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Abstract

Background: Airway management in patients
who were suspected cervical spine injury, usually
required cervical immobilization during intubation.
This may associated with difficult or failure of
intubation. Objectives: To compare the first attempt
successful intubation between Glidescope®video
laryngoscope (GVL) and Macintosh direct
laryngoscope (DL) with manual in-line stabilization.
Methods: Seventy-two patients who scheduled for
surgery were randomized into 2 groups, using either
DL or GVL for intubation with manual in-line
stabilization. Successful first attempt intubation,
laryngoscopic views and intubating times were
recorded. Results: There was no different between
DL and GVL regarding to the first attempt successful

Corresponding author: Chininthon Phanpaisan
E-mail: chininthon@yahoo.com

Volume 43 Number 2 April – June 2017

_17(097-103)2.indd 97

intubation (p=0.614). GVL significantly provided
better laryngoscopic view than DL (p<0.001).
The mean (+SD) intubation time with GVL was
significantly longer when compare to DL 47.28
(±11.19) seconds versus 38.20(±10.81) seconds,
respectively (p =0.001). Conclusion: Successful
first attempt intubation with GVL and DL showed
no difference. But with GVL technique provided
better laryngoscopic view compared to DL, at the
expense of longer intubating time.
Keywords: Glidescope ®video laryngoscope,
Macintosh direct laryngoscope, manual in-line
stabilization, laryngoscopic view
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การเปรียบเทียบการใส่ทอ่ หายใจโดยใช้ Glidescope® video laryngoscope
กับ Macintosh direct laryngoscope ในผู้ป่วยที่ได้รับการจับยึดศีรษะ
และกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยู่ในแนวตรง
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บทคัดย่อ

บทน� ำ : ผู ้ ป ่ ว ยที่ ส งสั ย ว่ า มี ก ารบาดเจ็ บ ของ
กระดู ก สั น หลั ง ส่ ว นคอและอาจต้ อ งใส่ ท ่ อ หายใจ
จ�ำเป็นต้องจัดท่าไม่ให้มีการเคลื่อนไหวของกระดูก
สันหลังส่วนคอ แต่การจัดท่าเช่นนีจ้ ะให้ใส่ทอ่ หายใจ
ยากได้ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
ส� ำ เร็ จ ในการใส่ ท ่ อ หายใจได้ ใ นครั้ ง แรกระหว่ า ง
อุปกรณ์ Glidescope® video laryngoscope (GVL)
กับ Macintosh direct laryngoscope (DL) ในผู้ป่วย
ที่ได้รับการจับยึดศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอ
ให้อยู่ในแนวตรง (manual in-line stabilization)
วิธีการศึกษา: ผู้ป่วยจ�ำนวน 72 ราย มารับการผ่าตัด
และเข้าเกณฑ์การศึกษา จะถูกสุม่ แบ่งเป็น 2 กลุม่ โดย
ใช้อุปกรณ์ใส่ท่อหายใจด้วย DL หรือ GVL ร่วมกับ
มีการจับยึดศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยูใ่ น
แนวตรงบันทึกจ�ำนวนครัง้ ทีใ่ ส่ ระดับกล่องเสียงและ
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เวลาที่ใส่ท่อหายใจ ผลการศึกษา: การใส่ท่อหายใจ
ส�ำเร็จในครั้งแรกด้วยอุปกรณ์ GVL และ DL ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=0.614)
GVL จะท�ำให้เห็นระดับกล่องเสียงดีกว่า DL อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.001) และ GVL ใช้เวลาในการ
ใส่ท่อหายใจเฉลี่ย 47.28(±11.19) วินาที นานกว่า DL
ใช้เวลาเฉลี่ย 38.20(±10.81) วินาที อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p=0.001) สรุป: การใส่ท่อหายใจด้วย GVL
ไม่มีความแตกต่างในการช่วยให้ใส่ส�ำเร็จได้ครั้งแรก
เมื่อเทียบกับ DL แต่ GVL ช่วยให้เห็นกล่องเสียงได้
ดีกว่าและใช้เวลาใส่ท่อหายใจนานกว่า DL
ค�ำส�ำคัญ: การใส่ ท ่ อ หายใจ, Macintosh direct
laryngoscope, Glidescope®video laryngoscope
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บทน�ำ

ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารบาดเจ็บของกระดูกสันหลังส่วนคอ
หากต้องได้รับการช่วยหายใจหรือใส่ท่อหายใจ ต้อง
ท�ำอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง
ส่วนคอ ได้แก่ วิธีการจับยึดศีรษะและกระดูกสันหลัง
ส่วนคอให้อยูใ่ นแนวตรง (manual in-line stabilization)
ซึ่งปัจจุบันเป็นมาตรฐานในการใส่ท่อหายใจส�ำหรับ
ผู้ป่วยกรณีได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอ1 แต่
การจัดท่านี้ทำ� ให้เห็นกล่องเสียงได้ไม่ด2ี ท�ำให้การใส่
ท่อหายใจท�ำได้ยาก อาจต้องพยายามใส่หลายครัง้ และ
ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นกว่าการใส่ท่อหายใจด้วยท่า
sniff ซึ่งจัดท่าโดยหนุนศีรษะให้สูงขึ้นท�ำให้คออยู่ใน
ท่าก้มเล็กน้อยและแหงนศีรษะ เพื่อให้แนวคอหอย
(pharynx axis) ตรงกับแนวกล่องเสียง (larynx axis)
ศีรษะต้องเงยขึ้นที่บริเวณข้อต่อ atlanto-occipital จะ
ท�ำให้แนวปาก (oral axis) ตรงกับแนวคอหอยและ
กล่องเสียง3 เพื่อให้เห็นกล่องเสียงได้ดีขึ้นขณะใส่
ท่อหายใจ
Video laryngoscope เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับใส่ท่อ
หายใจทีม่ กี ล้องติดอยูป่ ลายของ blade และมีหลอดไฟ
ให้แสงสว่างติดอยู่ด้านข้าง โดยส่งสัญญาณภาพจาก
กล้องมาที่จอภาพเพื่อให้เห็นกล่องเสียงชัดเจนขึ้น4,5
ท�ำให้สามารถเห็นกล่องเสียงได้โดยไม่ต้องจัดท่าให้
แนวปาก แนวคอหอย และแนวของกล่องเสียง อยู่ใน
แนวเดียวกัน สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ชว่ ยกรณีทใี่ ส่ทอ่
หายใจยากได้4
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยามีผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
บางราย เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วน
คอหรือมีการเสื่อมของกระดูกจนผิดรูปจนท�ำให้กด
ทับเส้นประสาท อาจต้องใช้วิธีการใส่ท่อหายใจโดย
มีการจับยึดศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยูใ่ น
แนวตรง ซึ่งท�ำให้ยากต่อการใส่ท่อหายใจด้วย direct
laryngoscope
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งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความส�ำเร็จ
การใส่ท่อหายใจระหว่างการใช้อุปกรณ์ Glidescope®
video laryngoscope กับ direct laryngoscope โดยจัด
ท่าจับยึดศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยู่ใน
แนวตรง

