
บทท่ี 10 
 การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาการขบัถ่าย 

Ulcerative colitis ,CA colon, anal fistula, hemorrhoid 
อาจารย์จฑุารัตน์ ผู้พิทกัษ์กลุ 

 

 วตัถปุระสงค์ 
1. นกัศกึษาสามารถบอกความหมาย กายวิภาคและสรีรวิทยาของ การขบัถ่ายได้อยา่งถกูต้อง  

 2. นกัศกึษาสามารถบอกถึงลกัษณะและสาเหตขุองความผิดปกตขิอง การขบัถ่ายอจุจาระท่ี
เกิดขึน้ จากUlcerative colitis ,CA colon, anal fistula, hemorrhoid ได้อยา่งถกูต้อง  
 3. นกัศกึษาสามารถประเมินผู้ ป่วย Ulcerative colitis ,CA colon, anal fistula, hemorrhoid ได้
อยา่งถกูต้อง 
 4. นกัศกึษาสามารถวางแผนการพยาบาลผู้ ป่วย Ulcerative colitis ,CA colon, anal fistula, 
hemorrhoid ได้อยา่งถกูต้อง 
 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของการขับถ่ายอุจจาระ  

การขบัถ่ายอุจจาระ เป็นระบบขบัถ่ายของเสียทางล าไส้ มี ความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองโดยตรงกับ
ระบบทางเดินอาหารส่วนต้น นบัตัง้แต ่ อวยัวะในช่องปาก ซึ่งประกอบด้วย ฟัน ลิน้ และตอ่มน า้ลาย
ส าหรับบดเคีย้ว อาหารให้ ย่อยง่ายขึน้ ลิน้ช่วยรับรสอาหารและคลกุเคล้าอาหารเข้ากบั น า้ลาย ซึ่งเป็น
น า้ย่อยชนิดหนึ่ง ท าให้อาหารอ่อนนุ่ม ผ่านหลอดอาหารลง สู่กระเพาะไปยงัล าไส้เล็กได้สะดวก ณ ท่ีนี ้
อาหารจะถกูยอ่ยและดดูซมึกาก อาหารและน า้ยอ่ยท่ีเหลือจะผ่านลงสู่ล าไส้ใหญ่ ซึ่งมีความยาวประมาณ 
5 ฟุต หรือ 1.56 เมตร มีความกว้างกว่าล าไส้เล็ก โดยเฉพาะล าไส้ใหญ่ส่วนท่ี เป็นไส้ตนั (cecum) กว้าง
ประมาณ 2.5 นิว้ ล าไส้ใหญ่ตัง้ต้นจากล าไส้เล็ก ส่วนปลาย (ileum) ไปจนถึงทวารหนกั (anus) ซึ่งแบง่
ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้ 

1. ไส้ตนั (Cecum) เป็นท่ีตัง้ต้นของล าไส้ใหญ่ ลกัษณะเป็นกระพุ้ง ใหญ่ มีลิน้ซึ่งท าด้วยรอยพบั
ของเย่ือบลุ าไส้ (mucous membrane) 

การควบคมุการหดตวัของกล้ามเนือ้หรููด ileccecal valve นีถ้กู ควบคมุโดยรีเฟล็กซ์ (reflex) จาก
ไส้ตนั เม่ือใดก็ตามท่ีไส้ตนัถกูดนัให้ตงึ ห ูรูดก็จะหดแรงขึน้ เป็นการถ่วงเวลาให้อาหารจากล าไส้เล็กส่วน
ปลายผ่าน ไป สู่ไส้ตนัช้าลง รีเฟล็กซ์นีอ้าศยัทางเดินประสาทของกลุ่มประสาทไมเอนเทอริก  (myenteric 
plexus) นอกจากนัน้ Viscero-Sympathetic reflex หลายอย่างท่ีเกิดจากการระคายของระบบทางเดิน
อาหารสว่นอ่ืน เชน่ จากไตหรือจากเย่ือบชุอ่งท้องจะท าให้หรููดหดตวัอยา่งรุนแรง มีผลท า ให้อาหารเคล่ือน
ผา่นทวารล าไส้ใหญ่ช้าไปหรือหยดุเลย ก็ได้ 



2. โคล่อน (Colon) เป็นสว่นท่ีตอ่จากไส้ตนั แบง่ออกเป็นตอน ๆ ดงันี ้ 
2.1 ล าไส้ใหญ่สว่นขึน้ (Ascending colon); ล าไส้ใหญ่ท่ีตอ่จากไส้ตนั ทอดขึน้ข้างบน

ทางขวาของชอ่งท้องไปจนถึงพืน้ลา่งใต้ตบั  
2.2 ล าไส้ใหญ่ส่วนขวาง (Transverse colon); ล าไส้ใหญ่ส่วนท่ีทอด ขวางช่องท้องไป

ทางซ้าย แล้วโค้งไปใต้ปลายลา่งของม้าม  
2.3 ล าไส้ใหญ่สว่นลง (Descending colon); ล าไส้ใหญ่สว่นท่ีทอดลงมา ข้างลา่งซ้าย

ของชอ่งท้อง แล้วทอดโค้งคล้ายรูปอกัษรตวัเอส (S) เรียกวา่ Sigmoid colon  
3. ไส้ตรง (Rectum) มีความยาวประมาณ 5 นิว้ ตรงบริเวณส่วนล่าง มีลกัษณะพองโตออกมา

มาก เพ่ือเก็บอจุจาระไว้โดยมีลิน้ช่วยพยงุอยู่ ต าแหน่งท่ีตัง้ในเพศชายอยู่ข้างหลงักระเพาะปัสสาวะ ใน
เพศหญิงอยูข้่าง หลงัมดลกู  

4. ท่อทวารหนกั (Anal canal) เป็นส่วนปลายล่างของล าไส้ใหญ่ ยาวประมาณ 1-1.5 นิว้ มีช่อง
เปิดออกสู่ภายนอกเรียกว่า ปากทวารหนกั (anus) ท่ีปากทวารหนกัจะมีกล้ามเนือ้หุ้มล้อมเป็นวงอยู่
โดยรอบ 2 วง วง ในเรียกว่า หรููดชัน้ใน (internal anal sphincter) วงนอกเรียกว่าหรููด ชัน้นอก (external 
anal sphincter) กล้ามเนือ้เหลา่นีมี้หน้าท่ีส าหรับเปิด ให้อจุจาระผา่นออกไปแล้วปิดอยา่งเดมิ 

 

                        
รูปท่ี 1: ล าไส้ใหญ่ 

ล าไส้ใหญ่ประกอบด้วย 4 ชัน้ คือ  
1. Serous cost เป็นชัน้นอกหุ้มอยู่เป็นตอน ๆ ในบางส่วนของล าไส้ใหญ่ เท่านัน้ ส่วนของปาก

ทวารหนกัจะไมมี่ชัน้นีหุ้้มอยู่  



2. Muscular cost เรียงกนัอยู่เป็น 2 ชัน้ ชัน้ในเรียงกนัเป็นวงโดยรอบ (circular layer) ชัน้นอก
ทอดไปตามยาว แตร่วมแยกกนัเป็น 3 แถบ ตัง้ต้น จากไส้ตนัจนถึงส่วนต้นของไส้ตรง เรียกว่า taeniae 
coli ซึง่อาจมองเห็น ด้วย ตาเปลา่ ผนงัล าไส้ใหญ่ จะเห็นโป่งเป็นกระพุ้งเป็นระยะ ๆ เรียกวา่ succulation  

3. Submucous cost  
4. Mucous cost เป็นชัน้ในสดุ ไม่มี villi หรือ circular folds มีแต ่ intestinal glands ซึ่งจะขบั

เมือก (mucous) ออกมาเป็นจ านวนมาก  
ท่ีบริเวณล าไส้ใหญ่จะไม่มีการสร้างเอ็นไซม์ (enzyme) จะมีแต ่ เฉพาะเซลล์เย่ือเมือกท่ีบุผนงั

ล าไส้ใหญ่เท่านัน้ท่ีสร้างน า้เมือกออกมาเป็น จ านวนมาก มีลกัษณะข้น ฤทธ์ิเป็นดา่ง pH 8-8.4 ท าหน้าท่ี
หล่อล่ืนกาก อาหารให้เคล่ือนท่ีผ่านไปได้สะดวก การท่ีล าไส้ใหญ่ไม่มีเอ็นไซม์ เน่ืองจากอาหารท่ีผ่าน
กระเพาะมาถึงล าไส้ใหญ่นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นกาก อาหารท่ีเหลวและไม่ย่อยแล้ว แตย่งัมีส่วนท่ีเป็นน า้
และเกลือแร่มาก  

เส้นประสาท (nerves) ท่ีมาสู่ล าไส้ใหญ่ คือ เส้นประสาทอตัโนมตัิท่ี แยกมาจาก Mesenteric 
plexus และ Hypo-gastric plexus  

หลอดโลหิตท่ีมาสู่ล าไส้ใหญ่ คือ แขนงของ Superior mesenteric artery และ Inferior 
mesenteric artery นอกจากนีใ้นสว่นของไส้ตรงยงั ได้รับโลหิตมาจากแขนงของ Hypogastric arteries 
การขับกากอาหารของล าไส้ใหญ่ 

เม่ือมีอาหารในล าไส้ใหญ่ ล าไส้ใหญ่จะเกิดการหดตวัแบบตา่ง ๆ เชน่เดียวกบัล าไส้เล็กได้แก่  

 Haustral churning เป็นการเคล่ือนไหวของล าไส้ใหญ่ท่ีท าให้ chyme ถกูผลกัไปและกลบั 
ท าให้กากอาหารจบัเป็นก้อน และน า้ถกู ดดูซมึก่อน  

 Peristalsis movement เป็นการเคล่ือนไหวแบบบีบไล ่ท าให้กาก อาหารเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า  

 Mass movement เป็นการเคล่ือนไหวแบบบีบไล่รุนแรง ท าให้กาก อาหารเคล่ือนท่ีได้มาก 
เกิดขึน้ 2-3 ครัง้ภายใน 1 ชัว่โมง หลงัการ รับประทานอาหาร กากอาหารจะถกูขบัเคล่ือนไปเก็บไว้ท่ีล าไส้
ใหญ่ส่วนลงท่ีเรียกว่า sigmoid colon และเม่ือมีกากอาหารบางส่วนเคล่ือนลงไปในล าไส้ตรง  พร้อมท่ีจะ
ขบัออกทิง้เป็นอจุจาระรีเฟล็กซ์นีจ้ะท าให้เกิดความรู้สกึอยาก ถ่ายอจุจาระตามมาด้วย  
หน้าที่ของล าไส้ใหญ่  

1. ดดูซมึน า้และอิเล็คโตรลยัต์จากอาหารท่ีถกูยอ่ยแล้ว เช่น โซเดียม และเกลือแร่อ่ืน ๆ ทีเหลืออยู่
ในกาก อาหาร รวมทัง้วิตามินบางอย่างท่ีสร้างจากแบคทีเรีย ซึ่งอาศยัอยู่ใน ล าไส้ใหญ่ ได้แก่ วิตามินบี
รวมวิตามิน K ด้วยเหตนีุจ้งึเป็นหนทางส าหรับให้น า้ อาหารและยาแก ่ผู้ รับบริการทางทวารหนกัได้  

2.  ถ่ายระบายกากอาหาร (Waste product) ออกจากร่างกาย  
3. ท าหน้าท่ีเก็บอจุจาระไว้จนกวา่จะถึงเวลาอนัสมควรท่ีจะถ่ายออกนอก ร่างกาย 



ปกติอุจจาระหนึ่งในส่ีส่วนจะแข็งและสามในส่ีส่วนจะเป็นน า้  ส่วนท่ีเป็น น า้หนักอุจจาระ 
ประมาณ 30% เป็นแบคทีเรียท่ีตายแล้ว และ 70% เป็น 
ลักษณะปกตขิองอุจจาระ (Normal Characteristics of stool)  

1. ปริมาณ: ปกติมีหลายแบบ ขึน้อยู่กบัปริมาณและประเภทของอาหารท่ีกิน , อาหารกากใยสงู
เพิ่มปริมาณอจุจาระถ้าถ่ายเหลวจ านวนมาก แสดงว่า ล าไส้ใหญ่ส่วนต้นมีปัญหา, อจุจาระบอ่ยและปวด
ทนัทีทนัใด อาจเกิดความ ผิดปกตบิริเวณล าไส้ขาลง (Descending) และของไส้ตรง  

2. สี: ปกติเด็กเล็ก สีเหลือง ผู้ ใหญ่สีน า้ตาล สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการสงัเกต ได้แก่ สีน า้ตาลเกิด
จาก Stercobilin ซึ่งเป็นส่วนของ Bile pigment ท่ีสร้าง ในล าไส้, ในเด็กเล็กการเคล่ือนไหวล าไส้เร็ว 
อจุจาระจึงมีสีเหลือง, สีของ อุจจาระขึน้กับชนิดของอาหารท่ีกิน, การขาดน า้ดีท าให้อจุจาระเป็นสีขาว 
หรือสีเทา, อาหารบางอยา่งเพิ่มสีของอจุจาระ, การมีเลือดออกในทางเดิน อาหารส่วนต้นอจุจาระเป็นสีด า
, การมีเลือดออกในทางเดนิอาหารสว่น ปลายอจุจาระจะมีเลือดสดปน  

