สมาคมนรีเวชทางเดินปั สสาวะระหว่ างประเทศ
การผ่ าตัดเย็บแขวนช่ องคลอด/มดลูกกับเอ็นยึดกระดูกหรื อกล้ ามเนือ้ (Sacrospinous Fixation/Ileococcygeus Suspension)
คำแนะนำที่ควรรู้สำหรับสตรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กำรผ่ำตัดเย็บแขวนช่องคลอด/มดลูกกับเอ็นยึดกระดูกหรื อกล้ ำมเนื ้อคืออะไร?
ก่อนกำรผ่ำตัดคุณจะประสบกับอะไรบ้ ำง?
หลังกำรผ่ำตัดคุณจะประสบกับอะไรบ้ ำง?
กำรผ่ำตัดมีผลสำเร็ จในกำรรักษำเป็ นอย่ำงไร?
มีภำวะแทรกซ้ อนอะไรเกิดขึ ้นได้ บ้ำง?
เมื่อไรคุณจึงจะกลับเข้ ำสูภ่ ำวะปกติประจำวัน?

การยื ่นย้อยของช่องคลอดหรื อมดลูกเป็ นภาวะทีพ่ บบ่อย พบว่าร้อยละ 11 ของสตรี จาเป็ นต้องได้รับการผ่าตัดเพื ่อแก้ไขภาวะนีต้ ลอดช่วงวัยของชี วิต
การยื ่นย้อยดังกล่าวมักเกิ ดจากความเสียหายของเนือ้ เยื ่อทีท่ าหน้าทีพ่ ยุงมดลูกและช่องคลอด
ช่ องคลอดส่ วนยอดปกติ ไม่ มีการหย่ อน
ช่องคลอด
กระเพำะปั สสำวะ

ช่ องคลอดส่ วนยอดหย่ อน
ร่ วมกับมีการยื่นย้ อยของกระเพาะปั สสาวะและไส้ ตรง

ไส้ ตรง

ไส้ ตรง
ช่องคลอด
กระเพำะปั สสำวะ

อำกำรของกำรยื่นย้ อยนี ้ได้ แก่ มีก้อนนูนออกหรื อรู้ สกึ ตึงแน่นในช่องคลอด หรื อมีก้อนยื่นพ้ นปำกช่องคลอดออกมำด้ ำนนอก
อำจทำให้ มีร้ ู สกึ ถ่วงๆหรื อหน่วงๆลงมำในช่องคลอด หรื อปวดหลังส่วนล่ำง และขับถ่ำยปั สสำวะหรื ออุจจำระลำบำก
ในผู้ป่วยบำงคนอำจรบกวนกำรมีเพศสัมพันธ์เล็กน้ อยไปจนขัดขวำงกำรมีเพศสัมพันธ์
การผ่ าตัดเย็บแขวนช่ องคลอด/มดลูกกับเอ็นยึดกระดูกคืออะไร?
กำรผ่ำตัดเย็บแขวนช่องคลอด/มดลูกกับเอ็นยึดกระดูก เป็ นกำรผ่ำตัดเพื่อทำให้ กำรพยุงของมดลูกหรื อช่องคลอดส่วนบน
(ส่วนยอดของช่องคลอดของผู้ป่วยที่เคยได้ รับกำรผ่ำตัดมดลูก) กลับคืนเป็ นปกติ
โดยผ่ำตัดผ่ำนทำงช่องคลอดเข้ ำไปเพื่อเย็บปำกมดลูกหรื อช่องคลอดส่วนยอดเข้ ำกับเอ็นยึดกระดูกที่แข็งแรง ซึง่ มีชื่อว่ำ sacrospinous ligament
ด้ วยวัสดุเย็บที่คงอยู่ถำวรหรื อค่อยๆถูกดูดซึมเมื่อเวลำผ่ำนไปก็ได้ เพรำะในที่สดุ จะถูกแทนที่ด้วยเนื ้อเยื่อแผลเป็ น (scar)
ซึง่ ทำหน้ ำที่พยุงช่องคลอดหรื อมดลูกต่อไป
กำรผ่ำตัดนี ้มักทำร่ วมกับกำรผ่ำตัดมดลูกผ่ำนทำงช่องคลอดและ/หรื อผ่ำตัดอื่นๆเพื่อแก้ ไขภำวะยื่นย้ อยของกระเพำะปั สสำวะ ลำไส้
หรื อแก้ ไขภำวะปั สสำวะเล็ดขณะออกแรง
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ก่ อนการผ่ าตัดคุณจะประสบกับอะไรบ้ าง?
คุณจะได้ รับกำรซักประวัตถิ ำมถึงสุขภำพทัว่ ไปและยำที่รับประทำนเป็ นประจำ รวมทังกำรสื
้
บค้ นต่ำงๆที่จะจำเป็ น ตัวอย่ำงเช่น กำรตรวจเลือด
ตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ กำรเอ็กซเรย์ทรวงอก นอกจำกนัน้ คุณจะได้ รับสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรรับเข้ ำโรงพยำบำล กำรพักในโรงพยำบำล กำรผ่ำตัด
กำรดูแลก่อนและหลังผ่ำตัด
การผ่ าตัดเย็บแขวนช่ องคลอดส่ วนยอดกับเอ็นยึดกระดูกทั้งสองข้ าง

