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พรอมดูแลสุขภาพภายในของผูหญิง เพื่อการใชชีวิตประจำวันอยางมี
คุณภาพ ตรวจภายในเพ่ือเช็กความปกติของมดลูก รังไข และอวัยวะภายใน
อื่น ๆ พรอมรับคำปรึกษาจากสูติ-นรีแพทยผูชำนาญการเปนประจำทุกป 
เพราะแมผูที่เคยเปนและรักษาจนหายแลวก็มีโอกาสกลับมาเปนใหมไดอีก 

รับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคของสตรีไดที่ ศูนยสุขภาพสตรี 

ศูนยสุขภาพสตรี
“กูรู เร่ืองผูหญิงและเด็ก” 
(รูทุกเร่ืองสุขภาพผูหญิงและเด็ก) 

ทีมแพทย
แบบสหสาขา

เทคโนโลยี
และเคร่ืองมือ
แพทยทันสมัย
ระดับสากล

ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ
เฉพาะทาง

ทีมพยาบาล
และเจาหนาท่ี
มากประสบการณ

มีเครือขาย
โรงพยาบาล
ครอบคลุม
ท่ัวประเทศ

มักจะไมแสดงอาการใด ๆ แตหากถุงน้ำมีขนาดใหญข้ึนจะสงผลใหเกิดภาวะ
แทรกซอนท่ีรุนแรง เชน ถุงน้ำบิดข้ัวหรือแตก ถึงข้ันถูกตัดรังไขได และหาก
ภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ การผาตัดขณะตั้งครรภอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงของการแทงบุตร หรือการคลอดกอนกำหนดได

โรคถุงน้ำเดอรมอยด
(Dermoid Cyst)

ถุงน้ำเดอรมอยด

อาการบิดข้ัว  ภาวะแทรกซอนท่ี
พบไดมากท่ีสุด ทําใหรังไขเนาจาก
การขาดเลือดไปเล้ียงเปนเวลานาน

แตกหรือร่ัว
เปนภาวะแทรกซอนท่ี
พบไดกับโรคถุงน้ํารังไข
ทุกชนิด

โดยสวนใหญไมใชมะเร็ง
แตควรเขารับการตรวจวินิจฉัย
อยางถูกตอง

สาเหตุ : เกิดจากเซลลที่มีการพัฒนาไปเปนเซลลชนิดตาง ๆ มาอยูที่บริเวณรังไขตั้งแต
แรกเกิด แลวพัฒนาหรือถูกกระตุนใหเจริญไปเปนเซลลไขมัน เสนผม กระดูกออน หรือฟน 
จนเกิดเปนถุงน้ำที่รังไข โดยพบไดแมอายุยังนอย ไมเคยมีเพศสัมพันธ หรือแมกระทั่งเด็ก
ผูหญิงที่ยังไมมีประจำเดือน 
อาการ : ไมมีการแสดงอาการของโรค ไมปวดประจำเดือน ไมมีเลือดออกผิดปกติจาก
ชองคลอด จนกระท่ังเกิดภาวะแทรกซอน เชน ถุงน้ำแตก ร่ัว หรือบิดข้ัวซ่ึงพบไดมากท่ีสุด 
โดยจะมีอาการปวดบริเวณทองนอยดานซายหรือขวา กดแลวเจ็บ คลื่นไส อาเจียน มีไข
ต่ำ ๆ ถาไมไดรับการผาตัดฉุกเฉินจะทำใหรังไขเนาและจำเปนตองตัดทิ้งในที่สุด

มีโอกาส
เปนมะเร็ง

1%

การติดเช้ือ 
พบไมบอย แตทําให
เกิดอาการรุนแรงได

size : 17.5x20 cmcover3

ผาตัดผานกลองขั้นสูง
รักษาโรคในผูหญิง
ADVANCED MINIMALLY
INVASIVE SURGERY
โรคภายในของผูหญิงสงผลตอสภาพจิตใจและคุณภาพ
การใชชีวิต ดวยอาการปวดทองที่รุนแรงตอเนื่อง และ
เรื้อรัง ผูหญิงหลายคนจำตองหยุดงานในชวงมีประจำ
เดือน การวินิจฉัยที่แมนยำและรักษาอยางตรงจุดจะชวย
สรางความมั่นใจที่ดีไดอีกครั้ง

99.6%
ผาตัดผาน
กลองสำเร็จ

100%
ไมมีการติดเช้ือหลัง
ผาตัดผานกลอง

ระบบอวัยวะภายในของผูหญิงมีความซับซอนและละเอียด
ออน เทคโนโลยีอันแมนยำจึงชวยตอบโจทยการรักษาให
ตรงจุด ท้ังยังชวยคงคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูเสมอ เทคโนโลยี
การผาตัดผานกลองขั้นสูง (Advanced Minimally 
Invasive Surgery) การรักษาที่ไมตองผาตัดเปดหนา
ทอง แตใชกลองแบบ 4K Ultra High Def inition พรอม
ดวยประสบการณของแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ทำใหการ

