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ความเป็นมาของปัญหา
โรคเนื้องอกมดลูก (uterine leiomyoma) เป็นปัญหาที่ส�ำคัญและพบ
บ่อยในเวชปฏิบัติ ประมาณ ร้อยละ 2-3(1) ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะมีบุตร
ยากพบว่ามีสาเหตุจากเนื้องอกมดลูก มีหลายสมมติฐานที่พยายามอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้องอกมดลูกกับภาวะมีบุตรยาก ตัวอย่างเช่น เนื้องอก
ท�ำให้เกิดความผิดปกติในการหดรัดตัวของมดลูก (dysfunctional uterine
contractility) ความผิดปกติของเส้นเลือดที่เยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial
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vascular disturbance) กระตุ้นการหลั่ง vasoactive substance  บริเวณ
เยือ่ บุโพรงมดลูกมากขึน้ กระตุน้ ให้เกิดสภาวะแอนโดรเจนสูงในเยือ่ บุโพรงมดลูก
(enhanced endometrial androgen environment) นอกจากนีต้ วั เนือ้ งอก
มดลูกเองยังอาจจะไปกดเบียดทีบ่ ริเวณรูเปิดของท่อน�ำไข่ ท�ำให้ทอ่ น�ำไข่ตบี หรือ
ตันได้ (mechanical blockage of tubal ostia) อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันนี้
เรายังไม่ทราบกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง(2)
เนื้องอกมดลูกแบ่งเป็น 3 รูปแบบตามต�ำแหน่งของเนื้องอก ได้แก่
submucous, intramural และ subserous leiomyoma พบว่าอัตราการ
ฝังตัวของตัวอ่อนและการตั้งครรภ์ในสตรีที่เนื้องอกมดลูกชนิด submucous
ลดลง(3, 4) (Level II -1a) เนื้องอกมดลูกชนิด intramural ที่มีขนาดใหญ่กว่า
5 เซนติเมตร มี negative effect ต่อภาวะการเจริญพันธุ์ พบว่าโอกาสการตั้ง
ครรภ์และคลอดบุตรมีชีวิตลดลงในสตรีที่มี    เนื้องอกมดลูกชนิด intramural
ที่ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์(4-6) (Level II -1a) ส�ำหรับ
เนื้องอกมดลูกชนิด subserous ไม่พบว่ามีผลต่อภาวะการเจริญพันธุ(4)์ (Level
II -1a) นอกจากนีย้ งั มีการแบ่งเนือ้ งอกมดลูกในแต่ละต�ำแหน่งเป็น type ต่าง ๆ
ได้แก่ submucous leiomyoma แบ่งเป็น type 0, 1, 2 intramural
leiomyoma แบ่งเป็น type 3, 4 และ subserous leiomyoma แบ่งเป็น
type 5, 6, 7(7)  ซึ่งมีประโยชน์ต่อการน�ำมาใช้วางแนวทางการรักษา

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นและดูแลรักษาสตรีที่เป็นเนื้องอกมดลูก
ที่มีภาวะมีบุตรยาก

การครอบคลุม
สูตินรีแพทย์
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ระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานและการจัดกลุ่มของข้อแนะน�ำ
Level of evidence

Classification of recommendation

I: Evidence obtained from at least A. There is good evidence to support
one properly designed randomized the recommendation for use of
controlled trial.
a diagnostic test, treatment,
or intervention.
II-1: Evidence from well-designed B. There is fair evidence to support
controlled trials without randomization. the recommendation for use of
a diagnostic test, treatment, or
intervention.
II-2: Evidence from well-designed C. There is insufficient evidence to
cohort (prospective or retrospective) support the recommendation for
or case-control studies, preferably use of a diagnostic test, treatment,
from more than one centre or
or intervention.
research group.
