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Q: มดลูกเคลือ่น คอือะไร 

A: มดลกูเคล่ือน เป็นสภาวะท่ีเกิดกบัตวัมดลกูท่ีผิดปกติไป เกิดการบิดเบ้ียวไปจากรูปปกติ  อาการทัว่ไป คือ มีอาการปวด
หลงั ปวดเอว ปวดทอ้งนอ้ย 
Q: ท าไมมดลูกจงึเคลือ่นได้ 
A: มดลกูอยูใ่นช่องทอ้งนอ้ยและสามารถเคล่ือนไปไดท้ั้งทางซา้ยขวาบนล่าง โดยปกติต าแหน่งของมดลกูอยุใ่นแนวตั้ง
ระหวา่งกระเพาะปัสสาวะกบัทวารหนกั แต่ต าแหน่งดงักล่าวอาจเคล่ือนไปไดห้ากกระเพาะปัสสาวะเตม็หรือทวารหนกั
เตม็ไป ดว้ยกากอาหารคัง่คา้ง 
Q: สาเหตุทีท่ าให้มดลูกเคลือ่นผดิปกตเิกดิจากสาเหตุใด 
A: สาเหตุท่ีท าใหม้ดลกูเคล่ือนผิดปกติ 

-เป็นคนข้ีกลวั ตกใจง่าย และมีความเครียดสะสม 
-เคยผา่คลอด ผา่ตดัท าหมนั หรือแทง้ลกู  
- เป็นคนท่ีคลอดบุตรเอง แต่ไม่ไดอ้ยูไ่ฟเพราะจะมีของเสียตกคา้งในมดลกู 
 -ทานเมลด็พืชต่างๆมาก เช่น แตงโม ทานตะวนั ฟักทอง เป็นตน้ น ้ ามนัของเมลด็พืชเหล่าน้ีจะส่งผลใหร่้างกายสัง่
ใหก้ลา้มเน้ือคลายตวั จึงเป็นเหตุใหม้ดลกูหยอ่น หรือผิดปกติ  
- ชอบทานของหมกัดอง เช่น มะม่วงดอง ฝร่ังดอง ปลาร้า ปูดอง หน่อไมด้อง ปลาสม้ เป็นตน้ 
- ชอบทานน ้ามะพร้าว เพราะน ้ามะพร้าวเป็นอาหารโปรดของเช้ือโรคและแบคทีเรียต่างๆ หากมีมดลกูผิดท่ี
ผิดปกติ ปกติจะท าใหเ้ช้ือโรคในร่างกายเราเติบโตไดเ้ร็วและมากข้ึนดว้ย 
 - การไม่มีความสุขในเร่ืองบนเตียง ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความเครียดสะสม กจ็ะยอ้นมาท าใหเ้กิดมดลกูผิดปกติ 

