ข้ อแนะนาเกี่ยวกับการบริหารกล้ ามเนือ้ อุ้งเชิงกรานสาหรั บสตรี
1. อุ้งเชิงกรานหรื อกระบังลมคืออะไร
2. กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานทาหน้ าที่อะไร
3. ถ้ ากล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรงจะเป็ นอย่างไร
4. สาเหตุของภาวะกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรง
5. วิธีบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน
อุ้งเชิงกรานคืออะไร
อุ้งเชิงกรานประกอบด้ วยเส้ นใยกล้ ามเนื ้อเป็ นแผ่นบางซึง่ เชื่อมติดกับเนื ้อเยื่อเกี่ยวพันอยูบ่ ริเวณใต้ กระดูกเชิง
กรานช่วงระหว่างกระดูกหัวหน่าวทางด้ านหน้ าของลาตัวกับกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บหรื อก้ นกบทาง
ด้ านหลังของลาตัว
(ดูแผนภาพด้ านล่าง)
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กล้ ามเนือ้ อุ้งเชิงกรานทาหน้ าที่อะไร
 กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานจะหดรัดตัวเมื่อคุณไอ จาม หรื อเบ่ง
เพื่อช่วยป้องกันปั สสาวะเล็ดราดโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
 ช่วยพยุงอวัยวะในช่องท้ อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างที่ยืนอยู่
 ช่วยป้องกันไม่ให้ อวัยวะในอุ้งเชิงกรานได้ รับความเสียหายจากภายนอก
 ช่วยยึดให้ อวัยวะในอุ้งเชิงกราน เช่นกระเพาะปั สสาวะ อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม
 ช่วยควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะและลมในลาไส้
 และมีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับการร่วมเพศระหว่างการมีเพศสัมพันธ์
เพือ่ ให้ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานจะต้ องสมบูรณ์และแข็งแรงเพียงพอ
ไม่ตา่ งจากกล้ ามเนื ้อส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
ถ้ ากล้ ามเนือ้ อุ้งเชิงกรานอ่ อนแรงจะเป็ นอย่ างไร
ภาวะกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรงอาจก่อให้ เกิดปั ญหามากมายหรื อทาให้ ปัญหาที่เป็ นอยูย่ ่า แย่ลงได้
ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น ได้ แก่
1. อาการปั สสาวะเล็ดเมื่อมีการเพิ่มแรงดันในช่องท้ อง
คือมีปัสสาวะเล็ดราดออกมาโดยไม่ได้ ตงใจเมื
ั ้ ่อออกแรงหรื อทากิจกรรม เช่น ออกกาลังกาย ไอ
หรื อจาม
2. อาการกลันปั
้ สสาวะไม่อยู่ คือมีปัสสาวะเล็ดราดออกมาโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
ร่วมกับอาการปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงหรื อรอไม่ได้
3. อาการกลันปั
้ สสาวะไม่อยู่ร่วมกับอาการปั สสาวะเล็ดเมื่อไอจาม
คือมีปัสสาวะเล็ดราดออกมาโดยไม่ได้ ตงใจหลั
ั้
งจากมีอาการปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่
ได้ หรื อเมื่อออกแรงทากิจกรรมบางอย่าง หรื อไอจาม
4. ภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน นาไปสูภ่ าวะกระเพาะปั สสาวะ ลาไส้ หรื อ
มดลูกยื่นลงมาในช่องคลอด หรื อในกรณีที่เป็ นรุนแรง
อวัยวะดังกล่าวอาจยื่นเลยพ้ นปากช่องคลอดออกมาก็เป็ นได้
5. สูญเสียความรู้สกึ ทางเพศ หรื อรู้สกึ ว่าช่องคลอดหลวม
สาเหตุของภาวะกล้ ามเนือ้ อุ้งเชิงกรานอ่ อนแรง
