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กองบรรณาธิการขอนแกนเวชสารไดกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาและสงเสริมบทความวิจัยทางดานการแพทยและการสาธารณสุข โดยมี
แนวคิดและทิศทางที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 ถึง 2559) ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นำ
ทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทย ไดเห็นพองรวมกันกำหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ.
2570 ซึ่งกำหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลัก
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู ในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดบน
เวที โลก สามารถอยู ในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
[
ในป พ.ศ. 2555 ขอนแกนเวชสาร จะไดเริ่มดำเนินการตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งไดสรุปสาระสำคัญไวดังนี้
“ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในป พ.ศ. 2558 จึง
จำเปนตองนำภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใช ในการเตรียมความพรอม ใหแกคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป เพื่อ
ประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
[
ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอนแกนเวชสาร จึงไดสรุปประเด็นหัวขอบทความวิจัยเพื่อใชสำหรับกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาและสง
เสริมบทความวิจัยทางดานการแพทยและการสาธารณสุข โดยใหความสำคัญกับบทความวิจัย ดังตอไปนี้
1. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ในประชากรผู ใหญวัยทำงานและวัยผูสูงอายุ
2. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ที่เกี่ยวเนื่องกับปญหายาเสพติดในเยาวชน
3. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตที่ดี ในประชากรวัยทารกและวัยเด็ก
4. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและโรค ที่มาพรอมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (สภาพภูมิ
อากาศแปรปรวน) และการกอการราย
5. บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางดานการแพทยและการสาธารณสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเรียนแจงนักวิจัยและผูสนใจทุกทาน ที่ตองการนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัยทางดานการแพทยและการสาธารณสุข เพื่อขอรับการ
พิจารณาและการตีพิมพ ใน “ขอนแกนเวชสาร” ดวยความยินดียิ่ง
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ในช่ ว งทศวรรษที ่ ผ ่ า นมา เราจะสั ง เกต
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอย่างหนึ่ง
ในวารสารทางการแพทย์ โดยเฉพาะ
วารสารกลุ่ม ที่ม ี impact factor สูงๆ
กล่ า วคื อ มี ก ารลงบทความที ่ ใ ห้ ผ ลเป็ น
negative มากขึ้น เช่น การแสดงให้เห็น
ถึงการไม่ได้รับประโยชน์จากยาชนิดใหม่
และรวมถึงโทษที่อาจเกิดขึ้นได้ กอปรทั้ง
การเข้ามามีบทบาทที่สําคัญของวิธีการ
practice ที ่ เ รี ย กว่ า evidence-based
practice ซึ่งคือการใช้หลักฐานที่น่าเชื่อ
ถื อ มากที ่ ส ุ ด ในการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย
ทั ้ ง หมดนี ้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี ่ ย นแปลง
อย่างมากต่อการนําทิศทางการนําเสนอ
บทความทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มี บ ุ ค คลท่ า นหนึ ่ ง ที ่ ข อกล่ า วถึ ง ใน
บทความนี ้ แ ละผลงานของท่ า นจะได้ น ํ า
เสนอเพื ่ อ ให้ ท ุ ก ท่ า นได้ พ ิ จ ารณาใน
บทความนี้ บุคคลท่านนั้นคือ Prof. Dr.
John Ioannidis บุคคลท่านนี้เป็นแพทย์
ชาวกรี ก ที ่ เ กิ ด ในอเมริ ก าและได้ ร ั บ การ
ศึกษาจาก Harvard University และ Tufts
University แต่ผลงานที่ทําให้ Ioannidis มี
ชื่อเสีียงคือผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
Public Library of Science (PLoS)
Medicine ในปี 2005 ที่ชื่อว่า “Why Most
Published Research Findings Are False”
ซึ ่ ง เป็ น เหมื อ นการประกาศกร้ า วกั บ นั ก
วิจัยในขณะนั้นว่า งานวิจัยที่ตีพิมพ์นั้นมี
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โอกาสที่จะผิดมากกว่าถูก และอีกผลงาน
ที ่ ต ี พ ิ ม พ์ ใ นปี เ ดี ย วกั น ใน Journal of
American Medical Association (JAMA)
โดยบทความมีชื่อว่า “Contradicted and
Initially Stronger Effects in Highly Cited
Clinical Research” ซึ่งกล่าวถึงความน่า
เชื ่ อ ถื อ ของผลการศึ ก ษาที ่ ต ี พ ิ ม พ์ ใ น
วารสารชั ้ น นํ า นั ้ น มี ค วามความขั ด แย้ ง
กลั บ ผลงานที ่ ไ ด้ ท ํ า ตามมาพอสมควร
ทําให้เกิดการตั้งคําถามเกี่ยวกับความถูก
ต้องของผลงานวิจัยเหล่านั้น และผลงาน
ทั ้ ง สองนี ้ ไ ด้ ถ ู ก ตี แ ผ่ ข ยายมากขึ ้ น เมื ่ อ มี
ผู้นําเสนอบทความเกี่ยวกับ Ioannidis ใน
นิตยสาร The Atlantic เมื่อปี 2010 ซึ่ง
เป็นการกล่าวถึงงานวิจัยทั้งสองของเขาสู่
ผู้ฟังที่เป็นคนนอกวงการแพทย์มากขึ้น
ในบทความแรกเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงสถานการณ์จําลองด้วยวิธีทาง
คณิตศาสตร์ว่าจริงๆแล้วโอกาสในการที่
จะได้ผลงานวิจัยที่ถูกต้องนั้นมีน้อยมาก
โดยเฉพาะเมื่อการศึกษานั้นทําเกี่ยวกับ
ผลการศึกษาที่เกิดค่อนข้างต่ํา เนื่องจาก
โดยทั ่ ว ไปการวิ เ คราะห์ ค วามน่ า เชื ่ อ ถื อ
ของงานวิจัยนั้นจะพิจารณาสิ่งหลักๆ สอง
ประการคือ (i) bias ว่ามีมากหรือน้อย
เท่ า ใดซึ ่ ง เกี ่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การ
ออกแบบและวิธีการทําการศึกษา และ
(ii) random error ซึ ่ ง เกี ่ ย วข้ อ งกั บ
sample size โดยตรง แต่ ง านของ
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Ioannidis ได้ เ พิ ่ ม เติ ม ปั จ จั ย ที ่ น ่ า สนใจก็ ค ื อ เรื ่ อ งของ
outcome หากการศึกษาที่ outcome เกิดขึ้นได้น้อยก็มี
โอกาสที่จะสรุปผิดได้มาก
การศึกษาถัดมาในปีเดียวกันนั้นก็คือผลงานที่ตีพิมพ์
ใน JAMA โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมการศึกษาที่
ได้รับการอ้างอิงมากกว่า 1,000 ครั้งตามการวัดของ
Institute for Scientific Information (ISI)-index ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1990 จนถึง 2003 ในวารสารทางการ
แพทย์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุดสามอันดับ ได้แก่ the
New England Journal of Medicne (NEJM), JAMA และ
the Lancet หรือในวารสารที่มี impact factor มากกว่า 7
ตาม the Journal Citation Report 2003 โดยวารสาร
เหล่านี้จะนํามาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือว่ามีผลเป็น
อย่างไร โดยสรุปพบว่า การศึกษากว่า 49 การศึกษาที่
ได้รวบรวมมา 45 การศึกษาระบุว่าผลการศึกษาแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ของ intervention ในการศึกษานั้นๆ แต่
อย่างไรก็ตาม 7 การศึกษาในจํานวน 45 การศึกษานี้ ได้
ผลไม่ เ หมื อ นกั บ การศึ ก ษาที ่ ท ํ า ตามมาเพื ่ อ ทดสอบ
สมมติฐานเดียวกัน และใน 7 การศึกษาพบว่าผลที่ได้นั้น
มากเกิ น กว่ า การศึ ก ษาที ่ ท ํ า ตามมา 20 การศึ ก ษา
เป็นการทําซ้ํากับที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ 5 ใน 6 การศึกษา
ที่เป็นแบบ non-randomized controlled trial พบว่าผล
การศึ ก ษาได้ ผ ลตรงข้ า มหรื อ พบผลที ่ ม ากเกิ น จริ ง เมื ่ อ
เทียบกับการศึกษาที่ทําทีหลัง เมื่อเทียบกับ 9 จาก 39
randomized controlled study ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้
ทํ า ให้ เ ห็ น ว่ า ผลการศึ ก ษาที ่ แ ม้ จ ะได้ ร ั บ การตี พ ิ ม พ์ ใ น
วารสารที่น่าเชื่อถือ ที่เป็น peer-reviewed journal และได้

สามารถใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีการควบคุมพิเศษ แต่หาก
ย้อนกลับไปจะพบว่าจริงๆ แล้วยาตัวนี้ได้มีการศึกษาชี้
ให้เห็นโทษของยาดังกล่าวตั้งแต่ปี 2007 โดยตีพิมพ์ใน
NEJM และระบุผลสรุปว่า “rosiglitazone was associated
with a significant increase in the risk of myocardial
infarction and death” ทําให้เราต้องกลับมานั่งพิจารณา
ว่า ในช่วงที่ยาออกสู่ท้องตลาดก่อนได้มีการถอนออกไป
ยาดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตมากน้อยเพียงใด และหาก
ได้ทราบข้อมูลก่อนหน้านี้จะทําให้ลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้
มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยาอีกตัวในกลุ่มเดียวกันที่
ชื่อ pioglitazone ก็ได้มีการศึกษาใน cohort study หนึ่งที่
ตีพิมพ์ใน BMJ ในปี 2012 นี้พบว่ายาดังกล่าวสัมพันธ์กับ
การก่อให้เกิด bladder cancer ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
2 ซึ่งได้รับยานี้อยู่ และจากข้อมูลนี้เชื่อว่า FDA คงส่ง
safety alert ของยาดังกล่าวต่อผู้บริโภคในไม่ช้านี้
นอกจากนี้ยากลุ่ม statin ก็เช่นเดียวกันก็เป็นยากลุ่มที่มี
การศึกษาอย่างมากถึงเรื่องความปลอดภัย โดยล่าสุด
การศึกษาในผู้ป่วยกว่า 2 ล้านคนในประเทศอังกฤษซึ่ง
เป็นระบบยาปิดซึ่งตีพิมพ์ใน BMJ ทําให้เราได้ทราบว่า
ในผู้ป่วยที่ต้องกินยา statin อย่างน้อย 5 ปี ในหญิงทุกๆ
33 คน จะป้องกันการเกิด cardiovascular disease ได้
เพียง 1 คน และหญิงทุกๆ คนที่ได้ประโยชน์จากยาดัง
กล่าวตามสถิติจะเกิด adverse effect จากยาทุกคน ใน
เพศชายก็ไม่ต่างกันมากนัก นอกจากนี้การศึกษาที่ตี
พิมพ์ใน Archive of Internal Medicine ในผู้ป่วยกว่า 6
หมื่นคน ก็ได้ผลไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบกว่าการให้
ยา statin ไม่ได้ทําให้ mortality rate เปลี่ยนไปแต่อย่าง
ใด

รับการอ้างอิงสูงๆ ก็ยังมีโอกาสเกิดการสรุปที่ผิดพลาด
ได้
ในส่วนของการศึกษาที่แสดงผล negative หรือแสดง
ให้เห็นถึงโทษที่เกิดจากการได้รับ intervention จะพบว่า
มีการแสดงให้เห็นมากขึ้นเป็นลําดับๆ ตัวอย่างเช่น กรณี
ของยา rosiglitazone ซึ่งเป็นยาสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ซึ ่ ง ได้ ม ี ก ารถอนยานี ้ จ ากตลาดในประเทศไทยเมื ื ่ อ ปี
2011 และออกจากตลาดในอเมริการและยุโรป โดยให้

จากตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนน้อยที่ยกมาให้
เห็นเป็นอุทาหรณ์ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลเสียที่อาจ
เกิ ด จากยาโดยเฉพาะยาใหม่ ๆ แต่ เ ป็ น ที ่ น ่ า ยิ น ดี ว ่ า
วารสารทางการแพทย์ชั้นนํา ต่างตระหนักและพยายาม
นําการศึกษาที่เป็น negative study มาเผยแพร่มากขึ้น
และขึ้นอยู่กับแพทย์ที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น
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ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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กลยุทธ์ทางแพทยศาสตรศึกษาที่โรงเรียน

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524 ให้ความ

แพทย์หลายแห่งนําไปปรับใช้คือ SPICES

หมายว่า "ชุมชน" หมายถึง เขตพื้นที่ระดับ

model1 ซึ ่ ง เน้ น การเรี ย นการสอนที ่ เ ป็ น
student-centered, problem-based,
Integrated, community-based, elective
และ systematic approach ในบทความ

ของความคุ้นเคย และการติดต่อระหว่าง

ตอนนี้จะกล่าวถึงหนึ่งในกลยุทธ์เหล่านี้คือ
community-based หรื อ communityoriented medical education (COME) ว่า
มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งไร ทํ า ไมต้ อ งเป็ น
community-oriented รวมทั้งจะนําเสนอ
ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนหลักสูตร

บุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหนี่ยว
เฉพาะบางอย่างที่ทําให้ชุมชนต่างไปจาก
กลุ ่ ม เพื ่ อ นบ้ า น อาจจะมี ส ิ ่ ง เฉพาะบาง
ประการที่ผูกพันเป็นเอกภาพ เช่นเชื้อชาติ
ต้นกําเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา ความ
รู้สึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพัน
ปัจเจกบุคคลให้รวมเข้าเป็นกลุ่ม ซึ่งใกล้
เคียงกับความหมายของ community ของ

สามารถนํ า มาเที ย บเคี ย งกั บ หลั ก สู ต ร

Oxford dictionar y ที ่ อ ธิ บ ายว่ า A
community is a body of people organised
into a political, municipal or social unit
COME จึงหมายถึง การจัดหลักสูตร

แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ในสถาบั น ที ่ ต นเอง

แพทยศาสตร์ ศ ึ ก ษาที ่ ม ี ก ารจั ด การเรี ย น

สังกัดว่ามีความสอดคล้อง หรือมีแนวโน้ม

การสอนที ่ ส อดคล้ อ งและคํ า นึ ง ถึ ง ปั ญ หา

ที่จะขับเคลื่อนไปสู่ Community-oriented

สุขภาพที่สําคัญของชุมชนที่บัณฑิตแพทย์

curriculum มากน้อยเพียงใด

จะต้องไปปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษาแล้ว

แพทยศาสตรบัณฑิตแบบ COME ที่มีใน
โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ เพื่อที่ผู้อ่านจะ

ไม่ว่าจะเป็นระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หรือ
Community-oriented medical
education คืออะไร

ตติยภูมิ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าแพทย์ที่

ก่อนที่จะกล่าวถึงความหมายหรือแนวคิด

สอง หรือ "หมอตีนเปล่า" แต่อย่างใด หาก

ของ COME คงต้องมาทําความเข้าใจกับ

แต่แพทย์จะต้องคํานึงถึงปัญหาสุขภาพที่

ความหมายของคําว่า community หรือ

สําคัญของชุมชนเป็นจุดเน้นในการดูแลผู้

"ชุมชน" กันก่อนว่าหมายถึงอะไร

ป่วย ซึ่งคําว่า "สุขภาพ" ต้องหมายรวมถึง

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับ

สุขภาวะของร่างกาย จิตใจ และสังคมด้วย
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ดังนั้น COME จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ที่เป็น

สาธารณสุ ข ที ่ ม ี ค วามคุ ้ ม ค่ า และสอดคล้ อ งกั บ ความ

health-oriented physician ไม่ใช่ disease-oriented
physician
COME มีความหมายที่กว้างกว่า community-based

ต้องการ หรือปัญหาของชุมชนให้มากที่สุด แนวโน้มนี้

medical education (CBME) เล็กน้อย กล่าวคือ COME

โรงเรียนแพทย์ในฐานะที่เป็นสถาบันผลิตแพทย์เพื่อ

เป็นแนวโน้มสากลระดับโลก (global trend) เพื่อให้บรรลุ
Health For All by the Year 2000 and Beyond ในที่สุด

จะให้ความสําคัญของปัญหาสุขภาพของชุมชนในการ

มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

จัดการเรียนการสอน โดยที่กิจกรรมการเรียนการสอน

ทั่วประเทศ จึงมีความจําเป็นต้องผลิตบัณฑิตแพทย์ที่

อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียนแพทย์ ในโรงพยาบาลขนาด

พร้อมจะทํางานบริการทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับ

ใหญ่ หรือในชุมชนก็ตาม แต่ CBME เน้นที่จะต้องมี

นโยบายของรั ฐ บาล เพราะนอกจากจะตอบสนองต่ อ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่อยู่ใน "ชุมชน" ในช่วงระยะ

ความต้องการของชุมชนแล้ว การที่มีแพทย์ในระดับปฐม

เวลาหนึ่งอย่างสม่ําเสมอตลอดหลักสูตร ซึ่งในปัจจุบันมี

ภู ม ิ ก ็ เ ปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ ป ่ ว ยตามท้ อ งถิ ่ น ชนบทได้ เ ข้ า ถึ ง

แนวโน้ ม ว่ า โรงเรี ย นแพทย์ ใ หม่ ๆ ที ่ ก ่ อ ตั ้ ง ขึ ้ น ใน

บริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ ม ากขึ ้ น ด้ ว ย ในอดี ต โรงเรี ย น

ประเทศไทยก็ใช้ปรัชญาการศึกษาแบบ CBME มากขึ้น

แพทย์ ห ลายๆแห่ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น ในประเทศหรื อ ต่ า ง

ทําไมต้องเป็น community-oriented medical
education
การประชุม World Health Assembly ครั้งที่ 30 ปี 25202

ประเทศยังให้ความสําคัญของการจัดหลักสูตรให้เป็น

มี ก ารตกลงระหว่ า งประเทศสมาชิ ก ว่ า เป้ า หมายทาง

ลักษณะของ disease-oriented มากกว่า health-oriented

สาธารณสุขของชาติสมาชิกคือ Health For All by the

นักเรียนแพทย์มักจะได้เรียนรู้แต่โรคที่พบไม่บ่อย และมี

Year 2000 ประเทศไทยซึ ่ ง เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ร

ความซับซ้อนมากกว่าจะได้เรียนรู้โรคที่เป็นปัญหาของ

อนามั ย โลกได้ ร ั บ นโยบายนี ้ ม าประกาศเป็ น เป้ า หมาย

คนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ หรื อ ชุ ม ชนที ่ เ ขาจะต้ อ งไป

ระดับชาติว่า "สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2543" โดยบรรจุ

ทํางานในอนาคต การเรียน community medicine หรือ

ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4

preventive medicine มักเป็นแค่ส่วนย่อยๆของหลักสูตร

และดํ า เนิ น การเพื ่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายโดยใช้ ก ลวิ ธ ี

ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญน้อยกว่าการเรียน

สาธารณสุขมูลฐาน (primary health care) โดยมีแนวคิด

รู้โรคยากๆต่างๆ อย่างไรก็ดีเป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบัน

ว่า สุขภาพดีและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเป็นสิทธิ

โรงเรียนแพทย์ทั้งใหม่และเก่าให้ความสําคัญกับ COME

ขั้นพื้นฐานของคนทุกคน รัฐบาลจะต้องดําเนินการเพื่อ

มากขึ ้ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการสั ม มนาการกํ า หนด

ให้ ม ี ก ารกระจายทรั พ ยากรทางด้ า นสาธารณสุ ข แก่

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตแพทย์ไทย ซึ่งจัด

ประชาชนทุกคนให้เท่าเทียมกัน ในปี 1986 ได้มีการ

โดยกลุ ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ ใ ห้

จัดการประชุม First International Conference on

ความสําคัญต่อ COME มากขึ้น แม้กระทั่งโครงการผลิต

Health Promotion ขึ้นที่เมือง Ottawa ประเทศแคนาดา

แพทย์เพื่อชาวชนบทซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543

และประกาศเป็น The Ottawa Charter for Health

ก็ ไ ด้ น ํ า แนวคิ ด ของ COME มาใช้ ในการผลิ ต แพทย์

Promotion3 ซึ่งการประชุมนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อวางมาตรการ

นอกจากนี ้ ก ารที ่ แ พทย์ ร ู ้ บ ทบาทของการเป็ น แพทย์

ต่ า งๆเพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจว่ า ประเทศภาคี ส มาชิ ก จะสามารถ

ชุมชนมากขึ้น อาจจะมีผลต่อการคงอยู่ของแพทย์ในโรง

บรรลุเป้าหมายของ WHO ให้ได้ ปัจจุบันแม้ว่าเวลาจะ

พยาบาลชุมชนในอนาคต เป็นการแก้ปัญหาการกระจาย

ได้ล่วงเลยมาถึงปี 2555 แต่ประเทศไทย ยังมีความ

ตัวที่ไม่สมดุลของแพทย์ได้อีกทางหนึ่ง

COME ค่อนข้างน้อย การเรียนการสอนส่วนใหญ่อยู่ใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (tertiary care) และเป็น

พยายามที่จะทําให้ระบบสาธารณสุขของประเทศบรรลุ
เป้าหมายของ Health For All โดยปรับเปลี่ยนเป็นระบบ

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในปัจจุบันนําแนวคิดของ

ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า เพื ่ อ ให้ ม ี ค วามสอดคล้ อ งกั บ

COME มาใช้หรือไม่

บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามแนวคิดพื้น

B. Hammad4 ได้เสนอให้โรงเรียนแพทย์ลองตอบคําถาม

ฐานเดิมของ Health For All ยังคงมีอยู่กล่าวคือ ระบบ

ต่อไปนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาว่าหลักสูตรแพทย

สาธารณสุ ข จะต้ อ งมุ ่ งเน้ น การให้ บ ริ ก ารระดั บ ปฐมภู ม ิ

ศาสตรบั ณ ฑิ ต ได้ น ํ า แนวคิ ด COME มาใช้ ใ นการ

(primary health care) มากขึ้น การให้บริการทาง

ออกแบบหลักสูตรมากน้อยเพียงใด
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(i) การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือหลักการพื้น

ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วเข้ามาศึกษาต่อวิชา

ฐานของหลั ก สู ต ร ได้ น ํ า ความต้ อ งการหรื อ ปั ญ หา

แพทยศาสตร์ โดยกรอบแนวคิดมาจาก 4Rs model ซึ่ง

สุขภาพที่สําคัญของชุมชนที่โรงเรียนแพทย์ตั้งอยู่มาก

ให้ความสําคัญของความสัมพันธ์ (Relationship) ของ

น้อยเพียงใด

(i) แพทย์และผู้ป่วย (clinicains and patients)

(ii) หลักสูตรได้พิจารณามิติของสุขภาพและนํามาจัด

(ii) การให้บริการด้านสุขภาพกับการวิจัยของ

กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที ่ เ น้ น ทั ้ ง ด้ า นการส่ ง เสริ ม

มหาวิทยาลัย (health service and university research)

ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ (health promotion, prevention

(iii) รัฐบาลและชุมชน (government and community)

and rehabilitation) มากน้อยเพียงใด หรือมุ่งเน้นเพียง

(iv) หลักการส่วนบุคคลและความคาดหวังต่อวิชาชีพ
(personal priciples and professional expectations)
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ จ ะเป็ น ศู น ย์ ก ลางของแกนที ่ เ ชื ่ อ ม

การรักษาโรคเท่านั้น
(iii) สัดส่วนของการฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและหน่วย

ระหว่างคู่ความสัมพันธ์ทั้ง 4 คู่ โดยที่แกนแต่ละแกนจะ

พยาบาลระดั บ ปฐมภู ม ิ ข องนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ม ี ม ากน้ อ ย

แสดงถึงมุมมองจากภาคส่วนต่างๆคือ แกนคลินิก (The
clinnical axis: clinician (medical student) and patient
แกนสถาบัน (The institutional axis: health service

เพียงใด คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการเรียนการสอนใน
โรงเรี ย นแพทย์ ห รื อ โรงพยาบาลในระดั บ ทุ ต ิ ย ภู ม ิ แ ละ
ตติยภูมิ และการฝึกปฏิบัติงานในชุมชนนั้นเริ่มจัดให้มี

(medical student) and university research) แกนสังคม
(The social axis: community (medical student) and
government แกนบุคคล (The personal axis: personal
principles (medical student) and professional
expectation ดังแสดงในแผนภาพ 1

ในระยะใดของหลักสูตร
(iv) การเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยู ่ ใ นชุ ม ชน หรื อ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ท ี ่ เ หมาะสมกั บ
บริ บ ทของชุ ม ชนมากน้ อ ยเพี ย งใด เพื ่ อ ให้ น ั ก ศึ ก ษา
แพทย์ได้มีโอกาสสัมผัสกับลักษณะงานในชุมชนที่เขาจะ
ต้ อ งไปทํ า งานในอนาคตซึ ่ ง เทคโนโลยี ห รื อ ทรั พ ยากร
อาจมีจํากัด
(v) มี ก ารบู ร ณาการระบบสาธารณสุ ข เข้ า ไปในการ
วางแผนสร้างหลักสูตรมากน้อยเพียงใด ทั้งในแง่ของ
การบริการและทรัพยากรบุคคล มีความพยายามที่จะนํา
บุคคลากรสาธารสุขที่เป็นผู้ให้บริการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรมากน้อยเพียงใด ทั้งเรื่องการ
เรียนการสอน การติดตามและประเมินหลักสูตร
(vi) มีตัวชี้วัดหรือไม่ว่าบัณฑิตแพทย์ที่จบมาจะสามารถ
ปฏิบัติงานในลักษณะของ community-oriented health
care ได้เป็นอย่างดี เช่น การเข้าไปส่งเสริมและเป็นผู้นํา
ชุ ม ชนด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ ให้ ก ารรั ก ษาโรคที ่ เ ป็ น
ปัญหาสําคัญของชุมชนได้ สามารถร่วมทํางานเป็นทีม
กับบุคลากรในชุมชนเพื่อให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

แผนภาพ 1. แสดง 4Rs model และความสัมพันธ์ของ
ของส่วนต่างๆที่เป็นพื้นฐานของ CMBE

ของคนในชุมชน ทั้งนี้มิได้หมายความว่าโรงเรียนแพทย์
จะต้องทําตามคําถามเหล่านี้ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ การนํา

จากกรอบแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว จึ ง นํ า ไปสู ่ ก ารออกแบบ

ไปใช้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถาบัน

หลั ก สู ต รที ่ ม ี ก ารนํ า กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที ่
ตัวอย่างโรงเรียนแพทย์ที่ใช้หลักการของ COME

เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในชุมชนเข้ามาเป็นส่วนสําคัญของ

Flinders University Rural Clinical School5 ได้นําแนวคิด

การเรียนตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 เช่น ปี 1นักศึกษาแพทย์จะ

ของ CBME มาพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า parallel rural

ได้ เ รี ย นผ่ า นกิ จ กรรมที ่ เ รี ย กว่ า Cultural Safety

community curriculum (PRCC) โดยหลักสูตรแพทย์

Workshop นั ก ศึ ก ษาแพทย์ จ ะได้ เ รี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ

ของมหาวิทยาลัยมีระยะเวลา 4 ปี รับนักศึกษาที่สําเร็จ

ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของชาวอะบอริจิน ที่
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เป็นชนพื้นเมืองของออสเตรเลียเพื่อให้ตระหนักถึงมิติ

