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 อาการมดลูกหยอ่นเป็นหน่ึงในภาวะกะบงัลมหยอ่นในสตรี การท างานหนกั การไดรั้บสารอาหารไม่  

เพียงพอ การคลอดบุตรเม่ืออายนุอ้ย ระยะห่างระหว่างครรภน์อ้ยและการขาดบุคลากรที่ไดรั้บการฝึกในการท า 

คลอดอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดอาการมดลูกหยอ่นได ้ การศึกษาน้ีมุ่งเนน้ท่ีจะก าหนดปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเกิด 

อาการมดลูกหยอ่นในหญิงสมรสแลว้ในช่วงอายทุี่สามารถมีบุตรได ้คื อ ในช่วงอาย ุ 15-49 ปีในอ าเภอดงั  

ประเทศเนปาล   การศึกษาน้ี ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงพรรณนา ณ  จุดเวลาใดเวลาหน่ึงแบบตดัขวาง    

และใชแ้บบสอบถามส ารวจครัวเรือนในการสัมภาษณ์หญิงสมรสแลว้ที่อยูใ่นวยัที่สามารถมีบุตรไดจ้  านวน 

385 คนในหมู่ที่ 1 และ 2 ของหมู่บา้นซัวดิยา อ าเภอดงัโดยการเลือกแบบสุ่มและท าการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 

หลกัโดยสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจากนกัสังคมสงเคราะห์จ านวน 6 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า หญิงสมรสแล้ วร้อยละ 97 จากกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน ไม่มีอาการมดลูกหยอ่น 

มีเพียง  9 คนเท่านั้นท่ีพบอาการดงักล่าว เน่ืองจากลกัษณะของขอ้มูลและจ านวนหญิงที่มีอาการมดลูกหยอ่น 

นั้นพบนอ้ย จึงวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Fisher’s Exact testเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปร 

ตาม  พบว่าอายขุองหญิงที่อยูใ่นช่วงอายทุี่สามารถมีบุตรไดมี้ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการ 

เกิดอาการมดลูกหยอ่น (p=0.021)อยา่งไรกต็ามไม่พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหว่างรูปแบบ 

การด าเนินชีวิตและการเขา้ถึงและการใชบ้ริการดา้นสุขภาพกบัการเกิดอาการมดลูกหยอ่นในหญิงสมรสที่อยู ่

ในช่วงอายทุี่สามารถมีบุตรได ้  
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             Uterine Prolapse (UP) is a form of genital prolapse among females.  The 

heavy workload, under nutrition, delivery at a young age, lack of spacing between 

pregnancies and absence of trained birth attendees are expected to contribute to UP. 

Study is focused to determine the factors related to UP among married women of 

child bearing age (15-49 yrs) in Dang district of Nepal.  Thus, a descriptive cross 

sectional study design has been adopted and household survey questionnaire is 

introduced among randomly selected 385 married women of child bearing age of 

ward number 1 and 2 of Saudiyar Village Development Committee (VDC) of Dang 

district of Nepal. Similarly, Key Informant Interview (KII) has been done with 6 

social workers to collect qualitative information. 

 Study had reported that out of the total 385 respondents; significant 

majority (97.7%) did not have uterine prolapse where as only 9 (2.3 %) of the 

women of child bearing age had uterine prolapse. Based in nature of data and due 

to small number of women suffering from UP, Fisher's Exact test has been done to 

test the relationship between dependent and independent variables. Significant 

relationship (p=0.021) has been observed between age of the child bearing women 

and occurrence of UP. However, there is not any significant relationship between 

the lifestyle related and access &utilization of health services factors with 

occurrence of uterine prolapse among the women of child bearing age.  
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