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การดูแลตนเองเม่ือมีทวารใหม่จากระบบทางเดินอาหาร 
การผ่าตัดเพ่ือเปิดช่องขับถ่ายของเสียบริเวณหน้าท้องหรือท่ี

เรียกว่า ทวารใหม่ เป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยบางรายท่ีมีโรคหรือความ

ผิดปกติเกี่ยวกบัล าไส ้หรืออวยัวะสืบพันธ์และทางเดินปัสสาวะ  
 
 
 
 
 
 
 

ระบบทางเดินอาหาร  เร่ิมต้น

จากปาก  หลอดอาหาร  ลงสู่

กระเพาะอาหาร  จากน้ันก็ผ่าน

ลงสู่ ล าไสเ้ล็ก  และล าไสใ้หญ่   
   กระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก 

ท าหน้ าท่ี ย่อยอาหารให้เ ป็ น

โมเลกุลเล็กๆ และดูดซึมเข้า

ร่างกายตั้งแต่ล าไสเ้ล็กจนถึงล าไส้

ใหญ่ 

      การย่อยอาหาร  อาศัยกรดจากกระเพาะอาหาร น ้ าดีจากตับ และ 

เอนไซม์ในล าไสเ้ล็ก ดังน้ันอาหารท่ีอยู่ในล าไส้เล็ก  จึงมีความเขม้ขน้ของ

ความเป็นกรด ด่างสูง  มีความเหลวเป็นน ้า 

  
ล าไสใ้หญ่  แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ ล าไส้
ใหญ่ส่วนต้น ส่วนขวาง ส่วนปลาย 

และ ส่วนซิกมอยด์ จากน้ันจะผ่าน

ออกทางทวารหนัก 
 

 

ทีม่า : www.adam.com 



 

ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัทวารใหม่ 

    "ออสโตมี" มาจากภาษากรีก หมายถึง ปาก หรือช่องทางเปิด โดยทัว่ไป

เรียกว่า ทวารใหม่ หรือ ทวารเทียม 
        เป็นการผ่าตัดใหมี้ช่องเปิดออกทางหน้าท้อง เพ่ือเป็นทางผ่านให้ 

อุจจาระหรือปัสสาวะออกภายนอก  ในกรณีท่ี อุจจาระและปัสสาวะ    ไม่

สามารถหรือไม่สมควรผ่านออกสู่ภายนอกตามช่องทางปกติ ซ่ึงอาจเป็น

แบบถาวร หรือชัว่คราว ขึ้ นกบัแผนการรกัษาและสภาวะโรค      

การผ่าตัดทวารใหม่ชัว่คราว เพ่ือใหร้อยผ่าตัดภายในติดดีก่อน 

แลว้จึงนัดมาปิดเก็บล าไสค้ืนภายหลัง ส่วนการผ่าตัดทวารใหม่ชนิดถาวร 

จะท าในรายท่ีมีพยาธิสภาพของโรคในต าแหน่งท่ีไม่สามารถใชห้รููดได้ 
   ปกติทวารใหม่ จะมีสีแดงหรือสีชมพู  ผิวมันเรียบ ชุ่มชื้ น 
ไม่ มี เส้นประสาทไปเ ล้ียง  จึ งไม่ มีความรู้สึ กสัมผั ส  

นอกจากจะรูสึ้กสัมผัสของผิวหนังรอบทวารใหม่  หากถูก

กระทบกระแทก จะท าให้เลือดออกได้แต่จะหยุดได้เอง  ทวารใหม่อาจจะ

เลือดออกได้เล็กน้อยขณะท าความสะอาด ดังน้ันจึงควรท าด้วยความ

นุ่มนวล   
ก่อนผ่าตัดทวารใหม่  ท่านจะได้รับขอ้มูลการผ่าตัดจากแพทย์

และพยาบาลผูดู้แล  ควรซกัถามขอ้สงสัย เพ่ือความมัน่ใจมากขึ้ น   

เหตุท่ีท ำผ่ำตดั  ส่วนใหญ่มักเกิดจากการอุดตันทางเดินอาหาร จาก
โรคมะเร็ง การอักเสบของล าไส้ใหญ่ ต่ิงเน้ือในล าไส้ โรคทางพันธุกรรม  
อุบัติเหตุบริเวณช่องท้องจนท าใหล้ าไส้แตก   จากการกระทบกระแทก

