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ฝคัณฑสูตร ( Fistula in ano) 
 
บทนํา ( Introduction ) 
 ฝคัณฑสูตร เปนโรคที่เกดิตามหลังการเปนฝหนองบริเวณรอบทวารหนักและมกีารแตกทะลุของหนอง
เปนทางเชื่อมระหวางผวิหนังและชองทวารหนัก ซึ่งมีการติดเชื้อซ้ําหรอืเรื้อรัง ทําใหคุณภาพชวีิตของผูปวย
ลดลง โดยการรักษาหลักยังคงเปนการผาตดั 
 
อุบตัิการณ ( Incidence ) 
 อุบัติการณของโรคนี้ในประเทศไทย จากการศึกษาโดย วรุตม  และคณะ (1)ซึ่งทําการศึกษาในผูปวยที่มา
รับการรักษากรีดระบายหนองบริเวณทวารทีร่พ.ศริิราชระหวางป พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2551 โดยภายหลังการ
ติดตามการรักษาพบวาผูปวยที่มาระบายหนองมีการพัฒนาเปนฝคัณฑสูตรภายในระยะเวลา  6 เดือนหลังการ
รักษา ซึ่งคิดเปนรอยละ 31 ของผูปวยท่ีมารบัการกรดีระบายหนอง (1) โดยอุบัติการณในยโุรปพบประมาณ 1.1 
ถึง 2.2 ตอประชากร 10000 คน ตอป(2) 
 โดยท่ีอุบัติการณการเกดิโรคฝคัณฑสูตรในโรงพยาบาลสงขลานคริทรไดแสดงไวดังตารางที่ 1 
 

ป พ.ศ. 
 

ชาย หญิง รวม 

2551 69 26 95 

2552 56 10 66 

2553 51 18 69 

2554 47 30 77 

2555 62 14 76 

 
ตารางที่ 1 :แสดงอุบัติการณของฝคัณฑสูตรในร.พ.สงขลานครินทร ในชวง พ.ศ. 2551 - 2555 
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กายวภิาคของบริเวณทวารหนักและชองรอบทวารหนกั ( Anatomy of anus and perianal space ) 
 การศกึษาเรื่องกายวิภาคของบริเวณทวารหนักและชองรอบทวารหนกัไดริเริ่มศกึษาในรางกายของศพ 
โดย Ahmed Shafik ซ่ึงไดศึกษาพรอมกับ Molligan& Morgan และ A.G Park(3)ซึ่งไดกลาวถึงกลุมกลามเนื้อหูด
รูดชัน้นอก 3 ช้ิน และกลุมกลามเนื้ออุงเชิงกราน 3 ช้ิน โดยที่การจดัเรียงตัวของกลามเนื้อทั้งหมดทําใหเกิด
ชองวางในแตละตําแหนงของบริเวณรอบทวารหนกั ซึ่งตอมา Philip H. Gordon และSanthatNivatvongs(5) ได
สรุปลกัษณะกายวภิาคของทวารหนกัวากลามเนื้อหูรูดชั้นนอกม ี3 สวน คือ subcutaneous, superficial และ deep 
external anal sphincter สวนกลามเนื้ออุงเชงิกรานท้ัง 3 มัดคือ iliococcygeus, pubococcygeus, และ puborectalis
ไดรวมกนัเปนแผนเดยีวเรยีกวา levatoraniซ่ึงแยกออกจากกลามเนื้อ deep external anal sphincter 
 

 
รูปภาพที่ 1 :แสดงกายวิภาคตามการศกึษาของ Milligan & Morgan , Parks และ Shafik(3) 

ในประเทศไทยไดมกีารศึกษาในเรื่องกายวภิาคของทวารหนักเชนกนั โดย อรุณ โรจนสกุลและคณะ(4) 
ซึ่งไดกลาวถึงกายวิภาคที่ตางออกไปในสวนของ External anal sphincter  คือ 
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1. Internal anal sphincterคือ กลามเนื้อที่ตอเนื่องมาจากชัน้ circular muscle ของทวารหนัก โดยหนา
ประมาณ 2-3 มิลลเิมตร และยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร 

2. Conjoint longitudinal muscleสวนประกอบเปนพังผดืมากกวากลามเนื้อ จะอยูระหวางชั้นกลามเนื้อหู
รูดทั้งสองชั้น โดยเปนสวน longitudinal muscle ของทวารหนักมารวมกับพังผดืของ levatoraniและ 
superficial external anal muscles และย่ืนลงไปยึดตดิกับผิวหนัง  

3. External anal sphincterแบงยอยไดดังนี ้
‐ Levatorani เปนกลามเนื้อช้ินเดียว ประกอบดวยกลามเนือ้ 3 มัด คือ puborectalis,pubococcygeusและ 

ileococcygeus 
‐ Superficial external sphincterทางดานหนาติดกับ transverse perineii ทางดานหลังจะยืน่ออกเปนรูป

สามเหลี่ยมไปเกาะที่ coccyx เรยีกวา anococcygeal ligament 
‐ Subcutaneous external sphincterช้ันลางติดกับผิวหนงั ทางดานหนาจะไปยึดกับ bulbuscavernosus 

muscle ทางดานหลังไปติดกบั anococcygeal ligament ซึ่งกลามเนื้อช้ันนี้จะอยูใตตอ internal sphincter 
ทําใหสามารถแยกไดงายจาก intrarectal ultrasound 