II-3: Evidence from comparisons D. There is fair evidence not to
between times or places with or
support the recommendation for
without the intervention. Dramatic a diagnostic test, treatment,
results from uncontrolled
or intervention.
experiments (such as the results of
treatment with penicillin in the
1940s) could also be included in
this category.
III: Opinions of respected authorities,  E. There is good evidence not to
based on clinical experience, descriptive support the recommendation for
studies, or reports of expert
use of a diagnostic test, treatment,
committees.
or intervention.
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แนวทางปฏิบัติ
ยังไม่มีการตรวจวิธีใดวิธีหนึ่งที่ใช้เป็น  gold standard ในการประเมิน
เนื้องอกมดลูก ในสตรีที่มีภาวะมีบุตรยาก รายละเอียดเกี่ยวกับขนาด จ�ำนวน
และต�ำแหน่งของเนือ้ งอกมดลูกมีความส�ำคัญส�ำหรับการวางแผนการรักษาเป็น
อย่างมาก มีหลายวิธที ใี่ ช้ในการวินจิ ฉัยเนือ้ งอกมดลูก แต่ละวิธกี ม็ คี วามแตกต่าง
กันในแง่ของราคาและความถูกต้องแม่นย�ำในการวินิจฉัย ได้แก่
1. การตรวจภายใน (Bimanual digital pelvic examination) เป็น
สิง่ ทีน่ รีแพทย์ทกุ คนต้องท�ำเมือ่ สงสัยเนือ้ งอกมดลูก เนือ่ งจากเป็นวิธที ที่ ำ� ได้งา่ ย
ไม่ตอ้ งอาศัยเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทซี่ บั ซ้อนราคาแพง แต่มขี อ้ ควรระวังคือ การ
ตรวจภายในอาจให้ผลปกติได้ในกรณีที่ก้อนเนื้องอกมดลูกมีขนาดเล็ก เป็นเนื้อ
งอกชนิด submucous หรือในผู้ป่วยที่อ้วนมากและมีผนังหน้าท้องหนา
2. การตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู อุง้ เชิงกราน (Pelvic ultrasound) แบ่ง
เป็น 3 แบบคือ
2.1 การตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู ทางหน้าท้อง (Transabdominal
ultrasound)  นิยมใช้ตรวจในรายที่เนื้องอกมดลูกมีขนาดค่อนข้างใหญ่
2.2  การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางช่องคลอด (Transvaginal
ultrasound)  นิยมใช้ตรวจในรายที่เนื้องอกมดลูกมีขนาดเล็ก หรือสงสัยเป็น
เนื้องอกชนิด submucous เนื่องจากจะมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนกว่าการ
ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางหน้าท้อง
2.3 การฉีดน�้ำเกลือเข้าไปในโพรงมดลูกในระหว่างการตรวจคลื่น
เสียงความถี่สูงทางช่องคลอด (Saline-infusion sonohysterography) ซึ่งจะ
ช่วยให้เห็นรอยโรคได้ชัดเจนกว่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางช่องคลอด
เพียงอย่างเดียว ท�ำให้การวินิจฉัยเนื้องอกชนิด submucous มีความแม่นย�ำ
มากขึ้น(8) (Level II-1a)
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3. ตรวจเอกซ์เรย์ฉีดสีดูท่อน�ำไข่ (Hysterosalpingography) อาจใช้
ในการวินิจฉัยเนื้องอกชนิด submucous ได้ แต่ sensitivity และ specificity
ต�่ำ(9) (Level II -1c)
4. การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก (Diagnostic hysteroscopy)
