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สมาคมนรีเวชทางเดินปัสสาวะระหว่างประเทศ 
 

การพกัฟืน้หลงัการผ่าตดัซอ่มเสริมและ/หรือผ่าตดัมดลกูทางช่องคลอด 
ค าแนะน าท่ีควรรู้ส าหรับสตรี 
 
1. คณุจะประสบกบัอะไรบ้างหลงัผ่าตดัซอ่มเสริมหรือผ่าตดัมดลกูทางช่องคลอด? 
2. ความเจ็บปวด/ความไม่สะดวกสบายหลงัผ่าตดัเป็นอย่างไร? 
3. จะปอ้งกนัภาวะลิม่เลือดอดุตนัในหลอดเลือดด าได้อย่างไร? 
4. การขบัถ่ายของกระเพาะปัสสาวะและล าไส้ในระยะหลงัผ่าตดัเป็นอย่างไร? 
5. การกลบัคืนสูส่ภาวะปกตหิลงัผ่าตดัเป็นอย่างไร? 
6. สิง่ที่คณุควรหลีกเลี่ยงในระยะ 6 สปัดาห์หลงัผ่าตดัซอ่มเสริมหรือผ่าตดัมดลกูทางช่องคลอด? 
7. อาหารท่ีคณุควรรับประทานหลงัผ่าตดัซอ่มเสริมหรือมดลกูทางช่องคลอด? 
8. คณุสามารถอาบน า้ฝักบวัและแช่ในอ่างอาบน า้ได้หรือไม่? 
9. หลงัผ่าตดัคณุจะมีตกขาวเป็นอย่างไร? 
10. เม่ือไรคณุควรจะสอบถามเพ่ือขอค าแนะน าทางการแพทย์เพิม่เตมิ? 
11. เม่ือไรคณุจะกลบัไปเป็นปกตหิลงัผ่าตดั? 
12. เม่ือไรคณุจะสามารถขบัรถได้หลงัผ่าตดัซอ่มเสริมหรือผ่าตดัมดลกูทางช่องคลอด? 
13. เม่ือไรคณุจะสามารถมีเพศสมัพนัธ์ได้อีก? 
14. เม่ือไรคณุจะกลบัมาท างานได้อีก? 

