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ในสภาวะปกติ มนุษยสามารถมีชีวิตอยูไดโดยการสูดลมหายใจเขาออกทางจมูกหรือทางปาก 

ซึ่งลมหายใจนั้นจะนําออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอเขามาตามทางเดินหายใจจนถึงปอด ซึ่งเปนสวน
สําคัญในการแลกเปลี่ยนกาซ หลังจากนั้น ออกซิเจนจะเขาสูกระแสเลือดและไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของ
รางกายตอไป 

 ในภาวะที่มีปญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือแมแตกรณีที่ทางเดินหายใจปกติ แตมีความ
ผิดปกติของปอด จะทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดคั่งได ในการแกไขปญหา
ดังกลาววิธีหนึ่ง คอื การใสทอชวยหายใจ ซึง่จะทําใหสามารถนําออกซิเจนจากภายนอกผานทางเดิน
หายใจที่มีปญหาไดดีขึ้น สวนในรายที่มีความผิดปกติของปอด การใสทอชวยหายใจทําใหสามารถ
ชวยหายใจผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 นอกเหนือจากเหตุผลขางตนแลว ยงัมีอีกหลายสาเหตุที่ทําใหผูปวยตองไดรับการใสทอชวย
หายใจ ดวยเหตุผลตาง ๆ จะเห็นวาการใสทอชวยหายใจเปนสวนสําคัญในการชวยเหลือผูปวยที่มี
ปญหาดังกลาว  ดังนั้น การเรียนรูเกี่ยวกับ “การใสทอชวยหายใจ” จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในฐานะ
ของแพทยผูใหการรักษาผูปวย รวมถึงผูที่เกี่ยวของในการดูแลรักษาดวย 
 
♦ ขอบงชี้ของการใสทอชวยหายใจ แบงเปน 2 ขอใหญ ๆ คือ 

1. เพื่อชวยหายใจผูปวยที่มีพยาธิสภาพหรือโรคบางอยาง ไดแก ผูปวยที่มีภาวะตอไปนี ้
1.1 การอุดกั้นของทางเดินหายใจสวนบน (Upper airway obstruction) 

1.2 ระบบการหายใจลมเหลว (Respiratory failure) เชน ปอดอักเสบชนิดรุนแรง ถุงลมโปง
พองในระยะทาย กลามเนื้อที่ใชในการหายใจออนแรง หรือมีความผิดปกติของระบบ
ประสาทที่ใชในการควบคุมการหายใจ เปนตน ซึ่งผูปวยเหลานี้จําเปนตองไดรับการชวย
หายใจ (Positive pressure ventilation) ผานทางทอชวยหายใจ 
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1.3 ระดับความรูสึกตัวลดลง ทําใหสูญเสียกลไกปองกันการสําลักอาหารเขาสูปอด การใสทอ
ชวยหายใจเปนการปองกันการสําลักอาหาร หรือน้ํายอยในกระเพาะอาหารเขาสูปอด 
(Pulmonary aspiration) ไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ในผูปวยดังกลาวมักไมสามารถไอหรือ
ขับเสมหะดวยตนเองไดดี การใสทอชวยหายใจทําใหสามารถดูดเสมหะจากบริเวณทางเดิน
หายใจสวน Tracheobronchial tree ไดงาย 

2. เพื่อชวยหายใจในระหวางการใหยาระงับความรูสึก 

ผูปวยในกลุมนี้มักจะเปนผูปวยปกติ หรืออาจจะเปนผูปวยที่มีปญหาในขอ 1 รวมดวยก็ได 
ในการใหยาระงับความรูสึกสําหรับการผาตัดมี 2 วิธีหลัก คือ ดมยาสลบ (General anesthesia) 

หรือฉีดยาชาเฉพาะที่ (Regional anesthesia) การทํา General anesthesia สามารถทําไดทั้งวิธีใส
ทอชวยหายใจและไมใสทอชวยหายใจ การพิจารณาวาตองใสทอชวยหายใจหรือไมขึ้นอยูกับปจจัย
ตอไปนี ้

2.1 ชนิดการผาตัด การผาตัดที่จําเปนตองใสทอชวยหายใจ ไดแก 
- การผาตัดใกลกับบริเวณทางเดินหายใจ เชนผาตัดบริเวณหู คอ จมูก หลอดลมใหญ หรือ

ผาตัดสมอง ทําใหไมสามารถควบคุมการหายใจดวยหนากาก (Mask) ได 
- การผาตัดในชองทองหรือในชองอก ซึ่งตองมีการใชยาหยอนกลามเนื้อรวมดวย และจะ

ควบคุมการหายใจดวย Positive pressure ventilation เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนกาซได
อยางเพียงพอ 

- การผาตัดที่ตองใชทาคว่ํา หรือ ทาตะแคง เชน ผาตัดบริเวณดานหลัง ทําใหไมสามารถ
ควบคุมการหายใจดวย Mask ได 

- การผาตัดที่ใชเวลานานมาก หรืออาจมีการเสียเลือดมาก 

2.2 ผูปวยมีความเสี่ยงตอการสําลักอาหารหรือน้ํายอยในกระเพาะอาหารเขาสูปอด 

2.3 ไมสามารถควบคุมการหายใจของผูปวยดวย Mask ได เชน ผูปวยมีลักษณะคอสั้น คางหลุบ 
หรือลิ้นใหญ เปนตน 

 
ในผูปวยที่จําเปนตองไดรับการใสทอชวยหายใจ เพราะมีพยาธิสภาพหรือโรคดังที่กลาวขางตน 

การใสทอชวยหายใจมักทําในภาวะที่ฉุกเฉินและเรงดวน ผูใหการรักษาไมสามารถประเมินความยากงาย
กอนการใสทอชวยหายใจได ตางจากผูปวยที่มารับการผาตัดแบบไมฉุกเฉิน จะมีการเตรียมความพรอม
กอนการผาตัดและกอนใหยาระงับความรูสึก ซึ่งการประเมินความยากงายในการใสทอชวยหายใจเปน
สวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมดังกลาว 
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♦ การประเมินความยากงายในการใสทอชวยหายใจ (Airway assessment) มีดังนี้ 

1. ผูปวยมีภาวะตางๆ ท่ีมีผลตอลักษณะทางเดินหายใจ ไดแก 
1.1 ความผิดปกติแตกําเนิด (Congenital anomalies) เชน Pierre Robin syndrome มี

ลักษณะคางเลก็และลิ้นโต หรือ Down’s syndrome มีลักษณะลิ้นโตและมีความผิดปกติ
ของกระดูกตนคอ เปนตน 

