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บทคัดย่อ
การตรวจวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อเชิงกรานช่วยในการวินิจฉัยและการจัดการสำหรับภาวะกลั้น
ปัสสาวะไม่อยูช่ นิดปัสสาวะเล็ดในผูป้ ว่ ยทีพ่ บว่ามีกล้ามเนือ้ เชิงกรานอ่อนแรงการตรวจวัดซ้ำทำให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของโรคและการตอบสนองต่อการรักษา วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อสร้าง
เครื่องประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อเชิงกราน และจัดเก็บข้อมูลที่ได้ เครื่องนี้ถูกออกแบบให้สามารถ
วัดความดันที่เปลี่ยนแปลงภายในช่องคลอด ขณะที่เกร็งและคลายกล้ามเนื้อเชิงกราน โดยเครื่องประกอบ
ด้วยส่วนของ Vaginal probe, Pressure sensor, Signal conditional system, Data acquisition circuit และ
ส่วนแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ โดยการออกแบบโปรแกรม LabVIEW เพือ่ ใช้ในการ แสดงผล, เปรียบเทียบ
ย้อนหลังและจัดเก็บข้อมูล ซึง่ จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเครือ่ งนีม้ คี วามแม่นยำในการตรวจวัดทีร่ ะดับ
ความดัน 0-30 mmHg ประมาณ 98% และทีร่ ะดับความดัน 30-100 mmHg ประมาณ 99% นอกจากนีใ้ นการ
เปรียบเทียบค่าความดันสูงสุดจากการเกร็งกล้ามเนือ้ เชิงกรานทีท่ ำการวัดด้วยเครือ่ งนีก้ บั ระดับความแข็งแรง
กล้ามเนือ้ เชิงกรานทีว่ ดั ตามระบบ The modified Oxford grading system ของผูห้ ญิงจำนวน 42 คน แสดงความ
สัมพันธ์สงู ในเชิงบวก (r = 0.84) อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p-value = 0.05, 95% CI) ผลทีไ่ ด้ชใ้ี ห้เห็นว่า
เครื่องนี้สามารถใช้ประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อเชิงกรานซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานทาง
คลีนคิ ได้

1. บทนำ
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กล้ามเนื้อเชิงกราน(Pelvic floor muscle) เป็น
กล้ า มเนื ้ อ ลั ก ษณะคล้ า ยเปลญวณขึ ง จากกระดู ก
เชิงกรานไปกระดูกก้นกบ ทำหน้าที่ในการรองรับ
อวัยวะในอุง้ เชิงกรานคือ กระเพาะปัสสาวะ มดลูกและ
ทวารหนั ก ประกอบด้ ว ยกล้ า มเนื ้ อ levator ani
(pubococcygeus, iliococcygeus, puborectalis) กับ
coccygeus โดยมี ช ่ อ งคลอด ท่ อ ปั ส สาวะ และ
ทวารหนัก ลอดผ่านช่องกล้ามเนือ้ levator ani ออกมา
โดยกล้ามเนื้อ pubococcygeus จะส่งใยกล้ามเนื้อมา
หุ้มท่อปัสสาวะและสามารถเกร็งตัวบีบท่อปัสสาวะ

การออกแบบและสร้างเครื่องประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อเชิงกราน

ช่วยในการกลั้นปัสสาวะ ซึ่งในภาวะที่กล้ามเนื้อ
เชิงกรานอ่อนแรงจะทำให้สว่ นคอกระเพาะปัสสาวะ
ท่อปัสสาวะส่วนต้น และท่อปัสสาวะส่วนกลางเคลือ่ น
ต่ำลงมาและหมุนออกจากเชิงกรานเนื่องจากขาด
สิง่ รองรับ เมือ่ มีการเพิม่ ขึน้ ของความดันในช่องท้อง
โดยไม่มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
เช่น ไอ จาม หัวเราะ ยกของ เบ่ง ก็จะลูต่ ามแรงทีม่ า
กระทำ เป็นผลให้แรงดันในท่อปัสสาวะน้อยกว่า
แรงดันในช่องท้องและกระเพาะปัสสาวะ ทำให้
bladder neck เปิดออก จึงเป็นผลให้ปสั สาวะเล็ดออก
มาได้เราเรียกภาวะนีว้ า่ Stress urinary incontinence

