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บทบาทพยาบาล: การท�ำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล
ยุพิน เพียรมงคล DN*

บทคัดย่อ

การท�ำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะภายหลังการผ่าตัดจะพบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล การท�ำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการกลั้นปัสสาวะไม่
อยู่ การสูญเสียความรู้สึกในการขับถ่ายปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะมีความตึงตัวน้อยเกินไป และกระเพาะ
ปัสสาวะมีความตึงตัวมากเกินไป ถึงแม้วา่ ภาวะการท�ำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะจะไม่เป็นอันตราย
ถึงชีวติ ต่อผูป้ ว่ ยมะเร็งปากมดลูกทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล แต่อาจส่งผลถึงคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
ได้ การทดสอบการท�ำงานของกระเพาะปัสสาวะเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลและสามารถแก้ไขภาวะการ
ท�ำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอลได้
ค�ำส�ำคัญ: การท�ำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งปากมดลูก การผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล
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Nurses’ Role: Bladder Dysfunction in Patients with Cervical Cancer
Undergoing Radical Hysterectomy
Yupin Phianmongkhol DN*

Abstract

Postoperative bladder dysfunction is a common occurrence following radical hysterectomy in
patients with cervical cancer. Bladder dysfunction includes stress incontinence, sensory loss, bladder
hypertonia and bladder hypertonia. Although bladder dysfunction is not life threatening, it can affect the
quality of life of patients with cervical cancer undergoing radical hysterectomy. Bladder training is the
importance independent nurses’ role and it can solve postoperative bladder dysfunction in patients with
cervical cancer undergoing radical hysterectomy.
Keywords: bladder dysfunction, cervical cancer, radical hysterectomy
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ผลกระทบของการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล
การผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอลหรือการผ่าตัด ด้านร่างกาย

มดลูกแบบถอนรากถอนโคน (radical hysterectomy)
หมายถึงการผ่าตัดมดลูก ช่องคลอดส่วนบนอย่าง
น้อย 3 เซนติเมตร broad ligament, uterosacral
ligament, uterovesical ligament และ parametrium
ออกทั้งสองข้าง โดยอาจจะตัดรังไข่หรืออาจจะเก็บ
รังไข่ไว้ในกรณีที่จ�ำเป็นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อายุยัง
น้อย (กิตติภัต เจริญขวัญ, 2555; หน่วยนรีเวชกรรม
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556)
เป็นการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐานส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็น
มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกที่มีการลุกลามซึ่ง
ได้แก่ระยะที่ Ib และ IIa บางราย ระยะเวลาในการท�ำ
ผ่าตัดประมาณ 4 ชั่วโมง และระยะเวลาในการนอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 14 วัน (Fanning
& Kraus, 2000) โดยมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด และผล
กระทบของการผ่าตัด ดังนี้

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล

ข้อบ่งชี้ที่ส�ำคัญในการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิ
คอล ได้แก่ 1) มะเร็งปากมดลูกระยะที่ Ib และ IIa
บางราย 2) ขนาดของมะเร็งมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน
4 เซนติเมตร 3) อายุน้อยกว่า 45 ปี หรือไม่เกิน 60 ปี
4) ร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคอื่นที่เป็นอุปสรรค
ต่อการผ่าตัด 5) น�้ำหนักตัวไม่เกิน 70 กิโลกรัม 6)
มะเร็งปากมดลูกที่พบร่วมกับเนื้องอกของมดลูก
(myoma uteri) และภาวะที่เยื่อบุโพรงมดลูกแทรก
อยู่ระหว่างกล้ามเนื้อมดลูก (endometriosis interna
หรือ adenomyosis) 7) มะเร็งปากมดลูกในสตรีที่ตั้ง
ครรภ์อ่อนๆ 8) มะเร็งปากมดลูกที่ไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาด้วยรังสีรักษา และ 9) ผู้ป่วยสมัครใจที่จะ
รักษาด้วยการผ่าตัด (จารุวรรณ แซ่เต็ง, 2555).

การผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอลอาจก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ต่อตัวผู้ป่วย ทั้งระหว่างการ
ผ่าตัด (intraoperative complication) หลังผ่าตัดระยะ
แรก (early postoperative complication) และหลัง
ผ่าตัดระยะหลัง (late postoperative complication)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัด พบ
ได้ประมาณร้อยละ 5 ของการผ่าตัดแต่ละครั้ง ภาวะ
แทรกซ้อนที่อาจจะพบได้ดังต่อไปนี้ (จตุพล ศรี
สมบูรณ์, 2547; ยุพนิ เพียรมงคล, 2557; Allan, 2007)
คือ
		 1.1 การตกเลื อ ดขณะผ่ า ตั ด พบอุ บั ติ
การณ์ประมาณร้อยละ 1-2 ของการผ่าตัดแต่ละครั้ง
ขณะท�ำการผ่าตัดผู้ป่วยเสียเลือดมากกว่า 1,000
มิลลิลิตร เพราะการผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดใหญ่ มี
การเลาะเนื้อเยื่อต่างๆ มาก การตกเลือดในระยะนี้
เกิดจากการขาดความระมัดระวังในการเลาะเนือ้ เยือ่
และไม่สามารถตรวจ หาจุดที่ท�ำให้เลือดออกได้
ดั งนั้ นจึ งต้ อ งระมั ด ระวั งขณะเลาะเนื้ อ เยื่ อ ในอุ ้ ง
เชิงกราน ไม่ควรเลาะลงไปในร่องลึกซึ่งไม่สามารถ
เข้าไปหาได้ง่ายถ้าหลอดเลือดด�ำฉีกขาด การเลาะ
pararectal space จึงไม่ควรใช้แรงมากถ้าเนื้อเยื่อ
ติดมาก
		 1.2 การเกิดอันตรายต่อล�ำไส้ พบอุบัติ
การณ์ประมาณร้อยละ 0.3 และจะไม่เกิดขึ้นถ้า
ระมัดระวังและพิถพี ถิ นั ในการผ่าตัดบริเวณโดยรอบ
หลอดเลือดทีม่ าเลีย้ งล�ำไส้ เย็บซ่อมปิดเยือ่ บุชอ่ งท้อง
ให้มดิ ชิดเพือ่ ป้องกันเลือดและน�ำ้ เหลืองไหลกลับเข้า
ช่องท้องซึ่งเป็นสาเหตุของล�ำไส้ติดกัน
		 1.3 การเกิดอันตรายต่ออวัยวะในระบบ
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ทางเดิ น ปั ส สาวะ ได้ แ ก่ อั น ตรายต่ อ ท่ อ ไตและ
อันตรายต่อกระเพาะปัสสาวะซึ่งถือว่าเป็นภาวะ
แทรกซ้อนที่พบได้น้อยที่สุดในระหว่างการผ่าตัด
สาเหตุเกิดจากการตัดโดนอวัยวะนั้นๆ โดยบังเอิญ
ภาวะแทรกซ้อนของท่อไตที่พบ ได้แก่ รูรั่ว (fistula)
และตีบตัน (stenosis) เป็นผลจาก devascularization
และ ischemic necrosis ของผนังท่อไตส่วนปลาย
ภาวะแทรกซ้อนต่อท่อไตพบได้ร้อยละ 12.5 เป็นรู
รัว่ ระหว่างมดลูกกับช่องคลอด (uterovaginal fistula)
ร้อยละ 8.5 และ ureteral stricture พบร้อยละ 4
		 1.4 ภาวะอุดตันของหลอดเลือดในปอด
เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุด เพราะอาจเสีย
ชีวติ ได้ พบประมาณร้อยละ 3-5 ของผูป้ ว่ ยทีม่ ี occult
venous thrombosis มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่
เสียชีวิตจากภาวะอุดตันของหลอดเลือดในปอดจะ
มี silent venous thrombosis โดยไม่มีอาการมาก่อน
จนกระทัง่ อาการรุนแรงขึน้ ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีประวัติ
thromboembolic disease, severe venous varicosities
และในรายที่เสี่ยงต่อภาวะอุดตันของเส้นเลือดใน
ปอด วิธปี อ้ งกันอาจให้ยา heparin ในขนาดต�ำ่ ๆ ครัง้
เดียวก่อนผ่าตัดหรือให้ยา heparin 5,000 หน่วย เข้า
ใต้ผิวหนัง 2 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด แล้วฉีดทุก 8 ชั่วโมง
จนครบ 7 วัน
2. ภาวะแทรกซ้ อ นหลั ง ผ่ า ตั ด ระยะแรก
ภาวะแทรกซ้อนชนิดนี้ (กิตติภัต เจริญขวัญ, 2554;
จารุวรรณ แซ่เต็ง, 2555; ยุพิน เพียรมงคล, 2557)
ได้แก่
		 2.1 การตกเลือดภายหลังการผ่าตัดใน
ระยะแรก คือ การตกเลือดภายใน 48 ชั่วโมงแรก
หลังผ่าตัดพบอุบตั กิ ารณ์ประมาณร้อยละ 0.21 ส่วน
ใหญ่เกิดจากการห้ามเลือดไม่ดขี ณะผ่าตัด ซึง่ มักเป็น
หลอดเลือดแดงทีม่ าเลีย้ งมดลูก รังไข่ ช่องคลอด และ

กระเพาะปัสสาวะ
		 2.2 อาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น
การทะลุของกระเพาะอาหารหรือล�ำไส้ การอุดตัน
ของล�ำไส้ ภาวะท้องอืด เป็นต้น อาการเหล่านีม้ กั พบ
ภายใน 1 สัปดาห์หลังผ่าตัด
		 2.3 การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัดหน้า
ท้อง พบอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 4-6 ของการ
ผ่ า ตั ด แต่ ล ะครั้ ง เกิ ด จากการปนเปื ้ อ นเชื้ อ โรค
ระหว่างการผ่าตัด มักเกิดภายใน 3-5 วันหลังผ่าตัด
อาการที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อ คือ แผลแยก ซึ่ง
จะเกิดประมาณ 4-8 วันหลังผ่าตัด
		 2.4 ภาวะมี ป ั ส สาวะค้ า งในกระเพาะ
ปัสสาวะ พบหลังจากการน�ำสายสวนปัสสาวะออก
ท�ำให้ทอ่ ปัสสาวะเกร็งตัวไม่สามารถถ่ายปัสสาวะได้
เองใน 24 ชั่วโมงแรกหลังน�ำสายสวนปัสสาวะออก
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการดมยาสลบในระหว่างการ
ผ่าตัด
3. ภาวะแทรกซ้ อ นหลั ง ผ่ า ตั ด ระยะหลั ง
ภาวะแทรกซ้อนชนิดนี้ (กิตติภัต เจริญขวัญ, 2555;
จารุวรรณ แซ่เต็ง, 2555; จตุพล ศรีสมบูรณ์, 2547;
ยุพิน เพียรมงคล, 2557; Allan, 2007) ได้แก่
		 3.1 การท� ำ งานผิ ด ปกติ ข องกระเพาะ
ปั ส สาวะ (bladder dysfunction หรื อ bladder
atony) เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุด พบ
อุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 60-70 ในการผ่าตัด
แต่ละครั้ง โดยสามารถแบ่งชนิดความผิดปกติของ
การท�ำงานของกระเพาะปัสสาวะเป็น 4 แบบ คือ1)
กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะมีความตึงตัวมากเกิน
ไป (hypertonous of the bladder muscle) 2) สูญเสีย
ความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะเมื่อกระเพาะปัสสาวะ
เต็ม (loss of sensation of bladder fullness) 3) มี
ความยากล�ำบากในการถ่ายปัสสาวะ (difficulty in

