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บทคัดย่อ 

บทน า    โรงพยาบาลควนขนุน พบสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อนรายใหม่เพ่ิมขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่เป็นหญิงสูงอายุ  

ที่มีประวตัิการท างานหนกั ผ่านการคลอดบุตรหลายคน  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของผูป่้วยเป็นอย่างมาก     จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลควนขนุน ตอ้งส่งต่อผูป่้วยไปรับการ
รักษาด้วยการผ่าตดัที่โรงพยาบาลประจ าจงัหวดัหรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซ่ึงจากการติดตามการ
รักษาในปี2560 พบว่ามีผูป่้วยประมาณ ร้อยละ 30 ยงัไม่ไดร้ับการรักษาเน่ืองจากมีโรคประจ าตวัหลายชนิด /

ปฏิเสธการรักษา/ไม่พร้อมเร่ืองการเดินทางและคนดูแล  ,กลุ่มที่ได้รับการรักษา  มีระยะเวลารอคอยการ
รักษาเฉล่ีย 34 วนั  ใช้เวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ครั้ งขึ้นไป   ส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่าย
ตลอดการรักษา 3,000-5,000 บาท  และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง   อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันพบว่าการรักษาด้วยการใส่ห่วงพยุงมดลูกสามารถช่วยรักษาภาวะมดลูกหย่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย วิ ธีการรักษาไม่ยุ่ งยาก ใช้เวลาไม่นาน  และที่ส าคัญสามารถลด

ภาวะแทรกซ้อน/ลดความเส่ียงจากการผ่าตดัลงได ้

วัตถุประสงค์      เพื่อศึกษาผลการรกัษาสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อนดว้ยการใส่ห่วงพยุงมดลูก   

วิธีการศึกษา   เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ(action research) ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ ผูป่้วยที่มีภาวะ

มดลูกหย่อน และมารับการรักษาที่โรงพยาบาลควนขนุนระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2562  
จ านวนทั้งหมด 58 คน  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา คือรูปแบบการดูแลสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อนดว้ยการใส่

ห่วงพยุงมดลูก เก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ 

ผลการศึกษา  พบว่าสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อน มีอายุเฉล่ีย 65.24 ปี อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 77.59 ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 84.48 มีบุตรมากกว่า 3 คน  ไดร้ับการรักษาภาวะมดลูกหย่อนสูงขึ้นจากร้อยละ66.85ในปี2560 
เป็นร้อยละ 92.21 และร้อยละ100 ในปี2561 และ2562 ตามล าดับ และเลือกใช้วิธีใส่ห่วงพยุงมดลูกเพ่ิมขึ้น
จากเดิมในปี2560 ร้อยละ 40.26 เพ่ิมเป็น 95.18 ในปี 2561 และเพ่ิมเป็นร้อยละ100ในปี2562  ระยะเวลารอ

คอยในการรักษาลดลงเหลือเวลาเฉล่ียเพียง 3.5 ชม.   อตัราความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมากร้อยละ100  หลงั
รับการรักษาผูป่้วยสามารถใส่ห่วงพยุงมดลูกได้เอง พบว่ารู้สึกง่ายในการใส่และถอดห่วงร้อยละ 93.10 



สามารถแก้ไขภาวะไม่สุขสบายจากช่องคลอดโผล่ไดร้้อยละ100  และลดปัญหาการขบัถ่ายปัสสาวะลงได้

ร้อยละ 98.27 

สรุป  การพฒันารูปแบบการดูแลสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อนดว้ยการใส่ห่วงพยุงมดลูก  ส่งผลให้ผูป่้วยทุกคน
ไดเ้ขา้ถึงการรักษา สามารถลดระยะเวลารอคอย ลดค่าใชจ้่าย และผูป่้วยมีความพึงพอใจต่อการรักษาเพ่ิมขึ้น  

ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ จึงน ามาใช้เป็นวิธีแรกในการรักษาผูป่้วยในคลินิกนรีเวชของ

โรงพยาบาลควนขนุน 

 

ค าส าคัญ   ภาวะมดลูกหย่อน  การใส่ห่วงพยุงมดลูก 
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ความเป็นมาของปัญหา 

