
Insight Endometriosis 
เรามขีอ้มลูและกลุม่คนที�พรอ้มจะชว่ยเหลอืผูห้ญงิและ
วยัรุ่นใหส้ามารถจัดการกับโรคนี&ไดด้ยีิ�งขึ&น รวมทั &งมี
ความมั�นใจมากขึ&นในการหาแนวทางรักษาที�เหมาะสม 
เราสามารถชว่ยกนัลดความลา่ชา้ในการวนิจิฉัยโรคนี&ได ้
ดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจถงึสาเหตแุละขอ้มลูของ
โรค 
 

บรกิารของเรา  
• นัดหมายเพื�อปรกึษากบัผูใ้หข้อ้มลู  
• โปรแกรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัโรค  
• เว็บไซตแ์ละสิ�งพมิพต์า่งๆ เกี�ยวกับโรค  
• กจิกรรมสมัมนา เชญิวทิยากรมาพูดในหัวขอ้ที�

เกี�ยวขอ้ง  
• กจิกรรมกลุม่, Coffee talk  
• ใหข้อ้มลูผ่านทางโทรศพัท,์ อเีมล ์และ Skype  
• จดหมายขา่วประชาสมัพันธ ์ 
• ใหย้มืหนังสอืจากหอ้งสมุดของเรา  
• ชมุชนออนไลนท์าง Facebook  
• โปรแกรมสาํหรับวัยรุ่นและผูห้ญงิ  
 

การลดความลา่ชา้ของการวนิจิฉยัโรค  

• เรามขีอ้มลูที�พรอ้มมอบใหก้บัสถานที�ทํางาน
ตา่งๆ เราสามารถจัดกจิกรรมในชมุชน รวมถงึมี
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสขุภาพคอยใหค้ําปรกึษา 

• เรามกีจิกรรมสรา้งความตระหนักในโรคนี&ใน
เดอืนมนีาคม ซึ�งรวมถงึกจิกรรม Purple walk 
หรอืการเดนิเพื�อสรา้งการรับรูใ้นโรคเยื�อบมุดลกู
เจรญิผดิที� 

รว่มมอืกบัเรา  

• ตดิตอ่เราเพื�อเชื�อมโยงเขา้สูช่มุชนโรคเยื�อบุ
โพรงมดลกูเจรญิผดิที�ในพื&นที�ของคณุ เขา้สู่
ระบบหอ้งสมดุของเรา และรับขา่วสารที�มี
ประโยชนจ์ากเรา 

• เราเปิดรับทกุคน รวมถงึ partner, whanau 
เพื�อนๆ และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสขุภาพ 

 

รว่มสนบัสนนุชุมชนของเรา  
 
งานของเราจะชว่ยผูห้ญงิในทกุชว่งอาย ุเวลาและเงนิ
ของคณุเป็นสิ�งมคีา่ ในกรณีที�คณุบรจิาคเงนิเพื�อการกศุล 
เงนิบรจิาคนั&นสามารถนําไปลดหยอ่นภาษีได ้มารว่มเป็น
อาสาสมคัรและชว่ยสรา้งชมุชนของเราใหม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจในโรคนี&กนัเถอะ  
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัโรคและขอ้มลูองคก์รของเรา  
 

To find out more about endometriosis and our organization 
 
Ph Educator: Annette 07 8555 123 
 
Email: info@InsightEndometriosis.org.nz 
 
Web: www.InsightEndometriosis.org.nz 
 
FB: www.Facebook.com/InsightEndometriosis 

แผน่พับนี&ไดร้ับการสนับสนุนจัดพมิพจ์าก Community 
Organisation Grants Scheme (COGS) 

 
แหลง่ที�มาของขอ้มลูในแผน่พับ: “Endometriosis: The 

complete reference for taking charge of your 
Health” (2003) โดย Mary Lou Ballweg และ the 