กระดูกใต้ กระเบนเหน็บ

รอยเย็บในเอ็นยึดกระดูก

เอ็นยึดกระดูก sacrospinous ligament

ช่องคลอดส่วนยอด

กล้ ำมเนื ้อพื ้นอุ้งเชิงกรำน
กระดูกหัวการผ่
หน่ำวาตัดเย็บแขวนช่ องคลอดเสร็จสมบูรณ์ ไส้ ตรง

กระดูกสันหลังส่วนเอวชิ้นที่ 5

การผ่าตัดเย็บแขวนมดลูกกับเอ็นยึดกระดูกข้ างขวา กรณียงั มีมดลูก

รอยเย็บในเอ็นยึดกระดูก

เอ็นยึดกระดูก sacrospinous ligament

ช่องคลอดส่วนยอด
กล้ ำมเนื ้อพื ้นอุ้งเชิงกรำน

ไส้ ตรง

กระดูกหัวหน่ำว
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ก่ อนการผ่ าตัดคุณจะประสบกับอะไรบ้ าง?
เมื่อคุณตื่นฟื น้ จำกยำระงับควำมรู้ สกึ คุณจะได้ รับกำรให้ สำรน ้ำหยดเข้ ำทำงหลอดเลือดดำ และอำจใส่สำยสวนปั สสำวะ
แพทย์อำจใส่ผ้ำกอซไว้ ในช่องคลอดเพื่อช่วยกดห้ ำมเลือดออกในเนื ้อเยื่อ ซึง่ ทังผ้
้ ำกอซและสำยสวนปั สสำวะจะได้ รับกำรถอดออกภำยในเวลำ 24-48
ชัว่ โมงหลังผ่ำตัด
ในช่วง 4 - 6 สัปดำห์หลังผ่ำตัด อำจมีตกขำวเป็ นสีขำวอมเหลืองเป็ นปกติ ซึง่ เกิดขึ ้นเพรำะว่ำมีวสั ดุเย็บแผลอยู่ในช่องคลอด
โดยตกขำวนี ้จะมีปริ มำณลดลงไปเรื่ อยๆและหำยไปในที่สดุ เมื่อวัสดุเย็บถูกดูดซึมหำยไป หำกตกขำวของคุณมีกลิน่ เหม็นผิดปกติให้ กลับมำพบแพทย์ นอกจำกนี ้
คุณอำจมีตกขำวปนเลือดเล็กน้ อยหลังผ่ำตัดทันที หรื อเริ่ มเกิดขึ ้นหลังผ่ำตัดประมำณ 1 สัปดำห์ เลือดที่เห็นมักมีลกั ษณะจำงๆและมีสีน ้ำตำลแบบเลือดเก่ำๆ
ซึง่ เป็ นผลจำกกำรสลำยตัวของลิม่ เลือดที่ค้ำงอยู่ใต้ ผิวช่องคลอดไหลปนตกขำวออกมำซึง่ จะหยุดได้ เอง
การผ่ าตัดมีผลสาเร็จในการรั กษาเป็ นอย่ างไร?
กล่ำวโดยทัว่ ไป กำรผ่ำตัดมีอตั รำผลสำเร็จของกำรรักษำอยู่ที่ร้อยละ 80-90 แต่มีโอกำสที่จะกลับมำเป็ นซ ้ำในอนำคต
หรื อมีช่องคลอดด้ ำนอื่นยื่นย้ อยเกิดขึ ้นใหม่ซงึ่ คุณอำจจำเป็ นต้ องได้ รับกำรผ่ำตัดแก้ ไขอีกต่อไป
กำรผ่ำตัดเย็บแขวนช่องคลอด/มดลูกกับกล้ ำมเนื ้อพื ้นอุ้งเชิงกรำน ซึง่ ถูกเรี ยกว่ำ ileococcygeus suspension
เป็ นกำรผ่ำตัดคล้ ำยคลึงกับกำรผ่ำตัดเย็บแขวนช่องคลอด/มดลูกกับเอ็นยึดกระดูก
แต่เย็บแขวนช่องคลอดส่วนยอดหรื อปำกมดลูกกับเยื่อพังผืดที่คลุมกล้ ำมเนื ้อที่มีชื่อว่ำ ileococcygeus แทนเอ็นยึดกระดูก
ผลกำรผ่ำตัดและภำวะแทรกซ้ อนเฉกเช่นเดียวกับกำรผ่ำตัดเย็บแขวนช่องคลอด/มดลูกกับเอ็นยึดกระดูก

