สมาคมโรคนรี ทางเดินปั สสาวะนานาชาติ
การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดสําหรับโรคการหย่อนตัวของมดลูก แนวทางการักษาสําหรับสตรี
1.การหย่อนตัวของมดลูกคืออะไร?
2.การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดคืออะไร?
3.การตัดมดลูกออกทางช่องคลอดทําอย่างไร?
4. จะมีการเตรี ยมตัวก่อนผ่าตัดอย่างไร?
5.จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังการผ่าตัดอย่างไร?
6.มีภาวะการแทรกซ้ อนอะไรได้ บ้าง?
7.โอกาสหายจากโรคเป็ นอย่างไร?
8.ฉันจะกลับมาใช้ ชีวิตตามปกติเมื่อไหร่?
การหย่อนตัวของมดลูก คือ อะไร?
ภาวะการหย่อนตัวของมดลูกและ/หรื อผนังช่องคลอดเป็ นสภาวะที่พบได้ บอ่ ยในสตรี และพบว่า
ร้ อยละ 11 อาจต้ องได้ รับการผ่าตัดในช่วงชีวติ
ภาวะการหย่อนตัวของอวัยวะในของอุ้งเชิงกรานจะเกิดได้ จากการที่เนื ้อเยื่อซึง่ คอยพยุงมดลูกหรื
อช่องคลอดถูกทําลาย
การหย่อนตัวของเนื ้อเยื่อที่ช่วยพยุอวัยวะในอุ้งเชิงกรานงสามารถยืดออกได้ จากการตั้งครรภ์คลอ
ดบุตร หรื อภาวะที่มีการเพิ่มความดันในช่องท้ องเช่น การยกของหนักเป็ นเวลานาน
หรื อการเบ่งช่องท้ องเป็ นเวลานาน เช่น การมีภาวะท้ องผูกเรื อ้ รัง ไอเรื อ้ รัง ภาวะอ้ วน
และสุดท้ ายอาจเกิดจากการที่มีกาเสื่อมสภาพของร่างกาย
ในผู้ป่วยบางรายอาจมีสาเหตุมาจากภาวะกรรมพันธ์
ที่มีการยืดหรื ออ่อนแอของเนื ้อเยื่อที่ช่วยพยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
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มดลูกและช่องคลอดที่ไม่มีภาวะการหย่อนตัว

ลําไส้ ใหญ่ส่วนปลาย

มดลูก

กระเพาะปั สสาวะ

ภาวะการหย่อนตัวของมดลูก
กระเพาะปั สสาวะและทวารหนัก
ลําไส้ ใหญ่ส่วนปลาย

กระเพาะปั สสาวะ

มดลูก

การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดคืออะไร?
การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดเป็ นการผ่าตัดนํามดลูกออกทางช่องคลอด
มักทําร่วมกับการผ่าตัดซ่อมแซมกระเพาะปั สสาวะและ/หรื อ ทวารหนัก
และอาจผ่าตัดซอ่มหูรูดท่อปั สสาวะโดยการคล้ องท่อปั สสาวะเพี่อรักษาโรคไอจามปั สสาวะเล็ดราด

