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ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid) 
 

บทน า ( Introduction ) 
ริดสีดวงทวารเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ผู้ป่วยจ านวนมากท่ีมีอาการทางทวารหนักแล้วเข้าใจผิดว่า

ตนเองป่วยเป็นโรคริดสีดวงทวารและสรรหายาต่างๆมารักษาตนเอง Rohde และคณะ(1) ได้ท าการศึกษาแบบสอบถาม
ในผู้ป่วยท่ีมีอาการผิดปกติของทวารหนัก 548 คน พบว่าร้อยละ 63 คิดว่าตนเองมีภาวะริดสีดวงทวาร โดยท้จริงมี
เพียงร้อยละ 18 ของผู้ท่ีคิดว่ามีริดสีดวงทวารเท่านั้นท่ีป่วยจริง ในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพทางอินเตอร์เน็ต
สามารถท าได้ง่าย แต่ข้อมูลแนวทางการรักษาโรคที่อยู่ในเว็ปไซต์ต่างๆมักจะไม่ได้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสม Yeung 
และคณะ(2) ได้ท าการศึกษาข้อมูลของเว็ปไซต์เกี่ยวกับการรักษาริดสีดวงทวารจาก search engine Google และ 
Yahoo พบว่าร้อยละ 44 เป็นเว็ปไซต์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากการรักษาริดสีดวงด้วยสมุนไพร ร้อยละ 40 ของเว็ปไซต์
มีคุณภาพข้อมูลท่ีคุณภาพต่ า ดังนั้นการเข้าใจโรคริดสีดวงทวารจากพยาธิก าเนิด อาการของผู้ป่วย ระดับความรุนแรง
ของโรค และแนวทางการรักษามีความส าคัญอย่างมากที่จะส่งผลการรักษาผู้ป่วยออกมาอย่างเป็นท่ีน่าพอใจ 
 
อุบัติการณ์ (Incidence) 

ความชุกและอุบัติการณ์ของโรคริดสีดวงทวารไม่เป็นท่ีแน่ชัด มีการศึกษาเพื่อหาความชุกของโรคริดสีดวง
ทวารในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Johansan และคณะ(3) พบว่ามีความชุกของตัวโรคร้อยละ 4.4 ของประชากรท่ัวไป 
เพศหญิงและเพศชายเท่ากันมีความชุกเท่ากัน ตัวโรคพบได้บ่อยได้ช่วงอายุ 45-65 ปี Janicke และคณะ(4)ได้รายงาน
ความชุกของ symptomatic hemorrhoid ในสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ 30-40 ของประชากร Gazet และคณะ
ท าการศึกษาหาความชุกของโรคริดสีดวงทวารในประเทศอังกฤษ(5) พบว่ามีความชุกร้อยละ 13-36 ของประชากร
ท่ัวไป มีการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ท่ีชนเช้ือใกล้เคียงกับคนไทยโดย Jong-Hyun Lee และคณะ(6) มีความชุกร้อย
ละ 14.4 ของประชากรท่ัวไป Riss และคณะท าการศึกษาท่ีประเทศประเทศออสเตรีย(7) หาความชุกของโรคริดสีดวง
ทวารในผู้ป่วยท่ีรับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (อายุ 50 ปีขึ้นไปหรืออายุน้อยกว่าแต่มีความ
เสี่ยง) พบว่าตัวโรคมีความชุกรอ้ยละ 38 เป็นริดสีดวงทวารระดับ 1 ร้อยละ 72, ระดับ 2 ร้อยละ 18, ระดับ 3 ร้อยละ 
8, และระดับ 4 ร้อยละ 0.5 โดยในผู้ป่วยท่ีมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสีแดงสดนั้นมีสาเหตุจากโรคริดสีดวงทวารถึง
ร้อยละ 64(8) ผู้ป่วยท่ีมีภาวะริดสีดวงทวารเพียง 1 ใน 3 เข้ารับการรักษาจากแพทย์(9) และผู้ป่วยประมาณร้อยละ 5-10 
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบไม่ผ่าตัด ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้มีความจ าเป็นต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัดต่อไป(10) ส่วน
การศึกษาความชุกและอุบัติการณ์ของโรคริดสีดวงในประเทศไทยน้ันยังไม่มีผู้ใดศึกษาตีพิมพ์ ณ ปัจจุบัน 
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กลไกการเกิดของริดสีดวงทวาร (Pathophysiology of hemorrhoid) 

แต่เดิมมีความเชื่อว่าสาเหตุของโรคริดสีดวงทวารเกิดจากภาวะหลอดด าขอดบริเวณทวารหนัก (varicose 

vein) แต่ปัจจุบันพบว่าทฤษฎีนี้ไม่เป็นความจริงเนื่องจาก การศึกษาของ Aigner และคณะ(11) ท าการตรวจหลอดเลือด

จากคลื่นความถี่สูงบริเวณทวารหนัก (transperineal color Doppler ultrasound) ไม่พบภาวะหลอดเลือดด าขอด

บริเวณทวารหนักในผู้ป่วยโรครดิสีดวงทวาร และอุบัติการณ์ของโรคริดสีดวงทวารในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีภาวะ portal 

hypertension และ varices ไม่ต่างจากผู้ป่วยท่ัวไป(12) 

จากการศึกษาทางกายวิภาคของบริเวณทวารหนักโดย Thomson และคณะ(13) พบว่าในรูทวารหนักมีเนื้อเย่ือ 

fibrovascular tissue ท่ีเรียกว่า anal cushion ซึ่งท าหน้าที่เหมือนหมอนกันกระแทกอยู่ลึกจากปากทวารหนัก

ประมาณ 2 เซนติเมตร มีต าแหน่งหลักๆ 3 ต าแหน่งคือ left lateral (3 นาฬิกา), right anterior (7 นาฬิกา), right 

posterior (11 นาฬิกา) ท าหน้าที่ช่วยปิดรูปากทวารให้สนิท โดยท างานในลักษณะ shutter valve ช่วยป้องกันไม่ให้

เมือกหรือของเหลวในรูทวารออกมาเปื้อนด้านนอกและป้องกันการบาดเจ็บจากการถ่าย เมื่อเนื้อเยื่อภายในทวารท่ี

สนับสนุนความแข็งแรงของ anal cushion นีเ้กิดความเสื่อมสภาพส่งผลให้เยื่อบุผิวมีการหนาตัวขึ้นและหย่อนตัวลง

มาบริเวณขอบทวารหนัก (sliding anal cushion) โดยการหย่อนตัวของเยื่อบุผิวน้ีส่งผลให้มีภาวะหลอดเลือดด าโป่ง

พองขึ้น เมื่อตรวจเยื่อบุท่ีมีการหนาตัวเหล่านี้ทางจุลพยาธิวิทยาพบ แขนงหลอดเลือดด าท่ีถูกพยุงไว้ด้วยกล้ามเนื้อเรียบ

, หลอดเลือดแดงท่ีมีขนาดใหญ่กว่าปกติ, และพบภาวะเชื่อมต่อกันระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด า 

(arteriovenous fistula)(14)  

ภาพที่ 1: แสดงต าแหน่งของ major anal cushion และริดสีดวงทวารชนิดภายในท่ีพบบ่อย(93) 
A ต าแหน่ง major anal cushion ที่พบบ่อย  
B ต าแหน่งริดสดีวงทวารภายในท่ีพบบ่อย 
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นอกจากทฤษฎี sliding anal cushion แล้วทฤษฎีเรื่อง vascular hyperplasia มีความส าคัญและมี

การศึกษาออกมาเพิม่มากขึ้นในระยะหลัง Aigner และคณะได้ท าการศึกษาในปี 2006 

โดยการตรวจหลอดเลือดจากคลื่นความถี่สูงบริเวณทวารหนัก (transperineal color 

Doppler ultrasound) (11,15) พบว่าหลอดเลือดแดงแขนงจากหลอดเลือดแดง 

superior rectal artery ท่ีส่งเลือดมาเลี้ยง anal cushion ของผู้ป่วยริดสีดวงทวารมี

ขนาดใหญ่กว่า มีอัตราการไหลของเลือดท่ีสูงกว่า และมีความเร็วของเลือดท่ีมากกว่า 

เมื่อเทียบกับประชากรท่ัวไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดโรคริดสีดวงทวาร

มากกว่าที่จะเป็นการด าเนินของตัวโรค นอกจากนี้ภาวะริดสีดวงทวารยังเกี่ยวข้องกับ

การสร้างหลอดเลือดใหม่ (neovascularization) มีการศึกษาของ Chung และคณะ

ท าการศึกษาในปี 2004 โดยการตรวจชิ้นเน้ือ hemorrhoidectomy grade 3,4(16) 

พบว่ามีสาร endoglin(CD 105) ซึ่งเป็นต าแหน่งจับของ Transforming growth 

factor β (TGF-β) เป็นสารที่บ่งบอกถึงการสร้างหลอดเลือดใหม่ โดย endoglin มี

มากถึงชิ้นเนื้อ hemorrhoidectomy ถึงร้อยละ 50 เทียบกับชิ้นเนื้อเยื่อบุผิวทวาร

หนักปกติไม่มีสารนี้เลย Han และคณะท าการศึกษาในปี 2005 โดยการศึกษาโปรตีน

สร้างหลอดเลือดใหม่ (angiogenesis-related protein) ในชิ้นเน้ือริดสีดวงทวาร(17) 

พบว่ามีโปรตีนเหล่านี้เช่น vascular endothelial growth factor(VEGF) มากกว่าในเน้ือเยื่อทวารหนักปกติ 

ทฤษฎี inflammatory reaction Morgado และคณะได้ท าการศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาของชิ้นเน้ือริดสีดวง

ทวารท่ีผ่านการผ่าตัด hemorrhoidectomy(18) พบว่ามีภาวะอักเสบรุนแรงของชิ้นเน้ือ โดยเฉพาะที่บริเวณผนังของ

หลอดเลือดเนื้อเยือ่ข้างเคียง ส่งผลให้เกิดภาวะบาดแผลของเยื่อบุผิว (ulceration), ภาวะขาดเลือด (ischemia), และ

ภาวะล่ิมเลือดอุดตัน (thrombosis) 

 

ชนิดและความรุนแรงของริดสีดวงทวาร (Types and grading of hemorrhoid) 

ริดสีดวงทวารมีการแบ่งชนิดตามต าแหน่งของรอยโรค นอกจากนี้ยังมีการแบ่งระดับความรนุแรงของโรคด้วย

ระดับความยื่นย้อยของตัวโรค การแยกริดสีดวงภายในจากริดสีดวงภายนอกใช้เส้นอ้างอิงท่ีชื่อว่า dentate line ซึ่ง

เป็นแนวของรอยต่อระหว่าง columnar epithelium ท่ีปกคลุมทวารหนักกับ squamous epithelium ท่ีปกคลุม 

anoderm ดังนั้นริดสีดวงภายในจะต้องอยู่เหนือ dentate line และปกคลุมด้วย mucosa ของทวารหนักซึ่งมีสีชมพู 

ส่วริดสีดวงภายนอกจะต้องอยู่ใต้ dentate line และปกคลุมด้วย anoderm 

ภาพที่ 2: แสดง transperineal Doppler 

ultrasound(11) 

ภาพที่ 3: แสดงการย้อม endoglin, VEGF 

จากช้ินเนื้อริดสดีวงทวาร(16) 
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1) ริดสีดวงทวารภายนอก (external hemorrhoid)  