ภาวะมดลูกหย่อน คือ ภาวะทีม่ดลูกเคล่ือนต ่าลงมาอยู่ที่ช่องคลอดหรือปากช่องคลอด  เกิดจากความ
เส่ือมถอย การบาดเจ็บหรือความไม่แข็งแรงของกลา้มเน้ืออุง้เชิงกราน ซ่ึงมกัจะเกิดกบัสตรีทีเ่ขา้สู่วยัหมด
ประจ าเดือน (ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน) , มีประวตัิคลอดบุตรหลายคน หรือมีภาวะแรงดันในช่องทอ้งมาก  
เกินไปแบบเร้ือรัง (ไอเร้ือรัง/ เบ่งถ่ายอุจจาระ/ยกของหนกัเป็นประจ า)  ผูป่้วยส่วนใหญ่จะมาดว้ยอาการปวด

หน่วงหรือรู้สึกมีกอ้นในช่องคลอด  อึดอดัระหว่างมีเพศสัมพนัธ์ บางรายอาจมีอาการเจ็บแสบ มีแผล หรือมี
เลือดออกบริเวณปากช่องคลอดจากการเสียดสีกับอวยัวะขา้งเคียง  ในรายที่มดลูกหย่อนขั้นรุนแรง อาจมี
ปัญหาในการถ่ายปัสสาวะไม่ออก  ตอ้งดันมดลูกเขา้ไปก่อนจึงจะถ่ายปัสสาวะออกได ้ และที่ส าคญัผูป่้วย

ส่วนใหญ่กงัวลกลวัว่าจะเป็นเน้ืองอก ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทุกขท์รมานและรบกวนชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก(1) 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัวิธีการรักษาภาวะมดลูกหย่อน ส่วนใหญ่มี 3 วิธี คือ 1) วิธีการบริหาร
กลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานดว้ยการขมิบช่องคลอด (Kegel Exercise) อย่างสม ่าเสมอ วิธีน้ีเหมาะส่าหรับผูป่้วยท่ี
มดลูกหย่อนไม่มากหรือไม่มีอาการ  , 2)วิธีการใส่ห่วงพยุงมดลูก( Pessary) วิธีน้ีเหมาะส าหรับผูป่้วยที่ไม่
สามารถผ่าตดัได ้(มีโรคประจ าตวั กลวัการผ่าตดั) แต่อาจก่อให้เกิดผลขา้งเคียงคือเกิดการระคายเคืองในช่อง
คลอดและกระเพาะปัสสาวะได ้และที่ส าคญัผูป่้วยตอ้งท าการถอดและใส่ห่วงไดด้ว้ยตนเอง  และวิธีสุดทา้ย

ซ่ึงเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการรักษามากที่สุด คือวิธีการผ่าตดั  เหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีมดลูกหย่อนขั้นรุนแรง มี

อาการปวดหน่วงตลอดเวลา มีปัญหาดา้นระบบทางเดินปัสสาวะหรือผูป่้วยที่ไม่ตอ้งการมีเพศสัมพนัธ์แลว้ 

 จากขอ้มูลของคลินิกนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลควนขนุน พบผูป่้วยที่มีภาวะอุง้เชิงกรานหย่อนหรือ

มดลูกหย่อนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี   โดยเฉล่ียมีผูป่้วยรายใหม่ปีละ 30 คนและผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุและมกั
มีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจ าตวัอ่ืนร่วมดว้ย ท าให้การรักษาโดยการผ่าตดัมีความเส่ียงมากกว่าผูป่้วยที่ไม่
มีโรคประจ าตวั    และที่ส าคญัการรักษาตอ้งส่งตวัต่อไปรักษาท่ีโรงพยาบาลระดับจงัหวดัหรือระดบัศูนยท์ี่
อยู่ห่างไกล  ผูป่้วยและญาติตอ้งเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น เป็นเหตุให้ในปี 2560 ท่ีผ่านมา พบว่ามี
ผูป่้วยประมาณ ร้อยละ 30 ยงัไม่ได้รับการรักษายงัไม่ได้รับการรักษาเน่ืองจากมีโรคประจ าตวัหลายชนิด /
ปฏิเสธการรักษา/ไม่พร้อมเร่ืองการเดินทางและคนดูแล  ,กลุ่มที่ได้รับการรักษา  มีระยะเวลารอคอยการ

