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ภาวะหลอดอาหารติดต่อหลอดลมคอ (Tracheoesophageal fistula) เป็นภาวะที่เกิดได้ตั้งแต่ก�าเนิดหรือเกิดขึ้น
ได้ภายหลัง ท�าให้เกิดรูเชือ่ มต่อผิดปกติระหว่างหลอดอาหารและท่อทางเดินหายใจ โดยสาเหตุทเี่ กิดขึน้ ภายหลังมักมีสาเหตุ
จากมะเร็งเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งหลอดอาหาร ผู้นิพนธ์ได้น�าเสนอ แนวทางการรักษาภาวะหลอดอาหาร
ติดต่อหลอดลมคอที่เกิดในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน�้าเหลือง แล้วท�าให้เกิดภาวะหลอดอาหารติดต่อหลอดลมคอขนาดใหญ่
(2 เซนติเมตร)

บทน�า
ภาวะหลอดอาหารติ ด ต่ อ หลอดลมคอ (tracheoesophageal fistula) เกิดในผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุ
จากหลาย สาเหตุ เช่ น อุ บั ติ เ หตุ มะเร็ ง หลอดอาหาร
มะเร็ ง ปอด มะเร็ ง ไทรอยด์ และมะเร็ ง ต่ อ มน�้ า เหลื อ ง
เป็ น ต้ น โดยสาเหตุ ที่ พ บบ่ อ ยคื อ มะเร็ ง หลอดอาหาร
ในที่นี้จะรายงานผู้ป่วยมะเร็งต่อมน�้าเหลือง 1 ราย ที่เกิด
ภาวะหลอดอาหารติดต่อหลอดลมคอ (tracheoesophageal
fistula) ขนาดใหญ่ 1 ราย

รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 64 ปี ภูมิล�าเนา นครราชสีมา
อาชีพ ข้าราชการบ�านาญ มีโรคประจ�าตัวคือไวรัสตับอักเสบบี
กินยา entecavir วันละ 1 เม็ด มาโรงพยาบาลด้วยเรื่องไอ
มาก 1 เดือน โดย 3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลตรวจพบว่ามี
ต่อมน�้าเหลืองในช่องท้องโตและมีก้อนกระจายบริเวณกลีบ
ปอดส่วนล่างทั้งสองข้าง 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล เริ่มมี
อาการไอมาก โดยเฉพาะเวลากลืนอาหารจะไอมากเป็น
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พิเศษ ส�าลักอาหารบ่อยโดยส�าลักของเหลวมากกว่าของแข็ง
ไปโรงพยาบาลแพทย์ได้ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร สงสัย
ว่ า อาจมี ภ าวะโป่ ง พองของหลอดอาหาร (esophageal
diverticulitis)หรือภาวะหลอดอาหารติดต่อหลอดลมคอ
(tracheoesophageal fistula) ดังนั้นแพทย์จึงให้ผู้ป่วยใส่
สายให้อาหารทางหน้าท้อง (percutanous endoscopic
gastrostomy) โดยวางปลายสายไปยังบริเวณล�าไส้เล็กส่วน
เจจูนัม (jejunum) และได้ตรวจเพิ่มเติมเรื่องต่อมน�้าเหลือง
ในท้องโตโดยการเจาะตรวจไขกระดูก แต่ไม่พบเซลล์ผิด
ปกติ จึงส่งตรวจ PET/CT scan พบว่ามีการแสดงของ
สารกั ม มั น ตรั ง สี ใ นเนื้ อ เยื่ อ ของปอด ตั บ ม้ า ม ก้ อ นใน
ช่องท้อง ต่อมน�้าเหลืองในช่องอก หลอดอาหารส่วนกลาง
