สมาคมนรี เวชทางเดินปั สสาวะระหว่ างประเทศ
การผ่าตัดรี แพร์ หรื อซ่อมเสริ มผนังช่องคลอดด้ านหน้ า(กระเพาะปั สสาวะ)
คําแนะนําที่ควรรู้สําหรับสตรี
1. การผ่าตัดรี แพร์ หรื อซ่อมเสริ มผนังช่องคลอดด้ านหน้ าคืออะไร?
2. เพราะเหตุใดผู้ป่วยจึงควรได้ รับการผ่าตัดนี ้?
3. การผ่าตัดนี ้มีวิธีทําอย่างไร?
4. การผ่าตัดมีผลสําเร็จในการรักษาเป็ นอย่างไร?
5. มีภาวะแทรกซ้ อนอะไรเกิดขึ ้นได้ บ้าง?
6. สิ่งที่ควรปฏิบตั ิและควรหลีกเลี่ยงหลังผ่าตัดคืออะไร?
การยื่นย้ อยของผนังช่ องคลอดด้ านหน้ า
ประมาณ 1 ใน 10 ของสตรี ที่เคยคลอดบุตรต้ องได้ รับการผ่าตัดเพื่อแก้ ไขภาวะช่องคลอดหย่อน
การยื่นย้ อยของผนังช่องคลอดด้ านหน้ ามักเกิดจากการอ่อนแอของชันเนื
้ ้อเยื่อ (พังผืด) ที่พยุงและแยกช่องคลอดจากกระเพาะปั สสาวะ
การอ่อนแอนี ้อาจเป็ นสาเหตุของความรู้สกึ ถ่วงหรื อหน่วงลงช่องคลอด หรื อการมีก้อนยื่นพ้ นปากช่องคลอดออกมา และอาจทําให้ เกิดอาการปั สสาวะลําบาก
ลําปั สสาวะไหลช้ า หรื อไหลๆหยุดๆ หรื อปั สสาวะบ่อย หรื อปวดปั สสาวะรี บ (อาการปวดอยากถ่ายปั สสาวะที่เกิดขึ ้นทันทีและไม่สามารถรัง้ รอต่อไปได้ )
ความผิดปกติของผนังช่องคลอดด้ านหน้ าหย่อน อาจเรี ยกอีกชื่อว่า กระเพาะปั สสาวะยื่นย้ อย (cystocele)

การผ่ าตัดรี แพร์ หรื อซ่ อมเสริมผนังช่ องคลอดด้ านหน้ าคืออะไร?
ผ่าตัดรี แพร์ หรื อซ่อมเสริ มผนังช่องคลอดด้ านหน้ าซึง่ ทางการแพทย์เรี ยกว่า anterior colporrhaphy นันคื
้ อ
การผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมหรื อเสริ มความแข็งแรงของชันเยื
้ ่อพังผืดพยุงซึง่ อยู่ระหว่างช่องคลอดและกระเพาะปั สสาวะให้ สามารถทําหน้ าที่พยุงช่องคลอดไว้
เพราะเหตุใดผู้ป่วยจึงควรได้ รับการผ่ าตัดนี?้
เป้าหมายของการผ่าตัดรี แพร์ ผนังช่องคลอดด้ านหน้ าคือ เพื่อแก้ ไขอาการที่มีก้อนยื่นลงมาในช่องคลอดและ/หรื อช่องคลอดไม่กระชับ
เพื่อทําให้ การทํางานของกระเพาะปั สสาวะดีขึ ้น และไม่รบกวนต่อการมีเพศสัมพันธ์
การผ่ าตัดนีม้ ีวิธีทาํ อย่ างไร?
การผ่าตัดนี ้สามารถทําได้ ภายใต้ การให้ ยาสลบทัว่ ไป การให้ ยาระงับความรู้สกึ เฉพาะส่วน หรื อการให้ ยาชาเฉพาะที่
แพทย์ผ้ ดู แู ลคุณจะอภิปรายถึงวิธีที่เหมาะสมกับคุณ การผ่าตัดรี แพร์ ผนังช่องคลอดด้ านหน้ ามีหลากหลายวิธี ต่อไปนี ้จะกล่าวถึงวิธีที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไป

