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ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดโป่งพองขนาดใหญ่ในหลอดอาหาร
ในผู้ป่วยตับแข็ง: กรณีศึกษา
สมิทธ์ เกิดสินธุ์¹* , ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์², นิธิวัชร์ แสงเรือง³
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก¹*, โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น²
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี³

บทคัดย่อ
บทน�ำ: ภาวะหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร (esophageal varices: EV) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบในผู้ป่วยโรคตับ
แข็ง ซึ่งผู้ป่วยที่มี EV มีความเสี่ยงต่อเลือดออกในทางเดินอาหารและเพิ่มอัตราการเสียชีวิต
วัตถุประสงค์: เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อโอกาสที่ผู้ป่วยโรคตับแข็งจะมีภาวะหลอดเลือดโป่งพองขนาดใหญ่ในหลอดอาหาร
(large-sized esophageal varices [EV])
วิธกี ารศึกษา: เป็นงานวิจยั แบบภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลผูป้ ว่ ยโรคตับแข็งทีส่ อ่ งกล้องทางเดินอาหารส่วนบนจากโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 69 รายระหว่างปี 2558-2560 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบค่าเฉลี่ย
และร้อยละ และสถิติอนุมาน ได้แก่ t-test, Fisher’s exact test, Chi-square test, multiple logistic regression และ
ROC curve
ผลการศึกษา: พบว่ามีผู้ป่วยที่มี large-sized EV 57 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 โดยผู้ป่วยที่มี serum albumin ต�่ำกว่า
2.8 กรัมต่อเดซิลิตร มีโอกาสเกิด large-sized EV มากกว่าผู้ที่มี serum albumin สูงกว่า 2.8 กรัมต่อเดซิลิตร 5.1 เท่า
(p-value=0.042) หากมีการเพิ่ม serum albumin ที่ต�่ำกว่า 2.8 กรัมต่อเดซิลิตร ร่วมกับการมีเกล็ดเลือดน้อยกว่า
118,000 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มลิ ลิเมตร ตรวจพบ splenomegaly และตรวจพบ ascites จะมีคา่ ความสามารถในการจ�ำแนก
(discrimination power) สูงขึ้น ดังปรากฏจากค่าพื้นที่ใต้ ROC curve เท่ากับ 0.71 ซึ่งสูงกว่าการค�ำนวณปัจจัยเสี่ยง
ที่ไม่รวม serum albumin ซึ่งมีพื้นที่ใต้ ROC curve เท่ากับ 0.60
สรุป: ผู้ป่วยที่มี serum albumin ต�่ำจะมีโอกาสเกิด large-sized EV ถือเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรค
ตับแข็งในประเทศไทย เนื่องจากการตรวจ serum albumin สามารถน�ำมาใช้พิจารณาความเร่งด่วนในการส่งต่อผู้ป่วย
มารับการส่องกล้องทางเดินอาหารต่อไป
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Risk factors of large-sized esophageal varices in cirrhotic patients:
a case study
Smith Kerdsin¹* Rapeepong Suphanchaimat² Nithiwat Saengruang³
Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital, Tak province¹*, BanPhai Hospital, KhonKaen Province²
International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Thailand³

