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1. ท่อหลอดลมคอคอือะไร

2. ความส าคญัของทอ่หลอดลมคอ

3. ใครบา้งทีต่อ้งเจาะคอ

4. ท่อหลอดลมคอมกีีช่นิด

5. ดแูลท่อหลอดลม(ดดูเสมหะ)

6. การท าความสะอาดท่อหลอดลมคอท าอย่างไร

7. ท าความสะอาดแผลเจาะคออย่างไร

8. อาการทีต่อ้งมาโรงพยาบาล



ท่อหลอดลมคอคอือะไร



ท่อหลอดลมคอ (tracheostomy tube)

คอื ท่อทีใ่ส่เขา้ไปในหลอดลมคอ

(trachea) ภายหลงัการเจาะคอ

(tracheostomy) โดยใส่ผ่านผวิหนังและ

กลา้มเนือ้คอ เพือ่ใหอ้ากาศสามารถผ่านเขา้สู่

หลอดลมและปอดโดยไม่ตอ้งผ่านชอ่งจมูกและ

ล าคอส่วนบน และยงัเป็นทางใหผู้ป่้วยไอเอาเสมหะ

ออกจากหลอดลม หรอืดดูเสมหะออกจาก

หลอดลมได ้



ความส าคญัของ

ท่อหลอดลมคอ



เพือ่ใหอ้ากาศสามารถผ่านเขา้สู่

หลอดลมและปอดไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ผ่านชอ่งจมูก

เป็นทางใหผู้ป่้วยไอเอาเสมหะออกจากหลอดลม

หรอืดดูเสมหะออกจากหลอดลมได ้

ชว่ยในการควบคมุทางเดนิหายใจ



ใครบา้งทีต่อ้ง

เจาะคอ



ผูท้ีม่กีารอดุก ัน้ในทางเดนิหายใจสว่นบน

ผูป่้วยมะเรง็

กลอ่งเสยีง
ผูท้ีห่ยดุหายใจ

ขณะหลบั



ผูท้ีต่อ้งใช ้

เคร ือ่งชว่ยหายใจ

เป็นเวลานาน

ผูป่้วยทีห่มดสติ

เป็นอมัพาต



ท่อหลอดลมคอมกีีช่นิด



ชนิดของท่อ

ชนิดพลาสตกิ ชนิดโลหะ



ส่วนประกอบของ

ท่อหลอดลมคอ

1. ท่อช ัน้นอก (outer tube)

2. ท่อช ัน้ใน (inner tube)



ดูแลท่อหลอดลม(ดูดเสมหะ)



ดูแลท่อหลอดลม

1. สามารถดดูเสมหะจากทอ่หลอดลมคอได ้ 2 ทางเลอืก โดยใชลู้กยางแดง หรอืใชส้ายทีต่อ่กบัเคร ือ่งดูด

เสมหะ

1.1. หากเลอืกใชลู้กยางแดง ใหบ้บีลมกอ่นใส่ปลายลูกยางแดงเขา้ไปในทอ่หลอดลมคอลกึประมาณ1นิว้ จงึ

ปล่อยลูกยางแดงใหด้ดูเสมหะเขา้มาในลูกยางแดง และหลงัจากใชเ้สรจ็ใหท้ าความสะอาดลูกยางแดงดว้ยน ้าสบู่

น ้ารอ้นและผึง่ใหแ้หง้ทกุคร ัง้

1.2. หากเลอืกใชส้ายทีต่อ่กบัเคร ือ่งดูดเสมหะ ใหใ้ส่ถงุมอืปราศจากเชือ้ กอ่นจบัสายดดูเสมหะและตอ้งใช ้

เทคนิคปราศจากเชือ้ตลอดเวลาทีดู่ดเสมหะ

* ไม่แนะน าใหท้ าการดดูเสมหะหลงัจากรบัประทานอาหารเสรจ็ทนัที เน่ืองจากเสีย่งตอ่การส าลกัอาหาร



