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บททบทวนวารสาร
Review Article

ภาวะกระบัังลมทำางานิผิู้ดป่กติ้
Diaphragmatic Dysfunction

อธิ์วัฒน์ิ ไต้รพิพิธ์สิริวัฒน์ิ พ.บั.

แพ่ทย์ุป์ระจำำ�บุ้�นต่อยุอด

ส�ข�วิชิ�โรคระบุบุก�รห�ยุใจำแลัะวัณีโรค

ภ�ควิชิ�อ�ยุุรศ�สตร์ คณีะแพ่ทยุศ�สตร์ศิริร�ชิพ่ยุ�บุ�ลั มห�วิทยุ�ลััยุมหิดลั

บัทนิำา
ภาวะกระบุังลมทำางานผิิดปกติิ	 (diaphragmatic	

dysfunction)	 เป็นหนึ�งในสาเหตุิที�สำาคัญในผ้้ิป่วยที�มีอาการ

เหน้�อย	 โดยเฉัพาะผ้้ิป่วยที�ได้รับุการส้บุค้นเบุ้�องต้ินแล้วยัง	

ไม่พบุสาเหตุิของอาการเหน้�อยชัุดเจน	(unexplained	dyspnea)		

อย่างไรก็ดี	ภาวะนี�ไม่ได้มีเกณฑ์การวินิจฉััยชัุดเจน	 มีเพียง

นิยามที�กำาหนดใชุ้กันโดยทั�วไปค้อ	 ภาวะที�กระบัุงลมมีแรง	

หดตัิวลดลง	หร้อ	หดตัิวไม่ได้1-2	ซึี�งอาจจะเกิดได้ทั�งจากความ

ผิิดปกติิโดยติรงทางกายวิภาค	และระบุบุประสาทที�ควบุคุม

การทำางานของกระบุงัลมทำาให้เกิดการอ่อนแรง	หร้ออัมพาติ

ของกระบัุงลม	(weakness	or	paralysis)	หร้อจากสาเหตุิทาง

อ้อมทำาให้การทำางานของกระบัุงลมเลวลง	 เชุ่น	 ภาวะปอด

ขยายติัวผิิดปกติิ	 (hyperinflation)	 จากโรคหลอดลมอุดกั�น

เร้�อรัง	ภาวะความผิิดปกติิทางเมแทบุอลิก	เป็นต้ิน1	

บุทความนี�จะกล่าวถึูงกายวิภาคและสรีรวิทยาของ

กระบัุงลมโดยสังเขป	 ลักษณะทางคลินิก	 สาเหตุิของภาวะ

กระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	แนวทางการส้บุค้นเม้�อสงสัยภาวะ

กระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	การรักษาและการติิดติามผ้้ิป่วยที�มี

ภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ

กายวิภาคของกระบัังลม
กระบัุงลมเป็นโครงสร้างร้ปร่างเป็นโดม	(dome-shaped)		

ที�กั�นแยกชุ่องอกและชุ่องท้องออกจากกัน	 โครงสร้างของ

กระบัุงลมเกิดจากการผิสมผิสานของกล้ามเน้�อและพังผ้ิด	

(fibromuscular)	 โดยส่วนที�เป็นพังผ้ิดค้อ	 central	 tendon	

และส่วนที�เป็นกล้ามเน้�อมาเกาะรอบุ	ๆ	ทางภายวิภาคส่วน

ของกล้ามเน้�อสามารถูแบุ่งได้เป็นอีกสองส่วนค้อ	costal	part	

และ	crural	part3	

กล้ามเน้�อกระบัุงลมส่วน	costal	part	จะมี	 insertion	

ไปยังผิิวด้านใน	 (internal	 surface)	 ของซีี�โครงหกซีี�ล่าง	

ส่วน	crural	part	จะเกาะบุริเวณกระด้กสันหลังส่วนเอวข้อที�	1		

ถึูง	 3	 (L1-L3),	 medial	 arcuate	 ligament	 และ	 lateral		

arcuate	ligament3-4	

ระบุบุประสาทของกระบุังลมนั�น	 เริ�มตัิ�งแต่ิศ้นย์การ

ควบุคุมของกระบัุงลมจากระบุบุประสาทส่วนกลางตัิ�งแต่ิ

สมองส่วน	 cortex	 โดยเชุ้�อว่าเซีลล์ประสาทสั�งการ	 (motor	

neuron)	 ที�ควบุคุมการทำางานของกระบัุงลมนั�นกระจาย

อย่้หลายบุริเวณของ	 cortex	 ทำาให้	 เม้�อเกิดพยาธิสภาพ	

เชุ่น	ภาวะสมองขาดเล้อดที�บุริเวณ	 cortex	การทำางานของ	

กระบัุงลมจะไม่ถู้กกระทบุมาก	แต่ิถู้าพยาธิสภาพเกิดบุริเวณ

ที�มีการรวมตัิวกันของเส้นใยประสาท	เชุ่น	internal	capsule5	

หร้อ	ก้านสมองส่วน	medulla1	อาจจะทำาให้เกิดภาวะกระบัุง

ลมด้านติรงข้ามของพยาธิสภาพอ่อนแรงได้	 (contralateral	

diaphragmatic	paralysis)	

ส่วนระบุบุประสาทส่วนปลาย	กระบุงัลมจะถู้กเลี�ยงด้วย	

เส้นประสาทสองเส้น	ค้อ	เส้นประสาท	phrenic	ซ้ีายและขวา	

(left	and	right	phrenic	nerve)	โดยมีจุดกำาเนิดจากไขสันหลัง

ส่วนคอข้อที�	3-5	(C3-C5)	เส้นประสาท	phrenic	จะวิ�งผ่ิาน

ส่วนด้านข้างคอ	หน้าต่ิอกล้ามเน้�อ	Scalenes	เข้ามาบุริเวณ

ชุ่องอกผ่ิานอย่้ระหว่าง	 subclavian	artery	และ	 vein2	 เม้�อ

เข้าส่้ชุ่องอกเส้นประสาท	 phrenic	 จะอย่้ชิุดกับุโครงสร้าง

รับุไว้ตีพ่ิมพ์่เม้่อวันที่ 15 กันยุ�ยุน 2563
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เน้�อเย้�อกลางหน้าอก	(mediastinum)	ผ่ิานส่วนหน้าของเย้�อ

