอังผู้้�ป่่วิยป่ระเภิท	 secondary	 XDR-TB	 เป็่นิสอังเท่าขอัง

ผู้้�ป่่วิยป่ระเภิท	 primary	 XDR-TB	 โดย	ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	

ส่วินิใหญ่มีป่ระวิัติการป่่วิยเป่็นิวัิณโรคด้�อัยา	MDR/RR-TB	 

มาก่อันิ	 ถึงร�อัยละ	 73.4	 และมีขึ�นิทะเบียนิรักษาวัิณโรค

ด้�อัยาป่ระเภิท	 XDR-TB	 Treatment	 after	 fai lure	 

ร�อัยละ	45.3	และXDR-TB	New	ร�อัยละ	26.6	
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อรรถกร จันทร์มาทอง และคณะ

ต้ารางท่� 2.  จุำ า นิ วินิแ ล ะ ร� อั ย ล ะ ผู้้� ป่่ วิ ย 	 XDR - TB	

ป่ีงบป่ระมาณ	 2561	 -	 2563	 จุำาแนิกตาม

ป่ระเภิทผู้้�ป่่วิย

ปีระเภิทผู้้้ป่ีวย

ปีีงบัปีระมาณ 
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2562
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2563
(N=16)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

ปีระเภิทผู้้้ป่ีวยวัณโรค

Primary	XDR-TB 5	(20.8) 8	(33.3) 5	(31.3) 18	(28.1)

Secondary	XDR-TB 18	(75.0) 16	(66.7) 11	(68.8) 45	(70.3)

ไม่ทราบข�อัม้ล 1	(4.2) 0	 0	 1	(1.6)

ปีระวัติ้การป่ีวยเป็ีนิวัณโรค

TB 3	(12.5) 1	(4.2) 5	(31.3) 9	(14.1)

MDR/RR	-	TB 16	(66.7) 21	(87.5) 10	(62.5) 47	(73.4)

Pre	XDR-TB 4	(16.7) 1	(4.2) 1	(6.3) 6	(9.4)

ไม่ทราบข�อัม้ล 1	(4.2) 1	(4.2) 0	 2	(3.1)

ปีระเภิทการขึ�นิทะเบ่ัยนิ

New 4	(16.7) 8	(33.3) 5	(31.3) 17	(26.6)

Relapse 3	(12.5) 1	(4.2) 3	(18.8) 7	(10.9)

After	loss	to	follow-up 1	(4.2) 0	 0	 1	(1.6)

Treatment	after	failure 11	(45.8) 12	(50.0) 6	(37.5) 29	(45.3)

Transfer	in 3	(12.5) 2	(8.3) 1	(6.3) 6	(9.4)

Others 0	 0	 1	(6.3) 1	(1.6)

unknown 2	(8.3) 1	(4.2) 0	 3	(4.7)

จุากตารางที�	 3-4	 ผู้ลการรักษาขอังผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 

จุำานิวินิทั�งสิ�นิ	 64	 ราย	 ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อัง 

ป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�งนัิบตั�งแต่วัินิที�มีการป่ระกาศึในิ 

ราชีกิจุจุานุิเบกษาให�เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	 ในิช่ีวิง

ปี่งบป่ระมาณ	 2561-2563	 ภิายใต�กลไกกฎหมายขอัง 

พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	พบว่ิา	มีผู้้�ป่่วิยที�รักษา 

หาย	(cure)	31	ราย	รักษาครบ	(complete)	9	ราย	เสียชีีวิิต	

(died)	18	ราย	ล�มเหลวิจุากการรักษา	(failure)	2	ราย	อัย่้

ระหว่ิางการรักษา	 (on	 treatment)	 2	 ราย	 และไม่สามารถ

ป่ระเมินิผู้ลได�	 (not	 evaluate)	 1	 ราย	 โดยมีอััตราสำาเร็จุ

ขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรง

มาก	 (success	 rate)	 เท่ากับ	 ร�อัยละ	 62.5	 เม้�อัจุำาแนิก 

ตามปี่งบป่ระมาณ	 2561-2563	 พบว่ิา	 มีอััตราสำาเร็จุขอัง 

การรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรค	 ร�อัยละ	 66.6,	 62.5	 และ	 56.3	 

ตามลำาดับ	 และในิป่ีงบป่ระมาณ	 2561-2563	 มีอััตราการ 

เสียชีีวิิต	ร�อัยละ	20.8,	33.3,	31.3	ตามลำาดับ	โดยมีผู้้�ป่่วิย	

XDR-TB	 ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได� 

รับแจุ�ง	เสียชีีวิิตก่อันิการขึ�นิทะเบียนิรักษาเน้ิ�อังจุากมีโรคร่วิม/ 

โรคป่ระจุำาตัวิด�วิย	จุำานิวินิ	9	ราย	คิดเป็่นิร�อัยละ	50.0

ต้ารางท่� 3. ผู้ลการรักษาผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 จุำาแนิกตาม

ป่ีงบป่ระมาณ	(N=64)

ปีีงบัปีระมาณ

ผู้ลการรักษา

Cure Complete Died Failure
On  

treatment
Not  

evaluate

2561 11	(45.8) 5	(20.8) 5	(20.8) 0	 2	(8.3) 1	(4.2)

2562 12	(50.0) 3	(12.5) 8	(33.3) 1	(4.2) 0	 0

2563 8	(50.0) 1	(6.3) 5	(31.3) 1	(6.3) 1	(6.3) 0

รวม 31 (48.4) 9 (14.1) 18 (28.1) 2 (3.1) 3 (4.7) 1 (1.6)

ต้ารางท่� 4.  จุำานิวินิและร�อัยละขอังผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ที� 

เสียชีีวิิต	(N=18)

การเส่ยช่วิต้ จ้ำานิวนิ ร้อยละ

เสียชีีวิิตก่อันิการขึ�นิทะเบียนิรักษาและมีโรคร่วิมด�วิย 9 50.0

เสียชีีวิิตระหว่ิางรักษาด�วิยวัิณโรค 4 22.2

เสียชีีวิิตระหว่ิางการรักษาและมีโรคร่วิมด�วิย 5 27.8

รวม 18 100.0

จุากตารางที�	5-8	กลไกกฎหมายขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 ตามมาตรา	 31	 และ	มาตรา	 34	 (1)	 

ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 รวิมถึง 

การด้แลรักษาตามแนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรค 

ด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 ภิายใต�พระราชีบัญญัติ 

โรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 25586	 กรณีที�พบผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัย 

หร้อัผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ให�บุคคลที�เกี�ยวิข�อังแจุ�งต่อัเจุ�าพนัิกงานิ 

ควิบคุมโรคติดต่อั	 ตามมาตรา	 31	 ขอังพระราชีบัญญัติ 

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	25587	แจุ�งต่อัเจุ�าพนัิกงานิควิบคุมโรคติดต่อั	 

ภิายในิ	3	ชัี�วิโมง	นัิบแต่พบผู้้�ที�เป็่นิหร้อัมีเหตุอัันิควิรสงสัยว่ิา

เป็่นิ	XDR-TB	รวิมถึงต�อังดำาเนิินิการตามมาตรา	34	(1)	ขอัง	

พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	เม้�อัพบผู้้�มีเหตุอัันิควิร
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สงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	จุะต�อังรับการแยกกัก	กักกันิ	หร้อั 

คุมไวิ�สังเกตเป็่นิผู้้�ป่่วิยในิขอังโรงพยาบาลที�เป็่นิ	 XDR-TB	 

hub	 เพ้�อัให�การรักษาที�ถ้กต�อังเหมาะสมรวิมทั�งแยกผู้้�ป่่วิย 

ในิห�อังแยกโรค	 รวิมถึงการด้แลรักษาตามแนิวิทางป่ฏิบัติ 

ป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 

ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 จุากข�อัม้ล 

การศึึกษาดังกล่าวิ	แสดงให�เห็นิว่ิา	ระยะเวิลาการดำาเนิินิงานิ 

ตามแนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ 

ชีนิิดรุนิแรงมาก	ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	 

ที�พบผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยแล�วิดำาเนิินิการเก็บตัวิอัย่าง 

สิ�งส่งตรวิจุเพ้�อัตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการจุนิกระทั�ง 

มีการรายงานิผู้ลการตรวิจุย้นิยันิ	ส่วินิใหญ่ใชี�เวิลา	1-15	วัินิ	 

คิดเป็่นิร�อัยละ	 31.3	 และมีระยะเวิลาในิการแจุ�งตาม 

มาตร	 31	 พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 ภิายในิ	

3	 ชัี�วิโมง	 หลังจุากมีการรายงานิผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทาง 

ห�อังป่ฏิบัติการ	 คิดเป็่นิร�อัยละ	 51.6	 ซึ�งภิายหลังการแจุ�ง 

ตามมาตรการทางกฎหมายแล�วิมีการนิำาผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 

มาขึ�นิทะเบียนิรักษาตามแนิวิทางวัิณโรคขอังป่ระเทศึ	คิดเป็่นิ 

ร�อัยละ	 82.8	 และพบว่ิาผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	 

XDR-TB	ส่วินิใหญ่ถึงร�อัยละ	98.4	ได�รับการแยกกัก	กักกันิ	

หร้อัคุมไวิ�สังเกตเป็่นิผู้้�ป่่วิยในิขอังโรงพยาบาลที�เป็่นิ	 XDR-

TB	hub	เพ้�อัให�การรักษาที�ถ้กต�อังเหมาะสม

ต้ารางท่� 5.  ระยะเวิลาที�พบผู้้�มี เหตุอัันิควิรสงสัยแล�วิ 

ส่งตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการ	 จุนิถึง 

เวิลาที�มีการรายงานิผู้ลการตรวิจุย้นิยันิ 

ทางห�อังป่ฏิบัติการ	จุำาแนิกตามป่ีงบป่ระมาณ	

ระยะเวลา

ปีีงบัปีระมาณ รวม
(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

2562
(N=24)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

2563
(N=16)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

1-15	วัินิ 8	(33.3) 7	(29.2) 5	(31.3) 20	(31.3)

16-30	วัินิ 6	(25.0) 5	(20.8) 4	(25.0) 15	(23.4)

31-45	วัินิ 0	 1	(4.2) 2	(12.5) 3	(4.7)

46-60	วัินิ 0	 3	(12.5) 1	(6.3) 4	(6.3)

>60	วัินิ 4	(16.7) 8	(33.3) 1	(6.3) 13	(20.3)

ไม่ทราบข�อัม้ล 6	(25.0) 0	 3	(18.8) 9	(14.1)

ต้ารางท่� 6.  ระยะเวิลาที�มีการแจุ�งตามแนิวิทางป่ฏิบัติฯ	

หลังมีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการ

จุำาแนิกตามป่ีงบป่ระมาณ

ระยะเวลา

ปีีงบัปีระมาณ 
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ  
(ร้อยละ)

2561
(N=24)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

2562
(N=24)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

2563
(N=16)

จ้ำานิวนิ (ร้อยละ)

ภิายในิ	3	ชัี�วิโมง 10	(41.7) 15	(62.5) 8	(50.0) 33	(51.6)

1-7	วัินิ 5	(20.8) 6	(25.0) 4	(25.0) 15	(23.4)

>7	วัินิ 2	(8.3) 3	(12.5) 1	(6.3) 6	(9.4)

ไม่ทราบข�อัม้ล 7	(29.2) 0	 3	(18.8) 10	(15.6)

ต้ารางท่� 7.		 จุำานิวินิและร�อัยละขอังผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ที�มี 

การขึ�นิทะเบียนิรักษาในิโป่รแกรม	 NTIP	 

ภิายหลังจุากมีการแจุ�งตามมาตรา	 31	 ขอัง 

พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	จุำาแนิก

ตามป่ีงบป่ระมาณ

การขึ�นิทะเบ่ัยนิ

ปีีงบัปีระมาณ 
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2562
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2563
(N=16)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

ขึ�นิทะเบียนิ 21	(87.5) 17	(70.8) 15	(93.8) 53	(82.8)

ไม่ได�ขึ�นิทะเบียนิ 3	(12.5) 7	(29.2) 1	(6.3) 11	(17.2)

ต้ารางท่� 8.  จุำานิวินิและร�อัยละขอังผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ที�มี

การแยกกัก	กักกันิ	คุมไวิ�สังเกตเป่็นิผู้้�ป่่วิยในิ

โรงพยาบาลที�เป่็นิ	XDR-TB	hub	ตามมาตรา	

31ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.2558 

จุำาแนิกตามป่ีงบป่ระมาณ

การแยกกัก/กักกันิ/
คุมไว้สังเกตุ้

ปีีงบัปีระมาณ 
รวม

(N=64)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2561
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2562
(N=24)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

2563
(N=16)
จ้ำานิวนิ 
(ร้อยละ)

แยกกัก/กักกันิ/ 
คุมไวิ�สังเกต

23	(95.8) 24	(100.0) 16	(100.0) 63	(98.4)

ไม่ได�แยกกัก/กักกันิ/ 
คุมไวิ�สังเกต

1	(4.2) 0	 0 1	(1.6)
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อรรถกร จันทร์มาทอง และคณะ

จุากตารางที�	 9	 วิิเคราะห์ปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิ

กับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ 

ชีนิิดรุนิแรงมาก	โดยปั่จุจัุยที�นิำามาวิิเคราะห์	ได�แก่	เพศึ	อัายุ	

อัาชีีพ	 สิทธิิ�การรักษาพยาบาล	 โรค/ภิาวิะเสี�ยงต่อัวัิณโรค	 

กลุ่มป่ระชีากรเสี�ยงต่อัวัิณโรค	โรคป่ระจุำาตัวิ/โรครว่ิม	การตดิ 

เช้ี�อัเอัชีไอัวีิ	 การขึ�นิทะเบียนิรักษาผู้้�ป่่วิย	พบว่ิา	 ปั่จุจัุยที�มี

ควิามสัมพันิธ์ิกับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยา

หลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 ป่ระกอับด�วิย	 กลุ่มป่ระชีากร

เสี�ยงต่อัวัิณโรค	โรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม	และการขึ�นิทะเบียนิ

รักษาผู้้�ป่่วิย	อัย่างมีนัิยสำาคัญ	(p-value	<	0.05)	

ต้ารางท่� 9.  ผู้ลการวิิเคราะห์ควิามสัมพันิธิ์ระหวิ่างตัวิแป่ร

กับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	

ปัีจ้จั้ย

รักษา
สำาเร็จ้
จ้ำานิวนิ
(ร้อยละ)

รักษาไม่
สำาเร็จ้
จ้ำานิวนิ
(ร้อยละ)

Chi-Square Tests

Value df P-value

ปีระชากรเส่�ยงต่้อวัณโรค 10.266 4 0.021

ผู้้�สัมผัู้สใกล�ชิีดวัิณโรค/วัิณโรค
ด้�อัยา	

4	(10.0) 6	(25.0)

ผู้้�สัมผัู้สร่วิมบ�านิวัิณโรค/
วัิณโรคด้�อัยา	

17	(42.5) 3	(12.5)

แรงงานิข�ามชีาติ 0	 1	(4.2)

ผู้้�ส้งอัายุ 2	(5.0) 4	(16.7)

ไม่ใช่ีป่ระชีากรเสี�ยงต่อัวัิณโรค 17	(42.5) 10	(41.7)

โรคปีระจ้ำาตั้ว/โรคร่วม 5.109 1 0.024

มีโรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม 15	(37.5) 16	(66.7)

ไม่มีโรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม 25	(62.5) 8	(33.3)

การขึ�นิทะเบ่ัยนิรักษา 3.871 1 0.049

ขึ�นิทะเบียนิ 36	(90.0) 17	(70.8)

ไม่ได�ขึ�นิทะเบียนิ 4	(10.0) 7	(29.2)

วิจ้ารณ์และสรุปีผู้ลการศึึกษา
จุากผู้ลการศึึกษาที�ได�เก็บรวิบรวิมข�อัม้ลผู้้�ป่่วิย

วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 (XDR-TB)	 ที�มี

ผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�ง	 	นัิบ

ตั�งแต่วัินิที�มีการป่ระกาศึในิราชีกิจุจุานุิเบกษาให�	 XDR-TB	 

เ ป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย2	 ตั� งแต่ วัินิที� 	 8	 กุมภิาพันิธ์ิ	

2561	 ถึง	 30	 กันิยายนิ	 2563	 จุากระบบรายงานิวัิณโรค 

ขอังป่ระเทศึ	 ในิโป่รแกรม	 NTIP	 ระบบข�อัม้ลการตรวิจุ

สอับข่าวิการระบาด	 รายงานิการสอับสวินิโรค	 และเอักสาร 

ที�เกี�ยวิข�อัง	 ซึ�งตามกลไกกฎหมายขอังพระราชีบัญญัติ

โรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 ตามมาตรา	 31	 และมาตรา	 34	 (1)	 

กรณีที�พบผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ให�

บุคคลที�เกี�ยวิข�อังแจุ�งต่อัเจุ�าพนัิกงานิควิบคุมโรคติดต่อั	 

ตามมาตรา	 31	 ขอัง	 พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	

25587	 แจุ�งต่อัเจุ�าพนัิกงานิควิบคุมโรคติดต่อั	 ภิายในิ	 

3	 ชัี�วิโมง	 นัิบแต่พบผู้้�ที�เป็่นิหร้อัมีเหตุอัันิควิรสงสัยว่ิา

เป็่นิ	 XDR-TB	 รวิมถึงต�อังดำาเนิินิการตามมาตรา	 34	 (1)	 

ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 เม้�อัพบผู้้�มีเหตุ 

อัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 จุะต�อังรับการแยกกัก	

กักกันิ	 หร้อัคุมไวิ�สังเกตเป่็นิผู้้�ป่่วิยในิขอังโรงพยาบาลที� 

เป็่นิ	XDR-TB	hub	เพ้�อัให�การรักษาที�ถ้กต�อังเหมาะสมรวิมทั�ง 

แยกผู้้�ป่่วิยในิห�อังแยกโรค	 รวิมถึงการด้แลรักษาตาม

มาตรฐานิ	จุากการศึึกษาพบว่ิา	นัิบตั�งแต่วัินิที�มีการป่ระกาศึ

ในิราชีกิจุจุานุิเบกษาให�	 XDR-TB	 เป็่นิโรคติดต่อัอัันิตราย	 

มีผู้้�ป่่วิยที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการและได�รับ

แจุ�ง	ในิช่ีวิงวัินิที�	8	กุมภิาพันิธ์ิ	2561	ถึง	30	กันิยายนิ	2563	

รวิมทั�งสิ�นิ	 64	 ราย	 จุำาแนิกตามปี่งบป่ระมาณ	 2561-2563	

จุำานิวินิ	24,	24	และ	16	ราย	ตามลำาดับ	ซึ�งเกิดจุากการนิำากลไก

กฎหมายขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	ในิกรณี 

ที�พบผู้้�มีเหตุอัันิควิรสงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ที�ป่ระกอับ

