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บทคัดยอ
ภาวะผปู ว ยตัง้ ครรภทมี่ เี นือ้ งอกรังไข 1 ราย เปนหญิงอายุ 19 ป มาโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกดวย
ตรวจพบเนือ้ งอกรังไข เมือ่ อายุครรภ 15+5 สัปดาห ไดรบั การวินจิ ฉัยเปน pregnancy 16+1 weeks of gestation with
left ovarian tumor ผูปวยไดรับการทำ Left salpingoohorectomy และ peritoneal washing หลังผาตัดไมมี
ภาวะแทรกซอน ผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยาทราบวาเปน มะเร็งรังไขชนิด Dysgerminoma ในระยะ IA ผปู ว ยเลือก
ตรวจติดตามอยางใกลชดิ ภายหลังสามารถคลอดบุตรไดเองทางชองคลอดทีอ่ ายุครรภ 39 สัปดาห ไดทารกเพศหญิง
น้ำหนัก 3,020 กรัม บุตรสุขภาพแข็งแรง สามารถกลับบานไดพรอมมารดา โดยไมพบภาวะแทรกซอน จากกรณี
ศึกษาของผูปวยพบวาภาวะมะเร็งรังไขในหญิงตั้งครรภเปนภาวะที่พบไดนอย1 จึงสามารถนำกรณีนี้ไปใชเปน
มาตรฐานในการดูแลหญิงตัง้ ครรภทมี่ าฝากครรภทโี่ รงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก วาควรไดรบั การอุลตราซาวด
บริเวณรังไขพรอมกับการอุลตราซาวดในไตรมาสแรก และการผาตัดทางนรีเวชวิทยาในหญิงตัง้ ครรภทมี่ อี ายุครรภ
ใกลไตรมาสทีส่ องของการตัง้ ครรภควรไดรบั ยาคลายมดลูก (Tocolytic drug) เพือ่ ปองกันการเจ็บครรภกอ นกำหนด
คลอด
คำสำคัญ: ตัง้ ครรภ เนือ้ งอกรังไข มะเร็งรังไข
พุทธชินราชเวชสาร 2562;36(2):249-53.
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Abstract
A case report of pregnant woman 16+1 weeks of gestation, 19-year-old, with woman present with
left ovarian tumor at Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital. Her diagnosis was pregnancy 16 weeks of
gestation with a left ovarian tumor. Her treatment was left salpingo-oophorectomy and peritoneal washing.
After surgery, she has no complications. Pathological report was dysgerminoma stage IA. She was followed
up by close monitoring. After that, she delivered at 39 weeks of gestation by normal delivery. A baby
was normal active female, weigh 3,020 grams, no complication. Ovarian cancer in pregnancy is quite rare.
From the case study of this patient, we can be used as a standard for antenatal care for pregnant women
who come at Buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok. Pregnant women should perform ultrasound in the
first trimester not only for gestational age but also for check both ovaries. We recommend tocolytic drug
for prevent preterm labor in case of pregnant woman who need gynecologic surgery in second trimester.
Keyword: pregnancy, ovarian cancer, dysgerminoma
Buddhachinaraj Med J 2019;36(2):249-53.
