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หลักการและวัตถุประสงค : การผาตัดโรคนิ่วถุงน้ำดีดวย
กลองวีดิทัศนแผลเดียว (Single Incision Laparoscopic
Cholecystectomy, SILC) ไดมกี ารศึกษากอนนีว้ า สามารถนำ
มารักษาแบบผูปวยนอกได แตการรักษาผูปวยแบบนี้ใน
ประเทศไทยยั ง มี ข อ มู ล ค อ นข า งน อ ย การศึ ก ษานี้ จึ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการผาตัด SILC แบบผูปวย
นอกตอระดับความเจ็บปวดแผลผาตัด ระยะเวลานอนรักษา
ในโรงพยาบาล ภาวะแทรกซอนจากการผาตัดและความ
พึงพอใจของผูปวย
วิธีการศึกษา : เปนการศึกษาในผูปวยโรคนิ่วถุงน้ำดีชนิด
ไมอกั เสบ จำนวน 30 ราย ระหวางเดือน พฤศจิกายน 2556
ถึง เดือน มีนาคม 2557 ทุกรายไดรบั การประเมินและเตรียม
ก อ นผ า ตั ด 1 สั ป ดาห ภายหลังผาตัดแบบ SILC จะได
รับการบันทึกสัญญาณชีพ ระยะเวลานอนในโรงพยาบาล
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัด บันทึกระดับความปวดแผลผาตัด
โดยใช Visual Analogue Scale(VAS) และสำรวจความ
พึงพอใจภายหลังติดตามผลการรักษา
ผลการศึกษา : ผปู ว ยจำนวน 30 ราย เปนผปู ว ยชาย 12
ราย หญิง 18 ราย อายุเฉลีย่ 47 ปทงั้ สองกลมุ การผาตัด
สามารถทำสำเร็จทุกราย ใชเวลาผาตัดเฉลีย่ 38.6 นาที ระดับ
ความปวดแผลผาตัดเฉลีย่ นอยกวา 2 ซม. ในเวลา 5 ชัว่ โมง
และสามารถกลั บ บ า นได ใ นเวลา 12 ชั่ ว โมงหลั ง ผ า ตั ด
มีผปู ว ยหญิง 2 รายทีม่ อี าการแทรกซอนระยะแรกหลังผาตัด
จากการมีเลือดคั่งในแผล 1 ราย และมีปสสาวะคั่ง 1 ราย
สามารถรักษาได ผูปวยสวนใหญพึงพอใจการใหการรักษา
แบบนีเ้ ฉลีย่ รอยละ 85.6
สรุป: การผ า ตั ด โรคนิ่ ว ถุ ง น้ำ ดี ช นิ ด ไม อั ก เสบด ว ยกล อ ง
วีดิทัศนแผลเดียวแบบผูปวยนอกทำไดสะดวก ปลอดภัย
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Background and Objective : Single incision
laparoscopic cholecystectomy (SILC) has been
demonstrated that this procedure can perform as
outpatient setting. However, the study data of this
surgical procedure in Thailand is still lack. This study
aim to determine the efficacy of SILC procedure
including the outcome of treatment, postoperative
complications and pain score, duration of
hospitalization and patients’ satisfaction.
Methods : This Interventional Study in thirty patients
with non-inflammatory gall stones who underwent SILC
during November 2013 to March 2014 in department of
Surgery, Kalasin Hospital were recruited. Pre-operative
evaluation one week before operation and standard
surgical (SILC) protocols were used in all subjects.
Vital signs ,duration of hospital stay and complications
were recorded after operation. Visual analogue scale
(VAS) was used to assess postoperative pain and
patients’ satisfaction was evaluated using questionnaire
during the follow up period.
Results : Thirty patients were recruited (12 men and 18
women). Mean age was 47 years old in both men and
women. All patients were operated successfully, the mean
duration of operation was 38.6 minutes. Most of the patients had VAS <2 cm. within 5 hours and went home
within 12 hours after operation. The complications were
found in two patients (6.6%); one patient developed
hematoma at surgical wound and one patient had
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ภาวะแทรกซอนหลังผาตัดนอย สามารถเปนอีกทางเลือกหนึง่
ใน การใหบริการรักษาผปู ว ยได
คำสำคัญ : การผาตัดถุงน้ำดี, นิ่วถุงน้ำดี, การผาตัดดวย
กลองวีดิทัศน ,ผปู ว ยนอก