คุณจะประสบกับอะไรบ้างหลังผ่าตัดซ่อมเสริมหรือผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด? 
หลงัผ่าตดัทนัที คณุอาจมีสายสวนปัสสาวะคาอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเพ่ือเป็นทางระบายน า้ปัสสาวะลงสูถ่งุปัสสาวะ 
และอาจมีผ้ากอซอยูใ่นช่องคลอดเพ่ือกดแผลไว้ไม่ให้เลือดออก แพทย์ผู้ผ่าตดัจะพิจารณาว่าควรใสไ่ว้นานเทา่ไร โดยทัว่ไปมกัอยู่ในช่วงระหว่าง 8-24 ชัว่โมง 
ความเจ็บปวด/ความไม่สะดวกสบายหลังผ่าตัดเป็นอย่างไร? 
ในระยะหลงัผ่าตดั คณุอาจรู้สกึปวดหรือไม่สะดวกสบายบ้างท่ีบริเวณขาหนีบ ช่องคลอด และบริเวณท้องน้อย 
ในกรณีท่ีคณุได้รับการผ่าตดัแขวนช่องคลอดหรือมดลกูไว้กบัเอ็นยดึกระดกู คณุอาจรู้สกึเจ็บแปลบหรือปวดลกึๆในบริเวณแก้มก้นได้ 
สว่นใหญ่อาการเจบ็ปวดหรือไม่สบายนีจ้ะเร่ิมดีขึน้ภายใน 1 หรือ 2 สปัดาห์ แตบ่างครัง้อาจนานได้หลายสปัดาห์ 
ขณะนอนพกัในโรงพยาบาล คณุจะได้รับยาระงบัปวดอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้คณุรู้สกึสบาย เม่ือคณุได้รับการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
คณุจะได้รับยาระงบัปวดกลบัไปด้วย สว่นยาระงบัปวดสามญัท่ีมีขายทัว่ไปสามารถใช้ได้ผลดีเช่นกนั 
ควรรับประทานยาระงบัปวดอยา่งสม ่าเสมอในระยะหลงัผ่าตดัใหม่ๆ เพ่ือให้ควบคมุความเจ็บปวดได้ดีท่ีสดุ 
ไม่จ าเป็นต้องรอให้อาการปวดรุนแรงก่อนแล้วจงึเร่ิมรับประทานยา การท่ีคณุไมรู้่สกึปวดจะช่วยให้คณุเคลื่อนไหวได้ดีและฟืน้ตวัจากการผ่าตดัได้เร็วกว่า 
หากคณุมีอาการปวดรุนแรงมากและไม่ลดลงหลงัจากรับประทานยาระงบัปวด กรุณาปรึกษาแพทย์ 
จะป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด าได้อย่างไร? 
ภายหลงัผ่าตดั คณุมีความเสี่ยงตอ่ภาวะลิม่เลือดอดุตนัในหลอดเลือดด าของขาเพิ่มขึน้ แพทย์อาจให้ใสถ่งุน่องหรือใช้ผ้าพนัรัดขาทัง้สองข้าง 
และอาจให้ฉีดยาทกุวนัเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงนี ้
ขณะท่ีนอนพกับนเตียงคณุควรท ากายบริหารง่ายๆ โดยการหมนุข้อเท้าเป็นวง งอและเหยียดขาเป็นพกัๆทกุๆชัว่โมง หลีกเลีย่งการไขว้ขา 
ให้คณุเร่ิมบริหารหลงัผ่าตดัโดยเร็ว (ภายใต้การแนะน า) บางครัง้อาจแนะน าให้ใช้วิธีปอ้งกนัอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคณุมีปัญหาสขุภาพท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดลิม่เลือด แพทย์จะอภิปรายกบัคณุถึงความเสี่ยงนี ้
การขับถ่ายของกระเพาะปัสสาวะและล าไส้ในระยะหลังผ่าตัดเป็นอย่างไร? 
หลงัผ่าตดัซอ่มเสริมช่องคลอด คณุอาจสงัเกตว่าในระยะแรกปัสสาวะจะไหลช้าและคณุต้องใช้เวลานานกว่าปกตใินการปัสสาวะให้หมด พบว่าร้อยละ 5-10 
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ของผู้ ป่วยอาจมีปัสสาวะไม่หมดหลงัผ่าตดั และอาจจ าเป็นต้องสวนปัสสาวะช่วยจนกว่าเนือ้เย่ือท่ีบวมจะยบุลงและกระเพาะปัสสาวะกลบัมาท างานปกต ิ
(ปกตมิกัใช้เวลา 1-2 สปัดาห์หลงัผ่าตดั) 
อาการท้องผกู เป็นปัญหาท่ีพบได้บ่อยหลงัการผ่าตดั ฉะนัน้ 
ในระยะก่อนและหลงัผ่าตดัคณุจงึควรรับประทานผกัผลไม้และอาหารท่ีมีเส้นใยร่วมกบัด่ืมน า้ให้มากเพียงพอซึง่จะท าให้อจุจาระน่ิม 
หลงัผ่าตดัมกัให้รับประทานยาระบายประเภทท่ีช่วยให้อจุจาระน่ิมเพ่ือช่วยแก้ปัญหาท้องผกู ให้คณุรับประทานยานีใ้ห้สม ่าเสมอในระยะแรกหลงักลบัไปบ้าน 
เพราะการหลีกเลี่ยงการออกแรงเบ่งอย่างมากท่ีท าให้มีแรงดนัตอ่แผลท่ีเย็บไว้ในช่องคลอด 
บางรายมีอาการปวดแปลบๆหรือแสบๆในไส้ตรงภายหลงัการผ่าตดัซึง่จะหายไปได้เองภายในไม่ก่ีวนั 
การกลับคืนสู่สภาวะปกตหิลังผ่าตัดเป็นอย่างไร? 
หลงัผ่าตดัคณุจะยงัรู้สกึอ่อนเพลียได้ง่ายกว่าปกต ิจงึเป็นเร่ืองส าคญัท่ีคณุควรพกัผ่อนให้มากเพียงพอและสงัเกตว่าร่างกายของคณุตอบสนองคณุอย่างไร 
ให้คณุเร่ิมเดนิรอบๆบ้านก่อน และเม่ือรู้สกึว่าร่างกายพร้อมจงึเพิม่กิจกรรมซึง่รวมถึงการเดนิเป็นระยะทางสัน้ๆในชีวิตประจ าวนัของคุณ 
การเดนิเป็นการออกก าลงักายที่ดีเพราะวา่มีแรงดนัตอ่แผลผ่าตดัซอ่มเสริมน้อยมาก ในช่วงอย่างน้อย 6 สปัดาห์แรกหลงัผ่าตดั 
ให้หลีกเลี่ยงการออกก าลงักายท่ีเพิ่มความฟิตของร่างกาย ตวัอยา่งเช่น การวิง่เหยาะๆ (jogging) การเดนิเร็วๆท่ีใช้ก าลงัมาก การเต้นแอโรบิก เป็นต้น 
การขมิบหรือบริหารกล้ามเนือ้พืน้อุ้งเชิงกรานนัน้สามารถเร่ิมท าได้เม่ือคณุรู้สกึพร้อม โดยทัว่ไปมกัเร่ิมหลงัผ่าตดั 1-2 สปัดาห์ 
(หากคณุต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิกรุณาอ่านในแผ่นพบัเร่ือง “การขมิบหรือบริหารกล้ามเนือ้พืน้อุ้งเชงิกรานท่ีถกูต้อง” หรือไปท่ี www.iuga.org แล้วคลกิที่สว่น patient 
information) 
 

 
 
สิ่งท่ีคุณควรหลีกเล่ียงในระยะ 6 สัปดาห์หลังผ่าตัดซ่อมเสริมหรือผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด? 

