โดย
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษา
ภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก
1

คํานํา
ภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก เปนปญหาที่เกิดขึ้นไดเสมอ และมีขาวการเสียชีวิตเปนครั้งคราว ซึ่ง
แตละครั้ง ทําใหเกิดความเสียใจตอผูปกครอง ผูดูแล และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีการกลาวถึงแนวทางปฏิบัติในการปองกัน
ดูแล รักษาผูปวยเด็กเหลานี้ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขไดเห็นความสําคัญในปญหานี้ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
แนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กขึ้น โดยเริ่มโครงการตั้งแตเดือนตุลาคม 2545 และตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก ซึ่งประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็กที่สําลักวัตถุแปลกปลอมจากทุกสาขา ไดแก กุมารแพทย รังสีแพทย วิสัญญีแพทย โสตศอ
นาสิกแพทย กุมารศัลยแพทยและพยาบาลจากสถาบันตางๆ คณะกรรมการไดมีการประชุมปรึกษาหารือและรวมกันดําเนินการ
จัดทําแนวทางการดูแลรักษาและปองกันภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหเปน
แนวทางที่สามารถนําไปใชปฏิบัติไดตั้งแตระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลเฉพาะทางและ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงตางๆ
บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินงานฯ ไดจัดทําแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กเสร็จ
สมบูรณ จึงไดจัดพิมพหนังสือแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กขึ้นเพื่อเผยแพร
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สารบัญรูป
หนา
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
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1 ภาพรังสีทรวงอกปกติ ขณะหายใจเขา
2 ภาพรังสีทรวงอกปกติ ขณะหายใจออก
3 ภาพรังสีทรวงอก : Unilateral hyperaeration
4 ภาพรังสีทรวงอก : Right lung atelectasis
5 ภาพรังสีทรวงอก : Right middle lobe atelectasis
6 ภาพรังสีทรวงอก lateral view : Right middle lobe atelectasis
7 ภาพรังสีทรวงอก : Left lateral decubitus
8 ภาพรังสีทรวงอก : Right lateral decubitus
9 แผนภาพ anatomy ของ upper airway (AP view)
10 Normal upper airway จาก film neck (AP view)
11 แผนภาพ normal lateral upper airway
12 Normal lateral upper airway
13 ภาพรังสีคอแสดง opaque foreign body
14 ภาพรังสีคอแสดง non-opaque foreign body
15 การทํา back blow
16 การทํา chest thrust
17 Tongue-jaw lift technique
18 Recovery position
19 Heimlich maneuver ในทายืน
20 Heimlich maneuver ในทานอน
21 เครื่องมือที่ใชในการคีบวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจ
22 เครื่องมือที่ใชในการดมยาสลบเพื่อนําวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ
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สารบัญตาราง
หนา

ตารางที่ 1
ตารางที่ 2

ประวัติการสําลักวัตถุแปลกปลอม อาการ อาการแสดง แสดงเปน sensitivity และ
10
specificity
แสดงความสัมพันธของการถายภาพรังสีทรวงอกและการตรวจพบวัตถุแปลกปลอม
14
โดย bronchoscopy

สารบัญแผนภูมิ
หนา

แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 4
แผนภูมทิ ี่ 5

การชวยเหลือเบื้องตนสําหรับเด็กอายุนอยกวา 1 ป ที่มี complete airway obstruction จาก
การสําลักวัตถุแปลกปลอม
18
การชวยเหลือเบื้องตนสําหรับเด็กอายุมากกวา 1 ป ที่มี complete airway obstruction จาก
การสําลักวัตถุแปลกปลอม
21
แนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กที่
โรงพยาบาลชุมชน
35
แนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กที่
โรงพยาบาลทั่วไป
36
แนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กที่
โรงพยาบาลศูนย
37
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แนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก
บทนํา
การสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก เปนปญหาที่พบไดเสมอ และสามารถทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิต
ได การดูแลรักษาผูปวยมีความหลากหลาย ทั้งในแงการวินิจฉัยและการรักษา เนื่องจากทีมงานที่ดูแลผูปวยมี
หลายสาขา
จึงสมควรมีการจัดทําแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก
เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยทุกระดับมีแนวทางการดูแลรักษาผูปวยในทิศทางเดียวกันและไดมาตรฐาน เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวย
วิธีการ
ในการจัดทําแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก
กรมการแพทยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานฯ ซึ่งประกอบดวยแพทยทุกสาขาที่มีบทบาทในการนําแนวทางนี้ไปใชในการดูแลผูปวย
30 ทาน และที่ปรึกษา 2 ทาน (ตามรายชื่อในภาคผนวก 1)
คณะกรรมการฯไดมีการประชุมกันครั้งแรกเมื่อ 9 มกราคม 2546 โดยอภิปรายถึงแผนการดําเนินงาน
ในการจัดทําแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก การคนบทความ การ
แจกจายบทความใหคณะกรรมการอาน จัดลําดับความนาเชื่อถือของบทความและสรุปเนื้อหาบทความ
20 กุมภาพันธ 2546 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 แบงคณะกรรมการฯเปน 4 กลุม กลุมที่ 1
กลุมกุมารแพทย : นายแพทย สรศักดิ์ โลหจินดารัตน เปนประธาน แพทยหญิงพนิดา ศรีสันต เปนเลขานุการ
กลุมที่ 2 กลุมโสตศอนาสิกแพทย กุมารศัลยแพทย และพยาบาล : รองศาสตราจารย นายแพทยภาคภูมิ สุปย
พันธุ เปนประธาน นายแพทยกอพงศ รุกขพันธ เปนเลขานุการ กลุมที่ 3 กลุมรังสีแพทย : นายแพทยณรงค
นิธิปญญา เปนประธาน แพทยหญิงลาวัณย วองตาประดิษฐ เปนเลขานุการ กลุมที่ 4 กลุมวิสัญญีแพทย :
แพทยหญิงอัญชลี อัตชู เปนประธาน ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยปรีชา โอภาสานนท เปนที่ปรึกษา
กลุมกุมารแพทยรับผิดชอบศึกษาแนวทางการซักประวัติ ตรวจรางกาย วินิจฉัยแยกโรค การชวยเหลือ
เบื้องตน
การดูแลผูปวยในหองฉุกเฉิน การปฏิบัตขิ ณะสงตอผูปวย การดูแลผูปวยภายหลังการนําวัตถุ
แปลกปลอมออก ภาวะแทรกซอน และการปองกันการสําลักวัตถุแปลกปลอม
กลุมโสตศอนาสิกแพทย กุมารศัลยแพทยและพยาบาล รับผิดชอบศึกษาแนวทางการเตรียมผูปวยกอน
รับการรักษา การเตรียมเครื่องมือเพื่อการรักษา ทีมผาตัด และการนําวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ
กลุมรังสีแพทย รับผิดชอบศึกษาแนวทางการตรวจทางรังสี
กลุมวิสัญญีแพทย รับผิดชอบศึกษาแนวทางการใหยาระงับความรูสกึ
กรรมการทุกกลุมรวมกันทบทวนบทความ จัดระดับความนาเชื่อถือของบทความ และจัดทําราง
แนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในเด็ก ฉบับที่ 1 โดยใชหลักการของ evidence-based
medicine ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 และ 4
แพทยหญิงลัดดา ดําริการเลิศ และ นายแพทยสงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนากิจ จัดทําแบบสอบถามแนวทาง
การปฏิบัติของกุมารแพทย โสตศอนาสิกแพทยและศัลยแพทย ในการดูแลภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในเด็ก
ประเมินแบบสอบถาม โดยกุมารแพทยและโสตศอนาสิกแพทย และปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม

6

เมษายน 2546 แจกรางแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก ฉบับ
ที่ 1 และแบบสอบถามแนวทางการปฏิบัติของกุมารแพทยในการดูแลภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในเด็ก แก
กุมารแพทย ในการประชุมวิชาการประจําปราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
พฤษภาคม 2546 นําเสนอรางแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจ
เด็ก ฉบับที่ 1 และแจกแบบสอบถามแนวทางการปฏิบัติของโสตศอนาสิกแพทย ในที่ประชุมวิชาการประจําปราช
วิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทยแหงประเทศไทย
แจกรางแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมใน
ทางเดินหายใจเด็ก ฉบับที่ 1 และแจกแบบสอบถามแนวทางการปฏิบัติของกุมารศัลยแพทย ในที่ประชุมวิชาการ
กุมารศัลยแพทย
มิถุนายน 2546 วิเคราะห แบบสอบถามฯ
26 มิถุนายน 2546 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5 สรุปผลแบบสอบถาม ปรับปรุงรางแนวทางการ
ดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กฉบับที่ 1 และจัดทําแนวทางการดูแลรักษาภาวะ
สําลักวัตถุแปลกปลอมฯ ฉบับที่ 2
22 สิงหาคม 2546 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นจากแพทยโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย แพทยผูเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และผูแทนจากราชวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กฉบับที่ 2 เพื่อให
สามารถนําไปใชในโรงพยาบาลทุกระดับได
การคนบทความ
คณะกรรมการฯคนบทความที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูปวยเด็กสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดิน
หายใจที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทางวารสารทางการแพทย โดยไดคนจากอินเตอรเนต PubMed ระหวางป
1973-2002 โดยใช Keywords : foreign bodies aspiration. Limits : All Child : 0-18 years, English ได
บทความทั้งสิ้น 370 เรื่อง คนบทความระหวางป ค.ศ. 1982-2002 จากหองสมุดทางการแพทยทั่วประเทศ ได
103 เรื่อง ซึ่งไดมีการจัดระดับความนาเชื่อถือของบทความ
การใหน้ําหนักของหลักฐานและระดับของขอแนะนําวิธีปฏิบัติ
การใหน้ําหนักของหลักฐานและระดับของคําแนะนําวิธีปฏิบัติ ไดนําหลัก Cochrane มาประยุกต โดยระดับของ
คําแนะนําวิธีปฏิบัติ เปนความเห็นของคณะกรรมการดําเนินงานฯ
คุณภาพ/น้ําหนักของหลักฐาน (Level of evidence)
ระดับ I หลักฐานไดจากงานวิจัยที่เปน randomized controlled trials หรือ systematic review ที่ดีอยางนอย
1 งานวิจัย
ระดับ II หลักฐานที่ไดจากการศึกษาที่เปน non-randomized controlled หรือ before-after clinical trials หรือ
cohort หรือ case control
ระดับ III หลักฐานที่ไดจากการศึกษาที่เปน non-randomized historical cohort
ระดับ IV หลักฐานที่ไดจากการศึกษาที่เปน descriptive
ระดับ V หลักฐานที่ไดจากการศึกษาที่เปน expert opinions หรือฉันทามติ (consensus) ของคณะผูเชี่ยวชาญ
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ระดับของคําแนะนําวิธีปฏิบัติ (Grades of recommendation)
ระดับ A คําแนะนําในระดับนี้ควรไดรับการสนับสนุนใหมีการนําไปใชเสมอ
ระดับ B คําแนะนําในระดับนี้ควรแนะนําใหมีการนําไปใช
ระดับ C คําแนะนําในระดับนี้จะจัดไวในแนวทางเลือกทางหนึ่ง (optional) ของการรักษา
ระดับ D คําแนะนําในระดับนี้โดยทั่วไปไมแนะนําใหมีการนําไปใช
ระดับ E คําแนะนําในระดับนี้ไมแนะนําใหมีการนําไปใชเลย

คํานิยาม
ภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก หมายถึง ภาวะที่มีวัตถุแปลกปลอม ซึ่งมีลักษณะเปนของแข็ง
หรือกึ่งของแข็ง (semisolid) เขาไปอยูในทางเดินหายใจตั้งแตระดับกลองเสียงจนถึงปอด ในเด็กอายุไมเกิน 15 ป
อายุ
สวนใหญพบในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ป1-10

