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กำรศึกษำประสิทธิภำพของอุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับโทรศัพท์มือถือเทียบกับกำรใช้อุปกรณ์
ตรวจหูท่ัวไป 

อัจจิมำ ฮุ่ยสกุล, พ.บ.1 ทศพร วิศุภกำญจน์, พ.บ.1 ปวิน  น ำธวัช พ.บ. ปร.ด.2 

บทคัดย่อ  
ควำมเป็นมำ : เพ่ือกำรพฒันำอปุกรณ์ตรวจหใูหม่ๆ ให้สำมำรถบนัทกึภำพได้ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือประดิษฐ์และพฒันำอุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกบัโทรศพัท์มือถือท่ีสำมำรถเช่ือมต่อ
กบัมือถือรุ่นใดก็ได้และสำมำรถส่งตอ่ข้อมลูภำพและวิดีโอให้แก่แพทย์ท่ำนอ่ืนได้      2. เพ่ือศกึษำคณุภำพของ
ภำพท่ีใช้เพ่ือกำรสง่ตอ่ทำงมือถือของอปุกรณ์ตอ่กบักล้องมือถือส ำหรับบนัทกึภำพในหเูปรียบเทียบกบัอุปกรณ์
ตรวจหทูัว่ไป 

วิธีกำรศึกษำ : มีระยะวิจยั คือ (1)พฒันำอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องสอ่งหกูบัโทรศพัท์มือถือ,(2)ตรวจหเูปรียบเทียบ
ระหวำ่งอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องหกูบัโทรศพัท์มือถือกบักำรใช้อปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไป, (3)ประเมินคณุภำพของ
ภำพและกำรวินิจฉยัโรค  

ผลกำรศึกษำ : ผู้ เข้ำร่วมวิจยั 15 คน ห ู30 ข้ำง พบว่ำอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องหกูบัโทรศพัท์มือถือคณุภำพ
ของภำพด้อยกว่ำอปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไปอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p-value <0.001) แตอ่ปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้อง
ส่องหูกับโทรศัพท์มือถือขยำยภำพและส่งต่อข้อมูลให้แพทย์ท่ำนอ่ืนได้ดีกว่ำอุปกรณ์ส่องหูทั่วไปอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (p-value <0.001) ด้ำนคุณภำพโดยรวม ควำมพึงพอใจในด้ำนควำมสำมำรถในกำร
วินิจฉัยโรคทำงหูชัน้นอกและชัน้กลำง และควำมสะดวกในกำรใช้งำน พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ
ระหวำ่งอปุกรณ์ทัง้สองอยำ่งนี ้(p-value 0.074,0.206,0.527)  

สรุป : อุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับโทรศัพท์มือถือประสิทธิภำพน้อยกว่ำอุปกรณ์ตรวจหูทั่วไปอย่ำงมี
นัยส ำคญัทำงสถิติ แต่ผู้ ใช้มีควำมพึงพอใจในกำรใช้อุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับโทรศพัท์มือถือในด้ำน
ควำมสำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูให้แพทย์ท่ำนอ่ืนได้ มำกกวำ่อปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไปอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ มำกกว่ำ
อปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไปอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
................................................................................................................................................................ 

1 ภำควชิำโสต ศอ นำสกิวิทยำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล   

2 กลุม่สำขำวชิำระบำดวิทยำคลนิิกและชีวสถิติ  คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวทิยำลยัมหดิล 
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The Comparison of Efficiency of Smartphone-Based Otoscope and Standard Otoscope 

Atjima Huisakul, MD1  Tosapohn Wisupagan, MD1  Pawin Numtavaj, MD PhD2 

Abstract  

BACKGROUND : Development of newer otoscopes has created the need to compare various 

otoscope and their imaging. 

OBJECTIVE : 1.To invent and develop smartphone-based otoscope that can be used  with any 

smartphones and effectively transfer pictures or videos to other physicians. 2. To compare the 

efficiency of smartphone-based otoscope to standard otoscope. 