1.2 มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจ เชน เปนหนองบริเวณชองคอดานหลัง (Retropharyngeal 

abscess) หรือมีการติดเชื้อและอักเสบของกลองเสียง 
1.3 มีกอนเนื้องอกหรือมะเร็งภายในชองปากหรือกลองเสียง 
1.4 มีกอนบริเวณตอมธัยรอยด (Thyroid gland) ขนาดใหญ ทําใหมีการกดเบียดหลอดลมไป

ทางดานขาง หรือ อาจทําใหหลอดลมตีบแคบลง 
1.5 มีอุบัติเหตุบริเวณใบหนา กระดูกคอ และกลองเสียง ทําใหมีเลือดออกและมีอาการบวมใน

ทางเดินหายใจ 

1.6 มีความผิดปกติอื่นๆ เชน Rheumatoid arthritis ที่มีปญหาบริเวณ Temperomandibular 

joint ทําใหอาปากไมได หรือ Ankylosing spondylitis บริเวณกระดูกคอ ทําใหไม
สามารถเคลื่อนไหวคอได 

1.7 มีแผลเปน ซึ่งเกิดจากแผลไฟไหม น้ํารอนลวก (Burn scar) บริเวณใบหนาและคอ ทําให
ไมสามารถแหงนศีรษะไดเต็มที่ 

1.8 มีภาวะอวนมาก (Morbidly obese) หรือตั้งครรภ (Pregnancy) ทําใหลักษณะโครงสราง
ของใบหนาและคอมีผลตอการใสทอชวยหายใจ 

 
2. Interincisor gap  

Interincisor gap คือ ระยะหางระหวางฟนบนซี่หนา (Upper incisor) และฟนลางซี่หนา 
(Lower incisor) ในขณะที่ผูปวยอาปากกวางเต็มที ่ ดังรูปที่ 1 ถาระยะดังกลาวนอยกวา 3 เซนติเมตร 
หรือประมาณ 2 นิ้วมือ อาจทําใหใสทอชวยหายใจยาก 

 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงการตรวจ Interincisor gap 
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3. Mallampati classification 
 เปนการตรวจดูขนาดของโคนลิ้นเปรียบเทียบกับองคประกอบอื่น ๆ ใน Pharynx โดยใหผูปวย
นั่งหนาตรง (Neutral position) และอาปากใหกวางที่สุด พรอมกับแลบลิ้นออกมาใหมากที่สุด ขณะที่
ตรวจไมใหผูปวยออกเสียงใด ๆ องคประกอบใน Pharynx ที่ใชในการประเมิน ไดแก Uvula, Faucial 

pillar และ Soft palate ความสัมพันธของขนาดของโคนลิ้นกับองคประกอบใน Pharynx เดิมแบงตาม 
Mallampati classification เปน 3 class ตอมา Samsoon และ Young ไดปรับเปลี่ยนเปน 4 class 

(รูปที่ 2) 

รูปท่ี 2 การตรวจทางเดินหายใจดัดแปลงจาก Mallampati classification โดย Samsoon และ Young 
 

การตรวจ Mallampati classification มีความสัมพันธกับความยากงายในการใสทอชวยหายใจ 

มีผูทําการศึกษาพบวา Mallampati class 3 และ 4 มีโอกาสเกิดการใสทอชวยหายใจยากมากกวา 
Mallampati class 1-2 ถึง 10-30 เทา เมื่อใชอุปกรณ Laryngoscope ทําใหมองเห็น Opening ของ 
Glottis (รูปที่ 3) และพบวา Mallampati class มีความสัมพันธกับ Laryngoscopic view (รูปที่ 4) 
โดยที่ Mallampati class ที่เพิ่มขึ้นจะทําใหเห็น Laryngoscopic view ไดนอยลง ซึ่ง Laryngoscopic 

view grade 3 และ 4 จะมีโอกาสเกิดการใสทอชวยหายใจยาก 

 
 
 
 

รูปท่ี 3 Opening of glottis รูปท่ี  4 Laryngoscopic view 
 

Soft palate 

Uvula 
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4. Thyromental distance  

เปนระยะระหวาง Thyroid bone บริเวณ Thyroid notch กับปลายมุมคาง วิธีการตรวจทําโดย
ใหผูปวยนั่งลําตัวตรงและแหงนศีรษะเต็มที่ แลววัดระยะดังกลาวดังรูปที่ 5 ถา Thyromental distance 

มากกวา 6 ซม. แสดงวาไมนาจะใสทอชวยหายใจยาก ผูปวยบางรายมีลักษณะโครงสรางใบหนาผิดปกติ 
ซึ่งอาจเปนตั้งแตกําเนิด คือ มีคางหลุบ (Receding mandible) ทําใหระยะดังกลาวสั้นกวาปกติและมีผล
ทําใหใสทอชวยหายใจยาก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 แสดงการตรวจ Thyromental distance 
 

5. การเคล่ือนไหวของคอ  
โดยดู Flexion และ Extension ของ cervical spine วิธีการตรวจทําโดยใหผูปวยกมคอเต็มที่ 

(Flexion) คาปกติประมาณ 25-350 จากนั้นใหแหงน (Extension) ศีรษะเต็มที่ พบวา ถาไดนอยกวา 
80-850 อาจทําใหใสทอชวยหายใจยาก การตรวจวิธีนี้เปนการดู Flexion ของบริเวณ Lower cervical 

spine และดู Extension ของ Atlantooccipital joint ดังรูปที่ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Flexion                                                             Extension 
 

รูปท่ี 6 แสดงการตรวจ Flexion และ Extension 
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6. การเคล่ือนไหวของ Temperomandibular joint (TMJ) 

วิธีการตรวจทําโดยใหผูปวยพยายามยื่นฟนลางออกมาทางดานหนาตอฟนบนใหมากที่สุด ดังรูป
ที่ 7 เรียกวา การทํา Grinding พบวา ถาไมสามารถยื่นฟนลางออกมาทางดานหนาตอฟนบนได แสดงวา
นาจะมีปญหาของการเคลื่อนไหว TMJ และอาจทําใหใสทอชวยหายใจยาก 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงการตรวจ Grinding 

 
♦ การเตรียมอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการใสทอชวยหายใจ 

1. Laryngoscope 
  Laryngoscope เปนอุปกรณที่ใชในการปดลิ้นผูปวยและชวยทําใหมองเห็นทางเขาบริเวณ 

Glottis ไดมากขึ้น ประกอบดวย Laryngoscopic handle (ดามถือ) และ Blade (รูปที่ 8) สําหรับ 
Handle จะมีแบตเตอรี่ใสไวภายใน สวนปลาย Blade จะมีหลอดไฟเล็กๆ เมื่อตอ Blade เขากับ Handle 

แลวหลอดไฟจะสวางขึ้น ทุกครั้งที่ใช Laryngoscope ตองตรวจสอบความสวางของไฟเสมอ 
 

    
 

