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From the Editor

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

ในช่วงที่ผ่าน  มีการสอบถามมามากพอสมควรสำหรับการส่งผลงานเพื่อขอรับการตีพิมพ์ใน 
KKMJ กระผมใคร่ขอชี้แจงว่าทาง KKMJ ในปัจจุบันได้อนุญาตการส่งผลงานด้วยวิธี online 
submission เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ท่านผู้ประพันธ์ผลงานสามารถเข้าชม website เพื่อตรวจ
สอบเอกสารที่จำเป็นที่ต้องส่งได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ KKMJ มีความพยายามที่จะให้ผู้
ประพันธ์ผลงานได้รับข้อเสนอแนะจาก  reviewer ในแบบ interactive ระบบ Google Drive 
ซึ่งสามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kk-mj.com เช่นกัน  แต่หากพบความไม่
สะดวกหรือปัญหาในการใช้งาน  สามารถแจ้งมาทางกองบรรณาธิการเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีใน
การปรับแก้ผลงานต่อไป
         เช่นเคย KKMJ ได้มี application ใน  iPad สำหรับ iOS ตั้งแต่ version 7.0 เป็นต้นไป 
รวมทั้ง application อีก 2 application ซึ่งได้แก่ JMRE และ THAI Journal โดยที่ JMRE นั้นเป็น 
application ของ  Journal of Medical Research and Education ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติที่
รวบรวมผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์และงานวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา ส่วน  THAI 
Journal นี้เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเราที่ต้องการสร้าง  hub ของวารสารทางการแพทย์
ไทยไว้ใน  application เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งเราคาดหวังว่า application นี้จะทำให้วารสาร
ทางการแพทย์ไทยถูกรวบรวมเพื่อ ง่ายต่อการเข้าถึงในที่ๆ  เดียวเพื่อให้ทันต่อความ
ก้าวหน้าของ  new media ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน  คำว่า PRINTED 

IN THE NETHERLANDS ซึ่งปรากฎอยู่ที่หน้าปกของวารสาร  เป็นการแสดงถึงแหล่งพิมพ์ของ
วารสารทั้งนี้เนื่องจากการตีพิมพ์ปัจจุบันทาง  KKMJ ได้ส่งไปพิมพ์ยังประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ซึ่ง KKMJ มีจุดหมายเพื่อที่จะนำเสนอผลงานวิจัยของท่านไปสู่สายตาของผู้ศึกษางานวิจัย
และผู้อ่านโดยทั่วโลกในรูปแบบที่ดีที่สุด มีความถูกต้องในระดับสากลตามข้อแนะนำของ 
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)  
     ในฉบับส่งท้ายปี 2014 พร้อมต้อนรับปี 2015 KKMJ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสม
หวังดังที่ท่านต้องการทุกประการ  กระผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน  รวมทั้ง มูลนิธิ
แพทยศาสตรพิพัฒน์ ซึ่งคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและผลักดันให้ KKMJ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเสมอมา

 นายแพทย์ ดร.ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์
        Editor-in-Chief, KKMJ
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Sample & Sample Size
Size Does Matter

ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ M.D., Ph.D.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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“จะใช้จำนวนตัวอย่างเท่าไหร่ ถึงจะมั่นใจและทำให้สรุปงานวิจัยได้”

“จำนวนข้อมูลที่เก็บมา มากพอหรือไม่”

“เลือกตัวอย่างอย่างไรจึงจะน่าเชื่อถือ”

“คำนวณตัวอย่างได้แล้วจะเอาตัวอย่างมาจากไหน ต้องทำอย่างไรต่อ”

ตัวอย่างคำถามข้างต้น เป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับนักวิจัยหลายๆ ท่านเมื่อต้องเร่ิมทำการวิจัย หลายคนอาจจะ
ตอบว่า  ถ้าต้องใช้ตัวอย่างเท่าไหร่ ก็เอาตัวอย่างให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งจริงๆ แล้วในบางกรณีแม้ทาง
ผู้วิจัยจะเก็บตัวอย่างให้มากที่สุดที่เป็นไปได้แล้ว บางครั้งจำนวนตัวอย่างก็ยังไม่เพียงพอที่จะทดสอบ
สมมติฐานได้ ต้องขอเรียนว่า การคำนวณขนาดตัวอย่างนั้น สัมพันธ์อย่างยิ่งกับการทดสอบสมมติฐาน และ
การเก็บตัวอย่างให้มากเข้าไว้นั้น บางครั้งก็มีข้อจำกัดเช่นกันเช่น
(i) ต้นทุนของการเก็บขนาดตัวอย่างที่มาก ในบางกรณีผู้ที่ทำการทดลองอาจจะต้องลงทุนสูงมากเพื่อให้ได้

ข้อมูลมา เช่น กรณีทดลองฉีดวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ เมื่อต้นทุนยาแต่ละเข็มก็สูง ค่าติดตามผลแต่ละคน
ที่ทดลองก็สูง ทำให้ต้องใช้เงิน ใช้คน มากขึ้น ก็จะทำให้ต้นทุนการทดสอบสูง และเมื่อนำไปบวกกับราคา
ขาย ซึ่งก็ทำให้ราคาขายสูงขึ้นโดยปริยาย สุดท้ายผู้ป่วยก็ซื้อไม่ได้ และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

(ii) ระยะเวลาการทำการศึกษา บางครั้งการเก็บตัวอย่างต้องใช้เวลานานเพื่อให้ได้ข้อมูลมา   หากนักวิจัย
เพิ่มจำนวนขนาดตัวอย่างที่จะทดสอบ การศึกษาก็ต้องใช้เวลามากขึ้น ซึ่งก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นทั้ง
โดยตรงคือค่าใช้จ่าย ค่าเสียเวลา และโดยทางอ้อม เช่น ทำให้สินค้าส่งมอบได้ช้าลง และหากมีคู่แข่งก็
อาจทำให้เสียผลประโยชน์และความสามารถในการแข่งขันได้

(iii)ความผิดพลาด บางกรณีการเก็บข้อมูลที่มากเกินไป กลับส่งผลเสียต่อผลการวิเคราะห์ เนื่องจากความ
คาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูล   เช่น เมื่อต้องการข้อมูลมาก ก็ต้องเพิ่มคนเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นบ่อเกิดของ
ความแตกต่างที่ทำให้ผลการศึกษามีความผิดพลาดมากขึ้น

ในเบื้องต้นแล้วหลักของการทำการศึกษาใดก็ตาม จะไม่พิจารณาเพีียงแค่ขนาดตัวอย่าง ต้องคำนึงถืงว่าการ
ศึกษาของเรานั้น ตัวอย่างที่ ได้มาควรมาจากไหน จึงจะทำให้การศึกษาสรุปได้ด้วย ไ่ม่ใช่เพียงแต่คำนวณ
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ขนาดตัวอย่างแล้ว จะเอาใครมาเข้าการศึกษาก็ได้ ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันระหว่างการเลือกตัวอย่าง 
sampling และ sample size calculation

Select a sample
ในการศึกษาเชิงปริมาณสิ่งที่ต้องการได้ ในตอนท้ายคือการนำผลการศึกษาจาก sample ไปสู่ population 
ฉะนั้นการเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมหรือเป็น representative ที่ดีของประชากรจึงมีความจำเป็นอย่างมากใน
การศึกษาประเภทนี้ เพราะหากเลือกตัวอย่างได้ไปเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ในตอนท้ายเมื่อจะนำผลการ
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างไปใช้ ในประชากรที่ ใหญ่กว่าจะทำไม่ได้ และนั่นทำให้ผลการศึกษาจะใช้ได้ ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่จำกัดเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการเลือกกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างต้องล้อไปกับสมมติฐานของ
การศึกษา

Random vs. non-random sampling
การสุ่มตัวอย่างแบบ random มักจะใช้ ในการศึกษาเชิงปริมาณ เพราะว่าเมื่อมี probability เข้ามาเกี่ยวข้อง 
การขยายผลการศึกษาจาก sample ไปสู่ population ก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การ sampling แบบ 
random นี้จะต้องมีการกำหนด sampling frame ซึ่งก็คือ population ที่เราต้องการสุ่มเลือกนั่นเอง แต่ใน
การศึกษาแบบ randomized controlled trial นั้น sampling ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ แต่เราพอทราบได้จาก
การกำหนด inclusion และ exclusion criteria นั่นเอง การสุ่มแบบ random มีหลายวิธีได้แก่

1. Simple random sampling เช่นการจับสลากเลือกคน 100 คน (sample) จากประชากร 10,000 คน 
เป็นต้น

2. Systematic sampling เป็นวิธีที่อาจจะใช้บ่อยกว่า simple random sampling โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องการ sample จำนวนมากจาก population ที่ค่อนข้างใหญ่ โดยเมื่อเราระบุหมายเลขแก่ 
population แล้วก็คำนวณขนาด sample ว่าต้องการเท่าไร หากมีประชากรเท่ากับ 1,000 คน และ
ต้องการ sample 50 คน ฉะนั้นเราก็จะสุ่มเลือกตัวอย่างด้วยระยะห่างเท่ากับ 1,000/50= 20 คน 
แต่จะเริ่มจากคนไหน ก็ให้นำเลข 1 ถึง 20 มาสุ่มด้วยวิธ ีsimple random sampling หากได้เลข 12 
คนถัดไปก็จะเป็นคนในลำดับที่ 32, 52, 62 ไปเรื่อยๆ ก็จะได้ sample เท่ากับ 50 คนตามต้องการ 
แต่ต้องระวังว่าหากเราทำการสุ่มแบบนี้ ในบางกรณีเช่น มีการเรียงชื่อของสามีก่อนภรรยา และระยะ
ห่างการสุ่มเป็นเลขคู่ เราอาจจะสุ่มได้แต่สามี โดยไม่ได้ภรรยาเลยก็เป็นได้

3. Stratified random sampling ในการศึกษาบางครั้ง เราทราบปัจจัยบางอย่างเช่นเชื้อชาติมีผลต่อผล
การศึกษา หากเราทำการสุ่มด้วยวิธีข้างต้น อาจทำให้เราได้ sample ที่ ไม่มีบางเชื้อชาติที่พบน้อย 
และทำให้การสรุปผลการศึกษาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได ้ ในกรณีนี้ เชื้อชาติเป็น confounder 
ที่มีผลต่อ outcome การจะทำการสุ่มจึงต้อง acknowledge confounder นั้น ในกรณีนี ้ ต้องแยก
กลุ่มตามเชื้อชาติก่อน แล้วค่อยนำกลุ่มแต่ละกลุ่มมาสุ่มด้วยวิธีเดียวกัน อาจจะเป็น simple random 
sampling หรือเป็น systematic sampling ก็ได ้ เพื่อจะให้มั่นใจว่า sample ที่ ได้มาจะมีส่วน
ประกอบของ population ที่ต้องการโดยไม่หลุดกลุ่มที่มีผลต่อ outcome ออกไป