การตัดมดลูกออกทางช่องคลอดทําอย่างไร
ทําการผ่าตัดในโรงพยาบาลภายใต้ การดมยาสลบหรื อการให้ ยาชาทางไขสันหลัง(อาจจะมีหรื อไม่มี
ฉีดยาให้ หลับร่วมด้ วย) จะทําการผ่าตัดโดยเริ่ มต้ นที่บริ เวณปากมดลูก
แพทย์ผ้ ผู า่ ตัดจะทําการดันลําไส้ ใหญ่และกระเพาะปั สสาวะออกจากตัวมดลูก
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จากนั้นจะทําการผูกและตัดเส้ นเลือดซึงมาเลี ้ยงบริ เวณมดลูกและเนื ้อเยื่อข้ างเคียง
หลังจากนั้นจะว่าตรวจว่าไม่มีเลือดออกแล้ ว
แพทย์จะทําการตัดมดลูกออกและปิ ดช่องคลองที่เหลือทางด้ านบนสุดของช่องคลอด ซึง่ เรี ยกว่า
ผนังปลายยอดโค้ งของช่องคลอด แพทย์ผ้ ทู ําการผ่าคัดส่วนใหญ่
จะเลือกที่จะทําการเย็บผนังช่องคลอดส่วนปลายนี ้ไปผูกกับเส้ นเอ็นซึง่ ยึดตัวมดลูกและกระดูกก้ นกบ
( Uterosacral) (เรี ยกว่า การผ่าตัดรัง้ เส้ นเอ็น uterosacral) อาจจะเย็บผนังช่องบริ เวณยอดโค้ ง
กับเนื ้อเยื่อข้ างมดลูก ( การผ่าตัดยึดติดกกับเส้ นเอ็น sacrospinous หรื อ ยึดติดกับ
เส้ นเอ็นileococcygeus ) กรุณาดูรายละเอียดในแผ่นผับ หัวข้ อดังกล่าว
แพทย์ผทู ําการรักษาของท่านจะอธิบายถึงแผนการรักษา
อาจจะทําการผ่าตัดรังไข่ออกระหว่างการทําการผ่าตัดมดลูกออกจากช่องคลอดในกรณีทีมีความจําเ
ป็ น
การเตรี ยมตัวก่อนผ่าตัดทําอย่างไร?
คุณจะถูกถามเกี่ยวกับสุขภาพทัว่ ๆ ไป โรคอายุกรรม, และยาที่เคยใช้ และยาที่กําลังใช้ อยู่
และอาจจะมีการตรวจเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกเรย์ปอด
คุณจะได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการับตัวไว้ ในโรงพยาบาล จํานวนเวลาที่อยูโ่ รงพยาบาล วีธีการผ่าตัด
รวมถึงการเตรี ยมตัวและการดูแลหลังผ่าตัด ท่านควรจะแจ้ งให้ แพทย์ทราบ
ถ้ าท่านมีการใช้ ยาที่ทําให้ เลือดไม่แข็งตัว อย่างเช่น ยาแอสไพริน
เนื่องจากยาเหล่านี ้อาจทําให้ เสียเลือดระหว่างทําการผ่าตัดจํานวนมาก
อาจเกิดจํ ้าเลือดออกตามผิวหนังระหว่างและหลังทําการผ่าตัด
แพทย์ของท่านอาจจะขอให้ ทา่ นหยุดใช้ ยาดังกล่าว 7-10 วัน ก่อนทําการผ่าตัด
แพทย์ผ้ ผู า่ ตัดบางคนอาจมีการแนะนําให้ เตรี ยมลําไส้ ก่อนทําการผ่าตัด

จะมีการเตรี ยมตัวของการผ่าตัดเป็ นอย่างไร
เมือคุณตื่นขึ ้นมาหลังการผ่าตัดคุณจะได้ รับ สารนํ ้าทางหลอดโลหิต
และอาจจะมีการสวนท่อปั สสาวะเข้ าไปในกระเพาะปั สสาวะ
แพทย์ผ้ ทู ําการผ่าตัดอาจจะมีการใส่ผ้าก๊ อซเข้ าไปในช่องคลอดเพื่อลดโอกาสเลือดออกหลังผ่าตัด
โดยทัว่ ไปแล้ ว ผ้ าก๊ อซและสายสวนปั สสาวะรวมทั้งสายนํ ้าเกลือจะถูกถอดออก 24 ถึง 48
ชัว่ โมงหลังผ่าตัด . ส่วนใหญ่คณ
ุ จะสามารถรับประทานอาหารและดื่มนํ ้าได้ ทนั ทีหลังการผ่าตัด
คุณอาจจะได้ รับยาแก้ ปวดและยาลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนเมื่อมีความจําเป็ น
โดยอาจจะให้ เป็ นยาฉีดเข้ าทางเส้ นเลือดทางหลอดโลหิต หรื อฉีดเข้ ากล้ าม
หรื ออาจจะเป็ นยารับประทานก็ได้
การเคลื่อนไหวตัวของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดโดยเร็ วเป็ นสิง่ สําคัญเพื่อจะลด ภาวะแทรกซ้ อน
เช่นการเกิดลิม่ เลือดในหลอดเลือดดําของขา การเดิน หรื อการทํางานบ้ านเล็กน้ อย
สามารถทําได้ หลังผ่าตัด อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการยกของหนัก เช่น (มากกว่า 10 กก หรื อ
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25ปอนด์)ภายใน 6 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด

คุณอาจจะรู้สกึ ว่าเหนื่อยเพลียได้ งา่ ย
หลังจากการผ่าตัดได้ ดังนั้นคุณควรจะวางแผนในการรักษาตัวในช่วง 2‐3
สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ส่วนใหญ่ทา่ นจะอยูโ่ รงพยาบาลประมาณ 1 ถึง 3 วัน ในช่วง 4 ถึง 6
สัปดาห์แรกหลังจากการผ่าตัดอาจจะมีนํ ้าที่มีสีนํ ้าตาลหรื ออาจมี่เลือดจางๆปนออกจากช่องคลอดไ
ด้ เนื่องจากยังมีไหมในช่องคลอด หลังจากที่ไหมละลายแล้ ว
นํ ้าในช่องคลอดจะค่อยลดลงและหมดไปในที่สดุ
โอกาสหายหลังจากการผ่าตัดเป็ นอย่างไร
85 % ของผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด
สําหรับภาวะการหย่อนตัวของมดลูกจไม่มีการหย่อนตัวของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานเพิ่ม ที่เหลือ
15% เท่านั้น ซึง่ จะมีโอกาสเกิดภาวะการหย่อนตัวของช่องคลอดส่วนปลายยอดโค้ ง
ซึง่ อาจจะใช้ เวลาเป็ นเดือน หรื อปี ภายหลังการผ่าตัด
โอกาสที่จะมีการหย่อนตัวซํ ้าหรื อไม่ขึ ้นกับความรุนแรงการหย่อนตัวของมดลูกก่อนผ่าตัดในครั้งก่
อน
ภาพภายหลังจากการผ่าตัดมดลูก
ลําไส้ ใหญ่ส่วนปลาย
ยอดโค้ งของช่องคลอด
กระเพาะปั สสาวะ

มีภาวะแทรกซ้ อนอะไรได้ บ้าง
การผ่าตัดทุกชนิดย่อมมีโอกาสเกิดภาวการณ์แทรกซ้ อนได้ เช่น
ภาวะแทรกซ้ อนจากดมยาสลบ
ปั จจุบนั เนื่องจากมีเทคนิคการดมยาสลบและเครื่ องมือการเฝ้าระวังที่ดีภาวะแทรกซ้ อนจึงพบได้ น้อย
มาก
การเกิดภาวะลิน้ เลือดอุดตัน (embolism)
ภายหลังการผ่าตัดอุ้งเชิงกรานมีโอกาสเกิดลิม่ เลือดอุดตันที่บริ เวณขาและหลุดกระจายไปที่ปอดได้
IUGA Office | office@iuga.org | www.iuga.org

