
การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายทุีม่ปีัญหาสุขภาพทีซ่ับช้อนในระยะ
เฉียบพลันและเรือ้รงัเกีย่วกบันรเีวช-ระบบสืบพันธส์ตรแีละความผิดปกติในการสืบ

พันธ์ของเพศชาย



1. การประเมนิสภาพผู้ปว่ยทีม่ปีัญหาเกีย่วกบันรเีวช-ระบบสืบพนัธ์

2. การใชก้ระบวนการพยาบาลในการดแูลผู้ปว่ยทีม่ปีญัหาเกีย่วกบันรเีวช-ระบบสืบพันธโ์รคและปญัหา
สุขภาพทีพ่บบอ่ย

- Tumor/ cyst: cervix, ovary, uterus displacement.

- Infection: PID, Tubo-ovarian abscess (TOA), Bacteria, Fungus, Parasites, 
Sexual transmitted disease (Gonorrhea, Non Gonococcal Urethritis, 
Chancroid, Syphilis, Herpes, Condyloma, Lymphogranuloma venereum)

- Menstrual cycle disorders: Dysmenorrheal, Post menstrual bleeding, 
Amenorrhea, Endometriosis, DUB, Menopause.

- Erectile dysfunction



การซักประวัติผู้ป่วยนรีเวช 

• ข้อมูลสว่นบคุคล 
• อาการส าคัญ 
• ประวัติการเจบ็ป่วยปัจจบุนั 
• ประวัติการเจบ็ป่วยในอดีต 
• ประวัติครอบครัว 

• ประวัติการมรีะด ู
• ประวัติการมเีพศสมัพันธ์ 
• ประวัติการตัง้ครรภ์และการคลอด 
• ประวัติการคมุก าเนดิ 
• ประวัติความผดิปกตติามระบบ



การตรวจวินิจฉัยพิเศษทางนรีเวช

◦Pap smear เป็นการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลกูระยะแรก (screening test) 

◦Swab (wet smear) เป็นการน าหนองหรอืสิง่ขับหลัง่ทีอ่ยู่ในช่องคลอดมาตรวจ 

◦Smear (dry smear) เป็นการน าหนองหรอืสิง่ขบัหลัง่ทีอ่ยู่ในต าแหน่ง urethra Skene glands 
Bartholin’s gland และ cervix 

◦Biopsy เป็นการตดัชิ้นเนื้อของอวัยวะทีอ่ยู่ภายในช่องคลอดมาตรวจ 

◦การตรวจ Ultrasound เป็นการตรวจดูอวัยวะในอุง้เชิงกราน ตรวจดูอวัยวะสบืพนัธุ์ สามารถตรวจได้ 
2 ทาง คือ ตรวจทางหน้าทอ้ง ตรวจทางช่องคลอด 



การพยาบาลผู้ปว่ยท า Biopsy

◦สังเกตอาการเลอืดออกผดิปกตจิากช่องคลอด ถ้ามีเลอืดออกตลอดเวลาหรอืออกมากให้รบีมาตรวจ
ก่อนแพทย์นัด 

◦ ให้ดึงปลายสาย Tampon ออกภายใน 24 ชม.หลังตรวจ เพื่อป้องกนัการตดิเชื้อ เช่น ท า Biopsy ตอน
เช้า ให้เอา Tampon ออกช่วงเยน็ ภายหลงัเอา Tampon ออก ให้สังเกตปรมิาณเลอืด 

◦ งดมีเพศสมัพันธ์ 1-2 สัปดาห์ เพื่อป้องกนัการติดเชื้อ 

◦สังเกตอาการแสดงของการตดิเชื้อ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บปวดในช่องคลอด ให้รีบมาพบแพทยท์นัท ี

◦แนะน าผูป้่วยให้มาฟังผลตรวจตามแพทยน์ัด



เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Myoma Uteri) 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง : สันนิษฐานวา่ Estrogen และ Progesterone เป็นตัวเรง่ให้
เกิดเนือ้งอก และพบว่าเนือ้งอกมขีนาดเล็กลงภายหลังหมดระดู 



อาการและอาการแสดง

1. ระดูออกมาก(Hypermenorrhea) และมานาน (menorrhagia)
2. ก้อนในทอ้งน้อย (Palpable mass)
3. อาการกดเบยีดอวัยวะขา้งเคยีง (Pressure symptom)
4. ปวดท้องน้อย (Pelvic Pain)
5. ตกขาว (Leukorrhea)
6. ภาวะมีบุตรยาก (Infertility)



การวินิจฉัย

1. ซักประวัติ ตรวจทางหน้าทอ้ง คล าพบกอ้นที่บริเวณทอ้งนอ้ย
2. ตรวจภายใน สามารถบอกขนาด รูปร่าง ต าแหนง่ของเนื้องอก ถ้าก้อนที่คล าได้สามารถเคลือ่น
ตามมือผูต้รวจได้ น่าจะเป็นก้อนเนื้องอกทีก่ลา้มเนื้อมดลกูมากกว่าก้อนมะเร็ง
3. Ultrasonography 
4. Diagnostic hysteroscopy 
5. Magnetic Resonance Imaging (MRI)



การรักษา

1. เฝ้าสังเกตอาการ ถ้าขนาดกอ้นเนือ้ ไม่เกิน 12 wks. ให้มาตรวจซ้ าทุก 4-6เดือน และใหย้าธาตเุหลก็ 
เพื่อป้องกนัภาวะโลหติจาง
2. รักษาดว้ยยา

2.1 NSAID บรรเทาอาการอักเสบและลดปริมาณเลือดที่ออก
2.2 GnRH analogue นิยมใช้ในผูป้่วย endometriosis โดยจะท าให้ผูป้่วยมภีาวะหมดประจ าเดอืน

เทียม (Pseudomenopause) โดยใหก้่อนผา่ตดัประมาณ 2-3 เดือน มีผลให้กอ้นเนือ้งอกมขีนาดลดลง 
และท าให้เสยีเลือดนอ้ยลงขณะผ่าตัด แต่จะไมใ่ห้นานเกนิ 6 เดือน เพราะอาจท าให้กระดกูพรุนได้



การรักษา
3. ผ่าตัด 

3.1 Myomectomy ผ่าตัดเฉพาะกอ้นเนือ้งอกโดยทีย่งัมดลกูยงัคงอยู่
3.2 Hysterectomy ผ่าตัดมดลกูออกไปดว้ย ในกรณทีีไ่มส่ามารถตัดกอ้นเนือ้ออกได้

3.2.1 Abdominal hysterectomy ผ่าตัดมดลูกผา่นทางหน้าท้อง ในกรณอีายุมากและมบีุตร
เพียงพอแลว้ โดยท าการผา่ตัดมดลกู รังไข่ และท่อน าไขท่ัง้ 2 ข้าง เรียก Total abnormal 
hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy (TAH C BSO)

3.2.2 Vaginal hysterectomy ท าการผา่ตัดผา่นทางช่องคลอด เหมาะสมในรายทีม่เีนือ้งอก
มดลูกโผลพ่้นปากมดลกู



เนื้องอกรังไข่ (Ovarian Tumor)

เนื้องอกรังไขท่ีม่กีารเจรญิเติบโตผดิปกติเนื่องจากการเสยีสมดุลระหว่างการแบ่งตัวใหมแ่ละการตาย
ของเซลล์
อาการและอาการแสดง :

1. คล าพบกอ้น
2. กดเบียดอวัยวะขา้งเคยีงในอุ้งเชิงกราน
3. ท้องโตขึน้
4. ปวดท้องเฉยีบพลนั เกิดจากการบดิของขั้ว (torsion), การแตก (Rupture), การติดเชื้อ 

(Infection), ตกเลือดภายในช่องทอ้ง
5. Bleeding per vagina
6. เกิดการอุดตันของล าไสเ้กิดจากการโตขยายของเนื้องอกท าใหท้อ้งอดื อึดอัด แน่นท้องได้ 



การรักษา

1. แบบไม่ต้องผ่าตัด ในรายเนือ้งอกรงัไข่ชนิดธรรมดา ขนาด < 8 ซม. ให้สังเกตอาการทกุ 2-3
เดือน
2. แบบต้องผ่าตัด

