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การเปรียบเทียบความแมนยําในการใชเครื่องมือตรวจการทํางานของหูชั้นกลางระหวางชนิดหลายความถี ่
การสองตรวจหูโดยเปาลมเขาชองหู และการใชกลองจุลทรรศนชนิดสองหู สําหรับวินิจฉัยภาวะหูชั้น
กลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง ในผูปวยเด็ก 
Accuracy of Multifrequency Tympanometry, Pneumatic otoscopy and Otomicroscopy for diagnostic otitis 
media with effusion in pediatric patients. 
 
ณัฐพงษ นามจัด,พบ.*,บุญสาม  รุงภูวภัทร,พบ.*,บุญชู กุลประดิษฐารมณ,พบ.* ,วิชิต ชวีเรืองโรจน,พบ.*,
รัตตินันท  ฏริะวณชิยกลุ    
บทคัดยอ 
 ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง (Otitis media with effusion ,OME)  เปนภาวะที่มีน้ําซึมขังอยูในหู
ชั้นกลาง เปนภาวะที่พบไดบอยในเด็กกอนวัยเรียน พบวามากกวา 50% เคยมีประสบการณของการเกิดภาวะหูชั้น
กลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขังในชวง 1 ขวบปแรก [1] ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาสูญเสียการไดยินชนิดการนําเสียง
บกพรอง (conductive hearing loss)  และนําไปสูการพัฒนาการในดานตางๆ ชาลง พบวาปจจุบันมีงานวิจัยหลาย
การศึกษาที่พยายามจะนําอุปกรณการตรวจบางอยางมาชวยในการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง 
ไดแก การสองตรวจหู (otoscopy), การเปาลมเขาชองหู (pneumatic otoscopy), การใชกลองจุลทรรศนชนิดสองหู 
(otomicroscopy) การตรวจแกวหูและระบบหูชั้นกลางโดยใชความถี่มาตรฐาน (conventional frequency 
tympanometry-226 Hz.)และชนิดหลายความถี่ (multifrequency frequency tympanometry: 678-Hz., 1000-
Hz.) ปจจุบันจากหลายงานวิจัยพบวาความแมนยําของเครื่องมือที่ใชในการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมี
น้ําซึมขังมีความแมนยําแตกตางกัน  โดยการศึกษาครั้งนี้จะนําเครื่องมือเหลานี้ มาประกอบการตัดสินใจในการ
ตรวจวินิจฉัยภาวะน้ําซึมขังในหูชั้นกลาง โดยเปรียบเทียบเครื่องมือ multifrequency tympanometry, pneumatic 
otoscopy กับ otomicroscopy ในดาน ความแมนยํา(accuracy) ความไว (sensitivity) และความจําเพาะ 
(specificity)ของเครื่องมือ เพื่อวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขังในเด็กไดแมนยําและเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ accuracy ของผลการตรวจ tympanogram โดยใช probe tone  
ที่ความถี่  226, 678, 1000-Hz., pneumatic otoscopy และ otomicroscopy ในการวินิจฉัยผูปวยเด็กที่มีภาวะหู
ชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง จากนั้นนํามาเปรียบเทียบหา sensitivity และ specificity ของการตรวจดวย
เครื่องมือดังกลาวในแตละชนิด   
วิธีการวิจัย  ทําการเก็บขอมูล เปน prospective cross sectional study โดยมีผูปวยเด็กอายุระหวาง 1-14 ป เขา
รวมการศึกษา 41 คน โดยทุกคนไดรับการวินิจฉัย สงสัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง และมีขอบงชี้ในการ
เจาะแกวหูและใสทอระบายน้ําในหูชั้นกลาง (myringotomy with pressure equalizer tube) และไดรับการตรวจหู
ชั้นกลางโดยใชเครื่องมือ multifrequency tympanometry ชนิด 226-Hz.,678-Hz.,1000-Hz.,pneumatic 
otoscopy กับ otomicroscopy จากนั้นนําคาที่ไดจากการตรวจดวยเครื่องมือดังกลาว มาคํานวณทางสถิติ เพื่อ
เปรียบเทียบดาน accuracy, sensitivity และ specificity ของเครื่องมือ   
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ผลการวิจัย คา accuracy, sensitivity, specificity ของเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมี
น้ําซึมขัง ดังนี้ otomicroscopy 90.54%,97.01%,28.57%  ตามลําดับ pneumatic otoscopy 77.03%, 80.60%, 
42.86% ตามลําดับ tympanometry ชนิดความถี่ 226 Hz. 91.04%,93.80%,33.30% ตามลําดับ tympanometry 
ชนิดความถี่ 678 Hz. 82.09%,91.50%,12.50% ตามลําดับ และ tympanometry ชนิดความถี่ 1000 Hz. 
85.07%,90.5%, 0.00% ตามลําดับ 
บทสรุป Tympanometry 226 Hz. และ/หรือ otomicroscopy เปนเครื่องมือที่มีคาความแมนยําสูง ในการชวย
วินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง ในเด็กอายุ 1-14 ป และเมื่อผลการตรวจ tympanometry 226 Hz. ไม
เขา Jerger’s classification แนะนําใหตรวจดวย high frequency tympanometry (678, 1000 Hz.) เพื่อชวยใน
การวินิจฉัยตอไป  
คําสําคัญ 
 Otitis media with effusion , otomicroscopy , pneumatic otoscopy , multifrequency tympanometry, 
high frequency tympanometry.  
 
*ภาควิชาโสต ศอ นาสกิวทิยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 
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Accuracy of Multifrequency Tympanometry ,Pneumatic otoscopy and Otomicroscopy for diagnostic otitis 
media with effusion in pediatric patients. 
 
Nuttapong namjud,MD.*, Boonsam   Roongpuvapath,MD.*, Boonchu Kulapaditharom,MD.*, 
Wichit  Cheewaruangroj,MD.*, Rattinan Tiravanitchakul 
Abstract 
Introduction : Otitis media with effusion (OME) represents an inflammatory condition of middle ear 
without reference to etiology or pathogenesis. Recently, there are many instruments for diagnosis OME 
such as otoscopy , otomicroscopy , pneumatic otoscopy , multifrequency tympanometry (226,678,1000-
Hz).     
Objective: to determine the diagnostic accuracy, sensitivity and specificity of multifrequency 
tympanometry (226, 678, 1000 Hz. Probe tone ), pneumatic otoscopy and otomicroscopy for otitis media 
with effusion in pediatric patient. 
Methods : Prospective cross sectional study of children whom received myringotomy with pressure 
equalizer tubes between August 2010 and August 2011 in the Department of Otolaryngology, Faculty of 
Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand. Forty-one children were 
included in the study, age 1-14 years old. All children suspected of having OME. Sensitivity, specificity, 
positive predictive value, negative predictive value and accuracy were determined for specialist 
otolaryngology performed multifrequency tympanometry ( 226, 678,1000 Hz. Probe tone ), pneumatic 
otoscopy and otomicroscopy  
Result : Otomicroscopy’s sensitivity, specificity and accuracy are 97.01%, 28.57%, 90.54% respectively. 
Pneumatic otoscopy’s sensitivity, specificity and accuracy are 80.60%, 42.86%, 77.03% respectively. 
226 Hz. Tympanometry’s sensitivity, specificity and accuracy 93.80%, 33.30%, 91.04% respectively. 
678 Hz. Tympanometry’s sensitivity, specificity and accuracy are 91.50%, 12.50%, 82.09% respectively. 
1000 Hz. Tympanometry’s sensitivity, specificity and  accuracy are 90.5%, 0.00%, 85.07% respectively. 
Conclusion : Conventional tympanometry (226 Hz.) and/or otomicroscopy  were an accurate tool than 
high frequency tympanometry, pneumatic otoscopy for diagnosed otitis media with effusion then if the 
conventional tympanogram can not classified by Jerger’s classification , we suggested high frequency 
tympanometry  in children 1-14 years old.  
Keywords : Otitis media with effusion, otomicroscopy, pneumatic otoscopy, multifrequency 
tympanometry, high frequency tympanometry. 
__________________________________________________________________________________ 
*From the Department of otolaryngology, Faculty of Medicine , Ramathibodi Hospital ,Mahidol  
University ,Bangkok, Thailand 



6 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

                 ผูวิจัยขอขอบคุณ  
 
1. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยวชิิต  ชวีเรอืงโรจน   

 หวัหนาภาควชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล      
 ที่อนุญาตใหทําการวิจยัและนําเสนอ 
 

2. อาจารยนายแพทยบุญสาม  รุงภูวภัทร 
                  อาจารยประจาํภาควิชาโสต ศอ นาสกิวทิยา 
       คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 