สามารถท�ำได้ในห้องตรวจเลยโดยใช้ยาระงับปวดเฉพาะที่ (Office hysteroscopy)
การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกมีความแม่นย�ำและมี sensitivity & specificity สูง
ในการแยกเนือ้ งอกชนิด submucous จากติง่ เนือ้ ในโพรงมดลูก (endometrial
polyp) อีกทั้งยังสามารถใช้อุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้องตัดเนื้องอก submucous
ออกได้ในคราวเดียว(8) (Level II -1a)
5. การตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ไม่แนะน�ำให้ท�ำเป็น
routine investigation เนื่องจากไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เพียงพอ
6. การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ให้ภาพรังสีที่ชัดเจนกว่าการท�ำ 
CT scan ในการบอกต�ำแหน่งของเนื้องอกมดลูกเพื่อวางแผนผ่าตัดเอาเฉพาะ
เนือ้ งอกมดลูกออก (myomectomy) และช่วยในการวินจิ ฉัยแยกเนือ้ งอกมดลูก
กับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แทรกกล้ามเนื้อมดลูก (adenomyosis)(9-11)
(Level II -1a)

การรักษา
การรักษาเนื้องอกมดลูก แบ่งเป็น 3 วิธีหลัก ๆ ได้แก่ การติดตามเฝ้า
ระวัง (expectant management) การรักษาด้วยยา (medical treatment)
และการผ่าตัด (surgical treatment)
1. การติดตามเฝ้าระวัง (Expectant management) แนะน�ำวิธีนี้ใน
สตรีที่มีเนื้องอกมดลูกชนิด subserous ซึ่งเนื้องอกชนิดนี้ไม่พบว่ามีผลกระทบ
ต่อภาวะการเจริญพันธุ์   
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2. การรักษาด้วยยา (Medical treatment)  
2.1 การฉีดยา GnRH agonist ก่อนการผ่าตัดเพื่อเลาะเฉพาะก้อน
เนื้องอกออก (myomectomy) จะช่วยเพิ่มระดับ haemoglobin และลด
ปริมาตรของเนื้องอกมดลูกได้(12) (Level II -1a) นอกจากนี้ฤทธิ์ในการกดการ
สร้างฮอร์โมนต่อมใต้สมองของยา GnRH agonist มีฤทธิ์อยู่ได้ 4 สัปดาห์และ
อาจออกฤทธิไ์ ด้นานถึง 8 สัปดาห์(13) ยังมีประโยชน์ในสตรีทตี่ อ้ งการรักษาภาวะ
มีบุตรยากโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ภายหลังการผ่าตัด(14) ในกรณี
submucous myoma type 0,1 หรือ subserous myoma ที่มีรอยแผล
บริเวณผนังมดลูกน้อยและการหายของแผลไม่ต้องใช้เวลานานถึง 12 สัปดาห์
เหมือนกับในกรณี intramural myoma(15) (Level II-1b) อย่างไรก็ตามมี
รายงานว่าการใช้ยา GnRH agonist อาจเพิ่มโอกาสการกลับมาเป็นใหม่ของ
เนือ้ งอกมดลูก (leiomyoma recurrence) แต่ยงั ไม่มขี อ้ มูลเชิงประจักษ์ทยี่ นื ยัน
ชัดเจน(12) (Level II -1c)  
2.2 ยาอื่น ๆ เช่น depomedroxyprogesterone acetate(16),
antiprogestins, selective progesterone receptor modulators(17),
aromatase inhibitors และ danazol เป็นต้น ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเชิง
ประจักษ์ยืนยันชัดเจนในผลการรักษา  
3. การรักษาด้วยการผ่าตัด (Surgical treatment)    
3.1 เนื้องอกชนิด submucous แนะน�ำให้ตัดเนื้องอกออกโดย
ใช้กล้องส่องตรวจโพรงมดลูก (hysteroscopic myomectomy) กรณีที่
มีขนาดไม่เกิน 3 เซนติเมตร ส่วนกรณี type 1 หรือ 2 ที่มีขนาดมากกว่า
3 เซนติ เ มตร ซึ่ ง การผ่ า ตั ด โดยใช้ ก ล้ อ งส่ อ งตรวจโพรงมดลู ก จะมี ค วาม
