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สาขาวิัชาโรคระบบทางเดินิหายใจีและภัาวัะวิักุฤตทางกุารหายใจี	ภัาควิัชาอึายุรศาสตร์ 

	วิัทยาลัยแพัทยศาสตร์พัระมงกุุฎเกุล้า	โรงพัยาบาลพัระมงกุุฎเกุล้า	

บทนิำา
ภาวะคัวามผิดปกติของการเช่ื่�อมต่อระหว่างหลอดอาหาร 

และหลอดลม	(tracheoesophageal	fistula,TEF)	เป็นภาวะ 

คัวามผิดปกติท่ี่�สามารถัพบได้ตั�งแต่กำาเนิด	หร่อเกิดขึ�นภายหลัง	 

แม้ว่าเป็นภาวะท่ี่�พบไดไ้ม่บ่อย	แต่ม่คัวามรุนแรงส้งส่งผลต่อ

คุัณภาพช่ื่วิตและอัตราการรอดช่ื่วิตของผ้้ป่วย	และถึังแม้ว่า

การผ่าตัดจะเป็นการรักษาท่ี่�จำาเพาะเจาะจง	 แต่ม่ข้อจำากัด

หลายอย่าง	ทัี่�งด้านคัวามชื่ำานาญ่ของศัีลยแพที่ย์	สภาพคัวาม

พร้อมของผ้้ป่วย	 และยังเป็นการผ่าตัดท่ี่�ม่คัวามเส่�ยงและ

ภาวะแที่รกซอ้นส้ง	ปัจจุบันจึงม่การพัฒนาการรักษาโดยการ

ส่องกล้องที่างเดนิหายใจดว้ยเที่คันคิัต่าง	ๆ 	เพ่�อเพิ�มคุัณภาพ

ช่ื่วิตและลดอัตราการเส่ยช่ื่วิตในผ้้ป่วยเหล่าน่�	

นิิยาม และความสำาคัญ 
ภาวะคัวามผิดปกติของการเช่ื่�อมต่อระหว่างหลอดอาหาร 

และหลอดลม	เป็นภาวะท่ี่�ม่การเช่ื่�อมต่อระหว่างหลอดอาหาร

กับหลอดลมใหญ่่	 (trachea),	 แขนงหลอดลมซ้ายและ 

ขวา	 (main	 bronchus)	 และพบน้อยท่ี่�เน่�อปอด	 (lung 

parenchyma)	 ตำาแหน่งท่ี่�พบการเช่ื่�อมต่อผิดปกติได้บ่อย

ท่ี่�สุดค่ัอ	บริเวณ	cervicothoracic	junction	ซึ�งเป็นบริเวณท่ี่�

หลอดอาหารอย่้ใกล้กับหลอดลมมากท่ี่�สุด	 ที่ำาให้กลไกการ

ป้องกันการสำาลัก	 (laryngeal	 reflex)1 ในภาวะปกติเส่ยไป	

ส่งผลให้ม่การสำาลักนำ�าลายและเศีษอาหารท่ี่�ปนเป้�อนผ่าน

ร้รั�วดังกล่าวลงส่้ปอดและหลอดลม	ที่ำาให้เกิดการติดเช่ื่�อใน

ปอดตามมาภายหลัง	 ผ้้ป่วยโดยส่วนใหญ่่มักต้องเผชิื่ญ่กับ

ภาวะขาดสารอาหาร	 และปอดอักเสบติดเช่ื่�อเร่�อรัง	 ส่งผล

ต่อคุัณภาพช่ื่วิตและ	 อายุขัยเฉัล่�ย	 (life	 expectancy)	 ของ 

ผ้้ป่วย	 โดยเฉัพาะผ้้ป่วย	malignant	 acquired	 TEF	 หาก 

ไม่ได้รับการรักษามักเส่ยช่ื่วิตภายใน 1-6 สัปดาห์ 2

สาเหตุ้ (Etiology)
Congenital tracheoesophageal fistula เป็นภาวะ

คัวามผิดปกติแต่กำาเนิดท่ี่�พบบ่อยท่ี่�สุดของโรคัระบบที่างเดิน

อาหาร	อบัุติการณ	์ประมาณ	1 ต่อ	3,000-4,000	คันของที่ารก 

แรกเกิด3 โดยมักสัมพันธ์กับภาวะ	esophageal	atresia	ซึ�ง

แพที่ย์มักสามารถัวินิจฉััยคัวามผิดปกติ	และให้การรักษาได้ 

ตั�งแต่แรกเกิด	แตกต่างจาก	acquired	TEF	ซึ�งเป็นภาวะท่ี่�เกิดขึ�น 

ภายหลัง4-7 โดยสามารถัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก	ๆ 	ค่ัอ	เกิดจาก 

โรคัมะเร็ง	(malignant	TEF)	และไม่ใช่ื่มะเร็ง	(benign	TEF)

Acquired malignant tracheoesophageal fistula 
พบร้อยละ	 50	 ของภาวะ	 acquired	 TEF4 และ 

พบว่ามะเร็งหลอดอาหารเป็นสาเหตุสำาคััญ่ท่ี่�พบบ่อยท่ี่�สุด	

(ร้อยละ	77)	รองลงมาค่ัอ	มะเร็งปอด	(ร้อยละ16)	และ	มะเร็ง

ท่ี่�เกิดในช่ื่องอกอ่�น ๆ  โดยพบอุบัติการณ์อย่้ท่ี่�	ร้อยละ	4.5	และ 

0.3	ของผ้้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งปอดทัี่�งหมด2 ซึ�ง

