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Abstract

Achalasia is a disorder of esophageal motility
characterized by an incomplete or absent
esophagogastric junction relaxation associated
with loss of peristalsis or uncoordinated contractions
of esophageal body in response to swallowing.
Various treatment modalities include pharmacotherapy, injection of botulinum toxin, endoscopic
pneumatic dilatation, per-oral esophageal myotomy
and esophagectomy. However, these procedures need
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some forms of anesthesia. Importantly, proper patient
selection and preparation, appropriate monitoring
and prevention of complications as well as anesthetic
management during and after the procedures are
needed.
Keywords: anesthesia, achalasia, anesthesiologist,
endoscopy, laparoscopic
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บทคัดย่อ

Achalasia เป็ น โรคที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องการ
คลายตัวของ esophagogastric junction พร้อมทั้ง
มี ค วามผิ ด ปกติ ใ นการหดรั ด ตั ว ของหลอดอาหาร
ส่วนปลาย การรักษาผู้ป่วย achalasia สามารถท�ำได้
ด้วยยา การฉีด botulinum toxin การถ่างขยายหลอด
อาหาร การตัดกล้ามเนื้อโดยวิธีการส่องกล้องและ
การผ่าตัด อย่างไรก็ตาม การท�ำหัตถการส่องกล้อง
และการผ่าตัดจ�ำเป็นต้องอาศัยการระงับความรู้สึก
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ดังนั้นจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต้องเตรียมผู้ป่วย
ก่อนท�ำหัตถการและวิธกี ารให้ยาระงับความรูส้ กึ ทีเ่ ห
มาะสม มีการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมถึงการดูแลผูป้ ว่ ยหลังท�ำหัตถการ
ค�ำส�ำคัญ: การระงับความรู้สึก, achalasia, วิสัญญี
แพทย์, การส่องกล้อง, การผ่าตัด
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บทน�ำ

ปั จ จุ บั น การดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย achalasia มี
วิวัฒนาการก้าวหน้าเรื่อยมาเป็นล�ำดับ โรคนี้เกิดจาก
ความผิ ด ปกติ ข องการหดรั ด ตั ว และการคลายตั ว
ของหลอดอาหารส่วนปลายและ esophagogastric
junction ผู้ป่วยจะมีอาการกลืนล�ำบาก อาเจียนหลัง
รับประทานอาหาร เจ็บแน่นหน้าอกและอาจมีการ
ติดเชื้อในปอดจากการส�ำลัก (aspirated pneumonia)
ซึ่งเป็นไปตามกลไกของพยาธิสภาพของโรคระหว่าง
การตรวจวินิจฉัยรวมถึงการรักษา1-3 สาเหตุที่ท�ำให้
เกิดความผิดปกติยงั ไม่ทราบแน่ชดั รูเ้ พียงว่ามีการเกิด
degeneration ของ ganglion cells ในชั้น myenteric
plexus ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีต้ อ้ งมารับการตรวจวินจิ ฉัยและท�ำ
หัตถการเพื่อการรักษา ซึ่งต้องให้ความส�ำคัญในการ
ป้องกันทางหายใจจากการสูดส�ำลักเศษอาหาร ทั้งนี้
วิสญ
ั ญีแพทย์มบี ทบาทช่วยในการดูแลผูป้ ว่ ย achalasia
อย่างมาก การเลือกวิธีระงับความรู้สึกที่เหมาะสม
ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของหัตถการ การเตรียมความพร้อมของ
ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ก่อนการท�ำหัตถการ เหมือนกับการ
เตรียมตัวผูป้ ว่ ยทัว่ ไปทีม่ ารับบริการทางวิสญ
ั ญี ซึง่ จะ
ต้องควบคุมโรคประจ�ำตัวและปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ
แก้ไขได้ รวมถึงการงดอาหารและน�้ำ รวมทั้งได้รับยา
ประจ� ำ ตั ว ก่ อ นมาท� ำหั ต ถการ 4 ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี
การรั ก ษาใดที่ ท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานของหลอดอาหาร
(esophageal body) และกล้ามเนือ้ หูรดู ทีส่ ว่ นปลายของ
หลอดอาหาร (lower esophageal sphincter; LES)
กลับมาเป็นปกติได้ วัตถุประสงค์หลักของการรักษา
คือ ลดการบีบตัวของ LES เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ
ส�ำหรับ esophageal emptying เพือ่ บรรเทาอาการ ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยกลืนอาหารได้และเพือ่ ป้องกันการส�ำลักอาหาร
เข้าไปในทางหายใจ
การรักษาผูป้ ว่ ย achalasia แบ่งออกเป็น 5 ประเภท
คือ
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1. การรักษาด้วยยา เช่น calcium channel blockers,
long-acting nitrates, phosphodiesterases-5-inhibitors
(sidenafil) และ beta-agonists (terbutaline, nitroglycerine, aminophylline)
2. การรักษาด้วยการฉีด botulinum toxin ท�ำใน
ผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมต่อการถ่างขยายหลอดอาหาร
หรือการผ่าตัด
3. การถ่างขยายหลอดอาหาร (pneumatic dilation)
มั ก ได้ ผ ลดี ใ นผู ้ ป ่ ว ยเพศหญิ ง อายุ ม ากกว่ า 40 ปี
ความดันของ LES หลังการขยายด้วยบอลลูนน้อยกว่า
10 มม.ปรอท และ เป็น achalasia type II
4. การรั ก ษาด้ ว ยการตั ด กล้ า มเนื้ อ โดยวิ ธี ก าร
ส่องกล้อง (per-oral endoscopic myotomy, POEM)
เป็นหัตถการที่มีความปลอดภัยและได้ผลดีในการ
รักษาผู้ป่วย achalasia และผู้ป่วยกลุ่ม esophageal
motility disorders แต่อย่างไรก็ตามหัตถการนี้ต้อง
อาศัยทักษะทางการส่องกล้องชั้นสูง
5. การผ่าตัด ท�ำในผู้ป่วย achalasia ระยะสุดท้าย
มีอตั ราการตายร้อยละ 2-4 และมีภาวะแทรกซ้อนมาก
จากการทบทวนวารสารทางการแพทย์ พบว่า
ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกในผู้ป่วย achalasia
ยังมีข้อมูลจ�ำกัด ในบทความนี้จะกล่าวถึง การดูแล
ผูป้ ว่ ย achalasia ทีม่ ารับการระงับความรูส้ กึ การเลือก
และเตรียมผู้ป่วยก่อนท�ำหัตถการที่เหมาะสม การ
เฝ้าระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
วิธีการให้ยาระงับความรู้สึกและการดูแลผู้ป่วยหลัง
ท�ำหัตถการ

การเตรียมผู้ป่วย

มี ก ารซั ก ประวั ติ ประเมิ น สภาพผู ้ ป ่ ว ยทั่ ว ไป
การสูญเสียน�้ำและเลือด การงดอาหารและน�้ำ การ
เจ็บป่วย การท�ำงานของอวัยวะและระบบต่างๆ โรค
ประจ�ำตัวของผู้ป่วย การใช้ยาและการแพ้ยา เหมือน
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ผู้ป่วยที่มารับการให้ยาระงับความรู้สึกส�ำหรับการ