เพศ
พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง1-6
ชนิดของวัตถุแปลกปลอม
สวนใหญ (70-90%) เปนอาหารหรือ organic substances1-10 เชน ถั่วชนิดตางๆ เมล็ดพืช เมล็ดผลไม เศษ
อาหาร กางปลาและเศษกระดูก เปนตน สวนนอยเปน inorganic substances เชน ชิ้นสวนของเลน เศษ
พลาสติก เศษไม ปลอกปากกา เข็ม เข็มกลัด ตะปู ชิ้นสวนโลหะและยางลบ เปนตน
ตําแหนงของวัตถุแปลกปลอม
80-98% อยูในสวนของ main bronchus หรือ segmental bronchus โดยรายงานสวนใหญพบที่
หลอดลมขางขวามากกวาขางซาย1,2,5-13
1.5-20% พบที่บริเวณ glottis, subglottis และ trachea5,7,11,12
2-8% พบสิ่งแปลกปลอมมากกวา 1 ตําแหนง4,5,11,12
อัตราตายและภาวะแทรกซอน
พบอัตราตาย 0-2% ภาวะแทรกซอน 1-60% ขึ้นกับความรุนแรงของการอุดกั้นทางเดินหายใจ
ระยะเวลาที่วัตถุแปลกปลอมติดอยู ชนิดและตําแหนงของวัตถุแปลกปลอม3,4,6,9,10,14
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แนวทางการวินิจฉัยภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก
การวินิจฉัยภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก อาศัยประวัติการสําลักวัตถุแปลกปลอม
จากผูดูแลเด็ก พอ แม หรือผูเห็นเหตุการณ รวมกับการตรวจรางกายและการตรวจทางรังสี ประกอบกัน
1. ประวัติ
ประวัติการสําลักวัตถุแปลกปลอมเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะชวยประกอบในการวินิจฉัย เนื่องจาก
บางครั้งการตรวจรางกายและภาพรังสีทรวงอก (chest x-ray) อาจอยูในเกณฑปกติ
ประวัติที่บงชี้ถึงการสําลักวัตถุวัตถุแปลกปลอมประกอบดวย
1.1 มีอาหาร ชิ้นสวนของเลน หรือวัตถุแปลกปลอมอยูในปากขณะกําลังพูด หัวเราะ หรือเลน
1.2 มีอาการสําลักอาหารหรือวัตถุแปลกปลอมรวมกับไออยางรุนแรง ไอเปนชุด อาจอาเจียน
เพื่อกําจัดวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ
1.3 มีชวงสงบ ไมมีอาการไออีก เพราะเปนการปรับตัวของระบบ sensory receptor ของเยื่อบุ
ทางเดินหายใจ
1.4 มีอาการแสดงของวัตถุแปลกปลอมที่ตกคางอยูในทางเดินหายใจ ไดแก ไอ หอบ เหนื่อย
1.5 มีอาการแสดงของการอุดกั้นทางเดินหายใจอยางเต็มที่ ไดแก ไมมีเสียง เขียว หายใจลําบาก
หอบ และหมดสติ
คําแนะนําสําหรับการซักประวัติ
ประวัติเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการวินิจฉัยภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอม ประมาณ 48-98%15 ของ
ผูปวยใหประวัติสําลักวัตถุแปลกปลอม
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV น้ําหนักของคําแนะนําระดับ A)
2. การตรวจรางกาย
อาการแสดงของผูปวยอาจมีความแตกตางกันไดมาก ขึ้นกับตําแหนงและความรุนแรงของการ
อุดกั้นทางเดินหายใจของวัตถุแปลกปลอม ผูปวยอาจมีอาการแตกตางกันไดดังนี้
2.1 ไมมีอาการอะไรเลย พบได 5-40 %15 ของผูปวยที่สําลักวัตถุแปลกปลอม
2.2 อาการของ upper airway obstruction ในกรณีที่วัตถุแปลกปลอมอยูบริเวณ larynx หรือ
upper trachea ผูปวยจะมาดวย ไมมีเสียงหรือเสียงแหบ เขียว หายใจลําบาก หมดสติ
ฟงปอดได inspiratory หรือ biphasic stridor ซึ่งตรวจพบไดในผูปวยประมาณ 4-11 % 1,5,15
2.3 อาการของ lower airway obstruction ในกรณีที่วัตถุแปลกปลอมอยูที่บริเวณ intrathoracic
trachea หรือ bronchus จะมี clinical triad ที่ประกอบดวย อาการไอ เสียง wheezing
และเสียง breath sound ลดลงในปอดขางที่มีวัตถุแปลกปลอม ซึ่งพบไดในผูปวยประมาณ
57-84 %2,5
คําแนะนําสําหรับการตรวจรางกาย
อาการแสดงขึ้นกับตําแหนงและความรุนแรงของการอุดกั้นทางเดินหายใจของวัตถุแปลกปลอม
อาจไมพบความผิดปกติเลยก็ได
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV น้ําหนักของคําแนะนําระดับ B)
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ตารางที่ 1

ประวัติการสําลักวัตถุแปลกปลอม อาการ อาการแสดง แสดงเปน sensitivity และ
specificity2,7,16
Symptoms & signs
Sensitivity % (95% CI)
Specificity % (95% CI)
Choking
84.6 (79.3-89.3)
36.7 (29.2-44.1)
Cough
38.7 (30.7-47.7)
62.8 (51.3-73.0)
Unilateral decreased breath sound
58.0 (49.3-66.5)
88.4 (78.9-94.1)
+
Any symptoms or signs
88.2 (82.4-92.7)
40.0 (32.6-47.8)
Dyspnea
16.1 (10.4-23.5)
81.4 (71.9-89.5)
Wheezing
46.3 (37.7-55.1)
83.7 (73.3-90.5)
+ Any symptoms or signs : unilateral decreased breath sound or cough or wheezing or dyspnea or
choking
3. การตรวจทางรังสี
การตรวจทางรังสีทําในกรณีที่สงสัยหรือไมแนใจในการวินิจฉัย แตถาเด็กอยูในภาวะ respiratory
distress ไมควรเสียเวลาในการถายภาพรังสีเพื่อวินิจฉัย และในเด็กมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะการอุดกั้นทางเดิน
หายใจมากขึ้น ควรมีเจาหนาที่ทางการแพทยพรอมอุปกรณชวยชีวิตเตรียมพรอมขณะไปถายภาพรังสีดวย
3.1 ภาพรังสี conventional radiography (chest x-ray, film airway)
3.1.1 ถายภาพรังสีทรวงอก (chest x-ray)17 ทา AP หรือ PA ในขณะหายใจเขา (inspiration)
(รูปที่ 1) และหายใจออก (expiration) (รูปที่ 2) 2 ทาเพื่อเปรียบเทียบกัน การเปลี่ยนแปลงของ chest x-ray ที่
ผิดปกติ18-21 ไดแก unilateral hyperaeration หรือ air trapping (รูปที่3), bilateral hyperaeration, atelectasis
(รูปที่ 4,5,6), infiltration และที่พบไดนอยคือ rupture ของ alveoli ทําใหเกิด pneumothorax,
pneumomediastinum หรือ subcutaneous emphysema เปนตน โดยที่ความผิดปกติที่เห็นไดจาก chest xray ขึ้นอยูกับการอุดกั้นวาอยูตําแหนงใด ขนาดและคุณสมบัติของวัตถุแปลกปลอมและระยะเวลาของการอุดกั้น
นอกจากนี้ยังพบผูปวยสวนหนึ่งที่มี chest x-ray ปกติได11,18,20,22 ดังนั้น negative chest x-ray ไมสามารถบง
บอกไดวาไมมีภาวะการสําลักวัตถุแปลกปลอม11

รูปที่ 1 ภาพรังสีทรวงอกปกติ ขณะหายใจเขา

รูปที่ 2 ภาพรังสีทรวงอกปกติ ขณะหายใจออก
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รูปที่ 3 ภาพรังสีทรวงอก : Unilateral hyperaeration รูปที่ 4 ภาพรังสีทรวงอก : Right lung atelectasis
of left lung จากวัตถุแปลกปลอมอุดกั้นที่
จากวัตถุแปลกปลอมอุดตันที่ right main
left main bronchus
bronchus

รูปที่ 5 ภาพรังสีทรวงอก : Right middle lobe
atelectasis

รูปที่ 6 ภาพรังสีทรวงอก lateral view :
Right middle lobe atelectasis
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3.1.2 ในกรณีที่เด็กเล็กมากและไมใหความรวมมือในการถายภาพรังสี ใหถายภาพ
lateral decubitus ทั้งซายและขวาเพื่อเปรียบเทียบกัน17,23 (รูปที่ 7,8) (โดยใหเด็กนอนตะแคงขาง และใหรังสี
เอ็กซขนานกับเตียงเอ็กซเรย ผานตัวเด็กไปตกยังฟลม) การแปลผล คือ หากปอดขางที่เปน dependent
position (ชิดเตียง) มี air trapping จะมีลักษณะ hyperlucent (ดํามากขึ้นกวาปกติ) โดยที่ในภาวะปกติ ปอด
ขางที่เปน dependent position จะถูกจํากัดการเคลื่อนไหวทําใหเห็นปอดขางนี้มีลักษณะ underaerate และมี
intercostal spaces แคบลง กับมี diaphragm ขางนี้ยกสูงขึ้น

รูปที่ 7 ภาพรังสีทรวงอก left lateral decubitus :
แสดงใหเห็น normal hypoaeration of left lung
และ mediastinum (หัวใจ) จะหอยมาทางดานซาย
(dependent side)

รูปที่ 8 ภาพรังสีทรวงอก right lateral decubitus :
มี air trapping of right lung แสดงถึงภาวะการ
อุดกั้นของ right main bronchus และไมพบ
ลักษณะหัวใจหอยมายัง dependent lung (ดานขวา)

3.1.3 กรณีที่เด็กมีอาการ stridor17 ควรไดสงถายภาพรังสีคอในทา AP (film airway) โดย
ใช high KV, filtered, magnified technique22 และ lateral neck ทุกราย โดยใหเด็กอยูในทานอนหงาย
(recumbent position) และถายฟลมในขณะหายใจเขา22 (เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ pharyngeal tissue collapse
และ buckling ของ trachea) ในรูป lateral ควรใหคอเด็กอยูในทา extended22เพื่อหลีกเลี่ยงการแปลผล
ผิดพลาดวามี retropharyngeal space หนา การพิจารณาภาพรังสีของ airway ประกอบดวย สวนของ airway
เอง และ soft tissue ที่อยูใกลเคียง การรู radiographic anatomy ที่ปกติ (รูปที่ 9-12) เปนสิ่งจําเปนในการแปล
ผลความผิดปกติที่อาจตรวจพบ21 โดยที่จะพิจารณาความผิดปกติของ airway สําหรับการเปลี่ยนแปลงของ
ขนาด เปน focal narrowing หรือมีการเปลี่ยนแปลงของ caliber การตีบนั้นอยูบริเวณใด มีสาเหตุจาก intrinsic
หรือ extrinsic cause, มี focal enlargement ของ soft tissue ใกลเคียงหรือไม และมองหา radio-opaque
foreign body ใน airway ดวย (รูปที่ 13,14)
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รูปที่ 9 แผนภาพ anatomy ของ upper airway รูปที่ 10 Normal upper airway จาก film neck (AP view)
(AP view)
แสดงลักษณะ distension of pyriform fossa และ
normal subglottic appearance

รูปที่ 11 แผนภาพ normal lateral upper airway

รูปที่ 12 Normal lateral upper airway จาก film
lateral neck

รูปที่ 13 ก. Film neck AP, ข. lateral neck พบ opaque foreign body (กระดูกหมู) ที่ glottic และ subglottic
area (ลูกศรชี้)
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รูปที่ 14 Film lateral neck พบ long vertical filling defect ที่ upper trachea (เมล็ดแตงโม)
3.1.4 ในกรณีที่เด็กมีอาการอุดตันทางเดินหายใจ ไมควร immobilized เด็ก22และจับเด็ก
นอนหงาย เพราะอาจทําใหเด็กมีอาการเลวลง
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธของการถายภาพรังสีทรวงอกและการตรวจพบวัตถุแปลกปลอมโดย
bronchoscopy2,16
Bronchoscopy + ve
Bronchoscopy - ve
Total
Chest x-ray + ve
121
16
137
Chest x-ray - ve
32
11
43
Total

