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การประเมนิภาวะสุขภาพเพื่อวนิจิฉยัแยกโรคจากอาการ และอาการ
แสดงที่ผิดปกตทิี่พบบ่อย การรกัษาพยาบาลเบื้องต้นตามขอบเขต
วิชาชีพ และการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล : ด้านอายรุกรรม





History taking

Provocative / Palliative : สิ่งที่ท ำให้อำกำรปวดเพิ่มขึ้น กำรรักษำ/ดูแล
Quality / Quantity : ลักษณะของกำรปวด
Region / Radiation : ปวดร้ำวไปไหล่ / หลังหรือไม่
Severity scale : ระดับควำมเจ็บปวด
Timing : ระยะเวลำของกำรปวด



Physical Examination : PE

Inspection Auscultation Percussion Palpation



การดู (Inspection)

: ดูลักษณะทอ้ง บวมโต (Distension) แฟบ (Scaphoid) แผล (Keloid/Scar) 
ไส้เลื่อน (Hernia) 



กำรฟัง (Auscultation)

: กำรเคลื่อนไหวของล ำไส้ (Bowel sound)



การเคาะ (Percussion)

Liver
Dullness

: โปร่ง (Tympany)



กำรเคำะเพื่อหำน้ ำในท้อง

Shifting dullness 
: เสียงทึบที่เปลีย่นที่ไดท้ ำในกรณผีูป้ว่ยมนี้ ำในชอ่งท้อง (Ascites)



Fluid thrill คือ กำรกระเพื่อมของน้ ำในช่องท้อง
เป็นอำกำรแสดงอีกอย่ำงหนึ่งถึงกำรมีน้ ำในช่องท้อง



การคล า (Palpation)

Bimanual palpation



คล ำม้ำม (Spleen palpation)



คล าถุงน  าดี 

โดยกำรสอดมอืขวำเข้ำไปใตช้ำยโครงขวำ ให้ผู้ปว่ยหำยใจออกยำวๆ และหำยใจเขำ้ 
กระบังลมจะต่ ำลงและดันถงุน้ ำดีลงมำถกูมอืผู้ตรวจ ถ้ำคนไขเ้จ็บ จะหยุดชะงกัและ
หยุดหำยใจทันที  เรียกว่ำ Murphy sign



คล าไต



คล าไต



McBurney’s poin

การตรวจหาอาการแสดงเฉพาะ (special signs)



Murphy’s sign 
Psoas sign ตรวจในท่านอนหงายยกต้นขาของผู้ป่วยต้านแรงกับผู้ตรวจผู้ป่วยแสดง

อาการเจ็บมากขึ้นเมื่อต้านแรง หรือจัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย หลังจากน้ัน
ผู้ตรวจยืดข้อสะโพกของผู้ป่วย หากมีอาการปวดมากขึ้นแสดงว่ามีการระคายเคืองของ
กล้ามเนื้อ psoas หากตรวจพบ psoas sign เป็นบวก บ่งบอกน่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบ 
กรวยไตอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ และ psoas abscess



Obturator sign ผู้ป่วยในท่านอนหงาย ผู้ตรวจยกงอขาและข้อสะโพกในลักษณะตั้งฉาก ผลการตรวจเป็นบวก
เมื่อผู้ตรวจหมุนข้อสะโพกเข้าด้านใน (internal rotation) และออกด้านนอก (external rotation) มีอาการ
ปวดมากขึ้น บ่งบอกว่ามีการอักเสบของอวัยวะท่ีอยู่ใกล้เคียงกับกล้ามเนื้อ obturator ซึ่งอยู่ลึกลงไปใกล้เคียง
กับผนังของเชิงกราน ภาวะที่พบบ่อยได้แก่ Appendicitis, Sigmoid Diverticulitits, PID

Rovsing sign เป็นการทดสอบ rebound tenderness ทางอ้อม โดยผู้ตรวจกดผนังหน้าท้องด้านซ้ายซ่ึง
ตรงกันข้ามกับต าแหน่งกดเจ็บ หรือต าแหน่งปวดของไส้ติ่งอักเสบ ผลการตรวจเป็นบวกเมื่อผู้ป่วยมีอาการกด
เจ็บด้านขวาล่างเมื่อปล่อยต าแหน่งที่กดบริเวณท้องด้านซ้าย เป็นอาการแสดงที่ใช้ในการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบ 



