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กองบรรณาธิการขอนแกนเวชสารไดกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาและสงเสริมบทความวิจัยทางดานการแพทยและการสาธารณสุข
โดยมีแนวคิดและทิศทางที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 ถึง 2559)
ซึ ่ ง เป น แผนยุ ท ธศาสตร ท ี ่ ช ี ้ น ำทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศระยะกลางเพื ่ อ มุ  ง สู  ว ิ ส ั ย ทั ศ น ร ะยะยาว ที ่ ท ุ ก ภาคส ว นในสั ง คมไทย
ไดเห็นพองรวมกันกำหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ซึ่งกำหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหง
ความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดบนเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลก
ไดอยางมีศักดิ์ศรี”
T
ในป พ.ศ. 2555 ขอนแกนเวชสาร จะไดเริ่มดำเนินการตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งไดสรุปสาระสำคัญ
ไวดังนี้ “ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่ง
ขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ในป พ.ศ. 2558 จึงจำเปนตองนำภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอม
ใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
T
ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอนแกนเวชสาร จึงไดสรุปประเด็นหัวขอบทความวิจัยเพื่อใชสำหรับกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณา
และสงเสริมบทความวิจัยทางดานการแพทยและการสาธารณสุข โดยใหความสำคัญกับบทความวิจัย ดังตอไปนี้
1. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ในประชากรผูใหญวัยทำงานและวัยผูสูงอายุ
2. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ที่เกี่ยวเนื่องกับปญหายาเสพติดในเยาวชน
3. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตที่ดีในประชากรวัยทารกและวัยเด็ก
4. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ที่มาพรอมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
(สภาพภูมิอากาศแปรปรวน) และการกอการราย
5. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางดานการแพทยและการสาธารณสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
T
จึงเรียนแจงมายังนักวิจัยและผูสนใจทุกทาน ที่ตองการนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัยทางดานการแพทยและการ
สาธารณสุข เพื่อขอรับการพิจารณาและการตีพิมพใน “ขอนแกนเวชสาร” ดวยความยินดียิ่ง
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Top Medical News in 2011:
A Year of Warning
ธรรมสรณ พิริยสุพงศ M.D., Ph.D.
ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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ในฉบับส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2554 ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2555 ผมใคร่ขอนําเสนอข่าวทางด้าน
การแพทย์ที่มีการนําเสนอผ่านสื่อ internet ในเวปไซต์ทางด้านการแพทย์สองสื่อที่ได้ระบุ
ถึงข่าวเด่นที่สุดในความคิดเห็นในปี พ.ศ. 2554 ที่กําลังจะผ่านไปนี้
ในสื่อเวปไซต์แรกที่ผมจะนําเสนอคือข่าวจาก www.medicalnewstoday.com ซึ่งได้
นําเสนอเกี่ยวกับข่าว 10 อันดับแรกที่ได้รับความสนใจมากที่สุด แต่ขอนําเสนอเพียง 2 ข่าว
จากอันดับข่าวทั้งหมด ข่าวแรกคือการตรวจ breast screening ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี และข่าวที่สองคือการให้ยารักษาโรค prostate cancer อาจ
มีผลต่อการเกิดภาวะ stroke ได้
สําหรับข่าวแรกนั้นเป็นบทความวิจัยจากการศึกษาของคณะนักวิจัยจาก University
of Southampton ประเทศอังกฤษ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร British Medical Journal
(BMJ) โดยคณะผู้วิจัยได้กล่าวว่า การสรุปผลการตรวจวินิจฉัยที่ผิดพลาด (false positives)
ซึ่งหมายถึงการสรุปการตรวจวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ทั้งที่ผู้ป่วยไม่ได้เป็นมะเร็ง
เต้านมนั้น เป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบ overtreatment ซึ่งจะส่งผลต่อ
ระยะเวลาการมี ชี วิ ต ที ่ สั ้ นลงและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที ่ ล ดลง โดยผู ้ วิ จั ยหลั กทั ้ งสองท่ าน คื อ
James Raftery และ Maria Chorozoglou ได้พบว่าการตรวจวินิจฉัยด้วยการทํา routine
mammography ก่อให้เกิดผลเสีย โดยที่จุดเริ่มต้นในการทํา routine mammography นั้น
เริ่มต้นมาจากการศึกษาในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งในขณะนั้นได้มีรายงานผลการศึกษาว่าผู้ที่ได้รับ
การ screening มีอัตราการรอดชีวิตสูง จนทําให้มีการทํา screening กันอย่างแพร่หลาย
จึ ง พั ฒ นากลายเป็ น การตรวจแบบ routine mammography ในประเทศอั ง กฤษ
และการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง cost-effectiveness ของการตรวจเช่นนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึง
ความคุ้มค่าในการตรวจแบบ routine mammography อย่างไรก็ตามการศึกษาในอดีตนั้น
ไม่ได้กล่าวถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการตรวจไว้ด้วย เนื่องจากคิดว่าผลเสียที่อาจตามมา
จากการตรวจนั้นมีไม่มาก ซึ่งต่อมาได้มีการพูดถึงผลเสียที่ตามมากจากการตรวจวินิจฉัย
อย่างแพร่หลายมากขึ้นเป็นลําดับ ทั้งนี้จากการศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ได้แสดงถึงผลดีและผลเสียเข้ารวมไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน
โดยข้อมูลที่รวบรวมตลอดระยะเวลา 10 ปีในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
ที่ได้รับการตรวจกว่า 100,000 คน พบว่าหากมีการประเมินถึงผลเสียของการตรวจเข้าไป
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โดยเฉพาะผลการตรวจวิ น ิ จ ฉั ย ที ่ ผ ิ ด พลาด (false positive) จะทํ า ให้ Quality Adjusted Life Year (QALY)
ลดลงประมาณ 8 ปี โดยที่ไม่มีผลดีเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหลังจากการตรวจเป็นประจํากว่าทศวรรษ และคณะผู้วิจัยยังได้
พบว่าผลเสียที่เกิดขึ้นยังคงต้องทําการศึกษาเพิ่มเติม และการศึกษาดังกล่าวได้สอดคล้องกับผลการศึกษาจากนักวิจัย
ชาวฝรั่งเศสที่กล่าวว่า ประมาณ 1% ของผู้หญิง มีแนวโน้มที่จะได้รับการสรุปผลการตรวจวินิจฉัยที่ผิดพลาด ซึ่งจะนําไปสู่
การรักษาที่เกินความจําเป็น
ส่วนข่าวที่สองจากสื่อเวปไซต์เดียวกัน คือ บทความวิจัยจากการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Heart
ในปีนี้ พบว่าการรักษาด้วยวิธีการใช้ยากลุ่ม androgen suppression therapy (AST) ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งฮอร์โมน testosterone
ในการรักษาโรค prostate cancer อาจนําไปสู่ผลข้างเคียงเช่น การเกิดภาวะ stroke หรือ การเกิดโรคหัวใจบางชนิดได้
หากไม่ ไ ด้ ม ี ก ารระมั ด ระวั ง อย่ า งเพี ย งพอ เพราะในปั จ จุ บ ั น ผู ้ ใ ห้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยวิ ธ ี ก ารใช้ ย ากลุ ่ ม นี ้ มั ก ที ่ จ ะละเลยต่ อ
ผลข้างเคียงประเภทนี้ โดยคณะผู้วิจัยได้ระบุว่ายากลุ่ม AST นั้นถือเป็นยากลุ่มหลักในการรักษา advanced prostate cancer
ซึ่งมีประสิทธิผลที่สูงมาก แต่ในขณะเดียวกันการใช้ยาอย่างต่อเนื่องก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ stroke หรือ
การเกิดโรคหัวใจ และอาจเชื่อมโยงสู่อัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงมากขึ้นจากหลายๆการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ผลข้างเคียงจากยากลุ่มดังกล่าวยังส่งผลถึงการเปราะบางลงของมวลกระดูกร่วมด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงผลกระทบที่ทําให้เกิดโรคทาง cardiovascular จากยากลุ่มนี้โดยตรง แต่ก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า
ยากลุ่มดังกล่าวมีผลข้างเคียงตามนั้นจริง
จากคําแถลงการณ์ของ the American Heart Association, the American Cancer Society และ the American
Urological Association ระบุถึงผลข้างเคียงไว้ว่า ประมาณการในผู้ชายทุกๆ 1,000 คนที่ได้รับยากลุ่ม AST เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องนาน 5 ปี จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจํานวน 360 คน เป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นจํานวน 315 คน
เกิดอาการ stroke จํานวน 42 คน และเกิดภาวะ heart attack จํานวน 28 คน โดยประมาณการคิดเป็นความเสียหายที่มี
มูลค่าสูงถึง 1.1 ถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2552 เมื่อได้ประเมินจาก
ประเทศอังกฤษเพียงประเทศเดียว
ในอีกสื่อหนึ่งคืือข่าวจาก www.medscape.com ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลชั้นนําทางด้านการแพทย์ ที่ได้สรุปข่าวทางด้าน
การแพทย์อันน่าสนใจในช่วงปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านไปดังนี้ ข่าวแรกเป็นข่าวเกี่ยวกับองค์การอาหารและยา แห่งสหรัฐอเมริกา
(Food and Drug Administration-FDA) ซึ่งได้ระบุว่า ยา simvastatin นั้นควรต้องหลีกเลี่ยงการใช้ในการรักษาใน
ปริมาณ dose ที่สูง เพราะมีผลในการทําลายกล้ามเนื้อ โดยไม่ควรให้เกินกว่า 80 mg ต่อ dose เว้นแต่ผู้ป่วย เคยได้รับ
ยาดังกล่าวมาแล้วนานเกินกว่า 12 เดือน และไม่มีผลต่อกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังได้ระบุว่า ให้ระมัดระวังการใช้ยาดังกล่าวใน
การรักษาร่วมกับยาบางชนิด อันได้แก่ itraconazole (Sporanox, Janssen Pharmaceuticals), ketoconazole (Nizoral, OrthoMcNeil Pharmaceutical), posaconazole (Noxafil, Merck), erythromycin, clarithromycin, telithromycin (Ketek, sanofiaventis), HIV protease inhibitors, nefazodone, gemfibrozil, cyclosporine และ danazol และในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับ
ยา amiodarone, verapamil หรือ diltiazem ควรมีปริมาณยาดังกล่าวไม่เกิน 10 mg ต่อ dose และต้องไม่เกิน 20 mg ต่อ dose
สําหรับการรับยา amlodipine (Norvasc, Pfizer) หรือ ranolazine (Ranexa, Gilead)
ข่าวที่สองของเวปไซต์ Medscape.com ที่น่าสนใจ คือ ข่าวคําเตือนจาก FDA แห่งสหรัฐอเมริกา เช่นกัน โดยระบุถึง
ข้อควรระวังในการใช้สาร methylene blue หรือยา linezolid ร่วมกับยากลุ่ม serotogenic ซึ่งได้แก่ยา serotonin reuptake
inhibitors และ serotonin norepinephrine reuptake inhibitors โดยที่สาร methylene blue นั้นเป็นสีย้อมที่ใช้การวินิจฉัยและ
ใช้ในการรักษา เช่นกรณี cyanide poisoning หรือ methemoglobinemia ส่วนยา linezolid นั้นเป็นยากลุ่ม antibacterial agent
เนื่องจากยาทั้งสองต่างมีผลต่อการทํางานของ monoamine oxidase A ซึ่งเป็น enzyme ที่มีฤทธิ์ทําลาย serotonin ซึ่งหาก
รับยาเหล่านี้พร้อมกันจะทําให้เกิดการคั่งของ neurotransmitter และทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการ serotonin syndrome
ซึ่งสามารถสังเกตได้จากอาการและอาการแสดง ซึ่งได้แก่ confusion, hyperactivity, memory problems, and other mental
changes; muscle twitching, excessive sweating, shivering หรือ shaking; diarrhea; trouble with coordination; และ fever
โดยพบว่ามีรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยในกรณีการได้รับยา linezolid ร่วมกับยากลุ่ม serotogenic
ข่าวที่สามของเวปไซต์ Medscape.com ที่น่าสนใจ คือ คําเตือนจาก World Health Organization (WHO) เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้ระบุว่าโทรศัพท์มือถือนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยข้อมูลนี้ได้มาจากการทบทวน
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วรรณกรรมงานวิจัยอย่างครอบคลุมโดยคณะนักวิจัยจํานวน 31 คน จากทั้งหมด 14 ประเทศ ได้ประเมินโอกาสในการเกิด
โรคมะเร็งในกลุ่มที่ได้รับหรือสัมผัสกับ radiofrequency electromagnetic fields อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการทดลองในคนและ
ในสัตว์ทดลอง รวมถึงจากข้อมูลอื่นๆด้วย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาไม่ได้สรุปออกมาในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
แต่มีหลักฐานหนึ่งที่เชื่อได้ว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด brain tumors กับการใช้โทรศัพท์มือถือ โดยผลวิจัยจาก
ประเทศสวีเดนชิ้นนี้ ได้ระบุถึงโอกาสเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแปรผันตามจํานวนชั่วโมงที่ได้รับหรือสัมผัสคลื่นพลังงานที่ส่งออก
จากโทรศัพท์มือถือและระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ในแต่ละครั้ง โดยในกลุ่มผู้ที่อายุน้อยยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่สูงกว่าด้วย
แต่ ก ็ ม ี ผ ลวิ จ ั ย ที ่ ข ั ด แย้ ง กั บ ผลวิ จ ั ย ดั ง กล่ า วที ่ ไ ด้ ร ั บ การตี พ ิ ม พ์ ใ นวารสาร The Journal of the National Cancer
Institute (2011;103:1264-1276) ซึ่งระบุว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในเด็กและวัยรุ่นนั้น ไม่ได้ทําให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด
โรคมะเร็งสมองที่เพิ่มสูงขึ้น แม้จะมีข้อโต้แย้งตามมาว่า ผลการศึกษาที่ระบุว่าไม่มีความเสี่ยงนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพราะงาน
วิจัยนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือนั่นเอง
ข่าวที่สี่เป็นข่าวที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริกา (The US Drug Enforcement
Administration-DEA) ได้ประกาศห้ามวางจําหน่าย bath salt และ plant food ที่ออกฤทธิ์คล้าย cocaine, LSD, MDMA, หรือ
methamphetamine โดยที ่ DEA ได้ ร ะบุ ถ ึ ง โทษความผิ ด ข้ อ หามี ส ารประกอบ 3,4,methylenedioxypyrovalerone,
mephedrone, and methylone ไว้ในครอบครองเพื่อเสพหรือจําหน่าย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงหนึ่งปีีหกเดือน
เนื่องจากสารประกอบดังกล่าวออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ส่งผลทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาทและ
ระบบประสาทสั ่ ง การลดลง เกิ ด อาการ disorientation, extreme paranoia และสามารถก่ อ เหตุ ค วามรุ น แรงได้
แม้ว่าผลกระทบระยะยาวจากสารดังกล่าวจะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
ท่ า นผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า นคงจะได้ ร ั บ ทราบถึ ง การเตื อ นภั ย เกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งความปลอดภั ย จากหลายๆหน่ ว ยงาน
ให้ เพิ ่ ม ความระมั ด ระวั งในการใช้ ยา แม้ ว่ า ยาหลายชนิด ที่ เราใช้ กั น อยู่ น ั้ น จะมีม านานพอสมควรแล้ ว อย่ า งเช่ นกรณี
ของยา simvastatin ซึ่งเราก็ไม่สามารถแน่ใจได้ว่า ยาเหล่านั้นจะปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับผู้ป่วยทุกๆรายเสมอไป
ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยที่มีภาวะคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงทุกราย จะได้รับการจ่ายยากลุ่มนี้และจบเรื่องไป ส่ิ่งที่แพทย์สามารถ
ทํ า ให้ ด ี ท ี ่ ส ุ ด คื อ การพิ จารณาถึ งรายละเอี ยดการใช้ ยาในผู ้ ป ่ วยที ่ ม ี ภ าวะเดี ยวกั น แต่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะบุ ค คล
และควรจะต้ อ งทํ า อย่ า งไร โดยเฉพาะเมื ่ อ กล่ า วถึ ง ความปลอดภั ย ในการใช้ ย าเหล่ า นั ้ น ด้ ว ย นอกจากเรื ่ อ งยาแล้ ว
การตรวจคั ด กรองที ่ เ ราคิ ด ว่ า เป็ น การทํ า ให้ ท ราบถึ ง โรคในผู ้ ป ่ ว ยได้ แ ต่ เ นิ ่ น ๆนั ้ น แท้ จ ริ ง แล้ ว อาจเป็ น ขั ้ น ตอนที ่ เ สี ่ ย ง
ที่อาจทําให้คุณภาพชีิวิตและอายุสั้นอย่างน่าตกใจ
นี ่ ไ ม่ ใ ่ ช ่ ค รั ้ ง แรกที ่ ผ ลการศึ ก ษาใหม่ ๆ มี แ นวโน้ ม ที ่ จ ะเตื อ นภั ย ให้ แ พทย์ แ ละผู ้ ป ่ ว ยได้ เ ห็ น มุ ม มองอี ก ด้ า นของ
ผลข้างเคียงทั้งจากการตรวจและการรักษา อาจกล่าวได้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเตือนภัยในวงการแพทย์อย่างแท้จริง
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Best Evidence in Medical Education
versus Evidence-Based Medicine
กนกวรรณ ศรีรักษา M.D., DiploMedEd
ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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เมื่อกล่าวถึงการนํางานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษามาใช้เพื่อการพัฒนาแนวทาง
การปฏิบัติงานด้านการสอนของครูแพทย์ หลายๆคนอาจเห็นว่าไม่น่าจะทําได้ เนื่องจาก
งานวิจัยทางด้านนี้มักถูกมองว่าเป็น soft science ไม่ใช่ hard evidence เหมือนเช่นดั่งงาน
วิจัยทางด้านคลินิก บางคนแทบจะแย้งว่าแนวทางการปฏิบัติหรือนวัตกรรมทางด้านการ
เรียนการสอนนั้นมักเกิดจากความเห็นหรือการทําตามแนวทางของครูแพทย์รุ่นเก่าๆ โดย
ไม่มีหลักฐานเชิงการวิจัยมาสนับสนุน ซึ่งมุมมองดังกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่ เป็นสิ่งที่
ท้าทายต่อการค้นคว้าตามหาคําตอบเป็นอย่างยิ่ง
บทความนี้เป็นบทความส่วนแรกในชุด “จากงานวิจัยสู่การนําไปปฏิบัติ” ซึ่งจะ
เป็นการนํางานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษามาวิพากษ์ถึงระเบียบวิธีวิจัยและการนํา
ไปใช้ประโยชน์จริงในการเรียนการสอน โดยจะเริ่มจากการนําเสนอกรอบการวิพากษ์
งานวิจัยโดยใช้แนวคิดของ BEME (Best Evidence in Medical Education) มาใช้ใน
การวิพากษ์งานวิจัย
Opinion-based teaching เปลี่ยนเป็น Evidence-based teaching ได้หรือไม่
มี ผ ู ้ ก ล่ า วว่ า แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ด ้ า นการเรี ย นการสอนนั ้ น มั ก ทํ า ตามๆกั น ไป
โดยไม่ ม ี ห ลั ก ฐานในเชิ ง การวิ จ ั ย มาสนั บ สนุ น คํ า กล่ า วนี ้ แ ม้ จ ะมี ค วามจริ ง อยู ่ บ ้ า ง
แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด ความเป็นจริงก็คือมีงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาเกิดขึ้น
มากมาย แต่ครูแพทย์เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะสนใจศึกษางานวิจัยเหล่านี้อย่างจริงจัง
เพื่อนําไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองในด้านการสอน ซึ่งเห็นความแตกต่าง
ได้ อ ย่ า งชั ด เจนกั บ การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บ ั น ที ่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ งานวิ จ ั ย ใน
ทางการแพทย์เชิงประจักษ์ (Evidence-based medicine) ที่มีความนิยมเพิ่มสูงมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษามีลักษณะที่คล้ายคลึง
กับงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในขั้นตอนการวัดผลโดยปราศจากอคติ (bias) นั้น
ทําได้ค่อนข้างยาก การวิจัยเชิงทดลองที่ต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆอย่างเข้มงวดนั้น
ก็ทําได้ไม่ง่าย อีกทั้งงานวิจัยทางด้านการแพทย์มักจะหวังผลสุดท้ายคือสุขภาพที่ดีขึ้น
ของผู้ป่วย ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากงานวิจัยทางด่้านแพทยศาสตรศึกษาแต่จะมีความซับซ้อน
มากกว่ า กล่ า วคื อ หากเราเชื ่ อ ว่ า การเรี ย นการสอนที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพจะนํ า ไปสู ่ ก ารผลิ ต
บัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนําไปสู่การดูแลรักษาที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดีขึ้นของ
ผู้ป่วยในท้ายที่สุด (รูปภาพ 1)

www.kk-mj.com

KKMJ

เหล่านี้อย่างจริงจังเพื่อนําไปปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของตนเองในด้านการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในยุคที่การแพทย์แผนปัจจุบันให้ความสําคัญกับการแพทย์เชิงประจักษ์
หรือ Evidence-based medicine มากขึ้น เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะลักษณะของงานวิจัยด้านแพทย
ศาสตรศึกษาซึ่งค่อนข้างคล้ายคลึงกับงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ตรงที่การวัดผลโดยปราศจากอคติ
(bias) ทําได้ค่อนข้างยาก การทําการวิจัยในเชิงการทดลองที่ต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆอย่างเข้ม
งวดนั้นก็ทําได้ไม่ง่าย งานวิจัยทางการแพทย์มักจะหวังผลสุดท้ายคือสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ซึ่งก็ไม่
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แตกต่างจากงานวิจัยด่้านแพทยศาสตร์ศึกษาแต่มีความซั
่อว่าการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ จะนําไปสู่การผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ นําไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่มี
คุณภาพและสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วยในที่สุด (รูปที่ 1)

การเรียนการสอน
(Medical Education)

บัณฑิตแพทย์ที่มี
คุณภาพ

ให้การดูแลผู้ป่วย
อย่างมีคุณภาพ

สุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้น

รูปที่ 1 ผลกระทบของแพทยศาสตรศึกษาต่อสุขภาพของผู้ป่วย

รูปภาพ 1 ผลกระทบของแพทยศาสตรศึกษาต่อสุขภาพของผู้ป่วย

ปัจจุบันมีงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษามากมาย วารสารทางด้านนี้ก็มีจํานวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น Medical
Teacher, Medical Education, Academic Medicine เป็นต้น และแม้ว่าวารสารทางด้านนี้จะยังไม่มีวารสารฉบับที่เป็น
ภาษาไทย แต่ก็มีวารสารฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งดําเนินงานโดยคณะทํางานคนไทย เช่น South East Asian Journal of
Medical Education เป็นต้น ดังนั้นคงจะพอเห็นได้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การไม่มีงานวิจัย แต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่การทําอย่างไร
เราจะนําหลักฐานจากงานวิจัยเหล่านั้นมาใช้ในทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาด้านเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแพทย์ได้
เช่นเดียวกับที่นําหลักฐานจากงานวิจัยมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
Harden และคณะ เสนอว่าการที่จะเลือกใช้ Opinion-based teaching หรือ Evidence-based teaching นั้นควรมอง
ในลักษณะของ continuum โดยไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 100 เปอร์เซ็นต์เสมอไป (รูปภาพ 2) เมื่อครูแพทย์
ได้พิจารณาข้อมูลการศึกษาจากงานวิจัยอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจจากหลักฐานที่มีอยู่นั้นว่า แนวทางการสอนดังกล่าว
อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของ continuum ระหว่าง Opinion-based teaching กับ Evidence-based teaching ยกตัวอย่างเช่น คําตอบ
เกี่ยวกับ Reliability ของการสอบ OSCE นั้นมีงานวิจัยจํานวนมากพอที่จะนํามาใช้เป็นหลักฐานตัดสินได้ ซึ่งกรณีนี้น้ําหนัก
ของการตัดสินใจก็จะมีแนวโน้มไปในทางการใช้ Evidence-based มากกว่า Opinion-based
ปัจจุบันมีงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษามากมาย วารสารทางด้านนี้ก็มีไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น Medical
Medical Education, Academic Medicine เป็นต้น และแม้ว่าจะยังไม่มีวารสารด้านนี้เป็น
การประเมินคุณค่างานวิจัยTeacher,
(Grading
the evidence) โดยใช้ QUESTS
ภาษาไทย แต่ก็มีวารสารภาษาอังกฤษที่ดําเนินงานโดยคณะทํางานคนไทย เช่น South East Asian
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งานวิจัยในเชิงระเบียบวิธีวิจัย (methodology) เท่านั้น
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หาหลักฐานมาตัดสินได้ กรณีนี้น้ําหนักของการตัดสินใจก็จะมีแนวโน้มไปในทางการใช้ Evidenceมาใช้พิจารณาคุณค่าของงานวิจัยด้วย (ตาราง 2)
based มากกว่า opinion-based

