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Case Report

รายงานผูปวย

การระงับความรูสึกในผูปวยที่มีกอนในชองอกที่มาดวย
อาการน้ำในชองเยื่อหุมหัวใจบีบรัดหัวใจ
Anesthetic Management in Patient with Anterior Mediastinal Mass and
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Abstract
Anterior mediastinal mass is a condition in which the airways and the cardiovascular system are
compressed, leading to hypoxia and circulatory failure. This can be life-threatening when undergoing anesthesia
for surgery. Emergency conditions make them more morbidity and mortality. A 68 years old female with anterior
mediastinal mass with underlying non-small cell carcinoma and left pleural effusion, presented with clinical
impending cardiac tamponade underwent general anesthesia for anterior thoracotomy with pericardial window.
Anesthetic management was challenge, however it was smooth with a bendable endotracheal tube with fiberoptic
intubation and light sedation on semi upright position. During step to supine position and titration of anesthetic
agents, hemodynamic became worsening. After given resuscitation and changed position to right lateral position,
cardiovascular and respiration improved and became more stable. Operation finished with safely uneventful.
The patient remained intubated with endotracheal tube for postoperative ventilation supported and could
extubated on the 3rd day after surgery. Studying patient information, treatment planning, choosing the proper
intubation technique and administering anesthesia allows the patient to undergo surgery safely, no dangerous
conditions and no complications.
Keywords: anesthetic management, anterior mediastinal mass, impending cardiac tamponade
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บทคัดยอ
กอนในชองอกเปนภาวะทีท่ างเดินหายใจและระบบหัวใจหลอดเลือดถูกกดเบียดทำใหอาจมีปญ
 หาขาดออกซิเจน
ในเลือดและระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว ซึง่ อาจมีอนั ตรายถึงชีวติ ไดเมือ่ มารับการระงับความรสู กึ เพือ่ ผาตัด โดยเฉพาะ
ในกรณีทมี่ ภี าวะฉุกเฉินรวมดวยจะยิง่ เพิม่ ความเสีย่ งและอัตราตายมากขึน้ รายงานผปู ว ยฉบับนีน้ ำเสนอผปู ว ยหญิงไทย
อายุ 68 ปมกี อ นในชองอก มะเร็งปอด และน้ำในชองเยือ่ หมุ ปอดดานซาย มาดวยอาการเหนือ่ ยหอบจากน้ำในชองเยือ่ หมุ
หัวใจบีบรัดหัวใจ มารับการระงับความรสู กึ เพือ่ ผาตัดเปดชองอกระบายน้ำในชองเยือ่ หมุ หัวใจ ผปู ว ยไดรบั การใสทอ ชวย
หายใจชนิดดัดงอไดในขณะตืน่ ดวยกลองไฟเบอรออพติกรวมกับการใหยาระงับความรสู กึ ปริมาณนอย หลังจากเริม่ ปรับทา
จากกึง่ นัง่ เปนนอนหงายพบมีภาวะระบบไหลเวียนเลือดแยลง ไดแกไขดวยการใหสารน้ำ ยากระตนุ การทำงานของหัวใจ
และหลอดเลือด รวมกับปรับทาผปู ว ยเปนนอนตะแคงเอาดานขวาลง ระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจของผปู ว ยดีขนึ้
การผาตัดราบรืน่ หลังผาตัดผปู ว ยไดรบั การใสทอ ชวยหายใจไวรว มกับการใสเครือ่ งชวยหายใจ ผปู ว ยอาการดีขนึ้ และ
สามารถถอดทอชวยหายใจไดในวันที่ 3 หลังผาตัด ทัง้ นีก้ ารศึกษาขอมูลผปู ว ย การวางแผนการรักษา การเลือกเทคนิค
ในการใสทอ ชวยหายใจและใหยาระงับความรสู กึ อยางเหมาะสมทำใหผปู ว ยสามารถเขารับการผาตัดไดอยางปลอดภัย
ไมเกิดภาวะทีเ่ ปนอันตราย และไมมภี าวะแทรกซอน
คำสำคัญ: การระงับความรสู กึ , กอนในชองอก, ภาวะน้ำในชองเยือ่ หมุ หัวใจบีบรัดหัวใจ
พุทธชินราชเวชสาร 2564;38(3):377-83.
