
5The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 21  No. 2  July - December 2015

บทบาทพยาบาล: การท�างานผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล

ยุพิน เพียรมงคล DN* 

บทคัดย่อ
 กำรท�ำงำนผิดปกติของกระเพำะปัสสำวะภำยหลังกำรผ่ำตัดจะพบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็งปำกมดลูก

ท่ีได้รับกำรผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิคอล กำรท�ำงำนผิดปกติของกระเพำะปัสสำวะรวมถึงกำรกลั้นปัสสำวะไม่

อยู่ กำรสูญเสียควำมรู้สึกในกำรขับถ่ำยปัสสำวะ กระเพำะปัสสำวะมีควำมตึงตัวน้อยเกินไป และกระเพำะ

ปัสสำวะมีควำมตึงตัวมำกเกนิไป ถงึแม้ว่ำภำวะกำรท�ำงำนผดิปกติของกระเพำะปัสสำวะจะไม่เป็นอนัตรำย

ถงึชวีติต่อผูป่้วยมะเรง็ปำกมดลกูทีไ่ด้รบักำรผ่ำตัดมดลกูแบบเรดิคอล แต่อำจส่งผลถงึคุณภำพชวีติของผูป่้วย

ได้ กำรทดสอบกำรท�ำงำนของกระเพำะปัสสำวะเป็นบทบำทอสิระของพยำบำลและสำมำรถแก้ไขภำวะกำร

ท�ำงำนผิดปกติของกระเพำะปัสสำวะในผู้ป่วยมะเร็งปำกมดลูกที่ได้รับกำรผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิคอลได้

ค�าส�าคัญ: กำรท�ำงำนผิดปกติของกระเพำะปัสสำวะ มะเร็งปำกมดลูก กำรผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิคอล
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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.
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บทน�า
 กำรผ่ำตัดมดลกูแบบเรดิคอลหรอืกำรผ่ำตัด

มดลกูแบบถอนรำกถอนโคน (radical hysterectomy) 

หมำยถึงกำรผ่ำตัดมดลูก ช่องคลอดส่วนบนอย่ำง

น้อย 3 เซนติเมตร broad ligament, uterosacral 

ligament, uterovesical ligament และ parametrium 

ออกทั้งสองข้ำง โดยอำจจะตัดรังไข่หรืออำจจะเก็บ

รังไข่ไว้ในกรณีท่ีจ�ำเป็นโดยเฉพำะผู้ป่วยที่อำยุยัง

น้อย (กิตติภัต เจริญขวัญ, 2555; หน่วยนรีเวชกรรม 

กลุ่มวิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ 

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2556) 

เป็นกำรผ่ำตัดท่ีเป็นมำตรฐำนส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็น

มะเร็งปำกมดลูกในระยะเริ่มแรกท่ีมีกำรลุกลำมซึ่ง

ได้แก่ระยะท่ี Ib และ IIa บำงรำย ระยะเวลำในกำรท�ำ

ผ่ำตัดประมำณ 4 ชั่วโมง และระยะเวลำในกำรนอน

พกัรกัษำตัวในโรงพยำบำลประมำณ 14 วนั (Fanning 

& Kraus, 2000) โดยมีข้อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัด และผล 

กระทบของกำรผ่ำตัด ดังนี้

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล
 ข้อบ่งชี้ที่ส�ำคัญในกำรผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิ

คอล ได้แก่ 1) มะเร็งปำกมดลูกระยะที่ Ib และ IIa 

บำงรำย 2) ขนำดของมะเรง็มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกนิ 

4 เซนติเมตร 3) อำยุน้อยกว่ำ 45 ปี หรือไม่เกิน 60 ปี 

4) ร่ำงกำยแข็งแรงและไม่มีโรคอื่นที่เป็นอุปสรรค

ต่อกำรผ่ำตัด 5) น�้ำหนักตัวไม่เกิน 70 กิโลกรัม 6) 

มะเร็งปำกมดลูกที่พบร่วมกับเน้ืองอกของมดลูก 

(myoma uteri) และภำวะที่เย่ือบุโพรงมดลูกแทรก

อยู่ระหว่ำงกล้ำมเนื้อมดลูก (endometriosis interna 

หรือ adenomyosis) 7) มะเร็งปำกมดลูกในสตรีที่ตั้ง

ครรภ์อ่อนๆ 8) มะเร็งปำกมดลูกที่ไม่ตอบสนองต่อ

กำรรักษำด้วยรังสีรักษำ และ 9) ผู้ป่วยสมัครใจที่จะ

รักษำด้วยกำรผ่ำตัด (จำรุวรรณ แซ่เต็ง, 2555).

ผลกระทบของการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล 

ด้านร่างกาย
 กำรผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิคอลอำจก่อให้เกิด

ภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆ ต่อตัวผู้ป่วย ทั้งระหว่ำงกำร

ผ่ำตัด (intraoperative complication) หลงัผ่ำตัดระยะ

แรก (early postoperative complication) และหลัง

ผ่ำตัดระยะหลัง (late postoperative complication)

โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  ภำวะแทรกซ้อนระหว่ำงกำรผ่ำตัด พบ

ได้ประมำณร้อยละ 5 ของกำรผ่ำตัดแต่ละครั้ง ภำวะ

แทรกซ้อนท่ีอำจจะพบได้ดังต่อไปน้ี (จตุพล ศรี

สมบรูณ์, 2547; ยพุนิ เพยีรมงคล, 2557; Allan, 2007) 