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 21 No. 2 July - December 2015

initiating micturition) และ 4) กระเพาะปัสสาวะมี
ความตึงตัวน้อยเกินไป (bladder hypotonia) อาการ
ดังกล่าวเกิดขึน้ เนือ่ งจากการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล
นั้นจะไปรบกวนเส้นประสาทที่บังคับการท�ำงาน
ของกระเพาะปัสสาวะ ท�ำให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะไม่
ออกภายหลังผ่าตัด จึงต้องใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้
หลายวัน ซึ่งเป็นเหตุให้ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะ
ปัสสาวะ (Detrusor muscle) เกิดการหดตัวไปเรือ่ ยๆ
ท�ำให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเสียไป อาการที่พบ
จากการท�ำงานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะคือ
ถ่ายปัสสาวะไม่หมด กระปริดกระปรอย ไม่มีความ
รู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะ มักพบหลังผ่าตัดภายใน 1 ปี
และส่วนใหญ่จะกลับเป็นปกติภายใน 6-8 สัปดาห์
ดังนัน้ ปัญหาความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะจึง
เป็นปัญหาที่ส�ำคัญ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ยโดยเฉพาะผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาการขับถ่ายปัสสาวะ และ
ต้องได้ท�ำการสวนปัสสาวะเองภายหลังเมื่อกลับไป
อยูบ่ า้ น อาจจะก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล
ทั้งต่อผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัว
		 3.2 รู รั่ ว การเกิ ด รู รั่ ว ถื อ เป็ น ภาวะ
แทรกซ้อนที่รุนแรง แต่ในปัจจุบันเนื่องจากเทคนิค
ในการผ่าตัดดีขึ้นมาก รวมทั้งการมี retroperitoneal
drainage ที่ดีท�ำให้อุบัติการณ์ของการเกิดรูรั่วลด
ลงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 20-30 ปีก่อน รูรั่ว
ที่อาจพบได้แก่ รูรั่วระหว่างท่อไตกับช่องคลอด
(ureterovaginal fistula) และรูรั่วระหว่างกระเพาะ
ปัสสาวะกับช่องคลอด (vesicovaginal fistula) ส่วน
ใหญ่ถ้ารูรั่วที่มีขนาดเล็ก การใส่สายสวนปัสสาวะ
ไว้นานพอควร รูรั่วอาจปิดได้เอง แต่ในรายที่รูรั่วมี
ขนาดใหญ่ อาจต้องใช้การผ่าตัดเพือ่ แก้ไข การตรวจ
สภาวะการท�ำงานของไต ต�ำแหน่งของรูรั่ว เป็นสิ่ง
จ�ำเป็นที่ต้องทราบก่อนการตัดสินใจในการผ่าตัด
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		 3.3 การติดเชื้อ การเริ่มให้ยาปฏิชีวนะ
ตั้ ง แต่ ก ่ อ นผ่ า ตั ด อาจมี ส ่ ว นช่ ว ยในการลดอั ต รา
การเกิดการติดเชื้อในระยะหลังผ่าตัด การติดเชื้อที่
ส�ำคัญและต้องระวังคือ การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน
(pelvic infection)ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปแบบของ
pelvic cellulitis หรือ pelvic hematoma และอาจเป็น
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดรูรั่วได้ ส�ำหรับการติดเชื้อในทาง
เดินปัสสาวะพบได้ร้อยละ 29 วินิจฉัยจากการเพาะ
เชื้อในปัสสาวะ ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีอาการ
ของการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะเลย อย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยทุกรายควรจะได้รับการรักษาหรือเปลี่ยนยา
ปฏิชีวนะเป็นชนิดที่ให้ผลดีต่อเชื้อนั้นๆ ในระยะ 5
ปีแรกของการผ่าตัดซึ่งใช้สายสวนปัสสาวะพบการ
เพาะเชื้อปัสสาวะให้ผลบวกค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบ
เทียบกับในระยะหลังซึ่งเปลี่ยนมาใช้ suprapubic
cystostomy
		 3.4 ถุ ง น�้ ำ จากการคั่ ง ของน�้ ำ เหลื อ ง
บริเวณอุ้งเชิงกราน (pelvic lymphocyst) พบได้
ประมาณร้อยละ 1-2 ขึ้นอยู่กับขนาดของถุงน�้ำจาก
การคัง่ ของน�ำ้ เหลือง (lymphocyst) และวิธกี ารตรวจ
วินิจฉัย ถ้ามีขนาดเล็กการตรวจร่างกายหรือตรวจ
ภายในอาจคล�ำไม่ได้ ถ้าตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่
สูงทางช่องคลอด อาจตรวจพบถุงน�ำ้ จากการคัง่ ของ
น�้ำเหลืองขนาดเล็กได้มากขึ้น ซึ่งคล�ำไม่ได้จากการ
ตรวจภายใน ถุงน�้ำจากการคั่งของน�้ำเหลืองเกิดจาก
การสะสมของน�้ำเหลืองภายในอุ้งเชิงกรานจากการ
ไหลย้อยของน�ำ้ เหลือง ซึง่ ไปตัด afferent channel ใน
อดีตพบภาวะแทรกซ้อนนีส้ งู ถึงร้อยละ 25 ต�ำแหน่ง
ที่พบถุงน�้ำจากการคั่งของน�้ำเหลืองได้บ่อยมักเป็น
บริเวณด้านหน้าและด้านใน อาจจะพบอยู่ระหว่าง
external iliac vessels กับผนังหน้าท้อง บางครั้งอาจ
พบถุงน�้ำจากการคั่งของน�้ำเหลืองขยายลงมาอยู่ใน
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paravaginal space ซึ่งคล�ำได้จากการตรวจภายใน
ระยะเวลาที่เกิดถุงน�้ำจากการคั่งของน�้ำเหลืองมัก
เกิ ด ภายใน 6 สั ป ดาห์ ห ลั ง ผ่ า ตั ด ถ้ า มี ข นาดเล็ ก
ผูป้ ว่ ยอาจไม่มอี าการผิดปกติ แต่ถา้ มีขนาดใหญ่อาจมี
อาการของการกดเบียด (pressure symptoms) อาการ
ปวดในอุง้ เชิงกราน หรือมีไข้ได้ การตรวจร่างกายมัก
พบก้อนอยูเ่ หนือต่อมและขนานกับเอ็นยึดบริเวณขา
หนีบ (inguinal ligament) ขอบบนของก้อนมักอยูต่ ำ�่
กว่า anterior superior iliac spine ถ้าก้อนใหญ่มากก็
จะอยู่สูงขึ้นไปอีก ถ้าก้อนกดเบียดท่อไตอาจท�ำให้
ท่อไตอุดตันเกิดภาวะไตอักเสบแบบเฉียบพลันและ
ภาวะไตบวมน�้ำได้
		 3.5 Pelvic cellulitis ปัจจุบันนิยมให้ยา
ปฏิชวี นะชนิดออกฤทธิค์ รอบคลุมทัง้ gram positive,
gram negative และ anaerobic organism เพือ่ ป้องกัน
การติดเชื้อโดยให้ก่อนผ่าตัดทันที และให้ต่อไปอีก
อย่างน้อย 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด พบอุบัติการณ์การ
เกิดภาวะนี้ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ถ้ามีการติด
เชื้อเกิดขึ้นให้เพาะเชื้อจาก vaginal vault และให้ยา
ปฏิชวี นะขนาดสูงตามความไวของเชือ้ มีนอ้ ยรายไม่
เกินร้อยละ 0.5 ทีต่ อ้ งระบาย pelvic abscess เนือ่ งจาก
การติดเชื้อของเลือดและน�้ำเหลืองที่สะสมอยู่
		 3.6 Venous thrombosis การเกิด venous
stasis และอันตรายต่อผนังหลอดเลือดด�ำขณะเลาะ
ต่อมน�้ำเหลืองที่เกาะติดกับหลอดเลือดชั้น intima
ของหลอดเลือดด�ำ จะมีการหลั่ง tissue thromboplastin ท�ำให้เลือดแข็งตัวเป็น venous thrombosis
การให้ยา heparin 5,000 หน่วย ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
วันละ 3 ครั้ง เริ่ม 2 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด และฉีดทุก 8
ชั่วโมง ต่ออีก 5 วัน จะช่วยลดอุบัติการณ์ของภาวะ
นี้ได้ บางสถาบันใช้ pneumatic cuff พันน่องและ
ต้นขาไว้ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดอีก 5 วัน เพื่อตัด