Q: การเคลือ่นของมดลูกสามารถเคลือ่นได้กีแ่บบ 
A: โรคมดลกูเคล่ือน มีการเคล่ือนของมดลกูอยู ่3 แบบ คือ มดลกูตะแคง, มดลกูต ่า, มดลกูลอย 
Q: มดลูกต า่มสีาเหตุมาจากอะไร 
A: การท่ีมดลกูต ่าเกิดจากภาวะหลงัจากคลอดแลว้มดลกูไม่เขา้อู่ เกิดจากการท่ีกระบงัลมหยอ่นแลว้มาดนัมดลกูเคล่ือนลง
ต ่า เกิดจากการท่ีมีภาวะทอ้งผกูบางซ่ึงเป็นผลท าใหมี้แรงดนัมดลกูเล่ือนลงต ่าและอีกสาเหตุคือ อุบติัเหตุกน้กระแทกพื้น 
Q: ถ้ามดลูกต า่จะมอีาการเป็นอย่างไร 
A: อาการท่ีพบไดคื้อ จะปัสสาวะวนัละหลายสิบคร้ังเน่ืองจากมดลกู อยูเ่หนือต่อกระเพาะปัสสาวะเม่ือ เล่ือนตวัลงต ่าท าให ้
ไปกดกระเพาะปัสสาวะ,ปัสสาวะเลด็เวลาหวัเราะ ไอ จาม,ปวดหลงัเรามาทอ้งนอ้ย, ประจ าเดือนมาผิดปกติ 
Q: มดลูกต า่มตี า่ลงมาอกีระยะแล้วแต่ละระยะมลีกัษณะอย่างไร 
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A: มดลกูต ่าแบ่งได ้4 ระยะดงัน้ี 
1. มดลกูเล่ือนต ่ากวา่ต าแหน่งเดิม    2. มดลกูเร่ืองต ่าถึงระดบัเยอะพรหมจารี 
3. มดลกูโผล่ออกมาอยูบ่ริเวณปากช่องคลอด  4. มดลกูหลุดหอ้ยออกมาขา้งนอกเกือบทั้งหมด 
Q: มดลูกลอยมสีาเหตุมาจากอะไร 
A: มดลกูลอย มีสาเหตุมาจากการคลอดบุตรแลว้ไม่ไดอ้ยูไ่ฟ, กระบงัลมหยอ่นตวั, การกลั้นปัสสาวะอุจจาระทอ้งผกูเร้ือรัง, 
อุบติัเหตุกน้กระแทก เน่ืองจากมดลกูไม่ไดย้ดึติดกบัส่ิงใดเม่ือโครงสร้าง ท่ีอยูเ่หนือมดลกูหยอ่นหรือส่วนล่างของมดลกูมี
ความหนาแน่นมากซ่ึงสามารถดนัใหม้ดลกูเคล่ือนท าใหม้ดลกูลอยข้ึนได ้
Q: ถ้ามดลูกลอยจะมอีาการเป็นอย่างไร 
A: ผายลมทางช่องคลอดเวลากา้วเดินเสียวช่องคลอดปวดตน้คอร้าวมาท่ีทอ้งนอ้ยไม่ทนร้อนทนหนาวใจหวิวอ่อนเพลีย 
Q: มดลูกตะแคงมสีาเหตุมาจากอะไร 
A: เกิดจากอุบติัเหตุ หกลม้ กน้กระแทกตกจากท่ีสูง ยกของหนกัเกินก าลงั โดยเฉพาะขณะมีรอบเดือนมารวมถึงการอกัเสบ
ของเสน้สิขิณี เป็นไดท้ั้งหญิงท่ีแต่งงานและไม่ไดแ้ต่งงาน 
Q: การขยายขนาดของมดลูกมผีลต่อกระบังลมอย่างไร 
A: มดลกูจะอยูล่่างต่อกระบงัลมภายในช่องทอ้ง เม่ือมดลกูขยายตวัขณะตั้งครรภจ์ะใหญ่ ข้ึนไปทางดา้นบน กลา้มเน้ือ
ต่างๆ ขยายตวัตามขนาดของมดลกูไปดว้ย กลา้มเน้ือกระบงัลมและเสน้เอน็ท่ีท าหนา้ท่ียดึมดลกูอยูต่อ้งแขง็แรงพอ   และ
สามารถรับน ้าหนกัเดก็ในทอ้งท่ีโตข้ึนทุกวนัในระหวา่งการคลอดกระบงัลมไดรั้บแรงกดดนัอยา่งมาก อยา่งนอ้ยกระบงั
ลมจะตอ้งทนรับน ้าหนกัไดถึ้ง 15 กิโลกรัม หลงัจากมดลกูหดตวัเขา้อู่กระบงัลมจึงจะหดตวัสู่สภาพปกติ ในระหวา่งน้ีหาก
กลา้มเน้ือกระบงัลมไม่มีแรงหรือหยอ่นยาน กระบงัลมจะหดกลบัดงัเดิมไดย้าก 
Q: นอกจากภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนจะส่งผลให้เกดิภาวะมดลูกต า่แล้วยงัส่งผลเสียอะไรอกีบ้าง 
A: - ระบบปัสสาวะผิดปกติ เช่น หูรูดท่อปัสสาวะไม่สามารถเกบ็ปัสสาวะได ้ท่อปัสสาวะหยอ่นไม่สามารถกลั้นปัสสาวะ
ได ้
- ส่วนปลายของล าไสห้ยอ่น ส่งผลใหมี้การยืน่ของล าไสใ้หญ่เขา้มาในช่องคลอด 
- ไสเ้ล่ือน เป็นภาวะท่ีมีการเล่ือนของล าไสส่้วนบนลงมาในช่องคลอด 
Q: วธีิรักษาอาการมดลูกเคลือ่นท าได้อย่างไรบ้าง 
A: วิธีรักษาอาการมดลกูเคล่ือนท่ีดีท่ีสุด  คือ  วิธีธรรมชาติบ าบดั หากปล่อยอาการน้ีเป็นอยูน่านโอกาสท่ีจะหายจะยาก 
หากผูป่้วยอ่อนก าลงัและมีอายสุุขภาพอ่อนแอกวา่ปกติ  โอกาสท่ีจะหายขาดยิง่เป็นไปไดย้าก การผา่ตดัอาจเป็นวิธี
แกปั้ญหาแต่หลงัผา่ตดัตอ้งพกัฟ้ืนนาน การรักษาดว้ยวิธีธรรมชาติบ าบดัใชเ้วลาประมาณ 2 เดือนจึงจะหาย 
Q: การรักษามดลูกต า่ท าอย่างไรได้บ้าง 

