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Preface:
The Department of Obstetrics and Gynaecology was founded in 1958 , the same time
as the establishment of Faculty of Medicine which is the third medical school in Thailand.
The Faculty of Medicine and Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital . Chiangmai University
has grown continuously and become the biggest medical school in Northern Thailand.
The department consists 26 staffs responsible for teaching and training of 33 residents , 15
clinical fellows , 4 interns and 743 medical students.There is also a growing number of
visiting residents, clinical fellows ,interns and medical students from orther institutes.
This annual report shows data from Urogynecology & Female Pelvic Floor Clinic of
the Division of Urogynecology & Pelvic Reconstructive Surgery which was founded in
2009 to provide medical care for patients which pelvic organ prolapse , urinary and fistula
complaints. Assistant professor Chailert Phongnaritsorn is a head of the unit. There is a
growing number of patients visiting the Urogynecology Clinic. The treatments comprised
of conservative,i.e pelvic floor exercise and pessary, and surgery i.e vagina,abdominal,
laparoscopic and Robotic approaches.

Wirawit Piyamongkol, MD, PhD, FRTCOG
Head of Department.

คานา
นับตังแต่
้ ก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2552 หน่วยนรี เวชทางเดินปั สสาวะและผ่าตัดซ่อมเสริ มอุ้งเชิงกราน
ได้ ดาเนินงานมาสิริเวลาห้ าปี อย่างน่าอัศจรรย์ รายงานประจาปี 2557 ฉบับนี ้เป็ นฉบับที่ห้าของหน่วยฯ
ที่ได้ รวบรวมสถิติตลอดทังปี
้ ของผู้ป่วยที่มารับบริ การตรวจ วินิจฉัย และรักษาทังวิ
้ ธีเชิงอนุรักษ์ และ
ผ่าตัด จึงถือโอกาสนี ้ปรับแก้ คานิยามศัพท์ในรายงานฉบับนี ้และเขียนเพิ่มเติมใหม่ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์
ยิ่งขึ ้น จากยอดจานวนผู้ป่วยนอกมาใช้ บริ การ 409 ครัง้ และจานวนผู้ป่วยในที่ได้ รับการผ่าตัด 39 ราย
ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ ้นมาเป็ น 802 ครัง้ และ 93 รายในปี พ.ศ. 2557 ตามลาดับ เป็ นดัชนีหนึง่ ซึง่
แสดงถึงความก้ าวหน้ าของหน่วยฯได้ เป็ นอย่างดี ยอดผู้ป่วยนอกที่มาใช้ บริ การข้ างต้ นนี ้ ยังไม่รวม
ผู้ป่วยอีกจานวนมากที่มารับบริ การตรวจติดตามหลังผ่าตัด ที่ห้องฉุกเฉินทางนรี เวชทุกๆวันพุธ ซึง่ ผม
ต้ องขอขอบพระคุณ คุณอาภาภรณ์ นาถประทาน หัวหน้ าหน่วยตรวจฉุกเฉินและสังเกตอาการอย่าง
ใกล้ ชิดทางสูติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่าน ที่ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดียิ่ง
ตลอดมา
ห้ าขวบปี ที่ผา่ นมา ในการบริ หารจัดการหน่วยฯนัน้ มีหลายเรื่ องราวและหลากผู้คนที่ทาให้
ความรู้สกึ ดีๆเกิดขึ ้น แต่ก็มีบางเรื่ องราวและผู้คนที่ชวนให้ ผิดหวังบัน่ ทอนใจอยูไ่ ม่น้อย อย่างไรก็ตาม
เมื่อระลึกถึงคากล่าวของ Martin Luther King Jr. ที่วา่ “We must accept finite disappointment,
but never lose infinite hope” หวังว่าทุกๆท่านจะได้ มีพลังใจที่จะทางานต่อไปเพือ่ มุ่งไปสูเ่ ป้าหมาย
ด้ วยกัน การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของหน่วยฯ ในรอบปี พ.ศ. 2557 คือ การมีห้องตรวจเพิ่มขึ ้น ณ หอ
ผู้ป่วยนรี เวช 1 เพื่อให้ บริ การผู้ป่วยนอกที่มารับการฝึ กบริ หารกล้ ามเนื ้อพื ้นอุ้งเชิงกรานโดยใช้ เครื่ อง
biofeedback และ/หรื อ ตรวจยูโรพลศาสตร์ โดยหน่วยฯ ได้ รับงบสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุง
ห้ องพักผู้ป่วยเดิมเพื่อการนี ้จากศูนย์ศรี พฒ
ั น์ โดยได้ รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ชัยรัตน์ คุณาวิกติกลุ ผู้อานวยการศูนย์ศรี พฒ
ั น์ ซึง่ ต้ องขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี ้ อนึง่ ห้ อง
ตรวจนี ้ได้ รับการตังชื
้ ่อสันๆว่
้ า “ห้ องตรวจอุ้งเชิงกราน” เพื่อให้ งา่ ยต่อการจดจาของผู้รับบริ การและญาติ
ห้ องดังกล่าวนี ้มี คุณฐิ ติยา ศรี ตะพันธ์ หัวหน้ าหอผู้ป่วยนรี เวชกรรม 1 และเจ้ าหน้ าที่ประจาหอผู้ป่วยนี ้
เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ ได้ เปิ ดให้ บริ การสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและพฤหัส เริ่ มตังแต่
้ วันที่ 21 ต.ค.
2557 เป็ นต้ นมา ทังนี
้ ้เพื่อรองรับเครื่ องตรวจยูโรพลศาสตร์ ซึง่ ทางหน่วยฯได้ รับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2557 นอกจากนี ้ ได้ มีการปรับเปลีย่ นชื่อทางการภาษาไทยของหน่วยฯ
จากเดิม “หน่วยนรี เวชทางเดินปั สสาวะและอุ้งเชิงกราน” เป็ น “หน่วยนรี เวชทางเดินปั สสาวะและผ่าตัด
ซ่อมเสริ มอุ้งเชิงกราน” โดยเติมคาว่า “ผ่าตัดซ่อมเสริ ม” ซึง่ แปลจากคาว่า “reconstructive surgery”
เข้ าไปเพื่อให้ ถกู ต้ องตรงกับชื่อหน่วยฯภาษาอังกฤษซึง่ ใช้ มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2554

สาหรับกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสครบรอบห้ าปี
ของหน่วยนรี เวชทางเดินปั สสาวะและ
ผ่าตัดซ่อมเสริ มอุ้งเชิงกราน คือ ร่วมกับชมรมนรี แพทย์ทางเดินปั สสาวะแห่งประเทศไทย และ
อนุกรรมการส่งเสริ มสุขภาพสตรี ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย จัดให้ มีการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื่ อง Chiang Mai FPMRS 2014: Conservative Management of Pelvic Organ
Prolapse and Female Urinary Incontinence เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้ องประชุมชัน้
15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ นอกจากนี ้ ทางหน่วยฯ ได้ จดั ทาแผ่นพับเรื่ อง
"การตรวจยูโรพลศาสตร์ หรื อยูโรไดนามิกส์ (urodynamics) ทาไมจึงต้ องตรวจ?" เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ปู ่ วย
เพื่อเตรี ยมตัวก่อนมารับการตรวจยูโรพลศาสตร์ ที่ห้องอุ้งเชิงกราน และผู้ที่สนใจในเรื่ องนี ้นากลับไปอ่าน
ที่บ้าน
ผมขอขอบพระคุณ อาจารย์ แพทย์ใช้ ทนุ แพทย์ประจาบ้ าน พยาบาล และเจ้ าหน้ าที่ทกุ ท่าน
ที่มีสว่ นในการดูแลผู้ป่วยของหน่วยนรี เวชทางเดินปั สสาวะและอุ้งเชิงกราน
นอกจากนี ้ขอขอบคุณ
คุณนุชนาต สุนทรลิ ้มศิริ ซึง่ ทาหน้ าที่เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ คุณนริ สา ศรี บณ
ั ฑิตมงคล
ที่ช่วยทาให้ รายงานฉบับนี ้สาเร็ จขึ ้นมาได้ และสุดท้ ายขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์นายแพทย์
วีรวิทย์ ปิ ยะมงคล หัวหน้ าภาควิชาสูติศาสตร์ และนรี เวชวิทยาซึง่ ให้ การสนับสนุนในการดาเนินงานของ
หน่วยฯ มาตลอดเป็ นอย่างดียิ่ง ทาให้ หน่วยฯ สามารถพัฒนาต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้
ปี นี ้การจัดทารายงานประจาปี ของหน่วยฯเสร็ จสมบูรณ์ลา่ ช้ ามาก เพราะผมมีงานและภารกิจ
ต่างๆมากมายขึ ้น ประกอบกับจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการตรวจสอบเพื่อให้ ได้
ข้ อมูลสถิติที่สมบูรณ์ ผมหวังว่ารายงานฉบับนี ้จะก่อประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแก่ทา่ นผู้สนใจ หรื อมี
หน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลผู้ป่วยสตรี ที่มีปัญหาทางนรี เวชทางเดินปั สสาวะ และภาวะอุ้งเชิงกรานยื่น
ย้ อย คณะผู้จดั ทาพร้ อมทีจ่ ะน้ อมรับคาติชมและขออภัยต่อข้ อบกพร่องที่อาจมีได้ มาล่วงหน้ า ณ ที่นี ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยเลิศ พงษ์ นริ ศร
หัวหน้ าหน่วยนรี เวชทางเดินปั สสาวะและผ่าตัดซ่อมเสริ มอุ้งเชิงกราน
ภาควิชาสูติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่

สารบัญ

หน้ า
คลินิกสตรีปัสสาวะเล็ดและอุ้งเชิงกราน
อักษรย่ อและนิยามศัพท์
รายงานประจาปี คลินิกสตรีปัสสาวะเล็ดและอุ้งเชิงกราน ปี 2557
จานวนผู้รับบริการคลินิกสตรีปัสสาวะเล็ดและอุ้งเชิงกราน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของช่ วงอายุผ้ รู ับบริการ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของสถานภาพสมรสของผู้รับบริการ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้รับบริการแยกตามภูมิลาเนา
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้ อยละของระดับการศึกษาผู้รับบริการ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้ อยละของอาชีพผู้รับบริการ
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้ อยละภาวะประจาเดือนของผู้รับบริการ
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้ อยละของอาการและอาการแสดงของผู้มารับบริการ
ตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้ อยละของการวินิจฉัยโรค
ตารางที่ 9 แสดงจานวนและร้ อยละของการจาแนกระยะของโรค
Pelvic organ prolapse
ตารางที่ 10 แสดงจานวนและร้ อยละของชนิดของ urinary incontinence
ตารางที่ 11 แสดงจานวนและร้ อยละของการตรวจและสืบค้ นในผู้รับบริการ
ตารางที่ 12 แสดงข้ อมูลการตรวจ Urodynamic study 2014
ตารางที่ 13 แสดงจานวนและร้ อยละของการรักษาที่ให้ แก่ ผ้ รู ับบริการ
ตารางที่ 14 แสดงจานวนและร้ อยละการรักษาด้ วยการผ่ าตัด
ตารางที่ 15 แสดงชนิดของ pessary ที่ใช้ ในผู้รับบริการที่มีอวัยวะใน
อุ้งเชิงกรานหย่ อนระยะต่ างๆ
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แสดงช่ วงอายุผ้ รู ับบริการ
แสดงสถานภาพสมรสของผู้รับบริการ
แสดงภูมิลาเนาของผู้รับบริการ
แสดงระดับการศึกษาผู้รับบริการ
แสดงอาชีพผู้รับบริการ
แสดงภาวะประจาเดือนผู้รับบริการ
แสดงอาการและอาการแสดงของผู้มารับบริการ
แสดงการวินิจฉัยโรคของผู้รับบริการ
แสดงการจาแนกระยะของโรค Pelvic organ prolapse
แสดงการจาแนกชนิดของ urinary incontinence
แสดงการจาแนกชนิดของการรักษาที่ให้ แก่ ผ้ รู ับบริการ
แสดงร้ อยละของผู้รับบริการที่รักษาด้ วย pessary
จาแนกตามชนิดและระยะของ POP
รูปที่ 13 แสดงร้ อยละของผู้รับบริการจาแนกตามชนิดของ pessary
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1

คลินิกสตรีปัสสาวะเล็ดและอุง้ เชิงกราน
(Urogynecology Clinic : Annual Report 2014)
อักษรย่ อและนิยามศัพท์
LUTS = Lower Urinary Tract Symptoms หมายถึง อาการของทางเดินปั สสาวะส่วนล่าง อาจแบ่ง

