สมาคมนรี เ วชทางเดิ น ปั สสาวะระหว่ างประเทศ
การผ่ าตั ด เย็ บ แขวนเอ็ น ยึ ด มดลู ก (Uterosacral Ligament Suspension)
คํา แนะนํา ที่ ค วรรู้ สํา หรั บ สตรี
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การผ่าตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูกคืออะไร?
ก่อนการผ่าตัดคุณจะประสบกับอะไรบ้ าง?
หลังการผ่าตัดคุณจะประสบกับอะไรบ้ าง?
การผ่าตัดมีผลสําเร็ จในการรักษาเป็ นอย่างไร?
มีภาวะแทรกซ้ อนอะไรเกิดขึ ้นได้ บ้าง?
เมื่อไรคุณจึงจะกลับเข้ าสูภ่ าวะปกติประจํา?

การยื่นย้ อยของช่องคลอดหรื อมดลูกเป็ นภาวะที่พบบ่อย พบว่าร้ อยละ 11 ของสตรี จําเป็ นต้ องได้ รับการผ่าตัดเพื่อแก้ ไขภาวะนี ้ตลอดช่วงวัยของชีวิต
การยื่นย้ อยดังกล่าวอาจเป็ นผลจากความเสียหายของเนื ้อเยื่อที่ทําหน้ าที่พยุงมดลูกและช่องคลอดซึง่ เกิดขึ ้นในขณะคลอดบุตร
อาการของการยื่นย้ อยนี ้ ได้ แก่ มีก้อนนูนออกหรื อรู้ สกึ ตึงแน่นในช่องคลอด หรื อมีก้อนยื่นลงมาถึงหรื อโผล่พ้นปากช่องคลอดออกมาด้ านนอก
ซึง่ อาจทําให้ ร้ ู สกึ ถ่วงๆหรื อหน่วงๆลงมาในช่องคลอด หรื อปวดหลังส่วนล่าง และขับถ่ายปั สสาวะหรื ออุจจาระลําบาก
นอกจากนันก้
้ อนที่ยื่นย้ อยนี ้อาจรบกวนการมีเพศสัมพันธ์เล็กน้ อยไปจนขัดขวางการมีเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยบางคน

การผ่ าตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูกคืออะไร?

การผ่าตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูกเป็ นการผ่าตัดเพื่อทําให้ การพยุงของมดลูกหรื อช่องคลอดส่วนยอด
(ส่วนของช่องคลอดที่อยู่ด้านบนสุดในผู้ป่วยที่เคยได้ รับการผ่าตัดมดลูกออกไปแล้ ว) กลับคืนเป็ นปกติ
เอ็นยึดมดลูก (uterosacral ligament) คือ โครงสร้ างของร่างกายที่แข็งแรง ทําหน้ าที่พยุงโดยยึดปากมดลูกทังสองด้
้
านไว้ กบั กระดูกใต้ กระเบนเหน็บ
(อยู่ที่บริ เวณปลายล่างของกระดูกสันหลัง) หากเอ็นยึดมดลูกนี ้อ่อนแอและยืดออก จะส่งผลให้ อวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนและยื่นย้ อยลงมา
การผ่าตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูก กระทําโดยการเย็บเอ็นยึดมดลูกทังสองด้
้
านนี ้ให้ ไปติดกับช่องคลอดส่วนยอดหรื อส่วนบนสุด
ผลจึงเป็ นการแขวนหรื อพยุงช่องคลอดส่วนยอดให้ กลับคืนสูก่ ายวิภาคปกติ การผ่าตัดนี ้สามารถทําได้ ผ่านทางช่องคลอด ผ่านทางแผลเปิ ดหน้ าท้ อง
หรื อผ่านกล้ องส่องช่องท้ อง (ผ่านแผลเล็กๆที่หน้ าท้ อง) แพทย์จะอภิปรายกับคุณถึงทางเลือกเหล่านี ้ที่เหมาะสมกับคุณ
บางครัง้ ผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดมดลูกออกจะได้ รับการผ่าตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูกร่ วมไปด้ วยในคราวเดียวกัน
เพื่อลดความเสีย่ งของการยื่นย้ อยของช่องคลอดในอนาคต
นอกจากนี ้ยังสามารถทําร่ วมกับการผ่าตัดอื่นๆที่ใช้ แก้ ไขภาวะยื่นย้ อยหรื อภาวะปั สสาวะเล็ดราดได้ เช่นกัน
รู ปที่ 1 การยื่นย้ อยของช่องคลอดส่วนยอด

