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From the Editor

Jou rna l  o f  Med i ca l  Educa t i on  and  Resea rch  
( JMRE )

KKMJ ใน  iPad สำหรับ iOS ตั้งแต่ version 7.0 รวมทั้ง application อีก 2 application ซึ่ง
ได้แก่ JMRE และ THAI Journal โดยที่ JMRE นั้นเป็น  application ของ Journal of Medical 

Research and Education ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติที่รวบรวมผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์
และงานวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา ส่วน  THAI Journal นี้เป็นความภาคภูมิใจของทีม
งานเราที่ต้องการสร้าง hub ของวารสารทางการแพทย์ไทยไว้ใน  application เพียงหนึ่งเดียว 

ซึ่งเราได้คาดหวังว่า application นี้จะทำให้วารสารทางการแพทย์ไทยถูกรวบรวมไว้ ง่ายต่อ
การเข้าถึงในที่ๆ  เดียวเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของ new media ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน
    สำหรับวิธีการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การส่งบทความด้วยวิธี 

online submission อย่างเต็มรูปแบบ โดยท่านจะได้รับการตอบรับในขั้นตอนการพิจารณา
บทความวิจัยและให้ทำการแก้ไขบทความวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในกอง
บรรณาธิการในรูปแบบ interactive ระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการ  ซึ่งใน
โอกาสนี้ KKMJ จึงได้กำหนดให้ผู้วิจัยทุกท่านเพิ่มเติมระบบการแก้ไขบทความวิจัยด้วยการ
ใช้ Google Drive (สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KKMJ official website ในหน้า 

submission) กระผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน  รวมทั้ง Medical Advancement 

Foundation หรือมูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์ ซึ่งคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและผลักดันให้
เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    คำว่า PRINTED IN THE NETHERLANDS ซึ่งปรากฎอยู่ที่หน้าปกของวารสาร  เป็นการแสดง
ถึงแหล่งพิมพ์ของวารสารทั้งนี้เนื่องจากการตีพิมพ์ปัจจุบันทาง KKMJ ได้ส่งไปพิมพ์ยัง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง  KKMJ มีจุดหมายเพื่อที่จะนำเสนอผลงานวิจัยของท่านไปสู่สายตา
ของผู้ศึกษางานวิจัยและผู้อ่านโดยทั่วโลกในรูปแบบที่ดีที่สุด มีความถูกต้องในระดับสากล
ตามข้อแนะนำของ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)  
	


 นายแพทย์ ดร.ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์
        Editor-in-Chief, KKMJ
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Physical Activity: Epidemiology and 
Public Health

ปริญญา ชำนาญ M.D., Ph.D.

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (กลุ่มวิจัยโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิก) 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
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     dequate and appropriate physical activity is known to be associated with health status, diseases and 
mortality. Thailand’s public health should have a better understanding of the difference between physical 
activity, exercise and physical fitness, the terms often used interchangeably and wrongly in the past. In 
Thailand, academic and public health professionals have very much concentrated on physical exercise, 
essentially referred to as leisure time or sport physical activity, which is actually only part of physical activity 
in free-living individuals. This review describes the use of and the relationship between the three terms 
above. When considering physical activity and physical fitness, we need to describe their two basic 
components, namely dose and intensity. Authorities have currently recommended that healthy adults need 
moderate-intensity physical activity, such as brisk walking, for a minimum of 30 minutes for  most days of the 
week. The prevalence of adequate physical activity varies across age, sex and countries. Challenges in physical 
activity research are partly due to a lack of accuracy and precision in  physical activity measurement as well 
as the choice of measurements used in epidemiological studies. Determinants of physical activity include 
individual-level factors, such as intention and self- efficacy, to wider environmental factors, for example, 
peers, family members and role models, access to physical activity facilities, the government policy on 
providing a more friendly and accessible environment for people to get more active.

SUMMARY

A   

กิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับสุขภาวะ โรคภัยต่าง ๆ และการเสียชีวิต ประเด็นที่
ควรต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันในงานสาธารณสุขไทยคือความแตกต่างของ กิจกรรมทางกาย การออกกำลัง
กาย และสมรรถภาพทางกาย ในประเทศไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นในงานวิจัยหรือในทางสาธารณสุขมักจะกล่าวถึง
การออกกำลังกาย ซึ่งหลายครั้งมีนัยหมายถึงกิจกรรมทางกายเพื่อการพักผ่อนหรือกีฬา  ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมทางกายเท่านั้น  บทความนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำทั้งสามนี้  เมื่อกล่าวถึงกิจกรรมทางกาย
และสมรรถภาพทางกายนั้น  มีความจำเป็นต้องอธิบายถึง  2 องค์ประกอบ ได้แก่ ขนาดหรือปริมาณ และความเข้ม
ข้นของกิจกรรมทางกาย  ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรด้านการออกกำลังกายแนะนำว่า เพื่อป้องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือด หญิงชายวัยผู้ใหญ่ควรออกกำลังกายระดับปานกลาง  เช่น  การเดินเร็ว เป็นเวลาอย่างน้อย 30 
นาทีต่อวัน  ในวันส่วนใหญ่ของสัปดาห์ หรือทุกวัน   ความชุกของการออกกำลังกายอย่างเพียงพอนั้นแตกต่างกัน
ตามเพศ อายุ และประเทศ  ปัญหาของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายที่สำคัญส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมา
จากการขาดความถูกต้อง  แม่นยำของการวัดระดับกิจกรรมทางกาย รวมถึงวิธีการวัดที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย
ทางระบาดวิทยา    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายนั้นมีตั้งแต่ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความ
ตั้งใจ และความมั่นใจในความสามารถที่จะออกกำลังกายได้ ไปจนถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่มีความสำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  ไม่ว่าจะเป็น  การมีเพื่อนร่วมออกกำลังกาย การเข้าถึงสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย 
นโยบายของภาครัฐที่จะจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนออกกำลังกายมากขึ้นเป็นต้น
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ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย 
เป็นที่ทราบกันมานานถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ทางกายกับภาวะสุขภาพต่างๆ  กิจกรรมทางกายต่ำหรือ
ไม่เพียงพอนั้นสัมพันธ์กับการเสียชีวิตโดยรวมและการ
เสียชีวิตจากสาเหตุรายโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการ
เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด1-3 ประชากรที่
รายงานระดับกิจกรรมทางกายในระดับสูงนั้นมีความ
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลง  20-50%1,2 เมื่อเปรียบเทียบ
กับหญิงที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หญิงวัยกลางคนที่
ออกกำลังกายน้อย จะมีอัตราการเสียชีวิตโดยรวมเพิ่ม
ขึ้นถึง 52% มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอด
เลือดเพิ่มขึ้นถึง  2 เท่า  และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก
มะเร็งมากขึ้น  29%3 นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ชัดเจน
เพิ่มขึ้นว่าระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทาง
กายมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่
สำคัญหลายโรค โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด4-6 
โรคอ้วน7 โรคเบาหวา8-10 ภาวะสมองเสื่อม และมะเร็ง
หลายชนิด11-12

คำจำกัดความของกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย 
และ สมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมทางกาย (physical activity) การออกกำลังกาย 
(exercise) และสมรรถภาพทางกาย  (physical fitness) 
เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน  ซึ่งทำให้มีความ
สับสนในการใช้คำเหล่านี้ หรือบางครั้งมีการใช้คำเหล่า
นี้แทนกัน   กิจกรรมทางกาย (physical activity) หมายถึง 
การเคลื่อนไหวใดๆ  ของร่างกาย  โดยกล้ามเนื้อที่ส่งผล
ให้มีการเผาผลาญหรือใช้พลังงานเพิ่มเติมจากภาวะ
ระหว่างพักผ่อน  (resting expenditure) การออกกำลัง
กาย (exercise) นั้น  ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทาง
กาย เป็นการออกกำลังอย่างมีเป้าหมาย ทำอย่างมีรูป
แบบที่ชัดเจน  ซ้ำๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาหรือ
รักษาไว้ซึ่งสมรรถภาพทางกาย   ส่วนสมรรถภาพทาง
กาย (physical fitness) นั้นหมายถึงคุณสมบัติของแต่ละ
บุคคลที่สัมพันธ์หรือส่งผลต่อความสามารถที่จะออก
กำลังของแต่ละคน  ซึ่งหมายรวมถึง สมรรถภาพของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

รูปภาพ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกาย และภาวะสุขภาพ 
รวมถึงปัจจัยอื่นที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางกาย (ดัดแปลงจาก Shephard & Bouchard 2537)13
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องค์ประกอบไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกาย และความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย เป็นต้น  ความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกาย และภาวะสุขภาพ 
แสดงในแผนภูมิในรูปภาพ 1 จะเห็นว่ากิจกรรมทางกาย
นั้นมีผลต่อสมรรถภาพทางกาย และในทางกลับกัน
สมรรถภาพทางกายก็ส่งผลถึงระดับของกิจกรรมทาง
กายด้วย   สมรรถภาพทางกายนั้นส่งผลต่อภาวะสุขภาพ 
ส่วนภาวะสุขภาพเองก็มีอิทธิพลต่อทั้งสมรรถภาพทาง
กายและระดับกิจกรรมทางกาย    นอกจากนั้นยังมีปัจจัย
อื่นๆ  ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยทั้งสามข้างต้น  เช่น  พฤติกรรม
สุขภาพอื่นๆ อาทิเช่น  การสูบบุหรี่ และการรับประทาน
อาหาร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่น  การมีสถานที่ออก
กำลังกายใกล้บ้าน  การมีทางเท้าให้เดิน  หรือสภาพ
อากาศ และ สิ่งแวดล้อมทางสังคมเช่น  การมีเพื่อนร่วม
ออกกำลัง ภาวะทางเศรษกิจ ก็มีผลต่อการที่คนๆหนึ่งจะ
มีการออกกำลังกายหรือไม่ด้วยเช่นกัน
   ทั้งนี้เมื่อกล่าวถึงกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทาง
กายนั้น  มีความจำเป็นต้องบอกถึง  2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ขนาดหรือปริมาณ  (dose) และความเข้มข้น 
(intensity) ของกิจกรรมทางกาย  ขนาดหรือปริมาณของ
กิจกรรมทางกายนั้นหมายถึงปริมาณทั้งหมดของ
พลังงานที่มีการใช้ในกิจกรรมทางกาย    ส่วนความเข้ม
ข้นของกิจกรรมทางกายนั้นหมายถึงอัตราการใช้
พลังงานที่เกิดจากกิจกรรมทางกาย  ซึ่งอาจแบ่งเป็น 
กิจกรรมทางกายที่มีความเข้มข้นระดับเบา  ระดับกลาง
และระดับสูง  (light moderate และ vigorous intensity) 
ตัวอย่างกิจกรรมทางกายระดับเบา เช่น  การเดิน  การนั่ง
ดูทีวี การล้างรถ ส่วนการเดินเร็ว ปั่นจักรยาน  และการ
ตัดหญ้าทำสวน  เป็นกิจกรรมทางกายระดับกลาง และ 
การวิ่งเร็ว การทำนาทำไร่ และการเล่นกีฬาหนัก เช่น
ฟุตบอลหรือบาสเกตบอล  ถือเป็นกิจกรรมทางกายระดับ
ความเข้มข้นสูง
  โดยทั่วไป กิจกรรมทางกายนั้นพอจะแบ่งเป็นชนิดได้
ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ กิจกรรมทางกายขณะ
ทำงาน  (physical activity at work or occupational 
physical activity) กิจกรรมทางกายเพื่อการพักผ่อนหรือ
กีฬา (leisure or sport physical activity) และกิจกรรม
ทางกายระหว่างพัก (resting/sleeping acticity)  อย่างไร
ก็ตาม ในความหมายของคนทั่วไปโดยเฉพาะใน
ประเทศไทยนั้น  มักจะคิดว่ากิจกรรมทางกายหมายถึง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการพักผ่อนหรือการเล่นกีฬา
เท่านั้น  ความคิดหรือความเชื่อดังกล่าวอาจส่งผลต่อการ
รับรู้และแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง 
ตัวอย่างเช่น  นายสำอาง ทำงานบัญชี ต้องขับรถไป

ทำงานย่านสีลม นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน  กับ
นายอัคนี  ทำงานก่อสร้าง  ปั่นจักรยานจากบ้านไปกลับ
สถานที่ก่อสร้าง ต้องทำงานแบกหามวัสดุก่อสร้างทุกวัน  
หากถามบุคคลทั้งสองว่าออกกำลังกายบ้างหรือไม่ ทั้งคู่
อาจจะตอบเหมือนกันว่า ไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะ
ไม่มีเวลา  ซึ่งหากพิจารณาความหมายที่กว้างขึ้นกว่า
กิจกรรมทางกายเพื่อการพักผ่อนหรือกีฬาแล้ว จะเห็นว่า 
เพื่อให้มีระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอกับการมี
สุขภาพที่ดีนั้น  นายสำอางอาจต้องออกกำลังกายเพิ่ม
เติมเช่นการออกกำลังกายในฟิตเนต หรือเล่นฟุตบอล
กับเพื่อนทุกวันศุกร์เป็นต้น  ในขณะที่นายอัคนีอาจไม่
ต้องการการออกกำลังกายเพิ่มเติมอะไร  เนื่องจาก
กิจกรรมในชีวิตประจำวันการทำงานก็เพียงพอแล้ว  

