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าปดกลองเสียงอักเสบเฉียบพลัน (Acute
Epiglottitis)
เปนโรคที่มีความรุนแรง
และอาจอันตรายถึงชีวิตได เนื่องจากสามารถ
กอใหเกิดภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจสวนตน
อย า งเฉี ย บพลั น ได ภ ายในระยะเวลาอั น สั้ น
เพียงไมกี่ชั่วโมง และสามารถเกิดขึ้นไดในผูที่มี
สุขภาพแข็งแรงดีมาตลอด โดยทั่วไปแลวโรคนี้
มักเกิดในเด็กเล็กอายุ 2-6 ป อยางไรก็ตาม
สามารถพบโรคนี้ไดในทุกอายุ
ผูปวยจะมี
การอั ก เสบและบวมของฝาป ด กล อ งเสี ย งและ
อวัยวะโดยรอบ
สาเหตุ
ฝาปดกลองเสียงอักเสบเฉียบพลัน เกิดจาก
การอักเสบติดเชื้อ โดยเชื้อกอโรคที่สำคัญ และ
พบบ อ ยที่ สุ ด โดยเฉพาะในกลุ ม ผู ป ว ยเด็ ก คื อ
Hemophilus influenzae type B (HIB) เชือ้ HIB นี้
มักมีความรุนแรง กอใหเกิดปญหาการอุดกั้น
ทางเดินหายใจไดบอย
และมีระยะเวลา
การดำเนินโรคที่สั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับ เชือ้ ชนิดอืน่ ๆ นอกจากนี้ HIB ยังสามารถกระจาย
ไปตามกระแสเลือด กอใหเกิดโรคอืน่ ๆ ตามมาได
เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ, ปอดบวม, ขออักเสบ
เปนตน เชื้อกอโรคชนิดอื่นๆ ที่พบวาเปนสาเหตุ
ของโรคนี้ รองลงมาไดแก group-A และ non
group-A beta-hemolytic Streptococcus,
Streptococcus pneumoniae, alpha hemolytic
Streptococcus, Staphylococcus aureus,
Pseudomonas species, Candida albicans,
non-typable Hemophilus influenzae,
Hemophilus parainfluenzae, Escherichia coli,
Enterobacter cloacae, Pasteurella multocida,
Varicella zoster เปนตน สำหรับผูปวยผูใหญ
พบวา HIB ยังคงเปนเชือ้ กอโรคทีส่ ำคัญ แตพบวา
มีเชื้อกอโรคชนิดอื่นๆ ในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้น

ฝาปดกลองเสียงอักเสบเฉียบพลัน
(Acute Epiglottitis)

อยางแพรหลายในชวงปค.ศ. 1985-1990 หลายๆ
ประเทศทางตะวั น ตกมี อุ บั ติ ก ารณ ข องโรคนี้
ในผูป ว ยเด็กลดลงอยางชัดเจน ในทางตรงกันขาม
ผู ป ว ยผู ใ หญ มี อุ บั ติ ก ารณ ข องโรคนี้ ใ นสั ด ส ว น
ที่มากขึ้น อยางไรก็ตาม ถึงแมวาอุบัติการณของ
โรคนี้โดยรวมจะไมมาก แตสิ่งสำคัญคือควรให
อุบัติการณ
อุ บั ติ ก ารณ ข องโรคนี้ พ บได ค อ นข า งน อ ย การวินิจฉัยโรคนี้ไดตั้งแตเนิ่นๆ และใหการรักษา
โดยเฉพาะหลังจากที่มีการเริ่มใช HIB vaccine ที่ถูกตอง เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอน
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ทางมุมปาก กลืนเจ็บ และกลืนลำบาก เสียงพูด