Opinion-based Teaching

Evidence-based Teaching

รูปที
Best Evidence
in Medical อาจจะอยู
Education่บอาจจะอยู
นจุหนึ
ดใดจุ
ดหนึcontinuum
่งของ contiunumระหว่
ระหว่าางง Opinion-based
รูปภาพ 2 Best Evidence
in่ 2 Medical
Education
นจุดใดจุ่บด
่งของ
Opinion-based และ Evidence-based teaching
และ evidence-based teaching
การให้คุณค่าของผลงาน (Grading the evidence) โดยใช้ QUESTS
การพิจารณาคุณค่าของงานวิจัยทางคลินิกมีการใช้เกณฑ์การตัดสินตามความน่าเชื่อถือของระเบียบวิธี
วิจัยค่อนข้างชัดเจน ยกตัวอย่างเข่นเกณฑ์ของ the US Agency for Health Care Policy and
www.kk-mj.com
Research and the Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) (ตารางที่ 1) อย่างไร
ก็ตามการจะนําเกณฑ์ลักษณะเดียวกันนี้มาตัดสินคุณค่าของงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาอาจจะไม่
เหมาะสมนัก เพราะเป็นการพิจารณาเพียงแค่มิติของความน่าเชื่อถือของงานวิจัย (validity)ในเชิง
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ตาราง 1 Grading of evidence ตามเกณฑ์ของ The US Agency for Health Care Policy and Research และ The
Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN)
Grading

Criteria

1

Evidence obtained from meta-analysis of randomised controlled trials

2

Evidence obtained from at least one randomised controlled trial

3

Evidence obtained from at least one well-designed controlled study without randomization

4

Evidence obtained from at least one other type of well-designed quasi-experimental study

5

Evidence obtained from well-designed non-experimental descriptive studies, such as comparative studies,
correlation studiesand case studies

6

Evidence obtained from expert committee reports or opinions and/or clinical experiences of respected
authorities

มิติที่ 1 คุณภาพของงานวิจัย (The quality of evidence)
ในงานวิจัยทางด้านคลินิกจะให้คุณค่าของการวิจัยเชิงทดลองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง randomised controlled trial ซึ่งมี
การควบคุมตัวแปรต่างๆเพื่อลด bias ให้มากที่สุด ทั้งนี้การวิจัยเชิงทดลองในลักษณะนี้อาจจะมีข้อจํากัดในมิติของ
แพทยศาสตรศึกษา ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงคุณภาพของงานวิจัยหรือหลักฐานทางการศึกษา จึงไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการวิจัย
เชิงทดลองเสมอไป งานวิจัยหรือการศึกษาจากการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จริงที่ได้ผ่านการพิสูจน์ด้วยระยะเวลา
ที ่ ย าวนานเพี ย งพอบนพื ้ น ฐานของหลั ก การหรื อ ทฤษฎี ท างการศึ ก ษา ซึ ่ ง ก็ ล ้ ว นแต่ ม ี ค ุ ณ ค่ า ไม่ น ้ อ ยไปกว่ า กั น
การประเมินคุณภาพของงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาจึงอาจใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ตาราง 3)
ข้อควรระวังในการใช้เกณฑ์นี้คือ คุณค่าของงานวิจัยหรือการศึกษาไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญจากอันดับที่ 1 ไปสู่
อันดับที่ 6 เสมอไป ยกตัวอย่างเช่น แม้ว่าหลักฐานจากการวิจัยแบบ randomised controlled trial จะมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่
มากพอจะช่วยให้ครูแพทย์ตัดสินใจนํา intervention ทางการศึกษานั้นไปใช้ในการเรียนการสอน แต่การตอบคําถามว่าเมื่อ
นําเอา intervention ไปใช้ในบริบทอื่นๆนั้นจะได้รับผลเช่นไร ซึ่งอาจจะสามารถหาคําตอบได้จากวิธีการศึกษาแบบ case
studies เนื่องจากแพทยศาสตรศึกษาให้คุณค่าของหลักฐานที่ได้จากประสบการณ์, ความคิดเห็น รวมทั้งทฤษฎีที่นําเสนอ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยไปกว่าหลักฐานที่ได้จากงานวิจัย การประเมินคุณภาพของหลักฐานอาจใช้แนวทางในการพิจารณา
คุณภาพที่แตกต่างจากการพิจารณาคุณภาพของงานวิจัย (ตาราง 4)
มิติที่ 2 การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (The utility of the
evidence)
การนํ า งานวิ จ ั ย ทางด้ า นแพทยศาสตรศึ ก ษาไปใช้ ป ระโยชน์ น ั ้ น
พิจารณาจากความสามารถในการนําเอาวิธีการ หรือ intervention
รูปแบบเดียวกันกับที่ใช้ในงานวิจัยนั้นโดยได้รับการดัดแปลงน้อย
ที ่ ส ุ ด ไปใช้ ใ นสถานการณ์ ห รื อ บริ บ ทอื ่ น ๆได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด
แม้ ก ารตี ค วามตรงตามตั ว อั ก ษรแบบนี ้ จ ะมี ค วามจํ า เป็ น ในการ
ประเมินคุณค่างานวิจัย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการนําเอาวิธีการ
หรือ intervention ไปใช้โดยมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบท
จะลดคุณค่าในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ของ intervention นั้นๆ
เสมอไป ยกตัวอย่างเช่น ประโยชน์ของการใช้ computer-assisted
learning จะยังเหมือนเดิมหรือไม่ หากนําไปใช้ในสภาวะที่นักเรียน
ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองเหมือนนักเรียนที่อยู่ในการศึกษา
หากประโยชน์ที่ได้ไม่ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ก็น่าจะเป็น
ข้ อ พิ ส ู จ น์ ถ ึ ง ประโยชน์ ข อง intervention นั ้ น ๆ (ในที ่ น ี ้ ค ื อ
computer-assisted learning) ได้เช่นกัน

ตาราง 2 The QUESTS สําหรับประเมินคุณค่า
ของงานวิจัยทางด้านการศึกษา
Dimension

Description

1. Quality

How good is the evidence?

2. Utility

To what extent can the method be
transferred and adopted without
modification?

3. Extent

What is the extent of evidence?

4. Strength

How strong is the evidence?

5. Target

What is the target? What is being
measured? How valid is the
evidence?

6. Setting

How close does the context or
setting approximate? How relevant
is the evidence?
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3 หลั
กฐานนั้น้นมีมีงงานวิ
านวิจจัยัยสนั
บสนุ
นมากน้
อยเพี
งใดยงใด
มิติที่ มิ3ติที่หลั
กฐานนั
สนั
บสนุ
นมากน้
อยยเพี
(The
extent
of
the
evidence)
(The extent of the evidence)
หากหลั ก ฐานทางด้ า นแพทยศาสตรศึ ก ษานั ้ น มี ก าร
หากหลั ก ฐานทางด้ า นแพทยศาสตรศึ ก ษานั ้ น มี ก ารศึ ก ษา
ศึกษาหรืองานวิจัยที่ทําซ้ํากันจํานวนมาก หรือเป็นหลัก

หรื อ งานวิ จ ั ย ที ่ ท ํ า ซ้ ํ า กั น จํ า นวนมาก หรื อ เป็ น หลั ก ฐานที ่
ฐานที่มาจากการทํา meta-analysis ไม่ใช่มาจากการ
มาจากการทํ
า อmeta-analysis
ไม่ใช่มจะสามารถเพิ
าจากการศึก่มษาหรื
ศึกษาหรื
งานวิจัยแค่ 1 ผลงาน
คุณค่าองาน
วิจัยแค่ของหลั
1 เรื
่อง ้น
จะสามารถเพิ
่มคุนณ
ค่ภาพของการทํ
าของหลักฐานนั
กฐานนั
ๆ ในการประเมิ
คุณ
า ้นๆ
ในการประเมิ
นคุณภาพของการทํ
า าmeta-analysis
meta-analysis
ของงานวิจัยทางด้
นแพทยศาสตรศึกของงาน
ษา

Impact
Performance

ซึ่งคล้าานแพทยศาสตรศึ
ยคลึงกับงานวิจัยทางด้
านคลิ
นิก า ยคลึ
กล่างวคื
อต้งานวิ
อง จ ั ย
วิ จั ยทางด้
กษาซึ
่ งคล้
กั บ
พิจารณาว่างานวิจัยที่นํามามีความคล้ายคลึงกันมากพอ
ทางด้านคลินิก กล่าวคือต้องพิจารณาว่างานวิจัยที่นํามามี
(homogeneity) ทั้งด้านประชากรที่ทําการศึกษา รูปแบบ
ความคล้ายคลึงกันมากพอ (homogeneity) ทั้งด้านประชากร

Learning

งานวิจัย รวมทั้งผลการศึกษา เป็นต้น

ที่ทําการศึกษา รูปแบบงานวิจัย รวมทั้งผลการศึกษา เป็นต้น

Reaction

มิติที่ 4 น้ําหนักของผลการศึกษา (The strength of
มิติที่ 4the
น้ําevidence)
หนักของผลการศึกษา (The strength of the
มิ
ต
ินี้ต้องการให้พิจารณาว่าข้อสรุปที่ได้นั้นมาจากผลการ
evidence)
ษาที่มีน้ําพ
หนั
ความน่า
าเชื
ถือมากน้
อยเพี
ยงใด ยก
มิ ต ิ น ี ้ ตศึ้ อกงการให้
ิ จการณาว่
ข้ อ่อสรุ
ป ที ่ ไ ด้
น ั ้ น มาจากผลการ

Participation

ตัวอย่างเช่น การศึกษาว่าการให้ข้อมูลเป็นลา ลักษณ์
ศึ ก ษาที
่ ม ี น ้ ํ า หนั ก ความน่ า เชื ่ อ ถื อ มากน้ อ ยเพี ย งใด
อั ก ษรแก่ ผ ู ้ ป ่ ว ยก่ อ นให้ น ั ก ศึ ก ษาแพทย์ ต รวจร่ า งกาย
ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาว่าการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์
ทําให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากขึ้น โดยมีค่า p value =

อักษรแก่
ผู้ป่วแล้
ยก่วสรุ
อนให้
นัากต่ศึอกไปควรมี
ษาแพทย์
ตรวจร่
0.077
ปผลว่
การให้
ข้อมูา
ลงกาย
แก่ผู้ป่วยทําให้
ผู้ป่วยมีเป็คนวามพึ
พอใจมากขึ
โดยมี
คศึ
่า กPษาแพทย์
= 0.077ต รวจ
แล้วสรุป
ลายลังก
ษณ์ อ ั ก ษรก่้นอ นให้
นัก
ผลว่าต่อไปควรมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเป็นลายลักษณ์อักษร
Grading คุ
ภาพงานวิ
จัยทางด้
ก่อนให้ตาราง
นักศึก3ษาแพทย์
ตณรวจร่
างกาย
ย่าอนแพทยศาสตรศึ
มเป็นการสรุกปษาบน
พื้นฐานของผลการศึกษาที่ไม่มีน้ําหนักเท่าที่ควร
Grading

Description

ตาราง 3 Grading คุณภาพงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษา
Grading

1

1

based based
on professional
judgement-the
2 Evidence
Evidence
on educational
principles
beliefs and values of experienced teachers

3

2

3

Evidence based on case studies

ร่างกาย ย่อมเป็นการสรุปบนพื้นฐานของผลการศึกษา
ที่ไม่มีน้ําหนักเท่าที่ควร

มิติที่ 5 สิ่งที่ใช้ประเมินผลนั้นมีความสําคัญต่อการศึกษา
มากน้
(The
of the
มิติทอ
ี่ ยเพี
5 สิย่งงใด
ที่ใช้ป
ระเมินtarget
ผลนั้นมีความสํ
าคัญevidence)
ต่อการ

การเลื
อกตัววัอดยเพี
ผลลั
พธ์หรื(The
อการประเมิ
นผลมี
วามสําคัญต่อ
ศึกษามากน้
ยงใด
target
of คthe
evidence)
ความน่
าเชื่อถือของงานวิจัยอย่างมาก หากผู้วิจัยเลือกการ
การเลื อ กตั ว วั ด ผลลั พ ธ์ ห รื อ การประเมิ น ผลมี ค วาม
ประเมินผลที่ไม่มีความสําคัญต่อกระบวนการเรียนการสอน
สําคัญต่อความน่าเชื่อถือของงานวิจัยอย่างมาก หากผู้

ก็จะทําให้คุณค่าของงานวิจัยลดลงได้
วิ จ ั ย เลื อ กการประเมิ น ผลที ่ ไ ม่ ม ี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
Kirkpatrick
ได้ อ ธิ บ
ายลํ
กระบวนการเรี
ย นการสอนก็
จ ะทํ
า ให้าคดั
ุ ณบ
ค่ความสํ
า ของงานา คั ญ ของ
การประเมิ
นผลจากระดับต่ําสุดไปสูงสุดดังนี้ (รูปภาพ 3)
วิจัยลดลงได้
ได้เฉพาะการมี
อธิบายลําดับส
ความสํ
คัญของ
1. Kirkpatrick
การประเมิ น
่ ว นร่ วาม
เช่ น จํ า นวน
การประเมิ
ผลจากระดั
บ ต่ ํ า สุ ด ไปสู ง สุ ด ไว้ ด ั ง นี ้
ผู้เข้านเรี
ยน (participation)
(รูปภาพ
3)
2. การประเมิ
น ความพึ ง พอใจหรื อ ความรู ้ ส ึ ก ของ
1. การประเมิ น เฉพาะการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ผู้เรียน (reaction)
เช่น จํานวนผู้เข้าเรียน

Evidence based on professional experience
5

5

Evidence based on professional experience

Evidence based on educational principles
4

4

Evidence based on professional judgement-the
beliefs and values
of experienced teachers
Description

รูปภาพ 3 Kirkpatrick Pyramid

Evidence based on cohort studies and related
methods

based based
on case
6 Evidence
Evidence
on studies
randomised controlled trials

3. ก า ร ป ร ะ(participation)
เมินผู้เข้าร่วมการศึกษาว่าได้เกิด
การประเมิ
ความพึ
พอใจหรื้น
อความ
การเรี2.ยนรู
้หรือมีคนวามเข้
างใจมากขึ
(learning)
รียนก(reaction)
4. ประเมิ นรูว่้สาึกผูของผู
้ เ รี ย้เนมี
ารเปลี ่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
หรือไม่ (performance)
5. ประเมินว่าผลของการศึกษาหรืองานวิจัยมีผลให้
ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหรือไม่ (impact)
หากนําแนวทางของ Kirkpatrick มาใช้ จะเห็นว่า

Evidence based on cohort studies and related
เป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการคือผลที่ทําให้ผู้ป่วยมีสุขภาพ
methods
www.kk-mj.com

ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถ

6

Evidence based on randomised controlled trials

ผลิ ต แพทย์ ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภาพได้ แต่ ใ นทางปฏิ บ ั ต ิ ก ารวั ด ผล
ในระดั บ นี ้ ท ํ า ได้ ย ากที ่ ส ุ ด เพราะมั ก จะมี ป ั จ จั ย อื ่ น ๆ
อีกมากมายมาเกี่ยวข้อง
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ตาราง 4 แนวทางการประเมินคุณภาพของหลักฐานทางด้านแพทยศาสตรศึกษาที่มาจากประสบการณ์ ความคิดเห็น และทฤษฎีของ
ผู้เชี่ยวชาญ
Questions to ask

Yes

No

N/A

Would the approach be accepted by most informed/respected practitioners in the field?
Is the view put forward by a practitioner who understands the field?
Does the view seem to take account of what is special to medical education?
Is the view based more on the practice than theory?
Is the view derived from medicine or a closely related field?
If the view propounds a theory, was that theory developed in medical education?
Is there a commonly recognized good reason for adopting the view?
Does the view seem to be more than rhetoric, i.e. more than an often repeated statement that is
now the received wisdom?
Is the view based on political or social values that are of central importance to medicine?
Is the view practical one based on the context of medical education?
Does the view make sense, i.e. in your professional judgement, does it seem to have face validity?
Does the view seem to fit on with the professional values of medicine?

มิติที่ 6 บริบทของงานวิจัย (The setting of context of the evidence)
คําว่าบริบทในเชิงการศึกษาอาจมีความหมายที่หลากหลายตั้งแต่ ระดับการศึกษาก่อนหรือหลังปริญญา นักศึกษาแพทย์
หรือนักศึกษาทันตแพทย์ อายุ เพศ หรือแม้แต่บริบทเชิงภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ี้มีความสําคัญใน
การนํ า intervention ที ่ ใ ช้ ไ ด้ ผ ลในบริ บ ทหนึ ่ ง ๆไปใช้ ใ นบริ บ ทที ่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น อาจจะได้ ผ ลที ่ แตกต่ า งกั น ก็ ไ ด้
ยกตัวอย่างเช่น การเรียนการสอนแบบ Problem-based learning (PBL) ที่ใช้ได้ผลดีกับนักศึกษาแพทย์ แต่อาจจะใช้ไม่ได้ผล
แบบเดียวกันกับนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นการประเมินคุณค่าของงานวิจัยจึงต้องนําปัจจัยเหล่านี้เข้ามาพิจารณาด้วย
สรุป
ครูแพทย์ที่ดีอาจไม่จําเป็นต้องเป็นนักวิจัยที่ดีเสมอไป แต่อย่างน้อยต้องมีทักษะในการประเมินคุณค่าของงานวิจัยได้
การใช้ QUESTS เพื่อประเมินคุณค่าของงานวิจัยจะช่วยให้ครูแพทย์มีแนวทางในการพิจารณาที่จะนําหลักฐานที่ได้จากการ
ศึกษาหรืองานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนบนพื้นฐานของหลักฐานที่ดีที่สุดเท่าที่มี
โดยไม่ต้องติดยึดกับกรอบของการวิพากษ์งานวิจัยทางด้านคลินิก ซึ่งบางครั้งมีการให้คุณค่าในมิติที่แตกต่างไปจาก
งานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษา อย่างไรก็ตามคุณค่าที่แท้จริงของงานวิจัยอยู่ที่การนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน ซึ่งบางครั้งคุณค่าเหล่านี้ก็ไม่สามารถวัดได้จากการวิจัยเสมอไป
BIBLIOGRAPHY
Harden RM, Grant J, Buckley G, Hart IR. BEME Guide No. 1: Best Evidence Medical Education. Medical Teacher 1999; 21(6): 553-562
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Diagnostic Validity of Computed
Tomography for Lung Cancer
Rachanan Tatiyanantaporn, M.D.
Department of Radiology, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Nakhon Ratchasima

ABSTRACT

AIMS
To investigate the accuracy of computed tomography (CT) for the diagnosis of lung cancer compared with
Pathology results.
METHODS
Cross sectional diagnostic study was conducted. Participants were two hundred and seven patients who had rule
out lung disease, at Department of Radiology, Maharat Nakhon Rachasima Hospital from 2007 to 2009. Data of
patients with and without lung cancer from the CT compared with pathological diagnosis. The validity was
evaluated in relation to sensitivity, specificity, accuracy, false positive rate, false negative rate, positive predictive
value, negative predictive value and likelihood ratio. Statistical analysis was done using statistical package for social
science version16 statistical software (SPSS) and statistical significance was determined by a P < 0.05.
RESULTS
There were 75 lung cancer patients and 86 without disease from the confirmation from pathology. CT scanning
was positive in 156 cases and negative in 51 cases. Regarding CT scanning comparing with pathology, its validities
were; sensitivity 51%, specificity 52%, PPV 68%, NPV 65%, positive likelihood ratio 1.1 and negative likelihood ratio
0.9.
CONCLUSION
The validity of the CT scanning comparing with pathology yielded modest sensitivity and specificity
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ความถูกตองของผลการตรวจดวยวิธีเอ็กซเรยคอมพิวเตอร
เปรียบเทียบกับผลการตรวจชิ้นเนื้อดวยวิธีทางพยาธิวิทยา
ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด
รัชนันทน ตติยนันทพร, พ.บ.
กลุมงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดยอ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความถูกต้องของผลการตรวจด้วยวิธีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scanning) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจ
ชิ้นเนื้อด้วยวิธีทางพยาธิวิทยา (Pathology) ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด
วิธีการศึกษา
การศึกษาเป็นแบบ diagnostic study โดยศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วย CT scanning ซึ่งแปลผลโดย
รังสีแพทย์ว่าเป็นหรือไม่เป็นโรคมะเร็งปอด เปรียบเทียบกับผลการตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธีทางพยาธิวิทยา ในระหว่างปี
พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ที่โรงพยาบาลมหารานครราชสีมา ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 207 ราย ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิ ง พรรณนาและสถิ ต ิ เ ชิ ง วิ เ คราะห์ โดยประเมิ น ความถู ก ต้ อ งในประเด็ น ของ sensitivity, specificity, accuracy,
false positive rate, false negative rate, positive predictive value, negative predictive value and likelihood ratio (LR).
Statistical analysis was done using statistical package for social science version 16 (SPSS v.16) และประเมิน
ค่านัยสําคัญที่ระดับ P <0.05
ผลการศึกษา
พบผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดจากผลตรวจชิ้นเนื้อทาง pathology 75 คน และไม่เป็นโรคมะเร็งปอด 86 คน CT scanning
ได้ผลบวก 156 คน และผลลบ 51 คน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผล CT scanning และ gold standard สําหรับการวินิจฉัย
มะเร็งปอดซึ่งได้แก่ผลการตรวจชิ้นเนื้อทาง pathology พบค่า sensitivity 51% specificity 52% PPV 68% NPV 65%
positive LR 1.1 และ negative LR 0.9
สรุป
การศึกษาความสามารถของ CT scanning ในการวินิจฉัยมะเร็งปอดเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานคือการตรวจชิ้นเนื้อ
ด้วยวิธีทาง pathology ในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 207 ราย พบว่าการวินิจฉัยของรังสีแพทย์ในการแปลผล CT scanning มี
sensitivity และ specificity อยู่ในระดับปานกลาง

©

www.kk-mj.com

KKMJ

Khon Kaen Medical Journal

18

โรคมะเร็งปอดเป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญ โดยค่าความชุก
ของโรคมะเร็ ง ปอดนั ้ น มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะ
ประเทศ ซึ่ง 70% ของจํานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดรายใหม่

การตรวจคัดกรอง (screening) โรคมะเร็งปอด
ระยะแรกด้ ว ยเอ็ ก ซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ (Computed
Tomography: CT scanning) และการตรวจ sputum

เกิดขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนา1 จากข้อมูลสถิติประมาณ
การในปี พ.ศ. 2543 โรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุที่พบบ่อย
ที ่ ส ุ ด ของการเสี ย ชี ว ิ ต ด้ ว ยโรคมะเร็ ง จากทั ่ ว โลก 2

cytology พบว่า ไม่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยมะเร็งปอดลงได้13 การ CT scanning จึงถูกนํามาใช้
ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด เนื่องจากเป็น

ในปี พ.ศ. 2550 มีประชากรโลกจํานวน
มากกว่ า 1.3 ล้ า นคนเสี ย ชี ว ิ ต ด้ ว ยโรคมะเร็ ง ปอด 3
โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าโรคมะเร็งปอดนั้นเป็น

เครื ่ อ งมื อ ที ่ ถ ่ า ยภาพของอวั ย วะในร่ า งกายโดยใช้
รั ง สี เ อ็ ก ซ์ ฉ ายผ่ า นตั ว ผู ้ ป ่ ว ย และมี ต ั ว รั บ รั ง สี ท ี ่ ผ ่ า น
ตั ว ผู ้ ป ่ ว ยแล้ ว นํ า มาประมวลผลสร้ า งภาพในแนวขวาง

สาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งในผู้ชาย
และผู ้ ห ญิ ง ประมาณ 213,380 ราย ในปี พ.ศ.2547 4
และยั ง ได้ ท วี ค วามรุ น แรงขึ ้ น ในประเทศที ่ ก ํ า ลั ง พั ฒ นา

(axial plane) บนคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นชนิดที่มีตัวรับหลายแถว
(Multi-detector computed tomography, MDCT)
ซึ่งทําให้สามารถทําการตรวจได้เร็วขึ้น สามารถใช้ตรวจ

สถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2538 ถึง
2540 พบว่าจํานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดสูงเป็นอันดับสอง
ในผู้ชาย และเป็นอันดับสี่ในผู้หญิง ประมาณอัตราอุบัติ
การณ์ (estimated incidence rate: ESR) 25.9 : 100000
ของจํ า นวนประชากร อั ต ราส่ ว นการเป็ น มะเร็ ง ปอดใน
ผู้ชาย : ผู้หญิง เป็น 2 : 15 ในปี พ.ศ. 2550 มีผู้ป่วยโรค
มะเร็งปอดรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น stage III A/B
จํานวน 68,280 ราย6 โดยส่วนมากประมาณ 80% เป็น
มะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
โรคมะเร็งปอดชนิด adenocarcinoma (รวมมะเร็งชนิด
bronchioloalveolar) โรคมะเร็งปอดชนิด squamous cell
(epidermoid) และ large cell carcinoma7-8 โรคมะเร็งปอด
มักพบในผู้ชาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในผู้หญิงที่
อาศัยอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลกและประเทศที่มี
การพยากรณ์โรคที่ไม่ดี9-10 อย่างไรก็ตาม เทคนิคการ
วินิจฉัยและการปรับปรุงวิธีการรักษาสามารถทําให้การ
พยากรณ์โรคมะเร็งปอดดีขึ้น11-12