3. ความนุ่ม: ปกติ นุ่มกึ่งแข็ง เป็นก้อน สิ่งท่ีควรค านึงในการสงัเกตได้แก่ ความนุ่มขึน้กบัสารน า้ 
อาหารท่ีรับประทานและการเคล่ือนไหวของ กระเพาะอาหารและล าไส้, ระยะเวลาท่ีกากอาหารอยู่ใน
ล าไส้ ถ้าไมน่าน อจุจาระจะนุม่และคอ่นข้างเหลว  

4. รูปร่าง: ปกตมีิขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 1 นิว้ รูปร่างคล้ายท่อ ของล าไส้ สิ่งท่ีควรค านึง
ในการสงัเกตได้แก่ การอดุตนัของกระเพาะ อาหารและล าไส้ท าให้ช่องทางหรือท่อตีบแคบลง อจุจาระ
รูปร่างผอมคล้าย ดินสอ, การเคล่ือนไหวของล าไส้ท่ีเร็วอจุจาระจะมีล าเล็ก, ถ้าอจุจาระค้าง ในล าไส้นาน
อจุจาระแข็งคล้ายก้อนหิน  

5. จ านวนครัง้: ปกติมีความแตกต่างกนั สิ่งท่ีควรค านึงในการสงัเกตได้แก่ เด็กท่ีเลีย้งด้วยนมแม่ 
ขบัถ่าย 6-8 ครัง้ตอ่วนั, เด็กท่ีเลีย้งด้วยนมผสม ขบัถ่าย 1-3 ครัง้ตอ่วนั, ผู้ ใหญ่ 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์, การ
ขบัถ่ายมากครัง้ อาจเกิดจากการเคล่ือนไหวของล าไส้มากกว่าปกติ 

6. องค์ประกอบอ่ืนๆ: กากท่ีเหลือจากการย่อย สิ่งท่ีควรค านึงในการสงัเกต ได้แก่ มีเลือดปน
ออกมาในอจุจาระ การอกัเสบและการติดเชือ้ท า ให้ องค์ประกอบผิดไปจากปกติ เช่น หนอง เลือด ไขมนั 
พยาธิ ไขพ่ยาธิ และ เมือก  
ความผิดปกตขิองการขับถ่ายอุจจาระ  

ภาวะท้องผูก (Constipation)  
ท้องผกูเป็นปัญหาท่ีพบได้บอ่ย เกิดจากการท่ีล าไส้มีการเคล่ือนไหว ลดลง เม่ือมีอาการท้องผกู

อจุจาระ แห้งแข็ง อดัแน่น การเคล่ือนไหวของ อจุจาระ เป็นไปด้วยความยากล าบาก ท าให้ไม่มีการถ่าย
อจุจาระตามปกติ หรือการมีอจุจาระค้างอยู่ในล า้ไส้ใหญ่ มีอาการถ่ายล าบากเวลาถ่ายใช้ เวลาเบง่มาก 
และอาจมีอาการปวดท้อง แน่นอึดอดัท้อง (abdominal distention) ร่วมด้วย อาจกล่าวได้ว่าถ้าถ่าย



อจุจาระน้อยกวา่ 3 ครัง้/ อาทิตย์ ถือวา่ท้องผกู แตถ้่าถ่ายอจุจาระสะดวกคือ อจุจาระนิ่ม ๆ แตถ่่ายวนั เว้น
วนั ถือว่าปกติ อาการท้องผกูพบมากในผู้สงูอายุ ซึ่งนิสยัการถ่าย อจุจาระจะไม่เหมือนกนัในแตล่ะคน 
และอาจจะแตกตา่งกนัในแตล่ะเวลาใน คนคนเดียวกนัได้  

อุจจาระอัดแน่น (Fecal impaction)  
เป็นการอดัแน่นของอจุจาระ และกากอาหารในล าไส้ส่วน Sigmoid และล าไส้ตรง อจุจาระจะจบั

เป็นก้อน ไม่สามารถขบัออกได้ มกัพบในผู้ ป่วย ไม่รู้สึกตวั สบัสน ไม่สามารถบอกการขบัถ่ายได้ ประเมิน
ได้จากการไม่ ขบัถ่ายอจุจาระมากกว่า 2-3 วนั ไม่มีความรู้สึกอยากขบัถ่ายอจุจาระ ถ่าย อจุจาระเหลว/
ไหลซึมออกมาเอง คล าบริเวณหน้าท้องด้านล่างซ้าย ได้ล า ก้อนอจุจาระ และตรวจทางทวารหนกัคล าได้
ก้อนอจุจาระแข็ง อาการอ่ืนๆ เชน่ ท้องอืด ปวดท้องแนน่บริเวณไส้ตรง/ทวารหนกั  

ท้องร่วงหรือท้องเสีย (Diarrhea)  
สาเหตเุกิดจากการตดิเชือ้ในทางเดินอาหาร มีพยาธิ ความเครียด การแพ้อาหาร ยา พยาธิสภาพ 

การผา่ตดั อาการท่ีพบได้แก่ ถ่ายจ านวน  
การกลัน้อุจจาระไม่ได้ (Incontinence)  
การไม่สามารถควบคุมอุจจาระและแก๊สได้ สาเหตุเกิดจากความ ผิดปกติของการควบคุม

กล้ามเนือ้หรููดทวารหนกั เช่น การถ่ายอจุจาระบอ่ย , อจุจาระเหลวมาก, ความผิดปกติของประสาทไขสนั
หลงั สมอง กล้ามเนือ้  

การมีแก๊สหรือลมในล าไส้ (Flatulence)  
เกิดจากอากาศท่ีกลืนเข้าไปหรือการย่อยสลายกากอาหารในล าไส้ ใหญ่ เกิดวนัละ 1ลิตร จะถกู

ดดูซึมบางส่วน และเรอ (belching) และผาย ลม (passing of flatus) สาเหตท่ีุพบมกัเกิดจาก ล าไส้มีการ
อกัเสบ , ล าไส้ ไมมี่การเคล่ือนไหวจากการ ได้รับยาสลบ ยาชา หลงัผา่ตดัชอ่งท้อง  

ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)  
เป็นการยืดขยายอย่างถาวรของหลอดเลือดด าท่ีทวารหนกั  หลอด เลือดด าขยายและอยู่ภายใน

ของไส้ตรง เรียกว่า “Internal hemorrhoid” ถ้าอยู่ในส่วนปลายของช่องทวารหนกั เรียก “External 
hemorrhoid” 

การประเมินปัจจัยพืน้ฐานที่เก่ียวข้องกับการถ่ายอุจจาระ (Guidelines for bowel 
assessment)  

1. การชกัประวตัิ ควรมีการพดูคยุซกัถามผู้ ป่วยเก่ียวกบัแบบแผนการ ด าเนินชีวิต การขบัถ่าย
อจุจาระดงันี ้ 

1.1 สอบถามเก่ียวกบั การขบัถ่ายอจุจาระ ระยะเวลาของการขบัถ่ายในช่วงท่ีไม่ใช้สิ่ง
กระตุ้น การขบัถ่าย เชน่ การด่ืมกาแฟ การรับประทานอาหารเช้า การใช้ยาระบาย เป็นต้น  

1.2 สอบถามท่ีเก่ียวกบัการใช้ระบายยาเหน็บ การสวนอจุจาระ  



1.3 ประเมินการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัลกัษณะของอจุจาระท่ีเก่ียวข้องกบั  ภาวะท้องเสีย
ท้องผกู การเปล่ียนแปลงรูปร่างสีและกลิ่นของอจุจาระ  

1.4 ประเมินสขุนิสยัในการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารท่ีมีกาก หรือไม่ ด่ืม
เคร่ืองดื่มท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายหรือไม่  

1.5 มีการออกก าลงักายมากน้อยเพียงใด  
1.6 ใช้ยาเม่ือเกิดภาวะท้องผกูหรือท าให้เกิดภาวะท้องเสียหรือไม่  
1.7 มีโรคเรือ้รังท่ีเป็นสาเหตทุ าให้เกิดภาวะท้องผกูหรือท้องเสียหรือไม่  
1.8 เคยพบวา่มีพยาธิออกมากบัอจุจาระหรือไม่  
1.9 เกิดภาวะท้องเสียภายหลงัดื่มนมหรือผลิตภณัฑ์จากนม ซึ่งอาจเกิดจาก ขาดเอ็นไซม์

ยอ่มแลคโตส (lactose intolerance)  
1.10 เกิดภาวะท้องเสียภายหลงัรับประทานผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากข้าวสาลี  ซึ่งอาจเป็น

เพราะขาดเอ็นไซม์ยอ่ยพวกข้าวสาลี (sprue intolerance)  
1.11 ประวตัิการแพ้อาหารเช่น รับประทานอาหารรสจดัให้เกิดอาการปวด ท้อง หรือ

ท้องเสีย  
1.12 มีประวตักิลัน้อจุจาระไมอ่ยูจ่ากภาวะพร่องของระบบประสาท หรือ อมัพาต  

2. การประเมินสภาพร่างกาย (Physical assessment)  
2.1 สงัเกต รูปร่างของหน้าท้องเม่ือผู้ ป่วยอยูใ่นทา่นอนหงาย  
2.2 ฟังเสียงการเคล่ือนไหวของล าไส้ (Bowel sound)  
2.3 เคาะหาเสียงแก๊สภายในล าไส้  
2.4 คล าอยา่งเบามือหาก้อนหรืออาการกดเจ็บรอบ ๆ หน้าท้อง  

3. การวินิจฉยัการพยาบาล (Nursing diagnosis)  
เม่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากการประเมิน การวินิจฉยัการพยาบาล อาจ เขียนได้ดงันี ้ 

1. ท้องผกูเน่ืองจากมีการเคล่ือนไหวของล าไส้น้อย  
2. ท้องเสียเน่ืองจากแพ้อาหารบางชนิดท่ีรับประทาน  
3. มีการกลัน้อจุจาระไมอ่ยู่ เน่ืองจากกล้ามเนือ้หรููดทวารหนกัควบคมุไมไ่ด้  
4. ปวดเน่ืองจากมีอาการไมส่ขุสบาย ในท้อง  
5. การดแูลตนเองบกพร่อง เน่ืองจากสขุภาพไมแ่ข็งแรง  
6. มีผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ (body image) เน่ืองจากการกลัน้อจุจาระ ไม่ได้ หรือมี

การเปิดล าไส้ใหญ่ออกทางหน้าท้อง  



7. ขาดความรู้ เน่ืองจากเกิดภาวะท้องผกูจากการรับประทานอาหารท่ีมีกาก น้อย ซึ่งการ
วินิจฉยัการพยาบาลจะเขียนสมบรูณ์มากขึน้ เม่ือมีข้อมลู สนบัสนนุท่ีเป็นเหตปัุจจยัของผู้ ป่วยแตล่ะคน 

 
โรคล าไส้ใหญ่อักเสบ  (ulceratirv  colitis) 

 โรคล าไส้ใหญ่อกัเสบ  เป็นการเกิดการอกัเสบของบาดแผลท่ีเกิดขึน้ท่ีส่วน  mucosa  ของ colon  
และทวารหนกั  (rectum)  มกัพบมากในผู้ ท่ีมีอายรุะหว่าง  30 – 50  ปี  และมกัจะก่อให้เกิดมะเร็งของ    
ล าไส้ได้บอ่ย  (Suzamne,  2000) 

พยาธิสภาพ   
การอกัเสบจะเกิดขึน้บริเวณ  mucosa  ส่วนบนของ  colon  ซึ่งมกัจะเกิดหลายแผล  และมี

เลือดออกจากบริเวณอกัเสบและจะพบเซลเม็ดเลือดขาวจ านวนมาก  ถ้าการอกัเสบกินบริเวณกว้างจะท า
ให้เกิดการบวมและมีการหนาตวัของผนงัล าไส้  ซึง่ท าให้ทอ่ของล าไส้แคบลงพืน้ท่ีในการดดูซมึจะลดลง 

อาการและอาการแสดง   
 โดยส่วนใหญ่อาการของโรคจะมีทัง้ช่วงสงบของโรคและระยะอาการก าเริบ  ซึ่งอาการท่ีพบจะ

เป็นอาการแสดงของการมีบาดแผลบริเวณล าไส้  กล่าวคือมีอาการถ่ายเหลว  ปวดท้อง  มีเลือดออกทาง
ทวารหนกั  น า้หนกัตวัลดลง  มีไข้  อาเจียน  ขาดน า้  ซีด 