153

27

180

การถายภาพรังสีทรวงอกเพื่อการวินิจฉัยภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก พบวามี
sensitivity 79.1% (95% CI 71.8%-85.2%) และ specificity 40.7% (95% CI 22.4%-61.2%)2,16
3.2 อาจพิจารณาตรวจดวย chest fluoroscopy17,19,20 ในผูปวยเด็กเล็กที่ไมใหความรวมมือในการถาย
ฟลม โดยการถาย spot films หรือถาย video tape ไว ในระหวางชวงการหายใจเขาและออก เพื่อเปรียบเทียบ
กัน แตวิธีนี้ตองอาศัยความชํานาญและความคุนเคยตอเครื่องมือ ถาผูตรวจไมคุนเคย อาจใชเวลาในการตรวจ
นาน ทําใหเด็กไดรับรังสีมากเกินไป การแปลผล ความผิดปกติจากการมี mediastinal shifting และ abnormal
movement ของ diaphragm
3.3 อาจพิจารณาตรวจพิเศษทางรังสีอื่นๆ ถามีความจําเปน เชน CT scan chest22,24-6และ MRI เปนตน
คําแนะนําในการตรวจทางรังสี
- plain radiographs ไดแก chest X-ray, film neck เปน primary imaging modality ใหทงั้
diagnosis และ anatomic details ในเด็ก และเปน preoperative planning ดวย
- สําหรับ negative chest x-ray ไม exclude ภาวะการสําลักวัตถุแปลกปลอม
- ถาเด็กมีภาวะ respiratory distress ไมควรเสียเวลาในการถายภาพรังสี
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV น้ําหนักของคําแนะนําระดับ B)
เมื่อประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจทางรังสีมีขอบงชี้ จึงพิจารณา bronchoscopy ซึ่งเปน
definitive diagnosis
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การวินิจฉัยแยกโรค
ขึ้นกับชนิด ขนาดและตําแหนงที่อุดกั้นของวัตถุแปลกปลอม จากอาการและอาการแสดงที่พบสามารถ
ใหการวินิจฉัยแยกโรคไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1. ในรายที่มีอาการเฉียบพลัน ตองวินิจฉัยแยกโรคจาก bronchial asthma, acute bronchitis,
bronchiolitis, laryngitis, croup, pharyngitis และ retropharyngeal abscess
2. ในรายที่ใหการวินิจฉัยโรคไดชา อาจมีลักษณะอาการคลายโรคเหลานี้ คือ bronchial asthma,
chronic bronchitis, recurrent/persistent pneumonia, atelectasis, pulmonary emphysema, lung
abscess, endobronchial tuberculosis และ bronchial granuloma
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แนวทางการชวยเหลือเบื้องตนสําหรับเด็กที่สําลักวัตถุแปลกปลอมเขาทางเดินหายใจ
ในกรณีที่เห็นวาเด็กสําลักวัตถุแปลกปลอมเขาทางเดินหายใจ หรือสงสัยอยางมากวาเด็กสําลักและมี
อาการแสดงของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ เชน ไอมากทันทีทันใด ทําทาคลายจะอาเจียน หายใจลําบาก มี
เสียง stridor ผูพบเหตุการณควรใหการชวยเหลือเบื้องตนเพื่อเอาวัตถุแปลกปลอมออก และชวยชีวิตเด็กทันที
การชวยเหลือเบื้องตนขึ้นกับอายุเด็กและภาวะอุดตันของทางเดินหายใจดังนี้
1. เด็กทุกกลุมอายุที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจไมเต็มที่ ยังหายใจไดเอง พูดได ไอไดแรงดี ควร
แนะนําใหเด็กไอแรงๆเพื่อใหวัตถุแปลกปลอมหลุดออกมา หามใชนิ้วมือเขาไปควานหาวัตถุแปลกปลอมใน
ปากและคอโดยที่ยังมองไมเห็น เพราะอาจไปดันใหวัตถุแปลกปลอมที่คางอยูในคอเลื่อนลึกลงไป ทําใหเกิด
การ อุดกั้นทางเดินหายใจอยางเต็มที่ได27
2. เด็กอายุนอยกวา 1 ปที่มีอาการแสดงของทางเดินหายใจอุดตันเต็มที่ คือ ไอไมได รองไมมีเสียง
หายใจไมสะดวก หนาเขียว และอาจหมดสติ ถาไมไดรับการชวยเหลือทันที อาจเสียชีวิตได ในกรณีนี้ผูที่พบเด็ก
ตองรองขอความชวยเหลือจากผูอื่นทันที และขณะเดียวกันก็ตองทําการชวยเหลือเบื้องตนใหเด็กโดยวิธี “Five
back blows and five chest thrusts” ตามขั้นตอนดังนี้28
2.1 จับเด็กนอนคว่ําหนาบนแขนของผูใหการชวยเหลือ อาจวางแขนบนตักของผูที่ชวยเหลือเพื่อ
ปองกันการพลัดตก ใหศีรษะต่ํากวาลําตัว ใชมือจับบริเวณขากรรไกรของเด็กเพื่อยึดใหศีรษะและคอของเด็กนิ่ง
ไมเคลื่อนไหว ในรายที่เด็กตัวโต อาจจับเด็กนอนคว่ําบนตักของผูใหการชวยเหลือโดยใหศีรษะต่ํากวาลําตัว
เชนกัน
2.2 ใชฝามือบริเวณสนของฝามือ ( heel of the hand) ตบแรงๆบริเวณทรวงอกดานหลังระหวาง
กระดูกสะบักอยางตอเนื่อง 5 ครั้ง (รูปที่15)

รูปที่ 15 การทํา Back blow
2.3 ถายังหายใจไมไดใหใชมือและแขนอีกขางของผูใหการชวยเหลือจับศีรษะและแผนหลังของ
เด็กใหเด็กอยูระหวางแขนทั้ง 2 ขาง แลวพลิกตัวเด็กกลับมานอนหงาย
2.4 ใชนิ้วมือ 2 นิ้วกระแทกหนาอกเด็กบริเวณ sternum สวนลางต่ํากวาระดับ nipples เล็กนอย
การกระแทกทําเชนเดียวกับการทํา CPR (cardiopulmonary resuscitation) ทํา 5 ครั้ง (รูปที่ 16) วัตถุ
แปลกปลอมอาจหลุดออกมาจากปากเด็กได
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รูปที่ 16 การทํา Chest thrust
ถาวัตถุแปลกปลอมยังไมหลุดออกจากทางเดินหายใจ ใหทําซ้ําขอ 2.1-2.4 จนกระทั่งวัตถุแปลกปลอม
หลุดออกมาได หรือเด็กหมดสติ
ในกรณีที่เด็กหมดสติและสงสัยวาวัตถุแปลกปลอมยังคงอุดตันทางเดินหายใจ ใหยกคางเด็กขึ้นโดยใช
tongue-jaw lift technique เปดปาก27 (รูปที่17) ถาเห็นวัตถุแปลกปลอมในปากใหใชนิ้วมือหยิบออก และชวย
หายใจจนเด็กหายใจไดเอง แลวใหนอนในทา recovery position (รูปที่18)

ก. Tongue-jaw lift โดยจับขากรรไกรลางและลิ้นยกขึ้น ในทานี้จะชวย relief airway obstruction

ข. เมื่อทํา tongue-jaw lift จะทําใหสามารถมองในปากไดชัดเจน ถาเห็นวัตถุแปลกปลอมในปาก
สามารถหยิบออกได
รูปที่ 17 ก. และ ข. Tongue-jaw lift technique
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รูปที่ 18 Recovery position : ผูปวยนอนตะแคง แหงนหนาเล็กนอย เพื่อใหทางเดินหายใจเปดโลง

ถาเด็กยังหายใจไมไดและวัตถุแปลกปลอมยังคางอยูในทางเดินหายใจใหทํา five back blows & five
chest thrusts ซ้ําจนกระทั่งวัตถุแปลกปลอมหลุดออกมาและชวยหายใจ แลวรีบนําสงโรงพยาบาล
แผนภูมิที่ 1 การชวยเหลือเบื้องตนสําหรับเด็กอายุนอยกวา 1 ป ที่มี complete airway obstruction
จากการสําลักวัตถุแปลกปลอม (FB)
เด็กอายุนอยกวา 1 ป ที่มี complete airway obstruction

รูสีกตัว

ไมรูสึกตัว

5 Back blows & 5 chest thrusts

FBหลุด

Tongue – jaw lift

FB ไมหลุด

มองเห็น FB

ไมเห็น FB
รีบนําสงโรงพยาบาล

หยิบ FB ออก

หายใจเองไมได

ไมรูสึกตัว
5 Back blows & 5 chest thrusts
ชวยหายใจ
นอนทา recovery position
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FB หลุด

FB ไมหลุด

3. เด็กอายุมากกวา 1 ปที่มีอาการแสดงของทางเดินหายใจอุดตันเต็มที่ หายใจไมไดและเริ่มเขียว28
ถายังรูสึกตัวใหทํา Heimlich maneuver หรือ subdiaphragmatic abdominal thrusts ในทายืนหรือ
นั่ง27,28
ถาเด็กไมรูสึกตัวใหทํา abdominal thrusts ในทานอนหงาย
การทํา abdominal thrusts หรือ Heimlich maneuver เปนการเพิ่มความดันในชองทรวงอก ทําใหเกิด
artificial cough ดันเอาวัตถุแปลกปลอมออกมาจากทางเดินหายใจได แตตองระวังอันตรายตออวัยวะภายใน
ชองทอง เชน กระเพาะอาหาร ตับ ลําไสและกระบังลม
Abdominal thrusts สําหรับเด็กที่ยังรูสึกตัวในทายืนหรือนัง่ 28
มีขั้นตอนดังนี้
- ยืนขางหลังเด็กสอดแขนใตรักแรของเด็กเพื่อโอบรอบลําตัวเด็กบริเวณเอว
- กํามือขางหนึ่งใหดานนิ้วหัวแมมือ วางบนทองเด็กบริเวณกึ่งกลางสูงกวาสะดือเล็กนอย ใกลกับปลาย
ของกระดูกหนาอก (Xiphoid process)
- ใชอีกมือจับมือขางที่กําอยูแลวกระแทกขึ้นดานบนเร็วๆ เปนจังหวะตอเนื่องกัน 5 ครั้ง อยาใหกระแทก
โดน xiphoid process และขอบลางของกระดูกซี่โครงสุดทาย เพื่อปองกันไมใหมีการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน
ชองทอง ใหทําซ้ําไดจนกระทั่งวัตถุแปลกปลอมหลุดออกมา หรือเด็กหมดสติไป (รูปที่19)

รูปที่ 19 Heimlich maneuver ในทายืน
- เปดดูภายในชองปากโดยวิธี tongue-jaw lift technique ถาเห็นวัตถุแปลกปลอมใหหยิบออก แลว
ชวยหายใจจนเด็กหายใจไดเอง
- ถาทางเดินหายใจยังอุดตันอยูใหทํา Heimlich maneuver ซ้ําไดจนกระทั่งวัตถุแปลกปลอมหลุด
ออกมา หรือเด็กหมดสติ
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Abdominal thrusts สําหรับเด็กที่ไมรูสึกตัว
มีขั้นตอนดังนี้
- จับเด็กนอนหงาย เปดปากโดย tongue-jaw lift technique ถาเห็นวัตถุแปลกปลอมอยูในปากให
หยิบออก หามใชนิ้วมือควานหาโดยมองไมเห็น
- นั่งคุกเขาดานขางของเด็กหรือครอมตัวเด็ก
- วางสนฝามือบนหนาทองเด็กบริเวณดังกลาวขางตน แลวใชมืออีกขางวางทับแลวกระแทกเร็วๆขึ้น
ดานบนประมาณ 5 ครั้งแยกกัน (รูปที่20)

รูปที่ 20 Heimlich maneuver ในทานอน
- เปดปากโดย tongue-jaw lift technique ถาเห็นวัตถุแปลกปลอมหลุดออกมาอยูในปากใหหยิบ
ออก ถาไมมีใหทําซ้ําจนกระทั่งสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมา
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แผนภูมิที่ 2 การชวยเหลือเบื้องตนสําหรับเด็กอายุมากกวา 1 ป ที่มี complete airway obstruction
จากการสําลักวัตถุแปลกปลอม (FB)
เด็กอายุมากกวา 1 ป ที่มี complete airway obstruction

