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ภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก
และโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสำำ�ลััก
(Aspiration pneumonia and
aspiration related diseases)
วรวุุฒิิ ตัันติิทวีีวััฒน์์

บทนำำ�

การสำำ�ลัักคืือการหายใจนำำ�สิ่่�งต่่างๆ ที่่�อยู่่�ในช่่องปาก หรืือ ในกระเพาะอาหาร (oropharyngeal
หรืือ gastric content) ลงไปยัังทางเดิินหายใจส่่วนล่่าง(1) ทำำ�ให้้เกิิดภาวะต่่างๆ ตามมาขึ้้�นกัับปริิมาณ
และลัักษณะของสิ่่�งที่่�สำ�ลั
ำ ักลงไป ความถี่่�ของการสำำ�ลััก การตอบสนองของร่่างกายต่่อสิ่่�งที่่�สำ�ลั
ำ ักลงไป(2)
รวมไปถึึงสถานภาพของผู้้�ป่่วยว่่าเป็็นผู้้�ป่่วยนอกหรืือผู้้�ป่่วยใน เป็็นต้้น ผู้้�ป่่วยอาจจะมีีอาการเพีียงแค่่
ไอชั่่�วขณะเวลาหนึ่่�ง ไปจนถึึงภาวะหายใจล้้มเหลวฉัับเพลัันได้้ การสำำ�ลัักเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งของโรคปอด
อัักเสบที่่ส� ามารถเกิิดได้้ทั้้ง� ผู้้�ป่ว่ ยทั่่�วไปและผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล ซึ่่ง� ส่่งผลร้้ายแรงถึึงแก่่
ชีีวิิตได้้
	คนทั่่�วไปสามารถที่่จ� ะมีีการสำำ�ลักั เล็็กน้้อยในช่่วงหลัับได้้ อาจเป็็นสาเหตุุให้้เกิิดภาวะปอดอัักเสบ
จากการสำำ�ลัักตามมาได้้เช่่นกััน(3) ในขณะที่่�การสำำ�ลัักในลัักษณะที่่�เห็็นชััด (macroaspiration) มัักตามมา
ด้้วยภาวะปอดอัักเสบ

ภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก

อุุบััติิการณ์์
	อุุบัติั กิ ารณ์์การเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลักั นั้้�นประเมิินได้้ค่อ่ นข้้างยากเนื่่�องจากไม่่มีีตัวั
ชี้้�วััดที่่�มีีความไวและความจำำ�เพาะเพีียงพอ นอกจากนี้้�การศึึกษาที่่�ผ่่านมาในอดีีตมัักจะไม่่ได้้แยกภาวะ
aspiration pneumonitis ออกจาก aspiration pneumonia แต่่มีีการประมาณการว่่าการสำำ�ลัักนั้้�นเป็็น
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สาเหตุุของการเกิิดภาวะปอดอัักเสบชุุมชน (community acquired pneumonia) ถึึงร้้อยละ 5-15(4) ในผู้้�ป่ว่ ย
ที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลหรืืออาศััยอยู่่�ในศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุ (nursing home) อาจพบภาวะปอด
อัักเสบจากการสำำ�ลัักได้้ประมาณร้้อยละ 10 และ 18 ตามลำำ�ดัับ(4, 5) ภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลัักยััง
พบว่่าเป็็นสาเหตุุการเสีียชีีวิิตที่สำ่� ำ�คัญ
ั ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีปั
� ญ
ั หาด้้านการกลืืนเนื่่�องจากโรคทางระบบประสาท(6)
และอาจเป็็นสาเหตุุการเสีียชีีวิิตที่สั่� ัมพัันธ์์กัับการดมยาสลบสููงถึึงร้้อยละ 10-30(7, 8)
ปััจจััยเสี่่�ยง
	ส่่วนใหญ่่การสำำ�ลัักมัักเกิิดตามหลัังการกลืืนที่่ผิ� ิดปกติิ (impaired swallowing) โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งในผู้้�ป่่วยที่่มีีปั
� ัญหากลไกการไอที่่�ไม่่ดีีพอ (ineffective cough reflex) ร่่วมด้้วย ในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหา
ทางด้้านการกลืืนเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะปอดอัักเสบสููงถึึง 11.9 เท่่า และพบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
การวิินิิจฉััยภาวะปอดอัักเสบมีีปััญหาทางด้้านการกลืืนสููงถึึงร้้อยละ 92.0 (9) เมื่่�อใช้้ videofluoroscope
ตรวจการกลืืน พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยโรคปอดอัักเสบมีีเพีียงร้้อยละ 16.7 เท่่านั้้�นที่่ส� ามารถกลืืนอาหารได้้ปลอดภััย(9)
และปััญหาเรื่่�องการกลืืนนี้้�พบว่่ายัังคงเป็็นปััญหาต่่อเนื่่�องไปแม้้ว่่าผู้้�ป่่วยจะกลัับบ้้านไปแล้้วก็็ตาม(10, 11)
นอกจากนี้้�ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีปั
� ญ
ั หาทางกายวิิภาคของหลอดอาหารเช่่นมะเร็็งหลอดอาหารและหลอดอาหารตีีบ
จากสาเหตุุต่่างๆ ก็็เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงของการสำำ�ลัักที่่สำ� ำ�คัญ
ั
	ความรัับรู้้�ตััวที่่�ไม่่ดีี (impaired consciousness) จากสาเหตุุต่่างๆ เช่่น โรคของระบบประสาท
ส่่วนกลาง โรคสมองเสื่่�อม (dementia), โรคหลอดเลืือดสมอง (stroke), ภาวะสัับสนฉัับพลััน (delirium),
การได้้รัับยาที่่�มีีผลต่่อความรู้้�สึึกตััวและการนอนหลัับ รวมถึึงภาวะหััวใจหยุุดเต้้นฉัับพลััน ล้้วนแต่่เพิ่่�ม
โอกาสการเกิิดการสำำ�ลัักและภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลัักทั้้�งสิ้้�น(12) ระดัับความรุุนแรงของโรคทาง
ระบบประสาทพบว่่ามีีความสััมพัันธ์์กัับอััตราการเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก และในทางกลัับ
กัันการเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลักั ยัังส่่งผลการรัักษาทางระบบประสาทที่่แ� ย่่ลง รวมถึึงเพิ่่�มอััตรา
การเสีียชีีวิิตด้้วย(13)
การไม่่รู้้�สึึกตััวขณะที่่�หััวใจหยุุดเต้้น (cardiac arrest) เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่สำ� ำ�คััญข้้อหนึ่่�ง พบว่่าผู้้�
ป่่วยที่่มีี� ภาวะหยุุดเต้้นมีีโอกาสสููงถึึงร้้อยละ 65-70(14, 15) ในการเกิิดภาวะปอดอัักเสบที่่�ระยะ 3 วัันแรก
โดยเฉพาะรายที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยการลดอุุณหภููมิิของร่่างกาย หรืือ therapeutic hypothermia (odds