2.1 Ovarian cystectomy ผ่าตัดเฉพาะถุงน้ าออก อายุนอ้ย ต้องการมบีุตร
2.2 Unilateral salpingo-oophorectomy ผ่าตัดรังไข่และทอ่น าไข่ออกข้างเดียว
2.3 Total abdominal hysterectomy with bisalpingo-oophorectomy ตัดมดลูก

และท่อน าไข่ทัง้ 2 ข้าง



มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)

สาเหตุ :เชื้อ HPV โดยเฉพาะ Type 16, 18, 31, 33, 35, 45 
อาการและอาการแสดง :
1. ระยะไม่มอีาการ : มีความผดิปกตขิอง cell ระยะก่อนลกุลาม CIN ตรวจ Pep smear 
2. อาการตกขาว : CIN พบมูกใสหรือเป็นน้ าไหลออกทางช่องคลอด, ระยะลุกลามและระยะสดุท้าย เกิด
การติดเชื้อ พบตก ขาวมีกลิ่นเหมน็เนา่ 
3. เลือดออกผดิปกต ิ: ระยะลุกลาม พบเลือดออกเป็นหยดๆ (Spotting) หรือ Contract bleeding, 
ภายหลัง SI ในระยะสดุท้าย พบมีเลอืดออกไมส่มัพันธ์กับการม ีSI มีหนองปนเลอืดและมีกลิน่เนา่เหม็น 
4. อาการปวด เนื่องจากเซลลม์ะเร็งแพรไ่ปกดทับเสน้ประสาท 
5. อาการระยะสดุทา้ย พบเซลลม์ะเร็งแพรไ่ปยังอวยัวะต่างๆ กระเพาะปสัสาวะ, ตับ,ปอด



ปากมดลกูปกติ



ลักษณะทางคลินิกของมะเร็งปากมดลูก 

1. Proliferative type พบที่บริเวณ ectocervix ลักษณะเป็นกอ้นคล้ายดอกกะหล่ า 
(cauliflower) อาจเปื่อยยุย่และมเีลือดออก มีกลิ่นเหมน็
2. Infiltrative type มะเร็งลุกลามไปใน endocervix ท าให้ปากมดลูกมีขนาดใหญแ่ละแข็ง 
อาจมองภายนอกไมเ่หน็
3. Ulcerative type เป็นแผลลกึหรอืเป็นโพรง ตกขาวมกีลิ่นเหมน็ อาจมเีลือดออกรว่มด้วย



การแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูก

1. การลุกลามโดยตรง (Direct invasion) เซลล์มะเรง็ลุกลามไปยังเนื้อเยือ่บริเวณใกล้เคียง อาจรวมถงึ
อวัยวะขา้งเคยีง เช่น กระเพะปสัสาวะ ท่อไต ล าไส้ตรง
2. การแพรก่ระจายทางน้ าเหลอืง (Lymphatic spreading) โดยแพรไ่ปยงัหลอดน้ าเหลอืงและต่อม
น้ าเหลืองใน Parametrium ก่อนจากนั้นคอ่ยแพร่ไปยงัต่อมน้ าเหลอืงกลุม่อื่นๆ เช่น Pelvic Lymph 
nodes หรือ paraaortic lymph nodes 
3. การแพรก่ระจายไปทางหลอดเลอืด (Hematogenous spreading) มักพบช่วงทา้ยๆ เซลล์มะเรง็
กระจายออกนอกเชิงกราน อวัยวะทีม่ะเร็งแพรไ่ปบ่อยมากทีส่ดุ คือ ปอด



การแบ่งระยะของมะเร็งปากมดลูก
แบ่งโดย FIGO (1995) แบ่งได้ดังนี้
ระยะที่ 0 พบเซลลผ์ดิปกตแิตไ่มใ่ช่มะเร็ง (ระยะก่อนลกุลาม) – Carcinoma in situ 
ระยะที่ 1 คือการตรวจพบมะเร็งอยูใ่นปากมดลกูเทา่นั้น ไม่สามารถมองเหน็ได้ดว้ยตาเปลา่ แต่สามารถเห็น
ได้ด้วยกลอ้งจลุทรรน์

1A ลุกลามไปใน Stoma ลึกลงไมเ่กนิ 5 มม. กว้างไม่เกนิ 7 มม. 
1A1 ลุกลามไปใน Stoma ลึกลงไมเ่กิน 3 มม. กว้างไม่เกนิ 7 มม. 
1A2 ลุกลามไปใน Stoma ลึกลงเกนิ 3 มม. แต่ไม่เกนิ 5 มม. กว้างไม่เกนิ 7 มม. 
1B มะเร็งจะยงัคงอยูใ่นปากมดลกูเทา่นัน้ แต่ลอยโรคมขีนาดใหญก่ว่า 1A
1B1 ขนาดเลก็กว่าหรือเทา่กับ 4 ซม.
1B2 ขนาดใหญก่ว่า 4 ซม.



การแบ่งระยะของมะเร็งปากมดลูก

ระยะที่ 2 คือการตรวจพบมะเร็งกระจายออกไปจากปากมดลกูแล้วแต่ยังไมถ่งึเนือ้เยือ่ของผนัง
ด้านข้างของอุ้งเชิงกราน ( pelvic wall ) หรือมีการกระจายไปยงัช่องคลอดแลว้แตย่ังไมถ่งึหนึ่งใน
สามส่วนลา่งของช่องคลอด

2A เป็นระยะทีม่ะเรง็กระจายออกจากปากมดลูกไปยงัสองในสามสว่นบนของช่องคลอด แต่ยัง
ไม่มีการกระจายเข้าไปในเนื้อเยื่อขา้งตัวมดลกู

2B เป็นระยะทีม่ะเรง็กระจายออกจากปากมดลกูไปยงัเนือ้เยือ่ข้างตัวมดลกู



การแบ่งระยะของมะเร็งปากมดลูก

ระยะที่ 3 คือการตรวจพบว่ามะเร็งกระจายออกไปยงัหนึ่งในสามส่วนลา่งของช่องคลอด โดยอาจจะมี
การกระจายไปยงัผนังดา้นขา้งของอุ้งเชิงกราน และ/หรอื ท าให้ไตท างานได้แย่ลง

3A เป็นระยะทีม่ะเรง็กระจายไปยังหนึ่งในสามสว่นลา่งของช่องคลอด แต่ยังไมม่ีการกระจายไปยงั
ผนังด้านขา้งของอุ้งเชิงกราน 

3B เป็นระยะทีม่ะเรง็กระจายไปยงัผนังดา้นขา้งของอุง้เชิงกราน และ/หรอื มะเร็งขยายตวัไปกด
บริเวณทอ่ไต (Ureter) ท าใหเ้กิดการอุดตนัของระบบปัสสาวะท าให้ไตมขีนาดใหญข่ึน้ หรือท างานได้
แย่ลง ในระยะนี้อาจจะพบวา่ เซลล์มะเรง็กระจายไปยังต่อมน้ าเหลอืงภายในอุ้งเชิงกราน



การแบ่งระยะของมะเร็งปากมดลูก

ระยะที่ 4 คือการตรวจพบว่ามะเร็งกระจายไปนอกอุ้งเชิงกราน หรือส่วนอื่นๆของร่างกาย
4A เป็นระยะที่มะเรง็กระจายไปยงักระเพาะปัสสาวะหรือทวารหนัก
4B เป็นระยะทีม่ะเรง็กระจายออกจากอุ้งเชิงกราน ไปยังส่วนอื่นๆของรา่งกาย เช่น ช่องท้อง ตับ 

ล าไส้ หรือปอด เป็นต้น



มะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer)
สาเหตุและปัจจยั :

1. อายุ 40-60 ปี
2. สิ่งแวดลอ้ม สารเคม ีมลพิษ
3. สารละคายเคอืงต่อเยือ่บุช่องทอ้ง
4. ปัจจัยเกีย่วกับการตั้งครรภ์ การคุมก าเนิด บุตรน้อยหรอืมีบุตรยาก
5. ความผดิปกติของการท างานของรังไข ่เช่น ระดูผิดปกติ ระดูหมดเร็ว
6. มีอาการทอ้งอืด ท้องเสยี ท้องน้อยโต
7. พันธุกรรม
8. ฮอร์โมน