สาเหตุของ	TEF สามารถัเกิดได้ทัี่�งจากมะเร็งท่ี่�โตกดเบ่ยด

หลอดอาหารและหลอดลม	จนเกิดการขาดเล่อดและเน่�อเย่�อ

บริเวณข้างเค่ัยงตาย,	จากการลุกลามของโรคัมะเรง็,	หร่อเกิด

ภายหลังการรักษา	(เคัม่บำาบัด,	ฉัายแสงหร่อเกิดตามหลังการ

ที่ำาหัตถัการ	เช่ื่น	การใส่ท่ี่อคัำ�ายันหลอดลม)
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Acquired benign tracheoesophageal fistula4 
มักเกิดตามหลังการใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจเป็นระยะเวลานาน	 

(ร้อยละ	75)	ส่งผลให้เกิดการขาดเล่อดของหลอดอาหารและ

หลอดลม	 เน่�องจากการถ้ักกดที่ับจากแรงดันของบอลล้น 

บริเวณส่วนปลายของท่ี่อช่ื่วยหายใจ	ซึ�งอุบัติการณ์อย่้ท่ี่�ร้อยละ  

0.3-35	 ของผ้้ป่วยท่ี่�ใส่เคัร่�องช่ื่วยหายใจทัี่�งหมด	 และมักพบ	 

21-30	 วัน	 ภายหลังการใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจ7	 รองลงมาค่ัอการ

ผ่าตัดบริเวณหลอดอาหารและหลอดลม (ร้อยละ	4)8 โดยมาก 

ตำาแหน่งของร้รั�วระหว่างหลอดอาหารและหลอดลมอย่้ท่ี่�ส่วนต้น 

และส่วนกลาง	(proximal	and	middle	third)	ของหลอดลมใหญ่่8,  

การใส่ขดลวดท่ี่�หลอดอาหาร9,	 การติดเช่ื่�อบริเวณช่ื่องอก9-10  

หร่ออุบัติเหตุที่างถันน11	 โดยม่ปัจจัยสนับสนุนการเกิดโรคั	

เช่ื่น	 สภาพร่างกายท่ี่�ไม่ด่	 (poor	 general	 status)	 ระยะ 

เวลาการใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจ,	ภาวะขาดสารอาหาร,	การติดเช่ื่�อ 

(granulomatous	infection,	HIV)	,	คัวามดันโลหิตตำ�า,	ผ้้ป่วย

เบาหวาน,	การใชื่	้steroid,	rigid	nasogastric	tube,	excessive	 

motion	of	ET	tube	ล้วนเป็นปัจจัยท่ี่�สนับสนุนการเกิดโรคั	

อาการและอาการแสดง 
อาการและอาการแสดงขึ�นกับขนาดของร้รั�วท่ี่�เกิดขึ�น	

โดยผ้้ป่วยท่ี่�ใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจอาจได้ประวัติของการม่เสมหะท่ี่� 