ในระดับชุมชน (Flinders University Rural Health

ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และความเชื่อของชุมชนซึ่งอาจ

Society) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการของ

มีผลต่อการให้บริการทางการแพทย์ ในปีที่ 2 นักศึกษา

การเรี ย นการสอนตั ้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด

แพทย์ จ ะได้ ใช้ เ วลา 1 สั ป ดาห์ ในการทํ า งานร่ ว มกั บ

กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล รวมทั้งการ

บุคลากรในชุมชน เช่น การซ้อมแผนภัยพิบัติ รวมทั้ง

ติดตามประเมินหลักสูตรด้วย

การทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่

โดยสรุปแล้ว แม้ COME จะเป็นกลยุทธ์การศึกษาที่

เลือก PRCC จะใช้เวลา 1 ปีปฏิบัติงานกับแพทย์เวช

มีเหตุผลและสอดคล้องกับการพัฒนาระบบสาธารณสุข

ปฏิบัติในชุมชนจริงๆ ในปี 4 นักศึกษาแพทย์จะสามารถ

ของประเทศ แต่การทําให้เกิดหลักสูตรที่เป็น CBME

เลือกหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ เช่น อายุร

โดยแท้จริงนั้นยังเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับโรงเรียนแพทย์

กรรม ศั ล ยกรรม วิ ส ั ญ ญี ในโรงพยาบาลที ่ เ ป็ น

ต่างๆทั่วโลก เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลาย

community-based hospital โดยมี จ ุ ด มุ ่ ง หมายให้

ภาคส่วนแต่เป็นสิ่งที่น่าจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ใน

นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจความสํ า คั ญ ขององค์

ทุกโรงเรียนแพทย์ เพื่อที่เราจะได้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

ประกอบต่างๆใน 4 แกนหลัก ซึ่งเป็นโครงสร้างสําคัญ

ของการผลิตแพทย์ นั่นคือไม่เพียงแต่ผลิตแพทย์ออกมา

ของ CBME

เท่านั้น แต่ผลระยะยาวคือแพทย์เหล่านั้นได้ทํางานเพื่อ

จากตัวอย่างของมหาวิทยาลัย Flinders ประเทศ

สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รวมทั้งรักษาความเจ็บป่วยที่

ออสเตรเลีย จะแสดงให้เห็นตัวอย่างของการนําปรัชญา

เป็นปัญหาของชุมชนเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมาย Health

ของ COME มาใช้ในการออกแบบหลักสูตรที่เป็น CBME

For All by the Year 2000 and Beyond ในที่สุด

โดยที่ให้ชุมชนและบุคลากรที่ให้บริการทางสาธารณสุข
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ABSTRACT

AIMS
To evaluate accuracy for diagnosis of dengue hemorrhagic fever using the serial right lateral decubitus chest
ultrasonography for detection of pleural effusion.
METHODS
Daily right lateral decubitus chest ultrasonography was performed in 203 suspected dengue infection to detect
pleural effusion. Cases were classified into dengue fever (DF-99 cases), dengue hemorrhagic fever (DHF-64
cases), dengue shock syndrome (DSS-18 cases) and other febrile illness (OFI-22 cases) based on their serology,
platelet count and evidence of plasma leakage including hemoconcentration, pleural effusion by sonography and
circulatory failure.
RESULTS
Pleural effusion detected using ultrasonography were found in patients with OFI, DF, DHF and DSS cases 4.5%,
5.1%, 82.8% and 100% respectively. Pleural effusion detected by ultrasound yielded the highest accuracy for
diagnosis of DHF with 86.6% sensitivity, 95.1% specificity, 91.3% negative predictive value and 17.5 likelihood
ratio. Ultrasound detected pleural effusion in cases of DHF (38%) who did not meet the criteria for significant
hemoconcentration (Hematocrit > 20% of baseline: WHO criteria). However one case had pleural effusion and
rising hematocrit but platelet count was more than 100,000/cu.mm. so he was diagnosed as DF. Pleural effusion
by ultrasonography can be detected since the 3rd day of fever or 2 days before defervescence (D-2) and were
commonly found during 4-6th of fever or D-1 to D+1. Total intake (ml/kg/hr) of pleural effusion and non pleural
effusion cases did not difference significantly while intravenous fluid (ml/kg/hr) were significantly difference.
Right lateral decubitus chest ultrasonography at bedside by trained physicians could detected early pleural
effusion helping in early diagnosis and management of DHF. The appropriate time to perform ultrasonography is
3rd to 6th day of fever.
CONCLUSION
Serial right lateral decubitus sonography for early detect plasma leakage may help in accurate diagnosis and
prompt management of DHF.
It can diagnose DHF more than use only rising hematocrit with
thrombocytopenia. However serial hematocrit was the easy sign for physicians and nurses awareness of DHF.
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การทำซีเรียลอัลตราซาวนทรวงอกในทา Right Lateral
Decubitus เพื่อการวินิจฉัย Pleural Effusion ในผูปวย
Dengue Infection เพื่อชวยในการวินิจฉัย Dengue
Hemorrhagic Fever
ศิริจิตต วาสนะวัฒน1, พ.บ.
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1ขาราชการบำนาญ

2กลุมงานกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลขอนแกน
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

3หนวยอณูชีววิทยาทางการแพทย

บทคัดยอ
วัตถุประสงค์
การวินิจฉัยน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดด้วยคลื่นความถี่สูงของทรวงอกท่าตะแคงขวาทุกวันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี่เพื่อ
ช่วยวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก
วิธีการศึกษา
ได้ทําการตรวจน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดด้วยคลื่นความถี่สูง ในผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกสงสัยมีการติดเชื้อเดงกี่ไวรัส
จํานวน 203 ราย โดยให้ผู้ป่วยนอนตะแคงขวาทุกวันๆ ละครั้ง ผู้ป่วยสามารถวินิจฉัยเป็นไข้เดงกี่ จํานวน 99 ราย ไข้
เลือดออก จํานวน 64 ราย และไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อก จํานวน 18 ราย ตามผลการตรวจ DNA ไวรัส (polymerase
chain reaction) ภูมิคุ้มกันต่อเดงกี่ไวรัส จํานวนเกล็ดเลือด และหลักฐานที่แสดงว่ามีการรั่วของพลาสมาได้แก่ ค่า
ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง และน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดจากการตรวจทรวงอกด้วยคลื่นความถี่สูง
ผลการศึกษา
พบน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดจากการตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงในผู้ป่วยที่เป็นไข้อื่นๆ ไข้เดงกี่ ไข้เลือดออก และไข้เลือด
ออกที่มีภาวะช็อกร้อยละ 4.5, 5.1, 82.8 และ 100 ตามลําดับ น้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดที่ตรวจโดยคลื่นความถี่สูงมีความ
แม่นยําในการช่วยวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด โดยมีค่า sensitivity 86.6%, specificity 95.1%, negative predictive
value 91.3% และ likelihood ratio 17.5 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกร้อยละ 38 ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์วินิจฉัยขององค์การอนามัย
โรค คือไม่พบค่าความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% สามารถพบน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดจากการตรวจทรวงอก
ด้วยคลื่นความถี่สูง อย่างไรก็ตามพบผู้ป่วย 1 รายมีค่าความเข้มข้นของเลือดสูง และมีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด แต่
เกล็ดเลือด >100,000/ลบ.มม. จึงต้องวินิจฉัยเป็นไข้เดงกี่ น้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดจากการตรวจทรวงอกด้วยคลื่น
ความถี่สูงสามารถพบได้ตั้งแต่วันที่ 3 ของไข้ หรือ 2 วันก่อนไข้ลด แต่จะพบมากที่สุดในวันที่ 4-6 ของไข้ จํานวนน้ํา
และสารน้ําที่ผู้ป่วยได้รับทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันในผู้ป่วยกลุ่มที่มีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดและไม่มีน้ํา แต่จํานวน
สารน้ําที่ได้รับทางเส้นเลือดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ การตรวจทรวงอกด้วยคลื่นความถี่สูงในท่านอนตะแคง
ขวาสามารถฝึกให้กุมารแพทย์ปฏิบัติได้ จะช่วยให้การวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกได้เร็วขึ้น เวลาที่เหมาะจะ
ทําการตรวจคือวันที่ 3-6 ของการมีไข้
สรุป
การวินิจฉัยภาวะพลาสมารั่วด้วยการตรวจทรวงอกท่านอนตะแคงขวาทุกวันด้วยคลื่นความถี่สูง อาจจะช่วยให้การ
วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกถูกต้องมากขึ้น และให้การรักษาที่เหมาะสมได้ดีกว่าการใช้ค่าความเข้นข้นของเม็ดเลือดแดง
และค่าเกล็ดเลือด อย่างไรก็ตามการตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงเป็นระยะ ซึ่งทําง่าย จะช่วยให้แพทย์
พยาบาลได้คํานึงถึงโรคไข้เลือดออก
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During the second half of the twentieth century,
dengue became the most widespread mosquito-borne
viral disease of humans, with current estimates of
between 50 and 100 million cases of dengue infection
per annum worldwide.1 Of these cases, 500,000
develop into the severe forms of the disease: dengue
hemorrhagic fever (DHF) and dengue shock
syndrome (DSS).1 The case fatalities between 2.5 and
5% were recorded, however, fatalities can fall below
1% with modern supportive therapy.2,3,4
Symptomatic dengue illness is typically classified
into dengue fever (DF), a self-limited febrile illness, or
a more severe form, DHF. DHF is characterized by
high fever, hemorrhagic diathesis and plasma leakage
due to increased vascular permeability, giving rise to
loss of plasma and albumin from the vascular
compartment into the chest and abdominal cavities
and a tendency to develop a shock syndrome.3,4
Clinical diagnosis of DHF including evidence of a
vascular leak include hemoconcentration (rising of
hematocrit ≥20% of baseline), detection of pleural
effusion or ascites and thrombocytopenia (platelet
count <100,000/cu.mm.).4,5,7 A diagnostic test with
capacity to early detect endothelial damage and
facilitate prompt treatment is not currently available
and the conventional serological test needs paired
serum samples with an interval of at least 7 days and

the results are often obtained too late to be of clinical
benefit.6 Although the sonographic findings in dengue
infection are obtained more rapidly than the results of
serologic tests. Most of the sonographic studies
performed on abdomen and upright chest at a point
of time or periodically done everyday during
hospitalization.8-20,24-26 The sonographic findings of
pleural effusion in DHF can be varied from 20.4 to
88.6%,9,10,12-16,24,26 and 53-100% in DSS.8,10,11,16 Other
evidence of plasma leakage can be ascites which can
range from 15-92% in DHF and DSS, 8-16,24 gall
bladder wall thickening. 8,10-16,20,25,26 (see Table 1)
However, there is no report that pleural effusion
detection by serial right lateral decubitus
ultrasonography can help the physicians early
diagnosing and managing of DHF cases. This study
aimed to compare the various parameters indicating
plasma leakage with serial right lateral decubitus
ultrasonographic for an evidence of pleural effusion.

METHODS
Study design and site
A prospective study was undertaken to determine the
accuracy for diagnosis of dengue hemorrhagic fever
using the serial right lateral decubitus chest

Table1. Ultrasonographic Findings in Previous Literatures of Patients with Dengue Hemorrhagic
Fever and Dengue Shock Syndrome
Study

Year

Pramuljo and Harun8

1991

29 (DSS)

Setiawan et al9

1995

12 (DHF)

al17

1995

Setiawan et al10

1998

Thulkar et al11

2000

Setiawan et

Gupta et

al24

No.(%) with Sonographic finding
Pleural effusion GB wall thickening* Ascites
29 (100.0)
8 (28.0)
20 (69.0)

No.

10 (83.0)

-

11 (92.0)

48 (DHF)

-

45 (94.0)

-

73 (DHF)

21 (30.0)

23 (31.5)

25 (34.2)

75 (DSS)

71 (94.6)

71 (94.6)

58 (77.3)

40 (DSS)

21 (53.0)

17 (43.0)

6 (15.0)

2000

10 (DHF7, DSS3)

7 (70.0)

7 (70.0)

7 (70.0)

Wu KL et al12

2004

65 DF/DHF/DSS

21 (87.5)

38 (59.0)

24 (37.0)

Venkata et al13

2005

88 DF/DHF/DSS

63 (71.6)

88 (100.0)

47 (53.4)

Gonzalez et

al26

2005

54 (DHF/DSS)

11 (20.4)

19 (35.2)

-

Quiroz-Moreno et al14

2006

111 (DHF)

73 (66.0)

95 (86.0)

66 (60.0)

Lee MS et al20

2006

136 (DHF/DSS)

-

88 (64.7)

-

Balasubramanian et al15

2006

35 (DHF)

31 (88.5)

32 (91.4)

32 (91.4)

Srikiatkhachorn et al16

2007

21 (DHF/DSS)

13 (62.0)

9 (43) [>2mm]

11 (52)

5 (DSS)

5 (100.0)

-

-

al25

Colbert J et
2007
55 (DHF)
GB: Gall bladder; DSS dengue shock syndrome; DHF dengue hemorrhagic fever;
* Thicker more than 3 mm
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Ethical review
Ethical approval and scientific review were obtained
from Ethical Committees of Thai Public Health
Ministry, Mahidol University and Khon Kaen Hospital.
Informed consent was obtained from the parents or
guardians of the patients.

ultrasonography for detection of pleural effusion in
Khon Kaen Hospital which, a tertiary regional hospital
in the Northeastern Thailand
Participants
Children 3-15 years of age who had fever ≥ 38∘C for
less than 6 days without obvious focus of infection
and suspected of dengue infection, who visit the
hospital during January 2005 to December 2007 were
included. They were admitted for observation and
treatment according to clinical practice guideline of
Pediatric department, Khon Kaen Hospital. Dengue
virus infections were confirmed by Medical Molecular
Biology unit of Siriraj Hospital, Mahidol University by
real time Polymerase chain reaction (RT-PCR) to
detect dengue genome in plasma obtained on the day
of enrollment and by enzyme-linked immunosorbent
assay to detect serology of paired acute and
convalescent plasma. Daily complete blood count,
plasma protein, albumin and aspar tate
aminotransferase/alanine aminotransferase (AST/ALT)
levels were obtained. Clinical classification of dengue
cases was assigned by the agreement of independent
2 reviewers according to the World Health
Organization (WHO) criteria.2,3 A diagnosis of DHF
was assigned if a patient fulfilled all of the following
clinical criteria: (i) fever, (ii) thrombocytopenia
(platelet count below 100,000/cu.mm.), (iii)
hemoconcentration defined as a 20% or more
increase in hematocrit from base-line value and/or (iv)
signs of plasma leakage with pleural effusion or
ascites.
The day of defervescence (temperature less than
38∘C or shock or sign of plasma leakage) was defined
as fever day 0 (D0). Days before defervescence were
defined as fever day -1 (D-1), -2 (D-2), etc and those
after defervescence were defined as fever day +1 (D
+1), +2 (D+2), respectively.

Statistical Analysis
Quantitative variables were reported as mean (SD) or
number (%) as appropriate. Statistical significance was
determined by the independent t-test and analysis of
variance (ANOVA) for continuous variables and the
chi-square test for dichotomous variables. A pvalue<0.05 was considered statistically significant. All
analyses were performed using Epi-info and Statistical
Package for the Social Science (SPSS) (version 11)
software.

RESULTS
One hundred and eighty one of 203 cases (89.2%)
were confirmed dengue infection and clinical diagnosis
of dengue fever, DHF, DSS and other febrile illness
(OFI) were 99 (48.8%), 64 (31.5%), 18 (8.9%) and 22
(10.8%) cases respectively as shown in Table 2.
Among dengue infection cases, the ratio of male:
female were 1.13:1 with the average age of 9.79 years
old. Mean age, maximal hematocrit and minimal
platelet count were significant difference among DF,
DHF, DSS and OFI cases with p=0.001, 0.001, 0.0001,
respectively. Patients with DSS and DHF tended to be
older, had higher maximum hematocrit and had more
bleeding than patients with DF and OFI. On the
other hand, patient with DSS and DHF seemed to
have lower platelet count than that of patients with
DF and OFI. Most of the cases were admitted on the
third to fifth day of fever in every clinical diagnosis
and bleeding occurred in dengue infection cases as in
patients with OFI (p=0.069) but occurred more
common in DHF and DSS cases than in patients with
DF significantly (p=0.0056).
The confirmation of dengue infection with PCR
was positive in 161 cases (88.9%) most were
serotypes 1 and 4 as shown in Table 3. Patients with
dengue viral infection with serotype 1,2 and 4 can
develop DF, DHF and DSS while patients infected with
dengue virus serotype 3 did not develop DSS.
Serial right lateral chest decubitus sonography
revealed pleural effusion in 77 cases (37.9%) as shown
in Table 4.
Pleural effusion were revealed using
ultrasonography in 86.6% of DHF and DSS cases while
rising of hematocrit more than 20% from the baseline

Diagnostic tool
Ultrasound examinations were performed daily with a
portable ultrasound scanner (Diagnostic ultrasound
system 3535 by B-K Medical, Denmark) using a 3 MHz
convex transducer. The studies were performed by a
team of three pediatricians that trained by a
radiologist to detected only pleural effusion at right
lateral decubitus position for at least 3 minutes.
Positive pleural effusion shows well transmitted
through fluid zone, echo free area between chest wall
and lung-pleura. The depth of this zone corresponds
to the depth of the effusion. Questionable cases were
confirmed by radiologist or right lateral decubitus
chest radiograms.
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Table 2. Baseline Characteristics of the Patients
Clinical diagnosis

DF

DHF

DSS

OFI

Number of cases

99

64

18

22

Average Age-yr*

9.2±2.6

10.6±2.3

10.1±2.0

7.4±2.2

49/50

41/23

6/12

10/12

42.0± 3.3

45.6±3.8

46.2±3.3

39.1±3.8

Sex (M/F)
Mean of max hematocrit-vol%*
Baseline hematocrit-vol%*

37.0±2.8

37.5±3.2

35.5±1.8

35.4±2.7

Mean of minimal Platelet -103cells/µL*

110.6±55.4

41.7±22.6

19.8±13.5

199.0±88.5

Mean of albumin convalescent-gm/dL

3.9±0.3

4.1±0.8

4.0±0.4

3.8±0.2

Fever duration at presentation-days

3.1±1.0

3.1±1.0

3.2±1.0

3.4±1.3

40.4

59.4

72.2

27.3

Bleeding

-%†

Plus-minus values are mean±SD
DF =Dengue fever, DHF =Dengue hemorrhagic fever, DSS =Dengue shock syndrome
OFI =Other febrile illness, max =maximal
*Significant difference at p-value <0.05 by ANOVA test
†Significant difference at p-value <0.05 by chi-square test between DF and DHF+DSS
Table 3. The Serotypes of Virus and the Patterns of Antibody Response in Various Clinical Diagnosis
Serotypes

Type 1

Primary or secondary
antibody response

Type 2 Type 3 Type 4

Dengue fever

47

4

4

37

4 cases were primary infection

Dengue hemorrhagic fever Grade I

10

1

4

5

1 case was primary infection

Dengue hemorrhagic fever Grade II

15

4

3

13

All were secondary infection

Dengue shock syndrome

6

2

0

6

All were secondary infection

Other febrile illness

0

0

0

0

Total

78

11

11

61

Table 4. Rising of Hematocrit (max – baseline), platelet count <50.00 (x103/µL), pleural effusion and ascites
in various clinical diagnosis
Diagnosis

DF

DHF

DSS

OFI

99

64

18

22

Mean of hematocrit rising -vol%

13.9±6.6

21.7±7.9

30.1±5.9

10.6±6.1

Hematocrit rising>20%-no. (%)

14 (14.1)

36 (56.3)

17 (94.4)

2 (9.1)

5 (5.1)

53 (82.8)

18 (100)

1 (4.5)

None

22 (34.4)

18 (100)

None

11 (11.1)

42 (65.6)

17 (94.4)

None

1 (1.0)
None

27 (42.2)
15 (23.4)

17 (94.4)
17 (94.4)

None
None

Number of cases

Pleural effusion by
Ascites by

PE†

ultrasonography†-no

(%)

-no. (%)

Platelet <50,000 /cu.mm.)* -no. (%)
Hematocrit rising>20% with pleural effusion by ultrasonography†-no. (%)
Hematocrit rising >20% + pleural effusion + Ascites† -no. (%)

Plus-minus values are mean±SD
DF =Dengue fever, DHF =Dengue hemorrhagic fever, DSS =Dengue shock syndrome
OFI =Other febrile illness, max =maximal
* Significant level at p-value <0.05 by ANOVA test
† Significant level at p-value <0.05 by chi-square test
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(35 vol%) was found in 64.6% of DHF and DSS cases
and ascites was found only 48.8% of those cases. For
DSS cases, hemoconcentration were found in 94.4%
of cases and all of them had pleural effusion and
ascites. For DHF cases, pleural effusion with rising
hematocrit were found in 42.2% of cases. Most of
pleural effusion were seen on D-1, D0 and D+1 (D5D7 of fever) with highest detection on D+1 of
defervescence.
One case of OFI with pleural effusion had
hypoalbuminemia (2.5 gm/dL) and this may cause the
effusion when intravenous fluid was given. This case
developed pleural effusion on D+1 and maximum on
D+2 (0.8 to 1.5 cm.). Five cases of DF with pleural
effusion had rising of hematocrit 32.5% (max
hematocrit 53 vol%, baseline hematocrit 40 vol%) in
one case but his platelet count was 131.000 (x103/µL)
that was not fulfilled with WHO criteria. The other 3

cases had small amount of pleural effusion (0.4–0.6
cm) and did not increase as other DHF.
There were 26 cases (40.6%) of DHF grade 1 & 2
that had pleural effusion without hemoconcentration.
All DSS cases had pleural effusion detected by
sonography and ascites detected by physical
examination but had hemoconcentration 94.4%. In six
cases of DSS, pleural effusion were just detected by
sonography prior to shock and seven cases after
shock. Fortunately, there was no case fatality.
Total intravenous fluid of pleural effusion and non
pleural effusion cases were 2.9 and 2.5 ml/kg/hr
respectively (p=0.001). Total intake among pleural
effusion and non pleural effusion cases were 4.4 and
4.3 ml/kg/hr respectively (p=0.444).
Duration of
intravenous fluid of pleural effusion and non pleural
effusion cases were 79.38 (26.73) and 58.98 (22.74)
hours respectively (p-value 0.0001). Intravenous fluid

Table 5. Intravenous fluid and total intake of Pleural effusion cases compare with Non effusion
cases and duration of intravenous fluid among these cases.
Pleural
effusion cases
[N=77]

Non Pleural
effusion cases
[N=126]

P-Value

Total IV fluid-ml/kg/hr

2.9±0.9

2.5±0.8

0.001

Total intake-ml/kg/hr

4.4±1.2

4.3±1.4

0.444

IV fluid before effusion-ml/kg/hr

3.0±1.3

2.5±0.8

0.005

Intake before effusion-ml/kg/hr

4.6±1.5

4.3±1.4

0.200

Duration of total IV fluid-hours

79.4±26.7

59.0±22.7

0.0001

Duration of IV fluid before effusion-hours

43.3±25.0

59.0±22.7

0.0001

Condition

Plus-minus values are mean±SD
*Significant level at p-value <0.05 by independent t-test

Table 6. Compare sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and
likelihood ratio in various criterias of DHF
Positive
Negative
Specificity predictive value predictive value

Sensitivity

Likelihood
ratio

Rising hematocrit >20%

64.6

86.8

76.8

78.4

1.13

Rising hematocrit>20% (max-min)

56.1

81.8

67.7

73.3

3.09

Maximum hematocrit >44 vol%

76.8

71.1

64.3

81.9

2.66

Thrombocytopenia <50,000 /cu.mm.)

71.9

72.7

84.3

79.3

7.91

Effusion by sonography

86.6

95.1

92.2

91.3

17.46

Effusion on 3rd day of fever

20.0

96.3

66.7

76.5

5.4

4th

Effusion on

day of fever

26.9

83.1

36.8

75.6

1.59

Effusion on 5th day of fever

52.8

78.6

46.3

82.7

2.47

6th

day of fever

67.6

75.7

47.2

87.9

2.78

Effusion on 7th day of fever

68.4

75.9

48.2

88.0

2.83

Effusion on
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and total intake before developing pleural effusion was
2.96 (1.27) and 4.55 (1.47) ml/kg/hr respectively with
duration of intravenous fluid before effusion was
43.30 (25.02) hours as shown in Table 5.

statistically. Suggestion that plasma leakage is the
hallmark of DHF with different pathogenesis between
DHF and DF3,22,30-32 not depend on fluid intake. DSS
revealed highest mean of Hct rising indicated that
marked increased vascular permeability. Total intake
of effusion and non effusion cases either DF, DHF or
DSS were not significant difference but total
intravenous fluid and duration of intravenous fluid
were difference. Severe cases (DHF/DSS) required
more intravenous fluid treatment because they could
not eat or drink.
Among DF cases, the ratio of male:female were
1.13:1 with the average age of 9.79 years old with
older age group in DHF and DSS. Bleeding occurred
in DSS, DHF, DF and OFI cases were 72.2, 59.4, 40.4
and 27.3 percent respectively. Mean of maximum
hematocrit in DSS, DHF and DF cases were 46.2, 45.6
and 42.0 vol% respectively and lowest in OFI cases
(39.1 vol%). Mean of minimal platelet count were
lowest in DSS 19.8 (x103cells/µL), followed by DHF,
DF and OFI cases same as many reports.16,23,33,34
In addition to hematocrit cut off value >44 vol%
was lower sensitivity (76.8%) specificity (71.1%),
negative predictive value (81.9%) and likelihood ratio
(2.7) while Balasubramanian15 reported 91.4%
sensitivity and 82.4% negative predictive value. In
clinical practice most of clinicians use rising of Hct
(max-min) with thrombocytopenia (<100,000/cu.mm.)
to differentiate between DF and DHF. From this
study showed that it had high specificity (81.8%) but
low sensitivity (56.1%). Combination of rising Hct
(max-min) >15% plus minimal platelet count <75,000
cells/µL had better differentiate DF and DHF with
higher sensitivity (71.9%), specificity (90.1%) and
likelihood ratio (7.26).
In conclusion, serial right lateral decubitus
sonography could be performed by trained
pediatricians with early detect plasma leakage. It may
help in accurate diagnosis and prompt management of
DHF. It can diagnose DHF more than use only rising
hematocrit with thrombocytopenia (64.6%). However
serial hematocrit >44 vol% was the easily sign for
physicians and nurses awareness of DHF.

