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ขำ (ภาษาอังกฤษ : Varicose veins) เป็นโรคที่เกิดจากการมีเลือดด าคั่งอยู่ในเส้นเลือดด าจึงส่งผลให้เส้นเลือด
ด าขยายตัว โป่งพอง และขดไปมา ซึ่งโรคนี้สามารถเกิดกับเส้นเลือดด าได้ทั่วร่างกาย เช่น เส้นเลือดด าที่ผนัง
หลอดอาหาร เส้นเลือดด าที่อวัยวะเพศหญิง เส้นเลือดด าที่ถุงอัณฑะ เส้นเลือดด าที่ทวารหนัก เป็นต้น แต่ที่พบ
บ่อยท่ีสุดคือ เส้นเลือดด าที่ขาส่วนที่อยู่ตื้น ๆ ใต้ผิวหนัง (Superficial vein) จึงท าให้มองเห็นได้ชัดเจนและ
ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านของความสวยงามได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดในผู้หญิง 

ผู้หญิงตั้งครรภ์ คนอ้วน ผู้ที่มีอาชีพที่ต้องยืนเกือบทั้งวัน หรือยกของหนัก มักมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากข้ึน 

เส้นเลือดขอดเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเป็นโรคของผู้ใหญ่และยิ่งอายุสูงขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากข้ึน 
สามารถพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แต่จะพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 3 เท่า โดยทั่วไปพบโรคนี้ได้
ในผู้หญิงประมาณ 25-33% และในผู้ชายพบได้ประมาณ 10-20% และยังมีรายงานว่า พบโรคนี้ได้สูงถึง 72% 
ในผู้หญิงที่อายุ 60-69 ปี แต่จะพบได้เพียง 1% ในผู้ชายที่มีอายุ 20-29 ปี นอกจากจะขึ้นอยู่กับอายุและเพศ
แล้วยังพบโรคนี้ในคนตะวันตกได้สูงกว่าในคนเอเชีย และมักพบว่ามีพ่อแม่พ่ีน้องในครอบครัวเป็นโรคนี้ร่วมด้วย 

เส้นเลือดฝอยที่ขำ 

เส้นเลือดฝอยที่ขำ, เส้นเลือดฝอยขอด หรือเส้นเลือดฝอยขยำยตัว (Spider veins หรือ Telangiectasia) 
จะคล้าย ๆ กับเส้นเลือดขอดครับ แต่จะมีขนาดเล็กกว่ามาก และมักจะมีสีแดง สีเขียว หรือสีออกม่วง เพราะ
เป็นกับเส้นเลือดด าที่อยู่ตื้นใต้ผิวหนัง (ซึ่งต่างจากเส้นเลือดขอดที่มักจะเป็นเส้นเลือดด าขนาดใหญ่ปานกลางถึง
ใหญ่มาก) สามารถพบเกิดได้ทุกที่แต่ที่พบบ่อย คือ ใบหน้า ต้นขา และน่อง ส่วนสาเหตุและวิธีการรักษาก็จะ
คล้าย ๆ กับเส้นเลือดขอดครับ 

สำเหตุของเส้นเลือดขอด 



กลไกการเกิดเส้นเลือดขอดเกิดจากการเสื่อมประสิทธิภาพของลิ้น (Valve) เล็ก ๆ ที่มีอยู่หลากหลายลิ้นในเส้น
เลือดด าที่ขา ซึ่งลิ้นเหล่านี้จะมีหน้าที่ส าคัญในการควบคุมการไหลเวียนของเลือดด า โดยการปิดก้ันไม่ให้เลือด
ด าจากขาซึ่งจะต้องไหลย้อนต้านแรงโน้มถ่วงของโลกโดยอาศัยแรงบีบของกล้ามเนื้อบริเวณเท้าเพ่ือน าเลือดด า
ไหลกลับขึ้นสู่หัวใจไหลย้อนกลับลงมาคั่งท่ีขา ดังนั้น ถ้าลิ้นเหล่านี้เกิดเสื่อมประสิทธิภาพ การไหลเวียนของ
เลือดด าก็จะเสียไป ก่อให้เกิดเลือดด าค่ังในเส้นเลือดด าที่ขาอย่างเรื้อรัง และท าให้แรงดันในเส้นเลือดด านั้น ๆ 
สูงขึ้นอย่างเรื้อรังตามไปด้วย เป็นผลท าให้ผนังเส้นเลือดด ายืด หย่อน โป่งพอง เกิดเป็นเส้นเลือดขอดขึ้นมา 

การเสื่อมประสิทธิภาพของลิ้นในเส้นเลือดนี้อาจเกิดจากการที่ลิ้นเสื่อมหรือเกิดจากการที่ลิ้นปิดไม่สนิทหรือเกิด
ทั้ง 2 สาเหตุร่วมกันก็ได้ โดยสาเหตุที่ท าให้ลิ้นในเส้นเลือดด าเสื่อมนั้นเชื่อว่าเกิดจากการเสื่อมตามอายุหรือตาม
พันธุกรรม ส่วนสาเหตุที่ท าให้ลิ้นในเส้นเลือดไม่สามารถปิดกั้นได้สนิทจะมาจากการเพ่ิมความดันเรื้อรังในเส้น
เลือดด าจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การยืนเป็นเวลานาน หรือมีการอุดกั้นทางเดินของเลือดด า เช่น การกดทับเส้น
เลือดด าจากก้อนเนื้อหรือก้อนมะเร็งในอุ้งเชิงกราน หรือมีการเพิ่มความดันในช่องท้อง เช่น จากการตั้งครรภ์ 
โรคอ้วน หรือจากท้องผูกเรื้อรัง ซึ่งจะส่งผลให้มีเลือดคั่ง ผนังเส้นเลือดด าจึงยืดขยายโป่งออก ส่งผลให้ลิ้นใน
เส้นเลือดไม่สามารถปิดกั้นได้สนิท ท าให้การไหลเวียนของเลือดด าลดลงอย่างเรื้อรังจนเกิดการค่ังของเลือดด า
ในเส้นเลือดด าเรื้อรัง เส้นเลือดด าจึงยิ่งยืดขยายออกและโป่งพอง 

