Interesting case (Cricopharyngeal achalasia)
A 1-month-old infant with excessive salivation
27 กันยายน 2556
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ประวัติผ้ ปู ่ วย
ทารกเพศชายอายุ 1 เดื อน ส่ งต่อจาก รพ.ใกล้บา้ นด้วยประวัติว่า มีน้ าลายล้นปากจนต้องดูดออก
ตลอดเวลาตั้งแต่แรกเกิ ดและดูดนมไม่ได้เพราะมีอาการไอสาลักในขณะดูด แพทย์ตอ้ งให้นมทางสาย NG
tube ผูป้ ่ วยไม่มีอาเจียนหรื อสารอกเมื่อให้นมทางสาย ระหว่างอยูใ่ น รพ. มีอาการปอดอักเสบและมีเสมหะ
มาก หายใจเร็ ว ไม่สามารถหยุด oxygen therapy ได้ แพทย์ที่รพ.ใกล้บา้ นส่ งต่อผูป้ ่ วยมา รพ.สงขลา
นคริ นทร์เพื่อหาสาเหตุของน้ าลายล้นปาก
ประวัติการคลอดและประวัติอื่นๆ: คลอดปกติ น้ าหนักแรกเกิด 3,390 กรัม Apgar score 9, 10, 10
บุตรคนแรก มารดามีประวัติฝากครรภ์ปกติ
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Physical examination:
Alert, T 37.2 ํC, PR 150/min, RR 60/min, BP 100/74 mmHg
BW 3,380 g, length 53.3 cm
HEENT: HC 35.6 cm, frothy salivation (รู ปที่ 1), mild micrognathia, high arch palate,
no dysmorphic feature
Heart and lungs: normal heart sound, secretion sound both lungs
Abdomen: normal
Neurological exam: active movement of all limbs, poor head control, fisted hands,
slightly increased motor tone
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รู ปที่ 1 ภาพผูป้ ่ วยมีน้ าลายล้นปาก
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Investigations:
CBC: Hb12.8 g/dL, WBC 18,000/cu mm (PMN 20, L 62, E 12, M 6%), platelet- adequate
Serum electrolytes: Na 138, K 4.6, Cl 106, HCO3 19 mmol/L
LFT: TB/DB 0.2/0.03 mg/dL, ALT/AST 32/26 U/L, ALP 416 U/L, TP/albumin 5.8/3.9 g/dL
CXR: hyperaeration, minimal perihilar infiltration
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Problem Lists:
1. Excessive salivation
2. กลืนลาบาก (dysphagia)
3. Suspected neuro-developmental abnormality
อาการน้ าลายล้นท่วมปากของผูป้ ่ วย น่ าจะเกิดจากปั ญหากลืนลาบากที่รุนแรงจนผูป้ ่ วยไม่สามารถ
กลืนน้ าลายตนเองได้ และเป็ นสาเหตุทาให้ผปู้ ่ วยมีอาการปอดอักเสบจากสู ดสาลัก (aspiration pneumonia)
ผูป้ ่ วยจึงต้องได้รับอาหารทางสาย NG tube ภาวะกลืนลาบากในเด็กเกิดได้จากหลายสาเหตุดงั แสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สาเหตุกลืนลาบาก (dysphagia) ในผูป้ ่ วยเด็ก
เกิดก่อนกาหนด
ความผิดปกติในกายวิภาคทางเดินอาหารส่ วนบน
choanal atresia
เนื้องอก
ปากแหว่ง / เพดานโหว่
Hypopharyngeal stenosis
Craniofacial syndromes
Laryngeal stenosis / web / malacia
ความผิดปกติของหลอดอาหาร
Esophageal atresia ± TE-fistula
Esophageal stenosis
Aberrant right subclavian artery
Motility disorders (primary)
Oropharyngeal incoordination
Cricopharyngeal achalasia
Esophageal dysmotility
Achalasia cardia
ความผิดปกติในสมอง
Hypoxic brain damage
Cortical atrophy
Arnold-Chiari malformation
ความผิดปกติในระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
Myasthenia gravis
Muscular dystrophy