Page 4 of 6

ภาวะแทรกซ้ อนดังกล่าวนี ้พบได้ น้อยมาก ซึง่ อาจจะลดลงได้ โดยการใส่ถงุ น่องบีบรัดบริ เวณขา
และร่วมกับการใช้ ยาลดการแข็งตัวของเลือด
ภาวะการเสียเลือดปริมาณมากและการเกิดก้ อนเลือดที่แผลผ่ าตัด
โอกาสที่จะเกิดการเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดมีโอกาสน้ อยมาก พบได้ (0‐10%)
ขึ ้นกับว่ามีการผ่าตัดชนิดอื่นร่วมด้ วยหรื อไม่ มีประมาณ 10%
ของสตรี ที่จะเกิดภาวะเลือดออกบริ เวณยอดโค้ งของช่องคลอด(ก้ อนเลือด)
ซึง่ ก้ อนนี ้จะยุบตัวลงเองในประมาณ 7‐10 วัน.
โดยส่วนใหญ่แล้ วโอกาสที่จําต้ องผ่าตัดเพื่อระบายก้ อนเลือดออกนี ้มีน้อยมาก
การติดเชือ้ โอกาสการติดเชื ้อ
ถึงแม้ วา่ จะมีการให้ ยาปฎิชีวนะก่อนการผ่าตัดและจะมีการทําให้ ปราศจากเชื ้อบริ เวณผ่าตัดแล้ วก็ตา
ม ก็ยงั มีโอกาสทีจะติดเชื ้อที่ชอ่ งคลอดหรื อในอุ้งเชิงกรานได้ เล็กน้ อยโดย
ส่วนใหญ่ผ้ ปู ่ วยจะมาด้ วยการมีนํ ้าในช่องคลอดที่มีกลิน่ เหม็ไหลออกมา
และผู้ป่วยอาจรู้สกึ ไม่สบายตัวหรื อมีไข้ ได้
โอกาสที่จะมีการติดเชื ้อในกระเพาะปั สสาวะตามหลังการผ่าตัดในช่องคลอดถึง 6‐20%
โอกาสการติดเชื ้อมากขึ ้นถ้ ามีการใส่สายสวนปั สสาวะร่วมด้ วย
อาการแสดงของการติดเชื ้อในกระเพาะปั สสาวะได้ แก่
การปวดแสบร้ อนและรู้สกึ ถูกเข็มแทงเมื่อเวลาปั สสาวะและมีอาการปั สสาวะบ่อยร่วมด้ วย
ถ้ าคุณคิดว่าคุณมีอาการติดเชื ้อหลังการผ่าตัดดังที่กล่าวมาแล้ วควรจะทําการปรึกษาแพทย์ผ้ ทู ําผ่าตั
ดของคุณเพื่อการรักษา
โอกาสบาดเจ็บต่ ออวัยวะข้ างเคียง พบได้ 2%
ของการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดที่อาจมีการบาดเจ็บต่ออวัยวะข้ างเคียง เช่น กระเพาะปั สสาวะ
มดลูก หรื อลําไส้ ใหญ่สว่ นปลาย มีโอกาสที่จะพบข้ อแทรกซ้ อนอื่นๆ เช่น
การเกิดรูรั่วของช่องคลอดได้ น้อยมาก
อาการปั สสาวะไม่ ออก ภายในช่วง 2‐3 วันแรกหลังจากการผ่าตัด อาจจะมีปัสสาวะลําบาก
ถึง 10‐15 % ของผู้ป่วย
อาจจะต้ องมีการใส่สายสวนปั สสาวะหรื อสวนปั สสาวะทิ ้งเป็ นครั้งคราวใน 2‐
3วันแรกหลังจากการทําผ่าตัดจนกว่าท่านจะสามารถปั สสาวะได้ โดยไม่มีปัญหา
เมื่อไหร่ ท่ ฉี ันจะสามารถกลับไปทํางานได้ ตามปกติ?
คุณสามารถที่จะขับรถและสามารถทํากิจกรรมเล็กน้ อย เช่น การเดินในระยะสั้นๆ ภายใน 2 ถึง 3
สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ท่านควรหลีกเลี่ยงการยกของหนักและออกกําลังกายภายใน 6
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สัปดาห์แรก เพื่อทําให้ แผลสมานดีก่อน โดยปกติแล้ วจะแนะนําให้ หยุดงาน 2‐6
สัปดาห์(ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดการทําผ่าตัดและชนิดของงานที่คณ
ุ ทําอยูเ่ ป็ นประจํา)
การมีเพศสัมพันธ์สามารถเริ่ มต้ นได้ อย่างปลอดภายหลัง 6 สัปดาห์



ข้ อมูลซึง่ อยู่ในแผ่นพับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการแนะนําผู้ป่วยเท่านันมิ
้ ได้ มีวตั ถุประสงค์ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวินิจฉัยหรื อรักษาโรคใดๆ
และไม่ใช้ เพื่อทดแทนคําแนะนําและการรักษาจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในสาขานัน้
แปลโดย รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
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