คือ

  1.1 กำรตกเลือดขณะผ่ำตัด พบอุบัติ

กำรณ์ประมำณร้อยละ 1-2 ของกำรผ่ำตัดแต่ละครั้ง 

ขณะท�ำกำรผ่ำตัดผู้ป่วยเสียเลือดมำกกว่ำ 1,000 

มิลลิลิตร เพรำะกำรผ่ำตัดน้ีเป็นกำรผ่ำตัดใหญ่ มี

กำรเลำะเนื้อเยื่อต่ำงๆ มำก กำรตกเลือดในระยะนี้

เกดิจำกกำรขำดควำมระมัดระวงัในกำรเลำะเนือ้เยือ่ 

และไม่สำมำรถตรวจ หำจุดที่ท�ำให้เลือดออกได้ 

ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังขณะเลำะเนื้อเย่ือในอุ ้ง

เชิงกรำน ไม่ควรเลำะลงไปในร่องลึกซึ่งไม่สำมำรถ

เข้ำไปหำได้ง่ำยถ้ำหลอดเลือดด�ำฉีกขำด กำรเลำะ 

pararectal space จึงไม่ควรใช้แรงมำกถ้ำเนื้อเยื่อ 

ติดมำก 

  1.2 กำรเกิดอันตรำยต่อล�ำไส้ พบอุบัติ

กำรณ์ประมำณร้อยละ 0.3 และจะไม่เกิดขึ้นถ้ำ

ระมัดระวงัและพถิพีถินัในกำรผ่ำตัดบรเิวณโดยรอบ

หลอดเลอืดท่ีมำเลีย้งล�ำไส้ เยบ็ซ่อมปิดเยือ่บชุ่องท้อง

ให้มิดชดิเพือ่ป้องกนัเลอืดและน�ำ้เหลอืงไหลกลบัเข้ำ

ช่องท้องซึ่งเป็นสำเหตุของล�ำไส้ติดกัน

  1.3 กำรเกิดอันตรำยต่ออวัยวะในระบบ
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ทำงเดินปัสสำวะ ได้แก่ อันตรำยต่อท่อไตและ

อันตรำยต่อกระเพำะปัสสำวะซ่ึงถือว่ำเป็นภำวะ

แทรกซ้อนท่ีพบได้น้อยท่ีสุดในระหว่ำงกำรผ่ำตัด 

สำเหตุเกิดจำกกำรตัดโดนอวัยวะนั้นๆ โดยบังเอิญ 

ภำวะแทรกซ้อนของท่อไตที่พบ ได้แก่ รูรั่ว (fistula) 

และตีบตัน (stenosis) เป็นผลจำก devascularization 

และ ischemic necrosis ของผนังท่อไตส่วนปลำย 

ภำวะแทรกซ้อนต่อท่อไตพบได้ร้อยละ 12.5 เป็นรู

รัว่ระหว่ำงมดลกูกบัช่องคลอด (uterovaginal fistula) 

ร้อยละ 8.5 และ ureteral stricture พบร้อยละ 4 

  1.4 ภำวะอดุตันของหลอดเลอืดในปอด 

เป็นภำวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงที่สุด เพรำะอำจเสีย

ชวีติได้ พบประมำณร้อยละ 3-5 ของผูป่้วยทีม่ ีoccult 

venous thrombosis มำกกว่ำร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่

เสียชีวิตจำกภำวะอุดตันของหลอดเลือดในปอดจะ

มี silent venous thrombosis โดยไม่มีอำกำรมำก่อน 

จนกระท่ังอำกำรรนุแรงข้ึน ในกรณท่ีีผูป่้วยมีประวติั 

thromboembolic disease, severe venous varicosities 

และในรำยท่ีเส่ียงต่อภำวะอุดตันของเส้นเลือดใน

ปอด วธีิป้องกนัอำจให้ยำ heparin ในขนำดต�ำ่ๆ ครัง้

เดียวก่อนผ่ำตัดหรือให้ยำ heparin 5,000 หน่วย เข้ำ

ใต้ผิวหนัง 2 ชั่วโมงก่อนผ่ำตัด แล้วฉีดทุก 8 ชั่วโมง

จนครบ 7 วัน

 2. ภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัดระยะแรก 

ภำวะแทรกซ้อนชนิดนี้ (กิตติภัต เจริญขวัญ, 2554; 

จำรุวรรณ แซ่เต็ง, 2555; ยุพิน เพียรมงคล, 2557) 

ได้แก่

  2.1 กำรตกเลือดภำยหลังกำรผ่ำตัดใน

ระยะแรก คือ กำรตกเลือดภำยใน 48 ชั่วโมงแรก

หลงัผ่ำตัดพบอบัุติกำรณ์ประมำณร้อยละ 0.21 ส่วน

ใหญ่เกดิจำกกำรห้ำมเลอืดไม่ดีขณะผ่ำตัด ซึง่มักเป็น

หลอดเลอืดแดงทีม่ำเลีย้งมดลูก รงัไข่ ช่องคลอด และ

กระเพำะปัสสำวะ

  2.2 อำกำรของระบบทำงเดินอำหำร เช่น 

กำรทะลุของกระเพำะอำหำรหรือล�ำไส้ กำรอุดตัน

ของล�ำไส้ ภำวะท้องอดื เป็นต้น อำกำรเหล่ำนีมั้กพบ

ภำยใน 1 สัปดำห์หลังผ่ำตัด

  2.3 กำรติดเชื้อบริเวณแผลผ่ำตัดหน้ำ

ท้อง พบอุบัติกำรณ์ประมำณร้อยละ 4-6 ของกำร

ผ่ำตัดแต่ละครั้ง เกิดจำกกำรปนเปื ้อนเชื้อโรค

ระหว่ำงกำรผ่ำตัด มักเกิดภำยใน 3-5 วันหลังผ่ำตัด 

อำกำรท่ีเป็นผลมำจำกกำรติดเชื้อ คือ แผลแยก ซ่ึง

จะเกิดประมำณ 4-8 วันหลังผ่ำตัด

  2.4 ภำวะมีปัสสำวะค้ำงในกระเพำะ

ปัสสำวะ พบหลังจำกกำรน�ำสำยสวนปัสสำวะออก

ท�ำให้ท่อปัสสำวะเกรง็ตัวไม่สำมำรถถ่ำยปัสสำวะได้

เองใน 24 ชั่วโมงแรกหลังน�ำสำยสวนปัสสำวะออก

ซ่ึงอำจเป็นผลมำจำกกำรดมยำสลบในระหว่ำงกำร

ผ่ำตัด

 3. ภำวะแทรกซ้อนหลังผ่ำตัดระยะหลัง 

ภำวะแทรกซ้อนชนิดนี้ (กิตติภัต เจริญขวัญ, 2555; 

จำรุวรรณ แซ่เต็ง, 2555; จตุพล ศรีสมบูรณ์, 2547; 

ยุพิน เพียรมงคล, 2557; Allan, 2007) ได้แก่

  3.1 กำรท�ำงำนผิดปกติของกระเพำะ

ปัสสำวะ (bladder dysfunction หรือ bladder  

atony) เป็นภำวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยท่ีสุด พบ

อุบัติกำรณ์ประมำณร้อยละ 60-70 ในกำรผ่ำตัด

แต่ละครั้ง โดยสำมำรถแบ่งชนิดควำมผิดปกติของ

กำรท�ำงำนของกระเพำะปัสสำวะเป็น 4 แบบ คือ1) 