จะเปลีย่ นไป มีลกั ษณะเหมือนอมอะไรอยูใ นลำคอ
การตรวจรางกายบริเวณชองคอนั้นควรทำดวย
ความนุน นวล และไมควรฝนตรวจดวยความรุนแรง
หรื อ ใช ไ ม ก ดลิ้ น โดยเฉพาะในกลุ ม ผู ป ว ยเด็ ก
และผูปวยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจสวนตน
เนื่องจากอาจทำใหมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ
มากขึ้น
ผูป ว ยในแตละราย อาจมีระดับความรุนแรง
อาการและอาการแสดงที่ แ ตกต า งกั น ออกไป
สิ่งสำคัญคือ ในกลุมผูปวยเด็กที่เปนโรคนี้มักมี
อาการรุนแรงกวา และมักมีการอุดกัน้ ของทางเดิน
หายใจสวนตนไดงายกวา เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผูใหญ
ผูปวยเด็กที่เปนโรคนี้จึงมีโอกาสเกิด
การอุดกั้นทางเดินหายใจ หรือแมกระทั่งหยุด
หายใจไดตลอดเวลา ในขณะที่ผูปวยที่มีอาการ
เจ็บคอและกลืนลำบากเปนหลัก มักมีการดำเนิน
ตอระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงถึงแกชีวิต
ไปดานหนา ใชมือทั้งสองขางค้ำยันไว เชิดคอและ ของโรคที่ไมรุนแรง และมีโอกาสเกิดการอุดกั้น
ผูชายจะมีโอกาสเปนโรคนี้ไดสูงกวาผูหญิง ยื่นคางไปดานหนา เพื่อทำใหทางเดินหายใจโลง ทางเดินหายใจสวนตนไดนอยกวา
และสามารถพบโรคนี้ ไ ด ใ นทุ ก ช ว งเวลาของป มากทีส่ ดุ พบลักษณะของการอุดกัน้ ทางเดินหายใจ
โดยมีอัตราความชุกของโรคไมแตกตางกันมากนัก สวนตนไดในระดับความรุนแรงตางๆ ตั้งแตนอย การสืบคนเพิ่มเติม
ในแตละฤดูกาล
ไปจนถึงมากไดแก หายใจเร็ว, หายใจลำบาก,
การสงภาพเอกซเรยดา นขางของคอ เพือ่ ดูเงา
หายใจมีเสียงดัง ผูปวยมีน้ำลายไหลยอยออก ของฝาปดกลองเสียง มีสวนชวยในการวินิจฉัย
ลักษณะทางคลินิก
เมือ่ เกิดการอักเสบ ฝาปดกลองเสียงจะบวม
มากขึน้ เรือ่ ยๆ (รูปที่ 1) บางครัง้ อาจพบตุม หนอง
เล็กๆ เกิดขึ้น ทำใหฝาปดกลองเสียงถูกเบียด
และมวนตัวไปทางดานหลังและลงลาง ทางเดิน
หายใจสวนชองทางเขาของกลองเสียงจะถูกปดกั้น
ไปทีละนอย
เสมหะและน้ำลายบริเวณนี้จะมี
ปริมาณมากขึ้น เนื่องจากอาการกลืนเจ็บและ
กลืนลำบากของผูปวย ซึ่งจะทำใหทางเดินหายใจ
สวนบนถูกอุดกั้นไดมากขึ้น
ผูปวยจะมีอาการ ไข, หายใจลำบาก,
เจ็บคอและกลืนลำบาก อาจมีอาการปวดหูได
การตรวจรางกาย พบวาผูปวยมักหายใจเร็ว,
หายใจเขา ออกชวงสั้นๆ ผูปวยจะพยายามจำกัด
กิจกรรมของตัวเอง โดยการนั่งนิ่งๆ โนมตัว
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โรคนี้ แตยังเปนที่ถกเถียงถึงความจำเปนและ
ความปลอดภัยในการสงตรวจ เนื่องจากผูปวย
