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โรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Disease,PID)
โดย แพทย์จีน ธนภร ตันสกุล
คือโรคในสตรี เพศที่พบบ่อย และ มักพบ ในสตรี ที่มี อายุ 18-55 ปี จนถึง สตรี วยั หมดประจาเดือน การศึกษาทาง
คลินิกพบว่า ผูป้ ่ วยมักมีอาการ ปวดหน่วงบริ เวณท้องน้อย ปวดเอวช่วงล่าง ตกขาวมีปริ มาณมาก และสามารถพบ ภาวะ
ประจาเดื อ นผิดปกติ มาปริ ม าณมากหรื อ มาน้อยในบางราย หรื อ มากระปริ กระปอยไม่ หยุด ภาวะปวดประจาเดื อ น
อาการปวดเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ อาการปวดท้องน้อยก่อนหลังการขับถ่าย และ เป็ นสาเหตุสาคัญของ ภาวะการมีบุตร
ยากถึง 20-30% ของสาเหตุท้งั หมด
อุง้ เชิงกรานอักเสบถือได้วา่ เป็ นโรคที่มีการติดเชื้อของระบบสืบพันธุใ์ นผูห้ ญิงชนิดหนึ่ง ครอบคลุมถึง ภาวะอักเสบ
ของเยือ่ บุโพรงมดลูก ท่อนา ไข่อกั เสบ ท่อนา ไข่มีถุงหนอง หรื อ เยือ่ บุอุง้ เชิงกรานอักเสบ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โรคอุง้ เชิง
กรานอักเสบ มี สถิติเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ ถ้ารักษาไม่ทนั ท่วงที หรื อ รักษาไม่หายขาด ก็สามารถถึงส่ งผลถึงภาวะมีบุตรยาก
จนถึง เป็ นสาเหตุของท้องนอกมดลูก ได้ เป็ นต้น
ทฤษฏีทางแพทย์แผนจีนกล่าวไว้วา่ โรคอุง้ เชิงกรานอักเสบ แบ่ง เป็ น 4 กลุ่มอาการ ดังนี้
1. ความร้อนและความชื้นคัง่ ผูป้ ่ วยมักมีอาการ ปวดท้องน้อย ปวดเอว ไม่มีไข้หรื อมีไข้ต่าๆ เมื่อ อ่อนเพลีย หรื อ
ประจาเดือนมา อาการจะเป็ นมากขึ้น ประจาเดือนส่วนใหญ่มกั มามากผิดปกติ หรื อ กะปริ กะปอยไม่หยุด ประจาเดือนมา
ช้า หรื อมาก่อน ตกขาวมีลกั ษณะเหนียวข้นสีเหลืองหรื อน้ าตาลมีกลิ่น มีอาการคัดแน่ นหน้าอกร่ วมด้วย เบื่ออาหารอปาก
แห้งคอแห้ง หงุดหงิด ตื่นง่ายฝันมาก
2. ชี่อุดกลั้นเลือดคัง่ ผูป้ ่ วยมีอาการ ปวดท้องน้อยและกดเจ็บ ปวดเอวขาไม่มีแรง อาการของโรคจะเป็ นมากขึ้นเมื่อ
มีประจาเดือน อาจคลาพบก้อนในท้องน้อย ตกขาวมาก มีสีเหลืองเข้ม
3. ความเย็นและความชื้นหยุดอุดกั้น ผูป้ ่ วยมีอาการปวดแน่ นที่ทอ้ งน้อย ปวดเมื่อยบริ เวณเอวช่วงล่าง อาการจะ
หนักมากขึ้นเมื่อเหนื่อยล้าจากการทางานหรื อเมื่อมีรอบเดือน ท้องน้อยมีความรู ้สึกเย็น มือเท้าเย็น ประจาเดือนมาน้อยหรื อ
มาช้า มีสีคล้ า และมีกอ้ นลิ่มเลือดปนอยูด่ ว้ ย หรื อ ผูป้ ่ วยบางรายประจาเดือนไม่มาเกิน3เดือน ตกขาวปริ มาณมากลักษณะ
ใสหมือนน้ า
4. ชี่พร่ องและเลือดคัง่ ผูป้ ่ วยจะมีอ าการปวดจี๊ด ที่ทอ้ งน้อย หรื อ ปวดเหมือนมี เข็มทิ่ม หรื อ มีอาการปวดแน่ นที่
