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 หลอดอาหารทะลุเปนโรคที่พบไดไมบอยและถือเปนภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมที่

ตองรีบรักษา1 โดยสาเหตุการเกิดหลอดอาหารทะลุสวนใหญมักเกิดจากการทําหัตถการที่ 

เกี่ยวกับหลอดอาหาร เชน การสองกลองตรวจทางเดินอาหารสวนตน (Esophagogastro-

duodenoscopy) หรือการใสขดลวดในหลอดอาหารจากการมีหลอดอาหารตีบ (Esopha-

geal stenting) เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถพบไดจากสาเหตุอื่นๆ เชน อุบัติเหตุ เนื้องอก 

หรือเกิดตามหลังจากการอาเจียนที่รุนแรง เปนตน 

 

สาเหตุที่ทําใหเกิดหลอดอาหารทะลุ (รูปที่ 1)2

 

 

รูปที่ 1 แสดงสาเหตุที่ทําใหเกิดหลอดอาหารทะลุ 

 

1. Iatrogenic cause เปนสาเหตุที่พบไดบอยที่สุด พบไดประมาณ 59%ของ 

สาเหตุที่ทําใหเกิดหลอดอาหารทะลุทั้งหมด โดยสวนใหญเกิดจากการทําหัตถการเพื่อ 

การรักษาหรือวินิจฉัยโรคทางหลอดอาหาร เชน การสองกลองทางเดินอาหารสวนตน 

(Esophagogastroduodenoscopy) การใสขดลวดเพื่อขยายหลอดอาหารตีบ (Esophageal 

stenting) การทําบอลลูนขยายหลอดอาหาร (Balloon dilatation) เปนตนโดยพบวาบริเวณ 

ที่จะเกิดหลอดอาหารทะลุจากการสองกลองทางเดินอาหารสวนตนมากที่สุดอยูที่บริเวณ 

cricopharyngeal area ซ่ึงถือเปนตําแหนงที่แคบที่สุดของหลอดอาหาร (รูปที่  2,3) 

ซ่ึงจะมีรูเปดของหลอดอาหารทางดานหลังเปนชองสามเหลี่ยมระหวางบริเวณรูเปดของ

หลอดอาหารนี้ทางดานหลังจะมีชองวางรูปสามเหลี่ยมระหวางกลามเนื้อ inferior 

constrictorซ่ึงมี fiber เรียงตัวตามแนว oblique และกลามเนื้อ cricopharyngeus muscle 

ซ่ึงวางตัวตามแนวขวาง ที่เรียกวา Kallian’s triangle ถือเปนจุดที่เกิดการทะลุไดงาย 



เวลาสองกลอง3-4  

 นอกจากนี้ยังพบวาการสองกลองทางเดินอาหารโดยใช rigid endoscopy เปน 

ปจจัยเส่ียงที่ทําใหเกิดการหลอดอาหารทะลุมากกวา flexible endoscopy5-6 และถาเปน 

การสองกลองเพื่อการรักษา (therapeutic endoscopy) ก็จะมีโอกาสเกิดหลอดอาหารทะลุ 

มากกวาการสองกลองเพื่อวินิจฉัยโรค (diagnostic endoscopy) 17% ตอ 0.03%7-9 

 

 

 
รูปที่ 2-3 แสดงตําแหนง anatomical constrictionของหลอดอาหาร 

 

2. Spontaneous พบไดประมาณ 15% ซ่ึงสาเหตุที่เกิดมักจะเปนจากการอาเจยีน 

ที่รุนแรง จนทําใหเกิดหลอดอาหารทะลุ หรือ Boerhaave’s syndrome 

3. Foreign body ingestion พบไดประมาณ 12% โดยกลไกการทะลุของหลอด 

อาหารจากวัตถุแปลกปลอม มีหลายกลไก เชน Penetrating injuries จากวัตถุแหลมคม  

เข็ม  กางปลา กระดูกสัตว หรือไมจิ้มฟน10-11 หรือเกิดจาก Pressure necrosis จาก blunt 

foreign body เชน เหรียญบาท ซ่ึงพบไดบอยในผูปวยเด็ก12 อาการและอาการแสดงมัก 

พบไดต้ังแตภายใน 48 ชั่วโมงจนถึง 2 สัปดาห การทะลุมักเกิดในระหวางการสองกลอง 

เพื่อพยายามดึงเอาวัตถุแปลกปลอมนั้นออก หรือจากการที่พยายามดันวัตถุนั้นลงไปใน 

กระเพาะอาหาร ดังนั้นถาไมสามารถดึงวัตถุแปลกปลอมออกได โดยใชกลอง ควรผาตัด 

เพื่อเอาวัตถุนั้นออกจากหลอดอาหารทุกราย 



4. Trauma พบได 9% โดยพบวากลไกการเกิดหลอดอาหารทะลุในผูปวยอุบัติ 

เหตุมักจะเกิดจากการบาดเจ็บแบบ penetrating injury มากกวาการบาดเจ็บแบบ blunt 

injury2 

Blunt trauma ที่ทําใหเกิดหลอดอาหารทะลุพบนอยมาก ประมาณ 0.001% 13 
ซ่ึงสวนใหญเกิดจากอุบัติเหตุจากากรขับข่ียานพาหนะที่มีความเร็วสูงและมีการกระแทก