มีแนวโนมที่จะเกิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจ
สวนตนไดตลอดเวลา
โดยเฉพาะเมื่อไดรับ
การกระตุน ไมวา จะเปนการตรวจ, การเจาะเลือด,
การรองไหของผูปวย รวมทั้งการจัดทาผูปวย
ในขณะถายภาพเอกซเรย
นอกจากนี้ในหอง
ถายภาพเอกซเรย มักไมมีความพรอมในการ
ดูแลผูปวย เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น การตัดสินใจ
สงตรวจภาพเอกซเรยดานขางของคอ จึงควร
พิจารณาเปนรายๆ ไป โดยแนะนำใหสงตรวจ
ในกรณีที่การวินิจฉัยโรคยังไมชัดเจน และผูปวย
ยังไมมีปญหาทางเดินหายใจอุดกั้น แพทยควร
เฝาดูแลผูปวยอยางใกลชิด
ขณะผูปวยถูกสง
ไปตรวจ และแพทยควรเปนผูจัดทาผูปวยเอง
ด ว ยความนุ ม นวลในขณะที่ ส ง ผู ป ว ยไปตรวจ
แพทยควรมีเครื่องมือและอุปกรณเตรียมพรอม
ในการดูแลทางเดินหายใจ เมื่อเกิดการอุดกั้น
ทางเดินหายใจขึ้น
การตรวจภาพเอกซเรย ด า นข า งของคอ
ในผูปวยฝาปดกลองเสียงอักเสบเฉียบพลันจะพบ
เงาของเนื้อเยื่อบริเวณฝาปดกลองเสียงที่บวมหนา
ขึ้น (รูปที่ 2) อยางไรก็ตาม ผูปวยบางรายอาจมี

ผลถายภาพเอกซเรยปกติได โดยเฉพาะในระยะ
แรกๆ ของโรค
การเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อ
หรือดู
ความผิดปกติตางๆ ควรทำหลังจากที่สามารถ
ควบคุมทางเดินหายใจของผูปวยไดอยางปลอดภัย
แลว เชื้อสวนใหญจะเปน HIB หลังจากมีการใช
HIB vaccine อยางแพรหลาย พบวามีรายงาน
ของเชื้อชนิดนี้ลดลง โดยมีอุบัติการณของเชื้อ
ในกลุม Streptococcus เพิ่มมากขึ้น
การรักษา
ความรวมมือกันระหวาง
กุมารแพทย,
โสต ศอ นาสิกแพทย และวิสัญญีแพทยเปน
สิ่งสำคัญในการดูแลผูปวยที่มีฝาปดกลองเสียง
อักเสบเฉียบพลัน
เพื่อใหไดการวินิจฉัยโรคที่
รวดเร็ว และปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอน
ที่รุนแรงถึงชีวิต ในกลุมผูปวยเด็ก ควรหลีกเลี่ยง
การรบกวนผูป ว ยโดยไมจำเปน เชน การเจาะเลือด,
การใหน้ำเกลือ,
การพันธนาการเด็กเพื่อการ
ตรวจคอและเอกซเรย ควรอนุญาตใหพอ แม หรือ
ผูดูแลอยูใกลชิดผูปวย เพื่อลดความวิตกกังวล
ของเด็ก ซึ่งอาจทำใหปญหาการอุดกั้นทางเดิน
1. การควบคุมทางเดินหายใจใหอยูในภาวะ
หายใจแยลงได
ที่ปลอดภัย เปนสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลผูปวย
โรคนี้ ในอดีตการเจาะคอ (tracheostomy)
เคยเป น วิ ธี ห นึ่ ง ในการควบคุ ม ทางเดิ น หายใจ
ในผูปวยกลุมนี้ จนกระทั่งในชวง 20 ปที่ผานมา
เทคนิคในการใสทอชวยหายใจ (endotracheal
intubation) มีการพัฒนาและมีความปลอดภัย
สูงมากขึ้น ปจจุบันการใสทอชวยหายใจ ถือวา
เปนวิธีมาตรฐานในการดูแลทางเดินหายใจของ
ผูปวยโรคนี้ อยางไรก็ตาม การตัดสินใจใสทอ
