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(Case Report)

Imperforate Hymen in Rett Syndrome Patient in Chandrubeksa Hospital, RTAF.
Sriwiriyalertsakul S. MD.
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A 14 years old Thai girl referred to Obstetrics & Gynecology department of secondary level
hospital with urinary retention problem from hematocolpos due to imperforate hymen. She is a Rett
Syndrome patient with communication and multiple joints stiffness problems, and includes both hip joints
that have limit range of movement. She suffered from urinary retention since ten days ago and went to
primary care clinic and referred to primary care hospital. She received treatment by intermittent and retain
urinary catheterization for few times but urinary retention did not resolve then she went to sonography
examination and found hematocolpos. Her physical examination found imperforate hymen bulging with
hematocolpos. A sonography scan revealed a fluid-filled vagina and uterus measuring 11.68*6.5*5.68 cm.
Initial treatment for patient is retain urinary catheterization and drain out urine 100 mL and patient suffering
was relief. She went to the operating room for surgical treatment, about 250 mL of consistent with
menstrual blood were evacuated at time of hymenotomy. Hymenotomy was performed with a cruciate
incision. No complications were encountered. Imperforate hymen incidence is 1 in 2,000 people, there have
been >40 reported cases of imperforate hymen that causing hematocolpos and subsequent urinary
retention. Rett syndrome is one of the most common causes of complex disability in girls and frequency is
approximately 1 in 15,000-22,000 children. It is characterized by early neurological regression that severely
affects motor, cognitive and communication skills, by autonomic dysfunction and often a seizure disorder.
Family support and her maternal care are helpful for physical examination, diagnosis and intraoperative
management for this patient. Lesson from this case suggest that girls patient with developmental disorders
should have sufficient gynecological examination before reach age of puberty to prevent problems from
genital tract congenital malformations.
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(รายงานผูป้ ่ วย)

รายงานผูป้ ่ วย Imperforate Hymen in Rett Syndrome Patient
ในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.
ชวินทร์ ศรีวิริยเลิศกุล พบ.,วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กองสูตินรีกรรม รพ.จันทรุเบกษา พอ.

ผู ป้ ่ วยเด็กหญิ งไทยอายุ ปี ถูกส่ ง ตัว มายังโรงพยาบาลทัวไปด้วยอาการปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะ
เหตุจากปัญหาเลือดประจําเดือนคังในช่องคลอดและมดลูกเพราะเยือพรมจรรย์ไม่เปิด ผูป้ ่ วยมีโรคประจําตัวคือ Rett Syndrome
และมีปัญหาด้านการพู ด และข้อต่อในร่างกายติดยึดรวมถึงข้อสะโพกด้วย อาการเริมขึนเมื อ วันก่อนมาโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยร้องเจ็บปวดและมีปญ
ั หาปัสสาวะไม่ออก มารดาจึงพาผู ป้ ่ วยไปคลินิกใกล้บ้านได้ตรวจอัลตร้าซาวด์นพบว่ามีปสั สาวะคัง
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ในกระเพาะปัสสาวะ มารดาจึงพาผู ป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลอําเภอและได้รบั การรักษาด้วยการสวนปัสสาวะโดยไม่ คาสายสวน
หลังจากนันยังมีผู ป้ ่ วยยังอาการปัสสาวะคังขึนอีก มารดาจึ งพาผู ป้ ่ วยไป รพ.ประจําอําเภออีกครังและได้รบั การรักษาโดย
สวนปัสสาวะแบบคาสายไว ้ วัน เมื อเอาสายสวนปัสสาวะออกอาการปัสสาวะคังก็กลับมาใหม่ มารดาได้ส งั เกตุเห็นก้อน
ทีอวัยวะเพศปูดออกมาเวลาผูป้ ่ วยเบ่งปัสสาวะ เมือมารดาพาผูป้ ่ วยกลับไปรักษาที รพ.ประจําอําเภอ จึงแจ้งแพทย์ถงึ อาการทีพบ
แพทย์ได้ตรวจร่างกายและอัลตร้าซาวด์เพิมเติมแล ้วพบว่าผู ้ป่ วยมีภาวะเยือพรมจรรย์ไม่เปิดจึงส่งตัวผู ้ป่ วยมายังโรงพยาบาลทุตยิ ภูมิ
หลังการตรวจร่ างกาย สู ตินรี แพทย์ได้ทาํ การตรวจอัล ตร้าซาวด์เพิ มเติ ม พบว่ ามีเ ลือดคั งในช่ องคลอดและมดลู กขนาด
. * . * . เซนติเมตร การรักษาในห ้องฉุกเฉินคือการสวนปัสสาวะแบบคาสายสวนไว ้ ปริมาณปัสสาวะทีประมาณได้คือ
มิลลิลติ ร และค้างสายสวนไว ้ หลังการสวนปัสสาวะผู ้ป่ วยมีอาการเจ็บปวดน้อยลง แล ้วจึงผ่าตัดรักษาผู ้ป่ วยด้วยการผ่าเปิดเยือ
พรมจรรย์เป็ นรูปกากบาท (cruciate incision) พบปริมาณเลือดประจําเดือนทีค้างอยู ่ประมาณ
มิลลิลติ ร หลังผ่าตัด
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนและผู ้ป่ วยกลับบ้านได้ในหนึงวันหลังผ่าตัด ภาวะเยือพรมจรรย์ไม่เปิดมีอบุ ตั กิ ารณ์ ใน , ประชากรสตรี
และเคยมีรายงานผู ้ป่ วยพบภาวะปัสสาวะคังจากสาเหตุนมาแล
ี ้วไม่ตากว่
ํ า ราย ส่วนภาวะ Rett syndrome นันเป็นความผิดปกติ
ซําซ้อนทีพบได้บอ่ ยในเด็กเพศหญิง แต่กส็ ามารถพบได้ในเพศชายได้บ ้างเช่นกัน ความชุกของโรคพบประมาณ ใน , , ประชากรวัยเด็ก ลักษณะอาการและอาการแสดง คื อมีภาวะเสือมลงของระบบประสาทอย่างรุนแรงในวัยเด็กเล็ก
ซึงจะแสดงอาการในทุกระบบได้แก่ การสังการกล ้ามเนือ สติปญั ญา รวมถึงการสือสาร และพบภาวะชักร่วมด้วยได้บอ่ ย ในการ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยรายนี ได้รบั ความร่วมมือและช่วยเหลือเป็ นอย่างดีจากญาติผูป้ ่ วยโดยเฉพาะมารดาทําให้การตรวจร่างกายและ
ผ่าตัดรักษาสําเร็จลุลว่ งได้ด ้วยดี บทเรียนสําคัญจากผู ้ป่ วยรายนีคือ ผู ้ป่ วยภาวะพัฒนาการบกพร่องในเด็กหญิงทุกคนควรจะได้รบั
การตรวจร่างกายในระบบสืบพันธ์ของผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม ก่อนผูป้ ่ วยเติบโตเข้าสู่วยั เจริญพันธุเ์ พือตรวจหาภาวะเยือพรมจรรย์
ไม่เปิ ดและความผิดปกติอนื ๆ ต่อไป เพือป้ องกันภาวะแทรกซ้อนทีจะเกิดขึนในอนาคต
