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 โรคลําไสใหญโปงพองแตกําเนิด มีพยาธิสภาพพื้นฐาน 
คือ การขาดเซลลปมปลายประสาทซึ่งควบคุมการเคลื่อนไหว
ของลําไสใหญสวนปลาย สงผลใหอุจจาระผานสวนของลําไสที่
มีพยาธิสภาพไปไดยาก เกิดการอุดกั้นในเชิงหนาที่ อีกทั้งทํา
ใหลําไสสวนที่อยูตนมีการโปงพองและมีผนังหนาขึ้น 
 โรคลําไสใหญโปงพองแตกําเนิดหรือโรคเอิ้ชพรุง
(Hirschsprung's Disease) เปนโรคลําไสอุดตันที่พบบอยใน
ทารกแรกเกิด เด็กทารก ถึงเด็กโต สวนใหญจะไดรับการ
วินิจฉัยโรคตั้งแตทารกแรกเกิด โดยเด็กทารกที่ปวยเปนโรคนี้
อาจจะไมขับถายขี้เทาภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังคลอด 
ทองอืดมากขึ้น อาเจียน ไมถายอุจจาระเองตองสวนอุจจาระ
ใหเปนประจํา 
 โรคลําไสใหญโปงพองแตกําเนิด เกิดจากขาดเซลลปม
ประสาทในชั้นกลามเนื้อลําไส ทําใหมีการบีบรัดอยางผิดปกติ
ของกลามเนื้อลําไส ในลําไสที่ขาดเซลลปมประสาท อุจจาระ
และลมจะผานไดยากทําใหมีการคั่งสะสมของอุจจาระและลม
เปนจํานวนมาก ทําใหลําไสสวนบนเหนือตอการอุดตันโปง
พอง  
 

 
 เซลลปม

ประสาท 

ลําไสท่ีโปงพอง 

ลําไสท่ีตีบแคบ 
ลําไสท่ีขาด 
เซลลปมประสาท 
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โรคลําไสใหญโปงพองแตกําเนิดมีอุบัติการณราว 1 ตอ 
5,000 ของการมีชีพ มอัีตราสวนเพศชายตอเพศหญิง
ประมาณ 4 ตอ 1 

 
พยาธิสภาพ 
 ลักษณะพยาธิสภาพที่มองเห็นดวยตาเปลา ลําไสสวนตน
ตอสวนที่ไมมีเซลลประสาทมาเลี้ยง จะมีการพองตัว ผนังหนา 
ขนาดเสนผาศูนยกลางใหญขึ้น ความยาวมากขึ้น ตัวผนังจะ
มองเห็นเสนใยกลามเนื้อเดนชัดจากการที่กลามเนื้อมีการ
ขยายตัวมากกวาปกติ ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากการที่ลําไสสวน
นี้จะมีการทํางานมากขึ้น เพ่ือพยายามผลักดันสิ่งบรรจุภายใน
ใหผานสวนที่ไมมีเซลลประสาท ความรุนแรงของการโปงพอง
และความหนาของผนังขึ้นกับระยะเวลาที่เปนโรค และความ
มากนอยในการอุดกั้นทางเดินอาหาร ผูปวยที่เปนมานานหรือ
อายุมากจะมีการเปลี่ยนแปลงนี้มากกวา ลําไสใหญสวนที่โปง
พองจะมีเซลลประสาทมาเลี้ยง ขนาดของลําไสสวนนี้จะเรียว
เล็กลงลักษณะคลายกรวย ไปตอเขากับลําไสสวนที่ไมมีเซลล
ประสาทซึ่งมองดูปกติดวยตาเปลา ภายในชองทางเดินอาหาร
อาจมีแผลที่เยื่อบุผิวภายใน จากการที่มีอุจจาระมาคั่งคางอยู
เปนเวลานานๆ ได 
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อาการสําคัญ 
1. ทารกแรกเกิดไมถายขี้เทาใน48ชั่วโมง ทองอืดมาก อาเจียน 
2. เด็กเล็ก เด็กโตอาจมีทองผูก ไมถายอุจจาระเองตองสวน
ท ว า ร เ ป น ป ร ะ จํ า  บ า ง ร า ย ถ า ย อุ จ จ า ร ะ เ ห ล ว
กระปริบกระปรอย พรอมกับมีไข ตรวจรางกายอาจคลําพบ
กอนอุจจาระในชองทอง น้ําหนักตัวนอย 

3. รอยละ 2 พบลําไสแตกทะลุ มีอาการทองอืดมาก มีไขสูง 
ซึม ไมผายลม 

 
 
 
 
 

 
 