มากขึ�น	หร่อม่การสำาลักเศีษอาหารเขา้มาอย่้ในที่อ่ช่ื่วยหายใจ	

ปอดติดเช่ื่�อซำ�าซ้อน	และไม่สามารถัหย่าเคัร่�องช่ื่วยหายใจได้	 

ในผ้้ป่วย	 malignant	 tracheoesophageal	 fistula	 จะพบ 

ลักษณะท่ี่�เร่ยกว่า	Ono’s	sign	ค่ัอ	ม่การไอสำาลักหลังรับประที่าน 

อาหาร  โดยเฉัพาะนำ�าอัดลม	(carbonated	drink)	หร่อม่อาการอ่�น	 

เช่ื่น	 เจ็บแน่นหน้าอก	 ไอม่เสมหะปนเล่อด	หายใจไม่สะดวก	 

กล่นติด	กล่นลำาบาก	เส่ยงแหบ	เสมหะเปล่�ยนส่ปริมาณมาก 

และการเกิดภาวะปอดติดเช่ื่�อท่ี่�ยากต่อการรักษา

การสง่ต้รวจ้ทางหอ้งปฏิบิตั้กิาร (Investigation) 
Bronchoscopy/Endoscopy 

การส่องกล้องหลอดลมหร่อหลอดอาหาร	 เป็นการ

ส่งตรวจที่างห้องปฏิบัติการท่ี่�ม่คัวามจำาเพาะเจาะจงในการ

วินิจฉััยภาวะ	tracheoesophageal	fistula	มากท่ี่�สุด ดังร้ปท่ี่�	1  

สามารถับอกตำาแหน่ง	ขนาด	เพ่�อวางแผนในการรักษา	โดย	

bronchoscope	อาจม่คัวามไวเหน่อกว่า	endoscopy	เล็กน้อย

ในการวนิิจฉััย	เน่�องจากไมพ่บการบดบงัของรอยพบับริเวณ

หลอดอาหาร	 ท่ี่�อาจจะที่ำาให้พลาดการวินิจฉััย	TEF ขนาด

เล็กได้	อ่กทัี่�งยังสามารถัเก็บเสมหะท่ี่�สงสัยการติดเช่ื่�อในปอด

มาส่งตรวจเพิ�มเติมเพ่�อปรับยาปฏิช่ื่วนะท่ี่�เหมาะสมได้4	โดย

คัวามไวของการวินิจฉััยขึ�นกับขนาดของรอยรั�ว	 หากสงสัย	

small TEF การพรมนำ�าเกล่อผ่านที่างการส่องกล้องหลอดลม	

แล้วสังเกตฟื้องอากาศีท่ี่�เกิดขึ�น	 หร่อ	 การกล่น	methylene	

blue	 แล้วสังเกตส่ท่ี่�ซึมผ่านข้ามมาในหลอดลมระหว่างการ

ส่องกล้อง	เพิ�มคัวามไวในการวินิจฉััยได้12

Ãูป·่�1.		 แส่ดงภาพของรูรั�วัระหวั่างหล่อดอาหารแล่ะหล่อดล่ม่จากิ
กิารส่่องกิล่้องท้างหล่อดล่ม่	รูปซิ้าย	เป็นรูรั�วัระหวั่าง
หล่อดอาหารกิับหล่อดล่ม่บริเวัณ	carina	รูปขวัาเป็นรูรั�วั
ระหวั่างหล่อดอาหาร	แล่ะแขนงหล่อดล่ม่ด้ายซ้ิาย	(left	 
main bronchus)

Barium swallow 

ม่คัวามไวในการวินิจฉััยรอยโรคัได้ร้อยละ	 70	 ของ 

ผ้้ป่วยทัี่�งหมด5-6	โดยสามารถับอกขนาดคัวามกว้างยาวของ 

รอยโรคัได้	 แต่ต้องที่ำาในผ้้ป่วยท่ี่�สามารถันั�งและย่นได้	 

จึงไม่เหมาะในผ้้ป่วยติดเต่ยงหร่อใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจ

Chest computed tomography (thin section) 

สามารถัพบการเช่ื่�อมต่อระหว่างหลอดอาหารและ

หลอมลม	รวมไปถังึขนาดและตำาแหนง่ของ	TEF	ท่ี่�เกิดขึ�นได้	 

เพ่�อวางแผนในการรักษาต่อไป	 ข้อจำากัดในกรณ่	 small 

TEF	อาจไม่พบการเช่ื่�อมต่อท่ี่�ชัื่ดเจนจากภาพถ่ัายเอกซเรย์

คัอมพิวเตอร์ได้	ดังร้ปท่ี่� 2
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ร ัสร อง รกล และคณะ

Ãูป·่� 2. 	ภาพเอกิซิเรย์คอม่พิวัเต่อร์ปอด	พบรูรั�วัขนาดใหญ่ระหวั่าง
หล่อดอาหารแล่ะหล่อดล่ม่	จนม่่กิารท้ำาล่ายโครงส่ร้างปกิติ่
ของหล่อดล่ม่	

Chest x ray 

ใช้ื่เป็นการส่งตรวจเพ่�อสนับสนุนการวินิจฉััยโรคั	โดย 

อาจพบลักษณะท่ี่�สงสัยภาวะปอดอักเสบ	บริเวณชื่ายปอด	หร่อ 

อาจเห็นลักษณะบอลล้นของปลายท่ี่อช่ื่วยหายใจท่ี่�ม่ขนาด

มากกว่าขนาดของหลอดลม	ในผ้้ป่วยท่ี่�ใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจ	อาจ