เชื่อว่าเป็นความผิดปกติแบบ arteriovenous malformation ของ external 

hemorrhoidal plexus  

 

2) ริดสีดวงทวารภายใน  (Internal hemorrhoid) 

เกิดจากแขนงหลอดเลือดด าขยายตัวที่อยู่บริเวณเหนือต่อ dentate line ปกคลุมด้วย 

columnar epithelium และกลไกการเกิดของ sliding anal cushion แบ่งความ

รุนแรงโดยใช้ Goligher’s classification: 

1. มีอาการถ่ายเป็นเลือดสด แต่ริดสีดวงทวารไม่โผล่พน้บริเวณขอบทวารหนัก 

2. ริดสีดวงทวารโผลพ่้นขอบทวารหนักเวลาเบ่ง แต่สามารถกลับเข้าไปได้เอง 

3. ริดสีดวงทวารโผลพ่้นขอบทวารหนักเวลาเบ่ง สามารถดันกลบัเข้าไปในทวารหนักได้ 

4. ริดสีดวงทวารโผลพ่้นขอบทวารหนักตลอดเวลา ไมส่ามารถดันกลับได้  

 

3) ริดสีดวงทวารแบบผสม (Combine hemorrhoid)  

ริดสีดวงทวารท่ีอยู่บริเวณท้ังเหนือและใต้ต่อ dentate line 

ระยะที่ 1 ริดสดีวงทวารไม่โผล่

พ้นขอบทวารหนัก 

ระยะที่ 2 ริดสดีวงทวารโผล่

พ้นขอบทวารหนักช่วงเบ่ง 

กลับไดเ้อง 

ระยะที่ 4 ริดสดีวงทวารโผล่

พ้นขอบทวารหนักตลอดเวลา 

ดันกลับไม่ได ้

ระยะที่ 3 ริดสดีวงทวารโผล่

พ้นขอบทวารหนักช่วงเบ่ง ใช้

นิ้วดันกลับได ้

ภาพที่ 5: แสดงระยะของริดสีดวงทวารภายในทั้ง 4 ระยะ(33) 

ภาพที่ 4: แสดงรดิสดีวง

ทวารภายนอก(103) 

ภาพที่ 6: แสดงรดิสดีวงทวารแบบผสม(103) 
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อาการทางคลินิกของริดสีดวงทวาร (Clinical manifestation) 

อาการท่ีน าผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้บ่อยท่ีสุดในโรคริดสีดวงทวารคือการมีเลือดออกทางทวารหนักตามหลัง

อุจจาระโดยไม่มีอาการปวด ซึ่งลักษณะเลือดมักเป็นสีแดงสดเพราะเนื้อเย่ือริดสีดวงทวารมี direct arteriovenous 

communication ระหว่าง terminal branch of superior rectal artery กับ hemorrhoidal plexus(15) คล าได้

ก้อนที่ปากทวารหนักหรือมีก้อนยื่นท่ีปากทวารท่ีสามารถหดกลับได้เองบางรายต้องใช้มือช่วยดันกลับ ริดสีดวงท่ียื่น

ออกมานอกปากทวารส่งผลให้มีอาการร าคาญและมีอาการคนับริเวณรูทวารได้เนื่องจากมีสารคัดหลั่งหรืออุจจาระเล็ด

ออกมา ในผู้ป่วยท่ีมีริดสีดวงขนาดใหญ่อาจมีอาการรู้สึกแน่นทวารหนักหรืออาการถ่ายไม่สุดร่วมด้วยได้(19,20) cardinal 

signs ของริดสีดวงทวารภายในคือ เลือดออกทางทวารหนักท่ีไม่ปวด ออกมาพร้อมกับขยับตัวของล าไส้ และมีการ

หย่อนย้อยแบบเป็นๆหายๆ(21) มักไม่พบอาการปวดในผู้ป่วยริดสีดวงทวารยกเว้นเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนของริดสีดวง

เช่น thrombosis ขึ้น หากผู้ป่วยมีอาการปวดทวารหนักเด่น จะพบเจอได้บ่อยกว่าในภาวะโรค anal fissure หรือ 

perianal abscess 

ริดสีดวงทวารภายนอกมักไม่มีอาการใดๆยกเว้นคล าได้ต่ิงเนื้อนิ่มๆหรือบริเวณเย่ือบุท่ีบวมบริเวณรูทวารหนัก 

นอกจากเกิดภาวะ thrombosed ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเนื่องจากมีลิ่มเลือดอุดตันได้ 

 

การตรวจเพิ่มเติมผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวาร (Investigation for patient with hemorrhoid) 

การวินิจฉัยโรคริดสีดวงทวารสามารถท าได้จากการซักประวัติและการตรวจร่างกายอย่างครบถ้วน ไม่

จ าเป็นต้องท าการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอื่นๆ(21) แม้ว่าริดสีดวงทวารเป็นโรคที่ท าให้เกิดภาวะเลือดออกทางทวารหนัก

ได้บ่อยท่ีสุด ยังมีภาวะโรคอื่นๆท่ีส่งผลให้เกิดภาวะเลือดออกทางทวารหนักได้อีกหลายโรคเช่น มะเร็งล าไส้ใหญ่และ

ล าไส้ตรง, โรคล าไส้อักเสบ, โรคกระเปาะล าไส้ใหญ่, ภาวะหลอดเลือดในล าไส้ใหญ่ผิดปกติ(8) ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของ

ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเลือดออกทางทวารหนักจะไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง แต่ภาวะเลือดออกทางทวาร

หนักจากริดสีดวงทวารเป็นภาวะท่ีท าให้พลาดการวินิจฉัยโรคมะเร็งได้บ่อยท่ีสุด(22) ดังนั้นในกลุ่มผู้ป่วยภาวะเลือดออก

ทางทวารหนัก ควรได้รับการพิจารณาท า colonoscopy 
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การรักษาโรคริดสีดวงทวารชนิดภายใน (Treatment of internal hemorrhoid) 

การรักษาริดสีดวงทวารภายในมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของริดสีดวงได้แก่ 

1. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการใช้ยา 

2. การรักษาแบบ office-based procedure 

3. การรักษาด้วยการผ่าตัด 

  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ยา 

Life style modification 

 ภาวะท้องผูกส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเบ่งถ่ายอุจจาระนาน นอกจากนั้นยังส่งผลให้อุจจาระเป็นก้อนแข็งซึ่งน าไปสู่
การบาดเจ็บของเยื่อบุทวารหนัก จึงมีแนวทางการรักษาด้วยการปรับแนวทางการกินอาหาร เพิ่มการด่ืมน้ าและเพิ่ม
ปริมาณกากใยของอาหารในกลุ่มผู้ป่วยริดสีดวงทวารท่ีมีอาการ การด่ืมน้ าในปริมาณน้อยอาจส่งผลให้เกิดภาวะท้องผูก
(23) การกินอาหารท่ีมีกากใยสูงส่งผลให้มีการเคลื่อนท่ีของล าไส้บ่อยขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยท่ีภาวะท้องผูกไม่รุนแรง(24,25) 
Alonso-Coello และคณะได้ท าการศึกษา systematic review รวบรวมการศึกษา RCT 7 ฉบับ(26–30) รวมจ านวน
ผู้ป่วยท้ังหมด 378 คน เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยริดสีดวงท่ีมีอาการด้วยอาหารท่ีมีกากใยสูงเทียบกับยาหลอก(31) พบว่า
สามารถลดภาวะเลือดออกได้ถึงร้อยละ 50 โดยใช้เวลารักษาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ (RR = 0.50, 95% CI 
0.28–0.89)(28) แต่ไม่มีผลเกี่ยวกับอาการปวดและการยื่นย้อยของริดสีดวง ดังนั้นการรักษาดว้ยการกินอาหารกากใยสูง

ปริมาณประมาณ 25-35 กรัมต่อวัน(32) และดื่มน้ าจึงเหมาะสมในการให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยริดสีดวงทุกระยะ นอกจาก

ช่วยลดอาการแล้ว ยังสามารถลดการกลับเป็นซ้ าหลังได้รับการรักษาอีกด้วย 

ตารางที่ 1: แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบ fiber diet กับ placebo สามารถลดอาการ
เลือดออกได้ 50% ใน 6 สัปดาห์(RR = 0.50, 95% CI 0.28–0.89)(29) 
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 นอกจากการกินอาหารกากใยสูงและดื่มน้ าปริมาณมากแล้ว ควรให้ค าแนะน าในการปรับชีวิตประจ าวัน

ต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วยเช่น ลดการกินอาหารมัน ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รักษาความสะอาดของทวารหนัก หลีกเลี่ยงการ

นั่งเบ่งอุจจาระนานๆหรืออ่านหนังสือระหว่างถ่ายอุจจาระ หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่อาจส่งผลให้มีภาวะท้องผูกหรือ

ท้องเสีย(33) 

 

Medical treatment 

Phlebotonic drug 

 เป็นยาทีส่กัดจากพชืตามธรรมชาติไดส้าร flavonoids กลไกการออกฤทธิ์ของยายังไม่ทราบแนช่ัด 

แต่เชื่อว่าสามารถเพิ่ม venous tone, เพิ่ม lymphatic drainage และ stabilize capillary 

permeability ได้ โดยตัวยาคือ Micronized purified flavonoid fraction (MPFF) เป็นยารบัประทาน 

ประกอบด้วย 90% micronized diosmin กับ 10% hesperidin มียาหลายชนดิเช่น Daflon, 

Meeflon 

 Misra และคณะท าการศึกษา RCT เมื่อปี 2000 ใช้ MPFF รักษาอาการ bleed ของ acute internal 

hemorrhoid ด้วย MPFF เทียบกับ placebo เป็นเวลา 90 วันในผูป้่วย 100 คน(34) (ให้กิน MPFF 6 เม็ดใน 4 วันแรก 

และวันละ 4 เม็ดใน 3 วันต่อมา จากนั้นให้วันละ 2 เม็ดจนครบ 90 วัน) พบวา่ อัตราการหยุดเลือดออกภายใน 3 วันหลัง

การรักษาดีกว่าในกลุ่ม MPFF (80% vs 38%; p<0.01) ระยะเวลาในการหยุดเร็วกว่า (2.1 วัน vs 4.9 วัน; 95% CI 1.2-

2.9) 

 Alonso-Coello และคณะท าการศึกษา meta-analysis เมื่อปี 2006 เกี่ยวกับการใช้ MPFF ในการรักษา

ริดสีดวง ได้การศึกษา 15 ฉบับ ผู้ป่วย 1514 คน(35) พบวา่สามารถลดความเสี่ยงในการเลือดออกได้ 67%(RR 0.33; 95% 

CI 0.19-0.57) ลดอาการปวดเร้ือรังได้ 65%(RR 0.35; 95% CI 0.18-0.69) ลดการกลับเปน็ซ้ าได้ 47%(RR 0.53; 95% CI 

0.41-0.69) 

 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการศึกษาเหล่านี้มี limitation ในด้าน methodological quality, potential 

publication bias จึงท าให้ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่นา่เชื่อถือเท่าที่ควร(36) 

 

 

 

ภาพที ่7: แสดงยา daflon  
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Local anesthetic preparation 

 เป็นยาใช้เฉพาะที่ มีทัง้รูปแบบทาและแบบสอดทางทวารหนัก ตัวยามีส่วมผสมของ local anesthetic, 

corticosteroids และ antibiotic ยาที่นิยมใช้ในปจัจุบนัเช่น Proctocedyl (cinchocaine hydrochloride, 

hydrocortisone, framycetin, aesculin), Doproct (benzocaine, hydrocortisone acetate, zinc oxide) เชื่อว่ามี