Abstract
Background: Esophageal varices (EV) is a complication found in patients with cirrhosis. The patients with
EV have a risk of gastrointestinal bleeding and greater mortality.
Objectives: This study is to identify key risk factors of large-sized esophageal varices (EV), a condition
where a chance of bleeding is high.
Methodology: The study applied a cross-sectional design. Participants were recruited from the patients
undertaking esophago-gastro-duodenoscopy (EGD) at Somdejphrajaotaksinmajaraj Hospital between
2015 and 2017, numbering 69 in total. Data analysis was composed of descriptive statistics using mean
and percentage, and inferential statistics using t-test, Fisher’s exact test, Chi-square test, multiple logistic
regression and receiver operating characteristic (ROC) curve.
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Results: The findings revealed that the number of patients having large-sized EV was 57, equivalent to
82.6% of the total participants. The risk of developing large-sized EV in patients with the low level of
serum albumin (less than 2.8 g/dl—the average level) were about fivefold as large as the risk in patients
whose serum albumin was above the average. A statistical significance was observed (p-value=0.042).
The aforementioned results also help extend perspectives from prior foreign research, which suggested
low platelet count (less than 118 x 103 /mm3), the presence of ascites, and splenomegaly as significant
risk factors for large-sized EV. That is, should a presence of low-level serum albumin be taken into
account, the discrimination power in predicting the risk of large-sized EV would increase remarkably.
Conclusions: This research contributes to the improvement of healthcare system for cirrhotic patients in
Thailand. Physicians in district hospitals are encouraged to regularly monitor serum albumin in cirrhotic
patients. This approach will help the physicians prioritize high-risk patients whom should be referred to
undertake EGD in higher-level health facilities in a timely manner.
Keywords: esophageal varices, cirrhosis, serum albumin
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ภาวะหลอดเลื อ ดโป่ ง พองในหลอดอาหาร
(esophageal varices: EV) เป็นภาวะแทรกซ้อนจากความ
ดันพอร์ทอลสูง (portal hypertension) ซึ่งมักพบในผู้ป่วย
โรคตับแข็ง ผูป้ ว่ ยทีม่ หี ลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารมี
ความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึ่งท�ำให้
ทุพพลภาพและเสียชีวิตได้1 การคัดกรองหลอดเลือดโป่ง
พองในหลอดอาหารท�ำได้ดว้ ยการส่องกล้องทางเดินอาหาร
(esophago-gastro-duodenoscopy: EGD) หากพบ
หลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่ (large
sized EV) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะเลือดออกในทางเดิน
อาหาร แพทย์จะท�ำการรักษาด้วยการให้ยากลุ่ม non-selective beta blocker เพือ่ ลดความดันพอร์ทอลหรือท�ำการ
รัดหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารด้วยยาง (ligation)2
มีการศึกษาที่เกี่ยวกับปัจจัยของการเกิดหลอด
เลือดโป่งพองในหลอดอาหารขนาดใหญ่1,2,3 เช่น North
Italian Endoscopic Club for the Study and Treatment
of Esophageal Varices4 ท�ำการศึกษาแบบ prospective
multicenter study และได้รายงานว่า การตรวจพบ red
color sign จากการส่องกล้องทางเดินอาหารและการได้รบั
วินิจฉัยว่าเป็นโรคตับแข็ง ซึ่งมี Child-Pugh score ระยะ
B และ C เป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญของการเกิดหลอดเลือด
โป่งพองในหลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่ ขณะที่ Tarzamni
และคณะ5 เสนอให้ใช้ผลการตรวจ portal hypertensive
index ซึ่งได้จากการท�ำ ultrasonography เป็นเครื่อง
มื อ ประเมิ น ความเสี่ ย งการเกิ ด หลอดเลื อ ดโป่ ง พองใน
หลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่ จากข้อมูลข้างต้นพบว่า การ
ศึกษาจ�ำนวนมากที่มุ่งหาปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดโป่ง
พองในหลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่มักต้องอาศัยการตรวจ
วินจิ ฉัยทีม่ คี วามซับซ้อนและมักเป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการส่อง
กล้องทางเดินอาหารแล้ว อย่างไรก็ตามการส่องกล้องทาง
เดินอาหารอาจท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ประกอบกับ
ในประเทศก�ำลังพัฒนาส่วนใหญ่ มีผู้ป่วยตับแข็งที่รอการ
ส่องกล้องทางเดินอาหารจ�ำนวนมาก และสถานพยาบาล
ที่จะส่องกล้องทางเดินอาหารได้นั้นมีจ�ำนวนจ�ำกัดท�ำให้
ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในหลอดอาหาร
ได้รับการตรวจคัดกรองที่ล่าช้า6
แม้ มี ก ารศึ ก ษาที่ เ สนอให้ ใ ช้ non-invasive
investigations อยู่บ้าง เช่น Thomopoulos และคณะ7 ได้
ข้อสรุปจากการศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องทางเดิน
อาหารว่า การมี platelet count น้อยกว่า 118 x 103 เซลล์
ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร (cells/mm3) การตรวจร่างกายพบ