ต่อมน�า้ เหลืองในช่องท้อง น�า้ ในท้องและน�า้ ในช่องเยือ่ หุม้ ปอด
และท�าการตรวจเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมโดยการเจาะตรวจ
ชิ้นเนื้อตับ (liver biopsy) ผลการตรวจชิ้นเนื้อพบเป็ น
มะเร็งต่อมน�า้ เหลืองชนิด diffuse large B-cell lymphoma
(DLBCL) ในขณะที่ น อนโรงพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด ภาวะ
ปอดอักเสบจากการสูดส�าลัก (aspiration pneumonia)
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เป็นๆหายๆ ทัง้ หมด 3 ครัง้ จึงท�าการส่องกล้องตรวจหลอดลม
(bronchoscope) พบว่ามีภาวะหลอดอาหารติดต่อหลอดลมคอ
(tracheoesophageal fistula) หลังจากรักษาจนภาวะปอด
อักเสบดีขึ้นแล้ว จึงส่งตัวมายังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง ตรวจร่างกายแรกรับ สัญญาณชีพ
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีไข้ ตรวจร่างกายระบบต่างๆ อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ พบเพียงขาบวมแบบกดบุม๋ ทัง้ สองข้าง ภาพรังสี
ทรวงอกเห็นเป็นเงาของหลอดอาหารที่เห็นได้ชัดผิดปกติ
บริเวณหลอดอาหารส่วนกลางไล่ลงมาถึงกระเพาะอาหาร
(รูปที่1)

รูปที่ 1. ภาพรังสีทรวงอกของผู้ป่วยหลอดอาหารต่อหลอด
ลมคอ :แสดงลมในท่ อ หลอดอาหาร (ลู ก ศรชี้ )
ตัง้ แต่บริเวณหลอดลมส่วนกลางถึงกระเพาะอาหาร
การตรวจสืบค้นเพิ่มเติม complete blood count พบ
hematocrit 30%, white blood cell count 8,500 cells/mm3
(neutrophil 79%, lymphocyte 11%, monocyte 9% และ
eosinophil 1%), platelet 105,000 cells/mm3, BUN 29.3
mg/dL, Cr 1.62 mg/dL, Na + 154 mmol/L, K + 3.52
mmol/L, Cl - 109 mmol/L, HCO3- 30 mmol/L ภาพรังสี
คอมพิวเตอร์ทรวงอกและช่องท้อง พบว่ามีรเู ชือ่ มต่อผิดปกติ
โดยรู เ ชื่ อ มต่ อ ผิ ด ปกติ ร ะหว่ า งหลอดลมคอ (trachea)

บริเวณส่วนกลางกับเมดิแอสตินัม (mediastinum) และ
เมดิแอสตินัมกับหลอดอาหาร (esophagus) โดยสาเหตุ
การเกิดรอยโรคในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากการที่ต่อมน�้าเหลือง
บริเวณทรวงอกต�าแหน่งที่ 3 (lymph node station 3) เกิด
การตายของเนื้อเยื่อแล้วเกิดการสร้างรูที่ผิดปกติกับอวัยวะ
ข้างเคียง ได้แก่ หลอดลมคอ และ หลอดอาหาร (รูปที่ 2)

รูปที่ 2. ภาพรังสีคอมพิวเตอร์ทรวงอก พบว่ามีรูเชื่อมต่อ
ผิดปกติ (fistula) โดยรูเชื่อมต่อผิดปกติระหว่าง
หลอดลมคอ (trachea) บริเวณส่วนกลางกับเมดิ
แอสตินัม (mediastinum) และเมดิแอสตินัมกับ
หลอดอาหาร (esophagus) ในแนว axial (รูป a.)
และ sagittal (รูป b.)
