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วัตถุประสงค์

•สามารถบอกถึงความหมาย สาเหตุ อาการ การรักษาของผู้
ที่มีปัญหาระบบการย่อยอาหารและการขับถ่าย
•สามารถบอกถึงการดูแลผู้ที่มีปัญหาระบบการย่อยอาหาร
และการขับถ่าย



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

• คือ แผลที่เกิดขึ้นบริเวณเยื่อบุของกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร 
และล าไส้เล็กส่วนต้น อาการที่พบได้บ่อยคือปวดท้อง มักมีสาเหตุ
มาจากการติดเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร หรือการใช้ยาแก้ปวดต้าน
การอักเสบในกลุ่มเอ็นเสดเป็นเวลานาน เช่น แอสไพริน ไอบูโป
รเฟน เป็นต้น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ หรือการ
รับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดอาจท าให้อาการแย่ลงได้ แผลใน
กระเพาะอาหารพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หากปล่อย
ไว้แล้วไม่ได้รับการรักษาจะท าให้อาการรุนแรงขึ้น และเกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมาได้



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

อาการ
ปวดท้องหรือแสบที่กระเพาะอาหาร มักมีอาการตอนท้องว่างหรือประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนมื้ออาหาร อาจตื่นกลางดึกจากอาการปวด
หรือแสบท้อง อาการจะดีขึ้นเมื่อรับประทานอาหารหรือยาลดกรด และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยดังต่อไปนี้
• แสบร้อนกลางอก
• คลื่นไส้ อาเจียน
• หายใจล าบาก
• รู้สึกจะเป็นลม
• น้ าหนักลดลง
• เบื่ออาหาร
• อาหารไม่ย่อย
• เรอ แน่นท้อง หรือท้องอืด หลังรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

สาเหตุ
• เชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร (H. Pylori) จะอาศัยอยู่ในเยื่อบุกระเพาะอาหาร เป็นสาเหตุให้เกิดการระคาย

เคืองและเพิ่มความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความเสียหายจากกรดในกระเพาะอาหาร ติดเชื้อได้กับทุกวัย

• การใช้ยาแอสไพริน (Aspirin) ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) นาโปรเซน (Naproxen) รวมถึงยาแก้ปวดต้าน
การอักเสบในกลุ่มยาเอ็นเสด (NSAIDs) อื่น ๆ เป็นเวลานาน ท าให้เกิดการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุ
กระเพาะอาหารหรือล าไส้เล็ก

• ปัจจัยอื่น ๆ และพฤติกรรมบางอย่าง อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ เช่น การสูบ
บุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ด ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป พบได้มากขึ้นในผู้ที่มี
สมาชิกในครอบครัวเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร ผู้ที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia)



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
การวินิจฉัย
การทดสอบการติดเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร ท าได้หลายแบบ เช่น ทางลมหายใจ ทางอุจจาระ 
หรือทางเลือด โดยมีวิธีการดงัต่อไปนี้
• การทดสอบเอนไซม์ยูรีเอส (Urease Test) ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบควรหยุดยา Proton 

Pump Inhibitor: PPI ก่อนการทดสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพราะอาจท าให้ผลการ
ทดสอบคลาดเคลื่อนได้

• การตรวจหาแบคทีเรียจากอุจจาระ (Stool Antigen Test)
• การตรวจหาแบคทีเรียจากเลอืด (Blood Test) เพื่อหาสารภูมิต้านทานหรือแอนตบิอดี้ต่อ

เชื้อแบคทีเรีย
• การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนตน้ (Gastroscopy) โดยการใส่ทอ่ขนาดเล็กติดกล้อง

ที่ส่วนปลาย (Endoscope) ผ่านทางปากลงไปยงักระเพาะอาหารและล าไสเ้ล็กสว่นต้น หรือ
อาจมีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อน าไปทดสอบการติดเชือ้แบคทีเรียเอชไพโลไรร่วมด้วย

• การตรวจกระเพาะอาหารด้วยการกลนืแป้ง (Upper GI Series)



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

การรักษา
• การใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น อะมอ็กซีซิลลิน (Amoxicillin) คลาริโธรมัยซิน 

(Clarithromycin) เมโทรนิดาโซล (Metronidazole) ทินิดาโซล 
(Tinidazole) เตตราไซคลีน (Tetracycline) ลีโวฟลอกซาซิน 
(Levofloxacin) เป็นต้น ในการรักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียเอชไพโลไร
อาจต้องใช้ยาหลายชนิดเช่น สูตรยา Triple Therapy รับประทานต่อเนื่อง
นานประมาน 10-14 หลังสิ้ดสุดการใช้ยาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ควรกลับมาท า
การทดสอบยืนยัน (Confirmation Test) ว่าก าจัดเชื้อแบคทีเรียได้ส าเร็จ
หรือไม่ ด้วยการทดสอบแบบ Non-Invasive: UBT หรือการตรวจอุจจาระ



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

• การรักษา (ต่อ)
• การใช้ยา Proton pump inhibitors: PPIs เช่น โอ

เมพราโซล (Omeprazole) แลนโซพราโซล 
(Lansoprazole) ราบีพราโซล (Rabeprazole) อีโซ
เมปราโซล (Esomeprazole) แพนโทพราโซล 
(Pantoprazole) เป็นต้น เพื่อยับยั้งการสร้างกรดและ
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

• การรักษา (ต่อ)
• การใช้ยา H2-Receptor Antagonists เช่น แรนทิิ

ดีน (Ranitidine) ฟาโมทิดีน (Famotidine) ไซเม
ทิดีน (Cimetidine) เป็นต้น เพื่อยับยั้งการสร้างกรด
และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
• การใช้ยาเคลือบกระเพาะอาหาร เช่น ซูคราลเฟต

(Sucralfate) ไมโซพรอสทอล (Misoprostol) เป็น
ต้น เพื่อปกป้องเยื่อบุในกระเพาะอาหารและล าไส้
เล็กจากการท าลายของกรด



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

• การรักษา (ต่อ)

• การผ่าตัด มักใช้ในผู้ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วไม่เข้า
รับการรักษา มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารหรือ
ล าไส้เล็กฉีกขาด เป็นต้น

• การปรับการใช้ยาในผูป้่วยแผลในกระเพาะอาหารที่มีสาเหตุมาจาก
การใช้ยาเอ็ดเสด (NSAIDs) โดยเปลี่ยนเป็นพาราเซตามอลหรือยา
แก้ปวดต้านการอักเสบในกลุ่มเอ็นเสดอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้น้อยกว่า เช่น เซเลโคซิบ 
(Celecoxib) ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม COX-2 Inhibitor เป็นต้น



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
แผลในกระเพาะอาหารชนิดที่รักษาไม่หาย (Refractory Ulcers) โดยเฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้ผู้ที่ไม่รับประทาน
ยาตามค าสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
• ผู้ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไรบางชนิดดื้อต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ
• ผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
• ผู้ที่ใช้ยาบรรเทาอาการปวดที่เพิ่มความต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร เช่น แอสไพริน ไอบูโปรเฟน นาโป

รเซน เป็นต้น
• ผู้ที่ร่างกายผลิตกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เช่น ผู้ป่วยกลุ่มอาการโซลลิงเจอร์-เอลลิสัน (Zollinger-

Ellison Syndrome)
• ผู้ที่มีการติดเชื้อนอกเหนือจากเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร
• ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
• ผู้ที่เป็นโรคซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก เช่น ผู้ป่วยโรคโครห์น (Crohn's 

Disease)



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

ภาวะแทรกซ้อน
• เลือดออกภายในช่องท้อง

• อวัยวะภายในช่องท้องทะลุ

• ทางเดินอาหารอุดตัน จากอาการบวมหรือแผลที่
เป็นผลมาจากแผลในกระเพาะอาหารท าให้
อาหารเคลือ่นตัวผ่านได้ยากขึ้น



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
การดูแลและการป้องกัน

• รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เชน่ ธัญพืช ผัก ผลไม้ โดยเฉพาะ
ผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินเอและวิตามินซี รวมถึงอาหารที่อุดมไปด้วย
จุลินทรีย์ที่มีชีวิต (Probiotics) เช่น โยเกริ์ต ชีส

• หลีกเลี่ยงการดื่มนม เพราะอาจช่วยลดอาการปวดท้องในเบื้องต้น แต่
จะเพิ่มปริมาณของกรดในกระเพาะอาหารและท าให้มีอาการปวดที่
รุนแรงมากขึ้นในภายหลงั