1. กรี ดแผลเปิ ดในแนวกึ่งกลางของผนังช่องคลอดด้ านหน้ า เริ่ มจากบริ เวณเหนือปากช่องคลอดขึ ้นไปจนเกือบถึงช่องคลอดส่วนบนสุด
2. เลาะแยกผิวช่องคลอดออกจากชันเยื
้ ่อพังผืดที่พยุงอยู่ทางด้ านล่าง จากนันเย็
้ บซ่อมชันเนื
้ ้อเยื่อส่วนที่ออ่ นแอนี ้ด้ วยวัสดุเย็บที่ละลายได้
ซึง่ จะถูกดูดซึมหายไปภายในเวลา 4 สัปดาห์ - 5 เดือนขึ ้นกับชนิดของวัสดุเย็บที่ใช้
3. บางครัง้ ผิวช่องคลอดส่วนเกินที่ยื่นย้ อยอาจได้ รับการตัดออก แล้ วเย็บปิ ดผิวช่องคลอดด้ วยวัสดุเย็บที่ละลายได้ ซึง่ จะถูกดูดซึมหายไปภายในเวลา 4-6
สัปดาห์ โดยไม่ต้องตัดออก
4. อาจจําเป็ นต้ องใช้ วสั ดุเสริ มความแข็งแรงในบริ เวณที่ผ่าตัด ได้ แก่ แผ่นตาข่ายทําจากใยสังเคราะห์ถาวร (ไม่ถกู ดูดซึม) หรื อชีวภาพ (ถูกดูดซึมได้ )
ตาข่ายดังกล่าวนี ้มักใช้ ในรายที่เคยผ่าตัดมาก่อนหรื อมีการยื่นย้ อยลงมาอย่างมาก
5. ทําการส่องกล้ องตรวจกระเพาะปั สสาวะ (cystoscopy) เพื่อตรวจภายในกระเพาะปั สสาวะว่าปกติหรื อไม่
และตรวจยืนยันว่าไม่มีการบาดเจ็บของกระเพาะปั สสาวะหรื อท่อไตที่เกิดขณะผ่าตัด
6. หลังผ่าตัดเสร็จ อาจมีการใส่ผ้ากอซในช่องคลอดเพื่อกดห้ ามเลือดและลดรอยฟกชํ ้าหลังผ่าตัด ร่ วมกับใส่สายสวนปั สสาวะคาไว้
ซึง่ ทังหมดจะถู
้
กถอดออกภายใน 3-48 ชัว่ โมงหลังผ่าตัด
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7. อาจมีการผ่าตัดอื่นที่ทําร่ วมกับการผ่าตัดรี แพร์ ผนังช่องคลอดด้ านหน้ าอยู่บ่อยๆ เช่น การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด การผ่าตัดรี แพร์ ผนังช่องคลอดด้ านหลัง
หรื อการผ่าตัดเพื่อแก้ ไขภาวะปั สสาวะเล็ดขณะออกแรง
กายวิภาคปกติ ไม่มีการยื่นย้ อย