รูสีกตัว

ไมรูสึกตัว

Heimlich maneuver ทายืน/นั่ง

FBหลุด

Tongue-jaw lift

FB ไมหลุด

มองเห็น FB

มองไมเห็น FB
รีบนําสงโรงพยาบาล

หยิบ FB ออก

หายใจเองไมได

ไมรูสึกตัว
Heimlich maneuver ทานอนหงาย
ชวยหายใจ
นอนทา recovery position

FB หลุด

FB ไมหลุด

คําแนะนําในการชวยเหลือเบื้องตน
การชวยเหลือเบื้องตนสําหรับเด็กที่สําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจ
แนะนําใหเปนการ
ชวยเหลือเบื้องตนซึ่งทํานอกสถานพยาบาลหรือในสถานพยาบาล
ในกรณีที่อุปกรณชวยชีวิตยังไม
พรอม
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV นาหนักของคําแนะนําระดับ B)
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แนวทางการดูแลผูปวยสําลักวัตถุแปลกปลอมในหองฉุกเฉิน
เมื่อซักประวัติ ตรวจรางกาย ถายภาพรังสี สงสัยวาผูปวยสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจ ควรปฏิบัติ
ดังนี้
1. Maintain airway ตามสภาวะของผูปวย
2. ให oxygen
3. สังเกตอาการและอาการแสดงทางระบบหายใจและ vital signs อยางใกลชิด พิจารณา pulse oximeter
หรือ arterial blood gas
4. ไมพยายามพนยาหรือเคาะปอดเพราะอาจทําใหวัตถุแปลกปลอมขยับ ทําใหเกิดการอุดตันได6
5. ให intravenous fluid, rate = maintenance fluid
6. งดอาหารและน้ํา
7. ปรึกษาโสตศอนาสิกแพทย(กุมารศัลยแพทยหรือศัลยแพทยโรคทรวงอก)ดวน
8. รายงานกุมารแพทย/กุมารแพทยโรคทางเดินหายใจ
9. รายงานวิสัญญีแพทย
10. ในสถาบันที่ไมมีโสตศอนาสิกแพทย(กุมารศัลยแพทยหรือศัลยแพทยโรคทรวงอก)
หรือไมสามารถตาม
โสตศอนาสิกแพทย(กุมารศัลยแพทยหรือศัลยแพทยโรคทรวงอก)มาดูผูปวยได
ใหรีบสงผูปวยตอไปยัง
สถาบันที่มีโสตศอนาสิกแพทย(กุมารศัลยแพทยหรือศัลยแพทยโรคทรวงอก)และวิสัญญีแพทยที่สามารถทํา
bronchoscopy ได ที่อยูใกลที่สุด
ในระหวางนี้ถามีอาการและอาการแสดงของทางเดินหายใจอุดตัน พิจารณาทํา Heimlich Maneuver,
endotracheal intubation, cricothyrotomy หรือ tracheotomy ตามความเหมาะสม29,30
คําแนะนําในการดูแลผูปวยในหองฉุกเฉิน
ถาผูปวยที่สงสัยสําลักวัตถุแปลกปลอม มีอาการและอาการแสดงของทางเดินหายใจอุดตัน ใหทําการ
ชวยเหลือเบื้องตน หรือ endotracheal intubation, cricothyrotomy หรือ tracheotomy ตามความเหมาะสม
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV นาหนักของคําแนะนําระดับ B)
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แนวทางการปฏิบัติในการสงตอผูปวยที่สําลักวัตถุแปลกปลอมเพื่อรับการรักษา
ในสถานที่ที่ไมสามารถทํา bronchoscopy เพื่อนําวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจได
จําเปนตองสงผูปวยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น การดูแลขึ้นกับตําแหนงของวัตถุแปลกปลอมในทางเดิน
หายใจ และความรุนแรงของการอุดกั้น คือ
- ในกรณีที่เด็กรูสึกตัวดี หายใจไดพอ ไมแสดงการขาดออกซิเจน ใหสงตอผูปวยไดตามปกติ แตตอง
ระวังไมใหวัตถุแปลกปลอมเลื่อนขึ้น เชนไมใหเคาะปอดเปนตน และตองมีอุปกรณชว ยหายใจพรอม ใหงด
อาหารและน้ําทันที ระหวางการสงตอควรให oxygen แกผูปวยดวย เพื่อลดภาวะ hypoxia
- ถาวัตถุแปลกปลอมคางอยูในบริเวณ trachea หรือ bronchus ในกรณีที่มีการอุดกั้นไมเต็มที่ และ
เด็กยังรูสึกตัวหายใจไดเอง ควรใหสงตอผูปวยทันที ถาเปนไปไดควรมีแพทยหรือพยาบาลหรือบุคลากรทาง
การแพทยที่เหมาะสมไปสง พรอมกับอุปกรณที่ใชในการชวยหายใจที่ใชงานไดดี รวมกับการให oxygen ผูปวย
ดวย ในกรณีฉุกเฉินที่วัตถุแปลกปลอมเลื่อนขึ้นและทําใหเกิดการอุดตันเต็มที่บริเวณ larynx หรือ subglottic
area ในขณะเดินทาง เด็กมีอาการหายใจลําบาก เขียว ใหทําการชวยเหลือเบื้องตนโดยวิธี Heimlich maneuver
หรือ five back blows and five chest thrusts หรือใส endotracheal tube และรีบนําสงตอ เพื่อทํา
bronchoscopy นําเอาวัตถุแปลกปลอมออกตอไป
ในกรณีที่ผูปวยมีประวัติ อาการ และอาการแสดงชัดเจน สามารถสงตอผูปวยไดทันที
คําแนะนําในการสงตอผูปวย
ควรใหผูปวยงดอาหารและน้ํา และตองมีอุปกรณที่ใชในการชวยหายใจพรอมขณะสงตอผูปวย และ
ควรมีบุคลากรทางการแพทยที่สามารถดูแลผูปวยไดเดินทางมาพรอมกับผูปวยดวย
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ iV นาหนักของคําแนะนําระดับ B)
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แนวทางการเตรียมผูปวยกอนรับการรักษา
1. แพทยตองอธิบายแนวทางการรักษา ความเสี่ยง ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดจากการทําหัตถการและการให
ยาระงับความรูสึก และใหคําแนะนําญาติในการดูแลผูปวย31

2. ใหผูปกครองเซ็นใบยินยอมใหทําการรักษา
3. ในผูป วยเด็กที่มีการติดเชื้อและการอักเสบ ควรใหยาปฏิชีวนะกอนการผาตัด32
คําแนะนําในการเตรียมผูปวยกอนรับการรักษา
ตองอธิบายใหญาติทราบแนวทางการรักษา ความเสี่ยง และภาวะแทรกซอน กอนรับการรักษา

(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV น้ําหนักของคําแนะนําระดับ A)

แนวทางการเตรียมเครื่องมือเพื่อนําวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจเด็ก
1. ควรเตรียม rigid bronchoscope ขนาดตางๆตามอายุผูปวย (ภาคผนวก 1), laryngoscope,
telescope และ optical forceps (ถามี)8,12,15,31,33 (รูปที่ 21)
2. Foreign body forceps : เตรียม forceps ตามประเภทของวัตถุแปลกปลอม เชน Universal forceps,
alligator jaw, double spoon, grasping forceps เปนตน (รูปที่ 21 และภาคผนวก 2)
3. อุปกรณสําหรับ resuscitation
4. เครื่องมือสําหรับทํา tracheotomy ในกรณีที่ วัตถุแปลกปลอมมีขนาดใหญกวา subglottis หรือไม
สามารถคีบวัตถุแปลกปลอมผาน glottic area ได

รูปที่ 21 เครื่องมือที่ใชในการคีบวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ ไดแก Laryngoscope,

bronchoscope, telescope, optical forceps และ forceps
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คําแนะนําในการเตรียมเครื่องมือ
ควรใช Optical forceps ในการคีบวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ (ถามี)

(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV นําหนักของคําแนะนําระดับ B)

ทีมผาตัด
ทีมผาตัดควรประกอบดวย แพทยผาตัด (ควรเปนแพทยที่มีประสบการณในการทํา endoscopy) ทีมวิสัญญี
และทีมพยาบาลหองผาตัด33,36
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แนวทางการนําวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ
การนําวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก bronchoscopy,
tracheotomy, thoracotomy และการใชเครื่องมืออื่นๆ การเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ขึ้นกับขอบงชี้ เครื่องมือ และ
ความชํานาญของแพทย
ขอบงชี้ในการทํา bronchoscopy เพื่อวินิจฉัยและใหการรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอม
Definite indications
1. มีประวัติสําลักวัตถุแปลกปลอม โดยผูปวยอาจมีประวัติสําลักเพียงอยางเดียว โดยไมจําเปนตองมี
องคประกอบอื่นๆ เชน อาการ อาการแสดง และภาพรังสีทรวงอกเปนขอบงชี้รวมก็ได9,13,37-40
2. ภาพรังสีพบวัตถุแปลกปลอม
Relative indications
1. ไมมีประวัติสําลักวัตถุแปลกปลอม แตมีอาการที่นาสงสัย ไดแก ไอเรื้อรังโดยไมพบสาเหตุอื่น, หายใจ
ดังหวีด, หายใจดัง (stridor), หายใจขัด (respiratory distress), 34,41,42 และอาการแสดง ไดแก stridor,
decreased breath sound, unilateral wheezing และเสียงหายใจในปอด 2 ขางไมเทากัน โดยเฉพาะ
ถาเกิดขึ้นในกรณีที่ผูปวยปกติมากอน9,37
2. ภาพรังสีทรวงอกแสดงใหเห็นความผิดปกติ ไดแก air trapping, atelectasis, pulmonary infiltration
และ bronchiectasis เปนตน 4,9
3. ภาพรังสีคอผิดปกติ โดยสงสัยมี foreign body
4. อาการและภาพรังสีของผูปวยเหมือน croup หรือ chronic asthma แตรักษาดวยยาแลวอาการไมดีขึ้น
และ/หรือ อาการดีขึ้นแลว กลับเปนซ้ําอีก34,41
5. ผูปวยเด็กที่มี recurrent/persistent pneumonia หรือ atelectasis หรือ bronchiectasis โดยไม
ตอบสนองตอการรักษา ทําใหสงสัยวาอาจมีวัตถุแปลกปลอม9,13,43
หมายเหตุ Rate of negative bronchoscopy ประมาณ 10-15%16
Timing of bronchoscopy
การจะทํา bronchoscopy เมื่อไร ขึ้นกับการแบงระดับความเรงดวน ดังนี้
1. Emergency (ภาวะฉุกเฉิน) ตองทํา bronchoscopy ทันที ในกรณี
1.1 Severe airway obstruction44-46
1.2 Moving foreign body ที่เคยทําใหเกิด severe airway obstruction ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของ
วัตถุแปลกปลอม ไปอยูบริเวณที่กลองเสียง และหลอดลมคอ (laryngo-tracheal foreign body) 47
1.3 Disc battery เนื่องจาก corrosive property ซึ่งมีโอกาสทําลาย mucosa ได จากการเปนดาง48
2. Urgency (ภาวะรีบดวน) ทํา bronchoscopy เมื่อเตรียมผูปวยและทีมงานพรอม ในกรณี
2.1 วัตถุแปลกปลอมซึ่งไมทําใหเกิด respiratory distress
2.2 วัตถุแปลกปลอมที่ทําใหเกิด mucosal reaction มาก เชน ถั่ว เมล็ดพืชซึ่งสามารถบวมน้ําได43
เปนตน
2.3 มีประวัติสําลักวัตถุแปลกปลอม
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3. Planned : การทํา bronchoscopy สามารถคอยได ในกรณี
3.1 เมื่อทํา bronchoscopy แลวไมสามารถคีบวัตถุแปลกปลอมออกไดหรือคีบออกไดไม
หมด ควรกลับมาทํา 1-2 วันภายหลัง bronchoscopy ครั้งแรก8
3.2 สงสัยวัตถุแปลกปลอมติดอยูในหลอดลมปอดเปนเวลานาน20 โดยอาจพบอยูในรูปแบบ
bronchial tumour like lesion (granuloma)13
ขอแนะนําในการนําวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจเด็ก
1. การคีบวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจเด็ก ใช rigid bronchoscope เปนพื้นฐาน เวลาในการ
ทํา bronchoscopy แตละครั้ง ไมควรมากกวา 2 ชั่วโมง33
2. ในกรณีที่วัตถุแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจบริเวณ subglottis หรือ trachea ใหดันวัตถุ
แปลกปลอมลงไปที่ bronchus35
3. ควรมีการปรึกษาหารือระหวางทีมผาตัดและทีมวิสัญญี กอนการทํา bronchoscopy
4. ตองทํา bronchoscopy ซ้ํา หลังจากคีบวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจไดแลว
5. การใช Flexible bronchoscope เพื่อคีบวัตถุแปลกปลอม สามารถใชรวมกับ rigid
bronchoscope16,33,49 หรือใช ในกรณี
5.1 ใชในการคีบวัตถุแปลกปลอมในเด็กอายุมากกวา 4 ป
5.2 ใชในการวินิจฉัย เมื่อไมแนใจวามีการสําลักวัตถุแปลกปลอมหรือไม เชน persistent pneumonia,
lung abscess หรือ hemoptysis เปนตน34
5.3 เมื่อไมสามารถคีบวัตถุแปลกปลอมดวย rigid bronchoscope ได เนื่องจากผูปวยมีปญหาทาง
medical หรือ anatomical เชน unstable spine หรือ limited neck flexion จาก spinal injury34
5.4 วัตถุแปลกปลอมอยู periphery 15,31
5.5 วัตถุแปลกปลอมมีรูตรงกลาง หรือแตกเปนชิ้นเล็ก
5.6 วัตถุแปลกปลอมไมอุดแนน และไมมีพยาธิสภาพอื่น
5.7 ผูปวยมี stable airway34,50
5.8 อาจใช Laser ผานทาง flexible bronchoscope เพื่อ remove granulation tissue ซึ่งหุมรอบ
วัตถุแปลกปลอมกอนที่จะคีบวัตถุแปลกปลอมออก51
6. การใช Forgarty catheter เพื่อนําวัตถุแปลกปลอมออก สามารถใชไดเมื่อ45
6.1 ควรพยายามคีบวัตถุแปลกปลอมดวยวิธีอื่นกอนที่จะพิจารณาวิธีนี้
6.2 วัตถุแปลกปลอมมีผิวเรียบกลม
6.3 วัตถุแปลกปลอมตองมีขนาดไมใหญเกินไป จนไมสามารถที่จะเขามาใน lumen ของ rigid
bronchoscope ได
6.4 ใชเพื่อทําใหวัตถุแปลกปลอมหลุดออกจากหลอดลมสวน periphery หรือ ชวย stabilized วัตถุ
แปลกปลอม แลวใช foreign body forceps คีบตอไป
7. การนําวัตถุแปลกปลอมออกโดยการผาตัด (thoracotomy) ใชเมื่อ45
7.1 พยายาม คีบวัตถุแปลกปลอมออกโดย bronchoscopy หลายครั้ง แตไมสําเร็จ
7.2 วัตถุแปลกปลอมที่อยูในปอดสวน periphery
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7.3 วัตถุแปลกปลอมที่ติดอยูนานทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของปอดจาก bronchiectasis, chronic
infection หรือ lung abscess เชน grass head เปนตน
7.4 Double-pointed object ซึ่ง impact อยูใน tracheobronchial tree ของเด็กเล็ก

คําแนะนําในการนําวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ

การคีบวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจเด็ก ใช rigid bronchoscope เปนพื้นฐาน
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV นําหนักของคําแนะนําระดับ B)

28

แนวทางการดูแลผูปวยหลังทํา bronchoscopic removal of foreign body6,52,53
1. ถา extubate ได ใหผูปวยอยูใน general ward โดยมีการเฝาระวัง vital signs อยางใกลชิด โดยเฉพาะ
อาการของ airway obstruction
2. ถา extubate ไมได เชน การทํา bronchoscopy ใชเวลานานอาจทําใหเกิด subglottic edema มากๆ
พิจารณา admit ผูปวยไวใน ICU และใหการดูแลอยางใกลชิด
3. ควรให oxygen ทาง nebulizer แกผูปวยทุกรายหลังทํา bronchoscopy
4. Chest x-ray follow up ควรทําทันทีหลังจากออกจากหองผาตัดมาถึงหอผูปวย สวนการทํา x-ray follow up
หลังจากนั้น ขึ้นอยูกับความจําเปน อาการและอาการแสดงของผูปวย ตลอดจนความเห็นของแพทยผูทํา
bronchoscopy วาสามารถนําเอาวัตถุแปลกปลอมออกไดหมดหรือไม
5. ไมแนะนําใหทํา chest physical therapy ในกรณีที่ยังมีวัตถุแปลกปลอมอยูในทางเดินหายใจ นอกจาก
แนใจวาวัตถุแปลกปลอมไดถูกนําออกหมดแลว หรือเหลือเศษของวัตถุแปลกปลอมเพียงเล็กนอยในสวน
ปลาย ก็อาจจะให humidity รวมกับ chest physical therapy ได
6. พิจารณาใหยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่มีการอักเสบในหลอดลมชัดเจน เชน contaminated foreign body ควร
ใหยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อ gram positive หรือ anaerobes ในปาก เชน PGS 200,000 unit/Kg./day
7. Steroid อาจให dexamethasone รวมดวยในกรณีที่มีการบวมของเยื่อบุทางเดินหายใจหรือมี stridor
เกิดขึ้น สวนใหญให steroid ประมาณ 1-2 วันหลังทํา bronchoscopy ขนาดของ dexamethasone ที่ให
คือ 0.5 - 2 mg./Kg./day IV แบงใหทุก 6 ชั่วโมง
8. ควรเฝาระวังและดูแลรักษาภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
ภาวะแทรกซอน
ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการมีวัตถุแปลกปลอมคางอยูในทางเดินหายใจ พบ 1.2–44%7,12 ขึ้นกับระยะเวลาที่
วัตถุแปลกปลอมคางอยูในทางเดินหายใจกอนที่จะวินิจฉัยได3,15,54,55 กลาวคือถาวัตถุแปลกปลอมคางอยูนานโอกาส
เกิดภาวะแทรกซอนจะยิ่งสูงขึ้น ไดแก
1. Sudden complete airway obstruction ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่รุนแรงที่สุด ถาไมใหการรักษาทันที จะ
เกิด cardiac arrest และถึงแกชีวิตได12
2. ภาวะติดเชื้อของทางเดินหายใจพบไดบอยที่สุด เชน tracheitis, pneumonia ในบางรายอาจเปนอยูนาน
(persistent) หรือเปนหลายครั้ง (recurrent pneumonia) และกลายเปน bronchiectasis ในที่สุด
3. ภาวะแทรกซอนอื่นๆที่พบได เชน อาการ persistent asthma–like symptoms (เนื่องจากวัตถุ
แปลกปลอมจะกระตุนใหเกิด bronchial hyperresponsiveness),54 croup, pneumothorax และ
atelectasis4
4. ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการทํา rigid bronchoscope และ flexible bronchoscope พบไดประมาณ
1.9% และ 2.9% ตามลําดับ15 เชน laryngeal edema สวน perforation หรือ stricture of bronchial
tree และ fistula formation พบไดนอย3,7
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แนวทางการใหยาระงับความรูสึกสําหรับการนําวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ
Anaesthetic goal :
- ใหผูปวยสลบลึกพอสําหรับการทําหัตถการในทางเดินหายใจ นั่นคือ ผูปวยนิ่ง ไมเคลื่อนไหว ไมมี airway
reflex (coughing, laryngospasm, bronchospasm) และ hemodynamic response อยูในเกณฑที่รับได
- สามารถชวยการหายใจและใหผูปวยไดรับอ็อกซิเจนเพียงพอ
Preoperative evaluation and preparation
การประเมินสภาพผูปวยควรสนใจเปนพิเศษในเรื่อง
- severity of respiratory distress
- degree of compromised airway , obstruction
- nature of foreign body
- location of foreign body : larynx , trachea , bronchus
สิ่งเหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งในการวางแผนการรักษา56 การตัดสินใจเลือกใชเทคนิคการระงับ
ความรูสึกและวิธีการชวยหายใจ ควรฟง baseline breath sound เพื่อชวยในการติดตามและเฝาระวังผูปวย
ในขณะใหการรักษา
คําแนะนํา
ควรปรึกษาและวางแผนรวมกับ bronchoscopist และทีมกอน เพื่อชวยใหการเตรียม
ทีมวิสัญญี และอุปกรณตางๆทําไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อการรักษาเปนไปอยางราบรื่น
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV น้ําหนักของคําแนะนําระดับ B)

การเตรียมผูปวย
-

การงดอาหารและน้ํา ควรทําตามเกณฑในกรณีที่ไม emergency
การใหยาลด secretion แบบ premedication ไมมีขอมูลสนับสนุนวาจําเปน
สําหรับ modern anaesthesia57
ไมควรให sedation ในผูปวยที่มี compromised obstructed airway
ในเด็กที่มีการหายใจเปนปกติ และรองมาก อาจพิจารณาให sedation อยาง
ออนๆ เพื่อใหสงบลง แตควรอยูภายใตการเฝาระวังอยางใกลชิด56
อธิบายใหญาติเขาใจถึงวิธีการใหยาระงับความรูสึกและภาวะแทรกซอนที่อาจ
เกิดขึ้นได

คําแนะนํา
การตัดสินใจให premedication อยางไร เปน clinical judgment ของวิสัญญีแพทย ซึ่งควร
ขึ้นอยูกับ ความชํานาญและประสบการณของแพทย และสภาพของผูปวยแตละคน
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV น้ําหนักของคําแนะนําระดับ B)
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การเตรียมเครื่องมือ (รูปที่ 22)
เตรียมและตรวจสอบเครื่องมือตอไปนี้ทุกขอใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน
- Anaesthesia machine และ oxygen supply
- อุปกรณชวยหายใจ mask และ bag ที่มีขนาดพอเหมาะกับเด็ก
- Breathing circuit ควรใชแบบ T-piece หรือ Jackson Ree’s ที่เบา ใชกับ
rigid ventilating bronchoscope ไดสะดวก ไมดึงรั้ง และ สามารถปรับ fresh
gas concentration ไดทันทีตามตองการ
- Laryngoscope , blade
- Endotracheal tube ขนาดตางๆตามอายุเด็ก ควรเตรียมขนาดที่เล็กกวาดวย
สําหรับกรณีที่มีการบวมของทางเดินหายใจหลังทําหัตถการ
- Suction device, suction catheter
- Oral airway
- Stylet, Mcgill forceps
- Laryngeal mask airway58
- Jet ventilator พรอมอุปกรณประกอบ58
- Monitorings:
- EKG
- Pulse oximeter
- Non invasive blood pressure (NIBP)
- Apical stethoscope
- End tidal CO2

รูปที่ 22 เครื่องมือที่ใชในการระงับความรูสึกเพื่อนําวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ
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การเตรียมยา
-

เตรียมยาที่วางแผนวาจะใช ในขนาดความเขมขนที่ตองการ เขียนสลากให
ชัดเจน วางใหเปนระเบียบ
เตรียมยา emergency พรอมเชนเดียวกัน แตควรวางแยกกันใหชัดเจน เพื่อมิ
ใหเกิดการผิดพลาดในกรณีที่ฉุกเฉิน เรงรีบ

การเตรียมทีมวิสัญญี
- ควรประกอบดวยวิสัญญีอยางนอย 2 คน
- ควรเปนผูมีความชํานาญ และประสบการณในการใหยาระงับความรูสึกในเด็ก
และในการทํา advanced airway management
คําแนะนํา
ในการเตรียมทีมและอุปกรณตางๆ ควรคํานึงถึงปญหาทีอ่ าจพบที่รุนแรงที่สุด นั่นคือ ภาวะ
complete airway obstruction ซึ่งตองพรอมทีจ่ ะแกไขและชวยเหลือทันที59
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV นําหนักของคําแนะนําระดับ A)