ออกเป็ นกลุม่ ใหญ่ๆ ได้ แก่ อาการทางด้ านการกักเก็บ (storage) ด้ านการรู้สกึ ของกระเพาะปั สสาวะ (sensation)
ด้ านการถ่ายปั สสาวะ (voiding) และหลังถ่ายปั สสาวะ (postmicturition)
Urinary Incontinence Symptoms:
 Urinary incontinence

หมายถึง อาการที่มีปัสสาวะไหลออกมา

(loss of urine)

โดยไม่ได้

หมายถึง อาการที่มีปัสสาวะไหลออกมา

(loss of

ตังใจ
้ (involuntary)
 Stress (urinary) incontinence (SUI)
urine)

โดยไม่ได้ ตงใจ
ั้

(involuntary)

ขณะออกแรง

(effort)

หรื อใช้ กาลังทางกายภาพ

(physical exertion) เช่น เล่นกีฬา หรื อ ไอ จาม
 Urgency (urinary) incontinence (UUI)

หมายถึง อาการที่มีปัสสาวะไหลออกมา (loss of

urine) โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ (involuntary) และเกิดร่วมกับความรู้สกึ ปวดปั สสาวะรี บ (urgency)
 Postural (urinary) incontinence

โดยไม่ได้ ตงใจ
ั้

(involuntary)

หมายถึง อาการที่มีปัสสาวะไหลออกมา (loss of urine)

และเกิดร่ วมกับการเปลี่ยนท่าของร่างกาย เช่น ลุกขึ ้นยืนจากท่า

นัง่ หรื อท่านอน
 Nocturnal enuresis

หมายถึง อาการที่มีปัสสาวะไหลออกมา (loss of urine) โดยไม่ได้ ตงใจ
ั้

(involuntary) ขณะนอนหลับ
 Mixed (urinary) incontinence

โดยไม่ได้ ตงใจ
ั้

(involuntary)

หมายถึง อาการที่มีปัสสาวะไหลออกมา

ทังเกิ
้ ดร่วมกับความรู้สกึ ปวดปั สสาวะรี บ

(loss of urine)

(urgency)

และขณะ

ออกแรง (effort) หรื อ ใช้ กาลังทางกายภาพ (physical exertion) หรื อ ไอ จาม
 Continuous (urinary) incontinence

หมายถึง อาการที่มีปัสสาวะไหลออกมา

(loss of

urine) โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ (involuntary) อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 Insensible (urinary) incontinence

หมายถึง อาการที่มีปัสสาวะไหลออกมา

urine) โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ ที่ผ้ ปู ่ วยไม่ตระหนัก (unaware) ว่าเกิดขึ ้นอย่างไร

(loss of
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 Coital incontinence หมายถึง อาการที่มีปัสสาวะไหลออกมา (loss of urine) โดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
(involuntary)

ขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็ นสองชนิด ได้ แก่ เกิดขณะสอดใส่

(penetration) และขณะถึงจุดสุดยอดทางเพศ (orgasm)
Bladder storage symptoms:
 Increase daytime urinary frequency
(waking hours)

หมายถึง อาการปั สสาวะบ่อยในช่วงเวลาตื่น

โดยผู้ป่วยรู้สกึ ว่าจานวนครัง้ ของการถ่ายปั สสาวะบ่อยกว่าปกติที่เคยเป็ นก่อน

หน้ านี ้ โดยทัว่ ไปถือว่าในช่วงเวลาตื่นนันควรถ่
้
ายปั สสาวะไม่เกิน 7 ครัง้ แม้ วา่ ในประชากรบาง
กลุม่ อาจบ่อยกว่านี ้ได้
 Nocturia

หมายถึง อาการที่ผ้ ปู ่ วยต้ องตื่นจากหลับ

ปั สสาวะในตอนกลางคืนตังแต่
้ หนึ่งครัง้ ขึ ้นไป

เพื่อไปถ่าย

(interruption of sleep)

ทังนี
้ ้ไม่รวมกรณีอื่นๆที่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยตื่นและไปถ่าย

ปั สสาวะ เช่น นอนไม่หลับ (insomnia) การให้ นมลูก (lactation) เป็ นต้ น
 Urgency

หมายถึง อาการปวดอยากถ่ายปั สสาวะที่เกิดขึ ้นทันที (sudden) และไม่สามารถรัง้ รอ

ต่อไปได้ (difficult to defer)
 Overactive bladder (OAB) syndrome

หมายถึง กลุม่ อาการที่ประกอบด้ วยอาการปวด

ปั สสาวะรี บ (urgency) ที่มกั เกิดร่วมกับปั สสาวะบ่อย (frequency) และปั สสาวะบ่อยกลางคืน
(nocturia) อาจมีปัสสาวะเล็ดกลันไม่
้ ได้ (urgency urinary incontinence)

ร่วมหรื อไม่มีก็ได้

ทังนี
้ ้ต้ องไม่มีการติดเชื ้อของทางเดินปั สสาวะหรื อความผิดปกติทางพยาธิวทิ ยาอื่นอยู่
Bladder sensory symptoms:
 Increased bladder sensation

หมายถึง อาการปวดอยากถ่ายปั สสาวะขณะที่มีปริ มาณ

ปั สสาวะในกระเพาะปั สสาวะเพิ่มขึ ้น (bladder filling) แต่เกิดขึ ้นก่อนเวลา (earlier) หรื อคงอยู่
(persistent)

นานกว่าที่เคยเป็ นมาก่อน อาการนี ้ต่างจาก urgency ตรงที่อาการปวดอยากถ่าย

ปั สสาวะนี ้ยังสามารถรัง้ รอได้ อยู่
 Reduced bladder sensation

ปั สสาวะในกระเพาะปั สสาวะเพิ่มขึ ้น

หมายถึง อาการปวดอยากถ่ายปั สสาวะขณะที่มีปริ มาณ
(bladder filling)

แต่เกิดขึ ้นช้ ากว่า

(later)

ที่เคยเป็ นมา

ก่อน ทังๆที
้ ่ตระหนักว่ามีปริ มาณปั สสาวะเพิม่ ขึ ้นในกระเพาะปั สสาวะ
 Absent bladder sensation