บทนำ
ชองกลางอก (mediastinum) เปนชองกลางลำตัว
โดยมีขอบเขตดังนี้ ดานบนเปนขอบทรวงอกดานบน
ดานลางติดกับกระบังลม ดานขางทั้งสองดานติดกับ
เยือ่ หมุ ปอดดานใน ดานหนาติดกับกระดูกหนาอก และ
ดานหลังติดกับกระดูกสันหลัง1 ซึ่งชองกลางหนาอก
แบงไดเปน 4 สวนยอย ไดแก ชองกลางอกสวนบน
ชองกลางอกสวนหนา ชองกลางอกสวนกลาง และ
ชองกลางอกสวนหลัง2 กอนในชองอกที่พบในผูปวย
สวนใหญคอื กอนในชองอกสวนหนา (anterior mediastinal
mass) และในผใู หญมกั เปนความผิดปกติชนิดไทโมมา
(thymoma), ลิมโฟมา (lymphoma) และเจิรมเซลล
ทูเมอร (germ cell tumor) จากตำแหนงของชองกลางอก
สวนหนาซึ่งอยูใกลกับบริเวณทางเดินหายใจสวนบน
หลอดลมใหญ หลอดเลือดใหญทั้งหลอดเลือดดำและ
หลอดเลือดแดง ทอน้ำเหลือง รวมทัง้ หัวใจ3 เมือ่ มีกอ น
ในตำแหนงดังกลาวจึงกดเบียดทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ทำใหอาจมีปญ
 หาขาดออกซิเจนในเลือด
ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว ซึง่ อาจมีอนั ตรายถึงชีวติ
ไดเมือ่ มารับการระงับความรสู กึ เพือ่ ผาตัด โดยเฉพาะ
ในกรณีทกี่ อ นมีขนาดใหญหรือมีภาวะฉุกเฉินจะยิง่ เพิม่
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ความเสี่ ย งและอั ต ราตายมากขึ้ น4-5 รายงานผู ป ว ย
ฉบับนีน้ ำเสนอผปู ว ยมีกอ นในชองอกทีม่ ภี าวะฉุกเฉิน
จากมีน้ำในชองเยื่อหุมหัวใจบีบรัดหัวใจตองเขารับ
การระงับความรูสึกเพื่อผาตัดระบายน้ำในชองเยื่อหุม
หัวใจ
รายงานผปู ว ย
ผปู ว ยหญิงไทยอายุ 68 ป น้ำหนัก 56 กิโลกรัม
สวนสูง 165 เซนติเมตร มีโรคประจำตัวเปนเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง มะเร็งปอดดานซายรวมกับมีน้ำใน
ชองเยือ่ หมุ ปอดดานซาย และตรวจพบกอนในชองอก
ซึง่ กำลังสืบหาสาเหตุเพือ่ รับการวินจิ ฉัย มาโรงพยาบาล
ครั้งนี้ดวยอาการหายใจหอบเหนื่อย 2 วันกอนมา
โรงพยาบาล ผลตรวจภาพรังสีปอดพบมีน้ำในชอง
เยื่อหุมปอดดานซายปริมาณมาก ผลการตรวจหัวใจ
ดวยคลื่นเสียงความถี่สูงพบมีน้ำในชองเยื่อหุมหัวใจ
บริเวณใตลนิ้ ปห นาประมาณ 15 มิลลิเมตร หัวใจหองลาง
ซายบีบตัวระดับปานกลาง มีคา สัดสวนการบีบตัวของหัวใจ
หองลางซายรอยละ 40 ประวัตผิ ลเอกซเรยคอมพิวเตอร
ทรวงอกเมื่อ 6 เดือนกอนมาโรงพยาบาลพบกอนใน
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ชองอกขนาด 8.9 x 9 x 8.0 เซนติเมตร และมีมะเร็ง
แพรกระจายไปทัว่ ทัง้ ปอดซายและขวา เมือ่ ผปู ว ยเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลครัง้ นีไ้ ดรบั การเจาะระบายน้ำ
ในชองเยื่อหุมปอดดานซายซึ่งไดน้ำสีเหลืองใส 200
