ประมาณ 24 - 48 ชัวโมง
่ รักษาโดยให้ยาระงับปวด
3. มีเลือดออกเมือ่ หัวริดสีดวงหลุด เกิดขึน้ 3 - 7 วัน
หลังการรัด มักออกไม่มาก และมักจะหยุดเองได้
4. หัวริดสีดวงอาจอักเสบ บวม เจ็บ และย้อยออกมา
ได้

2.2 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy)
เพื่อตัด หรือเย็บ หรือผูก หัวริดสีดวงที่ม อี าการ
อาจเสริมด้วยการตกแต่งขอบทวาร เช่น ตัดติง่ หนัง
หรือขยายปากทวาร หรือตกแต่งแผลทีม่ รี ว่ มด้วย จะ
ตัดออกไม่เกิน 3 ต�ำแหน่ง

การเตรียมการผ่าตัด
1. ใช้ยาชาเฉพาะและท�ำในโรงพยาบาล
2. เตรียมการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
3. ให้ยาระบาย และสวนทวารหนักก่อนการผ่าตัด

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด
1. ให้ยาแก้ปวดตามความเหมาะสม
2. ให้ยาเพิม่ ใยกากอาหาร และยาระบายหล่อลืน่
3. ใช้น้�ำล้างหลังถ่าย และอาจแช่น้�ำอุน่
4. ผูป้ ่ วยกลับบ้านได้ เมือ่ ไม่ปวดแผลมาก

ภาวะแทกซ้อนหลังการรักษา
1. อาจมีเลือดออกได้ตงั ้ แต่หลังผ่าตัดจนถึงประมาณ
วันที่ 10 ปกติออกไม่มากและหยุดเอง
2. อาจมีน้�ำเหลืองซึมทีข่ อบทวาร 4 - 6 สัปดาห์ ใน
กรณีทไ่ี ม่ได้เย็บปิ ดแผล

การรักษา

3. บริเวณปากทวาร อาจบวมเป็ นติง่

การตรวจหลังผ่าตัด
ควรท�ำจนกว่าแผลจะหายและอาการปกติ

2.3 การรักษาอื่นๆ
เช่ น การฉี ด ยา, การจี้ ร ิ ด สี ด วงทวารด้ ว ย
อินฟราเรด, การจีร้ ดิ สีดวงทวารด้วยเครือ่ งจีไ้ ฟฟ้ า

ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ต้องรีบมาพบแพทย์
1. ถ่ายเป็ นลิม่ เลือดปริมาณมากโดยไม่คอ่ ยมีอุจจาระ
ออกมา
2. เจ็บแผลมาก มีไข้ ปวดตลอดเวลา มีน้�ำเหลืองหรือ
หนองออกมาในปริมาณมาก
3. ไข้สงู ไม่ทราบสาเหตุ

ริH ดe สีm ดo วงทวาร
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การรักษา

ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)
คืออะไร ?

1. ระดับทั่วไป
1.1 เพิม่ อาหารทีม่ เี ส้นใยมาก เช่น ผัก และผลไม้
และยาเพิม่ เส้นใย
1.2 ท�ำให้อจุ จาระนิม่ โดย ดืม่ น�้ำให้มากขึน้ และอาจ
ให้ยาระบายร่วมด้วยถ้ามีอาการท้องผูก
1.3 รักษาอาการและสาเหตุของท้องผูก ท้องเสีย
หรืออาการทีท่ �ำให้เบ่งบ่อยๆ เช่น ปั สสาวะ
ล�ำบากจากต่อมลูกหมากโต
1.4 ยาระงับอาการ ยาเหล่านี้ควรใช้เมือ่ มีอาการ
และไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ยา
ทีใ่ ช้ ได้แก่ ยาสอดทวารหนัก ยาขีผ้ ง้ึ ทาทวาร
หนัก ยารับประทาน

ทวารหนักถูกแบ่งครึง่ เป็ น 2 ส่วน โดยเส้นรอบวง
ทีเ่ รียกว่า แนวประสาท (Dentate line) ส่วนทีอ่ ยูส่ งู
กว่าแนวประสาท จะมีกอ้ นนูนออกมาโดยรอบ เรียกว่า
เบาะรอง (Cushion) ซึง่ ภายในมีกลุ่มเส้นเลือดและ
กล้ามเนื้อ
การเบ่งอุ จจาระมากๆ ภาวะท้องผูก ท้องเสีย
บ่อยๆ จะดันให้เบาะรองเคลื่อนลงมาเรือ่ ยๆ จนเลื่อน
ออกมานอกรูทวารหนัก เรียกว่า ริดสีดวงทวารภายใน
(Internal hemorrhoid)
ส่วนทีอ่ ยูต่ ่ำ� กว่าแนวประสาท เมือ่ เบาะรองจากรูท
วารหนักเลือ่ นตัวลงมาเรือ่ ยๆ จนถึงปากทวารหนัก จะ
กลายเป็ นก้อนนูน เรียกว่า ริ ดสีดวงทวารภายนอก
(External hemorrhoid)

2. การรักษาเฉพาะเจาะจง
2.1 การใช้ยางรัด (Rubber band ligation)

อาการของริดสีดวงทวารหนัก
1. เลือดสดๆ ออกมาตามหลังอุจจาระ
2. ก้อนยืน่ ออกมาจากทวารหนักขณะถ่ายอุจจาระ
3. ทวารหนักเปี ยกแฉะ คันรอบๆ ปากทวารหนัก
4. เจ็บปวดทวารหนักหรือคล�ำได้กอ้ นทีท่ วารหนัก

ภาพแสดงการผ่าตัดริ ดสีดวงทวารออกแล้วเย็บปิ ด

ภาวะแทรกซ้อน
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เพือ่ รัดให้หวั ริดสีดวงหลุดออก และพังผืดทีเ่ กิด
จากแผลจะรัง้ ริดสีดวงทีเ่ หลือ ให้หดกลับเข้าไปในทวาร
หนัก ใช้ในกรณีหวั ริดสีดวงทีย่ อ้ ย และมีขวขนาดเหมาะ
ั้
ทีจ่ ะรัดได้ จะรัดครัง้ ละ 1 - 3 ต�ำแหน่ง ใช้ได้เฉพาะ
ริดสีดวงทวารภายในเท่านัน้

ภาวะแทกซ้อนหลังการรักษาด้วยการรัด
1. ถ้ามีอาการเจ็บมาก ทานยาแล้วไม่ดขี น้ึ ควรจะต้อง
เอายางทีร่ ดั ออก จะท�ำให้อาการดีขน้ึ
2. มีอาการระคายเคือง หรือปวดถ่วงในทวารหนักหลัง
การรัด อาการไม่รุนแรงมากนัก และกินเวลานาน