IMAGE SOURCE : Shutterstock (Designua) 

ซึ่งพยาธิสภาพทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะวนเวียนเป็นวงจรจนเกิดเป็นเส้นเลือดขอดในที่สุด ซึ่งแพทย์หลายท่าน
จะไม่นับว่าเส้นเลือดขอดนี้เป็นโรค แต่ถือว่าเป็นอาการหรือภาวะที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดที่ขาไม่ดี 

ถ้าลิ้นในเส้นเลือดปกติและท างานได้ดี เมื่อเลือดไหลกลับขึ้นสู่หัวใจ ลิ้นจะปิดก้ันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับลงมา
ทีข่าได้ แต่ถ้าลิ้นเกิดเสื่อมประสิทธิภาพหรือปิดไม่สนิทก็จะส่งผลให้เลือดไหลย้อนกลับลงมาค่ังอยู่ที่ขาและเกิด
เป็นเส้นเลือดขอด 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีท ำให้เกิดเส้นเลือดขอด 



 อำยุ ยิ่งอายุมากข้ึนก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้สูงขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพของลิ้นในเส้นเลือดและ
เซลล์ผนังเส้นเลือด ซึ่งจะพบโรคนี้มากกว่า 70% ของคนที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป 

 เพศ ผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้ชายประมาณ 3 เท่า เนื่องจากการตั้งครรภ์ที่ส่งผลถึงการ
เพ่ิมความดันในช่องท้อง และจากการมีภาวะหมดประจ าเดือนตามธรรมชาติ ซึ่งฮอร์โมนเพศจะมีส่วน
ช่วยในการคงความยืดหยุ่นของผนังเส้นเลือด 

 พันธุกรรมและเชื้อชำติ เพราะพบโรคนี้ได้สูงขึ้นประมาณ 2 เท่าในคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็น
โรคนี้ และพบได้สูงในคนตะวันตกสูงกว่าคนเอเชีย ทั้งนี้อาจมีความสัมพันธ์กับอาหารที่รับประทาน 
(เส้นเลือดขอดพบได้ประมาณ 12% ของคนตะวันตก ส่วนอุบัติการณ์ท่ีพบในคนเอเชียจะต่ ากว่า) 

 อำชีพ อาชีพที่ต้องยืนหรือนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน ๆ หรือต้องยกของหนัก ๆ ท าให้เส้นเลือดมีเลือด
คั่งมาก เช่น ทหาร ศัลยแพทย์ พยาบาลในห้องผ่าตัด ครู เป็นต้น 

 คนอ้วนหรือผู้ที่มีน้ ำหนักตัวเกิน (สูงเกินค่ามาตรฐาน) เพราะโรคอ้วนและน้ าหนักตัวเกินจะเพ่ิมความ
ดันในช่องท้องให้สูงขึ้น 

 กำรเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เช่น ในวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ ์หญิงวัยทอง หรือแม้กระทั่งการ
รับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดก็อาจส่งผลท าให้เกิดเส้นเลือดขอดมากข้ึนได้ 

 หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการมีปริมาณของเลือดที่เพ่ิมข้ึนท าให้เส้นเลือดขยายตัว น้ าหนักของครรภ์ที่
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมความดันในช่องท้องและไปกดเส้นเลือด และจากการที่ร่างกาย
หลั่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progestertone) เพ่ือช่วยในการตั้งครรภ์ ซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้จะท าให้
ผนังเส้นเลือดด าเสียความยืดหยุ่นไป แต่อาการจะดีขึ้นหลังคลอดได้ประมาณ 3 เดือน (ยิ่งตั้งครรภ์
มาแล้วหลายครั้งก็จะมีโอกาสเกิดเส้นเลือดขอดได้สูงมากข้ึน) 

 ท้องผูกเรื้อรัง เพราะต้องออกแรงเบ่งอุจจาระเป็นประจ าจนส่งผลให้มีการเพ่ิมข้ึนของความดันในช่อง
ท้องตลอดเวลา 

 ผู้ที่ขำดกำรออกก ำลังกำย ขาดการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเกินไป เพราะ
จะส่งผลท าให้กล้ามเนื้อขาเสื่อมประสิทธิภาพ ซึ่งกล้ามเนื้อขาเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการช่วยพยุงเส้น
เลือดด าและช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ขา 

 สำเหตุอ่ืน ๆ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดโดยเฉพาะบริเวณสะโพก ผู้ป่วยที่มีประวัติขา
บวมหรือมีเส้นเลือดด าที่ขาอุดตันมาก่อนในอดีต ก็จะมีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดขอดได้มากกว่าคน
ทั่วไปด้วย 

 กำรสัมผัสแสงเป็นเวลำนำน ๆ ก็อาจท าให้เกิดเส้นเลือดฝอยที่ใบหน้าได้ด้วย 

อำกำรของเส้นเลือดขอด 

อาการที่พบในระยะแรกเริ่มจะมองเห็นเส้นเลือดโป่งพองและคดเคี้ยวไปมา เห็นเป็นลายเส้นสีเขียวคล้ าใต้
ผิวหนัง ลักษณะเหมือนตัวหนอนหรือไส้เดือน (โดยเฉพาะเวลายืน ส่วนจะมีจ านวนมากหรือน้อยนั้นก็ข้ึนอยู่กับ
ความรุนแรงที่เป็น) โดยไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด 

ต าแหน่งที่พบได้บ่อย ได้แก่ บริเวณน่อง (แต่อาจพบบริเวณใดก็ได้ที่อยู่ระหว่างตาตุ่มข้ึนไปถึงสะโพก) ซึ่ง
โดยทั่วไปมักเกิดกับขาท้ังสองข้างมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ในบางครั้งอาจเกิดกับขาเพียงข้างเดียวก็ได้ ถ้ามี
สาเหตุมาจากการมีก้อนเนื้อในอุ้งเชิงกรานที่กดทับเส้นเลือดด าในอุ้งเชิงกรานเพียงข้างเดียว หรือเกิดจากการมี