ท้องน้อย เมื่อมีรอบเดือนอาการจะมีมากขึ้น ประจาเดือนมีปริ มาณมากและมีกอ้ นลิ่มเลือดปน ตกขาวมาก มักพบ ในผูป้ ่ วย
ที่แต่งงานเป็ นเวลานานแล้วไม่ต้งั ครรภ์ ภาวะก่อนมีประจาเดือนมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิด คัดหน้าอก เป็ นต้น
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การรักษาทางแพทย์แผนจีน วิธีที่นิยมที่สุด คือ การรับประทานสมุนไพรจีน ที่มีฤิทธิ์ ขจัดพิษร้อนชื้น ระบายความ
ร้อน ระบายอุดกั้น สลายเลือดคัง่ บา รุ งไต สร้างความเข็งแรงให้แก่ร่างกาย นอกจากรับประทานสมุนไพรจีนแล้วยังมีวิธี
ประคบร้อนโดยใช้สมุนไพรจีนประคบที่บริ เวณท้องน้อย หรื อ ใช้สมุนไพรจีนสวนทวารล้างพิษในลาไส้ เพื่อลดอาการ
ปวด ลดการอักเสบ และ สลายก้อนในอุง้ เชิงกราน เป็ นต้น
การป้ องกัน ผูป้ ่ วยอุง้ เชิงกรานอักเสบ มักจะมีอาการเป็ นเป็ นหายหาย สร้างความรา คาญ และ ส่ งผลกระทบถึงการ
ใช้ชีวิตประจาวัน รวมถึง การมีเพศสัมพันธ์ดว้ ย ดังนั้น ในทางแพทย์แผนจีน จึงแนะนา ผูป้ ่ วย ให้พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ
รั ก ษาสมดุ ล ของอารมณ์ อย่า เครี ย ด หรื อ โมโห รั ก ษาความสะอาดของอวัย วะช่ ว งล่ า ง ห้า มมี เ พศสัม พัน ธ์ข ณะมี
ประจาเดื อน ห้ามรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด มันจัด เย็นจัด รวมถึ งเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ออกกาลังกายเบาเบาเพื่อ
เสริ มสร้างภูมิตา้ นทานให้แก่ร่างกาย เป็ นต้น
การรักษาในปั จจุบนั นี้ วิธีแรกที่แพทย์แผนปั จจุบนั เลือกใช้ในการรักษาโรคอุง้ เชิงกรานอักเสบ คือ รับประทาน หรื อ
ฉี ด ยาปฏิชีวนะ เพื่อลดอาการอักเสบของผูป้ ่ วย ในผูป้ ่ วยรายที่มีอาการเป็ นเป็ นหายหายเป็ นระยะเวลานาน จะได้รับยา
ปฏิชีวนะ ในการรักษาเวลานานด้วย ในทางคลินิกจึงมักพบว่า ผูป้ ่ วยมี ภาวะดื้อยา หรื อ เกิดภาวะติดเชื้อซ้ า สองได้
ดังนั้น วิธีทางแพทย์แผนจีนจึงเป็ นวิธีหนึ่ งที่ไ ด้รับความนิ ยมในการรักษาโรคอุ ง้ เชิงกรานอักเสบเป็ นอย่างมากใน
ประเทศจีน มีการวิจยั ถึ ง ผลการรักษาโดยใช้สมุ นไพรจีน ทั้งในทาง คลิ นิก และ ทางสถิ ติ เพื่อ ให้มีผลการรักษาที่ดีมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น การรักษาโรคอุง้ เชิงกรานอักเสบ โดยรับประทาน ยาสมุนไพรจีน จึงเป็ นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่ ง
ของผูป้ ่ วย ที่มีผลดี และ ยัง่ ยืน โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่ างกาย
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