• หากใช้ยาบรรเทาอาการปวดเป็นประจ า ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยา
บรรเทาอาการปวดอ่ืน ๆ เช่น เลือกใช้พาราเซตามอล หรืออะเซตามิ
โนเฟน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร



แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)

การดูแลและการป้องกัน (ต่อ)
• จัดการหรือรับมือกับความเครียดด้วยการออกก าลังกาย ใช้เวลากับเพื่อน หรือท า

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชื่นชอบ เพราะความเครียดอาจท าให้อาการของแผลในกระเพาะ
อาหารแย่ลงได้

• หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่จะท าปริมาณกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มมาก
ขึ้น และอาจส่งผลตอ่เยือ่บุกระเพาะอาหาร

• ลดปริมาณหรือหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
จะไปกัดช้ันเมือกในกระเพาะอาหาร ท าให้เกิดการระคายเคือง เป็นสาเหตุให้เกิดแผล
ในกระเพาะอาหารได้ และไม่ควรรับประทานยาพร้อมกับการดืม่แอลกอฮอล์

• ล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการติด
เชื้อและเสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนัให้แข็งแรง รวมถึงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
ในช่วงก่อนนอน



กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)

• เป็นภาวะที่กรดหรือน้ าย่อยในกระเพาะไหลย้อนกลับ
มาในหลอดอาหาร จนท าให้เกิดการอักเสบของหลอด
อาหาร โดยผู้ป่วยจะรู้สึกแสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว 
และคลื่นไส้ สาเหตุส าคัญหนึ่งมาจากพฤติกรรมการกิน
อาหารที่ไม่ถูกต้องและการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบในสภาพ
สังคมปัจจุบัน หากปล่อยให้เกิดอาการเรื้อรังและรักษา
ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง อาจน าไปสู่การเกิดหลอดอาหาร
อักเสบ แผลที่หลอดอาหาร หรือหลอดอาหารตีบ ซึ่ง
อาจเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหาร
ได้ แม้โอกาสเกิดจะไม่มากนักก็ตาม



กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)

อาการ
• ผู้ที่มีภาวะกรดไหลย้อนจะรู้สึกจุกเสียดบริเวณใต้ลิ้นปี่ 

ปวดแสบปวดร้อนบริเวณอกบ่อยครั้ง มีอาการจุกเสียด
แน่นคล้ายอาหารไม่ย่อย เรอบ่อย คลื่นไส้ อาจมีน้ ารส
เปรี้ยวหรือขมไหลย้อนขึ้นมาในปากและคอ ไปจนถึงกลืน
อาหารได้ล าบาก
• ในบางรายที่เป็นเรื้อรังอาจพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น 

ไอเรื้อรัง รู้สึกระคายเคืองคอตลอดเวลา เสียงแหบแห้ง 
หรือฟันผุ



กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)

สาเหตุ
• กรดไหลย้อนเกิดจากการท างานที่ผิดปกติของ

กล้ามเนื้อหูรูดบริเวณส่วนปลายของหลอด
อาหาร (Lower Esophageal Sphincter: 
LES) ท าให้กรดหรือน้ าย่อยภายในกระเพาะ
อาหารไหลย้อนกลับขึ้นมาบริเวณหลอดอาหาร
จนสร้างความระคายเคืองกับผนังของหลอด
อาหาร



กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)

พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันหรือโรคบางชนิดมีส่วนกระตุ้นการ
ท างานของหลอดอาหารให้เกิดความผิดปกติได้ หรือท าให้กระเพาะ
อาหารหลั่งกรดในปริมาณมากขึ้น เช่น

• เข้านอนหลังรับประทานอาหารทันที

• สูบบุหรี่

• ดื่มน้ าอัดลมหรือแอลกอฮอล์

• รับประทานอาหารปริมาณมากภายในมื้อเดียว

• เป็นโรคอ้วน

• อยู่ในช่วงตั้งครรภ์



กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)

การวินิจฉัย
• แพทย์จะวินิจฉัยภาวะกรดไหลย้อนในกรณีทั่วไปจาก

การชักประวัติและอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก ทั้งนี้
แพทย์อาจพิจารณาการตรวจพิเศษด้านอื่นเพิ่มเติม
หากไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดหรืออาการไม่ชัดเจน เช่น 
การส่องกล้องทางเดินอาหาร การตรวจการ
เคลื่อนไหวของหลอดอาหาร การตรวจระบบทางเดิน
อาหาร เป็นต้น



กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)

การรักษา
• การปรับพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตอาจช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้ เช่น 

รับประทานอาหารในปริมาณที่พอดี ควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่
ควรเข้านอนทันทีหลังรับประทานอาหาร ฯลฯ

• รับประทานยาในกลุ่มยับยั้งการหลั่งกรด ยาลดภาวะกรดเกินในกระเพาะ
อาหาร ยาช่วยเสริมประสิทธิภาพของยาลดกรด ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการ
ปวดท้อง จุก เสียด แน่น อาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอก โดยตัวอย่างยาที่
แพทย์สั่งจ่ายเพื่อช่วยลดกรดเกินในกระเพาะอาหาร 

• การผ่าตัดซ่อมแซมกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหาร 



กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)

ภาวะแทรกซ้อน
• ฤทธิ์ของกรดได้สร้างความระคายเคืองแก่หลอดอาหารไปถึงอวัยวะ

บริเวณทางเดินหายใจ 
• ท าให้กลืนอาหารได้ล าบาก รู้สึกเจ็บ หรือมีเลือดออกในหลอดอาหาร 

รวมทั้งอาจเกิด
• ภาวะหลอดอาหารตีบตัน 
• อาจกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืด ไอเรื้อรัง
• มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร เนื่องจากเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของเซลล์บริเวณหลอดอาหาร แต่ในปัจจุบันยังคงพบได้
น้อยราย



กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)
การดูแลและการป้องกัน
• หลีกเลี่ยงการทานช็อกโกแลต็ ชา กาแฟ อาหารมัน
• หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด น้ าส้มสายชู น้ าส้ม น้ ามะนาว น้ ามะเขือเทศ พริกไทย เพราะท าให้น้ าย่อยในกระเพาะอาหารหลั่ง

ออกมามากยิ่งขึ้น
• เลิกสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่
• หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ลดน้ าหนัก ระวังอย่าให้น้ าหนักเกิน
• ใส่เสื้อผ้าที่ไม่คับ หรือรัดแน่นจนเกินไป
• พยายามนั่งตัวให้ตรงอยู่ตลอดเวลา
• ไม่เอนตัวลงนอนหลังทานอาหารไม่เกิน 3 ชั่วโมง
• นอนหัวสูง 6-8 นิ้ว โดยเอียงขึ้นต้ังแต่ระดับเอวไปจนถึงศีรษะ ไม่ใช่แค่การหนุนคอ
• หากมีอาการ สามารถบรรเทาอาการด้วยยาสามัญ เช่น ยาต้านกรดน้ าสีขาว
• หากอาการไม่ดีขึ้น หรือเป็นรุนแรง ควรรีบพบแพทย์



ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

• คือการอักเสบของไส้ติ่งที่อยู่ระหว่างล าไส้เล็กส่วนปลายและ
ล าไส้ใหญ่ส่วนต้น นับเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและ
อันตราย เพราะถ้าหากไม่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ไส้ติ่งที่
อักเสบจะแตก ท าให้เชื้อโรคที่อยู่ในไส้ติ่งแพร่กระจายไปทั่ว
ร่างกาย อาจเข้าสู่กระแสเลือดจนท าให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้



ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)
อาการ
ไส้ติ่งอักเสบเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างเฉียบพลัน มักเป็นมากขึ้นและอาการแย่ลง
ภายใน 6-24 ชั่วโมง ซึ่งอาการของภาวะไส้ติ่งอักเสบที่พบโดยทั่วไปมีดังนี้
• มีอาการปวดอย่างเฉียบพลัน ที่บริเวณรอบสะดือ ต่อมาย้ายไปปวดท่ีท้อง

ด้านล่างขวาเนื่องจากการอักเสบที่ลุกลามมากขึ้น
• มีอาการปวดมากขึ้นขณะที่ไอ เดิน หรือแม้แต่ขยับตัว
• คลื่นไส้ อาเจียน
• เบื่ออาหาร
• มีไข้ต่ า ๆ ระหว่าง 37.2-38 องศาเซลเซียส และอาจสูงกว่า 38.3 องศา

เซลเซียสหากเกิดภาวะไส้ติ่งแตก
• มีอาการท้องเสีย ท้องผูก หรือมีอาการท้องอืดรวมด้วย
• มีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้น หากผู้ป่วยมีอาการข้างต้นเกิดขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ 