รุนแรงท่ีท าให ้ล าไส้หรือทางเดินปัสสาวะฉีกขาด , หรือมีการอุดตันใน
ระบบทางเดินอาหารแต่ก าเนิดหรือเกิดภายหลัง รวมทั้งในรายท่ีเป็น

โรคมะเร็ง 
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การเตรียมล าไสก่้อนผ่าตดั 

เพ่ือลดปริมาณอุจจาระและเชื้ อแบคทีเรียในล าไส ้  โดยมีวิธีการ ดังน้ี  
1.จ  ากัดอาหาร โดยใหร้ับประทานอาหารท่ีมีกากน้อย จนถึงวันก่อน

ผ่าตัดจะใหอ้าหารเหลวใส เพ่ือลดกากอาหาร    
2.สวนลา้งล าไส ้ด้วยน ้ าเกลือจนสะอาด หรืออาจใหย้าถ่ายท่ีออกฤทธ์ิ

เร็ว ท าใหถ่้ายอุจจาระจนใส   
3.การใหย้าปฏิชีวนะ รบัประทานในวนัก่อนผ่าตัดหรือใหย้าฉีดในวนัผ่าตัด 

การก าหนดต าแหน่งของทวารใหม่ 
      ในการผ่าตัดทวารใหม่ จะมีการเลือกต าแหน่งกล้ามเน้ือหน้าท้อง   

ท่ีมีผิวหนังเรียบ มองเห็นไดช้ดัขณะท าความสะอาด  เล่ียงบริเวณแนวเข็ม

ขดั รอยแผลเป็น  ปุ่มกระดูก บริเวณท่ีมีหน้าทอ้งยว้ยมากในคนอว้น  

หลังผ่าตดัจะบอกแพทยอ์ยา่งไรเม่ือปวด 
 การบอกความรู้สึกปวด เป็นบันไดขั้นแรก สู่ความส าเร็จในการบ าบัด

อาการปวด  เพราะท่านเท่าน้ัน ท่ีทราบความรูสึ้กของตนเองดีกว่าใคร   ท่านควร

บอกระดับหรือปริมาณความร ูส้ึกปวด โดย ใชม้าตรวัด ส่ือใหผู้ ้ดูแลทราบถึง

ปริมาณความปวดคร่าว  ๆ  ไม่ตอ้งกลัวผิดถูก  ตัวเลขท่ีบอก จะเป็นค่าประมาณ

ระดับความรูสึ้กปวดท่ีมีอยู่   เป็นตวัเลขระหวา่ง 0-10 โดยสมมติว่าความปวดท่ี

ทนไม่ไดมี้ค่าเต็ม 10 คะแนน   หากไม่ปวดเลย ใหมี้ค่าเป็น 0 คะแนน   



 

อุปกรณส์  าหรบัรองรบัสิ่งขบัถ่าย 
อุปกรณ์รองรบัส่ิงขบัถ่าย   จ าเป็นในการป้องกันเปรอะ

เป้ือน  กล่ินและแก๊สท่ีไมพึ่งประสงค ์และป้องกนัผิวหนังเป็นแผล  

รวมทั้งชว่ยใหม้ัน่ใจในการรว่มกิจกรรมสงัคมไดต้ามปกติ   
อุปกรณ์รองรบัมี 2 แบบ ควรเลือกใหเ้หมาะกบัตวัท่าน   

แบบช้ินเดียว  เป็นถุงรองรบัส่ิงขบัถ่ายท่ีมีส่วนท่ีมีกาว ติดสนิท

กบัผิวหนัง 

 

