
การดแูลผูป่้วยหลงัผา่ตดั

นิ4 วในถงุนํ9าดี (OPEN

CHOLECYSTECTOMY)

ตึกพิเศษหลวงน้าเสน่หฯ์
45 กมุภาพนัธ ์4<=>



นิ# วในถงุนํ*าดี(Gall Stone) 

เกิดจากการตกผลึกของสารโคเลสเตอรอล

(ไขมนั) ปกตินํ*าดีซึ#งเป็นนํ*าย่อยที#ย่อยอาหารกลุ่ม

ไขมนัจะมีสาร

โคเลสเตอรอล ละลายอยู่ในปริมาณที#พอเหมาะ

จาํนวนหนึ#ง คนที#จะเป็นนิ# วมกัจะมีการหลั #ง

โคเลสเตอรอลออกมาในนํ*าดีมากเกินปกติ ประกอบ

กบัเยื#อบผิุวภายในถงุนํ*าดีมีความผิดปกติอนัเกิดจาก

การติดเชื*อเรื*อรงั ทาํให้มีการดดูซึมนํ*าและกรดนํ*าดี

ออกไปจากนํ*าดี



และทาํให้สดัส่วนของสารต่างๆในนํ*าดี

เสียดลุไป เป็นเหตใุห้มีการตกผลึกของ

โคเลสเตอรอลขึ*น โดยมีสารแคลเซียม 

(หินปนู) จบัตวัร่วมด้วยในสดัส่วนต่างๆ

กลายเป็นก้อนนิ# วในถงุนํ*าดี ซึ#งอาจเป็น

ก้อนนิ# วเดี#ยว หรือเป็นก้อนเลก็ๆหลาย

ก้อนกไ็ด้



อาการ ผูที้*มีนิ* วในถงุนํ4าดี อาจไม่มีอาการเลย หรือมีอาการ

บางอย่าง ดงัต่อไปนี4  โดยไม่จาํเป็นต้องมีครบทกุอาการ ได้แก่

¢ ท้องอืด

¢ แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย

หลงั   

ทานอาหารไขมนัสงู เป็น ๆ 

หาย ๆ เรื4อรงั

¢ ปวดใต้ลิ4นปี* /ชายโครง

ด้านขวา 

¢ ปวดร้าวที*ไหล่/หลงัขวา 

¢ คลื*นไส้อาเจียน (ถงุนํ4าดีติด

เชื4อ) 

¢มีไข้หนาวสั *น 

¢ดีซ่าน/ตวั-ตาเหลือง  (เมื*อ

ก้อนนิ* วอดุในท่อนํ4าดี)

¢ปัสสาวะสีเข้ม  (เมื*อก้อนนิ* ว

อดุในท่อนํ4าดี)

¢อจุจาระสีขาว (เมื*อก้อนนิ* ว

อดุในท่อนํ4าดี)



การรกัษานิ( วในถงุนํ/าดี 

การรกัษานิ( วในถงุนํ/าดี มกัจะต้องรกัษาด้วยการ

ผา่ตดั ซึ(งการผา่ตดัมีอยู่ ? วิธี

1. การผา่ตดัถงุนํ/าดีแบบส่องกล้อง 

(Laparoscopic Cholecystectomy) 

2. การผา่ตดัถงุนํ/าดีแบบเปิดช่องท้อง 

(Open Cholecystectomy) 



ภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดัที(ต้องเฝ้าระวงั

Q. การรั *วของนํ4าดี 

ทาํให้มีการสญูเสีย

ซึมเข้าสู่ร่างกาย

ซึมออกมาที6แผล

- นํ;า, elyte

- ความสมดลุของกรด 

ด่าง
- เกิดเยื6อบชุ่องท้อง

อกัเสบ

- ผิวหนังรอบท่อระบาย

เป็นแผล



ภาวะแทรกซ้อนหลงัผา่ตดัที#ต้องเฝ้าระวงั

(ต่อ)

?. การอดุตนัของทางเดินนํ/าดี  ทาํให้เกิดตวัตาเหลือง

3. อาการท้องอืด

4. เวียนศีรษะ คลื(นไส้อาเจียน

i.การติดเชื/อ (การติดเชื/อที(บาดแผลผา่ตดั,กระเพาะ

ปัสสาวะ,ปอดบวมหลงัการผา่ตดัและการติดเชื/อ

ภายในช่องท้อง )

l.อาการปวดแผล



m.ผูป่้วยที(ได้รบัการดมยาสลบ เป็นการระงบัความรู้สึกทั (ว

ทั /งร่างกาย (general anesthesia) 