ด�วิยกลุ่มผู้้�ป่่วิย	 MDR-TB	 หร้อั	 pre	 XDR-TB	 ที�ป่ฏิเสธิ 

การรักษา	หร้อัไม่ยินิยอัมให�มีผู้้�กำากับการกินิยา	หร้อัมีควิาม

เสี�ยงส้งต่อัการขาดการรักษา	 หร้อัไม่ป่ฏิบัติตามแผู้นิการ

รักษา	 และผู้้�ป่่วิยวัิณโรคที�มีป่ระวัิติสัมผัู้สผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	

จุะต�อังเข�าส่้กระบวินิการตรวิจุวิินิิจุฉัยด�วิยวิิธีิอัน้ิชีีวิวิิทยา	

(Molecular	 test)	 ที�เป็่นิวิิธีิการที�รวิดเร็วิ	 สามารถทราบ 

ผู้ลการตรวิจุภิายในิ	 5-7	 วัินินัิบจุากวัินิที�รับสิ�งส่งตรวิจุ	

ทำาให�ในิช่ีวิงปี่ที�เ ริ�มมีการบังคับใชี�กลไกทางกฎหมาย	 

มีจุำานิวินิผู้้�ป่่วิย	 XDR	 –	 TB	 ที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทาง

ห�อังป่ฏิบัติการและได�รับแจุ�งเพิ�มมากขึ�นิ	 แสดงให�เห็นิถึง 

การใชี�มาตรการคัดกรอังเพ้�อัค�นิหากลุ่มที�สงสัยหร้อักลุ่ม

เสี�ยงอัย่างเข�มข�นิ	 ทั�งนีิ�จุากการที�ได�รับแจุ�งจุำานิวินิผู้ลตรวิจุ

ย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการขอังกลุ่มที�มีเหตุอัันิควิรสงสัยว่ิา
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ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565

เป็่นิ	 XDR-TB	 เพิ�มขึ�นินัิ�นิ	 จุะต�อังมีกระบวินิการต่อัเน้ิ�อัง 

ในิการนิำาผู้้�ป่่วิยทุกรายไป่ขึ�นิทะเบียนิรักาษตามแนิวิทาง

ขอังป่ระเทศึเพ้�อัให�ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 เข�าส่้กระบวินิการ

รักษาตามมาตรฐานิ	 สอัดคล�อังกับ	 ตามมาตรา	 34(1)	

ขอังพระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 และแนิวิทาง

ป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิด

รุนิแรงมาก	 ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 2558	 

อัันิจุะส่งผู้ลต่อัผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยเพิ�มมากขึ�นิ	 

ลดโอักาสเสี�ยงที�จุะเสียชีีวิิต	 ซึ�งเม้�อัเป่รียบเทียบกับจุำานิวินิ 

ผู้้�ป่่วิย	 XDR	 –	 TB	 ที�มีการขึ�นิทะเบียนิรักษาในิโป่รแกรม	 

NTIP	อั�างอิังจุากเอักสารรายงานิการดำาเนิินิงานิวัิณโรคขอัง 

ป่ระเทศึไทย	 ในิปี่งบป่ระมาณ	 2559-25638	 ที�มีจุำานิวินิ 

ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ขึ�นิทะเบียนิรักษาในิปี่งบป่ระมาณ	 2561- 

2563	จุำานิวินิทั�งสิ�นิ	53	ราย	จุำาแนิกตามปี่งบป่ระมาณเท่ากับ	

21,	17	และ	15	รายตามลำาดับ	แสดงให�เห็นิว่ิามีผู้้�ที�มีเหตุอัันิควิร

สงสัยหร้อัผู้้�ป่่วิยที�มีผู้ลการตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการ 

ว่ิาเป็่นิผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	จุำานิวินิหนึิ�งไม่ได�ถ้กนิำามาขึ�นิทะเบียนิ 

และรักษาตามมาตรฐานิ	 อัาจุเกิดจุากมีการเสียชีีวิิตก่อันิ/

ระหว่ิางการนิำามาขึ�นิทะเบียนิรักษา	หร้อัไม่สามารถติดตาม 

ผู้้�ป่่วิยมาขึ�นิทะเบียนิรักษาได�	 จึุงทำาให�ข�อัม้ลจุำานิวินิผู้้�ป่่วิย	 

XDR-TB	 ที�มีผู้ลการตรวิจุวิินิิจุฉัยย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการ 

ไม่สอัดคล�อังกับจุำานิวินิผู้้�ป่่วิยที�มีการขึ�นิทะเบียนิรักษา 

ในิโป่รแกรม	NTIP	 โดยจุากการศึึกษาครั�งนีิ�เบ้�อังต�นิพบว่ิา 

สาเหตุที�ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 ไม่ได�รับการขึ�นิทะเบียนิรักษา	 

เน้ิ�อังจุากได�เสียชีีวิิตก่อันิการก่อันิการขึ�นิทะเบียนิรักษา	 

จุำานิวินิ	 9	 ราย	 เน้ิ�อังจุากเสียชีีวิิตด�วิยโรคร่วิมหร้อัโรค 

ป่ระจุำาตัวิก่อันิการรักษา	 และมีผู้้�ป่่วิยสัญชีาติไทยและ 

แรงงานิข�ามชีาติที�ไม่สามารถติดตามเข�าส่้ระบบการ 

รักษาได�	จุำานิวินิ	2	ราย	จึุงไม่ได�นิำามาข�อัม้ลผู้้�ป่่วิยดังกล่าวิ

มาขึ�นิทะเบียนิรักษาในิโป่รแกรม	NTIP

ในิส่วินิขอังการรักษาวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิด

รุนิแรง	 ที�ใชี�กลไกผู้้�เชีี�ยวิชีาญระดับป่ระเทศึ	 ระดับเขต 

และระดับจัุงหวัิดเป็่นิที�ป่รึกษาในิการรักษาและพิจุารณา 

ส้ตรยารักษา	เน้ิ�อังจุากการรักษามีควิามยุ่งยาก	มีค่าใชี�จุ่ายส้ง	 

รวิมถึงมีผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษานิ�อัยกวิ่าผู้้�ป่่วิยวัิณโรคที�ไวิ 

ต่อัยา	และในิการพิจุารณาส้ตรยารักษา	อังค์การอันิามัยโลก 

ได�ป่รับเป่ลี�ยนิวิิธีิการแบ่งกลุ่มยาที�ใชี�ในิการรักษาใหม่9	 

โดยพิจุารณาตามป่ระสิทธิิภิาพและควิามป่ลอัดภัิยขอังยา

แต่ละตัวิให�สัมพันิธ์ิกับผู้้�ป่่วิยแต่ละราย	 ร่วิมกับการใชี�กลไก 

ตามกฎหมายที�ให�มีการแยกกักเพ้�อัรักษาในิช่ีวิงระยะ 

เข�มข�นิ	 30	 วัินิจุนิกวิ่าผู้ลตรวิจุเสมหะ	 AFB	 เป็่นิลบ6	 จุาก 

การศึึกษาพบวิ่าอััตราสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวิัณโรค 

ด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	 (success	 rate)	 เท่ากับ	

ร�อัยละ	62.5	เม้�อัจุำาแนิกตามปี่งบป่ระมาณ	2561-	2563	มี

ผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาวัิณโรค	ร�อัยละ	66.6,	62.5	และ	56.3	

ตามลำาดับ	และมีอััตราการเสียชีีวิิต	ร�อัยละ	20.8,	33.3	และ	

31.3	ตามลำาดับ	จุากการศึึกษาผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ส่วินิใหญ่มี

ป่ระวัิติการป่่วิยเป็่นิวัิณโรคด้�อัยา	MDR/RR-TB	มาก่อันิ	ถึง

ร�อัยละ	73.4	ซึ�งจุะมีผู้ลต่อัผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาและอััตรา

การเสียชีีวิิต	ซึ�งสอัดคล�อังกับการศึึกษาปั่จุจัุยเสี�ยงที�มีผู้ลต่อั

ผู้ลการรักษาที�ไม่ดีในิผู้้�ป่่วิย	XDR-TB10	ที�มีการทบทวินิงานิ

วิิจัุยจุำานิวินิ	25	เร้�อังจุากป่ระเทศึต่างๆ	พบว่ิา	ปั่จุจัุยเสี�ยงที�

สำาคัญที�ส่งผู้ลต่อัผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาที�ไม่ดี	และส่งผู้ลต่อั

การเสียชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	ค้อั	มีป่ระวัิติเคยเป็่นิวัิณโรค	

โรคพิษสุราเร้�อัรัง	การส้บบุหรี�	ค่าดัชีนีิมวิลกายตำ�า	ว่ิางงานิ/ 

ไม่ได�ป่ระกอับอัาชีีพ	มีป่ระวัิติเป็่นิผู้้�ต�อังขัง	กลุ่มผู้้�ชีาย	และ

อัย่้ในิวัิยกลางคนิ	 และในิการศึึกษาในิครั�งนีิ�พบว่ิาผู้้�ป่่วิยที� 

เสียชีีวิิต	 จุำานิวินิ	 18	 ราย	 ครึ�งหนึิ�งเสียชีีวิิตก่อันิการขึ�นิ

ทะเบียนิรักษาเน้ิ�อังจุากมีโรคร่วิม/โรคป่ระจุำาตัวิและปั่จุจัุย

อ้ั�นิๆ	 การที�ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 มีอััตราการเสียชีีวิิตส้งจุะมา

จุากควิามล่าชี�าขอังการตรวิจุวิินิิจุฉัยทางห�อังป่ฏิบัติการ

และควิามลา่ชี�าขอังการเข�าถึงระบบการรกัษาที�ได�มาตรฐานิ	

ควิามซับซ�อันิขอังการรักษา	ระยะเวิลาในิการรักษา	รวิมถึง

ผู้้�ป่่วิยที�มีภิาวิะเสี�ยง	 และโรคร่วิม/โรคป่ระจุำาตัวิ	 อัาทิเช่ีนิ	

โรคเบาหวิานิ	 โรคไตเร้�อัรัง	 HIV	 โรคป่อัดอัุดกั�นิเร้�อัรัง	 ซึ�ง

สอัดคล�อังกับการศึึกษาระบาดวิิทยาเชีิงพรรณนิาวิัณโรค

ด้�อัยาหลายขนิานิ	 โรงพยาบาลมะการักษ์	 ปี่	 2550-255811	 

พบว่ิาเฉพาะกลุ่มผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรนุิแรง

และรุนิแรงมากมีอััตราเสียชีีวิิต	 ร่วิมกับการขาดนัิดและ 

การรักษาล�มเหลวิส้งมาก	ถึงร�อัยละ	92.3	

ทั�งนีิ�แนิวิทางป่ฏิบัติป้่อังกันิควิบคุมวัิณโรคด้�อัยา

หลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมากภิายใต�	 พระราชีบัญญัติ 
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โรคติดต่อั	 พ.ศึ.	 25586	 กำาหนิดให�ผู้้�ป่่วิยที�มีเหตุอัันิควิร 

สงสัย	 XDR-TB	 ส่งเสมหะหร้อัสิ�งส่งตรวิจุเพ้�อัทดสอับ 

ควิามไวิต่อัยาแนิวิที�สอังทุกราย	 ด�วิยวิิธีิการอัน้ิชีีวิวิิทยา

ที�รวิดเร็วิ	 ซึ�งจุะช่ีวิยให�ผู้้�ป่่วิยที�สงสัยได�ทราบผู้ล	 ภิายในิ	 

5-7	วัินิ5	เพิ�มควิามรวิดเร็วิขอังการเข�าส่้ระบบการรักษา	ได� 

รับการรักษาในิห�อังแยกโรค	 เพ้�อัลดโอักาสเสียชีีวิิตและ 

ลดการแพร่กระจุายเช้ี�อัวัิณโรคด้�อัยา	 รวิมถึงการสนัิบสนุินิ

ทางด�านิเศึรษฐกิจุสังคมแก่ผู้้�ป่่วิยในิชี่วิงการแยกกักตัวิ 

ในิห�อังแยกโรคและการรักษาต่อัเน้ิ�อังที�บ�านิ	 เพ้�อัส่งเสริมให� 

ผู้้�ป่่วิยได�รับการรักษาอัย่างต่อัเน้ิ�อัง	 ลดโอักาสการขาดยา	

และเม้�อัศึึกษาควิามสัมพันิธ์ิพบว่ิาปั่จุจัุยที�มีควิามสัมพันิธ์ิ

กับผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	อัย่างมีนัิยสำาคัญ	

ค้อั	ปั่จุจัุยป่ระชีากรเสี�ยงต่อัวัิณโรค	(P	=	0.021)	พบว่ิาเป็่นิ

ผู้้�ป่่วิยที�มีป่ระวัิติสัมผัู้สผู้้�ป่่วิยวัิณโรค/วัิณโรคด้�อัยา	 ร�อัยละ	 

46.9	 ปั่จุจัุยโรคป่ระจุำาตัวิ/โรคร่วิม	 (P	 =	 0.024)	 พบว่ิา 

ส่วินิใหญ่เป็่นิโรคเบาหวิานิ	 สอัดคล�อังกับการศึึกษาขอัง

โครงการป่ระเมินิผู้ลการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลาย

ขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	(XDR-TB)	ผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลาย

ขนิานิชีนิิดรุนิแรง	 (pre-XDR-TB)	 และผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยา

หลายขนิานิที�รักษายาก	(difficult	 to	 treat	MDR-TB)	ที�ขึ�นิ 

ทะเบียนิรักษาด�วิยส้ตรยารายการใหม่	 ปี่งบป่ระมาณ	 

2561-256312	 ที�พบผู้้�ป่่วิยส่วินิใหญ่ที�มีโรคเบาหวิานิเป็่นิ 

โรคป่ระจุำาตัวิ	 ร�อัยละ	 86.2	 และปั่จุจัุยการขึ�นิทะเบียนิ

รักษาผู้้�ป่่วิย	 (P	 =	 0.049)	 ที�ส่งผู้ลให�ผู้้�ป่่วิย	 XDR-TB	 เข�า

ส่้กระบวินิการรักษาที�มีป่ระสิทธิิภิาพ	 ภิายใต�การด้แลขอัง

ผู้้�เชีี�ยวิชีาญและทีมสหวิิชีาชีีพ	 ได�อัย่างรวิดเร็วิและเป็่นิไป่

ตามมาตรฐานิ

ข้อเสนิอแนิะ
	1.	 เน้ิ�อังจุากในิปี่	 พ.ศึ.	 2564	 มีผู้ลการป่ระชุีม

ขอังผู้้�เชีี�ยวิชีาญอังค์การอันิามัยโลกให�มีการเป่ลี�ยนิแป่ลง 

คำาจุำากัดควิามขอังวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิชีนิิดรุนิแรง

มาก13	 โดยให�หมายถึง	 วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	 ที�ด้�อัยา 

H	 และ	 R	 และยาในิกลุ่ม	 fluoroquinolones	 (Lfx,	 Mfx)	

และด้�อัต่อัยาในิกลุ่ม	 A	 (Bdq,	 Lzd)	 อัย่างนิ�อัย	 1	 ขนิานิ	

ควิรมีการผู้ลักดันิให�มีการป่รับป่รุงเพิ�มเติมนิิยามโรคใหม่	 

ภิายใต�พระราชีบัญญัติโรคติดต่อั	พ.ศึ.	 2558	 โดยเสนิอัให� 

คงนิิยามเดิมตามป่ระกาศึกระทรวิงสาธิารณสุข	 เพ้�อัให�

สามารถใชี�กลไกทางกฎหมายครอับคลมุผู้้�ป่่วิยวิณัโรคด้�อัยา

หลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงเพิ�มมากขึ�นิ

2.		 เพิ�มควิามครอับคลุมและพัฒนิาศัึกยภิาพเคร้อัข่าย 

ห�อังป่ฏิบัติการในิการตรวิจุทดสอับควิามไวิต่อัยาแนิวิที�สอัง

ด�วิยวิิธีิอัน้ิชีีวิวิิทยาที�สามารถตรวิจุวิินิิจุฉัยได�อัย่างรวิดเร็วิ	

เพ้�อัเป็่นิการเฝ้้าระวัิงกลุ่มเสี�ยงและทำาให�สามารถนิำาผู้้�ป่่วิย

เข�าส่้ระบบการรักษาได�อัย่างรวิดเร็วิ	 รวิมถึงเป็่นิการรอังรับ

การป่รับเป่ลี�ยนิคำาจุำากัดควิามขอังวิัณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ

ชีนิิดรุนิแรงมาก

3.	 การรักษาที�ต�อังใชี�ระยะเวิลานิานิ	 จุะส่งผู้ลต่อั 

การขาดยาหร้อัล�มเหลวิจุากการรักษาหร้อัเสียชีีวิิต	 การใชี� 

กลไกผู้้�เชีี�ยวิชีาญที�ป่รึกษาระดับป่ระเทศึ	 ระดับเขต	 ระดับ 

จัุงหวัิดและทีมสหวิิชีาชีีพ	 เพ้�อัเพิ�มป่ระสิทธิิภิาพในิการ

ติดตามการรักษาอัย่างต่อัเน้ิ�อังทั�งในิช่ีวิงที�แยกกักรักษา 

ในิห�อังแยกโรคและรักษาต่อัเน้ิ�อังที�บ�านิพักจุนิกว่ิาผู้ลตรวิจุ

ทางห�อังป่ฏิบัติการย้นิยันิไม่พบเช้ี�อั

4.		 การสนัิบสนุินิทางด�านิเศึรษฐกิจุ	 สังคมแก่ผู้้�ป่่วิย 

ในิช่ีวิงระหว่ิางการรักษา	สามารถส่งผู้ลต่อัการรักษาที�ต่อัเน้ิ�อัง 

และลดโอักาสในิการขาดยาขอังผู้้�ป่่วิย
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Tuberculosis	 is	 a	 communicable	disease	 that	 is	 an	 important	 problem	 in	Thailand’s	 public	 health.	
The	use	of	legal	mechanisms	for	tuberculosis	prevention	and	control	to	increase	the	success	of	treatment	
and	reporting	coverage.	However,	legal	measures	cannot	be	taken	against	patients	who	refuse	treatment,	 
especially	those	with	extensively	drug-resistant	tuberculosis	(XDR-TB).	It	is	a	dangerous	communicable	disease	
under	the	Communicable	Diseases	Act	B.E.	2015.	This	study	aimed	to	examine	the	success	of	treatment	and	
the	factors	associated	with	treatment	outcomes	in	patients	with	extensively	drug-resistant	tuberculosis	with	
laboratory	confirmation	and	notification	from	the	date	of	declaration	of	XDR-TB	as	a	dangerous	communicable	
disease	on	February	8,	2018	to	September	30,	2020,	to	provide	information	in	the	formulation	of	guidelines	
and	enforcement	of	legal	measures	for	the	prevention,	control	and	treatment	of	tuberculosis.