หลังจากนัน้ ได้ทา� การส่องกล้องหลอดลมเพือ่ ประเมิน
ขนาดของรูเชื่อมต่อผิดปกติ (fistula) พบว่ามีขนาดยาว
ประมาณ 2 เซนติเมตร โดยอยูส่ งู จากทางแยกใหญ่หลอดลม
ซ้ายขวา (carina) ประมาณ 5 เซนติเมตรและวัดขนาดของ
ท่ อ ค�้ า ยั น หลอดลมคอที่ จ ะใส่ โ ดยวั ด ในท่ อ หลอดลมคอที่
ปกติเหนือต�าแหน่งรอยโรคในภาพรังสีคอมพิวเตอร์บริเวณ
ทรวงอกได้ขนาด 2.45 x 1.86 x 1.19 เซนติเมตร (รูปที่ 3)
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รูปที่ 4: ภาพการส่องกล้องจากทางเดินอาหาร
• ภาพ a, b แสดงรูเชื่อมต่อผิดปกติและท่อค�า้ ยันหลอดลม
คอที่เห็นจากการส่องกล้องทางเดินอาหาร
• ภาพ c, d แสดงภาพท่อค�า้ ยันหลอดอาหารจากการส่อง
กล้อง และจากภาพถ่ายรังสี ตามล�าดับ
รูปที่ 3:
• ภาพ a แสดงรูเชื่อมต่อผิดปกติ (fistula) ในมุมมองจาก
การส่องกล้องทางเดินหายใจ โดยมีความยาวประมาณ
2 เซนติเมตร
• ภาพ b,c แสดงการวัดขนาดของท่อค�้ายันหลอดลมจาก
ภาพรังสีคอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอกทัง้ ในแนว axial และ
sagittal
แต่เนื่องจากท่อค�้ายันหลอดลมแบบเหล็ก (metallic
stent) มีขนาดไม่ถึง 22 เมตร และขนาดท่อค�้ายันหลอดลม
แบบซิลิโคน (silicone stent) ที่ขนาดใหญ่กว่า 20 มิลลิเมตร
ต้องใช้เวลานานในการสั่งซื้อ จึงได้ใส่ท่อค�้ายันหลอดลมคอ
ขนาด 20 มิลลิเมตร ยาว 5 เซนติเมตรแทนพร้อมกับใส่ท่อ
ค�้ายันหลอดอาหาร (esophageal stent) ภายหลังจากที่ใส่
ท่อค�้ายันหลอดลมเสร็จแล้ว (รูปที่ 4)
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หลังจากนั้นผู้ป่วยสามารถถอดท่อช่วยหายใจออก
ได้และน�าสายให้อาหารทางหน้าท้องออกเนื่องจากสายตัน
หลังจากนั้น 4 วันต่อมาจึงเริ่มให้ผู้ป่วยกินอาหารทางปาก
แล้วเกิดปอดอักเสบจากการสูดส�าลักและเกิดระบบทางเดิน
หายใจล้มเหลวจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หลังให้ยาฆ่าเชื้อ
ไปประมาณ 1 สัปดาห์ อาการไข้ไม่ดีข้ึน จึงถ่ายภาพรังสี
คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอกและช่องท้อง พบว่าท่อค�้ายัน
หลอดลมคอมีการเคลื่อนต�าแหน่งมาทางด้านบนท�าให้ส่วน
ปลายท่อค�า้ ยันหลอดลมคอเลือ่ นเข้าไปในท่อทางเดินอาหาร
(รูปที่ 5)
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รูปที่ 5. ภาพรั ง สี ค อมพิ ว เตอร์ บ ริ เ วณทรวงอกในแนว
sagittal แสดงท่อค�้ายันหลอดลมคอมีการเคลื่อน
ต�าแหน่งมาทางด้านบนท�าให้ส่วนปลายท่อค�้ายัน
หลอดลมคอเลื่อนเข้าไปในท่อทางเดินอาหาร
จากนั้นได้ท�าการส่องกล้องตรวจหลอดลม แบบ rigid
เพือ่ ขยับต�าแหน่งของท่อค�า้ ยันหลอดลมคอให้อยูใ่ นต�าแหน่ง
ทีเ่ หมาะ และผูป้ ว่ ยสามารถถอดเครือ่ งช่วยหายใจได้ในเวลา