      ที่ปรึกษาโครงการและควบคุมการวิจัย 
 
3. ศาสตราจารยนายแพทยบุญชู   กุลประดิษฐารมณ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
      ที่ปรึกษาโครงการ 

4. อาจารย รัตตินันท  ฏิระวณิชยกุล                                                                                                                      
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี                                                                                                      
ที่ปรึกษาโครงการ 

5. คุณดิษฐพล มัน่ธรรม  
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ที่ปรึกษาดานสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

สารบัญ 
คํารับรอง        2 
บทคัดยอ         3                                                                                   
ABSTRACT        5 
กิตติกรรมประกาศ       6     
บทนาํ         8                                                                                   
วัตถุประสงค       12  
วิธีการศึกษา       12 
วิธีการวิเคราะหทางสถิติ                  15                                                                                  
ผลการศึกษา        16                                                                                  
บทวิจารณ         23                                                                                  
สรุปผลการศึกษา      27                                                                                  
บรรณานุกรม       28                                                                                  
เอกสารการรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั  30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 
การเปรียบเทียบความแมนยําในการใชเครื่องมือตรวจการทํางานของหูชั้นกลาง ระหวางชนิดหลาย
ความถี่ การสองตรวจหูโดยเปาลมเขาชองหู และการใชกลองจุลทรรศนชนิดสองหู สําหรับวินิจฉัยภาวะหู
ชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง ในผูปวยเด็ก 
Accuracy of Multifrequency Tympanometry, Pneumatic otoscopy and Otomicroscopy for diagnostic otitis 
media with effusion in pediatric patients. 
 
บทนํา 

ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง (Otitis media with effusion ,OME)  เปนภาวะที่มีน้ําซึมขังอยูในหู
ชั้นกลาง โดยมีลักษณะเปนน้ําใส (serous) หรือน้ําเมือก (mucous)  โดยไมมีอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อ
ในชองหูในขณะนั้น เปนภาวะที่พบไดบอยในเด็กกอนวัยเรียน พบวามากกวา 50% เคยมีประสบการณของการเกิด
ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง (OME) ในชวง 1 ขวบปแรก [1]  ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาสูญเสียการไดยินชนิด
การนําเสียงบกพรอง (conductive hearing loss)  และนําไปสูการพัฒนาการในดานตางๆ ชาลง เชน การพูดและ
การใชภาษา ไดมีการศึกษาหลายการศึกษาที่แสดงความสัมพันธของการพัฒนาดานภาษา การเรียนรู และการเขา
สังคมเมื่อมีความผิดปกติดานการไดยิน [2,3,4,5,6,7] 
 ลักษณะอาการทางคลินิก 
  ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขังมักพบมากในวัยเด็ก เนื่องจากเปนวัยที่ทอยูสเทเชียน (Eustachian 
tube) ยังมีการพัฒนาไมเต็มที่  มีขนาดสั้นและลาดเอียงนอยกวาในผูใหญ ทําใหมีโอกาสเกิดการอักเสบของหูชั้น
กลางไดบอยกวาผูใหญ และพบวาผูปวยเด็กสวนใหญหลังจากปวยดวยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดเฉียบพลัน
(acute otitis media) จะยังคงมีของเหลวขังในหูชั้นกลางตอไปอีกระยะหนึ่ง โดยในสัปดาหที่ 2  หลังหูชั้นกลาง
อักเสบอยางเฉียบพลัน รอยละ 70 ของผูปวยยังคงมีของเหลวขังในหูชั้นกลางตอไป และปริมาณจะลดลงทีละนอย
จนในสัปดาหที่ 4 เหลือเพียงรอยละ 40  ในสัปดาหที่ 8 เหลือรอยละ 20 และรอยละ 90 สามารถกําจัดของเหลวที่ขัง
ในหูชั้นกลางไดหมดในเวลา 12 สัปดาหแรก  ของเหลวที่ไมถูกกําจัดเมื่ออยูในหูชั้นกลางเปนเวลานานจะเปลี่ยนจาก
ชนิดน้ําใสเปนเมือก [8] ทําใหผูปวยมักมีอาการ ไดยินไมชัด แตไมปวดหู ไมมีไข ไมมีของเหลวไหลจากรูหู บางราย
อาจมีหูอ้ือ มีเสียงดังในหู โดยผูปวยเด็กอาจไมรูสึกผิดปกติอะไร แตผูปกครองพามาพบแพทยเนื่องจากพบวาเรียก
ไมคอยไดยิน เวลาดูโทรทัศนตองเปดเสียงดังกวาเดิม หรือบางรายใหประวัติวามีผลการเรียนตกต่ํา [8] 
 ปจจุบันการตรวจวินิจฉัย ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง มีต้ังแตการตรวจรางกายทางโสต ศอ 
นาสิก โดยดูลักษณะของแกวหูเชน ลักษณะการสะทอนแสงที่ผิดปกติหรือเห็นแกวหูมีลักษณะขุน(turbid) หรือสี
เหลือง (yellow) เหมือนมีของเหลวขังอยูหลังแกวหู อาจตรวจพบระดับน้ําในหูชั้นกลาง (air-fluid level) หรือมี
ฟองอากาศ (air bubble) อยูหลังแกวหู ซึ่งถามีการดําเนินโรคตอไปจะทําใหเกิดความดันลบ (negative pressure) 
ในหูชั้นกลางและแกวหูจะถูกดึงร้ังเขาไปในหูชั้นกลาง (retraction)  ซึ่งความผิดปกติดังกลาวขางตนสามารถตรวจ
ไดโดยการสองตรวจหู (otoscopy) และ การใชกลองจุลทรรศนชนิดสองหู (otomicroscopy) และเมื่อตรวจดวยการ
สองตรวจหูโดยเปาลมเขาชองหู (pneumatic otoscopy) จะพบการขยับของแกวหูลดลง (decrease mobility) 
หรือไมมีการขยับตัวของแกวหู[1]   
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นอกจากนั้นยังมีการตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขังทางโสตสัมผัสวิทยา 
(audiology)  ไดแก audiometry evaluation เปนการทดสอบการไดยินของระบบประสาทสวนปลาย (peripheral 
auditory function) และ acoustic immitance ซึ่งเปนการประเมินแกวหูและระบบหูชั้นกลาง(middle ear system) 
โดยจะใชการตรวจ tympanometry วัดความผิดปกติในหูชั้นกลางโดยใสแรงดันลมเขาทางรูหูชั้นนอก และตรวจ
ความยืดหยุนหรือการเคลื่อนไหวของแกวหูเพื่อประเมินความผิดปกติภายในหูชั้นกลาง [1,8]  

การตรวจ tympanometry ที่ความถี่ 226 Hz. จะใหขอมูลในดาน stiffness characteristics 
(ลักษณะเฉพาะดานความตึงตัว) ในหูชั้นกลางและขอมูลในดาน volume (ปริมาตร) ในหูชั้นกลาง  สําหรับความถี่
สูง 678 Hz. และ 1000 Hz. จะใหขอมูลดาน mass characteristic (ลักษณะดานมวล)และ resonance (การสั่น
พอง) ในหูชั้นกลางโดยพบวา ในเด็กหูชั้นกลางจะมี mass characteristic เปนลักษณะเดน ในผูใหญจะมี  stiffness 
characteristics เปนลักษณะเดน [9]  ในการตรวจ tympanogram ที่ความถี่ 226-Hz. จะใหกราฟเปนเสนเดยีวและมี
ยอดแหลมเพียงหนึ่งยอด (single peak) ซึ่งจะสามารถทํานายลักษณะความผิดปกติของหูชั้นกลางไดตาม Jerger’s 
classification (ภาพที่ 1) ดังนั้นถารูปรางของกราฟไมเปนไปตามลักษณะของ Jerger’s classification จะไม
สามารถแปลผลไดตามขอมูลดังกลาว ในผูปวยเด็กโดยเฉพาะในกลุมเด็กเล็กยังมีการพัฒนาโครงสรางของหูไม
เต็มที่ทําใหมีโอกาสที่รูปรางของกราฟจากการตรวจดวย tympanogram ที่ความถี่ 226 Hz. จะไมเปนไปตาม 
Jerger’s classification  การศึกษาของ Vanhuyse et al. (1975)[10]  ไดสรางรูปแบบ Vanhuyse model ที่จะอธิบาย
รูปรางของกราฟที่ผิดไปจาก conventional tympanogram โดยใช high frequency tympanogram ที่ความถี่ 678 
Hz. และไดรูปแบบกราฟออกมาเปนสองเสนคือ susceptance(B) และ conductance(G) และระบุกราฟที่เปนปกติ
ไว 4 รูปแบบโดยใชชื่อ ลักษณะและระยะหางของยอด B และ G เปน B-G tympanogram คือ 1B1G, 3B1G, 
3B3G และ 5B3G (ภาพที่ 2, ตารางที่ 1) โดยลักษณะกราฟที่ผิดไปจากลักษณะดังกลาวจะถือวามีความผิดปกติใน
หูชั้นกลาง  (Gelfand, 2009) [11]  