ผ่าตัดทั่วไป5 นอกจากนี้หัตถการเพื่อการวินิจฉัยและ
รักษาผู้ป่วย achalasia ไม่สามารถคาดเดาระยะเวลา
ในการท�ำหัตถการได้ กล่าวคือ อาจใช้เวลาไม่นานหรือ
นานมาก ขึ้นกับชนิดของหัตถการและพยาธิสภาพ
ของโรค ทั้งนี้การท�ำหัตถการเพื่อการรักษาจะใช้เวลา
มากกว่า การเตรียมผู้ป่วยก่อนท�ำหัตถการนี้ การ
ป้องกันการส�ำลักมีความส�ำคัญอย่างมาก โดยทั่วไป
มั ก ให้ ผู ้ ป ่ ว ยรั บ ประทานอาหารเหลวมาก่ อ นท� ำ
หัตถการ 1-2 วัน รวมทัง้ งดอาหารและน�ำ้ หลังเทีย่ งคืน
ในวันก่อนท�ำหัตถการ เพื่อลดปริมาณอาหารค้างใน
หลอดอาหาร ในผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากหรือหลอด
อาหารยังไม่มีการขยายตัวมาก การเตรียมผู้ป่วยเท่านี้
มักเพียงพอต่อการท�ำหัตถการ แต่ถา้ ผูป้ ว่ ยมีอาการมาก
ควรท�ำ endoscopic clearance ก่อนท�ำหัตถการเพื่อ
การรักษาอื่นๆ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความจ�ำเป็น แต่
อย่างไรก็ตามจะพิจารณาตามสภาพร่างกายของผูป้ ว่ ย
การเจ็บป่วยและโรคประจ�ำตัวของผูป้ ว่ ยเป็นรายๆ ไป
รวมทั้งการตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกหรือการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทั้งนี้ยังขึ้นกับเวลาที่เหมาะสมและ
ระยะเวลาที่ ส ามารถรอได้ ขณะท� ำ การรั ก ษาและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
การให้ยา premedication ควรให้ในผู้ป่วยที่มี
โอกาสเสี่ยงต่อการส�ำลักหรือผู้ป่วยที่ไม่ได้งดอาหาร
และน�้ำ เช่น ยาลดกรดกลุ่ม H2 blocker ผู้ป่วยที่มี
ความวิตกกังวลมาก อาจให้ยากลุ่ม benzodiazepines
เช่น midazolam เป็นต้น

การเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มารับการท�ำหัตถการส่อง
กล้องทางเดินอาหารเหมือนกับการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่
มารับการให้ยาระงับความรูส้ กึ ส�ำหรับการท�ำหัตถการ
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ส่องกล้องทางเดินอาหารชนิดอื่น ประกอบด้วย4,5
1. การเปลี่ยนแปลงทางคลินิก เช่น ดู คล�ำ เคาะ
ฟัง ลักษณะการหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวงอก
2. การตรวจวัดความดันเลือด ชีพจร
3. การตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
4. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
5. การตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ใน
เลือด
6. การเฝ้าระวังอื่นๆ จะใช้ตามความจ�ำเป็นและ
ตามสภาพของผู้ป่วย

วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก

การให้ยาระงับความรู้สึกส�ำหรับการตรวจและ
รักษาผู้ป่วย achalasia สามารถท�ำได้หลายวิธี ทั้งนี้ถ้า
แยกตามชนิดของการท�ำหัตถการ จะสามารถให้ยา
ระงับความรู้สึกได้ดังนี้
การส่องกล้องวินิจฉัย
หัตถการส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัย ส่วนมากจะ
เลือกวิธีใช้ยาชาเฉพาะที่ (topical anesthesia) ยาระงับ
ความรู้สึกที่ใช้ คือ 2% lidocaine viscous และ 10%
lidocaine spray6,7 อย่างไรก็ตามยังคงต้องเตรียมผูป้ ว่ ย