METHODS : Developmental phases involved : (1) smartphone-based otoscope examination,(2) 
comparison between smartphone-based otoscope versus standard otoscope, (3) images 
assessment eg. quality and diagnostic usefulness. 
RESULTS : . To compare smartphone-based otoscope versus standard otoscope, 30 ears (15 

subjects) were examine by two physicians who both preferred smartphone-based otoscope (with 

statistical significance (p-value <0.001)). Furthermore this equipment made information transmission 

possible.  Better image quality of the image is intercepted by standard otoscope with statistical 

significance (p-value <0.001). The images from smartphone-based otoscope can be enlarged better 

than standard otoscope and the information transmiss ion ability to other physicians is significantly 

higher than standard otoscope with statistical significance (p-value <0.001). The overall quality 

showed no statistical significance (p-value 0.074).  

CONCLUSIONS : The quality of the images from smartphone-based otoscope however the 
smartphone-based otoscope is better than the standard one in the subject of the information 
transmission ability and the overall satisfaction with statistical significance.  
………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทน ำ  

 ในปัจจุบันมีกล้องส่องหูส ำหรับบันทึกภำพในหู เพ่ือควำมสะดวกของแพทย์ส ำหรับกำรบรรยำย

ลกัษณะควำมผิดปกติในห ูมีหลำยแบบ ทัง้กล้อง microscope , telescope และ อปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องหู

กับโทรศัพท์มือถือ  มี ย่ีห้อ Cellscope(San Francisco,United States)1 และย่ีห้อ Cupris (London,United 

Kingdom)2 ซึง่กล้องเหลำ่นีมี้รำคำแพง ต้องซือ้จำกตำ่งประเทศ  

ในกำรวินิจฉยัโรคของแก้วห ูหชูัน้กลำง และหชูัน้นอก กำรใช้อปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไปส ำหรับตรวจร่ำงกำย

3 มีควำมส ำคญัและเป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นทัง้เพ่ือกำรวินิจฉัยและกำรรักษำท่ีถกูต้อง แตข้่อจ ำกดัของอุปกรณ์ คือ ไม่

สำมำรถบนัทึกภำพได้ เม่ือตรวจร่ำงกำยโดยใช้อุปกรณ์ตรวจหทูัว่ไป แล้วไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสยัก็อำจต้องส่ง

ตวัผู้ ป่วยมำยงัโรงพยำบำลท่ีมีแพทย์เฉพำะทำงด้ำนโสต ศอ นำสิกวิทยำ ท ำให้ผู้ ป่วยต้องเสียคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเติม

และได้รับกำรรักษำล่ำช้ำได้ นอกจำกนีก้ำรน ำเข้ำอุปกรณ์ส ำหรับบนัทึกภำพในหูจำกต่ำงประเทศมำใช้มีค่ำ

อปุกรณ์คอ่นข้ำงรำคำสงูและต้องเสียคำ่ใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำสงู จึงท ำให้เกิดแนวคิดเร่ืองกำรผลิตอปุกรณ์

ตอ่กบักล้องมือถือส ำหรับบนัทกึภำพในหท่ีูมีรำคำถกู เพ่ือสง่ภำพให้แก่แพทย์เฉพำะทำง ซึง่จะชว่ยลดกำรส่งตอ่

ผู้ ป่วยช่วยในกำรวินิจฉัยโรคของแก้วหูได้แม่นย ำ และเป็นกำรเพิ่มศักยภำพของโรงพยำบำลชุมชนและ

โรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพต ำบลอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรวิจัย 

1. เพ่ือประดิษฐ์และพฒันำอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องหกูบัโทรศพัท์มือถือท่ีสำมำรถเช่ือมตอ่กบัมือถือ

รุ่นใดก็ได้และสำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูภำพให้แก่แพทย์ทำ่นอ่ืนได้ 

2. เพ่ือศกึษำประสิทธิภำพของภำพท่ีใช้เพ่ือกำรส่งต่อทำงมือถือในอปุกรณ์ต่อกับกล้องมือถือส ำหรับ

บนัทกึภำพในหเูปรียบเทียบกบัอปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไป 