ว่าม้ามโต (splenomegaly) และมีนำ�้ ในช่องท้อง (ascites)
เป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญต่อการเกิดหลอดเลือดโป่งพองใน
หลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่ซึ่งหากพบทั้งสามปัจจัยเสี่ยงนี้
โอกาสที่ผู้ป่วยจะมีหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารที่มี
ขนาดใหญ่จะสูงกว่าร้อยละ 507 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Cherian และคณะ8 อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าว
ล้วนเป็นการวิจัยในต่างประเทศ จึงท�ำให้เกิดข้อค�ำถามว่า
จะสามารถประยุกต์ผลการศึกษาเหล่านั้นมาใช้ในบริบท
ของประเทศไทยได้เพียงไร

วัตถุประสงค์
เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดหลอดเลือด
โป่งพองในหลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่โดย non-invasive
investigations

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง
เป็นประชากรที่มารับการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่ปี 2558
ถึง 2560 เกณฑ์การคัดเข้าคือ 1) ผู้ป่วยมีอายุมากกว่า
18 ปี และ 2) วินิจฉัยว่าเป็นโรคตับแข็ง จากการตรวจ
ทางรังสี เกณฑ์คัดออกคือ 1) ผู้ที่ได้รับยาลดความดันพอร์
ทอล และ 2) เคยรักษาหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร
ด้วยการรัดยาง พบว่า มีผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด
69 คน คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ได้แก่
1) อายุ (อายุ≤ 50 ปีและ>50 ปี) และ 2) เพศ และข้อมูล
ปัจจัยเสีย่ ง ประกอบด้วย 1) ขนาดของหลอดเลือดโป่งพอง
ในหลอดอาหาร (ขนาดเล็กและขนาดใหญ่กำ� หนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการว่าหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารที่มีขนาด
ใหญ่ คือหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารระดับ 2-3
[EV grade2-3] ตาม modified Paquet’s classification9) 2) ระดับ Child-Pugh score (A vs B-to-C)
3) สาเหตุของโรคตับแข็ง (alcohol vs others) 4) การ
ตรวจพบน�้ำในช่องท้อง (presented vs no ascites)
5) ตรวจร่างกายพบ signs of portal hypertension
(presented vs not presented) 6) ตรวจร่างกายพบ
ม้ามโต (presented vs not presented) 7) ระดับ platelet
count (<= 118x103 cells/mm3 vs > 118 x 103 cells/
mm3) 8) serum total bilirubin (mg/dl) 9) serum
albumin (g/dl) 10) prothrombin time (seconds)
11) serum AST (U/L) 12) serum ALT (U/L) และ
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13) serum creatinine (mg/dl) ตัวแปรตามคือ ขนาด
ของหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร และตัวแปรต้น
คือ ปัจจัยเสี่ยง
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่า
เฉลี่ยและร้อยละ และสถิติเชิงอนุมานแบ่งเป็น 1) univariable analysis และ 2) multivariable analysis ขั้นตอน
univariable analysis หาความสัมพันธ์ของขนาด EV กับ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทีละตัวแปร ด้วย Chi-square test และ
Fisher’s exact test เมื่อตัวแปรต้นเป็นตัวแปรกลุ่ม
และใช้ t-test เมื่อตัวแปรต้นเป็นตัวแปรต่อเนื่อง ขั้นตอน
multivariable analysis ได้คัดเลือกตัวแปรที่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติจากการวิเคราะห์ univariable analysis มาเป็น
ตัวแปรต้น และตัวแปรตามคือ ขนาดหลอดเลือดโป่งพอง
ในหลอดอาหาร ใช้เทคนิคการวิเคราะห์คือ multiple
logistic regression แสดงผลลัพธ์ในรูป odds ratio (OR)
ทั้งนี้หากตัวแปรต้นที่จะคัดเลือกเข้ามาใช้ใน multiple
logistic regression เป็นตัวแปรต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้มีการ
จัดการตัวแปรนัน้ ให้เป็นตัวแปรกลุม่ ก่อน โดยอาศัยค่าเฉลีย่
ของตัวแปรนั้นๆ เป็นจุดตัด แต่เนื่องจากการศึกษาของ
Thomopoulos และคณะ7 เสนอว่า การมี platelet count
น้อยกว่า 118x103 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มลิ ลิลติ ร (cells/mm3)
การตรวจพบม้ามโตและมีนำ�้ ในช่องท้องเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อ
การเกิดหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่
ดังนัน้ ในขัน้ ตอน multivariable analysis จะมีการน�ำปัจจัย
ทัง้ สามมาวิเคราะห์ดว้ ย ไม่วา่ ผลการวิเคราะห์ univariable
analysis จะมีนยั ส�ำคัญสถิตอิ ย่างไร จากนัน้ ตัวแปรทัง้ หมด
ที่ใช้ในขั้นตอน multivariable analysis จะน�ำไปสร้างเป็น
receiver operating characteristic (ROC) curve เพื่อ
ประเมินอ�ำนาจการจ�ำแนก (discrimination power) โดย