ปัญหาเลือดออกง่ายจากยาheparin พบว่าได้ผลดีกว่า
คือ ลดอุบตั กิ ารณ์ของภาวะนี้ลงถึง 3 เท่า เมือ่ เปรียบ
เทียบกับการให้ยา heparin ขนาดต�่ำ ปัญหาดังกล่าว
ไม่คอ่ ยพบในผูป้ ว่ ยไทยแต่พบได้ในรายงานของต่าง
ประเทศ
		 3.7 การตกเลื อ ดหลั ง ผ่ า ตั ด ระยะหลั ง
พบน้อยเนือ่ งจากในขณะผ่าตัดมีการตรวจหาหลอด
เลือดอยู่แล้ว ยกเว้นว่าห้ามเลือดไว้ไม่ดีก่อนผ่าตัด
เสร็จหรือห้ามเลือดที่ออกหลายจุดไม่ได้ ในกรณี
นี้อาจจะใส่ผ้าก็อซหลายๆ ชิ้นกดไว้แล้วโผล่ปลาย
ออกทางช่องคลอด หรือใช้ umbrella gauze pack
กดเชิงกรานไว้ 24-48 ชั่วโมงเพื่อห้ามเลือด แล้วจึง
เอาออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อจาก aerobic และ
anaerobic bacteria ในช่องคลอด
การผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอลนอกจากจะ
ท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ต่อตัวผู้ป่วยทั้ง
ระหว่างการผ่าตัด หลังผ่าตัดระยะแรก และหลัง
ผ่าตัดระยะหลังแล้ว ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของระบบสืบพันธุแ์ ละผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ โดย
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของระบบ
สืบพันธุเ์ มือ่ ผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอลและรังไข่ออก
ทั้ง 2 ข้าง จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ
สืบพันธุ์ ดังนี้ (จตุพล ศรีสมบูรณ์, 2547; ยุพิน เพียร
มงคล, 2557; Allan, 2007)
		 1.1 การเปลี่ ย นแปลงของช่ อ งคลอด
ผนังช่องคลอดจะหย่อน รอยย่นหายไป เยื่อบุผนัง
ช่องคลอดบาง ไกลโคเจนน้อยลง ท�ำให้ช่องคลอดมี
ความเป็นด่างมากขึ้น ส่งผลท�ำให้เกิดการอักเสบได้
ง่าย นอกจากนั้นช่องคลอดจะสั้นลง เนื่องจากการ
ผ่าตัดมดลูกจ�ำเป็นต้องตัดส่วนบนของช่องคลอด
อย่างน้อย 3 เซนติเมตรออกด้วย
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		 1.2 การเปลีย่ นแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์
ภายนอก แคมเล็ก (labia minora) จะเหี่ยวเล็กลง
ไขมันใต้ผิวหนังน้อย ปุ่มกะสัน (clitoris) มีขนาด
เล็กลง
		 1.3 การเปลี่ยนแปลงของเต้านม เต้านม
จะเหี่ยวเล็กลง เนื่องจากเนื้อเยื่อต่อมน�้ำนม (mammary tissue) เหี่ยวเล็กลง แต่ในผู้ป่วยที่อ้วนขนาด
เต้านมอาจคงเดิมเพราะมีไขมันอยู่ แต่ตอ่ มน�ำ้ นมจะ
เหี่ยวลง
2. ผลต่ อ การมี เ พศสั ม พั น ธ์ การมี เ พศ
สัมพันธ์และความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ภายหลัง
ผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอลและรังไข่ออกทั้ง 2 ข้าง
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขณะมีเพศ
สัมพันธ์ ดังนี้ (Allan, 2007)
		 2.1 ระยะเล้าโลม ในระยะนี้จะมีการคั่ง
ของโลหิตในช่องเชิงกรานลดลง เนือ่ งจากไม่มมี ดลูก
		 2.2 ระยะตื่นเต้น เป็นระยะที่เกิดความ
รู้สึกทางเพศ ระยะนี้ช่องคลอดจะขยายตัวพร้อม
กับมดลูกจะยกสูงขึ้น ท�ำให้ 2 ใน 3 ของช่องคลอด
ส่วนบนเป็นโพรง แต่ภายหลังผ่าตัดมดลูกแบบ
เรดิคอลแล้วจะไม่มีการยกสูงขึ้น ซึ่งไม่มีผลต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ เพราะว่าช่องคลอดส่วนล่างจะมีผล
ต่อการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า
		 2.3 ระยะสุขสุดยอดทางเพศ ในระยะนี้
ผูป้ ว่ ยจะมีความรูส้ กึ ว่ามีการหดรัดตัวของช่องคลอด
และกล้ามเนื้อฝีเย็บเป็นระยะๆ ห่างกันครั้งละ 0.8
วินาที ในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีความรู้สึกว่ามดลูก
หดรั ด ตั ว ด้ ว ย ดั ง นั้ น ในกรณี ที่ ผ ่ า ตั ด มดลู ก แบบ
เรดิคอลจะไม่มีความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้น
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ผลกระทบของการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล
ด้านจิตสังคม

