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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. 

 
 
 

 
 

 



ค าน า 
 

นบัตัง้แตก่่อตัง้ในปี พ.ศ. 2552 หนว่ยนรีเวชทางเดินปัสสาวะและผา่ตดัซอ่มเสริมอุ้ งเชิงกราน 
ได้ด าเนินงานมาสริิเวลาห้าปีอยา่งนา่อศัจรรย์ รายงานประจ าปี 2557 ฉบบันีเ้ป็นฉบบัท่ีห้าของหนว่ยฯ 
ท่ีได้รวบรวมสถิติตลอดทัง้ปีของผู้ ป่วยท่ีมารับบริการตรวจ วินิจฉยั และรักษาทัง้วิธีเชิงอนรัุกษ์และ
ผา่ตดั จึงถือโอกาสนีป้รับแก้ค านิยามศพัท์ในรายงานฉบบันีแ้ละเขียนเพิ่มเติมใหม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ จากยอดจ านวนผู้ ป่วยนอกมาใช้บริการ 409 ครัง้ และจ านวนผู้ ป่วยในท่ีได้รับการผา่ตดั 39 ราย
ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึน้มาเป็น 802 ครัง้ และ 93 รายในปี พ.ศ. 2557 ตามล าดบั เป็นดชันีหนึง่ซึง่
แสดงถึงความก้าวหน้าของหนว่ยฯได้เป็นอยา่งดี ยอดผู้ ป่วยนอกท่ีมาใช้บริการข้างต้นนี ้ ยงัไม่รวม
ผู้ ป่วยอีกจ านวนมากท่ีมารับบริการตรวจติดตามหลงัผา่ตดั ท่ีห้องฉกุเฉินทางนรีเวชทกุๆวนัพธุ ซึง่ผม
ต้องขอขอบพระคณุ คณุอาภาภรณ์ นาถประทาน หวัหน้าหนว่ยตรวจฉกุเฉินและสงัเกตอาการอยา่ง
ใกล้ชิดทางสติูศาสตร์และนรีเวชวิทยา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทกุทา่น ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดียิ่ง
ตลอดมา 

ห้าขวบปีท่ีผา่นมา ในการบริหารจดัการหนว่ยฯนัน้ มีหลายเร่ืองราวและหลากผู้คนท่ีท าให้
ความรู้สกึดีๆเกิดขึน้ แตก็่มีบางเร่ืองราวและผู้คนท่ีชวนให้ผิดหวงับัน่ทอนใจอยูไ่ม่น้อย อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือระลกึถึงค ากลา่วของ  Martin Luther King Jr. ท่ีวา่ “We must accept finite disappointment, 
but never lose infinite hope” หวงัวา่ทกุๆทา่นจะได้มีพลงัใจท่ีจะท างานตอ่ไปเพือ่มุ่งไปสูเ่ป้าหมาย
ด้วยกนั การเปลีย่นแปลงท่ีส าคญัของหนว่ยฯ ในรอบปีพ.ศ. 2557 คือ การมีห้องตรวจเพิ่มขึน้ ณ หอ
ผู้ ป่วยนรีเวช 1 เพื่อให้บริการผู้ ป่วยนอกท่ีมารับการฝึกบริหารกล้ามเนือ้พืน้อุ้ งเชิงกรานโดยใช้เคร่ือง 
biofeedback และ/หรือ ตรวจยโูรพลศาสตร์ โดยหนว่ยฯ ได้รับงบสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุง
ห้องพกัผู้ ป่วยเดิมเพื่อการนีจ้ากศนูย์ศรีพฒัน์ โดยได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ชยัรัตน์ คณุาวิกติกลุ ผู้อ านวยการศนูย์ศรีพฒัน์  ซึง่ต้องขอขอบพระคณุอาจารย์มา ณ ท่ีนี ้ อนึง่ ห้อง
ตรวจนีไ้ด้รับการตัง้ช่ือสัน้ๆวา่ “ห้องตรวจอุ้ งเชิงกราน” เพื่อให้งา่ยตอ่การจดจ าของผู้ รับบริการและญาติ 
ห้องดงักลา่วนีมี้ คณุฐิติยา ศรีตะพนัธ์  หวัหน้าหอผู้ ป่วยนรีเวชกรรม 1 และเจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ ป่วยนี ้
เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ ได้เปิดให้บริการสปัดาห์ละ 2 วนั คือ วนัองัคารและพฤหสั เร่ิมตัง้แตว่ันท่ี 21 ต.ค. 
2557 เป็นต้นมา ทัง้นีเ้พื่อรองรับเคร่ืองตรวจยโูรพลศาสตร์ ซึง่ทางหนว่ยฯได้รับจดัสรรจากเงิน
งบประมาณแผน่ดินประจ าปี 2557 นอกจากนี ้  ได้มีการปรับเปลีย่นช่ือทางการภาษาไทยของหนว่ยฯ
จากเดิม “หนว่ยนรีเวชทางเดินปัสสาวะและอุ้ งเชิงกราน” เป็น “หนว่ยนรีเวชทางเดินปัสสาวะและผา่ตดั
ซอ่มเสริมอุ้ งเชิงกราน” โดยเติมค าวา่ “ผา่ตดัซอ่มเสริม” ซึง่แปลจากค าวา่ “reconstructive surgery” 
เข้าไปเพื่อให้ถกูต้องตรงกบัช่ือหนว่ยฯภาษาองักฤษซึง่ใช้มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554 



ส าหรับกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสครบรอบห้าปี ของหนว่ยนรีเวชทางเดินปัสสาวะและ
ผา่ตดัซอ่มเสริมอุ้ งเชิงกราน คือ ร่วมกบัชมรมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะแหง่ประเทศไทย และ
อนกุรรมการสง่เสริมสขุภาพสตรี ราชวิทยาลยัสติูนรีแพทย์แหง่ประเทศไทย จดัให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง Chiang Mai FPMRS 2014: Conservative Management of Pelvic Organ 
Prolapse and Female Urinary Incontinence เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมชัน้ 
15 อาคารเฉลมิพระบารมี คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ นอกจากนี ้ ทางหนว่ยฯ ได้จดัท าแผน่พบัเร่ือง 
"การตรวจยโูรพลศาสตร์หรือยโูรไดนามิกส์ (urodynamics) ท าไมจึงต้องตรวจ?" เพื่อให้ข้อมลูแก่ผู้ ป่วย
เพื่อเตรียมตวัก่อนมารับการตรวจยโูรพลศาสตร์ท่ีห้องอุ้ งเชิงกราน และผู้ ท่ีสนใจในเร่ืองนีน้ ากลบัไปอ่าน
ท่ีบ้าน 