ต่อมา หลังจากนั้น 3 สัปดาห์ผู้ป่วยมีอาการไอเป็นเลือด
สดและออกซิเจนในเลือดต�่าได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและ
ท�าการส่องกล้องตรวจท่อทางเดินหายใจโดยฉุกเฉิน แต่ไม่
พบจุดเลือดออกจากภายในท่อทางเดินหายใจแต่เกิดจาก
เลือดออกในทางเดินอาหารและส�าลักลงปอดผ่านทางรูเชือ่ ม
ต่อผิดปกติ (fistula) และพบว่าท่อค�้ายันหลอดลมคอเคลื่อน
ผิดต�าแหน่งอีกครั้ง จึงได้ท�าการส่องกล้องแบบ rigid เพื่อน�า
ท่อค�้ายันหลอดลมคอแบบตรงอันเดิมออก และใส่ท่อค�้ายัน
หลอดลมชนิดซิลิโคนรูปตัว Y (Y stent) เข้าไปแทน โดยตัด
บริเวณปลายท่อค�้ายันหลอดลมที่เข้าหลอดลมซ้ายห่างจาก
โคนเหลือ 1 เซนติเมตร ส่วนปลายท่อค�้ายันหลอดลมที่เข้า
หลอดลมขวาตัดห่างจากโคนแบบเฉียงออก 1 เซนติเมตร
เพือ่ ไม่ให้ทอ่ ค�า้ ยันไปปิดทางเดินหายใจของปอดกลีบบนขวา
และส่วนท่อค�า้ ยันหลอดลมทีย่ นื่ เข้าหลอดลมคอยาวประมาณ
8 เซนติเมตร เพือ่ ให้สามารถทีจ่ ะครอบคลุมรูเชือ่ มต่อผิดปกติ
(fistula) ได้ (รูปที่ 6)

รูปที่ 6: แสดงภาพจากการส่องกล้องแบบ rigid และ ลักษณะ
ของท่อค�า้ ยันหลอดลมชนิดซิลิโคนรูปตัว Y ที่ใส่ใน
ผู้ป่วยรายนี้ โดย
• ภาพ a,b แสดงให้เห็นถึงท่อค�้ายันหลอดอาหารที่มีการ
เคลือ่ นผิดต�าแหน่งและมีการยืน่ เข้ามาภายในหลอดลมคอ
• ภาพ c แสดงรูปแบบท่อค�า้ ยันหลอดลมที่ใส่ในผู้ป่วยราย
นี้
• ภาพ d,e,f แสดงภาพหลังใส่ท่อค�้ายันหลอดลมรูปตัว Y
ในส่วน proximal, carina และ right main bronchus
หลังใส่ทอ่ ค�า้ ยันหลอดลมแบบ Y stent ผูป้ ว่ ยสามารถ
ถอดท่อช่วยหายใจได้ในวันต่อมาโดยใช้การส่องกล้องเป็น
ตัวน�า หลังจากนั้นผู้ป่วยได้รับยาฆ่าเชื้อจนอาการโดยรวม
ดีขึ้น และได้รับยาเคมีบ�าบัดและกลับบ้าน

บทวิจารณ์
ภาวะหลอดอาหารติ ด ต่ อ หลอดลมคอ (tracheoesophageal fistula) เป็นภาวะทีพ่ บได้แต่กา� เนิด หรือเกิดขึน้
ภายหลัง โดยส่วนใหญ่เป็นมักผลจากมะเร็งหรือเป็นผล
หลังจากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายแสงหรือให้ยา
65
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เคมีบ�าบัด แล้วท�าให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อเซลล์มะเร็ง1-5
เกิดทางเชื่อมต่อผิดปกติระหว่างหลอดอาหารและหลอดลม
คอ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 77 ของภาวะหลอดอาหารติดต่อ
หลอดลมคอ มักมีโรคประจ�าตัว คือมะเร็งหลอดอาหาร ที่
เหลืออีกประมาณร้อยละ 16 เกิดจากมะเร็งปอด และมีเพียง
ส่วนน้อยที่เกิดจากภาวะการอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากมะเร็ง
เช่น เมดิแอสตินัมอักเสบ (mediastinitis) วัณโรค โรคฮิส
