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การตรวจล าไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวธีิการสวนแป้ง  

กำรตรวจล ำไส้ใหญ่โดยกำรสวนแป้ง(barium enema) เป็นวิธีกำรตรวจทำงรังสีวิทยำเพื่อหำควำม

ผิดปกติของล ำไส้ใหญ่เช่น เน้ืองอก มะเร็ง หรือกำรอุดตนัในล ำไส้ใหญ่มีควำมปลอดภยัสูงไม่ก่อให้เกิดควำม

เจ็บปวดมำกนกัโดยกำรสวนแป้งแบเรียมซลัเฟต (BaSO₄) ประมำณ 350-500 cc ผสมกบัน ้ำจนไดป้ระมำณ 800-

1000 CC และลมเขำ้ทำงทวำรหนกัจำกนั้นจึงท ำกำรเอกซเรยเ์ป็นระยะ แลว้ถ่ำยภำพเพื่อหำควำมผิดปกติหรือจุด

ท่ีสงสัยภำยในล ำไส้ใหญ่ 

แป้งแบเรียมซลัเฟต เป็นสำรทึบรังสี มีลกัษณะเป็นผงละเอียดละลำยในน ้ำไดน้อ้ยมำกจึงไม่ถูกดูดซึมใน

ล ำไส้ ใชส้ ำหรับกำรวินิจฉัยโรคต่ำงๆโดยเฉพำะโรคทำงเดินอำหำร น ำเขำ้สู่ร่ำงกำยผูป่้วยโดยกำรรับประทำน

หรือสวนทำงทวำรหนกั 

เทคนิคกำรตรวจแบ่งเป็น 2 ประเภท  

1. Single contrast study สวนแป้งเขำ้ไปใน colon อย่ำงเดียว เหมำะในกำร R/O colonic obstruction 

หรือ narrowing แต่ไม่สำมำรถดู small mucosal lesion เช่น polyp เลก็ๆได ้

2. Double contrast study สวนทั้งแป้งและลม เขำ้ไปใน colon แป้งจะไปเคลือบผนังล ำไส้และลมจะ

ช่วยขยำยตวัของล ำไส้ ช่วยท ำให้สำมำรถดูรำยละเอียดของ colonic mucosa และดูพยำธิสภำพขนำด

เลก็ไดดี้กวำ่ ปัจจุบนันิยมใชก้ำรตรวจแบบ double contrast study มำกกวำ่ 

ดูความผิดปกติของล าไส้ใหญ่ต่างๆ เช่น 

- Diverticulitis  

- Polyp 

- Diverticulosis 

- Tumor  

- Bowel obstruction 
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ข้ันตอนการเตรียมตัวผู้ป่วย (Patient preparation) 

1. รับประทำนอำหำรอ่อนๆ ท่ีมีกำกอำหำรน้อยก่อนกำรตรวจอย่ำงน้อย 1-2 วนั เช่น เน้ือสัตว ์เน้ือปลำ 

และขำ้วตม้ ส่วนอำหำรท่ีไม่ควรรับประทำนก่อนกำรตรวจคือ ผกั และผลไมต่้ำงๆ 

2. ทำนยำระบำยน ้ ำมนัละหุ่งประมำณ 30 cc. ท่ีทำงหน่วยงำน X-RAY จดัให้ โดยทำนก่อนนอนคืนวนั

ก่อนตรวจและในรำยท่ีผูป่้วยมีประวติัทอ้งผกู ควรทำนยำระบำยติดต่อกนั 2 วนั ก่อนตรวจ 

3. งดน ้ำและงดอำหำร 6-8 ชัว่โมงก่อนกำรตรวจ 

4. เชำ้วนัตรวจ มำท ำกำรตรวจตำมเวลำท่ีนดัหมำย 

5. กำรตรวจจะใชเ้วลำประมำณ 1 ชัว่โมงนบัตั้งแต่เร่ิมท ำกำรตรวจ 

6. น ำใบนดัตรวจมำยืน่ท่ีเคำน์เตอร์เอกซเรย ์(อำคำรศูนยก์ำรแพทย ์18 ชั้น ชั้น 2 กลุ่มงำนรังสีวิทยำ) 