 
รูปภาพที่ 2 : แสดงกายวภิาคบริเวณทวารหนัก ( anatomy of anus ) ตามการศกึษาของ อรุณ โรจนสกุล(4) 

นอกจากนี้ อรณุ โรจนสกลุและคณะ(4)ยังไดกลาวถึงชองรอบทวารหนกัไวดังนี ้
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1. Intersphincteric spaceเปนชองระหวางกลามเนื้อหูรดูชัน้นอกและใน  
2. Perianal space เปนชองระหวางผวิหนัง กบั transverse septum ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ longitudinal 

muscle ของทวารหนกัซึ่งยืน่ลงมาแลวแยกออกไปทางดานขาง แบง perianal space ออกจาก ischioanal 
space 

3. Ischioanal spaceเปนชองขนาดใหญขนาบ 2 ขางของปากทวารหนัก สวนใหญการติดเชื้อมักเกิดจาก
การลุกลามจาก deep post anal space แตมสีวนนอยท่ีมาจากintersphincteric space  

4. Superficial post anal spaceเปนชองดานหลังของทวารหนัก อยูระหวางชั้น subcutaneous และ 
superficial external sphincter 

5. Deep post anal spaceเปนชองท่ีอยูระหวาง superficial external sphincter และ levatoraniทางดานหลัง 
โดยท่ีไมมีการเชื่อมกับ ischioanal space 

6. Supralevator spaceเปนชองท่ีอยูเหนือ levatorani และอยูใต peritoneum 

 
รูปภาพที่ 3 : แสดงชองบริเวณทวารหนัก( perianal space )(4) 

 Philip H. Gordon และSanthatNivatvongs(5)ไดแบงชองบริเวณทวารหนักในลักษณะทีเ่หมือนกัน แตจะ
เพ่ิมในสวนของ  

‐ Submucous spaceซึ่งอยูระหวางชั้น Internal anal sphincter และ mucosa โดยเชื่อมตอจาก ช้ัน 
submucosaของ rectum จนถงึ dentate line 

‐ Retrorectal spaceอยูระหวาง 2ใน 3 ของสวนตนrectum กับ Sacrum และอยูเหนือ Supralevator space 
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กลไกการเกดิฝคัณฑสูตร ( Pathophysiology of Fistula in ano) 
 Park และคณะ(6) ไดศึกษากลไกการเกิดฝคัณฑสูตรจากศพ พบวา  บริเวณ Transitional zone จะมีตอม 
anal gland ซึ่งมีเยื่อบุผวิชนิด columnar และสรางสาร mucus secretion มีทางหลักไปเปดออกสูทวารหนักที่ anal 
cryptsซึ่งปลายสุดอยูที่ dentate line ( ประมาณ 2 ซ.ม. เหนือ anal verge ) และอาจมทีางเชื่อมไปทีช้ั่นsubmucosa
ของ perianal space โดยทีจ่ะมี anal gland 3-10 ตอม รอบรูทวารหนัก โดยรอยละ 80 เปน submucosal gland 
สวนที่เหลือเปน intramuscular gland  ซึ่งการติดเชื้อผานทาง anal crypt สู anal gland ทําใหเกิดฝหนองรอบรู
ทวารหนกั และกลายเปนฝคัณฑสูตรตามมาเมื่อการติดเชือ้ของ Intramuscular gland ซ่ึงเปนสาเหตุของการตดิ
เชื้อใน Intersphincteric plane และจะลกุลามไปยังชองวางรอบรูทวาร ผานชั้นระหวางกลามเนื้อหูรูด สรางเยื่อบุ
ผิวตามทางที่มกีารลุกลามและมีการสรางทางเชื่อมออกสูผิวหนังภายนอกรอบรูทวารเพ่ือระบายหนอง โดยที่
รางกายไมสามารถระบายหนองเขาไปในชองทวารหนกัไดเนื่องจากมีช้ันกลามเนื้อหูรูดขวางอยู จงึกลายเปนฝ
คัณฑสูตรในรปูแบบตางๆ 
 

 
 
รูปภาพที่ 4 : แสดงถึงลักษณะการติดเชื้อที่ anal gland และ มีการกระจายเปนทางเชือ่มของฝคัณฑะสูตร โดย
สวนใหญพบในลักษณะ X และสวนนอยทีก่ระจายขึ้นขางบนตามลกัษณะ Y(6) 
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การจัดหมวดหมูของฝคณัฑสูตร ( Classsification of Fistula in ano) 
 วิธกีารจัดหมวดหมูของฝคัณฑะสูตรนั้นยังคงไมมีขอสรปุที่แนชัดเนื่องจากยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน
เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคบริเวณทวารหนัก แตไดกไ็ดมีผูศกึษาและกลาวถึงหมวดหมูของฝคัณฑสูตรไว 
เพ่ือใหแพทยสามารถเลือกวิธกีารผาตดัรกัษาไดเหมาะสมตามแตละประเภทของฝคัณฑสูตรอาทิเชน 
Joshua IS Bleierและคณะ(2)ไดจัดหมวดหมูเปนแบบ 