และควรได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน เนื่องจากไส้ติ่งท่ีอักเสบสามารถแตกได้
ภายใน 48-72 ชั่วโมง



ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

สาเหตุ
• เกิดจากภาวะการอักเสบในไส้ติ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการอุดตัน

ภายในไส้ต่ิง สิ่งที่ไปอุดตันอาจเป็นได้ทั้ง เศษอุจจาระขนาดเล็ก
ที่ท าให้ไส้ติ่งเกิดการติดเชื้อและบวมขึ้น หรืออาจเป็นก้อนเนื้อ
มะเร็ง 
• บางครั้งก็อาจเกิดจากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

ที่ส่งผลให้ต่อมน้ าเหลืองท่ัวร่างกาย รวมทั้งต่อมน้ าเหลืองในไส้
ติ่งเกิดการปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการขยายตัวขึ้นจนไปปิดกั้น
ไส้ติ่ง และท าให้ไส้ติ่งที่อาจมีเชื้อโรคอาศัยอยู่เกิดอาการอักเสบ
ในที่สุด



ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)
การวินิจฉัย
• หากมีอาการปวดท้องด้านขวาล่างติดต่อกันนาน ๆ และมีอาการคลื่นไส้ หรือ รู้สึก

ปวดอย่างรุนแรงเมื่อขยับตัว ควรไปพบแพทย์เพื่อท าการวินิจฉัยโรคให้แน่ชัด โดย
เมื่อถึงมือแพทย์แล้ว แพทย์จะมีการซักถามถึงอาการและระยะเวลาที่เป็น และอาจ
มีการตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อระบุอาการให้แน่ชัดขึ้นกับความเหมาะสม โดยวิธี
ตรวจที่ใช้ ได้แก่

• การตรวจเลือดเพื่อหาสัญญาณของการติดเช้ือ
• การตรวจปัสสาวะ
• การตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวด์ (Ultrasonogram) เป็นวิธีการตรวจด้วยคลื่นเสียง

สะท้อนปรากฏเป็นภาพ
• การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) คือการเอกซเรย์ดว้ยล าแสงเอกซ์ (X-ray) 

ด้วยคอมพิวเตอร์
• เมื่อระบุได้แลว้ว่าเป็นภาวะไส้ติ่งอักเสบ แพทย์จะแนะน าให้ท าการผ่าตัดโดยเร็ว

ที่สุด



ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

การรักษา
• ไส้ติ่งอักเสบสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเท่านั้น เพราะจะ

ช่วยรักษาอาการและช่วยก าจัดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไส้
ติ่งแตก โดยการผ่าตัดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การผ่าตัด
แบบส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) เพราะเป็นการ
ผ่าตัดเล็กสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ทันที เหมาะกับ
กรณีไส้ติ่งที่อักเสบยังอยู่ในระยะไม่ร้ายแรงนัก หากรุนแรง
ถึงขั้นไส้ติ่งแตก ก็จะต้องใช้การผ่าตัดแบบเปิด (Open 
Surgery) ซึ่งเป็นผ่าตัดแบบมาตรฐาน เพราะนอกจาก
จะต้องน าไส้ติ่งที่แตกออกแล้ว ยังต้องท าความสะอาด
ภายในช่องท้อง และใส่ท่อเพื่อระบายหนองจากฝีที่เกิดขึ้น
อีกด้วย



ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

ภาวะแทรกซ้อน
• โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ เมื่อไส้ติ่งที่อักเสบแตก เชื้อโรคจะ

แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างเคยีง และก่อให้เกิดการอักเสบ
ของเนื้อเยื่อภายในช่องท้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการปวดท้องอย่าง
รุนแรงตลอดเวลา รู้สึกไม่สบาย มีไข้สูง

• ฝี ในผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะไส้ติ่งแตก อาจมีฝีเกิดขึ้นภายในช่อง
ท้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการต่อสู้เชื้อโรคของร่างกาย โดยแพทย์
จะท าการรักษาด้วยการต่อท่อระบายหนองออกจากฝีในชอ่งท้อง 
ร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดการติดเชื้อ ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 
2 สัปดาห์



ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)
การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไส้ติ่ง
• กระตุ้นการลุกจากเตียงหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงแรก เพื่อให้ล าไส้มีการเคลื่อนไหวเร็วขึ้น
• งดอาหารและน้ าหลังผ่าตัดวันแรก จนกว่าจะมีการเคลื่อนไหวของล าไส้ จากนั้นแพทย์จะให้เริ่มจิบ

น้ า ถ้าไม่มีอาการท้องอืด จะเร่ิมให้อาหารเหลว อาหารอ่อนและอาหารธรรมดาตามล าดับ
• พยายามหายใจเข้า-ออก ลึกๆและไอถูกวิธี
• ห้ามเกาแผลหรือกระทบกระเทือนแผล เพราะอาจท าให้เกิดการอักเสบ บวม แดง ได้
• เวลาไอ ใช้มือประคองแผล ป้องกันแผลแยกและลดความเจ็บปวดแผลได้
• การรักษาความสะอาดของร่างกายโดยการเช็ดตัว ห้ามให้แผลเปียก หากแผลเปียกน้ าควรเปลี่ยนผ้า

ปิดแผลทันที
• การรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์
• การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
• ป้องกันไม่ให้มีอาการท้องผูก
• พักผ่อนให้เพียงพอ
• มาตรวจตามแพทย์นัด



ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

อาการที่ต้องกลับมาพบแพทย์ก่อนนดั

• อาการไม่ทุเลาลง หลังผ่าตัด 2-3 วัน แต่กลับปวดแผลมากขึ้น

• แผลมีหนองหรือน้ าเหลอืงซึม

• ขอบแผลผ่าตัดบวมแดงและกดเจ็บ

• มีไข้ เบื่ออาหาร

• ถ่ายเหลวผิดปกติ

• ปวดท้องผิดปกติ



ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

การป้องกัน

• ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการค้นพบวิธีป้องกันอาการไส้ติ่งอักเสบ 
เนื่องจากไส้ติ่งอักเสบเป็นอาการเฉียบพลนัทีไ่ม่สามารถหา
สาเหตุที่แน่ชัดได้ จึงท าได้แค่เพียงลดความเสี่ยงเท่านั้น 
โดยควรป้องกันไม่ให้มีอาการท้องผูกด้วยการรับประทานผกั
ผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูง นอกจากนี้ หากพบว่ามีอาการติดเชื้อ
หรือการอักเสบที่ล าไส้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อท าการรักษา 
เนื่องจากการอักเสบนั้นอาจลุกลามไปถึงไส้ติ่งได้เช่นกัน



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)

• เป็นโรคเกิดที่เกิดจากเส้นเลือดบริเวณ
ทวารหนักหรือส่วนปลายสุดของล าไส้
ใหญ่ท่ีอยู่ติดกับทวารหนักเกิดอาการโป่ง
พอง ในบางคร้ังผนังหลอดเลือดเหล่านี้
อาจมีการยืดตัวจนบาง ท าให้มีหลอด
เลือดโป่งหรือนูนคล้ายต่ิงยื่นออกมาจาก
ทวารหนัก อาจจะก่อให้เกิดอาการปวด 
เจ็บ หรือคัน รวมไปถึงนั่งถ่ายล าบาก
มากขึ้น



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)

ริดสีดวงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก เมื่อเกิดขึ้นภายในทวาร
หนักตรงบริเวณล าไส้ใหญ่ส่วนปลายที่เชื่อมติดกับทวารหนักส่วนบนจะ
เรียกว่า
• ริดสีดวงชนิดภายใน (Internal Hemorrhoids) ผู้ป่วยมักจะมองไม่

เห็นหรือรู้สึกเจ็บเมื่อเกิดริดสีดวง เน่ืองจากมีเส้นประสาทที่รับความรู้สึก
บริเวณนี้น้อย 

• ริดสีดวงชนิดภายนอก (External Hemorrhoids) มักมีการนูนของ
หลอดเลือดลงมานอกช่องทวารหนักจนคล้ายเป็นต่ิง โดยผู้ป่วยอาจ
สังเกตเห็นได้ชัดกว่าชนิดแรกจากสีผิวบริเวณที่เกิด ซึ่งริดสีดวงภายนอก
มักจะมีสีชมพูกว่าผิวบริเวณรอบ ๆ

นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายสามารถเป็นทั้งริดสีดวงชนิดภายในและ
ภายนอกไปพร้อมกัน



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)

ความรุนแรงและขนาดของริดสีดวงได้ดังนี้
• ขั้นที่ 1 ริดสีดวงมีขนาดเล็กอยู่ในช่องทวารหนักเท่านั้น ไม่