(SUI) ภาวะนี้จะพบได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
2-4 เท่า ผูห้ ญิงทีม่ ปี ญ
ั หากลัน้ ปัสสาวะไม่อยูจ่ ะมีผล
ทำให้คุณภาพชีวิตด้อยลงไป ยิ่งถ้ามีอาการรุนแรง
มากยิง่ มีความกังวลสูง โดยเฉพาะภาวะปัสสาวะเล็ดที่
พบมากในผูห้ ญิงอายุนอ้ ยและวัยกลางคน ซึง่ เป็นช่วง
ชีวติ ของวัยทำงานและการเข้าสังคม ผูห้ ญิงเหล่านี้
จะรูส้ กึ ว่าตัวเองดึงดูดความสนใจน้อยลง กิจกรรมทางเ
พศลดลงและความเชือ่ มัน่ ในตัวเองลดลงมีผลให้เกิด
ความวิตกกังวลและซึมเศร้าตามมาได้และยังพบว่า
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ติดเชือ้ ในระบบทางเดินปัสสาวะ ดังนัน้ ภาวะนีจ้ งึ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขอนามัย,
การเข้าสังคม, ด้านจิตใจตลอดจนความสัมพันธ์ทาง
เพศและทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยเสีย่ งของภาวะปัสสาวะเล็ดได้แก่การตัง้ ครรภ์
การคลอดบุตร ความอ้วน ภาวะหมดประจำเดือน การ
ผ่าตัดมดลูก ในผู้หญิงที่พบว่ากล้ามเนื้อเชิงกราน
อ่อนแรง การตรวจวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เชิงกรานแ ละการตรวจซ้ำสามารถใช้ติดตามความ
ก้าวหน้าของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ชนิดปัสสาวะ
เล็ดและการตอบสนองต่อการรักษามีวิธีการที่แตก
ต่างกันหลายวิธีในการประเมินการทำงานและความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเชิงกรานได้แก่ digital test ,
Ultrasound and MRI, EMG, Manometer โดย
อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจความแข็งแรงกล้ามเนื้อเชิงกราน
ด้วยการตรวจวัดความดันจากการเกร็งและคลาย
กล้ามเนื้อเชิงกรานถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1974
Dr.Arnold kegel สู ต ิ น รี แ พทย์ ช าว California
ได้คดิ ค้นเครือ่ ง biofeedback ใช้กบั ผูป้ ว่ ยแม่บา้ นทีม่ า
รักษาอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในคลีนิคชานเมือง
Los angeles เป็นครั้งแรก เครื่องมือที่คิดค้นขึ้นใช้
air-pressure balloon ต่อเข้ากับ air pressure guage
สำหรับในการศักษานีว้ ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการ
ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อเชิงกรานที่สามารถใช้ในการตรวจติดตาม
ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื ้ อ เชิ ง กราน โดยการ

ออกแบบโปรแกรมที่สามารถแสดงผลการวัดแบบ
real-time, บันทึกผลและวิเคราะห์ผลที่คอมพิวเตอร์
พกพาได้

2. วัสดุและวิธกี ารวิจยั
เครือ่ งทีท่ ำการออกแบบจะแบ่งหน้าทีอ่ อกเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนการตรวจวัดและส่วนการแสดงผล
2.1 ส่วนการตรวจวัด
จะประกอบด้วย vaginal probe, pressure sensor,
signal conditioning, data acquisition system, Personal
computer โดยการทำงานของส่วนต่างๆแสดงตาม
Block Diagram รูปที่ 1 ดังนี้
Pressure monitor circuit

Vagina probe

Pressure
sensor

Instrumentation
amplifier
(AD620)

(ADC )
Data Acquisition
(USB 6009
resolution 14 bit 8
ch)

Display
Computer

รูปที่ 1 แสดง Block Diagram ของเครือ่ งประเมินความ
แข็งแรงกล้ามเนือ้ เชิงกราน

Vaginal probe เป็นอุปกรณ์ที่สอดใส่ใน vagina
ทำหน้าที่รับแรงดันที่เกิดจากการเกร็งและคลายของ
กล้ามเนื้อเชิงกราน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความ
ดันภายใน probe ซึง่ จะส่งต่อความดันไปยัง Pressure
sensor ผ่านทางท่อยางทีเ่ ชือ่ มต่อ probe กับ pressure
sensor จากนัน้ Pressure sensor จะตรวจจับความดัน
ที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงแล้ ว แปลงเป็ น แรงดั น ไฟฟ้ า แต่
สัญญาณที่ได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำมาก
ซึง่ ยังไม่อยูใ่ นระดับทีแ่ รงพอทีจ่ ะทำการแปลงให้อยู่
ในรูปแบบของดิจิตอลได้ ต้องอาศัยการปรับสภาพ
สัญญาณ โดยสัญญาณที่ได้จาก Pressure sensor
จะถูกส่งต่อไปยัง Instrumentation Amplifier เพือ่ ทำ
การขยายสัญญาณให้แรงขึน้ สัญญาณทีข่ ยายแล้วจะ
ถูกส่งต่อไปยัง Data Acquisition Systems ซึ่งส่วน

วารสารสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 23 มกราคม - เมษายน 2553
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ของวงจร Data Acquisition Systems นีจ้ ะมีสว่ นทีท่ ำ
หน้าที่รวบรวมข้อมูลและแปลงสัญญาณให้อยู่ใน
รู ป แบบสั ญ ญาณดิ จ ิ ต อลที ่ ค อมพิ ว เตอร์ น ำไป
ประมวลผลได้ สัญญาณดิจิตอลที่ได้จะถูกต่อส่งให้
Personal computer ผ่านทาง USB port แล้วนำไป
วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอ โดยส่วนนีม้ ี
การออกแบบโปรแกรมให้เป็นลักษณะการเชื่อมต่อ
กันระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ ด้วยการใช้โปรแกรม LabVIEW และบันทึกผลใน Microsoft EXCEL
ลักษณะของเครื่องประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
เชิงกรานทีอ่ อกแบบสร้างแสดงดังรูปที่ 2

The real‐time waveform

Numeric of measurement values

รูปที่ 3 การแสดงผลการตรวจวัดในแบบ real-time
waveform, ตัวเลข, progress bar

Histogram of measurement

Table of values

รูปที่ 2 เครือ่ งประเมินความแข็งแรงกล้ามเนือ้ เชิงกราน
ทีอ่ อกแบบสร้าง

รู ป ที ่ 4 การแสดงผลการตรวจวั ด ในแบบ histogram
และตาราง

2.2 ส่วนการแสดงผล
ใช้ โ ปรแกรม LabVIEW โดยการออกแบบ
โปรแกรมให้มี 2 หน้าทีค่ อื
- Pressure measurement function การแสดงผล
การตรวจวัดในแบบ real-time waveform, ตัวเลข,
progress bar, histogram และตาราง รวมทัง้ เชือ่ มต่อกับ
Microsoft EXCEL 2003 เพือ่ บันทึกข้อมูลแสดงการ
ออกแบบหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ดงั รูปที่ 3 และ 4
- Pressure history and compares function รูปที่ 5 ส่วนการเรียกดูผลย้อนหลังและการเปรียบเทียบผล
แสดงการเรียกดูผลย้อนหลังและการเปรียบเทียบผล
แบบ waveform chart และ ตาราง
ในแบบ waveform chart และ ตาราง แสดงการ
ออกแบบหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ดงั รูปที่ 5
12

การออกแบบและสร้างเครื่องประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อเชิงกราน

- สามารถกลัน้ ปัสสาวะได้ จำนวน 21 คน
- ผ่านการคลอดบุตรโดยการคลอดบุตรปกติ
อย่างน้อย 1 คน
- สามารถทำการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ
เชิงกรานได้อย่างถูกต้อง

3. ผลการวิจยั

เมื่อทำการทดสอบความแม่นยำของเครื่องมือที่
ออกแบบสร้างนี้ โดยเปรียบเทียบกับเครื่องวัดความ
ดันโลหิตแบบปรอทที่ได้รับการสอบเทียบจากกอง
วิศวกรรมการแพทย์ในการตรวจวัดความดันทีร่ ะดับ
10,20,30,40,50,60,70,80,90 และ 100 mmHg
โดยผู้เข้าร่วมวิจัยจะถูกตรวจวัดความแข็งแรง
ตามลำดับ แสดงดังรูปที่ 6
กล้ามเนื้อเชิงกรานด้วยวิธี digital test ตามระบบ
modified Oxford grading (grad 0 = nil, 1 = flicker, 2 =
weak, 3 = moderate, 4 = good, 5 = strong ) และ
ตรวจวัดความดันที่เกิดจากการเกร็งและคลายกล้าม
เนื้อเชิงกรานด้วยเครื่องที่ออกแบบสร้าง ผลที่ได้
แสดงดังตารางที่ 1
110
100

pressure (mmHg)

90
80
70

Sphygmomanometer

60
50

PFM strength evaluation
device

40
30
20
10

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Number

รูปที่ 6 แสดงการตรวจวัดความดันทีร่ ะดับ 10,20,30,40,50,
60,70,80,90 และ 100 mmHg ของเครื่องประเมิน
ความแข็ ง แรงกล้ า มเนื ้ อ เชิ ง กรานและเครื ่ อ งวั ด
ความดันโลหิตแบบปรอท

ในผู้เข้าร่วมวิจัยที่ไม่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ได้คา่ Median ของ digital test = 4, Mean + SD ของ
pressure = 35.63 + 2.28, Mean + SD ของ duration =
3.29 + 0.65 และในผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีม่ ภี าวะกลัน้ ปัสสาวะ
ไม่อยูไ่ ด้คา่ Median ของ digital test = 2, Mean + SD
ของ pressure = 19.64 + 1.72, Mean + SD ของ duration = 2.60 + 0.49
นำค่าเฉลี่ยของระดับความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
เชิงกรานและค่าเฉลีย่ ความดันทีไ่ ด้มา pot graph แสดง
ความสัมพันธ์ดังรูปที่ 7 คำนวนหาค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ โดยใช้ Pearson’s correlation coefficient
ได้คา่ r = 0.84 ( 95% CI, p value 0.05)