อาการและอาการแสดง

1. คล าพบกอ้น ก้อนโตกดอวัยวะใกลเ้คยีง (Pressure Symptom)
2. ท้องโตขึน้ (Ascites)
3. เลือดออกผดิปกต ิ: ขาดระด ูระดูมามาก มีเลือดออกกะปรดิกะปรอย
4. Functioning tumor : สาวก่อนวัย ขนดก เสียงแหบห้าว Hyperthyroidism
5. อาการทางเดินอาหาร
6. เบื่ออาหาร น้ าหนักลด มีไข้



การแพร่กระจายของมะเร็งรังไข่

1. การหลุดลอกของเซลลม์ะเร็ง (Surface exfoliation) พบได้บ่อยทีส่ดุ
2. การแพรไ่ปตามพื้นผวิ (Direct extension) ก้อนมะเรง็แตกออกเซลลม์ะเร็งกระจายไปยงั
อวัยวะในอุง้เชิงกราน
3. การแพรก่ระจายไปตามระบบน้ าเหลอืง (Lymphatic spreading)
4. การแพรก่ระจายไปตามระบบเลอืด (Hematogenous spreading)



การแบ่งระยะของมะเร็งรังไข่

แบ่งโดย FIGO
Stage 1 หมายถงึมะเรง็อยูใ่นรังไข่

1A เนื้อมะเรง็อยูท่ีร่งัไข ่1 ข้าง
1B มะเร็งอยูท่ีร่งัไข ่2 ข้างและยงัไมอ่อกนอกรังไข ่
1C มะเร็งอยูใ่นรงัไขข่า้งใดขา้งหนึ่งหรอืสองขา้งร่วมกบั มะเร็งอยูท่ีผ่วิของรังไข ่หากมะเร็ง

เป็นถุงน้ าและถงุน้ าแตกออกพบเซลลม์ะเร็งในช่องทอ้ง มี Ascites



การแบ่งระยะของมะเร็งรังไข่

Stage 2 มะเร็งอยูข่า้งหนึ่งหรือสองขา้ง และแพรก่ระจายไปยังอวยัวะขา้งเคียง เช่น ช่องคลอด ท่อรัง
ไข่ กระเพาะปสัสาวะ ล าไส้ใหญ่

2A มะเร็งลุกลามเขา้อวัยวะสบืพันธ์ เช่น vagina มดลูก ท่อรังไข ่fallopian tubes 
2B มะเร็งลามเขา้อวยัวะช่องเชิงกราน เช่น กระเพาะปสัสาวะ bladder แต่ยังไมล่ามไปยังอวยัวะ

ในช่องทอ้ง
2C มะเร็งได้แพร่กระจายในช่องทอ้ง



การแบ่งระยะของมะเร็งรังไข่

Stage 3 มะเร็งอยูใ่นรงัไข ่มะเร็งลามเข้ายงัอวัยวะในช่องทอ้ง เช่น ต่อมน้ าเหลอืง ล าไส้ 
3A มะเร็งที่แพรก่ระจายมขีนาดเลก็มองไมเ่ห็นด้วยตาเปลา่ แต่ส่องกลอ้งพบเซลลม์ะเรง็
3B มะเร็งมีขนาดเลก็กว่า 2 ซม.
3C มะเร็งมีขนาดมากกว่า 2 ซม.

Stage 4 มะเร็งแพรก่ระจายไป ปอด สมอง



การวินิจฉัย

1. Ultrasound
2. CT-Scan
3. Tumor marker มะเรง็รงัไข่ ได้แก่ CA-125
4. Alpha fetoprotein (AFP)



การรักษา

1. การผ่าตัด TAH with BSO with Omentectomy
2. รังสีรักษา : External radiation
3. Chemotherapy หลังการผา่ตัด



มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer)

สาเหตุและปัจจยัเสีย่ง :
1. อายุ: สตรีทีห่มดระด ูอายุ > 50 ปี
2. สตรีไม่มีบุตร Infertility
3. ระดูมาไมส่ม่ าเสมอ Oligomenorrhea, early menarche, late menopause, anovulatory
4. ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทน โดยปราศจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
5. ภาวะอ้วน BMI>25 
6. พันธุกรรม



อาการและอาการแสดง

1. ตกเลือด หรือมีเลือดออกผิดปกติ
2. Vaginal discharge มีน้ าใสๆ เหลืองๆ ไหลออกทางชอ่งคลอด
3. อาการอืน่ๆ คล าพบกอ้น มีหนองในโพรงมดลกู (Pyometra)



การวินิจฉัย

1. Pap Smear
2. การขูดมดลกูแบบแยกสว่น (Fractional curettage : F&C)
3. Transvaginal ultrasonography : TVS
4. Hysteroscope
5. การตรวจทางห้องปฏบิัติการ



การรักษา

1. การผ่าตัด
2. รังสีรักษา รักษาด้วยการผา่ตัดไม่ได้ ระยะของโรคลุกลามไปแลว้ ระงับอาการปวด
3. ฮอร์โมนบ าบดั
4. ยาเคมบี าบัด



การผ่าตัดรักษาในผู้ป่วยนรีเวช
1. การจี้โดยใช้ความเย็น (cryosurgery) อุณหภูม ิระหว่าง 0 – 10 องศาเซลเซยีส ใช้รักษาบรเิวณ
เนื้อเยือ่ทีไ่ม่ได้เปน็มะเรง็ หรือเป็นมะเรง็ในระยะทีย่งัไมล่กุลาม
2. การใช้เลเซอร์ (laser) ภาวะแทรกซอ้นที่อาจเกิดขึ้น คือ รู้สึกร้อน เกร็ง และภาวะเสยีเลอืดจากการท า
3. การจี้ด้วยไฟฟ้า (Electrocoagulation diathermy) ใช้ไฟฟ้ามาจี้เซลลท์ีผ่ดิปกตทิีไ่มใ่ช่มะเร็ง
4. การใช้ขดลวดไฟฟ้า (loop diathermy) 
5. การตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย (Conization) 
6. การผ่าตัดเอามดลกูออกทางหน้าทอ้ง (Total Abdominal Hysterectomy = TAH)
7. การผ่าตัด เพื่อเอามดลกูและต่อมน้ าเหลอืงของอุง้เชิงกรานออก (Radical Hysterectomy and 
Pelvic Node Dissection = RHND)



การผ่าตัด
- Myomectomy << มี ปจด. มี H. ไข่ตกปกต ิสามารถมบีุตรได้แต่ยาก 
- Hysterectomy << มี H. ไข่ตกปกต ิไม่มี ปจด. ไม่สามารถมีบุตรได้ 
- SO << มี ปจด. มี H. ผลิตได้ สามารถมีบุตรได้
- BSO << มีอาการรอ้นวบูวาบ เหงื่อออกมาก หงุดหงิด กระดูกพรนุ ไขมันสูง ไม่สามารถ

มีบุตรได้ 
- TAH+SO<<< ไม่มี ปจด. มี H. ไข่ตกปกต ิไม่สามารถมบีุตรได้ 
- TAH+BSO<<< ไม่มี ปจด. ไม่ผลิต H. ไม่สามารถมบีุตรได้ 

****ต้องกิน H.ทดแทน****



การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชก่อนที่ได้รับการผ่าตัด
1. ประเมินสภาพรา่งกายและเตรยีมความพร้อมกอ่นผา่ตัด ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เช่น Blood Chemistry, CBC, Anti 
HIV, Blood group, X-Ray, EKG และตรวจปสัสาวะ
2. ประเมินความรูค้วามเขา้ใจและความพรอ้มของผู้ปว่ย
3. งดน้ าและอาหาร
4. ให้ผู้ป่วยลงนามใบยนิยอมรบัการผา่ตัด
5. เตรียมท าความสะอาดผิวหนงัหนา้ท้อง 
6. สวนล้างชอ่งคลอดและสวนอจุจาระ
7. ใส่สาย Foley’s catheter
8. เปลี่ยนเสือ้ผ้า ถอดฟันปลอม ท าความสะอาดเล็บ
9. แนะน าการปฏบิตัิตัวภายหลงัการผ่าตดั เช่น การไอและหายใจอยา่งมีประสิทธภิาพ
10. ดูแลให้ได้รบั IVF ตามแผนการรกัษา
11. เตรียมและให้ Pre-medication ตามแผนการรกัษา



การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชหลังได้รับการผ่าตัด

1. บันทึก V/S 
2. ประเมินระดับความรูส้ึกตวั
3. ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการได้รบัยาระงบัความรูส้ึก 
4. ประเมินและบนัทึกเลอืดออกที่แผลผ่าตัดหรอืชอ่งคลอด
5. ประเมินระดับความเจบ็ปวดแผล
6. ประเมินภาวะติดเชือ้ ดูแลให้ได้รบัยาปฏชิวีนะตามแผนการรกัษา
7. กระตุ้น Early ambulation ลุกนัง่ข้างเตยีง 
8. บันทึก I/O ดูแลให้ได้รบั IVF
9. แนะน าผูป้ว่ยไม่ให้เกาะเกาแผล และระวงัไม่ให้แผลผา่ตัดเปยีกน้ า
10. แนะน าการปฏบิตัตินภายหลังกลับบา้นและมาตรวจตามนดั
11. ดูแลทางดา้นจติใจและสงัคมของผู้ปว่ยและสาม ีตลอดจนการวางแผนครอบครวัให้เหมาะสม



การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการรักษาด้วยรังสรีักษา
1. ประเมินสภาพผูป้ว่ยกอ่นการไดร้บัการฉายรงัสรีกัษา
2. หลีกเลี่ยงการทาโลชัน่ หรือถูสบู่ น้ ายาทาผิว หรือทาแปง้ที่มกีลิ่นหอม บริเวณผิวหนงัที่ไดร้บัการฉายรงัสรีกัษา หากมี
อาการคนัอาจใชน้้ ามันมะกอกทา
3. แนะน าให้รกัษาความสะอาดบรเิวณผิวหนงัที่ฉายรงัสรีกัษาให้แห้ง หากเปียกใชผ้า้หรอืกระดาษซับให้แห้ง และ
หลีกเลี่ยงการถกูแสงแดด
4. รักษาความสะอาดในชอ่งปาก หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย แนะน าให้จบิน้ าขงิ หรือน้ ามะนาว 
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิน่
5. หลีกเลี่ยงการใชป้ลาสเตอรป์ดิลงบรเิวณผวิหนงัที่ได้รบัการฉายรงัสีรกัษา
6. แนะน าผูป้ว่ยไม่ให้ขูด ขีด หรือ ลบรอยบรเิวณที่ฉายรงัสีรกัษา
7. แนะน าผูป้ว่ยให้ใส่เสือ้ผ้าที่ไม่ระคายเคอืงต่อผิวหนงั 
8. แนะน าการท าความสะอาดบรเิวณอวยัวะสบืพนัธุ์



การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา

9. แนะน าให้ผูป้ว่ยการออกก าลงักายตามสภาพของรา่งกาย และท าอย่างสม่ าเสมอ จะชว่ยให้รา่งกายแข็งแรง และการ
ไหลเวียนของโลหิตดขีึ้น
10. แนะน าให้ดื่มน้ านอ้ยวนัละ 2,000-3,000 cc 
11. ดูแลผู้ป่วยโดยยดึหลกั Aseptic Technique 
12. ในรายที่มีการติดเชือ้ตอ้งเจาะเลือดตรวจดู WBC เพื่อประเมินภาวการณต์ิดเชือ้ เก็บเสมหะ เก็บปัสสาวะ และสิ่งคดั
หลั่งส่งตรวจ
13. แนะน าผู้ปว่ยสังเกตอาการผิดปกต ิเชน่ มีเลือดออก มีสิ่งคัดหลัง่ออกทางชอ่งคลอด ท้องผูก มไีข้สูง ให้รีบมาพบ
แพทย์ทันที



การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัด
1. ประเมินสภาพผูป้ว่ยกอ่นได้รบัการรกัษาด้วยยาเคมีบ าบดั
2. แนะน าผูป้ว่ยรบัประทานอาหารนอ้ยๆ แต่บ่อยครัง้ หลีกเลี่ยงอาหารมีกลิ่น รสจัด และอาหารมัน
3. รักษาความสะอาดภายในชอ่งปาก เมื่อมีแผลในชอ่งปากให้ใชแ้ปรงที่มีความนุม่
4. ดูแลผู้ป่วยให้ได้รบัยาเคมีบ าบดัตามแผนการรกัษา และประเมินผวิหนงับรเิวณที่ให้ยาเคมบี าบดั
5. ดูแลผู้ป่วยให้ได้รบัอาหารยอ่ยงา่ย โปรตนี และธาตุเหลก็สงู
6. หากมีอาการปากแห้ง แนะน าผู้ปว่ยดื่มน้ า ประมาณ 2,000-3,000 cc. 
7. ดูแลผู้ป่วยโดยยึดหลกั Aseptic Technique 
8. ในรายที่มกีารติดเชือ้ต้องเจาะเลือดตรวจดู WBC เพื่อประเมนิภาวการณต์ิดเชือ้ เก็บเสมหะ เก็บปัสสาวะ และสิ่งคดัหลัง่
ส่งตรวจ
9. แนะน าผูป้ว่ยสงัเกตอาการผดิปกติ เช่น มีเลือดออกงา่ย จุดจ้ าเลอืดตามรา่งกาย ไข้สูง อ่อนเพลีย



1. ภาวะขาดระดู (Amenorrhea)

1.1 ภาวะขาดระดชูนดิปฐมภูม ิ(Primary amenorrhea) หมายถึง ภาวะที่ไม่มรีะดตูามวยัอัน
สมควร ช่วงอายุ 14-16 ปี 

สาเหตุ : ความผิดปกติของตอ่มเพศ (Gonad) ความผดิปกตขิองโครงสรา้งอวยัวะสืบพนัธุ ์เยื่อ 
Hymen ปิด และความผดิปกตขิอง Hypothalamus

1.2 ภาวะขาดระดูชนดิทตุยิภูม ิ(Secondary amenorrhea) หมายถึง ภาวะที่มีการขาดระดูใน
สตรีที่เคยมีระดูมาแล้วอย่างนอ้ย 3 เดือน ในรายที่ระดมูาสม่ าเสมอ และ 6 เดือนในรายที่ระดูมาไม่สม่ าเสมอ 

สาเหตุ : ความผิดปกติของHypothalamus ความผิดปกติของPituitary รังไข่ มดลูก การฉีดยา
คุมก าเนดิ ยารกัษามะเรง็ และ Hypothyroidism หรือ Hyperthyroidism



การรักษาภาวะขาดระดู

รักษาตามสาเหตุ 

1. เพิ่ม FSH เพื่อกระตุ้นให้รงัไขท่ างาน 

2. ลดยา Prolactin 

3. การขูดมดลูก



2. อาการปวดระดู (Dysmenorrhea)

2.1 อาการปวดระดชูนดิปฐมภมูิ (Primary Dysmenorrhea) สัมพันธ์กับการมี
ระดูเกิดจากการหดเกร็งของมดลกูระหว่างมรีะด ู

สาเหตุ : การมี Prostaglandins (PG) ปริมาณมาก ปากมดลกูตีบตันท าให้เกิดการคัง่
ของเลือดระดูในมดลกู และการสบูบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครยีด 

2.2 อาการปวดระดชูนดิทตุิยภมูิ (Secondary Dysmenorrhea) มีพยาธิทีอุ่้ง
เชิงกราน เช่น Endometriosis PID



การรกัษาอาการปวดระดู 

1. ให้ยาทอีอกฤทธิต์้าน Prostaglandins แต่ห้ามใชก้บัสตรทีีม่แีผลในกระเพาะอาหาร 

2. การรกัษาด้วยฮอรโ์มน โดยยาเมด็คมุก าเนดิฮอรโ์มนรวม Estrogen และ Progesterone



การพยาบาลสตรีที่มีอาการปวดระดู

1. ให้ค าแนะน าทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัสรรีวทิยาของการมรีะด ู

2. แนะน าวธิกีารบรรเทาอาการปวดระดู เช่น เทคนคิการหายใจ การใชค้วามรอ้นประคบ 

3. แนะน าการปฏบิัติตัวทีเ่หมาะสม 

4. อธิบายการใชย้าเมด็คมุก าเนดิในระยะเวลานาน 

5. สร้างทศันคติทีด่ีเกีย่วกบัการมรีะดู



การหย่อนของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Relaxation)

ภาวะทีม่กีารอ่อนแรงของกล้ามเนือ้และเนือ้เยือ่เกีย่วพัน รวมถึงเอ็นต่างๆที่
ช่วยพยงุอวยัวะในอุ้งเชงิกรานสตร ีท าให้มกีารหย่อน ยื่น เคลื่อนต่ าลงมา ได้แก่ 
มดลูก ผนังช่องคลอด ท่อปัสสาวะ ล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย



สาเหตุ

1. Trauma จากการคลอด จ านวนครัง้ของการคลอดทางชอ่งคลอด 

2. อายุและวยัหมดระดู พบว่า อายุทีม่ากขึ้นความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ลดลง การขาด
Estrogen ท าให้มกีารฝ่อลบีของกล้ามเนือ้ที่พยงุอวยัวะภายในอุง้เชิงกราน 

3. การเพิม่ขึน้ของความดันในช่องทอ้ง เช่น ท้องผูก ไอเรื้อรงั อาชีพที่ต้องยกของหนกั มีก้อน
เนื้องอก



การหย่อนของมดลูก (Uterine prolapse)

หมายถงึ การทีป่ากมดลกูและมดลกูเคลือ่นต่ าลงมาในช่องคลอด แบ่งเป็น 3 ระดับ 

1. First degree คือ การเคลือ่นต่ าลงมาของมดลูกโดยที่ปากมดลกูอยู่ต่ ากวา่ ischial 
spine แต่ยังไม่โผลพ่้นปากช่องคลอด 

2. Second degree คือ การเคลือ่นต่ าลงมาของมดลกูโดยทีป่ากมดลกูโผลพ่้นออกมา
จากปากช่องคลอด พบมากในขณะทีผู่ป้่วยยืน เดิน หรือเพิ่มแรงดันในช่องทอ้ง

3. Third degree คือ การเคลื่อนต่ าลงมาของมดลูกอย่างมากระดับปากมดลกูโผลพ่้น
ปากช่องคลอด บางรายมีมดลกูยืน่ออกมาขา้งนอก



อาการและอาการแสดง

หน่วงที่ทอ้งน้อย ช่องคลอด มีก้อนโผลเ่วลาไอหรอืจาม อาการปวด หลัง ตกขาวหรอืมีหนอง มี
เลือดออกทางช่องคลอด ปวดขณะมีเพศสมัพันธ์ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะคัง่ (Urinary 
retention) ปัสสาวะล าบาก กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ท้องผูก กลั้นอุจจาระล าบาก

การวินิจฉัย 
1. การตรวจ PV PR 

2. ให้ผู้ป่วยไอ สังเกตปัสสาวะทีเ่ลด็ออกมา



การรักษา

1. แบบไม่ต้องผ่าตัด 

-แนะน าให้หลกีเลีย่งสาเหตแุละปัจจยัเสี่ยง เช่น ยกของหนัก ไอเรื้อรัง

- ฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุง้เชิงกรานโดยการขมบิช่องคลอด (Kegel exercise) ในรายทีอ่ายไุม่
มาก ปัสสาวะเลด็ขณะไอ จาม โดยการเกรง็ช่องคลอด นาน 3-5 วินาที ท าประมาณ 10-20 ครั้ง วัน
ละ 3 รอบ ท าเป็นประจ าอย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกัน 

- การใช้ฮอร์โมนทดแทน ในราย Menopause ใช้ Estrogen Cream

- การใสห่่วงวงแหวน (Pessary) ในช่องคลอดเพื่อช่วยพยงุผนังช่องคลอด ข้อเสีย อาจท าให้
เกิดการละคายเคืองในช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ อาจเกดิ Vesicovaginal fistula ได้



การรักษา

2. แบบผ่าตัด ขึ้นอยูก่บัลักษณะและระดบัของการหยอ่น

- Vaginal hysterectomy ผ่าตัดมดลูกออกทางชอ่งคลอด ใช้ในรายมดลูกหยอ่นระดบั 3ร่วมกบั
ท า A-P repair

- Anterior colporrhaphy ในรายทีม่ ีcystocele 

- Posterior perineocolporrhaphy ในรายทีม่ ีrectocele rectoenterocele

- Le Fort colpocleisis ในรายทีม่ ีvaginal vault prolapse 

- Manchester operation เป็นการตดัปากมดลกูทีย่ืน่ออกมาแล้วเยบ็เอน็ยดึปากมดลกูใหส้ั้นขึน้



การพยาบาลการหยอ่นของมดลกู

1. แนะน า Kegel exercise ในสตรีวัยเจรญิพันธุ์โดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์และสตรีหลงัคลอด 

2. การช่วยคลอดทีถ่กูวิธไีมใ่หเ้กิด trauma 

3. ให้ความรูผู้ป้่วยในรายที่ต้องผา่ตดั



ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก 
(Abnormal Uterine Bleeding : AUB)

เลือดทีอ่อกจากโพรงมดลกูมลีกัษณะ แตกต่างจากระดู พบได้ทุกช่วงอาย ุโดยมากพบในวัยเจรญิพันธุ์ 
1. กลุ่มทีม่พียาธิสภาพ โดยเลอืดทีอ่อกมาสาเหตุมาจาก Myoma Uteri, Endometriosis, PID 
2. กลุ่มทีไ่มม่พียาธิสภาพ เรียกว่า Dysfunction Uterine Bleeding : DUB 

- ภาวะเลอืดออกผดิปกตชินิดทีไ่มม่ีไขต่ก (Anovulatory DUB) เกิดจาการท างานทีไ่ม่สมดลุกนั 
ระหว่าง Hypothalamus, Ovary ท าให้มเีลือดออกกะปรดิกะปรอย 

- ภาวะเลอืดออกผดิปกตชินิดทีม่ีไขต่ก (Ovulatory DUB) พบบ่อยในช่วงวัยรุน่และวัยใกลห้มด
ระดู



การรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก
1. ภาวะ Anovulatory DUB 

1.1 การท าใหเ้ลือดหยดุ โดยการใช้ Estrogen หรือท าการขดูมดลกู (Dilatation & 
curettage : D&C)

1.2 การรกัษาภาวะซีด
1.3 ป้องกนัการกลับเปน็ซ้ า

2. ภาวะ Ovulatory DUB
2.1 ใช้ยา NSAIDS ยาเมด็คุมก าเนดิ
2.2 ท าลายเยือ่บโุพรงมดลูก
2.3 การตดัมดลูก (Hysterectomy)



การพยาบาลภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก

1. ประเมินความรุนแรงของการเสยีเลอืดและป้องกนัภาวะซดีติดตามผล Hct.