ผาตัดมีประสิทธิภาพสูง แพทยสามารถมองเห็น
อวัยวะภายในแบบ 3D ไดคมชัด เหนือระดับ Full HD 
จึงสามารถผาตัดไดอยางแมนยำ ลดความเสี่ยง
การเกิดพังผืดและภาวะแทรกซอน มีแผลผาตัด
ขนาดเล็กเพียง 5-10 มิลลิเมตร ประมาณ 3-4 รู
เทาน้ัน จึงฟนตัวไว กลับไปใชชีวิตไดอยางไรกังวล
ภายใน 1 สัปดาห

98.9%
ไมเกิดภาวะแทรกซอน
หลังผาตัดผานกลอง

ขอมูลของป 2019 
ศูนยสุขภาพสตรี 
รพ.กรุงเทพ มีจำนวนคน
ผาตัดผานกลอง 276 ราย



มดลูกสามารถพบกอนเกิดขึ้นไดทั้งติ่ง
เน้ือและเน้ืองอก โดยพบเน้ืองอกอยูไดใน
หลายตำแหนงของมดลูก เชน ผิวนอก
ผนังมดลูก เนื้อมดลูก ผนังมดลูก และ
โพรงมดลูก เปนตน โดยเนื้องอกมดลูก
บางชนิดจะสงผลใหมีบุตรยากและมี
โอกาสแทงไดงายอีกดวย
สาเหตุ : ไมทราบสาเหตุที่แนชัด รวมถึง
ฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) อาจเปน
ปจจัยในการกระตุนเนื้องอก โดยผูที่มี
น้ำหนักเกินอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นได
อาการ : ประจำเดือนมามากผิดปกติ มีล่ิม
เลือด ประจำเดือนมาเกิน 1 สัปดาห หรือ
นานผิดปกติ ปวดทองประจำเดือนรุนแรง 
เลือดออกผิดปกติใน
ชวงไมมีประจำเดือน 
ปสสาวะบอย หรือใน
ผูปวยบางรายอาจไม
แสดงอาการ

เนื้องอกมดลูก พังผืดใน
อุงเชิงกราน

เปนภาวะที่พังผืดเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะ
ที่อยูในกระดูกอุงเชิงกราน ที่พบมาก
คือ บริเวณทอนำไข ปกมดลูก ดานหลัง
มดลูก ซึ่งการมีพังผืดในอุงเชิงกราน
สงผลใหมีบุตรยากและรบกวนการใช
ชีวิตประจำวันอีกดวย

สาเหตุ : อวัยวะที่อยูในกระดูกอุงเชิงกราน เชน ทอนำไข 
ปกมดลูก หรือมดลูกดานหลังเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ
บอยคร้ัง จนกอใหเกิดพังผืดในอุงเชิงกราน มีโรคเย่ือบุโพรง
มดลูกเจริญผิดที่ รวมทั้งการผาตัดมดลูกหรือหนาทองก็
เปนสาเหตุในการเกิดพังผืดไดเชนกัน 
อาการ : ปวดรัด ปวดต้ือ หรือปวดจ๊ีดบริเวณทองนอย ปวด
ประจำเดือนมากผิดปกติ มีอาการทองผูก ปสสาวะบอย หรือ
กระเพาะปสสาวะอักเสบรวมดวย 
บางรายมีการปวดหลังราวลงขา 
และบางรายท่ีมีการอักเสบติดเช้ือ
ในอุงเชิงกรานจะมีไข ปวดทอง 
และตกขาวผิดปกติ

ในมดลูกมีเยื่อบุโพรงมดลูกที่บุภายใน ทำหนาที่สรางประจำเดือน 
ซึ่งสามารถหลุดรอนได ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หมายถึง 
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตอยูนอกโพรงมดลูกหรือแทรกในผนัง
หรือกลามเน้ือมดลูก รวมถึงอาจไปเติบโตตามอวัยวะตาง ๆ ตำแหนง
ท่ีพบบอย ไดแก รังไข ท่ีเรียกวา “ช็อกโกแลตซีสต” (Chocolate Cyst) 
มีลักษณะเปนถุงน้ำรังไขท่ีบรรจุของเหลวคลายช็อกโกแลต 
สาเหตุ : เกิดจากการไหลยอนของประจำเดือนเขาไปอุงเชิงกรานผาน
ทอนำไขและฝงตัวในโพรงมดลูกหรืออวัยวะตาง ๆ บริเวณท่ีพบบอยคือ
อุงเชิงกราน รังไข ทอนำไข ผนังอุงเชิงกราน ผิวมดลูก และปากมดลูก  
อาการ : ปวดประจำเดือนมาก ปวดนาน ปวดบริเวณทองนอยเปน
ประจำในชวงกอน ระหวาง และหลังมีประจำเดือน ปวดขณะหรือหลัง
มีเพศสัมพันธ และทำใหมีบุตรยาก