ความชุกของกิจกรรมทางกาย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติการณ์ความชุกของ
กิจกรรมทางกายระดับที่เพียงพอต่อการมีสุขภาพที่ดีมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่องานสาธารณสุข  และการป้องกัน
โรค เนื่องจากข้อมูลความชุกของกิจกรรมทางกายดัง
กล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน  เพื่อเปรียบเทียบ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมทางกายของ
ประชากรในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมทางกาย  ข้อมูลดังกล่าว
สามารถนำไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายการส่งเสริม
การออกกำลังกายในประชากร รวมถึงใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพของโครงการส่งเสริมหรือปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทาง
กายได้อีกด้วย นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำ
ไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบความชุกของ
กิจกรรมทางกายระหว่างประชากร ภูมิภาคหรือประเทศ
ต่างๆอีกด้วย   และข้อมูลความชุกของกิจกรรมทางกาย
นั้นแตกต่างกันขึ้นกับวิธีการประเมินระดับกิจกรรมทาง
กาย ในประเทศไทยนั้นมีข้อมูลความชุกของกิจกรรม
ทางกายหรือการออกกำลังกายไม่มากนัก ซึ่งส่วนมาก
ประเมินกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายโดยใช้
แบบสอบถาม เมื่อไม่นานมานี้ ในการศึกษาความ
สัมพันธ์ของดัชนีมวลกายกับพฤติกรรมสุขภาพใน
นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย14 พบว่าความชุก
ของกิจกรรมทางกายเข้มข้นระดับกลางถึงสูงทุกวัน  อยู่
ระหว่าง 10-20% และ 30-40% ในหญิงและชายตาม
ลำดับ การศึกษาระดับการออกกำลังกาย (leisure 
physical activity) ใน  24 ประเทศ15 โดยใช้แบบสอบถาม 
พบว่าระดับการออกกำลังกายมากกว่า  6 ครั้งในช่วง  2 
สัปดาห์ที่ผ่านมาแตกต่างกัน  ต่ำสุดในหญิงไทยเพียง 
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2% เมื่อเปรียบเทียบกับ 36% ในหญิงอเมริกัน   และจาก 
11% ในชายญี่ปุ่น  ถึง 47% ในชายชาวโปแลนด์  หาก
แต่เมื่อใช้คำจำกัดความของการออกกำลังกายที่เพียง
พอเป็นกิจกรรมทางกายระดับกลาง ≥30 นาทีต่อวัน 
เป็นเวลามากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ หรือการมีกิจกรรม
ทางกายระดับสูง ≥20 นาทีต่อวัน  เป็นเวลามากกว่า 3 
วันต่อสัปดาห์  หรือ  การออกกำลังกายมากกว่า 150 นาที 
ในช่วงเวลามากกว่า  5 วันต่อสัปดาห์ ประเทศจีนมีระดับ
ความชุกสูงสุดที่ 53% และ 55% ในเพศหญิงและชาย
ตามลำดับ16 ระดับความชุกของการออกกำลังกายใน
ระดับที่แนะนำวัดโดยใช้เครื่องมือวัดการเคลื่อนไหวเป็น 
1% ในประเทศสวีเดน17 และประมาณ 3-4% ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา18  เป็นที่น่าสังเกตว่า การประเมินการออก
กำลังกายด้วยแบบสอบถาม และด้วยเครื่องมือวัด ให้
ผลระดับความชุกที่แตกต่างกัน  แม้ประเมินในประชากร
หรือประเทศเดียวกันก็ตาม         
 
ปัญหาของการศึกษาระบาดวิทยาของกิจกรรมทางกาย
เนื่องจากพฤติกรรมกิจกรรมทางกายมีความซับซ้อน  ผล
การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย  (physical activity), 
สมรรถภาพทางกาย (physical fitness) และภาวะสุขภาพ 
(health) ที่บางครั้งยังไม่น่าเชื่อถือและไม่ได้ข้อสรุปไปใน

ทางเดียวกันนั้น  ส่วนหนึ่งป็นผลมาจากการขาดความถูก
ต้อง  แม่นยำของการวัดระดับกิจกรรมทางกาย  รวมถึง
วิธีการวัดที่ไม่เหมาะสม เราต้องวัดระดับกิจกรรมทาง
กายที่ถูกต้องแม่นยำด้วยเหตุผลหลายประการได้แก่

1. มิติของ กิจกรรมทางกายเช่น ระดับ และรูปแบบ
กิจกรรมทางกาย มีความสำคัญต่อผลลัพธ์ทาง
สุขภาพต่างๆ

2. เพื่อสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศ หรือเชื้อ
ชาติ (cross-cultural comparisons)

3. เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา
ต่างๆ (temporal trend)

4. ใช้เพื่อประเมินผลของกิจกรรมส่งเสริมการออก
กำลังกาย (assess the effect of intervention)

5. อาจใช้เพื่อควบคุมระดับกิจกรรมทางกายในการ
ศึกษา trials (control habitual PA in trials)

6. ช่วยเพิ่มความแม่นยำของระดับปัจจัยเสี่ยง 
(exposure) ในการศึกษา gene-environment 
interaction

7. ช่วยเพิ่ม Statistical power และลดขนาดตัวอย่าง
ของการศึกษา (sample size)

    รูปภาพ 2 แสดงระดับความถูกต้องแม่นยำและความ
ง่ายในการประเมินระดับกิจกรรมทางกายด้วยวิธีที่มีใช้

รูปภาพ 2. ความถูกต้องแม่นยำและความยากง่ายของการประเมินระดับกิจกรรมทางกาย
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ในปัจจุบัน  วิธีการและเครื่องมือประเมินที่มีความถูกต้อง
แม่นยำสูงนั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการสูง ขณะที่วิธีการประเมินที่สะดวกและ
ง่ายกว่านั้นมีความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนใน
การวัดสูงกว่า การศึกษาเรื่องกิจกรรมทางกายใน
ประเทศส่วนใหญ่นั้นใช้การประเมินระดับและรูปแบบ
กิจกรรมทางกายโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire 
หรือ  self-report) แบบสอบถามเพื่อประเมินกิจกรรมทาง
กายมีหลายชนิด และพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง 
กันไป แบบสอบถามที่สำคัญและเป็นที่นิยมใช้ อาทิเช่น 
แบบสอบถาม International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ) และ แบบสอบถาม  Global 
Physical Activity Questionnaire (GPAQ) ซึ่งพัฒนา
ปรับปรุงขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกเพื่อใช้ประโยชน์
ในทางเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข  หาก
แต่ยังไม่มีการนำมาปรับเทียบมาตรฐาน  (calibration) 
และปรับใช้ในประเทศไทย ในประเทศไทยนั้นส่วนมาก
เป็นการใช้แบบสอบถามอย่างง่ายเพื่อประเมินระดับ
และรูปแบบการออกกำลังกายเท่านั้น19,20 หากแต่
แบบสอบถามดังกล่าวยังไม่ได้รับการตรวจวัดความถูก
ต้องกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน  (validation) การศึกษา
ระดับกิจกรรมทางกายโดยอาศัยแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือวัดสามารถดำเนินการได้ง่ายสะดวกและใช้ค่า
ใช้จ่ายไม่มากนัก  หากแต่การศึกษาด้วยวิธีการดังกล่าว
อาจนำไปสู่การประเมินระดับกิจกรรมทางกายที่ความ
ถูกต้องแม่นยำต่ำ และอาจนำไปสู่การไม่ได้ข้อสรุปที่
ชัดเจนว่าระดับหรือรูปแบบกิจกรรมทางกายรูปแบบใด
ที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพ 
   ในทางกลับกัน  การวัดระดับกิจกรรมทางกายโดยวิธี 
doubly-labelled water technique อันเป็นวิธีวัด
มาตรฐานสำหรับการประเมินระดับการใช้พลังงานระดับ
บุคคล (total energy expenditure at the individual 
level) อาจไม่เหมาะสมในการนำมาใช้ในการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาระดับประชากร เนื่องจากวิธีการดังกล่าว
ต้องอาศัยเวลาและทรัพยากรอย่างมากในการดำเนิน
การ   อีกทางเลือกหนึ่งที่มีการนำมาใช้ในการศึกษา
ระดับกิจกรรมทางกายในคนทั่วไป (Free- l iv ing 
individuals) มากขึ้น  ได้แก่การวัดระดับการเต้นของ
หัวใจ (Heart rate monitoring with individual 
calibration)  การศึกษาระดับกิจกรรมทางกายด้วยวิธีดัง
กล่าวได้รับการยืนยันถึงความถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีมาตรฐานทั้ง  doubly-labelled water technique 
และ whole body calorimetry21,22  หากแต่ปัญหาหนึ่ง
ของการศึกษาดังกล่าวก็คืออัตราการเต้นของหัวใจอาจ

ไม่สะท้อนระดับกิจกรรมทางกายที่แท้จริงในบางกรณี 
เช่น  อัตราการเต้นของหัวใจอาจเพิ่มขึ้นในภาวะที่มี
ความเครียดหรือความตื่นเต้น  นอกจากนี้การศึกษา
จำนวนมากใช้เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย  (movement sensors) ในการประเมินระดับ
กิจกรรมทางกาย  แม้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ง่ายและมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือกว่าการใช้แบบสอบถาม แต่ยังมี
ข้อจำกัดคือวิธีดังกล่าวไม่สะท้อนกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายบางประเภทเช่น  การปั่นจักรยาน 
การหิ้วของ  และการเคลื่อนไหวส่วนบนของร่างกาย   
อย่างไรก็ตามในช่วงหลังนี้ได้มีการพัฒนาเครื่องตรวจ
วัดการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ตรวจจับความ
เคลื่อนไหวได้ในทุกแกนหรือทิศทางซึ่งจะช่วยให้การวัด
กิจกรรมทางกายมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  เมื่อไม่นาน
มานี้ ได้มีการพัฒนาเครื่องมือวัดระดับกิจกรรมทางกาย
ที่ผสมผสานหลักการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเข้ากับ
การวัดการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งพบว่าให้ผลการ
ศึกษาที่ถูกต้องและแม่นยำมากกว่าการใช้วิธีการใดวิธี
การหนึ่งเพียงวิธีเดียว และมีความสะดวกและสามารถ
นำมาใช้ในการศึกษาในระดับประชากร 23-27    

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายและการส่งเสริมสุข
ภาพ
การดำเนินกิจกรรมหรือสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (health-related 
behaviours) ทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร  น่าจะ
ส่งผลต่อการป้องกันโรคเรื้อรังที่สำคัญ  อาทิเช่น  โรค
หัวใจและหลอดเลือด  โรคเบาหวาน  รวมถึงโรคอ้วนและ
ภาวะน้ำหนักเกิน   หากแต่ในปัจจุบันองค์ความรู้ของการ
พัฒนาและการประเมินกิจกรรมดังกล่าวยังอยู่ในระยะ
เริ่มต้น28  กิจกรรมหรือนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมดังกล่าวอาจได้รับ
การพัฒนาหรือออกแบบอย่างดี แต่มักมีข้อด้อยในแง่
การประเมินผลโครงการ  นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวมัก
ขาดความจำเพาะหรือความชัดเจนในรูปแบบของ
กิจกรรมดำเนินการ  ซึ่งส่งผลถึงความยากในการนำไป
ดำเนินการซ้ำหรือเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นๆ   
    ที่ผ่านมากิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผลไม่
เป็นที่น่าพอใจนัก29-32  อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับโดย
ทั่วกันว่าการศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมที่มุ่งให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์นั้นต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องสาเหตุและแรงจูงใจของพฤติกรรม
สุขภาพ33 มีผลการศึกษาที่ชัดเจนมากขึ้นว่า ความตั้งใจ
ในการมีพฤติกรรมสุขภาพ (intention) และความมั่นใจ
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ในความสามารถที่จะมีพฤติกรรมใหม่ใดๆ (self-
efficacy) นั้นเป็นปัจจัยตั้งตั้นที่สำคัญต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ตัวอย่างเช่น  จาก  Theory of planned 
behaviour (TPB) ปัจจัยหนึ่งที่จะกำหนดว่าบุคคลหนึ่งจะ
มีส่วนร่วมในพฤติกรรมสุขภาพหรือไม่นั้นคือความมุ่ง
มั่นตั้งใจในการทำพฤติกรรมนั้นๆ (intention) นอก
เหนือจากความตั้งใจแล้ว การรับรู้ถึงความสามารถของ
ตนเองในการควบคุมพฤติกรรม (perceived behaivioral 
control) หรือความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง  (self-
efficacy) ก็มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของปัจเจกบุคคล
ด้วย  การศึกษาทบทวนวรรณกรรมโดย  Hagger และ
คณะ34 สนับสนุนคำอธิบายดังกล่าว โดยพบว่ามีความ
สัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ความตั้งใจ ความมั่นใจใน
ศักยภาพของตนเอง และพฤติกรรมการออกกำลังกาย   
อย่างไรก็ตามทฤษฎีดังกล่าวมุ่งเน้นเฉพาะปัจจัยส่วน
บุคคล ในขณะที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  ดังแสดงในแผนภูมิ socio-
ecological ในรูปภาพ 3

   ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคนั้นมีส่วนในการลดลง
ของระดับกิจกรรมทางกายในประชากรและการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของภาวะโรคอ้วน   นอกจากนี้ปัจจัยทางสิ่ง
แวดล้อมยังมีความสำคัญต่อการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่
กระฉับกระเฉง  (physically active lifestyle)36;37 การศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อมทางกายภายกับการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการออกกำลังกาย  พบว่า  การ เข้าถึง 
(accessibility) โอกาส  (opportunity) และสิ่งแวดล้อมที่
ร่มรื่นสวยงาม (aesthetic attributes) มีความสัมพันธ์กับ
การออกกำลังกาย36 งานวิจัยอีกชิ้นที่ทบทวนศึกษา
ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเดิน  พบว่า สิ่ง
แวดล้อมที่สวยงามสบายหูสบายตา (aesthet ic 
environment), ความสะดวกสบายในโครงสร้างหรือ
สถานที่สำหรับการเดิน  (convenience of facilities for 
walking) เช่น  ฟุตบาท และทางเดินเท้า การเข้าถึงซึ่ง
สถานที่หรือสถานบริการต่างๆ  (accessibil ity of 
destinations) เช่น  ร้านค้าหรือสวนสาธารณะ และการรับ

รูปภาพ 3. Socio-ecological model สำหรับพฤติกรรมสุขภาพ35
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รู้ถึงสภาพการจราจรที่ติดขัด (perceptions about traffic 
and busy road) มีผลต่อการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเดิน
อย่างมีจุดม่งหมาย  (walking for specific purpose)37 
การทบทวนวรรณกรรมเมื่อไม่นานมานี้โดย Wendel-Vos 
และคณะ ช่วยยืนยันผลดังกล่าว คณะวิจัยดังกล่าวพบว่า 
การสนับสนุนทางสังคม  (social support) การมีเพื่อน
ร่วมออกกำลังกาย การมีเส้นทางเชื่อมโยงการเดิน  และ
การมีอุปกรณ์การออกกำลังกายเป็นปัจจัยส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย38 อย่างไรก็ตาม Giles-Corti และคณะพบ
ว่า ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางกายภาพหรือทาง
สังคมนั้นมีความสัมพันธ์ไม่มากนักกับการออกกำลัง
กาย เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล  Giles-Corti 
และคณะ จึงแนะนำว่า การเข้าถึงปัจจัยสนับสนุนทางสิ่ง
แวดล้อมต่อการออกกำลังนั้นมีความจำเป็น  แต่ไม่เพียง
พอที่จะนำไปสู่การเพิ่มระดับการออกกำลังกายในชุมชน
ไปถึงระดับที่พึงประสงค์39

     งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยสาเหตุของกิจกรรมทางกาย
นั้นมีจำนวนไม่มาก  ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในประเทศที่
พัฒนาแล้วเช่น  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลียและใน
ยุโรป38;40-44 ในประเทศไทยการวิจัยเรื่องดังกล่าวยังมี
น้อยมาก อีกทั้งปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการออก
กำลังกายหรือกิจกรรมทางกายในประเทศไทยนั้นอาจมี
ความแตกต่างจากปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าว
ในประเทศตะวันตก ซึ่งหมายถึงเป้าหมายการดำเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายนั้นอาจแตกต่าง
กันด้วย การขาดผลการศึกษาที่จำเพาะกับประชากรไทย
อาจมีผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายและการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเพื่อการป้องกันภาวะโรคอ้วน  โรค
หัวใจและหลอดเลือดและ โรคทางเมตาบอลิกอื่นๆ ด้วย
 

ข้อแนะนำการออกกำลังกายที่เพียงพอต่อการมีสุขภาพ
ที่ดี
ดังที่กล่าวข้างต้น  การออกกำลังกายนั้นส่งผลดีต่อ
สุขภาพ โดยช่วยป้องกันการเกิดโรคที่สำคัญหลายโรค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็น
โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในหลายประเทศ Centers 
for Disease Control and Prevention และ American 
College of Sports Medicine ได้กำหนดข้อแนะนำว่า 
เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด หญิงชายวัย
ผู้ใหญ่ควรออกกำลังกายระดับปานกลาง  (moderate-
intensity) เช่นการเดินเร็ว เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
ต่อวัน  ในวันส่วนใหญ่ของสัปดาห์ หรือทุกวัน45,46 และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองควรมีบทบาทในการกระตุ้นให้
ทุกคนออกกำลังกายด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และควร
เพิ่มความระดับของกิจกรรมการออกกำลังกายเท่าที่
สามารถทำได้ ในผู้สูงอายุ (>45 ปีในผู้ชาย  และ >55 ปี
ในผู้หญิง) และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นการ
ออกกำลังกายไม่ได้เป็นข้อห้าม แต่ควรได้รับคำแนะนำ
และตรวจ exercise stress test ก่อนการออกกำลังกายที่
ระดับเข้มข้นสูง  (vigorous intensity) การส่งเสริมการ
ออกกำลังกายอาจผ่านทางกิจกรรมเฉพาะบุคคล  เช่น
การให้คำปรึกษารายบุคคล   นอกจากนี้การส่งเสริมให้
ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงนั้น  อาจดำเนินการ
ผ่านทางกิจกรรมทางสังคมและชุมชน  ตัวอย่างที่พบว่ามี
ประสิทธิภาพได้แก่ การกระตุ้นเผยแพร่ผ่านทางสื่อสาร
มวลชน  การส่งเสริมการเรียนพลศึกษาในโรงเรียน 
โครงการการจัดให้มีการสนับสนุนทางสังคม เช่น  การ
ตั้งกลุ่มเพื่อนร่วมเดินออกกำลังกาย และการจัดให้มีและ
เพิ่มการเข้าถึงของสถานที่ออกกำลังกายเป็นต้น45
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Nurse Sonographers in Screening for Liver and Bile 
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OBJECTIVE
To assess the inter-rater agreement between radiologists and nurse sonographers in the screening for liver and 
bile duct cancer.

METHODS
A cross-sectional study was conducted to assess the agreement between radiologists and nurse sonographers 
for screening liver and bile duct cancer in Roi-Et, Northeastern Thailand between February and June 2014. The 
agreement between the two groups was interpreted using Cohen’s Kappa. 

RESULTS
It found the agreement between radiologists and nurse sonographers ranged from poor agreement with Kappa 
of 0.145 to good agreement with Kappa of 0.758. Liver and bile duct cancer were found in seven cases (0.3%). Of 
these seven cases, cholangiocarcinoma was found in 5 cases and hepatocellular carcinoma was found two cases. 

CONCLUSION
The agreement between radiologists and nurse sonographers in screening for liver and bile duct cancer was 
varied regarding part of liver screening. Further diagnostic study should be performed for evaluating the validity 
of nurse sonography in screening for for liver and bile duct cancer.
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ความสอดคล้องในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อ
น้ำดีระหว่างรังสีแพทย์และพยาบาลอัลตราซาวด์

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างรังสีแพทย์และพยาบาลอัลตราซาวด์ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อ
น้ำดี

วิธีการศึกษา
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง  (cross-sectional study) ประเมินความสอดคล้องระหว่างรังสีแพทย์และพยาบาลอัลตรา
ซาวด์ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน  พ.ศ. 
2557 ค่าความสอดคล้องระหว่างสองกลุ่มแปลผลโดยใช้ Cohen’s Kappa

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้พบความสอดคล้องระหว่างรังสีแพทย์และพยาบาลอัลตราซาวด์ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ
และท่อน้ำดีมีตั้งแต่ระดับน้อย (Kappa 0.145) จนถึงระดับดี (Kappa 0.758) จากการตรวจเพื่อการวินิจฉัยเพิ่มเติม พบ
ผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีจำนวน  7 คนโดยที่ 5 คนเป็น  cholangiocarcinoma และอีกสองคนเป็น  hepatocellular 
carcinoma

สรุป
ความสอดคล้องระหว่างรังสีแพทย์และพยาบาลอัลตราซาวด์ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีมีหลาย
ระดับขึ้นกับส่วนของตับและท่อน้ำดีที่ทำการคัดกรอง ความถูกต้องของการตรวจโดยพยาบาลอัลตราซาวด์ในการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีควรประเมินต่อจากนี้ด้วยการศึกษาแบบ diagnostic study

บทคัดย่อ

เพ็ญนภา เตชาเสถียร พ.บ.1 
ชัชวาลย์ ทานตะวันสดใส พ.บ.1

สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล พ.บ.2

1กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
2กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
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มะเร็งตับและท่อน้ำดีในประเทศไทย เป็นมะเร็งที่พบ
มากเป็นอันดับหนึ่งในเพศชายและเป็นอันดับสามใน
เพศหญิงรองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก1 
โดยพบมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
เหนือโดยพบอุบัติการณ์โรคนี้ที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 67.1 ต่อประชากรชาย 100,000 คน  และ 30.9 ต่อ
ประชากรหญิง  100,000 คน  อีกทั้งยังพบมากที่สุดทั้งใน
เพศชายและเพศหญิงที่อายุมากกว่า  70 ปีขึ้นไป1 จาก
สถิติโรคมะเร็งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. 2548 ถึง 
พ.ศ. 2555 มะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่พบมากเป็น
อันดับหนึ่งในทุกปีของช่วงเวลาดังกล่าวทั้งในเพศหญิง
และเพศชายโดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี2 
histologic types ของมะเร็งตับและท่อน้ำดีในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือพบเป็น  cholangiocarcinoma ร้อยละ 84 
ในเพศชายและ ร้อยละ 83 ในเพศหญิง  ซึ่งมากกว่า 
hepatocellular carcinoma1 และจากสถิติโรคมะเร็งตับ
และท่อน้ำดีโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. 2555 ก็พบ
มะเร็งท่อน้าดีมากกว่ามะเร็งเซลล์ตับเช่นเดียวกัน2 
มะเร็งท่อน้าดีในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้
ตับ Opisthorchis viverrini เป็นส่วนใหญ่3-6 ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่จะเป็นคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
เหนือของประเทศไทย7 ซึ่งอาจมีวิถีชีวิตคล้ายกันในการ
รับประทานปลาน้ำจืดดิบ ซึ่งมีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ 
การวินิจฉัย cholangiocarcinoma ในประชากรมักต้อง
อาศัยอาการและอาการแสดง  คือ  ปวดท้องชายโครง
ขวา ตาเหลืองตัวเหลือง และตับโต คลำพบถุงน้ำดี ซึ่งผู้
ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นโรคในระยะที่ advance แล้ว8 

  ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดมีข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์ว่าสามารถคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีได้ ในกลุ่ม
เสี่ยงได้มีคำแนะนำให้ตรวจคัดกรองด้วยวิธีอัลตรา
ซาวด์ โดยผู้ทำการตรวจควรเป็นรังสีแพทย์หรืออยู่ภาย
ใต้การควบคุมการตรวจของรังสีแพทย์หรืออาจเป็น
แพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมการตรวจด้วยอัลตราซาวด์9 

แต่ปัจจุบันรังสีแพทย์ยังไม่สามารถตรวจคัดกรองมะเร็ง
ตับและท่อน้ำดีให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด
เนื่องจากภาระงานและจำนวนของรังสีแพทย์ที่ไม่เพียง
พอ  ดังนั้นจึงมีการแนะนำวิธีการตรวจที่ช่วยลดเวลาการ
ตรวจของรังสีแพทย์การตรวจคัดกรองด้วยพยาบาล
อัลตราซาวด์ อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการศึกษาว่าผล
การตรวจด้วยพยาบาลอัลตราซาวด์และรังสีแพทย์มี
ความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาหาความสอดคล้องกันระหว่างพยาบาล
อัลตราซาวด์และรังสีแพทย์

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional study  
เพื่อหาความสอดคล้องของการวินิจฉัยโดยรังสีแพทย์
และโดยพยาบาลอัลตราซาวด์ในการตรวจคัดกรอง
มะเร็งโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี

ผู้เข้าร่วมการศึกษา
ประกอบไปด้วยประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีอายุตั้งแต่ 
50 ปีขึ้นไปที่ไม่มีประวัติเคยได้รับการวินิจฉัยหรือการ
รักษาโรคมะเร็งตับหรือท่อน้ำดีมาก่อน  และมีภูมิลำเนา
อยู่ในเขตอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จำนวน 
229 ราย ตามเกณฑ์การตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อ
น้ำดีระยะแรกในกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย9 ผู้ที่ควรได้รับ
การตรวจช่องท้องด้วยอัลตราซาวด์คือผู้ที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้ (i) ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นชาวอีสานโดยกำเนิด
และมีอาการอืดแน่นท้อง อาหารไม่ย่อย อาการคล้าย
โรคกระเพาะอาหารได้รับการรักษาด้วยยาลดกรด 1 
เดือนแล้วไม่ดีขึ้นควรได้รับการตรวจด้วยอัลตราซาวด์
อย่างน้อย 1 ครั้ง (ii) ผู้ที่มีอายุ  40 ปี เป็นชาวอีสาน  มี
ญาติสายตรงเป็นมะเร็งตับมาก่อนควรได้รับการตรวจ
ด้วยอัลตราซาวด์ปีละ 2 ครั้ง โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ
มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และมักจะมีอาการอืดแน่นท้องคล้ายๆ 
กับโรคกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีญาติ
สายตรงเจ็บป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจะมีโอกาสเป็นมะเร็ง
ชนิดนี้สูง เพราะอาจมีอุปนิสัยการกินปลาดิบเหมือนๆ 
กัน

วิธีดำเนินการศึกษา
ในขั้นแรก  ได้มีการอบรมพยาบาล  7 คน  เรื่องการคัด
กรองมะเร็งตับด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์  กรุงเทพมหานคร   เป็นเวลา 5 วัน  รวม 47 
ชั่วโมง 30 นาที และฝึกปฏิบัติอัลตราซาวด์ช่องท้องที่ 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเวลา  5 วัน 
รวม 30 ชั่วโมง  มีผู้เข้าร่วมการศึกษาเพื่อรับการวินิจฉัย
ทั้งสิ้น  229 ราย โดยรังสีแพทย์จำนวน  2 คนได้ทำการ
วินิจฉัย ประเมินผู้เข้ารับการคัดกรองดังกล่าวด้วยวิธี
อัลตราซาวด์ช่องท้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติเชิง
พรรณนา  ได้แก่จำนวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน  สำหรับสถิติเชิงอนุมานได้ประเมินความ
สอดคล้องของรังสีแพทย์และพยาบาลอัลตราซาวด์ใน
การตรวจคัดกรองมะเร็งโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีโดย
ใช้สถิติ  Cohen’s Kappa 

ผลการศึกษา

จากการคัดกรองผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน  229 ราย 
พบเป็นเพศหญิง  128 รายและเพศชาย 101 ราย โดย
มีอายุเฉลี่ย  58.6 ปี จากการศึกษานี้พบผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่ามี normal parenchyma จำนวน  147 ราย 
(64.2%) เป็น  fatty liver 66 ราย  (28.8%) coarse liver 
parenchyma 16 ราย (7.0%) normal liver surface 224 
ราย (97.8%) irregular surface 3  ราย (1.3%) nodular 
surface 2 ราย  (0.9%) (Table 1)  ส่วนความสัมพันธ์ของ
การอ่านผลแสดงใน  Table 2 โดยมีระดับความ
สอดคล้องตั้งแต่ระดับ poor จนถึงระดับ good อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติในทุกความสัมพันธ์ หลังจากนี้ผู้ป่วย

ที่มีผลวินิจฉัยเบื้องต้นพบว่าความผิดปกติจะได้นำไป
ตรวจเพิ่มเติม พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็น  liver and bile duct 
cancer จำนวน  7  คน  (0.3%) ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วย 
cholangiocarcinoma และ hepatocellular carcinoma 
เป็นจำนวน 5 คนและ 2 คน ตามลำดับ

วิจารณ์และสรุปผล

จากการศึกษาพบว่าความสอดคล้องระหว่างรังสีแพทย์
และพยาบาลอัลตราซาวด์ในการตรวจคัดกรองโรค
มะเร็งตับและท่อน้ำดีมีหลายระดับขึ้นกับส่วนของตับ
และท่อน้ำดีที่ทำการคัดกรอง และพบว่า  cancer มี
ลักษณะทางรังสีวิทยาเป็น  cholangiocarcinoma มากกว่า 
hepatocellular carcinoma ซึ่งสอดคล้องกับสถิติของ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติที่พบ cholangiocarcinoma ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึงร้อยละ 84 ในเพศชาย
และร้อยละ 83 ในเพศหญิง1  และสอดคล้องกับสถิติโรค

Table 1. Findings from the Screening of 229 PatientsTable 1. Findings from the Screening of 229 PatientsTable 1. Findings from the Screening of 229 Patients

Findings Nurse Sonographer Radiologist

Liver Parenchyma

Normal 148 (64.6) 147 (64.2)

Fatty liver 69 (30.1) 66 (28.8)

           Mild 43 (18.8) 39 (17.0)

     Moderate 23 (10.0) 24 (10.5)

     Severe 3 (1.3) 3 (1.3)

Coarse 12 (5.2) 16 (7.0)

Liver Surface

Normal 222 (96.9) 224 (97.8)

       Irregular 7 (3.1) 3 (1.3)

 Nodular 0 2 (0.9)

Lesion

No 195 (85.2) 170 (74.2)

Yes 34 (14.8) 59 (25.8)

Number of lesion

1 30 (13.1) 42 (18.3)

2 4 (1.7) 15 (6.6)

3 0 2 (0.9)
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Table 2. Level of Agreement of Nurse Sonographer and Radiologists.Table 2. Level of Agreement of Nurse Sonographer and Radiologists.Table 2. Level of Agreement of Nurse Sonographer and Radiologists.Table 2. Level of Agreement of Nurse Sonographer and Radiologists.Table 2. Level of Agreement of Nurse Sonographer and Radiologists.Table 2. Level of Agreement of Nurse Sonographer and Radiologists.

