สมาคมนรีเวชทางเดินปั สสาวะระหว่ างประเทศ
การผ่ าตัดเย็บแขวนช่ องคลอด (Sacrocolpopexy)
1. การผ่าตัดเย็บแขวนช่องคลอด คืออะไร?
2. มีอะไรเกิดขึ ้นกับผู้ป่วยบ้ าง ขณะได้ รับการผ่าตัดเย็บแขวนช่องคลอด?
3. ภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึ ้นมีอะไรบ้ าง?
4. ก่อนการผ่าตัดคุณควรเตรี ยมตัวอย่างไร?
5. การพักฟื น้ ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเป็ นอย่างไร?
การยื่นย้ อยของช่องคลอดเป็ นภาวะที่พบบ่อย อันก่อให้ เกิดอาการ ได้ แก่ ความรู้ สกึ ถ่วงหรื อหน่วงลงมาในช่องคลอด และขับถ่ายปั สสาวะหรื ออุจจาระลาบาก
ตลอดจนมีอาการปวดหลัง พบว่าประมาณ 1 ใน 10 ของสตรี จาเป็ นต้ องรับการผ่าตัดเพื่อแก้ ไขภาวะมดลูกหรื อช่องคลอดยื่นย้ อย
ไม่ มีการยื่นย้ อย
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ช่องคลอด
กระเพาะปั สสาวะ

การผ่ าตัดเย็บแขวนช่ องคลอด คืออะไร?
การผ่าตัดเย็บแขวนช่องคลอด คือการผ่าตัดเพื่อแก้ ไขภาวะช่องคลอดส่วนบนยื่นย้ อยในผู้ป่วยสตรี ที่เคยได้ รับการผ่าตัดมดลูกมาก่อน
การผ่าตัดนี ้มีจดุ มุ่งหมายที่จะทาให้ ช่องคลอดกลับมามีกายวิภาคปกติและยังสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ อีกต่อไป นอกจากนี ้
มีการผ่าตัดที่คล้ ายคลึงกันซึง่ ใช้ ในผู้ป่วยที่มีช่องคลอดหย่อนแต่ยงั มีมดลูกอยู่และไม่ต้องการตัดมดลูกทิ ้ง เรี ยกว่า การผ่าตัดเย็บแขวนมดลูก
(sacrohysteropexy)
มีอะไรเกิดขึน้ กับผู้ป่วยบ้ างขณะได้ รับการผ่ าตัดเย็บแขวนช่ องคลอด?
ผู้ป่วยจะได้ รับการให้ ยาสลบทัว่ ไปโดยวิสญ
ั ญีแพทย์เหมือนเช่นการผ่าตัดอื่นๆ
การผ่าตัดเย็บแขวนช่องคลอดสามารถกระทาได้ ผ่านทางแผลเปิ ดหน้ าท้ องขนาดใหญ่ หรื อผ่านแผลเล็กๆบริเวณหน้ าท้ องโดยใช้ กล้ องส่องช่องท้ อง
หรื อใช้ หนุ่ ยนต์ช่วยผ่าตัด ในขันแรกแพทย์
้
จะผ่าตัดเลาะผนังช่องคลอดให้ แยกออกจากกระเพาะปั สสาวะทางด้ านหน้ า และไส้ ตรงทางด้ านหลัง
แล้ วใช้ วสั ดุปลูกถ่ายที่เป็ นตาข่ายซึง่ ทาจากใยสังเคราะห์ มาคลุมบริ เวณผนังด้ านหน้ าและด้ านหลังของช่องคลอดดังกล่าว จากนัน้
จึงเย็บปลายอีกด้ านของตาข่ายนี ้ยึดไว้ กบั กระดูกใต้ กระเบนเหน็บดังภาพ แล้ วเย็บเยื่อบุช่องท้ องคลุมปิ ดตาข่ายทังหมด
้
เพื่อป้องกันไม่ให้ ลาไส้ เข้ าไปติดกับผิวตาข่ายนี ้ การผ่าตัดเย็บแขวนช่องคลอดนี ้สามารถทาไปพร้ อมๆกับการผ่าตัดอื่นๆ ได้ แก่
การผ่าตัดเพื่อแก้ ไขภาวะปั สสาวะเล็ดขณะออกแรงหรื อซ่อมเสริ มกระเพาะปั สสาวะหรื อลาไส้ ยื่นย้ อย
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การผ่ าตัดมีผลสาเร็จในการรั กษาเป็ นอย่ างไร?