Cough test เป็นการตรวจหาอาการแสดงของ peritonitis 
Carnett’s sign เพื่อระบุหาสาเหตุของอาการปวดท้อง โดยให้ผู้ป่วยนอนราบ คล าต าแหน่งที่ผู้ป่วยมีอาการ

ปวด ให้ผู้ป่วยเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่า partial sit up มีอาการปวดมากขึ้นพยาธสิภาพของอาการปวด
ท้องน่าจะอยู่ที่ผนังหน้าท้อง แต่หากมอีาการปวดเท่าเดิมพยาธิสภาพน่าจะอยู่ในช่องท้อง



Signs and Symptom
1. Pain

กำรปวดของทอ่น้ ำดีอุดตัน (Biliary pain) จะปวดบรเิวณใต้ลิ้นปีห่รอืชำยโครงขวำ อำจมไีข ้หรือตัวตำ
เหลืองร่วมดว้ย       

อำกำรปวดบิด (Colicky pain) ปวดเป็นพกั ๆ และรุนแรงขึน้ สำเหตจุำกกำรอุดตนั เช่น นิ่วในท่อ
ไต ล ำไส้อุดตนั เป็นต้น

อำกำรปวดตื้อๆ หรือปวดเสียด (Dull pain or steady pain) จะปวดตลอดเวลำ ไม่ค่อย
มีช่วงหำย ปวดไม่มำก แน่น อึดอัดเป็นเวลำนำน แต่ระบุต ำแหนง่ไม่ได้ หรือเป็นผลมำจำกกำรอักเสบของอวยัวะ

อำกำรเจ็บหรอืปวดรำ้ว (Refer pain) เป็นอำกำรเจบ็หรอืปวด ในต ำแหนง่ที่ไม่ได้เกดิโรค แต่อำจ
เกิดร่วมกับอำกำรปวดในต ำแหนง่ที่เกดิโรค เช่น นิ่วในถุงน้ ำด ีมักปวดใตช้ำยโครงขวำรำ้วไปไหล่ขวำ หรือไส้ติ่งอกัเสบ 
มักปวดรอบสะดอืก่อนแลว้ย้ำยไปบรเิวณ McBurney’ s point



2. คลื่นไส้อาเจียน (nausea / vomiting) 
อำกำรทีพ่บร่วมกบัคลื่นไสอ้ำเจียน โรคหรือควำมผดิปกติ 

ไข้ ติดเชือ้ในทางเดนิอาหาร (Gastroenteritis) ติดเชือ้ในชอ่งทอ้ง ไส้ติ่งอักเสบ Pelvic 
Inflammatory Disease (PID) ติดเชือ้ในทางเดนิปสัสาวะ หรือเยือ่หุม้สมองอกัเสบ

อาเจียนเปน็เลอืด หรือเปน็น้ ากาแฟ เลือดออกในทางเดินอาหารสว่นบน

ท้องผูก ไส้ติ่งอักเสบ ล าไส้อุดตนั 

ท้องเสยี ติดเชือ้ในทางเดนิอาหาร 

ปัสสาวะแสบขดั หรือตกขาว Pelvic Inflammatory Disease (PID) ติดเชือ้ในทางเดนิปสัสาวะ

ขาดประจ าเดอืน ตั้งครรภ์

ปวดศรีษะ ไมเกรน เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคหลอดเลอืดสมอง หรือศีรษะกระทบกระเทือน 

ปวดท้อง ติดเชือ้ในทางเดนิอาหาร ไส้ติ่งอกัเสบ ล าไส้อุดตนั cholecystitis Pelvic 
Inflammatory Disease 



3.ท้องเสยี (Diarrhea) 
อาการทางคลนิิก Viral gastroenteritis Bacterial diarrhea Parasitic diarrhea 