ratio, 1.90) ทำำ�ให้้ต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจและรัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติินานขึ้้�น แต่่ไม่่ส่่งผลต่่อ
อััตราการเกิิดปอดอัักเสบจากการใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ ความเสีียหายต่่อระบบประสาทและอััตราการเสีีย
ชีีวิิตในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ(14) สำำ�หรัับการรัักษาด้้วยการลดอุุณหภููมิิของร่่างกายนั้้�นพบว่่าปััจจุุบัันเป้้าหมาย
ของการลดอุุณหภููมิิร่า่ งกายเหลืือ 36 องศาเซลเซีียส (ก่่อนหน้้านี้้�เป้้าหมายอยู่่�ที่่� 33 องศาเซลเซีียส) กลัับ
มีีแนวโน้้มที่่ส� ามารถลดอััตราการเกิิดปอดอัักเสบ(15) นอกจากนี้้�การให้้ยาปฏิิชีีวนะร่่วมกัับการรัักษาอื่่�นๆ
ตั้้�งแต่่ต้้นสามารถลดการเกิิดภาวะปอดอัักเสบลงได้้ด้้วย(16)
การให้้อาหารเข้้าทางเดิินอาหาร (enteral feeding) สััมพัันธ์์กับั การเกิิดการสำำ�ลักั อาหารปริิมาณ
ที่่�มากได้้ ซึ่�ง่ ปริิมาณอาหารที่่�สำ�ลั
ำ ักนั้้�นสััมพัันธ์์กัับการเกิิดภาวะปอดอัักเสบโดยตรง(17) โดยเฉพาะเมื่่�อมีี
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ปััจจััยเสี่่�ยงอื่่�นร่่วมด้้วย เช่่น การทำำ�งานของกระเพาะอาหารที่่ผิ� ิดปกติิ (gastric dysmotility), การไอที่่�ไม่่
ดีีพอ (inadequate cough), และความรู้้�สึึกตััวที่่�เปลี่่�ยนแปลง (alteration of consciousness)(12) แต่่เมื่่�อ
ดููผลการรัักษาโดยรวมในผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองฉัับพลััน (acute stroke) พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการให้้
สารอาหารทางสาย (enteral feeding tube) เทีียบกัับการเจาะผนัังหน้้าท้้องเพื่่�อให้้อาหาร (percutaneous
enteral tube feeding) พบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับสารอาหารทางสายมีีอััตราการรอดชีีวิิตและผลการรัักษาทาง
ระบบประสาทที่่�ดีีกว่่า(18)
สุุขอนามััยในช่่องปากก็็เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่สำ� ำ�คััญในการเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก โดย
พบว่่าการมีีฟัันผุุ (dental caries) โรคปริิทันั ต์์ (periodontal disease) ต่่างๆ ล้้วนเพิ่่�มความเสี่่ย� งให้้สููงขึ้้น� (19)
แต่่ในขณะที่่�ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีฟัันเหลืืออยู่่�เลยพบว่่าความเสี่่�ยงในการเกิิดภาวะปอดอัักเสบนั้้�นพบต่ำำ��กว่่า(20)
ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีปััจจััยเสี่่�ยงของการสำำ�ลัักมากกว่่าหนึ่่�งปััจจััยพบว่่าจะยิ่่�งเพิ่่�มความเสี่่�ยงของ
การเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลักั ที่่ม� ากขึ้้น� (21) อััตราการเสีียชีีวิิตที่สูู่� งขึ้้น� การนอนโรงพยาบาลนาน
ขึ้้�น(22) และผลการรัักษาที่่�แย่่ลง
ตารางที่่� 1. ปััจจััยเสี่่�ยงของการสำำ�ลัักและเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก
ปััจจััยเสี่่�ยงของการสำำ�ลัักและการเกิิดภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลััก
ภาวะที่่ส่่� งผลต่่อการกลืืนที่่�ผิิดปกติิ
• โรคของหลอดอาหาร เช่่น มะเร็็งหลอดอาหาร หลอดอาหารตีีบ ภาวะกลืืนลำำ�บาก
• โรคทางระบบประสาท เช่่น โรคหลอดเลืือดสมอง ลมชััก ความจำำ�เสื่่�อม พาร์์กิินสััน
• โรคทางระบบการหายใจ เช่่น โรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
• การใส่่ท่่อช่่วยหายใจ การใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ และหลัังการถอดท่่อช่่วยหายใจ
ภาวะที่่ส่่� งผลต่่อการรัับรู้้�
• โรคทางระบบประสาท เช่่น โรคหลอดเลืือดสมอง ลมชััก
• ยาที่่�ส่่งผลต่่อความรัับรู้้�ตััว การใช้้ยาสลบทางวิิสัญญีี
ั
• การดื่่�มสุุรา และการใช้้สารเสพติิด
• ภาวะหััวใจหยุุดเต้้น
ภาวะที่่ส่่� งผลต่่อการไอที่่ผิ� ิดปกติิ