DISCUSSION
Serial right lateral chest decubitus ultrasonography
revealed pleural effusion 86.6% of DHF and DSS
cases, 82.8% of DHF (grade 1 & 2) and 100% in DSS
which same as reported by Pramuljo 8 and
Srikiatkhachorn.16
Bhamarapravati29 studied 100
autopsy cases of DHF showed pleural effusion only
75%. Balasubramanian 200615 reported the highest
percentage 88.5% of pleural effusion in DHF cases
detected by sonography.
At present most of suspected DF/DHF cases were
given early intravenous fluid to prevent shock, so
hematocrit rising >20% may not be seen. In one
detailed prospective study from Thailand involving 40
patients and including a comparison group, difficulties
with classification between DF and DHF were
encountered in approximately 20% of the children.22
Some study showed that 14-18% of DSS could not
meet the WHO criteria.23,33 Our study showed that
43.8% may difficult in diagnosis between DF and DHF
and 5.6% of DSS due to no hemoconcentration.
Twenty six DHF cases and one DSS case (32.9%) in
our study had pleural effusion by sonography without
rising of hematocrit. One case had pleural effusion
with hemoconcentration but platelet count was
130,000 /cumm same as Setiati that reported 1 DSS
case without thrombocytopenia.33
Right lateral chest decubitus sonography could
detect plasma leakage in DHF cases better than use
only rising Hct with highest sensitivity, specificity,
positive predictive, negative predictive value and
likelihood ratio same as Srikiatkhachorn.16 It would
provide a quantitative measurement to determine
doctors and nurse closing observation to prevent
shock or severe DHF. Serial sonography showed
pleural effusion as early as 3rd day of fever with more
common on 4th to 6th day of fever same as data of
Srikiatkhachorn.16
Experimentally, lateral decubitus radiography and
chest sonography can detect as little as 3-10 ml of
fluid in pleural cavity.28 Most of the studies showed
that sonographic finding is considered to be more
sensitive than lateral decubitus radiography especially
in dengue infection,11,27 only one study showed that
lateral decubitus radiography was more sensitive than
upright chest sonography.15 Total intake of effusion
cases and non effusion cases did not difference
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Palliative Endoscopic Endoprosthesis Insertion in
Unresectable Cholangiocarcinoma Patient

Thawat Engsirorat, M.D.
General Surgery Unit, Department of Surgery, Udonthani Hospital, Udonthani, Thailand

ORIGINAL ARTICLE

ABSTRACT

AIMS
To evaluate the results of unresectable cholangiocarcinoma patients who had been managed by palliative
endoscopic endoprosthesis insertion in Udonthani Hospital compare to other palliative modality from other
studies.
METHODS
A case series study was performed during June 1, 2008 to October 31, 2011, all patients who had undergone
endoscopic endoprosthesis insertion in Udonthani Hospital were reviewed, all data available were collected. The
patients were followed until February 29, 2012.
RESULTS
Forty-six patients were reviewed. Palliative endoscopic endoprosthesis insertion was successfully performed in
41 patients. There were 34 perihilar type and 12 distal extrahepatic type cholangiocarcinoma patients, the
median of hospital stays was 5 days (interquartile range (IQR) 3 to 28), the median hospital stay after the
procedure was between 3 (IQR 2 to 11), post procedural complications occurred in about 19%, median time to
regain normal hepatic function was 2 months (IQR 0.5 to 4), time to develop endoprosthesis occlusion was
between 3 and 12 months with the median survival of 10.8 months (IQR 0.5 to 30)
CONCLUSION
The results of palliative endoscopic endoprosthesis insertion for biliary drainage of unresected
cholangiocarcinoma patients in the present study had overall survival comparable to previous study of other
palliative treatment with short hospital stays, manageable and few complications, improved quality of liver
function and quality of life in short period.
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ผลการรักษาแบบประคับประคองโดยการใสทอระบาย
น้ำดี ในผูปวยมะเร็งทอน้ำดีที่ ไมสามารถผาตัดได
ธวัช อิงศิโรณัตน, พ.บ.
กลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

บทคัดยอ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยการส่องกล้องใส่ท่อระบายน้ําดีภายใน
ร่างกาย ในโรงพยาบาลอุดรธานีเปรียบเทียบกับการรักษาแบบประคับประคองวิธีอื่นที่ได้มีการศึกษามาก่อน
วิธีการศึกษา
ทําการศึกษาโดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งออกได้หมดที่ได้รับการรักษาโดยการ
ส่องกล้องใส่ท่อระบายน้ําดีชนิดโลหะภายในร่างกายผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง
31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และ ติดตามผู้ป่วยจนถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ผลการศึกษา
ผู้ป่วยทั้งหมด 46 คน ได้เข้ารับการรักษาโดยการส่องกล้องใส่ท่อระบายน้ําดีภายในร่างกาย ผู้ป่วย 41 คน ประสบ
ความสําเร็จในการใส่ท่อระบาย ตําแหน่งของมะเร็งท่อน้ําดีเป็นชนิดที่อยู่บริเวณขั้วตับจํานวน 34 คน ชนิดที่อยู่บริเวณ
ท่อน้ําดีนอกตับส่วนปลายจํานวน 12 คน ระยะเวลานอนโรงพยาบาลมีค่า median 5 วัน (interquartile range (IQR)
3-28) ระยะเวลานอนโรงพยาบาลหลังการส่องกล้องใส่ท่อระบายน้ําดีมีค่า median 3 วัน (IQR 2-11) อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา 19% ภาวะการอุดตันของทางเดินน้ําดีและ median ของระยะเวลาการทํางานของตับ
กลับมาสู่ค่าปกติมีค่า 2 เดือน (IQR 0.5-4) ระยะเวลาการอุดตันของท่อระบายน้ําดีมีระยะเวลาระหว่าง 3-12 เดือน
อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมีค่า median ที่ 10.8 เดือน (IQR 0.5-30)
สรุป
ผลการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีชนิดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยการส่องกล้องใส่ท่อระบายทาง
เดินน้ําดีชนิดโลหะภายในร่างกาย ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการรักษาสามารถทําให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตได้ยืนยาวขึ้น
อย่างมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าการรักษาแบบประคับประคองโดยวิธีการอื่นที่มีผู้ทําการศึกษามาก่อนหน้านี้ ทั้งยังมี
ระยะเวลาอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาลสั้น ภาวะแทรกซ้อนต่ํา และสามารถทําให้การทํางานของตับกลับมาสู่
สภาวะปกติได้ในระยะเวลาสั้น
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มะเร็งท่อน้ําดีเป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์สูงในประเทศไทย

ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือไม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี

เหมาะที่จะทําการผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจะมีอาการแสดงที่ทําให้

อัตราการเกิดโรคในเพศชายและหญิงประมาณ 89.5 คน

ผู ้ ป ่ ว ยมาพบแพทย์ อ าการจากการอุ ด ตั น ของทางเดิ น

และ 35.5 คน ต่อประชากร 100,000 คน ตามลําดับ1

น้ ํ า ดี ได้ แ ก่ อาการตั ว ตาเหลื อ ง อาการคั น ตามตั ว

แบ่งตามตําแหน่งของมะเร็งได้เป็น มะเร็งท่อน้ําดีในตับ

อาการปวดจุกแน่น อาการไข้จากการติดเชื้อในทางเดิน

(intrahepatic type) มะเร็ ง ท่ อ น้ ํ า ดี บ ริ เ วณขั ้ ว ตั บ

น้ําดี ภาวะตับวาย และสาเหตุการตายมักเกิดจากการ

(perihilar type) และมะเร็งท่อน้ําดีนอกตับส่วนปลาย

ติดเชื้อในทางเดินน้ําดีที่รุนแรง มากกว่าการตายที่เกิด

(distal extrahepatic type) โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยประมาณ

จากการแพร่กระจายของมะเร็ง16,26 การรักษาแบบประ

60-70% เป็นชนิดที่อยู่บริเวณขั้วตับ (perihilar

คับประคองที่นํามาใช้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมุ่งไปที่การลด

type)2,3

เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วในปัจจุบันว่าการรักษาที่ได้

การอุ ด ตั น ของทางเดิ น น้ ํ า ดี เ พื ่ อ ลดโอกาสเกิ ด การติ ด

ผลดีที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดี คือการผ่าตัดเอาเนื้อ

เชื้อในทางเดินน้ําดีดังกล่าว และเมื่อน้ําดีระบายได้จะ

มะเร็งออกให้หมด โดยสามารถทําให้ผู้ป่วยมะเร็งชนิดที่

ช่ ว ยลดอาการคั น อาการจุ ก แน่ น ของผู ้ ป ่ ว ยทํ า ให้

อยู่บริเวณขั้วตับมีอัตราการอยู่รอดโดยรวมที่ 5 ปี ได้

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้16,25,27 และเนื่องจากจุด

ประมาณ 10-40% และในมะเร็งท่อน้ําดีชนิดที่อยู่นอกตับ

ประสงค์การรักษาเป็นการประคับประคองเท่านั้น การ

ส่วนปลาย มีอัตราอยู่รอดโดยรวมที่ 5 ปี ประมาณ

รักษาดังกล่าวจึงควรไม่ซับซ้อน ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง

ถึงแม้ว่าการผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่ดีที่สุด

การรักษาได้ง่าย มีผลข้างเคียงต่ํา ภาวะแทรกซ้อนจาก

สําหรับมะเร็งท่อน้ําดีที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ตามลักษณะ

การรักษาน้อย และต้องสามารถระบายน้ําดีที่อุดตันได้

ของโรคมะเร็งชนิดนี้เป็นมะเร็งที่มีการเจริญเติบโตช้า

อย่างมีประสิทธิภาพ16,25,27

23-50%4-10

ทําให้ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาจนวินิจฉัยได้ว่าเป็น

การรักษาแบบประคับประคองเพื่อระบายน้ําดีที่อุด

มะเร็งท่อน้ําดีได้นั้นมักจะมีระยะของโรคที่ลุกลามจนไม่

ตันได้แก่ การผ่าตัดทําทางลัดท่อน้ําดี (palliative surgical

สามารถผ่าตัดได้ หากทําการรักษาด้วยการผ่าตัดต้อง

bypass) การใส่ ท ่ อ ระบายน้ ํ า ดี อ อกภายนอกร่ า งกาย

เอาเนื้อมะเร็งออกให้หมด ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อน

(percutaneous transhepatic biliary drainage) และการ

และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดประมาณ

ส่องกล้องใส่ท่อระบายน้ําดีภายในร่างกาย (endoscopic
biliary drainage)13,16,24,28-31
การผ่าตัดทําทางลัดท่อน้ําดีนั้น ได้ผลดีในเรื่องการ

17-63% ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล
นานขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และมีโอกาสเสียชีวิตจากการ

ระบายน้ําดีที่อุดตัน แต่เนื่องจากผู้ป่วยต้องเข้ารับการ

ผ่าตัด 6-12%11-14 ทําให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีที่อยู่ในระยะ

ผ่าตัดทําให้เสียชีวิตระหว่างผ่าตัดได้ 11-33%16,32-34 ใช้

ที ่ ส ามารถรั ก ษาได้ ด ้ ว ยการผ่ า ตั ด ในประเทศไทย

ระยะเวลาในการอยู่รักษาในโรงพยาบาลนานกว่าวิธีอื่น

(resectable disease) อยู่ที่ประมาณ 33% เท่านั้น15,16

และกรณีมีโรคร่วมบางอย่างหรือสูงอายุก็ไม่สามารถเข้า

นอกจากนี้แล้วประมาณสองในสามของผู้ป่วยมะเร็งท่อ

รับการผ่าตัดได้ ส่วนการใส่ท่อระบายน้ําดีออกภายนอก

น้ําดีไม่เหมาะที่จะรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยที่

ร่างกายนั้น ผู้ป่วยไม่ต้องรับการผ่าตัดทําให้ระยะเวลา

มี โ รคร่ ว มบางชนิ ด ที ่ ไ ม่ ส ามารถรั บ การผ่ า ตั ด ใหญ่ ไ ด้
หรือผู้ป่วยสูงอายุ16

ในการอยู่รักษาในโรงพยาบาลสั้นกว่า มีอัตราตายจาก

จึงได้มีการศึกษาวิธีการรักษาอื่นๆ

การทําหัตถการได้ประมาณ 24%32 แต่มีข้อเสียในเรื่องมี

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อประคับประคองไม่ว่าจะเป็น การใช้

โอกาสเกิ ด ปั ญ หาในเรื ่ อ งท่ อ ระบายที ่ อ าจอุ ด ตั น หรื อ

รังสีรักษา การให้ยาเคมีบําบัด การผ่าตัดทําทางลัดท่อ

เลื่อนหลุดได้3,16

น้ําดี การใส่ท่อระบายน้ําดีออกภายนอกร่างกาย และ

การส่ อ งกล้ อ งใส่ ท ่ อ ระบายน้ ํ า ดี ภ ายในร่ า งกายผู ้

การส่องกล้องใส่ท่อระบายน้ําดีในร่างกายผู้ป่วย ซึ่งการ

ป่วยมีข้อเสียคือ ต้องอาศัยเครื่องมือที่มีความซับซ้อน

รักษาแบบประคับประคองดังกล่าวสามารถทําให้อัตรา

กว่า หัตถการทําได้เฉพาะผู้ที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษ

การอยู ่ ร อดโดยเฉลี ่ ย ของผู ้ ป ่ ว ยเพิ ่ ม ขึ ้ น ได้ (จาก

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําหัตถการมีราคาสูง16,27,35 แต่ก็

ประมาณ 3 เดื อ นหากไม่ ไ ด้ ร ั บ การรั ก ษา 16,17 เป็ น

ยังมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการผ่าตัดทําทางลัดท่อ

ประมาณ 4-10 เดือนหากได้รับการรักษาโดยการระบาย

น้ําดี หรือการใส่ท่อระบายน้ําดีออกภายนอกร่างกาย คือ

น้ําดีที่อุดตัน)14-25

ผู้ป่วยไม่ต้องรับการผ่าตัด ไม่มีสายระบายน้ําดีออกมา
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ภายนอกร่างกาย ทั้งอัตราการระบายน้ําดีที่ดีเหมือนกับ

ใส่ท่อระบายน้ําดีชนิดที่เป็นโลหะ ที่ได้ทําในโรงพยาบาล

สองวิธีดังกล่าว16,27,35

อุดรธานีตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 31 ตุลาคม

และโอกาสเกิดการอุดตันของท่อ

ระบายหรือท่อระบายเลื่อนหลุดจะน้อยกว่า16,29,31,35 และ

พ.ศ.2554 โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาวิธีนี้ 46 ราย

ในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากการทําการรักษาที่ใกล้

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งท่อน้ําดี

เคียงกันกับวิธีอื่นๆ13,29-31,35,36 ดังนั้นการส่องกล้องใส่ท่อ

โดยวินิจฉัยจากอาการ อาการแสดง ผลตรวจเลือดหา

ระบายน้ําดีจึงได้มีการเลือกใช้มากขึ้นในการรักษาแบบ

สารบ่งชี้มะเร็ง (carcinoembryonic antigen (CEA) และ

ประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดี13,35

carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9)) ผลตรวจ
ultrasonography, computer tomographic scan,
magnetic resonance imaging, magnetic resonance

ท่อระบายน้ําดีที่ใช้ในการส่องกล้องนั้นปัจจุบันแบ่ง
ได้เป็นชนิดใหญ่ๆ 2 ชนิด คือ ชนิดที่เป็นพลาสติก

cholangiopancreatography ร่วมกับผลที่ได้จากการส่อง

(plastic stent) และ ชนิดที่เป็นโลหะพิเศษที่ขยายเองได้

ก ล ้ อ ง ท า ง เ ด ิ น น ้ ํ า ด ี ( e n d o s c o p i c re t ro g r a d e

(self-expandable metalic stent หรือ SEMS) ความแตก

cholangiopancreatography) โดยเบื้องต้นผู้ป่วยจะได้รับ

ต่างของท่อระบายทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว คือ ชนิดพลาสติก

การตรวจเลื อ ดหาสารบ่ ง ชี ้ ม ะเร็ ง และทํ า การตรวจ

นั้นมีราคาถูกกว่ามาก แต่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่

ultrasonography และจะได้รับการตรวจเพื่อยืนยันการ

เล็ก (ขนาดใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10Fr

วิ น ิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น มะเร็ ง ท่ อ น้ ํ า ดี โ ดยการทํ า computer

ในขณะที ่ ช นิ ด โลหะเมื ่ อ ขยายตั ว สุ ด จะมี เ ส้ น ผ่ า น

tomographic scan หรือ magnetic resonance imaging

ศูนย์กลางประมาณ 30Fr) ทําให้โอกาสอุดตันของท่อ

หรือ magnetic resonance cholangiopancreatography

ชนิ ด พลาสติ ก เกิ ด ได้ ง ่ า ยและเร็ ว กว่ า คื อ ประมาณ

อย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นจึงจะได้ทําการส่องกล้องทาง

27-50%16,25,30,35,37 และมีโอกาสต้องเปลี่ยนท่อระบาย

เดินน้ําดี เพื่อทําการรักษา

ใหม่เฉลี่ย ประมาณทุก 9 สัปดาห์ (ระหว่าง 6-12

ข้อมูลของผู้ป่วยทั้งหมดได้มาจากประวัติผู้ป่วยนอก

สัปดาห์)16,30,35,36 และการใส่ท่อระบายชนิดพลาสติกให้

และผู้ป่วยใน ข้อมูลหลังส่องกล้องทางเดินน้ําดี โดยผู้

ได้ขนาดใหญ่สุดและให้ได้ตําแหน่งที่ดีนั้นต้องอาศัยการ

ป่วยได้รับการติดตามจนกระทั่งเสียชีวิต ข้อมูลที่ได้นํา

ขยายทางเดินน้ําดีร่วมด้วย ทําให้มีอัตราการเกิดการติด

มาวิเคราะห์ได้แก่ อายุ เพศ อาการและอาการแสดง

เชื้อทางเดินน้ําดีหลังทําได้ถึง 53%38 ในขณะที่ท่อระบาย

ตําแหน่งของมะเร็งท่อน้ําดี ความสําเร็จในการใส่ท่อ

น้ําดีชนิดโลหะนั้น แม้ราคาจะสูงกว่าชนิดพลาสติกมาก

ระบายน้ําดีโดยวิเคราะห์จากผลตรวจเลือดวิเคราะห์การ

แต่ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ต่ํากว่าเพราะไม่ต้องมีการ

ทํ า งานของตั บ ว่ า กลั บ มาสู ่ ภ าวะปกติ โ ดยใช้ เ วลานาน

ขยายท่อน้ําดีก่อนใส่มากเท่าชนิดพลาสติก และโอกาส

เท่าใด ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา ระยะเวลาที่ใช้ใน

อุดตันของท่อระบายที่น้อยกว่าจากเส้นผ่านศูนย์กลางที่

การอยู่รักษาในโรงพยาบาล และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ใหญ่กว่า เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วจึงเหมาะที่

อยู่รักษาในโรงพยาบาลหลังใส่ท่อระบายน้ําดี อัตรา

จะใช้กับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีที่อัตราการอยู่รอดไม่ต่ํากว่า

การกลับเป็นซ้ําของทางเดินน้ําดีอุดตันจากการอุดตัน

3-6 เดือน16,30,35,39 ได้ดี

ของท่อระบายน้ําดี อัตราการอยู่รอดหลังได้รับการรักษา

การศึ ก ษาข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั ก ษาประคั บ

โดยหา median และ interquartile range (IQR) ตั้งแต่ผู้

ประคองด้ ว ยการส่ อ งกล้ อ งใส่ ท ่ อ ระบายน้ ํ า ดี ในผู ้ ป ่ ว ย

ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งท่อน้ําดีจนกระทั่ง

มะเร็ ง ท่ อ น้ ํ า ดี ใ นโรงพยาบาลอุ ด รธานี ใ นครั ้ ง นี ้ เพื ่ อ

ผู ้ ป ่ ว ยเสี ย ชี ว ิ ต (ซึ ่ ง อ้ า งอิ ง โดยใช้ ว ั น ที ่ แ จ้ ง ตายตาม

วิเคราะห์ผลอัตราการอยู่รอดชีวิตเปรียบเทียบกับการ

ทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของจังหวัด)

รักษาประคับประคองวิธีการอื่นที่ได้มีการศึกษามาก่อน
หน้านี้

ผลการศึกษา
วิธีการศึกษา

ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการส่องกล้องใส่ท่อ
ระบายน้ ํ า ดี ท ั ้ ง หมดที ่ โ รงพยาบาลอุ ด รธานี ใ นระหว่ า ง

รายงานนี ้ เ ป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ท่ อ น้ ํ า ดี

ระยะเวลาที่เก็บข้อมูลมีทั้งหมด 46 ราย และประสบ

ทั้งหมดแบบย้อนหลัง ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีส่องกล้อง
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ภาวะแทรกซ้อนหลังจากการส่องกล้องใส่ท่อระบาย

ตาราง 1. แสดงข้อมูลผู้ป่วยทั่วไป
ข้อมูล

น้ําดีพบในผู้ป่วยจํานวน 8 ราย (คิดเป็น 19%)โดย

จํานวนผู้ป่วย
(N=46)

เป็นการติดเชื้อในทางเดินน้ําดี (cholangitis) 7 ราย และ

เพศ-no.
ชาย
หญิง

ตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) 1 ราย ผู้ป่วยกลุ่มนี้

27
19

ทั้งหมดสามารถกลับบ้านได้หลังได้รับยาปฏิชีวนะ และ
รักษาตามอาการโดยใช้ระยะเวลาในการอยู่รักษาในโรง

อายุ – ปี – no.

พยาบาลหลังจากส่องกล้อง 6-11 วัน ในส่วนผู้ป่วยที่ไม่มี

30 ถึง 39

3

40 ถึง 49

7

50 ถึง 59

10

60 ถึง 69

12

70 ถึง 79

12

80 ปีขึ้นไป

6

ชีวิตหลังจากการใส่ประมาณ 1 เดือนจากการติดเชื้อ

ไข้เรื้อรัง

27

ตับเรื่องภาวะอุดตันของทางเดินน้ําดีเมื่อติดตามจากค่า

ปวดจุกแน่นท้อง

33

ตัวตาเหลือง

30

คันตามตัว

1

total bilirubin, direct bilirubin กลับมาอยู่ในค่าปกติ คือ
total bilirubin < 1.5 mg/dL, direct bilirubin < 0.8 mg/dL
พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อระบายน้ําดีสําเร็จมีระยะ

เบื่ออาหาร

4

น้ําหนักลด

6

ค่า median 2 เดือน (0.5-4 เดือน)

Perihilar

34

การทํ า งานของตั บ ผิ ด ปกติ ม ี ร ะยะเวลาตั ้ ง แต่ ใ ส่ ท ่ อ

Distal Extrahepatic

12

ภาวะแทรกซ้ อ นจากการรั ก ษาใช้ ร ะยะเวลาในการอยู ่
รั ก ษาในโรงพยาบาลหลั ง จากส่ อ งกล้ อ งใส่ ท ่ อ ระบาย
น้ําดี 2-5 วัน
มีผู้ป่วย 1 รายที่ได้รับการใส่ท่อระบายน้ําดีและเสีย
รุนแรงในทางเดินน้ําดี คิดเป็น 2.17% ผลการทํางานของ

อาการแสดงที่มาพบแพทย์ – no.

เวลาที่ภาวะอุดตันของทางเดินน้ําดีกลับมาสู่ภาวะปกติมี
การอุ ด ตั น ของท่ อ ระบายน้ ํ า ดี ท ํ า ให้ ผ ลเลื อ ดแสดง

ตําแหน่งมะเร็งท่อน้ําดีที่ตรวจพบ – no.

ระบายน้ําดีจนกระทั่งอุดตัน 3-12 เดือน อัตราการอยู่
รอดของผู ้ ป่ วยตั ้ งแต่ ได้ รั บการส่ องกล้ องใส่ ท ่ อระบาย

ความสําเร็จในการใส่ท่อระบายน้ําดี 41 ราย คิดเป็น

น้ําดีจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตหรือไม่สามารถติดตามการ

89% ผู้ป่วยที่ไม่สามารถใส่ท่อระบายน้ําดีได้นั้นได้รับ

รักษาได้ มีค่า IQR 10.8 เดือน (0.5-30 เดือน) หลังจากที่

การรั ก ษาแบบประคั บ ประคองด้ ว ยยาตามอาการ

ได้รับการใส่ท่อระบายน้ําดีและการทํางานของตับกลับ

เนื่องจากผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาวิธีอื่น ผู้ป่วยมะเร็งท่อ

มาเป็นปกติ ผู้ป่วยมีอาการคันตามตัว ตัวตาเหลืองลด

น้ําดีที่ได้รับการส่องกล้อง 46 ราย จัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่

ลง และอาการจุกแน่นท้องลดลง สามารถดําเนินชีวิต

ไม่ ส ามารถผ่ า ตั ด ได้ จ ากมะเร็ ง ชนิ ด รุ น แรง 16 ราย

ประจําวันได้เหมือนคนปกติ

(34.8%) ไม่สามารถผ่าตัดได้จากโรคร่วมบางอย่างหรือผู้
ป่วยสูงอายุ 10 ราย (21.7%) และกลุ่มที่ปฏิเสธไม่

วิจารณและสรุปผล

ยอมรับการรักษาโดยการผ่าตัด 20 ราย (43.5%)
ผลการทํ า งานของตั บ เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ภ าวะทางเดิ น

จากข้อมูลอัตราการอยู่รอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดี

น้ําดีอุดตัน โดยดูผล total bilirubin, direct bilirubin,

ชนิดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้เมื่อได้รับการรักษาประคับ

alkaline phosphatase ก่อนทําการรักษา พบว่า median

ประคองโดยการส่องกล้องใส่ท่อระบายน้ําดีชนิดโลหะ

ของค่า total bilirubin มีค่าเป็น 19.9 mg/dL (IQR
0.4-33.3), median direct bilirubin 14.4 mg/dL (IQR
0.3-28.9), median alkaline phosphatase 534 U/L (IQR
81-2,522)
ระยะเวลาในการอยู ่ ร ั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล

ภายในร่างกายที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอุดรธานี
พบว่าสามารถทําให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานมีค่า IQR
10.8 เดือน (0.5-30 เดือน) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการไม่
ได้รับการรักษาใดๆที่ผู้ป่วยจะมีอัตราการอยู่รอดชีวิต

ทั้งหมด มีค่า IQR 5 วัน (3-28 วัน) ระยะเวลาอยู่รักษาใน

เฉลี่ยเพียง 3 เดือน14,32 และหากเปรียบเทียบจากการ

โรงพยาบาลภายหลังได้รับการส่องกล้องใส่ท่อระบาย

ศึกษาการรักษาประคับประคองด้วยวิธีการอื่นไม่ว่าจะ

น้ําดี มีค่า IQR 3 วัน (2-11 วัน)

เป็ น การผ่ า ตั ด หรื อ การใส่ ท ่ อ ระบายน้ ํ า ดี ภ ายนอก
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ร่างกายพบว่า ผลที่ได้ดังกล่าวได้ผลดีไม่แตกต่างจาก

และหากเปรี ย บเที ย บกั บ การผ่ า ตั ด ทํ า ทางลั ด ทางเดิ น

การรักษาแบบประคับประคองด้วยวิธีอื่น21-28,31-34,36,39

น้ ํ า ดี จ ะพบว่ า การส่ อ งกล้ อ งใส่ ท ่ อ ระบายน้ ํ า ดี ภ ายใน

และ จากการศึกษานี้พบว่าผู้ป่วยบางรายมีอัตราการอยู่

ร่างกายนี้ทําให้การทํางานของตับกลับสู่สภาวะปกติได้

รอดสูงมากกว่า 10 เดือนขึ้นไป ซึ่งมากกว่าระยะเวลาอยู่

ค่อนข้างเร็วกว่า13,25

รอดเฉลี่ยจากการรักษาแบบประคับประคองด้วยวิธีการ

ในเรื่องของอัตราการอยู่รักษาในโรงพยาบาล พบว่า

อื่นที่ได้มีการศึกษาก่อนหน้านี้อยู่มาก ผลดังกล่าวอาจ

ผู้ป่วยที่ทําการศึกษานี้มีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล

สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ป่วยที่กลุ่มศึกษานอกจากผู้ป่วยที่