ภาวะเยือพรหมจารีไม่เปิด (Imperforate Hymen)
เป็นภาวะเยือพรหมจรรย์ปิดคลุมช่องเปิดทังหมดของช่องคลอด
โดยภาวะนี เป็ นความผิดปกติแต่กาํ เนิ ด มักไม่ แสดงอาการ
จนกระทังเด็กผู ห้ ญิงเริมมีประจําเดือน ทําให้ประจําเดือนไม่
สามารถออกมาทางช่องคลอดได้ จากการทีมีเลือดประจําเดือน
สะสมอยู ่ภายในช่องคลอดและมดลู ก จึงเป็ นเหตุให้ผู ป้ ่ วยมา
โรงพยาบาลด้วยอาการ มีกอ้ นกดเจ็ บหรือรู ส้ ึกปวดตันใน
ท้องน้อยหรือเชิงกราน ปวดท้อง ปวดหลัง ปัสสาวะลําบาก
รูส้ กึ เจ็บเวลาขับถ่ายซึงผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มกั ไม่ได้รบั การวินิจฉัย
ก่อนมีภาวะเลือดคังในช่องคลอด(1,2) ช่วงอายุทีผู ป้ ่ วยมาพบ
แพทย์คือ + . ปี (3) มีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรค ใน ,
ของประชากรเพศหญิง(4) และเคยมีรายงานผู ป้ ่ วยพบภาวะ
ปัสสาวะคังจากสาเหตุนีมาแล้วไม่ตากว่
ํ า ราย(4) อีกทังใน
ผู ป้ ่ วยรายนี มีความพิการซําซ้อนและมีปัญหาในการสื อสาร
อยู ่เดิม ทําให้มารดาและญาติระบุปัญหาทีเกิดขึนได้ช า้ กว่า
ผู ป้ ่ วยทีมีพฒั นาการปกติ
ส่วนโรค Rett Syndrome ซึงประจําตัวเดิมของ
ผู ้ป่ วยนัน เป็นภาวะความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน
(Pervasive Developmental Disorders - PDDs) (9)

พบได้บ่ อยในเด็ กเพศหญิ งมากกว่ าเพศชาย เพราะทารก
เพศชายมักเสียชีว ิตด้วย neonatal encephalopathy(7)
มี ความชุ กของโรคประมาณ ใน , - , ของ
ประชากรวัยเด็ก(5) สาเหตุของโรคเกิดจากการกลายพันธุข์ อง
โครโมโซม X ซึงเกิดได้หลายตําแหน่งโดยการกลายพันธุท์ พบ
ี
บ่อยทีสุดในโรคนีอยูท่ ี Methyl CpG binding protein-2
(MeCP2) ในตําแหน่ง Xq28 ส่วนตําแหน่งอืน ๆ ได้ CDKL5,
FOXG1, MBD5, MEF2C(5,6,8) และโรคนีสามารถถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมแบบ X-link dominant ได้(7) อีกทังอาการจะ
รุ นแรงมากขึ นเรื อย ๆ ตามอายุที เพิ มขึน (Progressive
X-linked dominant encephalopathy) อาการของโรคใน
เด็กผูห้ ญิงนัน ในช่วงก่อนคลอดมักตรวจไม่พบความผิดปกติ
ช่วงแรกคลอดขนาดเส้นรอบศีรษะยังปกติ การพัฒนาการด้าน
กล้ามเนือและการเคลือนไหวปกติ อาการของโรคมักเริมแสดง
ออกหลังจากอายุ เดือน(9) จะเริมมีความผิดปกติต่าง ๆ
แสดงให้เห็น คือ การเจริญเติบโตของศี รษะช้าลงกว่าปกติ
สู ญเสียทักษะการใช้มือ ไม่สามารถควบคุมการเคลือนไหว
ของมือตามความต้องการได้ (loss of purposeful hand
movements) แล ้วตามด้วยการเคลือนไหวอย่างผิดปกติของ

Vol. 65 No. 2 May - August 2019

มือซํา ๆ อยู ่บริเวณกึงกลางลําตัว เช่น ทํามือหมุนบิดไปมา
หรือทําท่าคล ้ายกําลังล ้างมือ (wringing) การประสานงานของ
กล้ามเนือในการเดิน หรือขยับลําตัวไม่ดีอย่างชัดเจน (gait
ataxia and truncal ataxia/ apraxia) มีเคลือนไหวเชืองช้า
เดิ นเซ และอาจเดิ นไม่ ได้ในที สุ ด ส่ วนความบกพร่ องใน
พัฒนาการด้านภาษา จะมีทงด้
ั านการรับรู ้ภาษาและการสือภาษา
แต่ ผู ป้ ่ วยยังมี ความต้องการที จะสื อสาร จึ งมักใช้สายตา
ในการแสดงความสนใจ หรือความต้องการ (eye pointing)
