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Update in laparoscopic inguinal hernia repair 

พ.กิตติมา  พรสขุศิริ 

ไส้เลื�อนขาหนีบเป็นภาวะที�ได้รับการรู้จกัและมีการพฒันาการรักษามาอยา่งตอ่เนื�องยาวนาน จนในปี 

1871 ก็ได้มีการพยายามที�จะซอ่มแซม internal ring ด้วย chromic cat gut ซึ�งมกีารกลบัเป็นซํ �าสงูตอ่มาในช่วง

ต้นทศวรรษที� 20 ได้มีการรายงานวิธีการผา่ตดั tissue based repair กวา่ 70 วิธีและในปี 1970 ก็ได้ใช้วิธี 

Shouldice repair เป็นวิธีมาตราฐานในการซอ่มแซมยคุของ tissue based repair ได้ดําเนินมาจนถึงชว่งปลาย

ทศวรรษที� 20 ได้มีการนํา prosthetic mesh มาใช้เพื�อลดการเกิด tension (tension free repair) ทําให้ 

Lichtenstein repair ได้เป็นที�นิยมและเป็นมาตราฐานในการซอ่มแซมไส้เลื�อนแบบเปิดโดยไมม่ี tension ตอ่มา

เป็นเวลาถึง 30 ปี1 

ในปี 1982 Ger และคณะได้อธิบายถงึการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องเพื�อซอ่มแซมไส้เลื�อนเป็นครั �งแรก2 และ

อีก 25 ปีตอ่มาได้มกีารใช้เทคนิคผา่ตดัแบบสอ่งกล้องหลายวิธีโดยใส ่mesh plugs (Bogojavalensky 1989), 

intraperitoneal onlay mesh (IPOM; Fitzgibbons และ Toy 1990), total extraperitoneal mesh (TEP; 

Dulucq 1991) และ transabdominal preperitoneal mesh (TAPP; Arregui 1991)  

Laparoscopic techniques versus open techniques  

วิธีการผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบนั �น เป็นการผา่ตดัที�บอ่ยที�สดุในการผา่ตดัศลัยกรรมทั�วไป โดย

การผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนนั �นมทีั �งวิธีการผา่ตดัแบบเปิด หรือแบบสอ่งกล้อง และการผา่ตดัสอ่งกล้องที�นิยมทํา

ในการซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบในปัจจบุนัมีสองวิธี คือ TAPP และ TEP  

การผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนบีที�เป็นมาตรฐานได้มีการเปลี�ยนแปลงไปบ้างในช่วง 100 ปีที�ผา่นมา

ตั �งแตท่ี� Bassini ได้นําวิธีการผา่ตดัโดยวิธี musculo-aponeurotic repair โดยการปิดผนงัหน้าท้องแบบมีความ

ตงึ ไมใ่ห้เกิดก้อน และลดความรู้สกึไมส่บายของผู้ ป่วยลง ภาวะแทรกซ้อนในการผา่ตดัแบบนี �สามารถพบได้บ้าง 

แตภ่าวะแทรกซ้อนที�รุนแรงเช่นการบาดเจ็บตอ่ spermatic cord, femoral vein และ artery หรือ genitofemoral 

หรือ ilioinguinal nerve นั �นก็มีรายงานเรื�อยๆ อยา่งไรก็ตามข้อเสยีของการใช้วิธีนี �ก็คือ อตัราการกลบัเป็นซํ �า มี

รายงานจากหลายประเทศแสดงให้เห็นวา่ ถึงแม้จะมีการปรับปรุงวิธีการผา่ตดัโดย Shouldice, Mcvay หรืออื�นๆ 

แต ่10-15%ของการผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนทั �งหมดนั �นเป็นการผา่ตดัไส้เลื�อนที�กลบัเป็นซํ �า 3 

แนวคิดใหมใ่นการผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบคือการปิดช่องไส้เลื�อนโดยใช้ prosthetic mesh วาง

บนชั �นของผนงัหน้าท้องไมว่า่จะเป็นวิธีการผา่ตดัแบบเปิดหรือวธีิการสอ่งกล้องก็ตาม โดยมีบางรายงานอ้างวา่

การผา่ตดัโดยวิธีสอ่งกล้องนั �นได้ประโยชน์ในแงข่องการลดอาการปวดหลงัผา่ตดั ลดระยะเวลาของการอยู่
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โรงพยาบาลและสามารถกลบัไปทํากิจวตัรได้ปกติอยา่งรวดเร็ว 4 อยา่งไรก็ตามภาวะแทรกซ้อนที�รุนแรงก็มี

รายงาน เช่นการบาดเจ็บตอ่เส้นประสาท เส้นเลอืดใหญ่ ลาํไส้อดุตนั และบาดเจ็บตอ่กระเพาะปัสสาวะ5 

จากการทบทวนบทความโดย Cochrane ปี 2008 จํานวน 41 บทความที�เป็น controlled trials 

รวบรวมผู้ ป่วย 7,161 คนสุม่เลอืกวิธีการผา่ตดัทั �งแบบสอ่งกล้องและแบบเปิด พบวา่เมื�อติดตามผู้ป่วยไปเป็น

ระยะเวลา 6-36 เดือนนั �น ในกลุม่ที�ผา่ตดัแบบสอ่งกล้องกลบัมาทํากิจวตัรประจําวนัได้เร็วกวา่ คอื 7 วนั และมี

อาการปวดและชาน้อยกวา่การผา่ตดัแบบเปิด อยา่งไรก็ตามพบวา่การผา่ตดัแบบสอ่งกล้องนั �นเพิ�มระยะเวลาใน

การผา่ตดั 15 นาที (เฉลี�ย 14-16 นาที) และพบภาวะแทรกซ้อนที�รุนแรงตอ่อวยัวะภายในโดยเฉพาะกระเพาะ

ปัสสาวะ และหลอดเลอืดได้มากกวา่ รวมถงึลดความเสี�ยงตอ่การเป็นซํ �าได้(ประมาณ 30-50%) ซึ�งสมัพนัธ์กบั

การใช้ mesh มากกวา่การเลอืกวธีิการผา่ตดัไมว่า่จะเป็นแบบสอ่งกล้องหรือแบบเปิด นั�นคือการผา่ตดัด้วยวธีิ

สอ่งกล้องนั �นลดความเสี�ยงในการกลบัเป็นซํ �าเมื�อเปรียบเทียบกบัการผา่ตดัแบบเปิดโดยไมใ่ช้ mesh แตไ่ม่

แตกตา่งกบัการผา่ตดัแบบเปิดโดยใช้ mesh6 

ในปัจจบุนันั �นการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องถือได้วา่เป็นทางเลอืกหนึ�งในการผา่ตดัเพื�อรักษาไส้เลื�อนขา

หนีบ โดยศลัยแพทย์ผู้ดแูลต้องให้ข้อมลูเกี�ยวกบัข้อดี ข้อเสยี และข้อจํากดับางอยา่งในการผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง

เมื�อเปรียบเทียบกบัแบบเปิดเพื�อให้ผู้ ป่วยสามารถเลอืกวิธีการรักษาได้ รวมถึงศลัยแพทย์ผู้ดแูลนั �นต้องมี

ประสบการณ์การผา่ตดัแบบสอ่งกล้องที�จะทาํอยา่งอยา่งเพียงพอด้วย7 

ถึงแม้วา่จะมกีารศกึษาที�เกี�ยวกบัการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องอยา่งมาก แตก่ารผา่ตดัด้วยวิธีสอ่งกล้องนั �น

ก็ยงัเป็นที�ยอมรับไมแ่พร่หลาย มกัจะใช้ในกรณีที�มีข้อบง่ชี �พิเศษและศลัยแพทย์ที�มีความเชี�ยวชาญเทา่นั �น  

ข้อบ่งชี �และข้อห้ามของการผ่าตัดด้วยวธีิการส่องกล้อง 

ข้อบ่งชี � 

1. Recurrent hernia 

การซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบด้วยวิธีการสอ่งกล้องนั �นมข้ีอดีกวา่การผา่ตดัแบบเปิดเฉพาะในบางกรณี

เทา่นั �น เช่น ในกรณีกลบัเป็นซํ �าหลงัการผา่ตดัแบบเปิด กรณีแบบนี �ศลัยแพทย์มกัหลกีเลี�ยงการผา่ตดัซํ �าในที�เดิม