สามารถมองเห็นจากด้านนอกหรือรู้สึกได้
• ขั้นที่ 2 ริดสีดวงเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและยื่นออกมาเมื่อ

มีการเบ่งหรือถ่ายอุจจาระ แต่สามารถหดกลับเข้าไปด้านในได้
เอง

• ขั้นที่ 3 ริดสีดวงยื่นออกมาจากช่องทวารหนักเมื่อมีการเบ่ง
หรือขับถ่าย ผู้ป่วยอาจมีความรู้สึกได้ว่ามีติ่งเนื้อยื่นลงมา แต่
ยังสามารถดันกลับเข้าไปในช่องทวารหนักได้

• ขั้นที่ 4 ริดสีดวงยื่นออกมาจากทวารหนักอย่างถาวร มีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ และไม่สามารถดันกลับเข้าไปด้านในได้



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)

อาการ
• มีอาการคัน เจ็บและปวดบริเวณทวารหนัก
• มีเลือดออกขณะถ่ายอุจจาระ อาการของโรคริดสีดวง

ทวารส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับบริเวณที่ผู้ป่วยเป็นริดสีดวง
เป็นหลักและมักจะดีขึ้นได้เองโดยไม่ต้องรักษา 
• แต่ในรายที่อาการรุนแรงและมีอาการอื่นเกิดรวมด้วย 

เช่น เวียนหัว หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม โดยเฉพาะผู้ที่อายุ
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจ
เป็นสัญญาณของโรคอื่นได้



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)
สาเหตุ

โรคริดสีดวงทวารยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนถึง
สาเหตุการเกิด

• แต่มีความเกี่ยวข้องกับแรงดันที่เพิ่มมากขึ้นของเส้น
เลือดบริเวณทวารหนัก ท าให้เส้นเลือดเกิดการบวม
หรือนูนจากแรงดันที่มีเพิม่มากขึ้น ซึ่งมีความเป็นไป
ได้จากหลายสาเหตุ เช่น 

• การเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรง 

• การนั่งถ่ายอุจจาระเปน็เวลานาน 

• โรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง 



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)

สาเหตุ (ต่อ)

• อาการท้องผูก

• การตั้งครรภ์

• โรคอ้วน

• การมีเพศสัมพนัธ์ทางทวารหนกั 

• การรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อย 

• เนื้อเยื่อที่รองรับเสน้เลอืดบริเวณล าไส้ใหญ่สว่นปลาย
และทวารหนักเกิดการเสื่อมหรือขยายตัว



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)

การวินิจฉัย
• แพทย์จะมีการตรวจทวารหนักด้วยตาเปล่าว่าพบริดสีดวง

ชนิดภายนอกหรือไม่ 
• กรณีที่เป็นริดสีดวงชนิดภายใน แพทย์ต้องมีการตรวจทาง

ทวารหนักด้วยการใช้นิ้วสอดและการส่องกล้องพิเศษ
ประเภทอื่น ๆ เพื่อหาความผิดปกติและวินิจฉัยแยกโรคที่
ถูกต้องด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ต่างกัน เช่น Anoscope, 
Proctoscope Sigmoidoscopy หรือแพทย์อาจจะมีการ
ตรวจล าไส้ใหญ่ทั้งหมด (Colonoscopy) เมื่อสงสัยว่าผู้ป่วย
เสี่ยงต่อโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ โดยเฉพาะวัยกลางคนขึ้นไปที่ไม่
เคยมีประวัติการตรวจโรคนี้



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)
การรักษา

• ในกรณีที่ไม่รุนแรง แพทย์จะแนะน าวิธีการดูแลตนเองที่บ้าน โดยเน้นให้มีการรับประทานอาหารที่มีกาก
ใยเพิ่มขึ้น ดูแลบริเวณที่เป็นริดสีดวงทวารให้แห้งและสะอาด รวมไปถึงมีการแช่น้ าอุ่นบริเวณก้นเป็น
ประจ า ควบคู่กับการรับประทานยาในกลุ่มแก้ปวดและยาทา เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวด คัน หรือเจ็บ
บริเวณที่เป็นริดสีดวงทวารน้อยลง 

• หากเป็นขั้นรุนแรงหรืออาการของโรคส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน แพทย์อาจใช้การรักษาด้วยวิธีอื่น
เพิ่มเติม เช่น การใช้ยางรัด การฉีดยา การจี้ หรือการผ่าตัดริดสีดวงทวารออก โดยพิจารณาถึงความ
สมัครใจของผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเอง



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)

ภาวะแทรกซ้อน
• โรคริดสีดวงทวารอาจท าให้เกิดเส้นเลือดขอดบริเวณ

ทวารหนักจนท าให้เกิดหลอดเลือดบวมและมีการจับ
ตัวเป็นลิ่มเลือดและกลายเป็นก้อนแข็งที่เรียกว่า ภาวะ
ธรอมโบซิส (Thrombosis) ซึ่งมักเกิดกับริดสีดวง
ชนิดภายนอก นอกจากนี้มักจะเกิดภาวะเลือดออก 
โลหิตจางจากการเสียเลือดขณะขับถ่าย หรือเกิดการ
ติดเชื้อเป็นผลจากการรักษา



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)

เตรียมเพ่ือการผ่าตัดริดสีดวงทวาร

• ท าความสะอาดโดยการโกนขนบริเวณหน้าท้องส่วนล่างบริเวณหัวหน่าวและรอบรูทวารหนักและสวนล้าง
ล าไส้เพื่อความสะอาดในคืนก่อนวันผ่าตัด

• ผู้ป่วยควรอาบน้ า สระผม ตัดเล็บให้สั้นในคืนก่อนวันผ่าตัด

• งดน้ าและอาหารหลังเที่ยงคืนในคืนก่อนวันผ่าตัด

• พักผ่อนให้เต็มที่ในคืนก่อนวันผ่าตัดอาจจะได้รับยาเพื่อช่วยคลายความวิตกกังวลและได้พักผ่อน

• ขณะท าการผ่าตัด ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวด เพราะแพทย์จะใช้ยาระงับความรู้สึกช่วงท่อนล่างของร่างกาย
โดยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)

ปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดริดสีดวงทวาร
• หลังผ่าตัดใหม่ ๆ จะรู้สึกชาที่ขา ก้น และสะโพก เนื่องจากฤทธิ์ยาชายังตกคา้งอยู่
• ท่านอนหลังผ่าตัด ควรนอนในท่าตะแคงข้างใดข้างหนึ่งเพื่อลดการกดทับและ

บรรเทาอาการปวดแผล ในรายที่ฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังควรนอนราบอย่าง
น้อย 12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากยาชาเฉพาะที่

• สามารถเริ่มรับประทานอาหารได้ตามปกติ
• การนั่งแช่ก้นในน้ าอุ่น จะเริ่มในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังการผ่าตัด โดยใช้น้ าอุ่นใส่ในอ่าง

ที่มีขนาดของปากอ่างพอดีกับก้นเพื่อป้องกันไม่ให้แผลผ่าตัดกดทับกบัก้นอ่างและ
แผลได้สัมผัสกับน้ าได้เต็มที่

• หากมีอาการปวดหลังผ่าตัด ควรแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบ



โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids/Piles)
ค าแนะน าการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นริดสีดวงทวาร

• แช่น้ าอุ่นเป็นประจ า วันละ 15-30 นาที

• ทานผักผลไม้เป็นประจ า และดื่มน้ าให้มากขึ้น

• ออกก าลังกายสม่ าเสมอ

• ปรับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอ ไม่นั่งขับถ่ายท่า
เดิมนานๆ

• งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ น้ าอัดลม

• ฝึกขับถ่ายในท่าที่ถูกต้อง

• รักษาความสะอาดและป้องกันการอับชื้น



เลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding) 

• เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ทางเดินอาหาร โดยมักจะพบเลือดปะปน
อยู่ในอุจจาระหรือผู้ป่วยอาเจียนปน
เลือดออกมา

• ผู้ที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารอาจมี
อาการเพียงเลก็น้อยไปจนถึงระดับที่รุนแรง 
หากมีปริมาณเลือดออกน้อยก็อาจไม่พบ
ความผิดปกติในระยะเริม่แรก และอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับ
การรักษา



เลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding) 

อาการ
• ทางเดินอาหารส่วนต้นอย่างหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และล าไส้เล็ก

