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แนวทางเวชปฏิิบััติิฉบัับนี้้� จััดทำขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นข้้อพิิจารณาสำหรัับแพทย์์และผู้้�รัับบริิการทางการ
แพทย์์ในการตััดสิินใจเลืือกวิิธีีการดููแลรัักษาที่่�เหมาะต่่อสถานการณ์์ การจััดทำแนวทางเวชปฏิิบััติิฉบัับนี้้�
อาศัั ย หลัั กฐานทางการแพทย์์ที่่�เชื่่�อถืือได้้ใ นปััจจุุบัันเป็็นส่่ว นประกอบ แนวทางเวชปฏิิบััติินี้้�ไม่่ได้้มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อบัังคัับให้้แพทย์์ปฏิิบััติิหรืือยกเลิิกการปฏิิบััติิ วิิธีีการดููแลรัักษาผู้้�รัับบริิการทางการแพทย์์
ใด ๆ การปฏิิบััติิในการดููแลรัักษาผู้้�รัับบริิการทางการแพทย์์อาจมีีการปรัับเปลี่่ย� นตามบริิบท ทรััพยากร
ข้้อจำกััดของสถานที่่�ให้้บริกิ าร สภาวะของผู้้�รับบริ
ั กิ ารทางการแพทย์์ รวมทั้้�งความต้้องการของผู้้�รัับบริิการ
ทางการแพทย์์และผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการดููแลรัักษา หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับความเจ็็บป่่วย ดัังนั้้�นการไม่่ปฏิิบััติิตาม
แนวทางนี้้มิ� ไิ ด้้ถืือเป็็นการทำเวชปฏิิบัติั ที่่ิ ไ� ม่่ถููกต้้องแต่่อย่่างไร แนวทางเวชปฏิิบัติั ฉิ บัับนี้ มิ
้� ไิ ด้้มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
ในการใช้้เป็็นหลัักฐานในการดำเนิินการทางกฎหมาย

ความเป็็นมาของปััญหา

โรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� (endometriosis) เป็็นหนึ่่�งในภาวะทางนรีีเวชที่่�พบได้้บ่่อยในสตรีี
วััยเจริิญพัันธุ์์� โดยมีีอาการนำเกี่่�ยวข้้องกัับการปวด ได้้แก่่ ปวดประจำเดืือนและปวดท้้องน้้อย และเป็็น
สาเหตุุสำคััญของภาวะมีีบุุตรยาก อย่่างไรก็็ตาม สตรีีที่่�มีีโรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�มักั จะถููกมองข้้ามไป
การดููแลรัักษาโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�
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โดยคิิดว่่าเป็็นเรื่่�องปกติิของการมีีประจำเดืือน จึึงทำให้้สตรีีที่่�มีีโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�จำนวนมาก
ไม่่ได้้รับั การวิินิจฉั
ิ ยั หรืือได้้รับั การวิินิจฉั
ิ ยล่
ั า่ ช้้า ส่่งผลให้้สตรีีหลายคนไม่่ได้้รับั การรัักษาที่่�เหมาะสมและทััน
ท่่วงทีี
ความชุุกของโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� พบประมาณร้้อยละ 5-10 ของสตรีีวััยเจริิญพัันธุ์์�(1-3)
โดยพบในสตรีีชาวเอเชีียได้้บ่่อยกว่่าสตรีีตะวัันตกผิิวขาว (odds ratio (OR) 1.63, 95% CI 1.03–2.58)
(4)
สำหรัับประเทศไทยยัังไม่่มีีข้้อมููลที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับความชุุกของโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�ใน
ประชากรสตรีีวััยเจริิญพัันธุ์์�ทั่่ว� ไป มีีเพีียงรายงานความชุุกของโรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�ในสตรีีเฉพาะ
กลุ่่�ม เช่่น พบได้้ร้อ้ ยละ 8.6 ของผู้้�ป่ว่ ยที่่�มารัับการรัักษาที่่�แผนกนรีีเวชกรรม(5) ร้้อยละ 25.6 ในสตรีีที่่�เข้้ารัักษา
ภาวะมีีบุุตรยาก(6) ร้้อยละ 30.5 ในสตรีีที่่�มีีความผิิดปกติิหรืือโรคทางนรีีเวชที่่�ไม่่ใช่่มะเร็็งที่่�มารัักษาด้้วยการ
ผ่่าตััด(7) ร้้อยละ 60.9 ของสตรีีที่่�มีีอาการปวดท้้องน้้อยเรื้้�อรัังที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดส่่องกล้้องและร้้อยละ 78.4
ของสตรีีที่่�มีีอาการปวดประจำเดืือนรุุนแรง(8)
นิิยามของโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� คืือ การมีีเยื่่�อบุุโพรงมดลููก (endometrium-like
tissue) ที่่�ประกอบด้้วย endometrial glands และ/หรืือ stroma อยู่่�นอกโพรงมดลููก(9-11) ปััจจุุบัันยัังไม่่
ทราบสาเหตุุที่่แ� น่่ชัดั ของโรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� แต่่มีีทฤษฎีีเชื่่อ� ว่่าเกิิดจากการที่่�เลืือดประจำเดืือน
ไหลย้้อนกลัับเข้้าไปในอุ้้�งเชิิงกรานผ่่านทางท่่อนำไข่่ (retrograde menstruation)(12) โดยเลืือดประจำเดืือน
จะมีีเซลล์์เยื่่�อบุุโพรงมดลููกซึ่่�งร่่างกายจะมีีกลไกในการกำจััดเซลล์์เยื่่�อบุุโพรงมดลููกเหล่่านี้้�ซึ่่�งถืือเป็็นเซลล์์
แปลกปลอม แต่่สตรีีบางคนมีีความผิิดปกติิของกลไกในการกำจััดเซลล์์เยื่่�อบุุโพรงมดลููก จึึงทำให้้เซลล์์ที่่�
หลุุดออกมา สามารถไปฝัังตััวและเจริิญเติิบโตนอกโพรงมดลููก
การแบ่่งระยะของโรค แนะนำใช้้การจััดแบ่่งของสมาคมเวชศาสตร์์การเจริิญพัันธุ์์�ของประเทศ
สหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งเป็็นการแบ่่งระยะของโรคที่่�มีีการใช้้แพร่่หลายที่่�สุดุ เรีียกว่่า revised American Society
of Reproductive Medicine score (rASRM) โดยให้้คะแนนตามรอยโรคที่่�ตรวจพบ ตามรููปที่่� 1 และ
ตารางที่่� 1(13) ข้้อดีีของการจััดแบ่่งตาม rASRM คืือ รููปแบบการบัันทึึกสิ่่ง� ที่่�พบจากการผ่่าตััดเหมืือนกััน ซึ่่�ง
อาจจะใช้้เปรีียบเทีียบเทคนิิคการผ่่าตััดที่่�แตกต่่างกัันได้้ อย่่างไรก็็ตามการจััดแบ่่งตาม rASRM มีีข้้อเสีีย
อยู่่�บ้้าง เนื่่�องจากระยะของโรคไม่่สััมพัันธ์์กัับอาการทางคลิินิิก เช่่น อาการปวดและภาวะมีีบุุตรยาก
ไม่่สััมพัันธ์์กัับรอยโรคแบบลงลึึก (deeply infiltrating endometriosis) หรืืออยู่่�หลัังเยื่่�อบุุช่่องท้้อง
(retroperitoneum) และไม่่สััมพัันธ์์กัับโอกาสการตั้้�งครรภ์์(10)

วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อเป็็นแนวทางในการสืืบค้้นและดููแลรัักษาสตรีีที่่�เป็็นโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�

การครอบคลุุม

แพทย์์ที่่�ทำงานด้้านนรีีเวชกรรม

254 |

แนวทางเวชปฏิิบััติิของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย
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ที่ 1 การให้
โพรงมดลูกเจริ
ที่ตrASRM
าม rASRM
classification
รููรูปปที่่� 1
การให้้คคะแนนรอยโรคเยื
ะแนนรอยโรคเยื่่�อ่อบุุบุโพรงมดลููกเจริิ
ญผิิญดที่่�ผิตดาม
classification
19
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ตารางที่ 1 การจัดแบ่งระยะโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ตาม rASRM classification(13)
ระยะ (Stage)

คะแนน

ระยะ 1 (Stage I), minimal

1-5

ระยะ 2 (Stage II), mild

6-15

ระยะ 3 (Stage III), moderate

16-40

ระยะ 4 (Stage IV), severe

>40

ระดัับความน่่าเชื่่อถืือของหลัักฐานและการจััดกลุ่่�มของข้้อแนะนำำ�
Level of evidence

Classification of recommendation

I: Evidence obtained from at least one prop- A. There is good evidence to support the
erly designed randomized controlled trial. recommendation for use of a diagnostic
test, treatment, or intervention.
II-1: Evidence from well-designed con- B. There is fair evidence to support the
trolled trials without randomization.
recommendation for use of a diagnostic
test, treatment, or intervention.
II-2: Evidence from well-designed cohort C. There is insufficient evidence to support
(prospective or retrospective) or case- the recommendation for use of a diagnostic
control studies, preferably from more than test, treatment, or intervention.
one centre or research group.
II-3: Evidence from comparisons between D. There is fair evidence not to support
times or places with or without the inter- the recommendation for a diagnostic test,
vention. Dramatic results from uncontrolled treatment, 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, based E. There is good evidence not to support
on clinical experience, descriptive studies, the recommendation for use of a diagnostic
or reports of expert committees.
test, treatment, or intervention.
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แนวทางเวชปฏิิบััติิ

การวิินิิจฉััย
การวิินิิจฉััยโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� ทำได้้หลายวิิธีี คืือ
1. อาการทางคลิินิกิ (clinical diagnosis) อาการที่่�สงสััยว่า่ จะมีีโรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�

ได้้แก่่(9)
		 ปวดท้้องน้้อยเรื้้�อรััง
		 ปวดประจำเดืือน (dysmenorrhea) จนรบกวนชีีวิิตประจำวัันหรืือลดคุุณภาพชีีวิิต
		 อาการทางระบบทางเดิินอาหาร เช่่น ปวดบีีบลำไส้้ ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับประจำเดืือนหรืือปวด
เป็็นรอบ
		 อาการทางระบบทางเดิินปััสสาวะ เช่่น ปวดหรืือมีีเลืือดออกในปััสสาวะ ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับ
ประจำเดืือนหรืือมีีลัักษณะเป็็นรอบ
		 ภาวะมีีบุุตรยากร่่วมกัับมีีอาการข้้างต้้นอย่่างน้้อย 1 อย่่าง
ผู้้�ป่ว่ ยที่่�ไม่่มีีอาการทางคลิินิกิ อาจจะมีีโรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�ได้้(14)
2. การตรวจทางหน้้าท้้องและการตรวจภายใน แนะนำให้้ทำ ยกเว้้นกรณีีที่่�ไม่่สามารถทำได้้ เช่่น
ผู้้�ป่่วยยัังไม่่เคยมีีเพศสััมพัันธ์์ ซึ่่�งอาจตรวจทางทวารหนัักแทนได้้(15) การตรวจภายในอาจพบลัักษณะที่่�
เคลื่่�อนไหวได้้น้้อยของอวััยวะในอุ้้�งเชิิงกรานหรืือมดลููกมีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น มีีตุ่่�มที่่�กดเจ็็บบริิเวณช่่องคลอด
ส่่วนบนด้้านหลััง (posterior vaginal fornix) และอาจเห็็นลัักษณะรอยโรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�(9)
3. การตรวจคลื่่น� เสีียงความถี่่�สูงู เป็็นการตรวจวิินิจฉั
ิ ยั เพิ่่�มเติิมที่่�แนะนำให้้ทำเป็็นลำดัับแรก แบ่่ง
เป็็น 3 แบบ คืือ
3.1 การตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทางช่่องคลอด (transvaginal ultrasound) (Level I) จะ
มองเห็็นรายละเอีียดได้้ชััดเจนกว่่าการตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทางหน้้าท้้อง
3.2 การตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทางหน้้าท้้อง (transabdominal ultrasound) แนะนำ
ให้้ทำ ถ้้าไม่่สามารถตรวจทางช่่องคลอดได้้ เช่่น ไม่่เคยมีีเพศสััมพัันธ์์
3.3 การตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงทางทวารหนััก (transrectal ultrasound) แนะนำให้้ทำ
ถ้้าไม่่สามารถตรวจทางช่่องคลอดได้้ เช่่น ไม่่เคยมีีเพศสััมพัันธ์์ร่่วมกัับเมื่่�อผู้้�ป่่วยให้้ความร่่วมมืือในการตรวจ 
4. การตรวจภาพคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้าอุ้้�งเชิิงกราน (pelvic magnetic resonance imaging,
MRI) ไม่่แนะนำให้้ใช้้เพื่่อ� การวิินิจิ ฉััยเป็็นลำดัับแรก แต่่แนะนำให้้ทำเมื่่อ� ต้้องการวิินิจฉั
ิ ยั หรืือประเมิินโรค
เยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�ลงลึึก (deep endometriosis) ที่่�ลำไส้้ กระเพาะปััสสาวะหรืือท่่อไต 
5. การผ่่าตััดส่่องกล้้องเพื่่อ� การวิินิจิ ฉััย (diagnostic laparoscopy) ร่่วมกัับการตรวจพยาธิิวิทิ ยา
ของชิ้้น� เนื้้�อ เป็็นการวิินิจฉั
ิ ยที่่
ั แ� น่่นอน (definitive diagnosis) และถืือว่่าเป็็นการวิินิิจฉััยมาตรฐาน (gold
standard) ถ้้าไม่่พบรอยโรคในขณะทำผ่่าตััดส่่องกล้้อง สามารถที่่�จะคััดแยกโรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�
ออกไปได้้(16)
การดููแลรัักษาโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�
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ไม่่แนะนำให้้ตรวจเลืือดเพื่่อ� วิินิจิ ฉััยโรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� เช่่น CA-125, CA 19-9,
interleukin-6, human epididymal protein (HE-4) ถึึงแม้้ว่่าความไวในการตรวจวิินิิจฉััยจะสููง (high
sensitivity) แต่่มีีความจำเพาะต่่ำ (low specificity)(17) (Level I)