ลําไสโปงพองแตกําเนิด ทองอืดมาก ไมถายขี้เทา ทองผูกเปนประจํา 
 

4. การใชปรอทกระตุนทวารหนักดูการขับถายขี้เทา หรือใช
ลูกโปงสวนทวารหนักขนาด 10 มล. หรือการใชนิ้วกอย
ตรวจทางรูทวารหนัก ในทารกแรกเกิด  ทารก แลวมี
อุจจาระ ผายลม พุงออกมาอยางแรงทางรูทวารหนัก จะ
ชวยในการวินิจฉัยโรคและชวยใหทองอืดนอยลง 

5. พบความผิดรูปรวมบอยที่สุด คือ กลุมอาการดาวน ภาวะ
ผิดรูปของทวารหนัก และเรคตั้ม 
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6. ประวัติเปนโรคนี้ในครอบครัวพบไดรอยละ 10 มักพบใน
ผูปวยที่เปนลําไสใหญโปงพองชนิดกลุมยาว 

 
การตรวจวินิจฉัย 
1. การตรวจเอ็กซเรยชองทองดวยการสวนแปงแบเรี่ยมทาง
ทวารหนัก  จะพบมีการแคบของลําไสตรง  เ ห็นการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของลําไสที่เปลี่ยนแปลงจากบริเวณที่มี
ปมประสาทกับไมมีปมประสาท (transitional zone) และ
สวนบนของลําไสที่มีปมประสาทมีการขยายขนาด จะชวยใน
การวินิจฉัยโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. การตรวจวัดความดันภายในเรคตั้ม และทวารหนักเพ่ือดู
การหดรัดตัว และการคลายตัวของหูรูดทวารหนักอันใน 
แตทารกที่เปนโรคนี้หูรูดทวารหนักอันในจะไมมีการคลาย
ตัว 

สวนของลําไสท่ีโปงพอง 

ขนาดของลําไสท่ีเปลี่ยนแปลง 

การตีบแคบของลําไสตรง 
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3. การใชเครื่องมือพิเศษดูดเอาชิ้นเนื้อบริเวณเยื่อบุผิวภายใน
เรคตั้ม และชิ้นเนื้อใตเยื่อเมือกไปตรวจ 

4. การตัดชิ้นเนื้อ โดยการดมยาสลบเพื่อตัดผนังกลามเนื้อ
สวนเรคตั้มไปตรวจ จะไมพบเซลลประสาท วิธีนี้เปนวิธีที่
ใหผลการวินิจฉัยเที่ยงตรงที่สุด 

 
การดูแลรักษาโรคลําไสใหญโปงพองแตกําเนิด  
1. ในผูปวยที่ตรวจพบการตีบแคบของลําไสตรงชนิดกลุมสั้น 
คือ การผาตัดลําไสผานทางรูทวารหนัก ไมมีแผลผาตัดที่
ผนังหนาทอง การผาตัดนี้ลดการเกิดภาวะแทรกซอนจาก
พังผืดอุดตันลําไส มีการเจ็บปวดหลังผาตัดนอย การผาตัด
นี้สามารถทําผาตัดไดตั้งแตทารกแรกคลอด เปนวิธีที่
ไดผลดี  ภายหลังผาตัด 24 ชั่วโมงผูปวยจะเริ่มทานอาหาร
ได  ผูปวยมักจะมีการถายอุจจาระเหลวบอยครั้งใน
ชวงแรก  ตองคอยดูแลทําความสะอาดรอบๆรูทวารให
ด ี การถายอุจจาระจะเปนปกติในเวลาตอมา 

2. ในผูปวยที่ตรวจพบการตีบแคบของลําไสตรงชนิดกลุมยาว 
(long segment, total colonic aganglionosis) การ
รักษาทําผาตัด ileostomy กอน ± patch procedure ทํา 
abnormal assisted endorectal pull through 
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3. ในผูปวยบางรายที่ไมพบการแคบของลําไสตรง แตมีอาการ
ทองผูกเรื้อรังรักษาแบบประคับประคองไมดีขึ้น ตรวจ
รางกายไมพบแผลฉีกขาดที่ทวารหนัก สงสัยวาอาจจะเปน
ลําไสใหญโปงพองชนิดกลุมสั้นมาก การรักษา คือ การ
ผาตัดกลามเนื้อหูรูด (sphincteromyectomy) 

 
การพยาบาลกอนการผาตัด 
1. สวนอุจจาระเพื่อ 

1.1. บรรเทาอาการอุดกั้น  
1.2. รักษาภาวะ ลําไสอักเสบ  
1.3. เพ่ือเตรียมความสะอาดลําไสกอนทําการผาตัด  
ปจจุบันสวนอุจจาระที่หอผูปวยจนผาตัด 

