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ABSTRACT

The Use of Urine Dipstick for Screening of Urinary Tract 
Infection in Patients with Neurogenic Bladder Secondary 
to Spinal Cord Lesion
Pongpipatpaiboon K, Wattanapan P, Arayawichanon P.  
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of 
Medicine, Khon Kaen University, Khonkaen 40002, 
Thailand.

Objectives:Toevaluatetheefficacyofurinenitrite(N)
andleukocyteesterase(LE)inthediagnosisofurinary
tractinfection(UTI)inpatientswithneurogenicbladder
(NB)secondarytospinalcordlesion(SCL).
Study design:Cross-sectionalstudy(diagnostictest)
Setting:Rehabilitationinpatientunit,Srinagarind
hospital,FacultyofMedicine,KhonKaenUniversity.
Subjects:Eightypatientswithneurogenicbladder
secondarytospinalcordlesion
Methods:Clean-cathetermidstreamsampleswere
collected.TheurinespecimenwastestedforNandLE
within�hourofcollectionusingreagentstrip.Thenit
wassenttothehospital laboratory,wheresemi-
automatedmicroscopicurinalysisandurineculturewere
performed.Sensitivity,specificity,predictivevalues,and
accuracyofdipsticks(N,LE,orboth)werecalculated
usinglaboratoryevidenceofUTI(urinalysisandurine
culture)asthe“goldstandard”.
Results:Outof80urinesamples,24(30%)revealed
UTI.About93%wereinfectedbygram-negative
microorganism.UrinedipstickforNhadsensitivityof
�00%,specificityof39.3%,positivepredictivevalue
(PPV)of4�.4%,negativepredictivevalue(NPV)of
�00%,andaccuracyof57.5%.ForLE,sensitivity,
specificity,PPV,NPVandaccuracywere�00.0%,

50.0%,46.2%,�00.0%and65.0%,respectively.Using
thedifferentcut-offlimitsforpositiveLEtest,from�+to
4+,sensitivityandNPVweredecreasedwhereas
specificityandPPVwereincreased.Acombinationof
urinenitriteandLEatvariouscut-offlimitsofpositive
testresults,withbothtestspositive,improvedthe
diagnosticaccuracyofnitritetestaloneandLEtest
alone.However,thenitriteandLEtestcombination,with
bothorei theroneposit ive,didnot improvethe
diagnosticaccuracyofnitritetestaloneandLEtest
alone.
Conclusion:Dipsticksthatmeasurebothurinenitrite
andleukocyteesterasehavehighsensitivityandNPV,
whichmaybeusedforurinarytractinfectionscreening
inpatientswithneurogenicbladdersecondarytospinal
cordlesion.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจไนไทรต์

(nitrite,N)และลิวโคไซต์เอสเตอเรส(leukocyteesterase,

LE)ในปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะใน

ผู้ป่วยภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการจากรอยโรคไขสันหลัง

รูปแบบการวิจัย:การศึกษาการวินิจฉัยเชิงพรรณนาแบบ

ตัดขวาง

สถานที่ทำการวิจัย:หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มประชากร:ผู้ป่วยภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการจากรอย

โรคไขสันหลังจำนวน80ราย

วิธีการศึกษา:เก็บปัสสาวะโดยการสวนปัสสาวะแบบสะอาด

แบ่ง2ส่วนส่วนแรกตรวจNและLEโดยใช้แถบทดสอบ

ภายใน�ชั่วโมงส่วนที่2ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจจำนวน

เม็ดเลือดขาวและเพาะเชื้อแบคทีเรียนำข้อมูลมาวิเคราะห์หา
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ความไวความจำเพาะคุณค่าการทำนายผลและความแม่นยำ

ของวิธีตรวจทั้งNและLEโดยใช้ผลเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ

ร่วมกับผลเพาะเชื้อเป็นเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการศึกษา:พบความชุกของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