Findings No. reported 
by nurse 

sonographers

No. reported 
by 

radiologists

Agreement Cohen’s Kappa 
Coefficient

P Value

Liver parenchyma Moderate 0.585 <0.001

     Normal 148 147

     Fatty liver 69 66

     Coarse 12 16

Liver surface Poor 0.149 0.003

     Normal 222 224

     Irregular 7 3

     Nodular 0 2

Liver lesion Moderate 0.585 <0.001

     No 195 170

      Yes 34 59

Bile duct dilatation Fair 0.325 <0.001

     No 205 187

      Yes 16 26

     Borderline 8 16

Gall bladder Good 0.746 <0.001

     Normal 214 216

     Sludge 5 4

     Cholecystectomy 11 9

Gall bladder polyp Fair 0.356 <0.001

     No 224 218

      Yes 5 11

Gall stone Good 0.758 <0.001

     No 214 213

      Yes 15 16
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มะเร็งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในปี พ .ศ .2555 ที่พบ 
cholangiocarcinoma มากกว่า hepatocel lu lar 
carcinoma2 choangiocarcinoma พบในผู้ป่วยเพศหญิง
และเพศชายเท่ากัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับการรวบรวม

ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีภายในตับที่เข้ามารับการ
ผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น10 เป็นเวลา 4 ปี (พ.ศ.2541-2545) 
จำนวน  181 ราย ที่พบอัตราส่วนชายต่อหญิง 2.2:1 และ
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ไม่สอดคล้องกับของการศึกษา Bloom CM11 ที่พบใน
เพศชายมากกว่า อาจเกิดจากประชากรที่ศึกษาเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชายในอัตรา 1.7:1 และพบว่าอายุ
เฉลี่ยในผู้ป่วยเพศหญิง 70.3 ปีสอดคล้องกับการ
ศึกษา1,11 ที่ผ่านมาที่มักพบในผู้ที่อายุมากกว่า 70 ปี  แต่
อายุเฉลี่ยในผู้ป่วยเพศชาย 50.8 ปีอาจเนื่องจากช่วง
อายุที่พบมากที่สุดของประชากรชายคือ  50-59 ปี (ร้อย
ละ 60.8) แต่ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ผ่านมาที่มักพบใน
ประชากรที่มีอายุ  40 ปีขึ้น9  และใกล้เคียงกับข้อมูลของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์6 ที่อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย  56 ปี 
จากการศึกษาพบว่า mass forming type intrahepatic 
c h o l a n g i o m c a r c i n o m a ม า ก ก ว่ า h i l a r 
cholangiocarcinoma สอดคล้องกับข้อมูลของโรง
พยาบาลศรีนครินทร์10 ที่พบ mass forming มากที่สุด 
(73 ราย) และสอดคล้องกับการศึกษาของ  Han JK12 ที่
พบว่า  mass forming intrahepatic cholangiocarcinoma 
เป็น  most common type ของ peripheral type 
intrahepatic cholagniocarcinoma และมักจะเป็นก้อน
ขนาดใหญ่เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการและผู้
เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มประชากรทั่วไปที่ไม่มี
อาการผิดปกติ จึงตรวจพบ mass forming type 
intrahepatic cholangiocarcinoma มากกว่า  hilar 
cholangiocarcinoma ที่มักเป็น  periductal type12-16 และ
มักจะมาด้วยอาการตัวเหลืองตาเหลืองจากท่อน้ำดีอุด
ตัน  แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาที่ผ่าน
มา17,18 ที่พบ intrahepatic cholangiocarcinoma 10%, 
hilar cholangiocarcinoma 25% และ extrahepatic 

cholangiocarcinoma 65% เมื่อเปรียบเทียบค่าสัดส่วน
ของการตรวจพบ liver mass or nodule ด้วย  non 
contrast CT scan สูงกว่าพยาบาลอัลตราซาวด์ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากก้อนที่มีขนาดเล็ก
อาจจะตรวจพบได้ยากจากการตรวจอัลตราซาวด์19 และ

รังสีแพทย์ยังมีความเชี่ยวชาญมากกว่า สัมพันธ์กับการ
เปรียบเทียบกับค่าความสอดคล้องของพยาบาลอัลตรา
ซาวด์กับรังสีแพทย์ ในประชากร  229 รายในส่วนการ
ตรวจพบ liver lesion ที่มีค่าความสอดคล้องเพียง 
moderated agreement อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดของ
การทำอัลตราซาวด์ ผู้ทำและคุณภาพของเครื่อง15 โดย
เฉพาะในคนอ้วนยังทำให้ดู liver lesion ได้ยากขึ้น  แต่
ข้อดีของอัลตราซาวด์ ที่สำคัญคือปลอดภัยจากรังสี ค่า
ใช้จ่ายไม่แพง  non-invasive เคลื่อนย้ายได้ง่าย และ
ตรวจซ้ำได้อย่างปลอดภัย
   โดยสรุปความสอดคล้องระหว่างรังสีแพทย์และ
พยาบาลอัลตราซาวด์ ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
ตับและท่อน้ำดีมีหลายระดับขึ้นกับส่วนของตับและท่อ
น้ำดีที่ทำการคัดกรอง  อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้
เป็นเพียงการศึกษาหาความสอดคล้องเบื้องต้นก่อนการ
ทำการศึกษาเพื่อประเมินความถูกต้อง  (validity) ในแง่
ของการวินิจฉัยโดยพยาบาลอัลตราซาวด์เทียบกับ gold 
standard ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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สุวรรณ  และ นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล  ที่สนับสนุน
โครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีภายใต้โครงการ
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Bacterial Contamination of  Waterlines in Dental Unit

Woralak  sarujikamjornwattana, D.D.S.1 
Sasiprapa  wattanawisad, B.Sc.2

1Dental  Department,  Khon Kaen  Hospital, Khon Kaen,  Thailand.
2Medical Technology Department,  Khon Kaen  Hospital, Khon Kaen,  Thailand.

OBJECTIVE
To evaluate bacterial contamination in dental unit waterlines at Khon Kaen Hospital.

METHODS
The cross-sectional survey was conducted with collected sixty-one bottles of water were collected from 10 
dental units at Department of Dentistry, Khon Kaen Hospital between March and June 2014 to examine 
bacterial contamination. Thirty samples were collected from high speed hand-piece, air water syringe, bottled 
water before usual working activities and 30 samples were collected after work in the same dental units. One 
sample of filtered water was also collected. The examined samples were later  inoculated on blood- agar, Mac 
Conkey agar. Then, incubated for 24-48 hr at 37°C. The assessment of the growth of bacterial colonies on the 
media included morphological characteristics. Microscopic preparation were made from the colonies differing in 
appearance with the use of Gram-staining methods. Confirmation testing were done in five units which  found to 
be no growth of any organism. Fifteen samples were collected before working activity and 15 samples were 
collected after working in the same dental units and one sample were filtered water as the negative control. 

RESULTS
It was found that the bacterial contamination in water lines of dental units is less than the standard 
recommendation of American Dental Association (<200 CFU/ml). The most common isolates were Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas spp., Staphylococcus spp. and Corynebacterium spp. Bacterial load after a working day 
seemed to be more common than the beginning.  Five dentals units which performed re- investigate were found 
positive culture of that Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa and Corynebacterium spp. in the media. No 
positive culture was found in the filtered water.

CONCLUSION
This finding suggest that the bacterial contamination in dental unit waterlines at Khon Kaen Hospital been lower 
than standard  recommended < 200 CFU/ml by ADA. That is the important reasons to prevent and inspect for 
bacterial contamination routinely. This protocol can use to generate to others dental clinics.

ABSTRACT
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การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำยูนิตทำฟัน

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่น 

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจโดยการเก็บตัวอย่างน้ำ 61 ตัวอย่างจากยูนิตทำฟัน  10 ยูนิตของโรงพยาบาล
ขอนแก่นโดยเก็บจากสายหัวกรอความเร็วสูง หัวฉีดพ่นลม/น้ำ และขวดพักน้ำ ก่อนปฏิบัติงาน  30 ตัวอย่างหลังการ
ปฏิบัติงาน  30 ตัวอย่าง  และน้ำกรองที่ใช้เติมยูนิตทำฟัน  1 ตัวอย่าง มาเพาะเชื้อในบลัดเอการ์ (blood- agar) และ 
Mac Conkey agar ซึ่งเป็นวิธีการเพาะเชื้อมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ  อบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
24-48 ชั่วโมงแล้วนับจำนวนเชื้อ การจำแนกชนิดของเชื้อโดยอาศัยลักษณะรูปร่างของโคโลนี ผลการย้อมสีกรัมและ
การทดสอบทางชีวเคมี ยูนิตทำฟันที่ตรวจไม่พบเชื้อสุ่มตรวจซ้ำจำนวน  5 ยูนิตก่อนปฏิบัติงาน  15 ตัวอย่างหลังการ
ปฏิบัติงาน  15 ตัวอย่าง และน้ำกรองที่ใช้เติมยูนิตทำฟัน  1 ตัวอย่าง  ดำเนินการเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 
2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาจากการนับจำนวนและแยกชนิดของเชื้อที่พบ

ผลการศึกษา
พบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำยูนิตทำฟัน  เชื้อที่ตรวจพบมีปริมาณน้อยกว่าค่ามาตรฐานของสมาคม
ทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา คือไม่เกิน  200 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เชื้อแบคทีเรียที่พบได้แก่เชื้อ  Acinetobacter 

baumannii, Pseudomonas spp. Staphylococcus spp. Corynebacterium spp. เชื้อที่พบก่อนปฏิบัติงานน้อยกว่าหลังปฏิบัติ
งาน  สุ่มตรวจซ้ำในยูนิตที่ตรวจไม่พบเชื้อจำนวน  5 ยูนิตพบเชื้อแบคทีเรียได้แก่เชื้อ  Pseudomonas spp. Pseudomonas  

aeruginosa, Corynebacterium spp. ส่วนน้ำกรองที่ใช้เติมยูนิตทำฟันตรวจไม่พบเชื้อทั้ง 2 ครั้ง      

สรุป
ระบบน้ำยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่นพบเชื้อแบคทีเรียน้อยกว่าค่ามาตรฐาน  เนื่องมาจากมีแนวทางปฏิบัติการ
ป้องกันการติดเชื้อในระบบน้ำอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถนำไปดำเนินการในเชิงป้องกันการติดเชื้อในคลินิกทันต
กรรมได้ทั่วไป

บทคัดย่อ

วรลักษณ์  สรุจิกำจรวัฒนะ ท.บ.1 
ศศิประภา วัฒนวิเศษ วท.บ.2

1กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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ระบบน้ำของยูนิตทำฟันมีสองระบบคือ  ระบบน้ำทิ้งมา
จากสายหัวดูดน้ำลายและอ่างบ้วนปาก แล้วถูกส่งลงท่อ
น้ำทิ้ง  อีกระบบคือระบบน้ำดี เป็นน้ำที่ใช้สำหรับกรอฟัน
โดยจะถูกส่งจากถังเก็บน้ำไปตามสายส่งน้ำไปที่หัวกรอ
เร็วสูงและสายพ่นลม/น้ำ  ซึ่งระบบน้ำดีประกอบด้วยท่อ
ส่งน้ำที่มีขนาดเล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
1/16–1/8 นิ้ว ส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกจึงช่วยส่งเสริม
การยึดเกาะของเชื้อจุลินทรีย์ ที่ลอยอยู่ในระบบน้ำดี  
เชื้อจุลินทรีย์ที่เกาะติดที่ผนังท่อจะเจริญเติบโตและผลิต
สารพวกโพลิเมอร์อยู่ภายนอกเซลล์ (extracellular 
polymeric substances) และไกลโคเคลิกซ์ (glycocalyx)  
เพื่อปกคลุมตัวมันเองและเกิดเป็นไบโอฟิลม์  (biofilm) 
หรือแผ่นคราบจุลินทรีย์ขึ้น1-3 เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิว
ของไบโอฟิล์มจะเป็นพวกที่เจริญเติบโตได้รวดเร็วและ
สามารถหลุดลอกออกมาได้ จุลินทรีย์ในชั้นบนที่หลุด
ออกไปนี้อาจจะไปยึดเกาะที่ใหม่ หรือถูกฉีดพ่นเข้าไปใน
ช่องปากของผู้ป่วยได้ โดยปกติแล้วไบโอฟิล์มสามารถ
ก่อตัวได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่วันหลังจาก
ติดตั้งยูนิตใหม่4 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบระบบน้ำ
ของยูนิตทำฟันมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ใน
ปริมาณที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน  ซึ่งสมาคมทันตแพทย์แห่ง
สหรัฐอเมริกา  (American Dental Association) กำหนด
ให้ระบบน้ำของยูนิตทำฟันสามารถมีแบคทีเรียปนเปื้อน
ได้ไม่เกิน  200 โคโลนีต่อน้ำหนึ่งมิลลิลิตร  (CFU/ml) 
หรือใกล้เคียงกับปริมาณเชื้อในน้ำดื่ม5