1. Simple fistulas ซึ่งเปนฝคณัฑสูตรแบบ superficial , low intersphincter , low transphinctericซ่ึงมี
การเชื่อมตอระหวางรูทวารกับผวิหนังเพยีงแคหนึ่งทาง และไมเกี่ยวของกับภาวะเกือ้หนุนโรค เชน 
ภาวะลําไสอักเสบ หรือ การฉายรังสี หรือ เกี่ยวของกับอวัยวะอ่ืน 

2. Complex fistulasเปนฝคัณฑสูตรชนดิที่เกี่ยวของกับกลามเนื้อหูรูดทวารในตําแหนงที่สูงขึ้น เชน 
high transphinctericเปนตน มีทางออกสูผวิหนังหลายทาง, อาจเชื่อมโยงกับอวยัวะขางเคียงเชน 
ชองคลอด , เกีย่วของกับการฉายรังสี หรือ โรคลําไสอักเสบ ภาวะเปนซ้ําของฝคัณฑสูตรรวบอยูใน
หมวดหมูน้ีเชนกัน 

Park และคณะ(7) ไดศึกษาและจัดหมวดหมูไวของฝคัณฑสูตรตามลกัษณะกายวิภาคทีค่นพบ ดังนี ้
1. Intersphincteric typeเปนฝที่ลุกลามในชัน้ Intersphincteric space และไมมีสวนเชื่อมถึงกลามเนื้อ 

external sphincter มีอุบัติการณเกิดรอยละ 45 
2. Transphincteric type มีการลุกลามในชั้น Intersphincteric space ผานกลามเนื้อหูรดูทัง้สองชั้น 

กอนออกสูผวิหนัง มีอุบัติการณเกิดรอยละ 30 
3. Suprasphincteric typeมีการลกุลามจากชัน้ Intersphincteric space ข้ึนไปสู supralavator space 

และผานischioanal space กอนออกสูผวิหนังมีอุบัติการณเกดิรอยละ 20 
4. Extrasphincteric typeเกิดขึน้ใน pelvis หรือ rectum ในตําแหนงที่เหนือกวา dentate line แลวผาน

ทางสูงกวากลุมกลามเนื้อหูรดู เขาสู Ischioanal space กอนออกสูผวิหนัง มีอุบัติการณรอยละ 5 
อรุณ โรจนสกลุ และคณะ(4) ไดแบงหมวดหมูของฝคัณฑสูตรแตกตางและเพิ่มเติมในบางกลุม คือ 
 Low transphincteric  typeเปนชนิดทีลุ่กลามจาก Intersphincteric space โดยกินเนื้อที่ของกลามเนือ้หู
รูดชัน้นอกไมถึงหนึ่งในสาม หรือ ผานทางชองวางระหวาง subcutaneous external sphincter และ superficial 
external sphincter 
 High transphincteric typeลุกลามจาก Intersphincteric space ผานชองระหวาง superficial external 
sphincter และกลามเนื้อ puborectalisทางดานหนามักจะเกิดที่ตําแหนง 1 และ 11 นาฬิกา สวนทางดานหลังมัก
เกิดที่ตําแหนง 5 และ 7 นาฬิกา 
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 Superficial post anal space typeจาก Intersphincteric space ผานเขาสู superficial post anal space และ
ออกมาสู perianal space  
 ในสวนของ Low – High transphincteric type ก็ไดมีการกลาวถึงในการศึกษาของ Julie A. Rizzo และ
คณะ (11) ซึ่งใชกลามเนื้อหูรูดชั้นนอกเปนตวัแบงในลักษณะเดียวกนั 
 

 
รูปภาพที่ 5 :แสดงการแบงหมวดหมูฝคัณฑสูตรตามแบบของ Parks(7) 
 
การตรวจวินิจฉัย ( Investigation ) 
 การตรวจเพิ่มเติมเพื่อเปนการบงบอกชนิดของฝคัณฑสูตร ซึ่งชวยในการเลือกวิธกีารรกัษาที่เหมาะสม 
ชวยลดโอกาสการเปนซ้ํา และโอกาสการบาดเจ็บตอกลามเนื้อหูรูดซ่ึงมผีลตอการกลัน้อุจจาระ โดยการตรวจ
เพ่ิมเติ่มยังเปนมีสวนชวยในการหารูเปดภายในชองทวารหนักดวย (8,9) 
 จากการตรวจรางกายไดมกีารใช Goodsall’s rule ในการคาดการณถึงรูเปดภายในจากตําแหนงของรเูปด
ภายนอกชองทวารหนกั(5) 
แตจากการศึกษาของ Gunawardhana P.A.H.A. และคณะ(10) พบวามีความแมนยําในการคาดการณรูเปดภายใน
จากตําแหนงรเูปดภายนอกซึ่งอยูดานหนาหรือดานหลังอยูที่รอยละ 72 และ รอยละ 41ตามลําดับ ซึ่งความแมนยาํ
จะต่ําลงอีกในกลุมฝคัณฑสูตรที่มีการกลบัเปนซ้ํา โดยรูเปดภายนอกที่อยูดานหนาและดานหลังมีความแมนยํา
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กับ Goodsall rule อยูที่รอยละ 67 และรอยละ 12.5 จึงทําใหมีการตรวจเพิ่มเติมอ่ืนเพื่อชวยในการหาตําแหนง
ของรูเปดภายใน 
 