The	results	showed	that	there	were	64	XDR-TB	patients	with	laboratory	confirmation	and	notification,	
most	of	 them	aged	35-54	years,	50%	had	congenital/comorbid	disease,	and	53.1%.	Most	of	 them	were	
diabetic	29.7%,	71.9%	had	a	disease/risk	condition,	71.9%	had	a	history	of	contact	with	TB/drug-resistant	
tuberculosis,	46.9%	had	a	history	of	drug-resistant	tuberculosis,	73.4%	had	a	history	of	MDR/RR-TB.	51.6%	
of	laboratories	reported	legal	measures	within	3	hours	of	reporting	laboratory	confirmation	results,	82.8%	of	
patients	were	registered	for	treatment,	and	98.4	Isolated,	quarantined,	supervised,	and	observed	in	an	XDR-TB	
hub.	And	the	success	rate	of	treatment	for	XDR-TB	patients	in	the	fiscal	year	2018-2020	was	62.5%	and	the	
mortality	rate	was	28.1%,	of	which	half	were	patients	who	died	before	treatment	and	related	factors	among	
the	significant	outcomes	of	XDR-TB	treatment	were	diseases	or	conditions	at	risk	of	tuberculosis	(P	=	0.013),	
the	population	at	risk	of	tuberculosis	(P=0.021),	congenital	disease	or	co-morbid	(P=0.024),	and	registration	
treatment	of	the	patient	(P	=	0.017).

Increased	 success	 in	 the	 treatment	 of	 extensively	 drug-resistant	 tuberculosis.	 Mechanisms	
and	 legislative	measures	must	 be	 in	 place	 to	 support	 the	 screening	 of	 suspects	 and	 delivery	 of	 rapid	 
diagnostics	 using	 a	molecular	 method.	 And	 brought	 into	 the	 standard	 treatment	 system	 with	 experts	 
at	 the	 national	 regional	 and	 provincial	 levels	 as	 consultants	 and	 continually	 monitored	 by	 a	 
multi-disciplinary	team.
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 ทบัทวนิ ส้ต้รยาระยะสั�นิท่�ใช้ในิการรักษาผู้้้ป่ีวยวัณโรคด้�อยาหลายขนิานิ

 นิฤมล ล้อกิติ้นัินิท์ พ.บั., วท.ม. 

กลุ�มงานอายุุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก  

กระทรวงสาธารณสุข

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายุน  2565 

บัทนิำา
แนิวิทางการรักษาวัิณโรคด้� อัยาหลายขนิานิ	 

(multidrug-resistant	tuberculosis,	MDR-TB)	ตามที�อังค์การ

อันิามัยโลกกำาหนิดไวิ�ตั�งแต่ปี่	พ.ศึ.	2554	ค้อัใชี�		ส้ตรยาระยะ

ยาวิดั�งเดิม	(longer	MDR-TB	regimen)		ซึ�งมีระยะเวิลาการ

รักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	หนึิ�งคนินิานิอัยา่งนิ�อัย	

18	เด้อันิ1	คิดเป็่นิค่าใชี�จุ่ายต่อัรายป่ระมาณ	200,000	บาท	

ในิขณะที�ส้ตรยารักษาวัิณโรคที�ไม่ด้�อัยามาตรฐานิ	6	เด้อันิมี

ค่าใชี�จุ่ายต่อัรายป่ระมาณ	2,000	บาท2	 ซึ�งการที�ผู้้�ป่่วิยต�อัง

ใชี�ยาหลายขนิานิต่อัเน้ิ�อังทุกวัินิเป็่นิเวิลานิานิส่งผู้ลให�ผู้้�ป่่วิย

มีโอักาสล�มเหลวิในิการรักษาด�วิยหลายเหตุปั่จุจัุย	 โดยผู้ล

สำาเร็จุขอังการรักษาวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิทั�วิโลก	 ในิปี่	

พ.ศึ.	2562	และในิป่ระเทศึไทยอัย่้ที�ร�อัยละ	563	และ	634	ตาม

ลำาดับ	 ไม่นิานิมานีิ�มีงานิวิิจัุย	จุากต่างป่ระเทศึจุำานิวินิมากที�

พัฒนิาการใชี�ส้ตรยาระยะสั�นิ	 (shorter	MDR-TB	 regimen)	

เพ้�อัรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	 โดยเริ�มต�นิจุาก

ส้ตรยาระยะสั�นิอัย่างนิ�อัย	9	เด้อันิ	พบว่ิาให�ผู้ลสำาเร็จุขอังการ 

รักษาส้งเกินิร�อัยละ	805-8		ดังนัิ�นิตั�งแต่ปี่	พ.ศึ.	2559	เป็่นิต�นิมา	 

อังค์การอันิามัยโลกจึุงได�แนิะนิำาให�แต่ละป่ระเทศึเริ�มใชี�ส้ตรยา 

ระยะสั�นินีิ�โดยทำาเป็่นิงานิวิิจัุยเชิีงป่ฏิบัติการ	 (operational	

research)	 	และทำาการเฝ้้าระวัิงควิามป่ลอัดภัิยจุากการใชี�

ยาวัิณโรคเชิีงรุก	(active	TB	drug-safety	monitoring	and	

management,	 aDSM)	ควิบค่้กันิไป่กับการรักษา	 เพ้�อัเก็บ

รวิบรวิมไวิ�เป็่นิฐานิข�อัม้ลสำาหรับพัฒนิาการด้แลผู้้�ป่่วิยต่อัไป่9	

บทควิามนีิ�จึุงขอัทบทวินิส้ตรยาระยะสั�นิสำาหรบัผู้้�ป่่วิยวิณัโรค

ด้�อัยาหลายขนิานิ	และแนิวิทางการเล้อักส้ตรยาที�เหมาะสม

ธ์รรมชาต้ิการดำาเนิินิโรคของวัณโรคด้�อยา 
วัิณโรคเกิดจุากเชี้�อัแบคทีเรีย Mycobacterium  

tuberculosis	ซึ�งจัุดอัย่้ในิกลุ่มเช้ี�อัแบคทีเรีย	Mycobacterium	 

tuberculosis	complex	(MTBC)	วัิณโรคเกิดได�ทุกอัวัิยวิะขอัง

ร่างกาย	โดยส่วินิใหญ่ร�อัยละ	80	มักเกิดที�ป่อัด	(pulmonary	

tuberculosis)	 และ	 endobronchial	 tree	 ซึ�งสามารถแพร่

กระจุายเชี้�อัทางอัากาศึได�	 เช้ี�อัวัิณโรคเป่็นิแบคทีเรียที�มี

การเจุริญเติบโตแบ่งได�เป็่นิ	4	กลุ่ม	ป่ระกอับด�วิย	กลุ่มท่� 1 

(continuous growth)	เป็่นิเช้ี�อัที�มีกระบวินิการเมตาบอัลิซึม

ส้งและแบง่ตัวิเพิ�มจุำานิวินิตลอัดเวิลา	มกัอัาศัึยอัย่้ในิบริเวิณที�

เป็่นิโพรง	(cavity)	ที�มีป่ริมาณอัอักซเิจุนิมากพอั	ตอับสนิอังดี 

ต่อัยาต�านิวัิณโรคส่วินิใหญ่โดยเฉพาะ	 isoniazid	 และ	 

streptomycin,	กลุ่มท่� 2 (spurts of metabolism)	เป็่นิเช้ี�อัที�

อัย่้ในิสิ�งแวิดล�อัมที�ไม่เหมาะสมต่อัการเจุริญเติบโตขอังเช้ี�อั	มี

กระบวินิการเมตาบอัลิซึมส้งเป็่นิบางช่ีวิง	เช่ีนิในิบริเวิณแผู้ล	

caseous	necrosis	ตอับสนิอังดีต่อัยา	rifampicin,	กลุ่มท่� 3 

(acid inhibition)	เป็่นิเช้ี�อัที�อัาศัึยอัย่้ในิเซลล์หร้อัถ้กจัุบกินิ

อัย่้ในิเซลล์เม็ดเล้อัดขาวิ	macrophage	 เช่ีนิในิบริเวิณโพรง

ฝี้หนิอังในิป่อัด	ภิายในิเซลล์มีสภิาวิะเป็่นิกรด	 ตอับสนิอังดี

ต่อัยา	pyrazinamide	และกลุ่มท่� 4 (dormant form)	 เป็่นิ

เช้ี�อัที�มีกระบวินิการเมตาบอัลซึิมตำ�า	อัย่้ในิสภิาวิะแวิดล�อัมที� 

ไม่เอ้ั�อัต่อัการแบ่งตัวิ	เช่ีนิ	อัย่้ในิบริเวิณที�มีป่ริมาณอัอักซิเจุนิ 

ไม่เพียงพอั	หร้อัได�รับยาต�านิวัิณโรค	ก็จุะแบ่งตัวิอัย่างชี�าๆ	หร้อั 

อัย่้นิิ�งๆ	เป็่นิเวิลาหลายปี่โดยไม่มีการแบ่งตัวิเพิ�มจุำานิวินิเลย

ก็ได�	ซึ�งที�ผู่้านิมาไม่มียารักษาโดยเฉพาะ	เช้ี�อักลุ่มนีิ�จึุงทำาให�

เกิดปั่ญหาการกลับเป็่นิซำ�าในิผู้้�ป่่วิยที�รักษาไม่นิานิพอั2,4,10-11

การด้�อัยาขอังเช้ี�อัวัิณโรคเกิดจุากการเป่ลี�ยนิแป่ลง

ขอังสารพันิธุิกรรมในิระดับกรดอัะมิโนิหนึิ�งหร้อัหลาย

ตำาแหน่ิงบนิยีนิที�ใชี�ควิบคุมการสร�างเอันิไซม์ที�มีผู้ลจุำาเพาะ
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ต่อัยารักษาวัิณโรค	 ซึ�งอัาจุเกิดขึ�นิเอังตามธิรรมชีาติ	 โดยที�

เช้ี�อัวัิณโรคเอังยังไม่เคยสัมผัู้สยาต�านิวัิณโรคมาก่อันิเลย

ก็ได�	 (natural	 drug	 resistant	 tuberculosis	 หร้อั	 primary	

drug	resistant	tuberculosis)	หร้อัอัาจุเกิดขึ�นิหลังจุากได�รับ 

ยาต�านิวัิณโรคไป่แล�วิก็ได�	 (acquired	 drug	 resistant	 

tuberculosis)	 โดยเฉพาะการรักษาด�วิยยาขนิานิเดียวิหร้อั

ผู้้�ป่่วิยรับป่ระทานิยาไม่สมำ�าเสมอั	 ได�ขนิาดยาที�ไม่เหมาะสม	

ซึ�งยาจุะทำาลายเชี้�อัที�ไวิต่อัยา	ในิขณะเดียวิกันิภิายใต�สภิาวิะ

แวิดล�อัมที�มียาต�านิวัิณโรค	 ตัวิเช้ี�อัวัิณโรคที�หลงเหล้อัอัย่้

จุะพัฒนิาการกลายพันิธ์ุิต่อัยาต�านิวัิณโรค	 เพ้�อัการอัย่้รอัด

ขอังเผู่้าพันิธ์ุิ	ทำาให�เกิดเช้ี�อัด้�อัยาแบ่งตัวิเพิ�มจุำานิวินิมากขึ�นิ

แทนิที�เช้ี�อัที�ไวิต่อัยา	นิอักจุากนีิ�ผู้้�ป่่วิยที�มีรอัยโรคในิป่อัดมาก	

และมีป่ริมาณเช้ี�อัวัิณโรคมาก	จุะมีโอักาสที�มีเช้ี�อัวัิณโรคกลาย

พันิธ์ุิด้�อัยาอัย่้ในิรอัยโรคมากด�วิยเช่ีนิกันิ12	 ดังนัิ�นิหลักการ

รักษาวัิณโรคจึุงต�อังใชี�ยาต�านิวัิณโรคหลายขนิานิที�อัอักฤทธิิ�

ในิแต่ละกลุ่มเช้ี�อัวัิณโรคในิร่างกาย	เพ้�อัทำาให�เช้ี�อัลดป่ริมาณ

ลงอัย่างรวิดเร็วิในิระยะเข�มข�นิ	ส่วินิในิระยะต่อัเน้ิ�อังเม้�อัเช้ี�อั

วัิณโรคมีป่ริมาณตำ�ามากจุนิตรวิจุเสมหะไม่พบเช้ี�อัแล�วิ	จึุงลด 

จุำานิวินิยาต�านิวัิณโรคลงเพ้�อัลดผู้ลข�างเคียงจุากยา	แต่ต�อังให�ยา 

นิานิมากพอัเพ้�อัลดการกลับเป็่นิซำ�า	 จึุงเป็่นิที�มาขอังส้ตรยา 

ระยะยาวิดั�งเดิมสำาหรบัรักษาวิณัโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	ที�ต�อัง

มีการใชี�ยาอัย่างนิ�อัย	4-5	ขนิานิในิระยะเข�มข�นิอัย่างนิ�อัย	6	

เด้อันิ	ต่อัด�วิยยา	3-4	ขนิานิในิระยะต่อัเน้ิ�อัง	รวิมระยะเวิลา 

การรักษาทั�งหมดอัย่างนิ�อัย	18	เด้อันิ	หลังเพาะเช้ี�อัไม่พบเช้ี�อั2  

แต่เน้ิ�อังจุากผู้ลการรักษาสำาเร็จุตำ�าเพียงร�อัยละ	 563	 จึุง 

มีการพัฒนิาส้ตรยาระยะสั�นิสำาหรับผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลาย

ขนิานิ	(shorter	MDR-TB	regimen,	STR)	เพ้�อัลดระยะเวิลา

ในิการรักษาแต่ได�ผู้ลสำาเร็จุส้ง	และมีเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์

นิ�อัยกว่ิาหร้อัผู้ลการักษาไม่ด�อัยไป่กว่ิาส้ตรระยะยาวิดั�งเดิม	

คำานิิยามท่�สำาคัญในิบัทความนิ่� (ดัดแปีลงจ้าก
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2, 4,13 และ14 )

1) วัณโรคด้�อยา rifampicin (rifampicin-resistant  

TB, RR-TB)	 หมายถึง	 วัิณโรคด้�อัยา	 rifampicin	 (R)	 ซึ�ง 

ตรวิจุพบโดยวิิธีิ	genotypic	 ที�ทดสอับการด้�อัยา	 rifampicin	

ขนิานิเดียวิ	แต่ไม่ทราบผู้ลการด้�อัยาขนิานิอ้ั�นิ

2) วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิ (multidrug-resistant  

TB, MDR-TB) หมายถึง	 วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิที�ด้�อัยา	

isoniazid	(H)	และ	rifampicin	(R)	พร�อัมกันิ	และอัาจุด้�อัยา	

FLD	อ้ั�นิร่วิมด�วิยหร้อัไม่ก็ได�

3) วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรง (pre-

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

วัิณโรคด้�อัยา	 	H	 และ	 R	 	และยาอัย่างนิ�อัย	 1	 ขนิานิในิ

กลุ่ม	 fluoroquinolones	 (FQ)	 ได�แก่	 levofloxacin	 (Lfx),	 

moxifloxacin	(Mfx)	

4) วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิชนิิดรุนิแรงมาก 

(extensively drug-resistant TB, XDR-TB)	 หมายถึง	

วัิณโรคด้�อัยา	H	และ	R	และยาอัย่างนิ�อัย	 1	ขนิานิในิกลุ่ม	

FQ	ได�แก่	Lfx,	Mfx	และด้�อัยาอัย่างนิ�อัย	1	ขนิานิในิกลุ่ม	A	

ที�ไม่ใช่ีกลุ่ม	 FQ	 ตามที�อังค์การอันิามัยโลกจุัดกลุ่มยาใหม่ 

ได�แก่	bedaquiline	(Bdq),	linezolid	(Lzd)	(ตารางที�	1)

5) ส้ต้รยาระยะยาวสำาหรับัวัณโรคด้�อยาหลาย

ขนิานิ (longer MDR-TB regimen) ใชี�รักษาวัิณโรคด้�อัยา

ป่ระเภิท	MDR-TB	หร้อั	RR-TB	มีระยะเวิลารวิมในิการรักษา

ทั�งหมดอัย่างนิ�อัย	 18	 เด้อันิ	 ป่ระกอับไป่ด�วิยจุำานิวินิยาที� 

พิจุารณาจุากป่ระวัิตขิอังผู้้�ป่่วิย	และผู้ลทดสอับควิามไวิต่อัยา

แล�วิว่ิายังมีป่ระสิทธิิภิาพดี

6) ส้ต้รยาระยะสั�นิสำาหรับัวัณโรคด้�อยาหลาย

ขนิานิ (shorter MDR-TB regimen) ใชี�รักษาวัิณโรคด้�อัยา

ป่ระเภิท	MDR-TB	 หร้อั	 RR-TB	 เช่ีนิเดียวิกันิกับ	 longer	

MDR-TB	regimen	แต่ระยะเวิลารวิมในิการรักษาสั�นิกว่ิาเป็่นิ	

9-12	เด้อันิ	

7) กลุ่มยารักษาวัณโรคแนิวท่� 1 (first-line drugs, 

FLD)	ได�แก่	H,	R,	pyrazinamide	(Z)	และ	ethambutol	(E)

8)  กลุ่มยารักษาวัณโรคแนิวท่� 2 (second-line 

TB drug, SLD)	หมายถึงยาที�ใชี�ในิการรักษาวัิณโรคด้�อัยาที� 

นิอักเหน้ิอัไป่จุากยาในิกลุ่ม	FLD	ซึ�งยาในิกลุ่ม	FLD	ยกเวิ�นิ	

R	ตัวิเดียวิ	สามารถอัย่้ในิส้ตรยารักษา	MDR-TB	ได�	

9) การทดสอบัความไวต่้อยา  (drug  susceptibility  

testing, DST)	 หมายถึง	 เทคนิิคการทดสอับควิามไวิต่อั

ยารักษาวัิณโรคด�วิยวิิธีิทาง	 genotypic	 หร้อั	 molecular	 

เพ้�อัด้การกลายพันิธ์ุิขอังยีนิด้�อัยา	หร้อัด�วิยวิิธีิ	 phenotypic	

ด้ควิามไวิต่อัยาขอังเช้ี�อัที�เพาะไวิ�โดยตรง
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10) เหตุ้การณ์ไม่พึงปีระสงค์รุนิแรง (serious 

adverse events, SAE) หมายถึง	เหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์ 