การผ่ า ตั ด มดลู ก แบบเรดิ ค อลจะส่ ง ผล
กระทบด้านจิตสังคม ดังนี้
1. การเกิดภาวะซึมเศร้า จากผลของการ
ผ่าตัดที่ท�ำให้ผู้ป่วยมีภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน
ท�ำให้ระดับซีโรโทนินในกระแสเลือดลดลง ส่งผล
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดภาวะซึมเศร้าได้ นอกจากนัน้ อาจเกิด
จากการรับรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับมดลูก เช่น รับรู้ว่า
มดลูกเป็นอวัยวะทีแ่ สดงถึงความเป็นผูห้ ญิง เป็นสิง่
ส�ำคัญในการถึงจุดสุดยอดขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็น
อวัยวะที่มีการขจัดของเสียออกจากร่างกายในช่วง
ทีม่ ปี ระจ�ำเดือน เป็นต้น ดังนัน้ การผ่าตัดมดลูกแบบ
เรดิคอลจึงท�ำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ สูญเสียอวัยวะทีส่ ำ� คัญไป
ท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ (Donognue, Jackson, &
Pagano, 2003).
2. การเกิ ด ความเหนื่ อ ยล้ า (Decherney,
Bachmann, Isaacson, &Gall, 2002).
3. การสู ญ เสี ย เอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น หญิ ง
(Augustus, 2000).
4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากการทีผ่ ปู้ ว่ ย
ต้องนอนโรงพยาบาลนานท�ำให้ขาดรายได้ เนือ่ งจาก
ต้องขาดงานอีกทั้งต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นท�ำให้บาง
ครอบครัวมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตามมาได้
5. ผลกระทบด้ า นสั ง คมโดยเฉพาะใน
ครอบครัว ผู้ป่วยอาจเกิดความกังวลใจที่ไม่สามารถ
ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลสมาชิ ก ในครอบครั ว ดั ง เช่ น ที่ เ คย
ปฏิ บั ติ เพราะตนเองต้ อ งนอนรั ก ษาตั ว ในโรง
พยาบาลเป็นเวลานาน ด้านความสัมพันธ์กบั สามีนนั้
อาจมีความกังวลเรื่องเพศสัมพันธ์ ปัญหาเรื่องเพศ
สัมพันธ์อาจเกิดจากการผ่าตัดซึ่งท�ำให้ช่องคลอด
สั้นลง ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้าง
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ร่วมกับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล ท�ำให้ผู้ป่วย
ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งอาจท�ำให้มีอาการแสบ
คัน และแห้งบริเวณช่องคลอด ท�ำให้เกิดความไม่
สุขสบายจากการมีเพศสัมพันธ์ มีอาการปวด และมี
ความยุ่งยากในการมีเพศสัมพันธ์ ในผู้ป่วยบางราย
อาจมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ท�ำให้มคี วามกลัว
ในการมีเพศสัมพันธ์ภายหลังการผ่าตัด และสามี
ของผู้ป่วยบางรายเกิดความกลัวที่จะมีเพศสัมพันธ์
เช่นกัน จากปัญหาการมีเพศสัมพันธ์อาจท�ำให้เกิด
ปัญหาการหย่าร้างหลังผ่าตัดได้ (Jenson, 2003).