พบว่าที่ระดับความดัน 0-30 mmHg มีค่าความ
แม่นยำในการวัดประมาณ 98% และทีร่ ะดับความดัน
30-100 mmHg มีคา่ ความแม่นยำในการวัดประมาณ
99% และเมื่อทำการทดสอบการทำงานของโปร
แกรมที่ออกแบบขึ้นใน 2ส่วน สามารถแสดงผลได้
ตามที่ออกแบบไว้ ในการทดสอบทางคลีนิคมีผู้เข้า
ร่วมวิจัยเพศหญิงจำนวน 42 คนโดยทำการทดสอบ
ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ – นรีเวชโรงพยาบาล
รามาธิบดีโดยการทดสอบนี้ได้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัย
มหิดล และผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ทุกคนลงนามยินยอมใน
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการการวิจยั
มีเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ดังนี้
- เพศหญิงอายุ 25-65 ปี
- มีภาวะกลัน้ ปัสสาวะไม่อยูช่ นิดปัสสาวะเล็ด รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของค่าเฉลีย่ ของระดับความ
จำนวน 21 คน
แข็งแรงกล้ามเนือ้ เชิงกรานและค่าเฉลีย่ ความดัน
6

y = 0.0876x + 0.4128

The modified oxford grading

5

4

3

2

1

0

0

10

20

30

40

50

60

70

Pressure(mmHg)

13

วารสารสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 23 มกราคม - เมษายน 2553

ตารางที่ 1 แสดงระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเชิงกรานที่ตรวจด้วย digital test, ค่าความดันและเวลาจากการ
เกร็งกล้ามเนื้อตรวจวัดด้วยเครื่องที่ออกแบบสร้าง

Digital
Continence test
women Mean
1
4.5
2
3.5
3
2
4
3
5
3
6
2.5
7
2.5
8
2.5
9
3.5
10
5
11
5
12
4
13
4.5
14
4.5
15
4.5
16
3
17
4
18
4
19
4.5
20
4
21
3

Pressure
Mean
28.34
33.17
28.68
31.19
28.45
34.69
27.97
28.83
41.34
49.41
58.51
34.29
28.57
38.99
45.97
26.42
38.12
26.95
49.06
37.33
32

Duration
Mean
2.28
1.36
1.78
2.51
2.85
4.18
1.88
1.32
3.25
3.75
4.91
1.93
3.04
3.7
3.96
1.93
5.2
4.24
4.75
5.65
4.57

4. สรุปผลการวิจยั
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เครื่องที่ออกแบบสร้างนี้สามารถใช้วัดความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อเชิงกรานได้โดยการวัดความดัน
จากการเกร็ ง และคลายกล้ า มเนื ้ อ เชิ ง กรานโดยมี
ค่ า ความแม่ น ยำที ่ ร ะดั บ ความดั น 0-30 mmHg
ประมาณ 98% และทีร่ ะดับความดัน 30-100 mmHg
ประมาณ 99%ซึ่งค่าความดันที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับ
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ( r= 0.84) โปรแกรมที่

การออกแบบและสร้างเครื่องประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อเชิงกราน

Digital
Incontinence test
women
Mean
1
1.5
2
1.5
3
2.5
4
2
5
2
6
1.5
7
2
8
1.5
9
1
10
2.5
11
1.5
12
2.5
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2.5
18
2
19
2.5
20
3
21
2

Pressure Duration
Mean
Mean
19.86
2.26
18.25
1.68
15.47
1.9
12.19
2.75
16.7
1.69
16.91
1.7
23.55
2.49
19.88
1.36
13.6
4.87
25.23
1.91
20.05
4.28
24.23
3.85
14.58
3.21
22.47
1.72
21.32
2.48
17.1
1.36
23.78
1.79
16.93
2.82
26.04
3.57
20.99
3.16
23.38
3.1

ออกแบบนี้สามารถแสดงผล, บันทึกข้อมูล, เรียกดู
ข้อมูลย้อนหลังและเปรียบเทียบข้อมูลได้
สำหรับแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ตอ่ เป็นการเพิม่
function ในการตรวจวัดโดยใช้EMG และเพิ่มเติม
โปรแกรมในส่วนแบบฟอม์การรายงานผล, การพิมพ์
ผลและการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อสะดวกใน
การเรียกใช้

ประกาศเกียรติคณ
ุ
ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2551 จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และทุนสนับสนุนการ
ทำวิทยานิพนธ์บางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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