ภาวะเส้นเลือดด าส่วนลึกมีลิ่มเลือดเพียงข้างเดียว นอกจากนี้ ในหญิงตั้งครรภ์อาจพบเส้นเลือดขอดที่บริเวณ
ช่องคลอดได้ด้วย 

เมื่อเป็นมากข้ึนอาจท าให้มีอาการปวดหน่วงหรือปวดเมื่อยในบริเวณนั้น ๆ หรือมีอาการเท้าบวมหลังจากยืน
เป็นเวลานาน ๆ ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นมากข้ึนในตอนบ่ายหรือเย็นและในขณะที่ผู้หญิงมีประจ าเดือนหรือ
ก่อนมีประจ าเดือน 2-3 วัน และผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อนอนราบและยกขาข้ึนสูง 

ถ้าเป็นรุนแรงอาจมีผื่นคันขึ้นในบริเวณท่ีเป็นเส้นเลือดขอด โดยเฉพาะตรงบริเวณใกล้ ๆ กับข้อเท้า และผิวหนัง
ในบริเวณนั้นอาจออกเป็นสีคล้ า ๆ 
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อำกำรของเส้นเลือดฝอยท่ีขำ 

เส้นเลือดฝอยที่ขาจะมีขนาดเล็ก ๆ สีแดง สีเขียว หรือสีออกม่วง และอาจพบเกิดได้ที่บริเวณอ่ืนด้วยโดยเฉพาะ
บริเวณใบหน้า 



IMAGE SOURCE : www.theveinclinic.com.sg 

ภำวะแทรกซ้อนของเส้นเลือดขอด 

โดยทั่วไปโรคนี้มักไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายและไม่ท าให้เสียชีวิต แต่จะส่งผลถึงความสวยงาม จึงมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในผู้หญิง ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้นอกจากความสวยงามแล้ว คือ อาจท า
ให้เกิดอาการปวดเมื่อยขา รู้สึกขาล้าหรือหนัก ๆ ที่ขา ขาบวม เป็นตะคริว เหน็บชา มีขากระตุก (โดยเฉพาะ
เมื่อไม่มีการใช้ขาเป็นเวลานาน เช่น เวลานอน) มีอาการคันขาหรือเท้าโดยเฉพาะตรงข้อเท้า (เพราะผิวหนัง
ได้รับการระคายเคืองจากการมีเลือดค่ัง) 

 อาจท าให้เกิดแผลบริเวณขาและเท้าได้ง่าย ซึ่งแผลที่เกิดจะหายได้ช้า เนื่องจากการไหลเวียนของเลือด
ไม่ดี และถ้าแผลมีเลือดออก เลือดก็มักจะออกมากและหยุดไหลช้าเนื่องจากการมีความดันในเส้น
เลือดด าที่สูงกว่าปกติ 

 หากหกล้มหรือถูกของมีคมบาดตรงบริเวณท่ีมีเส้นเลือดขอด อาจท าให้เกิดแผลเลือดออกรุนแรงได้ 
 เมื่อมีเส้นเลือดขอดเรื้อรัง สีของเท้าจะคล้ าแดงขึ้นหรือออกด าคล้ าจากการค่ังของเลือด ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวหนังและของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณข้อเท้าอาจแข็ง
จากการแข็งตัวของไขมันใต้ผิวหนัง 



 ในรายที่เป็นรุนแรง ผิวหนังในบริเวณนั้นอาจแตกและกลายเป็นแผลเรื้อรัง เรียกว่า “แผลจากเส้น
เลือดขอด” (Varicose ulcer) 

 ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการอักเสบของเส้นเลือดด า (Thrombophlebitis) ซึ่งมักจะเป็นที่บริเวณผิว 
เรียกว่า “ภาวะเส้นเลือดด าส่วนลึกมีลิ่มเลือด” (Deep vein thrombosis) ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องรีบ
รักษา โดยมีอาการส าคัญคือขาบวมทันทีร่วมกับปวดขา 

กำรวินิจฉัยโรคเส้นเลือดขอด 

แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคเส้นเลือดขอดได้จากการซักประวัติอาการและการตรวจร่างกาย (โดยเฉพาะการ
ตรวจเห็นเส้นเลือดขอดที่ขา ซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยวินิจฉัยโรคนี้ได้ ซึ่งแพทย์จะตรวจดูเส้นเลือดขอดทั้งท่ายืนและ
ท่านอน) โดยไม่มีความจ าเป็นต้องตรวจพิเศษอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ยกเว้นในรายที่แพทย์คิดว่ามีภาวะแทรกซ้อน เช่น 
ผู้ป่วยมีแผลเรื้อรังท่ีขา ขาบวม เคยมีประวัติการถูกยิงหรือถูกแทงที่ขา มีเส้นเลือดที่ขาข้างเดียวในขณะที่ขาอีก
ข้างยังปกติ มีเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก มีกระดูกหักน ามาก่อนที่จะมีเส้นเลือดขอด เป็นต้น 

ส าหรับในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วยดังกล่าว การส่งตรวจพิเศษจะเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือช่วยในการวางการ
รักษาได้อย่างถูกต้อง (การส่งตรวจพิเศษโดยทั่วไปสามารถตรวจได้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาล
ประจ าจังหวัด โรงพยาบาลที่เป็นสังกัดของโรงเรียนแพทย์ เป็นต้น) ซึ่งการตรวจพิเศษเพ่ิมเติมนั้นมีดังนี้ 

 การตรวจดูว่ามีการไหลย้อนกลับของเส้นเลือดด าหรือไม่ (Venous filling time) 
 การตรวจดูว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดด าหรือไม่ (Maximum venous outflow) 
 การตรวจภาพเส้นเลือดและการไหลเวียนเลือดด้วยอัลตราซาวนด์ (Doppler ultrasound) 
 การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance venography - MRV) โดยเฉพาะในราย