กล้ำมเน้ือกระเพำะปัสสำวะมีควำมตึงตัวมำกเกิน

ไป (hypertonous of the bladder muscle) 2) สูญเสีย

ควำมรู้สึกอยำกถ่ำยปัสสำวะเม่ือกระเพำะปัสสำวะ

เต็ม (loss of sensation of bladder fullness) 3) มี

ควำมยำกล�ำบำกในกำรถ่ำยปัสสำวะ (difficulty in 
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initiating micturition) และ 4) กระเพำะปัสสำวะม ี

ควำมตึงตัวน้อยเกินไป (bladder hypotonia) อำกำร 

ดังกล่ำวเกดิข้ึนเนือ่งจำกกำรผ่ำตัดมดลกูแบบเรดิคอล 

น้ันจะไปรบกวนเส้นประสำทที่บังคับกำรท�ำงำน

ของกระเพำะปัสสำวะ ท�ำให้ผู้ป่วยถ่ำยปัสสำวะไม่

ออกภำยหลงัผ่ำตัด จึงต้องใส่สำยสวนปัสสำวะคำไว้

หลำยวัน ซึ่งเป็นเหตุให้ผนังกล้ำมเนื้อของกระเพำะ

ปัสสำวะ (Detrusor muscle) เกดิกำรหดตัวไปเรือ่ยๆ 

ท�ำให้ควำมตึงตัวของกล้ำมเน้ือเสียไป อำกำรที่พบ

จำกกำรท�ำงำนผิดปกติของกระเพำะปัสสำวะคือ 

ถ่ำยปัสสำวะไม่หมด กระปริดกระปรอย ไม่มีควำม

รู้สึกอยำกถ่ำยปัสสำวะ มักพบหลังผ่ำตัดภำยใน 1 ปี 

และส่วนใหญ่จะกลับเป็นปกติภำยใน 6-8 สัปดำห์ 

ดังนัน้ ปัญหำควำมผดิปกติในกำรขับถ่ำยปัสสำวะจงึ 

เป็นปัญหำที่ส�ำคัญ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภำพของ 

ผูป่้วยโดยเฉพำะผูท้ีม่ปัีญหำกำรขบัถ่ำยปัสสำวะ และ

ต้องได้ท�ำกำรสวนปัสสำวะเองภำยหลังเม่ือกลับไป 

อยูบ้่ำน อำจจะก่อให้เกดิควำมเครยีด ควำมวติกกงัวล

ทั้งต่อผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัว

  3.2 รูรั่ ว  กำรเ กิดรูรั่ วถือ เป ็นภำวะ

แทรกซ้อนที่รุนแรง แต่ในปัจจุบันเนื่องจำกเทคนิค

ในกำรผ่ำตัดดีขึ้นมำก รวมทั้งกำรมี retroperitoneal 

drainage ที่ดีท�ำให้อุบัติกำรณ์ของกำรเกิดรูรั่วลด

ลงมำก เม่ือเปรียบเทียบกับเมื่อ 20-30 ปีก่อน รูรั่ว

ท่ีอำจพบได้แก่ รูรั่วระหว่ำงท่อไตกับช่องคลอด 

(ureterovaginal fistula) และรูรั่วระหว่ำงกระเพำะ

ปัสสำวะกับช่องคลอด (vesicovaginal fistula) ส่วน

ใหญ่ถ้ำรูรั่วที่มีขนำดเล็ก กำรใส่สำยสวนปัสสำวะ

ไว้นำนพอควร รูรั่วอำจปิดได้เอง แต่ในรำยท่ีรูรั่วมี

ขนำดใหญ่ อำจต้องใช้กำรผ่ำตัดเพือ่แก้ไข กำรตรวจ

สภำวะกำรท�ำงำนของไต ต�ำแหน่งของรูรั่ว เป็นสิ่ง

จ�ำเป็นที่ต้องทรำบก่อนกำรตัดสินใจในกำรผ่ำตัด

  3.3 กำรติดเชื้อ กำรเริ่มให้ยำปฏิชีวนะ

ต้ังแต่ก่อนผ่ำตัดอำจมีส่วนช่วยในกำรลดอัตรำ

กำรเกิดกำรติดเชื้อในระยะหลังผ่ำตัด กำรติดเชื้อท่ี

ส�ำคัญและต้องระวังคือ กำรติดเช้ือในอุ้งเชิงกรำน 

(pelvic infection)ซ่ึงอำจจะเป็นไปในรูปแบบของ 

pelvic cellulitis หรือ pelvic hematoma และอำจเป็น

สำเหตุท่ีท�ำให้เกิดรูรั่วได้ ส�ำหรับกำรติดเช้ือในทำง

เดินปัสสำวะพบได้ร้อยละ 29 วินิจฉัยจำกกำรเพำะ

เชื้อในปัสสำวะ ซ่ึงบำงครั้งผู้ป่วยอำจไม่มีอำกำร

ของกำรติดเชือ้ในทำงเดินปัสสำวะเลย อย่ำงไรกต็ำม

ผู้ป่วยทุกรำยควรจะได้รับกำรรักษำหรือเปลี่ยนยำ

ปฏิชีวนะเป็นชนิดที่ให้ผลดีต่อเชื้อนั้นๆ ในระยะ 5 

ปีแรกของกำรผ่ำตัดซ่ึงใช้สำยสวนปัสสำวะพบกำร

เพำะเชื้อปัสสำวะให้ผลบวกค่อนข้ำงสูง เมื่อเปรียบ

เทียบกับในระยะหลังซึ่งเปลี่ยนมำใช้ suprapubic 

cystostomy

  3.4 ถุงน�้ ำจำกกำรค่ังของน�้ ำ เหลือง

บริเวณอุ้งเชิงกรำน (pelvic lymphocyst) พบได้

ประมำณร้อยละ 1-2 ข้ึนอยู่กับขนำดของถุงน�้ำจำก

กำรค่ังของน�ำ้เหลือง (lymphocyst) และวธีิกำรตรวจ

วินิจฉัย ถ้ำมีขนำดเล็กกำรตรวจร่ำงกำยหรือตรวจ

ภำยในอำจคล�ำไม่ได้ ถ้ำตรวจด้วยคลื่นเสียงควำมถี่

สูงทำงช่องคลอด อำจตรวจพบถงุน�ำ้จำกกำรค่ังของ

น�้ำเหลืองขนำดเล็กได้มำกข้ึน ซึ่งคล�ำไม่ได้จำกกำร

ตรวจภำยใน ถุงน�้ำจำกกำรคั่งของน�้ำเหลืองเกิดจำก

กำรสะสมของน�้ำเหลืองภำยในอุ้งเชิงกรำนจำกกำร

ไหลย้อยของน�ำ้เหลอืง ซ่ึงไปตัด afferent channel ใน