การผ่าตัดเย็บแขวนช่ องคลอด/มดลูกกับกล้ามเนื้อพืน้ อุ้งเชิงกราน

กระดูกใต้ กระเบนเหน็บ

รอยเย็บในเอ็นยึดกระดูก

กระดูกหัวหน่ำว

ช่องคลอดส่วนยอด
ไส้ ตรง

มีภาวะแทรกซ้ อนอะไรเกิดขึน้ ได้ บ้าง?
กำรผ่ำตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูกนันย่
้ อมมีควำมเสี่ยงเช่นเดียวกับกำรผ่ำตัดทุกชนิดที่อำจเกิดภำวะแทรกซ้ อนขึ ้นได้ เสมอ
ต่อไปนี ้คือภำวะแทรกซ้ อนทัว่ ไปที่สำมำรถเกิดขึ ้นตำมหลังกำรผ่ำตัดใดๆก็ตำม
• ปั ญหาทางวิสัญญี ซึง่ พบน้ อยมำกในปั จจุบนั เนื่องจำกเครื่ องดมยำสลบ
ยำที่ใช้ ในกำรระงับควำมรู้ สกึ และเครื่ องมือที่ใช้ เฝ้ำสังเกตผู้ป่วยมีควำมทันสมัยขึ ้นกว่ำในอดีต
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•

กำรผ่ำตัดสำมำรถทำได้ ภำยใต้ กำรระงับควำมรู้ สกึ เฉพำะที่หรื อกำรดมยำสลบทัว่ ไป วิสญ
ั ญีแพทย์ผ้ ดู แู ลจะอภิปรำยถึงวิธีที่เหมำะสมที่สดุ กับคุณ
เลือดออก ภำวะเลือดออกที่รุนแรงและจำเป็ นต้ องได้ รับเลือดนันพบน้
้
อยหลังกำรผ่ำตัดทำงช่องคลอดทัว่ ไป

•

การติดเชื้อหลังผ่าตัด แม้ ว่ำจะให้ ยำปฏิชีวนะก่อนผ่ำตัดและพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะให้ กำรผ่ำตัดปลอดเชื ้ออย่ำงที่สดุ
แต่มีโอกำสเล็กน้ อยที่จะเกิดกำรติดเชื ้อในช่องคลอดและอุ้งเชิงกรำนอยู่บ้ำง อำกำรของกำรติดเชื ้อได้ แก่ ตกขำวมีกลิน่ เหม็นออกทำงช่องคลอด
ไข้ และปวดในอุ้งเชิงกรำน หรื อรู้ สกึ ไม่สบำยในช่องท้ อง ฉะนัน้ หำกคุณรู้ สกึ ว่ำไม่ปกติให้ ปรึกษำแพทย์

•

การติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะ (กระเพาะปัสสาวะอักเสบ) เกิดขึ ้นประมำณร้ อยละ 6
ของผู้ป่วยหลังผ่ำตัดและพบบ่อยยิง่ ขึ ้นในผู้ป่วยที่ใส่สำยสวนปั สสำวะ อำกำรที่พบได้ แก่ อำกำรปั สสำวะแสบหรื อเจ็บเหมือนเข็มตำ
ปั สสำวะบ่อยและบำงครัง้ น ้ำปั สสำวะมีเลือดปนได้ โรคนี ้สำมำรถรักษำให้ หำยได้ ง่ำยด้ วยยำปฏิชีวนะ