ร่างกายได้หลายส่วนภายในเวลาไม่กี่วินาที ได้ภาพที่มี
ความชั ด เจนและเห็ น รายละเอี ย ดมากขึ ้ น อี ก ทั ้ ง ยั ง
สามารถสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อประเมินพยาธิสภาพได้อย่าง
ถูกต้อง14-17 พบความผิดปกติเพิ่มมากขึ้นซึ่งช่วยในการ
วินิจฉัยโรค18-22 ปัจจุบัน CT scanning สามารถตรวจพบ
โรคมะเร็งปอดที่มีขนาดเล็ก ประเมินการลุกลาม การระบุ
ระยะของโรคมะเร็ง การกระจายของมะเร็ง และเป้าหมาย
ของการจั ด ระยะโรคมะเร็ ง เพื ่ อ พิ จ ารณาเลื อ กการรั ก ษา
และให้การพยากรณ์โรคประกอบการตัดสินใจเมื่อจําเป็น
ต้องยุติการรักษา23-24
จากคุ ณ สมบั ต ิ ด ั ง กล่ า วของ CT scanning
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงได้ใช้ CT scanning
ช่ ว ยในการวิ น ิ จ ฉั ย โรค โดยมี ร ั ง สี แ พทย์ เ ป็ น ผู ้ อ ่ า นผล
CT scanning ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่เคยมี
การศึ ก ษาหรื อ ทบทวนการอ่ า นผล CT scanning ว่ า

Table 1 Baseline Characteristics of Lung Cancer Patients
Lung cancer
(n=85)

Non lung cancer
(n=86)

P Value

Age, years-no. (%)

66.6±11.4

63.8±13.6

0.106

Male sex-no (%)

66 (72.5)

77 (66.4)

<0.001

Smoking-no. (%)

80 (87.9)

88 (75.9)

<0.001

Average number of cigarette smoked per month

61.3±39.8

21.2±14.3

<0.001

Duration of smoking more than 10 years-no. (%)

56 (61.5)

38 (32.8)

<0.001

Mass size from computer scan (cm)

8.0±11.1

5.2±3.5

0.022

Variables
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มีความถูกต้องตามมาตรฐานงานรังสีการแพทย์เพียงใด
มีการ missed diagnosis หรือไม่อย่างไร
ในสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาการวินิจฉัยที่ล่าช้าหรือผิดพลาด
ส่งผลให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจํานวน 40,000 ถึง
80,000 รายต่อปี จากการ autopsies พบการวินิจฉัยผิด
พลาด ประมาณ 5% จะส่งผลถึงการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษา นอกจากนี้ประมาณ 40% ในคดีความผิด
ทางการแพทย์ น ั ้ น มี ค ดี ท ี ่ เ กิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาดในการ
วินิจฉัยเกือบหนึ่งในสาม25
ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นรังสีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
อ่านผล CT scanning จึงมีความสนใจศึกษาเพื่อสร้าง
มาตรฐานงานรังสีการแพทย์ในการอ่านผล CT scanning
ให้เพิ่มความถูกต้องในการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยใช้
แนวทางการประเมิน Diagnostic accuracy study จาก
University of Oxford ในปี พ.ศ. 254826 มีการประเมิน
ความถู ก ต้ อ งตรงกั บ ความเป็ น จริ ง (validity) และ
มีประโยชน์ทางคลินิก (clinical significant) มากน้อย
เพียงใด โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความไว

carcinoma, 2) small cell carcinoma, 3) adenocarcinoma,
4) large cell carcinoma และ 5) other or unclassified
forms
โดย inclusion criteria คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ
ด้วยวิธี CT scanning และพบว่ามีลักษณะของ lung mass,
consolidation หรือ infiltration ปรากฏในผลการตรวจ
ด้วยวิธี CT scanning โดยมีผลการตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธี
Pathology ยืนยันชนิดของ lung mass นั้นซึ่งการศึกษานี้
ผลตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธี Pathology ถือเป็น gold standard
ด้วยวิธีการ bronchial หรือ lung biopsy
สําหรับ exclusion criteria ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีประวัติ
เป็นมะเร็งปอดมาก่อน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ
ศึ ก ษาของ Watchariya Pornprasertsuk, Chatchai
Treetampinich, Nathpong Israngura Na Ayudhya, Pratak
O-Prasertsawat and Sasivimol Rattanasiri28 ที่ศึกษาเรื่อง
Relationship between Alteration of Sacral Pain and
Cervical Progression in Latent Phase of Labor:
Diagnostic Study ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 208
ราย จากการคํานวณ statistical power of 90% with a

(sensitivity), ความจํ า เพาะ (specificity), positive
predictive value (PPV), negative predictive value (NPV),
positive and negative likelihood ratio (LR) ของการใช้
CT scanning ในการวินิจฉัยมะเร็งปอดเปรียบเทียบกับผล

two-tailed alpha error of 0.0529 แต่ในการศึกษาครั้งนี้มีผู้
ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการตรวจด้วยวิธี CT scanning
จํานวน 207 ราย

การตรวจชิ้นเนื้อทาง Pathology

วิธีดําเนินการศึกษา
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ปอดที ่ ส ่ ง ตรวจ CT
scanning ที ่ แ ผนกรั ง สี ว ิ ท ยา และผลการตรวจด้ ว ยวิ ธ ี

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
การศึ ก ษานี ้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบ cross sectional for
diagnostic study โดยศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ
ด้วยวิธี CT scanning ซึ่งแปลผลโดยรังสีแพทย์ ว่าเป็นหรือ
ไม่เป็นมะเร็งปอดเปรียบเทียบกับผลการตรวจชิ้นเนื้อทาง
พยาธิวิทยา ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
ผู้เข้าร่วมการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการศึกษาคือ ผู้ป่วยที่มารับการรักษา
ที ่ โ รงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม าและแพทย์ ส ่ ง ตรวจ
CT scanning ที่แผนกรังสีวิทยา เพื่อประกอบการวินิจฉัย
โรคมะเร็งปอดระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2552 จํานวน 831
ราย ผ่าน inclusion criteria จํานวน 207 รายซึ่งได้แก่ ผู้
ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วย CT scanning เพื่อวินิจฉัยโรค
มะเร็งปอด
WHO Criteria27 ระบุไว้ว่า มะเร็งปอดจําแนกตาม
histological ออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ 1) squamous cell

Pathology โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างปี
พ.ศ. 2550 ถึง 2552 ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป, ผลการตรวจ CT
scanning และผลการตรวจชิ ้ น เนื ้ อ ด้ ว ยวิ ธ ี Pathology
การ CT scanning ได้ ท ํ า โดยใช้ เ ครื ่ อ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ spiral CT scanner รุ่น CTW 2000 ใช้
เทคนิค 1) Contiguous 10mm scans from lung apex to
upper abdomen included adrenal glands. 2) Pre and post
intravascular contrast enhancement 3) Two setting of
Image display: Mediastinum and lung windows. โดยการ
อ่านผล CT scanning ในโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมานี้ ได้มีรังสีแพทย์ทั้งหมด 4 ท่าน แต่ในการ
ศึกษานี้ได้รวบรวมผลการอ่านจากรังสีแพทย์เพียง 1 ท่าน
เท่านั้น และแพทย์ผู้อ่านผลการตรวจด้วยวิธี pathology
เป็นพยาธิแพทย์ ซึ่งเป็นคนละท่านกับรังสีแพทย์์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา (descriptive statistics) ได้ แ ก่
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน
inferential statistics ทดสอบด้วย non parametric test
และ parametric test ตามการกระจายของข้อมูล เช่น
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จะมี ผ ู ้ ส ู บ บุ ห รี ่ ม ากกว่ า อย่ า งมี น ั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ต ิ
(P<0.001) (Table 1) นอกจากนี้ยังมีจํานวนมวนบุหรี่ที่สูบ
ต่อเดือนและอัตราสวนผู้ที่สูบบุหรี่เกินกว่า 10 ปีมากกว่า

Table 2 Cell Type of the Diagnosed Case of
Lung Cancer
No (%)
Cell type

Women
(n= 6)

Men
(n= 69)

Squamous cell carcinoma

2 (2.7)

33 (48.0)

Adenocarcinama

3 (4.0)

23 (32.0)

1 (1.3)

7 (9.3)

0

2 (2.7)

Adenosquamous cell
carcinoma
Small cell carcinoma

student t-test หรือ ANOVA สําหรับ continuous variables
และ chi-square test สําหรับ categorical variables
statistical analysis ทําโดยใช้โปรแกรม statistical package
for social science version16 (SPSS v. 16) และค่านัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05
ผล positive CT scanning หมายถึง ผลการตรวจที่
รั ง สี แ พทย์ ว ิ น ิ จ ฉั ย หรื อ วิ น ิ จ ฉั ย แยกโรค (differential
diagnosis) โดยพบว่าเป็นมะเร็งปอด (lung cancer-CA)
สําหรับ malignant lymph node จะถือว่าเป็น measurable
lymph node จาก CT scanning เมื่อขนาดใหญ่มากกว่า
เท่ากับ 15 mm ใน short axis ผล negative CT scanning

กลุ่มที่ไม่เป็นมะเร็งปอดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติด้วยเช่น
กัน (P<0.001; P<0.001 ตามลําดับ) และหลังการตรวจด้วย
CT scanning ขนาดของก้ อ นที ่ พ บในกล่ ุ ม ที ่ ไ ด้ ร ั บ การ
วิ น ิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น มะเร็ ง ก็ ม ี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ผู ้ ท ี ่ ไ ม่ เ ป็ น มะเร็ ง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.022) ผลการตรวจชนิด
ของเซลล์มะเร็งพบว่าในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพศชายเป็น
เซลล์ ม ะเร็ ง ชนิ ด squamous cell carcinoma 48.0%,
adenocarcinama 32.0%, ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพศหญิงเป็น
เซลล์มะเร็งชนิด adenocarcinama 4.0% (Table 2)
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบ
จากผลการศึ ก ษาในครั ้ ง นี ้ ใ นจํ า นวนผู ้ ป ่ ว ยทั ้ ง หมดพบผู ้
ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจากผลพยาธิ 75 คน และไม่เป็นโรค
มะเร็ง 86 คน CT scanning ได้ผลบวก 156 คน และผลลบ
51 คน มีค่า sensitivity 51% (Table 3) และในส่วนค่า
specificity ของการตรวจในครั้งนี้ เท่ากับ 52% และมีค่า
PPV และ NPV เท่ากับ 68% และ 65% ตามลําดับ สําหรับ
ค่า positive และ negative LR มีค่าเป็น 1.1 และ 0.9 ตาม
ลําดับ สําหรับค่า sensitivity, specificity, PPV, NPV, positive
และ negative LR ใน subgroup ของผลการตรวจ CT
scanning ต่างๆ ได้แสดงใน Table 3

หมายถึง ผลการตรวจที่รังสีแพทย์ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็น

วิจารณและสรุปผล

lung cancer โดยที่ gold standard หมายถึง การตรวจชิ้น
เนื้อทางพยาธิวิทยา (Pathology) จาก lung biopsy ซึ่งผล
การตรวจ positive นั้นหมายถึง การเป็นมะเร็งปอด (CA
lung) และผลการตรวจ negative หมายถึง การไม่เป็น
มะเร็งปอด (non CA lung) โดย validity ของ CT scanning
ในการวินิจฉัย lung cancer เทียบกับผลการตรวจชิ้นเนื้อ
ด้ ว ยวิ ธ ี Pathology จะแปลผลออกมาในประเด็ น ของ
sensitivity, specificity, PPV, NPV, positive and negative LR

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยมะเร็งปอด
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยการตรวจ CT
scanning จํานวน 207 ราย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
มะเร็งประมาณ 50% ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย และมีอายุเกินกว่า 60 ปี ในกลุ่มที่เป็นมะเร็งปอด

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผล CT scanning และ gold
standard สําหรับ diagnostic test ซึ่งได้แก่ผลการตรวจชิ้น
เนื้อทาง pathology พบค่า sensitivity 51% specificity 52%
PPV 68% NPV 65% positive LR 1.1 negative LR 0.9 โดย
ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า CT scanning เป็นการทดสอบ
ที่มีค่าความไวปานกลางและมี specificity ในระดับปาน
กลางเช่นกัน
ผลการศึกษาในครั้งนี้มีผลที่มีค่า validity ของ CT
scanning เทียบกับผล pathology ต่างจากการศึกษาของ
Saba L. และคณะ30 ซึ ่ งศึ กษาเรื ่ อ ง Computer-aided
detection of pulmonary nodules in computed
tomography: analysis and review of literature พบว่า CT
scanning โดยรังสีแพทย์ มีค่า sensitivity 92% แต่ใกล้เคียง
กับการศึกษาของ Cangemi V และคณะ31 ซึ่งศึกษาเรื่อง
Assessment of the accuracy of diagnostic chest CT
scanning. Impact on lung cancer management พบว่า
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Table 3 Validity of the CT Scanning Regarding Sensitivity and Specificity
Sensitivity (%)

Specificity (%)

Positive
predictive value
(%)

Negative
predictive value
(%)

51

52

68

65

No mass (n=11)

5

97

73

56

Between 1 and 5 (n=61)

28

75

61

57

Larger than 5 (n=79)

38

80

72

51

Lymph node metastasis (n=2)

1

99

50

57

Pleural effusion (n=3)

1

99

75

57

Characteristics
Overall
Mass size (centimeters)

sensitivity 66.6% ซึ ่ ง ความต่ า งนี ้ น ่ า จะเป็ น จากกลุ ่ ม
ตัวอย่างที่ต่างกันเป็นสําคัญ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่า sensitivity และ

ในการสรุปและขยายผลไปสู่ประชากรอื่นๆ อาจมีปัญหา
ได้
โดยสรุ ป แล้ ว การศึ ก ษาความสามารถของ CT

specificity อยู่ในระดับปานกลางซึ่งแสดงให้เห็นว่า CT
scanning เป็นวิธีการตรวจที่มีโอกาสพลาดในการวินิจฉับ
ค่ อ นข้ า งสู ง สํ า หรั บ การวิ น ิ จ ฉั ย โรคมะเร็ ง ปอด และมี

scanning ในการวิ น ิ จ ฉั ย มะเร็ ง ปอดเปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธ ี
มาตรฐานคือการตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธีทาง pathology ใน
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 207 ราย ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง

โอกาสที่คนที่เป็น benign disease จะได้รับการวินิจฉับแบบ
over diagnosis ว่าเป็น malignancy ปนเข้ามามากด้วย32
เนื่องจากรังสีแพทย์เกรงว่าจะพลาดการวินิจฉัยผู้ป่วยที่

2552 พบว่าการวินิจฉัยของรังสีแพทย์ในการแปลผล CT
scanning มี sensitivity และ specificity อยู่ในระดับปาน
กลางซึ ่ ง เป็ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ จํ า กั ด ในการใช้ CT

เป็น lung cancer ไป จึงมักมี malignancy อยู่ใน differential
diagnosis เสมอ ดังนั้นในกรณีผลการอ่าน CT scanning ที่
ให้ผลบวก แพทย์ควรให้ความสําคัญเรื่องการแจ้งผลตรวจ

scanning เป็น confirmation test สําหรับการวินิจฉับโรค
มะเร็งปอด ฉะนั้นการศึกษาเพิ่มเติมควรมีการตรวจยืนยัน
เสมอเมื่อได้ผลบวกจาก CT scanning และควรได้มีการ

กั บ ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ ข องผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
เนื ่ อ งจากมี ผ ลกระทบทางจิ ต ใจและอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การ
รักษาที่ผิดพลาดตามมา

ศึกษาในกลุ่มต่างๆที่หลากๆของแต่ละชนิดของมะเร็ง เพื่อ
เพิ่มขนาดตัวอย่างเพื่อความถูกต้องมากขึ้นของการสรุป
ผล และควรเพิ่มการศึกษาโดยมีการวินิจฉัยจากรังสีแพทย์

ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อจํากัดที่สําคัญคือ การอ่าน
ผลเป็นการอ่านจากรังสีแพทย์เพียงหนึ่งท่านเท่านั้น ซึ่งไม่
ได้มีการทดสอบ reliability ในการอ่าน ทั้งยังเป็นการแปล

ท่านอื่นร่วมด้วยโดยที่ต้องมีการทดสอบ reliability ก่อน
การศึกษาเรื่อง validity ด้วยเสมอ

ความเรื ่ อ ง validity โดยรั ง สี แ พทย์ เ พี ี ย งท่ า นเดี ย ว
ทําให้การแปลผ่านซึ่งสรุปในตอนท้ายอาจคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริงได้ ในการศึกษาครั้งต่อไป การกําหนด
มาตรฐานการอ่านผล CT scanning และทดสอบ reliability
รวมกับรังสีแพทย์ท่านอื่น รวมทั้งการเพิ่มขนาด sample
size มากกว่ า นี ้ ด ้ ว ย และประเด็ น ของการ subgroup
analysis มีผู้ป่วยอยู่ในการศึกษาน้อยทําให้ ความถูกต้อง
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Risk Factors of Retinopathy of Prematurity
Narong Thongharn M.D.
Department of Pediatrics, Roi-Et Hospital, Roi-Et, Thailand

ABSTRACT

AIM
To identify risk factors of retinopathy of prematurity (ROP) in premature and low birth weight baby.
METHODS
This was a retrospective cohort study. The data from medical records of premature babies, gestational age (GA)
≤32 weeks or birth weight (BW) ≤2,000 grams, whom admitted at Roi-Et Hospital between October 2006 and
September 2010, were collected and analyzed to identify risk of ROP by independent t-test and logistic regression,
significant at P <0.05 with program SPSS version 15.0.
RESULTS
There were 66 cases (26.1%) of ROP out of 253 premature babies that gestational age (GA) ≤32 weeks or birth
weight (BW) ≤2,000 grams. Twenty-nine (43.9%) were male with the mean of gestational age and birth weight of
29.2±2.9 weeks and 1,366.7±278.6 grams, respectively. In this study, infants who had respiratory distress syndrome
(RDS) and hypothermia developed ROP higher than those none RDS and hypothermia (OR 2.2; 95% CI, 1.2 to 4.2
and OR 2.5; 95% CI, 1.1 to 5.7, respectively).
CONCLUSION
The important risk factors which developed ROP were RDS and hypothermia. The means of gestational ages and
birth weight had lower in ROP patients than non ROP patients. Prevention of prematurity and avoidance these risk
factors can be reduced the incidence of ROP.
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ปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ Retinopathy of Prematurity

ณรงค ทองหาญ พ.บ.
กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

บทคัดยอ

วัตถุประสงค์
เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ retionapthy of prematurity (ROP) ในทารกที่คลอดก่อนกําหนดหรือที่มีน้ําหนัก
แรกคลอดน้อย
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบ retrospective cohort รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกําหนด อายุครรภ์ ≤32 สัปดาห์
หรือน้ําหนักแรกคลอด ≤2,000 กรัม จากเวชระเบียนผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทารกแรกคลอดและหอผู้ป่วยหนักทารกแรก
คลอดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
independent t-test และ logistic regression กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ P<0.05 ด้วยโปรแกรม SPSS version 15.0
ผลการศึกษา
พบการเกิดภาวะ ROP ร้อยละ 26.1 (66 ราย จากทารกคลอดก่อนกําหนดอายุครรภ์ ≤32 สัปดาห์ หรือน้ําหนักแรก
คลอด ≤2,000 กรัม ทั้งหมด 253 ราย) เพศชาย 29 ราย ร้อยละ 43.9 และเพศหญิง 37 ราย ร้อยละ 56.1 ในกลุ่มทารกที่
เกิดภาวะ ROP อายุครรภ์เฉลี่ย 29.2±2.9 สัปดาห์และน้ําหนักแรกคลอดเฉลี่ย 1,366.7±278.6 กรัม ภาวะ respiratory
distress syndrome (RDS) และอุณหภูมิกายต่ํา เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะจอประสาทตาผิดปกติ (OR 2.2;
95% CI, 1.2 ถึง 4.2 และ OR 2.5; 95% CI, 1.1 ถึง 5.7 ตามลําดับ)
สรุป
ทารกที่เกิดภาวะ RDS และอุณหภูมิกายต่ํามีความเสี่ยงในการเกิดภาวะ ROP มากกว่าทารกที่ไม่มีปัจจัยดังกล่าว
ทารกที่เกิดภาวะ ROP อายุครรภ์เฉลี่ยและน้ําหนักแรกคลอดมีค่าต่ํากว่าทารกที่ไม่เกิดภาวะ ROP ดังนั้นการป้องกันการ
คลอดก่อนกําหนดและปัจจัยเสี่ยงต่างๆสามารถลดอุบัติการณ์ของภาวะ ROP ลงได้
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ภ า ว ะ จ อ ป ร ะ ส า ท ต า ผ ิ ด ป ก ต ิ ( re t i n o p a t hy o f
prematurity: ROP) เป็นความผิดปกติของเส้นเลือดในจอ
ประสาทตาในทารกที ่ ค ลอดก่ อ นกํ า หนด เป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก กั น

ครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ทุกราย แม้ไม่ได้รับออกซิเจน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษานี ้ เ พื ่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย เสี ่ ย งของ
การเกิดภาวะ ROP ในทารกคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักตัว

มากว่า 60 ปี เดิมเรียกว่า retrolental fibroplasias ซึ่ง
Terry1 รายงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2485 ต่อมา Parker2 ได้
บรรยายถึงพยาธิสภาพของการเกิดโรคนี้และได้ใช้ คําว่า

น้อยกว่าปกติ

retinopathy of prematurity ในปี พ.ศ. 2494 ปัจจุบันการ
ดูแลรักษาทารกคลอดก่อนกําหนดได้พัฒนาไปมากทําให้
ทารกมี อ ั ต ราการรอดชี ว ิ ต มากขึ ้ น จึ ง ทํ า ให้ พ บภาวะจอ
ประสาทตาผิดปกติอยู่เสมอ3 และ ROP ยังคงป็นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให้สายตาผิดปกติหรือตาบอดในทารกคลอด
ก่อนกําหนด4-6
อุบัติการณ์ของภาวะ ROP ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
อดี ต ก่ อ นยุ ค ที ่ ม ี ก ารใช้ ส ารลดแรงตึ ง ผิ ว ในปอด
(surfactant) ในทารกคลอดก่อนกําหนดพบอุบัติการณ์ของ
ภาวะ ROP ถึงร้อยละ 65.8 และ 81.6 ในทารกที่น้ําหนัก
แรกคลอด <1,251 กรัมและ <1,000 กรัมตามลําดับ แต่
หลังจากนําสารลดแรงตึงผิวในปอดมาใช้พบอุบัติการณ์
ลดลงเหลือร้อยละ 34 และ 467 เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Hussain และรายงานจากยุโรปและออสเตรเลีย8-10 ที่พบ
อุ บ ั ต ิ ก ารณ์ แ ละความรุ น แรงของภาวะจอประสาทตาผิ ด
ปกติลดลง แต่ภาวะจอประสาทตาผิดปกติก็ยังพบได้เรื่อย
ๆและเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้การมองเห็นผิดปกติ ได้แก่
ตาเข, amblyopia, ต้อกระจก, ต้อหิน, สายตาสั้น หรือถึงขั้น
ตาบอด 8

มี ก ารศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การคลอดก่ อ น
กําหนดที่น้ําหนักแรกคลอดน้อย11-23 เป็นสาเหตุสําคัญใน
การเกิดโรคนี้ รวมถึงสาเหตุอื่น เช่นการใช้ออกซิเจนอาจ
ทํ า ให้ โรครุ น แรงขึ ้ น24 โดยออกซิ เ จนที ่ เ กิ น ความจํ า เป็ น
ทําให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดส่วนปลายในจอประสาท
ตาและเกิดเส้นเลือดงอกใหม่ที่ผิดปกติ25 มีการศึกษาโดย
การลดการใช้ออกซิเจนในการรักษาภาวะหายใจล้มเหลว
ของทารกคลอดก่อนกําหนด พบว่าอุบัติการณ์การเกิด
ภาวะ ROP ลดลงอย่างชัดเจนแต่ผลที่ตามมา คือ มีอัตรา
การเสียชีวิตและมีความพิการทางสมองเพิ่มขึ้น26-30 ดังนั้น
การจํากัดปริมาณออกซิเจนให้น้อยที่สุด เพื่อให้ทารกมี
ชีวิตรอดและระบบประสาทสมบูรณ์ ตลอดจนการตรวจจอ
ประสาทตาในทารกที่มีปัจจัยเสี่ยงจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการ
ลดอัตราตาบอดในเด็กจากภาวะ ROP โดยให้การรักษา
ก่อนที่โรคจะลุกลามได้ ผู้ป่วยจึงควรได้รับการตรวจตา
เป็นระยะสําหรับทารกคลอดก่อนกําหนดที่น้ําหนักตัวน้อย
Pediatric31 ได้แนะนําให้ส่ง

มาก ซึ่ง American Academy of
ตรวจทารกที่มีน้ําหนักแรกคลอด <1,500 กรัม หรืออายุ

ธีการศึกษา

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ retrospective cohort
study กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกําหนด
อายุครรภ์ ≤32 สัปดาห์ หรือน้ําหนักแรกคลอด ≤2,000
กรัม ทุกรายที่รอดชีวิตในหอผู้ป่วยทารกแรกคลอดและ
หอผู้ป่วยหนักทารกแรกคลอดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดที่ได้รับ
การตรวจจอประสาทตาโดยจั ก ษุ แ พทย์ ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 โดย
เก็บข้อมูลจากบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย ทะเบียนผู้ป่วยใน
หอผู ้ ป ่ ว ยทารกแรกคลอดและหอผู ้ ป ่ ว ยหนั ก ทารกแรก
คลอด และทะเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ใช้แบบเก็บข้อมูลที่ผู้ทําการศึกษา
สร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูล
ทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุครรภ์ น้ําหนักแรกคลอด ระยะเวลา
ที ่ ใ ช้ อ อกซิ เ จนและเครื ่ อ งช่ ว ยหายใจ และจํ า นวนวั น
นอนโรงพยาบาล ส่วนที่สองเป็นข้อมูลทางคลินิก ได้แก่
การวินิจฉัย การแบ่งระยะของโรค ปัจจัยร่วมอื่นๆ ได้แก่
respiratory distress syndrome (RDS), birth asphyxia,
pneumonia, neonatal sepsis, neonatal jaundice,
bronchopulmonary dysplasia (BPD), anemia วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ independent t-test และ logistic
regression กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ p <0.05
ด้วยโปรแกรม SPSS version 15.0