มิลลิลติ รรวมกับไดรบั การเจาะระบายน้ำในชองเยือ่ หมุ
หัวใจไดน้ำสีแดงจาง 120 มิลลิลติ รโดยไมไดรบั การใส
สายระบายคาไว ภายหลังการเจาะระบายน้ำในชอง
เยื่อหุมปอดและน้ำในชองเยื่อหุมหัวใจความดันโลหิต
อยู ใ นระดั บ คงที่ 120/80 มิ ล ลิ เ มตรปรอท อั ต รา
การหายใจ 16-20 ครั้งตอนาที คาความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดรอยละ 95-96 โดยไมไดรบั ออกซิเจน
เพิม่ เติม
ภายหลังการเจาะระบายน้ำในชองเยื่อหุมหัวใจ
12 ชัว่ โมง ผปู ว ยเริม่ มีอาการเหนือ่ ยหอบมากขึน้ หายใจเร็ว
นอนราบไมได คาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ลดลงจากรอยละ 99 เปนรอยละ 90 ในขณะที่ไดรับ
ออกซิเจนทางจมูก 3 ลิตรตอนาที ไดตรวจหัวใจดวย
คลืน่ เสียงความถีส่ งู อีกครัง้ พบมีน้ำในชองเยือ่ หมุ หัวใจ
บริเวณใตลนิ้ ปห นาประมาณ 15 มิลลิเมตรเพิม่ ขึน้ มา
บีบรัดหัวใจจึงจำเปนตองทำผาตัดฉุกเฉินเพือ่ ระบายน้ำ
ในชองเยือ่ หมุ หัวใจ เมือ่ มาถึงหองผาตัดผปู ว ยสือ่ สารได
รตู วั รเู รือ่ งดี ทำตามคำสัง่ ไดดี ผปู ว ยงดน้ำงดอาหาร
ตัง้ แตเขารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล (นานกวา 12 ชัว่ โมง)
และไมมีประวัติเขารับการผาตัดหรือไดรับการระงับ
ความรสู กึ มากอน ตรวจรางกายฟงเสียงหายใจปอดซาย
ไดเบาลงจากการทีม่ นี ้ำในเยือ่ หมุ ปอดเพิม่ ขึน้ ฟงเสียง
หัวใจไดเบาลง ตรวจทางเดินหายใจ: ระยะระหวางคาง
และกระดูกออนไทรอยดกวางมากกวา 3 นิว้ มือ, ชองปาก
อาไดกวางมากกวา 3 นิ้วมือ เคลื่อนไหวคอไดปกติ
ฟนครบทุกซี่ไมมีฟนปลอม และอยูใน Mallampati
Class II (สามารถมองเห็ น เพดานอ อ นและลิ้ น ไก
แตมองไมเห็นปลายลิน้ ไก)6
ผูปวยไดรับการติดอุปกรณเฝาระวังพื้นฐานทาง
วิสัญญีวิทยา ไดแก อุปกรณวัดความดันโลหิตแบบ
พันแขน, อุปกรณติดตามการทำงานหัวใจและชีพจร,
อุ ป กรณ จั บ ค า ความอิ่ ม ตั ว ของออกซิ เ จนในเลื อ ด
ตรวจสั ญ ญาณชี พ ผู ป ว ยพบว า อั ต ราการเต น หั ว ใจ
100-120 ครั้ ง ต อ นาที ความดั น โลหิ ต 140/80
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มิลลิเมตรปรอท อัตราการหายใจ 24 ครั้งตอนาที
ค า ความอิ่ ม ตั ว ของออกซิ เ จนในเลื อ ดร อ ยละ 90
รวมกับการใสสายวัดความดันหลอดเลือดแดงทาง
หลอดเลือดแดงเรเดียล (Radial artery) ที่ขอมือขวา
ในทานัง่ หัวสูง 45 องศากอนทีจ่ ะเริม่ ใสทอ ชวยหายใจ
เนื่องจากผูปวยมีภาวะหอบเหนื่อย นอนราบไมได
จากภาวะกอนขนาดใหญในชองอกกดทับหัวใจและ
หลอดเลือดใหญในชองอกจึงไดใหศัลยแพทยหัวใจ
และทรวงอกเจาของไขมาเตรียมพรอมในหองผาตัด
เผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่เปนอันตรายแกชีวิตแกผูปวย
และเลื อ กใส ท อ ช ว ยหายใจชนิ ด ดั ด งอได (flexible
endotracheal tube) เบอร 7 ในขณะผูปวยตื่นและ
อยูในทานั่งโดยใชกลองไฟเบอรออพติกชวยในการใส
ทอชวยหายใจ กอนเริม่ ทำหัตถการไดใหยาไมดาโซแลม
(midazolam) 1 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำเพื่อให
ผูปวยสงบและผอนคลาย ระหวางทำหัตถการผูปวย
หายใจดวยตัวเองรวมกับไดรบั ออกซิเจนอยางตอเนือ่ ง
ทางจมูก ภายหลังใสทอชวยหายใจไดจึงเริ่มใหยา
ดมสลบซีโวฟลูแรน (sevoflurane) ทางทอชวยหายใจ
โดยปรับระดับเพิม่ ทีละนอย รวมกับสังเกตการเปลีย่ นแปลง
สัญญาณชีพของผปู ว ยอยางใกลชดิ ซึง่ อยใู นระดับคงที่
โดยความดันโลหิต 130/90 มิลลิเมตรปรอท หัวใจเตน
100 ครัง้ ตอนาที คาความอิม่ ตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด
รอยละ 100 ทีค่ วามเขมขนของออกซิเจน (FiO2) รอยละ
60 ระดับคาคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก
(end tidal carbon dioxide: ETCO2) อยใู นชวง 40-50
มิลลิเมตรปรอท และคาความดันในทางเดินหายใจอยทู ี่
ระดับ 22-25 เซนติเมตรน้ำ
หลังจากผปู ว ยสลบแลววัดคายาดมสลบซีโวฟลูแรน
ในลมหายใจออกได 0.5 แม็ค (MAC: minimal alveolar
concentration คือ ความเขมขนของยาดมสลบใน
ถุงลมปอด ณ ความดัน 1 บรรยากาศทีส่ ามารถยับยัง้
การตอบสนองตอความเจ็บปวดในผูปวยรอยละ 50)
จึงเริ่มใหยาหยอนกลามเนื้อแกผูปวยทีละนอยโดยให
ยาอะทราคูเรียม (atracurium) 15 มิลลิกรัม ทุก 5 นาที
3 ครัง้ รวมกับชวยหายใจผปู ว ย (assisted ventilation)
ดวยขนาดปริมาตรลมหายใจ 6 มิลลิลิตรตอกิโลกรัม
จนยาหยอนกลามเนือ้ ออกฤทธิเ์ ต็มทีจ่ งึ ใหการชวยหายใจ
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แบบเต็มที่ (full controlled ventilation) และสังเกต
ผลของการชวยหายใจดวยแรงดันบวกทีม่ ตี อ การทำงาน
ของหัวใจ ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต แลวจึง
คอยๆ ปรับระดับเตียงผาตัดลงทีละนอยจากทานั่ง
เปนทานอนราบ แตเพียงประมาณ 2-3 นาทีหลังปรับ
ทานอนราบทีร่ ะดับยาดมสลบ sevoflurane ทางทอชวย
หายใจ 0.5 แม็ค (MAC), ยาหยอนกลามเนือ้ ออกฤทธิ์
เต็มที่ (ซึ่งสังเกตจากกราฟคาคารบอนไดออกไซดใน
ลมหายใจออกไมมีลักษณะ curare cleft: รูปที่ 1)7
ผปู ว ยเริม่ มีความดันโลหิตตกโดยวัดความดันโลหิตได
90/60 มิลลิเมตรปรอท หัวใจเตน 130 ครั้งตอนาที
จึงไดใหน้ำเกลือชนิดคริสตัลลอยด 700 มิลลิลิตร,
