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การผ่่าตััดมดลููก (hysterectomy) หมายถึึงการผ่่าตััดเพื่่�อเอามดลููกออก ส่่วนใหญ่่แพทย์์จะตััด
ส่่วนคอมดลููก (cervix) ออกร่่วมด้้วย หลัังจากผ่่าตััดมดลููกแล้้ว ผู้้�ป่่วยจะไม่่มีีระดููและไม่่สามารถตั้้�งครรภ์์
ได้้ ในบางกรณีีแพทย์์อาจจำเป็็นต้้องตััดปีีกมดลููก คืือ ท่่อนำไข่่และรัังไข่่ออกด้้วย

ข้อบ่งชี้ ในการผ่าตัดมดลูก

การผ่่าตััดมดลููกเป็็นการรัักษาโรคหรืือความผิิดปกติิต่่าง ๆ ที่่�พบได้้บ่่อย จากสาเหตุุดัังนี้้�
1. เนื้้�องอกของกล้้ามเนื้้�อมดลููก
2. มดลููกหย่่อน
3. ระดููมาก
4. ปวดท้้องน้้อยเรื้้�อรััง
5. มะเร็็งคอมดลููก
6. มะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก
7. มะเร็็งรัังไข่่

วิธีการผ่าตัดมดลูก

ปััจจุุบันั การผ่่าตััดมดลููกสามารถทำได้้ 3 วิิธีี ได้้แก่่ การผ่่าตััดเปิิดผ่่านหน้้าท้้อง ผ่่าตััดผ่่านกล้้องส่่อง
ช่่องท้้อง ผ่่าตััดทางช่่องคลอด แต่่ละวิิธีมีี ข้ี อ้ ดีีและข้้อเสีียแตกต่่างกััน แพทย์์จะให้้คำแนะนำว่่าควรใช้้วิธีิ ใี ด
จึึงจะเหมาะสม
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การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดมดลูก

การผ่่าตััดมดลููกอาจเป็็นไปได้้ทั้้�งแบบที่่�มีีการเตรีียมตััวล่่วงหน้้าหรืือแบบผ่่าตััดฉุุกเฉิิน ขึ้้�นอยู่่�กัับ
เหตุุผลของการผ่่าตััด แต่่ไม่่ว่่าจะเป็็นแบบใด จะได้้รัับการเตรีียมการจากแพทย์์คล้้ายกััน
1. แพทย์์ให้้คำแนะนำเกี่่�ยวกัับการผ่่าตััดมดลููกและให้้ลงนามยิินยอมเข้้ารัับการผ่่าตััด
2. งดอาหารและน้้ำทางปากอย่่างน้้อย 8 ชั่่�วโมงก่่อนการผ่่าตััด อาจยกเว้้นในกรณีีการผ่่าตััดฉุุกเฉิิน
3. ทำความสะอาดและโกนขนบริิเวณเหนืือหััวหน่่าวและท้้องน้้อยตำแหน่่งที่่�จะลงแผลผ่่าตััด
4. เจาะเลืือดเพื่่�อใช้้ในการเตรีียมเลืือด เผื่่�อไว้้ใช้้ในกรณีีที่่�อาจเสีียเลืือดมากขณะผ่่าตััด
5. ให้้สารน้้ำทางหลอดเลืือดดำ
6. กรณีีผ่า่ ตััดเปิิดผ่่านหน้้าท้้องหรืือผ่่าตััดผ่่านกล้้องส่่องช่่องท้้อง  จะใส่่สายสวนคาไว้้ในกระเพาะ
ปััสสาวะเพื่่อ� ระบายปััสสาวะไม่่ให้้กระเพาะปััสสาวะโป่่งพอง ซึ่ง่� จะช่่วยให้้เห็็นส่่วนล่่างของมดลููกได้้ชัดั เจน
และป้้องกัันอัันตรายต่่อกระเพาะปััสสาวะในขณะผ่่าตััด
7. สวนอุุจจาระเพื่่�อให้้ทวารหนัักและสำไส้้ใหญ่่ส่่วนล่่างปราศจากอุุจจาระ ยกเว้้นมีีข้้อห้้ามหรืือ
กรณีีการผ่่าตััดฉุุกเฉิิน
8. ทำความสะอาดในช่่องคลอดด้้วยน้้ำยาฆ่่าเชื้้�อโรค
9. ให้้ยาปฏิิชีีวนะก่่อนไปห้้องผ่่าตััด

