ฉีกขาดของหลอดอาหารมาก อาการเจ็บหน้ าอก หรื อปวด
ท้ อง จากการทะลุ ถ้ าไม่มีอาการดังกล่าว แพทย์จะให้ กลับ
บ้ าน และนัดมาตรวจในครัง้ ต่อไป

การดูแลหลังกลับจากโรงพยาบาล
l

การรับ ประทานอาหารหลัง จากการขยาย
หลอดอาหาร

หลังการส่องกล้ องและขยายหลอดอาหารไปแล้ ว 4
ชัว่ โมง แพทย์จะเริ่ มพิจารณาให้ ผ้ ปู ่ วยเริ่ มรับประทานได้
โดยเริ่ มจากดื่มน� ้ำเปล่า ถ้ าผู้ป่วยดื่มน� ้ำได้ ดีโดยไม่มีอาการ
ดื่มแล้ วติดหรื อส�ำลัก หรื อเจ็บหน้ าอก จะค่อยๆ เริ่ มอาหาร
เหลวอื่นๆ เช่น นม น� ้ำผลไม้ ที่ไม่มีกาก โยเกิร์ต เป็ นต้ น
และเพิ่มเป็ นอาหารอ่อนเมื่อทานได้ ดีขึ ้น เช่น ข้ าวต้ ม หรื อ
โจ๊ ก ได้ ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ
l

ข้อแนะน�ำทัวไป
่ ส�ำหรับประเภทอาหาร และ
วิธีการกิน ของผู้ป่วยที่ ขยายหลอดอาหาร
หรือกระเพาะอาหาร

1. ควรรับประทานอาหารช้าๆ และเคีย้ วให้ละเอียด ใน
กรณีอาหารทีเ่ ป็ นชิน้ ควรหันให้
่ เป็ นชิน้ เล็กๆ
2. ควรแบ่งมือ้ อาหารออกเป็ นมือ้ ย่อยๆ 5 - 6 มือ้ /วัน
3. อาหารทีร่ บั ประทานควรมีลกั ษณะเหลวและเละ เพือ่
ง่ายต่อการกลืนและการเคลือ่ นตัวของอาหารผ่านจุดตีบ
4. ควรดืม่ น�้ำบ่อยๆ ในระหว่างทีก่ นิ อาหารและหลังจากที่
กินอาหารเสร็จ
5. ในกรณีทต่ี อ้ งรับประทานยา ควรเลือกยาทีเ่ ป็ นยาน�้ำ
ยาทีบ่ ดได้ หรือยาทีผ่ สมน�้ำดืม่ ได้
6. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหลังจากที่ขยายหลอดอาหาร
แล้ ว ได้ แก่ ลูกชิ ้น ขนมปั ง ไข่ต้มที่เป็ นลักษณะก้ อนแข็ง
ผลไม้ ที่มีชิ ้นใหญ่ๆ เช่น สับปะรด ส้ ม องุน่ ใบผักต่างๆ
เป็ นต้ น

l

เมื่อไรต้องติดต่อทางโรงพยาบาล

หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ หายใจติดขัด มีไข้
เจ็บหน้าอก ปวดร้าวไปทีค่ อไหล่หรือหลัง กลืนเจ็บ กลืน
ติด ถ่ายด�ำ อาเจียนมาก อาเจียนเป็ นเลือด หรือสีดำ� ท่าน
ต้องติดต่อมายังโรงพยาบาลทันที

ข้อมูลการรักษา
โรงพยาบาล

ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับผู้ป่วยที่รับการรักษา

ขยายหลอดอาหาร
กระเพาะอาหารตีบ

โดยการส่องกล้องแบบผู้ป่วยนอก

....................................................................

หน่วยส่องกล้อง

........................................................

ศูนย์บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
......................................................................................................

ห้องฉุกเฉิน

......................................................................

โทรสายด่วน

....................................................................

หลอดอาหารปกติ ภายในจะกว้ าง หลอดอาหารตีบท�ำให้ แคบอาหาร
ให้ อาหารผ่ านได้ ง่าย
ผ่ านยากเกิดอาการกลืนล�ำบาก

โครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัด
แบบวันเดียว One Day Surgery
(ODS)

หลอดอาหารตีบ
เกิ ด จากหลายสาเหตุ เช่ น การกิ น สารกั ด กร่ อ น
กรดไหลย้ อยที่ เ ป็ นมากและนาน หลั ง การฉายแสง
หลอดอาหาร หลั ง การผ่ า ตั ด หรื อ สาเหตุ อื่ น ๆ เช่ น
โรคอะคาเลเซีย (achalasia) ท�ำให้ ผ้ ูป่วยมีอาการกลืน
ล�ำบาก อาจจะมีอาการส�ำลักร่วม ทานอาหารได้ น้อยลง น� ้ำ
หนักตัวลด