หมายถึง ไม่มีความรู้สกึ ต่อการเพิม่ ขึ ้นของปริมาณปั สสาวะใน

กระเพาะปั สสาวะ และไม่มีอาการปวดอยากถ่ายปั สสาวะเกิดขึ ้นเลย
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Voiding and postmicturition symptoms:
 Hesitancy หมายถึง อาการถ่ายปั สสาวะที่ เริ่ มเกิดขึ ้นล่าช้ า (delay)
 Slow

stream

หมายถึง อาการที่กระแสน ้าปั สสาวะไหลช้ ากว่าที่เคยเป็ นมาก่อนหรื อเมื่อ

เปรี ยบเทียบกับผู้อื่น
 Intermittency

หมายถึง อาการที่การไหลของน ้าปั สสาวะมีการหยุดและไหลต่อ ตังแต่
้ หนึ่งครัง้

ขึ ้นไปในช่วงที่กาลังถ่ายปั สสาวะ
 Straining to void

หมายถึง อาการที่ผ้ ปู ่ วยจาเป็ นต้ องพยายามอย่างมากโดยการเกร็งหน้ าท้ อง

(abdominal straining)

ออกแรงเบ่งมาก

(Valsalva)

หรื อกดบริเวณหนือหัวหน่าว เพื่อให้

กระแสน ้าปั สสาวะเริ่มต้ นและไหลอยู่ตอ่ ไป หรื อทาให้ ไหลดีขึ ้น
 Spraying/splitting of urinary stream

หมายถึง อาการที่น ้าปั สสาวะไหลพุง่ เป็ นฝอยๆ หรื อ

เป็ นแฉกๆ แทนที่จะพุง่ เป็ นกระแสเดียว
 Feeling of incomplete (bladder) emptying หมายถึง อาการรู้สกึ ว่าถ่ายปั สสาวะได้ ไม่หมด

ที่เกิดขึ ้นหลังถ่ายปั สสาวะเสร็จ
 Need to immediately re-void

หมายถึง อาการที่ผ้ ปู ่ วยจาเป็ นต้ องถ่ายปั สสาวะซา้ อีก

หลังจากถ่ายปั สสาวะเสร็จไม่นาน
 Postmicturition

หมายถึง

leakage

อาการที่มีปัสสาวะไหลออกมาโดยไม่ตงใจ
ั้

(involuntary) หลังจากปั สสาวะเสร็ จสมบูรณ์ แล้ ว
 Position-dependent micturition

เพื่อทาให้ สามารถถ่ายปั สสาวะได้ เอง
(bladder emptying)

หมายถึง การที่ผ้ ปู ่ วยต้ องมีท่าเฉพาะในขณะถ่ายปั สสาวะ
(spontaneous)

หรื อทาให้ ถ่ายปั สสาวะได้ หมด

เช่น ผู้ป่วยบางรายต้ องโน้ มตัวไปทางด้ านหน้ าหรื อด้ านหลังขณะนัง่ บนโถ

ปั สสาวะ หรื อต้ องถ่ายปั สสาวะในท่ากึ่งนัง่ กึ่งยืน (semi-standing position)
 Dysuria

หมายถึง อาการแสบร้ อนหรื อรู้สกึ ปวดๆ

ความรู้สกึ นี ้อาจมีสาเหตุจากภายใน

(intrinsic)

(discomfort)

ที่เกิดขึ ้นขณะถ่ายปั สสาวะ

ของทางเดินปั สสาวะส่วนล่าง หรื อภายนอก

(vulvar dysuria)
 Urinary retention

หมายถึง อาการที่ไม่สามารถถ่ายปั สสาวะได้

(inability to pass urine)

แม้ วา่ จะได้ พยายามแล้ ว
POP (Pelvic Organ Prolapse) = อวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่ อน/ยื่นย้ อย หมายถึง การตรวจพบการ

เคลื่อนต่าลงมาจากตาแหน่งปกติของผนังช่องคลอดด้ านหน้ า ผนังช่องคลอดด้ านหลัง มดลูก (หรื อปากมดลูก)
หรื อช่องคลอดส่วนยอด (apex) รวมถึงแผลในช่องคลอดส่วนบน (vaginal vault scar) ภายหลังการผ่าตัดมดลูก
โดยการเคลื่อนลงต่านี ้อาจเกิดที่ตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด หรื อเกิดร่วมกันหลายตาแหน่งก็ได้
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Pelvic organ prolapse symptoms:
 Vaginal bulging

หมายถึง อาการมี “ก้ อนนูน

(bulge)”

หรื อ “อะไรบางอย่างหย่อนลงมา

(something coming down)” ยังปากช่องคลอด หรื อโผล่พ้นปากช่องคลอดออกมา
 Pelvic pressure หมายถึง อาการที่มีความรู้ สกึ หนักๆ (heavy) ตึงหน่วงหรื อถ่วง (dragging) ที่

บริเวณเหนือหัวหน่าวและ/หรื อในอุ้งเชิงกราน
 Bleeding, discharge, infection

หมายถึง อาการที่มีเลือดออก ตกขาว หรื อติดเชื ้อในช่อง

คลอดที่เกี่ยวเนื่องจากการเกิดแผลกดทับ

บริเวณส่วนที่ยื่นย้ อย

(dependent ulceration)

(prolapse)
 Splinting/digitation

หมายถึง อาการที่ผ้ ปู ่ วยจาเป็ นต้ องใช้ นิ ้วดันส่วนที่ยื่นย้ อยให้ กลับเข้ าไป

ในช่องคลอด หรื อใช้ มือดันที่บริเวณช่องคลอดหรื อฝี เย็บ

(splinting)

หรื อสอดเข้ าไปในช่อง

คลอดหรื อไส้ ตรง (digitation) เพื่อช่วยในการขับถ่ายปั สสาวะหรื ออุจจาระ
 Low backache หมายถึง อาการปวดหลังที่ สม
ั พันธ์กับภาวะยื่นย้ อย

POPQ Staging = Pelvic Organ Prolapse Quantification staging system
Stage 0:
Stage I:
Stage II:
Stage III:
Stage IV:

No prolapse
The most distal prolapse is more than 1 cm above the level of the
hymen
The most distal prolapse is between 1 cm above and 1 cm below
the hymen
The most distal prolapse is more than 1 cm below the hymen but
no further than 2 cm less than the total vaginal length.
Complete eversion of the total length of the lower genital tract

