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การรักษาผูปวยตอมลูกหมากโต (BPH )
: การผาตัดแบบสองกลองผานทอทางเดิน
ปสสาวะ (Transurethral resection 

of Prostatectomy : TUR–P ) 
เปนวิธีการผาตัดที่มาตรฐาน และเปนที่
นิยมมากที่สุด

งานการพยาบาลศัลยกรรมพิเศษ 1 : 
พบโรคศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ 
เปนโรคที่ติด Top-5 ของหนวยงาน 
สถิติโรคตอมลูกหมากโต ป61,62,63,64 
เทากับ 34,40,32,14 ราย
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1.บทสรุปของผูบริหาร

แนวปฏิบัติการพยาบาล
 การสวนลางกระเพาะปสสาวะแบบตอเนื่องในผูปวยหลังสองกลองผาตัดตอม

ลูกหมากโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ โดยสรางนวัตกรรมในการทํา CBI

 มีแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลดแูลผูปวยอยางมีมาตรฐาน รวมกับนํา

แผนการดูแลของแพทยมาทําแผนการพยาบาล (Pathway) 

 จัดทําสื่อ Electronic ลง QR Code โดยใหความรูผูปวยและญาติ ไดแก

โรค, การผาตัด, การปฏิบัติตวักอน – หลังผาตัดและการดูแลตนเองตอที่บาน 

 นาํหลักการฟนฟูสภาพผูปวยมาใชติดตามการปฏบิัติตัวของผูปวยจนไม

เกิดภาวะแทรกซอน เชน การอุดตันของสายสวนปสสาวะ การเกิด 

Rebleeding 

ผลลพัธ 

ลดจํานวนวันนอน ลดลง 53

Re-bleeding ลดลง 2.50

Clot blood ไมเกิด 0

ความพึงพอใจ เพ่ิมขึ้น 9095%

ปญหา
ภายหลังผาตัดพบ

# Clot blood

# Re-bleeding

# ความพึงพอใจนอย

# จํานวนวนันอนสูง 
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2. ขอมูลเก่ียวกับองคกรและหนวยงาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

เ ป น โ ร ง พ ย า บ า ล ร ะ ดั บ ต ติ ย ภู มิ ขั้ น สู ง ที่ ใ ห ก า ร

รักษาพยาบาลผูปวยทางศลัยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ

ครบวงจร โดยมีศูนยเวชภูรี (ชื่อพระราชทานจากสมเด็จ

พระกนิษฐาฯ) ที่มีความพรอมในการพัฒนาระบบบริการ

รักษาพยาบาลดวยทีมแพทยเฉพาะทางและทีมสหสาขา

วิชาชีพ มี เค ร่ืองมือที่ทันสมัยในการตรวจวินิ จ ฉัย

รักษาพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยมุงเนนผูปวย

เปนศูนยกลาง ปลอดภัย ตามพันธกิจหลักในการ

บริการรักษาพยาบาลที่เปนเลิศเพ่ือประชาชน

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
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2. ขอมูลเก่ียวกับองคกรและหนวยงาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

งานการพยาบาลผูปวยศัลยกรรมพิเศษ 1เปนหอผูปวย

พิเศษซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ที่

รับผูปวยดูแลกอนหลังผาตัด อายุ 15 ปขึ้นไป โรคทางศัลยกรรมทั่วไป 

ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ศัลยกรรมตกแตง ศัลยกรรมประสาท

และสมอง ศัลยกรรมระบบหลอดเลือด และศัลยกรรมทางเดิน

ปสสาวะ โดยโรคศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ เปนโรคที่ติด Top-5

ของหนวยงาน สถิติโรคตอมลูกหมากโต ป 61,62,63,64 เทากับ 

34,40,32,14 ราย แตป 2564 ผูปวยลดลงเน่ืองจากสถานะการณ

ระบาด COVID-19 ทําใหลดและปดบริการเปนชวง ๆ 
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3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง
ของ "ลกูคาของกระบวนการที่นําเสนอ" 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

 โรคตอมลูกหมากโตมักพบในชายวยักลางคน ชวงอายุ 50 ปขึ้นไป จนถึงวัยสูงอายุ 

 ภาวะตอมลูกหมากโตนี้จะสงผลกดทอทางเดินปสสาวะ ทําใหผูปวยรูสึกปวดปสสาวะบอยคร้ัง แตละคร้ังออกไดนอย

