สมาคมนรีเวชทางเดินปั สสาวะระหว่ างประเทศ
การพักฟื น้ หลังการผ่าตัดซ่อมเสริ มและ/หรื อผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด
คาแนะนาที่ควรรู้ สาหรับสตรี
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

คุณจะประสบกับอะไรบ้ างหลังผ่าตัดซ่อมเสริ มหรื อผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด?
ความเจ็บปวด/ความไม่สะดวกสบายหลังผ่าตัดเป็ นอย่างไร?
จะป้องกันภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดาได้ อย่างไร?
การขับถ่ายของกระเพาะปั สสาวะและลาไส้ ในระยะหลังผ่าตัดเป็ นอย่างไร?
การกลับคืนสูส่ ภาวะปกติหลังผ่าตัดเป็ นอย่างไร?
สิง่ ที่คณ
ุ ควรหลีกเลี่ยงในระยะ 6 สัปดาห์หลังผ่าตัดซ่อมเสริ มหรื อผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด?
อาหารที่คณ
ุ ควรรับประทานหลังผ่าตัดซ่อมเสริ มหรื อมดลูกทางช่องคลอด?
คุณสามารถอาบน ้าฝักบัวและแช่ในอ่างอาบน ้าได้ หรื อไม่?
หลังผ่าตัดคุณจะมีตกขาวเป็ นอย่างไร?
เมื่อไรคุณควรจะสอบถามเพื่อขอคาแนะนาทางการแพทย์เพิม่ เติม?
เมื่อไรคุณจะกลับไปเป็ นปกติหลังผ่าตัด?
เมื่อไรคุณจะสามารถขับรถได้ หลังผ่าตัดซ่อมเสริ มหรื อผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด?
เมื่อไรคุณจะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ อีก?
เมื่อไรคุณจะกลับมาทางานได้ อีก?

คุณจะประสบกับอะไรบ้ างหลังผ่ าตัดซ่ อมเสริมหรื อผ่ าตัดมดลูกทางช่ องคลอด?
หลังผ่าตัดทันที คุณอาจมีสายสวนปั สสาวะคาอยู่ในกระเพาะปั สสาวะเพื่อเป็ นทางระบายน ้าปั สสาวะลงสูถ่ งุ ปั สสาวะ
และอาจมีผ้ากอซอยูใ่ นช่องคลอดเพื่อกดแผลไว้ ไม่ให้ เลือดออก แพทย์ผ้ ผู ่าตัดจะพิจารณาว่าควรใส่ไว้ นานเท่าไร โดยทัว่ ไปมักอยู่ในช่วงระหว่าง 8-24 ชัว่ โมง
ความเจ็บปวด/ความไม่ สะดวกสบายหลังผ่ าตัดเป็ นอย่ างไร?
ในระยะหลังผ่าตัด คุณอาจรู้ สกึ ปวดหรื อไม่สะดวกสบายบ้ างที่บริ เวณขาหนีบ ช่องคลอด และบริ เวณท้ องน้ อย
ในกรณีที่คณ
ุ ได้ รับการผ่าตัดแขวนช่องคลอดหรื อมดลูกไว้ กบั เอ็นยึดกระดูก คุณอาจรู้ สกึ เจ็บแปลบหรื อปวดลึกๆในบริ เวณแก้ มก้ นได้
ส่วนใหญ่อาการเจ็บปวดหรื อไม่สบายนี ้จะเริ่ มดีขึ ้นภายใน 1 หรื อ 2 สัปดาห์ แต่บางครัง้ อาจนานได้ หลายสัปดาห์
ขณะนอนพักในโรงพยาบาล คุณจะได้ รับยาระงับปวดอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ คณ
ุ รู้ สกึ สบาย เมื่อคุณได้ รับการจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
คุณจะได้ รับยาระงับปวดกลับไปด้ วย ส่วนยาระงับปวดสามัญที่มีขายทัว่ ไปสามารถใช้ ได้ ผลดีเช่นกัน
ควรรับประทานยาระงับปวดอย่างสม่าเสมอในระยะหลังผ่าตัดใหม่ๆ เพื่อให้ ควบคุมความเจ็บปวดได้ ดีที่สดุ
ไม่จาเป็ นต้ องรอให้ อาการปวดรุ นแรงก่อนแล้ วจึงเริ่ มรับประทานยา การที่คณ
ุ ไม่ร้ ู สกึ ปวดจะช่วยให้ คณ
ุ เคลื่อนไหวได้ ดีและฟื น้ ตัวจากการผ่าตัดได้ เร็ วกว่า
หากคุณมีอาการปวดรุ นแรงมากและไม่ลดลงหลังจากรับประทานยาระงับปวด กรุณาปรึกษาแพทย์
จะป้ องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาได้ อย่ างไร?
