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Abstract

Tuberculosis (TB) is one of the major infectious diseases responsible for high morbidity
and mortality in developing countries. The objective of this retrospective study was to
describe radiographic findings of pulmonary tuberculosis.Patients with pulmonary
tuberculosis in Naresuan University Hospital were reviewed. The chest radiographs were
analyzed independently by two radiologists. The study group included 133 males and 82
females. There were 144 (67.0%) acid fast negative sputum tuberculosis patients and 71
(33.0%) acid fast positive tuberculosis patients. The most common radiographic finding
in smear-negative TB patients and smear-positive TB patients was reticulonodular infiltration,
which there was no significant difference between two groups.The other significant
radiographic findings were consolidation and cavity. The significant location on radiography
were left upper lobe and right middle lobe. Chest radiographic findings are helpful for
diagnosis in both smear-negative and smear-positive TB patients.
Keywords: pulmonary tuberculosis, chest radiograph, human immunodeficiency virus, acid fast
bacilli
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บทคัดยอ วัณโรคปอดเปนโรคติดเชือ้ ทีท่ ำใหเกิดความทุพพลภาพและเสียชีวติ สูงทีส่ ดุ ในประเทศกำลังพัฒนา การศึกษา
แบบยอนหลังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะภาพรังสีปอดในผูปวยวัณโรคปอดจำนวน 215 ราย
ทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทบทวนขอมูลจากเวชระเบียนผปู ว ย และมีการ
แปลผลภาพรังสีปอดโดยรังสีแพทย 2 คน ผลการศึกษาพบวามีผูปวยเปนเพศชายจำนวน 133 ราย
เปนเพศหญิงจำนวน 82 ราย ผปู ว ยวัณโรคปอดทีม่ ผี ลเสมหะเปนลบจำนวน 144 ราย (รอยละ 67.0) และ
ผปู ว ยวัณโรคปอดทีม่ ผี ลเสมหะเปนบวกจำนวน 71 ราย (รอยละ33.0) ลักษณะภาพรังสีปอดทีพ่ บมากทีส่ ดุ
ในผปู ว ยทัง้ 2 กลมุ ไดแก reticulonodular infiltrationซึง่ ไมมคี วามแตกตางกันทางสถิตใิ นผปู ว ยทัง้ 2 กลมุ
โดยลั ก ษณะความผิ ด ปกติ ข องภาพรั ง สี ป อดที่ สั ม พั น ธ กั บ ผลเสมหะอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ได แ ก
consolidation และ cavity ตำแหนงรอยโรคที่ left upper lobe และ right middle lobe สรุปไดวา ลักษณะ
ภาพรังสีปอดนัน้ มีสว นชวยประกอบการวินจิ ฉัยไดทงั้ ในกรณีผปู ว ยทีม่ ผี ลเสมหะเปนลบและผปู ว ยทีม่ ผี ลเสมหะ
เปนบวก
คำสำคัญ: วัณโรคปอด ภาพรังสีปอด เชือ้ เอชไอวี เชือ้ แอซิดฟาสบาซิไล
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บทนำ
วัณโรคปอดเปนโรคที่มีอุบัติการณการเกิดโรค
สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทำใหเกิดความ
ทุ พ พลภาพ และมี ก ารเสี ย ชี วิ ต สู ง ที่ สุ ด ในประเทศ
กำลังพัฒนา จากขอมูลลาสุดขององคการอนามัยโลก
พบวาในป ค.ศ. 2015 มีผปู ว ยวัณโรคปอด 9 ลานราย
และเสียชีวิตจากวัณโรคปอด 1.5 ลานราย1 ทั้งนี้จาก
ขอมูลลาสุดขององคการอนามัยโลกในป ค.ศ. 2014
ประเทศไทยมีอบุ ตั กิ ารณการเกิดวัณโรคปอดประมาณ
149 รายตอประชากร 100,000 ราย มีอตั ราการเสียชีวติ
ของผู ป ว ยวั ณ โรคที่ ไ ม มี ก ารติ ด เชื้ อ เอดส ป ระมาณ
12 รายตอประชากร 100,000 ราย สวนกลุมผูปวย
วัณโรคทีม่ กี ารติดเชือ้ เอดสรว มดวย จะมีอตั ราการเสีย
ชีวติ ประมาณ 2.8 รายตอประชากร 100,000 ราย2
อาการของวัณโรคปอดนั้นไมมีลักษณะที่จำเพาะ
เจาะจง โดยอาการทีพ่ บบอย คือ ไอ อาการแสดงอืน่ ๆ
ไดแก ไขต่ำๆ เบือ่ อาหาร ออนเพลีย เหงือ่ ออกตอน
กลางคืน ลักษณะภาพรังสีปอดทีเ่ ขาไดกบั วัณโรคปอด
(typical chest radiograph) ได แ ก infiltration
และ nodule โดยอาจจะพบมี cavity หรือไมมีก็ได
สวนตำแหนงทีพ่ บรอยโรคบอยไดแก right upper lobe3
มีการศึกษายอนหลังทีป่ ระเทศบราซิล4 ในผปู ว ยวัณโรค
ปอดจำนวน 850 ราย พบวาลักษณะภาพรังสีปอด
สวนใหญเปน infiltration รอยละ 53.3 รองลงมาเปน
cavitationร อ ยละ32, consolidationร อ ยละ 27
พบ hilar adenopathy และ atelectasis ไมมากนัก
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาลักษณะภาพ
รังสีปอด ในผูปวยวัณโรคปอดวามีลักษณะเปนแบบ
ใดบางและเปรียบเทียบความแตกตางของภาพรังสีปอด
ในผูปวยวัณโรคปอดที่ตรวจเสมหะพบเชื้อ acid fast
bacilli และตรวจเสมหะไมพบเชื้อ เพื่อใชประกอบ
การพิจารณากำหนดเปนแนวทางการวินิจฉัยผูปวย
วัณโรคปอด