Sexual dysfunction symptoms:
 Dyspareunia

หมายถึง อาการเจ็บปวดหรื อไม่สบาย

เพศสัมพันธ์ โดยพยายาม

(attempted)

(discomfort)

ที่สมั พันธ์กบั การมี

ที่จะสอด หรื อสอดผ่านเข้ าไปในช่องคลอด

(vaginal

penetration)
 Superficial (introital) dyspareunia

หมายถึง อาการเจ็บปวดหรื อไม่สบายที่ปากช่องคลอด

เกิดขึ ้นขณะสอดใส่เข้ าไปตื ้นๆ
 Deep dyspareunia

หมายถึง อาการเจ็บปวดหรื อไม่สบายที่บริเวณในช่องคลอดส่วนกลางและ

ด้ านบน เกิดขึ ้นขณะสอดใส่เข้ าไปลึก
 Obstructed intercourse

หมายถึง อาการที่ไม่สามารถสอดผ่านเข้ าไปในช่องคลอดได้ เพราะ

มีภาวะอุดกัน้ (obstruction)
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 Vaginal laxity หมายถึง อาการที่มีช่องคลอดไม่กระชับ
 Other symptoms ได้ แก่ ความต้ องการทางเพศ (sexual desire) ลดลง การตอบสนองต่อการ

เร้ าทางเพศ

(sexual arousal)

ลดลง การถึงจุดสุดยอด

(orgasm)

ลดลง และการงดเว้ นการ

ร่วมเพศ (abstention)
Anorectal dysfunction symptoms:
 Anal incontinence

หมายถึง อาการที่มีอจุ จาระเล็ดราดหรื อผายลมออกมา โดยไม่ได้ ตงใจ
ั้

(involuntary)
 Fecal incontinence หมายถึง อาการที่มีอจุ จาระเล็ดราดออกมาโดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
-

Solid
Liquid

-

Passive fecal incontinence

เช่น การที่มีอจุ จาระเล็ดออกมา โดยไม่มีความรู้สกึ อยาก

ขับถ่ายอุจจาระ หรื อไม่มีสญ
ั ญาณเตือน หรื อยากต่อการเช็ดให้ สะอาด
-

Coital fecal incontinence

การที่มีอจุ จาระเล็ดออกมา เกิดขึ ้นขณะที่มีการร่ วมเพศทาง

ช่องคลอด
 Flatal incontinence หมายถึง อาการที่มีการผายลมออกมา โดยไม่ได้ ตงใจ
ั้
 Fecal (rectal) urgency

หมายถึง อาการปวดอยากถ่ายอุจจาระที่เกิดขึ ้นทันที (sudden) และ

ไม่สามารถรัง้ รอต่อไปได้ (difficult to defer)
 Fecal (rectal) urgency incontinence

หมายถึง อาการที่มีอจุ จาระเล็ดราดออกมาโดยไม่ได้

ตังใจ
้ ) และเกิดร่ วมกับความรู้สกึ ปวดอุจจาระรี บ (urgency)
 Straining to defecate

หน้ าท้ อง

หมายถึง อาการที่ผ้ ปู ่ วยจาเป็ นต้ องพยายามอย่างมากโดยการเกร็ง

(abdominal straining)

ออกแรงเบ่งมาก

(Valsalva)

เพื่อให้ การขับถ่ายอุจจาระ

เริ่มต้ นและดาเนินต่อไปได้ หรื อเพื่อทาให้ การขับถ่ายอุจจาระออกมาง่ายขึ ้น
 Feeling of incomplete (bowel) evacuation

หมายถึง อาการที่ร้ ูสกึ ว่าขับถ่ายไม่หมดเหลือ

ค้ างอยู่ในไส้ ตรง เกิดขึ ้นภายหลังการขับถ่ายอุจจาระ
 Diminished rectal sensation

หมายถึง อาการที่มีความรู้สกึ ปวดอยากขับถ่ายอุจจาระลดลง

หรื อไม่มีความรู้สกึ ปวดอยากขับถ่ายอุจจาระเกิดขึ ้นเลย
 Constipation

หมายถึง อาการที่มีการขับถ่ายอุจจาระด้ วยความถี่ลดลง (น้ อยกว่า 3 ครัง้ ต่อ

สัปดาห์) และ/หรื อขับถ่ายไม่หมด และ/หรื อจาเป็ นต้ องออกแรงเบ่งบ่อยๆหรื อใช้ มือช่วยในการ
ขับถ่าย
 Rectal prolapse หมายถึง อาการที่มีไส้ ตรงยื่นออกมาภายนอกทวารหนัก
 Rectal bleeding/mucus หมายถึง อาการที่มีเลือดหรื อมูกออกมาจากไส้ ตรง
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Lower urinary tract pain and/or other pelvic pain:
 Bladder pain
(discomfort)

หมายถึง อาการเจ็บปวด คล้ ายมีแรงกดทับ

ที่บริเวณเหนือหัวหน่าว

ซึ่งเกี่ยวข้ องกับกระเพาะปั สสาวะ

(suprapubic)

(pressure)

หรื อรู้สกึ ไม่สบาย

หรื อหลังกระดูกหัวหน่าว

(retropubic)

และมักเป็ นเพิ่มขึ ้นขณะที่มีปริ มาณปั สสาวะในกระเพาะ

ปั สสาวะเพิ่มขึ ้น (bladder filling) อาการนี ้อาจคงอยูห่ รื อหายไปหลังการขับถ่ายปั สสาวะ
 Urethral pain

หมายถึง อาการเจ็บปวดที่ร้ ูสกึ อยู่ในท่อปั สสาวะ และผู้ป่วยระบุวา่ เกิดที่ท่อ

ปั สสาวะ
 Vulvar pain หมายถึง อาการเจ็บปวดที่ร้ ู สกึ ในและรอบๆอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
 Vaginal pain

หมายถึง อาการเจ็บปวดที่ร้ ูสกึ ภายในช่องคลอดลึกเข้ าไปเหนือจากปากช่อง

คลอด
 Perineal pain

หมายถึง อาการเจ็บปวดที่ร้ ูสกึ ที่บริเวณระหว่าง

posterior fourchette

กับ

ทวารหนัก
 Pelvic pain

หมายถึง อาการเจ็บปวดที่ร้ ูสกึ ว่าเกิดขึ ้นในอุ้งเชิงกราน ไม่สมั พันธ์กบั อาการของ