   	
 Szymańska J, Sitkowska J. ปี 20136 ศึกษาการ
ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบน้ำของยูนิตทำฟัน 

107 ยูนิต พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบน้ำ
จำนวนหลายชนิดเช่น  Gram-negative rods ได้แก่ 
Pseudomonas aeruginosa Sphingomonas paucimobilis, 
Burkholderia cepacia, Sphingomonas paucimobilis B 
Brevundimonas vesicularis Sphingobacterium spiritovorum 
และ Ralstonia pickettii   กลุ่ม Gram-positive rods ได้แก่ 
Arthrobacter spp.  Corynebacterium auris Arthrobacter 
woluwensis Corynebacterium spp. Aureobacterium spp. 
Corynebacterium urealyticum Brevibacterium epidermidis 
Brevibacterium mcbrellneri Brevibacterium otitidis 
Microbacter ium spp. และ Brevibacter ium spp. 
Microbacterium spp. Brevibacterium spp. (CDC. B-1/3) 
G r a m - p o s i t i v e c o c c i ไ ด้ แ ก่ E n t e r o c o c c u s 
casseliflavus,Staphylococcus saprophyticus, Micrococcus 
spp., Staphylococcus spp. Staphylococcus lentus, 
Stomatococcus mucilagenosus Staphylococcus saprophytic 
Streptococcus spp . และ Actinomycetes ได้แก่ 

Actinomyces spp. และจากการศึกษาอื่นๆยังพบเชื้อใน
ระบบน้ำของยูนิตทำฟันอีกหลายชนิด7-14 บางชนิดทำให้

เกิดโรค เช่น  Legionella   pneumophilla Pseudomonas 

aeruginosa พบว่า Legionella   pneumophilla เป็นสาเหตุ
ของโรคปอดอักเสบที่เรียกว่า Legionellosis ซึ่งโรคนี้
สามารถติดต่อได้จากการสูดดมเอาละอองฝอยของนํ้าที่
ปนเปื้อนเชื้อนี้เข้าไป15 พบทันตบุคลากรมีระดับสารภูมิ
ต้านทาน  (antibody) ต่อเชื้อ  Legionella สูงกว่าอาชีพ
อื่น9,16 ส่วนเชื้อ  Pseudomonas aeruginosa เป็นเชื้อฉวย
โอกาสซึ่งสามารถก่อให้เกิดโรคของระบบทางเดิน
ปัสสาวะการติดเชื้อของแผลปอดอักเสบ (pneumonia) 
และการติดเชื้อไปตามกระแสเลือด
  อารยาและคณะได้ศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อ
แบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบว่ามีการปน
เปื้อนของเชื้อแบคทีเรียเกินกว่าค่ามาตรฐานน้ำดื่ม  
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียก่อนและหลังการปฏิบัติงานมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ17   

  คุณภาพของน้ำในยูนิตทำฟันมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อสุขภาพของผู้ป่วยและทันตบุคลากร  การสัมผัสกับ
สารน้ำและละอองน้ำจากยูนิตทำฟันทำให้เกิดการแพร่
กระจายของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอเช่น  ผู้ป่วยที่ได้
รับยากดภูมิคุ้มกันและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง18 ตลอดจนทันต
บุคลากรที่สัมผัสละอองน้ำมาเป็นเวลานาน  การปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์อาจเกิดจากน้ำที่เราใช้เติมในถังน้ำมีการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อยู่ หรืออาจเกิดจากระบบดูดกลับ
ของด้ามกรอฟันทำให้เชื้อจุลินทรีย์จากช่องปากของผู้
ป่วยถูกดูดเข้ามาในระบบน้ำของยูนิตทำฟัน19 ,20 

มาตรการในการดูแลความสะอาดระบบน้ำของยูนิต
ทำฟันเป็นสิ่งสำคัญช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำให้เหมาะแก่
การใช้งาน  แต่ยังไม่มีวิธีใดได้ผลแน่นอน  อาจต้องใช้
หลายวิธีร่วมกัน  ซึ่งได้แก่ การติดตั้งวาล์วป้องกันการดูด
กลับของนํ้าจากด้ามกรอฟัน  (anti-retraction valves)21 
การพ่นนํ้าออกจากท่อส่งนํ้าและระบบนํ้าของยูนิต 
(waterline flushing)18 การทำให้ท่อส่งนํ้าแห้ง (drying)22 
การกรองนํ้า (filtration) การใช้ถังนํ้าสะอาดแยกต่าง
หาก (independent clean water system) การใช้สารเคมี
ฆ่าเชื้อ (chemical disinfectants)23-25

     กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลขอนแก่นยังไม่เคย
ตรวจหาเชื้อในระบบน้ำของยูนิตทำฟัน  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
ต่อผู้ป่วยที่มารับบริการทันตกรรมและทันตบุคลากร  จึง
จำเป็นต้องมีการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียใน
ระบบน้ำยูนิตทำฟันทั้งชนิดและปริมาณ โดยเปรียบ
เทียบปริมาณของเชื้อแบคทีเรียทั้งก่อนและหลังจาก
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ปฏิบัติงานในผู้ป่วย เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของ
น้ำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานต่อไป

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบสำรวจโดยเก็บ
ตัวอย่างน้ำจาก  ยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่นที่ใช้
กรอฟันเป็นประจำจำนวน  10 ยูนิต เก็บจำนวน  2 ครั้งคือ
ก่อนปฏิบัติงาน  30 ตัวอย่างและหลังการปฏิบัติงาน  30 
ตัวอย่างโดยเก็บตัวอย่างน้ำจากสายหัวกรอความเร็วสูง 
หัวฉีดพ่นลม/น้ำ และขวดพักน้ำ อย่างละ 10 ตัวอย่าง 
และน้ำกรองที่ใช้เติมยูนิต 1 ตัวอย่าง  ก่อนเก็บจะใช้ผ้า
ก๊อซชุบน้ำยาไอโอโดฟอร์ พันไว้ 10 นาทีและเช็ดตาม
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% จากนั้นจะทำการเดินเครื่องเป็น
เวลา  20-30 วินาทีก่อนเก็บตัวอย่างน้ำอย่างละ 50 
มิลลิลิตรใส่ในขวดไร้เชื้อ

วิธีการตรวจ
นำตัวอย่างน้ำที่เก็บได้มาทำการเจือจางลงครั้งละ 10 
เท่าให้ได้ความเข้มข้นที่พอเหมาะด้วยน้ำกลั่นปราศจาก
เชื้อ   จากนั้นนำตัวอย่างน้ำที่เจือจางแล้วปริมาตร    0.1 
มิลลิลิตร มาเพาะเชื้อในบลัดเอการ์ (blood-agar) เพื่อ
ตรวจหาเชื้อทั่วๆไป และแมคคองกี้ เอการ์ (Mac Conkey 
agar) สำหรับเชื้อในกลุ่มกรัมลบ (gram-negative) โดย
ทำซ้ำอย่างละ 2 ครั้งอบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงแล้วนับจำนวนเชื้อ  การจำแนก
ชนิดของเชื้อจะทำโดยอาศัยลักษณะรูปร่างของโคโลนี, 
ผลการย้อมสีกรัมและการทดสอบทางชีวเคมีซึ่งเป็นวิธี
มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
   ถ้าตรวจไม่พบเชื้อจะทำการตรวจซ้ำโดยสุ่มยูนิต
ทำฟันจำนวน  5 ยูนิตที่ไม่พบเชื้อเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำส่ง
ตรวจซ้ำก่อนปฏิบัติงาน  15 ตัวอย่างและหลังการปฏิบัติ
งาน  15 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากสายหัวกรอ
ความเร็วสูง  หัวฉีดพ่นลม/น้ำ และขวดพักน้ำ อย่างละ 5 
ตัวอย่างและน้ำกรองที่ใช้เติมยูนิต 1 ตัวอย่างโดยระยะ
เวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงมิถุนายน 
2557

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาจากการนับ
จำนวนโคโลนีของตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อเพื่อเปรียบ
เทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดโดย  ADA<200 โคโลนี
ต่อมิลลิลิตร

ผลการศึกษา

การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำ
ของยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่น  จากยูนิตทำฟันที่
ใช้เป็นประจำทุกวันจำนวน   10  ยูนิตและจากน้ำกรองที่
ใช้เติมสำหรับกรอฟัน  พบว่ามีเพียง  2 ยูนิตเท่านั้นที่
ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย เชื้อที่พบในขวดพักน้ำได้แก่ 

ตาราง 1. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่นตาราง 1. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่นตาราง 1. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่นตาราง 1. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่นตาราง 1. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่น

หน่วยตรวจ ระยะเวลาตรวจ  ขวดพักน้ำ (CFU/ml) สายหัวกรอความเร็วสูง 
(CFU/ml)

หัวฉีดพ่นลม/น้ำ( CFU/ml)  

ยูนิต 1 ก่อนปฎิบัติงาน 75  Acinetobacter baumannii   12 Pseudomonas spp. 16  Acinetobacter baumannii 

หลังปฎิบัติงาน  184  Acinetobacter baumannii    10  Pseudomonas spp.  44  Acinetobacter baumannii

ยูนิต 7 ก่อนปฎิบัติงาน no growth no growth no growth

หลังปฎิบัติงาน no growth   2  Staphylococcus spp 1   Corynebacterium spp

ยูนิต 2-6,8-10 ก่อนปฎิบัติงาน no growth no growth no growth

หลังปฎิบัติงาน no growth no growth no growth

น้ำกรอง no growth no growth no growth
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Acinetobacter baumannii เชื้อที่พบในสายหัวกรอ
ความเร็วสูงได้แก่ Pseudomonas spp. และ Staphylococcus 
spp. เชื้อที่พบในหัวฉีดพ่นลม/น้ำ ได้แก่ Acinetobacter 

baumannii และ Corynebacterium spp. และเชื้อที่พบ
มากที่สุดได้แก่ Acinetobacter baumannii ก่อนปฏิบัติงาน
ตรวจพบเชื้อในขวดพักน้ำจำนวน  75 CFU/ml และในหัว
ฉีดพ่นลม/น้ำ จำนวน  16 CFU/ml หลังปฏิบัติงานตรวจ
พบเชื้อในขวดพักน้ำจำนวน  184 CFU/ml และในหัวฉีด
พ่นลม/น้ำ จำนวน  44 CFU/ml เชื้อที่พบก่อนปฏิบัติงาน
น้อยกว่าหลังปฏิบัติงาน  ส่วนในสายหัวกรอความเร็วสูง
พบเชื้อ  Pseudomonas spp. ก่อนปฏิบัติงานตรวจพบเชื้อ
จำนวน  12 CFU/ml หลังปฏิบัติงานตรวจพบเชื้อจำนวน 
10  CFU/ml ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าเชื้อที่ตรวจพบ
มีปริมาณน้อยกว่าค่ามาตรฐานของ ADA น้ำกรองที่ใช้
เติมยูนิตทำฟันตรวจไม่พบเชื้อ  รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1 ทำการสุ่มตรวจซ้ำในยูนิตที่ตรวจไม่พบเชื้อ
จำนวน  5 ยูนิตพบเชื้อแบคทีเรียจำนวน  2 ยูนิตเชื้อที่พบ
ในขวดพักน้ำได้แก่ Pseudomonas spp. เชื้อที่พบในสาย
หัวกรอความเร็วสูงได้แก่ Pseudomonas spp. , 
Pseudomonas   aeruginosa เชื้อที่พบในหัวฉีดพ่นลม/น้ำ
ได้แก่ Corynebacterium spp. เชื้อที่พบมากที่สุดได้แก่  
Corynebacterium spp. ก่อนปฏิบัติงานตรวจพบเชื้อในหัว
ฉีดพ่นลม/น้ำ จำนวน  25 CFU/ml หลังปฏิบัติงานตรวจ
พบเชื้อในหัวฉีดพ่นลม/น้ำ จำนวน  10 CFU/ml เชื้อที่พบ
ก่อนปฏิบัติงานมากกว่าหลังปฏิบัติงาน  เชื้อที่พบในสาย
หัวกรอความเร็วสูงได้แก่ Pseudomonas spp. ก่อนปฏิบัติ
งานตรวจพบเชื้อ  จำนวน  19 CFU/ml หลังปฏิบัติงาน
ตรวจไม่พบเชื้อ  ส่วนน้ำกรองที่ใช้เติมยูนิตทำฟันตรวจ
ไม่พบเชื้อ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2

วิจารณ์และสรุปผล

จากการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในระบบ
น้ำของยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่น  พบว่ายูนิต
ทำฟันมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียได้แก่ Acinetobacter 
baumannii Pseudomonas spp. Pseudomonas   aeruginosa 
Staphylococcus spp. และ Corynebacterium spp. เชื้อที่
ตรวจพบในการศึกษานี้ที่พบมากคือ  Acinetobacter 
baumannii ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียน
โลหิต และระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีระบบ
ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ Corynebacterium spp. เป็น 
normal flora ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง   ปริมาณ
เชื้อแบคทีเรียที่ตรวจพบมีจำนวนน้อยซึ่งน้อยกว่าค่า
มาตรฐานที่กำหนดโดย ADA และน้อยกว่าระบบน้ำของ
ยูนิตทำฟันคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นมาก17 

   การพบเชื้อแบคทีเรียในปริมาณน้อย  อาจเนื่องจาก
ระบบน้ำของยูนิตทำฟันโรงพยาบาลขอนแก่น  มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในระบบน้ำ
หลายๆวิธีร่วมกัน  โดยมีการอบฆ่าเชื้อหัวกรอความเร็ว
สูงทุกหัวเมื่อทำฟันเสร็จในผู้ป่วยแต่ละราย และด้ามหัว
กรอมีการติดตั้งวาล์วป้องกันการดูดกลับของนํ้า มีการ 
พ่นนํ้าออกจากสายหัวกรอความเร็วสูงประมาณ 2 นาที
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  และประมาณ  20-30 วินาทีระหว่าง
ทำฟันในผู้ป่วยแต่ละราย มีขวดน้ำอัดลมเก็บนํ้าที่แยก
ต่างหากในแต่ละยูนิต  และทำความสะอาดทุกครั้งหลัง

