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ไล้เลื&อน 
หมายถึง ภาวะที'อวยัวะหรือบางส่วนของ

อวยัวะภายในช่องท้อง เช่น ลาํไส้ (bowel) หรือ 

แผน่ไขมนั (omentum) ยื'นออกจากช่องท้อง

ผา่นทางกล้ามเนืLอหรือเนืLอเยื'อผนังหน้าท้องที'

อ่อนแอหรือมีรเูปิดผิดปกติไปยงัตาํแหน่งอื'น 

ซึ'งอาจเป็นตาํแหน่งใดกไ็ด้ในส่วนท้องตั Lงแต่

เหนือสะดือลงมาจนถึงใต้ขาหนีบ โดยผูป่้วย

ส่วนใหญ่จะมีก้อนนูนออกมาสามารถคลาํพบ

ได้โดยง่าย



ชนิดโรคไส้เลืFอน หรือ Hernia
(. ไส้เลื1อนตรงขาหนีบ (Inguinal hernia)



E. ไส้เลื1อนที1สะดือ (Umbilical hernia)



M. ไส้เลื1อนกระบงัลม (Hiatal hernia)



R. ไส้เลื1อนบริเวณที1ตํ1ากว่าขาหนีบ 

(Femoral hernia)



Z. ไส้เลื1อนภายในช่องเชิงกราน 

(Obturator hernia)



_. ไส้เลื1อนที1เกิดหลงัผา่ตดั 

(Incisional hernia)



ภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดัไส้เลืFอน

1. ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาระงบัความรู้สึกชนิดฉีดเข้าไข

สนัหลงั     

(Spinal หรือ Epidural Block) มี

1.1 ปวดศีรษะ

1.2 เยื'อหุ้มสมองอกัเสบ

1.3 ปวดหลงั



2. ภาวะแทรกซ้อนจากการผา่ตดั

2.1 ภยนัตรายต่อประสาท เช่น เส้นประสาทไอลิโออินกิวนัล 

(Ilioinguinal nerve) หรือเส้นประสาทไอลิโอไฮโปแกสตริค  

(Iliohypogastric nerve) ทาํให้มีชาบริเวณลกูอณัฑะ หรือเกิด

ไส้เลื'อนกลบัซํLาได้

2.2 เกิดก้อนเลือด

2.3 การติดเชืLอที'แผล

2.4 ปัสสาวะคั 'ง



การดแูลหลงัผา่ตดั

วนัแรก

v. ผูป่้วยที'ได้รบัยาระงบัความรู้สึกโดยการฉีดยาชาเข้าไขสนัหลงั

(Spinal Block) จะมีอาการชาตั Lงแต่เอวถึงขา w ข้าง ให้นอนราบ x-

8 hr. ผูป่้วยสามารถพลิกตะแคงตวัได้ อาการชาจะคงอยู่ {-x ชม.

การลกุเรว็ก่อนกาํหนดอาจทาํให้หน้ามืดและปวดศีรษะได้

2. สงัเกตอาการปัสสาวะคั 'ง เช่นไม่ถ่ายปัสสาวะ หน้าท้องโป่งตึงเคาะ

ได้เสียงทึบ เสิรฟ์หม้อนอนให้ปัสสาวะทกุ 8 ชั 'วโมง ถ้าไม่สามารถ 

ปัสสาวะได้เอง รายงานแพทยเ์พื'อพิจารณาสวนปล่อย หรือสวนคา

สายสวนปัสสาวะจนกระทั 'งผูป่้วยปัสสาวะได้เอง



3. observe pain ให้ยาบรรเทาปวดตามแผนการรกัษาของแพทย ์

วนัแรกอาจเป็นยาฉีด วนัต่อๆมา อาจเปลี'ยนเป็นยารบัประทาน

4. สงัเกตอาการชาบริเวณแผล และอวยัวะใกล้เคียง 

5. observe แผลและภาวะbleed บริเวณแผลผา่ตดั เฝ้าระวงัการติด

เชืLอที'แผล



การปฏิบติัตวัหลงัผา่ตดั

v.  การออกกาํลงักายบนเตียง ฝึกการหายใจลึกๆหรือ การหายใจ

โดยใช้กล้ามเนืLอซี'โครง (Deep Breathing Exercise) โดยให้

นอนหงาย 

งอขาตั Lงเข่าทั Lง w ข้าง วางฝ่ามือทาบลงบนซี'โครงทั Lง w ข้าง สดู

หายใจเข้าลึกๆทางจมกูให้ซี'โครงบานออกกลั Lนไว้ช่วงสดุท้าย

และผอ่น ลมหายใจออกทางปากช้าๆให้ซี'โครงยบุ ทาํ {-v� ครั Lง 

ใน v ชั 'วโมง

w.  การไออย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยขบัเสมหะที'คั 'งในทางเดิน