การศึกษาพบว่าร้ อยละ 80-90 ของผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดแขวนช่องคลอดจะหายจากอาการต่างๆของการยื่นย้ อย
หลังการผ่าตัดมีความเสี่ยงเล็กน้ อยที่จะเกิดการยื่นย้ อยของช่องคลอดบริ เวณอื่นๆ เช่น ผนังช่องคลอดด้ านหน้ าที่พยุงกระเพาะปั สสาวะ
ซึง่ หากเกิดขึ ้นอาจจาเป็ นต้ องได้ รับการผ่าตัดต่อไปเพื่อแก้ ไข
ภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึน้ มีอะไรบ้ าง?
ภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึ ้นบ่อยที่สดุ ไม่วา่ จะผ่าตัดผ่านทางแผลเปิ ดหน้ าท้ องหรื อผ่านกล้ อง ได้ แก่
• อาการปวด (เกิดขึ ้นทัว่ ไปหรื อเฉพาะขณะร่ วมเพศ) พบได้ ร้อยละ 2-3
• การโผล่ของตาข่ายในช่องคลอด พบได้ ร้อยละ 2-3
การบาดเจ็บของกระเพาะปั สสาวะ ลาไส้ หรื อท่อไต พบได้ ร้ อยละ1-2
นอกจากนี ้ยังมีความเสี่ยงโดยทัว่ ไปของการผ่าตัด ได้ แก่ แผลติดเชื ้อ การติดเชื ้อของทางเดินปั สสาวะ เลือดออกซึง่ อาจจาเป็ นต้ องให้ เลือด
และภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดาที่ขา ปอดและปั ญหาทางหัวใจ
แพทย์ผ้ ผู ่าตัดและวิสญ
ั ญีแพทย์จะอภิปรายถึงความเสี่ยงใดๆที่อาจมีเพิ่มเติมซึง่ เกี่ยวข้ องกับตัวคุณก่อนการผ่าตัด
ก่ อนการผ่ าตัดคุณควรเตรี ยมตัวอย่ างไร?
ยาบางชนิดเช่น แอสไพริ น ที่คณ
ุ อาจรับประทานเป็ นประจามีผลต่อการแข็งตัวของเลือด และอาจจาเป็ นต้ องหยุดก่อนการผ่าตัด (ภายใต้ การแนะนาของแพทย์)
แพทย์บางท่านอาจแนะนาให้ มีการเตรี ยมลาไส้ ก่อนการผ่าตัด ซึง่ แพทย์ที่ดแู ลคุณจะเป็ นผู้สงั่ การรักษานี ้แก่คณ
ุ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องงดรับประทานอาหารและดื่มน ้าเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงก่อนการผ่าตัด
การผ่ าตัดเย็บแขวนช่ องคลอดเสร็จสมบูรณ์
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การพักฟื ้ นของผู้ป่วยหลังผ่ าตัดเป็ นอย่ างไร?
ระยะเวลาที่คณ
ุ นอนพักในโรงพยาบาลอยูใ่ นช่วงระหว่าง 2-5 วันขึ ้นกับว่าคุณได้ รับการผ่าตัดผ่านทางแผลเปิ ดหน้ าท้ องหรื อผ่านกล้ องอย่างไรก็ดี ในระยะ 6
สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด คุณควรหลีกเลี่ยงการทางานบ้ านที่หนักหรื อออกแรงยกของ เช่น หิ ้วถุงหรื อตะกร้ าใส่ของจ่ายตลาด ยกตะกร้ าใส่เสื ้อผ้ า ลากเครื่ องดูดฝุ่น
เป็ นต้ น หลังผ่าตัดการเดินช้ าๆเป็ นการออกกาลังกายที่ดี ควรเริ่ มต้ นเดินช้ าๆประมาณ 10 นาทีตอ่ วันเมื่อคุณรู้ สกึ ว่าร่ างกายคุณพร้ อม
แล้ วค่อยๆเพิ่มเวลาให้ นานขึ ้น ในช่วง 6 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด ควรหลีกเลี่ยงการออกกาลังกายแบบฟิ ตเนส หรื อแอโรบิก เป็ นต้ น รวมถึงการว่ายน ้า
แช่ในอ่างสปา และการร่ วมเพศ โดยทัว่ ไปควรหยุดงานเป็ นเวลา 4-6 สัปดาห์ และอาจนานกว่านี ้ถ้ างานของคุณอยู่ในประเภทที่ใช้ กาลังกาย
เราหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคุณจะได้ รับประโยชน์จากแผ่นพับนี ้ กรุณาปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับแพทย์ผ้ ดู แู ลคุณหากยังมีข้อสงสัยอยู่

สารสนเทศในแผ่นพับนี ้จัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ใช้ ศกึ ษาหาความรู้ เท่านัน้ ไม่ได้ ใช้ เพื่อการวินิจฉัยหรื อการรักษาโรคหรื อภาวะใดๆทางการแพทย์
ซึง่ ต้ องกระทาโดยแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้
แปลโดย ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์ นริ ศร (Chailert Phongnarisorn, M.D.)
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