ผลการศึกษา
ทารกที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาทั้งหมด 306 ราย ถูก
ตัดออกจากการศึกษา 53 ราย โดยเป็นทารกคลอดครบ
กําหนด 32 ราย และทารกคลอดก่อนกําหนดน้ําหนัก
>2,000 กรัม 21 ราย มีทารกที่นํามาศึกษา 253 ราย เป็น
ทารกเพศชาย 136 ราย (53.8%) เพศหญิง 117 ราย
(46.2%) อายุครรภ์เฉลี่ย 30.3±2.6 สัปดาห์ น้ําหนักแรก
คลอดเฉลี่ย 1,504.8±323.9 กรัม จํานวนวันในการใช้
ออกซิเจนเฉลี่ย 23.9±28.7 วัน อายุที่ได้รับการตรวจ
จอประสาทตาเฉลี ่ ย 45.8±35.9 วั น และจํ า นวนวั น

www.kk-mj.com

KKMJ

Khon Kaen Medical Journal

27

ตาราง 1 การเปรียบเทียบผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกําหนดที่เกิดภาวะ กับ กลุ่มที่ไม่เกิดภาวะ Retinopathy of prematurity
Retinopathy of
prematurity
n=66

Non-retinopathy of
prematurity
n=187

P Value

29.2±2.9

30.6±2.5

0.000

1,366.7±278.6

1,667.5±323.0

0.000

Mean day on oxygenation:days

27.6±36.7

22.6±25.4

0.233

Number of days on ventilator:days

9.6±16.4

12.1±23.6

0.431

Eye screening:days

53.7±44.1

43.0±32.2

0.037

Length of stay:days

51.9±40.3

38.6±32.8

0.008

Mean gestational age: weeks
Mean birth weight:grams

Gestational age (weeks): no. (%)

0.005

<25

7 (10.6)

3 (1.6)

25 to 26

3 (4.5)

4 (2.1)

27 to 28

16 (24.2)

43 (23.0)

29 to 30

18 (27.3)

34 (18.2)

31 to 32

17 (25.8)

63 (33.7)

33 to 34

4 (6.1)

31 (16.6)

>34

1 (1.5)

9 (4.8)

Birth weight (grams): no. (%)
<1,000

0.003
6 (9.1)

11 (5.9)

1,001 to 1,250

22 (33.3)

28 (15.0)

1,251 to 1,500

19 (28.8)

44 (23.5)

1,501 to 1,750

12 (18.2)

51 (27.3)

1,751 to 2,000

6 (9.1)

44 (23.5)

>2,000

1 (1.5)

9 (4.8)

นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 42.0±35.3 วัน พบทารกที่เกิด
ภาวะ ROP จํานวน 66 ราย คิดเป็นอัตราการเกิดโรค
เท่ากับ 26.1% เพศชาย 29 ราย (43.9%), เพศหญิง 37 ราย

ความรุนแรงของโรค พบระยะที่ 1 จํานวน 19 ราย (28.8%)
ระยะที่ 2 จํานวน 23 ราย (34.8%) ระยะที่ 3 จํานวน 22
ราย (33.3%) ระยะที่ 4 จํานวน 1 ราย (1.5%) และระยะที่ 5

(56.1%) ผู้ป่วยที่เป็นเกิดภาวะ ROP มีอายุครรภ์และ
น้ ํ า หนั ก แรกคลอดน้ อ ยกว่ า อายุ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การตรวจ
จอประสาทตาและจํานวนวันนอนมากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็น

จํานวน 1 ราย (1.5%) (ตาราง 2)

โรคมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ยกเว้นจํานวนวันที่ได้รับออกซิเจน และการใช้เครื่องช่วย
หายใจที่ไม่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม พบภาวะ ROP

Respiratory Distress Syndrome (RDS) พบการเกิดภาวะ
ROP มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะ RDS ถึง 2.2 เท่า และ ผู้
ป่ ว ยที ่ ม ี ภ าวะอุ ณ หภู ม ิ ก ายต่ ํ า มี ก ารเกิ ด ภาวะ ROP

สูงสุดในทารกอายุครรภ์ <25 สัปดาห์ เท่ากับ 70.0% รอง
ลงมาคือ อายุครรภ์ 25 ถึง 26 สัปดาห์ เท่ากับ 42.9% จาก
จํานวน เด็กที่เกิด ROP 66 คน

มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะอุณหภูมิกายต่ํา 2.5 เท่า ส่วน
ภาวะ neonatal anemia, neonatal jaundice, neonatal
sepsis, birth asphyxia, bronchopulmonary dysplasia
(BPD), hypoglycemiaและ pneumonia ไม่พบว่ามีความ

ทารกน้ําหนักแรกคลอด 1,001 ถึง 1,250 กรัม มี
อุบัติการณ์ ROP สูงสุดถึง 44.0% รองลงมาคือน้ําหนัก
≤1,000 กรัม พบ 35.3% (ตาราง 1) ผู้ป่วย ROP แยกตาม

ความสัมพันธ์ของปัจจัยร่วมต่างๆ ที่เกิดในผู้ป่วย
ก่อนได้รับการตรวจจอประสาทตา พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ

สัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะ ROP อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(ตาราง 3)
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ตาราง 2 ผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกําหนดที่เกิดภาวะ ROP
จําแนกตามระยะของภาวะ
Staging
of retinopathy
of prematurity

จํานวนผู้ป่วย:
n (%)

GA: weeks
Mean±SD

BW: grams
Mean±SD

ระยะที่ 1

19 (28.8)

29.7±2.5

1,395.0±316.2

ระยะที่ 2

23 (34.8)

29.9±2.2

1,407.4±314.6

ระยะที่ 3

22 (33.3)

28.2±3.4

1,276.8±173.6

ระยะที่ 4

1 (1.5)

29

1560

ระยะที่ 5

1 (1.5)

24

950

วิจารณและสรุปผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบการเกิดภาวะ ROP เท่ากับ
26.1% ของทารกคลอดก่อนกําหนด อายุครรภ์หรือน้ําหนัก
แรกคลอดน้อยในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เมื่อเปรียบเทียบ
กับการศึกษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี11 อัตราเกิดเท่ากับ
26.1% ในโรงพยาบาลเด็ก12 อัตราเกิดเท่ากับ 23.5% และ
โรงพยาบาลมะการักษ์13 อัตราเกิดเท่ากับ 25% ทารกที่
เกิดภาวะ ROP มีอายุครรภ์เฉลี่ยและน้ําหนักแรกคลอด
เฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นโรค กลุ่มทารกที่น้ําหนักแรก
คลอด 1,001 ถึง 1,250 กรัม พบอัตราการเกิดภาวะ ROP
สูงถึง 44.0% ใกล้เคียงกับในโรงพยาบาลเด็ก12 ซึ่งอัตรา
เกิดเท่ากับ 42.2% ส่วนใน โรงพยาบาลรามาธิบดี11 อัตรา
เกิดเท่ากับ 26.1% ใน โรงพยาบาลศิริราช18 อัตราเกิด
เท่ากับ 30.7% และในโรงพยาบาลพุทธชินราช14 อัตราเกิด
เท่ากับ 24.1%

มี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การเกิ ด ภาวะจอ
ประสาทตาผิดปกติที่ได้มีผู้รายงานไว้หลายปัจจัยด้วยกัน
ได้แก่ อารียา ดีสมโชค14 พบว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
ภาวะ ROP สัมพันธ์กับภาวะ sepsis และ birth asphyxia
แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับภาวะ BPD, RDS จํานวนวันที่ใส่
ท่อช่วยหายใจ จํานวนวันที่ได้รับออกซิเจน จํานวนครั้งที่
ได้เลือด Bassiouny และคณะ15 พบว่า อายุครรภ์ น้ําหนัก
แรกคลอดที่น้อย ภาวะหยุดหายใจ การให้เลือด การใช้
เครื่องช่วยหายใจ ภาวะเลือดเป็นกรด การให้สารอาหาร
ทางหลอดเลือด ภาวะเลือดออกในช่องเวนตริเคิล และ
การติ ด เชื ้ อ ในกระแสโลหิ ต สั ม พั น ธ์ ก ั บ การเกิ ด ภาวะ
จอประสาทตาผิดปกติ ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์17 พบว่าภาวะ
ซีด คะแนน APGAR ที่ 5 นาทีน้อยกว่า 7 และภาวะ RDS
เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการทํานายการเกิดภาวะ ROP
เพ็นนี สิงหะ และคณะ19 พบว่าน้ําหนักแรกคลอดน้อย อายุ
ครรภ์น้อย และภาวะ patent ductus arteriosus (PDA) มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ ROP อย่างมีนัยสําคัญ
ชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์20 พบว่าการได้รับออกซิเจน การ
ช่วยฟื้นคืนชีพ การได้รับเลือดและภาวะ RDS มีความ
สั ม พั น ธ์ ก ั บ การเกิ ด ภาวะ ROP อย่ า งมี น ั ย สํ า คั ญ
อาวุธ แก้วภมร23 พบว่าอุบัติการณ์ของภาวะ ROP มากใน
ทารกที่มีอายุครรภ์และน้ําหนักแรกคลอดน้อย แต่ไม่พบ
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการได้รับออกซิเจน คะแนน
APGAR และการช่วยฟื้นคืนชีพในช่วงการคลอดต่อการ
เกิดภาวะ ROP อย่างชัดเจน โดยที่ Smith และคณะ33
รายงานเพิ่มในเรื่องครรภ์แฝดและเพศหญิง
ส่ ว น Shohat และคณะ 34 พบว่ า จํ า นวนครั ้ ง ของการ
ขาดออกซิเจนและภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คั่งมีส่วน

ตาราง 3 ปัจจัยร่วมต่างๆ ในผู้ป่วยทารกแรกคลอดที่ได้รับการตรวจหาการเกิดภาวะ Retinopathy of prematurity
ปัจจัยร่วม

Retinopathy of Non-Retinopathy
prematurity: no. of prematurity: no.

Odds
ratio

95% Confidence
Interval

P Value

Neonatal anemia

22

56

1.1

0.56 to 2.03

0.845

Neonatal jaundice

37

110

0.7

0.40 to 1.35

0.325

Neonatal sepsis

23

51

1.2

0.66 to 2.33

0.509

Respiratory distress syndrome

43

82

2.2

1.19 to 4.21

0.012

Birth asphyxia

21

49

1.3

0.66 to 2.44

0.480

Pneumonia

37

76

1.6

0.88 to 3.02

0.119

Bronchopulmonary dysplasia

5

10

1.5

0.44 to 4.77

0.540

Hypoglycemia

8

22

1.1

0.45 to 2.69

0.839

Hypothermia

11

21

2.5

1.14 to 5.67

0.023
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เกี่ยวข้องขณะที่ Higgings และคณะ35 พบว่ายิ่งทารกมีน้ํา
หนักแรกคลอดน้อย อายุครรภ์ต่ํา การมีภาวะ RDS, BPD,
PDA และมารดาที่ไม่ได้รับสเตียรอยด์ก่อนคลอดล้วนเป็น

ไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ผู้วิจัยได้ทําการสืบค้นข้อมูลของ
กลุ่มศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อชดเชยข้อมูล
ที่ขาดไปบางส่วน เช่น ข้อมูลจากทะเบียนผู้ป่วยในหอ

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะจอประสาทตาผิดปกติ และใน
การศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะ RDS และ ผู้ป่วยที่มีภาวะ
อุณหภูมิกายต่ํา มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะ ROP

ผู้ป่วยทารกแรกคลอดและหอผู้ป่วยหนักทารกแรกคลอด
ข้ อ มู ล จากทะเบี ย นผู ้ ป ่ ว ยรั บ การตรวจจอประสาทตา
และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์ระบบลงทะเบียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนภาวะ neonatal anemia,
neonatal jaundice, neonatal sepsis, birth asphyxia,
bronchopulmonary dysplasia (BPD), hypoglycemia,
pneumonia จํานวนวันที่ได้รับออกซิเจน และจํานวนวันที่ใช้

ผู ้ ป ่ ว ย ทํ า ให้ ข ้ อ มู ล ที ่ ต ้ อ งการมี ค วามครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
มากขึ้น

เครื่องช่วยหายใจ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะ
ROP อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ข้อดีของการศึกษานี้ คือ ทําให้ทราบปัจจัยเสี่ยงของ

แต่สามารถป้องกันหรือลดการเกิดภาวะดังกล่าวด้วยการ
ป้องกันการคลอดก่อนกําหนดและน้ําหนักแรกคลอดน้อย
โดยให้ ก ารรั ก ษาภาวะ RDS และดู แ ลให้ ค วามอบอุ ่ น

การเกิดภาวะ ROP ในทารกคลอดก่อนกําหนดและน้ําหนัก
แรกคลอดน้อย แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีข้อจํากัด
ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลบางอย่างจากเวชระเบียนอาจทําได้

ร่ า งกายที ่ เ หมาะสมและทํ า การตรวจหาโรคในทารกที ่ ม ี
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนติดตามดูแลให้การรักษา
ทันท่วงทีจะสามารถลดอัตราตาบอดในทารกลงได้ในที่สุด
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The See and Treat Approach in Women
with High Grade Squamous Intraepithelial
Lesion on Pap Smear
Maleechat Sripipattanakul M.D.
Department of Obstetrics and Gynecology, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, Thailand

ABSTRACT

AIMS
to review safe efficacy issues of the See and Treat approach in women with high grade squamous intraepithelial
lesion (HSIL) cytology.
METHODS
A retrospective descriptive study from June 2008 to June 2010, the data were collected from medical records of all
179 women who had undergone colposcopy and performed the “See and Treat” approach. The outcomes of the See
and Treat approach were evaluated by using National Health Service Cervical Screening Programme (NHSCP)
2010.
RESULTS
There were 179 medical records were reviewed, the overall overtreatment rate was 18.5% and identified in
premenopausal women was 6.6%. The histological results were cancer 17.9%, carcinoma in situ (CIS) 18.9%,
cervical intraepithelial lesion (CIN) III 30.8%, CIN II 13.9%, CIN I 8.4% and no CIN 10.1%. Primary hemorrhage was
observed in five (2.7%) women. Only two (1.1%) women were admitted as inpatient for bleeding observation.
Postoperative infections were noted in sixteen (8.9%) women and all could be treated with oral antibiotics.
CONCLUSION
The results from the See and Treat approach in our hospital demonstrated the acceptable overtreatment rate in
premenopausal women. Few patients with bleeding and other complications were found.
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ความปลอดภัยของการใชหวงไฟฟาตัดปากมดลูกทันที
หลังการตรวจปากมดลูกดวยกลองขยายทางชองคลอด
ในผูปวยที่มีผลการตรวจทางเซลลวิทยาของปากมดลูกแบบมะเร็ง
ระยะกอนลุกลามขั้นสูง
มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล พ.บ.
กลุมงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ

วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของการรักษาด้วยวิธี “See and Treat” ในผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางเซลล์วิทยาของปาก
มดลูกแบบมะเร็งระยะก่อนลุกลามขั้นสูง (High grade squamous inraepithelial lesion: HSIL)
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาวิจัยย้อนหลังเชิงพรรณนาในผู้ป่วยที่มีผลตรวจทางเซลล์วิทยาแบบ HSIL และได้รับการรักษาด้วยวิธี
“See and Treat” จากบันทึกทางการแพทย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยใช้แนวทาง
การประเมินของ National Health Service Cervical Screening Programme (NHSCSP) 2010
ผลการศึกษา
ในผู้ป่วยจํานวน 179 ราย พบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เกินความจําเป็นร้อยละ 18.5, โดยในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่หมด
ประจําเดือน พบว่าได้รับการรักษาที่เกินความจําเป็นร้อยละ 6.6, ผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพบมะเร็งปากมดลูกร้อย
ละ 17.9, พบ carcinoma in situ (CIS) ร้อยละ 18.9, พบ cervical intraepithelial lesion (CIN) III ร้อยละ 30.8, พบ CIN II
ร้อยละ 13.9, พบ CIN I ร้อยละ 8.4 และไม่พบความผิดปกติร้อยละ 10.1 ทั้งนี้พบภาวะเลือดออกหลังการรักษาที่มากกว่า
ปกติ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7, พบภาวะแทรกซ้อนในการรักษาที่ต้องรับไว้ดูแลในโรงพยาบาลเพียง 1 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 1.1 และพบภาวะติดเชื้อหลังการรักษา 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.9 โดยได้รับการรักษาด้วยการทานยาปฏิชีวนะ
สรุป
การรักษาด้วยวิธี “See and Treat” ในผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางเซลล์วิทยาแบบ HSIL พบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มผู้หญิงวัยก่อน
หมดประจําเดือนได้รับการรักษาที่เกินความจําเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และพบภาวะแทรกซ้อนเพียงเล็กน้อย
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ปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่มีอุบัติการณ์
สู ง สุ ด ในโรคมะเร็ ง ที ่ พ บในสตรี ไ ทย พบผู ้ ป ่ ว ยรายใหม่
ประมาณ 6,000 คนต่อปี และประมาณครึ่งหนึ่งเสียชีวิตลง

ช่ อ งคลอดในผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ผ ลการตรวจทางเซลล์ ว ิ ท ยาของ
ปากมดลูกแบบมะเร็งระยะก่อนลุกลามขั้นสูง (High grade
squamous intraepithelial lesion: HSIL) โดยไม่ ม ี

การป้องกันที่ได้ผลดี คือ การคัดกรองและวินิจฉัยโรคให้
ได้ตั้งแต่โรคยังอยู่ในระยะแรกเริ่ม (preinvasive stage)
และทําการรักษาเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งต่อไป1

การตัดชิ้นเนื้อบริเวณปากมดลูกมาก่อน (See and Treat)
มาใช้ ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้คือสามารถตรวจและ
ทําการรักษาผู้ป่วยได้ในขั้นตอนเดียวกัน ลดจํานวนครั้งที่

การวิ น ิ จ ฉั ย และการรั ก ษาโรคมะเร็ ง ในระยะแรกเริ ่ ม
ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การส่องกล้องขยายทาง
ช่องคลอด (colposcopy), การตัดชิ้นเนื้อผ่านกล้องเพื่อการ

ตรวจลง ลดปริมาณของจํานวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจ
ลดช่วงเวลาการรอผลวินิจฉัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย

วินิจฉัย (colposcopicaly directed biopsy), การตรวจผล
พยาธิวิทยา และการรักษาตามผลพยาธิวิทยา2
ซึ่งผู้
ป่วยจําเป็นต้องมาพบแพทย์หลายครั้ง ใช้ระยะเวลาในการ

ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา3-6
ในปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีนี้เริ่มเป็นที่ยอมรับ และ
ใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยที่มีผลการตรวจ

รักษานาน ทําให้เพิ่มความวิตกกังวลเกิดขึ้นต่อ
ผู้ป่วย
และทําให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เพิ่มสูงขึ้น
การนําวิธีการรักษาโดยการใช้ห่วงไฟฟ้าตัดปาก

ทางเซลล์วิทยาของปากมดลูกแบบ HSIL7 แม้ว่าการรักษา
ด้วยวิธีนี้จะมีประโยชน์และมีข้อดีมาก แต่ก็มีโอกาสเกิดผล
เสียและภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วยได้ เช่น การได้รับการ

มดลูกทันที หลังการตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายทาง

รักษาที่เกินความจําเป็น (overtreatment), ภาวะเลือดออก
ผิดปกติ และการติดเชื้อที่ปากมดลูกและอุ้งเชิงกราน8
การประเมินผลและควบคุมคุณภาพของการรักษา

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย
ข้อมูล

จํานวนผู้ป่วย
(N=179)

อายุ-ปี-no. (%)

ปรับปรุงล่าสุดในปี ค.ศ. 2010 โดยให้การวินิจฉัยว่า
มีการรักษาเกินความจําเป็น เมื่อผลทางพยาธิวิทยาตรวจ
ไม่ พ บรอยโรคภายในเยื ่ อ บุ ป ากมดลู ก (cer vical

20 ถึง 40

77 (43)

41 ถึง 60

94 (52.5)

มากกว่า 60
อายุเฉลี่ย
ไม่เคยผ่านการคลอดบุตร
มีประวัติเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่อมีอายุ
น้อยกว่า 20 ปี

ด้วยวิธี “See and Treat” นั้น National Health Service
Cervical Screening Programme (NHSCSP) ได้จัดทํา
แนวทางในการประเมิ น คุ ณ ภาพการรั ก ษาและมี ก าร

8 (4.5)
43±10.4
12 (6.7)
102 (56.9)
98 (54.7)

มีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน

127 (70.9)

ยังไม่หมดประจําเดือน

123 (68.7)

ตรวจพบติดเชื้อเอชไอวี

23 (12.8)

ผลการส่องกล้องไม่สามารถแปลผลได้
(unsatisfactory colposcopy)

114 (63.6)

intraepithelial lesion: CIN) หรือพบเพียง CIN I ในกรณีที่
ผลตรวจทางพยาธิวิทยาพบรอยโรคตั้งแต่ CIN II ขึ้นไป
จะได้รับการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม
เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ต้ อ งพบรอยโรคตั ้ ง แต่ CIN II มากกว่ า ร้ อ ยละ 90
มี ภ าวะเลื อ ดออกหลั ง การรั ก ษาที ่ ต ้ อ งให้ ก ารรั ก ษาเพิ ่ ม
มากกว่าปกติไม่เกินร้อยละ 5 และมีภาวะแทรกซ้อนในการ
รักษาที่ต้องรับไว้ดูแลในโรงพยาบาลไม่เกินร้อยละ 2
โรงพยาบาลขอนแก่นได้เริ่มนําวิธีการรักษาแบบ
“See and Treat” มาใช้ในผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางเซลล์
วิท ยาของปากมดลูกแบบ HSIL ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
แต่ยังไม่เคยมีการประเมินคุณภาพในการรักษาด้วยวิธีนี้
มาก่ อ น เพื ่ อ ตรวจสอบความปลอดภั ย และประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของการรั ก ษาด้ ว ยวิ ธ ี “See and Treat”
ที ่ น ํ า มาใช้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ผ ลการตรวจทางเซลล์ ว ิ ท ยาของ
ปากมดลูกแบบ HSIL จึงได้ทําการประเมินความปลอดภัย
และผลการรักษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินตามแนวทาง
การประเมินของ NHSCSP 2010
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ตาราง 2 ผลตรวจพยาธิวิทยา
ผลพยาธิวิทยา-no. (%)

จํานวนผู้ป่วย (N=179)

ตรวจไม่พบความผิดปกติ

18 (10.1)

CIN I

15 (8.4)

CIN II

25 (13.9)

CIN III

55 (30.8)

CIS

34 (18.9)

cervical cancer

32 (17.9)

(unsatisfactory colposcopy) 114 ราย (ร้อยละ 63.6)
ตามผลตรวจทางพยาธิวิทยา (ตาราง 2) ดังนี้ พบโรค
มะเร็งปากมดลูก 32 ราย (ร้อยละ 17.8), CIN I 15 ราย
(ร้ อ ยละ 8.4) และไม่ พ บความผิ ด ปกติ 18 ราย
(ร้อยละ 10.1)
จากผลการตรวจชิ ้ น เนื ้ อ ทางพยาธิ ว ิ ท ยาทั ้ ง หมด
พบรอยโรคตั้งแต่ CIN II จํานวน 146 ราย (ร้อยละ 81.5),
พบการรักษาเกินความจําเป็น (overtreatment) จํานวน 33
ราย (ร้อยละ 18.5) (ตาราง 3), เมื่อทําการวิเคราะห์เฉพาะ
ในผู้ป่วยที่ยังไม่หมดประจําเดือนพบรอยโรคตั้งแต่ CIN II
ร้อยละ 93.4, พบการรักษาที่เกินความจําเป็นเหลือเพียง
ร้อยละ 6.6 และในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่เคยคลอดบุตรมีเพียง

