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Gastrointestinal Foreign Body
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร พิริยะนนท์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การกลืนสิ่งแปลกปลอม (foreign body) เข้าไปในทางเดินอาหารในเด็กเป็ นปัญหาที่พบได้บ่อย
โดยเฉพาะในเด็กเล็กและวัยเตาะแตะ เนื่องจากวัยนีเ้ ป็ นวัยที่ชอบทดลอง หยิบของเข้าปากและกลืนสิ่ง
แปลกปลอม โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งแปลกปลอมที่กลืนเข้าไปจะผ่านทางเดินอาหารออกมาทางอุจจาระได้เอง
โดยไม่ตอ้ งให้การรักษา มีเพียงร้อยละ 10-20 ที่ใช้วิธีสอ่ งกล้องตรวจทางเดินอาหารเพื่อใช้เครื่องมือคีบ
ออกมา (endoscopic removal) และที่ตอ้ งใช้วิธีผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกพบน้อยกว่าร้อยละ 11
การวินิจฉัย
อาการและอาการแสดงจะขึน้ กับตาแหน่งในทางเดินอาหารที่สิ่งแปลกปลอมติดอยู่ ชนิดของสิ่ง
แปลกปลอม และระยะเวลาก่อนมาพบแพทย์
กรณีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ทบี่ ริเวณคอหอย ตาแหน่งที่ติด ได้แก่ palatine tonsil โคนลิน้ vallecula
และ pyriform sinus เด็กเล็กมักบอกอาการไม่ได้ อาจมีนา้ ลายไหลออกมาตลอดเวลา ส่วนเด็กโตจะบอก
จุดที่กลืนแล้วเจ็บได้ชดั เจน
กรณีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ที่หลอดอาหาร ตาแหน่งที่มกั จะติดมี 3 ตาแหน่ง คือ
1. บริเวณ upper esophageal sphincter เป็ นตาแหน่งที่แคบที่สดุ ของหลอดอาหารและมักติด
ตาแหน่งนีม้ ากที่สดุ จากภาพถ่ายรังสีทรวงอกจะตรงกับกระดูกสันหลังส่วนคอชิน้ ที่ 6 (C6)
2. บริเวณส่วนกลางของหลอดอาหาร อยู่ระดับ aortic arch และ carina คือ ที่ระดับกระดูกสันหลัง
ส่วนอกชิน้ ที่ 4 และ 5 (T4 และ T5) หากสิ่งแปลกปลอมติดค้างที่บริเวณนีส้ าเหตุมกั เกิดจากหลอดอาหารมี
พยาธิสภาพ เช่น strictures หลอดอาหารตีบ โรค eosinophilic esophagitis เป็ นต้น
3. บริเวณ lower esophageal sphincter พบว่าประมาณครึง่ หนึ่งของเด็กมักมีอาการตัง้ แต่
เริ่มกลืนสิ่งของเข้าไป ได้แก่ retrosternal pain และกลืนลาบาก เริ่มกลืนสิ่งของเข้าไป ได้แก่
retrosternal pain และกลืนลาบาก อาการอื่นที่พบได้ เช่น drooling อาเจียน ปฏิเสธการกินอาหาร หรือ
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บอกจุดที่กลืนแล้วติดได้ บางรายอาจมีอาการทางระบบหายใจร่วมด้วย เช่น wheezing, stridor, choking
เขียว เป็ นต้น
กรณีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ทกี่ ระเพาะอาหารและลาไส้
สิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่ คือ ความยาวมากกว่า 5 ซม.หรือเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2 ซม.
ไม่สามารถผ่านตาแหน่งที่แคบในกระเพาะอาหารและลาไส้ ได้แก่ pylorus, ส่วนโค้งของดูโอดีนมั ligament
of Treitz, ileocecal valve, ไส้ติ่ง และ rectosigmoid junction ภาวะแทรกซ้อนจากการที่สิ่งแปลกปลอม
ติดค้างอยู่ในทางเดินอาหารเป็ นเวลานาน ทาให้ลาไส้อดุ กัน้ หรือทะลุได้ เช่น แบตเตอรี่ จะทาให้เกิดแผลใน
ทางเดินอาหาร และวัตถุท่มี ีความยาวไปติดค้างที่ไส้ติ่ง ทาให้เกิดอาการคล้ายโรคไส้ติ่งอักเสบ เป็ นต้น
การตรวจร่างกาย อาจตรวจพบอาการของการกดเบียดหลอดลม เช่น stridor และ wheezing ส่วนอาการ
แสดงของ หลอดอาหารทะลุ (esophageal perforation) ได้แก่ บริเวณลาคอบวมแดงและคลาได้ crepitus
เป็ นต้น ควรตรวจหน้าท้องเพื่อดูว่ามีอาการแสดงของลาไส้เล็กทะลุหรืออุดกัน้ หรือไม่
การตรวจทางรังสี
ในเด็กที่สงสัยกลืนสิ่งแปลกปลอมทุกรายควรถ่ายภาพรังสีของบริเวณคอ ปอดและช่องท้อง เพื่อดู
ทัง้ สิ่งแปลกปลอม (ชนิด ตาแหน่งและจานวน) และภาวะแทรกซ้อน ควรถ่ายภาพรังสี ทัง้ ท่าตรง
(anteroposterior) และด้านข้าง (lateral view) การถ่ายภาพรังสีทงั้ สองท่าจะช่วยแยกสิ่งแปลกปลอมทรง
กลมแบน เช่น เหรียญ ว่าอยู่ในหลอดลมหรือหลอดอาหารคือ ถ้าอยู่ในหลอดอาหารจะเห็นเป็ นรูปทรงกลม
ในภาพท่าตรงและเห็นด้านข้างของเหรียญในภาพถ่ายด้านข้าง นอกจากนีภ้ าพถ่ายด้านข้างอาจช่วยใน
กรณีท่สี ิ่งแปลกปลอมซ้อนกันมากกว่าหนึ่งอัน เช่น แม่เหล็ก ส่วนวิธีการแยกแบตเตอรี่กบั เหรียญ คือ
แบตเตอรี่จะมีลกั ษณะภายนอกที่สองด้านไม่เหมือนกัน (bilamellar) ทาให้เห็น double-ring ในภาพถ่าย