พบลักษณะ	 gastric	 dilatation,	 diaphragmatic	 splinting	

หร่อลมท่ี่�ค้ัางอย่้ในหลอดอาหารตำาแหนง่ท่ี่�ใต้ต่อร้รั�วระหวา่ง

หลอดอาหารและหลอดลมได้12 ซึ�งลักษณะท่ี่�แสดงทัี่�งหมด

ไม่ใช่ื่ลักษณะท่ี่�จำาเพาะเจาะจงต่อการวินิจฉััย	TEF เป็นเพ่ยง

หลักฐานสนับสนุน

การด้แลรักษา (management) 
การรักษาภาวะ	 tracheobronchial	 fistula	 แปรผัน 

ตามขนาด	 ตำาแหน่งของร้รั�วท่ี่�เกิดขึ�น	 และสาเหตุของการ 

เกิดโรคั	โดยมุ่งเน้นผลในการรักษาแตกต่างกันออกไป	ในภาวะ	 

malignant	TEF	แพที่ย์ผ้้รักษามุ่งเน้นการรักษาเพ่�อประคัับ

ประคัอง	 เพิ�มคุัณภาพช่ื่วิต	 และเพิ�มระยะเวลาในการม่ช่ื่วิต

รอดของผ้้ป่วยเป็นหลัก	แตกต่างจากใน	benign	TEF	 โดย

การรักษาหลักในภาวะดังกล่าวสามารถัแบ่งออกเป็น	

1. การผู่้าตั้ด 

การผ่าตัดแก้ไขภาวะร้เช่ื่�อมระหว่างหลอดลมและ

หลอดอาหาร	แม้ว่าจะเป็นการรักษาท่ี่�จำาเพาะเจาะจง	และม่

โอกาสหายขาดส้ง	แต่ม่ข้อจำากัดหลายอย่าง	โดยเฉัพาะเร่�อง

ปัจจัยคัวามพร้อมของร่างกายของผ้้ป่วย	 ส่วนใหญ่่มักที่ำาใน

ภาวะ	 benign	 TEF	 เป็นหลัก	 การผ่าตัดแก้ไขนั�นม่ด้วยกัน

หลายเที่คันคิัขึ�นกับขนาดและตำาแหนง่ของ	TEF โดย	primary	

repair	มักที่ำาใน	small TEF หร่อการซอ่มแซมร้รั�วโดยการใชื่้	

pedicle	muscle	flap,	omentum	major	เพ่�อมาปิดร้รั�วท่ี่�ม่	ไป

จนถึัง	การที่ำา	esophageal	resection	หร่อ	reconstruction	

ในกรณ่ร้รั�วม่ขนาดใหญ่่หร่อ	trachea	ถ้ักที่ำาลายมาก13-14 โดย

พบว่าอัตราการเส่ยช่ื่วิตภายหลังการผ่าตัด	(mortality	rate)	ม่ 

คัวามแตกต่างอย่างมากในแต่ละการศึีกษา	โดยพบอุบัติการณ์	 

อย่้ท่ี่�ร้อยละ	 3.213-3815	 ซึ�งแปรผันตามคัวามรุนแรงของโรคั	

และคัวามชื่ำานาญ่ของศัีลยแพที่ย์	 แต่หากการผ่าตัดประสบ

คัวามสำาเร็จผ้้ป่วยจะสามารถักลับไปใช้ื่ช่ื่วิตได้ตามปกติและ

ผลการรักษาท่ี่�ด่ในระยะยาว	 อย่างไรก็ตามการผ่าตัดมัก 

ไม่สามารถักระที่ำาไดใ้นผ้้ป่วย	malignant	TEF	อันเน่�องมาจาก 

ข้อจำากัดด้านสภาพคัวามพร้อมของร่างกายผ้้ป่วย	 และ 

คัวามเส่�ยงส้งในการผ่าตัดท่ี่�เกิดขึ�น	 ปัจจุบันจึงได้พัฒนาวิธ่

การรักษาโดยการที่ำาหัตถัการที่างหลอดลมและหลอดอาหาร

เพ่�อลดคัวามเส่�ยงในการผ่าตัดท่ี่�จะเกิดขึ�น	และเพิ�มคุัณภาพ

ช่ื่วิตของผ้้ป่วยเหล่าน่�	

2. การรักษาด้วยเทคนิิคหัต้ถุการการส่องกล้อง  

(Intervention treatment) 

นับเป็นการรักษาหลักในปัจจุบัน	 และการศึีกษาใน

หลายการศึีกษาถึังคัวามสำาเร็จของการรักษาด้วยเที่คันิคัการ

ส่องกลอ้งว่าสามารถัเพิ�มคุัณภาพช่ื่วติให้ผ้้ป่วย	TEF ได้	โดย

สามารถัแบ่งออกได้เป็น	

2.1 Esophageal stent เป็นการรักษาท่ี่�พบว่าได้ 

ผลด่ในการปิดร้รั�วท่ี่� เกิดขึ�นระหว่างหลอดอาหารและ

หลอดลม	 โดยเหมาะสำาหรับผ้้ป่วยท่ี่�ม่ภาวะร้รั�วของหลอด 

อาหารและหลอดลมท่ี่�ไม่ม่การกดเบ่ยดที่างเดินหายใจ	 โดย

เฉัพาะตำาแหน่งหลอดอาหารส่วนล่าง	โดยทุี่กคัรั�งก่อนใส่ท่ี่อ

คัำ�ายันหลอดอาหาร	 ต้องที่ราบตำาแหน่งขนาดของร้รั�วและ	

คัวามรุนแรงของการกดเบ่ยดหลอดอาหาร	 และต้องที่ำาการ

ประเมินว่าไม่ม่การกดเบ่ยดของที่างเดินหายใจก่อนการใส่

ทุี่กคัรั�ง	เพ่�อเล่อกชื่นิดและขนาดของท่ี่อคัำ�ายันหลอดอาหารท่ี่� 

เหมาะสม	โดยท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�เหมาะสมต้องเป็นท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�พอด่

กับขนาดของหลอดอาหาร	 และสามารถัคัลอบคัลุมร้รั�วได้
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ทัี่�งหมด	ซึ�งขดลวดท่ี่�มักนิยมเล่อกใช้ื่ในหลอดอาหารมักเป็น	

cover	metallic	 stent	 มากกว่า	 silicone	 stent	 โดยพบว่า 

ผ้้ป่วยสามารถักลับมารับประที่านอาหารที่างปากได้ทัี่นท่ี่

ภายหลังการใส่ท่ี่อคัำ�ายันสำาเร็จ16-17 

2.2 Airway stent	 เป็นอ่กหนึ�งที่างเล่อกในการปิด 

ร้รั�วระหว่างหลอดอาหารและหลอดลม	 เหมาะสำาหรับผ้้ป่วย 

ท่ี่�ม่ตำาแหน่งของร้รั�วอย่้ท่ี่�หลอดอาหารส่วนบน	 (upper 

esophagus),	 จุดปลายของร้รั�วอุดตันหลอดอาหารทัี่�งหมด

จนไม่สามารถัใส่ท่ี่อคัำ�ายันหลอดอาหารเพ่�อไปส่วนปลายได้	 

(completed	 occluded	 distal	 end	 of	 TEF)	 หร่อม่คัวาม

เส่�ยงต่อการฉ่ักขาดของหลอดอาหารเพิ�มถ้ัาใส่ท่ี่อคัำ�ายัน

ท่ี่�หลอดอาหาร	 ท่ี่อคัำ�ายันในอุดมคัติคัวรเป็นท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�

สามารถัปิดร้รั�วได้ทัี่�งหมด	และขนาดพอเหมาะกับหลอดลม	

เพ่�อป้องกันการเล่�อนตำาแหน่ง	 ปลอดภัย	 คังที่น	 ใส่และ

ถัอดง่าย	 โดยชื่นิดของท่ี่อคัำ�ายันหลอดลมแยกตามวัสดุท่ี่�ที่ำา	 

แบ่งออกเป็น	2 ชื่นิดหลัก	ๆ	ค่ัอ	covered	self	expanding 

metallic	stent,	และ	silicone	stent	

Cover self expanding stent18 เหมาะสำาหรับ

หลอดลมท่ี่�ถ้ักกดเบ่ยดหร่อผิดร้ปไปมาก	 ข้อด่ของอุปกรณ์

ชื่นิดน่�ค่ัอ	ใส่ง่าย,	ศัีกยภาพด่	สามารถัใส่ผ่านได้ทัี่�ง	flexible	

bronchoscope	 หร่อ	 rigid	 bronchoscope	 ไม่ต้องที่ำาการ

ขยายขนาดหลอดลมมากก่อนการใส่ท่ี่อคัำ�ายันแบบขดลวด	

แต่ต้องระวังวัสดุท่ี่�ใช้ื่อาจที่ำาลายพ่�นผิวท่ี่�ปกติของหลอดลม,	

การเล่�อนตำาแหน่งของท่ี่อคัำ�ายัน,	metal	fatigues	หร่อ	metal	

fracture	ในกรณ่ท่ี่�ใส่เป็นเวลานาน	(500-1,000	วัน)19,	การเกิด	 

granulation	tissue	

Silicone stent (Dumon stent)20 เป็นวัสดุท่ี่�ม่คัวาม

แข็งแรงที่นที่าน	 สามารถัปิดร้รั�วได้ด่	 อย่างไรก็ตามในการ

ใส่	silicone	stent	ต้องใส่ผ่าน	rigid	bronchoscope	ภายใต้ 

การดมยาสลบ	 (general	 anastasia)	 เท่ี่านั�น	 ในการใส่ 

ต้องที่ำาการขยายหลอดลมก่อนการใส่	 เน่�องจากคัวามคังร้ป 

ของวัสดุ	 อ่กทัี่�งท่ี่�ผนังด้านนอกของ	 silicone	 stent	 จะม่ 

ปุ่ม	(studs)	เพ่�อป้องกันการเล่�อนตำาแหน่งของท่ี่อคัำ�ายัน	ซึ�ง

ปุ่มน่�อาจม่ผลต่อการประสานร้รั�ว	 และในการถัอดท่ี่อคัำ�ายัน

หลอดลมอาจเหน่�ยวนำาที่ำาให้ม่การขยายขนาดของร้รั�วได้	

โดยมักแบ่งท่ี่อคัำ�ายันหลอดลมตามร้ปร่างออก	เป็นชื่นิด	ตรง	

(I	shape)	ชื่นิด	L	(L	shape)	และ	ชื่นิด	Y (	Y	shape)	โดย 

มักเล่อกร้ปร่างของท่ี่อคัำ�ายันหลอดลมตามตำาแหน่งของ 

รอยโรคั แบ่งออกเป็น	8 ตำาแหน่ง	ดังร้ปท่ี่�	3,	421

  

Ãูป·่� 3.		แส่ดงกิารแบ่งต่ำาแหน่งของหล่อดล่ม่ใหญ่,	แขนงหล่อดล่ม่
ใหญ่ซิ้าย	แล่ะ	ขวัา	ออกิเป็น	8	ต่ำาแหน่ง	ต่าม่ต่ำาแหน่งของ
รูรั�วัระหวั่างหล่อดอาหารแล่ะหล่อดล่ม่	(I)	หล่อดล่ม่ใหญ่
ส่่วันบน	(upper	third	of	trachea),	(II)	หล่อดล่ม่ใหญ่
ส่่วันกิล่าง	(middle	third	of	trachea),	(III)	หล่อดล่ม่
ใหญ่ส่่วันล่่าง	(lower	third	of	trachea)	,	(IV)	ท้างแยกิ
แขนงหล่อดล่ม่ใหญ่	(carina),	(V)	แขนงหล่อดล่ม่ใหญ่ 
ด้านขวัา	(right	main	bronchus),	(VI)	หล่อดล่ม่ปอดด้านขวัา 
ส่ว่ันกิล่าง	(right	middle	bronchus),	(VII)	แขนงหล่อดล่ม่
ใหญ่ซิ้าย	(left	main	bronchus),	(VIII)	แขนหล่อดล่ม่
ใหญ่ซิ้ายส่่วันปล่าย	(distal	of	left	main	bronchus)
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ร ัสร อง รกล และคณะ

Site of TEF Size of TEF Type of airway stent

II small I shape

II small I shape

big Y shape

III small Y shape

big Y shape

IV small Y shape

V small L	shape

big Y shape

VI small L	shape

VII small L	shape

big Y shape

VIII small I shape

Ãูป·่� 4.		ต่ารางแส่ดงรูปร่างของท้่อค�ำายันหล่อดล่ม่ท้่�เหม่าะส่ม่กิับ 
รอยโรคท้่�ต่ำาแหนง่ต่า่ง	ๆ 	ของหล่อดล่ม่ใหญ,่	แขนงหล่อดล่ม่
ซ้ิายแล่ะขวัา	ท้่�ถูกิแบ่งต่าม่รูปท้่�	3	

ในปัจจุบันม่การพัฒนาการสร้าง	 personalizing	

airway	stent18 ท่ี่�เหมาะกับหลอดลมของผ้้ป่วยแต่ละคัน	โดย

การใช้ื่คัอมพิวเตอร์สร้างภาพสามมิติ	เพ่�อสร้างท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�ม่