อยางรุนแรงที่หนาอก ทําใหเพิ่มแรงดันในหลอดอาหารอยางรวดเร็วจนแตกทะลุ 

และสวนใหญมักจะเกิดบริเวณ hypopharyngoesophageal junction13 

Penetrating trauma ตอหลอดอาหารพบไดบอย ประมาณ 11- 17 % และสวนใหญ 

เกิดจาก การถูกแทงดวยมีดหรือถูกยิงดวยปน   Penetrating injury ตอหลอดอาหารสวน 

คอพบไดบอยกวาสวนอก 

5. Operative injury พบไดจากการผาตัดอื่นในชองคอ เชน การผาตัดตอมไท 

รอยด การผาตัดเจาะคอ (tracheostomy) หรือการใสทอชวยหายใจหรือสายใหอาหาร 

ทางจมูก เปนตน 

6. Malignancy เชน เกิดจากมะเร็งหลอดอาหารเอง หรืออาจจะเปนจากมะเร็ง 

ของอวัยวะขางเคียงมาลุกลามจนทําใหเกิดหลอดอาหารทะลุก็ได 

7. Other เชน การกลืนกรดหรือดาง (Caustic injury)  
	  
Boerhaave ‘s syndrome 

 ถูกกลาวถึงครั้งแรกโดย Professor Hermann Boerhaave ชาวเนเธอรแลนด ในป 

ค.ศ. 172414 โดยถือเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด spontaneous esophageal perforation โดยกลไก 

การเกิดที่สําคัญ คือ เม่ือมีการอาเจียนจะมีการเพิ่มข้ึนของความดันในกระเพาะอาหาร 

ซ่ึงมักจะมากกวา 200 มิลลิเมตรปรอท ซ่ึงเม่ือความดันสูงข้ึน จะทําใหความดันที่หลอด 

อาหารสวนลางสูงข้ึนตามไปดวย รวมกับความดันในชองอกที่ลดตํ่าลงจากการอาเจียน 

สงผลใหมีการยืดขยายของหลอดอาหารจนทําใหหลอดอาหารสามารถทะลุได (รูปที่ 4) 

โดยตําแหนงที่ทะลุของโรคนี้มักจะเปนตรงตําแหนงดานซายของหลอดอาหาร เหนือตอ 

รอยตอของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร (Esophagogastric junction ; EGJ) เพราะ 

ตรงตําแหนงนี้เปนตําแหนงที่ไมมี mediastinal pleura คลุม1,15 ซ่ึงการวินิจฉัยโรคนี้มักจะ 

วินิจฉัยไดชาเนื่องจากไมมีอาการที่จําเพาะทําใหสับสนกับโรคอยางอื่นที่ทําใหมีอาการอา 

เจียนและปวดทองไดเชน กระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลยอน หรือตับออนอักเสบ 

เปนตน ดังนั้นแพทยผูทําการรักษาตองคิดถึงโรคนี้ไวในใจดวยหากผูปวยมีอาการตาม 

หลังการอาเจียนทีรุ่นแรง16-17 

 
 
 



 
รูปที่ 4 แสดงกลไลการเกิด spontaneous esophageal perforation 

 