รักษาเฉล่ีย 34 วนั  ใช้เวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ครั้ งขึ้นไป   ส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่าย

ตลอดการรักษา 3,000-5,000 บาท  และมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง    



  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาขอ้มูลในปัจจุบนั พบว่ามีการรักษาภาวะมดลูกหย่อนโดยการใส่ห่วง
พยุงมดลูกมากขึ้นในประเทศไทย เน่ืองจากมีประสิทธิภาพท่ีดี มีความปลอดภยั วิธีการรักษาไม่ยุ่งยาก ใช้
เวลาไม่นาน และที่ส าคญัสามารถลดภาวะแทรกซ้อน/ลดความเส่ียงจากการผ่าตดัลงได้ ทีมผูว้ิจยัจึงสนใจที่

จะท าการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ เพื่อพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยที่มีภาวะมดลูกหย่อน ของโรงพยาบาลควน
ขนุน ดว้ยการน าห่วงพยุงมดลูก( Ring Pessary )มาใชก้บัผูป่้วยกลุ่มดงักล่าว   โดยตอ้งการศึกษาผลการรักษา
ภาวะมดลูกหย่อนดว้ยห่วงพยุงมดลูก  อนัจะส่งผลให้สตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อนไดเ้ขา้ถึงระบบบริการรักษา

อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาขอ้จ ากดัต่างๆที่เคยมี  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในท่ีสุด 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาผลการรกัษาสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อนดว้ยการใส่ห่วงพยุงมดลูก  ( Ring Pessary ) 

2. เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการการรกัษาภาวะมดลูกหย่อน 

วิธีการศึกษา 

เป็นการวจิยัเชิงปฏิบตัิการ  (Action research) ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ ผูป่้วยที่มีภาวะมดลูก
หย่อน และมารับการรกัษาท่ีโรงพยาบาลควนขนุนระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กนัยายน 2562  จ านวน

ทั้งหมด 58 คน   

การวจิยัเชิงปฏิบตัิการน้ีไดผ่้านการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษยจ์ากโรงพยาบาลควนขนุน

แลว้ และมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ระยะก่อนด าเนินการวิจยั ทีมผูว้ิจยัได้มีการศึกษาสถานการณ์การรักษาภาวะมดลูก
หย่อนด้วยการใส่ห่วงพยุงมดลูก วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านผูร้ับบริการ ผูใ้ห้บริการ และระบบบริการ 

ร่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาและการติดตาม   

ขั้นตอนท่ี 2 เตรียมความพร้อม ในการให้บริการ ท าหนังสือขอศึกษาดูงาน และส่งบุคลากรที่
รับผิดชอบอบรมการดูแลสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อน ฝึกหัดการใส่ห่วงพยุงมดลูกกบัหุ่นจ าลอง ที่ รพ.สงขลา
นครินทร์  ท าการติดต่อส่ังซ้ือห่วงพยุงมดลูกจากบริษทั  ก าหนดแนวทางปฏิบตัิในการให้บริการใส่ห่วงพยุง

มดลูก  

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา คือรูปแบบการดูแลสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อนดว้ยการใส่ห่วงพยุงมดลูก 

ซ่ึงประกอบดว้ย 



-การให้ความรู้เร่ืองวิธีการรักษาภาวะมดลูกหย่อนด้วยการใส่ห่วงพยุงมดลูกแทนการผ่าตดั  ซ่ึงให้
ผลการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าได้ที่โรงพยาบาลควนขนุน ไม่ต้องส่งตัวไปรักษาที่
โรงพยาบาลจงัหวดั วิธีการไม่ยุ่งยาก มีความปลอดภยั สะดวกรวดเร็ว ใชห้ลกัการสอนที่เขา้ใจง่าย มีแผ่นพบั

