
เรื่อง 

- การดูแลผู้ป่วยเจาะคอ      

- การทำแผลเจาะคอ     

- การทำความสะอาดท่อหลอดคอ

5. ใชปากคีบคีบสำลีและใชสำลีพันปลายไม และเทน้ำเกลือลงบนสำลีพอ

หมาด แลวเช็ดผิวหนังบริเวณใตทอหลอดลมคอทั้งดานบนและดานลาง ทั้ง

ดานซายและดานขวา และทำซ้ำดวยสำลี หรือสำลีพันปลายไมอันใหมจน

สะอาด หามใชไมพันสำลีแยงเขาไปภายในทอหลอดลมคอ เพราะอาจจะหลุด

เขาไป อุดตันหลอดลม ทำใหหายใจไมออกได 

6. ใชปากคีบคีบผากอสรูปหาเหลี่ยมที่พับไว รองใตแปนทอหลอดลมคอทีละ

ขาง แลวปดพลาสเตอรยึดชายผากอสดานลางเขาดวยกัน เพื่อปองกันทอ

หลอดลมคอเสียดสีกับผิวหนัง ในกรณีที่เปนทอปกนิ่ม 

7. อุปกรณที่ใชแลว ไดแก ปากคีบ ใหลางและตมฆาเชื้อทันทีในน้ำเดือดนาน

30 นาที สวนของสกปรกอื่นๆ ใสถุงพลาสติก และปดปากถุงใหแนนกอนทิ้ง

อุปกรณที่ใชทำความสะอาดทอหลอดลมคอ ประกอบดวย

1. ภาชนะใสน้ำ

2. ชาม หรือหมอ

3. แปรงขนาดเล็ก ขนเปด หรือขนไก

4. สบู ผงซักฟอก หรือน้ำยาลางจาน

5. ลูกยางแดง หรือเครื่องดูดเสมหะ

วิธีทำความสะอาดทอหลอดลมคอ มีขั้นตอนดังนี้

1. ลางมือใหสะอาด และเช็ดใหแหง

2. มือขางที่ไมถนัดจับทอหลอดลมคอชั้นนอก สวนมือขางที่ถนัดหมุนล็อค

ชาๆ และถอดทอหลอดลมคอชั้นในจากคอ แชน้ำทิ้งไว 5-10 นาที

3. ลางทอชั้นในดวยสบู ผงซักฟอกหรือน้ำยาลางจานทั้งดานนอกและดานใน แปรง

ทอดานในดวยแปรงขนาดเล็ก จนกวาเสมหะหลุดออกหมด และลางดวยน้ำใหสะอาด 

โดยการเปดน้ำกอกใหไหลผานภายในทอหลอดลมคอ ถาเปนทอชนิดพลาสติกระวัง

อยาใหมีรอยถลอก

4. นำทอชั้นในชนิดโลหะตมในน้ำเดือดนาน 30 นาที แลวนำขึ้นมาวางไวใหหายรอน

สำหรับชนิดพลาสติกใหแชน้ำยาไฮโปคลอไรท 0.5 % นาน 30 นาที และลางดวย

น้ำตมสุกมากๆ จนแนใจวาไมมีน้ำยาเหลือคางอยูในทอ

5. กอนนำไปใช ตองสลัดทอชั้นในใหแหงสนิท ไมใหมีหยดน้ำคางอยูในทอเลย

6. ใหผูปวยไอเอาเสมหะออกจากคอ หรือดูดเสมหะจากทอหลอดลมคอชั้นนอกที่

ติดอยูกับผูปวย ดวยลูกยางแดง หรือใชเครื่องดูดเสมหะ การดูดแตละครั้งไมควร

นานเกิน 10 วินาที

7. สวมทอหลอดลมคอชั้นในกลับไปที่คอผูปวยชาๆ แลวหมุนล็อคทอหลอดลมคอให

สนิท เพื่อปองกันทอเลื่อนหลุดออกมา

วิธีทำความสะอาดท่อหลอดคอ

การดูแล

ผู้ป่วยเจาะคอ

ทีมหมอครอบครัว

เครือข่ายบริการสุขภาพ

อำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์



การดูแลผู้ป่วยเจาะคอ

วัตถุประสงค์ในการเจาะคอ

วิธีทำความสะอาดแผลเจาะคอ

สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับการเจาะคอมีดังนี้

     การเจาะคอ หมายถึง การสรางทางติดตอระหวางหลอดลมกับ ผิวหนัง

บริเวณดานหนาของลำคอ ทำใหอากาศสามารถผานเขาสูปอด เพื่อชวยคนไข

ที่ไมสามารถจะหายใจเองอยางปกติ 

1. เพื่อใหอากาศสามารถผานไปยังปอดได

2. เพื่อชวยใหสามารถดูดเอาเสมหะออกไดสะดวก

3. เพื่อชวยลด dead space ทำใหอากาศเขาสูปอดไดมากขึ้น

4. เพื่อประโยชนในกรณีที่ตองใชเครื่องชวยหายใจเปนเวลานาน 

จะดูแลทอหลอดลมคอหลังการเจาะคออยางไร 

1. ภายหลังการเจาะคอ จะมีเสมหะ หรือเมือกเหลวออกมา ทำใหหายใจไมสะดวก 

ตองดูดออกโดยใชลูกยางแดงที่ผานการลางทำความสะอาดแลว  ไมควรดูดเสมหะ

ภายหลังรับประทานอาหารทันที เพื่อปองกันการอาเจียน 

2. การปองกันเสมหะอุดตันในทอหลอดลมคอ

- ถอดหลอดลมคอชั้นใน (inner tube) ออกลางทำความสะอาดทุก 4-6 ชั่วโมง 