อาการและอาการแสดง 

 อาการของหลอดอาหารทะลุมักจะข้ึนกับตําแหนงของหลอดอาหารที่ทะลุและ 

เวลาที่วินิจฉัยได18 โดยอาการที่พบไดบอยและเร็วที่สุดคืออาการปวดทันทีทันใดและรุน 

แรง (sudden severe pain) สวนไขมักจะพบไดหลังจากมีหลอดอาหารทะลุแลว 2-3 

ชั่วโมง  

- Cervical esophageal perforation 

มักจะพบอาการปวดอยางรุนแรงที่บริเวณคอโดยอาจพบอาการรวมอยางอื่น เชน 

ไข คอบวม มีอาการกลืนเจ็บหรือกลืนลําบาก นอกจากนี้อาจคลําไดลมเซาะที่บริเวณ 

ที่คอ (neck crepitus) ไดประมาณ 60% หรืออาจพบอาการคอแข็งตึงได (neck stiff-

ness) เนื่องจากการมีการปนเปอนบริเวณ prevertebral space ได  

- Thoracic esophageal perforation 

มักจะมีอาการปวดหนาอกอยางรุนแรงราวไปหลัง (retrosternal chest pain) อาจ 

ฟงปอดไดยินเสียง crunching sound ซ่ึงสัมพันธกับการเตนของหัวใจ ซ่ึงเกิดจาก 

Mediastinal emphysema เรียกวา Hamon’s sign หรือ Hamman’s sign และอาจพบ 

รวมกับปญหาเรื่องการหายใจรวมดวยได เชน มีไข หายใจเร็ว หอบเหนื่อย ชีพจร 

เตนเร็ว หรืออาจมีอาเจียนเปนเลือดได นอกจากนี้อาจคลําไดลมเซาะที่บริเวณคอ 

(neck crepitus) ไดประมาณ 30%  

- Abdominal esophageal perforation มักมีอาการปวดที่ลิ้นปบอยครั้งจะมีอาการ 

ปวดราวไปหลังหรือไหลซายหรือมีอาการกลืนลําบาก ตรวจพบ tenderness, guarding 

หรืออาการของการติดเชื้อในชองทอง (peritonitis) หรือมีการติดเชื้อในกระแสเลือด 

รวมดวยได (sepsis) 



การตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม 

1. Plain film 

เปนการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่ควรทําเปนอยางแรกเนื่องจากทําไดงายและราคา 

ไมสูง โดยทั่วไปเม่ือสงสัยวามีอาการของหลอดอาหารทะลุควรจะสงฟลม Chest และ 

Lateral soft tissue neck เนือ่งจากสามารพบความผิดปกติได เชน ลมในชองคอ (air in 

soft tissue at neck), ลมในเยื่อหุมปอด (pneumothorax), น้ําในชองปอด (pleural effu-

sion), มีเยื่อหุมอกที่ใหญข้ึน(widening mediastinum) หรือลมในเยื่อหุมอก 

(pneumomediastinum) เปนตน (รูปที่ 5-6)19 

2. Contrast esophagogram 

การตรวจโดยการกลืนสารรังสี (contrast) สามารถที่จะชวยในการวินิจฉัย 

หลอดอาหารทะลุไดความแมนยําถึง 90% ซ่ึงสารรังสีที่ใชในการทํา esophagogram 

มักจะนิยมใชเปน water soluble contrast เชน Gastrografinมากกวาที่จะใชเปน Barium 

swallowing เนื่องจาก Gastrografin มีขอดี คือ ถาหากมีหลอดอาหารทะลุเขา mediasti-

num จะไมเกิด chemical mediastinitis เหมือน barium และยังมี reabsorption ดีกวาทําให 

สามารถทําซํ้าได หากยังไดขอมูลไมชัดเจน แตขอเสียของ Gastrografin ที่มีก็คือ จะมี 

sensitivity ที่แยกวา barium และพบ false negative rate ไดประมาณ 10% ซ่ึงเกิดจากการ 

ที่เม่ือถาย X-ray ในทา upright จะทําให contrast ไหลผานไปอยางรวดเร็ว จึงอาจทําใหไม 

สามารถเห็นรูทะลุไดชัดเจน ดังนั้นจึงควรถายรูป lateral decubitus เพิ่มดวยอีก 1 รูป เพื่อ 

ใหมีโอกาสเห็นรูทะลุไดมากข้ึน (รูปที่ 7)1,18 

 

	  
รูปที่ 5 แสดง Subcutaneous emphysema at neck (ลูกศรสีขาว) 

รูปที่ 6 แสดง Lt. hydropneumothorax, subcutaneous emphysema (ลูกศรตรง) และ 

pneumomediastinum (ลูกศรโคง) 

 



 
รูปที่ 7 แสดงลักษณะของ perforation and extravasation จากการทํา esophagogram 

 

3. Flexible esophagoscopy 

สมัยกอนเชื่อวาการทํา esophagoscopy ในผูปวยหลอดอาหารทะลุไมควรทําเนื่อง  

จากลมที่ใชเปาขยายเวลาสองกลองไปทําใหรูทะลุเปดมากข้ึน ทําใหมีการปนเปอนของ 

อวัยวะขางเคียงมากข้ึน แตในปจจุบันไมไดมีขอหามที่ชัดเจน แตถาตองการทํา ควรทํา 

ในกรณีที่ esophagogram ไมเห็นรูทะลุ หรือเปน penetrating injury ที่บริเวณคอหรือทํา 

ในกรณีที่วางแผนจะผาตัดหลอดอาหารอยูแลวโดยควรทําในหองผาตัดเลย และนอกจาก 

นี้ควรเปนผูที่มีประสบการณในการสองกลองสูง และทําดวยความระมัดระวัง สําหรับ 

ลักษณะที่อาจพบไดจากการสองกลองทางอาหารสวนตนในผูปวยที่มีหลอดอาหารทะลุ 

เชน พบรอยเลือดหรือลักษณะของกอนเลือดในเยื่อบุหลอดอาหาร หรือพบลักษณะเยื่อบ ุ

ที่เปน flap หรือเม่ือเปาลมขณะสองกลองแลวพบวาหลอดอาหารไมคอยขยายออก18,20 

(รูปที่ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 แสดงลักษณะของหลอดอาหารทะลุจากการสองกลอง 