ผมขอขอบพระคณุ อาจารย์ แพทย์ใช้ทนุ แพทย์ประจ าบ้าน พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ทกุทา่น  
ท่ีมีสว่นในการดแูลผู้ ป่วยของหนว่ยนรีเวชทางเดินปัสสาวะและอุ้ งเชิงกราน    นอกจากนีข้อขอบคณุ 
คณุนชุนาต สนุทรลิม้ศิริ ซึง่ท าหน้าที่เก็บและวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติและ คณุนริสา  ศรีบณัฑิตมงคล 
ท่ีช่วยท าให้รายงานฉบบันีส้ าเร็จขึน้มาได้ และสดุท้ายขอขอบพระคณุ      รองศาสตราจารย์นายแพทย์
วีรวิทย์ ปิยะมงคล หวัหน้าภาควิชาสติูศาสตร์และนรีเวชวิทยาซึง่ให้การสนบัสนนุในการด าเนินงานของ
หนว่ยฯ มาตลอดเป็นอยา่งดียิ่ง ท าให้หนว่ยฯ สามารถพฒันาตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ืองตามแผนท่ีวางไว้ 

ปีนีก้ารจดัท ารายงานประจ าปีของหนว่ยฯเสร็จสมบูรณ์ลา่ช้ามาก เพราะผมมีงานและภารกิจ
ตา่งๆมากมายขึน้  ประกอบกับจ านวนผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ จ าเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อให้ได้
ข้อมลูสถิติท่ีสมบูรณ์ ผมหวงัวา่รายงานฉบบันีจ้ะก่อประโยชน์บ้างไมม่ากก็น้อยแก่ทา่นผู้สนใจ หรือมี
หน้าที่เก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยสตรีท่ีมีปัญหาทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ และภาวะอุ้ งเชิงกรานยื่น
ย้อย คณะผู้จดัท าพร้อมท่ีจะน้อมรับค าติชมและขออภยัตอ่ข้อบกพร่องท่ีอาจมีได้มาลว่งหน้า ณ ท่ีนี ้

 

  
                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชยัเลศิ พงษ์นริศร 

                                          หวัหน้าหนว่ยนรีเวชทางเดินปัสสาวะและผา่ตดัซอ่มเสริมอุ้ งเชิงกราน  
                                                 ภาควิชาสติูศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ 

     

 

 



สารบัญ 

           
               
       หน้า 

 
คลินิกสตรีปัสสาวะเล็ดและอุ้งเชิงกราน 
อักษรย่อและนิยามศัพท์                  1 
รายงานประจ าปีคลินิกสตรีปัสสาวะเล็ดและอุ้งเชิงกราน ปี 2557    
จ านวนผู้รับบริการคลินิกสตรีปัสสาวะเล็ดและอุ้งเชิงกราน     8 
ตารางที่ 1     แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงอายุผู้รับบริการ    9
ตารางที่ 2    แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพสมรสของผู้รับบริการ  10
ตารางที่ 3    แสดงจ านวนและร้อยละของผู้รับบริการแยกตามภมูิล าเนา  11 
ตารางที่ 4    แสดงจ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาผู้รับบริการ   13              
ตารางที่ 5    แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพผู้รับบริการ    14    
ตารางที่ 6    แสดงจ านวนและร้อยละภาวะประจ าเดือนของผู้รับบริการ  15 
ตารางที่ 7    แสดงจ านวนและร้อยละของอาการและอาการแสดงของผู้มารับบริการ 16 
ตารางที่ 8    แสดงจ านวนและร้อยละของการวินิจฉัยโรค    17
ตารางที่ 9    แสดงจ านวนและร้อยละของการจ าแนกระยะของโรค   18 

       Pelvic organ prolapse                                                      
ตารางที่ 10   แสดงจ านวนและร้อยละของชนิดของ urinary incontinence  19 
ตารางที่ 11   แสดงจ านวนและร้อยละของการตรวจและสืบค้นในผู้รับบริการ  20       
ตารางที่ 12   แสดงข้อมลูการตรวจ Urodynamic study 2014    21
ตารางที่ 13   แสดงจ านวนและร้อยละของการรักษาที่ให้แก่ผู้รับบริการ  23 
ตารางที่ 14   แสดงจ านวนและร้อยละการรักษาด้วยการผ่าตัด    24 
ตารางที่ 15   แสดงชนิดของ pessary ที่ใช้ในผู้รับบริการที่มีอวัยวะใน   26 

        อุ้งเชิงกรานหย่อนระยะต่างๆ                 
                          

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญรูป 
                             

     หน้า 
 
รูปที่ 1    แสดงช่วงอายุผู้รับบริการ        9 
รูปที่ 2    แสดงสถานภาพสมรสของผู้รับบริการ     10 
รูปที่ 3    แสดงภมูิล าเนาของผู้รับบริการ      12 
รูปที่ 4    แสดงระดับการศึกษาผู้รับบริการ      13 
รูปที่ 5    แสดงอาชีพผู้รับบริการ       14 
รูปที่ 6    แสดงภาวะประจ าเดือนผู้รับบริการ      15 
รูปที่ 7    แสดงอาการและอาการแสดงของผู้มารับบริการ    16 
รูปที่ 8    แสดงการวินิจฉัยโรคของผู้รับบริการ      17 
รูปที่ 9    แสดงการจ าแนกระยะของโรค  Pelvic organ prolapse                    18 
รูปที่ 10  แสดงการจ าแนกชนิดของ urinary incontinence    19 
รูปที่ 11  แสดงการจ าแนกชนิดของการรักษาที่ให้แก่ผู้รับบริการ   23 
รูปที่ 12  แสดงร้อยละของผู้รับบริการที่รักษาด้วย pessary                                   27 
             จ าแนกตามชนิดและระยะของ POP      
รูปที่ 13  แสดงร้อยละของผู้รับบริการจ าแนกตามชนิดของ pessary   27 
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คลินิกสตรีปัสสาวะเล็ดและอุง้เชิงกราน 