x Thanasit Praipong
urinary retention; and resolved without long term
complication. Most of patients satisfied with this
procedure (85.6%)
Conclusion : Outpatient SILC is a simple and safe
procedure for non-inflammatory gall stone. Postoperative
complications of SILC was low and minor. Therefore,
this procedure should be implemented for non-inflammatory gall stone treatment in general practice.
Key words : Cholecystectomy; Gall stone; Laparoscopy;
Outpatient
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บทนำ
เนื่องจากสภาพความแออัดในโรงพยาบาลของรัฐ โดย
เฉพาะตางจังหวัดทีม่ ผี ปู ว ยมาใชบริการเปนจำนวนมากอัตรา
การครองเตียงอยใู นระดับสูง วิธกี ารใหการรักษาโดยจำนวน
ผูปวยเทาเดิม แตลดจำนวนวันนอนรักษาในโรงพยาบาลลง
ก็อาจจะเปนอีกทางหนึง่ ทีจ่ ะชวยลดอัตราการครองเตียงและลด
ความแออัดได
โรคนิว่ ถุงน้ำดี เปนโรคชนิดหนึง่ ทีพ่ บไดบอ ย โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย การรักษาโรคนีโ้ ดยการ
ผาตัดดวยกลองวีดทิ ศั นแบบมาตรฐาน (standard laparoscopic
cholecystectomy) ถือวาเปนวิธกี ารรักษาทีไ่ ดรบั การยอมรับ
ทั่วไป และประมาณ 4-5 ปที่ผานมาวิธีการนี้ไดนำมารักษา
แบบผู ป ว ยนอก ซึ่ ง พบว า มี ค วามสะดวกและปลอดภั ย1,2
สามารถลดจำนวนวั น นอนรั ก ษาในโรงพยาบาลลดอั ต รา
ครองเตียงและลดคาใชจา ยได ในขณะเดียวกันการผาตัดก็เริม่
ใหความสนใจเกี่ยวกับการหาวิธีการที่จะทำใหการปวดแผล
ผาตัดลดลง และแผลมีความสวยงามยิง่ ขึน้ และลดการบาดเจ็บ
ลง3,4 วิธีการดังกลาวเปนแนวคิดที่รูจักในชื่อของ Natural
Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) ซึง่
ไดถูกกลาวถึงครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.2004 การผาตัดโรคนิ่ว
ถุงน้ำดีดวยกลองวีดิทัศนแบบแผลเดียว (Single incision
laparoscopic cholecystectomy, SILC) เปนการผาตัดวิธหี นึง่
ตามแนวคิดของ NOTES ก็ไดรบั การยอมรับและมีการผาตัด
มากขึ้นในปจจุบัน5,6 รวมทั้งประเทศไทยทางโรงพยาบาล
กาฬสินธไุ ดใหบริการผปู ว ยโรคนิว่ ถุงน้ำดี ชนิดไมอกั เสบดวย
วิธีนี้ตั้งแตป พ.ศ.2554 จนถึงปจจุบัน ศัลยแพทยผูผาตัด
มีความชำนาญมากขึน้ ในตางประเทศไดมผี วู จิ ยั พบวาการผาตัด
รักษาแบบนี้สามารถใหบริการแบบผูปวยนอกไดและมีความ

ปลอดภัยเพียงพอ7 และเนื่องจากสภาพความแออัดในตึก
ผปู ว ยศัลยกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธดุ งั กลาว ทางผวู จิ ยั เอง
จึงมีความคิดที่จะพัฒนารูปแบบการใหบริการผาตัด SILC
แบบผูปวยนอกแบบนี้เชนกัน แตยังขาดการเก็บขอมูลมา
วิเคราะหเชิงระบบวาการใหบริการแบบนีจ้ ะมีความเหมาะสม
หรื อ ไม ใ นโรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาถึงผลของการผาตัดนิว่ ถุงน้ำดีชนิดไม
อั ก เสบด ว ยกล อ งวี ดิ ทั ศ น แ ผลเดี ย วแบบผู ป ว ยนอกว า มี
ผลอยางไรตอการรักษา และความพึงพอใจของผปู ว ยทีม่ ารับ
บริการ รูปแบบการศึกษาเปนการศึกษาแบบ Interventional
study ในผปู ว ยจำนวน 30 ราย โดยทำการเก็บขอมูลระหวาง
เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 สถานทีศ่ กึ ษา
คือ กลมุ งานศัลยกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ

วิธีการศึกษา
ภายหลังที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรม
ของการศึ ก ษาในมนุ ษ ย แ ล ว ผู ป ว ยทุ ก รายที่ เ ข า ร ว ม
การศึกษานีจ้ ะไดรบั การใหความรเู กีย่ วกับวิธผี า ตัดและไดรบั
การเตรียมดังนี้
การประเมินกอนผาตัด ผูปวยทุกรายไดรับการตรวจ
อั ล ตร า ซาวด โ ดยรั ง สี แ พทย ก อ นนั ด มาผ า ตั ด ผู ป ว ยที่ มี
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือมีโรคประจำตัวอยางอืน่
จะได รั บ การประเมิ น ในรายที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การผ า ตั ด
ก็จะทำการปรึกษาอายุรแพทยเพื่อทำการประเมินรวม
การเตรียมผาตัด มีการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารกอน
ที่จะนัดผูปวยมาผาตัด 1 สัปดาห โดยแพทยและพยาบาล
หอผูปวยศัลยกรรมเปนผูตรวจสอบ และแจงนัดผาตัดกับ
ทาง วิสญ
ั ญีและพยาบาลหองผาตัด ผปู ว ยทุกรายจะไดรบั การ
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การผาตัดโรคนิว่ ถุงน้ำดีชนิดไมอกั เสบดวยกลองวีดทิ ศั น

แนะนำใหงดอาหาร และของเหลวทางปากมาจากบานจนถึง
เวลานัดหมายประมาณ 4 ชั่วโมง และมาเตรียมผาตัดที่หอ
ผปู ว ยศัลยกรรมกอนเวลาผาตัด 2 ชัว่ โมง
การเตรียมดมยาสลบ ผูปวยทุกรายไดรับการดมสลบ
แบบ general anesthesia ในชวงนำสลบจะไดรับการฉีด
Ceftriazole ขนาด 1 กรั ม ทางเส น เลื อ ดดำเพื่ อ ป อ งกั น
การติดเชื้อ ในระหวางผาตัดจะมีการตรวจวัดสัญญาณชีพ
ตรวจวัดคลืน่ ไฟฟาหัวใจ และตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด
เปนระยะๆ
การผาตัด ผปู ว ยจะไดรบั การฉีด 0.5% Marcaine ชนิด
มี epinephrine 1:200,000 ขนาด 10 มิลลิลิตร บริเวณ
รอบสะดือ 3-5 นาที หลังจากนัน้ จึงทำการผาตัดดวยวิธี SILC
ซึ่งทำโดยวิธีลงแผลผาตัดผานสะดือแผลเดียวและใช port
trocar ขนาด 5 มม. 3 อันแทงผานเยือ่ บุชอ งทอง โดยแตละ
port แยกจากกัน ระหวางผาตัดบริเวณ cystic duct และ
cystic artery จะใช silver clips หนี บ ก อ นที จ ะตั ด ด ว ย
Harmonic scalpel เลือดออกบริเวณ gall bladder bed จะถูก
จี้และลางดวยน้ำจนสะอาด
การดูแลหลังผาตัด หลังผาตัดผูปวยทุกรายจะไดรับ
การประเมินโดยแพทยและพยาบาลแผนกศัลยกรรม โดย
ประเมินสัญญาณชีพ อาการปวดแผลผาตัด โดยใช visual
analogue scale (VAS) และการเกิดภาวะแทรกซอนใน
ระยะแรกทุกรายหลังฟนดีและดูแลหลังผาตัดแลว 4 ชั่วโมง
จะไดรับอาหารเหลวทางปาก ผูปวยที่จะไดรับอนุญาตออก
จากโรงพยาบาลตองมี 1) สัญญาณชีพคงทีด่ มี ากกวา 4 ชัว่ โมง
2) ผูปวยรูสึกตัวดีสามารถโตตอบไดปกติ 3) สามารถลุก
นั่งไดเอง 4) ไมมีอาการคลื่นไสอาเจียนรุนแรง และไมมี
เลือดซึมมากบริเวณแผลผาตัด ภายหลังออกจากโรงพยาบาล
แลวผปู ว ยทุกรายจะไดรบั การนัดมาติดตามผลการรักษาทีอ่ าคาร
ผูปวยนอกศัลยกรรมจำนวน 3 ครั้ง และตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในครั้งสุดทายที่นัดโดยประเมินความพึงพอใจ
จาก 1) ขัน้ ตอนการเตรียมผาตัด 2) วิธกี ารผาตัด 3) อาการ
ปวดแผลหลังผาตัด 4) ระยะเวลาพักรักษาในโรงพยาบาล และ
5)ความรูสึกปลอดภัยจากการผาตัดวิธีนี้ ซึ่งมีระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับ ดังนี้ 5=มากทีส่ ดุ 4=มาก 3=ปานกลาง
2=นอย 1=นอยทีส่ ดุ

ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาพบว า การผ า ตั ด ผู ป ว ยนิ่ ว ถุ ง น้ำ ดี ช นิ ด
ไมอกั เสบจำนวน 30 ราย ทีไ่ ดรบั การผาตัดดวยกลองวีดทิ ศั น
แผลเดียวแบบผปู ว ยนอก การผาตัดสำเร็จทุกราย เปนผปู ว ย
ชายจำนวน 12 ราย อายุ 46.5±11.15 ป ดัชนีมวลกาย
21.37 ± 1.73 กก/ม2 ผู ป ว ยหญิ ง จำนวน 18 ราย อายุ
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47±13.69 ป ดัชนีมวลกาย 21.43±1.9 กก./ม2 โรคประจำตัว
ของผปู ว ยพบวา ในผปู ว ยชาย เปนเบาหวาน 3 ราย ความ
ดันโลหิตสูง 1 ราย และเปนถุงลมโปงพองอีก 1 ราย สวนใน
ผปู ว ยหญิงพบเปนเบาหวาน 2 ราย ความดันโลหิตสูง 2 ราย
โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 1 ราย และเปนถุงน้ำตอม
ไทรอยด ช นิ ด ไม เ ป น พิ ษ 1 ราย ผู ป ว ยทุ ก รายได รั บ การ
ประเมินกอนการผาตัดวาสามารถรับการผาตัดได (ตารางที่ 1)
จากการศึ ก ษาพบว า การผ า ตั ด สำเร็ จ ทุ ก ราย ผู ป ว ย
จะไดรบั การประเมินสัญญาณชีพ ระดับความปวดแผลผาตัด
โดยใช VAS และภาวะแทรกซอนระยะแรก ถา VAS นอยกวา
หรือเทากับ 2 และไมมีภาวะแทรกซอนระยะแรกจะอนุญาต
ใหกลับได ซึ่งพบวา ผูปวยชายสามารถจะกลับไดเฉลี่ย 9.5
ชั่ ว โมง ค า ใช จ า ยในการรั ก ษาเฉลี่ ย 12,180 บาท และ
ผปู ว ยหญิงกลับไดเฉลีย่ 11.44 ชัว่ โมง คาใชจา ยเฉลีย่ 13,064
บาท พบภาวะแทรกซอนระยะแรกหลังผาตัด โดยมีเลือดคัง่ ที่
แผลผาตัดในผปู ว ยหญิง 1 ราย และภาวะปสสาวะคัง่ ในผปู ว ย
หญิง 1 ราย ซึง่ สามารถดูแลรักษาได (ตารางที่ 2)
จากแผนภูมทิ ี่ 1 แสดงใหเห็นอาการปวดแผลหลังผาตัด
ทีไ่ ดรบั การจดบันทึก โดยพยาบาลประจำหอผปู ว ยศัลยกรรม
8 ชั่วโมงแรกหลังผาตัดโดยใช VAS อาการปวดโดยรวมไม
แตกตางกันทั้งสองเพศ ผูปวยสวนใหญมี VAS นอยกวา 2
เมือ่ เวลาผานไป 5 ชัว่ โมงหลังผาตัด
จากตารางที่ 3 แสดงถึงจำนวนผูปวยที่มาติดตามการ
รักษาที่ 7, 14 และ 30 วันหลังผาตัดเปนจำนวนรวม 30, 28
และ 25 ราย ตามลำดับ ผปู ว ยทีไ่ มไดมาติดตามการรักษาตาม
นัดไมไดแจงเหตุผลใหทราบ ดังนั้นมีคนไข 25 ราย จาก
จำนวนทั้ ง หมด 30 ราย ที่ อ ยู จ นจบการศึ ก ษานี้ และได
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการใหการรักษา
แบบนีโ้ ดยรวมเฉลีย่ ทีร่ อ ยละ 85.60
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทัว่ ไป (Demographic and baseline
characteristic of patients)
ขอมูลทัว่ ไป

