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ภาวะปอดอักเสบจากการสำาลัก
และโรคท้�เก้�ยวข�องกับการสำาลัก  
(Aspiration pneumonia and 

aspiration related diseases)

วรวุฒิ	ต้ันติัที่ว่ว้ฒน์

บัทน�า
 การสุำาลักคื์อการหายใจนำาสิุ�งต่ิางๆ ท่�อย่้ในช่ัองปิาก หรือ ในกระเพาะอาหาร (oropharyngeal 

หรือ gastric content) ลงไปิยังทางเดิ์นหายใจสุ่วนล่าง(1)  ทำาให้เกิด์ภาวะต่ิางๆ ติามมาขึ�นกับปิริมาณ

และลักษณะของสิุ�งท่�สุำาลักลงไปิ ค์วามถ่ึ�ของการสุำาลัก การติอบสุนองของร่างกายต่ิอสิุ�งท่�สุำาลักลงไปิ(2)  

รวมไปิถึึงสุถึานภาพของผู้้้ป่ิวยว่าเป็ินผู้้้ป่ิวยนอกหรือผู้้้ป่ิวยใน เป็ินต้ิน  ผู้้้ป่ิวยอาจจะม่อาการเพ่ยงแค่์

ไอชัั�วขณะเวลาหนึ�ง ไปิจนถึึงภาวะหายใจล้มเหลวฉัับเพลันได้์  การสุำาลักเป็ินสุาเหตุิหนึ�งของโรค์ปิอด์

อักเสุบท่�สุามารถึเกิด์ได้์ทั�งผู้้้ป่ิวยทั�วไปิและผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ซึึ่�งสุ่งผู้ลร้ายแรงถึึงแก่

ช่ัวิติได้์

 ค์นทั�วไปิสุามารถึท่�จะม่การสุำาลักเล็กน้อยในช่ัวงหลับได้์ อาจเป็ินสุาเหตุิให้เกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบ

จากการสุำาลักติามมาได้์เช่ันกัน(3) ในขณะท่�การสุำาลักในลักษณะท่�เห็นชััด์ (macroaspiration) มักติามมา

ด้์วยภาวะปิอด์อักเสุบ 

ภาวะปัอดอักเสบัจากการส�าลััก
อุบ้ติัการณ์

 อุบัติิการณก์ารเกดิ์ภาวะปิอด์อกัเสุบจากการสุำาลักนั�นปิระเมนิได้์ค่์อนข้างยากเนื�องจากไมม่่ตัิว

ช่ั�วัด์ท่�ม่ค์วามไวและค์วามจำาเพาะเพ่ยงพอ นอกจากน่�การศึกษาท่�ผู่้านมาในอด่์ติมักจะไม่ได้์แยกภาวะ 

aspiration pneumonitis ออกจาก aspiration pneumonia แต่ิม่การปิระมาณการว่าการสุำาลักนั�นเป็ิน
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สุาเหตุิของการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบชุัมชัน (community acquired pneumonia) ถึึงร้อยละ 5-15(4)  ในผู้้้ป่ิวย

ท่�เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรืออาศัยอย่้ในศ้นย์ด้์แลผู้้้สุ้งอายุ (nursing home) อาจพบภาวะปิอด์

อักเสุบจากการสุำาลักได้์ปิระมาณร้อยละ 10 และ 18 ติามลำาดั์บ(4, 5)  ภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักยัง

พบวา่เป็ินสุาเหติกุารเสุ่ยช่ัวิติท่�สุำาคั์ญิในผู้้ป่้ิวยท่�ม่ปัิญิหาด์า้นการกลนืเนื�องจากโรค์ทางระบบปิระสุาท(6)  

และอาจเป็ินสุาเหตุิการเสุ่ยช่ัวิติท่�สัุมพันธ์์กับการด์มยาสุลบสุ้งถึึงร้อยละ 10-30(7, 8) 

ป้จ้จ้้ยเส่�ยง

 สุ่วนใหญ่ิการสุำาลักมักเกิด์ติามหลังการกลืนท่�ผิู้ด์ปิกติิ (impaired swallowing) โด์ยเฉัพาะอย่าง

ยิ�งในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปัิญิหากลไกการไอท่�ไม่ด่์พอ (ineffective cough reflex) ร่วมด้์วย ในผู้้้สุ้งอายุท่�ม่ปัิญิหา

ทางด้์านการกลืนเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบสุ้งถึึง 11.9 เท่า และพบว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ

การวินิจฉััยภาวะปิอด์อักเสุบม่ปัิญิหาทางด้์านการกลืนสุ้งถึึงร้อยละ 92.0 (9)  เมื�อใช้ั videofluoroscope 

ติรวจการกลนื พบวา่ผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อกัเสุบม่เพ่ยงรอ้ยละ 16.7 เทา่นั�นท่�สุามารถึกลนือาหารได์ป้ิลอด์ภยั(9) 

และปัิญิหาเรื�องการกลืนน่�พบว่ายังค์งเป็ินปัิญิหาต่ิอเนื�องไปิแม้ว่าผู้้้ป่ิวยจะกลับบ้านไปิแล้วก็ติาม(10, 11) 

