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การดูแลตนเองเมื่อมีทวารใหม่จากระบบทางเดินอาหาร
การผ่ า ตั ดเพื่ อ เปิ ดช่อ งขับ ถ่ า ยของเสี ย บริ เ วณหน้ าท้อ งหรื อ ที่
เรี ย กว่า ทวารใหม่ เป็ นวิ ธีก ารรักษาผู้ป่วยบางรายที่ มีโ รคหรือ ความ
ผิดปกติเกี่ยวกับลาไส้ หรืออวัยวะสืบพันธ์และทางเดินปั สสาวะ

ทีม่ า : www.adam.com

ระบบทางเดิ นอาหาร เริ่ม ต้น
จากปาก หลอดอาหาร ลงสู่
กระเพาะอาหาร จากนั้ นก็ผ่าน
ลงสู่ ลาไส้เล็ก และลาไส้ใหญ่
กระเพาะอาหารและล าไส้เล็ ก
ท าหน้ าที่ ย่ อ ยอาหารให้ เ ป็ น
โมเลกุ ล เล็ กๆ และดู ด ซึ ม เข้ า
ร่างกายตั้งแต่ลาไส้เล็กจนถึงลาไส้
ใหญ่

การย่อ ยอาหาร อาศั ยกรดจากกระเพาะอาหาร น้ าดี จ ากตับ และ
เอนไซม์ในลาไส้เล็ก ดังนั้นอาหารที่อยู่ในลาไส้เล็ ก จึงมี ความเข้มข้นของ
ความเป็ นกรด ด่างสูง มีความเหลวเป็ นน้ า
ลาไส้ใหญ่ แบ่ งเป็ น 4 ส่ วนคือ ลาไส้
ใหญ่ ส่ ว นต้ น ส่ ว นขวาง ส่ ว นปลาย
และ ส่ ว นซิ ก มอยด์ จากนั้ น จะผ่ า น
ออกทางทวารหนัก

ความรูท้ ั ่วไปเกี่ยวกับทวารใหม่
"ออสโตมี" มาจากภาษากรีก หมายถึง ปาก หรือช่องทางเปิ ด โดยทัว่ ไป
เรียกว่า ทวารใหม่ หรือ ทวารเทียม
เป็ นการผ่าตัดให้มีช่องเปิ ดออกทางหน้าท้อง เพื่ อเป็ นทางผ่ านให้
อุจจาระหรือปั สสาวะออกภายนอก ในกรณีที่ อุจจาระและปั สสาวะ ไม่
สามารถหรือไม่สมควรผ่านออกสู่ภายนอกตามช่องทางปกติ ซึ่ง อาจเป็ น
แบบถาวร หรือชัว่ คราว ขึ้ นกับแผนการรักษาและสภาวะโรค
การผ่ าตัดทวารใหม่ ชวั ่ คราว เพื่ อ ให้รอยผ่ าตัดภายในติ ดดี ก่อน
แล้วจึงนัดมาปิ ดเก็บลาไส้คืนภายหลัง ส่วนการผ่าตัดทวารใหม่ ชนิ ดถาวร
จะทาในรายที่มีพยาธิสภาพของโรคในตาแหน่ งที่ ไม่สามารถใช้หรู ูดได้
ปกติทวารใหม่ จะมีสีแดงหรือสีชมพู ผิวมันเรียบ ชุ่มชื้ น
ไม่ มี เส้ น ประสาทไปเลี้ ยง จึ ง ไม่ มี ความรู้ สึ กสั ม ผั ส
นอกจากจะรูส้ ึ กสัมผัสของผิ วหนั งรอบทวารใหม่ หากถู ก
กระทบกระแทก จะทาให้เลื อดออกได้แต่ จะหยุดได้เอง ทวารใหม่ อาจจะ
เลื อ ดออกได้เ ล็ กน้ อ ยขณะท าความสะอาด ดั งนั้ นจึ งควรท าด้วยความ
นุ่ มนวล
ก่อ นผ่ า ตัดทวารใหม่ ท่ านจะได้รับข้อมู ลการผ่ าตัดจากแพทย์
และพยาบาลผูด้ ูแล ควรซักถามข้อสงสัย เพื่อความมัน่ ใจมากขึ้ น