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม ส�ำหรับการระงับความ
รู้สึกด้วยวิธีการบริหารยาระงับความรู้สึกทางหลอด
เลือดด�ำ หรือการดมยาสลบและใส่ท่อช่วยหายใจไว้
ด้วยเสมอ แต่ถา้ เป็นการท�ำหัตถการเพือ่ การรักษาแล้ว
การบริ ห ารยาชาเฉพาะที่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วมั ก จะไม่
เพียงพอ การเลือกชนิดของยาชาเฉพาะที่นั้นผู้เขียน
เคยท�ำการศึกษา พบว่า การใช้ 10% lidocaine spray
และ 2% lidocaine viscous ส�ำหรับการส่องกล้อง
ทางเดิ น อาหารส่ ว นต้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความ
ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้ 10% lidocaine
spray มีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ 2% lidocaine
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viscous นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยและแพทย์สอ่ งกล้องในกลุม่
ทีใ่ ช้ 10% lidocaine spray มีความพึงพอใจมากกว่าเมือ่
เทียบกับการใช้ 2% lidocaine viscous6
ในปัจจุบันนิยมวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกทาง
หลอดเลือดด�ำ (intravenous sedation) มากขึน้ กล่าวคือ
การระงับความรูส้ กึ ด้วยวิธนี จี้ ะช่วยให้แพทย์สอ่ งกล้อง
ท� ำ หั ต ถการได้ ง ่ า ยขึ้ น ผู ้ ป ่ ว ยรู ้ สึ ก สบาย ไม่ อึ ด อั ด
นอกจากนี้ ผู ้ ป ่ ว ยและแพทย์ ส ่ อ งกล้ อ งมี ค วาม
พึงพอใจมากกว่า8-10 การเลือกระดับความลึกของการ
ระงับความรู้สึกด้วยวิธีการบริหารยาระงับความรู้สึก
ทางหลอดเลือดด�ำขึ้นกับ สภาพของผู้ป่วยและชนิด
ของการท�ำหัตถการ ยาระงับความรูส้ กึ ทางหลอดเลือด
ด�ำที่นิยมใช้ ได้แก่ ยากลุ่ม benzodiazepines เช่น
midazolam ยาแก้ปวด เช่น fentanyl หรือ pethidine
และ propofol หรือ ketamine ในขนาดต�่ำๆ ทั้งนี้
มักใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน (combination technique)
เพือ่ ลดปริมาณยาและภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การบริ ห ารยา propofol ด้ ว ย
บุ ค ลากรทางด้ า นวิ สั ญ ญี วิ ท ยาที่ มี ป ระสบการณ์ มี
ความปลอดภัยแม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะมีโรคประจ�ำตัวร่วมด้วย
มากก็ตาม9-13 การบริหารยาระงับความรูส้ กึ ทางหลอด
เลือดด�ำทุกชนิด ควรจะบริหารยาอย่างช้าๆ และเพิ่ม
ครัง้ ละน้อยหรือบริหารยาแบบหยดเข้าหลอดเลือดด�ำ
อย่างต่อเนื่อง วิสัญญีแพทย์บางท่านนิยมใช้ยาชา
เฉพาะที่ร่วมกับการให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอด
เลือดด�ำ
ในกรณี ที่ ผู ้ ป ่ ว ยมี ห รื อ คาดว่ า จะมี เ ศษอาหาร
ปริมาณมากในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร ควร
เลือกระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวและใส่ท่อหายใจ
โดยใช้เทคนิค rapid sequence แต่อย่างไรก็ตามการท�ำ
endoscopic clearance ก่อนท�ำหัตถการจะท�ำให้เวลา
ในการท�ำหัตถการยาวนานขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
อีกด้วย
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การส่องกล้องรักษา