 
ภาพที่ 1 แสดง รูปแบบ Jerger’s classification system สําหรับ 226 Hz. Tympanogram [12] 
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ภาพที่ 2 แสดง รูปแบบ Vanhuyse model จาก  Gelfand (2009). [11] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดง Vanhuyse tympanogram classification criteria for 678 Hz. tympanogram [12] 
Normal type of 
tympanograms 

Criteria for normal shape 

1B1G 
3B1G 
3B3G 
5B3G 

1. The number of conductance peaks must not exceed three and the number of 
susceptance peaks must not exceed five. 

2. The distance between the outermost conductance maxima must not exceed 
the distance between the susceptance maxima. 

3. The distance between the outermost maxima must not exceed 75 daPa for 
3B3G tympanograms shapes and 100 daPa for 5B3G tympanograms shapes 

4. Narrower for the G tympanogram than the B tympanogram  
Note. Based on Gelfand (2009)  
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เนื่องจากภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง เปนภาวะที่พบไดบอยในวัยเด็ก ทําใหมีปญหาพัฒนาดาน
การสื่อสารลดลง ตลอดจนสงผลใหเกิดความบกพรองในดานการพัฒนาของภาษา การเรียนรู และการเขาสังคม 
การวินิจฉัยอยางถูกตองและการรักษาอยางเหมาะสมในเวลาอันสั้นจึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อลดปญหาดังกลาว ปจจุบัน
การสงตรวจ tympanometry เพื่อวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง จะเปนการตรวจแบบ conventional 
frequency tympanometry (226 Hz. probe tone) เปนสวนใหญ สวนการศึกษาในดาน high frequency 
tympanometry ที่ความถี่ 678-Hz. และ 1000-Hz. เพื่อนํามารวมวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง ยัง
ไมพบวามีการศึกษาในประเทศไทย และจากการคนควารายงานการตรวจวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมี
น้ําซึมขังในตางประเทศ มีหลายการศึกษาที่เปรียบเทียบการใช tympanometry ที่ความถี่ตางๆในการรวมวินิจฉัย
ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง และหลายการศึกษาบงชี้วาการใช high frequency tympanometry ใหความ
แมนยําในการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขังไดดีกวา conventional frequency โดยเฉพาะในเด็กที่
อายุนอยกวา 6-7 เดือน[17,18,19] 
 จากการคนควาขอมูลในการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง พบวาปจจุบันมีงานวิจัยหลาย
การศึกษาที่พยายามจะนําอุปกรณการตรวจบางอยางมาชวยในการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง 
ดังเชน Takata et al. ไดทํา meta-analysis ในกลุมผูปวยเด็ก เพื่อหาความแมนยําในการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลาง
อักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง โดยใชอุปกรณ pneumatic otoscopy และ otomicroscopy พบวา pneumatic otoscopy มี 
sensitivity 93.8%, specificity 80.5% สวน otomicroscopy มี sensitivity 94.3%, specificity 93.8%[24]  

การศึกษาโดยทั่วไปจะยืนยันความถูกตองของการมีน้ําซึมขังในหูชั้นกลาง โดยการทําการเจาะเยื่อแกวหู 
(myringotomy) ซึ่งถือเปนมาตรฐานหลัก (gold standard) ในการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง [25]   

ดังนั้นในการศึกษานี้จึงไดทําการทดลองและเปรียบเทียบ accuracy, sensitivity และ specificity  ในการ
วินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง โดยการตรวจ tympanometry ที่ความถี่ 226 Hz., 678 Hz., 1000 
Hz. , pneumatic otoscopy และ otomicroscopy การตรวจทั้งหมดดังกลาวจะไดรับการยืนยันภาวะน้ําซึมขังในหู
ชั้นกลางโดยทํา myringotomy ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกผูปวยเด็กที่อายุระหวาง 1-14 ปมาศึกษา เนื่องจากผูปวย
เด็กสวนใหญที่ไดรับการทํา myringotomy ที่แผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลรามาธิบดีจะอยูในกลุมอายุนี้ (ป 
2553 รอยละ 75.60 , ป 2554 รอยละ 79.20  ของผูปวยเด็กทั้งหมดที่วินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง
และไดรับการทํา myringotomy) และการศึกษากอนหนานี้ เชน  Takata et al. ก็ไมไดระบุชัดเจนดาน double blind 
ในการเก็บขอมูลซึ่งอาจทําใหเกิดอคติ (Bias) ของการแปลผล อาจทําใหผลที่ไดโนมเอียงไปทางวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังนั้น
การศึกษานี้จึงเก็บขอมูลแบบ double blind เพื่อลด bias ของผลที่ไดจากการศึกษา   ซึ่งคาดวาขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการตรวจวินิจฉัยภาวะน้ําซึมขังในหูชั้นกลางดวย 
tympanometry ทั้ง 3 ความถี่ดังกลาว, pneumatic otoscopyและ otomicroscopy วาเครื่องมือชนิดใด ชวยวินิจฉัย
ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมแมนยําและเหมาะสมมากกวากัน  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบ Accuracy ของการตรวจ tympanometry โดยใช probe tone ที่ความถี่  
226 , 678 , 1000-Hz. การตรวจดวย Pneumatic otoscopy และotomicroscopy ในการวินิจฉัยผูปวยเด็กที่มี 
ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง (acute otitis media with effusion) จากนั้นนํามาเปรียบเทียบหาคา 
sensitivity และ specificity ของการตรวจดวยเครื่องมือดังกลาวในแตละชนิด   
 
วิธีการศึกษา 

 เก็บขอมูลจากผูปวยที่ไดรับการวนิิจฉัยสงสัยภาวะน้ําขงัในหูชัน้กลาง ในแผนกตรวจผูปวยนอก 
โสต ศอ นาสิกวิทยา  โรงพยาบาลรามาธิบดี  ต้ังแต  เดือน ส.ค. 2553- ส.ค. 2554 จํานวน 41 คน 
 
เกณฑการคดัเขา 
1. ผูปวยเด็กอายรุะหวาง  1–14 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้าํซมึขังมากกวา 3 เดือน  และ

มีผลการตรวจ tympanometry เปนชนดิ  tympanogram type B จาก conventional tympanometry 226-Hz. 
probe tone และ/หรือ abnormal pathology  ใน high probe tone  frequency (678, 1000-Hz.) และ/หรือ 
การตรวจรางกายโดย การทํา pneumatic otoscopy , otomicroscopy แลวมีลักษณะที่เขาไดกบัภาวะ
ของเหลวซึมขังในหูชั้นกลาง   

2. ผูปวยเด็กทุกคนที่มีขอบงชีใ้นการทําการเจาะเยื่อแกวหูเพื่อระบายของเหลวในหูชัน้กลาง และ/หรือไดรับการวาง
แผนการรักษาโดยการเจาะเยื่อแกวหูจากแพทยเฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก อยูแลว ในแผนกโสต ศอ นาสกิ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหวางวนัที ่1 สิงหาคม 2553 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2554 

3. ผูปวยยนิดีเขารวมโครงการวจิัยโดยการลงนามในหนงัสอืยินยอมใหทาํการรักษาในโครงการวิจยั            
(Inform consent form)  หลังไดรับคําอธิบายรายละเอียดของงานวิจยัแลว  

เกณฑการคดัออก 
1. ผูปวยอายุตํ่ากวา 1 ป และมากกวา 14 ป 
2. ผูปวยเด็กอายรุะหวาง  1–14 ป  ที่มีเยื่อแกวหทูะลทุัง้ 2 ขาง (tympanic membrane perforate ) , ภาวะน้าํ 

ไหลจากชองห ู(otorrhea), มีลักษณะการติดเชื้อ ณ ปจจุบันของห,ู  มีโรคประจําตัว ความผิดปกตแิตกําเนิดหรือ
โรคปจจุบันที่รุนแรง (severe systematic disease) เชน มีความผิดปรกติของระบบหัวใจและทางเดินหายใจ  

3. ผูปวยปฏเิสธเขารวมในโครงการวิจยั หรือขอถอนตัวจากโครงการวิจยั 
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การศึกษาในผูปวย  

