
การดูแลผู้ป่วยเจาะคอ 

     
            

 
จัดท าโดยตึกตา หู คอ จมูก 

โรงพยาบาลพิจิตร 

การล้างแผลเจาะคอ 
อุปกรณ์ 
1.ถ้วยท่ีผ่านการต้มฆา่เช้ือแล้ว 
2.เหล็กคีบส าหรับลา้งแผล 
3.น ้าเกลือล้างแผล 
4.กอซปิดแผล 
5.ปลาสเตอร์ 
ข้ันตอน 
1. ล้างมือให้สะอาด  ดูดเสมหะ หรือใหผู้้ป่วย
ไอขับเสมหะ 
2.แกะปลาสเตอร์และกอซปิดแผลออก 
3.ล้างมือให้สะอาดอีกคร้ัง 
4. น าถ้วยล้างแผล,เทน  ้าเกลือลงในถ้วย, ใส่
ส าลี4-5 กอ้นลงในถ้วย 
5. ใช้เหล็กคีบจับหยิบส าลี บิดส าลีให้หมาด
ด้วยคีม เช็ดท  าความสะอาดตามขั้นตอนดังน้ี 
ส าลีกอ้นท่ี 1 เช็ดรอบๆ ทอ่ (เช็ดจากด้านใน
ออกมาด้านนอก) 
ส าลีกอ้นท่ี 2 เช็ดตัวทอ่ชั้นนอก 

ส าลีกอ้นท่ี 3 เช็ดใต้แป้นรอบๆ ทอ่เจาะคอ 
(แผลเจาะคอ) 
6. ใช้ผ้ากอซพับเป็นรูปตัว I สอดใต้แป้นทอ่
เจาะคอ ปิดปลาสเตอร์ท่ีกอซ ป้องกนัการ
เล่ือนหลุด 
7. น าทอ่ชั้นในท่ีเยน็แล้ว น  ากลับมาใส่ท่ีเดิม 

 



การท าความสะอาดท่อเจาะคอ 

อุปกรณ์ท าความสะอาดท่อเจาะคอ 
1.หมอ้ต้มทอ่ 
2.ชามหรือถ้วยส าหรับล้างทอ่ 
3.น ้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์1:3 
4.ผงซักฟอก, น ้ายาล้างจาน 
5.ไมพ้ันส าลีหรือแปรงล้างหรือผ้ากอ็ซมดั
เป็นปม 3-4 ปม 
6.ถุงมือสะอาด 
ข้ันตอนการท าความสะอาดท่อเจาะคอ 
1. ล้างมือให้สะอาดหมุนปุ่มล็อคข้ึนด้านบน
จับปีกทอ่ชั้นในแล้วดึงทอ่ออกตามแนวโคง้
ของทอ่ 
2. น าทอ่แช่ใส่ชามหรือถ้วยส าหรับล้างทอ่ เท
น ้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พอประมาณจน
ทว่มทอ่ แช่นานประมาณ5 นาที 
3.ล้างทอ่ให้สะอาดด้วยไมพ้ันส าลีหรือแปรง
ล้างหรือผ้ากอ็ซกบัน  ้าผสมผงซักฟอก/น  ้ายา
ล้างจาน  

4. น าทอ่ไปต้มในน ้า นาน 20 นาที เทน ้าท้ิง 
วางทอ่ให้เยน็ ในหมอ้ ปิดฝาหมอ้ไว้ ป้องกนั
ฝุ่นผงตกใส่แล้วน  ากลับไปสวมใส่ทอ่เจาะคอ
ตามแนวโค้งเหมือนเดิมพร้อมหมุนปุ่มล็อก
กลับ 

 
 

 

ข้อแนะน าเพิม่เติมหากผูป่้วยมีเสมหะมาก 
เหนียว ขับออกยาก (ผู้ป่วยไมมี่โรคประจ าท่ีมี
ผลต่อการได้รับน ้า) ด่ืมน  ้ามากๆ, เทน  ้าใส่กา
ละมงัให้ผู้ป่วยสูดน ้าร้อน จะช่วยให้เสมหะ
อ่อนตัว และให้ผู้ป่วยไอขับเสมหะออกได้ 
ไมปิ่ดปลาสเตอร์บนผิวหนงั ปิดเฉพาะตวั