ส่วนต้น รวมถึงทางเดินอาหารส่วนปลายอย่างล าไส้ใหญ่ ล าไส้ตรง และ
ทวารหนัก โดยอาการที่อาจพบได้ เช่น อุจจาระเป็นสีด า อุจจาระมีเลือดสี
แดงสดปนอยู่ อาเจียนออกมาเป็นสีแดงหรือสีด าคล้ายกากกาแฟ ปวด
ท้อง เป็นต้น หากมีเลือดออกปริมาณมากจะมีอาการเวียนศีรษะ อ่อนแรง 
และซีดร่วมด้วย ซึ่งควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว

• หากผู้ป่วยมีภาวะ GI Bleeding ที่เลือดออกเป็นปริมาณมากอย่าง
เฉียบพลัน อาจส่งผลให้ความดันโลหิตลดต่ าลง ไม่ปัสสาวะเลยหรือ
ปัสสาวะในปริมาณเพียงเล็กน้อย ชีพจรเต้นเร็ว และหมดสติ จนน าไปสู่
ภาวะช็อก ควรรีบน าผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน



เลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding) 
สาเหตุ
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น

• แผลในกระเพาะอาหาร
สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร (H. Pylori) กรดใน
กระเพาะอาหาร หรือการใช้ยาแก้อักเสบในกลุ่มเอ็นเสด

• การฉีกขาดของเยื่อบุหลอดอาหาร
เยื่อบุหลอดอาหารที่ฉีดขาดอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีเลือดออกใน
ปริมาณมาก โดยมักพบได้ในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

• เส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร

• หลอดอาหารอักเสบ



เลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding) 

เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนปลาย
• โรคที่มีการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร
• โรคถุงผนังล าไส้อักเสบ

เป็นการอักเสบหรือติดเชื้อของกระเปาะที่โป่งออกผิดปกติของเยื่อบุ
ล าไส้ใหญ่ จึงอาจส่งผลให้มีเลือดออก
มา

• เนื้องอก
เนื้องอกไม่ว่าจะชนิดธรรมดาหรือมะเร็งในทางเดินอาหาร ก็อาจท า
ให้เยื่อบุในระบบทางเดินอาหารบางลงและมีเลือดออกได้

• สาเหตุอื่น ๆ
เลือดออกในทางเดินอาหารอาจเป็นผลมาจากริดสีดวงทวารหรือ
การโป่งพองของเส้นเลือดบริเวณทวารหนักและล าไส้ตรงส่วนล่าง



เลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding) 
การวินิจฉัย

• ซักถามประวัติทางการสุขภาพ 

• ตรวจร่างกาย

• การตรวจเลือด เพื่อดูการแข็งตัวของเลือด เกล็ดเลือด และการท างานของ
ตับ

• การตรวจอุจจาระ เพื่อช่วยยืนยันว่ามีเลือดออกภายในทางเดินอาหาร

• การใส่สายสวนเขา้ทางจมูกไปยังกระเพาะอาหาร เพื่อระบายสิ่งที่อยู่ภายใน
กระเพาะอาหารออกและอาจชว่ยบอกบริเวณที่เลอืดออก

• การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ล็กส่วนตน้ (Upper 
endoscopy)

• การส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

• การตรวจล าไสเ้ลก็ดว้ยการกลืนกลอ้งแคปซูล (Capsule endoscopy)



เลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding) 

• การรักษา

• ได้รับการรักษาในระหว่างการตรวจด้วยการส่องกล้องประเภทต่าง ๆ ไปพร้อมกัน โดยแพทย์อาจฉีดยา ใช้
กระแสไฟฟ้าและเลเซอร์จี้ หรือใช้คลิปหนีบหลอดเลือดเพ่ือให้เลือดหยุดไหล

• มักหายไปได้เองหลังจากรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งการรักษาจะมีวิธีแตกต่างกันไปตามต าแหน่งที่มี
เลือดออก เช่น หากมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการฉีดยาในกลุ่ม Proton 
pump inhibitors: PPIs เข้าเส้นเลือด เพ่ือยับยั้งการผลิตกรดในกระเพาะอาหาร

• ให้เลือดหรือน้ าเกลือเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เพ่ือทดแทนเลือดที่เสียไป หากผู้ป่วยก าลังใช้ยาต้านเกร็ดเลือดหรือ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดจะต้องหยุดใช้ยาดังกล่าวตามค าแนะน าของแพทย์ด้วย เช่น ยาวาฟาริน ยา
แอสไพรินหรือยาแก้อักเสบในกลุ่มเอ็นเสด



เลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding) 
การดูแลและป้องกัน
• การกินยาแก้ปวด เช่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ อย่าซื้อยามากินเอง เพราะอาจส่งผลไปท าลายเยื่อบุ

กระเพาะอาหารได้
• ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป แนะน าให้ส่องกล้องมะเร็งล าไส้ใหญ่
• ควรดื่มน้ าให้ได้ 1-1.5 ลิตรต่อวัน จะช่วยไม่ให้ท้องผูก ถ่ายอุจจาระได้ง่าย หากดื่มน้ าไม่เพียงพอ 

ร่างกายจะดึงน้ าจากอุจจาระกลับเข้าสู่ร่างกาย ท าให้อุจจาระแข็ง
• กินอาหารที่มีกากใยสูง และฝึกขับถ่ายอุจจาระเป็นประจ าทุกเช้า ควรกินอาหารเช้าหรืออาหารรอง

ท้องเล็กน้อย ก่อนเข้าห้องน้ าสัก 5-10 นาที จะเป็นตัวช่วยที่ท าให้การบีบตัวของล าไส้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น ท าให้ขับถ่ายได้ง่ายและเป็นปกติ

• การตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ ซึ่งแพทย์แนะน าให้ตรวจเป็นประจ าทุกปี



ฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula)

• คือ โรคที่เกิดจากการเชื่อมกัน
ระหว่างผิวหนังบรเิวณใกล้ทวารหนัก 
กับทวารหนัก โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่
จากการติดเชื้อที่ต่อมใกล้ทวาร
หนัก ซึ่งมีการติดเชื้อซ้ าและเรื้อรัง 
ส่งผลให้เกิดเป็นทางเชือ่มที่ต้อง
ระบายออกมาทางผิวหนังใกลท้วาร
หนัก



ฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula)
อาการ
• มีอาการระคายเคืองบริเวณผิวหนังรอบขอบรูทวารหนัก หรือรอบทวารหนัก
• มีอาการเจ็บ ฝี หรือปวดที่ทวารหนักเวลานั่ง ขยับไปมา เวลาขับถ่าย เวลา

ปัสสาวะ หรือเวลาไอ
• มีหนองหรือมีของเหลวคล้ายน้ าหนองไหลออกจากรูทวารหนัก
• มีกลิ่นเหม็นจากบริเวณทวารหนัก หรือบริเวณใกล้ทวารหนัก
• อุจจาระมีเลือดหรือหนองปนมา
• มีอาการบวม แดง บริเวณขอบทวารหนัก
• มีไข้ขึ้นสูงเมื่อมีฝี
• ในบางรายอาจไม่สามารถควบคุมการท างานของล าไส้ได้ เช่น เวลาปัสสาวะ



ฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula)
สาเหตุ
• ฝีคัณฑสูตรมักมีสาเหตุจากการเกิดฝีท่ีทวารหนักซึ่งไม้ได้รับการรักษาหรือฟ้ืนฟู

อย่างเหมาะสมหลังจากที่หนองได้ระบายออกไปแล้ว
• สาเหตุอื่น ๆ ที่พบได้ไม่บ่อย ได้แก่

- โรคถุงผนังล าไส้ใหญ่อักเสบ (Diverticulitis) เป็นโรคที่ผนังในล าไส้
โป่งพองขึ้นเป็นกระเปาะ จากนั้นจึงเกิดการอักเสบติดเชื้อ

- โรคโครห์น (Crohn's disease) เป็นโรคที่เกิดการอักเสบในระบบ
ทางเดินอาหารในระยะยาว

- การอักเสบของต่อมเหงื่อ (Hidradenitis Suppurativa) เป็นภาวะ
ทางผิวหนังที่ก่อให้เกิดหนองหรือแผลเป็นตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

- การติดเชื้อ เช่น วัณโรค เอชไอวี (HIV) เป็นต้น
- ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดบริเวณใกล้กับทวารหนัก



ฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula)
การวินิจฉัย
• การตรวจร่างกายและตรวจรูทวารหนักซ้ าอีกครั้ง
• การใช้กล้องส่อง (Proctoscopy) ส่องดูภายในรูทวารหนัก โดยจะช่วยเปิดและขยาย

ทางเดินบริเวณรูทวารให้ตรวจได้ง่ายขึ้นเมื่อมองด้วยตาเปล่า
• การตรวจอัลตราซาวด์
• การเอกซเรย์พิเศษ (Fistulography) เป็นการเอกซเรย์หลังจากที่ได้ฉีดสารเพิ่มความ