หุ้มหัวใจ	จนถูงึกล้ามเน้�อกระบุงัลมโดยติรงโดยไมมี่การแติก

แขนงระหว่างทาง6	ส่วน	fiber	ของเส้นประสาท	phrenic	ที�มี	

ต้ินกำาเนิดมาจาก	C3	และ	C4	จะเลี�ยงกล้ามเน้�อกระบัุงลม

ส่วน	costal	part	เป็นหลัก	ส่วน	C4	และ	C5	จะเลี�ยง	crural	part3	

นอกจากนี�กระบัุงลมยังมีส่วนของร้เปิด	 (hiatuses)	

ที�เป็นชุ่องทางผ่ิานของอวัยวะจากชุ่องอกไปยังชุ่องท้อง	 ใน

ภาวะปกติิจะมีร้เปิดหลักสามแห่งที�ระดับุกระด้กสันหลังส่วน

อกที�	8,	10	และ	12	(T8,	T10,	T12)6	ได้แก่

1. Inferior vena cava (IVC) hiatus	 ที�บุริเวณ	

ส่วนกลางของ	central	tendon	ระดับุ	T8	ภายในประกอบุด้วย		

IVC	และ	right	phrenic	nerve	ร้นี�จะเปิดกว้างขึ�นเม้�อหายใจ

เข้าทำาให้เกิดการเคล้�อนตัิวของเล้อดดำาเข้าส่้ทรวงอก

2. Esophageal hiatus	 ที�ระดับุ	 T10	 ภายใน

ประกอบุด้วย	esophagus,	vagus	nerve	และ	sympathetic	

branch	 ตัิว	 hiatus	 นี�จะเกิดจากเส้นใยกล้ามเน้�อของ	 right	

diaphragmatic	 crus	 ล้อม	 hiatus	 เป็นลักษณะวงแหวน		

ชุ่วยทำาหน้าที�เป็นห้ร้ด	 เพ้�อป้องกัน	 gastro-esophageal	

reflux	เม้�อมีการหดตัิวของ	diaphragm	

3. Aortic hiatus	ที�ระดับุ	T12	ประกอบุด้วย	aorta,	

thoracic	 duct,	 azygos	 และ	 hemiazygos	 veins	 ร้เปิดนี�	

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงร้ปร่างติามการหดตัิวของกระบัุงลม

สร่รวิทยาของกระบัังลม
กระบัุงลมเป็นกล้ามเน้�อหลักที�ใชุ้ในการหายใจเข้า	

(main	 inspiratory	muscle)	 โดยปกติิการทำางานของกล้าม

เน้�อกระบัุงลมจะทำาให้ได้ปริมาติรลมหายใจเข้าเป็น	1	 ใน	3	

ของปริมาติรลมหายใจเข้า	 (tidal	 volume)	 ในท่านั�งหร้อย้น	

(upright)	 ส่วนในท่านอนราบุการทำางานของกระบัุงลมจะมี

ความสำาคัญมากขึ�นโดยทำาให้เกิดปริมาติรถึูง	 2	 ใน	 3	 ของ

ปริมาติรลมหายใจเข้า7	 ทำาให้ความผิิดปกติิของการทำางาน

ของกระบัุงลมจะแสดงอาการได้ชัุดเม้�ออย่้ในท่านอนราบุ	

กล้ามเน้�อของกระบุงัลม	จะประกอบุด้วยเส้นใยกล้ามเน้�อ	

ทั�ง	type	1	(slow	contract,	higher	fatigue	resistance)	และ	

type	2	 (fast	 contract,	 lower	 fatigue	 resistance)8	ทำาให้

สามารถูออกแรงได้เป็นระยะเวลานาน	และสามารถูออกแรง

เพิ�มมากขึ�นได้เม้�อร่างกายมีความต้ิองการมากขึ�น	 แต่ิก็เกิด

การอ่อนล้าได้ถู้าใชุ้งานมาก	เป็นระยะเวลานานเกินไป

เพ้�อให้เข้าใจการทำางานของกระบุงัลมเม้�อหดติวัง่ายขึ�น		

จะใชุ้วิธีแบุ่งส่วนของกระบัุงลมติามการทำางาน	 (functional	

anatomy)8	ออกเป็นสองส่วน	ได้แก่	ส่วนที�มีการชิุดกับุกระด้ก

ซีี�โครงที�เรียกว่า	 zone	 of	 apposition (ZOA) และส่วนที�	

ไม่ได้ติิดกับุกระด้กซีี�โครงเป็นส่วนโดมของกระบัุงลม		

(dome	 of	 diaphragm) ซึี�งเม้�อมีการหดติัวของกระบุังลม		

ส่วนโดมของกระบัุงลมที�หดตัิวลงแบุบุล้กส้บุ	(pistol-like)	จะ

เคล้�อนไปยังชุ่องท้อง	เพิ�มขนาดของทรวงอก	และเพิ�มแรงดัน

ในชุ่องท้อง	แรงดันในชุ่องท้องที�เพิ�มมากขึ�นจะไปกดอวัยวะ	

ในชุ่องท้อง	โดยเฉัพาะอยา่งยิ�ง	อวัยวะบุริเวณชุ่องท้องส่วนบุน	

ซึี�งติิดกับุ	ZOA	จะชุ่วยดันซีี�โครงให้ขยายออกทางด้านข้างด้วย		

เป็นเหตุิให้ปริมาติรชุ่องอกเพิ�มขึ�นอีก	ปริมาติรของทรวงอก

ที�เพิ�มขึ�นทั�งในแนวบุนล่างและด้านข้าง	 ทำาให้แรงดันใน

ทรวงอกลดลง	และเกิดการเคล้�อนที�ของอากาศเข้าปอด

	

 

Ãูป·่� 1. แสดงการหดµวัแบบ pistol-like ของ dome of diaphragm 
(Åูกศร·บึ) แÅะการขยายµวั·างดา้นขา้งของ·รวงอก เÁ่�อ
อวัยวะในª่อง·้องโดนกด¼่าน zone of apposition (Åูกศร
โปร่ง)
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แรงดันที�เกิดขึ�นจะมากหร้อน้อยขึ�นอย่้กับุว่าบุริเวณ	

zone	 of	 apposition	 นั�นมีพ้�นที�มากหร้อน้อยเพียงใดถู้ามี	

พ้�นที�มากจะสามารถูหดตัิวได้แรงมากติาม	 force-length		

relationship	 เชุ่นเดียวกับุกล้ามเน้�อลายมัดอ้�นๆ	 โดยทั�วไป	

zone	of	apposition	จะกนิพ้�นที�ถึูงร้อยละ	60	ของขนาดกลา้ม

เน้�อกระบัุงลม5	ปัญหาทางคลินิกมักเกิดเม้�อพ้�นที�ของ	 zone	

of	apposition	ลดลงเน้�องจากทำาให้เกิดการเสียเปรียบุเชิุงกล	

(mechanical	disadvantage)	สาเหตุิต่ิางๆ	 ที�พบุบุ่อย	 เชุ่น	

การขยายตัิวของปอดที�ผิิดปกติิ	 (hyperinflation)9	 จากโรค

ปอดอุดกั�นเร้�อรัง	(chronic	obstructive	pulmonary	disease)	