การให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัดมดลูก

ก่่อนการผ่่าตััดจะได้้รัับการให้้ยาระงัับความรู้้�สึึก ซึ่่�งทำได้้ 2 วิิธีี คืือ
1. การดมยาสลบ เป็็นการฉีีดยาให้้หลัับแล้้วใส่่ท่่อช่่วยหายใจเข้้าไปในหลอดลม ให้้ยาระงัับปวด
และยาคลายกล้้ามเนื้้�อ
2. การฉีีดยาชาเข้้าบริิเวณไขสัันหลััง จะทำให้้หมดความรู้้�สึึกเฉพาะส่่วนล่่างของร่่างกาย ตั้้�งแต่่
ระดัับเหนืือเอวเล็็กน้้อยลงมาจนถึึงปลายเท้้า
การเลืือกวิิธีีให้้ยาระงัับความรู้้�สึึกขึ้้�นอยู่่�กัับดุุลยพิินิิจของวิิสััญญีีแพทย์์ ซึ่่�งโดยทั่่�วไปจะพิิจารณา
ตามความจำเป็็นเร่่งด่่วน โรคหรืือภาวะแทรกซ้้อนของผู้้�ป่่วย ข้้อบ่่งชี้้�และข้้อบ่่งห้้ามของการระงัับความ
รู้้�สึึกแต่่ละวิิธีี

ขั้นตอนในการผ่าตัดมดลูก

ผู้้�ป่่วยที่่�จะได้้รัับการผ่่าตััดมดลููกจะถููกจััดให้้อยู่่�ในท่่านอนหงายหรืือนอนหงายยกขาทั้้�ง 2 ข้้าง
พาดบนขาหยั่่�ง ภายหลัังจากที่่�ได้้รัับการให้้ยาระงัับความรู้้�สึึกและทำความสะอาดหน้้าท้้องหรืือบริิเวณ
อวััยวะเพศแล้้ว ถ้้าเป็็นการผ่่าตััดผ่่านทางหน้้าท้้อง แพทย์์จะลงแผลผ่่าตััดบริิเวณหน้้าท้้อง โดยแผลผ่่าตััด
อาจเป็็นแนวตรงจากบริิเวณใต้้สะดืือถึึงบริิเวณหััวหน่่าวหรืือแนวขวางบริิเวณเหนืือหััวหน่่่�าวประมาณ
2-3 เซนติิเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติิเมตรตามความเหมาะสม ต่่อจากนั้้�นจะทำการผ่่าตััดแยกผนัังหน้้า
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ท้้องชั้้�นต่่าง ๆ เข้้าสู่่�ช่่องท้้องทีีละชั้้�นจนถึึงตััวมดลููก กรณีีที่่�ผ่่าตััดผ่่านกล้้องส่่องช่่องท้้อง แพทย์์จะลงแผล
ผ่่าตััดขนาดเล็็กประมาณ 1-2 เซนติิเมตร ในตำแหน่่งต่่าง ๆ บริิเวณหน้้าท้้อง เพื่่อ� สอดกล้้องและเครื่่อ� งมืือ
เข้้าไปในช่่องท้้อง จากนั้้�นจึึงทำการตััดมดลููกออก ตรวจดููจนไม่่พบจุุดเลืือดออกแล้้วจึึงเย็็บปิิดผนัังหน้้าท้้อง
ชั้้�นต่่าง ๆ ทีีละชั้้�นจนถึึงชั้้�นผิิวหนััง การผ่่าตััดมดลููกทางช่่องคลอดจะลงแผลผ่่าตััดผ่่านเยี่่�อบุุช่่องคลอด
ที่่�บริิเวณเหนืือคอมดลููกไปทีีละชั้้�นจนเข้้าช่่องท้้องได้้ แล้้วทำการตััดมดลููกออก เย็็บปิิดแผลทีีละชั้้�น
เช่่นเดีียวกััน

ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดมดลูก

ภาวะแทรกซ้้อนขณะผ่่าตััด
1. เสีียเลืือดมากจนต้้องได้้รัับเลืือดพบประมาณ 23 รายใน 1,000 ราย
2. อัันตรายต่่ออวััยวะภายในอื่่�น ๆ เช่่น กระเพาะปััสสาวะและ/ หรืือท่่อไตพบประมาณ 7 ราย
ใน 1,000 ราย อัันตรายต่่อลำไส้้พบประมาณ 4 รายใน 10,000 ราย
3. อาจจะเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่�รุนุ แรง ถึึงขั้้น� เสีียชีีวิติ ได้้ แต่่พบน้้อยมากประมาณ 1 ใน 1,000 ราย
4. การผ่่าตััดแบบผ่่านกล้้องส่่องช่่องท้้อง หรืือผ่่าตััดแบบผ่่านทางช่่องคลอด อาจจำเป็็นต้้องเปลี่่�ยน
เป็็นการเปิิดผ่่านหน้้าท้้องแทน ขึ้้�นกัับดุุลยพิินิิจของแพทย์์ผู้้�ทำผ่่าตััด