4. Disproportionate sampling การสุ่มแบบนี้เป็นเช่นเดียวกับการสุ่มแบบ stratified random 
sampling แต่ที่แตกต่างกันคือสัดส่วนในการสุ่ม เช่น หากเราต้องการทำการศึกษาว่า rate ในการ 
transfer ผู้ป่วยแตกต่างกันหรือไม่ในแต่ละกลุ่มเชื้อชาติ หากเราใช้สัดส่วนเดียวกันในการสุ่มจะทำให้
ขนาดตัวอย่างในกลุ่มเล็กมีขนาดน้อยเกินไป เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่า จะทำให้
ไม่เห็นความแตกต่างเพราะ sample ที่น้อยก็จะทำให ้ power ของการศึกษาน้อยลงด้วยเช่นกัน แต่
อาจจะต้องมีการสุ่มแบบ over sampling ในกลุ่มขนาดเล็ก
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Box 1: Equation for Sample Size Calculation

	
 	
 	
 n        	
 =          Z2pq    	
 .................................   Equation 1 	


	
 	
 	
 n	
 =	
 n0           .................................   Equation 2 

	
 	

	
 	
 	
 	
 	
       N 

	
 	
 	
 n	
 =	
 N           .................................   Equation 3 

1 + (n0 -1) 

e2

1 + N (e)2

5. Cluster (multi-stage) sampling การสุ่มแบบนี้มีความสับสนพอสมควรกับหนังสือบางเล่ม ในที่
นี้จะขออธิบายตามตัวอย่างการศึกษาที่ ได้มีการทำจริงๆ เพื่อให้เห็นภาพและสามารถนำไปใช้ได้
จริงๆ เช่น หากต้องการทราบว่าเด็กอาย ุ 15 ปีของไทยมีน้ำหนักเป็นเท่าไร หากเราใช้วิธีดังกล่าว
ข้างต้นในการเลือกตัวอย่าง สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นว่าต้องทำการเดินทางไปชั่งน้ำหนักของเด็กที่
อยู่ ใต้สุดและเหนือสุดของไทย เพียงเพื่อตอบคำถามนี้ ฉะนั้นเพื่อให้เป็นการไม่สิ้นเปลื่องทั้งงบ
ประมาณและเวลา สิ่งที่เราทำได้คือการสุ่มเป็นระดับก่อน เช่นสุ่มเป็นจังหวัดจากทุกภาค โดยใช้
วิธี stratified sampling เมื่อได้จังหวัดแล้วเลือกอำเภอด้วยวิธ ี simple random sampling และ
เมื่อได้อำเภอก็สุ่มเลือกตำบลด้วยวิธีการสุ่มที่เหมาะสมไปเรื่อยๆ จนถึงระดับหมู่บ้านก็นำเด็กที่เข้า
เกณฑ์อาย ุ 15 ปีมาชั่งน้ำหนักทั้งหมด cluster ที่ว่าคือหมู่บ้านที่ ได้จากการสุ่มมาเป็นลำดับขั้น 
และโดยมาก cluster ก็คือขั้นสุดท้ายของ multi-stage sampling นั่นเอง แต่เราจะไม่เลือกสุ่มใน
โรงเรียนเพราะหากเป็นเช่นนั้น สิ่งที่เราจะได้คือเราไม่เลื่อกเด็กที่เข้าโรงเรียนซึ่งจะทำให้เกิด 
selection bias และทำให้การสรุปผลผิดพลาด เพราะเด็กที่ ไม่ได้เรียนอาจเพราะฐานะไม่ดีและ
แน่นอนการกินอยู่ก็น่าจะดีสู้เด็กที่เรียนในโรงเรียนไม่ได้ น้ำหนักก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มเด็กที่เรียน
ในโรงเรียน 

6. Non-probability sampling มักเจอในการศึกษาที่ ไม่ ได้ต้องการขยายผลการศึกษาไปสู่ ่ 
population เช่นการเลือกตัวอย่างในการศึกษาแบบ qualitative study เป็นต้น

Sample size calculation
ในการศึกษาด้านคลินิก มีหลายการศึกษาที่สุดท้ายขนาดตัวอย่างไม่เพียงพอที่จะทดสอบสมมติฐาน และ
เม่ือนำไปใช้อย่างกว้างขวางก็จะก่อให้เกิดผลเสียได ้ ฉะนั้นการคำนวณขนาดตัวอย่างจึงมีความจำเป็น
อย่างมากที่จะต้องทำก่อนทำการศึกษาเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ร่วมการศึกษาด้วยส่วนหนึ่ง เพราะการ
ศึกษาที่ ไม่สามารถหาคำตอบได้เพราะขนาดตัวอย่างไม่เพียงพอก็ควรดำเนินการ และเพื่อเป็นการป้องกัน
การนำผลการศึกษาไปใช้อย่างไม่เหมาะสมด้วยเช่นกัน

Old school methods 
ความจริงแล้ว การได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีหลายวิธี สามารถแยกได้หลายแบบ เช่น (i) การคำนวณขนาด
ตัวอย่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ii) การคำนวณด้วยสูตรคำนวณ และ (iii) การเปิดตารางคำนวณ
ขนาดตัวอย่าง แต่โดยมากมาจากวิธีเดียวกันคือการคํานวณ แต่จะคํานวณโดยซอฟต์แวร์ คํานวณด้วยมือ 
คํานวณด้วยเครื่องคิดเลข หรือคํานวณแล้วมาใส่ตารางหรือกราฟ ก็เป็นผลจากการคํานวณทั้งสิ้นแม้กระ
ท่ังระบุเป็นตัวเลข ที่เรียกว่า rule of thumb ก็เช่นกัน
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     ในเบื้องต้นนี้จะขอกล่าวทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรที่เราพบค่อนข้างบ่อย 
แต่อาจไม่ค่อยนิยมแล้วในปัจจุบันโดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านคลินิกคือ สูตรคำนวณขนาดตัวอย่างของ 
Cochran สูตรของ Taro Yamane และการใช้ตาราง R.V. Krejcie และ D.W. Morgan โดย Equation 1 
และ 2 ที่ ได้แสดงใน Box 1 นั้นเป็นสูตรของ Cochran ส่วน Equation 3 เป็นของ Taro Yamane โดยสูตร
การคำนวณของ Taro Yamane เป็นการทำให้สูตรของ Cochran ง่ายขึ้น มีความเหมาะสมที่จะใช้ ในการ
ศึกษาเชิงสํารวจท่ีมีประชากรจํานวนมากๆ แต่อย่างไรก็ตามจากการคำนวณจะพบว่าได้ค่าไม่แตกต่างกันมาก
นัก และที่ ไม่ได้รับความนิยมในช่วงหลังเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ hypothesis ใดๆ ก็ตามก็จะพบว่า 
ขนาดตัวอย่างจะได้ไม่เกิน 400 sample นี่คือข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การศึกษาที่ต้องการทดสอบ 
hypothesis อย่างเช่นงานวิจัยทางด้านคลินิกไม่นิยมใช้สูตรเหล่านี้  
     ส่วนการคำนวณขนาดตัวอย่างด้วย ตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan กลุ่มตัวอย่างที่คํา
นวณได้สูงสุดจะได้ไม่เกิน 400 sample เช่นเดียวกัน โดยไม่เลือกว่าขนาดประชากรจะมากเท่าใดและไม่คํา
นึงถึงค่าความแปรปรวนท่ีแท้จริงของประชากรเลย โดยสรุปแล้วการใช ้สูตร Taro Yamaneและตาราง ของ 
R.V. Krejcie และ D.W. Morgan เหมาะสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แต่อาจไม่เหมาะกับงานวิจัยด้านการแพทย์หรืองานวิจัยทางคลินิก หรืองานวิจัยสังคมศาสตร์การ
แพทย์ท่ีต้องการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรและเกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมติฐานจึงควรหลีกเลี่ยงการ
คำนวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีที่ ได้กล่าวมา ในฉบับต่อไปจะขอกล่าววิธีการคำนวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีที่
ทดสอบสมมติฐานต่อไป





Photo by
Thammasorn Piriyasupong, M.D., Ph.D

ORIGINAL 
ARTICLE



Validity of Ultrasonography Screening for 
Intussusception in Children

Thitima Anukunananchai, M.D.

Department of Radiology, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen, Thailand

OBJECTIVE
To determine the validity of ultrasonography study performed by radiologist in diagnosis of intussusception.

METHODS
This is a cross sectional study including 83 children with suspected intussusception that admitted at Khon Kaen 
Hospital Thailand between June 2010 and June 2013. Ultrasonography was introduced as a screening test for 
intussusception. Barium enema was used in case positive from intussusception and clinical follow-up in case of 
negative results from the ultrasonography.

RESULTS
From the total cases of 83 patients, ultrasonography were positive to intussusception 72% (60/83) of 60 cases, 58 
patients were undergone enema reduction. Of those 23 cases with negative for ultrasonography, 20 cases was 
diagnosis acute gastroenteritis and 3 cases was underwent surgery due to other surgical conditions. The 
ultrasonography had 88% specificity and 100% of sensitivity. Specificity of the test can be increased if bowel mass 
with lymphadenopathy or bowel mass with free fluid were found, 100% specificity were observed. Emergency 
reduction of intussusception was performed in 58 patients and successful rate of reduction was approximately 
60% (38/58).

CONCLUSION
Screening ultrasonography is useful in children with acute abdominal pain and questionable intussusception with 
high validity of the test. 
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ความถูกต้องในการใช้ Ultrasonography ในการคัดกรอง 
ลำไส้กลืนกันในผู้ป่วยเด็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อหาความถูกต้องในการใช้การตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อวินิจฉัยโรคลำไส้กลืนกันในเด็ก

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional โดยมีผู้ป่วยเด็กทั้งหมด 83 คน  ที่มีอาการปวดท้องและสงสัยว่าจะมี
ภาวะของลำไส้กลืนกันที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น  ช่วงมิถุนายน  2010 ถึง มิถุนายน  2013 โดยส่งตรวจ
อัลตราซาวด์เป็นการวินิจฉัยแยกโรคก่อนทุกคน  ในผู้ป่วยที่พบว่าเป็นโรคลำไส้กลืนกันจะตรวจวินิจฉัยด้วยการสวน
แป้งหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อทุกคนเพื่อเป็นการยืนยันผลการตรวจ ส่วนในผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคลำไส้กลืนกันจะมี
ให้ยาทางเส้นเลือด ผ่าตัดหรือรักษาตามอาการอื่นๆ ต่อไป

ผลการศึกษา
มีผู้ป่วยทั้งหมด 83 คน  จากการตรวจอัลตราซาวด์พบว่าเป็นโรคลำไส้กลืนกันทั้งหมด 72% (60/83) และผู้ป่วย  58 คน
ได้รักษาต่อโดยการสวนแป้ง มีผู้ป่วย 23 คน  ที่จากการตรวจอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์พบว่าไม่เป็นโรคลำไส้กลืนกัน 
โดย 20 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้อักเสบติดเชื้อ ส่วนอีก 3 คนต้องเข้าผ่าตัดเนื่องจากเป็นโรคอื่นๆของ
ทางศัลยกรรม พบว่าผลการอัลตราซาวด์มีความถูกต้องจำเพาะ 88% และมีความไวในการตรวจ 100% และพบว่า
ความถูกต้องจำเพาะในการแยกโรคจะสูงขึ้นเป็น  100% กรณีที่ตรวจพบ bowel mass ร่วมกับ lymphadenopathy หรือ 
bowel mass ร่วมกับ free fluid  ในผู้ป่วยที่ตรวจอัลตราซาวด์แล้วพบว่าเป็นโรคลำไส้กลืนกัน  จะได้รับการตรวจรักษา
โดยการสวนแป้งทันทีและพบว่าผู้ป่วยที่ตรวจโดยการสวนแป้งสำเร็จ 60% (38/58)

สรุป
การใช้การตรวจอัลตราซาวด์ในการตรวจคัดกรองในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการปวดท้องเฉียบพลันและสงสัยว่าเป็นโรค
ลำไส้กลืนกันนั้นมีความถูกต้องแม่นยำสูง และยังช่วยลดการใช้รังสีโดยไม่จำเป็นด้วย

บทคัดย่อ

ฐิติมา อนุกุลอนันต์ชัย พ.บ.