นานกว่ า เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การรั ก ษาด้ ว ยการใส่ ท ่ อ

ไม่สามารถผ่าตัดได้จากมะเร็งที่เป็นมากแล้ว ยังรวมถึง

ระบายออกภายนอกร่ า งกาย3,24,32 อาจเนื ่ อ งมาจากผู ้

ผู้ป่วยที่อาจสามารถผ่าตัดได้แต่ปฏิเสธการรักษาด้วย

ป่ ว ยที ่ ท ํ า การศึ ก ษานี ้ ท ุ ก รายได้ ร ั บ การวางยาสลบ(ใน

การผ่าตัดด้วย ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มหลังนี้อาจเป็นผู้ป่วยที่ระยะ

การศึกษาอื่นที่ได้มีการส่องกล้องทางเดินน้ําดีเพื่อใส่ท่อ

ของโรคยังไม่ลุกลามมากจึงมีอัตราการอยู่รอดชีวิตที่

ระบายน้ําดีนั้นบางการศึึกษาผู้ป่วยได้รับการให้ยาชา

นานกว่า แต่มีข้อจํากัดในการศึกษานี้ในเรื่องการเก็บ

เฉพาะที่ไม่ได้รับการวางยาสลบ ส่วนการผ่าตัดระบาย

ข้ อ มู ล เรื ่ อ ง stage of disease ที ่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ไ ด้

น้ําดีภายในร่างกายนั้นต้องวางยาสลบทุกราย และการ

เนื่องจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งท่อน้ําดี

ใส่ท่อระบายทางเดินน้ําดีออกมาภายนอกร่างกายส่วน

โดยอาศัยการตรวจด้วย ultrasonography และอาจได้

ใหญ่จะเป็นการให้ยาชาเฉพาะที่ก่อนทําหัตถการเท่านั้น)

ทําการตรวจเพิ่มเติมโดย computered tomography

ทําให้ต้องดูแลหลังจากการวางยาสลบเพิ่มขึ้นมาด้วย

หรือ magnatic resonance imaging ร่วมกับการดูผลเลือด

ทําให้ระยะเวลาการอยู่รักษานานกว่า แต่หากเปรียบ

ของระดับ tumor marker เท่านั้น แต่ผู้ป่วยกลุ่มที่ศึกษา

เที ย บกั บ การศึ ก ษาที ่ ท ํ า การผ่ า ตั ด ทํ า ทางลั ด ทางเดิ น

นี ้ ไ ม่ ไ ด้ ม ี ก ารผ่ า ตั ด เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลชิ ้ น เนื ้ อ (tissue

น้ําดีจะพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ส่องกล้องใส่ท่อระบายภายใน

diagnosis) ทั้งในส่วนของ primary tumor และ lymph

ร่างกายจะมีระยะเวลาการอยู่รักษาในโรงพยาบาลที่สั้น

node status หรือจาก distant metastatic sites จึงทําให้

กว่า13,25

ไม่สามารถระบุระยะของโรคที่ชัดเจนได้

การศึกษาที่ได้รายงานมานี้แม้จะให้ผลการศึกษาที่

เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้ ในเรื่องภาวะแทรกซ้อน

ค่อนข้างดีในเรื่องการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย

จากการรักษา ในการศึกษานี้พบภาวะแทรกซ้อน 19%

มะเร็งท่อน้ําดีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้เปรียบเทียบกับกลุ่ม

ซึ ่ ง อยู ่ ใ นอั ต ราที ่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ การศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธ ี ก าร

ที่ไม่ได้รับการรักษาเสริม แต่การศึกษานี้ยังไม่สามารถ

เดี ย วกั น จากการศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี ้ 13,33,35,38

และหาก

ระบุผลเปรียบเทียบทางสถิติในเรื่องอัตราการรอดชีวิตที่

เปรียบเทียบกับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาโดย

ชัดเจนได้เนื่องจากเป็นการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลัง

การผ่าตัดทําทางลัดทางเดินน้ําดีหรือการใส่ท่อระบาย

โดยอาศัยข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้เท่านั้น และจํานวนผู้

น้ําดีออกมาภายนอกร่างกายพบว่าเกิดภาวะแทรกซ้อน

ป่วยที่ได้รับการศึกษาที่ยังมีจํานวนไม่มากพอ รวมทั้ง

ที่ต่ํากว่า3,24,32

ไม่มีการเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรับ

ในเรื่องของการทําให้การทํางานของตับกลับสู่ภาวะ

การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ หากต้องการให้ได้ผลการศึกษาที่

ปกติและบรรเทาอาการที่เกิดจากการอุดตันของทางเดิน

ชัดเจนและมีนัยสําคัญทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบกับการ

น้ ํ า ดี ใ นผู ้ ป ่ ว ยไม่ ว ่ า จะเป็ น อาการจุ ก แน่ น ท้ อ ง ตั ว ตา

รักษาประคับประครองด้วยวิธีการอื่นควรมีจํานวนผู้ป่วย

เหลือง คันตามตัว พบว่าการศึกษานี้เมื่อทําการรักษา

ที่มากขึ้นและมีการออกแบบการศึกษาโดยการแบ่งกลุ่ม

แล้วการระบายน้ําดีสามารถเห็นผลได้โดยการที่ผลการ

เปรียบเทียบ (Randomized Controlled Trial) ซึ่งผลที่ได้

ทํางานของตับกลับมาสู่ภาวะปกติมีค่า median 2 เดือน

จึ ง จะเปรี ย บเที ย บการรั ก ษาโดยการส่ อ งกล้ อ งใส่ ท ่ อ

(0.5-4 เดือน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการระบายน้ําดีออก

ระบายน้ ํ า ดี ภ ายในร่ า งกายเปรี ย บเที ย บกั บ การรั ก ษา

มาภายนอกร่ า งกายผลที ่ ไ ด้ ด ั ง กล่ า วมี ร ะยะเวลาใกล้

แบบประคับประคองวิธีอื่นได้ดีขึ้น นอกจากนั้นการคัด

เคียงกัน3,24,32 แต่มีข้อดีกว่าคือในเรื่องระบบการย่อย

เลือกผู้ป่วยกลุ่มที่จะเข้ารับการรักษาประคับประคองไม่

อาหาร การใส่ท่อระบายน้ําดีภายในร่างกายจะทําให้

ว่าด้วยวิธีใดๆควรมีการคัดกรองที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อ

ระบบการย่อยกลับมาเป็นปกติต่างจากการระบายน้ําดี

ให้ได้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งท่อน้ําดีระยะที่ไม่สามารถรักษา

ออกมาภายนอกซึ ่ ง น้ ํ า ดี ท ี ่ ร ะบายออกมาจะสู ญ เสี ย ไป

ด้วยการผ่าตัดได้จริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่นอนยิ่งขึ้น
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โดยสรุปแล้วการศึกษานี้พบว่าการส่องกล้องใส่ท่อ

อาจมี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บในเรื ่ อ งอั ต ราการอยู ่ ร ั ก ษาในโรง

ระบายน้ําดีชนิดโลหะภายในร่างกายเป็นการรักษาประ

พยาบาลที่น้อยกว่า ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาน้อย

คับประคองวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มทั้งอัตราการรอด

กว่ า แต่ จ ะน้ อ ยกว่ า ได้ เ พี ย งใดนั ้ น การศึ ก ษานี ้ ย ั ง ไม่

ชีวิตและคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยมะเร็งทางเดินน้ําดีชนิดที่

สามารถสรุ ป ได้ ช ั ด เจนอย่ า งมี น ั ย สํ า คั ญ เนื ่ อ งจากข้ อ

ไม่สามารถผ่าตัดได้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ

จํ า กั ด ในเรื ่ อ งจํ า นวนผู ้ ป ่ ว ยที ่ ท ํ า การศึ ก ษาและวิ ธ ี ก าร

การรักษาเสริมใดๆ และหากเปรียบเทียบกับการรักษา

ศึกษาคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและออกแบบวิธีการ

แบบประคับประคองด้วยการผ่าตัดทําทางลัดทางเดิน

ศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นต่อไปโดยมีการเปรียบเทียบกับผู้

น้ําดีหรือการใส่ท่อระบายน้ําดีออกมาภายนอกร่างกาย

ที่ไม่ได้รับการใส่ท่อ หรือเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับการ

การรักษาวิธีการที่ได้รับการศึกษานี้ก็ได้ผลดีไม่แตกต่าง

รักษาด้วยวิธีือื่น

จากการรักษาแบบประคับประคองวิธีอื่นดังกล่าว และ
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ABSTRACT

AIMS
Anti-nuclear antibodies (ANAs) determination using indirect immunofluorescent assay (IFA) is the screening
method for evaluation of systemic autoimmune diseases. Reading of ANA staining slide and interpretation
depend on the subjective judgement. We examined the level of agreement of ANA determination between the
two Medical Technologists from Khon Kaen Hospital and Srinagarind Hospital.
METHODS
Serum samples of 412 and 418 patients that suspicious for autoimmune diseases made by physicians were
stained from Khon Kaen Hospital and Srinagarind Hospital. The staining slides were tested for ANA by IFA. The
rater reliability was evaluated by kappa statistics.
RESULTS
Inter-rater reliability of the classification of 17 fluorescent staining patterns showed moderate and fair
agreement (kappa=0.41, 95% confidence interval (CI): 0.36 to 0.47 and 0.39, 95% CI: 0.34 to 0.45%, respectively).
For the identification of 5 main fluorescent staining patterns, there was good agreement (kappa=0.72, 95% CI:
0.64 to 0.81% and 0.69 ,95% CI: 0.60 to 0.78%, respectively). Fluorescence intensity evaluation demonstrated
almost perfect agreement for the staining slides from Khon Kaen Hospital (linear and quadratic weighted
kappa=0.83, 95% CI: 0.75 to 0.91% and 0.93, 95% CI: 0.84 to 1.03%, respectively). Similarly, there was good and
very good agreement for the staining slides from Srinagarind Hospital (kappa=0.79, 95%CI:0.72 to 0.87% and
0.93, 95%CI:0.83 to 1.02%, respectively)
CONCLUSION
The inter-observer reliability of fluorescent staining patterns classification is in the fair to moderate level.
Therefore, quality assessment and justification of ANA determination according to laboratory guidelines should
be performed to ensure that the method is reliable.
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ความสอดคลองของการตรวจหา
แอนติบอดีตอนิวเคลียสดวยวิธีอินไดเร็ค
อิมมูโนฟลูออเรสเซนตเอสเสย
วิศันสนีย แถวเพีย1 วท.บ., วท.ม.
สุนทร กัณหาสุระ2 วท.บ., ส.ม.
นนทวิทย ยอดกลาง1 สศ.บ.
จิราพร เขียวอยู3 พบ.ม., พบ.ด.
1กลุมงานเทคนิคการแพทย

โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
งานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

2หนวยภูมิคุมกันวิทยาคลินิก

บทคัดยอ

บทนํา
การตรวจกรองโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเองโดยการตรวจหา anti-nuclear antibodies (ANAs) ด้วยหลักการ indirect
immunofluorescent assay (IFA) เป็นวิธีที่อาศัยประสบการณ์ของผู้อ่านสไลด์ในการสรุปผลซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีความ
เห็นที่ไม่สอดคล้องกันได้ การศึกษานี้จึงมุ่งประเมินความสอดคล้องของการอ่านสไลด์ ANA โดยนักเทคนิคการแพทย์
2 คน จากโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์
วิธีการศึกษา
นําตัวอย่างเลือดทั้งสิ้น 830 ตัวอย่างมาวิเคราะห์ ANA ด้วยเทคนิค IFA โดย 412 ตัวอย่าง วิเคราะห์จากโรงพยาบาล
ขอนแก่นและ 418 ตัวอย่างจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปรียบเทียบความสอดคล้องการอ่านสไลด์ของนักเทคนิค
การแพทย์จากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งด้วยสถิติแคปปา (Kappa)
ผลการศึกษา
การตรวจวิเคราะห์การติดสีฟลูออเรสเซนต์จากสไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์
สามารถแบ่งรูปแบบการติดสีฟลูออเรเซนต์ได้ทั้งหมด 17 รูปแบบย่อยโดยมีความสอดคล้องกันในระดับปานกลาง
และพอใช้ (kappa = 0.41, 95% CI: 0.36 to 0.47% และ 0.39, 95%CI:0.34 to 0.45%) เมื่อแบ่งกลุ่มรูปแบบการติดสีฟลู
ออเรสเซนต์เป็น 5 รูปแบบหลักพบว่ามีความสอดคล้องกันในระดับดี (kappa = 0.72, 95% CI: 0.64 to 0.81% และ
0.69, 95% CI: 0.60 to 0.78%) การรายงานความเข้มของการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์มีความสอดคล้องกันในระดับดี
มากสําหรับสไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลขอนแก่น (linear และ quadratic weighted kappa = 0.83, 95% CI: 0.75 to
0.91% และ 0.93, 95% CI: 0.84 to 1.03%) เช่นเดียวกับสไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งมีความสอดคล้อง
อยู่ในระดับดีและดีมาก (kappa = 0.79, 95% CI: 0.72 to 0.87% และ 0.93, 95% CI: 0.83 to 1.02%)
สรุป
การอ่านรูปแบบการติดสีฟลูออเรสเซนต์ของ ANA ระหว่างบุคคลมีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ดังนั้นการ
ทบทวนเกณฑ์ในการอ่านผลรวมทั้งการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ สามารถเพิ่มความน่าเชื่อ
ถือในการรายงานผล ANA ได้มากยิ่งขึ้น

33

KKMJ

Khon Kaen Medical Journal

ภาวะออโตอิมมูน (autoimmunity) เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมี

liver cells เป็นแอนติเจน โดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์ฟลู

การสร้าง autoantibody คือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตนเอง

ออเรสเซนต์ในการตรวจสอบรูปแบบและความแรงของ

หรือมีการทํางานของเม็ดเลือดขาวชนิด T lymphocyte

การเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดขึ้น

ทําให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเนื้อเยื่อของ

ตรวจพบ ANA รูปแบบต่างๆขึ้นอยู่กับว่ามีแอนติบอดี

ตนเองและเกิดพยาธิสภาพกับร่างกายเป็นโรคภูมิต้าน

ต่อ nuclear antigen ส่วนใด ซึ่งสามารถช่วยวินิจฉัยโรค

เนื้อเยื่อตนเอง (autoimmune diseases) โดยแบ่งออก

ออโตอิมมูนเบื้องต้นได้1,6 การตรวจพบ ANA ด้วยวิธี

เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (i) organ specific autoimmune

IFA มีความสัมพันธ์กับโรค systemic autoimmune

diseases เป็นโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเองที่มีพยาธิสภาพ

หลายชนิ ด เช่ น พบในโรค SLE 95-100%, systemic
sclerosis (scleroderma) 60-80%, Sjögren's syndrome
40-70%, polymyositis 30-80%, rheumatoid arthritis
30-50% และ mix connective tissue disease (ประมาณ

ของโรคเกิดขึ้นจําเพาะที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเช่นโรค
autoimmune hemolytic anemia (AIHA), autoimmune
thyroid diseases และ insulin dependent (Type 1)

การอ่านผลการ

โดยสามารถตรวจหาชนิดของแอนติบอดีที่

diabetes mellitus (IDDM) เป็นต้น (ii) non-organ
specific autoimmune diseases (systemic autoimmune
diseases)เป็นโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเองที่ไม่จําเพาะต่อ

100%)7

อวั ย วะ ซึ ่ ง มี พ ยาธิ ส ภาพของโรคเกิ ด ขึ ้ น กั บ อวั ย วะ

antigen) ได้แก่ anti-Sm, anti-nRNP, anti-SS-A/Ro, anti-

หลายๆระบบเช่นโรค systemic Lupus erythematosus
(SLE), rheumatoid arthritis (RA), Sjögren's syndrome
(SS), polymyositis (PM) และ scleroderma (SSc)

SS-B/La, anti-Scl-70 และ anti-Jo-1)8

เป็นต้น1, 2

systemic autoimmune ที่พบมากได้แก่ systemic lupus

จําเพาะต่อแอนติเจนได้เช่น anti-double strand DNA
(anti-dsDNA) และ anti-ENA (anti-extractable nuclear

จากสถิติของโรงพยาบาลขอนแก่นปี พ.ศ. 2552 และ
2553 พบว่ า มี ผ ู ้ ป ่ ว ยโรคภู ม ิ ต ้ า นเนื ้ อ เยื ่ อ ตนเองชนิ ด

ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะออโตอิม

erythematosus หรือ SLE (2,914 รายและ 3,505 ราย),

มูนซึ่งทําให้มีการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

rheumatoid arthritis (2,219 รายและ 2,077 ราย) และ

เปลี ่ ย นแปลงไปเช่ น การติ ด เชื ้ อ จุ ล ชี พ บางชนิ ด ซึ ่ ง มี

scleroderma (376 รายและ 559 ราย) ตามลําดับ และ

โครงสร้างของแอนติเจนบางส่วน คล้ายกับแอนติเจน

เนื่องจากการตรวจคัดกรอง ANA ซึ่งใช้อยู่ที่กลุ่มงาน

ของร่ า งกายทํ า ให้ ร ่ า งกายมี ป ฏิ ก ิ ร ิ ย าตอบสนองต่ อ

เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่นคือเทคนิค IFA

แอนติ เ จนของจุ ล ชี พ และเกิ ด ปฏิ ก ิ ร ิ ย าข้ า มกลุ ่ ม กั บ

เป็ น วิ ธ ี ท ี ่ ต ้ อ งอาศั ย การอ่ า นสไลด์ โ ดยผู ้ ท ํ า การตรวจ

เนื้อเยื่อตนเอง หรือมีแอนติเจนบางชนิดในร่างกายเกิด

วิเคราะห์ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ ทักษะ ความ

การเปลี ่ ย นแปลง หรื อ ยาอาจรวมตั ว กั บ เนื ้ อ เยื ่ อ ของ

ชํานาญในการพิจารณาเพื่อให้สามารถรายงานผลการ

ร่างกายทําให้ชักนําให้เกิดภาวะออโตอิมมูนได้3

ตรวจได้อย่างถูกต้อง และเป็นวิธีที่ต้องตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการเพื่อ

โดยใช้ความรู้สึกของผู้อ่าน

หาแอนติ บ อดี ต ่ อ นิ ว เคลี ย สของเซลล์ ต นเอง (anti-

อย่างไรก็ตามในการอ่าน

สไลด์ ANA ของแต่ละบุคคลนั้นอาจมีความเห็นหรือข้อ

nuclear antibodies; ANAs) ได้แก่ เทคนิค enzyme

สรุปที่ไม่สอดคล้องกันได้ง่าย ดังนั้นการประเมินความ

immunohistochemical staining เป็นวิธีที่มีขั้นตอนการ

สอดคล้องของการอ่านสไลด์ ANA น่าจะเป็นข้อมูล

ย้ อ มสี ส ไลด์ ท ี ่ ค ่ อ นข้ า งยุ ่ ง ยากและเทคนิ ค Enzyme-

ประกอบในการจัดการคุณภาพ พัฒนาหรือปรับปรุงการ

Linked Immunosorbent Asssay (ELISA) เป็นวิธีที่

ตรวจวิเคราะห์ ANA ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

สามารถวัดค่าการตรวจวิเคราะห์เป็นเชิงปริมาณ โดย
ขั้นตอนการทดสอบและการอ่านปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต้อง

วิธีการศึกษา

ใช้เครื่องมือเฉพาะ4,5 ปัจจุบันการตรวจคัดกรอง ANA ที่
ใช้ อ ยู ่ ท ั ่ ว ไปในโรงพยาบาลและจั ด เป็ น วิ ธ ี อ ้ า งอิ ง
(reference method) คือเทคนิคอินไดเร็คอิมมูโนฟลูออ

ตัวอย่างและตัวอย่างเลือด

เรสเซนต์ เอสเสย์ (indirect immunofluorescent assay;

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ผ่านการรับรอง

IFA) โดยนิยมใช้ human laryngo-epithelium cells

ด้านจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

(HEp-2, HEp-2000 และ HEp-20-10 cells) และ primate

วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการ
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วิ จ ั ย และจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์ โ รงพยาบาล

(i) การแยกชนิดรูปแบบการติดสีฟลูออเรสเซนต์
(Fluorescent staining patterns) homogeneous pattern:
มีการเรืองแสงทั่วนิวเคลียสทั้งหมด; speckle pattern: มี

ขอนแก่น ซึ่งศึกษาในตัวอย่างซีรัม (serum) ของผู้ป่วยที่
แพทย์ ส งสั ย โรคภู ม ิ ต ้ า นเนื ้ อ เยื ่ อ ตนเองและส่ ง ตรวจ

การเรืองแสงไม่สม่ําเสมอภายในนิวเคลียส มีลักษณะ

ANA โดยย้อมสไลด์จากโรงพยาบาลขอนแก่นจํานวน

เป็นจุดเล็กหรือใหญ่; anti-centromere pattern: มีการ

412 ราย และจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์จํานวน 418

เรืองแสงเป็นเม็ดทรายหยาบในนิวเคลียสเป็นจุดใหญ่

ราย โดยเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย 5 ml ใส่ในหลอด

และโครโมโซมใน mitotic cell มีลักษณะเป็นเกลียว;

เก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดสุ ญ ญากาศชนิ ด ที ่ ไ ม่ ม ี ส ารกั น เลื อ ด

nucleolar pattern: มีการเรืองแสงเป็นจุดบริเวณนิวคลี

แข็ ง ตั ว ปั ่ น แยกซี ร ั ม เก็ บ ในหลอดพลาสติ ก ที ่ ม ี ฝ าปิ ด

โอลัสของนิวเคลียส (อาจมีจุดเดียวหรือประมาณ 6 ถึง 8

ขนาด 1.5 ml แช่แข็งที่อุณหภูมิ –20 oC จนกว่าจะทําการ

จุด), peripheral pattern: มีการเรืองแสงรอบๆหรือขอบ

ตรวจวิ เ คราะห์ ซี ร ั ม ที ่ ม ี ล ั ก ษณะขุ ่ น , lipemic และ
hemolysis ไม่ถูกนํามาใช้สําหรับการศึกษาครั้งนี้

ของนิวเคลียส;

Cell substrate (Antigen)
แอนติเจนที่ใช้เป็นเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด human laryngo-

(Fluorescent intensity); 4+: มีการเรืองแสงเป็นสีเขียว

epithelium cells (HEp-20-10 cells) และ primate liver

นิ ว เคลี ย ส/ไซโตพลาสซึ ม และรู ป ร่ า งองค์ ป ระกอบ

(ii) ความเข้ ม ของการเรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซ็ น ต์
อมเหลื อ งอย่ า งสว่ า งสู ง สุ ด เห็ น รอยตั ด ขอบผนั ง

cells (monkey’s liver cells) ซึ่งเป็นชุดตรวจ ANA

ภายในทั้งหมดอย่างชัดเจน; 3+: มีการเรืองแสงเป็นสี

สําเร็จรูปยี่ห้อ Euroimmun (Germany) ที่ใช้อยู่ในกลุ่ม

เขียวอมเหลืองสว่างลดลงจากสูงสุดเพียงเล็กน้อย แต่

งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรง

ยังเห็นรอยตัดขอบผนังนิวเคลียส/ไซโตพลาสซึมและรูป

พยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ร่างองค์ประกอบภายในทั้งหมดอย่างชัดเจน; 2+: มีการ

ขอนแก่น

เรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลืองอย่างสลัว แต่พอมองเห็น
รอยตัดขอบผนัง นิวเคลียส/ไซโตพลาสซึมและรูปร่าง

วิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบภายในทั้งหมดอยู่บ้าง; 1+: มีการเรืองแสง

ย้อมสไลด์ ANA โดยเจือจางตัวอย่างซีรัมเป็น 1:100

เป็นสีเขียวอมเหลืองอย่างมืดมัว และจะมองเห็นรอยตัด

ด้วย phosphate buffer saline (PBS pH 7.2) ตามขั้นตอน

ขอบผนั ง นิ ว เคลี ย ส/ไซโตพลาสซึ ม และรู ป ร่ า งองค์

ของชุดน้ํายาตรวจ ANA สําเร็จรูป (Euroimmun) หลัก

ประกอบภายในทั้งหมดไม่ชัดเจนนัก

การ indirect immunofuorescent assay (IFA)9 (i) ดูผล

(iiI) การอ่านผลบวกและผลลบ ผลบวกคือมีการเรือง

การเรืองแสงด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ภายใน

แสงฟลู อ อเรสเซนต์ บ ริ เ วณนิ ว เคลี ย สเป็ น สี เ ขี ย วอม

7 วันหลังจากการย้อมสไลด์ โดยผู้อ่านผลสไลด์ ANA

เหลือง และผลลบคือไม่พบการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์

จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลขอนแก่น

บริเวณนิวเคลียสเป็นสีเขียวอมเหลือง

เป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์การดูสไลด์ 20
ปี และ 4 ปี ตามลําดับ ซึ่งได้รับการอบรมเกี่ยวกับโรค

ตาราง 1. การแปลผลการทดสอบ (11)

autoimmune และการอ่านสไลด์ ANA ทุกปี (ii) ห้อง

Kappa statistic (κ)

Strength of agreement

ปฏิบัติการของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งแลกเปลี่ยนสไลด์

<0.00

Poor

ANA ที่ตรวจวิเคราะห์ เรียบร้อยแล้วเพื่อดูผลการเรือง

0.00-0.20

Slight

แสงฟลูออเรสเซนต์ โดยห่อหุ้มสไลด์ด้วย aluminum foil

0.21-0.40

Fair

และใส่ในกล่องโฟมที่มีน้ําแข็งขณะนําส่ง โดยดูผลการ

0.41-0.60

Moderate

เรืองแสงของสไลด์ ANA ที่ได้รับภายใน 7 วันหลังจาก

0.61-0.80

Good

การย้อมสไลด์

0.81-1.00

Almost perfect

การแปลผลการทดสอบ 9, 10

การวิเคราะห์ข้อมูล

พิจารณาบริเวณนิวเคลียสของ human epithelium cells

ประเมินความสอดคล้องของผลการตรวจวิเคราะห์ ANA

และ primate liver cells ดังนี้

ด้วยเทคนิค IFA ที่ได้จากการอ่านสไลด์ของนักเทคนิค
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การแพทย์ ส องคนจากโรงพยาบาลสองแห่ ง (inter-

และ 87.56% โดยมีค่า kappa เป็น 0.78 (95%CI:

observer reliability) ด้วยการหาค่าร้อยละของความ

0.68-0.87%) และ 0.75 (95%CI:0.66-0.85%) ตามลําดับ

สอดคล้อง (% agreement) และสถิติแคปป้า (Cohen’s

วิจารณและสรุปผล

Kappa: κ) โดยใช้ unweighted kappa สําหรับการ
ประเมินความสอดคล้องของการอ่านผลบวกและผลลบ

การศึ ก ษานี ้ ไ ด้ ป ระเมิ น ความสอดคล้ อ งของการตรวจ

และรู ป แบบการติ ด สี ฟ ลู อ อเรสเซนต์ (fluorescent

วิเคราะห์ ANA ด้วยหลักการ IFA ของนักเทคนิคการ

staining patterns) และใช้ weighted Kappa สําหรับการ

แพทย์สองคนจากโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล

อ่ า นผลความแรงของการเรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซนต์
(fluorescent intensity)