Fistulogram 
 เปนการฉีด contrast media เขาทาง External opening เพื่อประเมินเสนทางของการเชือ่มตอไปยัง 
Internal opening ซึ่งมีปญหาท่ีพบคือ การทีท่างเชื่อมมีการอุดตนัจากกระบวนการติดเชื่อทําใหไมสามารถ
ประเมิน Internal opening ไมไดและมกีารไหลยอนของกรด อีกท้ังยังไมสามารถระบุตําแหนงของกลามเนื้อหูรดู 
หรือ กลามเนือ้อุงเชิงกราน เนื่องจากไมมจีดุอางอิง จากการศึกษาพบวาความถกูตองในการระบุ Internal opening 
อยูท่ีประมาณรอยละ 16-48 ซ่ึงความถูกตองจะมากขึน้ในกรณีที่เปนชนดิเรื้อรังที่มีเสนทางที่ชัดเจน(8,9) 

 

 
 
รูปภาพที่ 6 :ภาพของ Fistulogramแสดงถงึทางเชื่อมที่ไปทั้งทางขวา และ ซาย ซึ่งไมสามารถระบตุําแหนงของ
กลามเนื้อหูรูดและกลามเนื้ออุงเชิงกราน ทาํใหไมทราบถงึระดับท่ีมีการกระจายของฝหนอง(9) 
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Endoanal ultrasound ( EAUS ) 
 จากการทําอัลตราซาวดทําใหสามารถระบุตําแหนงของกลามเนื้อหูรดูชัน้นอก ช้ันใน ช้ันผังพืดระหวาง
ช้ันกลามเนื้อหูรูด และ ตําแหนงของฝหนอง จึงสามารถที่จะระบุทางเชื่อมของฝคัณฑสูตรได เนื่องจากตําแหนง
ที่มีการอกัเสบหรือมีแกสในทางเชื่อมจะสะทอนกลับการตรวจดวยอัลตราซาวด ในสวนตําแหนงของ dentate 
line ไดจากการคาดการณจดุกึ่งกลางของกลามเนื้อหูรดูชัน้ใน (8,9)การคาดการณ Internal opening ใชจากลกัษณะ
การตรวจพบดงันี้(9) 
- ตําแหนงที่ทางเชื่อมจากชองระหวางกลามเนื้อหูรูดตดิตอไปยังกลามเนื้อหูรูดชั้นใน มีคา positive predictive 
value รอยละ 80 
- ตําแหนงที่มขีาดความตอเนื่องของกลามเนื้อหูรูดชั้นในเนื่องจากกระบวนการอักเสบทําใหเห็นเปนตําแหนงท่ีมี
การสะทอนกลับ ซึ่งมีคา positive predictive value ที่รอยละ 79 
- ตําแหนงที่เห็นทางเชื่อมในชั้นของ subepitelialสัมพันธการตําแหนงพยาธิสภาพท่ีกลามเนื้อหูรดู ซึ่งมีคา 
positive predictive value ที่รอยละ 94 
 การที่พบทั้ง 3 ลักษณะรวมกนัทําใหมีคา sensitivity ที่รอยละ 94 และคา specificity ที่รอยละ 87 โดยที่มี
คา positive predictive value ที่รอยละ 81โดยที่ตําแหนงของ Internal opening ควรจะระบเุหนือหรอืใตตอ 
dentate line โดยอางอิงจากจดุกึ่งกลางของกลามเนื้อหูรูดชั้นใน(9) 

 
รูปภาพที่ 7 : 

ดานขวา :แสดงกลามเนื้อหูรดูทั้งสองชั้น และ ตําแหนงลกูศรแสดงทางเชื่อมตอไปยังกลามเนื้อหูรูด
ช้ันใน 
  ( IAS : Internal anal sphincter , EAS : External anal sphincter ) 



11 
 

 ดานซาย :ลูกศรแสดงการสะทอนกลับของแกสในทางเชื่อม ซึ่งบงบอกถึงทางเชื่อมท่ีตอไปยังกลามเนื้อ
หูรูดชั้นใน(9) 
 
Magnetic resonance imaging ( MRI ) 
 จุดเดนของการตรวจดวยวิธน้ีีคือ ความละเอียดในการวเิคราะหเนื้อเยื่อบริเวณรอบทวารหนัก 
รายละเอียดของทางเชื่อมซึ่งสามารถเห็นเทียบกับกายวภิาคในบริเวณน้ัน ซ่ึงเปนประโยชนมากขึน้ในกลุมที่เปน 
complex fistulaซึ่งมีฝหนองขนาดใหญและมีทางเชื่อมหลายทาง 
 โดยท่ีความแมนยําอยูทีร่อยละ 86-88 มีคา sensitivityในการระบุทางเชื่อมหลักที่รอยละ 100, คา 
sensitivity ในการระบุตําแหนงฝหนองอยูที่รอยละ 96, คา sensitivity ในการระบุขอบเขตของฝคัณฑสูตรชนิด 
horseshoe อยูที่รอยละ 96, และคา sensitivity ในการระบุ internal openings อยูทีร่อยละ 96(9) 

