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อวัยะเพศหลังการคลอด 

ผูห้ญงิสว่นใหญจ่ะเกดิแผลฉีกขาดเล็กนอ้ยในชอ่งคลอดสบืเนือ่งจากการคลอด แผลฉีกขาดเล็กนอ้ยที ่ผวิหนังเรยีกวา่

แผลฉีกขาดระดบัทีห่นึง่ แผลฉีกขาดระดบัทีส่องและการกรดีหรอืตดัมักจะตัดผ่าน สว่นทีย่ดึเกาะของกลา้มเนือ้และ

จ าเป็นตอ้งเย็บเพือ่รักษาใหห้ายดเีสมอ การกรดีจะท าเพือ่ใหม้ทีีส่ าหรับ ศรีษะของเด็กในขัน้ตอนสดุทา้ยของการคลอด 

ประมาณ 3 ใน ผูห้ญงิ 100 คนจะเกดิแผลฉีกขาดซึง่รวม ไปถงึกลา้มเนื้อวงรอบทวารหนักในระดบัทีส่ามหรอืสี ่ทวารหนักมี

สองกลา้มเนือ้ น่ันคอืดา้นในและดา้นนอก ซึง่จะชว่ยในการกลัน้อจุจาระและก๊าซ ดา้นนอกถกูควบคมุดว้ยก าลงับงัคับ

ขณะทีภ่ายในมกีารท างาน อัตโนมัตทิีเ่ราไม่มอีทิธพิลควบคมุได ้เสน้ใยกลา้มเนือ้แตล่ะเสน้หรอืสว่นใหญ่ของกลา้มเนื้อ

อาจไดรั้บการ บาดเจ็บ แผลฉกีขาดทีต่อ้งมกีารเยยีวยาจะไดรั้บการรักษาหลงัการคลอด หลงัจากนัน้การสมานของแผล 

จะเริม่ขึน้และรอยเย็บทัง้หมดจะหายไปเอง แผลฉีกขาดมักจะหายด ้ว้ยด ีแตอ่าจตอ้งใชเ้วลากอ่นทีจ่ะหาย เป็นปกต ิ

คณุสามารถขอใหน้างผดงุครรภข์องคณุแสดงรูปภาพแผลฉกีขาดของคณุตามรูปภาพได ้

แคมชอ่งคลอดและชอ่งคลอดดา้นนอก  แคมชอ่งคลอดและชอ่งคลอดดา้นใน 

 

 

 ในการคลอดบตุรคณุไมไ่ดรั้บแผลฉกีขาดใดๆ 

 ในการคลอดบตุรคณุไดรั้บแผลฉกีขาดทีบ่รเิวณผวิฝีเย็บหรอืในชอ่งคลอด (ระดบั 1) 

 ในการคลอดบตุรคณุไดรั้บแผลฉกีขาดในชอ่งคลอดและ /หรอืฝีเย็บ (ระดบั 2) 

 ในการคลอดบตุรคณุไดรั้บการกรดีหรอืตดัตรงฝีเย็บ 

 ในการคลอดบตุรคณุไดรั้บแผลกฉีกขาดของกลา้มเนือ้หรููดของทวารหนักทีเ่รยีกวา่ sfinkterruptur (ระดบั 3 หรอื 

4) 

สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://backenbottenutbildning.se ภายใตห้ัวขอ้ Interaktiv 3-D-modell. 