ที่สงสัยว่ามีความผิดปกติของเส้นเลือดด าส่วนลึก เช่น เคยมีประวัติขาบวมหรือมีแผลที่บริเวณข้อเท้า 
หรือมีลักษณะที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดขอดที่เป็นมาแต่ก าเนิด เช่น Klippel–Trénaunay 
syndrome 

 การฉีดสีเข้าเส้นเลือดด าที่ขอดแล้วเอกซเรย์ดูลักษณะของเส้นเลือด (Venography) 
 การตรวจเลือดซีบีซี (CBC) เพ่ือดูการท างานของเกล็ดเลือด 

กำรรักษำเส้นเลือดขอด 

การรักษาเส้นเลือดขอดมีจุดประสงค์เพ่ือบรรเทาอาการ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เพ่ือความสวยงาม (ท าให้
ดูดีขึ้น) และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดขอดมากขึ้น ซึ่งการจะรักษาด้วยวิธีใดนั้นก็ข้ึนอยู่กับลักษณะของเส้น
เลือดขอด ดุลยพินิจของแพทย์ และความต้องการของผู้ป่วย 

1. กำรรักษำเส้นเลือดขอดแบบไม่ต้องผ่ำตัด (Conservative treatment) เป็นการเฝ้าระวังอาการและ
ป้องกันไม่ให้อาการเป็นมากข้ึน การรักษาด้วยวิธีนี้จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดขอดขนาดเล็กมาก
หรือเป็นเส้นเลือดฝอยที่ขาขนาดเล็ก ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า โดย
การใส่ถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอด (Compression stocking) ตลอดเวลาที่ท างานหรือท ากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น ยืน เดิน นั่ง ยกเว้นในขณะนอนที่ไม่ต้องใส่ (ถุงน่องนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากถุง
น่องทั่วไป คือ จะมีความดันที่บริเวณข้อเท้าประมาณ 20-25 มม.ปรอท ส่วนที่น่องและใต้เข่าจะมี
ความดันน้อยลงมาตามล าดับ จึงช่วยท าให้เลือดท่ีอยู่บริเวณขาไหลเวียนได้ดีขึ้น) และในขณะที่นอนให้



ยกปลายเท้าให้สูงกว่าระดับหน้าอกประมาณ 30 องศาด้วย (อาจใช้หมอนหรือผ้าหนุนปลายเท้าให้
สูงขึ้นก็ได้) เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ควร
ปฏิบัติตามค าแนะน าในการดูแลตนเองตามข้อ 8 ด้วย 

 การใช้ถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอดจะมีประโยชน์ส าหรับเส้นเลือดขอดในระยะเริ่มต้นหรือ
การใช้ร่วมภายหลังการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ๆ แต่จะไม่สามารถป้องกันการเกิดหรือท าให้เส้น
เลือดขอดที่มีอยู่หายไปได้ 

 ปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดของการใช้ถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอดก็คือการลืมใช้หรือเพราะ
ความไม่สะดวกในการสวมใส่จากสภาวะอากาศที่ร้อน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคทางเส้นเลือด
แดงร่วมด้วย เพราะมีรายงานการเกิดภาวะขาดเลือดของขาถึงกับต้องตัดขา ดังนั้นจึงควร
ตรวจสอบโดยการตรวจคล าชีพจรที่ข้อเท้าเสมอก่อนการใช้ 

IMAGE SOURCE : advancedveincare.com, venacure-evlt.com, 
domainofscience.wordpress.com 

2. กำรฉีดยำเข้ำเส้นเลือดด ำที่ขอดเพื่อให้เส้นเลือดตีบตัน (Sclerotherapy) สามารถรักษาได้ทั้งเส้น
เลือดขอดและเส้นเลือดฝอยที่ขา โดยจะเป็นการฉีดยา (ซึ่งเป็นสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติในการท าลายผนัง 
(Endothelium) ของเส้นเลือดขอด) เข้าไปในเส้นเลือดด าที่ขอดเพ่ือท าให้ผนังเส้นเลือดบวมและ
ติดกันจนเลือดไม่สามารถไหลผ่านไปได้และเกิดการแข็งตัวจนตีบตันในที่สุด เพียง 2-3 สัปดาห์เส้น
เลือดขอดที่โป่งพองก็จะยุบและจางหายไป โดยยาหรือสารเคมีที่แพทย์น ามาใช้ฉีดก็มีอยู่ด้วยกันหลาย
ชนิด แต่ชนิดที่ใช้บ่อย ๆ จะมีชื่อว่า “เอธอกซีสเครอล” (Aethoxysklerol inj) ซึ่งมีความเข้มข้น
ตั้งแต่ 1-3% 

 ภายหลังการฉีดยารักษาผู้ป่วยควรเดินอย่างต่อเนื่องประมาณ 30 นาทีทันทีหลังการฉีดยา
เพ่ือช่วยให้ยากระจายตัวได้ดีขึ้น และควรสวมถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอดเพ่ือช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของยาฉีดให้ได้ผลดี โดยควรสวมติดต่อกันอย่างน้อย 5-7 วัน (ยกเว้นในกรณีที่
อาบน้ าให้ถอดออกได้) 

 การรักษาด้วยวิธีนี้จะเหมาะกับเส้นเลือดขอดที่มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตรที่เป็นแขนง
บริเวณผิวหนังโดยยังไม่ปรากฏความผิดปกติของลิ้นในตัวเส้นเลือดด าส่วนตื้น หรือเป็นเส้น
เลือดขอดเล็ก ๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากการผ่าตัดเส้นเลือดขอด 

 ข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดด า คือ 1. เป็นเส้นเลือดขอดที่มีขนาดอยู่
ระหว่าง 1-3 มิลลิเมตร 2. เป็นเส้นเลือดขอดที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร 3. 
เป็นเส้นเลือดขอดเดี่ยว ๆ และ 4. เป็นเส้นเลือดขอดบริเวณใต้เข่า 

