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การวิเคราะห์ผลการตัดชิ นเนื อปอดผ่านผนังทรวงอกโดยการใช้เครืองคลื นเสี ยงความถี สงู เป็ นตัวนํ า
TRANSTHORACIC NEEDLE LUNG BIOPSY / ASPIRATION (TTNBX/ASPIRATION)
UNDER ULTRASOUND CHEST GUIDED
ขจร สุ นทราภิวฒั น์ พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์*
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาผลและภาวะแทรกซ้อน
ของการตัดชิ นเนื อ ปอดผ่า นผนังทรวงอกโดยการใช้
คลืนเสี ยงความถีสูงเป็ นตัวนํา
วิธีการศึ กษา : เป็ นการเก็บข้อมูลไปข้างหน้า
แต่ วิเคราะห์ยอ้ นหลัง โดยเก็บข้อมูลในผูป้ ่ วยที ได้รับ
การวินิจฉัยว่ามีกอ้ นทีปอด และต้องได้รับการตัดชินเนื อ
ปอดผ่ า นผนั ง ทรวงอกโดยการใช้ เ ครื องคลื น เสี ย ง
ความถี สู งเป็ นตัว นําผู ้ป่ วยจะด้รั บคําอธิ บายถึ งความ
จําเป็ น ประโยชน์ และภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึน มีการ
แข็งตัวของเลื อด และการทํางานของปอดอยู่ในระดับ
ปกติ และผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือและเซ็นยินยอมในการ
ทํา หั ต การดัง กล่ า ว เก็ บ ข้อ มู ล ในแฟ้ มประวัติ ผู ้ป่ วย
ระหว่างวันที 1 มกราคม 2545 – 31 ธันวาคม 2546
ผลการศึ กษา : การตัดชิ นเนื อปอดผ่านผนัง
ทรวงอกโดยการใช้เครื องคลืนเสี ยงความถีสูงเป็ นตัวนํา
ในกรณี ที ก้อ นในปอดอยู่ชิ ด ผนัง ทรวงอกมี ค วามไว
ร้ อยละ 94.3
ความจําเพาะ ร้ อยละ 96 โดยมี

*

ภาวะแทรกซ้ อน ตํา มาก ไม่ พ บผู ้ป่ วยเสี ย ชี วิ ต ใน
การศึกษาครังนี
สรุ ป : การวิเคราะห์ผลการตัดชินเนือปอดผ่าน
ผนังทรวงอกโดยการใช้เครื องคลืนเสี ยงความถีสูงเป็ น
ตัว นํา ในกรณี ที ก้อ นในปอดอยู่ชิ ด ผนังทรวงอกเป็ น
หัต ถการที ดี มี ค วามไวและความจํา เพาะสู ง ในการ
วินิจฉัยโรค ภาวะแทรก-ซ้อนทีพบน้อยมาก ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลา เป็ นหัตถการทีฝึกหัดให้ชาํ นาญได้ง่าย
ใช้ในการประเมิ นความเป็ นไปได้ในการเป็ นเนื อร้ าย
เคยเป็ นหรื อกําลังได้รับการรักษามะเร็ งทีอืนๆ ก้อนใน
ปอดมี เ นื อ ตายหรื อ โครงในก้อ นขนาดก้อ นมากกว่ า
3 เซนติเมตร นําหนักลด มีประวัติเคยสู บบุหรี และอายุ
มากกว่า 50 ปี
Abstract
Objective: To determine efficacy sensitivity
specificity and complication of Tranthoracic needle
lung biopsy / aspiration (TTNBx/aspiration) under