การรักษา  Inflammatory  bowel  disease 
จดุประสงค์หลกัคือลดหรือก าจดัการอกัเสบ,  ลดหรือกดการท างานท่ีไม่พึงประสงค์ของระบบ

ภมูิคุ้มกนัและให้ล าไส้ได้พกัเพ่ือการหายของแผล 
1. ดแูลให้งดอาหาร / น า้ทางปาก 
2. ให้สารน า้ทดแทนทางหลอดเลือดด า / ให้สารอาหาร  High – protein,  high – calorie, 

vitamin 
3. แนะน าหลีกเล่ียงอาหารท่ีอาจท าให้ถ่ายเหลว  เชน่  นม 
4. ให้ยา  antidiarrhea,  antiperistaltic  drugs 
5. ให้  Sulfonamides  (Azulfidine)  หรือ  sulfisoxazole  (Gantrisin)  เพ่ือต้านการอกัเสบ 
6. ให้  antibiotics  (กรณีพบมี  abscess,  peritonitis) 
7. ACTH  (adrenocorticrotropic   hormone)   และ  corticosteroids   ก็อาจได้ผลใน

การรักษาacute   inflammatory   bowel  disease 
 
การรักษาโดยการผ่าตัด   (surgical  management) 



เม่ือการรักษาอย่างอ่ืนล้มเหลว  การผ่าตัดก็จะเป็นทางเลือกเพ่ือลดความรุนแรงของโรค              
ท่ีนิยมท าคือ 

1.  Total   colectomy   with  ileostomy 
2.  segmental  colectomy   (removal  of  segment  of  the  colon)  with  anastomosis  

(joining of  the  remaining  portion  of  the  colon) 
3.  subtotal   colectomy  (ตดัส่วน  colon   เกือบหมด)  with   ileorectal  anastomosis          

(ตอ่ ileum  กบั  rectum) 
4.  Total  colectomy  with  ileoanal  anastomosis 

แตก็่มีรายงานวา่ มีการกลบัเป็นซ า้อีกหลงัผา่ตดั  ซึง่พบได้  ร้อยละ  20 – 40  ภายใน  5  ปี 
 
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการพยาบาล 

1.  การเปล่ียนแปลงของภาวะโภชนาการ  (ได้รับสารอาหารและน า้น้อยกว่าท่ีร่างกาย
ต้องการ  เน่ืองจากการบีบตวัของล าไส้มากเกินและการดูดซึมท่ีล าไส้ลดลง  มีอาการท้องเสีย  คล่ืนไส้  
และมีอาการปวดท้อง) 

เหตุผล 
ภาวะขาดสารอาหารเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้บอ่ยในผู้ ป่วยเหล่านี ้ เกิดจากได้รับอาหารน้อย   

ร่างกายมีความต้องการสารอาหารเพิ่มขึน้ มีการสญูเสียเพิ่มขึน้จากอจุจาระและอาเจียนท าให้เสียน า้และ
เกลือแร่  เป็นผลให้กล้ามเนือ้ลีบและบวม  การดดูซึมสารอาหารลดลงเน่ืองจากการเกิดโรคท่ีรุนแรงขึน้  
หรือการติดเชือ้แบคทีเรียร่วมด้วย  จะมีการสญูเสียวิตามินท่ีละลายได้ในไขมนัทัง้หมด  เช่น  วิตามินเอ ,  
ดี,  อี  และ  เค  การสญูเสียวิตามินเค  เป็นเหตใุห้ผู้ ป่วยมีการตกเลือดมากขึน้ 

การจ ากัดอาหารเพ่ือแก้ไขอาการปวดท้องและท้องเดิน  การให้ยาฆ่าเชือ้ยาลดการอกัเสบเป็น
สาเหตท่ีุท าให้เบื่ออาหารและปากอักเสบ (stomatitis)  ได้  โดยเฉพาะปัญหาโภชนาการและปัญหา
เก่ียวกบัการเผาผลาญ  เกิดขึน้จากการท่ีมีการดดูซึมวิตามินบี  12  และแร่ธาตอ่ืุน ๆ ลดลง  เช่น  สงักะสี  
แคลเซียม  แมกนีเซียม  และการดดูซมึกลบัของเกลือน า้ดีลดลงเชน่กนั  
จุดประสงค์  :   ผู้ ป่วยได้รับสารอาหารและน า้เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย 
เกณฑ์การประเมินผล 

1.   น า้หนกัตวัไมล่ดลงและเพิ่มขึน้ 
2.   คา่ฮีมาโตคริทเพิ่มขึน้ 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ประเมินความรุนแรงของภาวะขาดสารอาหาร เชน่ ภาวะซีด  บวม  อาการออ่นเพลีย  ระดบั 

ฮีมาโตคริท  (Hct.)  โปรตีนในเลือด 



2. ให้สารอาหารทางหลอดเลือดด าทัง้หมด  (Total  parenteral  nutrition)  ในผู้ ป่วย 
ก. ไมต่อบสนองตอ่การรักษาด้วยยา 
ข. เตรียมผา่ตดั 
ค. มีการผา่ตดัล าไส้ 

เพ่ือให้ล าไส้ได้พักโดยก าจดัสารท่ีจะกระตุ้นการหลัง่สารจากทางเดินอาหาร  และไม่ท าให้เกิด
ก้อนอจุจาระเพิ่มน า้หนกั  มีความสมดลุของไนโตรเจน  (positive  nitrogen  balance)  และสามารถท า
ให้โรคสงบลงชัว่คราว  แตก่ารให้สารอาหารทางหลอดเลือดด าทัง้หมดได้ผลในล าไส้เล็กอกัเสบ มากกว่า
ล าไส้ใหญ่อกัเสบ 

3. เม่ือผู้ ป่วยได้รับสารน า้และอาหารทางปากได้ตามปกต ิ ควรให้อาหารท่ีไมร่ะคายเคืองและ 
มีแคลอร่ี  โปรตีน  และเกลือแร่สูง  ยกเว้น  โกโก้  ช็อคโกเลท  น า้มะนาวและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  
อาหารท่ีจดัให้ควรเป็นอาหารท่ีคุณภาพสมบูรณ์และไม่มีกากไขมนัต ่า  การย่อยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณ
ล าไส้เล็กส่วนเจจูนมั  (Jejunum.)  ให้จ านวนน้อยแต่เพิ่มจ านวนมากในแต่ละมือ้  อาหารนม  ของมนั  
ของทอด  เคร่ืองเทศ  อาหารรสจดั  ควรหลีกเล่ียงอาหารควรเป็นอาหารออ่น  มีกากน้อย 

4. ผู้ ป่วยท่ีมีภาวะซีดจากการขาดวิตามินบี  12   และการเสียเลือด    การสญูเสียธาตเุหล็ก   ซึง่ 
เกิดจากการรักษาโดยใช้ยาซลัฟาซาลาซีน  (Sulfasalazine)  ป้องกันโดยการให้ผู้ ป่วยได้รับอาหารท่ีมี    
โฟเลท  เชน่  ตบัสตัว์  ถัว่เมล็ดตา่ง ๆ หรือให้โฟริคแอซิด  (Folic  acid) แทน 

5. ท าความสะอาดชอ่งปากให้สะอาดอยูเ่สมอ  เพ่ือป้องกนัอาการคล่ืนไส้  อาเจียน 
6. ชัง่น า้หนกัตวั  สปัดาห์ละ  2  ครัง้  เพ่ือประเมินภาวะโภชนาการท่ีเปล่ียนแปลง 
7. บนัทกึจ านวนสารน า้ท่ีร่างกายได้รับและสญูเสียทกุวนั 

 
2.    มีภาวะของปริมาณสารน า้ในร่างกายลดลง  เน่ืองจากการคล่ืนไส้  อาเจียน  ตก

เลือดในทางเดนิอาหาร  และท้องเดนิ 
เหตุผล 
ผู้ ป่วยล าไส้อกัเสบ  จะมีอาการท้องเดินได้ร้อยละ  65 – 95  มีอาการ  อาเจียนได้ถึงร้อยละ  15 – 

35  นอกจากนีย้งัมีอาการคล่ืนไส้  อาเจียน  ดงันัน้  ผู้ ป่วยจะสญูเสียปริมาตรน า้ออกจากร่างกายได้มาก  
โดยเฉพาะระยะเฉียบพลนั  (Exacerbation) 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

1. ชีพจรอยูใ่นระดบัปกติ 
2. ปัสสาวะอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิ ไมน้่อยกวา่  30  มิลลิลิตร / ชัว่โมง 
3. ระดบัฮีมาโตคริท  ไมต่ ่ากวา่  27%  เย่ือบตุาขาว  เล็บมีสีชมพ ู



กิจกรรมการพยาบาล 
1. ประเมินภาวะขาดน า้  ดผูิวหนงัและเย่ือบ ุ ริว้รอยของผิวหนงัท่ีแห้ง 
2. บนัทกึจ านวนน า้ท่ีร่างกายได้รับและเสียไป  (Flow  sheet) 
3. ชัง่น า้หนกัตวัทกุวนั  เพ่ือประเมินสภาวะขาดน า้ 
4. ให้สารน า้และเกลือแร่ทดแทนทางหลอดเลือดด าอยา่งรีบดว่นในระยะเฉียบพลนัหรือถ้า 

กินอาหารได้  ไมค่ล่ืนไส้  อาเจียน  ให้ผู้ ป่วยด่ืมน า้เกลือแร่ทดแทน 
5. ตดิตามผลฮีมาโตคริท  ถ้าลดลงอยา่งรวดเร็วรายงานแพทย์  เพ่ือพิจารณาให้เลือดทดแทน 
6. สวนคาสายสวนปัสสาวะ  เพ่ือตดิตามผลปริมาณปัสสาวะแตล่ะชัว่โมง 

 
3.ไม่สามารถมีกิจกรรมได้ตามปกตเิน่ืองจากร่างกายต้องได้รับการพักผ่อน เพื่อลดการ 

เคล่ือนไหวของล าไส้ 
เหตุผล 
การพกัผอ่นมีความส าคญั  ผู้ ป่วยจะได้รับการพกัผอ่นมากหรือน้อย  อาศยัอาการเป็นหลกั  ถ้า 

อาการก าเริบ  (Exacerbation)  ถ้าไม่รุนแรง  การหยดุงานหรือพกัผ่อนอาจท าให้หายเร็วขึน้  ถ้าอาการ
รุนแรงขึน้อยา่งรวดเร็ว  จ าเป็นต้องรับไว้ในโรงพยาบาล 
จุดประสงค์  :  ผู้ ป่วยได้รับการชว่ยเหลือให้ได้รับสขุวิทยาส่วนบคุคลตามปกติ 
เกณฑ์การประเมินผล 

ผู้ ป่วยได้รับการพกัผอ่นและสขุสบายขึน้ 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยถึงความจ าเป็นในการท่ีต้องพกัผอ่น 
 

2. ถ้าผู้ ป่วยมีไข้    มีพิษในกระแสเลือด  (Toxemia)  ขับถ่ายบ่อยครัง้   ตกเลือดหรือปวด        
ให้ผู้ ป่วยพกัผอ่นบนเตียง 

3. ถ้าผู้ ป่วยในระยะเฉียบพลัน  อ่อนเพลียมาก  อาจต้องช่วยเหลือผู้ ป่วยในขณะขับถ่าย         
เสริฟหม้อนอน  หรือวางหม้อนอนไว้ใกล้ ๆ หยิบใช้ได้สะดวก 

4. ชว่ยเหลือผู้ ป่วยในการท ากิจวตัรประจ าวนั  โดยเฉพาะความสะอาดการขบัถ่ายผู้ ป่วย  ล าไส้ 
ใหญ่อกัเสบบางคนอาจจะมีฝี  หรือฝีคณัฑสูตร  หรือรอยแตก  (Fissure)  บริเวณทวารหนกั  จะท าให้   
ผู้ ป่วยมีสิ่งขบัหลัง่และไม่สุขสบาย  อาการท้องเดินท าให้โรครุนแรงขึน้  พยาบาลควรช่วยเหลือผู้ ป่วยโดย
ท าความสะอาดและเช็ดให้แห้งทกุครัง้ท่ีขบัถ่าย  การประคบน า้อุ่น  (warm  compresses)  จะท าให้แผล
หายเร็ว  ฝีบริเวณทวารหนกัจะหายได้เร็ว  ถ้าอาการท้องเดนิหาย  ภาวะโภชนาการดีขึน้ 

 



4.   มีการเปล่ียนแปลงของการขับถ่าย  ท้องเดนิเน่ืองจากมีการอักเสบของล าไส้ 
เหตุผล 
ท่ีล าไส้มีการอกัเสบจะมีการล้มเหลวของเย่ือบลุ าไส้   (colonic   mucosa)   ในการดดูกลบัน า้ 

และเกลือแร่  น า้ดีและแลคโตส  ซึ่งรบกวนในการควบคมุการขบัถ่าย  เม่ือโรคลกุลามเข้าไปในล าไส้ใหญ่  
จะท าให้มีผลท าให้ท้องเดนิอยา่งรุนแรง 
จุดประสงค์  :  อาการท้องเดนิลดลง 
เกณฑ์การประเมินผล 