 

 

http://backenbottenutbildning.se/
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อาหารปวดและการบรรเทาอาการปวด 

อาจเป็นเรือ่งยากทีจ่ะดแูลเด็กแรกเกดิเมือ่ฟ้ืนจากแผลฉีกขาดจากการคลอดบตุร การสนับสนุนและความชว่ยเหลอืจาก

ครอบครัวและเพือ่นเป็นสิง่ทีด่ ี

มันเป็นเรือ่งปกตทิีม่อีาการปวดตัง้ในตอนแรก แตค่วรลดลงในแตล่ะวนั แนะน าใหรั้บประทาน พาราเซตามอล ลดอาการ

ปวด เชน่ Alvedon® 500 mg 2 เม็ด 4 ครัง้ตอ่วนั พรอ้มกับ ibuprofen เชน่ แนะน าใหใ้ช ้Ipren® / Ibumetin® 400 มก. 1 เม็ด 

3 ครัง้ตอ่วนั ยาตา่งๆ นัน้ ไมม่ผีลตอ่ทารกเมือ่ใหน้ม ยาบรรเทาอาการปวดทีด่ที าใหค้ณุเคลือ่นไหวไดม้ากขึน้ซึง่ท าใหก้าร

สมานของแผลฉกีขาดหายดขีึน้ 

ในตอนแรกอาจเป็นเรือ่งยากทีจ่ะน่ังเพราะอาการบวมและปวดทีอ่วยัวะเพศ ควรสลบัไปมาระหวา่งน่ังเดนิ หรอืนอน ควรที่

จะนอนลงเมือ่ใหน้ม /ใหอ้าหารบตุรเพือ่หลกีเลีย่งความรูส้กึไม่สบายและเพือ่ทีจ่ะผ่อนคลายไดด้ขี ึน้ หลกีเลีย่งการใชห้ว่ง

ยางทีส่ามารถเพิม่อาการบวมและปวดได ้ปัญหาจะดขีึน้ในทกุๆ วนั และหลงัจากสองเดอืน สว่นใหญจ่ะกลับหายเป็นปกติ

ได ้ถา้มันรูส้กึแสบเมือ่คณุปัสสวะคณุสามารถอาบน ้าดว้ยน ้าอุน่ในระหวา่งนัน้ได ้

การดแูลบาดแผล 

เปลีย่นผา้อนานมัยโดยทิง้ชว่งเวลาสองสามชัว่โมงหรอืเมือ่รูส้กึเปียก ช าระลา้งหนา้อวัยวะเพศดว้ยน ้าเมือ่ จ าเป็นแตไ่ม่

บอ่ยจนผวิแหง้เกนิไป อยา่ใชส้บูห่รอืครมี อยา่ถเูมือ่คณุเชด็ระหวา่งฝีเย็บ ถา้ท าไดก็้ควรผึง่ลม ฝีเย็บบา้ง หากไดรั้บการ

ระคายเคอืงรอบตะเข็บดา้นนอกคณุสามารถลา้งดว้ยน ้ายาลา้งแผลซึง่หาซือ้ไดท้ี ่รา้นขายยา หากตะเข็บเกดิอาการน่า

ร าคาญเมือ่เวลาผา่นไปนานกวา่สองสปัดาหอ์าจจ าเป็นตอ้งออก ในกรณีนัน้ขอใหส้ง่ขา่วตามทีไ่ดต้กลงไว ้

การท างานของล าไส ้

หลงัจากทีค่ณุไดค้ลอดบตุรแลว้การท างานของล าไสอ้าจไดรั้บผลกระทบทัง้จากการคลอดและจากการ เปลีย่นแปลงใน

ชวีติ  

หลงัจากการคลอดในระยะแรกโดยปกตมิักไม่สามารถเก็บหรอือัน้ก๊าซได ้คณุลกัษณะนีม้ักจะ ปรับปรุงดขี ึน้หลงัจากหนึง่

สปัดาหไ์ปแลว้ แตก่ารปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่งสามารถคาดหวงัไดเ้กอืบหนึง่ปี หลงัจากการคลอด  

สาเหตทุีพ่บไดบ้อ่ยทีส่ดุของความผดิปกตขิองแกส๊คอืการระบายของล าไสท้ีไ่ม่สมบรูณ์ แก๊สจะกอ่ตวัขึน้จาก เศษ

อจุจาระในทวารหนัก สิง่นีส้ามารถป้องกนัไดโ้ดยการสงัเกตสุญัญาณในการการระบายและไปเขา้หอ้งสขุา โดยทนัท ีซึง่