 ข้อห้ามในการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดด า คือ การมีประวัติการแพ้สารที่ใช้ฉีด, มีเส้น
เลือดอักเสบ, เส้นเลือดขอดมีขนาดใหญ่ร่วมกับปัญหาเส้นเลือดด าส่วนลึก 

 การรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง 
(Dermatologist) และรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยคือประมาณ 3-4 ครั้งต่อข้าง แต่ละครั้ง
ห่างกันประมาณ 1.5-2 เดือน ยกเว้นในผู้ป่วยที่เป็นมากอาจต้องฉีดจ านวนครั้งมากกว่านี้ 
(แต่ในกรณีท่ีเป็นเส้นเลือดขอดใหญ่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด) และหลังการ
ฉีดเสร็จแต่ละครั้งผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลยโดยไม่จ าเป็นต้องนอนโรงพยาบาล 



 วิธีนี้เป็นการรักษาท่ีไม่หายขาด ในระยะยาวอาจมีการกลับมาเป็นซ้ าของเส้นเลือดขอดได้อีก 
 ผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยวิธีนี้พบได้ไม่บ่อย แต่อาจเป็นอันตรายรุนแรงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ชนิดและความเข้มของยา เช่น บริเวณท่ีฉีดอาจมีอาการปวด บวมแดง มีเลือดออก หรือมี
รอยจ้ าเขียวจากการมีเลือดออกใต้ผิวหนัง ซึ่งจะหายไปได้เอง, อาจเกิดรอยคล้ าตามแนวเส้น
เลือดทีฉ่ีด ซึ่งจะค่อย ๆ จางหายไปได้เอง, อาจเกิดอาการแพ้ยาที่ฉีด โดยในรายที่เป็นไม่มาก
อาจมีแค่อาการคันหรือมีผื่น แต่ถ้าเป็นรุนแรงอาจท าให้เกิดอาการช็อกจนท าให้เสียชีวิตได้, 
ในกรณีที่ฉีดยาไม่เข้าเส้นเลือดอาจเป็นเหตุท าให้ผิวหนังมีสีเข้มขึ้นหรืออาจเกิดแผลบริเวณ
ผิวหนังได้ นอกจากนี้การฉีดยาในปริมาณมากอาจท าให้เกิดเส้นเลือดอักเสบได้ ส่วนการเกิด
ภาวะเส้นเลือดด าส่วนลึกมีลิ่มเลือด (Deep vein thrombosis) นั้น พบได้น้อยมาก 

 ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเทคนิคการฉีดยาเพ่ือให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นท่ีเรียกว่า 
“Microsclerotherapy” 

IMAGE SOURCE : www.panoramadermatologyclinic.co.za, lajollaveincare.com, 
sclerotherapysandiego.com 

3. กำรผ่ำตัดเอำเส้นเลือดขอดออก (Varicose vein stripping) เป็นวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมและยังคง
เป็นการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยเส้นเลือดขอด โดยจะเป็นการผ่าตัดดึงเอาเส้นเลือดที่ขอดออกไป
ตลอดทั้งเส้นเพ่ือป้องกันการกลับมาเป็นซ้ าอีก วิธีนี้จะเหมาะส าหรับการรักษาเส้นเลือดขอดที่มีขนาด
ใหญ่และมีขนาดยาวมาก ๆ และไม่สามารถรักษาได้ด้วยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดด าที่ขอดได้ 

 การรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลเพ่ือเตรียมการผ่าตัด โดยวิสัญญีแพทย์จะใช้วิธี
ระงับอาการปวดในขณะท าการผ่าตัดโดยการฉีดยาชาเข้าไขสันหลังหรือให้ดมยาสลบ 

 หลังการผ่าตัดในช่วง 3-4 วันแรกควรนอนพักให้มาก ยกเท้าให้สูง และใส่ถุงน่องส าหรับเส้น
เลือดขอดไว้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ 

 ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัด คือ 1. เส้นเลือดขอดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-6 
มิลลิเมตร, 2. ผู้ป่วยมีอาการปวดขาและมีลิ้นในเส้นเลือดด าผิดปกติ และ 3. มีเส้นเลือดขอด
ที่เกิดปัญหาแทรกซ้อน เช่น มีเลือดออก มีแผลเรื้อรัง หรือมีการอักเสบของเส้นเลือดขอด 

 ผลข้างเคียงท่ีอาจพบได้ เช่น ผลข้างเคียงจากการดมยาสลบ (เช่น คลื่นไส้อาเจียน แพ้ยาสลบ 
ฯลฯ), เลือดออกจากการผ่าตัด (โดยทั่วไปจะไม่มาก), ระหว่างการผ่าตัดอาจจะมีการท าให้
เนื้อเยื่อข้างเคียงเสียหาย (เช่น เส้นเลือดแดง เส้นประสาท), แผลผ่าตัดเกิดการอักเสบติดเชื้อ, 
มีจ้ าเลือดใต้ผิวหนัง (แต่จ้ าเลือดนี้จะหายไปได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์), การเกิดลิ่มเลือดใน
เส้นเลือดด าซึ่งพบได้ไม่บ่อย, การเกิดแผลเป็นให้เห็นได้หลังการผ่าตัด 

 โดยทั่วไปการรักษาเส้นเลือดขอดด้วยวิธีการผ่าตัดมักจะท าให้หายขาดและช่วยป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้ที่จะตามมาในภายหลังได้ ยกเว้นในรายที่ยังมีแขนงของเส้น
เลือดขอดหลงเหลืออยู่ก็อาจจะท าให้มีอาการกลับมาเป็นซ้ าได้อีก 

 ในรายที่เป็นแขนงของเส้นเลือดเล็ก ๆ แพทย์สามารถที่จะฉีดยาชาเฉพาะที่แล้วตัดเอาเฉพาะ
แขนงเล็ก ๆ นั้นออกได้ (Stab avulsion) ซึ่งวิธีนี้สามารถท าได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล
ทั่วไป และผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องนอนโรงพยาบาล 