ต่อไปนี ้คือภำวะแทรกซ้ อนที่เกี่ยวข้ องเฉพำะกับกำรผ่ำตัดเย็บแขวนช่องคลอด/มดลูกกับเอ็นยึดกระดูกหรื อกล้ ำมเนื ้ออุ้งเชิงกรำน
• ปวดบริเวณแก้ มก้ น พบได้ ประมำณ 1 ใน 10 ของผู้ป่วยที่ได้ รับกำรผ่ำตัดกำรแบบนี ้ ซึง่ เกิดขึ ้นในสัปดำห์แรกๆหลังผ่ำตัด และอำกำรจะดีขึ ้นได้ เอง
สำมำรถบรรเทำได้ ด้วยยำระงับปวด นอกจำกนี ้ ยังพบอำกำรเจ็บแปลบหรื อแสบๆในทวำรหนักได้ แต่เป็ นอยู่ในระยะเวลำสันๆ
้
• ท้ องผูก เป็ นปั ญหำระยะสันที
้ ่พบบ่อย และแพทย์อำจสัง่ ยำระบำยเพื่อรักษำ
ให้ พยำยำมรับประทำนอำหำรที่มีเส้ นใยและดื่มน ้ำปริ มำณมำกจะช่วยให้ อำกำรดีขึ ้น
• เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ สตรี บำงรำยอำจมีอำกำรเจ็บปวดหรื อรู้ สกึ ไม่สบำยในอุ้งเชิงกรำนขณะมีเพศสัมพันธ์หลังผ่ำตัด
แม้ ว่ำจะได้ พยำยำมป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้นทุกวิถีทำงแล้ วก็ตำม อย่ำงไรก็ดี สตรี บำงรำยพบว่ำกำรร่ วมเพศนันดี
้ ขึ ้นกว่ำเดิมมำกหลังผ่ำตัด
เมื่อไรคุณจึงจะกลับเข้ าสู่ภาวะปกติประจาวัน?
ภำยในระยะเวลำ 1 เดือนหลังผ่ำตัด คุณควรจะสำมำรถขับขี่และทำกิจกรรมเบำๆ เช่น กำรเดินเป็ นระยะทำงสันๆ
้ ได้
คุณควรหลีกเลี่ยงกำรยกสิง่ ของที่มีน ้ำหนักมำกและกำรเล่นกีฬำเป็ นเวลำอย่ำงน้ อย 6 สัปดำห์เพื่อให้ แผลหำยสนิทก่อน โดยทัว่ ไปแนะนำให้ วำงแผนหยุดงำนนำน
4-6 สัปดำห์หลังผ่ำตัด แพทย์จะเป็ นผู้แนะนำเรื่ องนี ้แก่คณ
ุ ขึ ้นกับประเภทของงำนและชนิดของกำรผ่ำตัดที่คณ
ุ ได้ รับ
คุณควรรอเป็ นเวลำ 6 สัปดำห์ จึงค่อยเริ่ มมีเพศสัมพันธ์ สตรี บำงคนอำจจำเป็ นต้ องใช้ สำรหล่อลื่นช่วยขณะมีเพศสัมพันธ์
สำรหล่อลื่นนี ้สำมำรถซื ้อหำได้ ตำมร้ ำนขำยยำหรื อซุปเปอร์ มำร์ เกตทัว่ ไป
แพทย์อำจแนะนำให้ คณ
ุ ใช้ ยำครี มที่มีฮอร์ โมนเอสโตรเจนทำเป็ นระยะเวลำหนึง่ หรื อใช้ หว่ งพยุงในช่องคลอด
หำกคุณต้ องกำรข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณำอ่ำนบทควำมเรื่ อง "สตรี ที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกรำนหย่อน", "ภำวะปั สสำวะเล็ดขณะออกแรง"

สำรสนเทศในแผ่นพับนี ้จัดทำขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ใช้ ศกึ ษำหำควำมรู้ เท่ำนัน้ ไม่ได้ ใช้ เพื่อกำรวินิจฉัยหรื อกำรรักษำโรคหรื อภำวะใดๆทำงกำรแพทย์
ซึง่ ต้ องกระทำโดยแพทย์หรื อบุคลำกรทำงกำรแพทย์เท่ำนัน้
แปลโดย ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์ นริ ศร (Chailert Phongnarisorn, M.D.)
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