THAI
คุณกับสโตมาของคุณ
สโตมาคื ออะไร
สโตมาเป็ นภาษากรี กแปลว่า ‘ทางเปิ ด’ หรื อ ‘ปาก’ โดยปกติแล้ ว สโตมามีสามประเภทด้ วยกัน:
 โคลอสโตมี: จากลาไส้ ใหญ่
 อิลอิ อสโตมี: จากลาไส้ เล็ก
 ยูรอสโตมี: ยูรอสโตมีคือการเบี่ยงทางเดินปั สสาวะรู ปแบบหนึง่
ทาไมฉันต้องทาสโตมาด้วย
คุณอาจจะต้ องเข้ ารับการผ่าตัดด้ วยหลายสาเหตุ ซึง่ ศัลยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายเรื่ องเหล่านี ้ให้ คณ
ุ ฟั ง
คุณอาจจาเป็ นต้ องทาสโตมาเนื่องจากป่ วยเป็ นโรคหรื อมีอาการต่างๆ เช่น:






โรคลาไส้ ใหญ่อกั เสบชนิดเป็ นแผล
โรคโครห์น
โรคถุงผนังลาไส้ ใหญ่อกั เสบ
ภาวะกลันอุ
้ จจาระไม่ได้
โรคมะเร็ ง







การบาดเจ็บ
Familial Adenomatous Polyposis
ร่ างกายได้ รับความเสียหายจากรังสี
ความพิการแต่กาเนิด
กระเพาะปั สสาวะทางานล้ มเหลว

ก่อนผ่าตัด
คุณจะมีโอกาสพบกับศัลยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญของคุณหนึง่ หรื อสองครัง้ ก่อนผ่าตัด โดยคุณจะได้ รับทราบเกี่ยวกับการผ่าตัดของคุณในทุกแง่มมุ
ได้ รับข้ อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีแนวโน้ มสูงมากที่จะได้ พิจารณาผลิตภัณฑ์หลายๆ แบบ
ระหว่างการพบศัลยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญก่อนการผ่าตัด คุณควรมีเวลาสอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลรักษาด้ านต่างๆ
คุณอาจจะเริ่ มจากการจดสิง่ ต่างๆ ที่ต้องการพูดคุยเตรี ยมไว้ ลว่ งหน้ าก่อนจะพบศัลยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจะได้ ไม่ลืมว่าต้ องถามอะไรบ้ าง

การพาสมาชิกในครอบครั วหรื อผู้ดแู ลไปพร้ อมกับคุณด้ วยในช่ วงนัดพบก่ อนผ่ าตัดก็เป็ นความคิดที่ดี
เนื่องจากมีหลายเรื่องที่ต้องทาความเข้ าใจ
ทีมพยาบาลที่ดแู ลเรื่ องสโตมาจะเข้ ามามีบทบาทหลักตลอดการดูแลรักษา และจะให้ คาปรึกษา รวมทังคอยช่
้
วยเหลือคุณและครอบครัว/ผู้ดแู ลของคุณ
สโตมาของฉันจะหน้าตาเป็ นอย่างไรและจะทาให้ฉนั รู้สึกอย่างไร
สโตมามีลกั ษณะนุ่ม สีแดงอมชมพูและชุม่ ชื ้น เหมือนกับภายในช่องปากของคุณ ไม่มีประสาทสัมผัสที่รับความรู้ สกึ เจ็บปวด อย่างไรก็ตาม
สโตมามีเส้ นเลือดมาหล่อเลี ้ยงมาก และเป็ นเรื่ องปกติที่จะมีเลือดออกเล็กน้ อยเป็ นครัง้ คราว โดยเฉพาะตอนทาความสะอาด
ตอนแรกสโตมาของคุณอาจจะบวม แต่จะมีขนาดเล็กลงภายในไม่กี่สปั ดาห์ คุณจะเห็นรอยเย็บเล็กๆ ตรงบริเวณขอบสโตมา
ซึง่ จะละลายหายไปเองหรื อไม่พยาบาลผู้ดแู ลสโตมาของคุณก็จะเอาออกภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด
หลังการผ่าตัด
พอคุณตื่นขึ ้นมาหลังจากการผ่าตัด คุณก็จะรู้ สกึ เหนื่อยล้ า คุณอาจจะรู้ สกึ ถึงอารมณ์หลายแบบในตอนนันและจะเป็
้
นแบบนันไปอี
้ กสักพักหนึง่
เนื่องจากเราทุกคนไม่เหมือนกัน อารมณ์ความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นจึงแตกต่างกันไปด้ วย
คุณอาจมีสายให้ อาหารและสายระบายติดอยู่บนร่ างกาย แต่ก็ไม่ต้องตกใจไป เพราะนี่เป็ นเรื่ องที่คอ่ นข้ างปกติ
สายเหล่านี ้จะถูกถอดออกไปในเวลาทีเ่ หมาะสม และจะทาให้ คณ
ุ รู้ สกึ ไม่สบายตัวแค่เล็กน้ อยเท่านัน้
แต่ละสโตมาก็ไม่เหมือนกันและอาจจะใช้ เวลาสักพักกว่าสโตมาจะเริ่ มใช้ งานได้ วิธีที่ดีที่สดุ คือการหารื อกับพยาบาลที่ดแู ลเรื่ องสโตมาของคุณ

