
แนวทางการสวนล้างล าไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิด  
 
ด้วยกระแสการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเป็นที่นิยมในขณะนี้ท าให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตนเองมาก

ขึ้น ประกอบกับมีการเปิดบริการธุรกิจสุขภาพเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกันนั้น  การสวนล้างล าไส้นอกจากจะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพ
ด้วยการพ่ึงตนเองแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริการสุขภาพที่มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้นเช่นกัน การสวน
ล้างล าไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิดเป็นอีกทางหนึ่งที่มีคนจ านวนหนึ่งใช้วิธีการสวนล้างล าไส้ด้วยวิธีนี้เพราะระบบเครื่องที่มี
แรงดันที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติที่ช่วยชะล้างสิ่งที่เป็นพิษที่เชื่อว่าตกค้างภายในล าไส้ใหญ่ได้ดีกว่าการสวนล้างล าไส้ที่ท า
ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการสวนล้างล าไส้ด้วยวิธีนี้จะสามารถชะล้างสิ่งที่เป็นพิษตกค้างตามรอยหยักหรือส่วนโค้งของล าไส้
ใหญ่ได้ดีกว่าวิธีอ่ืน  ซึ่งการท าการสวนล้างล าไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิด ส่วนใหญ่ต้องกระท าในสถานพยาบาลที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคได้และเกิดความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ 

การสวนล้างล าไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิด คือ การใช้อุปกรณ์สวนล้างล าไส้ ด้วยเครื่องแบบระบบปิด 
(Close System) ที่ได้มาตรฐานท าความสะอาดและก าจัดของเสียต่าง ๆ ออกจากล าไส้ใหญ่ด้วยการใช้น้ าสะอาดหรือ
ของเหลวอ่ืน ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการทีใ่ช้สวนล้างล าไส้ได้โดยผ่านท่อสวนที่สอดเข้าทางทวารหนักจนเกิดการ
ขับถ่ายอุจจาระตามออกมาภายในท่อสวน ผู้ที่สามารถจะกระท าได้ ส่วนใหญ่ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขตามกฎหมาย และมีความรู้และทักษะด้านการสวนล้างล าไส้หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรการสวนล้างล าไส้
ด้วยเครื่องแบบระบบปิดที่มีการรับรอง หรือบางครั้งอาจจะมีผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายเป็นผู้ท าการสวนล้าง
ล าไส้แต่ควรที่จะท าภายใต้การก ากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขตามกฎหมายด้วย 

  การใช้วัสดุอุปกรณ์การสวนล้างล าไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิด(Close System Colon Cleansing 
Machine) ควรพิจารณา ดังนี้  
   -เครื่องต้องมีแรงดันไม่สูงกว่า ๒ ปอนด์/ตารางนิ้ว หรือไม่เกิน ๑.๔ เมตรน้ า   
   -หัวสวนทวารมีลักษณะมน เรียบ ไม่คม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๓/๔ นิ้ว 
   -ของเหลวที่ใช้ในการสวนล้างล าไส้ต้องสะอาดและไม่ท าอันตรายต่อผู้ถูกสวนล้างล าไส้ 
   -อุณหภูมิของของเหลว ตั้งแต่ ๓๗.๕ – ๔๐ องศาเซลเซียส 

  -สารหล่อลื่นที่ใช้เพื่อหล่อลื่นของหัวสวนหรือสายสวนขณะสอดใส่เข้าทวารหนักต้องสะอาด 
   นอกจากนี้ควรมีระบบความปลอดภัยและการควบคุมการติดเชื้อ เช่น  อุปกรณ์และเครื่องสวนล้างล าไส้

ต้องได้รับการท าให้ปราศจากเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง  มีการท าความสะอาดเตียงก่อน
และหลังการให้บริการทุกครั้ง และระหว่างการสวนล้างล าไส้ด้วยเครื่องต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลและมีอุปกรณ์เรียกเจ้าหน้าที่ 
  ควรท าการสวนล้างล าไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิดที่มีข้อบ่งชี้(ด้านการแพทย์ทางเลือกที่มีข้อมูลเชิง
ประจักษ์) เช่น 
   -อุจจาระคล้ายโคลนจากท้องผูกเรื้อรัง (Fecal soiling) 
   -เพ่ือล้างสารตกค้างจากการตรวจทางการแพทย์ ได้แก่ สารแบเรี่ยม สารทางรังสี 
   -แก้ปัญหาท้องผูก 



