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การใส่ท่อระบายช่องอก 
Chest Tube Insertion 

 
นพ.ชลชั มิตรประชาปราณี 
นพ.ภาณ ุธีรตกลุพิศาล 

 
 การใสท่่อระบายชอ่งอก (Chest tube insertion หรือ Intercostal drainage) คือการใช้ทอ่ท่ีมีลกัษณะบดิงอได้ ใสเ่ข้า
ไปใน Pleural space เพ่ือรักษาภาวะตา่งๆท่ีท าให้เกิด lung collapse เชน่ pneumothorax, hemothorax, massive pleural 
effusion, chylothorax, empyema thoracis หรือผู้ ป่วย postoperative care เป็นต้น เป็นผลท าให้ปอดสามารถขยายตวัได้ 
และผู้ ป่วยมีการหายใจท่ีดีขึน้ 
 
อุปกรณ์ 

1. Thoracostomy tube / chest tube (No. 24-36 Fr) 
2. Scalpel 
3. Hemostat clamps 
4. Suture equipment 
5. Under-water apparatus 
6. Local anesthesia 
7. Sterile skin preparation solution 

 
ขัน้ตอนการท าหัตถการ 

1. จดัทา่ให้ผู้ ป่วยนอนหงาย กางแขนข้างเดียวกนักบัพยาธิสภาพออก โดยต าแหนง่ท่ีจะใส ่chest tube จะอยู่บริเวณ 
intercostal space ท่ี 4-7 จาก anterior-mid clavicular line  

2. เตรียมบริเวณท่ีจะท าหตัถการด้วย sterile technique 
3. ฉีดยาชา (local anesthesia) ท่ีบริเวณใต้ผิวหนงั, rib periosteum และหน้าตอ่ pleura โดยขณะท่ีฉีดยาชาให้ aspirate 

ดวูา่ได้ content หรือไม ่และสามารถกะประมาณความหนาของ chest wall ผู้ ป่วยได้ 
4. ลงแผลด้วยความยาว 2-3 ซม. ในแนวขนานกบักระดกูซ่ีโครง จากนัน้ใช้ Hemostat clamp แหวกชัน้ subcutaneous 

tissue โดยให้แผลท่ีท าหตัถการนัน้อยูท่ี่บริเวณขอบบนของกระดกูซ่ีโครงเพ่ือลดอตัราการท าอนัตรายตอ่ 
neurovascular bundle ท่ีอยูบ่ริเวณขอบล่างของกระดกูซ่ีโครง 
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5. ใช้ปลายของ Hemostat clamp แทงทะลผุา่นชัน้ของ Parietal pleura แล้วใช้นิว้เข้าไปคล าด้านใน pleural space เพ่ือ
ส ารวจวา่ไมมี่อวยัวะอ่ืนได้รับบาดเจ็บและเพ่ือแหวก adhesion ออกจากกนั 

6. ใช้ Clamp หนีบปลายทอ่(สาย) thoracostomy tube แล้วสอดเข้าไปใน pleural space ด้วยความยาวท่ีเหมาะสม (รู 
side hole สดุท้ายของ tube จะต้องอยูใ่น pleural space เพ่ือไมใ่ห้เกิดภาวะ subcutaneous emphysema) ซึง่สาย
ควรจะอยูใ่นต าแหนง่ posterior ของ chest และชีไ้ปทาง apex โดยไมค่วรมีการหกัของสาย (kinking) 

7. สงัเกตลกัษณะของไอน า้ท่ีจบัตวับริเวณด้านในของสายระหวา่งท่ีผู้ ป่วยหายใจออก (ในกรณี pneumothorax) หรือการ 
fluctuation ของ fluid ท่ีสมัพนัธ์กบัการหายใจของผู้ ป่วย (กรณี hemothorax หรือ pleural effusion) 

8. ตอ่ปลายสายอีกข้างเข้ากบัขวด reservoir ซึง่เป็น under-water sealed apparatus ด้วย sterile technique 
9. เย็บสาย thoracostomy เข้ากบัแผลเพ่ือปอ้งกนัการเล่ือนหลดุและเป็นการห้ามเลือดบริเวณแผล 
10. ปิดแผลและสาย thoracostomy ด้วย occlusive dressing 
11. สง่ท า Chest X-ray 
12. ประเมิน arterial blood gas analysis และ monitor pulse oximetry หากจ าเป็นในแตล่ะกรณี 

 
 
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ได้ (Complications) 
1. อนัตรายตอ่ intra-abdominal organ หากต าแหนง่ต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

2. ท าให้เกิด pleural infection 
3. อนัตรายตอ่ neurovascular bundles ของ intercostal 
4. สาย chest tube อยูผ่ิดต าแหนง่ 
5. มีการหกั, อดุตนั หรือเล่ือนหลดุของสายออกจาก chest wall หรือเกิดการหลดุจาก under-water  
     apparatus 
6. Persistent pneumothorax 
7. Subcutaneous emphysema 
8. เกิดภาวะ recurrent pneumothorax หลงัจากถอดสาย chest tube 
9. ปอดไมส่ามารถขยายตวัได้เตม็ท่ีเน่ืองจากมีการอดุตนัของหลอดลมบางสว่นหรือจากสาเหตอ่ืุนๆ 
10. เกิดภาวะ Anaphylaxis หรือ allergic reaction จาก solution หรือ local anesthesia ตา่งๆ 
 
 
 