ศรี น คริ น ทร์ โดยศึ ก ษาในตั ว อย่ า งซี ร ั ม ของผู ้ ป ่ ว ยที ่
แพทย์ ส งสั ย โรคภู ม ิ ต ้ า นเนื ้ อ เยื ่ อ ตนเองและส่ ง ตรวจ
ANA โดยย้อมสไลด์จากโรงพยาบาลขอนแก่นจํานวน

ผลการศึกษา

412 ราย และจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์จํานวน 418
ราย ซึ่งผลการอ่านสไลด์แยกชนิดรูปแบบการติดสีฟลู

จากการแยกชนิ ด รู ป แบบการติ ด สี ฟ ลู อ อเรสเซนต์

ออเรสเซ็นต์ (fluorescent staining patterns) เป็น 17 รูป

(fluorescent staining patterns) ของ ANA ด้วยเทคนิค

แบบย่ อ ยมี ค วามสอดคล้ อ งกั น ในระดั บ ปานกลางและ

IFA สามารถแบ่งรูปแบบการติดสีฟลูออเรสเซนต์ที่พบ

พอใช้คือมีค่า kappa เท่ากับ 0.41 และ 0.39 ตามลําดับ

จากการอ่านสไลด์ได้ทั้งหมด 17 รูปแบบโดยเมื่อตรวจ

โดยผลที่ไม่ตรงกันมักพบในตัวอย่างที่มี ANA ผสม

วิเคราะห์สไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลขอนแก่นและโรง

หลายรูปแบบ (mix patterns) เมื่อแบ่งกลุ่มการติดสีฟลู

พยาบาลศรีนครินทร์ พบว่ามีค่า % agreement เป็น

ออเรสเซนต์เป็น 5 รูปแบบหลักซึ่งมีรายละเอียดในการ

50.26% และ 47.83% มีค่า kappa เป็น 0.41 (95%CI:

แบ่งกลุ่มน้อยกว่าพบว่ามีค่าความสอดคล้องในการอ่าน

0.36-0.47%) และ 0.39 (95%CI:0.34-0.45%) ตามลําดับ

ผลสูงขึ้นคืออยู่ในระดับดีโดยมีค่า kappa เท่ากับ 0.72

ดังแสดงผลในตารางที่ 2 และ 3 และเมื่อแบ่งกลุ่มรูป

และ 0.69 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าการรายงานรูป

แบบการติดสีฟลูออเรสเซนต์เป็น 5 รูปแบบหลักพบว่ามี

แบบการติดสีฟลูออเรสเซนต์ของนักเทคนิคการแพทย์

ค่า % agreement สูงขึ้นเป็น 80.10% และ 79.35% มีค่า

ทั้งสองคนมีความน่าเชื่อถือในระดับดี ซึ่งสามารถนํา

kappa สูงขึ้นเป็น 0.72 (95%CI:0.64-0.81%) และ 0.69

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดแนวทางสําหรับส่ง

(95%CI:0.60-0.78%) ตามลําดับดังแสดงผลในตารางที่ 4

ตรวจแอนติบอดีที่จําเพาะและประกอบการวินิจฉัยโรค

และ 5

ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการแยกชนิดการติดสีฟลูออเรส

เมื่อแบ่งระดับความเข้มของการเรืองแสงฟลูออเรส

เซนต์ของ ANA ตามรูปแบบย่อยโดยเฉพาะกรณีรูป

เซนต์จาก 0, 1+, 2+, 3+ และ 4+ ผลการตรวจวิเคราะห์

แบบผสม (mix patterns) ยังมีประโยชน์ในการช่วย

ระดั บ ความเข้ ม ของการเรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซนต์

ทํานายชนิดและและประเมินความสัมพันธ์ของ

(fluorescent intensity) จากสไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาล

แอนติบอดีที่จําเพาะต่อนิวเคลียสของเซลล์ที่ตรวจพบได้

ขอนแก่นโดยใช้ linear และ quadratic weighted kappa

เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าการติดสีฟลูออเรสเซนต์ของ

พบว่ามีค่า % agreement เป็น 92.11% และ 97.45% มีค่า

ANA แต่ละรูปแบบมีความเกี่ยวข้องกับแอนติบอดีที่

kappa เป็น 0.83 (95%CI:0.75-0.91%) และ 0.93 (95%CI:

จําเพาะหลายชนิด12 และมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิต้าน

0.84-1.03%) ตามลําดับ และผลการตรวจวิเคราะห์สไลด์

เนื้อเยื่อตนเองแตกต่างกัน6,

ที ่ ย ้ อ มจากโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ พ บว่ า มี ค ่ า %

ANA ที่นักเทคนิคการแพทย์จาก รพ. ขอนแก่นอ่านเป็น

agreement เป็น 91.39% และ 97.72% มีค่า kappa เป็น

ชนิด homogeneous ในขณะที่ รพ. ศรีนครินทร์อ่านได้

0.79 (95%CI:0.72-0.87%) และ 0.93 (95%CI:

เป็นชนิด speckle มีจํานวนค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อให้มี

0.83-1.02%) ตามลําดับ ดังแสดงผลในตารางที่ 6 และ
7
ผลการตรวจวิเคราะห์ ANA เพื่อแยกผลบวกและผล

การรายงานผลรูปแบบ ANA ที่มีความสอดคล้องและน่า

ลบในการอ่านสไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลขอนแก่นและ

ตรวจวิ เ คราะห์ แ ละบริ ษ ั ท ผู ้ จ ํ า หน่ า ยชุ ด ตรวจ ANA

13

นอกจากนี้พบว่ารูปแบบ

เชื ่ อ ถื อ มากขึ ้ น ควรมี ก ารทบทวนเกณฑ์ แ ละทํ า ความ
เข้าใจในการอ่านผลรูปแบบ ANA ร่วมกันระหว่างผู้

โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีค่า % agreement เป็น 88.83%
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9. Nu, Sp, 10. Nu, 11. Nu, H 12.Nu, 13. Per 14. Per, H 15. Per, Fi 16. Per, C 17. Per,
Anti cent
sp
sp
Nu, sp
H
Sp

Number of samples Abbreviation: H= homogeneous, Sp= speckle; Fi sp= fine speckle, C sp= coarse speckle, Nu= nucleolar; Per= peripheral, Anti-cent= anti-centromere κ= 0.41
(95%CI:0.36-0.47%)

a

1

1

10. Nu, Sp

9. Nu, Sp, H

10
4

1

1

8. Nu

7. Anti-cent

6. Anti-nu dot

2

5

6

22

1

5. Fi sp

4

26

4. C sp

7
4

1

8.NU

Observer 1 (Srinagarind hospital) ANA patternsa

5. Fi sp 6. Anti-nu 7. Antidot
cent

3. H, Fi sp

44

2. H, C sp

1.H 2. H,C sp 3. H, Fi sp 4. C sp

1. H

Observer 2
(Khon Kaen
hospital) ANA
patterns

พยาบาลขอนแก่น

ตาราง 2. ผลทดสอบความสอดคล้องในการตรวจแยกชนิดรูปแบบการติดสีของ ANA (ANA staining patterns) ด้วยวิธี IFA จากสไลด์ที่ย้อมจากโรง
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38
5

5

8

16

4

5

2

14

1

10

5. Fi sp 6. Anti-nu 7. Antidot
cent

7

2

8.NU

1

24

26

1

1

3

2

9. Nu, Sp, 10. Nu, 11. Nu, H 12.Nu, 13. Per 14. Per, H 15. Per, Fi 16. Per, C 17. Per,
sp
Nu,sp
H
Sp
Anti cent
sp

Observer 1 (Srinagarind hospital) ANA patternsa

of samples Abbreviation: H= homogeneous, Sp= speckle; Fi sp= fine speckle, C sp= coarse speckle, Nu= nucleolar; Per= peripheral, Anti-cent= anti-centromere
κ= 0.39 (95% confidence interval:0.34-0.45%)

a Number

17. Per, Nu,sp

16. Per, C sp

15. Per, Fi sp

14. Per, H

11. Nu, H
12. Nu, Anti cent
13. Per

10. Nu, Sp

9. Nu, Sp, H

8. Nu

7. Anti-cent

2

4

5. Fi sp

6. Anti-nu dot

24

4. C sp
1

1

3. H, Fi sp

1
3

11

1.H 2. H,C sp 3. H, Fi sp 4. C sp

2. H, C sp

1. H

Observer 2
(Khon Kaen
hospital)ANA
patterns

ตาราง 3 ผลการทดสอบความสอดคล้องในการตรวจแยกชนิดรูปแบบการติดสีของ ANA (ANA staining patterns) ด้วยวิธี IFA จากสไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
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ตาราง 4. ผลการทดสอบความสอดคล้องในการตรวจแยกชนิดรูปแบบการติดสีของ ANA 5 รูปแบบหลักด้วยวิธี IFA จาก
สไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลขอนแก่น
Observer 2
(Khon Kaen
hospital)ANA
patterns

Observer 1 (Srinagarind hospital) ANA patternsa

Homogeneous

Speckle

Anti-centromere

Nucleolar

Peripheral

Total

Homogeneous

46

25

0

1

2

74

Speckle

1

53

0

1

1

56

Anti-centromere

0

0

11

0

0

11

Nucleolar

1

3

0

39

2

45

Peripheral

0

1

0

0

4

5

Total

48

82

11

41

9

191

a Number

of samples, κ= 0.72 (95% CI: 0.64-0.81%)

สํ า เร็ จ รู ป ในการพิ จ ารณารายละเอี ย ดของรู ป แบบและ

quadratic weighted kappa เท่ากับ 0.83 และ 0.93 ตาม

ลักษณะการติดสีที่พบ โดยเฉพาะรูปแบบผสมที่อ่านผล

ลําดับสําหรับสไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลขอนแก่นโดย

ได้ ไ ม่ ต รงกั น หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั น รวมทั ้ ง การส่ ง ตรวจ

มีระดับความสอดคล้องใกล้เคียงกับสไลด์ที่ย้อมจากโรง

แอนติบอดีที่จําเพาะได้แก่ anti-dsDNA และ anti-ENA

พยาบาลศรีนครินทร์ที่มีค่า kappa เท่ากับ 0.79 และ 0.93

ร่วมกับการพิจารณารูปแบบของ ANA

ตามลําดับ แต่เมื่อดูในตัวอย่างซีรัมผู้ป่วยบางรายที่อ่าน

การประเมินความสอดคล้องในการแยกระดับความ

ผลได้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั น ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า นั ก เทคนิ ค การ

เข้ ม ของการเรื อ งแสงฟลู อ อเรสเซนต์ (fluorescent

แพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่นอ่านความเข้มของแสง

intensity) อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากโดยมีค่า linear และ

ฟลูออเรสเซ็นต์ได้สูงกว่าหนึ่งระดับโดยเฉพาะที่ความ

ตาราง 5. ผลการทดสอบความสอดคล้องในการตรวจแยกชนิดรูปแบบการติดสีของ ANA 5 รูปแบบหลักด้วยวิธี IFA จาก
สไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Observer 2
(Khon Kaen
hospital)ANA
patterns

Observer 1 (Srinagarind hospital) ANA patternsa

Homogeneous

Speckle

Anti-centromere

Nucleolar

Peripheral

Total

Homogeneous

15

17

0

0

0

32

Speckle

1

58

0

1

0

60

Anti-centromere

0

0

10

0

0

10

Nucleolar

2

17

0

61

0

80

Peripheral

0

0

0

0

2

2

Total

18

92

10

62

2

184

a Number

of samples, κ= 0.69 (95%CI:0.60-0.78%)
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ตาราง 6. ผลการทดสอบความสอดคล้องในการตรวจแยกความแรงของแสงฟลูออเรสเซนต์ในการตรวจ ANA ด้วยวิธี IFA
จากสไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลขอนแก่น
Observer 2
(Khon Kaen
Hospital)
Fluorescent
intensity grading

Observer 1 (Srinagarind Hospital) Fluorescent intensity gradinga

0

1+

2+

3+

4+

Total

0

175

0

0

1

0

176

1+

37

11

4

0

0

52

2+

8

9

9

1

1

28

3+

0

4

5

8

3

20

4+

0

0

5

32

99

136

Total

220

24

23

42

103

412

a Number

of samples,
Linear weighted κ= 0.83 (95%CI:0.75-0.91%), Quadratic weighted κ= 0.93 (95%CI:0.84-1.03%)
ตาราง 7. ผลการทดสอบความสอดคล้องในการตรวจแยกความแรงของแสงฟลูออเรสเซนต์ในการตรวจ ANA ด้วยวิธี IFA
จากสไลด์ที่ย้อมจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Observer 2
(Khon Kaen
Hospital)
Fluorescent
intensity grading

Observer 1 (Srinagarind Hospital) Fluorescent intensity gradinga

0

1+

2+

3+

4+

Total

0

179

3

0

0

0

182

1+

45

24

4

1

0

74

2+

5

16

17

3

0

41

3+

0

1

15

8

1

25

4+

0

0

0

43

53

96

Total

229

44

36

55

54

418

a Number

of samples,
Linear weighted κ= 0.79 (95%CI:0.72-0.87%), Quadratic weighted κ= 0.93 (95%CI: 0.83-1.02%)

เข้มของการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ 1+ และ 4+ โดย

Felltkamp และคณะได้รายงานสาเหตุที่อาจทําให้การ

กรณี ท ี ่ ม ี ก ารเรื อ งแสงระดั บ ต่ ํ า ๆอาจทํ า ให้ ย ากในการ

รายงานผลการตรวจ ANA มีความแตกต่างกันได้เช่น

ตัดสินใจสําหรับผู้อ่านสไลด์เพราะมีความก้ํากึ่งระหว่าง

นอกจากการใช้ เ ซลล์ ท ี ่ ม ี แ อนติ เ จนที ่ จ ํ า เพาะต่ อ

ผลบวกและผลลบหรืออาจมีการเสื่อมลงของการเปล่ง

แอนติ บ อดี บ างชนิ ด แตกต่ า งกั น หรื อ ขั ้ น ตอนการย้ อ ม

แสงฟลู อ อเรสเซนต์ ท ี ่ ย ้ อ มติ ด บนสไลด์ จ ากสภาวะ

สไลด์ต่างกัน ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดได้จากการใช้

แวดล้อมเช่นแสงและอุณหภูมิสูงแม้ว่าจะมีการควบคุม

กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์

ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวขณะนําส่ง นอกจากนี้กรณี

เจือจางตัวอย่างซีรัมและรายงานผลเป็นไตเตอร์ รวมทั้ง

ที ่ ห ลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ม ี อ ายุ ก ารใช้ ง านนานหากเป็ น

การทดสอบตั ว อย่ า งควบคุ ม คุ ณ ภาพ positive และ

ช่วงที่การเปล่งแสงเริ่มอ่อนลงอาจทําให้มีการอ่านผล

negative control ควบคู่ด้วยทุกครั้ง และเข้าร่วมการ

ความเข้ ม ของแสงฟลู อ อเรสเซนต์ ค ลาดเคลื ่ อ นกั น ได้

ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ANA โดยองค์กร

ระหว่ า งนั ก เทคนิ ค การแพทย์ ผ ู ้ ต รวจวิ เ คราะห์ ดั ง ที ่

ภายนอก14

40

โดยได้แนะนําให้มีการ
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การศึกษานี้ทําให้ทราบข้อมูลในการตรวจวิเคราะห์

ช่วยวินิจฉัยโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเองได้อย่างเหมาะสม

ANA ด้วยหลักการ IFA ของนักเทคนิคการแพทย์สอง

ซึ ่ ง ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารแต่ ล ะแห่ ง ควรต้ อ งมี ก ารกํ า หนด

คนจากโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล

แนวทางในการตรวจวิ เ คราะห์ ท ี ่ เ หมาะสมกั บ การให้

ศรี น คริ น ทร์ ว ่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั น มากน้ อ ยอย่ า งไร

บริการต่อไปภายใต้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณที่มี

เนื่องจากการตรวจวิเคราะห์ ANA ขึ้นอยู่กับการตัดสิน

อยู่ของหน่วยงาน

ใจของผู้อ่านสไลด์ (subjective judgement) ดังนั้นเพื่อให้
ผลการตรวจ ANA มี ค วามน่ า เชื ่ อ ถื อ นอกจากการ

กิตติกรรมประกาศ

ทบทวนเกณฑ์และอภิปรายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน
การอ่านผลร่วมกันแล้ว การประกันคุณภาพการตรวจ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัย โรงพยาบาล

วิ เ คราะห์ ต ามหลั ก วิ ช าการและการรายงานผลเป็ น ไต
เตอร์จากการเจือจางตัวอย่างซีรัมให้มีความเข้มข้นลด

ขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจัยครั้งนี้

ลงทีละสองเท่า (serial two fold dilution) น่าจะทําให้มี

ขอขอบคุณ พญ. นาตยา มิลส์ ที่ให้คําปรึกษาและข้อ

การอ่านผลระดับความเข้มของการเรืองแสงฟลูออเรส

เสนอแนะเรื่องระเบียบวิธีวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิญญู วงศ์ประทุม กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก สาย

เซนต์และรูปแบบการติดสีฟลูออเรสเซนต์ของ ANA มี
ความชัดเจนและสอดคล้องกันมากขึ้น เพื่อให้สามารถ

วิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

นําผลการตรวจ ANA ซึ่งเป็นวิธีการตรวจคัดกรองทาง

มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที ่ ใ ห้ ค ํ า ปรึ ก ษาในการตรวจ

ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการทํ า นายโรคและ

วิเคราะห์ ANA
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ABSTRACT

AIMS
To determine incidence of plasma leakage using serial ultrasound to detect pleural effusion, ascites
and gallbladder wall thickness and to compare the time to plasma leakage using four different
indicators; pleural effusion, ascites and gallbladder wall thickness and hemoconcentration
METHODS
A prospective study was done in children 3-15 years old suspected dengue infection. Dengue
infection was confirmed by either PCR or serology. Serial right lateral decubitus ultrasound was done
every 6 hours from enrolment date until pleural effusion or ascites was detected at least 2
consecutive occasions, then it was done daily until discharge. Time to plasma leakage was compared
between 4 indicators (pleural effusion, ascites, gallbladder wall thickness and hemoconcentration).
Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value of clinical parameters and ultrasound
findings were calculated using 2 by 2 table.
RESULTS
One hundred and twelve patients with confirmed dengue infection were analysed; 47 dengue fever
(DF) and 65 dengue hemorrhagic fever (DHF). The incidence of pleural effusion, ascites, gallbladder
wall thickness and hemoconcentration in DHF were 6, 5, 7.4 and 4 per 1000 person-hours,
respectively. These were higher than DF. Pleural effusion was found 80%, ascites 75%, gallbladder wall
thickness 92% in DHF. Hemoconcentration was found only 52% in DHF. The earliest time to plasma
leakage was indicated by gallbladder wall thickness (110 hr) followed by ascites (114 hr), pleural
effusion (117.5 hr) and hemoconcentration (132 hr) respectively. Pleural effusion and ascites had
100% specificity and positive predictive values with sensitivity less than 35% to detect DHF at day 3
and day 4 of fever. Clinical parameters plus hematocrit and thrombocytopenia had slightly higher
sensitivity (44%-80%) but lower specificity (6%-80%) and positive predictive values (70%-93%).
CONCLUSIONS
Evidences of plasma leakage were earlier detected by serial right lateral decubitus ultrasound than
hemoconcentration. Pleural effusion and ascites had higher specificity and positive predictive values
than clinical parameters plus hematocrit and thrombocytopenia to diagnose DHF.
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1กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
2กลุมงานรังสีิวิทยา โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน

วัตถุประสงค์

บทคัดยอ

เพื่อหาอุบัติการณ์ และความไวในการพบการรั่วของสารน้ําในผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่ โดยใช้อัลตราซาวน์ตรวจหาน้ํา
ในช่องเยื่อหุ้มปอด น้ําในช่องท้อง ความหนาของผนังถุงน้ําดี เปรียบเทียบกับค่าฮีมาโตคริตที่เพิ่มขึ้น

วิธีการศึกษา
ทําการศึกษาโดยเก็บข้อมูลไปข้างหน้าในผู้ป่วยเด็กอายุ 3-15 ปี ที่สงสัยว่าติดเชื้อเดงกี่ และได้รับการยืนยันการ
วินิจฉัยว่าติดเชื้อเดงกี่ จากการตรวจ PCR และ serology โดยทําอัลตราซาวน์ท่า right lateral decubitus ทุก 6 ชั่วโมง
ตั้งแต่แรกรับ และทุก 24 ชั่วโมงหลังจากพบน้ําในช่องท้อง หรือช่องปอด เปรียบเทียบกับการติดตามค่าฮีมาโตคริต
หาอุบัติการณ์การรั่วของสารน้ําด้วยอัลตราซาวน์เทียบกับ hemoconcentration วิเคราะห์ระยะเวลาที่ตรวจพบการรั่ว
ของสารน้ํา โดยเริ่มจากวันที่มีไข้ ด้วยการใช้ Time to event analysis และคํานวนความไว ความจําเพาะ positive และ
negative predictive value ของการตรวจพบน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด น้ําในท้อง และความหนาของผนังถุงน้ําดี เปรียบ
เทียบกับอาการทางคลินิก ร่วมกับค่าฮีมาโตคริตและเกล็ดเลือด

ผลการศึกษา
ผู้ป่วยทั้งหมด 112 ราย (ไข้เดงกี่ 47 คน ไข้เลือดออกเดงกี่ 65 คน) อุบัติการณ์ของน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด น้ําในช่อง
ท้อง ผนังถุงน้ําดีหนาตัว และ hemoconcentration ในผู้ป่วยไข้เลือดออกเชื้อเดงกี่ เท่ากับ 6 5 7.4 และ 4 ต่อ 1000person hours ตามลําดับ สูงกว่าที่พบในไข้เดงกี่ ผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่มีจํานวนผู้ป่วยที่มีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดร้อย
ละ 80 มีน้ําในช่องท้องร้อยละ 75 ผนังถุงน้ําดีหนาตัวร้อยละ 92 แต่พบ hemoconcentration เพียงร้อยละ 52 หลักฐาน
การรั่วของสารน้ําในผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่ที่สามารถตรวจพบได้เร็วที่สุดนับจากผู้ป่วยเริ่มมีไข้ คือการตรวจพบผนัง
ถุงน้ําดีหนาตัว (110 ชม.) รองลงมาคือการพบน้ําในช่องท้อง (114 ชม.) และน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด (117.5 ชม.) ตาม
ลําดับ ส่วน hemoconcentration จะตรวจพบได้ช้าที่สุด (132 ชม.) ณ วันที่ 3 และ 4 ของอาการไข้ พบว่าการตรวจพบ
น้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด และน้ําในช่องท้องมีความจําเพาะ และ positive predictive value เท่ากับ 100% แต่มีความไว
น้อยกว่า 35 % ส่วนอาการทางคลินิกร่วมกับค่าฮีมาโตคริต และเกล็ดเลือด มีความไวมากกว่า (44%-80%) แต่มีความ
จําเพาะ (6%-80%) และ positive predictive value (70%-92%) ในการวินิจฉัยไข้เลือดออกเดงกี่ต่ํากว่า

สรุป
การตรวจการรั่วของสารน้ําในผู้ป่วยติดเชื้อเดงกี่โดยใช้อัลตราซาวน์ มีความไวมากกว่าภาวะ hemoconcentration
การตรวจพบน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด และน้ําในช่องท้องมีความจําเพาะ และมี positive predictive value สูงกว่าการใช้
อาการทางคลินิกร่วมกับค่าฮีมาโตคริตและเกล็ดเลือด
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โรคไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี ่ เ ป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที ่ ส ํ า คั ญ

น้ําดี (pericholecystic fluid) ร้อยละ 100 พบสารน้ําใน

ของประเทศไทย แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจะลดลง แต่

ช่องเยื่อหุ้มปอดด้านขวาร้อยละ 71.8 ซึ่งสามารถตรวจ

อัตราการติดเชื้อยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วง

พบได้ตั้งแต่วันที่ 3 ของอาการไข้10 ดังนั้นการใช้อัลตรา

ฤดู ท ี ่ ม ี ก ารระบาด ตั ้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2545 เป็ น ต้ น มา

ซาวน์มาใช้ตรวจน่าจะเพิ่มความไวในการหาการรั่วของ

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้โรคไข้เลือดออกเดงกี่

สารน้ําได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เป็นโรคติดเชื้อที่สําคัญที่จะต้องรณรงค์ให้มีอัตราการ

ค่ า ฮี ม าโตคริ ต เพี ย งอย่ า งเดี ย ว โดยที ่ ก ารศึ ก ษานี ้ ม ี

เสียชีวิตไม่เกินร้อยละ

ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้อัตรา

วัตถุประสงค์เพื่อหาอุบัติการณ์ และความไวในการพบ

การเสี ย ชี ว ิ ต ลดลงได้ คื อ การวิ น ิ จ ฉั ย โรคที ่ ถ ู ก ต้ อ ง

การรั่วของสารน้ํา ในผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่ โดยใช้

รวดเร็ว และการรักษาภาวะช็อกอย่างทันท่วงที

การ

อัลตราซาวน์ตรวจหาน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด น้ําในช่อง

วินิจฉัยแยกโรคที่สําคัญ คือการแยกระหว่างไข้เดงกี่

ท้อง ความหนาของผนังถุงน้ําดี เปรียบเทียบกับค่าฮีมา

(dengue fever) ออกจากไข้เลือดออกเดงกี่ (dengue

โตคริตที่เพิ่มขึ้น

0.51

2 3

hemorrhagic fever) เนื่องจากภาวะช็อกรุนแรงจะพบ

วิธีการศึกษา

เฉพาะในกลุ่มที่มีการรั่วของสารน้ําจากหลอดเลือดอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งพบในโรคไข้เลือกออกเดงกี่ หลักฐานที่บ่ง
บอกถึงการรั่วของสารน้ําได้แก่ ค่าฮีมาโตคริตที่เพิ่มขึ้น

การศึกษานี้ทําโดยเก็บข้อมูลไปข้างหน้า ในผู้ป่วยเด็ก

การตรวจพบสารน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือในช่องท้อง

อายุตั้งแต่ 3-15 ปี ที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยเด็กโต โรง

กรัมต่อเดซิลิตร4,5

พยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึง

ในทางปฎิบัติ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าฮีมา

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยคัดเลือกผู้ป่วยที่มีไข้

โตคริตที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น (hemoconcentration) โดย

มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 38.5 องศาเซลเซียส (วัดทาง

เฉพาะในช่วงที่ไข้ลด เป็นวิธีการติดตามการรั่วของสาร

รักแร้) ไม่เกิน 5 วัน โดยไม่พบตําแหน่งที่มีการติดเชื้อ

น้ําที่สะดวกที่สุด เพราะสามารถตรวจได้ในโรงพยาบาล

ชั ด เจน และตรวจ Tourniquet test เป็ น ผลบวก

ทุกระดับ รวมทั้งสถานีอนามัย

องค์การอนามัยโลก

(petichiae >10 จุดต่อตารางนิ้วหรือ > 5 จุดต่อตารางนิ้ว

กําหนดให้ใช้ค่าฮีมาโตคริตที่เพิ่มขึ้นจากค่า baseline

ในกรณีที่ไข้ไม่เกิน 2 วัน) รวมทั้งมีเม็ดเลือดขาว <7,000

ร้อยละ 20 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ที่บ่งบอกว่ามีการรั่วของสาร

