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สิง่ แปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กมาฝากครับ ปัญหาการสำ�ลักสิง่ แปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ
อย่างมากครับเพราะเป็นเรือ่ งฉุกเฉินจำ�เป็นต้องได้รบั การช่วยเหลือเร่งด่วน รวมทัง้ การทำ�หัตถการในทางเดินหายใจเด็ก
ก็เป็นเรื่องที่ยากลำ�บากจริงๆ ครับ การได้อ่านประสบการณ์ของอาจารย์จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
จะทำ�ให้พวกเราได้รับประโยชน์อย่างมาก ส่วนทางด้านนาสิกวิทยาเรามีงานวิจัยมาเสนอถึงสองเรื่องครับ เรื่องหนึ่ง
เป็นการนำ�เสนอการตรวจเซลล์วทิ ยาของริดสีดวงจมูกซึง่ เป็นการตรวจวิธใี หม่ทใี่ ช้การขูดริดสีดวงมาย้อมดูเซลล์อกั เสบ
แล้วดูความสัมพันธ์กบั การ biopsy ริดสีดวงจมูกและส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยาทีเ่ ราปฏิบตั กิ นั อยูโ่ ดยทัว่ ไป ส่วนบทความ
เรือ่ งทีส่ องเป็นงานวิจยั ในผูป้ ว่ ยโรคจมูกอักเสบภูมแิ พ้ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเทอร์บเิ นตอันล่างจากการ
ตรวจด้วยวิธกี ารตรวจช่องจมูกทางด้านหน้ากับอาการคัดจมูกของผูป้ ว่ ย ผมมัน่ ใจว่าบทความวิชาการทุกเรือ่ งในวารสาร
ฉบับนีจ้ ะช่วยฟืน้ ฟูความรูท้ างวิชาการของพวกเราได้แน่นอนครับ พบกันฉบับต่อไปในปีหน้า 2558 นะครับ สวัสดีครับ

ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์
บรรณาธิการ
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วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 : กันยายน - ธันวาคม 2557

ผลลัพธ์การผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนในผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินจากโรค
กระดูกโกลนยึดติด : ประสบการณ์ในโรงพยาบาลตรัง
ตุลกานต์ มักคุ้น, พบ.*

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนด้วยวิธี stapedectomy รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน
จากการผ่าตัด
วัสดุและวิธีการ : เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  โดยรวบรวมข้อมูลในเวชระเบียนของผู้ป่วยโรคกระดูกโกลนยึดติด
(otosclerosis) ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนด้วยวิธี stapedectomy ในโรงพยาบาลตรังจำ�นวน 22 ราย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2556 (ติดตามผลลัพธ์จนถึงกันยายน 2557)
ผลการศึกษา : ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด 22 ราย เป็นเพศชาย 14 ราย เพศหญิง 8 ราย อายุเฉลีย่ 45.9 ปี (8-74 ปี) เป็นโรค
กระดูกโกลนยึดติดข้างซ้าย 8 ราย ข้างขวา 3 ราย ทั้งสองข้าง 11 ราย ระยะเวลาสูญเสียการได้ยินเฉลี่ย 5 ปี
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีผลการได้ยินดีขึ้นหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลน ในการติดตามผลหลังการผ่าตัด 1 ปี
จำ�นวน 22 ราย มีความแตกต่างของระดับการได้ยนิ ผ่านอากาศและกระดูกน้อยกว่า 10 เดซิเบล (air-bone gap<10 dB)
ร้อยละ 95.5 โดยค่าความแตกต่างของระดับการได้ยินผ่านอากาศและกระดูกเฉลี่ยของ 4 ความถี่ (0.5, 1, 2 และ
4 กิโลเฮิรตซ์) หลังการผ่าตัดเป็น 1.07 เดซิเบล เทียบกับก่อนการผ่าตัดที่ 39 เดซิเบล และระดับการได้ยนิ ผ่านอากาศ
เฉลี่ยของ 4 ความถี่ก่อนการผ่าตัด, หลังการผ่าตัด 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน เป็น 70, 37.6, 28.7 และ
25 เดซิเบล ตามลำ�ดับ
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ เวียนศีรษะร้อยละ 40.9 และมีผปู้ ว่ ย 1 ราย สูญเสียการได้ยนิ
ชนิดประสาทหูเสื่อม (ระดับการได้ยินผ่านกระดูกลดลงมากกว่า 15 เดซิเบล) 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.5 โดยเกิดหลัง
ผ่าตัดไปแล้ว 6 เดือน
สรุป : การผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนด้วยวิธี stapedectomy เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำ�หรับผู้ป่วยโรค
กระดูกโกลนยึดติด (otosclerosis)

* นายแพทย์ชำ�นาญการ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลตรัง

วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 : กันยายน - ธันวาคม 2557
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ผลลัพธ์การผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนในผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินจากโรคกระดูกโกลนยึดติด : ประสบการณ์ในโรงพยาบาลตรัง

บทนำ�
คำ�ว่า “otosclerosis” ได้ถกู ใช้เป็นคำ�นิยามสำ�หรับ
เรียกโรคกระดูกโกลนยึดติดโดย Politzer1 ถึงแม้ว่าโรค
otosclerosis จะพบได้นอ้ ยมากในชาวเอเชีย แต่ Huang
และ Lee2 ก็รายงานความชุกของโรค otosclerosis
ในชาวไต้หวันไว้ถงึ ร้อยละ 1.13 ของผูป้ ว่ ยทีส่ ญ
ู เสียการ
ได้ยิน โรค otosclerosis ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ
autosomal dominant และมีความผันแปรในการ
แสดงออกทางพันธุกรรม (variable penetrance and
expression)3 โดยพบว่าโรคนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
ในการสูญเสียการได้ยินชนิดนำ�เสียงบกพร่องในผู้ใหญ่
วิธีการรักษาและแก้ไขการได้ยินในโรค otosclerosis ประกอบไปด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลน
หรือการใช้เครื่องช่วยฟัง Shea4 เป็นคนแรกที่อธิบาย
การผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนด้วยวิธีเอากระดูกโกลน
ออกทัง้ หมดและใช้หลอดเลือดดำ�และท่อ polyethylene
ทดแทนกระดูกโกลน การผ่าตัดเอากระดูกโกลนออกทัง้ หมด
มีผลลัพธ์ทนี่ า่ พอใจ ยัง่ ยืนในระยะยาวและมีผลข้างเคียง
น้อย ท่อ polyethylene ทีใ่ ช้ทดแทนกระดูกโกลนนี้ มีราคา
ถูกกว่าแบบนำ�เข้าสำ�เร็จรูปจากต่างประเทศและมีผลลัพธ์
ในการผ่าตัดดีมาก โดย ผศ.นพ.ประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ใช้การผ่าตัดเปลีย่ น
กระดูกโกลนด้วยวิธีดังกล่าวและใช้ท่อ polyethylene
ทดแทนกระดูกโกลน พบว่าผูป้ ว่ ยร้อยละ 89.55 (n=335)
มีระดับการได้ยนิ ดีขนึ้ โดยมีความแตกต่างระหว่างระดับ
การได้ยินผ่านอากาศกับผ่านกระดูก (air-bone gap)
น้อยกว่า  10 เดซิเบล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รายงานผลลั พ ธ์ แ ละผลข้ า งเคี ย งจากการผ่ า ตั ด เอา
กระดูกโกลนออกทั้งหมดในผู้ป่วยโรค otosclerosis
ในโรงพยาบาลตรัง

จำ�นวน 22 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดเอากระดูกโกลนออก
ทัง้ หมดในกลุม่ งานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลตรังตัง้ แต่
เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2556 ผู้ป่วย
ทุ ก รายได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ก่ อ นการผ่ า ตั ด จากผลตรวจ
การได้ยิน (audiogram) และผลตรวจการขยับของหู
ชั้นกลางเมื่อปล่อยเสียง (tympanogram) และยืนยัน
การวินจิ ฉัยขณะทำ�การผ่าตัดโดยต้องไม่พบการขยับของ
กระดูกโกลนเมื่อทดสอบโดยการขยับกระดูกค้อนและ
กระดูกทัง่ ผูป้ ว่ ยทุกรายได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นกระดูกโกลน
โดยผูเ้ ขียนเท่านัน้ และติดตามผลข้างเคียงจากการผ่าตัด
เปรียบเทียบผลตรวจการได้ยนิ ด้วยเสียงบริสทุ ธิก์ อ่ นการ
ผ่าตัด และหลังการผ่าตัด 3, 6 และ 12 เดือนตามลำ�ดับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การเปรียบเทียบระดับการได้ยิน
ผ่านอากาศ (air conduction threshold) และระดับ
การได้ยินผ่านกระดูก (bone conduction threshold)
รวมทั้งความแตกต่างของระดับการได้ยินผ่านอากาศ
กับกระดูก (air-bone gap) เฉลี่ยจากความถี่ 500,
1,000, 2,000 และ 4,000 เฮิรตซ์
วิธกี ารผ่าตัดเอากระดูกโกลนออกโดยใช้หลอดเลือดดำ�
และท่อ polyethylene ทดแทนกระดูกโกลน
เมื่อผู้ป่วยได้รับการดมยาสลบและจัดท่าผู้ป่วย
โดยหันศีรษะไปด้านตรงข้ามหูทผ่ี า่ ตัดแล้ว เปิดแผลขนาด
1.5-2 เซนติเมตรทีเ่ หนือข้อมือ เพือ่ ตัดเอาหลอดเลือดดำ�
cephalic เป็นแผ่นปูช่องรูปไข่ (oval window) เมื่อได้
หลอดเลือดดำ�แล้วตัดเปิดหลอดเลือดดำ�ตามยาวเป็นแผ่น