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็น
การศึกษาแบบ prospective randomized controlled
trial ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง แบบ
ไม่ ฉุ ก เฉิ น และได้ ก ารระงั บ ความรู ้ สึ ก แบบทั้ ง ตั ว
จ�ำนวน 70 คน โดยวิสญ
ั ญีแพทย์ทมี่ ปี ระสบการณ์การ
ใส่ท่อหายใจด้วย Glidescope® (Glidescope® Cobalt
AVL monitor, Verathon medical, Canada) ไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี เป็นผูใ้ ส่ทอ่ หายใจ เกณฑ์การเข้าร่วม ได้แก่ ผูป้ ว่ ย
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมี American Society of
Anesthesiologists (ASA) physical status 1-3 หลังได้รบั
ค�ำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการศึกษาแล้ว ผู้ป่วยให้การ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าร่วมวิจัย ผู้ที่
ไม่ถูกคัดเลือกเข้าการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่มีระยะระหว่าง
กระดูกขากรรไกรล่างถึงขอบบนของกระดูกไทรอยด์
ในท่านั่งแหงนศีรษะเต็มที่ (thyromental distance)
น้อยกว่า 6 เซนติเมตร ระยะระหว่างฟันหน้าซีบ่ นและ
ล่าง (interincisor gap) น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร และ
เสี่ยงต่อการส�ำลักน�้ำและอาหาร
ผู ้ ป ่ ว ยทุ ก รายได้ รั บ การระงั บ ความรู ้ สึ ก ด้ ว ย
thiopental หรือ propofol ใส่ท่อหายใจด้วยยาหย่อน
กล้ามเนือ้ cisatracurium ให้ morphine เป็นยาระงับปวด
แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการสุ่มแบบ block of
4 กลุ่ม DL ใช้ Macintosh direct laryngoscope ใส่ท่อ
หายใจ กลุม่ GVL ใช้ Glidescope® video laryngoscope
ใส่ท่อหายใจ โดยทั้งสองกลุ่มมีการจัดท่าจับยึดศีรษะ
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และกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยู่ในแนวตรง ขณะใส่
ท่ อ หายใจ บั น ทึ ก อั ต ราการความส� ำ เร็ จ ในการใส่
การจั บ เวลาจะเริ่ ม ตั้ ง แต่ ใ ส่ อุ ป กรณ์ เ ข้ า ไปในปาก
จนกระทั่งค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ
ออก (end-tidal CO2) แสดงออกมาครั้งแรกจึงหยุด
เวลา การศึกษานี้ก�ำหนดจ�ำนวนครั้งของการใส่ท่อ
หายใจที่ 2 ครั้ง และแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วินาที หาก
ยังใส่ไม่ส�ำเร็จ การใส่ในครั้งถัดๆ ไปต้องเปลี่ยนวิธี
หรืออุปกรณ์ในการใส่ท่อหายใจ ได้แก่ การกดคอจาก
ด้านนอกเพือ่ ดันกล่องเสียงขึน้ ไปด้านหลังเยือ้ งไปขวา
(Backward Upward Right Pressure : BURP ) หรือใช้
Frova® intubating introducer ช่วย หรือการจัดท่า
sniff
การประเมิ น การเห็ น กล่ อ งเสี ย งใช้ ต ามแบบ
The Cormack and Lehane classification6 ดังนี้
ระดับ 1 คือ เห็นกล่องเสียงทั้งหมด
ระดับ 2 คือ เห็นเฉพาะส่วนครึง่ หลังของกล่องเสียง
ระดับ 3 คือ เห็นเฉพาะฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis)
			 แต่ไม่เห็นกล่องเสียง
ระดับ 4 คือ ไม่เห็นทัง้ ฝาปิดกล่องเสียงและกล่องเสียง
บั น ทึ ก ภาวะแทรกซ้ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ แ ก่
การบาดเจ็บที่ริมฝีปาก ฟันหรือเหงือก
การค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
อ้างอิงจากอัตราความส�ำเร็จในการใส่ท่อหายใจ
ในครั้งแรกด้วย GVL ร้อยละ 80 เทียบกับการใส่ท่อ

หายใจด้วย DL ส�ำเร็จครั้งแรก ร้อยละ 100 โดยใช้
ข้อมูลอ้างอิงจากงานวิจัย Comparison of Glidescope
video laryngoscope with Macintosh laryngoscope
in adult patients undergoing elective surgical
procedures7 เมื่อก�ำหนดให้ ค่าระดับนัยส�ำคัญเป็น
0.05 และอ�ำนาจการทดสอบเป็นร้อยละ 80 จ�ำนวน
ตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิจัยคือกลุ่มละ 35 คน หรือ
รวมทั้งหมด 70 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง (categorical data )
- สถิติเชิงพรรณนา : วิเคราะห์ด้วยจ�ำนวนนับ
และร้อยละ
- สถิติเชิงอนุมาน : วิเคราะห์ด้วย Fisher exact
test
ข้อมูลต่อเนื่อง (numerical data)
- สถิติเชิงพรรณนา : วิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ย
- สถิติเชิงอนุมาน : วิเคราะห์ด้วย t-test, Man
Whitney U test

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยเข้ารับการศึกษาทั้งหมด 72 คน แบ่งเป็น
กลุ่มๆ ละ 36 คน แต่ละกลุ่มมีอายุ ส่วนสูง น�้ำหนัก
ดัชนีมวลกาย mallampati classification, thyromental
distance และ interincisor gap โดยเฉลี่ยไม่พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1

Table 1. Characteristics of the patients between direct laryngoscope (DL) and Glidescope ® video
laryngoscope (GVL)
Characteristics
Age (years)
Height (cm)
Weight (kg)
BMI (kg/m2)