รูปภาพที่ 8 : 
 ดานขวา : แสดงถึงทางเชื่อมในชั้น subcutaneous ไปจนถึงชั้น transphincteric track 
 ดานซาย : แสดงถึง internal opening ที่อยูดาน posterior(9) 
 
การรกัษา 
 ในปจจุบนัการรักษาฝคัณฑะสูตรยังไมมแีบบแผน หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากยังไมมีความแน
ชัดทางดานกายวภิาค และหมวดหมู ทําใหวิธกีารรักษาขึน้อยูกับการพจิารณาของศัลยแพทยและความถนัดของ
แตละทาน โดยที่เปาหมายหลักของการรักษาคือ กําจัดการติดเชื้อ กําจดัทางเชื่อมรวมถึงรเูปดทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยท่ีมีโอกาสเปนซํ้าและปญหาการกลั้นอุจจาระนอย การรักษาอาจแบงตามแบบ simple และ complex 
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fistula เพื่องายตอการเลือกวธิีรกัษาโดยที่ simple fistula เหมาะท่ีจะรักษาดวยวิธี fistulotomy , fistulectomyหรือ 
Cutting setonsสวน complex fistula ควรเลอืกวธิีอ่ืนนอกจากนี้เพ่ือลดโอกาสการเกิดปญหาในการกลั้นอุจจาระ
หลังการผาตดั(2) 
 
Fistulotomy 
 เปนวธิีการรักษาที่ศัลยแพทยใชในการรักษาฝคณัฑสูตรชนิด simple fistula เชน intersphincteric , low 
trans-sphincteric fistula ทั้งนี้ตองไมมีพยาธิสภาพทีก่ลามเนื้อหูรูดชั้นนอกเกนิรอยละ 30 หรือเปนชนิด anterior 
ในผูหญิงเพื่อลดโอกสาที่จะเกิดปญหาการกลั้นอุจจาระหลังการผาตัด(11) 
 การผาตัดจะเปดเขาสูทางเชื่อมทาง External opening จนไปถึง Internal opening  ขูดและกําจัดเนื้อเยือ่ท่ี
มีการติดเชื้อรวมถึงฝหนอง  หลังจากนัน้ทาํความสะอาดและดแูลแผลจนแผลปดไปเอง มีการศึกษาแบบสุมเพื่อ
ประเมินการใชวิธี Marsupialization หลังจากทํา fistulotomyพบวาชวยใหแผลหายเรว็ขึ้น และชวยลดภาวะ
เลือดออกหลังการผาตัด(12) 

 ซ่ึงการรักษาดวย Fistulotomyมีโอกาสหายจากโรคทีร่อยละ 88 ตามรายงานของ A.I. Malik และคณะ 
(12) 

ในกลุมที่เปนชนิดIntersphincteric fistula สามารถตดักลามเนื้อหูรูดชั้นในไดไมเกนิรอยละ 30 เพื่อลด
ปญหาการกลัน้อุจจาระหลังการผาตัด (2) 
 Koperen P และคณะ(13)ไดกลาวถึงอุบัตกิารณของปญหาการกลั้นอุจจาระภายหลังการผาตัด Fistulotomy 
วาพบไดมากถงึรอยละ 40 ในกลุมชนิด Low trans-sphincteric fistula 
 Van der Hagen Sและคณะ(14)ไดกลาววาโอกาสเปนซํ้าพบมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาของการตดิตาม 
ซึ่งไดติดตามผูปวย Low trans-sphincteric fistula ในชวง 1 ,2และ 3 ป พบวาโอกาสเปนซ้ําอยูท่ีรอยละ 7 , 16 
และ 39 ตามลําดับ ในจํานวนนี้พบวาเกดิในตําแหนงใหมถึงรอยละ 45 
 
Fistulectomy 
 เปนวธิีการรักษาที่คลายกับ fistulotomyแตจะมีการตดัออกของเนื้อเยื่อขางเคียงทางเชือ่ม  ซ่ึงจากการ
รวบรวมงานวจิัยพบวาอัตราการหายของแผลจะชากวา fistulotomyและมีการบาดเจ็บของกลามเนื้อหูรูดท้ัง
ช้ันนอกและชัน้ในที่มากกวาการรักษา ดวยวิธี fistulotomy(12) 
 จากการศึกษาของ TobischA.และคณะ(15)พบวาการผาตดั Fistulectomyในกลุมชนดิ complex fisutaโดย
มีการติดตามหลังผาตัดเปนระยะเวลาเฉลี่ย 70 เดือน  พบวามีปญหาการกลั้นอุจจาระรอยละ 44ซ่ึงมีถึงรอยละ 21 
ที่ปญหาการกลั้นอุจจาระรบกวนชวีิตประจําวัน โดยกลุมท่ีเปนแบบ posterior trans-sphinctericหรือ 
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suprasphincteric fistula มีโอกาสประสบความสําเรจ็ในการรักษาถึงรอยละ 82นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 23 ไม
หายขาดในปแรกของการรักษา และอีกรอยละ 3 เปนซ้ําหลังจากการรกัษา 1 ป 