อดีตพบภำวะแทรกซ้อนน้ีสูงถงึร้อยละ 25 ต�ำแหน่ง

ท่ีพบถุงน�้ำจำกกำรคั่งของน�้ำเหลืองได้บ่อยมักเป็น

บริเวณด้ำนหน้ำและด้ำนใน อำจจะพบอยู่ระหว่ำง 

external iliac vessels กับผนังหน้ำท้อง บำงครั้งอำจ

พบถุงน�้ำจำกกำรค่ังของน�้ำเหลืองขยำยลงมำอยู่ใน 
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paravaginal space ซึ่งคล�ำได้จำกกำรตรวจภำยใน 

ระยะเวลำท่ีเกิดถุงน�้ำจำกกำรคั่งของน�้ำเหลืองมัก 

เกิดภำยใน 6 สัปดำห์หลังผ่ำตัด ถ้ำมีขนำดเล็ก 

ผูป่้วยอำจไม่มีอำกำรผดิปกติ แต่ถ้ำมขีนำดใหญ่อำจม ี

อำกำรของกำรกดเบยีด (pressure symptoms) อำกำร

ปวดในอุง้เชงิกรำน หรอืมีไข้ได้ กำรตรวจร่ำงกำยมัก

พบก้อนอยูเ่หนอืต่อมและขนำนกบัเอน็ยดึบรเิวณขำ

หนบี (inguinal ligament) ขอบบนของก้อนมักอยู่ต�ำ่

กว่ำ anterior superior iliac spine ถ้ำก้อนใหญ่มำกก็

จะอยู่สูงข้ึนไปอีก ถ้ำก้อนกดเบียดท่อไตอำจท�ำให้

ท่อไตอุดตันเกิดภำวะไตอักเสบแบบเฉียบพลันและ

ภำวะไตบวมน�้ำได้

  3.5 Pelvic cellulitis ปัจจุบันนิยมให้ยำ

ปฏชิวีนะชนดิออกฤทธ์ิครอบคลุมท้ัง gram positive, 

gram negative และ anaerobic organism เพือ่ป้องกนั

กำรติดเช้ือโดยให้ก่อนผ่ำตัดทันที และให้ต่อไปอีก

อย่ำงน้อย 72 ชั่วโมงหลังผ่ำตัด พบอุบัติกำรณ์กำร

เกิดภำวะนี้ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ถ้ำมีกำรติด

เชื้อเกิดขึ้นให้เพำะเชื้อจำก vaginal vault และให้ยำ

ปฏชิวีนะขนำดสูงตำมควำมไวของเชือ้ มีน้อยรำยไม่

เกนิร้อยละ 0.5 ทีต้่องระบำย pelvic abscess เนือ่งจำก

กำรติดเชื้อของเลือดและน�้ำเหลืองที่สะสมอยู่

  3.6 Venous thrombosis กำรเกดิ venous 

stasis และอันตรำยต่อผนังหลอดเลือดด�ำขณะเลำะ

ต่อมน�้ำเหลืองที่เกำะติดกับหลอดเลือดชั้น intima 

ของหลอดเลือดด�ำ จะมีกำรหลั่ง tissue thrombo-

plastin ท�ำให้เลือดแข็งตัวเป็น venous thrombosis 

กำรให้ยำ heparin 5,000 หน่วย ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง

วันละ 3 ครั้ง เริ่ม 2 ชั่วโมงก่อนผ่ำตัด และฉีดทุก 8 

ชั่วโมง ต่ออีก 5 วัน จะช่วยลดอุบัติกำรณ์ของภำวะ

นี้ได้ บำงสถำบันใช้ pneumatic cuff พันน่องและ

ต้นขำไว้ก่อนผ่ำตัดและหลังผ่ำตัดอีก 5 วัน เพื่อตัด

ปัญหำเลือดออกง่ำยจำกยำheparin พบว่ำได้ผลดีกว่ำ 

คอื ลดอุบตักิำรณ์ของภำวะนี้ลงถงึ 3 เท่ำ เมือ่เปรียบ

เทียบกับกำรให้ยำ heparin ขนำดต�่ำ ปัญหำดังกล่ำว

ไม่ค่อยพบในผูป่้วยไทยแต่พบได้ในรำยงำนของต่ำง

ประเทศ

  3.7 กำรตกเลือดหลังผ่ำตัดระยะหลัง 

พบน้อยเน่ืองจำกในขณะผ่ำตัดมีกำรตรวจหำหลอด

เลือดอยู่แล้ว ยกเว้นว่ำห้ำมเลือดไว้ไม่ดีก่อนผ่ำตัด

เสร็จหรือห้ำมเลือดท่ีออกหลำยจุดไม่ได้ ในกรณี

นี้อำจจะใส่ผ้ำก็อซหลำยๆ ชิ้นกดไว้แล้วโผล่ปลำย

ออกทำงช่องคลอด หรือใช้ umbrella gauze pack 

กดเชิงกรำนไว้ 24-48 ชั่วโมงเพื่อห้ำมเลือด แล้วจึง

เอำออกเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อจำก aerobic และ 

anaerobic bacteria ในช่องคลอด

 กำรผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิคอลนอกจำกจะ

ท�ำให้เกิดภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆ ต่อตัวผู ้ป่วยทั้ง

ระหว่ำงกำรผ่ำตัด หลังผ่ำตัดระยะแรก และหลัง

ผ่ำตัดระยะหลังแล้ว ยังส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ของระบบสืบพนัธ์ุและผลต่อกำรมีเพศสมัพนัธ์ โดย

มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ผลต ่อกำรเปลี่ ยนแปลงของระบบ

สืบพนัธ์ุเมือ่ผ่ำตัดมดลกูแบบเรดิคอลและรงัไข่ออก

ท้ัง 2 ข้ำง จะส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของระบบ

สืบพันธุ์ ดังนี้ (จตุพล ศรีสมบูรณ์, 2547; ยุพิน เพียร

มงคล, 2557; Allan, 2007)