เซลล์ต่อลบ.มม. ผู้ป่วยที่มีภาวะใดภาวะหนึ่งต่อไปนี้จะ

น้ําในปริมาณที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อกได้6,7 อย่างไร

ถูกคัดออก ได้แก่ มีภาวะช็อกก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล

ก็ตามพบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่บางรายกลับไม่พบ

หรือตั้งแต่แรกรับมีค่าฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้นมากกว่า หรือ

ว่าค่าฮีมาโตคริตมีการเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ดังกล่าว แม้จะ

เท่ากับร้อยละ 20 มีความเจ็บป่วยเรื้อรังอื่นร่วมด้วย

พบหลักฐานการรั่วของสารน้ําในช่องปอดหรือช่องท้อง

ได้แก่ โรคเลือด มะเร็ง โรคตับ หรือไตวาย หรือผลการ

ก็ตาม การศึกษาในโรงพยาบาลขอนแก่นก่อนหน้านี้พบ

ตรวจยืนยันทาง serology และ PCR ไม่ใช่การติดเชื้อ

ว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดอกเดงกี่ถึงร้อยละ 72 ที่ไม่พบค่าฮีมา

เดงกี่

และระดับอัลบูมินในเลือดต่ํากว่า 3.5

โตคริตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 208 Balasubramanian S. และ

ผู ้ ป ่ ว ยทุ ก รายจะได้ ร ั บ การรั ก ษาตามแนวทางการ

คณะ พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นไข้เลือดออก

รักษาไข้เลือดออกเดงกี่ของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรง

เดงกี่เพียงร้อยละ 57% เท่านั้นที่มีค่าฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้น

พยาบาลขอนแก่น และได้รับการตรวจอัลตราซาวน์ และ

มากกว่าร้อยละ 20

ในขณะที่การตรวจพบการรั่วของ

เจาะฮีมาโตคริตจากปลายนิ้วทุก 6 ชั่วโมง เพื่อเปรียบ

สารน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือในช่องท้องที่ตรวจโดย

เที ย บระยะเวลาการพบการรั ่ ว ของสารน้ ํ า (Time to

อัลตราซาวน์พบได้ถึงร้อยละ 919

ดังนั้นการใช้ค่าฮีมา

detect plasma leakage) โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่มีไข้

โตคริตเพียงอย่างเดียวในการยืนยันการรั่วของสารน้ํา

จนถึงเวลาที่ตรวจพบสารน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด ในช่อง

อาจจะไม่เพียงพอ และทําให้การจําแนกผู้ป่วยไข้เดงกี่

ท้อง ผนังถุงน้ําดีหนาตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 3 มม. กับ

ออกจากไข้เลือดออกเดงกี่มีความคลาดเคลื่อนได้

การ

เวลาที่พบค่าฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ

ศึกษาในเมืองเชนไน ประเทศอินเดียพบว่าผลการตรวจ

ร้อยละ 20 [ร้อยละของฮีมาโตคริตที่เพิ่มขึ้น = (ฮีมาโตค

ด้วยอัลตราซาวน์ในผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเด

ริตสูงสูดในช่วงที่รับไว้ในโรงพยาบาล-ฮีมาโตคริตแรก

งกี่ พบการหนาตัวของผนังถุงน้ําดีและมีสารน้ํารอบถุง

รับหรือค่าต่ําสุดก่อนไข้ลด) / ฮีมาโตคริตแรกรับหรือค่า

44

Khon Kaen Medical Journal

KKMJ

ต่ําสุดก่อนไข้ลด x 100] เมื่อยืนยันการตรวจพบการรั่ว

ชี้แจงจากผู้วิจัย และลงนามแสดงความยินยอมก่อนเข้า

ของสารน้ํา 2 ครั้งติดต่อกันผู้ป่วยจะได้รับการทําอัลตรา

โครงการ

ซาวน์ ว ั น ละ 1 ครั ้ ง จนกว่ า จะออกจากโรงพยาบาล

ข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้ในแบบบันทึกข้อมูล ก่อนจะ

ความถี่ของการเจาะฮีมาโตรคริตจะทําตามแนวทางการ

ทบทวนความถูกต้อง และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยใช้

รักษาไข้เลือดออก" การทํ า อั ล ตราซาวน์ ท ํ า โดยกุ ม าร

วิธีสแกน

แพทย์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การฝึ ก อบรมการทํ า อั ล ตราซาวน์ และ

version 10.0 ใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ตรวจตามแนวทางการทําอัลตราซาวน์ที่กําหนดไว้ ด้วย

หรือค่ามัธยฐาน เพื่อนําเสนอข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย

เครื่อง portable ultrasound (Model LOGIQ BOOK

ใช้การวิเคราะห์ Time-to-event analysis เพื่อหาอุบัติ

XP, GE Medical System) และ convex probe ที่มี

การณ์ของการตรวจพบน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด น้ําในช่อง

frequency 3-5 MHz การตรวจหาสารน้ําในช่องเยื่อหุ้ม

ท้อง ความหนาของผนังถุงน้ําดี และเปรียบเทียบระยะ

ปอดจะทําขณะที่ผู้ป่วยนอนหงาย และนอนตะแคงขวา

เวลาที่ตรวจพบการรั่วของสารน้ํา โดยเริ่มนับระยะเวลา

(right lateral decubitus) นานอย่างน้อย 3 นาที โดยวาง

ตั้งแต่มีไข้ จนถึงเวลาที่ตรวจพบสารน้ําในช่องเยื่อหุ้ม

หัวตรวจในแนวตั้งฉาก และขนานกับช่องซี่โครงไล่จาก

ปอด

midclavicular ถึง midaxillary line ของหน้าอกด้านขวา

เท่ากับ 3 มม. กับเวลาที่พบ hemoconcentration (ค่าฮี

จะถื อ ว่ า ตรวจพบสารน้ ํ า ในช่ อ งเยื ้ อ หุ ้ ม ปอดเมื ่ อ พบ

มาโตคริตเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20)

crescent shape หรือ anechoic (echo-free) area ระหว่าง

ของข้อมูลแจงนับใช้การทดสอบ chi-square หรือ Fisher

visceral and parietal pleura หรือ posterior ต่อตับกรณี

Exact test ข้อมูลต่อเนื่องใช้ student t-test หรือ Man-

ที่วางหัวตรวจในแนวขวาง

Whitney U test เพื่อทดสอบ null hypothesis โดยค่า p

ตรวจตามแนวยาว

หรือเหนือตับกรณีที่วางหัว

โดยต้องตรวจพบ 2 ครั้งติดต่อกัน

ในช่องท้อง ผนังถุงน้ําดีหนาตัวมากกว่าหรือ
กรณี

value < 0.05 ถือว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ

เพื ่ อ ยื น ยั น ว่ า มี ส ารน้ ํ า จริ ง โดยบั น ทึ ก ค่ า ระยะห่ า ง

ผลการศึกษา

ระหว่าง visceral และ parietal pleura เป็นมิลลิเมตร
การตรวจสารน้ําในช่องท้อง และความหนาของผนังถุง
น้ําดีจะตรวจในท่านอนหงาย

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติ STATA

จะถือว่ามีสารน้ําในช่อง

จํานวนผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อเดงกี่ทั้งหมด 120 คนได้เข้า

ท้องเมื่อพบ anechoic area ตรงตําแหน่ง hepatorenal

ร่วมการศึกษา แต่ตัดออกจากโครงการ 8 คน เนื่องจาก

pouch 2 ครั้งติดต่อกัน บันทึกเป็น present หรือ absent

เป็ น การติ ด เชื ้ อ อื ่ น ที ่ ไ ม่ ใ ช่ เ ดงกี ่ รวมผู ้ ป ่ ว ยที ่ น ํ า มา

และวัดความหนาของผนังถุงน้ําดีด้าน anterior เป็น

วิเคราะห์ข้อมูล 112 คน ในจํานวนนี้ ได้รับการวินิจฉัยว่า

มิลลิเมตร โดยความหนามากกว่า หรือเท่ากับ 3 มม. จึง

เป็นไข้เดงกี่ 47 คน ไข้เลือดออกเดงกี่ 65 คน (ไข้เลือด

จะถือว่ามีการหนาตัวมากกว่าปกติ

มีการบันทึกผลการ

ออกเดงกี่ช็อก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ของผู้ป่วยไข้

ตรวจอั ล ตราซาวน์ เ พื ่ อ ทบทวนความถู ก ต้ อ งโดย

เลือดออกเดงกี่) ค่ามัธยฐานอายุเท่ากับ 11.4 และ 12.1

รังสีแพทย์ในช่วง 3 เดือนแรกของการศึกษา พบว่ามีค่า

ปี ในไข้เดงกี่ และไข้เลือดออกเดงกี่ ตามลําดับ

inter-operator reliability มากกว่า 0.9

หลังจากนั้นมี

ของเชื้อเดงกี่จากผล PCR มีทั้ง 4 ชนิดคือ DEN1 DEN2

ทบทวนผลอัลตราซาวน์เฉพาะในรายที่ผลการตรวจไม่

DEN3 และ DEN4 แต่ DEN1 และ DEN3 เป็นชนิดที่พบ

ชัดเจนโดยรังสีแพทย์เพื่อยืนยันความถูกต้อง"

มากที่สุดในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม

การ

ชนิด

ผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่

ยื น ยั น การวิ น ิ จ ฉั ย การติ ด เชื ้ อ เดงกี ่ ด ้ ว ยการตรวจ

ร้อยละ 9 มีผล PCR เป็นลบ ในขณะที่ผู้ป่วยไข้เดงกี่ ร้อย

serology เพื่อหาระดับ IgG/IgM ใน paired sera เพื่อ

ละ 2 มีผล PCR เป็นลบ แต่ผลการตรวจทาง serology

ยื น ยั น การติ ด เชื ้ อ แบบ primary หรื อ secondary

ยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเดงกี่ ข้อมูลอาการ อาการ

infection ด้วยวิธี ELISA และใช้วิธี RT-PCR เพื่อหา

แสดงทางคลินิกของผู้ป่วย และผลการตรวจทางห้อง

serotype ของเชื้อไวรัสเดงกี่

ปฏิบัติการเมื่อแรกรับ

การจําแนกความรุนแรง

พบว่าอาการ และอาการแสดง

ของโรคไข้เดงกี่ และไข้เลือดออกเดงกี่ อิงตามเกณฑ์

ทางคลินิก รวมทั้งจํานวนวันนอนไม่มีความแตกต่างกัน

ขององค์การอนามัยโลก

การวิจัยผ่านการอนุมัติของ

ระหว่างไข้เดงกี่ และไข้เลือดออกเดงกี่ แต่การตรวจทาง

คณะกรรมการจริยธรรม และการวิจัยในมนุษย์ของโรค

ห้องปฏิบัติการพบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่มีค่าฮีมาโต

พยาบาลขอนแก่ น โดยผู ้ ป กครองและเด็ ก ได้ ร ั บ การ

คริตสูงสุดสูงกว่า (46%, 44%) ร้อยละของค่าฮีมาโตคริต
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Table 1. Baseline Characteristics, Signs and Symptoms on Admission and Laboratory
DF
N = 47

DHF
N = 65

P Value

11.4 (8.6-12.9)

12.1 (9.6-13.8)

0.048

28 (59.6)

41 (63.1)

0.707

Body weight --kg, median (range)

30 (23-45)

38 (28-47)

0.046

Total fever--days, median (range)

4 (4-5)

4 (4-5)

0.172

Length of stay--days, median (range)

3 (2-4)

3 (3-4.5)

1.000

Headache

35 (74.5)

59 (90.8)

0.020

Retro-orbital pain

10 (21.3)

18 (27.7)

0.439

Bone pain

15 (31.2)

30 (46.2)

0.129

Abdominal pain

23 (48.9)

34 (52.3)

0.725

Myalgia

25 (53.2)

43 (66.2)

0.166

Nausea

17 (36.2)

24 (36.9)

0.935

Anorexia

37 (78.7)

55 (84.6)

0.422

Vomiting

29 (61.7)

50 (76.9)

0.081

Flushed face

39 (82.9)

53 (81.5)

0.844

Rash with itching

3 (6.4)

5 (7.7)

1.000

Rash without itching

6 (12.8)

10 (15.4)

0.696

Bleeding

15 (31.9)

32 (49.2)

0.067

Positive tourniquet test

15 (31.2)

23 (35.4)

0.702

Drowsiness

35 (74.5)

57 (87.7)

0.071

Minimum hematocrit--%

38 (36-40)

38 (35-41)

0.621

Maximum hematocrit --%

44 (42-46)

46 (44-49)

0.000

15 (10.5-17.5)

20 (15.6-26.4)

0.000

2.1 (1.8-3.0)

1.7 (1.4-2.3)

0.009

84 (62-117)

33 (18.5-49)

0.000

Minimun albumin--mg/dl

3.2 (3.1-3.4)

2.7 (2.4-3)

0.000

Maximum AST--mg/dl

110 (58-140)

157 (105-269.5)

0.000

Maximum ALT--mg/dl

57 (41-109)

86 (57.5-127.5)

0.006

Age--yrs, median (range)
Male sex--no. (%)

Signs and symptoms on admission--no. (%)

Laboratory--median (range)

Hematocrit rising from baseline--%
Minimum white blood
Minimum

count--/mm3

platelets--/mm3

PCR for dengue serotype --no. (%)

0.415

Negative

1 (2.1)

6 (9.2)

DEN 1

18 (38.3)

20 (30.8)

DEN 2

11 (23.4)

11 (16.9)

DEN 3

15 (31.9)

22 (33.9)

DEN 4

2 (4.3)

6 (9.2)
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Table 2. Ultrasound Findings and Hemoconcentration in Dengue Hemorrhagic Fever and Dengue
Fever
Total
DHF
DF
Variable
P value
(N=112)
(N=65)
(N=47)
Pleural effusion --no. (%)
53 (47)
52 (80.0)
1 (2.1)
0.000
Ascites --no. (%)

51 (46)

49 (75.4)

2 (4.3)

0.000

Gallbladder wall thickness ≥3 mm --no. (%)

95 (85)

60 (92.3)

35 (74.5)

0.009

Hematocrit rising ≥20% from baseline --no. (%)

38 (34)

34 (52.3)

4 (8.5)

0.000

Table 3. Incidence Rate and Time to Detect Pleural Effusion, Ascites, Gallbladder Wall Thickness
and Hemoconcentration
Incidence Rate
Median Time to Event (95% CI)
(1000 person-hours)
Variable
DHF
DF
DHF
DF
(n=65)
(n=47)
(n=65)
(n=47)
Pleural effusion
6
0.1
117.5 (110-121.4)
Ascites
Gallbladder wall thickness ≥3 mm
Hematocrit rising ≥20%

5

0.2

114.0 (108.5-125)

-

7.4
4

6.8

110.0 (92.0-126.0)

94.7 (116.0-134.0)

0.7

132.0 (118.0-146.0)

163.0 (163-)

ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า (20%, 15%) รวมทั้งค่า AST (157, 110

ผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่ร้อยละ 50 ผู้ป่วยที่มีน้ําในเยื่อ

mg/dl) ALT (86, 57 mg/dl) สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทาง

หุ้มปอดมี 3 คน (ไข้เลือดออกเดงกี่ร้อยละ 100) น้ําใน

สถิติ ในขณะที่จํานวนเม็ดเลือดขาว (1,700, 2,100/mm3)

ช่องท้อง 2 คน (ไข้เลือดออกเดงกี่ร้อยละ 100) ผนังถุง

เกล็ดเลือด (33,000, 84,000 /mm3) ค่า albumin (2.7,

น้ําดีหนาตัว 16 คน (ไข้เลือดออกเดงกี่ร้อยละ 75) เมื่อ

3.2 mg/dl) ที่ต่ําที่สุด มีค่าต่ํากว่าผู้ป่วยไข้เดงกี่อย่างมี

ใช้วิธีของ Kaplan-Meier ประเมินโอกาสของการตรวจ

นัยสําคัญทางสถิติ (Table 1)

พบการรั่วของสารน้ําในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม พบว่าการ

ผลการตรวจการรั ่ ว ของสารน้ ํ า ด้ ว ยอั ล ตราซาวน์

ตรวจพบน้ ํ า ในช่ อ งเยื ่ อ หุ ้ ม ปอด น้ ํ า ในช่ อ งท้ อ ง และ

พบว่าจํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่ตรวจพบสารน้ําใน

hemoconcentration ในผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่พบมาก

ช่องเยื่อหุ้มปอด น้ําในช่องท้อง ผนังถุงน้ําดีหนาตัว และ

กว่าไข้เดงกี่ แต่ไม่พบความแตกต่างของความหนาของ

hemoconcentration มากกว่าไข้เดงกี่อย่างมีนัยสําคัญ

ผนังถุงน้ําดีในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มอย่างชัดเจน (Figure 1)

ทางสถิติ ผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่มีจํานวนผู้ป่วยที่มีน้ํา

เมื่อทดสอบความไว ความจําเพาะ positive และ

ในช่องเยื่อหุ้มปอดร้อยละ 80 มีน้ําในช่องท้องร้อยละ 75

negative predictive value ของการพบน้ําในช่องเยื่อหุ้ม

และพบผนั ง ถุ ง น้ ํ า ดี ห นาตั ว ขึ ้ น ร้ อ ยละ 92 แต่ พ บ

ปอด น้ําในท้อง และความหนาของผนังถุงน้ําดี ในการ

hemoconcentration เพียงร้อยละ 52 (Table 2)

บ่งบอกการรั่วของสารน้ํา เปรียบเทียบกับอาการทาง

อุบัติการณ์ของน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด น้ําในช่องท้อง

คลินิก และค่าฮีมาโตคริตและเกล็ดเลือด ณ วันที่ 3 และ

ผนังถุงน้ําดีหนาตัว และ hemoconcentration ในผู้ป่วย

4 ของอาการไข้

พบว่าการตรวจพบน้ําในช่องเยื่อหุ้ม

ไข้เลือดออกเชื้อเดงกี่ เท่ากับ 6, 5, 7.4 และ 4 ต่อ 1000-

ปอด และน้ําในช่องท้องมีความจําเพาะ และ positive

person hours ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าที่พบในไข้เดงกี่ ใน

predictive value เท่ากับ 100% แต่มีความไวน้อยกว่า 35

ผู ้ ป ่ ว ยไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี ่ ห ลั ก ฐานที ่ บ ่ ง บอกการรั ่ ว ของ

%

สารน้ําจากพลาสมาที่สามารถตรวจพบได้เร็วที่สุดนับ

เล็กน้อย (35% และ 42%) แต่มีความจําเพาะต่ํากว่า

จากผู้ป่วยเริ่มมีไข้ คือการตรวจพบผนังถุงน้ําดีหนาตัว

(83% และ 65%) หากอาศัยอาการทางคลินิกร่วมกับค่าฮี

(110 ชม.) รองลงมาคือการพบน้ําในช่องท้อง (114 ชม.)

มาโตคริต และเกล็ดเลือด พบว่า ณ วันที่ 3 และ 4 ของ

และน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด (117.5 ชม.) ตามลําดับ ส่วน

ไข้ มีความไวมากกว่า (44%-80%) แต่มีความจําเพาะ

hemoconcentration จะตรวจพบได้ช้าที่สุด (132 ชม.)
(Table 3)
มี ผ ู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ด้ ร ั บ การตรวจอั ล ตราซาวน์ ภ ายใน 72

(6%-80%) และ positive predictive value (70%-92%) ใน

ในขณะที่ความหนาของผนังถุงน้ําดีมีความไวสูงกว่า

การวินิจฉัยไข้เลือดออกเดงกี่ ต่ํากว่าการตรวจพบน้ําใน
ช่องเยื่อหุ้มปอด และน้ําในช่องท้องด้วยอัลตราซาวน์
(Table 4)

ชั่วโมงนับจากเริ่มมีไข้จํานวน 60 คน (ร้อยละ 53.6) เป็น
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A. Pleural effusion

B. Ascites

C. Galbladder wall thickness

D. Hemoconcentration

Figure 1. Kaplan-Meier graph shows time-to-plasma leakage demonstrated by 4 evidences in dengue hemorrhagic fever
and dengue fever: Time to detect pleural effusion (A), ascites (B), gallbladder wall thickness (C) and hemoconcentration (D)

ศึกษาในโรงพยาบาลขอนแก่นก่อนหน้านี้ พบว่าการนํา

วิจารณและสรุปผล

อัลตราซาวน์มาช่วยในการวินิจฉัยโรค สามารถตรวจพบ
หลักฐานการรั่วของสารน้ําในผู้ป่วยติดเชื้อเดงกี่ได้เพิ่ม

การศึกษาการรั่วของสารน้ําในผู้ป่วยติดเชื้อเดงกี่โดย

ขึ้นถึงร้อยละ 55 การศึกษาครั้งนี้พบว่าภาวะ

การตรวจอั ล ตราซาวน์ ต ่ อ เนื ่ อ งในท่ า นอนตะแคงทุ ก

hemoconcentration จากการเพิ่มของฮีมาโตคริตมีเพียง

6-24 ชั่วโมง พบอุบัติการณ์การรั่วของสารน้ําจากการ

ร้อยละ 52 เท่านั้นในผู้ป่วยไข้เลือกออกเดงกี่5 ซึ่งใกล้

ตรวจพบน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด น้ําในท้อง และความหนา

เคียงกับการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Balasubramanian S.

ของผนังถุงน้ําดีสูงกว่าการเกิด hemoconcentration ใน

และคณะ ที่พบว่าการตรวจหาหลักฐานของการเกิดการ

กลุ่มผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่ พบผู้ป่วยที่มีน้ําในช่องเยื่อ

รั่วของสารน้ําโดยใช้อัลตราซาวน์จะสามารถตรวจพบได้

หุ้มปอด น้ําในช่องท้อง และถุงน้ําดีหนาตัว มากกว่ากลุ่ม

ถึ ง ร้ อ ยละ 91 ในขณะที ่ ก ารใช้ ค ่ า ฮี ม าโตคริ ต หรื อ

ผู้ป่วยไข้เดงกี่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสามารถ

hemoconcentration จะพบแต่ร้อยละ 57 เท่านั้น6 ดังนั้น

ตรวจพบได้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีไข้ในผู้ป่วย

การอาศัยค่าฮีมาโตคริตที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวเพื่อบ่ง

ไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี ่ ซึ ่ ง การตรวจอั ล ตราซาวน์ ท ํ า ให้

บอกว่ามีการรั่วของสารน้ํา อาจจะทําให้วินิจฉัยการรั่ว

สามารถตรวจการรั่วของสารน้ําได้ดีกว่า และไวกว่าการ

ของสารน้ําได้น้อยกว่าความเป็นจริง ปัญหาของการใช้

ประเมิ น จากอาการทางคลิ น ิ ก เพี ย งอย่ า งเดี ย ว การ

ค่าฮีมาโตคริตที่เพิ่มขึ้นคือการเลือกใช้ค่า baseline ฮีมา
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Table 4. Sensitivity, Specificity, Positive and Negative Predictive Value of Clinical Presentations and
Ultrasonographic Detection of Plasma Leakage
Positive
Negative
Sensitivity Specificity
Predictive
Predictive
(%)
(%)
Value (%)
Value (%)
Day 3 of fever
Headache with myalgia and flushed face (n=58)

83.3

6.3

70

12.5

Headache with myalgia and Hct≥45% (n=32)

53.9

50

82.4

20.0

44

80

91.7

22.2

13

100

100

50

Headache with myalgia and

platelets≤100,000/mm3 (n=33)

Pleural effusion (n=43)
Ascites (n=43)

8.7

100

100

48.8

Gallbladder wall thickness ≥3 mm (n=43)

34.8

83.3

72.7

50

80

15.4

64.5

28.6

Headache with myalgia, flushed face and Hct≥45% (n=26)

63.2

42.9

75

30.0

Headache with myalgia, flushed face and platelets≤100,000/
mm3 (n=35)
Pleural effusion (n=85)

61.1

71.4

84.6

41.7

32.1

100

100

47.6

Ascites (n=85)

32.1

100

100

47.6

Gallbladder wall thickness≥ 3 mm (n=85)

41.5

65.3

66.7

40.4

Day 4 of fever
Headache with myalgia and flushed face (n=38)

โตคริตที่แตกต่างกัน ในทางปฎิบัติโดยทั่วไปนิยมใช้ค่า

ท่านอนหงายเอนตัวขึ้น (supine upright) เพื่อเพิ่มความ

ฮีมาโตคริตแรกรับ หรือค่าต่ําสุดในขณะที่รับไว้ในโรง

ไวในการตรวจการรั่วของสารน้ํา เปรียบเทียบกับค่าฮีมา

พยาบาลเป็นค่าเปรียบเทียบซึ่งอาจจะไม่ใช่ค่า baseline

โตคริตที่เพิ่มขึ้น พบว่า "Time to plasma leakage" ที่

ฮีมาโตคริตที่แท้จริงของผู้ป่วย เนื่องจากขณะที่เจ็บป่วย

ตรวจพบได้เร็วที่สุดคือ พบการหนาตัวของผนังถุงน้ําดี

อาจจะรั บ ประทานได้ น ้ อ ย หรื อ มี ก ารเสี ย น้ ํ า จากการ

ตามด้วยน้ําในช่องท้อง และน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด ตาม

อาเจียน หรือมีภาวะเลือดออก ทําให้ค่า baseline ฮีมาโต

ลําดับ ส่วน hemoconcentration จะพบได้ช้าที่สุด โดย

คริตสูงหรือต่ํากว่าความเป็นจริงได้

ซึ่งจะพบว่าในการ

การตรวจด้วยอัลตราซาวน์จะพบการรั่วของสารน้ําได้

ศึกษาข้างต้นหากเลือกใช้ค่าเฉลี่ยฮีมาโตคริตปกติของ

เร็วกว่า hemoconcentration ประมาณ 32 ชั่วโมง การ

กลุ่มประชากรแทน จะสามารถพบค่าฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้น

ศึกษานี้เลือกใช้ค่ามัธยฐานของเวลา (median time to

ถึงร้อยละ 91 ใกล้เคียงกับการตรวจด้วยอัลตราซาวน์

event) และ person-hours โดยเริ่มนับเวลาตั้งต้นตั้งแต่

องค์การอนามัยโลกแนะนําให้ใช้ค่าเฉลี่ยฮีมาโตคริตใน

เริ ่ ม มี ไ ข้ แ ทนการใช้ เ วลาอ้ า งอิ ง เที ย บกั บ วั น ที ่ ไ ข้ ล ด

กลุ ่ ม อายุ เพศของประชากรในท้ อ งถิ ่ น เป็ น ค่ า เปรี ย บ

(defeverescence=day 0) ที่นิยมใช้ในการศึกษาการ

เที ย บ แทนการใช้ ค ่ า ฮี ม าโตคริ ต ขณะเจ็ บ ป่ ว ย 4-5

ดําเนินโรคของไข้เลือดออกเดงกี่ในการศึกษาส่วนใหญ่

นอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มผู้ป่วยไข้เดงกี่เองก็อาจพบ

ก่อนหน้านี้ เนื่องจากในทางปฏิบัติแพทย์ผู้ดูแลมักจะไม่

hemoconcentration ได้เช่นกัน

สันนิษฐานว่าการที่พบ

ทราบล่วงหน้าว่าไข้จะลดเมื่อใด การกําหนดเวลาอ้างอิง

ค่าฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้น มักจะเกิดจากภาวะขาดสารน้ํา

เป็นวันที่ไข้ลดมักจะต้องทําการทบทวนย้อนหลังเมื่อการ

มากกว่าเกิดจากการรั่วของสารน้ํา เนื่องจากค่าฮีมาโต

รักษาสิ้นสุดลง ซึ่งมีประโยชน์ในการทําความเข้าใจการ

คริตสูงสุดเฉลี่ยมักไม่เกิน 45% ไม่มีภาวะช็อก หรือ

ดําเนินโรค แต่อาจไม่เป็นไปตามสถานการณ์จริงกับการ

circulatory failure และค่าฮีมาโตคริตมักจะลดลงได้เมื่อ

ดูแลผู้ป่วย

แก้ไขภาวะขาดสารน้ําแล้ว การศึกษานี้ตรวจหาการรั่ว

ของแพทย์ซึ่งเป็นการคาดการณ์ไปข้างหน้า จึงเลือกวิธี

ของสารน้ ํ า ด้ ว ยการทํ า อั ล ตราซาวน์ ถ ี ่ ข ึ ้ น เป็ น ทุ ก 6

การอ้างอิงจากวันที่มีไข้ อย่างไรก็ตามพบว่า ระยะเวลา

ชั่วโมงแทนการตรวจเพียงครั้งเดียว วันละ 1 ครั้ง หรือ

การเกิดการรั่วของสารน้ําจากการศึกษานี้ ใกล้เคียงกับ

ทุก 2-3 วัน ในการศึกษาก่อนหน้านี้ และตรวจในท่านอน

ระยะเวลาที ่ พ บการศึ ก ษาการดํ า เนิ น โรคของไข้ เ ลื อ ด

ตะแคงขวา (right lateral decubitus) แทนการตรวจใน

ออกก่อนหน้านี้ คืออาจเกิดได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 เริ่มจากมี
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ไข้ และยืนยันผลการศึกษาก่อนหน้านี้ ว่าการตรวจการ

ตรวจพบสารน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด และช่องท้องในผู้

รั่วของสารน้ําด้วยอัลตราซาวน์ มีความไวมากกว่าการ

ป่ ว ยไข้ เ ดงกี ่ น ั ้ น มี ก ารตั ้ ง สมมุ ต ิ ฐ านแตกต่ า งกั น 2

ติ ด ตามดู ก ารเปลี ่ ย นแปลงของฮี ม าโตคริ ต เพี ย งอย่ า ง

แนวทาง กล่าวคือกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากกลไกอื่นที่

เดียว ในการศึกษานี้ผู้ป่วยร้อยละ 50 ของผู้ป่วยทั้งหมด

ไม่ใช่การรั่วของสารน้ํา

ได้รับการตรวจอัลตราซาวน์ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีไข้

(serositis) เนื่องจากสารน้ําที่ตรวจพบมักมีปริมาณไม่

และพบว่ า ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี ่ จ ะสามารถ

มาก และไม่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป15 แต่ในการ

ตรวจพบการรั่วของสารน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด และช่อง

ศึกษาของ Statler J. และคณะ พบว่าในผู้ใหญ่ที่เป็นอาสา

ท้องได้ภายใน 72 ชั่วโมงแรก ในขณะที่ผู้ป่วยไข้เดงกี่จะ

สมั ค รเมื ่ อ ได้ ร ั บ เชื ้ อ ไวรั ส เดงกี ่ เ ข้ า ไปเป็ น ครั ้ ง แรก

ไม่พบสารน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือในช่องท้องเลย

(primary infection) มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีอาการทาง

ภายในช่วงเวลาเดียวกัน แต่อาจจะพบว่าถุงน้ําดีหนาตัว

คลิ น ิ ก แบบไข้ เ ดงกี ่ แ ต่ ต รวจพบน้ ํ า ในช่ อ งเยื ่ อ หุ ้ ม ปอด

ขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Srikiatkhachorn A.