ลักษณะอจุจาระ เหลวเปน็น้ า (watery) เหลวเปน็น้ า (watery) หรือ 
เป็นมูกหรือมูกปนเลือด 
(mucoid or bloody) 

เป็นมูกหรือมูกปนเลือด กลิ่น
อุจจาระเหม็นคลา้ยหัวกุง้เนา่ 

ปริมาณอจุจาระ ปานกลาง-มาก มาก ปกติ-ปานกลาง 

ระยะเวลาการเกดิอาการ 6-48 ชั่วโมง หลังไดร้บัเชือ้ ทุเลาลง
ใน 24-48 ชั่วโมง 

6-48 ชั่วโมง หลังไดร้บัเชือ้ ทุเลา
ลงใน 3-7 วัน 

หลายวัน-สปัดาห์ อาจทุเลา ลงใน 
1-2 สัปดาห์ 

อาการรว่ม ไข้ อ่อนเพลีย ครั่นเนือ้ครัน่ตวั 
คลื่นไสอ้าเจียน ปวด เกร็งทอ้ง อาจมี
อาการคลา้ย หวัดอื่นๆ ร่วมด้วย

ไข้ ปวดเกรง็ทอ้ง ปวดเกร็งทอ้ง ปวดเบง่คลา้ย 
อุจจาระไมส่ดุ



4. ท้องผูก
◦ ท้องผูก คือภาวะที่มีการถา่ยอจุจาระนอ้ยกวา่ 3 ครั้งต่อสัปดาห์

สาเหตุของอาการท้องผูก :
◦ ความผิดปกติในการท างานของล าไส้ (functional causes) : โภชนาการไมเ่หมาะสม (ได้รับกากใยอาหารไม่เพยีงพอ) การ

เคลื่อนไหวล าตวัจ ากดั ขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ผู้ป่วยนอนตดิเตยีง การเคลือ่นไหวของทางเดินอาหารลดลง 
(slow transit time, IBS) 

◦ ความผิดปกติเชงิโครงสรา้ง (structural abnormalities) ความผิดปกติของทวารหนกั (แผลปริขอบปากทวารหนกั (anal 
fissures), ริดสีดวงทวาร) การอุดตัน ตีบหรือหดรัง้ของล าไส้ (diverticulosis, ภาวะล าไส้ขาดเลอืด, แผลเป็นจากการ 
ผ่าตัดหรือการฉายแสง, เนื้องอก, megacolon)



ท้องผูก (Constipation) 

หลักเกณฑ์ในการวนิจิฉัย

1. ถ่ายอุจจาระนอ้ยกวา่ 3 ครั้งต่อสปัดาห์

2. ต้องเบ่งมากกวา่ปกติ 

3. อุจจาระเปน็กอ้นแข็ง 

4. รู้สึกถ่ายอจุจาระไม่สุด

5. มีความรูส้ึกวา่ถ่ายไม่ออกเนือ่งจากมสีิ่งอดุกั้นบรเิวณทวารหนกั

6. ต้องใชน้ิว้มือชว่ยในการถ่ายอจุจาระ



สาเหตุ

1. สาเหตุทีเ่กดิจากโรคทางกาย 

2. สาเหตุจากยาทีร่บัประทานประจ า

3. การอุดกั้นของล าไส้

4. สาเหตุทีเ่กดิจากการท างานของล าไส้หรอืกล้ามเนือ้ทีค่วบคมุการขับถ่ายผิดปกติ



การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 Calcium, Electrolyte, Thyroid hormone, CBC

 Abdominal radiography

 Barium enema

 Anorectal manometry

 Colonic transit study

 Colonic manometry



การดูแลรกัษาทัว่ไป

1. การสร้างความมั่นใจให้แก่ผูป้ว่ย 

2. การถ่ายให้เปน็เวลาและตอบสนองต่อความรู้สกึอยากถา่ย

3. อาหาร น้ าดื่มและเกลอืแร่

4. การออกก าลังกายและการเคลือ่นไหว

5. การใชย้าระบาย



Abdominal pain 



อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia)