  1.1 กำรเปลี่ยนแปลงของช่องคลอด 

ผนังช่องคลอดจะหย่อน รอยย่นหำยไป เยื่อบุผนัง

ช่องคลอดบำง ไกลโคเจนน้อยลง ท�ำให้ช่องคลอดมี

ควำมเป็นด่ำงมำกขึ้น ส่งผลท�ำให้เกิดกำรอักเสบได้

ง่ำย นอกจำกนั้นช่องคลอดจะส้ันลง เนื่องจำกกำร

ผ่ำตัดมดลูกจ�ำเป็นต้องตัดส่วนบนของช่องคลอด

อย่ำงน้อย 3 เซนติเมตรออกด้วย
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  1.2 กำรเปลีย่นแปลงของอวยัวะสบืพนัธ์ุ

ภำยนอก แคมเล็ก (labia minora) จะเหี่ยวเล็กลง 

ไขมันใต้ผิวหนังน้อย ปุ่มกะสัน (clitoris) มีขนำด

เล็กลง

  1.3 กำรเปลี่ยนแปลงของเต้ำนม เต้ำนม

จะเหี่ยวเล็กลง เนื่องจำกเนื้อเยื่อต่อมน�้ำนม (mam-

mary tissue) เหี่ยวเล็กลง แต่ในผู้ป่วยที่อ้วนขนำด

เต้ำนมอำจคงเดมิเพรำะมไีขมันอยู ่แต่ต่อมน�ำ้นมจะ

เหี่ยวลง

 2. ผลต ่อกำรมีเพศสัมพันธ ์  กำรมีเพศ

สัมพันธ์และควำมสุขในกำรมีเพศสัมพันธ์ภำยหลัง

ผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิคอลและรังไข่ออกทั้ง 2 ข้ำง 

อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำขณะมีเพศ

สัมพันธ์ ดังนี้ (Allan, 2007)

  2.1 ระยะเล้ำโลม ในระยะนี้จะมีกำรคั่ง

ของโลหติในช่องเชิงกรำนลดลง เนือ่งจำกไม่มีมดลกู

  2.2 ระยะต่ืนเต้น เป็นระยะท่ีเกิดควำม

รู้สึกทำงเพศ ระยะนี้ช่องคลอดจะขยำยตัวพร้อม

กับมดลูกจะยกสูงขึ้น ท�ำให้ 2 ใน 3 ของช่องคลอด

ส่วนบนเป็นโพรง แต่ภำยหลังผ่ำตัดมดลูกแบบ 

เรดิคอลแล้วจะไม่มีกำรยกสูงข้ึน ซ่ึงไม่มีผลต่อกำร 

มีเพศสัมพันธ์ เพรำะว่ำช่องคลอดส่วนล่ำงจะมีผล

ต่อกำรมีเพศสัมพันธ์มำกกว่ำ

  2.3 ระยะสุขสุดยอดทำงเพศ ในระยะน้ี 

ผูป่้วยจะมีควำมรูสึ้กว่ำมีกำรหดรดัตัวของช่องคลอด

และกล้ำมเน้ือฝีเย็บเป็นระยะๆ ห่ำงกันครั้งละ 0.8 

วินำที ในผู้ป่วยบำงรำยอำจจะมีควำมรู้สึกว่ำมดลูก

หดรัดตัวด้วย ดังน้ันในกรณีท่ีผ่ำตัดมดลูกแบบ 

เรดิคอลจะไม่มีควำมรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้น

ผลกระทบของการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล 

ด้านจิตสังคม
 กำรผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิคอลจะส่งผล 

กระทบด้ำนจิตสังคม ดังนี้

 1. กำรเกิดภำวะซึมเศร้ำ จำกผลของกำร

ผ่ำตัดที่ท�ำให้ผู้ป่วยมีภำวะขำดฮอร์โมนเอสโตรเจน

ท�ำให้ระดับซีโรโทนินในกระแสเลือดลดลง ส่งผล

ท�ำให้ผูป่้วยเกดิภำวะซึมเศร้ำได้ นอกจำกน้ันอำจเกดิ

จำกกำรรับรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับมดลูก เช่น รับรู้ว่ำ

มดลกูเป็นอวยัวะท่ีแสดงถงึควำมเป็นผูห้ญิง เป็นส่ิง

ส�ำคัญในกำรถึงจุดสุดยอดขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็น

อวัยวะท่ีมีกำรขจัดของเสียออกจำกร่ำงกำยในช่วง

ทีมี่ประจ�ำเดือน เป็นต้น ดังน้ันกำรผ่ำตัดมดลกูแบบ

เรดิคอลจงึท�ำให้ผูป่้วยรู้สึกสูญเสียอวยัวะทีส่�ำคัญไป 

ท�ำให้เกิดภำวะซึมเศร้ำได้ (Donognue, Jackson, & 

Pagano, 2003).

 2. กำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ (Decherney, 

Bachmann, Isaacson, &Gall, 2002).

 3. กำรสูญเสียเอกลักษณ์ควำมเป็นหญิง 

(Augustus, 2000).

 4. ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ จำกกำรทีผู่ป่้วย

ต้องนอนโรงพยำบำลนำนท�ำให้ขำดรำยได้ เนือ่งจำก

ต้องขำดงำนอีกท้ังต้องมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มข้ึนท�ำให้บำง

ครอบครัวมีปัญหำเรื่องเศรษฐกิจตำมมำได้

 5. ผลกระทบด้ำนสังคมโดยเฉพำะใน

ครอบครัว ผู้ป่วยอำจเกิดควำมกังวลใจที่ไม่สำมำรถ

ท�ำหน้ำที่ดูแลสมำชิกในครอบครัวดังเช่นท่ีเคย

ปฏิบัติ เพรำะตนเองต้องนอนรักษำตัวในโรง

พยำบำลเป็นเวลำนำน ด้ำนควำมสัมพนัธ์กบัสำมีน้ัน

อำจมีควำมกังวลเรื่องเพศสัมพันธ์ ปัญหำเรื่องเพศ

สัมพันธ์อำจเกิดจำกกำรผ่ำตัดซ่ึงท�ำให้ช่องคลอด

สั้นลง ในผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้ำง
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ร่วมกับกำรผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิคอล ท�ำให้ผู้ป่วย

ขำดฮอร์โมนเอสโตรเจนซ่ึงอำจท�ำให้มีอำกำรแสบ 

คัน และแห้งบริเวณช่องคลอด ท�ำให้เกิดควำมไม่

สุขสบำยจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ มีอำกำรปวด และมี

ควำมยุ่งยำกในกำรมีเพศสัมพันธ์ ในผู้ป่วยบำงรำย

อำจมเีลอืดออกหลงัมีเพศสมัพนัธ์ ท�ำให้มีควำมกลวั

ในกำรมีเพศสัมพันธ์ภำยหลังกำรผ่ำตัด และสำมี

ของผู้ป่วยบำงรำยเกิดควำมกลัวที่จะมีเพศสัมพันธ์

เช่นกัน จำกปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์อำจท�ำให้เกิด

ปัญหำกำรหย่ำร้ำงหลังผ่ำตัดได้ (Jenson, 2003).

