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Review article : Anesthesiologist role in achalasia patients  
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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 pharmaco-

therapy, injection of botulinum toxin, endoscopic  

pneumatic dilatation, per-oral esophageal myotomy  

and esophagectomy. However, these procedures need  

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. 
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บทคัดย่อ
 Achalasia เป็นโรคท่ีมีความผิดปกติของการ 

คลายตัวของ esophagogastric junction พร้อมท้ัง 

มีความผิดปกติในการหดรัดตัวของหลอดอาหาร 

ส่วนปลาย การรักษาผู้ป่วย achalasia สามารถท�าได้ 

ด้วยยา การฉีด botulinum toxin การถ่างขยายหลอด 

อาหาร การตัดกล้ามเน้ือโดยวิธีการส่องกล้องและ 

การผ่าตัด อย่างไรก็ตาม การท�าหัตถการส่องกล้อง 

และการผ่าตัดจ�าเป็นต้องอาศัยการระงับความรู้สึก  

ดังน้ันจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นต้องเตรียมผู้ป่วย 

ก่อนท�าหตัถการและวธีิการให้ยาระงับความรู้สึกท่ีเห 

มาะสม มีการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึการดูแลผูป่้วยหลงัท�าหตัถการ

ค�ำส�ำคัญ: การระงับความรู้สึก, achalasia, วิสัญญี 

แพทย์, การส่องกล้อง, การผ่าตัด  
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บทน�า
 ป ัจจุ บันการดูแลรักษาผู ้ป ่วย achalasia มี 

วิวัฒนาการก้าวหน้าเรื่อยมาเป็นล�าดับ โรคนี้เกิดจาก 

ความผิดปกติของการหดรัดตัวและการคลายตัว 

ของหลอดอาหารส่วนปลายและ esophagogastric 

junction ผู้ป่วยจะมีอาการกลืนล�าบาก อาเจียนหลัง 

รับประทานอาหาร เจ็บแน่นหน้าอกและอาจมีการ 

ติดเชื้อในปอดจากการส�าลัก (aspirated pneumonia)  

ซ่ึงเป็นไปตามกลไกของพยาธิสภาพของโรคระหว่าง 

การตรวจวินิจฉัยรวมถึงการรักษา1-3 สาเหตุท่ีท�าให ้

เกดิความผดิปกติยังไม่ทราบแน่ชดั รูเ้พยีงว่ามกีารเกดิ  

degeneration ของ ganglion cells ในชั้น myenteric  

plexus  ผูป่้วยกลุ่มนีต้้องมารบัการตรวจวนิจิฉยัและท�า 

หัตถการเพื่อการรักษา ซ่ึงต้องให้ความส�าคัญในการ 

ป้องกันทางหายใจจากการสูดส�าลักเศษอาหาร ท้ังนี้ 

วสัิญญแีพทย์มีบทบาทช่วยในการดูแลผูป่้วย achalasia  

อย่างมาก การเลือกวิธีระงับความรู้สึกท่ีเหมาะสม  

ขึน้อยูก่บัชนดิของหตัถการ การเตรยีมความพร้อมของ 

ผู้ป่วยในกลุ่มน้ีก่อนการท�าหัตถการ เหมือนกับการ 

เตรยีมตัวผูป่้วยท่ัวไปทีม่ารบับรกิารทางวสัิญญ ีซ่ึงจะ 

ต้องควบคุมโรคประจ�าตัวและปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถ 

แก้ไขได้ รวมถึงการงดอาหารและน�้า รวมทั้งได้รับยา 

ประจ�าตัวก่อนมาท�าหัตถการ4 ในปัจจุบันยังไม่มี 

การรักษาใดท่ีท�าให้การท�างานของหลอดอาหาร  

(esophageal body) และกล้ามเนือ้หรูดูท่ีส่วนปลายของ 

หลอดอาหาร (lower esophageal sphincter; LES)  