รูปท่ี 8 Laryngoscopic handle และ Blade 
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Laryngoscopic blade มี 2 ชนิดใหญๆ คือ แบบโคง (Curved, Macintosh blade) และแบบ
ตรง (Straight, Miller blade) ดังรูปที่ 9 สวนขนาดมีใหเลือกใชตามขนาดของปาก ในผูใหญนิยมใช 
Macintosh blade เบอร 3 เพราะจะปดลิ้นไปทางดานขางไดงายกวา Miller blade ทําใหมีพ้ืนที่ในชอง
ปากมากกวาและใสทอชวยหายใจไดงาย สวนในเด็กเล็กมักเลือกใช Miller blade เพราะลักษณะ 
Epiglottis ในเด็กจะเปนรูปตัว U ยาวและแคบ ตกลงไปทางดาน Posterior และบัง Glottis ดังนั้น จึง
ใช Miller blade ชอน Epiglottis ขึ้นทําใหเห็น Vocal cord ชัดเจนขึ้น 
 
                       Miller blade (Straight blade)                        Macintosh blade 

  
รูปท่ี 9 Laryngoscopic blade 

 
2. ทอชวยหายใจ (Endotracheal tube) 

 
รูปท่ี 10 Endotracheal tube 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ Endotracheal tube ประกอบดวย 

2.1 ขนาดของ Endotracheal tube 

Endotracheal tube แตละชนิดจะมีตัวเลขบอกเกี่ยวกับขนาดซึ่งวัดได 2 แบบ คอื วัดตามเสน
ผานศนูยกลางภายใน (Internal diameter หรือยอวา ID) หนวยเปนมิลลิเมตร (มม.) และวัดตามเสนผาน
ศูนยกลางภายนอก (External diameter) ซึ่งสมัยกอนใชระบบ French scale ในการบอกขนาด โดย
สามารถคํานวณ French (Fr) size ของ Endotracheal tube ไดจากสูตร 
 
              Fr = External diameter x 3 
                                             หรือ  
                                                                        Fr = (ID x 4) + 2 
 
 โดยทั่วไป Endotracheal tube มักเรียกตาม ID เชน เบอร 8 หรือ เบอร 7.5 แตละเบอรจะ
หางกัน 0.5 มม. ขนาดของ Endotracheal tube ที่ใชขึ้นอยูกับขนาดของ Vocal cord และ Trachea 

ดังนั้น จึงขึน้อยูกับอายุและเพศนั่นเอง ถา Endotracheal tube ขนาดใหญเกินไป จะเปนอันตรายตอ Vocal 

cord และ Trachea ได และถาขนาดเล็กเกนิไป จะทําใหมีแรงตานทานมาก อากาศเขาออกไมสะดวก 
(เหมือนกับสดูลมผานทอเลก็ ๆ) นอกจากนี้ จะทําใหเกิดเสมหะอุดตัน (Secretion obstruction) ไดงาย
ดวย 

ในผูใหญเพศชาย ขนาดที่ใชมักเปนขนาด ID 8 มม. และในเพศหญงิจะใชขนาด ID 7.5 มม. 

สําหรับในเดก็สามารถคํานวณขนาดของ ID ตามอายุ โดยใชสูตรดังนี ้
  • แรกคลอด – 3 เดอืน ใช ID 3.0 มม. 

  • 3 – 9 เดือน              ใช ID 3.5 มม. 

  • 9 - 18 เดือน              ใช ID 4.0 มม. 

  • 2-6 ป   ใชสูตร ID = (อาย/ุ3) + 3.5    

  • ≥ 6 ป   ใชสูตร ID = (อาย/ุ4) + 4.5 

 ในการใสทอชวยหายใจทางจมูก ควรเลือกขนาดที่เล็กกวาทอชวยหายใจที่ใสทางปาก 1-2 

เบอร เพื่อปองกันไมใหเกิดการบาดเจบ็ตอเยื่อบจุมูก สวนการเตรียม Endotracheal tube ในเดก็ ควรเตรียม
ไว 3 ขนาด คือ ขนาดที่คํานวณได ขนาดที่ใหญกวาและเล็กกวา 1 เบอร สําหรับในผูใหญใหเตรียมไว 2 

ขนาด คือ ขนาดที่ตองการใชและขนาดที่เล็กกวา 1 เบอร 
2.2 วัสดุที่ใชทํา Endotracheal tube 

วัสดุที่ใชมี 2 ชนิดใหญๆ คือ Red rubber (ยางแดง) และ Polyvinyl chloride (PVC) 

Endotracheal tube ชนิด PVC เปนทีน่ิยมใชกันมากกวา Red rubber เพราะ PVC tube มีขอดี คือ มี
ลักษณะใส ทําใหมองเห็นไอน้ําจากลมหายใจออกได และเสมหะติดภายใน Tube ไดยากกวา Red rubber 

สวน Endotracheal tube ชนิด Red rubber สามมารถทําความสะอาดและนํากลับมาใชไดอีกหลายครั้ง 
 



 

 

9 

2.3 Endotracheal tube cuff 
Cuff อยูที่บรเิวณสวนปลายของ Endotracheal tube สามารถใสลมเขาไปใน Cuff ได โดย

ใชกระบอกฉดียาฉีดลมเขาไปทางสาย Pilot balloon (รูปที่ 10) การใสลมเขาไปใน Cuff ดวยปรมิาณที่
เหมาะสม ทําใหไมมีลมรั่วออกมาทางดานขางของ Endotracheal tube ในขณะทีช่วยหายใจและยังปองกัน
ไมใหมีการสําลักอาหารเขาปอดไดอกีดวย แตถาใสลมปริมาณมากเกนิไปทาํใหมีความดันใน Cuff สูงเกิด
แรงกดบริเวณผนังหลอดลม จนเกิดปญหาการขาดเลอืดและมี Necrosis ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณทีี่
ตองใสทอชวยหายใจเปนเวลานาน 

 ในเด็กอายุต่ํากวา 8-10 ป ควรเลือก Endotracheal tube ชนิดไมมี Cuff เพราะทางเดิน
หายใจสวนทีแ่คบทีสุ่ดอยูต่ํากวา Vocal cord (Subglottic) คือ อยูที่บรเิวณ Cricoid cartilage ถาใช 
Endotracheal tube ที่มี Cuff อาจทําใหเกิดการบวมบริเวณ Subglottic ได สวนในเด็กโตและผูใหญให
ใชชนิดที่มี Cuff ตามปกต ิ กอนการใชงาน ใหทดสอบการรั่วของ Cuff ทุกครัง้ โดยการใสลมเขาไปใน 