(Urogynecology  Clinic  : Annual  Report 2014) 
 

 

 

อักษรย่อและนิยามศัพท์ 
 
LUTS = Lower Urinary Tract Symptoms หมายถึง อาการของทางเดนิปัสสาวะสว่นล่าง อาจแบง่
ออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ อาการทางด้านการกกัเก็บ (storage) ด้านการรู้สกึของกระเพาะปัสสาวะ (sensation) 
ด้านการถ่ายปัสสาวะ (voiding) และหลงัถ่ายปัสสาวะ (postmicturition) 

 
 Urinary Incontinence Symptoms: 
 

 Urinary incontinence หมายถึง อาการท่ีมีปัสสาวะไหลออกมา (loss of urine) โดยไมไ่ด้

ตัง้ใจ (involuntary)  

 Stress (urinary) incontinence (SUI) หมายถึง อาการท่ีมีปัสสาวะไหลออกมา (loss of 

urine) โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ (involuntary) ขณะออกแรง (effort) หรือใช้ก าลงัทางกายภาพ 

(physical exertion) เช่น เลน่กีฬา หรือ ไอ จาม  

 Urgency (urinary) incontinence (UUI) หมายถึง อาการท่ีมีปัสสาวะไหลออกมา (loss of 

urine) โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ (involuntary) และเกิดร่วมกบัความรู้สกึปวดปัสสาวะรีบ (urgency)  

 Postural (urinary) incontinence หมายถึง อาการท่ีมีปัสสาวะไหลออกมา (loss of urine) 

โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ (involuntary) และเกิดร่วมกบัการเปล่ียนท่าของร่างกาย เช่น ลกุขึน้ยืนจากท่า

นัง่หรือท่านอน  

 Nocturnal enuresis หมายถึง อาการท่ีมีปัสสาวะไหลออกมา (loss of urine) โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 

(involuntary) ขณะนอนหลบั  

 Mixed (urinary) incontinence หมายถึง อาการท่ีมีปัสสาวะไหลออกมา (loss of urine) 

โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ (involuntary) ทัง้เกิดร่วมกบัความรู้สกึปวดปัสสาวะรีบ (urgency) และขณะ

ออกแรง (effort) หรือ ใช้ก าลงัทางกายภาพ (physical exertion) หรือ ไอ จาม   

 Continuous (urinary) incontinence หมายถึง อาการท่ีมีปัสสาวะไหลออกมา (loss of 

urine) โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ (involuntary) อย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลา  

 Insensible (urinary) incontinence หมายถึง อาการท่ีมีปัสสาวะไหลออกมา (loss of 

urine) โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ ท่ีผู้ป่วยไมต่ระหนกั (unaware) วา่เกิดขึน้อย่างไร  
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 Coital incontinence หมายถึง อาการท่ีมีปัสสาวะไหลออกมา (loss of urine) โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 

(involuntary) ขณะมีเพศสมัพนัธ์ ซึ่งอาจแบง่ออกเป็นสองชนิด ได้แก่ เกิดขณะสอดใส่ 

(penetration) และขณะถึงจดุสดุยอดทางเพศ (orgasm)  

Bladder storage symptoms: 
 

 Increase daytime urinary frequency หมายถึง อาการปัสสาวะบอ่ยในช่วงเวลาตื่น 

(waking hours) โดยผู้ป่วยรู้สกึวา่จ านวนครัง้ของการถ่ายปัสสาวะบอ่ยกวา่ปกตท่ีิเคยเป็นก่อน

หน้านี ้ โดยทัว่ไปถือว่าในช่วงเวลาตื่นนัน้ควรถ่ายปัสสาวะไมเ่กิน 7 ครัง้ แม้วา่ในประชากรบาง

กลุม่อาจบอ่ยกวา่นีไ้ด้  

 Nocturia หมายถึง อาการท่ีผู้ป่วยต้องตื่นจากหลบั (interruption of sleep) เพ่ือไปถ่าย

ปัสสาวะในตอนกลางคืนตัง้แตห่นึ่งครัง้ขึน้ไป ทัง้นีไ้มร่วมกรณีอ่ืนๆท่ีท าให้ผู้ป่วยตื่นและไปถ่าย

ปัสสาวะ เช่น นอนไมห่ลบั (insomnia) การให้นมลกู (lactation) เป็นต้น   

 Urgency หมายถึง อาการปวดอยากถ่ายปัสสาวะท่ีเกิดขึน้ทนัที (sudden) และไมส่ามารถรัง้รอ

ตอ่ไปได้ (difficult to defer)  

 Overactive bladder (OAB) syndrome หมายถึง กลุม่อาการท่ีประกอบด้วยอาการปวด

ปัสสาวะรีบ (urgency) ท่ีมกัเกิดร่วมกับปัสสาวะบอ่ย (frequency) และปัสสาวะบอ่ยกลางคืน 

(nocturia) อาจมีปัสสาวะเลด็กลัน้ไมไ่ด้ (urgency urinary incontinence) ร่วมหรือไม่มีก็ได้ 

ทัง้นีต้้องไมมี่การตดิเชือ้ของทางเดนิปัสสาวะหรือความผดิปกตทิางพยาธิวทิยาอ่ืนอยู่  

 

Bladder sensory symptoms: 

 

 Increased bladder sensation หมายถึง อาการปวดอยากถ่ายปัสสาวะขณะท่ีมีปริมาณ

ปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึน้ (bladder filling) แตเ่กิดขึน้ก่อนเวลา (earlier) หรือคงอยู่ 

(persistent) นานกวา่ท่ีเคยเป็นมาก่อน อาการนีต้า่งจาก urgency ตรงท่ีอาการปวดอยากถ่าย

ปัสสาวะนีย้งัสามารถรัง้รอได้อยู่ 

 Reduced bladder sensation หมายถึง อาการปวดอยากถ่ายปัสสาวะขณะท่ีมีปริมาณ

ปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะเพิ่มขึน้ (bladder filling) แตเ่กดิขึน้ช้ากวา่ (later) ท่ีเคยเป็นมา

ก่อน ทัง้ๆท่ีตระหนกัวา่มีปริมาณปัสสาวะเพิม่ขึน้ในกระเพาะปัสสาวะ  

 Absent bladder sensation หมายถึง ไมมี่ความรู้สกึตอ่การเพิม่ขึน้ของปริมาณปัสสาวะใน