สาเหตุ :
สาเหตุมาจากความผดิปกตขิองกระเพาะอาหารหรือล าไสเ้ลก็สว่นตน้ หรือจากการใช้ยาบางชนิด

อาการและอาการแสดง :

ปวดจุกใตล้ิน้ปี่ (Epigastric burning) อิ่มเร็ว (early satiation)
แน่นหรืออึดอัดทอ้งหลงัมื้ออำหำร (Post-prandial fullness)



สิ่งที่ตรวจพบ : Mild tenderness at epigastric
Percussion : Tympanic/Tympany

อำกำรแทรกซ้อน : Peptic ulcer

CA stomach

การตรวจพเิศษ / Lab : Endoscopy
ผู้สูงอำยคุวรท ำ EKG



กระเพาะอาหารอกัเสบ Gastritis

สาเหตุ :

- กระเพาะอาหารอกัเสบชนดิเยือ่บุกรอ่น (Erosive gastritis) สาเหตุจากยา 

- เครื่องดื่มทีม่ ีalc. 
- เครียด



อาการและอาการแสดง :
ปวดจกุใต้ลิน้ปี ่(Epigastric burning) และค่อนไปดา้นซ้าย คลื่นไส ้อาเจยีน เบื่ออาหาร บางรายอาจมี
ท้องร่วงรว่มด้วยมักปวดหลงัรบัประทานอาหาร ประมาณ ½ - 1 ชม. มีประวัตดิื่มเครือ่งดืม่ที่มี alc. ใช้ยา 
NSAIDs มีประวตัิถ่ายด า



สิ่งที่ตรวจพบ :Tenderness at epigastric

อาการแทรกซอ้น : - Peptic ulcer

- CA stomach

การตรวจพิเศษ/Lab : Endoscopyและตรวจหาเชื อ Helicobacter pylori



โรคกระเพาะ / แผลเปป็ติก (Peptic ulcer)

สาเหตุ :

- กระเพาะอาหารอกัเสบชนดิเยือ่บกุรอ่น (Erosive gastritis) สาเหตุจากยา 

- เครื่องดื่มทีม่ ีalc. 
- เครียด



อาการและอาการแสดง :

ปวดท้องเรือ้รงั ปวดเปน็พกัๆ ปวดยอดอกหรอืใต้ลิ้นปีเ่วลาปวดมักสัมพนัธก์ับมือ้อาหาร ปวดแสบ ปวด
ตื้อ จุกเสียด บางรายอาจคลืน่ไส ้อาเจียน และเรอเปรีย้วร่วมด้วย ปวดเวลาหิว ท้องว่าง อาการดีขึ้น
หลังรับประทานอาหาร อาจมีอาการอาเจยีนเปน็เลือดหรอืถา่ยด า



สิ่งที่ตรวจพบ : Tenderness at epigastric

อำกำรแทรกซอ้น : Peptic ulcer, Peptic perforate, CA Stomach

การตรวจพิเศษ/Lab : Endoscopy



กระเพาะอาหารทะล ุ
(Peptic ulcer perforate)

สาเหตุ : สัมพันธก์บัการใชย้ากลุ่ม NSAIDS

อาการและอาการแสดง : Acute abdominal pain ปวดทั่วท้อง 
อาเจียนเป็นเลือด (Hematemesis) หรือถ่ายด า (Melena)



สิ่งที่ตรวจพบ :
Guarding /Rigidity /Tenderness 
Decreased bowel sound

การตรวจพเิศษ/Lab :
• CBC
• X-ray
• Endoscopy



กรดไหลยอ้น (Gastroesophageal Reflux Disease : GEAD)

สาเหตุ :
เกิดจากพฤติกรรมสขุภาพ และ เชื้อ Helicobacter pylori หรือ H. pylori

อาการและอาการแสดง :
จุกเสยีดใต้ลิ้นปี ่ปวดแสบยอดอก (Heart burn)อาการเป็น ๆ หาย ๆ

อาจมีอาการปวดทอ้งเรือ้รัง จุกเสยีด แน่นท้อง เรอบ่อย คล้ายอาหารไมย่อ่ย



สิ่งที่ตรวจพบ : ไม่พบความผดิปกติที่ชัดเจน

การตรวจพิเศษ/Lab : Endoscopy



ท่อทำงเดินน้ ำดีอุดตัน (Common bile duct obstruction)