ใหยากระตุนความดันโลหิตทางหลอดเลือดดำเปนยา
นอรอพี เิ นฟรีน (norepinephrine) ครัง้ ละ 8 มิลลิกรัม
ทุก 1 นาที 5 ครัง้ รวมเปน 40 มิลลิกรัม ลดยาดมสลบ
เนือ่ งจากอาจมีผลสงเสริมกดการทำงานของหัวใจเมือ่
เปลีย่ นทาผปู ว ย เปลีย่ นเปนใหยา midazolam 2 มิลลิกรัม
ทางหลอดเลือดดำ รีบจัดทาผปู ว ยเปลีย่ นเปนนอนตะแคง
เอาดานขวาของผูปวยลง ภายหลังไดชวยเหลือและ
จัดทาใหมผูปวยกลับมามีระดับสัญญาณชีพและการ
หายใจคงที่ จากนัน้ จึงเริม่ ปรับใหยาระงับความรสู กึ เพิม่
ทั้งยาดมสลบ sevoflurane, ยาหยอนกลามเนื้อ และ

ยาแกปวดกลุมโอปออยด (opioids) คือเฟนตานิล
(fentanyl) จากนัน้ จึงเริม่ ทำผาตัด หลังผาตัดไดระบาย
น้ำ ในเยื่ อ หุ ม หั ว ใจได น้ำ สี แ ดงจาง 350 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ระดับคาคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก (ETCO2)
ลดลงอยางตอเนือ่ งจาก 43 เหลือ 31 มิลลิเมตรปรอท
คาความดันในทางเดินหายใจลดลงอยางตอเนื่องจาก
35 เหลือ 28 เซนติเมตรน้ำ ระยะเวลาผาตัด 1.10 ชัว่ โมง
เสียเลือด 10 มิลลิลติ ร และใชยาระงับความรสู กึ ทัง้ หมด
ดังนี:้ ยา midazolam 3 มิลลิกรัม, ยา atracurium 60
มิลลิกรัม, ยาแกปวดกลุม opioids คือ fentanyl 50
ไมโครกรัม และยาดมสลบ sevoflurane 0.5-1.0 แม็ค
(MAC) ทีค่ วามเขมขนของออกซิเจน (FiO2) รอยละ 60
ใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำเปนอะเซตาร (Acetar)
400 มิลลิลติ ร ภายหลังเสร็จสิน้ การผาตัดจึงเปลีย่ นเปน
ทอชวยหายใจแบบธรรมดาในทานอนราบดวยอุปกรณ
ใสทอ ชวยหายใจแบบปกติ (direct laryngoscope) และ
สงตอสังเกตอาการอยางใกลชิดตอที่หอผูปวยหนัก
ผปู ว ยไดรบั การชวยหายใจผานทอชวยหายใจและดูแล
ตอทีห่ อผปู ว ยหนัก เฝาสังเกตอาการอยางใกลชดิ ผปู ว ย
มีระดับสัญญาณชีพคงที่ ทุเลาอาการหอบเหนือ่ ย และ
สามารถถอดทอชวยหายใจไดในวันที่ 3 หลังผาตัด
โดยไมมภี าวะแทรกซอน

รูปที่ 1 Curare Cleft7
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วิจารณ
เมื่อผูปวยมีกอนในชองอกสวนหนาขนาดใหญ
กอนดังกลาวจะกดทางเดินหายใจ รวมทัง้ หลอดเลือดใหญ
ในชองอกและหัวใจ ทำใหการทำงานของทัง้ ระบบหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลวได การใหการระงับ
ความรูสึกควรหลีกเลี่ยงยาระงับความรูสึกที่กดการ
ทำงานของหัวใจ, หลีกเลีย่ งการชวยหายใจดวยแรงดันบวก
ในกรณี ที่ เ ป น ไปได เ นื่ อ งจากการช ว ยหายใจด ว ย
แรงดันบวกอาจมีผลลดปริมาณเลือดทีไ่ หลกลับเขามา
ในหัวใจ และในกรณีที่หัวใจถูกบีบรัดจากมีน้ำในชอง