ตัวถุงมี 2 ชนิด คือชนิดปลายปิดใช้

ครั้ง เดียวแล้วท้ิง  และชนิดปลายเปิด

สามารถเทระบายส่ิงขบัถ่ายออกได ้

 
แบบ 2 ช้ิน  ประกอบดว้ย แป้นส าหรบัติดกับผิวหนัง   และถุง
รองรบัส่ิงขบัถ่าย ท่ีน ามาติดกบัแป้น สามารถปลดถุงออกเปล่ียน
ลา้งได ้   ตวัถุงมีทั้งชนิดปลายเปิดและชนิดปลายปิด 

  
  แป้นส ำหรบัติดกับผิวหนัง        ถุงรองรบัส่ิงขบัถ่ำย                       
 
 



 

การเลือกใชถุ้งรองรบัสิ่งขบัถ่าย  

ขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของผูป่้วยและสถานะทางเศรษฐกิจของผูป่้วย  
ถุงรองรับที่ดี  ควรเก็บกล่ินได้ ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ป้องกันการ

รัว่ซึม ทนทานและน ้าหนักเบา ใชง่้าย สะดวกสบาย ประหยัดเงิน มีสีทึบ 

และเหมาะสมกบัอุจจาระท่ีออกมาตามต าแหน่งของทวารใหม่ 
การเลือกใช ้ควรค านึงถึงความสามารถในการใชมื้อ ถ้ามือสัน่ มองเห็น

ไม่ชดัเจน ควรเลือกใชถุ้งชนิดชิ้ นเดียว  เพ่ือสะดวกในการติดถุง   
นอกจากน้ีความสามารถในการรบัรู ้ จดจ า ก็เป็นอีกเร่ืองท่ีต้องพิจารณา  

เพราะถา้มีขั้นตอนมากอาจจ าไม่ได ้  

การเก็บรกัษาอุปกรณ ์  

 

ควร เก็บใหเ้ป็นท่ี และหยิบใชส้ะดวก  
หลีกเล่ียงการเก็บในท่ีท่ีมีแสงแดด และรอ้นจัด เล่ียง

การเก็บไวใ้นกระโปรงรถ   
ไม่ควรซ้ืออุปกรณ์มาเก็บไว้มากเกินไป เพราะเม่ือ

ขนาดทวารใหม่ เล็กลง  อาจตอ้งเปล่ียนขนาด   
 

การถ่ายเทของเสีย 

ควรถ่ายเทอุจจาระ เม่ือมีปริมาณ  1/2 หรือ 1/3ของถุง เพ่ือ
ป้องกนัแป้นหรือถุงหลุดจากการถ่วงน ้าหนักของของเสีย  

ถุงแบบช้ินเดียวปลำยเปิด   ใหผู้ป่้วยนัง่บนโถส้วมหรือเกา้อ้ีแยกขา

ออกปล่อยปลายถุงลงช่องระหว่างขาพรอ้มทั้ งเปิดปลายถุง เทลงในโถ

สว้มหรือภาชนะท่ีเตรียมรองรบัไว ้



 

   
เม่ือถ่ายเทของเสียออกแล้ว  ใส่น ้ าเขา้ทางด้านปลายถุง  ล้างอุจจาระให้

สะอาด  และเช็ดดว้ยกระดาษช าระใหส้ะอาดก่อนปิดถุงอีกครั้ง   

กรณีใชถุ้งระบบ 2 ช้ิน  จะใชว้ิธีเดียวกันก็ได้ หรือเปิดถุงออกจาก

แป้นรอง  แลว้ปล่อยของเสียลงในโถส้วม  ท าความสะอาดถุงโดยการใช้

น ้าฉีดลา้งจากดา้นบนถุงลงไปจนสะอาด  แลว้จึงปิดถุงไวเ้ช่นเดิม 

กำรท ำควำมสะอำดถุงรองรบัส่ิงขบัถ่ำย 
ท าความสะอาดถุง  ด้วยน ้ายาล้างจาน ครีมอาบน ้า หรือแชมพูสระ