จ านวนการขบัถ่ายอจุจาระลดลง 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. บนัทกึจ านวนครัง้ของการขบัถ่ายอจุจาระ  สงัเกตลกัษณะ  สี  และการมีเลือดปน 
2. ให้ยาตามแผนการรักษา เช่น ยาต้านท้องเดิน (antidiarrheal) เช่น โลเปราโมค์ ไฮโดรครอไรด์

(Loperamide   hydrochloride)  ซึ่งดีกว่าไดเฟน  ออกซยัเลท  (Diphenoxylate)  เพราะท าให้อจุจาระ
รวมตวัเป็นก้อน  แตก็่ต้องระวงัโอกาสท่ีจะเกิดล าไส้อดุตนั  (Intestinal  obstruction)  หรือล าไส้โป่งพอง  
(Toxic  megacolon)  อาจจะให้ยาลดการบีบตวัของกล้ามเนือ้  (Antispasmodic)  เช่น เบลลาดอนนา  
(Belladonna)  โปรแพนเทรีน  โปรไมด์  (Propantheline  bromide)  อาจจะลดอาการปวด  (Prandial  
pain)  และอาการท้องเดนิ 

3. ให้ยาซลัฟาซาลาซีน  (Sulfasalazine) ตามแผนการรักษาฤทธ์ิของยายงัไม่ทราบ  ระวงัอาการ
ข้างเคียงของยา  เช่น  อาการปวดศีรษะ,  อ่อนเพลีย  มึนงง  ปวด  (aching)  ปวดท้อง  (epigastric  
distress)  เก็บกด  (depression)  คล่ืนไส้และอาเจียน 

4. ให้อาหารทางหลอดเลือดด า  (parenteral    hyperalimentation)  ตามแผนการรักษา  
เพ่ือให้ล าไส้ได้พัก  และยังมีผลให้การสร้างภูมิคุ้มกันโรค  มีความต้านทานโรคเพิ่มขึน้แก้ไขภาวะ
โภชนาการและช่วยลดอาการบวมและอกัเสบของล าไส้  และติดตามระวังภาวะแทรกซ้อนจากการให้
อาหารทางหลอดเลือดด า 

5. กระตุ้นให้ผู้ ป่วยได้รับอาหารและน า้ทางปาก   เพราะการกินจะกระตุ้นรีเฟลกกระเพาะอาหาร 
และล าไส้ท าให้เกิดถ่ายอุจจาระ  ผู้ ป่วยส่วนใหญ่จะไม่กล้ากินอาหาร  ควรจะเป็นอาหารอ่อนย่อยง่าย  
เพ่ือชว่ยให้การดดูซมึได้ดีในขณะท่ีอาหารค้างอยูใ่นล าไส้ในเวลาสัน้ 

6. แนะน าให้ผู้ ป่วยด่ืมน า้มากกว่า  6 – 8  แก้วตอ่วนั  เพราะน า้จะช่วยให้ลกัษณะของอจุจาระ
นุม่ ไมร่ะคายเคืองล าไส้  และแก้ไขภาวะขาดน า้ 

7. หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีกากหรือเคร่ืองดื่มเย็น ๆ  และดื่มน า้ระหวา่งมือ้อาหาร  งดเว้นอาหารท่ี 
ท าให้เกิดก๊าซ  และระคายเคือง  เชน่  หอม  กระหล ่าปลี  หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  กาแฟ  และ
คาร์โบไฮเดรตท่ียอ่ยยาก  เชน่  ถัว่  หลีกเล่ียงนม  และผลิตภณัฑ์ของนม 



 
5.   ผู้ป่วยและครอบครัวขาดความรู้เก่ียวกับโรคและการรักษา     การดูแลตนเองก่อน

และหลังผ่าตัด 
เหตุผล 

การขาดความรู้ท าให้ผู้ ป่วยและครอบครัวมีความวิตกกงัวล    กลวัการวินิจฉยัโรคการรักษาความ 
รุนแรงของโรค  ท าให้ไมร่่วมมือในการวางแผนการดแูลตนเอง 
จุดประสงค์  :  ผู้ ป่วยและครอบครัวมีความรู้ในการดแูลตนเอง 
เกณฑ์การประเมินผล 

1. ผู้ ป่วยสามารถปรับตวัและอยูร่่วมกบับคุคลอ่ืนได้อย่างมีความสขุ 
2. สามารถดแูลรูเปิดหน้าท้องด้วยตนเอง 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. บอกผู้ ป่วยถึงโรคท่ีเป็นอยู ่ การด าเนินของโรค  ภาวะแทรกซ้อน  การปฏิบตัตินบอกถึงยา 

ท่ีเขาได้รับ  วิธีการให้  และขนาดท่ีให้  และควรบอกอาการข้างเคียงของยาเพ่ือท่ีผู้ ป่วย  
จะได้สงัเกต ตนเองได้ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยซกัถาม  ท าความเข้าใจ  และชว่ยให้ผู้ ป่วยตดัสินใจในการวางแผนการ 
ดูแลตนเอง  ถ้าผู้ ป่วยไม่พร้อมในการดูแลตนเอง  พยาบาลควรจะสอนผู้ ท่ีจะดูแลผู้ ป่วย  ผู้ ป่วยล าไส้
อกัเสบในระยะเฉียบพลนัต้องการได้รับการดแูลช่วยเหลือในโรงพยาบาล  ถ้าอาการไม่รุนแรง  ครอบครัว  
คนใกล้ชิด  ศนูย์บริการสาธารณสุขในชุมชนสามารถดแูลได้  เช่น  สถานีอนามัย  โรงพยาบาล  ชุมชน  
เป็นต้น 

3. ผู้ ป่วยเหล่านีม้ักมีปัญหาทางด้านจิตใจ  อาจมาจากปัญหาต่าง ๆ เช่น  ปัญหาทางบ้าน  
ปัญหาครอบครัว  ปัญหาเหล่านีค้วรหาทางช่วยเหลือ  พูดคยุกับผู้ ป่วยเพ่ือหาต้นเหตแุละแนะแนวทางท่ี
จะลดความตงึเครียดเหลา่นี ้ เชน่  เปล่ียนงาน  การบริหารกายการผ่อนคลาย  (progressive  relaxation)  
อาจปรึกษาจิตแพทย์เพ่ือพิจารณาการรักษาทางจิต  อาจใช้ยาสลบระงบั  (tranquillizer)  ถ้าจ าเป็น 

4. การผา่ตดั 
4.1 การดแูลก่อนการผา่ตดั 

เม่ือแพทย์เห็นความจ าเป็นในการผ่าตดั   ผู้ ป่วยควรเข้าใจ   วตัถปุระสงค์ของการผ่าตดัและผลท่ี
ได้รับ  การปรับตวั   ผู้ ป่วยควรเข้าใจถึงเหตผุลของการเตรียมล าไส้ก่อนการผา่ตดั 

4.1.1  พยาบาลบอกผู้ ป่วยถึงขัน้ตอนการผา่ตดัและผล 
4.1.2  เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยพดูถึงความรู้สึกและให้ความมัน่ใจแก่ผู้ ป่วย 
4.1.3  สอนผู้ ป่วยให้ดแูลตนเอง   ในรายท่ีท าการผา่ตดั  (ostomy)  และสอนการดแูล 

ชอ่งเปิดของล าไส้  (ostomy   pouch) 



4.1.4  ผู้ ป่วยจ าเป็นท่ีจะต้องรู้ถึงการตรวจวินิจฉัยของแพทย์การถ่ายรังสี     การเจาะ
เลือด การตรวจปัสสาวะ  และเจาะเลือดดูการท างานของตับ  การตรวจหาเอนติเจนต่อเซลมะเร็ง  
(Carcinoembryonic   antigen  :  CEA  Titer)  เพ่ือตดิตามการเกิดหรือการแพร่กระจา่ยของมะเร็ง 

4.1.5  เตรียมร่างกายก่อนการผา่ตดั   โดยเฉพาะล าไส้อยา่งน้อย  2 – 3  วนั  โดยให้ 
อาหารอ่อนและอาหารเหลวในระยะหลัง   และให้ยาระบายและสวนอุจจาระตาม

แผนการรักษา    ให้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่ดูดซึม  เช่น  นีโอมัยซิน  (Neomycin)  หรือคานามัยซิน  
(Kanamycin)  เพ่ือลดแบคทีเรียในล าไส้ 

4.2 การดแูลผู้ ป่วยหลงัผา่ตดั 
4.2.1  ประเมินสภาพร่างกายและการเปล่ียนแปลงเคมีในร่างกาย  เชน่ การถ่ายอจุจาระ 
ปัสสาวะ  สมดุลของน า้  เกลือแร่  การไหลเวียนของเลือด  ความสุขสบาย  ความ

เจ็บปวด  ภาวะโภชนาการ  การแลกเปล่ียนก๊าซ  การตดิเชือ้  ต าแหนง่ของรูเปิดล าไส้แผลผิวหนงัรอบ ๆ  
4.2.2  หลงัผา่ตดัผู้ ป่วยสวนคาสายยางจากจมกูสู่กระเพาะอาหารเพ่ือป้องกนัอาการ 
คล่ืนไส้และอาเจียน  และการระคาย  กดบนแนวผ่าตดับริเวณหน้าท้อง  ผู้ ป่วยผ่าตดั

ล าไส้เล็กมาเปิดหน้าท้อง  (ileostomy)  หลงั  24  ชัว่โมง  ล าไส้จะเร่ิมท างานควรสอนผู้ ป่วยในการดแูลรู
เปิด 

4.2.3  หลงัผา่ตดัผู้ ป่วยท่ีมีรูเปิดล าไส้เล็กหน้าท้อง   พยาบาลต้องสงัเกตรูเปิด   (stoma)   
สี  ขนาด  ชนิดของรูเปิด  (loop  or  end)  ต าแหน่งลกัษณะของผิวหนงัรูเปิดควรจะมีสี

แดง  บวมเล็กน้อย  ถ้ามีสีอ่ืน  เช่น  น า้เงินเข้มหรือด า  ขนาดของรูเปิดใหญ่ไปต้องรายงานแพทย์  
เพราะว่ามีเอนไซม์มากเกินในถงุ  ถงุจะมีผิวหนงักัน้ปิดไว้  ปากถงุจะเล็กกว่ารูเปิด  (stoma)  1/8  นิว้  
อจุจาระเข้าไปสะสมอยู่ในถงุ จะไม่ร่ัวออกมาระคายเคืองผิว  จนกว่าจะมีจ านวนมากพอ  ประมาณ 1/3  
จะเตม็ถึงจะสามารถร่ัวและซมึออกมา  ควรจะท าความสะอาดทนัทีท่ีมีการร่ัวซมึออกมาของอจุจาระ 

4.3 ถ้าผู้ ป่วยท่ีมีรูเปิดของล าไส้ท่ีหน้าท้อง พยาบาลควรจะประเมิน  ความรู้  ความสามารถ 
ในการปรับตวั  ความรู้สึก  และเร่ืองเพศสมัพนัธ์  ช่วยผู้ ป่วยในการดแูลตนเอง  แก้ไขความรู้สึกสูญเสีย  
สนบัสนนุให้มีชีวิตตามปกต ิ

4.4 ถ้าผู้ ป่วยไมส่ามารถดแูลตนเองได้ ควรสอนผู้ดแูลในการเปล่ียนถงุ  การท าความสะอาด   
จนกวา่ผู้ ป่วยพร้อมท่ีจะท าด้วยตนเองได้ 

4.5 ก่อนจ าหนา่ยผู้ ป่วยกลบับ้าน  ผู้ ป่วยควรท าความสะอาดและเปล่ียนถงุได้เอง   สอบถาม 
ปัญหาตา่ง ๆ ผู้ ป่วยอาจจะเช็ดตวัหรืออาบน า้ขณะมีถงุหรือเอาถงุออกก็ได้ 

4.6 ให้ความมัน่ใจแก่ผู้ ป่วยถึงการมีกิจกรรมได้ตามปกตยิกเว้นการยกของหนกัมากกวา่   
10  ปอนด์  หรือ  4  กิโลกรัม  ควรหลีกเล่ียง 



4.7 ไมมี่อาหารเฉพาะโรค  ให้ด่ืมน า้  8 – 10 แก้วตอ่วนั  ด่ืมน า้ท่ีสะอาดอาหารท่ีควรระวงั 
คือ  อาหารพวกถั่ว  ข้าวโพด  เห็ด  อาหารพวกนีจ้ะท าให้มีการอุดตนัรูเปิด  ผู้ ป่วยมีโอกาสเส่ียงต่อการ
ขาดน า้และเกลือแร่  เพราะการดดูซมึอาหารพวกนีใ้นล าไส้ใหญ่  ซึง่ถกูตดัขาดไปต้องระวงั 