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
หรือ ช็อกโกแลตซีสต

ในทุกชวงวัยของผูหญิงมีโอกาสเปนโรคภายใน
ที่ควรระวัง โดยเฉพาะผูที่ีอายุ 30 ปขึ้นไปอาจ
มีโอกาสเปนโรคเนื้องอกมดลูก ซีสตรังไข และ
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ จากสถิติพบวา
ในผูหญิง 10 คน มี 3 คนเปนโรคเนื้องอก
มดลูกและ 30 เปอรเซ็นต ของผูที่ตรวจพบ
ตองผาตัดเพื่อรักษา

“โรคในผูหญิง” ที่ ไมควรมองขาม

มดลูกโต
ประจำเดือนมากผิดปกติ
มีลิ่มเลือดขนาดใหญ

อาการ : ประจำเดือนมากผิดปกติ มีลิ่มเลือดขนาดใหญ
ประมาณเทาลูกปงปองออกมาเม่ือมีประจำเดือน ปวดทอง
ประจำเดือนมาก ปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ และอาจสงผลใหมี
อาการปสสาวะบอยเนื่องจากมดลูกเบียดกระเพาะปสสาวะ

สาเหตุ : ยังไมสามารถระบุไดแนชัด แตมี
แนวโนมเกิดจากกรรมพันธุ หรือผูท่ีเคยเขารับ
การผาตัดมดลูก รวมทั้งการหมุนเวียนของ
ฮอรโมนเอสโตรเจนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

คือเยื่อบุโพรงมดลูกมีการเจริญเขาไปใน
กลามเน้ือมดลูก ทำใหกลามเน้ือมดลูกเกิดภาวะ
อักเสบเรื้อรังกลายเปนพังผืดในชั้นกลามเนื้อ 
มดลูกขยายตัว และหนาข้ึนจนเกิดภาวะมดลูกโต

มดลูกโต

ช็อกโกแลตซีสต
ปวดประจำเดือน
มากผิดปกติ

cover2 cover4

ถุงน้ำหรือ
ซีสตรังไข

ซีสตรังไข

สาเหตุ : อาจเกิดจากการตกไขที่ผิดปกติ มีการคั่งของเลือดจน
ทำใหเปนถุงน้ำในรังไข การเกิดความผิดปกติในการแบงเซลล หรือ
อาจเกิดจากการที่ไขไมตกซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดถุงน้ำไดเชนกัน 
อาการ : หากถุงน้ำมีขนาดเล็กอาจจะไมแสดงอาการในบางราย
หรือมีอาการปวดหนวง ๆ บริเวณทองนอย ตึง ๆ แนน ๆ หรือ
ปวดประจำเดือนผิดปกติ อาจทองอืด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ แต
หากปวดทองรุนแรงฉับพลันอาจหมายความวาถุงน้ำมีการปริหรือ
แตก ใหรีบพบแพทยโดยดวน

รังไขขนาดปกติ

บริเวณรังไขมีโอกาสในการเกิดถุงน้ำหรือซีสตไดบอยมากกวาอวัยวะอื่น หากพบในผูที่
อายุนอยมักจะหายไดเองและไมเปนอันตราย แตหากเกิดกับผูท่ีอยูในวัยใกลหมดประจำเดือน
อาจมีความเส่ียงในการเปนโรคมะเร็ง จึงควรเขารับการตรวจภายในเปนประจำ



มดลูกสามารถพบกอนเกิดขึ้นไดทั้งติ่ง
เน้ือและเน้ืองอก โดยพบเน้ืองอกอยูไดใน
หลายตำแหนงของมดลูก เชน ผิวนอก
ผนังมดลูก เนื้อมดลูก ผนังมดลูก และ
โพรงมดลูก เปนตน โดยเนื้องอกมดลูก
บางชนิดจะสงผลใหมีบุตรยากและมี
โอกาสแทงไดงายอีกดวย
สาเหตุ : ไมทราบสาเหตุที่แนชัด รวมถึง
ฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) อาจเปน
ปจจัยในการกระตุนเนื้องอก โดยผูที่มี
น้ำหนักเกินอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นได
อาการ : ประจำเดือนมามากผิดปกติ มีล่ิม
เลือด ประจำเดือนมาเกิน 1 สัปดาห หรือ
นานผิดปกติ ปวดทองประจำเดือนรุนแรง 
เลือดออกผิดปกติใน
ชวงไมมีประจำเดือน 
ปสสาวะบอย หรือใน
ผูปวยบางรายอาจไม
แสดงอาการ