อาศัยพืน้ ทีใ่ ต้กราฟเป็นตัวประเมินและได้มกี ารเปรียบเทียบ
กับพื้นที่ใต้กราฟของ ROC curve ซึ่งพิจารณาเฉพาะ
ปัจจัยเสี่ยงสามรายการตามที่ Thomopoulos และคณะ7
ได้เสนอไว้

ผลการศึกษา
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษา 69 ราย พบว่า มีอายุ
เฉลี่ยประมาณ 50.2 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 81.2 ผู้ป่วย
ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.9 ปัจจัยเสี่ยง
พบว่า ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารที่มี
ขนาดใหญ่มีจ�ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 ผู้ป่วย
ร้อยละ 72.4 มีค่า Child-Pugh score ระดับ B ขึ้นไป
สาเหตุของตับแข็งที่เกิดจากแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ
69.6 ผู้ป่วยที่ตรวจพบน�้ำในช่องท้องคิดเป็นร้อยละ 43.5
ผู้ป่วยที่ตรวจร่างกายพบ signs of portal hypertension
คิดเป็นร้อยละ 8.7 ผู้ป่วยที่ตรวจพบม้ามโตคิดเป็นร้อยละ
71.0 ผลการตรวจเลือดพบว่า platelet count มีค่าเฉลี่ย
126x103 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร (cells/mm3) หากใช้
จุดแบ่งที่ 118x103 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มลิ ลิลติ ร (cells/mm3)
ตามรายงานของ Thomopoulos และคณะ7 พบว่า ผู้ป่วย
ที่มี platelet count ระดับต�่ำ คิดเป็นร้อยละ 56.5 ค่า
เฉลี่ยของ serum total bilirubin เท่ากับ 2.8 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร (mg/dL)ค่าเฉลี่ยของ serum albumin เท่ากับ
2.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (g/dL) ค่าเฉลี่ย prothrombin
time เท่ากับ 18.4 วินาทีค่าเฉลี่ย serum AST และ ALT
เท่ากับ 177.2 และ 61.2 ยูนิตต่อลิตร (U/L) ตามล�ำดับ
และค่าเฉลี่ยของ serum creatinine อยู่ที่ 1.0 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร (mg/dl) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลลักษณะของผู้ป่วยและปัจจัยเสี่ยงต่อ large-sized EV
ข้อมูลพื้นฐาน
• เพศชาย
• อายุ-ปี
• มีอายุมากกว่า 50 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโรค
• มี large-sized EV
• มี Child-Pugh score ระดับ B ขึ้นไป
• เป็นโรคตับแข็งอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล์
• มี ascites
• พบ signs of portal hypertension
• พบ splenomegaly
• platelet count x 103 cells/mm3
• มี platelet count ต�่ำกว่า 118 x 103 cells/ mm3
• serum total bilirubin-mg/dL
• serum albumin-g/dL
• prothrombin time-seconds
• serum AST-U/L
• serum ALT-U/L
• serum creatinine-mg/dL
การวิเ คราะห์ความสัม พันธ์ของปั จ จั ย กั บ การ
เกิ ด หลอดเลือ ดโป่งพองในหลอดอาหารที่มี ข นาดใหญ่
พบว่า มีเพียงระดับ serum albumin ที่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.032) กลุ่มที่มีหลอดเลือดโป่งพองใน