บทบาทพยาบาล

การผ่ า ตั ด มดลู ก แบบเรดิ ค อลท� ำ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง ด้ า นร่ า งกายและด้ า นจิ ต
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทาง
ด้านร่างกายเกีย่ วกับการท�ำงานผิดปกติของกระเพาะ
ปัสสาวะภายหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้
เกิดความเครียด ความวิตกกังวลทั้งต่อผู้ป่วยและ
บุคคลในครอบครัว ดังนั้นบทบาทของพยาบาล
ต่อการท� ำ งานผิ ดปกติข องกระเพาะปัส สาวะใน
ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบ
เรดิคอลเป็นบทบาทอิสระและมีความส�ำคัญยิง่ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการพยาบาล คือ ส่งเสริมการท�ำ
หน้าทีข่ องกระเพาะปัสสาวะและป้องกันการคัง่ ของ
ปัสสาวะ การท�ำให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะได้
มีการขยายตัวที่พอเหมาะภายหลังการผ่าตัดมดลูก
แบบเรดิคอลก่อนที่จะน�ำสายสวนปัสสาวะออก
จะท�ำให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อดีขึ้นและท�ำให้
กระเพาะปัสสาวะคงสภาพหน้าทีท่ ปี่ กติตอ่ ไปได้ วิธี
การทีจ่ ะช่วยให้กล้ามเนือ้ กระเพาะปัสสาวะมีการยืด
ขยายทีพ่ อเหมาะนัน้ ท�ำได้โดยการหนีบ (clamp) สาย
สวนปัสสาวะแล้วปล่อยเป็นระยะๆ เพื่อกระตุ้นให้

เกิดการยืด (stretch) ของกล้ามเนือ้ กระเพาะปัสสาวะ
ขึน้ ภายในกระเพาะปัสสาวะโดยการท�ำให้มกี ารเติม
เต็ม (filling) ของน�้ำปัสสาวะและกระตุ้นให้เกิด
emptying ที่ปกติ เรียกวิธีการนี้ว่า การทดสอบการ
ท�ำงานของกระเพาะปัสสาวะ หรือ การฝึกหัดการ
ท�ำงานของกระเพาะปัสสาวะ (bladder training)
การทดสอบการท� ำ งานของกระเพาะ
ปัสสาวะมี 2 วิธี (ยุพิน เพียรมงคล, 2557; หน่วย
นรีเวชกรรม กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2556) ได้แก่
วิ ธี ที่ 1 ใช้ ใ นกรณี ท่ี ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การคา
สายสวนปัสสาวะทางเหนือหัวเหน่า (suprapelvic
cystostomy) วิธีการท�ำ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน
ได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 1: เป็นการหนีบสายสวนปัสสาวะ
แล้วปล่อยเป็นระยะๆ ดังนี้
1. เริม่ หนีบสายสวนปัสสาวะแล้วปล่อยทุก
2 หรือ 4 ชั่วโมง หรือปล่อยก่อนเวลาเมื่อผู้ป่วยรู้สึก
ปวดถ่ายปัสสาวะ แล้วจดบันทึกจ�ำนวนที่ได้ เพื่อ
ดูความจุของกระเพาะปัสสาวะ (ก่อนหนีบทุกครั้ง
ต้องให้กระเพาะปัสสาวะว่าง)
2. การหนีบแล้วปล่อยจะท�ำอยูป่ ระมาณ 1-3
วัน หรือเมื่อวัดปริมาณของน�้ำปัสสาวะที่ออกมาใน
แต่ละครั้งไม่เกิน 500 มิลลิลิตร แล้วจึงท�ำขั้นตอนที่
2 ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2: เป็นการหนีบแล้วให้ผปู้ ว่ ยถ่าย
ปัสสาวะเองดังนี้
1. ภายหลังหนีบสายสวนปัสสาวะครบ 2
หรือ 4 ชั่วโมง ให้ผู้ป่วยไปถ่ายปัสสาวะเองและจด
บันทึกจ�ำนวนที่ได้ (ถ้าผู้ป่วยรู้สึกปวดถ่ายปัสสาวะ
ก่อนครบ 2 หรือ 4 ชั่วโมง ให้ผู้ป่วยไปถ่ายปัสสาวะ
ได้ทันที)
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2. ปล่อยที่หนีบสายสวนปัสสาวะทันทีที่
ถ่ายปัสสาวะแล้ว เพื่อดูจ�ำนวนปัสสาวะที่เหลือค้าง
อยูใ่ นกระเพาะปัสสาวะ (residual urine) ถ้า residual
urine มากกว่า 100 มิลลิลติ ร แสดงว่าการท�ำงานของ
กระเพาะปัสสาวะยังไม่ดี ต้องท�ำการทดสอบการ
ท�ำงานของกระเพาะปัสสาวะต่อไปอีกระยะหนึ่ง
จนกระทัง่ residual urine น้อยกว่า 100 มิลลิลติ ร ทุก
ครัง้ เป็นเวลา 1-2 วัน แพทย์จงึ พิจารณาให้นำ� เอาสาย
สวนปัสสาวะออก ทัง้ นีจ้ ำ� นวนปัสสาวะทีถ่ า่ ยได้เอง
จะต้องมีปริมาณเป็น 2 เท่าของ residual urine ที่ได้

