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• ก่อนการศัลยกรรมของคุณ
• ทวารเทียม (ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง)
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• ทวารเทียมระบบทางเดินอาหาร
• ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ระบบถุงรองรับของเสีย
• ระบบถุงรองรับของเสียแบบชิน้ เดียว และแบบสองชิน้
• ถุงรองรับของเสียจากทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่และทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก
• ถุงรองรับของเสียจากทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
เข้าใจทวารเทียมของคุณ
• การดูแลผิวหนัง
• การอาบน้�ำ ในอ่างหรือการอาบน้�ำ ฝักบัว
• อาหาร
• กลิน่
• แก๊ส
• การอุดตันเนือ่ งจากอาหาร
• อาการท้องผูก
• อาการท้องเสีย
• การป้องกันการติดเชือ้ ในระบบทางเดินปัสสาวะ
• การใช้ยา
• การชะล้างบาดแผล
การรักษารูปแบบการดำ�เนินชีวติ ของคุณ
• เสือ้ ผ้า
• การกลับไปทำ�งานและการเดินทาง
• กิจกรรม การออกกำ�ลังกาย และกีฬา
• เพศสัมพันธ์ และสัมพันธภาพส่วนบุคคล
การดูแลประจำ�วันสำ�หรับทวารเทียมของคุณ
การดูแลติดตามอาการ
• ภายหลังการศัลยกรรม: ข้อมูลการออกจากโรงพยาบาล
• เกีย่ วกับเวชภัณฑ์
• ติดต่อพยาบาล WOC ของคุณหากคุณสังเกตพบอาการใดๆ ต่อไปนี้
• คำ�ถามสำ�หรับถามแพทย์ หรือพยาบาล WOC ของฉัน
แหล่งข้อมูล
• องค์กรทีใ่ ห้ขอ้ มูล
• แหล่งข้อมูลทางการศึกษา
แหล่งข้อมูลทางการศึกษา
อภิธานศัพท์
หมายเหตุ
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ทวารเทียมของคุณ

แผ่นพับนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการทวารเทียมของคุณได้ สิ่งสำ�คัญที่ต้อง
จำ�ไว้คือไม่ได้มีคุณคนเดียว ทุกปีมีคนหลายพันคนที่เข้ารับการทำ�ศัลยกรรมทวารเทียม
สำ�หรับบางคนการศัลยกรรมนี้เป็นการศัลยกรรมเพื่อช่วยชีวิต โดยอาจเป็นการศัลยกรรม
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ รักษาโรค หรือเอาเนื้องอกออก อย่างไรก็ดี ไม่ว่าเหตุผลทางการ
แพทย์สำ�หรับการศัลยกรรมของคุณคืออะไร เป็นเรื่องปกติที่คุณจะมีข้อสงสัยและความ
กังวล
ศัลยกรรมทวารเทียมมีหลายประเภท แผ่นพับนี้จะกล่าวถึงศัลยกรรมประเภทที่พบได้บ่อย
ที่สุด คือ ศัลยกรรมทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่ ศัลยกรรมทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก และศัลยกรรม
ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมเหล่านี้มีเหตุผลแตกต่างกัน และมีความแตก
ต่างที่สำ�คัญด้านวิธีที่ควรจัดการทวารเทียมดังกล่าว
คุณต้องทราบว่าทวารเทียมของคุณเป็นประเภทใด แม้ว่าทวารเทียมจะมีความคล้ายคลึง
กันหลายอย่างแต่ก็ยังมีความแตกต่างที่สำ�คัญอยู่ด้วย ขณะที่คุณอ่านข้อมูลเหล่านี้ ขอให้
คุณเน้นที่หมวดเฉพาะที่เกี่ยวกับศัลยกรรมประเภทของคุณ
จุดประสงค์ของข้อมูลนี้คือเพื่อตอบคำ�ถามบางคำ�ถามของคุณ และเพื่อให้คุณคลาย
ความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับทวารเทียม
สัญลักษณ์นี้บ่งบอกที่ที่สามารถพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อบางหัวข้อบนเว็บไซต์
ของเรา www.hollister.com
ทีมดูแลสุขภาพของคุณอาจจัดเตรียมแหล่งข้อมูลนี้ให้กับคุณ แหล่งข้อมูลนี้เสริมข้อมูลที่
คุณได้รับจากแพทย์และพยาบาลประจำ�แผนกผู้ป่วยที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการ
ขับถ่ายไม่ได้ (WOC) หรือพยาบาลเฉพาะทางการดูแลบาดแผล ช่องเปิดลำ�ไส้ทางหน้า
ท้องและภาวะกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ (ET) ซึ่งเป็นพยาบาลที่เชี่ยวชาญทางด้านการ
ดูแลทวารเทียม เมื่อคุณมีคำ�ถาม ให้จดคำ�ถามไว้ คุณควรหารือคำ�ถามเหล่านั้นกับแพทย์
หรือพยาบาล WOC ของคุณ สำ�หรับรายการคำ�ศัพท์ที่คุณอาจไม่คุ้น เราให้อภิธานศัพท์
ไว้ท้ายเอกสารนี้แล้ว
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เรียนรูเ้ พิม่ เติม: ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่ ทวารเทียม
ลำ�ไส้เล็ก ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ก่อนการศัลยกรรม
การพิจารณาว่าจะวางลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องไว้ตรงจุดใดของหน้าท้องของคุณนั้นคือส่วน
สำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับการเตรียมตัวเพื่อศัลยกรรมของคุณ ทวารเทียมหรือลำ�ไส้เปิดทาง
หน้าท้องสามารถวางตำ�แหน่งไว้ได้หลากหลายแห่งบนหน้าท้องของคุณ
ก่อนการศัลยกรรม พยาบาล WOC และศัลยแพทย์ของคุณ จะพิจารณาตำ�แหน่งที่ดีที่สุด
สำ�หรับลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องของคุณ ตามหลักแล้วลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องควรจะวางไว้
บนผิวที่เรียบ โดยควรวางไว้ตรงตำ�แหน่งที่คุณสามารถมองเห็นลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องได้
ง่ายเพื่อให้คุณสามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง

ทวารเทียม (ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง)
“ทวารเทียม” เป็นศัพท์ทั่วไปที่ใช้อธิบายขั้นตอนในการทำ�รูเปิดบนร่างกาย รูเปิดนี้เรียก
ว่า “ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง” ซึ่งช่วยให้อุจจาระ (การขับถ่ายอุจจาระ) หรือปัสสาวะของ
คุณระบายออกจากร่างกายได้ รูเปิดนี้สร้างเพื่อเหตุผลที่แตกต่างกัน และมีความแตกต่าง
ที了解更多：
่สำ�คัญเกี่ยวกับวิธีที่ควรจั结肠造口，
ดการรูเปิดดังกล่าว
回肠造口和
ลำ泌尿造口
�ไส้เปิดทางหน้าท้องแต่ละอันมีลักษณะเฉพาะ มีโอกาสที่ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องของ
คุณจะดูแตกต่างจากของคนอื่น ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องของคุณอาจบวมภายหลังการ
ศั在您手术之前
ลยกรรม และใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนกว่าที่ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องจะหด
在手术进行前有一项重要的准备工作，
就是决定造口将置于腹部的哪个位置。
เหลือขนาดคงที่อย่างถาวร
而造口是可以置于腹部不同位置的。

ผิวหนังรอบลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องเรียกว่าผิวหนังรอบช่องเปิดลำ�ไส้ ผิวหนังรอบช่อง
เปิ
ดลำ�ไส้ควรมี您的造口护理护士和外科医生将为您决定造口的最佳位置。
สุขภาพดีเหมือนกับผิวหนังบริเวณอื่นของร่างกาย สิ่งสำ�คัญที่ส理想
ุดที่คุณ
在手术之前，
สามารถทำ
�เพื
่อรักษาสุขภาพของผิวหนังรอบช่
องเปิดลำ�ไส้ของคุณได้ คือการสวมใส่
的情况下，
造口应该置于平坦的皮肤上，
而且是一个能被您轻易看见的地方，
อุ这样您自己才能对齐提供良好护理。
ปกรณ์สำ�หรับทวารเทียมที่พอดีและอยู่กับที่
造口术
造口术是一个概括的名词，它是指一
个在身体制造开口的手术，而这个开
口称为造口。它让大便（肠蠕动）或
小便排出身体。这些造口的原因各
有不同，同时，护理它们的方式也非
常不同。
每个造口都是独一无二的。事实上，您的造口将看来跟别人的都不一样。手术
2

后，您的造口或许会显得肿胀，
而造口或需数星期至数月的时间去缩小至一个
บริ
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固定的大小。

ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องมีอะไรทีเ่ หมือนกัน
•
•
•
•
•

ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องมีสแี ดง ซึง่ คล้ายมากกับสีดา้ นในแก้ม
บางครัง้ อาจมีเลือดออกเล็กน้อย ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติ
ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องปกติจะนิม่ และชืน้
ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องไม่มคี วามรูส้ กึ และไม่เจ็บเมือ่ ถูกสัมผัส
ผิวหนังรอบลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องไม่ควรเป็นสีแดง แตกหรือระคายเคือง

ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องแต่ละอันแตกต่างกันอย่างไร
•
•
•
•
•
•

ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องอาจเป็นแบบชัว่ คราวหรือถาวรก็ได้
อาจมีล�ำ ไส้เปิดทางหน้าท้องมากกว่าหนึง่ อัน
ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องอาจมีรปู ร่างและขนาดทีแ่ ตกต่างกัน
ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องอาจยืน่ ออกมาหรือบุม๋ เข้าไปในผิวหนังเล็กน้อย
มีเหตุผลทีแ่ ตกต่างกันสำ�หรับการทำ�ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
ผลลัพธ์ หรือสิง่ ทีอ่ อกมาจากลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง อาจแตกต่างกัน

อ่านต่อเกีย่ วกับทวารเทียมประเภทต่างๆ ในหน้าต่อไป
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ประเภทของทวารเทียม
造口的类别
造口的类别
ระบบทางเดินอาหาร