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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Intussusception is a common cause of intestinal 
obstruction in infancy, leading to intestinal necrosis, 
bowel resection, and even death if not recognized and 
treated   appropriately.1 Intussusception seems to be 
idiopathic in 90% of cases and is rarely associated 
with pathologic lead points such as Meckel’s 
diverticulum, solid bowel lesion and intestinal 
lymphoma.2 The diagnosis of intussusception is 
challenging due to a wide variety of clinical 
presentations and overlaps with other abdominal 
conditions.3-5 It is assumed that the delayed  diagnosis 
of intussusception increases the incidence of surgical 
treatment and the risk of complications. The classical 
triad of intussusception are abdominal colic, red jelly 
stools and palpable mass which a frequently found. 
The incidence of the symptoms triad in radiologically 
or surgically proven intussusception varied markedly 
among the published studies (range,10-82%).6 Other 
symptoms such as lethargy can be so profound that 
they mask the abdominal pain and suggested 
conditions such as sepsis or meningitis, leading to 
significant delays diagnosis in some patients. Because 
prompt diagnosis of intussusception is the most 
importance for successful non surgical reduction, a 
quick and accurate screening modality for children 
with suggestive symptoms is highly desirable.  
   Previously, a barium enema was the reference 
standard in diagnosis of intussusception.7 However 
during the past 25 years, ultrasonography has evolved 
into the imaging modality of choice.8 Treating of 
intussusception is a different story.  The diagnosis of 
intussusception can be recognized on ultrasonography 
by visualization of mass with typical “target” 
appearance on cross section and pseudokidney 
appearance in longitudinal scan.9

   In early 1980s, ultrasonography was identified as a 
promising modality for diagnosis of pediatric ileocolic 
intussusception.10 In 1992, two studies published in 
the North American literature demonstrated the 
accuracy of ultrasonography for diagnosis of 
intussusception.8,11 Although the results were 
promising, many still worried that ultrasonography had 
not been validated as the first-line test for 
intussusception.12 In 1999, a survey of European 
radiologists showed that only 21.5% of respondents 
were using ultrasonography exclusively to diagnose 
intussusception, with the majority using some 
combination of plain film, ultrasonography and enema 
to assess children for  ileocolic intussusception.13 The 
primary imaging technique, ultrasonography, provides 
the diagnosis of exclusion of intussusception, with a 
sensitivity of 98-100%, specificity of 88% and the 
negative predictive value of 100%.14,15 Despite high 
sensitivities and specificities of ultrasonography 
screening, there is still reluctance of the part of some 
physicians to trust ultrasonography fully for exclusion 
of the condition, particularly in patients with 

disconcerting symptoms such as rectal bleeding. The 
accuracy of ultrasonography in the diagnosis of 
intussusception in  health care settings may vary with 
the quality of sonographic equipment and experience 
of the operators.9,14,16 Others have questioned the 
wisdom of performing a diagnostic ultrasonography 
study in patients with high probabi l ity of 
intussusception when an enema examination, which 
could serve as both a diagnostic and and a therapeutic 
procedure, will be performed eventually. Bhisitkul et 
al11 suggested proceeding directly to a diagnosis and 
therapeutic enema in patients considered to be a high 
risk according to clinical characteristics, in an effort to 
decrease number of patients undergoing double 
examinations. However due to more convenient of 
ultrasonography exam, thus we used ultrasonography 
as a screening test in pediatric patient who came to 
the hospital and case clinical and physical exam 
suspected intussusception.

METHODS

This is a cross-sectional analysis of pediatric patients 
who came to Emergency Department, Khon Kaen 
Hospital, Thailand between 1 June 2010 and 1 June 
2013 with emergency abdominal pain and clinical 
history of possible intussusception. Verified data 
regarding symptoms of presentation and physical 
exam were collected. If intussusception was diagnosed 
by ultrasonography performed by radiologists, barium 
enema was later performed in every case. When 
intussusception was not confirmed on sonography, the 
patient was either admitted for conservative 
treatment or observation or allowed home, 
depending upon the clinical cause.  
      Abdominal ultrasonography was performed on all 
of patients by one of six radiologists. Using 3.5 MHz 
or 5 MHz probes. The whole abdomen was scanned 
for the typical appearance of the intussusception. On 
transverse section the intussusception has concentric  
hypoechoic and hyperechoic rings, the ‘doughnut 
sign’. On longitudinal hypoechoic and hyperechoic 
bands, the ‘pseudokidney sign’. The other finding such 
as free fluid, lymphadenopathy and other structures in 
abdomen were evaluated.  All of examination were 
reported by radiologists.
        All of patients  with positive sonographic findings 
had an bar ium enema for treatment . The 
contraindication was bowel perforation from clinical 
s i gn o f per i ton i t i s or other ev idence o f  
pneumoperitoneum. For statistical analysis, all data 
were summarized as number and percentage for 
categorical variable. For the validity of the 
ultrasonography screening for intussusception, we 
interpreted using sensitivity and specificity. 
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RESULTS

During the study period, there were 83 patients  
presented with clinical acute abdominal pain with 
questionable intussusception. There are 55 boys and 
28 girls. The mean age of the patients at presentation 
was 1 year 6 months (total range of age from 1 
months to 9 years) (Table 1). In intussusception , 
nausea vomiting is the most common sign and 
symptom (51.8%) followed by abdominal pain (37.8%) 
and bloody stool (25.3%). Most symptoms were 
slightly found more common in patients with 
intussusception than in those patients without 
intussusception. 
      Intussusception was present in  60 patients (72%) 
and absent in 23 patients (28%). All of 60 patients 
found bowel mass from ultrasonography. We found 18 
patients with free fluid in intra abdominal and 1 
patient with mesenteric node. From Table 2, sensitivity 
of ultrasonography for diagnosis of intussusception 
was 100% and specificity was 88% from only bowel 
mass or pseudokidney sign. Higher sensitivity and 
specificity to 100% were achieved when bowel mass 
with free fluid or bowel mass with  lymphadenopathy 
was seen. Timing of performed barium enema 

reduction had no no effect on rate of reduction 
successful in our study. 
   Fifty eight patients with possible intussusception 
without any contraindication went for barium 
reduction immediately. Only two patients went 
further for computer tomography (CT); in one case of 
9 years old boy with clinical acute abdominal pain, 
lower small bowel obstruction and ultrasonography 
showed large bowel mass at mid abdomen. No free 
fluid or lymphadenopathy was detected. The patient 
went for emergency CT. CT showed evidence of small 
bowel intussusception with suspected bowel mass. 
Patient later went for emergency operation and finally 
his pathology was non-hodgkin  lymphoma of small 
bowel. Another case was a six-year old girld with 
severe abdominal pain and nausea vomiting with 
bloody stool for two days. She had underlying of  
Henoch Schonlein purpura and emergency 
ultrasonography showed a bowel mass at right lower 
quadrant of the abdomen. Patient went for emergency 
operation. The operation revealed 300 ml of 
serosanguinous fluid and visible small bowel 
intussusception for 54 cm from ileocecal valve with 
length of 24 cm after manual reduction. Hyperemia of 
serosal layers of these bowel correlated with small 
bowel vasculitis causing intussusception relate with 
underlying disease. 

Table 1. Characteristics of the Included PatientsTable 1. Characteristics of the Included PatientsTable 1. Characteristics of the Included Patients

Characteristic Intussusception
 (n=60)

Non-intussusception
(n=23)

Age-no. (%)

     Younger than 2 years 50 (83.3) 17 (73.9)

     2 year or older 10 (16.7) 6 (26.1)

Male sex-no. (%) 45 (75.0) 12 (52.2)

     Symptom-no. (%)

     Nausea and vomiting 43 (75.0) 7 (30.4)

     Abdominal pain 31 (51.7) 12 (52.2)

     Bloody  stool 44 (73.3) 7 (30.4)

     Fever 18 (30.0) 11 (47.8)

     Drowsiness 10 (16.7) 2 (8.7)

     Physical findings-no. (%)

     Palpable abdominal mass 48 (80.0) 10 (43.5)

     Abdominal distension 44 (73.3) 20 (87.0)

     Increase bowel sound 12 (20.0) 5 (21.7)

     Decrease bowel sound 11 (18.3) 6 (26.0)

     Lethargy 8 (13.3) 8 (34.8)
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Table 2. Treatment of IntussusceptionsTable 2. Treatment of Intussusceptions

   Treatment N=60

   Barium enema

Performed 55

Reduction successful 35

     Onset less than 24 hours 20

     Onset between 24-48 hours 12

     Onset more than 48 hours 3

Failed reduction

     Onset less than 24 hours 18

     Onset between 24-48 hours 1

     Onset more than 48 hours 1

Surgery 2

           Fifty eight patients were performed barium 
enema for attempt to reduction and successful of 
reduction found in 35 patients (60%). Twenty patients 
were failed for enema reduction and the emergency 
surgery was performed. Nine cases with successful 
reduction showed positive for bowel mass with free 
fluid. Nine cases of non-reducible of intussusception 
with bowel mass and free fluid were also noted. 
Visible or non-visible free fluid was not an indicator 
for successful reduction. Three patients had positive 
ultrasonography but negative of intussusception at the 
time of enema reduction. This was presumed as 
spontaneous reduction.   
    In group of 23  patients with negative from 
ultrasonography; five patients were performed barium 
enema due to clinician reasoning. This occurred in the  
first phase of our study.  All of that five patients were 
also negative for barium study and finally approved 
after antibiotic treatment as acute gastroenteritis.  
Fifteen patients diagnosis with acute gastroenteritis 
and improved after antibiotic treatment. Three 
patients  received surgery with diagnosis  of ruptured 
acute appendicitis for two patients appendiceal 
abscess for 1 patient. However, after 1-2 days 
admission after barium enema for clinical observation 
final diagnosis of acute gastroenteritis was made.