ซ่ึงการรักษาดวย Fistulectomyมีโอกาสหายจากโรคทีร่อยละ 90 ตามรายงานของ A.I. Malik และคณะ 
(12) 

 
 
ตารางที่ 2:แสดงการเปรียบเทียบผลการรักษาและการบาดเจ็บของกลามเนื้อหูรูดระหวางวธิี Fistulotomyกับ
Fistulectomy(12) 
 
Fibrin glue 
 เนื่องจากการรกัษาโดยวธิผีาตัดมีความเส่ียงตอปญหาการกลั้นอุจจาระจึงนํามาสูการหาวิธีที่ลดปญหา
นั้น ซึ่งวธิีนี้จะทําการฉีดสารที่มีคุณสมบัติในการผนึกเขาไปยังฝคัณฑสตูรตั้งแตรเูปดภายในจนกระทั่งถึง
ผิวหนังภายหลังจากการขูดทําลายเนื้อเยื่อที่มีการตดิเชื้อแลว และใชกระบวนการในลักษณะการแข็งตัวของเลือด
ผานสวนประกอบจําพวก fibrinogen และ thrombin โดยที่ fibrin glue จะมีคุณสมบัตกิระตุนให fibroblast และ
ช้ัน epithelial cell เจรญิเติบโตมาปดทางเชื่อมและมีการสราง collagen ข้ึนมาภายหลงั ซึ่งเปนวธิีทีล่ดโอกาสการ
เกิดปญหาในการกลัน้อุจจาระเนื่องจากไมมีการผาตัดกรดีกลามเนื้อหูรดูโดยท่ีโอกาสหายจากโรคคอนขาง
หลากหลายตามระยะเวลาทีม่ีการตดิตาม ดังที่แสดงในตารางที่ 3(11) 

สาเหตุท่ีทําใหการรักษาไมไดผลเนื่องมาจากการหลุดของ Fibrin glueที่เกิดจากการแรงเบงในอุงเชิง
กราน และการที่เนื้อเยื่อตดิเชือ้ยังคงเหลืออยูกอนฉีด Fibrin glue ซึ่งอัตราการเปนซ้ําอยูท่ีรอยละ 54.32  (16)และ
พบวาในกลุมที่มีทางเชื่อมสั้นกวา 3.5 ซ.ม. มีโอกาสเปนซํ้าไดมากกวากลุมที่มีทางเชือ่มยาว อยูที่รอยละ 54 และ 
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11 ตามลําดับ อธิบายจากทางเชื่อมสั้นทําใหการยดึติดของ Fibrin glue แยกวา แตวาไมพบการรายงานปญหาการ
กลั้นอุจจาระในผูปวยท่ีไดรบัการรักษาดวยวธิีนี้(16) 

 

 
 
ตารางที่ 3 :แสดงการเปรียบเทียบโอกาสหายจากโรคในการรักษาดวย Fibrin glue ในแตละการศกึษา และ
ระยะเวลาในการติดตามการรักษา(11) 

 
Fibrin plug 
 หลักการของวธิีนี้คือการทีใ่ส Fibrin plug ซึ่งทํามาจากชัน้ submucosal ของลําไสเลก็ของหมู โดย
หลังจากที่ระบ ุExternal opening และ Internal opening แลว ก็ทําการขูดกําจัดเนื้อเยือ่ติดเชื้อ แลวใส Fibrin pulg
จากExternal opening ไปยัง Internal opening และทําการเย็บปด Fibrin plug กับ Internal opening สวนดาน 
External opening เปดใหมีการระบายไวเชนเดียวกนั Fibrin glue ที่โอกาสหายจากโรคคอนหลากหลายเชนดยีว
กับ Fibrin glue ตามระยะเวลาการติดตาม ดังตารางที่ 4(11) 
 สาเหตุท่ีทําใหการรักษาดวย Fibrin plug ไมประสบความสําเร็จอยูท่ีการหลุดจากตําแหนงของ Fibrin 
plug ซึ่งถึงแมจะแกไขดวยการเย็บติดกับ Internal opening แลวก็ตาม โดยเกิดจากขนาดของ Fibrin plug เล็กกวา
ทางเชื่อม สาเหตุอ่ืนท่ีทําใหการรักษาไมไดผล คือ การมีทางเชื่อมมากกวา 1 ทาง ซึ่งเปนชนิดท่ีไมเหมาะกับการ
รักษาดวย Fibrin plug(2,11,18) 
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 Champagne BJและคณะ(17)ไดศึกษาประสิทธิภาพของ Fibrin plug ในกลุมผูปวย high trans-sphincteric 
fistulaและพบวาโอกาสเปนซํ้าอยูที่รอยละ 17 หลังจากตดิตามการรักษา 1 ป 
 การรักษาดวย Fibrin plug ยังไมมีรายงานปญหาการกลั้นอุจจาระภายหลังการรักษาเชนเดียวกนั Fibrin 
glue(11) 
 

 
  
ตารางที่ 4 :แสดงการเปรียบเทียบโอกาสหายจากโรคในการรักษาดวย Fibrin plug ในแตละการศกึษา และ
ระยะเวลาในการติดตามการรักษา(11) 
 