หายใจ เพื'อป้องกนัภาวะถงุลมปอดแฟบ และปอดบวมได้ โดย

ให้หายใจ โดยใช้กล้ามเนืLอซี'โครง ประมาณ �-{ ครั Lงแล้วกลั Lน

หายใจ v-w วินาที ใช้ผา้หรือกระดาษทิชชปิูดปาก แล้วไอ

ออกมาจากส่วนลึกของลาํคอ v-w ครั Lง โดยที'ใช้มือที'เหลือ



�. การเคลื'อนไหวร่างกายหลงัผา่ตดั การพลิกตวั การพลิกตะแคง

ซ้ายและขวา สามารถทาํได้เลยเมื'อรู้สึกตวั และควรพลิกตะแคง

ตวัเองอย่างน้อยทกุๆ w ชั 'วโมง การออกกาํลงักายขาทั Lง w ข้าง 

จะช่วยให้มีการไหลเวียนเลือดดี ลดการคั 'งของเลือดดาํส่วน

ปลาย ลดการบวมของขา ส่งเสริมกล้ามเนืLอขาให้มีความตึงตวัดี

ขึLน 

�. ควรเดินโดยเรว็หลงัผา่ตดั w� ชั 'วโมง เพื'อป้องกนั 

ภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ และระบบ ไหลเวียน

โลหิต กระตุ้นความอยากอาหาร ป้องกนัการเกิดอาการท้องอืด

ท้องเฟ้อ ป้องกนัการเกิดแผลแยก ช่วยลดความเจบ็ป่วย 



{. การดแูลแผลผา่ตดั 

- ไม่แคะ แกะ เกาแผลผา่ตดั ระวงัมิให้แผลเปียกชืLน หมั 'นสงัเกต

บริเวณแผลผา่ตดัที'ปิดกอซไว้ว่า มีเลือดหรือ หนองซึมหรือไม่ 

- ให้เชด็ตวัแทนการอาบนํLา หลงัการผา่ตดั ถ้าทาํแผลและปิดพ

ลาสเตอรก์นันํLาแล้วสามารถอาบนํLาได้ 

- ถ้ามีอาการปวดแผลมาก สามารถบอกพยาบาลได้ เพื'อให้ยา

แก้ปวด

- เมื'อครบ � วนัจะนัดให้ไปเปิดแผลผา่ตดัและ ตดัไหม ที'รพ./

สถานีอนามยัใกล้บา้น ถ้าแผลแห้งดีกส็ามารถ อาบนํLาได้

ตามปกติ 



คาํแนะนําผูป่้วยก่อนกลบับา้น

• ควรรบัประทานอาหารที.มีกากใยเพื.อป้องกนัไม่ให้ท้องผกู หลีกเลี.ยง

การเบง่ถ่ายอจุจาระ

• ควรหลีกเลี.ยงการทาํกิจกรรมที.ทาํให้เกิดความดนัใน ช่องท้องสงู ซึ.ง

ได้แก่ การยกของหนัก การมีเพศสมัพนัธ ์การออกกาํลงักายโดยการ

ซิตอพัเป็นต้น อย่างน้อย P สปัดาห์

• ควรใส่กางเกงในกระชบัลาํตวัตลอดเวลาเพื.อประคอง ถงุอณัฑะเป็น

เวลาอย่างน้อย S สปัดาห์

• หากมีเลือดซึมออกจากแผลผิดปกติหรือปวดบริเวณ แผลผา่ตดัมาก 

มีอาการบวม แดง ร้อนให้ผูป่้วยรีบมาพบแพทยก่์อนวนันัดหมาย 

• รบัประทานยาตามคาํสั .งการรกัษาของแพทย ์ 

• มาติดตามผลการรกัษา ตามแพทยนั์ดอย่างสมํ.าเสมอ 



ขอบคุณคา้บบบบบ