กลับมาเป็นปกติได้ วัตถุประสงค์หลักของการรักษา  

คือ ลดการบีบตัวของ LES เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ 

ส�าหรบั esophageal emptying เพือ่บรรเทาอาการ ท�าให้ 

ผูป่้วยกลนือาหารได้และเพือ่ป้องกันการส�าลักอาหาร 

เข้าไปในทางหายใจ   

 การรกัษาผูป่้วย achalasia แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  

คือ

 1. การรกัษาด้วยยา เช่น calcium channel blockers,  

long-acting nitrates, phosphodiesterases-5-inhibitors  

(sidenafil) และ beta-agonists (terbutaline, nitroglyc-

erine, aminophylline)

 2. การรักษาด้วยการฉีด botulinum toxin ท�าใน 

ผู้ป่วยท่ีไม่เหมาะสมต่อการถ่างขยายหลอดอาหาร  

หรือการผ่าตัด

 3. การถ่างขยายหลอดอาหาร (pneumatic dilation)  

มักได้ผลดีในผู ้ป่วยเพศหญิง อายุมากกว่า 40 ปี  

ความดันของ LES หลงัการขยายด้วยบอลลนูน้อยกว่า  

10 มม.ปรอท และ เป็น achalasia type II

 4. การรักษาด้วยการตัดกล้ามเนื้อโดยวิธีการ 

ส่องกล้อง (per-oral endoscopic myotomy, POEM)  

เป็นหัตถการท่ีมีความปลอดภัยและได้ผลดีในการ 

รักษาผู้ป่วย achalasia และผู้ป่วยกลุ่ม esophageal  

motility disorders แต่อย่างไรก็ตามหัตถการน้ีต้อง 

อาศัยทักษะทางการส่องกล้องชั้นสูง 

 5. การผ่าตัด  ท�าในผู้ป่วย achalasia ระยะสุดท้าย   

มีอตัราการตายร้อยละ 2-4 และมภีาวะแทรกซ้อนมาก

 จากการทบทวนวารสารทางการแพทย์ พบว่า 

ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึกในผู้ป่วย achalasia  

ยังมีข้อมูลจ�ากัด ในบทความนี้จะกล่าวถึง การดูแล 

ผูป่้วย achalasia ท่ีมารบัการระงับความรูสึ้ก การเลอืก 

และเตรียมผู้ป่วยก่อนท�าหัตถการที่เหมาะสม การ 

เฝ้าระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น   

วิธีการให้ยาระงับความรู้สึกและการดูแลผู้ป่วยหลัง 

ท�าหัตถการ  

การเตรียมผู้ป่วย
 มีการซักประวัติ ประเมินสภาพผู ้ป ่วยทั่วไป  

การสูญเสียน�้าและเลือด การงดอาหารและน�้า การ 

เจ็บป่วย การท�างานของอวัยวะและระบบต่างๆ โรค 

ประจ�าตัวของผู้ป่วย  การใช้ยาและการแพ้ยา เหมือน 
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ผู้ป่วยที่มารับการให้ยาระงับความรู้สึกส�าหรับการ 