2. ป้องกันภาวะ Shock โดย Record V/S, I/O สังเกตอาการ

3. ป้องกันการติดเชื้อ ดูแลการท าความสะอาดอวยัวะสบืพนัธุ์

4. ในรายทีต่้องผา่ตัดเตรียมผูป้่วยกอ่นและหลงัการผา่ตัด



เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

ภาวะที่เยื่อบุโพรงมดลกูมีการเจรญิเตบิโตในต าแหนง่อื่นๆ นอกเหนือจากภายในโรง
มดลูกและอาจลกุลามไปยงัอวัยวะใกลเ้คียงในและนอกอุง้เชิงกราน

ปัจจัยเสีย่ง :

1. สตรีทีม่ีระดคูรั้งแรกอายนุอ้ย ช่วงรอบระดสูัน้และเลอืดระดูออกมาก

2. พันธุกรรม

3. พยาธิสภาพขัดขวางการไหลของระด ูเช่น Imperforate hymen

4. สตรีทีไ่มม่บีุตรหรือมบีุตรน้อย



พยาธิสภาพ :
พบจุดสีน้ าตาลในอุง้เชิงกรานโดยเฉพาะผวิรงัไข ่มดลุก ล าไส้ตรง และเยื่อบุช่องทอ้ง 

ลักษณะสีแดงหรอืสนี้ าเงินปนด า อาจพบขนาดใหญก่ว่า 10 ซม. เรียกว่า Chocolate cyst 
หากพบถงุน้ าภายในมขีองเหลวสนี้ าตาลเขม้ เรียกว่า Endometrioma ถุงน้ านี้จะสร้าง 
adhesion มายึดกบัอวัยวะขา้งเคียง เป็นสาเหตุท าให้มีบุตรยาก

ระดับความรุนแรงของ Endometriosis :
1. Mild ไม่เกิดพงัผืดหรือการดงึรังของอวัยวะ
2. Moderate เกิดพังผืดและดงึรังโดยเฉพาะบริเวณรังไข่
3. Severe เกิดการดึงรงัไปยงั ligament อวัยวะเกีย่วกับการขบัถา่ย



อาการ :
1. ปวดท้องขณะมีระดเูรือ้รัง (Dysmenorrhea) 

2. เจ็บปวดลึกๆในชอ่งคลอดขณะมเีพศสมัพันธ์

3. ปวดท้องนอ้ยเรื้อรงั (Chronic Pelvic Pain) ในช่วงทีไ่ม่มรีะด ูอาจเกดิจากพังผดืไปยดึเกาะอวัยวะภายในอุ้งเชงิกราน

4. Hypermenorrhea 

5. Abnormal vaginal bleeding

การวินิจฉยั :
1. ซักประวัต ิอาการและอาการแสดง

2. ตรวจภายใน (PV)

3. Transvaginal sonography : TVS

4. Diagnostic laparoscopy : การส่องกล้องทางหน้าท้อง มีความแมน่ย าสงู



การรกัษา
1. สังเกตอาการ ในรายที่มอีาการไมร่นุแรง

2. รักษาดว้ยยา โดยใช้ฮอร์โมน เพื่อควบคมุการหลัง่ของ GnRH ท าให้เยือ่บโุพรงมดลกูฝ่อไดแ้ก ่

2.1 Progestogens ขนาดสูง เช่น Depo medroxy progesterone acetate (DMPA)ยบัยัง้การหลัง่ FSH และ LH

2.2 Danazol ยับยั้งการหลัง่ของ GnRH

2.3 GnRH agonist ยับยั้งการหลัง่ของ GnRH

2.4 Combined estrogen-progestin hormone ยับยัง้การหลั่ง FSH และ LH ท าให้รังไขห่ยุดท างาน

3. การผ่าตัด
3.1 Conservative surgery รักษาในสตรีที่อายไุมม่ากและตอ้งการมบีตุร Laparoscopic surgery และ Explor

laparotomy 

3.2 Radical surgery ตัดมดลูก ท่อรังไข ่และรังไขร่วมทัง้เลาะพงัผดืด้วย (lysis adhesion) การส่องกล้องผา่ตดัทาง
หน้าท้อง (Laparoscopic Surgery)

ข้อดี : ขนาดแผลเลก็ หายไว เจ็บปวดไม่มากภายหลงัผา่ตดั ใช้เวลาพกัฟื้นไม่มาก ลดการเกดิพังผดื



ภาวะเลือดออกจากช่องคลอดหลังวัยหมดระดู 
(Postmenopausal bleeding) 

ภาวะที่สตรีหมดระดตู่อเนือ่งมา 12 เดือน แล้วกลบัมามเีลอืดออกผดิปกติทางช่องคลอดอกี



สาเหตุ

◦ เยื่อบุช่องคลอดหรอืเยือ่บุมดลกูบางจากภาวะ พร่องฮอรโ์มนในสตรวีัยหมดระด ู

◦ มีพยาธิสภาพในช่องคลอด ปากมดลูกและโพรง มดลูก เช่น ติ่งเนื้อ เนื้องอก มะเร็งทีป่าก
มดลูก เป็นต้น 

◦ มีการอักเสบในโพรงมดลกู 

◦ เยื่อบุมดลกูหนาตัวจากการไดร้ับฮอร์โมนหรอื สารทีก่ระตุน้เยื่อบมุดลกูให้หนาตัวผดิปกติ

◦ มะเร็งเยือ่บมุดลกู ซึ่งถือเป็นสาเหตทุีร่นุแรง ที่สุด ซึ่งถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก การรักษา 
มักจะได้ผลดีกว่าเมือ่ระยะของโรคลกุลาม รุนแรง



การวินิจฉัย

◦ การตรวจภายใน 

◦ Pap smear

◦ การตรวจ Ultrasound



การรักษา

◦การสังเกตอาการ 

◦การใช้ยาฮอร์โมน 

◦การผ่าตัด



ตกขาว (Leukorrhea) 

อาการ ตกขาวทีม่ทีัง้ปรมิาณ ลักษณะสีหรอืกลิ่นที่แตกต่างจากตกขาวปกติ คัน 
(Pruritus) ช่องคลอดมกีลิ่นเหมน็ ปวดแสบปวดรอ้น ปัสสาวะแสบขัด เจ็บขณะมี
เพศสัมพนัธ์



1. หนองใน (Gonorrhea) 

สาเหตุ : เชื้อ Neisseria gonorrhea

อาการและอาการแสดง : ระยะฟักตัวประมาณ 1-14 วัน ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะล าบาก มีหนองไหลออกมา
จากท่อปสัสาวะ มีเลือดออกทางชอ่งคลอด คันบรเิวณปากชอ่งคลอด (pruritus vulva) ปวดท้องนอ้ย 

การวนิจิฉยั : ย้อมสี Gram Stain การเพาะเชือ้ การตรวจหาหนว่ยทางพนัธุกรรม

การรกัษา : Ciprofloxaxin 500 mg a single dose, or Ofloxacin 400 mg a single dose, or Norfloxaxin
800 mg a single dose, or Levofloxaxin 250 mg a single dose If R/O Chlamydia infection Doxycycline 
100 mg 2-3 times a day for 10-14 days Zithromax® (azithromycin) 1.0 gm a single dose 



2. หนองในเทียม (Non-gonoccal urethritis)
สาเหตุ : เชื้อ Chlamydia trachomatis

อาการและอาการแสดง : ระยะฟักตัวประมาณ 7-21 วัน ตรวจภายในพบปากมดลกูอักเสบ มักพบ
บริเวณ Transformation zone ของปากมดลกู ท่อปัสสาวะอักเสบ (urethritis) บางรายเกิดการอักเสบ
ที่ปีกมดลกู (adnexitis) ท าให้ปีกมดลกูตีบตนัหรือเกิดพังผดืในอุ้งเชิงกราน (adhesion) เยื่อบุโพรงมดลกู
อักเสบ (endometritis) และโรคอกัเสบตดิเชื้อในอุง้เชิงกราน

การวนิจิฉยั : ย้อมส ีGram Stain การเพาะเชื้อ การตรวจหาหน่วยทางพันธุกรรม

การรกัษา : Doxycycline 100 mg 2-3 times a day for 10-14 days, or Zithromax® 
(azithromycin) 1.0 gm (4 x 250 mg) a single dose, Zithromax® Z-pak® (azithromycin) -
500mg on day 1, followed by 1 tab (250mg) once a day for 4 more days



3. ซิฟิลิส (Syphilis)
สาเหตุ : เชื้อ Treponema pallidum (เป็นแบคทีเรีย ชนิดเกลยีว)