เมื่อพิจารณาข้อมูลทางคลินิกของผูป้ ่ วยรายนี้ สามารถตัดโรค esophageal atresia ออกจากการวินิจฉัย
แยกโรคได้ เพราะสามารถใส่ สาย NG tube ผ่านหลอดอาหารของผูป้ ่ วยได้โดยไม่มีปัญหา
สาเหตุการกลืนลาบากในผูป้ ่ วยรายนี้ที่เป็ นไปได้คือ ความผิดปกติในกระบวนการกลืนระยะ
oropharyngeal phase (oropharyngeal incoordination) โรค cricopharyngeal achalasia โรค achalasia cardia
รวมทั้งโรคความผิดปกติอื่นๆในการบีบตัวเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร (esophageal dysmotility) และภาวะ
หลอดอาหารตีบแคบจากภาวะ congenital stenosis หรื อ aberrant subclavian artery ดังนั้นจึงส่ งตรวจ
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barium swallowing เพื่อประเมินการกลืนของผูป้ ่ วยและความผิดปกติของหลอดอาหาร ผลการตรวจพบ
pharyngo-nasal reflux สาลัก contrast ลงสู่ หลอดลม และพบว่าหลอดอาหารส่ วนต้นบริ เวณ upper
esophageal sphincter (UES) ตีบแคบ ไม่คลายตัวทาให้ contrast ไหลผ่านได้นอ้ ยดังในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ภาพ barium swallowing แสดง pharyngo-nasal reflux, hypopharynx ขยายใหญ่กว่าปกติ
หลอดอาหารส่ วน UES ตีบแคบ และสาลัก barium ลงสู่ หลอดลม
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จากผลการตรวจ barium swallowing study ทาให้นึกถึงความผิดปกติที่เป็ นไปได้ 2 สาเหตุ คือ
1. ภาวะอุดตันของหลอดอาหารส่ วนต้น
2. Cricopharyngeal achalasia
ผูป้ ่ วยจึงได้รับการตรวจด้วย esophagoscopy ในลาดับต่อมาซึ่ งไม่พบการอุดตันของหลอดอาหาร พบ
เพียง UES ของผูป้ ่ วยที่ มีลกั ษณะเป็ นช่ องแคบกว่าปกติ แต่ยงั สามารถผ่าน endoscope ลงสู่ หลอด
อาหารส่ ว นล่ า งได้ ดัง นั้น สาเหตุ ก ารกลื นน้ า ลายไม่ ไ ด้ข องผูป้ ่ วยน่ า เกิ ดจากโรค cricopharyngeal
achalasia มากที่สุด

Cricopharyngeal achalasia (CPA)
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สาเหตุโรค cricopharyngeal achalasia
เกิดขึ้นเอง (primary)
เป็ นผลจากโรคสมองและกล้ามเนื้อ (secondary)
สมองพิการ
Arnold-Chiari malformation
Hydrocephalus
Myasthenia gravis
Muscular dystrophy
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ตารางที่ 2
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เป็ นโรคที่เกิ ดจาก cricopharyngeus muscle ซึ่ งเป็ นกล้ามเนื้ อของ UES ไม่คลายตัวในขณะกลื น
อาหารและน้ าจึงไม่สามารถผ่าน UES ลงสู่ หลอดอาหารส่ วนล่างได้ โรค CPA มักเกิดในผูป้ ่ วยวัยกลางคน
ถึงวัยชรา พบในวัยเด็กน้อยมาก ข้อมูลโรค CPA ในเด็กที่ปรากฏในฐานข้อมูลทางการแพทย์จึงเป็ นลักษณะ
รายงานผูป้ ่ วย1-11 จนถึงปั จจุบนั ยังไม่ทราบกลไกการเกิดโรค CPA แน่ชดั แต่มีคาอธิ บายว่าอาจเกิ ดจากการ
ขาดกลไกยับ ยั้ง (neural inhibition) การรั ด ตัวของ UES หรื อมี ก ารหนาตัวผิด ปกติ ข องกล้า มเนื้ อ
cricopharyngeus12 โรค CPA อาจเกิดขึ้นได้เอง (primary) หรื อเป็ นผลมาจากความผิดปกติของสมองและ
กล้ามเนื้อ (ตารางที่ 2)