-ประเมินระดบัความรู้สึกตวัของผูป่้วย อาการ

คลื(นไส้อาเจียน

-check V/S

-จดัท่านอนศีรษะสงูเลก็น้อย(semi fowlers

position)

-เมื(อผูป่้วยตื(นดีควรกระตุ้นให้หายใจอย่างมี

ประสิทธิภาพ ไอขบัเสมหะ 

การพยาบาล



-ประเมินภาวะเลือดออกหลงัผา่ตดั โดยประเมิน

แผลผา่ตดัว่ามีเลือดซึมออกมาหรือไม่

-ประเมินและบนัทึกจาํนวนปัสสาวะที(ออกมา 

ประเมินความตึงตวัของกระเพาะปัสสาวะ และ

ความสามารถของผูป่้วยในการถ่ายปัสสาวะภายใน l-x 

ชั (วโมงหลงัผา่ตดั เมื(อครบ x ชั (วโมงแล้วผูป่้วยไม่ถ่าย

ปัสสาวะกระตุ้นให้ผูป่้วยถ่ายปัสสาวะ ถ้าผูป่้วยไม่ถ่าย

ปัสสาวะรายงานแพทยเ์พื(อพิจารณาแผนการรกัษา

การพยาบาล (ต่อ)



?.การรั (วของนํ/าดี

- การสญูเสียนํ/า, elyte ความสมดลุของกรด ด่าง

* lab E’lyte , การให้สารนํ/า , กระตุ้นดื(มนํ/า
(กรณี แพทยใ์ห้รบัประทานอาหารและนํ/าได้) I/O 

- เยื(อบชุ่องท้องอกัเสบ 

* lab CBC ,V/S เฝ้าระวงัไข้, อาการปวดท้อง

- การอกัเสบของผิวหนังรอบท่อระบาย

* ประเมินบาดแผล ,V/S เฝ้าระวงัไข้, D/W

การพยาบาล (ต่อ)



�.  การอดุตนัของทางเดินนํ/าดี สงัเกต และเฝ้าระวงั

- อาการตวัตาเหลือง

- อาการปวดบริเวณใต้ชายโครงด้านขวา 

- มีนํ/าดีร ั (วซึมออกมารอบๆท่อระบาย 

- คลื(นไส้ 

การพยาบาล (ต่อ)



�. อาการท้องอืด  

- กระตุ้น Ambulation

- ให้ยาตามแผนการรกัษา

- จดัท่านอนศีรษะสงู  semi flower

i. เวียนศีรษะ คลื(นไส้อาเจียน

- ให้ยาตามแผนการรกัษา ถ้าไม่ทเุลา notify 

แพทย์

การพยาบาล (ต่อ)



l. การติดเชื/อ (การติดเชื/อที(บาดแผลผา่ตดั, กระเพาะ
ปัสสาวะปอดบวมหลงัการผา่ตดั และการติดเชื/อ
ภายในช่องท้อง )  

- V/S, O2sat ,ลกัษณะบาดแผล 

- lab UA, ลกัษณะปัสสาวะ 

�. อาการปวดแผล

- ประเมิน Pain

- ให้ยาตามแผนการรกัษา

การพยาบาล (ต่อ)



1. รบัประทานยาตามคาํสั (งแพทย ์และงดเว้นอาหารมนั 

2. สงัเกตอาการผิดปกติที(อาจเกิดขึ/น เช่น ปวดท้อง ท้อง

แขง็แน่นอึดอดัท้องมาก กดเจบ็ มีไข้สงู รอบๆแผลบวม

แดงหรือมีเลือดออกที(แผล ตวัตาเหลือง อจุจาระสีเทาซีด 

ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม ควรมาพบแพทยท์นัที

3. ผูป่้วยควรมาพบแพทยต์ามนัด โดยเฉพาะในรายที(มี

การส่งชิ/นเนื/อตรวจ เพื(อฟังผลชิ/นเนื/อ

4. มาตรวจทาํแผลตามนัด และตดัไหมตามนัด 

คาํแนะนําผูป่้วยเมื(อกลบับา้น



Thank You