ร้อยละ30โดยร้อยละ93เป็นแบคทีเรียชนิดกรัมลบการตรวจ

Nมีความไวความจำเพาะคุณค่าการทำนายผลบวกและลบ

และความแม่นยำในการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

ร้อยละ�00.0,39.3,4�.4,�00.0และ57.5ตามลำดับส่วน

การตรวจLEมีความไวความจำเพาะคุณค่าการทำนาย

ผลบวกและลบและความแม่นยำร้อยละ�00.0,50.0,46.2,

�00.0และ65.0ตามลำดับและเมื่อใช้จุดตัดของLEที่ค่า

ต่างๆจากค่า�+ถึง4+พบว่ามีความไวและคุณค่าการ

ทำนายผลลบลดลงแต่มีความจำเพาะและคุณค่าการทำนาย

ผลบวกสูงขึ้นสำหรับการวินิจฉัยโดยใช้2วิธีร่วมกันพบว่า

เมื่อผลตรวจทั้ง2วิธีเป็นบวกมีความแม่นยำในการวินิจฉัยสูง

ขึ้นในขณะที่การใช้เกณฑ์วินิจฉัยการติดเชื้อเมื่อผลตรวจ

อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบวกนั้นไม่ได้เพิ่มความแม่นยำในการ

วินิจฉัยเมื่อเทียบกับการใช้NหรือLEเพียงอย่างเดียว

สรุป: การใช้แถบตรวจไนไทรต์และลิวโคไซต์เอสเตอเรสใน

ปัสสาวะมีความไวและคุณค่าการทำนายผลลบสูงอาจนำมา

ใช้ตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยภาวะ

กระเพาะปัสสาวะพิการจากรอยโรคไขสันหลัง

คำสำคัญ:ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ,รอยโรคไขสันหลัง,

กระเพาะปัสสาวะพิการ,แถบตรวจปัสสาวะ
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บทนำ
 การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ(urinarytractinfection,

UTI)เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะ

พิการ(neurogenicbladder,NB)จากรอยโรคไขสันหลัง

(spinalcordlesion,SCL)และเป็นสาเหตุที่สำคัญของการ

เกิดไตวาย(�,2)ถึงแม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแสดงของ

การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ(asymptomaticbacteriuria)ซึ่ง

เป็นภาวะที่ไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ(3)แต่ก็พบว่า

ประมาณร้อยละ�0ของผู้ป่วยมีUTI(4)ซึ่งหากไม่ได้รับการ

รักษาที่เหมาะสมก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ในการเฝ้า

ระวังUTIในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีทั้งการส่งตรวจปัสสาวะในผู้ป่วย

ทุกรายเป็นระยะและเลือกส่งเฉพาะในรายที่มีอาการของUTI

แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการแสดงของการติดเชื้อไม่ชัดเจนเนื่อง

จากผิดปกติในการรับความรู้สึก(2,5)จึงเกิดปัญหาทั้งการส่งตรวจ

วินิจฉัยเกินความจำเป็นทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน

มากและการส่งตรวจที่ล่าช้าทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยและ

รักษาได้ในเวลาที่เหมาะสม

 ในปัจจุบันวิธีที่เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยUTIคือการ
เพาะเชื้อจากปัสสาวะ(urineculture)อย่างไรก็ตามการตรวจ
ดังกล่าวไม่สามารถทำได้ทุกสถานที่ราคาแพงและต้องรอผล
อย่างน้อย24ชั่วโมงจึงมีการใช้วิธีหรือเครื่องมือต่างๆมาช่วย
ซึ่งวิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือการใช้แถบทดสอบตรวจไนไทรต์
(nitrite,N)และลิวโคไซต์เอสเตอเรส(leukocyteesterase,
LE)ในปัสสาวะโดยแปลผลจากการเปลี่ยนแปลงของสีบนแถบ
ทดสอบ(6)เนื่องจากทำได้สะดวกรวดเร็วหาง่ายราคาถูกอีก
ทั้งสามารถสอนให้ผู้ป่วยตรวจได้ด้วยตนเองจากการศึกษา
ที่ผ่านมาในผู้ป่วยทั่วไปพบว่าการใช้แถบทดสอบช่วยในการ
วินิจฉัยUTIได้ดีส่วนการศึกษาในผู้ป่วยSCLยังมีค่อนข้าง
น้อยและผลที่ได้ไม่สามารถแยกระหว่างภาวะที่มีแบคทีเรียใน
กระเพาะปัสสาวะ(colonization)กับUTIได้ผู้วิจัยจึงได้ทำ
การศึกษานี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
แถบทดสอบNและLEในปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัยUTIใน
ผู้ป่วยSCLที่มีNBโดยใช้ผลตรวจนับเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ
และผลการเพาะเชื้อเป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยคาดว่าแถบ
ทดสอบอาจนำมาใช้ในการคัดกรองUTIในผู้ป่วยSCLที่มา
ตรวจติดตามเพื่อลดการส่งตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ
และการเพาะเชื้อจากปัสสาวะในรายที่ไม่จำเป็นได้