กระเพาะปัสสาวะ และไมมี่อาการปวดอยากถ่ายปัสสาวะเกิดขึน้เลย  
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Voiding and postmicturition symptoms: 

 

 Hesitancy หมายถึง อาการถ่ายปัสสาวะท่ีเร่ิมเกิดขึน้ลา่ช้า (delay) 

 Slow stream หมายถึง อาการท่ีกระแสน า้ปัสสาวะไหลช้ากวา่ท่ีเคยเป็นมาก่อนหรือเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผู้ อ่ืน  

 Intermittency หมายถึง อาการท่ีการไหลของน า้ปัสสาวะมีการหยดุและไหลต่อ ตัง้แตห่นึ่งครัง้

ขึน้ไปในช่วงท่ีก าลงัถ่ายปัสสาวะ  

 Straining to void หมายถึง อาการท่ีผู้ป่วยจ าเป็นต้องพยายามอย่างมากโดยการเกร็งหน้าท้อง 

(abdominal straining) ออกแรงเบง่มาก (Valsalva) หรือกดบริเวณหนือหวัหน่าว เพ่ือให้

กระแสน า้ปัสสาวะเร่ิมต้นและไหลอยู่ตอ่ไป หรือท าให้ไหลดีขึน้  

 Spraying/splitting of urinary stream หมายถึง อาการท่ีน า้ปัสสาวะไหลพุง่เป็นฝอยๆ หรือ

เป็นแฉกๆ แทนท่ีจะพุง่เป็นกระแสเดียว  

 Feeling of incomplete (bladder) emptying หมายถึง อาการรู้สกึวา่ถ่ายปัสสาวะได้ไมห่มด

ท่ีเกิดขึน้หลงัถ่ายปัสสาวะเสร็จ 

 Need to immediately re-void หมายถึง อาการท่ีผู้ป่วยจ าเป็นต้องถ่ายปัสสาวะซ า้อีก

หลงัจากถ่ายปัสสาวะเสร็จไมน่าน 

 Postmicturition leakage หมายถึง อาการท่ีมีปัสสาวะไหลออกมาโดยไม่ตัง้ใจ 

(involuntary) หลงัจากปัสสาวะเสร็จสมบรูณ์แล้ว  

 Position-dependent micturition หมายถึง การท่ีผู้ป่วยต้องมีท่าเฉพาะในขณะถ่ายปัสสาวะ 

เพ่ือท าให้สามารถถ่ายปัสสาวะได้เอง (spontaneous)  หรือท าให้ถ่ายปัสสาวะได้หมด 

(bladder emptying) เช่น ผู้ป่วยบางรายต้องโน้มตวัไปทางด้านหน้าหรือด้านหลงัขณะนัง่บนโถ

ปัสสาวะ หรือต้องถ่ายปัสสาวะในท่ากึ่งนัง่กึ่งยืน (semi-standing position)  

 Dysuria หมายถึง อาการแสบร้อนหรือรู้สกึปวดๆ (discomfort) ท่ีเกิดขึน้ขณะถ่ายปัสสาวะ 

ความรู้สกึนีอ้าจมีสาเหตจุากภายใน (intrinsic) ของทางเดนิปัสสาวะส่วนลา่ง หรือภายนอก 

(vulvar dysuria) 

 Urinary retention หมายถึง อาการท่ีไมส่ามารถถ่ายปัสสาวะได้ (inability to pass urine) 

แม้วา่จะได้พยายามแล้ว 

 

POP (Pelvic Organ Prolapse) = อวัยวะในอุ้งเชงิกรานหย่อน/ยื่นย้อย หมายถึง การตรวจพบการ

เคล่ือนต ่าลงมาจากต าแหน่งปกตขิองผนงัช่องคลอดด้านหน้า ผนงัช่องคลอดด้านหลงั มดลกู (หรือปากมดลกู) 

หรือช่องคลอดสว่นยอด (apex) รวมถึงแผลในช่องคลอดสว่นบน (vaginal vault scar) ภายหลงัการผ่าตดัมดลกู 

โดยการเคล่ือนลงต ่านีอ้าจเกิดท่ีต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด หรือเกิดร่วมกนัหลายต าแหน่งก็ได้ 
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Pelvic organ prolapse symptoms: 

 

 Vaginal bulging หมายถึง อาการมี “ก้อนนนู (bulge)” หรือ “อะไรบางอย่างหย่อนลงมา 

(something coming down)” ยงัปากช่องคลอด หรือโผลพ้่นปากช่องคลอดออกมา 

 Pelvic pressure หมายถึง อาการท่ีมีความรู้สกึหนกัๆ (heavy) ตงึหน่วงหรือถ่วง (dragging) ท่ี

บริเวณเหนือหวัหน่าวและ/หรือในอุ้งเชิงกราน 

 Bleeding, discharge, infection หมายถึง อาการท่ีมีเลือดออก ตกขาว หรือตดิเชือ้ในช่อง

คลอดท่ีเก่ียวเน่ืองจากการเกิดแผลกดทับ (dependent ulceration) บริเวณสว่นท่ีย่ืนย้อย 

(prolapse) 

 Splinting/digitation หมายถึง อาการท่ีผู้ป่วยจ าเป็นต้องใช้นิว้ดนัสว่นท่ีย่ืนย้อยให้กลบัเข้าไป

ในช่องคลอด หรือใช้มือดนัท่ีบริเวณช่องคลอดหรือฝีเย็บ (splinting) หรือสอดเข้าไปในช่อง

คลอดหรือไส้ตรง (digitation) เพ่ือช่วยในการขบัถ่ายปัสสาวะหรืออจุจาระ 

 Low backache หมายถึง อาการปวดหลงัท่ีสมัพนัธ์กับภาวะย่ืนย้อย 

 

POPQ  Staging = Pelvic Organ Prolapse Quantification staging system  

Stage 0:  No prolapse 
Stage I: The most distal prolapse is more than 1 cm above the level of the   

hymen 
Stage II:  The most distal prolapse is between 1 cm above and 1 cm below 

the hymen 
Stage III:  The most distal prolapse is more than 1 cm below the hymen but 

no further than 2 cm less than the total vaginal length. 
Stage IV:  Complete eversion of the total length of the lower genital tract 

 

Sexual dysfunction symptoms: 

