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แนวทางการรักษาพยาบาลดานศัลยกรรม CLINICAL PRACTICE GUILDLINES IN SURGERY 

สาขา:  กุมารศัลยศาสตร โรค 
 เรื่อง: สิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจในเด็ก 

 
 ปญหาสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ  พบบอยในเด็กมากกวาผูใหญ  บางครั้งเกิดเปน 

ปญหารุนแรงจนทําใหเด็กเสียชีวิต  ซึ่งปญหาดังกลาวมักจะเกิดขึ้นในบานและใหการดูแลรักษาไมทันทวงที    
เด็กจึงขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตกอนมาถึงโรงพยาบาล   ทําใหสถิติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไมกระจางชัด  และใน 
การรวบรวมสถิติเด็กที่ไดรับภยันตรายก็มักไมไดรวมเอาสาเหตุนี้เขาไวดวย  ปญหาสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นระบบ 
ทางเดินหายใจจนถึงขั้นหายใจไมได  ตองอาศัยการใหความรูแกประชาชนหรือผูที่มีบุตรหลานในบานดวย  
เพื่อใหสามารถใหการชวยเหลือเบื้องตนอยางถูกตอง     รวมถึงการใหความรูหรือคําแนะนําในการปองกันมิให
เกิดปญหานี้ดวย 
 
แนวทางในการดูแลรักษาปญหาสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจในเด็ก   
(Guideline Management In Foreign Body In Pediatric Airway) 

 ใหพิจารณาแบงเปน 2 ประเภทตามตําแหนงของสิ่งแปลกปลอม  คือ 
1. สิ่งแปลกปลอมอยูในระบบทางเดินหายใจสวนบน  ต้ังแต oropharyx, larynx  ลงไป 

ตลอด trachea.  เด็กกลุมนี้จะมีอาการไอสําลัก (choking) หายใจลําบาก หอบ ถาการอุดตันเปนมากจะพบวา เด็ก
ไมมีเสียงรอง และเขียว  กรณีเชนนี้ถือเปนเรื่องฉุกเฉินที่ตองรีบใหการรักษา  เพราะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได 
การชวยเหลือเบื้องตน  สําหรับเด็กเล็กแนะนําใหควํ่าตัวเด็กลง โดยซอนมือไวใตหนาอกและ 
ลําตัว ปลอยใหสวนศรีษะหอยตํ่ากวาระดับลําตัว  พรอมกับตบหลังเด็กบริเวณระหวางสะบักทั้ง 2 ขางดวยสันมือ
แรง  ๆ  3 – 4  ครั้งติด  ๆ  กัน  (back blow)    จะชวยดันใหสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาได  หากทําเชนนี้แลวไม
สําเร็จ เด็กยังไมหายใจ  ใหพลิกเด็กกลับมาอยูในทานอนหงาย ศีรษะวางใหหอยตํ่ากวาลําตัว แลวกดบริเวณ
หนาอก (chest trust)  ดวยนิ้วช้ีและนิ้วกลางบริเวณ sternum แรง ๆ  (ลักษณะแบบเดียวกับการทํา cardiac 
compression ในการฟนชีวิตผูปวยเด็ก) 
  ในเด็กโตใหเริ่มโดยใชวิธีตบหลัง (back blow)  เชนเดียวกัน  แตใหพาดเด็กไวกับตนขา
ผูใหการชวยเหลือในทาควํ่า  แตในทานอนหงายใหนอนหงายอยูกับพื้น  และใชมือชอนใตไหลและคอแทน 
  การทํา back blow และ chest trust  อาจทําซ้ําไดในระหวางรอการชวยเหลือขั้นตอไปหาก
สิ่งแปลกปลอมยังไมหลุดออกมาและเด็กยังหายใจไมดีขึ้น  การชวยเหลือเบื้องตนโดยการกดหนาทอง (abdominal 
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turst) ลักษณะเลียนแบบ Heimlich’s maneuver ในผูใหญ  ปจจุบันไมแนะนําใหทําในเด็กเล็ก เพราะมีโอกาสเกิด
อันตรายตออวัยวะภายในชองทองไดงาย  หากจะใชนิ้วลวงปาก ใหเปดปากเด็กมองหาวาเห็นสิ่งแปลกปลอม
หรือไม ถาเห็นจึงพยายามใชนิ้วลวงเอาสิ่งแปลกปลอมออก    การใชนิ้วลวงปากเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก โดย blind 
technique ก็ไมแนะนําเพราะอาจทําใหสิ่งแปลกปลอมถูกดันลงไปมากขึ้น และยิ่งทําใหเกิดการอุดกั้นระบบ
ทางเดินหายใจมากขึ้นดวย 
  การชวยเหลือเบื้องตนนี้ไมมีความจําเปนสําหรับผูปวยเด็กที่ยังพูด, สงเสียง หรือหายใจได
บาง   หรือไอได  เพราะไมเกิดประโยชน 
  หากทําการชวยเหลือเบื้องตนเชนที่กลาวแลวไมไดผล  การทํา cricothyroidotomy  โดยการ
ใชเข็มขนาดใหญ (ประมาณเบอร 14) เจาะบริเวณ cricothyroid membrane  เปนวิธีการที่ไดผลเพื่อใหเด็กหายใจได
กอนใหการรักษาขั้นตอไป 