จะชว่ยลดความเสีย่งตอ่อาการทอ้งผูกและการระบายทีไ่ม่สมบรูณ์ การเคลือ่นไหวเชน่ การเดนิ และดืม่น ้าปรมิาณมากชว่ย

ลดความเสีย่งตอ่อาการทอ้งผกู หากอจุจาระแข็งและยากทีจ่ะถา่ยออกไป อาจเป็นประโยชน์ไดโ้ดยการเคน้ทีฝี่เย็บหรอื

ดา้นหลงัชอ่งคลอดไวเ้พือ่ชว่ยในการก าจัดอจุจาระไดง้า่ยขึน้ มันไมม่ปีระโยชนท์ีเ่พยีงจะเบง่เป็นเวลานาน ถา้เชน่นัน้ก็ควร

รอจนกวา่คณุรูส้กึปวดอกีครัง้ดกีวา่ ควรวางเทา้บนมา้น่ังเพือ่ใหห้ัวเขา่ของคณุสงูกวา่สะโพกและเบง่ดว้ยทอ้งนอ้ยทีนุ่่มมือ่

หายใจออก  

ควรรักษาอาการทอ้งผูกเสมอ เชน่ ดว้ยสารเพิม่ปรมิาณทีไ่ม่ตอ้งใชใ้บสัง่แพทย ์ขอค าแนะน าจากรา้นขายยา หลกีเลีย่ง

สารท าใหเ้ป็นแกส๊ 

หลงัจากทีก่ลา้มเนือ้หรููดฉีกขาดมันเป็นเรือ่งส าคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะหลกีเลีย่งอาการทอ้งผกูเพือ่ทีจ่ะใหก้ลา้มเนื้อหายได ้

ดงันัน้แนะน าใหใ้ชพ้าราฟินอมิัลชนัซึง่ท าใหอ้จุจาระเหลวมากขึน้และบรรเทาในการระบายล าไส ้รับประทาน 15 มล 2 ครัง้

ตอ่วนัเป็นเวลา 2 สปัดาหแ์ละหากจ าเป็นใหรั้บประทานตอ่ไปวันละครัง้อกี 1 สปัดาห ์อย่าหยดุจากวนัหนึง่ ไปอกีวนัหนึง่ 

คอ่ยๆ ลดลงและรับประทานอาหารทีช่ว่ยใหก้ระเพาะอาหารของคณุท างานไดด้ขี ึน้ 

เวลาทีค่าดการณ์ในการรักษาเยยีวยา 

การฟ้ืนตัวควรจะกา้วหนา้ไปเรือ่ย ๆ หลงัจากไม่กีเ่ดอืนคณุควรรูส้กึวา่ปัญหารุนแรงดงักลา่วไดผ้า่นไปและร่างกาย ยังคง

ท าการรักษาเยีย่วยาตอ่ไปไดถ้งึหนึง่ปีหลงัจากการคลอด 
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กจิกรรมทางรา่งกาย 

การเคลือ่นไหวเป็นสิง่ทีด่สี าหรับการรักษาถา้ไมม่อีาการเจ็บ การเดนิเป็นตวัเลอืกทีด่ขีองกจิกรรมในตอนเริม่ตน้และ คณุ

สามารถเพิม่ระยะทางไดอ้ย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป เป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะประสบกบัความรูส้กึทีห่นักถว่งๆ ในอวยัวะเพศใน

ชว่งแรกๆ หลงัจากคลอดบตุร  

ขอใหร้อกับการออกก าลงักายทีม่คีวามคร ่าเคร่งสงู เชน่การกระโดด การวิง่และการฝึกพลงัหนักในชว่งแรก จนกวา่พืน้อุง้

เชงิกรานจะแข็งแรงขึน้และรูส้กึดขี ึน้ เริม่ตน้อยา่งระมัดระวงัและเพิม่ขึน้ในภายหลงั หากคณุพบ การร่ัวไหลและ / หรอืรูส้กึ