การรักษา

การรัักษาโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� ให้้พิิจารณาตามปััญหาหลัักของผู้้�ป่่วย ดัังนี้้�
1. การรัักษาอาการปวดจากโรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� (กรณีีที่่�ไม่่มีี endometriotic cyst)
มีีหลายวิิธีี ได้้แก่่
		
1.1 การรัักษาแบบครอบคลุุม (empirical treatment) คืือ การรัักษาสตรีีที่่�มีีอาการปวดที่่�
น่่าจะเกิิดจากโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� โดยไม่่ได้้ทำการวิินิิจฉััยแบบ definitive diagnosis ด้้วย
การผ่่าตััดส่่องกล้้อง แนะนำให้้ปฏิิบััติิได้้ (Level II-3) โดยการใช้้ยาต้้านการอัักเสบ (non-steroidal
anti-inflammatory drugs, NSAIDs) แต่่มีีข้้อพึึงระวััง คืือ หากรัักษาแล้้ว อาการปวดดีีขึ้้�น อาจจะไม่่มีี
โรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�(18) และหากอาการไม่่ดีีขึ้้�น อาจพิิจารณาใช้้ยาฮอร์์โมน หรืือจำเป็็นต้้อง
ทำการวิินิิจฉััยโดยการผ่่าตััดส่่องกล้้องเพื่่�อให้้ได้้การวิินิิจฉััยที่่�ถููกต้้อง
		
1.2 การใช้้ยาฮอร์์โมน (hormonal therapies) ได้้แก่่ ยาเม็็ดคุุมกำเนิิดชนิิดฮอร์์โมนรวม
(oral contraceptive pills, OCPs) โปรเจสโตเจน ยาต้้านโปรเจสโตเจน gonadotropin releasing
hormone agonists (GnRHa) และ aromatase inhibitors
			 OCPs เป็็นยาฮอร์์โมนลำดัับแรกที่่�แนะนำให้้ใช้้รักั ษาอาการปวดจากโรคเยื่่อ� บุุโพรงมดลููก
เจริิญที่่� เนื่่�องจาก OCPs มีีประสิิทธิิภาพ(3,15,19-22) และความปลอดภััยสููงเมื่่�อใช้้ใน
ระยะยาว ช่่วยป้้องกัันการตั้้ง� ครรภ์์และสามารถควบคุุมรอบประจำเดืือนได้้ นอกจากนี้้�
กรณีีที่่�มีีอาการปวดประจำเดืือน แนะนำให้้ใช้้ OCPs รัับประทานต่่อเนื่่อ� งได้้(15) (Level I)
หรืืออาจจะให้้ต่อ่ เนื่่อ� งและหยุุดเมื่่อ� มีีเลืือดออกกะปริิดกะปรอยจากการได้้โปรเจสเตอโรน
นาน โดยอาจหยุุด OCPs เป็็นเวลา 4-7 วััน ก่่อนเริ่่ม� รัับประทานใหม่่ ซึ่่ง� สามารถลด
อาการปวดได้้เช่่นกััน(23) นอกจากนี้้ส� ามารถใช้้ยาคุุมกำเนิิดชนิิดฮอร์์โมนรวมรููปแบบอื่่�น
เช่่น ห่่วงใส่่ช่อ่ งคลอดหรืือแผ่่นแปะ เพื่่อ� ลดอาการปวดประจำเดืือน ปวดท้้องน้้อยเรื้้อ� รััง
และอาการปวดท้้องน้้อยลึึก ๆ ขณะมีีเพศสััมพัันธ์์ได้้(24)
			 ยาโปรเจสโตเจนและยาต้้านโปรเจสโตเจน มีีประสิิทธิิภาพในการลดอาการปวดจากโรค
เยื่่อ� บุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�ได้้(25) (Level I) ยาโปรเจสโตเจน ได้้แก่่ medroxyprogesterone
acetate ทั้้�งรููปแบบรัับประทานและแบบฉีีด (depot medroxyprogesterone
acetate, DMPA), dienogest(26), norethisterone acetate (NETA) การฉีีด DMPA
ทุุก 3 เดืือนหรืือทุุก 1 เดืือน ไม่่มีีความแตกต่่างกัันในการลดอาการปวด(27) และ
ลดอาการปวดได้้ดีีเท่่ากัับ GnRHa แต่่มีีผลต่่อกระดููกน้้อยกว่่า(28)
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			 GnRHa เป็็นยาฮอร์์โมนที่่�เลืือกใช้้ลำดัับที่่� 2 เพื่่�อรัักษาอาการปวดจากโรคเยื่่�อบุุโพรง
มดลููกเจริิญผิิดที่่�(29) (Level I) อาการข้้างเคีียงทำให้้เกิิดภาวะฮอร์์โมนเอสโตรเจนต่่ำ
เกิิดอาการขาดเอสโตรเจน เช่่น ร้้อนวููบวาบ นอนไม่่หลัับ อารมณ์์แปรปรวนและกระดููก
บางได้้ (30) ดัั ง นั้้� น ถ้้ า ต้้ อ งให้้ GnRHa เป็็ น เวลานาน จำเป็็ น ต้้ อ งให้้ ฮ อร์์ โ มนเสริิ ม
(add-back therapy) ได้้แก่่ tibolone เอสโตรเจน หรืือโปรเจสโตเจน(31,32)
ประสิิทธิิภาพการลดอาการปวดของ OCPs โปรเจสโตเจนชนิิดรัับประทานหรืือฉีีด และ
GnRHa พบว่่า ไม่่มีีความแตกต่่างกััน แต่่ข้้อมููลยัังมีีจำกััดสำหรัับโปรเจสโตเจนชนิิดฝัังหรืือห่่วง(33,34)
ยาอื่่น� ๆ เช่่น danazol ถึึงแม้้ว่า่ จะช่่วยลดอาการปวดได้้ แต่่ปัจจุ
ั บัุ นั มีีการใช้้น้อ้ ยลง เนื่่อ� งจาก
(35)
ผลข้้างเคีียงของยา ได้้แก่่ ภาวะฮอร์์โมนเพศชายสููงและเสีียงแหบ aromatase inhibitors ถึึงแม้้ว่่าจะ
ช่่วยลดอาการปวดได้้(36) แต่่ข้้อมููลการใช้้ในระยะยาวยัังน้้อยและพบอาการข้้างเคีียงจากภาวะเอสโตรเจน
ต่่ำได้้
			สรุุป ยาที่่�ใช้้รัักษาอาการปวดจากโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่� ดัังตารางที่่� 1
		
