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ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน  -  ค าแนะน าส าหรับสตรี                 
1. ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นคืออะไร 
2. สาเหตขุองภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นคือ    อะไร 
3. ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นเกิดได้บริเวณ    ใดบ้าง 
4. ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นท่ีเป็นอยูรุ่นแรง    เพียงใด 
5. ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นรักษาได้    อยา่งไร 
6. การผา่ตดัรูปแบบใดเหมาะสมที่สดุส าหรับคณุ 
7. มีความจ าเป็นต้องใช้วสัดเุสริมในการผา่ตดั    หรือไม่ 
8. การผา่ตดัมีโอกาสประสบความส าเร็จเพียงใด 
9. ถ้าหากยงัต้องการมีบตุรควรท าอยา่งไร 

 

ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคอือะไร 

ภาวะนีห้มายถงึ 
การโป่งนนูหรือยื่นของอวยัวะในอุ้งเชิงกรานลงมาในช่องคลอดหรือออกมาภายนอกช่องคลอด 
อวยัวะในอุ้งเชิงกรานประกอบด้วยมดลกู ช่องคลอด ล าไส้ และกระเพาะปัสสาวะ  
ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นเกิดขึน้เมื่อกล้ามเนือ้ เส้นเอ็น และเนือ้เยื่อเก่ียวพนั 
(ระบบพยงุเนือ้เยื่อ) ท่ียดึอวยัวะเหลา่นีใ้ห้อยูใ่นต าแหนง่ที่เหมาะสมมีการออ่นแรงลง 
 

อาการท่ีเกิดขึน้มีดงันี ้: 
- รู้สกึหนว่งในช่องคลอดหรือบริเวณหลงัสว่นลา่ง 

- รู้สกึวา่มีก้อนภายในหรือภายนอกช่องคลอด 

- อาการเก่ียวกบัระบบขบัถ่ายปัสสาวะ เช่น  
  ปัสสาวะไหลช้า รู้สกึวา่ปัสสาวะไมส่ดุ  ปัสสาวะ  
  บอ่ย หรือปวดปัสสาวะอยา่งรุนแรงจนรอไมไ่ด้  
  และปัสสาวะเลด็เมื่อมีการเพิ่มแรงดนัในช่องท้อง 
- อาการเก่ียวกบัล าไส้ เช่น ขบัถ่ายอจุจาระล าบาก  
  รู้สกึวา่ถ่ายอจุจาระไมส่ดุ หรือต้องกดบริเวณผนงั 
  ช่องคลอดเพื่อช่วยในการถา่ยอจุจาระ 

- รู้สกึอดึอดัระหวา่งการร่วมเพศ 
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สาเหตุของภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคอือะไร 

สาเหตหุลกัคือ การถกูท าลายของเส้นประสาทเส้นเอ็นและกล้ามเนือ้ที่พยงุอวยัวะในอุ้งเชิงกราน  
ซึง่อาจมีสาเหตจุากปัจจยัตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

- การตัง้ครรภ์และการคลอดบตุร 
เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ช่องคลอดและเนือ้เยื่อที่พยงุช่องคลอดออ่นแรงลง  
ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นพบได้ประมาณหนึง่ในสามของสตรีที่มีบตุรแล้วอยา่งน้อย1คน  
ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นนีอ้าจเกิดขึน้ในระหวา่งตัง้ครรภ์หรือภายหลงัการตัง้ครรภ์ไมน่าน 
หรืออาจเกิดขึน้ภายหลงัการตัง้ครรภ์ไปหลายปีแล้วก็ได้  อยา่งไรก็ตาม มีเพียง 1 ใน 9 (ร้อยละ 11) 
ของสตรีที่มีภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นท่ีจ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผา่ตดั 

- อายทุี่มากขึน้และภาวะหมดประจ าเดือนอาจเป็นสาเหตใุห้โครงสร้างของอุ้งเชิงกรานออ่นแอลงได้ 

- ภาวะที่มีแรงดนัตอ่อุ้งเชิงกรานอยา่งมาก เช่น โรคอ้วน ไอเรือ้รัง ท้องผกูเรือ้รัง การยกของหนกั 
และการออกแรงเบง่มาก 