消化系统
消化系统
当咀嚼并吞下食物后，食物会向下经
当咀嚼并吞下食物后，食物会向下经
过食道进入胃部。
เมือ่ คุณเคีย้ วและกลื胃酸以及名为酶的
นอาหาร อาหารผ่าน
过食道进入胃部。胃酸以及名为酶的
หลอดอาหารไปสู่ กระเพาะอาหารของคุณ
化学物质会分解食物直至变成为液
化学物质会分解食物直至变成为液
กรดและสารเคมี
ในกระเพาะอาหารทีเ่ รียก
体混合物。
这些混合物会由胃部进入
体混合物。
这些混合物会由胃部进入
ว่
า
เอนไซม์
จะย่
อยอาหารจนกลายเป็นสาร
到您的小肠。
เหลว และสารเหลวจะเดินทางไปสูล่ �ำ ไส้เล็ก
到您的小肠。

ต่อไป

小肠-（约20英尺长）是大部分消化
小肠-（约20英尺长）是大部分消化
过程进行的地方。
维生素（又名维他
ลำ�ไส้เล็ก ซึง่ มีความยาวประมาณยี
ส่ บิ ฟุต
过程进行的地方。
维生素（又名维他
命）
，
矿物质，
蛋白质，
脂肪和碳水化
เป็
น
ที
ท
่
ม
่
ี
ก
ี
ารย่
อ
ยอาหารมากที
ส
่
ด
ุ
วิ
ตามิน
命），矿物质，蛋白质，脂肪和碳水化
แร่
ธ
าตุ
โปรตี
น
ไขมั
น
และคาร์
โ
บไฮเดรตจะ
合物都会透过小肠吸收入体内。
任何
合物都会透过小肠吸收入体内。任何
ถูกดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกายทัง้ หมดผ่านลำ�ไส้เล็ก
没有被小肠吸收的食物会继续进入
没有被小肠吸收的食物会继续进入
อาหารใดทีไ่ ม่ถกู ดูดซึมในลำ�ไส้เล็กจะผ่าน
大肠成为液体废物或大便。
大肠成为液体废物或大便。
ไปสูล่ �ำ ไส้ใหญ่ในรูปแบบปฏิกลู เหลว หรือ

ลำ�ไส้เล็ก

小肠
小肠

ข
ค
ก
จ
结肠各部分：
结肠各部分：
A：升结肠
A：
升结肠
B：横状结肠
B：
C：横状结肠
降结肠
C：降结肠

ลำ�ไส้เล็ก

ง
D：乙状结肠
D：
乙状结肠
E：直肠
E：直肠

ส่วนของลำ�ไส้ใหญ่
ก. ลำ�ไส้ใหญ่สว่ นทอดขึน้ บน
ข. ลำ�ไส้ใหญ่สว่ นขวาง
ค. ลำ�ไส้ใหญ่สว่ นลง
ง. ลำ�ไส้ใหญ่สว่ นคด
จ. ไส้ตรง

4
4
4
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อุจจาระ称为结肠，它一般有五到六
大肠亦
大肠亦 称为结肠，它一般有五到六
英 尺 长 。结 肠 主 要 有 两 个功 能 ：
ลำ�尺ไส้长ใหญ่
ยกอี
อย่有างว่
ไส้ใหญ่
英
。结เรี肠
主ก要
两า个功
能 ：ปกติ
1.ยาวห้
吸收大便中的水份
าถึงหกฟุต ลำ�ไส้ใหญ่มหี น้าทีห่ ลักสอง
1. 吸收大便中的水份
2.ข้อ储存大便直至排便
ดังนี้
2. 储存大便直至排便
结肠分为4
升结肠，
横状结肠，
1. เพือ่ ดูดซึ部分：
มน้�ำ จากอุ
จจาระ
结肠分为4 部分：升结肠，横状结肠，
降结肠和乙状结肠。随着大便在结肠
降结肠和乙状结肠。随着大便在结肠
2. เพือ่ เก็愈来愈多水份会被吸收，
บอุจจาระไว้จนกว่าจะมีการขั
内移动，
直บถ่าย
内移动，
愈来愈多水份会被吸收，直
อุจจาระ
至大便如常般变成固体。
当肠蠕动
至大便如常般变成固体。当肠蠕动
时，大便会由结肠前进至直肠，然后
ลำ�ไส้
ใหญ่แบ่งเป็นสีส่ ว่ น คือ ลำ�ไส้然后
ใหญ่สว่ น
时，
大便会由结肠前进至直肠，
从肛门排出身体。在肛门的一组
ทอดขึน้ บน ลำ�ไส้ใหญ่สว่ นขวาง ลำ�ไส้肌
从肛门排出身体。在肛门的一组
肌ใหญ่
肉，
叫肛门括约肌，
它的作用是控制
ส่
ว
นลง
และลำ
�
ไส้
ใ
หญ่
ส
ว
่
นคด
ขณะที
่
肉，叫肛门括约肌，它的作用是控制
อุจจาระเคลือ่ นตัวผ่านลำ�ไส้ใหญ่ น้�ำ จะถูก
何时排便。
何时排便。
ดูดซึมมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ อุจจาระเป็น

รูปเป็นร่าง เมือ่ คุณขับถ่ายอุจจาระ อุจจาระ
และแก๊สจะเดินทางจากลำ�ไส้ใหญ่ไปทีไ่ ส้
ตรง
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ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่คอื อะไร

什么是结肠造口术?
什么是结肠造口术?
结肠造口术是以外科方式通过腹部
结肠造口术是以外科方式通过腹部
ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่ทำ�它的目的是
โดยการศัลยกรรม
在大肠制造一个开口。
在大肠制造一个开口。它的目的是
ทำ�รูเปิดเข้าไปในลำ�ไส้ใหญ่ผ่านหน้าท้อง
让大便无需经过受损或有病变的那
让大便无需经过受损或有病变的那
โดยมีจุด大肠造口差不多有可能建
ประสงค์คือเพื่อให้อุจจาระเลี่ยง
段大肠。
段大肠。大肠造口差不多有可能建
ผ่านลำ�ไส้ใหญ่ส่วนที่เสีย它可以是暂
หายหรือเป็นโรค
立于大肠上任何一处。
立于大肠上任何一处。它可以是暂
ทวารเที
ย
มลำ
�
ไส้
ใ
หญ่
อ
าจทำ
�ได้เกือบทุกจุด
时性的或永久性的，这取决于手术
时性的或永久性的，这取决于手术
ตลอดความยาวของลำ�ไส้ใหญ่ ซึ่งอาจเป็น
上的医疗考虑。
上的医疗考虑。

ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่สว่ นคด

乙状结肠
乙状结肠

การชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ข大便将不
ึ้นอยู่กับเหตุผล
当您进行结肠造口术后，
当您进行结肠造口术后，大便将不
ทางการแพทย์
ใ
นการศั
ล
ยกรรม
再由肛门排出，取而代之，大便会由
再由肛门排出，取而代之，大便会由
结肠造口排出。为了形成一个结肠
结肠造口排出。
เมื่อคุณมีทวารเที为了形成一个结肠
ยมลำ�ไส้ใหญ่ อุจจาระจะ
造口，您的外科医生会将部份大肠
造口，
您的外科医生会将部份大肠
ไม่
ถ
ก
ู
กำ
�
จั
ด
ผ่
า
นทางทวารหนั
กอีกต่อไป แต่
移动到腹壁外，而这一腹部新开口
移动到腹壁外，
而这一腹部新开口
อุ
จ
จาระจะถู
ก
กำ
�
จั
ด
ผ่
า
นทางทวารเที
ยม
即为造口。
即为造口。
ลำ�ไส้ใหญ่ ในการทำ�ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่

ศัลยแพทย์ของคุณจะนำ�ส่ว它可能是
นของลำ�ไส้ใหญ่
若您有一个临时性造口，
若您有一个临时性造口，它可能是
ผ่านทางผนังหน้าท้อง รูเปิด一个绊式
ใหม่ที่หน้าท้อง
绊式造口或是双腔造口。
绊式造口或是双腔造口。一个绊式
นี
เ
้
รี
ย
กว่
า
ลำ
�
ไส้
เ
ปิ
ด
ทางหน้
าท้撑
อง这
造口可能 有一 个用 来 帮助支
造口可能 有一 个用 来 帮助支 撑 这
造口的辅件，它一般使用2周后便会
造口的辅件，
它一般使用2周后便会
หากคุณมีลำ�ไส้
เปิดทางหน้าท้องชั่วคราว
拆除。
拆除。
อาจเป็นลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องแบบบรรเทา
横状结肠
横状结肠

ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่สว่ นขวาง

การอุดตันชั่วคราวหรือแบบสองรูเปิด ลำ�ไส้
由于造口并不像肛门般有括约肌控
由于造口并不像肛门般有括约肌控
เปิดทางหน้
าท้องแบบบรรเทาการอุดตัน
制排便，
您将不能控制大便的排出。
制排便，您将不能控制大便的排出。
ชั
ว
่
คราวอาจมี
อุปกรณ์ค้ำ�ซึ่งโดยปกติจะ
所以，您需配戴一个用后即弃的造
所以，您需配戴一个用后即弃的造
ถูกเอาออกหลังศัลยกรรมสองสัปดาห์
口袋去收集大便。
口袋去收集大便。
เนื่องจากทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่ไม่มีกล้าม
เนื้อหูรูด คุณจึงไม่สามารถควบคุมการขับ
ถ่ายได้เอง แต่คุณจะมีถุงใช้แล้วทิ้งสำ�หรับ
รองรับอุจจาระแทน
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ทวารเทียมลำ�ไส้เล็กคืออะไร

什么是回肠造口

回肠造口是一个以外科方式穿过腹
部在回肠制造的一个开口。
ทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก ทวารเที回肠造
ยมลำ�ไส้เล็ก
口的目的是让大便绕过大肠。
ทำ�โดยการศัลยกรรมสร้างรูเปิดเข้าไปใน

ลำ�ไส้เล็กผ่านหน้าท้อง โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้อุจจาระเลี่ยงผ่านลำ�ไส้ใหญ่

回肠 造口可以是临时 性 或 永久性

的，这取决于手术医疗原因。因为某

种受创或疾病－如溃疡性结肠炎
ทวารเทียมลำ�ไส้เล็กอาจทำ�ชั่วคราวหรือ

或回肠末端炎－大肠可能需连同
ถาวรก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลทางการแพทย์ใน