2. สิ่งแปลกปลอมอยูในระบบทางเดินหายใจสวนต่ําลงมา   ไดแก bronchus.  พบบอยใน 
เด็กชวงอายุ 2 วัยคือ  ในเด็กวัยหัดเดินที่โตพอจะหยิบฉวยสิ่งของเขาปากได  แตยังไมโตพอที่จะรูความวาอะไร
ควรไมควรกับในเด็กโตที่ซุกซนมักสําลักสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหลอดลมขณะเลน เชน   การเปาไมซาง  สิ่ง
แปลกปลอมสวนมากมีขนาดเล็กจึงหลุดรอดผาน trachea ลงไปใน bronchus หรือกําลังมีอาหารอยูในปากขณะ
เลนแลวเกิดอาการสําลัก ไอ เด็กบางรายมีอาการนอยในระยะแรกจนไมไดมาพบแพทยในขณะนั้น  แตมามีอาการ
ภายหลัง ไดแก  ปอดอักเสบ  (pneumonia)  หรือติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง  ตําแหนงที่พบมักจะไดแก 
หลอดลม bronchus ขางขวา  เพราะแนวหักมุมที่ทํากับ trachea  นอยกวา 
 การตรวจรางกายอาจชวยบงบอกความผิดปกติ เชน  wheezing  หรือไดยินเสียงหายใจลดลงกวา
ปกติ  แตมีผูปวยจํานวนมากที่ไมพบความผิดปกติจากการตรวจรางกาย  การถายภาพรังสีของปอดมีสวนสําคัญใน
การวินิจฉัยโรค  ถึงแมวาอาจไมพบสิ่งผิดปกติทุกรายก็ตาม  ภาพถายรังสีอาจแสดงใหเห็นสิ่งแปลกปลอมถาสิ่ง
นั้นทึบรังสี  ซึ่งจะชวยยืนยันการวินิจฉัยและบอกตําแหนงของสิ่งแปลกปลอม  ถาสิ่งแปลกปลอมไมทึบรังสี  อาจ
พบความผิดปกติของเงาปอดทําใหวินิจฉัยได เชน  เห็นเปนเงาฝาขาวในปอดขางที่มีพยาธิสภาพ  ถาเปนสิ่ง
แปลกปลอมอุดกั้นมากจนเกิดเปน atelectasis  ของปอดขางนั้น  หรือเห็นเงาทึบดําในปอดขางที่มีพยาธิสภาพถา
สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นชนิดที่ลมผานเขาไดแตผานออกไมได (ball valve pattern)  ทําใหปอดขางนั้นมีลักษณะเปน 
emphysema  
 ไมวาจะสามารถวินิจฉัยไดแนนอนจากการตรวจรางกายและภาพถายรังสี  หรือวินิจฉัยไมไดแนนอน 
แตมีประวัติสําลักสิ่งแปลกปลอม  แนะนําใหทําการรักษาตอดวยการสงกลองตรวจหลอดลม (bronchoscopy)  ทุกราย 
และถาเห็นสิ่งแปลกปลอมก็พยายามเอาออกผานกลองตรวจ  ซึ่งพบวาไดรับความสําเร็จสูง 
 ภายหลังจากการรักษา  แนะนําใหใหยาปฏิชีวนะตออีกระยะหนึ่ง รวมกับการใหยาละลายเสมหะ  ใน
กรณีที่ทําการนําเอาสิ่งแปลกปลอมออกยาก  หรือใชเวลานาน  หรือพบวาทางเดินหายใจบวม  อาจพิจารณาให 
สตีรอยดระยะสั้น  เพื่อลดการบวม 
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แนวทางการรักษาพยาบาลดานศัลยกรรมนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะแพทยผูเช่ียวชาญดานศัลยศาสตร แตละสาขาได
รวมกันใหความคิดเห็น ราง แกไข สรุป และจัดทําเปนเอกสารโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหศัลยแพทย และ
แพทยทั่วไปไดใชเปนหลักในการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานศัลยกรรมที่พบบอยและ หรือ มีความสําคัญ กับ
เปนการเพิ่มพูนความรูใหทันตอยุคสมัย เพื่อใหการรักษามีมาตรฐานจัดทําขึ้นในลักษณะของ managed 
care guildline มิใชตําราและหามนําไปใชอางอิงในทางอื่นโดยมิไดรับอนุญาตจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย 
แหงประเทศไทย 
 
  