รู ปที่ 2 การยื่นย้ อยของมดลูก
ไส้ ตรง

ไส้ ตรง
กระเพาะปั สสาวะ

กระเพาะปั สสาวะ
ช่องคลอด

มดลูก

ก่ อนการผ่ าตัดคุณจะประสบกับอะไรบ้ าง?
คุณจะได้ รับการซักประวัตถิ ามถึงสุขภาพทัว่ ไปและยาที่รับประทานเป็ นประจํา รวมทังการสื
้
บค้ นต่างๆที่จะจําเป็ น ตัวอย่าง เช่น การตรวจเลือด
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเอ็กซเรย์ทรวงอก นอกจากนัน้ คุณจะได้ รับสารสนเทศเกี่ยวกับการรับเข้ าโรงพยาบาล การพักในโรงพยาบาล การผ่าตัด
การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด
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หลังการผ่ าตัดคุณจะประสบกับอะไรบ้ าง?
เมื่อคุณตื่นฟื น้ จากยาระงับความรู้ สกึ คุณจะได้ รับการให้ สารนํ ้าหยดเข้ าทางหลอดเลือดดําและอาจได้ รับการใส่สายสวนปั สสาวะอยู่
แพทย์อาจใส่ผ้ากอซไว้ ในช่องคลอดเพื่อช่วยกดห้ ามเลือดออกในเนื ้อเยื่อ ซึง่ ทังผ้
้ ากอซและสายสวนปั สสาวะจะได้ รับการถอดออกภายในเวลา 48
ชัว่ โมงหลังผ่าตัด
ในช่วง 4 - 6 สัปดาห์หลังผ่าตัด อาจมีตกขาวเป็ นสีขาวอมเหลืองได้ เป็ นปกติ ซึง่ เกิดขึ ้นเพราะว่ามีวสั ดุเย็บแผลอยูใ่ นช่องคลอด
โดยตกขาวนี ้จะมีปริมาณลดลงไปเรื่ อยๆและหายไปในที่สดุ เมื่อวัสดุเย็บถูกดูดซึมหายไป หากตกขาวของคุณมีกลิน่ เหม็นผิดปกติให้ ปรึกษาแพทย์
นอกจากนี ้คุณอาจมีตกขาวปนเลือดเล็กน้ อยหลังผ่าตัดทันที หรื อเริ่ มเกิดขึ ้นหลังผ่าตัดประมาณ 1 สัปดาห์
เลือดที่เห็นมักมีลกั ษณะจางๆและมีสีนํ ้าตาลแบบเลือดเก่าๆ
ซึง่ เป็ นผลจากการสลายตัวของลิม่ เลือดที่ค้างอยู่ใต้ ผิวช่องคลอดไหลปนตกขาวออกมาซึง่ จะหยุดได้ เอง
รู ปที่ 3 การผ่าตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูก

เอ็นยึดมดลูก ไส้ ตรง

กระเพาะปั สสาวะ

ช่องคลอด

การผ่ าตัดมีผลสําเร็จในการรั กษาเป็ นอย่ างไร?
กล่าวโดยทัว่ ไปผลการผ่าตัดมีอตั ราสําเร็ จอยู่ที่ร้อยละ 80-90 แต่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็ นซํ ้าในอนาคต
หรื อมีช่องคลอดด้ านอื่นยื่นย้ อยเกิดขึ ้นใหม่ซงึ่ คุณอาจจําเป็ นต้ องได้ รับการผ่าตัดแก้ ไขอีกต่อไป
มีภาวะแทรกซ้ อนอะไรเกิดขึน้ ได้ บ้าง?
การผ่าตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูกนันย่
้ อมมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการผ่าตัดทุกชนิดที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้ อนขึ ้นได้ เสมอ
ต่อไปนี ้คือภาวะแทรกซ้ อนทัว่ ไปที่สามารถเกิดขึ ้นตามหลังการผ่าตัดใดๆก็ตาม
ั ญี ซึง่ พบน้ อยมากในปั จจุบนั เนื่องจากเครื่ องดมยาสลบ
• ปั ญหาทางวิสญ
ยาที่ใช้ ในการระงับความรู้ สกึ และเครื่ องมือที่ใช้ เฝ้าสังเกตผู้ป่วยมีความทันสมัยขึ ้นกว่าในอดีต
การผ่าตัดสามารถทําได้ ภายใต้ การระงับความรู้ สกึ โดยฉีดยาเข้ าช่องนํ ้าไขสันหลังหรื อการดมยาสลบทัว่ ไป
วิสญ
ั ญีแพทย์ผ้ ดู แู ลจะอภิปรายถึงวิธีทเี่ หมาะสมที่สดุ กับคุณ
•

เลือดออกหรื อมีก้อนเลือดขัง โดยทัว่ ไปหลังผ่าตัดทางช่องคลอดมีโอกาสน้ อยที่จะเกิดภาวะเลือดออกที่รุนแรงจนต้ องให้ เลือดทดแทน
การมีก้อนเลือดขัง คือ การมีเลือดออกและสะสมรอบๆบริ เวณที่ผ่าตัดจนเป็ นก้ อนขึ ้น ซึง่ มักระบายออกได้ เอง
แต่อาจเกิดการติดเชื ้อขึ ้นและจําเป็ นต้ องรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะหรื อเจาะเพื่อระบายเลือดออก

•

การติดเชื ้อหลังผ่าตัด แม้ ว่าจะให้ ยาปฏิชีวนะก่อนผ่าตัดและพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ การผ่าตัดปลอดเชื ้ออย่างที่สดุ
แต่มีโอกาสเล็กน้ อยที่จะเกิดการติดเชื ้อในช่องคลอดและอุ้งเชิงกรานอยู่บ้าง อาการของการติดเชื ้อ ได้ แก่
ตกขาวมีกลิน่ เหม็นออกทางช่องคลอด ไข้ และปวดในอุ้งเชิงกรานหรื อไม่สบายในช่องท้ อง หากคุณรู้ สกึ ไม่ปกติให้ กลับมาพบแพทย์

•

การติดเชื ้อของกระเพาะปั สสาวะ (กระเพาะปั สสาวะอักเสบ) เกิดขึ ้นประมาณร้ อยละ 6
ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดและพบบ่อยยิ่งขึ ้นในผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปั สสาวะ อาการทีพ่ บได้ แก่ อาการปั สสาวะแสบหรื อเจ็บเหมือนเข็มตํา
ปั สสาวะบ่อยและบางครัง้ นํ ้าปั สสาวะมีเลือดปนได้ โรคนี ้สามารถรักษาให้ หายได้ งา่ ยด้ วยยาปฏิชีวนะ
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•

ลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดของขา/ปอด เป็ นปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัด
คุณอาจได้ รับการพันขาหรื อใส่ถงุ น่องรัดขาเพื่อลดความเสี่ยงนี ้ และในบางคนอาจได้ รับการยาฉีดร่ วมด้ วย

ต่อไปนี ้คือภาวะแทรกซ้ อนที่เกี่ยวข้ องเฉพาะกับการผ่าตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูก
•