ผมจนสะอาด  ผ่ึงลมจนแหง้ แลว้จึงน ามาใชใ้หม่ 

    อุปกรณท์ี่ควรเตรียมไวเ้วลาเปล่ียนถุง คือ 
ถุงแบบ 2 ชิ้ น หรือชิ้ นเดียวชุดใหม่  
กระดาษ หรือ ถุงใส่ถุงรองรบัท่ีใชแ้ลว้    
แผ่นพลาสติกใส หรือแบบวัด เพ่ือวัดขนาดทวารใหม่และปากกา

ส าหรับลอกลายขนาดทวารใหม่ลงบนแผ่น plastic เพ่ือทาบลง
บนแป้น   

น ้า และกระดาษช าระ หรือส าลี ส าหรบัลา้งท าความสะอาด   
กรรไกรปลายโคง้ส าหรบัตัดอุปกรณ์ท่ีใชใ้หพ้อดีกบัขนาดทวารใหม่  

 



 

การท าความสะอาดทวารใหม่และเปล่ียนถุงรองรบั  
การท าความสะอาดทวารใหม่ ร่วมกับการใช้อุปกรณ์รองรับส่ิงขับถ่าย 

ช่วยลดกล่ินจากการหมักหมมของส่ิงขับถ่าย ท าใหมี้สุขอนามัยท่ีดี และ

ช่วยใหต้รวจพบความผิดปกติต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นได้ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก 

แกไ้ขความผิดปกติไดง่้ายและไดผ้ลดี โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ลอกหรือถอดอุปกรณร์องรบั ออกจากผิวหนัง เม่ือรัว่ซึม 

   
2. ท ำควำมสะอำดทวำรใหม่และผิวหนังโดยรอบ ด้วยน ้ า/น ้ าสบู่อ่อน 
แล้วเช็ดหรือล้างคราบออกใหห้มดด้วยน ้ าสะอาด ซับผิวหนังโดยรอบ

ทวารใหม่ใหแ้หง้  
3. กำรติดแป้น/ ถุงรองรับใหม่  โดย เลือกแป้นท่ีมีขนาดวงพลาสติก
กวา้งกว่าขนาดของทวารใหม่ประมาณ1/2 น้ิว   และถุงรองรบัท่ีเขา้ชุดกนั 
ตดัแป้นที่ อย ูใ่นวงพลาสติกใหเ้ป็นช่องขนาดใหญ่กวา่ทวารใหม่ 

ประมาณ 1-2  มิลลิเมตร โดยเทียบขนาดกับแบบวัดหรือลอก
ขนาดทวารใหม่ลงบนแผ่นพลาสติกใสก่อน แล้วจึงน าไปเป็น

แบบในการตัด(ดังรปู) 
 

   



 

วดัขนาดทวารใหม่ ทุกครั้งท่ีเปล่ียนอุปกรณ์ เพราะขนาดของทวารใหม่จะ

เล็กลงและจะคงที่ หลงัผ่าตดั 6-8 สปัดาหห์ลงัผ่าตดั 

ในกรณีเป็นทวารใหม่ของล าไส้เล็กหรือทวารใหม่ทางเดิน

ปัสสาวะ หรือผิวหนังโดยรอบไม่เรียบ ใหป้รับระดับผิวหนัง

โดยทากาว(paste) รอบทวารใหม่ ดังรปู    

 

 

ใชส้ าลีชุบน ้าสะอาดบีบหมาด  แลว้ปรบัแต่งกาวบน

ผิวหนังรอบทวารใหม่ รอจนกาวแห้ง ระหว่างน้ี 

คอยซบัของเสียท่ีออกจากทวารใหม่ เป็นระยะ  

ลอกกระดาษกาวด้านหลัง

ออก แล้วน าแป้นไปปิด
ครอบทวารใหม่ 

  

เร่ิมติดท่ีส่วนล่างของ

ทวารใหม่ก่อนและรีด

ใหต้ัวแป้นแนบสนิทกับ

ผิวหนังโดยรอบ   
น าถุงรองรับปิดใหแ้น่นสนิทกับแป้น  โดยเร่ิมติด

ส่วนล่างก่อน 
* กรณีใชถุ้งปลายเปิด พับปลายถุงรองรับขึ้ น 1 น้ิว 
ปิดปลายถุงใหส้นิทดว้ยคลิปหรือหนังยาง 