• ยาที่่�กดอาการไอ สุุรา และแอลกอฮอล์์
• โรคทางระบบประสาท เช่่น โรคหลอดเลืือดสมอง ความจำำ�เสื่่�อม degenerative neurological
disorder
• การรัับรู้้�ตััวที่่�ผิิดปกติิ
ภาวะที่่ส่่� งผลให้้อาหารในกระเพาะไหลย้้อนขึ้้�น
• กรดไหลย้้อน
• การใส่่ให้้อาหารทางสาย
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รููปที่่� 1. การเกิิดการสำำ�ลััก มัักเกิิดขึ้้�นจากปััญหาด้้านการกลืืน หรืือจากระบบประสาทที่่�ส่่งผลถึึงการ
ควบคุุมการกลืืน (ลููกศรสีีเขีียว) ทำำ�ให้้อาหารหรืือสิ่่�งที่่�อยู่่�ในปากสำำ�ลัักลงสู่่�ทางเดิินหายใจ (ลููกศรสีีแดง)
หรืือเกิิดจากอาหารในกระเพาะไหลย้้อนกลัับขึ้้�นมาด้้านบนแล้้วสำำ�ลัักลงทางเดิินหายใจส่่วนล่่าง (ลููกศร
สีีน้ำำ��เงิิน)
อาการทางคลิินิิก
อาการแสดงของภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลักั มัักจะเกิิดตามหลัังการสำำ�ลักั ที่่ค่� อ่ นข้้างชััดเจน
แต่่ในบางครั้้�งการสำำ�ลักั เพีียงเล็็กน้้อยอาจทำำ�ให้้ปัญ
ั หาเรื่่อ� งการสำำ�ลักั ถููกมองข้้ามไป ซึ่่ง� อาการแสดงอาจ
มีีเพีียงอาการไอชั่่�วคราว ปอดอัักเสบ ไปจนถึึงระบบการหายใจล้้มเหลวและภาวะ ARDS (acute respiratory distress syndrome) โดยอาการมัักแสดงเร็็วในระยะเวลาไม่่กี่่�ชม. ถึึง 2-3 วัันหลัังสำำ�ลััก แต่่ระยะ
เวลานี้้�อาจนานขึ้้�นเป็็นหลายวัันได้้หากเป็็นการสำำ�ลัักเชื้้�อที่่�มีีความรุุนแรงน้้อยเช่่นเชื้้�อกลุ่่�ม anaeorobic
bacteria
ภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลัักอาจส่่งผลรุุนแรงมากกว่่าภาวะปอดอัักเสบทั่่�วไป โดยพบว่่า
ผู้้�ป่่วยมีีอััตราการการเสีียชีีวิิตที่่�สููงกว่่าและมีีอััตราการเกิิดอวััยวะอื่่�นล้้มเหลวมากกว่่า(23) รวมถึึง
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและโอกาสที่่�กลัับมาเกิิดปอดอัักเสบซ้ำำ��ที่่�สููงมากขึ้้�น(24)
การวิินิิจฉััยภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลัักขึ้้�นกัับประวััติิ การสำำ�ลััก ความเสี่่�ยงและความผิิด
ปกติิจากภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกที่่�เข้้าได้้ (โดยมัักเป็็นบริิเวณที่่�อยู่่�ตามแรงโน้้มถ่่วง เช่่น หากสำำ�ลัักในท่่า
นอนหงายมัักพบบริิเวณ superior segment of right lower lobe หรืือ posterior segment of right
upper lobe หากสำำ�ลัักในท่่า upright มัักจะพบบริิเวณ basal segment of lower lobes เป็็นต้้น) ในบาง
ครั้้�งภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกปกติิ แต่่อาจพบว่่าผิิดปกติิเมื่่�อทำำ�เอกซ์์เรย์์คอมพิิวเตอร์์ได้้ถึึงร้้อยละ 28(25)
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การตรวจเพาะเชื้้�อต่่างๆ นั้้�น ในอดีีตการเก็็บสิ่่�งส่่งตรวจจาก transtracheal sampling หรืือการ
เจาะตรวจ thoracentesis พบว่่าเชื้้�อก่่อโรคมัักพบเป็็นเชื้้�อในกลุ่่�ม anerobic bacteria และอาจ
พบร่่วมกัับเชื้้�อกลุ่่�ม aerobic ได้้ แต่่ลัักษณะผู้้�ป่่วยอาจแตกต่่างจากในปััจจุุบัันโดยพบว่่าผู้้�ป่่วยมัักจะมา
รัักษาช้้ามีีอาการมากเช่่นไอเสมหะมีีกลิ่่�นหนองหรืือมีีภาวะแทรกซ้้อนร่่วมแล้้ว เช่่น มีีโพรงฝีีหนองในปอด
(abscess) ปอดอัักเสบชนิิด necrotizing หรืือมีีหนองในช่่องเยื่่�อหุ้้�มปอด (empyemathoracis)(26, 27)
ส่่วนข้้อมููลที่่ใ� หม่่มากขึ้้น� พบว่่าเชื้้อ� ส่่วนมากจะใกล้้เคีียงกัับเชื้้อ� ของปอดอัักเสบชุุมชน (เช่่น Streptococcus
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, และ Enterobacteriaceae) หรืือ
ปอดอัักเสบในโรงพยาบาล (hospital acquired pneumonia) (ซึ่่�งมัักพบเป็็นเชื้้�อกลุ่่�ม gram negative rod
เช่่น Pseudomonas aeruginosa เป็็นต้้น) ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับลัักษณะผู้้�ป่่วย โดยไม่่พบเชื้้�อ anaerobe เลยจาก
การเก็็บสิ่่�งส่่งตรวจ(28, 29)

