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ภาวะหลอดลมตีบจากการติดเชือ้ วัณโรคเป็นภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บได้บอ่ ยและยากต่อการวินจิ ฉัย ความรุนแรงของ
ภาวะหลอดลมตีบขึน้ กับต�าแหน่งและความรุนแรงของการตีบของหลอดลม การรักษาหลัก ได้แก่ การท�าลายพังผืดบริเวณ
ที่มีการตีบ และพิจารณาใส่โครงค�้ายันเพื่อถ่างขยายหลอดลมไม่ให้มีการตีบซ�้า ดังกรณีตัวอย่างผู้ป่วยหญิงอายุ 20 ปี
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นวัณโรคปอด หลังจากนัน้ มีอาการเหนือ่ ยมากขึน้ จากหลอดลมตีบจากการติดเชือ้ วัณโรคทีห่ ลอดลม
และตามมาด้วยการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวจากการตีบของหลอดลม trachea อย่างรุนแรง ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษา
ด้วยเลเซอร์เพื่อท�าลายพังผืดและใส่โครงค�้ายันใน หลอดลมต�าแหน่ง trachea และ right main bronchus ซึ่งท�าหัตถการ
ร่วมกับการใช้เครือ่ งช่วยพยุงการท�างานของหัวใจและปอด ระยะเวลาของการใส่โครงค�า้ ยันยังไม่มคี า� แนะน�าทีช่ ดั เจน จาก
ผลการศึกษาติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดลมตีบจากการติดเชื้อวัณโรคพบว่าการน�าโครงค�้ายันออกหลังจากใส่อย่างน้อย
14 เดือน ไม่พบผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารตีบของหลอดลมทีต่ อ้ งใส่โครงค�า้ ยันซ�า้ แต่การน�ามาใช้ในผูป้ ว่ ยกรณีตวั อย่างอาจต้องพิจารณา
เรื่องความรุนแรงของการตีบของหลอดลม เนื่องจากมีความรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยในการศึกษาดังกล่าว และอาจมีการตีบ
ซ�้าได้มากกว่าจากการศึกษาแม้จะใส่เป็นเวลานานก็ตาม

บทน�า
วัณโรคของหลอดลมเป็นภาวะที่พบร่วมกับวัณโรค
ปอดได้บ่อย ซึ่งภาวะหลอดลมตีบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่
ส�าคัญพบตามหลังวัณโรคของหลอดลม ซึ่งความรุนแรง
ของการตีบของหลอดลมเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ล�าบาก แต่เพศ
หญิงถือเป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ า� คัญทีท่ า� ให้เกิดภาวะดังกล่าวตาม
มา การรักษาภาวะหลอดลมตีบจากวัณโรคของหลอดลม มี
ตั้งแต่การใช้เทคนิคการท�าลายพังผืดด้วยวิธีหลากหลาย
เช่น เลเซอร์ การใช้ rigid bronchoscope หรือ บอลลูนถ่าง
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ขยายหลอดลม รวมทั้งการใส่โครงค�้ายันเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการตีบของหลอดลมซ�้า ก็ท�าให้อาการหอบเหนื่อยและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังกรณีศึกษาตัวอย่างของผู้ป่วยที่ได้
รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหลอดลมตีบจากวัณโรคหลอดลม
ซึ่งมีภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันและจ�าเป็นต้องใช้
การส่องกล้อง rigid bronchoscope และใส่โครงค�า้ ยันชนิด
ซิลิโคน (silicone stent) อย่างไรก็ตาม การใส่ silicone stent
ในหลอดลมยังท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทีต่ ามมาได้มากมาย
ดังเช่นทีพ่ บในกรณีศกึ ษาตัวอย่าง ดังนัน้ แล้วการใส่ silicone
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stent จึงต้องค�านึงที่ระยะเวลาในการใส่ที่เหมาะสม และน�า
silicone stent ออกในกรณีที่หมดข้อบ่งชี้ เนื่องจากการตีบ
ซ�า้ ของหลอดลมจากการเกิดพังผืดเป็นสิง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
และยังไม่มตี วั ชีว้ ดั ทีช่ ว่ ยท�านายการเกิดการตีบซ�า้ การรักษา
จึงยังไม่มแี นวทางทีช่ ดั เจน การรักษาภาวะหลอดลมตีบจาก
วัณโรคของหลอดลมจึงเป็นการปรับใช้ตามความเหมาะสมใน
ผู้ป่วยแต่ละรายเป็นส�าคัญ