วัสดุและวิธีการ
การศึกษานี้ใช้ทั้งการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า
และย้อนกลับ โดยรวบรวมข้อมูลผูป้ ว่ ยโรค otosclerosis

ภาพที่ 1 แสดงการเปิดแผล endomeatal incision
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เมื่ อ ทำ � ความสะอาดช่ อ งหู แ ละฉี ด ยาชา  1%
lidocaine with adrenaline 1:100000 แล้ว ใช้ House
knife กรีดเปิดแผลในช่องหูทต่ี �ำ แหน่ง 6 และ 12 นาฬิกา
ห่างจากเยื่อแก้วหู 6-10 มม. แล้วกรีดเชื่อมรอยแผล
ให้ต่อกัน จากนั้นใช้ Duckbill elevator เลาะผิวหนัง
ในช่องหูเปิดขึ้นพร้อมเยื่อแก้วหู บริเวณนี้จะเห็นเส้น
ประสาท chorda tympani หากไม่บดบังบริเวณผ่าตัด
ไม่จำ�เป็นต้องตัด ใช้ curette เพื่อขูดเอากระดูกส่วนที่
บดบังกระดูกโกลนออกจนเห็นกระดูกโกลนอย่างชัดเจน
ทดสอบการขยับของกระดูกหูชนั้ กลาง จากนัน้ ใช้อปุ กรณ์
ปลายแหลม (straight pick) เจาะรูที่แผ่นกระดูกโกลน
(stapes footplate) บริเวณช่องรูปไข่ (oval window)
เพื่อตรวจว่ามีการไหลพุ่งของ perilymph หรือไม่ เมื่อ
ตัดเอ็น stapedius และแยกข้อต่อ incudostapedial
joint แล้ว เอากระดูกโกลนหลุดออกจากตำ�แหน่ง จากนัน้
ใช้อุปกรณ์วัดระยะ (measuring rod) ดังภาพที่ 2
เพื่อใช้เป็นระยะของท่อ polyethylene-50

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการวัดระยะจากส่วนยื่นของปลาย
กระดูกทั่ง (lenticular process) จนถึงช่อง
เปิดรูปไข่
การประกอบท่อ polyethylene เพือ่ ทดแทนกระดูก
โกลน โดยใช้ท่อ polyethylene-90 (ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายใน 0.86 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก 1.27 มิลลิเมตร) และท่อ polyethylene-50
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.23 มิลลิเมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.965 มิลลิเมตร) สวมกัน
ดังภาพและตัดท่อ polyethylene-50 ตามความยาว
ที่วัดได้ ส่วนบริเวณท่อ polyethylene-90 ให้ตัดเอียง
เป็นรูปลิ่มตามภาพ

ภาพที่ 3 (ซ้าย) และ ภาพที่ 4 (ขวา) แสดงวิธีการประกอบท่อ polyethylene 90 และ 50 ซ้อนกัน 0.5 มิลลิเมตร
ตัดท่อ polyethylene-50 ยาว 3.5-4.0 มิลลิเมตรตามระยะที่วัดได้
ใช้แผ่นหลอดเลือดดำ�ปูปิดช่องเปิดรูปไข่ทั้งหมด
จากนั้นเอาท่อ polyethylene ที่ประกอบแล้วจ่อที่
หลอดเลือดดำ�ที่บริเวณซึ่งตรงกับช่องเปิดรูปไข่ แล้วใช้
อุปกรณ์ง่ามขนาดเล็กกดท่อ polyethylene เล็กน้อย
ใช้อุปกรณ์ปลายงอเป็นมุมฉาก(right-angled pick)
ยกปลายด้านยาวของกระดูกทัง่ (long process of incus)

เล็กน้อยจนท่อ polyethylene สวมรับกับส่วนยื่นของ
ปลายกระดูกทั่ง (lenticular process) พอดี จากนั้น
ให้ตรวจสอบการขยับของกระดูกหูชนั้ กลาง โดยเมือ่ ขยับ
กระดูกค้อนหรือกระดูกทั่ง ท่อ polyethylene และ
หลอดเลือดดำ�ต้องขยับสัมพันธ์กัน
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ตุลกานต์ มักคุ้น

แผนภูมิที่ 1 : แสดงความแตกต่างระหว่างระดับการได้ยินผ่านอากาศกับผ่านกระดูกเฉลี่ย 4 ความถี่ เปรียบเทียบ
ก่อนการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด 3, 6 และ 12 เดือน ตามลำ�ดับ (N=22)
บทวิจารณ์

ในการศึกษาอื่นๆพบภาวะเส้นประสาทสมอง
คู่ที่ 7 ในส่วนหูชั้นกลางไม่มีกระดูกหุ้ม (dehiscent
facial nerve) ร้อยละ 95 แต่ในการศึกษานี้พบภาวะนี้
เพียงร้อยละ 4.5

ทดแทนกระดูกโกลน (n=335) พบว่าผูป้ ว่ ยร้อยละ 89.55
มีระดับการได้ยนิ ดีขนึ้ โดยมีความแตกต่างระหว่างระดับ
การได้ยินผ่านอากาศกับผ่านกระดูก (air-bone gap)
น้อยกว่า  10 เดซิเบล โดยในการศึกษานี้พบว่าผู้ป่วย
ร้อยละ 95.5 ตรวจไม่พบความแตกต่างระหว่างระดับ
การได้ยนิ ผ่านอากาศกับผ่านกระดูก ซึง่ สอดคล้องกับการ
ทบทวนวรรณกรรม6-8 พบว่าการผ่าตัดเปลีย่ นกระดูกโกลน
ด้วยการเอากระดูกโกลนออกทัง้ หมดมีผลลัพธ์ทนี่ า่ พอใจ
ระหว่างร้อยละ 64-97 นอกจากนี้ระดับการได้ยินผ่าน
อากาศเฉลี่ยของ 4 ความถี่ (0.5, 1, 2 และ 4
กิโลเฮิรตซ์) ก่อนการผ่าตัด, หลังการผ่าตัด 3 เดือน,
6 เดือน และ 12 เดือน เป็น 70, 37.6, 28.7 และ 25
เดซิเบล ตามลำ�ดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผ่าตัดทำ�ให้
การได้ยินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระดับการได้ยินผ่าน
อากาศเฉลีย่ หลังการผ่าตัด 1 ปีเป็น 25 เดซิเบล ซึง่ เป็น
ระดับการได้ยินปกติ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การผ่าตัดเอากระดูกโกลน
ออกทัง้ หมดมีผลลัพธ์ทน่ี า่ พอใจ ยัง่ ยืนในระยะยาวและมี
ผลข้างเคียงน้อย ผศ.นพ.ประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์ ได้รวบรวม
ผู้ป่วย otosclerosis ที่ผ่าตัดด้วยวิธีเอากระดูกโกลน
ออกทัง้ หมดและใช้ทอ่ polyethylene และหลอดเลือดดำ�

ในการศึกษานี้พบว่า  การเวียนศีรษะเป็นภาวะ
แทรกซ้อนทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ โดยพบร้อยละ 40.9 ซึง่ แตกต่าง
จากข้อมูลที่รายงานโดยทั่วไป5 ว่าพบการเวียนศีรษะ
หลังการผ่าตัดกระดูกโกลน (stapes surgery) เพียง
ร้อยละ 5 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะระหว่างการผ่าตัด