ขนาดเส้นผ่าศ้ีนย์กลาง	 คัวามยาวและองศีาท่ี่�เหมาะสมกับ 

ผ้้ป่วย	ได้ม่การพัฒนาและที่ดลองใช้ื่ในต่างประเที่ศี	พบว่าได้

ผลด่	คัวามยาวของท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�ด่คัวรคัรอบคัลุมเกินร้รั�วอย่าง

น้อยข้างละ	 0.5	 เซนติเมตร	หร่ออาจมากกว่าน่�ในกรณ่ร้รั�ว

ขนาดใหญ่่	 ขนาดเส้นผ่าศ้ีนย์กลางของที่่อคัำ�ายันหลอดลม

คัวรเป็นร้อยละ110-120	ของค่ัาเฉัล่�ยของเส้นผ่านศ้ีนย์กลาง

ในแนวนอน	และแนวตั�งของหลอดลมปกติ	จะเป็นขนาดของ

ท่ี่อคัำ�ายันหลอดลมท่ี่�เหมาะสมในการปิดร้รั�ว18,22
 

Ãูป·่� 5. 	แส่ดงภาพของหล่อดล่ม่ภายหลั่งกิารใส่่	silicone	Y	stent	
ด้านซ้ิาย	เป็นต่ำาแหน่งปล่ายด้านบนของขวัดล่วัด	(proximal	 
end)	ด้านขวัา	แส่ดงต่ำาแหน่งของ	silicone	stent	ท่้�ต่ำาแหน่ง	 
carina

2.3 Double stent	 ค่ัอการใส่ท่ี่อคัำ�ายันทัี่�งหลอดลม

และหลอดอาหาร	 เหมาะสำาหรับร้รั�วขนาดใหญ่่	 โดยเฉัพาะ

ขนาดของร้รั�วท่ี่�มากกว่า	20	มิลลิเมตร	เพ่�อป้องกันการเล่�อน

ของท่ี่อคัำ�ายันจากหลอดอาหารมาท่ี่�หลอดลม, TEF ท่ี่�เกิด

จากการใส่ขดลวดท่ี่�หลอดอาหาร,	TEF	ท่ี่�ไม่พบการต่บของ

หลอดอาหารท่ี่�ชัื่ดเจน	หร่อถ้ัาม่แนวโน้มท่ี่�การใส่ท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�

หลอดอาหารนั�นอาจเหน่�ยวนำาที่ำาให้ม่การกดเบ่ยดที่างเดิน

หายใจเกิดขึ�น	 โดยแนะนำาให้ใส่ท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดลมก่อนใส่

ท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดอาหารแม้ว่าผ้้ป่วยจะไม่ม่อาการที่างระบบ

หายใจก็ตาม	 และขอบของท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดอาหารคัวรวาง

ส้งกว่าขอบของท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดลม	 เพ่�อป้องกันการเล่�อน

ของท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดอาหาร

จากการพบว่า	การใส่ท่ี่อคัำ�ายันในหลอดลม	(airway	stent)  

สามารถัป้องกันและลดขนาดของร้รั�วระหว่างหลอดอาหาร

และหลอดลมได้เป็นอย่างด่	โดยอัตราคัวามสำาเร็จของการปิด

ร้รั�วได้สำาเร็จค่ัอไม่ม่การรั�วของสารทึี่บรังส่	อาการที่างคัลินิก

ด่ขึ�นและไม่ม่การกลับมาเป็นซำ�าใน	 2 สัปดาห์	 (complete	

response)	อย่้ท่ี่�ร้อยละ	65 ในกลุ่ม	metallic	stent,	ร้อยละ	72  

ในกลุ่ม	 silicone	 stent	 (โดยทัี่�งสองกลุ่มม่ผ้้ป่วยบางส่วน 

ใส่เป็น	double	 stent	 โดยอัตราคัวามสำาเร็จอย่้ท่ี่�ร้อยละ	96 

และ	100	ตามลำาดับ)	และสามารถัปิดร้รั�วได้เก่อบหมด	ค่ัอม่

การรั�วของสารที่บึรังส่เพ่ยงเลก็น้อย	และไมม่่การกลบัมาเป็น

ซำ�าใน 2 สัปดาห์	(partial	response)	ร้อยละ	34.9	ใน	metallic	

stent,	ร้อยละ	27.8	ใน	silicone	stent	โดยจากการศึีกษาพบ

ว่า	 double	 stent	 ให้ผลการรักษาท่ี่�ด่ท่ี่�สุด	 และคัวามสำาเร็จ

ของการใส่	 covered-metallic	 stent	 และ	 silicone	 stent	

ไม่แตกต่างกัน	 แต่จะส้งกว่าเล็กน้อยในกลุ่มของ	 silicone 

stent	 ที่ำาให้สามารถัเพิ�มคุัณภาพช่ื่วิตของผ้้ป่วยได้	 โดย 

ผ้้ป่วยสามารถักลับมารับประที่านอาหารเหลวและนำ�า	 ที่าง

ปากไดทั้ี่นท่ี่หลังจากการใสท่่ี่อคัำ�ายันสำาเร็จ	และสามารถักลบั

มารับประที่านอาหารเป็นปกติได้ประมาณ	 5 เด่อน	 (2-16 

เด่อน)23 หลังการที่ำาหัตถัการสำาเร็จ	และพบว่าการใส่ท่ี่อคัำ�ายัน 

ท่ี่�หลอดลมยังสามารถัลดการกดเบ่ยดของหลอดลมได้เป็น

อย่างด่	ข้อด่ของการใสท่่ี่อคัำ�ายัน	ค่ัอข้อจำากัดในเร่�องของอายุ	

สภาพร่างกายของผ้้ป่วย	และคัวามเส่�ยงของการที่ำาหัตถัการ

น้อยกว่าการผ่าตัด	
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นอกจากน่�ม่การศึีกษาอัตราการรอดช่ื่วิตของผ้้ป่วย

