ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิ งกรานหย่ อน - คาแนะนาสาหรับสตรี
1. ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคืออะไร
2. สาเหตุของภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคือ อะไร
3. ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนเกิดได้ บริ เวณ ใดบ้ าง
4. ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนที่เป็ นอยูร่ ุนแรง เพียงใด
5. ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนรักษาได้ อย่างไร
6. การผ่าตัดรูปแบบใดเหมาะสมที่สดุ สาหรับคุณ
7. มีความจาเป็ นต้ องใช้ วสั ดุเสริมในการผ่าตัด หรื อไม่
8. การผ่าตัดมีโอกาสประสบความสาเร็ จเพียงใด
9. ถ้ าหากยังต้ องการมีบตุ รควรทาอย่างไร
ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่ อนคืออะไร
ภาวะนี ้หมายถึง
การโป่ งนูนหรื อยื่นของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานลงมาในช่องคลอดหรื อออกมาภายนอกช่องคลอด
อวัยวะในอุ้งเชิงกรานประกอบด้ วยมดลูก ช่องคลอด ลาไส้ และกระเพาะปั สสาวะ
ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนเกิดขึ ้นเมื่อกล้ ามเนื ้อ เส้ นเอ็น และเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน
(ระบบพยุงเนื ้อเยื่อ) ที่ยดึ อวัยวะเหล่านี ้ให้ อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสมมีการอ่อนแรงลง
อาการทีเ่ กิดขึ ้นมีดงั นี ้ :
- รู้สกึ หน่วงในช่องคลอดหรื อบริ เวณหลังส่วนล่าง
- รู้สกึ ว่ามีก้อนภายในหรื อภายนอกช่องคลอด
- อาการเกี่ยวกับระบบขับถ่ายปั สสาวะ เช่น
ปั สสาวะไหลช้ า รู้สกึ ว่าปั สสาวะไม่สดุ ปั สสาวะ
บ่อย หรื อปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้
และปั สสาวะเล็ดเมื่อมีการเพิ่มแรงดันในช่องท้ อง
- อาการเกี่ยวกับลาไส้ เช่น ขับถ่ายอุจจาระลาบาก
รู้สกึ ว่าถ่ายอุจจาระไม่สดุ หรื อต้ องกดบริ เวณผนัง
ช่องคลอดเพื่อช่วยในการถ่ายอุจจาระ
- รู้สกึ อึดอัดระหว่างการร่วมเพศ
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สาเหตุของภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่ อนคืออะไร
สาเหตุหลักคือ การถูกทาลายของเส้ นประสาทเส้ นเอ็นและกล้ ามเนื ้อที่พยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
ซึง่ อาจมีสาเหตุจากปั จจัยต่างๆ ต่อไปนี ้
- การตังครรภ์
้
และการคลอดบุตร
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ช่องคลอดและเนื ้อเยื่อที่พยุงช่องคลอดอ่อนแรงลง
ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนพบได้ ประมาณหนึง่ ในสามของสตรี ที่มีบตุ รแล้ วอย่างน้ อย1คน
ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนนี ้อาจเกิดขึ ้นในระหว่างตังครรภ์
้
หรื อภายหลังการตังครรภ์
้
ไม่นาน
หรื ออาจเกิดขึ ้นภายหลังการตังครรภ์
้
ไปหลายปี แล้ วก็ได้ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 1 ใน 9 (ร้ อยละ 11)
ของสตรี ที่มีภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนที่จาเป็ นต้ องได้ รับการรักษาด้ วยการผ่าตัด
- อายุที่มากขึ ้นและภาวะหมดประจาเดือนอาจเป็ นสาเหตุให้ โครงสร้ างของอุ้งเชิงกรานอ่อนแอลงได้
- ภาวะที่มีแรงดันต่ออุ้งเชิงกรานอย่างมาก เช่น โรคอ้ วน ไอเรื อ้ รัง ท้ องผูกเรื อ้ รัง การยกของหนัก
และการออกแรงเบ่งมาก
- สตรี บางรายอาจมีความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนโดยพันธุกรรม
เนื่องจากโรคบางโรคอาจมีผลต่อความแข็งแรงของเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น มาร์ แฟนซินโดรม
(Marfan syndrome) และ โรคหนังยืดผิดปกติ (Ehlers-Danlos syndrome)
ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่ อนเกิดได้ บริเวณ ใดบ้ าง
ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน อาจเกิดขึ ้นบริ เวณผนังช่องคลอดด้ านหน้ า
(ช่องคลอดส่วนหน้ า) ผนังช่องคลอดด้ านหลัง (ช่องคลอดส่วนหลัง)
มดลูกหรื อด้ านบนของช่องคลอด (ช่องคลอดส่วนบน)ก็ได้
สตรี หลายคนอาจมีการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหลายตาแหน่งพร้ อมกันได้
กายวิภาคปกติ ไม่ มีภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่ อน