หนักถว่งๆ ใหร้อการออกก าลงักายสกัระยะหนึง่และฝึกการออกก าลงักายสว่น อุง้เชงิกรานตอ่ไป ถา้อาการยังคงอยูห่ลงั

การตรวจอาการหลงัคลอดทีค่ลนิกิสขุภาพมารดา คณุมสีทิธิไ์ดรั้บ ความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ โดยเฉพาะกับนัก

กายภาพบ าบดั 

การอยูร่ว่มกนัทางเพศ 

แผลในชอ่งคลอดตอ้งใชเ้วลาในการรักษา อาจใชเ้วลาหลายสปัดาหห์รอืหลายเดอืน มันใชเ้วลานานตา่งกนัไป กอ่นทีค่ณุ

จะตอ้งการกลับมามเีพศสมัพันธอ์กี ควรหลกีเลีย่งการมเีพศสมัพันธแ์บบสอดใสต่ราบใดทีม่ันเจ็บและ แผลยังคงสมานอยู่ 

มันเป็นเรือ่งส าคัญทีจ่ะมเีพศสมัพันธต์ามเงือ่นไขของคณุเองและมกีารสือ่สารทีด่กีับคูรั่ก ของคณุ อย่าลงัเลทีจ่ะจองการ

นัดพบ / นัดพบหลงัคลอดหากคณุตอ้งการพูดคยุเกีย่วกับการใชช้วีติกบัเพศสมัพันธ ์ตราบเทา่ทีค่ณุใหน้มลกูเยือ่เมอืกใน

ชอ่งคลอดของคณุจะเปราะบาง ครมี estrogen และ / หรอืสารหลอ่ลืน่ทีไ่ม ่ตอ้งใชใ้บสัง่ยาของแพทยส์ามารถชว่ยได ้

หลงัจากทีม่กีารฉกีขาดของกลา้มเนือ้หรููดจะตอ้งหลกีเลีย่งการม ีเพศสมัพันธท์างทวารหนักจนกวา่จะไดรั้บการฟ้ืนฟู

เต็มที ่

การออกก าลังกายอุง้เชงิกราน 

 หลงัจากการคลอดบตุรควรเริม่ตน้ดว้ยการ "คน้หา-ขมบิ" แบบงา่ยๆ ใหข้มบิรอบๆ ทวารหนัก ชอ่งคลอดและ ทอ่

ปัสสาวะ คงการขมบิไวเ้ป็นเวลา 2 วนิาท ีผอ่นคลายและพักผ่อน 2 วนิาท ีท าซ ้า 10 ครัง้ 3 ครัง้ตอ่วนั 

 เมือ่อาการปวดทเุลาลงใหค้ณุสามารถเริม่ตน้การฝึกความแข็งแรงส าหรับอุง้เชงิกรานได ้ขมบิรอบทวารหนัก ชอ่ง

คลอดและทอ่ปัสสาวะและยกขึน้ / เข ้า้ไปขา้งในดว้ยแรงมากทีส่ดุทีค่ณุสามารถท าได ้คงการขมบิไวใ้น ต าแหน่ง

สงูสดุ 6-8 วนิาท ีผอ่นคลาย 6-8 วนิาทรีะหวา่งการขมบิ ท าซ ้า 10 ครัง้ 3 ครัง้ตอ่วนั 

 เมือ่คณุแข็งแรงขึน้ใหเ้ลกิการฝึกซอ้มแตล่ะครัง้ดว้ยการขมบิแบบทรหด การขมบิไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้รงสงูสดุ คง

การขมบิไวน้านตราบเทา่ทีค่ณุสามารถท าได ้15-60 วนิาท ีใหค้ านงึถงึการหายใจเขา้ในเวลาเดยีวกนั และผ่อน

คลายหลังจากออกก าลงักายเสร็จแลว้ 

 คณุควรจะแข็งแรงขึน้อยา่งเห็นไดช้ดัหลงัจากการออก าลงักายทกุวนัเป็นเวลาสามเดอืน หากคณุไมพ่บ 