ลักษณะทางคลินิก
เด็กที่เป็ นโรค CPA และไม่มีความผิดปกติของระบบประสาทร่ วมด้วย (primary CPA) จะแสดงอาการ
ความผิดปกติ ใ นการกลื นตั้งแต่แรกเกิ ด และบ่ อยครั้งที่ผูป้ ่ วยกลุ่ ม นี้ ไม่ ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องตั้ง
แรกเริ่ มมีอาการ เพราะแพทย์ที่ดูแลไม่นึกถึงภาวะดังกล่าวทาให้ได้รับการรักษาอย่างผิดวิธี2, 5, 6, 8-10
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อาการแสดงของโรค CPA ในเด็กได้แก่
กลืนลาบาก (dysphagia)
ไอสาลักระหว่างกลืน (chocking)
กลืนน้ าลายไม่ได้ มีน้ าลายล้นปาก (drooling, frothy salivation)
อาหารและน้ าไหลออกทางจมูกระหว่างกลืน (pharyngo-nasal reflux)
ปอดอักเสบจากสู ดสาลักบ่อยๆ
ทุพโภชนาการ
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การวินิจฉัย การส่ งตรวจที่ช่วยวินิจฉัยโรค CPA ได้แก่
1. Barium swallowing study จะพบลักษณะจาเพาะ คือ pharynx ขยายใหญ่กว่าปกติและสารทึบ
รังสี หยุดที่บริ เวณ UES โดยไม่พบการคลายตัวของ UES ระหว่างกลืน ทาให้สารทึบรังสี ไหลผ่าน UES ได้
ลาบาก สารทึบรังสี บางส่ วนจึงไหลลงสู่ หลอดลมและไหลย้อนจาก pharynx ออกทางจมูก (pharyngo-nasal
reflux) นอกจากนี้ อาจพบการหนาตัวของกล้ามเนื้ อ cricopharyngeus โดยเห็ น horizontal impression ที่
posterior esophageal wall ตรงตาแหน่ง C-spine ที่ 6 (รู ปที่ 3)
2. Esophageal manometry จะพบความดันของ UES สู งกว่าปกติและ UES ไม่คลายตัวระหว่าง
กลืน การตรวจ esophageal manometry อาจมีขอ้ จากัดในทารกและเด็กเล็กเนื่องจากอุปกรณ์การตรวจและ
เด็กไม่ร่วมมือ
3. Esophagoscopy จุดประสงค์ในการส่ งตรวจเพื่อวินิจฉัยแยกโรคที่เกิดจากการอุดตันของหลอด
อาหารส่ วนต้น ดังนั้นควรพิจารณาตรวจในผูป้ ่ วยที่ผล barium swallowing เข้าได้กบั ภาวะ CPA เพื่อยืนยัน
การวินิจฉัยจากภาพรังสี วทิ ยา

รู ปที่ 3 ภาพรังสี แสดงกล้ามเนื้อ cricopharyngeus ที่หนาตัว (จากเอกสารอ้างอิง 9)
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การรักษา โรค CPA รักษาโดย 3 วิธี
1. Cricopharyngeal myotomy เป็ นการผ่า ตัดเพื่อแยกกล้ามเนื้ อ cricopharyngeus ในทานอง
เดียวกันการทา myotomy รักษาโรค hypertrophic pyloric stenosis และ achalasia cardia เพื่อทาให้ UES
คลายตัว ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญในการผ่าตัด cricopharyngeal myotomy คือ recurrent laryngeal nerve
injury และ esophageal perforation
2. Dilatation เป็ นวิธีการรักษาโดยถ่างขยาย UES ด้วย pneumatic balloon หรื อ bougies เพื่อให้
UES คลายตัว
3. Botulinum toxin injection เป็ นการรั ก ษาโดยฉี ด botulinum toxin เข้า กล้า มเนื้ อ
cricopharyngeus เพื่อให้เกิด paralysis ทาให้ UES คลายตัว ฤทธิ์ ของ botulinum toxin จะอยูน่ านประมาณ 3
เดือน ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องฉี ด botulinum toxin ซ้ าเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการเกิดขึ้นใหม่
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จากรายงานผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นโรค CPA ส่ วนใหญ่รักษาโดยวิธี cricopharyngeal myotomy3-6, 8, 9, 11
และมีส่วนน้อยรักษาโดยวิธี pneumatic balloon dilation1, 2, 7 และ botulinum toxin injection 10 ซึ่ งได้ผลดี
เช่นกัน
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การดาเนินโรคของผู้ป่วย
แพทย์ผดู้ ูแลผูป้ ่ วยได้ปรึ กษาศัลยแพทย์เพื่อพิจารณาทา cricopharyngeal myotomy แต่ศลั ยแพทย์ที่
รับปรึ กษาไม่มน่ั ใจในการผ่าตัด เพราะไม่มีประสบการณ์ผา่ ตัดวิธีดงั กล่าวในทารกอายุ 1 เดือนและเกรงว่า
จะมีภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นจึงรักษาผูป้ ่ วยด้วยวิธีการขยาย UES ด้วย pneumatic balloon (Herricane balloon)
ผ่านกล้อง endoscopy โดยการวาง balloon คร่ อม UES จากนั้นใส่ ลมขยาย balloon จนได้เส้นผ่าศูนย์กลาง 8
มม. ขยายนาน 1 นาทีและใส่ ลมเพิ่มขนาด balloon ขึ้นอีกเป็ น 10 มม. อีก 1 นาที รวมเวลาขยายทั้งสิ้ น 2 นาที
พบว่า UES เปิ ดขยายขึ้นมากกว่าก่อนทา balloon dilatation อย่างชัดเจน (รู ปที่ 4) และไม่มีผลแทรกซ้อน
เกิ ดขึ้น ผูป้ ่ วยสามารถกลื นน้ าลายดี ข้ ึนจนไม่มีอาการน้ าลายล้นปากดังเดิม (รู ปที่ 5A) แต่ยงั คงมีอาการไอ
และนมไหลออกจากรู จมูกระหว่างกลืน
ผูป้ ่ วยได้รับการตรวจ barium swallowing ติดตามที่สองสัปดาห์ภายหลัง balloon dilatation เพื่อ
ประเมินการทางานของ UES พบว่า UES คลายตัวเปิ ดให้สารทึบรังสี ไหลผ่านได้ แต่ยงั คงพบ pharyngonasal reflux และสารทึบรังสี สาลักลงหลอดลมระหว่างกลืน (รู ปที่ 5B) จากผลตรวจ barium swallowing
แสดงว่าปั ญหาการกลืนลาบากของผูป้ ่ วยไม่ได้เกิดจาก CPA เพียงสาเหตุเดียวแต่ผปู้ ่ วยมีภาวะ oropharyngeal
incoordination ร่ วมด้วย แพทย์ได้ส่งการตรวจภาพรังสี ของสมอง ได้แก่ CT scan และ MRI เพื่อหาความ
ผิดปกติของสมองในการอธิ บายภาวะ oropharyngeal incoordination ของผูป้ ่ วย พบว่าเนื้ อสมองปกติ ไม่พบ
ความผิดปกติของ ventricular system, cerebral cortex และ myelination
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(A)
(B)
รู ปที่ 4 ภาพ esophagoscopy ของผูป้ ่ วย
(A) ช่อง UES ค่อนข้างแคบก่อนขยายด้วย pneumatic balloon
(B) ช่อง UES ขยายใหญ่ข้ ึนหลังขยายด้วย pneumatic balloon

