4 การผ่าตัดนี้เป็ นการผ่าตัดภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่
ไม่ตอ้ งเจาะเลือดหรือให้น้�ำเกลือก่อนการผ่าตัด แตก
ต่างจากการผ่าตัดทีด่ มยาสลบหรือการฉีดยาชาเข้าที่
ไขสันหลัง
5 ระหว่างการผ่าตัดสามารถพูดคุยสือ่ สารกับศัลยแพทย์
ทีท่ ำ� การผ่าตัดได้ ไม่ตอ้ งทนหากมีความเจ็บปวดเกิด
ขึน้ สามารถบอกได้ทนั ที ส่วนมากไม่เจ็บปวดแต่อาจมี
ความรูส้ กึ ตึงๆ ได้
6 หลังการผ่าตัด สามารถเดินทางกลับบ้านได้เมือ่ พร้อม
โดยจะได้รบั ยาแก้ปวดกลับไปทานทีบ่ า้ น และใบนัด
เพือ่ กลับมาตรวจติดตามผลหลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์
และจะนัดมาตรวจ เมือ่ ผ่านไป 1 เดือน และ 1 ปี
7 หลีกเลีย่ งการยกของหนักหรือท�ำงานหนักประมาณ
6 สัปดาห์
8 หากมีอาการผิดปกติหลังการผ่าตัด หรือก่อนถึงวัน
ผ่าตัด ติดต่อ 034-587000 ต่อ 6113

ภาวะที่อาจเกิดหลังการผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบ
การป้ อ งกัน การกลับ มาเป็ นใหม่ ข องไส้เ ลื่อ นที่
ขาหนี บ หลัง ได้ร บั การผ่า ตัด จึง ต้อ งระมัด ระวัง ภาวะ
ต่ า งๆ ที่ อ าจจะเป็ นปั จ จัย ส่ ง เสริม (aggravating
factors) การกลับ มาเป็ นใหม่ ข องไส้เ ลื่อ น (recurrent hernia) ภาวะเหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ง ที่ท�ำ ให้เ กิด ความ
ดัน ในช่ อ งท้อ งหรือ แรงดัน ในช่ อ งท้อ งเพิ่ม ขึ้น และมี
ผลต่อบริเวณทีท่ �ำผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อนโดยตรง
1 ภาวะทางเดิ นปัสสาวะอุดตัน จากการโตของต่อม
ลูกหมากในเพศชายมีอาการ เช่น ปั สสาวะบ่อยเวลา

กลางคืน ปั สสาวะไม่ค่อยพุ่ง ต้องออกแรงเบ่งนาน
ปั ส สาวะถึง จะออกและเมื่อ ปั ส สาวะเสร็จ มีปั ส สาวะ
หยดๆ เหมือนปั สสาวะไม่สดุ
2 ภาวะท้องผูก เป็ นภาวะทีม่ กั เกิดในผูส้ งู อายุ และควร
ได้รบั การแก้ไข และหาสาเหตุทท่ี ำ� ให้เกิดท้องผูก
3 ภาวะไอจามเรือ้ รังหรือรุนแรง เป็ นการเพิม่ ความ
ดันในช่องท้องอย่างเฉียบพลันและอาจรุนแรงจนท�ำให้
เกิดการฉีกขาดของบริเวณผนังช่องท้องทีท่ ำ� การซ่อม
ไส้เลือ่ น
4 ภาวะเพิ่ มความดันในช่ องท้ อง จากการยกของ
หนัก หลีกเลีย่ งการยกของหนักหรือออกแรง

อาการที่ควรพบแพทย์ทันที
F
F
F
F

อาการเจ็บปวด บริเวณแผลผ่าตัดมาก
อาการบวม บริเวณทีผ่ า่ นตัดไส้เลือ่ น
อาการอักเสบหรือมีไข้ ของแผลผ่าตัด เช่น บวมแดง
ร้อนและปวด หรือมีน้�ำเหลืองไหลออกมาจากแผล
อาการปวด บริเวณลูกอัณฑะ

ค�ำแนะน�ำการผ่าตัด

ไส้เลื่อนที่ขาหนีบ
(GROIN HERNIA)

ค�ำแนะน�ำในการผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบ
ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่
ไส้เลื่อนที่ ขาหนี บเป็ นโรคทีพ่ บได้ทงั ้ ในเพศหญิง
และชาย ทัง้ ในเด็ก และผู้ใ หญ่ ในที่น้ี จ ะพูด ถึง เฉพาะ
ไส้เ ลื่อ นในผู้ใ หญ่ สาเหตุ เ กิด จากความเสื่อ มของเนื้ อ
เยื่ อ ที่ ใ ห้ ค วามแข็ ง แรงของผนั ง ช่ อ งท้ อ งที่ เ รี ย กว่ า
คอลลาเจน ด้วยเหตุน้ีไส้เลื่อนจึงพบได้มากในผูส้ งู อายุ
ร่วมกับมีภาวะอืน่ หนุนร่วม เช่น ภาวะท้องผูก ภาวะต่อม
ลูกหมากโต ในเพศชายทีส่ งู อายุ ท�ำให้ตอ้ งออกแรงเบ่ง
ถ่ายอุจจาระหรือปั สสาวะมากเป็ นการเพิม่ ความดันในช่อง
ท้องหรือในคนไข้ทม่ี กี ารไอเรือ้ รัง ก็เป็ นภาวะหนุนให้เกิด
ไส้เลือ่ นทีข่ าหนีบได้เพิม่ ขึน้