เหตุ ที่ทำผ่ำตัด ส่ วนใหญ่มักเกิดจากการอุ ดตันทางเดิ นอาหาร จาก
โรคมะเร็ง การอักเสบของลาไส้ใหญ่ ติ่ งเนื้ อในลาไส้ โรคทางพันธุ กรรม
อุ บัติเหตุ บริเวณช่อ งท้อ งจนทาให้ลาไส้แตก จากการกระทบกระแทก
รุนแรงที่ ท าให้ ลาไส้หรือ ทางเดิ นปั สสาวะฉี กขาด, หรือมี การอุ ดตันใน
ระบบทางเดิ นอาหารแต่ กาเนิ ด หรื อ เกิ ดภายหลัง รวมทั้ง ในรายที่ เป็ น
โรคมะเร็ง

การเตรียมลาไส้ก่อนผ่าตัด
เพื่อลดปริมาณอุจจาระและเชื้ อแบคทีเรียในลาไส้ โดยมีวิธีการ ดังนี้
1.จากัด อาหาร โดยให้รับประทานอาหารที่ มี กากน้ อย จนถึ งวันก่ อ น
ผ่าตัดจะให้อาหารเหลวใส เพื่อลดกากอาหาร
2.สวนล้างลาไส้ ด้วยน้ าเกลื อ จนสะอาด หรือ อาจให้ยาถ่ ายที่ อ อกฤทธิ์
เร็ว ทาให้ถ่ายอุจจาระจนใส
3.การให้ยาปฏิชีวนะ รับประทานในวันก่อนผ่าตัดหรือให้ยาฉีดในวันผ่าตัด

การกาหนดตาแหน่งของทวารใหม่
ในการผ่ าตัด ทวารใหม่ จะมี การเลื อ กตาแหน่ งกล้า มเนื้ อหน้าท้อ ง
ที่มีผิวหนังเรียบ มองเห็นได้ชดั ขณะทาความสะอาด เลี่ยงบริเวณแนวเข็ม
ขัด รอยแผลเป็ น ปุ่ มกระดูก บริเวณที่มีหน้าท้องย้วยมากในคนอ้วน

หลังผ่าตัดจะบอกแพทย์อย่างไรเมื่อปวด
การบอกความรู้สึ กปวด เป็ นบั นไดขั้นแรก สู่ความส าเร็ จในการบาบั ด
อาการปวด เพราะท่านเท่านั้น ที่ทราบความรูส้ ึกของตนเองดี กว่าใคร ท่านควร
บอกระดับหรือปริมาณความรูส้ ึกปวด โดย ใช้มาตรวัด สื่ อให้ผู้ดู แลทราบถึ ง
ปริมาณความปวดคร่าวๆ ไม่ตอ้ งกลัวผิดถูก ตัวเลขที่ บอก จะเป็ นค่าประมาณ
ระดับความรูส้ ึกปวดที่มีอยู่ เป็ นตัวเลขระหว่าง 0-10 โดยสมมติ ว่าความปวดที่
ทนไม่ได้มีค่าเต็ม 10 คะแนน หากไม่ปวดเลย ให้มีค่าเป็ น 0 คะแนน
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อุปกรณ์สาหรับรองรับสิ่งขับถ่าย
อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่าย จาเป็ นในการป้องกันเปรอะ
เปื้ อน กลิ่นและแก๊สที่ไม่พึงประสงค์ และป้องกันผิวหนังเป็ นแผล
รวมทั้งช่วยให้มนั ่ ใจในการร่วมกิจกรรมสังคมได้ตามปกติ
อุปกรณ์รองรับมี 2 แบบ ควรเลือกให้เหมาะกับตัวท่าน
แบบชิ้ นเดียว เป็ นถุงรองรับสิ่งขับถ่ายที่ มีส่วนที่ มีกาว ติดสนิ ท
กับผิวหนัง
ตั ว ถุ ง มี 2 ชนิ ด คื อ ชนิ ด ปลายปิ ดใช้
ครั้ง เดี ย วแล้ ว ทิ้ ง และชนิ ด ปลายเปิ ด
สามารถเทระบายสิ่งขับถ่ายออกได้