วัสดุและวิธกี าร
การศึกษาแบบพรรณายอนหลังโดยรวบรวมขอมูล
จากเวชระเบียนผปู ว ยทีม่ อี ายุมากกวา 15 ป ทีไ่ ดรบั
การวินิจฉัยวาเปนวัณโรคปอดจากระบบ ICD-10 ใน
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรระหว า งวั น ที่ 1
มกราคม 2550 ถึง 30 เมษายน 2556 ขอมูลทีศ่ กึ ษา
ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกอบดวย เพศ อายุ โรคประจำตัว รวมทั้งผล
การติดเชื้อเอชไอวี คัดเลือกผูปวยที่มีภาพรังสีปอด
ในระบบ PACS Workstation โดยแบงผปู ว ยออกเปน
2 กลมุ ไดแกกลมุ ทีม่ ผี ลตรวจเสมหะพบเชือ้ acid fast
bacilli (เสมหะเปนบวก)และกลมุ ทีม่ ผี ลการตรวจเสมหะ
ไมพบเชือ้ acid fast bacilli (เสมหะเปนลบ ) การแปล
ผลภาพรังสีปอด ทำโดยรังสีแพทย 2 คน ผานทางระบบ
PACS Workstation โดยแยกลักษณะความผิดปกติ
ออกเป น reticular infiltration, reticulonodular
infiltration, nodular infiltration,fibronodular infiltration,
miliary infiltration, consolidation, cavity, fibrosis,
atelectasis และ bronchiectasis และแยกตำแหนงของ
รอยโรคตามกลี บ ปอดที่ พ บความผิ ด ปกติ เ ป น 5
ตำแหนง โดยรังสีแพทยจะไมทราบผลการตรวจเสมหะ
ของผปู ว ยแตละราย
บันทึกขอมูลที่ไดทบทวนจากเวชระเบียนลงใน
แบบบันทึกขอมูล ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
ขอมูลกอนระบุรหัสแลวบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร
ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยนำเสนอโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา คือคาเฉลีย่ สำหรับขอมูลเชิงปริมาณ จำนวน
และรอยละสำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสถิตสิ ำเร็จรูป เปรียบเทียบลักษณะความ
ผิดปกติของภาพรังสีปอดดวยการวิเคราะหไคสแควร
และฟ ช เชอร เ อกแซคท โดยกำหนดค า ขอบเขต
ความเชื่ อ มั่ น ร อ ยละ 95 (confidence interval)
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (probability value)
ที่ 0.05 งานวิจยั ไดผา นการรับรองจากคณะกรรมการ
การวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ COA No.
50/2013, IRB No. 136/56 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ผลการศึกษา
พบผูปวยอายุมากกวา 15 ปขึ้นไป ที่ไดรับการ
วินจิ ฉัยวัณโรคปอดตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
ถึง 30 เมษายน 2556 เขาเกณฑการศึกษาทั้งหมด
215 คน เปนผูปวยวัณโรคปอดที่ผลเสมหะเปนบวก
จำนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 33.0 ผปู ว ยกลมุ นีเ้ ปน
เพศชาย 52 คน (รอยละ 73.2) ชวงอายุทพี่ บมากทีส่ ดุ
คือ 41-60 ป จำนวน 29 คน (รอยละ 40.9) มีโรค
ประจำตัว คือโรคเอดส จำนวน 4 คน สวนผปู ว ยทีม่ ี
ผลเสมหะเปนลบ จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 67.0
เปนเพศชาย จำนวน 81 คน (รอยละ 56.2) ชวงอายุ
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ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ มากกวา 60 ป ขึน้ ไป จำนวน 65 คน