คมชัดภาพ
• การตรวจระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้องที่ติดอัลตราซาวด์ (Endoscopic 

Ultrasound)
• การตรวจเอกซ์เรยด์้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือเอ็มอาร์ไอ (Magnetic Resonance 

Imaging: MRI)
• การตรวจ CT Scan (Computerized Tomography)



ฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula)
การรักษา

• การผ่าฝีคัณฑสูตร (Fistulotomy) วิธีนี้มักใช้กับผู้ป่วยที่โรคฝีคัณฑสูตรไม่
ซับซ้อน

• การผ่าตัดวิธี Ligation of the Intersphincteric Fistula Tract: LIFT เป็นวิธีที่
จะใช้ผ่าตัดฝีคัณฑสูตรที่ลึกหรือมีความซับซ้อน

• วิธี Advancement Rectal Flap เป็นวิธีที่ศัลยแพทย์จะสร้างแผ่นเนื้อเย่ือจาก
ผนังทวารหนักก่อนที่จะน าช่องเปิดภายในของฝีคัณฑสูตรออก

• ขั้นตอนการใช้หมุดใส่แผล (Seton) โดยน าหมุดใส่แผลใส่ทิ้งไว้ในรูทะลุของฝี
คัณฑสูตรไว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์

• กาวไฟบริน (Fibrin Glue) และแท่งคอลลาเจน (Collagen Plug)



ฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula)
ภาวะแทรกซ้อน
• ภาวะแทรกซ้อนของฝีคัณฑสูตรอาจเกดิขึ้นหลังจากการผา่ตัด
• การติดเชื้อ 
• การกลับมาเป็นซ้ า
• เกิดความผิดปกตใินการควบคุมการขับถ่ายหรือกลัน้ไมไ่ด้
• มีเลือดออกมาก
• มีอาการเจบ็ปวดมาก บวมหรือมีหนองไหล
• มีไข้สูง
• คลื่นไส้
• ท้องผูก
• ปัสสาวะล าบาก
• เกิดรอยแผลเป็น



ฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula)
ค าแนะน าหลังผ่าตัด
• ภายหลังจากการผ่าตัด แพทย์จะให้ยาบรรเทาอาการปวดซึ่งมีทั้งชนิดฉีดและรับประทาน

นอกจากนั้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ป่วยบางรายที่อาจจ าเป็นต้องใช้ยา
ปฏิชีวนะ แต่ผู้ป่วยท่ีสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

• โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะสามารถเคลื่อนไหวหรือรับประทานอาหารและดื่มน้ าได้ตามปกติ หลังจากฤทธิ์ของ
ยาสลบหรือยาชาได้หมดลงแล้ว

• ผู้ป่วยมักจะต้องท าแผลจนกว่าแผลจะฟื้นฟู ซึ่งในระหว่างนี้ผู้ป่วยอาจจ าเป็นต้องให้พยาบาลช่วยในการเปลี่ยน
ผ้าปิดแผลและตรวจสอบสภาพแผลอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแผลจะใช้เวลาฟื้นฟูประมาณ 6 สัปดาห์

• ในระหว่างที่ก าลังพักฟื้น แพทย์อาจแนะน าให้ใช้รับประทานยาที่ช่วยให้อุจจาระนิ่ม เพื่อให้ขับถ่ายสะดวกหรือ
ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายตัวจากกการเคลื่อนไหวของล าไส้

• อาจใส่ผ้าก๊อซแบบแผ่นพับหรือผ้าอนามัยช่วยป้องกันเลือดหรือหนองที่อาจระบายออกมาเปื้อนเสื้อผ้า



ฝีคัณฑสูตร (Anal Fistula)

การป้องกัน

• ดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอ

• รับประทานอาหารทีใ่ห้ไฟเบอร์สูง

• ดูแลก้นหรือทวารหนักให้แห้งอยู่เสมอ อย่า
ปล่อยให้อับชื้น เพราะเสี่ยงที่จะเกิดการติด
เชื้อ และเป็น ฝี ได้

• หลีกเลี่ยงการเกร็งหรือตึงขณะก าลงัขับถ่าย



ถุงน้ าดีอักเสบ (Choleycystitis)
• คือ ภาวะที่เกิดการอักเสบของถุงน้ าดีซึ่งเป็นอวัยวะช่วยย่อยอาหาร มี

ขนาดเล็กคล้ายลูกแพร์ อยู่บริเวณท้องด้านขวาใกล้ตับ ตามปกติแล้ว 
น้ าดีช่วยในการย่อยอาหาร โดยเฉพาะสารอาหารจ าพวกไขมัน น้ าดี
จะไหลผ่านถุงน้ าดีไปยังล าไส้เล็ก หากเกิดการอุดตันของน้ าดี จะ
ส่งผลให้ถุงน้ าดีบวม อักเสบ และเกิดอาการปวดได้ การอุดตันของ
น้ าดีมักมีสาเหตุมาจากนิ่วอุดตันในท่อถุงน้ าดี รวมไปถึงปัญหา
เกี่ยวกับท่อน้ าดีและเน้ืองอกอื่น ๆ



ถุงน้ าดีอักเสบ (Choleycystitis)
อาการ
• ปวดบริเวณท้องส่วนบนด้านขวาหรือตรงกลาง ซึ่งมักปวดไม่น้อย

กว่า 30 นาที โดยผู้ป่วยจะรู้สึกปวดเสียด ปวดบีบ หรือปวดตุบ ๆ 
บริเวณดังกล่าว

• อาการปวดท้อง ปวดร้าวไปที่หลังหรือบริเวณใต้สะบักด้านขวา
• อาการปวดแย่ลงเมื่อหายใจลึก ๆ
• เกิดอาการปวดท้องหลังรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหลัง

รับประทานอาหารในปริมาณมาก หรือรับประทานอาหารที่มีไขมัน
เยอะ

• รู้สึกระบมที่ท้องด้านขวา ทั้งนี้ เมื่อกดบริเวณท้องจะปวดมาก และ
อุจจาระออกสีเทาคล้ายดินโคลน

• ผิวและตาขาวมีสีเหลืองคล้ายดีซ่าน



ถุงน้ าดีอักเสบ (Choleycystitis)

สาเหตุ

• สาเหตุจากนิ่วในถุงน้ าดี เป็นกรณีที่พบได้สูงประมาณ 
90-95% อาจเกิดเนื่องจากก้อนนิ่วที่ไปอุดตันท่อน้ าดี
จนส่งผลให้น้ าดีไหลออกจากถุงน้ าดีเข้าสู่ล าไส้ไม่ได้

• สาเหตุที่ไม่ใช่มาจากนิ่วในถุงน้ าดี เป็นกรณีที่พบได้
เพียงส่วนนอ้ยประมาณ 5-10% โดยอาจเกิดจากถุง
น้ าดีติดเชื้อแบคทีเรีย, เกิดจากเนื้องอกของถุงน้ าดี
หรือของท่อน้ าด,ี เกิดจากท่อน้ าดีตีบตันจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่จากนิ่ว



ถุงน้ าดีอักเสบ (Choleycystitis)
ปัจจัยเสี่ยง
• เพศหญิง เพราะพบโรคนิ่วในถุงน้ าดีในผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายประมาณ 2-3 เท่า
• พันธุกรรม เพราะพบโรคนิ่วในถุงน้ าดีได้สูงเมื่อมีคนในครอบครัวเป็นโรคนิ่วในถุงน้ าดี
• เชื้อชาติ เพราะพบโรคนี้ได้สูงในบางเชื้อชาติ เช่น คนอเมริกาที่พบว่ามีพันธุกรรมที่ท า

ให้มีคอเลสเตอรอลในน้ าดีสูง
• ผู้สูงอายุ เพราะพบโรคนี้ได้สูงในผู้ที่มีอายุ 40-60 ปีขึ้นไป ซ่ึงอาจเป็นเพราะคนในช่วง

อายุนี้เป็นโรคไขมันในเลือดสูง สูงกว่าอายุช่วงอื่น ๆ
• อาหาร ผู้ที่ชอบประทานอาหารที่มีไขมันสูงและมีใยอาหารต่ าจะเพิ่มโอกาสการเกิด

โรคนี้ได้มากขึ้น
• ภาวะอ้วน (โดยเฉพาะในผู้หญิง)
• การลดน้ าหนักตัวอย่างรวดเร็ว



ถุงน้ าดีอักเสบ (Choleycystitis)

การตรวจวินิจฉัย
• การซักประวัติอาการ
• การตรวจร่างกาย 
• การตรวจเลือดซีบีซี (CBC) เพื่อดูการอักเสบติดเชื้อ 