ท่าตรงและเห็นเป็ นระดับของขัว้ บวกและลบในด้านข้าง ในขณะที่เหรียญจะเห็นเป็ นผิวเรียบและขอบคมชัด
สิ่งแปลกปลอมที่ไม่ทบึ รังสี (radiolucent object) เช่น ของเล่นที่ทาจากพลาสติกหรือไม้ ก้างปลา
บางชนิด จะมองไม่เห็นจากภาพถ่ายรังสี การตรวจด้วย barium constrast study ในการหาตาแหน่งวัตถุ
นัน้ มีขอ้ ควรระวังในกรณีท่สี ิ่งแปลกปลอมติดค้างที่หลอดอาหาร จะทาให้สาลักสารทึบรังสีได้ อาจ
พิจารณาส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จะช่วยวินิจฉัยหาตาแหน่งสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ทบึ รังสีได้
การรักษา
แนวทางการรักษาเด็กที่กลืนสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินอาหาร ควรพิจารณาดังนี ้
1. ชนิดของสิ่งแปลกปลอม จัดเป็ นชนิดแหลมคมหรือชนิดทื่อหรือเป็ นแบตเตอรี่หรือแม่เหล็ก
2. ตาแหน่งของสิ่งแปลกปลอมขณะที่ให้การวินิจฉัย
3. มีอาการและอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมด้วยหรือไม่ เช่น มีอาการ
สาลักและอุดกัน้ ทางเดินหายใจ มีภาวะหลอดอาหารหรือลาไส้อดุ กัน้ หรือทะลุหรือไม่ หากมีภาวะอุดกัน้
ทางเดินหายใจ ควรรีบให้การช่วยเหลือเร่งด่วน ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเอาสิ่งแปลกปลอม
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ออกจากทางเดินอาหาร ขึน้ กับชนิด ขนาด ตาแหน่งของสิ่งแปลกปลอม และอาการและอาการแสดงของ
เด็ก
วิธีเอาสิ่งแปลกปลอมออก ทาได้ 4 วิธี ได้แก่
1. การส่องกล้องทางเดินอาหารและใช้เครื่องมือคีบออกมา (endoscopic retrieval) เป็ นวิธีการที่ดี
ที่สดุ การส่องกล้องมีหลายอย่าง ได้แก่ esophagogastroduodenoscopy, colonoscopy หรือ
enteroscopy ขึน้ กับตาแหน่งของสิ่งแปลกปลอม การส่องกล้องเอาสิ่งแปลกปลอมออกในเด็กควรใช้การ
ดมยาสลบร่วมกับการใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อป้องกันการสาลัก วิธีนเี ้ หมาะสาหรับการเอาสิ่งแปลกปลอมทุก
ชนิดออกจากทางเดินอาหาร นอกจากนีก้ ารส่องกล้องยังช่วยประเมินว่ามีแผลหรือมีการบาดเจ็บของเยื่อบุ
ทางเดินอาหารที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมด้วยหรือไม่2
2. วิธีการใช้สายสวนปัสสาวะ (foley catheter) วิธีนที ้ าให้เกิดการสาลักได้ง่ายและอาจเกิดการ
บาดเจ็บต่อเยื่อบุหลอดอาหารได้ ปัจจุบนั วิธีนีไ้ ม่แนะนาให้ทา
3. วิธี bougienage ใช้กบั เหรียญหรือวัตถุไม่มีคมขนาดเล็กกว่า 2 ซม.ที่ติดอยู่ในหลอดอาหาร ซึ่งวิธีนี ้
จะต้องใช้ Hurt-type bougie ดันสิ่งแปลกปลอมไปในกระเพาะอาหาร แล้วรอให้สิ่งแปลกปลอมออกมาใน
อุจจาระและถ่ายภาพรังสีติดตาม
4. วิธีผ่าตัดเพื่อเอาสิ่งแปลกปลอมออก โดยทั่วไปมีความจาเป็ นต้องผ่าตัดน้อยมาก โดยจะพิจารณา
ผ่าตัดเมื่อ3
4.1 มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ทะลุหรืออุดกัน้
4.2 วัตถุท่ือติดในตาแหน่งเดิมที่ไม่สามารถส่องกล้องถึงนานเกิน 1 สัปดาห์
4.3 วัตถุมีคมติดในตาแหน่งเดิมที่ไม่สามารถส่องกล้องถึงนานเกิน 3 วัน
ตารางที่ 1 แนวทางการพิจารณาการส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อนาสิ่งแปลกปลอมออก
ตาแหน่ง
Emergency
Urgency
Elective
หลอดอาหาร
-ทุกรายที่มีอาการ -วัตถุมีคม
- Button battery -แม่เหล็ก ≥ 2 อัน
-เหรียญหรือวัตถุไม่มีคม (รอได้ 24 ชั่วโมง)
-วัตถุท่มี ีความยาวมากกว่า 5 ซม.
-superabsorbent object
กระเพาะอาหาร -ทุกรายที่มีอาการ -วัตถุมีคม
- Button battery หาก
เกิน 48 ชม.
-แม่เหล็ก ≥ 2 อัน
-เหรียญหรือวัตถุไม่มี
-วัตถุท่มี ีความยาวมากกว่า 5 ซม.หรือ
คม รอได้ 2-4 สัปดาห์
เส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 20 มม.
-Button battery (เส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ 20 มม.
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(ในอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี )
-เหรียญ ที่มีอาการ
-superabsorbent object
emergency: ส่องกล้องภายใน 2 ชั่วโมง; urgency: ส่องกล้องภายใน 24 ชั่วโมง; elective: ส่องกล้อง
หลัง 24 ชั่วโมง ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 2 และ 4
ตารางที่ 2 ระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเอาแบตเตอรี่ออกจากทางเดินอาหาร
ตาแหน่งที่แบตเตอรี่ติด
หลอดอาหาร