 
 ภาพการพับปลายถุงโดยใชค้ลบิ 

ติดถุงรองรับ โดยใหถุ้งเอียงท ามุม45 องศา เพ่ือใหร้ะบายของเสียได้
สะดวก ทั้งในท่านัง่และท่านอน  



 

อาการผิดปกติของทวารใหม่และผิวหนังท่ีพบบ่อย 

 

ผิวหนังเป็นรอยแดง  เ ป็นผ่ืนแพ้หรือ

ลอกเป็นแผลต้ืนๆ มีอาการคัน จากการ

แพก้าวของอุปกรณ์รองรับ หรือการลอก

แป้นออกแรงหรือบ่อยเกินไป 
แกไ้ขโดย เลือกใชว้สัดุท่ีไม่ท าใหมี้อาการแพ ้

  

 

ผิวหนังเป็นตุ่มอักเสบหรือตุ่มหนอง 

มักเกิดจากการอักเสบของรูขุมขน  จาก

การลอกแป้นแรงเกินไป เกิดร่วมกับการ

ขงัของส่ิงขบัถ่าย 
แก้ไขโดยก าจัดขนและลอกแป้นด้วย

ความนุ่มนวล เบามือ 
  

 

การมีเลือดออกจากทวารใหม่  เกิดจาก

การเช็ดทวารใหม่แรงเกินไป หรือได้รับ

บาดเจ็บ โดยไม่รู้ตัว ถ้ามีเลือดออกไม่

หยุด ควรปรึกษาแพทย ์

  

 

ผิวหนังเป็นแผลต้ืนๆรอบทวารใหม่ เกิด

จากการระคายเคืองของผิวหนังจากกรดด่าง

ในอุจาระกดัท าลายผิวหนัง เม่ือ มีการรัว่ของ

แป้น ร่วมกบัการขงัของส่ิงขบัถ่าย  แกไ้ขโดย

หมัน่ตรวจสอบ หาสาเหตุและจดัการ 

ปัญหาที่ตอ้งปรึกษาแพทย ์ไดแ้ก่ การย่ืนออกของล าไส้จากเดิมท่ีท าไว ้
จากการยกของหนัก  ไส้เล่ือนหลังการผ่าตัด และการดึงกลับของล าไส ้



 

เป็นเหตุให ้ทวารใหม่ มีขนาดเต้ียลงจากท่ีท าไว ้ หรือต า่กว่าระดับของ
ผิวหนังหน้าทอ้ง 

  
ภาพการยื่นออกของล าไสจ้ากเดิมที่ ท  าไว ้       ภาพการดึงกลบัของล าไส  ้
นอกจากน้ีอาการที่ควรมาพบแพทย ์ไดแ้ก่ 
1.ถ่ายเหลวผ่านทางทวารใหม่นานกว่า 2 วนั 
2. มีเลือดออกทางทวารใหม่มากผิดปกติ 
3.ทวารใหม่ มีสีท่ีเปล่ียนไปจากปกติ 
4.เกิดการรัว่หรือซึมรอบๆ ทวารใหม่ 
5. เกิดอาการปวดทอ้งร่วมกบัการมีไข ้

อาหารและพฤติกรรมการรบัประทานที่เหมาะสม 

ควรรบัประทานอาหารเป็นเวลา สม า่เสมอ วนัละ  4 ถึง 6 ม้ือ เพ่ือให้
ล าไสท้ างานปกติขึ้ น รบัประทานอาหารม้ือหนักในเวลากลางวัน และม้ือ

เย็นควรเป็นอาหารเบาๆ เพ่ือลดอุจจาระในเวลากลางคืน  และด่ืมน ้ า
สะอาด อย่างน้อย 10-12 แกว้ต่อวนั  