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

1. ต้้องกลัับไปเปิิดผ่่าตััดใหม่่เนื่่�องจากมีีเลืือดออกหรืือแผลผ่่าตััดแยก พบประมาณ 7 ราย
ใน 1,000 ราย
2. ภาวะลำไส้้อุุดตัันภายหลัังการผ่่าตััด
3. การเปลี่่�ยนแปลงการทำงานของกระเพาะปััสสาวะและลำไส้้
4. การติิดเชื้้อ� ที่่�แผลผ่่าตััดในอุ้้�งเชิิงกรานหรืือระบบปััสสาวะที่่�ต้อ้ งได้้รับั ยาปฏิิชีวี นะและการรัักษา
ร่่วมอื่่�น ๆ พบประมาณ 2 ราย ใน 1,000 ราย
5. ลิ่่�มเลืือดอุุดตัันที่่�ขาหรืือปอด พบประมาณ 4 รายใน 1,000 ราย
6. อาการของภาวะหมดระดูู ในกรณีีที่่�ได้้รัับการตััดรัังไข่่ทั้้�งสองข้้างร่่วมด้้วย
7. เลืือดออกจากแผลผ่่าตััด แผลหายช้้าหรืือเกิิดรอยแผลเป็็น
8. อาการแสบร้้อนหรืือชาบริิเวณแผลผ่่าตััดหรืือรอบ ๆ แผล ซึ่่�งจะหายได้้เองในภายหลััง
9. การผ่่าตััดแบบผ่่านช่่องคลอด มีีโอกาสที่่�จะเกิิดภาวะช่่องคลอดโผล่่ยื่่�นซ้้ำ

การผ่าตัดอื่น ๆ ร่วมด้วย

1. กรณีีที่่�เกิิดภาวะแทรกซ้้อน เช่่น อัันตรายต่่อท่่อไต กระเพาะปััั�สสาวะหรืือลำไส้้ แพทย์์จะต้้อง
ทำการเย็็บซ่่อมแซม บางรายอาจจะต้้องนำลำไส้้ใหญ่่มาเปิิดออกที่่�หน้้าท้้อง
2. ผ่่าตััดรัังไข่่ออก เมื่่�อพบมีีพยาธิิสภาพ
การผ่่าตััดมดลููก (Hysterectomy)
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การดูแลหลังการผ่าตัดมดลูก

1. โดยทั่่�วไปจะงดน้้ำและอาหารประมาณ 12-24 ชั่่�วโมงแรกหลัังผ่่าตััด ในวัันถััดมาสามารถ
ดื่่�มน้้ำ รัับประทานอาหารเหลวและอาหารอ่่อนได้้ตามลำดัับ พร้้อมกัับหยุุดให้้สารน้้ำทางหลอดเลืือดดำ
และหลัังจากนั้้�นสามารถที่่�จะรัับประทานอาหารปกติิได้้
2. ภายหลัังผ่่าตััด 24 ชั่่�วโมงแรก จะได้้รับั ยาแก้้ปวดชนิิดฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำ หรืือเข้้ากล้้ามเนื้้�อ
หลัังจากนั้้�นสามารถระงัับปวดด้้วยยาแก้้ปวดชนิิดรัับประทาน เช่่น พาราเซตามอล
3. ถอดสายสวนปััสสาวะออกได้้ประมาณ 24 ชั่่�วโมงแรกหลัังผ่่าตััด ยกเว้้นการผ่่าตััดมดลููกทาง
ช่่องคลอดอาจจะต้้องคาสายสวนไว้้ 5-7 วััน
4. ในวัันแรกหลัังผ่่าตััดสามารถเปลี่่�ยนอิิริิยาบถโดยการลุุกนั่่�งลุุกเดิินใกล้้ ๆ การเปลี่่�ยนอิิริิยาบถ
ได้้เร็็ว จะช่่วยให้้ลำไส้้กลัับมาทำงานได้้เร็็ว ทำให้้ท้้องไม่่อืืด ลดการเกิิดพัังผืืดในช่่องท้้องและป้้องกัันการ
เกิิดภาวะลิ่่�มเลืือดอุุดตััน
5. โดยทั่่�วไปจะไม่่ให้้แผลผ่่าตััดถููกน้้ำประมาณ 7 วััน หากเย็็บแผลด้้วยไหมละลายไม่่ต้้องตััดไหม
หากเย็็บด้้วยไหมธรรมดาให้้ตััดไหมเมื่่�อครบ 7 วััน
6. โดยทั่่�วไปถ้้าไม่่มีีภาวะแทรกซ้้อน สามารถกลัับบ้้านได้้ในวัันที่่� 3 หรืือ 4 หลัังผ่่าตััด ถ้้าผ่่าตััด
ผ่่านกล้้องส่่องช่่องท้้องอาจจะกลัับบ้้านได้้ในวัันที่่� 2 หลัังผ่่าตััด
7. ควรรีีบกลัับมาพบแพทย์์ ถ้้ามีีอาการผิิดปกติิดัังต่่อไปนี้้� เช่่น ไข้้ มีีน้้ำหรืือเลืือดออกจากแผล
ผ่่าตััด ปวดแผลมากขึ้้�นหรืือแผลบวมแดง มีีหนอง
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หนัังสืือแสดงความยิินยอม/เจตนาเข้้ารัับการผ่่าตััดมดลููก
(Hysterectomy)
เขีียนที่่�.................................................
วัันที่่�.....................................................