A: การรักษาภาวะมดลกูต ่า ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงหรือระยะของภาวะมดลกูต ่าท่ีผูป่้วยเป็นอยูถ่า้เป็นไม่มาก 
(สงัเกตไดจ้ากการเร่ิมมีปัสสาวะเลด็ขณะไอหรือจาม) สามารถฝึกการบริหารกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานโดยการ ขมิบ โดยการ



ขมิบท่ีถกูตอ้งกเ็หมือนกบัเวลาท่ีกลั้นอุจจาระ ใหท้ าคา้งไวเ้ป็นเวลา 5 – 10 วินาที ต่อคร้ัง ปล่อยตวัตามสบายประมาณ 3 
วินาทีแลว้ขมิบใหม่ ท าเป็นเซต เซตละ 10 คร้ัง วนัละ 10 เชต นบัรวมได ้100 คร้ังต่อวนั โดยท่ีสามารถท าการขมิบไดทุ้กท่ี
ทุกเวลาไม่วา่จะนัง่ จะนอน ขบัรถกส็ามารถท าไดรั้กษาดว้ยการผา่ตดั จะใชเ้ม่ือประสบภาวะมดลกูต ่าอยา่งรุนแรง จะตอ้ง
พิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆของผูป่้วยดว้ย เช่น อาการท่ีแสดงออกมา อาย ุความสมัพนัธ์ทางเพศ หรือความตอ้งการมีบุตร 
Q: เราจะทราบได้อย่างไรเมือ่ประสบกบัภาวะมดลูกต า่มดลูกผดิปกต ิ
A: ตอ้งอาศยัการสงัเกตวา่ภายในช่องคลอดประมาณ 3 น้ิวหรือเม่ือลองเอาน้ิวสอดเขา้ไปจนสุดแลว้ปลายน้ิวสมัผสัลกูได้
แต่ถา้ใครสอดเขา้ไปแค่คร่ึงน้ิวหรือสมัผสัดูเหมือนมีอะไรหอ้ยยอ้ยลงมาโดยเฉพาะยิง่ถา้ลองออกแรงเบ่งหรือไอแรงแรงดู
แลว้พบวา่ยิง่ยนืหอ้ยลงมาแลว้แลว้กแ็สดงวา่ตอ้งมีการหยอ่นของกะบงัลมเกิดข้ึน รายท่ีเป็นมากอาจพบปัสสาวะเลด็
ออกมาพร้อมกบัเวลาไอดว้ยและควรลองเขา้ช่องคลอดดูดว้ยวา่ยงัรู้สึกวา่มีผนงัช่องคลอดกระชบัแน่นหรือไม่เพื่อประเมิน
ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือท่ี 
Q: ข้อห้ามส าหรับผู้มปัีญหาเกีย่วกบัมดลูกมอีะไรบ้าง 
A: - ไม่ควรน ้ามะพร้าวเน่ืองจากน ้าเป็นอาหารของเช้ือโรคและแบคทีเรียเม่ือคนท่ีมีอาการผิดปกติของมดลกูร่างกายจะดึง
น ้ามาขบัของเสียเม่ือเรารับประทานไปร่างกายจะดึงน ้ามะพร้าวไปท่ีมดลกูจึงท าใหเ้ช้ือแบคทีเรียเจริญเติบโตไดดี้มาก
ยิง่ข้ึนไปอีกแต่เม่ืออาการดีข้ึนกส็ามารถทานได ้
     -หา้มรับประทานเมลด็พืช ต่างๆเช่น ฟักทองแตงโมดอกทานตะวนัเป็นตน้เม่ือร่างกายไดรั้บเขา้ไปจะท าใหข้บัน ้ ามนั
เหล่านั้นออกมาและท าใหก้ลา้มเน้ือคลายตวั 
     -ของหมกัดองหา้มทานอะไรขลงัไม่เป็นไรวนัเพราะจะท าใหร่้างกายขบัออกไม่ทนัท าใหเ้กิดมดลกูหยอ่นได ้
     - น ้าอดัลมน ้าเยน็ หากมดลกูอกัเสบประทานจนกวา่จะดีข้ึน 
     -หยดุอาหารเคม็ จะท าใหผ้ิวแหง้ท าใหน้ ้ ามนัขบัออกทางผิวหนงัไม่ได ้
Q: อาการทีเ่กดิจากมดลูกผดิปกตมิอีะไรบ้าง 
A: - หนา้ทอ้งกลมคลา้ยกบัท าใหด้นัหนา้ทอ้งของเราใหบ้วมข้ึน 
      - ปวดทอ้งประจ าเดือนมีเลือดออกมาเป็นเลือดสีด าเน่ืองจากคา้งอยูใ่นมดลกูจึงท าใหม้ดลกูออกมาท าใหเ้กิดอาการปวด
ทอ้ง 
      - มีกล่ินภายในร่างกาย 
      -  มีระดูขาวหรือตกขาวตลอดเดือนเพราะปกติผูห้ญิง  
      -  ช่องคลอดขยายตวัท าใหไ้ม่กระชบั 
      -  มดลกูต ่าท าใหมี้เพศสมัพนัธ์แลว้เจบ็ซ่ึงไม่ไดเ้จบ็จากการท่ีไม่มีแลว้หล่อล่ืนแต่เจบ็มดลกู 
      -   เน้ืองอกช็อกโกแลตซีสในมดลกู 
      -   มีลมเขา้ออกช่องคลอดสาเหตุเน่ืองจากช่องคลอดหลวม 
       - กลา้มเน้ือหยอ่นทั้งระบบเช่นหนา้อกถุงใตต้าหอ้ยแกม้ตกร่องแกม้คางยอ้ยตน้แขนตน้ขา 
       -หูรูดหยอ่นปัสสาวะไม่อยู ่