 

อุปกรณ์การตรวจ Instruments and equipment 

1. เตรียมแป้งแบเร่ียม 350-500 g. และน ้ำ 800-1000 cc. (ขึ้นอยูก่บัรังสีแพทย)์ 

2. ถุงใส่น ้ ำแป้งแบเร่ียมซัลเฟตพร้อมสำยยำง หัวสวนแป้งแบบท่ีมีถุงลมอยู่ตอนปลำยส ำหรับผูป่้วยท่ีไม่

สำมำรถทนต่อกำรสวนไดน้ำน ถุงลมจะช่วยไม่ใหแ้ป้งแบเร่ียมซลัเฟตไหลยอ้นกลบัออกมำ 

3. เคร่ืองป่ันไฟฟ้ำ 

4. ท่ีปิด-เปิด เพื่อควบคุมจ ำนวนแป้งแบเร่ียม ตวัหนีบสำยยำง 

5. สำรส ำหรับหล่อล่ืน K-Y gel 

6. เคร่ืองมือส ำหรับใส่ลม 

7. เคร่ืองเอกซเรยพ์ิเศษ Fluoroscopy 

8. Markers : Right – R , Left – L 

9. เส้ือตะกัว่,Thyroid shield 

10. Imaging Plate (IP) 
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Three-way Foley’s catheter 

 
 

 

 

 

 

4.   ท่ีปิด-เปิด ควบคุมปริมำณแป้งแบเรียมซลัเฟสท่ี จะ

เขำ้ล ำไส้ใหญ ่
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ขัน้ตอนการตรวจ (Imaging acquisition)  

1. ผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการตรวจตอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ทีก่ลุ่มงานรงัสวีทิยาจดัไวใ้หก้่อนเขา้ตรวจหอ้งหมายเลข 6 
2. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล, H.N. , และรายการส่งตรวจทางรงัสขีองผู้ป่วยทุกครัง้ ในกรณีทีเ่ป็นผู้ป่วย

หญงิวยัเจรญิพนัธใ์หท้ าการสอบถามการตัง้ครรภ์ทุกครัง้ก่อนการตรวจ 
3. อธบิายใหผู้ป่้วยทราบถงึวธิกีารตรวจ และขัน้ตอนในการตรวจอาจมกีารกลัน้หายใจเป็นระยะๆ หมุน

หรอืตะแคงตวัเป็นช่วงๆ ตามค าสัง่รงัสแีพทย ์
4. ถ่าย Scout film (Abdomen Supine) เพื่อดู large bowel ผู้ป่วยว่ายงัม ีfeces ค้างหรอืไม่ ถ้าตรวจ

ไม่ได ้แนะน าใหผู้ป่้วยท าการนดัหมายและเตรยีมตวัเพือ่ตรวจในวนัใหม่อกีครัง้ 
5. ถ้าตรวจได ้ขัน้ตอนการใส่สายสวนใหผู้ป่้วยนอนในท่าตะแครงซ้าย และงอเข่าเลก็น้อย ทาสารหล่อ

ลื่นทีป่ลายหวัสวน แลว้ค่อยๆ ใสห่วัสวนเขา้ทาง Anus อย่างชา้ๆ แลว้ยดึสายสวนเขา้กบัรอบรูทวาร
ผูป่้วยดว้ยแผ่นพลาสเตอร ์

6. ผูป่้วยกลบัมาอยู่ในท่านอนหงายเพือ่เริม่การตรวจ 
7. รงัสแีพทยจ์ะท าการตรวจดว้ยเครื่องเอกซเรย ์Fluoroscopy 
8. นักรงัสกีารแพทย์จะค่อยๆใส่แป้ง ให้เขา้ทางทวารหนักอย่างช้าๆ เพื่อให้เหน็ Mucosa ของล าไส้