ผูปวยเด็กอายุระหวาง 1–14 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขังมากกวา 3 เดือน ที่
เขาเกณฑการคัดเลือกเขาทําการวิจัย  และมีขอบงชี้ในการเจาะเยื่อแกวหูเพื่อรักษาภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมี
น้ําซึมขัง 

ขอบงชี้ในการเจาะเยื่อแกวหูและใสทอปรับความดัน [Indication myringotomy with pressure 
equalizer tube (PE tube)] : จะทําการเจาะแกวหูและใสทอปรับความดันที่แกวหู ในผูปวยที่มีภาวะหูชั้นกลาง
อักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง และไดรับการรักษาดวยวิธีการเฝาติดตามหรือการรักษาดวยยามาแลวมากกวา 3 เดือน ซึ่ง
ยังคงพบลักษณะน้ําซึมขังอยูในหูชั้นกลาง (persistent otitis media with effusion)หรือพบรวมกับมีความผิดปกติ
ดานการนําเสียงบกพรอง (conductive hearing loss) ซึ่งเปนผลมาจากภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง และ
ผูปกครองใหการยินยอมรักษาโดยวิธีผาตัดเจาะระบายของเหลวขังในหูชั้นกลางแลว  

1-3 วัน กอนวันที่จะไดรับการรักษาโดย myringotomy [วันที่ผูปวยมาฟงเตียงเพื่อเตรียมเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล (admit)] ผูปวยจะไดรับการตรวจดังตอไปนี้ 

1. การซักประวัติ ไดแก  อายุ  เพศ ระยะเวลาที่ไดรับการรักษาภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขังจนถึง
วันผาตัดเจาะเยื่อแกวหู ตลอดจนวิธีการักษาที่ผานมา  โรคประจําตัว ยาที่ใชเปนประจํา 

2. การตรวจรางกายมาตรฐานทาง หู  คอ  จมูก 
3. การตรวจรางกายโดยใชอุปกรณ Pneumatic otoscopy, Otomicroscopy   
4. การสงตรวจ Tympanometry ที่ความถี่ 226, 678, 1000-Hz.  

 การเก็บขอมูลการตรวจรางกาย การตรวจดวย Pneumatic otoscopy และ Otomicroscopy จะทําโดย 
แพทยประจําบาน (resident) โสต ศอ นาสิก โดยไมไดกําหนดชั้นป จากนั้นจะทําการตรวจดังกลาวซ้ําโดยอาจารย
แพทย โสต ศอ นาสิก 1 ทาน โดยไมไดกําหนดตัวบุคคล ซึ่งแพทยทุกคนจะไมทราบประวัติและผลการตรวจ 
tympanometry ของผูปวยมากอน (ถาเคยมีการตรวจ tympanometry มากอน) และไมทราบวาผูปวยจะตองไดรับ
การทํา myringotomy การบันทึกผลการตรวจดวย Otomicroscopy, Pneumatic otoscopy จะแบงเปน  

การบันทึกขอมูลจากการตรวจดวย Otomicroscopy  
-สงสัยมีน้ําซึมขังในหูชั้นกลางจากการพบลักษณะดังตอไปนี้อยางนอย 1 อยาง คือ ระดับน้ําในหูชั้นกลาง 

(air-fluid level) และ/หรือมีฟองอากาศ (air bubble) อยูหลังแกวหู และ/หรือเห็นแกวหูมีลักษณะขุน(turbid) หรือ
เห็นแกวหูเปนสีเหลือง (yellow)  และ/หรือเห็นแกวหูจะถูกดึงร้ังไปในหูชั้นกลาง (retraction) 

-ไมพบลักษณะของเหลวขังในหูชั้นกลาง เชนแกวหูปกติ หรือพบความผิดปกติอ่ืนๆ เชน เยื่อแกวหูทะลุ, มี
ของเหลวไหลจากชองหู (otorrhea) 
 การบันทึกขอมูลจาก  Pneumatic otoscopy   

-สงสัยมีน้ําขังในหูชั้นกลาง (ไมพบการสั่นไหวของเยื่อแกวหู หรือมีการสั่นไหวของแกวหูนอยกวาปกติ)  
-ไมพบลักษณะของเหลวขังในหูชั้นกลาง (มีการสั่นไหวของเยื่อแกวหูปกติ) 
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 หลังจากการตรวจรางกาย  ผูปวยที่พบขี้หู (Cerumen) จะไดรับการทําความสะอาดชองหูกอนการสงตรวจ
ทาง Tympanometry ซึ่งผูปวยจะไดรับการตรวจ Tympanometry ทั้ง 3 ความถี่ คือ 226, 678, 1000-Hz. probe 
tone และไดรับการแปลผลการตรวจโดย เจาหนาที่เฉพาะทาง นักแกไขการไดยิน ( Audiologist) 
 
การแปลผล Tympanogram   

การแปลผล Conventional tympanometry   226 Hz probe tone จะใช Jerger’s classification ซึ่งจะ
แบงเปน 5 กลุมดังนี้ [11] 

Type A   : พบไดในหูชั้นกลางที่ปกติ  
Type As : เกิดจากหูชั้นกลางขาดความยืดหยุนทําใหแกวหูขยับไดไมดี พบไดในโรค   

  ความผิดปกติของกระดูกหูชั้นกลางเชน otosclerosis  
Type Ad : เกิดจากหูชั้นกลางมีความยืดหยุนมาก เยื่อแกวหูขยับไดมากเกินไป (flaccid  eardrum)  
                           และ โรคที่กระดูกหูชั้นกลางไมตอกัน (ossicular discontinuity) 
Type B  : เกิดจากหูชั้นกลางแนน ไมยืดหยุน เชน ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมี 

  น้ําซึมขัง(OME), ภาวะกอนผิวหนังงอกอัดแนนในหูชั้นกลาง (cholesteatoma)  
Type C  : พบในกรณีที่ทอยูสเทเชียนทํางานบกพรอง (Eustachian tube dysfunction) 

 
 การแปลผล Tympanometry ชนิดความถี่สูง(High frequency tympanometry) ทั้ง 678, 1000-Hz.  จะใช
รูปแบบของ Vanhuyse model   โดยการแปลผลจะแบงเปน   
 Normal B/G Tympanogram   ซึ่งแบงออกเปน 4 รูปแบบยอยดังนี้ 
  1. 1B1G 
  2. 3B1G 
  3. 3B3G 
  4. 5B3G 
 Abnormal  B/G Tympanogram :หมายถึง มีความผิดปกติภายในหูชั้นกลาง  
 

และสุดทายจะเปนการบันทึกผลที่พบจากในหองผาตัด (Operation finding) จากการผาตัดเจาะเยื่อแกวหู
และใสทอปรับความดัน (Myringotomy with PE tube) โดยจะบันทึกลักษณะของแกวหูที่พบเชน ระดับน้ําในหูชั้น
กลาง (air-fluid level)  ฟองอากาศ(air bubble) หลังแกวหู ลักษณะขุน (turbid)ของแกวหู สีของแกวหู  ภาวะแกวหู
ถูกดึงร้ังไปในหูชั้นกลาง (retraction) และจะบันทึกลักษณะของเหลวที่ไดจากการเจาะแกวหู เชน ลักษณะ น้ําใส 
(serous)  น้ําเมือก (mucous)  หนอง(pus)  เลือด(blood) หรือไมมีน้ําซึมขัง (effusion) ในหูชั้นกลาง โดยการบันทึก
จะทําโดยแพทยคนอื่นที่ไมใชผูทําการตรวจหรือการผาตัด 
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สําหรับผูปวยที่ไดรับการซักประวัติ ตรวจรางกาย และ ตรวจ tympanometry ที่ 3 ความถี่แลว มีเกณฑ เขา
ไดกับ เกณฑการคัดเลือกเขา (Inclusion criteria) และไมมีเกณฑการคัดเลือกออก (exclusion criteria) จะถูก
พิจารณาเขารวมการศึกษาในครั้งนี้ โดย ผูปวยที่เขาโครงการศึกษาทุกราย  จะไดรับการรักษาภาวะหูชั้นกลาง
อักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง โดย  myringotomy with PE tube โดยการผาตัดจะทําภายใตการดมยาสลบ (General 
anesthesia) หรือ การฉีดยาชาเฉพาะที่ (Local anesthesia) ซึ่งทั้งนี้ข้ึนอยูกับแพทยเจาของไขในการพิจารณาเลือก
ชนิดการผาตัดตามความเหมาะสม 
 