100 วิสัญญีสาร

_17(097-103)2.indd 100

DL group
(n=36)
59.00±10.70
157.09 ± 7.25
57.43±10.03
23.17±3.24

GVL group
(n=36)
57.83±9.26
158.29±9.09
59.89±7.79
23.97±3.02

P-value
0.622
0.539
0.248
0.280
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Table 1. (con.)
Characteristics

DL group
(n=36)

Mallampati score (n)(%)
1
10(27.8%)
2
23(63.9%)
3
3(8.3%)
Thyromental distance (cm)
8.01 ± 0.73
Interincisor gap (cm)
4.19 ± 0.42
Data are given in mean±SD or absolute number (percentage), BMI = body mass index

จ�ำนวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจได้ส�ำเร็จในครั้งเดียว
กลุม่ DL จ�ำนวน 35 ราย (ร้อยละ 97.2) เมือ่ เปรียบเทียบ
กลุม่ GVL จ�ำนวน 33 ราย (ร้อยละ 91.7) ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.614) กลุ่ม GVL เห็น
กล่องเสียงดีกว่ากลุ่ม DL อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p <0.001) โดยทีก่ ลุม่ GVL เห็นระดับ 1 จ�ำนวน 31 ราย
(ร้อยละ 86.1) ระดับ 2 จ�ำนวน 5 ราย (ร้อยละ 13.9) DL
เห็นระดับ 1 จ�ำนวน 6 ราย (ร้อยละ 16.7) ระดับ 2
จ�ำนวน 25 ราย (ร้อยละ 69.4) และระดับ 3 จ�ำนวน

GVL group
(n=36)
14(38.9%)
16(44.4%)
6(16.7%)
8.10±0.51
4.21 ± 0.46

P-value
0.255

0.513
0.977

5 ราย (ร้อยละ 13.9) การท�ำ BURP กลุม่ DL ท�ำ 23 ราย
(ร้อยละ 63.9) มากกว่ากลุม่ GVL ท�ำ 1 ราย (ร้อยละ 2.8)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< 0.001) และกลุ่ม GVL
เกิดการบาดเจ็บในช่องปาก 9 ราย (ร้อยละ 25) มากกว่า
กลุ่ม DL เกิด 2 ราย (ร้อยละ 5.6) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p= 0.046) การศึกษานี้ไม่มีผู้ป่วยที่ใส่มากกว่า
2 ครั้ง และไม่มีผู้ป่วยที่เปลี่ยนวิธีการใส่หรือผู้ป่วย
ที่ถูกคัดออกจากการศึกษา ดังตารางที่ 2

Table 2. The comparison of first attempt succession, laryngoscopic view, intubating time , BURP and
trauma to the airway between direct laryngoscope (DL) and Glidescope® video laryngoscope
(GVL)
DL group

DL group
(n=36)
35(97.2%)
1(2.8%)

GVL group
(n=36)
33(91.7%)
3(8.3%)

First attempt succession
Second attempt succession
Laryngoscopic view
1
6(16.7%)
31(86.1%
2
25(69.4%)
5(13.9%)
3
5(13.9%)
0(0%)
Time (seconds)
38.20(±10.89)
47.28(±11.19)
BURP
23(63.9%)
1(2.8%)
Trauma to the airway
2(5.6%)
9(25%)
Data are given in absolute number (percentage) or mean (±SD), *p<0.05, BURP = Backward upward right pressure
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P-value
0.614

<0.001*
0.001*
<0.001*
0.001*
<0.001*
0.046*
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วิจารณ์

การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ พ บว่ า Glidescope video
laryngoscope ไม่ได้ช่วยเพิ่มอัตราการใส่ท่อได้ส�ำเร็จ
ในครั้งแรก แต่ช่วยให้เห็นกล่องเสียงในระดับที่ดีกว่า
และใช้เวลาใส่นานกว่า ซึ่งได้ผลการศึกษาเช่นเดียว
กับการศึกษาของ Malik และคณะ ในการศึกษาครั้งนี้
วิเคราะห์ถึงสาเหตุเมื่อใส่ด้วย Glidescope® ใช้เวลา
นานกว่ า เนื่ อ งจากขณะที่เ ริ่มใส่ Glidescope ® เข้ า
ช่องปากและการใส่ท่อให้ผ่านกล่องเสียงโดยดูผ่าน
จอภาพจะท�ำได้ยากกว่า Macintosh และขัน้ ตอนในการ
ดึงก้านเหล็ก (stylet) ออกจากท่อโดยผูช้ ว่ ยแตกต่างกัน8
ผลการศึกษาครั้งนี้มีความแตกต่างกับการศึกษาของ
Lim พบว่า Glidescope® ใช้เวลาในการใส่ท่อหายใจ
น้อยกว่า อีกทั้งยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
กล่องเสียงที่ดีและประสบการณ์ของผู้ใส่ท่อหายใจ
เคยใช้ Glidescope® ที่นานกว่าจะช่วยให้ใส่ท่อหายใจ
ได้เร็วอย่างมีนัยส�ำคัญ9 ข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้ คือ
วิสญ
ั ญีแพทย์มปี ระสบการณ์ใช้ Glidescope® มากกว่า
3 ปี จ�ำนวน 2 คน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบความ
สัมพันธ์ดงั กล่าวได้ นอกจากนีม้ กี ารศึกษาเปรียบเทียบ
การใส่ท่อหายใจด้วย Macintosh direct laryngoscope
และ video laryngoscope ชนิดอืน่ ดังเช่นการศึกษาของ
Tolon และคณะ เปรียบเทียบการใส่ทอ่ หายใจโดยการ
จัดท่าจับยึดศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยูใ่ น
แนวตรง ระหว่าง Macintosh laryngoscope กับ Airtraq
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ video laryngoscope เช่นกัน มีช่อง
(channel) อยู่ด้านข้างของ blade เพื่อเป็นทางใส่ท่อ
หายใจผ่านลง พบว่าความส�ำเร็จในการใส่ท่อหายใจ
ครั้งแรกไม่ต่างกัน แต่ Airtraqใช้เวลาใส่น้อยกว่า
เนื่องจาก Airtraq ช่วยเห็นระดับกล่องเสียงที่ดีกว่าจึง
ช่วยให้ใส่ได้เร็วกว่า10 แต่การศึกษาของ Chalkeidis
เปรียบเทียบระหว่าง Macintosh และ Airtraq เช่นกัน
กลับพบว่า การใส่ด้วย Macintosh ใช้เวลาน้อยกว่า
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เนือ่ งจากวิสญ
ั ญีแพทย์มคี วามช�ำนาญการใช้ Macintosh
11
ได้ดกี ว่า ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการใส่นนั้
มีปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งคือขึ้นกับประสบการณ์และ
ความช�ำนาญของผู้ใส่ในการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด
ร่วมด้วย
ส�ำหรับการเคลือ่ นไหวของกระดูกสันหลังส่วนคอ
โดยการใส่ด้วย Glidescope® เปรียบเทียบกับ direct
laryngoscope ผลการศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถ
สรุปได้วา่ Glidescope® สามารถช่วยลดการเคลือ่ นไหว
ของกระดู ก สั น หลั ง ส่ ว นคอได้ ดั ง การศึ ก ษาของ
Robitaille และคณะพบว่าไม่มีความแตกต่างในด้าน
การเคลื่ อ นไหวของคอระหว่ า งการใส่ ด ้ ว ย direct
laryngoscope และ video laryngoscope12 แต่อย่างไร
ก็ ต ามก็ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาของ Turkstra และคณะ
เปรียบเทียบการเคลือ่ นไหวของกระดูกสันหลังส่วนคอ
ในขณะที่มีการใส่ท่อหายใจระหว่าง Glidescope® กับ
Macintosh พบว่า Glidescope® ลดการเคลื่อนไหวใน
กระดูกสันหลังข้อที่ 2 ถึง 5 ได้รอ้ ยละ 50 เมือ่ เทียบกับ
การใส่ดว้ ย Macintosh แต่ไม่ได้ชว่ ยลดการเคลือ่ นไหว
ของข้อต่อ atlanto-occipital , atlanto-axial และข้อต่อ
กระดูกในระดับต�่ำกว่าข้อที่ 513

สรุป

ความส�ำเร็จในการใส่ทอ่ หายใจในครัง้ แรกระหว่าง
อุ ป กรณ์ Glidescope ® video laryngoscope กั บ
Macintosh direct laryngoscope ไม่แตกต่างกัน แต่
Glidescope ®video laryngoscope จะช่ ว ยให้ เ ห็ น
กล่องเสียงระดับที่ดีกว่า และใช้เวลาใส่ท่อหายใจ
นานกว่า เมื่อจัดท่าใส่ท่อหายใจด้วยวิธีจับยึดศีรษะ
และกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยู่ในแนวตรง
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