- สตรีบางรายอาจมคีวามเสีย่งตอ่การเกิดภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นโดยพนัธุกรรม 
เนื่องจากโรคบางโรคอาจมีผลตอ่ความแข็งแรงของเนือ้เยื่อเก่ียวพนั เช่น มาร์แฟนซินโดรม 
(Marfan syndrome) และ โรคหนงัยืดผิดปกติ (Ehlers-Danlos syndrome) 
 

ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนเกิดได้บริเวณ ใดบ้าง 

ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่น อาจเกิดขึน้บริเวณผนงัช่องคลอดด้านหน้า 
(ช่องคลอดสว่นหน้า) ผนงัช่องคลอดด้านหลงั (ช่องคลอดสว่นหลงั)  
มดลกูหรือด้านบนของช่องคลอด (ช่องคลอดสว่นบน)ก็ได้  
สตรีหลายคนอาจมีการหยอ่นของอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหลายต าแหนง่พร้อมกนัได้ 
 

กายวิภาคปกติ ไม่มีภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน 

 

กระเพาะปัสสาว
ะ 

มดลูก 

กระดูกหัวเหน่า กล้ามเนือ้อุ้งเชิง
กราน 

ไส้ตรง 
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การหย่อนของช่องคลอดส่วนหน้า 

เป็นต าแหนง่ที่พบการหยอ่นของอวยัวะในอุ้งเชิงกรานบอ่ยที่สดุ 
ซึง่จะพบการยื่นนนูของกระเพาะปัสสาวะและ/หรือทอ่ปัสสาวะเข้ามาในช่องคลอดได้ 
แพทย์อาจเรียกวา่อาการเช่นนีว้า่ ภาวะกระเพาะปัสสาวะหยอ่น หรือ 
ภาวะกระเพาะปัสสาวะและทอ่ปัสสาวะหยอ่น   
 

การหย่อนของช่องคลอดส่วนหน้า 

 
การหย่อนของช่องคลอดส่วนหลัง 

เป็นภาวะที่มีสว่นปลายของล าไส้ใหญ่ (ไส้ตรง) ยื่นนนูเข้ามาทางผนงัช่องคลอดด้านหลงั 
(แพทย์อาจเรียกวา่โรคกระเปาะทวารหนกั) 
และ/หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของส าไส้เลก็ยื่นนนูเข้ามาที่สว่นบนของผนงัช่องคลอดด้านหลงั 
(แพทย์อาจเรียกวา่ โรคไส้เลือ่น) 
 

การหย่อนของช่องคลอดส่วนหลัง 

 

กระเพาะปัสสาว
ะ 

ไส้ตรง 
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การหย่อนของช่องคลอดส่วนบน 

ภาวะมดลูกหย่อน - เกิดขึน้เมื่อมดลกูย้อยหรือเลือ่นลงมาในช่องคลอด 
ภาวะนีพ้บมากเป็นอนัดบัสองของการหยอ่นของอวยัวะในอุ้งเชิงกราน 

 

ภาวะมดลกูหย่อน 

 

ภาวะหย่อนของช่องคลอดส่วนบนหลงัการตดัมดลูก - ภายหลงัการตดัมดลกู 
สว่นบนของช่องคลอดอาจหยอ่นลงมา (คล้ายการกลบัปลายถงุเท้าด้านในออกมา) 
และเคลือ่นลงมาที่ปากช่องคลอดหรือออกมานอกปากช่องคลอด 
 

ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนที่เป็นอยู่รุนแรงเพียงใด 

มีสตรีเป็นจ านวนมาก (อาจสงูถงึร้อยละ 40) ท่ีมีอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นเลก็น้อย 
ซึง่มกัจะมอีาการแสดงเพียงเลก็น้อยหรือไมม่ีอาการเลยก็ได้  
แพทย์จะซกัประวตัิและตรวจภายในเพื่อวินิจฉยัความรุนแรงและระยะของภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงก
รานหยอ่น  แพทย์แตล่ะคนอาจใช้ระบบการแบง่ระยะอาการท่ีแตกตา่งกนั 
ซึง่แพทย์จะเป็นผู้อธิบายข้อมลูเหลา่นีใ้ห้คณุทราบ 
 

ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนรักษาได้ 

อย่างไร 

ทางเลอืกในการรักษาแบง่ได้เป็น การรักษาโดยไมต้่องผา่ตดัและการรักษาด้วยการผา่ตดั 

 