นายแพทย์ 7 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
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ultrasound chest guided compared to US mataanalysis national survey.
Methods: Prospective data collection and
retrospective descriptive study, collected patients from
1 January 2002 – 31December 2003 with peripheral
lung nodule/mass which can approach lung mass by
ultrasound chest, patient had to explained risk/benefit
and complications in this procedure. Patient must have
normal coagulogram, acceptable PFT, good
cooperation and sign Informed consent.
Results: The sensitivity and specificity for
diagnosis of primary and secondary lung cancers by
transthoracic needle biopsy/aspiration was 94.3% and
96% respectively. The incidence of complication was
quite low and no mortality was found.
Conclusions:
Transthoracic
needle
biopsy/aspiration of peripheral lung lesions under
ultrasound chest guided is good technique for
diagnosis of pulmonary disease, which had high
sensitivity and specificity, very low complication and
low cost. Any physicians can feasibly be trained for
good skill to do this procedure. Clinical criterias for
pretest probability for malignancy included having
other malignancy, cavitary tumors, tumor size more
than 3 cm., significant weight loss, history of smoking
and age more than 50 years old.
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บทนํา
Approach to peripheral lung lesion by
transthoracic needle lung biopsy/aspiration under
ultrasound chest guided
Dr. LEYDEN เป็ นผูร้ ิ เริ มการทําหัตถการนี
ครังแรกในปี ค.ศ. 1883 ต่อมาได้มีการปรับปรุ งเทคนิ ค
และ Imaging technique ต่างๆ ทําให้เกิดความก้าวหน้า
ในการวินิจฉัยโรคปอด จนปั จจุบนั การทําหัตถการชนิ ด
นี เป็ นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคปอดที มีรอยโรคอยู่
บริ เวณชายปอด ความก้าวหน้าในแง่ของเครื องมือ เช่น
เข็มทีใช้ในการทํา biopsy, imaging technique เช่น CT
scanning, Ultrasound, microbiological และ
cytohistological technique จนทําให้ผลการวินิจฉัยมี
ความถูกต้อ งและแม่ นยํา สู งและลดผลแทรกซ้อ นใน
การทําหัตถการนี
CT chest มีประโยชน์ ในกรณี ที lesion ไม่อยู่
ชิดกับ pleura สามารถบอกตําแหน่งและขนาด ช่วยใน
การวางแผนการทําbiopsyโดยหลีกเหลียงบริ เวณที เป็ น
lung bullae, fissure, necrotic tissue และสามารถทํา
biopsy ที ผนังของ cavitary lesion และสามารถบอก
complication เช่ น pneumothorax, pulmonary
hemorrhage, hemothorax
Ultrasound chest มีประโยชน์ในกรณี ที lesion
อยูช่ ิดกับ pleura สามารถบอกระยะและทิศทางจากผนัง
ทรวงอกถึงก้อนในปอด,สามารถบอกลักษณะของก้อน
เช่ น ขนาด, เนื อตาย (necrosis) และโพรงในก้อ น
(cavity)
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ข้ อบ่ งชี1ในการทําตัดชิ1นเนือ1 ปอด
1. ก้อนในปอดทีอยูช่ ิดผนังทรวงอก
2. ก้อ นบริ เ วณชายปอดซึ งการวิ นิ จฉัย โดย
การส่ องกล้องตรวจหลอดลม (bronchoscopy) ได้ผลใน
การตรวจวินิจฉัยตํา
3. ก้อนในปอดที พบใหม่หรื อก้อนในปอดที
ขนาดใหญ่ข ึน
4. ก้อ นเดี ย วในปอด (solitary pulmonary
nodule/mass) หรื อก้อนหลายก้อนในปอด (multiple
nodules/masses) ในผูป้ ่ วยเคยเป็ นหรื อกําลังได้รับการ
รักษามะเร็ งทีอืนๆ หรื อทีไม่ทราบสาเหตุทีชดั เจน
ข้ อห้ ามในการทําตัดชิ1นเนือ1 ปอด
1. ก้อนไม่อยูช่ ิดผนังทรวงอก
2. ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
3. ผูป้ ่ วยไม่สามารถกลันการหายใจได้ เช่ น
ไอรุ นแรง, หอบรุ นแรง
วัตถุประสงค์
1. เพือศึ กษาผลการตัดชิ นเนื อปอดผ่านผนัง
ทรวงอกโดยการใช้ ค ลื น เสี ย งความถี สู ง เป็ นตัว นํา
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลกับผลการศึกษาอืนๆ
2. เพือศึกษาภาวะแทรกซ้อนทีเกิดจากการทํา
หัตถการเมือเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาอืนๆ
3. เพือหาเกณฑ์ในการประเมินความเป็ นไปได้
ของก้อ นในปอดต่ อ การเป็ นมะเร็ ง ปอดในผูป้ ่ วยที มี
ความเสี ยงสูง
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4. เพื อ หาเกณฑ์ใ นการประเมิ น ในความ
เป็ นไปได้ของก้อนเนือในปอดทีไม่ใช่มะเร็ ง
5. เพื อ ศึ ก ษาประโยชน์ ข องการส่ อ งกล้อ ง
ตรวจหลอดลม (bronchoscopy) ในผูป้ ่ วยทีมาด้วยก้อนที
ชายปอด
วัสดุและวิธีการ
ผูป้ ่ วยทีเข้าในการศึกษาเป็ นผูป้ ่ วยทีส่งมาปรึ กษา
หรื อส่ งต่อมาเพือการวินิจฉัยเนืองจากมีกอ้ นในปอด
1. ผูป้ ่ วยจะได้รับการประเมิ นถึ งความเป็ นไป
ได้ในการทําตัดชินเนือปอดโดยการใช้คลืนเสี ยงความถี
สู ง (TTNBx/aspiration under ultrasound guided) จาก
ภาพถ่ายรังสี ทรวงอก (CXR (PA ) upright/lateral view)
หรื อ ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (CT chest)
2. ผูป้ ่ วยได้รั บ การอธิ บ ายถึ ง ความจํา เป็ น,
ประโยชน์และผลแทรกซ้อนในการทําหัตถการนี
3. ผูป้ ่ วยเซ็นใบยินยอม
4. ผูป้ ่ วยต้อ งเข้า ใจและให้ค วามร่ ว มมื อ ใน
การทําหัตถการเป็ นอย่างดีเพือหลีกเลียงภาวะแทรกซ้อน