อาการและอาการแสดง : ระยะฟักตัวประมาณ 21 วัน แบ่งเป็น ระยะต่างๆ ดังนี้
◦ ซิฟิลิสระยะปฐมภมู ิ(Primary syphilis) เป็นแผลทีอ่วยัวะสืบพันธุภ์ายนอก มีขอบนนูและแขง็ (Hard 

chancre) และพื้นขอบแผลเรยีบ ขนาด 1-2 ซม. ไม่เจบ็ ไม่มีหนองทีแ่ผล ยกเว้นมกีารตดิเชือ้ซ้ าซอ้น แผล
อาจหายไดเ้องภายใน 2-6 สัปดาห ์และเข้าสู่ระยะทตุยิภมูิ
◦ ซิฟิลิสระยะทตุยิภมู ิ(Secondary syphilis) หลังจาก 6 สัปดาหถ์งึ 6 เดือน พบเชื้อ Treponema 

pallidum ผู้ป่วยมอีาการออ่นเพลีย ไข้ต่ าๆ ปวดเมือ่ย ต่อมน้ าเหลืองโต มีผื่นขึ้นตามรา่งกาย โดยเฉพาะฝ่า
มือ ฝ่าเทา้ คล้ายออกหดั บางรายมผีมรว่ง เป็นหยอ่มๆ บางรายอาจมอีาการปวดศีรษะ คอแข็ง มีความ
ผิดปกตขิองเส้นประสาทคูท่ี ่2-8 อาการอาจหายไดเ้องภายใน 3-12 สัปดาห์



3. ซิฟิลิส (Syphilis)
◦ซิฟิลิสระยะแฝง (Latent syphilis) ไม่มีอาการใดๆแต่ตรวจพบเชื้อในเลอืด แบ่งออกเปน็ 2 ระยะ 
◦ระยะแฝงช่วงตน้ (Early latent period) ผู้ป่วยไม่มอีาการแตม่ปีระวัติได้รับเชื้อนอ้ยกวา่ 1 ปี หาก

ไม่ได้รับการรกัษาอาจกลบัเป็นซ้ าในระยะทตุิยภูมไิด้
◦ระยะแฝงช่วงปลาย (Late latent period) ผู้ป่วยไม่มอีาการแต่มปีระวัติได้รับเชื้อนานกว่า 1 ปี

◦ซิฟิลิสระยะตติยภมูิ(Tertiary syphilis) มีการท าลายของระบบประสาท เส้นเลอืด ระบบไหลเวียน

การวนิจิฉยั : ตรวจ VDRL หรือ RPR ถ้าผลบวก ต้องตรวจ TPHA (Treponema pallidum 
hemagglutination assay) หรือ FTA-ABS (Fluorescent treponemal antibody absorption 
test) ถ้าให้ผลบวก แสดงว่าเป็นซฟิิลิสแนน่อน

การรกัษา : ใช้ยา Penicillin โดยรักษาไดท้กุระยะของโรค



4. แผลริมอ่อน (Chancroid)
สาเหตุ : เชื้อ Haemophilus ducreyi

อาการและอาการแสดง : ระยะฟักตัวประมาณ 1-6 วัน มีแผลทีอ่วัยวะเพศ ลักษณะนุ่ม ของไม่แขง็
(Soft chancre) เป็นรอยหยัก มีสีแดงรอบๆแผล มีไข้ต่ าๆ ปวดเวลาถา่ยปสัสาวะหรอือจุจาระ รู้สึกเจบ็
เวลามเีพศสมัพันธ์ ตกขาวผดิปกต ิแผลสว่นใหญอ่ยูท่ีป่ากช่องคลอดถึงฝเีย็บ รอบรูทวารหนัก ต่อม
น้ าเหลืองทีข่าหนบีโต ถ้าแตกออกแผลจะหายยาก

การวนิจิฉยั : เพาะเชื้อโดยเอาหนองทีแ่ผลหรือจากต่อมน้ าเหลอืงมาย้อม จะพบเชื้อเรียงตัวเป็นสายคล้าย
ฝูงปลา เรียกว่า School of fish

การรกัษา : Antibiotics are usually effective - Zithromax 1.0 gm (250mg x 4 tablets) or 
Cipro 500 mg twice a day for 3 days or Cipro XR 500 mg once a day for 3 days.



5. เริม (Herpes simplex)

สาเหตุ : เชื้อ Herpes simplex virus (HPV)

◦HPV Type 1 ติดเชื้อบริเวณปากหรอืล าตวัเหนือสะดอื
◦HPV Type 2 ติดเชื้อบริเวณอวัยวะสบืพันธุ์ภายนอก

อาการและอาการแสดง : ลักษณะตุ่มใสเลก็ๆ คัน ปวดแสบ ร้อน ในผู้ติดเชื้อครั้งแรกอาจมไีข ้
ปวดศีรษะ อ่อนเพลยี ต่อมน้ าเหลอืงโต

การวนิจิฉยั : การเพาะเชื้อจากตุ่มน้ าใสๆ 

การรกัษา : Acyclovia 200 mg for 5 times a day



6. กามโรคของท่อและต่อมน้ าเหลือง 
(Lymphogranuloma venereum : LGV)

สาเหตุ : เชื้อ Chlamydia trachomatis subserotype L1, L2 และ L3

อาการและอาการแสดง : มีแผลอวยัวะสบืพันธุ์ภายนอกส่วนลา่ง รูปัสสาวะ แคมใหญ ่แล้วแตกออก 
กลายเป็นแผลเลก็ๆ ตื้นๆ ไม่เจ็บ แผลอาจหายเอง ต่อมาผูป้่วยมีต่อมน้ าเหลอืงโต อักเสบ มีหนอง

การวนิจิฉยั : การตรวจหาภมูคิุ้มกนัต่อเชื้อ Chlamydia 

การรกัษา : Doxycycline 100 mg. Erythromycin 500 mg.



7. หูดหงอนไก่ (Condyloma acuminate/ Genital wart)
สาเหตุ : เชื้อ Human papilloma virus (HPV) Type 6,11

อาการและอาการแสดง : ระยะฟักตัว 2-3 เดือน มีลักษณะติง่เนื้อสชีมพูหรอืสขีาว (warts) ผิวขรุขระ
เป็นหยัก คล้ายหงอนไกห่รอืดอกกะหล่ า (cauliflower) บริเวณอวยัวะสบืพันธุ์ภายนอก มีอาการคนั ถ้า
ไม่ได้รักษาหูดอาจมขีนาดใหญ ่ปัจจัยทีท่ าให้หูดขนาดใหญ ่คือ การตั้งครรภ์ การดูแลความสะอาดไมด่ี มี
การอักเสบ ระบบภูมิคุ้มกนับกพร่อง

การวนิจิฉยั : ตัดติ่งเนื้อตรวจหา Serotype ของ HPV หรือท า Colposcope ร่วมกับ 3 % acetic acid 
ป้ายบริเวณปากมดลกู พบลักษณะเซลลบ์รเิวณนัน้เป็นสขีาว (Acetowhite lesion) 

การรกัษา : การผ่าตดัดว้ยเครื่องจีไ้ฟฟ้าและใช้ยาป้าย ได้แก่ Podophyllin 10-25 %, Trichloroacetic
acid (TCA) 80-90 %, Podophilox 0.5 %



8. หูดข้าวสุก (Molluscum contagiosum)

สาเหตุ : เชื้อไวรัส Poxuiridac (กลุ่ม Pox virus)

อาการและอาการแสดง : ลักษณะเปน็ตุ่มแขง็เลก็ๆ ที่มีรอยบุม๋ทีส่ว่นบน (Central Umbilication) พบ
บริเวณอวยัวะเพศและ Pubis ส่วนใหญไ่มเ่จ็บไมค่นั หายได้เองภายใน 6-9 เดือน

การวนิจิฉยั : บีบหรือเจาะรอยบุ๋มจะได้ของเหลวขน้ๆ สีขาวเหลอืง น าไปตรวจยอ้ม Gram Stain จะเห็น 
Molluscum bodies ลักษณะเป็นรูปไข



9. เชื้อราในช่องคลอด (Candida vaginitis)

สาเหตุ : เชื้อ Candida albicans

อาการและอาการแสดง : ตกขาวมีสเีหลอืงหรือขาวเป็นกอ้น คล้ายนมขน้ (curd like discharge) 
อวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอดบวมแดง คันในช่องคลอด ปัสสาวะแสบตอนสดุ เจ็บขณะมเีพศสมัพันธ์

การวนิจิฉยั : การท า wet smear โดยน าตกขาวไปตรวจ จะพบ oval budding yeast หรือ 
psuedohyphae

การรกัษา : ใช้ยาเหน็บ Clotrimazole 100 mg.หรือยารับประทาน Ketoconazole 200 mg.1X2 bid 
pc.