วิธีการรักษาโดยไมต้่องผา่ตดั 

- ไมต้่องรักษา :  ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่น ไมไ่ด้เป็นภาวะที่มีอนัตรายร้ายแรงตอ่ชีวิต 
สตรีสว่นมากที่ไมม่ีอาการแสดงหรือความรู้สกึอดึอดัไมส่บายตวั มกัเลอืกที่จะไมรั่บการรักษาใดๆ   
ถ้าคณุได้รับการวินจิฉยัวา่มีภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นให้พยายามหลกีเลีย่งการยกของหนกั    
การออกแรงเบง่มาก เช่น ท้องผกู และน า้หนกัตวัเพิ่มขึน้มากเกินไป 
เพราะสิง่เหลา่นีเ้ป็นสาเหตใุห้ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นแยล่งได้ 

ไส้ตรง 

กระเพาะปัสสาว
ะ 

มดลูก 

กระดูกหัวเหน่า 
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- อปุกรณ์พยงุอวยัวะในอุ้งเชิงกราน : อปุกรณ์พยงุอวยัวะในอุ้งเชิงกราน 
เป็นอปุกรณ์ส าหรับสอดเข้าไปในช่องคลอดซึง่มีหลากหลายรูปทรงและขนาด  
อปุกรณ์ดงักลา่วจะชว่ยพยงุอวยัวะในอุ้งเชิงกรานท่ีหย่อนไว้ จงึชว่ยบรรเทาอาการท่ีเป็นอยูไ่ด้  
การใช้อปุกรณ์พยงุอวยัวะในอุ้งเชิงกราน 
เป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่ต้องการหลกีเลีย่งหรือยืดเวลาการผา่ตดัออกไป เช่น 
ในกรณีที่ยงัต้องการมีบตุรหรือมปัีญหาสขุภาพท่ีอาจเพิ่มความเสีย่งในการผา่ตดั 

 

อุปกรณ์พยุงอวัยวะในอุ้งเชิงกรานชนิดวงแหวน 

 
การใช้อปุกรณ์พยงุอวยัวะในอุ้งเชิงกรานต้องได้รับการวดัและประเมินขนาดโดยผู้ให้บริการทางการแพท 
ย์และอาจต้องมีการทดลองใสก่่อนเพื่อให้ได้ขนาดและชนดิที่เหมาะสมที่สดุ 
ผู้ใช้ยงัสามารถมเีพศสมัพนัธ์ได้แม้จะมีอปุกรณ์พยงุอวยัวะในอุ้งเชิงกรานบางชนิดอยูใ่นช่องคลอด 
 
- การบริหารกล้ามเนือ้อุ้งเชิงกราน (Kegel exercise) :  
การบริหารกล้ามเนือ้อุ้งเชิงกรานที่ออ่นแรงลงอาจชว่ยฟืน้ฟหูรือป้องกนัไมใ่ห้ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกราน
หยอ่นระยะแรกๆแยล่งได้ เช่นเดยีวกบัการออกก าลงักายทกุชนดิ 
การบริหารกล้ามเนือ้อุ้งเชิงกรานต้องอาศยัเวลา แรงจงูใจ และเทคนิคที่ถกูต้อง  
กรุณาดลูงิค์หวัข้อการบริหารกล้ามเนือ้อุ้งเชิงกราน หากต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม 

 

วิธีการรักษาด้วยการผา่ตดั 

ส าหรับสตรีที่มีภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นทีม่ีอาการแสดง 
แพทย์อาจแนะน าการรักษาด้วยการผา่ตดั  แพทย์จะแนะน าวิธีการผา่ตดัทีเ่หมาะสมกบัคณุที่สดุ 
โดยพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ ได้แก่ อาย ุประวตักิารผา่ตดัที่ผา่นมา 
ความรุนแรงของการหยอ่นของอวยัวะในอุ้งเชิงกราน และสขุภาพโดยรวมของคณุ การผา่ตดัมี 2 วธีิหลกั  

ไส้ตรง 

กระเพาะปัสสาว
ะ 

มดลูก 
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คือ การผา่ตดัซอ่มแซมและการเย็บปิดช่องคลอด 
 