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยย้อนหลังเชิงพรรณนา
โดยรวบรวมข้อมูลจากบันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่มี
ผลตรวจทางเซลล์วิทยาของปากมดลูกแบบ HSIL และได้
รับการรักษาด้วยวิธี “See and Treat” ที่เข้ารับการรักษาที่
คลินิกส่องกล้องขยายทางช่องคลอดโรงพยาบาลขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2553 โดยทําการเก็บข้อมูลผู้ป่วย อายุ ประวัติการ
คลอด ประวัติโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ อายุที่เริ่มมีเพศ
สัมพันธ์ จํานวนคู่นอน สถานภาพการมีประจําเดือน (ก่อน
หมดหรือหลังหมดประจําเดือน) ผลเลือดเอชไอวี ผลการ
ตรวจเซลล์ ป ากมดลู ก ผลการส่ อ งกล้ อ ง ผลการตรวจ
พยาธิ ว ิ ท ยา ภาวะแทรกซ้ อ นที ่ พ บหลั ง การรั ก ษาได้ แ ก่
ภาวะมีเลือดออกผิดปกติ การติดเชื้อบริเวณปากมดลูก
และอุ้งเชิงกราน การนอนรักษาในโรงพยาบาลภายหลัง
การรั ก ษาซึ ่ ง ทํ า การประเมิ น ที ่ ส ี ่ ส ั ป ดาห์ ห ลั ง การตั ด ปาก
มดลูก วิเคราะห์ข้อมูลโดย ข้อมูลอายุ วิเคราะห์เป็นค่า
เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ผลการตรวจ
พยาธิ ว ิ ท ยา ภาวะแทรกซ้ อ นของการรั ก ษาและผลการ

หนึ่งรายที่พบการรักษาเกินความจําเป็น (ร้อยละ 8.9), มีผู้
ป่วยที่มีภาวะเลือดออกหลังการรักษาที่ต้องใช้การรักษา
เพิ่มมากกว่าปกติ 5 ราย (ร้อยละ 2.7) และพบว่ามีผู้ป่วย
จํานวน 2 ราย (ร้อยละ 1.1) ต้องรับไว้ดูแลในโรงพยาบาล
เพื่อสังเกตอาการและไม่มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการให้เลือด
ทดแทนและพบภาวะติดเชื้อหลังการรักษา 16 ราย (ร้อย
ละ 8.9) ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงไม่จําเป็นต้องรับไว้ดูแล
ในโรงพยาบาลและได้ ร ั บ การรั ก ษาด้ ว ยการทานยา
ปฏิชีวนะ

วิจารณและสรุป
ในการศึ ก ษาประเมิ น คุ ณ ภาพของการรั ก ษาด้ ว ยวิ ธ ี
“See and Treat” ในผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางเซลล์วิทยา
ของปากมดลูกแบบ HSIL โดยใช้เกณฑ์ของ NHSCSP
2010 ครั้งนี้ พบว่ามีการรักษาเกินความจําเป็นร้อยละ 18.5
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ของ NHSCSP 2010 ที่แนะนําว่าการ
รักษาเกินความจําเป็นไม่ควรเกินร้อยละ 109
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบมีการรักษาเกินความจําเป็นอยู่

ประเมินคุณภาพการรักษาตามเกณฑ์ของ NHSCSP 2010
เป็นอัตราร้อยละ

ในช่วงร้อยละ 3 ถึง 29.410-15
ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยสําคัญที่อาจมีผลทําให้เกิด
การรักษาเกินความจําเป็น พบว่าผู้ป่วยที่ไม่เคยผ่านการ

ผลการศึกษา

คลอดบุ ต รมี โ อกาสได้ ร ั บ การรั ก ษาเกิ น ความจํ า เป็ น
มากกว่าผู้ป่วยที่เคยผ่านการคลอดบุตรถึง 12 เท่า ซึ่งเป็น
ผลจากโอกาสพบลั ก ษณะของปากมดลู ก แบบที ่ ก ารส่ อ ง

ทําการศึกษาในผู้ป่วยจํานวน 179 ราย อายุเฉลี่ย 43 ปี
(ระหว่างอายุ 20 ถึง 68 ปี), เป็นผู้ป่วยที่ไม่เคยคลอดบุตร
มาก่อน 12 ราย (ร้อยละ 6.7), หมดประจําเดือน 56 ราย

กล้ อ งตรวจไม่ ส ามารถแปลผลได้ (unsatisfactor y
colposcopy) สูงขึ้น8 แต่ในการศึกษานี้มีผู้ป่วยที่ไม่เคย
คลอดบุตร 12 ราย แต่มีเพียง 1 ราย ที่พบการรักษาเกิน

(ร้อยละ 31.3), ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี 23 ราย (ร้อยละ 12.8),
พบว่ า มี ก ารส่ อ งกล้ อ งตรวจที ่ ไ ม่ ส ามารถแปลผลได้

ความจําเป็น คิดเป็นร้อยละ 8.9!
จากการศึ ก ษาของ
Kietpeerakool และคณะ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรักษา
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ตาราง 3 ทบทวนงานวิจัยที่แสดงปริมาณผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาเกินความจําเป็น (overtreatment)
ปี ค.ศ.

การรักษาที่เกิน

ที่ทําการศึกษา

ความจําเป็น (%)

Szurkus and Harrison

2003

29.4

Dunn และคณะ

2003

3

Charoenkwan และคณะ

2004

3.6

Numnum และคณะ

2005

15.7

Errington และคณะ

2006

15.6

Kietpeerakool และคณะ

2007

7.8

Kietpeerakool และคณะ

2009

9.3

การศึกษาครั้งนี้

2010

18.5

ผู้วิจัย

NHSCSP 2010 แนะนําว่าในการรักษาอาจมีภาวะเลือด
ออกหลั ง การรั ก ษาที ่ ต ้ อ งใช้ ก ารรั ก ษาเพิ ่ ม มากกว่ า ปกติ
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 5 และมี ภ าวะแทรกซ้ อ นในการรั ก ษาที ่
ต้องรับไว้ดูแลในโรงพยาบาลไม่เกินร้อยละ 29 จากการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกหลังการรักษาที่
ต้องใช้การรักษาเพิ่มมากกว่าปกติร้อยละ 2.7 และพบว่าผู้
ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนในการรักษาโดยต้องรับไว้ดูแลใน
โรงพยาบาลเพียงร้อยละ 1.1
ข้อมูลสนับสนุนการให้ยาปฏิชีวนะสามารถป้องกัน
การติดเชื้อภายหลังการทําหัตถการทางสูตินรีเวช17 แต่ใน
กรณี ท ี ่ ผ ู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั ก ษาด้ ว ยการใช้ ห ่ ว งไฟฟ้ า ตั ด
ปากมดลูกที่โรงพยาบาลขอนแก่น จะไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ
พบว่าผู้่ป่วยมีภาวะติดเชื้อหลังการรักษาคิดเป็นร้อยละ 8.9
โดยทุกรายมีอาการไม่รุนแรงและได้รับการรักษาด้วยการ
ทานยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่ระบุ
ว่าเกิดอุบัติการณ์ติดเชื้อหลังการรักษาคิดเป็นร้อยละ 0.8
ถึง 14.418-21 และจากการศึกษาของ Chan และคณะ พบว่า
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา

เกิ น ความจํ า เป็ น อย่ า งมี น ั ย สํ า คั ญ คื อ ภาวะหมดประจํ า
เดื อ น ผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม นี ้ ม ี โ อกาสได้ ร ั บ การรั ก ษาเกิ น ความ
จําเป็นสูงเป็นสามเท่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยในกลุ่มที่ยังไม่
หมดประจําเดือน14

ในการศึกษาครั้งนี้พบผู้ป่วยที่อยู่ใน
กลุ่มหมดประจําเดือนถึงร้อยละ 31.3 และในผู้ป่วยกลุ่มนี้
พบว่ามีการส่องกล้องตรวจที่
ไม่สามารถแปล
ผลได้ (unsatisfactory colposcopy) ถึง
ร้อยละ 63.6
สาเหตุเนื่องจากรอยต่อระหว่างสแควร์มัสและคอลัมนาร์
เซลล์จะเลื่อนเข้าไปในรูปากมดลูกทําให้
ไม่สามารถ

ปฏิชีวนะนั้น มีอุบัติการณ์ติดเชื้อที่ไม่แตกต่างกัน19
ข้อจํากัดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการวินิจฉัยเบื้องต้นจากการส่อง
กล้ อ ง และผลทางพยาธิ ว ิ ท ยาเพราะพบการส่ อ งกล้ อ ง
ตรวจที่ไม่สามารถแปลผลได้ (unsatisfactory colposcopy)
ถึงร้อยละ 63.6 ทําให้ไม่สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นจากการ
ส่ อ งกล้ อ งได้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยทุ ก ราย นอกจากนี ้ โ รงพยาบาล
ขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลที่รับดูแลผู้ป่วยส่งต่อที่มาจาก
โรงพยาบาลหลายแห่งจึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพของ

ผู้ป่วย
ในกลุ่มนี้จึง
มีแนวโน้มที่จะได้รับการตัดปากมดลูกสูง
อีกปัจจัยหนึ่ง
อาจเกิดจากในผู้ป่วยที่หมดประจําเดือนจะมีโอกาสได้รับ

การแปลผลเซลล์วิทยาของปากมดลูก ส่งผลให้การอ่านผล
เซลล์วิทยาของปากมดลูกแบบ HSIL พบผู้ป่วยเป็นจํานวน
มาก ทําให้เพิ่มโอกาสที่จะพบผลบวกสูง และเกิดการรักษา
ที่มากเกินความจําเป็นตามมา8

การวินิจฉัยว่ามีผลการตรวจทางเซลล์วิทยาของปากมดลูก
แบบ HSIL มากขึ้นเป็นผลจาก
เซลล์ปากมดลูก
ของหญิงวัยหมดประจําเดือนแยกออกได้ยากจากเซลล์ที่มี

แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเมื ่ อ ตั ด กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ห มด
ประจํ า เดื อ นออก จะพบการรั ก ษาเกิ น ความจํ า เป็ น จาก
ร้อยละ 18.5 เหลือเพียงร้อยละ 6.6 การศึกษาครั้งนี้

ความผิดปกติ8 ถ้าทําการวิเคราะห์เฉพาะในผู้ป่วยที่ยังไม่
หมดประจําเดือนพบรอยโรคตั้งแต่ CIN II ร้อยละ 93.4
และได้รับการรักษาที่เกินความจําเป็นเหลือร้อยละ 6.6

เป็นการวิจัยย้อนหลังทําให้มีข้อจํากัดในการค้นหาข้อมูล
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษาแบบ
prospective และควรมีการเปรียบเทียบกับการรักษาแบบ

ถึงแม้การรักษาด้วยวิธี “See and Treat” ในผู้ป่วยที่
มีผลการตรวจทางเซลล์วิท ยาของปากมดลู กแบบมะเร็ ง
ระยะก่อนลุกลามขั้นสูงนี้มีประโยชน์แต่ต้องคํานึงถึงภาวะ

เดิมเพื่อสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษา
ความคุ้มค่าและความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น
สรุปในการรักษาด้วยวิธี “See and Treat” ในผู้ป่วย

แทรกซ้ อ นที ่ อ าจจะเกิ ด กั บ ผู ้ ป ่ ว ยและจากแนวทางของ

ที่มีผลการตรวจทางเซลล์วิทยาของปากมดลูกแบบ HSIL

มองเห็นรอยต่อนี้ได้อย่างชัดเจน16
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เป็ น วิ ธ ี ท ี ่ ใ ช้ ก ั น อย่ า งแพร่ ห ลายและเป็ น ที ่ ย อมรั บ ว่ า มี
ประโยชน์และปลอดภัย ทําได้ง่าย ลดค่าใช้จ่ายและลดขั้น
ตอนในการรั ก ษาแต่ ค วรมี ก ารประเมิ น และควบคุ ม
คุณภาพของการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยโดย
เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่หมดประจําเดือน
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Clinical manifestations of Anaphylaxis at the
Emergency Department
Pornlert Pluemchitmongkhon M.D.
Department of Emergency Medicine, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, Thailand

ABSTRACT

AIMS
To study the clinical manifestations of the patients with anaphylaxis.
METHODS
From July 2006 to December 2010, we carried out a retrospective review of patients attending at Department of
Emergency Medicine. Medical charts were selected based on ICD-10 related to anaphylaxis. The One hundred and
seventy-four patients with anaphylaxis, at the emergency department in Khon Kaen Hospital, were recruited. The
data were gathered through same structured format.
RESULTS
There were 174 anaphylactic patients included and their mean age was 28.3 years. The ratio of the male to female
was about 1.3:1. Most of them lived in Khon Kaen, and were students. Majority of the events occured during
September to October between 9.00 pm and 10.00 pm. Most of the patients knew their causes allergic reaction.
Insect sting and sea food were most common allergen. The average duration of anaphylaxis after exposure reaction
was 30 minutes. The most common route of administration of allergen was eating. Skin manifestation was the
most common initial presenting symptom. Adrenaline was given in 69.5% of cases. Antihistamine and steroid were
given in 94.3% and 77% of the patients repectively. Sixty-seven percent of patients were admitted. Sixteen percent
of patients had complications, but none of them died.
CONCLUSION
The most common manifestations of anaphylaxis were the symptoms of skin and mucous membrane. The main
causes of allergy were from food followed by insect bite. Hypokalemia was found in half of the patients.
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ลักษณะทางคลินิกของผูปวยภาวะแพรุนแรง
ที่มารับการรักษา ณ หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พรเลิศ ปลื้มจิตตมงคล พ.บ.
กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยภาวะแพ้รุนแรงที่มารับการรักษา ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาล
วิธีการศึกษา!
เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนย้อนหลัง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรง ที่มารับการรักษา ณ ห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
จํานวน 174 ราย และได้บันทึกลงแบบบันทึกข้อมูล โดยดัดแปลงจากหลักเกณฑ์สําหรับการวินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรง
(anaphylaxis) ของ Sampson HA 2006
ผลการศึกษา!
ในช่วงเวลาที่ทําการศึกษา มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 174 ราย อายุเฉลี่ย 28.6 ปี สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.26:1
ส่วนใหญ่ภูมิลําเนาของผู้ป่วยอยู่ในเขตอําเภอเมือง ประกอบอาชีพรับจ้าง และนักเรียนนักศึกษา
ในข้ อ มู ล ด้ า นการเจ็ บ ป่ ว ย เดื อ นที ่ เ กิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยมากที ่ ส ุ ด คื อ เดื อ นกั น ยายนและตุ ล าคม และช่ ว งเวลาที ่ เกิ ด
การเจ็บป่วยมากที่สุด คือ เวลา 21.00 ถึงเวลา 22.00 น. ส่วนใหญ่ทราบสารก่อให้เกิดอาการแพ้ โดยสารที่ก่อให้เกิด
การแพ้ที่พบบ่อยที่สุด คือ แมลงสัตว์กัดต่อยและอาหารทะเล ส่วนระยะเวลาเฉลี่ยที่เกิดการแพ้หลังสัมผัสสารก่อให้เกิด
อาการแพ้ คือ 30 นาที การสัมผัสสารพบว่าส่วนมากเกิดจากการรับประทาน อาการแสดงทางผิวหนังเป็นอาการที่พบ
มากที่สุด ส่วนการรักษาพบว่ามีเพียงร้อยละ 69.5 ที่ใช้ยารักษาจําเพาะอะดรีนาลีน, มีการใช้ยาต้านฮีสตามีน ร้อยละ
94.3, มีการใช้ยาสเตียรอยด์ ร้อยละ 77, ผู้ป่วยร้อยละ 67 ได้รับการรักษาต่อในโรงพยาบาล โดยมีภาวะแทรกซ้อนจาก
การแพ้รุนแรงร้อยละ 16 และผู้ป่วยทั้งหมดที่ศึกษาไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
สรุป
ผู้ป่วยภาวะแพ้รุนแรงที่มารับการรักษา ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มีลักษณะทางคลินิกที่มี
อาการแสดงทางระบบผิวหนังและเยื่อบุ โดยการแพ้อาหารเป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งที่พบ และแมลงสัตว์กัดต่อยเป็น
สาเหตุอันดับสองรองลงมา ทั้งนี้พบว่าภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ําเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้บ่อยในอัตราส่วน
ครึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ป่วยภาวะแพ้รุนแรงที่เข้ามารับการรักษา
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ภาวะแพ้ ร ุ น แรง (anaphylaxis) เป็ น ปฏิ ก ิ ร ิ ย าการแพ้
(hypersensitivity reaction) ที่เกิดขึ้นเฉียบพลันรุนแรงและ
มีผลต่อหลายๆระบบของร่างกาย รวมทั้งระบบผิวหนัง

สารก่อภูมิแพ้ ให้ถือมีภาวะ anaphylaxis เมื่อมีอาการ
อย่างน้อย 2 ใน 4 ระบบ ได้แก่ อาการทางระบบผิวหนัง
และเยื่อบุ อาการทางระบบทางเดินหายใจ อาการทาง

และเยื่อบุ ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และ
ระบบทางเดินอาหาร ในบางรายอาจส่งผลกระทบให้ทาง
เดินหายใจอุดกั้นอย่างสิ้นเชิงจนไม่สามารถหายใจได้ เกิด

ระบบหัวใจและหลอดเลือด และอาการทางระบบทางเดิน
อาหาร ดังตารางที่ 1 ข้อ 2 หากผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับ
สารที่ทราบว่าแพ้มาก่อน การมีความดันโลหิตลดลงอย่าง

cardiovascular collapse และเสียชีวิต1
การวินิจฉัยภาวะ anaphylaxis เป็นการวินิจฉัยที่
ไม่มีคําจํากัดความที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งการทดสอบทาง

เดียวก็ถือว่าเกิดภาวะ anaphylaxis ดังตารางที่ 1 ข้อ 3
เมื่อพิจารณาดูเกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ของ
ภาวะแพ้รุนแรง (anaphylaxis) ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 ซึ่งชัดเจน

ห้องปฏิบัติการที่ยืนยันภาวะ anaphylaxis ก็ยังไม่สามารถ
ทําได้ดีนัก การศึกษาส่วนใหญ่จึงใช้ข้อมูลจากลักษณะ
อาการภาวะ anaphylaxis และระยะเวลาที่เริ่มเกิดอาการ

ขึ้น แต่ถ้าแพทย์ผู้ให้การรักษาไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้
ก็อาจทําให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาด และส่งผลให้การ
รั ก ษาไม่ ถ ู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน อั น จะทํ า ให้ เ กิ ด ภาวะ

เหล่ า นี ้ ห ลั ง จากพบสิ ่ ง กระตุ ้ น (allergen exposure)
การศึกษาต่างๆจึงใช้คําจํากัดความแตกต่างกันไป และ
เป็นการยากที่จะเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างกันได้1

แทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยได้ ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยจึงต้องการ
ทราบถึง ลักษณะทางคลินิกภาวะแพ้รุนแรงของผู้ป่วยหลัง
เปลี่ยนเกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ และเพื่อเป็นแนวทางในการ

ในปี ค.ศ. 2006 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่
มีภาวะ anaphylaxis ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีการ

ป้องกันการเกิดภาวะแพ้รุนแรงต่อไปในอนาคต

เสนอหลักเกณฑ์สําหรับการวินิจฉัยภาวะ anaphylaxis2
(ตาราง 1) จะเห็นได้ว่า การวินิจฉัยภาวะ anaphylaxis
ขึ้นอยู่กับประวัติของการได้รับสารที่แพ้ร่วมกับอาการและ
อาการแสดงของผู้ป่วย หากไม่ได้รับประวัติว่าผู้ป่วยแพ้
สารใดมาก่อน จําเป็นจะต้องใช้อาการทางผิวหนังและเยื่อ
บุ ร ่ ว มกั บ อาการทางระบบทางเดิ น หายใจ หรื อ ระบบ
หลอดเลือด แต่หากผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับสารที่จะเป็น

วิธีการศึกษา
ประชากรและสถานที่ทําการศึกษา
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะแพ้รุนแรงที่เข้ารับการ
รักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งหมด 226 ราย พบว่าข้อมูล

ตาราง 1 Criteria for Diagnosis of Anaphylaxis
Anaphylaxis is highly likely when any 1 of the following 3 criteria are fulfilled:

1.

Acute onset of an illness (minutes to hours)

o

2.

3.

Involvement of skin, mucosal tissue, or both (i.e., generalised hives, pruritus, or flushing, swollen lipstongue-uvula) and at least 1 of the following: respiratory compromise (i.e., dyspnoea, wheezebronchospasm, stridor, reduced peak expiratory flow [PEF], hypoxaemia) or reduced BP or associated
symptoms of end-organ dysfunction (i.e., hypotonia/collapse, syncope, incontinence)

Occurrence of 2 or more of the following symptoms or signs after exposure to a likely allergen (minutes or
hours)

o

Involvement of skin, mucosal tissue, or both (i.e., generalised hives, pruritus, or flushing, swollen lipstongue-uvula)

o
o

Respiratory compromise (i.e., dyspnoea, wheeze-bronchospasm, stridor, reduced PEF, hypoxaemia)

o

Persistent GI symptoms (i.e., crampy abdominal pain, vomiting)

Reduced BP or associated symptoms of end-organ dysfunction (i.e., hypotonia/collapse, syncope,
incontinence)

Reduced BP after exposure to a known allergen (minutes to several hours)

o

Systolic BP of <90 mmHg or >30% decrease from baseline
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การเก็บข้อมูล
สืบค้นเวชระเบียนย้อนหลัง โดยใช้ ICD 10 ทบทวนการ
วิ น ิ จ ฉั ย โดยใช้ แ บบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การวิ จ ั ย ดั ด แปลงจาก

ตาราง 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย anaphylaxis
ข้อมูลทั่วไป

no (%)

อายุ (ปี)
<15
15 ถึง 59
>60
เพศชาย

39 (22.4)
125 (71.8)
10 (5.7)
97 (55.7)

ภูมิลําเนา
ในเขตอําเภอเมือง

105 (60.3)

นอกเขตอําเภอเมือง

32 (18.4)

ต่างจังหวัด

37 (21.3)

มาโรงพยาบาลเอง

156 (89.7)

เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงของ Sampson HA 2006
และวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยที่เข้ากับเกณฑ์การวินิจฉัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ เพศ ภูมิลําเนา การศึกษา ฯลฯ
ข้ อ มู ล อาการทางคลิ น ิ ก และประวั ต ิ ส ั ม ผั ส สารก่ อ ให้ เ กิ ด
อาการแพ้ ข้อมูลการรักษา และผลการรักษา แสดงค่าเป็น
ร้อยละ สัดส่วน ค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา
จากผลการวิจัยผู้ป่วยภาวะแพ้รุนแรง จํานวน 174 ราย
พบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยคือ 28.3 ปี (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 16.6 ปี) อายุที่น้อยที่สุด คือ 1 ปี และอายุที่มาก
ที่สุดคือ 81 ปี ช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ วัยผู้ใหญ่ (อายุ
15 ถึง 59 ปี) 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.8 เป็นเพศชาย

อาชีพ
รับราชการ

10 (5.7)

ค้าขาย

5 (2.9)

รับจ้าง

53 (30.5)

พ่อบ้านแม่บ้าน
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8 (4.6)

นักเรียนนักศึกษา

60 (34.5)

เด็กในความปกครอง

13 (7.5)

ผู้สูงอายุ

2 (1.1)

ชาวนา ชาวไร่

17 (9.8)

นักบวช

6 (3.4)

ร้อยละ 55.7 เพศหญิงร้อยละ 44.3 คิดเป็นสัดส่วน 1.3 :1
ภูมิลําเนาของผู้ป่วย พบว่า อยู่ในเขตอําเภอเมือง ร้อยละ
60.3 ในผู้ป่วยทั้งหมดนี้ เป็นผู้ป่วยที่มาเองเป็นส่วนใหญ่
ส่วนผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนหรือจังหวัดใกล้
เคียง คิดเป็นร้อยละ 10.3 อาชีพของผู้ป่วยส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ
อาชีพรับจ้าง คิดเป็น ร้อยละ 30.5 (ตาราง 2)
จากตาราง 2 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทราบถึงสารที่ก่อให้
ตนเกิดอาการแพ้ และมีประวัติเป็นภูมิแพ้มาก่อนเพียง
ร้อยละ 32.8 ส่วนใช้ยารักษาจําเพาะภาวะแพ้รุนแรง คือ

ไม่สามารถค้นหาได้ 21 ราย ไม่เข้าเกณฑ์วินิจฉัย 31 ราย
เหลือผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์งานวิจัย 174 ราย เกณฑ์ในการคัด
เลือกประชากรเข้าร่วมงานวิจัย (inclusion criteria) ได้แก่
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะแพ้รุนแรง ซึ่งได้เข้ารับ
การรั ก ษาในห้ อ งอุ บ ั ต ิ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาล
ขอนแก่น ทั้งที่มาโรงพยาบาลเอง หรือได้รับการส่งต่อจาก
โรงพยาบาลใกล้เคียงทั้งจากโรงพยาบาลชุมชน หรือต่าง
จังหวัด เกณฑ์ในการคัดเลือกประชากรออกจากงานวิจัย
(exclusion criteria) ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการลงทะเบียนว่า
เป็นภาวะแพ้รุนแรง แต่ไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะแพ้
รุนแรงตาม Sampson HA 2006

ยาอะดรีนาลีน (adrenaline) พบว่า มีการใช้ยาอะดรีนาลีน
ในผู้ป่วยภาวะแพ้รุนแรงเพียง 121 ราย คิดเป็นร้อยละ
69.5 การใช้ ย าต้ า นฮี ส ตามี น (antihistamine) หรื อ
ยาแก้ แ พ้ ช นิ ด ฉี ด มี ก ารใช้ ม ากกว่ า ยาอะดรี น าลี น คื อ
ใช้ถึง 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.3 การใช้ยาสเตียรอยด์
หรือ ยาต้านการอักเสบชนิดฉีด มีการใช้ 134 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 77 ส่วนยาพ่นขยายหลอดลม (bronchodilator)
พบว่ามีการใช้ 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.4 โดยทั้งหมด
ไม่มีผู้ป่วยรายใดต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจเลย
(vasopressor)
จากการศึ ก ษานี ้ มี ผ ู ้ ป ่ ว ยภาวะแพ้ ร ุ น แรงที ่ ต ้ อ ง
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 117 รายคิดเป็นร้อยละ
67.2 และมี ผ ู ้ ป ่ ว ยไม่ ย ิ น ยอมรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล

www.kk-mj.com

KKMJ

Khon Kaen Medical Journal

40

ตาราง 3 ข้อมูลภาวะแพ้รุนแรงของผู้ป่วย
no. (%)