การดูแลรักษา
ส่องกล้องเอาออกทันที
หากส่องพบการ
(emergency endoscopy) บาดเจ็บในหลอด
กระเพาะอาหารหรือต่า อายุนอ้ ยกว่า 5 ปี และ ส่องกล้องภายใน 24-48
อาหารร่วมด้วย
กว่า
เส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ ชม.
ให้งดนา้ งดอาหาร
20 มม.
ให้ยาปฏิชีวนะ
อายุตงั้ แต่ 5 ปี และ/
ติดตามภาพถ่ายรังสีทกุ 48 และพิจารณาทา CT
หรือเส้นผ่าน้อยกว่า
ชม.และหากยังอยู่ใน
angiography เพื่อ
20 มม.
ตาแหน่งเดิมหรือใน
ประเมินการบาดเจ็บ
กระเพาะอาหาร ควรส่อง ของเส้นเลือด aorta
กล้องนาออก
ดัดแปลงจากเอกสารหมายเลข 4 และ 5
แผนภูมิที่ 1 แนวทางการตรวจวินิจฉัยเด็กที่กลืนวัตถุไม่ทบึ รังสี (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 2,3,6)
สิ่งแปลกปลอม
ไม่ทบึ แสง

มีอาการ

CT scan หรือ barium
contrast study หรือ
ultrasound เพื่อหา
ตาแหน่ง
และพิจารณาส่องกล้อง
เอาออก

ไม่มีอาการ
ภาพรังสีไม่พบ
สิ่งแปลกปลอม

สังเกตอาการ/สิ่งแปลกปลอมที่
ออกมาพร้อมอุจจาระ 2 สัปดาห์

ยังไม่พบในอุจจาระพิจารณาตรวจ CT
scan หรือ barium contrast study
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การป้ องกันการกลืนสิ่งแปลกปลอม
การป้องกันเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ ในการลดอุบตั ิการณ์ของภาวะนี ้ ปัจจัยเสี่ยงต่อการกลืนสิ่ง
แปลกปลอมขึน้ กับอายุและพัฒนาการของเด็ก สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษาของบิดามารดาหรือ
ผูป้ กครอง ดังนัน้ ในเด็กโดยเฉพาะอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ควรเลือกอาหารและของเล่นที่เหมาะสมกับวัย
หลีกเลี่ยงของเล่นที่มีขนาดเล็กและวัตถุมีคม ซึ่งเด็กอาจนาเอาเข้าปากและสาลักได้ ตรวจสอบไม่ให้มีการ
หลุดของชิน้ ส่วนเล็กๆ และไม่ควรมีแม่เหล็กรวมถึงแบตเตอรี่ ระมัดระวังอาหารที่มีเศษกระดูกหรือก้างปลา
ติดอยู่ ควรตัดอาหารให้เป็ นชิน้ เล็กๆ พอดีคาและฝึ กเคีย้ วอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
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