แบบ 2 ชิ้ น ประกอบด้วย แป้นสาหรับติดกับผิ วหนั ง และถุ ง
รองรับสิ่งขับถ่าย ที่นามาติดกับแป้น สามารถปลดถุ งออกเปลี่ยน
ล้างได้ ตัวถุงมีท้งั ชนิ ดปลายเปิ ดและชนิ ดปลายปิ ด

แป้นสำหรับติดกับผิวหนัง

ถุงรองรับสิ่งขับถ่ำย

การเลือกใช้ถุงรองรับสิ่งขับถ่าย
ขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของผูป้ ่ วยและสถานะทางเศรษฐกิจของผูป้ ่ วย
ถุ งรองรับ ที่ดี ควรเก็บกลิ่ น ได้ ไม่ ร ะคายเคือ งผิ วหนั ง ป้ องกัน การ
รัว่ ซึม ทนทานและน้ าหนักเบา ใช้ง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเงิ น มี สีทึบ
และเหมาะสมกับอุจจาระที่ออกมาตามตาแหน่ งของทวารใหม่
การเลือกใช้ ควรคานึ งถึงความสามารถในการใช้มือ ถ้ามื อสัน่ มองเห็น
ไม่ชดั เจน ควรเลือกใช้ถุงชนิ ดชิ้ นเดียว เพื่อสะดวกในการติดถุง
นอกจากนี้ ความสามารถในการรับรู้ จดจา ก็เป็ นอี กเรื่องที่ ต้องพิ จารณา
เพราะถ้ามีข้นั ตอนมากอาจจาไม่ได้

การเก็บรักษาอุปกรณ์
ควร เก็บให้เป็ นที่ และหยิบใช้สะดวก
หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ ที่มี แสงแดด และร้อนจัด เลี่ ยง
การเก็บไว้ในกระโปรงรถ
ไม่ ค วรซื้ ออุ ปกรณ์ ม าเก็ บ ไว้ม ากเกิ น ไป เพราะเมื่ อ
ขนาดทวารใหม่ เล็กลง อาจต้องเปลี่ยนขนาด

การถ่ายเทของเสีย
ควรถ่ ายเทอุ จจาระ เมื่ อ มี ปริ ม าณ 1/2 หรื อ 1/3ของถุ ง เพื่ อ
ป้องกันแป้นหรือถุงหลุดจากการถ่วงน้ าหนั กของของเสี ย

ถุงแบบชิ้นเดียวปลำยเปิ ด ให้ผปู้ ่ วยนัง่ บนโถส้วมหรือเก้าอี้ แยกขา
ออกปล่ อ ยปลายถุ งลงช่อ งระหว่างขาพร้อ มทั้ งเปิ ดปลายถุ ง เทลงในโถ
ส้วมหรือภาชนะที่เตรียมรองรับไว้

เมื่อถ่ายเทของเสียออกแล้ว ใส่ น้ าเข้าทางด้านปลายถุ ง ล้างอุ จจาระให้
สะอาด และเช็ดด้วยกระดาษชาระให้สะอาดก่อนปิ ดถุงอีกครั้ง

กรณี ใช้ถุงระบบ 2 ชิ้ น จะใช้วิธีเดี ยวกันก็ได้ หรือเปิ ดถุ งออกจาก
แป้นรอง แล้วปล่อยของเสียลงในโถส้วม ทาความสะอาดถุ งโดยการใช้
น้ าฉีดล้างจากด้านบนถุงลงไปจนสะอาด แล้วจึงปิ ดถุงไว้เช่นเดิม

กำรทำควำมสะอำดถุงรองรับสิ่งขับถ่ำย
ทาความสะอาดถุ ง ด้วยน้ ายาล้างจาน ครีมอาบน้ า หรือแชมพูสระ
ผมจนสะอาด ผึ่งลมจนแห้ง แล้วจึงนามาใช้ใหม่