ข้้าพเจ้้า..............................................................................................................อายุุ...............................ปีี
เลขที่่�บัตั รประชาชน................................................................................................................ในฐานะเป็็น

  ผู้้�รัับบริิการ
ผู้้�ปกครองตามกฎหมาย/ผู้้�อนุุบาล ของ
ด.ญ./นาง/นางสาว..........................................................................................................................
(กรณีีที่่�ไม่่สามารถให้้ความยิินยอมได้้ด้้วยตนเอง เช่่น ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะตามกฎหมาย หรืือ
ศาลสั่่�งให้้เป็็นผู้้�ไร้้ความสามารถ ให้้ผู้้�ปกครองตามกฎหมาย/ผู้้�อนุุบาล ลงลายมืือชื่่อ� ให้้ความยิินยอม
แทน)
เลขประจำตััวผู้้�รับั บริิการของสถานพยาบาล (Hospital number).................................................
เลขที่่�ผู้้�ป่่วยใน (Admission number).................................................หอผู้้�ป่่วย............................
เข้้ารัับการรัักษาพยาบาล เมื่่อ� วัันที่่�............เดืือน...................................พ.ศ.......................................
การวิินิิจฉััยโรค / ข้้อบ่่งชี้้�ในการผ่่าตััดมดลููก...................................................................................
........................................................................................................................................................
วิิธีีการผ่่าตััด
  เปิิดผ่่านหน้้าท้้อง             ผ่่านกล้้องส่่องช่่องท้้อง             ผ่่านทางช่่องคลอด
ยิินยอมให้้ตััดรัังไข่่ร่่วมด้้วย
  ใช่่  
ถ้้าใช่่คืือ
  ไม่่ใช่่

  ข้้างเดีียว

  ทั้้�งสองข้้าง

ยิินยอมให้้ตััดส่่วนคอมดลููกออกร่่วมด้้วย
  ใช่่
  ไม่่ใช่่
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ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดมดลูก

ภาวะแทรกซ้้อนขณะผ่่าตััด
1. เสีียเลืือดมากจนต้้องได้้รัับเลืือดพบประมาณ 23 ราย ใน 1,000 ราย
2. อัันตรายต่่ออวััยวะภายในอื่่�น ๆ เช่่น กระเพาะปััสสาวะและ/หรืือท่่อไตพบประมาณ 7 รายใน
1,000 ราย อัันตรายต่่อลำไส้้พบประมาณ 4 รายใน 10,000 ราย
3. อาจจะเกิิดภาวะแทรกซ้้อนที่่�รุนุ แรง ถึึงขั้้น� เสีียชีีวิติ ได้้ แต่่พบน้้อยมากประมาณ 1 ใน 1,000 ราย
4. การผ่่าตััดแบบผ่่านกล้้องส่่องช่่องท้้อง หรืือผ่่าตััดแบบผ่่านทางช่่องคลอด อาจจำเป็็นต้้องเปลี่่�ยน
เป็็นการเปิิดผ่่านหน้้าท้้องแทนขึ้้�นกัับดุุลยพิินิิจของแพทย์์ผู้้�ทำผ่่าตััด