 ควรเร่ิมอาหารแต่ละชนิด ครั้งละ 1 ชนิด เพ่ือทราบว่าอาหารชนิด

น้ัน มีผลต่อการขับถ่ายอย่างไร  ถ้าเกิดอาการผิดปกติ ใหห้ลีกเล่ียง

อาหารชนิดน้ัน แลว้ค่อยๆเพ่ิมอาหารชนิดน้ันอีกเป็นระยะ   ควรสังเกต

ชนิดของอาหารชนิดใดท าใหมี้อาการทอ้งเสีย หรืออาการทอ้งผูก 
 



 

ส ำหรบัผูท่ี้มีทวำรใหม่ล ำไสเ้ล็ก  

รเูปิดของทวารใหม่จะมีขนาดเล็ก มีโอกาสเกิดภาวะอุดตันของล าไส ้

ในระยะแรกจึงควรงดอาหารท่ีมีเส้นใยมากก่อน จากน้ันค่อยเร่ิมครั้งละ

น้อย ๆ เคี้ ยวใหล้ะเอียด แลว้สังเกตการขบัถ่าย ถา้ไม่มีอาการผิดปกติ จึง

เพ่ิมปริมาณ  
และเน่ืองจากอุจจาระท่ีออกมาเป็นน ้ามากกว่าเน้ือ  จึงควรด่ืมน ้ า

อย่างน้อย 10-12 แกว้/วนั  เล่ียงอาหารท่ีท าใหท้้องเสีย เช่น อาหารรส

เผ็ดจดั อาหารมันมาก  

ส ำหรบัผูท่ี้มีทวำรใหม่ล ำไสใ้หญ่ เม่ือผ่ำนระยะพักฟ้ืนแล้ว  

สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามปกติเหมือนก่อนผ่าตัด   
อ ำ หำ ร ท่ี ช่ ว ย ใ ห้

อุ จจ ำระเ ป็ นก้อน 

ควบคุมอำกำรทอ้งเดิน 
เช่น กล้วย เนยแข็ง และ

มันฝรัง่ เป็นตน้ 
   

    

 

อำหำรท่ีช่วยให้อุจจำระ

เหลว หรือท ำให้มีอำกำร

ทอ้งเดิน ไดแ้ก่ แอลกอฮอล์
ถัว่แหง้,บร๊อคโคลี อาหารท่ีมี
มัน  ผักใบเขียว  กะหล า่ปลี  

กระหล า่ดอก,อาหารรสเผ็ดจดั,อาหารรสหวานมาก,นม,น ้าผลไม ้ลูกพรุน 



 

กรณีท่ีมีอำกำรถ่ำยเหลว ทอ้งเสีย  
ใชถุ้งรองรับชนิดปลายเปิด เพ่ือเล่ียงการลอกอุปกรณ์ออกจาก

ผิวหนังบ่อยๆ การใชก้าวทารอบวงทวารใหม่ก่อนติดถุงรองรับ จะช่วย

ป้องกันการรัว่ซึมได้ดี  และเล่ียงอาหารรสจัด เคร่ืองเทศ และด่ืมน ้ า

มากๆ  ถ้ามีปัญหาผิวหนังเป็นแผล ติดอุปกรณ์รองรับแล้วหลุดรัว่บ่อย 

อาจใช้ผงโรยแผล  ก่อนทากาวแล้วปิดอุปกรณ์รองรับไว้  งดอาหาร

ชัว่คราวเพ่ือลดการขับถ่าย ดูแลแผลไม่ใหเ้ปียกแฉะ แผลจะหายได้เอง

ภายใน 2-3 วนั ถา้ไม่ดีขึ้ นควรมาโรงพยาบาลหรือปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญ 