Induction and maintenance of anaesthesia
ในผูปวยเด็กนิยมใช general anaesthesia ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี60-64 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผูปวยที่มีอาการแสดงและความรุนแรงแตกตางกันไปไดมากดังกลาวมาแลว ตั้งแต asymptomatic, มี/ไมมี
upper airway obstruction , มี/ไมมี respiratory distress
ในกลุมที่มี clinical airway obstruction ควรนําสลบดวยวิธี Inhalation induction ใช
100% oxygen และ potent inhaled anaesthetics เชน Sevoflurane หรือ Halothane65 โดยใหผูปวยหายใจ
เอง คอยๆนําสลบลึกลงอยางนุมนวล เพื่อไมกระตุนใหเกิด การไอ หรือ laryngospasm56,59,63 เมื่อผูปวยสลบ
แลวพิจารณาวาสามารถ maintain airway ไดหรือไม สามารถชวยหายใจ ( positive pressure ventilation )ได
เพียงพอหรือไม ซึ่งสองอยางนี้ ชวยในการตัดสินใจวาควรใหยาหยอนกลามเนื้อหรือไม
การใหยาหยอนกลามเนื้อ ควรใชกลุม short หรือ intermediate duration เมื่อใหจะทําให
ผูปวยหยุดหายใจ ตองชวยหายใจ ซึ่งควรทําอยางนุมนวลในผูปวยที่มีประวัติแสดงวามี moving foreign body
ขอดีของการใชยาหยอนกลามเนื้อ คือ ไมจําเปนตองใหผูปวยสลบลึกมาก ผูปวยนิ่ง ไมไอ กลามเนื้อหยอนตัว
สามารถทํา bronchoscopy ไดงายขึ้น นําวัตถุแปลกปลอมออกมางายขึ้น
ในขณะที่ศัลยแพทยถอน bronchoscope ออกมา ผูปวยจะตองนิ่ง ไมไอ กลองเสียงหยอน
ตัว ไมเคลื่อนไหว เพื่อปองกันไมใหวัตถุแปลกปลอมหลุดคาใน trachea ซึ่งอาจทําใหเกิดการอุดตันทางเดิน
หายใจได
ในกรณีที่เห็นวาไมปลอดภัยที่จะใชยาหยอนกลามเนื้อ ควรใชวิธี Deep inhalation
anaesthesia จึงจะทําหัตถการไดโดยไมมีการไอ ควรพิจารณาใช topical anaesthetic รวมดวยเพื่อชวยกด
airway reflex ให lidocaine 3 – 4 mg/kg แบงใหบริเวณกลองเสียงและหลอดลมคอ
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คําแนะนํา
พิจารณาให atropine 0.01 mg/kg ในกรณีที่ให repeated doses succinylcholine57
และ ในทารกที่ใชวิธี Deep inhalation anaesthesia ดวย Halothane
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV นําหนักของคําแนะนําระดับ B)
วิธี Inhalation anaesthesia และ spontaneous ventilation ไมปลอดภัย ในผูปวยที่ถือวามี
full stomach
ในกลุมที่มี respiratory distress อาจใช intravenous induction และ controlled
ventilation เพราะเปนการชวยการหายใจใหผูปวยและทําให oxygenation ดีขึ้น56
ในกลุมที่ stable, asymptomatic พิจารณาเลือกวิธีใดก็ไดที่คิดวาเหมาะสมและตามความ
ชํานาญของวิสัญญีผูดูแล
วิธี total intravenous anaesthesia ดวย Propofol ก็มีผูนิยมใช เนื่องจากมีขอดีคือ ไมมี
การฟุงกระจายของยาดมสลบทาง bronchoscope, ระดับของการสลบไมขึ้นอยูกับการหายใจของผูปวย, ผูปวย
ฟนจากการสลบเร็วและสงบ
ในขณะทํา bronchoscopy นี้ ไมวาจะเลือกใชวิธีใดในการใหยาระงับความรูสึก และวิธีการ
ชวยหายใจอยางไร ควรให 100% oxygen เพื่อปองกันภาวะ hypoxia
การเฝาระวังสัญญาณชีพอยางใกลชิด , การฟง breath sound และ การดู chest
movement ในขณะทําหัตถการเปนสิ่งที่สําคัญมาก ตอความปลอดภัยของผูปวย เนื่องจากตองสังเกตุดู
หนาอกตลอดเวลาทําใหตองเปดผาคลุมหนาอก ดังนั้นควรระวังเรื่องอุณหภูมิของหองผาตัด ถาเย็นมากและทํา
เปนเวลานานในเด็กเล็ก อาจทําใหมีภาวะ hypothermia ซึ่งทําใหการฟนตัวจากการสลบชาและไมราบรื่น
คําแนะนํา
การสื่อสารและประสานงานที่ดีและชัดเจนระหวางทีม มีความสําคัญมากในการดูแลทางเดิน
หายใจ ทําใหผปู วยปลอดภัย และสามารถนําวัตถุแปลกปลอมออกไดสําเร็จ56,62
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV นําหนักของคําแนะนําระดับ A)
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แนวทางการการปองกันการสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก66,67
เด็กเล็กเปนวัยที่ชอบเอาสิ่งของเขาปาก ซึ่งนําไปสูการสําลักและอุดตันทางเดินหายใจ สิ่งที่ตอง
ระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับอาหารและสิ่งของเหลานี้คือ
อาหาร
1. ไมควรใหอาหารที่มีลักษณะกลม ลื่นหรือแข็ง ซึ่งตองมีการบดเคี้ยว เชน ถั่ว ผลไมที่มีเมล็ด
ลูกกวาด ลูกชิ้น ไสกรอก หรือเยลลี่ ในเด็กอายุต่ํากวา 4 ป โดยเฉพาะถั่ว ไมแนะนําใหรับประทาน
ในเด็กอายุนอยกวา 7 ป
2. ควรตัดอาหารใหเปนชิ้นเล็กๆ พอดีคํา และฝกเด็กเคี้ยวอาหารใหละเอียดกอนกลืน
3. ควรระวังอาหารที่มีเศษกระดูกหรือกางปลาติดอยู
4. ไมควรใหหมากฝรั่งแกเด็กเล็ก
5. ในขณะที่เด็กกินอาหารหรือมีของในปากไมควรใหวิ่งเลน พูดคุย หัวเราะหรือรองไห
ของเลน
1. ในเด็กอายุนอยกวา 3 ป ไมควรใหของเลนหรือวัสดุที่เด็กอาจผานเขาปากได หรือ ของเลนที่มี
ชิ้นสวนเล็กๆ ที่อาจหลุดหรือแตกหักออกมา ไมควรใหเด็กเลน เหรียญ กระดุม ลูกปดหรือ disc
battery
2. ควรเก็บสิ่งของเครื่องใชที่มีขนาดเล็กใหมิดชิดแลละพนมือเด็ก เชน ยา เข็มกลัด ตะปู และชิ้นสวน
โลหะ
3. ไมควรใหเด็กเลนลูกโปงที่ยังไมไดเปา หรือชิ้นสวนของลูกโปงที่แตก ซึ่งเด็กอาจสูดสําลักไดใน
ขณะที่พยายามเปาลูกโปงนั้น ๆ
ถึงแมจะมีวิธีการปองกันการสําลักสิ่งแปลกปลอมอยางดีแลว ก็ยังมีโอกาสเกิดไดตลอดเวลา ดังนั้น
ผูดูแลเด็กควรเรียนรูวิธีการชวยเหลือเด็กที่เกิดการสําลักและอุดตันทางเดินหายใจ และเรียนรูวิธีกูชีวิตโดยการ
ทํา CPR และควรมีหมายเลขโทรศัพทสถานพยาบาลฉุกเฉินไวดวย
คําแนะนํา
ไมควรใหเด็กเล็กกินอาหารหรือเลนวัตถุที่สามารถสําลักไดงาย ขณะกินอาหารไมควรเลนกับเด็ก
(ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานระดับ IV นําหนักของคําแนะนําระดับ A)
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แผนภูมิที่ 3

แนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็ก
ที่โรงพยาบาลชุมชน
ร.พ.ชุมชน

ซักประวัติ ตรวจรางกาย สงสัยวาสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจ

Complete airway obstruction

Incomplete airway obstruction

Five back blows and five chest thrusts
หรือ Heimlich Maneuver หรือ
Endotracheal tube intubation

Unstable
airway
Endotracheal
Intubation

Refer

Stable
airway
ใหผูปวย rest

Refer
Refer
หมายเหตุ
ถาขณะ refer ผูปวยมี airway obstruction
ใหพิจารณาใส endotracheal tube หรือ ทํา
five back blows and five chest thrusts
หรือ Heimlich Maneuver

35

แผนภูมิที่ 4 แนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กที่
โรงพยาบาลทั่วไป
ร.พ.ทั่วไป

Refer

Refer
(ถาบุคลากรหรือเครื่องมือไมพรอม)
ซักประวัติ ตรวจรางกาย สงสัยวาสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจ

Complete airway obstruction

Incomplete airway obstruction

Five back blows and five chest thrusts
หรือ Heimlich Maneuver หรือ
Endotracheal tube intubation

Unstable
airway

Stable
airway

Endotracheal
Intubation

CXR, film airway
(ดูแนวทางการตรวจทางรังสี)

Emergency bronchoscopy

Emergency bronchoscopy

Bronchoscopy
(Emergency, urgency หรือ
planned bronchoscopy
ขึ้นกับระดับความเรงดวน)

Success

Success

Fail

Fail
Success

Refer

Refer

Fail
Repeat
bronchoscopy

Success

Fail

Refer
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แผนภูมิที่ 5 แนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กที่
โรงพยาบาลศูนย
ร.พ. ศูนย

Refer

Refer
(ถาบุคลากรหรือเครื่องมือไมพรอม)
ซักประวัติ ตรวจรางกาย สงสัยวาสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจ

Complete airway obstruction

Incomplete airway obstruction

Five back blows and five chest thrusts
หรือ Heimlich maneuver หรือ
Endotracheal tube intubation

Unstable
airway

Stable
airway

Endotracheal
Intubation

CXR, film airway
(ดูแนวทางการตรวจทางรังสี)

Emergency bronchoscopy

Emergency bronchoscopy

Bronchoscopy
(Emergency, urgency หรือ
planned bronchoscopy
ขึ้นกับระดับความเรงดวน)

Success

Success

Fail

Fail
Success

Repeat bronchoscopy

Success

Repeat bronchoscopy

Fail

Success

Fail
Repeat
Bronchoscopy

Fail
Success

Thoracotomy
หรือ Refer
หรือ Refer

Thoracotomy

Fail

Thoracotomy
หรือ Refer

37

เอกสารอางอิง
1. Skoulakis CE, Doxas P, Papadakis C, et al. Bronchoscopy for foreign body removal in
children : a review and analysis of 210 cases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000; 53:143-8.
2. Metrangolo S, Monetti C, Meneghini L, Zadra N, Giusti F. Eight years’ experience with
foreign-body aspiration in children : what is really importmant for a timely diagnosis?
J Pediatr Surg 1999; 34:1229-31.
3. Revin DJ, Rodger HB. Pediatric foreign body aspiration. Pediatr Rev 2000; 21:86-9.
4. Reilly J, Thompson J, MacArthur C, et al. Pediatric aerodigestive foreign body injuries are
complications related to timeliness of diagnosis. Laryngoscope 1997; 107:17-20.
5. Tan HKK, Brown K, McGill T, et al. Airway foreign bodies : a 10 – year review. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol 2000; 56:91-9.
6. Cotton R. Foreign body aspiration. In : Chernick V, Boat T, eds. Kendig’s Disorders of the
respiratory tract in children. 6th ed. Phildadelphia : WB Saunder, 1988:601-7.
7. Oguz F, Citak A, Unuvar E, Sidal M. Airway foreign bodies in children. Int J Pediatr
Otorhinolaryngol 2000; 52:11-6.
8. Baharloo F, Veyckemans F, Francis C, et al. Tracheobronchial foreign bodies : presentation
and management in children and adults. Chest 1999; 115 :1357-62.
9. Emir H, Tekant G, Besik C, et al. Bronchoscopic removal of tracheobronchial foreign bodies
: value of patient history and timing. Pediatr Surg Int 2001; 17:85-7.
10. Friedman E. Tracheobronchial foreign bodies. Otolaryngol Clin North Am 33; 1:179-85.
11. Zerlla JT, Dimler M, McGill LC, Pippus KJ. Foreign body aspiration in children: value of
radiography and complications of bronchoscopy. J Pediatr Surg 1998; 33:1651-4.
12. Zaytoun GM, Rouadi PW, Baki DHA. Endoscopic management of foreign bodies in the
tracheobronchial tree: predictive factors for complications. Otolaryngol Head Neck Surg
2001; 123:311-6.
13. Barben J, Berkowitz R, Kemp A, Massie J. Bronchial granuloma – where’s the foreign body?.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000; 53:215-9.
14. Guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergengy cardiovascular care.
Circulation 2000; 102(1):276-8.
15. Schmidt M, Manegold BC. Foreign body aspiration in children. Surg Endosc 2000; 14:644-8.
16. Martinot A, Closset M, Marquette CH, et al. Indications for flexible vs. rigid bronchoscopy in
children with suspected foreign body aspiration. Am J Respir Crit Care Med 1997;
155:1676-9.
17. พันทิพา พัฒนาวินทร. รังสีวินิจฉัยของโรคระบบหายใจในเด็ก. ใน : ธีรชัย ฉันทโรจนศิริ และคณะ.
บรรณาธิการ. ปญหาที่พบบอยทางระบบทางเดินหายใจในเด็ก การวินิจฉัยและการบําบัดรักษา
กรุงเทพมหานคร : เมดิคอลมีเดีย, 2531:45-65.