ดูแลท่อหลอดลม

2. ควรท าความสะอาดทอ่หลอดลมคอวนัละ 2 คร ัง้ เพือ่ป้องกนัทอ่
หลอดลมคออุดตนั

3. ควรท าความสะอาดรเูจาะคอพรอ้มกบัเปลีย่นผา้กอ๊สรองท่อเจาะคอ
เมือ่ผา้กอ๊สรองทอ่เจาะคอเปียกหรอืสกปรก อย่างนอ้ยวนัละ 2 คร ัง้

4. ผูป่้วยสามารถพูดออกเสยีงเพือ่สือ่สารกบัผูอ้ืน่ได ้ โดยการใชป้ลาย
นิว้มอือดุรทูอ่หลอดลมคอกอ่นพูด แตเ่สยีงจะไม่ดงัมากและพูดเป็น
ประโยคไดส้ัน้กว่าเมือ่เทยีบกบัคนปกติ



ดูแลท่อหลอดลม

5. หากมเีสมหะมากและตอ้งการไอเอง ใหสู้ดลมหายใจเขา้เต็มทีก่อ่นหายใจออกพรอ้มกบัไอออกมาแรงๆ

6. ควรใชผ้า้พนัคอปิดรขูองท่อหลอดลมคอ เพือ่ป้องกนัสิง่แปลกปลอมหรอืฝุ่นละอองเขา้หลอดลม

7. ผูป่้วยสามารถอาบน ้าและสระผมไดต้ามปกติ แตค่วรระวงัน ้ากระเด็นเขา้รูท่อหลอดลมคอ นอกจากนีผู้ป่้วย

ควรงดว่ายน ้า งดเล่นน ้าและงดเดนิทางทางน ้า เน่ืองจากจะท าใหเ้สยีชวีติจากการส าลกัน ้าได ้



ดูแลท่อหลอดลม

8. หากเดนิทางออกนอกบา้น ควรเตรยีมทอ่ช ัน้ในทีท่ าความสะอาดแลว้ไปเปลีย่นดว้ย

9. รบัประทานอาหารไดต้ามปกติ

10. ไม่ควรเปลีย่นเชอืกผูกทอ่หลอดลมเอง หากเชอืกหลุดหรอืเป้ือนควรมาเปลีย่นทีโ่รงพยาบาล

11. แพทยจ์ะถอดทอ่หลอดลมคอออกก็ต่อเมือ่ไดร้กัษาสาเหตุของโรคทีท่ าใหต้อ้งเจาะคอแลว้



การท าความสะอาดท่อ

หลอดลมคอท าอย่างไร
● อปุกรณท์ีใ่ชท้ าความสะอาดมอีะไรบา้ง

● วธิกีารท าความสะอาดท่อหลอดลมคอ



อปุกรณท์ีใ่ชท้ าความสะอาดมี

อะไรบา้ง



อปุกรณท์ีใ่ชท้ าความสะอาดท่อหลอดลมคอ

1. ภาชนะใส่น ้า

2. ชาม หรอืหมอ้

3. แปรงขนาดเล็ก ขนเป็ด หรอืขนไก่

4. สบู่ ผงซกัฟอก หรอืน ้ายาลา้งจาน

5. ลูกยางแดง หรอืเคร ือ่งดูดเสมหะ



วธิกีารท าความสะอาด

ท่อหลอดลมคอ



วธิที าความสะอาดท่อหลอดลมคอ
1. ลา้งมอืใหส้ะอาดและเชด็ใหแ้หง้

2. มอืขา้งทีไ่ม่ถนัดจบัท่อหลอดลมคอช ัน้นอก สว่นมอืขา้งทีถ่นัดหมุนล็อคชา้ๆ และถอดท่อหลอดลมคอช ัน้ในจากคอ

แชน่ า้ทิง้ไว ้ 5-10 นาที

3. ลา้งท่อช ัน้ในดว้ยสบู่ ผงซกัฟอกหรอืน า้ยาลา้งจานทัง้ดา้นนอกและดา้นใน แปรงท่อดา้นในดว้ยแปรงขนาดเล็ก