(รอยละ 30.2)มีโรคประจำตัว คือ โรคเอดส จำนวน
10 คน เมื่อหาคาความสัมพันธ พบวาเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิงสวนชวงอายุและโรคประจำตัวไมมี
ความสัมพันธกบั ผลเสมหะ (ตารางที่ 1)
ในกลุ ม ผู ป ว ยที่ ผ ลเสมหะเป น บวกนั้ น พบว า
รอยละ 20 มีเชือ้ แอซิดฟาสบาซิไล10-99 ตัวใน 100
วงกลอง รอยละ 6.9 พบเชือ้ แอซิดฟาสบาซิไล 1-10
ตัวใน 1 วงกลอง และรอยละ 4.6 พบเชือ้ แอซิดฟาสบาซิไล มากกวา 10 ตัวใน 1 วงกลอง
ลักษณะความผิดปกติภาพรังสีปอด ในผูปวย
วั ณ โรคปอดที่ มี ผ ลเสมหะเป น บวก ลั ก ษณะภาพ
รังสีปอดทีพ่ บเปนreticulonodular infiltration (รูปที่ 1)
จำนวน 40 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 56.3, nodular
infiltration 5 ราย, miliary infiltration 2 ราย และ
reticular infiltration 1 รายพบลักษณะ consolidation
(รูปที่ 2) จำนวน 35 ราย (รอยละ 49.3), cavity
(รูปที่ 3) จำนวน 23 ราย (รอยละ 32.4), atelectasis
11 ราย, bronchiectasis 6 ราย, fibrosis 4 ราย,
pleural effusion 4 ราย และ hilar adenopathy 4 ราย
ตำแหนงของกลีบปอดทีพ่ บรอยโรคไดแก right upper
lobe จำนวน 50 ราย (รอยละ 70.4), right middle lobe
17 ราย, right lower lobe 18ราย, left upper lobe
54 ราย(รอยละ 76.1) และ left lower lobe 25 ราย
สวนลักษณะความผิดปกติภาพรังสีปอดในผปู ว ยวัณโรค
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ปอดที่ มี ผ ลเสมหะเป น ลบพบ reticulonodular
infiltrationจำนวน 83 ราย(รอยละ 57.6), nodular
infiltration 13 ราย,reticular infiltration 4 ราย,
fibronodular infiltration 3 รายและ miliary infiltration
2 ราย, พบความผิดปกติแบบconsolidation จำนวน
27 ราย (รอยละ 18.8), pleural effusion 22 ราย,
hilar adenopathy 12 ราย,atelectasis 14 ราย,cavity
7 ราย,fibrosis 4 รายและbronchiectasis จำนวน 3 ราย
ตำแหนงของกลีบปอดทีพ่ บรอยโรคไดแก right upper
lobe และ left upper lobe ตำแหนงละ 83 ราย
(รอยละ 57.6), right middle lobe 26 ราย, right lower
lobe 24 ราย และ left lower lobe 28 ราย เมือ่ หาคา
ความสัมพันธพบวาลักษณะความผิดปกติ อันไดแก
consolidation, cavity และตำแหนงรอยโรคที่ left
upper lobe และ right middle lobe มีความสัมพันธ
กับผลการพบเชือ้ ในเสมหะ (ตารางที2่ )
ผูปวยวัณโรคปอดที่มีการติดเชื้อเอดสรวมดวย
พบว า มี ค วามผิ ด ปกติ ข องภาพรั ง สี ป อดเป น
reticulonodular infiltration 4 ราย, miliary infiltration
(รูปที่ 4) 2 ราย, consolidation 4 ราย, atelectasis
2 ราย, pleural effusion 2 ราย และ hilar adenopathy
(รูปที่ 5) 5 ราย โดยเปน right hilar adenopathy
2 ราย, left hilar adenopathy 1 ราย และ bilateral hilar
adenopathy 2 ราย โดยพบวาลักษณะภาพรังสีปอดนัน้
ไมมคี วามสัมพันธทางสถิตกิ บั ผลเสมหะ (ตารางที่ 3)