2. การสวนลางลําไสใหญดวยน้ําเกลือตามน้ําหนักตัว ในทารก
แรกเกิด 20 มล./กิโลกรัม สวนเด็กโตไมควรเกิน 50 มล. 
ตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม โดยสวนวันละ 2 ครั้ง 
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การพยาบาลหลังผาตัด 
1. ผูปวยเปนลําไสโปงพองแตกําเนิดขาดเซลลประสาทตลอด
ความยาวลําไสใหญ ตองผาตัดเปดลําไสเล็กออกทางผนัง
หนาทอง เพ่ือเปนทางออกของอุจจาระ  
 ผูปวยจะมีลําไสออกมาที่หนาทอง สอดใสดวยสายยาง
เหลืองปดดวยผากอสชุบวาสลีน เพ่ือใหลําไสมีความชุมชื้น
ใน 24 ชั่วโมงแรกหลังผาตัด เมื่อเริ่มมีอุจจาระออกจะปด
ถุงครอบลําไส 
 ระมัดระวังไมใหสายยางเหลืองหลุด เพราะลําไสอาจ
ผลุบเขาไปในชองทองได สายยางเหลืองจะใสไวนาน 10-
14 วัน เพ่ือใหลําไสแข็งแรงอยูบนหนาทองได จึงนําออก 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีผาตัดอยางเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว ใหการดูแลแผลโดย
ฉีดลางบริเวณทวารหนักดวยสารละลายของเบตาดีน 1 มล. 
ผสมน้ําเกลือ 100 มล. หลังการขับถายอุจจาระ 

3. ปองกันไมใหเกิดการระคายเคืองบริเวณทวารหนักดวยการ
ทาวาสลีนปกปองไว หรือถาเริ่มมีผิวหนังถลอกแดงหรือ
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เปนแผล มีผลิตภัณฑที่ใชทา เชน คารวิลอนครีม หรือ 
คอมฟวเพลส 

4. หลังผาตัด 2 สัปดาห แพทยจะนัดมาเพื่อขยายกน 
 
การใหคําแนะนํากอนกลับบาน 
1. ถุงรองรับอุจจาระชนิดปลายเปด จะใชไดนานประมาณ 3-

5 วัน เพราะสามารถเทอุจจาระทิ้งได หรือระบายลมออกได 
โดยเฉพาะผูปวยที่มีอุจจาระเหลวมาก หรือทองเสีย ทําให
อุจจาระไมระคายเคืองผิวหนังรอบลําไส 

2. ควรเลือกใชถุงที่เหมาะสมกับผูปวย ชองที่สวมกับลําไสควร
มีเสนผาศูนยกลางมากกวาขนาดของลําไสประมาณ 0.5 
เซนติเมตร ดังนั้นจึงควรวัดขนาดของรูเปดลําไสทุกครั้ง
กอนซื้อผลิตภัณฑ ถาลําไสมีขนาดใหญกวาชองเปดใช
กรรไกรตัดใหไดขนาดที่ตองการ 

3. หลังจากอาบน้ําแลว ซับหรือเช็ดผิวหนังรอบลําไสเล็กที่
เปดทางหนาทองใหแหง 

4. แกะเทปชั้นในของถุงออก แลวครอบลงบนลําไส โดยให
ขอบถุงชิดผิวหนังดานลางของลําไสมากที่สุด กดใหแนบ
สนิท แกะเทปสวนที่เหลือกดกับผิวหนังใหแนน ไลลมในถุง
ออก ปดปลายถุงใหเรียบรอย 
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5. เปดปลายถุงเทอุจจาระออก เมื่อมีอุจจาระจํานวนมากหรือ
ประมาณ 1/3 ถุง เพ่ือปองกันอุจจาระเซาะขอบถุง ทําให
ถุงรั่ว หรือถุงแตก 

6. เปดปลายถุง ระบายลมออก เมื่อถุงโปงพองมาก เพราะถุง
อาจแตกได ถาเด็กนอนคว่ํา 

7. เปลี่ยนถุงอุจจาระใหม เมื่อพบการรั่วซึม 
8. สังเกตลําไสสวนที่โผลออกมาทางหนาทอง ถามีสีคล้ํา
มากกวาปกติ มีเลือดออกมาก หรือยาวออกมามากกวา
ปกติ ถายเปนน้ํามากกวาปกติ ควรนําผูปวยมาพบแพทย
กอนวันนัด 

 
 
 
 
 
 