กลไกการออกฤทธิ์ลดอาการปวด ลดการอักเสบและคัน แต่ไม่มรีายงานขนาดใหญ่ทีส่นบัสนนุวา่รักษาริดสีดวงทวารได้

อย่างมีนัยส าคัญ ไม่ควรใชย้าชนิดนี้แบบระยะยาวเนื่องจากตัวยามีส่วนผสมของ steroid ที่อาจจะส่งผลให้อาการของ

ริดสีดวงทวารแย่ลงได ้  

ภาพที ่8: แสดงยา proctocedyl และ Doproct  
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 การรักษาแบบ office base 

Rubber band ligation 

 คิดค้นขึ้นในปี 1954 โดย Blaisdell ต่อมา Barron ได้พัฒนาเครื่องมือในการท าและนิยมใช้จนถึงปัจจุบัน 

การรักษาด้วยวิธี rubber band ligation ถือเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการรักษาแบบ office 

base ซึ่งมีโอกาสกลับเป็นซ้ าของตัวโรคน้อยกว่า sclerotherapy และ infrared coagulation(37) หลักการคือการรัด

บริเวณขั้วของริดสีดวงทวาร ส่งผลให้เลือดไม่สามารถมาเลี้ยงหัวริดสีดวงทวารได้จนเกิด ischemia และ necrosis 

ของ prolapse mucosa ในท่ีสุด ส่งผลให้เกิดแผลเป็นยึดริดสีดวงไว้กับ rectal wall สิ่งส าคัญคือต าแหน่งของการรัด

ต้องไม่อยู่ใต้ต่อ dentate line ซึ่ง anoderm มี somatic nerve เลี้ยงอยู่จ านวนมากส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บมาก

จากการรัด หากเกิดภาวะน้ีควรใช้น้ิวดันไล่สายรัดออกมาภายใต้ general anesthesia หรือ spinal block เหมาะ

ส าหรับริดสีดวงทวารภายในระยะท่ี 1-2 และระยะท่ี 3 

ในบางราย 

 เครื่องมือที่ใช ้

 

 

Anoscope 
Rubber–o-ring (2-3 mm in diameter) 
Rubber band ligator ใช้ในการยิงรัด band มีการ
ออกแบบหลายชนิดเช่น non suction ligator: Barron 
hemorrhoid ligator, McGiveny ligator หรือ 
suction ligator: Shortshot Hemorrhoidal Multi-
Band Ligator, CRH O’Regan Disposable 
Hemorrhoid Banding System 
Allis forceps ในการดึงริดสีดวงทวารเข้ามาในวงของ 
ligator (ในกรณีท่ีใช้ non suction ligator) 

ภาพที ่9: แสดงอุปกรณ์ในการท า rubber band ligation จากบนลงล่าง Rubber-o-ring, Barron ligator, McGiveny ligator, 

Shortshot Multi-Band Ligator, CRH O’Regan Banding system(98) 
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 ขั้นตอนการรักษา 

 

 

 ผลการรักษา 

 ผลส าเร็จในระยะสั้น 90%, ระยะยาว 80%, มีภาวะแทรกซ้อนน้อย 1%-3% 

 Nakeeb และคณะท าการศึกษาเมื่อปี 2008 retrospective study ผู้ป่วยริดสีดวงทวารภายในระยะ 2-3 

750 คน ที่รักษาด้วย rubber band ligation(38) พบว่าร้อยละ 89 อาการหายหลังการรักษา มีผู้ป่วยจ านวนร้อยละ 

11 ที่มีอาการกลับเป็นซ้ าใน 2 ปี ร้อยละ 7 มีภาวะแทรกซ้อนจากการรัด 

 MacRae และคณะท าการศึกษาเมื่อปี 1995 meta-analysis เปรียบเทียบการรักษาริดสีดวงทวารภายใน

ด้วยวิธี conventional hemorrhoidectomy, rubber band ligation, sclerotherapy, infrared coagulation(37) 

พบว่าการผ่าตัด conventional hemorrhoidectomy มีผลการรักษาดีท่ีสุดอัตราการกลบัเป็นซ้ าน้อยท่ีสุด แต่มี

1 จัดท่าผู้ป่วย lateral left decubitus ท่าเดียวกับการตรวจ
ทวารหนัก 
2 ใส่ anoscope เพื่อตรวจหาต าแหน่งของริดสีดวงทวาร
โดยรอบ และตรวจหาต าแหน่งของ dentate line 
3 ขึ้นยางซิลิโคนบน Barron ligator 
4 สอด Allis forceps ผ่านในวงของ Baron ligator เพื่อจับ
ริดสดีวงทวารเข้ามาในวง 
5 ดัน Baron ligator ให้เข้าไปถึงบริเวณขั้วของริดสีดวงทวาร 
เหนือ dentate line 2 cm 
6 ยิง Baron ligator เพื่อปล่อยยางซิลิโคนรดัขั้วของริดสดีวง
ทวาร 
7 ควรยิงแค่ 1 ต าแหน่งเนื่องจากการยิงหลายต าแหน่งจะม ี
tension ที่มากเกินไป 

ภาพที ่10: แสดงขั้นตอนการท า rubber band ligation(62) 
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อาการปวดหลังผ่าตัดมากท่ีสุด เมื่อเทียบ rubber band ligation กับ sclerotherapy และ infrared coagulation 

พบว่าผลการรักษาของ rubber band ligation ได้ผลดีกว่าในริดสีดวงทวารภายในระยะ 1-3  

 Shanmugum และคณะท าการศึกษา systematic review เมื่อปี 2005 เทียบการท า rubber band 

ligation กับ hemorrhoidectomy ในผู้ป่วยริดสีดวงระยะท่ี 3 รวมรวบการศึกษา 3 ฉบับ ผู้ป่วยจ านวน 216 คน(39) 

พบว่ากลุ่มท่ีท า hemorrhoidectomy มี overall cure rate ดีกว่า (RR 1.68 95 per cent CI 1.00-20.3; p= 

0.05) แต่มีโอกาสเกิด hemorrhage และ anal stenosis หลังผ่าตัดมากกว่า จึงแนะน าว่าการท า rubber band 

ligation เหมาะสมกับการรักษาริดสีดวงภายในระยะท่ี 2 ขณะท่ีการผ่าตัดเหมาะส าหรับริดสีดวงภายในระยะท่ี 3 หรือ

ให้การรักษาด้วย rubber band ligation แล้วไม่ได้ผล 

 ข้อบ่งห้าม 

  ห้ามท าหัตถการนี้ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีภาวะ coagulation disorder หรือ thrombocytopenia เนื่องจาก

หลังจากรัดหัวริดสีดวงทวารมีโอกาสเกิดเลือดออกไม่หยุดได้ มีการศึกษาโดย Iyer และคณะในปี 2004 

retrospective review ผู้ป่วยท่ีรักษาด้วย rubber band ligation 805 คน 2114 RBL(40) พบว่าผู้ป่วยท่ีไม่ได้กินยา 

ASA, warfarin เลือดออกหลังท าหัตถการ 2.9% ในขณะที่ผู้ป่วยกิน ASA เลือดออก 7.5% และผู้ป่วยกิน warfarin 

เลือดออก 25% ดังนั้นควรพิจารณาท าหัตถการอื่นๆเช่น sclerotherapy หรือ infrared coagulation ส่วนกลุ่ม

ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันต่ าและเบาหวาน ก็ควรหลีกเลี่ยงการท าหัตถการนี้เน่ืองจากอาจส่งผลให้เกิดแผล

ทวารหนักไม่หาย และติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานได้ 

 ภาวะแทรกซ้อน 

 โอกาสในการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากหัตถการเกิดขึ้นร้อยละ 3-8(38,40) Bat และคณะท าการศึกษาเมื่อปี 

1993 เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนจากการ rubber band ligation จ านวน 512 คน(41) พบว่าร้อยละ 2.5 ของผู้ป่วยมี

ภาวะแทรกซ้อนท่ีต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลได้แก่ urinary retention, rectal bleeding, perianal abscess, 

และ pelvic sepsis ภาวะแทรกซ้อนท่ีไม่ต้องรักษาในโรงพยาบาลพบได้ร้อยละ 4.6 ได้แก่ thrombosis, band 

displacement, minor bleeding, และ mucosal ulcer 
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Endoscopic hemorrhoidal ligation (Endoscopic rubber band ligation) 

 เนื่องจากปัจจุบันมีการตรวจล าไส้ใหญ่ด้วยวิธี colonoscopy 

มากขึ้น การตรวจริดสีดวงทวารภายใน rectum สามารถท าได้โดย

การท า retro-flexion ของกล้อง ท าให้มองเห็นริดสีดวงทวารได้ใน

มุมกว้าง ท าหัตถการได้ง่ายขึ้น(42) สามารถใช ้suction ในการดูด

ริดสีดวงทวารก่อนท าการ ligate แต่ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายสูง 

 ผลการรักษา 

 Su และคณะท าการศึกษาเมื่อปี 2003 รักษา

ผู้ป่วยริดสีดวงทวารระยะท่ี 2-4 จ านวน 576 

ราย ด้วยวิธี endoscopic hemorrhoidal 

ligation(43) พบว่าใช้เวลาในการท าหัตถการ

ประมาณ 10 นาที ผู้ป่วยท่ีมีอาการเลือดออก 

มีอาการดีขึ้น 95% ผู้ป่วยท่ีมี prolapse 

อาการดีขึ้น 92% อัตราการเป็นซ้ า 3.3% ใน 1 ปี 

ภาวะแทรกซ้อน 14% มี anal pain, 6% มี 

mild rectal bleeding, 4 คนเป็น 

thrombosed external hemorrhoid, 1 คนมี 

perianal abscess 

 

Sclerotherapy 

 เป็นการรักษาที่รวดเร็ว ไม่เจ็บ และมีภาวะแทรกซ้อนต่ า หลักการคือการฉีดสารท่ีกระตุ้นให้เกิด fibrosis เข้า

ไปในชั้น submucosa บริเวณขั้วของริดสีดวง ซึ่งเป็นต าแหน่งของหลอดเลือดท่ีมาเลี้ยงริดสีดวง (ข้อควรระวังในการ

ฉีดยา ห้ามฉีดเข้าไปในริดสีดวงทวารโดยตรง สารเคมีจะเข้ากระแสเลือด เกิดผลข้างเคียง ท าให้แน่นหน้าอกหรือปวด

ท้องด้านบนได้(44)) ส่งผลให้ริดสีดวงฝ่อตัวลง และช่วยให้เกิดการรั้งไม่ให้ริดสีดวงหย่อนย้อยลงมา เหมาะส าหรับใช้

รักษาริดสีดวงทวารภายในระยะท่ี 1, 2 หรือใช้ในการห้ามเลือดท่ีออกจากริดสีดวงทวารภายในได้ทุกระยะ ข้อบ่งห้าม

ในการรักษาด้วยวิธีน้ีคือ มีโรคทางทวารหนักอื่นๆร่วมด้วยเช่น fistula in ano, tumor, anal fissure, skin tags สาร

ภาพที ่11: แสดงอุปกรณ์ endoscopic hemorrhoidal ligation(98) 

ภาพที ่12: ด้านซ้ายแสดง retroflex view internal hemorrhoid 

grade 2, ด้านขวาแสดง forward endoscopic view internal 

hemorrhoid หลังโดน band ligation(42) 
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ท่ีใช้ฉีดมีให้เลือกหลายชนิดเช่น phenol in vegetable oil, 1% หรือ 3% aethoxy sclerol ฉีดปริมาณ 1-3 

