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วิ ธี ก ารกิ น อาหารในผู้ป่ วยที่ ใ ส่ ท่ อ ในหลอด
อาหาร
ควรรับประทานอาหารช้าๆ และเคีย้ วให้ละเอียด ใน
กรณีอาหารทีเ่ ป็ นชิน้ ควรหันให้
่ เป็ นชิน้ เล็กๆ
ควรแบ่งมือ้ อาหารออกเป็ นมือ้ ย่อยๆ 5 - 6 มือ้ /วัน
อาหารที่รบั ประทานควรมีลกั ษณะเหลวและเละ
เพือ่ ง่ายต่อการกลืนและล�ำเลียงของอาหารผ่านท่อ
ทีใ่ ส่ไว้
ควรดื่มน�้ ำบ่อยๆ ในระหว่างทีก่ นิ อาหารและหลัง
จากทีก่ นิ อาหารเสร็จ
ในกรณีทต่ี อ้ งรับประทานยา ควรเลือกยาทีเ่ ป็ นยา
น�้ำ ยาทีบ่ ดได้ หรือยาทีผ่ สมน�้ำดืม่ ได้
อาหารที่ค วรหลีก เลี่ย งหลัง จากที่ใ ส่ ท่ อ ขยาย
หลอดอาหารแล้ว เช่น อาหารทีไ่ ม่สามารถเคีย้ ว
ให้เป็ นชิน้ เล็กๆ ได้ (ลูกชิน้ , ขนมปั ง, ไข่ต้มที่เป็ น
ลักษณะก้ อนแข็ง, ผลไม้ ที่มีชิ ้นใหญ่ๆ เช่น สับปะรด
ส้ ม องุน่ ใบผักต่างๆ เป็ นต้ น)

เมื่อไรต้องติ ดต่อทางโรงพยาบาล

1. มาตามวันเวลาทีแ่ พทย์นดั
2. กลืนแล้วติด ให้ลองปฎิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังนี้
- ให้หยุดการกินทันที
- ให้ลุกขึน้ ยืนและเดิน รวมกับจิบน�้ำเล็กน้อย
- ถ้า อาการยัง ไม่ดีข้นึ ทดลองให้ด่ืม น�้ ำ อุ่ น เล็ก
น้อย หรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี ก๊ซคาบอร์เนต เช่น โซดา
เป็ นต้น

- ถ้าอาการยังไม่ดขี น้ึ ควรให้มาพบแพทย์ทนั ที
3. มีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้สงู หายใจล�ำบาก กลืน
ล�ำบาก อาเจีย นมาก ท่านต้อ งติดต่ อ มายังโรง
พยาบาลทันที

ค�ำแนะน�ำ
การรักษา

มะเร็งหลอดอาหาร

ข้อมูลการรักษา

ด้วยการใส่ท่อโลหะขยายหลอดอาหาร
โดยการส่องกล้องแบบผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาล
หน่วยส่องกล้อง
ศูนย์บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
ห้องฉุกเฉิน
โทรสายด่วน

มะเร็งหลอดอาหารระยะแรก

มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม

โครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัด
แบบวันเดียว One Day Surgery
(ODS)

มะเร็งหลอดอาหาร

คุณสมบัติของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าโครงการได้

การดูแลในห้องฟักฟื้น

ส่วนมากท�ำให้ เกิ ดอาการกลืนล�ำบาก อาจจะมี
อาการอื่นร่ วม เช่น ส�ำลัก เมื่อแพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วย
มีมะเร็ งหลอดอาหาร จะได้ รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหา
ระยะของโรค การรักษาขึ ้นกับระยะของโรค เช่น การ
ผ่าตัด การฉายแสง การรักษาด้ วยเคมีบ�ำบัด
การรักษามะเร็งหลอดอาหารในระยะลุกลามที่
ไม่สามารถรักษาด้ วยวิธีการใดให้ ดขี ึ ้นได้ แล้ ว การรักษา
ด้ วยการใส่ ท่อโลหะชนิดขยาย สามารถท�ำให้ ผ้ ูป่วย
ทานอาหารได้ ท�ำให้ คุณภาพชีวติ ผู้ป่วยดีขนึ ้

1. ผู้ป่วยที่มปี ั ญหาระหว่างการส่องกล้องและใส่ท่อ
ขยายหลอดอาหาร เช่น ส�ำลัก ท่อเลือ่ นหลุด หรือมี
ปั ญหาด้านการหายใจหลังใส่ทอ่
2. ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการเจ็บคอหรือเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง
หลังใส่ทอ่
3. ผูป้ ่ วยทีบ่ ริเวณของหลอดอาหารทีต่ บี นัน้ อยูส่ งู โดย
ต�ำแหน่งทีต่ บี นัน้ อยูภ่ ายในไม่เกิน 5 ซม. ใต้ตอ่ หูรดู
หลอดอาหารด้านบน
4. ผูป้ ่ วยทีม่ เี ลือดออกมาก หรือ มีความกังวลเรือ่ งการ
ฉีกขาดของหลอดอาหารหลังใส่ทอ่