หรืออยางนอยวันละ 2-3 ครั้ง ขึ้นกับวามีเสมหะมาก และควรถอดออกลางทุกครั้ง

ที่รูสึกหายใจไมสะดวก 

- ภายหลังทำความสะอาดทอหลอดลมคอชั้นในเสร็จแลว จะตองนำมาใสใหกับ

ผูปวยทันที เพราะการถอดทอหลอดลมคอชั้นในทิ้งไวนานๆทำใหเสมหะแหงกรัง 

สาเหตุของการหายใจไมสะดวก

- ดื่มน้ำอุนๆ วันละ 8-10 แกว ในผูใหญ และ 4-6 แกวในเด็ก เพื่อใหเสมหะออนตัว

- รับประทานยาละลายเสมหะ หรือขับเสมหะตามแพทยสั่ง

3.ควรทำความสะอาดแผลเจาะคอ หมั่นเปลี่ยนผากอสรองแผลเมื่อมีสิ่งคัดหลั่งออก

จากแผลจำนวนมาก ทำใหเปยกแฉะ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 

4.บริหารการหายใจเพื่อใหปอดขยายตัว จะไดมีการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนมาก

ขึ้น โดยทำวันละหลายๆ ครั้ง ดังนี้

- นอนหงายราบ ชันเขาทั้งสองขางขึ้น หายใจเขาลึกๆ เต็มที่จนทองโปงและกลั้น

หายใจไวประมาณ 3 วินาที

- หายใจออกทางปากชาๆ ทำปากหอคลายผิวปาก เพื่อใหอากาศออกจากปอดมาก

ที่สุดทำบอยๆ ประมาณ 8-10 ครั้ง/ ทุก 2 ชั่วโมง

5. ไออยางมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยขับเสมหะออกจากหลอดลมและปอด ทำวันละ

หลายๆ ครั้ง ดังนี้

- นั่งในทาโนมตัวไปขางหนา หรือครึ่งนั่ง ครึ่งนอน

- กอนไอ หายใจเขา – ออกลึกๆ ประมาณ 4-5 ครั้ง สูดลมหายใจเขาเต็มที่ 

กลั้นไวแลวหายใจออกพรอมกับไอแรงๆ 2-3 ครั้ง

6. ภายหลังการเจาะคอ ผูปวยจะไมมีเสียงพูดเหมือนปกติ ดังนั้นเมื่อตองการ

สื่อสารกับผูอื่น สามารถทำไดดังนี้

- เขียนบอกในกระดาษ

- ผูปวยสามารถออกเสียง หรือพูดเปนประโยคสั้นๆโดยใชนิ ้วมืออุดรูทอ

หลอดลมคอไวขณะพูดหรือสื่อสาร เปนระยะเวลาชวงสั้นๆ ใหมีเสียง 

- ใชภาษามือ ประกอบการใชริมฝปากเวลาพูด

อุปกรณที่ใชทำแผล ประกอบดวย

- ปากคีบ , น้ำเกลือนอรมัล 0.9 % , แอลกอฮอล 70 % , กรรไกร

, สำลีกลม , สำลีพันปลายไม , ผากอสสี่เหลี่ยมขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว

, พลาสเตอรมวนขนาด 0.5 นิ้ว , ถุงพลาสติก

วิธีทำความสะอาดแผลเจาะคอ มีขั้นตอนดังนี้

1. ลางมือใหสะอาดและเช็ดใหแหง

2. นั่งหนากระจก แตถาผูปวยเปนเด็กเล็ก หรือผูสูงอายุที่ไมสามารถทำแผล

ไดเอง ตองมีผูดูแลทำแผลให โดยใหผูปวยอยูในทานอนหงาย หนุนตนคอ

ดวยผา หรือหมอนเล็กๆ เพื่อใหคอแอนขึ้นเล็กนอย

3. ใชกรรไกรตัดพลาสเตอรที่ติดบนกอส และคอยๆ ดึงผากอสผืนเกา ที่รอง

ใตทอหลอดลมคอของผูปวยออก

4. ใชปากคีบคีบสำลี และเทแอลกอฮอลลง-บนสำลีพอหมาด เช็ดผิวหนัง

บริเวณรอบรูทอหลอดลมคอ และบริเวณรอบๆแผลโดยวนจากดานในชิด

กับทอออกดานนอกจนสะอาด 

1. การอุดกั้นทางเดินหายใจ(Respiratory Obstruction) ไดแก เนื้องอกของ

กลองเสียง โรคติดเชื้อของชองคอและสวนบนของกลองเสียง 

2. มีเสมหะมาก   เสมหะเหนียว ทำใหอาการผูปวยทรุดลง การเจาะคอชวยดูด

เสมหะไดดีและสะดวกขึ้น

3. ผูปวยจำเปนตองไดรับการชวยกรรหายใจอยูนานๆเกินกวา 1 สัปดาหขึ้นไป

ผูปวยเหลานี้ควรไดรับการพิจารณาเพื่อเจาะคอ

***************

อากาศเปนสิ่งจำเปนของชีวิต

เพราะในอากาศมีกาซออกซิเจน

ที่คนและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

จำเปนตองใชในการดำรงชีพ

ดังนั้นถาคนขาดอากาศหายใจเพียง 3 - 5 นาที

ก็จะเสียชีวิตในทันที

***************


