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ภาวะกอ้นในปอดเป็นปัญหาท่ีพบไดบ้่อยในเวชปฏิบติั  การตรวจวนิิจฉยัเบ้ืองตน้ มกัตอ้งอาศยั

ประวติั การตรวจร่างกาย และขอ้มูลทางภาพรังสีทรวงอกรวมถึงเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ทรวงอก ตลอดจน

ภาพรังสีเก่าในการเปรียบเทียบ เพื่อบอกถึงลกัษณะรูปร่าง ความหนาแน่น การดูดซบัสารทึบแสง การ

ลุกลามต่ออวยัวะขา้งเคียง ตลอดจนการเติบโตของกอ้นในระยะเวลาท่ีผา่นมา (1,2,3)  ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าว 

อาจจะพอบอกไดว้า่รอยโรคนั้นเป็น benign หรือ malignancy  อยา่งไรก็ตาม บางคร้ังก็ไม่สามารถแยกได้

ชดัเจนวา่รอยโรคนั้นเป็น benign หรือ malignancy นอกจากนั้น โรคท่ีเป็น benign บางอยา่ง ก็มีความจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งใหก้ารรักษา เช่น การติดเช้ือวณัโรคหรือเช้ือราท่ีใหล้กัษณะรอยโรคแบบกอ้น ส่วนโรคท่ีเป็น 

malignancy ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบชนิดของเซลลม์ะเร็งนั้น รวมถึงบ่งช้ีถึงตน้ตอวา่เป็นมะเร็งท่ี

เกิดข้ึนในปอดเองหรือกระจายมาจากท่ีอ่ืน นอกจากนั้น ในการรักษามะเร็งปอดในยคุปัจจุบนั การทราบถึง 

gene ท่ีผดิปกติ ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการวางแผนรักษา  ดงันั้นการทราบถึงสาเหตุท่ีแน่นอนโดยการ

วนิิจฉยัทางเซลลว์ทิยาหรือพยาธิวทิยาจึงมีความจ าเป็น 

ในอดีต การพิสูจน์สาเหตุของกอ้นในปอด บ่อยคร้ังจะตอ้งอาศยัการผา่ตดัเพื่อเอากอ้นเน้ือออกมา 

ซ่ึงจะสามารถใหก้ารวนิิจฉยัและรักษาไดใ้นการผา่ตดัคร้ังเดียว  อยา่งไรก็ตาม การผา่ตดัเป็นหตัถการใหญ่ท่ี

ตอ้งดมยาสลบ ผูป่้วยตอ้งพกัฟ้ืนนาน และบางโรคอาจรักษาใหห้ายไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่ตดั ใชแ้ต่การรักษาทาง

ยาอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นการเสียเน้ือปอดท่ีอาจหายไดไ้ปโดยเปล่าประโยชน์  นอกจากนั้น การทราบสาเหตุของ

กอ้นในปอดนั้นก่อนผา่ตดั เช่นหากเป็นมะเร็ง ศลัยแพทยก์็จะสามารถผา่เน้ือปอดออกใหห้ายขาดตาม

มาตรฐานการรักษาไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งเสียเวลารอผลการพิสูจน์ช้ินเน้ือในระหวา่งผา่ตดั (3) ดงันั้น การทราบถึง

สาเหตุของกอ้นในปอดไดโ้ดยใชก้ารวนิิจฉยัท่ีท าใหผู้ป่้วยมีการเจบ็ปวดหรือล าบากนอ้ยท่ีสุด และฟ้ืนตวัเร็ว

ท่ีสุด จึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์(4) 

กอ้นท่ีอยูบ่ริเวณชายปอด สามารถท าการเจาะดูดเอาเน้ือเยือ่ของกอ้นนั้นออกมาตรวจ โดยเจาะผา่น

ผนงัทรวงอกโดยใชอ้ลัตราซาวน์, ฟลูออโรสโคปหรือเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ทรวงอกเป็นตวัช้ีต าแหน่งขณะ



ท าการเจาะได ้ซ่ึงใหป้ระสิทธิภาพในการวนิิจฉยัไดสู้ง จากการรวบรวมในการศึกษาก่อนๆ พบวา่ได้