ชวยหายใจยังเปนที่ถกเถียงกันพอสมควร และ
แนะนำใหพิจารณาอยางรอบคอบดังนี้
1.1) ในกรณีทผ่ี ปู ว ยมาพบแพทยดว ยปญหา
การอุดกั้นของทางเดินหายใจอยางรุนแรง และ
จำเปนตองไดรับการควบคุมทางเดินหายใจอยาง
เรงดวนทันที เพื่อรักษาชีวิตผูปวยไว แพทยจะ
พยายามใสทอชวยหายใจ เปนลำดับแรกกอน
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ในกรณีนอ้ี าจทำไดดว ยความยากลำบาก เนือ่ งจาก
ผูปวยมักมีฝาปดกลองเสียงที่บวม เสมหะและ
น้ ำ ลายปริ ม าณมากจะทำให ไ ม ส ามารถเห็ น
โครงสรางที่ปกติได
แพทยอาจจำเปนตองใส
ทอชวยหายใจแบบสุมไปยังบริเวณที่คาดวาจะเปน
ชองทางเขาของกลองเสียง
โดยสังเกตจาก
ฟองอากาศ หากไมสามารถใสทอชวยหายใจได
ภายในระยะเวลาอันสั้น และผูปวยมีอาการแยลง
แพทยจะทำการเจาะคอทันที
1.2) ในกรณีทผ่ี ปู ว ยมาพบแพทยดว ยอาการ
ที่ไมรุนแรงเชน มีอาการกลืนลำบาก หรือเจ็บคอ
เพียงเล็กนอย
โดยไมมีปญหาของการอุดกั้น
ทางเดินหายใจ แพทยอาจแนะนำใหตรวจยืนยัน
การวินิจฉัยดวยการสองกระจกตรวจกลองเสียง
(ถาทำได) หรือสองกลองตรวจ ในสถานที่ที่มี
อุปกรณและเครื่องมือ
พรอมในการควบคุม
ทางเดินหายใจ เชนที่หองผาตัดหรือ ICU และ
อาจสงตรวจภาพเอกซเรยดานขางของคอรวมดวย
หลังจากไดรับการวินิจฉัยวาเปนฝาปดกลองเสียง
อักเสบเฉียบพลันแลว หากพบวาความบวมของ
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ฝาปดกลองเสียงไมมาก สามารถใชวิธีเฝาระวัง
สังเกตอาการ
รวมกับการใหยาตานจุลชีพที่
เหมาะสมได ผูปวยในกลุมนี้สวนใหญมักหาย
จากโรค โดยไมมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจ
หรือสวนนอย เมื่อเกิดปญหาขึ้น มักจะมีการ
ดำเนินโรคที่เร็ว และเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ
จนจำเปนตองใสทอชวยหายใจภายใน 12 ชั่วโมง
หลังรับไวสังเกตอาการ
1.3) ในกรณีผปู วยมีอาการก้ำกึ่งอยูระหวาง
ขอ 1.1) และ 1.2) กลาวคือ มีอาการหายใจ
ลำบาก ตรวจพบวาผูปวยหายใจเร็ว, นั่งนิ่งๆ
โนมตัวไปดานหนา, หายใจลำบาก, หายใจ
มีเสียงดัง, มีน้ำลายไหลยอยออกทางมุมปาก
และอาจมี ก ารดำเนิ น โรคที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า ง
รวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆ
ผูปวยกลุมนี้
มี แ นวโน ม ที่ จ ะเกิ ด การอุ ด กั้ น ทางเดิ น หายใจ
ที่รุนแรงขึ้นไดตลอดเวลา
ถึงแมวาแพทยจะ
สามารถใชวิธีเฝาระวัง สังเกตอาการได แตมี
อัตราเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิดปญหา และยากทีจ่ ะควบคุม
ทางเดิ น หายใจได อ ย า งปลอดภั ย ในภายหลั ง