การส่องกล้องเพื่อการรักษามีด้วยกัน 2 หัตถการ
คือ การท�ำ pneumatic balloon dilation และการท�ำ
per-oral endoscopic myotomy (POEM) โดยทั่วไป
การส่องกล้องเพื่อการรักษาพยาธิสภาพของโรคนี้
มักใช้วิธีการระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวและใส่ท่อ
หายใจ เพราะว่าเป็นหัตถการทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน ใช้เวลา
ในการท�ำค่อนข้างนาน ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการ
ส�ำลักเศษอาหาร ยาระงับความรูส้ กึ ทางหลอดเลือดด�ำ
ที่นิยมใช้ คือ ยาแก้ปวดกลุ่ม opioids เช่น fentanyl
หรือ pethidine ร่วมกับยาดมสลบ เช่น isoflurane หรือ
sevoflurane หรือ desflurane และมักจะให้ยาหย่อน
กล้ามเนื้อ เช่น atracurium หรือ vecuronium หรือ
rocuronium ร่วมด้วย เช่นเดียวกับการส่องกล้องระบบ
ทางเดินอาหารชนิดอื่น4,14 การระงับความรู้สึกแบบ
ทัง้ ตัวและใส่ทอ่ หายใจน่าจะปลอดภัยและมีประโยชน์
ส�ำหรับผู้ป่วย
การป้ อ งกั น การส� ำ ลั ก น�้ ำ และเศษอาหารใน
หั ตถการชนิดนี้ มีความส�ำคัญอย่างมาก ผู ้ป่ว ยที่ มี
อาการมาก ควรท�ำ endoscopic clearance ก่อนทีจ่ ะท�ำ
หัตถการเพื่อการรักษาอื่นๆ เพื่อลดปริมาณน�้ำและ
อาหารที่ค้างในหลอดอาหารโดยการใช้ยาชาเฉพาะที่
และ/หรือ การให้ยาระงับความรูส้ กึ ทางหลอดเลือดด�ำ
จากนั้นจึงใส่กล้องส่องเพื่อเข้าไปล้างเศษอาหาร หรือ
น�้ ำ ที่ ค ้ า งอยู ่ ใ นหลอดอาหารจนหมด แล้ ว จึ ง ท� ำ
หัตถการเพือ่ การรักษาอืน่ ๆ ต่อหรือนัดมาท�ำอีกในวัน
รุ่งขึ้น ในกรณีที่คาดว่าผู้ป่วยมีเศษอาหารหรือน�้ำ
ปริมาณมาก ควรต้องใส่ท่อหายใจ15
นอกจากนี้ ข ณะท� ำ หั ต ถการอาจพิ จ ารณาให้
atropine 0.6 มก. ทางหลอดเลือดด�ำ เพื่อลดปริมาณ
น�้ ำ ลายและสารคั ด หลั่ ง ระหว่ า งการท� ำ หั ต ถการ
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการหดรัดเกร็งของหลอดอาหาร
แนะน�ำให้ butylbromide 20 มก. ทางหลอดเลือดด�ำ
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เพื่อลดการบีบตัวของหลอดอาหารท�ำให้สามารถท�ำ
หัตถการได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามหลังให้ยา ชีพจรของ
ผูป้ ว่ ยจะเต้นเร็วขึน้ พบได้ตงั้ แต่ 60-140 ครัง้ ต่อนาที15
ดังนั้นผู้ป่วยสูงอายุ ควรบริหารยาอย่างช้าๆ เพื่อลด
อาการดังกล่าวข้างต้น และถ้าชีพจรของผูป้ ว่ ยสูงมาก
อาจพิจารณาใช้ยา beta-1 blocking agent ที่มีฤทธิ์สั้น
เช่น esmolol ในขนาด 0.5 มก./กก. ทางหลอดเลือดด�ำ
หรือ ใช้ glucagon ส�ำหรับลดการบีบตัวของกระเพาะ
อาหารแทน
หัตถการ POEM เป็นหัตถการส่องกล้องส�ำหรับ
esophageal achalasia ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
น้อยกว่าการผ่าตัด มีรายงานของ Inoue และคณะ
ยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของหัตถการ
ส่องกล้องชนิดนี้16 นอกจากนี้มีการศึกษาที่แสดงว่า
การท�ำหัตถการ POEM โดยแพทย์ส่องกล้องระบบ
ทางเดินอาหารทีม่ ปี ระสบการณ์มคี วามปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ ภาวะแทรกซ้อนพบไม่บ่อยและแก้ไข