(A)

(B)

รู ปที่ 5 ภาพผูป้ ่ วยที่ 2 สัปดาห์หลังการรักษาด้วย pneumatic balloon dilatation
(A) อาการน้ าลายล้นปากหายไป (B) ภาพ barium swallowing study เห็น UES เปิ ดให้ barium ไหลผ่านได้
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เมื่อผูป้ ่ วยอายุ 6 เดือน สามารถกลืนนมทางปากได้ประมาณ 10 มล. โดยยังคงมีนมไหลออกทางจมูก
บางครั้ง จึงต้องให้นมผ่านสาย NG tube เป็ นส่ วนใหญ่ ไม่เคยเป็ นปอดอักเสบตั้งแต่ออกจาก รพ.สงขลา
นคริ นทร์ พัฒนาการของผูป้ ่ วยสามารถหันตามเสี ยงเรี ยก คว้าของและมองตามได้ แต่ยงั คงนั่งเองไม่ไ ด้
ตรวจร่ างกายไม่พบน้ าลายล้นปาก น้ าหนัก 5.8 กก. รอบศีรษะ 43 ซม. และมี hypotonia ได้ส่งตรวจ barium
swallowing อีกครั้งเพื่อประเมินผลการรักษาพบว่าสารทึบรังสี ผ่านหลอดอาหารได้ปกติ แต่ผปู้ ่ วยยังคงมี
pharyngo-nasal reflux และสาลักลงหลอดลม ซึ่ งแสดงว่าภาวะ oropharyngeal incoordination ยังไม่ดีข้ ึน
เมื่ออายุ 11 เดือนผูป้ ่ วยกลืนได้ดีข้ ึนโดยสามารถกลืน cerelac ได้ 3 มื้อๆละ 1 ช้อนโต๊ะและกินกล้วยน้ าว้าสุ ก
วันละ 3 ลูก แต่ยงั คงต้องให้นมผ่าน NG tube เพราะเมื่อกินนมทางปากเพียง 1 ช้อน จะไอ ผูป้ ่ วยไม่เป็ นปอด
บวม เสมหะในคอน้อยลงมาก พัฒนาการสามารถยิม้ ได้ หันตามเสี ยงเรี ยกชื่อ ส่ งเสี ยงอ้อแอ้ นัง่ เองได้แต่ยงั
ยืนไม่ได้ (รู ปที่ 6)

รู ปที่ 6 ผูป้ ่ วยเมื่ออายุ 11 เดือน

Pt

จากความผิดปกติในพัฒนาการของผูป้ ่ วยที่ปรากฏอย่างชัดเจนเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความเป็ นไป
ได้อย่างมากที่ปัญหาการกลืนของผูป้ ่ วยเป็ นผลจากความผิดปกติของระบบประสาท แม้วา่ ผลตรวจสมองด้วย
ภาพทางรังสี จะปกติ กุมารแพทย์ควรคานึงถึงภาวะ CPA ในการวินิจฉัยแยกโรคเสมอเมื่อพบผูป้ ่ วยเด็กที่มี
ปั ญหาการกลืนโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางสมองดังกรณี ผปู้ ่ วยรายนี้ เพราะเป็ นภาวะที่มีวิธีการรักษาแบบ
จาเพาะซึ่งช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถกลืนอาหารได้ดีข้ ึน
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