ประสิทธิผลถึง 80-90%(4,5)  อยา่งไรก็ตาม ขอ้จ ากดัคือรอยโรคนั้นควรจะตอ้งอยูชิ่ดกบัผนงัทรวงอก หรือห่าง

จากผนงัทรวงอกโดยมีเน้ือปอดปกติคัน่กลางนอ้ยท่ีสุด มิฉะนั้น อาจจะเกิดปัญหาลมร่ัวในปอดตามมาได ้ซ่ึง

อาจเกิดไดสู้งถึง 20% และตอ้งการการใส่สายระบายลมออกมาถึง 4%(5,6) 

การวนิิจฉยักอ้นในปอดอีกวธีิหน่ึงซ่ึงสามารถท าได ้คือการส่องกลอ้งเขา้ไปในหลอดลม และท าการ

เก็บส่ิงส่งตรวจมาตรวจทางเซลลว์ทิยาและพยาธิวทิยา  ในบทความน้ี จะขอกล่าวถึงเฉพาะการวนิิจฉยักอ้น

ในปอดโดยการใชก้ลอ้งส่องหลอดลมเท่านั้น 

หลกัส าคญัในการท าใหก้ารวนิิจฉยักอ้นในปอดโดยการใชก้ลอ้งส่องหลอดลมประสบประสิทธิผล 

ไดแ้ก่ การหาต าแหน่งหลอดลมท่ีน าไปสู่กอ้นไดถู้กตอ้งและการเลือกเก็บช้ินเน้ือในต าแหน่งท่ีเหมาะสมใน

กอ้นนั้นออกมาตรวจ 

การหาต าแหน่งหลอดลมท่ีน าไปสู่ก้อน 

 กลอ้งส่องหลอดลมขนาดมาตรฐานมีเส้นผา่นศูนยก์ลางรอบนอก 4.9 มม.  ซ่ึงขนาดดงักล่าว 

สามารถลงไปในหลอดลมไดถึ้งระดบั subsegment  หากมีการลุกลามของกอ้นเขา้มาในหลอดลมท่ีมีขนาด

ใหญ่กวา่ระดบั subsegment การส่องกลอ้งหลอดลมก็จะสามารถมองเห็นได ้ และท าใหแ้พทยส์ามารถท า

การเก็บส่ิงส่งตรวจไดใ้นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

อยา่งไรก็ดี บ่อยคร้ังท่ีพบวา่ ไม่เห็นการลุกลามของกอ้นเขา้มาในหลอดลมจากการส่องกลอ้ง

หลอดลม แพทยจ์ะตอ้งท าการเลือกหลอดลมท่ีถูกตอ้งท่ีน าไปสู่รอยโรค  ซ่ึงหลอดลมจะมีการแตกแขนงต่อ

อีกมากมาย  ยากต่อการรู้วา่หลอดลมยอ่ยใดท่ีจะน าไปสู่รอยโรคหากไม่มีการเตรียมเลือกหลอดลมไว้

ล่วงหนา้ วธีิในการเลือกหลอดลมไดแ้ก่ 

 ภาพรังสีทรวงอกในท่าตรงและท่าขา้ง สามารถใหข้อ้มูลไดเ้พียงแค่รอยโรคอยูท่ี่ปอดระดบั 

segment ใด 

 ภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ทรวงอก  ในปัจจุบนั ววิฒันาการดา้นเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ได้

เจริญข้ึนมาก สามารถใหร้ายละเอียดของรอยโรคในปอดและหลอดลมเล็กๆได ้ โดยควรใชเ้คร่ือง เอกซเรย์

คอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ยชนิด 64 slice และตดัภาพห่างแต่ละระดบัไม่มากกวา่ 2 มม.  ซ่ึงแพทยท่ี์มีความคุน้เคย

กบักายวภิาคของหลอดลมจะสามารถไล่ตามหลอดลมลงไปในแขนงยอ่ยๆจนไปถึงรอยโรคได ้และสามารถ

เตรียมเลือกแขนงหลอดลมท่ีจะท าการเก็บส่ิงส่งตรวจล่วงหนา้ได้ (รูปท่ี 1) 



 

 
รูปท่ี 1 A, แสดงภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ของผูป่้วยท่ีมีปัญหากอ้นในปอด หลอดลม A แสดงถึง axillary 

bronchus (AB) ซ่ึงเป็นหลอดลมงอกผดิปกติโดยก าเนิด  หากท าการส่องกลอ้งหลอดลมจะพบลกัษณะดงั