DISCUSSION

Intussusception represents as a common cause of 
abdominal emergency in infancy. More than 90% of 
the cases are idiopathic. The remaining 10% of cases 

with intussusception are secondary to Meckel’s 
diverticulum, polyps (Peutz-Jeghers syndrome), 
duplications, mesenteric cysts, intramural hematoma 
or lymphoma.1 Our study revealed idiopathic 
intussusception was about 97% (81/83). The remaining 
cases showed pathologic lead points such as 
lymphoma and vasculitis from Henoch schoenlein 
purpura. The classical clinical triad of intussusception, 
consisting of abdominal pain or colic with red jelly 
stools and a palpable mass are frequently symptoms, 
whereas up to 20 % of the patients are symptom-free 
upon clinical presentation.3-5 The investigation such as 
preliminary ultrasonography screening of these cases 
are important.
     The validity of ultrasonographic as diagnostic tool 
for detection of intussusception has been widely 
debated. Role of ultrasonography in diagnosis of 
intussusception is well established, with a sensitivity  
of 98-100% and a specificity of 88-100%.14-15 As the 
same as our study sensitivity of ultrasonography in 
d iagnos is intussuscept ion (bowel mass or 
pseudokidney sign) was 100% with a specificity of 
88%. In specific of bowel mass with free fluid showed 
100% sensitive and 100% specificity. This suggested  
that if we found bowel mass with free fluid, it is likely 
for children to have intussusception. However many 
studies regarding other findings in ultrasonography 
screening of intussusception such as bowel wall 
thickening, vascular blood flow evaluation, fluid 
trapping in intussusception or mesenteric appearance 
which did not include in our study.  
        Patients with contraindications to enema should 
ovoid to performed barium study entirely. For 
instance, children with Henoch-schonlein purpura 
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Table 3. Validity of Ultrasonography Diagnosis of intussusception.Table 3. Validity of Ultrasonography Diagnosis of intussusception.Table 3. Validity of Ultrasonography Diagnosis of intussusception.

     Ultrasonography findings Sensitivity Specificity

Bowel mass / pseudokidney/donut sign 1 0.88

Free fluid 0.3 0.82

Lymphadenopathy 0.01 0.82

Bowel mass with free fluid 1 1

Bowel mass with lymphadenopathy 1 1

Bowel mass or free fluid 1 0.85

Bowel mass or lymphadenopathy 1 0.85

with  underlying intestinal vasculitis may lead to 
increase risk to perforation with enema.17 These 
patients are also at increased risk for intussusception 
and frequent troubled with abdominal pain. 
Ultrasonography can be used to determine which HSP 
child actually has an ileocolic intussusception and 
would benefit from an enema or a small bowel 
intussusception and should proceed directly to 
surgical consultation.7 The same as our study with one 
children with HSP with positive for ultrasonography. 
Further CT abdomen was performed to evaluate 
complicated from intussusception. She underwent 
operation on that night and found that vasculitis 
causing intussusception.
   Advantages of ultrasonography in diagnosis of 
intussusception are large and help us for the diagnosis 
of intussusception. A missed intussusception can  lead 
to ischemic bowel necrosis with ensuing morbidity 
and mortality. However in our study, no false negative 
f rom u l t rasonography as a l l negat i ve for 
ultrasonography were truly negative.
    In the first stage of study where surgeon did not 
trust in ultrasonography only. Clinician still requested 
for barium study to exclude intussusception. Five  
patients with negative ultrasonography and also 
negative of barium enema. These were the patients 
groups who received radiation without necessary. 
Many studies have documented that substantial risks 
of contrast enemas for diagnosis or treatment. 
Thomas et al18 reported a median radiation dose of 
55  microsievert with each enema. Compared to other 
imaging modalities, contrast enemas expose patients 
to 11 times more radiation than an abdominal 
computed tomography and are equivalent to the 
radiation exposure of 2750 chest x-ray.19 Although the 
precise quantification of cancer risks from low doses 
of radiation exposure is unknown, it is recommended 
that radiation exposure in children should be kept to 
an absolute minimum.19 

       Three patients with  false positive were found  in 
our study (positive ultrasonography and negative 

barium enema). This might be due to spontaneous 
reduction of intussusception before performing 
barium enema which previous report by  S.C. 
Morrison And E.Stork.20 This occurred in 14.4 % of all 
cases of failed hydrostatic reduction and was 
presumed to be related to relaxation from the 
premedication and/or anesthesia.20 However in our 
cases, no medications were given before performing 
the enema study. There has been a suggestion that if 
cl inical controversy or long time between 
ultrasonography and barium reduction, repeated 
physical exam with follow up ultrasonography in the 
second time may help us diagnosis and decrease 
radiation exposure. Ultrasonography enables follow 
up or screen ing in those wi th t rans ient 
intussusception or spontaneous reduction while 
reducing the need for enema reduction.21,22 It has 
been suggested that ultrasonography should be used 
to confirm reduction of the intussusception after 
enema in cases with swollen ileocecal valve and  
complicated visualization of reduced bowel loops.21 
Ultrasonography is usefulness in differentiating 
intussusception from other acute abdominal condition 
in pediatric patients such as urinary tract pathology, 
biliary system, ovarian disorder or inflammatory 
process of bowel loops such as acute appendicitis 
which emergency surgical condition. Twisted ovarian 
c y s t i s  a l so needed to be exc l uded by 
ultrasonography. Absence of radiation is the main 
reason for ultrasonography. 
   In pediatric patient group with high organ sensitive 
to radiation effect should be considered. Non-invasive 
and rapid exam is another good instrument to 
evaluate patient without any sedation drug use before 
performing the investigation.22 patient whose came 
with clinical questionable of intussusception, but 
ultrasonography is negative and confirm diagnosis of 
gastroenteritis are the proven cases. Accuracy of 
u l trasonography i s good for d iagnos is o f 
intussusception. However in our study all of 
ultrasonography exam performed by experience 
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radiologist showed high sensitivities and high 
specificity. In most case of emergency pediatric 
patients come to the emergency room, so training 
program for emergency physicians or resident 
surgeon may speed diagnosis and treatment. 
Ultrasonography is the primary diagnostic modality 
for assessing children for intussusception, the present 
study has demonstrated that ultrasou is both sensitive 
and specific for this diagnosis. The ultrasonography is 

safe without risk associated with ionizing radiation 
and comfortable. The ultrasonography is making the 
way as an alternative diagnosis tool and useful in 
characterization lead point. However experienced of 
operator should be considered. Screening 
ultrasonography was recommended before other 
radiology imaging is helpful for early diagnosis and 
decrease ionizing radiation exposure especially in 
children. 

Figure 1. Example Radiological Findings.
Panel A, findings from computer tomography, Panel B, findings from ultrasonography and Panel C, findings from Roengent Radiography
Figure 1. Example Radiological Findings.
Panel A, findings from computer tomography, Panel B, findings from ultrasonography and Panel C, findings from Roengent Radiography
Figure 1. Example Radiological Findings.
Panel A, findings from computer tomography, Panel B, findings from ultrasonography and Panel C, findings from Roengent Radiography
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OBJECTIVE
To assess the probability of ANA and anti-ENA detection and evaluated the anti-ENA in ANA positive serum 
samples.

METHODS
Serum samples of 267 patients that were suspected of autoimmune diseases by clinicians were sent for ANA and 
anti-ENA investigation. These laboratory results were studied in retrospection.

RESULTS
The probability of ANA detection (0.89, 95% CI:0.84-0.92) was higher than that of anti-ENA detection (0.62, 
95%CI:0.56-0.68). Anti-ENA detection in ANA positive serum samples had probability of 0.68 (95%CI:0.62-0.74). 
Mixed patterns of nucleolar with speckle and homogeneous types showed 26.67% of anti-Scl70 detection and 
18.79% of anti-Scl70 with anti-RNP/Sm, anti-SSA, anti-Ro52, anti-SSB and anti-Jo1 detection. Coarse speckle 
13.33%, homogeneous 5.45% and mixed patterns of coarse speckle and homogeneous types 3.03% could detect 
anti-RNP/Sm or anti-RNP/Sm with anti-SSA, anti-Ro52 and anti-SSB. For speckle, homogeneous types and mixed 
patterns of speckle and homogeneous types 9.70% or centromere 1.82% could detect anti-SSA, anti-Ro52 and 
anti-SSB. Serum samples with ANA negative results 1.50% could detect anti-ENA especially anti-SSA and anti-
Ro52.

CONCLUSION
The probability of anti-ENA detection in ANA positive serum samples was high. ANA patterns and anti-ENA 
detection may be used as supplementary information for laboratory-based diagnosis.

ABSTRACT
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การตรวจพบแอนติบอดีต่อ ENAs และชนิดของ
แอนติบอดีในตัวอย่างซีรัมที่ตรวจหา

แอนติบอดีต่อนิวเคลียสด้วยวิธีอินไดเรก อิมมูโนฟลูออเรส
เซนต์เอสเสย์

วัตถุประสงค์
ประเมินโอกาสและรูปแบบของการตรวจพบ ANA และ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่ให้ผล ANA เป็นบวกเพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนและประกอบการวินิจฉัยโรค

วิธีการศึกษา
ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของตัวอย่างซีรัมผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยภาวะภูมิต้าน
เนื้อเยื่อตนเองและส่งตรวจ ANA และ anti-ENA จำนวน 267 ราย 

ผลการศึกษา
การตรวจพบ ANA และ anti-ENA มีความน่าจะเป็นคิดเป็น  0.89 (95%CI:0.84-0.92) และ 0.62 (95%CI:0.56-0.68) 
ตามลำดับ โดยมีความน่าจะเป็นในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล  ANA บวก 0.68 (95%CI:
0.62-0.74) ซึ่ง  ANA รูปแบบผสมของ  nucleolar ร่วมกับ speckle และ homogeneous สามารถตรวจพบ anti-Scl70 สูง
ถึง 26.67% และตรวจพบ anti-Scl70 ร่วมกับ anti-RNP/Sm, anti-SSA, anti-Ro52, anti-SSB และ anti-Jo1 ได้บ้างคิดเป็น 
18.79% ส่วน  coarse speckle 13.33% homogeneous 5.45% และรูปแบบผสมของ coarse speckle และ homogeneous 
3.03% สามารถตรวจพบ anti-RNP/Sm หรือ anti-RNP/Sm ร่วมกับ anti-SSA, anti-Ro52 และ anti-SSB รูปแบบ speckle 
และ homogeneous ที่เป็นรูปแบบเดียวหรือรูปแบบผสมของ  speckle และ homogeneous รวม 9.70% รวมทั้ง 
centromere 1.82% สามารถตรวจพบเฉพาะกลุ่มของ anti-SSA, anti-Ro52 และ anti-SSB นอกจากนี้ตัวอย่างซีรัมที่มี
ผล ANA เป็นลบ 1.50% สามารถตรวจพบ anti-ENA ได้โดยเฉพาะ anti-SSA และ anti-Ro52 