ซึ�งมีโอกาสพลาด defect เนื�องจากไมส่ามารถเข้าถึง myopectineal orifice ได้ทั �งหมด ข้อดีของการผา่ตดัด้วย

วิธีการสอ่งกล้องคือ อาการปวดหลงัผา่ตดัที�น้อยกวา่, ระยะพกัฟื�นที�สั �นกวา่ และอตัราการเป็นซํ �าที�พอๆกนัหรือ

ดีกวา่เมื�อเทียบกบัการผา่ตดัแบบเปิดในกรณีที�เป็นซํ �า8-10 
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2. Bilateral inguinal hernia 

ไส้เลื�อนขาหนีบที�เป็นทั �งสองข้างนั �นเป็นข้อบง่ชี �ที�ดีในการผา่ตดัด้วยวธีิสอ่งกล้อง โดยมีสองการศกึษา

แบบ prospective randomized trial ที�เปรียบเทียบระหวา่งการผา่ตดัแบบ TAPP กบั open mesh repair ทั �ง

สองการศกึษาแสดงให้เห็นวา่การผา่ตดัโดยวิธีสอ่งกล้องดีกวา่อยา่งมีนยัสาํคญัในแงข่องการลดอาการปวดหลงั

ผา่ตดั และสามารถกลบัไปทํางานได้เร็วกวา่โดยที�ไมม่ีความแตกตา่งกนัของอตัราการเป็นซํ �าและภาวะแทรกซ้อน
8,11 

3. Obese / Athletic patients 

เมื�อการวินิจฉยัวา่เป็นไส้เลื�อนขาหนีบนั �นยงัไมช่ดัเจน การทําการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องเพื�อให้การ

วินิจฉยัก็เป็นวิธีที�ให้การวินิจฉยัได้อยา่งถกูต้อง และสามารถทาํการผา่ตดัซอ่มแซมไปด้วยในการผา่ตดัครั �งเดียว 

อยา่งไรก็ตามการวินิจฉยัไส้เลื�อนขาหนีบในผู้ ป่วยอ้วนนั �นเป็นการยาก ในกลุม่นี �นั �นการใช้การสอ่งกล้องจะช่วย

การวินจิฉยัได้ดียิ�งขึ �นและทําการซอ่มแซมได้โดยไมต้่องใช้แผลผา่ตดัขนาดใหญ่ในผู้ ป่วยที�มีโอกาสเกิด

ภาวะแทรกซ้อนตอ่แผลผา่ตดัอยา่งเช่นกลุม่นี �12 

และท้ายสดุคือ กลุม่ผู้ ป่วยที�ต้องการกลบัมาทํางานได้ปกติอยา่งรวดเร็วก็เป็นกลุม่ที�เหมาะในการผา่ตดั

แบบสอ่งกล้อง ตา่งจากการผา่ตดัแบบ anterior repair การใส ่mesh จะใสท่างด้าน posterior ระหวา่งการสอ่ง

กล้องและการเพิ�มความดนัในช่องท้องก็จะยิ�งชว่ยดนัให้ mesh ตดิกบัผนงัช่องท้อง ดงันั �นจงึไมต้่องมีการจํากดั

การออกกําลงัภายหลงัการผา่ตดัซอ่มแซมด้วยวธีิสอ่งกล้องและมกัจะกลบัมาทํางานอยา่งปกติได้ภายใน 2-3 

สปัดาห์ ซึ�งเหมาะกบัผู้ ป่วยบางกลุม่ที�ต้องการกลบัมาทํางานได้อยา่งรวดเร็ว เช่นในกลุม่นกักีฬาเป็นต้น12 

ข้อห้าม 

Absolute contraindication 

ข้อห้ามของการผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบด้วยวธีิสอ่งกล้องคือผู้ ป่วยมีโรคร่วมที�ไมส่ามารถทําการ

ระงบัความรู้สกึด้วยการดมยาสลบได้เนื�องจากการผา่ตดัสอ่งกล้องจําเป็นต้องใช้วิธีระงบัความรู้สกึระหวา่งผา่ตดั

และต้องทําให้เกิดลมในช่องท้อง ดงันั �นการผา่ตดัแบบเปิดเหมาะสมกวา่ในผู้ ป่วยที�มีโรคร่วมและเพิ�มความเสี�ยง

ในการดมยาสลบ กลุม่เหลา่นี �ก็คอื ผู้ ป่วยสงูอายแุละผู้ ป่วยที�มีโรคหวัใจหรือโรคปอดรุนแรง  

Relative contraindication 

นอกจากนี �ยงัมีบางสภาวะที�อาจจะเป็นข้อห้าม คือ ผู้ ป่วยที�เคยทาํหรือวางแผนที�จะทาํการผา่ตดั 

pelvic หรือ extraperitoneal operation (เช่น radical prostatectomy ผา่ตดัเส้นเลอืด ผา่ตดัปลกูถ่ายไต),giant 

scrotal hernia, ผู้ ป่วยที�มีการเป็นซํ �าภายหลงัการผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบด้วยวิธีการสอ่งกล้องมาแล้วนั �น
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ควรทําผา่ตดัแบบเปิดมากกวา่ และสดุท้ายคือ ในผู้ ป่วยที�มี strangulated hernia ควรผา่ตดัแบบเปิดเนื�องจาก

ในกรณีแบบนี �การผา่ตดัแบบสอ่งกล้องทําได้ยากและอนัตราย และอาจมคีวามจําเป็นต้องทาํแบบ primary 

suture repair ถ้ามีการ contaminate ในการผา่ตดั ถงึแม้วา่ในกรณี incarceration นั �นไมไ่ด้เป็นข้อห้าม แตท่าํ

ให้การผา่ตดัเป็นไปได้ยากต้องใช้ศลัยแพทย์ที�มีประสบการณ์ในการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องมากรวมถึงสภาวะที�มี

นํ �าในช่องท้อง (ascites) และภาวะที�อาจมีเลอืดออกผิดปกติ เช่นผู้ ป่วยที�ได้รับยาต้านการแขง็ตวัของเลอืด เป็น

ต้น12 

Laparoscopic Inguinal Hernia Repair  

 เมื�อมกีารนําการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องเข้ามาใช้มากขึ �นรวมทั �งในการซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบด้วย โดย

ช่วยให้การวินิฉยัได้ง่ายมากขึ �น เช่นในกรณีของ femoral hernia ทําให้การมองเห็น defect และ sac ที�ยื�น

ออกมาได้ดีขึ �น แผลที�ใช้ในการผา่ตดัมีขนาดเลก็และสามารถกลบัไปทํางานได้เร็วขึ �น 

ในปัจจบุนัการผา่ตดัสอ่งกล้องซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบนั �นทําโดยการวาง synthetic mesh ใน 

preperitoneal space ซึ�งมีวิธีที�นิยมทําสองวิธี คือ transabdominal preperitoneal repair (TAPP) หรือ totally 

extraperitoneal repair (TEP), โดยการทํา TAPP ครั �งแรกอธิบายไว้โดย Arregui และคณะ ในปี 1992 โดยการ

สอ่งกล้องเข้าไปใน peritoneal cavity แล้ววาง mesh ใน preperitoneal space หลงัจาก reduce hernia sac 

แล้ว13 สว่นการทํา TEP นั �น ได้อธิบายเป็นครั �งแรกโดย McKernan และ Laws ในปี 1993 วิธีการนี �จะเกี�ยวข้อง

กบัการเลาะ preperitoneal และวาง mesh โดยที�ไมเ่ข้าไปในช่องท้อง14 

Transabdominal preperitoneal repair versus totally extraperitoneal repair  

Learning curve สาํหรับการผา่ตดัโดยเทคนคิ TAPP และ TEP นั �นคอ่นข้างยาวจาก VA trial พบวา่

ศลัยแพทย์ที�ผา่ตดัแบบสอ่งกล้องมามากกวา่ 250 รายหรือมากกวา่นั �นจะสามารถลดอตัราการเป็นซํ �าได้

มากกวา่ 50%15อยา่งไรก็ตาม ศลัยแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญด้านสอ่งกล้องสว่นใหญ่มกัมีประสบการณ์น้อยกวา่นี � โดย

พบวา่มกัมีประสบการณ์โดยเฉลี�ย 30-50 รายที�ทําให้ ระยะเวลาการผา่ตดั การเปลี�ยนเป็นผา่ตดัแบบเปิด 