ภาพ B และหลอดลมท่ีน าไปสู่กอ้นมะเร็งจะเป็นหลอดลม B3a  



B1, apical segmental bronchus; B2, posterior segmental bronchus; B3, anterior segmental bronchus; AB, 

axillary bronchus 

(แกไ้ขและไดรั้บอนุญาตแลว้จาก รติ บุญเรือง และคณะ Image quiz. วารสารวณัโรค โรคทรวงอก และเวช

บ าบดัวกิฤต 2553;31:138-40.)7 

 ภาพหลอดลมเสมือนแบบน าทาง (virtual bronchoscopic navigator)  ในปัจจุบนั ไดมี้ 

software จากบริษทัต่างๆ อาศยัขอ้มูลของเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ น ามาสร้างภาพหลอดลมเสมือนต่อเน่ือง ซ่ึง

จะเป็นการจ าลองการส่องกลอ้งหลอดลมเพื่อใหแ้พทยท์ราบล่วงหนา้วา่ เม่ือเขา้ไปท าการส่องหลอดลมแลว้ 

จะเห็นหลอดลมแตกแขนงอยา่งไร และจะเลือกแขนงต่างๆอยา่งไรท่ีจะน าไปสู่รอยโรค (8,9)  (รูปท่ี 2) ตวัอยา่ง 

software ท่ีมีในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ของบริษทั broncus, superdimension และ Olympus อยา่งไรก็ดี software 

เหล่าน้ีมีราคาแพง หากแพทยส์ามารถท าความคุน้เคยกบัภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ทรวงอก  ก็จะสามารถ

สร้างภาพจ าลองหลอดลมเสมือนไดเ้องโดยไม่ยาก 

 
รูปท่ี 2 A แสดงภาพ virtual bronchoscopy เทียบกบัภาพ B ซ่ึงเป็นภาพท่ีไดจ้ากการส่องกลอ้งหลอดลมท่ี

ต าแหน่ง right lower lobe bronchus  

 

การเกบ็ชิ้นเนือ้ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

 เม่ือท าการเตรียมเลือกหลอดลมท่ีจะเขา้ไปท าการเก็บส่ิงส่งตรวจแลว้  ขั้นตอนต่อไปคือการเก็บช้ิน

เน้ือ  หากส่องกลอ้งพบมีการลุกลามของกอ้นเขา้มาในหลอดลม แพทยจ์ะสามารถท าการตดัช้ินเน้ือไดอ้ยา่ง

แม่นย  า  โดยมีประสิทธิผลอยา่งนอ้ย 80%(4)  อยา่งไรก็ตาม บางคร้ังพื้นผวิของกอ้นในหลอดลมอาจมีส่วนท่ี



เป็นเน้ือตายของมะเร็งอยู ่หากท าการตดัเฉพาะส่วนน้ีไปตรวจ อาจจะไม่สามารถใหก้ารวนิิจฉยัได ้ ใน

ปัจจุบนั ไดมี้การพฒันาการปรับแสงของกลอ้งส่องหลอดลมเพื่อใหเ้ห็นลกัษณะของเส้นเลือดชดัเจนข้ึน 

ไดแ้ก่ระบบ narrow band imaging ของ Olympus(10) หรือระบบ I-scan ของ Pentax(11) (รูปท่ี 3) ซ่ึงต าแหน่งท่ี

ควรท าการตดัช้ินเน้ือไดแ้ก่บริเวณท่ีมีลกัษณะเส้นเลือดฝอยผดิปกติโดยอาศยัความรู้ท่ีวา่ตวัมะเร็งจะมีการ

สร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ท่ีมีลกัษณะผดิปกติไปเล้ียง ซ่ึงจะท าใหก้ารวนิิจฉยัไดป้ระสิทธิผลสูงยิง่ข้ึน 

 
รูปท่ี 3 A แสดงรอยโรคแบบ endobronchial lesion ท่ีไดรั้บการรักษาโดย cryotherapy มาก่อน ซ่ึงจะท าให้

เส้นเลือดฝ่อ และเน้ือเยือ่มะเร็งขาดเลือดเกิดเป็นเน้ือตาย เม่ือปรับเป็น narrow band imaging mode (B) จะ