จนกว่าเสมหะหลดุออกหมดและลา้งดว้ยน า้ใหส้ะอาด โดยการเปิดน า้กอ๊กใหไ้หลผ่านภายในท่อหลอดลมคอ ถา้เป็นท่อ

ชนิดพลาสตกิระวงัอย่าใหม้รีอยถลอก

4. น าท่อช ัน้ในชนิดโลหะตม้ในน า้เดอืดนาน 30 นาทแีลว้น าขึน้มาวางไวใ้หห้ายรอ้น ส าหรบัชนิดพลาสตกิใหแ้ช่

น า้ยาไฮโปคลอไรท ์ 0.5 % นาน 30 นาทแีละลา้งดว้ยน า้ตม้สกุมากๆ จนแน่ใจว่าไม่มนี า้ยาเหลอืคา้งอยู่ในท่อ



วธิที าความสะอาดท่อหลอดลมคอ

5. กอ่นน าไปใช ้ ตอ้งสลดัทอ่ช ัน้ในใหแ้หง้สนิท ไม่ใหม้หียดน ้าคา้งอยู่ในทอ่เลย

6. ใหผู้ป่้วยไอเอาเสมหะออกจากคอ หรอืดดูเสมหะจากท่อหลอดลมคอช ัน้นอกทีต่ดิอยู่กบัผูป่้วยดว้ยลูกยางแดง

หรอืใชเ้คร ือ่งดูดเสมหะ การดดูแตล่ะคร ัง้ไม่ควรนานเกนิ 10 วนิาที

7. สวมทอ่หลอดลมคอช ัน้ในกลบัไปทีค่อผูป่้วยชา้ๆ แลว้หมุนล็อคทอ่หลอดลมคอใหส้นิท เพือ่ป้องกนัทอ่เลือ่น

หลุดออกมา



ท าความสะอาดแผล

เจาะคออย่างไร
● อปุกรณท์ าแผลมอีะไรบา้ง

● วธิกีารท าความสะอาดแผลเจาะคอ



อปุกรณท์ าแผลมอีะไรบา้ง



อปุกรณท์ าแผล

1. ปากคบี

2. น ้าเกลอื 0.9 %

3. แอลกอฮอล ์ 70 % 

4. กรรไกร

5. ส าลกีลม



6. ส าลพีนัปลายไม ้

7. ผา้กอ๊สสีเ่หลีย่มขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้

8. พลาสเตอรม์ว้นขนาด 0.5 นิว้

9. ถงุพลาสตกิ

อปุกรณท์ าแผล



วธิกีารท าความสะอาด

แผลเจาะคอ



วธิที าความสะอาดแผล

1. ลา้งมอืใหส้ะอาดและเชด็ใหแ้หง้

2. ใหผู้ป่้วยอยู่ในทา่นอนหงาย หนุนตน้คอดว้ยผา้หรอืหมอนเล็กๆ เพือ่ใหค้อแอน่ขึน้เล็กนอ้ย

3. ใชก้รรไกรตดัพลาสเตอรท์ีต่ดิบนกอ๊สและค่อยๆ ดงึผา้กอ๊สผนืเกา่ทีร่องใตท้่อหลอดลมคอของผูป่้วยออก

4. ใชป้ากคบีคบีส าลแีละเทแอลกอฮอลล์งบนส าลพีอหมาด เชด็ผวิหนังบรเิวณรอบรทูอ่หลอดลมคอและบรเิวณ

รอบๆ แผลโดยวนจากดา้นในชดิกบัทอ่ออกดา้นนอกจนสะอาด



5. ใชป้ากคบีคบีส าลแีละใชส้ าลพีนัปลายไมแ้ละเทน ้าเกลอืลงบนส าลพีอหมาด แลว้เชด็ผวิหนังบรเิวณใตท้อ่

หลอดลมและท าซ า้อกีคร ัง้จนสะอาด หา้มใชไ้มพ้นัส าลแียงเขา้ไปภายในทอ่หลอดลมคอเพราะอาจจะหลุดเขา้ไปอุด