สรุป
โอกาสในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA เป็นบวกมีค่าค่อนข้างสูง รูปแบบ ANA และ anti-ENA 
ที่พบโดยเฉพาะรูปแบบหลักที่ตรวจพบจำนวนมาก น่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำเสนอและช่วยส่งเสริมการวินิจฉัย
โรคโดยพิจารณาร่วมกับอาการทางคลินิกของผู้ป่วยต่อไป
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การตรวจแอนติบอดีต่อนิวเคลียสของเซลล์ตนเอง (anti-
nuclear antibodies; ANA) เป็นการตรวจคัดกรองทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยวินิจฉัยกลุ่มโรครูมาติกส์ หรือ
โรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
(connective tissue diseases) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของโรค
ภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเองที่ไม่จำเพาะต่ออวัยวะ (systemic 
autoimmune diseases) มีพยาธิสภาพของโรคเกิดขึ้นกับ
อวัยวะหลายๆระบบเช่น  โรค scleroderma (SSc), 
systemic lupus erythematosus (SLE), Sjögren's 
syndrome (SS), polymyositis (PM), mixed connective 
tissue disease (MCTD) และ rheumatoid arthritis 
(RA)1 นอกจากนี้สามารถตรวจพบ ANA ได้ในผู้สูงอายุ 
20.28%2 หญิงตั้งครรภ์และเด็กปกติซึ่งอาจตรวจพบ 
ANA ไตเตอร์ระดับต่ำ3,4,5 และมีรายงานในผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อเรื้อรังเช่นวัณโรค HIV และไวรัสตับอักเสบซี ซึ่ง
สามารถตรวจพบ ANA ได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ทำให้เกิดผลบวกปลอมได้6 วิธีมาตรฐานที่ใช้ในการ
ตรวจ ANA ได้แก่เทคนิคอินไดเรกอิมมูโนฟลูออเรส
เซนต์เอสเสย์ (Indirect Immunofluorescent Assay ; IFA) 
มี human epithelium cells (Hep-2 cells, Hep-2000 cells 
และ Hep-2010 cells) และ primate liver cells เป็น
แอนติเจน   อาศัยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ในการ
อ่านรูปแบบและความเข้มของการเรืองแสงฟลูออเรส
เซนต์ที่เกิดขึ้น  การอ่านผลการตรวจพบ ANA เป็นรูป
แบบต่างๆขึ้นอยู่กับว่าในซีรัมของผู้ป่วยมีแอนติบอดีต่อ 
nuclear antigen ส่วนใดซึ่งสามารถช่วยวินิจฉัยและ
พยากรณ์โรคออโตอิมมูนเบื้องต้นได้7,8,9 นอกจากนี้ยังมี
การตรวจ anti-double strand DNA (anti-dsDNA) และ
กลุ่มแอนติบอดีต่อนิวเคลียสของเซลล์ตัวเองที่จำเพาะ
ต่อโปรตีนที่สามารถสกัดจากเซลล์ด้วยน้ำเกลือ 
(normal saline) ที่เรียกว่า anti-extractable nuclear 
antigens (anti-ENAs) ได้แก่ anti-ribonucleoprotein 
antibody (anti-RNP), anti-Smith antibody (anti-Sm), 
แอนติบอดีต่อส่วนของโปรตีน  Sjögren's syndrome-A/
Ro (anti-SS-A, anti-Ro), โปรตีน  Sjögren's syndrome-B/
La (anti-SS-B, anti-La), โปรตีน  เอส ซี แอล  70 (anti-
Scl-70), anti-centromere  รวมทั้งแอนติบอดีต่อเอนไซม์
ที่อยู่ในไซโตพลาสมของเซลล์ตัวเองเช่น  เจ โอ 1 (anti-
Jo-1) เป็นต้นซึ่งเป็นกลุ่มของ specific antibody10 โดยวิธี
ที่นิยมใช้ในการตรวจ anti-ENAs ในห้องปฏิบัติการ
ทั่วไปได้แก่ Enzyme-Linked Immunosorbent Asssay 
(ELISA) และ Line-blot Immunoassay (LIA) แต่ละวิธีมี
ความไวและความจำเพาะในการตรวจพบ anti-ENA 
แต่ละชนิดที่แตกต่างกัน11,12 โดยมีรายงานค่าความไว
และความจำเพาะของการตรวจ ANA ด้วยวิธี IFA ที่ใช้ 

Hep-2010 cells เป็นแอนติเจนเท่ากับ 75.9% และ 52.5% 
ตามลำดับ และการตรวจ anti-ENA ด้วยวิธี LIA มีค่า
ความไวต่ำกว่าแต่ความจำเพาะสูงกว่า (62.0% และ 
84.4% ตามลำดับ)13

     ปัจจุบันโรงพยาบาลขอนแก่นตรวจคัดกรอง ANA 
ด้วยวิธี IFA โดยรายงานผลรูปแบบของ  ANA เป็นทั้งรูป
แบบเดียวที่ชัดเจนและรูปแบบการติดสี ANA หลายรูป
แบบร่วมกันในตัวอย่างซีรัม 1 ราย (mixed patterns)  
และตรวจหาชนิดของแอนติบอดีที่จำเพาะโดยการตรวจ 
anti-ENA ด้วยวิธี LIA ซึ่งมีกระบวนการตรวจวิเคราะห์
หลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ANA  (834 บาท 
และ 58 บาท/test ตามลำดับ) การศึกษานี้จึงต้องการ
ศึกษาโอกาสของการตรวจพบ ANA, anti-ENA รวมถึง
รูปแบบการติดสีฟลูออเรสเซ็นต์ของ ANA และชนิดของ
แอนติบอดีที่จำเพาะที่พบ โดยศึกษาจำนวนการตรวจ
พบ anti-ENA และชนิดของ anti-ENA ที่พบในตัวอย่าง
ซีรัมที่ให้ผล ANA บวกเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำ
รูปแบบการเรืองแสงฟลูออเรสเซ็นต์ไปใช้ในการศึกษา
ความสัมพันธ์ในการตรวจพบ specific antibody ที่อยู่ใน
กลุ่มของ  anti-ENA ให้สามารถนำผลการวิเคราะห์นำ
เสนอและช่วยส่งเสริมการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยที่มีการ
สร้างแอนติบอดีต่อตนเอง 

วิธีการศึกษา

ตัวอย่าง
การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ผ่านการ
รับรองด้านจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น  โดย
ศึกษาจากผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ
ตัวอย่างซีรัม (serum) ผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยภาวะภูมิต้าน
เนื้อเยื่อตนเองและส่งตรวจ ANA และ anti-ENA จำนวน 
267 ราย โดยสืบค้นข้อมูลย้อนหลังของผลการตรวจ 
ANA และ anti-ENA ในระบบคอมพิวเตอร์และทะเบียน
บันทึกผลทางห้องปฏิบัติการ 

การตรวจวิเคราะห์ anti-nuclear antibodies 
(ANAs)
(i) แอนติเจนที่ใช้เป็นเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด human 
laryngo-epithelium cells (HEp-20-10 cells) และ 
primate liver cells (monkey’s liver cells) ซึ่งเป็นชุด
ตรวจ ANA สำเร็จรูปยี่ห้อ Euroimmun (Germany) (ii) 
วิเคราะห์โดยย้อมสไลด์ ANA โดยเจือจางตัวอย่างซีรัม
เป็น  1:100 ด้วย phosphate buffer saline (PBS pH 7.2) 
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ตามขั้นตอนของชุดน้ำยาตรวจ ANA สำเร็จรูป 
(Euroimmun) หลักการ indirect immunofuorescent 
assay (IFA)14 วิเคราะห์รูปแบบการติดสีและความแรง
ของการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลู
ออเรสเซนต์ โดยแบ่งระดับเป็น 1+ ถึง 4+ 

การตรวจวิเคราะห์ anti-extractable nuclear 
antigens (anti-ENAs)
(i) แอนติเจนที่ใช้ได้แก่ nRNP/Sm, Sm, SS-A (Ro), 
Ro-52, SS-B (La), Scl-70, Jo-1 เคลือบบนแผ่น 
immunostrip ซึ่งเป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจ 
anti-ENA (ii) วิเคราะห์โดยย้อมแผ่น  immunostrip โดย
เจือจางตัวอย่างซีรัมเป็น  1:100 ด้วย  sample buffer ตาม
ขั้นตอนของชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจ anti-ENA 
หลักการ line-blot immunoassay (LIA) ยี่ห้อ  Anti-ENA 
ProfilePlus 1 (Euroimmun)15 อ่านแถบสีที่ปรากฏบน
แผ่น  strip โดยหากตัวอย่างซีรัมมีแอนติบอดีที่จำเพาะ
ต่อแอนติเจนที่เคลือบไว้จะพบแถบสีน้ำเงินบนตำแหน่ง
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แผนภาพ 1. ตัวอย่างแถบสีที่ปรากฎบนแผ่น strip สำหรับ
การตรวจ anti-ENA ด้วยหลักการ LIA

ที่ทำการเคลือบด้วย specific antigen เมื่ออ่านผลด้วยตา
เปล่า ดังแผนภาพ 1 

การวิเคราะห์ข้อมูล
(i) ศึกษาโอกาสในการตรวจพบ ANA และ anti-ENA 
ในตัวอย่างซีรัมที่ให้ผล ANA บวก  โดยคำนวณความ
น่าจะเป็นแล้วนำเสนอเป็นสัดส่วน  และช่วงความเชื่อมั่น 
95% confidence interval (CI) (ii) ศึกษาชนิดและจำนวน
ของรูปแบบการติดสีฟลูออเรสเซนต์ (ANA patterns) ที่
พบ รวมทั้งชนิดและจำนวนของ  anti-ENA ที่พบ (โดยใช้
สถิติความถี่และร้อยละ)