 

 Dyspareunia หมายถึง อาการเจ็บปวดหรือไมส่บาย (discomfort) ท่ีสมัพนัธ์กบัการมี

เพศสมัพนัธ์ โดยพยายาม (attempted) ท่ีจะสอด หรือสอดผา่นเข้าไปในช่องคลอด (vaginal 

penetration) 

 Superficial (introital) dyspareunia หมายถึง อาการเจ็บปวดหรือไม่สบายท่ีปากช่องคลอด 

เกิดขึน้ขณะสอดใสเ่ข้าไปตืน้ๆ 

 Deep dyspareunia หมายถึง อาการเจ็บปวดหรือไม่สบายท่ีบริเวณในช่องคลอดสว่นกลางและ

ด้านบน เกิดขึน้ขณะสอดใสเ่ข้าไปลกึ 

 Obstructed intercourse หมายถึง อาการท่ีไมส่ามารถสอดผา่นเข้าไปในช่องคลอดได้ เพราะ

มีภาวะอดุกัน้ (obstruction) 
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 Vaginal laxity หมายถึง อาการท่ีมีช่องคลอดไมก่ระชับ 

 Other symptoms ได้แก่ ความต้องการทางเพศ (sexual desire) ลดลง การตอบสนองตอ่การ

เร้าทางเพศ (sexual arousal) ลดลง การถึงจดุสดุยอด (orgasm) ลดลง และการงดเว้นการ

ร่วมเพศ (abstention) 

 

Anorectal dysfunction symptoms: 

 

 Anal incontinence หมายถึง อาการท่ีมีอจุจาระเลด็ราดหรือผายลมออกมา โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 

(involuntary) 

 Fecal incontinence หมายถึง อาการท่ีมีอจุจาระเลด็ราดออกมาโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 

- Solid 

- Liquid 

- Passive fecal incontinence เช่น การท่ีมีอจุจาระเลด็ออกมา โดยไมมี่ความรู้สกึอยาก

ขบัถ่ายอจุจาระ หรือไมมี่สญัญาณเตือน หรือยากตอ่การเช็ดให้สะอาด 

- Coital fecal incontinence การท่ีมีอจุจาระเลด็ออกมา เกิดขึน้ขณะท่ีมีการร่วมเพศทาง

ช่องคลอด 

 Flatal incontinence หมายถึง อาการท่ีมีการผายลมออกมา โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 

 Fecal (rectal) urgency หมายถึง อาการปวดอยากถ่ายอจุจาระท่ีเกิดขึน้ทนัที (sudden) และ

ไมส่ามารถรัง้รอตอ่ไปได้ (difficult to defer)  

 Fecal (rectal) urgency incontinence หมายถึง อาการท่ีมีอจุจาระเลด็ราดออกมาโดยไมไ่ด้

ตัง้ใจ ) และเกิดร่วมกบัความรู้สกึปวดอจุจาระรีบ (urgency) 

 Straining to defecate หมายถึง อาการท่ีผู้ป่วยจ าเป็นต้องพยายามอย่างมากโดยการเกร็ง

หน้าท้อง (abdominal straining) ออกแรงเบง่มาก (Valsalva) เพ่ือให้การขบัถ่ายอจุจาระ

เร่ิมต้นและด าเนินตอ่ไปได้ หรือเพ่ือท าให้การขบัถ่ายอจุจาระออกมาง่ายขึน้ 

 Feeling of incomplete (bowel) evacuation หมายถึง อาการท่ีรู้สกึวา่ขบัถ่ายไมห่มดเหลือ

ค้างอยู่ในไส้ตรง เกิดขึน้ภายหลงัการขบัถ่ายอจุจาระ 

 Diminished rectal sensation หมายถึง อาการท่ีมีความรู้สกึปวดอยากขบัถ่ายอจุจาระลดลง 

หรือไมมี่ความรู้สกึปวดอยากขบัถ่ายอจุจาระเกิดขึน้เลย 

 Constipation หมายถึง อาการท่ีมีการขบัถ่ายอจุจาระด้วยความถ่ีลดลง (น้อยกวา่ 3 ครัง้ตอ่

สปัดาห์) และ/หรือขบัถ่ายไม่หมด และ/หรือจ าเป็นต้องออกแรงเบง่บอ่ยๆหรือใช้มือช่วยในการ

ขบัถ่าย 

 Rectal prolapse หมายถึง อาการท่ีมีไส้ตรงย่ืนออกมาภายนอกทวารหนกั 

 Rectal bleeding/mucus หมายถึง อาการท่ีมีเลือดหรือมกูออกมาจากไส้ตรง 
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Lower urinary tract pain and/or other pelvic pain: 

 

 Bladder pain หมายถึง อาการเจ็บปวด คล้ายมีแรงกดทบั (pressure) หรือรู้สกึไมส่บาย 

(discomfort) ท่ีบริเวณเหนือหวัหน่าว (suprapubic) หรือหลงักระดกูหวัหน่าว (retropubic) 

ซึ่งเก่ียวข้องกบักระเพาะปัสสาวะ และมกัเป็นเพิ่มขึน้ขณะท่ีมีปริมาณปัสสาวะในกระเพาะ

ปัสสาวะเพิ่มขึน้ (bladder filling) อาการนีอ้าจคงอยูห่รือหายไปหลงัการขบัถ่ายปัสสาวะ 

 Urethral pain หมายถึง อาการเจ็บปวดท่ีรู้สกึอยู่ในท่อปัสสาวะ และผู้ ป่วยระบุวา่เกิดท่ีท่อ

ปัสสาวะ 

 Vulvar pain หมายถึง อาการเจ็บปวดท่ีรู้สกึในและรอบๆอวยัวะสืบพนัธุ์ภายนอก 

 Vaginal pain หมายถึง อาการเจ็บปวดท่ีรู้สกึภายในช่องคลอดลกึเข้าไปเหนือจากปากช่อง

คลอด 

 Perineal pain หมายถึง อาการเจ็บปวดท่ีรู้สกึท่ีบริเวณระหวา่ง posterior fourchette กบั

ทวารหนกั 

 Pelvic pain หมายถึง อาการเจ็บปวดท่ีรู้สกึวา่เกิดขึน้ในอุ้งเชิงกราน ไมส่มัพนัธ์กบัอาการของ