ผ่าตัดท่ัวไป5 นอกจากน้ีหัตถการเพื่อการวินิจฉัยและ 

รักษาผู้ป่วย achalasia ไม่สามารถคาดเดาระยะเวลา 

ในการท�าหตัถการได้ กล่าวคือ อาจใช้เวลาไม่นานหรือ 

นานมาก ข้ึนกับชนิดของหัตถการและพยาธิสภาพ 

ของโรค ทั้งนี้การท�าหัตถการเพื่อการรักษาจะใช้เวลา 

มากกว่า การเตรียมผู้ป่วยก่อนท�าหัตถการนี้ การ 

ป้องกันการส�าลักมีความส�าคัญอย่างมาก โดยท่ัวไป 

มักให้ผู ้ป ่วยรับประทานอาหารเหลวมาก่อนท�า 

หตัถการ 1-2 วัน รวมทัง้งดอาหารและน�า้หลังเทีย่งคืน 

ในวันก่อนท�าหัตถการ เพื่อลดปริมาณอาหารค้างใน 

หลอดอาหาร ในผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่มากหรือหลอด 

อาหารยังไม่มีการขยายตัวมาก การเตรียมผู้ป่วยเท่าน้ี 

มักเพยีงพอต่อการท�าหตัถการ แต่ถ้าผูป่้วยมีอาการมาก  

ควรท�า endoscopic clearance ก่อนท�าหัตถการเพื่อ 

การรักษาอื่นๆ      

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความจ�าเป็น แต่ 

อย่างไรกต็ามจะพจิารณาตามสภาพร่างกายของผูป่้วย   

การเจ็บป่วยและโรคประจ�าตัวของผูป่้วยเป็นรายๆ ไป  

รวมท้ังการตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอกหรือการตรวจ 

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ท้ังนี้ยังข้ึนกับเวลาที่เหมาะสมและ 

ระยะเวลาที่สามารถรอได้ ขณะท�าการรักษาและ 

ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น

 การให้ยา premedication ควรให้ในผู้ป่วยท่ีม ี

โอกาสเสี่ยงต่อการส�าลักหรือผู้ป่วยที่ไม่ได้งดอาหาร 

และน�้า เช่น ยาลดกรดกลุ่ม H2 blocker ผู้ป่วยท่ีมี 

ความวิตกกังวลมาก อาจให้ยากลุ่ม benzodiazepines  

เช่น midazolam เป็นต้น   

การเฝ้าระวัง
 การเฝ้าระวังผู้ป่วยท่ีมารับการท�าหัตถการส่อง 

กล้องทางเดินอาหารเหมือนกับการเฝ้าระวังผู้ป่วยท่ี 

มารบัการให้ยาระงบัความรูสึ้กส�าหรบัการท�าหตัถการ 

ส่องกล้องทางเดินอาหารชนิดอื่น ประกอบด้วย4,5

 1.  การเปลี่ยนแปลงทางคลินิก เช่น ดู คล�า เคาะ  

ฟัง ลักษณะการหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวงอก  

 2.  การตรวจวัดความดันเลือด ชีพจร 

  3.  การตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด                    

 4.  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

 5. การตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ใน 

เลือด

 6. การเฝ้าระวังอื่นๆ จะใช้ตามความจ�าเป็นและ 

ตามสภาพของผู้ป่วย

วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก
 การให้ยาระงับความรู้สึกส�าหรับการตรวจและ 

รักษาผู้ป่วย achalasia สามารถท�าได้หลายวิธี ทั้งนี้ถ้า 

แยกตามชนิดของการท�าหัตถการ จะสามารถให้ยา 

ระงับความรู้สึกได้ดังนี้

การส่องกล้องวินิจฉัย

 หัตถการส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัย ส่วนมากจะ 

เลือกวิธีใช้ยาชาเฉพาะที่ (topical anesthesia) ยาระงับ 

ความรู้สึกที่ใช้ คือ 2% lidocaine viscous และ 10% 

lidocaine spray6,7 อย่างไรกต็ามยงัคงต้องเตรยีมผูป่้วย 

และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม ส�าหรับการระงับความ 

รู้สึกด้วยวิธีการบริหารยาระงับความรู้สึกทางหลอด 

เลือดด�า หรือการดมยาสลบและใส่ท่อช่วยหายใจไว้ 

ด้วยเสมอ แต่ถ้าเป็นการท�าหตัถการเพือ่การรกัษาแล้ว 

การบริหารยาชาเฉพาะท่ีเพียงอย่างเดียวมักจะไม  ่

เพียงพอ การเลือกชนิดของยาชาเฉพาะท่ีนั้นผู้เขียน 

เคยท�าการศึกษา พบว่า การใช้ 10% lidocaine spray  

และ 2% lidocaine viscous ส�าหรับการส่องกล้อง 

ทางเดินอาหารส่วนต้นมีประสิทธิภาพและความ 

ปลอดภยั แต่อย่างไรกต็ามพบว่าการใช้ 10%  lidocaine  

spray มีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ 2% lidocaine  
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viscous นอกจากนีผู้ป่้วยและแพทย์ส่องกล้องในกลุม่ 