• การยกสิง่ของท่ีมีน า้หนกัมากและท ากิจกรรมท่ีใช้แรงมาก คณุไม่ควรยกหรือหิว้สิง่ของที่มีน า้หนกัเกิน 5-7 กิโลกรัม 
การยกสิง่ของท่ีมีน า้หนกัท าให้มีแรงดนักระท าตอ่แผลผ่าตดัซอ่มเสริมและเพิ่มความเสี่ยงตอ่การเกิดการย่ืนย้อยเป็นซ า้ 

• การอุ้มเดก็เลก็ การไปจ่ายตลาดอย่างหนกั การท าสวน และท างานบ้านหนกัๆ เข่น การดดูฝุ่ น การยกตะกร้าเสือ้ผ้า การเคลื่อนย้ายเคร่ืองเรือน เป็นต้น 

• การออกก าลงักายที่ใช้แรงมาก เช่น การออกก าลงัแบบแอโรบกิ วิ่ง ข่ีม้า ฟิตเนส และการยกน า้หนกั 
เพราะการออกก าลงักายเหลา่นีท้ าให้มีแรงกดดนัท่ีบริเวณพืน้อุ้งเชิงกราน 

• การสบูบหุร่ี คณุควรหยดุสบูบหุร่ี เพราะวา่ท าให้การหายของแผลช้าลง และเพิ่มความเสี่ยงตอ่แผลตดิเชือ้ 
อาหารท่ีคุณควรรับประทานหลังผ่าตัดซ่อมเสริมหรือผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด? 
หลงัผ่าตดั คณุสามารถรับประทานและด่ืมได้ตามปกตเิม่ือความอยากรับประทานอาหารของคณุกลบัคืนมา 
เปา้หมายของการรับประทานอาหารคือเพ่ือให้คณุได้รับสารอาหารทัง้หมดท่ีร่างกายต้องการ 
อาหารท่ีรับประทานควรมีเส้นใยมากเช่น อาหารท่ีมีสว่นผสมของธญัพืช ผลไม้จ าพวกพรุน กีว่ี เป็นต้น 
และควรด่ืมน า้ให้ได้ปริมาณ 2-2.5 ลติรตอ่วนัเพ่ือให้การขบัถ่ายเป็นปกต ิ

 
 

คุณสามารถอาบน า้ฝักบัวและแช่ในอ่างอาบน า้ได้หรือไม่? 
โดยทัว่ไปผู้ ป่วยจะรู้สกึสบายและสามารถอาบน า้ได้ในวนัถดัมาหลงัผ่าตดั อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 สปัดาห์แรกหลงัผ่าตดั 
แนะน าให้อาบน า้จากฝักบวัมากกวา่การนอนแช่ในอ่างอาบน า้ เพราะว่าวสัดเุยบ็ยงัคงปรากฏอยู่ในช่องคลอด 
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หลังผ่าตัดคุณจะมีตกขาวเป็นอย่างไร? 
หลงัผ่าตดัอาจมีเลือดออกบ้างทางช่องคลอด ตามด้วยมีตกขาวปกตสิีขาวอมเหลือง ซึง่อาจเป็นได้นานถึง 6 
เดือนเพราะวสัดเุย็บแผลจะคอ่ยๆถกูดดูซมึไป 
ในระยะแรกเลือดท่ีออกจะมีสีแดงสดแล้วตอ่มาจะมีสีคล า้ขึน้เป็นสีน า้ตาล 
ปริมาณเลือดท่ีออกแปรปรวนไปในแตล่ะวนั 
ถ้าคณุมีเลือดออกมากเป็นเลือดสดๆหรือเป็นลิม่จนต้องเปล่ียนผ้าอนามยับ่อยๆ ให้ปรึกษาแพทย์ 
ในช่วง 6 สปัดาห์แรกแนะน าให้ใช้ผ้าอนามยัแบบแผ่นเทา่นัน้ ไม่ควรใช้ผ้าอนามยัแบบสอดในช่องคลอด 
 
 
 