ภาวะแทรกซ้อน และอตัราการเป็นซํ �านั �นลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 16-18 

การผา่ตดัแบบ TEP ได้พฒันาขึ �นมาเนื�องจากเทคนิคเดิม TAPP นั �นต้องมีการเข้าสูช่่องท้อง โดยใน

เทคนิคTEP นี �จะเข้าทาง preperitoneal space เพื�อหลกีเลี�ยงการเข้าสูช่่องท้อง อยา่งไรก็ตามวิธีนี �นั �นต้องใช้

เทคนิคมากและมีพื �นที�ในการทํางานน้อยกวา่เมื�อเทียบกบั TAPP Felix และคณะได้เปรียบเทียบสองวิธีการ

พบวา่ TAPP มีอบุตัิการณ์ของภาวะแทรกซ้อนในช่องท้องมากกวา่ TEP อยา่งไรก็ตามหลายครั �งที�การทํา TEP 

ต้องถกูเปลี�ยนเป็น TAPP ในการศกึษา นอกจากนี �ในการศกึษานี �ไมพ่บวา่มีความแตกตา่งที�เห็นได้ชดัในเรื�องของ

อาการปวดหลงัผา่ตดัและการกลบัไปทํากิจวตัรประจําวนัได้ปกติ19 

ในการศกึษาที�ผา่นมาเปรียบเทียบระหวา่ง TAPP กบั TEP โดย Wake และคณะ20พบวา่ไมม่ีความ

แตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติใน ระยะเวลาของการผา่ตดั การนอนโรงพยาบาล เวลาที�กลบัไปทํากิจวตัร

ประจําวนัได้ปกติ หรืออตัราการเป็นซํ �าระหวา่งทั �งสองเทคนิค ในการศกึษารายงานวา่มีอตัราการบาดเจ็บตอ่
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อวยัวะภายในและไส้เลื�อนบริเวณ port ที�สงูกวา่ในเทคนคิTAPP ในรายงานของ Leibl และคณะ21ก็ได้ผล

เช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตามพวกเขาได้อ้างวา่การทําเทคนิคTAPP นั �น โดยทั�วไปแล้วมี learning curve ที�สั �นกวา่ 

TEP และแนะนําให้ใช้ TAPP เนื�องจากสามารถนาํมาใช้ได้ง่ายและเป็นพื �นฐานนาํไปสูก่ารผา่ตดัอื�นตอ่ไป 

ยงัคงต้องมีการศกึษาแบบ randomized controlled trial เปรียบเทียบ TAPP และ TEP เพิ�มเติมอกีเพื�อ

ตดัสนิวา่วิธีการใดดีกวา่กนั แตพ่บวา่ TAPP นั �นนา่จะมีประโยชน์ในผู้ ป่วยที�มีไส้เลื�อนขนาดใหญ่ หรือ 

incarcerated hernia หรือเมื�อต้องการการสอ่งกล้องเพื�อวินิจฉยัวา่มีไส้เลื�อนหรือไมใ่นผู้ ป่วยที�ประวตัิและการ

ตรวจร่างกายไมช่ดัเจน นอกจากนี � TAPP นั �นเป็นการสอ่งกล้องที�ควรเลอืกใช้ในผู้ ป่วยไส้เลื�อนที�เคยมีการผา่ตดั

มาก่อนใน preperitoneal space เพราะวา่การเข้าทางนี �นั �นสามารถทําให้ได้ exposure ของ groin ได้ดีกวา่ 

จากการทบทวนบทความโดย Cochrane ปี 2008 พบบทความเปรียบเทียบวิธีการผา่ตดัแบบ TEP 

และ TAPP ที�เป็น controlled trial เพียง 1 บทความซึ�งมจํีานวนผู้ ป่วยชาย 52 คนได้ถกูสุม่เลอืกมาทําการผา่ตดั

ทั �งสองวิธี โดยศลัยแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญ โดยพบวา่ไมม่คีวามแตกตา่งที�ชดัเจนในแง่ของระยะเวลาการผา่ตดั

(Mean/SD; TEP=52.3(13.9), TAPP=46(9.2) min; P=0.058), การเกิด hematoma (TEP 0/24, TAPP 1/28; 

P=0.56), ระยะเวลาการอยูโ่รงพยาบาล (Mean/SD; TEP=4.4(0.9) วนั, TAPP=3.7(1.4) วนั;P=0.030) และการ

กลบัไปทํากิจวตัรประจําวนั หรือการกลบัเป็นซํ �าจากการตดิตามไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน (TEP=0/24, 

TAPP=1/28; P=0.56)สว่นการศกึษาที�เป็น non-randomized prospective อีก 8 การศกึษานั �นมผีู้ ป่วยรวม 500 

คน และมีการศกึษาที�เป็น prospective case series ขนาดใหญ่ที�มีผู้ ป่วยมากกวา่ 1,000 คนที�ศกึษาเกี�ยวกบั

ภาวะแทรกซ้อน จาก 9 การศกึษานี �พบวา่มีการผา่ตดัด้วยวิธี TAPP นั �นพบการเกิดไส้เลื�อนบริเวณ port-site และ

บาดเจ็บตอ่อวยัวะภายในได้มากกวา่ในขณะที�การผา่ตดัด้วยวิธี TEP นั �นมีอตัราการเปลี�ยนวิธีการผา่ตดัสงูกวา่ 

สว่นการบาดเจ็บตอ่หลอดเลอืดและการติดเชื �อ mesh นั �นเป็นภาวะที�พบได้น้อยและไมแ่ตกตา่งกนัในทั �งสองวิธี 

และจากการการศกึษาที�กลา่วมาแนะนําวา่ผู้ เชี�ยวชาญควรมีประสบการณ์ในการผา่ตดัประมาณ 30-100 ราย 

อยา่งไรก็ตามการเปรียบเทยีบวิธีการผา่ตดัทั �งสองนั �นยงัมข้ีอมลูไมม่ากพอที�จะสรุปความแตกตา่ง ต้องรอ

การศกึษาเพิ�มเติมตอ่ไป22 

Umberto B. และคณะได้ทําการทบทวนการศกึษาแบบเพื�อหวงัจะเปรียบเทียบระหวา่งการผา่ตดัทั �ง

สองวิธี คือ TEP และ TAPP โดยใช้วธีิการเปรียบเทยีบกนัทางอ้อม โดยเลอืกการศกึษาแบบ randomized 

controlled trial ที�เปรียบเทยีบระหวา่งการผา่ตดัด้วยวิธี TEP กบัการผา่ตดัแบบเปิด และวธีิ TAPP กบัการผา่ตดั

แบบเปิดพบวา่ทั �งสองวิธีนั �นชว่ยในการกลบัไปทํากิจวตัรได้อยา่งปกติเมื�อเปรียบเทียบกบัการผา่ตดัแบบเปิด และ

เมื�อเปรียบเทียบทั �งสองวิธีกนัแล้วนั �นไมม่ีความแตกตา่งกนัในแง่ของระยะเวลาที�ใช้ในการผา่ตดั ภาวะแทรกซ้อน 

อาการปวดหลงัผา่ตดั ระยะเวลาการกลบัไปทํางานได้ และการกลบัเป็นซํ �า อยา่งไรก็ตามการผา่ตดัด้วยวิธี 

TAPP นั �นสมัพนัธ์กบัระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลที�ยาวกวา่เมื�อเปรียบเทียบกบัวิธี TEP23 

 

 



6 

 

Transabdominal preperitoneal repair (TAPP) 

การจดัทา่ในการผา่ตดั :จดัผู้ ป่วยอยูใ่นทา่นอนหงาย เก็บแขนทั �งสองข้างแนบลาํตวั วางจอมอนิเตอร์

บริเวณปลายเท้าผู้ ป่วย ศลัยแพทย์ ยืนบริเวณไหลข่องผู้ ป่วยในด้านตรงข้ามกบัไส้เลื�อนที�จะซอ่มแซม หรือใน

กรณีที�ต้องการซอ่มทั �งสองด้านให้เริ�มยืนด้านตรงข้ามกบัไส้เลื�อนที�มีขนาดใหญ่กวา่ มีอาการมากกวา่ก่อน ใช้วิธี

ระงบัความรู้สกึโดยการดมยาสลบ (general anesthesia with paralyzed) เพื�อช่วยในการ insufflations ใน 