สาเหตุ : เกิดจากการอดุตนัของทางเดนิน า้ด ี

อาการและอาการแสดง :
ปวดท้องบรเิวณลิน้ปี่ทะลกุลางหลงั Chronic obstructive jaundice
Lymphadenopathy คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะสเีขม้ อุจจาระซดี



สิ่งที่ตรวจพบ : Jaundice อำจคล ำพบกอ้น

การตรวจพเิศษ/Lab :

• Ultrasound
• CT scan
• LFT
• CBC
• U/A
• Stool exam



นิ่วในถุงน้ าดี / ถุงน้ าดอีักเสบเฉยีบพลนั 
(Gall stone / Acute cholecystitis)

สาเหตุ :

เกิดจากการอุดตันของทอ่น้ าดี หรือจากการติดเชื้อแบคทเีรยี

อาการและอาการแสดง :

ปวดท้องบรเิวณ RUQ / ชายโครงขวารา้วไปไหลข่วาหรือใต้สะบกัขวา ปวดมากเมือ่ไอ
หรือหายใจลกึๆ และเมื่อรับประทานอาหารมันๆ คลื่นไส ้อาเจียน หรือดีซา่นร่วมดว้ย



สิ่งที่ตรวจพบ :
มีไข้ Localized rebound Tenderness at RUQ, Decreased Bowel sound,

Murphy’s sign : Positive ตัว/ตาเหลอืง

อาการแทรกซอ้น :
- Emphysema/ Gangrene of gallbladder 
- Ascending cholangitis

การตรวจพเิศษ/Lab : CBC, LFT, Ultrasound



ท่อน้ ำดีอกัเสบ (Ascending cholangitis)

สาเหตุ : เกิดจากการอดุตนัของทางเดินน้ าด ี

อาการและอาการแสดง : ไข้สูง หนาวสั่น (chill) ปวดท้องแบบบิดๆ (colicky pain)
ปวดบริเวณลิน้ปี่หรอืใตช้ายโครงขวา

สิ่งที่ตรวจพบ : Jaundice, Tenderness at RUQ, Hepatomegaly

การตรวจพเิศษ/Lab : CBC, X-ray



ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)

สาเหตุ : เกิดจากการอุดตนัของไส้ติ่ง

อาการและอาการแสดง :
ปวดท้องมาก ปวดเป็นพักๆ เริ่มจากรอบสะดือก่อน อาจมีทอ้งเสยี รับประทานยา
แก้ปวดก็ไม่ดีขึน้ อาการปวดย้ายไปทีท่อ้งน้อยดา้นขวา (refer pain) 
เคลื่อนไหวตัวจะปวดมากขึน้ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ต่ า ๆ



สิ่งที่ตรวจพบ :
มีไข้ต่ าๆ Rebound Tenderness at RLQ (MuBurney’s point) or Guarding 

Decreased Bowel sound, Rovsing / Psoas /Obturator sign : Positive

อำกำรแทรกซ้อน :
- Rupture appendicitis
- Peritonitis

การตรวจพิเศษ/Lab : CBC, U/A, X-ray



โรคตับแขง็ (Cirrhosis)

สาเหตุ :
- เกิดจาก chronic obstructive jaundice เป็นเวลานาน
- มีประวัติเปน็โรคตับมาก่อน
- ดื่มสุราเป็นประจ าและจ านวนมาก

อาการและอาการแสดง :

ตัว ตา เหลือง ปวดจุก แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน คันตามร่างกาย



สิ่งที่ตรวจพบ :

• Jaundice
• Ascites
• Shifting dullness 
• Fluid thrill  

การตรวจพิเศษ/Lab :
• Ultrasound, CT scan
• LFT, CBC, U/A



ตับอักเสบ (Hepatitis)

สาเหตุ : เกิดจาก Hepatitis virus (A B C D E)

อาการและอาการแสดง :

