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Abstract

A 69 years old postmenopausal women presented to the Chandrubeksa Hospital with abnormal
vaginal bleeding of three days’s duration amount of blood was few milliliters. She had been menopausal
since 19 years ago and had never used hormone replacement therapy (HRT). Her underlying diseases are
Hypertension, Dyslipidemia and Hemorrhoid. She received medications for Hypertension and Dyslipidemia
from Chandrubeksa Hospital but she take diosmin + hesperidin by herself few capsules daily for few years.
Physical examination revealed a normal size uterus with mild tender, adnexa free no mass. Transvaginal
sonographic found uterus size 4.28*4.03*3.32 centimeters with hypoechogenic content 2.49*2.04*1.77
centimeters in uterus. Endometrial aspirator was applied and drain brown liquid content 5 mL from uterus
and pathological diagnosis are; presence of mild degree of acute and chronic inflammatory process, no
endometrial element seen, no carcinoma seen. Diagnosis of abnormal uterine bleeding in this patient is
diosmin (flavonoid) induce hematometra in postmenopausal women. Many of flavonoids are stimulant for
estrogen receptor alpha on endometrial cells, also flavonoids use in postmenopausal women should be under
physicians decisions to prevent abnormal uterine bleeding side effects that mimic symptoms of endometrial
carcinoma.
Keywords : hematometra in postmenopausal, flavonoid side effects, postmenopausal uterine bleeding.
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(รายงานผูป้ ่ วย)

รายงานผูป้ ่ วย Flavonoid induce hematometra in postmenopausal women
ในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
ชวินทร์ ศรีวิริยเลิศกุล พบ.,วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

บทคัดย่อ
ผู ้ป่ วยเป็ นหญิงไทยอายุ ปี ภูมลิ าํ เนาจังหวัด กาญจนบุรี อาชีพแม่บ ้าน อาการสําคัญทีมาโรงพยาบาลคือ มีเลือดออก
จากช่องคลอด วันก่อน เป็นเลือดสีนาตาลเปื
ํ
อนกางเกงในเป็ นวงขนาด . เซนติเมตรทุกวัน ประวัตอิ ดีตเป็ นโรคความดันโลหิต
สูง ไขมันในเลือดสูง และริดสีดวงทวารหนัก ปี ก่อน อาการริดสีดวงทวารหนักดีขนึ จึงซือยาทานเองจากร้านขายยาทานเองตามที
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เคยได้รบั จากโรงพยาบาล เป็ นยาผสม diosmin 450 mg. + hesperidin 50 mg. วันละ - เม็ด ส่วนโรคไขมันในเลือดสูง
และความดันโลหิตสูง รับยาประจําทีโรงพยาบาลจันทรุเบกษาเป็ น enalapril 5 mg. oral bid และ simvastatin 40 mg.
oral hs ไม่มปี ระวัตขิ าดยา ประวัตทิ างนรีเวช หมดประจําเดือนมา ปี เคยตังครรภ์และคลอดบุตรเอง ครรภ์ บุตรคนสุดท ้อง
อายุ ปี ปฎิเสธประวัตมิ ะเร็งในครอบครัว ผลการตรวจร่างกายผูป้ ่ วย PV: MIUB- no lesion seen, Vagina-atrophic
mucosa, no blood stain, Cervix-Os closed, no lesion, Uterus-normal size, mid position, smooth surface, mild
tender, Adnexa-free, no mass, not tender, Cul de sac-no bulging, no nodularity ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์
ทางช่องคลอด hypoechogenic content ในโพรงมดลูกขนาด . * . * . เซนติเมตร, มดลูกมีขนาด . * . * .
เซนติเมตร ไม่ พบความผิดปกติอืน ๆ ทําการเก็บของเหลวจากโพรงมดลู กผู ป้ ่ วยเพือการวินิ จฉัยโรค โดย endometrial
aspirator ใส่เข้าไปในโพรงมดลูก วัดความลึกจากปากมดลูกได้ เซนติเมตร จากนันดูด uterine content ได้เป็ นของเหลว
สีนาตาลหม่
ํ
นคล ้ายกับเลือดเก่า ปริมาณประมาณ ซีซ.ี หลังดูดเลือดออกจากโพรงมดลูกแล ้ว ผูป้ ่ วยอาการดีขนและสามารถ
ึ
กลับบ้านได้ ไม่มผี ลแทรกซ้อนหลังการรักษา ผลตรวจทางพยาธิกรรมเป็ นดังนี presence of mild degree of acute and
chronic inflammatory process, no endometrial element seen, no carcinoma seen จากกระบวนการตรวจรักษา
ผูป้ ่ วยทังหมดแล ้ว จึงให ้การวินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยมีภาวะ Hematometra จากการใช้ยาในกลุม่ flavonoid เป็ นระยะเวลานาน ดังนัน
การใช้ยาในกลุม่ flavonoids ในสตรีวยั ทองควรใช้ดว้ ยความระมัดระวังและอยู ่ในการดูแลของแพทย์โดยตรง
ผู ป้ ่ วยเป็ นหญิงไทยอายุ ปี ภูมิลาํ เนา อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อาชีพแม่บา้ น ประวัติได้จาก
ผู ป้ ่ วยเชื อถือได้ % อาการสําคัญทีมาโรงพยาบาลคื อ
มีเลือดออกจากช่องคลอด วันก่อน เป็ นเลือดสีนาตาลเปื
ํ
อน
กางเกงในเป็ นวงขนาด . เซนติเมตรทุกวัน ไม่ มีอาการ
ปวดท้อง ไม่เคยคลําก้อนได้ทีหน้าท้อง ไม่มีประวัติตกขาว
ผิดปกติ
ประวัติอดีต เป็ นโรคความดันโลหิตสู ง ไขมันใน
เลือดสู ง และริดสีดวงทวารหนัก ปี ก่อน อาการริดสีดวง
ทวารหนักดีขนึ จึงซือยาทานเองจากร้านขายยาทานเองตามที
เคยได้รบั จากโรงพยาบาล เป็ นยาผสม diosmin 450 mg+
hesperidin 50 mg. วันละ - เม็ด ส่วนโรคไขมันในเลือดสูง
และความดันโลหิตสูง รับยาประจําทีโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
เป็ น enalapril 5 mg. oral bid และ simvastatin 40 mg.
oral hs ไม่มปี ระวัตขิ าดยา และเป็ นภูมแิ พ้เล็กน้อย ทานยา
cetirizine 10 mg. oral hs เป็ นบางครัง ปฏิเสธประวัตแิ พ้ยา
ปฏิเสธประวัติแพ้อาหาร
ประวัตทิ างนรีเวช หมดประจําเดือนมา ปี เคยตัง
ครรภ์และคลอดบุตรเอง ครรภ์ บุตรคนสุดท ้องอายุ ปี
ทําหมันหลังคลอดบุตรคนสุ ด ท้าย ตรวจมะเร็งปากมดลู ก
ครังสุดท ้าย ปี ก่อนผลปกติ ไม่มเี พศสัมพันธ์มา ปี ปฏิเสธ
การทานยาฮอร์โมนรักษาอาการวัยทอง