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
1. ต้้องกลัับไปเปิิดผ่่าตััดใหม่่เนื่่อ� งจากมีีเลืือดออกหรืือแผลผ่่าตััดแยก พบประมาณ 7 รายใน 1,000 ราย
2. ภาวะลำไส้้อุุดตัันภายหลัังการผ่่าตััด
3. การเปลี่่�ยนแปลงการทำงานของกระเพาะปััสสาวะและลำไส้้
4. การติิดเชื้้�อที่่�แผลผ่่าตััด ในอุ้้�งเชิิงกรานหรืือระบบปััสสาวะที่่�ต้้องได้้รัับยาปฏิิชีีวนะและการรัักษาร่่วม
อื่่�น ๆ พบประมาณ 2 รายใน 1,000 ราย
5. ลิ่่�มเลืือดอุุดตัันที่่�ขาหรืือปอด พบประมาณ 4 รายใน 1,000 ราย
6. อาการของภาวะหมดระดููในกรณีีที่่�ได้้รัับการตััดรัังไข่่ทั้้�งสองข้้างร่่วมด้้วย
7. เลืือดออกจากแผลผ่่าตััด แผลหายช้้าหรืือเกิิดรอยแผลเป็็น
8. อาการแสบร้้อนหรืือชาบริิเวณแผลผ่่าตััดหรืือรอบ ๆ แผล ซึ่่�งจะหายได้้เองในภายหลััง
9. การผ่่าตััดแบบผ่่านทางช่่องคลอด มีีโอกาสที่่�จะเกิิดภาวะช่่องคลอดโผล่่ยื่่�นซ้้ำ
อนึ่่�งการผ่่าตััดมดลููกอาจเกิิดภาวะแทรกซ้้อน ทำให้้ต้้องมีีการรัักษาอื่่�น ๆ เช่่น การให้้เลืือดหรืือยา การ
ผ่่าตััดอื่่�น ๆ ร่่วมด้้วยตามความจำเป็็นและตามที่่�แพทย์์เห็็นสมควร
ข้้าพเจ้้าได้้รัับทราบคำอธิิบายจากแพทย์์หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับโรคที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยอัันเป็็น
ข้้อบ่่งชี้้�สำหรัับการผ่่าตััดมดลููก ภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการผ่่าตััด การรัักษาที่่�จำเป็็นเพิ่่�มเติิมอัันเกิิน
ความคาดหมาย การระงัับความรู้้�สึึกสำหรัับการผ่่าตััดและภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น การได้้รัับเลืือดและ
ส่่วนประกอบของเลืือดและอาจจะเกิิดภาวะแทรกซ้้อนได้้ ในระหว่่างการผ่่าตััดอาจมีีการบัันทึึกภาพหรืือวีีดิิทััศน์์
เพื่่�อประโยชน์์ในการรัักษาและการเรีียนการสอน
ข้้าพเจ้้าได้้สอบถามแพทย์์หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�เกี่่�ยวข้้องโดยปราศจากข้้อสงสััยและได้้อ่่านเอกสารคำแนะนำ
ทั้้�งหมดแล้้วซึ่่�งข้้าพเจ้้ามีีความเข้้าใจเป็็นอย่่างดีี จึึงได้้แสดงความยิินยอม/เจตนาเข้้ารัับการผ่่าตััดมดลููก

402 |

แนวทางเวชปฏิิบััติิของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย

ลงชื่่�อ.........................................................................

(.................................................................................)
ผู้้�รัับบริิการ / ผู้้�มีีอำนาจกระทำการแทน
ลงชื่่�อ..................................................(แพทย์์ผู้้�ให้้คำปรึึกษา)
(.............................................................................................)
ลงชื่่�อ............................................................(พยาน)
(.............................................................................)
วัันที่่�.........../..................../...............เวลา................น.

ลงชื่่อ� ............................................................(พยาน)
(.............................................................................)

ข้้าพเจ้้าขอยกเลิิกความยิินยอมที่่�ให้้ไว้้ข้้างต้้น
ลงชื่่�อ............................................................
(...................................................................)
ผู้้�รัับบริิการ / ผู้้�มีีอำนาจกระทำการแทน
วัันที่่�.........../..................../...............เวลา................น.

การผ่่าตััดมดลููก (Hysterectomy)

| 403