การตรวจเลือดต่าง ๆ 
• การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อน 

(Endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography – ERCP), การตรวจ 
Cholescintigraphy (HIDA scan)



ถุงน้ าดีอักเสบ (Choleycystitis)
การรักษา
• ในรายที่มีนิ่วในท่อน้ าดี หากไม่สามารถผ่าตดัเอาน่ิวออกไดด้้วยวิธีการ

ดังกล่าว การรักษาจะตอ้งใช้วิธีการส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดนิน้ าดี
และตับอ่อน (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography 
– ERCP) เพื่อคล้องเอานิ่วทีอ่ยู่ในทอ่น้ าดีออกมา

• การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การให้งดน้ างดอาหารเพือ่ให้
ถุงน้ าดีได้พักในระยะท่ีมอีาการปวดมาก

• การให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษาการตดิเชื้อ
• การผ่าตัดถุงน้ าดีออกไป (Cholecystectomy)

- การผ่าตัดถุงน้ าดีแบบเปิดหน้าทอ้ง (Open 
cholecystectomy)

- การผ่าตัดถุงน้ าดีโดยการสอ่งกลอ้ง (Laparoscopic 
cholecystectomy)



ถุงน้ าดีอักเสบ (Choleycystitis)

ภาวะแทรกซ้อน
• เกิดภาวะมีหนองในถุงน้ าดี (Empyema of gallbladder)
• ถุงน้ าดีเป็นเนื้อตายเน่า (Gangrene of gallbladder)
• ถุงน้ าดีทะลุ (Gallbladder perforation)
• เยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Peritonitis)
• ท่อน้ าอักเสบ (Ascending cholangitis) ส่วนถุงน้ าอักเสบ

เรื้อรังนั้นอาจท าให้เกิดนิ่วในท่อน้ า (Choledocholithiasis)
• ตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis) 
• มะเร็งของถุงน้ าดี (Gallbladder cancer)



ถุงน้ าดีอักเสบ (Choleycystitis)

การปฏิบัติตัวภายหลังตัดถุงน้ าดี
• ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดถุงน้ าดียังคงสามารถใช้ชีวิตได้

ตามปกติ เพียงแต่จะมีโอกาสเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้
สูงกว่าคนปกติเมื่อรับประทานอาหารที่มีไขมันในปริมาณสูง

• ออกก าลังกายเบา ๆ ตามเหมาะสม เช่น ออกก าลังกายด้วย
การเดิน ไม่ควรหักโหมจนเกินไป รวมทั้งปรึกษาแพทย์เมื่อ
ต้องการกลับไปออกก าลังกายที่ต้องออกแรงมาก

• ควรขับรถหลังผ่านไป 1 สัปดาห์ ลองดูว่าตนเองสามารถ
คาดเข็มขัดและขับรถได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดอาการ
กลัวเมื่อต้องขับจริง



ถุงน้ าดีอักเสบ (Choleycystitis)

ค าแนะน าในการป้องกันถุงน้ าดีอักเสบ
• ลดน้ าหนัก ผู้ที่มีน้ าหนักตัวมากเกินไปเสี่ยงเกิดนิ่วในถุงน้ าดีได้สูง 

เนื่องจากปริมาณคอเลสเตอรอลในน้ าดีมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดก้อน
นิ่ว

• รักษาน้ าหนักตัว ควรรักษาน้ าหนักตัวใหอ้ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่
อ้วนหรือผอมจนเกินไป โดยเลือกรับประทานอาหารให้สมดุลและ
ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม

• รับประทานอาหารที่ดี ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง 
เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืชต่าง ๆ

• หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)

• คือ โรคที่เกิดจากภาวะไม่สมดุลของ
สารประกอบในน้ าดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คอเลสเตอรอล สารบิลิรูบิน (สารให้สีใน
น้ าด)ี และเกลือแคลเซียมชนิดต่าง ๆ จึง
เกิดการตกผลึกเป็นก้อนนิ่ว ซึ่งก้อนนิ่วที่
เกิดขึ้นอาจมีขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายหรือ
ใหญ่เท่าลูกกอล์ฟ และอาจมีได้ตั้งแต่หนึ่ง
ก้อนไปจนถึงหลายร้อยก้อนก็ได้ โดยทั่วไป
โรคนี้จัดเป็นโรคไม่รุนแรงและรักษาได้เสมอ 
แต่โรคจะรุนแรงขึ้นเมื่อก้อนนิ่วหลุดเข้าไป
ในท่อน้ าดีหรือท่อตับอ่อน



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)

ชนิดของนิ่วในถุงน้ าดี

• นิ่วในถุงน้ าดีชนิดคอเลสเตอรอล (Cholesterol 
gallstones) มีส่วนประกอบหลักเป็นคอเลสเตอรอล
มากกว่า 75% ก้อนนิ่วชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นก้อน
แข็งสีขาว เหลือง หรือเขียว อาจมีลักษณะเป็นก้อน
กลมหรือหน้าตัด ก้อนนิ่วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 
2-3 มิลลิเมตรต่อปี และมักจะเริ่มก่อให้เกิดอาการ
เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 8 ปีโดยเฉลี่ย



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)

• นิ่วในถุงน้ าดีชนิดเม็ดสี (Pigment gallstones) เป็นนิ่วชนิดที่พบได้มากที่สุดในคนไทย
ประมาณ 80% ก้อนนิ่วชนิดนี้จะมีขนาดเล็ก มีสีคล้ าเป็นสนี้ าตาลหรอืด า และมีความแข็ง
น้อยกว่าชนิดที่เกิดจากคอเลสเตอรอล ส่วนใหญ่จะมีสารบิลริูบินเป็นส่วนประกอบหลัก
ประมาณ 40-60% มีคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบประมาณ 3-25% และส่วนประกอบ
อื่น ๆ คือ เกลือแคลเซียม มักพบในผู้ป่วยโรคตับแข็งหรือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเลือด



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)

• นิ่วในถุงน้ าดีชนิดผสม (Mixed 
gallstones) เป็นนิ่วที่มีส่วนผสมของ
สารหลายชนิดร่วมกัน เช่น 
คอเลสเตอรอล สารบิลิรูบิน และเกลือ
แคลเซียมชนิดต่าง ๆ



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)
อาการ
• ในบางรายที่ก้อนนิ่วเคลื่อนไปอุดในท่อน้ าดี (Bile duct) จะมีอาการปวดแบบปวดด้ินหรือปวดบิดรุนแรงเป็นพัก ๆ

• อาการปวดท้องมักเกิดขึ้นหลังจากที่รับประทานอาหารมัน ๆ หรือรับประทานอาหารมื้อหนัก หรือตอนกลางคืน ซึ่งใน
แต่ละครั้งผู้ป่วยจะมีอาการปวดนานประมาณ 15-30 นาที (บางรายอาจนาน 2-6 ชั่วโมง) (ถ้าปวดท้องทุกวันมักจะ
ไม่ใช่นิ่วในถุงน้ าด)ี

• เม่ือมีการอักเสบติดเชื้อของถุงน้ าดีร่วมด้วย ผู้ป่วยจะมีไข้ร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็นไข้สูงหรือไข้ต่ า

• บางรายอาจมีอาการดีซ่าน (ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเข้ม) ปัสสาวะจึงมีสีเหลืองเข้ม และล าไส้ขาดน้ าดี 
อุจจาระจึงมีสีซีดลง



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)

สาเหตุ
• นิ่วในถุงน้ าดีชนิดคอเลสเตอรอลและชนิดผสม อาจเกิดจากมีการ

หลั่งคอเลสเตอรอลมาที่ถุงน้ าดีมากกว่าปกติ (เช่น ในคนอ้วน ผู้ที่
รับประทานอาหารที่มีไขมันหรือมีแคลอรีสูง ผู้ที่ลดน้ าหนักตัวอย่าง
รวดเร็วภายในระยะเวลาสั้น ๆ) หรือมีการหลั่งกรดน้ าดีน้อยกว่าปกติ 
(เช่น ผู้ที่กินยาเม็ดคุมก าเนิด ผู้ที่เป็นโรคตับแข็งหรือโรคล าไส้เลก็
ส่วนปลาย) หรือเกิดขึ้นพรอ้มกันทั้ง 2 อย่าง (เช่น ในผู้สูงอายุ ผู้ที่
กินฮอร์โมนเอสโตรเจน) นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากปัจจัยเสริม เช่น 
ถุงน้ าดีมีการท างานนอ้ย (Hypomotility) จึงเกิดการสะสมของผลกึ
นิ่ว (เช่น ในผู้ที่อดอาหาร หญิงตั้งครรภ์)



