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แนวทางการรักษาพยาบาลดานศัลยกรรม CLINICAL PRACTICE GUILDLINES IN SURGERY 

สาขา:  กุมารศัลยศาสตร โรค 
  

 เรื่อง: ไสต่ิงอักเสบ  (APPENDICITIS) 
 
          โรคไสต่ิงอักเสบเปนโรคที่ตองการการรักษาทางศัลยกรรมเรงดวนที่พบไดบอยที่สุดทั้งในผูใหญและใน
ผูปวยวัยเด็ก เปนโรคที่มีปญหาในการวินิจฉัยใหที่ถูกตองคอนขางมาก ผูปวยบางรายไดรับการ 
  วินิจฉัยวาเปนโรคนี้แตเมื่อผาตัดเขาไปก็พบวาไสต่ิงไมมีการอักเสบ ผูปวยบางรายแมจะไปพบแพทยแตก็ไดรับ
การวินิจฉัยวาเปนโรคอื่น จนกระทั่งไสต่ิงแตกแลวจึงไดรับการรักษาวินิจฉัยที่ถูกตอง  เด็กที่อายุนอยกวา 2 ขวบ
เกือบทุกรายมักจะวินิจฉัยโรคนี้ไดหลังจากการแตกของไสต่ิงแลว  ในเด็กเล็กและผูปวยสูงอายุพบวาอาจเกิด
ปญหารุนแรงถาไดรับการวินิจฉัยและรักษาโรคลาชาเนื่องจากภูมิตานทานต่ํา 
1.  การวินิจฉัยโรค 
          การวินิจฉัยโรคในผูปวยสวนใหญอาศัยลักษณะทางคลินิก (clinical menifestation) คืออาการและการ
ตรวจพบเปนหลัก สวนการตรวจทางหองปฎิบัติการและการสืบคนทางรังสีวิทยา (radiologic investigation)  
หรือการตรวจเพิ่มเติมอื่น ๆ มีความจําเปนนอย มีประโยชนเฉพาะในผูปวยบางรายที่ลักษณะทางคลินิกไมชัดเจน
เทานั้น 
           1.1  อาการ 
               1.1.1  อาการปวดทอง เปนอาการที่สําคัญที่สุด ตอนแรกมักจะปวดรอบๆ สะดือ หรือบอก 
 ไมไดแนชัดวาปวดที่บริเวณใดแตระยะตอมาอาการปวดจะชัดเจนที่ทองนอยดานขวา   
(right lower quadrant-RLQ) 
               1.1.2  อาการอื่นๆ ที่อาจพบรวมดวยคือ 
                         -  คลื่นไส อาเจียน อาการนี้พบไดในผูปวยเกือบทุกราย 
                         -  ไข มักจะเกิดหลังจากเริ่มอาการปวดทองแลวระยะหนึ่ง 
                         -  เบื่ออาหาร 
                         -  ทองเสีย พบอาการในผูปวยบางราย มักจะเกิดหลังจากไสต่ิงแตกทะลุ หรือ  
  อธิบาย ไดจากไสต่ิงอักเสบที่อยูตําแหนงใกลกับลําไสใหญสวน sigmoid หรือ   
  rectum 1.1.3  ในเด็กที่มีไสต่ิงแตกทะลุอาจมาดวยอาการของลําไสอุดตันได 
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          1.2  การตรวจรางกาย เปนสิ่งสําคัญที่สุดในการวินิจฉัยโรค 