หรือไมสุด จนบางครั้งอาจถายปสสาวะเปนเลือด และมีการอักเสบของกระเพาะปสสาวะบอยคร้ัง กระทบตอการ

พักผอนนอนหลับ คุณภาพชีวิตลดลง

 หากตอมลูกหมากโตมากจนกดทอทางเดินปสสาวะใหอุดตัน ผูปวยจะมีอาการปสสาวะไมออก ปวดตึงบริเวณทองนอย 

คลําไดกอน เนื่องจากมีปสสาวะค่ังอยู จึงเปนปญหาสําคัญทําใหผูปวยมาพบแพทย

 หากน้ําปสสาวะค่ังอยูเปนระยะเวลานานจะสงผลใหเกิดการตดิเช้ือในทางเดินปสสาวะได
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3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง
ของ "ลกูคาของกระบวนการที่นําเสนอ" 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

การรักษา โรคตอมลูกหมากโตมีหลายวิธี หากมีอาการไมมาก

จะใหการรักษาทางยา (MedicalTherapy) หากผูปวยมีอาการมากจะใชการ

รั กษ า ด ว ย ก า ร ผ า ตั ด  แ บ บ ส อ ง ก ล อ ง ผ า น ท อ ท า ง เ ดิ น ป ส ส า ว ะ 

(Transurethral resection of Prostatectomy : TUR–P ) ซ่ึงเปน

วธิีการผาตัดมาตรฐาน และเปนที่นิยมมากที่สุด 

หลังผาตัดวิธีนี้ทุกรายจะไดรับการใสสายสวนปสสาวะชนิด 3 

ทางขนาดใหญ เบอร 22 –24 Fr. คางไวและใสน้ํากล่ันปราศจากเชื้อใน

บอลลูนสายสวนปสสาวะ จํานวน 30 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มแรงดันกดตรง

ตําแหนงแผลผาตัด มีการดึงและยึดตรึง (Traction) สายสวนปสสาวะท่ี

บริเวณหนาขาอีกเปนเวลา 8–24 ชั่วโมง แลวสวนลางกระเพาะปสสาวะอยาง

ตอเนื่อง (Continuous Bladder Irrigation : CBI) เพื่อปองกันไมใหล่ิม

เลือดอุดกั้นการไหลของน้ําปสสาวะ จนกวาน้ําปสสาวะจะใสและแนใจวา

เลือดหยุดจึงหยุดการทําCBI โดยไดมีการพัฒนา
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3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง
ของ "ลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอ" 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

แนวปฏิบัติการพยาบาลในการสวนลางกระเพาะปสสาวะแบบตอเนื่อง

ในผูปวยหลังสองกลองผาตัดตอมลูกหมากตามหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อใหพยาบาล

มีแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลดูแลผูปวยอยางมีมาตรฐาน รวมกับนําแผนการ

ดูแลของแพทยมาทาํแผนการพยาบาล (Pathway) มีการจัดทําส่ือElectronicลง QR 

Code ใหความรูผูปวยและญาติเร่ืองโรค การผาตัดและการปฏิบัติตัวกอน – หลัง

ผาตัดและการดูแลตนเองตอที่บาน นําหลักการฟนฟูสภาพผูปวยมาใชติดตามการ

ปฏิบัติตัวของผูปวยจนไมเกิดภาวะแทรกซอน เชน การอุดตันของสายสวนปสสาวะ 

การเกิด Rebleeding ซ่ึงผลลัพธคือ ลดวันนอนในโรงพยาบาลจากเดิม 5 วัน (ป

61,62) เปน3วัน (ป64) ไดอัตราการเกิด Rebleeding ลดลงจาก 2.5% (ป62) 

เปน 0 (ป64) ไมเกิด clot blood ที่ตองเปลี่ยนสายสวนปสสาวะ หรือตองเขา

หองผาตดัใหม และผูปวยมีความพงึพอใจเพิ่มขึ้นจาก 90% เปน 95%
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรงุใหม 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
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6. การวดัและวิเคราะหคุณภาพของผลการทาํงาน 
และประโยชนที่ไดรับ

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
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6. การวดัและวิเคราะหคุณภาพของผลการทาํงาน 
และประโยชนที่ไดรับ