 Endometriosis Association 
ภาพบคุคลในแผน่พับคอืภาพนางแบบที�ใชเ้พื�อการ

โฆษณาเทา่นั&น 
 

Insight Endometriosis and Purple Walk are Trade Marks 
registered to Endometriosis Waikato 

Registered Charity (CC10906) 
© Endometriosis Waikato, 2011-2013 

 

คณุเป็นคนหนึ�งที�ปวดทอ้งเวลามปีระจําเดอืนหรอืเปลา่? 
คณุมปีัญหาเกี�ยวกบัการมลีกูหรอืไม ่

 

มารูจ้ักโรคเยื�อบมุดลกูเจรญิผดิที� รวมทั &งวธิกีารที�จะชว่ย
ผูป้่วยโรคนี&ไดท้ี� 

 

เว็บไซต ์InsightEndometriosis.org.nz 

หรอืเฟสบุค๊ Facebook.com/InsightEndometriosis      
 

“เวอร์ชั�นไทย” 

(Thai Version) 



โรคเยื�อบมุดลกูเจรญิผดิที� 
 
โรคทางสตูนิรเีวชที�พบไดใ้นผูห้ญงิทกุวัย 
 

โรคเยื�อบมุดลกูเจรญิผดิที� คอือะไร  

• ภาวะซบัซอ้นของฮอรโ์มนและระบบ
ภมูคิุม้กนัในรา่งกาย 

 

• เซลลท์ี�คลา้ยกบัเยื�อบโุพรงมดลกูไปเจรญิ
ที�อื�นนอกจากในโพรงมดลกู เชน่ รังไข ่ทอ่
นําไข ่ลําไส ้และบรเิวณกระดกูเชงิกราน 

• เซลลเ์จรญิเตบิโตในชว่งที�มปีระจําเดอืน 
ทําใหเ้กดิการอกัเสบ บางรายมอีาการ
เจ็บปวด และอาการอื�นๆ บางครั &งกระทบ
ตอ่การมบีตุร 

• โรคนี&กระทบตอ่คณุภาพชวีติของผูป้่วย 
คอื อาจทําใหต้อ้งขาดงาน และกระทบ
ตอ่ประสทิธภิาพในการทํางานและการ
เรยีน 

    i           การดแูลตวัเองและการปฏบิตัติัวแบบองค์
รวมสามารถชว่ยได ้

 

ใครที�สามารถเป็นโรคนี-ได ้
 

• โรคเยื�อบมุดลกูเจรญิผดิที�สามารถพบได ้
ในผูห้ญงิทั�วไปทกุชว่งอาย ุรวมถงึวัยรุน่ 

• ผูห้ญงิที�มปีระวตัคินในครอบครัวเคยเป็น
โรคนี&หรอืโรคที�เกี�ยวขอ้ง 

 
 

 
 

อาการท ั�วไปของโรคที�สามารถพบได ้
 

• มอีาการเจ็บปวด
ในชว่งมปีระจําเดอืน  

• มอีาการเจ็บปวด
ขณะรว่มเพศ 

• มปีัญหาในการมบีตุร 
• มปีัญหาเกี�ยวกบั

ลําไส ้เชน่ เจ็บปวด
ลําไสข้ณะ
เคลื�อนไหว มอีาการ
อดืในชอ่งทอ้ง 
ทอ้งผกู ทอ้งรว่ง 

• ออ่นเพลยีตลอดเวลา 
• มอีาการเจ็บปวดในชว่งเวลาตกไข ่
• เจ็บปวดบรเิวณสว่นอื�นๆ ของรา่งกาย เชน่ 