ทางเดนิปัสสาวะสว่นลา่ง เพศสมัพนัธ์ การขบัถ่ายอจุจาระ หรือทางนรีเวชวทิยาอ่ืนๆ เป็นอาการ

ยงัมีนิยามไมช่ดัเจนนกั 

 Cyclical (menstrual) pelvic pain หมายถึง อาการเจ็บปวดท่ีรู้สกึในอุ้งเชิงกราน เกิดขึน้เป็น

รอบๆเก่ียวเน่ืองกบัการมีระด ูท่ีอาจมีสาเหตจุากโรคทางนรีเวชวทิยา 

 Pudendal neuralgia หมายถึง อาการแสบร้อนท่ีบริเวณช่องคลอดหรืออวยัวะสืบพนัธุ์ภายนอก

ท่ีอยู่ระหวา่งคลติอริสกบัทวารหนกั ท่ีสมัพนัธ์กบัการกดเจ็บบริเวณท่ีเลีย้งด้วยเส้นประสาท 

pudendal 

o  เกณฑ์ (Nantes criteria) ในการวนิิจฉยั pudendal neuropathy ได้แก่ 

1. อาการปวดอยู่บริเวณทางกายวภิาคท่ีเลีย้งด้วยเส้นประสาท pudendal 

2. อาการปวดรุนแรงมากขึน้เม่ืออยู่ในท่านัง่ 

3. ไมมี่อาการปวดจนต้องตื่นขึน้จากหลบัในตอนกลางคืน 

4. ตรวจร่างกายต้องไมพ่บวา่มีประสาทรับความรู้สกึบกพร่อง (sensory deficit) 

5. อาการตา่งๆบรรเทาลงหลงัได้รับการท า pudendal block 

 Chronic lower urinary tract and/or other pelvic pain syndromes 
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Lower urinary tract infection 

 

• Urinary tract infection (UTI) หมายถึง การตดิเชือ้ของทางเดนิปัสสาวะ หมายถึง การตรวจ

พบหลกัฐานทางจลุชีววทิยาว่ามี significant bacteriuria (>105 CFU/ml on voided 

specimen or > 103 CFU/ml on catheterized specimen) และ pyuria (>10 

WBC/mm3) ซึ่งมกัพบร่วมกบัอาการ เช่น increase bladder sensation, urgency, 

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

urinary tract 

 Recurrent urinary tract infection หมายถึง การมีประวตัขิองการวนิิจฉยัและรักษาของ

ภาวะตดิเชือ้ของทางเดนิปัสสาวะท่ีมีอาการอย่างน้อย 3 ครัง้ในระยะเวลา 12 เดือน 

OAB = Overactive bladder syndrome กลุม่อาการกระเพาะปัสสาวะไวเกิน หมายถึง กลุม่อาการท่ี
ประกอบด้วยอาการปวดปัสสาวะรีบ (urgency) ท่ีมกัเกิดร่วมกบัปัสสาวะบอ่ย (frequency) และ ปัสสาวะบ่อย
กลางคืน (nocturia) อาจมีปัสสาวะเลด็กลัน้ไมไ่ด้ (urgency urinary incontinence) ร่วมหรือไมมี่ก็ได้ 
 
 

PVR = Post-Void Residual (urine volume) หมายถึง ปริมาตรของปัสสาวะท่ีเหลือค้างอยู่ในกระเพาะ
ปัสสาวะหลงัจากถ่ายเสร็จสมบูรณ์ 

 
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 
 

จ านวนผู้ รับบริการผู้ ป่วยนอก      321 ราย 
จ านวนครัง้ของการให้บริการผู้ ป่วยนอก  802 ครัง้ 
จ านวนผู้ รับบริการผู้ ป่วยใน (ผา่ตดั)                 93 ราย 
จ านวนผู้ รับบริการผู้ ป่วยใน (ผา่ตดั)                          94 ครัง้ 
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงอายุผู้รับบริการ 
 

กลุ่มอายุ  (ปี) จ านวน  (ราย) ร้อยละ 

≤ 20 1 0.3 
21-30 4 1.3 
31-40 11 3.4 
41-50 29 9.0 
51-60 88 27.4 
61-70 104 32.4 
71-80 
> 80 

64 
20 

19.9 
6.3 

รวม 321 100.0 
 

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

 
 

รูปที่ 1  แสดงช่วงอายุผู้รับบริการ 

0.3% 1.3% 3.4%

9.0%

27.4%

32.4%

19.9%

6.2%
≤ 20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

  80
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ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพสมรสของผู้รับบริการ 
 
 

สถานภาพสมรส จ านวน ( ราย ) ร้อยละ 
คู ่ 230 71.7 
หม้าย 65 20.2 
หยา่ 
โสด 

19 
7 

5.9 
2.2 

รวม 321 100.0 
 

 

 

 
รูปที่ 2 แสดงสถานภาพสมรสของผู้รับบริการ 
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ตารางที่ 3   แสดงจ านวนและร้อยละของผู้รับบริการแยกตามภูมลิ าเนา 
ภูมลิ าเนา จ านวน(ราย)     ร้อยละ 
เชียงใหม่     

เมือง 
ดอยสะเก็ด 
สันทราย 
หางดง 
สันก าแพง 
สารภี 
แม่ริม 
สันป่าตอง 
จอมทอง 
แม่แตง 
ฝาง 
แม่อาย 
พร้าว 
อมก๋อย 
ฮอด 
แม่วาง  
เชียงดาว 

              ดอยหล่อ 
              ดอยเต่า 

กัลป์ยาณิวัฒนา 
สะเมิง 

200 
72 
17 
16 
15 
15 
14 
11 
8 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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 

ล าพูน 
เชียงราย 
ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน 
พะเยา 
แพร่ 
ก าแพงเพชร 
ตาก 

38 
31 
12 
10 
8 
7 
5 
5 

11.8 
9.7 
3.7 
3.1 
2.5 
2.2 
1.6 
1.6 

น่าน 2 0.6 
ภาคใต้ 
สุโขทัย 

2 
1 

0.6 
0.3 

   
รวม 321 100.0 
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รูปที่ 3 แสดงภูมลิ าเนาของผู้รับบริการ 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับการศกึษาผู้รับบริการ 
 