โดยทั่วไปมักพบโรค otosclerosis ในผู้หญิง
บ่อยกว่าผูช้ ายในอัตราส่วน 2:15 แต่ในการศึกษานีม้ ผี ชู้ าย
เป็น otosclerosis ร้อยละ 63.4 มากกว่าผูห้ ญิง อาจเป็น
เพราะการสะสมของผู้ป่วย โดยก่อนหน้าการศึกษานี้
ยังไม่เคยมีการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนสำ�หรับผู้ป่วย
otosclerosis ในโรงพยาบาลตรังทำ�ให้มีการสะสมของ
ผูป้ ว่ ยจึงเกิดความผันแปรของข้อมูล นอกจากนีโ้ ดยทัว่ ไป
ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรค otosclerosis จะสูญเสีย
การได้ยินทั้งสองข้าง9 แต่ในการศึกษานี้พบว่าผู้ป่วย
เพียงร้อยละ 50 สูญเสียการได้ยินทั้งสองข้าง
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ทำ�ให้เกิดภาวะสำ�ลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็ก ที่มารักษาที่สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
ผู้ป่วยและวิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาย้อนหลัง โดยการทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยเด็ก ที่มารักษาด้วยภาวะสำ�ลักสิ่งแปลกปลอม
ในทางเดินหายใจ ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง 31
ธันวาคม 2553 เป็นระยะเวลา 10 ปี รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ เพศ ประวัติสำ�ลักสิ่งแปลกปลอม ระยะเวลาที่
สิ่งแปลกปลอมค้าง อาการ อาการแสดง ผลการตรวจทางรังสี ตำ�แหน่งและชนิดของสิ่งแปลกปลอม ภาวะแทรกซ้อน
และระยะเวลาในการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็ก
ผลการศึกษา
ผู้ป่วยเด็กเข้าร่วมการศึกษามีทั้งสิ้น 69 ราย อายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 13 ปี 8 เดือน เพศชาย 41 ราย
(ร้อยละ 59.21) เพศหญิง 28 ราย (ร้อยละ 40.58), มีประวัติสำ�ลักสิ่งแปลกปลอม ร้อยละ 82.61, ระยะเวลาที่
สิง่ แปลกปลอมค้างพบมากที่ 1-3 วัน (ร้อยละ 30.43), มีอาการจากการซักประวัตริ อ้ ยละ 94.20, ตรวจพบอาการแสดง
ผิดปกติจากการตรวจร่างกาย ร้อยละ 88.41, ผลการตรวจทางรังสีผดิ ปกติ ร้อยละ 79.71, ตำ�แหน่งของสิง่ แปลกปลอม
พบมากที่สุดคือ หลอดลมข้างขวา 31 ราย (ร้อยละ 44.93), ชนิดของสิ่งแปลกปลอมส่วนใหญ่เป็นอาหาร (organic
substances) 57 ราย (ร้อยละ 82.61), ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ไม่มภี าวะแทรกซ้อนจากการรักษา ระยะเวลานอนโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ คือ 1-3 วัน (ร้อยละ 50.72)
บทสรุป
ภาวะสำ�ลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก เป็นภาวะที่แพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยต้องคำ�นึงถึง เนื่องจาก
มีลกั ษณะทางคลินกิ ทีแ่ ตกต่างกันได้มาก ตัง้ แต่ไม่มอี าการ จนถึง มีหายใจลำ�บาก การส่องตรวจทางเดินหายใจ มีประโยชน์
ทั้งในการวินิจฉัยและการรักษา  และมีความปลอดภัย เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย ดังนั้นจึงควรทำ�ในผู้ป่วยที่มีประวัติ
สำ�ลักหรือสงสัยสิ่งแปลกปลอม ถึงแม้การตรวจร่างกายและการตรวจทางรังสี ไม่พบความผิดปกติ
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บทนำ�
ภาวะสำ � ลั ก สิ่ ง แปลกปลอมในทางเดิ น หายใจ
พบได้บ่อยโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก โดยพบอุบัติการณ์
การเสียชีวติ จากภาวะสำ�ลักสิง่ แปลกปลอมในทางเดินหายใจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ประมาณ 500-2,000 ราย
แต่ละปี1,2
ภาวะสำ � ลั ก สิ่ ง แปลกปลอมในทางเดิ น หายใจ
มีความรุนแรงแตกต่างกันมาก ตั้งแต่ไม่มีอาการอะไร
จนถึงมีการอุดกั้นทางเดินหายใจจนทำ�ให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
อาการและอาการแสดงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ชนิด
ขนาด ตำ�แหน่ง ระยะเวลาทีส่ งิ่ แปลกปลอมค้างอยู่ และ
ความรุนแรงของการอุดกัน้ ทางเดินหายใจ.3 การให้การดูแล
ที่เหมาะสมจะช่วยลดอัตราการตายและการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนลงได้ เมื่อมีประวัติหรืออาการที่สงสัยมีภาวะ
แทรกซ้อนในทางเดินหายใจ เป็นข้อบ่งชีใ้ นการส่องตรวจ
ทางเดินหายใจ (bronchoscopy) ถึงแม้การตรวจร่างกาย
หรือการตรวจทางรังสี ไม่พบสิง่ ผิดปกติ.4,5,6 การไม่สามารถ
วินจิ ฉัยได้วา่ ผูป้ ว่ ยมีภาวะสำ�ลักสิง่ แปลกปลอมในทางเดิน
หายใจ หรือวินิจฉัยได้ช้า จะทำ�ให้เพิ่มความเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย.7
การส่องตรวจทางเดินหายใจและเอาสิง่ แปลกปลอม
ออก จะให้ผลการรักษาทีด่ ี โดยเฉพาะเมือ่ ได้รบั การดูแล
ที่ถูกต้องเหมาะสมจากบุคลากรทีมสหวิชาชีพ ทั้งโสต
ศอ นาสิกแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล
ร่วมกับเครื่องมือในการผ่าตัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก
ในแต่ละช่วงอายุ
การคำ�นึงถึงภาวะสำ�ลักสิง่ แปลกปลอมในทางเดิน
หายใจ โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก จะช่วยในการวินิจฉัย8
โดยลดปัญหาจากการวินิจฉัยที่ล่าช้า  หรือการวินิจฉัย
ผิดได้ เนื่องจากอาการและอาการแสดง อาจจะคล้าย
กับโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ได้ เช่น หอบหืด, หลอดลม
อักเสบ, ปอดอักเสบ เป็นต้น
จุดประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ดูลกั ษณะทาง
คลินิกต่างๆ ของภาวะสำ�ลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดิน

หายใจเด็ก ทีม่ ารับการรักษาทีส่ ถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี
ผู้ป่วยและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study) โดยการทบทวนจากเวชระเบียนของ
ผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ารับการรักษาด้วยภาวะสำ�ลักสิง่ แปลกปลอม
ในทางเดินหายใจ ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2553 เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยรวบรวม
ข้อมูลและศึกษาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ, เพศ, ประวัติ
การสำ�ลักสิง่ แปลกปลอม, ระยะเวลาทีส่ ง่ิ แปลกปลอมค้าง,
อาการ, อาการแสดง, ผลการตรวจทางรังสี, ตำ�แหน่ง
และชนิดของสิ่งแปลกปลอม, ภาวะแทรกซ้อน และ
ระยะเวลาในการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็ก โดยมี
การจำ�แนกเป็นตารางและการบรรยายในปัจจัยต่างๆ
ที่ศึกษาให้เข้าใจได้ง่าย
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้ารับการศึกษาวิจัย
ผูป้ ว่ ยเด็กทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย ว่ามีสงิ่ แปลกปลอม
ในทางเดินหายใจ และรับการรักษาทีส่ ถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เกณฑ์การคัดออกจากงานวิจัย
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถหาเวชระเบียน หรือข้อมูลใน
เวชระเบียนที่ต้องการศึกษาไม่ครบถ้วน
ผลการศึกษา
ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีสิ่งแปลกปลอม
ในทางเดินหายใจ และได้รบั การรักษาโดยการส่องกล้อง
ในทางเดินหายใจ เพือ่ เอาสิง่ แปลกปลอมออก ทีม่ ารักษา
ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างวันที่
1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
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สามารถหาเวชระเบียน และมีขอ้ มูลทีต่ อ้ งการศึกษาครบ
มีจ�ำ นวน 69 ราย มีอายุตง้ั แต่ 3 เดือน ถึง 13 ปี 8 เดือน
โดยจำ�แนกตามอายุ ดังตารางที่ 1 เป็นเพศชาย 41 ราย
(ร้อยละ 59.42) เพศหญิง 28 ราย (ร้อยละ 40.58)
มีประวัติสำ�ลักสิ่งแปลกปลอม 57 ราย (ร้อยละ 82.61)
ไม่มปี ระวัตสิ �ำ ลักสิง่ แปลกปลอม 12 ราย (ร้อยละ 17.39)
(ตารางที่ 2) ระยะเวลาที่สิ่งแปลกปลอมค้าง น้อยกว่า 
1 วัน 15 ราย, 1-3 วัน 21 ราย, 4-7 วัน 8 ราย,
8-28 วัน 18 ราย, มากกว่า 28 วัน 5 ราย และไม่มี
ข้อมูล 2 ราย ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ตารางแสดงอายุผู้ป่วย
อายุ
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
2-5 ปี
มากกว่า 5 ปี

14
36
13
6

จำ�นวนคน (ร้อยละ)
(ร้อยละ 20.29)
(ร้อยละ 52.17)
(ร้อยละ 18.84)
(ร้อยละ 8.70)

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำ�นวนประวัติการสำ�ลัก
สิ่งแปลกปลอม
ประวัติสำ�ลักสิ่งแปลกปลอม จำ�นวนคน (ร้อยละ)
มีประวัติสำ�ลัก
57 (ร้อยละ 82.61)
ไม่มีประวัติสำ�ลัก
12 (ร้อยละ 17.29)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงระยะเวลาทีส่ งิ่ แปลกปลอมค้าง
ระยะเวลาที่สิ่งแปลกปลอมค้าง จำ�นวนคน (ร้อยละ)
น้อยกว่า 1 วัน
15 (ร้อยละ 21.74)
1-3 วัน
21 (ร้อยละ 30.43)
4-7 วัน
8 (ร้อยละ 11.59)
8-28 วัน
18 (ร้อยละ 26.09)
มากกว่า 28 วัน
5 (ร้อยละ 7.25)
ไม่มีข้อมูล
2 (ร้อยละ 2.90)

ผูป้ ว่ ยมีอาการจากการซักประวัติ จำ�นวน 65 ราย
(ร้อยละ 94.20), ไม่มีอาการ 3 ราย (ร้อยละ 4.35)
ไม่มีข้อมูล 1 ราย จำ�แนกดังตารางที่ 4 โดยที่ผู้ป่วย
แต่ละราย อาจมีอาการมากกว่า 1 อย่าง ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
แสดงผิดปกติจากการตรวจร่างกาย จำ�นวน 61 ราย
(ร้อยละ 88.41) ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติ 8 ราย
(ร้อยละ 11.59) โดยอาการแสดงต่างๆ จำ�แนกดังตาราง
ที่ 5 โดยที่ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการแสดงมากกว่า 
1 อย่าง
ตารางที่ 4 ตารางแสดงอาการ
อาการ
ไอ
เหนื่อยหอบ
สำ�ลักหน้าเขียว
หายใจเสียงดัง
สำ�ลัก
เสียงแหบ
ไข้
อาการอื่นๆ

จำ�นวนคน (ร้อยละ)
50 (ร้อยละ 72.46)
20 (ร้อยละ 28.99)
18 (ร้อยละ 26.09)
15 (ร้อยละ 21.74)
14 (ร้อยละ 20.29)
5 (ร้อยละ 7.25)
4 (ร้อยละ 5.80)
4 (ร้อยละ 5.80)

ตารางที่ 5 ตารางจำ�แนกอาการแสดง
อาการแสดง
decrease breath sound
rhonchi
wheezing
stridor
retraction
crepitation
hoarseness

