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ความเป็นมาของปัญหา
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก หรือ abnormal uterine
bleeding (AUB) เป็นปัญหาที่ส�ำคัญ และพบบ่อยในเวชปฏิบัติ มีอุบัติการณ์
ร้อยละ 11-13 ในกลุ่มสตรีทั่วไป โดยจะเพิ่มขึ้นตามอายุ และอาจถึงร้อยละ
การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในวัยรุน่ และวัยเจริญพันธุ์
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24 ในช่วงอายุ 36-40 ปี(1) แนวทางการสืบค้นเพือ่ การวินจิ ฉัยแบบเดิม มักจะใช้
วิธีขูดมดลูกแบบแยกส่วน (fractional curettage) ปัจจุบันมีวิธีการหาสาเหตุ
และการรักษาแบบใหม่ เพื่อลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย และภาวะแทรกซ้อน
ทีเ่ กิดจากการขูดมดลูกหรือการรักษาลง ทัง้ ยังเพิม่ ความแม่นย�ำในการวินจิ ฉัยโรค
มากขึ้น
ลักษณะและรูปแบบของระดูที่ปกติ คือ มีระยะห่างระหว่างรอบระดู
(interval) 21-35 วัน ระยะเวลานาน (duration) 2-7 วัน ปริมาณไม่เกิน 80
มิลลิลิตรต่อรอบ (เฉลี่ย 20-60 มิลลิลิตร) หากประเมินเป็นการใช้ผ้าอนามัยจะ
ใช้โดยเฉลีย่ ประมาณ 3-4 แผ่นต่อวัน หรือใช้แบบสอดไม่เกิน 1 แท่งใน 3 ชัว่ โมง(2)
ดังนั้น ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก หมายถึง เลือดออก
จากโพรงมดลูกที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากระดูปกติ โดยมีความผิดปกติในองค์
ประกอบเดียวหรือหลายองค์ประกอบร่วมกัน ได้แก่ ความสม�ำ่ เสมอ (cyclicity,
regularity) ระยะห่างระหว่างรอบ (interval) จ�ำนวนวัน (duration) และ
ปริมาณเลือดทีอ่ อก (amount) โดยต้องแยกสาเหตุของเลือดทีอ่ อกจากรอยโรค
ในช่องคลอด หรือบริเวณปากมดลูกออกก่อน
Irregular bleeding หมายถึง เลือดออกผิดปกติที่ไม่สม�่ำเสมอ เช่น
metrorrhagia, menometrorrhagia, oligomenorrhea, prolonged
bleeding, intermenstrual bleeding(2,3)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการหาสาเหตุและรักษาผู้ป่วยที่มีเลือดออกผิดปกติ
จากโพรงมดลูกในวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์

การครอบคลุม
แพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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ระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานและการจัดกลุ่มของข้อแนะน�ำ
Level of evidence

Classification of recommendation

I: Evidence obtained from at A. There is good evidence to support
least one properly designed
the recommendation for use of a
randomized controlled trial.
diagnostic test, treatment, or intervention.
II-1: Evidence from well-designed B. There is fair evidence to support
controlled trials without
the recommendation for use of a
randomization.
diagnostic test, treatment, or intervention.
II-2: Evidence from well-designed C. There is insufficient evidence to
cohort (prospective or retrospective) support the recommendation for use
or case-control studies, preferably of a diagnostic test, treatment,
from more than one centre
or intervention.
or research group.
II-3: Evidence from comparisons D. There is fair evidence not to support
between times or places with or the recommendation for a diagnostic
without the intervention.
test, treatment, or intervention.
Dramatic results from uncontrolled
experiments (such as the results
of treatment with penicillin in the
1940s) could also be included
in this category.
III: Opinions of respected
E. There is good evidence not to
authorities, based on clinical support the recommendation for
experience, descriptive studies, or use of a diagnostic test, treatment,
reports of expert committees. or intervention.
การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในวัยรุน่ และวัยเจริญพันธุ์
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การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกใน
วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์
แนวทางการปฏิบัติเพื่อหาสาเหตุและรักษาในที่นี้ จะครอบคลุมเฉพาะ
งวักษาภาวะเลื
ยรุ่น (adolescence)
ที่เริก่มในวั
มีรยะดู
และช่วงวัยเจริญพันธุ์
การหาสาเหตุช่แวละรั
อดออกผิดปกติจากโพรงมดลู
รุน จนถึงอายุ 18 ปี