5. ผูป้ ่ วยต้องผ่านการตรวจภาวะการแข็งตัว
ของเลือด
- platelet count > 100,000 / ml
- APTT ratio < 1.4
6. ถ้า ผูป้ ่ วยได้รั บ ยาละลายลิ มเลื อ ดหรื อ ยา
ต้านเกล็ดเลือดต้องหยุดยาอย่างน้อย 7 วันและประเมิน
ภาวะการแข็งตัวของเลือดซํา
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7. ผูป้ ่ วยควรได้รับการประเมิ นสมรรถภาพ
ปอด (Pulmonary function test )
- FEV 1 > 35% predicted หรื อ > 1 LPM
ซึ งเมือเกิ ดภาวะลมรัวในปอด (pneumothorax) ผูป้ ่ วย
สามารถทนต่อภาวะนีได้โดยไม่เกิดระบบหายใจล้มเหลว
เฉี ยบพลันแต่ไม่ได้เป็ นข้อห้าม
ชนิดของเข็มตัดชิ1นเนือ1 (Needle biopsy selection)
Biopsy needle ขนาดเข็มทีใช้ 16 – 22 gauge
การใช้เข็มขนาดใหญ่กว่า 20 gauge เพิมความเสี ยงใน
การเกิ ด pneumothorax แต่ ส ามารถได้ชิ น เนื อ ที
เหมาะสมในการอ่า นชิ นเนื อ ลักษณะเข็มเป็ นแบบ
cutting needle, side notch (Mechanised cutting needle,
spring exposed, with insert of needle tip and specimen
notch)ในการศึกษานี ใช้ Quick – core biopsy needles
COOK intercorporated company, aspiration needle
ขนาดเข็มที ใช้ 19 – 22 gauge (coaxial system)ใน
การศึกษานีใช้ Spinal needle
ขั1นตอนการตัดชิ1นเนือ1 (Biopsy technique)
1. ทํา ความสะอาดผิ ว หนั ง ปราศจากเชื อ
บริ เวณที ทาํ หัตถการ, ฉี ดยา 2% xylocain 5-10 cc.
บริ เวณผิวหนัง และชันใต้ผิวหนังหลีกเลียงการฉี ดยาชา
ลึกถึงเยือบุปอดเพราะทําให้เกิดลมรัวในปอด
2. ในระหว่างการทํา TTNBx ให้ผปู ้ ่ วยหายใจ
เข้ากลันนิ ง ขณะแทงเข็มไปในทิ ศทางและระยะทางที
ได้ก ํา หนดไว้โ ดยหลี ก เลี ย งหลอดเลื อ ด (intercostal,
internal mammary vessel) และบริ เ วณเนื อ ตาย
(necrosis)
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3. ทําการตัดชินเนือ (biopsy) 3 ครัง
ระยะที 1 บริ เวณขอบของก้อน
ระยะที 2 ลึกจากขอบก้อน 0.5 cm.
ระยะที 3 ลึกจากขอบก้อน 1cm.
ขั1นตอนการ FNA (fine needle aspiration)
1. ทํา FNA ก่อนทํา TTNBx
2. เมื อ เข็มอยู่ใ นตํา แหน่ งที ต ้อ งการให้ถอด
แกนใน (central stylet) แล้วต่อกับกระบอกฉี ดยาขนาด
10 cc. ซึ งบรรจุ NSS 1 cc. ฉี ดแล้วดูดกระบอกฉี ดยา
พร้อมกับหมุนและขยับเข็มเล็กน้อยไปพร้อมกัน
Aspiration fluid ใช้เทคนิ ค air-dry slides
สําหรับ Giemsa, Gram stain, AFB stain, modified AFB stain ในกรณี ส่ง Cytology study ใช้เทคนิ ค
alcohol-fixed และสามารถส่ ง culture bacteria, fungus,
mycobacterium
การให้ยากล่อมประสาทไม่จาํ เป็ นเพราะต้อง
อาศัยความร่ วมมือจากผูป้ ่ วย
การประเมินความเพียงพอของชื1นเนือ1 ทีJได้
1. ลักษณะของชินเนือทีได้ควรมีสีแดง
2. bedside microscopy cytological evaluation
การดูแลผู้ป่วยหลังการตัดชิ1นเนือ1
1. ประเมินสัญญาณชี พ, pulse oxymetry ทุก
15 นาที เป็ นเวลา 1 ชัว โมง, ทุก 30 นาที เป็ นเวลา 1 ชัว โมง
2. ถ่ายภาพรังสี ทรวงอก (CXR (PA) upright)
หลัง ทํา หัต ถการที  1 ชั ว โมง ในกรณี ที ส งสัย
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ภาวะแทรกซ้อนหรื อติ ดตามภาวะแทรกซ้อนอาจต้อง
ทําการถ่ายภาพรังสี ทรวงอกซําที 3 ชัว โมง
1. ผูป้ ่ วยและญาติ ไ ด้รั บ คํา อธิ บ ายเกี ย วกับ
อาการของภาวะลมรัวในปอด
2. ผู ป้ ่ วยนอนตะแคงทับ ด้า นที เ จาะปอด
หลีกเลียงการพูด ไอ หรื อเบ่ง
3. สังเกตอาการไอเป็ นเลือด
4. แพทย์แ ละพยาบาลสั ง เกตอาการผู ้ป่ วย
อย่ า งใกล้ชิ ด พร้ อ มกับ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยฟื นคื น ชี พ และ
อุ ป กรณ์ สํา หรั บ สอดท่ อ ระบายทรวงอกได้ท ันที ถา้ มี
ความจําเป็ น
สามารถทํ า หั ต ถการนี ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย
(Outpatient and day case biopsy)
ภาวะแทรกซ้ อน
ภาวะลมรั ว ในช่ องทรวงอก (Pneumothorax)
เป็ นภาวะแทรกซ้อ นที พ บบ่อ ยที สุ ด มีร ายงานพบได้
ตังแต่ ร้อยละ 0 – 61 แต่ทีตอ้ งได้รับการใส่ ICD พบได้
ตังแต่ ร้อยละ 0 – 15 ปั จจัยเสี ยงทีสาํ คัญทีเพิมโอกาส
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เกิ ด ได้แ ก่ โ รคหลอดลมอุ ด กัน เรื อรั ง (COPD), ใช้
เครื องช่วยหายใจความดันบวก (mechanical ventilator),
ไอรุ นแรง (intractable cough), เจาะผ่าน fissure, ก้อนที
อยู่ลึกหรื อขนาดเล็ก (deep or small lesion), ทําการตัด
ชิ นเนื อหลายครั ง (multiple puncture), inexperience
doctor, หรื อใช้เข็ม needle biopsy ขนาดใหญ่กว่า 19 G,
ส่ วนใหญ่ มกั จะเกิ ดทันที อาการจะขึ นกับปริ มาณของ
pneumothorax และ respiratory reserve
ไอเป็ นเลื อ ด (Hemoptysis,
pulmonary
hemorrhage) เป็ นภาวะแทรกซ้อนทีพบรองลงมา มีรายงาน
ตังแต่ 0 – 40 % , significant – fatal hemorrhage พบ
น้อยมากเนืองจากขนาดเข็มทีใช้ทาํ เล็กลง
Air embolism พบน้อยมากเกิ ดได้เนื องจาก
เข็มอยูใ่ น pulmonary vein
Needle – tract seeding มักพบได้เมือใช้เข็ม
ขนาดใหญ่หรื อมีภาวะ malignant mesothelioma
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ผลการศึ กษา
ข้อมูล จํานวนผูป้ ่ วยทังหมด 86 คน จํานวนหัตถการ (TTNBx / Aspiration) 96 หัตถการ
จํานวนผูป้ ่ วยเพศชาย 56 คน
จํานวนผูป้ ่ วยหญิง 30 คน
แผนภูมทิ ีJ 1 แสดงอายุผปู ้ ่ วย
จํานวนผู้ ป่วย