IMAGE SOURCE : clinicalgate.com, www.webmd.com 

4. กำรรักษำเส้นเลือดขอดด้วยเลเซอร์ เป็นการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 1,064 นาโน
เมตร (Nd:YAG laser) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการรักษาที่
ไม่ท าให้เกิดบาดแผลและไม่มีแผลเป็น สามารถรักษาเส้นเลือดขอดได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว เหมาะส าหรับเส้นเลือดขอดที่มีขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตร และผู้ป่วยที่กลัวการฉีดยาหรือ
การผ่าตัด (ส่วนผู้ที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่บริเวณใบหน้าและขาก็สามารถใช้เลเซอร์รักษาได้ด้วยเช่นกัน 
แต่เส้นเลือดฝอยควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 มิลลิเมตร เพราะหากมีขนาดใหญ่กว่าการ
รักษาด้วยเลเซอร์จะไม่ได้ผลหรือกลับมาเป็นซ้ าได้ในเวลาอันรวดเร็ว) โดยแสงเลเซอร์จะมีความยาว
คลื่นจ าเพาะทีส่ามารถยิงผ่านผิวหนังชั้นบนลงไปในบริเวณท่ีเป็นเส้นเลือดขอดได้อย่างแม่นย า ซึ่ง
เซลล์เม็ดเลือดแดงได้รับความร้อนจากเลเซอร์จะไปท าลายผนังเส้นเลือดให้ย่อยสลายและหายไป แต่
ในระหว่างการยิงเลเซอร์นั้นผิวหนังจะเกิดความร้อน ซึ่งบรรเทาด้วยระบบท าความเย็นของหัวยิง



เลเซอร์ (จะมีแก๊สเย็นออกมาพร้อมกับเลเซอร์เพื่อให้ความเย็นแก่ผิวชั้นบน โดยไม่ท าลายผิวหนัง
บริเวณข้างเคียง) 

 ในขณะที่ท าผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (เหมือนมียางมาดีดที่ผิวหนัง) จึงไม่ต้องใช้
ยาชาเฉพาะที่ แต่ถ้าทนไม่ได้ก็อาจทายาก่อนการรักษาประมาณ 1 ชั่วโมง 

 ทันทีหลังการรักษาผิวหนังบริเวณท่ีท าการรักษาจะมีอาการบวมแดงเล็กน้อย ซึ่งมักจะหายไป
ได้เองภายใน 24 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 2-3 วัน แต่ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดรอยช้ าหรือผิวหนังไหม้
พองได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีผิวคล้ า ซึ่งรายละเอียดสามารถปรึกษาได้กับแพทย์ผู้ท าการ
รักษา 

 ภายหลังการรักษาผิวหนังบริเวณท่ีท าการรักษาอาจเกิดรอยแดงหรือรอยช้ า ซึ่งมักจะหายไป
ได้เองภายใน 1 สัปดาห์ โดยไม่ท าให้เกิดบาดแผลและไม่มีแผลเป็น 

 การใส่ถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอดหรือการใช้ผ้าพันแผลชนิดยืดจะช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้น 
 โดยทั่วไปภายหลังการรักษาผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติทันที แต่ขอ

แนะน าว่า ใน 24 ชั่วโมงแรก ควรงดการออกก าลังกายท่ีต้องใช้ก าลังมากและการแช่อาบ
น้ าอุ่นออกไปก่อน, ใส่ถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอดหรือการใช้ผ้าพันแผลชนิดยืดร่วมด้วยเป็น
เวลาอย่างน้อย 3-6 สัปดาห์ เพราะจะช่วยท าให้ผลการรักษาดีขึ้น, ใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และ
หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดแรง ๆ โดยตรง พร้อมทั้งทาครีมกันแดดเมื่อต้องถูกแสงแดดบริเวณ
ผิวหนังที่ท าการรักษาในช่วง 2 สัปดาห์แรก 

 การรักษาด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถใช้รักษาเส้นเลือดขอดที่มีขนาดใหญ่หรือคดเค้ียวได้ รวมทั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาก็ยังคงมีราคาแพงมาก 

 ส่วนใหญ่การรักษาด้วยวิธีนี้จ าเป็นต้องท าหลายครั้ง (ทุก ๆ 6-12 สัปดาห์) โดยทั่วไปแล้ว
จะต้องใช้เวลาในการรักษานานหลายปี ซึ่งจ านวนครั้งของการเข้ารับการรักษาจะขึ้นอยู่กับ
ขนาด จ านวน และความลึกของเส้นเลือด และผู้ป่วยแต่ละรายอาจตอบสนองต่อการรักษาได้
แตกต่างกันไป ดังนั้นจ านวนครั้งที่ท าจึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษาเป็นหลัก 

IMAGE SOURCE : www.youtube.com (by Pankaj Karan) 

 นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องเลเซอร์ชนิดที่สอดเข้ำไปในเส้นเลือด (Endovenous laser 
ablation - EVLA) เพ่ือใช้รักษาเส้นเลือดขอดที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งพบว่าได้ผลดีถึงร้อยละ 94% 



IMAGE SOURCE : varicoseveins.org, www.laserlipoandveins.com 

5. กำรรักษำด้วยเลเซอร์แบบพิเศษท่ีมีช่วงคลื่นต่ ำ (Low level laser therapy) เป็นวิธีทีช่่วยบ าบัด
อาการเส้นเลือดขอดโดยการลดอาการบวมน้ าจากการค่ังของเส้นเลือดด า โดยจะเป็นการส่งพลังงาน
เข้าไปที่ต าแหน่งของเส้นเลือดด า โดยเฉพาะบริเวณเส้นเลือดด าที่มีขนาดใหญ่ที่มีปัญหา ซึ่งพลังงาน
จะเข้าไปท าให้เกิดการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด จึงช่วยลดอาการบวมน้ าจากการคั่งของเส้น
เลือดด ากรณีเส้นเลือดขอด ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ข้อดีของการบ าบัดด้วยวิธีนี้คือ ไม่ต้องฉีดยา
ชา ไม่ท าให้เกิดแผล ท าเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ สามารถบ าบัดได้
ทั้งอาการของเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอย แต่หลังท าเสร็จจะต้องใส่ถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอด
ร่วมด้วยเหมือนการรักษาอ่ืน ๆ 