กรณีมีอำกำรถ่ำยแข็งผิดปกติ  ควรรับประทานอาหารท่ีมีเส้นใย 

เช่น ผัก ผลไม ้และควรด่ืมน ้ามากๆ 

กรณีท่ีไดร้ ับกำรฉำยแสงบริเวณหนำ้ท้องและอุ้งเชิงกรำน         
ควรใชอุ้ปกรณ์แบบ 2 ชิ้ น เพ่ือเล่ียงการระคายเคืองจากการลอกอุปกรณ์
บ่อยๆ และการเปรอะเป้ือนส่ิงขบัถ่ายขณะระบายจากถุงรองรบั   
ระหว่างฉายแสง ถา้ติดอุปกรณ์แลว้หลุดรัว่บ่อย ผิวหนังรอบทวารใหม่ จะ

มีอาการอักเสบเป็นแผลได ้ควรรีบปรึกษาแพทย/์พยาบาลทันที 

การมีแก็สในล าไสม้าก  เกิดจากอาหารประเภทถัว่, เบียร์, หัวหอม, 
กระหล า่ปลี การเคี้ ยวไม่ละเอียด, พูดคุยขณะรบัประทานอาหาร, การดูด
น ้าจากหลอด, การสูบบุหร่ีและการเคี้ ยวหมากฝรัง่ เป็นตน้  

 

ควบคุมแก้ส โดยเล่ียงอาหาร

ตระกูลถัว่ น ้ าอัดลม การเคี้ ยว

หมากฝรั ่งและการพูดคุยขณะ

รบัประทานอาหาร 



 

อาหารที่ท  าใหเ้กิดกล่ิน ได้แก่ 

อาหารทะเล , อาหารรสเผ็ด , ไข่, 
ชะอม, สะตอ , อาหารประเภทถั ่ว 
กระเทียม หัวหอม หน่อไม้ฝรั ่ง 

เน้ืและเคร่ืองเทศ เป็นตน้  

 
 

  
ลดกล่ิน โดย  รบัประทาน ผักชี ฝรัง่ ผักใบเขียวเขม้ บัตเตอรมิ์ลด์ และโยเกิร์ต  
การท าความสะอาดถุงบ่อย ๆ หรืออาจเลือกใชถุ้งท่ีมีถ่านส าหรบัซบักล่ิน 

 
การปฏิบตัิกิจวัตรประจ  าวัน  

การออกก าลังกาย 

       หลังผ่าตัด 6 สัปดาหแ์รก สามารถใชช้ีวิตประจ าวนัได ้ทั้งเร่ืองงาน
อาชีพ เล่นกีฬา เร่ิมจากกีฬาเบาๆ  เล่ียงกีฬาประเภทท่ีใชก้ล้ามเน้ือหน้า
ทอ้งหรือมีการปะทะ   

ท่านอาจใชเ้ข็มขดัหรือผา้พันหน้าทอ้งเจาะช่องเปิดทวารใหม่ไว้ เพ่ือ

ป้องกนัการรัว่ซึมขณะเล่นกีฬา  หรือในขณะท ากิจกรรมท่ีต้องการความ

แน่นกระชบัของถุงรองรบั แต่ต้องระวังไม่ควรยกของหนักเพ่ือป้องกันไส้

เล่ือนและล าไสย่ื้น 

 



 

การมีเพศสัมพันธ์  เม่ือมีสภาพร่างกายแข็งแรง ท่านสามารถมี

เพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ เตรียมตัว โดยระบายส่ิงขับถ่าย การท าความ

สะอาด หรือเปล่ียนอุปกรณ์รองรบัก่อนการมีเพศสัมพันธ์  รวมทั้งการใช้

ผา้พันรอบล าตัวปิดทวารใหม่จะช่วยใหม้ัน่ใจเพ่ิมขึ้ น ท่านสามารถขอรับ

ค าปรึกษาจากแพทยแ์ละพยาบาลผูดู้แลได ้
การอาบน ้า  ควรใชว้ิธีตักอาบหรืออาบด้วยฝักบัว โดยปิดอุปกรณ์รองรับ
หรือไม่ปิดก็ได ้หลังอาบน ้าใหรี้บซบัทุกส่วนของอุปกรณ์รองรับท่ีปิดอยู่เดิม