THAI
การดูแลรักษาผิวหนัง
การดูแลรักษาผิวหนังเป็ นกระบวนการที่สาคัญในการดูแลสโตมา
สโตมาและผิวหนังรอบๆอาจจะดูบวมและดูระคายเคืองเล็กน้ อยด้ วยซ ้าภายหลังจากการผ่าตัดทันที อาการเหล่านี ้เป็ นเรื่ องปกติหลังจากการผ่าตัด
การดูแลรักษาที่ดีจะช่วยให้ สโตมาและผิวหนังรอบๆ ค่อยๆ ดูดีขึ ้นไปเอง
คุณอาจพบว่าข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์ที่คณ
ุ ใช้ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากขนาดและรู ปร่ างของสโตมาที่เปลีย่ นแปลงไป
แบบสโตมาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปและควรได้ รับการตรวจดูอย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้ ในช่วง 8 สัปดาห์แรก หรื อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่สามารถมองเห็นผิวหนังที่สมบูรณ์จานวนมากผ่านรู
ผิวหนังรอบๆ สโตมาจาเป็ นต้ องได้ รับการดูแลและการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่สโตมาจะเกิดอาการเจ็บปวด
หากคุณเริ่ มมีอาการเจ็บปวด ระคายเคือง หรื อมีผิวหนังแตก
ควรติดต่อพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้ านสโตมาของคุณทันทีเพื่อขอคาแนะนาที่เหมาะสมและสอบถามเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเปลี่ยนมาใช้ ผลิตภัณฑ์อื่นแทน
การปรับตัวอยู่กบั สโตมา
เมื่อคุณออกจากโรงพยาบาล คุณจะรู้ สกึ เหน็ดเหนื่อยและรู้ สกึ ว่าการทากิจวัตรประจาวัน อย่างเช่น การอาบน ้า เป็ นเรื่ องนี ้เหนื่อยล้ า
ความรู้ สกึ เช่นนี ้เป็ นเรื่ องปกติ แต่คณ
ุ ก็จะค่อยๆ ปรับตัวได้ เอง คุณอาจจะรู้ สกึ เจ็บปวดและไม่สบายตัวบ้ างในช่วงแรกในระยะเวลาฟื น้ ตัวหลังการผ่าตัด
ซึง่ ก็เป็ นเรื่ องปกติของการฟื น้ ตัว หลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื ้อผ้ าที่คบั แน่นในช่วงนี ้ เนื่องจากท้ องของคุณอาจจะเจ็บและบวมได้
การมีอารมณ์อ่อนไหวหลังจากการผ่าตัดครัง้ ใหญ่เป็ นเรื่ องปกติ เพราะฉะนัน้ ก็อย่ากังวลไป ถ้ าคุณเริ่ มรู้ สกึ ‘จิตตก’ หรื อ ‘เศร้ าใจ’ การพูดคุยกับเพื่อนๆ
หรื อคนในครอบครัวอาจช่วยได้ คุณจะได้ ไม่ต้องรู้ สกึ ว่าต้ องรับมือกับเรื่ องนี ้เพียงคนเดียว พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้ านสโตมาพร้ อมช่วยเหลือคุณเสมอ
นอกจากนี ้ ก็ยงั มีกลุม่ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่สามารถช่วยคุณด้ วย
อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ
การเปลี่ยนถุงรองรับสโตมาในช่วงแรกอาจจะใช้ เวลานาน แต่เมื่อฝึ กไปเรื่ อยๆ และเมื่อคุณเริ่ มมีความมัน่ ใจ
เรื่ องพวกนี ้ก็จะกลายเป็ นกิจวัตรประจาวันตามปกติของคุณเอง