กั ด ต่ อ ยที ่ เ ป็ น สาเหตุ ม ากที ่ ส ุ ด คื อ แมลงปี ก เยื ่ อ
(hymenoptera) เช่น ผึ้ง ต่อ แตน ส่วนสาเหตุจากยาที่เป็น
สารก่อให้เกิดอาการแพ้ คิดเป็นร้อยละ 14.9 โดยยาที่พบ

ทราบสารก่อให้เกิดอาการแพ้

152 (87.4)

มีประวัติภูมิแพ้

57 (32.8)

ว่ า แพ้ ม ากที ่ ส ุ ด คื อ กลุ ่ ม ยาต้ า นการอั ก เสบที ่ ไ ม่ ใ ช่
สเตียรอยด์ (NSAIDs) พบ 8 ราย รองลงมาคือ ยากลุ่ม
เพนนิซิลิน พบ 5 ราย, ยาคลายกล้ามเนื้อ พบ 3 ราย ยา

Adrenaline

121 (69.5)

อื ่ น ๆ เช่ น radiocontrast media ยารั ก ษาวั ณ โรค,
ยาขับลม ยาเบาหวาน เครื่องสําอาง ยาฆ่าแมลง ยาฉีด
คุ ม กํ า เนิ ด depot medroxsyprogesterone acetate

Antihistamine

164 (94.3)

Steroid

134 (77.0)

ยาที่ได้รับ

การนอนรักษาในโรงพยาบาล
นอนรักษาในโรงพยาบาล

117 (67.2)

ไม่ยินยอมนอนรักษา

11 (6.3)

ไม่ได้นอนรักษาในโรงพยาบาล

46 (26.4)

การเกิดภาวะแทรกซ้อน

28 (16.1)

การพบแพทย์โรคภูมิแพ้

13 (7.5)

ได้รับการทดสอบ skin test

7 (4.0)

(DMPA) ยากลุ่ม tetracycline, ยา Daflon ยาทารักษาสิว
พบอย่างละ 1 ราย ส่วนแมลงที่ก่อให้เกิดอาการแพ้จาก
การรับประทานพบ 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.5 ได้แก่
ตั๊กแตนทอด และอีก 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.9 ไม่ทราบ
สารก่อให้เกิดอาการแพ้ชัดเจน
อาการแสดงของระบบต่ า งๆที ่ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ก าร
วินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรง คือ ระบบผิวหนังและเยื่อ ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบหัวใจและ
หลอดเลือด พบว่า อาการแสดงทางระบบผิวหนังและเยื่อ
บุ เป็นอาการแสดงที่พบมากที่สุด คือ ร้อยละ 95 ของผู้
ป่วยภาวะแพ้รุนแรงทั้งหมดในการศึกษา ส่วนระบบทาง
เดินหายใจ พบมากรองลงมา คือ ร้อยละ 63.8, ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด พบร้อยละ 48.3 และระบบทางเดินอาหาร
เป็นระบบที่พบน้อยที่สุดร้อยละ 31.0 อาการแสดงของ
ระบบผิ ว หนั ง และเยื ่ อ บุ ท ี ่ พ บมากที ่ ส ุ ด คื อ ผื ่ น ลมพิ ษ

11 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.3 ส่วนที่เหลือ 46 ราย หรือ
ร้อยละ 26.4 แพทย์ผู้ทําการรักษาไม่พิจารณาให้ผู้ป่วย
นอนโรงพยาบาล สําหรับผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการรักษาตัวใน

(urticaria) คิดเป็นร้อยละ 19 ในระบบทางเดินหายใจมี
อาการแสดงที่พบมากที่สุด คือ หอบเหนื่อย (dyspnea) คิด
เป็นร้อยละ 33.9 ในระบบหัวใจและหลอดเลือดมีอาการ

โรงพยาบาล มี ร ะยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
ส่วนมากอยู่ที่ 1 วัน คือ 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.5 ของ
ผู ้ ป ่ ว ยที ่ น อนโรงพยาบาลทั ้ ง หมด ส่ ว นระยะเวลานอน

แสดงที่พบมากที่สุด คือ หัวใจเต้นเร็ว (tachycardia) คิด
เป็นร้อยละ 44.8 ในระบบทางเดินอาหารมีอาการแสดงที่
พบมากที่สุด คือ ปวดท้อง (abdominal pain) คิดเป็นร้อย
ละ 8.6 ภาวะช็อก (shock) หรือ เป็นอาการแสดงที่พบใน

รักษาในโรงพยาบาลนานที่สุด คือ 6 วัน มี 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 1.7, ภาวะแทรกซ้อนที่พบในผู้ป่วยภาวะแพ้รุนแรง
พบร้ อ ยละ 16.1 ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ภ าวะแพ้ ร ุ น แรงได้ ต ิ ด ตาม
การรักษากับแพทย์ระบบภูมิแพ้มีเพียง 13 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 7.5 และได้รับการทดสอบผิวหนัง (skin test) เพียง
7 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 เท่านั้น
จากตารางจะเห็นได้ว่า วิธีสัมผัสสารที่ก่อให้เกิด
อาการแพ้ที่พบมากที่สุด คือ โดยการรับประทาน ร้อยละ
59.8 รองลงมาคือ ทางผิวหนัง ร้อยละ 25.8 สารที่ก่อให้
เกิดอาการแพ้ที่พบมากที่สุดอันดับแรกคือ แมลงกัดต่อย
และอาหารทะเล รวมคิดเป็นร้อยละ 40.2 โดยแมลงสัตว์

ภาวะแพ้รุนแรง โดยพบในการศึกษานี้ร้อยละ 27 ส่วน
อาการแสดงอื่นๆ เช่น ไข้สูงหนาวสั่น หมดสติ ชัก ระบบ
หายใจล้มเหลว เป็นต้นนั้น พบในจํานวนเล็กน้อย
ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่พบ ในการศึกษานี้พบภาวะ
แทรกซ้อนร้อยละ 16.1 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุด
คื อ โพแทสเซี ย มในเลื อ ดต่ ํ า (hypokalemia) คิ ด เป็ น
ร้อยละ 50 และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น biphasic reaction
พบร้อยละ 35.7 ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา ความดันโลหิต
สูง protracted anaphylaxis และระบบหายใจล้มเหลว
พบร้อยละ 3!
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ตาราง 4 สาเหตุของสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้และวิธีการสัมผัสสาร
สารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้
แมลงสัตว์กัดต่อย

no. (%)
35 (20.1)

อาหาร
อาหารทะเล

35 (20.1)

แมลงทอด

13 (7.5)

อาหารที่เป็นสัตว์น้ําจืด

6 (3.4)

อาหารที่เป็นสัตว์บก

5 (2.9)

อาหารที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา

4 (2.3)

แกงส้ม

3 (1.7)

ไข่

3 (1.7)

แอลกอฮอล์

3 (1.7)

ผลไม้

2 (1.1)

น้ําผึ้ง

1 (0.6)

แป้งสาลี

1 (0.6)

วุ้น

1 (0.6)

เวชภัณฑ์
ยา

26 (14.9)

แป้งถุงมือ

4 (2.3)

วัคซีน

12 (1.1)

สิ่งแวดล้อม
ฝุ่นละออง

2 (1.1)

พืช

1 (0.6)

ยางพารา

1 (0.6)

วิธีการสัมผัสสาร

วิจารณและสรุปผล

no. (%)

รับประทาน

104 (59.8)

ทางผิวหนัง

45 (25.9)

สูดดม

1 (0.6)

อื่นๆ

7 (4.0)

ไม่ทราบ

17 (9.8)

อุบัติการณ์การเกิดภาวะ anaphylaxis ยังไม่เป็นที่ทราบ
ชัดเจน การศึกษาส่วนใหญ่พบว่าภาวะ anaphylaxis ได้ถูก
วินิจฉัยน้อยกว่าความเป็นจริง3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้มีการศึกษาเวชระเบียนย้อนหลังของประชากรในชุมชน
แห่งหนึ่งของมลรัฐ Minnesota ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 ถึง1987
พบอุบัติการณ์การเกิด anaphylaxis 21 รายในแสนคน/ปี4
ต่อมาได้มีผู้รวบรวมอุบัติการณ์การเกิดภาวะ anaphylaxis
ในเด็กและวัยรุ่น โดยการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนในปี
ค.ศ. 1991 ถึง 1997 พบอุบัติการณ์การเกิด anaphylaxis
เป็น 10.5 รายในแสนคน/ปี5 นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยที่เป็น
anaphylaxis ในเวชระเบียนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
anaphylaxis อีกด้วย ซึ่งสนับสนุนว่าภาวะ anaphylaxis ถูก
วินิจฉัยน้อยกว่าความเป็นจริง สําหรับความชุกการเกิด
ภาวะ anaphylaxis ในโรงพยาบาลขอนแก่นนั้น ยังไม่มีการ
ศึกษามาก่อน เมื่อนํามาวิเคราะห์พบว่าอายุเฉลี่ยของผู้
ป่วย อยู่ที่ 28.3 ปี ช่วงอายุที่มีภาวะ anaphylaxis มากที่สุด
คือ วัยผู้ใหญ่ (อายุ 15 ถึง 59 ปี) คิดเป็นร้อยละ 71.8
เมื่อนํามาคิดเป็นสัดส่วน ชาย:หญิง เท่ากับ 1.3:1 ซึ่งแตก
ต่างไปจากผลการศึกษาของ Liebermann PL และคณะ ที่
พบว่าอุบัติการณ์โดยทั่วไปพบมากในเพศหญิง2 แต่ถ้า
จําแนกเป็นกลุ่มอายุ จะพบว่าในเด็กที่อายุน้อยกว่า 15 ปี
จะพบในเพศชายมากกว่ า เพศหญิ ง ส่ ว นในกลุ ่ ม ที ่ อ ายุ
มากกว่า 15 ปีจะพบเพศหญิงมากกว่าเพศชาย6-8 แต่จาก
การศึกษาในครั้งนี้พบว่าในกลุ่มวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุ
และพบอุบัติการณ์ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ในวัย
ผู้ใหญ่ พบได้ในเพศชายและเพศหญิงเป็นจํานวนที่ไม่แตก
ต่างกัน อาชีพที่พบภาวะแพ้รุนแรงมากที่สุด คือ นักเรียน
นักศึกษา และอาชีพรับจ้าง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาชีพ
เหล่ า นี ้ ม ี โ อกาสอยู ่ น อกบ้ า นหรื อ สั ม ผั ส สิ ่ ง แวดล้ อ ม
มากกว่าอาชีพอื่นๆจึงมีโอกาสสัมผัสสารก่อให้เกิดอาการ
แพ้ได้มากกว่า
Liebermann PL และคณะ9 ได้ศึกษาและพบไว้ว่า
ผลของภาวะภูมิแพ้ต่อการเกิด anaphylaxis ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น สารก่อภูมิแพ้ และวิธีการสัมผัสสาร
เป็นต้น แต่จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ภาวะภูมิแพ้ในผู้
ป่ ว ยภาวะแพ้ ร ุ น แรง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.8 เท่ า นั ้ น
ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยภาวะแพ้รุนแรงไม่จําเป็นต้อง
มีภาวะภูมิแพ้เสมอไป จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ก่อให้
เกิดอาการแพ้ คือ วิธีการสัมผัสสารด้วยการรับประทาน
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เป็นวิธีสัมผัสสารที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ต่าง
ไปจาก ผลการศึกษาของ Liebermann PL และคณะ9 ที่พบ
ว่า วิธีการฉีดจะทําให้เกิดภาวะ anaphylaxis ได้สูงกว่าวิธี

ตาราง 5 อาการแสดงจําแนกตามระบบต่างๆ
อาการแสดงทางระบบผิวหนังและเยื่อบุ
ผื่นลมพิษ

33 (19.0)

ผื่น maculopapular

23 (13.2)

บวม angioedema

13 (7.5)

บวมเล็กน้อยเฉพาะที่

8 (4.6)

คัน

1 (0.6)

ร้อนวูบวาบ

4 (2.3)

อาการมากกว่า 2 อย่างขึ้นไป

84 (48.3)

อาการแสดงทางระบบทางเดินหายใจ
หอบเหนื่อย

59 (33.9)

หลอดลมตีบ

28 (16.1)

หายใจเร็ว
อาการมากกว่า 2 อย่างขึ้นไป

2 (1.1)
21 (12.1)

อาการแสดงทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
หัวใจเต้นเร็ว

78 (44.8)

หัวใจเต้นช้า

1 (0.6)

เจ็บหน้าอก

4 (2.3)

อาการมากกว่า 2 อย่างขึ้นไป

1 (0.6)

อาการแสดงทางระบบทางเดินอาหาร
ปวดท้อง

15 (8.9)

คลื่นไส้

1 (0.6)

อาเจียน

7 (4.0)

ถ่ายเหลว

5 (2.9)

อาการมากกว่า 2 อย่างขึ้นไป

26 (14.9)

อาการรุนแรงอื่นที่พบ
ความดันโลหิตต่ําหรือช็อก
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47 (27.0)

ไข้สูงหนาวสั่น

4 (2.3)

หมดสติ

3 (1.7)

ชัก

1 (0.6)

ระบบหายใจล้มเหลว

1 (0.6)

รับประทาน
Lieberman P และคณะ9 ซึ่งกล่าวไว้ว่า ข้อมูลอาการ
และอาการแสดงของ anaphylaxis ที่มากที่สุด ได้รวบรวม
ข้อมูลผู้ป่วยจาก 14 การศึกษา จํานวน 1,865 ราย พบว่า
อาการและอาการแสดงที่พบได้มากที่สุด คือ ในระบบ
ผิวหนัง รองลงมาได้แก่ ในระบบทางเดินหายใจ, ในระบบ
หัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินอาหาร ตามลําดับ
ซึ่งการศึกษานี้ เมื่อเรียงลําดับตามภาวะแพ้รุนแรงที่พบ
มากที่สุดในระบบต่างๆจะมีผลที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดี ย วกั บ ผลการศึ ก ษาของ Lieberman P และคณะ 9
และผลการศึ ก ษาของ Jirapongsananurak O 6 จาก
โรงพยาบาลศิริราช
เมื ่ อ พิ จ ารณาถึ ง การให้ ย าฉี ด อะดรี น าลี น ซึ ่ ง
เป็นการรักษาจําเพาะ ในการศึกษานี้ พบว่า มีการใช้
ยาฉีดอะดรีนาลีน ร้อยละ 69.5 ซึ่งเคยมีรายงานวิจัยของ
อรพรรณ โพชนุกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ศึกษาผู้
ป่วย anaphylaxis ในปี พ.ศ. 2546 ถึง 2547 เกี่ยวกับการ
รักษาโดยใช้ยาอะดรีนาลีน พบว่า ร้อยละ 89 ของผู้ป่วย
ได้ ร ั บ การรั ก ษาด้ ว ยอะดรี น าลี น (ทางกล้ า มเนื ้ อ
ร้อยละ 63) และและรายงานวิจัยของนันทวัน ปิยะภาณี
โรงพยาบาลศิริราช ที่ได้ศึกษาผู้ป่วย anaphylaxis ในปี
พ.ศ. 2537 ถึง 2545 มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 79 ที่ได้รับการยา
ฉีดยาอะดรีนาลีน แต่จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ป่วยที่ไม่ได้
รับการฉีดยาอะดรีนาลีน มีอาการกลับมาเป็นซ้ํา จํานวน
3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.7 และได้รับการนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาลนาน 6 วัน จํานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.15
ซึ่งเป็นระยะเวลานอนโรงพยาบาลที่นานที่สุดในการศึกษา
นี้ แต่ทั้งนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใดเสียชีวิตจากภาวะแพ้รุนแรงใน
การศึกษานี้ ส่วนการให้ยารักษาอาการแพ้ หรือยาต้านฮีส
ตามีน (antihistamine) ในการศึกษานี้พบร้อยละ 94.3 ซึ่ง
สูงกว่าการใช้ยาอะดรีนาลีน จะเห็นได้ว่าแพทย์ส่วนมาก
เลือกที่จะใช้ยาต้านฮีสตามีนมากกว่า ทั้งนี้เป็นไปได้ว่ามี
อาการข้ า งเคี ย งน้ อ ยกว่ า และอาการของผู ้ ป ่ ว ยยั ง ไม่
รุนแรงมากนัก เมื่อเทียบกับการใช้ยาสเตียรอยด์ในการ
รักษา
อรพรรณ โพชนุกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ทําการศึกษาผู้ป่วย anaphylaxis ในปี พ.ศ. 2546 ถึง 2547
พบว่ามีการใช้ยาสเตียรอยด์ร้อยละ 77 ส่วนในการศึกษา
ในครั้งนี้ พบว่ามีการใช้ยาต้านการอักเสบหรือ
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ยาสเตียรอยด์ ร้อยละ 77 เช่นกัน แสดงว่าแพทย์ส่วนมาก
ยังคงนิยมใช้ยาสเตียรอยด์มากกว่ายาอะดรีนาลีน เช่น
เดียวกับยารักษาอาการแพ้ ทั้งนี้ยังต้องทําการศึกษาเพิ่ม

จํ า นวนมากขึ ้ น เรื ่ อ ยๆ อาจเนื ่ อ งมาจากแพทย์ ม ี ค วาม
ตระหนักในเรื่องการวินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงมากขึ้น และ
อีกเหตุผลหนึ่งคือ จํานวนผู้ป่วยที่แพ้มีมากขึ้น ซึ่งจากการ

เติมต่อไป
การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (admission)
อาจมีความจําเป็น เนื่องจากอาจเกิด Biphasic anaphylaxis

ศึกษาของหลายๆงานวิจัยได้สนับสนุนเหตุผลนี้ ดังนั้น
แพทย์ควรตระหนักและให้การรักษาผู้ป่วยให้ถูกต้องและ
ทันท่วงที จากงานวิจัยยังพบว่ามีการใช้ยาอะดรีนาลีนใน

หรือการเกิดเป็นซ้ําได้ การสังเกตอาการผู้ป่วยนานอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงหลังการเกิด anaphylaxis จึงมีความ
จําเป็น13 ซึ่งในการศึกษานี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับการนอนรักษา

เกณฑ์ที่ยังไม่สูงมากนัก ซึ่งในความเห็นของผู้วิจัย อาจ
ต้องชี้ให้แพทย์รุ่นใหม่ตระหนักถึงการรักษาให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานให้มากขึ้น

ในโรงพยาบาลร้อยละ 67.2 เท่านั้น ส่วนการเข้ารับการ
รักษาจากแพทย์โรคภูมิแพ้ (allergist) พบว่ามีความจําเป็น
เพื่อที่จะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว หลีกเลี่ยง

ข้อดีของงานวิจัยนี้ คือเป็นการศึกษาเรื่องการแพ้
รุ น แรง (anaphylaxis) ซึ ่ ง ยั ง ไม่ ม ี ก ารศึ ก ษาในจั ง หวั ด
ขอนแก่นมาก่อน การศึกษาในเรื่องของลักษณะทางคลินิก

อาหารหรือยาที่เป็นสาเหตุของภาวะ anaphylaxis ในกรณีที่
ยั ง ไม่ ท ราบว่ า อะไรเป็ น สาเหตุ ข องภาวะ anaphylaxis
แพทย์โรคภูมิแพ้จะได้ทําการทดสอบ skin testing เพื่อหา

สารก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรง และการรักษาของแพทย์
เหล่านี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของการป้องกัน และ
การวางแผนการรักษาต่อไปในอนาคต ส่วนข้อด้อยในงาน

สาเหตุต่อไป ในการศึ ก ษานี ้ ม ี ผู้ป ่วยที่ได้พบแพทย์ โรค
ภูมิแพ้ เพียงร้อยละ 7.5 และได้รับการทดสอบ skin testing
4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 เท่านั้น

วิจัยนี้คือ การเก็บข้อมูลย้อนหลัง อาจทําให้มีข้อมูลไม่ครบ
ถ้วนหรือได้จํานวนน้อยกว่าความเป็นจริง และแพทย์มีการ
วินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงต่ํากว่าความเป็นจริง หรือให้การ

จากการศึกษานี้ ตัวเลขจํานวนที่พบผู้ป่วยภาวะแพ้
รุนแรงนั้น จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่ามี

รักษาไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ABSTRACT
BACKGROUND
The mutation on the “a” determinant of hepatitis B surface antigen (HBsAg) of hepatitis B virus (HBV) can cause
the unusual serological test of HBV markers. This study describes the characteristics of HBsAg mutation in one
blood donor by using the alignment of amino acid sequences of HBsAg from blood donor with the HBV reference
strain.
CASE DESCRIPTION
In blood donor who showed HBsAg positive was repeated using automated immunoassays. The result of the
detection was positive for HBsAg, hepatitis B surface antibody (anti-HBs) and hepatitis B core antibody (anti-HBc).
The positive serological test was repeated and performed neutralization assay for the confirmatory test of HBsAg.
Polymerase chain reaction (PCR) was performed to amplify HBV DNA and the result was positive. The DNA
sequencing classified this case into the adr subtype of HBV. The alignment of HBsAg amino acid sequence of blood
donor with HBsAg protein of HBV reference strain (Accession number DQ361533.1) demonstrated two
amino acid changes at position I126N and P127T from isoleucine to asparagines and proline to threonine,
respectively.
CONCLUSION
This blood donor demonstrates HBsAg mutant within the first loop of “a” determinant which may effect on the
immune responses and development of disease. For HBsAg testing in laboratory, HBV mutation may have an
important role on the blood donors screening and diagnosis using immunoassays which have to be concerned.
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การกลายพันธุของ Hepatitis B Surface Antigen ในผูบริจาค
โลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
วิศันสนีย แถวเพีย1 วท.บ., วท.ม.
สมปอง จินาทองไทย2 วท.บ., รปม.
อภิรดี เทียมบุญเลิศ3 วท.บ.
ยง ภูวรวรรณ3 พ.บ.
กัลยาณี คูพูลทรัพย4 วท.บ., วท.ม.
1กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
2ศูนยคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน

3ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก

4หนวยอิมมูโนวิทยา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพมหานคร
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

บทคัดยอ

บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนที่บริเวณ “a” determinant บนโปรตีน HBsAg สามารถทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของ
เชื้อ HBV ซึ่งมักพบในตัวอย่างเลือดที่มีผลการตรวจทางซีโรโลยี (serology) สําหรับ HBV markers ที่ไม่สอดคล้องกัน
ทําให้มีปัญหาในการแปลผล
รายละเอียดกรณีศึกษา
การศึกษานี้ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงของ HBsAg ที่พบในเลือดของผู้บริจาคโลหิต 1 ราย โดยศึกษาลําดับพันธุกรรม
และลําดับกรดอะมิโนเปรียบเทียบกับ HBsAg ของเชื้อ HBV สายพันธุ์อ้างอิง จากผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HBV
ด้วยวิธีทางซีโรโลยี โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ด้วยเครื่องอัตโนมัติหลักการ chemiluminescent
microparticle immunoassay; CMIA (Architect, Abbott) ให้ผล HBsAg เป็นบวก และได้ตรวจวิเคราะห์ซ้ําโดยใช้เครื่อง
อัตโนมัติหลักการ enzyme-linked immunsorbent assay; ELISA (AxSym, Abbott) ที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ผลการตรวจ HBsAg, anti-HBs และ anti-HBc เป็นบวก ซึ่งผลการทํา neutralization assay
เพื่อตรวจยืนยันการตรวจพบ HBsAg พบว่าให้ผลบวก (>100%) นอกจากนี้พบว่าผลการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อ HBV
ด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR) ได้ผลเป็นบวก และเมื่อศึกษาลําดับดีเอ็นเอของเชื้อ HBV โดยการทํา DNA
sequencing พบว่าเป็นเชื้อ HBV ที่มี subtype เป็น adr และมีการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรม ทําให้มีการเปลี่ยนแปลง
ของกรดอะมิโนบน HBsAg ตําแหน่งที่ 126 และ 127 จาก isoleucine เป็น asparagine และ proline เป็น threonine
ตามลําดับ
สรุป
การเปลี่ยนแปลงลําดับกรดอะมิโนของ HBsAg บริเวณ first loop ของแอนติเจนร่วม “a” determinant อาจทําให้
มีผลต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการทําให้เกิดโรค รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ HBsAg ทางห้องปฏิบัติการสําหรับ
การตรวจคัดกรองเลือดผู้บริจาคโลหิตและการวินิจฉัยโรค
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ไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B virus; HBV) เป็นเชื้อก่อโรค
ที ่ เ ป็ น ปั ญ หาทางสาธารณสุ ข ทั ่ ว โลกโดยเป็ น สาเหตุ ท ี ่
สํ า คั ญ ของโรคตั บ อั ก เสบ (hepatitis) ตั บ แข็ ง (liver