วัตถุประสงค์รอง 

 เพ่ือเปรียบเทียบกำรวินิจฉัยของอำจำรย์แพทย์ 2 ท่ำน ว่ำสำมำรถวินิจฉัยภำพท่ีได้จำกอุปกรณ์

เช่ือมตอ่กล้องสอ่งหกูบัโทรศพัท์มือถือ ได้ตรงกนัหรือไม ่

วิธีวิจัย แบบ cross sectional study with prospective data collection ในผู้ ป่วยท่ีมำรับกำรตรวจท่ีแผนก

ตรวจผู้ ป่วยนอก ภำควิชำโสต ศอ นำสิกวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี ตัง้แต ่1 มกรำคม – 

31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  ได้รับกำรอนญุำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยัในคน มหำวิทยำลยัมหิดล 

ตัง้แต ่20 กนัยำยน พ.ศ. 2561 รหสั MURA2018/519 
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วิธีท ำกำรทดลอง 

แบง่กำรศกึษำเป็นสองระยะ คือ ระยะท่ี 1 พฒันำอปุกรณ์ใหม่ขึน้มำเพ่ือใช้ในกำรศกึษำ ซึ่งรวมถึงกำรปรับแก้

อุปกรณ์ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนจริง ระยะท่ี 2 ศึกษำแบบ preliminary experiment น ำมำใช้กับผู้ ป่วยจริง

โดยผู้ ป่วยจะได้รับกำรตรวจหจูำกอปุกรณ์สองชนิดคืออปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไปและอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องสอ่งหูกับ

โทรศพัท์มือถือจำกแพทย์ประจ ำบ้ำนแผนกโสต ศอ นำสิก ชัน้ปีท่ี 3 และอำจำรย์แพทย์ท่ำนท่ี 1 โดยสลบักำร

ตรวจอปุกรณ์ทัง้สองชนิดโดยไม่เรียงล ำดบัว่ำจะตรวจแบบไหนก่อนหลงั แล้วน ำภำพท่ีได้จำกอปุกรณ์เช่ือมตอ่

กล้องส่องหกูบัโทรศพัท์มือถือให้อำจำรย์แพทย์ 2 ท่ำนประเมินคณุภำพของภำพและวินิจฉัยโรค โดยอำจำรย์

ทำ่นท่ี 2 ไมท่รำบผลกำรตรวจของอำจำรย์ทำ่นท่ี 1 ในผู้ ป่วยทัง้หมด 15 คน 30 ห ู

เกณฑ์กำรคดัเลือกเข้ำ 1. ผู้ ป่วยท่ีมีอำยตุัง้แต ่ 18 ปีขึน้ไป  2. ผู้ ป่วยนอก แผนกโสต ศอ นำสิกวิทยำ โรงพยำบำล

รำมำธิบดี ท่ีเป็นคนปกติ มำตรวจด้วยอำกำรทำงห ูคอ จมกู 3. ผู้ ป่วยท่ียินยอมเข้ำร่วมโครงกำรวิจยัโดยกำรลง

นำมในหนงัสือยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรวิจยั 

เกณฑ์กำรคดัเลือกออก 1. ผู้ ป่วยท่ีได้รับกำรวินิจฉัยโรคในหแูล้ว 2. ผู้ ป่วยท่ีไมมี่รูห ูผู้ ป่วยรูหตีูบหรือตนั จนไม่

สำมำรถใส ่ear speculum ได้ 3. ผู้ ป่วยท่ีปฏิเสธเข้ำร่วมในโครงกำรวิจยั หรือขอถอนตวัจำกโครงกำรวิจยั 
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ผลกำรวิจัย 

ระยะที่ 1 พฒันำอปุกรณ์ใหมเ่พ่ือใช้ในกำรศกึษำ รวมถึงกำรปรับแก้อปุกรณ์ให้เหมำะสมกบักำรใช้งำนจริง 

รำยละเอียดกำรพัฒนำอุปกรณ์  มีกำรออกแบบเป็นภำพ 3 มิต ิ แล้วน ำมำผลิตด้วยเคร่ืองพิมพ์ภำพ 3 มิต ิ