มิลลิลิตรในแต่ละจุด การรักษาอาจจ าเป็นต้องนัดผู้ป่วยมาฉีดยาซ้ า 2-3 ครั้ง 

 ขั้นตอนการรักษา 

1 เตรียมอุปกรณ์ syringe 10 mL, เข็มเบอร์ 21-25, สาร 
sclerosant 
2 จัดท่าเดียวกับการตรวจทวารหนัก 
3 ใส่ anoscope เข้าไปจนสุดถอยออกมาจนเห็นต าแหน่งของ rectal 
mucosa ท่ีเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีม่วง ซึ่งเป็นต าแหน่ง base ของ 
anal cushion (ขั้วของริดสีดวงทวาร) ต าแหน่งฉีด sclerosant 
4 ฉีดต าแหน่ง right posterior ก่อนเนื่องจากเป็นต าแหน่งท่ีฉีดยาก 
5 ฉีดต าแหน่งละ 1-3 มิลลิลิตร เข้าชั้น submucosa ถ้าฉีดถูก
ต าแหน่ง ชั้น mucosa บริเวณนั้นจะนูนขึ้นมาและมีสีซีด 
6 ถ้าฉีดต้ืนเกินไปเข้าชั้น mucosa จะเกิด bleb ถ้าฉีดแล้ว mucosa 
บริเวณนั้นไม่นูนขึ้นแสดงว่าฉีดลึกเกินไป 

 

 ภาวะแทรกซ้อน 

 เกิดภาวะ mucosal ulceration, necrosis ได้ หากฉีดในชั้นท่ีลึกเกินไปอาจเกิด retroperitoneal sepsis, 

anorectal abscess ได้(45) มีรายงานเกิดภาวะ transient bacteremia ในผู้ป่วยร้อยละ 8 ที่รักษาด้วยวิธี 

sclerotherapy การให้ antibiotic prophylaxis ควรเลือกในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและกลุ่มผู้ป่วยท่ี

มีโรคเกี่ยวกับล้ินหัวใจ(46) 

 ผลการรักษา 

  Yano และคณะท าการศึกษาเมื่อปี 2015 รักษาริดสีดวงทวารภายในระยะท่ี 3 ด้วยวิธี sclerotherapy ใน

ผู้ป่วย 135 คน(47) ได้ผลออกมาไม่ดีนัก หลังติดตามไป 1 ปีพบว่าผู้ป่วยท่ีรักษาส าเร็จเพียงแค่ร้อยละ 20 ดังน้ัน

ริดสีดวงระยะท่ี 3 จึงไม่เหมาะในการใช้ sclerotherapy 

 Moser และคณะท าการศึกษาเมื่อปี 2013 รกัษาริดสีดวงทวารภายในระยะท่ี 1 ด้วยวิธี sclerotherapy ใน

ผู้ป่วย 130 คน โดยใช้การท่ีเลือดหยุดนาน 3 เดือนเป็นผลส าเร็จของการรักษา(48) พบว่าร้อยละ 69 ของผู้ป่วยสามารถ

หยุดเลือดได้ 

ภาพที ่13: แสดงการฉีด sclerotherapy(62)  
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 MacRae และคณะท าการศึกษาเมื่อปี 1995 meta-analysis เปรียบเทียบการรักษาริดสีดวงทวารภายใน

ด้วยวิธี conventional hemorrhoidectomy, rubber band ligation, sclerotherapy, infrared coagulation(37) 

พบว่าการผ่าตัดเมื่อเทียบ rubber band ligation กับ sclerotherapy พบว่าผลการรักษาของ rubber band 

ligation ได้ผลดีกว่าในริดสีดวงทวารภายในระยะ 1-3 แต่ข้อดีของ sclerotherapy คือมีอาการปวดหลังหัตถการน้อย

กว่าอย่างมีนัยส าคัญ 

 

Infrared coagulation 

 เป็นการผ่าตัดใช้เครื่องสร้างคลื่น infrared โดยใช้หลอด tungsten halogen ให้

ล าแสง infrared ล าแสงนี้จะถูก focus ด้วย photoconductor และส่งผ่านมาที่

ปลายของหัวจ้ี (polymer probe tip) ปล่อย infrared wave 3-4 pulses ล าแสงนี้

เมื่อถูกเนื้อเย่ือจะเปลี่ยนเป็นความร้อน ส่งผลให้เกิดการท าลายเน้ือเย่ือของ normal 

mucosa, protein coagulation และ fibrosis ส่งผลให้เกิดการยึดตัวของเนื้อเยื่อ

เหนือริดสีดวงทวารไม่ให้ริดสีดวงทวารหย่อนย้อนลงมา หลังจากจี้เนื้อเย่ือจะเป็นแผล

สีขาว และมีการหายของเนื้อเย่ือใน 4 สัปดาห์ต่อมา สามารถรักษาได้ 1 หัวต่อครั้งจึง

อาจจ าเป็นต้องท าหัตถการหลายครั้ง ท าซ้ าได้ทุก 2-3 สัปดาห์(49) ข้อดีคือ ท าได้เร็ว 

ปวดน้อย เหมาะส าหรับริดสีดวงทวารภายในระยะท่ี 1, 2 ขนาดเล็ก ท่ีไม่สามารถ

รักษาด้วย rubber band ligation ได้ 

 ขั้นตอนการรักษา 

 ใช้หัว probe สัมผัสเหนือต่อต าแหน่งของริดสีดวงทวาร วางปลายจี้ติดกับ 

mucosa ท่ีบริเวณ base ของริดสีดวง จี้โดยใช้เวลา 0.5-2 วินาทีต่อต าแหน่ง 

ประมาณ 3 ต าแหน่งรอบๆ base ของริดสีดวง 

 ผลการรักษา 

 Ahmad และคณะท าการศึกษาเมื่อปี 2012 ใช้ 

infrared coagulation รักษาผู้ป่วยริดสีดวงทวาร

ภายในระยะท่ี 1, 2 129 ราย(49) พบว่าหลังผ่าตัดสามารถควบคุมอาการได้ร้อยละ 81 ใน 6 เดือน มีผู้ป่วยร้อยละ 28 

จ าเป็นต้องท าหัตถการอื่นๆซ้ าหลังรักษาด้วยวิธีน้ี ระยะเวลาในการผ่าตัดเฉลี่ย 12 นาที 

ภาพที ่14: ด้านบนแสดงเครื่องมอื infrared coagulation, ด้านลา่ง

แสดงวิธีการท า infrared coagulation(62) 
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Cryosurgery 

 ใช้การจี้ด้วย liquid nitrogen หรือ nitrous oxide ท่ีมีอุณหภูมิต่ า (-180*C และ -70*C ตามล าดับ) เมื่อ

เนื้อเยื่อมีอุณหภูมิท่ีต่ ากว่า -20*C น้ าในเซลล์เกิดการตกผลึก ส่งผลให้เกิดการท าลายของ cell membrane และท า

ให้เนื้อเยื่อตาย ริดสีดวงทวารท่ีเนื้อเยื่อตายจะเกิดพังผืดการหย่อนย้อยของริดสีดวงทวารจึงลดลง  

ในช่วงท่ีการรักษาชนิดนี้ออกมาสมัยแรกๆมีผลการรักษาที่น่าพึงพอใจ O’Callaghan และคณะได้

ท าการศึกษา(50) retrospective study โดยใช้แบบสอบถามเทียบผู้ป่วยริดสีดวงทวารภายในท่ีได้รับการรักษา 

cryosurgery เทียบกับ open hemorrhoidectomy ให้หลังการรักษา 4 ปีพบว่าผู้ป่วยท้ังสองกลุ่มหายจากโรคร้อย

ละ 70 และมีในกลุ่ม cryosurgery มีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ open hemorrhoidectomy  

แต่ในผลการศึกษาใหม่ๆบ่งชี้ถึงผลการรักษาที่ไม่ดีร่วมกับภาวะแทรกซ้อนท่ีแย่กว่า Smith และคณะ

ท าการศึกษาในผู้ป่วย 26 คน เทียบการรักษาของ cryosurgery กับ close hemorrhoidectomy ในผู้ป่วยคน

เดียวกันแต่แยกหัวของริดสีดวงทวาร(51) ผลการศึกษาพบว่าต าแหน่งริดสีดวงท่ีรักษาด้วยวิธี cryosurgery นั้น มีอาการ

ปวดหลังผ่าตัดที่นานกว่า มี serous discharge กลิ่นเหม็นจ านวนมากออกทางทวารหนัก ริดสีดวงไม่หายถึงร้อยละ 

50 และจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่า ดังนั้นในปัจจุบันวิธีการรักษาด้วย cryosurgery ไม่เป็นท่ีนิยม

ใชใ้นปัจจุบัน 

 

Laser therapy 

 ถูกคิดค้นเมื่อปี 1960 โดยใช้ Nd:YAG laser แต่ได้ผลการรักษาไม่ดี ไม่ได้มีประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับ

การผ่าตัด conventional hemorrhoidectomy แบบใช้กรรไกรตัด(52) แต่ในภายหลังได้มีการพัฒนาการใช้ CO2 

laser และ การพัฒนา pulsed scanned laser ขึ้นผลการรกัษาจึงดีขึ้น ใช้หลักการเดียวกับ Doppler-guided 

hemorrhoid artery ligation ใช้พลังงานจากเลเซอร์ท าให้ feeding vessels ท่ีมาเลี้ยง hemorrhoidal plexus อุด

ตัน ส่งผลให้ริดสีดวงทวารฝ่อและยุบไป สามารถให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ เหมาะส าหรับการรักษาริดสีดวงทวาร

ภายในระยะท่ี 1 และ 2 
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 ขั้นตอนการรักษา 

 

 

 

 

 

 

ผลการผ่าตัด 

Plapler และคณะท าการศึกษาในปี 2000 รักษาผู้ป่วยริดสีดวงทวารระยะท่ี 1 และ 2 350 คน ด้วยวิธี CO2 

laser therapy(53) พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 96 ใช้ยาแก้ปวดเพียง 3 วันหลังผ่าตัด สามารถกลับไปท างานได้วันท่ี 3 หลัง

ผ่าตัด มีผู้ป่วยเพียง 4 ราย (1%) ท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อน anal stenosis แต่มีผู้ป่วยที่มีภาวะ residual prolapse ร้อย

ละ 20 

  

  

จัดท่า Jack knife position 
1 เครื่องก าเนิดพลังงาน 
2 ปลายสาย fiber optic ส่วนท่ีปล่อยพลังงานถูกสอดผ่านพ้น
ท่อโลหะ 
3 เปิดแผลขนาดเล็กบริเวณ anoderm ด้วยมีดผ่าตดั 
4 สอดปลายสาย fiber optic ใต้ขั้วของริดสีดวงทวาร 
5 ก้อนน้ าแข็งในถุงมือยางส าหรับระบายความร้อน 
6 ริดสีดวงทวารมีสีซดีขาวหลัง laser 

ภาพที ่15: แสดงวิธีการผ่าตัด laser therapy(103) 



17 
 

การรักษาแบบผ่าตัด (Operative treatment) 

Excisional hemorrhoidectomy 

 เป็นวิธีการรักษาที่ถือเป็น gold standard ในการผ่าตัดริดสีดวงทวารภายใน มีโอกาสกลับเป็นซ้ าในระยะยาว