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมไว้เวลาเปลี่ยนถุง คือ
ถุงแบบ 2 ชิ้ น หรือชิ้ นเดียวชุดใหม่
กระดาษ หรือ ถุงใส่ถุงรองรับที่ใช้แล้ว
แผ่ นพลาสติ กใส หรือ แบบวัด เพื่ อ วัด ขนาดทวารใหม่ และปากกา
สาหรับ ลอกลายขนาดทวารใหม่ ลงบนแผ่ น plastic เพื่ อทาบลง
บนแป้น
น้ า และกระดาษชาระ หรือสาลี สาหรับล้างทาความสะอาด
กรรไกรปลายโค้งสาหรับตัดอุปกรณ์ที่ใช้ให้พอดีกบั ขนาดทวารใหม่

การทาความสะอาดทวารใหม่ และเปลี่ยนถุงรองรับ
การทาความสะอาดทวารใหม่ ร่วมกับ การใช้อุปกรณ์ร องรับสิ่ งขับถ่ า ย
ช่วยลดกลิ่นจากการหมักหมมของสิ่ งขับถ่ าย ทาให้มีสุขอนามัยที่ ดี และ
ช่วยให้ตรวจพบความผิ ดปกติ ต่างๆ ที่ อ าจเกิดขึ้ นได้ต้ังแต่ ระยะเริ่มแรก
แก้ไขความผิดปกติได้ง่ายและได้ผลดี โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1. ลอกหรือถอดอุปกรณ์รองรับ ออกจากผิวหนัง เมื่อรัว่ ซึม

2. ทำควำมสะอำดทวำรใหม่และผิว หนังโดยรอบ ด้วยน้ า/น้ าสบู่อ่อน
แล้ว เช็ ดหรื อ ล้างคราบออกให้ห มดด้ว ยน้ า สะอาด ซับผิ วหนั งโดยรอบ
ทวารใหม่ให้แห้ง
3. กำรติด แป้น/ ถุงรองรับใหม่ โดย เลื อ กแป้นที่ มี ขนาดวงพลาสติ ก
กว้างกว่าขนาดของทวารใหม่ประมาณ1/2 นิ้ ว และถุงรองรับที่เข้าชุดกัน
ตัดแป้นที่อยูใ่ นวงพลาสติกให้เป็ นช่องขนาดใหญ่กว่าทวารใหม่
ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร โดยเที ยบขนาดกับแบบวัดหรือลอก
ขนาดทวารใหม่ ลงบนแผ่ นพลาสติ กใสก่อน แล้วจึงนาไปเป็ น
แบบในการตัด(ดังรูป)

วัดขนาดทวารใหม่ ทุกครั้งที่เปลี่ยนอุปกรณ์ เพราะขนาดของทวารใหม่ จะ
เล็กลงและจะคงที่หลังผ่าตัด 6-8 สัปดาห์หลังผ่าตัด
ในกรณี เป็ นทวารใหม่ ของล าไส้เล็ กหรือ ทวารใหม่ ทางเดิ น
ปั สสาวะ หรือผิ วหนั งโดยรอบไม่ เรียบ ให้ปรับระดับผิ วหนั ง
โดยทากาว(paste) รอบทวารใหม่ ดังรูป
ใช้สาลีชุบน้ าสะอาดบีบหมาด แล้วปรับแต่งกาวบน
ผิ ว หนั ง รอบทวารใหม่ รอจนกาวแห้ง ระหว่ า งนี้
คอยซับของเสียที่ออกจากทวารใหม่ เป็ นระยะ
ลอกกระดาษกาวด้านหลัง
ออก แล้ว น าแป้ นไปปิ ด
ครอบทวารใหม่
เริ่ ม ติ ด ที่ ส่ ว นล่ า งของ
ทวารใหม่ ก่ อ นและรี ด
ให้ตัวแป้นแนบสนิ ทกับ
ผิวหนังโดยรอบ
นาถุงรองรับปิ ดให้แน่ นสนิ ทกับแป้น โดยเริ่ม ติ ด
ส่วนล่างก่อน
* กรณี ใช้ถุงปลายเปิ ด พับปลายถุ งรองรับขึ้ น 1 นิ้ ว
ปิ ดปลายถุงให้สนิ ทด้วยคลิปหรือหนังยาง
ภาพการพับปลายถุงโดยใช้คลิบ