4. Computed tomography  

 เนื่องจากการทํา computed tomography ไมไดทําใหระบุรูทะลุของหลอดอาหาร 

ไดดีกวาการทํา contrast esophagogram ดังนั้นการใช computed tomography จึงไมควร 

ทําในผูปวยทุกราย ยกเวนในรายที่สงสัยวาจะมีโพรงหนองหรือการค่ังของของเหลวที่ 

เปนแหลงติดเชื้อก็สามารถทําได สวนลักษณะที่อาจเห็นไดจาก computed tomography 

คือ ลมหรือน้ําในเยื่อหุมอก (pneumo or hemomediastinum) (รูปที่ 9) เปนตน 

 

 
รูปที่ 9 แสดงลักษณะของ pneumomediastinum จาก CT scan  

 

การรักษา 

 การรักษาในผูปวยที่มีหลอดอาหารทะลุไมวาจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม ปจจัยที่มี 

ผลตอการรักษา คือ ระยะเวลาที่สามารถวินิจฉัยวามีหลอดอาหารทะลุได โดยพบวาถา 

วินิจฉัยและรักษาไดภายใน 24 ชั่วโมงจะพบวาจะใหผลการรักษาที่ดีที่สุด1,18 

 สําหรับหลักการรักษาโดยทั่วไปเม่ือพบวามีหลอดอาหารทะลุ ควรจะใหผูปวยงด 

น้ําและอาหารทันที รวมกับการรักษาระดับของสารน้ําในรางกายใหคงที่ ระวังภาวะช็อค 

จาการติดเชื้อในชองคอ ชองอก ชองทองหรือติดเชื้อในกระแสเลือด ใหสารน้ําทางหลอด 

เลือดดํา ใหยาฆาเชื้อแบบฉีดแบบกวาง (board spectrum antibiotic) ใหสารอาหารให 

เพียงพอ (nutritional support) เนื่องจากเกือบ 100% ของผูปวยที่มีหลอดอาหารทะลุมัก 

จะตองรักษาดวยการผาตัด ดังนั้นจึงควรเตรียมผูปวยเพื่อใหพรอมสําหรับการผาตัด 

 ในการรักษาผูปวยที่มีหลอดอาหารทะลุโดยไมตองผาตัดนั้น ไดมีการศึกษาของ 

Cameron JL และคณะ ในปค.ศ.1978 ที่ทําการศึกษาในผูปวยที่มีหลอดอาหารในชองอก 

ทะลจุํานวน 8 ราย โดยมีขอบงชี้ในการเลือกผูปวย คือ  



1. เปนการทะลุที่อยูใน mediastinum หรืออยูระหวาง mediastinum และ 

visceral pleura เทานั้น (Perforation contained in mediastinum or between the 

mediastinum and visceral lung pleura) 

2. สารคัดหลั่งที่รั่วออกมาตองสามารถไหลยอนกลับเขามาในหลอดอาหารไดดี  

(drainage of cavity into esophagus) 

3. อาการไมรุนแรงและไมมีลักษณะของ sepsis (mild symptom no clinical of  

sepsis) 

4. ตองเปนผูปวยที่มีหลอดอาหารทะลุจากการสองกลองทางเดินอาหารสวนตน 

(Endoscopic patient) 

 ซ่ึงจากการศึกษาพบวาผูปวยทั้ง 8 คนสามารถรักษาไดโดยการไมผาตัด ซ่ึงทําโดย 

ใหยาฆาเชื้อทางเสนเลือดดํา ใหสารอาหารอยางเพียงพอสามารถทําใหรูที่ทะลปุดไดเอง 

และผูปวยสามารถกลับมากินอาหารทางปากไดโดยเฉลี่ยที่ 18 วัน และสามารถกลับบาน 

ไดโดยเฉลี่ยที่ 28 วัน21 

 ในปค.ศ. 1997 ไดมีการปรับปรุงขอบงชี้ของการรักษาหลอดอาหารทะลุใหม 

โดยมีการศึกษาของ Altorjay และคณะ ไดสรุปขอบงชี้สําหรับการรักษาโดยการไมผาตัด 

ไวดังนี้22-23 

1. อาการไมรุนแรง 

2. ไมมีอาการบงชี้ถึง sepsis จาก mediastinitis 

3. เปนการทะลุที่อยูใน mediastinum หรืออยูระหวาง mediastinum และ 

visceral pleura เทานั้น และสารคัดหลั่งที่รั่วออกมาตองสามารถไหลยอนกลับเขามาใน 

หลอดอาหารไดดี  

4. เปนผูปวยที่หลอดอาหารทะลุจากการสองกลองทางเดินอาหารสวนตนเพราะ  

ผูปวยมักจะไดรับการเตรียมตัวมากอน ทําใหมีการปนเปอนจากการทะลุไมมาก 

5. ตองไมมีโรคของหลอดอาหารเองหรือมีการอุดตันของหลอดอาหารในสวนที่ 

ตํ่ากวารูทะลุ 

6. ไมไดเปนการทะลุของหลอดอาหารในชองทอง 

7. แพทยผูดูแผลและขีดความสามารถของโรงพยาบาล สามารถใหการดูแลอยาง 

ใกลชิดได และสามารถทําการผาตัดหรือทํา contrast esophagogramไดอยางรวดเร็วหาก 

อาการของผูปวยแยลงหลังทําการรักษา 

  