Cuff แลวทิ้งไวระยะหนึ่ง สังเกตดูวา Cuff มีขนาดเทาเดิมหรือไม ถา Cuff มีขนาดเลก็ลงแสดงวามีการรัว่
ของ Cuff 

 Cuff มี 2 ประเภท คือ High volume low pressure cuff เชน Cuff ของ Endotracheal 

tube ชนิด PVC และ Low volume high pressure cuff เชน Cuff ของ Endotracheal tube ชนิด 
Red rubber ชนิด High pressure เมื่อใสลมเขาไปใน Cuff ปริมาณมากจะมี Pressure กดผนังของ 
Trachea บริเวณเดียว  ในขณะทีถ่าเปน Low pressure ผนัง Cuff จะมลัีกษณะบางและยืดหยุนมากกวา 
เมื่อใสลมเขาไป Cuff จะแนบติดกับผนงั Trachea เปนบริเวณกวาง แรงกดจะกระจายไมกดบริเวณเดยีว จงึ
มีแรงกดนอยกวาดังรูปที่ 11  ดังนั้น ในกรณีที่การผาตัดใชเวลานาน หรืออาจตองใสทอชวยหายใจตอไปหลัง
ผาตัด ควรเลอืกใช Low pressure cuff 

รูปท่ี 11 Cuff ของ Endotracheal tube 

High volume  
Low pressure 

Low volume  
High pressure 
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2.4 ปลายสุดของ Endotracheal tube มีลักษณะเปน Bevel ดังรูปที่ 12 ทําใหใส 
Endotracheal tube ผานระหวางสายเสียงไดงาย 

2.5 Murphy’s eye 
เปนรูเปดทางดานขางของปลาย Endotracheal tube ดังรูปที่ 12 จะชวยใหอากาศผานเขา

ออกไดกรณีที่มีการอุดตันบริเวณรูเปดสวนปลาย 

 
รูปท่ี 12 ปลาย Bevel และ Murphy’s eye 

 
2.6 ขีดบอกระยะความลึกจากปลาย Endotracheal tube จนถึง Anterior incisor (หนวยเปน

เซนติเมตร) ระดับความลึกของ Endotracheal tube ที่เหมาะสม คือ บริเวณกึ่งกลาง Trachea หรือขอบ
บนของ Cuff พนสายเสียงประมาณ 2 เซนติเมตร (ดูรูปที่ 13ประกอบ) 

 
                   รูปท่ี 13 ระดับความลึกของ Endotracheal tube ที่เหมาะสม 

 
                   สําหรับผูใหญ ความลึกของ Endotracheal tube ที่ระดับ anterior incisor ผูชายอยูที่ขีด 
23 ซม. และในผูหญิง อยูที่ขีด 21 ซม. 
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 ในเด็กสามารถคํานวณความลึกของ Endotracheal tube ที่เหมาะสม โดยใชสูตร 

 • Endotracheal tube ทางปาก         ความลึก (ซม.)     =    (อายุ/2) + 12                                        

 • Endotracheal tube ทางจมูก          ความลึก (ซม.)    =    (อายุ/2) + 15    
  

2.7 รายละเอียดอื่นๆ ของ Endotracheal tube  (Tube markings) 

 
รูปท่ี 14 Tube markings 

 • Z–79 หรือ F-29 หรือ IT แสดงวา Endotracheal tube ชนิดนี้ไดผานการทดสอบ 
Tissue toxicity แลว (อักษร A) 

 • Disposable (Do not reuse) หรือ Reuse บอกถึงลักษณะการใชงานวาใชครั้งเดียวหรือ
สามารถนํากลับมาใชใหมได (อักษร B) 

 • Oral/Nasal แสดงวาสามารถใสไดทั้งทางปากและทางจมูก (อักษร C) 

  • Radiopaque marker เปนสารทึบแสงรังสีจะเปนเสนยาวไปตามความยาวของทอชวย
หายใจ ซึ่งทําใหสามารถมองเห็นความลึกของปลาย Endotracheal tube ได จากเอกซเรย (อักษร D) 
 

2.8  ชนิดของ Endotracheal tube 
           Endotracheal tube มีหลายชนิด ขึ้นอยูกับวัตถปุระสงคในการใชงาน โดยทั่วไป 
Endotracheal tube ที่ใชสําหรับชวยหายใจมักเปนชนิด Standard single lumen (รูปที่ 10) นอกจากนี ้
ยังมีอีกหลายชนิดที่ใชเพื่อใหเหมาะสมสําหรับการผาตัดแตละประเภท เชน RAE (Ring-Adair-

Elwyn) tube ซึ่งมีทั้งชนิด Oral (รูปที่ 15 B) และ Nasal (รูปที่ 15 A) เปน Endotracheal tube ที่มี
รูปรางโคงงอไปตามใบหนา เหมาะสําหรับการผาตัดบริเวณหนาหรือในชองปาก หรือ Spiral tube (รูป
ที่ 15 C) อาจเรียกวา Armored, Reinforced หรือ Anode tube ก็ได เปน Tube ที่มีลักษณะเปน
ขดลวดอยูภายใน ทําใหพับงอไดโดยไมทําใหทอตีบและไมโดนกดเบียดจากภายนอก เหมาะสําหรับการ
ผาตัดทาคว่ําหรือทานั่งที่ตองมีการกมคอมาก สําหรับ Metallic tube (รูปที่ 15 D) เปน Endotracheal 

tube ที่ทําจากโลหะ เหมาะสําหรับการผาตัดบริเวณทางเดินหายใจที่ใช Laser เพราะจะปองกันไมให 
Endotracheal tube ติดไฟได  
 



 

 

12 

 
รูปท่ี 15  Endotracheal tube ชนิดตางๆ 

 
3. อุปกรณอ่ืน ๆ สําหรับการใส Endotracheal tube ไดแก 

3.1 Stylet หรือ Guide wire 

มีลักษณะเปนเสนลวดหุมดวยพลาสติก สวนปลายมน ใชสําหรับใสเขาไปใน 
Endotracheal tube เพื่อดัดใหสวนปลาย Tube เปนรูปรางตามตองการ การใส Stylet ตองระวังไมให
ปลายโผลพน Endotracheal tube ออกมา ดังนั้น เมื่อใส Stylet แลว ใหงอสวนบนที่เหลือลงมาแนบกับ 
Tube ดวย ดังรูปที่ 16 เพราะถาปลาย Stylet โผลพน Tube ออกมา จะทําใหเกิดอันตรายตอ Trachea 

ได และควรใชสารหลอลื่นเคลือบตลอดความยาวของ Stylet เพื่อใหดึงออกไดสะดวก การใส Stylet มัก
ใชในรายที่มีปญหาการใสทอชวยหายใจยาก 

 