               1.2.1 การกดเจ็บเฉพาะที่ (local tenderness) เกือบทั้งหมดจะมี maximal tenderness ที่ RLQ และอาจ
มี guarding และ rebound tenderness ดวย   ในผูปวยไสต่ิงแตกทะลุ tenderness และ guarding มักตรวจพบ
บริเวณกวางขึ้นหรือพบทั่วบริเวณทองนอยสวนลางทั้ง 2 ขาง จากการมี pelvic peritonitis     ในรายที่เปนกอนไส
ต่ิงอักเสบ (appendiceal  mass) จาก  phlegmon หรือ abscess มักคลําไดกอนที่ RLQ 
               1.2.2  การตรวจทางทวารหนัก (rectal examination) นับวาเปนประโยชนมาก  จะพบวากดเจ็บที่
ดานขวาของ cul-de-sac แตไมนิยมทําในเด็กเล็กเพราะแปลผลไดลําบาก   ในเด็กผูหญิงอาจมีประโยชนในการ
วินิจฉัยแยกโรคจาก twisted ovarian cyst  เพราะอาจคลําไดกอน  สวนในรายที่สงสัยวาอาจเกิดจาก pelvic 
inflammatory disease  นอกจากจะไดประวัติการมีเพศสัมพันธแลวการตรวจภายใน (per vagina examination 
- PV) จะใหประโยชนมาก 
               1.2.3  การตรวจอื่นๆ อาจใหผลบวกในการตรวจ เชน 
                      -  Rovsing sign 
                      -  Obturator sign 
                      -  Psoas sign 
          1.3  การตรวจทางหองปฎิบัติการ  ไมคอยมีความสําคัญมากนักในผูปวยสวนใหญ  โดยเฉพาะเมื่อการตรวจ
รางกายสามารถใหการวินิจฉัยไดอยูแลว แตจะทําเปนพื้นฐานเพื่อการดูแลระหวางการรักษาตอไป ไดแก 
                1.3.1 complete blood count  มักพบวา เม็ดเลือดขาวสูงกวาปกติและมี shift to the left 
                1.3.2 การตรวจปสสาวะ  ไมคอยมีประโยชนมากนักในการวินิจฉัยแยกโรค  แตชวยแยกโรคอื่น เชน  มี
เม็ดเลือดแดงในปสสาวะอาจตองนึกถึงนิ่วในทอไต 
          1.4  การตรวจพิเศษ  ในรายที่ลักษณะทางคลินิกบงชัดเจนวาเปนโรคไสต่ิงอักเสบเฉียบพลัน การตรวจพิเศษ
เพิ่มเติมก็ไมมีความจําเปน แตในรายที่ลักษณะทางคลินิกไมชัดเจนนั้น การตรวจพิเศษอาจมีประโยชนในการ
วินิจฉัยแยกโรค เชน 
            1.4.1  การถายภาพรังสีของชองทอง อาจพบเงาของ fecalith หรือ localized ileus ที่ RLQ 
   1.4.2  การตรวจดวยคล่ืนเสียงความถี่สูง (ultrasonography) ของชองทอง หรือ barium enema ไมมี
ความจําเปนในผูปวยสวนใหญ   แตอาจชวยในการวินิจฉัยโรคในผูปวยบางรายที่มีปญหาในการว 
 วินิจฉัยโรค 
 