การบาดเจ็บต่อท่อไต เกิดขึ ้นได้ ร้อยละ 1-10 ของผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูก
(ท่อไตคือท่อที่เชื่อมต่อจากไตไปยังกระเพาะปั สสาวะ) ขณะทําการผ่าตัดแพทย์จงึ อาจทําการส่องกล้ องตรวจภายในกระเพาะปั สสาวะ
เพื่อตรวจว่าท่อไตยังทํางานเป็ นปกติหรื อไม่ เมื่อเกิดการบาดเจ็บของท่อไต
บางครัง้ อาจจําเป็ นต้ องทําการผ่าตัดแก้ ไขในภายหลังขึ ้นกับชนิดของการบาดเจ็บนันๆ
้

•

ปวดบริ เวณแก้ มก้ น เป็ นปั ญหาระยะสันที
้ อ่ าจเกิดขึ ้นได้ ซึง่ สามารถแก้ ไขด้ วยการให้ ยาระงับปวด

•

ท้ องผูก เป็ นปั ญหาระยะสันที
้ ่พบบ่อย และแพทย์อาจสัง่ ยาระบายเพื่อรักษา
ให้ พยายามรับประทานอาหารที่มีเส้ นใยและดื่มนํ ้าปริ มาณมากจะช่วยให้ อาการดีขึ ้น

• เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ แม้ ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีชีวิตทางเพศดีขึ ้นหลังจากรักษาภาวะยื่นย้ อย
แต่มีน้อยรายมากทีอ่ าจมีอาการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากแผลเป็ นบริ เวณช่องคลอดส่วนบน
เมื่อไรคุณจึงจะกลับเข้ าสู่ภาวะปกติประจํา?
ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังผ่าตัด คุณควรจะสามารถขับขี่และทํากิจกรรมเบาๆ เช่น การเดินเป็ นระยะทางสันๆ
้ ได้ เป็ นอย่างดี
คุณควรหลีกเลี่ยงการยกสิง่ ของที่มีนํ ้าหนักมากและการเล่นกีฬาเป็ นเวลาอย่างน้ อย 6 สัปดาห์เพื่อให้ แผลหายสนิทก่อน
โดยทัว่ ไปแนะนําให้ วางแผนหยุดงานนาน 4-6 สัปดาห์หลังผ่าตัด
แพทย์จะเป็ นผู้แนะนําเรื่ องนี ้แก่คณ
ุ ขึ ้นกับประเภทของงานและชนิดของการผ่าตัดที่คณ
ุ ได้ รับ
คุณควรรอเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ ก่อนที่เริ่ มมีเพศสัมพันธ์ สตรี บางคนอาจจําเป็ นต้ องใช้ สารหล่อลื่นช่วยขณะมีเพศสัมพันธ์
สารหล่อลื่นนี ้สามารถซื ้อหาได้ ตามร้ านขายยาหรื อซุปเปอร์ มาร์ เกตทัว่ ไป
แพทย์อาจแนะนําให้ คณ
ุ ใช้ ยาครี มที่มีฮอร์ โมนเอสโตรเจนทาเป็ นระยะเวลาหนึง่ หรื อใช้ หว่ งพยุงในช่องคลอด
หากคุณต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาอ่านในเอกสารเรื่ อง "สตรี ที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน", "ภาวะปั สสาวะเล็ดขณะออกแรง" และ
“การพักฟื น้ หลังการผ่าตัดซ่อมเสริ มและ/หรื อผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด” หรื อไปที่ www.iuga.org แล้ วคลิกที่สว่ น patient information

สารสนเทศในแผ่นพับนี ้จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ใช้ ศึกษาหาความรู้เท่านัน้ ไม่ได้ ใช้ เพื่อการวินิจฉัยหรื อการรักษาโรคหรื อภาวะใดๆทางการแพทย์
ซึง่ ต้ องกระทําโดยแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้
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