รูเปิ ดท่ อปัสสาวะตา่ กว่าปกติ (Hypospadias)
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รู เปิ ดท่อปั สสาวะต่ากว่าปกติ หรื อชื่อทางการแพทย์ภาษาอังกฤษคือ ”ไฮโปสปาเดีย” เป็ นความผิดรู ปแต่
ก าเนิ ดที่ พ บในทารกเพศชาย เกิ ดจากการที่ ท่ อปั ส สาวะถู ก สร้ า งมาอย่า งไม่ ส มบู รณ์ จึ งท าให้รูเปิ ดของท่ อ
ปั สสาวะไม่อยูท่ ี่ปลายองคชาตตามปกติ (abnormal urethral opening) นอกจากนี้ ยงั อาจพบความผิดปกติอื่นร่ วม
ด้วยเช่น หนังหุ ม้ ปลายมีขนาดกว้างและครอบคลุมเพียงด้านหลังขององคชาต (dorsal hood prepuce) องคชาตคด
งอเมื่อมีการแข็งตัว (penile curvature) หรื อองคชาตและถุงอัณฑะสลับที่กนั (penoscrotal transposition)

อุบัติการณ์
ในทารกเพศชาย 300 รายจะพบโรคนี้ ได้ราวหนึ่ งราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.3 นอกจากนี้ กรรมพันธุ์ยงั มี
ส่ วนสาคัญ โดยพบว่าในกรณี ที่บิดาหรื อพี่ชายมี รูเปิ ดท่อปั สสาวะอยู่ต่ ากว่าปกติ จะทาให้มีความเสี่ ยงที่ จะมี
ความผิดปกติลกั ษณะเดียวกันสู งขึ้นถึง 13 เท่า

ประเภทของรู เปิ ดท่ อปัสสาวะอยู่ตา่ กว่ าปกติ
ลักษณะของรู เปิ ดที่ ต่ ากว่าปกติพบได้ต้ งั แต่ที่คอหยักขององคชาต (coronal) กลางองคชาต (midshaft)
ระหว่างองคชาตกับถุงอัณฑะ (penoscrotal) ถุงอัณฑะ (scrotal) ไปจนถึงชนิดที่รุนแรงที่สุดคือที่ฝีเย็บ (perineal)
(ภาพประกอบที่ 1)

ภาพประกอบที่ 1. ตาแหน่ งรู เปิ ดท่อปั สสาวะที่พบได้ (ภาพประกอบโดย นพ.พีร์ พบพาน แพทย์ประจาบ้าน
หน่วยศัลยศาสตร์ ระบบปั สสาวะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผลกระทบจากการทีร่ ู เปิ ดท่ อปัสสาวะต่ากว่ าปกติ
1. ปั สสาวะไม่พุ่งเป็ นลาไปด้านหน้า แต่กลับไหลไปตามถุ งอัณฑะหรื อด้านหน้าของต้นขา โดยความ
รุ นแรงขึ้ นกับว่ารู เปิ ดท่อปั สสาวะอยู่ห่างจากตาแหน่ งปกติ มากเพียงใด ในเด็กที่มีความผิดปกติชนิ ด
รุ นแรงอาจต้องนัง่ ปั สสาวะทุกครั้ง
2. องคชาตคดงอเมื่อมีการแข็งตัว ถ้าคดงอมากอาจทาให้ร่วมเพศไม่ได้ในอนาคต นอกจากนี้ เวลาหลัง่ น้ า
อสุ จิแล้วไม่พงุ่ ไปด้านหน้าอาจมีผลทาให้มีบุตรยาก
3. องคชาตดูแตกต่างจากปกติ ทาให้เด็กสู ญเสี ยความมัน่ ใจ

การรักษา
ในกรณี ที่มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย กล่าวคือรู เปิ ดท่อปั สสาวะอยูใ่ กล้เคียงกับตาแหน่งปกติ ปั สสาวะ
ยังพุง่ เป็ นลาไปด้านหน้าได้ และองคชาตไม่คดงอเวลาแข็งตัว อาจไม่ตอ้ งรักษาเลย
ในกรณี ที่ความผิดปกติเป็ นมาก และกระทบต่อการปัสสาวะ การแข็งตัวขององคชาต หรื อความสวยงาม
การรักษามีทางเดียวคือผ่าตัด โดยแนะนาให้ผา่ ตัดเมื่อเด็กมีอายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไปเพื่อลดความเสี่ ยงจากการ
วางยาสลบ แต่ไม่ควรรอจนอายุมากกว่า 18 เดือนเนื่ องจากเด็กจะเริ่ มรับรู ้ เกี่ยวกับความผิดปกติของตนเอง และ
เกิดผลกระทบต่อจิตใจและการเข้าสังคมมาก
การผ่าตัดแก้ไขรู เปิ ดท่อปั สสาวะต่ากว่าปกติ ทาได้สองลักษณะคือ
1. ผ่าตัดขั้นตอนเดียว ทาในกรณี ที่รูเปิ ดท่อปั สสาวะยังอยูท่ ี่องคชาต และองคชาตไม่คดงอมากเกินไปเมื่อ
แข็งตัว มีหลักการผ่าตัดคือใช้เนื้ อเยื่อข้างเคียงมาสร้ างเป็ นท่อปั สสาวะใหม่โดยมีรูเปิ ดอยู่ที่ปลายองค
ชาต ในกรณี ที่เนื้อเยือ่ ข้างเคียงมีไม่เพียงพออาจโยกเนื้ อเยื่อจากหนังหุ ม้ ปลายองคชาตมาเสริ มได้
2. ผ่าตัดแยกเป็ นสองขั้นตอน ทาในกรณี ที่รูเปิ ดท่อปั สสาวะไกลจากตาแหน่งปกติมาก เช่น อยูท่ ี่ถุงอัณฑะ
หรื อที่ฝีเย็บ หรื อองคชาตคดงอรุ นแรง ในขั้นแรกจะเลาะเนื้ อเยื่อที่ไม่สมบูรณ์ออก เหยียดองคชาตให้
ตรง และโยกเนื้ อเยื่อข้างเคียงมาวางที่ตาแหน่งท่อปั สสาวะใหม่ ในกรณี ที่เนื้ อเยื่อข้างเคียงมีไม่เพียงพอ
อาจใช้เนื้อเยือ่ จากหนังหุ ม้ ปลายองคชาต หรื อเนื้อเยือ่ ช่องปากมาเสริ มได้ หลังจากนั้นรออีก 3-6 เดือนจึง
ผ่าตัดครั้งที่สองเพื่อม้วนเนื้อเยือ่ ที่วางไว้ให้กลายเป็ นท่อปั สสาวะใหม่และมีรูเปิ ดอยูท่ ี่ปลายองคชาต
การผ่าตัดมีผลสาเร็ จราวร้อยละ 90 และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่น ท่อปั สสาวะรั่ว ท่อปั สสาวะตีบ
กระพุง้ ท่อปั สสาวะ จึงมีความจาเป็ นต้องตรวจติดตามหลังผ่าตัดในระยะยาว
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