4.8 เปล่ียนถงุก่อนมีเพศสมัพนัธ์   หรือสวมถงุคลมุเพ่ือจะได้ไมเ่ห็น  เพราะรูเปิดล าไส้ 
หน้าท้องมีผลตอ่จิตใจของผู้ ป่วยขณะมีเพศสมัพนัธ์  ความกลวัจะท าให้ผู้ ป่วยลดกิจกรรมทางเพศ  และ
ความต้องการทางเพศ  ในผู้ ป่วยเหลา่นีค้วรให้ค าปรึกษา 

4.9  การดแูลผิวหนงัรอบ ๆ รูเปิด การดแูลผิวหนงัเป็นเร่ืองส าคญั   หลีกเล่ียงสิ่งท่ีท าให้เกิด
การระคายเคือง   ระวงัขณะการเปล่ียนถงุ  ควรแกะออกช้า ๆ ด้วยความระมดัระวงั   

ผู้ ป่วยท่ีมีการอักเสบของล าไส้   หรือได้รับการผ่าตดัระบบทางเดินอาหารใช้เวลาเป็น
เดือน  เป็นปี  หรือตลอดชีวิตจากปัญหาการดดูซึมของสารอาหารท่ีไม่เพียงพอ  อาจจะมีการวางแผนให้
สารน า้ทางหลอดเลือดเม่ือกลบัไปบ้าน  ผู้ ป่วยเหล่านีค้วรได้รับการสอนการดแูลตนเองจนกว่าจะสามารถ
ดแูลตนเองได้  พยาบาลเย่ียมบ้านควรติดตามให้ค าแนะน าผู้ ป่วยให้ดแูลตนเองได้และสนบัสนุนการไม่
พึง่พาผู้ อ่ืน 

 
โรคฝีคัณฑสูตร (Anal fistula หรือ Fistula-in-ano) 

โรคฝีคณัฑสตูร (Anal fistula หรือ Fistula-in-ano) คือ โรคท่ีด้านในของทวารหนกัเกิดมีรูขึน้มา 
ซึง่รูนีเ้ป็นเส้นทางท่ีจะไปเช่ือมตอ่กบัผิวหนงัภายนอกบริเวณแก้มก้น  

สาเหตหุลกัเกิดจากการเป็นฝี/แผลรอบๆทวารหนกัมาก่อน ผู้ ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณแก้มก้น
หรือขอบปากทวารหนกั มีน า้เหลืองไหลออกจากรูท่ีผิวหนงั หรืออาจเป็นหนองไหลออกมา มีการอกัเสบ
ของเส้นทางเช่ือมตอ่นีแ้บบเป็นๆ หายๆ การรักษาต้องอาศยัการผา่ตดั ซึง่มีหลายวิธี 
โรคฝีคณัฑสตูรพบได้ในทกุเชือ้ชาติ โดยอตัราการเกิดโรคประมาณ 9 คนตอ่ประชากร 1 แสนคน เพศชาย
พบมากกวา่เพศหญิงประมาณ 2 เทา่ ผู้ ป่วยสว่นใหญ่จะอยูใ่นวยักลางคนไปถึงจนถึงผู้สงูอาย ุ

ทวารหนกัมีลกัษณะอยา่งไร 
ทวารหนกั หรือ Anus หรือ Anal canal คือส่วนท่ีตอ่มาจากล าไส้ตรง (Rectum) ซึ่งเป็นส่วน

ปลายของล าไส้ใหญ่ (มีลกัษณะตรง จึงได้ช่ือว่า ล าไส้ตรง) และเปิดออกสู่ภายนอก มีความยาวประมาณ 
2-3 เซนติเมตร ประกอบไปด้วยชัน้เย่ือเมือกบผุิว (Mucosa) ชัน้ใต้เย่ือเมือกบผุิว (Submucosa) และชัน้
ของกล้ามเนือ้ บริเวณรอยตอ่ของเย่ือบผุิวระหวา่งทวารหนกัและล า ไส้ตรงนัน้เรียกวา่ dentate line 
ชัน้ของกล้ามเนือ้ท่ีอยู่รอบทวารหนกัแบง่ออกเป็น 2 ชัน้ คือชัน้หรููดชัน้ใน (Internal anal sphincter) และ
ชัน้หรููดชัน้นอก (External anal sphincter) กล้ามเนือ้ของหรููดชัน้ในเป็นชนิดกล้ามเนือ้เรียบ (Smooth 
muscle คือ กล้ามเนือ้ของอวยัวะภายใน) ซึ่งเราไม่สามารถควบคมุการท างานได้ ส่วนกล้ามเนือ้ของหรููด
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ชัน้นอกเป็นกล้ามเนือ้ลาย (Striated muscle) ท่ีเราสามารถควบคมุการบีบหดตวัได้เม่ือต้องการจะถ่าย
อจุจาระนัน่เอง 

บริเวณทวารหนกัจะมีตอ่มท่ีผลิตเมือก ซึง่เอาไว้หลอ่ล่ืนเวลาถ่ายอจุจาระ ตอ่มเหล่านีจ้ะมีทัง้ชนิด
ท่ีอยู่ในชัน้ใต้เย่ือเมือกบุผิว และชัน้ของกล้ามเนือ้หูรูด โดยต่อมจะอยู่ตรงบริเวณรอย ต่อระหว่างทวาร
หนกัและล าไส้ตรง (Dentate line)  
อะไรคือสาเหต/ุปัจจยัเส่ียงของโรคฝีคณัฑสตูร 

สาเหตหุลกัของการเกิดฝีคณัฑสตูร คือ เกิดจากการเป็นฝีหนอง โดยเร่ิมจากตอ่มผลิตเมือกของ
ทวารหนกัเกิดการอดุตนั ท าให้มีโอกาสเกิดการติดเชือ้ตามมา เม่ือติดเชือ้ก็จะเกิดการอกัเสบ และพฒันา
กลายเป็นฝีหนองในท่ีสดุ หนองท่ีมีปริมาณมากขึน้ก็จะคอ่ยๆเซาะไปตามชัน้ของกล้ามเนือ้ของทวารหนกั 
ชัน้ของเนือ้เย่ือใต้ผิวหนงั และชัน้ของผิวหนังท่ีอยู่บริเวณรอบๆทวารหนัก จนกระทัง่แตกทะลุออกสู่
ภายนอก กลายเป็นเส้นทางเช่ือมตอ่ระหวา่งรูของทวารหนกักบัผิวหนงั เรียกวา่ Fistula 

การศึกษาพบว่า หากมีฝีหนองเกิดขึน้แล้ว โอกาสท่ีจะเกิดเป็นช่องทางเช่ือมต่อนัน้มีประมาณ  
40-50% สาเหตอ่ืุนๆท่ีท าให้เกิดเป็น Fistula นอกจากการเป็นฝีแล้ว ได้แก่เป็นโรคล าไส้อกัเสบเรือ้รังชนิด 
Crohn disease แผลรอยแยกขอบทวารหนกั (แผลปริขอบทวารหนกั) การตดิเชือ้เอชไอวี ตดิเชือ้ซิฟิลิส  
ติดเชือ้วณัโรค ติดเชือ้แบคทีเรียบางชนิด เช่น Actinomycosis หรือ Chlamydia เป็นโรคมะเร็งทวารหนกั 
หรือโรคมะเร็งผิวหนงับริเวณรอบปากทวารหนกั เคยได้รับการฉายรังสีรักษาบริเวณท้องน้อยและทวาร
หนกั (ผลข้างเคียงและวิธีดแูลตนเองเม่ือฉายรังสีรักษาบริเวณช่องท้อง และ/หรืออุ้งเชิงกราน) มาก่อน  
หรือเคยได้รับอบุตัเิหตบุริเวณทวารหนกั เป็นต้น  
โรคฝีคณัฑสตูรมีอาการอยา่งไร? 

ผู้ ป่วยโรคฝีคณัฑสูตร จะมีอาการปวดและบวมบริเวณแก้มก้น หรือบริเวณขอบรูทวารหนกั มี
น า้เหลืองซึมออกมาจากรูท่ีผิวหนงั บางครัง้อาจมีเลือดปน หรือเป็นหนอง บางครัง้มีอาการคนัรอบๆรูท่ี
ผิวหนงันีไ้ด้ และผิวหนงัรอบๆรู อาจเกิดการอกัเสบแดง ชอ่งทางเช่ือมตอ่นี ้บางครัง้อาจเกิดการอดุตนัและ
ตดิเชือ้ขึน้มา ท าให้เกิดเป็นฝีหนอง ซึง่ผู้ ป่วยจะมีอาการบวมและปวดมากท่ีบริเวณแก้มก้นหรือขอบรู/ปาก
ทวารหนกั หรืออาจมีอาการปวดข้างในทวารหนกั มกัมีไข้ร่วมด้วย ฝีหนองเหล่านีใ้นท่ีสดุก็จะเซาะออกสู่
ภายนอกผ่านทางผิวหนงับริเวณใกล้รูทวารหนกั ซึ่งอาจเป็นการเซาะมาตามรูเดิม หรือเซาะไปตามทาง
ใหมก็่ได้ ดงันัน้ในผู้ ป่วยบางคนอาจมีเส้นทางเช่ือมตอ่ออกสู่ภายนอกได้หลายทาง แตส่่วนใหญ่จะมีรูเปิด
ด้านใน (ภายใน) ของทวารหนกัเพียงรูเดียว 
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a and b=Intersphincteric fistula 

c=Transphincteric fistula 

d=Suprasphincteric fistula 

e=Extrasphincteric fistula 

 
ฝีคณัฑสตูรแบง่ออกเป็น 4 ชนิด โดยแบง่ตามเส้นทางการเช่ือมตอ่ ซึง่จดัแบง่ โดย A. G. Parks 

(ศลัยแพทย์ชาวองักฤษ) จงึเรียกการแบง่ชนิดนีว้า่ Parks classification system คือ 
Intersphincteric fistula เป็นชนิดท่ีพบได้บอ่ยท่ีสดุ คือประมาณ 70% เร่ิมต้นจากการอกัเสบท่ี

ต่อมผลิตเมือก แล้วกลายเป็นฝีหนองท่ีบริเวณ Intersphincteric space (คือบริเวณท่ีอยู่ระหว่าง
กล้ามเนือ้หูรูดชัน้ในและชัน้นอก) หลงัจากนัน้ฝีก็เซาะลงไปยงัด้านล่างและเปิดออกสู่ภายนอก บริเวณ
ใกล้ๆกับรูทวารหนกั การเซาะของฝีจนเกิดเป็นทางติดตอ่กบัภาย นอกนัน้ อาจเกิดจากฝีท่ีแตกเอง หรือ
เกิดจากการผา่ตดัระบายหนองก็ได้ ฝีคณัฑสตูรชนิดนีส้า มารถใช้นิว้ตรวจคล าหาได้คอ่นข้างง่าย  

Transphincteric fistula เป็นชนิดท่ีพบได้รองลงมา คือประมาณ 25% เร่ิมต้นจากการอกัเสบของ
ต่อมผลิตเมือกเช่นกัน แต่ฝีหนองท่ีเกิดจะทะลุผ่านชัน้กล้ามเนือ้หูรูดชัน้นอก ดงั นัน้เม่ือหนองแตกก็จะ
เซาะผ่านกล้ามเนือ้หูรูดชัน้นอกออกมาสู่ผิวหนงัด้านนอกห่างออกไปจากรู /ปากทวารหนกัมากกว่าชนิด
แรก การใช้นิว้ตรวจคล าหาเส้นทางของฝีชนิดนีจ้ะท าได้คอ่นข้างยาก  

Suprasphincteric fistula เป็นชนิดท่ีพบได้น้อย คือประมาณ 5% เร่ิมต้นจากการอกัเสบของตอ่ม
เมือกเชน่กนั และเกิดเป็นฝีหนองท่ีบริเวณระหวา่งกล้ามเนือ้หรููดชัน้ในและชัน้ นอก แตเ่ม่ือหนองแตกออก
จะเซาะขึน้ไปด้านบนในต าแหน่งเหนือตอ่กล้ามเนือ้หรููดชัน้นอก และเซาะกลบัลงมาเปิดออกสู่ภายนอกท่ี
ผิวหนงัซึ่งห่างออกไปจากรู/ปากทวารหนกัมากกว่าชนิดแรก การคล าตรวจหาเส้นทางของฝีชนิดนีท้ าได้
คอ่นข้างยากเชน่กนั  

Extrasphincteric fistula เป็นชนิดท่ีพบได้น้อยมาก คือประมาณ 1% โดยอาจเกิดจากการเป็นฝี
คณัฑสตูรชนิด Transphincteric fistula ก่อน แล้วหนองก็จะกดัเซาะขึน้ไปด้านบนเหนือตอ่กล้ามเนือ้หรููด
ชัน้นอกและแตกทะลุเข้าตรงส่วนปลายๆของล าไส้ตรง (Rectum) หรืออาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการเป็นฝีหนองตามท่ีได้กลา่วไปแล้ว การคล าตรวจหาเส้นทางของฝีชนิดนีท้ าได้ยาก  

http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/


แพทย์วินิจฉยัโรคฝีคณัฑสตูรได้อยา่งไร?  
แพทย์วินิจฉยัโรคฝีคณัฑสตูรโดย อาศยัอาการร่วมกบัการตรวจร่างกาย โดยการสงัเกตหารอยบุม๋