ผลการศึกษา

จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของตัวอย่างซีรัมผู้
ป่วยที่แพทย์สงสัยภาวะภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเองและส่ง
ตรวจ ANA และ anti-ENA จำนวน  267 ราย พบว่ามีผล
บวกของ ANA จำนวน  237 ราย และให้ผลบวกของ 
anti-ENA จำนวน  165 ราย โดยมีความน่าจะเป็นของ
การตรวจพบ ANA และ anti-ENA คิดเป็น  0.89 (95% CI 
0.84 to 0.92) และ 0.62 (95% CI 0.56 to 0.68) ตาม
ลำดับ และจากตัวอย่างซีรัมที่มีผล  ANA บวก จำนวน 
237 ราย สามารถตรวจพบ anti-ENA จำนวน  161 ราย 
โดยมีความน่าจะเป็นของการตรวจพบเป็น  0.68 (95% 
CI 0.62 to 0.74) 
     ชนิดและจำนวนของรูปแบบการติดสีฟลูออเรสเซนต์ 
(ANA patterns) ที่ตรวจพบสามารถจัดกลุ่มได้เป็น  20 
กลุ่ม โดยกลุ่มที่มี ANA เป็น  nucleolar และ nucleolar 
ร่วมกับรูปแบบอื่น  (mixed patterns) มีจำนวน  9 กลุ่ม
และผลการตรวจพบ anti-ENA แสดงดังตาราง  1 ส่วน 
ANA patterns อื่นๆอีก  11 กลุ่มและผลการตรวจพบ 
anti-ENA แสดงดังตาราง  2 โดยสรุปผลการตรวจพบ 
anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล  ANA บวก  แสดงดัง
ตาราง 3 นอกจากนี้ตัวอย่างซีรัมที่มีผล  ANA เป็นลบ 
แต่ตรวจพบ anti-ENA พบว่ามีจำนวน  4 ราย แสดงดัง
ตาราง 4

วิจารณ์และสรุปผล

การศึกษานี้ได้ประเมินโอกาสของการตรวจพบ ANA, 
anti-ENA รวมถึงรูปแบบการติดสีฟลูออเรสเซนต์ของ 
ANA และชนิดของแอนติบอดีที่จำเพาะที่พบ ซึ่งศึกษา
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ตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolarตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolarตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolarตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolarตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolarตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolarตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolarตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolarตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolarตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolarตาราง 1. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกในกลุ่มของรูปแบบ Nucleolar
                                            ANA patternsa                                            ANA patternsa                                            ANA patternsa                                            ANA patternsa                                            ANA patternsa                                            ANA patternsa                                            ANA patternsa                                            ANA patternsa                                            ANA patternsa                                            ANA patternsa                                            ANA patternsa

Anti-ENAa
Neg Nu Nu,

Fi sp, Ho
Nu,
Fi sp

Nu,
Ho,
Cent

Nu,
Co sp, Ho

Nu,
Co  sp

Nu,
Fi sp,
Per

Nu,
Ho

Nu,
Fi Sp,

Ho, Per
Neg 26 8 13 7 1

Scl70 42 1 1

Scl70/RNP 1

Scl70/RNP/Sm 3 1

Scl70/RNP/Sm/SSA 1

Scl70/RNP/Ro52 4

Scl70/SSA 7

Scl70/SSA/Ro52 2 2

Scl70/SSA/Ro52/SSB 2

Scl70/SSA/Ro52/Jo1 1

Scl70/Ro52 1 6

Scl70/Jo1 1

RNP/Sm 2

RNP/Sm/SSA 1 1

RNP/Sm/SSA/Ro52 1

Sm 1

SSA 1 1 1

Ro52 2 1

SSA/Ro52 3 2

SSA/Ro52/SSB 1 1 1

SSA/Ro52/SSB/Jo1 1

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere,  Nuc dot= anti-nuclear dot

จำนวนและชนิดของ anti-ENA ที่ตรวจพบในตัวอย่าง   
ซีรั่มที่ให้ผล ANA บวก  โดยสืบค้นข้อมูลย้อนหลังของ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของตัวอย่างซีรัมผู้ป่วย
ที่แพทย์สงสัยภาวะภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเองและส่งตรวจ 
ANA และ anti-ENA จำนวน  267 ราย โดยมีความน่าจะ
เป็นของการตรวจพบ ANA และ anti-ENA เป็น  0.89 
และ 0.62 ตามลำดับซึ่งโอกาสในการตรวจพบ ANA มี
ค่าสูงเนื่องจากเป็นวิธีการตรวจคัดกรองที่สามารถตรวจ

พบได้ในโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเองชนิดอื่นหลายๆชนิด 
รวมทั้งในโรคติดเชื้อบางชนิดหรือในคนปกติดังที่มี
รายงานก่อนหน้านี้3,4,5,6 ส่วนการตรวจพบ anti-ENA ใน
ตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกมีความน่าจะเป็น  0.68 
โดยกลุ่มที่มี ANA เป็นรูปแบบผสมของ  nucleolar ร่วม
กับ speckle และ homogeneous สามารถตรวจพบเฉพาะ 
anti-Scl70 สูงถึง  26.7% (44/165 ราย) และตรวจพบ 
anti-Scl70 ร่วมกับ anti-RNP/Sm, anti-SSA, anti-Ro52, 
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anti-SSB และ anti-Jo1 ได้บ้างคิดเป็น  18.8% (31/165 
ราย) โดย 9.7% (16/165) ตรวจพบเฉพาะ anti-RNP, 
anti-Sm, anti-SSA, anti-Ro52, anti-SSB และ Jo1 ดัง
ตาราง 3 ซึ่งจากการศึกษาของ  Behmanesh และคณะได้
รายงานการตรวจพบ anti-Scl70 ด้วยหลักการ  LIA สูงถึง 
32% ในผู้ป่วย systemic sclerosis16 นอกจากนี้จากการ
สืบค้นข้อมูลประวัติผู้ป่วย SLE ที่ตรวจพบ ANA รูปแบบ
ผสมของ  nucleolar, fine speckle และ homogeneous ซึ่ง
มีความแรงของการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ 1+ 
สามารถตรวจพบ anti-SSA ได้ในระดับต่ำๆร่วมกับ anti-
Ro52 (3+) ซึ่งจากการศึกษาของ Peene และคณะพบว่า
รูปแบบ speckle และ homogeneous ที่มีความแรงของ

ฟลูออเรสเซนต์ต่ำๆมักจะตรวจพบ anti-SSA และ anti-
SSB17  

  กลุ่มของ  ANA รูปแบบ coarse speckle 13.33% 
(22/165) และ homogeneous 5.45% (9/165) รวมทั้งรูป
แบบผสมของ coarse speckle และ homogeneous 
3.03% (5/165) สามารถตรวจพบ anti-RNP/Sm หรือ 
anti-RNP/Sm ร่วมกับ anti-SSA, anti-Ro52 และ anti-SSB 
ได้ซึ่งจากการศึกษาของ Mengeloglu  และคณะได้
รายงานรูปแบบ ANA ที่พบบ่อยคือ  coarse speckle 
(31.2%) สามารถพบได้ใน  systemic autoimmune หลาย
ชนิดโดยเฉพาะ rheumatoid arthritis และ SLE  รวมทั้ง
โรคชนิดอื่นๆไม่จำเพาะ18 ส่วน  ANA รูปแบบ speckle, 

ตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆตาราง 2. ความถี่ในการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกรูปแบบอื่นๆ
                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa                                                                                              ANA patternsa

Anti-ENAa Neg Fi sp Co sp Ho Per Cent Nuc dotFi sp, Ho Co sp, 
Ho

Fi Sp,
Cent

Fi Sp,
Per

Ho, Cent

Neg 26 18 5 9 4 1 6 1 1 1 1

RNP 1 3 1 1

Sm 1

RNP/Sm 2 3 3 1

RNP/Sm/SSA 1

RNP/Sm/Ro52 1 1 1

RNP/Sm/SSA/Ro52 6

RNP/Sm/SSA/Ro52/SSB 2 1

RNP/SSA 3 2 1

RNP/SSA/Ro52 3 2

RNP/SSA/Ro52/SSB 1

RNP/Ro52 1 1

SSA 1 1 1 1 1

SSA/Ro52 2 1 4 1

SSA/Ro52/SSB 1 1 1

Ro52 1 1 1 1

Scl70 2 1

Scl70/SSA 1

Jo1 1

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot

a Number of samples 
Abbreviation: Neg= negative, Ho= homogeneous, Fi sp= fine speckle, Co sp= coarse speckle, 
Nu= nucleolar; Per= peripheral, Cent= anti-centromere, Nuc dot= anti-nuclear dot
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homogeneous ที่เป็นรูปแบบเดียวหรือรูปแบบผสมของ 
speckle และ homogeneous 9.7% (16/165) รวมทั้ง 
centromere 1.8% (3/165) สามารถตรวจพบเฉพาะกลุ่ม
ของ anti-SSA, anti-Ro52 และ anti-SSB 
     จากตัวอย่างซีรัมทั้งหมด 267 รายมีจำนวน  4 ราย 
(1.50%) ที่มีผล  ANA เป็นลบแต่ตรวจพบ anti-ENA โดย
ผู้ป่วย 2  รายซึ่งเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบ (polymyositis) 
ตรวจไม่พบ ANA แต่มี cytoplasmic antibody สามารถ
ตรวจพบ anti-SSA (3+) และ anti-Ro52 (2+) (ตาราง 4) 
ซึ่งการศึกษาของ Hoffman และคณะพบว่าผู้ป่วย 
rheumatoid arthritis, SLE, Sjögren's syndrome, 
polymyositis  รวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน  (connective tissue diseases) มีผล ANA เป็น
ลบ 4.1%19 โดย  Bockle และคณะพบว่าในผู้ป่วย 
cutaneous lupus erythematosus (CLE) และ SLE ที่มีผล 
ANA เป็นลบสามารถตรวจพบ anti-SSA ได้ 77.3% และ 
22.7% ตามลำดับ20  โดย Tozzoli และคณะได้แนะนำการ
ส่งตรวจ  specific antibody ในผู้ป่วยที่มีผล  ANA เป็น
ลบหรือตรวจพบ cytoplasmic antibody โดยจะช่วย
วินิจฉัยโรคหากผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกที่สงสัย 
autoimmune rheumatic disease21 ซึ่งการตรวจ ANA 

หลักการ IFA ร่วมกับการตรวจหา  specific antibody 
(anti-ENA) ด้วยหลักการ LIA สามารถเพิ่มความจำเพาะ
ในการวินิจฉัยโรคได้ถึง 89.8%22

     เนื่องจากการตรวจ ANA ด้วยหลักการ  IFA ซึ่งมี
ต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ที่ราคาถูกกว่าและเป็นวิธี
มาตรฐานที่ช่วยตรวจคัดกรองโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อ
ตนเองชนิด systemic autoimmune ที่สามารถให้ผลบวก
ได้ในโรคอื่นๆอีกหลายชนิด ในขณะที่การตรวจ anti-
ENA ด้วยหลักการ  LIA ซึ่งมีราคาสูงกว่าเป็นวิธีการ
ตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะ ดังนั้นข้อมูลความน่าจะ
เป็นในการตรวจพบ ANA รูปแบบต่างๆจากการศึกษา
ครั้งนี้โดยเฉพาะรูปแบบหลักที่ชัดเจนร่วมกับการตรวจ
พบ anti-ENA แต่ละชนิดน่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำ
เสนอและช่วยส่งเสริมการวินิจฉัยโรคโดยพิจารณาร่วม
กับอาการทางคลินิกของผู้ป่วยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากกรรมการวิจัย โรง
พยาบาลขอนแก่น  และขอขอบคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตาราง 3. สรุปผลการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกตาราง 3. สรุปผลการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวกตาราง 3. สรุปผลการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA บวก