เยื่อหุมหัวใจควรระมัดระวังเปนอยางมากในขณะให
ยานำสลบเนื่องจากการพรองปริมาณเลือดที่ไหลกลับ
หัวใจในชวงหัวใจคลายตัวทำใหมีโอกาสสูงที่จะเกิด
ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลวได1,8 เปาหมายของการ
ให ก ารระงั บ ความรู สึ ก คื อ ให เ ลื อ ดกลั บ หั ว ใจอย า ง
เพียงพอ, ใหหวั ใจเตนเร็ว, ใหหวั ใจเตนแรง (full fast
strong) และมีรปู แบบทีป่ กติ (normal sinus rhythm
pattern) นอกจากนี้ ยังไดแนะนำใหเจาะระบายน้ำใน
ชองเยื่อหุมหัวใจกอนใหยานำสลบ2 ใหผูปวยหายใจ
ดวยตัวเอง และหลีกเลีย่ งการชวยหายใจดวยแรงดันบวก
ซึ่งในผูปวยรายนี้มีโรคมะเร็งปอดรวมกับน้ำในชอง
เยือ่ หมุ ปอดดานซายทำใหเพิม่ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะ
ขาดออกซิเจนและภาวะแทรกซอนระบบหายใจทั้งใน
ขณะผาตัดและภายหลังผาตัด
การเตรียมผปู ว ยเริม่ ตัง้ แตทบทวนประวัตโิ รคเดิม
ของผปู ว ย ซักถามอาการ ณ ปจจุบนั สอบถามทาทาง
ที่ผูปวยรูสึกหายใจไดสบายที่สุด ตรวจระบบทางเดิน
หายใจ ตรวจรางกายระบบที่เกี่ยวของ รวมทั้งตรวจ
ภาวะหลอดเลือดดำใหญอดุ ตัน (superior vena cava:
SVC obstruction) ทบทวนผลตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
ผลตรวจภาพรังสีปอด ผลการตรวจหัวใจดวยคลืน่ เสียง
ความถีส่ งู ผลเอกซเรยคอมพิวเตอรทรวงอก ผลตรวจ
การทำงานคลื่นไฟฟาหัวใจ ยาฆาเชื้อและเลือดที่จะ
เตรียมมาหองผาตัด ขอมูลสำคัญทีต่ อ งสืบหาเสมอ ไดแก
ขนาดของกอน การกดเบียดทางเดินหายใจ ขนาดเสนผา
ศูนยกลางทางเดินหายใจที่โดนกดเบียด การทำงาน
ของหัวใจ ประสิทธิภาพการบีบตัว ซึ่งจะมีผลตอการ
เลือกเทคนิคและวิธีใหยาระงับความรูสึก ตรวจสอบ
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ตำแหนงที่ใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำ และสอบถาม
ปรึ ก ษาความเห็ น ของศั ล ยแพทย ใ นประเด็ น ความ
รุนแรงของการกดทับการทำงานของระบบหายใจและ
ระบบไหลเวียนโลหิต ทาทีจ่ ะใชและขัน้ ตอนทีจ่ ะทำผาตัด
ในกรณีทรี่ ะบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตถูกกดทับ
อยางมากอาจตองเตรียมเครือ่ งปอดหัวใจเทียมพรอมใช
รวมกับเตรียมใสกลองสองหลอดลม (rigid bronchoscope)
โดยโสต ศอ นาสิกแพทยสำหรับกรณีฉกุ เฉิน เตรียมใส
สายวัดความดันหลอดเลือดแดงทางหลอดเลือดแดง
กอนทีจ่ ะเริม่ ใสทอ ชวยหายใจเพือ่ การติดตามสัญญาณชีพ
และระดับความดันโลหิตอยางใกลชิดและเปนปจจุบัน
เตรียมอุปกรณใสทอ ชวยหายใจยาก รวมทัง้ ทอชวยหายใจ
หลากหลายขนาดทั้งชนิดทอชวยหายใจมาตรฐาน
(endotracheal tube) ทอชวยหายใจไมโครลาริงเจียล