(3D Printer) ก่อนน ำมำทดลองใช้จริง ได้อปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องสอ่งหกูบัโทรศพัท์มือถือ รุ่นท่ี 1 ออกมำพบ

ปัญหำว่ำหลอดไฟ 2 ดวงให้แสงสวำ่งไมเ่พียงพอ จงึคดิค้นพฒันำอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องสอ่งหกูบั

โทรศพัท์มือถือ รุ่นท่ี 2 ให้มีหลอดไฟ 4 ดวง พบวำ่แสงสว่ำงเพิ่มขึน้ ท ำให้มองเห็นในรูหไูด้ดีขึน้ (ภำพท่ี 1.1) 

                         

ภำพท่ี 1.1  แสดงอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องหกูบัโทรศพัท์มือถือ รุ่นท่ี 2 

ต้นทนุรำคำ  

1. คำ่ภำพ 3 มิต ิ1000 บำทเพ่ือขึน้แบบ 

2. อปุกรณ์วงจรไฟ 30 บำท/ชิน้ 

3. พลำสตกิ 50 บำท/ชิน้ 
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ระยะที่  2 ผลกำรศึกษำประสิทธิภำพของภำพของอุปกรณ์ต่อกับกล้องมือถือส ำหรับบันทึกภำพในหู

เปรียบเทียบกบัอปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไป 

1.ผู้ เข้ำร่วมวิจยัมีทัง้หมด 15 รำย ห ู30 ข้ำง แบง่เป็นผู้ชำย 8 รำย ผู้หญิง 7 รำย 

2.มีกำรศกึษำคำ่มธัยฐำนของคณุภำพของภำพระหวำ่งอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องหูกบัโทรศพัท์มือถือกบั

อปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไป (n=30) (ตำรำงท่ี1) 

                                                                                         
                                                                                        Otoscope            Smartphone-based 

                 ตำรำงท่ี1                                             (n = 30)                  (n = 30)          p-value  

                             Median  min  max            Median  min  max   

คณุภำพสขีองแก้วหไูมเ่พีย้น                              5          4       5             3          1       5                <0.001*                      

ควำมคมชดัเห็นแก้วหชูดัเจนภำพไม่เบลอ                      5          4       5            3          1       5                <0.001*                 

สำมำรถขยำยภำพได้โดยภำพไมเ่บลอ                1          1       1             4          2       5                <0.001*    

ควำมสำมำรถในกำรวินิจฉยัโรคได้อยำ่งชดัเจน              5          1       5                 4          1       5                  0.001*                                     

คณุภำพโดยรวม                                                          4          3       4              3.75        1       5                 0.074   

*p-value from Wilcoxon Signed Ranks Test (p < 0.05 = significant) 

ด้ำนคณุภำพสีของแก้วห ูควำมคมชดัของแก้วห ูและกำรวินิจฉยัโรคได้อยำ่งชดัเจนนัน้ พบวำ่คณุภำพของภำพ

ท่ีได้จำกอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องสอ่งหกูบัโทรศพัท์มือถือด้อยกว่ำกำรส่องดดู้วยอปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไป 
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อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิต ิ(p-value <0.001) ด้ำนกำรขยำยภำพอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องสอ่งหกูบัโทรศพัท์มือถือ

ดีกวำ่อปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไปอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p-value <0.001) สว่นด้ำนคณุภำพโดยรวมพบวำ่ไมมี่

นยัส ำคญัทำงสถิต ิ(p-value 0.074) 

3.เปรียบเทียบคำ่มธัยฐำนควำมพงึพอใจในกำรใช้อปุกรณ์ ระหวำ่งอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องสอ่งหูกบั 

โทรศพัท์มือถือกบัอปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไป (n = 17) (ตำรำงท่ี 2 ) 

 

                                                                                        Otoscope           Smartphone-based 

              ตำรำงท่ี 2                                              (n = 17)                  (n = 17)         p-value  

                            Median  min  max          Median   min   max   

   กำรวินิจฉยัโรคทำงหชูัน้นอกและหชูัน้กลำง                  4           3       4          4           3     5                 0.206  

   ควำมสะดวกในกำรใช้งำน                              4           4       5           4           3        5           0.527  

   สำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูให้แพทย์ทำ่นอื่นได้                       1           1       2              4           3        5                <0.001*        

*p-value from Wilcoxon Signed Ranks Test (p < 0.05 = significant) 

พบวำ่ควำมพงึพอใจในกำรใช้อปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องสอ่งหกูบัโทรศพัท์มือถือในด้ำนควำมสำมำรถสง่ตอ่ข้อมลู

ให้แพทย์ทำ่นอ่ืนได้ มีมำกกวำ่อปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไปอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p-value <0.001) 3.2 ควำมพงึ

พอใจในด้ำนควำมสำมำรถในกำรวินิจฉัยโรคทำงหชูัน้นอกและชัน้กลำง ร่วมกบัควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

พบวำ่ไมมี่ควำมแตกตำ่งกนัทำงสถิต ิ(p-value 0.206 , 0.527) 
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4.เปรียบเทียบสดัส่วนของคณุภำพของภำพ ระหว่ำงอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องหกูบัโทรศพัท์มือถือกบัอปุกรณ์

ตรวจหทูัว่ไป (n=30) (ตำรำงท่ี 3) 

                                                                                                                 อปุกรณ์                

                                  ตำรำงที่ 3                                                            Otoscope(n=30)            Smartphone-based(n=30)        p-value  

                                                                                                            n              %                        n                % 

   คุณภำพสีของแก้วหไูม่พีย้น                                                                                                                         <0.001*     

น้อยที่สดุ                                                                                  0              0.0%                    1                3.3%                                   

น้อย                                                                                         0              0.0%                    8                26.7%                               

ปำนกลำง                                                                                 0              0.0%                    8                26.7%                               

มำก                                                                                         3             10.0%                   7                23.3%                                

มำกที่สดุ                                                                                 27             90.0%                  6                20.0%                       

   ควำมคมชัดเหน็แก้วหูชัดเจนภำพไม่เบลอ                                                                                                       <0.001* 

น้อยที่สดุ                                                                                  0              0.0%                   1                3.3%                                   

น้อย                                                                                         0              0.0%                   7               23.3%                               

ปำนกลำง                                                                                 0              0.0%                   9               30.0%                               

มำก                                                                                         5             16.7%                  9               30.0%                                

มำกที่สดุ                                                                                 25             83.3%                 4               13.3%                        

   สำมำรถขยำยภำพได้โดยภำพไม่เบลอ                                                                                                                                    <0.001* 

น้อยที่สดุ                                                                               30            100.0%                 0                0.0%                                   

น้อย                                                                                       0              0.0%                    1                 3.3%                                  

ปำนกลำง                                                                               0              0.0%                    5                16.7%                                 

มำก                                                                                       0              0.0%                   22               73.3%                                  

มำกที่สดุ                                                                                0              0.0%                    2                 6.7%                  

   ควำมสำมำรถในกำรวินิจฉัยโรคได้อย่ำงชัดเจน                                                                                                                        0.003* 

น้อยที่สดุ                                                                                1               3.3%                  2                6.7%                                     

น้อย                                                                                       1               3.3%                  2                 6.7%                                 

ปำนกลำง                                                                               0               0.0%                  2                 6.7%                                  

มำก                                                                                       7              23.3%                18               60.0%                                 

มำกที่สดุ                                                                               21             70.0%                 6                20.0%                                      
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พบว่ำอุปกรณ์ส่องหูทั่วไปพบควำมไม่เพีย้นของสีถึง 90% เทียบกับอุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับ

โทรศัพท์มือถือ ท่ีมีควำมไม่เพีย้นของสีอยู่ในระดับน้อยถึงปำนกลำง 26.8% (p-value <0.001) ด้ำนควำม

คมชดัของแก้วหพูบว่ำอุปกรณ์ส่องหทูัว่ไปสำมำรถเห็นแก้วหไูด้ชดัเจน 83.3% เทียบกบัอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้อง

ส่องหูกับโทรศพัท์มือถือ ท่ีมีควำมคมชดัปำนกลำงถึงมำก 30% (p-value <0.001) ด้ำนกำรขยำยภำพโดยไม่