38

18. Sahni JK, Mathur NN, Kansal Y, Rana I. Bronchial foreign body presenting as an accidental
radiological finding. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002; 64:229-32.
19. Newman B, Oh KS. Abnormal pulmonary aeration in infants and children. Radiol Clin of
North Am 1988; 26:323-39.
20. Mu L, Sun D, He P. Radiological diagnosis of aspirated foreign bodies in children : review of
343 cases. J Laryngol Otol 1990; 104:778-82.
21. Svedstrom E, Puhakka H, Kero P. How accurate is chest radiography in the diagnosis of
tracheobronchial foreign bodies in children?. Pediatr Radiol 1989; 19:520-2.
22. Walner DL, Ouanounou S, Donnelly LF, Cotton RT. Utility of radiographs in the evaluation of
pediatric upper airway obstruction. Ann Otol Rhinol Laryngol 1999; 108:378-83.
23. Capitanio MA, Kirkpatrick JA. The lateral decubitus film : an aid in determining air trapping
in children. Radiology 1972; 103:460-2.
24. Malis DJ, Hayes DK. Retained bronchial foreign bodies : Is there a role of high-resolution
computed tomography scan?. Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 112:341-6.
25. Choi SJ, Choi BK, Kim HJ, et al. Lateral decubitus HRCT : a simple technique to replace
expiratory CT in children with air trapping. Pediatr Radiol 2002; 32:179-82.
26. Imaizumi H, Kaneko M, Nara S, et al. Definite diagnosis and location of peanuts in the
airways using magnetic resonance imaging techniques. Ann Emerg Med 1994; 23:1379-82.
27. Paediatric Life Support Working Party of the European Resuscitation Council. Guideline for
pediatric life support. Resuscitation 1994; 27:91-105.
28. American Heart Association and American Academy of Pediatrics. Pediatric Basic Life
Support (Instructor’s manual) 1997:4-11.
29. Taussig LM. Pediatric Respiratory Medicine. Missouri : Mosby, 1999:431-3.
30. McMillan JA. Oski’s Pediatrics Principles and Practice, 3rd ed. Philadelphia: a Wolters Kluwer
Company, 1999: 639-40.
31. Deskin R, Young G, Hoffman R. Management of pediatric aspirated foreign bodies.
Laryngoscope 1997; 107: 540-3.
32. Bhatnagar V, Bazaz R, Mitra DK. Foreign bodies in the pediatric airway. Indian J Pediatr
1983; 50: 519-23.
33. Swanson KL, Edell ES. Tracheobronchial foreign bodies. Chest Surg Clin North Am 2001;
11:861-72.
34. Esclanado RM, Richardson MA. Laryngotracheal foreign bodies in children. A comparison
with bronchial foreign bodies. AJDC 1987; 141:259-62.
35. Swensson EE, Rah KH, Kim MC, et al. Extraction of large tracheal foreign bodies through a
tracheostoma under bronchoscopic control. Ann of Thorac Surg 1985; 39; 251-3.

39

36. Pawar DK. Dislodgement of bronchial foreign body during retieval in children. Pediatr
Anesth 2000; 10: 333-5.
37. Puterman M, Gorodischer LJ, Sasaki CT. Foreign body aspiration potential misdiagnosis.
Arch Otolaryngol 1982; 108:806-7.
38. Al-Hilou R. Inhalation of foreign bodies by children : review of experience with 74 cases from
Dubai. J Laryngol Otol 1991; 105:466-70.
39. Barrios JE, Gutierrez C, Lluma J, et al. Bronchial foreign body : should bronchoscopy be
performed in all patients with a choking crisis?. Pediatr Surg Int 1997; 12:118-20.
40. Swanson KL, Prakash UBS, Midthun DE, et al. Flexible bronchoscpic management of airway
foreign bodies in children. Chest 2002; 121:1695-700.
41. Moskowitz D, Gardiner LJ, Sasaki CT. Foreign body aspiration potential misdiagnosis. Arch
Otololaryngol 1982; 108:806-7.
42. Weiseman NE. The diagnosis of foreign body aspiration in childhood. Pediatr Surg 1984;
19:531-4.
43. Cataneo AJM, Reibscheid SM, Ruiz RL, Ferrari GF. Foreign body in the tracheobronchial
tree. Clinical Pediatr 1997;701-5.
44. Choy IO, Idowu O. Sand aspiration : a case report. J Pediatr Surg 1996; 31:1448-50.
45. Kelly SM, Marsh BR. Airway foreign bodies. Chest 1996; 6:253-76.
46. Halvorson DJ, Merritt RM, Mann C, Porubsky ES. Management of subglottic foreign bodies.
Ann Otol Rhinol Laryngol 1996; 105:541-4.
47. Abdel-Rahman HA. Fatal suffocation by rubber balloons in children: mechanism and
prevention. Forensic Science Int 2000;108: 97-105.
48. Wall SJ, Nadel DM, Handler SD. Airway compromise caused by disc battery ingestion.
Otolaryngol Head Neck Surg 1999;302-3.
49. Godfrey S, Avital A, Maayan C, et al. Yield from flexible bronchoscopy in children. Pediatric
Pulmonol; 1997: 23:261-9.
50. Wood RE. The emerging role of flexible bronchoscopy in pediatrics. Clin Chest Med 2001;
22:311-7.
51. Hayashi AH, Gillis DA, Bethune D, et al. Management of foreign body bronchial obstruction
using endoscopic laser therapy. J Ped Surg 1990; 25:1174-6.
52. Taketomo C, Hodding J, Kraus D. Pediatric Dosage Handbook. 9th ed. Hudson: Lexi-Comp;
2002:339-42.
53. Kosloske A. Respiratory foreign body. In : Hilman B, eds. Pediatric respiratory disease :
diagnosis and treatment. Philadelphia : WB Saunders, 1993: 513-20.

40

54. Karakoc F, Karadag B, Akbenlioglu C, et al. Foreign body aspiration : what is the outcome?.
Pediatr Pulmonol 2002;34:30-6.
55. Brkic F, Delibegovic-Dedic S, Hajdarovic D. Bronchoscopic removal of foreign bodies from
children in Bosnia and Herzegovina : experience with 230 patients. Int J Pediatr Otolaryngol
2001; 60:193-6.
56. Brett CM, Zwass MS. Eyes, Ears, Nose, Throat and Dental Surgery. In : Gregory GA, eds.
Pediatric Anesthesia. 4th ed. Philadelphia:Churchill Livingstone, 2002:682.
57. Parnis SJ. , van der Walt JH. : A national survey of atropine use by Australian anaesthetists.
Anaesth Intensive Care 1994;22:61-5.
58. The American Society of Anesthesiologists Task Force on management of difficult airway :
Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway.Anesthesiology 1993;78:597-602.
59. Donlon JV, Jr. Anesthesia for Eye, Ear, Nose and Throat Surgery. In : Miller RD, eds.
Anesthesia. 5th ed. Philadelphia:Churchill Livingstone, 2000: 2189.
60. Kain ZN , O’ Connor TZ , Berde CB. : Management of tracheobronchial and esophageal
foreign bodies in children : a survey study. J Clin Anesth 1994 ; 6 : 28-32.
61. Passaoglu I , Dogan R , Demircin M , Hatipoglu A , Bozer AY. : Bronchoscopic removal of
foreign bodies in children : retrospective analysis of 822 cases. Thorac Cardiovasc Surg
1991 ; 39 : 95-8.
62. Tan HK, Tan SS. , Inhaled foreign bodies in children-anaesthetic considerations. Singapore
Med J 2000; 41 : 506-10.
63. Litman RS, Ponnuri J, Trogan I. Anesthesia for tracheal or bronchial foreign body removal in
children : an analysis of 94 cases. Anesth Analg 2000; 91:1389-91.
64. Steen KH, Zimmermann T. : Tracheobronchial aspiration of foreign bodies in children : a
study of 94 cases. Laryngoscope 1990; 100:525-30.
65. Meretoja OA, Taivainen T , Raiha L , Korpela R , Wirtavuori K. Sevoflurane- nitrous oxide or
Halothane-nitrous oxide for paediatric bronchoscopy and gastroscopy. Br J Anaesth 1996 ;
76: 767-71
66. คณะอนุกรรมสาขาวิชาอุบัติเหตุและพิษวิทยา ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย. Guideline
for injury prevention in well child care. ใน : รัตโนทัย พลับรูการ, อุษา ทิสยากร, อุไรวรรณ
โชติเกียรติ บรรณาธิการ. แนวทางเวชปฏิบัติกุมารแพทยไทย เลม 3. กรุงเทพฯ : ฮั่วน้ําพริ้นติ้งจํากัด,
2546:1-23.
67. Shelov SP, Hannemann RE, Cook DE, et al. Caring for your baby and young child (birth to
age 5). New York : Bantam Books, 1998: 395-400, 464-7.

41

ภาคผนวก 1
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน
ที่ปรึกษา
1. แพทยหญิงสุรภี
เรืองสุวรรณ
ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
2. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยปรีชา โอภาสานนท
กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. แพทยหญิงสาวิตรี
ชลออยู
ประธานกรรมการ
กลุมงานโสต ศอ นาสิก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
2. แพทยหญิงลัดดา
ดําริการเลิศ
กรรมการ
กลุมงานโสตศอนาสิก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
3. นายแพทยสรศักดิ์
โลหจินดารัตน
กรรมการ
กลุมงานกุมารเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
กรรมการ
4. แพทยหญิงพนิดา
ศรีสันต
กลุมงานกุมารเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
5. นายแพทยธัญญณัฐ
บุนนาค
กรรมการ
กลุมงานกุมารเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
6. นายแพทยวิเชาว
กอจรัญจิตต
กรรมการ
กลุมงานศัลยกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
7. แพทยหญิงอัญชลี
อัตชู
กรรมการ
กลุมงานวิสัญญี สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
8. แพทยหญิงลาวัณย
วองตาประดิษฐ
กรรมการ
กลุมงานรังสีวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
9. นายแพทยณรงค
นิธิปญญา
กรรมการ
กลุมงานรังสีวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
10. นางสาวจีระวัฒน
กมลศิลป
กรรมการ
กลุมงานการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
กรรมการ
11. รองศาสตราจารยนายแพทยภาคภูมิ สุปยพันธุ
ภาควิชาโสตศอนาสิก คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12. ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยดุสิต วีระไวทยะ
กรรมการ
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. รองศาสตราจารยแพทยหญิงนวลจันทร ปราบพาล
กรรมการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารยแพทยหญิงจีระสุข จงกลวัฒนา
กรรมการ
ภาควิชาโสตนาสิกลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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15. รองศาสตราจารยแพทยหญิงกิตติรัตน อังกานนท
กรรมการ
ภาควิชาโสตนาสิกลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
16. แพทยหญิงกนกพร
อุดมอิทธิพงษ
กรรมการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
17. ศาสตราจารยนายแพทยธีระชัย ฉันทโรจนศิริ
กรรมการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
18. รองศาสตราจารยนายแพทยครรชิตเทพ ตันเผาพงศ
คณะแพทยศาสตรโสตศอนาสิก โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
19. รองศาสตราจารยนายแพทยไวพจน จันทรวิเมลือง
กรรมการ
ภาควิชาโสตศอนาสิก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
20. รองศาสตราจารยนายแพทยสงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
กรรมการ
ภาควิชาโสตศอนาสิก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยของแกน
21. นายแพทยกอพงศ
รุกขพันธ
กรรมการ
ภาควิชาโสตศอนาสิก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มวงทอง
กรรมการ
22. พันเอกกรีฑา
กอง โสต ศอนาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
23. รองศาสตราจารยพันเอกหญิงชลิดา เลาหพันธ
กรรมการ
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
24. นายแพทยหมอมหลวงกรเกียรติ สนิทวงศ
กรรมการ
กองบรรเทาทุกข สภากาชาดไทย
25. นายแพทยสุทธิศักดิ์
วุฒิพันธเรืองชัย
กรรมการ
กลุมงานโสตศอนาสิก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กรรมการ
26. แพทยหญิงวีรยา
สุรารักษ
กลุมงานโสตศอนาสิก โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
27. นายแพทยปรีดี
เงาเทพพฤฒาราม
กรรมการ
กลุมงานโสตศอนาสิก โรงพยาบาลพระปกเกลา
28. นายแพทยอภิชาติ
บูรณวังศิลา
กรรมการ
กลุมงานโสตศอนาสิก โรงพยาบาลระยอง
29. นายแพทยพิบูล
วชิรลาภไพฑูรย
กรรมการและเลขานุการ
กลุมงานโสตศอนาสิก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
30. นางสาวกณภัทร
พรอมมงคล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กลุมงานการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
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ภาคผนวก 2
แนวทางการเลือกขนาด bronchoscope (ตามอายุ)
อายุเฉลี่ย

ขนาด bronchoscope
(outer diameter in mm.)
2.5 (3.7)
3(4.8)
3.5(5.7)
4(6.7)
5(7.8)
6(8.2)