ของตัวโรคน้อยท่ีสุดเทียบกับวิธีการรักษาวิธีอื่นๆ(37) แต่ปัญหาหลักของการรักษาวิธีนี้คืออาการปวดหลังการผ่าตัดท่ี

มากกว่า(37) การผ่าตัดริดสีดวงทวารสามารถใช้อุปกรณ์ในการผ่าตัดได้หลายชนิดเช่น กรรไกรติดเชื้อเน้ือ, 

electrocautery, อุปกรณ์ตัดและปิดเส้นเลือดสมัยใหม่เช่น ligasure, harmonic scalpel(33) ผู้ป่วยท่ีมีอาการของ

ริดสีดวงทวารเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นท่ีจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด(54) โดยข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดริดสีดวงทวารคือ(55) 

 

ข้อบ่งชีก้ารผ่าตดัริดสดีวงทวารภายใน 
ริดสดีวงทวารภายในท่ีรักษา OFFICE BASED แล้วไมป่ระสบความส าเร็จ 
ริดสดีวงทวารภายในระยะที่ 3 และ 4 
ริดสดีวงทวารภายในท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเช่น STRANGULATION, THROMBOSIS 

ริดสดีวงทวารภายในผสมกบัภายนอก 
มีโรคทางทวารหนกัทีต้่องผา่ตดัร่วมด้วยเช่น ANAL FISSURE, FISTULA IN ANO 

 

 ภาวะแทรกซ้อน 

ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นตามหลังการผ่าตัดริดสีดวงทวารนอกจากอาการปวดแล้วยังมีอาการอื่นๆท่ีตามมาได้

เช่น ภาวะปัสสาวะไม่ออก (2%-36%), เลือดออกหลังผ่าตัด (0.03%-6%), ภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ (<1%), 

ภาวะรูทวารตีบ (0%-6%), และ fecal incontinence (2%-12%)(56–58) 

 การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ไม่จ าเป็นต้องให้ prophylactic antibiotic ก่อนท าการผ่าตัด เนื่องภาวะติดเชื้อหลัง

ผ่าตัดพบได้น้อยกว่า 1%(59) การเตรียมล าไส้ไม่จ าเป็นต้องท า แต่ preoperative enema มีประโยชน์ในการท าให้

ทวารหนักสะอาด 

 เทคนิคการผ่าตัดที่นิยมมี 3 วิธ ี

1) Ferguson hemorrhoidectomy (close hemorrhoidectomy) 

คิดค้นขึ้นในปี 1950 โดย Dr.Lynn Ferguson(60) หลักการคอืผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบปิด เย็บปิด

แผลท้ังหมดท้ังใน anal canal และ perianal skin  
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ขั้นตอนการผ่าตัด 
1 Digital exam and anoscopy with Fansler anoscope 
2 ฉีดยาชาผสม adrenaline บริเวณ perianal skin และ hemorrhoid เพ่ือ
ลดเลือดออก 
3 Allis clamp จัด tip of internal hemorrhoid ดึงลงมาทาง anal verge 
เพ่ือท าการลง incision ใต้ต่อฐาน hemorrhoid เหนือต่อ sphincter (เห็น 
circular muscle สีขาว) 
4 Sharp dissection ตัด hemorrhoidal tissue ออกจาก sphincter 
complex ด้วย metzenbaum, electrocautery, Ligasure, Harmonic 
scalpel ก็ได้ 
5 Dissect ถึงบริเวณด้านบนสุดของ hemorrhoid จะเจอ vascular pedicle 
ให้ clamp ไว้แล้วตัด hemorrhoid ออก 
6 ใช้ไหม absorbable ท าการ suture ligate vascular pedicle ที ่clamp 
ไว้ 
7 ใช้ไหม absorbable เส้นเดิมเย็บปิดแผลจาก anal canal ออกมาจนถึง 
perianal skin 

 

 

2) Milligan-Morgan hemorrhoidectomy (open 

hemorrhoidectomy)  

คิดค้นขึ้นในปี 1937 โดย Dr.Miligan และ Dr.Morgan 

เทคนิคการผ่าตัดเหมือน Fersugon hemorrhoidectomy ยกเว้น

การเย็บปิดแผล หลักการคือผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบเปิด โดยเย็บ

ปิดเฉพาะบริเวณ hemorrhoid pedicle และเปิดแผลท้ังหมดไว้ให้

หายเอง 

 
ภาพที ่18: แสดงการผ่าตดั Miligan-

Morgan hemorrhoidectomy(62) 

ภาพที ่16: แสดงการผ่าตดั Ferguson 

hemorrhoidectomy(62) 

ภาพที ่17: แสดง Fansler anoscope 
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3) Semi-close hemorrhoidectomy 

ผ่าตัดเย็บปิดเฉพาะบริเวณ anal canal ท้ิง perianal skin ไว้ให้หายเอง 

 

4) Whitehead (circumferential) hemorrhoidectomy 

คิดค้นขึ้นในปี 1882 โดย Dr.Whitehead หลักการคือผ่าตัด 

hemorrhoid ออกทั้งหมดในการผ่าตัดครั้งเดียว โดยการลง 

circumferential incision ท่ีระดับ dentate line จากนั้นจึงตัด

บริเวณชั้น submucosal, subdermal hemorrhoid tissue 

ออก ตัด redundant rectal mucosa ออก แล้วท าการเย็บ 

proximal rectal mucosa มาเชื่อมกับ anoderm แต่ในปัจจุบัน

หัตถการนี้ไม่เป็นท่ีนิยมเนื่องจากส่งผลให้เกิดภาวะรูทวารตีบได้

บ่อย และเกิด Whitehead deformity(61) 

 

 

หลักการในการผ่าตัด hemorrhoidectomy โดยเฉพาะในกรณีท่ีตัดหัวริดสีดวงทวารหลายต าแหน่งคือ 

เหลือ mucosal bridge อย่างน้อย 1 ซม. ระหว่างแผลผ่าตัด, เหลือ good circumferential mucosa 

อย่างน้อยร้อยละ 50, และตัด anoderm, mucosa ให้น้อยท่ีสุด(62) เพื่อป้องกันการเกิดภาวะรูทวารตีบ

หลังผ่าตัด 

 

เมื่อเปรียบเทียบการผ่าตัดระหว่าง close กับ open hemorrhoidectomy นั้นมีการศึกษาโดย Bhatti 

และคณะเมื่อปี 2016 ท าการศกึษา meta-analysis ของ RCT 11 ฉบับ ผู้ป่วย 1326 คน เปรียบเทียบ

การผ่าตัด open กับ close hemorrhoidectomy(63) ท้ังสองการผ่าตัดไม่มีความแตกต่างกันเรื่อง การ

เกิดเป็นซ้ าของริดสีดวงทวาร ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด แต่การผ่าตัด แบบ close 

hemorrhoidectomy  มีอาการปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่า แผลหายเร็วกว่า และเลือดออกหลังผ่าตัดน้อย

กว่า 
 

 

 

 

 

ภาพที ่19: แสดง Whitehead deformity(62) 
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การระงับปวดขณะผ่าตัดริดสีดวงทวาร 

การผ่าตัด hemorrhoidectomy ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆก็ตามจ าเป็นต้องให้การระงับปวดระหว่างผ่าตัด

ซึ่งมีได้หลายวิธีเช่น การดมยาสลบ (general anesthesia), การให้ยาชาระงับปวดทางช่องไขสันหลัง 

(spinal anesthesia), และวิธีสุดท้ายท่ีคือการฉีดยาชาระงับปวดบริเวณรอบทวารหนัก (perianal 

block) ซึ่งเป็นวิธีท่ีลดความเสี่ยงจากการดมยาสลบและการให้ยาชาระงับปวดทางช่องไขสันหลัง 

หลักการคือ ฉีดยาชาท่ี intersphincteric space เพื่อให้ยาชาออกฤทธิ์ต่อเส้นประสาทดังต่อไปน้ี 

inferior rectal branch of pudendal nerve (S2, S3) และ perineal branch of S4 ส่งผลให้เกิด

การอัมพาตของ external sphincter ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ได้ประมาณ 60-90 นาท ี

 ขั้นตอนการใช้ยาชาระงับปวดบริเวณรอบทวารหนัก 

1) ให้ยาก่อนท าหัตถการด้วย 75 mg diclofenac และ 5 mg diazepam IV 

2) จัดท่า Jackknife และท าความสะอาดผิวหนัง 

3) ใช้ยาชา 0.5% bupivacaine 20 ซีซี ผสม 1% xylocaine with adrenaline 1:100,000 10 ซีซี 

ด้วยเข็มเบอร์ 23 ยาว 4 ซม. 

4) ฉีด 2 ต าแหน่งแรกบริเวณ 3 และ 9 นาฬิกา ห่างจาก anal verge 1-1.5 ซม. บริเวณชั้น 

superficial กวาดเข็มให้เป็นรูป diamond shape 

5) หลังรอยาชาออกฤทธิ์ 1 นาที ฉีดยาชาท่ีบริเวณ 2, 5, 7, และ 11 นาฬิกา ห่างจาก anal verge 1-

1.5 ซม. ปักเข็มแนวต้ังฉากกับผิวหนัง ฉีดยาชาทุก 1 ซีซี ที่ความลึก 4 ซม., 3 ซม., และ 2 ซม. จาก

ผิวหนัง 

6) รอยาชาออกฤทธ์ิประมาณ 2 นาที จึงเริ่มท าหัตถการได้ 

 ภาพที ่20: แสดงการท า perianal block; A ฉีดยาชาช้ัน 

superficial, B ฉีดยาชาเพิ่ม 4 quadrants(101) 
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มีการศึกษาหลายๆฉบับรองรับการระงับปวดระหว่างผ่าตัดด้วยวิธีฉีดยาชารอบทวารหนัก ว่าได้

ประสิทธิภาพดี และปลอดภัยเช่น 

Li และคณะท าการศึกษา RCT เมื่อปี 2000 เทียบการใช้วิธีระงับปวดระหว่างผ่าตัด 3 วิธีคือ 

general anesthesia, spinal anesthesia, perianal block with sedation ในการท าหัตถการ 

hemorrhoidectomy, fistulotomy, excision of pilonidal cyst, fulguration of condyloma, 

sphincterotomy ในผู้ป่วย 93 คน(64) พบว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับ perianal block มีค่าใช้จ่ายในการรักษา

น้อยกว่าอีก 2 กลุ่ม สามารถกลับบ้านได้เร็วกว่า มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนน้อยกว่า โดยภาวะแทรกซ้อน

และระยะเวลาในการผ่าตัดไม่ต่างกัน 

 ดรินทร์ และคณะท าการศึกษา retrospective เมื่อปี 2005 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยริดสีดวง

ทวารระยะท่ี 3 และ 4 ทั้งหมด 55 คน ที่ได้รับการผ่าตัด close hemorrhoidectomy ระงบัปวด

ระหว่างผ่าตัดด้วยวิธี perianal block แบบผู้ป่วยนอก(65) พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 75 มีอาการปวดเล็กน้อย

ถึงปานกลาง มีผู้ป่วยร้อยละ 25 มีอาการปวดรุนแรง แต่สามารถทุเลาได้ด้วยยาแก้ปวดแบบกิน ซึ่ง

อาการปวดหายภายใน 3 วัน ผู้ป่วยทุกคนไม่มีภาวะแทรกซ้อนและไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือรับการ

รักษาที่ห้องฉุกเฉิน 

 วรุฒม์ และคณะท าการศกึษา retrospective เมื่อปี 2007 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยท่ีผ่านการ