ชาย

หญิง

12
เพศ
18
อายุ (ป) Mean ± SD
46.5±11.15 47±13.69
สวนสูง (เมตร) Mean ± SD
1.65±0.08 1.51±0.36
น้ำหนัก (กิโลกรัม) Mean ± SD
58.23±10.12 54.23±9.38
ดัชนีมวลกาย(กก/ม2) Mean ± SD 21.37±1.73 21.43±1.9
โรคประจำตัว
- เบาหวาน
3
2
- ความดันโลหิตสูง
1
2
- กลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
0
1
- อืน่ ๆ
1
1
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ตารางที่ 2 แสดงผลการผาตัดแยกตามเพศ
ขอมูล

ชาย (n=12)

ระยะเวลาการผาตัด (นาที)
28-42
Mean ± SD
36.58±4.5
ระยะเวลาการรักษาพยาบาล
6-18
หลังผาตัด (ชม.)
Mean ± SD
9.5±3.68
คาใชจา ยในการรักษา(บาท) 10,600-14,680
Mean ± SD
12,180±1,512

หญิง (n=18)
33-48
40.67±4.61
6-28
11.44±6.09
11,140-14,758
13,064±,095

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนผปู ว ยทีม่ าติดตามการรักษาหลัง ผา แผนภูมิที่ 1 แสดงระดับความปวดแผลหลังผาตัด โดยใช
ตัด และความพึงพอใจของผปู ว ย
visual analogue scale (VAS)
ขอมูล

ชาย (n=12) หญิง (n=18)

จำนวนวันหลังผาตัด
(วัน)
12
18
7
12
16
14
10
15
30
ความพึงพอใจในการรักษา
(เต็ม 25 คะแนน)
21.58±1.68 21.22±1.77
คาเฉลี่ย
86.32
84.88
รอยละ

รวม

30
28
25
21.40±1.72
85.60

วิจารณ
จากการที่ มี ก ารผ า ตั ด รั ก ษาโรคทางศั ล ยกรรมด ว ย
กลองวีดทิ ศั นกนั อยางแพรหลายมากขึน้ มีการพัฒนาเครือ่ งมือ
ในการผาตัดมากขึ้นเพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย8,9 แพทยผูผาตัดมีความมั่นใจมากขึ้น ผูปวยรูสึก
ปวดแผลผาตัดลดลง มีความสะดวกสบายและสามารถกลับ
ไปใชชวี ติ ปกติไดในเวลาไมนาน ภายหลังจากทีม่ กี ารทดลอง
ผาตัดโดยผานชองธรรมชาติตางๆ ของมนุษย NOTES ซึ่ง
ถูกรายงานครัง้ แรกโดย Kalloo และคณะ เมือ่ ป ค.ศ.200410
ว า สามารถทำได ง า ย และกลั บ ไปใช ชี วิ ต ปกติ ไ ด เ ร็ ว ขึ้ น
แผลผาตัดสวยงาม มีหลายรายงานทีท่ ำสำเร็จในสัตวทดลอง
แตไมสามารถนำมาใชไดจริงทางคลินิก เนื่องจากมีขอจำกัด
และภาวะแทรกซอนจากการผาตัดเปนจำนวนมาก11-13 และมี
ผรู ายงานการผาตัดโดยวิธนี สี้ ำเร็จในคนนอย การผาตัดดวย
วิธี SILS เปนการผาตัดภายใตแนวคิดของ NOTES เชนกัน14-16
และไดรบั การยอมรับมากขึน้ ในปจจุบนั Romanelli และคณะ
ไดทำนายไววา SILS จะเปนการผาตัด ทีร่ บั การยอมรับอยาง
แพรหลายในอนาคตอันใกลนี้17