บทบาทพยาบาล
 กำรผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิคอลท�ำให้เกิด 

ผลกระทบต่อผู ้ป่วยท้ังด้ำนร่ำงกำยและด้ำนจิต

สังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทำง

ด้ำนร่ำงกำยเกีย่วกบักำรท�ำงำนผดิปกติของกระเพำะ

ปัสสำวะภำยหลังกำรผ่ำตัด ซ่ึงเป็นปัญหำที่ก่อให้

เกิดควำมเครียด ควำมวิตกกังวลท้ังต่อผู้ป่วยและ

บุคคลในครอบครัว ดังนั้นบทบำทของพยำบำล

ต่อกำรท�ำงำนผิดปกติของกระเพำะปัสสำวะใน 

ผู้ป่วยมะเร็งปำกมดลูกที่ได้รับกำรผ่ำตัดมดลูกแบบ 

เรดิคอลเป็นบทบำทอสิระและมีควำมส�ำคัญย่ิง โดยมี 

วัตถุประสงค์ของกำรพยำบำล คือ ส่งเสริมกำรท�ำ

หน้ำท่ีของกระเพำะปัสสำวะและป้องกนักำรค่ังของ

ปัสสำวะ กำรท�ำให้กล้ำมเน้ือกระเพำะปัสสำวะได้

มีกำรขยำยตัวที่พอเหมำะภำยหลังกำรผ่ำตัดมดลูก 

แบบเรดิคอลก่อนที่จะน�ำสำยสวนปัสสำวะออก 

จะท�ำให้ควำมตึงตัวของกล้ำมเนื้อดีข้ึนและท�ำให้

กระเพำะปัสสำวะคงสภำพหน้ำทีท่ีป่กติต่อไปได้ วธีิ

กำรทีจ่ะช่วยให้กล้ำมเนือ้กระเพำะปัสสำวะมกีำรยดื

ขยำยทีพ่อเหมำะน้ัน ท�ำได้โดยกำรหนบี (clamp) สำย

สวนปัสสำวะแล้วปล่อยเป็นระยะๆ เพื่อกระตุ้นให้

เกดิกำรยดื (stretch) ของกล้ำมเนือ้กระเพำะปัสสำวะ

ข้ึนภำยในกระเพำะปัสสำวะโดยกำรท�ำให้มีกำรเติม

เต็ม (filling) ของน�้ำปัสสำวะและกระตุ้นให้เกิด 

emptying ที่ปกติ เรียกวิธีกำรนี้ว่ำ กำรทดสอบกำร

ท�ำงำนของกระเพำะปัสสำวะ หรือ กำรฝึกหัดกำร

ท�ำงำนของกระเพำะปัสสำวะ (bladder training)

 กำรทดสอบกำรท�ำงำนของกระเพำะ

ปัสสำวะมี 2 วิธี (ยุพิน เพียรมงคล, 2557; หน่วย

นรีเวชกรรม กลุ่มวิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์และ

นรีเวชวิทยำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย

เชียงใหม่, 2556) ได้แก่

 วิธีที่  1 ใช้ในกรณีที่ผู ้ป ่วยได้รับกำรคำ

สำยสวนปัสสำวะทำงเหนือหัวเหน่ำ (suprapelvic  

cystostomy) วิธีกำรท�ำ ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน 

ได้แก่

 ข้ันตอนที ่1: เป็นกำรหนีบสำยสวนปัสสำวะ

แล้วปล่อยเป็นระยะๆ ดังนี้

 1. เร่ิมหนบีสำยสวนปัสสำวะแล้วปล่อยทุก 

2 หรือ 4 ชั่วโมง หรือปล่อยก่อนเวลำเมื่อผู้ป่วยรู้สึก

ปวดถ่ำยปัสสำวะ แล้วจดบันทึกจ�ำนวนท่ีได้ เพื่อ

ดูควำมจุของกระเพำะปัสสำวะ (ก่อนหนีบทุกครั้ง 

ต้องให้กระเพำะปัสสำวะว่ำง)

 2. กำรหนบีแล้วปล่อยจะท�ำอยูป่ระมำณ 1-3 

วัน หรือเมื่อวัดปริมำณของน�้ำปัสสำวะที่ออกมำใน

แต่ละครั้งไม่เกิน 500 มิลลิลิตร แล้วจึงท�ำขั้นตอนที่ 

2 ต่อไป

 ขัน้ตอนที ่2: เป็นกำรหนีบแล้วให้ผูป่้วยถ่ำย

ปัสสำวะเองดังนี้

 1. ภำยหลังหนีบสำยสวนปัสสำวะครบ 2 

หรือ 4 ช่ัวโมง ให้ผู้ป่วยไปถ่ำยปัสสำวะเองและจด

บันทึกจ�ำนวนที่ได้ (ถ้ำผู้ป่วยรู้สึกปวดถ่ำยปัสสำวะ 

ก่อนครบ 2 หรือ 4 ชั่วโมง ให้ผู้ป่วยไปถ่ำยปัสสำวะ

ได้ทันที)
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 2. ปล่อยที่หนีบสำยสวนปัสสำวะทันทีท่ี