เนื้องอกมดลูก พังผืดใน
อุงเชิงกราน

เปนภาวะที่พังผืดเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะ
ที่อยูในกระดูกอุงเชิงกราน ที่พบมาก
คือ บริเวณทอนำไข ปกมดลูก ดานหลัง
มดลูก ซึ่งการมีพังผืดในอุงเชิงกราน
สงผลใหมีบุตรยากและรบกวนการใช
ชีวิตประจำวันอีกดวย

สาเหตุ : อวัยวะที่อยูในกระดูกอุงเชิงกราน เชน ทอนำไข 
ปกมดลูก หรือมดลูกดานหลังเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ
บอยคร้ัง จนกอใหเกิดพังผืดในอุงเชิงกราน มีโรคเย่ือบุโพรง
มดลูกเจริญผิดที่ รวมทั้งการผาตัดมดลูกหรือหนาทองก็
เปนสาเหตุในการเกิดพังผืดไดเชนกัน 
อาการ : ปวดรัด ปวดต้ือ หรือปวดจ๊ีดบริเวณทองนอย ปวด
ประจำเดือนมากผิดปกติ มีอาการทองผูก ปสสาวะบอย หรือ
กระเพาะปสสาวะอักเสบรวมดวย 
บางรายมีการปวดหลังราวลงขา 
และบางรายท่ีมีการอักเสบติดเช้ือ
ในอุงเชิงกรานจะมีไข ปวดทอง 
และตกขาวผิดปกติ

ในมดลูกมีเยื่อบุโพรงมดลูกที่บุภายใน ทำหนาที่สรางประจำเดือน 
ซึ่งสามารถหลุดรอนได ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หมายถึง 
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตอยูนอกโพรงมดลูกหรือแทรกในผนัง
หรือกลามเน้ือมดลูก รวมถึงอาจไปเติบโตตามอวัยวะตาง ๆ ตำแหนง
ท่ีพบบอย ไดแก รังไข ท่ีเรียกวา “ช็อกโกแลตซีสต” (Chocolate Cyst) 
มีลักษณะเปนถุงน้ำรังไขท่ีบรรจุของเหลวคลายช็อกโกแลต 
สาเหตุ : เกิดจากการไหลยอนของประจำเดือนเขาไปอุงเชิงกรานผาน
ทอนำไขและฝงตัวในโพรงมดลูกหรืออวัยวะตาง ๆ บริเวณท่ีพบบอยคือ
อุงเชิงกราน รังไข ทอนำไข ผนังอุงเชิงกราน ผิวมดลูก และปากมดลูก  
อาการ : ปวดประจำเดือนมาก ปวดนาน ปวดบริเวณทองนอยเปน
ประจำในชวงกอน ระหวาง และหลังมีประจำเดือน ปวดขณะหรือหลัง
มีเพศสัมพันธ และทำใหมีบุตรยาก

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
หรือ ช็อกโกแลตซีสต

ในทุกชวงวัยของผูหญิงมีโอกาสเปนโรคภายใน
ที่ควรระวัง โดยเฉพาะผูที่ีอายุ 30 ปขึ้นไปอาจ
มีโอกาสเปนโรคเนื้องอกมดลูก ซีสตรังไข และ
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ จากสถิติพบวา
ในผูหญิง 10 คน มี 3 คนเปนโรคเนื้องอก
มดลูกและ 30 เปอรเซ็นต ของผูที่ตรวจพบ
ตองผาตัดเพื่อรักษา

“โรคในผูหญิง” ที่ ไมควรมองขาม

มดลูกโต
ประจำเดือนมากผิดปกติ
มีลิ่มเลือดขนาดใหญ

อาการ : ประจำเดือนมากผิดปกติ มีลิ่มเลือดขนาดใหญ
ประมาณเทาลูกปงปองออกมาเม่ือมีประจำเดือน ปวดทอง
ประจำเดือนมาก ปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ และอาจสงผลใหมี
อาการปสสาวะบอยเนื่องจากมดลูกเบียดกระเพาะปสสาวะ

สาเหตุ : ยังไมสามารถระบุไดแนชัด แตมี
แนวโนมเกิดจากกรรมพันธุ หรือผูท่ีเคยเขารับ
การผาตัดมดลูก รวมทั้งการหมุนเวียนของ
ฮอรโมนเอสโตรเจนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

คือเยื่อบุโพรงมดลูกมีการเจริญเขาไปใน
กลามเน้ือมดลูก ทำใหกลามเน้ือมดลูกเกิดภาวะ
อักเสบเรื้อรังกลายเปนพังผืดในชั้นกลามเนื้อ 
มดลูกขยายตัว และหนาข้ึนจนเกิดภาวะมดลูกโต