จำ�นวนคน (ร้อยละ)
27 (ร้อยละ 39.13)
17 (ร้อยละ 24.64)
15 (ร้อยละ 21.74)
10 (ร้อยละ 14.49)
10 (ร้อยละ 14.49)
8 (ร้อยละ 11.59)
1 (ร้อยละ 1.45)
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การตรวจทางรังสี จากผู้ป่วยทั้งหมด 69 ราย
พบความผิดปกติจากการตรวจทางรังสี 55 ราย (ร้อยละ
79.71), ผลการตรวจทางรังสีไม่พบความผิดปกติ 10 ราย
(ร้อยละ 14.49) ไม่มีข้อมูล 4 ราย โดยมีการจำ�แนก
ลักษณะของความผิดปกติทางรังสี ดังตารางที่ 6 ซึง่ ผูป้ ว่ ย
แต่ละราย อาจพบความผิดปกติทางรังสีได้มากกว่า 1 อย่าง

31 ราย (ร้อยละ 44.93) รองลงมาคือหลอดลมด้านซ้าย
(left main bronchus) จำ�นวน 19 ราย (ร้อยละ 27.54)
ตำ�แหน่งอืน่ ๆ ทีพ่ บรองลงไป คือ หลอดลมใหญ่ (trachea)
9 ราย, กล่องเสียง (larynx) 7 ราย และบริเวณลำ�คอ
ด้านล่าง (hypopharynx) 1 ราย ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 6 ตารางจำ � แนกลั ก ษณะของความผิ ด ปกติ
ทางรังสี

ตำ�แหน่งของสิ่งแปลกปลอม จำ�นวนคน (ร้อยละ)
right main bronchus
31 (ร้อยละ 44.93)
left main bronchus
19 (ร้อยละ 27.54)
trachea
9 (ร้อยละ 13.04)
larynx
7 (ร้อยละ 10.14)
hypopharynx
1 (ร้อยละ 1.45)

ลักษณะความผิดปกติทางรังสี
hyperaeration
lung infiltration
visualized FB
atelectasis
pleural effusion
tracheal shift
pneumothorax

จำ�นวนคน (ร้อยละ)
23 (ร้อยละ 33.33)
17 (ร้อยละ 24.64)
12 (ร้อยละ 17.39)
9 (ร้อยละ 13.04)
1 (ร้อยละ 1.45)
1 (ร้อยละ 1.45)
1 (ร้อยละ 1.45)

ตำ�แหน่งของสิ่งแปลกปลอม พบมากที่สุดคือ
หลอดลมด้านขวา  (right main bronchus) จำ�นวน

ตารางที่ 7 ตารางแสดงตำ�แหน่งของสิ่งแปลกปลอม

ชนิดของสิ่งแปลกปลอม พบว่าส่วนใหญ่เป็น
อาหารหรือสารอินทรีย์ (organic substances) จำ�นวน
57 ราย (ร้อยละ 82.61), เป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาหารหรือ
สารอนินทรีย์ (inorganic substance) จำ�นวน 11 ราย
(ร้อยละ 15.94) ไม่มีข้อมูล 1 ราย โดยมีการจำ�แนก
ชนิดของสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่พบ ดังตารางที่8

ตารางที่ 8 ตารางจำ�แนกชนิดของสิ่งแปลกปลอมที่พบ
Organic substances
ถั่ว
เม็ดมะขาม
เม็ดน้อยหน่า
กระดูกหมู
กระดูกไก่
เม็ดละมุด
เม็ดข้าวโพด
ก้างปลา
เม็ดข้าว
ฟัน
อื่นๆ

จำ�นวนคน (ร้อยละ)
26 (ร้อยละ 37.68)
5 (ร้อยละ 7.25)
3 (ร้อยละ 4.35)
3 (ร้อยละ 4.35)
3 (ร้อยละ 4.35)
2 (ร้อยละ 2.90)
2 (ร้อยละ 2.90)
2 (ร้อยละ 2.90)
1 (ร้อยละ 1.45)
1 (ร้อยละ 1.45)
9 (ร้อยละ 13.04)

Inorganic substances
เข็มหมุด
พลาสติก
สำ�ลี
ตะปูเกลียว
ยาง
ลวดหนีบผ้า
สาย suction
จุกดินสอกด

จำ�นวนคน (ร้อยละ)
3 (ร้อยละ 4.35)
2 (ร้อยละ 2.90)
1 (ร้อยละ 1.45)
1 (ร้อยละ 1.45)
1 (ร้อยละ 1.45)
1 (ร้อยละ 1.45)
1 (ร้อยละ 1.45)
1 (ร้อยละ 1.45)
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พิบูล วชิรลาภไพฑูรย์

จากผูป้ ว่ ยทีศ่ กึ ษา พบว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ไม่มภี าวะ
แทรกซ้อนจำ�นวน 63 ราย (ร้อยละ 91.30), มีภาวะ
แทรกซ้อนหลังการรักษา 4 ราย (ร้อยละ 5.80) คือมี
lung atelectasis 3 ราย, pneumonia 1 ราย, ไม่มี
ข้อมูล 2 ราย
ระยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยนอนโรงพยาบาล 1-3 วัน จำ�นวน
35 ราย (ร้อยละ 50.72), 4-7 วัน 18 ราย (ร้อยละ
26.09), มากกว่า 7 วัน 16 ราย (ร้อยละ 23.19)
บทวิจารณ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีภารกิจหลัก
ในการให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเด็กทัง้ ในระดับตติยภูมหิ รือ
สูงกว่า รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การส่งต่อมาจากโรงพยาบาล
ต่างๆ โดยภาวะสำ�ลักสิง่ แปลกปลอมทางเดินหายใจเด็ก
เป็นภาวะหนึง่ ทีม่ คี วามสำ�คัญ และมีอนั ตราย จนอาจทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรงจากการ
ขาดอากาศหายใจเป็นเวลานาน เป็นภาวะที่สามารถ
ป้องกันได้ โดยการให้ความรู้ คำ�แนะนำ� แก่ผู้ปกครอง
หรือประชาชนโดยทั่วไป เพื่อลดพฤติกรรมความเสี่ยง
ทีม่ โี อกาสทำ�ให้เกิดภาวะสำ�ลักสิง่ แปลกปลอมในทางเดิน
หายใจ โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยเด็ก มีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้
ได้ง่าย เนื่องจากเด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็น และ
หยิบสิง่ ของต่างๆ เข้าปาก และมักจะเล่นหรือวิง่ ขณะทาน
อาหาร การควบคุมการกลืนยังไม่สมบูรณ์ และการที่ยัง
ไม่มีฟันกราม ทำ�ให้ไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ด(2,9)
ี .
การศึกษานีพ้ บว่าผูป้ ว่ ยเด็กส่วนใหญ่ อายุนอ้ ยกว่า 
2 ปี จำ�นวน 50 ราย (ร้อยละ 72.46), ผู้ป่วยร้อยละ
59.42 เป็นเพศชาย ตำ�แหน่งของสิ่งแปลกปลอมพบ
มากที่สุด ที่หลอดลมด้านขวา (right main bronchus)
รองลงมาคือหลอดลมด้านซ้าย (left main bronchus)
และหลอดลมใหญ่ (trachea) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Zhenyun Huang และคณะ จาก Hospital of
Guangzhou Medical University, China(10) ซึง่ สาเหตุ
ที่สิ่งแปลกปลอมมักเป็นที่หลอดลมด้านขวา  เนื่องจาก