ใหญ่ดขีึ้น (ขึ้นอยู่กบัเทคนิคการตรวจของรงัสแีพทย์) เทคนิคการตรวจจะมทีัง้หมด 2 เทคนิค คอื 
เทคนิคที ่1 ใสแ่ป้งทาง Rectum จนถงึ Cecum แลว้ปล่อยแป้งออกค่อยใสล่มเขา้ไป  
เทคนิคที ่2 ใสแ่ป้งทาง Rectum จนถงึ middle hepatic flexure colon แลว้ใสล่มตามเขา้ไป 

9. รงัสแีพทยจ์ะท าการ Spot film เป็นระยะในระหว่างทีก่ารใส่แป้งแบเรยีมซลัเฟสและใสล่ม โดยผูป่้วย
จะตอ้งนอนตะแคง ซา้ย-ขวา เพือ่ดผูนงัล าไสใ้หช้ดัเจนและกลัน้ใจเป็นระยะๆ  

10. เมื่อรงัสแีพทยท์ าการ Flu เสรจ็เรยีบรอ้ย นกัรงัสกีารแพทยจ์ะถ่ายเอกซเรย ์Over head ทัง้หมด 3-5 
ภาพ ( Supine , Prone ,both Lat. Decubitus และ Lat. Rectum )  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเทคนิคการตรวจ
ของรงัสแีพทยด์ว้ย 

11. นักรงัสเีทคนิคพาผู้ป่วยไปเขา้ห้องน ้าและถอดหวัสวนออกเพื่อถ่ายอุจจาระให้แป้งแบเรยีมออกให้
หมด  

12. เมื่อผู้ป่วยถ่ายอุจจาระออกหมดแลว้ให้ผู้ป่วยขึ้นนอนบนเตยีงเอกซเรย์ เพื่อถ่ายเอกซเรย์หลงัถ่าย
อุจจาระ (Post evacuation) อกีภาพ เป็นการเสรจ็สิน้การตรวจ 
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ภาพประกอบ ขั้นตอนการตรวจ 

 

การปฏิบัติหลงัการตรวจ (Post Patient Preparation) 

1. หลงัตรวจผูป่้วยสำมำรถด่ืมน ้ ำ รับประทำนอำหำรไดต้ำมปกติ 

2. แป้งท่ีสวนเขำ้ไป จะไม่ถูกดูดซึมหรือตกคำ้งในร่ำงกำยและจะถูกขบัถ่ำยปนออกมำกบัอุจจำระตำมปกติ

ใชเ้วลำประมำณ 3-4 วนั อุจจำระจะมีสีขำวปน แนะน ำผูป่้วยควรด่ืมน ้ำมำกๆ และทำนผกั ผลไม ้เพื่อ

ช่วยในกำรขบัถ่ำย 
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ข้อพงึระวัง 

1. แป้งแบเรียมอำจท ำให้เกิดอำกำรทอ้งผกูได ้หลงักำรตรวจผูป่้วยควรด่ืมน ้ำ และรับประทำนผกั ผลไม้

มำกๆ ในกรณีท่ีผูป่้วยเคยมีประวติัทอ้งผกูก่อนหนำ้น้ี แพทยอ์ำจพิจำรณำสั่งจ่ำยยำระบำยใหใ้นกรณีท่ี

จ ำเป็น 

2. ผูป่้วยบำงรำยอำจเกิดกำรแพส้ำรแบเรียม แต่พบไดน้อ้ย หำกผูป่้วยมีประวติักำรแพ ้ควรปรึกษำรังสี

แพทยก่์อนเขำ้รับกำรตรวจ 

3. ผูป่้วยท่ีตั้งครรภห์รือสงสัยวำ่จะตั้งครรภ ์ไม่ควรเขำ้รับกำรตรวจดว้ยวิธีน้ี เพื่อป้องกนัทำรกในครรภ์

