การส่ องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ
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4. เกี่ยวกับการตรวจ
5. มีความเสีย่ งอะไรบ้ าง
6. หลังการส่องกล้ องตรวจกระเพาะปั สสาวะจะเป็ นอย่างไร

การส่ องกล้ องตรวจกระเพาะปั สสาวะคืออะไร
การส่องกล้ องตรวจกระเพาะปั สสาวะเป็ นหัตถการที่ชว่ ยให้ แพทย์มองเห็นภายในกระเพาะปั สสาวะและ
ท่อปั สสาวะด้ วยกล้ องชนิดพิเศษเรี ยกว่ากล้องซิ สโตสโคป (cystoscope)
เมื่อกระเพาะปั สสาวะของคุณมีปัญหา
แพทย์อาจใช้ กล้ องซิสโตสโคปส่องเข้ าไปดูภายในกระเพาะปั สสาวะและท่อปั สสาวะ
ท่อปั สสาวะเป็ นท่อนาปั สสาวะจากกระเพาะปั สสาวะออกจากร่างกาย
ทาไมต้ องส่ องกล้ องตรวจกระเพาะปั สสาวะ
แพทย์อาจใช้ การส่องกล้ องตรวจกระเพาะปั สสาวะเพือ่ ช่วยในการวินิจฉัยโรค
หรื อหาสาเหตุของอาการต่างๆ เช่น
เมื่อมีเลือดในปั สสาวะ (ปั สสาวะเป็ นเลือด)
เมื่อพบเซลล์ผิดปกติในตัวอย่างปั สสาวะ
เมื่อกระเพาะปั สสาวะติดเชื ้อบ่อย
เมื่อมีอาการปวดบริเวณกระเพาะปั สสาวะ ท่อปั สสาวะ หรื อปวดขณะถ่ายปั สสาวะ
ระหว่างการผ่าตัดบางชนิด เช่น การผ่าตัดมดลูกหรื อการผ่าตัดภาวะปั สสาวะเล็ดด้ วยเทป
เพือ่ ให้ แน่ใจว่าไม่มกี ารบาดเจ็บต่อกระเพาะปั สสาวะหรื อท่อไต
การตรวจด้ วยวิธีการนี ้ยังมีประโยชน์อย่างยิง่ ในการตรวจพบปั ญหาอื่น เช่น นิว่ ในกระเพาะปั สสาวะ
เลือดออก เนื ้องอก และความผิดปกติทางรูปร่างของกระเพาะปั สสาวะ