 
ระดับการศึกษา จ านวน ( ราย ) ร้อยละ 

ประถมศกึษา 178 55.5 
มธัยมศกึษา 47 14.6 
ปริญญาตรี 40 12.5 
ไม่ได้เรียน 30 9.3 
ปวช / ปวท / ปกศ 14 4.4 
ปริญญาโท / เอก 6 1.9 
ปวส  6 1.9 
รวม 321 100.0 

 
 

 

 
รูปที่ 4  แสดงระดบัการศกึษาผู้รับบริการ 
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ตารางที่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพผู้รับบริการ 
 

อาชีพ จ านวน ( ราย )  ร้อยละ 
แม่บ้าน 120 37.4 
รับจ้าง 48 14.9 
ไม่ได้ท างาน 41 12.8 
ค้าขาย 39 12.2 
เกษตรกร 27 8.4 
บ านาญ 24 7.5 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสว่นตวั 

21 
1 

6.5 
0.3 

รวม 321 100.0 
 
 

 
รูปที่ 5 แสดงอาชีพผู้รับบริการ 
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ตารางที่ 6  แสดงจ านวนและร้อยละภาวะประจ าเดือนของผู้รับบริการ 
 

ภาวะประจ าเดือน จ านวน ( ราย ) ร้อยละ 
Postmenopause 278 86.6 
Premenopause 41 12.8 
Perimenopause 2 0.6 
รวม 321 100.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6  แสดงภาวะประจ าเดือนผู้รับบริการ 
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ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของอาการและอาการแสดงของผู้มารับ 

                 บริการ 
 

อาการและอาการแสดง จ านวน ( ครัง้ ) ร้อยละ 
Pelvic organ prolapse 476 59.4 
Postoperative follow-up 183 22.8 
Urinary incontinence 77 9.6 
Urinary frequency 58 7.2 
UTI 4 0.5 
RV fistula 3 0.4 
Vagina dryness 1 0.1 
รวม 802 100.0 
  

 
รูปที่ 7  แสดงอาการและอาการแสดงของผู้มารับบริการ 
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ตารางที่ 8  แสดงจ านวนและร้อยละของการวินิจฉัยโรค 

 
การวินิจฉัยโรค จ านวน (ราย ) ร้อยละ 

POP 202 62.9 
POP with LUTS 81 25.2 
Urinary incontinence 19 5.9 
Miscellaneous* 13 4.1 
OAB syndrome 4 1.2 
RV fistula 2 0.6 
    รวม 321 100.0 
 
* 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  

 
รูปที่ 8  แสดงการวินิจฉัยโรคของผู้รับบริการ 
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ตารางที่ 9  แสดงจ านวนและร้อยละของการจ าแนกระยะของโรค  Pelvic organ  
               prolapse 

         
Stage of pelvic organ 

prolapse (POP) 
จ านวน ( ราย ) ร้อยละ 

I 16 5.6 
II 92 32.5 
III 114 40.3 
IV 61 21.6 

รวม* 283 100.0 

 
* มีผู้ป่วยเป็น vaginal vault prolapse มารับบริการ    ราย คิดเป็น   ของทัง้หมด 
 

 
รูปที่ 9  แสดงการจ าแนกระยะของโรค  Pelvic organ prolapse 
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ตารางที่  10 แสดงจ านวนและร้อยละของชนิดของ urinary incontinence 
 

 
Incontinence จ านวน (ราย ) ร้อยละ 

Stress  incontinence 12 63.2 
Mixed  incontinence 5 26.3 
Urgency   incontinence 2 10.5 
รวม 19 100.0 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  10 แสดงการจ าแนกชนิดของ urinary incontinence 
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ตารางที่ 11   แสดงจ านวนและร้อยละของการตรวจและสืบค้นในผู้รับบริการ 
 
 Investigate จ านวน ( ครัง้ ) ร้อยละ 
Pelvic examination 302 20.8 
Pelvic examination& POPQ 251 17.3 
PVR measurement (Bladder scan)   201 13.8 
Urinalysis 190 13.1 
Bladder  diary 172 11.8 
Urine culture 150 10.3 
Pre- operation  laboratory 81 5.6 
Pelvic ultrasonography 48 3.3 
Pap smear 32 2.2 
Urodynamic study* 24 1.7 
PVR measurement** 
(urinary catheterization) 

1 0.1 

รวม 1,452 100.0 
 
หมายเหตุ  ผู้รับบริการ 1 คนอาจมหีลาย Investigations 
* เลือกท าเฉพาะบางรายเท่านัน้ เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหา mixed urinary incontinence หรือ มี
อาการกลับซ า้หลังผ่าตัด เป็นต้น  
** เลือกท าเฉพาะบางรายที่มีปัญหาปัสสาวะไม่หมด 
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ตารางที่ 12  แสดงรายละเอียดของผู้ป่วยที่ส่งตรวจ urodynamic study 
 

No Clinical  Dx Urodynamic study result  Final management 
1 MUI Urodynamic study ( 19 /02/57  ) 

