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โรคถุงนำ้ หลำยใบในรังไข่ (PCOS)
โดย แพทย์ จนี ธนภร ตันสกุล
เมื่อไม่กี่วนั มานี้ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจผูป้ ่ วยนอกสถานที่ จึงได้พบว่า ผูห้ ญิงสมัยนี้ มีโรคออฟฟิ ศซินโดรม
กันมากขึ้น ผูป้ ่ วยหญิงที่มาตรวจชีพจรส่วนใหญ่ มีภาวะ ประจาเดือนมาน้อย มาช้า หรื อ ไม่มาเป็ นเวลานาน เพราะ อะไร
ถึงเป็ นเช่นนั้น ผูห้ ญิงออฟฟิ ตส่วนใหญ่จะมีภาวะทางอารมณ์ที่แปรปรวน เครี ยดจากการทางาน เพือ่ นร่ วมงาน หรื อ
เจ้านาย และ มักจะอยูใ่ น สภาวะแวดล้อมเดิมๆ นัง่ อยูใ่ นที่เดิมเดิม หน้าคอมพิวเตอร์เป็ นเวลานาน ทานอาหารซ้ าๆแบบเดิม
หรื อ อาหารฟาสฟู้ ด ซึ่งมี ทั้งความเย็น ไขมัน และน้ าตาลสูง รวมทั้งทุกวันนี้ ผูห้ ญิงเราต้องทางานนอกบ้านมากขึ้น เกิด
ความเครี ยด สะสม ทั้งงานนอกบ้าน และงานในบ้าน และ พบได้วา่ ผูห้ ญิงออฟฟิ ตส่วนใหญ่ ก่อนทางานมีรูปร่ างสมส่วน
พอทางานไม่กี่ปี กลับกลายเป็ น รู ปร่ างอ้วนใหญ่ มีขนดกหนาขึ้น หรื อ มีหนวด หรื อ ผิวหน้ามัน หรื อ มีสิวอักเสบขึ้น
บริ เวณหน้า หรื อ ที่บริ เวญหลัง ซึ่งเป็ นลักษณะสาคัญของโรคที่จะกล่าว ดังต่อไปนี้
โรคถุงน้ าหลายใบในรังไข่ หรื อ โรค PCOS (Polycystic ovarian syndrome) มีการแสดงของโรค คือ ผูป้ ่ วยมี
ลักษณะ อ้วน ขนดก ประจาเดือนมาน้อย หรื อ มาช้าเป็ นเดือน หรื อ เป็ นปี หรื อ กะปริ กะปอยไม่หยุดเป็ นเวลานาน และ
ปั จจุบนั นี้ ในทางคลินิกสามารถพบ ผูป้ ่ วย PCOS บางรายมีลกั ษณะ ผอม หรื อ ขนไม่ดก หรื อ ประจาเดือนมาตรงทุกเดือน
ซึ่งไม่บ่งชี้ถึงอาการของ PCOS เป็ นจานวนมาก แต่สามารถวินิจฉัยโรคได้ดว้ ย การทาอัลตร้าซาวน์ พบ ในรังไข่ของผูป้ ่ วย
มีถุงน้ าหลายใบ หรื อ สามารถพูดให้เข้าใจได้วา่ ภาวะไข่ไม่สุก หรื อ ภาวะไม่ตกไข่ ทีเ่ ป็ นสาเหตุสาคัญของภาวะมีบุตรยาก
นั้นเอง
ทางทฤษฎีแพทย์แผนจีนได้กล่าวว่า ผูป้ ่ วย PCOS มีสาเหตุหลัก ที่สาคัญ 4 ประเภท ดังนี้
1. การพร่ องของไตหยาง มีสาเหตุจากผูป้ ่ วยตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดา ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ หยินหยางไม่
สมดุล ลมปราณของไตไม่พอที่จะไปหล่อเลี้ยง สารก่อเกิด ทาให้ผปู ้ ่ วยส่วนใหญ่มกั มีประวัติ เมื่อถึงวัยแล้ว
ประจาเดือนยังไม่มี ประจาเดือนมาช้าเป็ นเดือนเดือน หรื อ เป็ นปี ประจาเดือนจะมีสีอ่อน และ ปริมาณน้อย อาจ
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พบ ภาวะประจาเดือนกะปริ กะปอยไม่หยุด สีหน้าซีดไม่สดใส เวียนศรี ษะ หูอ้ือ ปวดเมื่อยบริ เวณเอว และ ขา
อ่อนเพลียและกลัวหนาว อุจจาระเหลว ตกขาวน้อย ช่องคลอดแห้ง
2. เสมหะและความชื้นก่อตัว มีสาเหตุจาก ร่ างกายอ่อนแอม้ามพร่ อง พลังการหมุนเวียนไม่ดี ทาให้เกิดน้ าและ
ความชื้นสะสมเป็ นเวลานาน อุดกั้นเส้นลมปราณ ชง ที่เป็ นเส้นลมปราณที่สาคัญของการผลิตเลือดประจาเดือน
มักพบผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มีลกั ษณะอ้วน มีภาวะประจาเดือนมาช้า ปริ มาณน้อย จนถึงไม่มานานเป็ นปี มีขนดก มี