รููปที่่� 2. แสดงความผิิดปกติิของภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกของผู้้�ป่่วยชายอายุุ 60 ปีี ให้้ประวััติิอาการไข้้
ไอเสมหะสีีเหลืือง เหนื่่�อยมากขึ้้น� มา 3 วััน โดยมีีกลืืนลำำ�บากหลัังจากที่่ไ� ด้้รับั การฉายแสงรัักษาโรคมะเร็็ง
โคนลิ้้�น (base of tongue cancer) และมีีประวััติสำิ ำ�ลัักอาหารบ่่อยครั้้�งมาประมาณ 1 ปีี
A ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกก่่อนการรัักษาโรคมะเร็็ง
B ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกปััจจุุบััน พบความผิิดปกติิลัักษณะเป็็น lobar pneumonia บริิเวณปอด
กลีีบขวาบน
การรัักษา
การเลืือกยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อรัักษาภาวะปอดอัักเสบจากการสำำ�ลัักนั้้�นขึ้้�นกัับลัักษณะของผู้้�ป่่วยว่่า
เป็็นผู้้�ป่ว่ ยนอก ผู้้�ป่ว่ ยใน หรืืออยู่่�ในศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจากมีีชนิิดของเชื้้อ� ที่่แ� ตกต่่างกัันไปและปััจจััย
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เสี่่�ยงของการติิดเชื้้�อดื้้�อยา (เช่่น การนอนโรงพยาบาลที่่�นานมากกว่่า 5 วััน หรืือเคยได้้รัับ broad
spectrum antibiotic ในระยะ 90 วััน) การรัักษาด้้วยยาปฏิิชีีวนะแบบการรัักษาปอดอัักเสบชุุมชนนั้้�น
สามารถใช้้ได้้ โดยอาจให้้ยา Clindamycin ร่่วมด้้วยในกรณีีที่่�มีีความเสี่่�ยงในจากเชื้้�อ anerobic เช่่น
มีีโรคปริิทัันต์์ มีีโพรงหนองในปอด หรืือ necrotizing pneumonia(4, 12) เช่่นเดีียวกัับ Infectious Diseases Society of America (IDSA) guideline ที่่�แนะนำำ�ให้้ยาครอบคลุุมเชื้้�อในกลุ่่�ม anaerobic เพิ่่�มเติิมจาก
การรัักษาปอดอัักเสบชุุมชนเฉพาะเมื่่�อสงสััยว่่ามีีโพรงหนองในปอดหรืือหนองในช่่องเยื่่�อหุ้้�มปอด(30)
แต่่ทั้้ง� นี้้�หากสถานการณ์์เป็็นในผู้้�ป่ว่ ยในหรืือผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤติิที่ใ่� ส่่ท่อ่ ช่่วยหายใจแล้้วนั้้�น การครอบคลุุมเชื้้อ� ที่่�
สงสััยอาจจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนไปเป็็นกลุ่่�ม gram negative รวมถึึงครอบคลุุมเชื้้�อดื้้�อยามากขึ้้�น ซึ่่�งต้้อง
อาศััยข้้อมููลการดื้้�อยาของเชื้้อ� ในแต่่ละโรงพยาบาลมาประกอบร่่วมด้้วย และหากผู้้�ป่ว่ ยมีีความเสี่่ย� งเช่่น
ได้้รัับการใส่่ท่่อช่่วยหายใจ หรืือมีีภาวะช็็อค มีีความจำำ�เป็็นต้้องให้้ยาปฏิิชีีวิินะแบบกว้้างและครอบคลุุม
เชื้้�อกลุ่่�ม anaerobic ไป พร้้อมกััน