35
30
25
20
15
10
5
0

33
25
จํานวนผู้ ป่วย

10
6

31-40

56

12

41-50

51-60

61-70

71-80
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ตารางทีJ 1 แสดงอาการสําคัญทีผปู ้ ่ วยมาพบแพทย์
อาการ
ไม่มีอาการ (Asymptomatic)
เจ็บหน้าอก (chest pain)
ไอเรื อรัง (chronic cough)
นําหนักลด (weight loss)
ไอเป็ นเลือด (hemoptysis)
อาการอืนๆทีสมั พันธ์กบั มะเร็ ง (paraneoplastic syndromes)
- clubbing of finger
- Hypercalcemia of malignancy
- SIADH
- Gynecomastia
- Cushing’ syndrome
ตารางทีJ 2 แสดงประวัติการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย
ประวัติการเจ็บป่ วย
ระยะเวลาทีผปู ้ ่ วยมีอาการก่อนมาพบแพทย์ (เดือน)
น้อยกว่า 1 เดือน
1 – 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน
ประวัติการสูบบุหรี
ไม่สูบบุหรี
สูบบุหรี
เลิกสูบบุหรี
ประวัติการเป็ นมะเร็ งอืนๆ
Osteosarcoma
CA cervix
CA breast
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จํานวนผูป้ ่ วย (คน)
24
32
42
27
6
14
12
2
2
1
1

ร้อยละ
27.9
34.9
48.8
31.4
7
16.3

จํานวน (คน)