รายงานผู้ป่วย
ผูป้ ว่ ยหญิงโสด อายุ 20 ปี ภูมลิ า� เนาจังหวัดนครราชสีมา
อาชีพนักศึกษา มาโรงพยาบาลด้วยอาการเหนือ่ ยมากขึน้ มา
นาน 3 สัปดาห์ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย วัณโรคปอด 3 เดือน
ก่อนมาโรงพยาบาล ซึ่งมีอาการน�า ได้แก่ ไอเสมหะสีขาว
ทานอาหารได้ลดลง น�า้ หนักลด 2 กิโลกรัม ในเวลา 2 เดือน
ผลการตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกพบความผิดปกติบริเวณ
ปอดกลีบซ้ายบน (left upper lobe opacity) ผลการตรวจ
เสมหะไม่ พ บเชื้ อ วั ณ โรค ผู ้ ป ่ ว ยจึ ง ได้ รั บ การส่ อ งกล้ อ ง
หลอดลม ตรวจพบเชื้อจากน�า้ ล้างปอด ผลการเพาะเชื้อพบ
Mycobacterium tuberculosis (ผลการทดสอบไม่พบเชื้อดื้อ
ต่อยา isoniazid, rifampicin, streptomycin, ethambutol) ผูป้ ว่ ย
ได้รับการรักษาโดยใช้ยารักษาวัณโรค ได้แก่ isoniazid 300
มิลลิกรัมต่อวัน, rifampicin 450 มิลลิกรัมต่อวัน, pyrazinamide

ภาพที่ 1. แสดงภาพรังสีทรวงอกของเคสกรณีศกึ ษาหลังการ
รักษาวัณโรคปอดเป็นเวลา 2 เดือน

1,000 มิลลิกรัมต่อวัน, ethambuthol 800 มิลลิกรัมต่อวัน และ
vitamin B6 50 มิลลิกรัมต่อวัน หลังจากได้รบั ยารักษาวัณโรค
ผู้ป่วยมีอาการไอลดลงแต่ยังมีเสมหะสีขาว
3 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย
มากขึ้น (เดินขึ้นบันได 1 ชั้นแล้วเหนื่อย) ร่วมกับมีหายใจ
เสียงดังวี้ดทั้งช่วงหายใจเข้าและหายใจออก ไม่สัมพันธ์กับ
ท่าทาง อาการเป็นทั้งกลางวันกลางคืนเท่าๆกัน ไม่มีขา
บวม ปัสสาวะออกปกติดี ปฏิเสธประวัตโิ รคประจ�าตัว ปฏิเสธ
ประวัติการใส่ท่อช่วยหายใจและการผ่าตัดในอดีต ผลการ
ตรวจร่างกายพบว่า ความดันโลหิต 110/60 มิลลิเมตรปรอท
อัตราการเต้นของชีพจร 76 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ
24 ครัง้ ต่อนาที ผลการตรวจทางระบบการหายใจพบ trachea
in midline, equal breath sound, biphasic stridor ตรวจ
ร่างกายระบบอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ผู้ป่วยได้รับการส่องกล้องหลอดลมพบ Stenosis
of the trachea extending from 3 cm below vocal
cord to 2 cm above carina, measured about 6 cm. the
narrowest diameter of trachea was 3 mm. Stenosis
of proximal left main bronchus which bronchoscope
(external diameter 2.2 mm) can’t be passed. ผลการ
ตรวจภาพรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอก พบ long segmental
luminal narrowing with diffuse wall thickening of trachea,
extending from C7/T1 level down to T3 level, measured
about 6 cm in length and 0.3 cm in the narrowest
diameter. The left main bronchus was obliterated at
mid to distal part. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหลอดลม
ตีบจากวัณโรคที่หลอดลม (tracheobronchial stenosis
from endobronchial tuberculosis) และได้รับการรักษา
ด้วยการส่องกล้องหลอดลมเพื่อสลายพังผืดด้วยเลเซอร์
(laser ablation) และใช้บอลลูนถ่างขยายหลอดลม (balloon
dilatation) หลายครั้ง หลังจากนั้นอาการเลวลง มีเสียงวี้ด
มากขึ้ น มี ร ะบบการหายใจล้ ม เหลวจากภาวะหลอดลม
ตีบ ผลการประเมินจากการส่องกล้องพบว่าไม่สามารถ
ใส่ ท ่ อ ช่ ว ยหายใจผ่ า นหลอดลมที่ ตี บ เพื่ อ รั ก ษาภาวะ
หายใจล้มเหลวได้ ในท้ายที่สุด ผู้ป่วยได้รับการส่องกล้อง
หลอดลมด้วย rigid bronchoscope และวางโครงค�า้ ยันชนิด
57
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ซิลโิ คน (silicone stent) ในหลอดลมใหญ่และหลอดลมแขนง
ด้านขวา (trachea and right main bronchus) เนื่องจากไม่
สามารถใส่โครงค�้ายันในหลอดลมแขนงด้านซ้ายจากการ
ตีบอย่างรุนแรง (severe stenosis of left main bronchus)
ซึ่งท�าหัตถการร่วมกับการใช้เครื่องช่วยพยุงการท�างานของ
หัวใจและปอด (Extra-Corporeal Membrane Oxygenation,
ECMO) เนื่องจากมีภาวะหายใจล้มเหลวฉับพลัน หลังจาก
ได้รับการใส่ silicone stent ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและสามารถ
จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้