จ�ำนวนคน (ร้อยละ)/ ค่าเฉลี่ย (S.D.)
56 (81.2)
50.2 (10.7)
31 (44.9)
57
50
48
30

(82.6)
(72.4)
(69.6)
(43.5)
6 (8.7)
49 (71.0)
125.8 (78.1)
39 (56.5)
2.8 (3.6)
2.8 (0.7)
18.4 (8.0)
177.2 (208.3)
61.2 (58.6)
1.0 (0.4)
หลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่มีค่า serum albumin เฉลี่ย
2.7 กรัมต่อเดซิลิตร (g/dL) ขณะที่กลุ่มหลอดเลือดโป่ง
พองในหลอดอาหารที่มีขนาดเล็ก มีค่า serum albumin
เฉลี่ย 3.2 กรัมต่อเดซิลิตร (g/dL) (ตารางที่ 2 และ 3)
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ตัวแปร

52

วารสารวิชาการเขต ๑๒ ปีที่ ๒๙ เล่มที่ ๑ เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ univariable analysis ในตัวแปรกลุ่ม
ตัวแปร

small-sized EV (n = 12) large-sized EV (n = 57) pp§
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
value value±
10 (83.3)
46 (80.7) 0.832 1.000
6 (50.0)
25 (43.9) 0.698 0.757
9 (75.0)
41 (71.9) 0.892 1.000
10 (83.3)
38 (66.7) 0.254 0.321

เพศชาย
มีอายุมากกว่า 50 ปี
มี Child-Pugh score ระดับ B ขึ้นไป
เป็นโรคตับแข็งอันเนื่องมาจาก
แอลกอฮอล์
มี ascites
พบ signs of portal hypertension
พบ splenomegaly
มี platelet count
ต�่ำกว่า 118 x 103 cells/mm3
หมายเหตุ: § = Chi-square test; ± = Fisher’s exact test

5
2
8
8

(41.7)
(16.7)
(66.7)
(66.7)

25 (43.9)
4 (7.0)
41 (71.9)
31 (54.4)

0.889
0.281
0.715
0.435

1.000
0.278
0.734
0.532

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ univariable analysis ในตัวแปรต่อเนื่อง
ตัวแปร
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อายุ-ปี
platelet countx 103 cells/mm3
serum total bilirubin-mg/dL
serum albumin-g/dL
prothrombin time-seconds
serum AST-U/L
serum ALT-U/L
serum creatinine-mg/dL

small-sized EV (n = 12) large-sized EV (n = 57)
-mean (S.D.)
-mean (S.D.)
51.9 (7.8)
49.9 (11.2)
103.5 (63.8)
130.5 (80.4)
2.6 (1.3)
2.8 (3.9)
3.2 (0.9)
2.7 (0.6)
18.5 (5.6)
18.4 (8.5)
182.2 (148.5)
176.1 (219.9)
79.0 (63.4)
57.5 (57.5)
1.2 (0.3)
1.0 (0.4)

p-value
0.554
0.279
0.837
0.032*
0.955
0.928
0.249
0.233

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95
เนื่องด้วยตัวแปร serum albumin มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ตัวแปรดังกล่าวจึงถูกน�ำมาวิเคราะห์ต่อด้วย
multiple logistic regression ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ ที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ การมี platelet count
น้อยกว่า 118 x 103 เซลล์ต่อลูกบาศก์เดซิลิตร (cells/
mm3) การตรวจพบม้ามโตและน�้ำในช่องท้องทั้งนี้ได้ปรับ
ตัวแปร serum albumin จากตัวแปรต่อเนื่องให้เป็น