วิธีการศึกษา
 เก็บข้อมูลของผู้ป่วยNBจากSCL80รายที่มีข้อบ่งชี้ต้อง
เข้ารับการดูแลรักษาระบบทางเดินปัสสาวะโดยวิธีการสวน
ตรวจปัสสาวะณหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์โดยมีเกณฑ์คัดเข้า(inclusioncriteria)คือเป็น
ผู้ป่วยNBจากSCLทุกระดับของความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ที่ไขสันหลังตามAmericanSpinalInjuryAssociation
(ASIA)ImpairmentScale(7)ที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยและ
เกณฑ์คัดออก(exclusioncriteria)ได้แก่�)มีนิ่วหรือเนื้องอก
ในระบบทางเดินปัสสาวะ2)ตั้งครรภ์3)ได้รับยาปฏิชีวนะใน
ช่วง�สัปดาห์ก่อนการเก็บปัสสาวะ4)รับประทานวิตามินซี
(ascorbicacid)มากกว่า500mg/day5)ใส่สายสวนปัสสาวะ
6)UrinepH<5,albuminuria(>300mg/dlหรือ3+),
glucosuria(>500mg/dlหรือ3+)
 ผู้วิจัยทำการบันทึกข้อมูลพื้นฐานจากนั้นพยาบาลเก็บ
ตัวอย่างปัสสาวะจากการใช้หลอดสวนปัสสาวะด้วยวิธีสะอาด
(cleanintermittentcatheterization)แบ่งปัสสาวะเป็น2ส่วน
ส่วนแรกตรวจด้วยแถบทดสอบAUTIONsticks�0TA
(Arkray,Inc.,Japan)เพื่อวัดNและLEภายใน�ชั่วโมง
หลังการเก็บและอ่านผลการเปลี่ยนแปลงสีบนแถบทดสอบ
ภายใน2นาทีหลังการจุ่มส่วนที่2ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจนับเม็ดเลือดขาวโดยเครื่องiQ200AutomatedUrine
MicroscopyAnalyzerและเพาะเชื้อแบคทีเรียโดยที่ผู้ตรวจ
เพาะเชื้อแบคทีเรียจะไม่ทราบผลการตรวจโดยแถบทดสอบ
และผลเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ
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การแปลผลการทดสอบ
 การอ่านและแปลผลแถบทดสอบAUTIONsticks�0TA
(Arkray,Inc.,Japan)สำหรับการตรวจNอ่านค่าเป็น
negative,�+และ2+โดยงานวิจัยนี้กำหนดเป็นลบเมื่อค่า
เท่ากับnegativeและบวกเมื่อค่าเท่ากับ�+หรือ2+ส่วนLE
อ่านค่าเป็นnegative,25(�+),75(2+),250(3+)และ
500(4+)Leu/Lซึ่งในการวิจัยนี้กำหนดเป็นลบเมื่อค่าเท่ากับ
negativeและบวกสำหรับค่า�+ถึง4+
 เกณฑ์มาตรฐาน(goldstandard)ในการวินิจฉัยUTIที่ใช้
ในการวิจัยนี้คือจำนวนเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ>�0เซลล์
/HPF(pyuria)ร่วมกับการเพาะเชื้อจากปัสสาวะพบแบคทีเรีย
�หรือ2ชนิด>�05cfu/mlหากพบเชื้อ<�05cfu/mlถือว่าผล
เป็นลบและหากพบเชื้อ3ชนิดขึ้นไปที่ไม่ใช่uropathogen
ถือว่ามีcontaminatedแปลผลเป็นลบเช่นกัน(8)

การวิเคราะห์ทางสถิติ
 ข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาแสดงผลเป็น
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความถี่และร้อยละสำหรับ
การวิเคราะห์คุณสมบัติของแถบทดสอบNและLEในการ

วินิจฉัยUTIจะวิเคราะห์ผลโดยแบ่งเป็นNหรือLEให้ผลบวก
เพียงอย่างเดียวและเมื่อผลทั้งสองเป็นบวกโดยแสดงเป็นค่า
ความไว(sensitivity)ความจำเพาะ(specificity)คุณค่าการ
ทำนายผลบวก(positivepredictivevalue,PPV)คุณค่าการ
ทำนายผลลบ(negativepredictivevalue,NPV)ความแม่นยำ
(accuracy)โอกาสที่ผลบวกจริงเป็นกี่เท่าของผลบวกเท็จ
(positivelikelihoodratio,LR+)โอกาสที่ผลลบเท็จเป็นกี่เท่า
ของผลลบจริง(negativelikelihoodratio,LR-)และReceiver
operatingcharacteristics(ROC)curveโดยใช้โปรแกรม
MicrosoftOfficeExcel2007และSPSSversion�7.0