ภายหลังการใส่ท่ี่อคัำ�ายันทัี่�งหลอดอาหาร	และ/หร่อ	หลอดลม	

พบว่าค่ัาเฉัล่�ยของการรอดช่ื่วติ	(mean	survival)	อย่้ท่ี่�	236.6	วัน  

โดยเม่�อแยกตามชื่นิดของท่ี่อคัำ�ายัน	พบว่าอัตราการรอดช่ื่วิต

ใน	airway	stent	 เป็น	219.1	 วัน,	esophageal	stent	 เป็น 

262.8	วัน	และ	252.9	วัน	ในกลุ่ม	double	stent24 โดยพบว่า 

ตำาแหน่งของท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดลมใหญ่่	(trachea),	left	main	

bronchus,	carina	ม่อัตราการรอดช่ื่วิตท่ี่�ส้งสุด	กว่า	right	main	

bronchus	 แต่อย่างไรก็ตามในการศึีกษาน่�พบว่าประชื่ากร

ส่วนใหญ่่ของผ้้ป่วยท่ี่�ม่ร้รั�วของหลอดอาหารและหลอดลม

เป็นมะเร็งปอดร้อยละ	 74,	 มะเร็งหลอดอาหารร้อยละ	 2624  

แตกต่างจากในกลุ่มประชื่ากรปกติของผ้้ป่วยร้รั�วท่ี่�หลอดอาหาร 

และหลอดลม	ซึ�งจะพบผ้้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารเป็นส่วนใหญ่่	 

ที่ำาให้ผ้้ป่วยส่วนมากท่ี่�ต้องใส่	airway	stent	อาจม่คัวามรุนแรง

ของโรคัมากกว่ากลุ่มอ่�น	 ซึ�งอาจจะส่งผลกับอัตราการรอด 

ช่ื่วิตได้	 อย่างไรก็ตามในการพิจารณาชื่นิดของการใส่ท่ี่อ 

คัำ�ายันคังต้องขึ�นกับตำาแหน่งและขนาดของร้รั�วเป็นหลัก

ภาวะแทรกซ้อนิท่�ควรระวังในิการใส่ขดลวด 
1.		 การกดเบ่ยดที่างเดินหายใจภายหลังการใส่ท่ี่อ