ติดถุงรองรับ โดยให้ถุ งเอี ยงทามุ ม 45 องศา เพื่ อให้ระบายของเสี ยได้
สะดวก ทั้งในท่านัง่ และท่านอน

อาการผิดปกติของทวารใหม่และผิวหนังที่พบบ่อย
ผิ ว หนั ง เป็ นรอยแดง เป็ นผื่ น แพ้ ห รื อ
ลอกเป็ นแผลตื้ นๆ มี อาการคัน จากการ
แพ้กาวของอุ ปกรณ์รองรับ หรือการลอก
แป้นออกแรงหรือบ่อยเกินไป
แก้ไขโดย เลือกใช้วสั ดุที่ไม่ทาให้มีอาการแพ้
ผิ ว หนั ง เป็ นตุ่ ม อัก เสบหรื อ ตุ่ ม หนอง
มักเกิดจากการอักเสบของรูขุมขน จาก
การลอกแป้นแรงเกินไป เกิดร่วมกับการ
ขังของสิ่งขับถ่าย
แก้ไ ขโดยก าจั ด ขนและลอกแป้ นด้ ว ย
ความนุ่ มนวล เบามือ
การมีเลือดออกจากทวารใหม่ เกิดจาก
การเช็ดทวารใหม่ แรงเกินไป หรื อได้รับ
บาดเจ็ บ โดยไม่ รู้ตั ว ถ้า มี เ ลื อดออกไม่
หยุด ควรปรึกษาแพทย์
ผิวหนังเป็ นแผลตื้ นๆรอบทวารใหม่ เกิ ด
จากการระคายเคืองของผิ วหนั งจากกรดด่ าง
ในอุจาระกัดทาลายผิวหนัง เมื่อ มีการรัว่ ของ
แป้น ร่วมกับการขังของสิ่งขับถ่ าย แก้ไขโดย
หมัน่ ตรวจสอบ หาสาเหตุและจัดการ
ปั ญหาที่ตอ้ งปรึกษาแพทย์ ได้แก่ การยื่นออกของลาไส้จากเดิ มที่ ทาไว้
จากการยกของหนั ก ไส้เลื่ อ นหลังการผ่ าตัด และการดึ งกลับของลาไส้

เป็ นเหตุ ให้ ทวารใหม่ มี ขนาดเตี้ ยลงจากที่ ทาไว้ หรือตา่ กว่าระดับของ
ผิวหนังหน้าท้อง

ภาพการยื่นออกของลาไส้จากเดิมที่ทาไว้

ภาพการดึงกลับของลาไส้

นอกจากนี้ อาการที่ควรมาพบแพทย์ ได้แก่
1.ถ่ายเหลวผ่านทางทวารใหม่นานกว่า 2 วัน
2. มีเลือดออกทางทวารใหม่มากผิดปกติ
3.ทวารใหม่ มีสีที่เปลี่ยนไปจากปกติ
4.เกิดการรัว่ หรือซึมรอบๆ ทวารใหม่
5. เกิดอาการปวดท้องร่วมกับการมีไข้