ใหแ้หง้หรือรีบปิดอุปกรณ์รองรบัชุดใหม่ 

 
การแต่งกาย  ควรสวมเส้ือผ้าท่ีหลวมเล็กน้อย ใช้เส้ือกั๊ก เส้ือคลุม 

กระโปรงหรือ  กางเกง ท่ีมีจีบด้านหน้า ช่วยพรางตา  สามารถใช้

กางเกงในตัวหลวมท่ีคลุมถุงรองรับส่ิงขับถ่าย หรือใชก้างเกงในท่ีมีขอบ

เอวอยู่ใตถุ้งรองรบัส่ิงขบัถ่ายก็ไดต้ามชอบ 

  
 
การเดินทาง 
  ท่านสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได ้ เพียงแต่เตรียมอุปกรณ์รองรับ

ส ารองไปดว้ย 2-3 ชุด เพื่อใหพ้รอ้มใชง้านเมื่อมีความจ าเป็น 

 



 

การเขา้สงัคมและการท างาน  

การใชชี้วิตในสงัคม แรกๆท่านอาจรูส้ึกมีผลกระทบบา้ง  แต่ความรู้

ความเขา้ใจ  รวมทั้งแรงสนับสนุนจากบุคคลใกลชิ้ด  จะช่วยสร้างก าลังใจที่ดี    

ท าใหร้ับรูว่้ายงัเป็นที่รักและตอ้งการของบุคคลรอบขา้ง  จะช่วยใหป้รับตัวไดด้ีข้ึน 

            ในการท างาน ท่านอาจเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดไว ้เพื่อดูแล

ทวารใหม่เมื่อจ าเป็น  นอกจากน้ีท่านสามารถใชถุ้งรองรับชนิดปลายปิดใน

สถานที่ท่ีไม่สะดวกในการท าความสะอาดอุปกรณ์  เพื่อช่วยเพิ่มความมัน่ใจ  
 

ก่อนกลบับา้นผูป่้วยและญาติ ควรไดฝึ้กปฏิบติั ดงัน้ี 

   เปล่ียนแป้นหรือถุงรองรบัดว้ยตนเอง 

 ได้รับการนัดหมายในการกลับมารับการตรวจจากแพทย์  และ

สถานท่ีบริการสุขภาพในชุมชน เช่นศูนย์บริการต่างๆ  แหล่งชื้ ออุปกรณ์ 

และชนิดของอุปกรณ์ท่ีใช ้

  ฝึกสังเกต เรียนรูเ้กี่ยวกบั ทวารใหม่ และการขอความช่วยเหลือจาก

แพทยแ์ละพยาบาล 

แหล่งท่ีท่านสามารถหากลุ่มเพื่อน ค าแนะน าและความช่วยเหลือ 

ได้แก่  ชมรม จิตอาสาทวารเทียม โรงพยาบาลราชวิ ถี ชมรม

มิตรภาพบ าบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   ศิ ริ ราชพยาบาล   และ

โรงพยาบาลใกลบ้า้นท่าน 

อุปกรณท่ี์ใชปั้จจุบนั 
ชนิดแป้น................................................ .ย่ีหอ้.................................. 
ถุง.......................................................... ..ย่ีหอ้................................... 
อุปกรณ์ช่วยติด........................................ย่ีหอ้.................................. 



 

ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี   
 เปิดบริการทุกวนั เวลา 8.00-16.00 น. 

โดยใหบ้ริการพยาบาลแก่ ผูม้ีทวารใหม่ ทั้งใน  และนอกโรงพยาบาล เป็นที่

ปรึกษาในการปรับตัวทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ การป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซอ้นเฉพาะภายหลังผ่าตัดทวารใหม่  ความรู้และค าแนะน าเพื่อ

ส่งเสริมการดูแลตนเอง   ภาวะแทรกซอ้นที่อาจจะเกิดข้ึนหลงัผ่าตัดทวารใหม่ 
แหล่งบริการอื่น  รวมทั้งความรูเ้ก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ออสโตมี    
ตดิตอ่โทร 02-3548108-37ตอ่ 3818  
ดว้ยความปรารถนาดีจาก  ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี 
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