หลอดลมด้านขวาทำ�มุมกับหลอดลมใหญ่เป็นมุมป้านกว่า
หลอดลมด้านซ้าย และหลอดลมด้านขวา มีขนาดใหญ่
และสั้นกว่าหลอดลมด้านซ้าย(9)
การซักประวัตเิ กีย่ วกับการสำ�ลักสิง่ แปลกปลอมเป็น
สิง่ สำ�คัญ ในการศึกษานี้ พบมีประวัตสิ �ำ ลักสิง่ แปลกปลอม
ร้อยละ 82.61 โดยมีระยะเวลาที่สิ่งแปลกปลอมค้าง
ค่อนข้างหลากหลาย พบมากที่สุดคือ เวลา  1-3 วัน
ร้อยละ 30.43, เวลา 8-28 วัน ร้อยละ 26.09, เวลา
น้อยกว่า  1 วัน ร้อยละ 21.74 และพบระยะเวลา
มากกว่า 28 วัน ร้อยละ 7.25 อาการที่พบมากที่สุดคือ
อาการไอ รองลงมาคือ อาการเหนือ่ ยหอบ อาการสำ�ลัก
หน้าเขียว อาการหายใจเสียงดัง อาการสำ�ลัก เสียงแหบ
และไข้ ตามลำ�ดับ ซึง่ การทีผ่ ปู้ ว่ ย มีประวัตกิ ารมีอาการ
ต่างๆ และระยะเวลาทีม่ อี าการค่อนข้างหลากหลาย ดังนัน้
การตระหนักถึงภาวะนี้ จะเป็นการช่วยลดการวินิจฉัย
ที่ผิดพลาดหรือล่าช้า  และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่จะ
เกิดขึ้นได้ โดยในกลุ่มที่ไม่มีประวัติการสำ�ลัก จำ�นวน
12 ราย (ร้อยละ 17.39) พบว่าเนื่องจากผู้ดูแลเด็ก
ไม่เห็นช่วงขณะทีเ่ ด็กเกิดการสำ�ลัก แต่พบว่าเด็กมีอาการ
ได้แก่ ไอ หายใจเสียงดัง หายใจหอบเหนือ่ ย จึงพาผูป้ ว่ ย
มาโรงพยาบาล และแพทย์ผรู้ กั ษาตรวจพบอาการแสดง
และการตรวจทางรังสี ที่ทำ�ให้ส งสัยภาวะสำ�ลั กสิ่ง
แปลกปลอมในทางเดินหายใจ เช่น decrease breath
sound, hyperaeration, atelactasis ของปอดเพียง
ข้างเดียว หรือจากภาพถ่ายรังสีพบสิง่ แปลกปลอม จึงเป็น
ข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องทางเดินหายใจ เพื่อการวินิจฉัย
และให้การรักษา  ซึ่งจากการศึกษาของ Andrea de
MeloAlexandreFraga และคณะ พบว่าประวัติการไอ
และสำ�ลัก เป็นสิ่งสำ�คัญในการวินิจฉัยภาวะสำ�ลักสิ่ง
แปลกปลอมในทางเดินหายใจ(11). จากการตรวจร่างกาย
พบมีอาการแสดงผิดปกติจ�ำ นวน 61 ราย (ร้อยละ 88.41),
ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติ 8 ราย (ร้อยละ 11.59)
โดยมีอาการแสดงทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ decreased breath
sound รองลงมาคือ rhonchi, wheezing, stridor,
retraction และอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
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Angelo G. Casalini และคณะ(12)
ในการศึกษานี้ การตรวจทางรังสี พบมีความผิด
ปกติ ร้อยละ 79.71 ความผิดปกติที่พบมากที่สุดคือ
hyperaeration ซึง่ ในรายงานของ Angelo G. Casalini
และคณะ(12) กับรายงานของ Yadav S P S และคณะ(13)
ก็จะพบว่า hyperaeration (obstructive emphysema)
เป็นความผิดปกติที่พบมากที่สุด แต่ความผิดปกติอื่นๆ
เช่น lung infiltration, การพบสิ่งแปลกปลอมจากภาพ
รังสี (visualized FB), lung atelectasis หรือการไม่พบ
ความผิดปกติจากการตรวจทางรังสี ในแต่ละรายงาน
จะพบในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
ชนิดของสิง่ แปลกปลอมทีพ่ บ ส่วนใหญ่เป็นอาหาร
ร้อยละ 82.61 ซึง่ สอดคล้องกับรายงานส่วนใหญ่(6,10,13)
ส่วนชนิดของอาหารที่พบมักขึ้นอยู่กับในแต่ละประเทศ
หรือวัฒนธรรมการกินทีแ่ ตกต่างกัน ในการศึกษานีพ้ บว่า
ชนิดของอาหาร จะเป็นลักษณะทีเ่ ป็นเม็ด เช่น ถัว่ , เม็ด
มะขาม, เม็ดน้อยหน่า, เม็ดละมุด, เม็ดข้าวโพด, เม็ดข้าว
ส่วนสิง่ แปลกปลอมทีไ่ ม่ใช่อาหาร (inorganic substance)
พบเป็นเข็มหมุด จำ�นวน 3 ราย ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอม
ที่ทำ�ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก จากความแหลมคม
ซึง่ ทำ�ให้ทางเดินหายใจ หลอดลม ปอด ทะลุได้ โดยรายงาน
ของ Sale Paksu และคณะ(6) พบว่าสิ่งแปลกปลอมที่
ไม่ใช่อาหาร จะพบในเด็กที่อายุมากขึ้น (มากกว่า 3 ปี)
ผู้ป่วยทุกราย ได้รับการเอาสิ่งแปลกปลอมออก
โดยการใช้ rigid bronchoscopy โดยทีบ่ างรายอาจได้รบั
การส่องกล้องทางเดินหายใจด้วย fiberoptic bronchoscopy ก่อน และเมื่อพบสิ่งแปลกปลอม จะใช้ rigid
bronchoscopy ในการเอาสิง่ แปลกปลอมออก และไม่มี
ผู้ป่วยที่ต้องทำ�ผ่าตัดซ้ำ� (re-operation) แต่มีผู้ป่วย
บางรายที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องจากโรงพยาบาลอื่น
เมื่อตรวจพบสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ และไม่
สามารถเอาสิ่งแปลกปลอมออกได้ จึงส่งตัวผู้ป่วยมา
รักษาต่อที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.30) ไม่พบภาวะ
แทรกซ้อนหลังการรักษา ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บ คือ lung
atelaectasis, pneumonia ซึ่งมักเกิดจากการที่สิ่ง
แปลกปลอมค้างในทางเดินหายใจเป็นเวลานาน ทำ�ให้
เยือ่ บุของหลอดลมอักเสบ และบางรายเกิด granulation
tissue ผู้ป่วยดีขึ้นโดยให้การรักษาทางยา และไม่พบมี
ผู้เสียชีวิตจากการศึกษาครั้งนี้
สรุป
ภาวะสำ�ลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก
เป็นภาวะที่ต้องคำ�นึงถึง แม้ไม่พบประวัติว่ามีการสำ�ลัก
เนื่องจากมีอาการและอาการแสดงที่แตกต่างกันได้มาก
ตั้งแต่ไม่มีอาการอะไร จนถึงมีภาวะหายใจลำ�บาก และ
ยังต้องคำ�นึงถึงในการรักษาผู้ป่วยเด็กด้วยโรคทางเดิน
หายใจอืน่ ๆ ด้วย เช่น ปอดบวม, หลอดลมอักเสบ, หอบ
หืด ซึ่งให้การรักษาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้น ในการศึกษานี้
พบว่าผู้ป่วยที่สิ่งแปลกปลอมค้างก่อนมาโรงพยาบาล
มากกว่า 7 วัน มีจ�ำ นวน 1 ใน 3 (23 ราย, ร้อยละ 33.33)
การตระหนักถึงภาวะนีท้ งั้ จากแพทย์ผใู้ ห้การรักษา และ
ผู้ปกครอง จะทำ�ให้ลดการวินิจฉัยที่ล่าช้าลง และภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ก็จะลดลงด้วย การส่องกล้องทางเดิน
หายใจ เป็นสิง่ สำ�คัญในการวินจิ ฉัยและการรักษา ข้อบ่งชี้
ในการส่องกล้องทางเดินหายใจ คือประวัติการสำ�ลักสิ่ง
แปลกปลอม ถึงแม้การตรวจร่างกาย และการตรวจทาง
รังสี ไม่พบความผิดปกติ แต่ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีอาการหายใจ
ลำ�บากทีร่ นุ แรง ควรทำ�การผ่าตัดส่องกล้องทางเดินหายใจ
ทันทีได้เลย โดยไม่ตอ้ งรอการส่งตรวจทางรังสี ในปัจจุบนั
การส่องกล้องทางเดินหายใจ เพือ่ เอาสิง่ แปลกปลอมออก
มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ทั้งนี้ขึ้นกับ ความชำ�นาญ
ของแพทย์ทท่ี �ำ การผ่าตัดส่องกล้อง การเตรียมความพร้อม
ของอุปกรณ์ผา่ ตัด และทีมสหวิชาชีพทีร่ ว่ มในการรักษา 
ซึ่ ง จะทำ �ให้ ไ ด้ ผ ลการรั ก ษาที่ ดี แ ละลดการเกิ ด ภาวะ
แทรกซ้อนและการเสียชีวิต
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บทคัดย่อ
การสูญเสียการได้ยนิ พบได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยหลังเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ โดยเกิดจากการทีเ่ ชือ้ แบคทีเรียและพิษของเชือ้
ทำ�ให้เกิดการอักเสบ และ เปิดของ blood brain barrier นำ�ให้เชื้อเข้าสู่ชั้น subarachnoid space และหูชั้นใน
โดยการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเทคนิคต่างๆ สามารถพบการเปลี่ยนแปลงของหูชั้นในเป็นสามระยะ คือ acute
labyrinthitis, fibrous labyrinthitis, labyrinthitis ossifican โดยในระยะท้ายๆ ของโรคเมื่อหูชนั้ ในเกิด ossification
มักเกิดการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร ซึ่งจะไม่ตอบสนองต่อการให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาลดการอักเสบ
ผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เมื่อได้รับยาสเตียรอยด์ สามารถลดการเกิดสูญเสียการได้ยินได้ โดยผู้ป่วย
ทุกรายควรได้รบั การตรวจการได้ยนิ ก่อนออกจากโรงพยาบาล ถ้าระดับการได้ยนิ ผิดปกติควรได้รบั การตรวจทางรังสีวทิ ยา 
เพือ่ ประเมินว่าสามารถทำ�การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้หรือไม่ การตรวจวินจิ ฉัยและผ่าตัดควรทำ�อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจาก ภาวะ labyrinthitis ossifican สามารถเกิดได้ตั้งแต่ 3-4 สัปดาห์หลังเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ซึ่งจะทำ�ให้การผ่าตัดทำ�ได้ยาก หรืออาจผ่าตัดไม่ได้เลย
คำ�สำ�คัญ: เยื่อหุ้มสมองอักเสบ การสูญเสียการได้ยิน การติดเชื้อในหูชั้นใน

* ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พยาธิสภาพของการเกิดการสูญเสียการได้ยินหลังติด
เชื้อเยื่อหุ้มสมอง (Pathophysiology)
การอักเสบของเยือ่ หุม้ สมองและหูชน้ั ใน (Inflammation cascade)
เมือ่ เชือ้ แบคทีเรียเข้าสูร่ า่ งกายมนุษย์จะก่อให้เกิด
การอักเสบ และกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันของร่ายกายให้หลัง่
cytokines ทำ�ให้การอักเสบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการ
อักเสบนี้ จะทำ�ให้เซลล์ผนังหลอดเลือด (endothelial
cell) แยกออกจากกัน และเป็นการทำ�ลาย blood brain
barrier (BBB) อันจะทำ�ให้เชือ้ แบคทีเรียเข้าสูช่ นั้ subarachnoid space ในสมองได้(1)
จากชั้น subarachnoid space เชื้อแบคทีเรีย
และสารพิษของเชือ้ จะสามารถเข้าสูห่ ชู น้ั กลางได้ 2 ทาง
คือ
• ผ่านทาง cochlear aqueduct ซึ่งจะต่อกับ
ส่วน หูชั้นในทาง scala tympani [basal turn]

โดยจากการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
Magnetic resonance imaging [MRI] พบว่ามี
การทำ�ลายของหูชั้นในผ่านทางวิธีนี้มากที่สุด(2) แม้ว่า 
cochlear aqueduct มักจะปิดไปเมือ่ อายุ 16 ปีกต็ าม(3)
• ผ่านทางช่องของเส้นประสาทหูชนั้ ใน Internal
auditory canal [IAC] พบว่าเกิดการทำ�ลายที่บริเวณ
cochlear modiolus โดยพบเนือ้ เยือ่ connective tissue
หรือ กระดูกงอกในบริเวณดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม
ภาวะนี้พบได้น้อยกว่าที่ basal turn cochlea มาก
โดยพบเพียงแค่รอ้ ยละ 53 ของ labyrinthitis ossifican
เท่านั้นจากการตรวจทางรังสีวิทยาไม่พบ modiolus
fibrosis/ossificantion เพียงอย่างเดียวใน temporal
bone จะพบร่วมกับเมื่อมีพยาธิสภาพใน basal turn
cochlea เสมอ ซึ่งในระยะแรกๆ ของ basal turn
cochlea fibrosis ครึ่งหนึ่งจะไม่พบว่ามีพยาธิสภาพที่
modiolus เลย(2)

แผนภูมิแสดงการนำ�เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่หูชั้นกลาง

ระยะของการอักเสบในหูชั้นใน (Stage of
diseases)
การอักเสบในหูชนั้ ในจะแบ่งเป็นสามระยะหลักๆ
โดยระยะเริม่ ต้นตอบสนองต่อยาฆ่าเชือ้ และ ยาลดการ
อักเสบ มากกว่าระยะหลังๆ

Acute labyrinthitis
แบ่ ง ย่ อ ยตามการติ ด เชื้ อ เป็ น acute toxic
labyrinthitis (ไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเข้าในหูชั้นใน
มีเพียงพิษของเชื้อเท่านั้น) และ acute suppurative
labyrinthitis (มีการติดเชือ้ แบคทีเรียเข้าในหูชนั้ ในด้วย)
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ซึ่งการติดเชื้อในระยะนี้สามารถวินิจฉัยได้โดยการทำ�
MRI with gadolinium โดยพบว่าใน T1 weighted
จะมีสารทึบแสงขึ้นในหูชั้นใน (enhancement) และ
สามารถพบได้การเปลีย่ นแปลงใน MRI with gadolinium
เร็วถึง 1 วันหลังจากมีการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยติดเชื้อของ
เยื่อหุ้มสมอง(4)
Chronic labyrinthitis [fibrous labyrinthitis]

การได้ยินระดับรุนแรงมากร้อยละ 9) ความชุกของการ
สูญเสียการได้ยินลดลงเป็นร้อยละ 14 (ระดับรุนแรง
มากร้อยละ 6) เมื่อได้รับ corticosteroid ร่วมด้วย
ในการรักษา ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
โดย relative risk (RR) = 0.74 [95% confident
interval 0.63-0.87] และ RR = 0.67 [95%CI 0.510.88] ตามลำ�ดับ(7)

ระยะนี้มีการติดเชื้อเป็นมากขึ้นทำ�ให้เกิดพังผืด
ในหูชั้นใน โดยวินิจฉัยได้จากไม่พบน้ำ�ในหูชั้นในบริเวณ
ดังกล่าวจากการทำ� MRI T2 weighted image(2)

ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด การสู ญ เสี ย การได้ ยิ น
หลังติดเชื้อ (Risk factors in developing hearing
loss)

Labyrinthitis ossifican
เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชือ้ ในหูชน้ั ใน ระยะนี้
มีกระดูกงอกเข้าในหูช้ันในซึ่งพบได้ว่ามีเซลล์ตั้งต้นของ
กระดูก (osteoid) ในสัตว์ทดลองตั้งแต่ 3 วันหลังการ
ติดเชือ้ เยือ่ หุม้ สมอง(5) โดยในมนุษย์ พบว่า มีกระดูกงอก
ในหูชนั้ ในตัง้ แต่ประมาณ 3-4 สัปดาห์จากการทำ� Computer tomography [CT] หลังการติดเชื้อ(6)
ในกรณีที่ไม่ได้ทำ� MRI สามารถใช้ CT scan
ในการวินิจฉัยภาวะ fibrous labyrinthitis ออกจาก
labyrinthitis ossifican โดยการปรับแสง window
width (WW) และ window level (WL):
• WW: 1800, WL: 1100 เห็นทัง้ ระยะ fibrous
และ ossificantion เป็น hyperdensity area
• WW: 1500, WL: 1250 เห็นเฉพาะระยะ
ossificantion โดยมองไม่เห็นระยะ fibrous ในการปรับ
แสงแบบนี้
ความชุ ก และปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด การสู ญ เสี ย
การได้ยินหลังติดเชื้อเยื่อหุ้มสมอง (Prevalence and
risk factors)
ความชุกของการสูญเสียการได้ยินหลังติดเชื้อ
โดยรวม (Prevalence: over all)
ความชุกของการสูญเสียการได้ยินหลังติดเชื้อ
เยือ่ หุม้ สมอง พบมากถึงร้อยละ 19 (ในทีน่ เ้ี ป็นการสูญเสีย

ความชุกของการสูญเสียการได้ยนิ หลังเยือ่ หุม้ สมอง
อักเสบ มีปัจจัยเสี่ยงหลักๆ คือ เด็กอายุน้อยและสภาพ
ร่างกายไม่แข็งแรงเมื่อมาโรงพยาบาล เช่น มีระดับการ
รู้ตัวต่ำ� (Glasgow coma score <15) ระดับน้ำ�ตาล
ในไขสันหลังต่ำ� ระดับเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว
ในกระแสเลือดต่ำ� โดยเชื้อก่อโรคที่เป็น H. influenza
อาจเป็นปัจจัยเสีย่ งร่วมด้วย, Odd ratio=1.72 [95%CI
1.01-2.91](8)
ในประเทศแถบเอเชีย มักมีการระบาดของเชื้อ
Streptococcus suis งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย
ที่มาจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม
เชือ้ ชนิดนีต้ ดิ จากการรับประทานหมูดบิ ซึง่ เยือ่ หุม้ สมอง
อักเสบจากเชื้อนี้ ทำ�ให้เกิดสูญเสียการได้ยินตามมา
ประมาณร้อยละ 39.1 [95%CI 31-47.8%] รวมทัง้ มีการ
สูญเสียการทรงตัว vestibular function ร้อยละ 22.7
[95%CI15.6-32%] ซึง่ เป็นความผิดปกติทพี่ บบ่อยทีส่ ดุ
ในผูร้ อดชีวติ จากการติดเชือ้ ชนิดนี้ โดยการให้ยาสเตียรอยด์
สามารถช่วยลดการเกิดหูหนวกขั้นรุนแรงอย่างน้อย
หนึ่งข้าง จากร้อยละ 37.7 เหลือเพียงร้อยละ 12.3(9)
การวินิจฉัยภาวะสูญเสียการได้ยินหลังติดเชื้อ
เยื่อหุ้มสมอง (Diagnosis)
ควรตรวจการได้ยนิ ให้เร็วทีส่ ดุ หลังจากผูป้ ว่ ยอาการ
ดีขึ้น อาจเป็นก่อนออกจากโรงพยาบาล หรือหลังออก
จากโรงพยาบาลภายใน 4 สัปดาห์(10) เพื่อจะได้วินิจฉัย
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การสูญเสียการได้ยินหลังเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรีย

ภาวะติดเชื้อในหูชั้นใน (labyrinthitis) ที่มีการสูญเสีย
การได้ยินและต้องใส่ประสาทหูเทียม labyrinthitis
ossifican โดยการตรวจระดับการได้ยินในผู้ใหญ่ปกติ
สามารถใช้การตรวจ audiogram ได้ แต่ในเด็ก ควรใช้
การตรวจการได้ยินที่เหมาะกับอายุ ดังนี้
เด็กอายุน้อยกว่า 12 สัปดาห์
ควรตรวจ auditory brain stem response [ABR]
โดยให้เด็กหลับเองตามธรรมชาติ ควรตรวจระดับการได้ยนิ
ทัง้ ทีเ่ สียงความถีต่ �ำ่ และความถีส่ งู การตรวจ Otoacoustic
emission [OAE] เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอในเด็ก
กลุ่มที่มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ(10)
เด็กอายุ 12 สัปดาห์ ถึง 7 เดือน
ควรตรวจ auditory brain stem response [ABR]
โดยให้เด็กหลับเองตามธรรมชาติในเด็กเล็ก หรือให้ยา
นอนหลับในเด็กโต ควรตรวจระดับการได้ยินทั้งที่เสียง
ความถี่ต่ำ�และความถี่สูง ซึ่งถ้าเด็กอายุใกล้ 7 เดือน
อาจรอตรวจการได้ยนิ ทางพฤติกรรม (behavioral auditory test) เช่น visual reinforcement audiometry
[VRA] เมื่อเด็กอายุ 7 เดือนได้ แต่ต้องปรึกษากับ
ผูป้ กครอง เนือ่ งจากการวินจิ ฉัยล่าช้า อาจทำ�ให้มผี ลต่อ
การผ่าตัดประสาทหูเทียม
เด็กอายุมากกว่า 7 เดือน
ควรตรวจ VRA โดยแยกการตรวจเป็นของหู
แต่ละข้าง ด้วยเสียงความถี่ต่างๆ เพื่อทำ�การวินิจฉัย
ภาวะสูญเสียการได้ยินหลังเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
การตรวจติดตาม (Follow-up protocol)
ในปัจจุบนั ไม่ได้แนะนำ�ว่าต้องมีการตรวจติดตาม
การได้ยิน ในผู้ป่วยที่เคยตรวจระดับการได้ยินหลังเยื่อ
หุม้ สมองอักเสบแล้วพบว่าปกติ เนือ่ งจากโอกาสทีจ่ ะพบ
การเกิดสูญเสียการได้ยินหลังจากหายจากภาวะเยื่อ
หุม้ สมองอักเสบไประยะหนึง่ แล้ว (late onset hearing
loss)น้อยมาก(10) โดยภาวะนีเ้ คยมีรายงานเพียง 1 ราย
จาก 56 ราย จากผู้วิจัยท่านเดียว โดยไม่เคยพบการ