เห็นวา่เน้ือเยือ่บางส่วนไม่มีเส้นเลือดมาเล้ียง หลงเหลือเป็นเน้ือตาย  

 

 หากการส่องกลอ้งไม่พบมีการลุกลามของกอ้นเขา้มาในหลอดลม ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้วา่กลอ้งส่อง

หลอดลมขนาดมาตรฐาน 4.9 มม. จะลงไปไดลึ้กถึงระดบั subsegment  จากต าแหน่งนั้น แพทยจ์ะท าการใส่

เคร่ืองมือเขา้ไปเก็บส่ิงส่งตรวจโดยผา่นเขา้ไปในหลอดลมแขนงท่ีเลือก ซ่ึงจะมองไม่เห็นอีกแลว้จากกลอ้ง

ส่องหลอดลม  ไกลกวา่ต าแหน่งนั้น แพทยจ์ะใชเ้คร่ืองฟลูออโรสโคปีท าการเอกซเรยเ์พื่อช้ีต าแหน่งวา่

เคร่ืองมือเก็บส่ิงส่งตรวจนั้น ไดเ้ขา้ไปถึงต าแหน่งกอ้นแลว้หรือยงั อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากความกงัวลในการ

สัมผสัรังสีต่อเน่ืองท่ีจะเกิดกบัผูป่้วย จึงไดมี้การผลิตตวัน าสัญญาณโดยใชแ้ม่เหล็กไฟฟ้าเรียกวา่ 

electromagnetic navigator(9) โดยใหผู้ป่้วยนอนบนเตียงแม่เหล็กไฟฟ้า ท าการก าหนดต าแหน่งของกอ้นท่ีจะ

เขา้ไปตรวจ แลว้ใส่สาย probe ซ่ึงมีปลายเป็นแม่เหล็ก เขา้ไปในหลอดลมแลว้ท าการควบคุมสาย probe ให้



เขา้ไปในต าแหน่งท่ีตอ้งการ โดยดูจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า แต่อุปกรณ์ดงักล่าวก็มีราคาแพงทั้งราคา

เคร่ืองโดยรวมและต่อการตรวจหน่ึงคร้ัง  

 เม่ือเคร่ืองมือเขา้ไปถึงต าแหน่งกอ้นแลว้ อยา่งไรก็ดี หากดูจากลกัษณะทางพยาธิวทิยาของ

กอ้นมะเร็ง จะพบวา่ไม่ไดป้ระกอบดว้ยมะเร็งอยา่งเดียว อาจมีบางส่วนท่ีเป็นเน้ือตาย (necrosis) ส่วน

เลือดออก หรือส่วนท่ีเป็นเน้ือปอดปกติท่ีถูกกดเบียด หากท าการเก็บเน้ือเยือ่บริเวณน้ีตรวจ ก็อาจไม่สามารถ

วนิิจฉยัได ้ ในปัจจุบนัไดมี้ววิฒันาการการใชส้าย ultrasound ใส่เขา้ไปในรอยโรคผา่นกลอ้งส่องหลอดลม 

(endobronchial ultrasound)(12) ซ่ึงจะช่วยใหแ้พทยส์ามารถเลือกบริเวณท่ีเหมาะสมในกอ้นเพื่อท าการเก็บส่ิง

ส่งตรวจ โดยท าการสแกนภายในกอ้น เม่ือพบต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลว้ ก็จะดูต าแหน่งในกอ้นนั้นจากภาพ

ฟลูออโรสโคป แลว้ถอนสาย ultrasound ออกแลว้ใส่เคร่ืองมือเก็บช้ินเน้ือลงไปแทน และท าการเก็บช้ินเน้ือ

ใหต้รงต าแหน่งท่ีตอ้งการโดยดูจากภาพฟลูออโรสโคปอีกคร้ัง  นอกจากนั้น ลกัษณะทาง ultrasound ของ

กอ้นนั้น ยงัสามารถท านายพยาธิวทิยาได้(13) ซ่ึงแมผ้ลตรวจทางเน้ือเยือ่ไดผ้ลเป็นลบ แต่ลกัษณะทาง 

ultrasound สงสัยมะเร็ง ก็ควรท าการส่งผูป่้วยไปผา่ตดัต่อไป 

 
รูปท่ี 4 แสดงภาพท่ีเห็นจาก endobronchial ultrasound A: เป็นลกัษณะ homogenous lesion ขอบเขตไม่