เบลอพบว่ำ อุปกรณ์ส่องหูทั่วไปไม่สำมำรถขยำยภำพได้เลย  100% ส่วนอุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับ

โทรศพัท์มือถือสำมำรถขยำยภำพได้มำก 60% (p-value <0.001) สว่นควำมสำมำรถในกำรวินิจฉยัโรคได้อย่ำง

ชดัเจน พบว่ำอุปกรณ์ส่องหูทัว่ไปสำมำรถวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนมำกท่ีสุดถึง 70% ส่วนอุปกรณ์เช่ือมต่อกล้อง

สอ่งหกูบัโทรศพัท์มือถือสำมำรถวินิจฉยัโรคได้ชดัเจนมำก 60% (p-value 0.003) 

5. เปรียบเทียบสดัส่วนของควำมพึงพอใจ ระหว่ำงอุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับโทรศพัท์มือถือกับ อุปกรณ์

ตรวจหทูัว่ไป (n = 17)   (ตำรำงท่ี 4) 

พบว่ำแพทย์พึงพอใจในควำมสำมำรถส่งต่อข้อมูลให้แพทย์ท่ำนอ่ืนของอุปกรณ์ เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับ

โทรศพัท์มือถือมำกถึง 64.7% อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p-value <0.001) เทียบกบัอปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไปท่ีส่ง

ตอ่ข้อมลูให้แพทย์ทำ่นอ่ืนได้น้อยท่ีสดุถึง 94.1%  กำรวินิจฉยัโรคทำงหชูัน้นอกและหชูัน้กลำง และควำมสะดวก

ในกำรใช้งำนพบวำ่อปุกรณ์ทัง้สองชนิดไมมี่ควำมแตกตำ่งทำงสถิติ (p-value 0.071, 0.598) 
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                                                                                                                อปุกรณ์                

                                    ตำรำงท่ี 4                                                     Otoscope(n=30)            Smartphone-based(n=30)        p-value  

                                                                                                            n              %                        n                % 

    กำรวินิจฉัยโรคทำงหูชัน้นอกและหชัูน้กลำง                                                                                                                              0.071 

ปำนกลำง                                                                                2             11.8%                   7              41.2%                                

มำก                                                                                        15            88.2%                  9              52.9%                                

มำกที่สดุ                                                                                  0              0.0%                   1                5.9%                               

    ควำมสะดวกในกำรใช้งำน                                                                                                                                                         0.598   

ปำนกลำง                                                                                 0              0.0%                   2               11.8%                                

มำก                                                                                         3             76.5%                 11              64.7%                                

มำกที่สดุ                                                                                  4              23.5%                 4               23.5%                   

    สำมำรถส่งต่อข้อมูลให้แพทย์ท่ำนอ่ืนได้                                                                                                                                 <0.001*   

น้อยที่สดุ                                                                                16             94.1%                 0               0.0%                                

น้อย                                                                                         1               5.9%                 0                0.0%                                

ปำนกลำง                                                                                 0              0.0%                  1                5.9%                                 

มำก                                                                                         0              0.0%                 11               64.7%                                

มำกที่สดุ                                                                                  0              0.0%                  5                29.4%                                  

         

6.เปรียบเทียบกำรวินิจฉัยของอำจำรย์แพทย์ 2 ทำ่น โดยทำ่นท่ี1 วินิจฉยัจำกอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องหกูบั

โทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไป ส่วนอำจำรย์ทำ่นท่ี 2 วินิจฉยัจำกภำพท่ีบนัทึกในกล้องโทรศพัท์มือถือ 

พบวำ่ได้ผลตรงกนั 20 รำย คดิเป็น 66.7% โดยสำมำรถวินิจฉยัวำ่แก้วหปูกตใินผู้ ป่วยได้ถกูต้อง 85.7%(12/14)                                                                                                                                    
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บทวิจำรณ์ 

ปัจจบุนัมีอปุกรณ์สอ่งหหูลำกหลำยชนิดท่ีสำมำรถสง่ตอ่ข้อมลูให้แก่แพทย์ทำ่นอ่ืนได้ แตมี่รำคำแพง ซึง่

อปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องหกูบัโทรศพัท์มือถือท่ีผู้วิจยัคิดค้นมีรำคำต้นทนุถกูกวำ่ มีต้นทนุคงท่ีคือคำ่แบบ 3 มิติ 

และต้นทุนผนัแปร 80 บำทต่อ 1 ชิน้ และสำมำรถใช้กับกล้องมือถือได้หลำยรุ่น ซึ่งหำกมีกำรต่อยอดทำงกำร

วิจยัให้อปุกรณ์มีคณุภำพมำกขึน้ และทดลองใช้ในผู้ ป่วยจ ำนวนท่ีมำกขึน้ ก็อำจจะสำมำรถสรุปได้ว่ำอุปกรณ์

เช่ือมตอ่กล้องสอ่งหกูบัโทรศพัท์มือถือชิน้นี ้สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง 

ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรใช้อุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับโทรศพัท์มือถือ ด้ำนควำมสำมำรถส่งตอ่

ข้อมลูให้แพทย์ท่ำนอ่ืนได้ มีมำกกวำ่อปุกรณ์ส่องหทูัว่ไปอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p-value <0.001)  แสดงว่ำ

แพทย์มีควำมต้องกำรบนัทึกและส่งต่อข้อมูลของกำรตรวจโรคหเูพ่ือกำรวินิจฉัยเป็นภำพและวิดีโอภำพ   ส่วน

ควำมพงึพอใจในด้ำนควำมสำมำรถในกำรวินิจฉยัโรคทำงหชูัน้นอกและชัน้กลำง ร่วมกบัควำมสะดวกในกำรใช้

งำน พบวำ่ไมมี่ควำมแตกตำ่งกนัทำงสถิตริะหว่ำงอปุกรณ์ทัง้สองอยำ่งนี ้(p-value 0.206 , 0.527) 

กำรวิจยัครัง้นี ้มีข้อจ ำกดัหลำยประกำร ทัง้ด้ำนคณุภำพของอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องหกูบัโทรศพัท์มือถือ ด้ำน

ควำมคมชดัภำพ สีของภำพ ยงัด้อยกว่ำอุปกรณ์ส่องหทูัว่ไป (p-value <0.001) ซึ่งหำกอปุกรณ์เช่ือมต่อกล้อง

ส่องหกูบัโทรศพัท์มือถือ น ำไปใช้กบัมือถือท่ีมีพิกเซลสงูกว่ำไอโฟน 6s ซึ่งมีควำมละเอียด 12 เมกะพิกเซล ก็จะ

ท ำให้คณุภำพของภำพชดัเจนขึน้ และนอกจำกนีก้ำรพฒันำตวัอปุกรณ์เช่ือมตอ่กล้องส่องห ู
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กับโทรศัพท์มือถือให้มีเลนส์นูนขยำยภำพ ดังเช่น งำนวิจัยของ Jung K weon Bae และคณะ4 น ำ

อุปกรณ์ท่ีผลิตขึน้เองโดยมีกำรใส่เลนส์มำเช่ือมต่อกับ rigid otoscope, telescope, flexible endoscope และ

โทรศพัท์มือถือย่ีห้อซัมซุง (Samsung, Galaxy S5) แล้วบนัทึกเป็นภำพ เปรียบเทียบระหว่ำงอุปกรณ์ท่ีผลิต

ขึน้กับกำรส่อง telescope ทัว่ไป ผลพบว่ำภำพท่ีได้จำกอุปกรณ์ท่ีผลิตขึน้นีมี้คณุภำพดี จึงอำจคิดค้นใส่เลนส์

นูนขยำยภำพให้กับอุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับโทรศพัท์มือถือเพิ่ม เพ่ือพฒันำคณุภำพของภำพและกำร

ขยำยภำพท่ีดีขึน้ จงึยงัต้องมีกำรพฒันำอปุกรณ์เพิ่มเตมิตอ่ไป  

ส่วนกำรแปลผลภำพมีข้อจ ำกดัท่ีพบคือ เม่ือมีขีห้ท่ีูหชูัน้นอกมำบดบงัไฟ (ภำพท่ี 2) จะเกิดกำรกระเจิง