ที�นิำาไป่ส่้	การเสียชีีวิิต	(death)	หร้อัป่ระสบการณ์ที�คุกคามชีีวิิต	 

(life-threatening	 experience),	 การรักษาในิโรงพยาบาล	

(hospitalization),	 ทุพพลภิาพถาวิร	(persistent	disability)	

หร้อัควิามผู้ิดป่กติแต่กำาเนิิด	 (congenital	 anomaly)	 และ 

รวิมถึงเหตุการณ์ที�ต�อังใชี�วิิธีิการเพิ�มเติมเพ้�อัป้่อังกันิไม่ให�

เกิดขึ�นิ	ซึ�งอัาจุเป็่นิการหยุดยาที�สงสัยว่ิาน่ิาจุะทำาให�เกิด	SAE

11) ผู้ลการรักษา (treatment outcomes) เม้�อั 

สิ�นิสุดการรักษาขอังวัิณโรคด้�อัยาชีนิิด	 RR-TB,	MDR-TB	

และ	XDR-TB	จุำาแนิกเป่น็ิ	ผู้ลการรกัษาสำาเร็จ้ (successful  

treatment)	 หมายถึงกลุ่มรักษาหาย	 (cured)	 และรักษา 

ครบ	 (completed)	 รวิมกันิ	 ส่วินิผู้ลการรักษาไม่สำาเร็จ้  

(unsuccessful treatment) หมายถึงกลุ่มล�มเหลวิ (failed),	

การเสยีชีีวิิต	(died),	ขาดการรกัษา	(lost	to	follow-up,	LTF),	

โอันิอัอัก	 (transfer	 out,	 TO)	 และป่ระเมินิผู้ลไม่ได�	 (not	 

evaluated,	NE)	บางงานิวิิจัุยรวิม	relapse	ด�วิย

12) วัณโรคกลับัเป็ีนิซำ�า (recurrent TB)	หมายถึง	 

ผู้้�ป่่วิยเคยรักษาหายแล�วิในิอัดีต	 และกลับมาเป็่นิวัิณโรค 

ซำ�าอีัก	โดยการกลับเป็่นิซำ�านัิ�นิไม่ได�มีการระบุแยกว่ิาเป็่นิเช้ี�อั

วัิณโรคสายพันิธ์ุิด้�อัยาแบบเดิม	 (same	 genotype	 pattern	

หร้อั	 relapse)	 หร้อัเป็่นิเชี้�อัวัิณโรคสายพันิธ์ุิด้�อัยาแบบใหม่	

(different	genotype	pattern	หร้อั	reinfection)	

กลุ่มยาสำาหรับัใช้ในิส้ต้รการรักษาวัณโรคด้�อยา 
อังค์การอันิามยัโลกได�แบ่งยารักษาวัิณโรคด้�อัยาอัอัก

เป็่นิ	3	กลุ่ม	โดยพิจุารณาจุากป่ระสิทธิิภิาพและผู้ลข�างเคียง

ขอังยา	และแนิะนิำาลำาดับขั�นิในิการเล้อักใชี�ยาจุากบนิลงล่าง	 

ตามตารางที�	1	ซึ�งในิป่ระเทศึไทยกำาหนิดให�ส้	ตรยาระยะยาวิ 

เพ้�อัรักษาวัิณโรคด้�อัยาป่ระเภิท	MDR-TB	 หร้อั	 RR-TB	 

(longer	MDR-TB/RR-TB	 regimen)	 ต�อังใชี�ยาอัย่างนิ�อัย	 

4	 ขนิานิในิระยะเข�มข�นิอัย่างนิ�อัย	 6	 เด้อันิ	 และต่อัด�วิยยา

อัย่างนิ�อัย	 3	 ขนิานิในิระยะต่อัเน้ิ�อัง	 รวิมระยะเวิลารักษา

ทั�งหมดอัย่างนิ�อัย	18	เด้อันิ4,9,13

ต้ารางท่� 1	 กลุ่มยาสำาหรับใชี�ในิส้ตรวิัณโรคด้�อัยา

กลุ่มยา ช้�อยา ตั้วย่อ

กลุ่ม A 
เป็่นิยาที�มีป่ระสิทธิิภิาพส้งสุด	แนิะนิำาให�เล้อักใชี�ทั�ง	3	ขนิานิเป็่นิลำาดับแรก	และควิร
มีอัย่้ในิทุกส้ตรยาถ�าไม่มีข�อัห�าม

Levofloxacin	หร้อั	moxifloxacin Lfx	หร้อั	Mfx

Bedaquiline	 Bdq

Linezolid	 Lzd

กลุ่ม B
เป็่นิยาที�มีป่ระสิทธิิภิาพรอังลงมาจุากกลุ่ม	A	แนิะนิำาให�เล้อัก	1	หร้อั	2	ขนิานิ

Clofazimine Cfz

Cycloserine	หร้อั	Terizidone	 Cs	หร้อั	Trd

กลุ่ม C
เป็่นิยาอ้ั�นิที�ใชี�รักษาวัิณโรคด้�อัยานิอักเหน้ิอัไป่จุากกลุ่ม	A	และ	B	มีป่ระสิทธิิภิาพรอัง
ลงมาจุากกลุ่ม	A	และ	B	แนิะนิำาให�เล้อักกลุ่ม	C	ในิกรณีที�เล้อักใชี�ยาในิกลุ่ม	A	และ	B	
แล�วิยังไม่ได�ครบจุำานิวินิขนิานิตามส้ตรยาที�ต�อังการใชี�

Ethambutol E

Delamanid Dlm

Pyrazinamide Z

Imipenem-cilastatin	หร้อั	Meropenem Ipm-Cln	หร้อั	Mpm

Amikacin	(หร้อั	streptomycin) Am	(หร้อั	S)

Ethionamide	หร้อั	Prothionamide Eto	หร้อั	Pto

p-aminosalicylic	acid PAS

ท่�มา:	WHO.	WHO	 consolidated	 guidelines	 on	 tuberculosis	 Module4:	 Treatment-drug	 resistant	 tuberculosis 

	 	 treatment	Geneva:	WHO;	202013
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ทบัทวนิสต้้รยาระยะสั�นิท่�ใชใ้นิการรกัษาผู้้ป้ีว่ย
วัณโรคด้�อยาหลายขนิานิ (ต้ารางท่� 2)

งานิวิิจัุยส้ตรยาระยะสั�นิเพ้�อัรักษาผู้้�ป่่วิย	 MDR-TB	

เริ�มที�ป่ระเทศึบังกลาเทศึในิป่ี	 พ.ศึ.	 2548	 ป่ระกอับด�วิยยา 

ในิส้ตร	 ได�แก่	 	kanamycin	 (Km),	 prothionamide	 (Pto),	 

high-dose	isoniazid	(Hh),	gatifloxacin	(Gfx),	clofazimine	

(Cfz),	pyrazinamide	(Z)	และ	ethambutol	(E)	รวิม	7	ขนิานิ

ในิระยะเข�มข�นิอัย่างนิ�อัย	4	เด้อันิ	ต่อัด�วิยยา	Gfx,	Cfz,	Z,	และ	

E	รวิม	4	ขนิานิในิระยะต่อัเน้ิ�อัง	5	เด้อันิ	รวิมระยะเวิลารักษา

ทั�งหมดอัยา่งนิ�อัย	9	เด้อันิ	(Bangladesh regimen)	ส้ตรนีิ�มี

การใชี�	Gfx	ที�เป็่นิยามาใหม่ขอังกลุ่ม	FQ	(fourth-generation	

quinolone)	 และใชี�	 Hh	 ซึ�งมีหลักฐานิว่ิาเช้ี�อัวัิณโรคที�มีการ 

กลายพันิธ์ุิขอังยีนิ	inhA	จุะด้�อัยา	H	ระดับตำ�า	แต่ยังไวิต่อัยา	 

H	 ในิขนิาดส้ง	 งานิวิิจัุยนีิ�มีผู้ลการรักษาสำาเร็จุส้งถึงร�อัยละ	

84.5	โดยร�อัยละ	50	รักษาครบภิายในิ	9	เด้อันิ	และร�อัยละ	

95	รักษาครบภิายในิ	12	เด้อันิ	มีผู้้�ป่่วิยกลับเป็่นิซำ�าสายพันิธ์ุิ

ด้�อัยาแบบใหม่	(reinfection)	ร�อัยละ	0.4	ส่วินิผู้ลการรักษา

ไม่สำาเร็จุร�อัยละ	15.5	นัิ�นิ	ได�แก่ล�มเหลวิ,	เสียชีีวิิต,	ขาดยา	

และกลับเป็่นิซำ�าสายพันิธ์ุิด้�อัยาแบบเดิม	 (relapse)	 ร�อัยละ	

1.4,	 5.6,	 7.8	 และ	 0.8	 ตามลำาดับ	 โดยพบว่ิาผู้้�ป่่วิยที�มีผู้ล	

DST	ด้�อัต่อัยากลุ่ม	FQ	ระดับส้ง	(high-level	FQ	resistance)	

หร้อัด้�อัต่อัยา	Z	จุะเพิ�มควิามเสี�ยงขอังผู้ลการรักษาไม่สำาเร็จุ	

มีการเป่ลี�ยนิแป่ลงยาในิส้ตรจุาก	Gfx	เป็่นิ	ofloxacin	 (Ofx)	

เน้ิ�อังจุากมีผู้้�ป่่วิย	 8	 คนิเป็่นิเบาหวิานิและมีนิำ�าตาลรั�วิในิ

ปั่สสาวิะ	(glycosuria)5	

ต่อัมาในิปี่	พ.ศึ.	2551	ป่ระเทศึไนิเจุอัร์	(Niger)	และ

คาเมอัร้นิ	(Cameroon)	ได�นิำาส้ตรยาระยะสั�นิที�คล�ายกับขอัง

บังกลาเทศึมาป่รับใชี�เป็่นิส้ตรมาตรฐานิรักษา	MDR-TB	แต่

ใชี�ระยะเข�มข�นิ	4-6	เด้อันิ	ต่อัด�วิยระยะต่อัเน้ิ�อัง	8	เด้อันิ	โดย

เฉพาะคาเมอัร้นิมีการป่รับให�ขนิาดยา	H	และ	Gfx	คงที�	300	

และ	 400	 มิลลิกรัมตามลำาดับ	 และขยายการให�	 Gfx	 ต่อัในิ

ระยะต่อัเน้ิ�อังด�วิย	 พบว่ิามีผู้ลการรักษาสำาเร็จุส้งถึงร�อัยละ	

89.2	และ	89.3	ในิป่ระเทศึไนิเจุอัรแ์ละคาเมอัร้นิตามลำาดับ6-7  

ยิ�งไป่กว่ิานัิ�นิกลุ่มป่ระเทศึในิแอัฟริกากลางและตะวิันิตก 

รวิม	 9	 ป่ระเทศึ	 ได�ร่วิมม้อักันิเก็บรวิบรวิมข�อัม้ลการรักษา 

ผู้้�ป่่วิย	 MDR-TB	 ด�วิยส้ตรยาระยะสั�นิมาตรฐานิ	 9	 เด้อันิ	

(standardized 9-month MDR-TB regimen)	 ในิปี่	พ.ศึ.	

2556	จุำานิวินิ	1,006	คนิ	แต่ส้ตรยาจุะตา่งจุากขอังบงักลาเทศึ

ตรงที�ใชี�ยา	moxifloxacin	(Mfx)	แทนิ	Gfx	เพ้�อัลดผู้ลข�างเคียง	

dysglycemia	ให�ผู้ลการรักษาสำาเร็จุส้งร�อัยละ	81.6	โดยพบ

ว่ิาการด้�อัยากลุ่ม	FQ	เป็่นิปั่จุจัุยหลักที�ทำาให�ล�มเหลวิในิการ

รักษา8	 ดังนัิ�นิ	 อังค์การอันิามัยโลกจึุงได�อัอักคำาแนิะนิำาให�

แต่ละป่ระเทศึเริ�มใชี�ส้ตรยาระยะสั�นินีิ�ตั�งแต่ปี่	พ.ศึ.	2559	เพ้�อั

รักษาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	หร้อั	RR-TB	ที�ไม่เคยได�รับยารักษา

วัิณโรคแนิวิที�	2	มาก่อันิ	ไม่ด้�อัยากลุ่ม	FQ	และยาฉีดแนิวิที�	

2	(second-line	injectable	drug,	SLD)	ซึ�งได�แก่	kanamycin	

(Km),	amikacin	(Am)	และ	capreomycin	(Cm)	โดยให�ทำาเป่น็ิ

งานิวิิจัุยเชิีงป่ฏิบัติการ	(operational	research)	และทำาการ

เฝ้้าระวัิงควิามป่ลอัดภิัยจุากการใชี�ยาวิัณโรคเชีิงรุก	 (active	

TB	 drug-safety	monitoring	 and	management,	 aDSM)	

ควิบค่้กันิไป่กับการรักษา9	ในิระหว่ิางที�รอัผู้ลการศึึกษาแบบ	

multicenter	randomized	controlled	trial	(RCT)	ขอังกลุ่ม	

STREAM	trial15	เน้ิ�อังจุากงานิวิิจัุยส้ตรยาระยะสั�นิ	9	เด้อันิ

ในิบังกลาเทศึและกลุ่มป่ระเทศึในิแอัฟรกิานัิ�นิเป็่นิการศึึกษา

แบบ	observational	study	ผู้ลการรักษาสำาเร็จุที�พบส้งมาก

อัาจุเกิดจุากอัคติในิงานิวิิจัุย	 โดยเฉพาะอัคติในิการคัดเล้อัก	

(selection	bias)	ได�	

กลุ่ม	 STREAM	 trial15	 ได�แบ่งงานิวิิจัุยเป็่นิ	 2	 ระยะ	 

โดยระยะที�	1	เริ�มในิปี่	พ.ศึ.	2555	ทำาในิป่ระเทศึ	Ethiopia,	 

Mongolia,	South	Africa	และ	Vietnam	เป่รียบเทียบส้ตรยา	

A	ที�เป็่นิส้ตรยาระยะยาวิดั�งเดิม	(longer	MDR-TB	regimen)	 

ตามแนิวิทางขอังอังค์การอันิามัยโลกปี่	พ.ศึ.	25541	กับส้ตรยา	 

B	 ที�เป็่นิส้ตรยาระยะสั�นิอัย่างนิ�อัย	 8	 เด้อันิ	 (40	 สัป่ดาห์)	 

ซึ�งคล�ายคลึงกับส้ตรขอังบังกลาเทศึ	แต่ใชี�	Mfx	แทนิ	Gfx	ที�

ถ้กถอันิยาอัอักไป่เน้ิ�อังจุากผู้ลข�างเคียง	dysglycemia	และให�

นิิยามผู้ลการรักษาเป็ีนิท่�น่ิาพอใจ้ (favorable outcome) 

ค้อัผู้้�ป่่วิยมีผู้ลเพาะเชี้�อัไม่พบเช้ี�อัหลังรักษาไป่แล�วิที�	 132	 

สัป่ดาห์	 โดยไม่มีการพบเช้ี�อั	 TB	 ระหว่ิางทางและไม่ใช่ี 

ผู้ลการรักษาไม่เป็่นิที�น่ิาพอัใจุ	(unfavorable	outcome)	ซึ�งได�แก่	 

การใส่ยาอ้ั�นินิอักเหน้ิอัจุากที�กำาหนิดไวิ�ในิส้ตรยา	2	ตัวิขึ�นิไป่,	 

การขยายระยะเวิลาการรักษามากไป่กว่ิาเวิลาที�กำาหนิดไวิ�,	 

เสมหะกลับมาเพาะเจุอัเช้ี�อัวัิณโรค	 (sputum	 culture	 
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reversion),	 เสียชีีวิิตจุากสาเหตุใดก็ตาม	 (died)	 และไม่มา

ติดตามการรักษา	 (lost	 to	 follow-up,	 LTF)	 ผู้ลงานิวิิจัุย 

พบว่ิามี	 favorable	outcome	 ในิส้ตรยาระยะสั�นิและส้ตรยา 

ระยะยาวิเท่ากับร�อัยละ	78.8	และ	79.8	ตามลำาดับ	ส้ตรยา 

ระยะสั�นิให�ป่ระสิทธิิภิาพการรักษาไม่ด�อัยไป่กว่ิาส้ตรยา 

ระยะยาวิ	โดยมี	time	to	unfavorable	outcome	และสัดส่วินิ

ขอังผู้้�ป่่วิยที�มีเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์ขอังทั�งสอังกลุ่ม 