อาหารและพฤติกรรมการรับประทานที่เหมาะสม
ควรรับประทานอาหารเป็ นเวลา สมา่ เสมอ วันละ 4 ถึ ง 6 มื้ อ เพื่ อให้
ลาไส้ทางานปกติขึ้น รับประทานอาหารมื้ อหนั กในเวลากลางวัน และมื้ อ
เย็นควรเป็ นอาหารเบาๆ เพื่ อ ลดอุ จจาระในเวลากลางคืน และดื่ มน้ า
สะอาด อย่างน้อย 10-12 แก้วต่อวัน
ควรเริ่มอาหารแต่ ละชนิ ด ครั้งละ 1 ชนิ ด เพื่ อทราบว่าอาหารชนิ ด
นั้ น มี ผ ลต่ อ การขับ ถ่ า ยอย่า งไร ถ้า เกิด อาการผิ ด ปกติ ให้ห ลี กเลี่ ย ง
อาหารชนิ ดนั้น แล้วค่อยๆเพิ่ ม อาหารชนิ ดนั้ นอี กเป็ นระยะ ควรสังเกต
ชนิ ดของอาหารชนิ ดใดทาให้มีอาการท้องเสี ย หรืออาการท้องผูก

สำหรับผูท้ ี่มีทวำรใหม่ลำไส้เล็ ก
รูเปิ ดของทวารใหม่จะมีขนาดเล็ ก มี โอกาสเกิดภาวะอุ ดตันของลาไส้
ในระยะแรกจึงควรงดอาหารที่ มี เส้นใยมากก่อน จากนั้ นค่อยเริ่มครั้งละ
น้อย ๆ เคี้ ยวให้ละเอียด แล้วสังเกตการขับถ่าย ถ้าไม่มีอาการผิ ดปกติ จึง
เพิ่มปริมาณ
และเนื่ อ งจากอุ จจาระที่ อ อกมาเป็ นน้ า มากกว่า เนื้ อ จึง ควรดื่ มน้ า
อย่างน้อย 10-12 แก้ว/วัน เลี่ยงอาหารที่ทาให้ท้องเสี ย เช่น อาหารรส
เผ็ดจัด อาหารมันมาก

สำหรับผู ท้ ี่ มีทวำรใหม่ ลำไส้ใหญ่ เมื่ อผ่ำ นระยะพักฟื้ นแล้ว
สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติเหมือนก่อนผ่าตัด

อ ำ ห ำ ร ที่ ช่ ว ย ใ ห้
อุ จจ ำร ะเ ป็ น ก้ อ น
ควบคุมอำกำรท้องเดิ น
เช่น กล้วย เนยแข็ง และ
มันฝรัง่ เป็ นต้น

อำหำรที่ ช่วยให้อุ จจำระ
เหลว หรือทำให้มีอำกำร
ท้องเดิน ได้แก่ แอลกอฮอล์
ถัว่ แห้ง,บร๊อคโคลี อาหารที่ มี
มัน ผักใบเขียว กะหลา่ ปลี
กระหลา่ ดอก,อาหารรสเผ็ดจัด,อาหารรสหวานมาก,นม,น้ าผลไม้ ลูกพรุน

กรณีที่มีอำกำรถ่ำยเหลว ท้องเสีย
ใช้ถุ งรองรับ ชนิ ด ปลายเปิ ด เพื่ อ เลี่ ยงการลอกอุ ป กรณ์ ออกจาก
ผิ วหนั งบ่ อ ยๆ การใช้กาวทารอบวงทวารใหม่ ก่อนติ ด ถุ งรองรับ จะช่ว ย
ป้องกันการรัว่ ซึ ม ได้ดี และเลี่ ยงอาหารรสจัด เครื่อ งเทศ และดื่ ม น้ า
มากๆ ถ้ามี ปัญหาผิ วหนั งเป็ นแผล ติ ดอุ ปกรณ์รองรับแล้วหลุ ดรัว่ บ่ อ ย
อาจใช้ผงโรยแผล ก่ อ นทากาวแล้ว ปิ ดอุ ป กรณ์ร องรับไว้ งดอาหาร
ชัว่ คราวเพื่ อ ลดการขับถ่ าย ดูแลแผลไม่ ให้เปี ยกแฉะ แผลจะหายได้เอง
ภายใน 2-3 วัน ถ้าไม่ดีขึ้นควรมาโรงพยาบาลหรือปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ

กรณี มีอำกำรถ่ ำยแข็ง ผิดปกติ ควรรับประทานอาหารที่ มีเส้นใย
เช่น ผัก ผลไม้ และควรดื่มน้ ามากๆ