 
                                 ใส Stylet ถูกตอง                                 ใส Stylet ผิด 

รูปท่ี 16 การใส Stylet 

Stylet โผลพน
ปลาย Tube 

 
A 
 

B 
 
 

C 
 
 

D 
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3.2 Oropharyngeal หรือ Nasopharyngeal airway 

 เปนอุปกรณหนึ่งที่ชวยเปดทางเดินหายใจสวนบน โดยการยกโคนลิ้นขึ้นดังรูปที ่ 17 ทํา
ใหัสามารถชวยหายใจผูปวยดวย Mask ไดงายขึ้น หรือ ใสไวในปากผูปวยเพื่อปองกันไมใหผูปวยกัดทอ
ชวยหายใจ และสามารถดูดเสมหะในปากไดสะดวก 
 

 
 

         รูปท่ี 17 Oral และ Nasal airway 

 
3.3 Suction catheter (สายดูดเสมหะ)  

  สําหรับดูดเสมหะในทอชวยหายใจและในปาก ควรเปนชนิดแข็งและใส ไมควรมีขนาด
ใหญกวาครึ่งหนึ่งของ ID ของ Endotracheal tube 
 

 
 

รูปท่ี 18 Suction catheter 
 

  Oral airway                             Nasal airway 
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Slip joint 

 
 

3.4 Slip joint 
 เปนขอตอระหวาง Endotracheal tube กับ Self inflating bag หรือ Breathing circuit 

ของเครื่องดมยาสลบ มีขนาดตามทอชวยหายใจ มีทั้งชนิดตรงและโคง ดังรูป 
 

          
 

รูปท่ี19 Slip joint 
 

3.5 Face mask และ Self inflating bag หรือ Ventilating bag  

 Face mask มีหลายขนาด ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับรูปรางใบหนาของผูปวย 
 

 
 

รูปท่ี 20 Face mask 
 

3.6 Magill forceps เตรียมไวสําหรับการใสทอชวยหายใจทางจมูก เพื่อใชจับบริเวณปลาย 
Endotracheal tube และสอดผานสายเสียงเขาไป 

 

 
 

รูปท่ี 21 Magill forceps 
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3.7 Syringe สําหรับใสลมเขาไปใน Cuff  

3.8 Lubricating jelly สําหรับหลอลื่นบริเวณปลายทอชวยหายใจและ Cuff เพื่อลดการเสียดสี 
สําหรับการใสทอชวยหายใจทางจมูก ใหเตรียม 2% Xylocaine jelly ไวสําหรับหยอดใน
ชองจมูก 

3.9 Plaster หรือ วัสดุอื่นที่เหนียว ซึ่งสามารถติดทอชวยหายใจกับใบหนาผูปวยเพื่อไมใหเลื่อน
หลุดหรือเลื่อนลึกลงไป 

4. อุปกรณที่ใชตรวจสอบความสําเร็จของการใสทอชวยหายใจ 
4.1 Stethoscope 

หลังจากใส Endotracheal tube แลว ใหฟงเสียงหายใจทั้งหมด 5 จุด คือ บริเวณรักแร 
(Axilla) หรือสวนบนของหนาอกทั้ง 2 ขาง เพื่อฟงเสียงหายใจของ Upper lobe      บริเวณชายปอดทั้ง 
2 ขางเพื่อฟงเสียงหายใจของ Lower lobe  และฟงที่ Epigastrium เพื่อฟงวามีเสียงลมในกระเพาะ
อาหารจาก Esophageal intubation หรือไม 

4.2  เครื่องวัดกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก (Endtidal-CO2) ถามีปริมาณกาซ 
CO2 (CO2 waveform) ออกมากับลมหายใจทุกครั้งที่ชวยหายใจ (รูปที่ 22) แสดงวา ทอชวยหายใจอยู
ใน Trachea แนนอน 
 

 
 

รูปท่ี 22 เครื่องวัด Endtidal-CO2 
 

4.3 เครื่องวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่วัดจากปลายนิ้ว(Pulse oximeter) หลังจาก
ใส Endotracheal tubeในตําแหนงที่ถูกตองแลว  คา Oxygen saturation ไมควรจะลดลง 
             
 
 

CO2 waveform 
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กอนจะใสทอชวยหายใจ ผูใสตองเตรียมอุปกรณตางๆ ดังขางตนไวใหพรอม นอกจากนี้ จะตองมี

การจัดทาผูปวยบริเวณศีรษะใหเหมาะสม เพราะอาจมีผลตอความยากงายในการใสทอชวยหายใจ ทาที่
เหมาะสมนี้ เรียกวา Sniffing position โดยจะจัดใหผูปวยหนุนหมอนสูงประมาณ 10 ซม. บริเวณ 
Occiput โดยที่ไหลยังตองราบกับเตียงเชนเดิม เพื่อเปนการ Flex บริเวณ lower cervical spine จากนัน้
ให Extend บริเวณ Atlanto-occipital joint (รูปที่ 23) 
             
 

รูปท่ี 23 Sniffing position 
 
           ในรูป A แสดงแกนสมมุติของทางเดินหายใจ ซึ่งมี 3 แกน คือ Oral Axis (OA) Pharyngeal 

Axis (PA) และ Laryngeal Axis (LA) ในทานอนราบไมหนุนหมอน แกนทั้ง 3 จะทํามุมกัน ทําใหมี
โอกาสเห็น Glottis จากการใส Laryngoscope ไดยาก แตเมื่อหนุนหมอนสูง 10 ซม.และอยูในทา 
Sniffing  ดังกลาว จะทําใหแกนทั้ง 3 อยูใกลกันมากขึ้น (รูป C) และมองเห็น Glottis ไดงาย 
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ข้ันตอนการใสทอชวยหายใจทางปาก (Oroendotracheal intubation) 

ในผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึก 
 

      
    

      
 

      
    

           

1. จัดทาใหผูปวยนอนหนุนหมอนสูง ประมาณ 10 

ซม. เปนทา Sniffing position ปรับเตียงใหสูง
จนถึงระดับขอบลางของกระดูก Xyphoid ของผู
ใส และผูใสสวมถุงมือเตรียมพรอม    

     ในระหวางนี้ใหผูปวยสูดดมออกซิเจน100% 

ผานทาง Mask ที่ครอบบนใบหนาผูปวย 

2. ใหยานําสลบจนผูปวยหลับ ทดสอบดูวาไมมี
Eyelash reflex โดยใชนิ้วมือเขี่ยบริเวณขนตา
ของผูปวยเบา ๆ หากผูปวยไมกระพริบตา แสดงวา
ไมมี Eyelash reflex  