TAPP หรือ สร้าง preperitoneal space ใน TEP หลงัการสร้าง pneumoperitoneum และใส ่trocars แล้ว ให้จดั

ทา่ผู้ ป่วยอยูใ่นลกัษณะ Trendelenburg’s position(รูปที�1) 24 

 
 

 

Operative steps: transabdominal preperitoneal repair  

การผา่ตดัแบบ TAPP ใช้ 3 trocars โดยขนาด 10 mm. บริเวณ subumbilicus และ ขนาด 5 mm. อีก

สองตําแหนง่ โดยใสบ่ริเวณ ด้านขวาลา่ง และซ้ายลา่งในระดบัเดยีวกนั (axial plane) หา่งจาก subumbilical 

port ประมาณ 5-7 cm. ใช้กล้อง 30 องศาเข้าทาง port ขนาด 10 mm. สอ่งดกูายวิภาคของขาหนบีจากภายใน 

โดยต้องมองหาสิ�งตอ่ไปนี �คือ inferior epigastric vessels, internal inguinal ring, spermatic vessles และ vas 

deferens โดยอวยัวะทั �งสามเรียกวา่ ‘‘Mercedes-Benz’’sign (รูปที� 2)  

 

รูปที� 1 การจัดท่าและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดและการลง incision  
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หลงัจากนั �นจึงเปิด peritoneum เหนือ defect จากขอบด้าน median umbilical ligament ไปทางด้านข้าง จนถงึ 

anterior superior iliac spine โดยเลาะเข้าไปใน avascular plane ระหวา่ง peritoneum กบั transversalis 

fascia จนพบ myopectineal orifices(รูปที� 3) 

 

 
 

 

 

 

 สาํหรับ indirect hernia, cord structure จะถกูแยกออกจากเนื �อเยื�อโดยรอบ แล้วจงึหา indirect 

hernia sac โดยมกัจะอยูท่างด้าน anterolateral side ของ cord และยดึติดกนั ขณะแยก sac ออกจาก cord 

ควรระวงัการบาดเจ็บตอ่ vas deferens และ spermatic vessels หลงัจากแยกอวยัวะตา่งๆออกแล้วปลอ่ยกลบั

เข้าสู ่peritoneal carvity ในบางครั �งถ้า sac มีขนาดใหญ่ อาจต้องเลาะแล้วแยกจากกนัก่อนแล้วจงึเย็บปิดด้วย 

endoloop suture สว่นทางด้าน distal end ปลอ่ยให้เปิดไว้เพื�อหลกีเลี�ยงการเกิด hydrocele 

รูปที� 2 Right groin anatomy. three structures forms the‘‘Mercedes-Benz’’ sign 
D,direct hernia; F,femoral hernia; I,indirect hernia; Inf,inferior epigastric vessels; Sper,spermatic 

vessels; Vas,vasdeferens 

รูปที� 3preperitoneal space ( viewed from within the abdomen) 

Dark shade area :the triangle of pain, light shade area : the triangle of doom 
GFN, genitofemoral nerve.(From Scott and Jones, 2000.) 
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 Direct hernia sacs มกัจะ reduce ได้ง่ายกวา่ indirect sacs เมื�อสร้าง preperitoneal space ได้แล้ว

ให้เลาะออกไปด้านข้าง direct hernia defect สามารถดไูด้จากการที�สามารถแยก peritoneum ออกจาก

overlying myopectineal orifice เมื�อ reduce direct hernia sac แล้วจะพบ “pseudosac” ซึ�งก็คอื 

transversalis fascia ที�คลมุติดกบั peritoneum แล้ววกกลบัเข้าไปใน preperitoneal space โดยชั �นนี �ต้องแยก

ออกจาก true hernia sac ของเยื�อบชุ่องท้อง เพื�อปลอ่ยกลบัเข้าไปใน peritoneal cavity เมื�อ “pseudosac” 

เป็นอิสระมกัจะถกูดงึกลบัเข้าไปทางด้านหน้าใน direct hernia defect 

 โดยต้องใช้ prosthetic mesh ในการผา่ตดัซอ่มแบบ TAPP และใช้ polypropylene mesh ขนาดใหญ่ 

(15x12 cm.) เพื�อปิด myopectineal orifices รวมถึง direct, indirect และ femoral hernia space สาํหรับการ

ซอ่มแซม hernia โดยใช้ meshวางราบไปกบั preperitoneal space เพื�อให้ปิด defect ได้หมด (รูปที� 4) 

 
 

 

โดยความสาํคญัอยูท่ี�การเลาะ preperitoneal space ให้หมดและวาง mesh โดยที�ขอบไมย่กขึ �นมาใน 

space ซึ�งทาํให้การซอ่มแซมนั �นออ่นแอลงไป การยดึ mesh ในด้าน medial ที� Cooper’s ligament และด้าน 

lateral ที�เหนือบริเวณ iliopubic tract เพื�อป้องการการเคลื�อนที�ของ mesh เมื�อยดึ mesh ทางด้าน lateral ด้วย 

tacks หรือ staples แล้ว ต้องคอยสงัเกตปลายของอปุกรณ์ที�ยดึตดิผนงัช่องท้องด้วยการใช้ มือด้านตรงข้าม

สมัผสัที�หน้าท้องให้มั�นใจวา่ยดึบริเวณเหนือ inguinal ligament เพื�อช่วยลดการเกิดการบาดเจ็บตอ่เส้นประสาท 

โดย mesh ที�วางควรให้ซ้อนทบับริเวณ midline เพื�อให้แนใ่จวา่ปิดได้เพียงพอและไปถงึบริเวณ posterior floor 

ของ groin สดุท้ายคือ mesh ต้องถกูปกคลมุกลบัด้วย peritoneal flap ตามเดิม 

 

Totally extraperitoneal repair (TEP) 

การจดัทา่ในการผา่ตดัเช่นเดียวกบั TAPP 

Operative steps : totally extraperitoneal repair 

 การผา่ตดันี �ใช้ 3 trocars โดยใช้ ขนาด 10 mm. ที�บริเวณ subumbilicus ยดึติดกบั structural balloon 

และอีก 2 ตําแหนง่ขนาด 5 mm. ที�บริเวณ ด้านขวาลา่ง และ ซ้ายลา่ง ในแนว axial plane เดยีวกนั หา่งจาก 

subumbilical port ประมาณ 5-7 cm. โดยทกุ port วางอยูใ่น preperitoneal space การใส ่trocar แรกขนาด 

10 mm. ที�บริเวณใต้สะดือ หลงัเปิดผิวหนงัแล้วนั �นให้ออกมานอก midline เลก็น้อย เพื�อให้เข้าไปอยูใ่นช่องหลงั 

รูปที� 4Repair of right inguinal hernia 
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rectus muscle หน้าตอ่ posterior rectus sheath หลงัจากนั �นใส ่laparoscope ขนาด 10mm. 30 องศา โดย 

blunt dissect เข้าไปใน areolar tissue ใน preperitoneal space โดยเลาะไปทางด้านข้างจนถงึ anterior 

superior iliac spine เพื�อให้มีพื �นที�เพยีงพอในการวาง port อื�นๆ หรืออาจใช้เป็น balloon dissector ในการเลาะ

เพื�อสร้าง space ก็ได้แตว่า่มีราคาแพงกวา่ หลงัจากใส ่port 5 mm. ทั �งสองแล้ว ให้ identified epigastric 

vessels, pubic bone และ Cooper’s ligament โดย Cooper’s ligament จะพบอยูด้่านข้างด้านบนตอ่ pubic 

bone ซึ�งเป็นที�สาํหรับวาง mesh การเลาะควรทาํภายใต้ direct vision เพื�อป้องกนัการบาดเจ็บตอ่เส้นเลอืด

ขนาดเลก็ที�วางพาดบริเวณ pubic bone และ กระเพาะปัสสาวะทางด้านหน้า 

 หลงัจากพบ Cooper’s ligament แล้ว ถ้าพบ direct hernia ให้ reduced ก่อน แตถ้่าไมส่ามารถทําได้

ให้ดงึบริเวณที�ยดึตดิกบั peritoneal เบาๆเพื�อให้มีแรงชว่ยในการ reduce sac ในบางครั �งผู้ ป่วยมี chronic 

direct hernias นั �นจะพบวา่มี “psuedosac” ได้ ซึ�ง “pseudosac” คือ transversalis fascia ที�มดุเข้าไปทางด้าน