หร้อภาวะนำ�าในชุ่องเย้�อหุ้มปอด	(pleural	effusion)	ซึี�งเม้�อได้

รับุการรกัษาด้วย	lung	volume	reduction	surgery10	หร้อการ

ระบุายนำ�าในชุ่องปอด	ผ้้ิปว่ยจะสามารถูหายใจได้ดขึี�นจากการ

แก้ไขการเสียเปรียบุเชิุงกลที�เกิดขึ�น

ลักษณะทางคลินิิกของภาวะกระบัังลมทำางานิ
ผู้ิดป่กต้ิ

ผ้้ิป่วยที�มีภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	 อาจมาพบุ

แพทยไ์ด้ตัิ�งแต่ิ	ไม่มีอาการแติต่ิรวจพบุภาพถูา่ยรังสีทรวงอก

ผิิดปกติิ	 หร้อมีอาการเหน้�อย	 โดยเฉัพาะอาการเหน้�อย	

ซึี�งติรวจเบุ้�องต้ินแล้วยังไม่ทราบุสาเหตุิ	 (unexplained		

dyspnea)1	 อาการเหน้�อยมีความรุนแรงแติกต่ิางกันตัิ�งแต่ิ

เหน้�อยเพยีงเลก็น้อยไปจนถูงึภาวะการหายใจลม้เหลว	ขึ�นกับุ	

การส้ญเสียการทำางานของกระบุงัลมว่าเป็นกี�ข้าง	(unilateral		

or	 bilateral	 Involvement),	 ความแข็งแรงของปอดและ	

หัวใจเดิม	(cardio-pulmonary	status)	และ	โรคร่วมของผ้้ิป่วย

การซีกัประวัติิลักษณะของอาการเหน้�อยอย่างละเอียด		

จะชุ่วยในการวินิจฉััยได้	เพราะลักษณะอาการเหน้�อยบุางอย่าง	

ทำาให้นึกถึูงภาวะนี�มากขึ�น	เชุ่น	อาการเหน้�อยที�เพิ�มขึ�นเม้�อ

นอนราบุ	หร้องอตัิว	หร้อเม้�อแชุ่อย่้ในนำ�าที�มีระดับุนำ�าส้งกว่า

ระดับุเอว1	ส่วนประวัติิอาการอ้�นๆ	มักไม่มีความจำาเพาะ	เชุ่น	

อาการออ่นเพลยี	อาการปวดศรีษะติอนเชุา้	นอนไมห่ลับุจาก	

ภาวะการหายใจผิิดปกติิขณะนอนหลับุ	 หร้อการติิดเชุ้�อ	

ในทางเดินหายใจส่วนล่างซีำ�าๆ	

สำาหรับุประวัติิอ้�นที�มีประโยชุน์	ค้อประวัติิโรคประจำาตัิว	

และปัจจัยเสี�ยง	เชุ่น	ประวติัิโรคกลา้มเน้�ออ่อนแรง	การผ่ิาตัิด

บุริเวณทรวงอก	อุบัุติิเหตุิ	โดยเฉัพาะบุริเวณกระด้กสันหลัง

ส่วนคอ	หร้อประวัติิปวดคอ	หร้อปวดไหล่	ซึี�งประวัติิเหล่านี�

อาจชุ่วยบุอกสาเหตุิของความผิิดปกติิได้อีกด้วย1

การติรวจร่างกายที�อาจพบุได้ค้อ	เสียงลมหายใจเบุาลง	

ในด้านที�การทำางานของกระบัุงลมส้ญเสียไป	 (decreased	

breath	sound)	หร้อติรวจพบุการใชุ้กล้ามเน้�อชุ่วยการหายใจ

มากขึ�น	accessory	muscles)	โดยเฉัพาะกล้ามเน้�อชุ่วยการ

หายใจเข้า	 ค้อ	M.	 Sternocleidomastoids,	M.	 Scalenes		

และ	 M.	 External	 intercostals	 นอกจากนี�ใน	 bilateral	

diaphragmatic	 paralysis	 อาจพบุภาวะการเคล้�อนตัิวของ

ทรวงอกผิิดปกติิ	(paradoxical	breathing)2	

สาเหตุ้ของภาวะกระบัังลมทำางานิผู้ิดป่กต้ิ
สาเหตุิของการทำางานของกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	

สามารถูแบุ่งได้ติามระดับุทางประสาทกายวิภาคคล้ายคลึง

กับุสาเหตุิของการอ่อนแรงในกล้ามเน้�อส่วนอ้�นของร่างกาย2	

นั�นค้อสามารถูแบุ่งได้เป็น	 ระดับุของ	 สมอง	 ไขสันหลัง		

เส้นประสาท	phrenic	และติวักล้ามเน้�อกระบุงัลมเอง	(ติาราง

ที�	 1)	 หร้ออาจแบุ่งติามลักษณะการอ่อนแรงของกระบัุงลม

ว่าเป็นกี�ข้าง	 (unilateral	 หร้อ	 bilateral)	 โดย	 unilateral	

diaphragmatic	weakness	จะมสีาเหติสุ่วนใหญจ่าก	trauma	

หร้อ	 compressive	 lesion	 ส่วน	 bilateral	 diaphragmatic	

lesion	มักมีสาเหตุิจาก	generalized	neurological	disease	

หร้อ	myopathy	เป็นต้ิน	
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ต้ารางท่� 1.  สาเหตุิของภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ1-3	

(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	1-3)

ต้ำาแหน่ิงท่�เกิด 
ความผิู้ดป่กติ้

สาเหตุ้ของความผิู้ดป่กติ้

Brain	 St roke	 (most 	 common: 	 in te rna l 	 capsu le		
lesion)