ดังนั้นการควบคุมทางเดินหายใจดวยการใสทอ
ชวยหายใจตั้งแตแรก จึงเหมาะสมและปลอดภัย
กวา โดยในชวงแรกแพทยจะใหออกซิเจนแกผปู ว ย
และรีบนำตัวผูปวยไปยังหองผาตัดโดยเร็ว การสง
ผูปวยเพื่อถายภาพเอ็กซเรยในกรณีนี้ไมสมควร
อยางยิ่ง เพราะอาจทำใหผูปวยมีอัตราเสี่ยงที่จะ
เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจมากขึ้น
เมื่อถึง
หองผาตัดแลว วิสัญญีแพทยจะใหผูปวยดมแกส
ใหหลับ จากนั้นเมื่อผูปวยหลับลึกขึ้น จึงทำการ
เปดเสนเลือดดำ เพื่อใหนำ้ เกลือและยาที่จำเปน
กอนใสทอชวยหายใจอยางปลอดภัย โสต ศอ
นาสิกแพทย มีหนาทีต่ อ งเครือ่ งมือตางๆ ใหพรอม
เชน เครื่องมือเจาะคอ เผื่อในกรณีฉุกเฉินซึ่ง
วิสัญญีแพทยไมสามารถควบคุมทางเดินหายใจได
2. การใหยาตานจุลชีพที่เหมาะสม โดย
ใหยาตามอุบตั กิ ารณของเชือ้ กอโรค ยาตานจุลชีพ

ควรครอบคลุมเชื้อ Hemophilus influenzae
และกลุม Streptococcus สมัยกอน ampicillin
และ choramphenicol เคยใชไดผลดี แตเนือ่ งจาก
อุบัติการณของเชื้อ Hemophilus influenzae
ที่ดื้อยามีมากขึ้น และ choramphenicol
มี ผ ลแทรกซ อ นต อ การทำงานของไขกระดู ก
ปจจุบันจึงไมแนะนำใหยาตานจุลชีพทั้งสองชนิดนี้
ปจจุบันมียาตานจุลชีพในกลุมที่ครอบคลุมเชื้อ
กอโรคไดดี ไดแก cefuroxime, ceftriaxone,
cefotaxime, ampicillin/salbactam โดยใน
ชวงแรกควรใหยาตานจุลชีพทางเสนเลือดดำกอน
จนกระทั่งผูปวยสามารถถอดทอชวยหายใจออกได
ซึ่งสวนใหญใชเวลาประมาณ 48-72 ชั่วโมง
จากนัน้ จึงเปลีย่ นเปนยาตานจุลชีพชนิดรับประทาน
และใหตอจนครบ 7-10 วัน การใหยาสเตียรอยด
ยังเปนที่ถกเถียงกันอยู และไมมีหลักฐานหรือ
การศึ ก ษาใดที่ ส นั บ สนุ น ประโยชน ข องการใช
ยาสเตียรอยดนี้
ภาวะแทรกซอน
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
ไดแก
การแพร ก ระจายของเชื้ อ ไปตามกระแสเลื อ ด
ทำใหเกิดเยือ่ หุม สมองอักเสบ, ปอดบวม, ขออักเสบ,
หูชน้ั กลางอักเสบ เปนตน การอุดกัน้ ทางเดินหายใจ
ทีร่ นุ แรง อาจทำใหผปู ว ยหยุดหายใจ เกิดอันตราย
จากการขาด
ตอระบบประสาทสวนกลางได
ออกซิเจน และอาจเกิดภาวะน้ำทวมปอด หลังจาก
ควบคุมทางเดินหายใจได เนื่องจากผูปวยไดรับ
การแก ไ ขการอุ ด กั้ น ของทางเดิ น หายใจอย า ง
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดหัวใจวาย,
เสนเลือดดำอุดตัน, ฝที่หลังชองคอดวย
อัตราตายมีรายงานไวตั้งแตรอยละ 1.2-2.9
สวนใหญเกิดจากปญหาการอุดกั้นของทางเดิน
หายใจ
ซึ่งสามารถปองกันและลดอัตราตาย
ด ว ยการควบคุ ม ทางเดิ น หายใจอย า งปลอดภั ย
และถูกตอง ดังกลาวมาแลวขางตน