มดลูกโต

ช็อกโกแลตซีสต
ปวดประจำเดือน
มากผิดปกติ
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สาเหตุ : อาจเกิดจากการตกไขที่ผิดปกติ มีการคั่งของเลือดจน
ทำใหเปนถุงน้ำในรังไข การเกิดความผิดปกติในการแบงเซลล หรือ
อาจเกิดจากการที่ไขไมตกซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดถุงน้ำไดเชนกัน 
อาการ : หากถุงน้ำมีขนาดเล็กอาจจะไมแสดงอาการในบางราย
หรือมีอาการปวดหนวง ๆ บริเวณทองนอย ตึง ๆ แนน ๆ หรือ
ปวดประจำเดือนผิดปกติ อาจทองอืด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ แต
หากปวดทองรุนแรงฉับพลันอาจหมายความวาถุงน้ำมีการปริหรือ
แตก ใหรีบพบแพทยโดยดวน

รังไขขนาดปกติ

บริเวณรังไขมีโอกาสในการเกิดถุงน้ำหรือซีสตไดบอยมากกวาอวัยวะอื่น หากพบในผูที่
อายุนอยมักจะหายไดเองและไมเปนอันตราย แตหากเกิดกับผูท่ีอยูในวัยใกลหมดประจำเดือน
อาจมีความเส่ียงในการเปนโรคมะเร็ง จึงควรเขารับการตรวจภายในเปนประจำ
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ผนังมดลูก เนื้อมดลูก ผนังมดลูก และ
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บางชนิดจะสงผลใหมีบุตรยากและมี
โอกาสแทงไดงายอีกดวย
สาเหตุ : ไมทราบสาเหตุที่แนชัด รวมถึง
ฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) อาจเปน
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ฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) อาจเปน
ปจจัยในการกระตุนเนื้องอก โดยผูที่มี
น้ำหนักเกินอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นได
อาการ : ประจำเดือนมามากผิดปกติ มีล่ิม
เลือด ประจำเดือนมาเกิน 1 สัปดาห หรือ
นานผิดปกติ ปวดทองประจำเดือนรุนแรง 
เลือดออกผิดปกติใน
ชวงไมมีประจำเดือน 
ปสสาวะบอย หรือใน
ผูปวยบางรายอาจไม
แสดงอาการ

เนื้องอกมดลูก พังผืดใน
อุงเชิงกราน

เปนภาวะที่พังผืดเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะ
ที่อยูในกระดูกอุงเชิงกราน ที่พบมาก
คือ บริเวณทอนำไข ปกมดลูก ดานหลัง
มดลูก ซึ่งการมีพังผืดในอุงเชิงกราน
สงผลใหมีบุตรยากและรบกวนการใช
ชีวิตประจำวันอีกดวย

สาเหตุ : อวัยวะที่อยูในกระดูกอุงเชิงกราน เชน ทอนำไข 
ปกมดลูก หรือมดลูกดานหลังเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อ
บอยคร้ัง จนกอใหเกิดพังผืดในอุงเชิงกราน มีโรคเย่ือบุโพรง
มดลูกเจริญผิดที่ รวมทั้งการผาตัดมดลูกหรือหนาทองก็
เปนสาเหตุในการเกิดพังผืดไดเชนกัน 
อาการ : ปวดรัด ปวดต้ือ หรือปวดจ๊ีดบริเวณทองนอย ปวด
ประจำเดือนมากผิดปกติ มีอาการทองผูก ปสสาวะบอย หรือ
กระเพาะปสสาวะอักเสบรวมดวย 
บางรายมีการปวดหลังราวลงขา 
และบางรายท่ีมีการอักเสบติดเช้ือ
ในอุงเชิงกรานจะมีไข ปวดทอง 
และตกขาวผิดปกติ

ในมดลูกมีเยื่อบุโพรงมดลูกที่บุภายใน ทำหนาที่สรางประจำเดือน 
ซึ่งสามารถหลุดรอนได ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หมายถึง 
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตอยูนอกโพรงมดลูกหรือแทรกในผนัง
หรือกลามเน้ือมดลูก รวมถึงอาจไปเติบโตตามอวัยวะตาง ๆ ตำแหนง
ท่ีพบบอย ไดแก รังไข ท่ีเรียกวา “ช็อกโกแลตซีสต” (Chocolate Cyst) 
มีลักษณะเปนถุงน้ำรังไขท่ีบรรจุของเหลวคลายช็อกโกแลต 
สาเหตุ : เกิดจากการไหลยอนของประจำเดือนเขาไปอุงเชิงกรานผาน
ทอนำไขและฝงตัวในโพรงมดลูกหรืออวัยวะตาง ๆ บริเวณท่ีพบบอยคือ
อุงเชิงกราน รังไข ทอนำไข ผนังอุงเชิงกราน ผิวมดลูก และปากมดลูก  
อาการ : ปวดประจำเดือนมาก ปวดนาน ปวดบริเวณทองนอยเปน
ประจำในชวงกอน ระหวาง และหลังมีประจำเดือน ปวดขณะหรือหลัง
มีเพศสัมพันธ และทำใหมีบุตรยาก