直肠和肛门一拼被切除。
การศัลยกรรม เนื่องจากการบาดเจ็บหรือ

โรค เช่น ลำ�ไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผล หรือ
进行了回肠造口术后，小肠会用于形成回肠造
请牢记，
กรณี
ทวารเที
ยมลำ会被切除或停用。
�ไส้เล็ก ลำ�ไส้เล็ก
โรคโครห์结肠的主要目的是去吸收水
น ลำ�ไส้ใหญ่อาจถูกตัดออกโดย
口，而结肠
（大肠）
份和储存大便，
ถูกใช้เป็นลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
การศัลยกรรม พร้而其实即使没有了
อมกับตัดไส้ตรงและทวาร
结肠，
และลำ�ไส้ใหญ่ (ไส้ใหญ่) จะถูกตัด
หนักด้您的身体仍可发挥正常功能。
วย
ออกหรื
อเลี่ยงผ่าน
当您有了一个回肠造口，大便不会再从肛门排出。
จำ�ไว้ว่า取而代之，
จุดประสงค์大便会从回肠造
หลักของลำ�ไส้ใหญ่คือ
口排出。
การดูดซึมน้ำ�และกักเก็บอุจจาระ ร่างกาย
ของคุณยังสามารถทำ�งานต่อไปได้แม้จะ
回肠造口并没有肛门括约肌，所以您没有控制大便排出的自主能力。取而代
ไม่มีลำ�ไส้ใหญ่ก็ตาม
之，您将戴上一个用后即弃的造口袋去收集大便。
เมื่อคุณมีทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก อุจจาระจะ
ไม่ถูกกำ�จัดผ่านทางทวารหนักอีกต่อไป แต่
ผ่านทางทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก
เนื่องจากทวารเทียมลำ�ไส้เล็กไม่มีกล้าม
เนื้อหูรูด คุณจึงไม่สามารถควบคุมการขับ
ถ่ายได้เอง แต่คุณจะมีถุงใช้แล้วทิ้งสำ�หรับ
รองรับอุจจาระแทน
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ทางเลือกนอกเหนือจากการทำ�ทวารเทียมลำ�ไส้เล็กแบบถาวรคือกระบวนการที่เรียกว่า
การต่อถุงลำ�ไส้เล็กตอนปลายกับลำ�ไส้ที่ยังเหลือตรงบริเวณปากทวารหนัก หรือช่องกัก
除永久性回肠造口术之外，另一个选择是一个叫“回肠囊袋肛门吻合术”或“回
เก็บของลำ�ไส้เล็ก หลังจากเอาลำ�ไส้ใหญ่ออกแล้ว ลำ�ไส้เล็กจะถูกใช้ สร้างช่องกักเก็บซึ่ง
肠囊袋术”。去除大肠之后，小肠会被用于制造一个囊袋，这个囊袋会置于骨盆
จะถูกวางไว้ที่เชิงกรานและเชื่อมต่อกับปลายทวารหนัก บ่อยครั้งที่จำ�เป็นต้องทำ�ทวาร
处，并与肛门相连。很多时候，在此囊袋康复过程中会需要采用一个临时性的回
เทียมลำ�ไส้เล็กแบบชั่วคราวในขณะที่รอช่องกักเก็บสมานตัวดี
肠造口。

อุจจาระจากทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก

来自回肠造口的大便

当手术完成后，来自回肠造口的大便

หลังการศัลยกรรมไม่นาน อุจจาระจาก
一般稳定地以液体型态流出。
但当

ทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก大便将变得更稠
โดยปกติจะเป็นการ
小肠开始适应后，

ระบายของเสี
ยในรูปของเหลวที่สม่ำ�เสมอ
些、
更类似糊状。
อย่างไรก็ดี ระหว่างที่ลำ�ไส้เล็กเริ่มปรับตัว

回肠造口排出的大便是直接来自小
อุจจาระจะข้นขึ้นเรื่อยๆ และคล้ายกับดิน
肠，
เหนี所以它包含着消化用的消化酶。
ยว
这些消化酶可以对皮肤带来很大刺

จำ�ไว้因此，
ว่าอุจ您配戴的造口必需要有一
จาระที่มาจากทวารเทียม
激。
回肠囊袋肛门吻合术

การต่อถุงลำ�ไส้เล็กตอนปลายกับ
ลำ�ไส้ที่ยังเหลือตรงบริเวณปากทวาร
หนัก

Hollister Incorporated | 了解您的造口术

ลำ�ไส้เล็กนั้นจะมาจากลำ
�ไส้เล็กโดยตรง ดัง
个皮肤保护膜，
而这皮肤保护膜需
นั้นอุจจาระที่ออกมาจึงมีส่วนประกอบของ
要紧贴于您的造口周围。

เอนไซม์ในการย่อยอาหารซึ่งสามารถทำ�ให้
เกิดการระคายเคืองกับผิวหนังของคุณได้
เพราะเหตุนี้ถุงที่คุณมีจึงต้องมีแผ่นปกป้อง
ผิวหนังซึ่งแนบพอดีกับรอบๆ ลำ�ไส้เปิดทาง
หน้าท้องของคุณ
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ข
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ก.
B：ไต
输尿管
ค. กระเพาะปัสสาวะ

A：肾脏

C：膀胱
D：尿道

A：肾脏
B：输尿管

C：膀胱
D：尿道

ข. ท่อไต
ง. ท่อปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะ

泌尿系统

人类的泌尿系统始于肾脏。肾脏是
两个腰豆形状的内脏，
位处于背部
ระบบทางเดินปัสสาวะของมนุ
ษย์เริ่มจากไต
泌尿系统
腰线上。
ไตเป็นอวัยวะรูปถั่วสองอันอยู่เหนือบั้นเอว
人类的泌尿系统始于肾脏。
肾脏是
ค่อนไปทางด้านหลัง
尿液或液体废物自肾脏流出，
经过
两个腰豆形状的内脏，位处于背部

两条成为输尿管的细管之后在膀胱
ปัสสาวะหรือของเสียที่เป็นของเหลวไหล
腰线上。
汇集。
尿液的流出比较稳定。
ออกจากไตผ่
านท่อแคบสองอันที一组
่เรียกว่า
尿液或液体废物自肾脏流出，
经过
括约肌让膀胱能储存尿液，
直至我
ท่อไต และไปเก็บไว้ที่กระเพาะปั
สสาวะ

两条成为输尿管的细管之后在膀胱
们方便去排空膀胱内的尿液，
亦即
การไหลของปัสสาวะนั้นค่อนข้างจะ
汇集。
尿液的流出比较稳定。
一组
是排出小便。
สม่ำ�เสมอ กล้当一个人排出小便时，
ามเนื้อหูรูดกล้ามเนื้อหูรูดจะ

括约肌让膀胱能储存尿液，
括约肌会放松，
ช่วยให้กระเพาะปั而尿液经过一条叫
สสาวะเก็บปั直至我
สสาวะไว้
们方便去排空膀胱内的尿液，
尿道的细管排出身体。
จนกระทั่งถึงเวลาสะดวกที่จะถ่า亦即
ยของเหลว

是排出小便。
当一个人排出小便时，
ออกจากกระเพาะปั
สสาวะหรือการปัสสาวะ
括约肌会放松，
什么是泌尿造口?
ออกนั่นเอง เมื่อ而尿液经过一条叫
เราปัสสาวะ กล้ามเนื้อ
尿道的细管排出身体。
泌尿造口是一个以外科方式制造一
หูรูดจะผ่อนคลายและทำ�ให้ปัสสาวะไหล
开囗，
一般位于腹部。
ออกจากร่
างกายผ่านท่泌尿造口让患
อแคบที่เรียก ท่อ
什么是泌尿造口?
者即使在膀胱已经摘除后，
其小便亦
ปัสสาวะ
泌尿造口是一个以外科方式制造一
能排出身体。而泌尿造口也可以称为
开囗，
一般位于腹部。泌尿造口让患
尿路分流。

ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะคือ
อะไร
能排出身体。而泌尿造口也可以称为
者即使在膀胱已经摘除后，其小便亦

当泌尿造口做好后，膀胱和尿道已
尿路分流。
ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ ทำ�
经移除或绕过。

โดยการศัลยกรรมสร้างรูเปิดซึ่งปกติคือบน

当回肠膀胱造口做好以后，即可摘除或绕过膀
胱和尿道。

当回肠膀胱造口做好以后，即可摘除或绕过膀
胱和尿道。

当泌尿造口做好后，
膀胱和尿道已
หน้าท้อง ทวารเทียมระบบทางเดิ
นปัสสาวะ
当患者需要泌尿造口时，尿液不再
经移除或绕过。
ช่
ว
ยให้
ปั
ส
สาวะไหลออกนอกร่
า
งกายหลั
ง
经尿道排出，取而代之，尿液将经

จากกระเพาะปัสสาวะถูกตัดออก ทวาร

造口排出。
เทียมระบบทางเดินปัสสาวะอาจเรี
ยกอีกชื่อ
当患者需要泌尿造口时，
尿液不再

เมื่อมีทวารเบาใหม่ที่ทำ�จาก
ว่า ทางเดินปัส取而代之，
สาวะใหม่ 尿液将经
经尿道排出，
取而代之，
ลำ－因为泌尿造口并没有括约肌，
�ไส้เล็กตอนปลาย กระเพาะ 故您不能自主地控制何时排小便，
造口排出。
เมื่อมีทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ปั您需要配戴造口袋来收集小便。
สสาวะและท่อปัสสาวะจะถูกตัด
กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะจะถูกตัด
ออกหรือเลี่ยงการใช้งาน
－因为泌尿造口并没有括约肌，故您不能自主地控制何时排小便，取而代之，
ออกหรือถูกเลี่ยงการใช้งาน สำ�หรับผู้ที่มี
您需要配戴造口袋来收集小便。
ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะ
จะไม่ถูกกำ�จัดผ่านท่อปัสสาวะอีกต่อไป แต่
จะถูกกำ�จัดผ่านทางลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง

8

8
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เนื่องจากทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ไม่มีหูรูด คุณจึงไม่สามารถควบคุมได้เองว่า
จะปัสสาวะตอนไหน
คุณจะมีถุงสำ�หรับ
Hollister
Incorporated | แต่
了解您的造口术
รองรับปัสสาวะแทน
Hollister Incorporated | 了解您的造口术

ประเภทของทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยแพทย์ของคุณอาจเลือกหนึ่งในหลายๆ วิธีในการทำ�ทวารเทียมระบบทางเดิน
ปัสสาวะ หรือทางเดินปัสสาวะใหม่ โดยวิธีทั่วไปที่ใช้กันมากที่สุดเรียกว่า ทวารเบาใหม่ที่
ทำ�จากลำ�ไส้เล็กตอนปลาย
ในการสร้างทวารเบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้เล็กตอนปลาย ศัลยแพทย์จะตัดส่วนสั้นๆ ของ
ลำ�ไส้เล็ก (ลำ�ไส้เล็กตอนปลาย) ออก ปล้องสั้นๆ ของลำ�ไส้เล็กนี้จะใช้เป็นท่อหรือท่อนำ�
สำ�หรับให้ปัสสาวะไหลออกจากร่างกาย ความยาวสองสามนิ้วที่ศัลยแพทย์ตัดออกไป
ทำ�ทวารเบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้เล็กตอนปลายจะไม่กระทบต่อการทำ�งานของลำ�ไส้
ศัลยแพทย์จะต่อลำ�ไส้เหมือนเดิม และลำ�ไส้จะทำ�หน้าที่ต่อไปเหมือนที่เคยทำ�มาก่อน
ศัลยแพทย์ของคุณจะปิดส่วนปลายทวารเบาใหม่ สอดท่อไตเข้ากับทวารเบาใหม่ และนำ�
ส่วนเปิดของทวารเบาใหม่ลอดผ่านผนังหน้าท้องออกมา โดยรูเปิดที่หน้าท้องนี้เรียกว่า
ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
ทางเดินปัสสาวะใหม่อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ทวารเบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้ใหญ่ ทวาร
เบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้ใหญ่มีรูปแบบที่คล้ายกับการทำ�ทวารเบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้เล็ก
แต่มีข้อแตกต่างสำ�คัญอยู่หนึ่งข้อ คือ ในการสร้างทวารเบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้ใหญ่
ศัลยแพทย์จะใช้ปล้องสั้นๆ ของลำ�ไส้ใหญ่ (ไส้ใหญ่)
คุณอาจจะมีท่อเล็กๆ เรียกว่า ท่อถ่าง ใส่ในระหว่างการศัลยกรรม และจะถูกเอาออก
หลายสัปดาห์หลังการศัลยกรรม ท่อถ่างจะขยายลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องของคุณและ
ระบายสู่ถุงรองรับของเสีย และศัลยแพทย์หรือพยาบาล WOC ของคุณจะเป็นคนเอาออก
ภายหลัง
มีทางเดินปัสสาวะใหม่ประเภทอื่นอีก คุณทราบหรือไม่ว่าคุณมีทางเดินปัสสาวะใหม่
ประเภทใด หากไม่ทราบให้ถามศัลยแพทย์หรือพยาบาล WOC ของคุณ

ปัสสาวะจากทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ปัสสาวะจะเริ่มไหลออกจากลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องของคุณทันทีหลังการศัลยกรรม ใน
ตอนแรกปัสสาวะอาจจะออกมีสีแดงเล็กน้อย แต่สองสามวันต่อมา ปัสสาวะจะกลับมาสี
ปกติ
ถ้าคุณมีทวารเบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้เล็กหรือทวารเบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้ใหญ่ คุณจะเห็น
เมือกในปัสสาวะในขณะที่คุณเก็บปัสสาวะจากถุงรองรับของเสีย เมือกนั้นมาจากปล้อง
ลำ�ไส้ที่ใช้ในการทำ�ทวารนั่นเอง
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ระบบถุงรองรับของเสีย
คุณอาจเลือกถุงรองรับของเสียแบบ ชิน้ เดียว หรือแบบสองชิน้ ก็ได้

ถุงรองรับของเสียแบบชิน้ เดียว

造口袋类别

ในระบบถุงรองรับของแบบชิ้นเดียว มีแผ่นปกป้องผิวหนังที่ติดกับถุงเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
您可以选择一件式或两件式的造口袋。
หมายความว่
าถุงแบบชิ้นเดียวนี้ง่ายต่อการใช้งาน คุณเพียงลอกออกและติดเข้าไปเท่านั้น
一件式造口袋

ถุงรองรั
บของเสียแบบสองชิ“皮肤保护底板”
น้
在一件式造口袋的结构中，
已经跟“造口袋袋身”连在一起，
所以一件式造口袋是很容易使用的。
ถุงรองรั
บของเสียแบบสองชิ้นมีประโยชน์ม您只需要撕开然后贴上便可。
ากที่สุด เพราะมาพร้อมแผ่นปกป้องผิวหนังที่
แยกมากับถุง โดยอุปกรณ์จะติดเข้าด้วยกันด้วยแป้น ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับวงแผ่นพลาสติก
两件式造口袋
แยกออกจากกั
นได้ง่าย และทิ้งได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
两件式造口袋是最通用的一种。它的“皮肤保护底板”可跟“造口袋袋身”扣

上，负责连接二者的卡环看来像个塑料环。将“造口袋袋身”从“皮肤保护底
板”上除下并换掉，并不困难，您可轻易地频繁更换多次。

ถุงรองรับของเสี两件式造口袋
ยแบบสองชิน้ || 一件式造口袋
ถุงรองรับของเสียแบบชิน้ เดียว
ถุ带有卡环的造口袋袋身
งพร้อมแป้น
แผ่
นปกป้อง
带有卡环的
ผิ皮肤保护底板
วหนัง

แผ่นปกป้อง
ผิวหนั皮肤保护底板
งพร้อมแป้น
เทป

胶贴

ถุง

造口袋袋身
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บริษทั ฮอลลิสเตอร์ | เข้าใจทวารเทียมของคุณ

คุณลักษณะเฉพาะอืน่ ของถุง
ทั้งระบบถุงรองรับของเสียแบบชิ้นเดียวและแบบสองชิ้นจะมีแผ่นปกป้องผิวหนังด้วย
โดยแผ่นปกป้องผิวหนังนี้เป็นส่วนที่มีกาวติดที่มากับระบบถุงรองรับของเสียของคุณ ซึ่ง
ปกป้องผิวหนังและติดเข้ากับผิวหนังของคุณ
มีถุงหลายแบบที่มาพร้อมแผ่นปกป้องผิวหนัง คุณจำ�เป็นต้องใช้ถุงเฉพาะตามประเภท
ทวารเทียมที่คุณมี เมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้ว คุณสามารถเลือกคุณลักษณะถุงทวารเทียม
ฮอลลิสเตอร์ที่คุณรู้สึกว่าตรงตามความต้องการของคุณได้
ถุงหลายแบบมีให้เลือกแบบใสและแบบสีน้ำ�ตาลอ่อน คุณควรเลือกถุงที่มีปลอกนุ่ม เช่น
รุ่น ฮอลลิสเตอร์ คอมฟอร์ตแวร์ เพื่อเพิ่มความสบายให้คุณ
คุณอาจเลือกถุงที่มีตัวกรองหากคุณกังวลเรื่องแก็ส ตัวกรองจะปล่อยแก๊สแต่ไม่ปล่อย
กลิ่นออกมา อีกทั้งยังลดการสะสมแก๊สได้ด้วย ถุงจึงไม่พองออกเหมือนลูกโป่ง ถุงแบบ
นี้อาจใช้กับทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่หรือบางครั้งก็ใช้กับทวารเทียมลำ�ไส้เล็กได้แต่ไม่ใช้กับ
ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ฮอลลิสเตอร์มีถุงที่ช่วยกันกลิ่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณในขณะที่คุณสวมถุงอยู่
ถุงรองรับของเสียมีให้เลือกทั้งแบบระบายของเสียออกได้ แบบปิด และแบบใช้กับทวาร
เทียมระบบทางเดินปัสสาวะ อ่านต่อสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
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ถุงรองรับของเสียสำ�หรับทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่และทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก
ถุงแบบระบายของเสียออกได้
ถุ结肠造口袋和回肠造口袋
งแบบนี้เหมาะที่สุดกับลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องในทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่และทวาร
开口式造口袋
เที
ยมลำ�ไส้เล็ก ถุงแบบระบายของเสียออกได้นั้นดีที่สุดในการระบายของเสียออกบ่อยๆ
ระหว่างวัน ถุงมีตัวปิดหรือตัวหนีบที่ทำ�ให้การระบายของเสียออกจากถุงทำ�ได้ง่ายและ
这最适合受于结肠和回肠造口。若您整天都经常有液体从造口排出，开口式
รวดเร็
ว
造口袋是最好的。它们分别有黏贴式开关和胶夹式开关两种。所以要把造口

ตั袋清空是一件快捷而简单的事。
วกรองเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งหากคุณมีแก๊ส ตัวกรองจะปล่อยแก๊สแต่ไม่ปล่อยกลิ่นออก
มา และคุณยังลดการสะสมแก๊สได้ด้วย ถุงจึงไม่พองออกเหมือนลูกโป่ง
若您的造口有排气的烦恼，您可选择有碳片的袋子。碳片让气体排出而不带臭
味。它可尽量减少产气。那么造口袋便不会像气球一般胀起。

ถุงแบบปิด
闭口式造口袋
ถุ这适合于结肠造口。
งแบบนี้เหมาะสมที่สุด若您使用闭口式造口袋，
กับลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องสำ您可简单而直接地将其摘下然
�หรับทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่ หากคุณ
ใช้
ถ
ง
ุ
แบบปิ
ด
คุ
ณ
จะสามารถถอดออกและทิ
ง
้
ได้
ง
า
่
ย
ถุงแบบนี้เหมาะที่สุดหากคุณระบาย
后弃掉。这一类型最适合用于当您的造口较少排出液体，而一天内您只需要
ของเสี
ย
ไม่
บ
อ
่
ยนั
ก
และต้
อ
งถ่
า
ยของเสี
ย
ที
ข
่
บ
ั
ถ่
า
ยออกจากถุ
งของคุณวันละหนึ่งถึงสองครั้ง
更换一至两次造口袋的情况。闭口式造口袋没有胶夹来控制开关。如要把袋
ถุ内的排泄物排走，
งแบบปิดไม่มีตัวหนี就必须将整个闭口式造口袋换掉。
บและต้องเปลี่ยนเพื่อถ่ายของเสียออก
ถุงแบบปิดของฮอลลิสเตอร์
大部分的Hollister造口袋
เกื
อบทั้งหมดมีตัวกรอง
都附有一个碳片。