Multiple	sclerosis
Arnold-Chiari	Malformation

Spinal	Cord Spinal	cord	injury
Amyotrophic	lateral	sclerosis
Poliomyelitis
Spinal	muscular	atrophy
Syringomyelia
Paraneoplastic	 neuropathy	 (associated	 with		
anti-HU)

Peripheral	nerve	
(Phrenic	nerve)	&	
Brachial	plexus

Trauma	(e.g.	cardiac	surgery	with	cold	cardioplegia,		
radiation	injury,	scalene	and	brachial	nerve	block)

Idiopathic
Neuralgic	amyotrophy	(Parsonage-Turner	syndrome)
Gullian-Barre	Syndrome
Tumor	compression
Herpes	zoster
Critical-illness	polyneuropathy
Chronic	inflammatory	demyelinating	polyneuropathy
Charcot-Marie-Tooth	disease

Neuromuscular	
junction

Myasthenia	gravis
Lambert-Eaton	syndrome
Botulism
Organophosphates
Drugs	(e.g.	aminoglycosides)

Muscle Muscular	dystrophies	(e.g.	Limb-Girdle,	Duchenne		
and	Becker)

Myositis
Acid	maltase	deficiency
Glucocorticoids
Disuse	atrophy

Other Hyperinflation	(COPD,	asthma)
Endocrinopahty	(Diabetes	mellitus,	hypothyroidism)
Malnutrition
Metabolic	 disturbance	 (e.g.Hypophosphataemia,		
hypomagnesemia,	hypokalemia,	hypocalcemia)

Connective	 tissue	 diseases	 (SLE/Shrinking	 lung		
syndrome,	Mixed	connective-tissue	disease)

แนิวทางการส้บัค้นิ
การส้บุค้นเพ้�อวินิจฉััยการทำางานของกระบุงัลมผิิดปกติิ	

มักเริ�มต้ินจากการส้บุค้นเบุ้�องต้ินที�ไม่รุกลำ�า	 (non-invasive)	

เชุ่น	ภาพถู่ายรังสีทรวงอก	การติรวจสมรรถูภาพปอด	หร้อ

การทำาอัลติราซีาวน์	เน้�องจากการติรวจเหล่านี�มักมีความไว

พอประมาณในการวินิจฉััยโรคภาวะกระบัุงลมผิิดปกติิที�ทำาให้

เกิดอาการทางคลินิก

ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
ความผิิดปกติิของภาพถู่ายรังสีทรวงอกในภาวะ	

การทำางานของกระบัุงลมผิิดปกติิที�พบุได้ค้อ	 กระบัุงลม	

ข้างใดข้างหนึ�งยกตัิวผิิดปกติิ	 (โดยทั�วไปกระบัุงลมด้านขวา

จะส้งกว่าด้านซ้ีายประมาณ	 1.5-2.5	 ส่วนด้านซ้ีายมีเพียง

ส่วนน้อยที�เท่าหร้อส้งกว่าข้างขวาได้ไม่เกิน	 1	 ซีม.12),	 พบุ	

bibasilar	atelectasis	หร้อติรวจพบุขนาดของปอดเล็กลง1-2	

อย่างไรก็ดี	ถึูงแม้ภาพถู่ายรังสีทรวงอกจะมีความไวค่อนข้าง

ส้งในภาวะ	unilateral	diaphragmatic	paralysis	(ร้อยละ	90)	

แต่ิความจำาเพาะติำ�า	(ร้อยละ	40)13	มี	high	false	positive	rate	

จากสาเหตุิหลายประการ	 จำาเป็นต้ิองมีการวินิจฉััยแยกโรค	

ดังสรุปได้ติามติารางที�	2

การใชุ้	 fluoroscopy	 ร่วมกับุภาพถู่ายรังสีทรวงอก		

มีบุทบุาทในการชุ่วยวินิจฉััยโดยทำาร่วมกับุ	 sniff	 test		

(fluoroscopic	 sniff	 test)	 เพ้�อติรวจหา	 abnormal	 upward	

motion	(paradoxical	motion)	ของกระบัุงลมระหว่างที�ผ้้ิป่วย

ทำา	sniff	อย่างไรก็ดี	fluoroscopic	sniff	test	ก็ยังมีปัญหาใน

แง่ความจำาเพาะ	 เน้�องจากสามารถูติรวจพบุ	 paradoxical	

motion	 ได้ถึูงร้อยละ	 9	 ในผ้้ิป่วยที�ไม่ได้มีภาวะกระบัุงลม

อ่อนแรง	 และในภาวะ	 bilateral	 diaphragmatic	 paralysis		

ความไวและความจำาเพาะของการติรวจนี�จะลดลงอย่างมาก5	

ต้ารางท่� 2.		 การวนิจิฉัยัแยกโรคของภาพถูา่ยรงัสทีรวงอก	

ในกรณีสงสัยภาวะกระบัุงลมยกข้างใดข้างหนึ�ง	

ยกติัวผิิดปกติิ14	

“False” Hemidiaphragm 
Paralysis

Extra-Diaphragmatic Disease 

Diaphragmatic	hernia	(Bochdalek,		
Morgagni	and	Hiatal	hernia)

Lipomas
Eventration
Lung	Resection

Pulmonary	or	mediastinal	mass
Subphrenic	abscess
Pulmonary	embolism
Atelectasis
Ascites
Asymmetrical	emphysema
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การตรวจสมรรถภาพปอด
การติรวจสรรถูภาพปอดที�สำาคัญในภาวะกระบัุงลม