บทนำ
เนื้องอกรังไขในหญิงตั้งครรภพบได ประมาณ
รอยละ 1-2 สวนใหญมกั ไดรบั การวินจิ ฉัยโดยบังเอิญ
จากการคัดกรองอุลตราซาวดในไตรมาส 1 และ 2
โดยมีอบุ ตั กิ ารณของโรค Dermoid มากทีส่ ดุ รอยละ 25
อุบตั กิ ารณของมะเร็งรังไขในหญิงตัง้ ครรภพบไดรอ ยละ
1-6 ของกอนทีร่ งั ไขทงั้ หมด โดยรอยละ 50 ของมะเร็ง
รังไขในหญิงตัง้ ครรภ เปนมะเร็งชนิดผิวเยือ่ บุ (epithelial
ovarian cancer) รอยละ 30 เปนชนิด germ cell ovarian
cancer และสวนนอยเปนชนิด sex cord-stromal tumor
รอยละ 75 ของ germ cell ovarian cancer ในหญิงตัง้ ครรภ
เปนเนือ้ งอกรังไขชนิดเปน Dysgerminoma ภาวะกอน
ทีร่ งั ไข มักมีขนาด 6-8 เซนติเมตรและมักเกิดในชวงอายุ
ครรภ 10-17 สัปดาห รายงานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
รายงานผูปวยหญิงตั้งครรภที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน
มะเร็งรังไขชนิด Dysgerminoma ซึง่ เปนเนือ้ งอกรังไข
ชนิด malignant ในระหวางตัง้ ครรภทพี่ บไดนอ ย และ
จัดทำแนวทางดูแลผปู ว ยในอนาคต
รายงานผปู ว ย
ผปู ว ยหญิงไทยคู อายุ 19 ป อาชีพแมบา น ภูมลิ ำเนา
จังหวัดพิษณุโลก มาตรวจทีโ่ รงพยาบาลวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 ดวยอาการสำคัญ แพทยนดั มาผาตัด เนือ่ งจาก
ตรวจพบเนือ้ งอกรังไข ระหวางตัง้ ครรภ
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

ผูปวยเริ่มฝากครรภที่โรงพยาบาลชุมชน ไดรับ
การฝากครรภสม่ำเสมอ ไมพบความผิดปกติใดผลเลือด
อยใู นเกณฑปกติ 1 สัปดาห กอนมาฝากครรภตามนัด
ทีโ่ รงพยาบาลชุมชนไมมนี ้ำเดิน ไมมเี ลือดออกทางชอง
คลอด ไมปวดทองนอยตรวจรางกายพบยอดมดลูก
มากกวาอายุครรภ ทำอุลตราซาวดพบเนือ้ งอกบริเวณ
รังไข จึงมาฝากครรภตอที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก เมือ่ อายุครรภ 16+1 สัปดาห จึงนัดมานอน
โรงพยาบาลศูนยเพือ่ ผาตัด
ผปู ว ยสุขภาพแข็งแรงดี ไมมโี รคประจำตัว ครรภนี้
เปนครรภแรก คะเนกำหนดคลอดวันที่ 19 เมษายน
2562 เมือ่ นับจากวันแรกของระดูครัง้ สุดทาย
การตรวจรางกายสวนสูง 160 เซนติเมตร น้ำหนัก
48.5 กิโลกรัม อุณหภูมิ 36.7 องศาเซลเซียส ชีพจร
88 ครัง้ ตอนาที ความดันโลหิต 100/80 มิลลิเมตรปรอท
อัตราการหายใจ 20 ครัง้ ตอนาที รสู กึ ตัวดี ไมเหลือง
ไมบวม ความสูงยอดมดลูกขนาดต่ำกวาสะดือ 1 Finger
base (ขนาดยอดมดลูกมากกวาอายุครรภ)
การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
Complete Blood Count: hemoglobin 8.4 g/dl,
hematocrit 25%, white blood cells 11,510 /cu.mm.,
neutrophils 72%, lymphocytes 19%, Platelets
273,000 /cu.mm.
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Urine analysis :specific gravity : 1.021, albumin :
negative, glucose : negative, white blood cells : 0-1
cells/HPF, squamous epithelial 0-1 cells/HPF
Blood group : AB
Rh factor : Positive
Anti-human immunodeficiency virus: Negative
Transabdominal ultrasound (TAS) :single viable
fetus, 16 weeks of gestation, cephalic presentation,
posterior placenta, adequate amniotic fluid index,
right ovary : 1.3 x 1.9 cm, left adnexal mass : mixed
echogenicity 13.3 x 9.5 cm, no ascites
ผปู ว ยไดรบั การผาตัดตัดรังไข ปกมดลูกดานซาย