ภายหลังผ่าตัด คุณมีความเสี่ยงต่อภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดาของขาเพิ่มขึ ้น แพทย์อาจให้ ใส่ถงุ น่องหรื อใช้ ผ้าพันรัดขาทังสองข้
้
าง
และอาจให้ ฉีดยาทุกวันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนี ้
ขณะที่นอนพักบนเตียงคุณควรทากายบริหารง่ายๆ โดยการหมุนข้ อเท้ าเป็ นวง งอและเหยียดขาเป็ นพักๆทุกๆชัว่ โมง หลีกเลีย่ งการไขว้ ขา
ให้ คณ
ุ เริ่ มบริ หารหลังผ่าตัดโดยเร็ ว (ภายใต้ การแนะนา) บางครัง้ อาจแนะนาให้ ใช้ วิธีปอ้ งกันอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีปัญหาสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดลิม่ เลือด แพทย์จะอภิปรายกับคุณถึงความเสี่ยงนี ้
การขับถ่ ายของกระเพาะปั สสาวะและลาไส้ ในระยะหลังผ่ าตัดเป็ นอย่ างไร?
หลังผ่าตัดซ่อมเสริ มช่องคลอด คุณอาจสังเกตว่าในระยะแรกปั สสาวะจะไหลช้ าและคุณต้ องใช้ เวลานานกว่าปกติในการปั สสาวะให้ หมด พบว่าร้ อยละ 5-10
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ของผู้ป่วยอาจมีปัสสาวะไม่หมดหลังผ่าตัด และอาจจาเป็ นต้ องสวนปั สสาวะช่วยจนกว่าเนื ้อเยื่อทีบ่ วมจะยุบลงและกระเพาะปั สสาวะกลับมาทางานปกติ
(ปกติมกั ใช้ เวลา 1-2 สัปดาห์หลังผ่าตัด)
อาการท้ องผูก เป็ นปั ญหาที่พบได้ บ่อยหลังการผ่าตัด ฉะนัน้
ในระยะก่อนและหลังผ่าตัดคุณจึงควรรับประทานผักผลไม้ และอาหารที่มีเส้ นใยร่ วมกับดื่มน ้าให้ มากเพียงพอซึง่ จะทาให้ อจุ จาระนิ่ม
หลังผ่าตัดมักให้ รับประทานยาระบายประเภทที่ช่วยให้ อจุ จาระนิ่มเพื่อช่วยแก้ ปัญหาท้ องผูก ให้ คณ
ุ รับประทานยานี ้ให้ สม่าเสมอในระยะแรกหลังกลับไปบ้ าน
เพราะการหลีกเลี่ยงการออกแรงเบ่งอย่างมากที่ทาให้ มีแรงดันต่อแผลที่เย็บไว้ ในช่องคลอด
บางรายมีอาการปวดแปลบๆหรื อแสบๆในไส้ ตรงภายหลังการผ่าตัดซึง่ จะหายไปได้ เองภายในไม่กี่วนั
การกลับคืนสู่สภาวะปกติหลังผ่ าตัดเป็ นอย่ างไร?
หลังผ่าตัดคุณจะยังรู้ สกึ อ่อนเพลียได้ ง่ายกว่าปกติ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่คณ
ุ ควรพักผ่อนให้ มากเพียงพอและสังเกตว่าร่ างกายของคุณตอบสนองคุณอย่างไร
ให้ คณ
ุ เริ่ มเดินรอบๆบ้ านก่อน และเมื่อรู้ สกึ ว่าร่ างกายพร้ อมจึงเพิม่ กิจกรรมซึง่ รวมถึงการเดินเป็ นระยะทางสันๆในชี
้
วิตประจาวันของคุ ณ
การเดินเป็ นการออกกาลังกายที่ดีเพราะว่ามีแรงดันต่อแผลผ่าตัดซ่อมเสริ มน้ อยมาก ในช่วงอย่างน้ อย 6 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด
ให้ หลีกเลี่ยงการออกกาลังกายทีเ่ พิ่มความฟิ ตของร่ างกาย ตัวอย่างเช่น การวิง่ เหยาะๆ (jogging) การเดินเร็วๆที่ใช้ กาลังมาก การเต้ นแอโรบิก เป็ นต้ น
การขมิบหรื อบริ หารกล้ ามเนื ้อพื ้นอุ้งเชิงกรานนันสามารถเริ
้
่ มทาได้ เมื่อคุณรู้ สกึ พร้ อม โดยทัว่ ไปมักเริ่ มหลังผ่าตัด 1-2 สัปดาห์
(หากคุณต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาอ่านในแผ่นพับเรื่ อง “การขมิบหรื อบริ หารกล้ ามเนื ้อพื ้นอุ้งเชิงกรานที่ถกู ต้ อง” หรื อไปที่ www.iuga.org แล้ วคลิกที่สว่ น patient
information)

สิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงในระยะ 6 สัปดาห์ หลังผ่ าตัดซ่ อมเสริมหรื อผ่ าตัดมดลูกทางช่ องคลอด?