การยื่นย้ อยของผนังช่องคลอด
มดลูก
ไส้ ตรง
ช่องคลอด
กระเพาะปั สสาวะ

ฝี เย็บ

หลังการผ่ าตัดคุณจะประสบกับอะไรบ้ าง?
เมื่อคุณตื่นฟื น้ จากยาระงับความรู้สกึ คุณจะได้ รับการให้ สารนํ ้าหยดเข้ าทางหลอดเลือดดําและอาจได้ รับการใส่สายสวนปั สสาวะอยู่
แพทย์อาจใส่ผ้ากอซไว้ ในช่องคลอดเพื่อช่วยกดห้ ามเลือดออกในเนื ้อเยื่อ ซึง่ ทังผ้
้ ากอซและสายสวนปั สสาวะจะได้ รับการถอดออกภายในเวลา 48
ชัว่ โมงหลังผ่าตัด
ในช่วง 4 - 6 สัปดาห์หลังผ่าตัดอาจมีตกขาวเป็ นสีขาวอมเหลืองได้ เป็ นปกติ ซึง่ เกิดขึ ้นเพราะว่ามีวสั ดุเย็บแผลอยู่ในช่องคลอด
โดยตกขาวนี ้จะมีปริ มาณลดลงไปเรื่ อยๆและหายไปในที่สดุ เมื่อวัสดุเย็บถูกดูดซึมหายไป หากตกขาวของคุณมีกลิ่นเหม็นผิดปกติให้ ปรึกษาแพทย์
นอกจากนี ้คุณอาจมีตกขาวปนเลือดเล็กน้ อยหลังผ่าตัดทันทีหรื อเริ่ มเกิดขึ ้นหลังผ่าตัดประมาณ 1 สัปดาห์
เลือดที่เห็นมักมีลกั ษณะจางๆและมีสีนํ ้าตาลแบบเลือดเก่าๆซึง่ เป็ นผลจากการสลายตัวของลิ่มเลือดที่ค้างอยู่ใต้ ผิวช่องคลอดไหลปนตกขาวออกมาซึง่ จะหยุดได้ เอ
ง
การผ่ าตัดมีผลสําเร็จในการรักษาเป็ นอย่ างไร?
กล่าวโดยทัว่ ไปการผ่าตัดมีอตั ราผลสําเร็จของการรักษาอยู่ที่ร้อยละ 70-90
แต่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็ นซํ ้าในอนาคตหรื อมีช่องคลอดด้ านอื่นยื่นย้ อยเกิดขึ ้นใหม่ซงึ่ คุณอาจจําเป็ นต้ องได้ รับการผ่าตัดแก้ ไขอีกต่อไป
มีภาวะแทรกซ้ อนอะไรเกิดขึน้ ได้ บ้าง?
การผ่าตัดรี แพร์ ผนังช่องคลอดด้ านหลังนัน้ ย่อมมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการผ่าตัดทุกชนิดที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้ อนขึ ้นได้ เสมอ
ต่อไปนี ้คือภาวะแทรกซ้ อนทัว่ ไปที่สามารถเกิดขึ ้นตามหลังการผ่าตัดใดๆก็ตาม
• ปั ญหาทางวิสัญญี ซึง่ พบน้ อยมากในปั จจุบนั เนื่องจากเครื่ องดมยาสลบ ยาที่ใช้ ในการระงับความรู้สกึ
และเครื่ องมือที่ใช้ เฝ้าสังเกตผู้ป่วยมีความทันสมัยขึ ้นกว่าในอดีต
• เลือดออก ภาวะเลือดออกที่รุนแรงและจําเป็ นต้ องได้ รับเลือดนันพบไม่
้
บ่อย เกิดขึ ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 1 ของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางช่องคลอด
• การติดเชือ้ หลังผ่ าตัด แม้ ว่าจะให้ ยาปฏิชีวนะก่อนผ่าตัดและพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ การผ่าตัดปลอดเชื ้ออย่างที่สดุ
แต่มีโอกาสเล็กน้ อยที่จะเกิดการติดเชื ้อในช่องคลอดและอุ้งเชิงกรานอยู่บ้าง
• การติดเชือ้ ของกระเพาะปั สสาวะ (กระเพาะปั สสาวะอักเสบ) เกิดขึ ้นประมาณร้ อยละ 6
ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดและพบบ่อยยิ่งขึ ้นในผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปั สสาวะ อาการที่พบ ได้ แก่ อาการปั สสาวะแสบหรื อเจ็บเหมือนเข็มตํา ปั สสาวะบ่อย
และบางครัง้ นํ ้าปั สสาวะมีเลือดปนได้ โรคนี ้สามารถรักษาให้ หายได้ ง่ายด้ วยยาปฏิชีวนะ
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ข. การเย็บซ่อมแซมชันเยื
้ ่อพังผืด
ก. การยื่นย้ อยของผนังช่องคลอดด้ านหน้ า