ถ่ำยปัสสำวะแล้ว เพื่อดูจ�ำนวนปัสสำวะที่เหลือค้ำง

อยูใ่นกระเพำะปัสสำวะ (residual urine) ถ้ำ residual 

urine มำกกว่ำ 100 มิลลิลิตร แสดงว่ำกำรท�ำงำนของ

กระเพำะปัสสำวะยังไม่ดี ต้องท�ำกำรทดสอบกำร

ท�ำงำนของกระเพำะปัสสำวะต่อไปอีกระยะหน่ึง 

จนกระทัง่ residual urine น้อยกว่ำ 100 มิลลลิติร ทกุ

ครัง้เป็นเวลำ 1-2 วัน แพทย์จงึพจิำรณำให้น�ำเอำสำย

สวนปัสสำวะออก ทัง้นีจ้�ำนวนปัสสำวะทีถ่่ำยได้เอง

จะต้องมีปริมำณเป็น 2 เท่ำของ residual urine ที่ได้

หมายเหตุ
 1. ในบำงสถำบันกำรทดสอบกำรท�ำงำน

ของกระเพำะปัสสำวะอำจจะเริม่ท�ำขัน้ตอนที ่2 เลย

เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้ป่วยถ่ำยปัสสำวะได้เร็วขึ้น 

แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะถ่ำยปัสสำวะเองไม่ได้

 2. ช่วงระยะเวลำ 22.00-06.00 น. ปล่อย  

free flow

 3. ก่อนหนีบสำยสวนปัสสำวะทุกครั้งต้อง

ให้กระเพำะปัสสำวะว่ำง

 4. กำรปล่อยที่หนีบสำยสวนปัสสำวะให้

ปล่อยนำน 5-10 นำที

 5. กำรท่ีผู้ป่วยจะใส่สำยสวนปัสสำวะนำน

เท่ำไรนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลำยอย่ำง ได้แก่

  5.1 กำรรบกวนเส้นประสำทที่ควบคุม

กำรท�ำงำนของกระเพำะปัสสำวะขณะผ่ำตัด

  5.2 วิ ธีกำรทดสอบกำรท�ำงำนของ

กระเพำะปัสสำวะท่ีถูกต้อง จ�ำนวนปัสสำวะท่ีได้

ในแต่ละครั้งถ้ำมำกกว่ำ 500 มิลลิลิตร แสดงว่ำกำร

ทดสอบกำรท�ำงำนของกระเพำะปัสสำวะอำจไม่ได้

ผล ดังน้ันกำรควบคุมจ�ำนวนน�้ำด่ืมใน 2 ชั่วโมงจึง

เป็นส่ิงจ�ำเป็นควรให้ผู้ป่วยด่ืมน�้ำประมำณ 3 แก้ว 

ภำยใน 2 ชั่วโมง

  5.3 ภำวะด้ำนจิตใจของผู้ป่วย

 วิธีท่ี 2 ให้ผู้ป่วยสวนปัสสำวะด้วยตนเอง 

(self-catheterization) เป็นกำรสอดใส่สำยสวน

ปัสสำวะที่ปรำศจำกเชื้อเข้ำไปในท่อปัสสำวะจนถึง

กระเพำะปัสสำวะเพื่อให้ปัสสำวะไหลออกด้วย

ตนเองด้วยเทคนิคสะอำด ซ่ึงในกรณีนี้ผู้ป่วยจะไม่

ได้รับกำรคำสำยสวนปัสสำวะทำงเหนือหัวหน่ำว 

วิธีนี้เป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในโรงพยำบำลมหำรำชนคร

เชียงใหม่ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

มีอุปกรณ์และวิธีกำรท�ำดังนี้

 อุปกรณ์ประกอบด้วย 1) ถำดวำงของใช้ 2) 

ชุดสำยสวนปัสสำวะด้วยตนเองส�ำหรับสตรีท่ีบรรจุ

ในน�ำ้ยำท�ำลำยเชือ้ 3) ถ้วยตวงปัสสำวะ 4) กระจกเงำ 

5) สบู่เหลวหรือสบู่ก้อนพร้อมกล่อง และ 6) น�้ำ

ต้มสุกหรือน�้ำสะอำด 1 ขวด

 วิธีกำร

 1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ใช้ผ้ำสะอำดปู

บนเก้ำอื้หรือบนเตียง วำงกระจก วำงถ้วยตวงและ

ชุดสวนปัสสำวะไว้บริเวณท่ีจะหยิบได้ง่ำย กั้นม่ำน 

เปิดไฟ

 2. ไปปัสสำวะใส่ถ้วยตวง ดูจ�ำนวนปัสสำวะ 

แล้วล้ำงถ้วยตวงให้สะอำดจดจ�ำนวนไว้

 3. ล้ำงอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอำดจำกด้ำน

หน้ำไปด้ำนหลังด้วยสบู่ประจ�ำตัว ไม่ต้องใช้กระดำษ

ช�ำระหรือผ้ำเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์

 4. ล้ำงมืออย่ำงถูกวธีิด้วยสบู่และน�ำ้สะอำด 

ไม่ต้องเช็ดมือและไม่จับต้องของอื่น

 5. เตรียมสำยสวนปัสสำวะโดยใช้มือข้ำงท่ี

ไม่ถนดัจบับรเิวณจกุสีฟ้ำ ดงึสำยสวนข้ึนจำกหลอด

บรรจุทีม่นี�ำ้ยำท�ำลำยเชือ้ มอืข้ำงทีถ่นดัจบัสำยสวน 

ดึงสำยสวนออกมำ ล้ำงสำยสวนปัสสำวะด้วยน�้ำ

สะอำด
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 6. ใช้ท่ำนั่งคุกเข่ำสองข้ำงบนเตียง วำง

กระจกไว้ตรงหน้ำอวัยวะสืบพันธุ์ หรือยืนสวน

ปัสสำวะโดยยกขำข้ำงหนึ่งวำงบนเก้ำอี้โดยยืน

คร่อมกระจก ใช้มือที่ไม่ถนัดแหวกแคมนอกของ

อวัยวะสืบพันธุ์ด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลำง ดึงรั้งขึ้นด้ำน