ตนัหลอดลมท าใหห้ายใจไม่ออกได ้

6. ใชป้ากคบีคบีผา้กอ๊สรปูหา้เหลีย่มทีพ่บัไวร้องใตแ้ป้นท่อหลอดลมคอทลีะขา้ง แลว้ปิดพลาสเตอรย์ดึชายผา้

กอ๊สดา้นล่างเขา้ดว้ยกนัเพือ่ป้องกนัทอ่หลอดลมคอเสยีดสกีบัผวิหนัง

7. อปุกรณท์ีใ่ชแ้ลว้ ไดแ้ก่ ปากคบี ใหล้า้งและตม้ฆ่าเชือ้ทนัทใีนน ้าเดอืดนาน 30 นาที ส่วนของสกปรก

อืน่ๆ ใส่ถงุพลาสตกิและปิดปากถงุใหแ้น่นกอ่นทิง้

วธิที าความสะอาดแผล



อาการทีต่อ้งมาโรงพยาบาล



อาการทีต่อ้งมาโรงพยาบาล

1. ทอ่หลอดลมหลุด ทอ่ช ัน้ในหาย หรอืใส่เขา้ไม่ได ้

2. หายใจล าบาก หอบเหน่ือย

3. มอีาการตดิเชือ่ทีแ่ผล เชน่ ปวด บวม แดง มหีนอง

4. มเีลอืดออกจากทอ่หลอดลม



Practical point

พญ.วรมัพร รุง่ศรวีฒันา

การเจาะคอเป็นวธิหีน่ึงทีช่ว่ยควบคมุทางเดนิหายใจของผูป่้วย เพือ่บรรเทาการอดุกัน้ในระบบทางเดนิ

หายใจส่วนบน เพือ่ใหใ้ชเ้คร ือ่งชว่ยหายใจเป็นระยะเวลานานไดโ้ดยไม่มผีลขา้งเคยีงของการใส่ท่อชว่ยหายใจเป็นระยะ

เวลานาน เพือ่สามารถดดูเสมหะในท่อลมและหลอดลมไดด้ขีึน้ และเพือ่ชว่ยปกป้องทางเดนิหายใจส่วนล่างในผูป่้วย

ทีม่กีารส าลกัหรอืไม่สามารถไอได ้ซึง่การดแูลผูป่้วยเจาะคอมคีวามจ าเป็นในการดแูลต่อเน่ืองตัง้แต่อยู่โรงพยาบาล

ทัง้ในหอผูป่้วยวกิฤต หอผูป่้วยสามญั จนกระทัง่การดแูลผูป่้วยทีบ่า้น โดยมกีารประสานงานกบัทมีสหสาขา

วชิาชพี การเจาะคอนอกจากจะส่งผลกระทบต่อใหผู้ป่้วยทัง้ความกงัวล การสูญเสยีความมั่นใจ ความรูส้กึไม่ดตีอ่

ภาพลกัษณข์องตนเองหรอืการมขีอ้จ ากดัจากการเจาะคอ เชน่ ขอ้จ ากดัดา้นการสือ่สาร อกีทัง้ยงัส่งผลกระทบ

ตอ่ความกงัวลในการดแูลผูป่้วยของครอบครวั



ดงัน้ันการวางแผนการจ าหน่ายผูป่้วยและการใหค้วามรูเ้ร ือ่งการดแูลทอ่หลอดลมคอจงึมคีวามส าคญั

อย่างยิง่ทัง้ตอ่ผูป่้วยและครอบครวั ใหผู้ด้แูลมคีวามรูแ้ละทกัษะทีเ่พยีงพอตอ่การดูแลผูป่้วย

ทีบ่า้นเพือ่ลดภาวะแทรกซอ้น (complication) เชน่ การตดิเชือ้ การเลือ่นหลุดของหลอดลมคอ การอดุ

ตนัของทอ่หลอดลมคอและเลอืดออกจากแผลเจาะคอ ลดภาระการดแูลของผูดู้แล (caregiver burden) 

รวมถงึชว่ยเพิม่คณุภาพชวีติ (quality of life) ของทัง้ผูป่้วยและครอบครวั

Practical point (Cont.)
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