ทีใ่ช้ 10% lidocaine spray มีความพงึพอใจมากกว่าเม่ือ 

เทียบกับการใช้ 2% lidocaine viscous6

 ในปัจจุบันนิยมวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกทาง 

หลอดเลอืดด�า (intravenous sedation) มากขึน้ กล่าวคือ  

การระงบัความรูส้กึด้วยวิธีน้ีจะช่วยให้แพทย์ส่องกล้อง 

ท�าหัตถการได้ง่ายข้ึน ผู ้ป่วยรู ้สึกสบาย ไม่อึดอัด   

นอกจากน้ีผู ้ป ่วยและแพทย ์ส ่องกล ้องมีความ 

พึงพอใจมากกว่า8-10 การเลือกระดับความลึกของการ 

ระงับความรู้สึกด้วยวิธีการบริหารยาระงับความรู้สึก 

ทางหลอดเลือดด�าขึ้นกับ สภาพของผู้ป่วยและชนิด 

ของการท�าหตัถการ ยาระงับความรูสึ้กทางหลอดเลอืด 

ด�าท่ีนิยมใช้ ได้แก่ ยากลุ่ม benzodiazepines เช่น  

midazolam ยาแก้ปวด เช่น fentanyl หรือ pethidine  

และ propofol หรือ ketamine ในขนาดต�่าๆ ท้ังน้ี 

มักใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน (combination technique)  

เพือ่ลดปรมิาณยาและภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจจะเกดิขึน้  

นอกจากน้ียังพบว่าการบริหารยา propofol ด้วย 

บุคลากรทางด้านวิสัญญีวิทยาที่มีประสบการณ์ม ี

ความปลอดภยัแม้ว่าผูป่้วยจะมโีรคประจ�าตัวร่วมด้วย 

มากกต็าม9-13 การบรหิารยาระงบัความรูส้กึทางหลอด 

เลือดด�าทุกชนิด ควรจะบริหารยาอย่างช้าๆ และเพิ่ม 

ครัง้ละน้อยหรอืบรหิารยาแบบหยดเข้าหลอดเลอืดด�า 

อย่างต่อเนื่อง วิสัญญีแพทย์บางท่านนิยมใช้ยาชา 

เฉพาะท่ีร่วมกับการให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอด 

เลือดด�า

 ในกรณีที่ผู ้ป ่วยมีหรือคาดว่าจะมีเศษอาหาร 

ปรมิาณมากในหลอดอาหารหรอืกระเพาะอาหาร ควร 

เลือกระงับความรู ้สึกแบบทั้งตัวและใส่ท่อหายใจ  

โดยใช้เทคนิค rapid sequence แต่อย่างไรก็ตามการท�า  

endoscopic clearance ก่อนท�าหัตถการจะท�าให้เวลา 

ในการท�าหัตถการยาวนานขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

อีกด้วย

การส่องกล้องรักษา 

 การส่องกล้องเพื่อการรักษามีด้วยกัน 2 หัตถการ  

คือ การท�า pneumatic balloon dilation และการท�า  

per-oral endoscopic myotomy (POEM) โดยทั่วไป 

การส่องกล้องเพื่อการรักษาพยาธิสภาพของโรคนี้  

มักใช้วิธีการระงับความรู้สึกแบบท้ังตัวและใส่ท่อ 

หายใจ  เพราะว่าเป็นหตัถการท่ียุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลา 

ในการท�าค่อนข้างนาน ผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงต่อการ 