ไม่แตกต่างกันิ16	ส่วินิงานิวิิจัุยระยะที�	2	เริ�มในิปี่	พ.ศึ.	2559	

จุำานิวินิ	588	คนิ	ในิป่ระเทศึ	Ethiopia,	Georgia,	India,	Moldova,	 

Mongolia,	 South	 Africa	 และ	 Uganda	 โดยเป็่นิการ 

เป่รียบเทียบส้ตรยา	C	และ	ส้ตรยา	D	ว่ิาไม่ด�อัยไป่กว่ิาส้ตรยา	B	

โดยส้ตรยา	C	ค้อัส้ตรยาระยะสั�นิ	9	เด้อันิ	(40	สัป่ดาห์)	แต่เป็่นิ

ยากินิทั�งหมด	ซึ�งส้ตรยานีิ�ก็ค้อั	shorter all-oral bedaquiline  

containing regimen	ป่ระกอับด�วิยยา	Bdq,	Lfx,	Cfz,	Z	และ	

E	รวิม	5	ขนิานิเป่น็ิเวิลาทั�งหมด	40	สปั่ดาห	์โดยจุะได�ยา	Hh	

และ	Pto	ร่วิมด�วิยในิระยะเข�มข�นิ	16	สัป่ดาห์แรก	ส่วินิส้ตรยา	

D	ค้อัส้ตรยาระยะสั�นิ	6	เด้อันิ	(28	สัป่ดาห์	)	ป่ระกอับด�วิยยา	

Bdq,	Lfx,	Cfz,	Z	รวิม	4	ขนิานิเป็่นิเวิลานิานิ	28	สัป่ดาห์	โดย

จุะได�ยาฉีด	Km	และ	Hh	ร่วิมด�วิยในิระยะเข�มข�นิ	8	สัป่ดาห์

แรก	 ส้ตรยา	C	 ต่างจุากส้ตรยา	B	ตรงที�ใชี�ยาใหม่ค้อั	Bdq	

ทดแทนิยาฉีด	 Km	 ที�ทำาให�การได�ยินิและการทำางานิขอังไต

บกพร่อัง	และใชี�	Lfx	แทนิ	Mfx	เพ้�อัลดผู้ลข�างเคียงขอัง	Mfx	

ที�ทำาให�คล้�นิไฟฟ้าหัวิใจุผิู้ดป่กติชีนิิด	QT	prolongation	โดย 

เฉพาะเม้�อัให�	 Bdq	 และ	Mfx	 ร่วิมกันิ15	 คาดว่ิาจุะตีพิมพ์ 

ผู้ลงานิวิิจัุยระยะที�	2	นีิ�ภิายในิปี่	พ.ศึ.	2565	

ป่ระเทศึไทยเริ�มกำาหนิดแนิวิทางการรักษาผู้้�ป่่วิย	

MDR-TB	 ด�วิยส้ตรยาระยะสั�นิอัย่างนิ�อัย	 9	 เด้อันิตาม 

คำาแนิะนิำาขอังอังค์การอันิามัยโลก	โดยใชี�ยา	7	ขนิานิในิระยะ 

เข�มข�นินิานิ	4-6	เด้อันิ	ได�แก่	Km,	Mfx,	Pto,	Cfz,	Hh,	Z	และ	E	 

ต่อัด�วิยยา	4	ขนิานิในิระยะต่อัเน้ิ�อังนิานิ	5	เด้อันิ	ได�แก่	Mfx,	

Cfz,	Z	และ	E		(Km	based	shorter	MDR-TB	regimen)17	ซึ�ง

จุาก	ข�อัม้ลผู้ลการรักษาที�รวิบรวิมโดยสำานัิกวัิณโรค	(Bureau	

of	Tuberculosis,	BTB)	พบว่ิาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	จุำานิวินิ	110	

รายที�ได�รับส้ตรยานีิ�ช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2560-2561	มีผู้ลการรักษา 

สำาเร็จุ,	ล�มเหลวิ,	ตาย,	ขาดยา,	โอันิอัอัก	และเป่ลี�ยนิไป่ใชี�ส้ตรยา 

ระยะยาวิเน้ิ�อังจุากเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์	 คิดเป็่นิร�อัยละ	 

69.1,	 3.6,	 11.8,	 9.1,	 0.9	 และ	 5.5	 ตามลำาดับ18	 ต่อัมา 

ในิช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2561-2562	อังค์การอันิามัยโลกได�จัุดแบ่งกลุ่ม 

ยาที�ใชี�ในิการรักษาวัิณโรคด้�อัยาใหม่ตามป่ระสิทธิิภิาพและ

ผู้ลข�างเคียงขอังยาแต่ละตัวิและกำาหนิดลำาดับการเล้อักใชี�ยา

เพ้�อัป่ระกอับเป็่นิส้ตรยาระยะยาวิแบบใหม่	โดยให�ยกเลิกการ

ใชี�ยา	Km	และ	Cm	เน้ิ�อังจุากมีข�อัม้ลว่ิายาสอังตัวินีิ�มีควิาม

เสี�ยงรักษาล�มเหลวิหร้อักลับเป็่นิซำ�า	 และเสี�ยงตายมากกวิ่า

การรักษาสำาเร็จุ19	 ดังนัิ�นิ	คณะผู้้�เชีี�ยวิชีาญการด้แลวัิณโรค

ด้�อัยาขอังป่ระเทศึไทย	 จึุงกำาหนิดส้ตรยาระยะสั�นิใหม่ให�ใชี�

ยาฉีด	Am	แทนิยาฉีด	Km		(Am	based	shorter	MDR-TB	

regimen)20	โดยข�อัม้ลผู้ลการรักษาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	ขอังไทย

จุำานิวินิ	254	รายที�ได�รับส้ตรยานีิ�ช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2562-2563	มี

ผู้ลการรักษาสำาเร็จุเพิ�มขึ�นิเป็่นิร�อัยละ	 82.7	 ในิขณะที�การ

รักษาล�มเหลวิ,	 เสียชีีวิิต,	 ขาดยา,	 โอันิอัอัก	 และเป่ลี�ยนิไป่

ใชี�ส้ตรยาระยะยาวิเน้ิ�อังจุากเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์	 ลดลง

เป็่นิ	0.8,	9.1,	2.8,	0.4	และ	2.3	ตามลำาดับ18	ยิ�งไป่กว่ิานัิ�นิในิ

เด้อันิธัินิวิาคม	พ.ศึ.	2562	อังค์การอันิามัยโลกอัอักป่ระกาศึ

เร่งด่วินิแนิะนิำาให�ใชี�ส้ตรยาระยะสั�นิชีนิิดยากินิทั�งหมดในิ

การรักษาคนิไข�	 MDR-TB	 หร้อั	 RR-TB	 โดยใชี�ยา	 Bdq	

แทนิยาฉีด	Am	 	(shorter	 all-oral	 bedaquiline	 containing	 

regimen)21	เน้ิ�อังจุาก	Bdq	เป็่นิยาใหม่กลุ่ม	diarylquinoline	

อัอักฤทธิิ�ยับยั�งเอันิไซม์	mycobacterial	ATP	synthase	ขอัง

เช้ี�อัวัิณโรค	มีข�อัม้ลว่ิาการให�ยา	Bdq	รักษาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	 

จุะเพิ�มการเป่ลี�ยนิผู้ลเพาะเช้ี�อัในิเสมหะจุากพบเช้ี�อัเป็่นิ

ไม่พบเช้ี�อัวัิณโรค	 (sputum	 culture	 conversion)22-23	 และ

ส้ตรที�มี	 Bdq	 มีควิามเสี�ยงเสียชีีวิิตตำ�ากว่ิาส้ตรที�ไม่มี	 Bdq24  

ดังนัิ�นิป่ระเทศึไทยจึุงเป่ลี�ยนิให�ใชี�	Bdq	แทนิ	Am	ในิส้ตรยา

ระยะสั�นิเช่ีนิกันิ20	

ส้ ต้ ร ย า ร ะ ย ะ สั� นิ ท่� ใ ช้ ใ นิ ก า ร รั ก ษ า ผู้้้ ป่ี ว ย 

วัณโรคด้�อยา MDR-TB หร้อ RR-TB ในิปีจั้จุ้บัันิของไทย4 

มีส้ตรเดียวิค้อั 4-6 Bdq(6เด้อนิ) – Lfx(Mfx) – Pto(Eto) – Cfz –  

Z – E – H (high-dose) / 5 Lfx (Mfx) – Cfz – Z – E  

หมายควิามว่ิา	ระยะเข�มข�นินิานิ	4-6	เด้อันิ	ป่ระกอับด�วิยยา	7	

ขนิานิ	ได�แก่	Bdq	(นิานิ	6	เด้อันิ),	Lfx	(หร้อั	Mfx),	Pto	(หร้อั	

Eto),	Cfz,	E,	Z	และ	H	(ขนิาดยาส้ง)	โดยเม้�อัสิ�นิสุดเด้อันิที�	

4	 แล�วิ	 ยังไม่มีผู้ลเสมหะย�อัมสีทนิกรดจุากที�พบเช้ี�อัเป่ลี�ยนิ
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เป็่นิไม่พบเช้ี�อั	 (sputum	 smear	 conversion)	 ให�สามารถ

ขยายการรักษาในิระยะเข�มข�นิต่อัได�อีักไม่เกินิ	6	เด้อันิ	ส่วินิ

ระยะต่อัเน้ิ�อังนิานิ	5	เด้อันิ	ป่ระกอับด�วิยยา	4	ขนิานิ	ได�แก่	

Lfx	 (หร้อั	 Mfx),	 Cfz,	 E	 และ	 Z	 โดยจ้ะต้้องม่ครบัทุก 

ข้อแนิะนิำาในิการคัดเล้อกผู้้้ป่ีวยท่�เหมาะสมในิการใช้

ส้ต้รยากินิระยะสั�นิดังต่้อไปีน่ิ� 

1)	 เป็่นิผู้้�ป่่วิยวิัณโรคด้�อัยาชีนิิด	 MDR-TB	 หร้อั	 

RR-TB	ที�มีผู้ลตรวิจุย้นิยันิทางห�อังป่ฏิบัติการแล�วิว่ิาด้�อัยา

2)		 มีผู้ลทดสอับควิามไวิต่อัยา	 (DST)	 แล�วิพบว่ิา 

ไม่ด้�อัยากลุ่ม	fluoroquinolones

3)		 ไม่มีผู้ล	 DST	 ด้�อัต่อัยาหร้อัสงสัยว่ิาจุะด�อัย

ป่ระสิทธิิภิาพต่อัยาที�ใชี�ในิส้ตร	 ยกเวิ�นิการด้�อัยา	 isoniazid	

ซึ�งในิส้ตรยากินิระยะสั�นิจุะใชี�ขนิาดส้งกวิ่าขนิาดป่กติที�ใชี�

รักษาวัิณโรคชีนิิดไม่ด้�อัยา

4)		 ไม่เคยมีป่ระวัิติได�รับยาต�านิวัิณโรคแนิวิที�สอังที�ใชี�

ในิส้ตรยากินิระยะสั�นินีิ�	เป็่นิเวิลานิานิกว่ิา	1	เด้อันิ	ยกเวิ�นิว่ิา

จุะมีผู้ล	DST	ย้นิยันิแล�วิว่ิายังไวิต่อัยาในิส้ตร

5)	 ไม่เป็่นิวัิณโรคนิอักป่อัดรุนิแรง	 หร้อัวัิณโรค

ลุกลามที�มีรอัยโรคมาก

6)		 ไม่ตั�งครรภ์ิ	

7)		 มีอัายุตั�งแต่	6	ปี่ขึ�นิไป่	

แต่้ในิกรณ่ท่� ผู้้้ ป่ีวย MDR-TB หร้อ RR-TB  

ไม่สามารถใช้ส้ต้รยากินิระยะสั�นิได้เน้ิ�องจ้าก 1)	 ผู้้�ป่่วิย

ไม่เข�าเกณฑ์์การคัดเล้อักใชี�ส้ตรยากินิระยะสั�นิเพียงข�อัใด 

ข�อัหนึิ�ง	หร้อ	2)	ผู้้�ป่่วิยใชี�ส้ตรยากินิระยะสั�นิไป่แล�วิมีเหตุการณ์ 

ไม่พึงป่ระสงค์จุนิใชี�ยาต่อัไม่ได�	หร้อ	3)	ผู้้�ป่่วิยมีผู้ลการรักษา

ล�มเหลวิจุากส้ตรยากินิระยะสั�นิ	 ให�ป่รึกษาคณะผู้้�เชีี�ยวิชีาญ 

การด้แลรกัษาวัิณโรคด้�อัยาระดบัป่ระเทศึเพ้�อัพิจุารณาใชี�ยา 

ป่ระกอับเป่็นิส้ต้รยาระยะยาวรายบุัคคล หร้อท่�เร่ยกว่า  

individualized longer regimen	 ต่อัไป่ โดยข�อัม้ลผู้ล 

การรักษาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	ขอังไทย	จุำานิวินิ	113	รายที�ได�รับ

ส้ตรยานีิ�ช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2563-2564	มีผู้ลการรักษาสำาเร็จุเพิ�มขึ�นิ

เป็่นิร�อัยละ	88	ในิขณะที�การรักษาล�มเหลวิ,	เสียชีีวิิต,	ขาดยา	 

และเป่ลี�ยนิไป่ใชี�ส้ตรยาระยะยาวิเน้ิ�อังจุากเหตุการณ์ 

ไม่พึงป่ระสงค์	ลดลงเป็่นิ	0.8,	6.8,	1.5	และ	3.0	ตามลำาดับ18	

ส้ตรยาระยะสั�นิในิอันิาคตมีแนิวิโนิ�มจุะลดระยะเวิลา 

การรักษาลงเหล้อั	 6	 เด้อันิได�	 แต่จุะต�อังอัาศึัยยาใหม่ที�

สามารถฆ่าหร้อัยับยั�งเช้ี�อัวัิณโรคได�ดี	 โดยที�ยังไม่มีการ

ด้�อัยาและมีผู้ลข�างเคียงนิ�อัย	 ซึ�งนิอักเหน้ิอัจุาก	 Bdq	 แล�วิ	

Linezolid (Lzd)	ก็เป็่นิยาอีักตัวิที�ถ้กนิำามาใชี�เน้ิ�อังจุาก	Lzd	

เป็่นิยากลุ่ม	oxazolidinone	อัอักฤทธิิ�ยับยั�งการสร�างโป่รตีนิ

ขอังเช้ี�อัแบคทีเรีย	เดิมถ้กนิำามาใชี�รักษาการติดเช้ี�อัแบคทีเรีย

กรัมบวิกชีนิิดด้�อัยา	 แต่ถ้กเพิ�มข�อับ่งชีี�เพ้�อัใชี�รักษาวัิณโรค

ด้�อัยา	 เน้ิ�อังจุากมีข�อัม้ลว่ิาไม่ค่อัยพบการด้�อัยา	 Lzd	 ขอัง

เช้ี�อัวัิณโรค25	และมีงานิวิิจัุยผู้ลการรักษาย�อันิหลังขอังผู้้�ป่่วิย	

RR-TB	ในิป่ระเทศึแอัฟริกาใต�	ที�ใชี�ยาส้ตร	shorter	all-oral	

bedaquiline	containing	regimen	แต่มีการป่รับส้ตรยาโดย

ใชี�ยาหลักค้อั	Lzd	และ	Bdq	ส่วินิยาอีัก	5	ขนิานิค้อั	Hh,	Lfx,	

Cfz,	E	และ	Z	พบว่ิามีผู้ลการรักษาสำาเร็จุส้งถึงร�อัยละ	75.2	

แต่ข�อัเสียค้อัมีเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์รุนิแรงค้อัโลหิตจุาง 

ร�อัยละ	43.5	ทำาให�ต�อังหยุดยา	Lzd	ร�อัยละ	25.2	26	ต่อัมากลุ่ม	 

NEXT	study	ได�นิำา	Lzd	มาเป็่นิยาหลักในิส้ตรยากินิระยะสั�นิ 

อัย่างนิ�อัย	 6	 เด้อันิ	 (6-month all-oral regimen)	 ขยาย 

ส้ตรได�ไม่เกินิ	9	เด้อันิ	โดยมียาหลัก	3	ขนิานิค้อั	Lzd,	Bdq,	

Lfx	จุากกลุ่ม	A	ร่วิมกับยา	Z	จุากกลุ่ม	B	(ตามตารางที�	1)	

และยาตัวิที�	5	เล้อัก	Eto	หร้อั	Hh	โดยด้ยีนิด้�อัยาจุากการทำา	

gene	mutation	analysis	ถ�ามียีนิด้�อัยาทั�ง	Eto	และ	Hh	ให�

เล้อักใชี�	teridazone	(Trd)	รวิมใชี�ยากินิทั�งหมด	5	ขนิานิ	พบ

ว่ิากลุ่มส้ตรยากินิระยะสั�นิ	 6	 เด้อันิ	 มี	 culture	 conversion	 

ดีกว่ิา,	 favorable	outcome	ที�	24	เด้อันิมากกว่ิา	และมีผู้ล 

ข�างเคยีงจุากยานิ�อัยกวิา่กลุ่มส้ตรยาระยะสั�นิ	9	เด้อันิที�มียาฉีด	 

Km	(standard	of	care,	SOC)	โดยที�	Lzd	ทำาให�มีโลหิตจุาง

ร�อัยละ	64.7	 ในิขณะที�ยาฉีด	Km	ทำาให�การได�ยินิบกพร่อัง

ร�อัยละ	 82.8	 และกลุ่ม	 SOC	 มีเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์ที�

ทำาให�ต�อังหยุดการรักษามากกว่ิากลุ่มส้ตรยากินิ	6	เด้อันิ27-28 

ต่อัมากลุ่ม	Nix-TB	trial29	ได�ศึึกษาส้ตรยากินิ	3	ขนิานิ	

ป่ระกอับด�วิย	bedaquiline	(Bdq	or	B),	pretomanid	(Pa)	และ	

linezolid	(Lzd	or	L)	เรียกส้ตรยาใหม่นีิ�ว่ิา	BPaL regimen  

มารักษาผู้้�ป่่วิย	XDR-TB	และ	MDR-TB	ที�ไม่ตอับสนิอังต่อั 

การรักษาหร้อัหยุดการรักษาอัันิเน้ิ�อังจุากผู้ลข�างเคียงขอังยา 
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ส้ตรดั�งเดิม	 โดยระยะเวิลากินิยาสั�นิลงเหล้อั	 26	 สัป่ดาห์	 

(6	 เด้อันิ)	 และสามารถขยายการรักษาเป็่นิ	 39	 สัป่ดาห์	 

(9	 เด้อันิ)	 ได�ถ�าผู้ลเพาะเชี้�อัยังพบเช้ี�อั	 TB	 ที�	 16	 สัป่ดาห์	 

ส้ตรนีิ�ใชี�จุำานิวินิยาลดลงเหล้อั	 3	 ขนิานิ	 นิานิ	 6	 เด้อันิได�	

เน้ิ�อังจุากใชี�ยาใหม่ค้อั	 pretomanid (Pa)	 ซึ�งเป็่นิยากลุ่ม	

nitroimidazooxazine	อัอักฤทธิิ�ยับยั�งการสร�างกรด	mycolic	

acid	 ซึ�งจุะไป่ยับยั�งการสร�างผู้นัิงเซลล์ขอังเช้ี�อัวัิณโรค	 และ

เป็่นิพิษต่อัเช้ี�อัแบคทีเรียที�ยังไม่แบ่งตัวิในิสภิาวิะที�ไม่มี

อัอักซิเจุนิได�อีักด�วิย	 เหมาะกับเช้ี�อัวัิณโรคกลุ่ม	 dormant	

form	นิอักจุากนีิ�ยังมีข�อัม้ลว่ิาส้ตรยาที�มี	Pa	เป็่นิอังค์ป่ระกอับ	 

มีควิามสามารถขอังยาในิการฆ่าเช้ี�อัโรค	(early	bactericidal	 

activity,	 EBA)	 ในิ	 14	 วัินิส้งมาก30	 งานิวิิจัุยพบว่ิา 

ผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	38	คนิ	และ	XDR-TB	71คนิ	 ในิป่ระเทศึ