6. กำรรักษำเส้นเลือดขอดโดยใช้คลื่นควำมถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation - RFA) เป็นวิธีการ
รักษาแบบใหม่ที่ใช้หลักการเดียวกับการรักษาด้วยเลเซอร์ และไม่ต้องท าการผ่าตัดเปิดแผล แต่แพทย์
จะใช้วิธีเจาะผ่านรูเข็มขนาดเล็ก แล้วใส่ขดลวด (สาย Fiberoptic) เข้าไปสลายเส้นเลือดขอดที่มี
ปัญหา โดยเครื่องจะแปรพลังงานจากคลื่นวิทยุนั้นมาเป็นความร้อน (ค่าความร้อนอยู่ที่ประมาณ 120 
องศาเซลเซียส) โดยความร้อนในระดับนี้จะท าให้เส้นใยของคอลลาเจนที่เป็นโครงสร้างส าคัญของผนัง
เส้นเลือดด านั้นฝ่อตัวลงไปในที่สุด ภายหลังการรักษาเส้นเลือดขอดจะยุบลง 50% และอีกใน 6-8 
สัปดาห์จะยุบตัวลงอีก 90-100% และจากการติดตามผลการรักษาในระยะ 2-4 ปี ก็พบว่ามีโอกาส
กลับมาเป็นซ้ าได้มากประมาณ 5-10% และจะเป็นแค่เส้นเลือดฝอยเล็ก ๆ เท่านั้น ซึ่งสามารถรักษาได้
ด้วยการฉีดยา 

 การรกัษาด้วยวิธีนี้จะไม่ท าให้เจ็บปวด แทบจะไม่มีแผลเปิด มีเลือดออกน้อย ไม่ต้องดม
ยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง (ใช้แต่ยาชาเฉพาะที่) และใช้เวลาท าไม่นาน เมื่อท าเสร็จ
แล้วก็กลับบ้านได้เลย โดยไม่มีผลกระทบกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 ข้อจ ากัดในการรักษาด้วยวิธีนี้ ถ้าผู้ป่วยที่เส้นเลือดอุดตัน มีการติดเชื้อ บวมแดง แพทย์จะไม่
แนะน าให้รักษาทันที แต่จะต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะให้หายเสียก่อน 

 ภายหลังการรักษาจะต้องใส่ถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอดร่วมด้วย (ถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยให้ใส่
ไว้ประมาณ 3 วัน แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดขอด ให้ใส่ไว้อย่างน้อย 7 วันขึ้นไป), งดยกของหนัก
หรือยืนนาน ๆ เป็นเวลา 7 วัน, ควรออกก าลังกายโดยการเดินทุกวัน (เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ยา
กระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น) และไปพบแพทย์ตาม
นัดเพื่อที่แพทย์จะได้ติดตามผลการรักษา 

IMAGE SOURCE : www.theveindoctors.com, www.laserlipoandveins.com 

7. ยำรับประทำนบรรเทำอำกำรเส้นเลือดขอด เพราะมีการวิจัยออกมาว่า การรับประทานยาในกลุ่มได
ออสมิน (Diosmin) และเฮสเพอริดิน (Hesperidin) จะท าหน้าที่ยับยั้งกระบวนการอักเสบให้ลดลง
และท าให้ลิ้นในเส้นเลือดกลับมาเป็นปกติได้ โดยเฉพาะในเส้นเลือดขอดที่มีขนาดเล็ก ๆ ดังนั้น ถ้า
รักษาตั้งแต่ระยะแรกยานี้ก็อาจช่วยรักษาให้หายได้ แต่ถ้ามารักษาตอนระยะที่เป็นเส้นเลือดขอด
รุนแรงแล้วจะต้องมีการรักษาอ่ืน ๆ เสริมนอกจากการใช้ยาดังกล่าวที่จะให้เพ่ือยับยั้งการเป็นมากข้ึน
ด้วย เช่น การฉีดยา หรือการใช้คลื่นวิทยุท าลายเส้นเลือดขอดเหล่านั้น ส่วนครีมหรือยาทาเพ่ือรักษา
เส้นเลือดขอดนั้นยังไม่มีงานวิจัยในมนุษย์ว่าได้ผลเป็นที่ชัดเจน เพียงแต่จะช่วยบรรเทาอาการปวดบวม
ได้เท่านั้น จึงไม่ขอแนะน า 

8. ค ำแนะน ำในกำรดูแลตนเองเม่ือเป็นโรคเส้นเลือดขอด โดยเฉพาะในผู้ที่เริ่มเป็นหรือมีอาการเพียง
เล็กน้อย แนะน าให้ปฏิบัติดังนี้ 

 หลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งเป็นเวลานาน ๆ แต่ถ้าจ าเป็นก็ต้องขยับขา เหยียดขา หรือลุกเดิน
บ่อย ๆ และในขณะนั่งให้บริหารข้อเท้าตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาสลับกัน และเหยียดเท้า
และกระดกเท้าสลับกันไป 

 ไม่นั่งไขว่ห้างหรือนั่งห้อยเท้าเป็นเวลานาน ๆ เพราะจะท าให้เลือดมีการไหลย้อนกลับไปที่
บริเวณขามากข้ึน 

 พยายามนั่งหรือนอนยกเท้าให้สูงกว่าระดับหน้าอกเพ่ือช่วยให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจได้ดีขึ้น 



 ใส่ถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอด (Compression stocking) หรือใช้ผ้าพันแผลชนิดยืด 
(Elastic bandage) พันรอบขาจากปลายเท้าขึ้นมาถึงใต้เข่าในระหว่างที่ต้องยืนท างานเป็น
เวลานาน ๆ 

 ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่น 
 ไม่ใส่รองเท้าส้นสูง เลือกใส่รองเท้าส้นเตี้ยซึ่งจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีกว่า