ทางเดินปั สสาวะส่วนล่าง เพศสัมพันธ์ การขับถ่ายอุจจาระ หรื อทางนรี เวชวิทยาอื่นๆ เป็ นอาการ
ยังมีนิยามไม่ชดั เจนนัก
 Cyclical (menstrual) pelvic pain

หมายถึง อาการเจ็บปวดที่ร้ ูสกึ ในอุ้งเชิงกราน เกิดขึ ้นเป็ น

รอบๆเกี่ยวเนื่องกับการมีระดู ที่อาจมีสาเหตุจากโรคทางนรี เวชวิทยา
 Pudendal neuralgia หมายถึง อาการแสบร้ อนที่บริ เวณช่องคลอดหรื ออวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก

ที่อยู่ระหว่างคลิตอริสกับทวารหนัก

ที่สมั พันธ์กบั การกดเจ็บบริเวณที่เลี ้ยงด้ วยเส้ นประสาท

pudendal

เกณฑ์ (Nantes criteria) ในการวินิจฉัย pudendal neuropathy ได้ แก่

o
1.

อาการปวดอยู่บริเวณทางกายวิภาคที่เลี ้ยงด้ วยเส้ นประสาท pudendal

2.

อาการปวดรุนแรงมากขึ ้นเมื่ออยู่ในท่านัง่

3.

ไม่มีอาการปวดจนต้ องตื่นขึ ้นจากหลับในตอนกลางคืน

4.

ตรวจร่างกายต้ องไม่พบว่ามีประสาทรับความรู้สกึ บกพร่อง (sensory deficit)

5.

อาการต่างๆบรรเทาลงหลังได้ รับการทา pudendal block

 Chronic lower urinary tract and/or other pelvic pain syndromes
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Lower urinary tract infection
• Urinary tract infection (UTI)

พบหลักฐานทางจุลชีววิทยาว่ามี

หมายถึง การติดเชือ้ ของทางเดินปั สสาวะ หมายถึง การตรวจ
significant bacteriuria (>105 CFU/ml on voided

specimen or > 103 CFU/ml on catheterized specimen)
WBC/mm3)

ซึ่งมักพบร่วมกับอาการ เช่น

และ

pyuria (>10

increase bladder sensation, urgency,

frequency, dysuria, urgercy urinary incontinence, and/or pain in the lower
urinary tract
 Recurrent urinary tract infection

หมายถึง การมีประวัตขิ องการวินิจฉัยและรักษาของ

ภาวะติดเชื ้อของทางเดินปั สสาวะที่มีอาการอย่างน้ อย 3 ครัง้ ในระยะเวลา 12 เดือน
OAB = Overactive bladder syndrome กลุม่ อาการกระเพาะปั สสาวะไวเกิน หมายถึง กลุม่ อาการที่

ประกอบด้ วยอาการปวดปั สสาวะรี บ (urgency) ที่มกั เกิดร่วมกับปั สสาวะบ่อย (frequency) และ ปั สสาวะบ่อย
กลางคืน (nocturia) อาจมีปัสสาวะเล็ดกลันไม่
้ ได้ (urgency urinary incontinence) ร่วมหรื อไม่มีก็ได้
PVR = Post-Void Residual (urine volume) หมายถึง ปริ มาตรของปั สสาวะที่ เหลือค้ างอยู่ในกระเพาะ

ปั สสาวะหลังจากถ่ายเสร็จสมบูรณ์
PFME = Pelvic Floor Muscle Exercise
TAH = Total Abdominal Hysterectomy
TVH = Total Vaginal Hysterectomy
TLH = Total Laparoscopic Hysterectomy
AP Colpoperineorrhaphy = Anterior-Posterior Colpoperineorrhaphy
TMUS = Transobturator mid-urethral sling
RMUS = Retropubic mid-urethral sling
LSH = Laparoscopic subtotal hysterectomy
USLS = Uterosacral ligament suspension
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ผู้รับบริการที่คลินิกสตรีปัสสาวะเล็ดและอุ้งเชิงกราน ในปี 2557
จานวนผู้รับบริ การผู้ป่วยนอก
จานวนครัง้ ของการให้ บริ การผู้ป่วยนอก
จานวนผู้รับบริ การผู้ป่วยใน (ผ่าตัด)
จานวนผู้รับบริ การผู้ป่วยใน (ผ่าตัด)

321
802
93
94

ราย
ครัง้
ราย
ครัง้
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของช่ วงอายุผ้ ูรับบริ การ
กลุ่มอายุ (ปี )
≤ 20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
> 80
รวม

จานวน (ราย)
1
4
11
29
88
104
64
20
321

ร้ อยละ
0.3
1.3
3.4
9.0
27.4
32.4
19.9
6.3
100.0

Mean age ± S.D. = 62.72 ± 11.9 (Range 20-87)

รู ปที่ 1 แสดงช่ วงอายุผ้ ูรับบริ การ
0.3% 1.3% 3.4%
6.2%
9.0%
19.9%

≤ 20
21-30
31-40

27.4%
32.4%

41-50

51-60
61-70
71-80

80

10

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของสถานภาพสมรสของผู้รับบริ การ
สถานภาพสมรส
คู่
หม้ าย
หย่า
โสด
รวม

จานวน ( ราย )
230
65
19
7
321

ร้ อยละ
71.7
20.2
5.9
2.2
100.0

รู ปที่ 2 แสดงสถานภาพสมรสของผู้รับบริ การ
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้รับบริ การแยกตามภูมลิ าเนา
ภูมลิ าเนา
จานวน(ราย)
ร้ อยละ

ลาพูน
เชียงราย
ลาปาง
แม่ ฮ่องสอน
พะเยา
แพร่
กาแพงเพชร
ตาก
น่ าน
ภาคใต้
สุโขทัย

72
17
16
15
15
14
11
8
5
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
38
31
12
10
8
7
5
5
2
2
1

62.3
36.0
8.5
8.0
7.5
7.5
7.0
5.5
4.0
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
11.8
9.7
3.7
3.1
2.5
2.2
1.6
1.6
0.6
0.6
0.3

รวม

321

100.0

เชียงใหม่
เมือง
ดอยสะเก็ด
สันทราย
หางดง
สันกาแพง
สารภี
แม่ ริม
สันป่ าตอง
จอมทอง
แม่ แตง
ฝาง
แม่ อาย
พร้ าว
อมก๋ อย
ฮอด
แม่ วาง
เชียงดาว
ดอยหล่ อ
ดอยเต่ า
กัลป์ยาณิวัฒนา
สะเมิง