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

ผูปวย 34 40 32 14 * 26 *

วันนอน 5 5 5 3 3

Rebleeding 1 0 0 0 0

* เนื่องจากสถานการณโควิด



ปญหา อุปสรรค
 ผูปวยที่มารับการผาตัด ไมมีการเตรียมความพรอมดานความรู การปฏิบัติตัว พรอมทั้งการดูแล

ตอเนื่องเมื่อผูปวยกลับบาน

 การใหขอมูลการนอนโรงพยาบาลและข้ันตอนการรักษาแกผูปวยไมครบถวน

 ในดานความปลอดภัยของผูปวยตามหลัก SPEC เร่ืองการปองกันการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
เน่ืองจากวิธีปฏิบัติเดิม ตองเทน้ําปสสาวะจาก Urine bag บอยคร้ัง ทําใหเส่ียงตอการติดเชื้อได

 ผูปวยไมพึงพอใจที่เจาหนาที่เขาไปตอน้ําเกลือสวนลางปสสาวะและเทปสสาวะบอย ทําใหนอนไม
หลับ

 บุคลากรใหมขาดความรูความเขาใจในวิธีการปฏิบัติใหมๆ

 แผนทดสอบ Grade Of Hematuria ไมคงทน 
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7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข



แนวทางการแกไข

ใชแนวคิดคุณภาพพื้นฐาน 3P (Purpose-Process-Performance) ในการอธิบายกระบวนการพัฒนา

และหลัก 2P Safety เพื่อสราง EBP และนวัตกรรมในการดูแลผูปวย

ใช OKRs ขับเคล่ือนการพัฒนาคณุภาพ  ในการดูแลผูปวยผาตัดตอมลูกหมากโตแบบสองกลอง เพื่อใหผูปวย
ปลอดภัย (Patient Safety) และพึงพอใจ ดังนี้

 การรับผูปวยเขามานอนรพ. ผูปวยจะไดรับการเตรียมความพรอมในการผาตัด โดยมีการตรวจสอบ
เอกสาร และแผนการรกัษาของแพทย

 ใหขอมูลการนอนรพ.และสอนการปฎิบตัติัวโดยใชสื่อวิดิทัศน (ม ีQR code) และตอบขอซักถาม

 ใหการพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทยโดยใชหลัก SPEC ของรพ. จนจําหนาย

มีการพัฒนาบุคลากร โดยสอนวิธีการปฏิบัติแบบใหม และขยายผลการปฏิบัติสูหนวยงานอื่นที่ดูแลผูปวยแบบ
เดยีวกัน

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 14

7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข



 ทดลองใชจนสามารถพฒันาปรับปรุงเพื่อใหไดมาตรฐานและมีขอผิดพลาด
นอยที่สุดจนถึงไมมีขอผิดพลาด

 เมื่อทดลองใชแลวประสบผลสําเร็จภายในหนวยงานและขยายใหเปน Best 
practices ในหนวยงานอื่นๆที่มีผูปวยผาตัดประเภทเดียวกันตอไป

 ขอจดอนุสิทธิบัตรนวตกรรมของช้ินงาน 

 การ Benchmark กับโรงพยาบาลระดับเดียวกัน
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8. ความทาทายตอไป 



 บุคลากรทุกคนภายหนวยงานใหความรวมมือ รับทราบและปฏิบัติตามแนวทาง           
ที่กําหนด พรอมทั้งนาํมาใชปฏิบตัิงานกับผูปวยทุกครั้งและทุกcase ท่ีมีการผาตดั

 นําไปเผยแพรใหหนวยงานใกลเคียงใชกรณทีี่มีผูปวยประเภทเดียวกัน

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 16

9. ปจจัยแหงความสําเรจ็ และความย่ังยืน 
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8. บทสรุป แนวปฏิบัติการสวนลางกระเพาะปสสาวะแบบตอเน่ือง 

process
•พฒันาแนวปฏบิตักิารพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์(10 เรอืง)

•มกีารเทยีบสปีสัสาวะกบั แผ่นทดสอบ Grade of hematuria เพอืปรบัอตัราการไหลของ 

NSS irrigation
• ต่อขวดนาํเกลอืแบบ 2 ขวด โดยขวดท1ี ใชค้วบคุม40-50 หยดต่อนาท ีขวดท ี2 ปรบัอตัราการไหลตามสนีาํ