ภาพที่ 2. แสดงภาพการตรวจภาพรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอก
(A) ในระดับหลอดลม trachea (ระดับ T3) ซึ่ง
มีการตีบอย่างรุนแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
3 มิลลิเมตร และ (B) เป็นภาพตัดขวางในระดับ
หลอดลม (ระดับ T5) ซึ่งพบการตีบของหลอดลม
left main bronchus เช่นเดียวกัน
หลังจากผูป้ ว่ ยได้รบั การใส่ silicone stent ยังมีอาการ
เหนื่อยและมีเสมหะร่วมกับหายใจเสียงวี้ด ผลการส่องกล้อง
หลอดลมพบมีเนื้อเยื่อ granulation บริเวณเหนือต่อโครงค�า้
ยัน และมีการเคลื่อนที่ของโครงค�้ายันจากต�าแหน่งเดิม ซึ่ง
ต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการ laser ablation และบอลลูน
ถ่างขยายหลอดลมอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งทุกๆ 2-4 สัปดาห์ ซึง่ การ
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ประเมินระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ silicone stent และ
เวลาในการน�า stent ออกจากหลอดลม ยังไม่มีแนวทางใน
การปฎิบัติที่ชัดเจน

ภาพที่ 3. แสดงภาพการส่ อ งกล้ อ งหลอดลมด้ ว ย rigid
bronchoscope แสดงท่ อ ค�้ า ยั น ชนิ ด ซิ ลิ โ คน
(proximal part of silicone stent) ในต�าแหน่ง
หลอดลม trachea (A,B) และในต�าแหน่งหลอดลม
ระดับ carina (C) และในต�าแหน่งหลอดลมระดับ
right main bronchus (D) และหลอดลมระดับ left
main bronchus ที่มีการตีบ (E) หลังจากใส่ท่อค�้า
ยันชนิดซิลิโคน เมื่อติดตามผู้ป่วย พบว่ามีการตีบ
ซ�้าจากการสร้างเนื้อเยื่อ granulation เหนือต่อ
ท่อค�า้ ยัน (F)