ร้อยละ

13
42
31

15.2
48.8
36

14
46
26

16.3
53.5
30.2

2
1
1

2.3
1.16
1.16
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ประวัติการเจ็บป่ วย
CA colon
Metastatic cancer of unknown primary site
ตารางทีJ 3 แสดงลักษณะของภาพถ่ายรังสี ทรวงอก
ภาพถ่ายรังสี ทรวงอก
ขนาดของก้อน
ขนาดน้อยกว่า 3 cm.
ขนาดระหว่า ง 3 – 6 cm.
มากกว่า
6 cm.
ตําแหน่งของก้อน (Lung mass )
RUL
RML
RLL
LUL
LLL
ลักษณะผิดปกติอืนๆทีทรวงอก
hilar adenopathy
atelectasis
pleural effusion (minimal – mild PE)
multiple pulmonary nodes / masses
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จํานวน (คน)
1
6

ร้อยละ
1.16
6.98

จํานวน (คน)

ร้อยละ

8
56
22

9.3
65.1
25.6

20
17
18
18
14

23.1
19.7
20.9
20.9
16.1

18
2
2
12

20.9
2.3
2.3
13.9
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ตารางทีJ 4 แสดงระยะห่างจากผิวหนังถึงก้อน (วัดระยะทางโดย Ultrasound chest )
ระยะห่างจากผิวหนังถึงก้อน (วัดระยะทางโดย Ultrasound chest )
จํานวน (คน)
2 cm.
10
3 cm.
56
4 cm.
20
5 cm.
0
ตารางทีJ 5 แสดงการส่ องกล้องตรวจหลอดลม (Bronchoscope) ได้ทาํ ในผูป้ ่ วยทุกรายในการศึกษาครังนีผล
ผล
จํานวน (คน)
ร้อยละ
ปกติ
76
88.4
ผิดปกติ
10
11.6
ตารางทีJ 6 แสดงขนาดเข็มทีใช้ในการตัดชินเนื อ (Biopsy needle number)
Biopsy needle number
จํานวนหัตถการ (ครัง)
No. 16 G
6
No. 18 G
14
No. 20 G
66
No. 22 G
0
ตารางทีJ 7 แสดงขนาดเข็มเจาะหลัง (Spinal needle)ทีใช้ในการเจาะดูด (Aspiration needle)
Aspiration needle number
จํานวนหัตถการ (ครัง)
No. 20G
62
No. 24G
24
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ตารางทีJ 8 แสดงภาวะแทรกซ้อนทีพบในการทําหัตถการนี (complication.)
ภาวะแทรกซ้อนทีพบ
จํานวนหัตถการ (ครัง)
ไม่พบ
93
พบ
Pneumothorax
- no treatment
0
- treatment with ICD/Simple aspiration
0
Hemoptysis
- Non-massive
3
- Massive
0
Hemothorax
0
Pulmonary hemorrhage
0
Infection
- Pneumonia
0
- Empyema thoracis
0
Air embolism
0
Death
0

ร้อยละ
96.9
3.1

การรักษาภาวะแทรกซ้อนในการทํา TTNBx (management of complication) complete recovery - 9 คน
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ตารางทีJ 9 แสดง type of cytology
Type of cytology
Positive for malignancy
Non-small cell lung cancer
Adenocarcinoma
Squamous cell carcinoma
Large cell carcinoma
Small cell lung cancer
Other (relate to primary malignancy)
Suspicious for malignancy
Benign
Negative for malignancy
หมายเหตุ * เป็ นร้อยละของแต่ละชนิดของมะเร็ งปอด
ตารางทีJ 10 แสดง type of histological Report
type of histological report
Positive for malignancy
Non-small cell lung cancer
Adenocarcinoma
Large cell carcinoma
Squamous cell carcinoma
Small cell lung cancer
Other (relate to primary malignancy)
Suspicious for malignancy
Negative for malignancy
Non-diagnosis
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จํานวนหัตถการ (ครัง)
64
53
43
2
8
4
7
18
4
10

จํานวนหัตถการ (ครัง)
62
51
41
8
2
4
7
16
4
14

ร้อยละ
66.7
82.8*

6.25*
10.9*
18.75
4.2
10.0

ร้อยละ
64.6
82.25*

6.45*
11.3*
16.7
18.6
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type of histological report
Necrotic tissue
Fibrotic tissue
Benign but non-specific
Specific benign diagnosis
หมายเหตุ * เป็ นร้อยละของแต่ละชนิดของมะเร็ งปอด

จํานวนหัตถการ (ครัง)
4
10
0
0

ร้อยละ

0
0

Pretest probability for malignancy เป็ นการประเมินความเป็ นไปได้ในการเป็ นเนือร้ายโดยการใช้เกณฑ์ในการ
ช่วยวินิจฉัยก่อนหรื อหลังการตัดชินเนือมาตรวจ
ตารางทีJ 11 แสดงPretest probability
Criteria
1. มากกว่า 50 ปี
2. มีประวัติสูบบุหรี หรื อเคยสูบบุหรี
3. ขนาดของก้อนมากกว่า 3 cm.
4. เคยเป็ นหรื อกําลังได้รับการรักษามะเร็ ง
5. พบเนือตายหรื อโพรงในก้อน (central
necrosis, cavity)
6. Weight loss (significant)