   -มีภาวะกลุ่มอาการล าไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) 
 -มีอาการท้องอืดจากอาหารไม่ย่อย  
 -มีลมหายใจเหม็น   
 -มีลิ้นเป็นฝ้า ปากเปื่อย   

  -มีความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ( Immunological disease) ได้แก่            
โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis ) หอบหืด (Asthma)  ลมพิษ (Urticaria) ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic 
dermatitis)    

  -มีภาวะที่ เกิดจากความเสื่อมถอยของการท างานหรือโครงสร้างของ เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
(Degenerative disease) ได้แก่  อาการปวดจากข้อเสื่อม (Degenerative joint pain)  
   -มีโรคที่เกิดจากจิตใจ (Psychological disease) ได้แก่ ภาวะเครียด (Stress) อาการนอน ไม่
หลับ (Insomnia)  
 
   -กระตุ้นให้ตับขจัดสารพิษออกจากร่างกาย 
   -มีอาการปวดศีรษะไมเกรน 
  นอกจากนี้การสวนล้างล าไส้ยังมีข้อห้ามท าเพราะอาจเกิดอันตรายได้ โดยข้อห้ามท าของการสวนล้าง 
ด้วยเครื่องแบบระบบปิดในกรณีต่อไปนี้ 
   -ผู้ป่วยที่มีล าไส้ใหญ่อุดตันแบบสมบูรณ์ (Complete obstruction)  

 -ผู้ป่วยที่มีแผลในล าไส้ใหญ่ที่อยู่ในลักษณะบางที่อาจจะทะลุได้  
ได้แก่ โรคล าไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง (Ulcerative colitis) โรคโครห์น (Crohn’s disease)  โรคล าไส้ใหญ่อักเสบแบบ
ไม่แน่นอน (Indeterminate colitis) โรคถุงผนังล าไส้ใหญ่อักเสบเฉียบพลัน (Acute diverticulitis)  

 -ผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดล าไส้ที่เย็บปิดแล้วในระยะ ๓ เดือนแรก 
   -ผู้ป่วยที่ผ่าตัดล าไส้โดยเปิดล าไส้ให้ขับถ่ายทางหน้าท้อง 
   -ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเลนส์ตาในระยะ ๓ เดือนแรก 
   -มีความดันโลหิตค่าบน (Systolic) สูงเกินกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตรปรอท   
   -มีภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง (Severe heart failure)  
   -มีหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง (Abdominal aortic aneurysms) 
   -มีภาวะน้ าเกินจนเป็นพิษ  
   -มีภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่และกรดด่างในร่างกาย  
   -มีภาวะตั้งครรภ์ 
   -ผู้ป่วยไตวายที่มีภาวะน้ าเกิน 
   -ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ าท่วมปอด หรือหัวใจ หรือมีน้ าในช่องท้อง 
   
  ข้อควรระวังการสวนล้างล าไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิด เนื่องจากอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในกรณี
ต่อไปนี้  
   -มะเร็งระยะลุกลามเข้าสู่ล าไส้ใหญ่ 
   -มะเร็งล าไส้ระยะเริ่มต้น   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A


   - ริดสีดวงทวารระยะมีแผล 
   - แผลปริที่ขอบทวารหนัก  
   - ฝีคัณฑสูตร  
   -เนื้องอกของล าไส้ตรงหรือล าไส้ใหญ่ 
   -ภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง  
   -ผู้ป่วยไตวายที่ไม่มีภาวะน้ าเกิน  
   -โรคตับแข็ง  
   -ผู้ที่ใช้ยาขับปัสสาวะ  
    -ผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยด์  
   -ผู้สูงอายุ  
   -เด็ก  
   -ผู้ที่มีประวัติว่าเคยมีอาการชัก  
   -ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหลายประการ  
   -ผู้ที่อยู่ในช่วงได้รับเคมีบ าบัด  
   -ผู้ที่เป็นไส้เลื่อนที่ยังไม่ได้รับการรักษา 
   -ผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร  
   -ผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ 
   -ผู้ที่มีปัญหาด้านจิตเวช 
    
  ดังนั้นการที่จะไปรับบริการการสวนล้างล าไส้ด้วยเครื่องแบบระบบปิดจึงควรพิจารณาถึง สถานที่ที่จะเข้า
รับบริการ รวมถึงการพิจารณาถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆว่ามีมาตรฐานหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ที่จะท าการสวนล้างล าไส้ด้วยวิธีนี้
จะต้องค านึงถึงข้อห้ามท า หรือข้อควรระวัง ด้วยเพ่ือความปลอดภัยต่อการไปรับบริการ 
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