บทวิจารณ์
ภาวะหลอดลมตีบหลังจากการติดเชื้อวัณโรคของ
หลอดลม พบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญหลังการติดเชื้อ
วัณโรคแม้ว่าจะใช้ยารักษาตามสูตรมาตรฐานด้วยยาที่มี
ประสิทธิภาพแล้วก็ตาม1-3 ซึ่งการวินิจฉัยภาวะหลอดลม
ตีบจากวัณโรคมีความยากล�าบากในการวินิจฉัย เนื่องจาก
ประวัติอาการน�าและการตรวจร่างกายที่อาจคล้ายคลึงกับ
โรคหืดหรือมะเร็งปอด การเกิดภาวะหลอดลมตีบสามารถ
เกิดได้ในทุกระยะของการติดเชื้อวัณโรค ซึ่งจากการศึกษา
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ของ Hee Soon Chung และ Jae Ho Lee พบว่าการติดเชื้อ
วัณโรคของหลอดลมมีการเกิดพยาธิสภาพของหลอดลมได้
หลากหลาย และได้แบ่งลักษณะพยาธิสภาพของหลอดลม
ที่ บ รรยายจากการส่ อ งกล้ อ งหลอดลมทั้ ง หมด 7 แบบ
ได้แก่ actively caseating type (ร้อยละ 43), edematous
hyperemic type (ร้อยละ 14), fibrostenotic type (ร้อยละ
10.5), tumorous type (ร้อยละ 10.5), granular type (ร้อยละ
11.4), ulcerative type (ร้อยละ 2.7), nonspecific bronchitic
type (ร้อยละ 7.9) ซึ่งเมื่อศึกษาติดตามผู้ป่วยกลุ่มนี้พบว่า
กลุ่ม actively caseating type และ edematous hyperemic
type ที่เป็นลักษณะพยาธิสภาพที่พบมาก พบว่าเกิดภาวะ
หลอดลมตีบตามหลังได้ถึงประมาณร้อยละ 60 โดยจากการ
วิเคราะห์ univariate analysis พบว่าปัจจัยเสีย่ งทีส่ า� คัญทีส่ ดุ
ของการเกิด PTTS คือ เพศหญิง ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
2.34 เท่า (P-value 0.047)4
ในปั จ จุ บั น การรั ก ษาภาวะหลอดลมตี บ หลั ง การ
ติ ด เชื้ อ วั ณ โรค หั ต ถการทางทรวงอกถู ก พั ฒ นาเพื่ อ น� า
มาใช้รักษาภาวะดังกล่าว ได้แก่ การรักษาด้วยเลเซอร์
(laser photoresection), การรักษาด้วยอาร์กอนพลาสมา
(argon plasma coagulation), การรักษาด้วยความเย็น
(cryotherapy), การถ่างขยายหลอดลมตีบด้วยบอลลูน
(balloon dilatation) ซึ่งเป็นการรักษาที่ใช้ท�าลายพังผืด
ในหลอดลม รวมถึงการใช้โครงค�้ายัน (stent) เพื่อถ่างขยาย
หลอดลมที่ตีบซึ่ง silicone stent มีความนิยมมากกว่าและ
เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นตามมาน้ อ ยกว่ า การใช้ โ ครงค�้ า ยั น
ชนิดเมทัลลิก (metallic stent)5 โดยการใช้ metallic stent
มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้มากมายจากการศึกษาติดตาม
ผู้ป่วยในอดีต เช่น stent fracture, การฝังตัวของ stent ใน
ช่องทรวงอกจนท�าให้ไม่สามารถน�า stent ออกได้ 6, 7 การใช้
silicone stent จึงเป็นที่นิยมมากกว่าในภาวะหลอดลมตีบที่
ไม่ได้เกิดจากโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตาม การใช้ silicone stent
ก็พบภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น stent เคลื่อนที่จากต�าแหน่ง
เดิม, เสมหะอุดตันใน stent, การเกิดเนื้อเยื่อ granulation
บริเวณขอบ stent 8 ซึ่งผู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รับการส่องกล้อง
ร่วมกับการท�าหัตถการทางหลอดลมเพื่อแก้ไขและรักษา