(Left salpingoophorectomy) และperitoneal washing
โดยสูต-ิ นรีแพทย เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชวิทยา
สิ่งที่ตรวจพบขณะผาตัด คือ Uterus 16 weeks
of gestation, Left solid mass of ovary 14 cm in
diameter with nodularity surface, white internal
solid mass, normal left fallopian tube and right
adnexa, smooth serosal surface of internal organ,
no ascites
ผลตรวจทางพยาธิวทิ ยา พบ The external surface
is smooth and shows lobulation. Cut section
show soft solid light brown mass with central
myxoid degeneration. There is no attached fallopian
tube identified. Pathological conclusion รายงานวา
Peritoneal fluid washing : Presence of scattering
lymphocytes, No malignancy observed, Ovary, left,
oophorectomy : Dysgerminoma Size 12x9x7.5 cm,
Absence of ovarian capsule involvement and
Presence of tumor emboli in vascular channels
Transabdominal ultrasound (TAS) หลังผาตัด :
single viable fetus, 16 +1 weeks of gestation,
cephalic presentation, posterior placenta, adequate
amniotic fluid index
หลังผาตัดวันที่ 1 ผปู ว ยไดรบั การทำอุลตราซาวด
พบวาเสียงหัวใจของทารกในครรภอยใู นเกณฑปกติ ได
รับยาแกปวดทัง้ แบบฉีดและรับประทาน สามารถจิบน้ำ
รับประทานอาหารเหลว และอาหารออนไดตามลำดับ
โดยไมมอี าการทองอืด วันที่ 2 หลังการผาตัด ผปู ว ย
สามารถทานอาหารปกติ เดินเคลือ่ นไหว (Ambulate) ได
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ขับถายปกติ วันที่ 3 เปดแผลผาตัดพบวาแผลผาตัด
อยใู นเกณฑปกติ และสามารถออกจากโรงพยาบาลได
ในวันที่ 4 หลังผาตัด โดยไมมภี าวะแทรกซอน
วิจารณ
ผปู ว ยหญิงไทยคู อายุ 16 ป ครรภแรก ผปู ว ยมีระดู
ครัง้ สุดทายเมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มาโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก ดวยอาการสำคัญ คือ นัดมา
นอนโรงพยาบาลเพือ่ ผาตัด เนือ่ งจากตรวจพบเนือ้ งอก
มดลูก ขณะตัง้ ครรภ ตรวจรางกาย ความสูงยอดมดลูก
ขนาดต่ำกวาสะดือ 1 Finger base (ขนาดยอดมดลูก
มากกวาอายุครรภ)
การวินจิ ฉัย (Provision diagnosis) ในผปู ว ยรายนี้
คือ G1P0 GA 16+6 wk by LMP with left ovarian tumor
ผปู ว ยไดรบั การผาตัดตัดรังไข และปกมดลูกดานซาย
(Left salpingoophorectomy) โดยสู ติ - นรี แ พทย
เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชวิทยา หลังผาตัดไมพบภาวะ
แทรกซอน สามารถกลับบานไดในวันที่ 4 หลังผาตัด
ความสำคั ญ และประโยชน ข องกรณี ศึ ก ษา
1. ปองกันการบิดขัว้ ของเนือ้ งอกรังไขหลังคลอด เปนที่
ทราบกันดีวา เนือ้ งอกรังไขชนิด dysgreminoma ซึง่ เปน
เนื้องอกรังไขชนิด Solid สามารถเกิดการบิดขั้วของ
เนือ้ งอกรังไขในระยะหลังคลอด เพือ่ ลดอุบตั กิ ารณดงั กลาว
จึงควรคนหาวามีเนือ้ งอกรังไขชนิดนีใ้ นผปู ว ยตัง้ ครรภ
หรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งควรอุลตราซาวดใหพบใน
ไตรมาสแรก เพือ่ ทีจ่ ะไดทำการผาตัดในตอนตนไตรมาส
ที่สอง 2. การรักษามะเร็งทำไดอยางรวดเร็ว เพื่อให
ทราบตัง้ แตแรกวาผปู ว ยเปนมะเร็งหรือไม เพือ่ ผปู ว ย
จะไดเลือกการรักษาสำหรับตัวเองและทารกในครรภ