ตาราง 2. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันที่ทำการตรวจซ้ำตาราง 2. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันที่ทำการตรวจซ้ำตาราง 2. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันที่ทำการตรวจซ้ำตาราง 2. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันที่ทำการตรวจซ้ำตาราง 2. ชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในระบบน้ำของยูนิตทำฟันที่ทำการตรวจซ้ำ

หน่วยตรวจ ระยะเวลาตรวจ  ขวดพักน้ำ (CFU/ml) สายหัวกรอความเร็วสูง 
(CFU/ml)

หัวฉีดพ่นลม/น้ำ( CFU/ml)  

ยูนิต 3 ก่อนปฎิบัติงาน no growth 19 Pseudomonas spp. 25   Corynebacterium spp

หลังปฎิบัติงาน no growth no growth 10 Corynebacterium spp

ยูนิต 4 ก่อนปฎิบัติงาน 7 Pseudomonas spp. 2 Pseudomonas aeruginosa no growth

หลังปฎิบัติงาน  4 Pseudomonas spp. no growth no growth

ยูนิต 5,6 และ 9 ก่อนปฎิบัติงาน no growth no growth no growth

หลังปฎิบัติงาน no growth no growth no growth

น้ำกรอง no growth no growth no growth

30



เสร็จงานในแต่ละวันโดยเทน้ำออกและปล่อยให้ขวด
แห้ง พร้อมสายท่อนํ้าแห้งในตอนกลางคืนและช่วงวัน
หยุดสุดสัปดาห์ เหตุที่ยูนิตที่ 1 ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย
มากกว่ายูนิตอื่น  อาจเกิดจากยูนิตนี้ถูกใช้งานมากทั้งใน
เวลาและนอกเวลาราชการ   ตลอดจนหลังการใช้งานผู้
ช่วยทันตแพทย์อาจเร่งรีบจนไม่ได้พ่นน้ำออกจากสาย
หัวกรอความเร็วสูงมากพอ ทำให้ตรวจพบเชื้อมากกว่า
ยูนิตอื่น  ดังนั้นต้องมีระบบให้ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติ
ตามแนวทางอย่างเคร่งคัด  และการที่สายหัวกรอ
ความเร็วสูงพบเชื้อแบคทีเรียหลังปฏิบัติงานน้อยกว่า
ก่อนปฏิบัติงานหรือตรวจไม่พบเชื้อหลังปฏิบัติงาน  อาจ
เกิดจากมีการพ่นน้ำออกจากสายหัวกรอความเร็วสูง
หลังเสร็จคนไข้ทุกราย  ทำให้เชื้อที่อยู่ในสายถูกพ่นออก
จนหมดหรือลดน้อยลง แต่การพ่นนํ้าออกจากสายช่วย
ลดจำนวนแบคทีเรียได้เพียงชั่วคราว26 หลังจากนั้น
จำนวนของแบคทีเรียจะกลับมาใหม่จะเห็นได้จากผล
การตรวจซ้ำในยูนิตที่ตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรียในตอน
แรกแต่เมื่อตรวจซ้ำพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้น  แสดง
ว่าไบโอฟิล์มเกิดขึ้นในระบบน้ำตลอดเวลา  แม้จะมีการ
ดูแลระบบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าดูแลไม่ดีพอก็สามารถ
ทำให้แบคทีเรียในระบบน้ำเกิดขึ้นและแพร่ไปสู่ผู้ป่วยได้ 
ข้อจำกัดของการศึกษาคือปริมาณยูนิตทำฟันที่ใช้งาน
เป็นประจำมีจำนวนน้อยทำให้กลุ่มตัวอย่างน้อยและ
แต่ละยูนิตถูกใช้งานไม่เหมือนกันและมีปริมาณมากน้อย
ต่างกัน  จึงตรวจพบเชื้อแบคทีเรียแต่ละยูนิตไม่เหมือน
กัน  ทำให้แต่ละการศึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของเชื้อ
แบคทีเรียตรวจพบเชื้อแบคทีเรียแตกต่างกันไป6,17

   การกำจัดเชื้อแบคทีเรียในระบบนํ้าของยูนิตทำฟันใน
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ได้ผลในการกำจัด
เชื้อแบคทีเรียในระบบนํ้าของยูนิตทำฟันให้หมดไปโดย
สิ้นเชิง ดังนั้นการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติด
เชื้อในระบบน้ำหลายๆวิธีร่วมกันอย่างเคร่งครัดได้แก่ 
การอบฆ่าเชื้อหัวกรอความเร็วสูงทุกหัวเมื่อทำฟันเสร็จ
ในผู้ป่วยแต่ละราย การติดตั้งวาล์วป้องกันการดูดกลับ
ของนํ้าที่ด้ามหัวกรอ การพ่นนํ้าออกจากสายหัวกรอ
ความเร็วสูงประมาณ 2  นาทีก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  และ
ประมาณ 20-30 วินาทีระหว่างทำฟันในผู้ป่วยแต่ละราย 
การมีขวดน้ำอัดลมเก็บนํ้าที่แยกต่างหากในแต่ละยูนิต  
จะช่วยชะลอการเกิดเชื้อแบคทีเรียในระบบนํ้าซึ่งได้ผลดี
และช่วยลดการสิ้นเปลืองในการใช้สารเคมี ตลอดจน
สามารถปฏิบัติได้แม้ในศูนย์สุขภาพชุมชนที่ห่างไกล 
การเฝ้าระวังและติดตามการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย
ในยูนิตทำฟันต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะช่วย
ให้ผู้มารับบริการมีความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากยิ่ง
ขึ้น
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OBJECTIVE
To assess equivalence of immunoassay and ion-exchange high performance liquid chromatography (HPLC) for 
measuring HbA1c in type 2 diabetes mellitus (T2DM) and their performance unit cost.

METHODS
This study was a cross-sectional study examining patients with T2DM at Khon Kaen Hospital, Thailand. 
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) blood samples were taken from individual patient and measured HbA1c 
level by Cobas6000 system (C501) for an immunoassay and D-10 Hemoglobin testing system for a HPLC 
technique, a gold standard method. The HbA1c data were plotted and analyzed using Bland-Altman statistics, 
concordance correlation coefficient (CCC) and calculate total error (TEcal). The equivalence was based on mean 
difference of HbA1c≤0.5%, CCC >0.95 and TEcal≤6.0 respectively. Performance unit cost was calculated from 
the direct cost and total analysis time.

RESULTS
HbA1c level measured by HPLC method was relatively higher than that by immunoassay with mean difference 
0.66% (95% confidence interval (CI) 0.57 to 0.74%), 95% limit of agreement -0.6% to 1.9%, CCC 0.92% (95% CI 
0.90 to 0.94) and TEcal 21.0. The HPLC method tended to have lower unit cost and shorter analyzed time. 

CONCLUSION
Measuring HbA1c of both methods yield different results.  The analyzers should consider and acknowledge these 
differences before choosing the method for measuring HbA1c. 
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การตรวจวัด HbA1c โดยวิธี Immunoassay กับ Ion-
Exchange High Performance Liquid Chromatography 

ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความเสมอเหมือน (equivalence) และประเมินความคุ้มทุนของการตรวจวัด HbA1c โดยวิธี immunoassay 
กับวิธี ion-exchange high performance liquid chromatography (HPLC) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

วิธีการศึกษา
การศึกษาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ ได้นำเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  ตรวจวัด HbA1c วิธี immunoassay ด้วย
เครื่อง Cobas6000 system (C501) และวิธี HPLC ด้วยเครื่อง  D-10 Hemoglobin testing system วิเคราะห์ความเสมอ
เหมือนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ด้วยค่าเฉลี่ยความแตกต่างพร้อมค่า 95% confidence interval (CI) concordance 
correlation coefficient (CCC) และค่าความผิดพลาดรวม (TEcal) เกณฑ์ความเสมอเหมือนมีค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
ของ HbA1c ไม่เกิน  0.5% ค่า  CCC มากกว่า 0.95 และ TEcal ไม่เกิน  6.0 และวิเคราะห์ความคุ้มทุนด้านต้นทุนโดยตรง
และเวลาที่ใช้ในการตรวจวัด

ผลการศึกษา
ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  จำนวน  214 ราย มีผลการตรวจวัด HbA1c วิธี HPLC สูงกว่าวิธี 
immunoassay โดยค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ  HbA1c เท่ากับ 0.66% (95% CI 0.57% to 0.74%), 95% limit of 
agreement -0.6% to 1.9%, ค่า CCC เท่ากับ 0.92 (95% CI 0.90 to 0.94) และค่า TEcal เท่ากับ 21.0  และในด้านต้นทุน
โดยตรงและเวลาในการตรวจวัด วิธี HPLC มีความคุ้มทุนมากกว่าวิธี immunoassay 

สรุป
พบความแตกต่างของการตรวจวัด HbA1c วิธี immunoassay กับวิธี HPLC จึงควรนำหลักฐานดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาเลือกใช้วิธีการตรวจวัด HbA1c ในห้องปฏิบัติการ

บทคัดย่อ

จิราพร  อาจวิชัย วท.บ.1 

มาลินี  เหล่าไพบูลย์ ปร.ด.2 

1กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็น
ปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ปัจจุบันมีอัตราผู้ป่วยเบา
หวานเพิ่มมากขึ้น  จำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกในปี 
ค.ศ. 2000 มีจำนวน  171 ล้านคน  และจะเพิ่มขึ้นเป็น  366 
ล้านคนในปี ค.ศ. 20301 ประเทศไทยพบอัตราป่วยของ
โรคเบาหวานสูงเป็นอันดับสองในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง  โดยในปี พ.ศ. 2553 พบอัตราป่วยเป็นโรคเบา
หวาน  277.36 ต่อประชากรแสนคน  ผู้ป่วยเบาหวาน
สะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2553 จำนวน  888,580 ราย2 
ในจำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ถึงร้อยละ 90 และโรคเบาหวานชนิด
นี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากในประเทศที่ขาดแคลน
ทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขและการให้การรักษาผู้
ป่วยอย่างเพียงพอ3 ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยเบา
หวานใช้ระดับ HbA1c ประเมินการควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือด (glycemic control) ย้อนหลัง 2-3 เดือน  และ
การเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในผู้ป่วย4 
	
 วิธีมาตรฐานในการตรวจวัด HbA1c คือวิธี 
i o n - e x c h a n g e h i g h p e r f o r m a n c e l i q u i d 
chromatography (HPLC)5 หลักการวัดอาศัยการแยก
ประจุที่แตกต่างกันของฮีโมโกลบินแต่ละชนิด  ณ ช่วง
เวลาต่าง ซึ่งฮีโมโกลบินต่างชนิดกันจะแยกออกมาใน
เวลาที่แตกต่างกัน  ฮีโมโกลบินบางชนิดอาจแยกออกมา
ในเวลาที่ใกล้เคียงกับ HbA1c ทำให้ค่าที่วัดออกมา
ไม่ใช่ค่าของ HbA1c อย่างเดียว และในผู้ป่วยที่มีภาวะ
ของเม็ดเลือดแดงอายุสั้น  หรือภาวะโรคโลหิตจางจะมี
ผลทำให้ไม่สามารถแยก  HbA1c ออกมาโดยหลักการนี้ 
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิธีตรวจวัด HbA1c มากขึ้น  ทำให้
มีการตรวจวัดหลายวิธี และแต่ละวิธีก็มีหลักการตรวจวัด
แตกต่างกัน  วิธี immunoassay เป็นอีกวิธีที่ถูกพัฒนาให้มี
ความจำเพาะในการตรวจวัด HbA1c มากขึ้น  หลักการ
ตรวจวัดใช้ anti-HbA1c antibody เข้ามาจับกับโมเลกุล
ของ HbA1c แล้ววัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลขอนแก่น  ได้นำการตรวจวัด HbA1c โดย
วิธี immunoassay มาใช้แทนวิธี HPLC ซึ่งวิธี 
immunoassay ได้ผ่านการประเมินความแม่นยำในการ
ตรวจวัด (precision) และผลประเมินความสัมพันธ์ของ
ผลการตรวจวัด HbA1c กับวิธี HPLC พบค่า  Pearson 
correlation สูงมากกว่า  0.906,7 ซึ่งค่า correlation ที่สูง
แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
เท่านั้น  แต่ไม่สามารถบ่งบอกถึงระดับความสอดคล้อง
หรือความเสมอเหมือน  (equivalence) ของผลการวัดของ
ทั้งสองวิธีดังกล่าว อีกทั้งการนำวิธีการตรวจวัดวิธีใหม่
มาใช้แทนวิธีเก่า จะต้องมีการประเมินต้นทุนของวิธีใหม่ 
เพื่อการจัดการบริหารทรัพยากรที่มีจำกัดให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อเปรียบเทียบความเสมอเหมือนผลการตรวจวัด 
HbA1c วิธี immunoassay กับวิธีมาตรฐาน  HPLC ในผู้
ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และประเมินความความคุ้มทุน
ของทั้งสองวิธี ในด้านต้นทุนโดยตรงและเวลาที่ใช้ใน
การตรวจวัด HbA1c เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
เลือกวิธีการตรวจ HbA1c ในห้องปฏิบัติการในด้านการ
จัดการบริหารทรัพยากรที่มีจำกัดให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง  (cross-
sectional study) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อเปรียบเทียบ
ความเสมอเหมือนของผลการตรวจวัด HbA1c ระหว่าง
วิธี immunoassay และ HPLC โดยคำนวณขนาด
ตัวอย่าง เพื่อประเมินความแตกต่างของผล  HbA1c 
ระหว่างสองวิธีที่ไม่เกิน  0.5% ที่ 95% confidence 
interval และ power เท่ากับ 90% โดยใช้วิธีการ
ประมาณขนาดตัวอย่าง  เพื่อศึกษาความเสมอเหมือน
ของทั้งสองกลุ่ม 8 ได้จำนวนตัวอย่าง 204 ราย/กลุ่ม 