ปฎิเสธประวัติมะเร็งในครอบครัว
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ผลการตรวจร่างกายผูป้ ่ วย
สัญญาณชีพ BP 139/75 mmHg. RR 20/min PR 84/min
Height 155 cm. BW 68 kg. BMI 28.3 Body temperature not record.
GA: An elderly Thai women, normosthenic built, good
consciousness, normal walk gait, not pale, no
jaundice.
HEENT: not pale conjunctivae, no icteric sclera, throat
not injected.
CVS: normal heart sound, regular rhythm, no
murmur.
Respiratory system: no tachypnea, normal chest wall,
normal chest expansion.
Abd: active bowel sound, soft, not tender, no
palpable mass.
PV: MIUB- no lesion seen, Vagina-atrophic mucosa,
no blood stain, Cervix-Os closed, no lesion, excitation negative, Uterus-normal size, mid position,
smooth surface, mild tender, Adnexa-free, no mass,
not tender, Cul de sac-no bulging, no nodularity
Ext: no deformities, no edema.
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ทางพยาธิกรรมเป็นดังนี presence of mild degree of acute
and chronic inflammatory process, no endometrial
element seen, no carcinoma seen หลังกระบวนการตรวจ
รักษาผูป้ ่ วยทังหมดแล ้ว จึงสามารถให้การวินิจฉัยในเบืองต้น
ได้ว่าผู ้ป่ วยมีภาวะเลือดคังในโพรงมดลูกหรือ Hematometra
ในผู ้ป่ วยรายนี เกิดจากการใช้ยาในกลุม่ flavonoids เป็ นระยะ
เวลานาน

ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด

พบว่ามี hypoechogenic content ในโพรงมดลูก
ขนาด . * . * . เซนติเมตร, มดลูกมีขนาด . * . *
. เซนติเมตร ไม่พบเนืองอกกล ้ามเนือมดลูก ไม่พบติงเนือ
ในโพรงมดลู กหรือความผิดปกติอื น ๆ ตรวจไม่พบก้อนที
ปี กมดลู กทังสองข้าง ไม่พบ free fluid ใน Cul de sac
ไม่เห็นรังไข่ทงสองหรื
ั
อก้อนทีปี กมดลูก
จากอาการปวดท้องน้อยเป็ นระยะเวลา วัน
ร่ ว มกับการตรวจพบของเหลวในโพรงมดลู ก จึ งวางแผน
ทําการเก็บของเหลวจากโพรงมดลู กผูป้ ่ วยเพือการวินิจ ฉัยโรค
โดย endometrial aspirator ใส่ เ ข้าไปในโพรงมดลู ก
วัดความลึกจากปากมดลู กได้ เซนติเมตร จากนันดู ด
uterine content ได้เป็ นของเหลวสีนาตาลหม่
ํ
น คลา้ ยกับ
เลือดเก่าทีค้างในโพรงมดลูกมานาน ปริมาณประมาณ ซีซ.ี
หลังดูดเลือดออกจากโพรงมดลูกแลว้ ผูป้ ่ วยอาการดีขนและ
ึ
สามารถกลับบ้านได้ ไม่มผี ลแทรกซ้อนหลังการรักษา ผลตรวจ

บรรยายภาพ sonogram

คําบรรยายภาพ endometrial aspiration
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ภาวะเลือดออกจากโพรงมดลูกในผูป้ ่ วยวัยทองนี(1)
เป็ นภาวะทีมีความจําเป็ นต้องมีการตรวจเพิมเติม เพือเฝ้ าระวัง
ภาวะมะเร็งเยือบุโพรงมดลูก โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยวัยทองเมือ
ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลู กแล ว้ ตรวจพบความผิดปกติต่าง ๆ
ดังนีคือ ความหนาของเยือบุโพรงมดลูกเกินกว่า มิลลิเมตร
หรือตรวจพบเนืองอกหรือความผิดปกติอนื ๆ ในโพรงมดลูก
ต้องได้ร ับการตรวจตัว อย่ างเนื อเยื อทางพยาธิ ว ิ ทยาจาก
โพรงมดลู กทุกราย ในผู ป้ ่ วยรายนีผลการตรวจไม่พบ ภาวะ
มะเร็งหรือเนื องอกอืน ๆ และลักษณะตัวอย่างทีเก็บได้จาก
โพรงมดลู กผู ป้ ่ วยมีเพียงของเหลวทีคล า้ ยเลือดนัน เข้าได้
กับภาวะเลือดคังในโพรงมดลู กหลังเข้าวัยทอง อีกทังผู ป้ ่ วย
มีประวัตกิ ารใช้ยา Diosmin(2) ในการรักษาริดสีดวงทวารหนัก
ต่อเนืองเป็ นระยะเวลานาน ซึงตัวยานีอยูใ่ นกลุม่ flavonoid
น่าจะเป็ นสาเหตุในการกระตุน้ เยือบุโพรงมดลูกของผู ้ป่ วยให้มี
การเจริญเติบโตขึนอีกครังผ่าน estrogen receptor alpha
ในเซลล์ของ endometrium(1,2,3) ทําให้เซลล์เยือบุโพรงมดลูก
ได้กลับมาเติบโตขึนอีกครังอย่างช้า ๆ และมีตายของเซลล์ทถูี ก
กระตุน้ เหล่านีแลว้ แตกสลายเป็ นของเหลวทีตรวจพบในโพรง
มดลู กของผู ป้ ่ วย ซึ งการกระตุ น้ เยื อบุโพรงมดลู กหลังเข้า
วัยทองนีเพิมโอกาสทีจะเกิดมะเร็งเยือบุโพรงมดลู กในผู ป้ ่ วย
อีกด้วย(1,4) นอกจากมะร็งเยือบุโพรงมดลูกแล ้วภาวะเลือดคัง
ในโพรงมดลูกในผูป้ ่ วยวัยหมดประจําเดือน ยังเกิดจากสาเหตุ
อืนได้อกี หลายสาเหตุ เช่น endometrial - mucous atrophy(5), การทํา Manchester - Fothergill repair operation ในผูป้ ่ วยภาวะมดลูกหย่อน(6,7) การผ่าตัด conization
ของปากมดลู ก(8) และบางรายก็ ไ ม่ ส ามารถหาสาเหตุ ไ ด้(9)
ดังนันการใช้ยาในกลุม่ flavonoids ในสตรีวยั ทองควรใช้ดว้ ย
ความระมัดฃระวังและอยู ่ในการดู แลของแพทย์โดยตรง
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