左至右
一件式开口造口袋及两件式闭口造口袋连碳片

ซ้ายไปขวา
ถุงรองรับของเสียแบบชิ้นเดียวที่ถ่ายของเสียออกได้ และถุงรองรับของเสียแบบปิดแบบ
สองชิ้นพร้อมตัวกรอง
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ถุงรองรับของเสียสำ�หรับทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ถุ泌尿造口袋
งรองรับของเสียสำ�หรับทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะทุกชิ้นมีลิ้นปิดเปิด/ท่อปล่อย
ออกที
่ก้นถุงเพื่อที่สามารถถ่ายของเสียออกได้ตามต้
องการ ในระหว่很多人发现白天
างวัน คนส่วนใหญ่
所有泌尿造口袋其底部都有一个引流开关，
可以清空尿液。
พบว่
า
มี
ค
วามจำ
�
เป็
น
ที
จ
่
ะต้
อ
งถ่
า
ยของเสี
ย
ออกจากถุ
ง
บ่
อ
ยกว่
า
เมื
อ
่
เที
ยบกับการเข้าห้องน้ำ�
时他们需清空造口袋内尿液的频率就跟他们手术前去洗手间／卫生间的次数差
ตามปกติ
不多。
泌尿造口袋
所有泌尿造口袋其底部都有一个引流开关，可以清空尿液。很多人发现白天
时他们需清空造口袋内尿液的频率就跟他们手术前去洗手间／卫生间的次数差
不多。

左至右
一件式泌尿造口袋及两件式泌尿造口袋

ซ้ายไปขวา
ถุงรองรับของเสียสำ�หรับทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะแบบชิ้นเดียว และแบบสองชิ้น
床边用尿液收集袋

很多人发现晚上的时候，使用床边尿液收集袋比晚上起来排空造口袋更方便。
床边尿液收集袋的一条软管能连接到造口袋的引流开关上。
这让您在睡觉时，
左至右

ที一件式泌尿造口袋及两件式泌尿造口袋
เ่ ก็บของเสียข้างเตียง
排出来的尿液能流进床边尿液收集袋内。

ในตอนกลางคื
น หลายคนพบว่าต้องการที่เก็บของเสียข้างเตียงมากกว่าที่จะตื่นมาตอน
床边用尿液收集袋
กลางคื
น
เพื
อ
่
ถ่
า
ยของเสียออกจากถุง ทั้งนี้สามารถติดท่อที่มีความยืดหยุ่นและยาว
很多人发现晚上的时候，使用床边尿液收集袋比晚上起来排空造口袋更方便。
ประมาณหนึ
ง
่
ไว้
กับลิ้นปิดเปิดของถุงรองรับของเสียที่ขับถ่ายได้ ซึ่งทำ�ให้ปัสสาวะไหล
床边尿液收集袋的一条软管能连接到造口袋的引流开关上。这让您在睡觉时，
เข้排出来的尿液能流进床边尿液收集袋内。
าไปยังที่เก็บของเสียข้างเตียงได้ในขณะที่คุณนอนหลับ

Hollister Incorporated | 了解您的造口术
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เข้าใจการดูแลทวารเทียมของคุณ
การดูแลผิวหนัง
ผิวหนังรอบๆ ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องเรียกว่า ผิวหนังรอบช่องเปิดลำ�ไส้ ผิวหนังถัดจาก
ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องของคุณไม่ควรมีผื่นคันหรือแผลเปื่อย ผิวหนังรอบช่องเปิดลำ�ไส้
ควรจะมีลักษณะเหมือนผิวหนังบริเวณอื่นบนหน้าท้องของคุณ สิ่งสำ�คัญที่คุณสามารถ
ทำ�ได้เพื่อรักษาสุขภาพของผิวหนังของคุณคือการใช้ผลิตภัณฑ์สำ�หรับทวารเทียมที่พอดี
ลดการรั่วซึมให้น้อยที่สุด และอยู่กับที่
ในแต่ละครั้งที่คุณถอดแผ่นป้องกันผิวหนังและถุงออก ขอให้ดูผิวหนังรอบช่องเปิดลำ�ไส้
อย่างละเอียด หากคุณสังเกตเห็นอาการบวม แดง หรือผื่นคัน คุณอาจเกิดการระคาย
เคืองที่ผิวหนัง ผิวหนังที่ระคายเคืองนั้นสร้างความเจ็บปวด หากปัญหายังคงอยู่และยิ่ง
แย่ลง ให้ติดต่อพยาบาล WOC ของคุณ

การอาบน้�ำ ในอ่างหรือการอาบน้�ำ ฝักบัว
เมื่อคุณมีทวารเทียม คุณสามารถอาบน้ำ�ฝักบัวหรืออาบน้ำ�ในอ่างอาบน้ำ�เหมือนก่อนได้
สบู่และน้ำ�จะไม่ไหลเข้าในลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องหรือทำ�ให้คุณเจ็บเลย คุณอาจอาบน้ำ�
ฝักบัวหรืออาบน้ำ�ในอ่างอาบน้ำ�ได้โดยมีถุงรองรับของเสียติดอยู่หรือไม่ก็ได้ คุณเลือกได้
หากคุณใช้ถุงรองรับของเสียแบบสองชิ้นและตัดสินใจอาบน้ำ�ฝักบัวโดยไม่ติดถุงไปด้วย
น้ำ�อาจทำ�ให้กาวของแผ่นป้องกันผิวหนังติดได้ไม่ดี หลังอาบน้ำ�จึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ด้วย
บางครั้งสารตกค้างจากสบู่อาจทำ�ให้แผ่นป้องกันผิวหนังหรือส่วนที่มีกาวติดกับผิวหนัง
ของคุณได้ไม่ดี ดังนั้นให้เลือกสบู่หรือน้ำ�ยาอาบน้ำ�ที่ปราศจากสารตกค้าง
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อาหาร
ทันทีที่เสร็จสิ้นจากการศัลยกรรม คุณอาจถูกจำ�กัดการรับประทานอาหาร หลังฟื้นตัวจาก
การศัลยกรรมแล้ว คุณควรสามารถกลับไปรับประทานอาหารแบบปกติที่เคยรับประทาน
ได้หากไม่มีคำ�สั่งอื่นจากแพทย์ แน่นอนว่าความจำ�เป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน หาก
คุณมีคำ�ถามใดๆ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือของเหลว ให้ยืนยันกับแพทย์หรือ
พยาบาล WOC หรือนักกำ�หนดอาหารของคุณ
• ทวารเทียมลำ�ไส้เล็กและทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่: มีอาหารบางอย่างที่อาจเป็นสาเหตุ
ให้เกิดกลิ่นและแก๊สในระบบของคุณได้ (ดูด้านล่าง) หากคุณกังวลเรื่องนี้คุณอาจ
อยากรับประทาน อาหารในปริมาณที่พอเหมาะ
• ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ: สำ�หรับคนส่วนใหญ่ ทวารเทียมระบบทางเดิน
ปัสสาวะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยในเรื่องการรับประทานอาหาร เป็นไปได้ว่าคุณจะ
แค่ต้องดื่มของเหลวเพิ่ม เพื่อให้ไตของคุณทำ�งานปกติ และเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ
ระบบทางเดินปัสสาวะ คุณควรดื่มน้ำ�เยอะๆ ทุกวัน

กลิน่
ผู้ที่ผ่านการทำ�ศัลยกรรมทวารเทียมจะกังวลเรื่องกลิ่น ถุงรองรับของเสียสำ�หรับทวาร
เทียมในปัจจุบันผลิตมาโดยมีฟิล์มป้องกันกลิ่น ดังนั้นจึงกักเก็บกลิ่นไว้ในถุงได้ คุณควร
รับรู้กลิ่นได้แค่ตอนที่คุณถ่ายของเสียออกจากถุงหรือเปลี่ยนถุงเท่านั้น หากคุณได้กลิ่นใน
เวลาอื่น ให้ตรวจสอบการรั่วไหลที่ผนึกของถุง
• ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ: อาหารและอาหารเสริมบางอย่างอาจเป็นสาเหตุ
ให้ปัสสาวะของคุณมีกลิ่นฉุนและยาบางประเภทสามารถส่งผลกับกลิ่นของปัสสาวะ
ด้วยเช่นกัน
• ทวารเทียมลำ�ไส้เล็กและทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่: อาหารบางอย่างอาจทำ�ให้อุจจาระ
มีกลิ่นเพิ่มขึ้น เช่น หน่อไม้ฝรั่ง บร็อกโคลี่ กะหล่ำ�ดาว กะหล่ำ�ปลี กะหล่ำ�ดอก ไข่ ปลา
กระเทียม หัวหอมใหญ่ เครื่องเทศบางชนิด และอาหารเสริมบางประเภท
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แก๊ส
• ทวารเทียมลำ�ไส้เล็กและทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่: ในขณะที่ลำ�ไส้ใหญ่ของคุณเริ่ม
ทำ�งานหลังการศัลยกรรม คุณจะสังเกตว่ามีแก็สในถุงรองรับของเสียของคุณ ปริมาณ
ของแก๊สนั้นไม่เท่ากัน หากก่อนการศัลยกรรมคุณประสบกับภาวะมีแก๊สมากเกินไป
คุณมีแนวโน้มจะมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันหลังการศัลยกรรม แก๊สอาจมีสาเหตุมาจาก
อาหารที่คุณรับประทาน อีกทั้งอาจเป็นผลจากการกลืนอากาศเข้าไปก็ได้ การดื่มน้ำ�
อัดลม การสูบบุหรี่ การเคี้ยวหมากฝรั่ง และการเปิดปากขณะเคี้ยวล้วนสามารถเพิ่ม
ปริมาณอากาศที่คุณจะกลืนเข้าไปได้
หากคุณกังวลเกี่ยวกับแก๊ส คุณอาจใช้ถุงรองรับของเสียที่มีตัวกรอง ตัวกรองปล่อย
แก๊สแต่ไม่ปล่อยกลิ่นออกมา นอกจากนี้ ตัวกรองยังลดการสร้างแก๊สได้ด้วย ถุงจึงไม่
พองออกเหมือนลูกโป่ง
อาหารและเครื่องดื่มอาจเพิ่มปริมาณแก๊สได้ อาหารบางอย่างที่อาจเพิ่มปริมาณแก๊ส
รวมถึง พืชจำ�พวกถั่ว เบียร์ บร็อกโคลี กะหล่ำ�ดาว กะหล่ำ�ปลี ไข่ ปลา กระเทียม หัว
หอมใหญ่ และเครื่องเทศบางชนิด