การรั ก ษาผู ป ว ยนิ่ ว ถุ ง น้ำ ดี โ ดยการผ า ตั ด ผ า นกล อ ง
วีดทิ ศั นแผลเดียว (SILC) ในปจจุบนั ไดรบั การยอมรับวาเปน
การผาตัดที่ปวดแผลผาตัดนอย แผลผาตัดมีความสวยงาม
ผปู ว ยไดรบั อนุญาตใหกลับไดในเวลาไมนานไดมกี ารศึกษามา
กอนวา การผาตัดโดยวิธีนี้สามารถนำมารักษาแบบผูปวย
นอกไดอยางปลอดภัย สามารถเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำ
มาใชรกั ษาผปู ว ยโดยใชเวลาการนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
ไมนาน และผปู ว ยพึงพอใจ จากการศึกษาในผปู ว ยนิว่ ถุงน้ำดี
ชนิดไมอักเสบที่โรงพยาบาลกาฬสินธุจำนวน 30 ราย ที่ได
รับการผาตัดดวยวิธี SILC รวมกับการฉีด 0.5% Marcaine
ชนิดมี epinephrine 1:200,000 จำนวน 10 มิลลิลติ ร บริเวณ
รอบแผลผาตัด การผาตัดสำเร็จทุกราย ผูปวยสวนใหญมี
pain visual analogue scale นอยกวา 2 ทีเ่ วลา 5 ชัว่ โมง
หลังผาตัด สามารถกลับไดในเวลา 9-12 ชัว่ โมงหลังผาตัด และ
พบวาผูปวยชายใชเวลานอนรักษานอยกวาผูปวยหญิง โดย
ไมพบภาวะแทรกซอนรุนแรงทีร่ ะยะเวลาตางๆ หลังผาตัด และ
ผปู ว ยมีความพึงพอใจกับการรักษาโดยวิธนี ี้ ซึง่ สอดคลองกับ
การศึกษาของ Wu และคณะ7 ทีไ่ ดศกึ ษาไว
จากการศึกษานีย้ งั มีขอ จำกัดทีว่ ธิ กี ารเลือกผปู ว ยทีใ่ ชใน
การศึกษา เนื่องจากมีจำนวนผูปวยนอย และเลือกทำผาตัด
เฉพาะรายทีม่ คี า ดัชนีมวลกายนอยและเปนโรคนิว่ ถุงน้ำดีชนิด
ไมอักเสบ ซึ่งมีผลตอความสำเร็จในการผาตัด อาจจะตองมี
การศึกษาตอไปโดยมีจำนวนผูปวยที่ใชศึกษามีจำนวนมาก
ขึ้นและมีการสุมตัวอยางที่ดีพอ เพื่อเปนการยืนยันวาการให
การรักษาโรคนิ่วถุงน้ำดีดวยกลองวีดิทัศนแผลเดียวแบบ
ผูปวยนอกทำไดงายและปลอดภัยเพียงพอที่จะเปนอีกทาง
เลือกหนึ่งในการใหบริการผูปวยตอไป
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การผาตัดโรคนิว่ ถุงน้ำดีชนิดไมอกั เสบดวยกลองวีดทิ ศั น

สรุป
จากการศึกษานีจ้ งึ สามารถสรุปไดวา การผาตัดนิว่ ถุงน้ำดี
ชนิดไมอกั เสบดวยกลองวีดทิ ศั นผา แผลเดียวแบบผปู ว ยนอก
ทำไดงาย มีความสะดวกและปลอดภัยกับผูปวย ลด ระยะ
นอนพักรักษาในโรงพยาบาลสามารถชวยลดความแออัด และ
ลดอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล สามารถนำมาเปน
ทางเลือกหนึง่ ในการใหบริการผปู ว ยได ทัง้ นี้ ตองมีการคัดเลือก
ผูปวยอยางเหมาะสมดวย
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