Aspiration or chemical pneumonitis

การสำำ�ลัักอาหารที่่�ชััดเจน (macroaspiration) จากกระเพาะอาหารที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด aspiration
pneumonitis นั้้�นมัักสััมพัันธ์์กัับการสำำ�ลัักปริิมาณมาก (มากกว่่า 120 มล.) และสิ่่�งที่่�มีีความเป็็นกรดมาก
(pH น้้อยกว่่า 2.5) ดัังที่่� Curtis Lester Mendelson บรรยายการศึึกษาแบบ case series ของผู้้�ป่่วยหญิิง
ที่่�มาคลอดบุุตรที่่�มีีการสำำ�ลัักกรดในกระเพาะอาหารระหว่่างการดมยาสลบ จนเป็็นที่่�มาของชื่่�อภาวะนี้้�
ว่่า “Mendelson syndrome” ซึ่่�งผู้้�ป่่วยมัักมีีอาการภายใน 2 ชม. โดยจะมีีอาการไข้้ หายใจเหนื่่�อย จนถึึง
ขั้้�นระบบกายใจล้้มเหลวฉัับพลัันได้้ โดยพบฟิิล์์มภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกผิิดปกติิบริิเวณปอดกลีีบล่่างด้้าน
ใดด้้านหนึ่่�งหรืือทั้้�งสองข้้างได้้ อาการสามารถดีีขึ้้�นได้้เองในระยะเวลา 36 ชม. โดยไม่่ต้้องได้้รัับยา
ปฏิิชีีวนะ ส่่วนภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกพบว่่าดีีขึ้้�นในระยะเวลา 7 วััน(31) ซึ่่�งข้้อมููลในปััจจุุบัันผู้้�ป่่วยอาจไม่่
พบภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกผิิดปกติิหรืืออาจไม่่มีีอาการได้้ถึึงร้้อยละ 64 หรืืออาจรุุนแรงจนเข้้าได้้กัับภาวะ
ARDS ได้้ถึึงร้้อยละ 16.5 โดยเฉพาะกรณีีมีีโรคหรืือภาวะร่่วมอื่่�นด้้วย(32, 33)
การตรวจหลอดลมด้้วยการส่่องกล้้องหลอดลม (bronchoscopy) นั้้�นอาจมีีประโยชน์์ในแง่่การ
ช่่วยดููดเก็็บสิ่่�งสำำ�ลัักออกจากทางเดิินหายใจ โดยเฉพาะในรายที่่�พบภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกที่่ผิ� ิดปกติิ เช่่น
การพบ lung collapse และ lobar consolidation เป็็นต้้น(34) และการส่่องตรวจร่่วมกัับการล้้างน้ำำ��
bronchoalveolar lavage มาเพื่่�อส่่งตรวจเพาะเชื้้�อช่่วยในการพิิจารณาให้้หรืือหยุุดให้้ยาปฏิิชีีวนะ(35)
การรัักษา
	สิ่่�งแรกที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงคืือทางเดิินหายใจ ต้้องสามารถ maintain ทางเดิินหายใจของผู้้�ป่่วยให้้ได้้
หากเป็็นการสำำ�ลัักที่่�ชััดเจนควรมีีการกำำ�จััดสิ่่�งคงค้้างในทางเดิินหายใจส่่วนบนออก ในรายที่่�ไม่่สามารถ
หายใจเองได้้หรืือมีีระบบหายใจล้้มเหลวมีีความจำำ�เป็็นต้้องรัับการใส่่ท่่อช่่วยหายใจหรืือใช้้เครื่่�องช่่วย
หายใจ(4, 12) ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการรัักษาแบบประคัับประคองและติิดตามอาการอย่่างใกล้้ชิิด เนื่่�องจาก
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อาการสามารถแย่่ลงจนเกิิดภาวะ ARDS ได้้ การใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจแบบ non invasive ventilation (NIV)
หรืือการใช้้ high flow oxygen therapy (HFOT) อาจสามารถนำำ�มาใช้้แทนการใส่่ท่่อช่่วยหายใจได้้(36, 37)
บางรายหากตรวจพบ bronchospasm การให้้ bronchodilator จะสามารถช่่วยประคัับประคองอาการ
ผู้้�ป่่วยได้้
แม้้ว่่ายาปฏิิชีีวนะมัักถููกให้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ aspiration pneumonitis กัันอย่่างกว้้างขวาง แต่่
จากข้้อมููลในการศึึกษาพบว่่า การให้้ยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อตั้้�งแต่่หลัังสำำ�ลัักนั้้�นไม่่ช่่วยลด
อััตราการเสีียชีีวิิต และอััตราการเข้้ารัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ นอกจากนี้้�ยัังพบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับยา
ปฏิิชีีวนะนั้้�นมีีโอกาสที่่จ� ะได้้รับั ยาปฏิิชีีวนะอย่่างกว้้างมากอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ(38)
ิ มีีบางคำำ�แนะนำำ�
ในการพิิจารณาการเริ่่�มยาปฏิิชีีวนะตั้้�งแต่่มีีอาการสำำ�ลัักในผู้้�ป่่วยบางราย เช่่น ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะ small
bowel obstruction, มีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะมีี bacterial colonization ในกระเพาะอาหาร (เช่่นการได้้รับั ยาลดกรด
เป็็นต้้น)(4, 12) หรืือในรายที่่มีี� อาการค่่อนข้้างรุุนแรง โดยพิิจารณาให้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�ครอบคลุุมเชื้้�อที่่�กว้้าง
เพีียงพอเป็็นระยะเวลา 2-3 วััน มีีการประเมิินเรื่่อ� งการให้้ยาปฏิิชีีวนะซ้ำำ��เป็็นระยะ สำำ�หรัับในรายที่่อ� าการ
ไม่่รุุนแรงอาจพิิจารณาไม่่ให้้ยาปฏิิชีีวนะ ใช้้การติิดตามอาการ ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอก และประเมิินซ้ำำ��ที่่�
48 ชม. ว่่าผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�นแล้้วหรืือไม่่
	สำำ�หรัับการให้้ยา glucocorticoids นั้้�นยัังไม่่มีีการให้้อย่่างเป็็นมาตรฐาน แม้้ว่่ายาดัังกล่่าวจะมีี
การใช้้มาอย่่างยาวนานก็็ตาม บางการศึึกษาพบว่่ายา glucocorticoids สามารถลดความผิิดปกติิใน
ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกได้้เร็็วขึ้้น� แต่่ก็พ็ บว่่ากลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั ยาดัังกล่่าวมีีระยะเวลาการรัักษาในหอผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤติิ
นานขึ้้น� และผลการรัักษาไม่่แตกต่่างกัับยาหลอก(39) และบางการศึึกษาพบว่่ามีีอััตราการเกิิดปอดอัักเสบ
จากเชื้้�อ gram negative ที่่สูู� งขึ้้�นด้้วย(40)
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รููปที่่� 3. แสดงการดำำ�เนิินของภาวะ aspiration pneumonitis ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไวในระยะเวลา 48 ชม. ผู้้�ป่ว่ ย
ชาย 60 ปีี ให้้ประวััติิสำำ�ลััก 2 ชม. ก่่อนมาโรงพยาบาล แรกรัับพบว่่ามีีไข้้ หายใจเหนื่่�อยหอบ ภาพถ่่าย
รัังสีีทรวงอกแรกรัับ (A) พบความผิิดปกติิลัักษณะเป็็น diffuse ground glass opacity ทั้้�งสองข้้างโดยที่่�
ด้้านขวาเด่่นกว่่าด้้านซ้้าย ผู้้�ป่่วยได้้รัับการให้้ออกซิิเจน และได้้รัับยาปฏิิชีีวนะ ร่่วมกัับติิดตามอาการ
ในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิอย่่างใกล้้ชิิด ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกติิดตามที่่� 48 ชม. (B) พบว่่าความผิิดปกติิทั้้�งสอง
ข้้างที่่�เห็็นลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััด

Recurrent pneumonia

การมีีภาวะปอดอัักเสบซ้ำำ��หลายครั้้�งนั้้�นมีีสาเหตุุได้้จากหลายปััจจััยโดยมีีอาการแสดงและ
ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกที่่แ� ตกต่่างกัันไปดัังแสดงในตารางที่่� 2 (41) การสำำ�ลักั เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดภาวะ
ปอดอัักเสบซ้ำำ��หลายครั้้�งได้้ โดยเฉพาะความผิิดปกติิของภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกที่่พ� บในบริิเวณที่่สั� มั พัันธ์์
กัับแรงโน้้มถ่่วงของโลก ทั้้�งนี้้�ตำำ�แหน่่งความผิิดปกติิดัังกล่่าวยัังขึ้้�นกัับท่่าทางของผู้้�ป่่วยในขณะที่่�สำำ�ลััก
ด้้วยว่่าอยู่่�ในท่่าใด ดัังที่่�ได้้กล่่าวไปแล้้วข้้างต้้น แต่่หากพบว่่าการกลัับมาเป็็นซ้ำำ�� ของภาวะปอดอัักเสบ
นั้้�นเกิิดในบริิเวณเดิิมซ้ำำ��ไปมาควรคิิดถึึงความผิิดปกติิที่เ่� กิิดขึ้้น� ภายในหลอดลมบริิเวณนั้้�นก่่อน เช่่น ภาวะ
หลอดลมตีีบก้้อนมะเร็็งทั้้�งที่่อ� ยู่่�ภายในและภายนอกหลอดลม ภาวะหลอดลมตีีบจากการติิดเชื้้อ� วััณโรค
หรืือการมีีสิ่่�งแปลกปลอมตกค้้างอยู่่�ภายใน ทำำ�ให้้ทางเดิินหายใจบริิเวณดัังกล่่าวมีีตีีบตัันทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
obstructive pneumonia เป็็นสาเหตุุให้้เกิิดการเป็็นซ้ำำ�� ของภาวะปอดอัักเสบ
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ตารางที่่� 2. สาเหตุุที่่�สััมพัันธ์์กัับการกลัับมาเป็็นซ้ำำ�� ของภาวะปอดอัักเสบ (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิง
หมายเลข(41))
Condition

Radiographic finding

Immunodeficiency states
(eg. AIDS, hypogammaglobulinemia)

Nonspecific pneumonic finding

Structural lung disease
(eg.COPD, Bronchiectasis)

Variable depend on disease

Endobronchial obstruction
(eg.cancer, foreign body aspiration)

Pneumonia recurs in same lung segment(s)

Aspiration

Typically occurs in dependent lung segments; may
produce tree-in-bud opacities

Bronchiolitis obliterans with organizing
pneumonia

Persistent or migratory airspace opacities

Pulmonary sequestration

Most occur in lower lobes; always recur in same
segment

Chronic eosinophilic pneumonia

Non-specific airspace infiltration; may be peripherally
predominant

Pulmonary vasculitis

Multifocal airspace disease, nodules, cavitary masses

AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; COPD, chronic obstructive pulmonary disease
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รููปที่่� 4. ผู้้�ป่ว่ ยหญิิงอายุุ 70 ปีี มีีประวััติปิ อดอัักเสบกลีีบล่่างด้้านซ้้ายเป็็นๆ หายๆ มา 2 ปีี โดยประวััติกิ าร
สำำ�ลักั ไม่่ชัดั เจน ได้้รับั การรัักษาด้้วยยาปฏิิชีีวนะไม่่ดีีขึ้้น� ได้้รับั การตรวจวิินิจิ ฉััยเพิ่่�มเติิมพบสิ่่ง� แปลกปลอม
ในหลอดลม หลัังจากได้้นำำ�สิ่่ง� แปลกปลอมออกจากหลอดลมพบว่่าภาวะปอดอัักเสบดีีขึ้้�นและไม่่กลัับมา
เป็็นซ้ำำ��อีีก
A ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอก แสดงให้้เห็็นถึึงความผิิดปกติิบริิเวณปอดกลีีบล่่างด้้านซ้้าย
B เอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ทรวงอกพบความผิิดปกติิบริิเวณปอดกลีีบล่่างด้้านซ้้ายโดยมีีลัักษณะ
พบ endobronchial lesion ร่่วมด้้วย
C ภาพการส่่องกล้้องหลอดลมเพื่่�อหาสาเหตุุของภาวะปอดอัักเสบ พบสิ่่�งแปลกปลอม (เมล็็ด
ผลไม้้) ในหลอดลมกลีีบล่่างด้้านซ้้าย