บรรยาย สาธิตวิธีการใส่ การถอดห่วงพยุงมดลูก แนะน าการดูแลรักษาท าความสะอาดห่วงพยุงมดลูก มี

ตวัอย่างประกอบให้เห็นภาพ ท าให้เกิดการยอมรับ 

 -ส่งพบสูติแพทย/์พยาบาลผูร้ับผิดชอบ ซักประวตัิปัจจยัเส่ียง อาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นปัญหาดา้นการ
ปัสสาวะอุจจาระ การมีเพศสัมพนัธ์  ให้ค  าปรึกษาและให้ความเช่ือมัน่ในวิธีการรักษาด้วยการใส่ห่วงพยุง

มดลูก เพื่อให้ผูป่้วยเขา้ใจและตดัสินใจยอมรับบริการ 

-เพ่ิมความสะดวกในการให้บริการทุกวนัท าการของคลินิกนรีเวช  โดยในการรักษาครั้ งแรกผูป่้วย
หลงัจากได้รับการซักประวตัิขอ้มูลพ้ืนฐาน ปัจจยัเส่ียง และอาการผิดปกติแลว้   ผูป่้วยจะได้รับการตรวจ

ภายในประเมินสภาพภาวะมดลูกหย่อน และตรวจมะเร็งปากมดลูก(ถา้ยงัไม่เคยตรวจมาก่อน)   หลงัจากนั้น
จะไดร้ับการรักษาดว้ยการใส่ห่วง ring pessary โดยเลือกขนาดที่เหมาะสม    พยาบาลผูร้ับผิดชอบ แนะน าให้
ฝึกปฏิบตัิการใส่และถอดห่วงหลงักลบัจากโรงพยาบาล 1-2 วนั  หลงัจากนั้นนดัติดตามอาการอีก 1 สัปดาห์ 
เพื่อประเมินผลการรักษาและอาการขา้งเคียงท่ีเกิดขึ้น  หากไม่มีปัญหา จะได้รับการนัดติดตามสอบถาม

อาการทุก 1,3 และ6 เดือน   

-เก็บบนัทกึขอ้มูลในระบบ มีระบบการตดิตามเพื่อเฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน 

ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย ปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง มีการ

สะทอ้นผลการด าเนินงาน ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานเป็นระยะ  

ขั้นตอนท่ี 4 สรุปและประเมินผล ให้ขอ้เสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้กก่ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวชระเบียนผูป่้วย จากแบบฟอร์มบนัทกึ

ขอ้มูลผูม้ารับบริการใส่ห่วงพยุงมดลูก 

วิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

 

 

 

 



ผลการศึกษา 

จากการท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการโดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 จนถึง 30 กนัยายน 
2562พบว่า จ านวนสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อนทีม่ารักษาที่โรงพยาบาลควนขนุน มีจ านวนทั้งส้ิน 58 คนอายุ
โดยเฉล่ีย 65.24  ปี ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี  ร้อยละ 82.76 รองลงมาคือมากกว่า 70 ปี ร้อยละ 10.34   

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 87.93  มีประวตัิคลอดบุตรมากกว่า3 คน ร้อยละ84.48 ประกอบ

อาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 77.59 และส่วนใหญ่มีโรคทางอายุรกรรม ร้อยละ82.76  (ตารางท่ี 1)   

สตรีท่ีมีภาวะมดลูกหย่อน ได้รับการรักษาภาวะมดลูกหย่อนสูงขึ้นจากร้อยละ66.85ในปี2560 เป็น
ร้อยละ 92.21 และร้อยละ100 ในปี2561 และ2562 ตามล าดบั  และมีการยอมรับเลือกใชว้ิธีใส่ห่วงพยุงมดลูก

เพ่ิมขึ้นจากเดิมในปี2560 ร้อยละ 40.26 เพ่ิมเป็น 95.18 ในปี 2561 และเพ่ิมเป็นร้อยละ100ในปี2562   