กอซ ลดการระคายเคืองตอ่ผิวหนงัผูป่้วย 
การจับทอ่เหล็กตัวใน ห้ามจับบริเวณกา้นทอ่
เหล็ก เพ่ือป้องกนัน  าเช้ือโรคเขา้สู่ผูป่้วย 
 
วิธีท  าความสะอาดแผลรอบทอ่หลอดลมคอ 
ถ้าผู้ป่วยท  าเองได้ให้ใช้กระจกช่วยส่องดู 
พร้อมทั้งสังเกตแผลโดยรอบด้วย ถ้ามีอาการ
ผิดปกติ เช่น บวม แดง ปวดเจ็บ มีหนองไหล 
หรือมีอาการอ่ืน ๆ  รีบกลับไปพบแพทยท์นัที 
การท  าความสะอาดทอ่หลอดลมคอ ควรท  า
อยา่งนอ้ยวันละ 2 คร้ัง หรือบอ่ยเทา่ท่ีจ  าเป็น 
 
ขณะท่ีใส่ทอ่หลอดลมคออยู ่ไมค่วรอาบน ้า
ฝักบวั หรือลงว่ายน  ้าในล าคลอง กนัไมใ่ห้น  ้า
เข้าหลอดลมคอหรือส่ิงสกปรกอ่ืนลงไปด้วย 

 
 
 



การดูแลผู้ป่วยเจาะคอ                  
                                                      

 
 

 
จัดท าโดยตึกตา หู คอ จมูก 

โรงพยาบาลพิจิตร 
       โทร. 056-611355 ต่อ 2502 

การท าความสะอาดท่อเจาะคอ 

อุปกรณ์ท าความสะอาดท่อเจาะคอ 
1.หมอ้ต้มทอ่ 
2.ชามหรือถ้วยส าหรับล้างทอ่ 
3.น ้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์1:3 
4.ผงซักฟอก, น ้ายาล้างจาน 
5.ไมพ้ันส าลีหรือแปรงล้างหรือผ้ากอ็ซมดั
เป็นปม 3-4 ปม 
6.ถุงมือสะอาด 
ข้ันตอนการท าความสะอาดท่อเจาะคอ 
1. ล้างมือให้สะอาดหมุนปุ่มล็อคข้ึนด้านบน
จับปีกทอ่ชั้นในแล้วดึงทอ่ออกตามแนวโคง้
ของทอ่ 
2. น าทอ่แช่ใส่ชามหรือถ้วยส าหรับล้างทอ่ เท
น ้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พอประมาณจน
ทว่มทอ่ แช่นานประมาณ5 นาที 
3.ล้างทอ่ให้สะอาดด้วยไมพ้ันส าลีหรือแปรง
ล้างหรือผ้ากอ็ซกบัน  ้าผสมผงซักฟอก/น  ้ายา
ล้างจาน  

4. น าทอ่ไปต้มในน ้า นาน 20 นาที เทน ้าท้ิง 
วางทอ่ให้เยน็ ในหมอ้ ปิดฝาหมอ้ไว้ ป้องกนั
ฝุ่นผงตกใส่แล้วน  ากลับไปสวมใส่ทอ่เจาะคอ
ตามแนวโค้งเหมือนเดิมพร้อมหมุนปุ่มล็อก
กลับ 

 

 



การล้างแผลเจาะคอ 
อุปกรณ์ 
1.ถ้วยท่ีผ่านการต้มฆา่เช้ือแล้ว 
2.เหล็กคีบส าหรับลา้งแผล 
3.น ้าเกลือล้างแผล 
4.กอซปิดแผล 
5.ปลาสเตอร์ 
ข้ันตอน 
1. ล้างมือให้สะอาด  ดูดเสมหะ หรือใหผู้้ป่วย
ไอขับเสมหะ 
2.แกะปลาสเตอร์และกอซปิดแผลออก 
3.ล้างมือให้สะอาดอีกคร้ัง 
4. น าถ้วยล้างแผล,เทน  ้าเกลือลงในถ้วย, ใส่
ส าลี4-5 กอ้นลงในถ้วย 
5. ใช้เหล็กคีบจับหยิบส าลี บิดส าลีให้หมาด
ด้วยคีม เช็ดท  าความสะอาดตามขั้นตอนดังน้ี 
ส าลีกอ้นท่ี 1 เช็ดรอบๆ ทอ่ (เช็ดจากด้านใน
ออกมาด้านนอก) 
ส าลีกอ้นท่ี 2 เช็ดตัวทอ่ชั้นนอก 