การวัดผลการศึกษา 
1. การแปลผล Tympanometry ที่ความถี่ 226, 678, 1000-Hz. probe tone ในผูปวยเด็กที่มี ภาวะหูชั้นกลาง
อักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง (acute otitis media with effusion, OME) แลวนํามาเปรียบเทียบหาคา sensitivity และ 
specificity ในการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง   
2. การวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง โดยการตรวจรางกายทาง โสต ศอ นาสิก (การตรวจดวย 
pneumatic otoscopy, otomicroscopy) แลวนํามาเปรียบเทียบหาคา sensitivity และ specificity ในการวินิจฉัย
ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง จากการตรวจดวยอุปกรณดังกลาว  

 
การวิเคราะทางสถิติ 
 ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาคํานวณทางสถิติ โดยใชโปรแกรม STATA/SE 11.1  จากขอมูลที่รวบรวมไดจากผูเขา
รับการศึกษาทั้งหมด 41 คน หรือ 74 หู ไดจัดแสดงขอมูลในรูปของ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแก 
จํานวนรอยละ คากลาง (mean) ของปจจัยดาน อายุ เพศ การรักษากอนและหลังผาตัดเจาะแกวหู และผลลัพธที่ได
หลังจากการผาตัดเจาะแกวหู  
 ใช Kappa test คํานวณความสัมพันธของการตรวจรางกายระหวางอาจารยแพทยและแพทยประจําบาน 
โสต ศอ นาสิก ดวยเครื่องมือ otomicroscopy, pneumatic otoscopy และใชคํานวณหาความสัมพันธของการ
ตรวจรางกายโดยเครื่องมือ otomicroscopy กอนที่ผูปวยไดรับการดมยาสลบกอนการผาตัดเจาะแกวหู และ ขณะ
ดมยาสลบเพื่อเจาะแกวหู โดยคา Kappa 0.21-0.40 หมายถึง ความเห็นพองระดับพอใช (Fair agreement) , 0.41-
0.60 หมายถึง ความเห็นพองระดับปานกลาง (moderate agreement) และ  0.61-0.80 หมายถึง ความเห็นพอง
ระดับดี (good agreement)  
 คา sensitivity, specificity, positive predictive value , negative predictive value และ accuracy จะ
ถูกนํามาคํานวณสําหรับการตรวจดวยเครื่องมือ multifrequency tympanometry (226,678,1000 Hz. Probe 
tone) , otomicroscopy โดยอาจารยแพทยโสต สอ นาสิก  ,pneumatic otoscopy โดยอาจารยแพทยโสต สอ 
นาสิก  เทียบกับผลลัพธจากการทํา myringotomy ซึ่งถือวาเปน gold standard ในการวินิจฉัยและการรักษาภาวะ
น้ําขังในหูชั้นกลาง   
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ผลการศึกษา 
 จากการศึกษามีผูปวยที่เขารวมการวิจัยทั้งหมด 41 คน โดยมีแกวหูทะลุ 1 ขาง 2 คน แกวหูที่ปกติจากการ
ตรวจดวย otomicroscopy และ/หรือ pneumatic otoscopy และ/หรือ  tympanometry 1 ขาง 5 คน และใบหพูกิาร
แตกําเนิด (microtia) 1 ขาง 1 คน  ดังนั้น จึงไดทําการศึกษารวมทัง้หมด 74 หู ที่เขาขอบงชี้ในการศึกษาครั้งนี ้ทั้ง 
41 คน อายุระหวาง 1-14 ป อายุเฉลี่ย 5.4 ป อายุตํ่าสุด 1 ป อายุสูงสดุ 14.05 ป เปนเพศชาย  21คน (51.2%)  เพศ
หญิง 20 คน (48.8%)  ไดรับการรักษาโดยการเฝาสังเกตกอนการทํา myringotomy 8 คน (19.5%) ไดรับการรักษา
ทางยากอนการทํา myringotomy 33 คน (80.5%) พบวา ผูปวยทัง้หมด 41 คน ทีไ่ดรับการรักษาภาวะหูชัน้กลาง
อักเสบชนิดมนี้ําซึมขังโดยการเจาะแกวหู พบน้าํขังในหชูั้นกลาง 67 หู (90.5%)  โดยแบงเปน ชนิดน้าํใส (serous) 
40 หู (59.7%)  ชนิดน้าํเมือก (mucous)  27 หู (40.3%)  และไมพบน้าํขังในหูชัน้กลาง 7 หู (9.5%) ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 แสดงขอมูล สถติิเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ในการศึกษาครั้งนี ้ 
 เด็ก (n = 41 คน , 74 หู) 
อายุเฉลี่ย (Mean)(ป) 
เพศชาย  
เพศหญิง 
การรกัษากอนผาตัดโดยวธิีสังเกตอาการ 
การรกัษากอนผาตัดโดยการรับประทานยา 
Myringotomy พบน้ําขังในหูชั้นกลาง 

• Serous 
• Mucous 

Myringotomy ไมพบน้าํขังในหูชั้นกลาง 
 

5.4 
21(51.2%) 
20(48.8%) 
8(19.5%) 
33(80.5%) 
67 หู (90.5%) 
40 หู (59.7%) 
27 หู (40.3%) 
7 หู (9.5%)  

 
ความสัมพันธระหวาง Multifrequency tympanometry และ Myringotomy  
 การตรวจภาวะน้ําขังในหูชั้นกลางโดยใชเครื่องมือตรวจหูชั้นกลางชนิดหลายความถี่ คือ 226, 678 และ 
1000 Hz. Probe tone  เปรียบเทียบกับ gold standard คือ การทําmyringotomy มีผูเขารับการศึกษา 2 หู ที่ไม
สามารถคํานวณผล ที่ความถี่ 1000 Hz. Probe tone และมี 5 หู ที่ผล tympanogram 226 Hz. ไมเปนไปตาม 
Jerger’s classification คือ อานเปน round peak จึงเหลือ ผูที่ทําการศึกษาทั้งหมด 67 หู นํามาคํานวณ
ความสัมพันธ ดังนี้  
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ความสมัพันธ 226 Hz. Probe tone เทียบกับ Myringotomy จากตารางที่ 3 เมื่อนํามาคํานวณ ทางสถิติ 
พบ sensitivity เทากับรอยละ 93.80 (95% CI : 84.80-98.30%)  specificityเทากบัรอยละ 33.33% (95% CI : 
0.84-90.60%) Positive predictive value เทากับรอยละ 96.80 (95% CI : 88.80-99.60%) Negative predictive 
value เทากับรอยละ 20.00 (95% CI: 87.00-99.10%) accuracyเทากับรอยละ 91.04 ดังตารางที ่4       

 
ตารางที่ 3 แสดงความสมัพันธ ระหวาง Tympanometry 226 Hz กับ Myringotomy  

Myringotomy (หู) Tympanometry 226 Hz. 
ไมพบน้าํในหชูั้นกลาง พบน้าํในหูชัน้กลาง 

จํานวนทั้งหมด 
(หู) 

ไมสงสัยภาวะน้ําขังในหชูั้นกลาง 1 2 3 
สงสัยภาวะน้าํขังในหูชัน้กลาง 4 60 69 

จํานวนทั้งหมด  5 62 67 
 
 
ตารางที่ 4 แสดงคา sensitivity, specificity, positive predictive value , negative predictive 
value ,Prevalence และ accuracy ของ Tympanometry 226 Hz เทียบกับ Myringotomy 
           [95% Conf. Inter.] 
Sensitivity  93.80% 84.80% 98.30% 
Specificity 33.33% 0.84% 90.60% 
Positive predictive value 96.80% 88.80% 99.60% 
Negative predictive value 20.00% 0.50% 71.60% 
Prevalence 96.00% 87.00% 99.10% 
Accuracy 91.04%   
 

ความสมัพันธ 678 Hz. Probe tone เทียบกับ Myringotomy จากตารางที่ 5 เมื่อนํามาคํานวณ ทางสถิติ 
พบ sensitivity เทากับรอยละ 91.50 (95% CI : 81.30-97.20%)  specificityเทากบัรอยละ 12.50 (95% CI : 0.32-
52.70%) Positive predictive value เทากับรอยละ 88.50 (95% CI : 77.80-95.30%) Negative predictive value 
เทากับรอยละ 16.70 (95% CI: 0.42-64.10%) accuracy เทากับรอยละ 82.09 ดังตารางที่ 6       
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ตารางที่ 5 แสดงความสมัพันธ ระหวาง Tympanometry 678 Hz กับ Myringotomy  

Myringotomy (หู) Tympanometry 678 Hz. 
ไมพบน้าํในหชูั้นกลาง พบน้าํในหูชัน้กลาง 

จํานวนทั้งหมด 
(หู) 