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
หรือ ช็อกโกแลตซีสต

ในทุกชวงวัยของผูหญิงมีโอกาสเปนโรคภายใน
ที่ควรระวัง โดยเฉพาะผูที่ีอายุ 30 ปขึ้นไปอาจ
มีโอกาสเปนโรคเนื้องอกมดลูก ซีสตรังไข และ
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ จากสถิติพบวา
ในผูหญิง 10 คน มี 3 คนเปนโรคเนื้องอก
มดลูกและ 30 เปอรเซ็นต ของผูที่ตรวจพบ
ตองผาตัดเพื่อรักษา

“โรคในผูหญิง” ที่ ไมควรมองขาม

มดลูกโต
ประจำเดือนมากผิดปกติ
มีลิ่มเลือดขนาดใหญ

อาการ : ประจำเดือนมากผิดปกติ มีลิ่มเลือดขนาดใหญ
ประมาณเทาลูกปงปองออกมาเม่ือมีประจำเดือน ปวดทอง
ประจำเดือนมาก ปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ และอาจสงผลใหมี
อาการปสสาวะบอยเนื่องจากมดลูกเบียดกระเพาะปสสาวะ

สาเหตุ : ยังไมสามารถระบุไดแนชัด แตมี
แนวโนมเกิดจากกรรมพันธุ หรือผูท่ีเคยเขารับ
การผาตัดมดลูก รวมทั้งการหมุนเวียนของ
ฮอรโมนเอสโตรเจนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

คือเยื่อบุโพรงมดลูกมีการเจริญเขาไปใน
กลามเน้ือมดลูก ทำใหกลามเน้ือมดลูกเกิดภาวะ
อักเสบเรื้อรังกลายเปนพังผืดในชั้นกลามเนื้อ 
มดลูกขยายตัว และหนาข้ึนจนเกิดภาวะมดลูกโต

มดลูกโต

ช็อกโกแลตซีสต
ปวดประจำเดือน
มากผิดปกติ

cover2 cover4

ถุงน้ำหรือ
ซีสตรังไข

ซีสตรังไข

สาเหตุ : อาจเกิดจากการตกไขที่ผิดปกติ มีการคั่งของเลือดจน
ทำใหเปนถุงน้ำในรังไข การเกิดความผิดปกติในการแบงเซลล หรือ
อาจเกิดจากการที่ไขไมตกซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดถุงน้ำไดเชนกัน 
อาการ : หากถุงน้ำมีขนาดเล็กอาจจะไมแสดงอาการในบางราย
หรือมีอาการปวดหนวง ๆ บริเวณทองนอย ตึง ๆ แนน ๆ หรือ
ปวดประจำเดือนผิดปกติ อาจทองอืด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ แต
หากปวดทองรุนแรงฉับพลันอาจหมายความวาถุงน้ำมีการปริหรือ
แตก ใหรีบพบแพทยโดยดวน

รังไขขนาดปกติ

บริเวณรังไขมีโอกาสในการเกิดถุงน้ำหรือซีสตไดบอยมากกวาอวัยวะอื่น หากพบในผูที่
อายุนอยมักจะหายไดเองและไมเปนอันตราย แตหากเกิดกับผูท่ีอยูในวัยใกลหมดประจำเดือน
อาจมีความเส่ียงในการเปนโรคมะเร็ง จึงควรเขารับการตรวจภายในเปนประจำ
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พรอมดูแลสุขภาพภายในของผูหญิง เพื่อการใชชีวิตประจำวันอยางมี
คุณภาพ ตรวจภายในเพ่ือเช็กความปกติของมดลูก รังไข และอวัยวะภายใน
อื่น ๆ พรอมรับคำปรึกษาจากสูติ-นรีแพทยผูชำนาญการเปนประจำทุกป 
เพราะแมผูที่เคยเปนและรักษาจนหายแลวก็มีโอกาสกลับมาเปนใหมไดอีก 

รับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคของสตรีไดที่ ศูนยสุขภาพสตรี 

ศูนยสุขภาพสตรี
“กูรู เร่ืองผูหญิงและเด็ก” 
(รูทุกเร่ืองสุขภาพผูหญิงและเด็ก) 

ทีมแพทย
แบบสหสาขา

เทคโนโลยี
และเคร่ืองมือ
แพทยทันสมัย
ระดับสากล

ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ
เฉพาะทาง

ทีมพยาบาล
และเจาหนาท่ี
มากประสบการณ

มีเครือขาย
โรงพยาบาล
ครอบคลุม
ท่ัวประเทศ

มักจะไมแสดงอาการใด ๆ แตหากถุงน้ำมีขนาดใหญข้ึนจะสงผลใหเกิดภาวะ
แทรกซอนท่ีรุนแรง เชน ถุงน้ำบิดข้ัวหรือแตก ถึงข้ันถูกตัดรังไขได และหาก
ภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ การผาตัดขณะตั้งครรภอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงของการแทงบุตร หรือการคลอดกอนกำหนดได