นอกจากน่�ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปัิญิหาทางกายวิภาค์ของหลอด์อาหารเช่ันมะเร็งหลอด์อาหารและหลอด์อาหารต่ิบ

จากสุาเหตุิต่ิางๆ ก็เป็ินปัิจจัยเสุ่�ยงของการสุำาลักท่�สุำาคั์ญิ

 ค์วามรับร้้ตัิวท่�ไม่ด่์ (impaired consciousness) จากสุาเหตุิต่ิางๆ เช่ัน โรค์ของระบบปิระสุาท

สุ่วนกลาง โรค์สุมองเสืุ�อม (dementia), โรค์หลอด์เลือด์สุมอง (stroke), ภาวะสัุบสุนฉัับพลัน (delirium), 

การได้์รับยาท่�ม่ผู้ลต่ิอค์วามร้้สึุกตัิวและการนอนหลับ รวมถึึงภาวะหัวใจหยุด์เต้ินฉัับพลัน ล้วนแต่ิเพิ�ม

โอกาสุการเกิด์การสุำาลักและภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักทั�งสิุ�น(12)  ระดั์บค์วามรุนแรงของโรค์ทาง

ระบบปิระสุาทพบว่าม่ค์วามสัุมพันธ์์กับอัติราการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลัก และในทางกลับ

กันการเกิด์ภาวะปิอด์อกัเสุบจากการสุำาลักยังสุ่งผู้ลการรักษาทางระบบปิระสุาทท่�แย่ลง รวมถึึงเพิ�มอัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติด้์วย(13)  

 การไม่ร้้สึุกตัิวขณะท่�หัวใจหยุด์เต้ิน (cardiac arrest) เป็ินปัิจจัยเสุ่�ยงท่�สุำาคั์ญิข้อหนึ�ง  พบว่าผู้้้

ป่ิวยท่�ม่ภาวะหยุด์เต้ินม่โอกาสุสุ้งถึึงร้อยละ 65-70(14, 15) ในการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบท่�ระยะ 3 วันแรก 

โด์ยเฉัพาะรายท่�ได้์รับการรักษาด้์วยการลด์อุณหภ้มิของร่างกาย หรือ therapeutic hypothermia (odds 

ratio, 1.90) ทำาให้ต้ิองใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจและรับการรักษาในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติินานขึ�น  แต่ิไม่สุ่งผู้ลต่ิอ

อัติราการเกิด์ปิอด์อกัเสุบจากการใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจ ค์วามเสุ่ยหายติอ่ระบบปิระสุาทและอตัิราการเสุ่ย

ช่ัวิติในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติิ(14) สุำาหรับการรักษาด้์วยการลด์อุณหภ้มิของร่างกายนั�นพบว่าปัิจจุบันเป้ิาหมาย

ของการลด์อุณหภ้มิร่างกายเหลือ 36 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสุ (ก่อนหน้าน่�เป้ิาหมายอย่้ท่� 33 องศาเซึ่ลเซ่ึ่ยสุ) กลับ

ม่แนวโน้มท่�สุามารถึลด์อัติราการเกิด์ปิอด์อักเสุบ(15) นอกจากน่�การให้ยาปิฏิิช่ัวนะร่วมกับการรักษาอื�นๆ 

ตัิ�งแต่ิต้ินสุามารถึลด์การเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบลงได้์ด้์วย(16)

 การให้อาหารเข้าทางเดิ์นอาหาร (enteral feeding) สัุมพันธ์์กับการเกิด์การสุำาลักอาหารปิริมาณ

ท่�มากได้์ ซึึ่�งปิริมาณอาหารท่�สุำาลักนั�นสัุมพันธ์์กับการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบโด์ยติรง(17)  โด์ยเฉัพาะเมื�อม่
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ปัิจจัยเสุ่�ยงอื�นร่วมด้์วย เช่ัน การทำางานของกระเพาะอาหารท่�ผิู้ด์ปิกติิ (gastric dysmotility), การไอท่�ไม่

ด่์พอ (inadequate cough), และค์วามร้้สึุกตัิวท่�เปิล่�ยนแปิลง (alteration of consciousness)(12)  แต่ิเมื�อ

ด้์ผู้ลการรักษาโด์ยรวมในผู้้้ป่ิวยโรค์หลอด์เลือด์สุมองฉัับพลัน (acute stroke) พบว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการให้

สุารอาหารทางสุาย (enteral feeding tube) เท่ยบกับการเจาะผู้นังหน้าท้องเพื�อให้อาหาร (percutaneous 

enteral tube feeding) พบว่ากลุ่มท่�ได้์รับสุารอาหารทางสุายม่อัติราการรอด์ช่ัวิติและผู้ลการรักษาทาง

ระบบปิระสุาทท่�ด่์กว่า(18) 

 สุุขอนามัยในช่ัองปิากก็เป็ินปัิจจัยเสุ่�ยงท่�สุำาคั์ญิในการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลัก โด์ย