ปวดท้อง เบื่ออาหาร อ่อนเพลยี ปวดเมื่อยตามรา่งกาย อาจมีไข้ต่ าๆ ตัว ตา เหลือง ปัสสาวะสเีขม้

สิ่งที่ตรวจพบ : ในผู้ป่วยทีต่ัว ตาเหลือง อาจกดเจ็บชายโครงด้านขวา

การตรวจพเิศษ/Lab : Ultrasound, CT scan, LFT, CBC, U/A



ล าไส้อดุตัน (Gut obstruction)

สาเหตุ : เกิดจากการอุดตนับริเวณล าไส้

อาการและอาการแสดง :
ปวดท้อง ปวดเป็นพักๆ แบบ colicky ท้องอืด อาเจียน ไม่ผายลม ไม่ถ่าย

สิ่งที่ตรวจพบ :
Abdominal distension ระยะแรก พบ Hyper active bowel sound ระยะหลัง เมื่ออดุตัน

เป็นเวลานาน พบ Paralytic ileus

การตรวจพเิศษ/Lab : Ultrasound, X-ray, Colonoscope



หลอดเลอืดแดงใหญส่ว่นชอ่งท้องโปง่พอง 
(Abdominal Aortic Aneurysm : AAA)

สาเหตุ : พยาธิสภาพและความผดิปกต ิที่ส่งผลให้เสน้เลอืดโป่งพอง (Aneurysm)

อาการและอาการแสดง : ถ้าไม่ Rupture จะไม่มอีาการ
กรณี Rupture : Acute abdominal pain และอาจเสยีชีวิตได้

สิ่งที่ตรวจพบ : Abdominal distension คล าพบกอ้น pulsatile mas
ฟังได้ยินเสยีง bruit บริเวณกอ้นที่พบ

การตรวจพิเศษ/Lab : Ultrasound



อาหารเปน็พษิ / ล าไสอ้ักเสบเฉยีบพลนั 
(Food poisoning / Acute Gastroenteritis)

สาเหตุ : เกิดจากการรบัประทานอาหารทีม่สีารพิษทีเ่กิดจากเชื้อโรคปนเปื้อน

อาการและอาการแสดง :
ปวดท้อง ปวดบิด (colicky) เป็นพักๆ อาเจียน (ซึ่งมักมีเศษอาหารที่เป็นต้นเหตอุอกมาดว้ย) 

และถ่ายเปน็น้ าบอ่ยครั้ง บางรายอาจมไีขแ้ละอ่อนเพลยีร่วมดว้ย มักหายเองได้ภายใน 24 – 48 ชม.

สิ่งที่ตรวจพบ : Mild tenderness at abdominal

การตรวจพิเศษ/Lab : Stool exam.



ท้องเสยี / ท้องเดิน / ท้องร่วง (Diarrhea)

สาเหตุ : เกิดจากการติดเชื้อไวรสั หรือเชื้อแบคทเีรยี

อาการและอาการแสดง : ถ่ายเหลวหรอืเป็นน้ า ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป/วัน คลื่นไส ้อาเจียน 
ปวดมวนทอ้ง

สิ่งที่ตรวจพบ : Hyper active bowel sound

การตรวจพเิศษ /Lab : Stool exam, CBC



โรคถุงผนงัล าไส้อกัเสบ (Diverticulitis)

สาเหตุ :
• รับประทานอาหารทีม่ ีFiber ต่ า
• รับประทานยา Steroid, NSAIDs
• อ้วน
• อายุ

อาการและอาการแสดง : ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ท้องผูกหรือถ่ายเหลว 



โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (Acute pancreatitis)

สาเหต ุ:
เกิดจากจากนิ่วในถุงน้ าด ีการดื่มสุรา เนื้องอกของตับออ่น

อาการและอาการแสดง :

ปวดท้องรุนแรงและเกิดขึ้นทันทีทันใด อาการปวดมักจะเกดิที่บริเวณใตล้ิน้ปี่ 
(Epigastrium) หรือใต้ชายโครงด้านซา้ย (left upper guadrant) อาการปวดจะ
เกิดขึน้ตลอดเวลา อาจกินเวลาเปน็วนัมากกว่าเป็นชั่วโมง และอาจจะรา้วไปทางดา้นหลงั 