ได้งา่ ย แม้วา่ หลังท�ำหัตถการผูป้ ว่ ยจะเกิดอาการ reflux
ได้บ่อย แต่สามารถรักษาด้วยยา17
หัตถการ POEM ยังเป็นหัตถการส่องกล้องที่
ค่อนข้างใหม่ส�ำหรับประเทศไทย การท�ำหัตถการนี้
จ�ำเป็นต้องใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณ
1.2 ลิตร/นาที ร่วมด้วย นอกจากนี้หัตถการชนิดนี้ยัง
ใช้เวลาค่อนข้างนาน ประมาณ 1.5-3 ชั่วโมง จึงอาจ
ท�ำให้เกิดภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดคั่ง
และความดันในทางหายใจเพิม่ สูงขึน้ ไปจนถึงมีภาวะ
capnothorax หรือ capnoperitoneum โดยทั่วไปควร
รักษาระดับความดันในทางหายใจให้ตำ�่ กว่า 38 ซม.น�ำ้
เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทัง้ นีถ้ า้ ความดัน
ในทางหายใจสูงมากกว่า 45 ซม.น�้ำ ร่วมกับมีภาวะ
abdominal distention ควรท�ำ abdominal decompression ทั้งนี้ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว สัมพันธ์กับ
การท�ำหัตถการที่ใช้เวลานานมากกว่า 60 นาที และ
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ประสบการณ์ของแพทย์ส่องกล้อง ภาวะนี้จะพบได้
บ่อยในผูป้ ว่ ย achalasia ทีก่ ลับเป็นซ�ำ้ ซึง่ มีอบุ ตั กิ ารณ์
ประมาณร้อยละ 8-918
การผ่าตัด
การผ่าตัดรักษาส�ำหรับผูป้ ว่ ย achalasia จะเป็นการ
ตัดชัน้ กล้ามเนือ้ ส่วนปลายของหลอดอาหาร สามารถ
ท�ำได้ด้วยวิธี เช่น thoracoscopic Heller myotomy,
laparoscopic Heller myotomy และ esophagectomy
การท�ำหัตถการ thoracoscopic Heller myotomy ผูป้ ว่ ย
ต้องได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวและใส่ท่อ
หายใจ โดยจะใช้ทอ่ หายใจชนิดมี 2 ท่อ (double lumen)
เพราะจ�ำเป็นต้องยุบปอดข้างซ้ายระหว่างท�ำหัตถการ
ส�ำหรับการท�ำหัตถการ laparoscopic Heller myotomy
ถือเป็นวิธีมาตรฐานส�ำหรับการผ่าตัดรักษาผู้ป่วย
achalasia และนิยมท�ำมากกว่าหัตถการ thoracoscopic
เพราะมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ ให้ผลลดอาการ
กลืนล�ำบากในระยะยาวดีกว่า เกิดอาการกรดไหลย้อน
ภายหลังการผ่าตัดน้อยกว่า ระยะเวลานอนโรงพยาบาล
สั้นกว่าและผู้ป่วยฟื้นตัวภายหลังผ่าตัดได้ดีกว่า การ
ระงับความรู้สึกส�ำหรับการท�ำหัตถการ laparoscopic
Heller myotomy จ�ำเป็นต้องระงับความรู้สึกแบบ
ทั้งตัวและใส่ท่อหายใจเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ป่วย
achalasia ระยะสุดท้าย หลอดอาหารจะขยายใหญ่และ
มีรูปร่างคดเคี้ยว ผู้ป่วยมีอาการหลอดอาหารอุดตัน
ซ�ำ้ ๆ จนเกิดปอดอักเสบจากการส�ำลักเศษอาหาร และ
ภาวะขาดอาหาร ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายนีต้ อ้ งท�ำหัตถการ
esophagectomy ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ ต้องใช้การ
ระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวและใส่ท่อหายใจ ผู้ป่วย
ทุกคนจะได้รับค�ำแนะน�ำให้รับประทานอาหารเหลว
ก่อนมาท�ำหัตถการ 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นงดอาหาร
และน�้ำหลังเที่ยงคืนก่อนวันท�ำหัตถการ การใส่ท่อ