Sensitivity
82.5
84.2
93.9
13.4
12.6

Specificity
33.3
25
75
100
97

PPV
94
95.8
98.7
100
98

NPV
12.5
7.1
37.5
5.3
4.9

31.7

75

96.3

5.1

ตารางทีJ 12 แสดงการเปรี ยบเทียบความไว (sensitivity) และความจําเพาะ (specificity) กับการศึกษาอืนๆ (US metaanalysis national survey)
Sensitivity
Specificity
US meta-analysis national survey
70-100
84-96
ในการศึกษา
94.3*
96*
หมายเหตุ * เมือเปรี ยบเทียบผลชินเนือจาก surgical pathology report ในผูป้ ่ วยทีได้รับการผ่าตัด

62

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร

นิพนธ์ต้นฉบับ
ตารางทีJ 13 แสดงการเปรี ยบเทียบภาวะแทรกซ้อน (complication and mortality)
US meta-analysis national survey (%)
Pneumothorax
20.5
Pneumothorax required chest drain
3.1
Hemoptysis /Pulmonary hemorrhage
5 - 16.9
Tumour seeding along the needle tract
1-3
Chest infection (pneumonia, empyema)
1-2
Hemothorax
1.5
Air embolism
0-1
Death
0.15

วิจารณ์
อายุเฉลียผูป้ ่ วย 63.4 ± 5.7 ปี เพศชาย 65%
เพศหญิ ง 35% อาการนําสําคัญ ของผูป้ ่ วย ไอเรื อรั ง
48.8%, เจ็บหน้าอก 37%, นําหนักลด 31.3%, ไม่มี
อาการ 27.9%, ไอเป็ นเลือด 6.9% โดยพบว่าอาการไอ
เรื อรังร่ วมกับอาการเจ็บหน้าอกเป็ นอาการนําทีพบบ่อย
ที สุ ด 64.7% ระยะเวลาที ผูป้ ่ วยมี อ าการก่ อ นมาพบ
แพทย์ น้อยกว่า 1 เดือน 15.2%, 1 – 3 เดือน 48.8%,
มากกว่า 3 เดือน 36%
ประวัติสูบบุหรี เป็ น 83.9% ของผูป้ ่ วย, 16.3%
ไม่มีประวัติสูบบุหรี ซึ งในผูป้ ่ วยที มีประวัติสูบบุหรี มี
ความเสี ยงในการเป็ นมะเร็ งปอดสู งเมือพบก้อนในปอด
(PPV 95.8%), ในผูป้ ่ วยไม่สูบบุหรี ถา้ มีกอ้ นในปอดมัก
เป็ นการกระจายมาทีปอดจากมะเร็ งทีอืนๆ
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ในการศึกษา (%)
0
0
3.1
0
0
0
0
0