• การยกสิง่ ของที่มีน ้าหนักมากและทากิจกรรมที่ใช้ แรงมาก คุณไม่ควรยกหรื อหิ ้วสิง่ ของที่มีน ้าหนักเกิน 5-7 กิโลกรัม
การยกสิง่ ของที่มีน ้าหนักทาให้ มีแรงดันกระทาต่อแผลผ่าตัดซ่อมเสริ มและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการยื่นย้ อยเป็ นซ ้า
• การอุ้มเด็กเล็ก การไปจ่ายตลาดอย่างหนัก การทาสวน และทางานบ้ านหนักๆ เข่น การดูดฝุ่น การยกตะกร้ าเสื ้อผ้ า การเคลื่อนย้ ายเครื่ องเรื อน เป็ นต้ น
• การออกกาลังกายที่ใช้ แรงมาก เช่น การออกกาลังแบบแอโรบิก วิ่ง ขี่ม้า ฟิ ตเนส และการยกน ้าหนัก
เพราะการออกกาลังกายเหล่านี ้ทาให้ มีแรงกดดันที่บริ เวณพื ้นอุ้งเชิงกราน
• การสูบบุหรี่ คุณควรหยุดสูบบุหรี่ เพราะว่าทาให้ การหายของแผลช้ าลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อแผลติดเชื ้อ
อาหารที่คุณควรรั บประทานหลังผ่ าตัดซ่ อมเสริมหรื อผ่ าตัดมดลูกทางช่ องคลอด?
หลังผ่าตัด คุณสามารถรับประทานและดืม่ ได้ ตามปกติเมื่อความอยากรับประทานอาหารของคุณกลับคืนมา
เป้าหมายของการรับประทานอาหารคือเพื่อให้ คณ
ุ ได้ รับสารอาหารทังหมดที
้
่ร่างกายต้ องการ
อาหารที่รับประทานควรมีเส้ นใยมากเช่น อาหารที่มีสว่ นผสมของธัญพืช ผลไม้ จาพวกพรุ น กีวี่ เป็ นต้ น
และควรดื่มน ้าให้ ได้ ปริ มาณ 2-2.5 ลิตรต่อวันเพื่อให้ การขับถ่ายเป็ นปกติ

คุณสามารถอาบนา้ ฝั กบัวและแช่ ในอ่ างอาบนา้ ได้ หรื อไม่ ?
โดยทัว่ ไปผู้ป่วยจะรู้ สกึ สบายและสามารถอาบน ้าได้ ในวันถัดมาหลังผ่าตัด อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด
แนะนาให้ อาบน ้าจากฝักบัวมากกว่าการนอนแช่ในอ่างอาบน ้า เพราะว่าวัสดุเย็บยังคงปรากฏอยู่ในช่องคลอด
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หลังผ่ าตัดคุณจะมีตกขาวเป็ นอย่ างไร?
หลังผ่าตัดอาจมีเลือดออกบ้ างทางช่องคลอด ตามด้ วยมีตกขาวปกติสีขาวอมเหลือง ซึง่ อาจเป็ นได้ นานถึง 6
เดือนเพราะวัสดุเย็บแผลจะค่อยๆถูกดูดซึมไป
ในระยะแรกเลือดที่ออกจะมีสีแดงสดแล้ วต่อมาจะมีสีคล ้าขึ ้นเป็ นสีน ้าตาล
ปริ มาณเลือดที่ออกแปรปรวนไปในแต่ละวัน
ถ้ าคุณมีเลือดออกมากเป็ นเลือดสดๆหรื อเป็ นลิม่ จนต้ องเปลี่ยนผ้ าอนามัยบ่อยๆ ให้ ปรึกษาแพทย์
ในช่วง 6 สัปดาห์แรกแนะนาให้ ใช้ ผ้าอนามัยแบบแผ่นเท่านัน้ ไม่ควรใช้ ผ้าอนามัยแบบสอดในช่องคลอด

เมื่อไรคุณควรจะสอบถามเพื่อขอคาแนะนาทางการแพทย์ เพิ่มเติม?