โรคถุงน้ำเดอรมอยด
(Dermoid Cyst)

ถุงน้ำเดอรมอยด

อาการบิดข้ัว  ภาวะแทรกซอนท่ี
พบไดมากท่ีสุด ทําใหรังไขเนาจาก
การขาดเลือดไปเล้ียงเปนเวลานาน

แตกหรือร่ัว
เปนภาวะแทรกซอนท่ี
พบไดกับโรคถุงน้ํารังไข
ทุกชนิด

โดยสวนใหญไมใชมะเร็ง
แตควรเขารับการตรวจวินิจฉัย
อยางถูกตอง

สาเหตุ : เกิดจากเซลลที่มีการพัฒนาไปเปนเซลลชนิดตาง ๆ มาอยูที่บริเวณรังไขตั้งแต
แรกเกิด แลวพัฒนาหรือถูกกระตุนใหเจริญไปเปนเซลลไขมัน เสนผม กระดูกออน หรือฟน 
จนเกิดเปนถุงน้ำที่รังไข โดยพบไดแมอายุยังนอย ไมเคยมีเพศสัมพันธ หรือแมกระทั่งเด็ก
ผูหญิงที่ยังไมมีประจำเดือน 
อาการ : ไมมีการแสดงอาการของโรค ไมปวดประจำเดือน ไมมีเลือดออกผิดปกติจาก
ชองคลอด จนกระท่ังเกิดภาวะแทรกซอน เชน ถุงน้ำแตก ร่ัว หรือบิดข้ัวซ่ึงพบไดมากท่ีสุด 
โดยจะมีอาการปวดบริเวณทองนอยดานซายหรือขวา กดแลวเจ็บ คลื่นไส อาเจียน มีไข
ต่ำ ๆ ถาไมไดรับการผาตัดฉุกเฉินจะทำใหรังไขเนาและจำเปนตองตัดทิ้งในที่สุด

มีโอกาส
เปนมะเร็ง

1%

การติดเช้ือ 
พบไมบอย แตทําให
เกิดอาการรุนแรงได

size : 17.5x20 cmcover3

ผาตัดผานกลองขั้นสูง
รักษาโรคในผูหญิง
ADVANCED MINIMALLY
INVASIVE SURGERY
โรคภายในของผูหญิงสงผลตอสภาพจิตใจและคุณภาพ
การใชชีวิต ดวยอาการปวดทองที่รุนแรงตอเนื่อง และ
เรื้อรัง ผูหญิงหลายคนจำตองหยุดงานในชวงมีประจำ
เดือน การวินิจฉัยที่แมนยำและรักษาอยางตรงจุดจะชวย
สรางความมั่นใจที่ดีไดอีกครั้ง

99.6%
ผาตัดผาน
กลองสำเร็จ

100%
ไมมีการติดเช้ือหลัง
ผาตัดผานกลอง

ระบบอวัยวะภายในของผูหญิงมีความซับซอนและละเอียด
ออน เทคโนโลยีอันแมนยำจึงชวยตอบโจทยการรักษาให
ตรงจุด ท้ังยังชวยคงคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูเสมอ เทคโนโลยี
การผาตัดผานกลองขั้นสูง (Advanced Minimally 
Invasive Surgery) การรักษาที่ไมตองผาตัดเปดหนา
ทอง แตใชกลองแบบ 4K Ultra High Def inition พรอม
ดวยประสบการณของแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ทำใหการ

ผาตัดมีประสิทธิภาพสูง แพทยสามารถมองเห็น
อวัยวะภายในแบบ 3D ไดคมชัด เหนือระดับ Full HD 
จึงสามารถผาตัดไดอยางแมนยำ ลดความเสี่ยง
การเกิดพังผืดและภาวะแทรกซอน มีแผลผาตัด
ขนาดเล็กเพียง 5-10 มิลลิเมตร ประมาณ 3-4 รู
เทาน้ัน จึงฟนตัวไว กลับไปใชชีวิตไดอยางไรกังวล
ภายใน 1 สัปดาห

98.9%
ไมเกิดภาวะแทรกซอน
หลังผาตัดผานกลอง

ขอมูลของป 2019 
ศูนยสุขภาพสตรี 
รพ.กรุงเทพ มีจำนวนคน
ผาตัดผานกลอง 276 ราย
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รับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคของสตรีไดที่ ศูนยสุขภาพสตรี 

ศูนยสุขภาพสตรี
“กูรู เร่ืองผูหญิงและเด็ก” 
(รูทุกเร่ืองสุขภาพผูหญิงและเด็ก) 