ส�าลกัเศษอาหาร ยาระงบัความรูสึ้กทางหลอดเลอืดด�า 

ท่ีนิยมใช้ คือ ยาแก้ปวดกลุ่ม opioids เช่น fentanyl  

หรอื pethidine ร่วมกบัยาดมสลบ เช่น isoflurane หรอื   

sevoflurane หรือ desflurane และมักจะให้ยาหย่อน 

กล้ามเนื้อ เช่น atracurium หรือ vecuronium หรือ  

rocuronium ร่วมด้วย เช่นเดียวกบัการส่องกล้องระบบ 

ทางเดินอาหารชนิดอื่น4,14  การระงับความรู้สึกแบบ 

ทัง้ตัวและใส่ท่อหายใจน่าจะปลอดภยัและมีประโยชน์ 

ส�าหรับผู้ป่วย

 การป้องกันการส�าลักน�้าและเศษอาหารใน 

หัตถการชนิดน้ีมีความส�าคัญอย่างมาก ผู ้ป่วยที่มี 

อาการมาก ควรท�า endoscopic clearance ก่อนทีจ่ะท�า 

หัตถการเพื่อการรักษาอื่นๆ เพื่อลดปริมาณน�้าและ 

อาหารท่ีค้างในหลอดอาหารโดยการใช้ยาชาเฉพาะท่ี  

และ/หรอื การให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลอืดด�า 

จากนั้นจึงใส่กล้องส่องเพื่อเข้าไปล้างเศษอาหาร หรือ 

น�้าที่ค ้างอยู ่ในหลอดอาหารจนหมด แล้วจึงท�า 

หัตถการเพือ่การรักษาอืน่ๆ ต่อหรอืนดัมาท�าอกีในวนั 

รุ ่งข้ึน ในกรณีที่คาดว่าผู ้ป่วยมีเศษอาหารหรือน�้า 

ปริมาณมาก ควรต้องใส่ท่อหายใจ15   

 นอกจากนี้ขณะท�าหัตถการอาจพิจารณาให้  

atropine 0.6 มก. ทางหลอดเลือดด�า เพื่อลดปริมาณ 

น�้าลายและสารคัดหลั่ง ระหว่างการท�าหัตถการ  

ในกรณีที่ผู ้ป่วยมีการหดรัดเกร็งของหลอดอาหาร   

แนะน�าให้ butylbromide 20 มก. ทางหลอดเลือดด�า  
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เพื่อลดการบีบตัวของหลอดอาหารท�าให้สามารถท�า 

หัตถการได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามหลังให้ยา ชีพจรของ 