ตัวแปรกลุม่ โดยใช้คา่ เฉลีย่ ของ serum albumin เป็นจุดตัด
(<= 2.8 g/dl versus> 2.8 g/dl) ผลการวิเคราะห์พบว่า
การมี serum albumin ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่
คิดเป็น 5 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มี serum albumin เท่ากับ
หรือมากกว่าค่าเฉลี่ย (OR=5.1) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p-value=0.042)
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิด large-sized EV กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ด้วย multiple logistic
regression
ตัวแปร
serum albumin น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (2.8 g/dL)
platelet countน้อยกว่า 118 x 103 cells/mm3
splenomegaly
ascites
ปัจจัยเสี่ยงเรื่อง serum albumin หากน�ำมา
วิเคราะห์รว่ มกับปัจจัยเสีย่ งทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรม
ด้วย ROC curve พบว่ามีพื้นที่ใต้กราฟเท่ากับ 0.71 แต่
หากไม่ได้มกี ารพิจารณาตัวแปร serum albumin ร่วมด้วย
ค่าพื้นที่ใต้กราฟจะมีค่าเท่ากับ 0.60 บ่งบอกว่าการเพิ่ม

odds ratio (95% confidence
interval)
5.1 (1.1-24.3)
0.4 (0.1-1.7)
1.5 (0.4-6.0)
0.5 (0.1-2.2)

p-value
0.042
0.230
0.592
0.383

serum albumin เข้าไปในการค�ำนวณช่วยเพิ่มอ�ำนาจการ
จ�ำแนก (discrimination power) ของการค�ำนวณมากขึ้น
หรืออีกนัยหนึ่งท�ำให้การคาดการณ์ความเสี่ยงของหลอด
เลือดโป่งพองในหลอดอาหารทีม่ ขี นาดใหญ่มคี วามแม่นย�ำ
มากขึ้น (รูปที่ 1 และ 2)
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รูปที่ 2 ROC
บประเมิ
นความเสี
ดโป่ งพองในหลอดอาหารที
ม่ ขี นาดใหญ่
(large-sized
EV) เมื่อ
รูปที่ 1curveส
ROCาหรั
curve
ส�ำหรั
บประเมิย่นงการเกิ
ความเสีด่ยหลอดเลื
งการเกิดอหลอดเลื
อดโป่งพองในหลอดอาหารที
่มีขนาดใหญ่
(large-sized
3
3
มีปัจจัยเสีย่ ง ได้EV)
แก่ การมี
อยกว่ราะดั118
x 10 albumin
เซลล์ต่อลูน้กอบาศก์
ิ ลิลติกรัรม(cells/mm
การตรวจพบม้
ามโต
เมื่อมีปplatelet
ัจจัยเสี่ยงcount
ได้แก่ น้การมี
บ serum
ยกว่ามล2.8
ต่อเดซิลิตร) (g/dl)
มี platelet
ยกว่อางท้
118
103 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร (cells/mm3) การตรวจพบม้ามโต (splenomegaly) และ
(splenomegaly)count
และมีนน้้าอในช่
อง x(ascites)
มีน�้ำในช่องท้อง (ascites)