10. พยาธิในช่องคลอด (Trichomonas vaginitis) 
สาเหตุ : Trichomonas vaginalis (Potozoa)

อาการและอาการแสดง : ระยะฟักตัวนาน 3 สัปดาห ์ตกขาวมสีเีหลอืงปนเขยีวปริมาณมาก มีกลิ่น
เหม็น เป็นฟอง (frothy) ระคายเคืองคันทีช่่องคลอด พบปากมดลูกมีจดุเลือดออกเปน็หยอ่มๆ 
เรียกว่า Strawberry cervix

การวนิจิฉยั : ท า wet smear น าตกขาวไปตรวจ พบ T.vaginalis

การรกัษา : Metronidazole 2 gm. a single dose or 500 mg Bid x 7 days



11. ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial vaginosis: BV)

สาเหตุ : เชื้อ Gardnerella vaginalis

อาการและอาการแสดง : ตกขาวมีกลิน่เหมน็คลา้ยปลาเนา่ ลักษณะสขีาวปนเทาไม่มฟีอง 

การวนิจิฉยั : น ามูกไปตรวจ พบ pH>5 ท า whiff test ได้ผลบวก หรือท า wet smear พบ G. vaginalis 
การรกัษา : Metronidazole 500 mg. Bid. X 7 days or Clindamycin 300 mg. Bid. X 7 days 



Acute Pelvic Inflammatory Disease

สาเหตุ :

1. การมเีพศสมัพันธก์บัผู้ทีเ่ป็นกามโรค

2. ภาวะที่รา่งกายอ่อนแอ มีแผลภายในโพรงมดลกู การรกัษาความสะอาด
ไม่ดี การใช้เครือ่งตรวจรกัษาในโพรงมดลูก



พยาธสิภาพ :

เกิดภายหลังจากการมเีพศสัมพันธ ์พบมากในเชือ้ N. gonorrhea และ C. 
trachomatis ซึ่งเชื้อจะอยูบ่รเิวณ endocervix และเมือ่มีระดูเชื้อจะเข้าสู่เยื่อบุโพรงมดลูกไป
ยังท่อน าไข่ทัง้ 2 ข้าง ท าให้เกดิการติดเชือ้ โดยหนองแพรอ่อกไปยงัปลายเปิดของ Fimbria 
เข้าสู่ช่องทอ้ง ท าให้เกดิเยือ่บุชอ่งทอ้งอกัเสบ ปวดใต้ชายโครงขวา และการติดเชื้อยงัท าใหเ้กดิ
พังผืดดึงรัง้อวยัวะภายใน ได้แก่ ท่อน าไข่ และรังไข่บิดเบี้ยว ท าให้ทอ่น าไข่อุดตัน หนอง
ระบายออกไม่ได้ ลุกลามไปยงัรงัไข่ 



อาการและอาการแสดง

◦ชนิดเฉียบพลัน พบตกขาวมกีลิ่นเหมน็ ปวดท้องนอ้ยทั้ง 2 ข้าง มักเกดิหลังมีประจ าเดือน
ใหม่ๆ ปวดมากตอนเคลื่อนไหว อาจมีเลือดออกกะปรดิกะปรอย 

◦ชนิดเรื้อรงั เป็นผลมาจากการรกัษาในครัง้แรกไมห่าย 



การวินิจฉัย 

1. ซักประวัติ พบตามปัจจยัเสีย่ง

2. ตรวจร่างกายพบไขส้งู > 38 องศาเซลเซียส กดเจบ็ทอ้งนอ้ย ตรวจภายใน เมื่อโยกปาก
มดลูกจะมีอาการเจบ็ คล าได้กอ้นหรอืถงุน้ าที ่cul-de-sac มีตกขาวหรือหนองไหลออกมา

3. พบ WBC > 10,000 per mm3 และค่า ESR สูงขึ้น

4. ตรวจพิเศษ เช่น Ultrasonography Culdocenthesis Laparoscopy เป็นต้น

การรักษา : ใช้ยาปฏชิีวนะให้ครบตามแผนการรกัษา



การพยาบาล
1. การพยาบาลเพื่อการป้องกนัโรค

- แนะน าการท าความสะอาดรา่งกายและอวยัวะสืบพนัธอ์ย่างถกูวธิี

- แนะน าการรกัษาสุขอนามยัทางเพศ

- แนะน าให้สงัเกตอาการตดิเชือ้ในระบบสบืพนัธุ ์เช่น ไข้สูง ปวดท้องนอ้ย ตกขาวผิดปกติ คัน

- หลีกเลี่ยงการมเีพศสัมพันธท์ี่ไม่ปลอดภยั 

- ไม่สวนลา้งชอ่งคลอดหรอืท าความสะอาดดว้ยน้ ายาฆ่าเชือ้

- แนะน าการคมุก าเนดิที่เหมาะสม

- แนะน าสตรีทีมีเพศสมัพนัธแ์ลว้ให้มาตรวจภายในอย่างนอ้ยปลีะ 1 ครั้ง

- แนะน าการวางแผนครอบครัว โดยการตรวจโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธแ์ละประวตัิทางพันธุกรรม



2. การพยาบาลเมื่อผูป้ว่ยมกีารตดิเชื้อ

- ประเมินภาวะติดเชือ้ โดยวัดV/S ทุก 4 ชม. โดยเฉพาะอาการไข้สงู >38 องศาเซลเซียส 

- ใน Acute PID จัดท่าให้ผู้ปว่ยนอน Fowler’s Position เพื่อจ ากัดให้หนองหรอืสิง่คดัหลั่งขงัอยู่บรเิวณ Cul-
de-sac เพื่อไม่ให้ลุกลามไปในอุ้งเชงิกราน

- ดูแลให้ได้รบัยาปฏชิวีนะและ IVF ตามแผนการรกัษา 

- แนะน าให้ผู้ปว่ยรักษาความสะอาดรา่งกายทั่วไป ท าความสะอาดอวยัวะสืบพนัธุ ์ล้างจากด้านหนา้ไปดา้นหลงั
และซับให้แห้ง

- แนะน าให้ผู้ปว่ยเข้าใจถึงความส าคญัของการรบัประทานยาอย่างต่อเนือ่ง และมาตรวจตามแพทย์นดั



3. การพยาบาลเพื่อไมใ่หก้ลับมาเป็นซ้ า
- ให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตดิตอ่ของโรคทางเพศสมัพันธ์และการแพร่กระจายไปสูบุ่คคลอื่น

- ต้องแนะน าให้คูน่อนมารบัการตรวจรกัษาด้วย งดการมีเพศสมัพันธไ์ว้กอ่นหรอืใช้ถงุยางอนามยั
เพื่อป้องกนัการติดเชื้อ

- แนะน าการปฏิบัติเพื่อไม่ให้กลบัมาเปน็ซ้ า



การหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction)

ภาวะที่รา่งกายและจิตใจไมส่ามารถตอบสนองต่อการกระตุน้ทางเพศได้ตามปกติ ท าให้เกิด
ปัญหาในการร่วมเพศ



ความบกพร่องทางเพศ

1. ไม่มีความรูส้กึหรอืความตอ้งการทางเพศ อาจเปน็เพราะอายมุากขึน้หรอืฮอร์โมนเพศต่ า
2. อวัยวะเพศไมแ่ขง็ตัว หรือแขง็ได้ไม่ดพีอ หรือไม่นานพอทีจ่ะเกดิความพึงพอใจ ใน
เพศสัมพนัธ์ พบมากขึน้ตามอาย ุผู้ชาย 1 ใน 2 คน 

3. การหลั่งน้ ากามเรว็เกดิจากจิตใจ



สาเหตุ

1. ทางกาย เกิดจากโรคหรอืภาวะทางกายที่มผีลตอ่ระบบประสาท หรือระบบหลอดเลอืดของ
อวัยวะเพศ หรือเกดิจากความผดิปกตขิองอวัยวะเพศ มักพบในคนมอีาย ุ
2. ทางใจ เกิดจากโรคหรอืภาวะทางจิตใจ ที่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นทางเพศจากสมอง หรือ
ประสาทสมัผสั มักพบในคนหนุ่ม



การรักษา

1. การให้ค าแนะน าปรกึษา 

2. การใช้ยา