ผูป่้วยจะเต้นเรว็ข้ึน พบได้ต้ังแต่ 60-140 ครัง้ต่อนาที15   

ดังนั้นผู้ป่วยสูงอายุ ควรบริหารยาอย่างช้าๆ เพื่อลด 

อาการดงักล่าวข้างต้น และถ้าชพีจรของผูป่้วยสูงมาก   

อาจพิจารณาใช้ยา beta-1 blocking agent ที่มีฤทธิ์สั้น  

เช่น esmolol ในขนาด 0.5 มก./กก. ทางหลอดเลอืดด�า  

หรือ ใช้ glucagon ส�าหรับลดการบีบตัวของกระเพาะ 

อาหารแทน  

 หัตถการ POEM เป็นหัตถการส่องกล้องส�าหรับ  

esophageal achalasia ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 

น้อยกว่าการผ่าตัด มีรายงานของ Inoue และคณะ  

ยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของหัตถการ 

ส่องกล้องชนิดน้ี16 นอกจากน้ีมีการศึกษาท่ีแสดงว่า 

การท�าหัตถการ POEM โดยแพทย์ส่องกล้องระบบ 

ทางเดินอาหารท่ีมปีระสบการณ์มีความปลอดภยัและ 

ประสิทธิภาพ ภาวะแทรกซ้อนพบไม่บ่อยและแก้ไข 

ได้ง่าย แม้ว่าหลงัท�าหตัถการผูป่้วยจะเกดิอาการ reflux  

ได้บ่อย แต่สามารถรักษาด้วยยา17 

 หัตถการ POEM ยังเป็นหัตถการส่องกล้องท่ี 

ค่อนข้างใหม่ส�าหรับประเทศไทย การท�าหัตถการนี ้

จ�าเป็นต้องใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณ  

1.2 ลิตร/นาที ร่วมด้วย นอกจากนี้หัตถการชนิดนี้ยัง 

ใช้เวลาค่อนข้างนาน ประมาณ 1.5-3 ชั่วโมง จึงอาจ 

ท�าให้เกิดภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดคั่ง  

และความดันในทางหายใจเพิม่สงูขึน้ ไปจนถงึมีภาวะ  

capnothorax หรือ capnoperitoneum โดยท่ัวไปควร 

รกัษาระดับความดันในทางหายใจให้ต�า่กว่า 38 ซม.น�า้  

เพือ่ป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซ้อน  ท้ังนีถ้้าความดนั 

ในทางหายใจสูงมากกว่า 45 ซม.น�้า ร่วมกับมีภาวะ  

abdominal distention ควรท�า abdominal decom-

pression ทั้งน้ีภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว สัมพันธ์กับ 

การท�าหัตถการท่ีใช้เวลานานมากกว่า 60 นาที และ 

ประสบการณ์ของแพทย์ส่องกล้อง ภาวะน้ีจะพบได ้

บ่อยในผูป่้วย achalasia ท่ีกลับเป็นซ�า้ ซ่ึงมอีบัุติการณ์ 

ประมาณร้อยละ 8-918

การผ่าตัด

   การผ่าตัดรกัษาส�าหรบัผูป่้วย achalasia จะเป็นการ 

ตัดชัน้กล้ามเนือ้ส่วนปลายของหลอดอาหาร สามารถ 

ท�าได้ด้วยวิธี เช่น thoracoscopic Heller myotomy,  

laparoscopic Heller myotomy และ esophagectomy    

การท�าหตัถการ thoracoscopic Heller myotomy ผูป่้วย 

ต้องได้รับการระงับความรู้สึกแบบท้ังตัวและใส่ท่อ 

หายใจ โดยจะใช้ท่อหายใจชนิดมี 2 ท่อ (double lumen)  

เพราะจ�าเป็นต้องยบุปอดข้างซ้ายระหว่างท�าหตัถการ  

ส�าหรบัการท�าหตัถการ laparoscopic Heller myotomy  

ถือเป็นวิธีมาตรฐานส�าหรับการผ่าตัดรักษาผู ้ป่วย  

achalasia และนยิมท�ามากกว่าหตัถการ thoracoscopic  

เพราะมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ ให้ผลลดอาการ 

กลนืล�าบากในระยะยาวดีกว่า เกดิอาการกรดไหลย้อน 

ภายหลงัการผ่าตัดน้อยกว่า ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 

ส้ันกว่าและผู้ป่วยฟื้นตัวภายหลังผ่าตัดได้ดีกว่า การ 

ระงับความรู้สึกส�าหรับการท�าหัตถการ laparoscopic  

Heller myotomy จ�าเป็นต้องระงับความรู้สึกแบบ 

ท้ังตัวและใส่ท่อหายใจเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ป่วย  

achalasia ระยะสุดท้าย หลอดอาหารจะขยายใหญ่และ 

มีรูปร่างคดเคี้ยว ผู้ป่วยมีอาการหลอดอาหารอุดตัน 

ซ�า้ๆ จนเกดิปอดอกัเสบจากการส�าลกัเศษอาหาร และ  

ภาวะขาดอาหาร  ผูป่้วยระยะสุดท้ายน้ีต้องท�าหตัถการ  

esophagectomy ซ่ึงเป็นการผ่าตัดใหญ่ ต้องใช้การ 

ระงับความรู้สึกแบบท้ังตัวและใส่ท่อหายใจ ผู้ป่วย 

ทุกคนจะได้รับค�าแนะน�าให้รับประทานอาหารเหลว 

ก่อนมาท�าหัตถการ 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นงดอาหาร 

และน�้าหลังเท่ียงคืนก่อนวันท�าหัตถการ การใส่ท่อ 

หายใจใช้วิธี rapid sequence และ cricoid pressure  
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ยาระงับความรู้สึกท่ีใช้ คือ ยาแก้ปวดกลุ่ม opioids  

