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ภาวะอุง้เชงิกรานอกัเสบ (Pelvic inflammatory disease) 
ยังเป็นทีรู่จั้กกันในนามว่า ภาวะ PID 

ภาวะอุง้เชงิกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Disease - PID) คอื การอกัเสบหรอืการตดิเชือ้ของ 
ระบบสบืพันธุท์ีก่ระดกูเชงิกราน ภาวะ PID อาจเกดิจากโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ ์เชน่ โรคหนองในเทยีม  
โรคหนองใน และโรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทัิลเลยีม ภาวะ PID มผีลกระทบต่อคนทีม่ชีอ่งคลอด 
และมดลูกเท่านัน้ 

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• โรคหนองในเทยีมและโรคหนองในเป็นสาเหตุทีพ่บบ่อยทีส่ดุของภาวะ PID 
• ภาวะ PID เป็นภาวะทีพ่บบ่อยและมักไม่ท าใหม้อีาการ  

• การใชถุ้งยางอนามัยกับคู่นอนคนใหม่ และการตรวจโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธเ์ป็นประจ าสามารถช่วยป้องกันภาวะ PID ได ้
• หากปล่อยทิง้ไวไ้ม่ไดรั้บการรักษา ภาวะ PID สามารถท าใหเ้กดิแผลเป็นทีท่่อน าไข่และท าใหเ้กดิภาวะมบุีตรยากได  ้
• ภาวะ PID เป็นภาวะทีพ่บไม่บ่อยนักในผูค้นทีไ่ม่ไดม้เีพศสัมพันธ์บ่อย ๆ คนทีไ่ม่มปีระจ าเดอืน หรอืไม่มมีดลูกหรอืรังไข ่ 

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

ภาวะ PID เป็นการตดิเชือ้หรอืการอักเสบของอวัยวะทีอ่ยู่ในอุง้กระดูกเชงิกราน รวมถงึ มดลูกและท่อน าไข่ 

คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

ภาวะ PID มักเกดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี เชน่ โรคหนองในเทยีม โรคหนองใน และโรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา  
เจนนทิัลเลยีม 

บางครัง้ ภาวะ PID เกดิขึน้หลังจากกระบวนการผ่าตัดทีอุ่ง้เชงิกราน เชน่ การท าแทง้เพือ่ยุตกิารตัง้ครรภ ์เป็นตน้ 
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มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

คนสว่นใหญ่ไม่มีสัญญาณหรอือาการใด ๆ  

คนทีม่อีาการอาจมี 

• สารคัดหลั่งจากชอ่งคลอดหรอืตกขาวทีผ่ดิปกต ิ
• การตกเลอืดทีไ่ม่ปกต ิ

• อาการปวดทีอุ่ง้เชงิกรานหรอืทอ้งนอ้ยสว่นล่าง 
• อาการเจ็บเมือ่มเีพศสัมพันธ ์
• อาการปวดประจ าเดอืนทีเ่พิม่มากขึน้ 

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

ผูป้ฏบัิตกิารดา้นสขุภาพจะวนิิจฉัยภาวะ PID โดยการใช ้

• ประวัตอิาการของคุณ 
• การตรวจร่างกาย 

• การทดสอบต่าง ๆ 

การทดสอบอาจรวมถงึ การตรวจโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์การทดสอบการตัง้ครรภ ์ และบางครัง้ใชก้ารตรวจอัลตราซาวนด ์

โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

ภาวะ PID รักษาไดด้ว้ยการใชย้าปฏชิวีนะหลายขนานร่วมกันนานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ 

หากคู่นอนของคุณไดรั้บการวนิจิฉัยว่ามภีาวะ PID คุณควรเขา้รับการตรวจโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์ซึง่รวมถงึ  
โรคหนองในเทยีม โรคหนองใน และโรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทิัลเลยีม 

 
คน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกับโรคหนองในเทยีม โรคหนองใน และโรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทิัลเลยีม ที ่ 
StaySTIFree (staystifree.org.au) 

หากไม่ไดรั้บการรักษาจะมภีาวะแทรกซอ้นใด ๆ หรอืไม่? (Are there any complications if not 
treated?) 

หากภาวะ PID ทีไ่ม่ไดรั้บการรักษา อาจท าใหเ้กดิอาการปวดกระดูกเชงิกรานเรือ้รังและสามารถไปท าลายท่อน าไข่ ซึง่เป็น 
เหตุใหเ้กดิภาวะตัง้ครรภย์ากหรอืตัง้ครรภน์อกมดลูก 

มกีารวจัิยทีแ่สดงว่าหลังจากทีเ่กดิภาวะ PID ไปหนึง่ครัง้แลว้ โอกาสการตัง้ครรภไ์ดอ้ย่างส าเร็จของคุณอาจลดลงโดยประมาณ 
รอ้ยละ 10 ซึง่หลังจากเกดิภาวะน้ีสองหรอืสามครัง้ ตัวเลขน้ีจะเพิม่ขึน้ไดถ้งึรอ้ยละ 50  
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ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

วธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะป้องกันตัวคุณจากภาวะ PID คอื 

• การใชถุ้งยางอนามัยหรอืแผ่นยางอนามัยเมือ่คุณมเีพศสัมพันธก์ับคู่นอนคนใหม่ 
• เขา้รับการตรวจสขุภาพทางเพศเป็นประจ า 

ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปทีศู่นยบ์รกิารสขุภาพทางเพศใกลบ้า้นคุณ 

• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 
• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษากับ 
แพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุ หรอืโทรไปที ่000 
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