ANA patterns Percentage Anti-ENA

Nucleolar  with speckle and homogeneous 26.7 (44/165) Scl70

18.8 (31/165) Scl70  with RNP or Sm or SSA or Ro52 or SSB or 
Jo1

9.7 (16/165) RNP or Sm or SSA or Ro52 or SSB or Jo1

Coarse speckle 13.3 (22/165) RNP  with Sm or  SSA or  Ro52 or SSB

Homogeneous 5.5 (9/165) RNP  with Sm or  SSA or  Ro52 or SSB

Coarse speckle  with homogeneous 3.0 (5/165) RNP  with Sm or  SSA or  Ro52 or SSB

Fine or coarse speckle, homogeneous
and speckle  with homogeneous 9.7 (16/165) SSA or  Ro52 or SSB 

Centromere 1.8 (3/165) SSA or  Ro52 or SSB

ตาราง 4. สรุปผลการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA เป็นลบ ตาราง 4. สรุปผลการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA เป็นลบ ตาราง 4. สรุปผลการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA เป็นลบ ตาราง 4. สรุปผลการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA เป็นลบ ตาราง 4. สรุปผลการตรวจพบ anti-ENA ในตัวอย่างซีรัมที่มีผล ANA เป็นลบ 

No.
ANA (IFA)ANA (IFA)

       Anti-ENA     DiagnosisNo.
ANA patterns Cytoplasmic patterns

       Anti-ENA     Diagnosis

1
Negative Homogeneous (4+)

anti-Ro52 (3+),
anti-Scl 70 (borderline) Not available

2 Negative Fine speckle (3+) anti-SSA (3+) Polymyositis

3
Negative Fine speckle (2+)

anti-Ro52 (2+)
anti-RNP (borderline)

Polymyositis (related 
rhabdomyolysis)

4 Negative Negative Anti-RNP (borderline) Not available
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Factors Affecting Bone Metastasis from Cervical 
Cancer Following Radiotherapy
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OBJECTIVE
To explore factors affecting bone metastasis from cervical cancer after the completion of radiotherapy at 
Srinagarind Hospital.

METHODS
A retrospective cohort study was conducted with a total of 2,525 cervical cancer patients. Pathology reports 
were reviewed to confirm the diagnosis in  those who were treated with radiation therapy at Srinagarind 
Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, between 1 January 1994 and 31 December, 2010. The 
patients were followed up until a diagnosis of bone metastasis or the end of the study (30 June, 2013), and data 
were extracted from the medical records held by the radiation unit. 

RESULTS
Most of patients (77.3%) were under 60 years of age, 50.8% had reached menopause, and 99.7% had experienced 
pregnancy. Squamous cell carcinoma had been found in  81.2%, and 52.5% were in stage III. The total number of 
cases of bone metastasis from cervical cancer was 93, and the incidence rate was therefore 3.7%. The factors 
which were significantly associated with the development of bone metastasis in cervical cancer patients were age 
of 60 years or older (hazard ratio (HR): 1.80, 95% confidence interval (CI): 1.02–3.14) and cervical cancer in 
stage IV (HR: 6.91, 95%CI: 2.15–22.14)

CONCLUSION
Older age and advance staging were the factors to consider with higher detection of bone metastasis following 
an initial diagnosis of cervical cancer.
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ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่
กระดูก ภายหลังการรักษาด้วยรังสี 

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก ภายหลังการรักษาด้วยรังสี

วิธีการศึกษา
การศึกษาแบบ retrospective cohort study ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และได้รับการ
ยืนยันผลทางพยาธิวิทยา จำนวนทั้งสิ้น  2,525 ราย และได้รับการรักษาด้วยรังสี ที่หน่วยรังสีรักษา โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2537 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และติดตามสถานะ
สุดท้ายของการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2556 โดยคัดลอกข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลเวชระเบียนของหน่วยรังสีรักษา วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก

ผลการศึกษา
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ร้อยละ 77.3 เคยตั้งครรภ์ ร้อยละ 99.7 อยู่ในภาวะหมดประจำเดือน  ร้อยละ 50.8 
ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งปากมดลูกชนิด  Squamous cell carcinoma ร้อยละ 81.2 อยู่ในระยะที่ III ร้อยละ 52.5 มีผู้ป่วยเกิด
การแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก 93 ราย อัตราอุบัติการณ์ของการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูก
ไปที่กระดูก  เท่ากับ ร้อยละ 3.7 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการแพร่กระจายของมะเร็ง
ปากมดลูกไปที่กระดูก หลังได้รับการฉายรังสี ได้แก่ ผู้ป่วยที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี (hazard ratio (HR): 1.80, 
95% confidence interval (CI): 1.02–3.14) และระยะที่ IV (HR: 6.91, 95%CI: 2.15–22.14)

สรุป
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะลุกลาม เป็นปัจจัยที่ควรตรวจสอบถึงการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก  หลัง
จากพบมะเร็งปากมดลูก 

บทคัดย่อ

วรัญญา  ทาสมบูรณ1์ 
วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย, พ.บ.2 
ชนัญญา จิระพรกุล, ปร.ด.1

1ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของทุก
ประเทศทั่วโลก โดยมีอัตราอุบัติการณ์ของมะเร็งปาก
มดลูกทั่วโลกในปี พ.ศ.2551 เป็นอันดับสามจากมะเร็ง
ทุกชนิดในเพศหญิง เท่ากับร้อยละ 8.8 เช่นเดียวกับ
อัตราตาย มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
อันดับสี่จากมะเร็งทุกชนิดในเพศหญิง  ในปี พ.ศ.2551 
เท่ากับร้อยละ 8.21 อัตราอุบัติการณ์และอัตราตายจาก
มะเร็งปากมดลูกของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2551 พบว่า
สูงเป็นอันดับหนึ่งในทวีปเอเชีย  คือ  29.20 และ 15.24 
ต่อประชากรแสนคน  ตามลำดับ2 การแพร่กระจายของ
มะเร็งไปที่กระดูกส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูก
หมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งไทรอยด์ และ
มะเร็งไต3 ส่วนการแพร่กระจายไปที่กระดูกในผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับสาม รองจากการแพร่
กระจายของไปที่ปอดและตับ4 จากการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่า ร้อยละ 80.0 ของผู้ป่วยที่วินิจฉัยพบการแพร่
กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูกเสียชีวิตภายใน 
1 ปี และร้อยละ 95.0 เสียชีวิตภายใน  2 ปี5 เมื่อผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูกเกิดแพร่กระจายของมะเร็งไปที่กระดูก 
ส่วนใหญ่จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ระยะเวลา
การรอดชีพของผู้ป่วยจะลดลง นอกจากนี้มะเร็งที่แพร่
กระจายไปที่กระดูกจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน
เนื่องจากอาการปวดที่รุนแรง กระบวนการของเซลล์
มะเร็งที่กระดูกจะทำให้กระดูกบางและอ่อนจึงทำให้ผู้
ป่วยสามารถกระดูกหักได้ง่าย จนอาจนำไปสู่ความ
พิการของร่างกายตามมา6

  การรักษามะเร็งปากมดลูกโดยใช้รังสีรักษาสามารถ
ใช้ได้ในทุกระยะและยังถูกนำมาใช้รักษากับผู้ป่วยที่เกิด
การแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก เพื่อ
บรรเทาอาการปวดอีกด้วย  การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก
ยังมีไม่มากนัก จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก 
ได้แก่ ชนิดของเซลล์มะเร็ง ระยะของมะเร็ง และตำแหน่ง
ของกระดูกที่เกิดการแพร่กระจาย6 การศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก 
มีความเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานาน 
เพื่อให้ผู้ป่วยที่เกิดการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูก
ไปที่กระดูกมีจำนวนเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ แล้วเกิดความคลาดเคลื่อนของผลการ
ศึกษาน้อยที่สุด และการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
กระบวนการการแพร่กระจายไปที่กระดูกในผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีความรุนแรง
สูง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่

กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก ภายหลังการ
รักษาด้วยรังสี ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผลการศึกษา
ที่ได้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการหามาตรการช่วย
เหลือผู้ป่วยที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจาย
ของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก เป็นแนวทางในการ
วางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของ
มะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษา
การศึกษานี้เป็น  retrospective cohort study ในผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และได้รับ
การยืนยันผลทางพยาธิวิทยา ซึ่งได้รับการรักษาด้วย
รังสี ที่หน่วยรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องไม่มีการแพร่
กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก  ก่อนได้รับการ
รักษาด้วยรังสี

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยทำการคัดลอกข้อมูล จากฐาน
ข้อมูลเวชระเบียนของหน่วยรังสีรักษา โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ในโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้
ข้อมูลของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเริ่มจากวันที่ผู้ป่วยได้
เข้ารับการรักษาด้วยรังสี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2537 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และการติดตาม
สถานะครั้งสุดท้ายของผู้ป่วยจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2556 เป็นวันสิ้นสุดการศึกษา โดยเป็นสถานะการแพร่
กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก ที่ได้รับการ
วินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์  ซึ่งได้จากฐานข้อมูลของ
หน่วยรังสีรักษา ปัจจัยที่ทำการศึกษา ได้แก่ อายุ  ภาวะ
การมีประจำเดือน  การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร  ชนิดของ
เซลล์มะเร็ง  ระยะของโรค และระดับฮีโมโกลบิน 

(hemoglobin) ระหว่างการฉายรังสี  การศึกษานี้ได้ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE 561400
	

การวิเคราะห์ข้อมูล
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ STATA 10.0 (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น) การวิเคราะห์เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรโดยทั่วไป กรณีข้อมูลต่อเนื่องมีการแจกแจง
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แบบปกติจะนำเสนอ  ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
และนำเสนอค่ามัธยฐาน  (ค่าต่ำสุด: ค่าสูงสุด) ในกรณี
ข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ กรณีข้อมูลแจงนับจะ
นำเสนอความถี่และร้อยละ การวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่
มีผลต่อการเกิดการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไป
ที่กระดูก ทั้งการวิเคราะห์คราวละปัจจัย (bivariate 

analysis) และการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ (multivariate 
analysis) ใช้สมการ Cox proportional hazard 
regression นำเสนอด้วย ค่าเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่
กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก  (hazard ratio, 
HR) และช่วงเชื่อมั่น  95% ค่า p-value จาก partial 
likelihood ratio test โดยกำหนดระดับนัยสำคัญเท่ากับ 