และวัยเจริญพั(reproductive
นธุ

age) นับตัง้ แต่อายุ 18 ปีจนถึงอายุทใี่ กล้หมดระดู
ไม่ครอบคลุม

วัยหลังหมดระดู (postmenopausal age)  
สาเหตุ
ของภาวะนี
จ้ ะแตกต่
างกันจในแต่
ละกลุม่ อายุ
หรืยอรุแบ่
งตามการตรวจพบ
การหาสาเหตุและรั
กษาภาวะเลื
อดออกผิ
ดปกติ
ากโพรงมดลู
กในวั
นและวั
ยเจริญพันธุ
เป็นกลุ่ม organic
โดยกลุ
่ม organic
หมายถึ
แนวทางการปฏิ
บัติเพืและ   non-organic
่อหาสาเหตุและรักษาในที
่นี้จะครอบคลุ
มเฉพาะช
วงวัง ยตรวจพบ
รุน
ที่เริ่มมีระดูพยาธิ
จนถึงสอายุ
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ว
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จนถึงอายุที่ใกล
ภาพภายในอุง้ เชิงกราน เช่น leiomyoma, adenomyosis, endometrial
หมดระดูpolyp,
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 โดยกลุม หมายถึงตรวจพบพยาธิสภาพภายในอุงเชิงกรานเชน
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แนวทางการหาสาเหตุเพือ่ ใหไดการวินิจฉัยโรค
ควรทําตามลําดับดังนี้
• การซักประวัติไดแกลักษณะและปริมาณเลือดที่ออกระยะเวลาที่เปนอาการรวมประวัติระดู
การใชยาคุมกําเนิดยาสมุนไพรและยาอื่นๆโรคของตอมไรทอเชนตอมไทรอยดโรคเลือด
หรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• การตรวจรางกายและตรวจภายในควรตรวจรางกายทั่วไปหาภาวะซีดคลําหนาทองเพื่อ
ตรวจหากอนและควรตรวจภายในทุกรายยกเวนเด็กวัยรุนที่ไมเคยมีเพศสัมพันธ
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แนวทางการหาสาเหตุเพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรค
ควรท�ำตามล�ำดับ ดังนี้
· การซักประวัติ ได้แก่ ลักษณะและปริมาณเลือดที่ออก ระยะเวลา
ที่เป็น อาการร่วม ประวัติระดู การใช้ยาคุมก�ำเนิด ยาสมุนไพรและยาอื่น ๆ
โรคของต่อมไร้ทอ่ เช่น ต่อมไทรอยด์ โรคเลือดหรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
· การตรวจร่ า งกายและตรวจภายใน ควรตรวจร่ า งกายทั่ ว ไป
หาภาวะซีด คล�ำหน้าท้อง เพือ่ ตรวจหาก้อนและควรตรวจภายในทุกราย ยกเว้น
เด็กวัยรุ่นที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
· การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ควรท� ำ ในรายที่ มี ป ระวั ติ ห รื อ
พบความผิดปกติจากการตรวจร่างกายและสงสัยโรคทางโลหิตวิทยา เช่น เลือด
แข็งตัวผิดปกติ เกล็ดเลือดต�่ำ ให้ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete
blood count, CBC) ได้แก่ การตรวจความเข้มข้นของเลือด นับเม็ดเลือดและ
เกล็ดเลือด (platelets count) ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด เช่น
prothrombin time, venous clotting time ในรายที่สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ให้
ตรวจปัสสาวะ (urine pregnancy test) หรือระดับ beta-hCG ในเลือด
เมื่อซักประวัติ ตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสาเหตุ
จากรอยโรคในช่องคลอดและปากมดลูก รวมทัง้ ไม่ตงั้ ครรภ์ อาจเกิดจากสาเหตุอนื่
ที่พบบ่อย ได้แก่ การใช้ยาฮอร์โมน ยาคุมก�ำเนิดหรือยาสมุนไพร การติดเชื้อใน
โพรงมดลูก
หากท�ำตามแนวทางทีก่ ล่าวมาแล้วยังไม่พบสาเหตุ ควรท�ำการสืบค้นและ
ดูแลรักษาตามกลุ่มอายุ ดังนี้
1. ช่วงวัยรุน่ (Adolescence) สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจาก dysfunctional
uterine bleeding (DUB) ชนิด anovulatory ควรเริม่ ให้การรักษาด้วยฮอร์โมน
เช่น  progestin เป็นรอบ ๆ รอบละ 10-12 วัน และติดตามผลการรักษา
การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในวัยรุน่ และวัยเจริญพันธุ์
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ในระยะ 3-6 เดือน(5) (Level II-3) ในรายที่มีเลือดออกมากและเป็นเวลานาน
ควรให้ estrogen ก่อนแล้วตามด้วย progestin โดยมักใช้ estrogen ในขนาดสูง
จนเลือดหยุดแล้วจึงให้ progestin 5-7 วันแล้วหยุดยา หรือจะใช้ cyclic estrogenprogestin, biphasic contraceptive pills, combined contraceptive pills