   ตัวอย่างในการศึกษาเป็นเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่  2 ในงานประจำวัน  ที่เจาะจากเส้นเลือดดำ 2-3 
ml. ใส่ในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA (K3 
EDTA 1.5±0.15 mg/ml) นำมาตรวจวัด  HbA1c วิธี 
immunoassay โดยเครื่อง  Cobas6000 system (C501) 
สามารถตรวจวัด HbA1c ได้ในช่วง  23 ถึง 196 mmol/
mol หรือ 4.2% ถึง 20.1% เมื่อฮีโมโกลบินทำปฏิกิริยา
กับ anti-HbA1c antibody เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน 
Ag-Ab ที่ละลายน้ำได้ หลังจากนั้นเติม polyhaptens ลง
ไปเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับ anti-HbA1c antibody ที่เหลือ 
เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน  antibody-polyhaptens ซึ่ง
ไม่ละลายน้ำ วัดความขุ่นของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น  ค่าที่วัด
ได้เป็นความเข้มข้นของ HbA1c หน่วยเป็น  mmol/mol 
นำค่าที่ได้มาคำนวณเป็นร้อยละของ  HbA1c ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามสมการดังนี้

% of HbA1c = (0.0951 x mmol/mol)+2.15

ก่อนการตรวจวัด HbA1c มีการประเมินความแม่นยำ
ของเครื่อง  (precision) โดยการวิเคราะห์ between-run 

assay ใน  material control ระดับ1 และ2 ได้ผล 
coefficient of variation (%CV) 3.45% และ 3.48% ตาม
ลำดับ ซึ่งผลความแม่นยำมีอยู่ในเกณฑ์กำหนดของ 
National Academy of Clinical Biochemistry (NACB) 
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และ Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI) (%CV<5%)

    จากนั้นนำเลือดในหลอด EDTA มาตรวจวัด HbA1c 
วิธี HPLC โดยเครื่อง D-10 Hemoglobin Testing System 
สามารถตรวจวัด HbA1c ได้ในช่วง 3.8% ถึง 18.5% 
เครื่องจะเจือจางตัวอย่างอัตโนมัติ แล้วนำเข้าไปใน 
analytical cartridge ผ่านสารละลาย buffer gradient ที่
ค่อยๆ เพิ่ม ionic strength ซึ่งจะทำให้ฮีโมโกลบินชนิด
ต่างๆ  เคลื่อนที่แยกออกจากกันตามความแรงของประจุ
ของฮีโมโกลบินแต่ละชนิด  จากนั้นฮีโมโกลบินแต่ละ
ชนิดจะผ่านเข้าไปใน  flow cell ของ filter photometer 
ซึ่งจะวัดการดูดกลืนแสงที่ 415 นาโนเมตร รายงานผล 
ออกมาเป็นร้อยละของฮีโมโกลบินแต่ละชนิดและภาพ 
chromatogram ซึ่งพื้นที่ของ  HbA1c จะคำนวณโดยใช้ 
exponentially modified Gaussian (EMG) algorithm ไม่
รวมพื้นที่ของ labile A1c และ carbamylated Hb หน่วยวัด
เป็น  % ก่อนการตรวจวัด HbA1c ได้มีการประเมินความ
แม่นยำของเครื่อง ผลการวิเคราะห์ between-run assay 
ใน  material control ระดับ1 และ 2  ได้ผล %CV เท่ากับ 
2.21% และ 1.75% ตามลำดับ ซึ่งผลความแม่นยำอยู่ใน
เกณฑ์ที่กำหนด NACB และ CLSI นอกจากนั้นผู้วิจัยได้
คัดลอกข้อมูลวัสดุวิทยาศาสตร์ จากงานวัสดุ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และ ระบบปฏิบัติการ 
Cobas IT5000 เพื่อนำมาวิเคราะห์ต้นทุนโดยตรงและ
เวลาที่ใช้ในการตรวจวัด HbA1c (total analysis time) 
คัดลอกข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน  น้ำหนัก ส่วนสูง 
ระดับ glucose และระดับ LDL จากเวชระเบียน

	
 เมื่อได้ผลการตรวจวัด HbA1c ของทั้งสองวิธี
แล้ว นำข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์ความเสมอเหมือน  ด้วย
สถิติ Bland-Altman plot9, concordance correlation 
coefficient (CCC)10 และค่าความผิดพลาดรวม 
(calculated total error; TEcal) กำหนดเกณฑ์ความเสมอ
เหมือนมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ HbA1c ไม่เกิน 
0.5% ค่า CCC มากกว่า 0.95 และ TEcal ไม่เกิน  6.0 
นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์กลุ่มย่อย โดยแบ่งกลุ่ม
ตามระดับ HbA1c จากการวัดวิธี HPLC เป็นสองกลุ่ม
คือ  กลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (controlled) มี 
HbA1c<7% และกลุ่มควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี 
(uncontrolled) มี HbA1c≥7% วิเคราะห์ความเสมอ
เหมือนเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ
ความถี่และร้อยละในข้อมูลเชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หรือมัธยฐานและ interquartile 
rang (IQR) ในข้อมูลเชิงปริมาณ

ตาราง 1. ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยตาราง 1. ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (%)

เพศหญิง 113 (52.8)

อายุ (ปี)

     <60 78 (36.4)

     60-69 81 (37.9)

     70-79 42 (19.6)

 ≥80 13 (6.1)

     Mean±SD 62.4±11.6

อาชีพ

     ไม่ได้ทำงาน 55 (25.7)

     รับจ้างทั่วไป 42 (19.6)

     ทำงานบ้าน 37 (17.3)

     เกษตรกรรม 34 (15.9)

     ราชการ/พนักงานรัฐ 24 (11.2)

     ค้าขาย/ธุรกิจ 22 (10.3)

ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน (ปี)

     1-3 134 (62.6)

     4-6 42 (19.6)

     7-10 22 (10.3)

     >10 16 (7.5)

     Median (IQR range) 3 (2 – 5)

BMI (kg/m2 )

     <18.5 10 (4.7)

     18.5-24.9 121 (56.5)

     25.0 -29.9 62 (29.0)

     ≥30 21 (9.8)

     Mean±SD 24.5±4.0
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ตาราง 1. (ต่อ)ตาราง 1. (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (%)

ระดับ Glucose (mg/dl)

≤130 96 (44.9)

     >130 118 (55.1)

     Mean±SD 154.1±71.4

ระดับ LDL (mg/dl)

<100 87 (40.7)

     ≥100 127 (59.3)

      Mean±SD 113.8±46.1

ระดับ HbA1c (HPLC)

     <7% 68 (31.8)

     ≥7% 146 (68.2)

     Mean±SD 8.5±2.2

ระดับ HbA1c (immunoassay)

     <7% 96 (44.9)

     ≥7% 118 (55.1)

     Mean±SD 7.8±2.2

ผลการศึกษา

จากการศึกษาในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 จำนวน  214 ราย ร้อยละ 52.8 เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย  62.4 ปี (SD 11.6) ร้อยละ 62.6 มีระยะเวลาในการ
เป็นเบาหวานระหว่าง 1 ถึง 3 ปี มีดัชนีมวลกาย (BMI) 
อยู่ระหว่าง  18.5 ถึง  24.9 kg/m2 ผู้ป่วยเบาหวานที่ศึกษา
มีระดับ glucose เฉลี่ย 154.1 mg/dl (SD 71.4) ระดับ 
LDL เฉลี่ย 113.8 mg/dl (SD 46.1) ร้อยละ 68.2 มีระดับ 
HbA1c≥7% รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1
   ผลการตรวจวัด HbA1c วิธี HPLC และ immunoassay 
พบว่ามีระดับ HbA1c เฉลี่ย 8.5% (SD 2.2) และ 7.8% 

(SD 2.2) ตามลำดับ ร้อยละ 95 ของความแตกต่างของ
ผลการตรวจวัดทั้งสองวิธี อยู่ในช่วง -0.6-1.9 % ดังภาพ 
1 ค่าเฉลี่ย HbA1c ของวิธี HPLC มีค่าสูงกว่าวิธี 
immunoassay มีค่า mean difference 0.66% (95% CI, 
0.66% (0.57% ถึง  0.74%) มีค่า CCC 0.92 (95% CI, 0.90 
ถึง  0.94) และ TEcal มีค่าเท่ากับ 21.0   เมื่อพิจารณาใน
กลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี จำนวน  68 ราย  มีระดับ 
HbA1c เฉลี่ย 6.2% (SD 0.6) และ 5.8% (SD 0.7) เมื่อ
ตรวจวัดด้วยวิธี HPLC และ immunoassay ตามลำดับ 
ร้อยละ 95 ของความแตกต่างของผลการตรวจวัดทั้ง
สองวิธี อยู่ในช่วง  -0.7% ถึง  1.5 % ค่า  mean difference 
(95% CI) เท่ากับ 0.41% (0.28% to 0.58%) ค่า CCC 
(95% CI) เท่ากับ 0.55  (0.41 to 0.69) TEcal มีค่าเท่ากับ 
6.3 ในกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี จำนวน  146 
ราย มีระดับ HbA1c เฉลี่ย 9.5% (SD 1.9) และ 8.7% (SD 
2.1) ตามลำดับ ร้อยละ 95 ของความแตกต่างของผล
การตรวจวัดทั้งสองวิธี อยู่ในช่วง  -0.5% ถึง 2.0% ค่า 
mean difference (95% CI) เท่ากับ 0.77% (0.67% to 
0.87%), ค่า CCC (95% CI) เท่ากับ 0.89 (0.86 ถึง 0.92) 
และ TEcal มีค่าเท่ากับ 15.7 รายละเอียดในตาราง  2 ผล
การประเมินต้นทุนโดยตรงพบราคาต่อหน่วยของวิธี 
immunoassay สูงกว่า HPLC  ร้อยละ 9.1  และเวลาใน
การตรวจวัด HbA1c ของวิธี HPLC น้อยกว่า 
immunoassay นอกจากนี้กราฟ Bland-Altman plot พบ
ว่า  limit of agreement อยู่ในช่วง  -0.6% ถึง 1.9% 
(รูปภาพ 1)

วิจารณ์และสรุปผล

จากการศึกษาความเสมอเหมือนของการตรวจวัด 
HbA1c โดยวิธี HPLC กับวิธี immunoassay พบว่าใน
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานจำนวน  214 ราย มีค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างของการตรวจวัด HbA1c สูงกว่า 0.5% ค่า CCC 
ต่ำกว่า 0.95 และ TEcal มากกว่า 6.0 ซึ่งค่าสถิติดังกล่าว
นั้นมีผลลัพธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน  แสดงให้เห็นว่าผล
การตรวจวัด HbA1c โดย immunoassay มีความแตก
ต่างกับวิธี HPLC ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน  โดยผล HbA1c 
จากวิธี HPLC สูงกว่า immunoassay อาจเนื่องมาจาก 
HbA1c ที่ถูกแยกและวัด โดยวิธี HPLC มี Hb-variant 
ปนอยู่  จึงทำให้ค่าสูงกว่า immunoassay หรือการเกิด 
Hb-variant ทำให้ปริมาณ monoclonal หรือ polyclonal 
antibody ที่จำเพาะของ  HbA1c ลดลงทำให้ค่าที่วัดโดย
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วิธี immunoassay ต่ำกว่า  HPLC   หรือ  อาจเป็นเพราะ 
การวัด HbA1c โดยวิธี HPLC นั้นวัดเป็นหน่วย % 
โดยตรง  แต่วิธี immunoassay วัดเป็น  mmol/mol แล้ว
แปลงหน่วยเป็น  % ซึ่งการแปลงหน่วยนั้นมีผลทำให้เกิด
ความแตกต่างของการตรวจวัด ผลการศึกษานี้คล้ายกัน
กับการศึกษาของ Fatih Özçelik6 และ Farzana Yasmeen7 
ที่พบว่าการตรวจวัดระดับ HbA1c วิธี HPLC มีค่าสูงกว่า 
วิธี immunoassay (0.3 และ 0.4 ตามลำดับ) 
     เมื่อพิจารณากราฟ Bland-Altman plot พบว่า limit 
of agreement อยู่ในช่วง  -0.6% ถึง 1.9% และกราฟมี
การกระจายตัวอยู่เหนือเส้นระดับความแตกต่าง  0 
คล้ายกันกับกราฟจากการศึกษาของ García-Alcalá, H.11 
Fatih Özçelik6 และ Farzana Yasmeen7 ที่พบข้อมูล
กระจายตัวอยู่เหนือเส้นระดับความแตกต่าง 0 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าค่าความแตกต่างของทั้งสองวิธีนั้นมีค่าไปใน
ทิศทางบวก ทั้งนี้เนื่องมาจากผล HbA1c วิธี HPLC มีค่า
สูงกว่าวิธี immunoassay เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มการ
ควบคุมระดับน้ำตาล  พบว่าในกลุ่ม controlled มี limit 
of agreement อยู่ในช่วง -0.7% ถึง  1.5% และในกลุ่ม 
uncontrolled มี limit of agreement อยู่ในช่วง  -0.5% ถึง 
2.0% ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ต่างกันกับการศึกษาของ 
García-Alcalá, H.11 และ Khan M.A.H.12  ที่มีช่วง limit of 
agreement สูงและกว้างมากกว่า  (-2.2% to 2.3%, -12.1% 
to  17.3% ในกลุ่ม controlled และ -3.7% to 6.3%, 