แอัฟริกาใต�	ช่ีวิงปี่	พ.ศึ.	2558-2560	มี	favorable	outcome	

ส้งถึงร�อัยละ	95	และ	90	ในิ	MDR-TB	และ	XDR-TB	ตาม 

ลำาดับ	มีรายงานิเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์รุนิแรง	(SAE)	ร�อัยละ	 

17	จุากยา	Lzd	ซึ�งทำาให�เกิด	peripheral	neuropathy	และ	 

myelosuppression	ร�อัยละ	81	และ	48	ตามลำาดับ29	แสดง

ให�เห็นิว่ิายาส้ตร	BPaL	 นีิ�ให�ผู้ลการรักษาสำาเร็จุส้งมาก	 แต่ 

ต�อังมีการป่รับขนิาดยาและระยะเวิลาการใชี�ยา	Lzd	ให�เหมาะสม 

ต่อัไป่	 จึุงเป็่นิที�มาขอังงานิวิิจัุย	กลุ่ม	 ZeNix	 study31	 และ	

TB-PRACTECAL	study32	โดย	Zenix	study31	เริ�มศึึกษา

ในิปี่	พ.ศึ.	2560	จุนิถึงปั่จุจุุบันิ	เป่รียบเทียบส้ตรยาระยะสั�นิ	 

26	 สัป่ดาห์ค้อั	 BPaL	 regimen	 ที�ใชี�ยา	 linezolid	 1,200	 

มิลลิกรัมต่อัวัินินิานิ	26	สัป่ดาห์แบบในิ	Nix-TB	trial	กับส้ตรยา	 

BPaL	regimen	แบบใหม่	3	ส้ตรที�มีการป่รับลดยา	Lzd	ลง	 

ได�แก่	 ส้ตรที�ใชี�	 Lzd	 1,200	 มิลลิกรัมต่อัวัินินิานิเพียง	 9	

สัป่ดาห์,	ส้ตรที�ใชี�	Lzd	600	มิลลิกรัมต่อัวัินินิานิ	26	สัป่ดาห์	

และส้ตรที�ใชี�	600	มิลลิกรัมต่อัวัินินิานิเพียง	9	สัป่ดาห์	รวิม

ทั�งหมดมี	4	กลุ่ม	 โดย	คาดว่ิาจุะตีพิมพ์ผู้ลงานิวิิจัุยภิายในิปี่	 

พ.ศึ.	2565	ส่วินิกลุ่ม	TB-PRACTECAL	study32	ศึึกษาเป่รียบเทียบ 

ส้ตรยาระยะสั�นิที�เหล้อัเพียง	 24	 สัป่ดาห์ทั�งหมด	 3	 ส้ตร	 

ได�แก่	BPaL regimen	 ที�มีการลดขนิาดยา	Lzd	 เป็่นิ	 600	

มิลลิกรัมต่อัวัินินิานิ	16	สัป่ดาห์	จุากนัิ�นิ	300	มิลลิกรัมต่อัวัินิ	

(หร้อั	600	มิลลิกรัมต่อัวัินิ	3	ครั�งต่อัสัป่ดาห์)	นิานิ	8	สัป่ดาห์,	

ส้ตร	BPaLM regimen	ที�มีการเพิ�มยา	Mfx	และส้ตร	BPaLC 

regimen	ที�มีการเพิ�มยา	Cfz	เข�าไป่ในิส้ตร	BPaL	regimen	ที�

ลดขนิาดยา	Lzd	แบบเดียวิกันิ	โดยเริ�มในิปี่	พ.ศึ.	2560	จุนิถึง

ปั่จุจุุบันิ	มีจุำานิวินิผู้้�ป่่วิย	552	คนิ	คาดว่ิาจุะตีพิมพ์ผู้ลงานิวิิจัุย

ภิายในิป่	ีพ.ศึ.	2565	เช่ีนิกันิ	แต่เน้ิ�อังจุากข�อัม้ลผู้ลการรกัษาที�

ดีมากขอังยาส้ตรใหมซึ่�งอัย่้ในิขั�นิตอันิการรอัตพิีมพ์เผู้ยแพร่

ผู้ลงานิอัยา่งเป็่นิทางการ	อังค์การอันิามัยโลกจึุงอัอักป่ระกาศึ

แบบเร่งด่วินิในิเด้อันิพฤษภิาคม	พ.ศึ.	 2565	 เพ้�อัส้�อัสารให�

แต่ละป่ระเทศึได�พิจุารณานิำาส้ตร	 BPaLM	 regimen	 มาใชี� 

ในิการรักษาผู้้�ป่่วิย	MDR-TB	หร้อั	RR-TB	ที�มีอัายุมากกว่ิา

หร้อัเท่ากับ	15	ปี่ขึ�นิไป่	และไม่เคยได�ยา	Bdq,	Pa	และ	Lzd	

นิานิมากกว่ิา	1	เด้อันิ	ซึ�งส้ตรยาระยะสั�นิ	6	เด้อันินีิ�สามารถ

ใชี�แค่	BPaL	regimen	ได�ในิกรณีที�มีผู้ล	DST	ด้�อัต่อัยากลุ่ม	

FQ	โดยการรอัผู้ล	DST	ไม่ควิรทำาให�เกิดควิามล่าชี�าในิการ

เริ�มการรักษาด�วิยส้ตรยาระยะสั�นิ	6	เด้อันินีิ�33
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ต้ารางท่� 2	 แสดงผู้ลการรักษาและเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์ขอัง	shorter	MDR-TB/RR-TB	regimen

First author
Study design/

site
Year (B.E.)/
Number (N)

Shorter MDR-TB /RR-TB regimen Treatment outcome Adverse event

Aung	KJ,	 
et	al.	5

Prospective	
observational	
study/	
Bangladesh

2548-2559/
N	=	515

Bangladesh regimen:
- Intensive phase: >4 months of
Km	+	Hh	+	Gfx	+	Pto	+	Cfz	+	Z	+	E	
- Continuation phase: fix 5 months of
Gfx	+	Cfz	+	Z	+	E
-  Total duration: ≥	9 months

-  84.5% successful treatment: 
50%	completed	9	months,	
95%	completed	12	months
-		15.5%	unsuccessful	treatment:	
1.4%	failed,	5.6%	died,	7.8%	LTF,	
0.8%	relapsed	and	0.4%	reinfection

-		21.6%	vomiting,	
-		1.5%	glycosuria	from	Gfx
-  Risk of unsuccessful treatment:  
Resistance	to	high	level	FQ,	Z

Piubello	A,	
et	al.	6

Prospective	
observational	
study/
Niger

2551-2553/
N	=	65

-  Intensive phase: 4-6 months of 
Km	+	Hh	+	Gfx	+	Pto	+	Cfz	+	Z	+	E	
-  Continuation phase: fix 8 months of 
Gfx	+	Cfz	+	Z	+	E
-  Total duration: 12-14	months

-  89.2% successful treatment
-		10.7%	unsuccessful	treatment:	
9.2%	died,	1.5%	LTF,	no	relapsed

-		26.2%	vomiting,	20%	hearing	impairment,	
9.2%	hyperglycemia,	7.7%	gastritis,	6.2%	
arthralgia

Kuaban	C,	
et	al.	7

Prospective	
observational	
study/
Cameroon

2551-2554/	
N	=	150	

-  Intensive phase: >4 months of
Km	+	H	+	Gfx	+	Pto	+	Cfz	+	Z	+	E	
-  Continuation phase: fix 8 months of 
Gfx	+	Pto	+	Cfz	+	Z	+	E
-  Total duration: ≥ 12	months

-  89.3% successful treatment
-		10.7%	unsuccessful	treatment:	
0.7%	failed,	6.7%	died,	3.3%	LTF,	no	
relapsed

-  Pto: vomiting,	polyneuritis,	elevated	TSH	
-  Gfx:	caused	dysglycemia
-  Km: hearing	impairment
-  E: retrobulbar	neuritis	
-  Z: elevated	transaminases

Trébucq	A,	
et	al.	8

Prospective	
observational	
study/
9	countries	in	
Africa

2556-2558/
N	=	1006

-  Intensive phase: 4-6 months of 
Km	+	Hh	+	Mfx	+	Pto	+	Cfz	+	Z	+	E	
-  Continuation phase: fix 5 months of 
Mfx	+	Cfz	+	Z	+	E

-  Total duration: ≥ 9	months

-  81.6 successful treatment: 
82%	in	susceptible	FQ	VS	59.3%	in	
resistant	FQ	sub-group
-		18.4%	unsuccessful	treatment:	
5.9%	failed,	7.7%	died,	4.8%	LTF

-		57.1%	gastrointestinal	problems,	
-		11.4%	hearing	impairment
-		Risk	of	unsuccessful	treatment:	Resistance	
to	FQ,	SLD

Nunn	AJ,	 
et	al.	16

(STREAM	
trial)

multicenter	
RCT/
Ethiopia,	Mon-
golia,	South	
Africa	and	
Vietnam

2555-2559/
N	=	424

Stage 1: Regimen A vs Regimen B
-  Regimen A:	longer	regimen	
-  Regimen B: shorter	regimen:
4-6	months	(16-24	weeks)	of	Km	+	Hh	+	
Pto	+	Mfx	+	Cfz	+	Z	+	E,	then	Mfx	+	Cfz	
+	Z	+	E	until	total	9	months	(40	weeks)

Primary outcome of
shorter regimen vs longer regimen: 
-  Favorable outcome: 78.8% vs 79.8% 
-		Unfavorable	outcome:	
Overall:	21.2%	vs	20.2%
Failed:	10.2%	vs	10.5%
---	Died:	3.7%	vs	4%
---	LTF:	4.5%	vs	5.6%
---	Relapsed:	2.8%	vs	No	relapse

Shorter regimen vs longer regimen: 
Overall: 48.2% vs 45.4% 
-		Nutritional	disorders:	14.5%	vs	19.9%
-		Cardiac	disorders:	10.6%	vs	7.1%
-		QTc	prolong:	11%	vs	6.4%
-		Conduction	disorder:	9.9%	vs	5%
-		Hepatobiliary	disorders:	8.9%	vs	5.7%
-		Respiratory	disorders:	5.3%	vs	4.3%
-		Hypokalemia:	1.1%	vs	7.1%

Tack	I,	 
et	al.	26

Retrospective	
observational	
study/
South	Africa

2561-2562/
N	=	117	

-  All-oral shorter regimen for RR-TB: 
2	months	of	Lzd	+	
4	months	of	Hh	+	
6	months	of	Bdq	+	
9	months	of	Lfx	+	Cfz	+	Z	+	E	

-  75.2% treatment success
-		24.8%	unsuccessful	treatment:
10.3%	failed,	12.8%	died,	0.9%	LTF,	
0.9%	transferred	out

-		43.5%	anemia
-		14.5%	hepatotoxicity
-		11.3%	QTc	prolongation
-		Others:	nausea/vomiting,	nephrotoxicity,	
thrombocytopenia,	visual	impairment

Esmail	A, 
et	al.	28

(NEXT	trial)

multicenter	
RCT/
South	Africa

2558-2564/
N	=	154

-  Standard of care (SOC): 9-month	Km	
based	regimen

-  6-month all-oral regimen:	5	drugs	of
Lzd	+	Bdq	+	Lfx	+	Z	+	Eto	or	Hh	or	Trd	
(Use	gene	mutation	analysis	for	the	use	
of	Hh	or	Eto	or	Trd)

6-month all-oral regimen vs. SOC 
- favorable outcome at 24 months: 
51% vs 22.7% 
 

6-month all-oral regimen vs. SOC 
-  AEs related treatment discontinuation: 
32.1%	vs	56.4%
-  SAEs: 
64.7%	anemia	from	Lzd
82.8%	hearing	loss	from	Km

Conradie	F,	
et	al.	29

(Nix-TB	trial)

Prospective	
single	arm	
open-label	
study/
South	Africa

2558-2560/
N	=	109
(MDR	=	38,	
XDR	=	71)

-  BPaL regimen:
6-9	months	(26-39	weeks)	of	3	drugs:	
Bedaquiline	(Bdq)	+	Pretomanid	(Pa)	+	
Linezolid	(L)

-  favorable outcome 95% in MDR-
TB and 90% in XDR-TB by MITT  
analysis 

-		unfavorable	outcome	5%	 
(2	patients)	in	MDR-TB:	1	died,	 
1	relapse

-  AEs:	17%	from	Linezolid
81%	peripheral	neuropathy
48%	myelosuppression
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บัทสรุปี
ปั่จุจุุบันิมียาใหม่ค้อั	 bedaqui l ine	 (Bdq,	 B),	 

pretomanid	 (Pa)	 และยาเพิ�มข�อับ่งชีี�ใหม่ได�แก่	 linezolid	

(Lzd,	 L),	moxifloxacin	 (Mfx,	M)	 และ	 clofazimine	 (Cfz,	

C)	 ถ้กนิำามาใส่ในิส้ตรยาระยะสั�นิแบบใหม่เพ้�อัรักษา	MDR-

TB	หร้อั	RR-TB	 โดยมีแนิวิโนิ�มที�จุะใชี�ระยะเวิลาการรักษา

สั�นิลงเหล้อัอัย่างนิ�อัย	6	 เด้อันิ	และใชี�จุำานิวินิยาลดลงเหล้อั

อัย่างนิ�อัย	3	ขนิานิ	(BPaL	หร้อั	BPaLM	regimen)	ดังนัิ�นิ

แนิวิทางการรักษาวัิณโรคด้�อัยาในิป่ระเทศึไทยก็ควิรต�อังมี

การป่รบัเป่ลี�ยนิส้ตรยากนิิระยะสั�นิและแนิวิทางการใชี�ส้ตรยา

ให�ทันิสมัยอัย่้เสมอั	 แต่เน้ิ�อังจุากส้ตรยาระยะสั�นินีิ�ถ้อัวิ่าเป็่นิ

แผู้นิการรักษาใหม่	(novel	regimen)	ดังนัิ�นิการนิำาไป่ใชี�รักษา

จุริง	ก็ควิรมีการเฝ้้าระวิงัควิามป่ลอัดภิยัจุากการใชี�ยาวัิณโรค

เชิีงรุก	 ควิบค่้ไป่กับการศึึกษารวิบรวิมข�อัม้ลผู้ลการรักษา	

การกลับเป็่นิซำ�า	และเหตุการณ์ไม่พึงป่ระสงค์จุากส้ตรยาระยะ

สั�นินีิ�	ซึ�งจุะเป็่นิฐานิข�อัม้ลสำาคัญในิการศึึกษา	วิิจัุย	และพัฒนิา

งานิด้แลรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาขอังป่ระเทศึไทยต่อัไป่

กิต้ต้ิกรรมปีระกาศึ
ขอักราบขอับพระคุณ	 นิายแพทย์เจุริญ	 ช้ีโชีติถาวิร	 

และแพทย์หญิงเปี่�ยมลาภิ	แสงสายัณห์	ผู้้�ทรงคุณวุิฒิ	สถาบันิ 

โรคทรวิงอัก	 กรมการแพทย์,	 แพทย์หญิงเพชีรวิรรณ	 

พึ�งรัศึมี	 และแพทย์หญิงผู้ลินิ	 กมลวัิทน์ิ	 ผู้้�ทรงคุณวุิฒิ	 

กรมควิบคุมโรค	 ที�ให�ข�อัม้ล	 ควิามร้�และแนิวิทางการรักษา 

วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิในิป่ระเทศึไทย	 ชี่วิยให�บทควิาม

ทบทวินิส้ตรยาระยะสั�นินีิ�มีเน้ิ�อัหาครบถ�วินิยิ�งขึ�นิ	

เอกสารอ้างอิง
1.		 WHO.	Guidelines	for	the	programmatic	management	

of	drug-resistant	tuberculosis	2011	update.	Geneva:	

WHO;	2011.

2.		 Bureau	of	Tuberculosis.	Guideline	for	Programme	

Management	 of	 Drug-Resistant	 Tuberculosis,	

Thailand	2015.	Bangkok:	BTB;	2015.

3.	WHO.	Global	 Tuberculosis	Report	 2019.	Geneva:	

WHO;	2019.

4.		 Division	 of	 Tuberculosis.	 National	 Tuberculosis	

Control	 Programme	 Guideline,	 Thailand	 2021.	

Bangkok:	Division	of	Tuberculosis;	2021.

5.		 Aung	KJ,	Van	Deun	A,	Declercq	E, et al.	Successful	

‘9-month	Bangladesh	regimen’	for	multidrug-resistant	

tuberculosis	among	over	500	consecutive	patients.	

Int	J	Tuberc	Lung	Dis	2014;	18:1180-7.	

6.		 Piubello	A,	Harouna	SH,	Souleymane	MB,	et al. 

High	 cure	 rate	 with	 standardised	 short-course	

multidrug-resistant	tuberculosis	treatment	in	Niger:	 

No	relapses.	Int	J	Tuberc	Lung	Dis	2014;	18:1188-94.

7.		 Kuaban	 C,	 Noeske	 J,	 Rieder	 HL,	 et al.	 High	

effectiveness	of	a	12-month	regimen	for	MDR-TB	

patients	in	Cameroon.	Int	J	Tuberc	Lung	Dis	2015;	

19:517-24.

8.		 Trébucq	 A,	 Schwoebel	 V,	 Kashongwe	 Z,	 et al.	

Treatment	outcome	with	a	short	multidrug-resistant	

tuberculosis	regimen	in	nine	African	countries.	Int	

J	Tuberc	Lung	Dis	2018;	22:17-25.

9.		 WHO.	WHO	treatment	guidelines	for	drug-resistant	

tuberculosis,	2016	update.	Geneva:	WHO;	2016.	

10.	Mitnick	CD,	McGee	B,	Peloquin	CA.	Tuberculosis	

pharmacotherapy:	strategies	to	optimize	patient	care.	

Expert	Opin	Pharmacother	2009;	10:	381-401.

11.	Mitchison	MA.	Basic	mechanism	of	chemotherapy.	

Chest	1979;	76:	771-81.

12.	Zhang	Y,	Yew	WW.	Mechanisms	of	drug	resistance	

in	Mycobacterium tuberculosis.	Int	J	Tuberc	Lung	

Dis	2009;	13:1320-30.

13.	WHO.	WHO	consolidated	guidelines	on	tuberculosis	

Module4:	 Treatment-drug	 resistant	 tuberculosis	

treatment.	Geneva:	WHO;	2020.

14.	WHO.	 Definitions	 and	 reporting	 framework	 for	

tuberculosis	–	2013	revision.	Geneva:	WHO;	2013.	