1. การใช้ งานน้ อยเกินไป เช่นเดียวกับกล้ ามเนื ้อส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานต้ องการการบริ หารเพื่อให้ กล้ ามเนื ้อทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานอย่างหนัก ให้ เพียงพออย่างสมา่ เสมอ
ตลอดชีวิต (ไม่ใช่เฉพาะหลังการคลอดบุตร) จึงเป็ นเรื่ องสาคัญเป็ นอย่างยิง่
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2. กล้ ามเนื ้อบริเวณดังกล่าวได้ รับความเสียหายระหว่างการตังครรภ์
้
และการคลอดบุตร
3. การเปลีย่ นแปลงของฮอร์ โมนเนื่องจากภาวะหมดประจาเดือนอาจเป็ นสาเหตุของอาการกล้ ามเนื ้อ
อุ้งเชิงกรานอ่อนแรงได้ แต่ยงั ไม่มีการยืนยันแน่ชดั
4. ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อลดลงเนื่องจากอายุมากขึ ้น
5. กล้ ามเนื ้อเสียหายจากการเบ่งเป็ นประจาหรื อเป็ นเวลานาน
เมื่อเกิดอาการท้ องผูกหรื อเกี่ยวข้ องกับการไอเรื อ้ รังหรื อความอ้ วน
บทบาทของการบริหารกล้ ามเนือ้ อุ้งเชิงกราน
การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานอย่างหนักและสม่าเสมอจะช่วยทังผ่
้ อนคลายกล้ ามเนื ้อ
และทาให้ กล้ ามเนื ้อแข็งแรงขึ ้นซึง่ จะช่วยให้ กล้ ามเนื ้อบริ เวณดังกล่าวกระชับ มีประสิทธิภาพ
และไม่ทางานหนักจนเกินไป
เมื่อได้ เรี ยนรู้การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานอย่างมีประสิทธิภาพ
อาการปั สสาวะเล็ดเมื่อไอจามของสตรี จานวนมากจะดีขึ ้นหรื อหายขาดได้ ดังนัน้
จึงช่วยให้ ไม่ต้องรับการผ่าตัดหรือชะลอการผ่าตัดออกไป
วิธีการบริหารกล้ ามเนือ้ อุ้งเชิงกราน
การบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานให้ ถกู วิธีและคอยเช็คเป็ นครัง้ คราวว่าตนเองยังบริ หารกล้ ามเนื ้อตรงตาม
วิธีที่ถกู ต้ องเป็ นเรื่ องสาคัญ
แพทย์ พยาบาลหรื อนักกายภาพบาบัดจะช่วยดูแลคุณได้ ด้วยการใช้ แผนภาพ รูปภาพ หรื อหุน่ จาลอง
1. นัง่ แยกปลายเท้ าและเข่าออกจากกัน โน้ มตัวไปข้ างหน้ า วางศอกทังสองข้
้
างไว้ บนหัวเข่า
พึงระลึกว่าต้ องหายใจเป็ นจังหวะอย่างต่อเนื่อง รวมทังอย่
้ าเกร็งกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ อง ขา
และสะโพก
2. จินตนาการว่าคุณพยายามกลันลมจากล
้
าไส้ และกลันปั
้ สสาวะไม่ให้ ไหลจากกระเพาะปั สสาวะไป
พร้ อมกัน คุณจะรู้สกึ ได้ วา่ มีการยกและหดตัวบริ เวณช่องคลอดและรอบทวารหนัก
3. การฝึ กสังเกตกล้ ามเนื ้อเป็ นวิธีทมี่ ีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ ทราบว่าบริ หารกล้ ามเนื ้อถูกวิธีหรื อไม่
โดยนอนราบลงบนเตียง งอเข่าและแยกขาออก
แล้ ววางกระจกไว้ ระหว่างขาที่งออยู่ เมื่อคุณขมิบกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน
คุณควรเห็นทวารหนักและปากช่องคลอดยกและหดรัดตัว
ข้อควรระวัง หากเมื ่อมองจากกระจกเห็นปากช่องคลอดขยายออก
แสดงว่าคุณกาลังเบ่งแทนทีจ่ ะเกร็ งยกขึ้น ซึ่ งตรงข้ามกับการหดรัดกล้ามเนือ้ อุง้ เชิ งกราน
นอกจากนัน้ ถ้ามี ปัสสาวะเล็ดหรื อผายลมระหว่างการบริ หารกล้ามเนือ้
เป็ นไปได้ว่าคุณกาลังเบ่งแทนทีจ่ ะหดและยกกล้ามเนือ้ ขึ้น