ตารางที1่ ขอมูลสวนบุคคลของผปู ว ยวัณโรคปอด
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15-40 ป
41-60 ป
มากกวา 60 ปขนึ้ ไป
โรคประจำตัว
โรคเอดส
โรคเบาหวาน
a
Chi square test

ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘

การตรวจ acid fast bacilli ในเสมหะ
ไมพบเชือ้ (รอยละ
พบเชือ้ (รอยละ)
(n = 144)
(n = 71)

P-valuea
0.016

52 (73.2)
19 (26.8)

81 (56.2)
63 (43.8)
0.059

22 (31.0)
29 (40.9)
20 (28.1)

31 (21.5)
48 (33.3)
65 (45.2)

4 (5.6)
1 (1.4)

10 (6.9)
6 (4.2)

0.714
0.284
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รูปที่ 1ภาพรังสีปอดในผปู ว ยวัณโรคปอดพบมี
reticulonodular infiltration ที่ left upper lobe.

รูปที่ 2 ภาพรังสีปอดในผปู ว ยวัณโรคปอดพบมี
patchy consolidationsที่ both upper lobes.

ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
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รูปที่ 3 ภาพรังสีปอดในผปู ว ยวัณโรคปอด
พบมี cavity ที่ right upper lobe และ reticulonodular
infiltration ที่ left upper lobe.

รูปที่ 4 ภาพรังสีปอดในผปู ว ย HIV-related TB พบมี
diffuse miliary infiltrationsทีป่ อดทัง้ 2 ดาน และมี
consolidation ที่ left lower lobe.
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รูปที่ 5ภาพรังสีปอดในผปู ว ย HIV-related TB พบมี
bilateral hilar adenopathyและ consolidation
ที่ right lower lobe.
ตารางที่ 2 ลักษณะความผิดปกติของภาพรังสีปอด
ลักษณะความผิดปกติภาพรังสีปอด
Radiographic findings
1. Infiltration
1) Reticulonodular
2) Reticular
3) Nodular
4) Fibronodular
5) Miliary
2. Consolidation
3. Cavity
4. Atelectasis
5. Bronchiectasis
6. Fibrosis
7. Pleural effusion
8. Hilar adenopathy
Location
1. Right upper lobe
2. Right middle lobe
3. Right lower lobe
4. Left upper lobe
5. Left lower lobe
a
Fisher’s Exact Test

ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘

การตรวจ acid fast bacilli ในเสมหะ
ไมพบเชือ้ (รอยละ)
พบเชือ้ (รอยละ)
(n = 144)
(n = 71)

p-valuea

40 (56.3)
1 (1.4)
5 (7.0)
0 (0.0)
2 (2.8)
35 (49.3)
23 (32.4)
11 (15.5)
6 (8.5)
4 (5.6)
4 (5.6)
4 (5.6)

83 (57.6)
4 (2.8)
13(9.0)
3 (2.1)
2 (1.4)
27 (18.8)
7 (4.9)
14 (9.7)
3 (2.1)
4 (2.8)
22 (15.3)
12 (8.3)

0.624
0.939
0.771
0.827
0.637
< 0.001
< 0.001
0.244
0.116
0.269
0.345
0.356

50 (70.4)
17 (23.9)
18 (25.4)
54 (76.1)
25 (35.2)