ส่ ว นด้านพัฒนาการทางสัง คม จะมี การหยุ ด ชะงักในการ
มี ปฏิ ส ัมพันธ์ ทางสังคมและการเล่ น แต่ ในผู ้ป่วยบางราย
สามารถพัฒนาได้ดขี นในภายหลั
ึ
ง ในรายทีอาการรุนแรงมักมี
อาการชักร่วมด้วย บางรายมีอาการเกร็งของกล้ามเนือ มีกระดูก
คด และการเจริญเติบโตทางร่างกายค่ อนข้างช้า(5,7-9)
ผูป้ ่ วยรายนีเป็ นเด็กหญิงไทยอายุ ปี ภูมลิ าํ เนา
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม หลังคลอดพัฒนาการปกติ
เมืออายุ เดือน เริมตังไข่หยิบจับของได้ปกติ จากนันการ
พัฒนาการก็ถดถอยลง ไม่ลกุ ยืนเอง ไม่หยิบจับ มารดาจึงพาไป
รักษาทีโรงพยาบาลอําเภอเรืองพัฒนาการผิดปกติ เมืออายุ
ปี ได้ส่งตรวจการได้ยนิ ทีโรงพยาบาลวัดไร่ขงิ ผลการตรวจ
เป็ นปกติและได้ส่ งตัวไปรักษาต่ อทีโรงพยาบาลจังหวัด เข้า
ตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมอง แต่ยงั ไม่ ได้ผลวินิ จฉัย
จึงส่งต่อไปโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รบั การตรวจเลือด และ
ได้ผลการวินจิ ฉัยคือ Rett syndrome เมืออายุ ปี ในขณะนัน
มี อาการตาลอย ปากเขี ยว และหกล ม้ มารดาจึ ง พาไป
โรงพยาบาลได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นลมชัก และทานยากันชัก
มาโดยตลอด เมืออายุ ปี อาการทรุดลงเข ้ารักษาตัวในห้อง
ICU ของโรงพยาบาลนครปฐมเป็ นเวลา เดือน หลังจากนัน
ผู ป้ ่ วยเขา้ เป็ นผู ป้ ่ วยในของโรงพยาบาลจันทรุเบกษาอีกหลาย
ครังด้วยปัญหา aspiration pneumonia เมือกลับบ้านได้แล ้ว
การพัฒนาการหยุดอยูใ่ นระดับเดิม ไม่ลุกนังเอง มือบิดไปมา
ซําทีหน้าอก แขนขาไม่มแี รง พูดได้เป็นเสียงอ้อแอ้ เล่นกับแม่ได้
หัวเราะได้ ไม่สามารถเคียวอาหารเองได้ ทานแต่อาหารทีมารดา
ปันให ้แล ้วเท่านัน และมี limit activity อยูบ่ นเตียง ประวัติ
ครอบครัว ไม่ มี ญาติ ที พิ การโดยกํา เนิ ด หรื อมี พ ัฒ นาการ
ผิดปกติ
เมือ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยร้องเจ็บปวด
และมีปัญหาปัสสาวะไม่ ออก มารดาจึ งพาผู ป้ ่ วยไปคลินิ ก
ใกล้บ้านได้ตรวจอัลตร้าซาวด์นพบว่ามีปสั สาวะคังในกระเพาะ
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ปัสสาวะ มารดาจึงพาผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลอําเภอและได้รบั
การรักษาด้วยการสวนปัสสาวะโดยไม่คาสายสวน หลังจากนัน
ผู ้ป่ วยยัง มี อาการปัส สาวะคั งขึ นอี ก จึ งพาผู ้ป่ วยกลับไป
รพ.ประจําอําเภออีกครัง แพทย์จึงใส่สายสวนปัสสาวะโดยคา
สายสวนไว ้อีก วัน หลังมาพบแพทย์ตามนัดติดตามอาการ
จึ งเอาสายสวนปัส สาวะออก หลังกลับบ้านอาการปัสสาวะ
ไม่ออกก็กลับมาใหม่ มารดาได้สังเกตุเห็นก้อนทีอวัยวะเพศปูด
ออกมาเวลาผู ป้ ่ วยเบ่งปัสสาวะ เมื อมารดาพาผู ป้ ่ วยกลับไป
รักษาที รพ.ประจํา อํา เภอ จึ ง แจ้ง แพทย์ถึ ง อาการที พบ
กุ มารแพทย์ ป ระจํา โรงพยาบาลได้ ต รวจร่ างกายและ
อัล ตร้าซาวด์เพิ มเติม จึ งพบว่าผู ป้ ่ วยมีภ าวะเยือพรมจรรย์
ไม่เปิ ด จึงส่งตัวผูป้ ่ วยมายังโรงพยาบาลทุตยิ ภูมเิ พือการรักษา
อย่างเหมาะสมต่อไป

ผลการตรวจร่างกายผูป้ ่ วย
. สัญญาณชีพ T 36.5 C BP 118/74 mmHg
RR 18/min PR 60/min BW 28 kg.