ของแสง ท ำให้กำรแปลผลภำพท่ีแก้วหไูด้ยำกหรือได้คณุภำพสีแก้วหแูละควำมคมชดัในกำรเห็นแก้วหลูดลง ซึง่

ในงำนวิจยันี ้พบลกัษณะมีขีห้ ู6-7 ข้ำงจำกทัง้หมด 30 ข้ำง ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นลกัษณะหรือสี

แก้วหไูมค่อ่ยชดัเจน ดงันัน้หำกมีกำรท ำควำมสะอำดขีห้แูล้วส่องใหม่อีกครัง้หรือหำกมีกำรปรับปรุงอปุกรณ์โดย

กำรปรับต ำแหนง่ไฟก็อำจจะเพิ่มกำรวินิจฉยัโรคหชูัน้กลำงได้ดียิ่งขึน้   

งำนวิจัยของ R. Mandavia และคณะ 5 ได้ศึกษำเ ร่ืองกำรน ำอุปกรณ์เ ช่ือมต่อกล้องส่องหูกับ

โทรศพัท์มือถือ ย่ีห้อ Cupris (London,United Kingdom) ไปใช้ตรวจคดักรองโรคหูในประเทศเนปำล พบว่ำ

สำมำรถใช้วินิจฉัยโรคหูโดยแพทย์ทั่วไปในประเทศยำกจนและประเทศรำยได้ปำนกลำงได้ แต่ข้อจ ำกัดของ
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งำนวิจยันีคื้อ  ผู้ ใช้ Cupris มีควำมช ำนำญในกำรใช้อุปกรณ์นีแ้ล้ว แต่หำกน ำไปใช้จริงไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำผู้ ใช้

อุปกรณ์นัน้มีควำมช ำนำญในกำรใช้หรือไม่ และอุปกรณ์ยังไม่สำมำรถใช้ตรวจคัดกรองโรคหูในผู้ มีปัญหำ

สญูเสียกำรได้ยินในประเทศรำยได้น้อยได้ เพรำะต้องอำศยักำรตรวจอ่ืนๆร่วมด้วย เช่น กำรใช้  audiogram วดั

ระดบักำรได้ยิน ซึ่งในงำนวิจยันีพ้บว่ำ ผู้ ใช้อุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับโทรศพัท์มือถือจ ำเป็นจะต้องได้รับ

กำรฝึกฝนเพ่ือให้ใช้ได้อย่ำงถกูต้องร่วมด้วย เน่ืองจำกระหว่ำงท ำกำรตรวจในครัง้แรกผู้ ใช้อปุกรณ์ยงัขำดควำม

ช ำนำญในกำรเช่ือมตอ่กล้องส่องหกูบัโทรศพัท์มือถือท ำให้ส่องภำพไม่คอ่ยเห็น ดงันัน้กำรเพิ่มควำมแม่นย ำใน

กำรส่องคือจะต้องเป็นผู้ มีควำมช ำนำญในกำรใช้อุปกรณ์ในระดบัหนึ่งจึงจะใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งอำจ

ต้องอำศยักำรศกึษำวิจยัตอ่ไป 

สรุปผลกำรศึกษำ 

อุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับโทรศัพท์มือถือประสิทธิภำพน้อยกว่ำอุปกรณ์ตรวจหูทั่วไปอย่ำงมี

นัยส ำคญัทำงสถิติ แต่ผู้ ใช้มีควำมพึงพอใจในกำรใช้อุปกรณ์เช่ือมต่อกล้องส่องหูกับโทรศพัท์มือถือในด้ำน

ควำมสำมำรถส่งตอ่ข้อมลูให้แพทย์ท่ำนอ่ืนได้และควำมพงึพอใจโดยรวม มำกกว่ำอปุกรณ์ตรวจหทูัว่ไปอย่ำงมี

นยัส ำคญัทำงสถิต ิควรมีกำรพฒันำเคร่ืองมือในลกัษณะนีเ้พิ่มเตมิตอ่ไป 
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