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดตามหลังการใส่ silicone stent อยู่
อย่างต่อเนื่อง
จากกรณีศึกษาผู้ป่วยข้างต้นซึ่งพบว่าหลังจากการ
ใส่ silicone stent เกิดการเคลื่อนที่ของ stent และการเกิด
เนื้อเยื่อ granulation ที่ท�าให้ผู้ป่วยเหนื่อยมากขึ้น เนื่องจาก
ภาวะหลอดลมตีบหลังจากการติดเชื้อวัณโรคไม่สามารถ
คาดเดาได้และไม่สามารถท�านายการหยุดการพังผืดได้ และ
ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมากหลังการใส่ stent ก็มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิต การพิจารณาการน�า stent ออกจึงเป็นสิ่งที่
ควรค�านึงถึงเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน แต่เนื่องด้วยเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น การน�า stent ออก จึงต้องค�านึงถึงระยะเวลา
ที่เหมาะสมที่จะไม่ทา� ให้หลอดลมกลับมาตีบซ�้า ณ ปัจจุบัน
ยังไม่มีแนวทางที่แนะน�าถึงเวลาที่เหมาะสมในการน�า stent
ออก แต่จากการศึกษาของ Ryu YJ และคณะ ที่ติดตาม
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหลอดลมตีบจาการติดเชือ้ วัณโรคทีไ่ ด้รบั การ
ใส่ silicone stent 75 รายในประเทศเกาหลี พบว่าผู้ป่วย 54
รายจาก 75 ราย สามารถน�า stent ออกได้หลังจากใส่นาน 14
เดือน โดยในจ�านวน 54 ราย มีผู้ป่วย 49 ราย (ร้อยละ 65) ที่
ไม่ตอ้ งได้รบั การใส่ stent ซ�า้ และผูป้ ว่ ยทีเ่ หลือต้องได้รบั การ
ใส่ stent ซ�า้ 5 การศึกษาของ Eom JS และคณะ ท�าการศึกษา
ติดตามผู้ป่วย PTTS จ�านวน 57 รายในประเทศเกาหลีที่ได้
รับการใส่ silicone stent ในลักษณะเดียวกัน พบว่าผูป้ ว่ ย 40
ราย (ร้อยละ 70) สามารถน�า stent ออกได้สา� เร็จ และศึกษา
ข้อมูลทางสถิติเพิ่มเติมพบว่า การใส่ silicone stent เป็น
เวลามากกว่า 14 เดือน ไม่พบการเกิดการตีบของหลอดลม
ซ�า้ เมื่อติดตามผู้ป่วยไป 9 เดือน ซึ่งจากการศึกษานี้สรุปว่า
การใส่ silicone stent ในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดลมตีบจาการ
ติดเชื้อวัณโรคอย่างน้อย 12 เดือน สามารถลดอัตราการเกิด
การตีบของหลอดลมซ�า้ ได้ 9
ผู้ป่วยในการศึกษาของ Ryu YJ และคณะ ต�าแหน่งที่
หลอดลมตีบส่วนใหญ่อยู่ที่ left main bronchus (ร้อยละ 65)
และ trachea (ร้อยละ 12) โดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต�าแหน่ง
ที่ตีบที่ trachea อยู่ระหว่าง 8-11 มิลลิเมตร และ left main
bronchus อยู่ระหว่าง 4-6 มิลลิเมตร 5 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลางที่ ก ว้ า งกว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กรณี ตั ว อย่ า ง
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รวมทัง้ การติดตามผูป้ ว่ ยในสองการศึกษา เป็นเพียงระยะสัน้
และไม่สามารถบอกผลในระยะยาวได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาภาวะ
หลอดลมตีบในกรณีตัวอย่างค่อนข้างรุนแรงทั้งแง่ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางและต�าแหน่งที่เกิดการตีบ อาจต้องเปรียบ
เทียบความเสี่ยงที่เกิดการตีบซ�้าหลังการน�า stent ออกกับ
ประโยชน์ในแง่ลดภาวะแทรกซ้อนจาก stent ดังกล่าว
โดยสรุป การรักษาภาวะหลอดลมตีบจาการติดเชื้อ
วัณโรค ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษามาตรฐานเปรียบเทียบ
ระหว่างการท�าหัตถการทางหลอดลมในแต่ละวิธี และ ระยะ
เวลาในการใส่ silicone stent ซึ่งหลักฐานที่มีในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นเพียงการศึกษาไปข้างหน้าติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะ
หลอดลมตีบจากการติดเชือ้ วัณโรค จากทัง้ 2 การศึกษาข้างต้น
สรุปได้วา่ การใส่ silicone stent ทีน่ านมากกว่า 12-14 เดือน
สามารถลดการเกิดการตีบซ�้าของหลอดลมและสามารถ
น�า stent ออกได้ส�าเร็จ แต่การพิจารณาในผู้ป่วยแต่ละราย
คงจ�าเป็นต้องใช้ดลุ พินจิ เนือ่ งจากความรุนแรงและเงือ่ นไขที่
แตกต่างกันออกไป
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Abstract: Nophol Leelayuwatanakul, Thitiwat Sriprasart. ECMO-assisted rigid bronchoscopy with stent insertion

in post-tuberculosis tracheobronchial stenosis patient: a case report.Thai J Tuberc Chest Dis Crit Care 2018; 37: 56-61.
Post-tuberculosis tracheobronchial stenosis (PTTS) is the condition which can be unpredictably complicated following tuberculosis infection despite the effective regimen of anti-tuberculosis drugs. The diagnosis of
PTTS needs high index of suspicion due to non-specific symptoms which mimic other airway diseases. Several
ablative techniques of airway fibrosis and airway stenting were the mainstay treatments of PTTS to prevent the
restenosis. A 20-year-old woman developed dypsnea and wheezing after 3 months after tuberculosis infection.
Flexible bronchoscopy and computed tomography of chest findings revealed severe stenosis of trachea (narrowest luminal diameter 3 mm) and left main bronchus. Bronchoscopic interventions, including Nd-YAG laser
ablation and balloon dilatation, were performed in every couple of weeks but restenosis still occurred. Finally,
she successfully underwent ECMO-assisted rigid bronchoscopy with silicone stent insertion in trachea and right
main bronchus. After stent insertion, the granulation developed adjacent to the stent requiring bronchoscopic
intervention. Although silicone stent is the effective management for benign airway stenosis but long-term complications such as granulation formation, stent migration, sputum retention need to be considered. However, the
timing for stent removal is controversial but recent studies showed that stenting the airway for more than 12-14
months may prevent the restenosis in PTTS patients. In conclusion, the duration of airway stenting in PTTS
should be evaluated individually because of the difference in severity and location of airway stenosis.
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