โตพลาสโมสิส ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ หรือการส�าลักสิ่ง
แปลกปลอมลงไปภายในปอด6 มากกว่าร้อยละ 50 รอยโรค
เกิดที่เกิดบริเวณหลอดลมคอ รองลงมาคือบริเวณหลอดลม
หลัก (stem bronchus) ร้อยละ 40 และมีเพียงส่วนน้อยที่
เชื่อมต่อกับเนื้อปอดโดยตรง6 ส่วนใหญ่มักมีอาการส�าลัก
ภายหลังจากที่กินอาหาร ไอรุนแรง หรือปอดอักเสบติดเชื้อ
ที่ไม่ดีขึ้น เป็นต้น1,7 ความรุนแรงของอาการจะมากหรือน้อย
นัน้ ขึน้ กับขนาดของรูเชือ่ มทีผ่ ดิ ปกติทเี่ กิดขึน้ 6 คุณภาพชีวติ
ของผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดภาวะหลอดอาหารติดต่อหลอดลมคอมักไม่ดี
หากเกิดภาวะนี้ขึ้นแล้วไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจ
ท�าให้อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยน้อยลงเป็นหลักสัปดาห์ได้3,4
การวินจิ ฉัยภาวะนีท้ า� ได้ไม่ยาก ต้องอาศัยประวัตกิ าร
รักษา อาการแสดง การตรวจทางรังสีวทิ ยา และการส่องกล้อง8
การตรวจภาพรังสีทรวงอกคอมพิวเตอร์แบบ three-dimensional
reconstruction กับการกลืนสารทึบรังสี (Barium swallowing)
สามารถช่วยบอกต�าแหน่งของรูเชื่อมต่อที่ผิดปกติ (fistula)
นี้ได้ อย่างไรก็ดีการส่องกล้องไม่ว่าจะเป็นการส่องผ่าน
ทางเดินอาหารหรือส่องผ่านหลอดลมก็เป็นวิธีการหลักที่
จะช่วยให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนกว่า9 ในกรณีที่รูเชื่อม
ผิดปกติระหว่างหลอดอาหารและหลอดลมคอมีขนาดเล็ก
มาก การส่องกล้องหลอดลมอาจเห็นเพียงลักษณะเยื่อบุ
แดงและบวมเฉยๆ ซึ่งอาจท�าให้วินิจฉัยผิดพลาดได้ ใน
กรณีเช่นนี้อาจให้ผู้ป่วยดื่ม methylene blue ก่อนที่จะ
ส่องกล้องหลอดลม และสังเกตดูว่ามีสีรั่วเข้ามาภายในทาง
เดินหายใจหรือไม่ วิธีนี้ก็จะช่วยวินิจฉัยรูเชื่อมต่อผิดปกติ
(fistula) ขนาดเล็กมากได้10
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การรักษา
จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ของการรั ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
สารคั ด หลั่ ง อาหาร หรื อ สิ่ ง แปลกปลอมอื่ น ๆเข้ า ไปใน
ท่อทางเดินหายใจ และเพือ่ บรรเทาอาการ ท�าให้อตั รารอดชีวติ
นานขึ้น โดยที่ท่อทางเดินหายใจยังสามารถที่จะท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ3,6,11 การรักษาภาวะหลอดอาหารติดต่อ
หลอดลมคอ (tracheoesophageal fistula) มี 3 แนวทางหลัก9
ได้แก่
1. การท�าหัตถการเพื่อการรักษาโดยการส่องกล้อง
ทัง้ การส่องกล้องหลอดลมและ/หรือการส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร3,11
2. การผ่าตัด เช่น fistula repair, fistula closure
with pedicled muscle flap or omentum major,