เคล็ดลับการดำ�เนินชีวติ
• รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน
• รับประทานช้าๆ และเคี้ยวอาหารให้ละเอียด
• ดื่มน้ำ� หรือน้ำ�ผลไม้ หรือของเหลวในปริมาณมากในแต่ละวันยกเว้นคุณถูกจำ�กัดการ
ดื่มของเหลว
• ค่อยๆ เพิ่มชนิดอาหารที่คุณจะรับประทานเพื่อดูว่าอาหารเหล่านั้นเข้ากับระบบร่างกาย
คุณได้หรือไม่
• ถ่ายของเสียออกจากถุงเมื่อจำ�เป็นและสะดวก ซึ่งสำ�หรับหลายๆ คนอาจต้องถ่ายออก
วันละสามถึงห้าครั้ง การถ่ายของเสียออกจากถุงอย่างสม่ำ�เสมอสามารถลดความ
เสี่ยงเรื่องการรั่วไหลได้ และยังสามารถช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้ของเสียในถุงล้นออกจาก
ถุงได้
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การอุดตันเนือ่ งจากอาหาร
ทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก: หากจู่ๆ การระบายของเสียจากทวารเทียมลำ�ไส้เล็กหยุดกะทันหัน
หรือมีแค่ของเหลวเหมือนน้ำ�ออกมาและคุณมีอาการปวดท้อง คุณอาจจะมีภาวะลำ�ไส้
อุดตันเนื่องจากอาหาร ซึ่งอาจเกิดจากการที่อาหารที่มีเส้นใยสูงมีปัญหาในการผ่านลำ�ไส้
จนถึงตอนออกจากลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง อาการต่างๆ (ตะคริว อาการบวมที่ลำ�ไส้เปิด
ทางหน้าท้อง ท้องอืด) นั้นคล้ายคลึงกับการกีดขวางในลำ�ไส้เนื่องจากสาเหตุอื่น ดังนั้น
สิ่งสำ�คัญคือต้องติดต่อผู้ให้บริการด้านการรักษาสุขภาพของคุณ หรือรับการรักษาที่ห้อง
ฉุกเฉิน
อาหารที่อาจมีส่วนให้เกิดการอุดตันนั้นรวมถึงอาหารเส้นใยสูงเช่น คึ่นช่ายฝรั่ง ผักกาด
ขาวหรือคะน้า มะพร้าว ข้าวโพด ถั่วเปลือกแข็ง ผลไม้ตากแห้ง และข้าวโพดคั่ว

อาการท้องผูก
ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่: อาการท้องผูกอาจเกิดในผู้ที่ศัลยกรรมทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่
(คุณอาจประสบภาวะนี้อยู่แล้วก่อนการศัลยกรรม) ยาบางตัวอาจเป็นสาเหตุของอาการ
ท้องผูก เช่น ยาบรรเทาปวดและยาลดกรด เหตุผลอื่นที่ทำ�ให้เกิดอาการท้องผูกคือการรับ
ประทานอาหารที่ไม่มีเส้นใยและการดื่มของเหลวไม่เพียงพอ บางครั้งแค่การดื่มของเหลว
เพิ่ม การรับประทานยาระบายอย่างอ่อน หรือการเพิ่มการบริโภคเส้นใยก็สามารถช่วยแก้
ปัญหานี้ได้แล้ว ปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล WOC ของคุณ
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อาการท้องเสีย
ทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก: อาการท้องเสียสามารถเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ แม้คุณ
จะทำ�ทวารเทียมลำ�ไส้เล็กแต่คุณก็สามารถเกิดอาการท้องเสียได้เหมือนที่เคยเป็นก่อน
การศัลยกรรม เป็นเรื่องปกติที่ของเสียที่ออกมาจากทวารเทียมลำ�ไส้เล็กจะมีลักษณะไม่
เป็นรูปร่าง หากของเสียที่ระบายออกมาเปลี่ยนเป็นของเหลวเกือบทั้งหมดและมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน นี่อาจเป็นอาการท้องเสีย หากคุณมีอาการท้องเสีย คุณจำ�เป็น
ต้องดื่มของเหลวมากขึ้นเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ� สัญญาณการขาดน้ำ�บางอย่างรวมถึง
อาการปากแห้ง ปัสสาวะมีสีคล้ำ� ปริมาณปัสสาวะที่ลดลง อาการอ่อนเพลีย กล้ามเนื้อ
เป็นตะคริว และรู้สึกเหมือนจะเป็นลม ระหว่างที่มีอาการเหล่านี้ ให้หลีกเลี่ยงอาหารและ
เครื่องดื่มที่ทำ�ให้อุจจาระเหลว
ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่: อาการท้องเสียเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เมื่อคุณมีทวารเทียม
ลำ�ไส้ใหญ่ คุณยังคงมีอาการท้องเสียได้เหมือนก่อนการทำ�ศัลยกรรมทวารเทียม หากคุณ
มีอาการท้องเสีย มีอาหารบางอย่างที่คุณสามารถรับประทานที่อาจช่วยให้อุจจาระแข็งขึ้น
ได้ ระหว่างที่มีอาการเหล่านี้ ให้หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่ทำ�ให้อุจจาระเหลว
อาหารบางอย่างที่อาจช่วยให้อุจจาระแข็งขึ้นรวมถึงซอสแอปเปิ้ล กล้วย ชีส เนยถั่วแบบ
ครีม (ไม่มีกาก) บะหมี่ (ชนิดใดก็ได้) เพรทเซล ข้าวขาว ขนมปังขาวปิ้ง และโยเกิร์ต

เคล็ดลับการดำ�เนินชีวติ
• อาการท้องเสียอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการขาดน้ำ� ดังนั้นคุณจึงต้องดื่มของเหลวใน
ปริมาณที่มากขึ้น
• หากปกติคุณทำ�การชะล้างทวารเทียม ให้หยุดทำ�จนกว่าอาการท้องเสียจะหายไป คุณ
อาจเริ่มชะล้างทวารเทียมได้ตามตารางปกติของคุณในภายหลัง
• หากยังคงมีอาการท้องเสีย ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ
• เครื่องดื่มเกลือแร่จะช่วยป้องกันอาการขาดน้ำ�ที่เกี่ยวกับการสูญเสียน้ำ�ในร่างกายได้ดี
กว่าน้ำ�เปล่า น้ำ�ผลไม้ และน้ำ�อัดลม
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การป้องกันการติดเชือ้ ทางเดินปัสสาวะ
ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ: ผู้ที่มีทางเดินปัสสาวะใหม่อาจเกิดการติดเชื้อทาง
เดินปัสสาวะได้ และนี่อาจนำ�ไปสู่ปัญหาเรื่องไต สัญญาณเตือนบางอย่างเกี่ยวกับการติด
เชื้อทางเดินปัสสาวะรวมถึง ปัสสาวะสีคล้ำ� ขุ่น มีกลิ่นฉุน มีอาการปวดหลัง (บริเวณไต) มี
ไข้ ไม่มีความอยากอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งหากคุณพบอาการต่างๆ เหล่านี้ ให้ติดต่อ
แพทย์หรือพยาบาล WOC ของคุณ

การใช้ยา
ก่อนรับประทานยาใดๆ เป็นการดีที่จะถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อน
ทวารเทียมลำ�ไส้เล็กและทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่: ยารักษาโรคหรืออาหารเสริมบาง
อย่างอาจทำ�ให้อุจจาระเปลี่ยนสี กลิ่น หรือความเหนียวข้น แม้แต่ยาที่ไม่มีใบสั่งยาจาก
แพทย์ เช่น ยาลดกรด ก็อาจเป็นสาเหตุของอาการท้องผูกหรืออาการท้องเสียได้ ยา
ปฏิชีวนะอาจทำ�ให้อุจจาระเหลวกว่าปกติ และอาจเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้
อย่ารับประทานยาระบายยกเว้นเภสัชกรสั่งจ่าย หากคุณมีคำ�ถามเกี่ยวกับยาต่างๆ ที่คุณ
กำ�ลังรับประทานอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล WOC ของคุณ
ทวารเบาลำ�ไส้เล็ก: ยาบางอย่างอาจไม่ถูกดูดซึมได้ทั้งหมดหลังจากลำ�ไส้ใหญ่ถูกตัด
ออกไป บางตัวอย่างของยาประเภทนี้รวมถึง ยาเม็ดเคลือบลำ�ไส้ ยาที่ใช้เวลาในการออก
ออกฤทธิ์ ยาที่ออกฤทธิ์ในระยะยาวหรือออกฤทธิ์คงที่สม่ำ�เสมอ

การชะล้างบาดแผล
ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่: การชะล้างบาดแผลอาจเป็นทางเลือกสำ�หรับผู้ที่ผ่านการ
ศัลยกรรมทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่ส่วนลงหรือลำ�ไส้ใหญ่ส่วนคด จุดประสงค์ในการชะล้าง
ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่คือเพื่อให้คุณควบคุมได้ว่าจะขับถ่ายเมื่อไหร่ การชะล้างจะฝึกให้
ลำ�ไส้ใหญ่ระบายออกในเวลาเดิมในแต่ละวัน
การชะล้างคล้ายการสวนทวารผ่านลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง สิ่งสำ�คัญคือเรียนรู้เทคนิคใน
การชะล้างบาดแผลจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพของคุณ หากคุณสนใจในการชะล้าง
บาดแผล ให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากพยาบาล WOC ของคุณ