2.  การรักษา 
          2.1  ในรายที่ลักษณะทางคลินิกบงช้ีวานาจะเปนโรคไสต่ิงอักเสบ   แนะนําใหการรักษาดวยการ   ผาตัดโดย
ดวนหลังจากการเตรียมผูปวยใหพรอมและเหมาะสมตอการใหยาสลบและการผาตัด 
          2.2  ในรายที่ลักษณะทางคลินิกไมชัดเจนวาจะเปนโรคไสต่ิงอักเสบ แตมีสิ่งที่ทําใหสงสัยวาอาจจะเปนโรค
นี้   ควรรับตัวไวสังเกตอาการในโรงพยาบาล เพื่อติดตามประเมินลักษณะทางคลินิกตอเปนระยะๆ โดยงดน้ําและ
อาหาร  และไมใหยาปฎิชีวนะ เมื่อลักษณะทางคลินิกบงช้ีชัดเจนขึ้นวานาจะเปนไสต่ิงอักเสบเฉียบพลัน  จะไดนํา
ผูปวยไปทําการผาตัดรักษาอยางทันทวงที 
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 2.3   ในรายที่ลักษณะทางคลินิกบงชัดวาเปนไสต่ิงอักเสบเฉียบพลัน ไมแตกทะลุ ไมจําเปนตองใหยา
ปฏิชีวนะทั้งกอนและหลังผาตัด  แตแพทยผูดูแลอาจพิจารณาใหยาปฏิชีวนะกอนผาตัดก็ได  เมื่อผาตัดพบวาไสต่ิง
อักเสบไมแตกทะลุ  ก็ไมจําเปนตองใหยาตอ 
 2.4  ในรายที่ลักษณะทางคลินิกไมสามารถแยกไดวาไสต่ิงแตกทะลุชัดเจน   นิยมใหยาปฏิชีวนะ โดยเริ่ม
ต้ังแตกอนผาตัด ถาผาตัดแลวพบวาไสต่ิงไมแตกทะลุ ไมจําเปนตองใหยาปฏิชีวนะตอหลังผาตัด  แตถาพบวาไส
ต่ิงแตกทะลุก็ใหยาปฏิชีวนะตอ 
          2.5  ในรายที่การตรวจรางกายบงช้ีวามี peritonitis ซึ่งเกิดจากการแตกของไสต่ิงอักเสบ   ในเด็กมักมี
ลักษณะ generalized peritonitis  สวนผูใหญจะเปน  pelvic peritonitis  กอนนําผูปวยไปทําการผาตัดควรใชวิธี
รักษาแบบประคับประคองใหอยูในสภาพที่เหมาะสมในการใหยาสลบและการผาตัด เชนการให intravenous 
fluid ที่เหมาะสมใหเพียงพอซึ่งอาจใชเวลาหลายช่ัวโมง ดูวาผูปวยมีปสสาวะออกดีแลว ใหยาปฎิชีวนะที่เหมาะสม 
ใหยาลดไขหรือเช็ดตัวใหอุณหภูมิรางกายลดลงถามีไขสูง ถาทองอืดมากควรใส nasogastric tube ตอ suction 
อาจใชเวลาในการเตรียมผูปวย 3-4 ช่ัวโมงกอนนําผูปวยไปผาตัด 
 2.6  กรณีที่ไสต่ิงแตกทะลุระหวางการผาตัด หรือไสต่ิงไมแตกทะลุ แตรุนแรงถึงขั้น gangrenous 
appendicitis แนะนําใหยาปฏิชีวนะระหวางการผาตัด และตอเนื่อง 1-3 วันแลวแตพยาธิสภาพ 
          2.7 ในรายที่มีอาการมาหลายวันและการตรวจรางกายพบวามีกอนที่ RLQ ที่บงช้ีวานาจะเปน appendiceal 
phlegmon หรือ abscess ควรจะรักษาโดยวิธีประคับประคองโดยใหยาปฎิชีวนะที่ออกฤทธิ์ครอบคลุม
กวางขวาง  ถาผูปวยตอบสนองดีตอการรักษา  เชน อาการปวดทองดีขึ้น กอนเล็กลง  ใหรักษาตอโดยวิธี
ประคับประคอง และนําผูปวยไปทํา elective appendectomy  หลังจากนั้น 6 สัปดาห - 3 เดือน  แตถาการรักษา
ดวยยาปฎิชีวนะดังกลาวไมไดรับการตอบสนองที่ดีอาจจําเปนตองผาตัดเลย ถาพยาธิสภาพรุนแรงมาก อาจทํา
เพียงระบายหนอง แตถาพยาธิสภาพไมรุนแรง และสามารถตัดไสต่ิงออกไดเลย  ก็แนะนําใหทํา 
 
 
 
CPG-S code : 4P98 
 
Correspondence 
นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ 
นพ.ทวีสิน ตันประยูร 
ฝายวิชาการ รวสท. 
 
แนวทางการรักษาพยาบาลดานศัลยกรรมนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะแพทยผูเช่ียวชาญดานศัลยศาสตร แตละสาขาได
รวมกันใหความคิดเห็น ราง แกไข สรุป และจัดทําเปนเอกสารโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหศัลยแพทย และ
แพทยทั่วไปไดใชเปนหลักในการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานศัลยกรรมที่พบบอยและ หรือ มีความสําคัญ กับ
เปนการเพิ่มพูนความรูใหทันตอยุคสมัย เพื่อใหการรักษามีมาตรฐานจัดทําขึ้นในลักษณะของ managed 
care guildline มิใชตําราและหามนําไปใชอางอิงในทางอื่นโดยมิไดรับอนุญาตจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย 
แหงประเทศไทย 
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