รายงานจากผู้วิจัยรายอื่นอีก(11-13)
อย่างไรก็ตามมีการรายงานถึงผู้ป่วยที่เคยตรวจ
พบว่าสูญเสียการได้ยนิ เล็กน้อยและเป็นมากขึน้ ในภายหลัง
(progressive hearing loss) ได้ถงึ ร้อยละ 22 โดยผูป้ ว่ ย
เหล่านี้อาจใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ถึง 4 ปี ก่อนที่
การได้ยินจะคงที(11)
่
นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับการได้ยนิ
กลับมาปกติ หลังจากการได้รับการรักษาเยื่อหุ้มสมอง
อักเสบแล้ว (reversible hearing loss) โดยผลตรวจ
การได้ยนิ จากการศึกษาที่ 6 ชัว่ โมงหลังวินจิ ฉัยเยือ่ หุม้ สมอง
อักเสบผูป้ ว่ ยในการทดลองนีถ้ งึ ร้อยละ 10.5 (13/124pts)
ตรวจพบการสูญเสียการได้ยนิ ในช่วงแรก จากนัน้ ผลการ
ตรวจกลับเป็นปกติหลังได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อ
(และได้รบั Dexamethasone ในบางราย) โดยในผูป้ ว่ ย
13 รายนี้ มีถึง 9 รายที่ระดับการได้ยินกลับมาเป็นปกติ
ภายใน 48 ชั่วโมงแรก(13)
การป้ อ งกั น ภาวะสู ญ เสี ย การได้ ยิ น หลั ง ติ ด เชื้ อ เยื่ อ
หุ้มสมอง (Prevention)
1. การออกฤทธิ์ ข องสเตี ย รอยด์ ใ นการรั ก ษา
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Mechanism of steroid in
meningitis)
ยาสเตี ย รอยด์ จ ะเข้ า ไปลดการอั ก เสบของ
หลอดเลือด เป็นการลดการเปิดของ blood brain
barrier จึงทำ�ให้เชือ้ โรคและพิษของเชือ้ เข้าไปสูช่ นั้ sub
arachnoid space ได้ลดลง อันจะเห็นได้จากว่าในสัตว์
ทดลอง พบว่ามีภาวะสมองบวมลดลง และมีสารโปรตีน
ในน้ำ�ไขสันหลังลดลงด้วย(14, 15)
2. กลุ่มของผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์จากการให้
สเตียรอยด์ (Subgroup of patients who benefit
from steroid)
จากการศึกษา meta-analysis ในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
พบว่าผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ติดเชื้อ HIV จะตอบสนองดี
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ต่อการได้รบั ยาสเตียรอยด์รว่ มกับยาฆ่าเชือ้ โดยสามารถ
ลดการตายหรือสูญเสียการได้ยนิ อย่างรุนแรงลงได้อย่าง
มีนัยสำ�คัญ odd ratio 0.61 [95%CI0.42-0.89](16)
ซึ่งอาจเป็นผลให้การศึกษาในผู้ป่วยจากประเทศกำ�ลัง
พัฒนาที่มีผู้ติดเชื้อ HIV มาก มักไม่ค่อยพบประโยชน์
จากสเตียรอยด์

การแก้ไขภาวะสูญเสียการได้ยินจากการติดเชื้อเยื่อ
หุ้มสมอง (Treatment)

นอกจากนี้ ใน Cochrane review : Corticosteroids for acute bacterial meningitis พบว่า 
การให้ยาสเตียรอยด์ สามารถลดการตายในผูป้ ว่ ยโดยรวม
ลงได้เล็กน้อย แต่ไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ ยกเว้นในผูป้ ว่ ย
ที่เกิดจากการติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae
สามารถลดการตายได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ และไม่ได้
มีผลข้างเคียงจากการให้ยาทีส่ �ำ คัญ (มีเพียงไข้กลับเป็นใหม่
ในบางราย) ซึ่งในการทดลองต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็น
การให้ยาสเตียรอยด์ทางกระแสเลือด ในขนาดต่างๆ กัน
โดยใน Cochrance review ฉบับนี้ แนะนำ�ให้ยา 
Dexamethasone 0.6mg/kg/day หรือ 40mg/day
แบ่งให้เป็นทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 วัน(7)

อย่างไรก็ตาม ผูป้ ว่ ยทีส่ ญ
ู เสียการได้ยนิ อย่างรุนแรง
ซึ่งอาจสูงถึงร้อยละ 9 จากผู้ป่วยทั้งหมด(7) จำ�เป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขด้วยการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ซึ่งใน
ผู้ป่วยเหล่านี้ อุปสรรคสำ�คัญของการผ่าตัดคือ ภาวะ
labyrinthitis ossifican ดังนั้นการวางแผนการรักษา
ในผู้ป่วยเหล่านี้ จึงควรทำ�อย่างรวดเร็ว

ในแง่ลดการสูญเสียการได้ยิน ยาสเตียรอยด์
ได้ประโยชน์ในผู้ป่วยทุกกลุ่ม เมื่อแยกตามเชื้อก่อโรค
พบประโยชน์ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ H. Influenza และได้
ประโยชน์ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ โดยที่การให้ยา
สเตียรอยด์ก่อนหรือหลังยาฆ่าเชื้อโรคต่างช่วยลดภาวะ
สูญเสียการได้ยินได้โดยไม่แตกต่างกัน(7) แต่เชื่อว่าการ
ให้ยาในระยะเริ่มต้นของโรค ในขณะที่ยังมีการอักเสบ
ไม่มาก อาจช่วยลดการสูญเสียการได้ยินได้มากกว่า
ให้ในระยะท้ายๆ ดังนั้นผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางชนิดเช่น
Streptococcus pneumoniae ซึ่งมักมาพบแพทย์ช้า
และมาด้วยอาการที่หนักกว่า  จึงเห็นว่ายาสเตียรอยด์
ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร(17, 18)
อย่างไรก็ตามควรพึงระวังไว้ว่าประโยชน์ของ
ยาสเตียรอยด์นนั้ พบเฉพาะในกลุม่ การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ปานกลางเท่านั้น แต่ไม่พบในการศึกษาคุณภาพสูงและ
คุณภาพน้อย(7)

การแก้ไขภาวะสูญเสียการได้ยนิ จากเยือ่ หุม้ สมอง
อักเสบมีได้หลายวิธี การตัดสินใจเลือกการรักษาขึน้ อยูก่ บั
ระดับการสูญเสียการได้ยนิ ของผูป้ ว่ ย โดยผูป้ ว่ ยทีส่ ญ
ู เสีย
การได้ยนิ ไม่มาก สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการใส่เครือ่ งช่วยฟัง

1. ตรวจทางรังสีวิทยาเพื่อวางแผนการผ่าตัด
(Imaging: timing)
ควรทำ� MRI ภายใน 14 วันหลังจากที่มีการ
วินิจฉัยภาวะสูญเสียการได้ยิน เพื่อวางแผนการรักษา
ต่อไป เช่น การฝังประสาทหูเทียม(19)
2. ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear implant:
timing)
การผ่าตัดควรทำ�ให้เร็วที่สุด เนื่องจากภาวะ
labyrinthitis ossifican สามารถเกิดได้เร็วมากถึง 3-4
สัปดาห์หลังวินิจฉัยเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การที่มีภาวะนี้
จะทำ�ให้การผ่าตัดทำ�ได้ยาก หรืออาจทำ�ให้ผ่าตัดไม่ได้
เพราะไม่สามารถใส่ electrode เข้าในหูชนั้ ในได้ทงั้ หมด
ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการได้รับการรักษา
3. บทสรุป (Conclusion)
การให้ยาสเตียรอยด์ ได้ประโยชน์ในผู้ป่วย
เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ โดยเฉพาะในแง่ลดการสูญเสียการ
ได้ยนิ ยาทีค่ วรให้คอื Dexamethasone (intravenous)
0.6mg/kg/day หรือ 40mg/day แบ่งเป็นทุก 6 ชัว่ โมง
เป็นเวลา 4 วัน
หลั ง จากผู้ ป่ ว ยอาการดี ขึ้ น ก่ อ นออกจาก
โรงพยาบาล ควรได้รับการตรวจการได้ยินเพื่อวินิจฉัย
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ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเทอร์บิเนตอันล่างจากการตรวจด้วยวิธีการตรวจช่องจมูกทางด้านหน้า
กับอาการคัดจมูกในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