ไมสงสัยภาวะน้ําขังในหชูั้นกลาง 1 7 8 
สงสัยภาวะน้าํขังในหูชัน้กลาง 5 54 59 

จํานวนทั้งหมด  6 61 67 
 
ตารางที่ 6 แสดงคา sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value , 
Prevalence และ accuracy ของ Tympanometry 678 Hz เทียบกบั Myringotomy 
           [95% Conf. Inter.] 
Sensitivity  91.50% 81.30% 97.20% 
Specificity 12.50% 0.32% 52.70% 
Positive predictive value 88.50% 77.80% 95.30% 
Negative predictive value 16.70% 0.42% 64.10% 
Prevalence 88.00% 78.00% 94.70% 
Accuracy 82.09%   

 
ความสมัพันธ 1000 Hz. Probe tone เทียบกับ Myringotomy จากตารางที่ 7 เมื่อนาํมาคาํนวณทาง

สถิติ พบ sensitivity เทากบัรอยละ 90.50 (95% CI : 80.40-96.40%) specificity เทากับรอยละ 0.00 (95% CI : 
0.00-60.20%) Positive predictive value เทากับรอยละ 93.40 (95% CI : 84.10-98.20%) Negative predictive 
value เทากับรอยละ 0.00 (95% CI : 0.00-45.90%) accuracy เทากับรอยละ 85.07ดังตารางที่ 8       
 
ตารางที่ 7 แสดงความสมัพันธ ระหวาง Tympanometry 1000 Hz กบั Myringotomy  

Myringotomy (หู) Tympanometry 1000 Hz. 
ไมพบน้าํในหชูั้นกลาง พบน้าํในหูชัน้กลาง 

จํานวนทั้งหมด 
(หู) 

ไมสงสัยภาวะน้ําขังในหชูั้นกลาง 0 4 4 
สงสัยภาวะน้าํขังในหูชัน้กลาง 6 57 63 

จํานวนทั้งหมด  6 64 67 
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ตารางที่ 8 แสดงคา sensitivity, specificity, positive predictive value , negative predictive value , 
Prevalence และ accuracy ของ Tympanometry 1000 Hz เทียบกบั Myringotomy 
           [95% Conf. Inter.] 
Sensitivity  90.50% 80.40% 96.40% 
Specificity 0.00% 0.00% 60.20% 
Positive predictive value 93.40% 84.10% 98.20% 
Negative predictive value 0.00% 0.00% 45.90% 
Prevalence 94.00% 85.00% 98.30% 
Accuracy 85.07%   
 
 พบวามี 5 หูทีต่รวจดวย tympanometry 226 Hz ไมเขากับ Jerger’s classification คือ round peak (ภาพ
ที่ 3) และเมื่อตรวจดวย tympanometry 678,1000 Hz. ใหคาผิดปกติ 4 หูและทั้ง 4 หูเมื่อทํา myringotomy พบน้ํา
ขังในหูชัน้กลาง และอีก 1 หู tympanogram ปกติ (1B1G) เมื่อทาํ myringotomy ก็ไมพบน้าํขังในหูชั้นกลาง   
 
ภาพที ่3 แสดงผล tympanogram แบบตางๆ   
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ความสัมพันธระหวาง Otomicroscopy และ Myringotomy  
 การตรวจภาวะน้ําขงัในหูชัน้กลางโดย otomicroscopy เปรียบเทยีบกบั gold standard คือ myringotomy 
มีผูที่ทาํการศึกษาทั้งหมด 74 หู นํามาคาํนวณความสมัพันธตามตารางที ่ 9 คา sensitivity เทากับรอยละ 97.01 
(95% CI: 93.14-100.89%) specificityเทากับรอยละ 28.57 (95% CI: 18.28-38.86%) Positive predictive value 
เทากับรอยละ 92.86 (95% CI: 86.99-98.72%) Negative predictive value เทากับรอยละ 50.00 (95% CI : 
38.61-61.39%) %) accuracy เทากับรอยละ 90.54 ดังตารางที ่10 
 
ตารางที่ 9 แสดงความสมัพันธ ระหวาง Otomicroscopy กับ Myringotomy  

Myringotomy (หู) Otomicroscopy 
ไมพบน้าํในหชูั้นกลาง พบน้าํในหูชัน้กลาง 

จํานวนทั้งหมด 
(หู) 

ไมสงสัยภาวะน้ําขังในหชูั้นกลาง 2 2 4 
สงสัยภาวะน้าํขังในหูชัน้กลาง 5 65 70 

จํานวนทั้งหมด  7 67 74 
 
ตารางที่ 10 แสดงคา sensitivity, specificity, positive predictive value , negative predictive value, 
Prevalence และ accuracy ของ Otomicroscopy เทยีบกับ Myringotomy 
           [95% Conf. Inter.] 
Sensitivity  97.01% 93.14% 100.89% 
Specificity 28.57% 18.28% 38.86% 
Positive predictive value 92.86% 86.99% 98.72% 
Negative predictive value 50.00% 38.61% 61.39% 
Prevalence 90.54% 83.87% 97.21% 
Accuracy 90.54%   
 
ความสัมพันธระหวาง Pneumatic otoscopy และ Myringotomy  
 การตรวจภาวะน้ําขงัในหูชัน้กลางโดย pneumatic otoscopy เปรียบเทียบกับ gold standard คือ 
myringotomy มีผูทีท่ําการศึกษาทั้งหมด 74 หู นาํมาคาํนวณความสัมพันธตามตารางที่ 11   คา sensitivity เทากับ
รอยละ 80.06 (95% CI : 71.59-89.61%%) specificity เทากับรอยละ 42.86 (95% CI : 31.58-54.13%) Positive 
predictive value เทากับรอยละ 93.10 (95% CI: 87.33-98.88%) Negative predictive value เทากับรอยละ 
18.75 (95% CI: 9.86-27.64%) accuracy เทากับรอยละ 77.03 ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 11 แสดงความสมัพันธ ระหวาง Pneumatic otoscopy กับ Myringotomy  

Myringotomy (หู) Pneumatic otoscopy 
ไมพบน้าํในหชูั้นกลาง พบน้าํในหูชัน้กลาง 

จํานวนทั้งหมด 
(หู) 

ไมสงสัยภาวะน้ําขังในหชูั้นกลาง 3 13 16 
สงสัยภาวะน้าํขังในหูชัน้กลาง 4 54 58 

จํานวนทั้งหมด  7 67 74 
 
 
ตารางที่ 12 แสดงคา sensitivity, specificity, positive predictive value , negative predictive value , 
Prevalence และ accuracy ของ Pneumatic otoscopy เทียบกับ Myringotomy 
           [95% Conf. Inter.] 
Sensitivity  80.60% 71.59% 89.61% 
Specificity 42.86% 31.58% 54.13% 
Positive predictive value 93.10% 87.33% 98.88% 
Negative predictive value 18.75% 9.86% 27.64% 
Prevalence 90.54% 83.87% 97.21% 
Accuracy 77.03%   
 
ความสัมพันธระหวางอาจารยแพทยกับแพทยประจําบาน โสต ศอ นาสิก  ในการตรวจภาวะ
น้ําขังในหูช้ันกลางโดยใช otomicroscopy และ pneumatic otoscopy  
 ผูศึกษาไดทดสอบหาความสัมพันธระหวางอาจารยแพทยกับแพทยประจําบาน โสต ศอ นาสิก  จากการ
ตรวจภาวะน้ําขังในหูชัน้กลางโดยใชเครื่องมือ otomicroscopy และ pneumatic otoscopy โดย มผูีเขารับศึกษา 
ทั้งหมด 74 หู ดังตารางที่ 13 และ 14  จากนั้นนํามาคํานวณทางสถิติ โดยใช Kappa coefficient test  ดังตารางที ่
15 
 
ตารางที่ 13 แสดงความสมัพันธ ระหวางอาจารยแพทยกับแพทยประจําบาน โสต ศอ นาสกิ จากการตรวจดวย
เครื่องมือ otomicroscopy  

อาจารยแพทย โสต ศอ นาสิก  แพทยประจาํบาน โสต ศอ นาสิก  
พบน้าํในหูชัน้กลาง ไมพบน้าํในหชูั้นกลาง 

จํานวนทั้งหมด 
(หู) 

สงสัยภาวะน้าํขังในหูชัน้กลาง 69 3 72 
ไมสงสัยภาวะน้ําขังในหชูั้นกลาง 1 1 2 

จํานวนทั้งหมด  70 4 74 
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ตารางที่ 14 แสดงความสมัพันธ ระหวางอาจารยแพทยกับแพทยประจําบาน โสต ศอ นาสกิ จากการตรวจดวย
เครื่องมือ Pneumatic otoscopy  