อาการเวียนศรี ษะและแน่นหน้าอก ในลาคอมีเสมหะมาก แขนขาหนักไม่มีแรง และตกขาวมีปริ มาณมาก
3. ชี่อุดกั้นและเลือดคัง่ มีสาเหตุมาจากอารมณ์ที่แปรปรวณ ลมปราณตับอุดกั้นไม่ระบาย ทาให้ผปู ้ ่ วยมีภาวะ
ประจาเดือนมาช้า และ ปริ มาณน้อย มีลิ่มเลือดปน อารมณ์แปรปรวณ วิตกกังวล ขีโมโห หงุดหงิด ปวดแน่น
บริ เวณท้องน้อยและกดเจ็บ หรื อ มีอาการแน่นหน้าอกและสีขา้ ง หรื อ มีอาการคัดหน้าอก ร่ วมด้วย
4. เส้นลมปราณตับมีความชื้นและความร้อนก่อโรค มีสาเหตุมาจากอารมณ์ขนุ มัววิตกกังวล ลมตับอุดกั้นกระทบ
ม้าม เมื่อม้ามพร่ อง พลังหมุนเวียนไม่เพียงพอ จึงเกิดความชื้นสะสมภายใน เมื่อลมปราณตับอุดกั้นเป็ นเวลานาน
จะเกิดความร้อนสะสมในร่ างกาย ความร้อนและความชื้นก่อตัวขึ้น จะอุดกลั้นเส้นลมปราณชง และ เส้นลมปราณ
เหริ น การไหลเวียนของลมปราณไม่ดี ผูป้ ่ วยจึงมีภาวะประจาเดือนมาช้า และมีปริ มาณน้อย จนถึง ภาวะ
ประจาเดือนไม่มา3ปี ขึ้นไป หรื อ ภาวะประจาเดือนมาไม่ปกติ กะปริ กะปอยไม่หยุด มักพบในผูป้ ่ วยที่อว้ น มีขน
ดกหนา สิวขึ้นที่ใบหน้า ก่อนมีประจาเดือน ผูป้ ่ วยมักมีอาการคัดและแน่นหน้าอก ตัวและแขนขาบวม ท้องผูก
ปั สสาวะมีสีเหลืองเข้ม ตกขาวมีปริ มาณมาก
การรักษาในปั จจุบนั นี้ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มกั ได้รับยาฮอร์โมน หรื อ รับประทานยาคุมกาเนิดเพือ่ ปรับประจาเดือน หรื อ
ฉีดยากระตุน้ ให้ไข่ตก เมื่อ ผูป้ ่ วยได้รับยาคุมกาเนิดระยะเวลานานๆ พบได้วา่ ผูป้ ่ วยมีน้ าหนักเพิม่ มากขึ้น หรื อ ส่งผล
กระทบต่อประจาเดือน เมื่อถึงกาหนดประจาเดือนไม่มา หรื อ มาน้อยกว่าปกติ หรื อ สีจางกว่าปกติ ตามทฤษฎีการแพทย์
แผนจีนได้กล่าวว่า ผูห้ ญิงที่ประจาเดือนไม่มาก่อนถึงวัยอันควร เลือดเสียก็ยงั คัง่ ค้างอยูใ่ นร่ างกาย รังไข่ไม่มีประสิทธิภาพ
ในการทางาน หรื อทางานทดถอยลง เลือดลมอุดกั้น ไหลเวียนไม่ดี เกิดเลือดคัง่ ในร่ างกาย ทาให้เกิด ฝ้ า กระ สีหน้าคล้ า
หรื อ มีอาการเหมือนคนวัยทอง ไม่สบายเนื้อ ไม่สบายตัว เหงื่อออก ร้อนวูบวาบ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เป็ นต้น
ทางการแพทย์แผนจีน รักษาโดยใช้ยาสมุนไพรจีนเป็ นหลัก ในการปรับสมดุลพื้นฐานของร่ างกาย เช่น ปรับสมดุล
ไตหยาง ขับเสมหะและความชื้นอุดกลั้น ระบายหมุนเวียนชี่และเลือดอุดกั้น ขจัดความร้อนและความชื้นของเส้นลมปราณ
ตับ เป็ นต้น เมื่อร่ างกายของผูป้ ่ วยสมดุล ประจาเดือนก็สามารถมาได้สม่าเสมอเป็ นปกติน้ นั เอง ร่ วมกับให้ผปู ้ ่ วยการ
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ควบคุมน้ าหนัก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาการจาพวกฟาสฟู้ ด มันจัด หวานจัด เย็นจัด เช่นไอศครี ม น้ าอัดลม
รักษาสมดุลของอารมณ์ให้เป็ นปกติ ก็จะสามารถช่วยให้ผลการรักษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน

หมำยเหตุ : เอกสารนี้เป็ นลิขสิทธิ์และทรัพท์สินทางปั ญญาของหัวเฉียว แพทย์จีน
ใช้เผยแพร่ เพือ่ เป็ นวิทยาทานความรู ้แก่ประชาชน
ห้ามมิให้คดั ลอกในเชิงพาณิ ชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี
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