83 (57.6)
26 (18.1)
24 (16.7)
83 (57.6)
28 (19.4)

0.087
< 0.001*
0.169
0.020*
0.072
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ตารางที่ 3 ลักษณะความผิดปกติของภาพรังสีปอดในผปู ว ยวัณโรคปอดทีต่ ดิ เชือ้ HIV
ลักษณะความผิดปกติภาพรังสีปอด

การตรวจ acid fast bacilli ในเสมหะ
ไมพบเชือ้ (รอยละ)
พบเชือ้ (รอยละ)
(n = 10)
(n = 4)

p-valuea

Radiographic findings

1. Infiltration
1) Reticulonodular
2) Reticular
3) Nodular
4) Fibronodular
5) Miliary
2. Consolidation
3. Cavity
4. Atelectasis
5. Bronchiectasis
6. Fibrosis
7. Pleural effusion
8. Hilar adenopathy
Location
1. Right upper lobe
2. Right middle lobe
3. Reght lower lobe
4. Left upper lobe
5. Left lower lobe
a
Fisher’s Exact Test

0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (25.0)
1 (25.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
2 (50.0)

4 (40.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (10.0)
3 (30.0)
0 (0.0)
2 (20.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
2 (20.0)
3 (30.0)

0.326
0.547
0.156
0.627
0.627
0.377

0 (0.0)
0 (0.0)
1 (25.0)
1 (25.0)
1 (25.0)

6 (60.0)
1 (10.0)
4 (40.0)
2 (20.0)
4 (40.0)