esophageal bypass surgery and lesion
resection เป็นต้น12
3. การรักษาทัว่ ไป เช่น gastrostomy, jejunostomy,
indwelling gastric-tube, หรือ jejunal-tube,
antibiotics, elimination of airway secretions,
และ intravenous hyperalimentation.9
ปัจจุบันการรักษาหลักในภาวะหลอดอาหารติดต่อ
หลอดลมคอ (tracheoesophageal fistula) ไม่ใช้การผ่าตัด
เป็นหลัก แต่ใช้รกั ษาโดยการส่องกล้องเป็นหลัก ซึง่ มีเทคนิค
หลักอยู่ 3 เทคนิค9 ได้แก่
1. การใส่ท่อค�้ายันหลอดลมและ/หรือหลอดอาหาร
2. การปิดโดยการฉีดกาวไปอุดรูเชื่อมต่อผิดปกติ
3. การใช้เลเซอร์หรือ argon plasma coagulation จี้
ปิดรูเชื่อมต่อผิดปกติ
วิธีการใส่ท่อค�้ายันในภาวะหลอดอาหารติดต่อ
หลอดลมคอ (Stenting strategy in TEF)
การใส่ท่อค�้ายันที่หลอดอาหาร (Esophageal stent)
เพียงอย่างเดียว เหมาะส�าหรับผูป้ ว่ ยทีม่ รี เู ชือ่ มผิดปกติทเี่ กิด
ทีบ่ ริเวณหลอดอาหารส่วนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ทีม่ ี
หลอดอาหารตีบแต่ไม่มีการตีบของหลอดลมร่วมด้วย ก่อน
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ที่จะท�าการใส่ท่อค�้ายัน (stent) ต้องมีการส่องเพื่อประเมินดู
ต�าแหน่ง ขนาด และความรุนแรงของการตีบก่อน และความ
ยาวท่อค�้ายันต้องครอบคลุมรอยโรคทั้งสองด้านและขนาด
พอดีกับท่อหลอดอาหาร โดยทั่วไปภายหลังจากการใส่ท่อ
ค�้ายันหลอดอาหารแล้ว ผู้ป่วยสามารถที่จะกินอาหารทาง
ปากได้ตามปกติ13,14 อย่างไรก็ตาม หากเกิดการเคลื่อนของ
ท่อค�า้ ยันหลอดอาหารและส่งผลไปขยายรูเชือ่ มต่อทีผ่ ดิ ปกติ
นี้ อาจท�าให้มีผลต่อการปิดของรูเชื่อมต่อผิดปกตินี้ได้
การใส่ทอ่ ค�า้ ยันหลอดอาหารร่วมกับท่อค�า้ ยันหลอดลม
(Esophageal stent combined with airway stent) การใส่
ด้วยวิธีนี้มักใส่ในกรณีดังต่อไปนี้ 1.การใส่ท่อค�้ายันหลอด
อาหารแล้วท�าให้ท่อทางเดินหายใจตีบ ในกรณีแบบนี้ควร
ใส่ท่อค�้ายันในทางเดินหายใจก่อนเป็นอันดับแรก 2.ภาวะ
หลอดอาหารติดต่อหลอดลมคอ (Tracheoesophageal
fistula) ที่เกิดจากการใส่ท่อค�้ายันหลอดอาหาร ในกรณี
แบบนี้ให้ใส่ท่อค�้ายันหลอดลมก่อน จากนั้นค่อยน�าท่อค�้า
ยันหลอดอาหารอันเก่าออกแล้วใส่อันใหม่เข้าไป 3.ภาวะ
หลอดอาหารติดต่อหลอดลมคอ (Tracheoesophageal
fistula)ที่ไม่มีการตีบของหลอดอาหารร่วม การใส่ท่อค�้ายัน
หลอดอาหารควรใส่ให้ขอบบนของท่อค�้ายันชนิดนี้อยู่สูง
กว่าขอบบนท่อค�า้ ยันหลอดลม เพือ่ ป้องกันการเคลือ่ นทีข่ อง
ท่อค�้ายันหลอดอาหาร 4.กรณีที่รูเชื่อมต่อผิดปกติมีขนาด
ใหญ่มาก (เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2 เซนติเมตร)
การใส่ท่อค�้ายันหลอดลมอย่างเดียว (Airway stent)