การผ่าตัดซ่อมแซม  
จดุประสงค์ของการผา่ตดัซอ่มแซมอุ้งเชิงกราน 
คือการท าให้อวยัวะในอุ้งเชิงกรานกลบัเข้าสูต่ าแหนง่ปกติ และยงัคงมเีพศสมัพนัธ์ได้ 
วิธีการผา่ตดัซอ่มแซมสามารถท าได้หลายวิธี ดงันี ้
- การผา่ตดัทางช่องคลอด  
- การผา่ตดัทางหน้าท้อง (ผา่นการเปิดแผลทางหน้าท้อง) 
- การผา่ตดัผา่นกล้อง (ด้วยการเจาะรูเลก็ๆ บริเวณ หน้าท้อง) 
- การผา่ตดัโดยใช้หุน่ยนต์ 

 

การเยบ็ปิดช่องคลอด (colpocleisis)  
แพทย์อาจแนะน าให้คณุรักษาด้วยวิธีนี ้หากการหยอ่นของอวยัวะในอุ้งเชิงกรานอยูใ่นขัน้รุนแรง 
หรือในกรณีที่คณุไมไ่ด้มเีพศสมัพนัธ์แล้วและไมต้่องการมเีพศสมัพนัธ์อีกในอนาคต 
หรือในกรณีที่สขุภาพของคณุไมเ่หมาะสมกบัวิธีการผา่ตดัซอ่มแซม  วิธีการนี ้
แพทย์จะเย็บผนงัช่องคลอดเข้าหากนัเพื่อป้องกนัไมใ่ห้ภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นกลบัเป็นซ า้อีก  
ข้อดีของการเย็บปิดช่องคลอด คอื ใช้เวลาผา่ตดัน้อยและผู้ ป่วยฟืน้ตวัได้เร็ว 
อตัราความส าเร็จของการผา่ตดัด้วยวิธีนีอ้ยูท่ี่ร้อยละ 90-95 

 

การผ่าตัดรูปแบบใดเหมาะสมที่สุดส าหรับคุณ 

ไมม่ีการผา่ตดัรูปแบบใดที่ดีที่สดุส าหรับผู้ ป่วยทกุราย 
การเลอืกรูปแบบการผา่ตดัที่เหมาะสมขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ประวตัิการเป็นโรคของคณุ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของแพทย์ผู้ผา่ตดัด้วยวิธีตา่งๆ  และความต้องการของคณุเอง 
แพทย์จะให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัวิธีการรักษารูปแบบตา่งๆ 
และแนะน าวิธีการผา่ตดัที่เหมาะสมกบัภาวะและความต้องการของคณุ  
การผา่ตดัจะมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล 
แม้แตใ่นกรณีของสตรีสองรายทีม่ีภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นลกัษณะเดียวกนัยงัอาจต้องการวิธีก
ารรักษาที่แตกตา่งกนั 

 

การผา่ตดัทางช่องคลอด 

การผา่ตดัวิธีนีท้ าโดยการกรีดแผลภายในช่องคลอด  แยกอวยัวะที่หยอ่นออกจากผนงัชอ่งคลอด 
จากนัน้จึงเย็บและ/หรือใสว่สัดทุีเ่ป็นตาขา่ย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและซอ่มแซมช่องคลอด 
อาจใช้วสัดเุย็บที่ไมล่ะลายเย็บสว่นบนของช่องคลอดหรือปากมดลกูเข้ากบัเส้นเอ็นที่แขง็แรงในบริเวณอุ้  
งเชิงกราน เพื่อพยงุมดลกูหรือสว่นบนของช่องคลอดหลงัการผา่ตดัมดลกู (ทีเ่รียกวา่ sacrospinous or 
uterosacral ligament suspensions) 
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การผา่ตดัทางหน้าท้อง 
การผา่ตดัวิธีนีเ้ป็นการกรีดแผลทางหน้าท้อง แล้วใช้ไหมและ/หรือวสัดเุสริม ในการพยงุช่องคลอด 
สว่นบนของช่องคลอดหลงัการผา่ตดัมดลกู หรือมดลกูไว้  ในภาพการผา่ตดั sacrocolpopexy  
ดงัแสดงด้านลา่ง 
สว่นบนของช่องคลอดหลงัการผา่ตดัมดลกูที่หยอ่นได้รับการพยงุไว้ด้วยการใช้วสัดทุี่เป็นตาขา่ยเ
ย็บติดกบักระดกูสนัหลงัสว่นกระเบนเหน็บ  อยา่งไรก็ตาม 
การผา่ตดัทางหน้าท้องสามารถท าได้หลายวิธี แพทย์จะอธิบายรายละเอียดเหลา่นีใ้ห้คณุทราบ 