ผลการศึกษา
 ผู้ป่วยNBจากSCLที่เข้าร่วมเป็นชาย54ราย(67.5%)
หญิง26ราย(32.5%)อายุเฉลี่ย42ปี(5-80ปี)สาเหตุชนิด
ความรุนแรงของSCLและการจัดการNBแสดงในตารางที่�
จากผลทางห้องปฏิบัติการพบUTI24รายคิดเป็นความชุก
ร้อยละ30โดยเชื้อก่อโรคที่พบร้อยละ93เป็นแบคทีเรียกรัมลบ
เชื้อที่พบมากที่สุดคือEscherichiacoli(ตารางที่2)

ตารางที่1ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลภาวะรอยโรคไขสันหลัง
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 ตารางที่3และ4แสดงค่าsensitivity,specificity,PPV,

NPV,accuracy,LR+และLR-ของการตรวจวัดNและLE

ทั้งการตรวจเพียงวิธีเดียวและใช้2วิธีร่วมกันพบว่าการวินิจฉัย

UTIเมื่อผลการตรวจNและLEเป็นบวกทั้งคู่มีความสามารถ

ในการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อได้ดีกว่าใช้ผลการตรวจNหรือLE

เพียงอย่างเดียว

 และเมื่อพิจารณาค่าจุดตัดต่างๆเมื่อผลการตรวจเป็นบวก

ตารางที่ 2การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเชื้อก่อโรคที่พบ

 * 4 patients found 2 organisms in urine culture 

ตารางที่ 3การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโดยใช้ผลการตรวจnitriteหรือleukocyteesteraseเพียงอย่างเดียว

 N = nitrite; LE = leukocyte esterase; 

ทั้งคู่พบว่าแม้การวินิจฉัยที่จุดตัดNandLE3+จะมีความ

แม่นยำสูงกว่าที่จุดตัดNandLE2+(ดังตารางที่4)เครื่องมือ

ในการคัดกรองโรคที่ดีควรจะมีค่าsensitivity,NPVสูงและมี

ค่าLR-ต่ำซึ่งหมายถึงอัตราผลลบลวงต่ำดังนั้นเกณฑ์วินิจฉัย

ที่จุดตัดNandLE2+จึงเป็นค่าที่เหมาะสมในการคัดกรอง

UTIในผู้ป่วยภาวะNBจากSCLดังแสดงในกราฟROC

curve(รูปที่�)
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ตารางที่ 4การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโดยใช้ผลการตรวจnitriteและleukocyteesteraseร่วมกัน

 N and LE = positive test of both N and LE; N or LE = positive test of either N or LE 

รูปที่ 1Receiveroperatingcharacteristicscurveสำหรับการตรวจnitriteร่วมกับleukocyteesteraseที่จุดตัดต่างๆ

บทวิจารณ์
 ผู้ป่วยNBจากSCLจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อUTI

ได้สูงซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นการติดเชื้อใน

กระแสเลือดภาวะไตล้มเหลว(�,2)ในการศึกษานี้พบความชุก

ของUTIเท่ากับร้อยละ30ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ

รายงานร้อยละ�0–ร้อยละ60(4,9-��)อาจเป็นเพราะความ

แตกต่างของกลุ่มประชากรที่ศึกษารวมทั้งยังไม่มีเกณฑ์

มาตรฐานที่เหมาะสมในการวินิจฉัยภาวะUTIสำหรับผู้ป่วย

ภาวะNBจากSCL

 การตรวจคัดกรองUTIจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลด

ภาวะทุพพลภาพเครื่องมือที่ใช้ควรมีประสิทธิภาพในการวินิจฉัย

สูงซึ่งการตรวจด้วยแถบวัดNและLEเป็นวิธีการตรวจที่ใช้



J Thai Rehabil Med 2013; 23(1) -6-

อย่างกว้างขวางโดยแปลผลการเปลี่ยนแปลงของสีบนแถบ

ทดสอบเมื่อมีการทำปฏิกิริยาระหว่างสารบนแถบทดสอบซึ่ง

สารNที่ตรวจพบเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของnitrateใน

ปัสสาวะโดยแบคทีเรียที่มีnitratereductaseส่วนLEเป็น

เอนไซม์ที่พบในเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลล์(6)ประสิทธิภาพ