พบว่าการม่ฟันผุู้ (dental caries)  โรค์ปิริทันต์ิ (periodontal disease) ต่ิางๆ ล้วนเพิ�มค์วามเสุ่�ยงให้สุ้งขึ�น(19) 

แต่ิในขณะท่�ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ฟันเหลืออย่้เลยพบว่าค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบนั�นพบติำ�ากว่า(20)

 ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่ปัิจจัยเสุ่�ยงของการสุำาลักมากกว่าหนึ�งปัิจจัยพบว่าจะยิ�งเพิ�มค์วามเสุ่�ยงของ

การเกดิ์ภาวะปิอด์อกัเสุบจากการสุำาลักท่�มากขึ�น(21) อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งขึ�น การนอนโรงพยาบาลนาน

ขึ�น(22) และผู้ลการรักษาท่�แย่ลง

ตัารางท่ี่�	1. ปัิจจัยเสุ่�ยงของการสุำาลักและเกิด์ภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลัก

ป้จ้จ้้ยเส่�ยงของการสำาล้ิกแลิะการเกิดภาวะปอดอ้กเสบจ้ากการสำาล้ิก

ภาวะท่ี่�ส�งผลิตั�อการกล่ินท่ี่�ผิดปกติั
• โรค์ของหลอด์อาหาร เช่ัน มะเร็งหลอด์อาหาร หลอด์อาหารต่ิบ ภาวะกลืนลำาบาก
• โรค์ทางระบบปิระสุาท เช่ัน โรค์หลอด์เลือด์สุมอง ลมชััก ค์วามจำาเสืุ�อม พาร์กินสัุน
• โรค์ทางระบบการหายใจ เช่ัน โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง
• การใสุ่ท่อช่ัวยหายใจ การใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจ และหลังการถึอด์ท่อช่ัวยหายใจ

ภาวะท่ี่�ส�งผลิตั�อการร้บรู้
• โรค์ทางระบบปิระสุาท เช่ัน โรค์หลอด์เลือด์สุมอง ลมชััก
• ยาท่�สุ่งผู้ลต่ิอค์วามรับร้้ตัิว  การใช้ัยาสุลบทางวิสัุญิญ่ิ
• การดื์�มสุุรา และการใช้ัสุารเสุพติิด์
• ภาวะหัวใจหยุด์เต้ิน

ภาวะท่ี่�ส�งผลิตั�อการไอท่ี่�ผิดปกติั
• ยาท่�กด์อาการไอ สุุรา และแอลกอฮอล์
• โรค์ทางระบบปิระสุาท เช่ัน โรค์หลอด์เลือด์สุมอง ค์วามจำาเสืุ�อม degenerative neurological 

disorder
• การรับร้้ตัิวท่�ผิู้ด์ปิกติิ

ภาวะท่ี่�ส�งผลิให้อาหารในกระเพิาะไหลิย้อนขึ�น
• กรด์ไหลย้อน
• การใสุ่ให้อาหารทางสุาย
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รูปท่ี่�	1.  การเกิด์การสุำาลัก มักเกิด์ขึ�นจากปัิญิหาด้์านการกลืน หรือจากระบบปิระสุาทท่�สุ่งผู้ลถึึงการ

ค์วบคุ์มการกลืน (ล้กศรสุ่เข่ยว) ทำาให้อาหารหรือสิุ�งท่�อย่้ในปิากสุำาลักลงสุ่้ทางเดิ์นหายใจ (ล้กศรสุ่แด์ง) 

หรือเกิด์จากอาหารในกระเพาะไหลย้อนกลับขึ�นมาด้์านบนแล้วสุำาลักลงทางเดิ์นหายใจสุ่วนล่าง (ล้กศร

สุ่นำ�าเงิน)

อาการที่างคลิินิก

 อาการแสุด์งของภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักมักจะเกิด์ติามหลังการสุำาลักท่�ค่์อนข้างชััด์เจน  

แต่ิในบางค์รั�งการสุำาลักเพ่ยงเล็กน้อยอาจทำาให้ปัิญิหาเรื�องการสุำาลักถ้ึกมองข้ามไปิ  ซึึ่�งอาการแสุด์งอาจ

ม่เพ่ยงอาการไอชัั�วค์ราว ปิอด์อักเสุบ ไปิจนถึึงระบบการหายใจล้มเหลวและภาวะ ARDS (acute respi-

ratory distress syndrome) โด์ยอาการมักแสุด์งเร็วในระยะเวลาไม่ก่�ชัม. ถึึง 2-3 วันหลังสุำาลัก แต่ิระยะ

เวลาน่�อาจนานขึ�นเป็ินหลายวันได้์หากเป็ินการสุำาลักเชืั�อท่�ม่ค์วามรุนแรงน้อยเช่ันเชืั�อกลุ่ม anaeorobic 

bacteria  

 ภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักอาจสุ่งผู้ลรุนแรงมากกว่าภาวะปิอด์อักเสุบทั�วไปิ โด์ยพบว่า

ผู้้้ป่ิวยม่อัติราการการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งกว่าและม่อัติราการเกิด์อวัยวะอื�นล้มเหลวมากกว่า(23) รวมถึึง

ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลและโอกาสุท่�กลับมาเกิด์ปิอด์อักเสุบซึ่ำ�าท่�สุ้งมากขึ�น(24)  

 การวินิจฉััยภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักขึ�นกับปิระวัติิ การสุำาลัก ค์วามเสุ่�ยงและค์วามผิู้ด์

ปิกติิจากภาพถึ่ายรังสุ่ทรวงอกท่�เข้าได้์ (โด์ยมักเป็ินบริเวณท่�อย่้ติามแรงโน้มถ่ึวง เช่ัน หากสุำาลักในท่า

นอนหงายมักพบบริเวณ superior segment of right lower lobe หรือ posterior segment of right 

upper lobe หากสุำาลักในท่า upright มักจะพบบริเวณ basal segment of lower lobes เป็ินต้ิน) ในบาง

ค์รั�งภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกปิกติิ แต่ิอาจพบว่าผิู้ด์ปิกติิเมื�อทำาเอกซ์ึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์ได้์ถึึงร้อยละ 28(25) 
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 การติรวจเพาะเชืั�อต่ิางๆ นั�น ในอด่์ติการเก็บสิุ�งสุ่งติรวจจาก transtracheal sampling หรือการ

เจาะติรวจ thoracentesis พบว่าเชืั�อก่อโรค์มักพบเป็ินเชืั�อในกลุ่ม anerobic bacteria และอาจ

พบร่วมกับเชืั�อกลุ่ม aerobic ได้์ แต่ิลักษณะผู้้้ป่ิวยอาจแติกต่ิางจากในปัิจจุบันโด์ยพบว่าผู้้้ป่ิวยมักจะมา

รักษาช้ัาม่อาการมากเช่ันไอเสุมหะม่กลิ�นหนองหรือม่ภาวะแทรกซ้ึ่อนร่วมแล้ว เช่ัน ม่โพรงฝี้หนองในปิอด์ 

(abscess) ปิอด์อักเสุบชันิด์ necrotizing หรือม่หนองในชั่องเยื�อหุ้มปิอด์ (empyemathoracis)(26, 27) 

สุ่วนข้อม้ลท่�ใหม่มากขึ�นพบว่าเชืั�อสุ่วนมากจะใกล้เค่์ยงกับเชืั�อของปิอด์อักเสุบชุัมชัน (เช่ัน Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, และ Enterobacteriaceae) หรือ

ปิอด์อักเสุบในโรงพยาบาล (hospital acquired pneumonia) (ซึึ่�งมักพบเป็ินเชืั�อกลุ่ม gram negative rod 

เช่ัน Pseudomonas aeruginosa เป็ินต้ิน) ทั�งน่�ขึ�นกับลักษณะผู้้้ป่ิวย โด์ยไม่พบเชืั�อ anaerobe เลยจาก

การเก็บสิุ�งสุ่งติรวจ(28, 29)

รูปท่ี่�	2.  แสุด์งค์วามผิู้ด์ปิกติิของภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกของผู้้้ป่ิวยชัายอายุ 60 ปีิ ให้ปิระวัติิอาการไข้ 

ไอเสุมหะสุ่เหลือง เหนื�อยมากขึ�นมา 3 วัน โด์ยม่กลืนลำาบากหลังจากท่�ได้์รับการฉัายแสุงรักษาโรค์มะเร็ง

โค์นลิ�น (base of tongue cancer) และม่ปิระวัติิสุำาลักอาหารบ่อยค์รั�งมาปิระมาณ 1 ปีิ

A ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกก่อนการรักษาโรค์มะเร็ง

B ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกปัิจจุบัน พบค์วามผิู้ด์ปิกติิลักษณะเป็ิน lobar pneumonia บริเวณปิอด์

กล่บขวาบน

การร้กษ์า

 การเลือกยาปิฏิิช่ัวนะเพื�อรักษาภาวะปิอด์อักเสุบจากการสุำาลักนั�นขึ�นกับลักษณะของผู้้้ป่ิวยว่า

เป็ินผู้้้ป่ิวยนอก ผู้้้ป่ิวยใน หรืออย่้ในศ้นย์ด้์แลผู้้้สุ้งอายุ เนื�องจากม่ชันิด์ของเชืั�อท่�แติกต่ิางกันไปิและปัิจจัย
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เสุ่�ยงของการติิด์เชืั�อดื์�อยา (เช่ัน การนอนโรงพยาบาลท่�นานมากกว่า 5 วัน  หรือเค์ยได้์รับ broad 

spectrum antibiotic ในระยะ 90 วัน) การรักษาด้์วยยาปิฏิิช่ัวนะแบบการรักษาปิอด์อักเสุบชุัมชันนั�น

สุามารถึใช้ัได้์ โด์ยอาจให้ยา Clindamycin ร่วมด้์วยในกรณ่ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงในจากเชืั�อ anerobic  เช่ัน 

ม่โรค์ปิริทันต์ิ ม่โพรงหนองในปิอด์ หรือ necrotizing pneumonia(4, 12)  เช่ันเด่์ยวกับ Infectious Diseas-

es Society of America (IDSA) guideline ท่�แนะนำาให้ยาค์รอบค์ลุมเชืั�อในกลุ่ม anaerobic เพิ�มเติิมจาก