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คุณอาจขมิบกล้ ามเนื ้อไม่ได้ ในทันทีและกล้ ามเนื ้ออาจคลายตัวไม่เต็มทีใ่ นระยะแรก อย่ากังวลไป
ผู้ป่วยส่วนมากจะสามารถขมิบและคลายกล้ ามเนื ้อได้ ถ้าพยายามหาเวลาฝึ กบริ หารกล้ ามเนื ้อเองทีบ่ ้ าน
ควรบริหารกล้ ามเนือ้ บ่ อยเพียงใด
อันดับแรก กาหนด “ชุดเริ่ มต้ น” ของตนเองเสียก่อน โดยใช้ สมุดบันทึกช่วย
ขมิบกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานให้ ได้ นานที่สดุ โดยไม่ใช้ สะโพก กล้ ามเนื ้อต้ นขา หรื อกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องช่วย
ดังที่อธิบายไปข้ างต้ น เกร็ งกล้ ามเนื ้อไว้ ให้ นานที่สดุ เท่าที่จะทาได้ (อาจนานได้ ถงึ 10 วินาที)
คุณหดเกร็ งกล้ ามเนื ้อได้ นานเพียงใด ___วินาที
คลายกล้ ามเนื ้อและหยุดพักอย่างน้ อยเท่ากับเวลาที่หดเกร็งกล้ ามเนื ้อ ทาซ ้าเป็ นจังหวะ
“ขมิบ เกร็งและปล่อย” ให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ (อาจทาได้ ถึง 8 – 12 ครัง้ )
คุณหดเกร็ งกล้ ามเนื ้อซ ้าได้ จานวนกี่ครัง้
____ ครัง้ เช่น ครัง้ ละ 2 วิ นาที 4 ครัง้
ใช้ ระยะเวลาและจานวนครัง้ ที่ทาได้ เป็ น “ชุดเริ่ มต้ น” ของตนเอง บริ หารตาม “ชุดเริ่ มต้ น” ให้ ได้ วนั ละ
4 ถึง 6 รอบ
การฝึ กบริ หารกล้ ามเนื ้อเช่นนี ้จะช่วยให้ กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานของคุณแข็งแรงขึ ้นซึง่ จะส่งผลให้
”ชุดเริ่มต้ น”เพื่อบริ หารกล้ ามเนื ้อของคุณเปลีย่ นไป เช่น เปลีย่ นเป็ น ครัง้ ละ 4 วิ นาที 6 ครัง้
ให้ คณ
ุ เปลีย่ นมาบริ หารกล้ ามเนื ้อโดยใช้ “ชุดเริ่ มต้ น” ชุดใหม่ที่ทาได้
วิธีการเช่นนี ้จะช่วยเสริ มความทนทานของกล้ ามเนื ้อ
หรื อก็คือช่วยให้ กล้ ามเนื ้อทางานได้ หนักขึ ้นและเป็ นระยะเวลานานขึ ้นด้ วยเช่นกัน
เมื่อทาได้ เช่นนี ้แล้ ว ให้ คณ
ุ บริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานชุดเดิม
แต่ให้ หดและยกกล้ ามเนื ้อให้ แน่นขึ ้น แล้ วคลายออก
วิธีการนี ้เรี ยกว่าการขมิบอย่างเร็วซึง่ จะช่วยให้ กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน
ตอบสนองเร็ วขึ ้นเมื่อคุณหัวเราะ ไอจาม ออกกาลังกาย หรื อยกสิง่ ของต่างๆ
คุณขมิบกล้ ามเนือ้ ได้ ก่ คี รัง้
ตังเป
้ ้ าหมายเพื่อเพิ่มการบริ หารกล้ ามเนื ้อให้ ได้ รอบละ 8 ถึง 12 ครัง้ วันละ 3 รอบ
ทาติดต่อกันอย่างน้ อย 6 เดือน เรื่ องนี ้ไม่ยากอะไร
แต่สงิ่ ที่ยากก็คือต้ องไม่ลมื บริ หารกล้ ามเนื ้ออย่างสม่าเสมอ
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เคล็ดลับช่วยกระตุ้นความจา
1.ลองสวมนาฬิกาทีข่ ้ อมือด้ านที่ไม่ชินหรื อด้ านที่ไม่ได้ ใส่ประจา
2. ติดสติกเกอร์ ไว้ ตามที่ตา่ งๆ ที่สะดุดตา (เช่น ที่กระจกในห้ องน ้า โทรศัพท์ ตู้เย็น กระติกน ้าร้ อน หรื อที่
พวงมาลัยรถ)
3. บริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานทันทีหลังถ่ายปั สสาวะ
4. บริ หารกล้ ามเนื ้อไม่วา่ จะอยูใ่ นท่าทางหรื ออิริยาบทใดก็ตาม
จะเห็นผลเร็วเพียงใด
คุณอาจเริ่ มรู้สกึ ว่าควบคุมกระเพาะปั สสาวะได้ ดีขึ ้นเมื่อฝึ กบริ หารกล้ ามเนื ้อได้ 3 ถึง 6 สัปดาห์
แต่บางกรณีอาจต้ องใช้ เวลานานถึง 6 เดือนกว่าจะเห็นผล ดังนัน้ สิง่ สาคัญคือ
อย่ ายอมแพ้ !