คัำ�ายันท่ี่�หลอดอาหาร เพราะฉัะนั�นผ้้ป่วยคัวรประเมินการ

กดเบ่ยดที่างเดินหายใจโดยเอกซเรย์คัอมพิวเตอร์	 หร่อการ 

ส่องกล้องหลอดลม	 ก่อนการใส่ท่ี่อคัำ�ายันท่ี่�หลอดอาหาร 

ทุี่กคัรั�ง	 และหากต้องใส่	 double	 stent	 ให้ใส่	 airway	 stent 

ก่อน	esophageal	stent 

2.		 การเล่�อนตำาแหน่งของท่ี่อคัำ�ายัน

3.	 ท่ี่อคัำ�ายันม่การกดที่ับผนังที่างเดินอาหารหร่อ

หลอดลมจนเกิดการขาดเล่อด	 ที่ำาให้ขนาดของร้รั�วม่ขนาด

ใหญ่่ขึ�น	โดยเฉัพาะใน	double	stent

4.		 เกิดการฉ่ักขาดเพิ�มระหว่างการใส	่silicone	stent

5.		 การม่เสมหะอุดตันใน	airway	stent	

6.		 การเกิด	granulation	tissue

3. Closure with local injection of biological glue or 

chemical glue

เหมาะสำาหรับร้รั�วขนาดเล็ก	(<5	มม.)	หร่อใช้ื่ร่วมกับ

การใส่ท่ี่อคัำ�ายัน	ผลการรักษาอย่้แค่ัชัื่�วคัราว	พบม่การเส่�อม

ของการแข็งตัวของกาวหลังการฉ่ัด	 2 สัปดาห์ที่ำาให้เกิด 

การกลับมาเป็นซำ�าของร้รั�ว	จึงเป็นวิธ่ท่ี่�ไม่นิยมใช้ื่ 25-26

4.  Over the scope clipping 

เริ�มม่การใส่	 โดยผ่านการส่องกล้องหลอดอาหารและ

ใช้ื่	nitinol	clip	พบว่าสามารถัลดการสำาลักเศีษอาหารลงไป

ในที่างเดินหายใจผ่านร้รั�วระหว่างหลอดอาหารและหลอดลม	

แต่การศึีกษาในปัจจุบันยังม่ไม่มากนัก27-28

5.  other treatment 

5.1  Degradable stent18 สำาหรับผ้้ป่วยท่ี่�ต้องการ 

ผลการรักษาช่ื่วงเวลาสั�น	ๆ	และม่เฉัพาะ	uncovered	stent	

จึงไม่นิยมใช้ื่ในการปิดร้รั�ว

5.2  Endobronchial one-way umbrella shaped 

valves29-30 เน่�องจากคุัณสมบัติในการอุดกั�นการไหลของ

อากาศี	จึงม่การเอามาใช้ื่ในการปิดร้รั�วระหว่างหลอดอาหาร

และหลอดลม	พบว่าสามารถัเพิ�มคุัณภาพช่ื่วิตให้ผ้้ป่วยได้	

5.3 Mesenchymal stem cells transplantation31	

การปล้กถ่ัาย	mesenchymal	stem	cell	 ท่ี่�ได้จากไขกระด้ก	

ผ่านการส่องกล้องหลอดลม	 พบว่าประสบคัวามสำาเร็จใน

การปิดร้รั�วระหว่างปอดและเย่�อหุ้มปอด	 (bronchopleural	

fistula)	 ภายหลังการผ่าตัดเย่�อหุ้มปอดจาก	 malignant	

mesothelioma	จึงม่การนำา	mesenchymal	stem	cell	มาปิด 

ร้รั�วระหว่างหลอดอาหารและหลอดลมขนาด	3	มิลลิเมตร	พบว่า	 

ประสบคัวามสำาเร็จ	

6.  การรักษาแบบประคับประคองและการด้แลทั�วไป 

	การรักษาแบบประคัับประคัองในผ้ป่้วยท่ี่�ร้รั�วระหวา่ง

หลอดอาหารและหลอดลมนั�น	 ถ่ัอว่าม่คัวามสำาคััญ่มาก 

เน่�องจากผ้้ป่วยส่วนใหญ่่มักม่ลักษณะอาการและคุัณภาพ

ช่ื่วิตท่ี่�ไม่ด่	 ม่คัวามเส่�ยงต่อการเกิดภาวะปอดติดเช่ื่�อ	 ขาด

สารอาหาร	 รวมถึังโอกาสเส่ยช่ื่วิตท่ี่�ส้ง	 สภาวะร่างกายท่ี่�ไม่ 
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ร ัสร อง รกล และคณะ

พร้อม	ย่อมส่งผลต่อการเล่อกวิธ่การรักษา	และเพิ�มคัวามเส่�ยง

ในการที่ำาหัตถัการ	การรักษาแบบประคัับประคัอง	เช่ื่น	การ

รักษาด้วยยาปฏิช่ื่วนะในผ้้ป่วยท่ี่�สงสัยภาวะปอดติดเช่ื่�อ	โดย

คัวรเล่อกยาปฏิช่ื่วนะท่ี่�คัรอบคัลุมเช่ื่�อทัี่�งแกรมบวก	แกรมลบ	 

และ	 anaerobe	 ลดโอกาสท่ี่�จะม่การสำาลักเศีษอาหาร 

หร่อสารคััดหลั�งจากหลอดอาหารไปส่้หลอดลม	เช่ื่น การยก

ศ่ีรษะส้ง,	ใส่	gastrostomy	tube	เพ่�อลด	gastroesophageal	 

reflux,	 แก้ไข้ภาวะทุี่พโภชื่นาการ	 โดยการให้อาหารที่าง	 

jejunostomy	หร่อ	gastrostomy	tube	ในรายท่ี่�ม่ปัญ่หาด้าน

การหายใจ	 ม่ระบบหายใจล้มเหลว	การประคัับประคัองการ

หายใจด้วยอุปกรณ์ต่างๆ	 นั�นม่คัวามจำาเป็น	 การใส่เคัร่�อง 

ช่ื่วยหายใจต้องระวังลมท่ี่�รั�วจากหลอดลมเข้าส่้กระเพาะ	

ที่ำาให้เกิดการขยายของกระเพาะและสำาไส้	เพิ�มโอกาสในการ 

สำาลัก	 ผ้้ป่วยท่ี่�ใส่ท่ี่อช่ื่วยหายใจคัวรให้บอลล้นอย่้ตำ�าว่าร้รั�ว

ระหว่างหลอดอาหารและหลอดลมเพ่�อป้องกันการสำาลัก,	 

ยกศ่ีรษะส้ง,	aggressive	suction	ทัี่�งหมดน่�ม่คัวามสำาคััญ่ใน

การด้แลผ้้ป่วยเพ่�อเพิ�มคุัณภาพช่ื่วิต	และเตร่ยมคัวามพร้อม

ในการเข้ารับการรักษาด้วยวิธ่การต่าง	ๆ	ท่ี่�กล่าวมาแล้ว	

สรุป 
ภาวะร้รั�วระหว่างหลอดอาหารและหลอดลม	เป็นภาวะ

แที่รกซ้อนท่ี่�เกิดได้จากหลายเหตุปัจจัย	ภาวะดังกล่าวก่อให้ 

เกิดอัตราการเส่ยช่ื่วิตท่ี่�ส้งขึ�น	 การวินิจฉััยท่ี่�รวดเร็วก่อนม่

ภาวะแที่รกซ้อนอ่�น	 ๆ	 ตามมาเป็นส่วนหนึ�งในการรักษาท่ี่�

สำาคััญ่	 การรักษามักถ้ักจำากัดด้วยสุขภาวะท่ี่�ไม่ด่ของผ้้ป่วย	

ปัจจุบันม่การพัฒนาการรักษาด้วยการที่ำาหัตถัการการส่อง

กล้องด้วยเที่คันิคัต่าง	 ๆ	 พบว่า	 สามารถัปิดร้รั�วท่ี่�เกิดขึ�น 

ได้ด่	 ร่วมไปกับการรักษาแบบประคัับประคัองแก้ไข้ภาวะ 

ทุี่พโภชื่นาการ	สามารถัช่ื่วยเพิ�มคุัณภาพช่ื่วิต	และระยะเวลา

การม่ช่ื่วิตรอดของผ้้ป่วยได้
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