เม่ือไรคุณควรจะสอบถามเพื่อขอค าแนะน าทางการแพทย์เพิ่มเตมิ? 
ถ้าคณุมีปัญหาตกขาวจ านวนมากหรือมีกลิน่ผิดปกตหิรือมีเลือดออกทางช่องคลอด, มีปัสสาวะแสบหรือเจ็บเหมือนเขม็ต าเวลาปัสสาวะ, ปวดท้องมากขึน้, อาเจียน, 
ไข้, มีอาการปวดบวมท่ีขา, หายใจขดัหรือเจ็บหน้าอก ให้ปรึกษาแพทย์เพ่ือขอค าแนะน าเพิ่มเตมิ 
เม่ือไรคุณจะกลับไปเป็นปกตหิลังผ่าตัด? 
ผู้ ป่วยแตล่ะคนมีอตัราเร็วของการฟืน้ตวัหลงัผ่าตดัแตกตา่งกนัขึน้กบัปัจจยัหลายประการ ได้แก่ สขุภาพและความฟิตของร่างกายก่อนผ่าตดั 
การมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้ และชนิดของการผ่าตดัเอง จงึเป็นสิง่ส าคญัท่ีคณุควรสงัเกตร่างกายของคณุ พกัผ่อนให้เพียงพอ 
อย่าพยายามฝืนร่างกายให้ท างานจนหนกัเกินไป โดยทัว่ไปใช้เวลา 4-6 สปัดาห์ท่ีร่างกายจะคอ่ยๆได้รับการเยียวยาจนหาย 
และพลงัของคณุจะคอ่ยๆกลบัคืนมาเช่นเดมิ 
เม่ือไรคุณจะสามารถขับรถได้หลังผ่าตัดซ่อมเสริมหรือผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด? 
คณุไม่ควรขบัรถถ้าคณุรับประทานยาระงบัปวดท่ีมีฤทธ์ิท าให้ง่วงนอน หรือคณุยงัไมมี่ความมัน่ใจว่าคณุสามารถหยดุรถอย่างกะทนัหนัตามต้องการได้ทนัที 
โดยทัว่ไปแนะน าให้หลีกเลี่ยงการขบัข่ีเป็นเวลา 1-2 สปัดาห์ ถ้าไมแ่น่ใจให้สอบถามแพทย์ก่อน 
บริษัทประกนัสขุภาพบางแหง่ห้ามผู้ เอาประกนัขบัข่ีรถในระยะหลงัผ่าตดั กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในกรมธรรม์ของคณุเอง 
เม่ือไรคุณจะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อีก? 
แนะน าให้คณุงดเว้นการมีเพศสมัพนัธ์เป็นเวลานาน 6 สปัดาห์หลงัจากผ่าตดั ในระยะแรกการมีเพศสมัพนัธ์อาจท าให้คณุรู้สกึเจ็บปวดหรือรู้สกึไม่สบายเลก็น้อย 
จงึควรใช้ความนุ่มนวลและคอ่ยเป็นคอ่ยไป การใช้สารหลอ่ล่ืนช่องคลอดอาจช่วยได้ถ้าคณุมีรู้สกึว่าช่องคลอดแห้ง 
ถ้าอาการปวดหรือรู้สกึไม่สบายขณะมีเพศสมัพนัธ์ยงัคงมีอยู่หลงัผ่าตดัผ่านไปแล้ว 3-4 เดือน แม้ว่าจะพยายามมีเพศสมัพนัธ์อย่างสม ่าเสมอ ให้ปรึกษาแพทย์ 
เม่ือไรคุณจะกลับมาท างานได้อีก? 
การท่ีคณุจะกลบัมาท างานได้อีกเม่ือไรขึน้กบัชนิดของงาน จ านวนชัว่โมงการท างานของคณุ และวิธีท่ีคณุเดนิทางไปกลบัท่ีท างานเป็นอย่างไร 
แพทย์จะเป็นผู้ช่วยให้คณุตดัสนิใจว่าควรหยดุงานนานเทา่ไร ผู้ ป่วยสว่นใหญ่หยดุพกังานนาน 2-6 สปัดาห์ เม่ือคณุกลบัไปท างาน 
ในระยะแรกแนะน าให้จดัตารางงานของคณุโดยพยายามลดเวลาท่ีท างานลงและเร่ิมต้นด้วยงานเบาๆก่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้างานของคณุเก่ียวข้องกบัการยืนหรือยกสิง่ของหนกั 
 

 
 

 
 

สารสนเทศในแผ่นพบันีจ้ดัท าขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ใช้ศึกษาหาความรู้เท่านัน้ ไมไ่ด้ใช้เพื่อการวินิจฉัยหรือการรักษาโรคหรือภาวะใดๆทางการแพทย์ 
ซึง่ต้องกระท าโดยแพทย์หรือบคุลากรทางการแพทย์เท่านัน้ 

 
แปลโดย ผศ.นพ.ชยัเลิศ พงษ์นริศร (Chailert Phongnarisorn, M.D.) 