มดลูก
ไส้ ตรง
กระเพาะปัสสาว
ะ
กระดูกหัวเหน่ า
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การหย่ อนของช่ องคลอดส่ วนหน้ า
เป็ นตาแหน่งที่พบการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานบ่อยที่สดุ
ซึง่ จะพบการยื่นนูนของกระเพาะปั สสาวะและ/หรื อท่อปั สสาวะเข้ ามาในช่องคลอดได้
แพทย์อาจเรี ยกว่าอาการเช่นนี ้ว่า ภาวะกระเพาะปั สสาวะหย่อน หรื อ
ภาวะกระเพาะปั สสาวะและท่อปั สสาวะหย่อน
การหย่ อนของช่ องคลอดส่ วนหน้ า

กระเพาะปัสสาว
ะ

การหย่ อนของช่ องคลอดส่ วนหลัง
เป็ นภาวะที่มีสว่ นปลายของลาไส้ ใหญ่ (ไส้ ตรง) ยื่นนูนเข้ ามาทางผนังช่องคลอดด้ านหลัง
(แพทย์อาจเรียกว่าโรคกระเปาะทวารหนัก)
และ/หรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ของสาไส้ เล็กยื่นนูนเข้ ามาที่สว่ นบนของผนังช่องคลอดด้ านหลัง
(แพทย์อาจเรียกว่า โรคไส้ เลือ่ น)
การหย่ อนของช่ องคลอดส่ วนหลัง

ไส้ ตรง
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การหย่ อนของช่ องคลอดส่ วนบน
ภาวะมดลูกหย่อน - เกิดขึ ้นเมื่อมดลูกย้ อยหรื อเลือ่ นลงมาในช่องคลอด
ภาวะนี ้พบมากเป็ นอันดับสองของการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
ภาวะมดลูกหย่ อน
ไส้ ตรง
กระเพาะปัสสาว
ะ

มดลูก

กระดูกหัวเหน่ า

ภาวะหย่อนของช่องคลอดส่วนบนหลังการตัดมดลูก - ภายหลังการตัดมดลูก
ส่วนบนของช่องคลอดอาจหย่อนลงมา (คล้ ายการกลับปลายถุงเท้ าด้ านในออกมา)
และเคลือ่ นลงมาที่ปากช่องคลอดหรื อออกมานอกปากช่องคลอด
ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่ อนที่เป็ นอยู่รุนแรงเพียงใด
มีสตรี เป็ นจานวนมาก (อาจสูงถึงร้ อยละ 40) ที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนเล็กน้ อย
ซึง่ มักจะมีอาการแสดงเพียงเล็กน้ อยหรื อไม่มีอาการเลยก็ได้
แพทย์จะซักประวัติและตรวจภายในเพื่อวินิจฉัยความรุนแรงและระยะของภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงก
รานหย่อน แพทย์แต่ละคนอาจใช้ ระบบการแบ่งระยะอาการที่แตกต่างกัน
ซึง่ แพทย์จะเป็ นผู้อธิบายข้ อมูลเหล่านี ้ให้ คณ
ุ ทราบ
ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่ อนรักษาได้
อย่ างไร
ทางเลือกในการรักษาแบ่งได้ เป็ น การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดและการรักษาด้ วยการผ่าตัด
วิธีการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด
- ไม่ต้องรักษา : ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน ไม่ได้ เป็ นภาวะที่มีอนั ตรายร้ ายแรงต่อชีวิต
สตรี สว่ นมากที่ไม่มีอาการแสดงหรื อความรู้สกึ อึดอัดไม่สบายตัว มักเลือกที่จะไม่รับการรักษาใดๆ
ถ้ าคุณได้ รับการวินจิ ฉัยว่ามีภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนให้ พยายามหลีกเลีย่ งการยกของหนัก
การออกแรงเบ่งมาก เช่น ท้ องผูก และน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้นมากเกิ นไป
เพราะสิง่ เหล่านี ้เป็ นสาเหตุให้ ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนแย่ลงได้
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- อุปกรณ์พยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกราน : อุปกรณ์พยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
เป็ นอุปกรณ์สาหรับสอดเข้ าไปในช่องคลอดซึง่ มีหลากหลายรูปทรงและขนาด
อุปกรณ์ดงั กล่าวจะช่วยพยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานที่หย่อนไว้ จึงช่วยบรรเทาอาการที่เป็ นอยูไ่ ด้
การใช้ อปุ กรณ์พยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
เป็ นวิธีที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลีย่ งหรื อยืดเวลาการผ่าตัดออกไป เช่น
ในกรณีที่ยงั ต้ องการมีบตุ รหรื อมีปัญหาสุขภาพที่อาจเพิ่มความเสีย่ งในการผ่าตัด
อุปกรณ์ พยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานชนิดวงแหวน

มดลูก

ไส้ ตรง

กระเพาะปัสสาว
ะ

การใช้ อปุ กรณ์พยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานต้ องได้ รับการวัดและประเมินขนาดโดยผู้ให้ บริการทางการแพท
ย์และอาจต้ องมีการทดลองใส่ก่อนเพื่อให้ ได้ ขนาดและชนิดที่เหมาะสมที่สดุ
ผู้ใช้ ยงั สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ แม้ จะมีอปุ กรณ์พยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานบางชนิดอยูใ่ นช่องคลอด
- การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน (Kegel exercise) :
การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานที่ออ่ นแรงลงอาจช่วยฟื น้ ฟูหรื อป้องกันไม่ให้ ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
หย่อนระยะแรกๆแย่ลงได้ เช่นเดียวกับการออกกาลังกายทุกชนิด
การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานต้ องอาศัยเวลา แรงจูงใจ และเทคนิคที่ถกู ต้ อง
กรุณาดูลงิ ค์หวั ข้ อการบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน หากต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
วิธีการรักษาด้ วยการผ่าตัด
สาหรับสตรี ที่มีภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนทีม่ ีอาการแสดง
แพทย์อาจแนะนาการรักษาด้ วยการผ่าตัด แพทย์จะแนะนาวิธีการผ่าตัดทีเ่ หมาะสมกับคุณที่สดุ
โดยพิจารณาจากปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ อายุ ประวัตกิ ารผ่าตัดที่ผา่ นมา
ความรุนแรงของการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน และสุขภาพโดยรวมของคุณ การผ่าตัดมี 2 วิธีหลัก
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คือ การผ่าตัดซ่อมแซมและการเย็บปิ ดช่องคลอด
การผ่ าตัดซ่ อมแซม
จุดประสงค์ของการผ่าตัดซ่อมแซมอุ้งเชิงกราน
คือการทาให้ อวัยวะในอุ้งเชิงกรานกลับเข้ าสูต่ าแหน่งปกติ และยังคงมีเพศสัมพันธ์ได้
วิธีการผ่าตัดซ่อมแซมสามารถทาได้ หลายวิธี ดังนี ้
- การผ่าตัดทางช่องคลอด
- การผ่าตัดทางหน้ าท้ อง (ผ่านการเปิ ดแผลทางหน้ าท้ อง)
- การผ่าตัดผ่านกล้ อง (ด้ วยการเจาะรู เล็กๆ บริ เวณ หน้ าท้ อง)
- การผ่าตัดโดยใช้ หนุ่ ยนต์
การเย็บปิ ดช่ องคลอด (colpocleisis)
แพทย์อาจแนะนาให้ คณ
ุ รักษาด้ วยวิธีนี ้ หากการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานอยูใ่ นขันรุ
้ นแรง
หรื อในกรณีที่คณ
ุ ไม่ได้ มเี พศสัมพันธ์แล้ วและไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์อีกในอนาคต
หรื อในกรณีที่สขุ ภาพของคุณไม่เหมาะสมกับวิธีการผ่าตัดซ่อมแซม วิธีการนี ้
แพทย์จะเย็บผนังช่องคลอดเข้ าหากันเพื่อป้องกันไม่ให้ ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนกลับเป็ นซ ้าอีก
ข้ อดีของการเย็บปิ ดช่องคลอด คือ ใช้ เวลาผ่าตัดน้ อยและผู้ป่วยฟื น้ ตัวได้ เร็ว
อัตราความสาเร็จของการผ่าตัดด้ วยวิธีนี ้อยูท่ ี่ร้อยละ 90-95
การผ่ าตัดรูปแบบใดเหมาะสมที่สุดสาหรับคุณ
ไม่มีการผ่าตัดรูปแบบใดที่ดีที่สดุ สาหรับผู้ป่วยทุกราย
การเลือกรูปแบบการผ่าตัดที่เหมาะสมขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น ประวัติการเป็ นโรคของคุณ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์ผ้ ผู า่ ตัดด้ วยวิธีตา่ งๆ และความต้ องการของคุณเอง
แพทย์จะให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการรักษารูปแบบต่างๆ
และแนะนาวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับภาวะและความต้ องการของคุณ
การผ่าตัดจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
แม้ แต่ในกรณีของสตรี สองรายทีม่ ีภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนลักษณะเดียวกันยังอาจต้ องการวิธีก
ารรักษาที่แตกต่างกัน
การผ่าตัดทางช่องคลอด
การผ่าตัดวิธีนี ้ทาโดยการกรี ดแผลภายในช่องคลอด แยกอวัยวะที่หย่อนออกจากผนังช่องคลอด
จากนันจึ
้ งเย็บและ/หรื อใส่วสั ดุทเี่ ป็ นตาข่าย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและซ่อมแซมช่องคลอด
อาจใช้ วสั ดุเย็บที่ไม่ละลายเย็บส่วนบนของช่องคลอดหรื อปากมดลูกเข้ ากับเส้ นเอ็นที่แข็งแรงในบริเวณอุ้
งเชิงกราน เพื่อพยุงมดลูกหรื อส่วนบนของช่องคลอดหลังการผ่าตัดมดลูก (ทีเ่ รี ยกว่า sacrospinous or
uterosacral ligament suspensions)
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การผ่าตัดทางหน้ าท้ อง
การผ่าตัดวิธีนี ้เป็ นการกรี ดแผลทางหน้ าท้ อง แล้ วใช้ ไหมและ/หรื อวัสดุเสริ ม ในการพยุงช่องคลอด
ส่วนบนของช่องคลอดหลังการผ่าตัดมดลูก หรื อมดลูกไว้ ในภาพการผ่าตัด sacrocolpopexy
ดังแสดงด้ านล่าง
ส่วนบนของช่องคลอดหลังการผ่าตัดมดลูกที่หย่อนได้ รับการพยุงไว้ ด้วยการใช้ วสั ดุที่เป็ นตาข่ายเ
ย็บติดกับกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ อย่างไรก็ตาม
การผ่าตัดทางหน้ าท้ องสามารถทาได้ หลายวิธี แพทย์จะอธิบายรายละเอียดเหล่านี ้ให้ คณ
ุ ทราบ
Sacrocolpopexy