       -การปัสสาวะเบ่งไม่ออก 
       - มีลกูยากเน่ืองจากท าใหม้ดลกูมีการบิดตวัตลอดเวลาโอกาสแทง้สูง 
       -ประจ าเดือนมาไม่ปกติบางทีมานอ้ยบางทีมนักไ็ม่มาเลย เพราะฮอร์โมนไม่ปกติ 
       -ผิวสากไม่มีแววไม่สดใสไม่เปล่งปลัง่ไม่มีน ้ ามีนวลมองคล ้า 
Q: ปัจจยัเส่ียงของการมมีดลูกต า่ มอีะไรบ้าง 
A: ปัจจยัเส่ียงท่ีพบได ้ ไดแ้ก่ เช้ือชาติ พนัธุกรรม บางเช้ือชาติ บางครอบครัว มีความเส่ียงสูงต่อการเป็นมดลกูต ่า, .มีลกู
มาก เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนถึงร้อยละ 75 ของปัจจยัทั้งหมด มีลกู1คนมีความเส่ียงมดลกูต ่าเพิ่มข้ึน 4 เท่า มีลกู 2 คนข้ึน
ไปเพิ่มข้ึน 8-9 เท่า, อาย ุมดลกูต ่ามกัไม่เป็นกบัคนอายนุอ้ยและไม่มีลกู อาย ุ20-39 ปีมีโอกาสเกิดมดลกูต ่าแค่ร้อยละ 1.6 , 
อาย ุ40-79 ปี ร้อยละ 3- 3.8, อายมุากกวา่ 80 ปี ร้อยละ 4.1, มีแรงดนัในทอ้งมาก เช่น อว้น ไอเร้ือรัง หอบเหน่ือย ทอ้งผกู มี
น ้ าในช่องทอ้งค าแนะน าและการรักษา สงสยัมดลกูต ่าควรไปพบแพทย ์ระดบั 1-2 อาจจะเฝ้าดูอาการได ้แนะน าใหข้มิบ
อยา่งนอ้ยวนัละ 100 คร้ังเพื่อใหก้ลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานแขง็แรง มดลกูจะไดไ้ม่ต ่าเพิ่ม หากเป็นระดบั 3-4 ควรผา่ตดัหรือใช้
ห่วงพยงุมดลกู 
Q: มดลูกเข้าอู่ คอือะไร (Mother&Care) 
A:มดลกูเปรียบเสมือนบา้นของลกูนอ้ยในทอ้งคุณแม่ และในขณะท่ีลกูตวัโตข้ึน มดลกูกข็ยายตวัตามอายคุรรภ์