หลังสว่นลา่ง 
• เจ็บปวดขณะปัสสาวะ 
• เจ็บปวดเป็นระยะกอ่นมปีระจําเดอืน 
• มปีัญหาเกี�ยวกบัระบบภมูคิุม้กนั  

 
  i   อาการเหลา่นี&อาจคลา้ยคลงึกuัอาการของโรค
ลําไสแ้ปรปรวน Irritable Bowel Syndrome (IBS) หรอื 
ภาวะอกัเสบบรเิวณอุง้เชงิกราน Pelvic Inflammatory 
Disease (PID) แตเ่กดิขึ&นบอ่ยครั &ง 
 

ปวดประจําเดอืนไมใ่ชเ่ร ื�องปกต ิ 
•   หากอาการปวดประจําเดอืนกระทบกบัการ

ดําเนนิชวีติของคณุ อยา่นิ�งนอนใจ 
• ลองหาคําปรกึษาจากสตูนิรเีวชผูเ้ชี�ยวชาญดา้น

โรคเยื�อบมุดลกูเจรญิผดิที� 
•  
i  การวนิจิฉัยโรคแตเ่นิ�นๆ สามารถบรรเทาอาการและ
ป้องกนัอนัตรายเกี�ยวกบัการมบีตุรได ้

เมื�อไหรท่ ี�ควรสงสยัวา่มคีวามเสี�ยงที�จะ
เป็นโรคเยื�อบมุดลกูเจรญิผดิที�  
ลองตอบคําถามเหลา่นี&เพื�อชว่ยตัดสนิใจวา่คณุควรขอ
คําปรกึษาดา้นการรักษาหรอืไม ่
 

•  คณุทานยาเพื�อลดอาการเจ็บปวดขณะมี
ประจําเดอืนทกุเดอืนหรอืไม ่

•  คณุตอ้งขาดงานหรอืขาดเรยีนทกุเดอืนในชว่งมี
ประจําเดอืนหรอืไม ่

• คณุตอ้งนอนพักผอ่นในชว่งมปีระจําเดอืนหรอืไม ่
• คณุมอีาการเจ็บปวดในระหวา่งการมปีระจําเดอืน

หรอืไม ่
• คณุมอีาการเจ็บปวดขณะมเีพศสมัพันธห์รอืไม ่
• คณุเจ็บปวดลําไสข้ณะเคลื�อนไหวหรอืไม ่
• คณุมอีาการทอ้งรว่งหรอืทอ้งผกูที�เป็นผลมาจาก

การมปีระจําเดอืนหรอืไม ่
• คณุมอีาการเจ็บปวดกระเพาะปัสสาวะขณะ

ปัสสาวะหรอืไม ่
• คณุแม ่พสีาว นอ้งสาว หรอืญาตฝิ่ายหญงิของ

คณุเคยมปีระวตัเิป็นโรคนี&หรอืมอีาการเหลา่นี&มา
กอ่นหรอืไม ่

 
ดัดแปลงจาก หนังสอื “Endometriosis: A New Zealand 
guide” ของ Andrea Molloy  
ควรทาํอยา่งไรเมื�อพบวา่มอีาการขา้งตน้  

• นํา checklist อาการทพีบตามรายการขา้งตน้ไป
พบ GP เพื�อขอคําปรกึษา  

 

• สอบถามขอ้มลูจากสตูนิรแีพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญโรคนี& 
หรอืหาขอ้มลูวธิกีารปฏบิตัติวัดว้ยตวัเอง  

 

•   ตดิตอ่เรา Insight Endometriosis เพื�อขอขอ้มลู 
และการชว่ยเหลอื 

    i      อยา่กลัวที�จะหา second opinion 

โรคเยื�อบมุดลกูเจรญิผดิที�มคีวามสําคญั แตค่นสว่นใหญย่งัไมม่คีวามเขา้ใจที�ถกูตอ้ง  
โรคนี-ไมซ่บัซอ้นแตม่กัถกูละเลยในการวนิจิฉยัแตเ่นิ�นๆ  

หากคณุมอีาการเหลา่นี- คณุควรไดร้บัขอ้มลูที�ถกูตอ้งและความชว่ยเหลอื 