บริษทั ฮอลลิสเตอร์ | เข้าใจทวารเทียมของคุณ

19

การรักษารูปแบบการดำ�เนินชีวติ ของคุณ
เสือ้ ผ้า
หลังการศัลยกรรมทำ�ทวารเทียม หลายคนกังวลเกี่ยวกับถุงรองรับของเสียที่อาจจะมอง
เห็นได้ภายใต้เสื้อผ้า บางคนคิดว่าจะไม่สามารถสวมใส่เสื้อผ้า “ปกติ” ได้ หรือคิดว่าจะ
ต้องใส่เสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าตัว คุณควรสามารถใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกับที่คุณใส่ก่อน
การศัลยกรรม อันที่จริง ถุงรองรับของเสียในปัจจุบันสังเกตเห็นได้ยากและแนบเข้าได้ดี
กับร่างกาย จึงแทบจะไม่มีใครรู้ว่าคุณติดถุงรองรับของเสียอยู่ ถ้าคุณไม่บอกคนอื่น
ถุงรองรับของเสียสามารถติดได้ทั้งข้างในและข้างนอกชุดชั้นใน ขึ้นอยู่กับว่าใส่แบบไหน
สบายกว่า ผู้หญิงสามารถสวมถุงน่องแบบเต็มตัวหรือผ้ารัดเอวได้ตราบใดที่ไม่คับเกินไป
เลือกชุดว่ายน้ำ�ที่มีลวดลายแทนแบบที่มีสีทึบ

การกลับไปทำ�งานและการเดินทาง
เช่นเดียวกับการศัลยกรรมใดๆ คุณต้องการเวลาในการฟื้นตัว สอบถามแพทย์ของคุณให้
แน่ใจก่อนที่จะกลับไปทำ�งานหรือเริ่มกิจกรรมที่ต้องใช้กำ�ลังมาก เมื่อใดที่ร่างกายคุณฟื้น
จากการศัลยกรรมแล้ว ทวารเทียมไม่ควรจำ�กัดสิ่งที่คุณทำ� คุณควรจะสามารถกลับไป
ทำ�งานหรือเดินทางได้เกือบทุกที่ เมื่อคุณเดินทาง ให้นำ�เวชภัณฑ์ทวารเทียมของคุณไป
ด้วย เตรียมไปเผื่อให้มากกว่าที่คุณคิดว่าจำ�เป็นต้องใช้ หากคุณจำ�เป็นต้องซื้อเวชภัณฑ์
ขณะเดินทาง คุณจะหาซื้อผลิตภัณฑ์สำ�หรับทวารเทียมได้ที่ผู้ค้าปลีกเวชภัณฑ์ศัลยกรรม
หรือทางการแพทย์ได้ทั่วโลก

เคล็ดลับการดำ�เนินชีวติ
• เมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน ให้คุณถือผลิตภัณฑ์สำ�หรับทวารเทียมใส่กระเป๋าพกพาขึ้น
เครื่อง
• ตัดแต่งแผ่นปกป้องผิวหนังของคุณล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะไม่ต้องพกกรรไกรใส่กระเป๋า
พกพาขึ้นเครื่องไปด้วย
• รัดเข็มขัดเหนือหรือใต้ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
• เก็บผลิตภัณฑ์สำ�หรับทวารเทียมในที่เย็น และแห้ง
• วางแผนล่วงหน้า และต้องรู้ว่าจะติดต่อพยาบาล WOC ได้ที่ไหนเมื่อเดินทาง

กิจกรรม การออกกำ�ลังกาย และกีฬา
เมื่อแพทย์แจ้งว่าสามารถทำ�ได้ คุณอาจกลับไปทำ�กิจกรรมตามปกติได้ ทวารเทียมไม่
ควรขัดขวางคุณจากการออกกำ�ลังกายหรือจากการเคลื่อนไหวร่างกาย ถ้าไม่ใช่กีฬาที่
ต้องการการปะทะอย่างหนักหน่วงจริงๆ หรือที่ต้องยกของหนักมากๆ คุณควรสามารถทำ�
กิจกรรมที่ใช้กำ�ลังประเภทเดิมที่คุณเคยทำ�ก่อนการศัลยกรรม
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ผู้ที่มีทวารเทียมสามารถว่ายน้ำ� เล่นสกีน้ำ�หรือสกีหิมะ กอล์ฟ เทนนิส วอลเลย์บอล ซอฟต์
บอล ไต่เขา เเล่นเรือใบ ว่ายน้ำ� หรือวิ่งเหยาะๆ ได้ เหมือนกับที่เคยทำ�ก่อนการศัลยกรรม
ขอให้ตระหนักว่าความร้อนและความชื้นสามารถลดอายุการใช้งานของถุงรองรับของเสีย
คุณจึงอาจจะอยากดูว่าแผ่นป้องกันผิวหนังของคุณจะเป็นอย่างไรในสภาวะดังกล่าว

เคล็ดลับการดำ�เนินชีวติ
• ถ่ายของเสียออกจากถุงก่อนการว่ายน้ำ�
• คุณอาจติดเทปกาวเพิ่มที่ขอบของแผ่นป้องกันผิวหนังก่อนการว่ายน้ำ�
• คุณอาจจำ�เป็นต้องเปลี่ยนถุงบ่อยขึ้นหากคุณติดถุงไว้ตอนลงอ่างน้ำ�ร้อนหรือเข้าห้อง
ซาวน่า

เพศสัมพันธ์ และสัมพันธภาพส่วนบุคคล
เนื่องจากศัลยกรรมทวารเทียมเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงร่างกาย หลายคนกังวล
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้อื่น และการยอมรับโดยคู่ครองหรือคน
รัก ส่วนผู้ที่กำ�ลังคบหากับใครบางคนอยู่ เรื่องที่น่ากังวลมากคือจะบอกคนที่คบหาอยู่
เกี่ยวกับเรื่องทวารเทียมได้อย่างไร
สัมพันธภาพส่วนตัวที่ได้รับการสนับสนุนอาจเป็นปัจจัยหลักในการรักษาตัวหลังจากการ
ศัลยกรรมประเภทใดๆ แน่นอนว่าสิ่งสำ�คัญที่สุดก็คือความเข้าใจและการสื่อสาร
ศัลยกรรมทวารเทียมส่งผลกระทบกับทั้งสองฝ่ายในความสัมพันธ์ และเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ต้อง
ปรับตัวในแบบของตัวเอง บอกให้คู่ของคุณทราบว่ากิจกรรมทางเพศจะไม่ทำ�ให้คุณหรือ
ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องบาดเจ็บ หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวด้านอารมณ์
หลังการศัลยกรรม ให้ปรึกษากับแพทย์หรือพยาบาล WOC ของคุณ
หากคุณกังวลเกี่ยวกับการมีบุตร คุณจะดีใจที่ได้รู้ว่าหลังจากการฟื้นตัวเป็นที่น่าพอใจ
เป็นไปได้ที่ผู้หญิงที่มีลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องจะสามารถมีบุตร ผู้ชายหลายคนกลายเป็น
พ่อคนหลังจากการศัลยกรรมทวารเทียม หากคุณมีคำ�ถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ให้
ปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล WOC ของคุณ

เคล็ดลับการดำ�เนินชีวติ
•
•
•
•
•

ถ่ายของเสียออกจากถุงก่อนการทำ�กิจกรรมทางเพศ
กิจกรรมทางเพศจะไม่ทำ�ให้คุณหรือลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องบาดเจ็บ
คุณอาจติดถุงขนาดเล็กหรือถุงแบบปิดระหว่างมีเพศสัมพันธ์
ถุงสีน้ำ�ตาลอ่อนหรือแผ่นปิดถุงช่วยซ่อนของที่อยู่ในถุงได้
ชุดนอนแนบเนื้อสามารถซ่อนถุงและทำ�ให้ถุงแนบติดกับร่างกายได้
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การดูแลประจำ�วันสำ�หรับทวารเทียมของคุณ
เมื่อแพทย์บอกว่าสามารถทำ�ได้ คุณสามารถกลับไปทำ�กิจกรรมปกติที่คุณเคยทำ�ได้ คุณ
จะคุ้นกับระบบถุงรองรับของเสียของคุณจากฮอลลิสเตอร์ และจัดตารางที่เหมาะกับการ
ดำ�เนินชีวิตของคุณได้ ต่อไปนี้คือคำ�แนะนำ�บางประการสำ�หรับการดูแลทวารเทียมของ
คุณให้ประสบความสำ�เร็จ
•
•
•
•
•

ถ่ายของเสียออกจากถุงเมื่อมีปริมาณหนึ่งส่วนสามหรือครึ่งถุงแล้ว
เปลี่ยนแผ่นป้องกันผิวหนัง (ส่วนเหนียวๆ ที่ติดกับผิวหนัง) ทุกๆ สามถึงเจ็ดวัน
หากคุณใช้สบู่ ต้องแน่ใจว่าสบู่ที่ใช้ไม่มีส่วนผสมของน้ำ�มันหรือโลชั่นที่ทำ�ให้กาวเสื่อม
ล้างผิวหนังของคุณด้วยน้ำ� และซับให้แห้งสนิทก่อนติดถุงใหม่
หลังจากติดแผ่นป้องกันผิวหนังแล้ว ให้กดแนบกับร่างกายประมาณ 30-60 วินาที
เนื่องจากแรงกดกับความอุ่นจะช่วยให้กาวติด
• หากคุณใช้ถุงแบบสองชิ้น ให้พยายามติดแผ่นป้องกันผิวหนังเป็นมุมเหมือนรูป
ข้าวหลามตัด เพื่อให้ติดแน่นขึ้น
• คุณสามารถอาบน้ำ�ฝักบัวหรืออาบน้ำ�ในอ่างอาบน้ำ�พร้อมกับแผ่นป้องกันผิวหนังและ
ถุงรองรับของเสียได้ หรือคุณอาจถอดออกก่อนการอาบน้ำ�ฝักบัวก็ได้ น้ำ�จะไม่ทำ�
อันตรายหรือไหลเข้าในลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องของคุณ
• หากผิวหนังของคุณเปลี่ยนเป็นสีแดงและมีแผลเปื่อย หรือถุงติดไม่อยู่กับที่ ต้องพบ
แพทย์หรือพยาบาล WOC ของคุณ
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การดูแลติดตามอาการ
ภายหลังการศัลยกรรม: ข้อมูลการออกจากโรงพยาบาล
พยาบาล WOC ของคุณสามารถช่วยคุณเก็บบันทึกการศัลยกรรมของคุณและแนะนำ�
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อการรักษาสุขภาพของทวารเทียมของคุณได้
ประเภทของทวารเทียม:
วันทีท่ �ำ ศัลยกรรม:
ขนาดและรูปร่างของลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง:
ระบบถุงรองรับของเสียทีแ่ นะนำ�:
ผลิตภัณฑ์อน่ื ทีแ่ นะนำ�:
คำ�แนะนำ�อืน่ :

คุณสามารถซือ้ ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับทวารเทียมได้ทผ่ี คู้ า้ ปลีกดังต่อไปนี:้
ชือ่ ผูค้ า้ ปลีก:
ทีอ่ ยูข่ องผูค้ า้ ปลีก:
โทรศัพท์:
ชือ่ ผูค้ า้ ปลีก:
ทีอ่ ยูข่ องผูค้ า้ ปลีก:
โทรศัพท์:
พยาบาล WOC ของคุณ:
โทรศัพท์:
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เกีย่ วกับเวชภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทวารเทียมเป็นเวชภัณฑ์เฉพาะทางที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในร้านขายยา
ทั่วไป คุณอาจเลือกการสั่งซื้อทางไปรษณีย์จากบริษัทเวชภัณฑ์หรือซื้อผ่านผู้ค้าปลีกในพื้นที่
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทวารเทียมหลายอย่างได้รับการคุ้มครองในแผนประกันเอกชน หรือ
สวัสดิการของทหาร ประกันสุขภาพ ตรวจสอบกับบริษัทประกันว่าคุณได้รับการคุ้มครอง
ระดับใด และคุณต้องใช้ผู้จัดจำ�หน่ายที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการหาผู้จัดจำ�หน่ายสำ�หรับผลิตภัณฑ์ของ ฮอลลิสเตอร์
กรุณาติดต่อเราที่ 1.888.740.8999.