(microlaryngeal endotracheal tube) ทอชวยหายใจ
แบบดัดงอได1,5 ซึง่ ในผปู ว ยรายนีเ้ ลือกใชทอ ชวยหายใจ
แบบดัดงอไดเพือ่ กันการกดทับทางเดินหายใจจากกอน
ในชองอก
ทัง้ นี้ ในปจจุบนั ไดมคี ำแนะนำใหจำแนกผปู ว ยทีม่ ี
กอนในชองอกเปนกลมุ ปลอดภัย (safe) กลมุ ไมปลอดภัย
(unsafe) และกลมุ ไมแนใจ (uncertain) ตามอาการและ
ความรุนแรงของการกดทับหัวใจ ทางเดินหายใจ และ
ระบบไหลเวียนโลหิต โดยกลมุ ปลอดภัย ไดแก ผปู ว ย
ทีม่ กี อ นในชองอกขนาดเล็ก ผปู ว ยไมมอี าการหอบเหนือ่ ย
ใดๆ นอนราบไดปกติ กลมุ ไมปลอดภัย ไดแก ผปู ว ยทีม่ ี
กอนในชองอกและมีอาการหายใจหอบเหนือ่ ย นอนราบ
ไมได และกลมุ ไมแนใจ ไดแก ผปู ว ยทีม่ กี อ นในชองอก
มีอาการหอบเหนื่อยไมมาก นอนราบได หรือผปู ว ย
ไมมีอาการแตผลตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรทรวงอก
พบการกดทับทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือดใหญ
โดยทางเดิ น หายใจถู ก กดทั บ มากกว า ร อ ยละ50 8
การจั ด กลุ ม ผู ป ว ยดั ง กล า วช ว ยในการประเมิ น และ
เตรี ย มพร อ มสำหรั บ การเลื อ กเทคนิ ค และวิ ธี ใ ห ย า
ระงับความรสู กึ โดยในกลมุ ไมปลอดภัยนัน้ ผปู ว ยมีโอกาส
ที่ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และการทำงาน
ของหัวใจลมเหลวไดสงู ภายหลังไดรบั ยาระงับความรสู กึ
จึงมีขอแนะนำใหใสทอชวยหายใจดวยกลองไฟเบอร
ออพติก โดยใชยาระงับความรสู กึ นอยทีส่ ดุ และในรายที่
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อันตรายมากอาจตองเตรียมกลอง rigid bronchoscope
หรือเครือ่ งปอดหัวใจเทียมไวชว ยเหลือผปู ว ยพรอมใช
กรณีเกิดระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ
ลมเหลว3-5
สำหรับผปู ว ยรายนีม้ อี าการหายใจหอบเหนือ่ ยมาก
และทาทีห่ ายใจสบายทีส่ ดุ คือทานัง่ ดังนัน้ จัดอยใู นกลมุ
ไม ป ลอดภั ย จึ ง ใส ส ายวั ด ความดั น หลอดเลื อ ดแดง
ทางหลอดเลื อ ดแดงก อ นเริ่ ม หั ต ถการและเลื อ กใส
ทอชวยหายใจชนิดดัดงอไดเบอร 7 ในขณะผปู ว ยตืน่ และ
อยูในทานั่งโดยใชกลองไฟเบอรออพติกชวยในการ
ใสทอ ชวยหายใจในทานัง่ ภายหลังใสทอ ชวยหายใจได
จึงเริม่ ใหยาระงับความรสู กึ ทีอ่ อกฤทธิส์ นั้ มีผลกดการ
ทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดนอย เมือ่ ปรับ
ระดับเตียงผาตัดจากทานั่งเปนนอนราบผูปวยเริ่มมี
สัญญาณชีพไมคงที่ จากประสบการณของผเู ขียนคาดวา
เกิดจากกอนในชองอกและน้ำในชองเยือ่ หมุ หัวใจเลือ่ นลง
ตามแรงโนมถวงมากดหลอดเลือดใหญและอวัยวะใน