Khon Kaen Medical Journal                                                                                                                                         KKMJ

ตาราง 1. ลักษณะทางประชากรของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก หลังได้รับการฉายรังสีตาราง 1. ลักษณะทางประชากรของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก หลังได้รับการฉายรังสีตาราง 1. ลักษณะทางประชากรของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก หลังได้รับการฉายรังสี

     ลักษณะ กลุ่มที่ไม่มีการแพร่กระจาย กลุ่มที่มีการแพร่กระจาย

อายุ-ปี-no. (%)

     <60 1,887 (77.6) 65 (69.9)

     ≥60 545 (22.4) 28 (30.1)

     ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 51.0 (10.63) 52.6 (11.6)

     ค่ามัธยฐาน (ค่าต่ำสุด: ค่าสูงสุด) 50 (17: 89) 52 (33: 81)

ภาวะการมีประจำเดือน-no. (%)

      มีประจำเดือน 1,197 (49.2) 45 (48.4)

      หมดประจำเดือน 1,235 (50.8) 48 (51.6)

การตั้งครรภ์-no. (%)

     ไม่เคยตั้งครรภ์ 7 (0.3) 0

            เคยตั้งครรภ์ 2,425 (99.7) 93 (100.0)

การแท้งบุตร-no. (%)

      ไม่เคยแท้งบุตร 1,433 (58.9) 48 (51.6)

       เคยแท้งบุตร 999 (41.1) 45 (48.4)

ชนิดของเซลล์มะเร็ง-no. (%)

       Squamous cell carcinoma 1,973 (81.1) 77 (82.8)

       Adenocarcinoma 414 (17.0) 15 (16.1)

      Other epithelial tumor 45 (1.9) 1 (1.1)

ระยะของโรค-no. (%)

      ระยะที่ I 160 (6.6) 5 (5.4)

      ระยะที่ II 925 (38.0) 30 (32.3)

      ระยะที่ III 1,273 (52.4) 51 (54.8)

      ระยะที่ IV 74 (3.0) 7 (7.5)

ระดับฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ระหว่างการฉายรังสี-no.(%)

      >10.00 g/dL 1,880 (77.3) 72 (77.4)

      ≤10.00 g/dL 552 (22.7) 21 (22.6)
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0.05 ในการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ ขั้นตอนการสร้าง
โมเดลจะทำการคัดเลือกตัวแปรจากโมเดลเริ่มต้นแบบ
เจาะจง  (purposeful selection) โดยวิธีลดตัวแปรอิสระ 
(backward elimination) ตัดตัวแปรที่มีอยู่ในโมเดลเริ่ม
ต้นคราวละตัวแปร  โดยพิจารณาตัดตัวแปรแรกที่มีค่า 
p-value สูงสุดจาก  Wald test ในโมเดลเริ่มต้นออกก่อน 
จากนั้นพิจารณาความแตกต่างของค่า p-value จาก 
partial likelihood ratio test และค่าสัมประสิทธ์ 
(coefficient regression) ของโมเดลที่มีและไม่มีตัวแปร 
นั้นๆ ว่าสามารถตัดออกจากโมเดลได้หรือจำเป็นต้อง
คงตัวแปรนั้นไว้ในโมเดล ทำต่อไปเช่นนี้จนไม่สามารถ
ตัดตัวแปรใด ๆ ออกจากโมเดล และโมเดลสุดท้ายที่ได้
เป็นโมเดลที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

ผลการศึกษา

ช่วงเวลาที่ศึกษาพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้รับการ
รักษาด้วยรังสี 3,467 ราย การศึกษาได้ทำการตัดผู้ป่วย

ออกจากการศึกษา  942 ราย เนื่องจากปัจจัยที่ต้องการ
ศึกษาจากฐานข้อมูลเวชระเบียนไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นการ
ศึกษานี้จึงศึกษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการรักษา
ด้วยรังสี ทั้งสิ้น  2,525 ราย การศึกษานี้พบ ผู้ป่วยที่เกิด
การแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก 93 
ราย อัตราอุบัติการณ์ของการแพร่กระจายของมะเร็ง
ปากมดลูกไปที่กระดูก เท่ากับ ร้อยละ 3.7 ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ร้อยละ 77.3 อายุเฉลี่ย  51 ปี 
(อายุต่ำสุด 17 ปี อายุสูงสุด 89 ปี) อยู่ในภาวะหมด
ประจำเดือน  ร้อยละ 50.8 เคยตั้งครรภ์ ร้อยละ 99.7 ไม่
เคยแท้งบุตร  ร้อยละ 58.6 ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งปาก
มดลูกชนิด Squamous cell carcinoma ร้อยละ 81.2 อยู่
ในระยะที่ I I I ร้อยละ 52.5  มีระดับฮีโมโกลบิน 
(hemoglobin) ระหว่างการฉายรังสี มากกว่า 10.00 กรัม/
เดซิลิตร  ร้อยละ 77.3 (ตาราง 1) การวิเคราะห์ตัวแปร
เชิงพหุ ผลของปัจจัยต่างๆ ต่อการเกิดการแพร่กระจาย
ของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูกโดยคำนึงถึงผลกระทบ
จากปัจจัยอื่น  พบว่า อายุและระยะของโรค เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อการเกิดการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไป
ที่กระดูก หลังได้รับการฉายรังสี อย่างมีนัยสำคัญทาง

ตาราง 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งและค่า Hazard Ratioตาราง 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งและค่า Hazard Ratioตาราง 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งและค่า Hazard Ratioตาราง 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งและค่า Hazard Ratioตาราง 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของมะเร็งและค่า Hazard Ratio

ตัวแปร จำนวนผู้ป่วย 
(n=93)

Crude hazard 
ratio

Adjusted hazard 
ratio

95% confidence 
interval of 

adjusted hazard 
ratio

อายุ  65 (69.9)

<60 ปี 65 1 1

≥ 60 ปี 28 1.60 1.80 1.02 – 3.14

ภาวะการมีประจำเดือน     

มีประจำเดือน 45 1 1  

หมดประจำเดือน 48 1.12 0.72 0.43 – 1.22

ชนิดของเซลล์มะเร็ง     

Squamous cell carcinoma 77 1 1  

Adenocarcinoma 15 0.91 1.05 0.60 – 1.84

Other epithelial tumor 1 0.67 0.58 0.08 – 4.18

ระยะของโรค     

ระยะที่ I 5 1 1  

ระยะที่ II 30 1.09 1.11 0.43 – 2.89

ระยะที่ III 51 1.83 1.90 0.75 – 4.78

ระยะที่ IV 7 6.53 6.91 2.15 – 22.14
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สถิติ (ตาราง 2) โดยผู้ป่วยที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 
ปี มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่กระจายเป็น  1.80 
เท่า  ของผู้ป่วยที่มีอายุน้อยว่า  60 ปี (HR: 1.80, 95%CI: 
1.02–3.14) และระยะที่ IV มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการ
แพร่กระจายเป็น  6.91 เท่า ของผู้ป่วยระยะที่ I (HR: 
6.91, 95%CI: 2.15–22.14)

วิจารณ์และสรุปผล

ปัจจุบันแพทย์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่า เซลล์มะเร็งจะ
เกิดการพัฒนาจนสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของ
ร่างกายได้ในเวลาใด7 แต่จากการศึกษาอื่นที่ผ่านมา5,8 
พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิตหลังจากเกิดการแพร่
กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก ภายในระยะ
เวลา  1–2 ปี การแพร่กระจายของมะเร็งจึงเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้การพยากรณ์ของโรคต่ำลงและลดความเป็นไป
ได้ในการรอดชีพของผู้ป่วย การศึกษานี้จึงทำการตรวจ
สอบลักษณะของผู้ป่วยที่เกิดการแพร่กระจายของมะเร็ง
ปากมดลูกไปที่กระดูก  และแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก 
เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูก เพราะการรักษาที่เหมาะสมจะช่วยบรรเทา
อาการทุกข์ทรมานของโรคให้น้อยลง  ลดความพิการ  มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น 
จากการศึกษานี้พบอัตราอุบัติการณ์ของการแพร่
กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก  เท่ากับ ร้อยละ 
3.7 ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาที่ผ่านมา6,9 อย่างไรก็ตาม
อัตราอุบัติของการศึกษานี้แตกต่างจากบางการ
ศึกษา5,8,10 ที่พบอัตราอุบัติการณ์ เท่ากับ ร้อยละ 1.1, 6.6 
และ 8.2 
    การศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 60 ปี มี
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่กระจายของมะเร็งปาก
มดลูกไปที่กระดูก  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแตกต่าง
จากการศึกษาอื่น6,11 ที่ไม่พบความสัมพันธ์ของอายุและ
การเกิดการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่

กระดูก ความแตกต่างของผลการศึกษานี้กับการศึกษา
อื่น  อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดเกณฑ์อายุที่มีความแตก
ต่างกัน  ทำให้ไม่พบความแตกต่างของอายุกับการเกิด
การแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก
	
 ระยะของโรคมีความสัมพันธ์กับการเกิดการ
แพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้6,11,12 โดยเฉพาะผู้
ป่วยที่อยู่ในระยะที่ IV จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการ
แพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก มากถึง 
6.91 เท่า  ของผู้ป่วยระยะที่  I ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วย
ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะท้ายๆ มีความเป็นไปได้
สูงที่จะมีการลุกลามของมะเร็งออกนอกปากมดลูกไปยัง
อวัยวะต่างๆของร่างกาย13

	
 การศึกษาครั้งนี้จำเป็นต้องทำการตัดผู้ป่วย
บางรายออกจากการศึกษา  เนื่องจากข้อมูลของผู้ป่วย
จากฐานข้อมูลเวชระเบียนของหน่วยรังสีรักษาในส่วน
ของปัจจัยที่การศึกษานี้ต้องการตรวจสอบ ขาดความ
สมบูรณ์ ปัจจัยข้อมูลด้านการรักษาที่สำคัญ เช่น  วิธีการ
รักษาก่อนเข้ารับการฉายรังสี การศึกษาครั้งนี้ไม่
สามารถทำการประเมินได้ เนื่องจากข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้เริ่มบันทึกหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่หน่วย
รังสีรักษา การรักษาก่อนหน้านี้จึงไม่ถูกระบุไว้ในฐาน
ข้อมูลเวชระเบียนของหน่วยรังสีรักษา
	
 อายุและระยะของโรค มีความสัมพันธ์กับการ
เกิดการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก 
หลังได้รับการฉายรังสี ปัจจัยเหล่านี้ควรได้รับการ
พิจารณาหลังจากเป็นมะเร็งปากมดลูก เพื่อตรวจสอบ
การแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่กระดูก
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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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✴ 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

KKMJ                                                                                                                                         Khon Kaen Medical Journal

38



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



We are here to add what we can to life, not 
to get what we can from life.

“
”

-Sir William Osler
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