Advance flap 
 เปนการผาตัดเพื่อปด Internal opening โดยอาศัย Endorectalหรือ Endoanal flap หลังจากที่มีการขูด
เนื้อเยื่อตดิเชื้อออกและทําการปด Flap โดยที่ไมมีการปด Internal opening ซึ่งเปนการผาตัดที่หลกีเลีย่งการ
บาดเจ็บของกลามเนื้อหูรดูอัตราการหายจากโรคอยูทีร่อยละ 77 - 100 % (11,19) 
 Ortiz H และคณะ(20)ไดทําการศึกษาวธิีการรักษาแบบ advance flap ในกลุมผูปวย complex fistula และ
พบวามโีอกาสเปนซ้ํารอยละ 19 จากการติดตามการรกัษาหลังผาตัด 42 เดือน  
 Van Koperen(21)และคณะไดกลาวถึงการติดตามหลังการผาตัดเปนเวลา  76 เดือนพบวามีโอกาสเปนซ้ํา
รอยละ 21 และผูปวยมีปญหาการกลัน้อุจจาระถึงรอยละ  40 แตในการศึกษาของ UribeN และคณะ(22) พบวา
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ผูปวยท่ีเปน complex fistula และไดการรักษาแบบ Advance flap มีปญหาการกลั้นอุจจาระหลังการผาตัดรอยละ 
21 

  
 
รูปภาพที่ 9 :แสดงลักษณะการรักษาดวยวธิ ีV-Y flap anoplasty(5) 
 
Seton 
 การรักษาดวยวิธน้ีีมักจะใชกบั complex fistula โดยการใชวัสดุที่เปนสายใสเขาไปใน External 
sphincter ไปออก Internal sphincter และทาํการผูกมดัไว(2,11) โดยแบงเปน 2 ประเภทตามวัตถุประสงคของการ
ใช คือ 

1. Cutting setonใชเพื่อเปนการรักษาฝคัณฑสตูร โดยหลักการคือการตัดกลามเนื้อหูรดูอยางชาๆและให
กลามเนื้อหูรูดหายดวยกระบวนการ Fibrosisและเกิดแผลเปนซ่ึงเชื่อวาจะชวยลดปญหาการกลัน้อุจจาระ
หลังการรกัษาได โดยทีผู่ปวยตองไดรับการตรวจติดตามคอยขางถี่เพื่อปรับสายรัดใหแนนตลอด( 2,11) 

ShuklaN. (12) ไดศึกษาการใช cutting setonเทียบกับ  Fistulectomyในอินเดีย พบวาระยะเวลา
การหายจากโรคของ cutting setonนานกวา โดยอยูที ่8 สัปดาห เมื่อเทียบกับ Fistulectomyท่ีใชเวลา 4 
สัปดาห แตวาโอกาสเปนซ้ําต่ํากวาทีร่อยละ 4 และ 11 ตามลําดับ 

Zbar AP. และคณะ (12)ไดศึกษาการรกัษา High transsphinctericfistulae ดวยวธิี Cutting seton
เปรยีบเทียบกบัวิธ ีmucosal flap พบวาผลการรักษาไมความแตกตางทางนัยสถิติ ทั้งในเรื่องของโอกาส
การหายจากโรค โอกาสการเปนซ้ํา และ ปญหากลัน้อุจจาระหลังผาตดั(รอยละ 88 กับ 90 , 6 กับ 11 และ 
5 กับ12) 
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Isbister WH และคณะ(23)ไดกลางถึงปญหาการกลั้นอุจจาระหลังจากรกัษาดวยวธิี cutting seton
ในกลุม complex fistulaวารอยละ 36 มีปญหาในการกลั้นลม รอยละ 8.5 มีปญหาในการกลั้นอุจจาระ
เหลว และรอยละ2.3 มีปญหาในการกลั้นอุจจาระแข็ง 

Hamalainen KJ และคณะ(24)ไดกลาวถึงในกลุม complex fistula ปญหาในการกลั้นอุจจาระ
ภายหลัง cutting setonมีโอกาสถึงรอยละ 63 โอกาสการเปนซํ้าที่รอยละ 6 

2. Drainage setonใชการผกูเพื่อชวยในการระบายหนอง ลดการตดิเชื้อและการอักเสบ  และประเมนิกาย
วิภาคของฝคัณฑสูตรอีกครัง้จากปราศจากการติดเชื้อแลว( 2) 
 

Ligation of the intersphincteric fistula tract  ( LIFT ) 
 ในป พ.ศ. 2550 อรุณ โรจนสกุล ไดกลาวถึงวธิีการรักษาฝคัณฑสูตร โดยวธิกีาร LIFT  เปนการปดทาง
เชื่อมที่อยูในชอง Intersphinctericโดยการกรดีเปดเขาไปใน Intersphincteric groove เลาะหา Intersphincteric 
fistula tract แลวผูกเย็บดาน Internal sphincter ตามดวยการขูดเนื้อเยื่อในทางดาน External sphincterและเย็บปด
ดาน External sphincter สุดทายคือการเยบ็ปดแผลซ่ึงไดรายงานวาโอกาสหายจากโรคอยูท่ีรอยละ 94(25) 
 

 
 