ยากมากจึ ง อาจจะผ่าตัดโดยการส่องกล้องทางหน้าท้อง (laparoscopic
myomectomy) ซึ่งแผลอาจอยู่ลึกจึงต้องท�ำการเย็บแผลบริเวณกล้ามเนื้อ
มดลูกด้วยความพิถีพิถัน (multilayer closure) และควรระมัดระวังไม่ใช้
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electrosurgical energy มากเกินไป เพื่อให้มีการสมานของแผลที่ดีและ
ลดความเสี่ยงของการเกิดการแตกของมดลูกขณะตั้งครรภ์(18-20) หรือผ่าตัด
ทางหน้าท้อง (abdominal myomectomy) เพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ใน
อนาคต(3, 4, 21, 22) (Level II –1a)
3.2 เนือ้ งอกชนิด intramural แนะน�ำให้ตดั เนือ้ งอก (myomectomy)
เฉพาะในรายที่ โ พรงมดลู ก มี ก ารบิ ด เบี้ ย วเนื่ อ งจากตั ว เนื้ อ งอกไปเบี ย ด (2)
(distorted uterine cavity) (Level II -1a)  ในกรณีที่มีเนื้องอกแต่โพรงมดลูก
ปกติขนาดมากกว่า 5 เซนติเมตร อาจพิจารณาท�ำ myomectomy เมื่อสืบค้น
หาสาเหตุทุกอย่างทั้งหมดแล้วพบว่าเนื้องอกนั้นเป็นสาเหตุหลักของภาวะ
มีบุตรยาก(5, 23) (Level II -1c)
3.3 เนื้องอก subserous มีขนาดใหญ่มากและขัดขวางท�ำให้ไม่
สามารถเจาะดูดไข่ออกมา เพื่อน�ำมาใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้
เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุไ์ ด้ ในกรณีนแี้ นะน�ำให้ผา่ ตัดเอาก้อนเนือ้ งอกออก
ก่อน (Level III)  
ข้อควรระวัง ส�ำหรับการผ่าตัดโดยการส่องกล้องทางหน้าท้อง
ร่วมกับการใช้ morcellator เพื่อน�ำก้อนเนื้องอกออก อาจเพิ่มความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายของโรคในกรณีทเ่ี ป็นมะเร็งเนือ้ งอกกล้ามเนือ้ มดลูก (unsuspected leiomyosarcoma) ซึ่งพบได้น้อยมาก (1 : 360 ถึง 1 : 7,400) ดังนั้น
จึงควรพิจารณาตรวจคัดกรองก่อนการผ่าตัดอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในรายที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งต้องให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในประเด็นนี้ กับสตรีที่
จะใช้วิธีการรักษาดังกล่าวด้วย(24) (Level III)  อนึ่งควรให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่
สตรีทไี่ ด้รบั ผ่าตัดเนือ้ งอก อาจจะมีความเสีย่ งต่อมดลูกแตก (uterine rupture)
และภาวะรกติดแน่น (placenta adherens) เมื่อมีการตั้งครรภ์ (Level III)                                            
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4. การรักษาอื่น ๆ เช่น
4.1 การอุดหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งมดลูก (Uterine artery embolization)
มีรายงานว่ามีผลเสียต่อภาวะการเจริญพันธุ์ และเพิม่ ความเสีย่ งทีเ่ นือ้ งอกมดลูก
จะกลับมาเป็นใหม่ จึงไม่แนะน�ำให้ใช้วธิ นี ใี้ นสตรีทมี่ ภี าวะมีบตุ รยาก(25-28) (Level
II -1a)
4.2 Magnetic resonance guided focused ultrasound (MRg(29)
FUS) , radiofrequency ablation(30) ยังไม่มีข้อมูลจากการศึกษาที่เพียงพอ
ส�ำหรับ myolysis ไม่แนะน�ำให้ใช้วิธีนี้ในสตรีที่มีภาวะมีบุตรยาก(31)
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