การรักษาโดยการผาตัด 

 การรักษาหลอดอาหารทะลุโดยวิธีการผาตัด ตองพิจารณาถึงระยะเวลาของการ 

เกิดอาการและสภาพของผูปวยในตอนนั้น รวมถึงพิจารณาในสวนของหลอดอาหารเดิม 



ของผูปวยดวยวามีตัวโรคหรือไม โดยพบวาถารักษาไดภายใน 24 ชั่วโมง จะพบวาเนื้อเยื่อ 

รอบๆรูทะลุจะยังไมเปอยยุยมากนัก การรักษาโดยการเย็บซอมรูทะลุก็จะใหผลดี มีผล 

แทรกซอนหลังผาตัดนอย แตหากผาตัดหลัง 48-72 ชั่วโมงแลว มักจะพบวาเนื้อเยื่อรอบๆ 

มักจะเปอยยุยจนไมสามารถเย็บได อาจจะตองทําการรักษาแบบ drainage หรือตัดหลอด 

อาหารเลย สวนตัวโรคเดิมของหลอดอาหารก็มีสวนสําคัญในการพิจารณาวิธีการผาตัด 

เชน ถาหากมีมะเร็งหลอดอาหารอยูเดิมก็ควรผาตัดหลอดอาหารรวมดวย หรือหากมี 

หลอดอาหารหดเกร็ง (Achalasia) ก็ควรผาตัดแกไขรวมดวย หรือเคยมีประวัติของการ 

กลืนกรดหรือดางมากอนก็ควรผาตัดหลอดอาหารไปดวย เปนตน และถาผูปวยอาการไม 

ดี ก็ไมควรผาตัดนาน ควรทําแคผาตัดเพื่อระบายการติดเชื้อมากกวาการผาตัดตอหลอด 

อาหาร (ตารางที่ 1)1,18,23 

 

ตารางที่ 1 แสดงวิธีที่ใชในการผาตัดเพื่อรักษาหลอดอาหารทะลุ 

1. Cervical esophageal perforation  

หากมีการทะลุของหลอดอาหารบริเวณคอ ใหทําการผาตัดโดยเปดแผลตรง 

ตําแหนง Lt. cervical neck incision หนาตอกลามเนื้อ sternocleidomastoid หากพบรูที่ 

ทะลุก็ใหทําการเย็บซอมไดเลย (primary repair) หากเนื้อเยื่อบริเวณนั้นไมไดเปอยยุยมาก 

สวนการใชเนื่อเยื่อตรงตําแหนงอื่นมาเย็บปดอีกชั้น (buttressing or reinforced repair) 

พบวาไมมีความจําเปนและถาหากรูทะลุมีขนาดเล็กและไมสามารถเย็บซอมไดก็ใหรักษา 

โดยการทํา adequate drainage ตรงตําแหนงของ prevertrebral fascia ดวย penrose drain 

ก็เพียงพอ (รูปที่ 10)18,23 

 

 



 
 

รูปที่ 10 แสดงแนวทางการรักษาผูปวยที่มี cervical esophageal perforation 
 

1. Thoracic and abdominal esophageal perforation  

แผลผาตัดที่เลือกใชข้ึนกับตําแหนงของรูทะลุของหลอดอาหารในชองอกโดยถา 

รูทะลุอยูที่ 2/3 สวนตนของหลอดอาหารในชองอก ใหลงแผลเปน Rt. Posterolateral 

thoracotomy ตรงตําแหนง intercostal space ที่ 5 แตถาหากรูทะลุอยูตรงตําแหนง 1/3 

สวนลางของหลอดอาหารในชองอก ใหลงแผลเปน Lt. posterolateral thoracotomy 

สวนถาเปนหลอดอาหารในชองทองสวนใหญจะสามารถรักษาไดจากแผล Lt. postero- 

lateral thoracotomy หรืออาจจะลงเปน upper midline incision ก็ได 

 สวนการเลือกวิธีการผาตัด ก็ข้ึนการความรุนแรงของการทะลุ เวลาที่มีอาการ 

สภาพของเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และรอยโรคเดิมของหลอดอาหาร โดยสวนใหญถาหากเปน 

มาไมนานและเนื้อเยื่อดูแข็งแรงก็นิยมใหเย็บซอมเลย (primary reapir) แลวทําการ 

buttressing หรือ reinforced repair ดวยเนื้อเยื่อขางเคียงไปเลย แตถาดูแลวเนื้อเยื่อเปอย 