ระยะเวลารอคอยในการรักษาลดลงเหลือเวลาเฉล่ียเพียง 3.5 ชม.   ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี
มากร้อยละ100  หลงัรับการรักษาผูป่้วยสามารถใส่ห่วงพยุงมดลูกไดเ้อง พบว่ารู้สึกง่ายในการใส่และถอด
ห่วงร้อยละ 93.10 สามารถแก้ไขภาวะไม่สุขสบายจากช่องคลอดโผล่ได้ร้อยละ100  และลดปัญหาการ

ขบัถ่ายปัสสาวะลงได้ร้อยละ 98.27 ( ตารางที่ 2) ส าหรับภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ห่วงพยุงมดลูก ส่วน
ใหญ่พบรอยถลอก/มีการระคายเคือง และมีตกขาว/กล่ินเหม็นเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.89 และ 3.45 ตามล าดับ           

( ตารางท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 58 คน 

ขอ้มูล 
 

จ านวน  (ร้อยละ)  

อายุ (ปี): mean ± SD (min – max)  
-นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั60ปี  
-มากกว่า60 ปี 
-มากกว่า70ปี 
-มากกว่า80ปี 
-มากกว่า90ปี 

65.24 ± 8.11 (56 – 85) 
2 ( 3.45)  

48 (82.76) 
 6 ( 10.34) 
2 ( 3.45) 

 0  (00.00) 
การศึกษา 
-ประถมศึกษา 
-มธัยมศึกษา 
-อ่ืนๆ 

 
51  (87.93) 
7  (12.07) 
0  (00.00) 

อาชีพ 
-รับจา้ง 
-เกษตรกร 
-คา้ขาย 
-รับราชการ 

 
10  (17.24) 
45  (77.59) 
3  ( 5.17) 
0(00.00) 

ประวตักิารคลอดบุตร (คน) 
-1  
-2  
-3 
-มากกว่า3 

 
0 (00.00) 
0 (00.00) 
9 (15.52) 
49 (84.48) 

ภาวะวยัหมดประจ าเดือน  58  (100.00) 
มีโรคประจ าตวัทางอายุรกรรม  48 ( 82.76) 
โรคปอด ไอเร้ือรัง  6 ( 10.34) 
ท างานหนกัเป็นประจ า 52 ( 89.66) 
ทอ้งผูกเร้ือรัง/เบ่งถ่ายอุจจาระบ่อย 12 ( 20.69) 
การใช ้HRT   0 ( 00.00) 

 

 



ตารางท่ี2 แสดงผลการรกัษาภาวะมดลูกหย่อนจากการใส่ห่วงพยุงมดลูก 

ผลการรักษา จ านวน(ร้อยละ) 
-แกไ้ขภาวะไม่สุขสบายจากช่องคลอดโผล่ 
-ลดปัญหาการขบัถ่ายปัสสาวะ 
-ลดปัญหาการปวดหน่วงช่องคลอด 
-ลดปัญหาความวิตกกงัวล 
-เพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการรักษา 

58(100.00) 
57( 98.27) 
58(100.00) 
58(100.00) 
58(100.00) 

 

 

ตารางท่ี2 แสดงภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ห่วงพยุงมดลูก 

ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ห่วงพยุงมดลูก                      จ านวน(ร้อยละ) 
รอยถลอก/การระคายเคือง 
ตกขาว/กล่ินเหม็นเพ่ิมขึ้น 
เจ็บปวดช่องคลอด 
เลือดออกกะปริบกะปรอย 

4 ( 6.89) 
2 ( 3.45) 
0 (00.00) 
0 (00.00) 

  

อภิปรายผล 

ผูป่้วยมดลูกหย่อน 58 คนที่มาเขา้รับการรักษาดว้ยห่วงพยุงมดลูก ทุกคนยินยอมและทดลองใส่ห่วง
พยุงมดลูก โดยผูป่้วย 56 คนสามารถใส่และถอดห่วงได้ด้วยตนเองในการรักษาครั้ งแรก และหลงัจากนัด
ติดตามผูป่้วยในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์ ,1,3 และ6 เดือน พบว่าผูป่้วยมีผูป่้วย 57 คน ยงัคงใส่ห่วงต่อ คิดเป็น
อตัราความส าเร็จสูงถึงร้อยละ98.27  มีเพียง1คน ท่ีมีปัญหาเร่ืองห่วงหลุดบ่อยเน่ืองจากช่องคลอดส้ัน แต่
เน่ืองจากมีอาการผิดปกติไม่มากนกั จึงแนะน าการรักษาดว้ยวิธีวิธีการบริหารกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานดว้ยการ