รายงานการศึกษานี้ได้แสดงผลการตรวจเลือดผู้บริจาค
โลหิต 1 ราย โดยวิธีทางระบบภูมิคุ้มกันวิทยา (serology)
ซึ่งให้ผลการตรวจ hepatitis B surface antigen (HBsAg),

cirrhosis) และมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma)1 เชื้อ
HBV ประกอบด้วยยีน 4 ชนิด ได้แก่ C, S, X และ P โดยยีน
S มีความสําคัญในการสร้าง HBsAg การจัดกลุ่มของเชื้อ

hepatitis B surface antibody (anti-HBs) และ hepatitis B
core antibody (anti-HBc) เป็นบวก และการศึกษาลําดับ
สารพันธุกรรมและลําดับกรดอะมิโนของ HBsAg ในส่วน

HBV อาศัยความแตกต่างของ antigenic determinant
หรือ epitope บน HBsAg โดยแอนติเจนที่พบร่วมกันใน
แต่ละ subtype คือ “a” determinant ซึ่งอยู่ในกรดอะมิโน

ของ “a” determinant เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายการ
ดําเนินของโรคและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

ตําแหน่งที่ 124 ถึง 147 ความแตกต่างของ antigenic
determinant ถูกกําหนดโดยกรดอะมิโนบน S protein
(S polypeptide) ตําแหน่งที่ 122 (เป็น d หรือ y) และกรด

รายละเอียดกรณีศึกษา

อะมิโนตําแหน่งที่ 160 (เป็น w หรือ r) ซึ่งความแตกต่าง
ของแอนติเจนย่อยนี้สามารถจัดกลุ่มเชื้อ HBV ออกเป็น
4 subtype ได้แก่ adw, adr, ayw และ ayr1, 2 ปัจจุบัน
เชื้อ HBV ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น subtype adr
84.4%, adw 14.2% และ ayw 1.4%3 นอกจากนี้การจัดกลุ่ม
ของเชื้อ HBV ยังสามารถแบ่งเป็น genotype ได้อีก
8 genotypes จากความแตกต่างของลําดับนิวคลิโอไทด์
(nucleotide) ของเชื้อ HBV คือ genotype A ถึง H4
การตอบสนองทางภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ของร่ า งกายในการ
สร้างแอนติบอดีต่อ HBsAg ที่เรียกว่า anti-HBs สามารถ
ทําปฏิกิริยาได้อย่างจําเพาะต่อบริเวณ “a” determinant
บน HBsAg และมีผลในการช่วยป้องกันการติดเชื้อ HBV
ได้โดยสามารถจับกับส่วนของ epitope
บน “a” determinant บริ เ วณกรดอะมิ โ นตํ า แหน่ ง
ที่ 124 ถึง 137 (first loop) และตําแหน่งที่ 139 ถึง 147
(second loop)5 ซึ่งมีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่เป็นพาหะ
เรื้อรังของเชื้อ HBV จะมีการกลายพันธุ์ของยีน S บริเวณ
“a” determinant ได้ประมาณ 58% โดยทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงของลําดับกรดอะมิโนในบริเวณดังกล่าวด้วยุ6

ผู ้ บ ริ จ าคโลหิ ต เพศชาย อายุ 51 ปี บริ จ าคโลหิ ต ที ่
ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 6
มี น าคม พ.ศ. 2550 จากประวั ต ิ เ ป็ น การบริ จ าคโลหิ ต
ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ไม่ได้บริจาคโลหิตที่ โรงพยาบาล
ขอนแก่น จึงไม่สามารถค้นผลการตรวจคัดกรองโรคติด
เชื้อได้) ผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
(HBV) จากการบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 โดยภาคบริการโลหิต
แห่ ง ชาติ ท ี ่ 6 จั ง หวั ด ขอนแก่ น ด้ ว ยเครื ่ อ งอั ต โนมั ต ิ
หลักการ chemiluminescent microparticle immunoassay;
CMIA (Architect, Abbott) ให้ผล HBsAg เป็นบวก
>250.00 IU/ml (cut off = 0.05 IU/ml) โดยมีผลการตรวจ
hepatitis C antibody (anti-HCV), HIV antigen (HIV Ag)
และ HIV antibody (anti-HIV) เป็นลบ
จากการติดตามผู้บริจาคโลหิตรายนี้กลับมาเจาะ
เลือดเพื่อตรวจการติดเชื้อ HBV ซ้ํา ในวันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2550 ที่งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยเครื่องอัตโนมัติหลัก
การ microparticle enzyme immunoassay; MEIA
(AxSYM, Abbott) พบว่ า ให้ ผ ลการตรวจ HBsAg,
hepatitis B surface antibody (anti-HBs) และ

ตาราง 1 ผลการตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ในการเจาะเลือดตรวจซ้ํา ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550)
Assay
AxSYM HBsAg
AxSYM anti-HBs

Initial result

Repeated result

Interpretation criteria

Interpreted results

255.31 S/N

258.81 S/N

S/N ≥ 2.0 = Reactive

Reactive

41.9 mIU/ml

≥ 10 mIU/ml = Reactive

Reactive

49.1 mIU/ml

AxSYM anti-HBc

0.077 S/CO

0.057 S/CO

0.00 < S/CO < 1.00

Reactive

AxSYM HBe Ag

0.29 S/CO

0.29 S/CO

S/CO ≥1.00 = Reactive

Negative

S/N=Sample rate/ Index calibrator mean rate; S/CO=Sample rate/cutoff rate
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ตาราง 2 ผลการตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ในการเจาะเลือดตรวจซ้ํา ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550)
Assay

Initial result

Interpretation criteria

Interpreted results

AxSYM HBsAg

265.47 S/N

S/N ≥ 2.0 = Reactive

Reactive

AxSYM anti-HBs

47.0 mIU/ml

≥ 10 mIU/ml = Reactive

Reactive

AxSYM anti-HBc

0.051 S/CO

0.00 < S/CO < 1.00

Reactive

AxSYM HBe Ag

0.30 S/CO

S/CO ≥1.00 = Reactive

Negative

S/N=Sample rate/ Index calibrator mean rate; S/CO=Sample rate/cutoff rate

hepatitis B core antibody (anti-HBc) เป็นบวก โดยตรวจ
ไม่พบ hepatitis B e antigen (HBeAg) ซึ่งให้ผลตรงกันเมื่อ
ตรวจซ้ ํ า อี ก ครั ้ ง ในตั ว อย่ า งน้ ํ า เหลื อ งเดี ย วกั น และใน

นอกจากนี้ในการตรวจหาสารพันธุกรรมคือดีเอ็นเอ
(DNA) ของเชื้อ HBV ในเลือดของผู้บริจาคโลหิตรายนี้
ด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR) ที่ห้องปฏิบัติ

ตัวอย่างน้ําเหลืองที่ได้จากการเจาะเลือดผู้บริจาคโลหิต
รายนี้ซ้ําเป็นครั้งที่ 2 ดังแสดงผลในตาราง 1 และ 2
เมื่อเจาะเลือดผู้บริจาคโลหิตรายนี้ตรวจซ้ําครั้งที่ 3

การศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยใช้ primer ที่สามารถจับได้

อีก 1 สัปดาห์ต่อมา ด้วยหลักการ MEIA ที่โรงพยาบาล
ขอนแก่น พบว่าได้ผล HBsAg เป็นบวก และจากการส่ง
ตั ว อย่ า งน้ ํ า เหลื อ งที ่ ไ ด้ จ ากการเจาะเลื อ ดครั ้ ง ที ่ 3 นี ้

อย่างจําเพาะบริเวณ conserved regions ของ HBV DNA
ได้แก่ primer P1 (forward primer) และ P2 (reverse
primer) ซึ่งมีลําดับนิวคลีโอไทด์ตามลําดับ ดังนี้
i) nt 2823-2845:5‘TCACCATATTCTTGGGAACAAGA,
ii) nt 80-61:5’-TTC CTGAACTGGAGCCACCA
โดยจากการตรวจด้วยวิธี PCR พบว่าให้ผลบวก

ไปตรวจที ่ ห้ องปฏิ บั ติ การอิ ม มู โนวิ ท ยา ภาควิชาพยาธิ
วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใช้เครื่องอัตโนมัติหลัก
การ chemiluminescent microparticle immunoassay;
CMIA (Architect, Abbott) พบว่าได้ผลการตรวจ HBsAg
เป็นบวก ซึ่งผลการทํา neutralization assay เพื่อยืนยันการ
ตรวจพบ HBsAg พบว่าให้ผลบวก และเมื่อตรวจซ้ําด้วย
น้ ํ า ยาที ่ ใ ช้ ห ลั ก การ chemiluminescent (Vitros Eci,
Johnson & Johnson) ได้ ผ ลการตรวจ HBsAg และ
anti-HBs เป็นบวกเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 3

จากการศึกษาลําดับสารพันธุกรรมของเชื้อ HBV
โดยการทํา DNA sequencing โดยใช้เครื่อง ABI 310 และ
ศึกษาลําดับกรดอะมิโนพบว่าเป็นเชื้อ HBV ที่มี subtype
เป็น adr ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของลําดับนิวคลิโอไทด์
(nucleotide) โดยเมื่อเปรียบเทียบลําดับกรดอะมิโนของ
เชื้อ HBV ของผู้บริจาคโลหิตรายนี้กับกรดอะมิโนของ

ตาราง 3 ผลการตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ในการเจาะเลือดตรวจซ้ํา ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550)
Assay
Architect HBsAg
Vitros Eci HBsAg
Vitros Eci anti-HBs

Initial result

Interpretation criteria

Interpreted results

> 250 IU/ml

Concentration ≥ 0.05 IU/ml = Reactive

Reactive

7,940 S/CO
55.2 mIU/ml

S/CO≥1.00 = Reactive

Reactive

≥12.0 mIU/ml= Reactive

Reactive

S/CO=Sample rate/cutoff rate
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รูปภาพ 1 ผลการเปรียบเทียบลําดับกรดอะมิโนของเชื้อ HBV ที่ได้จากผู้บริจาคโลหิตกับกรดอะมิโนของเชื้อ HBV สายพันธุ์อ้างอิง

เชื้อ HBV สายพันธุ์อ้างอิง (reference strain) Accession
number DQ361533.1 พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
กรดอะมิ โ นของ HBsAg ตํ า แหน่ ง ที ่ 126 โดยมี

อักเสบบี (HBV) ที่เป็นปัญหาในการแปลผลโดยพบว่าใน
น้ําเหลือง (ซีรัม) ของผู้บริจาคโลหิตรายนี้สามารถตรวจ
พบ HBsAg และ anti-HBc ในระดับที่สูง ในขณะที่ตรวจพบ

การเปลี่ยนแปลง (substitution) จาก isoleucine (I) เป็น
asparagine (N) และตําแหน่งที่ 127 จาก proline (P) เป็น
threonine (T) ดังรูปภาพ

anti-HBs ในระดับที่ต่ํากว่า 100 mIU/ml โดยจากการ
ศึกษาของ Chongsrisawat และคณะซึ่งพบว่าการตรวจพบ
HBV markers ทั ้ ง สามชนิ ด นี ้ พ ร้ อ มกั น ตั ว อย่ า งซี ร ั ม

วิจารณและสรุปผล

บางส่วนจะมีระดับ anti-HBs ค่อนข้างต่ํา โดยมีการติดเชื้อ
HBV ที่มีการกลายพันธุ์ และมีการเปลี่ยนแปลงของลําดับ
กรดอะมิโนบริเวณ “a” determinant ของโปรตีนที่ผิวของ

จากการติดตามผู้บริจาคโลหิตเพื่อเจาะเลือดตรวจ HBV
markers ซ้ํา เป็นครั้งที่ 2 พบว่ามีผลการตรวจ HBsAg,
anti-HBs และ anti-HBc เป็นบวก ซึ่งเป็นรูปแบบของ

ไวรัส (HBs protein)7 ซึ่งผลการทํา DNA sequencing ของ
เชื้อ HBV ที่ได้จากผู้บริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลขอนแก่น
รายนี้พบว่าเป็น subtype adr และมีการเปลี่ยนแปลงของ

การตรวจพบ 3 markers พร้อมกันในการติดเชื้อไวรัสตับ

กรดอะมิโนบริเวณ first loop บน “a” determinant ของ
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HBsAg ตําแหน่งที่ 126 และ 127 จาก isoleucine (I) เป็น
asparagine (N) และ proline (P) เป็น threonine (T) ตาม
ลํ า ดั บ ซึ ่ ง อาจมี ผ ลต่ อ การเปลี ่ ย นแปลงรู ป ร่ า งและ

โครงสร้างของ HBs protein และคุณสมบัติความเป็น
แอนติเจนของ HBsAg ลดลงด้วย ซึ่งจากการศึกษาของ
Roohi และคณะ11 โดยใช้ recombinant HBsAg ที่กลาย

โครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structure) ของ HBsAg
โดย anti-HBs ที่ตรวจพบในระดับต่ํานั้นไม่จําเพาะต่อส่วน
ของ HBsAg ที่กลายพันธุ์ ทําให้เชื้อสามารถหลบหลีก

พันธุ์บริเวณ “a” determinant และตรวจ HBsAg ด้วยวิธี
immunoassay ได้แสดงให้เห็นว่า monoclonal antibody
ในชุ ด น้ ํ า ยาตรวจแต่ ล ะชนิ ด สามารถทํ า ปฏิ ก ิ ร ิ ย ากั บ

กระบวนการจับทําลายของแอนติบอดีได้ ผู้บริจาคโลหิต
รายนี้จึงยังเป็นพาหะเรื้อรังอยู่ โดยในการตรวจวัดระดับ
anti-HBs ที่ใช้ชุดน้ํายาสําเร็จรูปซึ่งมี recombinant HBsAg

HBsAg ที่กลายพันธุ์ได้แตกต่างกัน ทั้งที่เกิดปฏิกิริยา
อย่างแรงและอย่างอ่อน แม้แต่บริเวณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนนอกเหนือจากบริเวณ “a”

ที่เป็น normal HBsAg และครอบคลุม HBsAg ที่กลายพันธุ์
เพียงบางส่วน อาจทําให้การจับกันระหว่างแอนติเจนและ
แอนติบอดีเกิดขึ้นได้ไม่ดีนัก นอกจากนี้มีรายงานการให้

determinant นอกจากนี้จากรายงานของ Carman และ
คณะ12 ซึ่งได้ศึกษาการตรวจเลือดผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HBV ที่
กลายพันธุ์และมีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่ 145

วัคซีนกับผู้ป่วยที่ให้ผลบวกก่อนหน้านี้กับ anti-HBs และมี
HBsAg ที ่ ก ลายพั น ธุ ์ โดยมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงของ
กรดอะมิโนบน “a” determinant บริเวณผิวนอกของไวรัส

ร่วมกับมี insertion ของกรดอะมิโนตําแหน่งที่ 122 และ
123 ด้วยวิธี immunoassay ซึ่งตรวจไม่พบ HBsAg เมื่อใช้
monoclonal antibody ในขณะที่สามารถตรวจพบ HBsAg

(HBsAg) ทําให้การให้วัคซีนใช้ไม่ได้ผล8, 9
ในรายงานการศึกษานี้พบ HBV markers พร้อมกัน
ทั้ง 3 markers ในผู้บริจาคโลหิตรายนี้ เนื่องจากมีการ

เมื ่ อ ใช้ polyclonal antibody และการทดสอบด้ ว ย
แอนติบอดีที่จําเพาะต่อแอนติเจนบริเวณ “a” determinant
ปฏิกิริยาจากการใช้ polyclonal antibody มีโอกาสในการ

กลายพันธุ์ของ HBV และมีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิ
โนบน HBsAg โดยมีผลการตรวจทางซีโรโลยีที่พบไม่บ่อย
ในการตรวจ HBV markers ทั่วไป ซึ่งจากการตรวจพบ

ตรวจพบ HBsAg ที่สูงกว่าการใช้ monoclonal antibody
และในรายงานการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการตรวจจับ HBsAg ที่กลายพันธุ์โดยใช้ monoclonal

HBsAg โดยหลักการ immunoassay หลายๆหลักการที่ให้
ผลตรงกันที่โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นการใช้ monoclonal
antibody (mAb) ที ่ จ ํ า เพาะในการตรวจหา HBsAg

antibody และ polyclonal antibody ด้วยวิธี immunoassay
หลายๆวิธีและพบว่าการใช้ monoclonal antibody จะมี
ค่าความไวที่หลากหลายตั้งแต่ 57.5% ขึ้นไป ส่วนการใช้

ซึ่งการกลายพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนบน
HBsAg ดั ง กล่ า ว อาจไม่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ การตรวจพบ
HBsAg ในซีรัมของผู้บริจาคโลหิตรายนี้เนื่องจากเป็นการ

polyclonal antibody มีค่าความไวประมาณ 80.6-97.4%13
ซึ ่ ง ชุ ด น้ ํ า ยาตรวจที ่ ม ี monoclonal antibody และ
polyclonal antibody ในการตรวจ HBsAg พบว่าสามารถ

เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ก ร ด อ ะ ม ิ โ น บ ร ิ เ ว ณ fi r s t l o o p
บน “a” determinant ซึ ่ ง อาจมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงของ
secondary structure ของ HBs protein ไม่มากนัก
โดย monoclonal antibody ที่ใช้ยังสามารถจดจํา epitope

ตรวจพบ HBsAg ที่มีการกลายพันธุที่ตําแหน่งบริเวณ
“a” determinant ได้ดีกว่าการใช้เฉพาะ monoclonal
antibody14

ที่จําเพาะได้ทําให้ยังสามารถตรวจพบ HBsAg ของเชื้อ
HBV ในซีรัมของผู้บริจาคโลหิตรายนี้อยู่ ซึ่งแตกต่างจาก
การเปลี่ยนแปลงบริเวณ second loop ที่มีรายงานว่ามัก

หลักการ immunoassay นั้น ควรต้องคํานึงถึงแอนติบอดีที่
ใช้ในการตรวจจับ HBsAg ว่าเป็นแอนติบอดีชนิดใดและ
ทราบถึงประสิทธิภาพในการจดจํา การทําปฏิกิริยากับ

จะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาของ anti-HBs ที่ใช้ในการ
ทดสอบด้วยวิธี immunoassay โดยจากการศึกษาของ
Water และคณะ10 ได้ใช้ recombinant HBsAg ที่มีและ

HBsAg ที ่ จ ํ า เพาะรวมถึ ง ข้ อ จํ า กั ด อื ่ น ๆ เนื ่ อ งจาก
monoclonal antibody จะสามารถทํ า ปฏิ ก ิ ร ิ ย าได้ ก ั บ
epitope บนแอนติเจนที่มีความจําเพาะได้เพียง 1 epitope

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนบริเวณ second loop
ตําแหน่งที่ 145 จาก glycine เป็น arginine และพบว่า
monoclonal antibody ที่สามารถจดจํา epitope นี้ไม่

หากมีการกลายพันธุ์ที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของกรด
อะมิโนบน epitope และส่งผลต่อรูปร่างหรือโครงสร้าง
ของโปรตีนอาจทําให้ monoclonal antibody ไม่สามารถ

สามารถจับกับ HBsAg บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
กรดอะมิ โ นดั ง กล่ า ว เนื ่ อ งจากมี ก ารเปลี ่ ย นแปลง

จดจํ า และทํ า ปฏิ ก ิ ร ิ ย ากั บ epitope นั ้ น ได้ ในขณะที ่
polyclonal antibody ซึ่งสามารถจดจํา epitope หลายๆ

ดังนั้นในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HBV ด้วย
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epitope บนแอนติเจนได้ ซึ่งมีผลทําให้มีความไว ในการ
ตรวจจับ HBsAg ได้สูงแม้ว่าจะมีบาง epitope ที่มีการ
เปลี ่ ย นแปลงโครงสร้ า งไป แต่ ก ็ อ าจจะมี ผ ลต่ อ ความ
จํ า เพาะในการตรวจวิ เ คราะห์ ไ ด้ ทั ้ ง นี ้ ค วรเลื อ กใช้ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ ความเหมาะสมในการนํ า มาใช้ ง าน และ
วัตถุประสงค์ในการตรวจวิเคราะห์ต่อไป โดยเฉพาะใน
การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ HBV สําหรับงานบริการ
โลหิต
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Pitfall

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในบทความวิชาการ
กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสาร
ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์บทความวิชาการ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อสถานที่ทํางาน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

✴

ยกเว้นกรณีการส่งบทความภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ชื่อวุฒิการศึกษา ให้แสดงคําย่อของชื่อวุฒิการศึกษาในการประกอบวิชาชีพและ

✴

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่วงเล็บแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาขาวิชาหรือสาขาของแพทย์เฉพาะทาง เช่น
"
"
✴

"
"

ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ พ.บ., ปร.ด. "
"
Thammasorn Piriyasupong M.D., Ph.D.
การตรวจพิสูจน์อักษรก่อนการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา
บทความเอกสารที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์อักษร หากใช้โปรแกรม Microsoft Word
จะพบว่ามีเส้นใต้ สีเขียวหรือสีแดงเกิดขึ้น ในส่วนที่เกิดปัญหาจากการพิมพ์ผิด
เว้นวรรคผิด หรือไวยากรณ์ผิด

✴

การเว้นวรรคที่ผิดพลาดด้วยการเคาะเว้นวรรคสองครั้ง ควรทําให้ถูกต้องด้วย
การเว้นวรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และต้องไม่เคาะเว้นวรรค
โดยไม่จําเป็น

✴

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น . , ? ; : ต้องไม่เว้นวรรคจากคําที่อยู่ติดกันก่อน
หน้า ทั้งใน ภาษาไทยและอังกฤษ ควรทําให้ถูกต้องด้วยการพิมพ์ติดคําที่อยู่
ก่อนหน้า แล้วหลังเครื่องหมายจึงให้เว้นวรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง เช่น
“including sex, gender and body weight.” และ “Moreover...” เป็นต้น

✴

การใช้เครื่องหมายนขลิลิต หรือ เครื่องหมายวงเล็บ ( ) และเครื่องหมาย
อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคําพูด “ ” นั้น ต้องเว้นวรรคก่อนเครื่องหมาย
ส่วนหน้า(ด้านซ้าย) และเว้นวรรคหลังเครื่องหมายส่วนหลัง(ด้านขวา)
แต่ต้องไม่เว้นวรรคกับส่วนที่ติดอยู่กับคําที่พิมพ์บรรจุภายในระหว่างเครื่องหมาย
ส่วนหน้ากับเครื่องหมายส่วนหลัง เช่น “this was shown in previous three studies
(mentioned earlier in section I)” เป็นต้น

✴

การใช้่เครื่องหมายร้อยละ (%) ต้องไม่เว้นวรรคระหว่างตัวเลขและเครื่องหมาย %
เช่น 75.75% เป็นต้น

✴

การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” (hyphen) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขีดแนวนอน
สั้นๆกลางบรรทัด ต้องไม่ถูกใช้ในลักษณะการแทนความหมายของคําว่า
“ตั้งแต่ (จาก), ถึง(จนถึง)” หรือ “from, to” ควรทําให้ถูกต้องด้วยการแสดงคํา
ดังกล่าวในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษลงในประโยคที่ต้องการ เช่น “ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555” หรือ “From the 1st of
January to the 31st of December in 2012” หรือ “The birth weights were 2,000
to 3000 grams” เป็นต้น

✴

การใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) ต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายและหลักเกณฑ์ใน
ภาษาไทย ต้องพิมพ์เครื่องหมายไม้ยมกติดคําข้างหน้าที่ต้องการให้ซ้ําคํา วลี หรือ
ประโยคใดๆ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดประโยคแล้วจึงให้เคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง
หลังเครื่องหมายไม้ยมกก่อนพิมพ์ข้อความถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เคาะเว้นวรรค
หลังเครื่องหมายไม้ยมกหากยังไม่สิ้นสุดประโยค เช่นเดียวกันกับหลักการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆในภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สับสนในการใช้
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เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรค เช่น “จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมา
จากแพทย์มีความตระหนักในเรื่องการวินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงมากขึ้น” หรือ “ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ระดับน้ําตาลในเลือด
ต่ํา, ความดันโลหิตสูง หรือระบบหายใจล้มเหลว เป็นต้น” หรือ “จากการศึกษาของหลายๆงานวิจัยได้สนับสนุนเหตุผลนี้”
เป็นต้น
✴

การเปลี่ยนใช้คําระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนใช้คําระหว่างภาษากับตัวเลข ต้องเว้นวรรคระหว่างกัน
เช่น การเปลี่ยนแปลง ของกรดอะมิโน HBsAg บนตําแหน่งที่ 126 และ 127 เป็นต้น

✴

การกล่าวถึงจํานวนตัวเลขสําหรับบทความภาษาอังกฤษ การขึ้นต้นประโยคแรกในหัวข้อใหม่ ต้องไม่นําตัวเลขแสดงจํานวน
มาขึ้นต้นประโยค ควรทําให้ถูกต้องด้วยการขึ้นต้นประโยคแรกด้วยคําในภาษาอังกฤษเท่านั้น และหากต้องกล่าวถึงจํานวน
ใดๆในการขึ้นต้นประโยค ต้องใช้คําในภาษาอังกฤษที่แสดงจํานวนตัวเลข เช่น “There were 1,200 participants included in
the present study. Twenty of them were...” เป็นต้น

✴

การกล่าวถึงจํานวนตัวเลข 0 ถึง10 ในบทความภาษาอังกฤษ ต้องพิมพ์คําในภาษาอังกฤษแสดงจํานวน เช่น “There were six
patients...” เป็นต้น