ทีมแพทย
แบบสหสาขา

เทคโนโลยี
และเคร่ืองมือ
แพทยทันสมัย
ระดับสากล

ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ
เฉพาะทาง

ทีมพยาบาล
และเจาหนาท่ี
มากประสบการณ

มีเครือขาย
โรงพยาบาล
ครอบคลุม
ท่ัวประเทศ

มักจะไมแสดงอาการใด ๆ แตหากถุงน้ำมีขนาดใหญข้ึนจะสงผลใหเกิดภาวะ
แทรกซอนท่ีรุนแรง เชน ถุงน้ำบิดข้ัวหรือแตก ถึงข้ันถูกตัดรังไขได และหาก
ภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ การผาตัดขณะตั้งครรภอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงของการแทงบุตร หรือการคลอดกอนกำหนดได

โรคถุงน้ำเดอรมอยด
(Dermoid Cyst)

ถุงน้ำเดอรมอยด

อาการบิดข้ัว  ภาวะแทรกซอนท่ี
พบไดมากท่ีสุด ทําใหรังไขเนาจาก
การขาดเลือดไปเล้ียงเปนเวลานาน

แตกหรือร่ัว
เปนภาวะแทรกซอนท่ี
พบไดกับโรคถุงน้ํารังไข
ทุกชนิด

โดยสวนใหญไมใชมะเร็ง
แตควรเขารับการตรวจวินิจฉัย
อยางถูกตอง

สาเหตุ : เกิดจากเซลลที่มีการพัฒนาไปเปนเซลลชนิดตาง ๆ มาอยูที่บริเวณรังไขตั้งแต
แรกเกิด แลวพัฒนาหรือถูกกระตุนใหเจริญไปเปนเซลลไขมัน เสนผม กระดูกออน หรือฟน 
จนเกิดเปนถุงน้ำที่รังไข โดยพบไดแมอายุยังนอย ไมเคยมีเพศสัมพันธ หรือแมกระทั่งเด็ก
ผูหญิงที่ยังไมมีประจำเดือน 
อาการ : ไมมีการแสดงอาการของโรค ไมปวดประจำเดือน ไมมีเลือดออกผิดปกติจาก
ชองคลอด จนกระท่ังเกิดภาวะแทรกซอน เชน ถุงน้ำแตก ร่ัว หรือบิดข้ัวซ่ึงพบไดมากท่ีสุด 
โดยจะมีอาการปวดบริเวณทองนอยดานซายหรือขวา กดแลวเจ็บ คลื่นไส อาเจียน มีไข
ต่ำ ๆ ถาไมไดรับการผาตัดฉุกเฉินจะทำใหรังไขเนาและจำเปนตองตัดทิ้งในที่สุด

มีโอกาส
เปนมะเร็ง

1%

การติดเช้ือ 
พบไมบอย แตทําให
เกิดอาการรุนแรงได

size : 17.5x20 cmcover3

ผาตัดผานกลองขั้นสูง
รักษาโรคในผูหญิง
ADVANCED MINIMALLY
INVASIVE SURGERY
โรคภายในของผูหญิงสงผลตอสภาพจิตใจและคุณภาพ
การใชชีวิต ดวยอาการปวดทองที่รุนแรงตอเนื่อง และ
เรื้อรัง ผูหญิงหลายคนจำตองหยุดงานในชวงมีประจำ
เดือน การวินิจฉัยที่แมนยำและรักษาอยางตรงจุดจะชวย
สรางความมั่นใจที่ดีไดอีกครั้ง

99.6%
ผาตัดผาน
กลองสำเร็จ

100%
ไมมีการติดเช้ือหลัง
ผาตัดผานกลอง

ระบบอวัยวะภายในของผูหญิงมีความซับซอนและละเอียด
ออน เทคโนโลยีอันแมนยำจึงชวยตอบโจทยการรักษาให
ตรงจุด ท้ังยังชวยคงคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูเสมอ เทคโนโลยี
การผาตัดผานกลองขั้นสูง (Advanced Minimally 
Invasive Surgery) การรักษาที่ไมตองผาตัดเปดหนา
ทอง แตใชกลองแบบ 4K Ultra High Def inition พรอม
ดวยประสบการณของแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ทำใหการ

ผาตัดมีประสิทธิภาพสูง แพทยสามารถมองเห็น
อวัยวะภายในแบบ 3D ไดคมชัด เหนือระดับ Full HD 
จึงสามารถผาตัดไดอยางแมนยำ ลดความเสี่ยง
การเกิดพังผืดและภาวะแทรกซอน มีแผลผาตัด
ขนาดเล็กเพียง 5-10 มิลลิเมตร ประมาณ 3-4 รู
เทาน้ัน จึงฟนตัวไว กลับไปใชชีวิตไดอยางไรกังวล
ภายใน 1 สัปดาห

98.9%
ไมเกิดภาวะแทรกซอน
หลังผาตัดผานกลอง

ขอมูลของป 2019 
ศูนยสุขภาพสตรี 
รพ.กรุงเทพ มีจำนวนคน
ผาตัดผานกลอง 276 ราย
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