กระดูกสันหลังส่ วนเอวชิน้ ที่ 5

กระดูกสะโพก

กระเพาะปัสสาว
ะ

กระดูกสันหลังส่
วนกระเบนเหน็
บ
ไส้ ตรง กระดูกสันหลังส่
วนกระเบนเหน็บ

การผ่าตัดผ่านกล้ องและการผ่าตัดโดยใช้ หนุ่ ยนต์
วิธีการผ่าตัดนี ้คล้ ายคลึงกับวิธีการผ่าตัดผ่านหน้ าท้ อง
แต่ผ้ ปู ่ วยจะฟื น้ ตัวได้ เร็ วกว่าและแผลเป็ นจากการผ่าตัดจะมีขนาดเล็กกว่า ในปั จจุบนั
การผ่าตัดโดยใช้ หนุ่ ยนต์มีบริ การในศูนย์ผา่ ตัดเพียงไม่กี่แห่งเท่านัน้
มีความจาเป็ นต้ องใช้ วัสดุเสริมในการผ่ าตัดหรือไม่
การผ่าตัดซ่อมแซมไม่จาเป็ นต้ องใช้ วสั ดุเสริ มเสมอไป โดยปกติ
วัสดุเสริ มจะใช้ เฉพาะในกรณีการผ่าตัดซ ้าและการผ่าตัดที่มีความเสีย่ งที่จะล้ มเหลว
วัสดุเสริ มอาจเป็ นแบบละลายได้ ทาจากเนื ้อเยื่อสัตว์ (ชีวภาพ) ซึง่ จะค่อยๆ สลายไปเองเมื่อเวลาผ่านไป
หรื อเป็ นวัสดุสงั เคราะห์ที่ไม่สามารถละลายได้ ซึง่ จะคงอยูใ่ นร่างกายตลอดไป
วัสดุเสริ มบางชนิดอาจมีสว่ นผสมของวัสดุทงที
ั ้ ่ละลายได้ และละลายไม่ได้
คุณควรปรึกษากับแพทย์ถงึ ข้ อดีและข้ อเสียของการใช้ วสั ดุเหล่านี ้ก่อน
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การผ่ าตัดมีโอกาสประสบความสาเร็จเพียงใด
ประมาณร้ อยละ 75 ของสตรี ที่ได้ รับการผ่าตัดทางช่องคลอด และร้ อยละ 90-95
ของสตรี ที่ได้ รับการผ่าตัดผ่านหน้ าท้ อง
จะหายจากอาการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานได้ เป็ นเวลานาน
การกลับเป็ นซ ้าของภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนอาจเกิดจากปั จจัยเดิมทีเ่ ป็ นสาเหตุของอวัยวะในอุ้
งเชิงกรานหย่อนในครัง้ แรก เช่น ท้ องผูกและเนื ้อเยื่อที่ออ่ นแอ
ถ้ าหากยังต้ องการมีบุตรควรทาอย่ างไร
ปกติจะแนะนาให้ หลีกเลีย่ งการรักษาภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนด้ วยการผ่าตัดซ่อมแชม
จนกว่าผู้ป่วยจะมีบตุ รเพียงพอแล้ ว ในระหว่างนี ้ อาจใช้ วิธีการรักษาแบบอนุรักษ์ ไปก่อน เช่น
การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน หรื อการใช้ อปุ กรณ์พยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกราน


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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