-20.8% to 22.8% ในกลุ่ม uncontrolled) ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ García-Alcalá, H. เปรียบเทียบโดยเครื่อง D-10 
ของ Bio Rad (HPLC) กับ Dimension ของ  Dade 
Behring (immunoassay) ซึ่งแม้จะเป็นวิธี immunoassay 
เทคโนโลยีในการวัดของเครื่องแตกต่างกัน  จึงอาจเป็น
สาเหตุให้ผลการศึกษาแตกต่างกัน  และในการศึกษา
ของ Khan M.A.H. นั้นเปรียบเทียบโดยเครื่อง D-10 ของ 
Bio Rad (HPLC) กับ Beckman Coulter AU480 
(immunoassay) ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 20 ราย และการ
ตรวจวัดของทั้งสองวิธีนั้นตรวจวัดในห้องปฏิบัติการสอง
แห่ง  การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจรวมทั้งการขนส่งอาจจะมี
ผลต่อเกิด hemolytic ของเม็ดเลือดแดง ซึ่งทำให้ผลการ
ศึกษาได้ค่าที่แตกต่างกันมากในการตรวจวัดของทั้ง
สองวิธี  
  ในการศึกษานี้เมื่อใช้ระดับ HbA1c จากวิธี 
immunoassay ทำให้การประเมินผลการติดตามการ
รักษาผู้ป่วยเบาหวานแตกต่างร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับ
ผลจากวิธี HPLC ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงจากภาวะเบาหวาน  หรือต้องปรับการดูแล
รักษาหายไปถึงร้อยละ 13.1 นอกจากนั้นการประเมิน
ความคุ้มทุน  พบว่าการตรวจวัด HbA1c วิธี HPLC มี
ความคุ้มทุนมากกว่าวิธี วิธี immunoassay ในด้านต้นทุน
โดยตรง  และเวลาในการตรวจวิเคราะห์ นอกจากนั้นวิธี 
HPLC สามารถแสดงผลของปริมาณและลักษณะกราฟ
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ตาราง 2. ผลความเสมอเหมือนของการตรวจวัด HbA1c ระหว่างวิธี immunoassay และ HPLCตาราง 2. ผลความเสมอเหมือนของการตรวจวัด HbA1c ระหว่างวิธี immunoassay และ HPLCตาราง 2. ผลความเสมอเหมือนของการตรวจวัด HbA1c ระหว่างวิธี immunoassay และ HPLCตาราง 2. ผลความเสมอเหมือนของการตรวจวัด HbA1c ระหว่างวิธี immunoassay และ HPLC

All
n = 214

Controlled
(HbA1c < 7%)

n = 68

Uncontrolled
(HbA1c ≥ 7%)

n=146

ระดับ HbA1c (%)

     Mean of HPLC 8.5±2.2 6.2±0.6 9.5±1.9

     Immunoassay* 7.8±2.2 5.8±0.7 8.7±2.1

Immunoassay vs HPLC

     Mean difference (95%CI) 0.66 (0.57-0.74) 0.41 (0.28-0.58) 0.77 (0.67-0.87)

95% Limit of agreement -0.6-1.9 -0.7-1.5 -0.5-2.0

     Concordance correlation coefficient 0.92 (0.90-0.94) 0.55 (0.41-0.69) 0.89 (0.86-0.92)

TEcal 21.0 6.3 15.7
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          ภาพที  1  Bland – Altman plot ของการตรวจวดั  HbA1c โดยวิธี immunoassay  กบั  HPLC มีคา่  mean 
difference 0.7% และ  95% limit of agreement อยู่ในช่วง  -0.6% ถงึ  1.9%

รูปภาพ 1. Bland–Altman plot ของการตรวจวัด HbA1c โดยวิธี immunoassay และ HPLC มีค่า mean  
                difference 0.7% และ 95% limit of agreement อยู่ในช่วง -0.6% ถึง 1.9%

ของ hemoglobin ที่พบได้ ซึ่งสามารถช่วยในการตรวจ
สอบ Hb-variant ในเบื้องต้นได้ 
   จากผลการศึกษาพบความแตกต่างของผลการตรวจ
วัด HbA1c ของวิธี immunoassay กับวิธี HPLC ในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาเลือกวิธี
การตรวจวัด โดยใช้สถิติ Pearson correlation วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของผลการตรวจวัดนั้นอาจไม่เพียงพอ 
ควรมีการวิเคราะห์ความเสมอเหมือน  โดยสถิติ Bland-
Altman plot, concordance correlation coefficient และ
ค่าความผิดพลาดรวม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่แสดงถึง
ความสอดคล้อง  ความตรงกันของผลการตรวจวัดที่
ละเอียดมากยิ่งขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่พบ
นั้นอาจมาเกิดจาก Hb-variant ที่เป็นสิ่งรบกวนที่สำคัญ

ในการตรวจวัด ซึ่งไม่ได้ทำการศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้ง
การประเมินความคุ้มทุน  วิเคราะห์เฉพาะต้นทุนโดยตรง
เท่านั้น  ดังนั้นเพื่อการวิเคราะห์ที่มีความครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้นควรมีการทำการศึกษาถึงชนิดของ  Hb-variant ที่
พบในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และวิเคราะห์ต้นทุน
ทั้งหมดในตรวจวัด HbA1c ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล
ขอนแก่น  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่อำนวยความ
สะดวกและช่วยเหลือให้การศึกษาในครั้งนี้สำเร็จ
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Common Pitfall 
in Scientific Writing

กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสาร

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์บทความวิชาการ
✴ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อสถานที่ทำงาน ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ยกเว้นกรณีการส่งบทความภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
✴ ชื่อวุฒิการศึกษา ให้แสดงคำย่อของชื่อวุฒิการศึกษาในการประกอบ

วิชาชีพและวุฒิการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่วงเล็บแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือสาขาของแพทย์เฉพาะทาง เช่น
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 Thammasorn Piriyasupong M.D., Ph.D. 
✴ การตรวจพิสูจน์อักษรก่อนการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา 

บทความเอกสารที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์อักษร หากใช้โปรแกรม Microsoft 

Word  จะพบว่ามีเส้นใต้ สีเขียวหรือสีแดงเกิดขึ้น ในส่วนที่เกิดปัญหาจาก
การพิมพ์ผิด 

เว้นวรรคผิด หรือไวยากรณ์ผิด
✴ การเว้นวรรคที่ผิดพลาดด้วยการเคาะเว้นวรรคสองครั้ง ควรทำให้ถูกต้อง

ด้วย    การเว้นวรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และต้อง
ไม่เคาะเว้นวรรคโดยไม่จำเป็น

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

✴ การใช้เครื่องหมายนขลิขิต หรือ เครื่องหมายวงเล็บ (  ) และเครื่องหมาย
อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคำพูด “  ” นั้น ต้องเว้นวรรคก่อน
เครื่องหมาย     ส่วนหน้า(ด้านซ้าย) และเว้นวรรคหลังเครื่องหมายส่วน
หลัง(ด้านขวา) 

แต่ต้องไม่เว้นวรรคกับส่วนที่ติดอยู่กับคำที่พิมพ์บรรจุภายในระหว่าง
เครื่องหมายส่วนหน้ากับเครื่องหมายส่วนหลัง 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
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ด้วยการแสดงคำ     ดังกล่าวในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษลงในประโยคที่ต้องการ เช่น  “ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555” หรือ “From the 1st of January to the 31st of 

December in 2012” หรือ “The birth weights were 2,000 to 3000 grams” เป็นต้น
✴ การใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) ต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายและหลักเกณฑ์ในภาษาไทย ต้องพิมพ์

เครื่องหมายไม้ยมกติดคำข้างหน้าที่ต้องการให้ซ้ำคำ วลี หรือประโยคใดๆ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดประโยค
แล้วจึงให้เคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง  หลังเครื่องหมายไม้ยมกก่อนพิมพ์ข้อความถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เคาะ
เว้นวรรค หลังเครื่องหมายไม้ยมกหากยังไม่สิ้นสุดประโยค เช่นเดียวกันกับหลักการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนอื่นๆในภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สับสนในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้น
วรรค เช่น “จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากแพทย์มี
ความตระหนักในเรื่องการวินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงมากขึ้น” หรือ “ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ระดับน้ำตาล
ในเลือดต่ำ, ความดันโลหิตสูง หรือระบบหายใจล้มเหลว เป็นต้น” หรือ “จากการศึกษาของหลายๆงาน
วิจัยได้สนับสนุนเหตุผลนี้” เป็นต้น

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

✴ การกล่าวถึงจำนวนตัวเลขสำหรับบทความภาษาอังกฤษ การขึ้นต้นประโยคแรกในหัวข้อใหม่ ต้องไม่
นำตัวเลขแสดงจำนวนมาขึ้นต้นประโยค ควรทำให้ถูกต้องด้วยการขึ้นต้นประโยคแรกด้วยคำในภาษา
อังกฤษเท่านั้น และหากต้องกล่าวถึงจำนวนใดๆในการขึ้นต้นประโยค ต้องใช้คำในภาษาอังกฤษที่
แสดงจำนวนตัวเลข 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 ให้จัดไปรวมอยู่   ในย่อหน้าอื่น

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์เนื้อหาในบทความวิชาการ
✴ การอ้างอิง โดยปกติในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of Medicine และ British 

Medical Journal ซึ่งเป็นวารสารอันดับหนึ่งและอันดับสอง (ตามลำดับ) ของโลก จะสังเกตเห็นได้ว่า 

เนื้อหาในบทความงานวิจัยฉบับเต็มที่ไม่ได้ถููกศึกษาค้นพบด้วยผู้วิจัยเองนั้น ทุกๆหนึ่งประโยคที่จบลง
ด้วยเครื่องหมาย full stop (.) ต้องมีหมายเลขแสดงการอ้างอิง (references) จากข้อมูลที่นำมากล่าวอ้าง 

โดยแสดงอยู่หลังเครื่องหมาย full stop เสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนบทนำกับส่วนวิจารณ์และสรุป
ผลของบทความงานวิจัยต้องไม่ถูกนำมาแสดงโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้การแสดงข้อมูล
รายละเอียดของการอ้างอิงต้องมีความสัมพันธ์เรียงลำดับตามหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฎอยู่กับเนื้อหา
อย่างถูกต้อง

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

✴ 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 ต้องไม่แสดงเป็นรูปสามมิติ
✴ 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 และตารางอีกช่องหนึ่งสำหรับพิมพ์แสดงชื่อและ
รายละเอียดคำอธิบายของแผนภูมิ

✴ ตาราง ต้องถูกแยกแถว (row) ออกจากกันอย่างชัดเจน ต้องไม่ใช้คำสั่ง enter ในการสร้างตาราง 

เพราะจะทำให้แก้ไขยาก
✴ ข้อมูลแสดงสถิติและจำนวนตัวเลขทศนิยม ในการใช้แสดงข้อมูลสถิติมีข้อควรระวังเบื้องต้นดังนี้ 

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

✴ หากมีตัวอย่างน้อยกว่า 50 ไม่ต้องทำเป็นจำนวนทศนิยม 
✴ ต้องมีการสรุปว่าใช้ descriptive และ inferential statistics อะไรบ้าง 
✴ ต้องทดสอบข้อมูลว่าเป็น normal distribution หรือไม่ ก่อนนำไปหาค่า mean และ standard 

deviation (SD)
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✴ วิจารณ์และสรุปผล (CONCLUSION) ให้แสดงข้อมูลเพื่อการสรุปผลจากการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้
✴ Your important findings
✴ Relation your findings with other studies
✴ Strengths and weaknesses of your study
✴ Implication for research and practice
✴ Conclusion
	
 ทั้งนี้การวิจารณ์และสรุปผล ต้องไม่มีเนื้อหาของข้อมูลแสดงผลการศึกษามาอยู่ในส่วนนี้ซ้ำอีก 

(ห้ามมีเนื้อหา findings เพิ่มเติม) เนื้อหาต้องมาจากที่ได้ศึกษาค้นพบเท่านั้น การสรุปผลต้องไม่แนะนำ
และต้องไม่สรุปเกินกว่าที่ได้ทำการศึกษาหรือสรุปเกินจริงไปมากกว่าผลการศึกษา เช่น การศึกษาได้ทำ
รักษาในผู้ป่วย 10 ราย แต่สรุปว่าได้ผลดีและควรที่จะนำไปขยายผล หรือ การศึกษาไม่ได้ทำการเก็บ
ข้อมูลต้นทุน แต่สรุปว่ามีค่าใช้จ่ายต่ำและมีความคุ้้มค่า เป็นต้น

✴ บทความภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบว่าบทความมีเนื้อหาบางส่วนไปพ้องกับผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือไ่ม่ 

เพราะปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) เป็นจำนวนมาก ขอแนะนำให้ผู้
วิจัยตรวจสอบก่อนส่งมาขอรับการพิจารณา และกองบรรณาธิการจะทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง 

โดยวิธีการตรวจสอบบทความนั้น สามารถตรวจสอบได้ทางเวบไซต์ เช่น http://plagiarisma.net/ หรือ
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ เป็นต้น

✴ เอกสารแสดงการรับรองบทความวิจัยพร้อมถูกตีพิมพ์ (reviewer checklist) เป็นเอกสารรับรองว่า 

บทความงานวิจัยอยู่ในขั้นตอนที่พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสารจะไม่
มอบเอกสาร reviewer checklist เพื่อทำการรับรองให้แก่ผู้วิจัย เช่นเดียวกันกับธรรมเนียมปฏิบัติของ
วารสารอื่นๆ
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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 

Suggestion for Academic Writing

Follow the International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE

(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)

www.icmje.org
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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 double-
spaced to facilitate printing for reviewing and editing.

Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively, beginning with the title 
page, to facilitate the editorial process.

Conflict of Interest Notification Page

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

Abstract

Structured abstracts are preferred for original research and systematic reviews. The abstract 
should provide the context or background for the study and should state the study’s purpose, 
basic procedures (selection of study subjects or laboratory animals, observational and analytical 
methods), main findings (giving specific effect sizes and their statistical significance, if possible), 
principal conclusions, and funding sources. It should emphasize new and important aspects of the 
study or observations. Articles on clinical trials should contain abstracts that include the items 
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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 photographic-
quality digital prints. In addition to requiring a version of the figures suitable for printing, some 
journals now ask authors for electronic files of figures in a format (for example, JPEG or GIF) that 
will produce high-quality images in the Web version of the journal; authors should review the 
images of such files on a computer screen before submitting them to be sure they meet their 
own quality standards.

For x-ray films, scans, and other diagnostic images, as well as pictures of pathology specimens or 
photomicrographs, send sharp, glossy, black-and-white or color photographic prints, usually 127 x 
173 mm (5 x 7 inches). Although some journals redraw figures, many do not. Letters, numbers, 
and symbols on figures should therefore be clear and consistent throughout, and large enough to 
remain legible when the figure is reduced for publication. Figures should be made as self-
explanatory as possible, since many will be used directly in slide presentations. Titles and detailed 
explanations belong in the legends--not on the illustrations themselves.

Photomicrographs should have internal scale markers. Symbols, arrows, or letters used in 
photomicrographs should contrast with the background.
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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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aQuotation



The first duties of the physician is to educate the 
masses not to take medicine.

“
”

-Sir William Osler
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