ชดัเจน บ่งถึงลกัษณะของเน้ือปอดปกติ B: เป็นลกัษณะ homogenous lesion ท่ีมีขอบเขตชดัเจน และมีความ

ทึบต่างจากเน้ือปอดปกติ ซ่ึงเป็นลกัษณะของ benign ผลตรวจทางพยาธิวทิยาเป็น granulomatous 

inflammation C: เป็นลกัษณะ heterogenous lesion ร่วมกบัมีลกัษณะ hyperechoic lesion ขอบเขตชดัเจน บ่ง

ถึงลกัษณะของ malignancy ผลตรวจทางพยาธิวทิยาเป็น adenocarcinoma 

 

 ส าหรับเคร่ืองมือในการเก็บเน้ือเยือ่ท่ีใชใ้ส่ผา่นกลอ้งส่องหลอดลมมีหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ปากคีบตดั

ช้ินเน้ือ แปรงเก็บช้ินเน้ือ เขม็เจาะดูด ตลอดจนการใชน้ ้าเกลือลา้งภายในหลอดลมนั้นๆ  (รูปท่ี 5) 



 
รูปท่ี 5 แสดงการเก็บเน้ือเยือ่ของกอ้นในปอดผา่นกลอ้งส่องหลอดลมในรายท่ีไม่พบการลุกลามเขา้มาใน

หลอดลมใหญ่ A เป็นการใชแ้ปรงขดูเน้ือเยือ่ B เป็นการใชคี้มตดัช้ินเน้ือ ลูกศรแสดงต าแหน่งของกอ้น 

 

เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ตัวชี้น าต าแหน่งท่ีจะเกบ็ส่ิงส่งตรวจ  

 ส่องกลอ้งหลอดลมแบบ blind และเลือกต าแหน่งโดยใชแ้ค่ภาพรังสีทรวงอกหรือภาพ

เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ท่ีบอกไดแ้ค่ระดบั segment   

ในการศึกษาท่ีผา่นมา ลว้นแลว้แต่มีการใชต้วัช้ีต าแหน่งวา่เคร่ืองมือนั้น เขา้ไปถึงรอยโรคไดถู้กตอ้ง  

มีเพียงไม่ก่ีการศึกษาท่ีท าการเก็บส่ิงส่งตรวจโดยการเก็บแบบ blind(14) (ซ่ึงในประเทศไทย แพทยท่ี์ท าการ

ส่องกลอ้งส่วนใหญ่ก็ท าในลกัษณะ blind เช่นกนั) พบวา่มีประสิทธิผลในการวนิิจฉยัไดเ้พียง 55.4% โดย

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีโอกาสไดป้ระสิทธิผล ไดแ้ก่ มีการอุดตนัของหลอดลมในระดบักลีบ และกอ้นมีขนาดใหญ่

เกิน 4 ซม.(14)    

จากการศึกษาของผูเ้ขียนเอง ไดร้วบรวมผูป่้วยท่ีมารับการส่องกลอ้งหลอดลมดว้ยเร่ืองมีกอ้นใน

ปอด จ านวน 330 ราย(15)  พบประสิทธิผลในการวนิิจฉยัได ้55.8% โดยพบวา่ปัจจยัท่ีสามารถท านายผลส าเร็จ

ในการวนิิจฉยัโดยการส่องกลอ้งแบบ blind ไดแ้ก่ การเห็นการลุกลามมาท่ีหลอดลมระดบัท่ีใหญ่กวา่ 

subsegment และการท่ีกอ้นมีขนาดใหญ่เกิน 4 ซม. เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Su(14) โดยกอ้นท่ีมีขนาด

มากกวา่ 4 ซม. จะใหก้ารวนิิจฉยัไดม้ากกวา่ 66%  จึงไดส้รุปเป็นแนวทางวา่ ก่อนท าการส่องกลอ้งหลอดลม 

ผูป่้วยควรไดรั้บการท าเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ทรวงอกก่อน หากไม่พบวา่มีการลุกลามของกอ้นมาท่ีหลอดลม