การตรวจพเิศษ /Lab :
- lipase หรือ amylase
- CT scan
- MRI 
- Endoscopic ultrasound (EUS)

สิ่งที่ตรวจพบ :
Tenderness at abdominal, distention, guarding
Cullen's sign, Grey Turner's sign



กรวยไตอักเสบแบบเฉียบพลัน (Pyelonephritis)

อาการและอาการแสดง :
มอีาการปสัสาวะแสบขดั ปัสสาวะบ่อย หรือปัสสาวะเป็นเลอืด ปัสสาวะเหมือนไมส่ดุ ปัสสาวะ

ไม่ค่อยออก ปวดท้องน้อย กดเจ็บทอ้งนอ้ย ร่วมกับมไีขส้งู หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องและ
ปวดเอวบรเิวณ costophrenic angle 

สิ่งที่ตรวจพบ : Tenderness at Costovertebral angle

การตรวจพเิศษ /Lab : - UA, U/C, CBC,

- I.V.P., U/S



กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) 

อาการและอาการแสดง :
มีอาการปสัสาวะแสบขดั ปัสสาวะบ่อย หรือปัสสาวะเป็นเลอืด ปัสสาวะเหมือนไมส่ดุ 

ปัสสาวะไมค่่อยออก ปวดท้องน้อย กดเจ็บทอ้งน้อย

สิ่งที่ตรวจพบ : การตรวจร่างกายมกัจะตรวจไมพ่บสิ่งผดิปกติชัดเจน

การตรวจพเิศษ /Lab : UA, CBC



ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID)

อาการและอาการแสดง :
ปวดท้องน้อย อาจเปน็ได้ทั้ง 1 หรือ 2 ข้าง ตกขาวลกัษณะผดิปกต ิหรือตกขาวลกัษณะ
เหมือนหนอง (Purulent vaginal discharge) เจ็บขณะมเีพศสมัพันธ ์(deep 
dyspareunia) เลือดออกผดิปกตทิางช่องคลอด ไข้ 



สิ่งที่ตรวจพบ :
Tenderness at lower abdominal เจ็บบริเวณปีกมดลกูขณะทีต่รวจภายใน 
(Adnexal tenderness) เจ็บเมือ่มกีารโยกปากมดลกูขณะตรวจภายใน 
(Cervical motion tenderness)

การตรวจพเิศษ /Lab :

Cervical / vaginal swab for Nucleic acid amplification test (NAAT)



ท้องนอกมดลูก (Ectopic Pregnancy)

สาเหตุ :

- เคยมีประวัติท้องนอกมดลูก 
- มีประวตัิการอักเสบของปกีมดลูกหรอือุง้เชงิกราน 
- ภาวะเยื่อบโุพรงมดลูกเจรญิผิดที่ (endometriosis) มีพังผืดในอุ้งเชงิกราน
- ตั้งครรภใ์นขณะที่ใส่ห่วงคมุก าเนดิในมดลูก
- เคยผ่าตดัที่บรเิวณท่อน าไข่ เช่นการผา่ตัดแก้หมนั ผ่าตัดแก้ไขท่อน าไข่ที่มกีารตีบ

ตันในการรกัษาภาวะมีบตุรยาก
- เนื้องอกมดลกู (myoma uteri) ที่มีการกดเบยีดบรเิวณท่อน าไข่



สิ่งที่ตรวจพบ
PV : การเจบ็โยกปากมดลูก และกดเจ็บทีป่ีกมดลกู หรือตรวจพบกอ้นที่ปีกมดลกู

การตรวจพเิศษ /Lab : UPT, CBC, beta-HCG

อาการและอาการแสดง :

อาการปวดท้องนอ้ยเฉียบพลนั (acute pelvic pain) เลือดออกกะปรดิกะปรอยทางชอ่งคลอด (irregular 
vaginal bleeding) และขาดประจ าเดือน (amenorrhea) อาการหนา้มืด วิงเวียน คลื่นไส้อาเจยีน