3. จากนั้นใหชวยหายใจดวย Mask with ventilating 

bag (Bag ซึ่งตออยูกับ Breathing circuit ในเครื่อง
ดมยาสลบ) และสามารถควบคุมทางเดินหายใจของ
ผูปวยได โดยดูจาก Chest movement จากนั้นจึงให
ยาหยอนกลามเนื้อ พรอมกับชวยหายใจตอไปจนยา
ออกฤทธิ์เต็มที่ 
4. เปด Laryngoscopic blade และถือ Handle

ดวยมือซาย ใหใชนิ้วมือขวาเปดปากผูปวย โดยใช
นิ้วโปงผลักกรามลางและนิ้วชี้ผลักกรามบนออกจาก
กัน (Cross finger) 

หรือ ใชมือขวา Extend 

ศีรษะ ริมฝปากจะเปด
ออกไดเชนกัน 
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ปลาย Blade อยู
ท่ี Vareculla 

  

 

 
 
 
 
 
 

5. ใส Laryngoscopic blade เขาทาง
ดานขวาของปาก ระวังไมใหริมฝปากโดน
กดกับฟน ใส Blade จนถึงโคนลิ้นและปด
ลิ้นไปดานซาย ให Blade อยูกึ่งกลาง 
 
 

6. กรณีที่ใช Curve blade ใหใสปลาย Blade 

ไปที่ Vareculla ซึ่งเปนบริเวณที่อยูระหวางโคน
ลิ้นกับ Epiglottis ดังรูป A ถาใช Straight 

bladeใหปลาย Blade ซอน Epiglottis ขึ้น (รูป
B) จากนั้น ยก Blade ขึ้นในแนวตรง หามงอ
ขอมือ เพราะจะทําใหสวนตนของ blade กดกับ
ฟน เปนผลใหฟนหักหรือมีเลือดออกที่เหงือกได 
เมื่อยก Blade ขึ้นแลวจะเห็นกระดูก Arytenoid 

(หมายเลข 4) อยูดานลางและสายเสียง (หมายเลข
2) ระวังไมใหใส Blade ลึกเกินไป จะทําใหยก
กลองเสียงขึ้นทั้งหมด และเห็นแตทางเปดของ
หลอดอาหารแทน 

7. หยิบทอชวยหายใจดวยมือขวา และใสเขาไป
ทางมุมปากขวา โดยใหสวนโคงของทออยูดานลาง
ผานระหวางสายเสียงลงไป ใหขอบบนของ Cuff 

ผานสายเสียงลงไป ประมาณ 2 ซม. หรือดูจากขีด
ความลึกของทอชวยหายใจที่ขอบฟนบน     
  
 

ในกรณีที่ใส Stylet เมื่อทอชวยหายใจบริเวณ Cuff ผานบริเวณสายเสียงไปแลว ใหผูชวยดึง Stylet 

ออกทันทีในขณะที่ผูใสตองจับทอชวยหายใจไวใหแนนเพื่อไมใหเลื่อนออกมา จากนั้น จึงใสทอชวยหายใจ
เขาไปจนถึงระดับความลึกที่ตองการ 
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8. หลังจากใสทอชวยหายใจผานสายเสียงแลว
ใหเอา Laryngoscope ออก จากนั้นตอ
Breathing circuit กับทอชวยหายใจและใช 
Syringe blow cuff เพื่อไมใหลมรั่ว แตไมควร
ใสลมใน Cuff มากเกินไป เพราะจะทําใหเกิด
แรงดันกดบริเวณผนังหลอดลมและอาจทําให 
Cuff เลื่อนไปอุดสวนปลายทอชวยหายใจได      

 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. ตรวจสอบวา ทอชวยหายใจอยูในตําแหนงที่
ถูกตองหรือไม   โดยฟงเสียงลมหายใจ 5 ตําแหนง
คือ บริเวณหนาอกสวนบนทั้ง 2 ขาง บริเวณชายปอด
ทั้ง 2 ขาง และบริเวณ Epigastrium  

      ถาทอชวยหายใจอยูในตําแหนงที่ถูกตองและไม
ลึกเกินไป  จะไดยินเสียงลมหายใจบริเวณหนาอก
เทากันทั้ง 2 ขาง และไมไดยินเสียงที่ Epigastrium 

นอกจากนี้ ยังม ี Sign อื่นๆ ที่ชวยบอกได เชน
หนาอกขยายเมื่อชวยหายใจ หรือมีความชื้นภายใน
ทอชวยหายใจขณะหายใจออก 

10. ใชพลาสเตอรเหนียวติดทอชวยหายใจกับ
บริเวณใบหนาของผูปวย โดยติดพลาสเตอรที่ทอชวย
หายใจในขีดระดับความลึกที่ตองการ เพื่อปองกันไม
ใหัทอชวยหายใจเลื่อนหลุดหรือเลื่อนลึกลงไปใน
หลอดลมจนเกิด Endobronchial intubation ได
(ทอชวยหายใจอยูใน Mainstem bronchus ขางใด
ขางหนึ่ง)  
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การใสทอชวยหายใจทางจมูก (Nasoendotracheal intubation) 

  โดยทั่วไป การใสทอชวยหายใจมักใสทางปาก เพราะสะดวกและรวดเร็ว แตในการผาตัดบางอยางมี
ความจําเปนตองใสทอชวยหายใจทางจมูก เชน ทําผาตัดในชองปาก หรือ คาดวาตองใสทอชวยหายใจ
ตอไปในระยะหลังผาตัดอยางไรก็ตาม การใสทอชวยหายใจทางจมูกมีทั้งขอดีและขอเสีย ดังนี้ 
 ขอดี 

1. เหมาะสําหรับผูปวยที่ตองใสทอชวยหายใจเปนระยะเวลานาน เพราะผูปวยจะรําคาญและ
เจ็บนอยกวาทอชวยหายใจทางปาก นอกจากนี้ ยังใหการดูแลความสะอาดในชองปากไดงาย
ไมจําเปนตองใส Oropharyngeal airway เพราะผูปวยไมกัดทอชวยหายใจ 

2. เหมาะสําหรับการผาตัดในชองปาก เชน ผาตัดทอนซิล (Tonsillectomy) หรือ ผาตัด 

กระดูกขากรรไกรลาง เปนตน 

3. ในผูปวยที่รูสึกตัว สามารถใสทอชวยหายใจ   โดยเทคนิค Blind nasal intubation ได  ซึง่
ผูปวยจะทนตอการกระตุน Reflex การกลืนหรือการไอไดดีกวาทางปาก 

4. สามารถใหผูปวยจิบน้ําหรือกลืนอาหารเหลวทางปากได 
5. ไมเลื่อนหลุดหรือพับงอไดงาย 

ขอเสีย 

1. ทําใหเกิดการบาดเจ็บบริเวณ Nasal mucosa และมีเลือดออกไดงายในขณะใส เพราะ
บริเวณโพรงจมูกมีเลอืดมาเลี้ยงคอนขางมาก 