อาจารยแพทย โสต ศอ นาสิก  แพทยประจาํบาน โสต ศอ นาสิก  
พบน้าํในหูชัน้กลาง ไมพบน้าํในหชูั้นกลาง 

จํานวนทั้งหมด 
(หู) 

สงสัยภาวะน้าํขังในหูชัน้กลาง 58 9 67 
ไมสงสัยภาวะน้ําขังในหชูั้นกลาง 0 7 7 

จํานวนทั้งหมด  58 16 74 
 
ตารางที่ 15 แสดงความสมัพันธ ระหวางอาจารยแพทยกับแพทยประจําบาน โสต ศอ นาสกิ จากการตรวจดวย
เครื่องมือ otomicroscopy และ Pneumatic otoscopy  โดยใช  Kappa coefficient test   

 Agreement Expected 
Agreement 

Kappa Study 
error 

Z P –value 

Otomicroscopy 94.59% 92.18% 0.31 0.11 2.83 0.0023 
Pneumatic otomicroscopy 87.84% 73.01% 0.55 0.10 5.29 0.0000 
 
ความสัมพันธจากการตรวจดวยเครื่องมือ Otomicroscopy กอนการดมยาสลบ และ ขณะดม
ยาสลบ  
 ผูศึกษาไดทดสอบความสัมพันธในการตรวจภาวะน้าํซึมขังในหูชัน้กลางโดยใชเครื่องมือ otomicroscopy 
กอนการดมยาสลบ และ ขณะดมยาสลบแลว ดังตารางที่ 16  วาผลทีไ่ดจากการตรวจดวยอุปกรณดังกลาว จะไดผล
การตรวจเหมอืนกนัหรือไม  ซึ่งคํานวณทางสถิติ โดยใช Kappa coefficient test ตามตารางที่ 17  
 
ตารางที่ 16 แสดงความสมัพันธจากการตรวจดวยเครื่องมือ Otomicroscopy กอนการดมยาสลบ และ ขณะดม  
                   ยาสลบ  

Otomicroscopy ขณะดมยาสลบ Otomicroscopy กอนดมยาสลบ  
พบน้าํในหูชัน้กลาง ไมพบน้าํในหชูั้นกลาง 

จํานวนทั้งหมด 
(หู) 

สงสัยภาวะน้าํขังในหูชัน้กลาง 67 3 70 
ไมสงสัยภาวะน้ําขังในหชูั้นกลาง 2 2 4 

จํานวนทั้งหมด  69 5 74 
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ตารางที่ 17 แสดงความสมัพันธจากการตรวจดวยเครื่องมือ Otomicroscopy กอนการดมยาสลบ และ ขณะดม  
                   ยาสลบ  โดยใช  Kappa coefficient test   
 
 
 
 
 
บทวิจารณ 

 American  Academy of Pediatrics 2004. Clinical practice guideline   ไดแนะนําการตรวจ
วินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง โดยใช pneumatic otoscopy  เปนการตรวจเบื้องตน (primary 
diagnostic method) เนื่องจากมีการศึกษา meta-analysis พบวา มี sensitivity  94 % และ specificity 80%  และ
ใชการตรวจ tympanometry เปนการตรวจเพื่อยืนยัน (confirm diagnostic test) ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมี
น้ําซึมขัง โดย tympanomtry ที่นํามาใชจะเปนชนิดมาตรฐาน (conventional tympanometry) จะใช probe tone 
ตรวจที่ความถี่ 226 Hz. [13]   การศึกษาของ Takata (2003) ไดศึกษาเปรียบเทียบคา accuracy , sensitivity และ 
specificity ของการใช otomicroscopy และ pneumatic otoscopy  พบวา otomicroscpy มีคา accuracy 94.1% 
sensitivity 94.3% และ specificity 93.8%  สวน pneumatic otoscopy  มีคา accuracy 87.2% sensitivity 
93.8% และ specificity 80.5%. [24]  แตจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา tympanometry 226 Hz. มีคา accuracy มาก
สุด  91.04% รองลงมาคือ otomicroscopy  90.54%, และอันดับสาม tympanometry 1000 Hz. 85.07% สําหรับ
คา sensitivity ที่มากสุดคือ otomicroscopy 97.01%  รองมาคือ tympanometry 226 Hz. 93.80% อันดับสาม 
tympanometry 678 Hz.  91.50%  คา specificity ที่มากสุดสามอันดับแรกคือ pneumatic otoscopy 42.86% 
otomicroscopy 28.57% และ tympanometry 226 Hz. 33.30% (แผนภูมิภาพที่ 4)  ดังนั้นการตรวจที่ชวยวินิจฉัย 
ภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง ถาจะเลือกเครื่องมือในการชวยตรวจคัดกรองในกลุมผูปวยเด็กระหวางอายุ 
1-14 ป จากผลการศึกษา ทางผูศึกษาแนะนําเลือกใช tympanometry 226 Hz. และ/หรือ otomicroscopy 
เนื่องจากมีคา accuracy และ sensitivity สูงพอๆกัน และสูงกวาเครื่องมือชนิดอื่นดังกลาว  
      
 
 
 
 
 
 
 

Agreement Expected 
Agreement 

Kappa Study 
error 

Z P –value 

93.24% 88.57% 0.41 0.12 3.54 0.0002 
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ภาพที่ 4 แผนภูมิแทง แสดงความสัมพันธ ระหวางเครื่องมือชนิดตางๆ ในการตรวจวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบ
ชนิดมีน้ําซึมขัง กับคา accuracy, sensitivity และ specificity ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watters, Jones and Freeland (1996) ไดศึกษาการใช conventional tympanometry ที่ความถี่ 226-Hz. 
ในผูปวยเด็กที่มีภาวะภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขังพบ sensitivity 91% และ specificity 79%[14]  สวน 
tympanometry ชนิดความถี่สูง (high frequency tympanometry)  Joint Committee on Infant Hearing  2007 
(JCIH) ไดแนะนําใหใช probe tone  ตรวจที่ความถี่ 1000 Hz. ในการประเมินสภาวะของหูชั้นกลาง (middle ear 
status) ในเด็กที่อายุตํ่ากวา 6 เดือน[15]  เนื่องจากในเด็กอายุชวงนี้  มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของหูชั้นนอก
และหูชั้นกลาง ไดแก การเพิ่มขนาดของหูชั้นนอก ชั้นกลาง และโพรงกกหู (mastoid)  ตําแหนงและมุมของเยื่อแกวห ู
(tympanic membrane)  การติดแนนของขอตอกระดูกหูชั้นกลาง(tightening of the ossicular joints) และ รูปราง
ของผนังชองหูในสวนที่เปนกระดูก(formation of the bony ear canal wall) ซึ่งทําใหผลการตรวจ conventional  
tympanometry ไดผลไมแนนอน และทําใหเกิดความผิดพลาด ในการวินิจฉัยภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง
[16]  
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ปจจุบัน การตรวจ tympanometry ชนิดความถี่สูง (High frequency tympanometry) ที่นํามาใชศึกษากัน
มาก จะใชความถี่ 678-Hz.และ1000-Hz.  ซึ่งมักจะเปนการศึกษาใน เด็กแรกเกิด (infant) ที่อายุนอยกวา 6-7 เดือน 
[17,18,19]  Kilza,(2007). ศึกษา tympanometry ที่ความถี่ 226-Hz., 678-Hz., 1000-Hz. ในผูปวยเด็กแรกเกิด 
(neonate) พบวาที่ความถี่ 1000- Hz. จะใหผลที่เหนือกวาในดานลักษณะเฉพาะที่ปกติ(characterizing normality) 
ในหูชั้นกลางไดดีกวาที่ความถี่ 226-Hz. และ 678-Hz.[20]  จากการศึกษาของ Schwartz,(1980)., Keefe and Levi 
(1996). ยังพบ false negative จากการใช conventional tympanometry ใน infantsที่อายุ 14-16 เดือน[21,22]  
Harris PK.,(2005)ไดศึกษาการใช tympanometry ที่ความถี่ 226-Hz., 678-Hz., 1000-Hz. เปรียบเทียบกับการใช 
pneumatic otoscopy เพื่อทํานายโรคในหูชั้นกลางในผูปวยเด็กอายุ 1-10 ป พบวา การใช tympanometry ที่
ความถี่ 678- Hz. กับ 1000-Hz. จะตรวจพบความผิดปกติในหูชั้นกลางไดมากกวา pneumatic otoscopy และ 
conventional tympanometry โดยคา sensitivity และ specificity ที่ความถี่ 678-Hz. เทากับ 95% และ 54% 
ตามลําดับ ที่ความถี่ 1000-Hz. คา sensitivity และ specificity เทากับ 100% และ 54% ตามลําดับ[12]  Dan Lai et 
al. ศึกษา multifrequency tympanometry (250-2000Hz.) เทียบกับ conventional frequency tympanometry 
(226-Hz.)ในผูใหญ  พบวา multifrequency tympanometry เปนเครื่องมือที่ใหขอมูลรายละเอียดในหูชั้นกลาง และ
มีความไว (Sensitive) ในการวินิจฉัยหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง มากกวา conventional frequency 
tympanometry (226 Hz).[23]    

ผลการศึกษาครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการใชเครื่องมือ tympanometry ความถี่ 226 , 678 และ 1000 Hz. ใน
การตรวจภาวะหูชั้นกลางอักเสบชนิดมีน้ําซึมขัง ในเด็กที่อายุระหวาง 1-14 ป พบวา คา accuracy , sensitivity และ 
specificity ของความถี่ 226 Hz. คือ 91.04% ,93.80%% และ 33.30%% ตามลําดับ ที่ความถี่ 678 Hz.คือ 
82.09% , 91.50% และ 12.50% ตามลําดับ ที่ความถี่ 1000 Hz. คือ 85.07% , 90.50% และ 0% ตามลําดับ พบวา 
คา accuracy และ sensitivity  ของความถี่ 226 จะมากที่สุดในเด็กชวงอายุ 1-14 ป อาจกลาวไดวา ผูปวยที่อายุ
มากกวา 1 ปข้ึนไปกายวิภาคของหูชั้นนอกและหูชั้นกลางเทียบเคียงไดกับของผูใหญ ไมเหมือนในเด็กเล็กอายุนอย
กวา 6 เดือน และตามคําแนะนําของ Joint Committee on Infant Hearing  2007 (JCIH) ไดแนะนําใช high 
frequency probe tone ในการตรวจภาวะน้ําซึมขังในหูชั้นกลางในเด็กที่อายุนอยกวา 6 เดือน สวนการตรวจ 
tympanometry 226 Hz. ที่ผลเปน type B การตรวจ high frequency tympanometry (678,1000 Hz.) มักไดผล
ผิดปกติดวย ดังนั้นเด็กในชวงอายุเทานี้ควรตรวจเฉพาะความถี่ 226 Hz. กลาวคือเมื่อตรวจ tympanometry 226 
Hz. ที่ผิดปกติเปนชนิด type B ไมจําเปนตองตรวจ high frequency tympanometry ตอ  แตจะมีผูถูกศึกษาจํานวน 
5 หู ผลการตรวจ tympanogram 226 Hz. ไมเปนไปตาม Jerger’s classification (round peak type) เมื่อนําผูปวย
กลุมนี้มาตรวจดวย  high frequency tympanometry พบวา 4 หูที่ตรวจพบความผิดปกติจาก high frequency 
tympanogram พบภาวะน้ําซึมขังในหูชั้นกลางจากการทํา myringotomy และอีก 1 หูที่ผล high frequency 
tympanogram ปกติ ก็ตรวจไมพบภาวะน้ําซึมขังในหูชั้นกลางจากการทํา myringotomy ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา 
กรณีที่ผลการตรวจ tympanogram 226 Hz. ไมเปนไปตาม Jerger’s classification แนะนําใหตรวจดวย high 
frequency tympanometry รวมดวย เพื่อชวยวินิจฉัยภาวะน้ําซึมขังในหูชั้นกลาง  แตเนื่องจากมีขอมูลเพียง 5 หูซึ่ง
ถือวามีอํานาจของการศึกษา (power) และปริมาณกลุมผูถูกศึกษาที่นอย ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรจะเก็บ
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ขอมูลใหมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถนําขอมูลทางสถิติไปใชประโยชนไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น ดังนั้นถาจะเลือกการตรวจ 
tympanometry ชนิดหลายความถี่  จากขอมูลที่ไดจากการศึกษา ในกลุมเด็กอายุ 1-14 ป ควรเลือกใชความถี่ 226 
Hz. มากกวาชนิดความถี่สูง (high frequency) เนื่องจากมีคา accuracy ที่มากกวาเมื่อเทียบกับ gold standard 
(myringotomy)  

จากการศึกษานี้ไดเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางแพทยประจําบานกับอาจารยแพทย โสต ศอ นาสิก ใน
การใชเครื่องมือ otomicroscopy และ pneumatic otoscopy  พบวาคา keppa อยูที่ 0.31 , 0.55 ตามลําดับ ซึ่งให
ขอสรุปวา การตรวจดวย otomicroscopy ระหวางแพทยประจําบานกับอาจารยแพทย มีความเห็นพองระดับพอใช 
(Fair agreement) และ การตรวจดวย pneumatic otoscopy  มีความเห็นพองระดับปานกลาง (moderate 
agreement) ดังนั้นการตรวจดวย otomicroscopy ระหวางแพทยประจําบานกับอาจารยแพทย ผลการตรวจที่จะ
ไดผลเชนเดียวกันจะนอยกวาการใช pneumatic otoscopy อาจเนื่องมาจากประสบการณของอาจารยแพทยที่มี
มากกวา และการใช otomicroscopy ตองใชทักษะในการตรวจมากกวาการตรวจดวย pneumatic otoscopy  

ผลจากการเปรียบเทียบความสัมพันธของผลการตรวจดวยเครื่องมือ otomicroscopy ระหวางกอนการดม
ยาสลบและขณะดมยาสลบ คา Kappa อยูที่ 0.41, P value 0.0002 ใหขอสรุปวามีความเห็นพองระดับปานกลาง 
(moderate agreement) ดังนั้นการตรวจลักษณะความผิดปกติของหูชั้นกลางและแกวหู โดย otomicroscopy ทั้ง
กอนและขณะดมยาสลบจะใหผลการตรวจพอๆกัน  

จุดเดนของการศึกษาในครั้งนี้คือเปนการศึกษาชนิด prospective cross-section study ในการ
เปรียบเทียบการใชเครื่องมือชนิดตางๆที่ใชกันเปนประจําในตรวจคัดกรองเพื่อวินิจฉัยภาวะน้ําซึมขังในหูชั้นกลาง 
และขอมูลที่นํามาใชคํานวนคาทางสถิติ จากอาจารยแพทย โสต ศอ นาสิก และ เจาหนาที่เฉพาะทางนักแกไขการได
ยิน จะไมทราบผลการวินิจฉัยและผลการตรวจของผูเขารับการศึกษามากอน อยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ ยังมี
ขอจํากัดในดานจํานวนผูเขารับการศึกษาที่นอย ทําใหคาสถิติบางคาไมสามารถจํานวนออกมาไดอยางเต็มที่ และ
ผลการตรวจ tympanogram 1000 Hz. ยังไมมีคามาตรฐานเปรียบเทียบรูปแบบกราฟที่ผิดปกติหรือปกติอยาง
ชัดเจน ซึ่งในที่นี้ไดนําไปเปรียบเทียบกับกราฟของ Vanhuyse tympanogram 678 Hz.   ดังนั้นหากมีการศึกษาใน
คร้ังตอไป จึงควรทําการเก็บขอมูลและจํานวนผูเขารวมการศึกษาใหมากกวานี้  เพื่อใหขอมูลที่ไดจากงานวิจัย
สมบูรณแบบมากขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวินิจฉัยภาวะน้ําซึมขังในหูชั้นกลางในผูปวยเด็กอายุ 1-14 ป แนะนําใชเครื่องมือ conventional 
tympanometry (226 Hz.) และ/หรือ otomicroscopy เปนเครื่องมือแรกในการชวยคัดกรองการวินิจฉัย เนื่องจากให
คา accuracy และ specificity สูงพอๆกัน และสูงกวา high tympanometry และ pneumatic otoscopy  ถึงแม 
otomicroscopy จะเปนเครื่องมือที่ตองใชทักษะและประสบการณในการตรวจ แตเปนเครื่องมือที่มีใชทั่วไปในแผนก 
โสต ศอ นาสิก ใชเวลาการตรวจสั้น และสามารถดูพยาธิสภาพตางๆ ในหูชั้นนอกและหูชั้นกลางไดดี กรณีเลือกใช 
tympanometry ตรวจผูปวยเด็กอายุ 1-14 ป แนะนําใชชนิดความถี่ 226 Hz. เปนเบื้องตนในการชวยวินิจฉัยภาวะ
น้ําซึมขังในหูชั้นกลางและเมื่อไมสามารถ แปลผลการตรวจตาม Jerger’s classification แนะนําใหใช High 
frequency tympanometry 678,1000 Hz. ประกอบการวินิจฉัยตอไป   
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