ระดบั subsegment จากการดูภาพเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ร่วมกบักอ้นมีขนาดเล็กกวา่ 4 ซม ประสิทธิผลในการ

วนิิจฉยัโดยการส่องกลอ้งหลอดลมแบบ blind จะต ่า ควรเลือกท าการส่องกลอ้งหลอดลมโดยมีตวัช้ีน า

ต าแหน่งเช่นใชฟ้ลูออโรสคอปีหรือ endobronchial ultrasound แทน 

 ส่องกลอ้งหลอดลมแบบใชฟ้ลูออโรสคอปีในการช้ีต าแหน่ง                                    

ดงักล่าวขา้งตน้แลว้วา่ การศึกษาส่วนใหญ่ลว้นใชฟ้ลูออโรสคอปีเป็นตวัช้ีต าแหน่งวา่เคร่ืองมือได้

เขา้ไปถึงกอ้นแลว้(4) โดยพบวา่สามารถใหป้ระสิทธิผลในการวนิิจฉยัไดสู้งถึง 78%  อยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลในการวนิิจฉยัคือขนาดของรอยโรค โดยพบวา่ขนาดของรอยโรคท่ีเล็กกวา่ 2 

ซม.นั้น สามารถใหก้ารวนิิจฉยัไดเ้พียงแค่ 34% 

 ส่องกลอ้งหลอดลมแบบใชฟ้ลูออโรสคอปีร่วมไปกบัการใช ้endobronchial ultrasound ใน

การช้ีต าแหน่ง 

การส่องกลอ้งหลอดลมแบบใชฟ้ลูออโรสคอปีร่วมไปกบัการใช ้endobronchial ultrasound สามารถ

ใหป้ระสิทธิผลในการวนิิจฉยัไดป้ระมาณ 73%(16)  ในรอยโรคท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 2 ซม. ก็ยงัสามารถใหก้าร

วนิิจฉยัไดสู้งถึง 72%(17) และแมว้า่ขนาดรอยโรคขนาดเพียงแค่ 8-10 มม. ก็ยงัสามารถใหก้ารวนิิจฉยัไดสู้ง

เช่นเดียวกนั 

มีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการวนิิจฉยัโดยใชก้ารส่องกลอ้งหลอดลมแบบใชฟ้ลูออ

โรสคอปีร่วมไปกบัการใช ้endobronchial ultrasound เทียบกบัการใชฟ้ลูออโรสคอปีเพียงอยา่งเดียว โดยใช้

ผูป่้วยคนละช่วงเวลา(18) พบวา่สามารถใหก้ารวนิิจฉยัไม่แตกต่างกนั (ประมาณ 70%)   

ผูเ้ขียนไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการวนิิจฉยัโดยใชก้ารส่องกลอ้งหลอดลมแบบใช้

ฟลูออโรสคอปีร่วมไปกบัการใช ้endobronchial ultrasound เทียบกบัการใชฟ้ลูออโรสคอปีเพียงอยา่งเดียว

โดยใชผู้ป่้วยช่วงเวลาศึกษาเดียวกนั(19) โดยการเลือกเทคนิคข้ึนกบัความพร้อมของเคร่ืองมือ  พบวา่ผูป่้วยมี

ค่าเฉล่ียของรอยโรคประมาณ 23.7 มม.  การวนิิจฉยัโดยใชก้ารส่องกลอ้งหลอดลมแบบใชฟ้ลูออโรสคอปี

ร่วมไปกบัการใช ้endobronchial ultrasound เทียบกบัการใชฟ้ลูออโรสคอปีเพียงอยา่งเดียวพบวา่การส่อง

กลอ้งหลอดลมแบบใชฟ้ลูออโรสคอปีร่วมไปกบัการใช ้endobronchial ultrasoundไดป้ระสิทธิผลมากกวา่ 

(82.5% ในกลุ่มท่ีใชฟ้ลูออโรสคอปีร่วมไปกบัการใช ้endobronchial ultrasound เทียบกบั 57.9% ในกลุ่มท่ี

ใชฟ้ลูออโรสคอปีเพียงอยา่งเดียว p = 0.004)  อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากขนาดของรอยโรค จะพบวา่

หากรอยโรคใหญ่กวา่ 20 มม ทั้งสองวธีิจะไดป้ระสิทธิผลไม่ต่างกนั (85.7% ในกลุ่มท่ีใชฟ้ลูออโรสคอปีร่วม