หรืออาจจะเป็นตุม่นนูเล็กๆ อยู่ใกล้ๆกบัรูทวาร การตรวจหาน า้เหลืองท่ีไหลซึมออกมาร่วมกบัการสอดนิว้
มือเข้าไปตรวจในทวารหนกัเพ่ือหารูเปิดภายในของทวารหนกั และทิศทางของช่องทางเช่ือมตอ่ การกด
และรูดชอ่งทวารหนกัอาจจะชว่ยให้น า้เหลืองไหลซมึออกมาสงัเกตได้ง่ายขึน้ 

หากตรวจหารูเปิดภายในทวารหนกัไมเ่จอ หรือมีรูเปิดภายนอกท่ีบริเวณผิวหนงัหลายรู หรือผู้ ป่วย
ท่ีได้รับการรักษาแล้วกลบัมาเป็นอีก ต้องอาศยัการตรวจพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ การฉีดสีเข้าในรูและถ่าย
เอ๊กซเรย์ในทา่ตา่งๆ และ/หรือการใช้หวัเคร่ืองตรวจอลัตราซาวน์สอดเข้าไปในรูทวารและตรวจด ูหรือตรวจ
โดยการใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเอมอาร์ไอ ตรวจภาพช่องท้องน้อย/ทวารหนกั 
เป็นต้น 
การรักษาโรคฝีคณัฑสตูร แบง่ออกเป็น 

การรักษาฝีหนองในระยะก่อนท่ีจะเป็นฝีคณัฑสตูร คือ การผา่ฝีเพ่ือระบายหนองออก ร่วมกบัการ
ให้ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวดลดไข้ รวมทัง้การดแูลท าความสะอาดบริเวณทวารหนกั การใช้น า้อุน่ประคบ
ชว่ยลดอาการบวมและอาการปวด ฝีท่ีระบายหนองออกแล้ว มีโอกาสกลายเป็นฝีคณัฑสตูรได้ประมาณ 
40-50%  

การรักษาฝีคณัฑสตูร ในผู้ ป่วยท่ีไมไ่ด้มีอาการใดๆปรากฏ แตต่รวจพบรูเปิดและเส้นทางเช่ือมตอ่
โดยบงัเอิญจากการตรวจทวารหนกัด้วยสาเหตอ่ืุนๆ ไม่ต้องให้การรักษา แตส่ าหรับผู้ ป่วยท่ีมีอาการต้องให้
การรักษาโดยการผา่ตดั ซึง่มีหลายเทคนิควิธี ได้แก่  

Fistulotomy ท าโดยการใสต่วัน าทาง (Probe) เข้าไปท่ีรูเปิดท่ีผิวหนงัจนกระทัง่ไปโผล่ออกท่ีรูเปิด
ภายในทวารหนัก แล้วใช้มีดหรือจีไ้ฟฟ้ากรีดเปิดเส้นทางเช่ือมต่อทัง้เส้นทางให้ทะลุออกสู่ภายนอก 
กลายเป็นแผลเปิด ซึง่ต้องใช้เวลาดแูลรักษาแผลประมาณ 4-5 สปัดาห์ เนือ้เย่ือจึงจะขึน้มาจนเต็มแผล วิธี
นีจ้ะใช้กบัฝีคณัฑสตูรชนิด intersphincteric fistula  

Seton ligation วิธีนีเ้หมาะส าหรับฝีชนิด Transphincteric fistula, Suprasphincteric fis tula, 
Extrasphincteric fistula, ฝีคณัฑสตูรท่ีมีหลายเส้นทางเช่ือมตอ่หลายเส้นทาง ฝีคณัฑ สตูรในผู้หญิงท่ีมีรู
เปิดอยู่ด้านบนตอ่รูทวารหนกั ฝีคณัฑสตูรในผู้ ป่วยโรคล าไส้อกัเสบเรือ้รัง และผู้ ป่วยท่ีการหดรัดตวัของ
กล้ามเนือ้หูรูดไม่ดี วิธีการคือการใช้เส้นไหม เส้นใยท่ีท าจากยาง หรือเส้นใยท่ีหดและยืดได้/อีลาสติก 
(Elastic) ใส่เข้าไปในเส้นทางเช่ือมต่อแล้วน าปลายทัง้ 2 ปลายของเส้นไหมออกมาผูกรัดท่ีด้านนอก 
หลงัจากนัน้ทุกๆสัปดาห์ แพทย์จะนัดผู้ ป่วยมาเพ่ือผูกรัดดึงเส้นไหมให้แน่นขึน้ไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุดเส้น
ไหมก็จะท าหน้าท่ีเหมือนใบมีดท่ีค่อยๆตัดเนือ้เย่ือออกจนท าลายเส้นทางการเช่ือมต่อให้หายไปได้ 
โดยรวมจะใช้เวลาประมาณ 6-8 สปัดาห์ วิธีนีจ้ะคล้ายกบั Fistulotomy นัน่เอง เพียงแตใ่ช้เส้นไหมแทน
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มีด และใช้เวลาท่ีนานกว่ามาก ทัง้นีเ้พ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคญัหากใช้วิธี Fistulotomy ใน
ผู้ ป่วยกลุม่นีคื้อ การกลัน้อจุจาระไมไ่ด้  

Fistulectomy with mucosal advancement flap วิธีนีใ้ช้ในผู้ ป่วยกลุ่มเดียวกบัผู้ ป่วยกลุ่มท่ีใช้ 
Seton ligation ยกเว้นในผู้ ป่วยโรคล าไส้อกัเสบเรือ้รัง วิธีการรักษาคล้ายกบั Fistulotomy แตจ่ะตดัส่วน
ของเส้นทางเช่ือมตอ่ออกไปด้วย แล้วตามด้วยการใช้เนือ้เย่ือบางส่วนจากล าไส้ตรง (Rectum) มาปิดแผล
และเย็บซอ่มกล้ามเนือ้หรููด  

นอกจากนีก็้ยงัมีผู้คิดค้นเทคนิควิธีใหม่ๆเพิ่มขึน้มาเร่ือยๆ ได้แก่ การใช้ Fibrin glue ซึ่งเป็นกาว
แบบหนึง่ หรือใช้สารเคมีอ่ืนๆ ท่ีมีคณุสมบตัิคล้ายกาว เช่น Gore Bio-A fistula plug ฉีดเข้าไปในเส้นทาง
เช่ือมต่อเพ่ือไปปิดเส้นทางนัน่เอง นอกจากนีย้งัมีวิธีอ่ืนๆ เช่น LIFT technique, VAAFT technique         
เป็นต้น 

ผู้ ป่วยฝีคณัฑสตูรท่ียงัไมไ่ด้ผ่าตดัรักษา หากเกิดเป็นฝีหนองก าเริบขึน้มา ต้องรักษาฝีหนองให้
หายก่อนโดยการกรีดผา่ฝีธรรมดาเพ่ือระบายหนองออก และให้ยาปฏิชีวนะ เม่ือฝีหนองหายแล้วจงึน า
ผู้ ป่วยไปผา่ตดัรักษาตอ่ไป  
โรคฝีคณัฑสตูรรุนแรงไหม มีผลข้างเคียงอยา่งไร 

ความรุนแรงและผลข้างเคียงของฝีคณัฑสตูร คือ เม่ือชอ่งทางเช่ือมตอ่อดุตนั และกลายเป็นฝี
หนอง เชือ้โรคอาจลกุลามเข้าสูก่ระแสเลือดและท าให้เกิดผลข้างเคียง คือภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลือด 
(ภาวะพิษเหตตุดิเชือ้/ภาวะติดเชือ้ในกระแสเลือด) ตามมาได้  

การผา่ตดัแตล่ะวิธีมีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงท่ีส าคญั คือการกลัน้อจุจาระ
ไมไ่ด้ โดยอตัราการเกิด ขึน้อยูก่บัแตล่ะเทคนิควิธี  
ผู้ ป่วยท่ีได้รับการผา่ตดัรักษาไปแล้ว มีโอกาสกลบัมาเป็นใหมไ่ด้อีก โดยอตัราการกลบัเป็นใหม ่ขึน้อยู่กบั
ชนิดของฝีคณัฑสตูรและเทคนิควิธีผา่ตดัท่ีใช้  
การพยาบาล 

ผู้ ป่วยหลงัการผา่ตดัรักษา สามารถให้การรักษาแบบผู้ ป่วยนอกได้ โดยผู้ ป่วยต้องท าความสะอาด
แผลทกุวนัด้วย การล้างท าความสะอาดตามแพทย์ผา่ตดัและพยาบาลแนะน า  

1. การแชก้่นด้วยน า้อุน่ประมาณ 15 นาที วนัละ 2-3 ครัง้  
2. การป้องกันไม่ให้ท้องผูกโดยการรับประทานผักผลไม้ หรือธัญพืชให้เพียงพอ หรือกินใย

อาหารส าเร็จรูปเสริม หรือใช้ยาระบาย  
3. หลงัถ่ายอจุจาระควรล้างท าความสะอาดและซบัให้แห้งด้วยทิชชท่ีูอ่อนนุม่  
4. การรักษาความสะอาดแผล/ปากทวารหนกั  

http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/article/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/article/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


5. การท าความสะอาดแผล/ปากทวารหนกัหลงัถ่ายอจุจาระทกุครัง้ ใช้ทิชชท่ีูอ่อนนุม่ หรือทิชชู
เปียกในการท าความสะอาด แชก้่นด้วยน า้อุน่ดงัได้กลา่วแล้วและป้องกนัอาการท้องผกู และอาการ
ท้องเสีย  

6. หากมีฝีหนองเกิดขึน้บริเวณใกล้ๆรู/ปากทวารหนกั มีอาการปวดและบวมบริเวณแก้มก้น 
หรือบริเวณขอบรูทวารหนกั มีน า้ เหลืองซมึออกมาจากรูท่ีผิวหนงั ซึง่เป็นอาการของฝีคณัฑสตูร  
มีแผลเรือ้รังบริเวณรอบๆปากทวารหนกั อจุจาระเป็นเลือด เจ็บแผลมาก ควรรีบพบแพทย์ เพ่ือแยกว่า
ไมใ่ชแ่ผลจากโรคมะเร็ง 
การป้องกันโรคฝีคัณฑสูตร คือ 

การป้องกนัการเกิดแผลบริเวณปากทวารหนกัจากสาเหตตุา่งๆดงักล่าวแล้วในหวัข้อสาเหต/ุ
ปัจจยัเส่ียง ท่ีป้องกนัได้ เชน่ การป้องกนัโรคแผลรอยแยกขอบทวารหนกั แผลปริขอบทวารหนกั เป็นต้น  

-กินผกั และผลไม้เพิ่มมาก เพ่ือป้องกนัอาการท้องผกู ท่ีการเบง่อุจจาระเป็นสาเหตใุห้เกิดแผล
บริเวณปากทวารหนกัได้  

-ด่ืมน า้สะอาดอยา่งน้อยวนัละ 6-8 แก้ว เพ่ือป้องกนัอาการท้องผกู  
-ใช้ทิชชท่ีูอ่อนนุม่ในการท าความสะอาดหลงัอจุจาระเสมอ เพ่ือป้องกนัการเกิดแผล  
-รักษาความสะอาดบริเวณปากทวารหนกัเสมอ และควรล้างให้สะอาดทกุครัง้หลงัการอจุจาระ

เพ่ือป้องกนัการตดิเชือ้ในบริเวณปากทวารหนกั  
เม่ือมีแผลบริเวณปากทวารหนกั ควรรีบพบแพทย์เพ่ือการรักษาแตเ่นิ่นๆ ไมป่ลอ่ยให้แผลเรือ้รังจนเกิดเป็น
หนอง  

-รักษาสขุอนามยัพืน้ฐาน (สขุบญัญตัแิหง่ชาต)ิ เพ่ือให้มีร่างกายแข็งแรง ลดโอกาสในการติดเชือ้
ตา่งๆ  

 
 

โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids หรือ Piles) 
โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids หรือ Piles) คือ โรคท่ีเกิดจากการอกัเสบ และ/หรือการบวมของ

กลุ่มเนือ้เย่ือหลอดเลือด (Vascular structures, เนือ้เย่ือท่ีประกอบด้วย หลอดเลือดด า หลอดเลือดแดง 
และเนือ้เย่ือเก่ียวพัน) ท่ีอยู่ภายในทวารหนกัและรอบๆปากทวารหนัก โดยเนือ้เย่ือกลุ่มนีมี้หน้าท่ีช่วย
ปกป้องเนือ้เย่ือทวารหนกัในช่วงมีการขบัถ่ายอจุจาระ และช่วยให้ปากทวารหนกัปิดสนิทช่วงไม่ปวดถ่ าย
อจุจาระ ภายในทวารหนกั (ทวารหนกัอยู่ตอ่จากล าไส้ตรง โดยล าไส้ตรง คือล าไส้ใหญ่ตอนล่างสดุ เป็น
ล าไส้ใหญ่ส่วนท่ีตอ่กับทวารหนกั) จะมีแนวเส้นท่ีเรียกว่า เส้นเด็นเทท หรือเส้นเพ็กทิเนท (Dentate line 
หรือ Pectinate line) ซึ่งเป็นเส้นแบง่ทวารหนกัออกเป็นส่วนล่างและส่วน บน ทัง้นีเ้ม่ือเกิดริดสีดวงทวาร

http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81/article/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81/article/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
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ในส่วนท่ีอยู่ใต้ตอ่เส้นเด็นเทท เรียกว่า “โรคริดสีดวงภายนอก (External hemorrhoids)” และเม่ือเกิด
ริดสีดวงทวารเหนือตอ่เส้นเดน็เทท เรียกวา่ “โรคริดสี ดวงภายใน (Internal hemorrhoids)”  
โรคริดสีดวงทวารเป็นโรคพบบอ่ยโรคหนึง่ ในสหรัฐอเมริกาพบผู้ ป่วยมีอาการจากโรคนีไ้ด้ประมาณ 5% 
ของประชากรผู้ใหญ่ทัง้หมด โดยพบได้สงูในชว่งอาย ุ45-65 ปี (อาจพบในเดก็ และในอายอ่ืุนๆได้ทกุอาย ุ
ทัง้นีข้ึน้กบัสาเหต)ุ โดยผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดโรคได้ใกล้เคียงกนั 
 

 
โรคริดสีดวงทวารเกิดได้อย่างไร? มีปัจจยัเส่ียงจากอะไร? 