1.3 การผ่่าตััด
ข้้อบ่่งชี้้�
1. ไม่่ตอบสนองต่่อการใช้้ยาฮอร์์โมน เช่่น ให้้ยารัักษาประมาณ 2-3 เดืือน แล้้วอาการปวด
ไม่่ดีีขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับชนิิดของยาและดุุลยพิินิิจของแพทย์์ร่่วมกัับการตััดสิินใจของผู้้�ป่่วย 
2. ปฏิิเสธหรืือมีีข้้อบ่่งห้้ามต่่อการใช้้ยาฮอร์์โมน
3. โรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�ชนิิดลุุกล้้ำและรุุนแรง (severe invasive) ไปยัังกระเพาะ
ปััสสาวะ ท่่อไต ลำไส้้ หรืือเส้้นประสาทอุ้้�งเชิิงกราน (pelvic nerves)
กรณีีที่่�ทำได้้ ควรเลืือกผ่่าตััดส่่องกล้้อง (laparoscopy) มากกว่่าเปิิดหน้้าท้้อง (laparotomy)
เนื่่�องจากมีีการทำลายเนื้้�อเยื่่�อน้้อยกว่่า ขยายบริิเวณพยาธิิสภาพให้้เห็็นชััดขึ้้�น ฟื้้�นตััวเร็็วและนอนพััก
รัักษาตััวในโรงพยาบาลสั้้�นกว่่า(37) การจััดการรอยโรค อาจใช้้การจี้้�ทำลายหรืือเลาะตััดรอยโรคออก แต่่
แพทย์์ผู้้�ชำนาญการผ่่าตััดแนะนำให้้เลาะรอยโรคออก (Level I)
2. การรัักษา endometriotic cyst or endometrioma
2.1 การผ่่าตััด
การผ่่าตััดมีีข้้อดีี คืือได้้รัับการรัักษาที่่�ตรงกัับโรค เนื่่�องจากได้้ชิ้้�นเนื้้�อมาตรวจทางพยาธิิวิิทยา
เพิ่่�มโอกาสการตั้้�งครรภ์์ ลดภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เช่่น ก้้อนแตกหรืือติิดเชื้้�อ แต่่ข้้อเสีียคืือ อาจจะ
เกิิดการทำลายเนื้้�อรัังไข่่ปกติิเนื่่�องจากการห้้ามเลืือด(38,39) แนะนำให้้ทำการผ่่าตััด ในกรณีีที่่�
			 ถุุงน้้ำมีีขนาดใหญ่่ประมาณ 4 เซนติิเมตรขึ้้�นไป(40) (Level I-1)
			 ไม่่แน่่ใจในการวิินิิจฉััยโรค
			 ลัักษณะภาพการตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงไม่่สามารถแยกถุุงน้้ำของรัังไข่่ชนิิดอื่่�นหรืือ
มะเร็็งรัังไข่่ออกไปได้้

การดููแลรัักษาโรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเจริิญผิิดที่่�

| 259

ตารางที่ 1 การใช้ยารักษาอาการปวดจากโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ชนิิด
ของยา

วิิธีีใช้้

ยาต้้านการอัักเสบ รัับประทาน
(NSAIDs)
ทุุก 4-6 ชั่่�วโมง

ประสิิทธิิภาพ

ผลข้้างเคีียง

ขาดข้้ อมูู ล สนัั บ สนุุ น ที่่� มีี อาการข้้างเคีียงของ
คุุ ณ ภาพสูู ง ที่่� แ สดงถึึ ง ยา NSAIDs
ประสิิทธิิภาพของ NSAIDs
ในการรัักษา

Level of
evidence
Recommendation C,
Level of
evidence II-3

ยาเม็็ดคุุมกำเนิิด
ชนิิดฮอร์์โมนรวม

รัับประทาน
มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่า
คลื่่น� ไส้้ อาเจีียน Level I
เป็็นรอบมีีช่่วง ยาหลอกในการรัักษา
การใช้้ OCPs
เวลาเว้้นไม่่
	อาการปวดที่่�เกิิดจาก 	อย่่างต่่อเนื่่�อง
	รัับประทานยา โรคเยื่่�อบุุโพรงมดลููก 	มีีโอกาสเกิิด
5-7 วััน
เจริิญผิิดที่่�
ภาวะเลืือดออก
รัับประทาน
การใช้้ OCPs
กะปริิดกะปรอย
	ต่่อเนื่่�อง ไม่่มีี 	อย่่างต่่อเนื่่�องดููจะมีี	
จากโพรงมดลููก
	ช่่วงเวลาที่่�
ประสิิทธิิภาพดีีกว่่า
ได้้มากกว่่า
หยุุดยา
การใช้้เป็็นรอบ ๆ
เลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
จากโพรงมดลููกได้้
	ถ้้าใช้้แบบต่่อเนื่่อ� ง