ชองอก หรือยาระงับความรสู กึ กดการทำงานของหัวใจ
และหลอดเลือด จึงปรับลดขนาดยาลง และเนื่องจาก
วางแผนผาตัดทีช่ อ งอกดานซายจึงรีบปรับทาเปนนอน
ตะแคงขวาลงเพื่อลดการกดทับทางเดินหายใจและ
อวัยวะในชองอก ในภาวะดังกลาวสิ่งสำคัญคือการ
คอย ๆ ปรับทาผปู ว ยรวมกับใหยาระงับความรสู กึ ทีละนอย
ใหปริมาตรอากาศชวยหายใจและแรงดันบวกทีเ่ หมาะสม

รวมกับการเฝาระวังการหายใจและการไหลเวียนโลหิต
อยางใกลชิด เพื่อใหผูปวยมีระดับสัญญาณชีพคงที่
และปลอดภัยตลอดเวลาที่เขารับการผาตัดและรับ
การระงับความรสู กึ
โดยสรุปรายงานผูปวยฉบับนี้แสดงถึงผูปวยที่มี
ทั้งภาวะกอนในชองอกรวมกับมีน้ำในเยื่อหุมหัวใจ
ซึง่ พบไดไมบอ ย และทัง้ สองภาวะดังกลาวมีความเสีย่ ง
สูงที่จะทำใหระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและ
หัวใจลมเหลวไดเมือ่ ไดรบั ยาระงับความรสู กึ จึงทำใหมี
ความยากในการเลื อ กใช เ ทคนิ ค และวิ ธี ใ ห ย าระงั บ
ความรสู กึ เพือ่ ใหผปู ว ยเขารับการผาตัดไดอยางปลอดภัย
และในรายงานฉบับนี้ไดแสดงถึงเทคนิคการจัดทา
ขณะใสสายวัดความดันหลอดเลือดแดง ทาของผปู ว ย
ในขณะใสทอ ชวยหายใจดวยกลองไฟเบอรออพติก และ
ผลของแรงโนมถวงที่อาจทำใหกอนในชองอกอาจกด
ระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจรวมกับ
ฤทธิข์ องยาระงับความรสู กึ
หมายเหตุ คะแนน Mallampati Classification
หรือที่เรียกวาการจำแนกประเภท Mallampati เปน
ระบบการใหคะแนนทางการแพทยทใี่ ชในวิสญ
ั ญีวทิ ยา
เพื่ อ กำหนดระดั บ ของความยากที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
ความเสีย่ งในการใสทอ ชวยหายใจผปู ว ยทีเ่ ขารับการผาตัด
โดยใหผปู ว ยอยใู นทานัง่ ศีรษะตรง (neutral) อาปาก
และแลบลิน้ เต็มทีโ่ ดยไมเปลงเสียง แบงเปน 4 ระดับ
(รูปที่ 2)6

รูปที่ 2 Mallampati Classification6
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คะแนน Mallampati Class I สามารถมองเห็น
อวัยวะภายในชองปากไดชัดเจน ไดแก เพดานออน
ลิน้ ไก และขอบลางของตอมทอนซิล
คะแนน Mallampati Class II สามารถมองเห็น
เพดานออนแตมองไมเห็นปลายลิน้ ไก
คะแนน Mallampati Class III สามารถมองเห็น
เพดานออนและโคนลิน้ ไก
คะแนน Mallampati Class IV ไมสามารถมองเห็น
เพดานออนเห็นเฉพาะเพดานแข็ง
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับคะแนน Mallampati Class III หรือ
Class IV นาจะใสทอชวยหายใจยากควรเตรียมการ
อืน่ ๆ สำหรับการจัดการทางเดินหายใจทางเลือก เชน
การใชหนากากชวยหายใจ6
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