2. อาจเกิดการติดเชื้อบริเวณโพรงจมูกได (Sinusitis) ในกรณีที่ใสเปนระยะเวลานาน 

3. มีอุบัติการของการเกิด Bacteremia สูง 
4. ทอชวยหายใจมีขนาดเล็ก และยาวกวาทางปาก ทําใหดูดเสมหะยาก 

ขอหามของการใสทอชวยหายใจทางจมูก ไดแก ผูปวยที่มีปญหาดังตอไปนี ้
1. กระดูกบริเวณฐานสมองแตกราว (Fracture base of skull)  หรือมี Severe facial injury 

ผูปวยกลุมนี้มักเปนผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุซึ่งอาการแสดงที่พบได คือ มีน้ําไขสันหลัง 
(Cerebrospinal fluid) ไหลออกมาทางชองจมูกหรือชองห ู การใสทอชวยหายใจทางจมูก
ในผูปวยกลุมนี ้ อาจทําใหทอชวยหายใจทะลุผานรอยแตกบริเวณฐานสมองเขาไปภายใน
กระโหลกศีรษะ ( Intracranium)ได 

2. มีปญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดผิดปกต ิ (Coagulopathy) ทําใหมีเลือดออกจาก
บริเวณชองจมูกไดมากและหยุดยาก 

3. มีพยาธิสภาพภายในชองจมูก เชน รูจมูกอุดตัน 

4. มีภาวะติดเชื้อหรืออักเสบเปนหนองในบริเวณชองคอดานหลัง (Retropharyngeal 
abscess) เพราะการใสทอชวยหายใจทางจมูก อาจทําใหฝหนองแตก หรือ นําเชื้อโรคเขา
ไปในปอดได 
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ข้ันตอนการใสทอชวยหายใจทางจมูก (Nasoendotracheal intubation) 

ในผูปวยท่ีไดรับยาระงับความรูสึก 
 

เริ่มจากจัดใหผูปวยอยูในทา Sniffing และสูดดมออกซิเจน 100% ทาง Mask จากนั้นใหยานํา
สลบ ทดสอบวาไมมี Eyelash reflex แลว จึงชวยหายใจดวย Mask with ventilating bag เมื่อชวย
หายใจผูปวยไดแลว จึงใหยาหยอนกลามเนื้อ รอจนยาออกฤทธิ์เต็มที่ (ดูรูปขั้นตอนการใสทอชวยหายใจ
ทางปาก รูปที่ 1-3 ประกอบ) จากนั้น จึงทําตามขั้นตอนตอไปนี้ 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หยอด 2% Xylocaine jelly บริเวณรู
จมูกขางที่โลง  

2. ใสทอชวยหายใจเขาทางรูจมูกลงไปจนถึง
บริเวณ Nasopharynx 

3. Cross finger ดวยมือขวาและใส 
laryngoscopic blade ดวยมือซาย ใหปลาย 
blade โคงอยูที่ vareculla จากนั้น ยก blade 

ขึ้นจนเห็น vocal cord 
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4. ใชมือขวาจับทอชวยหายใจและ
ใสลึกลงไป จนมองเห็นสวนปลายทอ
ในชองคอผูปวย 

5. จากนั้นใชมือขวาหยิบ Magill

forcep ใสเขาทางมุมปากขวา เพื่อใชจับ
ปลายทอชวยหายใจที่บริเวณเหนือ cuff 

(หามจับที่ cuff เพราะอาจทําให cuff 
ขาดได) จากนั้นคอย ๆ สอดปลายทอชวย
หายใจผานระหวางสายเสียงเขาไป ใน
ขณะเดียวกันใหผูชวยดันทอชวยหายใจ
จากสวนบน เพื่อใหเขาไปใน trachea ได 
งายขึ้น  
 
หรือ ในกรณีที่เหน็สายเสียงชัดเจน และ
ปลายทอชวยหายใจอยูในแนวที่จะเขาไป
ระหวางสายเสียงไดงาย ผูใสสามารถดัน
ทอชวยหายใจจากสวนบน เพื่อใหสวน
ปลายผานเขาไปไดโดยไมตองใช Magill 

forcep ชวย 
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สําหรับการใสทอชวยหายใจในผูปวยที่ไมไดรับยาระงับความรูสึก แตเปนผูปวยที่มีพยาธิสภาพ

ตาง ๆ ดังที่ไดอธิบายไวในตอนตน จะมีขั้นตอนแตกตางกันบาง ดังนี้ ไมไดใชยานําสลบหรือใหยาคลาย
กลามเนื้อกอนใสทอชวยหายใจ แตอาจใชยากลุม Sedation เพื่อใหผูปวยสงบและใสทอชวยหายใจได
งายขึ้น ในระหวางที่เตรียมอุปกรณตางๆ ใหชวยหายใจผูปวยดวย Mask และ Self inflating bag สวน
ขั้นตอนอื่นๆ ในการใสทอชวยหายใจเหมือนกับในผูปวยที่ไดรับยาระงับความรูสึก 

6. ใสลมใน cuff เพื่อไมใหมีลมรั่ว 

7. ตรวจสอบตําแหนงของทอชวยหายใจ 

8. ใชพลาสเตอรติดทอชวยหายใจ 
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ภาวะแทรกซอนของการใสทอชวยหายใจ 

1. ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นขณะใสทอชวยหายใจ 

1.1 เกิดการบาดเจ็บบริเวณริมฝปาก ลิ้น หรือ มีฟนหัก  ในรายที่ใสทางจมูก เกิดบาดแผลใน
โพรงจมูกและมีเลือดออกได  ปญหาเหลานี้มักเกิดในรายที่ใสทอชวยหายใจโดยขาด
ความระมัดระวัง หรือใสทอชวยหายใจยาก ทําใหใสหลายครั้ง 

1.2 เกิดการกระตุนระบบไหลเวียนเลอืด มักเกิดในรายที่ใหยาระงับความรูสึกไมเพียงพอ 

หรือใสทอชวยหายใจในผูปวยที่ยังไมหมดสติ ทําใหเกิดปญหาความดันเลือดสูง 
(Hypertension) หัวใจเตนเร็ว (Tachycardia) หรือเตนจังหวะไมปกต ิ(Arrhythmia) 

ได  ปญหาดังกลาว อาจทําใหผูปวยเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได โดยเฉพาะในผูปวยที่มี
ความเสี่ยง เชน เปนเบาหวาน ความดันเลือดสูง หรือมีโรคหัวใจอยูเดิม เปนตน 

1.3 เกิดการสําลักอาหารหรือน้ํายอยในกระเพาะอาหารเขาปอด (Pulmonary aspiration) 