กรณี ที่ไ ด้ร ับกำรฉำยแสงบริ เวณหน้ำท้องและอุ ้ง เชิ งกรำน
ควรใช้อุปกรณ์แบบ 2 ชิ้ น เพื่อเลี่ยงการระคายเคืองจากการลอกอุ ปกรณ์
บ่อยๆ และการเปรอะเปื้ อนสิ่งขับถ่ายขณะระบายจากถุงรองรับ
ระหว่างฉายแสง ถ้าติดอุปกรณ์แล้วหลุดรัว่ บ่อย ผิวหนังรอบทวารใหม่ จะ
มีอาการอักเสบเป็ นแผลได้ ควรรีบปรึกษาแพทย์/พยาบาลทันที

การมีแก็สในลาไส้มาก เกิดจากอาหารประเภทถัว่ , เบี ยร์, หัวหอม,
กระหลา่ ปลี การเคี้ ยวไม่ละเอียด, พูดคุยขณะรับประทานอาหาร, การดูด
น้ าจากหลอด, การสูบบุหรี่และการเคี้ ยวหมากฝรัง่ เป็ นต้น
ควบคุ ม แก้ส โดยเลี่ ย งอาหาร
ตระกู ล ถัว่ น้ า อัด ลม การเคี้ ยว
หมากฝรั ่ง และการพู ด คุ ย ขณะ
รับประทานอาหาร

อาหารที่ทาให้เกิดกลิ่ น ได้แก่
อาหารทะเล, อาหารรสเผ็ ด , ไข่ ,
ชะอม, สะตอ, อาหารประเภทถั ่ว
กระเที ย ม หั ว หอม หน่ อไม้ ฝ รั ่ง
เนื้ และเครื่องเทศ เป็ นต้น

ลดกลิ่น โดย รับประทาน ผักชี ฝรัง่ ผักใบเขียวเข้ม บัตเตอร์มิลด์ และโยเกิร์ต
การทาความสะอาดถุงบ่อย ๆ หรืออาจเลือกใช้ถุงที่มีถ่านสาหรับซับกลิ่น

การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
การออกกาลังกาย
หลังผ่าตัด 6 สัปดาห์แรก สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ ทั้งเรื่องงาน
อาชีพ เล่นกีฬา เริ่มจากกีฬาเบาๆ เลี่ ยงกีฬาประเภทที่ใช้กล้ามเนื้ อหน้า
ท้องหรือมีการปะทะ
ท่านอาจใช้เข็มขัดหรือผ้าพันหน้าท้องเจาะช่องเปิ ดทวารใหม่ ไว้ เพื่ อ
ป้องกันการรัว่ ซึมขณะเล่ นกีฬา หรือ ในขณะทากิจกรรมที่ ต้องการความ
แน่ นกระชับของถุงรองรับ แต่ ต้อ งระวังไม่ ควรยกของหนั กเพื่ อป้องกันไส้
เลื่อนและลาไส้ยื่น

การมี เ พศสัม พัน ธ์ เมื่ อ มี ส ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง ท่ า นสามารถมี
เพศสัม พันธ์ได้ตามปกติ เตรียมตัว โดยระบายสิ่ งขับถ่ าย การทาความ
สะอาด หรือเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับก่อนการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการใช้
ผ้าพันรอบลาตัวปิ ดทวารใหม่จะช่วยให้มัน่ ใจเพิ่ มขึ้ น ท่ านสามารถขอรับ
คาปรึกษาจากแพทย์และพยาบาลผูด้ ูแลได้
การอาบน้ า ควรใช้วิธีตักอาบหรืออาบด้วยฝั กบัว โดยปิ ดอุ ปกรณ์รองรับ
หรือไม่ปิดก็ได้ หลังอาบน้ าให้รีบซับทุกส่วนของอุปกรณ์รองรับที่ ปิดอยู่เดิ ม
ให้แห้งหรือรีบปิ ดอุปกรณ์รองรับชุดใหม่