ขมิบช่องคลอด (Kegel Exercise) อย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษา ของ Clemons et al(2) ศึกษา
ผลส าเร็จของผูป่้วยอุง้เชิงกรานหย่อนได้ส าเร็จ ถึงร้อยละ 73 ในระยะเวลา 2 เดือนหลงัจากรักษา และใน

การศึกษาของ Maito JM et al (3) และคณะก็พบว่าสามารถรักษาผูป่้วยไดส้ าเร็จถึงร้อยละ 85 

ผูป่้วยมดลูกหย่อน ท่ีโรงพยาบาลควนขนุน พบไดต้ั้งแต่ อายุ 56 – 85 ปี โดยอายุเฉล่ีย 65.24 ± 8.11 

ปี ผูป่้วยส่วนใหญ่ร้อยละ100  เขา้สู่ภาวะวยัหมดประจ าเดือน ,ร้อยละ 77.59 ประกอบอาชีพ เกษตรกร ที่ตอ้ง
ยกของหนกั  ,ร้อยละ84.48 ภาวะมีประวตัิการคลอดบุตรมากกว่า3คน โดยมากกว่าคร่ึงคลอดกบัหมอต าแย 



ท าให้การบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานมีมากกว่าปกติ และพบว่าผูป่้วยร้อยละ 82.76 มีโรค
ประจ าตวัที่ตอ้งรับการติดตามหรือรับประทานยาควบคุมโรคอย่างสม ่าเสมอ เช่น โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน ซ่ึงมีความเส่ียงสูงต่อการผ่าตดั และท าให้เป็นภาระต่อบุตรหรือญาติในการเฝ้าดูแลระหว่าง

ผ่าตดัได้  ส าหรับอาการที่มาพบแพทย ์ ส่วนใหญ่คือการมีภาวะมดลูกโผล่หรือรู้สึกมีก้อนหน่วงๆในช่อง
คลอด รองลงมาคือการปัสสาวะไม่สะดวก /เล็ดราด และอาการปวดถ่วงทอ้งนอ้ย ซ่ึงหลงัจากไดร้ับการรักษา
ดว้ยการใส่ห่วงพยุงมดลูก พบว่าผูป่้วย ร้อยละ 98.28 รู้สึกง่ายต่อการใส่และถอดห่วงดว้ยตนเอง และร้อยละ 
100 รู้สึกง่ายต่อการท าความสะอาดห่วง และ ผูป่้วยทุกคนรู้สึกชอบและต้องการใส่ห่วงพยุงมดลูกต่อ  
เน่ืองจากผูป่้วยทุกคนรู้สึกว่าก้อนที่โผล่ทางช่องคลอดหายไป และ พบว่าห่วงพยุงมดลูกสามารถช่วยลด
ภาวะปัสสาวะเล็ดราด หลังไอจามหรือภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้สูงถึงร้อยละ98.27 สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Cundiff et all (4) และ Clemons et all(2) ที่พบว่าสามารถแกไ้ขภาวะอุง้เชิงกรานโผล่ทางช่อง
คลอดและภาวะปัสสาวะเล็ดราดได้ถึงร้อยละ 71-90 และร้อยละ 50 ตามล าดับ และการศึกษาของ IML 
CHEUNG et al (5) พบว่า ร้อยละ 67 มีอาการปัสสาวะเล็ดราดดีขึ้น   Fernando et al (6) ศึกษาพบว่าการรกัษา
ดว้ยห่วงประคองมดลูกสามารถเพ่ิมความพึงพอใจในการมีเพศสัมพนัธ์ได ้แต่จากวิจยัครั้ งน้ีผูป่้วยส่วนใหญ่