ของการตรวจNและLEสำหรับการวินิจฉัยUTIมีรายงาน

แตกต่างกันขึ้นกับหลายปัจจัยได้แก่กลุ่มประชากรที่ศึกษา

เกณฑ์การวินิจฉัยการแปลผลวิธีตรวจการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

รวมทั้งชนิดและคุณภาพของแถบทดสอบ(�2)ในการศึกษานี้

พบว่าNandLE2+เป็นค่าที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรอง

UTIซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของTuelSMและคณะ(9)ศึกษา

ประสิทธิภาพของแถบทดสอบในการคัดกรองUTIในผู้ป่วย

SCLจากอุบัติ เหตุ พบว่าNร่วมกับLEมี sensit ivity,

specificity,PPVและNPVร้อยละ87,87,72และ95ตาม

ลำดับในขณะที่LiptakGSและคณะ(�0)ทำการศึกษาใน

ผู้ป่วยเด็กNBจากSCLพบว่าNร่วมกับLEมีsensitivity,

specificity,PPVและNPVร้อยละ76,84,69และ88ตาม

ลำดับซึ่งประสิทธิภาพที่แตกต่างกันเป็นเพราะกลุ่มประชากร

ที่ศึกษามีการใช้ยาปฏิชีวนะในขณะที่เก็บตัวอย่างปัสสาวะสูง

ถึง57%ทำให้มีอัตราการเกิดผลลบลวงในการตรวจด้วยN

สูงขึ้นได้

 สำหรับการใช้เกณฑ์วินิจฉัยUTIโดยใช้urineculture>

�05c fu /m l  ในผู้ ป่ วย SCLที่ มี NBซึ่ งมีการตรวจพบ

colonizat ionได้สูงอาจไม่สามารถแยกระหว่างภาวะ

asymptomaticbacteriuriaกับUTIได้ในการศึกษานี้ผู้วิจัย

จึงใช้เม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ(pyuria)ร่วมกับการเพาะเชื้อ

จากปัสสาวะเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัยเนื่องจาก

pyuriaเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามีการรุกรานของเชื้อแบคทีเรียเข้าไป

ในเนื้อเยื่อ (�3 ) ทำให้สามารถแยกภาวะasymptomatic

bacteriuria(ในการวิจัยนี้พบ43รายคิดเป็นร้อยละ53.7)

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีความจำเป็นในการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ(3)

ออกจากUTIได้

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้แถบทดสอบวัดN

และLEในปัสสาวะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยดี

เนื่องจากsensitivityและNPVสูงนอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สะดวก

ทำง่ายราคาถูกตรวจและอ่านผลได้ทันทีในทางปฏิบัติอาจ

นำมาใช้คัดกรองUTIในผู้ที่มีNBจากSCLได้ทำให้สามารถ

เลือกส่งตรวจเพาะเชื้อในรายที่เหมาะสมช่วยลดค่าใช้จ่ายได้

และหากผลการทดสอบพบมีการติดเชื้อก็สามารถรักษาด้วย

ยาปฏิชีวนะตามข้อมูลระบาดวิทยาของเชื้อในโรงพยาบาลได้

ทันทีโดยไม่ต้องรอผลทางห้องปฏิบัติการและการเพาะเชื้อซึ่ง

ใช้เวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงและพิจารณาปรับยาตามผล

เพาะเชื้อที่ได้ภายหลัง

 สรุปการใช้แถบตรวจไนไทรต์และลิวโคไซต์เอสเตอเรสใน

ปัสสาวะเป็นวิธีตรวจที่มีประสิทธิภาพดีเหมาะสำหรับนำมา

ใช้เพื่อตรวจคัดกรองUTIในผู้ที่มีNBจากSCLในอนาคต

อาจทำการศึกษาเพิ่มเติมในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความผิดปกติของ

ระบบทางเดินปัสสาวะและศึกษาความถูกต้องแม่นยำในการ

อ่านผลแถบทดสอบNและLEโดยตัวผู้ป่วยเองเพื่อนำมา

พิจารณาให้ผู้ป่วยตรวจด้วยตนเองได้
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