เมื่อเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคที่เคยมีมาแลวใน
ประเทศหรือตางประเทศ เนือ้ งอกรังไขในหญิงตัง้ ครรภ
พบไดประมาณรอยละ 1-2 สวนใหญมักไดรับการ
วิ นิ จ ฉั ย โดยบั ง เอิ ญ จากการคั ด กรองอุ ล ตร า ซาวด
ในไตรมาส 1 และ 2 โดยมีอบุ ตั กิ ารณของโรค Dermoid
มากที่สุด รอยละ 25 แตในหญิงตั้งครรภรายนี้เปน
เนือ้ งอกรังไขชนิดเปน Dysgerminoma ซึง่ เปนประเภท
มะเร็งรังไขชนิด Germ cell ทีพ่ บไดมากสุด ถึงรอยละ
751
อาการแสดงของเนือ้ งอกรังไข มักวินจิ ฉัยโดยบังเอิญ
จากคลำพบกอนบริเวณองุ เชิงกราน การบิดขัว้ ของกอน
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อาการปวดหลัง ทองผูก ทองอืด หรืออาการทางระบบ
ทางเดินปสสาวะ ถึงแมการวินจิ ฉัยทีแ่ นนอน (Definitive
diagnosis) ของภาวะกอนรังไข ควรไดชิ้นเนื้อตรวจ
ทางพยาธิวทิ ยาจากการผาตัด แตอยางไรก็ตามการตรวจ
วินจิ ฉัยเพิม่ เติม (Investigation) สามารถทำไดในรูปแบบ
อุลตราซาวด, เอ็กซเรยคลืน่ แมเหล็กไฟฟา (Magnetic
Resonance Imaging) หรือเอ็กซเรยคอมพิวเตอร
(Computer tomography)1จากการทบทวนวรรณกรรม
ตางประเทศมักทำในรูปแบบการตรวจเอ็กซเรยคลื่น
แมเหล็กไฟฟา ในผูปวยรายนี้ไดรับการอุลตราซาวด
เพือ่ ดูลกั ษณะของกอน ตรงตามมาตรฐานเบือ้ งตน แต
ไมไดสงตรวจหา tumor markers เนื่องจาก tumor
marker ไดแก CA-125, alpha - fetoprotein, lactate
dehydrogenase และ beta human chorionic
gonadotropin ในกรณี ที่ ส งสั ย มะเร็ ง อาจมี ค า สู ง
ผิดปกติไดจากภาวะบางอยาง เชน ความผิดปกติของรก
ความผิดปกติของทารก หรือ ภาวะแทรกซอนจากการ
ตัง้ ครรภ1
ผปู ว ยรายนี้ มีขอ บงชีใ้ นการผาตัด (Indication for
surgery) คือ กอนมีลกั ษณะทีม่ โี อกาสจะเปนมะเร็งไดสงู
จากการตรวจอัลตราซาวนและเพือ่ ปองกันการเกิดภาวะ
แทรกซ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เช น การบิ ด ขั้ ว ของก อ น
ก อ นแตก หรื อ ป ด กั้ น ช อ งทางคลอด ตรงตามการ
ทบทวนวรรณกรรมเวลาที่ เ ลื อ กผ า ตั ด ก็ เ หมาะสม
กลาวคือ ชวงตนไตรมาสทีส่ องของการตัง้ ครรภ ในกรณี
นี้ ผูปวยไดรับการผาตัดเปดหนาทอง (exploratory
laparotomy) ลงแผลผาตัดเหมาะสมตอการผาตัด
ทำการสงน้ำในชองทองตรวจ cytology ผาตัดทั้งปก
มดลูก รังไข และหลังคลอดสงผปู ว ยใหแพทยผเู ชีย่ วชาญ
ทางมะเร็งนรีเวชเพือ่ ใหการักษาตออยางเหมาะสม1
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปน Ovarian Cancer
(Dysgerminoma), FIGO stage IA จากการทบทวน
วรรณกรรม หลังจากใหคำแนะนำตามหลักของ NCCN2
ผูปวยไดรับการดูแลติดตามอยางใกลชิดและไมใหยา
เคมีบำบัด (Chempthearpy) ตรงตามคำแนะนำของ
NCCN
กลาวโดยสรุป การตัง้ ครรภกบั เนือ้ งอกมดลูกชนิด
Dysgerminoma เปนโรคที่พบนอย ฉะนั้นผูปวยใน
ไตรมาสแรกควรไดรับการอุลตราซาวดบริเวณรังไข
ทุกคน เพือ่ ดูวา รังไขมพี ยาธิสภาพหรือไม ในกรณีทเี่ ปน
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เนือ้ งอกรังไข และไดรบั การผาตัด หลังผาตัดควรไดรบั
ยาคลายมดลูก (Tocolytic drug) ในบางรายที่มีการ
กระทบกระเทือนมดลูก เพื่อปองกันการเจ็บครรภ
ก อ นกำหนดคลอด 3และให คำแนะนำกั บ ผู ป ว ยถึ ง
การรักษาและการพยากรณโรคเนือ้ งอกรังไขตอ ไป
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