รูปภาพที่ 10 :แสดงหลักการของการผาตัดดวยวธิี LIFT(25) 
 A :การผาตดัเขาทาง Intersphincteric groove 
 B:การผูกปดดาน Internalanal sphincter 
 C :การผกูปดดาน External anal sphincter หลังจากขูดเนือ้เยื่อออก 
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 P. Sileriและคณะ(26)ไดทําการรวบรวมการศึกษาที่เกี่ยวของกับวธิีการLIFT พบวาโอกาสการหายจาก
โรคอยูท่ีรอยละ 57 – 94 และพบการเปนซํ้าจากรายงานของประเทศมาเลเซียท่ีรอยละ17.7 แตไมพบการรายงาน
เรื่องปญหาการกลั้นอุจจาระหลังการผาตดัรักษา 
 

 
 
ตารางที่ 5 :แสดงการเปรียบเทียบการรักษาฝคัณฑสูตรดวยวธิี LIFT ในแตละการศึกษา(26) 
 
Video assisted anal fistula treatment( VAAFT ) 
 เปนวธิีการรักษาที่ใชกลอง Fistuloscope สองเขาไปทาง External opening ผานชองทางเชื่อมไปถงึ
Internal opening ทําการเย็บปด Internal opening ดวยไหมหรือใช stapler  และทําลายเนื้อเยื้อท่ีบทุางเชื้อดวย
เครื่องจี้(27) 
 P. Meineroและคณะ (27)ไดรายงานการรักษา complex fistula ดวยวธิี VAAFT วาโอกาสหายจากโรคอยู
ที่รอยละ 73.5 ซึ่งติดตามในชวงระยะเวลา 3 เดือนหลังการรักษา และพบผูปวยท่ีไมหายขาดรอยละ 26.5 โดยท่ี
ไมมีรายงานถงึปญหาในการกลั้นอุจจาระภายหลังการผาตัด 
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รูปภาพที่ 11 :แสดงการใชกลอง Fistuloscopeเพื่อหา Internal opening(27) 
 
Expanded adipose-derived stem cell( ASCs ) 
 ไดมีการศึกษาถึงการใช Expanded adipose-derived stem cells (ASCs) ซึ่งเปนสวนของไขมันในรางกาย
เพ่ือใชในการกระตุนการซอมแซมเนื้อเยื่อและแผลจากการรักษาโรคฝคัณฑสูตร(28,29) 
 Damian G.O. และคณะ(28)ไดทําการศกึษาการใชstem cell ในการรักษา complex fistula  ซึ่งเปน
การศกึษาในระยะที่ 2 ของงานวิจยั พบวา กลุมที่ไดรับการรักษาดวย Fibrin glue รวมกับ ASCsมีโอกาสหายจาก
โรคอยูท่ีรอยละ 71 ซึ่งสูงกวากลุมที่ไดรับการดวย Fibrin glue อยางเดยีวที่มโีอกาสหายจากโรครอยละ 16 และ
เมื่อวิเคราะหในกลุมยอยพบวา ASCs ใหผลการรักษาที่ดกีวาในกลุมที่เปน Suprasphincteric fistula ( รอยละ 71 
ตอ รอยละ 12 ) 

Herreros M.D. และคณะ (29)ไดทําการศึกษา Expanded Adipose-Derived Stem Cellsในการทดลองแบบ
สุม เปนการศกึษาในระยะที ่3 ในกลุมผูปวย complex fistula ในศูนยการรักษา 19 แหง โดยแบงผูปวยเปน 3 
กลุมคือ กลุมแรกไดรับการรกัษาดวย ASCs อยางเดียว กลุมท่ีสองไดรบั ASCS และ Fibrin glue และกลุมที่สาม
ไดรับ Fibrin glue อยางเดยีว พบวาอัตราการหายจากโรคที่ระยะเวลา 24 – 26 สัปดาห อยูที่รอยละ 39.1, 43.3 
และ 37.3 แตไมพบวามีนยัสาํคัญทางสถิติ ( p = 0.79 ) 

ดังนั้นการรกัษาฝคัณฑสูตรโดยใช Expanded adipose-derived stem cells  ยังคงไมแนชัดในเรื่อง
ผลการรกัษาทีไ่ดรับ และยังคงตองไดรับการศึกษาเพิ่มเติม่ในอนาคต 
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 ในปจจุบนัการรักษาฝคัณฑสูตร ยังคงไมมีแบบแผนที่ชัดเจนเนื่องจากผลการรกัษา โอกาสเปนซ้ํา และ 
ปญหาในการกลั้นอุจจาระหลังผาตัด ยังคงใกลเคียงกันในหลายๆวธิี  ดังนั้นการรกัษายังคงขึ้นกับศลัยแพทยเปน
ผูเลือกวิธีที่เหมาะสมใหกับผูปวย Dudukgian H และคณะ(30) ไดเสนอแบบแผนการรกัษาดังรูปที่ 12 
 

 
 
รูปภาพที่ 12 :แสดงแนวทางการรักษาฝคัณฑสูตร ซึ่งเสนอโดย Dudukgian H และคณะ(30) 
AFP: Anal fistula plug 
FS: Fibrin sealant 
ERAF: Endoanaladvancemnt flap 
 DIFA: Dermal island flap anoplasty 
LIFT: Ligation of intersphincteric fistula tract. 
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