1.4 เกิดการหดเกร็งของสายเสียง (Laryngospasm) เปนผลจากมีการกระตุนบริเวณ
ทางเดินหายใจสวนบนในภาวะที่ไดรับยาระงับความรูสึกไมเพียงพอ 

1.5 เกิดภาวะ Bronchospasm 

1.6 เกิดการบาดเจ็บบริเวณกลองเสียง (Larynx) เชน ม ีLaryngeal edema หรือมีการเลื่อน 

(Dislocation) ของกระดูก Arytenoid ทําใหเกิดปญหาเสียงแหบหลังผาตัดได 
1.7 เกิดภาวะความดันในสมองเพิ่มขึ้น (Increased intracranial pressure) 

1.8 เกิดการบาดเจ็บตอไขสันหลังในรายที่กระดูกคอหัก 

1.9 ใสทอชวยหายใจเขาไปในหลอดอาหาร (Esophageal intubation) 

2. ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นในขณะที่ทอชวยหายใจอยูในหลอดลมใหญ 
2.1 เกิดการอุดตันของทอชวยหายใจจากการพับงอ เสมหะ มีการกดเบียดจากการผาตัด   

ผูปวยกัดทอชวยหายใจ หรือใสลมเขาไปใน cuff มากเกินไป 

2.2 ทอชวยหายใจเลื่อนหลุดออกมา หรือเลื่อนลึกลงไปจนเกิด Endobronchial intubation 

2.3 ทอชวยหายใจหลุดจาก breathing circuit ของเครื่องดมยาสลบ 

2.4 เกิด Pulmonary aspiration ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่มีปญหา Full stomach 

ปญหาดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดถาใสลมใน Cuff นอยเกินไป ทําใหมีชองวางระหวางทอ
ชวยหายใจและหลอดลมใหญ เมื่อมี Regurgitation ของอาหารหรือน้ํายอย จึงเกิด 

Pulmonary aspiration ได 
2.5 ในรายที่ใสทอชวยหายใจเปนระยะเวลานาน อาจทําใหเกิดแผลกดทับที่มุมปาก หรือ

ขอบจมูกได 
2.6 มีการติดเชื้อ เชน Sinusitis, Otitis จากการใสทอชวยหายใจทางจมูกเปนเวลานาน 
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3. ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นในขณะที่ถอดทอชวยหายใจ 

3.1 เกิด Laryngospasm ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่อยูในระหวางการตื่นจากฤทธิ์ของ
ยาระงับความรูสึก 

3.2 เกิด Pulmonary aspiration ไดในผูปวยที่ยังตื่นไมดีและยังไมม ีReflex การไอที่ดีพอ 

3.3 มีการบวมของหลอดลมใหญและกลองเสียง ในรายที่ใสทอชวยหายใจหลายครั้งหรือใส
ดวยความรุนแรง หรือใสทอชวยหายใจขนาดใหญเกินไป 

4. ภาวะแทรกซอนหลังจากถอดทอชวยหายใจ 

4.1 เจ็บคอ (Sore throat) เกิดไดจากหลายสาเหตุ อาจไมเกี่ยวของกับการใสทอชวยหายใจก็
ได  สวนใหญจะหายไปไดเองภายใน 1-2 วัน การดื่มน้ําอุนและกินยาแกปวดจะบรรเทา
อาการได 

4.2 เสียงแหบ (Hoarseness) สวนใหญมักหายไดเอง ในกรณีที่ไมหายภายใน 2-3 วนั อาจ
เปนปญหาตอเนื่องที่เกิดจากกระดูก Arytenoid dislocation ในระหวางการใสทอชวย
หายใจ 

4.3 หลอดลมตีบ (Tracheal stenosis) เกิดจากมีรอยแผลบริเวณหลอดลมและมี Scar 

เกิดขึ้นตามหลังการใสทอชวยหายใจ มักพบในรายที่ใสทอชวยหายใจไวนานๆ 

4.4 เกิด Laryngeal granuloma ซึ่งเปนผลจากการบาดเจ็บบริเวณสายเสียงในขณะที่ใสทอ
ชวยหายใจและเกิด Granulation tissue ตามมาภายหลงั ดังรูปที่ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 24 Laryngeal granuloma 
 

ในการใสทอชวยหายใจใหถูกตองตามขั้นตอนและเกดิความปลอดภัยกับผูปวยมากที่สุด ผูใส
ตองมีความรูเกี่ยวกับกายวิภาคของทางเดินหายใจ รวมทั้งรูจักอุปกรณตางๆ ที่ใชในการใสทอชวยหายใจ
เปนอยางดี อยางไรก็ตาม เนื่องจากการใสทอชวยหายใจ เปนทักษะอยางหนึ่งที่ตองอาศัยการฝกฝน การมี
แตความรูทางดานทฤษฎีเพียงอยางเดียว ไมสามารถทําใหปฏิบัติไดอยางถูกตอง  ดังนั้น การฝกฝนกับ
หุนจําลองจนชํานาญและไดปฏิบัติกับผูปวยจริง จะเปนการชวยใหผูใสทอชวยหายใจมีความชํานาญและ
มั่นใจมากยิ่งขึ้น 
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แบบฝกหัด 

1. จากรูปตอไปนี้ จงอธิบายลักษณะผิดปกติที่มีผลตอการใสทอชวยหายใจ 
 

 

 
 

 
 

ขอ 1.1    

ตอบ  ___________________________________

_______________________________________

ขอ 1.2 

ตอบ ___________________________________ 

_______________________________________

ขอ 1.3    

ตอบ ___________________________________ 

_______________________________________
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2. จากรูป จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 

 
3. จากรูป จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 

 
4. ในการใช Laryngoscopic blade ชนิด Macintosh   ปลาย Blade ควรอยูที่บริเวณใด 

_______________________________________________________________________ 

 
 
5. จากรูป จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 

ขอ 2.1 วิธีการตรวจเรียกวาอะไร    

ตอบ ___________________________________ 

ขอ 2.2 สิ่งที่มองเห็นในชองคอ มีอะไรบาง และการ
ตรวจนี้จัดอยูใน Class ใด 

ตอบ ___________________________________ 

_______________________________________

ขอ 3.1 ตําแหนง A เรียกวา ___________________ 

ขอ 3.2 ตําแหนง B เรียกวา ___________________ 

ขอ 3.3 ตําแหนง C เรียกวา ___________________ 

ขอ 3.4 ตําแหนง D เรียกวา____________________ 

ขอ 4.1 Position ของการใสทอชวยหายใจ ดังรูป

เรียกวา Position อะไร ______________________ 

ขอ 4.2 Position นี ้ทําใหม ี Flexion และ Extension 

ที่บริเวณใด _______________________________
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