มากไมสามารถเย็บไดหรือเปนรูขนาดใหญ อาจพิจารณาทํา diversion และ exclusion เปน 

protective procedure หรืออาจใส T-tube หรือ Malecot tube เพื่อทําใหกลายเปน control 

fistula (รูปที่ 11) หรืออาจพิจารณาตัดหลอดอาหาร สวนจะทํา reconstruction 

เลยหรือไมก็ข้ึนกับสภาพของผูปวยในเวลานั้น (รูปที่ 12)1,18,23,24 

 



 
รูปที่ 11 แสดงการผาตัดแบบใส T-tube ในผูปวยหลอดอาหารทะลุ 

 

 
 

รูปที่ 12 แสดงแนวทางการรักษาผูปวยที่มี thoracic or abdominal esophageal perforation  

 



 ในการผาตัดซอมแซมหลอดอาหาร หลักสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ตองทําควบคูไป 

ดวย คือ การระบายการติดเชื้อ โดยตองทําการใสสายระบายชองอกตรงบริเวณ pleura 

และ mediastinum เสมอ เพื่อปองกันการติดเชื้อ รวมทั้งพิจารณาทํา gastrostomy tube 

เพื่อระบายสารคัดหลั่งในกระเพาะอาหาร และพิจารณาทํา feeding jejunostomy เพื่อใช 

ในการใหสารอาหาร เนื่องจากในผูปวยกลุมนี้มักจะตองงดน้ําและอาหารทางปากเปน 

เวลานาน  

 

Primary repair  

 สวนใหญนิยมใช non-absorbable suture เชน silk, polypropylene ซ่ึงสามารถ 

ใชชนิดใดก็ได แตถาเปน absorbable ควรใชชนิดที่ tensile strength คงอยูนาน เชน 

polyglactin หรือ polyglycolic acid เปนตน จะเย็บชั้นเดียวหรือเย็บสองชั้นก็ได จะเย็บ 

mucosa กอนหรือเย็บกลามเนื้ออีกครั้งหนึ่งก็ได ในการเย็บรอยรั่ว 2 ชั้น ควรเปดกลาม 

เนื้อของหลอดอาหารตามยาวเพื่อใหเห็นรอยฉีกขาดของ mucosa ชัดเจน แลวทําการตัด 

แตงขอบแผลใหเรียบรอย แลวจึงเย็บปดตลอดความยาวแผล การเย็บกลามเนื้อควรเย็บใน 

แนว Longitudinal เพราะจะยึดเนื้อเยื่อไดแข็งแรงและทําใหหลอดอาหารขยายตัวไดดี  

 

 

รูปที่ 13 แสดง primary repair 

 

Buttressing or Reinforced repair techinque 

 มีการศึกษาหลายการศึกษาที่ทําการเปรียบเทียบการรักษาหลอดอาหารทะลุดวย 

การเย็บซอมอยางเดียว (primary repair alone) เปรียบเทียบกับการเย็บซอมรวมกับการทํา 

Reinforced repair พบวาการผาตัดโดยการเย็บซอมหลอดอาหารรวมกับการทํา 

reinforced repair สามารถลดผลแทรกซอนหลังการผาตัด เชน ลดการเกิด fistula และลด 

อัตราการเสียชีวิตได25-29 

 สําหรับการเลือกใชอวัยวะที่จะมาทํา reinforced repair นัน้ ทําไดหลายวิธี29-32 เชน 

1. Intercostal muscle flap เปนการเลาะเอา intercostal muscle โดยเหลือ pedicle 



ไว นําลงมาปดตรงตําแหนงที่เย็บซอมหลอดอาหาร ขอดีคือ เปน vascular flap และกลาม 

เนื้อหนาทําใหสามารถเย็บปดไดแนนไมคอยมีปญหาฉีกขาด เหมาะกับรูทะลุที่เปนหลอด 

อาหารในชองอก (รูปที่ 14) 

 
รูปที่ 14 แสดงการใช intercostal muscle flap ในผูปวย esophageal perforation  

 

2. Pleural flap โดยการตัด pleura ของผูปวยมาพันรอบหลอดอาหารตรงตํา 

แหนงที่เย็บซอม แลวเย็บติดกับหลอดอาหาร สามารถชวยลดอัตราการเกิดรอยรั่วของ 

หลอดอาหารได  (รูปที่ 15) 

 
รูปที่ 15 แสดงการใช pleural flap ในการ reinforced repair ของหลอดอาหาร 

 

3. Pericaridal fat graft โดยใช pericardial ของผูปวยมาเย็บปดตรงรอยรั่วอีกชั้น 

4. Omental onlay graft, Diaphragmatic pedicle graft and Gastric patch  



เหมาะสําหรับหลอดอาหารที่มีรูทะลุอยูบริเวณรอยตอของหลอดอาหารและกระเพาะอา

หารหรือหลอดอาหารในชองทอง 

 

 
รูปที่ 16 แสดงการทํา reinforced repair แบบตางๆ 

 