2. GA: A teenage Thai girl, small body
frame, lie on her back can’t sit up, poor cooperation,
crying, no fever, not pale, no jaundice, no edema,
good skin tugor
3. HEENT: microcephalic, anicteric sclera,
can’t exam extra ocular muscle, trachea midline,
thyroid not enlarge, lymph nodes not enlarge, teeth
loss & poor alignment
4. CVS: normal heart sound, regular rhythm,
no murmur
5. Respiratory system: no tachypnea,
normal chest wall, symmetry, normal chest
expansion
6. Abd: soft, no guarding, liver and spleen
can’t palpate, palpable mass size 2/3 above pubic
symphysis with full bladder
7. Genitalia: hymen is complete with
purpuric bulging, downy and slightly curled pubic
hair, normal both labia majora and minora, normal
clitoris, normal urethra opening, normal perineum
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8. Ext: wringing and stereotypic movements
both hand, limit range of motion of both shoulders
and hips with pain on exertion
9. Neurological system: alert but poor
attention, aphasia, spastic muscle tone
ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์เพิมเติมพบว่ามีเลือดคัง
ในช่องคลอดและมดลู กขนาด . * . * . เซนติเมตร
และปัสสาวะคังในกระเพาะปัสสาวะ และตรวจดูไตทัง ข้าง
ไม่พบภาวะนําคังในกรวยไต
การรักษาในห้องฉุ กเฉิ นคือการสวนปัสสาวะแบบ
คาสายสวนไว ้ ปริมาณปัสสาวะทีประมาณได้คือ มิลลิลติ ร
และค้างสายสวนไว ้ หลัง การสวนปัส สาวะผู ป้ ่ วยมี อาการ
เจ็บปวดน้อยลง หลังจากนันได้แจ้งการวินิจ ฉัยโรคต่อมารดา
และคุณตาของผู ป้ ่ วยว่าโรคของผู ป้ ่ วยคือภาวะเยือพรมจรรย์
ไม่เปิ ด การรักษาเพือให้หายขาดคือการผ่าตัดเปิดเยือพรมจรรย์
จากนันจึ งให้ม ารดาลงชื อยินยอมรับการผ่ าตัด รักษา และ
เตรี ยมตัวสํา หรับการผ่ าตัด เพิ มเติ ม คื อการให้ส ารนําทาง
หลอดเลือดดํา ตรวจเลือดได้ผลดังนี
Complete blood count: Hemoglobin 10.9
mg/dL, Hematocrit 32.6 %, MCV 67.5 fL, MCH 22.6
pg, MCHC 33.4 g/dL, WBC 8.82 K/uL, RBC 4.83 M/
uL, Platelet 532 K/uL, Neutrophil 48.2 %, Lymphocye
40.1 %, Monocyte 7.0 %, Eosinophil 4.5 %, Basophil
0.2 %,
Blood chemistry: Sodium 138 mmol/L,
Potassium 3.87 mmol/L, Chloride 99.7 mmol/L,
Bicarbonate 26.7 mmol/L, BUN 6.3 mg/dL, Cr 0.18
mg/dL
Urine analysis: specific gravity 1.010,
PH 8.0, WBC 1-2/HF, RBC 0-1/HF, epithelium cell
0-1/HF, nitrite negative, protein negative, glucose
negative, ketone negative, urobilinogen negative,
bilirubin negative, leukocyte negative, erythrocyte
1+
หลังจากนันได้ส่งตัวผู ป้ ่ วยไปยังห้องผ่าตัดโดยมี
มารดาผู ป้ ่ วยร่ วมดู แ ลผู ป้ ่ วยตลอดการผ่ าตัด ขณะเตรียม
การผ่า ตัดพบปัญหาการจัดท่าทางผู ป้ ่ วยให้อยู ่ ในท่าขบนิ ว
(lithotomy) เพราะขอ้ สะโพกผู ป้ ่ วยมีพิสยั การกางน้อยกว่า
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ปกติ (limit abduction) แต่ยงั สามารถจัดท่าขบนิวสําหรับ