IUGA Office | office@iuga.org | www.iuga.org

Page 1 of 4

กล้ องซิสโตสโคปมีสองแบบ ได้ แก่ แบบอ่ อนและแบบแข็ง
กล้องซิ สโตสโคปแบบอ่อน เป็ นกล้ องส่องขนาดเล็ก ความหนาประมาณแท่งดินสอ
สอดผ่านทางท่อปั สสาวะ เข้ าไปภายในกระเพาะปั สสาวะ
เนื่องจากกล้ องส่องแบบนี ้มีลากล้ องที่ออ่ น จึงผ่านไปตามส่วนโค้ งของท่อปั สสาวะได้ งา่ ย
ส่วนปลายของกล้ องสามารถขยับได้
จึงช่วยให้ แพทย์สามารถตรวจดูภายในกระเพาะปั สสาวะได้ โดยรอบและมองเห็นรูเปิ ดของท่อไตได้
กล้องซิ สโตสโคปแบบแข็ง เป็ นกล้ องส่องที่มีขนาดสันกว่
้ าและหนากว่ากล้ องแบบอ่อน
จึงสามารถสอดอุปกรณ์ตา่ งๆ เข้ าไปตามช่องด้ านข้ างตัวกล้ องได้
ช่วยให้ แพทย์สามารถตัดตัวอย่างเนื ้อเยื่อหรื อฉีดยาเข้ าไปภายในกระเพาะปั สสาวะได้
บางครัง้ อาจจาเป็ นต้ องมีการส่องกล้ องซิสโตสโคปแบบแข็งภายหลังการส่องกล้ องแบบอ่อนแล้ ว
มีความเสี่ยงอะไรบ้ าง
หัตถการนี ้มีความเสีย่ งต่า ภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นได้ เช่น
ติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ
มีเลือดออก
บาดเจ็บต่อกระเพาะปั สสาวะหรื อท่อปั สสาวะ
นอกจากนัน้ อาจมีปัญหาอันเกิดจากการใช้ ยาสลบด้ วยเช่นกัน
หากต้ องการทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับความเสีย่ งต่างๆ
สามารถสอบถามได้ จากแพทย์หรื อวิสญ
ั ญีแพทย์
ระหว่างการส่องกล้ องซิสโตสโคป ภาพที่แพทย์มองเห็นผ่านกล้ องจะปรากฏผ่านจอโทรทัศน์ (รูปที่ 1)
กล้องซิ สโตสโคปแบบอ่อน
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การเตรียมตัวก่ อนการตรวจ
หากเป็ นการส่องกล้ องตรวจกระเพาะปั สสาวะสาหรับผู้ป่วยนอก
ส่วนใหญ่สามารถรับประทานอาหารและดื่มน ้าได้ ตามปกติก่อนการตรวจ แต่หากต้ องมีการใช้ ยาสลบ
คุณควรงดอาหารและน ้าประมาณ 8 ชัว่ โมงก่อนการตรวจ
เนื่องจากหัตถการทางการแพทย์ อาจมีความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บได้ บ้าง
แพทย์จะให้ คณ
ุ เซ็นชื่อในหนังสือยินยอม ก่อนทาหัตถการ หากมีข้อสงสัยใดๆ
สอบถามแพทย์ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องลังเล
โดยทัว่ ไปแนะนาให้ ทานยาที่คณ
ุ ทานอยูท่ งหมดตามปกติ
ั้
ก่อนการผ่าตัด
แต่ควรตรวจสอบเรื่ องยากับแพทย์ที่รักษาคุณอีกครัง้ แพทย์อาจจะให้ คณ
ุ เก็บปั สสาวะก่อนทาหัตถการ
เพื่อตรวจหาการติดเชื ้อ ดังนัน้ ควรหลีกเลีย่ งการถ่ายปั สสาวะประมาณหนึง่ ชัว่ โมงก่อนทาหัตถการ
เกี่ยวกับการตรวจ
การส่องกล้ องตรวจกระเพาะปั สสาวะอาจทาในห้ องตรวจโรค แผนกผู้ป่วยนอก
หรื อในห้ องผ่าตัดก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั อาการของคุณ โดยแพทย์จะแนะนาคุณว่าควรทาหัตถการที่ใด
หัตถการอาจทาภายใต้ การใช้ ยาสลบหรื อยาชาเฉพาะที่ ซึง่ แพทย์จะแจ้ งให้ คณ
ุ ทราบก่อนทาหัตถการ
โดยเฉลีย่ การส่องกล้องตรวจกระเพาะปั สสาวะจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 นาที
แพทย์อาจขอให้คณ
ุ เปลีย่ นเป็ นเสือ้ คลุมของโรงพยาบาลเพือ่ ทาหัตถการ
และปิ ดส่วนล่างของร่ างกายด้วยผ้าคลุมสะอาด โดยทัว่ ไปคุณจะอยู่ในท่านอนหงาย ชันเข่าขึ้น
และแยกเข่าออกจากกัน
แพทย์จะทาความสะอาดบริ เวณรอบๆท่อปั สสาวะของคุณและอาจใส่ยาชาชนิ ดเจล (ยาชาเฉพาะที)่
เข้าไปในท่อปั สสาวะ
จากนัน้ แพทย์จะค่อยๆ สอดกล้องซิ สโตสโคปเข้าไปในกระเพาะปั สสาวะของคุณ ระหว่างสอดกล้อง
คุณอาจรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย
การผ่อนคลายกล้ามเนือ้ อุง้ เชิ งกรานจะช่วยให้แพทย์สอดกล้องเข้าไปได้ง่ายขึ้น
ผูห้ ญิ งส่วนใหญ่จะอดทนต่อการส่องกล้องได้เป็ นอย่างดี
แพทย์จะเติ มน้าสะอาดเข้าไปในกระเพาะปั สสาวะของคุณ
เพือ่ ให้เห็นผนังของกระเพาะปั สสาวะได้ชดั เจน ระหว่างการเติ มน้าเข้าไปในกระเพาะปั สสาวะ
คุณอาจรู้สึกอยากถ่ายปั สสาวะและอึดอัดบริ เวณกระเพาะปั สสาวะ
คุณจะถ่ายปั สสาวะได้ทนั ทีหลังการตรวจ
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หลังการส่ องกล้ องตรวจกระเพาะปั สสาวะจะเป็ นอย่ างไร
คุณอาจรู้สกึ แสบขณะถ่ายปั สสาวะและอาจมีปัสสาวะปนเลือดเล็กน้ อย อยูร่ ะยะหนึง่ หลังการตรวจ
การอาบน ้าอุน่ หรื อใช้ ผ้าชุบน ้าอุน่ บิดพอหมาด
ประคบบริ เวณรูเปิ ดของท่อปั สสาวะจะช่วยให้ อาการแสบลดลง อาการดังกล่าวควรจะหายไปภายใน 24
ชัว่ โมง คุณควรปรึกษาแพทย์ หากมีอาการดังกล่าวนานเกินสองวัน
หรื อมีอาการปวดรุนแรงหรื อมีเลือดออกมาก
หลังการตรวจคุณมีโอกาสติดเชื ้อในทางเดินปั สสาวะได้ ดังนันแนะน
้
าให้ คณ
ุ ดื่มน ้าให้ มากอย่างต่อเนื่อง
ประมาณ 3 ลิตร ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการตรวจ แพทย์อาจสัง่ ยาปฏิชีวนะให้ คณ
ุ
เพื่อป้องกันการติดเชื ้อ หากคุณมีอาการแสดงของการติดเชื ้อ เช่น รู้สกึ ปวดแสบขณะปั สสาวะ
มีไข้ หรื อหนาวสัน่ ปั สสาวะขุน่ หรือมีกลิน่ เหม็น ควรปรึกษาแพทย์
คุณควรจะหายดีและกลับไปทางานได้ ตามปกติภายในหนึง่ วันหลังการตรวจ
แต่ในกรณีทมี่ ีการให้ ยาสลบ
คุณควรปรึกษาวิสญ
ั ญีแพทย์วา่ จาเป็ นต้ องงดการขับขี่ยานพาหนะหรื อการใช้ เครื่ องจักรต่างๆ หรื อไม่


ข้อจากัดการใช้
ข้อมูลในแผ่นพับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น
ไม่ได้ใช้เพื่อการวินิจฉัยหรื อการรักษาภาวะทางการแพทย์ใดๆ
ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
แปลโดย
พ.ญ.
พ.ญ.
.พ.ค กฤ
2011

(Jittima Manonai, M.D.)
ญ (Rujira Wattanayingcharoenchai, M.D)
ก (Komkrit Aimjirakul, M.D.)
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