ไปกบัการใช ้endobronchial ultrasound เทียบกบั 72.2% ในกลุ่มท่ีใชฟ้ลูออโรสคอปีเพียงอยา่งเดียว p = 

0.19) แต่หากรอยโรคท่ีเล็กกวา่ 20 มม. จะพบวา่ในกลุ่มท่ีใชฟ้ลูออโรสคอปีร่วมไปกบัการใช ้endobronchial 



ultrasound จะใหค้วามสามารถในการวนิิจฉยัสูงกวา่ (79.3% ในกลุ่มท่ีใชฟ้ลูออโรสคอปีร่วมไปกบัการใช ้

endobronchial ultrasound เทียบกบั 33.3 % ในกลุ่มท่ีใชฟ้ลูออโรสคอปีเพียงอยา่งเดียว p = 0.001). 

 ส่องกลอ้งหลอดลมโดยใชส้ัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตวัช้ีต าแหน่ง (electromagnetic 

navigation bronchoscopy) 

 มีการศึกษาใชก้ารส่องกลอ้งหลอดลมโดยใชส้ัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตวัช้ีต าแหน่ง พบวา่

สามารถใหก้ารวนิิจฉยัไดสู้งถึง 74%(20) โดยไม่ตอ้งใชร่้วมกบัฟลูออโรสคอปี ซ่ึงจะเป็นทางเลือกในการลด

ปัญหาการสัมผสัรังสีใหแ้ก่ผูป่้วยได ้ อยา่งไรก็ตาม การส่องกลอ้งโดยวธีิน้ีมีตน้ทุนของเคร่ืองและตน้ทุนต่อ

การท าต่อคร้ังสูงมาก 

โดยสรุป ในสถาบนัท่ีมีทรัพยากรจ ากดัในแง่เคร่ืองมือประกอบการส่องกลอ้งหลอดลม  ผูเ้ขียน

แนะน าแนวทางดงัน้ี 

 ส่งตรวจทางเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ทุกราย โดยใชค้อมพิวเตอร์อยา่งนอ้ย 64 slice และตดัไม่

ห่างกวา่ 2 มม. หากพบวา่ 

o มีการลุกลามของหลอดลมระดบั subsegment ข้ึนไป หรือมีขนาดมากกวา่ 4 ซม.  

สามารถเลือกท าการส่องกลอ้งแบบ blind ได ้

o ไม่มีการลุกลามของหลอดลมระดบั subsegment ข้ึนไปและมีขนาดนอ้ยกวา่ 4 ซม.  

ไม่ควรเลือกท าการส่องกลอ้งแบบ blind  

 ขนาดรอยโรคใหญ่กวา่ 2 ซม. สามารถเลือกท าการส่องกลอ้งโดยใช้

ฟลูออโรสคอปีอยา่งเดียวเป็นตวัช้ีต าแหน่ง 

 ขนาดรอยโรคเล็กกวา่ 2 ซม. ควรเลือกท าการส่องกลอ้งโดยใชฟ้ลูออ

โรสคอปีร่วมกบั endobronchial ultrasound เป็นตวัช้ีต าแหน่ง 

แต่หากสถาบนัท่ีไม่มีปัญหาในดา้นเคร่ืองมือประกอบการส่องกลอ้งหลอดลม จะเลือกวธีิท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสูงกวา่ก็ยอ่มได ้เน่ืองจากอุปกรณ์ต่างๆเหล่าน้ีเพิ่มตน้ทุนต่อคร้ังในการท าไม่มากนกั  

 

สรุป 

 ปัจจุบนั ววิฒันาการดา้นการส่องกลอ้งหลอดลมไดเ้จริญข้ึนมาก มีอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยใหส้ามารถ

วนิิจฉยัภาวะกอ้นในปอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นการลดการผา่ตดัปอดโดยไม่จ  าเป็น หรือสามารถ

เตรียมการผา่ตดัล่วงหนา้โดยไม่เสียเวลารอผลช้ินเน้ือในหอ้งผา่ตดั  แพทยค์วรติดตามวทิยาการอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อสามารถเลือกส่งผูป่้วยใหไ้ปท าการตรวจวนิิจฉยัท่ีเหมาะสม  
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