อาการไส้เลื่อนที่ขาหนีบ
มัก คล�ำ ได้ก้อนที่ บริ เวณขาหนี บใกล้ก บั บริเ วณ
หัวหน่ าวโดยอาจมีอาการปวดหรือไม่กไ็ ด้ และมักยุบลง
เวลานอน หรือสามารถดันกลับเข้าได้ บางรายทีไ่ ส้เลือ่ น
มีขนาดใหญ่ อาจลงในถุงอัณฑะได้ในเพศชาย

การรักษา
ถ้าเป็ นไส้เลื่อนที่ขาหนีบควรรับการรักษาโดยการ
ผ่าตัดทุกรายเพราะไส้เลื่อนมักโตขึ้นและอาจเกิดภาวะ
แทรกซ้อนขึ้น เช่น ล�ำไส้ติดค้างในถุงไส้เลื่อนและเกิด
ภาวะทางเดินอาหารอุดตัน หรือภาวะล�ำไส้เน่ าตาย ซึ่ง
เป็ นภาวะแทรกซ้อนทีอ่ นั ตรายและอาจท�ำให้ผปู้ ่ วยถึงแก่
ชีวติ ได้
ไม่ผา่ ตัดได้หรือไม่ เป็ นค�ำถามทีพ่ บบ่อย ไส้เลือ่ นที่
ขาหนีบทีม่ ขี นาดเล็กและไม่มอี าการเลยอาจจะรอดูอาการ
ก่อนได้ แต่ควรจะมาพบแพทย์เพือ่ ค�ำแนะน�ำทีถ่ กู ต้องก่อน
การตัดสินใจ

การผ่าตัดรักษาไส้เลื่อนที่ขาหนีบในปัจจุบัน
เทคนิคทีใ่ ช้กนั ทัวโลกและเป็
่
นทีย่ อมรับเป็ นมาตรฐาน
ในปั จจุบนั คือ การผ่าตัดไส้เลื่อนร่วมกับการวางผนัง
หน้ าท้องเทียม ทีเ่ รียกว่า Mesh Graft เป็ นวัสดุสงั เคราะห์
ที่ไม่เป็ นอันตรายต่อร่างกาย มีน้� ำหนักเบา เพิม่ ความ
แข็งแรงให้กบั ผนังหน้าท้องบริเวณทีเ่ ป็ นไส้เลื่อน ท�ำให้
โอกาสการกลับเป็ นซ�้ำของไส้เลือ่ นต�่ำ แม้วา่ สามารถใช้วธิ ี
การระงับความรูส้ กึ ด้วยการดมยาสลบ หรือการใส่ยาเข้า
ไขสันหลัง เทคนิ คการผ่าตัดไส้เลื่อนภายใต้การฉี ดยา
ชาเฉพาะที่ เป็ นการผ่าตัดทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ สามารถผ่าตัด
ได้ แม้ในผูป้ ่ วยทีม่ โี รคประจ�ำตัว เช่น  โรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ

ข้อดีของการผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบ
ภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่
F
F
F

F

ปลอดภัยกับผู้ป่วยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการดม
ยาสลบหรือการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง
สามารถเดินทางกลับบ้านได้หลังผ่าตัดเสร็จ
ภาวะแทรกซ้อ นหลัง การผ่า ตัด ต�่ ำ สุด ไม่พ บภาวะ
ปั สสาวะไม่ออกหลังการผ่าตัด ทีท่ ำ� โดยการผ่าตัดใต้
การฉีดยาชาเฉพาะที่ ไม่มกี ารคลื่นไส้อาเจียนหลัง
การผ่าตัด
ภาวะเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยเมื่อเทียบกับวิธอี ่นื
ผูป้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้หลังการผ่าตัดและ
เมือ่ กลับบ้าน

การเตรียมตัวก่อนและหลังการผ่าตัด
1 พบศัลยแพทย์เพื่อซักประวัติ และตรวจร่างกายก่อน
การผ่าตัด ประวัตทิ ส่ี �ำคัญเช่น ประวัตกิ ารแพ้ยาชา
ประวัตกิ ารแพ้ยาอื่น ประวัตคิ วามผิดปกติทเ่ี กีย่ วกับ
การหยุดของเลือด ควรน�ำยาทีร่ บั ประทานประจ�ำติดตัว
มาด้วย
2 วันทีจ่ ะมารับการผ่าตัด ควรงดอาหาร แต่ถ้าจ�ำเป็ น
สามารถทานอาหารเหลวๆ ได้ รับประทานยาทีต่ อ้ งรับ
ประทานประจ�ำ ส�ำหรับท่านทีม่ โี รคประจ�ำตัว ยกเว้นยา
ทีม่ ผี ลต่อการหยุดเลือดเช่น แอสไพริน (Aspirin,ASA)
วอร์ฟารีน (Warfarin), Plavix, copavix
3 ถ้าเป็ นไปได้ควรมาถึงโรงพยาบาลในช่วงประมาณ 8
โมงเช้า เพื่อเจ้าหน้ าที่จะได้เตรียมเอกสารก่อนการ
ผ่าตัดและให้คำ� แนะน�ำ