ไดรั้บอนัตรำยจำกรังสี 

4. ผูป่้วยบำงรำยอำจมีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดล ำไส้ทะลุ (เกิดขึ้นนอ้ย) ท ำใหแ้บเรียมไหลจำกล ำไส้ใหญ่เขำ้สู่

ช่องทอ้ง ในผูป่้วยท่ีมีควำมเส่ียงสูง แพทยอ์ำจพิจำรณำตรวจวิธีอ่ืนแทน 
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ค าถามท่ีพบบ่อย 

1. อำหำรอ่อนๆ และอำหำรเหลวๆคืออะไร 

ตอบ -อำหำรอ่อน คือ อำหำรท่ียอ่ยง่ำยอ่อนนุ่ม มีน ้ำมำกกวำ่ปกติ เช่น ขำ้วตม้หมูสับหรือโจ๊ก เป็นตน้ 

        -อำหำรเหลว คือ อำหำรท่ีมีลกัษณะเป็นน ้ำ เช่น น ้ำซุปต่ำงๆ น ้ำแกงจืด หรือน ้ำขำ้ว 

       2.    ท ำไมตอ้งด่ืมน ้ำเยอะๆตอนทำนยำระบำย 

ตอบ ยำกลุ่มน้ีมีควำมสำมำรถดูดน ้ ำเข้ำมำในล ำไส้และกระตุ้นให้เกิดกำรบีบตัวของล ำไส้ จึงเกิด     

ควำมรู้สึกอยำกถ่ำยอุจจำระ ยำจะออกฤทธ์ิภำยใน 30 นำที – 3 ชัว่โมง ฉะนั้นผูป่้วยตอ้งด่ืมน ้ำเพื่อให้กำร

ระบำยท่ีง่ำยขึ้น 

3.   ใชเ้วลำในกำรตรวจนำนไหม 

ตอบ ระยะเวลำในกำรตรวจขึ้นอยู่กบัลกัษณะอำกำรและพยำธิสภำพของคนไข ้ใช้เวลำตรวจประมำณ 

30 นำที – 2 ชัว่โมง 
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อ้างองิ 
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Technical Aspects of Fluoroscopy Image in Radiology , RSNA Publications, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

หนำ้ท่ีของล ำไส้ใหญ่ 
1. ล ำไส้ใหญ่ท ำหนำ้ท่ีรับกำกอำหำรท่ียอ่ยเสร็จแลว้จำกล ำไส้เลก็ เพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรสุดทำ้ยของระบบกำร
ยอ่ยอำหำร 
2. ดูดซึมน ้ำและวิตำมินบี 12 ท่ีแบคท่ีเรียในล ำไส้ใหญ่สร้ำงขึ้น 
3. ดูดซึมแร่ธำตุและกลูโคสท่ียงัหลงเหลือกลบัเขำ้สู่กระแสเลือด 
4. ผลกัดนักำกอำหำรสู่ไส้ตรง (ล ำไส้ใหญ่ส่วนสุดทำ้ย) เพื่อขบัออกทำงทวำรหนกัต่อไป 
จะเห็นวำ่ล ำไส้ใหญ่มีส่วนในกำรยอ่ยอำหำรนอ้ยมำก แต่จะช่วยดูดซึมน ้ำ วิตำมินและแร่ธำตุต่ำงๆท่ีเกิดขึ้นจำก
แบคทีเรีย และท่ียงัเหลือเหลือจำกกำรดูดซึมท่ีล ำไส้เลก็กลบัเขำ้สู่ร่ำงกำย และท ำหนำ้ท่ีสุดทำ้ยของระบบกำร
ยอ่ยอำหำร ซ่ึงก็คือกำรขบัถ่ำยกำกอำหำรออกมำทำงทวำรหนกั 
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กายวิภาคของล าไส้ใหญ่ (Anatomical) 

 

 

 

 

 



Film X-RAY ของล าไส้ใหญ่ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


