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อภิปราย
การหาสาเหตุของประจ�ำเดือนทีผ่ ดิ ปกติของผูป้ ว่ ย
รายนี้ พบว่าเข้าได้กับภาวะไข่ไม่ตกจากถุงน�้ำในรังไข่
PCOS เนื่องจากสามารถแยกสาเหตุอื่นออกได้จากการ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจเลือด เช่น สาเหตุจาก
โพรงมดลูกผิดปกติ (outflow tract obstruction), ต่อมใต้
สมองผิดปกติ (hypothalamic-pituitary disorder), ภาวะ
รังไข่ท�ำงานไม่เพียงพอ (premature ovarian insufficiency) หรือโรคทางระบบต่อมไร้ทอ่ ผิดปกติ (hyperprolactinemia, thyroid disease, non-classic congenital
adrenal hyperplasia) การวินิจฉัยภาวะ PCOS ปัจจุบัน
นิยมใช้ตามหลักเกณฑ์ของ Rotterdam criteria โดย
พิจารณาหลักแยกสาเหตุอื่นออกก่อนและมีเกณฑ์ 2 ใน
3 ข้อ จากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. Oligomenorrhea or amenorrhea คือ มีประจ�ำ
เดือนมาผิดปกติ มาน้อย รอบเดือนนานกว่า 35 วัน หรือ
ขาดหายไป
2. Polycystic ovaries on ultrasound คือ มี
ปริมาณฟองไข่ขนาด 2-9 mm มากกว่าหรือเท่ากับ 12
ใบต่อข้าง หรือ 25 ใบต่อข้าง เมื่อใช้เครื่องอัลตราซาวด์
ความถีส่ งู ตัง้ แต่ 8 MHz ขึน้ ไป หรือวัดปริมาตรของรังไข่
ได้ขนาดเกินกว่า 10 mm3
3. Clinical hyperandrogenemia (acne, hirsutism) หรือ biochemical hyperandrogenemia (free
testosterone, free androgen index)
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก โรค PCOS ได้แก่
1. Abnormal menstruation ประจ�ำเดือนไม่ตรง
รอบ มาผิดปกติ
2. Infertility มีบุตรยาก จากไข่ไม่ตกเรื้อรัง
3. Dermatology ผิวมัน มีสวิ มีหนวด หรือขนขึน้
ผิดปกติ
4. Metabolic dysfunction น�้ำตาล และไขมัน ใน
เลือดสูงขึ้น จากภาวะดื้อต่ออินซูลิน
5. Cardiovascular cerebrovascular risk
6. Psychiatric problems (depressive and
anxiety symptoms)
7. Endometrial hyperplasia, endometrial cancer risk
8. Obstructive sleep apnea (OSA)
เอกสารอ้างอิง
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