✴

ชื่อยาหรือคําที่ไม่เป็นคําเฉพาะ ต้องไม่พิมพ์เป็น upper case ยกเว้นกรณีที่กล่าวเมื่อขึ้นต้นประโยค เช่น การใช้คําว่า
“amoxycillin” สําหรับการกล่าวถึงในประโยคทั่วไป และการใช้คําว่า “Amoxycilin” สําหรับการกล่าวถึงในการขึ้นต้นประโยค
เป็นต้น

✴

การใช้คําย่อหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษและในภาษาไทย ต้องแสดงคําย่อในวงเล็บตามหลังคําเต็ม เมื่อต้องการใช้คําย่อใน
การกล่าวซ้ําในครั้งถัดไป เช่น World Health Organization (WHO) หรือ คณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัย โรงพยาบาล
ขอนแก่น (คณะกรรมการฯ) เป็นต้น

✴

การเว้นย่อหน้า ในแต่ละย่อหน้าควรมีเนื้อหาบทความที่ยาวเกิน 5 บรรทัด ถ้ามีเนื้อหาน้อยกว่า 5 บรรทัด ให้จัดไปรวมอยู่
ในย่อหน้าอื่น

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์เนื้อหาในบทความวิชาการ
✴

การอ้างอิง โดยปกติในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of Medicine และ British Medical Journal ซึ่งเป็น
เวชสารอันดับหนึ่งและอันดับสอง (ตามลําดับ) ของโลก จะสังเกตเห็นได้ว่า เนื้อหาในบทความงานวิจัยฉบับเต็มที่ไม่ได้ถูก
ศึกษาค้นพบด้วยผู้วิจัยเองนั้น ทุกๆหนึ่งประโยคที่จบลงด้วยเครื่องหมาย full stop (.) ต้องมีหมายเลขแสดงการอ้างอิง
(references) จากข้อมูลที่นํามากล่าวอ้าง โดยแสดงอยู่หลังเครื่องหมาย full stop เสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนบทนํากับ
ส่วนวิจารณ์และสรุปผลของบทความงานวิจัยต้องไม่ถูกนํามาแสดงโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้การแสดงข้อมูลราย
ละเอียดของการอ้างอิงต้องมีความสัมพันธ์เรียงลําดับตามหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฎอยู่กับเนื้อหาอย่างถูกต้อง

✴

ข้อมูลการอ้างอิง ควรเป็นเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและทันสมัย

✴

ชื่อส่วนหัวข้อในบทคัดย่อ (ABSTRACT) ของบทความงานวิจัย ต้องใช้คําเหล่านี้แสดงชื่อหัวข้อเท่านั้น

"

สําหรับภาษาไทย ใช้คําว่า วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุป

"

สําหรับภาษาอังกฤษ ใช้คําว่า AIM METHODS RESULTS และ CONCLUSION (พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่)

✴

ชื่อส่วนหัวข้อในบทความงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ของบทความงานวิจัย ให้ใช้คําเช่นเดียวกับในบทคัดย่อ
โดยมีข้อยกเว้นที่ให้ใช้คําว่า วิจารณ์และสรุปผล (DISCUSSION) แทนคําว่า สรุป (CONCLUSION)

✴

บทนํา จะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ความรู้ในปัจจุบัน (current knowledge) ได้ถูกค้นพบแล้วเช่นไร และมีส่วนใด
ที่ยังไม่ถูกค้นพบ (gap of knowledge) ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องทําการวิจัยเพื่อศึกษาค้นหาคําตอบ (fill gap) ที่จะมาแสดงใน
ส่วนที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือที่ต้องการค้นหานั้น ทั้งนี้ในตอนท้ายของบทนําจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพื้นที่หรือจังหวัดที่ทําการศึกษานั้นมีสถานการณ์เป็นอย่างไร ให้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ
สิ่งที่ต้องการทราบคืออะไรและได้ทําการศึกษาอย่างไรเพื่อให้ทราบคําตอบ

✴

วิธีการศึกษา ให้แสดงข้อมูลในการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยบทความภาษาไทยให้ใช้คําที่ได้แสดงในภาษาไทยและ
บทความภาษาอังกฤษให้ใช้คําที่ได้แสดงในภาษาอังกฤษ
✴

รูปแบบการศึกษา (study design)

✴

กลุ่มผู้ที่ได้ทําการศึกษาและสถานที่ที่ได้ทําการศึกษา (study participants and study site)
รวมถึงวิธีการ blinding, randomization และ identify case หรือ control inclusion หรือ exclusion criteria

✴

การรักษา (intervention) ซึ่งได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับอะไร (ถ้ามี)

✴

ผลการศึกษา (outcome)

✴

การเก็บข้อมูล (data collection) ได้ทําการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากตัวแปรใดบ้าง จากที่ไหน ทําอย่างไร และมีวิธีการ
แก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์ (missing data)
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✴

สถิติ (statistical analysis)

✴

จริยธรรมการศึกษา (ethical consideration) มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยฯ ในสถานที่ที่ได้ทําการศึกษา

✴

การนําเสนอข้อมูล ที่แสดงด้วยแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปฮิสโตแกรม แผนภูมิการนําเสนอข้อมูลแบบอนุกรม (time series)
แผนภูมิวงกลม แผนภูมิรูปภาพ หรือแผนภูมิแบบอื่นๆ ต้องไม่แสดงเป็นรูปสามมิิติ

✴

ตารางและรูปภาพ ต้องแสดงชื่อและรายละเอียดคําอธิบาย (legend) และต้องศึกษาจากตัวอย่างการเขียนบทความใน
วารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of Medicine หรือ British Medical Journal เกี่ยวกับการกล่าวถึงตัวเลข
หน่วยของจํานวน จํานวนตําแหน่งทศนิยม ทั้งนี้ตารางและรูปภาพ รวมทั้งแผนภูมิต่างๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหาส่วนตัวอักษรนั้น
ต้องถูกนํามาบรรจุอยู่ในตารางขนาด 2x1 (rows x column) โดยให้ตารางช่องหนึ่งสําหรับบรรจุแผนภูมิ และตาราง
อีกช่องหนึ่งสําหรับพิมพ์แสดงชื่อและรายละเอียดคําอธิบายของแผนภูมิ

✴

ตาราง ต้องถูกแยกแถว (row) ออกจากกันอย่างชัดเจน ต้องไม่ใช้คําสั่ง enter ในการสร้างตาราง เพราะจะทําให้แก้ไขยาก

✴

ข้อมูลแสดงสถิติและจํานวนตัวเลขทศนิยม ในการใช้แสดงข้อมูลสถิติมีข้อควรระวังเบื้องต้นดังนี้

✴

✴

หากมีตัวอย่างไม่เกิน 10,000 ต้องไม่ใช้จํานวนทศนิยมเกิน 2 ตําแหน่ง ยกเว้นค่า P value หรือค่า confidence interval

✴

หากมีตัวอย่างน้อยกว่า 50 ไม่ต้องทําเป็นจํานวนทศนิยม

✴

ต้องมีการสรุปว่าใช้ descriptive และ inferential statistics อะไรบ้าง

✴

ต้องทดสอบข้อมูลว่าเป็น normal distribution หรือไม่ ก่อนนําไปหาค่า mean และ standard deviation (SD)

วิจารณ์และสรุปผล (CONCLUSION) ให้แสดงข้อมูลเพื่อการสรุปผลจากการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้
✴
Your important findings
✴
Relation your findings with other studies
✴
Strengths and weaknesses of your study
✴
Implication for research and practice
✴
Conclusion
"
ทั้งนี้การวิจารณ์และสรุปผล ต้องไม่มีเนื้อหาของข้อมูลแสดงผลการศึกษามาอยู่ในส่วนนี้ซ้ําอีก (ห้ามมีเนื้อหา findings
เพิ่มเติม) เนื้อหาต้องมาจากที่ได้ศึกษาค้นพบเท่านั้น การสรุปผลต้องไม่แนะนําและต้องไม่สรุปเกินกว่าที่ได้ทําการศึกษาหรือ
สรุปเกินจริงไปมากกว่าผลการศึกษา เช่น การศึกษาได้ทํารักษาในผู้ป่วย 10 ราย แต่สรุปว่าได้ผลดีและควรที่จะนําไป
ขยายผล หรือ การศึกษาไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลต้นทุน แต่สรุปว่ามีค่าใช้จ่ายต่ําและมีความคุ้้มค่า เป็นต้น

✴

บทความภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบว่าบทความมีเนื้อหาบางส่วนไปพ้องกับผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือไ่ม่ เพราะปัจจุบันมี
ปัญหาเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) เป็นจํานวนมาก ขอแนะนําให้ผู้วิจัยตรวจสอบก่อนส่งมาขอรับการ
พิจารณา และกองบรรณาธิการจะทําการตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
โดยวิธีการตรวจสอบบทความนั้น สามารถตรวจสอบได้ทางเวบไซต์ เช่น http://plagiarisma.net/ หรือ
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ เป็นต้น

✴

เอกสารแสดงการรับรองบทความวิจัยพร้อมถูกตีพิมพ์ (reviewer checklist) เป็นเอกสารรับรองว่า บทความงานวิจัยอยู่ใน
ขั้นตอนที่พร้อมสําหรับการถูกตีพิมพ ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสารจะไม่มอบเอกสาร reviewer checklist
เพื่อทําการรับรองให้แก่ผู้วิจัย เช่นเดียวกันกับธรรมเนียมปฏิบัติของวารสารอื่นๆ
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ข้อแนะนําในการเขียนบทความวิชาการ

ตามหลักการของ International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)
www.icmje.org

Preparing a Manuscript for Submission to a Biomedical
Journal
Editors and reviewers spend many hours reading manuscripts, and therefore
appreciate receiving manuscripts that are easy to read and edit. Much of the
information in a journal’s Instructions to Authors is designed to accomplish
that goal in ways that meet each journal’s particular editorial needs. The
following information provides guidance in preparing manuscripts for any
journal.

General Principles
The text of observational and experimental articles is usually (but not
necessarily) divided into the following sections: Introduction, Methods,
Results, and Discussion. This so-called “IMRAD” structure is not an arbitrary
publication format but rather a direct reflection of the process of scientific
discovery. Long articles may need subheadings within some sections
(especially Results and Discussion) to clarify their content. Other types of
articles, such as case reports, reviews, and editorials, probably need to be
formatted differently.
Electronic formats have created opportunities for adding details or whole
sections, layering information, cross-linking or extracting portions of articles,
and the like only in the electronic version. Authors need to work closely
with editors in developing or using such new publication formats and should
submit supplementary electronic material for peer review.
Double-spacing all portions of the manuscript— including the title page,
abstract, text, acknowledgments, references, individual tables, and legends—
and generous margins make it possible for editors and reviewers to edit the
text line by line and add comments and queries directly on the paper copy. If
manuscripts are submitted electronically, the files should be double-spaced
to facilitate printing for reviewing and editing.
Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively,
beginning with the title page, to facilitate the editorial process.
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Reporting Guidelines for Specific Study Designs
Research reports frequently omit important information. Reporting guidelines have been developed for a number
of study designs that some journals may ask authors to follow. Authors should consult the Information for Authors
of the journal they have chosen.
The general requirements listed in the next section relate to reporting essential elements for all study designs.
Authors are encouraged also to consult reporting guidelines relevant to their specific research design. A good
source of reporting guidelines is the EQUATOR Network (http://www.equator-network.org/home/).

Title Page
The title page should have the following information:
1. Article title. Concise titles are easier to read than long, convoluted ones. Titles that are too short may, however,
lack important information, such as study design (which is particularly important in identifying randomized,
controlled trials). Authors should include all information in the title that will make electronic retrieval of the article
both sensitive and specific.
2. Authors’ names and institutional affiliations. Some journals publish each author’s highest academic degree(s),
while others do not.
3. The name of the department(s) and institution(s) to which the work should be attributed.
4. Disclaimers, if any.
5. Contact information for corresponding authors. The name, mailing address, telephone and fax numbers, and email address of the author responsible for correspondence about the manuscript (the “corresponding author;” this
author may or may not be the “guarantor” for the integrity of the study). The corresponding author should indicate
clearly whether his or her e-mail address can be published.
6. The name and address of the author to whom requests for reprints should be addressed or a statement that
reprints are not available from the authors.
7. Source(s) of support in the form of grants, equipment, drugs, or all of these.
8. A running head. Some journals request a short running head or footline, usually no more than 40 characters
(including letters and spaces) at the foot of the title page. Running heads are published in most journals, but are
also sometimes used within the editorial office for filing and locating manuscripts.
9. Word counts. A word count for the text only (excluding abstract, acknowledgments, figure legends, and
references) allows editors and reviewers to assess whether the information contained in the paper warrants the
amount of space devoted to it, and whether the submitted manuscript fits within the journal’s word limits. A
separate word count for the Abstract is useful for the same reason.
10. The number of figures and tables. It is difficult for editorial staff and reviewers to determine whether the figures
and tables that should have accompanied a manuscript were actually included unless the numbers of figures and
tables are noted on the title page. General Principles
The text of observational and experimental articles is usually (but not necessarily) divided into the following
sections: Introduction, Methods, Results, and Discussion. This so-called “IMRAD” structure is not an arbitrary
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publication format but rather a direct reflection of the process of scientific discovery. Long articles may need
subheadings within some sections (especially Results and Discussion) to clarify their content. Other types of
articles, such as case reports, reviews, and editorials, probably need to be formatted differently.
Electronic formats have created opportunities for adding details or whole sections, layering information, crosslinking or extracting portions of articles, and the like only in the electronic version. Authors need to work closely
with editors in developing or using such new publication formats and should submit supplementary electronic
material for peer review.
Double-spacing all portions of the manuscript— including the title page, abstract, text, acknowledgments,
references, individual tables, and legends—and generous margins make it possible for editors and reviewers to edit
the text line by line and add comments and queries directly on the paper copy. If manuscripts are submitted
electronically, the files should be double-spaced to facilitate printing for reviewing and editing.
Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively, beginning with the title page, to facilitate
the editorial process.

Conflict of Interest Notification Page
To prevent potential conflicts of interest from being overlooked or misplaced, this information needs to be part of
the manuscript. The ICMJE has developed a uniform disclosure form for use by ICMJE member journals (http://
www.icmje.org/coi_disclosure.pdf). Other journals are welcome to adopt this form. Individual journals may differ in
where they include this information, and some journals do not send information on conflicts of interest to
reviewers. (See Section II. D. Conflicts of Interest.)

Abstract
Structured abstracts are preferred for original research and systematic reviews. The abstract should provide the
context or background for the study and should state the study’s purpose, basic procedures (selection of study
subjects or laboratory animals, observational and analytical methods), main findings (giving specific effect sizes and
their statistical significance, if possible), principal conclusions, and funding sources. It should emphasize new and
important aspects of the study or observations. Articles on clinical trials should contain abstracts that include the
items that the CONSORT group has identified as essential (http://www.consort-statement.org/? =1190).
Because abstracts are the only substantive portion of the article indexed in many electronic databases, and the only
portion many readers read, authors need to be careful that they accurately reflect the content of the article.
Unfortunately, the information contained in many abstracts differs from that in the text (7). The format required for
structured abstracts differs from journal to journal, and some journals use more than one format; authors need to
prepare their abstracts in the format specified by the journal they have chosen.
The ICMJE recommends that journals publish the trial registration number at the end of the abstract. The ICMJE
also recommends that, whenever a registration number is available, authors list that number the first time they use
a trial acronym to refer to either the trial they are reporting or to other trials that they mention in the manuscript.

Introduction
Provide a context or background for the study (that is, the nature of the problem and its significance). State the
specific purpose or research objective of, or hypothesis tested by, the study or observation; the research objective
is often more sharply focused when stated as a question. Both the main and secondary objectives should be clear,
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and any prespecified subgroup analyses should be described. Provide only directly pertinent references, and do not
include data or conclusions from the work being reported.

Methods
The Methods section should include only information that was available at the time the plan or protocol for the
study was being written; all information obtained during the study belongs in the Results section.
Selection and Description of Participants
Describe your selection of the observational or experimental participants (patients or laboratory animals, including
controls) clearly, including eligibility and exclusion criteria and a description of the source population. Because the
relevance of such variables as age and sex to the object of research is not always clear, authors should explain their
use when they are included in a study report—for example, authors should explain why only participants of certain
ages were included or why women were excluded. The guiding principle should be clarity about how and why a
study was done in a particular way. When authors use such variables as race or ethnicity, they should define how
they measured these variables and justify their relevance.

Technical Information
Identify the methods, apparatus (give the manufacturer’s name and address in parentheses), and procedures in
sufficient detail to allow others to reproduce the results. Give references to established methods, including
statistical methods (see below); provide references and brief descriptions for methods that have been published
but are not well-known; describe new or substantially modified methods, give the reasons for using them, and
evaluate their limitations. Identify precisely all drugs and chemicals used, including generic name(s), dose(s), and
route(s) of administration. Authors submitting review manuscripts should include a section describing the methods
used for locating, selecting, extracting, and synthesizing data. These methods should also be summarized in the
abstract.

Statistics
Describe statistical methods with enough detail to enable a knowledgeable reader with access to the original data
to verify the reported results. When possible, quantify findings and present them with appropriate indicators of
measurement error or uncertainty (such as confidence intervals). Avoid relying solely on statistical hypothesis
testing, such as P values, which fail to convey important information about effect size. References for the design of
the study and statistical methods should be to standard works when possible (with pages stated). Define statistical
terms, abbreviations, and most symbols. Specify the computer software used.

Results
Present your results in logical sequence in the text, tables, and illustrations, giving the main or most important
findings first. Do not repeat all the data in the tables or illustrations in the text; emphasize or summarize only the
most important observations. Extra or supplementary materials and technical detail can be placed in an appendix
where they will be accessible but will not interrupt the flow of the text, or they can be published solely in the
electronic version of the journal.
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When data are summarized in the Results section, give numeric results not only as derivatives (for example,
percentages) but also as the absolute numbers from which the derivatives were calculated, and specify the
statistical methods used to analyze them. Restrict tables and figures to those needed to explain the argument of
the paper and to assess supporting data. Use graphs as an alternative to tables with many entries; do not duplicate
data in graphs and tables. Avoid nontechnical uses of technical terms in statistics, such as “random” (which implies a
randomizing device), “normal,” “significant,” “correlations,” and “sample.”
Where scientifically appropriate, analyses of the data by such variables as age and sex should be included.

Discussion
Emphasize the new and important aspects of the study and the conclusions that follow from them in the context
of the totality of the best available evidence. Do not repeat in detail data or other information given in the
Introduction or the Results section. For experimental studies, it is useful to begin the discussion by briefly
summarizing the main findings, then explore possible mechanisms or explanations for these findings, compare and
contrast the results with other relevant studies, state the limitations of the study, and explore the implications of
the findings for future research and for clinical practice.
Link the conclusions with the goals of the study but avoid unqualified statements and conclusions not adequately
supported by the data. In particular, avoid making statements on economic benefits and costs unless the manuscript
includes the appropriate economic data and analyses. Avoid claiming priority or alluding to work that has not been
completed. State new hypotheses when warranted, but label them clearly as such.

References
General Considerations Related to References
Although references to review articles can be an efficient way to guide readers to a body of literature, review
articles do not always reflect original work accurately. Readers should therefore be provided with direct references
to original research sources whenever possible. On the other hand, extensive lists of references to original work
on a topic can use excessive space on the printed page. Small numbers of references to key original papers often
serve as well as more exhaustive lists, particularly since references can now be added to the electronic version of
published papers, and since electronic literature searching allows readers to retrieve published literature efficiently.
Avoid using abstracts as references. References to papers accepted but not yet published should be designated as
“in press” or “forthcoming”; authors should obtain written permission to cite such papers as well as verification
that they have been accepted for publication. Information from manuscripts submitted but not accepted should be
cited in the text as “unpublished observations” with written permission from the source.
Avoid citing a “personal communication” unless it provides essential information not available from a public
source, in which case the name of the person and date of communication should be cited in parentheses in the
text. For scientific articles, obtain written permission and confirmation of accuracy from the source of a personal
communication.
Some but not all journals check the accuracy of all reference citations; thus, citation errors sometimes appear in
the published version of articles. To minimize such errors, references should be verified using either an electronic
bibliographic source, such as PubMed or print copies from original sources. Authors are responsible for checking
that none of the references cite retracted articles except in the context of referring to the retraction. For articles
published in journals indexed in MEDLINE, the ICMJE considers PubMed the authoritative source for information
about retractions. Authors can identify retracted articles in MEDLINE by using the following search term, where pt
in square brackets stands for publication type: Retracted publication [pt] in PubMed.
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Reference Style and Format
The Uniform Requirements style for references is based largely on an American National Standards Institute style
adapted by the NLM for its databases. Authors should consult NLM’s Citing Medicine for information on its
recommended formats for a variety of reference types. Authors may also consult sample references, a list of
examples extracted from or based on Citing Medicine for easy use by the ICMJE audience; these sample references
are maintained by NLM.
References should be numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. Identify
references in text, tables, and legends by Arabic numerals in parentheses. References cited only in tables or figure
legends should be numbered in accordance with the sequence established by the first identification in the text of
the particular table or figure. The titles of journals should be abbreviated according to the style used in the list of
Journals Indexed for MEDLINE, posted by the NLM on the Library's Web site. Journals vary on whether they ask
authors to cite electronic references within parentheses in the text or in numbered references following the text.
Authors should consult with the journal to which they plan to submit their work.

Tables
Tables capture information concisely and display it efficiently; they also provide information at any desired level of
detail and precision. Including data in tables rather than text frequently makes it possible to reduce the length of
the text.
Type or print each table with double-spacing on a separate sheet of paper. Number tables consecutively in the
order of their first citation in the text and supply a brief title for each. Do not use internal horizontal or vertical
lines. Give each column a short or an abbreviated heading. Authors should place explanatory matter in footnotes,
not in the heading. Explain all nonstandard abbreviations in footnotes, and use the following symbols, in sequence:
*, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, §§, ||||, ¶¶, etc.
Identify statistical measures of variations, such as standard deviation and standard error of the mean. Be sure that
each table is cited in the text. If you use data from another published or unpublished source, obtain permission and
acknowledge that source fully.
Additional tables containing backup data too extensive to publish in print may be appropriate for publication in the
electronic version of the journal, deposited with an archival service, or made available to readers directly by the
authors. An appropriate statement should be added to the text to inform readers that this additional information is
available and where it is located. Submit such tables for consideration with the paper so that they will be available
to the peer reviewers.

Illustrations (Figures)
Figures should be either professionally drawn and photographed, or submitted as photographic-quality digital
prints. In addition to requiring a version of the figures suitable for printing, some journals now ask authors for
electronic files of figures in a format (for example, JPEG or GIF) that will produce high-quality images in the Web
version of the journal; authors should review the images of such files on a computer screen before submitting them
to be sure they meet their own quality standards.
For x-ray films, scans, and other diagnostic images, as well as pictures of pathology specimens or
photomicrographs, send sharp, glossy, black-and-white or color photographic prints, usually 127 x 173 mm (5 x 7
inches). Although some journals redraw figures, many do not. Letters, numbers, and symbols on figures should
therefore be clear and consistent throughout, and large enough to remain legible when the figure is reduced for
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publication. Figures should be made as self-explanatory as possible, since many will be used directly in slide
presentations. Titles and detailed explanations belong in the legends--not on the illustrations themselves.
Photomicrographs should have internal scale markers. Symbols, arrows, or letters used in photomicrographs should
contrast with the background.
Photographs of potentially identifiable people must be accompanied by written permission to use the photograph.
Figures should be numbered consecutively according to the order in which they have been cited in the text. If a
figure has been published previously, acknowledge the original source and submit written permission from the
copyright holder to reproduce the figure. Permission is required irrespective of authorship or publisher except for
documents in the public domain.
For illustrations in color, ascertain whether the journal requires color negatives, positive transparencies, or color
prints. Accompanying drawings marked to indicate the region to be reproduced might be useful to the editor. Some
journals publish illustrations in color only if the author pays the additional cost.
Authors should consult the journal about requirements for figures submitted in electronic formats.

Legends for Illustrations (Figures)
Type or print out legends for illustrations using double spacing, starting on a separate page, with Arabic numerals
corresponding to the illustrations. When symbols, arrows, numbers, or letters are used to identify parts of the
illustrations, identify and explain each one clearly in the legend. Explain the internal scale and identify the method
of staining in photomicrographs.

Units of Measurement
Measurements of length, height, weight, and volume should be reported in metric units (meter, kilogram, or liter) or
their decimal multiples.
Temperatures should be in degrees Celsius. Blood pressures should be in millimeters of mercury, unless other units
are specifically required by the journal.
Journals vary in the units they use for reporting hematologic, clinical chemistry, and other measurements. Authors
must consult the Information for Authors of the particular journal and should report laboratory information in
both local and International System of Units (SI). Editors may request that authors add alternative or non-SI units,
since SI units are not universally used. Drug concentrations may be reported in either SI or mass units, but the
alternative should be provided in parentheses where appropriate.

Abbreviations and Symbols
Use only standard abbreviations; use of nonstandard abbreviations can be confusing to readers. Avoid abbreviations
in the title of the manuscript. The spelled-out abbreviation followed by the abbreviation in parenthesis should be
used on first mention unless the abbreviation is a standard unit of measurement.
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