ฮอร์์โมนรวม
รููปแบบอื่่�น เช่่น
แผ่่นแปะ
(Ortho-Evra®)
หรืือห่่วงวงกลม
ใส่่ช่่องคลอด
(Nuva® ring)
โปรเจสโตเจน
MPA แบบ
	รัับประทาน
(Provera®)
หรืือฉีีด
(DMPA)

1 แผ่่นต่่อ
	สััปดาห์์ หรืือ
ใส่่ห่่วงวงกลม
1 อัันต่่อสัปั ดาห์์
ใช้้ 3 สััปดาห์์
หยุุด 1 สััปดาห์์
หรืือใช้้ต่่อเนื่่�อง
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รัับประทาน
10-30 มก.
	ต่่อวััน
ฉีีด 150 มก.
	ทุุก 1 เดืือน
หรืือ 3 เดืือน

Level II-3

ลดอาการปวด

MPA แบบ
	รัับประทาน
ลดอาการปวดได้้
ใกล้้เคีียงกัับ DMPA
DMPA ลดอาการปวด
ได้้ดีีเท่่ากัับ GnRHa

เลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
หรืือขาด
ประจำเดืือน

แนวทางเวชปฏิิบััติิของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย

Level I

ตารางที่ 1 การใช้ยารักษาอาการปวดจากโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (ต่อ)
ชนิิด
ของยา

วิิธีีใช้้

รัับประทาน
NETA
®
(Primolut N ) 5-15 มก.ต่่อวันั

ประสิิทธิิภาพ

ผลข้้างเคีียง

ลดอาการปวดได้้
ใกล้้เคีียงเท่่ากัับ
โปรเจสติินตััวอื่่�น ๆ

เลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
หรืือขาด
ประจำเดืือน

ลดอาการปวดได้้
ใกล้้เคีียงเท่่ากัับ
โปรเจสติินตััวอื่่�น ๆ

เลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
หรืือขาด
ประจำเดืือน

Dienogest
(Visanne®)

รัับประทาน
2 มก.ต่่อวััน

LNG-IUD
(Mirena®)

ใส่่ในโพรงมดลููก ข้้อมููลยัังจำกััด
อายุุการใช้้งาน
5 ปีี ประกอบด้้วย
LNG 52 มก.
ในห่่วงอนามััย

GnRHa

3.75 มก.
ฉีีดเข้้ากล้้ามเนื้้�อ
ทุุกเดืือน หรืือ
11.25 มก.
ฉีีดทุุก 3 เดืือน

Level of
evidence

เลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
หรืือขาด
ประจำเดืือน

ลดอาการปวดได้้ดีี แต่่ถ้้า ขาดประจำเดืือน
ต้้องให้้เป็็นเวลานาน
ร้้อนวููบวาบ
จำเป็็นต้้องให้้ฮอร์์โมน
เสริิม

Level I

			 ไม่่เหมาะสมในการใช้้ยารัักษา เช่่น ต้้องการมีีบุุตร มีีข้้อห้้ามต่่อการใช้้ยาฮอร์์โมน
(โรคมะเร็็งเต้้านม แพ้้ยาฮอร์์โมน)
		
ถ้้าผู้้�ป่่วยมีีภาวะมีีบุตุ รยากร่่วมด้้วย แนะนำให้้ส่่งต่่อผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่อ� ดููแลรัักษาต่่อ (Level III)
การผ่่าตััดรัักษา endometriotic cyst แนะนำให้้ทำผ่่าตััดส่่องกล้้องและผ่่าตััดแบบเลาะถุุงน้้ำออก
(laparoscopic cystectomy) มากกว่่าการเจาะระบายน้้ำ (drainage) หรืือจี้้ท� ำลายถุุงน้้ำ (ablation)(2,41)
เนื่่�องจากเพิ่่�มโอกาสการตั้้�งครรภ์์ได้้มากกว่่า (OR 5.21, 95% CI 2.04-13.29) และลดโอกาสกลัับเป็็นซ้้ำ
ได้้มากกว่่า (OR 0.41, 95% CI 0.18-0.93)(42) (Level I)
ข้้อเสีียของการผ่่าตััด คืือ ovarian reserve ลดลง(43-46) อย่่างไรก็็ตามการมีี endometriotic
cyst เองก็็ทำให้้ ovarian reserve ลดลงได้้(47)
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2.2 การใช้้ยาฮอร์์โมน
		
ข้้อมููลการใช้้ยาฮอร์์โมนเพื่่อ� รัักษา endometriotic cyst ยัังมีีน้อ้ ย การใช้้ยารัักษาจึึงแนะนำ
ให้้ใช้้กรณีีที่่�ถุุงน้้ำมีีขนาดไม่่ใหญ่่ เพื่่�อลดโอกาสเกิิดภาวะแทรกซ้้อน เช่่น แตก หรืือติิดเชื้้�อ ร่่วมกัับการมีี
ข้้อมููลว่่าถุุงน้้ำไม่่มีีลัักษณะที่่�สงสััยมะเร็็ง โดยการตรวจร่่างกาย การตรวจทางรัังสีีและทางห้้องปฏิิบััติิการ
หรืืออาจใช้้ในกรณีีผู้้�ป่่วยที่่�มีีบุุตรยากและกำลัังจะรัับการรัักษาด้้วยเทคโนโลยีีช่่วยการเจริิญพัันธุ์์� 
		
ยาเม็็ดคุุมกำเนิิดชนิิดรวม (Oral contraceptive pills, OCPs)
มีีการศึึกษาย้้อนหลัังในสตรีีที่่�มีี endometriotic cyst ขนาดเล็็กพบว่่า สตรีีที่่�ได้้ OCPs มีีการ
เล็็กลงของ endometriotic cyst เช่่นเดีียวกัับการให้้โปรเจสโตเจน เมื่่�อเทีียบกัับการไม่่ได้้ยารัักษาและ
endometriotic cyst สามารถหายได้้ภายหลัังรัักษาไป 12 เดืือน(48) แต่่กลุ่่�มที่่�ได้้ยา OCPs พบว่่าขนาด
endometriotic cyst เล็็กลงน้้อยกว่่ากลุ่่�มได้้โปรเจสโตเจน
การใช้้ OCPs ในสตรีีที่่�มีีถุงุ น้้ำที่่�กลัับเป็็นซ้้ำ พบว่่าขนาด endometriotic cyst มีีขนาดเล็็กลง
เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้ยา โดยกลุ่่�มที่่�ได้้ OCPs รัับประทานแบบเว้้นให้้มีีประจำเดืือนแบบปกติิมีีขนาด
endometriotic cyst เล็็กลงน้้อยกว่่ากลุ่่�มรัับประทานยาต่่อเนื่่�องทุุกวััน (continuous)(49)
		