กลา้มเนื้อหรอืออกก าลงักายไม่ไดผ้ลคณุควรปรกึษากบัคลนิกิสขุภาพมารดา (mödravården) 

ภาวะแทรกซอ้น - ฉันควรตดิตอ่เพือ่ขอการรักษาพยาบาลเมือ่ใด 

 อาการบวมและรูส้กึไม่สบายถอืเป็นเรือ่งปกตใินสองสปัดาหแ์รก มันจะดขีึน้ทกุๆ วนั แตถ่า้คณุ แยล่งและคณุรูสกึ

ไดก้ลิน่เหม็นจากชอ่งคลอด มไีขห้รอืรูส้กึไมส่บายเหมอืนเป็นโรค อาจเกดิจาก การตดิเชือ้ในแผล อาจ

จ าเป็นตอ้งใชย้าปฏชิวีนะ 

 ในกรณีทีม่อีาการปวดทีเ่กีย่วขอ้งกับการระบายของล าไสซ้ึง่ท าใหย้ากทีจ่ะระบายล าไสไ้ด ้

 หากแผลเย็บยังท าใหค้ณุรูส้กึไมส่บายหลงัจากผา่นไปแลว้สองสปัดาห ์

 ในกรณีทีม่กีารร่ัวไหลของอจุจาระ 

 หากคณุรูส้กึไมส่บายทางจติเชน่ หากการคลอดบตุรมอีาการรุนแรงและแผลฉีกขาดจะสง่ผลตอ่ ชวีติประจ าวนั

ของคณุหรอืการเชือ่มโยงกับเด็กได ้

การตดิตามผล 

มันเป็นเรือ่งส าคัญทีจ่ะตอ้งไปรับการตรวจสอบภายหลงัทีแ่ผนกผดงุครรภ ์ทีน่ั่นคณุจะไดรั้บการตรวจสอบเพือ่ให ้แน่ใจวา่

การเยยีวยารักษาอยูใ่นแนวทางทีถ่กูตอ้ง 
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การลงทะเบยีนแผลฉกีขาด 

การลงทะเบยีนแผลฉกีขาดใชใ้นกรณีทีม่แีผลฉีกขาดทีค่ลอบคลมุอย่างกวา้งขวาง ทัง้นีเ้พราะใหผู้ด้แูลรักษาจะสามารถ 

ตดิตามและคอยดแูลวา่คณุเป็นอยา่งไรบา้งหลงัจากคลอดและเพือ่ใหก้ารดแูลทีด่ขี ึน้ คณุจะตอบค าถามเกีย่วกับ BB (สตู-ิ 

นรเีช) สองเดอืนและหนึง่ปีหลังคลอดเกีย่วกับความรูส้กึของอวยัะเพศของคณุและการท างานของมัน แพทยห์รอืพยาบาล 

ผดงุครรภข์องคณุจะสามารถรูไ้ดว้า่คณุเป็นอย่างไรและคณุสามารถไดรั้บความชว่ยเหลอืในการแกปั้ญหาใดๆ ถา้ม ีมันเป็น

การดถีา้คณุตอบแบบสอบถามแมว้า่คณุจะไมม่ปัีญหาก็ตาม หากคณุรูส้กึไม่สบาย คณุสามารถขอตดิตอ่ผา่นทาง ทะเบยีน

ได ้ 

บางครัง้ก็ยากทีจ่ะทราบวา่อะไรเป็นเรือ่งปกตหิลงัจากการคลอดบตุรและอะไรทีเ่ป็นภาวะแทรกซอ้น ตอ่ไปนีเ้ป็นวธิคีดิ

เกีย่วกบัค าถาม: ถา้คณุประสบปัญหามากจนตอ้งใชย้าตามใบสัง่แพทยห์รอืการ เขา้รับการตรวจพเิศษก็ถอืวา่เป็น 