 วิธีการเลือกวาจะใชวิธีแบบไหนในการผาตัด ก็ข้ึนอยูกับตําแหนงของการบาด 

เจ็บรวมทั้งความชํานาญของศัลยแพทยที่ทําการผาตัดเองเปนผูตัดสินใจ ซ่ึงการเลือกใช 

flap แตละแบบก็มีขอดีและขอเสียแตกตางกัน แตที่นิยมใชกันมากที่สุดในปจจุบัน คือ 

intercostal muscle flap ซ่ึงมีการศึกษาของ Wright  และคณะ34  ในป ค .ศ .1995  ราย 

งานการใช  flap นี้ในการรักษาสภาวะหลอดอาหารทะลุในผูปวย 28 ราย โดยแบงผูปวย 

เปน 2 กลุม ผูปวย 15 รายไดรับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงและอีก 13 รายไดรับการรักษา 

หลัง 24 ชั่วโมง พบวาการผาตัด primary repair รวมกับการทํา reinforced repair ดวยการ 

ใช intercostal muscle flap ใหผลสําเร็จดีในผูปวยทั้ง 2 กลุม    

 สําหรับเทคนิคในการเตรียม pedicle intercostal muscle flap ใหวัดความยาวจาก 

posterior end ของ rib ที่อยูตํ่าลงไป 1 ชอง และลอกออกจากขอบบนของ rib จากนั้นยก 

periostem, pleura, intercostal รวมทั้ง neurovascular component ข้ึนมาจากทางดาน 

anterior end ของแผลผาตัดไปถึง posterior end ของ rib ใหมีความยาวอยางนอยเทากับ 

ที่วัดระยะไว ผูก intercostal vessel ทาง anterior end ใหเรียบรอย ปลาย flap ควรทําให 

เปน spatulalte fashion เพื่อใหไดเปนบริเวณกวาง นําไปเย็บรอยหลอดอาหารที่ทะลุ 

  

 



 
รูปที่ 17 แสดงการทํา intercostal muscle flap 

  

 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาใหมๆที่ทําการรักษาหลอดอาหารทะลุโดยการใช 

absorbable mesh และ fibrin glue พบวาใหผลในการรักษาดีพอสมควร ซ่ึงคงตองรอผล 

การศึกษาในระยะยาวตอไป33 

  

Diversion and Exclusion technique 

 Diversion มีจุดประสงคเพื่อปองกันไมใหมีน้ําลายไหลลงมาในหลอดอาหารสวน 

ลางเพื่อปองกันการรั่วตรงรอยทะลุที่เย็บซอม โดยการทํา esophagostomy ทําไดทั้งแบบ 

end esophagostomy, cervical loop esophagostomy หรือ tube esophagostomy 

 Exclusion จุดประสงคเพื่อปองกันไมใหมีกรดไหลยอนกลับข้ึนไปดานบน 

โดยอาจจะทํา banding ตรงบริเวณ cardia รวมกับการทํา gastrotomy เพื่อเปน gastric 

decompression ดวย (รูปที่ 18-19) 

 การทํา Diversion and exclusion technique เหมาะสําหรับในผูปวยที่มีการติดเชื้อ 

รุนแรง ที่ไมสามารถผาตัดใหญได ซ่ึงการผาตัดโดยวิธีนี้ทําไดงายและรวดเร็ว และยังชวย 

ลดการติดเชื้อลงได ซ่ึงหลังจากเรื่องติดเชื้อดีข้ึน ก็คอยมาพิจารณาทํา definite surgery 

ในภายหลังได35-36 

 
รูปที่ 18 และ 19 แสดงการทํา diversion and exclusion technique  



Laparoscopic or Open repair  

 เนื่องจากในปจจุบันการผาตัดโดยการสองกลองมีการพัฒนาเทคนิคมากข้ึน 

ปจจุบันการรักษาผูปวยที่มีหลอดอาหารทะลุโดยการผาตัดแบบเปด ยังถือเปน standard 

technique อยู ตอนนี้ยังไมมีการศึกษาที่เปน RCT ชัดเจนวาอะไรเปนการรักษาที่ดีกวา 

กัน ในตอนนี้เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับผาตัดรักษาหลอดอาหารโดยการสองกลองมากข้ึน 

ซ่ึงจากการศึกษาของ Kimberley KL และคณะ37 ซ่ึงตีพิมพเม่ือป ค.ศ.2011 เปน case 

report พบวาหากทําการผาตัดสองกลองในผูปวยที่มีหลอดอาหารทะลุมาไมเกิน 24 

ชั่วโมงและไมมีอาการของ sepsis การทําการผาตัดโดยการสองกลองก็ใหการรักษาที่ดี 

เหมือนกับการผาตัดแบบเปด  

 เชนเดียวกับการศึกษาของ Darrien JH และคณะ38 ที่ตีพิมพเม่ือป ค.ศ. 2013 

ศึกษาในผูปวย 5 รายที่เปน Boerhaave‘s syndrome ที่อาการไมสามารถจะผาตัดไหว 

จึงไดทําการรักษาโดยการทํา endoscopic esophageal stent รวมกับทํา video assisted 

thoracoscopic lavage, mini-laparotomy with transhiatal endoscopic drainage และปด 

รูทะลุดวยการใช Surgisis® (Soft tissue graft) (รูปที่ 20) พบวาสามารถปดรูทะลุและ 

รักษาเรื่องการติดเชื้อไดผลเปนที่นาพอใจ  

 