ยาหย่อนกล้ามเนื้อและยาดมสลบ

การดูแลผู้ป่วยหลังท�าหัตถการ
 หลังเสร็จจากการให้ยาระงับความรู้สึก ผู ้ป่วย 

จะต้องอยู่ในความดูแลต่อในห้องพักฟื้นระยะหนึ่ง   

เพื่อสังเกตอาการและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ 

สัญญาณชพี  การรูสึ้กตัว  การหายใจ  ระดับออกซเิจน 

ในเลอืด การเฝ้าระวงัเหมือนการให้ยาระงับความรูสึ้ก 

ทัว่ไป5,19 นอกจากนียั้งต้องติดตามอาการผดิปกติอืน่ๆ  

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�าหัตถการ ส�าหรับผู้ป่วยที่ม ี

การเปลีย่นแปลงของความดันเลือด ชพีจรค่อนข้างมาก 

และไม่คงที่หรือผู ้ป่วยท่ีมีโรคประจ�าตัวมากและ 

ควบคมุได้ไม่ค่อยด ีหลังเสร็จจากการท�าหตัถการต้อง 

ให้ผูป่้วยอยู่เฝ้าระวงัและสงัเกตอาการต่อในหออภบิาล 

ผู้ป่วยวิกฤต 

 ภาวะแทรกซ้อนที่พบ ได้แก่ aspiration pneumo-

nia มักเกิดระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก ซ่ึงเกิด 

เ น่ืองจากมีน�้ าและเศษอาหารเหลือค ้ างอยู ่ ใน 

หลอดอาหารและกระเพาะอาหารในปริมาณมาก  

นอกจากน้ีภาวะ แทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจพบ เช่น  

pneumomediast inum, pneumoperi toneum,  

subcutaneous emphysema และ pneumothorax จาก 

การใช้ carbon dioxide insufflation20  ดังนั้นการช่วย 

หายใจจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับหัตถการส่องกล้อง 

เพื่อการรักษาและการผ่าตัด ท้ังน้ีหลังท�าหัตถการ 

POEM ผูป่้วยมักมีอาการเจบ็กระดูกสนัอกโดยเฉพาะ 

ในผู้ป่วยท่ีท�า long myotomy ผู ้ป่วยอาจมีอาการ 

แน่นหน้าอกหรอืเสียดบรเิวณสะบักข้างขวาเนือ่งจาก 

มี pneumoperitoneum  ยาระงับปวดกลุม่ nonsteroidal  

anti-inflammatory drugs สามารถรกัษาอาการดังกล่าว 

ได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องระวังภาวะ peritonism และ  

pneumothorax ควรตรวจภาพรังสีทรวงอกหลังท�า 

หัตถการทุกราย   

สรุป
 Achalasia เป็นโรคท่ีมีความผิดปกติของการ 

คลายตัวของ esophagogastric junction และมีความ 

ผิดปกติในการหดรัดตัวของหลอดอาหารส่วนปลาย 

การรกัษาผูป่้วย achalasia สามารถท�าได้หลายวธีิ   การ 

ระงับความรู้สึกโดยบุคลากรทางด้านวิสัญญีวิทยา 

ที่มีประสบการณ์ สามารถท�าการรักษาได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย เ น่ืองมาจาก 

วิวัฒนาการของยาระงับความรู้สึก อุปกรณ์เฝ้าระวัง   

อุปกรณ์ส�าหรับการท�าหัตถการ รวมทั้งความช�านาญ 

ของแพทย์ส่องกล้องและวิสัญญีแพทย์21 แต่อย่างไร 

ก็ตามผู ้ให้การระงับความรู ้สึกต้องมีความรู ้และ 

ความเข้าใจพยาธิสรีรวิทยาของโรค ติดตามเฝ้าระวัง  

สามารถป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ 

เกิดขึ้น รวมทั้งต้องเข้าใจวิธีการท�าหัตถการเหล่านี้   
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