200
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รู ปที่ 3 แสดงภูมลิ าเนาของผู้รับบริ การ
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้ อยละของระดับการศึกษาผู้รับบริการ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริ ญญาตรี
ไม่ได้ เรี ยน
ปวช / ปวท / ปกศ
ปริ ญญาโท / เอก
ปวส
รวม

จานวน ( ราย )
178
47
40
30
14
6
6
321

ร้ อยละ
55.5
14.6
12.5
9.3
4.4
1.9
1.9
100.0

รู ปที่ 4 แสดงระดับการศึกษาผู้รับบริการ
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้ อยละของอาชีพผู้รับบริการ
อาชีพ
แม่บ้าน
รับจ้ าง
ไม่ได้ ทางาน
ค้ าขาย
เกษตรกร
บานาญ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
รวม

จานวน ( ราย )
120
48
41
39
27
24
21
1
321

รู ปที่ 5 แสดงอาชีพผู้รับบริ การ

ร้ อยละ
37.4
14.9
12.8
12.2
8.4
7.5
6.5
0.3
100.0
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ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้ อยละภาวะประจาเดือนของผู้รับบริ การ
ภาวะประจาเดือน
Postmenopause
Premenopause
Perimenopause
รวม

จานวน ( ราย )
278
41
2
321

ร้ อยละ
86.6
12.8
0.6
100.0

รู ปที่ 6 แสดงภาวะประจาเดือนผู้รับบริ การ
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้ อยละของอาการและอาการแสดงของผู้มารั บ
บริ การ
อาการและอาการแสดง
Pelvic organ prolapse
Postoperative follow-up
Urinary incontinence
Urinary frequency
UTI
RV fistula
Vagina dryness
รวม

จานวน ( ครัง้ )
476
183
77
58
4
3
1
802

ร้ อยละ
59.4
22.8
9.6
7.2
0.5
0.4
0.1
100.0

รู ปที่ 7 แสดงอาการและอาการแสดงของผู้มารั บบริ การ
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ตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้ อยละของการวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยโรค
POP
POP with LUTS
Urinary incontinence
Miscellaneous*
OAB syndrome
RV fistula
รวม

จานวน (ราย )
202
81
19
13
4
2
321

* Frequency NOS 5 ราย , Frequency with uterine leiomyoma 2 ราย,
Atrophic vaginitis 2 ราย, UTI 2 ราย , Polyuria with high intake 1 ราย,
Right gartdner duct cyst 1 ราย

รู ปที่ 8 แสดงการวินิจฉัยโรคของผู้รับบริ การ

ร้ อยละ
62.9
25.2
5.9
4.1
1.2
0.6
100.0
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ตารางที่ 9 แสดงจานวนและร้ อยละของการจาแนกระยะของโรค Pelvic organ
prolapse
Stage of pelvic organ
prolapse (POP)
I
II
III
IV
รวม*

จานวน ( ราย )

ร้ อยละ

16
92
114
61
283

5.6
32.5
40.3
21.6
100.0

* มีผ้ ูป่วยเป็ น vaginal vault prolapse มารั บบริการ ราย คิดเป็ น ของทัง้ หมด
รู ปที่ 9 แสดงการจาแนกระยะของโรค Pelvic organ prolapse
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ตารางที่ 10 แสดงจานวนและร้ อยละของชนิดของ urinary incontinence
Incontinence
Stress incontinence
Mixed incontinence
Urgency incontinence
รวม

จานวน (ราย )
12
5
2
19

ร้ อยละ
63.2
26.3
10.5
100.0

รู ปที่ 10 แสดงการจาแนกชนิดของ urinary incontinence
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนและร้ อยละของการตรวจและสืบค้ นในผู้รับบริ การ
Investigate
Pelvic examination
Pelvic examination& POPQ
PVR measurement (Bladder scan)
Urinalysis
Bladder diary
Urine culture
Pre- operation laboratory
Pelvic ultrasonography
Pap smear
Urodynamic study*
PVR measurement**
(urinary catheterization)
รวม

จานวน ( ครัง้ )
302
251
201
190
172
150
81
48
32
24
1

ร้ อยละ
20.8
17.3
13.8
13.1
11.8
10.3
5.6
3.3
2.2
1.7
0.1

1,452

100.0

หมายเหตุ ผู้รับบริการ 1 คนอาจมีหลาย Investigations
* เลือกทาเฉพาะบางรายเท่ านัน้ เช่ น ผู้ป่วยที่มีปัญหา mixed urinary incontinence หรือ มี
อาการกลับซา้ หลังผ่ าตัด เป็ นต้ น
** เลือกทาเฉพาะบางรายที่มีปัญหาปั สสาวะไม่ หมด
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ตารางที่ 12 แสดงรายละเอียดของผู้ป่วยที่ส่งตรวจ urodynamic study
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Clinical Dx
MUI

Urodynamic study result
Urodynamic study ( 19 /02/57 )
- Detrusor underactivity
POP III c MUI
Urodynamic study ( 27 /02/57 )
- No evidence of OAB
Myoma c Frequency Urodynamic study ( 12 /03/57 )
- No evidence of OAB
POP II c MUI
Urodynamic study ( 17 /03/57 )
- No evidence of OAB
POP III c MUI
Urodynamic study ( 21/04/57 )
- No evidence of OAB
OAB
Urodynamic study ( 21 /05/57 )
- Overactive bladder
MUI
Urodynamic study ( 21 /05/57 )
- No evidence of OAB
POP II c SUI
Plan Urodynamic study
POP II c MUI
Urodynamic study ( 5 /06/57 )
- No evidence of OAB
POP II c MUI
Plan Urodynamic study
POP II c MUI
Urodynamic study ( 01 /07/57 )
- Mild Detrusor Overactivity
POP IV c MUI
Urodynamic study ( 21/07/57 )
- No evidence of OAB
POP II c MUI
Urodynamic study ( 22 /07/57 )
- No evidence of OAB
POP II c MUI
Plan Urodynamic study
POP III c SUI
Urodynamic study ( 14/08/57 )
- No evidence of OAB
POP III
Urodynamic study ( 15/08/57 )