- Detrusor  underactivity 

Life style modification 

2 POP III c MUI Urodynamic study ( 27 /02/57 ) 
- No evidence of OAB 

Life style modification 

3 Myoma c Frequency Urodynamic study ( 12 /03/57 )  
- No evidence of OAB 

PFME 

4 POP II c MUI Urodynamic study ( 17 /03/57 )  
- No evidence of OAB 

Pessery 
 ring c support No 3 

5 POP III c MUI Urodynamic study ( 21/04/57 ) 
- No evidence of OAB 

Pessery 
 ring c support No 3 

6 OAB Urodynamic study ( 21 /05/57 ) 
- Overactive bladder 

pudendal nerve stimulation 

7 MUI Urodynamic study ( 21 /05/57 ) 
- No evidence of OAB 

TMUS 

8 POP II c SUI Plan Urodynamic study  Loss  follow -up 

9 POP II c MUI Urodynamic  study ( 5 /06/57 )                    
- No evidence of OAB 

PFME 

10 POP II c MUI Plan Urodynamic study Loss  follow -up 

11 POP II c MUI Urodynamic study ( 01 /07/57 ) 
- Mild   Detrusor  Overactivity 

Life style modification 

12 POP IV c MUI Urodynamic study ( 21/07/57 ) 
- No evidence of OAB 

Pessery 
 ring c support No 4 

13 POP II c MUI Urodynamic study ( 22 /07/57 )  
- No evidence of OAB 

PFME 

14 POP II c MUI Plan Urodynamic study PFME 

15 POP III c SUI Urodynamic study ( 14/08/57 ) 
- No evidence of OAB 

VH  with A-P repair with  McCall 
culdoplasty 

16 POP III Urodynamic study ( 15/08/57 ) PFME 
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- No evidence of OAB 

17 POP II Urodynamic study ( 01/09/57 ) 
- Neurogenic detrusor 

overactivity 

Life style modification 

18 POP III c MUI Urodynamic study ( 01/09/57 ) 
- No evidence of OAB 

VH with total colpoclesis with TMUS 

19 POP II c OAB Urodynamic study ( 24/09/57 ) 
- No evidence of OAB 

Life style modification 

20 POP II c MUI Urodynamic study ( 25/09/57 ) 
- No evidence of OAB 

PFME 

21 POP III c MUI Urodynamic study ( 17/10/57  ) 
      -     No evidence of OAB 

Laparoscopic 
Sacrohysterocolpopexy with  TMUS 

with Bilat Paravaginal repair with 
Posterior colporrhappy 

22 POP II c MUI Urodynamic study ( 05 /11/57 ) 
- No evidence of OAB 

PFME 

23 OAB Urodynamic  study ( 25 /12/57  ) 
- Detrusor  Overactivity 

Antimuscarinic drug 

24 POP III c MUI Plan Urodynamic study 7 /01/58 - 
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ตารางที่ 13  แสดงจ านวนและร้อยละของการรักษาที่ให้แก่ผู้รับบริการ 
  
Treatment จ านวน ( ครัง้ ) ร้อยละ 
Surgery / follow-up 243 33.0 
Pessary  follow-up 191 26.0 
PFME training 190 25.8 
Pessary fitting 52 7.1 
Antibiotics 34 4.6 
Antimuscarinics drug 26 3.5 
รวม 736 100.0 

 
 
 

 
รูปที่  11 แสดงการจ าแนกชนิดของการรักษาที่ให้แก่ผู้รับบริการ 
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ตารางที่ 14   แสดงจ านวนและร้อยละการรักษาด้วยการผ่าตัด 
 

การผ่าตัด จ านวน ( ครัง้ ) ร้อยละ 

Vaginal Route 84 89.4 

Single procedure   

1. Anterior and/or posterior colpoperineorrhaphy 2 2.1 
2. Transobturator mid-urethral sling ( TMUS ) 1 1.0 
3. Retropubic mid-urethral sling ( RMUS )* 1 1.0 
4. Mesh augmented  vaginal reconstruction** 3 3.2 
5. TVH - - 
6. Total colpocleisis** 1 1.0 
7. Rectovaginal fistulectomy & simple repair 1 1.0 
8. TMUS/RMUS revision/releasing 2 2.1 

Combined  vaginal surgical  procedures   
1. TVH with anterior and/or posterior colpoperineorrhaphy 25 26.6 
2. TVH with total colpocleisi /partial colpocleisis ± posterior 
colpoperineorrhaphy 

9 9.6 

3. TVH with anterior and/or posterior colpoperineorrhaphy with anal 
mucosal resection 

1 1.0 

4. TVH with total colpocleisis  with  Atemeier’s procedure 1 1.0 
5. SSLS with AP colpoperineorrhaphy** 1 1.0 
6. Total colpocleisis  with external anal sphincteroplasty** 1 1.0 
7. Partial colpocleisis ± posterior colpoperineorrhaphy  17 18.0 
8. Rectovaginal fistulectomy & repair with modified right Martius 
labial fat pad graft with perineoplasty with perineoplasty 

1 1.0 

8. TMUS revision/releasing 1 1.0 
9. Excision of vaginal mesh exposure with posterior 
colpoperineorrhaphy 

2 2.1 

10. Other****  2 2.1 
Combined  vaginal surgical  procedures and MUS   

1. Anterior and/or posterior colpoperineorrhaph & TMUS/RMUS   2 2.1 
2. Anterior and/or posterior colpoperineorrhaphy  with  external anal 
sphincteroplasty  & TMUS 

1 1.0 

3. TVH  with AP colpoperineorrhaphy & RMUS 1 1.0 
4. TVH with SSLS ± AP colpoperineorrhaphy & TMUS  1 1.0 
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5. Mesh augmented  vaginal reconstruction  ±  AP 
colpoperineorrhaphy & TMUS** 

1 1.0 

6. TVH  with total colpocleisis  & TMUS  3 3.2 
7. Total colpocleisis  with external anal sphincteroplasty & TMUS ** 1 1.0 
8. Partial colpocleisis  ±  AP colpoperineorrhaphy & TMUS 2 2.1 
   

Abdominal  route ( Laparotomy / Laparosopy / Robot ) 10 10.6 

Single procedure   
1. TLH with BSO*** 1 1.0 

Combined  procedures   
1. TAH with USLS with paravaginal repair & TMUS 1 1.0 
2. TLH with laparoscopic  Burch colposuspension with paravaginal 
repair  

1 1.0 

3. TLMRH & USLS  with culdoplasty 1 1.0 
4. Laparoscopic sacrocolpopexy with culdoplasty** 1 1.0 
5. Laparoscopic sacrohysterocolpopexy ± USLS ± culdoplasty ± 
AP colpoperineorrhaphy 

2 2.1 

6. Laparoscopic sacrohysterocolpopexy ± USLS ± culdoplasty ± 
paravaginal repair ± AP colpoperineorrhaphy & TMUS  

2 2.1 

7. Laparoscopic assisted radical  vaginal hysterectomy /BSO & PL 
with USLS & TMUS***** 

1 1.0 

Total 94 100 

 
*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 มีผู้ป่วย 1 รายที่ได้รับการผ่าตัดสองครัง้ 

 
 
 
 



 26 

ตารางที่ 15 แสดงชนิดของ pessary ที่ใช้ในผู้รับบริการที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกราน 
หย่อนระยะต่างๆ 
 

 
Pessary type 

POP  
อ่ืนๆ* 

 
รวม Stage II 

n (%) 
Stage III 
n (%) 

Stage IV 
n (%) 

Ring with support 13 29 11 7 60 
Gellhorn  - 1 5 1 7 

Ring with support 
with knob 

- 2 1 - 3 

Donut - 1 - 1 2 
Ring  - 1 - - 1 
รวม 13 34 17 9 73 

 
* vaginal vault prolapse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