ยาทีไ่ ม่ใช่ฮอร์โมนทีน่ ำ� มาใช้รกั ษาได้ เช่น non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs), tranexamic acid (anti-fibrinolytic)(6-8) หากไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษา ควรทบทวนการสืบค้นและค�ำนึงถึงสาเหตุของโรคกลุ่ม organic
โดยพิจารณาตรวจเพิม่ เติมด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู เพือ่ หารอยโรคในอุง้ เชิงกราน
และในบางรายอาจพิจารณาตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมกับฉีดน�้ำเกลือเข้า
โพรงมดลูก (saline infusion sonohysterography, SIS) หรือส่องกล้อง
โพรงมดลูก (hysteroscopy) จะช่วยเพิ่มความแม่นย�ำในการตรวจหารอยโรค
ในโพรงมดลูก เช่น ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (endometrial polyp) หรือเนื้องอก
มดลูกชนิด submucous อาจพิจารณาตรวจฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin)
หรือไทรอยด์ (thyroid) อาจส่งตรวจระดับแอนโดรเจน (androgen) เช่น
dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS), free testosterone กรณี
ที่สงสัยภาวะ hyperandrogenism เช่น polycystic ovarian syndrome
(PCOS) หรือเนือ้ งอกของ adrenal gland อาจส่งตรวจ 17-hydroxyprogesterone
(17-OHP) ในกรณีสงสัย late congenital adrenal hyperplasia
2. ช่วงวัยเจริญพันธุ์ (Reproductive age) ถึงวัยก่อนหมดระดู
สาเหตุทพี่ บบ่อยคือโรคกลุม่ ทีม่ พี ยาธิสภาพ (organic cause) ควรตรวจเพิม่ เติม
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หากเป็นไปได้ควรตรวจทางช่องคลอด (transvaginal
sonography, TVS) เพื่อหารอยโรคในอุ้งเชิงกราน การวัดความหนาของเยื่อ
บุโพรงมดลูกในช่วงอายุนี้ จะมีความแปรปรวนได้สูง จึงไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน
เพื่อใช้วินิจฉัยว่าผิดปกติ อย่างไรก็ตามราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ของสหราช
อาณาจักร แนะน�ำให้ใช้ค่า cut-off level ที่ 10-12 มิลลิเมตร เพื่อพิจารณา
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ท�ำ endometrial sampling ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มี AUB(9) (Level III) การ
ตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู พร้อมกับฉีดน�ำ้ เกลือเข้าโพรงมดลูก (saline infusion
sonohysterography, SIS) สามารถช่วยตรวจหารอยโรคในโพรงมดลูก เช่น
ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก หรือเนื้องอกมดลูกชนิด submucous ที่มีขนาดเล็กได้
ชัดเจนขึ้น การส่องกล้องโพรงมดลูก (hysteroscopy) ถือว่ามีความแม่นย�ำ
สูงสุดในการค้นหารอยโรคใน โพรงมดลูก(10, 11) (Level I) แต่ต้องอาศัยแพทย์
ที่ มี ค วามช� ำ นาญสู ง และเครื่ อ งมื อ ยั ง ไม่ แ พร่ ห ลาย เนื่ อ งจากมี ร าคาแพง
การตรวจหาระดับฮอร์โมนโปรแลคติน ไทรอยด์หรือแอนโดรเจน อาจได้
ประโยชน์ในรายที่สงสัยความผิดปกติดังกล่าว ในช่วงอายุนี้สาเหตุจาก endometrial hyperplasia และ endometrial cancer พบได้บ่อยขึ้น จึงควร
พิจารณาตรวจเยือ่ บุโพรงมดลูก (endometrial sampling) ในรายทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูง ได้แก่ อายุมากกว่า 35 ปี(2,5) บางรายงานใช้อายุมากกว่า 40(7) หรือ 45 ปี(8)
อ้วนหรือน�ำ้ หนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม มีประวัตโิ รค PCOS ประวัตคิ รอบครัว
เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือล�ำไส้ใหญ่ เคยใช้หรือก�ำลังใช้ยา tamoxifen(2,
5,12,13)
(Level II-3 ) ส�ำหรับการรักษาให้พจิ ารณาความเหมาะสมเป็นราย ๆ ตาม
สาเหตุ โดยต้องค�ำนึงถึงความต้องการมีบุตรด้วยเสมอ
แนวทางการสืบค้นหาสาเหตุและรักษาโรค สรุปได้ดงั แผนภูมทิ ี่ 2
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แผนภู
มทิ ี่ 2 การสืบค้นหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติ
ก อดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก
แผนภูมิที่การสืบคจากโพรงมดลู
นหาสาเหตุและรักษาภาวะเลื