วิ จำรณ์

มีปัจจัยเสีย่ ง ได้แก่ การมี platelet count น้อยกว่า 118 x 10 เซลล์ต่อลูกบาศก์มลิ ลิลติ ร (cells/mm ) การตรวจพบม้ามโต
(splenomegaly) และมีน้าในช่องท้อง (ascites)
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รูปที่ 2 ROC curve ส�ำหรับประเมินความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่ (large-sized
EV) เมื่อมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การมี platelet count น้อยกว่า 118 x 103 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร (cells/
วิ จำรณ์
mm3) การตรวจพบม้ามโต (splenomegaly) และมีน�้ำในช่องท้อง (ascites)
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ในภาพรวมของการศึกษานี้ พบว่า การเกิดหลอดเลือดโป่ งพองในหลอดอาหารทีม่ ขี นาดใหญ่มคี วามสัมพันธ์กบั
ว่า ญค่ทางสถิ
า Child-Pugh
scoreงกล่
ที่สาูงวสอดคล้
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เสี่ยบงส�
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อ
serum albumin ทีต่ ่ากว่า 2.8วิกรั
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ติ ข้อค้นพบดั
การศึ
จารณ์
10
11
งพองในหลอดอาหารที
่มีขนาดใหญ่
Komori K และคณะ และKhan และคณะ ซึง่ สรุปว่าร้อยละ 31.5การเกิ
ของผูดท้ หลอดเลื
ม่ี ี serumอดโป่
albumin
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ในหลอดอาหารร่วมด้วย ขณะทีผ่ ปู้ ่ วยทีม่ ี serum albumin ปกติ มีเพียงร้อยละ 8.0 ทีม่ ภี าวะหลอดเลือดโป่ งพองในหลอดอาหาร
7
หลอดเลือดโป่งบพองในหลอดอาหารที
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มีความ มีความสั
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างมีนัยช่ ส�ดั ำเจนขึ
คัญกัน้ บคืหลอดเลื
ดโป่งพองใน
เมื่อนามาประกอบกั
การศึกษาก่อนหน้าของ
Thomopoulosและคณะ
ทาให้
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3
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กรั
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เรื่อง serum albumin ทีต่ ่ากว่า 2.8 กรัมต่อเดซิลติ ร(g/dL) การมี platelet
count ่มน้ีขอนาดใหญ่
ยกว่า 118xทั้ง10
เซลล์่อตงจากความแตก
่อลูกบาศก์มลิ ลิลติ ร
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การคาดการณ์โอกาสเกิดหลอดเลือดโป่ งพองในหลอดอาหารที
(cells/mm ) การตรวจพบม้ามโตและมีน้ าในช่องท้องจะทาให้
10
กล่าวสอดคล้
องกันบยการศึ
กษาของ
ษาทีค่ อ่ นข้างน้างกายและการตรวจทางห้
อยซึง่ เป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญของการศึ
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น้ ซึ่งปั จKomori
จัยเหล่านีK ้สและคณะ
ามารถทราบได้ศึจกากการตรวจร่
องปฏิบตกั ษานี
กิ ารที้ ไ่ ม่
11
และKhan และคณะ ซึ่งสรุปว่าร้อยละ 31.5 ของผู้ที่
มีข้อจ�เำวชปฏิ
กัดอื่นบๆตั ทิที่ผวไปที
งระลึกถึงก่อนจะ
ซับซ้อน สามารถทาได้ทโ่ี รงพยาบาลชุมชน ความรูท้ ไ่ี ด้น้ีจงึ น่าจะมีนอกจากนั
ประโยชน์้นกยับั งแพทย์
ั ่ ู้อ่านพึโ่ รงพยาบาลชุ
มชน ใน
มี serum albumin ต�่ำจะมีภาวะหลอดเลือดโป่งพองใน น�ำผลการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตน เช่น การ
การพิจารณาความเร่งด่วนในการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไปรับการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารเพิม่ เติมในสถานพยาบาล