โปรเจสโตเจน
ยาที่่�มีีการนำมาใช้้ได้้แก่่ NETA, dienogest มีีการศึึกษาค่่อนข้้างจำกััด เช่่น การศึึกษา
ย้้อนหลัังพบว่่า การให้้โปรเจสติิน NETA และ dienogest ลดขนาดของ endometriotic cyst ลงได้้(50-53)
		
DMPA และ GnRHa
ถึึงแม้้ว่่าจะไม่่มีีการศึึกษาถึึงผลของการให้้ยาทั้้�งสองตััวนี้้�ต่่อ endometriotic cyst แต่่ในทาง
ปฏิิบัติั  มีี
ิ การใช้้ยาทั้้�งสองตััวในการรัักษา endometriotic cyst และได้้ผลดีี มีีข้้อพึึงระวััง คืือ การรัักษา
endometriotic cyst ต้้องให้้ยาเป็็นเวลานานไม่่ต่่ำกว่่า 6 เดืือนหรืือ 1 ปีี จึึงไม่่เหมาะกัับสตรีีที่่�วางแผน
จะมีีบุุตรและทั้้�ง DMPA และ GnRHa ทำให้้เกิิดการสููญเสีียมวลกระดููกได้้
		
สรุุป ยาฮอร์์โมนที่่�ใช้้รัักษา endometriotic cyst ดัังตารางที่่� 2

การให้ยาฮอร์โมนก่อนการผ่าตัด

จากการศึึกษา meta-analysis ของ Cochrane(54) ซึ่่�งรวบรวม 2 การศึึกษาที่่�ทำการส่่องกล้้องผ่่าตััด
วิินิจฉั
ิ ย 
ั และดููดของเหลวใน endometriotic cyst โดยให้้ GnRHa ก่่อนทำการผ่่าตััดส่่องกล้้องเพื่่อ� เอาถุุง
น้้ำออก สรุุปว่่าการให้้ฮอร์์โมนก่่อนผ่่าตััดไม่่ให้้ผลดีีไปกว่่าการผ่่าตััดเอารอยโรคออกอย่่างเดีียว จึึงไม่่แนะนำ
ให้้ยาฮอร์์โมนก่่อนการผ่่าตััด ยกเว้้นผู้้�ป่่วยมีีอาการปวดระหว่่างรอการผ่่าตััด(15)

การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ�ภายหลังการผ่าตัด

ภายหลัังการผ่่าตััดเอารอยโรคออกแล้้ว มีีอััตราการกลัับเป็็นซ้้ำใหม่่สะสมที่่�ระยะเวลา 1, 2 และ
3 ปีีเท่่ากัับร้้อยละ 2.2, 4.9 และ 15 ถึึง 23 ตามลำดัับ และอาจสููงได้้ถึึงร้้อยละ 17 ถึึง 50 ที่่�ระยะเวลา
5 ปีี(55,56) แตกต่่างกัันในแต่่ละการศึึกษา ขึ้้น� กัับขนาดของถุุงน้้ำ อายุุของผู้้�ป่ว่ ย ระยะของรอยโรค เป็็นต้้น(56)
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ตารางที่ 2 การใช้ยาฮอร์โมนรักษา endometriotic cyst
ชนิิดของยา

วิิธีีใช้้

ยาเม็็ดคุุมกำเนิิด
ชนิิดฮอร์์โมนรวม

รัับประทาน
เป็็นรอบ
(cyclic) หรืือ
	ต่่อเนื่่�อง
(continuous)

โปรเจสโตเจน
MPA ทั้้�งแบบ
รัับประทาน
	รัับประทาน
30-100 มก.
®
(Provera ) 	ต่่อวััน
และฉีีด
ฉีีด 150 มก.
(DMPA)
	ทุุก 3 เดืือน

ประสิิทธิิภาพ

ผลข้้างเคีียง

Level of
evidence

ขนาดของ endoคลื่่น� ไส้้ อาเจีียน Level II-2
metriotic cyst
การใช้้ OCPs
เล็็กลง เมื่่�อเทีียบกัับ 	อย่่างต่่อเนื่่�องมีี
การไม่่ได้้ยารัักษา
โอกาสเกิิดภาวะ
และ endometriotic เลืือดออกกะปริิด
cyst สามารถหายได้้ กะปรอยจาก
ภายหลัังรัักษาไป
โพรงมดลููกได้้
12 เดืือน
ขนาด endometriotic
cyst เล็็กลงน้้อยกว่่า
กลุ่่�มได้้ยาโปรเจสโตเจน
เลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
หรืือขาดประจำ
เดืือน

Level III

NETA
รัับประทาน
มีีการศึึกษาจำกััด
®
(Primolut N ) 5-20 มก.ต่่อวััน 	ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า
การให้้ NETA
ลดขนาดถุุงน้้ำได้้

เลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
หรืือขาด
ประจำเดืือน

Level II-2

Dienogest

เลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
หรืือขาด
ประจำเดืือน

Level II-2

รัับประทาน
2 มก.ต่่อวััน

ไม่่มีีการศึึกษาถึึงผล
ของการใช้้ยาต่่อ
endometriotic cyst
แต่่ในทางปฏิิบัติั ิ มีีการ
นำ DMPA มาใช้้ใน
	คลิินิกิ อย่่างกว้้างขวาง
ในประเทศไทย

มีีการศึึกษาจำกััด
	ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า
การให้้ dienogest
ลดขนาดถุุงน้้ำได้้
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ตารางที่ 2 การใช้ยาฮอร์โมนรักษา endometriotic cyst (ต่อ)
ชนิิดของยา
GnRHa

วิิธีีใช้้

ประสิิทธิิภาพ

3.75 มก. ฉีีด
เข้้ากล้้ามเนื้้�อ
ทุุกเดืือน
หรืือ 11.25 มก.
ฉีีดทุุก 3 เดืือน

ลดอาการปวดได้้ดีี
ไม่่มีีการศึึกษาถึึงผล
ของการใช้้ยาต่่อ
endometriotic cyst
แต่่ในทางปฏิิบััติิมีี
การใช้้ในคลิินิิกใน
ประเทศไทย
	อย่่างไรก็็ตามไม่่
แนะนำให้้ใช้้ต่่อเนื่่�อง
เป็็นระยะเวลานาน