ผูปวยที่มาดวยอาการเลือดออก
ผิดปกติจากชองคลอด

วินิจฉัยแยกโรคและรักษาตามสาเหตุ
• การตั้งครรภ
• การคุมกําเนิด
• การใชยาที่มีผลตอการแข็งตัวของเลือด
• รอยโรคที่ชองคลอดและปากมดลูก
• การติดเชื้อในอุงเชิงกราน

• ซักประวัติตรวจรางกาย

• ตรวจภายใน

ยกเวนรายที่อายุนอยและไมเคยมี

เพศสัมพันธ


หลังตรวจพบวาเปนภาวะเลือดออกผิดปกติจาก

โพรงมดลูกใหสืบคนตามกลุมอายุ







• พิจารณาตามความเหมาะสมและ

หรือตรวจหรือในรายที่สงสัย

ไมตอบสนอง
ถามมพิจารณา



• ในกลุมเสี่ยงตอมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 


กลุมเสี่ยง
ไมเปนกลุมเสี่ยง
ผลผิดปกติ

• อายุป
ผลการตรวจไมพบสิ่งผิดปกติ

บางรายงานใช
หรือป
 และติดตามผลการรักษาใน เดือน

• มีบุตรยากหรืออวน
รั
ก
ษาตามความเหมาะสม

• 
โดยควรคํานึงถึง

• ประวัติครอบครัวของ

ความตองการมีบุตร
 เช
นมกตอวัน วัน
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

 เชนและ
หรื
อลําไสใหญ

 ในขนาดปกติ 
• เคยใชหรือกําลังใชยา

 กรั
มตอวันนานวัน


• 

• 
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ภาคผนวก
สาเหตุของภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก

· Early pregnancy-related conditions
Ectopic pregnancy
Miscarriage
Trophoblastic disease
· Medications and iatrogenic causes
Anticoagulants, antipsychotic, corticosteroids  
Herbal and other supplements, hormone replacement,
tamoxifen
Intrauterine devices, oral contraceptive pills,  progestin-only
pills
· Systemic conditions
Adrenal hyperplasia, Cushing’s disease
Blood dyscrasias, including leukemia and thrombocytopenia
Coagulopathies
Hepatic disease
Hypothalamic suppression (stress, weight loss, excessive
exercise)
Pituitary adenoma or hyperprolactinemia
Polycystic ovary syndrome
Renal disease
Thyroid disease
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· Genital tract pathology
Infections:  endometritis, myometritis, salpingitis
Benign anatomic abnormalities: adenomyosis, leiomyomata,
polyps of endometrium
Premalignant lesions: cervical dysplasia, endometrial
hyperplasia
Malignant lesions: endometrial adenocarcinoma,
estrogen-producing ovarian tumors, testosterone-producing
ovarian tumors, leiomyosarcoma
· Dysfunctional uterine bleeding
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