หายใจใช้วิธี rapid sequence และ cricoid pressure
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ยาระงับความรู้สึกที่ใช้ คือ ยาแก้ปวดกลุ่ม opioids
ยาหย่อนกล้ามเนื้อและยาดมสลบ

การดูแลผู้ป่วยหลังท�ำหัตถการ

หลังเสร็จจากการให้ยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วย
จะต้องอยู่ในความดูแลต่อในห้องพักฟื้นระยะหนึ่ง
เพื่อสังเกตอาการและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ
สัญญาณชีพ การรูส้ กึ ตัว การหายใจ ระดับออกซิเจน
ในเลือด การเฝ้าระวังเหมือนการให้ยาระงับความรูส้ กึ
ทัว่ ไป5,19 นอกจากนีย้ งั ต้องติดตามอาการผิดปกติอนื่ ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�ำหัตถการ ส�ำหรับผู้ป่วยที่มี
การเปลีย่ นแปลงของความดันเลือด ชีพจรค่อนข้างมาก
และไม่ ค งที่ ห รื อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี โ รคประจ� ำ ตั ว มากและ
ควบคุมได้ไม่คอ่ ยดี หลังเสร็จจากการท�ำหัตถการต้อง
ให้ผปู้ ว่ ยอยูเ่ ฝ้าระวังและสังเกตอาการต่อในหออภิบาล
ผู้ป่วยวิกฤต
ภาวะแทรกซ้อนที่พบ ได้แก่ aspiration pneumonia มักเกิดระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก ซึ่งเกิด
เนื่ อ งจากมี น�้ ำ และเศษอาหารเหลื อ ค้ า งอยู ่ ใ น
หลอดอาหารและกระเพาะอาหารในปริ ม าณมาก
นอกจากนี้ ภ าวะ แทรกซ้ อ นอื่ น ๆ ที่ อ าจพบ เช่ น
pneumomediastinum, pneumoperitoneum,
subcutaneous emphysema และ pneumothorax จาก
การใช้ carbon dioxide insufflation20 ดังนั้นการช่วย
หายใจจึงมีความจ�ำเป็นส�ำหรับหัตถการส่องกล้อง
เพื่อการรักษาและการผ่าตัด ทั้งนี้หลังท�ำหัตถการ
POEM ผูป้ ว่ ยมักมีอาการเจ็บกระดูกสันอกโดยเฉพาะ
ในผู้ป่วยที่ท�ำ long myotomy ผู้ป่วยอาจมีอาการ
แน่นหน้าอกหรือเสียดบริเวณสะบักข้างขวาเนือ่ งจาก
มี pneumoperitoneum ยาระงับปวดกลุม่ nonsteroidal
anti-inflammatory drugs สามารถรักษาอาการดังกล่าว
ได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องระวังภาวะ peritonism และ
pneumothorax ควรตรวจภาพรังสีทรวงอกหลังท�ำ
หัตถการทุกราย
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Achalasia เป็ น โรคที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องการ
คลายตัวของ esophagogastric junction และมีความ
ผิดปกติในการหดรัดตัวของหลอดอาหารส่วนปลาย
การรักษาผูป้ ว่ ย achalasia สามารถท�ำได้หลายวิธี การ
ระงับความรู้สึกโดยบุคลากรทางด้านวิสัญญีวิทยา
ที่ มี ป ระสบการณ์ สามารถท� ำ การรั ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย เนื่ อ งมาจาก
วิวัฒนาการของยาระงับความรู้สึก อุปกรณ์เฝ้าระวัง
อุปกรณ์ส�ำหรับการท�ำหัตถการ รวมทั้งความช�ำนาญ
ของแพทย์ส่องกล้องและวิสัญญีแพทย์21 แต่อย่างไร
ก็ ต ามผู ้ ใ ห้ ก ารระงั บ ความรู ้ สึ ก ต้ อ งมี ค วามรู ้ แ ละ
ความเข้าใจพยาธิสรีรวิทยาของโรค ติดตามเฝ้าระวัง
สามารถป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งต้องเข้าใจวิธีการท�ำหัตถการเหล่านี้
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