ผ่าตัด close hemorrhoidectomy, lateral internal sphincterotomy, fistulotomy, 

cauterization for condyloma acuminate แบบผู้ป่วยนอกทั้งหมด 222 คนด้วยวิธี perianal 

block(66) พบว่าการใช ้perianal block สามารถระงับปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยทุกคนไม่

จ าเป็นต้องรับยาแก้ปวดทางหลอดเลือดด าระหว่างผ่าตัด และไม่จ าเป็นต้องดมยาสลบระหว่างผ่าตัด หลัง

ผ่าตัดวันแรกคะแนนปวด 3.4 +/- 2.3 และ 1.2 +/- 1.5 หลงัวันท่ี 7 ไม่มีผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล 

 ปิยะพันธ์ และคณะท าการศึกษา RCT เมื่อปี 2008 เทียบผู้ป่วยผ่าตัด close hemorrhoidectomy 

ด้วยวิธีระงับปวดแบบ spinal anesthesia กับ perianal block ท้ังหมด 67 คน(67) พบว่าผู้ป่วยกลุ่ม 

perianal block มีภาวะปัสสาวะไม่ออกน้อยกว่า และต้องกินยาแก้ปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่า spinal 

anesthesia  
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Ligasure hemorrhoidectomy 

 Ligasure (vessel sealing device) เป็นเครื่องมือท่ีใช้เทคโนโลยีของ

การปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่าน bipolar diathermy แบบ high current, low 

voltage ร่วมกับมีใบมีดในการตัดชิ้นเนื้อ ส่งผลให้สามารถตัดปิดหลอดเลือด

ขนาดเล็กและขนาดกลางได้ โดยพิ้นฐานการผ่าตัดมาจาก close 

hemorrhoidectomy แต่มีข้อดีกว่าคืออาการปวดแผลหลังผ่าตัดรุนแรงน้อย

กว่าและใช้เวลาในการผ่าตัดสั้นกว่า ข้อด้อยของการผ่าตัดวิธีนี้คือเครื่องมือมี

ราคาสูง แต่อย่างไรก็ตาม Ligasure สามารถผ่าตัดและปิดแผลได้เฉพาะ

ริดสีดวงภายใน หากผู้ป่วยมีริดสีดวงภายนอกร่วมด้วย จ าเป็นต้องใช้วิธี 

conventional hemorrhoidectomy ตัดริดสีดวงภายนอกถึง dentate line 

จากนั้นจึงใช้ Ligasure เพื่อตัดริดสีดวงภายใน 

 อรุณและคณะปี 2006 ท าการศึกษา 

RCT เปรียบเทียบการผ่าตัดผู้ป่วยริดสีดวง

ทวารภายในระยะ 3-4 เทียบ Ligasure 

(24 คน) กับ conventional close 

hemorrhoidectomy (23 คน)(68) พบว่า

ระยะเวลาในการผ่าตัดของ Ligasure สั้น

กว่า close hemorrhoidectomy อย่างมี

นัยส าคัญ (21 vs 35 นาที) ผลอื่นๆเช่น

อาการปวดหลังผ่าตัด เลือดออก แผลแยก 

ท้ังสองกลุ่มไม่ต่างกัน 

 Altomare และคณะปี 2008 

ท าการศึกษา RCT เปรียบเทียบการผ่าตัด

ริดสีดวงทวารภายในระยะ 3-4 เทียบ Ligasure (146 คน) กับ conventional open hemorrhoidectomy (127 

คน)(69) พบว่าในกลุ่ม Ligasure ต้องการยาแก้ปวดน้อยกว่า และสามารถกลับไปท างานได้เร็วกว่า (10 vs 15 วัน) โดย

ท่ีภาวะแทรกซ้อนไม่ต่างกัน 

ภาพที ่21: แสดงอุปกรณ์ ligasure 

ภาพที ่22: แสดงการผ่าตดั hemorrhoidectomy ด้วย ligasure(99) 
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 Fareed และคณะปี 2009 ท าการศึกษา RCT เปรียบเทียบการผ่าตัดผู้ป่วยริดสีดวงทวารภายในระยะ 3-4 

เทียบ Ligasure (40 คน) กับ conventional close hemorrhoidectomy (40 คน)(70) พบว่าผลการรักษาดีกว่าใน

กลุ่ม Ligasure อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติดังนี้ ระยะเวลาผ่าตัดสั้นกว่า (9 vs 24 นาที) อาการปวดหลังผ่าตัดวันแรก, 

วันท่ีเจ็ด, และสองสัปดาห์น้อยกว่า นอนโรงพยาบาลส้ันกว่า (2 vs 4 วัน) ภาวะแทรกซ้อนไม่ต่างกัน 

 Sakr และคณะปี 2010 ท าการศึกษา RCT เปรียบเทียบการผ่าตัดผู้ป่วยริดสีดวงทวารภายในระยะ 3-4 เทียบ 

Ligasure (42 คน) กับ conventional open hemorrhoidectomy (42 คน)(71) พบว่า ระยะเวลานอนโรงพยาบาล

ของท้ังสองกลุ่มไม่ต่างกัน แต่ระยะเวลาการผ่าตัด (15 vs 27 นาที) อาการปวดหลังผ่าตัด 48 ชั่วโมง ระยะเวลา

กลับไปท างาน (7 vs 16 วัน) ท้ังหมดน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญในกลุ่ม Ligasure ภาวะแทรกซ้อนเรื่องแผลผ่าตัดหาย

ช้าที่ 4 สัปดาห์มีมากกว่าในกลุ่ม conventional open hemorrhoidectomy (16% vs 40%) 

 Nienhuijs และคณะได้ท าการศึกษา systematic review ตีพิมพ์ในนิตยสาร Cochrane เมื่อปี 2009 ได้

ผลงานวิจัยท้ังหมด 12 ฉบับ จ านวนผู้ป่วยท้ังหมด 1142 คน เปรียบเทียบการผ่าตัดผู้ป่วยริดสีดวงทวารท่ีมีอาการโดย

ใช้ Ligasure เทียบกับ conventional hemorrhoidectomy(72) พบว่าการใช ้Ligasure ในการผ่าตัด สามารถลด

อาการปวดหลังผ่าตัดวันท่ี 1 และ 7 ได้ ระยะเวลาในการผ่าตัดสั้นกว่า สามารถกลับไปท างานได้เร็วกว่า โดยไม่มีความ

แตกต่างกันในเรื่องเลือดออกหลังผ่าตัด การกลั้นอุจจาระไม่ได้หลังผ่าตัด และอัตราการกลับเป็นซ้ าในระยะยาว 

 

Harmonic scalpel hemorrhoidectomy 

 Harmonic scalpel เป็นอุปกรณ์ผ่าตัดชนิดใหม่ ใช้

หลักการ ultrasonic สั่นสะเทือนด้วยความถี่สูง 55000 รอบ

ต่อวินาที ซึ่งเปลี่ยนพลังงานจลน์ให้เกิดเป็นพลังงานความร้อน 

ซึ่งส่งผลให้สามารถท าลายหลอดเลือดขนาดเล็กและขนาดกลาง

ร่วมกับหยุดเลือดได้พร้อมกัน นอกจากนี้การบาดเจ็บบริเวณ

ด้านข้างจากความร้อนพบน้อยกว่าการใช้การผ่าตัดด้วยจี้ไฟฟ้า

แบบปกติอีกด้วย  

 การศึกษาหลายๆการศึกษาเทียบการผ่าตัดระหว่าง harmonic 

scalpel hemorrhoidectomy กับ conventional hemorrhoidectomy มีผลแตกต่างกันไป บางการศึกษาพบว่า

ภาพที ่23: แสดงอุปกรณ์ harmonic scalpel 
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การใช้ harmonic scalpel ผ่าตัดสามารถลดระยะเวลาผ่าตัด ลดเลือดออก ลดอาการปวดหลังผ่าตัดได้(73–75) แต่บาง

การศึกษากลับพบว่าผลการรักษาไม่ต่างกันกับการผ่าตดัด้วยวิธี conventional hemorrhoidectomy(76,77) 

 Armstrong และคณะท าการศึกษา RCT เมื่อปี 2001 เทียบการผ่าตัด close hemorrhoidectomy ใน

ผู้ป่วยริดสีดวงทวารระยะท่ี 3 และ 4 ด้วยการใช้จ้ีไฟฟ้ากับ harmonic scalpel ในผู้ป่วย 50 คน(73) พบว่ากลุ่มผู้ป่วย

ท่ีได้รับการผ่าตัดด้วย harmonic scalpel มีอาการปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่าและขอยาแก้ปวดน้อยกว่าในวันหลังผ่าตัด

วันท่ี 1, 2, 7, และ 14 ผู้ป่วยร้อยละ 55 สามารถกลับไปท างานได้ภายใน 1 สัปดาห์เทียบกับร้อยละ 23 ในกลุ่มผ่าตัด

ด้วยจี้ไฟฟ้า 

 Chung และคณะท าการศึกษา RCT เมื่อปี 2002 เทียบการผ่าตัด open hemorrhoidectomy ในผู้ป่วย

ริดสีดวงทวารระยะท่ี 4 ด้วยการใช้จ้ีไฟฟ้ากับ harmonic scalpel ในผู้ป่วย 86 คน(74) พบว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับการ

ผ่าตัดด้วย harmonic scalpel เสียเลือดระหว่างผ่าตัดน้อยกว่า อาการปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่าและขอยาแก้ปวดน้อย

กว่า แต่ระยะเวลาการผ่าตัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และระยะเวลาการกลับไปท างานไม่ต่างกัน 

 Bulus และคณะท าการศึกษา RCT เมื่อปี 2012 เทียบการผ่าตัด close hemorrhoidectomy ในผู้ป่วย

ริดสีดวงทวารระยะท่ี 3 และ 4 ด้วยการใช้จ้ีไฟฟ้ากับ harmonic scalpel ในผู้ป่วย 151 คน(75) พบว่าผู้ป่วยได้รับการ

ผ่าตัดด้วย harmonic scalpel ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดสั้นกว่า ขอยาแก้ปวดน้อยกว่า และสามารถกลับไปท างานได้

เร็วกว่า โดยท่ีภาวะแทรกซ้อนไม่ต่างกัน 

Tan และคณะท าการศึกษา RCT เมื่อปี 2001 เทียบการผ่าตัด close hemorrhoidectomy ในผู้ป่วย

ริดสีดวงทวารระยะท่ี 3 และ 4 ด้วยการใช้จ้ีไฟฟ้ากับ harmonic scalpel ในผู้ป่วย 50 คน(76) พบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มี

ความแตกต่างกันท้ังด้านระยะเวลาในการผ่าตัด และอาการปวดหลังผ่าตัด 

Khan และคณะท าการศึกษา RCT เมื่อปี 2001 เทียบการผ่าตัด close hemorrhoidectomy ในผู้ป่วย

ริดสีดวงทวารระยะท่ี 2 และ3 ด้วยการใช้จ้ีไฟฟ้ากับ harmonic scalpel ในผู้ป่วย 30 คน(77) พบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มี

ความแตกต่างกันในเรื่องอาการปวดหลังผ่าตัด ระยะเวลาผ่าตัด และภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้หลังผ่าตัด 

 Mushaya และคณะท าการศึกษา meta-analysis เมื่อปี 2014 รวบรวม RCT 8 ฉบับ ผู้ป่วย 468 คน เทียบ

การผ่าตัด harmonic scalpel hemorrhoidectomy กับ conventional hemorrhoidectomy(78)  พบว่าผู้ป่วย