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)

• นิ่วในถุงน้ าดีชนิดเม็ดสี ซึ่งมีแคลเซียมบิลิรูบเินต
(Calcium bilirubinate) เป็นองค์ประกอบที่ส าคญันั้น 
เกิดจากการมีสารบิลิรูบินชนิดไม่ละลายน้ า 
(Unconjugated bilirubin) ในน้ าดีสงูเกินไป จึงเกิดการ
ตกผลึกเป็นก้อนนิ่วชนิดเม็ดสี หรืออาจจับตัวกับผลึก
คอเลสเตอรอลกลายเป็นนิว่ชนดิผสม นิ่วชนิดนี้พบได้มาก
ในผู้ป่วยตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่มีภาวะเม็ด
เลือดแดงแตกเรื้อรัง (เช่น ธาลัสซีเมีย) ผู้ที่มีการติดเชื้อ
ของทางเดินน้ าดีเรื้อรัง หรือเป็นโรคพยาธิในทางเดินน้ าดี 
หรือพบในผู้สงูอายุ



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)
ปัจจัยเสี่ยง
• เพศหญิง เพราะพบโรคนี้ในผู้หญิงมากกว่าผูช้ายประมาณ 2-3 เท่า โดยมักพบในหญิงตั้งครรภ์ 

หรือกินยาเม็ดคุมก าเนิด หรือกินฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนจากภาวะหมดประจ าเดือน

• ผู้สูงอายุ เพราะพบโรคนี้ได้ในคนท่ีมอีายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป และพบได้มากขึ้นตามอายุ 
โดยเฉพาะเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไปจะพบได้สูงมาก

• เชื้อชาติ เพราะพบโรคนี้ได้สูงในบางเช้ือชาต ิโดยเฉพาะในคนตะวันตกอย่างคนอเมริกา

• พันธุกรรม เพราะพบโรคนี้ได้สูงเมื่อมีคนในครอบครัวเป็นโรคน้ี

• อาหาร ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารทีม่ีไขมันสูงและมใียอาหารต่ าจะเพิ่มโอกาสการเกดิโรคน้ีได้
มากขึ้น

• ภาวะอ้วน (โดยเฉพาะในผู้หญงิ) เป็นปัจจัยเสีย่งทีม่ีผลเป็นอย่างมาก เนื่องจากความอว้นเปน็
สาเหตุที่ท าให้ปริมาณของคอเลสเตอรอลในน้ าดีเพิม่ขึ้น



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)
ปัจจัยเสี่ยง (ต่อ)
• การลดน า้หนักตวัอยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาสัน้ ๆ เพราะจะท าใหต้บัหลั่ง
คอเลสเตอรอลออกมามากขึน้ รวมถึงถงุน า้ดีจะบีบตวันอ้ยลง น า้ดีจงึคั่งอยู่ในถงุน า้ดีนานขึน้ 
จงึมีโอกาสเกิดการตกตะกอนไดง้่ายขึน้

• การกนิยาลดไขมันในเลอืดบางชนิด โดยเฉพาะยาโคลไฟเบรต (Clofibrate) เพราะจะ
สง่ผลท าใหม้ีการเพ่ิมปรมิาณของคอเลสเตอรอลในน า้ดีสงูขึน้

• โรคเบาหวาน
• มภีาวะเมด็เลอืดแดงแตกเรือ้รัง (เช่น ธาลสัซีเมีย)
• มกีารอักเสบตดิเชือ้ของทางเดนิน า้ดเีรือ้รัง เพราะจะสง่ผลใหก้ารบีบตวัของถงุน า้ดีลดลง
• โรคตบัแขง็จากการดืม่แอลกอฮอล์

• โรคของล าไส้เลก็ส่วนปลาย (ileum) หรือผ่าตดัล าไส้ส่วนนีอ้อกไป
• ผู้ทีอ่ดอาหารหรือผู้ทีเ่ป็นโรคเรือ้รังตา่ง ๆ ทีส่่งผลใหก้นิไม่ไดแ้ละตอ้งใหอ้าหารทาง
หลอดเลอืดด าอยา่งตอ่เน่ือง

• ผู้ทีเ่ป็นโรคพยาธิในทางเดนิน า้ดี



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)

• อาจท าให้เกิดถุงน้ าดีอักเสบ 
(Cholecystitis) ท่อน้ าดีอักเสบ 
(Ascending cholangitis) และตับ
อ่อนอักเสบ (Pancreatitis) ซึ่ง
ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวอาจเป็นเหตุท า
ให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดและ
เสียชีวิตได้



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)

การวินิจฉัย
• ในเบื้องต้นแพทย์จะถามถึงรายละเอียดของอาการที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการ

คล าถุงน้ าดี (Murphy's Sign Test) เพื่อช่วยตรวจสอบว่าถุงน้ าดีมีการ
อักเสบหรือไม่

• การท าอัลตราซาวด์ เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อสร้างภาพของ
อวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งมักจะใช้เพื่อช่วยวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ าดี

• ตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอ็มอาร์ไอ 
(Magnetic Resonance Imaging: MRI) ช่วยตรวจนิ่วที่อยู่ในท่อน้ าดี

• เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computeritzed Tomography: CT-Scan)
• การถ่ายภาพรังสีท่อน้ าดี (Cholangiography)



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)

การรักษา
• ไปพบแพทย์ ถ้ามีอาการปวดท้องทีช่วนให้น่าสงสัยว่าเป็นนิว่ในถุงน้ าดี ควรไป

ตรวจที่โรงพยาบาลภายใน 1-2 สัปดาห์ หรือรีบไปพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง

• การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น ถ้ามีอาการท้องอดืท้องเฟ้อให้กนิยา
ลดกรด หรือยาแก้ท้องอดืทอ้งเฟ้อ

• การใช้ยาละลายนิ่วในถุงน้ าดี ซึ่งมักไม่ค่อยได้ผล ใช้ได้เฉพาะกับนิว่บางชนิด

• การใช้วิธีสลายนิว่ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Extracorporeal shock wave 
lithotripsy - ESWL)

• การผ่าตัดเอาถุงน้ าดอีอก (Cholecystectomy) เป็นการแกป้ัญหาอย่างถาวร
เพื่อไม่ให้เกิดนิว่ในถุงน้ าดีขึ้นอกีต่อไป และป้องกันภาวะแทรกซ้อนรนุแรงต่าง 
ๆ ได้



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)
ค าแนะน า และการดูแล
• หลังการผ่าตัดผู้ป่วยควรมาติดตามให้แพทย์ตรวจหลังการผ่าตัดอีก 1-2 ครั้ง ตามค าแนะน าที่เหมาะสม และควร

สังเกตภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย เช่น แผลอักเสบ เป็นไข้ มีอาการปวดท้อง มีภาวะดีซ่าน ควรกลับมา
แจ้งและให้แพทย์ตรวจซ้ า

• ในกรณีที่มีการผ่าตัดเอาถุงน้ าดีออกไปแล้ว น้ าดีก็จะยังคงถูกสร้างจากตับและไหลลงมาตามท่อน้ าดีเข้าสู่ล าไส้เล็ก
เพื่อย่อยไขมันได้ตามปกติ เพียงแต่อาจจะไม่เข้มข้นเท่าเดิม จึงท าให้รับประทานอาหารพวกมัน ๆ ได้น้อยลง

• ผู้ป่วยที่มีอายุน้อย มีสุขภาพแข็งแรงดี และยังไม่มีอาการแสดงของโรค อาจรอสังเกตอาการดูกับแพทย์ทุก 6
เดือน

• นิ่วในถุงน้ าดีไม่สามารถรักษาได้ด้วยการใช้เครื่องสลายนิ่ว

• ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงมาก ๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนที่คุมอาการไม่ได้ แพทย์อาจพิจารณาให้การ
ผ่าตัดตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป



นิ่วในถุงน้ าดี (Gallstone)
วิธีป้องกัน

• รักษาน้ าหนักตัวไม่ให้มากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วน

• ลดอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูง

• หมั่นออกก าลังกายเป็นประจ า

• ไม่ควรข้ามมื้ออาหารหรืออดอาหาร เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงให้
เกิดนิ่วในท่อน้ าดี ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบมื้อ
ทุกวัน

• หากเต้องการจะลดน้ าหนัก ควรค่อย ๆ ลดอย่างช้า ๆ เพราะ
หากน้ าหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดนิ่วใน
ท่อน้ าดีได้ ควรพยายามลดน้ าหนักให้ได้ประมาณ 0-5-1 กิโลกรัม
ต่อ 1 สัปดาห์



THANK  YOU