ถ้ าคุณมีปัญหาตกขาวจานวนมากหรื อมีกลิน่ ผิดปกติหรื อมีเลือดออกทางช่องคลอด, มีปัสสาวะแสบหรื อเจ็บเหมือนเข็มตาเวลาปั สสาวะ, ปวดท้ องมากขึ ้น, อาเจียน,
ไข้ , มีอาการปวดบวมทีข่ า, หายใจขัดหรื อเจ็บหน้ าอก ให้ ปรึกษาแพทย์เพื่อขอคาแนะนาเพิ่มเติม
เมื่อไรคุณจะกลับไปเป็ นปกติหลังผ่ าตัด?
ผู้ป่วยแต่ละคนมีอตั ราเร็วของการฟื น้ ตัวหลังผ่าตัดแตกต่างกันขึ ้นกับปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ สุขภาพและความฟิ ตของร่างกายก่อนผ่าตัด
การมีภาวะแทรกซ้ อนเกิดขึ ้น และชนิดของการผ่าตัดเอง จึงเป็ นสิง่ สาคัญที่คณ
ุ ควรสังเกตร่ างกายของคุณ พักผ่อนให้ เพียงพอ
อย่าพยายามฝื นร่ างกายให้ ทางานจนหนักเกินไป โดยทัว่ ไปใช้ เวลา 4-6 สัปดาห์ที่ร่างกายจะค่อยๆได้ รับการเยียวยาจนหาย
และพลังของคุณจะค่อยๆกลับคืนมาเช่นเดิม
เมื่อไรคุณจะสามารถขับรถได้ หลังผ่ าตัดซ่ อมเสริมหรื อผ่ าตัดมดลูกทางช่ องคลอด?
คุณไม่ควรขับรถถ้ าคุณรับประทานยาระงับปวดที่มีฤทธิ์ทาให้ ง่วงนอน หรื อคุณยังไม่มีความมัน่ ใจว่าคุณสามารถหยุดรถอย่างกะทันหันตามต้ องการได้ ทนั ที
โดยทัว่ ไปแนะนาให้ หลีกเลี่ยงการขับขี่เป็ นเวลา 1-2 สัปดาห์ ถ้ าไม่แน่ใจให้ สอบถามแพทย์ก่อน
บริ ษัทประกันสุขภาพบางแห่งห้ ามผู้เอาประกันขับขี่รถในระยะหลังผ่าตัด กรุณาตรวจสอบรายละเอี ยดในกรมธรรม์ของคุณเอง
เมื่อไรคุณจะสามารถมีเพศสัมพันธ์ ได้ อีก?
แนะนาให้ คณ
ุ งดเว้ นการมีเพศสัมพันธ์เป็ นเวลานาน 6 สัปดาห์หลังจากผ่าตัด ในระยะแรกการมีเพศสัมพันธ์อาจทาให้ คณ
ุ รู้ สกึ เจ็บปวดหรื อรู้ สกึ ไม่สบายเล็กน้ อย
จึงควรใช้ ความนุ่มนวลและค่อยเป็ นค่อยไป การใช้ สารหล่อลื่นช่องคลอดอาจช่วยได้ ถ้าคุณมีร้ ู สกึ ว่าช่องคลอดแห้ ง
ถ้ าอาการปวดหรื อรู้ สกึ ไม่สบายขณะมีเพศสัมพันธ์ยงั คงมีอยู่หลังผ่าตัดผ่านไปแล้ ว 3-4 เดือน แม้ ว่าจะพยายามมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ ให้ ปรึกษาแพทย์
เมื่อไรคุณจะกลับมาทางานได้ อีก?
การที่คณ
ุ จะกลับมาทางานได้ อีกเมื่อไรขึ ้นกับชนิดของงาน จานวนชัว่ โมงการทางานของคุณ และวิธีที่คณ
ุ เดินทางไปกลับที่ทางานเป็ นอย่างไร
แพทย์จะเป็ นผู้ช่วยให้ คณ
ุ ตัดสินใจว่าควรหยุดงานนานเท่าไร ผู้ป่วยส่วนใหญ่หยุดพักงานนาน 2-6 สัปดาห์ เมื่อคุณกลับไปทางาน
ในระยะแรกแนะนาให้ จดั ตารางงานของคุณโดยพยายามลดเวลาทีท่ างานลงและเริ่มต้ นด้ วยงานเบาๆก่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ างานของคุณเกี่ยวข้ องกับการยืนหรื อยกสิง่ ของหนัก

สารสนเทศในแผ่นพับนี ้จัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ใช้ ศึกษาหาความรู้เท่านัน้ ไม่ได้ ใช้ เพื่อการวินิจฉัยหรื อการรักษาโรคหรื อภาวะใดๆทางการแพทย์
ซึง่ ต้ องกระทาโดยแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้
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