การรักษาปิอด์อักเสุบชุัมชันเฉัพาะเมื�อสุงสัุยว่าม่โพรงหนองในปิอด์หรือหนองในช่ัองเยื�อหุ้มปิอด์(30)  

แต่ิทั�งน่�หากสุถึานการณ์เป็ินในผู้้้ป่ิวยในหรือผู้้้ป่ิวยวิกฤติิท่�ใสุ่ท่อช่ัวยหายใจแล้วนั�น การค์รอบค์ลุมเชืั�อท่�

สุงสัุยอาจจำาเป็ินต้ิองเปิล่�ยนไปิเป็ินกลุ่ม gram negative รวมถึึงค์รอบค์ลุมเชืั�อดื์�อยามากขึ�น ซึึ่�งต้ิอง

อาศยัข้อม้ลการดื์�อยาของเชืั�อในแติล่ะโรงพยาบาลมาปิระกอบรว่มด้์วย  และหากผู้้ป่้ิวยม่ค์วามเสุ่�ยงเช่ัน

ได้์รับการใสุ่ท่อช่ัวยหายใจ หรือม่ภาวะช็ัอค์ ม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองให้ยาปิฏิิช่ัวินะแบบกว้างและค์รอบค์ลุม

เชืั�อกลุ่ม anaerobic ไปิ พร้อมกัน 

Aspiration or chemical pneumonitis
 การสุำาลักอาหารท่�ชััด์เจน (macroaspiration) จากกระเพาะอาหารท่�จะทำาให้เกิด์ aspiration 

pneumonitis นั�นมักสัุมพันธ์์กับการสุำาลักปิริมาณมาก (มากกว่า 120 มล.) และสิุ�งท่�ม่ค์วามเป็ินกรด์มาก 

(pH น้อยกว่า 2.5) ดั์งท่� Curtis Lester Mendelson บรรยายการศึกษาแบบ case series ของผู้้้ป่ิวยหญิิง

ท่�มาค์ลอด์บุติรท่�ม่การสุำาลักกรด์ในกระเพาะอาหารระหว่างการด์มยาสุลบ  จนเป็ินท่�มาของชืั�อภาวะน่�

ว่า “Mendelson syndrome”  ซึึ่�งผู้้้ป่ิวยมักม่อาการภายใน 2 ชัม. โด์ยจะม่อาการไข้ หายใจเหนื�อย จนถึึง

ขั�นระบบกายใจล้มเหลวฉัับพลันได้์ โด์ยพบฟิล์มภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกผิู้ด์ปิกติิบริเวณปิอด์กล่บล่างด้์าน

ใด์ด้์านหนึ�งหรือทั�งสุองข้างได้์  อาการสุามารถึด่์ขึ�นได้์เองในระยะเวลา 36 ชัม. โด์ยไม่ต้ิองได้์รับยา

ปิฏิิช่ัวนะ  สุ่วนภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกพบว่าด่์ขึ�นในระยะเวลา 7 วัน(31) ซึึ่�งข้อม้ลในปัิจจุบันผู้้้ป่ิวยอาจไม่

พบภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกผิู้ด์ปิกติิหรืออาจไม่ม่อาการได้์ถึึงร้อยละ 64 หรืออาจรุนแรงจนเข้าได้์กับภาวะ 

ARDS ได้์ถึึงร้อยละ 16.5 โด์ยเฉัพาะกรณ่ม่โรค์หรือภาวะร่วมอื�นด้์วย(32, 33)

 การติรวจหลอด์ลมด้์วยการสุ่องกล้องหลอด์ลม (bronchoscopy) นั�นอาจม่ปิระโยชัน์ในแง่การ

ช่ัวยด้์ด์เก็บสิุ�งสุำาลักออกจากทางเดิ์นหายใจ โด์ยเฉัพาะในรายท่�พบภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกท่�ผิู้ด์ปิกติิ เช่ัน 

การพบ lung collapse และ lobar consolidation เป็ินต้ิน(34) และการสุ่องติรวจร่วมกับการล้างนำ�า 

bronchoalveolar lavage มาเพื�อสุ่งติรวจเพาะเชืั�อช่ัวยในการพิจารณาให้หรือหยุด์ให้ยาปิฏิิช่ัวนะ(35)

การร้กษ์า

 สิุ�งแรกท่�ต้ิองค์ำานึงถึึงคื์อทางเดิ์นหายใจ ต้ิองสุามารถึ maintain ทางเดิ์นหายใจของผู้้้ป่ิวยให้ได้์ 

หากเป็ินการสุำาลักท่�ชััด์เจนค์วรม่การกำาจัด์สิุ�งค์งค้์างในทางเดิ์นหายใจสุ่วนบนออก ในรายท่�ไม่สุามารถึ

หายใจเองได้์หรือม่ระบบหายใจล้มเหลวม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองรับการใสุ่ท่อช่ัวยหายใจหรือใช้ัเค์รื�องช่ัวย