หลอดอาหารร่วมด้วย ขณะที่ผู้ป่วยที่มี serum albumin มีระยะเวลาการศึกษาทีค่ อ่ นข้างสัน้ และท�ำในบริบทเฉพาะ
ระดับสูงขึน้ ต่อไปอย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบจากการศึกษานี้มขี อ้ ขัดแย้งกับการศึก ษาของ Burtonและคณะ12 และ Ramanathan
ปกติ มีเพียงร้อยละ 8.0 ที่มีภาวะหลอดเลือดโป่งพองใน คือที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพียงแห่ง
และคณะ13 ระบุว่า ค่า Child-Pugh score ทีส่ งู เป็ นปั จจัยเสีย่ งสาคัญต่อการเกิดหลอดเลือดโป่ งพองในหลอดอาหารทีม่ ขี นาด
หลอดอาหารเมื่อน�ำมาประกอบกับการศึกษาก่อนหน้า เดียว การใช้รปู แบบการวิจยั ทีเ่ ป็นแบบภาคตัดขวาง ท�ำให้
ของ Thomopoulos และคณะ7 ท�ำให้ได้มุมมองที่ชัดเจน บ่งบอกความสัมพันธ์เชิงปัจจัย (causal relationship) ได้
ขึ้นคือ ถ้าพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเรื่อง serum albumin ที่ต�่ำ ไม่ดีนัก และการค�ำนวณยังขาดการเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยง
กว่า 2.8 กรัมต่อเดซิลิตร(g/dL) การมี platelet count อืน่ ทีย่ งั ไม่ได้มกี ารบันทึกของห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร
น้อยกว่า 118x103 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มลิ ลิลติ ร (cells/mm3) เช่น ความเสีย่ งทางพันธุกรรมและประวัตกิ ารรักษาโรคร่วม
การตรวจพบม้ามโตและมีน�้ำในช่องท้องจะท�ำให้การคาด อื่นๆ ดังนั้นการวิจัยในอนาคตที่จะต่อยอดความรู้จากงาน
การณ์โอกาสเกิดหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหารที่มี วิจัยนี้ พึงระลึกถึงการจัดการกับข้อจ�ำกัดเหล่านี้ด้วย เพื่อ
ขนาดใหญ่มคี วามแม่นย�ำมากขึน้ ซึง่ ปัจจัยเหล่านีส้ ามารถ ให้ก่อประโยชน์สูงสุด
ทราบได้จากการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การที่ไม่ซับซ้อน สามารถท�ำได้ที่โรงพยาบาลชุมชน ความ
สรุป
รู้ที่ได้นี้จึงน่าจะมีประโยชน์กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่
ปัจจัยเสีย่ งทีม่ ีผลต่อการเกิดหลอดเลือดโป่งพอง
โรงพยาบาลชุมชน ในการพิจารณาความเร่งด่วนในการส่ง
ต่อผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งไปรับการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร ในหลอดอาหารที่มีขนาดใหญ่จากการศึกษานี้ คือ การ
เพิ่มเติมในสถานพยาบาลระดับสูงขึ้นต่อไปอย่างไรก็ตาม มีค่า serum albumin ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมด
ข้อค้นพบจากการศึกษานี้มีข้อขัดแย้งกับการศึกษาของ (ต�่ำกว่า 2.8 กรัมต่อเดซิลิตร) ผู้ป่วยที่มี serum albumin
Burtonและคณะ12 และ Ramanathan และคณะ13 ระบุ ในระดับต�ำ่ มีโอกาสเกิดหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร
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ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าผู้ที่มีค่า serum albumin ในระดับ
สูง ประมาณ 5.1 เท่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ข้อค้นพบ
นี้นับเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคตับแข็ง
ในประเทศไทย และเป็นประโยชน์ในเชิงเวชปฏิบัติในโรง
พยาบาลชุมชนได้ ด้วยการใช้การตรวจ serum albumin
ร่วมกับการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เบือ้ งต้นในการประเมินและจัดล�ำดับความเร่งด่วนในผูป้ ว่ ย
กลุม่ เสีย่ งทีค่ วรได้รบั การส่งต่อไปท�ำการส่องกล้องทางเดิน
อาหารในสถานพยาบาลระดับสูงขึ้นต่อไป
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