สิง่ สาคัญอีกอย่างก็คือต้ องรักษาความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อไว้ ให้ ได้ เมื่อกระบวนการบริ หารกล้ ามเนื ้อได้
ผลโดยสมบูรณ์แล้ ว พยายามบริหารกล้ ามเนื ้ออย่างต่อเนื่องให้ ได้ สปั ดาห์ละ 2 วัน
โดยบริ หารวันละ 3 รอบ แต่ละรอบ บริ หารรอบละ 3 ชุด ชุดละ 8 – 12 ครัง้
ก็นา่ จะเพียงพอที่จะรักษาความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อไว้ ได้ อย่างถาวร
พยายามผสมผสานการบริ หารกล้ ามเนื ้อเช่นนี ้เข้ ากับกิจวัตรประจาวัน
ถ้ าคุณเริ่ มไม่มนั่ ใจว่าบริ หารกล้ ามเนื ้อถูกวิธีหรื อไม่ ควรสอบถามแพทย์ นักกายภาพบาบัด
หรื อพยาบาล เพื่อให้ ตรวจสอบวิธีการบริ หารกล้ ามเนื ้อให้
ถ้ าขมิบกล้ ามเนือ้ อุ้งเชิงกรานไม่ ได้ จะเป็ นอย่ างไร
ถ้ าคุณขมิบเกร็ งกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานไม่ได้
แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญอาจแนะนาการรักษารูปแบบอื่นให้ คณ
ุ ได้ แก่
ไบโอฟี ดแบ็ก (Biofeedback) หรือ การตรวจวัดการตอบสนองของร่ างกาย
การรักษาวิธีนี ้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยกาหนด
ขมิบและคลายกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานได้ ตามที่ต้องการโดยใช้ การตอบสนองของร่างกายของผู้ป่วยเองเป็ น
สัญญาณ
วิธีการหนึง่ ที่ทาได้ คือการสัมผัสกล้ ามเนื ้อบริ เวณที่ต้องการด้ วยนิ ้วมือของตนเอง
ส่วนวิธีการอื่นๆ ที่ทาได้ เช่น การติดแผ่นอิเล็ดโตรด (electrode) ไว้ ตามหน้ าท้ องและบริ เวณก้ น
หรื อการสอดเครื่ องมือสอดช่องคลอด (intra vaginal probe) หรื อเครื่ องมือสอดทางทวารหนัก (intrarectal probe)
โดยต่ออุปกรณ์ดงั กล่าวมานี ้กับคอมพิวเตอร์
ความแรงและระยะเวลาการขมิบกล้ ามเนื ้อที่ผ้ ปู ่ วยทาได้ จะแสดงให้ เห็นบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์
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การรักษาโดยการกระตุ้นด้ วยกระแสไฟฟ้า (electrical stimulation therapy)
ในบางกรณีที่ผ้ ปู ่ วยไม่สามารถ (หรื อยังไม่สามารถ) ขมิบกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานได้
เนื่องจากเส้ นประสาทได้ รับความเสียหาย เช่น จากการคลอดบุตรหรื อหลังการผ่าตัด
การกระตุ้นด้ วยกระแสไฟฟ้ าจะช่วยให้ กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานเกิดการหดรัดตัวแบบเทียมขึ ้นได้
ซึง่ จะช่วยให้ กล้ ามเนื ้อบริ เวณดังกล่าวแข็งแรงขึ ้น
วิธีการนี ้ไม่เหมาะสมสาหรับผู้ป่วยที่ขมิบกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานได้ เอง
แม้ วา่ การขมิบที่ทาได้ จะไม่คอ่ ยมีแรงก็ตาม
ข้ อควรจา
1.Nภาวะกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรงมักก่อให้ เกิดปั ญหาในการควบคุมกระเพาะปั สสาวะ
2.Nการบริ หารกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานอย่างสม่าเสมอทุกวันช่วยให้ กล้ ามเนื ้อบริ เวณดังกล่าวแข็งแรง
ขึ ้นและช่วยให้ ควบคุมกระเพาะปั สสาวะได้ ดีขึ ้นด้ วยเช่นกัน
3. สอบถามแพทย์ พยาบาล หรื อนักกายภาพบาบัดทีด่ แู ลคุณว่า
คุณขมิบกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานถูกวิธีหรื อไม่
4.Nต้ องหดเกร็ งและขมิบกล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกรานทุกครัง้ ก่อนการไอ การจาม การกระโดด
หรื อการยกสิง่ ของต่างๆ เพื่อป้องกันปั สสาวะ ลม หรื ออุจจาระเล็ดราดออกมาโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
และป้องกันการหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานด้ วย
5. พยายามรักษาน ้าหนักให้ อยูใ่ นระดับที่พอเหมาะ



ข้ อจากัดการใช้
ข้ อมูลในแผ่นพับนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านัน้
ไม่ได้ ใช้ เพื่อการวินิจฉัยหรือการรักษาภาวะทางการแพทย์ใดๆ
ซึ่งต้ องได้ รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้
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2011

(Jittima Manonai, M.D.)
ญ (Rujira Wattanayingcharoenchai, M.D)
ก (Komkrit Aimjirakul, M.D.)
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