หายใจ(4, 12) ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการรักษาแบบปิระคั์บปิระค์องและติิด์ติามอาการอย่างใกล้ชิัด์ เนื�องจาก
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อาการสุามารถึแย่ลงจนเกิด์ภาวะ ARDS ได้์ การใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจแบบ non invasive ventilation (NIV) 

หรือการใช้ั high flow oxygen therapy (HFOT) อาจสุามารถึนำามาใช้ัแทนการใสุ่ท่อช่ัวยหายใจได้์(36, 37) 

บางรายหากติรวจพบ bronchospasm การให้ bronchodilator จะสุามารถึช่ัวยปิระคั์บปิระค์องอาการ

ผู้้้ป่ิวยได้์

 แม้ว่ายาปิฏิิช่ัวนะมักถ้ึกให้ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ aspiration pneumonitis กันอย่างกว้างขวาง แต่ิ

จากข้อม้ลในการศึกษาพบว่า การให้ยาปิฏิิช่ัวนะเพื�อป้ิองกันการติิด์เชืั�อตัิ�งแต่ิหลังสุำาลักนั�นไม่ช่ัวยลด์

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ  และอัติราการเข้ารับการรักษาในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติิ  นอกจากน่�ยังพบว่ากลุ่มท่�ได้์รับยา

ปิฏิิช่ัวนะนั�นม่โอกาสุท่�จะได้์รับยาปิฏิิช่ัวนะอย่างกว้างมากอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ(38) ม่บางค์ำาแนะนำา

ในการพิจารณาการเริ�มยาปิฏิิช่ัวนะตัิ�งแต่ิม่อาการสุำาลักในผู้้้ป่ิวยบางราย เช่ัน ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ small 

bowel obstruction, ม่ค์วามเสุ่�ยงท่�จะม่ bacterial colonization ในกระเพาะอาหาร (เช่ันการได้์รับยาลด์กรด์ 

เป็ินต้ิน)(4, 12) หรือในรายท่�ม่อาการค่์อนข้างรุนแรง โด์ยพิจารณาให้ยาปิฏิิช่ัวนะท่�ค์รอบค์ลุมเชืั�อท่�กว้าง

เพ่ยงพอเปิน็ระยะเวลา 2-3 วัน ม่การปิระเมินเรื�องการให้ยาปิฏิิช่ัวนะซึ่ำ�าเป็ินระยะ สุำาหรับในรายท่�อาการ

ไม่รุนแรงอาจพิจารณาไม่ให้ยาปิฏิิช่ัวนะ ใช้ัการติิด์ติามอาการ ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอก และปิระเมินซึ่ำ�าท่� 

48 ชัม. ว่าผู้้้ป่ิวยด่์ขึ�นแล้วหรือไม่

 สุำาหรับการให้ยา glucocorticoids นั�นยังไม่ม่การให้อย่างเป็ินมาติรฐาน แม้ว่ายาดั์งกล่าวจะม่

การใช้ัมาอย่างยาวนานก็ติาม บางการศึกษาพบว่ายา glucocorticoids สุามารถึลด์ค์วามผู้ิด์ปิกติิใน

ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกได้์เร็วขึ�น แต่ิกพ็บว่ากลุ่มท่�ได้์รบัยาดั์งกล่าวม่ระยะเวลาการรักษาในหอผู้้้ปิว่ยวิกฤติิ

นานขึ�นและผู้ลการรักษาไม่แติกต่ิางกับยาหลอก(39) และบางการศึกษาพบว่าม่อัติราการเกิด์ปิอด์อักเสุบ

จากเชืั�อ gram negative ท่�สุ้งขึ�นด้์วย(40)
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รูปท่ี่�	3. แสุด์งการด์ำาเนินของภาวะ aspiration pneumonitis ท่�เปิล่�ยนแปิลงไวในระยะเวลา 48 ชัม.  ผู้้้ป่ิวย

ชัาย 60 ปีิ ให้ปิระวัติิสุำาลัก 2 ชัม. ก่อนมาโรงพยาบาล แรกรับพบว่าม่ไข้ หายใจเหนื�อยหอบ ภาพถ่ึาย

รังสุ่ทรวงอกแรกรับ (A) พบค์วามผิู้ด์ปิกติิลักษณะเป็ิน diffuse ground glass opacity ทั�งสุองข้างโด์ยท่�

ด้์านขวาเด่์นกว่าด้์านซ้ึ่าย ผู้้้ป่ิวยได้์รับการให้ออกซิึ่เจน และได้์รับยาปิฏิิช่ัวนะ ร่วมกับติิด์ติามอาการ

ในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติิอย่างใกล้ชิัด์ ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกติิด์ติามท่� 48 ชัม. (B) พบว่าค์วามผิู้ด์ปิกติิทั�งสุอง

ข้างท่�เห็นลด์ลงอย่างเห็นได้์ชััด์

Recurrent pneumonia
  การม่ภาวะปิอด์อักเสุบซึ่ำ�าหลายค์รั�งนั�นม่สุาเหตุิได้์จากหลายปัิจจัยโด์ยม่อาการแสุด์งและ

ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกท่�แติกต่ิางกันไปิดั์งแสุด์งในติารางท่� 2 (41) การสุำาลักเป็ินปัิจจัยหนึ�งท่�ทำาให้เกิด์ภาวะ

ปิอด์อกัเสุบซึ่ำ�าหลายค์รั�งได้์  โด์ยเฉัพาะค์วามผู้ดิ์ปิกติิของภาพถึา่ยรังสุ่ทรวงอกท่�พบในบริเวณท่�สัุมพันธ์์

กับแรงโน้มถ่ึวงของโลก ทั�งน่�ติำาแหน่งค์วามผิู้ด์ปิกติิดั์งกล่าวยังขึ�นกับท่าทางของผู้้้ป่ิวยในขณะท่�สุำาลัก

ด้์วยว่าอย่้ในท่าใด์ ดั์งท่�ได้์กล่าวไปิแล้วข้างต้ิน  แต่ิหากพบว่าการกลับมาเป็ินซึ่ำ�าของภาวะปิอด์อักเสุบ

นั�นเกิด์ในบริเวณเดิ์มซึ่ำ�าไปิมาค์วรคิ์ด์ถึึงค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�เกิด์ขึ�นภายในหลอด์ลมบริเวณนั�นก่อน เช่ัน ภาวะ

หลอด์ลมต่ิบก้อนมะเร็งทั�งท่�อย่้ภายในและภายนอกหลอด์ลม ภาวะหลอด์ลมต่ิบจากการติิด์เชืั�อวัณโรค์ 

หรือการม่สิุ�งแปิลกปิลอมติกค้์างอย่้ภายใน  ทำาให้ทางเดิ์นหายใจบริเวณดั์งกล่าวม่ต่ิบตัินทำาให้เกิด์ภาวะ 

obstructive pneumonia เป็ินสุาเหตุิให้เกิด์การเป็ินซึ่ำ�าของภาวะปิอด์อักเสุบ
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ตัารางท่ี่�	2. สุาเหตุิท่�สัุมพันธ์์กับการกลับมาเป็ินซึ่ำ�าของภาวะปิอด์อักเสุบ (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง

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



250

Comprehensive Review in Internal Medicine

รูปท่ี่�	4. ผู้้้ป่ิวยหญิิงอายุ 70 ปีิ ม่ปิระวัติิปิอด์อักเสุบกล่บล่างด้์านซ้ึ่ายเป็ินๆ หายๆ มา 2 ปีิ โด์ยปิระวัติิการ

สุำาลักไม่ชััด์เจน ได้์รับการรักษาด้์วยยาปิฏิิช่ัวนะไม่ด่์ขึ�น ได้์รับการติรวจวินิจฉััยเพิ�มเติิมพบสิุ�งแปิลกปิลอม

ในหลอด์ลม หลงัจากได้์นำาสิุ�งแปิลกปิลอมออกจากหลอด์ลมพบวา่ภาวะปิอด์อักเสุบด่์ขึ�นและไม่กลับมา

เป็ินซึ่ำ�าอ่ก 

A ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอก แสุด์งให้เห็นถึึงค์วามผิู้ด์ปิกติิบริเวณปิอด์กล่บล่างด้์านซ้ึ่าย

B เอกซึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์ทรวงอกพบค์วามผู้ิด์ปิกติิบริเวณปิอด์กล่บล่างด้์านซ้ึ่ายโด์ยม่ลักษณะ

พบ endobronchial lesion ร่วมด้์วย  

C ภาพการสุ่องกล้องหลอด์ลมเพื�อหาสุาเหตุิของภาวะปิอด์อักเสุบ  พบสิุ�งแปิลกปิลอม (เมล็ด์

ผู้ลไม้) ในหลอด์ลมกล่บล่างด้์านซ้ึ่าย

Lipoid pneumonia
 Lipoid pneumonia เป็ินภาวะท่�พบได้์ค่์อนข้างน้อย ติามรายงานการผู่้าชัันสุ้ติรศพพบเพ่ยงร้อย

ละ 1.0-2.5 นอกจากน่�ลักษณะค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�พบในภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกหรือแม้แต่ิเอกซ์ึ่เรย์

ค์อมพิวเติอร์เองก็ยังไม่สุามารถึแยกได้์จาก primary lung cancer จึงค์วรได้์รับการติรวจชิั�นเนื�อยืนยัน

ทุกราย(42) lipoid pneumonia น่�สุามารถึเกิด์ได้์จากการสุำาลักหรือหายใจเอาสุารไขมันลงสุ่้ถุึงลมในปิอด์ 

(exogenous) และจากภายในร่างกายเอง เช่ัน obstructive pneumonia, chronic infection, fat storage 

disease เป็ินต้ิน  สุำาหรับ exogenous lipoid pneumonia ถ้ึกบรรยายค์รั�งแรกโด์ย Laughlen ในผู้้้ป่ิวย 

4 รายโด์ยท่�สุามารถึเกิด์ได้์ทั�งแบบฉัับพลันและแบบเรื�อรัง(42) อาการแบบฉัับพลันนั�นพบไม่บ่อยและมัก