ทำางานผิิดปกติิ	 ค้อ	 การติรวจ	 vital	 capacity	 (VC)	 ในท่า

นอน	(supine	vital	capacity)	เน้�องจากเป็นการติรวจที�ทำาได้

ง่าย	 และไม่รุกลำ�า	 (non-invasive)	 ซึี�งเม้�อพบุการลดลงของ	

supine	VC	ร้อยละ	10-30	และร้อยละ	30-50	เม้�อเทียบุกับุ

ท่า	 upright	 จะสนับุสนุนการวินิจฉััยภาวะกระบุังลมทำางาน	

ผิิดปกติิหนึ�งข้าง	(unilateral	diaphragmatic	paralysis)	และ

สองข้าง	(bilateral	diaphragmatic	paralysis)	ติามลำาดับุ	

การติรวจปริมาติรปอด	 อาจพบุความผิิดปกติิแบุบุ	

restriction	ได้ทั�งใน	unilateral	และ	bilateral	diaphragmatic	

paralysis	ขึ�นกับุความรุนแรงของโรค

การติรวจความแข็งแรงของกล้ามเน้�อที�ใชุ้หายใจ		

(respiratory	 muscle	 strength)	 ก็เป็นหนึ�งในการติรวจที�	

สำาคัญในการประเมินผ้้ิป่วยที�สงสัยภาวะกระบุังลงทำางาน	

ผิิดปกติิ	ซึี�งเม้�อทำาการติรวจจะพบุว่า	maximum	inspiratory	

pressure	(MIP)	มีค่าลดลง	โดยทั�วไปภาวะกระบัุงลมทำางาน

ผิิดปกติิที�มีความสำาคัญทางคลินิกจะพบุค่า	MIP	ที�น้อยกว่า

ร้อยละ	60	ของ	predicted	value	และ	ค่า	MIP	ที�มากกว่า	80		

cmH
2
O	ในเพศชุาย	และ	70	cmH

2
O	ในเพศหญิง	มักสามารถู	

ตัิดภาวะกล้ามเน้�อหายใจผิิดปกติิที�มีความสำาคัญทางคลินิกได้		

หร้อในบุางกรณีอาจใชุ้	 nasal	 sniff	 maneuver	 ชุ่วย	 ซึี�ง	

มีค่าปกติิอย่้ที�	70	cmH
2
O	และ	60	cmH

2
O	ในเพศชุายและ

หญิงติามลำาดับุ2

การติรวจพบุ	 MIP	 ผิิดปกติิเพียงค่าเดียว	 โดยที�	

maximum	expiratory	pressure	(MEP)	ปกติิ	จะทำาให้สงสัย

ภาวะ	isolated	diaphragmatic	weakness15	ในทางกลับุกัน	

การติรวจพบุ	MEP	 ผิิดปกติิในผ้้ิป่วยที�การวินิจฉััยเบุ้�องต้ิน	

เป็น	 diaphragmatic	 weakness	 จะทำาให้สงสัยโรคที�มี	

ผิลกระทบุกับุกล้ามเน้�ออ้�นๆ	 ร่วมด้วยนอกจากกระบุังลม

เพียงอย่างเดียว	

อัลตราซาวน์
การใชุ้อัลติราซีาวน์ในการวินิจฉััยภาวะกระบัุงลม

ทำางานผิิดปกติิ	 ที�ใชุ้ในเวชุปฏิบัุติิค้อ	 การวัดการเคล้�อนที�

ของกระบัุงลม	 (diaphragmatic	 excursion)	 และการวัด	

ความหนาของกระบัุงลม	 (thickness	 of	 diaphragm	 and	

thickening	 fraction)	 ซึี�งมีการศึกษาว่ามี	 intra-	และ	 inter-

observer	 correlation	 ค่อนข้างดี2	 และนอกจากใชุ้วินิจฉััย

ภาวะกระบุังลมทำางานผิิดปกติิแล้วยังมีการศึกษา16-17	 ที�

พบุว่าการใชุ้อัลติราซีาวน์กระบัุงลมอาจมีประโยชุน์ในการ

ประเมินผ้้ิป่วยหนักที�ต้ิองใชุ้เคร้�องชุ่วยหายใจ	 เน้�องจาก

สามารถูประเมินแรงที�ผ้้ิป่วยใชุ้หายใจ	 (respiratory	 effort)	

และสามารถูทำานายผิลลัพธ์ทางคลินิกบุางอย่าง	เชุ่น	ความ

เป็นไปได้ในการถูอดเคร้�องชุ่วยหายใจ	เป็นต้ิน

วิธีการวัดและการคำานวณสรุปได้ติามติารางที�	3

ต้ารางท่� 3. สรุปวิธีการวัดค่าพารามิเติอร์ที�ได้จากการ

อัลติราซีาวน์กระบัุงลม	 และค่า	 cut-off18	

(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	18)

Measurement Probe Position Cut-off point*

Diaphragmatic 
excursion

2-5	Hz		
(Abdominal)

Subcostal,		
midclavicular	line

≥	10	มิลลิเมติร

Thickness 6-13	Hz	
(Vascular)

Zone	of	apposition		
(between	anterior	
and	mid-axillary	line)

≥	2	มิลลิเมติร

Thickening 
Fraction

6-13	Hz	
(Vascular)

Zone	of	apposition		
(between	anterior	
and	mid-axillary	line)

มากกว่าเท่ากับุ	
20%	
(คำานวณจากส้ติร		
(T

in
-T

ex
)/T

ex
)

*General	 cut-off	 point	 for	 ruling	 out	 diaphragmatic		

dysfunction

T
in
,	diaphragm	thickness	at	end-inspiration;	

T
ex
,	diaphragm	thickness	at	end-expiration
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อย่างไรก็ดี	 ถึูงแม้การใชุ้อัลติราซีาวน์ในการติรวจ	

การทำางานของกระบุังลมจะเป็นวิธีที�สะดวก	 แต่ิค่า	 cut-off	

point	ที�จะนำามาใชุแ้ปลผิลทางคลนิิกนั�น	ยังมีความหลากหลาย	

ขึ�นกับุสถูานการณ์ทางคลินิก	 และผิลลัพธ์ที�ต้ิองการ17	

เชุ่น	 ต้ิองการนำามาใชุ้เพ้�อวินิจฉััยภาวะกระบัุงลมทำางาน	

ผิิดปกติิเพียงอย่างเดียวในผ้้ิป่วยที�ไม่ได้ใส่เคร้�องชุ่วยหายใจ,	

ติรวจเพ้�อประเมินภาวะ	diaphragmatic	atrophy	หร้อนำามา

ทำานายการหย่าเคร้�องชุ่วยหายใจ	 (prediction	 of	 weaning	

failure)	เป็นต้ิน

มีผ้้ิรวบุรวมการศึกษา19	ที�ใชุ้อัลติราซีาวน์ในการทำานาย	

ภาวะ	weaning	failure	ที�เกิดจากการทำางานของกระบัุงลม

ผิิดปกติิ	พบุว่ามีค่า	 cut-off	 ที�แติกต่ิางกัน	 ขึ�นกับุแนวทาง

ที�ใชุ้ในการ	 weaning	 และ	 นิยามของ	 weaning	 failure	

ของแต่ิละการศึกษา	 โดยค่า	 cut-off	 ของ	 diaphragmatic		

excursion	อย่้ที�	11-14	มิลลิเมติร	และ	thickening	fraction	

ที�ร้อยละ	 30-36	 มีค่าความไว	 และความจำาเพาะรวมอย่้ที�	

ร้อยละ	85	และ	74	ติามลำาดับุ

Transdiaphragmatic Pressure (Pdi)
การวดั	transdiaphragmatic	pressure	มปีระโยชุนใ์น

การวินิจฉััยภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	อาจถู้อเป็น	gold	

standard	โดยเฉัพาะอย่างยิ�งกรณีที�เป็น	bilateral	disease3	

เน้�องจากการติรวจอ้�นๆ	 (เชุ่น	 การทำา	 fluoroscopic	 sniff	

test)	 จะแปลผิลได้ยากเน้�องจากไม่มีกระบัุงลมที�ปกติิเป็น

ตัิวเปรียบุเทียบุ	หร้อการติรวจสมรรถูภาพปอดถึูงแม้จะพบุ

ความผิิดปกติิก็ไม่สามารถูแยกความผิิดปกติิของกล้ามเน้�อ

หายใจมัดอ้�นๆ	ออกได้	

หากติ้องการวัด	 transdiaphragmatic	 pressure	 จะ

ต้ิองใส่สายสวนเข้าไปยังหลอดอาหาร	 และกระเพาะอาหาร

ของผ้้ิป่วยเพ้�อหาค่า	esophageal	pressure	 (Pes)	 ซึี�งเป็น

ตัิวแทนของ	pleural	pressure	(Ppl)	และ	gastric	pressure	

(Pga)	ซึี�งเป็นตัิวแทนของ	abdominal	pressure	(Pab)	ซึี�ง

สามารถูนำามาคำานวณ	transdiaphragmatic	pressure	(Pdi)	

ได้ติามสมการ15

Pdi	=	Pab	–	Ppl	=	Pga	–	Pes

ข้อจำากัดอ้�นของการวัด	transdiaphragmatic	pressure		

นอกจากความจำาเป็นที�ต้ิองย้นยันติำาแหน่งของ	probe	ที�ต้ิอง

ใชุ้วัดแล้ว	ค้อ	transdiaphragmatic	pressure	จะเปลี�ยนแปลง

ติามแรง	 (effort)	 ที�ผ้้ิป่วยใชุ้ในการหายใจดังนั�น	 ค่าที�นำามา

ตัิดสินจะใชุ้ค่าขณะที�หายใจแบุบุ	 sniff	 เพ้�อลดปัจจัยกวน

เร้�องแรงที�ใชุ้หายใจ	 ซึี�งอาจไม่สามารถูทำาได้ถู้าผ้้ิป่วยไม่ให้	

ความร่วมม้อในการติรวจ	 ในบุางรายอาจใชุ้การกระตุ้ิน	

เส้นประสาท	 phrenic	 โดยติรง	 เพ้�อควบุคุมปัจจัยเร้�องแรง

ที�ใชุ้หายใจ	 เรียกว่า	 twitch	 Pdi	 ซึี�งสามารถูกระตุ้ินแบุบุ	

ทีละข้าง	 หร้อทั�งสองข้างพร้อมกันก็ได้	 ค่าปกติิของการวัด	

transdiaphragmatic	 pressure	 เพ้�อแยกภาวะกระบัุงลม	

ผิิดปกติิออก	แสดงติามติารางที�	4	

ต้ารางท่� 4.  สรุปพารามิเติอร์และ	Cut-off	ของ		

Transdiaphragmatic	pressure15

Parameter Cut-off

Sniff	Pdi 80	cmH
2
O	(ชุาย)	70	cmH

2
O	(หญิง)

Twitch	Pdi 10	cmH
2
O	(Unilateral	stimulation)

20	cmH
2
O	(Bilateral	stimulation)

 
Electromyography

การติรวจ	 electromyography	 ในการวินิจฉััยภาวะ

กระบัุงลมอ่อนแรง	 มักมีข้อจำากัดในแง่ของเทคนิคการติรวจ	

เชุ่น	การวางติำาแหนง่เข็ม	แต่ิมีประโยชุนใ์นแงข่องการวนิิจฉััย

เพ้�อแยกสาเหติทีุ�ทำาใหเ้กิดพยาธสิภาพ	เชุ่น	การแยกวา่เป็น	

neuropathic	หร้อ	myopathic	disorder2

แนวทางการส้บุค้นผ้้ิป่วยที�สงสัยภาวะกระบัุงลม

ทำางานผิิดปกติิหนึ�งและสองข้าง	 อาจสามารถูสรุปได้ดัง

แผินภาพที�	1	และ	2	ติามลำาดับุ
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แผู้นิภาพท่� 1.	 แนวทางการส้บุค้นผิ้้ป่วยที�สงสัยภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิหนึ�งข้าง	 (unilateral	 diaphragmatic		

	 dysfunction)	(ดังแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	2)

	

แผู้นิภาพท่� 2.	 แนวทางการส้บุค้นผิ้้ป่วยที�สงสัยภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิสองข้าง	 (bilateral	 	 diaphragmatic		

	 dysfunction)	(ดังแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	2)
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การรักษาและการต้ิดต้ามผู้้้ป่่วย 
ท่�ม่ภาวะกระบัังลมทำางานิผู้ิดป่กต้ิ

การรักษาผ้้ิป่วยภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติินั�น	

ขึ�นกับุสาเหตุิ	 ความรุนแรง	 และอาการของผ้้ิป่วย	ควบุค่้ไป

กับุการรักษาโรคร่วม	 โดยเฉัพาะโรคร่วมทางด้านปอดและ

หัวใจ	เชุ่น	โรคปอดอุดกั�นเร้�อรัง	โรคอ้วน,	พิจารณาส่งติรวจ

การติรวจการนอนหลับุ	 (polysomnography)	 เพ้�อติรวจหา

ภาวะหายใจผิิดปกติิขณะนอนหลับุ,	 แก้ไขสาเหติุที�แก้ไข

ได้ที�ติรวจพบุ	 เชุ่น	 ความผิิดปกติิทางเมแทบุอลิก	 และการ

ติิดติามภาวะแทรกซ้ีอน	 เชุ่น	 การเกิดการติิดเชุ้�อทางเดิน

หายใจส่วนล่าง1-2,	14

ทางด้านการรักษาจำาเพาะอาจจะประเมินเบุ้�องต้ิน	

โดยการแบุ่งเป็น	 ภาวะกระบัุงลมผิิดปกติิข้างเดียว	 และ	

สองข้าง	เน้�องจากมีสาเหตุิและความรุนแรงแติกต่ิางกัน

	