การดูแลผู้ป่วยในห้ องฟั กฟื น้ สังเกตุภาวะแทรก
ซ้ อนที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ หลังจากใส่ทอ่ เช่น เจ็บหน้ าอก
มีไข้ อาเจียนเป็ นเลือด ถ่ายด�ำ หลอดอาหารฉีกขาด
กรดไหลย้ อน (เรอเปรี ย้ ว หรื อแสบอก) ถ้ ามีความผิด
ปกติ ที่ ต้ อ งดูแ ลต่ อ เนื่ อ งก็ จ ะรั บ ไว้ เ ป็ น ผู้ ป่ วยในโรง
พยาบาล แต่ถ้าไม่มีอาการผิ ดปกติใดๆ ยกเว้ นเจ็ บ
แน่นหน้ าอกเล็กน้ อย แพทย์ ก็จะให้ กลับบ้ านและนัด
มาตรวจภายหลัง

คุณสมบัติของผู้ป่วยที่สามารถเข้าโครงการได้

การเตรียมตัวก่อนการส่องกล้อง

การดูแลที่บ้าน

1. ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการกลืนล�ำบากจากหลอดอาหารตีบตัน
จากมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม
2. ผู้ ป่ วยมี สุข ภาพแข็ ง แรงพอที่ จ ะส่ อ งกล้ อ ง และ
คาดการณ์ว่าจะมีชีวิตอยู่มากกว่า 1 เดือนหลังการ
ส่องกล้ อง

ผู้ป่วยจะต้ องงดอาหารหรื อน�ำ้ ดื่มไม่น้อยกว่า 6
ชัว่ โมง มาพร้ อมกับญาติ ต้ องรับค�ำอธิบายและให้ ความ
เห็นชอบในการรักษา ในกรณีทแี่ พทย์พจิ ารณาให้ ยาสงบ
ประสาท ผู้ป่วยจะได้ รับการให้ สารน�ำ้ ทางหลอดเลือด
ก่อนการส่องกล้ อง

การส่องกล้องใส่ท่อโลหะขยายหลอดอาหาร

1. หลอดอาหาร 2. แพทย์ ส่องกล้ อง 3. แพทย์ ส่งท่ อ 4. เมื่อใส่ ท่อระบายเสร็จ
ตีบตันจากมะเร็ง และส่ งลวดผ่ านจุดตีบ ขยายจนผ่ าน แพทย์ จะถอนลวดและกล้ อง
ออก เหลือไว้ แต่ ท่อระบาย
ท�ำให้ กลืนล�ำบาก เพื่อน�ำทางท่ อระบาย
จุดตีบ
ให้ น�ำ้ และอาหารผ่ านได้

การรับประทานอาหารหลังจากการใส่ท่อขยาย
หลอดอาหาร
หลังการส่องกล้ องและใส่ท่อในหลอดอาหารไป
แล้ ว เมื่อกลับถึงบ้ านผู้ป่วยเริ่ มรับประทานได้ โดยเริ่ ม
จากดื่มน� ้ำ ไม่วา่ จะเป็ นน� ้ำเปล่า น� ้ำหวาน นม หรื อน� ้ำ
ผลไม้ ทไี่ ม่มกี าก ถ้ าผู้ป่วยดืม่ น� ้ำ
ภาพแสดงขั้นตอนการใส่ท่อโลหะขยายหลอดอาหารส่วนที่มีมะเร็ง
ได้ ดีโดยไม่มีอาการดื่มแล้ วติด
หรื อส�ำลัก จะค่อยๆ เพิ่มความ
เข้ ม ข้ น ของอาหารจากน� ำ้ ดื่ ม
เป็ นอาหารที่เหลว เช่น โยเกิร์ต
เป็ นต้ น ประมาณ 2 - 3 วัน และ
เพิม่ เป็ นอาหารอ่อน เช่น ข้ าวต้ ม
มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลาม ท่ อโลหะ
ภาพรั งสีหลังการใส่ ท่อ
ภาพจากกล้ องส่ องหลังใส่ ท่อโลหะ
หรื อโจ๊ ก ได้ ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ
ชนิดขยายได้
ท่ อจะเบียดมะเร็งท�ำให้ หลอดอาหารกว้ างขึน้
หลังจากนัน้
l

