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ความหมาย
กลุม่ อาการถุงนําหลายใบในรังไข่ เป็ นกลุม่ อาการทีพบได้ ประมาณร้ อยละ 5-10 ในสตรี วยั เจริ ญ
พันธุ์อาการแสดง ได้ แก่ รอบระดูไม่สมําเสมอ โดยส่วนใหญ่จะมีรอบระดูหา่ งกว่า 35 วัน เช่น มีระดูทกุ 2-6
เดือนหรื อในช่วง 1 ปี มีระดูน้อยกว่า 8 ครัง มีอาการแสดงออกของฮอร์ โมนเพศชายเกิน เช่น หน้ ามัน สิวขึน
ง่ายขนดก รวมทังลักษณะของรังไข่จากการตรวจคลืนเสียงความถีสูง หรื อ อัลตร้ าซาวด์ จะเห็นถุงนําเล็กๆ
หลายใบในรังไข่
สาเหตุ
ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั อาจเกียวข้ องกับปั จจัยทางพันธุกรรม ปั จจัยทางเชือชาติ ปั จจัยทาง
สิงแวดล้ อมหรื อหลายๆ ปั จจัยร่วมกัน ข้ อมูลในปั จจุบนั ยังไม่สามารถสรุปได้ แน่ชดั ว่า เกิดจากสาเหตุ ใด
เป็ นหลัก แต่กลไกผิดปกติหลัก คือ
1. มีความผิดปกติทีทําให้ เกิดภาวะตกไข่ไม่สมําเสมอ เกิดระดูไม่สมําเสมอและนํามาสูภ่ าวะมีบตุ ร
ยาก
2. มีความผิดปกติของระดับหรื อการทํางาน ของ ฮอร์ โมนเพศชาย ทําให้ มีอาการแสดงออก คือ
หน้ ามัน สิวขึนง่าย ขนดก เป็ นต้ น
3. มีความผิดปกติของการทํางานของฮอร์ โมนอินซูลินซึงเกียวข้ องกับขบวนการเผาผลาญนําตาล
กลูโคสในร่างกาย ทําให้ มีความเสียงในการเกิดโรคเบาหวาน
อาการแสดง
1. อาการแสดงออกของการมีฮอร์ โมนเพศชายมาก เช่น ภาวะมีขนดกแบบเพศชาย หน้ ามัน
สิวขึนง่าย ผมร่วง เป็ นต้ น
2. ภาวะไข่ ไม่ ตกเรื อรั ง อาการทีพบคือ ระดูมาห่างคือ การมีรอบระดูน้อยกว่า 8 ครังต่อปี หรื อมี
ช่วงระยะเวลาระหว่างรอบระดูนานกว่า 35 วัน หรื ออาจมีระดูออกกะปริ บกะปรอยหลังจากทีมีการขาดหาย
ของระดูหลายรอบเดือน
3. รั งไข่ ทมีี ถุงนําเล็กๆ หลายใบ จากการตรวจคลืนเสียงความถีสูง หรื อ อัลตร้ าซาวด์ ในอุ้งเชิง
กรานจะเห็นลักษณะรังไข่จะมีถงุ นําเล็กๆ หลายใบเรี ยงตัวล้ อมรอบผิวนอกของรังไข่

4. อาการแสดงความผิดปกติอืนๆ เช่น ภาวะอ้ วนโดยเฉพาะอ้ วนลงพุง อาจพบรอยดําตามข้ อ
พับ เช่นต้ นคอ ซอกรักแร้ ใต้ ราวนม ซึงบ่งบอกว่ามีความเสียงในการเกิดโรคเบาหวาน
ความเสียง
สตรี วัยเจริญพันธุ์ทเป็
ี นกลุ่มอาการนี ถ้ าไม่ ได้ รับการรั กษา
- มีความเสียงในการเกิดเยือบุมดลูกหนาตัวและมะเร็งเยือบุมดลูกเพิมขึน เนืองจากไม่มี
การหลุดลอกของเยือบุมดลูกมาเป็ นระดูเหมือนสตรี ทีมีระดูมาสมําเสมอ ซึงมักจะแสดงอาการผิดปกติให้
เห็นในช่วงอายุทีมากขึน หรื อวัยหมดระดู ซึงมักมาด้ วยระดูออกกะปริ บกะปรอย หรื อมามากกว่าปกติไม่
สมําเสมอ
- มีความเสียงในการเกิดโรคเบาหวาน เนืองจากกลุม่ อาการนีมีความสัมพันธ์ในการเกิด