ส าลีกอ้นท่ี 3 เช็ดใต้แป้นรอบๆ ทอ่เจาะคอ 
(แผลเจาะคอ) 
6. ใช้ผ้ากอซพับเป็นรูปตัว I สอดใต้แป้นทอ่
เจาะคอ ปิดปลาสเตอร์ท่ีกอซ ป้องกนัการ
เล่ือนหลุด 
7. น าทอ่ชั้นในท่ีเยน็แล้ว น  ากลับมาใส่ท่ีเดิม 

 

ข้อแนะน าเพิม่เติมหากผูป่้วยมีเสมหะมาก 
เหนียว ขับออกยาก (ผู้ป่วยไมมี่โรคประจ าท่ีมี
ผลต่อการได้รับน ้า) ด่ืมน  ้ามากๆ, เทน  ้าใส่กา
ละมงัให้ผู้ป่วยสูดน ้าร้อน จะช่วยให้เสมหะ
อ่อนตัว และให้ผู้ป่วยไอขับเสมหะออกได้ 
ไมปิ่ดปลาสเตอร์บนผิวหนงั ปิดเฉพาะตวั
กอซ ลดการระคายเคืองตอ่ผิวหนงัผูป่้วย 
การจับทอ่เหล็กตัวใน ห้ามจับบริเวณกา้นทอ่
เหล็ก เพ่ือป้องกนัน  าเช้ือโรคเขา้สู่ผูป่้วย 
วิธีท  าความสะอาดแผลรอบทอ่หลอดลมคอ 
ถ้าผู้ป่วยท  าเองได้ให้ใช้กระจกช่วยส่องดู 
พร้อมทั้งสังเกตแผลโดยรอบด้วย ถ้ามีอาการ
ผิดปกติ เช่น บวม แดง ปวดเจ็บ มีหนองไหล 
หรือมีอาการอ่ืน ๆ  รีบกลับไปพบแพทยท์นัที 
การท  าความสะอาดทอ่หลอดลมคอ ควรท  า
อยา่งนอ้ยวันละ 2 คร้ัง หรือบอ่ยเทา่ท่ีจ  าเป็น 
ขณะท่ีใส่ทอ่หลอดลมคออยู ่ไมค่วรอาบน ้า
ฝักบวั หรือลงว่ายน  ้าในล าคลอง กนัไมใ่ห้น  ้า
เข้าหลอดลมคอหรือส่ิงสกปรกอ่ืนลงไปด้วย 



การท าความสะอาดท่อเจาะคอ 

อุปกรณ์ท าความสะอาดท่อเจาะคอ 
1.หมอ้ต้มทอ่ 
2.ชามหรือถ้วยส าหรับล้างทอ่ 
3.น ้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์1:3 
4.ผงซักฟอก, น ้ายาล้างจาน 
5.ไมพ้ันส าลีหรือแปรงล้างหรือผ้ากอ็ซมดั
เป็นปม 3-4 ปม 
6.ถุงมือสะอาด 
ข้ันตอนการท าความสะอาดท่อเจาะคอ 
1. ล้างมือให้สะอาดหมุนปุ่มล็อคข้ึนด้านบน
จับปีกทอ่ชั้นในแล้วดึงทอ่ออกตามแนวโคง้
ของทอ่ 
2. น าทอ่แช่ใส่ชามหรือถ้วยส าหรับล้างทอ่ เท
น ้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พอประมาณจน
ทว่มทอ่ แช่นานประมาณ5 นาที 
3.ล้างทอ่ให้สะอาดด้วยไมพ้ันส าลีหรือแปรง
ล้างหรือผ้ากอ็ซกบัน  ้าผสมผงซักฟอก/น  ้ายา
ล้างจาน  

4. น าทอ่ไปต้มในน ้า นาน 20 นาที เทน ้าท้ิง 
วางทอ่ให้เยน็ ในหมอ้ ปิดฝาหมอ้ไว้ ป้องกนั
ฝุ่นผงตกใส่แล้วน  ากลับไปสวมใส่ทอ่เจาะคอ
ตามแนวโค้งเหมือนเดิมพร้อมหมุนปุ่มล็อก
กลับ

 

 