กระเพาะอาหารตีบ
จากสาเหตุทไี่ ม่ใช่มะเร็ง เช่น กินสารกัดกร่อน ซึง่ มักจะ
เกิดรวมกับหลอดอาหารตีบ หรือกระเพาะอาหารตีบจากโรค
กระเพาะอาหาร หรือหลังการผ่าตัด ท�ำให้ เกิดอาการอาเจียน
มักเป็ นเศษอาหารที่ทานเข้ าไป
การรั กษาด้ วยการขยายโดยการส่ องกล้ องร่ วม
ด้ วย จึงเป็ นมาตรฐานการรักษาที่ท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการดีขึ ้น
สามารถกลับมาทานอาหารปกติได้

คุณสมบัตขิ องผู้ป่วยที่สามารถเข้าโครงการได้
1. ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการกลืนล�ำบากจากหลอดอาหารตีบตัน ซึง่
อาจเกิดจากการกินสารกัดกร่อน กรดไหลย้อน หลังการ
ฉายแสงหลอดอาหาร หรือสาเหตุอน่ื ๆ
2. ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการ อาเจียน ทานอาหารไม่ได้ จากกระเพาะ
อาหารตีบ จากสาเหตุต่างๆ
3. สภาพร่างกายแข็งแรงพอทีจ่ ะส่องกล้องได้

คุณสมบัตขิ องผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าโครงการได้
1. ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติทค่ี อทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งในการท�ำ
หัตถการ
2. ผู้ป่ วยที่เ คยมีก ารทะลุ หรือ รอยทะลุ เ ชื่อ มระหว่ า ง
หลอดอาหารกับหลอดลม มาก่อน

3. ผูป้ ่ วยทีส่ ำ� ลักระหว่างส่องกล้อง มีอาการปวดหน้าอก
มากผิดปกติหลังหัตถการหรือหายใจติดขัด
4. ผูป้ ่ วยทีม่ เี ลือดออกมากผิดปกติ
5. ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนหลังการขยาย ทีต่ อ้ งรับไว้ดแู ล
ต่อเนื่องในโรงพยาบาล

การเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องขยาย
ผู้ป่วยต้ องงดอาหารอย่างน้ อย 6 ชัว่ โมงก่อนการส่อง
กล้ อง แต่ผ้ ูป่วยกระเพาะอาหารตีบอาจจะต้ องงดอาหาร
8 - 12 ชัว่ โมง เฉพาะผู้ป่วยโรคอะคาเลเซีย ต้ องทานอาหาร
เหลว 1 - 2 วัน และงดอาหารอย่างน้ อย 12 ชัว่ โมงก่อนการ
ส่องกล้ อง ต้ องงดยาละลายลิม่ เลือด ต้ องมีญาติมาพร้ อมกับ
ผู้ป่วย ต้ องรับค�ำอธิบายและให้ ความเห็นชอบในการรักษา
ในกรณีที่แพทย์พิจารณาให้ ยาสงบประสาท ผู้ป่วยจะ
ได้ รับการให้ สารน� ้ำทางหลอดเลือดก่อนการส่องกล้ อง

ภาพแสดงท่อ และสายลูกโป่ ง
ที่ใช้ขยายหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร

1. หลอดอาหาร
ตีบแคบ

2. แพทย์ เริ่มรั กษาโดย 3. ลูกโป่ งจะถูกส่ ง
การส่ องกล้ องและส่ ง ตามลวดจนถึงจุดที่
ลวดเล็กๆ ผ่ านจุดตีบ ตีบ แพทย์ จะขยาย
เพื่อน�ำทางลูกโป่ ง ลูกโป่ งจนจุดตีบเปิ ด

4. หลังจากขยายจุดตีบ
หลอดอาหารจะเปิ ดให้
อาหารผ่ านได้ ง่ายขึน้

ภาพวาดแสดงขัน้ ตอนการขยายหลอดอาหารตีบ
ด้วยลูกโป่ งทางกล้องส่อง

การรักษาด้วยการส่องกล้องขยาย
การขยายหลอดอาหารและกระเพาะอาหารที่ ตี บ
นัน้ เป็ นการรั กษาวิธีหนึ่งเพื่อบรรเทาอาการกลืนล�ำบาก
จากหลอดอาหารตีบ หรื ออาการอาเจียน ทานอาหารไม่
ได้ จากกระเพาะอาหารตีบ โดยแพทย์อาจจะใช้ ท่อขยาย
หลอดอาหาร หรื อ ใช้ ส ายลูก โป่ งที่ มี ค วามดัน สูง ขยาย
ซึ่ง การขยายนัน้ จะค่อ ยๆ ท� ำเพื่ อ ลดความเสี่ ย งของการ
ฉี กขาด หรื อทะลุของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร
ดังนันผู
้ ้ ป่วยอาจจะต้ องมารับการส่องกล้ องหลายครัง้ กว่า
อาการจะดีขึ ้นหรื อส่วนที่ตีบจะหาย

การดูแลในห้องพักฟื้น
หลังการส่องกล้ องขยายแล้ ว ผู้ป่วยจะได้ รับการดูแล
เฝ้าระวังอาการจากภาวะแทรกซ้ อนที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ หลัง
ท�ำการขยายอย่างน้ อย 4 ชม. เช่นอาเจียนเป็ นเลือด จากการ

ภาพแสดง โรคอะคาเลเซีย ที่หลอดอาหารส่วนปลายตีบ
รักษาด้วยการขยายด้วยลูกโป่ ง