Lipoid pneumonia

Lipoid pneumonia เป็็นภาวะที่่พ� บได้้ค่อ่ นข้้างน้้อย ตามรายงานการผ่่าชัันสููตรศพพบเพีียงร้้อย
ละ 1.0-2.5 นอกจากนี้้� ลัั ก ษณะความผิิ ดป กติิ ที่่� พ บในภาพถ่่ า ยรัั ง สีีทรวงอกหรืื อ แม้้ แ ต่่ เ อกซ์์ เรย์์
คอมพิิวเตอร์์เองก็็ยัังไม่่สามารถแยกได้้จาก primary lung cancer จึึงควรได้้รัับการตรวจชิ้้�นเนื้้�อยืืนยััน
ทุุกราย(42) lipoid pneumonia นี้้�สามารถเกิิดได้้จากการสำำ�ลัักหรืือหายใจเอาสารไขมัันลงสู่่�ถุุงลมในปอด
(exogenous) และจากภายในร่่างกายเอง เช่่น obstructive pneumonia, chronic infection, fat storage
disease เป็็นต้้น สำำ�หรัับ exogenous lipoid pneumonia ถููกบรรยายครั้้�งแรกโดย Laughlen ในผู้้�ป่่วย
4 รายโดยที่่ส� ามารถเกิิดได้้ทั้้�งแบบฉัับพลัันและแบบเรื้้�อรััง(42) อาการแบบฉัับพลัันนั้้�นพบไม่่บ่่อยและมััก
สััมพัันธ์์กับั การสำำ�ลักั ปริิมาณมากลงไป โดยทั่่�วไปมัักเกิิดในเด็็กที่่เ� ผลอสำำ�ลักั ลงไป ส่่วนในผู้้�ใหญ่่อาจพบ
ในนัักมายากลกลืืนไฟ พ่่นไฟ โดยมีีอาการแสดงเช่่นเดีียวกัับ aspiration pneumonitis ส่่วน chronic
lipoid pneumonia มัักเกิิดจากการสำำ�ลัักหรืือสููดดมเข้้าไปทีีละน้้อยเป็็นเวลานาน มัักเกิิดในผู้้�สููงวััยหรืือ
ในเด็็กที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการสำำ�ลััก เช่่น mental retardation หรืือมีีปััญหา cleft palate โดยมากมัักไม่่มีี
อาการ แต่่พบความผิิดปกติิจากภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกโดยบัังเอิิญ อาจมีีอาการไอเรื้้�อรัังหรืือเหนื่่�อยได้้
ส่่วนน้้อยที่่�จะมีีอาการเบื่่�ออาหาร น้ำำ�� หนัักลดหรืือไอเป็็นเลืือด(42)
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ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอก ในกลุ่่�มอาการแบบฉัับพลัันสามารถพบความผิิดปกติิได้้ตั้้�งแต่่ 30 นาทีี
และเกืือบทั้้�งหมดพบใน 24 ชม. หลัังสำำ�ลััก โดยพบเป็็น ground-glass หรืือ consolidation มัักพบที่่�
ปอดกลีีบกลางหรืือล่่าง โดยอาจพบ pnueumotocele ในบริิเวณความผิิดปกติินั้้น� ร่่วมด้้วยได้้ หากทำำ�เอก
ซ์์เรย์์คอมพิิวเตอร์์จะพบลัักษณะ fat attenuation (-30 Houndsfield units) ที่่�บริิเวณ consolidation
ดัังกล่่าว ซึ่่�งถืือเป็็นลัักษณะจำำ�เพาะของ lipoid pneumonia(42) โดยความผิิดปกติิที่่�พบจะค่่อยๆ ดีีขึ้้�นและ
จางหายไปในระยะเวลา 2 สััปดาห์์ถึึง 8 เดืือน(43)
	สำำ�หรัับกลุ่่�มอาการแบบเรื้้�อรัังนั้้�นจะพบลัักษณะคล้้ายกัันกล่่าวคืือพบเป็็น ground-glass หรืือ
consolidation โดยมีี fat attenuation อยู่่�ภายใน แต่่จะพบบริิเวณปอดกลีีบล่่าง มีีการกระจายตาม
peribronchovascular และมัักพบลัักษณะ fibrosis มีีการเปลี่่�ยนแปลงของ lung parenchyma รอบๆ
ด้้วยได้้ บางรายอาจแสดงให้้เห็็นเป็็นก้้อนที่่�มีีไขมัันอยู่่�ภายในซึ่่�งต้้องแยกจาก hamartomas หรืือ extrathoracic sarcomas ที่่�กระจายตััวมา (chondrosarcomas, liposarcomas)(42) ในบางครั้้�งก้้อนหรืือจุุด
ดัังกล่่าวอาจไม่่พบไขมัันภายใน ซึ่่�งลัักษณะจะคล้้ายกัับรอยโรคในมะเร็็งปอด แม้้แต่่การตรวจ positron
emission tomography (PET) scan ก็็ไม่่สามารถแยกทั้้�งสองโรคออกจากกัันได้้(44) และความผิิดปกติิ
ดัังกล่่าวมัักไม่่จางหายไปหรืืออาจลดลงได้้บ้้างแต่่ใช้้เวลานานมาก ดัังนั้้�นจึึงควรที่่�จะได้้รัับการตรวจทาง
พยาธิิวิิทยาเพื่่�อยืืนยัันเสมอ(42)

สรุุป

การสำำ�ลัักเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นได้้บ่่อยครั้้�ง ทั้้�งในคนทั่่�วไปและผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงโดยเฉพาะในผู้้�สููงอายุุ
หรืือผู้้�ที่่�มีีปััญหาทางด้้านการกลืืนหรืือปััญหาทางระบบประสาท อาการมีีความแตกต่่างกัันไปทั้้�งแบบ
ไม่่มีีอาการเลยหรืืออาการน้้อย อาจมีีการไอเพีียงเล็็กน้้อย ไปจนถึึงอาการรุุนแรงมีีภาวะปอดอัักเสบ
หรืือภาวะหายใจล้้มเหลวรุุนแรง การรัักษาโดยมากมัักเป็็นการรัักษาแบบประคัับประคอง ให้้ยาปฏิิชีีวนะ
ในกรณีีที่่มีีข้
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