15.	Moodley	R,	Godec	TR;	STREAM	Trial	Team.	Short-

course	treatment	for	multidrug-resistant	tuberculosis:	 

the	STREAM	trials.	Eur	Respir	Rev	2016;	25:29-35.



วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤต

130

นฤมล ลือกิตินันท์ 

16.	Nunn	 AJ,	 Phillip	 PJ,	Meredith	 SK,	 et al.	 A	 Trial	
of	 a	 Shorter	 Regimen	 for	 Rifampin-Resistant	
Tuberculosis.	N	Engl	J	Med	2019;	380:1201-13.	

17.	Bureau	of	Tuberculosis.	Guideline	Shorter	Regimen	
for	MDR-TB	Treatment.	Bangkok:	BTB;	2018.

18.	Kamolwat	P.	Success	of	TB	in	Thailand.	In:	Bureau	
of	Tuberculosis	(BTB)	team.	Proceedings	of	World	
Tuberculosis	 Day;	 24	 March	 2022;	 Bangkok,	
Thailand.

19.	WHO.	WHO	treatment	guidelines	for	drug-resistant	
tuberculosis	treatment.	Geneva:	WHO;	2019.

20.	Division	of	Tuberculosis.	Guideline	for	Programme	
Management	 of	 Drug-Resistant	 Tuberculosis,	
Thailand	2020.	Bangkok:	Division	of	Tuberculosis;	
2020.

21.	WHO.	Rapid	Communication:	Key	changes	to	the	
treatment	 of	 drug-resistant	 tuberculosis.	 Geneva:	
World	Health	Organization;	2019.

22.	Diacon	AH,	Pym	AS,	Grobusch	MP,	et al.	Multidrug-
resistant	 tuberculosis	and	culture	conversion	with	
bedaquiline.	N	Eng	J	Med	2014;	371:723-32.

23.	Pym	AS,	Diacon	AH,	Tang	SJ,	et al. Bedaquiline	
in	 the	 treatment	 of	 multidrug-	 and	 extensively	 
drug-resistant	 tuberculosis.	 Eur	 Respir	 J	 2016;	
47:564-74.	

24.	Schnippel	K,	Ndjeka	N,	Maartens	G, et al.	Effect	
of	 bedaquiline	 on	 mortality	 in	 South	 African	
patients	 with	 drug-resistant	 tuberculosis:	 a	
retrospective	cohort	study.	Lancet	Respir	Med	2018;	 
6:699-706.

25.	Yang	 JS,	 Kim	 KJ,	 Choi	 H,	 et al.	 Delamanid,	
Bedaquiline,	 and	 Linezolid	 Minimum	 Inhibitory	
Concentration	 Distributions	 and	 Resistance-
related	Gene	Mutations	 in	Multidrug-resistant	and	
Extensively	Drug-resistant	 Tuberculosis	 in	Korea.	
Ann	Lab	Med	2018;	38:563-68.

26.	Tack	 I,	 Dumicho	 A,	 Ohler	 L,	 et al.	 Safety	 and	
effectiveness	 of	 an	 all-oral,	 bedaquiline-based,	

shorter	 treatment	 regimen	 for	 rifampicin-resistant	
tuberculosis	in	high	human	immunodeficiency	virus	
(HIV)	burden	rural	South	Africa:	A	retrospective	cohort	
analysis.	Clin	Infect	Dis	2021;	73:e3563-e3571.	

27.	NEXT	 study	 [Internet].	 An	 Open-label	 RCT	 to	
Evaluate	a	New	Treatment	Regimen	 for	Patients	
With	 Multi-drug	 Resistant	 Tuberculosis	 (NEXT)	
[updated	2021	September	29;	cited	2022	May	27].	
Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02454205

28.	Esmail	 A,	 Oelofse	 S,	 Lombard	 C, et al.	 An	 All-
Oral	 6-Month	 Regimen	 for	 multidrug-resistant	
tuberculosis:	A	multicenter,	randomized	controlled	
clinical	trial	(the	NEXT	Study).	Am	J	Respir	Crit	Care	
Med	2022;	205:1214-27.

29.	Conradie	F,	Diacon	AH,	Ngubane	N,	et al. Treatment	
of	 highly	 drug-resistant	 pulmonary	 tuberculosis.	 
N	Engl	J	Med	2020;	382:893-902.	

30.	Diacon	 AH,	 Dawson	R,	 von	Groote-Bidlingmaier	
F,	 et al.	 14-day	 bactericidal	 activity	 of	 PA-824,	
bedaquiline,	 pyrazinamide,	 and	 moxifloxacin	
combinations:	 a	 randomized	 trial.	 Lancet	 2012;	
380:986-93.

31.	ZeNix	 study	 [Internet].	 Safety	 and	 Efficacy	 of	
Various	Doses	and	Treatment	Durations	of	Linezolid	
Plus	 Bedaquiline	 and	 Pretomanid	 in	 Participants	
With	Pulmonary,	XDR-TB,	Pre-	XDR-TB	or	Non-
responsive/Intolerant	 MDR-TB	 (ZeNix)	 [updated	
2022	January	28;	cited	2022	May	27].	Available from: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03086486

32.	TB-PRACTECAL	study	[Internet].	Pragmatic	Clinical	
Trial	for	a	More	Effective	Concise	and	Less	Toxic	
MDR-TB	Treatment	Regimen(s)	(TB-PRACTECAL)	
[updated	 2021	 May	 14;	 cited	 2022	 May	 27].	
Available from: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02589782

33.	WHO.	Rapid	Communication:	Key	changes	to	the	
treatment	 of	 drug-resistant	 tuberculosis.	 Geneva:	
WHO;	2022.



131

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565

ดรรชนีหัวเรื่อง

ก   
การศึึกษาลักษณะและปั่จุจัุยพยากรณ์โรคในิผู้้�ป่่วิย	 1

	 มะเร็งป่อัดที�ถ้กวิินิิจุฉัย	เป็่นิวัิณโรคป่อัดเสมหะลบมาก่อันิ	 	

การช่ีวิยแพทย์ทำาหัตถการการเจุาะตรวิจุ	 29

	 ผู่้านิผู้นัิงหลอัดลมโดยการใชี�อััลตราซาวินิด์	 	

กล�อังส่อังหลอัดลมติดอััลตราซาวินิด์		 29

การเตรียมกล�อัง	EBUS-TBNA	 31

การเตรียมอุัป่กรณ์ทำาหัตถการ	 31

การด้แลผู้้�ป่่วิยหลังการทำา	EBUS-TBNA		 36

การป่รับตัวิขอังร่างกายเม้�อัอัย่้ในิที�ส้ง		 19

การป่ระเมินิอัาการผู้้�ป่่วิยก่อันิขึ�นิเคร้�อังบินิ		 20

การทดสอับภิาวิะพร่อังอัอักซิเจุนิในิห�อังป่รับควิามดันิ	 21

	 บรรยากาศึ	

การทดสอับภิาวิะพร่อังอัอักซิเจุนิโดยการหายใจุ	 21

	 ด�วิยก๊าซผู้สม		 	

การทดสอับควิามเสี�ยงต่อัการขาดอัอักซิเจุนิ	 20

การใชี�การส่อังกล�อังทางเดินิหายใจุส่วินิล่างร่วิมกับ	 39

	 การตรวิจุโดยวิิธีิอัณ้ชีีวิวิิทยา	เพ้�อัวิินิิจุฉัยโรควัิณโรคป่อัด

	 ในิผู้้�ป่่วิยที�สงสัยโรควัิณโรคป่อัดเสมหะไม่พบเช้ี�อั	 	

การสำาลักสิ�งแป่ลกป่ลอัมในิทางเดินิหายใจุ	 65

	 และการส่อังกล�อังหลอัดลม	 	

การส่อังกล�อังหลอัดลมชีนิิด	flexible	 70

การศึึกษาอััตรารอัดชีีวิิตขอังผู้้�ป่่วิยโรคมะเร็งป่อัด	 89

	 ชีนิิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามเฉพาะที�ที�ได�รับการรักษา

	 โดยการผู่้าตัดในิโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์	 	

การป่รับตัวิขอังร่างกายเม้�อัอัย่้ในิที�ส้ง		 19

การป่ระเมินิอัาการผู้้�ป่่วิยก่อันิขึ�นิเคร้�อังบินิ		 20

ข 
ข�อับ่งชีี�ขอังการทำา	EBUS-TBNA	 30

ข�อัห�ามขอังการทำา	EBUS-TBNA		 30

ขั�นิตอันิการทำา	EBUS-TBNA	 30

ข�อัห�ามในิการขึ�นิเคร้�อังบินิโดยสาร	 21

ค 
คำาแนิะนิำาในิผู้้�ป่่วิยโรคป่อัดในิการเดินิทางทางอัากาศึ	 21

	 ขอังผู้้�ป่่วิยโรคป่อัด		 	

ปี 

ปั่จุจัุยที�เกี�ยวิข�อังกับสาเหตุการเสียชีีวิิตขอัง	 8

	 ผู้้�ป่่วิยวัิณโรคในิเร้อันิจุำา	 	

ปั่ญหาลมรั�วิขณะใชี�เคร้�อังอััดอัากาศึในิการรักษา	 23

	 ภิาวิะหยุดหายใจุขณะหลับจุากการอุัดกั�นิ		 	

ป่ระสิทธิิผู้ลขอัง	Xpert	MTB/RIF®	Ultra		 57

	 กับการตรวิจุพบเช้ี�อัวัิณโรคในิป่ระเทศึไทย		 	

ท 
ทบทวินิส้ตรยาระยะสั�นิที�ใชี�ในิการรักษาผู้้�ป่่วิย	 124

	 วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	 	

ธ์ 
ธิรรมชีาติการดำาเนิินิโรคขอังวัิณโรคด้�อัยา		 121

นิ 
แนิวิทางการพิจุารณาการเดินิทางทางอัากาศึ	 18

	 ขอังผู้้�ป่่วิยโรคป่อัด	

ผู้ 
ผู้ลการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิหร้อัด้�อัยา		46

	 Rifampicin	(MDR/RR-TB)	ด�วิยส้ตรยาระยะสั�นิ	

	 9-11	เด้อันิ	ในิป่ระเทศึไทย	พ.ศึ.	2560-2564	 	

ผู้ลสำาเร็จุขอังการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยา	 110

	 หลายขนิานิชีนิิดรุนิแรงมาก	(XDR-TB)	ที�มีผู้ล

	 การตรวิจุย้นิยันิและได�รับแจุ�งในิปี่งบป่ระมาณ	

	 พ.ศึ.	2561-2563	ภิายใต�กลไกพระราชีบัญญัติ

	 โรคติดต่อั	พ.ศึ.	2558	 	



วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤต

132

ดรรชนี

ดรรชนีหัวเรื่อง

ล 
ลมรั�วิขณะใชี�เคร้�อังอััดอัากาศึในิการรักษา	OSA	 24

ว 
วัิณโรคด้�อัยาหลายขนิานิ	(Multidrug-resistant		 48

	 tuberculosis,	MDR-TB)	

ส 
สถานิการณ์และอััตราควิามชุีกวัิณโรค		 12

	 (prevalence	rate)	ในิเร้อันิจุำา	 	

สรีรวิิทยาการบินิ		 18

ส้ตรยาระยะสั�นิที�ใชี�ในิการรักษาผู้้�ป่่วิยวัิณโรคด้�อัยา		 125

	 MDR-TB	หร้อั	RR-TB		 	

อ 
อุัป่กรณ์ที�ใชี�สำาหรับนิำาสิ�งแป่ลกป่ลอัมอัอักจุาก	 68

	 ทางเดินิหายใจุ	ภิาคกลางปี่งบป่ระมาณ	2562	 	

   

 



133

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565

Index

B  
Bronchoscopy	with	molecular	biology	for		 45

	 the	diagnosis	of	pulmonary	tuberculosis	in	

	 patients	with	negative	sputum	smear	microscopy	

	 results	

Biological	mechanisms	of	thermal	ablation	 74

Bronchoscopic	RFA	 80

Bronchoscopic	MWA	 82

Bronchoscopic	cryoablation	 84

C 
Cryoablation	 83

Comparison	and	Evaluation	of	Solid	Culture		 109

	 and	Liquid	Culture	for	the	Diagnosis	of	Tuberculosis	

E 
Effectiveness	of	Xpert	MTB/RIF®	Ultra	for		 84

	 TB	detection	in	Thailand	

F 
Factors	Associated	with	Causes	of	Death		 17

	 in	Patient	with	Tuberculosis	in	Prisons	

Flight	physiology	 18

M 
Multidrug-resistant	tuberculosis,	MDR-TB	 122

Microwave	ablation	 82

O
Outcome	of	surgery	in	patients	with	operable		 100

	 locally	advanced	non-small	cell	lung	cancer	

	 in	King	Chulalongkorn	Memorial	Hospital,	

	 the	retrospective	study	

 

P 
Prognostic	Factors	of	Lung	Cancer	Previously		 7

	 Treated	as	Smear	Negative	Pulmonary	

	 Tuberculosis	in	Endemic	Country	

R 
Radiofrequency	ablation	 78

S 
Successful	outcomes	of	treatment	for	patients		 120

	 with	Extensively	drug-resistant	tuberculosis	

	 (XDR-TB)	that	were	detected	and	notified	in	

	 the	fiscal	year	2018-2020	Under	the	Communicable	

	 Diseases	Act	B.E.	2558	(2015)	

T 
Treatment	outcomes	of	injectable	and	oral		 58

	 shorter	treatment	regimens	(STR)	among	

	 multi-drug	or	rifampicin	resistant	tuberculosis	

	 patients	(MDR/RR-TB)	in	Thailand,	2017-2021	

 

 



วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำาบัดวิกฤต

134

ดรรชนี

ดรรชนีนามผู้นิพนธ์

ก   
กุลชีาติ	เอักภ้ิมิมาศึ		 65
กมลทิพย์	กุลวิิภิากร		 74

จ้ 
จิุรวัิฒน์ิ	วิรสิงห์		 8
แจุ่มศัึกดิ�	ไชียคุนิา	 74

ช 
ชีวิลิต	ชียางศุึ	 1
ชียานินิท์	ทรงสมบ้รณ์		 74
ชีนัิฎตรี	กำ�าดี		 101

ด 
ดวิงพร	เลิศึศิึลป์่		 23
ดุจุรัตน์ิ	สมบ้รณ์วิิบ้ลย์		 18

ท 
ทิพย์ภิารัตน์ิ	ณ	ศึรีสุข		 101

ธ์ 
ธิิดาพร	จิุรวัิฒนิะไพศึาล		 46
ธิิติวัิฒน์ิ	ศึรีป่ระสาธิน์ิ		 89

นิ 
นิฤมล	ล้อักิตินัินิท์		 121

ปี 
ป่ริพนิธ์ิ	พิชียพาณิชีย์	 1
ป่รมัติ	ศัึกดิ�แสนิ		 8
เปี่�ยมลาภิ	แสงสายัณห์		 65

ผู้ 
ผู้ลินิ	กมลวัิทน์ิ		 8,	46,	57

พ 
พรชัีย	โอัภิาสปั่ญญาสาร		 65
พิริยา	เหรียญไตรรัตน์ิ		 46

ภิ 
ภิคณัชี	พรมเคียมอ่ัอันิ		 23
ภิาคภ้ิมิ	เชียชีีพ		 23

ม
มนิฤทัย	เด่นิดวิง		 29

ร 
เริงศัึกดิ�	สิงห์กาญจุนิโรจุน์ิ		 39

ล 
ลัดดา	รัตนิวิิจิุตร		 101
ลัดดาวัิลย์	ปั่ญญา		 110

ฤ 
ฤทธิิกร	อัภิิณหพานิิชีย์		 89

ว 
วัิลยา	สิทธิิ		 57
วิรรณนิิศึา	เทพรงค์ทอัง		 57
วิิชัีย	เบญจุชีลมาศึ		 89

ศึ 
ศัึกรินิทร์	กังสุกุล	 65
ศุึภิฤกษ์	ดิษยบุตร	 74

ส
สายใจุ	สมิทธิิการ	 57

อ 
อันัินิต์	วัิฒนิธิรรม		 65
อุัษณีย์	อึั�งเจุริญ		 46
อัรรถกร	จัุนิทร์มาทอัง		 110



	 วิารสารวัิณโรค	 โรคทรวิงอักและเวิชีบำาบัดวิิกฤต	 ยินิดีรับ

พิจุารณานิิพนิธ์ิต�นิฉบับ	รายงานิวิิจัุย	รายงานิผู้้�ป่่วิย	ทบทวินิวิารสาร

และงานิเขียนิวิิชีาการในิลักษณะอ้ั�นิๆ	 ทั�งภิาษาไทยและภิาษา

อัังกฤษเพ้�อัตีพิมพ์และเผู้ยแพร่ควิามร้�	 ทั�งนีิ�ด�วิยวัิตถุป่ระสงค์ที�จุะ 

ส่งเสรมิควิามก�าวิหนิ�า-ควิามรว่ิมม้อัทางวิิชีาการขอังบรรดาแพทยแ์ละ

บุคลากรทางสาธิารณสุขที�มีควิามสนิใจุในิสาขาวิิชีานีิ�

	 เพ้�อัให�บรรลุวิตัถุป่ระสงค์ดงักล่าวิและเพ้�อัควิามสะดวิกรวิดเร็วิ

ในิการตีพิมพ์บทควิามขอังท่านิ	 คณะบรรณาธิิการขอัเรียนิแนิะนิำา

การเตรียมต�นิฉบับสำาหรับวิารสารวัิณโรค	โรคทรวิงอักและเวิชีบำาบัด

วิิกฤต	ดังนีิ�

 1. ร้ปีแบับัของต้้นิฉบัับั	โป่รดสละเวิลาพลิกด้การจัุดร้ป่หนิ�า

กระดาษจุากบทควิามต่างๆ	 ที�ตีพิมพ์อัย่้ในิวิารสารฉบับนีิ�และกรุณา

ถ้อัเป็่นิตัวิแบบในิการพิมพ์ต�นิฉบับขอังท่านิ	 (โดยเฉพาะอัย่างยิ�งในิ

หนิ�าแรกขอังบทควิามทุกป่ระเภิท	ซึ�งวิารสารวัิณโรค	โรคทรวิงอักและ 

เวิชีบำาบัดวิิกฤต	 ต�อังการรักษาไวิ�ซึ�งลักษณะเฉพาะบางป่ระการ

เกี�ยวิกับร้ป่แบบการเรียงพิมพ์ช้ี�อัเร้�อัง	บทควิาม	ช้ี�อัผู้้�นิิพนิธ์ิ	วุิฒิขอัง 