เตรียมพร้อมกบัการเติบโตและการคลอด พอช่วงหลงัคลอดมดลกูของคุณแม่จะกลบัคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ
ในช่วง 4-6 สปัดาห์หลงัคลอด ภาวะน้ีเรียกวา่มดลกูเขา้อู่ค่ะ 

Q: มดลูกเคลือ่นสามารถรักษาเองได้หรือไม่ 
A: ถา้มดลกูต ่าไม่มากสามารถรักษาเองได ้โดยพยายามหมัน่ออกกก าลงักายอยูเ่สมอ ใหก้ลา้มเน้ือในส่วนต่างๆ 
กระชบัแขง็แรง ท่ีส าคญัตอ้งบริหารกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานโดยการขมิบทุกวนั อยา่งนอ้ยวนัละ 30 ทีข้ึนไป แต่ถา้
มดลกูต ่าจนเกือบโผล่ออกมาเกินกวา่ท่ีการขมิบกน้จะช่วยได ้อาจตอ้งรักษาโดยการผา่ตดั 

Q: การท ากายภาพบ าบัดมส่ีวนช่วยในเร่ืองของการดูแลผู้ป่วยทีม่ดลูกเคลือ่นอย่างไร 
A: การท ากายภาพบ าบดั  เป็นทั้งการป้องกนัและการรักษาในเบ้ืองตน้สามารถท าไดด้ว้ยตนเองโดยการขมิบกน้ซ่ึง
เป็นการออกก าลงักลา้มเน้ือกระบงัลมหรือกลา้มเน้ือหูรูด หากท าถกูตอ้งหรือท าเป็นประจ าจะพบวา่การขมิบกน้
เป็นการท าใหก้ลา้มเน้ือกระบงัลมแขง็แรงและรองรับอวยัวะในอุง้เชิงกรานเช่นมดลกู กระเพาะปัสสาวะ หรือ
ทวารหนกัไม่ใหห้ยอ่นลงมาได ้

Q: การบริหารมดลูกท าได้อย่างไร 
A:ยนืแยกขา ความกวา้งเท่าสะโพก งอเข่าทั้งสองขา้งเลก็นอ้ย ใหน้ ้ าหนกัลงท่ีสน้เทา้ทั้งสองอยา่งสมดุล แลว้เคล่ือนตวัไป
ขา้งหนา้เลก็นอ้ย กระดกกน้ข้ึนเลก็นอ้ย ล  าตวักเ็อียงเลก็นอ้ยแต่แผน่หลงัตรง อยา่เกร็งอกกบัไหล่นะคะ ปล่อยเปิดใหผ้อ่น
คลาย 
Q: มวีธีิการดนัมดลูกกลบัทีเ่ดมิด้วยตนเองหรือไม่ 



A: สามารถดนัมดลกูกลบัสู่ช่องทอ้งนอ้ยไดโ้ดยการโกยมดลกูในท่านอนหงาย ชนัเข่าข้ึน 
ทั้ง 2 ขา้ง ประสานมือทั้งสองขา้ง วางบริเวณส่วนล่างของทอ้งนอ้ยแลว้โกยดนั

มดลกูข้ึนมาทางดา้น ศีรษะ 
 
 
 
 
 

 

Q: การฝึกกล้ามเนือ้อุ้งเชิงกราน และ กระบังลม ท าอย่างไร 
A: สามารถท าไดโ้ดยนอนหงาย ยกเข่าทั้งสองขา้งชิดอกมือทั้งสองประสานกนัจบัท่ีเข่าทั้งสองขา้ง (ดงัรูป) พร้อมกบั
หายใจเขา้ชา้ๆ 

 
 
 
 

 
Q: การออกก าลงักายโดยการนอนหงายยกเข่าชิดอกร่วมกบัการฝึกหายใจช่วยในเร่ืองของภาวะมดเคลือ่นได้อย่างไร 
A: การยกขาข้ึนทั้งสองขา้งเป็นการฝึกเกร็งและเสริมความแขง็แรงของกลา้มเน้ืออุง้เชิงกราน ร่วมกบัการฝึกหายใจเป็นการ
ควบคุมการเคล่ือนไหวของกระบงัลมไม่ใหห้ยอ่นตวัมากเกินไป  ซ่ึงทั้งกลา้มเน้ืออุง้เชิงกรานและกระบงัลมเป็นขอบเขต
ของมดลุก หากทั้งสองส่วนน้ีมีความแขง็แรงมดลกูจะมีโอกาสเคล่ือนท่ีไดน้อ้ย 
 