ภาวะแทรกซอ้นเล็กนอ้ย หากปัญหาของคณุเป็นเหตใุหเ้กดิผลกระทบ ในระยะยาวตอ่คณุภาพชวีติและ / หรอืถา้คณุตอ้ง

รับการผา่ตัดอกี ครัง้ถอืวา่เป็นภาวะแทรกซอ้น ทีร่า้ยแรง 

การคลอดบตุรในอนาคต 

การตัง้ครรภค์รัง้ใหมถ่อืไมเ่ป็นอนัตรายตอ่อุง้เชงิกราน ผูห้ญงิสว่นใหญ่ทีม่อีาการฉีกขาดสามารถใหก้ าเนดิทารกคน ถัดไป

ทางชอ่งคลอดไดโ้ดยไมม่ปัีญหา ในกรณีของแผลฉีกขาดทีก่ลา้มเนือ้หรููดความเสีย่ง คอื 5-7 / 100 ทีจ่ะเป็น ไดอ้กีครัง้ ใน

การเยยีวยารักษาปกตโิดยไมม่ผีลตอ่การท างานจะแนะน าใหใ้ชก้ารคลอดทางชอ่งคลอด หากในทาง กลบักนัถา้คณุมี

อาการตรงทวารหนักหรอืชอ่งคลอดอาจตอ้งพจิารณาการผา่ตัดคลอดแบบ ซ-ีเซคชัน่ หากคณุตัง้ครรภ ์อกีครัง้จะมกีาร

ปรกึษาหารอืเมือ่พบกับผดงุครรภห์รอืแพทยใ์นครัง้แรกถงึเรือ่งการคลอดบตุรในอนาคต เพือ่ชว่ยในการ สนทนาคณุ

สามารถใชค้ าถามตอ่ไปนี:้ ฉันมตีวัเลอืกอะไรบา้ง ตวัเลอืกดงักลา่วมขีอ้ดขีอ้เสยีอยา่งไรบา้งส าหรับฉัน ฉันจะขอความ

ชว่ยเหลอืในการตัดสนิใจไดอ้ย่างไรบา้ง 

ฉันควรทีจ่ะตดิตอ่ใครเมือ่มปัีญหา 

 หากคณุรูส้กึไมส่บายกายอยา่งรา้ยแรงภายในไม่กีส่ปัดาหห์ลงัคลอดบตุร ใหต้ดิตอ่ 1177 หรอื BB (แผนกสตู-ิ นรี

เวช) เพือ่ขอค าแนะน า 

 หากคณุมปัีญหาเกีย่วกบัอวัยวะเพศในชว่งเดอืนแรก ๆ ใหต้ดิตอ่พยาบาลผดงุครรภท์ี ่
ฝากครรภข์องคณุ 

 หากคณุมคี าถามเกีย่วกับการคลอดบตุรของคณุโปรดตดิตอ่ที ่แผนกสตูกิรรม or BB (สตู ินรเีวช) 

 หากคณุตอ้งการตดิตอ่พูดคยุทางโทรศพัท ์คณุสามารถขอความชว่ยเหลอืได ้โทรหา 1177 และขอ รับค าแนะน า

เกีย่วกบัวธิกีารด าเนนิการตา่งๆ ณ ทีค่ณุอาศัยอยู่ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

ขอ้มลูเกีย่วกบัผูป่้วยนีร้่วมเขยีนโดยนรแีพทยแ์ละผดงุครรภข์องประเทศสวเีดน สมาคมสตูศิาสตรแ์ละ นรเีวชวทิยาแหง่

สวเีดนและสมาคมผดงุครรภแ์หง่สวเีดนร่วมมอืกับ Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag บ. ประกนัร่วมของ

มณฑล) ในโครงการ "การดแูลการคลอดบตุรอยา่งปลอดภัย" ซึง่มเีป้าหมายเพือ่ลด อบุัตกิารณ์การบาดเจ็บของเด็กและ

มารดาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคลอดบตุร 

 

 