หมายเหตุ

1. ในบางสถาบันการทดสอบการท�ำงาน
ของกระเพาะปัสสาวะอาจจะเริม่ ท�ำขัน้ ตอนที่ 2 เลย
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยถ่ายปัสสาวะได้เร็วขึ้น
แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะถ่ายปัสสาวะเองไม่ได้
2. ช่วงระยะเวลา 22.00-06.00 น. ปล่อย
free flow
3. ก่อนหนีบสายสวนปัสสาวะทุกครั้งต้อง
ให้กระเพาะปัสสาวะว่าง
4. การปล่อยที่หนีบสายสวนปัสสาวะให้
ปล่อยนาน 5-10 นาที
5. การที่ผู้ป่วยจะใส่สายสวนปัสสาวะนาน
เท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่
		 5.1 การรบกวนเส้นประสาทที่ควบคุม
การท�ำงานของกระเพาะปัสสาวะขณะผ่าตัด
		 5.2 วิ ธี ก ารทดสอบการท� ำ งานของ
กระเพาะปัสสาวะที่ถูกต้อง จ�ำนวนปัสสาวะที่ได้
ในแต่ละครั้งถ้ามากกว่า 500 มิลลิลิตร แสดงว่าการ
ทดสอบการท�ำงานของกระเพาะปัสสาวะอาจไม่ได้
ผล ดังนั้นการควบคุมจ�ำนวนน�้ำดื่มใน 2 ชั่วโมงจึง
เป็นสิ่งจ�ำเป็นควรให้ผู้ป่วยดื่มน�้ำประมาณ 3 แก้ว
ภายใน 2 ชั่วโมง
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		 5.3 ภาวะด้านจิตใจของผู้ป่วย
วิธีที่ 2 ให้ผู้ป่วยสวนปัสสาวะด้วยตนเอง
(self-catheterization) เป็นการสอดใส่สายสวน
ปัสสาวะที่ปราศจากเชื้อเข้าไปในท่อปัสสาวะจนถึง
กระเพาะปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะไหลออกด้วย
ตนเองด้วยเทคนิคสะอาด ซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยจะไม่
ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะทางเหนือหัวหน่าว
วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้ในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีอุปกรณ์และวิธีการท�ำดังนี้
อุปกรณ์ประกอบด้วย 1) ถาดวางของใช้ 2)
ชุดสายสวนปัสสาวะด้วยตนเองส�ำหรับสตรีทบี่ รรจุ
ในน�ำ้ ยาท�ำลายเชือ้ 3) ถ้วยตวงปัสสาวะ 4) กระจกเงา
5) สบู่เหลวหรือสบู่ก้อนพร้อมกล่อง และ 6) น�้ำ
ต้มสุกหรือน�้ำสะอาด 1 ขวด
วิธีการ
1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ใช้ผ้าสะอาดปู
บนเก้าอื้หรือบนเตียง วางกระจก วางถ้วยตวงและ
ชุดสวนปัสสาวะไว้บริเวณที่จะหยิบได้ง่าย กั้นม่าน
เปิดไฟ
2. ไปปัสสาวะใส่ถว้ ยตวง ดูจำ� นวนปัสสาวะ
แล้วล้างถ้วยตวงให้สะอาดจดจ�ำนวนไว้
3. ล้างอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาดจากด้าน
หน้าไปด้านหลังด้วยสบูป่ ระจ�ำตัว ไม่ตอ้ งใช้กระดาษ
ช�ำระหรือผ้าเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์
4. ล้างมืออย่างถูกวิธดี ว้ ยสบูแ่ ละน�ำ้ สะอาด
ไม่ต้องเช็ดมือและไม่จับต้องของอื่น
5. เตรียมสายสวนปัสสาวะโดยใช้มือข้างที่
ไม่ถนัดจับบริเวณจุกสีฟา้ ดึงสายสวนขึน้ จากหลอด
บรรจุทมี่ นี ำ�้ ยาท�ำลายเชือ้ มือข้างทีถ่ นัดจับสายสวน
ดึงสายสวนออกมา ล้างสายสวนปัสสาวะด้วยน�้ำ
สะอาด
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6. ใช้ ท ่ า นั่ ง คุ ก เข่ า สองข้ า งบนเตี ย ง วาง
กระจกไว้ตรงหน้าอวัยวะสืบพันธุ์ หรือยืนสวน
ปั ส สาวะโดยยกขาข้ า งหนึ่ ง วางบนเก้ า อี้ โ ดยยื น
คร่อมกระจก ใช้มือที่ไม่ถนัดแหวกแคมนอกของ
อวัยวะสืบพันธุ์ด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลาง ดึงรั้งขึ้นด้าน
บนเล็กน้อย ส่องดูท่อปัสสาวะจากกระจกจนเห็น
ชัดเจน ใช้มอื ข้างทีถ่ นัดจับสายสวนปัสสาวะในท่าที่
ถนัด ค่อยๆ สอดสายสวนเข้าไปในท่อปัสสาวะด้วย
ความนุ่มนวล ไม่ใช้แรงดัน ใส่สายสวนเข้าไปในท่อ
ปัสสาวะประมาณ 3 นิ้ว
7. ปล่อยมือทีแ่ หวกอวัยวะสืบพันธุม์ าเลือ่ น
กระจกออก แล้วน�ำถ้วยตวงมารองรับปัสสาวะ ถอด
จุกปิดสายสวน (จุกสีฟา้ ) ออกปล่อยให้ปสั สาวะไหล
ออกมาจนหมด เมื่อปัสสาวะหยุดไหลให้กดบริเวณ
ท้องน้อย 1-2 ครั้ง รอจนปัสสาวะหยุดไหล ค่อยๆ
ดึงสายสวนปัสสาวะออกมาโดยใช้นิ้วปิดรูเปิดสาย
สวนเพื่อป้องกันไม่ให้ปัสสาวะไหลย้อนกลับ
8. ในขณะทีก่ ำ� ลังจะสวนปัสสาวะ ถ้าผูป้ ว่ ย
ท� ำ สายสวนปั ส สาวะสั ม ผั ส หรื อ ถู ก ต้ อ งสิ่ ง อื่ น ๆ
นอกจากท่อปัสสาวะให้นำ� สายสวนปัสสาวะไปล้าง
ให้สะอาด แล้วแช่นำ�้ ยาฆ่าเชือ้ ไว้อย่างน้อยประมาณ
15 นาที ก่อนท�ำการสวนปัสสาวะใหม่
9. สังเกตลักษณะ สีและกลิ่นของปัสสาวะ
ตวงปริมาณปัสสาวะ และบันทึกจ�ำนวนปัสสาวะ
10. ล้างสายสวนปัสสาวะและจุกปิดด้วย
สบู่แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด โดยให้น�้ำที่ล้างไหล
ผ่านท่อสายสวนปัสสาวะ สะบัดน�้ำออกแล้วเก็บ
สายสวนไว้ในหลอดบรรจุที่มีน�้ำยาท�ำลายเชื้อโดย
แช่ขณะยังไม่ปิดจุกเพื่อให้น�้ำยาเข้ามาในสายสวน
ก่อนจึงปิดจุกเก็บของใช้เข้าที่
11. ล้างอุปกรณ์ให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง

การท� ำ ความสะอาดสายสวนปั ส สาวะ
ประจ�ำวัน

การต้มและเปลี่ยนน�้ำยาให้ท�ำวันละครั้ง
และเวลาเดียวกัน ที่หอผู้ป่วยจะท�ำเวลาประมาณ
10.00 น. ดังนี้
1. น�ำสายสวนปัสสาวะทัง้ ชุดและขวดใส่ไป
ล้างด้วยน�้ำยาล้างจานและล้างน�้ำให้สะอาด
2. น�ำไปต้มในน�ำ้ เดือด นาน 20 นาที เพือ่ ฆ่า
เชื้อโรค
3. รินน�ำ้ ในหม้อต้มออก รอให้เย็นหยิบขวด
และหลอดใส่น�้ำยาท�ำลายเชื้อมาตั้งไว้
4. เติมน�้ำต้มสุกลงไปในหลอดใส่สายสวน
จนถึ ง ครึ่ ง หลอด (บริ เ วณตั ว อั ก ษร S ตรงกลาง
หลอด) แล้วเติมน�้ำยาท�ำลายเชื้อผสมลงไปอีกครึ่ง
หลอด (บริเวณตัวอักษร S ตัวบนสุดของหลอด)
5. หยิ บ สายสวนปั ส สาวะส่ ว นบนใส่ ใ น
หลอดให้ น�้ ำ ยาเข้ า มาอยู ่ ใ นหลอดและปิ ด จุ ก ให้
เรียบร้อย ไม่ให้แน่นหรือหลวมเกินไป

หมายเหตุ

การทดสอบการท� ำ งานของกระเพาะ
ปัสสาวะโดยการสวนปัสสาวะด้วยตนเอง จะเริม่ ท�ำ
ในวันที่ 8 หลังผ่าตัดโดยท�ำทุก 4 ชัว่ โมงหรือท�ำก่อน
เวลาเมื่อผู้ป่วยรู้สึกปวดถ่ายปัสสาวะ หลังจากถ่าย
ปัสสาวะแล้วให้สวนปัสสาวะด้วยตนเอง เพื่อตรวจ
ดูปัสสาวะที่เหลือค้างแล้วจดบันทึกเปรียบเทียบ
การติดตามผล
1. ติดตามทุก 1 สัปดาห์หรือ 2 สัปดาห์ (กรณี
บ้านอยู่ใกล) โดยตรวจ urine analysis
2. ดูผลการถ่ายปัสสาวะเปรียบเทียบกับ
residual urine โดย
		 2.1 จ�ำนวนของ residual urine น้อยกว่า
100 มิลลิลิตร
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		 2.2 จ�ำนวนปัสสาวะที่ถ่ายได้เองจะต้อง
มีปริมาณเป็น 2 เท่าของ residual urine

บทสรุป

ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัด
มดลูกแบบเรดิคอลจะได้รบั ผลกระทบจากการผ่าตัด
ทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม หากผู้ป่วยไม่สามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น ย่อม
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีปญ
ั หาสุขภาพตามมา การช่วยให้ผปู้ ว่ ย
สามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้
โดยการตอบ สนองความต้องการด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ำงาน
ผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะภายหลังการผ่าตัด
โดยมีวัตถุประสงค์ของการพยาบาล คือ ส่งเสริม
การท�ำหน้าที่ของกระเพาะปัสสาวะและป้องกัน
การคั่ ง ของปั ส สาวะโดยการทดสอบการท� ำ งาน
ของกระเพาะปัสสาวะหรือการฝึกหัดการท�ำงาน
ของกระเพาะปัสสาวะอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จะส่งผลท�ำให้ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
ที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอลมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
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