ภาวะกระบังลมทำางานผิดปกติข้างเดียว
โดยทั�วไปผ้้ิป่วยที�มีภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิ	

ข้างเดยีวมักต้ิองการเพยีงการติิดติามอาการเทา่นั�นเน้�องจาก

ผ้้ิป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ	หร้อต้ิองการ	ventilatory	support	

เป็นครั�งคราวเวลามีเหตุิกระตุ้ิน	 เชุ่น	จากการติิดเชุ้�อ	ภาวะ

หัวใจล้มเหลว14	

สาเหตุิบุางอย่าง	เชุ่น	neuralgic	amyotrophy	สามารถู

หายได้เอง1	 มีการศึกษาพบุว่า	 เม้�อติิดติามผ้้ิป่วยกลุ่มนี�	

พบุว่า	transdiaphragmatic	pressure	(Pdi)	สามารถูกลับุมา	

ปกติิได้เม้�อติิดติามอย่างน้อย	 2	 ป่	 และส่วนมากใชุ้เวลา

มากกว่า	 3	 ป่20	 ทำาให้มีผ้้ิเชีุ�ยวชุาญบุางสถูาบัุนแนะนำาว่า	

ผ้้ิป่วยที�สงสัย	neuralgic	amyotrophy	ควรรออย่างน้อย	2	ป่	

ก่อนตัิดสินใจทำาการรักษาด้วย	surgical	plication	

Surgical	 plication	 เป็นการผิ่าตัิดเพ้�อยึดกระบุังลม

ไว้ในติำาแหน่งที�เป็น	 maximum	 inspiration	 เพ้�อลดการ	

กดเบุยีดเน้�อปอด	สามารถูทำาไดทั้�งวิธี	transthoracic	(open),	

throracoscopic	หร้อ	laparoscopic	ซึี�งพบุว่าการทำา	surgical	

plication	ใน	unilateral	diaphragmatic	paralysis	สามารถู

เพิ�ม	FEV
1
,	FVC	และทำาให้คุณภาพชีุวิติของผ้้ิป่วยดีขึ�นจาก

การประเมิน	St.	George’s	Respiratory	Questionnaire	21

ภาวะกระบังลมทำางานผิดปกติสองข้าง
ผ้้ิป่วยที�มีภาวะกระบัุงลมผิิดปกติิสองข้างที�เกิดจาก	

neuralgic	amyotrophy	ก็สามารถูดีขึ�นได้เม้�อติิดติามไประยะ

เวลาหนึ�งเชุ่นเดียวกันกับุ	 unilateral	 disease1	 อย่างไรก็ดี	

ผ้้ิป่วยมักมีอาการเหน้�อยชัุดเจนกว่า	การรักษาที�สำาคัญนอก

เหน้อจากการรักษาติามสาเหตุิที�แก้ไขได้แล้ว	ค้อการติิดติาม

ข้อบุ่งชีุ�ในการรักษาด้วยการชุ่วยหายใจด้วยแรงดันบุวก	

(positive	pressure	ventilation)	โดยเฉัพาะในกลุ่มผ้้ิป่วยโรค	

neurodegenerative	เชุ่น	amyotrophic	lateral	sclerosis	ที�

มีแนวโน้มเป็นมากขึ�น	ข้อบุ่งชีุ�ในการชุ่วยหายใจด้วยแรงดัน

บุวกที�นิยมใชุ้กันค้อ	 การมีภาวะ	 hypercapnia	 ระหว่างวัน	

(PaCO
2
	>45	mmHg),	significant	nocturnal	hypoventilation	

(SpO
2
	<88	%	for	>5	consecutive	minutes),	MIP	<60	%	

predicted,	FVC	<50	%	predicted	หร้อ	VC	<20	mL/kg14

ส่วนในผ้้ิป่วยกลุ่มไขสันหลังบุาดเจ็บุอาจใชุ้ข้อม้ล	

การพยากรณ์โรคทางด้านระบุบุการหายใจ	 เพ้�อชุ่วยวาง	

แผินการรักษา	แสดงดังติารางที�	5

การรักษาอ้�นที�อาจทำาได้เพ้�อชุ่วยลด	 หร้อชุะลอ

ความจำาเป็นของการชุ่วยหายใจด้วยแรงดันบุวก	 ในกรณีที�

ผ้้ิป่วยที�มีพยาธิสภาพที�เหน้อต่ิอ	phrenic	nerve	 เชุ่น	high	

spinal	 cord	 injury	 (C3	 and	 above)	 ค้อ	 diaphragmatic	

pacemaker2	อย่างไรก็ดี	การรักษาด้วยวิธีนี�จำาเป็นต้ิองมีการ

ประเมินเพ้�อคัดเล้อกผ้้ิป่วยอย่างดี	และควรทำาในสถูาบัุนที�มี

ประสบุการณ์	นอกจากนี�การใชุ้	diaphragmatic	pacemaker	

อาจไม่เหมาะสมในบุางภาวะ	 เชุ่น	 amyotrophic	 lateral		

sclerosis	ซึี�งมีการศึกษาพบุว่า	มีอัติราติายที�ส้งขึ�นหลังจาก

รักษาโดยใชุ้	diaphragmatic	pacemaker23	

สำาหรับุการรักษาด้วยการผ่ิาตัิด	 diaphragmatic	

plication	 ก็สามารถูทำาได้เชุ่นเดียวกัน	 แต่ิมีข้อม้ลน้อยกว่า	

unilateral	disease2
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ต้ารางท่� 5.	 ระดบัุของการส้ญเสยีการทำางานของไขสนัหลงั

หลงัจากภาวะไขสนัหลงับุาดเจบ็ุอยา่งสมบุร้ณ	์

(complete	spinal	cord	injury)	และพยากรณ์

โรคทางด้านระบุบุการหายใจ22

ระดับัของไขสันิหลังท่�บัาดเจ็้บั
พยากรณ์โรค

ทางด้านิระบับัการหายใจ้

C1-C3	
(Severe diaphragmatic weakness)

มักจำาเป็นต้ิองได้รับุ	full	time	
ventilation,	อาจสามารถูหยุด	
การชุ่วยหายใจได้เพียงชุ่วงสั�นๆ	

C3-C4
(Partial diaphragmatic weakness)