ให้ขอ้มูลว่าไม่มีเพศสัมพนัธ์ และไม่ไดใ้ส่ใจต่อความพึงพอใจในการมีเพศสัมพนัธ์ 

 ภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ห่วงพยุงมดลูก พบได้น้อยและที่พบมากที่สุดคือการมีรอยถลอกหรือ
เกิดการระคายเคืองในบริเวณช่องคลอด สามารถบรรเทาอาการไดด้้วยการอธิบายถึงสาเหตุ ให้ความมัน่ใจ
ในการรักษาและการให้ยาทาภายนอก รองลงมาคือมีตกขาวเพ่ิมขึ้น/ช่องคลอดมีกล่ิน ซ่ึงเป็นในระยะส้ันๆ 
และสามารถรักษาด้วยการเน้นเร่ืองการดูแลรักษาท าความสะอาดห่วงบ่อยๆ และให้ยาปฏิชีวนะหากพบ

ภาวะช่องคลอดอกัเสบ  

หลงัจากรับการรักษาดว้ยการใส่ห่วงพยุงมดลูกผูป่้วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น เพราะห่วงพยุงมดลูกสามารถแกไ้ขภาวะกอ้นโผล่ทางช่องคลอดไดด้ีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 

ผูป่้วยสามารถดูแลการรักษาดว้ยการใส่หรือถอดไดด้ว้ยตนเอง  ห่วงสามารถท าความสะอาดได้ง่าย และพบ
ภาวะห่วงหลุดในขณะใช้ชีวิตประจ าวนัน้อยมาก   พบว่าผูป่้วยมีความพึงพอใจต่อการรักษาระดับดีสูงถึง 
ร้อยละ 100 , ซ่ึงหลายการศึกษาก็พบว่าผูป่้วยส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการรักษาเช่นการศึกษาของ Sitavarin 
et (7) พบผูป่้วยพึงพอใจต่อการรักษาและตอ้งการใชห่้วงประคองมดลูกต่อเน่ืองถึงร้อยละ 93 และ Clemons 

et al พบผูป่้วยพึงพอใจต่อผลการรักษา ร้อยละ 92    

จากผลการศึกษาครั้ งน้ี จะเห็นไดว้่า การพฒันารูปแบบการดูแลสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อน รพ.ควน
ขนุน ด้วยวิธีการใส่ห่วงพยุงมดลูก เป็นการช่วยพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน ให้สามารถท า



การดูแลรักษาผูป่้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูป่้วยได้รับการรักษาที่ปลอดภัย  ลดการส่งต่อผูป่้วย  ลด
ระยะเวลารอคอยในการรักษา  ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของผู ้ป่วยและโรงพยาบาลท่ีต้อง
รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในการส่งต่อ ตลอดจนเพ่ิมระดับความพึงพอใจให้ทั้งต่อผูร้ับบริการและผู้

ให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของผูป่้วยไดใ้นท่ีสุด 

สรุปผลการศึกษา 

การพฒันารูปแบบการดูแลสตรีที่มีภาวะมดลูกหย่อนดว้ยการใส่ห่วงพยุงมดลูก สามารถรักษาภาวะ
มดลูกหย่อนไดทุ้กระยะและได้ผลการรักษาท่ีพึงพอใจ ส่งผลให้ผูป่้วยทุกคนไดเ้ขา้ถึงการรักษา สามารถลด
ระยะเวลารอคอย ลดค่าใช้จ่าย ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตดั และผูป่้วยมีระดับความพึงพอใจต่อการ

รักษาเพ่ิมขึ้น  ไม่พบภาวะแทรกซ้อนท่ีไม่พึงประสงค์ จึงน ามาใช้เป็นวิธีแรกในการรักษาผูป่้วยที่มีภาวะ

มดลูกหย่อนในคลินิกนรีเวชของโรงพยาบาลควนขนุน 

ข้อเสนอแนะ 

-ควรมีประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกบัการรักษามดลูกหย่อนดว้ยวธีิการใส่ห่วงพยุงมดลูกในกลุ่ม

สตรีผูสู้งวยั ว่ามีความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพดี  

- ควรมกีารศกึษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการผ่าตดักบัวิธีการใส่ห่วงพยุงมดลูก 
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