ผลข้้างเคีียง

Level of
evidence

ขาดประจำเดืือน Level III
ร้้อนวููบวาบ ถ้้าใช้้
เป็็นระยะเวลา
นานอาจทำให้้
กระดููกบางหรืือ
พรุุนได้้

การให้้ยาฮอร์์โมนหลัังผ่่าตััดเพื่่�อป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำ
ไม่่ต้อ้ งให้้ยาฮอร์์โมนเพื่่อ� ป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำหลัังทำผ่่าตััดแบบ radical เช่่น การตััดมดลููกและ
รัังไข่่ออกทั้้�งสองข้้าง
แนะนำให้้ใช้้ยาฮอร์์โมนป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำของอาการ เช่่น อาการปวดประจำเดืือน ปวด
ขณะมีีเพศสััมพัันธ์์ และปวดท้้องน้้อย และการกลัับเป็็นซ้้ำของโรค ทั้้�ง endometriotic cyst และรอยโรค
ทั้้�งหมดจากการส่่องกล้้อง โดยให้้ยาระยะยาว เป็็นเวลามากกว่่า 6 เดืือน เพื่่อ� การป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำ
ระยะยาว(15,54) (recommendation A) การเลืือกชนิิดของยาฮอร์์โมนขึ้้�นกัับความพึึงพอใจของผู้้�ป่่วย 
ค่่าใช้้จ่่าย อาการข้้างเคีียง และการเข้้าถึึงยานั้้�น(15)
ยาเม็็ดคุุมกำเนิิดชนิิดฮอร์์โมนรวม (Oral contraceptive pills, OCPs)
จากการศึึกษา meta-analysis ซึ่่�งประกอบด้้วยการศึึกษาแบบ randomized controlled trial
จำนวน 15 การศึึกษา จำนวนผู้้�ป่ว่ ย 1,850 คน พบว่่า OCPs ลดการกลัับเป็็นซ้้ำหลัังผ่่าตััดได้้ (OR 0.31,
95% CI 0.22-0.45) เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการผ่่าตััดอย่่างเดีียว(57) ดัังนั้้�นแนะนำให้้ใช้้ OCPs เพื่่�อป้้องกััน
การกลัับเป็็นซ้้ำหลัังผ่่าตััด (Level I, recommendation A)
การให้้ OCPs ทั้้�งในรููปแบบรัับประทานต่่อเนื่่�อง (continuous) หรืือหยุุดให้้มีีประจำเดืือน
ทุุกเดืือน (cyclic) ไม่่มีีความแตกต่่างในการป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำ(49,58) และการลดอาการปวดหลัังผ่่าตััด
อย่่างไรก็็ตามการให้้แบบต่่อเนื่่�องพบผลข้้างเคีียงและอาจหยุุดการใช้้ยามากกว่่าแบบให้้มีีประจำเดืือน
ทุุกเดืือน
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โปรเจสโตเจน
NETA รัับประทานขนาด 1.2 หรืือ 5 มิิลลิิกรััมต่่อวััน ลดการกลัับเป็็นซ้้ำได้้(59)
MPA รัับประทานขนาด 100 มิิลลิิกรััมต่่อวััน ลดการกลัับเป็็นซ้้ำได้้เมื่่�อเทีียบกัับยาหลอก แต่่การ
ใช้้โปรเจสโตเจนขนาดสููงเป็็นเวลานาน อาจเกิิดผลข้้างเคีียงคืือ มีีเลืือดออกได้้(60)
Dienogest ป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำของอาการและ endometriotic cyst ได้้(61,62) ลดโอกาส
กลัับเป็็นซ้้ำเหลืือร้้อยละ 1.8(62)
DMPA สามารถป้้องกัันการเป็็นซ้้ำและอาการปวดได้้ดีี  ไม่่แตกต่่างจากการใช้้ OCPs(63) แต่่มีีผลลด
ความหนาแน่่นของกระดููกได้้ เมื่่�อใช้้เป็็นระยะเวลานาน โดยพบว่่าผู้้�ที่่�ใช้้ DMPA มีีความหนาแน่่นของ
มวลกระดููกที่่�สะโพกและกระดููกสัันหลัังลดลง 0.030 และ 0.017 กรััมต่่อตารางเซนติิเมตรเมื่่�อใช้้ต่่อเนื่่�อง
ประมาณ 3 ปีี(65,66) แต่่เมื่่�อหยุุดยา ความหนาแน่่นของมวลกระดููกสามารถกลัับคืืนสู่่�ค่่าปกติิได้้(66)
นอกจากนี้้� DMPA มีีประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันอาการปวดหลัังผ่่าตััดดีีกว่่า OCPs แบบต่่อเนื่่�อง(63)
Levonorgestrel intrauterine system (LNG-IUS) สามารถลดอาการปวดภายหลัังการผ่่าตััดได้้
จากการศึึกษา meta-analysis พบว่่า LNG-IUS สามารถลดอาการปวดได้้เท่่ากัับ  GnRHa และลด
อััตราการกลัับเป็็นซ้้ำ (RR = 0.40, 95% CI 0.26-0.64) เท่่ากัับ  OCPs และ danazol แต่่ผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้
LNG-IUS มีีความพึึงพอใจสููงกว่่า OCPs แต่่ผลข้้างเคีียงที่่�พบบ่อ่ ย คืือ เลืือดออกผิิดปกติิทางช่่องคลอดพบ
ได้้บ่่อยกว่่า GnRHa (RR = 27.0, 95% CI 1.71-425.36)(67,68) ซึ่่�งอาจจะป้้องกัันการเกิิดเลืือดออกผิิดปกติิ
ได้้โดยการให้้ GnRHa ร่่วมด้้วยใน 3 เดืือนแรก แต่่การใช้้เป็็นระยะเวลานาน เช่่น นานกว่่า 30 เดืือน
อาจไม่่ป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำของ endometriotic cyst (39,69)
GnRHa
ข้้อมููลจาก meta-analysis ซึ่่�งมีีการศึึกษาแบบ randomized controlled trial 7 การศึึกษา
พบว่่า GnRHa สามารถป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำได้้แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�
ไม่่ได้้ยา และให้้ยาถึึง 6 เดืือน (pooled OR =0.59, 95 % CI 0.38-0.90)(70) แนะนำให้้ใช้้ GnRHa เป็็น
ยาอัันดัับรองในการใช้้เพื่่�อป้้องกััน เนื่่�องจากการให้้ในระยะเวลานานอาจทำให้้เกิิดภาวะกระดููกพรุุนได้้
และอาจจำเป็็นต้้องใช้้ในรายที่่�มีีข้้อห้้ามในการใช้้เอสโตรเจนและ/หรืือโปรเจสโตเจน เช่่น มีีมะเร็็งเต้้านม
ร่่วมด้้วย
ยาอื่่�น ๆ เช่่น
Danazol ขนาด 600 ถึึง 900 มิิลลิิกรััมต่่อวััน มีีประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำได้้
เช่่นกััน แต่่ไม่่แนะนำให้้ใช้้เป็็นยารัักษาในลำดัับต้้น เนื่่�องจากผลข้้างเคีียงของยา เช่่น เลืือดออกผิิดปกติิ
น้้ำหนัักขึ้้น�  สิิวและเสีียงแหบ ซึ่่�งผลข้้างเคีียงอย่่างหลัังมัักไม่่สามารถกลัับคืืนปกติิได้้(60)
สรุุป การใช้้ยาเพื่่�อป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำหลัังผ่่าตััด ดัังตารางที่่� 3
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ตารางที่่� 3 การใช้้ยาเพื่่�อป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำหลัังผ่่าตััด
ชนิิดของยา
ยาเม็็ดคุุมกำเนิิด
ชนิิดฮอร์์โมนรวม