กลุ่มท่ีผ่าตัดด้วย harmonic scalpel มีอาการปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่า สามารถกลับไปท างานได้เร็วกว่าในช่วงสัปดาห์

แรกหลังผ่าตัด และมีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดน้อยกว่า โดยระยะเวลาผ่าตัดกับการกลับเป็นซ้ าไม่ต่างกัน 
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Stapled hemorrhoidopexy 

 คิดค้นโดยศัลยแพทย์ชาวอิตาลี Longo เมื่อปี 1998 การผ่าตัดชนิดนี้ไม่ใช่การผ่าตัด hemorrhoidectomy 

เนื่องจากไม่ได้มีการตัด hemorrhoidal tissue หรือ anal mucosa ออกไปเลย แตเ่ป็นการผ่าตัดแก้ไขภาวะ 

prolapse ด้วยหลักการของ hemorrhoidopexy ใช ้end-to-end circular stapler เพื่อตัด circumferential ring 

ของริดสีดวงทวารภายใน ประกอบด้วย mucosa, submucosa เหนือต่อ apex of hemorrhoid 2 cm และ 3-4 

cm เหนือ dentate line หลังจากผ่าตัดเกิดความเปลี่ยนแปลงคือ 1. ริดสีดวงทวารท่ีเหลือจะถูกดึงขึ้นไปและยึดติด

อยู่กับ rectal muscular wall 2. Superior hemorrhoidal artery โดนตัดรวมไปกับชิ้นเนื้อส่งผลให้เลือดมาเลี้ยง

ริดสีดวงทวารน้อยลงจนฝ่อลงในท่ีสุด ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดคือ(33,79)  

INDICATION FOR STAPLED HEMORRHOIDOPEXY(33,79) 
CIRCUMFERENTIAL PROLAPSING INTERNAL 
HEMORRHOID GRADE 3 AND UNCOMPLICATED GRADE 4 
 

 

 อุปกรณ์การผ่าตัด(79) 

 

SET OF INSTRUMENTS 33-MM 
1 HEMORRHOIDAL CIRCULAR STAPLER 
(HCS33) 
2 CIRCULAR ANAL DILATOR (CAD33) 
3 PURSE-STRING SUTURE ANOSCOPE 
(PSA33) 
4 SUTURE THREADER (ST100) 

ภาพที ่24: แสดงอุปกรณ์การผ่าตดั stapled hemorrhoidopexy(79) 
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ขั้นตอนการผ่าตัด(79) 

 

 

จัดท่าได้ทั้ง lithotomy และ prone jack-knife 
1 ตรวจดูต าแหน่ง ขนาด และ ระยะของริดสีดวงทวารโดยรอบ 
2 ใส่ CAD33 เข้าไปใน anal canal dilator เย็บ fix dilator พลาสติกใสกับผิวหนัง 
reduce prolapse hemorrhoid ตรวจสอบต าแหน่งของ dentate line 
3 ใส่ PSA33 ท าการเย็บ circumferential purse-string รอบวงด้วยเข็ม 2-0 non 
absorbable ** เหนือต่อ dentate line 3-4 cm ลึกแค่ชัน้ submucosa ** 
4 เปิด HCS33 ให้สุดแล้วใส่ผ่าน CAD33 เมื่อ anvil เลยต าแหน่ง purse-string แล้วให้ผูก
ปมของ purse-string จากนั้นใช ้ST100 ในการดึงไล่ปลายไหมออกมา 
5 ผูกปมไหมบริเวณด้านนอก จัดต าแหน่งปลาย HCS33 ใน anal canal 2 cm เหนือ 
dentate line 
6 ใช้นิ้วมือดึง purse-string ลงมาให้ตึงมือเพ่ือให้ mucosa เข้าไปอยู่ใน stapler หมุน 
close ให้สนิทแล้วยิง stapler 
7 ตรวจสอบความเรียบร้อย เห็น circular staple line อยู่เหนือต่อ dentate line 2 cm, 
anal mucosa ของริดสีดวงทวารภายในและภายนอกต าแหน่งสงูขึ้น เช็ค donut ring 

ภาพที ่25: แสดงขั้นตอนการผ่าตดั 

stapled hemorrhoidopexy(79) 
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ผลการรักษา 

Jayaraman และคณะท าการศึกษา systematic review ในปี 2006 รวบรวม RCT 12 ฉบับ ผู้ป่วย 955 คน 

เปรียบเทียบ stapled hemorrhoidectomy กับ conventional hemorrhoidectomy(80) พบว่ากลุ่ม stapled 

hemorrhoidectomy มีการกลับเป็นซ้ าของริดสีดวงทวารสูงกว่าจากการติดตามระยะยาว (OR 3.22, 95%CI 1.59-

6.51; p=0.001) และผู้ป่วยมีอาการของ prolapse หลังผ่าตัดมากกว่า (OR 2.65, 95%CI 1.45-4.85; p=0.002) 

และจ าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดซ้ ามากกว่า (OR 2.75, 95%CI 1.31-5.77; p=0.008) 

Burch และคณะท าการศึกษา systematic review ในปี 2009 รวบรวม RCT 27 ฉบับ ผู้ป่วย 2279 คน 

เปรียบเทียบ stapled hemorrhoidectomy เทียบกับ conventional hemorrhoidectomy ในผู้ป่วย prolapse 

hemorrhoid(81) พบว่าในกลุ่ม stapled hemorrhoidectomy มีอาการปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่า นอนโรงพยาบาลส้ัน

กว่าและกลับไปท างานได้เร็วกว่า แต่อัตราการกลับเป็นซ้ าของ prolapse (OR 3.38, 95%CI 1.00-11.47) และการ

ต้องผ่าตัดซ้ าในกลุ่ม stapled hemorrhoidectomy มากกว่าในระยะยาว (OR 6.78, 95%CI 2.00-23.00) 

 

 ภาวะแทรกซ้อน 

 นอกจากภาวะแทรกซ้อนท่ัวไปแล้ว ในระยะหลังท่ีมีการผ่าตัด stapled hemorrhoidectomy มากขึ้น 

พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงหลายชนิดเช่น rectovaginal fistula 0.2% (1/449) จากการเย็บ purse-string 

suture หนาเกินไป(82), staple line bleeding, stricture at staple line, retro-rectal hematoma, rectal 

perforation, pelvic sepsis มีการรายงานการเสียชีวิตจากการผ่าตัดชนิดนี้ในหลายการศึกษา(83,84) ช่วงปี 2000-

2009 มรีายงานผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อน rectal perforation 40 ราย 35 รายต้องรับการผ่าตัดเปิดท้องเพื่อ fecal 

diversion 1 รายต้องผ่าตัด low anterior resection 4 รายเสียชีวิต(83) 

 

Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation (DGHAL)/Transanal hemorrhoidal 

dearterialisation (THD) with/without mucopexy 

 เป็นการผ่าตัดที่ใหม่คิดค้นโดยศัลยแพทย์ชาวญี่ปุ่น Morinaga เมื่อปี 1995(85) ท าการผ่าตัดด้วยการใช้ 

Doppler ultrasound probe ใส่ผ่าน anoscope เพื่อหาต าแหน่งของ hemorrhoid artery เพื่อที่จะเย็บผูกเส้น

เลือด หลักการเพื่อลดเลือดท่ีมาเลี้ยงริดสีดวงทวาร เกิดภาวะเลือดคั่งของ hemorrhoidal plexus จนเกิด fibrosis 
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ข้อได้เปรียบคือไม่ต้องผ่าตัดเนื้อเย่ือออกเลยซึ่งส่งผลให้มีอาการปวดลดลง สามารถท า suture mucopexy ร่วมด้วย

เพื่อลดอาการ prolapse ได้ประโยชน์มากกับกับผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดหรือเลือดออกง่ายท่ีมี

เลือดออกจากริดสีดวงทวารภายใน(86) รองลงมาคือผู้ท่ีมีเลือดออกจากริดสีดวงภายในระยะท่ี 2 และ 3 ที่มีขนาดไม่

ใหญ่มาก แต่มีข้อเสียคือไม่ช่วยลด prolapsing symptom 

 อุปกรณ์การผ่าตัด 

 

ขั้นตอนการผ่าตัด(87) 

 

1 เตรียมความพร้อมด้วยวิธีเดยีวกับ conventional hemorrhoidectomy 
2 จัดท่า lithotomy 
3 ใส่ anoscope เข้าไปใน anal canal ลึก 3-5 cm จาก dentate line 
4 ใช้ Doppler ตรวจหาต าแหน่ง hemorrhoidal artery (significant branch 
of superior rectal artery) ระหว่างหมุน probe anoscope  
5 เมื่อพบ feeding artery ท าการเย็บผูกผ่าน ligation window ด้วย vicryl 2-
0 figure of eight technique 
6 ใช้ Doppler ยืนยันการเย็บผูกส าเรจ็ flow จะลดลง 
7 ผ่าตัดต่อด้วยวิธีเดมิจนเย็บผูก significant arteries จนหมด (ปกติ 4-6 เส้น) 
8 กรณีที่มี prolapse ให้รักษาเพิม่เติมด้วยวิธี mucopexy ใช้ vicryl 2-0 เย็บ 
running suture คร่อม internal hemorrhoid จนถึงเหนือต่อ dentate line 
0.5 cm แล้วผูกเข้ากับปลาย suture บริเวณต าแหน่งท่ี ligate artery ซึ่งจะดึงรั้ง
หัวริดสดีวงท่ี prolapse ขึ้นไป 

ภาพที ่26: เครื่องแปลผลสัญญาณจาก Doppler transducer(62) ภาพที่ 27: Anoscope ดันแปลงใส่ Doppler transducer 

และมีช่องส าหรับการเย็บ(62) 

ภาพที ่28: แสดงวิธีการผ่าตัด DG-HAL และ mucopexy(87) 
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 ผลการรักษา 

 Giordano และคณะท าการศึกษา systematic review เมื่อปี 2009 รวบรวมการศึกษา 17 ฉบับ ผู้ป่วย 

1996 คน ท่ีเป็นริดสีดวงทวารภายในระยะท่ี 1-4 รับการรักษาด้วยวิธี Doppler-guided hemorrhoid artery 

ligation(88) พบว่ามีโอกาสการกลับเป็นซ้ าของอาการเลือดออก 9.7%, กลับเป็นซ้ า prolapse 10.8% หลังติดตาม

อาการมากกว่า 1 ปี ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้คือ ไข้ 3.9%, thrombosed hemorrhoid 1.8%, urinary retention 

0.7% 

 Pucher และคณะท าการศึกษา systematic review เมื่อปี 2013 รวบรวมการศึกษา 28 ฉบับ ผู้ป่วย 2904 

คน ที่เป็นริดสีดวงทวารภายในระยะท่ี 1-4 รับการรักษาด้วยวิธี Doppler-guided hemorrhoid artery ligation(89) 

พบว่าภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต่ า โอกาสเกิดเลือดออก 5% ระยะเวลาการผ่าตัด 19-35 นาที อย่างไรก็การศึกษาที่

รวบรวมได้เป็น cohort study จึงท าให้ข้อมูลท่ีไม่หนักแน่นนัก 

 Brown และคณะท าการศึกษา RCT เมื่อปี 2016 เปรียบเทียบการรักษาริดสีดวงทวารภายในระยะ 2 และ 3 

337 คนที่รับการรักษาด้วย rubber band ligation กับ Doppler-guided hemorrhoid artery ligation(90) พบว่า