หลงั ควรต้องแยกออกจาก direct hernia sac ซึ�งตอ่เนื�องไปกบั peritoneal 

 ใน indirect hernia sac นั �นพบตลอด spermatic cord และอยูไ่ปทางด้านบนภายใน spermatic 

cord, vas deferens และ spermatic vesselsวางอยูด้่านข้างด้านในตามลาํดบั แล้วมารวมกนับริเวณ internal 

ring ที�จดุตดัของ inferior epigastric vessels กบั vas deferens และ spermatic vessels form เป็น 

Mercedes-Benz sign (รูปที� 2) cord lipomas ถ้าพบมีมกัอยูท่างด้านข้างของ spermatic vessels 

 โดยสว่นใหญ่ indirect hernia sac จะถกู reduce จาก internal ring โดยการดงึและเลาะอยา่งนุม่นวล 

ถ้า sac มีขนาดใหญ่ หรือ ยาวมาก สามารถแยกออกก่อนถึง internal ring แล้วปิดด้วย endoloop ด้าน distal 

end ของถงุที�ตดัออกควรเปิดไว้เพื�อป้องกนัการเกิด hydrocele สว่น sac ตอ่เนื�องกบั peritoneum นั �นจะ 

reduce โดยการเลาะไปจนแยกออกจาก cord structures 

 เมื�อซอ่มแซม hernias (รูปที� 4)ใช้ mesh ขนาดใหญ่ (15x12 cm.) แล้วจึงยดึตดิกบั Cooper’s 

ligament ด้านใน (รูปที� 5)วาง mesh ให้ คลมุ indirect inguinal hernia site สว่นทางขอบด้านข้างของ mesh 

ควรยดึติดกบั ผนงัช่องท้องทางด้านหน้า ร่วมกบัคลาํจากทางด้านนอกด้วยมือด้านตรงข้ามเพื�อให้แนใ่จวา่ไมย่ดึ

ตํ�ากวา่ iliopubic tract ซึ�งเป็นที�อยูข่องเส้นประสาท 

 

Intraperitoneal Onlay Mesh (IPOM) 

โดยทั�วไป mesh ที�ใช้มกัเป็น bilayered ซึ�งประกอบด้วย polypropylene และ PTFE สามารถใช้ในการ

ผา่ตดัแบบสอ่งกล้องได้ โดยเริ�มจากการเข้าสูช่่องท้องและใสก๊่าซ ตามด้วยการ reduced hernia แล้ววาง mesh 

บริเวณ myopectineal orifice โดยให้ด้านที�เรียบของ PTFE สมัผสักบัอวยัวะภายใน หลงัจากนั �นให้ยดึตวั mesh 

ติดกบั Cooper’s ligament ทางด้านลา่ง rectus muscle ทางด้านบน และ iliopubic tract ทางด้านข้าง โดยใช้ 

staplers หรือ tacker หลงัจากเสร็จเรียบร้อยสามารถปลดปลอ่ยก๊าซออกจากช่องท้องและปิดแผล25 การผา่ตดั

ด้วยวิธี IPOM นั�น จะปลอ่ยให้ mesh และ tacks สมัผสัโดยตรงกบัลาํไส้ ซึ�งอาจทาํให้มีภาวะแทรกซ้อนที�รุนแรง

ได้เช่น การเกิดลาํไส้อดุตนั ตอ่มาเมื�อมีการผา่ตดัวิธีการอื�นๆโดยไมต้่องปลอ่ยให้ mesh สมัผสักบัลาํไส้พฒันาขึ �น 

ทําให้วิธี IPOM ไมเ่ป็นที�นิยมตอ่มา1 
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Lightweight versus heavyweight mesh  

ในปัจจบุนัการผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบโดยใช้ prosthetic mesh เป็นวิธีมาตรฐาน แตส่ามารถ

ทําให้เกิดอาการปวด ตงึรอบขาหนีบ และมีผลตอ่การทํางานได้ จงึนําไปสูก่ารคิดค้น mesh ขึ �นหลายประเภท 

และความสนใจใน lighter-weight mesh ได้เพิ�มขึ �น และมีการศกึษามากมายเพื�อเปรียบเทียบ mesh ชนิดนี �กบั

ชนิดเดิมในการผา่ตดัแบบ minimally invasive โดย Andrew C. และคณะ ทําการศกึษารวบรวมบทความ 

(systematic review) จํานวน 8 บทความ รวบรวมผู้ ป่วยไส้เลื�อนทั �งหมด 1,592 คน และติดตามไปเป็นระยะ 2-

60 เดือน พบวา่ไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในอตัราการเป็นซํ �าและอาการปวดเรื �อรังในการ

ใช้ Lightweight mesh เทียบกบั heavyweight mesh26 

Tacker fixation versus no-fixation of mesh  

ตั �งแตม่ีการใช้ synthetic mesh ในการผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบนั �น ได้มีการรายงานอบุตัิการณ์

การเกิดอาการปวดเรื �อรังหลงัการผา่ตดัเพิ�มสงูขึ �นจาก 10% เป็น 54%27-29ซึ�งอาการปวดเรื �อรังนี �เชื�อวา่เกิดจาก

หลายปัจจยัร่วมกนั รวมถึงการยดึติด mesh ซึ�งนําไปสูก่ารบาดเจ็บตอ่เส้นประสาทได้ประมาณ 2-4%30 ในการ

ผา่ตดัแบบสอ่งกล้องด้วย โดยเส้นประสาทที�มกัจะเกิดการบาดเจ็บบอ่ยที�สดุคือ genital branch ของ

เส้นประสาท genitofemoral และ lateral cutaneous30โดยก่อนหน้านี �เชื�อวา่การที�ไมท่าํการยดึตดิตวั mesh นั �น

เป็นปัจจยัเสี�ยงตอ่การเกิดเป็นซํ �า เนื�องมาจากอาจเกิดการเลื�อนของ mesh ออกจากที�เดมิ ตอ่มาเมื�อมีการสนใจ

เกี�ยวกบัอาการปวดเรื �อรังหลงัผา่ตดั และอาการปวดประสาทซึ�งเชื�อวา่สมัพนัธ์ความทพุลภาพนําไปสูค่ณุภาพ

ชีวิตที�แยแ่ละการกลบัเป็นซํ �า จึงได้มีผู้คิดค้นการยดึตดิ mesh ด้วยอปุกรณ์ตา่งๆมากมายเพื�อป้องกนัการกลบั

เป็นซํ �าของไส้เลื�อน อยา่งไรก็ตามพบวา่มีหลายการศกึษารายงานวา่การยดึติด mesh นั �นไมไ่ด้ประโยชน์31-34 

จาก meta-analysis ของการศกึษาแบบ RCT จํานวน 8 การศกึษา รวบรวมผู้ ป่วย 1,386 รายโดยอยู่

ในกลุม่ที�ใช้ tacker mesh fixation จํานวน 691 ราย และในกลุม่ที�ไมใ่ช้การยดึติด mesh695 ราย พบวา่ไมม่ี

ความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัของทั �งสองกลุม่ในแง่ของระยะเวลาที�ใช้ในการผา่ตดั (P=0.15), อาการปวดหลงั

ผา่ตดั (P=0.45), ภาวะแทรกซ้อน (P=0.55), และระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล (0.11) โดยความเสี�ยงที�จะเกิด

อาการปวดเรื �อรัง (P=0.67) และการกลบัเป็นซํ �า (P=0.77) นั �นไมแ่ตกตา่งกนัในทั �งสองกลุม่ นั �นคือการที�ไมใ่ช้

การยดึติด mesh ในการผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนแบบสอ่งกล้องนั �นไมไ่ด้เพิ�มความเสี�ยงของการเป็นซํ �าและ

เทียบเทา่กบัการยดึติด mesh โดยใช้ tackers ในแง่ของระยะเวลาการผา่ตดั อาการปวดหลงัผา่ตดั 

ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และอาการปวดเรื �องรัง จากการศกึษานี �นา่จะสรุปได้วา่สามารถ

นําวิธีการใส ่mesh โดยไมต้่องยดึติดมาใช้ได้อยา่งปลอดภยัในการผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง35 
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Complications 

การผา่ตดัแบบสอ่งกล้องมีภาวะแทรกซ้อนที�เฉพาะและสาํคญัเกิดได้ในระหวา่งการผา่ตดัซึ�งไมส่ามารถ