สัุมพันธ์์กับการสุำาลักปิริมาณมากลงไปิ โด์ยทั�วไปิมักเกิด์ในเด็์กท่�เผู้ลอสุำาลักลงไปิ สุ่วนในผู้้้ใหญ่ิอาจพบ

ในนักมายากลกลืนไฟ พ่นไฟ โด์ยม่อาการแสุด์งเช่ันเด่์ยวกับ aspiration pneumonitis  สุ่วน chronic 

lipoid pneumonia มักเกิด์จากการสุำาลักหรือสุ้ด์ด์มเข้าไปิท่ละน้อยเป็ินเวลานาน มักเกิด์ในผู้้้สุ้งวัยหรือ

ในเด็์กท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการสุำาลัก เช่ัน mental retardation หรือม่ปัิญิหา cleft palate โด์ยมากมักไม่ม่

อาการ แต่ิพบค์วามผิู้ด์ปิกติิจากภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอกโด์ยบังเอิญิ อาจม่อาการไอเรื�อรังหรือเหนื�อยได้์ 

สุ่วนน้อยท่�จะม่อาการเบื�ออาหาร นำ�าหนักลด์หรือไอเป็ินเลือด์(42) 
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 ภาพถ่ึายรังสุ่ทรวงอก ในกลุ่มอาการแบบฉัับพลันสุามารถึพบค์วามผิู้ด์ปิกติิได้์ตัิ�งแต่ิ 30 นาท่ 

และเกือบทั�งหมด์พบใน 24 ชัม. หลังสุำาลัก  โด์ยพบเป็ิน ground-glass หรือ consolidation มักพบท่�

ปิอด์กล่บกลางหรือล่าง โด์ยอาจพบ pnueumotocele ในบริเวณค์วามผิู้ด์ปิกติินั�นร่วมด้์วยได้์ หากทำาเอก

ซ์ึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์จะพบลักษณะ fat attenuation (-30 Houndsfield units) ท่�บริเวณ consolidation 

ดั์งกล่าว ซึึ่�งถืึอเป็ินลักษณะจำาเพาะของ lipoid pneumonia(42) โด์ยค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�พบจะค่์อยๆ ด่์ขึ�นและ

จางหายไปิในระยะเวลา 2 สัุปิด์าห์ถึึง 8 เดื์อน(43)  

 สุำาหรับกลุ่มอาการแบบเรื�อรังนั�นจะพบลักษณะค์ล้ายกันกล่าวคื์อพบเป็ิน ground-glass หรือ 

consolidation โด์ยม่ fat attenuation อย่้ภายใน แต่ิจะพบบริเวณปิอด์กล่บล่าง ม่การกระจายติาม 

peribronchovascular และมักพบลักษณะ fibrosis ม่การเปิล่�ยนแปิลงของ lung parenchyma รอบๆ 

ด้์วยได้์ บางรายอาจแสุด์งให้เห็นเป็ินก้อนท่�ม่ไขมันอย่้ภายในซึึ่�งต้ิองแยกจาก hamartomas หรือ extra-

thoracic sarcomas ท่�กระจายตัิวมา (chondrosarcomas, liposarcomas)(42)  ในบางค์รั�งก้อนหรือจุด์

ดั์งกล่าวอาจไม่พบไขมันภายใน ซึึ่�งลักษณะจะค์ล้ายกับรอยโรค์ในมะเร็งปิอด์ แม้แต่ิการติรวจ positron 

emission tomography (PET) scan ก็ไม่สุามารถึแยกทั�งสุองโรค์ออกจากกันได้์(44) และค์วามผิู้ด์ปิกติิ

ดั์งกล่าวมักไม่จางหายไปิหรืออาจลด์ลงได้์บ้างแต่ิใช้ัเวลานานมาก ดั์งนั�นจึงค์วรท่�จะได้์รับการติรวจทาง

พยาธิ์วิทยาเพื�อยืนยันเสุมอ(42)

สรุปั
 การสุำาลักเป็ินสิุ�งท่�เกิด์ขึ�นได้์บ่อยค์รั�ง ทั�งในค์นทั�วไปิและผู้้้ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงโด์ยเฉัพาะในผู้้้สุ้งอายุ 

หรือผู้้้ท่�ม่ปัิญิหาทางด้์านการกลืนหรือปัิญิหาทางระบบปิระสุาท อาการม่ค์วามแติกต่ิางกันไปิทั�งแบบ

ไม่ม่อาการเลยหรืออาการน้อย อาจม่การไอเพ่ยงเล็กน้อย ไปิจนถึึงอาการรุนแรงม่ภาวะปิอด์อักเสุบ 

หรือภาวะหายใจลม้เหลวรนุแรง  การรกัษาโด์ยมากมกัเป็ินการรกัษาแบบปิระค์บัปิระค์อง ใหย้าปิฏิิช่ัวนะ

ในกรณ่ท่�ม่ข้อบ่งช่ั� ติิด์ติามอาการใกล้ชิัด์ และป้ิองกันการสุำาลักท่�จะเกิด์ขึ�นในอนาค์ติ
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