รองเท้าส้นสูง 
 ส าหรับคนอ้วนต้องหาทางลดน้ าหนักอย่างเหมาะสมและถูกวิธี แต่ถ้าไม่อ้วนต้องควบคุม

น้ าหนักให้ดีเพ่ือไม่ให้เกิดโรคอ้วนและมีน้ าหนักตัวเกิน 
 ควบคุมอาการท้องผูกให้ดี โดยการรับประทานผักผลไม้ให้มากข้ึน 
 เคลื่อนไหวร่างกายและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอตามควรแก่สุขภาพ เพ่ือช่วยเพิ่มการ

ไหลเวียนของเลือดและเพ่ิมประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อขา 
 ส าหรับผู้ที่เริ่มเป็นเส้นเลือดขอดในระยะแรก การป้องกันภาวะแทรกซ้อนดังที่กล่าวมา 

สามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอดหรือรัดเท้าด้วยผ้ายืดในขณะที่ยืน
ท างานหรือในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์ 

 หมั่นสังเกตภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดข้ึนเพ่ือที่จะได้ไปพบแพทย์ได้ทันท่วงที เช่น แผล
เรื้อรังท่ีบริเวณขา การอักเสบของเส้นเลือดขอด การมีเลือดออก ขาบวม ปวดขา เป็นต้น 

 ควรไปพบแพทย์เมื่อมีอาการเส้นเลือดขอดโป่งพองมาก ผิวหนังแดง ร้อน และเจ็บ (แสดงว่า
มีการอักเสบ), มีเลือดออกจากเส้นเลือดขอด, เกิดแผลและผื่นใกล้กับข้อเท้า, ผิวหนังบริเวณ
ข้อเท้า หน้าแข้ง และน่องหนา และมีสีคล้ า, อาการเส้นเลือดขอดรบกวนคุณภาพชีวิต, มี
อาการปวดน่องมาก, ภาพที่ปรากฏดูน่าเกลียด หรือเมื่อมีความกังวลในอาการ 

 ถ้ามีเลือดไหลจากเส้นเลือดขอด ให้นั่งหรือนอนยกเท้าให้สูงกว่าระดับหน้าอก และใช้ผ้า
สะอาดกดแรง ๆ ตรงรอยแผลที่มีเลือดออก เมื่อเลือดหยุดไหลแล้วให้ท าความสะอาดแผล
แบบบาดแผลสดทั่ว ๆ ไป 

 ในรายที่ปฏิบัติตามค าแนะน าดังกล่าวแล้วยังไม่ได้ผล ผู้ป่วยควรพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ซึ่ง
แพทย์อาจต้องตรวจโดยการฉีดสีเข้าเส้นเลือดที่ขอดแล้วเอกซเรย์ดูลักษณะของเส้นเลือดหรือ
ตรวจพิเศษอ่ืน ๆ และอาจต้องรักษาโดยการฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือดด าที่ขอดท าให้เกิดการ
แข็งตัวและตีบตันเพ่ือตัดการไหลเวียนของเลือด หรือถ้าพบว่าเป็นมากอาจต้องรักษาโดยการ
ผ่าตัดดึงเส้นเลือดด าที่ขอดออกไป 
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9. ในรายที่เกิดมีแผลจากเส้นเลือดขอด ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ถ้าแผลมีขนาดเล็ก ควรชะล้าง
แผล ท าแผลทุกวัน ร่วมกับให้ผู้ป่วยยกเท้าสูง และใส่ถุงน่องส าหรับเส้นเลือดขอด (หรืออาจรัดเท้า
ด้วยผ้ายืดก็ได้) ก็อาจช่วยให้แผลหายได้ แต่ถ้าแผลมีขนาดใหญ่ การรักษาอาจต้องผ่าตัดเส้นเลือดขอด
ออก และอาจต้องรักษาแผลโดยวิธีปลูกถ่ายผิวหนัง (Skin graft) คือ การน าผิวหนังจากส่วนอื่นมา
แปะแทน 

10. เพ่ือป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอดซ้ า ควรป้องกันและหลีกเลี่ยงหรือลดปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดเส้น
เลือดขอด ร่วมกับการปฏิบัติตามค าแนะน าในการดูแลตนเองในข้อ 8 โดยเฉพาะการใส่ถุงน่องส าหรับ
เส้นเลือดขอดในกรณีท่ีต้องยืนหรือนั่งอยู่กับท่ีเป็นเวลานาน 

กำรป้องกันเส้นเลือดขอด 

แม้เราจะไม่สามารถป้องกันเส้นเลือดขอดหรือเส้นเลือดฝอยที่ขาได้อย่าง 100% แต่ก็สามารถลดการเกิดเส้น
เลือดขอดใหม่และป้องกันมิให้เส้นเลือดขอดที่เป็นอยู่ใหญ่ขึ้นได้ ซึ่งก็สามารถท าได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อปัจจัยเสี่ยง ที่ส าคัญ คือ 

1. หลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งเป็นเวลานาน ๆ ให้เปลี่ยนเท้าที่ยืนบ่อย ๆ (หากต้องนั่งนานให้ลุกข้ึนเดินทุก 
ๆ 30 นาที หรือยกเท้าให้สูงทุกครั้งที่มีโอกาส) ส่วนการนั่งไขว่ห้างเป็นเวลานานก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน 

2. ออกก าลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ าเสมอ เพราะจะช่วยท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ระบบ
ไหลเวียนเลือดดี และลดการเกิดเส้นเลือดขอดได้ 

3. ควบคุมน้ าหนักเพ่ือไม่ให้เกิดโรคอ้วนและน้ าหนักตัวเกิน 
4. ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่น โดยเฉพาะกางที่ฟิตและรัดบริเวณขาหนีบและเอว 
5. ไม่ใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน 
6. หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดและสวมเครื่องป้องกันแสงแดด โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าที่อาจท าให้เกิดเส้น

เลือดฝอยได้ 
7. ลดการรับประทานอาหารเค็มเพ่ือป้องกันอาการบวม และรับประทานผักผลไม้ให้มากข้ึน 
8.  
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