ประวัติเคยเป็ นหรื อกําลังรับการรักษามะเร็งทีอืน
เมื อ พบก้อ นเดี ย วหรื อ ก้อ นหลายก้อ นในปอดมักเป็ น
การกระจายมาที ป อด ขนาดของก้อนในภาพถ่ ายรั งสี
ทรวงอกน้อยกว่า 3 cm. พบ 9.3%, ขนาดมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 3cm. 90.7% (sensitivity 93.9%, specificity 75%,
PPV 98.7, NPV 37.5)
อาการทางระบบอื น ที สั ม พั น ธ์ กั บ มะเร็ ง
(paraneoplastic syndromes) ที พบมากเรี ยงตามลําดับ
clubbing of finger 16.3%, hypercalcemia of
malignancy 2.3%, SIADH 2.3%, gynecomastia 1.2%,
Cushing’ syndromes 1.2% ซึ งสัมพันธ์กบั การศึกษานี ที
พบผูป้ ่ วยเป็ น non-small cell lung cancer มากกว่า
small lung cancer เป็ นอัตราส่ วน 13.23 เท่า (82.8% :
6.25%)
การทํา TTNBx (Transthoracic needle biopsy)
ควบคู่ไปกับการทํา aspiration จะเพิมประสิ ทธิ ภาพและ
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ความแม่นยําในการวินิจฉัยและเมือใช้ร่วมกับ Pre-test
probability of malignancy จะเพิม Positive / negative
predictive value
ซึ งความไวและความจําเพาะในการวินิจฉัยจะ
เพิมขึนถ้าไม่ใช้เข็ม biopsy ซํา (reuse) ซึ งจากการศึกษานี
Histological report ผลเป็ น non-diagnosis 18 case เป็ น
การใช้เข็ม reuse ทังหมด
ระยะเวลาที ผูป้ ่ วยมี อ าการก่ อ นมาพบแพทย์
ค่อนข้างนานทําให้พบก้อนในปอดขนาดค่อนข้างใหญ่
การลดผลลบลวง (false-negative biopsy)
สามารถทําได้โดย
1. ใช้เข็มตัดชินเนื อใหม่ หลีกเลียงการใช้เข็ม
ตัด ชิ น เนื อ เก่ า เพราะลัก ษณะการออกแบบของเข็ ม
ตัดขินเนื อทําให้มีเศษชิ นเนื อติ ดค้างอยู่ ซึ งยากต่ อการ
ทําความสะอาด
2. การเลื อกใช้เ ข็มตัดชื นเนื อ ควรเลื อกแบบ
cutting-needle biopsy, side notch (mechanised cutting
needle, spring exposed, with insert of needle tip and
specimen notch) ซึ งในการศึกษานี ใช้เข็ม Quick-core
biopsy needle
3. การตัด ชิ น เนื อ ซํา ที ร ะดับ ความลึ ก ต่ า งๆ
ของก้อน
4. การใช้คลื นเสี ยงความถี สูงเป็ นตัวนําทาง
ทําให้หลีกเลียงบริ เวณทีเป็ นเนือตาย
5. การทําหัตถการตัดชินเนื อปอดร่ วมกับการ
ใช้เข็มดูดเซลล์มะเร็ งจะเพิมความไวและความจําเพาะ
6. ประสบการณ์ของแพทย์ผทู ้ าํ หัตถการ
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7. ทักษะในการแปลผลคลื นเสี ยงความถี สูง
ของแพทย์ผทู ้ าํ หัตถการหรื อปรึ กษารังสี แพทย์
ในการศึกษาอืนๆ (US meta-analysis national
survey) ได้มีการรวบรวมข้อมูลและสถิติภาวะแทรกซ้อน
ที พ บได้ใ นการทํา หั ต ถการ ตัด ชิ น เนื อ ปอดทัง หมด
(TTNBX)
พบว่าการทําหัตถการตัดชินเนื อปอดผ่านผนัง
ทรวงอกโดยการใช้ ค ลื น เสี ย งความถี สู ง เป็ นตัว นํา
(TTNBx under ultrasound chest guided) เป็ นหัตถการ
ที มีค วามปลอดภัยสู ง มี ค วามไวและความจําเพาะสู ง
ประหยัด ภาวะแทรกซ้อนตํามาก ในกรณี ทีแพทย์ได้รับ
การฝึ กฝนเป็ นอย่ า งดี ในการศึ ก ษาครั งนี ไม่ พ บ
ภาวะแทรกซ้อ นที รุ นแรงหรื อ ผูป้ ่ วยเสี ย ชี วิ ต ซึ งเป็ น
เพราะหัตถการนี ไม่ได้ผ่านเนื อปอดทีปกติ ในกรณี ทีพบ
ร่ วมกับนําในช่ องเนื อเยือหุ ้มปอดถ้ามีประมาณน้อยไม่
เป็ นอุปสรรคในการทําหัตถการนี
การส่ องกล้องตรวจหลอดลม (Bronchoscopy)
ในผูป้ ่ วยทีมีกอ้ นทีชายปอดจะมีประโยชน์ค่อนข้างน้อย
ยกเว้นผูป้ ่ วยจะมีอาการไอเป็ นเลือดร่ วมด้วยหรื อภาพถ่าย
รังสี ทรวงอกพบปอดแฟบ ในกรณี ทีไม่มีอาการไอเป็ น
เลื อดหรื อภาพถ่า ยรั งสี ทรวงอกไม่ พบปอดแฟบ การ
ส่ องกล้องตรวจหลอดลมจะไม่ช่วยในการวินิจฉัยโรค
แม้ว่าเป็ นขันตอนหนึ งในการประเมิ นระยะของโรค
(staging)
ในผูป้ ่ วยที เคยเป็ นหรื อกําลังรักษามะเร็ งอืนๆ
เช่น osteosarcoma, CA cervix, CA breast, CA colon
เป็ นต้น เมือผูป้ ่ วยมีกอ้ นเดี ยวหรื อมีหลายก้อนในปอด
ควรทําตัดชินเนือปอดเพือการวินิจฉัยภาวะการกระจาย
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มาที ปอด(metastasis) แม้ว่าโอกาสในการเป็ นมะเร็ ง