เหมาะส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่มีข้อบ่งชี้หรือไม่สามารถใส่ท่อค�้า
ยันหลอดอาหารได้ เช่น ต�าแหน่งรูเชื่อมต่อผิดปกติที่เกิดอยู่
บริเวณหลอดอาหารส่วนต้น, มีการอุดตันของหลอดอาหาร
ส่วนปลายบริเวณที่เกิดรูเชื่อมต่อผิดปกติท�าให้ไม่สามารถ
ใส่ขดลวดน�าเข้าไปยังกระเพาะอาหารได้ หรือมีโรคเกี่ยวกับ
หลอดอาหารที่เสี่ยงต่อการแตกของหลอดอาหารหากท�า
หัตถการ
ลักษณะของท่อค�้ายัน (stent) ที่ดีนั้น ควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ สามารถครอบคลุมรูเชือ่ มต่อผิดปกติได้สมบูรณ์ มี
ขนาดพอดีกบั หลอดลม สามารถทีจ่ ะยึดเกาะกับผนังหลอดลม

เพือ่ ป้องกันการเลือ่ นต�าแหน่งของท่อค�า้ ยันหลอดลม มีความ
ทนทาน สามารถที่จะใส่และถอดได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น
ขนาดของท่อค�้ายันที่ใส่ควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหลอดลมภายในปกติทตี่ ดิ กับ
รูเชื่อมต่อผิดปกติประมาณร้อยละ 10-20 และเพื่อหลีกเลี่ยง
การเคลื่อนต�าแหน่งของท่อค�้ายัน ส่วนปลายของท่อค�้ายัน
ควรเลยจากขอบรอยโรคไปประมาณ 10 มิลลิเมตร และเกิน
ขอบรอยโรคอย่างน้อย 20 มิลลิเมตร กรณีที่เป็นรอยโรค
ขนาดใหญ่
การดูแลภายหลังการใส่ท่อค�้ายันหลอดลม
เนื่องจากการใส่ท่อค�้ายันหลอดลมในภาวะนี้ ต้องใส่
เป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน จึงอาจท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่ เ กิ ด ตามมาได้ เช่ น การเลื่ อ นต� า แหน่ ง ของท่ อ ค�้ า ยั น
หลอดลม การเกิดเนื้อเยื่อแกรนูเลชั่น และการตกค้างของ
สารคัดหลั่ง เป็นต้น ดังนั้นถ้าผู้ป่วยเริ่มมีอาการผิดปกติ
เช่น เหนื่อยง่ายขึ้น ควรมีการนัดส่องกล้องตรวจปอดและ
หลอดลมเป็นระยะ และหากท่อค�้ายันหลอดลมอันเดิมมี
แรงต้านลดลงหรือรูเชื่อมต่อผิดปกติมีขนาดใหญ่ขึ้นท�าให้
ท่อค�้ายันหลอดลมไม่สามารถที่จะท�างานได้ก็ต้องมีการ
เปลี่ยนท่อค�า้ ยันหลอดลมอันใหม่9

บทสรุป
การรักษาหลักในภาวะหลอดอาหารติดต่อหลอดลมคอ
(tracheoesophageal fistula) ที่เกิดจากมะเร็งในปัจจุบัน
นั้น มีจุดประสงค์หลักเพื่อปิดรูเชื่อมต่อที่ผิดปกติระหว่าง
หลอดอาหารและหลอดลม โดยวิธกี ารทีน่ ยิ มในปัจจุบนั ได้แก่
การใส่ท่อค�า้ ยันหลอดลม ซึ่งจัดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยกลุ่มนี้ ท�าให้
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นและผู้ป่วยสามารถที่จะกลับ
ไปกินอาหารได้ภายหลังจากที่ใส่ท่อค�้ายัน อย่างไรก็ตาม
แนวทางการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวมากขึ้น
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