และน้ําในช่องท้องได้เช่นกัน16 จึงเชื่อว่าการติดเชื้อไวรัส

และคณะ ที่ศึกษาลักษณะการรั่วของสารน้ําในผู้ป่วยที่

เดงกี่สามารถทําให้เกิดการรั่วของสารน้ําได้ทั้งในกลุ่มที่

สงสัยติดเชื้อเดงกี่โดยการทําอัลตราซาวน์วันละ 1 ครั้ง

มีอาการแบบไข้เดงกี่ และไข้เลือดออกเดงกี่ แต่มีความ

เริ่มตั้งแต่รับไว้ในโรงพยาบาล

พบว่ามีผู้ป่วยจํานวน

รุนแรงต่างกัน โดยกลุ่มไข้เลือดออกเดงกี่การรั่วของสาร

หนึ่งที่ได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีไข้ จะ

น้ําจะเกิดได้รุนแรงกว่า จึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อกได้

พบการรั่วของสารน้ําได้และส่วนใหญ่จะพบได้ประมาณ

ในแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกี่ขององค์การ

โดยพบน้ําในช่องท้องได้มากกว่าน้ําใน

อนามั ย โลกล่ า สุ ด มี แ นวโน้ ม ที ่ จ ะพิ จ ารณาการติ ด เชื ้ อ

ช่องเยื่อหุ้มปอด ซึ่งการที่งานวิจัยของ Srikiatkhachorn

เดงกี่เป็น clinical specturm ที่มีความรุนแรงจาก non-

A. และคณะ ตรวจพบน้ําในท้องมากกว่า อาจเป็นเพราะ

severe dengue fever ไปจนถึง severe dengue fever

มีการตรวจน้ําในช่องท้องในตําแหน่ง retrovesicular

มากกว่าจะใช้เกณฑ์การมีหรือไม่มีการรั่วของสารน้ํามา

ด้ ว ย ในขณะที ่ ก ารศึ ก ษานี ้ ต รวจเฉพาะตํ า แหน่ ง

แยกกลุ่มโรค เนื่องจากเชื่อว่าการรั่วของสารน้ําอาจเกิด

hepatorenal pouch เนื่องจากไม่สามารถให้ผู้ป่วยกลั้น

ได้ทั้งในไข้เดงกี่และไข้เลือดออกเดงกี่ แต่มีความรุนแรง

ปัสสาวะก่อนการตรวจได้ทุกครั้ง

ในการศึกษาของ

ที่มากน้อยต่างกันดังได้กล่าวข้างต้น5 " การศึกษานี้พบ

Srikiatkhachorn A. และคณะ เลือกใช้ความหนาของผนัง

ว่าการตรวจพบน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด และน้ําในช่องท้อง

ถุงน้ําดีที่มากกว่า 2 มม. ทําให้พบผนังถุงน้ําดีหนาในผู้

ณ วันที่ 3 และ 4 ของอาการไข้ มีความจําเพาะ และมี

ป่วยไข้เดงกี่ และไข้เลือดออกเดงกี่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียง

positive predictive value ในการวินิจฉัยไข้เลือดออก

กัน ซึ่งต่างจากการศึกษานี้ที่เลือกใช้ความหนามากกว่า

เดงกี่มากกว่า อาการทางคลินิกร่วมกับการตรวจฮีมาโต

หรือเท่ากับ 3 มม. และพบในผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี่

คริ ต และค่ า เกล็ ด เลื อ ดต่ ํ า แต่ ย ั ง มี ข ้ อ จํ า กั ด ในการ

มากกว่า การที่ผนังถุงน้ําดีหนาตัวขึ้นนั้นพบในหลาย

ทํ า นายโอกาสเสี ่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะช็ อ กเนื ่ อ งจาก

ภาวะ ทั้งที่เกิดจากการอักเสบของถุงน้ําดีโดยตรง เช่น

จํานวนผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกในการศึกษานี้ยังมีค่อนข้าง

acute cholecystitis และเกิดจากการที่มี transudate รั่ว

น้อย อย่างไรก็ตามการนําอัลตราซาวน์มาใช้เพื่อช่วยใน

เข้าไปในชั้นซีโรซ่า เช่นภาวะอัลบูมินในเลือดต่ํา portal

การวินิจฉัยการรั่วของสารน้ํา ร่วมกับอาการทางคลินิก

hypertension หั ว ใจวาย เป็ น ต้ น การศึ ก ษาของ

น่าจะช่วยให้แพทย์เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีการรั่วของสารน้ํา

Setiawan MW. และคณะ พบว่าในผู้ป่วยไข้เลือดออกเด

ได้แม่นยําขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการ

งกี่จะมีความหนาของผนังถุงน้ําดีเฉลี่ยประมาณ 5 มม.

เกิดภาวะช็อกได้มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีการรั่วของสารน้ํา

แตกต่างจากผู้ป่วยไข้เดงกี่ที่ค่าเฉลี่ยของความหนาผนัง

โดยเฉพาะในกรณี ท ี ่ ค ่ า ฮี ม าโตคริ ต ไม่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น อย่ า ง

ถุงน้ําดีประมาณ 2.4 มม. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ12

ชัดเจน หรือมีปัจจัยที่ทําให้ไม่สามารถหาค่า baseline

และการศึกษาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่พบว่าความหนาของ

Hct ที่น่าจะเป็นค่าที่แท้จริงได้ เช่น กรณีที่มีเลือดออก

ผนังถุงน้ําดีที่มากกว่า 3 มม. บ่งบอกถึงการรั่วของสาร

ร่วมด้วย หรือผู้ป่วยมีภาวะซีดอยู่เดิมซึ่งพบได้บ่อยใน

น้ําในการติดเชื้อเดงกี่13,14

1

วันก่อนไข้ลด11

เช่น การอักเสบของซีโรซ่า

ในการศึกษานี้จึงเลือก cut off

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีอุบัติการณ์ของโรค

point ความหนาของผนังถุงน้ําดีมากกว่าหรือเท่ากับ 3

เลือดจางธาลัสซีเมียและการขาดธาตุเหล็กค่อนข้างสูง

มม. เพื่อบ่งชี้ถึงภาวะที่มีการรั่วของสารน้ํา

จุ ด เด่ น ของการศึ ก ษานี ้ ค ื อ การทํ า อั ล ตราซาวน์ ต ั ้ ง แต่

สาเหตุที่
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ระยะต้นของโรค การตรวจในท่า lateral decubitus และมี

ค่าฮีมาโตคริตที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถตรวจพบได้เร็วกว่า

การตรวจอย่างต่อเนื่องทุก 6 ชม. ทําให้สามารถเปรียบ

เฉลี่ยประมาณ 32 ชั่วโมง และสามารถตรวจพบการรั่ว

เทียบความไวของอัลตราซาวน์ และการเปลี่ยนแปลงฮี

ของสารน้ ํ า ในผู ้ ป ่ ว ยไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี ่ ไ ด้ ภ ายใน 72

มาโตคริ ต ได้ แ ม่ น ยํ า ขึ ้ น นอกจากนี ้ ย ั ง เลื อ กใช้ เ วลา

ชั่วโมงนับจากวันที่มีไข้ การตรวจพบน้ําในช่องเยื่อหุ้ม

อ้างอิงจากวันที่ผู้ป่วยเริ่มมีไข้ ซึ่งตรงกับสถานการณ์ใน

ปอด และน้ําในช่องท้องมีความจําเพาะ และมี positive

การดูแลผู้ป่วยจริงมากกว่าการอ้างอิงวันที่ไข้ลด

ส่วน

predictive value สูงกว่าการใช้อาการทางคลินิกร่วมกับ

ข้อจํากัดคือการทําอัลตราซาวน์ทําโดยกุมารแพทย์ไม่ใช่

ค่าฮีมาโตคริตและเกล็ดเลือด การตรวจอัลตราซาวน์

รังสีแพทย์ แต่ผู้วิจัยได้มีการทดสอบความน่าเชื่อถือและ

สามารถทําได้โดยแพทย์ทั่วไปที่ไม่ใช่รังสีแพทย์ และ

ความถูกต้องของการอ่านผลเทียบกับรังสีแพทย์ และได้

อาจจะช่ ว ยให้ แ พทย์ ส ามารถเลื อ กผู ้ ป ่ ว ยไข้ เ ลื อ ดออก

มี ก ารกํ า หนดแนวทางในการทํ า อั ล ตราซาวน์ อ ย่ า ง

เดงกี่ที่เฝ้าระวังภาวะช็อกได้แม่นยําขึ้น

ชัดเจน ในกรณีที่มีน้ําปริมาณน้อยอาจมีข้อผิดพลาดใน

กิตติกรรมประกาศ

การแปลผลได้ ในการศึกษาครั้งนี้จึงต้องยืนยันด้วยการ
ตรวจพบสารน้ําอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกันในช่วง 6
ชั่วโมง นอกจากนี้ในปัจจุบันการทําอัลตราซาวน์ก็มีการ

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.นพ.ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ ที่ให้คํา

ทํ า อย่ า งแพร่ ห ลายในแพทย์ เ วชปฏิ บ ั ต ิ ท ั ่ ว ไปที ่ ไ ม่ ใ ช่

แนะนําในการวิเคราะห์ข้อมูล และขอบคุณบุคลากรหอผู้

รังสีแพทย์ ดังนั้นผลการตรวจอัลตราซาวน์จึงน่าเชื่อถือ

ป่วยเด็กโต โรงพยาบาลขอนแก่น คุณอรุณี มาพระลับ

ได้ในระดับหนึ่ง ข้อจํากัดประการอื่น คือการตรวจผนัง

คุณศิริวัฒน์ ศุภกิจเกษม ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บ

ถุงน้ําดี ทําโดยที่ไม่ได้ให้ผู้ป่วยอดอาหาร เนื่องจากมีข้อ

ข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ย เจ้ า หน้ า ที ่ ห ้ อ งปฎิ บ ั ต ิ ก ารโรงพยาบาล

จํากัดในทางปฏิบัติ จึงอาจมีผลต่อการตรวจพบถุงน้ําดี

ขอนแก่น และหน่วยอณูชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยาคณะ

ในผู้ป่วยบางรายได้ การตรวจการรั่วของสารน้ําในผู้

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่ทําการตรวจ PCR และ

ป่วยติดเชื้อเดงกี่โดยใช้อัลตราซาวน์นั้นพบว่ามีความไว

serology และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนด้านทุนวิจัย

มากกว่าภาวะ hemoconcentration ที่ได้จากการติดตาม

โดยงานวิจัยนี้ได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิเวชดุสิต
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CASE RECORD

ABSTRACT

AIMS
To gather information regarding patients’ characteristics, surgical operations, short-term treatment outcomes,
and pathological diagnoses of the patients who were presented with non-parasitic hepatic cysts.
METHODS
Descriptive retrospective study with data collection from seven patients presented with symptomatic nonparasitic hepatic cyst since January 2007 to October 2011 in Khon Kaen Hospital. The data collection focused
on general information of the patients, presenting symptoms, findings from physical examination, size of cysts
from radiology investigations, surgical operation techniques, operative time, blood loss, post operative hospital
stay and pathological reports.
RESULTS
The majority of symptomatic non-parasitic liver cyst patients were middle-aged female. Most of them presented
with abdominal discomfort and huge abdominal mass from radiologic investigation. Laparoscopic fenestration and
open fenestration of hepatic cyst were used to treat patients presented with symptomatic non-parasitic hepatic
cyst. There was no immediate post-operative complication in both groups; however, there was more average
Intraoperative blood loss in open fenestration group in comparison with laparoscopic fenestration group. In this
study, discordance between radiological diagnosis and pathological diagnosis was high; there were five patients
who received surgical treatment, three of them had different pathological diagnosis from initial radiological
diagnosis, and this problem could cause negative effect on patient management and long term outcome
CONCLUSION
Surgical treatments in Khon Kaen Hospital were laparoscopic fenestration and open fenestration of hepatic cyst,
and both of these surgical procedures were safe, however, high rate of discordance between radiological
diagnosis and pathological diagnosis may not support usage of both laparoscopic and open fenestration
procedures. There was no data regarding long-term treatment outcome of these procedures in our institution.
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รายงานการรักษาผูปวยโรคถุงน้ำในตับที่ ไม ไดเกิดจาก
ปรสิตที่มีอาการ
นิสิต ตงศิร1ิ พบ.
เลิศรัช วงษราช1 พบ.
สุรชัย ศิริพรอดุลศิลป1 พบ.
ธนบัตร ตรีบุพชาติสกุล2 พบ.
1 กลุมงานศัลยกรรม
2 กลุมงานพยาธิวิทยา

โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ
วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยเรื่องถุงน้ําในตับที่ไม่ได้เกิดจากปรสิตในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ปี
โดยจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย ชนิดของการผ่าตัด ผลการรักษาในระยะสั้นและผลชิ้นเนื้อทาง
พยาธิวิทยา
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบ descriptive retrospective study โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย 7 รายที่มาพบแพทย์ที่โรง
พยาบาลขอนแก่นด้วยโรคถุงน้ําในตับที่ไม่ได้เกิดจากปรสิตที่มีอาการตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย อาการที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ ลักษณะที่ตรวจพบ
จากการตรวจร่างกายและขนาดของถุงน้ําที่ตรวจพบจากการสืบค้นทางรังสีวินิจฉัย วิธีการผ่าตัด ระยะเวลาที่ใช้ใน
การผ่าตัด การเสียเลือดในระหว่างการผ่าตัด ระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้ในการพักฟื้นตัวในโรงพยาบาลภายหลังการผ่าตัด
และรายงานผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
ผลการศึกษา
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนมาพบแพทย์ด้วยอาการแน่นท้องและมีถุงน้ําในท้องขนาดใหญ่จากการสืบค้น
ทางรังสีวิทยา ในโรงพยาบาลขอนแก่นได้มีการใช้วิธีการผ่าตัด laparoscopic fenestration และ open fenestration ใน
การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงน้ําในตับที่ไม่ได้เกิดจากปรสิตที่มีอาการ ในการศึกษานี้พบว่ามีการไม่ตรงกันของการ
วินิจฉัยโรค จากการสืบค้นทางรังสีวิทยาและการรายงานผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาเกิดขึ้นสูง โดยพบว่าผู้ป่วย 5 ราย
ที่ได้รับการผ่าตัดมี 3 ราย ที่มีผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาแตกต่างจากการวินิจฉัยจากการสืบค้นทางรังสีวิทยา และ
ปัญหานี้ก็นับว่าส่งผลเสียต่อการรักษาผู้ป่วยได้
สรุป
การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่นคือการทําการตัดผนังบางส่วนของถุงน้ําในตับออกโดยวิธี laparoscopic
fenestration และ open fenestration ทั้งสองวิธีนี้พบว่าปลอดภัยในการรักษา แต่อย่างไรก็ตามการไม่ตรงกันของการ
วิ น ิ จ ฉั ย โรคจากการสื บ ค้ น ทางรั ง สี ร ั ก ษาและการรายงานผลชิ ้ น เนื ้ อ ทางพยาธิ ว ิ ท ยาที ่ เ กิ ด ได้ ส ู ง ในโรงพยาบาล
ขอนแก่นอาจไม่สนับสนุนการใช้วิธีการผ่าตัดแบบ fenestration นอกจากนั้นการศึกษานี้ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
รักษาในระยะยาว
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ถุงน้ําในตับที่ไม่ได้เกิดจากปรสิตอาจพบได้ในประชากร

right lobe of liver18,19 นอกจากนั้นถุงน้ําที่มีการกลับเป็น

ปกติได้ถึง

แต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่มีถุงน้ําในตับ

ซ้ําหลังผ่าตัดก็ไม่เหมาะที่จะทําการรักษาด้วยการผ่าตัด

ที่ไม่ได้เกิดจากปรสิตมักจะไม่มีอาการ โดยส่วนใหญ่จะ

ส่ อ งกล้ อ งเนื ่ อ งจากจะมี ก ารเกิ ด พั ง ผื ด ตามหลั ง การ

ถูกตรวจพบโดยบังเอิญ มีเพียง 16% ของผู้ป่วยถุงน้ําใน

ผ่ า ตั ด ได้ เ ร็ ว ทํ า ให้ ม ี ก ารกลั บ เป็ น ซ้ ํ า ได้ ง ่ า ย19 มี ก าร

ตั บ ที ่ จ ะมี อ าการรุ น แรงจนต้ อ งทํ า การรั ก ษาทาง

รายงานผลการรั ก ษาโรคถุ ง น้ ํ า ในตั บ ที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จาก

ศัลยกรรม3 ผู้ที่มีถุงน้ําในตับจะมาพบแพทย์ด้วยอาการ

ปรสิตโดยวิธี laparoscopic fenestration พบว่ามีผลการ

ปวดท้อง แน่นท้อง คลําได้ก้อนหรืออาการรับประทาน

รักษาเป็นที่น่าพอใจ ประสบความสําเร็จโดยผู้ป่วยไม่มี

อาหารไม่ได้อันเนื่องมาจากตัวถุงน้ําที่มีขนาดใหญ่กด

อาการกลับเป็นซ้ํา 92.6 ถึง100%18,20,21

2.5-3.6%1-2

เบียดกระเพาะอาหาร4

นอกจากนั้นยังพบว่าถุงน้ําที่มี

การผ่าตัดเปิดช่องท้องแล้วทําการผ่าตัดตัดเอาถุงน้ํา

ขนาดใหญ่อาจทําให้เกิดผลแทรกซ้อน เช่น มีเลือดออก

ออกทั้งหมด (open cyst excision) หรือตัดตับออกบาง

ภายในถุงน้ํา การแตกของถุงน้ําเข้าไปในช่องท้อง การ

ส่วน (segmentectomy หรือ formal lobectomy) จะใช้ใน

ติดเชื้อและการอุดตันของท่อทางเดินน้ําดีได้5-11

การรั ก ษาโรคถุ ง น้ ํ า ในตั บ ที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากปรสิ ต ที ่ ม ี

ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ถ ุ ง น้ ํ า ในตั บ ที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากปรสิ ต ที ่ ไ ม่ ม ี

อาการที่กลับเป็นซ้ําหลังจากการรักษาโดยวิธี

อาการไม่จําเป็นต้องทําการผ่าตัดรักษา ในผู้ป่วยที่มี

fenestration of liver cyst หรือในกรณีที่สงสัยว่าถุงน้ํา

อาการจะสามารถทําการรักษาได้โดยวิธีต่างๆดังต่อไปนี้

นั ้ น เป็ น เนื ้ อ งอกที ่ แ ยกยากจากโรคถุ ง น้ ํ า ในตั บ เช่ น

เช่ น การเจาะเอาน้ ํ า ในถุ ง น้ ํ า ออกโดยใช้ เ อ็ ก ซ์ เ รย์

biliary cystadenoma ที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็น

คอมพิวเตอร์ (computed tomography) หรือ ultrasound

มะเร็งได้ 15%22 ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจไม่มีการกลับ

เป็นตัวช่วยในการเจาะน้ําในถุงน้ําออกแล้วตามด้วยการ

เป็ น ซ้ ํ า และไม่ ม ี ก ารเสี ย ชี ว ิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยในระหว่ า งการ

ฉีดสารที่ทําให้เกิดการแข็งตัวของเนื้อเยื่อเข้าไปแทนที่

ผ่าตัด18

น้ําในถุงน้ําเพื่อทําให้ถุงน้ํายุบตัวลงอย่างถาวร วิธีนี้

วิธีการศึกษา

ประสบความสําเร็จในการควบคุมอาการและลดขนาด
ของถุงน้ํา12-16 โดยพบว่าจะสามารถควบคุมอาการของผู้
ป่วยได้ดี ผู้ป่วยจะหายจากอาการของโรคถุงน้ําในตับได้

ศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงน้ําในตับ

โดยไม่มีอาการกลับเป็นซ้ํา 88 ถึง 100%13-15 ในกรณีที่

ที่มีอาการและไม่ได้เกิดจากปรสิตที่มารับการรักษาใน

ไม่สามารถทําการรักษาด้วยวิธีนี้ได้การผ่าตัดเปิดถุงน้ํา

โรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2550

และตัดเอาผนังบางส่วนของถุงน้ําออก (fenestration of

ถึงเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2554 โดยข้อมูลทั่วไปที่

liver cyst) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคถุงน้ําในตับที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเช่น อายุและเพศ อาการที่ผู้ป่วยมา

เกิดจากปรสิตที่มีอาการได้ ซึ่งการทําหัตถการนี้มีการ

พบแพทย์ ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางรังสี

รายงานครั้งแรกโดย Lin และคณะ17 ในปัจจุบันสามารถ

วินิจฉัย ขนาดของก้อน วิธีการผ่าตัด ระยะเวลาที่ใช้ใน

ทําได้โดยทั้งการใช้วิธีส่องกล้องผ่าตัด (laparoscopic

การผ่าตัด ระยะเวลาที่ใช้ในการนอนโรงพยาบาลหลัง

fe n e s t r a t i o n ) ห ร ื อ ผ ่ า ต ั ด เ ป ิ ด ช ่ อ ง ท ้ อ ง ( o p e n

การผ่าตัด จํานวนเลือดที่ใช้ในการผ่าตัด ผลแทรกซ้อนที่

fenestration)12 โดยวิธีการผ่าตัดเปิดถุงน้ําและตัดเอา

เกิดหลังการผ่าตัด การมีอาการกลับเป็นซ้ําและผลชิ้น

ผนังบางส่วนของถุงน้ําออกโดยวิธีส่องกล้อง

เนื้อทางพยาธิวิทยา จะถูกบันทึกในโปรแกรมสําเร็จรูป

(laparoscopic fenestration) ในปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยม

(Microsoft Excel 2007) และจะนํามาใช้ในการประเมิน

และเป็นการรักษาที่ได้ผลดีในผู้ป่วยกลุ่มที่เหมาะสมกับ

ผล

การทําหัตถการ เช่น ผู้ป่วยที่ไม่มีทางติดต่อระหว่างถุง
น้ําในตับกับท่อทางเดินน้ําดีและตําแหน่งของถุงน้ําอยู่ที่

ผลการศึกษา

ตับในตําแหน่งที่เหมาะสมที่จะทําการผ่าตัดโดยการส่อง
กล้อง โดยถุงน้ําที่เหมาะสมที่จะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
ส่ อ งกล้ อ งไม่ ค วรอยู ่ ล ึ ก ในเนื ้ อ ตั บ และไม่ ค วรจะอยู ่ ใ น

ในช่วงเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2550 ถึงเดือน ตุลาคม ปี

ตําแหน่งที่ติดกระบังลมเช่นใน posterior segment ของ

พ.ศ. 2554 มีผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงน้ําในตับที่มีอาการและ
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ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากปรสิ ต ที ่ ม ารั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล

ระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล, ระยะเวลาที่ผู้

ขอนแก่นจํานวน 7 ราย อายุ, เพศ, อาการสําคัญ, สิ่งผิด

ป่วยมาติดตามการรักษาหลังจากการผ่าตัดและผลชิ้น

ปกติที่ตรวจพบจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยและขนาด

เนื้อทางพยาธิวิทยาหลังการผ่าตัดจะแสดงอยู่ในตาราง

ของถุงน้ําที่พบจาก investigation จะแสดงในตารางที่ 1

ที่ 2

จากตาราง 1 พบว่าอายุโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยคือ 56.7

ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดเฉลี่ย 117 นาที โดยระยะ

ปี ผู้ป่วย 85.7% เป็นเพศหญิง อาการสําคัญที่มาพบ

เวลาเฉลี่ยในกลุ่ม laparoscopic fenestration เป็น 120

แพทย์บ่อยที่สุดคือปวดแน่นท้องโดยพบได้ในผู้ป่วย 6

นาที ส่วนในกลุ่ม open fenestration ระยะเวลาเฉลี่ยเป็น

ราย (85.7%) จากการตรวจร่างกายพบว่าผู้ป่วย 5 ราย

112.5 นาที จํานวนวันที่นอนโรงพยาบาลหลังจากการ

(71.4%) จะมีก้อนที่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจ

ผ่าตัดเฉลี่ยเป็น 7.6 วัน โดยผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการรักษา

ร่างกาย ถุงน้ําที่ตรวจพบจากการสืบค้นทางรังสีวินิจฉัย

ด้วยวิธี laparoscopic fenestration จะมีค่าเฉลี่ยของ

มีขนาดเฉลี่ย 15.4 เซนติเมตร การรักษาผู้ป่วยโรคถุงน้ํา

จํานวนวันที่นอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดอยู่ที่ 8.7 วัน ใน

ที ่ ม ี อ าการที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการติ ด เชื ้ อ ปรสิ ต ในโรง

ขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี open fenestration

พยาบาลขอนแก่นทําโดยวิธี open fenestration และ

จะมีจํานวนวันที่นอนโรพยาบาลหลังจากการผ่าตัดเฉลี่ย

laparoscopic fenestration ดังแสดงในรูปภาพ 1 ในผู้

6 วัน ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด laparoscopic fenestration

ป่วยทั้งหมด 7 รายนี้มีผู้ป่วยรายที่ 4 และ 5 ปฏิเสธการ

ทั้ง 3 รายมีการเสียเลือดในระหว่างการผ่าตัดน้อยมาก

ผ่าตัด

แต่ในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโดยวิธี open fenestration

รายละเอียดของชนิดการทําหัตถการ, ระยะเวลาที่ใช้

จะมีการเสียเลือดเฉลี่ย 450 cc แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วย

ในการทํ า หั ต ถการ, จํ า นวนเลื อ ดที ่ เ สี ย ในขณะผ่ า ตั ด,

ทั้งหมดไม่ว่าผ่าตัดด้วยวิธีใดก็ไม่พบว่าจําเป็นต้องให้

ตาราง 1. อายุ, เพศ, อาการสําคัญที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์, สิ่งผิดปกติที่ได้จากการตรวจร่างกาย, investigation, และขนาดของถุงน้ํา
ผู้ป่วย

อายุ

เพศ

อาการสําคัญที่มาพบแพทย์

ตรวจร่างกาย

Investigation/ขนาดของถุงน้ําที่ตรวจพบ

1

54

หญิง

แน่นท้องประมาณ 3 เดือน

คลําพบก้อนที่ท้อง

CT/ 15 cm

2

25

หญิง

แน่นท้องประมาณ 1 เดือน

คลําพบก้อนที่ท้อง

CT/ 21 cm

3

67

หญิง

แน่นท้องประมาณ 5 เดือน

คลําพบก้อนที่ท้อง

CT/ 22 cm

4

42

หญิง

ตัวเหลือง ตาเหลือง 10 วัน

ดีซ่าน

U/S/ 2.8 cm

5

71

หญิง

แน่นท้องประมาณ 3 ปี

คลําพบก้อนที่ท้อง

CT/ 15 cm

6

71

ชาย

แน่นท้องประมาณ 5 เดือน

ตรวจร่างกายปกติ

CT/ 11 cm

7

67

หญิง

แน่นท้องประมาณ 2 สัปดาห์

คลําพบก้อนที่ท้อง

CT/ 21 cm

CT = computed tomography, U/S = Ultrasonography, cm = centimeter
ตาราง 2. ชนิดของการทําหัตถการ, ระยะเวลาที่ใช้ในการทําหัตถการ, ระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลหลังจาการผ่าตัดและผลชิ้นเนื้อ
ทางพยาธิวิทยา
ผู้ป่วย

หัตถการ

ระยะเวลาที่ เลือดที่เสียในขณะ จํานวนวันที่นอน ระยะเวลาที่ผู้ป่วย
ใช้ในการ ผ่าตัดเป็น cubic โรงพยาบาลหลัง มาติดตามการ
centimeter (cc)
ผ่าตัด
ผ่าตัด
รักษาหลังผ่าตัด

ผลชิ้นเนื้อทางพยาธิ
วิทยา

1

Laparoscopic fenestration

120 นาที

minimal

5

10 เดือน

Cystadenoma

2

Laparoscopic fenestration

75 นาที

minimal

8

4 เดือน

Cystadenoma

3

Laparoscopic fenestration

165 นาที

minimal

13

1 เดือน

Cystadenoma

6

Open fenestration and cholecystectomy

90 นาที

100 cc

7

15 เดือน

Simple cyst and
chronic cholecystitis

7

Open fenestration

135 นาที

800 cc

5

1 เดือน

Simple cyst
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เลือดในระหว่างการผ่าตัดหรือในระหว่างพักฟื้นหลังการ

ยาวนานกว่าผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี open (120 นาที

ผ่ า ตั ด นอกจากนั ้ น ไม่ พ บว่ า มี ผ ลแทรกซ้ อ นจากการ

vs 112.5 นาที) นอกจากนั้นระยะเวลาที่ทําการรักษาตัว

ผ่าตัดเกิดขึ้นกับคนไข้ แต่พบว่าการรายงานผลชิ้นเนื้อ
ทางพยาธิวิทยากับการวินิจฉัยผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดโดย

A

อาศัยการสืบค้นทางรังสีวินิจฉัยมีความคลาดเคลื่อนไม่
ตรงกันได้สูงโดยพบว่าผู้ป่วย 3 ราย ในจํานวนผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัดทั้งหมด 5 รายมีผลชิ้นเนื้อทางพยาธิ
วิทยาเป็น cystadenoma ในผู้ป่วย 3 รายที่มีผลการ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยาไม่ตรงกับผลการวินิจฉัยทางพยาธิ
วิทยาพบว่ามีผู้ป่วย 2 รายที่ยินยอมผ่าตัดเพิ่มเติมโดยผู้
ป่วยรายที่ 1 ได้รับการผ่าตัด right hepatectomy และผล
pathology เป็น cystadenocarcinoma ผู้ป่วยรายที่ 2 ได้
รับการผ่าตัด cyst excision ผลชิ้นเนื้อพยาธิวิทยาหลัง
ผ่าตัดเป็น cystadenoma เช่นเดียวกับที่รายงานหลังจาก

B

การผ่าตัด laparoscopic fenestration ในผู้ป่วยรายที่ 3
ผลชิ้นเนื้อหลังการผ่าตัด laparoscopic fenestration เป็น
cystadenoma แต่ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัดเพิ่มเติม
ในผู้ป่วยทั้งหมด 5 รายที่ได้รับการผ่าตัดรักษาพบว่า
ผู้ป่วยมาติดตามการรักษาเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดคือ 1
เดือนภายหลังการผ่าตัดจนถึงยาวนานที่สุดคือ 15 เดือน
หลั ง การผ่ า ตั ด มี ผ ู ้ ป ่ ว ยรายที ่ 1 ที ่ ไ ด้ ร ั บ การผ่ า ตั ด
hepatic resection และมีผลชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาเป็น
cystadenocarcinoma ต้องมารับการรักษาเนื่องจากภาวะ
ลําไส้อุดตันหลังการผ่าตัด laparoscopic fenestration 10
เดือน และผู้ป่วยรายที่ 6 ที่ต้องมารับการรักษาด้วยเรื่อง

C

ภาวะลําไส้อุดตันหลังการผ่าตัด open fenestration เป็น
เวลา 14 เดื อ น ผู ้ ป ่ ว ยรายอื ่ น ๆที ่ ไ ด้ ร ั บ การผ่ า ตั ด
fenestration มาติดตามการรักษาเพียงระยะเวลาสั้นๆ 1
ถึง 4 เดือน แต่ก็ไม่พบว่ามีอาการกลับเป็นซ้ําในช่วง
เวลาดังกล่าว

วิจารณและสรุปผล
ผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่ ท ี ่ เ ป็ น โรคถุ ง น้ ํ า ในตั บ ที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จาก
รูปภาพ 1. ภาพจากการผ่าตัด
A. แสดงถุ ง น้ ํ า ในตั บ ที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากปรสิ ต ในขณะ
ที่ทําการรักษาด้วยวิธี open fenestration
B. แสดงถุ ง น้ ํ า ในตั บ ที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากปรสิ ต ในขณะ
ที่ทําการรักษาด้วยวิธี laparoscopic fenestration
C. แสดงการเจาะถุ ง น้ ํ า ออกและกํ า ลั ง จะทํ า การ
fenestration โดยวิธี laparoscope fenestration

ปรสิตและมีอาการในการศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัย
กลางคน ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการจุก
แน่ น ท้ อ งและคลํ า ได้ ก ้ อ นที ่ ท ้ อ งซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การ
ศึกษาอื่นๆ18,19 การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น
ทํ า โดยวิ ธี laparoscopic fenestration และวิธี open
fenestration ซึ่งพบว่าการรักษาโดยวิธี laparoscopic
fenestration จะมีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาทําการผ่าตัด
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ภายในโรงพยาบาลหลั ง การผ่ า ตั ด ของผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การ

ว่ามีผู้ป่วย 3 รายใน 5 รายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นถุง

ผ่าตัด laparoscopic fenestration ก็ยังยาวนานกว่าผู้ที่

น้ําในตับที่ไม่ได้เกิดจากปรสิตจากเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

ได้รับการผ่าตัด open (8.7 วัน vs. 6 วัน) ซึ่งแตกต่างจาก

และได้รับการรักษาโดยวิธี laparoscopic fenestration มี

meta-analysis ของ Qiu และคณะที่รายงานว่าการผ่าตัด

ผลชิ ้ น เนื ้ อ พยาธิ ว ิ ท ยาหลั ง การผ่ า ตั ด เป็ น เนื ้ อ งอก

laparoscopic fenestration มีระยะเวลาการผ่าตัดที่น้อย

cystadenoma ที ่ ม ี โ อกาสเปลี ่ ย นแปลงเป็ น มะเร็ ง ใน

กว่า open fenestration และมีระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้อง

อนาคต ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นๆพบว่าการ

ทําการพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่น้อย

วินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัยไม่ตรงกับผลรายงานชิ้นเนื้อทาง

กว่า open

ซึ่งอาจเป็นเพราะประสบการณ์

พยาธิวิทยาเกิดขึ้นได้แม้ว่าผู้ป่วยไม่มีลักษณะทางเอ็กซ์

ในการผ่าตัดด้วยวิธี laparoscopic fenestration ในโรง

เรย์คอมพิวเตอร์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็น cystadenoma เช่น ผิว

พยาบาลขอนแก่นยังมีน้อยและจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการ

ของถุงน้ําที่ไม่เรียบ, มีผนังแบ่งเป็นช่องในถุงน้ํา หรือ

ทําการผ่าตัดในโรคถุงน้ําในตับที่ไม่ได้เกิดจากปรสิตใน

hypodense area ที่ล้อมรอบด้วยผนังของถุงน้ํา ยก

การศึ ก ษายั ง มี จ ํ า นวนน้ อ ยจึ ง อาจไม่ ไ ด้ แ สดงถึ ง ระยะ

ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Tan และคณะพบว่ามีผู้ป่วย

เวลาในการผ่าตัดและระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องพักฟื้นใน

1 คนในผู้ป่วย 27 คน (3.7%) ที่มารับการรักษาโรคถุงน้ํา

โรงพยาบาลที่แท้จริง ซึ่งจําเป็นที่จะต้องอาศัยการเก็บ

ในตับที่มีอาการที่มีปัญหาดังกล่าว18 ปัญหาที่สําคัญอีก

ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามจาก

อย่างของการรักษาโรคถุงน้ําในตับที่ไม่ได้เกิดจากปรสิต

ประสบการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นพบว่าการรักษา

ที่มีอาการในโรงพยาบาลขอนแก่นคือการที่ผู้ป่วยมักจะ

ผู้ป่วยด้วยวิธี laparoscopic fenestration เป็นวิธีที่

มาติ ด ตามการรั ก ษาเพี ย งระยะเวลาสั ้ น ๆทํ า ให้ ไ ม่ ม ี

ปลอดภัย ไม่พบว่ามีผลแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการกลับเป็นซ้ําภายหลังการรักษา

fenestration23

ผ่าตัดเช่น การติดเชื้อของแผลผ่าตัด, การติดเชื้อใน

จากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคถุงน้ําในตับ

ระบบหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะเช่นเดียวกับการ

ที ่ ไม่ ได้ เกิ ด จากปรสิ ต ในโรงพยาบาลขอนแก่ น ดั งที ่ ได้

ศึกษาของ Tan และคณะ18 และการเสียเลือดในระหว่าง

แสดงในการศึกษานี้ อาจทําให้มีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการ

การผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัด open สอดคล้องกับ meta-

รั กษาที ่ สามารถตั ด เอาผนั งของถุ งน้ ํ า ออกจนหมดเช่ น

analysis และการศึกษาของ Tan และคณะ18, 23

การผ่าตัด open cyst excision มากกว่าที่จะทําการรักษา

ปัญหาสําคัญของการรักษาโรคถุงน้ําในตับที่ไม่ได้

โดย laparoscopic fenestration, open fenestration หรือ

เกิดจากปรสิตโดยวิธี laparoscopic fenestration ในโรง

การเจาะเอาน้ําในถุงน้ําออกโดยใช้เอ็กซ์เรย์

พยาบาลขอนแก่นคือการวินิจฉัยโรคโดยใช้วิธีการทาง

คอมพิ ว เตอร์ (Computed tomography) หรื อ

รั ง สี ว ิ น ิ จ ฉั ย ไม่ ส ามารถให้ ก ารวิ น ิ จ ฉั ย ที ่ ต รงกั บ ผล

ultrasound เป็นตัวช่วยในการเจาะน้ําในถุงน้ําออกแล้ว

รายงานชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาซึ่งจะส่งผลต่อการรักษา

ตามด้วยการฉีดสารที่ทําให้เกิดการแข็งตัวของเนื้อเยื่อ

ทางศัลยกรรมได้เพราะถุงน้ําในตับที่ไม่ได้เกิดจากปรสิต

เข้าไปแทนที่น้ําในถุงน้ํา เนื่องจากมีการไม่ตรงกันของ

ที ่ ไ ด้ ร ั บ การวิ น ิ จ ฉั ย โดยการสื บ ค้ น ทางรั ง สี ว ิ น ิ จ ฉั ย

การวิ น ิ จ ฉั ย ที ่ ไ ด้ จ ากเอ็ ก ซ์ เ รย์ ค อมพิ ว เตอร์ ก ั บ ผลชิ ้ น

สามารถเป็นได้ทั้ง solitary cyst (simple hepatic cyst

เนื้อที่ได้จากการผ่าตัดถึง 60% ในโรงพยาบาลขอนแก่น

หรือ congenital cyst), cystadenoma, และ

และวิ ธ ี ก าร laparoscopic fenestration, open

cystadenocarcinoma ได้ และการรักษาทางศัลยกรรม

fenestration หรือการเจาะเอาน้ําในถุงน้ําออกโดยใช้

ของโรคเหล่านี้ต่างกัน โดยการผ่าตัด fenestration ถุง

เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography) หรือ

น้ําในตับก็เพียงพอในการรักษา solitary cyst แต่ในกรณี

ultrasound เป็นตัวช่วยในการเจาะน้ําในถุงน้ําออกแล้ว

ที่ผู้ป่วยเป็น cystadenoma ต้องทําการผ่าตัด open cyst

ตามด้วยการฉีดสารที่ทําให้เกิดการแข็งตัวของเนื้อเยื่อ

excision และตัดเอาผนังของถุงน้ําออกให้หมดเพราะมี

เข้าไปแทนที่น้ําในถุงน้ําจะยังมีผนังของถุงน้ําเหลืออยู่

โอกาสเกิดมะเร็งในอนาคต22

หรือในกรณีที่ผู้ป่วยเป็น

ภายหลังการรักษาซึ่งอาจมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นเนื้อ

cystadenocarcinoma ก็ต้องทําการผ่าตัด liver resection

ร้ายได้ภายหลัง แต่อย่างไรก็ดีจํานวนผู้ป่วยที่อยู่ในการ

เพราะการตัดเอาแต่ผนังของถุงน้ําออกเพียงอย่างเดียว

ศึกษานี้มีน้อยจึงต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

จะมีโอกาสทีโรคกลับเป็นซ้ําได้สูง24 จากการศึกษานี้พบ

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคต
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ขอผิดพลาดที่พบบอยในการเขียนบทความ
กองบรรณาธิการขอนแกนเวชสาร

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์บทความวิชาการ
ชื่องานวิจัย ชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อสถานที่ทํางาน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษา

✴

อังกฤษ ยกเว้นกรณีการส่งบทความภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ชื่อวุฒิการศึกษา ให้แสดงคําย่อของชื่อวุฒิการศึกษาในการประกอบ

✴

วิชาชีพและวุฒิการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่วงเล็บแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือสาขาของแพทย์เฉพาะทาง เช่น
"
"
✴

"
"

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

✴

การเว้นวรรคที่ผิดพลาดด้วยการเคาะเว้นวรรคสองครั้ง ควรทําให้ถูกต้อง
ด้วยการเว้นวรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และต้องไม่
เคาะเว้นวรรคโดยไม่จําเป็น

✴

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น . , ? ; : ต้องไม่เว้นวรรคจากคําที่อยู่ติดกัน
ก่อนหน้า ทั้งใน ภาษาไทยและอังกฤษ ควรทําให้ถูกต้องด้วยการพิมพ์ติด
คําที่อยู่ก่อนหน้า แล้วหลังเครื่องหมายจึงให้เว้นวรรคด้วยการเคาะเว้น
วรรคหนึ่งครั้ง เช่น “including sex, gender and body weight.” และ
“Moreover...” เป็นต้น

✴

การใช้เครื่องหมายนขลิลิต หรือ เครื่องหมายวงเล็บ ( ) และเครื่องหมาย
อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคําพูด “ ” นั้น ต้องเว้นวรรคก่อน
เครื่องหมาย

ส่วนหน้า(ด้านซ้าย) และเว้นวรรคหลังเครื่องหมายส่วน

หลัง(ด้านขวา) แต่ต้องไม่เว้นวรรคกับส่วนที่ติดอยู่กับคําที่พิมพ์บรรจุ
ภายในระหว่างเครื่องหมายส่วนหน้ากับเครื่องหมายส่วนหลัง เช่น “this was
shown in previous three studies (mentioned earlier in section I)” เป็นต้น
✴

การใช้่เครื่องหมายร้อยละ (%) ต้องไม่เว้นวรรคระหว่างตัวเลขและ
เครื่องหมาย % เช่น 75.75% เป็นต้น

✴

การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” (hyphen) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขีด
แนวนอนสั้นๆกลางบรรทัด ต้องไม่ถูกใช้ในลักษณะการแทนความหมาย
ของคําว่า

“ตั้งแต่ (จาก), ถึง(จนถึง)” หรือ “from, to” ควรทําให้ถูกต้อง

ด้วยการแสดงคําดังกล่าวในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษลงในประโยคที่
ต้องการ เช่น “ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
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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) ต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายและหลักเกณฑ์ในภาษาไทย ต้องพิมพ์
เครื่องหมายไม้ยมกติดคําข้างหน้าที่ต้องการให้ซ้ําคํา วลี หรือประโยคใดๆ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดประโยค
แล้วจึงให้เคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง หลังเครื่องหมายไม้ยมกก่อนพิมพ์ข้อความถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เคาะ
เว้นวรรค หลังเครื่องหมายไม้ยมกหากยังไม่สิ้นสุดประโยค เช่นเดียวกันกับหลักการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนอื่นๆในภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สับสนในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรค เช่น
“จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากแพทย์มีความตระหนัก
ในเรื่องการวินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงมากขึ้น” หรือ “ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา,
ความดันโลหิตสูง หรือระบบหายใจล้มเหลว เป็นต้น” หรือ “จากการศึกษาของหลายๆงานวิจัยได้
สนับสนุนเหตุผลนี้” เป็นต้น

✴

การเปลี่ยนใช้คําระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนใช้คําระหว่างภาษากับตัวเลข ต้อง
เว้นวรรคระหว่างกัน เช่น การเปลี่ยนแปลง ของกรดอะมิโน HBsAg บนตําแหน่งที่ 126 และ 127 เป็นต้น

✴

การกล่าวถึงจํานวนตัวเลขสําหรับบทความภาษาอังกฤษ การขึ้นต้นประโยคแรกในหัวข้อใหม่ ต้องไม่นํา
ตัวเลขแสดงจํานวนมาขึ้นต้นประโยค ควรทําให้ถูกต้องด้วยการขึ้นต้นประโยคแรกด้วยคําในภาษา
อังกฤษเท่านั้น และหากต้องกล่าวถึงจํานวนใดๆในการขึ้นต้นประโยค ต้องใช้คําในภาษาอังกฤษที่แสดง
จํานวนตัวเลข 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” สําหรับ
การกล่าวถึงในการขึ้นต้นประโยค เป็นต้น

✴

การใช้คําย่อหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษและในภาษาไทย ต้องแสดงคําย่อในวงเล็บตามหลังคําเต็ม เมื่อ
ต้องการใช้คําย่อในการกล่าวซ้ําในครั้งถัดไป เช่น World Health Organization (WHO) หรือ คณะ
กรรมการจริยธรรมทางการวิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น (คณะกรรมการฯ) เป็นต้น

✴

การเว้นย่อหน้า ในแต่ละย่อหน้าควรมีเนื้อหาบทความที่ยาวเกิน 5 บรรทัด ถ้ามีเนื้อหาน้อยกว่า 5
บรรทัด ให้จัดไปรวมอยู่ในย่อหน้าอื่น

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์เนื้อหาในบทความวิชาการ
✴

การอ้างอิง โดยปกติในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of Medicine และ British
Medical Journal ซึ่งเป็นวารสารอันดับหนึ่งและอันดับสองของโลก (ตามลําดับ) จะสังเกตเห็นได้ว่า
เนื้อหาในบทความงานวิจัยฉบับเต็มที่ไม่ได้ถูกศึกษาค้นพบด้วยผู้วิจัยเองนั้น ทุกๆหนึ่งประโยคที่จบลง
ด้วยเครื่องหมาย full stop (.) ต้องมีหมายเลขแสดงการอ้างอิง (references) จากข้อมูลที่นํามากล่าวอ้าง
โดยแสดงอยู่หลังเครื่องหมาย full stop เสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนบทนํากับส่วนวิจารณ์และสรุปผล
ของบทความงานวิจัยต้องไม่ถูกนํามาแสดงโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้การแสดงข้อมูลราย
ละเอียดของการอ้างอิงต้องมีความสัมพันธ์เรียงลําดับตามหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฎอยู่กับเนื้อหาอย่าง
ถูกต้อง

✴

ข้อมูลการอ้างอิง ควรเป็นเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและทันสมัย

✴

ชื่อส่วนหัวข้อในบทคัดย่อ (ABSTRACT) ของบทความงานวิจัย ต้องใช้คําเหล่านี้แสดงชื่อหัวข้อเท่านั้น
สําหรับภาษาไทย ใช้คําว่า วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุป สําหรับภาษาอังกฤษ ใช้
คําว่า AIM METHODS RESULTS และ CONCLUSION (พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่)
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✴

ชื่อส่วนหัวข้อในบทความงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ของบทความงานวิจัย ให้ใช้คําเช่นเดียวกับใน

✴

บทคัดย่อ โดยมีข้อยกเว้นที่ให้ใช้คําว่า วิจารณ์และสรุปผล (DISCUSSION) แทนคําว่า สรุป
(CONCLUSION)
บทนํา จะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ความรู้ในปัจจุบัน (current knowledge) ได้ถูกค้นพบแล้วเช่นไร และ
มีส่วนใด ที่ยังไม่ถูกค้นพบ (gap of knowledge) ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องทําการวิจัยเพื่อศึกษาค้นหาคํา
ตอบ (fill gap) ที่จะมาแสดงในส่วนที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือที่ต้องการค้นหานั้น ทั้งนี้ในตอนท้ายของบทนํา
จะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพื้นที่หรือจังหวัดที่ทําการ
ศึกษานั้นมีสถานการณ์เป็นอย่างไร ให้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ สิ่งที่ต้องการทราบคืออะไรและได้ทําการ
ศึกษาอย่างไรเพื่อให้ทราบคําตอบ

✴

วิธีการศึกษา ให้แสดงข้อมูลในการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยบทความภาษาไทยให้ใช้คําที่ได้
แสดงในภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษให้ใช้คําที่ได้แสดงในภาษาอังกฤษ
✴

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 ทํา
อย่างไร และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์ (missing data)

✴

สถิติ (statistical analysis)

✴

จริยธรรมการศึกษา (ethical consideration) มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ในสถานที่ที่ได้ทําการศึกษา

✴

การนําเสนอข้อมูล ที่แสดงด้วยแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปฮิสโตแกรม แผนภูมิการนําเสนอข้อมูลแบบ
อนุกรม (time series) แผนภูมิวงกลม แผนภูมิรูปภาพ หรือแผนภูมิแบบอื่นๆ ต้องไม่แสดงเป็นรูปสามมิิติ

✴

ตารางและรูปภาพ ต้องแสดงชื่อและรายละเอียดคําอธิบาย (legend) และต้องศึกษาจากตัวอย่างการ
เขียนบทความในวารสารต่างประเทศ 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 เพราะ
จะทําให้แก้ไขยาก

✴

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
✴

✴
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Implication for research and practice
Conclusion
ทั้งนี้การวิจารณ์และสรุปผล ต้องไม่มีเนื้อหาของข้อมูลแสดงผลการศึกษามาอยู่ในส่วนนี้ซ้ําอีก

(ห้ามมีเนื้อหา findings เพิ่มเติม) เนื้อหาต้องมาจากที่ได้ศึกษาค้นพบเท่านั้น การสรุปผลต้องไม่แนะนํา
และต้องไม่สรุปเกินกว่าที่ได้ทําการศึกษาหรือสรุปเกินจริงไปมากกว่าผลการศึกษา เช่น การศึกษาได้ทํา
รักษาในผู้ป่วย 10 ราย แต่สรุปว่าได้ผลดีและควรที่จะนําไป
ขยายผล หรือ การศึกษาไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลต้นทุน แต่สรุปว่ามีค่าใช้จ่ายต่ําและมีความคุ้้มค่า เป็นต้น
✴

บทความภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบว่าบทความมีเนื้อหาบางส่วนไปพ้องกับผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือไ่ม่
เพราะปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) เป็นจํานวนมาก ขอแนะนําให้ผู้วิจัย
ตรวจสอบก่อนส่งมาขอรับการพิจารณา 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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ขอแนะนำในการเขียนบทความวิชาการ
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
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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.
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 e-mail 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.
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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 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 doublespaced 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
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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, 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
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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.
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.
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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.
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
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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 photographicquality 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 publication. Figures should be made as selfexplanatory 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.
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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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