ผู้้�นิิพนิธ์ิ	สถาบันิในิสังกัดขอังผู้้�นิิพนิธ์ิและบทคัดย่อั)	สำาหรับกระดาษ

พิมพ์ดีดอัาจุเป็่นิกระดาษพิมพ์สั�นิหร้อัยาวิก็ได�	โดยควิรพิมพ์หนิ�าเดียวิ

และควิรมีควิามยาวิไม่เกินิ	10	หนิ�ากระดาษพิมพ์

 2. องค์ปีระกอบัของต้้นิฉบัับั	 ต�นิฉบับทุกป่ระเภิทควิร

ป่ระกอับด�วิยส่วินิต่างๆ	เรียงลำาดับดังนีิ�

  2.1 ช้�อเร้�อง ควิรให�สั�นิและบ่งบอักถึงขอับเขตขอัง 

เน้ิ�อัเร้�อังได�ชัีดเจุนิ	 ถ�าต�นิฉบับเป็่นิผู้ลงานิที�ได�รับทุนิสนัิบสนุินิหร้อั

เคยบรรยายในิที�ป่ระชุีมวิิชีาการมาก่อันิ	 อัาจุใส่เคร้�อังหมายดอักจัุนิ

กำากับที�อัักษรตัวิสุดท�ายขอังช้ี�อัเร้�อังนัิ�นิๆ	และให�แจุ�งควิามเป็่นิมา	ไวิ�

ที�เชิีงอัรรถท�ายหนิ�ากระดาษแผู่้นิแรกขอังต�นิฉบับ

  2.2 ช้�อผู้้้นิิพนิธ์์ วุฒิ สถาบัันิในิสังกัด	 ใส่ช้ี�อัและสกุล

ขอังผู้้�นิิพนิธ์ิตามป่กติพร�อัมด�วิยป่ริญญาหร้อัคุณวุิฒิการศึึกษาไม่เกินิ	

3	 อัภิิไธิย	 ในิบรรทัดถัดไป่ให�ระบุช้ี�อัหน่ิวิยงานิในิสังกัดขอังผู้้�นิิพนิธ์ิ	

ถ�าต�นิฉบับเป็่นิผู้ลงานิขอังคณะบุคคลที�ไม่ได�อัย่้ในิสังกัดหน่ิวิยงานิ

เดียวิกันิ	 ให�ใส่เคร้�อังหมายดอักจัุนิกำากับควิามแตกต่างไวิ�ที�อัภิิไธิย

ขอังผู้้�ร่วิมนิิพนิธิ์แต่ละคนิ	 แล�วิจึุงระบุหน่ิวิยงานิในิสังกัดขอังบุคคล

เหล่านัิ�นิในิบรรทัดถัดไป่

  2.3 บัทคัดย่อ	ต�นิฉบับที�เป็่นินิิพนิธ์ิต�นิฉบับและรายงานิ

ผู้้�ป่่วิยทุกป่ระเภิทจุำาเป็่นิต�อังมีบทคัดย่อัทั�งภิาษาไทยและภิาษา

อัังกฤษ	โดยให�พิมพ์คัดย่อัภิาษาไทยก่อันิ	แล�วิจึุงตามด�วิย	Abstract

	 	 ในิกรณีที�นิิพนิธิ์ต�นิฉบับหร้อัรายงานิผู้้�ป่่วิยเป่็นิต�นิฉบับ

ภิาษาไทย	 ไม่ต�อังระบุช้ี�อัผู้้�นิิพนิธ์ิ	 ช้ี�อัเร้�อัง	 และสถาบันิต�นิสังกัดไวิ�

ในิบทคัดย่อัภิาษาไทย	 แต่ให�ระบุช้ี�อัเหล่านัิ�นิเป็่นิภิาษาอัังกฤษไวิ�ในิ	

Abstract

	 	 ในิกรณีที�นิิพนิธิ์ต�นิฉบับหร้อัรายงานิผู้้�ป่่วิยเป่็นิต�นิฉบับ

ภิาษาอัังกฤษ	 ให�ระบุช้ี�อัผู้้�นิิพนิธ์ิ	 ช้ี�อัเร้�อัง	 และสถาบันิในิสังกัดไวิ�

ในิบทคัดย่อัภิาษาไทย	 แต่ไม่จุำาเป่็นิต�อังระบุช้ี�อัเหล่านัิ�นิเป่็นิภิาษา

อัังกฤษไวิ�ในิ	Abstract

	 	 สำาหรับต�นิฉบับในิลักษณะอ้ั�นิๆ	 เช่ีนิ	 บทควิามพิเศึษ	 

บททบทวินิวิารสาร	บันิทึกเวิชีกรรม	ฯลฯ	ไม่จุำาเป็่นิต�อังมีบทคัดย่อั

  2.4 เน้ิ�อเร้�อง	 ในิกรณีขอังนิิพนิธ์ิต�นิฉบับควิรมีขั�นิตอันิ

ในิการนิำาเสนิอัเน้ิ�อัเร้�อังตามลำาดับค้อั	 บทนิำา	 วัิสดุและวิิธีิการ	 ผู้ล	

วิิจุารณ์	สรุป่	สำาหรับต�นิฉบับป่ระเภิทอ้ั�นิๆ	 ผู้้�นิิพนิธ์ิอัาจุพิจุารณาจัุด

ลำาดับหัวิข�อัในิการนิำาเสนิอัเน้ิ�อัเร้�อังได�เอังตามควิามเหมาะสม

	 สำาหรับต�นิฉบับทุกป่ระเภิทที�เป็่นิภิาษาอัังกฤษ	ผู้้�นิิพนิธ์ิควิรให�

วิามรอับคอับเป็่นิพิเศึษกับการใชี�หลักไวิยากรณ์	และควิรพส้ิจุน์ิอัักษร

ทุกๆ	ตัวิในิต�นิฉบับ	ก่อันิที�จุะส่งต�นิฉบับนัิ�นิไป่ให�คณะบรรณาธิิการ

	 	 สำาหรับต�นิฉบับที�เป็่นิภิาษาไทย	 ควิรหลีกเลี�ยงการใชี�

ภิาษาไทยป่นิภิาษาต่างป่ระเทศึโดยไม่จุำาเป่็นิ	 ศัึพท์แพทย์ภิาษา

ต่างป่ระเทศึที�มีผู้้�บัญญัติเป็่นิภิาษาไทยและใชี�กันิแพร่หลายแล�วิ	

ขอัให�พยายามใชี�ภิาษาไทย	 โดยอัาจุจุะใส่ภิาษาต่างป่ระเทศึไวิ� 

ในิวิงเล็บเม้�อัใชี�ครั�งแรก	 แต่ไม่จุำาเป็่นิต�อังกล่าวิถึงภิาษาต่างป่ระเทศึ

อีักในิการใชี�ครั�งต่อัๆ	ไป่

	 	 หากมตีาราง	แผู้นิภ้ิม	ิสไลด	์และร้ป่ภิาพ	คำาบรรยายตาราง	

แผู้นิภ้ิมิ	 และร้ป่ภิาพให�พิมพ์ไวิ�ด�านิบนิหร้อัด�านิล่างขอังตาราง	หร้อั

แผู้นิภ้ิมิ	หร้อัร้ป่ภิาพเหล่านัิ�นิ

  2.5 กิต้ติ้กรรมปีระกาศึ	 หากผู้้�นิิพนิธ์ิต�อังการบันิทึก 

คำากล่าวิขอับคุณบุคคลหร้อัสถาบันิใดไวิ�ในิต�นิฉบับก็อัาจุกระทำาได�โดย

ขอัให�ใชี�ข�อัควิามที�กะทัดรัดพอัสมควิร

ข้้อแนะนำาในการเตรียมต้นฉบับ



  2.6 เอกสารอ้างอิง	 ต�นิฉบับทุกป่ระเภิทจุะต�อังอั�างอิัง 

เอักสารที� ใชี�ป่ระกอับการเขียนิ	 (ยกเวิ�นิบทควิามพิเศึษและ 

บทบรรณาธิิการ)	 ถ�าข�อัควิามในิเน้ิ�อัเร้�อังเอัามาจุากผู้้�แต่งคนิใดคนิ

หนึิ�งโดยเฉพาะ	 ให�กำากับการอั�างอิังไวิ�ด�วิยหมายเลขเรียงตามลำาดับ	

โดยให�หมายเลขที�กำากับในิรายช้ี�อัเอักสารอั�างอิังตรงกันิกับหมายเลข

ในิเน้ิ�อัเร้�อังด�วิย

	 	 การอั�างอิังเอักสารให�ใชี�ระบบแวินิค้เวิอัร์	 (Vancouver)	

และการย่อัวิารสารให�ใชี�ตามดรรชีนีิเมดิคัส	 (Index	 Medicus)	 

ตัวิอัย่างเช่ีนิ	:-

  2.6.1	 การอ้้างอิ้งหนัังสืือ้ตำำารา

	 	 ถ�าเป็่นิตำาราขอังผู้้�นิิพนิธ์ินิเดียวิหร้อัหลายคนิ	 ให�ใส่ช้ี�อั 

ผู้้�นิิพนิธ์ิทุกๆ	คนิ	เช่ีนิ		

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

Oxford:	Blackwell	Scientific	Publications;	1981.

	 	 ถ�าเป็่นิตำาราป่ระเภิทรวิบรวิมบทควิามขอังผู้้�นิิพนิธ์ิ 

หลายคนิให�ใส่ช้ี�อับรรณาธิิการหร้อัคณะบรรณาธิิการ	เช่ีนิ		

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

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

บัญญัติ	ป่ริชีญานินิท,์	สมบญุ	ผู่้อังอัักษร	(บรรณาธิิการ).	วิณัโรค.	พมิพ์

ครั�งที�	2.	สมาคมป่ราบวิณัโรคแหง่ป่ระเทศึไทย	ในิพระบรมราช้ีป่ถมัภ์ิ.	

กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์อัักษรสัมพันิธ์ิ;	2524.

	 	 ในิกรณีที�อั�างอิังเฉพาะบทควิามใดบทควิามหนึิ�งจุาก

หนัิงส้อัตำาราป่ระเภิทบทควิาม	เช่ีนิ

Reynolds	HY.	Normal	and	defective	respiratory	host	defenses.	In	

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

York	Press:	1983.	p.1-24.

ป่ระพาฬ	ยงใจุยุทธิ.	โรคห้ด.	ในิ:	บัญญัติ	ป่ริชีญานินิท์	(บรรณาธิิการ).	

โรคระบบการหายใจุและวัิณโรค.	 กรุงเทพฯ:	 โครงการตำารา-ศิึริราชี	

คณะแพทยศึาสตร์ศิึริราชีพยาบาล;	2522.	p.	212-44.

  2.6.2	 การอ้้างอิ้งบทความในัวารสืาร

	 	 ถ�าเป็่นิบทควิามที�มีผู้้� นิิพนิธ์ิไม่เกินิ	 6	 คนิ	 ให�ใส่ช้ี�อั 

ผู้้�นิิพนิธ์ิทุกๆ	คนิ	แต่ถ�าเกินิ	6	คนิ	ให�ใส่ช้ี�อัเพียง	3	คนิแรก	เช่ีนิ

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

hypoxaemia	 during	 sleep	 in	 chronic	 bronchit is	 and	 

emphysema.	Lancet	1979:	1;1-4.

ป่ระกิต	วิาทีสาธิกกิจุ,	ป่ระไพ	สุเทวีิ	บุรี,	พ้นิเกษม	เจุริญพันิธ์ิ,	สุมาลี	

เกียรติบุญศึรี,	 ศึรีสุวิรรณ	 บ้รณรัชีดา,	 การจัุดบริการรักษาผู้้�ป่่วิย- 

นิอัก.	วิารสารวัิณโรคและโรคทรวิงอัก	2529:	7:	107-10.

	 	 ถ� า เ ป็่นิบทควิามห ร้อัรายงานิขอังห น่ิวิยงานิ ใด 

หน่ิวิยงานิหนึิ�ง	เช่ีนิ

College	 of	 General	 Practitioner.	 Chronic	 bronchitis	 in	 Great	

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

ศ้ึนิย์วัิณโรคเขต	 5	 อุับลราชีธิานีิ.	 รายงานิการให�ภ้ิมิคุ�มกันิโรค 

ขั�นิพ้�นิฐานิปี่	2520.	วิารสารโรตติดต่อั	2521:	4:	20-35.

  2.6.3	 การอ้้างอิ้งเอ้กสืารในัลัักษณะอื้�นัๆ

	 	 	 	 ถ�าเป็่นิต�นิฉบับที�ยังไม่ได�พิมพ์เผู้ยแพร่	แต่กำาลังอัย่้

ในิระหว่ิางตีพิมพ์	เช่ีนิ	

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

hypertension	 in	 patients	 with	 chronic	 obstructive	 pulmonary	

disease.	Chest	(in	press).

สงคราม	ทรัพย์เจุริญ,	ชัียเวิชี	นุิชีป่ระย้ร,	บัญญัติ	ป่ริชีญานินิท์.	การ

ศึึกษาควิามสัมพันิธ์ิระหว่ิางเช้ี�อัวัิณโรคต�านิยาป่ฐมภ้ิมิกับผู้ลการ

รักษา.	วิารสารวัิณโรค	โรคทรวิงอักและเวิชีบำาบัดวิิกฤต	(กำาลังตีพิมพ์).

	 	 	 	 ถ�าเป็่นิรายงานิป่ระจุำาปี่	 หร้อัเอักสารเผู้ยแพร่

ควิามร้�ขอังหน่ิวิยงานิใดหน่ิวิยงานิหนึิ�งซึ�งตีพิมพ์เป็่นิครั�งคราวิ	 เช่ีนิ	 

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.

สมาคมป่ราบวัิณโรคแห่งป่ระเทศึไทยในิพระบรมราช้ีป่ถัมภ์ิและ

กระทรวิงสาธิารณสุข.	 รายงานิการป่ระชีุมสัมมนิาวิิชีาการวัิณโรค

ระดับชีาติครั�งที�	 2	 วัินิที�	 8-9	 กรกฎาคม	 พ.ศึ.	 2528	ณ	 โรงแรม 

ไฮแอัทเซ็นิทรัลพลาซา,	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ตีรณสาร:	2530.

	 	 	 	 ในิกรณีที�เป็่นิรายงานิการอัภิิป่ราย	 หร้อัสัมมนิา

วิิชีาการ	ซึ�งตีพิมพ์เผู้ยแพร่ในิวิารสาร	เช่ีนิ	

CIBA	symposium.	Terminology,	definition,	and	classification	of	

chronic	pulmonary	emphysema	and	related	conditions.	Thorax	

1959;	14:286-99.

 3. การส่งต้้นิฉบัับั	 เม้�อัต�นิฉบับขอังท่านิพิมพ์เสร็จุสมบ้รณ์

ตามหลักเกณฑ์์ที�แนิะนิำาไวิ�ในิข�อั	 1	 และข�อั	 2	 แล�วิ	 กรุณาสละเวิลา

ตรวิจุด้ร้ป่แบบและอังค์ป่ระกอับขอังต�นิฉบับอีักครั�งพร�อัมกับพิส้จุน์ิ

อัักษรด�วิยตนิเอังให�ละเอีัยดที�สุด	แล�วิจึุงส่งต�นิฉบับพิมพ์จุำานิวินิ	2	ชุีด	

พร�อัมกรอักแบบฟอัร์มการส่งต�นิฉบับ	(ท�ายเล่ม)	และแผู่้นิ	Diskette		

มาให�คณะบรรณาธิิการ	โดยจุ่าหนิ�าซอังดังนีิ�



	 บรรณาธิิการวิารสารวัิณโรค	โรคทรวิงอักและเวิชีบำาบัดวิิกฤต 

	 สาขาวิิชีาโรคระบบการหายใจุและวัิณโรค

	 ตึกอััษฎางค์	ชัี�นิ	2

	 โรงพยาบาลศิึริราชี

	 ถนินิพรานินิก	แขวิงบางกอักนิ�อัย

	 กรุงเทพฯ	10700

	 หร้อั	ส่งไฟล์ต�นิฉบับมาที�	e-mail	:	tasneeya@gmail.com

 4. การพิส้จ้น์ิอักษรในิกระบัวนิการเร่ยงพิมพ์ เม้�อั

คณะบรรณาธิิการได�รับต�นิฉบับขอังท่านิแล�วิพิจุารณาเห็นิว่ิา

ไม่มีสิ�งใดขาดตกบกพร่อัง	 ก็จุะส่งให�ผู้้� มีคุณวุิฒิ	 2	 ท่านิ	 เป็่นิ 

ผู้้�ทบทวินิบทควิามก่อันิจุะเร่งดำาเนิินิการตีพิมพ์อัอักเผู้ยแพร่และจุะ 

“จั้ดเต้ร่ยมต้้นิฉบัับัให้เร่ยบัร้อยสมบ้ัรณ์ เพ้�อปีระโยชน์ิของวารสารและบัทความของท่านิเอง”

มีหนัิงส้อัแจุ�งให�เจุ�าขอังต�นิฉบับได�รับทราบ	 การเรียงพิมพ์และการ

พิส้จุน์ิอัักษรโดยเจุ�าหนิ�าที�ขอังวิารสารฯ	ในิขั�นิตอันินีิ�จุะถ้อัเอัาต�นิฉบับ

พิมพ์ขอังทา่นิเป่น็ิเกณฑ์์	ท่านิจุะแก�ไขเพิ�มเติมข�อัควิามใดๆ	เข�าไป่อักี

ไม่ได�	 เพราะการทำาเช่ีนินัิ�นิจุะก่อัให�เกิดควิามยุ่งยากในิกระบวินิการ

ผู้ลิตหลายป่ระการ	 อัีกทั�งจุะทำาให�สิ�นิเป่ล้อังเวิลา-วิัสดุ-ค่าจุ�างในิการ

พิมพ์มากขึ�นิ

	 ในิกรณีที�ท่านิต�อังการพิส้จุน์ิอัักษรในิขั�นิตอันินีิ�ด�วิยตนิเอัง	

โป่รดแจุ�งควิามจุำานิงลว่ิงหนิ�าไวิ�ในิต�นิฉบบัพิมพ์หร้อัในิจุดหมายที�แนิบ

มากับต�นิฉบับพิมพ์ด�วิย

 5. สำาเนิาพิมพ์	 	 ผู้้�นิิพนิธ์ิสามารถดาวินิ์โหลดสำาเนิาพิมพ์	 

(reprint)	ได�ที�เว็ิบไซต์	http://www.thaichest.org
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