พบได้ในการผา่ตดัแบบเปิด ภาวะแทรกซ้อนสว่นใหญ่พบมากในชว่งที�การผา่ตดัสอ่งกล้องยงัเป็นเทคนิคที�ใหม่

และมีการทาํกนัน้อย The medical research council (MRC) laparoscopic groin hernia group รายงาน 

ภาวะแทรกซ้อนสามอยา่งจากการผา่ตดัด้วยวิธีTAPP คือ การบาดเจ็บตอ่กระเพาะปัสสาวะ,common iliac 

artery และ lateral femoral cutaneous nerve36 The SCUR hernia repair study group (SCUR) รายงานการ

บาดเจ็บตอ่กระเพาะปัสสาวะ 2 รายซึ�งเกิดระหวา่งการผา่ตดัด้วยวิธี TAPP37 The laparoscopic groups of the 

European Union Hernia Trialists collaboration รายงาน การบาดเจ็บตอ่อวยัวะภายในและหลอดเลอืด 15 

ราย38 สว่นใหญ่เกิดใน TAPP สดุท้ายคือ ภาวะลาํไส้เลก็อดุตนัภายหลงัการทาํ TAPP จากการที�มลีาํไส้เลื�อนเข้า

ไปใน peritoneal opening เป็นภาวะที�เกิดในช่วงที�ยงัไมเ่ข้าใจในความสาํคญัของการปิด peritoneal39 

อบุตัิการณ์การเกิดการบาดเจ็บลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัตามประสบการณ์และหลายสถาบนัได้เปลี�ยนมาใช้วิธี 

TEP19 

สว่นภาวะแทรกซ้อนอื�นๆที�จําเพาะกบัการผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง คือ ภาวะเลอืดออกจาก trocar site, 

trocar site herniation, การบาดเจ็บตอ่หลอดเลอืด epigastric หรือ gonadal ภาวะแทรกซ้อนที�รุนแรงน้อยแต่

พบได้และสมัพนัธ์กบัการสอ่งกล้อง คือ ภาวะความดนัโลหิตตํ�าจากการเพิ�มขึ �นของความดนัช่องท้อง 

hepercapnia, subcutaneous emphysema, pneumothorax, peak airway pressure เพิ�มสงู ซึ�งสว่นใหญ่จะ

ดีขึ �นได้โดยการลดความดนัในช่องท้องลงหรือการปลอ่ย carbon dioxide ออกให้หมด อยา่งไรก็ตามถ้าอาการไม่

ดีขึ �น อาจจําเป็นต้องเลื�อนการซอ่มแซมออกไป 

ภาวะแทรกซ้อนที�อาจเกิดได้ภายหลงัการผา่ตดัทั �งแบบสอ่งกล้องและแบบเปิด คือ urinary retention, 

groin hematoma, neuralgia, groin pain, testicular problems, wound infection, และภาวะแทรกซ้อนที�เกิด

จาก mesh Fitzgibbons และคณะ พบวา่มกีารลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (7.0%-1.8%)ใน postoperative 

neuralgia ที�มาด้วยอาการปวดขาภายหลงัการผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง 30 ราย40 การศกึษานี �ทําให้เข้าใจในกาย

วิภาคของเส้นประสาทจากมมุมองภายในช่องท้องหรือ preperitoneal จากประสบการณ์ที�มากขึ �น และ

นอกจากนั �นการ fix mesh มีความสาํคญัที�บริเวณเหนือตอ่ inguinal ligament เพื�อหลกีเลี�ยงการบาดเจ็บตอ่

เส้นประสาท  

ภาวะแทรกซ้อนภายหลงัการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องใกล้เคียงกนัหรือดีกวา่การผา่ตดัแบบเปิดในหลายๆ 

randomized trials ถึงแม้วา่ the VA Cooperative Study ได้สรุปไว้วา่อตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุม่สอ่ง

กล้องสงูกวา่ (39%) เมื�อเปรียบเทียบกบั แบบเปิด (33%)15 แตไ่มไ่ด้แยกระหวา่ง TAPP กบั TEP The MRC trial 

พบวา่ภาวะแทรกซ้อนเพิ�มสงูขึ �นในกลุม่ผา่ตดัแบบเปิด (43.5%) เปรียบเทียบกบักลุม่ผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง 
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(29.9%)36 เช่นเดียวกบัการศกึษาแบบ meta-analysis โดย Memon และคณะ รายงานวา่มีการลดลงอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 38% ใน relative odds ของภาวะแทรกซ้อนภายหลงัการผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง41The 

European Union meta-analysis38 พบวา่ไมม่คีวามแตกตา่งในภาวะแทรกซ้อน โดยรวมแล้วภาวะแทรกซ้อน

หลกัลดลงเมื�อมีความคุ้นเคยกบัการผา่ตดัด้วยวธีิสอ่งกล้องมากขึ �น และการผา่ตดัด้วยวิธีสอ่งกล้องโดย

ศลัยแพทย์ที�มีประสบการณ์นั �นมคีวามปลอดภยัอยา่งชดัเจน 

Hematoma 

อบุตัิการณ์การเกิดนั �นคอ่นข้างตํ�ากวา่เมื�อผา่ตดัแบบสอ่งกล้องเปรียบเทียบกบัแบบเปิด โดย

ภาวะแทรกซ้อนที�รุนแรงและต้องให้เลอืดนั �นเกิดได้น้อยมากในการผา่ตดัทั �งสองวิธี ในการผา่ตดัแบบเปิดมี

โอกาสเกิด hematoma ประมาณ 5.6-16% สว่นการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องนั �นพบได้ประมาณ 4.2-13.1%42-44โดย

ถ้ามีขนาดเลก็สามารถรักษาได้โดยการสงัเกตอาการ ในกรณีที�มขีนาด hematoma ใหญ่ มีอาการปวดและมี

ความตงึตอ่ผิวหนงัมาก อาจต้องทําการผา่ตดัก้อนเลอืดออก จากผลการศกึษาแบบ systematic review พบวา่ 

hematoma ที�เกิดภายหลงัการผา่ตดัแบบเปิด 10.5%(317/3,007)สงูกวา่อยา่งมีนยัสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบั

การผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง 8.6% (238/2,747) (P=0.0006) ใน 33 การศกึษา44 

Seroma 

ความเสี�ยงที�จะเกิด seroma นั �นมีตั �งแต ่0.5-12.2% อบุตัิการณ์นั �นสงูขึ �นอยา่งมีนยัสาํคญัในการผา่ตดั

แบบสอ่งกล้องเทยีบกบัการผา่ตดัแบบเปิด42-44โดยสว่นใหญ่ seroma นั �นหายไปได้เองภายใน 6-8 สปัดาห์ แตถ้่า

ยงัคงเหลอือยูอ่าจต้องทําการดดูออก การตดิเชื �อตามหลงัการดดู seroma นั �นสามารถเกิดขึ �นได้ มกีารศกึษาที�

เกี�ยวกบัการใสส่ายระบายหลงัการผา่ตดัเพื�อป้องกนัการเกิด seroma ในสองการศกึษาแบบ RCT ภายหลงัการ

ผา่ตดัแบบเปิด ในการศกึษาผู้ ป่วย 100 รายไมพ่บวา่มีประโยชน์ในการใสส่ายระบาย แตใ่นอกีการศกึษาที�มี

ผู้ ป่วย 301 ราย พบวา่ได้ประโยชน์ในการใสส่ายระบายในช่วง 24 ชม.แรก45-46ความเสี�ยงในการเกิด seroma นั �น

พบได้น้อยมากที�จะมีขนาดใหญ่จนต้องทาํการระบาย ยกเว้นในกรณีที�มีการเสยีเลอืดมากหรือในผู้ ป่วยที�มี 

coagulopathy จากผลการศกึษาแบบ systematic review พบวา่ seroma ภายหลงัการผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง 

5.7%(139/2,408) สงูกวา่อยา่งมนียัสาํคญัทางสถิตเิมื�อเปรียบเทยีบกบั การผา่ตดัแบบเปิด 3.7%(101/2,679) 

P=0.00143ใน 28 การศกึษา 

Wound infection 

ไมว่า่จะเป็นการผา่ตดัแบบเปิดหรือแบบสอ่งกล้อง ความเสี�ยงในการเกิดแผลติดเชื �อตามหลงัการผา่ตดั

ซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบนั �นควรจะตํ�ากวา่ 5% การใช้ mesh หรือไมน่ั �นไมส่มัพนัธ์กบัการเพิ�มความเสี�ยงของแผล
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ติดเชื �อ การตดิเชื �อแบบตื �นนั �นพบได้น้อยมากหลงัการผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง ความเสี�ยงในการตดิเชื �อในการผา่ตดั

แบบเปิดเกิดได้ประมาณ 1-3% สาํหรับการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องนั �นเกิดได้น้อยกวา่ 1%42-44,47,48 

ผลของการศกึษาแบบ systematic review (โดยสว่นใหญ่ เป็นการติดเชื �อแบบตื �น) การตดิเชื �อแผล

ผา่ตดัในการผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง 1.5% (39/2,616) ตํ�ากวา่อยา่งมีนยัสาํคญัเมื�อเปรียบเทียบกบัผา่ตดัแบบเปิด

3.1% (92/2,949) P=0.000149การติดเชื �อแบบลกึนั �นพบได้น้อย และไมต้่องนํา mesh ออกในกรณีที�ใช้ 

monofilament mesh50รักษาด้วยการระบายและการให้ยาปฎิชีวนะก็เพียงพอ อยา่งไรก็ตาม ได้มกีารอธิบายถงึ

การนํา mesh ออกไว้เช่นกนัในกรณีที�ใช้ multifilament mesh  

Urinary retention and bladder damage 

อบุตัิการณ์การเกิด urinary retention นั �นแตกตา่งกนัไปตามปัจจยัตา่งๆ จากการทบทวนวรรณกรรมที�

ผา่นมาในชว่ง 1966-2001การเกิด urinary retention นั �นสมัพนัธ์กบัวิธีการระงบัความรู้สกึ จาก 70 การศกึษา

แบบ non-randomised และ 2 การศกึษาแบบ randomized51อบุตัิการณ์การเกิด urinary retention ร่วมกบัการ

ทําการระงบัความรู้สกึเฉพาะที�นั �น 0.37% (33/8,991) และร่วมกบัการระงบัความรู้สกึแบบทั �งตวั 

2.42%(150/11,471) แตจ่ากmeta-analyses การศกึษาแบบ RCT 2 การศกึษานั �นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งกนั

ในการผา่ตดัแบบเปิดกบัแบบสอ่งกล้อง42,52สว่นการผา่ตดัแบบ TEP ที�มีการวาง mesh ไว้บริเวณ preperitoneal 

space นั �นก็ไมไ่ด้พบวา่ทําให้เกิด urinary retention จาก outflow obstruction หรือ การบีบตวัของกระเพาะ

ปัสสาวะผิดปกติ53แตส่ารนํ �าที�ให้ภายหลงัการผา่ตดันั �นเป็นปัจจยัเสี�ยงที�ทําให้เกิดภาวะนี �อยา่งมีนยัสาํคญั54 

การบาดเจ็บตอ่กระเพาะปัสสาวะนั �นสามารถเกิดได้ตามหลงัการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องและแบบเปิด แต่

เป็นภาวะแทรกซ้อนที�พบไมบ่อ่ย มกัพบในการผา่ตดัด้วยวิธี TAPP ในบทความที�เกี�ยวกบัการผา่ตดัแบบสอ่ง

กล้องนั �น พบวา่เกิดได้ตั �งแต ่0.06-4.2%ขึ �นกบัแตล่ะการศกึษา55-57โดยปัจจยัที�ทําให้เกิดได้คือ การที�มีปัสสาวะ

เต็มกระเพาะปัสสาวะ การเข้าสู ่retropubic space (เช่นภายหลงัการผา่ตดัตอ่มลกูหมาก การฉายแสง หรือการ

ผา่ตดั TAPP) และการเปิด transversalis fascia/peritoneum ใน direct hernia 

Ischemic orchitis, testicular atrophy และการบาดเจ็บตอ่ ductus deferens 

ภาวะแทรกซ้อนที�เกี�ยวกบัลกูอณัฑะนั �นเกิดภายหลงัการผา่ตดัทั �งแบบเปิดและแบบสอ่งกล้องเพื�อ

ซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบ แตอ่บุตักิารณ์การเกิดนั �นไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหวา่งการ

ผา่ตดัทั �งสองแบบจาก 2 การศกึษาแบบ meta-analyses ของการศกึษาแบบ RCT ที�พบประมาณ 0.7%  

(51/9,622) 42,52โดยสว่นใหญ่การเกิด ischemic orchitis ตามหลงัการผา่ตดั มกัเกิดภายใน 24-72 ชม. โดยทํา

ให้เกิด necrosis ในชว่งระยะเวลาเป็นวนัหรือช้ากวา่นั �นแล้วเกิด testicular atrophy ตามมาในชว่งระยะเวลา

หลายเดือน การป้องกนัการเกิด acute ischemia สามารถทําได้โดยการไมท่ําให้เกิดการบาดเจ็บตอ่ cremateric 
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vessels58โดยความเสี�ยงการเกิดจะเพิ�มขึ �นตามหลงั การเป็นซํ �าหลงัการผา่ตดัแบบเปิด และการเลาะไปใต้ตอ่

ระดบั pubic tubercle เช่น หลงัการผา่ตดั complete excision ของ scrotal hernia59แนะนําให้เลาะบริเวณ 

cord ให้น้อยที�สดุ เนื�องจากการเลาะที�มากบริเวณ pampiniform plexus หรือ การปิดบริเวณ internal ring 

อยา่งแนน่หนาอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บตอ่ testicular vessels และ ductus deferens ได้60การตดั hernia sac 

ออกจากกนัแล้วปลอ่ยทางด้านปลายไว้นั �นแนะนําให้ทําเพื�อลดความเสี�ยงตอ่การเกิด ischemic orchitis และ

ควรระมดัระวงัการเกิด thrombosis ของ testicular vein ภายหลงัการเลาะที�มากเกินไปด้วยเนื�องจากเป็นสาเหตุ

ที�ทําให้เกิด ischemic orchitis ได้เช่นกนั59 

Damage to the intestines  

การบาดเจ็บตอ่ลาํไส้นั �นพบได้น้อยมากในการผา่ตดัแบบเปิด โดยสว่นใหญ่สมัพนัธ์กบัการทาํ 

intervention ในกรณีที�มี incarcerated hernia ในการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องนั �น มีความเสี�ยงที�จะเกิดการบาดเจ็บ

ตอ่ลาํไส้ตํ�าเช่นกนั แตอ่ยา่งไรก็ตามสามารถเกิดได้บอ่ยกวา่ ตั �งแต ่0.0-2.1%52,57โดยปัจจยัเสี�ยงคือ การผา่ตดั

ช่องท้องสว่นลา่งแบบเปิดมาก่อน, การฉายแสงบริเวณอุ้งเชิงกราน และฉนวนป้องกนัความร้อนจากอปุกรณ์จี �

หยดุห้ามเลอืดในการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องไมด่ีพอ 

Bowel obstruction 

อบุตัิการณ์การเกิดลาํไส้อดุตนัภายหลงัการผา่ตดัด้วยวธีิ TAPP นั �นเกิดได้ตั �งแต ่0.07-0.4%55,61และ

อาจเกิดตามหลงัการผา่ตดัด้วยวธีิ TEP ได้เช่นกนั แตค่วามถี�น้อยกวา่57 ลาํไส้อดุตนัสามารถเกิดได้เนื�องมาจาก

ผงัผืดระหวา่ง mesh กบัตวัลาํไส้เองเช่นจากการที�นํา peritoneum มาปิดได้ไมห่มด57หรืออาจเกิดจากการที�ลาํไส้

เลื�อนเข้าไปใน port site ทําให้เกิดการอดุตนัโดยเฉพาะการผา่ตดัด้วยวิธี TAPP แตก่รณีนี �นั �นพบได้น้อยมาก 

แนะนําให้ทาํการซอ่ม trocar opening ที�มีขนาดตั �งแต ่10 มม.ขึ �นไป 

Vessel damage 

การบาดเจ็บตอ่หลอดเลอืดขนาดใหญ่นั �นพบได้น้อย อาจเกิดได้ในการผา่ตดัแบบเปิด และสว่นใหญ่