0.122
0.806
0.725
0.106
0.725

วิจารณ
การศึกษานีพ้ บวา ลักษณะความผิดปกติของภาพ
รังสีปอดสวนใหญพบเปน reticulonodular infiltration
รองลงมาเปน consolidation และ cavity สอดคลอง
กับการศึกษาของSant Anna CCและคณะ4 ในผปู ว ย
วัณโรคจำนวน 850 รายทีพ่ บวาลักษณะภาพรังสีปอด
ทีพ่ บบอยไดแก infiltration (รอยละ 53.5) รองลงมา
เป น cavity (ร อ ยละ 32.5) และ consolidation
(รอยละ 27) เชนเดียวกับ Angthong W และคณะ5
ที่ศึกษาภาพรังสีปอดของผูปวยวัณโรคปอดจำนวน
177 ราย พบวาผปู ว ยวัณโรคปอดทีไ่ มมกี ารติดเชือ้ เอดส
รวมดวยมีลักษณะภาพรังสีปอดมีความสัมพันธกับ
reticular infiltration (รอยละ 66.2) อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) ในขณะทีใ่ นผปู ว ยวัณโรคปอด
ที่มีการติดเชื้อเอดสรวมดวยพบวามีความสัมพันธกับ
ภาพรังสีปอดแบบ miliary infiltration (รอยละ 34.2)
ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) นอกจากนี้
Angthong W และคณะ5 ยังพบวาผูปวยวัณโรคปอด
ทีม่ ผี ลเสมหะเปนบวกนัน้ สัมพันธกบั reticular infiltration
(p = 0.006) และ cavity (p = 0.002) อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ ซึ่งคลายกับผลการศึกษานี้ที่พบวาผูปวย
วัณโรคปอดทีม่ ผี ลเสมหะเปนบวกนัน้ มีความสัมพันธกบั
cavity และ consolidation อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p < 0.001) Gutierrez J และคณะ6 ทำการศึกษา
ผปู ว ยวัณโรคปอดจำนวน 166 ราย เปนมีผปู ว ยวัณโรค
ปอดที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ เอดส ร ว มด ว ยจำนวน 49 ราย
พบความสัมพันธกบั hilar adenopathy (p < 0.001)
และ infiltration (p = 0.005) อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
คลายกับผลการศึกษานี้เชนเดียวกับการศึกษาของ
BanafshedBM และคณะ7 ทีศ่ กึ ษาในผปู ว ยวัณโรคปอด
จำนวน 196 ราย เปน ผูปวยวัณโรคปอดที่มีการ
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ติดเชื้อเอดสรวมดวยจำนวน 47 ราย พบวาผูปวย
วัณโรคปอดทีม่ กี ารติดเชือ้ เอดสรว มดวยนัน้ มีลกั ษณะ
ความผิดปกติเปนmiliary infiltration, hilar adenopathy
และ diffuse pulmonary involvement แตกตางกับ
ผู ป ว ยวั ณ โรคปอดที่ ไ ม มี ก ารติ ด เชื้ อ เอดส ร ว มด ว ย
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ซึง่ คลายกับผลการศึกษานี้
จากการศึ ก ษาของKisembo HNและคณะ 8
ศึกษาผปู ว ยวัณโรคปอด จำนวน 214 ราย พบวามีความ
สัมพันธกับ reticulonodular infiltration รอยละ45
(p < 0.001), nodules รอยละ14 (p = 0.008)และ cavity
รอยละ18 (p < 0.001)อยางมีนัยสำคัญทางสถิติใน
ขณะทีผ่ ปู ว ยทีม่ กี ารติดเชือ้ เอดสรว มดวยทีม่ คี า CD4+Tcell count นอยกวาหรือเทากับ 50 เซลล จะมีความ
สัมพันธกบั hilar adenopathy (รอยละ 30) (p = 0.003)
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ สวนกลมุ ผปู ว ยทีม่ คี า CD4+Tcell count อยใู นชวง 51-200 เซลล จะมีความสัมพันธ
กับ consolidation (รอยละ54) (p = 0.006) อยางมี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง คล า ยกั น กั บ ผลการศึ ก ษานี้
แตเนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวนผูปวยที่ติด
เชือ้ เอดสรว มดวยเพียง 14 ราย ไมสามารถแบงกลมุ
ผปู ว ยตามระดับคา CD4+T-cell count ได จึงควรศึกษา
เพิม่ เติมในจำนวนทีม่ ากขึน้
Yoon SN และคณะ9ศึกษาผูปวยวัณโรคปอด
ทั้งหมด 170 ราย ตรวจพบเชื้อแอซิดฟาสบาซิไลใน
เสมหะจำนวน 73 ราย (รอยละ 42.9) พบวามีความ
สัมพันธกบั การพบcavity ในภาพรังสีปอด (OR, 3.5,
95% CI,1.54-7.95), กับลักษณะของเสมหะที่เปน
purulent หรือ blood-tinged (OR, 2.78, 95% CI,
1.25-6.26) และปริมาณเสมหะตัง้ แต 4 มิลลิลติ รขึน้ ไป
(OR, 4.96, 95% CI,1.98-12.37) อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิ ติ ซึ่ ง คล า ยกั บ การศึ ก ษานี้ ที่ พ บว า ผู ป ว ย
วัณโรคปอดที่มีผลเสมหะเปนบวกมีความสัมพันธกับ
cavity และ consolidation อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
แต มี ค วามแตกต า งที่ ก ารศึ ก ษานี้ ต รวจพบผู ป ว ย
วัณโรคปอดที่มีผลเสมหะเปนบวกเพียงรอยละ 32
ทั้งนี้อาจจะเกิดจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณเสมหะ
ทีส่ ง ตรวจนอยกวา 4 มิลลิลติ ร, เสมหะทีผ่ ปู ว ยสงตรวจ
เปนน้ำลายหรือเสมหะที่ผูปวยนำมาตรวจไมไดเก็บ
ตอนเชาทำใหตรวจไมพบเชื้อแอซิดฟาสบาซิไลใน
เสมหะ
ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
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ขอจำกัดของการศึกษานี้คือไมไดรวบรวมขอมูล
ติดตามการรักษาของผูปวยทั้งดานอาการทางคลินิก
และลั ก ษณะภาพรั ง สีป อดและผู ป ว ยวั ณ โรคปอดที่
ติดเชื้อเอชไอวีรวมดวยในการศึกษานี้มีจำนวนนอย
นาจะมีการศึกษาตอไปในจำนวนทีม่ ากขึน้
กลาวโดยสรุป การใชภาพรังสีปอดรวมกับการ
ตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรคปอดนั้นเปนเรื่องสำคัญ
เปนประโยชนในการวินจิ ฉัยวัณโรคปอดทีผ่ ตู รวจวินจิ ฉัย
ควรตระหนักเพือ่ ปองกันการวินจิ ฉัยผิดพลาด
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