กระจายมาที ปอดสู งแต่เป็ นการประเมินระยะของโรค
(staging)
ปอดเป็ นอวัย วะที พบมี การแพร่ กระจายของ
มะเร็ ง จากที อื น ๆสู ง ในการศึ ก ษานี พบ metastasis
unknown primary malignancy
ก้อนเนือในปอดทีอยูช่ ิดผนังทรวงอกในผูป้ ่ วย
ทีอายุมากกว่า 50 ปี ขนาดของก้อนมากกว่า 3 cm. มี
ประวัติสูบหรื อเคยสู บบุหรี ก้อนมีเนื อตายหรื อมีโพรง
ในก้อน มักจะเป็ น Non small cell lung cancer
ถ้าผูป้ ่ วยมีประวัติเป็ นโรคมะเร็ งหรื อกําลังเป็ น
มะเร็ ง ที อื น ถ้า CXR พบ Multiple pulmonary
nodule/masses การทํา TTNBx ผลการตรวจมักเป็ นการ
กระจายทีปอด (metastasis)
ถ้าผูป้ ่ วยอายุน้อยไม่สูบ บุ หรี ขนาดก้อ นน้อ ย
กว่า 3 cm ไม่มีน าํ หนักลด ไม่มีอาการทางปอด โอกาส
เป็ น benign mass เช่น tuberculoma
การทํา bedside cytological evaluation จะเพิม
โอกาสในการวินิจฉัยสู งขึ นเมือได้ชินเนื อที เหมาะสม
และเพียงพอ (Adequate of tissue)
ขนาดของเข็มที ใช้ในการทํา TTNBx ถ้าใช้
เข็มขนาดใหญ่ การวินิจฉัยจะถูกต้องและแม่นยํากว่า
การใช้เข็มขนาดเล็ก การใช้เข็ม Reuse Quick-core จะ
ลดประสิ ทธิ ภาพในการวินิจฉัย ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึ กษานี Negative for malignancy /nondiagnosis 18 คน เป็ นการใช้เข็ม Reuse ทังหมด
Pre-test probability of malignancy สู ง (6
critaria) ผูป้ ่ วยมี ความเป็ นไปได้สูงในการเป็ นมะเร็ ง
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ปอด การทํา CT-chest จะช่วยในการ Staging ถ้าใน
กรณี ที Staging ตํากว่า IIIB, (Tumor of any size not
invade heart/great vessels/trachea/esophagus/vertebral
body/carina) ,ipsilateral mediastinal and/or subcarinal
lymphnodes positive, No distant metastasis) สมรรถภาพ
ปอดผูป้ ่ วยอยู่ในเกณฑ์ทีจะผ่าตัดได้ ไม่มีไอเป็ นเลือด
การทําผ่าตัด Lobectomy/Segmentomy ก็สามารถทํา
การผ่าตัดได้เลย เพราะโอกาสเป็ น benign, หรื อ small
cell lung cancer ตํามาก ซึ งเป็ นการวินิจฉัยและรักษา
ไปในขันตอนเดี ยวกัน ในกรณี ทีผล Surgical tissue
biopsy เป็ น small cell lung cancer ผูป้ ่ วยก็ได้รับ
ประโยชน์ในการรักษาเช่นกัน
Pre-test probability of malignancy
ในกรณี ทีพบก้อนเดียวหรื อหลายก้อนในปอด
ถ้าผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 50 ปี , มีประวัติสูบบุหรี หรื อเคย
สู บบุ หรี , ขนาดก้อนมากกว่า 3 cm., นําหนักลด,
ลั ก ษณะของก้ อ นในปอดพบมี เนื อตาย (central
necrosis) หรื อโพรงในก้อน (cavitary mass) โอกาส
การเป็ นมะเร็ งปอด (primary lung cancer) จะสูงมาก
แต่ถา้ ผูป้ ่ วยเคยเป็ นหรื อกําลังได้รับการรักษา
มะเร็ งอื นๆ การพบก้อนเดี ยวหรื อหลายก้อ นในปอด
ร่ วมกับนําหนักลด ลักษณะของก้อนในปอดพบมีเนื อตาย
(central necrosis) หรื อโพรงในก้อน (cavitary mass)
โอกาสเป็ นการกระจายมาทีปอดสูง (metastasis)
ในกรณี พบก้อนเดี ยวในปอดขนาดน้อยกว่า 3
cm. ไม่มีประวัติสูบบุ หรี , อายุน้อยกว่า 40 ปี , ไม่มี
นําหนักลด, ลักษณะของก้อนในปอดไม่พบมีเนื อตาย
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(central necrosis) หรื อโพรงในก้อน (cavitary mass)
มักเป็ นก้อนเนือทีไม่ใช่มะเร็ ง (benign)
สรุป
TTNBx /Aspiration under Ultrasound chest
guided เป็ นหัตถการทีง่าย, ปลอดภัย, ประหยัด และ
ได้ผลดีในการวินิจฉัยก้อนในปอดทีอยู่ชิดกับผนังทรวง
อก สามารถฝึ กฝนการทําหัตถการนี ได้ง่ายในสถานทีที
มี Ultrasound เมือได้รับการฝึ กฝนหรื อมีรังสี แพทย์ช่วย
ในการทําหัตถการ ข้อดี ในการใช้ Ultrasound chest
สามารถบอกระยะห่ างระหว่างทรวงอกถึง ก้อ น บอก
ทิ ศ ทาง หลีก เลี ย งบริ เ วณเนื  อ ตายหรื อ บริ เ วณที  มี
หลอดเลือดมาเลียงปริ มาณมาก ภาวะแทรกซ้อนที พบ
ค่อ นข้า งน้อยและไม่ เป็ นอันตรายต่ อผูป้ ่ วย เนื องจาก
การทํา biopsy ไม่ผ่านเนื อปอดปกติ ทําให้โอกาสเกิ ด
pneumothorax, pulmonary hemorrhage, hemothorax
ตํามาก
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