 

Sacrocolpopexy 

 
การผา่ตดัผา่นกล้องและการผา่ตดัโดยใช้หุน่ยนต์ 

วิธีการผา่ตดันีค้ล้ายคลงึกบัวิธีการผา่ตดัผา่นหน้าท้อง 
แตผู่้ ป่วยจะฟืน้ตวัได้เร็วกวา่และแผลเป็นจากการผา่ตดัจะมีขนาดเลก็กวา่  ในปัจจบุนั 
การผา่ตดัโดยใช้หุน่ยนต์มีบริการในศนูย์ผา่ตดัเพียงไมก่ี่แหง่เทา่นัน้ 

 

มีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุเสริมในการผ่าตดัหรือไม่ 

การผา่ตดัซอ่มแซมไมจ่ าเป็นต้องใช้วสัดเุสริมเสมอไป โดยปกติ 
วสัดเุสริมจะใช้เฉพาะในกรณีการผา่ตดัซ า้และการผา่ตดัที่มีความเสีย่งที่จะล้มเหลว  
วสัดเุสริมอาจเป็นแบบละลายได้ ท าจากเนือ้เยื่อสตัว์ (ชีวภาพ) ซึง่จะคอ่ยๆ สลายไปเองเมื่อเวลาผา่นไป  
หรือเป็นวสัดสุงัเคราะห์ที่ไมส่ามารถละลายได้ ซึง่จะคงอยูใ่นร่างกายตลอดไป  
วสัดเุสริมบางชนดิอาจมีสว่นผสมของวสัดทุัง้ที่ละลายได้และละลายไมไ่ด้  
คณุควรปรึกษากบัแพทย์ถงึข้อดแีละข้อเสยีของการใช้วสัดเุหลา่นีก้่อน 

 

กระดูกสะโพก 

กระดูกสันหลงัส่
วนกระเบนเหน็
บ 
กระดกูสนัหลงัส่
วนกระเบนเหน็บ 

กระดูกสันหลงัส่วนเอวช้ินที ่5 

ไส้ตรง 

กระเพาะปัสสาว
ะ 
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การผ่าตัดมีโอกาสประสบความส าเร็จเพียงใด 

ประมาณร้อยละ 75 ของสตรีที่ได้รับการผา่ตดัทางช่องคลอด และร้อยละ 90-95 
ของสตรีที่ได้รับการผา่ตดัผา่นหน้าท้อง 
จะหายจากอาการหยอ่นของอวยัวะในอุ้งเชิงกรานได้เป็นเวลานาน 
การกลบัเป็นซ า้ของภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นอาจเกิดจากปัจจยัเดิมทีเ่ป็นสาเหตขุองอวยัวะในอุ้ 
งเชิงกรานหยอ่นในครัง้แรก เช่น ท้องผกูและเนือ้เยื่อที่ออ่นแอ 

 

ถ้าหากยงัต้องการมีบุตรควรท าอย่างไร 

ปกติจะแนะน าให้หลกีเลีย่งการรักษาภาวะอวยัวะในอุ้งเชิงกรานหยอ่นด้วยการผา่ตดัซอ่มแชม 
จนกวา่ผู้ ป่วยจะมีบตุรเพียงพอแล้ว ในระหวา่งนี ้อาจใช้วิธีการรักษาแบบอนรัุกษ์ไปก่อน เช่น 
การบริหารกล้ามเนือ้อุ้งเชิงกราน หรือการใช้อปุกรณ์พยงุอวยัวะในอุ้งเชิงกราน 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอ้จ ากดัการใช ้

ขอ้มูลในแผน่พบัน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคท์างวชิาการเท่านั้น 

ไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการวนิิจฉยัหรือการรักษาภาวะทางการแพทยใ์ดๆ 

ซ่ึงตอ้งไดรั้บการวนิิจฉยัโดยแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทยเ์ท่านั้น                            
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