สาเหตแุละปัจจยัเส่ียงส าคญัของการเกิดโรคริดสีดวงทวาร เกิดจากกลุ่มเนือ้เย่ือหลอดเลือด
ดงักล่าวได้รับบาดเจ็บ และ/หรือมีการหมุนเวียนโลหิต (เลือด) ไม่ดีจากสาเหต/ุปัจจยัเส่ียงต่างๆจน
ก่อให้เกิดการโป่งพอง บวม อกัเสบ หรือเกิดมีลิ่มเลือดในกลุ่มเนือ้เย่ือดงักล่าว ซึ่งสาเหต/ุปัจจยัเส่ียงท่ีพบ
บอ่ย คือ  

ท้องผกู ท าให้ต้องเบง่อจุจาระเป็นประจ า แรงเบง่จะเพิ่มความดนั และ/หรือการบาดเจ็บในกลุ่ม
เนือ้เย่ือหลอดเลือด สง่ผลให้หลอดเลือดโป่งพอง หรือหลอดเลือดขอดได้ง่าย  

ท้องเสียเรือ้รัง การอุจจาระบ่อยๆจะเพิ่มความดนั และ/หรือการบาดเจ็บต่อกลุ่มเนือ้เย่ือหลอด
เลือด เชน่กนั  

การนัง่แชน่านๆ รวมทัง้นัง่ถ่ายอจุจาระนานๆ จะกดทบักลุ่มเนือ้เย่ือหลอดเลือด จึงเพิ่มความดนั/
การบาดเจ็บตอ่กลุม่เนือ้เย่ือหลอดเลือด  

อาย ุผู้สงูอายจุะมีการเส่ือมของเซลล์ตา่งๆ รวมทัง้ของกลุม่เนือ้เย่ือหลอดเลือด หลอดเลือดจึงโป่ง
พองได้ง่าย  

การตัง้ครรภ์ เพราะน า้หนกัของครรภ์จะกดทบัลงบนกลุ่มเนือ้เย่ือหลอดเลือด เลือดจึงไหลกลบั
หวัใจลดลง จงึคัง่อยูใ่นหลอดเลือด จงึเกิดหลอดเลือดบวมพองได้ง่าย  

โรคอ้วนและน า้หนกัตวัเกิน สง่ผลให้เพิ่มแรงดนัในชอ่งท้องและในอุ้งเชิงกรานสงูขึน้ เลือดจึงคัง่ใน
กลุม่เนือ้เย่ือหลอดเลือดเชน่เดียวกบัในหญิงตัง้ครรภ์  
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การมีเพศสมัพนัธ์ทางทวารหนกั จึงเกิดการกดเบียดทบั/บาดเจ็บตอ่กลุ่มเนือ้เย่ือหลอดเลือดส่วน
นีเ้รือ้รัง จงึมีเลือดคัง่ในหลอดเลือด เกิดโป่งพองได้ง่าย  

โรคแต่ก าเนิดท่ีไม่มีลิน้ปิดเปิด (Valve) ในหลอดเลือดด าในเนือ้เย่ือหลอดเลือดซึ่งช่วยในการ
ไหลเวียนเลือด จึงเกิดภาวะเลือดคัง่ในหลอดเลือด จึงเกิดหลอดเลือดโป่งพองง่าย อาจจากพนัธุกรรม 
เพราะพบโรคได้สงูกวา่ เม่ือครอบครัวมีประวตัเิป็นโรคริดสีดวงทวาร  
โรคริดสีดวงทวารมีอาการอย่างไร? 

อาการพบบอ่ยของโรคริดสีดวงภายนอก คือ มีติ่งเนือ้สีชมพคูล า้ออกมาจากปากทวารหนกัเม่ือ
ท้องผกู หรือ ท้องเสีย เม่ือมีลิ่มเลือดเกิดในหลอดเลือดท่ีโป่งพองจะก่ออาการปวด เจ็บ บวม และก่อ
อาการระคายเคืองบริเวณรอบปากทวารหนกั และอาการคนั แตม่กัไมค่อ่ยพบมีเลือดออกจากติง่เนือ้นี ้ 

อาการพบบ่อยของโรคริดสีดวงทวารภายใน คืออุจจาระเป็นเลือด โดยไม่มีอาการปวดเจ็บ 
อจุจาระมกัเป็นเลือดสด ออกหลงัอจุจาระสดุแล้ว มกัพบเลือดบนกระดาษช าระ เลือดท่ีออกจะไม่ปนกับ
อจุจาระ มกัไม่มีมกูปน และมกัหยดุได้เอง อาการเหล่านีจ้ะเป็นๆหายๆ เม่ือเป็นมาก หลอดเลือดจะบวม
มาก รวมทัง้เนือ้เย่ือเก่ียวพนัรอบหลอดเลือดจะบวมออกมาถึงปากทวารหนกั เห็นเป็นก้อนเนือ้นิ่ม ปลิน้
โผลอ่อกมานอกปากทวารหนกั ซึ่งในภาวะเช่นนี ้จะก่ออาการเจ็บปวดได้ ทัง้นี ้โดยทัว่ไปแบง่ความรุนแรง
ของโรคริดสีดวงภายใน เป็น 4 ระดบัตามความรุนแรง ได้แก่ 

ระดบั 1 หลอดเลือดท่ีโป่งพอง ยงัเกิดอยูภ่ายในทวารหนกัและล าไส้ตรง  
ระดบั 2 หลอดเลือด พร้อมเนือ้เย่ือรอบๆหลอดเลือดปลิน้โผล่ออกมาท่ีปากทวารหนกัในขณะ

อจุจาระ แตก้่อนเนือ้นีส้ามารถกลบัเข้าไปภายในทวารหนกัได้เองหลงัสิน้สดุอจุจาระ  
ระดบั 3 ก้อนเนือ้ไม่กลบัเข้าภายในทวารหนกั หลงัสดุอจุจาระแล้ว แตส่ามารถใช้นิว้ดนักลบัเข้า

ไปได้  
ระดบั 4 ก้อนเนือ้กลบัเข้าไปภายในทวารหนกัไมไ่ด้ ค้างอยู่หน้าปากทวารหนกั ถึงแม้จะใช้นิว้ช่วย

ดนัแล้วก็ตาม ซึง่ระยะนีผู้้ ป่วยจะเจ็บปวดมาก และควรต้องรีบพบแพทย์เป็นการฉกุเฉิน ก่อนท่ีก้อนเนือ้จะ
เนา่ตายจากการขาดเลือด  
แพทย์วินิจฉยัโรคริดสีดวงทวารได้อยา่งไร? 

แพทย์วินิจฉัยโรคริดสีดวงทวารได้จาก ประวตัิอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจบริเวณก้อน
เนือ้/ทวารหนกั และการส่องกล้องตรวจทวารหนกัและล าไส้ตรง ในบางครัง้อาจมีการตดัชิน้เนือ้เพ่ือการ
ตรวจทางพยาธิวิทยา เม่ือต้องแยกจากโรคมะเร็ง 
รักษาโรคริดสีดวงทวารได้อย่างไร? 
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แนวทางการรักษาโรคริดสีดวงทวาร ได้แก่ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพ่ือลดปัจจยัเส่ียงต่อการ
เพิ่มความดนัในกลุม่เนือ้เย่ือหลอดเลือดท่ีเป็นสาเหตขุองโรคริดสีดวงทวาร และการใช้ยาตา่งๆ เช่น ยาทา
ลดอาการคนั ยาเหน็บทวารลดอาการบวม ปวด และยาแก้ปวด เป็นต้น  

แต่เม่ือการรักษาในลักษณะประคับประคองไม่ได้ผล การรักษาขัน้ต่อไป คือ การรักษาทาง
ศลัยกรรม ท่ีมีหลายรูปแบบ เช่น การจีด้้วยไฟฟ้า หรือ เลเซอร์ การฉีดยาเข้าหลอดเลือด เพ่ือให้หลอด
เลือดยบุแฟบ การผกูหลอดเลือด หรือการผา่ตดัหลอดเลือด ทัง้นี ้ขึน้กบัความรุน แรงของโรค ข้อบง่ชี ้และ
ดลุพินิจของแพทย์ 
มีผลข้างเคียงจากโรคริดสีดวงทวารอย่างไร? 

ผลข้างเคียง (ผลแทรกซ้อน) จากโรคริดสีดวงทวาร ได้แก่ ภาวะกลัน้อจุจาระไม่อยู่ ทัง้นีเ้พราะ
กลุม่เนือ้เย่ือหลอดเลือด เหลา่นี ้มีหน้าท่ีชว่ยการปิดตวัของหรููดปากทวารหนกัในภาวะไม่อจุจาระ เม่ือเกิด
หลอดเลือดโป่งพอง หรููดปากทวารหนกัจงึปิดไมส่นิท จงึเกิดการกลัน้อจุจาระไมอ่ยู่  

ภาวะซีด เม่ือมีเลือดออกจากกลุ่มเนือ้เย่ือหลอดเลือดเรือ้รัง หรือบางครัง้เลือด ออกมากและไม่
สามารถหยดุเองได้ ต้องรีบพบแพทย์เป็นการฉกุเฉิน  

การติดเชือ้ อาจเกิดเป็นฝี หรือหนองในบริเวณก้นได้ เม่ือกลุ่มเนือ้เย่ือหลอดเลือดปลิน้ออกนอก
ทวารหนกัในระดบั 4 ซึ่งเป็นสาเหตใุห้หลอดเลือดขาดเลือด เกิดการเน่าตายของกลุ่มเนือ้เย่ือหลอดเลือด 
สง่ผลให้เกิดอาการเจ็บ ปวดอยา่งมาก ซึง่จดัเป็นภาวะฉกุเฉินท่ีต้องพบแพทย์ เชน่กนั  
โรคริดสีดวงทวารรุนแรงไหม? 
โรคริดสีดวงทวาร เป็นโรคไมรุ่นแรง มกัไมเ่ป็นสาเหตใุห้เสียชีวิต แตเ่ป็นโรคเรือ้รัง ก่ออาการเป็นๆหายเม่ือ
ยงัไม่สามารถควบคมุสาเหตหุรือปัจจยัเส่ียงได้จึงส่งผลถึงคณุภาพชีวิต โดยเฉพาะเม่ือเกิดผลข้างเคียง
ดงักลา่ว 
ดแูลตนเองอยา่งไร? ควรพบแพทย์เม่ือไร? 
การดแูลตนเองเม่ือเป็นริดสีดวงทวาร และการพบแพทย์ ได้แก่ ปฏิบตัติามแพทย์ พยาบาลแนะน า  

1. ใสย่าทาบริเวณก้น/บริเวณริดสีดวง หรือ เหน็บยาตามแพทย์แนะน า  
2. กินยาตา่งๆ รวมทัง้ยาแก้ปวดตามแพทย์แนะน า  
3. ด่ืมน า้สะอาดมากๆ อยา่งน้อยวนัละ 8-10 แก้ว เม่ือไมมี่โรคต้องจ ากดัน า้ด่ืม เชน่ หวัใจ