ค. การเย็บซ่อมแซมชันผิ
้ วช่องคลอด

ต่อไปนี ้คือภาวะแทรกซ้ อนที่เกี่ยวข้ องจําเพาะกับการผ่าตัดรี แพร์ ผนังช่องคลอดด้ านหน้ า
• ท้ องผูก เป็ นปั ญหาที่พบบ่อยหลังผ่าตัดและแพทย์อาจสัง่ ยาระบายเพื่อรักษา
พยายามรับประทานอาหารที่มีเส้ นใยและดื่มนํ ้าปริ มาณมากจะช่วยให้ อาการดีขึ ้น
• เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ (dyspareunia) หลังผ่าตัดสตรี บางรายอาจมีอาการเจ็บปวดหรื อรู้สกึ ไม่สบายในอุ้งเชิงกรานขณะมีเพศสัมพันธ์ได้
ทังๆที
้ ่ได้ พยายามป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้นทุกวิถีทางแล้ วก็ตาม อย่างไรก็ดสตรี บางรายพบว่าการร่ วมเพศนันดี
้ ขึ ้นกว่าเดิมมากหลังผ่าตัดรี แพร์
• การบาดเจ็บต่ อกระเพาะปั สสาวะหรื อท่ อไตขณะผ่าตัด เป็ นภาวะแทรกซ้ อนที่พบได้ น้อยอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตามหากเกิดการบาดเจ็บขึ ้นขณะผ่าตัดก็สามารถซ่อมแซมได้
• ภาวะปั สสาวะเล็ดราด ภายหลังการผ่าตัดรี แพร์ หรื อซ่อมเสริ มผนังช่องคลอดด้ านหน้ าที่ยื่นย้ อยลงมากๆ
อาจทําให้ เกิดอาการปั สสาวะเล็ดขณะออกแรงขึ ้นในผู้ป่วยบางคน
เนื่องจากการผ่าตัดนี ้ไปแก้ ไขการพับงอของท่อปั สสาวะซึง่ ต่อออกจากกระเพาะปั สสาวะให้ กลับมาตรงเช่นปกติ
จึงทําให้ อาการปั สสาวะเล็ดที่ซอ่ นเร้ นอยู่ปรากฏออกมา อย่างไรก็ดีภาวะนี ้สามารถแก้ ไขได้ ง่ายๆโดยการผ่าตัดใส่สายคล้ องท่อปั สสาวะ
(กรุณาอ่านเอกสารเรื่ อง "ภาวะปั สสาวะเล็ดขณะออกแรงในสตรี " หากต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม)
• ภาวะแทรกซ้ อนจากตาข่ าย ในผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดซ่อมเสริ มโดยใช้ วสั ดุเช่นแผ่นตาข่ายเสริ มความแข็งแรง พบว่าร้ อยละ 5-10
มีความเสี่ยงของการเกิดตาข่ายโผล่ออกมาในช่องคลอด (mesh exposure)
และจําเป็ นต้ องได้ รับการผ่าตัดเลาะออกซึง่ สามารถทําได้ แบบผู้ป่วยนอกหรื อทําภายในห้ องผ่าตัด
บางกรณีที่พบได้ น้อยมากคือผู้ป่วยอาจเกิดความเจ็บปวดจากตาข่ายที่ใส่ไว้ จนจําเป็ นต้ องผ่าตัดเลาะตาข่ายบางส่วนหรื อทังหมดออก
้
เมื่อไรคุณจึงจะกลับเข้ าสู่ภาวะปกติประจํา?
ในช่วงหลังผ่าตัดใหม่ๆคุณควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆที่สง่ ผลให้ มีแรงกดดันไปยังบริ เวณที่ผ่าตัดรี แพร์ หรื อซ่อมเสริ ม เช่น การยกของหนัก การออกแรงเบ่งมาก
การออกกําลังกายอย่างหนัก การไอ ท้ องผูก แผลผ่าตัดจะหายดีและมีความแข็งแรงสูงสุดต้ องใช้ เวลาประมาณ 3 เดือน
ในช่วงดังกล่าวนี ้จึงไม่ควรยกของที่มีนํ ้าหนักเกิน 10 กิโลกรัมหรื อ 25 ปอนด์
โดยทัว่ ไปแนะนําให้ วางแผนหยุดงานนาน 2-6 สัปดาห์หลังผ่าตัด
แพทย์จะเป็ นผู้แนะนําเรื่ องนี ้แก่คณ
ุ เป็ นการเฉพาะขึ ้นกับประเภทของงานและชนิดของการผ่าตัดที่คณ
ุ ได้ รับ
หลังผ่าตัด 3-4 สัปดาห์ คุณควรจะสามารถขับขี่และทํากิจกรรมเบาๆ เช่น การเดินเป็ นระยะทางสันๆได้
้
คุณควรรอเป็ นเวลา 5-6
สัปดาห์หลังผ่าตัดจึงค่อยเริ่ มมีเพศสัมพันธ์ สตรี บางคนอาจจําเป็ นต้ องใช้ สารหล่อลื่นช่วยขณะมีเพศสัมพันธ์
สารหล่อลื่นนี ้สามารถซื ้อหาได้ ตามร้ านขายยาหรื อซูเปอร์ มาร์ เก็ตทัว่ ไป
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สารสนเทศในแผ่นพับนี ้จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ใช้ ศกึ ษาหาความรู้เท่านัน้ ไม่ได้ ใช้ เพื่อการวินิจฉัยหรื อการรักษาโรคหรื อภาวะใดๆทางการแพทย์
ซึง่ ต้ องกระทําโดยแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้
แปลโดย ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์ นริ ศร (Chailert Phongnarisorn, M.D.)
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