ข้อแนะน าเพิม่เติมหากผูป่้วยมีเสมหะมาก 
เหนียว ขับออกยาก (ผู้ป่วยไมมี่โรคประจ าท่ีมี
ผลต่อการได้รับน ้า) ด่ืมน  ้ามากๆ, เทน  ้าใส่กา
ละมงัให้ผู้ป่วยสูดน ้าร้อน จะช่วยให้เสมหะ
อ่อนตัว และให้ผู้ป่วยไอขับเสมหะออกได้ 
ไมปิ่ดปลาสเตอร์บนผิวหนงั ปิดเฉพาะตวั
กอซ ลดการระคายเคืองตอ่ผิวหนงัผูป่้วย 
การจับทอ่เหล็กตัวใน ห้ามจับบริเวณกา้นทอ่
เหล็ก เพ่ือป้องกนัน  าเช้ือโรคเขา้สู่ผูป่้วย 
วิธีท  าความสะอาดแผลรอบทอ่หลอดลมคอ 
ถ้าผู้ป่วยท  าเองได้ให้ใช้กระจกช่วยส่องดู 
พร้อมทั้งสังเกตแผลโดยรอบด้วย ถ้ามีอาการ
ผิดปกติ เช่น บวม แดง ปวดเจ็บ มีหนองไหล 
หรือมีอาการอ่ืน ๆ  รีบกลับไปพบแพทยท์นัที 
การท  าความสะอาดทอ่หลอดลมคอ ควรท  า
อยา่งนอ้ยวันละ 2 คร้ัง หรือบอ่ยเทา่ท่ีจ  าเป็น 
ขณะท่ีใส่ทอ่หลอดลมคออยู ่ไมค่วรอาบน ้า
ฝักบวั หรือลงว่ายน  ้าในล าคลอง กนัไมใ่ห้น  ้า
เข้าหลอดลมคอหรือส่ิงสกปรกอ่ืนลงไปด้วย 



การล้างแผลเจาะคอ 
อุปกรณ์ 
1.ถ้วยท่ีผ่านการต้มฆา่เช้ือแล้ว 
2.เหล็กคีบส าหรับลา้งแผล 
3.น ้าเกลือล้างแผล 
4.กอซปิดแผล 
5.ปลาสเตอร์ 
ข้ันตอน 
1. ล้างมือให้สะอาด  ดูดเสมหะ หรือใหผู้้ป่วย
ไอขับเสมหะ 
2.แกะปลาสเตอร์และกอซปิดแผลออก 
3.ล้างมือให้สะอาดอีกคร้ัง 
4. น าถ้วยล้างแผล,เทน  ้าเกลือลงในถ้วย, ใส่
ส าลี4-5 กอ้นลงในถ้วย 
5. ใช้เหล็กคีบจับหยิบส าลี บิดส าลีให้หมาด
ด้วยคีม เช็ดท  าความสะอาดตามขั้นตอนดังน้ี 
ส าลีกอ้นท่ี 1 เช็ดรอบๆ ทอ่ (เช็ดจากด้านใน
ออกมาด้านนอก) 
ส าลีกอ้นท่ี 2 เช็ดตัวทอ่ชั้นนอก 

ส าลีกอ้นท่ี 3 เช็ดใต้แป้นรอบๆ ทอ่เจาะคอ 
(แผลเจาะคอ) 
6. ใช้ผ้ากอซพับเป็นรูปตัว I สอดใต้แป้นทอ่
เจาะคอ ปิดปลาสเตอร์ท่ีกอซ ป้องกนัการ
เล่ือนหลุด 
7. น าทอ่ชั้นในท่ีเยน็แล้ว น  ากลับมาใส่ท่ีเดิม 

 

การดูแลผู้ป่วยเจาะคอ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดยตึกตา หู คอ จมูก 

โรงพยาบาลพิจิตร 
       โทร. 056-611355 ต่อ 2502 



 

คู่มือ 
การท าแผลเจาะคอ 

ส าหรับผู้ป่วยที่บ้าน 
  

                                                     
 

 

จดัท าโดย 
นางฉววีรรณ   พงษ์ไพศาล 
นางจารุวรรณ  ศรีมณฑา 
พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลพจิติร 



 

คู่มือ 
การท าแผลเจาะคอ 

ส าหรับผู้ป่วยที่บ้าน 
  

                         
 

 

จดัท าโดย 
นางฉววีรรณ   พงษ์ไพศาล 
นางจารุวรรณ  ศรีมณฑา 
พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลพจิติร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