Final management
Life style modification
Life style modification
PFME
Pessery
ring c support No 3
Pessery
ring c support No 3
pudendal nerve stimulation
TMUS
Loss follow -up
PFME
Loss follow -up
Life style modification
Pessery
ring c support No 4
PFME
PFME
VH with A-P repair with McCall
culdoplasty
PFME
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17

POP II

18

POP III c MUI

19

POP II c OAB

20

POP II c MUI

21

POP III c MUI

22

POP II c MUI

23

OAB

24

POP III c MUI

- No evidence of OAB
Urodynamic study ( 01/09/57 )
- Neurogenic detrusor
overactivity
Urodynamic study ( 01/09/57 )
- No evidence of OAB
Urodynamic study ( 24/09/57 )
- No evidence of OAB
Urodynamic study ( 25/09/57 )
- No evidence of OAB
Urodynamic study ( 17/10/57 )
- No evidence of OAB

Urodynamic study ( 05 /11/57 )
- No evidence of OAB
Urodynamic study ( 25 /12/57 )
- Detrusor Overactivity
Plan Urodynamic study 7 /01/58

Life style modification

VH with total colpoclesis with TMUS
Life style modification
PFME
Laparoscopic
Sacrohysterocolpopexy with TMUS
with Bilat Paravaginal repair with
Posterior colporrhappy
PFME
Antimuscarinic drug
-
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ตารางที่ 13 แสดงจานวนและร้ อยละของการรั กษาที่ให้ แก่ ผ้ ูรับบริ การ
Treatment
Surgery / follow-up
Pessary follow-up
PFME training
Pessary fitting
Antibiotics
Antimuscarinics drug
รวม

จานวน ( ครัง้ )
243
191
190
52
34
26
736

ร้ อยละ
33.0
26.0
25.8
7.1
4.6
3.5
100.0

รู ปที่ 11 แสดงการจาแนกชนิดของการรั กษาที่ให้ แก่ ผ้ ูรับบริ การ
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ตารางที่ 14 แสดงจานวนและร้ อยละการรักษาด้วยการผ่ าตัด
การผ่ าตัด

Vaginal Route
Single procedure
1. Anterior and/or posterior colpoperineorrhaphy
2. Transobturator mid-urethral sling ( TMUS )
3. Retropubic mid-urethral sling ( RMUS )*
4. Mesh augmented vaginal reconstruction**
5. TVH
6. Total colpocleisis**
7. Rectovaginal fistulectomy & simple repair
8. TMUS/RMUS revision/releasing
Combined vaginal surgical procedures
1. TVH with anterior and/or posterior colpoperineorrhaphy
2. TVH with total colpocleisi /partial colpocleisis ± posterior
colpoperineorrhaphy
3. TVH with anterior and/or posterior colpoperineorrhaphy with anal
mucosal resection
4. TVH with total colpocleisis with Atemeier’s procedure
5. SSLS with AP colpoperineorrhaphy**
6. Total colpocleisis with external anal sphincteroplasty**
7. Partial colpocleisis ± posterior colpoperineorrhaphy
8. Rectovaginal fistulectomy & repair with modified right Martius
labial fat pad graft with perineoplasty with perineoplasty
8. TMUS revision/releasing
9. Excision of vaginal mesh exposure with posterior
colpoperineorrhaphy
10. Other****
Combined vaginal surgical procedures and MUS
1. Anterior and/or posterior colpoperineorrhaph & TMUS/RMUS
2. Anterior and/or posterior colpoperineorrhaphy with external anal
sphincteroplasty & TMUS
3. TVH with AP colpoperineorrhaphy & RMUS
4. TVH with SSLS ± AP colpoperineorrhaphy & TMUS

จานวน ( ครัง้ )

ร้ อยละ

84

89.4

2
1
1
3
1
1
2

2.1
1.0
1.0
3.2
1.0
1.0
2.1

25
9

26.6
9.6

1

1.0

1
1
1
17
1

1.0
1.0
1.0
18.0
1.0

1
2

1.0
2.1

2

2.1

2
1

2.1
1.0

1
1

1.0
1.0
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5. Mesh augmented vaginal reconstruction ± AP
colpoperineorrhaphy & TMUS**
6. TVH with total colpocleisis & TMUS
7. Total colpocleisis with external anal sphincteroplasty & TMUS **
8. Partial colpocleisis ± AP colpoperineorrhaphy & TMUS

1

1.0

3
1
2

3.2
1.0
2.1

Abdominal route ( Laparotomy / Laparosopy / Robot )

10

10.6

1

1.0

1
1

1.0
1.0

1
1
2

1.0
1.0
2.1

2

2.1

1

1.0

94

100

Single procedure
1. TLH with BSO***
Combined procedures
1. TAH with USLS with paravaginal repair & TMUS
2. TLH with laparoscopic Burch colposuspension with paravaginal
repair
3. TLMRH & USLS with culdoplasty
4. Laparoscopic sacrocolpopexy with culdoplasty**
5. Laparoscopic sacrohysterocolpopexy ± USLS ± culdoplasty ±
AP colpoperineorrhaphy
6. Laparoscopic sacrohysterocolpopexy ± USLS ± culdoplasty ±
paravaginal repair ± AP colpoperineorrhaphy & TMUS
7. Laparoscopic assisted radical vaginal hysterectomy /BSO & PL
with USLS & TMUS*****
Total

*This patient developed BOO and urinary retention after RMUS procedure, then underwent sling
revision on day 10th postoperatively
**Vaginal vault prolapse
***This patient has uterine adenomyosis with symptoms of urinary frequency and SUI
****Vaginal cyst excision with posterior colpoperineorrhaphy, Septostomy with posterior
colpoperineorrhaphy
*****Cervical cancer stage IB1 with POP stage III with SUI
หมายเหตุ มีผ้ ูป่วย 1 รายที่ได้ รับการผ่ าตัดสองครัง้
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ตารางที่ 15 แสดงชนิดของ pessary ที่ใช้ ในผู้รับบริการที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกราน
หย่ อนระยะต่ างๆ

Pessary type
Ring with support
Gellhorn
Ring with support
with knob
Donut
Ring
รวม

Stage II
n (%)
13
-

POP
Stage III
n (%)
29
1

Stage IV
n (%)
11
5

อื่นๆ*

รวม

7
1

60
7

-

2

1

-

3

13

1
1
34

17

1
9

2
1
73

* vaginal vault prolapse