ปสัสาวะ ใชแ้ผ่นทดสอบ Grade of hematuria 

• ใหข้อ้มลูและความรูใ้นการปฏบิตัติวัก่อน-หลงัการทาํผ่าตดัและการทาํ CBI  โดยใชส้อืการสอนวดีทีศัน ์/QR 
Code
• - ฝึกทกัษะการเหยยีดขา การดูแลสายสวนปสัสาวะ รูปแบบการสวนลา้งกระเพาะปสัสาวะต่อเนอืง

• - คาํแนะนาํในการสงัเกตการณ์ผดิปกตหิลงัผ่าตดั 

P

DC

A

-มกีารประชมุสือสารกบัผู้ปฏิบติังาน

-เพมิช่องทางแนวปฏิบติัไว้ในไลน์กลุม่

หน่วยงาน

-นําแนวปฏิบติัไปใช้ (ใช้ทกุcase TUR-P)

-ขยายผลไปหน่วยงานอืน
ประเมินผลจากการนําไปใช้ พบวา่ 

1. การปรับระดบัเสานําเกลือไมไ่ด้ตามเกณฑ์ทีกําหนด

2. ปัสสาวะเต็มถงุเร็ว ทําให้มผีลต่อการไหลของ NSS irrigate

พฒันาขนัตอนทีเป็นปัญหา ได้แก่

1. ปรับระดบัความสงูของเสานําเกลือให้ได้ตามเกณฑ์ที

กําหนด

2. เทปัสสาวะเมอืมีปริมาณปัสสาวะ ¾ ของถงุปัสสาวะ

context
• สถติผูิป่้วย BPH ผ่าตดั TUR-P เพมิขนึ

• หลงัผ่าตดัตอ้ง on CBI +NSS.

• มปีญัหาBlood clot อดุตนัตอ้งเปลยีนสายสวน
ปสัสาวะ หรอืเขา้ OR ส่องกลอ้งซาํเพอื stop 
bleed

purpose
• เพอืลดภาวะ Active bleeding

• ลดการอดุตนัของสายสวนปสัสาวะ

• ลดการส่องกลอ้งซาํ

• มแีนวปฏบิตักิารพยาบาล(CNPG)

• วนันอน รพ.ลดลง จาก 5วนั เหลอื 4 วนั
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performance
•ไม่มีภาวะลิมเลือดอุดกันทางเดินปัสสาวะ และสามารถสวนล้าง

กระเพาะได้อย่างต่อเนือง ซึงเป็นผลจากการต่อขวดนําเกลือแบบ 2 ขวด 

คือขวดที1 ใช้ควบคุม40-50 หยดต่อนาที ขวดที 2 ปรับอตัราการไหลตาม

ลกัษณะสีของปัสสาวะ

•ไมมี่ภาวะ active bleeding
•อตัรา Rebleeding=0

•      ไมมี่ผู้ ป่วยทีต้องเข้าห้องผา่ตดัเพอืการสอ่งกล้องซาํ

•      อตัราRe-operation=0
•     วนันอนลดลงเหลือ 4 วนั

learning

• ปัจจัยสนับสนุน

• มีนโยบายชดัเจนเกียวกบัการพยาบาลโดยใช้ EBP

• ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์ ในการใช้แนวปฏิบติั

• พฒันาเป็น Best practice ขยายผลหน่วยงานทเีกียวข้อง

• ปัญหาอุปสรรค

• แผน่ทดสอบ Grade of hematuria ไม่เพียงพอ               

ไม่คงทนถาวร

• บคุลากรใหม่ขาดความรู้/เข้าใจในแนวปฏิบติัใหม่

planning

• การทํางานวิจยัเพือทดสอบผลของ

การใช้แนวปฏิบตัิการพยาบาลในการ

สวนล้างกระเพาะปัสสาวะ

แบบตอ่เนืองในผู้ ป่วยหลงัสอ่งกล้อง

ผ่าตดัตอ่มลกูหมากโต
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8. บทสรุป8. บทสรุป แนวปฏิบัติการสวนลางกระเพาะปสสาวะแบบตอเน่ือง 
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10. เอกสารอางอิง
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ถาม - ตอบ
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