เกิดในการผา่ตดัด้วยวิธี McVay การบาดเจ็บตอ่ epigastric vessels นั �นพบได้บอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญักวา่ 

อยา่งไรก็ตามพบการบาดเจ็บได้น้อย ตั �งแตม่ีการตดั epigastric vessles ออก ตามวิธีการดั �งเดมิของการผา่ตดั

แบบเปิด โดย preperitoneal technique เช่น Stoppa operation ในการผา่ตดัด้วยวิธี TAPP การใส ่veress 

needle แบบ blind นั �นอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บตอ่หลอดเลอืดแดงใหญ่ aorta, vena cava และ iliac vessels 

ได้ โดยอบุตัิการณ์การเกิดนั �นตํ�าพบเพยีงบางรายเทา่นั �นที�มีรายงานในการศกึษาตา่งๆ ใน ข้อมลูผู้ ป่วยขนาด

ใหญ่ พบวา่ อบุตักิารณ์การเกิดประมาณ 0.06-0.13%62,64การบาดเจ็บตอ่ inferior epigastric vessels ตามหลงั
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การใส ่tracar พบได้ประมาณ 0-0.07%63,64แนะนําให้ใส ่tracar อนัแรกในการผา่ตดัด้วยวิธี TAPP ด้วยเทคนิค

แบบเปิด 

Specific endoscopic complications 

Pneumatic complications 

Pneumomediastinum, pneumothorax และ subcutaneous emphysema (pneumoscrotum) พบ

ได้น้อยมากและสว่นใหญ่มกัสมัพนัธ์กบัการใสก๊่าซด้วยความดนัที�สงู64 subcutaneous CO2 emphysema นั �น

สามารถเกิดขึ �นได้เนื�องจากการใส ่veress needle ผิดตําแหนง่ หรือเกิดจากการรั�วของ CO2 ตามแนวของ 

trocar 

Carbon dioxide insufflation-related complications 

การใส ่CO2 นั �นเป็นผลให้เกิดภาวะ hypercapnia, acidosis และ เกิดการแปลงแปลงของ 

hemodynamic ได้ภาวะ hypercapnia ได้มีการรายงานการเกิดไว้ประมาณ 2 ราย ใน 686 ราย40 

Trocar complications 

เกิดไส้เลื�อนบริเวณ trocar ได้ตั �งแต ่0.06-0.4% ในการผา่ตดัด้วยวิธี TAPP และ 0.06-0.7% ในการ

ผา่ตดัสอ่งกล้องวิธีอื�น40 

Chronic pain, nerve damage และ neuralgia 

the International Association for the Study of Pain (IASP) ได้ให้คําจํากดัความของ chronic pain 

วา่คืออาการปวดที�ยาวนาน 3 เดือนหรือมากกวา่โดยพบวา่ ความเสี�ยงในการเกิดอาการปวดเรื �อรังจากการใช้ 

mesh ในการซอ่มแซมไส้เลื�อนนั �นน้อยกวา่เมื�อไมใ่ช้ และเกิดในการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องน้อยกวา่การผา่ตดัแบบ

เปิด 

จาก systematic review ในปี 1987-2000 พบวา่อาการปวดเรื �อรังหลงัผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบ 

มีรายงานใน 40 การศกึษา 0-53% ใน 6 การศกึษาที�ศกึษาเกี�ยวกบัอาการปวดเป็น primary outcome พบสงู

ที�สดุถึง 15-53%56จาก systematic review ของการศกึษาแบบ observation ตั �งแตปี่ 2000-2004 พบอาการ

ปวดระดบัปานกลางถึงมาก 10-12%56 

การทําลายเส้นประสาทระหวา่งการผา่ตดัสมัพนัธ์กบัอาการปวดเรื �อรังก็มีการกลา่วถงึในการศกึษา

ความเสี�ยงตอ่การเกิดการทําลายเส้นประสาทลดลงเมื�อทาํการผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง อบุตัิการณ์การเกิดอาการ

ปวดเรื �อรังพบวา่ตํ�าลงเมื�อทาํการผา่ตดัแบบ TAPP และ TEP เมื�อเปรียบเทียบกบัการผา่ตดัแบบเปิด ไมว่า่จะมี
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การใช้ mesh หรือไมใ่ช้ก็ตาม52,64สว่นอาการอื�นๆที�เกี�ยวกบัเส้นประสาทเช่น อาการชา (numbness, 

paresthesia) นั �นเกิดขึ �นน้อยเมื�อผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง42,52มีการศกึษาแบบ meta-analysis ของ 41 การศกึษา

เกี�ยวกบัการเปรียบเทียบการผา่ตดัแบบสอ่งกล้องกบัการผา่ตดัแบบเปิดในการซอ่มแซมไส้เลื�อนขาหนีบ ในผู้ ป่วย 

7,161 ราย พบวา่อาการปวดและชานั �นน้อยกวา่เมื�อผา่ตดัแบบสอ่งกล้อง38 

ผู้ ป่วยที�ทําการผา่ตดัซํ �าในกรณีที�มีการเป็นซํ �าของไส้เลื�อนขาหนีบนั �นมีความเสี�ยงที�จะพฒันาไปมี

อาการปวดเส้นประสาทเรื �อรังสงูกวา่การมอีาการปวดแบบเรื �อรังระดบัปานกลางหรือมาก56 

การศกึษาสว่นใหญ่จะเปรียบเทียบระหวา่งการใช้ mesh กบัไมใ่ช้พบวา่การใช้ mesh นั �นมีอาการปวด

เรื �อรังที�น้อยกวา่56,64จาก EU Hernia Trialists Collaboration review ได้สรุปไว้วา่การผา่ตดัโดยใช้ mesh นั �นลด

อาการปวดอยา่งมีนยัสาํคญัในการศกึษาแบบ randomized เปรียบเทียบการผา่ตดัแบบเปิดโดยใช้ mesh กบัไม่

ใช้ mesh, TAPP กบั ไมใ่ช้ mesh และ TEP กบัไมใ่ช้ mesh65 

จากการศกึษาแบบ RCT เปรียบเทียบการผา่ตดัแบบ TAPP กบัวิธี Shouldice ในผู้ ป่วย 867 ราย

ติดตามการรักษาที� 5 ปี พบวา่ไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ตามพบวา่การที�มีอาการปวดรุนแรง

ระหวา่งสบัดาห์แรกหลงัผา่ตดันั �นเป็นปัจจยัเสี�ยงในการเกิดอาการไมส่บายระยะหลงัในกลุม่ที�ผา่ตดัด้วยวิธี 

Shouldice (OR 2.25, P=0.022) แตไ่มพ่บในกลุม่ TAPP66 

Sexual complaints 

Ejaculatory pain และ sexual dysfunction ตามหลงัการผา่ตดัไส้เลื�อนขาหนีบนั �น มีการเก็บข้อมลู

เพียงสองถึงสามการศกึษาเทา่นั �น รวมถึงยงัไมม่ข้ีอแนะนําเกี�ยวกบัการป้องกนัและการรักษาจนถงึปัจจบุนั  

พบวา่มsีexual dysfunction ที�สมัพนัธ์กบัไส้เลื�อนตั �งแตก่่อนผา่ตดั 15% (11/73) ซึ�งประสบความสาํเร็จในการ

รักษาด้วยการผา่ตดัซอ่มแซมไส้เลื�อนทกุราย64ในกลุม่การศกึษาเดียวกนันี �พบ sexual dysfunction หลงัการ

ผา่ตดั 6 รายภายใน 12 เดือน  

ใน Denish nationwide questionnaire study ศกึษาเกี�ยวกบัอาการปวดที�สมัพนัธ์กบั sexual 

dysfunction ในชว่งกนัยายนปี 2004 พบวา่ผู้ ป่วยชายทกุคนในช่วงอาย ุ18-40 ปีที�ได้รับการผา่ตดัซอ่มแซมไส้

เลื�อนขาหนีบแบบเปิดโดยใช้ mesh ระหวา่งเดือนตลุาคม 2002 และ มิถนุายน 2003 (n=1,015) พบมีภาวะ 

genital หรือ ejaculatory pain 12.3% และ 2.8% โดยมี sexual impairment ระดบัปานกลางถึงรุนแรง67และ

อาการนั �นสมัพนัธ์กบัการลดลงของคณุภาพชีวิต และ sexual function ของผู้ ป่วย 
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