การแต่ ง กาย ควรสวมเสื้ อผ้า ที่ ห ลวมเล็ ก น้ อ ย ใช้เ สื้ อกั๊ก เสื้ อคลุ ม
กระโปรงหรื อ กางเกงที่ มี จี บ ด้ า นหน้ า ช่ ว ยพรางตา สามารถใช้
กางเกงในตัวหลวมที่ คลุ ม ถุ งรองรับสิ่ งขับถ่ าย หรือใช้กางเกงในที่ มีขอบ
เอวอยู่ใต้ถุงรองรับสิ่งขับถ่ายก็ได้ตามชอบ

การเดินทาง
ท่านสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ เพีย งแต่เตรี ย มอุปกรณ์ร องรับ
สารองไปด้วย 2-3 ชุด เพื่อให้พร้อมใช้งานเมื่อมีความจาเป็ น

การเข้าสังคมและการทางาน
การใช้ชีวิตในสังคม แรกๆท่านอาจรูส้ ึกมีผลกระทบบ้า ง แต่ความรู้
ความเข้าใจ รวมทั้งแรงสนับสนุ นจากบุคคลใกล้ชิด จะช่วยสร้า งกาลังใจที่ดี
ทาให้รับรูว้ ่ายังเป็ นที่รักและต้องการของบุคคลรอบข้าง จะช่วยให้ปรับตัวได้ดีขึ้น
ในการทางาน ท่านอาจเตรียมอุปกรณ์ทาความสะอาดไว้ เพื่อดูแล
ทวารใหม่เมื่อจาเป็ น นอกจากนี้ ท่า นสามารถใช้ถุงรองรับชนิ ดปลายปิ ดใน
สถานที่ที่ไม่สะดวกในการทาความสะอาดอุปกรณ์ เพื่อช่วยเพิ่มความมัน่ ใจ
ก่อนกลับบ้านผูป้ ่ วยและญาติ ควรได้ฝึกปฏิบตั ิ ดังนี้

 เปลี่ยนแป้นหรือถุงรองรับด้วยตนเอง
 ได้รั บ การนั ด หมายในการกลั บ มารับ การตรวจจากแพทย์ และ
สถานที่บริการสุขภาพในชุมชน เช่นศูนย์บริการต่ างๆ แหล่ งชื้ ออุ ปกรณ์
และชนิ ดของอุปกรณ์ที่ใช้
 ฝึ กสังเกต เรียนรูเ้ กี่ยวกับ ทวารใหม่ และการขอความช่วยเหลื อจาก
แพทย์และพยาบาล
แหล่งที่ท่านสามารถหากลุ่มเพื่อน คาแนะนาและความช่วยเหลือ
ได้ แ ก่ ชมรมจิ ต อาสาทวารเที ย ม โรงพยาบาลราชวิ ถี ชมรม
มิตรภาพบาบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิ บดี โรงพยาบาล
พระมงกุ ฎ เกล้ า โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ศิ ริ ร าชพยาบาล และ
โรงพยาบาลใกล้บา้ นท่าน
อุปกรณ์ที่ใช้ปัจจุบนั
ชนิ ดแป้น.................................................ยี่หอ้ ..................................
ถุง............................................................ยี่หอ้ ...................................
อุปกรณ์ช่วยติด........................................ยี่หอ้ ..................................

ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี
 เปิ ดบริ การทุกวัน เวลา 8.00-16.00 น.
โดยให้บริการพยาบาลแก่ ผูม้ ีทวารใหม่ ทั้งใน และนอกโรงพยาบาล เป็ นที่
ปรึ ก ษาในการปรับตัวทั้งทางด้า นร่ า งกายและจิ ตใจ การป้องกันการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนเฉพาะภายหลังผ่ า ตัด ทวารใหม่ ความรู้และคาแนะนาเพื่อ
ส่งเสริมการดูแลตนเอง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้ นหลังผ่า ตัดทวารใหม่
แหล่งบริการอื่น รวมทั้งความรูเ้ กี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ออสโตมี
ติดต่อโทร 02-3548108-37ต่อ 3818
ด้วยความปรารถนาดีจาก ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี
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