อาจสามารถูหายใจเองได้บุ้าง	
(ventilator-free	time)	หร้อใชุ้เพียง		
nocturnal	ventilation

C5
(Intact diaphragm function)

ปริมาติรปอดน้อยลงจากกล้ามเน้�อ	
หายใจส่วน	intercostal	ทำางาน
ไม่ดี	และประสิทธิภาพในการ
ไอลดลง	มักต้ิองได้รับุการชุ่วย
หายใจในชุ่วงแรก	แต่ิสามารถู
หายใจเองโดยไม่ต้ิองใชุ้เคร้�องชุ่วย
หายใจในระยะยาว	(long	term	
independent	respiration)	

C6-C8 สามารถูหายใจเองได้โดยไม่ต้ิอง
ใชุ้เคร้�องชุ่วยหายใจ
ประสิทธิภาพในการไอลดลง

T1-T4 ประสิทธิภาพในการไอลดลง	
จากกล้ามเน้�อท้องยังอ่อนแรง

T5-T12 การทำางานของกล้ามเน้�อหายใจ
จะดีขึ�นเร้�อยๆ	ติามระดับุของ
ไขสันหลังบุาดเจ็บุที�ระดับุติำ�าลง

T12 ประสิทธิภาพของกล้ามเน้�อหายใจ
เทียบุเท่ากับุก่อนได้รับุบุาดเจ็บุ

สรุป่
กระบัุงลมเป็นกล้ามเน้�อสำาคัญสำาหรับุการหายใจเข้า	

การทำางานของกระบัุงลมทำาให้เกิดปริมาติรลมหายใจอย่าง

น้อย	1	ใน	3	ของปริมาติรลมหายใจเข้าทั�งหมด	ภาวะกระบัุงลม	

ทำางานผิิดปกติิ	 มีอาการแสดงที�ไม่จำาเพาะ	 ความร้้ความ

เข้าใจเกี�ยวกับุกายวิภาคของกระบัุงลม	 และสรีรวิทยาของ

การทำางานของกระบัุงลมจะชุ่วยให้สามารถูติรวจหาสาเหตุิ	

ได้ดีขึ�น	การติรวจเริ�มจากการใชุ้การติรวจแบุบุ	non-invasive	

เพ้�อติรวจหาการอ่อนแรงของกระบัุงลมที�มีความสำาคัญ

ทางคลินิกก่อน	หลังจากนั�นจึงติรวจเพิ�มเติิมเพ้�อย้นยันการ

วินิจฉััย	 ปัจจุบัุนการใชุ้อัลติราซีาวน์โดยเฉัพาะการติรวจ	

thickening	 fraction	 มีบุทบุาทมากขึ�น	 การรักษาจะเน้น	

การติิดติามอาการ	และภาวะแทรกซ้ีอน	เชุ่น	ภาวะการหายใจ

ผิิดปกติิขณะนอนหลับุ	 การติิดเชุ้�อในระบุบุทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง	 และ	 ความจำาเป็นในการใชุ้การชุ่วยหายใจด้วย	

แรงดันบุวก	 โดยใชุ้ความร้้เกี�ยวกับุธรรมชุาติิการดำาเนินโรค

เพ้�อประกอบุการตัิดสินใจ	

อาการแสดง	ผิลการส้บุค้นเพิ�มเติิม	และแนวทางการ

รักษาภาวะกระบัุงลมทำางานผิิดปกติิอาจสามารถูสรุปได้ติาม

ติารางที�	6	(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข	1-2	)
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ต้ารางท่� 6.	 เปรยีบุเทยีบุลกัษณะทางคลนิกิของ	unilateral	

และ	bilateral	diaphragmatic	paralysis

Unilateral  

diaphragmatic 

paralysis

Bilateral  

diaphragmatic 

paralysis

อาการ ไม่มีอาการ,	ติรวจพบุ

ภาพรังสีปอดผิิดปกติิ,	

เหน้�อยไม่ทราบุเหตุิ,	

เหน้�อยขณะออกแรง

เหน้�อยไม่ทราบุเหตุิ,	

นอนราบุไม่ได้	หร้อ	งอ

ตัิวแล้วเหน้�อย,	ภาวะ

หายใจล้มเหลว,	หย่า

เคร้�องชุ่วยหายใจไม่ได้

ป่ระวัติ้ ปวดไหล่	ปวดคอ,	

การผ่ิาตัิดบุริเวณคอ

หร้อทรวงอก,	การ

ทำาหัติถูการบุริเวณ

กระด้กสันหลังส่วน

คอ,	neuromuscular	

disease

ปวดไหล่	ปวดคอ,	

การผ่ิาตัิดบุริเวณคอ

หร้อทรวงอก,	การ

ทำาหัติถูการบุริเวณ

กระด้กสันหลังส่วน

คอ,	neuromuscular	

disease

การต้รวจ้ร่างกาย ไม่พบุ	abdominal	

paradox

พบุ	abdominal	

paradox

การต้รวจ้วินิิจ้ฉัย

•	 Vital	Capacity

•	 Supine	Vital	Capacity

•	 MIP

•	 Fluoroscopy

•	 Pdi	max

•	 Twitch	Pdi

>	70	%	predicted

>	15	%	reduction

<	60	%	predicted

Positive	Sniff	test

>	70	cmH
2
O

<	10	cmH
2
O

<	50	%	predicted

>	30	%	reduction

<	40	%	predicted

Not	useful

<	40	cmH
2
O

<	20	cmH
2
O

ภาวะแทรกซ้อนิ อาจพบุ	sleep-related	

hypoventilation,	

atelectasis

พบุ	sleep-related	

hypoventilation	ได้

บุ่อย,	pneumonia,	

atelectasis,	ภาวะการ

หายใจล้มเหลว

การรักษา

•	 ระยะเวลาสงัเกติอาการ 1.5	-	3	ป่ 1.5	-	3	ป่

•	 Comorbidities รักษา รักษา

•	 Metabolic	disturbance รักษา รักษา

•	 NIV มักไม่จำาเป็น	ยกเว้นมี		

sleep-disordered	

breathing	หร้อ	sleep-

related	hypoventilation

มักจำาเป็นต้ิองใชุ้

•	 Diaphragm	plication อาจได้ประโยชุน์ มักไม่ได้ประโยชุน์

•	 Phrenic	pacemaker ไม่มีข้อบุ่งชีุ� อาจได้ประโยชุน์
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