บทนำ�
อาการคัดจมูกเป็นอาการทีพ่ บได้บอ่ ยในเวชปฏิบตั ิ
เป็นหนึง่ ในอาการทางจมูกทีน่ �ำ ผูป้ ว่ ยมาพบแพทย์ โรคจมูก
อักเสบภูมแิ พ้ (Allergic rhinitis: AR) ก็เป็นโรคทีพ่ บบ่อย
อีกโรคหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูกเรื้อรัง ร่วมกับ
อาการอื่นๆ เช่น จาม คันจมูก น้ำ�มูกไหล มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ในการประเมินอาการคัดจมูกประกอบด้วยการ
ประเมินโดยใช้ความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ย (subjective measure)
และการใช้เครือ่ งมือในการตรวจวัด (objective measures)
ได้แก่ rhinomanometry, acoustic rhinometry และ
peak nasal inspiratory flow ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับอาการคัดจมูกจากความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ย (subjective
assessment) และจากเครื่องมือตรวจวัดชนิดต่างๆ
(objective assessment) ยังไม่มขี อ้ สรุปทีไ่ ปในทางเดียวกัน
อย่างชัดเจน และเครือ่ งมือเหล่านีก้ ม็ รี าคาแพง ไม่สามารถ
หาใช้ได้ทวั่ ไป ส่วนในทางปฏิบตั แิ พทย์จะประเมินอาการ
คัดจมูกของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้โดยการซักถาม
อาการ (subjective measure) และตรวจจมูกด้วย
anterior rhinoscopy เป็นหลัก
จากความรูท้ วี่ า่ ตำ�แหน่งทีแ่ คบทีส่ ดุ ของโพรงจมูก
คือบริเวณ nasal valve ซึง่ กำ�หนดขอบเขตโดยขอบล่าง
ของ upper lateral cartilage และขอบหน้าของ inferior
turbinate ทำ�ให้ตำ�แหน่งนี้เองเป็นตำ�แหน่งหลักของ
nasal resistance ต่อ airflow2 ดังนั้นอาการคัดจมูกก็
น่าจะขึน้ อยูก่ บั ขนาดของ anterior portion of inferior
turbinate นีด้ ว้ ย มีหลายการศึกษาทีร่ ายงานว่า anterior
part of nasal cavity มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ
nasal obstruction4,5
จึงคิดว่าสามารถนำ�ขนาดของ inferior turbinate
ทีไ่ ด้จากการตรวจด้วยวิธี anterior rhinoscopy ซึง่ เป็น
objective finding อย่างหนึ่งมาช่วยประเมินอาการ
คัดจมูกได้ ซึ่งมีข้อดีคือ หาได้ง่าย มีใช้กันโดยทั่วไป
ในแผนกผู้ป่วยนอก มีวิธีการตรวจที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาด inferior
turbinate จากการตรวจด้วยวิธี anterior rhinoscopy
กับอาการคัดจมูกในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
วัตถุประสงค์รอง
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาด inferior
turbinate จากการตรวจด้วยวิธี anterior rhinoscopy
กับอาการคัดจมูกในผูป้ ว่ ยโรคจมูกอักเสบภูมแิ พ้ทไ่ี ม่ได้รบั
การรักษาและกำ�ลังได้รับการรักษา
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional analytic
observational study ในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
ทีเ่ ข้ารับการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วิจัย

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. อายุ 18-60 ปี
2. ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็น allergic
rhinitis ในระดับอาการ moderate to severe intermittent, mild persistent และ moderate to severe
persistent ตาม Allergic Rhinitis and its Impact
on Asthma Criteria 20086
3. ได้รบั การทดสอบภูมแิ พ้ทางผิวหนังด้วยวิธสี ะกิด
(skin prick test) แล้วให้ผลเป็นบวก (mean wheal
diameter ≥3 mm) ต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่
ในอากาศอย่างน้อย 1 ชนิด
โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ ได้แก่
1. ผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้รับการรักษา หมายถึง
1.1 ผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้รับการรักษาใดๆ มา
ก่อนเลยในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนมาพบแพทย์ ได้แก่ oral

วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
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ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเทอร์บิเนตอันล่างจากการตรวจด้วยวิธีการตรวจช่องจมูกทางด้านหน้า
กับอาการคัดจมูกในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

และ objective measurement มีแนวโน้มสัมพันธ์กัน
มากขึน้ เมือ่ ประเมินแยกจมูกทีละข้าง ซึง่ อาจอธิบายได้จาก
เมือ่ ประเมินอาการคัดจมูกรวมทัง้ สองข้าง ผูป้ ว่ ยอาจจะ
บอกอาการที่เอามาจากจมูกข้างที่คัดมากกว่า  ทำ�ให้ผล
การศึกษาบิดเบือนไป แต่ในการศึกษานี้ เมื่อประเมิน
แยกจมูกทีละข้าง ก็ยงั ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ของ inferior turbinate ส่วนหน้าและอาการคัดจมูก
การประเมินทาง subjective และ objective
ดูเหมือนจะพิจารณาตัวแปรทีไ่ ม่ได้สมั พันธ์กนั โดยตรง12
ความรู้สึกของจมูกที่คัดหรือโล่งนั้น ไม่ได้ถูกกำ�หนด
ด้วยขนาดของโพรงจมูกเสมอไป13,14 แต่อาจขึ้นอยู่กับ
anatomical variation เครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ความเรือ้ รังของ
อาการคัดจมูก การทำ�งานของปลายประสาท trigeminal
nerve ที่มีหลักฐานพบว่าความรู้สึกคัด-โล่งของจมูกนี้
ถูกนำ�ผ่านตัวรับ (receptor) ที่กระจายอยู่ตาม nasal
vestibule และ mucosa12,15 ผ่านเข้าทาง trigeminal
nerve การบวมหรืออักเสบรอบๆ ปลายประสาทการออก
กำ�ลังกาย อากาศเย็น อาจทำ�ให้การทำ�งานของปลาย
ประสาทเหล่านีแ้ ย่ลงจึงกระตุน้ ความรูส้ กึ ของการคัดจมูก
และในทางกลับกัน การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจาก mucosal
edema บริเวณ osteomealtal complex, ตำ�แหน่งของ
soft palate และรูปร่างของรูจมูกอาจมีผลต่อ nasal
airflow resistance แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อความรู้สึก
คัดจมูกเลย13,16
ความสัมพันธ์ระหว่าง subjective และ objective measurement ยังขึน้ กับระดับความมาก-น้อยของ
อาการคัดจมูกด้วย กล่าวคือ เมื่อมีอาการคัดจมูก ก็มัก
จะพบความสัมพันธ์ไม่วา่ จากทัง้ rhinomanometry หรือ
acoustic rhinometry แต่ในทางกลับกัน กลุ่มที่ไม่มี
อาการคัดจมูก อาจจะพบความสัมพันธ์กับ objective
measurement ได้คอ่ นข้างยาก นอกจากนีค้ วามสัมพันธ์
ระหว่าง subjective และ objective measurement
จะขึน้ กับระดับความมาก-น้อยจากการตรวจด้วย objective measurement ดังเช่นจากการศึกษาของ Clarke

et al. (2005)17 และ Sipila et al. (1995)18 ที่พบว่า
ความสัมพันธ์จะมากขึ้นในกลุ่มที่มี high resistance
(จากการตรวจด้วย rhinomanometry) เมือ่ เปรียบเทียบ
กับกลุ่ม low resistance
นอกจากนี้ scale ทีน่ �ำ มาใช้ประเมินอาการคัดจมูก
(subjective measurement) ก็มีผลต่อความสัมพันธ์
กับ objective measurement เช่นกัน กล่าวคือ scale
ของ subjective measurement ที่มีความละเอียดมาก
อาจจะได้ผลของความสัมพันธ์ระหว่าง subjective และ
objective ที่น้อยลง ดังเช่นในการศึกษาของ Watson
et al. (1995)19 พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง subjective และ objective มีมากขึน้ เมือ่ obstruction score
มี scale ที่ 0-3 เมื่อเทียบกับ scale ที่ 0-10 ดังนั้น
เขาจึงสรุปว่า ตัวเลือกของ subjective score ทีน่ อ้ ยกว่า
อาจเพิม่ ความสัมพันธ์ระหว่าง subjective และ objective measurement ได้
ทั้งหมดนี้อาจเป็นสิ่งที่อธิบายเหตุผลของความ
ไม่สมั พันธ์ระหว่างขนาดของ inferior turbinate ส่วนหน้า
ทีต่ รวจได้จาก anterior rhinoscopy และอาการคัดจมูก
ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่พบในการศึกษานี้ เช่น ผู้ป่วยที่มา
เข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาบางคนไม่ ไ ด้ มี อ าการคั ด จมู ก มาก
หรือบางคนอาจไม่รสู้ กึ ว่าคัดจมูกเลย ระบบการวัดอาการ
คัดจมูก (subjective measurement) ที่ใช้ 10-cm
VAS scale ที่อาจกว้างจนเกินไป หรืออาจเป็นเพราะ
ส่วนหน้าของ interior turbinate อาจไม่ใช่ต�ำ แหน่งเดียว
ที่มีผลต่ออาการคัดจมูก เครื่องมือและวิธีการวัดอาจยัง
ไม่ถูกต้องเที่ยงตรงเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การที่ไม่พบ
ความสัมพันธ์เช่นนี้ทำ�ให้เป็นสิ่งจำ�เป็นที่แพทย์ควรจะ
ต้องนำ�เอาทัง้ อาการของผูป้ ว่ ยมาพิจารณาร่วมกับขนาด
ของ inferior turbinate ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการรักษา 
ไม่ใช่พจิ ารณาจากอย่างใดอย่างหนึง่ (ในทางกลับกัน ถ้า
หากขนาดของ inferior turbinate ส่วนหน้ามีความ
สัมพันธ์กบั อาการคัดจมูกมาก การใช้ความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ย
เพียงอย่างเดียวก็อาจเพียงพอ)