ติดต่อพยาบาล WOC ของคุณหากคุณสังเกตพบอาการใดๆ ต่อไปนี้
ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่และทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก
• การระคายเคืองของผิวหนัง
• เมื่อถุงหรือแผ่นป้องกันผิวหนังรั่วซึมบ่อย
• เลือดออกจำ�นวนมากที่ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
• มีเลือดปนในอุจจาระ
• มีรอยบวมที่ผิวหนังรอบลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
• มีอาการท้องเสียติดต่อกัน
• มีอาการท้องเสียพร้อมกับอาการเจ็บปวด และ/หรืออาเจียน
ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
• สัญญาณใดๆ ของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
- ปัสสาวะมีสีคล้ำ�และขุ่น
- ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นฉุน
- มีอาการปวดหลัง (บริเวณตำ�แหน่งไต)
- อาเจียน
- มีไข้
- ไม่มีความอยากอาหาร
- มีอาการคลื่นไส้
• มีการระคายเคืองผิวหนัง
• มีเกล็ดปัสสาวะบนหรือบริเวณลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
• เมื่อถุงหรือแผ่นป้องกันผิวหนังรั่วซึมบ่อย
• สีผิวหนังรอบๆ ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องเปลี่ยนไปหรือมีหูดขึ้น
• เลือดออกมากที่ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
• มีเลือดปนในปัสสาวะ
• มีอาการบวมที่ผิวหนังรอบลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
• ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้องยาวขึ้น
24
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คำ�ถามสำ�หรับถามแพทย์หรือพยาบาล WOC ของฉัน

คำ�ถามอืน่ เกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ทีม่ ที วารเทียม
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องค์กรทีใ่ ห้ขอ้ มูล
แพทย์และพยาบาล WOC ของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่สำ�คัญมาก การตรวจร่างกายประจำ�
ปีกับแพทย์ของคุณเป็นสิ่งที่คุณควรทำ�ให้เป็นกิจวัตรของคุณ อีกทั้งอาจเป็นความคิดที่ดี
ที่จะตรวจสุขภาพประจำ�ปีกับพยาบาล WOC ของคุณ กรุณาติดต่อบริษัท ฮอลลิสเตอร์
สำ�หรับแคตตาล็อกฟรีและข้อมูลเพิ่มเติม
Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, IL 60048
1.888.740.8999
www.hollister.com
หากโรงพยาบาลของคุณไม่มีพยาบาล WOC ให้ติดต่อสมาคมพยาบาลประจำ�แผนกผู้ป่วย
ที่มีแผล ทวารเทียม และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (Wound, Ostomy, and Continence
Nurses Society) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ ซึ่งสามารถช่วยคุณค้นหาพยาบาล WOC ที่ใกล้
กับที่คุณอยู่ได้
Wound, Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN)
15000 Commerce Parkway
Suite C
Mt. Laurel, NJ 08054
1.888.224.WOCN (9626)
Fax: 866.615.8560
www.wocn.org
แหล่งข้อมูลและแหล่งสนับสนุนที่สำ�คัญอื่นคือ สมาพันธ์องค์กรทวารเทียมแห่งอเมริกา
(United Ostomy Associations of America, Inc. (UOAA) ซึ่งเป็นองค์กรสำ�หรับผู้ที่มี
ทวารเทียม UOAA มีสาขาในเมืองหลักเกือบทุกแห่งในประเทศ และมีการจัดการประชุม
นานาชาติทุกปี
United Ostomy Associations of America, Inc. (UOAA)
1.800.826.0826
www.uoaa.org
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คุณสามารถรับเอกสารทางการศึกษาและข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก ฮอลลิสเตอร์ได้
สอบถามพยาบาล WOC ของคุณหรือโทรหาบริษัท ฮอลลิสเตอร์ที่:
Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, IL 60048
1.888.740.8999
www.hollister.com
ในประเทศแคนาดา:
Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400

แหล่งข้อมูลทางการศึกษา
เอกสารทางการศึกษาของ ฮอลลิสเตอร์ทง้ั หมดขอได้ทศ่ี นู ย์การเรียนรูใ้ นหน้า
เว็บไซต์ของบริษทั : www.hollister.com
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อภิธานศัพท์
ทวารหนัก
ส่วนเปิดของไส้ตรง ส่วนสุดท้ายของระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นส่วนที่ขับของเสียออก
จากร่างกาย
กระเพาะปัสสาวะ
กระเพาะปัสสาวะเป็นส่วนที่เก็บปัสสาวะก่อนที่จะขับออก (ปัสสาวะ) กระเพาะปัสสาวะ
จะถูกตัดออกหรือเลี่ยงการใช้งานในการศัลยกรรมทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ไส้ใหญ่่
เป็นอีกชื่อหนึ่งของลำ�ไส้ใหญ่หรือส่วนสุดท้ายของทางเดินอาหาร
ทวารเบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้ใหญ่
กระบวนการที่ท่อไตถูกต่อเข้ากับส่วนของลำ�ไส้ใหญ่เพื่อให้ปัสสาวะไหลสู่ลำ�ไส้เปิดทาง
หน้าท้องโดยตรงจากลำ�ไส้ใหญ่
ทวารเทียมลำ�ไส้ใหญ่
ทวารเทียม (รูเปิดจากการศัลยกรรม) ที่ทำ�จากลำ�ไส้ใหญ่ หรือส่วนของลำ�ไส้ใหญ่
เอนไซม์
เอนไซม์ที่ย่อยอาหารที่รับประทานเพื่อให้อาหารสามารถใช้เป็นแหล่งโภชนาการได้
ทวารเบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้เล็กตอนปลาย
เป็นทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะที่พบได้มากที่สุด โดยท่อไตจะต่อเข้ากับส่วนสั้นๆ
ของลำ�ไส้เล็กตอนปลายเพื่อใช้ในการสร้างลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
ทวารเทียมลำ�ไส้เล็ก
ทวารเทียม (รูเปิดจากการศัลยกรรม) ที่ทำ�จากลำ�ไส้เล็กตอนปลายหรือส่วนของลำ�ไส้เล็ก
ลำ�ไส้ใหญ่
เป็นอีกชื่อหนึ่งของไส้ใหญ่หรือส่วนสุดท้ายของทางเดินอาหาร
เมือก
ของเหลวข้นและเหนียวดูเหมือนสารขุ่นๆ ในปัสสาวะ ปกติพบในปัสสาวะที่มาจากทวาร
เบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้เล็กตอนปลายหรือทวารเบาใหม่ที่ทำ�จากลำ�ไส้ใหญ่
ชิ้นเดียว
แผ่นป้องกันผิวหนังติดกับถุงรองรับของเสีย
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ผิวหนังรอบช่องเปิดลำ�ไส้
ผิวหนังรอบๆ ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
ถุงรองรับของเสีย
ถุงที่เก็บของเสียที่ถ่ายออกมาจากทวารเทียม
ไส้ตรง
ปลายล่างของลำ�ไส้ใหญ่ นำ�ไปสู่ทวารหนัก
แผ่นป้องกันผิวหนัง
เป็นส่วนหนึ่งของระบบถุงรองรับของเสีย ช่วยปกป้องผิวหนังและทำ�ให้ถุงยึดติดกับ
ผิวหนังได้
ลำ�ไส้เล็ก
ส่วนของระบบทางเดินอาหารที่ได้รับอาหารเป็นด่านแรกจากกระเพาะอาหาร แบ่งออก
เป็นสามส่วนคือ ลำ�ไส้เล็กตอนต้น ลำ�ไส้เล็กตอนกลาง และลำ�ไส้เล็กตอนปลาย
หูรูด
กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ และปิดช่องเปิด ทวารเทียมจะไม่มีหูรูด
ลำ�ไส้เปิดทางหน้าท้อง
เป็นอีกชื่อหนึ่งของทวารเทียม ช่องเปิดที่สร้างขึ้นด้วยการศัลยกรรม
อุจจาระ
ของเสียจากลำ�ไส้ เรียกอีกอย่างว่า มูล หรือการขับถ่ายของเสีย
สองชิ้น
แผ่นป้องกันผิวหนังที่แยกจากถุงรองรับของเสีย จำ�เป็นต้องใช้ทั้งสองชิ้นจึงจะ เป็นระบบ
ถุงรองรับของเสียที่ครบชุด
ท่อไต
ท่อแคบๆ ที่ระบายปัสสาวะออกจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ
ทางเดินปัสสาวะใหม่
เป็นชื่อทั่วไปสำ�หรับกระบวนการศัลยกรรมเพื่อสร้างระบบทางเดินปัสสาวะใหม่ เรียกอีก
อย่างว่าทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะ
ทวารเทียม (รูเปิดจากการศัลยกรรม) ที่สร้างเพื่อระบายปัสสาวะออก เรียกอีกชื่อว่าทาง
เดินปัสสาวะใหม่
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หมายเหตุ
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Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.888.740.8999
www.hollister.com
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