กลุ่ม DG-HAL เกิดการกลับเป็นซ้ าน้อยกว่า 2 เท่า แต่อย่างไรก็ตามอาการปวดหลังผ่าตัด 1 วัน และ 7 วันมากกว่า 

และค่าใช้จ่ายในการรักษาแพงกว่า และ cost-effective แย่กว่ากลุ่ม rubber band ligation 

 

 

การรักษาโรคริดสีดวงทวารชนิดภายนอกและภาวะริดสีดวงทวารภายนอกอกัเสบ (Treatment 

of external hemorrhoid and thrombosed external hemorrhoid) 

 ริดสีดวงทวารภายนอกโดยท่ัวไปแล้วมักไม่มีอาการ อาจมรี าคาญติ่งเน้ือบริเวณทวารหนัก

บ้าง แต่ไม่มีอาการเจ็บและไม่มีเลือดออก ผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เนื่องจากริดสีดวงทวาร

ภายนอกเกิดการอักเสบ ส่งผลให้มีอาการปวดอย่างรุนแรง 

 ริดสีดวงภายนอกอักเสบเกิดจากการมรีิดสีดวงภายนอกอยู่ก่อน จากนั้นเกิดมีลิ่มเลือดขึ้น

ภายในเส้นเลือดของริดสีดวง มักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดปากทวารหนักร่วมกับคล าก้อน

ได้ อาการในผู้ป่วยแต่ละรายไม่เท่ากัน บางรายปวดมากบางรายปวดน้อย โดยท่ัวไปมักจะปวด

มากในช่วง 48-72 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นอาการปวดจะน้อยลง(91,92) ก้อนที่คล าได้มีขนาด
ภาพที ่29: แสดง 

thrombosed external 

hemorrhoid(103) 
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แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่มีขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร การรักษากับอาการปวดเป็นหลัก การ

ผ่าตัด excision ท าในผู้ป่วยท่ีมาพบแพทย์ก่อน 72 ชั่วโมงจากช่วงเริ่มปวดหรือ ถ้าผู้ป่วยมี

อาการปวดรุนแรงรบกวนการด ารงฃีวิต ไม่ควร excision ในผู้ป่วยท่ีมาพบแพทย์หลังจากเริ่ม

ปวด 72 ชั่วโมงเนื่องจากอาการปวดจะทุเลาลงเองได้เว้นแต่อาการปวดรุนแรงมาก(33) 

 แนวทางการรักษา 

เริ่มด้วยการฉีดยาชาบริเวณผิวหนังของริดสีดวง

ทวารภายนอกและฐานของริดสีดวงทวาร แล้วกรีดผ่านผิวหนังเพื่อท า

การ excision ควักเอาลิ่มเลือดออกโดยท าการกรีดแบบ elliptical 

รอบ thrombosed external hemorrhoid โดยล่ิมเลือดและ 

hemorrhoidal plexus จะติดไปกับผิวหนังท่ีท าการผ่าตัด หากมีลิ่ม

เลือดเหลือบริเวณฐาน สามารถใช้ forceps คีบลิ่ม

เลือดออกจนหมด ไม่ควรลงแผล simple incision แล้วท า 

clot evaculation เพราะอาจดึงลิ่มเลือดออกไม่หมดและ

ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอการปวดมากขึ้น(91) หลัง clot 

evacuation อาการปวดจะลดลงทันที ท าได้ท่ี OPD ใน

กรณีท่ีลิ่มเลือดก้อนใหญ่หรือเป็นลิ่มเลือดเล็กๆหลายก้อนแต่

เดิมแนะน าให้ท า hemorrhoidectomy ปัจจุบันสามารถ

กรีดออกได้ตามความเหมาะสม ในผู้ป่วยท่ีอาการปวดลดลงแล้วหรือไม่ปวดมากสามารถรกัษาได้ด้วยยาแก้ปวดเป็น

หลัก ก้อนจะยุบลงเองประมาณ 2-3 สัปดาห์ เหลือเป็นต่ิงเนื้อนิ่มๆขนาดเล็กท่ีปากทวารหนักคือ skin tag  

  

ผลการรักษา 

 Greenspon และคณะท าการศึกษา retrospective เมื่อปี 2004 เปรียบเทียบการรักษาผู้ปว่ย 

thrombosed external hemorrhoid ด้วยวิธีการผ่าตัด กับวิธี conservative ในผู้ป่วย 231 คน(93) พบว่ากลุ่มท่ี

รักษาด้วยการผ่าตัดมีการหายของอาการเร็วกว่า (3.9 วัน vs 24 วัน; p<0.0001) มีอัตราการกลับเป็นซ้ าต่ ากว่า 

(6.3% vs 24.5%; p<0.0001) และระยะเวลาการกลับเป็นซ้ านานกว่า (25 เดือน vs 71 เดือน; p<0.001) 

 Cavcic และคณะท าการศึกษา RCT เมื่อปี 2001 เปรียบเทียบการรักษาผู้ป่วย thrombosed external 

hemorrhoid 3 กลุ่มคือ excision (elliptical incision), incision (simple incision), 0.5% glycerine trinitrate 

ภาพที ่31: แสดงวิธีการ excision external 

hemorrhoid with clot evaculation(62) 

ภาพที ่30: แสดงกราฟความ

ปวดของ thrombosed 

external hemorrhoid(62) 
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(GTN) ointment ในผู้ป่วย 150 คน(94) พบว่ากลุ่มท่ีผ่าตัด excision มีอาการปวดลดลงและหายเร็วกว่ากลุ่มอื่น (4 

วัน) หลังติดตามการรักษาครบ 1 ปี กลุ่มที่ท า excision มีอัตราการเกิดซ้ าต่ าท่ีสุด 

 

การรักษาโรคริดสีดวงทวารชนิดภายในที่มีภาวะลิ่มเลือดเฉียบพลัน (Treatment of prolapsed 

thrombosed internal hemorrhoid) 

 ภาวะแทรกซ้อนของริดสีดวงทวารหนักท่ีเกิดขึ้นกับริดสีดวงทวารภายในระยะท่ี 2-4 มักจะมีประวัติมีก้อนที่

ปากทวารหนักดันกลับเข้าไปได้ แต่ครั้งนี้ดันกลับไปไม่เข้า ร่วมกับมีการบวมของริดสีดวงท่ียื่นออกมาพร้อมกับอาการ

ปวดรุนแรงตลอดเวลา ในรายท่ีเป็นมาหลายวันอาจพบริดสีดวงบางส่วนท่ีขาดเลือดไปเลี้ยงและมีเนื้อตายเกิดขึ้น 

เรียกว่า prolapsed strangulated internal hemorrhoid ภาวะน้ีเกิดจากริดสีดวงทวารภายในท่ียื่นออกมาด้าน

นอกที่กลับเข้าสู่ต าแหน่งเดิมไม่ได้จ าเกิดการบวม เนื่องลากเลือดไหลเวียนไม่สะดวกจากการถูกกล้ามเนื้อหูรูดทวาร

หนักรัดจากด้านบน ท าให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นภายในหัวริดสีดวง 

 การรักษามีสองทางเลือดคือ การผ่าตัด 

(urgent or emergent hemorrhoidectomy) หรือ

การรักษาแบบประคับประคอง (conservative 

treatment) เมื่ออาการปวดบวมหมดไปแล้วค่อยวาง

แผนการรักษาต่อ 

 Conservative treatment โดยการแช่ก้น

ด้วยน้ าอุ่นร่วมกับการให้ยาแก้ปวด ระยะเวลาท่ีการ

บวมและก้อนยุบหมดประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังจาก

นั้นประมาณร้อยละ 40 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้จ าเป็นต้อง

เข้ารับการผ่าตัด hemorrhoidectomy ต่อไป 

 Urgent or emergent hemorrhoidectomy มีข้อดี

คือ สามารถตัดริดสีดวงท่ีอักเสบและไม่อักเสบออกได้ 

โดยท่ีภาวะแทรกซ้อนไมได้ต่างจากการผ่าตัดริดสีดวงภายในแบบไม่อักเสบ และไม่จ าเป็นต้องนอนรักษาตัวใน

โรงพยาบาลถึง 2 ครั้ง อรุณและคณะท าการศึกษา retrospective เมื่อปี 2009 เปรียบเทียบการผ่าตัด urgent 

closed hemorrhoidectomy ในผู้ป่วย prolapsed thrombosed hemorrhoid กับ elective closed 

ภาพที ่32: แสดง prolapses thrombosed hemorrhoid และ 

emergent hemorrhoidectomy(102) 
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hemorrhoidectomy ในผู้ป่วย 1184 คน(59) พบว่า อาการปวดแผลหลังผ่าตัดและปริมาณยาแก้ปวดท่ีใช้ในกลุ่มท่ี

ผ่าตัดแบบเร่งด่วนน้อยกว่ากลุ่มท่ีผ่าตัดริดสีดวงทวารในภาวะปกติ (0.84 + 0.71 vs. 0.99 + 0.81 mg/kg, p < 

0.001) โดยภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด (7.5% vs 8.9%, p = 0.426) และระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล (1.017 

vs. 1.016, p = 0.107) ไม่ต่างกัน 

 แนวทางการเลือกวิธีรักษา conservative treatment กับ urgent or emergent hemorrhoidectomy มี

ปัจจัยส าคัญคือการตรวจพบว่ามีเนื้อตายเกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีท่ีมีเนื้อตายเกิดขึ้นแล้ว จ าเป็นต้องเอาเนื้อตายออกด้วย

การผ่าตัด ไม่ควรให้การรักษาด้วยวิธี conservative treatment นอกจากนี้หากผู้ป่วยมีควรปวดรุนแรงกระทบกับ

การใช้ชีวิตประจ าวันแม้ไม่พบเนื้อตายฏ้ควรพิจารณารักษาด้วยวิธีการผ่าตัด 

 

การรักษาโรคริดสีดวงทวารในกลุ่มผู้ป่วยพิเศษ 

 Pregnancy 

 อาการของริดสีดวงทวารพบได้บ่อยในผู้ท่ีต้ังครรภ์ อาจเกิดได้จากหลายๆปัจจัยเช่น การเปลี่ยนแปลงของ

ฮอร์โมน ความดันและการคั่งของเลือดในอุ้งเชิงกราน(95) อาการของโรคริดสีดวงทวารมักเป็นรุนแรงขึ้นเมื่ออายุครรภ์

มากขึ้น โดยเฉพาะอาการบวมก้อนยื่นและเลือดออก โดยอาการเหล่านี้มักดีขึ้นได้เองหลังคลอด เมื่อผู้ป่วยต้ังครรภ์มี

อาการของริดสีดวงทวาร มักแนะน าให้การรักษาแบบประคับประคองก่อน โดยให้ปรับเปลี่ยนอาหารเพิ่ม fiber ให้ยาท่ี

ท าให้อุจจาระนิ่มลดการเบ่ง การท า warm sitz bath เพื่อลดอาการปวด ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้ายเพื่อให้การ

ไหลเวียนเลอดด าในช่องเชิงกรานดีขึ้น การท า injection sclerotherapy เป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถท าได้อย่างปลอดภัยใน

ผู้ป่วยต้ังครรภ์ การท า hemorrhoidectomy ควรท าเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเช่น strangulated internal 

hemorrhoid, extensive thrombosed hemorrhoid เท่านั้น(96) การใช้ยา daflon หรือ doproct สามารถลด

อาการได้โดยไม่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ 

 Immunocompromised(97)f(98)k(99)f(100)d(101)d(102)f 
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