 
รูปที่ 20 แสดงวัสดุ Surgisis® 

 

Endoscopic treatment 

 เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช endoscopic technique เชน การใช esophageal 

stent หรือ การทํา clipping (รูปที่ 21,22) ในการรักษาผูปวยที่มีหลอดอาหารทะลุมากข้ึน 

ซ่ึงการเลือกผูปวยสําหรับการรักษาดวยวิธีเหลานี้ ควรเปนผูปวยที่เปน elective 



endoscopy ที่มีการเตรียมตัวมากอน เพราะเชื่อวาจะมีการปนเปอนของแผลไมมาก 

หรือทําในผูปวยที่มีความเส่ียงสูงในการไปผาตัดเพื่อชวยในการควบคุมการติดเชื้อ 

พบวาการรักษาในผูปวยกลุมนี้มีผลการศึกษาที่ออกมาพบวาสามารถปดรูรั่วไดดี 

และสามารถควบคุมการติดเชื้อไดดี39-41 

 

 
 

รูปที่ 21 และ 22 แสดง  esophageal stent and clip 

 

Esophageal perforation associated with distal pathology 

 หากเราทําการรักษาผูปวยที่มีหลอดอาหารทะลุโดยการผาตัดเย็บซอม (primary 

repair) แตหากไมไดรักษาหลอดอาหารสวนปลายตอรูรั่วที่มีการอุดตัน ก็อาจเปนสาเหตุ 

ที่ทําใหการผาตัดเย็บซอมอาจเกิดรั่วซํ้าที่รอยเย็บได ดังนั้นหากผูปวยมีสภาพที่ไหวตอการ 

ผาตัดก็ควรผาตัดแกไขตรงสวนนี้ไปดวย เชน หากเดิมผูปวยมีปญหาของมะเร็งหลอดอา 

หารก็ควรที่จะผาตัดหลอดอาหารเดิมออกไปดวย หรือมีปญหาหลอดอาหารทะลุจากการ 

ที่กลืนกรดหรือดางมากอนหนานี้ ก็ควรตัดเอาหลอดอาหารเดิมออกไปดวยเชนกัน 

เนื่องจากหลอดอาหารมักจะเปอยยุย สวนการทําreconstruction หลังการตัดหลอดอาหาร 

จะทําในครั้งเดียวกันหรือคอยมาทําในครั้งหลังก็ข้ึนกับสภาพของผูปวยวาสามารถทนตอ

การผาตัดที่นานข้ึนไดหรือไม โดยอวัยวะที่มักจะใชในการนํามา reconstruction ก็มีกระ- 

เพาะอาหาร, ลําไสใหญและลําไสเล็ก หรือหากเดิมผูปวยมีปญหาหลอดอาหารหดเกร็ง 

(Achalasia) ก็ควรผาตัดทํา myotomy และ partial wrap ไปรวมกันเลย แตถาผูปวยดูไม 

พรอมสําหรับผาตัด ก็ควรที่ใส esophageal stent หรือผาตัดทํา diversion and exclusion 

ไปกอนเพื่อลดการติดเชื้อลงกอน 

 

 

 



สรุป 

 เนื่องจากภาวะหลอดอาหารทะลุเปนภาวะฉุกเฉินที่พบได โดยสามารถวินิจฉัยได 

จากประวัติและอาการที่ตรวจพบ รวมทั้งแพทยผูทําการรักษาควรมีความคิดถึงโรคนี้ไว 

เสมอ สําหรับการตรวจเพิ่มเติมที่มีประโยชนที่สุด คือ contrast esophagogram ซ่ึงเม่ือ 

วินิจฉัยไดเร็วก็จะสามารถทําการรักษาไดอยางรวดเร็ว โดยควรทําการรักษาใหไดภายใน 

24-48 ชั่วโมง เพราะจะใหผลการรักษาที่ดี สวนวิธีการรักษาตองพิจารณาไปเปนรายๆไป 

โดยดูจากสภาพของผูปวย ระยะเวลาที่มีอาการ ลักษณะของเนื้อเยื่อขางเคียง โรครวมที่ 

พบและพยาธิสภาพของหลอดอาหารเดิมวามีโรคหรือไม สวนวิธีการรักษาโดยการสอง 

กลอง (minimally invasive surgery) หรือ stent หรือ clip คงตองรอขอมูลจากการศึกษา 

ที่มากกวานี้จึงจะสามารถนํามาประยุกตใชกับผูปวยได 

 

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