บนเล็กน้อย ส่องดูท่อปัสสำวะจำกกระจกจนเห็น

ชดัเจน ใช้มือข้ำงท่ีถนดัจับสำยสวนปัสสำวะในท่ำที่

ถนัด ค่อยๆ สอดสำยสวนเข้ำไปในท่อปัสสำวะด้วย

ควำมนุ่มนวล ไม่ใช้แรงดัน ใส่สำยสวนเข้ำไปในท่อ

ปัสสำวะประมำณ 3 นิ้ว

 7. ปล่อยมอืทีแ่หวกอวยัวะสบืพนัธ์ุมำเลือ่น

กระจกออก แล้วน�ำถ้วยตวงมำรองรบัปัสสำวะ ถอด

จกุปิดสำยสวน (จกุสีฟ้ำ) ออกปล่อยให้ปัสสำวะไหล

ออกมำจนหมด เมื่อปัสสำวะหยุดไหลให้กดบริเวณ

ท้องน้อย 1-2 ครั้ง รอจนปัสสำวะหยุดไหล ค่อยๆ 

ดึงสำยสวนปัสสำวะออกมำโดยใช้นิ้วปิดรูเปิดสำย

สวนเพื่อป้องกันไม่ให้ปัสสำวะไหลย้อนกลับ

 8. ในขณะทีก่�ำลงัจะสวนปัสสำวะ ถ้ำผูป่้วย

ท�ำสำยสวนปัสสำวะสัมผัสหรือถูกต้องส่ิงอื่นๆ 

นอกจำกท่อปัสสำวะให้น�ำสำยสวนปัสสำวะไปล้ำง

ให้สะอำด แล้วแช่น�ำ้ยำฆ่ำเชือ้ไว้อย่ำงน้อยประมำณ 

15 นำที ก่อนท�ำกำรสวนปัสสำวะใหม่

 9. สังเกตลักษณะ สีและกล่ินของปัสสำวะ

ตวงปริมำณปัสสำวะ และบันทึกจ�ำนวนปัสสำวะ

 10. ล้ำงสำยสวนปัสสำวะและจุกปิดด้วย

สบู่แล้วล้ำงออกด้วยน�้ำสะอำด โดยให้น�้ำที่ล้ำงไหล

ผ่ำนท่อสำยสวนปัสสำวะ สะบัดน�้ำออกแล้วเก็บ

สำยสวนไว้ในหลอดบรรจุท่ีมีน�้ำยำท�ำลำยเชื้อโดย

แช่ขณะยังไม่ปิดจุกเพื่อให้น�้ำยำเข้ำมำในสำยสวน

ก่อนจึงปิดจุกเก็บของใช้เข้ำที่

 11. ล้ำงอุปกรณ์ให้สะอำดและผึ่งให้แห้ง 

การท� าความสะอาดสายสวนป ัสสาวะ 

ประจ�าวัน
 กำรต้มและเปลี่ยนน�้ำยำให้ท�ำวันละครั้ง 

และเวลำเดียวกัน ท่ีหอผู้ป่วยจะท�ำเวลำประมำณ 

10.00 น. ดังนี้

 1. น�ำสำยสวนปัสสำวะทัง้ชดุและขวดใส่ไป

ล้ำงด้วยน�้ำยำล้ำงจำนและล้ำงน�้ำให้สะอำด

 2. น�ำไปต้มในน�ำ้เดือด นำน 20 นำที เพือ่ฆ่ำ

เชื้อโรค

 3. รนิน�ำ้ในหม้อต้มออก รอให้เย็นหยบิขวด

และหลอดใส่น�้ำยำท�ำลำยเชื้อมำตั้งไว้

 4. เติมน�้ำต้มสุกลงไปในหลอดใส่สำยสวน

จนถึงคร่ึงหลอด (บริเวณตัวอักษร S ตรงกลำง

หลอด) แล้วเติมน�้ำยำท�ำลำยเชื้อผสมลงไปอีกครึ่ง

หลอด (บริเวณตัวอักษร S ตัวบนสุดของหลอด)

 5. หยิบสำยสวนปัสสำวะส่วนบนใส่ใน

หลอดให้น�้ำยำเข้ำมำอยู่ในหลอดและปิดจุกให้

เรียบร้อย ไม่ให้แน่นหรือหลวมเกินไป

หมายเหตุ
 กำรทดสอบกำรท�ำงำนของกระเพำะ

ปัสสำวะโดยกำรสวนปัสสำวะด้วยตนเอง จะเร่ิมท�ำ

ในวนัท่ี 8 หลงัผ่ำตัดโดยท�ำทุก 4 ชัว่โมงหรอืท�ำก่อน

เวลำเมื่อผู้ป่วยรู้สึกปวดถ่ำยปัสสำวะ หลังจำกถ่ำย

ปัสสำวะแล้วให้สวนปัสสำวะด้วยตนเอง เพื่อตรวจ

ดูปัสสำวะที่เหลือค้ำงแล้วจดบันทึกเปรียบเทียบ

กำรติดตำมผล

 1. ติดตำมทกุ 1 สัปดำห์หรอื 2 สัปดำห์ (กรณี

บ้ำนอยู่ใกล) โดยตรวจ urine analysis

 2. ดูผลกำรถ่ำยปัสสำวะเปรียบเทียบกับ 

residual urine โดย

  2.1 จ�ำนวนของ residual urine น้อยกว่ำ 

100 มิลลิลิตร 
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  2.2 จ�ำนวนปัสสำวะท่ีถ่ำยได้เองจะต้อง

มีปริมำณเป็น 2 เท่ำของ residual urine

บทสรุป
 ผู ้ป่วยมะเร็งปำกมดลูกท่ีได้รับกำรผ่ำตัด 

มดลกูแบบเรดิคอลจะได้รบัผลกระทบจำกกำรผ่ำตัด

ท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตสังคม หำกผู้ป่วยไม่สำมำรถ

ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำจจะเกิดข้ึน ย่อม

ท�ำให้ผูป่้วยมีปัญหำสขุภำพตำมมำ กำรช่วยให้ผูป่้วย

สำมำรถปรบัตัวต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

โดยกำรตอบ สนองควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของ 

ผู้ป่วยอย่ำงมีคุณภำพโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรท�ำงำน

ผิดปกติของกระเพำะปัสสำวะภำยหลังกำรผ่ำตัด 

โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรพยำบำล คือ ส่งเสริม

กำรท�ำหน้ำที่ของกระเพำะปัสสำวะและป้องกัน

กำรค่ังของปัสสำวะโดยกำรทดสอบกำรท�ำงำน

ของกระเพำะปัสสำวะหรือกำรฝึกหัดกำรท�ำงำน

ของกระเพำะปัสสำวะอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล จะส่งผลท�ำให้ผู้ป่วยมะเร็งปำกมดลูก

ที่ได้รับกำรผ่ำตัดมดลูกแบบเรดิคอลมีคุณภำพชีวิต

ที่ดีขึ้น
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