ล้มเหลว เพ่ือให้อจุจาระอ่อนนุม่ และขบัถ่ายออกได้ง่าย  
4. กินผกั ผลไม้ชนิดมีกากใยสงูมากๆ เชน่ ฝร่ัง แอบเปิล มะละกอสกุ เพ่ือป้องกนัท้องผกู  

ฝึกอจุจาระให้เป็นเวลา ไมก่ลัน้ และไมเ่บง่อจุจาระ  

http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2/article/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/article/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81/article/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%9D%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/article/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/article/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/knowledge/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2/article/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81


5. นัง่แชน่ า้อุน่เสมอ อาจเป็นเพียงน า้อุน่ธรรมดา หรือ น า้ดา่งทบัทิมอุน่ หรือ อ่ืนๆ ตามแพทย์/
พยาบาลแนะน า ครัง้ละ 10-15 นาท่ี วนัละประมาณ 2-3 ครัง้ จะชว่ยบรรเทาอาการเจ็บปวด และอาการ
บวมได้ดี  

6. เม่ือมีก้อนเนือ้บวมออกมาบริเวณก้น อาจประคบด้วยน า้เย็น ซึง่อาจชว่ยลดบวมได้  
7.  ล้างบริเวณก้นด้วยน า้อุน่ หรือ น า้สะอาด รักษาให้สะอาดเสมอ แพทย์หลายทา่นแนะน าวา่ 

ไมจ่ าเป็นต้องใช้สบู ่แตถ้่าผู้ ป่วยอยากใช้สบู่ ควรเป็นสบูเ่ดก็อ่อนเพ่ือลดการระคายเคืองตอ่กลุม่เนือ้เย่ือ
หลอดเลือดท่ีก าลงับวม หรือมีการอกัเสบ  

8. เม่ืออจุจาระ/ปัสสาวะ ไมค่วรท าความสะอาดด้วยกระดาษช าระท่ีแข็ง ควรชบุน า้ หรือ ใช้
กระดาษช าระชนิดเปียก (มีขายในท้องตลาดแล้ว)  

9.    พยายามฝึกไมเ่บง่อจุจาระ  
10.  ไมค่วรนัง่ หรือ ยืนนานๆ รวมทัง้นัง่ส้วมนานๆ ไมน่ัง่อ่านหนงัสือนานๆขณะอจุจาระ  
11.  ลดความอ้วน  
12.   เม่ือเลือดออกมาก ใช้ผ้าขนหนสูะอาดกดบริเวณก้นไว้ให้แนน่ ถ้าเลือดไมห่ยดุ ควรพบ

แพทย์เป็นการฉกุเฉิน  
13.  พบแพทย์ตามนดัเสมอ และรีบพบก่อนนดัเม่ือมีอาการผิดปกตไิปจากเดมิ หรือ เม่ืออาการ

ตา่งๆเลวลง หรือเม่ือกงัวลในอาการ  
14. พบแพทย์เป็นการฉกุเฉินเสมอเม่ือ เลือดออกทางก้นไมห่ยดุ หรือ เม่ือก้อนเนือ้ไมส่ามารถ

กลบัเข้าไปในทวารได้ อยา่พยายามออกแรงดนัก้อนเนือ้ เพราะจะท าให้ก้อนเนือ้ได้รับบาดเจ็บและบวม
มากขึน้  
วิธีป้องกนัริดสีดวงทวาร คือ วิธีการเดียวกบัในการดแูลตนเอง ท่ีส าคญั ได้แก่ ป้องกนัท้องผกูด้วยวิธีตา่งๆ  

1. ไมน่ัง่ ยืนนานๆ ไมน่ัง่อ่านหนงัสือนานๆขณะอจุจาระ  
2. เคล่ือนไหวร่างกายเสมอ  
3. ฝึกเข้าห้องน า้ให้เป็นเวลา ไม่กลัน้อจุจาระ และไมเ่บง่อจุจาระ  
4.   ลดความอ้วน  
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CA colon มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 

 
มะเร็งล าไส้ใหญ่ เป็นโรคท่ีมีอบุตักิารณ์สงูในประเทศแถบตะวนัตก เชน่ สหรัฐอเมริกา และ 

ประเทศทางยโุรป ในสหรัฐอเมริกา ประชากรมีโอกาสท่ีจะเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ตลอดชีวิตประมาณร้อยละ 
6 หรือ 1 ตอ่ 20 ของประชากร ประมาณการวา่มีผู้ ป่วยรายใหมเ่กิดขึน้ 138,000 รายตอ่ปี และจะมีผู้ ป่วย
เสียชีวิตจากมะเร็งล าไส้ใหญ่ประมาณ 60,000 คนตอ่ปี  

ส าหรับประเทศไทย มะเร็งล าไส้ใหญ่ มีอบุตักิารณ์ต ่ากว่าประเทศท่ีพฒันาแล้ว จากสถิตขิอง
สถานวิทยามะเร็ง โรงพยาบาลศริิราชพบวา่ มะเร็งล าไส้ใหญ่ มีอบุตักิารณ์สงูเป็นอนัดบั 4 ในเพศชาย 
(รองจากมะเร็งตบั ปอด และ ตอ่มลกูหมาก) สว่นในเพศหญิงพบมากเป็นอนัดบั 3 (รองจากมะเร็งปาก
มดลกูและ เต้านม)  

ใครมีโอกาสเส่ียงสูง  

ถึงแม้วา่มะเร็งล าไส้ใหญ่ อาจเกิดขึน้ได้ในทกุอายุ แตอ่ตัราเส่ียงของการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ จะสงูขึน้ใน
ผู้สงูอาย ุผู้ ป่วยส่วนใหญ่มกัจะถกูวินิจฉยัในช่วงอายรุะหวา่ง 50-70 ปี นอกจากนีอ้ตัราเส่ียงจะเพิ่มขึน้ใน
ผู้ ป่วยท่ีมีประวตัเิป็นโรคล าไส้อกัเสบบางชนิด (Crohn’s disease และ Ulcerative colitis) ผู้ ท่ีมีประวตัมีิ
ติง่เนือ้งอก (Polyp) ในล าไส้ใหญ่ หรือมีประวตัโิรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ในครอบครัว  

 

 



อาการของมะเร็งล าไส้ใหญ่  

มะเร็งล าไส้ใหญ่จ านวนมากจะไมมี่อาการให้เห็นในระยะแรกๆ จนกวา่ตวัเนือ้งอกจะมีขนาด
คอ่นข้างใหญ่ หาก สามารถตรวจพบก้อนเนือ้งอกในระยะเร่ิมแรกหรือพบในขณะท่ีเป็นติง่เนือ้งอก 
(Polyp) ผลการรักษาจะดีและมี โอกาสหายขาดได้ ดงันัน้จงึมีค าแนะน าให้มีการตรวจคดั กรองมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ตัง้แตไ่มมี่อาการ  

อาการของมะเร็งล าไส้ใหญ่ ท่ีพบบอ่ย ได้แก่ อาการ ถ่ายอจุจาระมีมกูปน หรือมีเลือดออกทาง
ทวารหนกั มี การถ่ายอจุจาระท่ีผิดปกตเิกิดขึน้ เชน่ ท้องผกู ท้องเสีย ท่ีไมห่ายหลงัได้รับการรักษา หรือมี
ท้องผกูสลบัท้องเสีย อาการอ่ืนๆท่ีอาจจะพบได้คือ น า้หนกัลด เบื่ออาหาร ส าหรับมะเร็งล าไส้ใหญ่สว่นต้น
อาจตรวจพบวา่มีอาการ ซีดซึง่เกิดจากการเสียเลือดโดยท่ีไมมี่เลือดออกใน อจุจาระให้เห็นได้ด้วยตาเปล่า 
อาจคล าพบก้อนท่ีบริเวณ ท้องน้อยด้านขวา ผู้ ป่วยบางรายอาจมาพบแพทย์ด้วย อาการของล าไส้อดุตนั
ซึง่จะมีอาการปวดท้อง ท้องอืด อาเจียน และถ่ายอจุจาระ หรือผายลมลดลง  

การรักษา  

มะเร็งล าไส้ใหญ่ สามารถรักษาโดยการผา่ตดัเอาล าไส้สว่นท่ีมีมะเร็งรวมถึงเส้นเลือดและตอ่มน า้เหลือง
บริเวณ เนือ้งอกออก ในผู้ ป่วยสว่นใหญ่ล าไส้จะถกูตอ่เข้าหากนัใหมแ่ละผู้ ป่วยจะสามารถถ่ายอจุจาระ
ทางทวารหนกัได้ ตามปกติ โดยปกติการผา่ตดัจะท าผา่นแผลผา่ตดัทางหน้าท้อง ในปัจจบุนัศลัยแพทย์
สามารถท าการผา่ตดัโดย ใช้ กล้อง(Laparoscopic Surgery) ในผู้ ป่วยท่ีมีเนือ้งอกขนาดเล็ก ซึง่จะท าให้
แผลผา่ตดัมีขนาดเล็กลงและ ผู้ ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณแผลหลงัผา่ตดัลดลง  

ถ้ามะเร็งเกิดขึน้ท่ีบริเวณล าไส้ตรงสว่นปลาย หรือทวารหนกั และก้อนเนือ้งอกอยูใ่นระยะเร่ิมแรก 
การผา่ตดั สามารถท าได้โดยตดัเอาเนือ้งอกออกผา่นทางทวารหนกั อยา่งไรก็ตามถ้าก้อนเนือ้งอกมีขนาด
ใหญ่และใกล้ปาก ทวารหนกัมาก การผา่ตดัอาจจะต้องผา่ตดัเอาทัง้ล าไส้ตรงและทวารหนกัออกทัง้หมด 
ท าให้ไมส่ามารถตอ่ล าไส้ เข้าหากนัได้ ผู้ ป่วยกลุม่นีจ้งึจ าเป็นต้องมีล าไส้เทียมมาเปิดท่ีผนงัหน้าท้อง
ส าหรับการถ่ายอจุจาระ  

หากตรวจพบวา่มะเร็งกระจายไปท่ีตอ่มน า้เหลืองแล้ว ผู้ ป่วยควรได้รับการรักษาเพิ่มเติมโดยการ
ให้ยาเคมีบ าบดั และถ้าเนือ้งอกอยูใ่นต าแหนง่ล าไส้ตรงส่วนปลายหรือทวารหนกั ผู้ ป่วยอาจจะต้องได้รับ
การฉายรังสีเพิ่มเตมิ  

ป้องกันได้หรือไม่  

แนวทางการป้องกนัโรคนีคื้อ ควรรับประทานอาหารท่ีมีกากใยสงูเชน่ ผกัและผลไม้ รวมไปถึงอาหารท่ีมี 
สว่นประกอบของไขมนัต ่าจะชว่ยลดการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ลดลง อยา่งไรก็ตามเป็นท่ียอมรับวา่ การ
ตรวจคดั กรองสามารถป้องกนัการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ ในผู้ ท่ีไมมี่อาการและไมมี่ปัจจยัเส่ียงควร



เร่ิมต้นท่ีอาย ุ50 ปี ส าหรับผู้ ท่ีมีประวตัมิะเร็งล าไส้ใหญ่ในครอบครัว ควรเร่ิมตรวจคดักรองท่ีอายุ 40 ปี
หรือท่ีอาย ุ5 ปีก่อนอายขุองคนในครอบครัวท่ีได้รับการวินิจฉยัวา่เป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ สว่นผู้ ท่ีมีประวตัิ
เป็นล าไส้อกัเสบชนิด Crohn’s disease และ Ulcerative colitis หรือ ผู้ ป่วยท่ีมีติง่เนือ้งอกจ านวนมาก 
(Polyposis Coli) การตรวจอาจเร่ิมในอายท่ีุเร็วขึน้โดยสามารถปรึกษาแพทย์ของทา่นได้  

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่มีหลายวิธีดังนี ้ 

 
• การส่องกล้องล าไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ทกุ 5 ถึง 10 ปี หรือ  

• ตรวจอจุจาระหาเลือดท่ีมองไมเ่ห็นด้วยตาเปลา่ (Fecal Occult Blood Test) ทกุปี หรือ  

• การส่องกล้องล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Sigmoidoscopy) ร่วมกบั การตรวจสวนแป้งล าไส้ใหญ่ 
(Barium Enema) ทกุ 5 ปี  

จะเห็นได้วา่การตรวจคดักรองมีความส าคญั เน่ืองจากก่อนท่ีจะเกิดเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ขึน้ จะมี
ความผิดปกตเิร่ิมจากการเกิดมีติง่เนือ้งอก (Polyp) ขึน้มาก่อน ดงันัน้ถ้าสามารถสอ่งกล้องล าไส้ใหญ่และ
ตรวจพบติง่เนือ้งอกได้ตัง้แตไ่มมี่อาการ แพทย์จะสามารถตดัติง่เนือ้งอกผา่นทางกล้อง (Polypectomy) 
โดยไมต้่องท าผา่ตดัซึง่จะเป็นการป้องกนัการเกิดเป็นมะเร็งขึน้  
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