คลอดกอนกําหนด
แรกเกิด – 3 เดือน
3 เดือน – 2 ป
2–6 ป
5-10 ป
>10 ป

ภาคผนวก 3
แนวทางการเลือกขนาด foreign body forceps เพื่อคีบวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจเด็ก
1. วัตถุแปลกปลอมที่นิ่ม เชน ผัก พืช ควรใช Double-action fenestrated หรือ Jackson fenestrated
forceps เพื่อลดการเกิดแตกเปนชิ้นๆ (fragmentation)
2. Bead or ball foreign body ถา lumen กวางพอ แนะนําใหใช Bead forceps แตถา lumen แคบ ควร
ใช double-action fenestrated forceps
3. Pin, nail, sharp point object ควรใช Tucker tack and pin forceps, screw nail forceps or side
curve forceps
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ภาคผนวก 4
รายชื่อผูเขารวมประชุม
ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 9 มกราคม 2546 เวลา 14.10-16.00 น.
1 รองศาสตราจารยนายแพทยภาคภูมิ
สุปยพันธุ
2 แพทยหญิงสาวิตรี
ชลออยู
3 แพทยหญิงลัดดา
ดําริการเลิศ
4 รองศาสตราจารยแพทยหญิงจีระสุข
จงกลวัฒนา
5 ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยดุสิต
วีระไวทยะ
6 นายแพทยกอพงศ
รุกขพันธ
7 พันเอกกรีฑา
มวงทอง
สุรารักษ
8 แพทยหญิงวีรยา
9 นายแพทยปรีดี
เงาเทพฤฒาราม
10 นายแพทยพิบูล
วชิรลาภไพฑูรย
11 นายแพทยอภิชาติ
บูรณวังศิลา
12 รองศาสตราจารยแพทยหญิงกิตติรัตน
อังกานนท
13 นางสาวจิระวัฒน
กมลศิลป
14 นางกณภัทร
พรอมมงคล
ครั้งที่ 2/2546 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2546 เวลา 13.30-14.00 น.
1 แพทยหญิงสาวิตรี
ชลออยู
2 แพทยหญิงลัดดา
ดําริการเลิศ
3 นายแพทยสรศักดิ์
โลหจินดารัตน
4 แพทยหญิงพนิดา
ศรีสันต
5 นายแพทยธัญญณัฐ
บุนนาค
6 แพทยหญิงลาวัณย
วองตาประดิษฐ
7 นายแพทยณรงค
นิธิปญญา
8 รองศาสตราจารยแพทยหญิงจีระสุข
จงกลวัฒนา
9 ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยดุสิต
วีระไวทยะ
10 รองศาสตราจารยแพทยหญิงนวลจันทร ปราบพาล
11 แพทยหญิงกนกพร
อุดมอิทธิพงษ
จันทรวิเมลือง
12 รองศาสตราจารยนายแพทยไวพจน
13 นายแพทยกอพงศ
รุกขพันธ
14 พันเอกกรีฑา
มวงทอง
15 รองศาสตราจารยพันเอกชลิดา
เลาหพันธ
16 นายแพทยสุทธิศักดิ์
วุฒิพันธเรืองชัย
17 แพทยหญิงวีริยา
สุรารักษ
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18
19
20
21
22
23
24
25

นายแพทยปรีดี
นายแพทยพิบูล
แพทยหญิงอัญชลี
นายแพทยอภิชาติ
ศาสตราจารยนายแพทยธีระชัย
รองศาสตราจารยแพทยหญิงกิตติรัตน
นางสาวจิระวัฒน
นางกณภัทร

เงาเทพพฤฒาราม
วชิรลาภไพฑูรย
อัตชู
บูรณวังศิลา
ฉันทโรจนศิริ
อังกานนท
กมลศิลป
พรอมมงคล

ครั้งที่ 3/2546 วันที่ 20 มีนาคม 2546 เวลา 13.30-16.00 น.
สุปยพันธุ
1 รองศาสตราจารยนายแพทยภาคภูมิ
2 แพทยหญิงสาวิตรี
ชลออยู
3 แพทยหญิงลัดดา
ดําริการเลิศ
4 รองศาสตราจารยแพทยหญิงจีระสุข
จงกลวัฒนา
5 ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยดุสิต
วีระไวทยะ
6. นายแพทยสรศักดิ์
โลหจินดารัตน
7 แพทยหญิงพนิดา
ศรีสันต
8 แพทยหญิงวีรยา
สุรารักษ
9 นายแพทยปรีดี
เงาเทพพฤฒาราม
วชิรลาภไพฑูรย
10 นายแพทยพิบูล
11 นายแพทยอภิชาติ
บูรณวังศิลา
12 นายแพทยธัญญณัฐ
บุนนาค
13 แพทยหญิงอัญชลี
อัตชู
14 แพทยหญิงลาวัณย
วองตาประดิษฐ
15 นายแพทยณรงค
นิธิปญญา
16 รองศาสตราจารยแพทยหญิงนวลจันทร ปราบพาล
17 แพทยหญิงกนกพร
อุดมอิทธิพงษ
18 ศาสตราจารยนายแพทยธีระชัย
ฉันทโรจนศิริ
19 รองศาสตราจารยนายแพทยไวพจน
จันทรวิเมลือง
เลาหพันธ
20 รองศาสตราจารยพันเอกชลิดา
21 นายแพทยสุทธิศักดิ์
วุฒิพันธเรืองชัย
22 นางสาวจิระวัฒน
กมลศิลป
23 นางกณภัทร
พรอมมงคล
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ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 12.00-16.00 น.
1 รองศาสตราจารยนายแพทยภาคภูมิ
สุปยพันธุ
2 แพทยหญิงสาวิตรี
ชลออยู
3 แพทยหญิงลัดดา
ดําริการเลิศ
4 รองศาสตราจารยแพทยหญิงจีระสุข
จงกลวัฒนา
5 ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยดุสิต
วีระไวทยะ
6 นายแพทยสรศักดิ์
โลหจินดารัตน
7 แพทยหญิงพนิดา
ศรีสันต
8 แพทยหญิงวีรยา
สุรารักษ
9 นายแพทยพิบูล
วชิรลาภไพฑูรย
10 นายแพทยธัญญณัฐ
บุนนาค
11 แพทยหญิงอัญชลี
อัตชู
12 แพทยหญิงลาวัณย
วองตาประดิษฐ
13 นายแพทยณรงค
นิธิปญญา
14 รองศาสตราจารยแพทยหญิงนวลจันทร ปราบพาล
15 นายแพทยสุทธิศักดิ์
วุฒิพันธเรืองชัย
16 นางสาวจิระวัฒน
กมลศิลป
17 รองศาสตราจารยนายแพทยสงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ
ครั้งที่ 5/2546 วันที่ 26 มิถุนายน 2546 เวลา 13.30-16.00 น.
1 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยปรีชา โอภาสานนท
2 รองศาสตราจารยนายแพทยภาคภูมิ
สุปยพันธุ
3 แพทยหญิงสาวิตรี
ชลออยู
4 แพทยหญิงลัดดา
ดําริการเลิศ
5 แพทยหญิงพนิดา
ศรีสันต
6 แพทยหญิงวีรยา
สุรารักษ
7 นายแพทยพิบูล
วชิรลาภไพฑูรย
8 นายแพทยกอพงศ
รุกขพันธ
9 นายแพทยธัญญณัฐ
บุนนาค
10 แพทยหญิงลาวัณย
วองตาประดิษฐ
11 นายแพทยณรงค
นิธิปญญา
12 นายแพทยสุทธิศักดิ์
วุฒิพันธเรืองชัย
13 นายแพทยสรศักดิ์
โลหจินดารัตน
14 พันเอกกรีฑา
มวงทอง
15 รองศาสตราจารยนายแพทยไวพจน
จันทรวิเมลือง
16 นางสาวจิระวัฒน
กมลศิลป
17 นางกณภัทร
พรอมมงคล
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ภาคผนวก 5
รายชื่อผูเขารวมประชุมเพื่อปรับปรุงแกไข “ แนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมใน
ทางเดินหายใจเด็ก” วันที่ 22 สิงหาคม 2546
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยปรีชา โอภาสานนท
ผูแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
ศาสตราจารยนายแพทยธีระชัย
ฉันทโรจนศิริ
ผูแทนราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย

รองศาสตราจารยแพทยหญิงประสาทนีย
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1 รองศาสตราจารยนายแพทยภาคภูมิ
2 รองศาสตราจารยนายแพทยดุสิต

จันทร
สุปยพันธุ
วีระไวทยะ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารยแพทยหญิงกิตติรัตน
2 แพทยหญิงกนกพร

อังกานนท
อุดมอิทธิพงษ

1

คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองศาสตราจารยนายแพทยไวพจน
2 นายแพทยมงคล

จันทรวิเมลือง
ตั้งเง็กกี่

1

คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายแพทยสรวุฒิ
2 นายแพทยวิศาล
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
รองศาสตราจารยพันเอกหญิงชลิดา
โรงพยาบาลภูมิพล
1 แพทยหญิงปาริชาติ
โรงพยาบาลกลาง
แพทยหญิงคัชรินทร
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1 นายแพทยสุทธิศักดิ์

พงศโรจนเผา
มหาสิทธิวัฒน

1

1

เลาหพันธ
โชติชลนภา
เจียมศรีพงษ
วุฒิพันธเรืองชัย

นายแพทยสาธิต

สันตดุสิต

จังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลพระนัง่ เกลา

แพทยหญิงวีรยา

สุรารักษ
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จังหวัดอยุธยา
โรงพยาบาลภาชี

นางสาวเมธาวรรณ

ตรีผล

จังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลสามโคก

นายแพทยนพดล

พงษสุทธินันท

จังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกลา

1 นายแพทยปรีดี
2 แพทยหญิงผาณิต
3 นายแพทยทนง
จังหวัดระยอง
โรงพยาบาลระยอง
นายแพทยอภิชาติ
จังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลนครปฐม
นายแพทยคมสันต
โรงพยาบาลสามพราน
นางสาวเพ็ญนภา
โรงพยาบาลหวยพลู
แพทยหญิงเสาวลักษณ
จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
นายแพทยชนินทร
โรงพยาบาลปากทอ
นางสุพัตรา
โรงพยาบาลวัดเพลง
นายแพทยมีชัย

เงาเทพพฤฒาราม
มณีนิล
ประสานพานิช

บูรณวังศิลา

พงษภักดี
ขกุลแกว
อภิรักษขิต

กลิ่นจงกล
ชัยรุงโรจนปญญา
ชัยรุงโรจนปญญา

จังหวัดสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

1 แพทยหญิงดวงพร
2 นางมารี

เกื้อกูลเกียรติ
แสงจิตใส

จังหวัดขอนแกน
โรงพยาบาลชุมแพ

นายแพทยวิบูลศักดิ์

วุฒิเขโชติ
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สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
1 แพทยหญิงสาวิตรี
2 แพทยหญิงลัดดา
3 นายแพทยพิบูล
4 แพทยหญิงพนิดา
5 นายแพทยธัญญณัฐ
6 แพทยหญิงอัญชลี
7 แพทยหญิงลาวัณย
8 นายแพทยณรงค
9 นางสาวจีระวัฒน
10 นางสาวเสริมสุข
11 นางกณภัทร
12 นางกุณฑลี
แพทยประจําบาน
1 แพทยหญิงศศิกานต

ชลออยู
ดําริการเลิศ
วชิรลาภไพฑูรย
ศรีสันต
บุนนาค
อัตชู
วองตาประดิษฐ
นิธิปญญา
กมลศิลป
ศุขกสิกร
พรอมมงคล
สูตรสุวรรณ
เนี่ยวกุล
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กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทําแนวทางการดูแลรักษาภาวะสําลักวัตถุแปลกปลอมในทางเดินหายใจเด็กมีบุคคลหลาย
ทานที่มีสวนรวมและชวยเหลือจนสามารถทําใหหนังสือเสร็จสมบูรณ
ขอขอบคุณ
- คณะกรรมการทุกทานที่รวมกันคน อานบทความ เขียน แกไข และใหความเห็นในการจัดทําแนวทางฯ
- ผูเขารวมประชุมเพื่อแกไขปรับปรุงแนวทางฯ
- คุณ นพรัตน หอมสนิท และคณะ งานเวชนิทัศน สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ชวยถายภาพ
และ วิดีทัศน
- คุณฐปณ ไชยสุทธินันท งานเวชสถิติ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ชวยถายภาพ
- งานวิดีทัศน ศูนยโสตทัศนูปกรณทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ชวยตัดตอ
วิดีทัศนการชวยเหลือเบื้องตนสําหรับเด็กที่สําลักวัตถุแปลกปลอม
- คุณวราภรณ วิไลนาม กลุมงานโสตศอนาสิก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี บรรยายวิดีทัศน
การชวยเหลือเบื้องตนสําหรับเด็กที่สําลักวัตถุแปลกปลอม
- คุณพจสิทธิ์ สุตารมย งานเวชสถิติ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ชวยบันทึกวิดีทัศนลงแผน
CD
- เจาหนาที่กลุมงานโสตศอนาสิก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ที่ชวยทํางานดานธุรการ
บรรณาธิการ
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