โรคเบาหวานภาวะอ้ วนโดยเฉพาะอ้ วนลงพุง มีความเสียงในการมีระดับไขมันสูงกว่าปกติ และโรคความดัน
โลหิตสูง ซึงถ้ าไม่ได้ รับการตรวจรักษาอย่างต่อเนือง จะมีความเสียงในการเกิดกลุม่ อาการโรคอ้ วนลงพุง
นํามาสูค่ วามเสียงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ และอัมพาต มาก
ขึนในอนาคต
การรั กษา
. การรั กษาให้ มีรอบระดูทสมํ
ี าเสมอ โดยการให้ รับประทานฮอร์ โมนโปรเจสติน รับประทาน
เป็ นรอบๆ ต่อเดือน หรื อให้ รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์ โมนรวม ซึงจะได้ รับประโยชน์ในการ
คุมกําเนิดร่วมด้ วย และยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์ โมนรวมบางกลุม่ มีฤทธิต้ านฮอร์ โมนเพศชายร่วมด้ วย ทํา
ให้ ได้ ประโยชน์ในการรักษาสิว หน้ ามัน ขนดก ร่วมด้ วย
2. ตรวจหาความผิดปกติในการเกิดความเสียงในการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ภาวะไขมันสูง
3. ในสตรี ทต้ี องการมีบุตร กลุม่ อาการนีเป็ นสาเหตุให้ มีบตุ รยาก เนืองจากมีการตกไข่ทีไม่
สมําเสมอดังนันจึงต้ องได้ รับการดูแลรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้ านภาวะมีบตุ รยาก
นอกจากการใช้ ยาแล้ ว การปฏิบัตติ ัวก็เป็ นสิงทีมีความสําคัญ
1. การควบคุมนําหนัก เป็ นการปรับเปลียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และควบคุมนําหนัก
ตัว โดยลดนําหนักลงอย่างน้ อยร้ อยละ 5-10 ลดหรื องดอาหารทีมีไขมันสูง เน้ นผักผลไม้ เพือให้ ได้ กากใย
อาหารเพิมขึน
2. การออกกําลังกาย ทําให้ เกิดการเปลียนแปลงของไขมันตามร่างกาย ทําให้ ลดไขมันบริ เวณ
ช่องท้ องและเพิมมวลกล้ ามเนือและยังเพิมความไวต่ออินซูลิน โดยฉพาะทีกล้ ามเนือ ทําให้ ความเสียงใน
การเกิดโรคเบาหวานลดลง
กลุ่มอาการถุงนําหลายใบในรั งไข่ (PCOS) นีถือเป็ นโรคเรื อรั งในสตรี วัยเจริญพันธุ์ไม่ มี
คําตอบว่ าจะใช้ เวลารั กษานานเท่ าใดจึงจะหายจากโรค มีอาการและอาการแสดงออกในแต่ ละคน

ไม่ เหมือนกัน มีความเกียวเนืองกับความเสียงในการเกิดโรคอืนๆ ถ้ าไม่ ได้ รับวินิจฉัยและการ
รั กษาอย่ างต่ อเนือง
ดังนันสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ทีมีระดูผิดปกติ ไม่มีระดูสมําเสมอทุกเดือน มีอาการแสดงออกของ
ฮอร์ โมนเพศชายเกิน มีภาวะอ้ วนหรื ออ้ วนลงพุง มีปัญหามีบตุ รยาก อาจต้ องสงสัยว่าจะเป็ นกลุม่ อาการนี
ควรมารับการตรวจรักษาเพือวินิจฉัยหาความผิดปกติและรับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนือง ไม่ควรซือยา
รับประทานเอง หรื อขาดการรักษาต่อเนือง