วิิธีีใช้้
รัับประทาน
เป็็นรอบ
(cyclic)
หรืือ ต่่อเนื่่�อง
(continuous)

ประสิิทธิิภาพ

ผลข้้างเคีียง

Level of
evidence

ลดการกลัับเป็็นซ้้ำ
หลัังผ่่าตััดได้้

คลื่่น� ไส้้ อาเจีียน Level I
การใช้้ OCPs
	อย่่างต่่อเนื่่�อง
	มีีโอกาสเกิิด
ภาวะเลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
จากโพรงมดลููกได้้

ป้้องกัันการเป็็นซ้้ำ
และอาการปวดได้้ดีี
ไม่่ต่่างจากการใช้้
OCPs แต่่ DMPA
ลดความหนาแน่่น
ของกระดููกได้้เมื่่อ� ใช้้
เป็็นระยะเวลานาน

เลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
หรืือขาด
ประจำเดืือน

Level I

NETA
รัับประทาน
®
(Primolut N ) 1.2-20 มก.
ต่่อวััน

ลดการกลัับเป็็นซ้้ำ เลืือดออก
ได้้
กะปริิดกะปรอย
หรืือขาด
ประจำเดืือน

Level I

Dienogest

รัับประทาน
2 มก.ต่่อวััน

ลดโอกาสกลัับเป็็น เลืือดออก
ซ้้ำเหลืือร้้อยละ 1.8 กะปริิดกะปรอย
หรืือขาด
ประจำเดืือน

Level I

LNG-IUD

ใส่่ในโพรงมดลููก
อายุุการใช้้งาน
5 ปีี ประกอบ
ด้้วย LNG 52 มก.
ในห่่วงอนามััย

โปรเจสโตเจน
MPA ทั้้�งแบบ รัับประทาน
	รัับประทาน
10-100
®
(Provera )
มก.ต่่อวันั
และฉีีด
ฉีีด 150 มก.
(DMPA)
	ทุุก 3 เดืือน
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ลดอาการปวดได้้เท่่ากัับ
GnRHa และลดอััตรา
การกลัับเป็็นซ้้ำเท่่ากัับ
OCPs และ danazol
แต่่ผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ LNG-IUS
มีีความพึึงพอใจสููงกว่่า

เลืือดออก
กะปริิดกะปรอย
หรืือขาด
ประจำเดืือน
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Level I

ตารางที่่� 3 การใช้้ยาเพื่่�อป้้องกัันการกลัับเป็็นซ้้ำหลัังผ่่าตััด (ต่่อ)
ชนิิดของยา
GnRHa

วิิธีีใช้้

ประสิิทธิิภาพ

3.75 มก. ฉีีดเข้้า
กล้้ามเนื้้�อ
ทุุกเดืือน หรืือ
11.25 มก. ฉีีด
ทุุก 3 เดืือน

ป้้องกัันการกลัับเป็็น
ซ้้ำได้้
แนะนำใช้้ GnRHa
เป็็นยาอัันดัับรอง
เนื่่�องจากการให้้ใน
ระยะเวลานานอาจ
ทำให้้เกิิดภาวะ
กระดููกพรุุนได้้
อาจจำเป็็นต้้องใช้้
ในรายที่่�มีีข้้อห้้ามใช้้
เอสโตรเจนและ/
หรืือโปรเจสโตเจน
เช่่น มีีมะเร็็งเต้้านม
	ร่่วมด้้วย

ผลข้้างเคีียง

Level of
evidence

ขาดประจำเดืือน Level I
ร้้อนวููบวาบ ถ้้าใช้้
เป็็นระยะเวลา
นานอาจทำให้้
กระดููกบาง หรืือ
พรุุนได้้
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การดูแลรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

Management of Endometriosis

ปวดจากโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
การรักษาทางยา

การรักกษาแบบครอบคลุ
ษาเชิงประจักษ์ม(NSAIDs)
การรั
(NSAIDs)

การรักษาด้วยยาฮอร์โมน

อาการไม่ดขี น้ึ

อาการไม่ดขี น้ึ

การรักษาโดยการผ่าตัด
การดู
แลรักมิษาโรคเยื
่อบุโพรงมดลู
กเจริญผิดที่
แผนภูู
ิที่่� 1 การรัั
กษาอาการปวดจากภาวะเยื่่
�อบุุโพรงมดลููกเจริิManagement
ญผิิดที่่� of Endometriosis

แผนภูมิที่ 1 การรักษาอาการปวดจากภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
Endometriotic cyst

รักษาด้วยยาฮอร์โมน

รักษาด้วยการผ่าตัด เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ดงั นี้
• ไม่แน่ใจในการวินิจฉัย
• ต้องการมีบุตร
• ถุงน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม.ขึน้ ไป
• ขนาดไม่ตอบสนองต่อการใช้ยา หลังจากรักษา
มากกว่า 6 เดือน

17
หลังผ่าตัดและยังไม่ต้องการมีบุตร
ให้รกั ษาด้วยยาฮอร์โมนมากกว่า 6 เดือน เพื่อ
ป้ องกันการกลับเป็ นซ้า

แผนภููมิิที่่� 2 การรัักษาแผนภู
Endometriotic
มิที่ 2 การรักcyst
ษา Endometriotic cyst
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