การผ่าตัดได้สาํ เร็จ โดยปรับขาหยังตามความจํากัดของพิสยั
ข้อสะโพกของผู ป้ ่ วย ในกระบวนการผ่ าตัดใช้ว ิธี ให้ยาสลบ
ด้วยวิธี total intravenous anesthesia ด้วยยา Propofol
80 mg., Midazolam 1 mg., fentanyl 20 mg. ส่วนการผ่า
เปิดเยือพรมจรรย์ใช้วิธีผา่ ตัดเป็ นรูปกากบาท พบปริมาณเลือด
ประจําเดือนทีค้างอยู ่ในช่องคลอดและมดลู กประมาณ
มิลลิลติ ร ความหนาของเยือพรมจรรย์ประมาณ มิลลิเมตร
หลังระบายเลือดประจําเดื อนออกหมด ใช้การห้ามเลือดที
เยือพรมจรรย์ดว้ ยจี ไฟฟ้ าและไม่ตอ้ งตัดขอบเยือพรมจรรย์
ส่วนเกินออกใช้เวลาในการผ่าตัดทังสิน นาที หลังผ่าตัด
ไม่พบภาวะแทรกซ้อนและพักฟื นต่อในอาคารผู ป้ ่ วยแม่และ
เด็กเช้าวันรุ่งขึนได้นาํ สายสวนปัสสาวะออกและสังเกตอาการ
ต่ออีก ชัวโมง พบว่าผู ป้ ่ วยถ่ายปัสสาวะเองได้เป็ นปกติ
จึงอนุ ญาตผูป้ ่ วยกลับบ้านได้ หลังจากนันนัดผูป้ ่ วยมาติดตาม
อาการ วันหลัง ผ่ าตัด มารดาไม่ ส ะดวกพาผู ป้ ่ วยมายัง
โรงพยาบาลจึงโทรศัพท์สอบถามอาการ มารดาให้ประวัติว่า
ไม่มภี าวะแทรกซ้อนใด ๆ เล่นได้ดี กินได้ปกติ ไม่มีปญั หา
ปัสสาวะไม่ออกอีก
ในอดีตก่อนผูป้ ่ วยมีปญั หาปัสสาวะไม่ออก มารดา
ของผู ป้ ่ วยได้รบั คําแนะนําจากแพทย์ผู ใ้ ห้การรักษาเรืองการ
ผ่าตัดมดลู กออกไปจากร่างกายผู ป้ ่ วยแลว้ แต่มารดาคิดว่า
สามารถดูแลผูป้ ่ วยได้จึงเลือกทีจะไม่ผ่าตัด แต่ผูป้ ่ วยไม่เคย
ได้ร บั การตรวจภายในเพราะปัญหาด้านข้อจํากัดการเคลือน
ไหว จึงเป็ นตัวอย่างในการตรวจรักษาผู ป้ ่ วยภาวะพัฒนาการ
บกพร่องในเด็กหญิงว่าควรจะได้รบั การตรวจร่างกายในระบบ
สื บพันธุ ์ ของผู ป้ ่ วยให้ค รบถ้วนก่ อนผู ้ป่ วยเติ บโตเข้าสู่ ว ยั
เจริญพันธุ ์ เพือตรวจหาภาวะเยือพรมจรรย์ไม่เปิ ดและความ
ผิดปกติโดยกําเนิดอืน ๆ ทางนรีเวช (genital tract congenital malformations) ต่อไป เพือป้ องกันภาวะแทรกซ้อนทีจะ
เกิ ด ขึ นในอนาคต ส่ ว นมิ ติ ด า้ นการช่ ว ยเหลื อผู ้ป่ วยจาก
ครอบครัว (family support) ในการดูแลรักษาผู ป้ ่ วยรายนี
ได้รบั ความร่วมมือและช่วยเหลือเป็ นอย่างดีจากญาติผู ป้ ่ วย
โดยเฉพาะมารดา ทําให้การสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกายและ
ผ่ าตัดรักษาสําเร็จลุ ล่วงได้ดว้ ยดี ในผู ป้ ่ วยเป็ นภาวะความ
บกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้านนี ความพิการของผูป้ ่ วย
เป็นอุปสรรคทังในการตรวจร่างกายเพือการวินจิ ฉัยโรค และใน
กระบวนการรักษาผู ป้ ่ วย แต่อุปสรรคเหล่านีสามารถแก้ไขได้
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จากการสังเกตุและความร่วมมือของญาติผูป้ ่ วยทีทําให้สังเกต
พบปั ญ หาอาการปั ส สาวะไม่ ออกที ไม่ ดี ข ึ นและเห็ น เยื อ
พรมจรรย์ทปูี ดออกมาเมือผู ป้ ่ วยเบ่งปัสสาวะ

bulging of complete hymen

wringing hand
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ผลการตรวจด้วยคลืนเสียงความถีสูงทางหน้าท้องของระบบ
นรีเวชและกระเพาะปัสสาวะ

ผลการตรวจด้วยคลืนเสียงความถีสูง ของไตทังสองข้าง
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