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มะเร็งรังไข ่
มะเร็งรังไข่ติดอันดับที่ 6 ใน 10 อันดับมะเร็งในสตรีในฮ่องกง ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่มีอายุ 

50 ปีขึ้นไปและมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 400 รายทกุป ี

ถึงแม้ว่ามะเร็งรังไข่มีอัตราการเกดิเหตุไม่สูงมาก แต่เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดเป็นอันดับ 

8 เน่ืองจากต าแหน่งของมะเร็งอุ้งเชิงกรานและอาการในระยะเร่ิมต้นที่มองไม่เห็น 

อาการปวดตรงช่องท้องเป็นอาการที่รู้สึกได้ชัดเจนที่สุดในระยะเร่ิมต้นของโรค 

ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาการปวดทอ้งหรืออาหารไม่ยอ่ย ดว้ยเหตุนี้ 

ท าให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยและการรกัษาอยู่บ่อยครั้ง 

ก้อนในช่องท้องบ่งบอกวา่โรคดังกล่าวอยูใ่นระยะลุกลามและท าให้เกิดอัตราการเสียชีวิตสูง  

สตรีที่อยู่ในช่วงวัยหมดระดูควรเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจ าเพ่ือตรวจหามะเร็งรังไข่ต้ังแต่ร

ะยะเริ่มต้น 

ผู้หญิงที่สมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งรังไข่หรือมะเร็งเต้านมควรใส่ใจอาการปวดช่

องท้องโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นพิเศษและปรึกษาแพทย์ทันที 
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1. มะเรง็รงัไขค่อือะไร 

รังไข่เป็นอวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงในอยู่ตรงอุ้งเชิงกราน 

รังไข่จะมีขนาดเท่าลกูวอลนัตทั้งสองข้างของมดลูกที่เช่ือมกันด้วยท่อน้ าไข่ 

รังไข่ท าหน้าที่ผลิตไข่และและฮอร์โมนเพศหญิง รังไข่จะผลิตไข่หน่ึงฟองต่อเดือน 

หากไม่มีการผสมพันธ์ุ ไข่ดังกล่าวจะถูกขบัออกและเยื้อช้ันในของมดลูกจะขาดออก 

ท าให้สตรีมีประจ าเดือน  

หากตรวจพบเนื้องอกร้ายในรังไข่ อาการดังกลา่วเรียกว่ามะเร็งรังไข ่

  

2. ใครทีม่คีวามเสีย่งเป็นมะเรง็รงัไข่ 

สาเหตุของมะเร็งรังไข่ยังไม่แน่ชัด แต่ผู้หญิงที่มีอาการต่อไปนี้มีความเส่ียงที่จะเป็นโรคนี้: 

 เกิดวัยหมดระดูตอนอายุมาก  

 ยังไม่เคยคลอดลูก 

 สมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งรังไข่ (โดยเฉพาะมารดา พ่ีสาวหรือน้องสาว 

และน้าสาว) 

 มีน้ าหนักเกิน รับประทานอาหารไขมันสูง  

 ท าแท้งเฉียบพลันหรือภาวะไม่เจริญพันธ์ุ 

 มีประวัติเคยเป็นมะเร็งรังไข่ 

 รับการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนมากกวา่ 5 ปีหลังหมดระดู 

 

3. มวีิธปีอ้งกันมะเรง็รงัไขอ่ยา่งไร 

วิธีต่อไปนี้ป้องกันมะเร็งรังไข่ไดอ้ย่างเห็นผล: 

 รับประทานอาหารในปริมาณที่สมดุล, หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง 

 ออกก าลังกายเป็นประจ า 

 มีความมั่นคงทางอารมณแ์ละบริหารจัดการความเครียด 
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 สตรีที่มีภาวะตกไข่ผิดปกติเร้ือรังควรเข้ารับการรักษา 

นอกจากนี้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าสตรีที่รับประทานยาคุมก าเนิดนานกวา่ 5 

ปีมีความเส่ียงน้อยกวา่ที่จะเป็นมะเร็งรังไข่ การต้ังครรภ์อย่างน้อยหน่ึงครั้ง ให้นมลูก ผูกท่อน้ าไข่ 

(ผ่าตัดเพ่ือปิดท่อรังไข่) หรือการขูดปากมดลูกเพ่ือลดความเส่ียงเป็นมะเร็งรังไข่ 

สตรีที่อายุมากกวา่ 50 ปีอาจลองไปตรวจเลือดหาดชันี CA125 

และตรวจอัลตราซาวนด์เพ่ือตรวจหาโรคดังกล่าวต้ังแต่ระยะเริ่มต้น 
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4. อะไรคอืสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิมะเรง็รงัไข่ 

สาเหตุที่ท าให้เกิดมะเร็งรังไข่ยังไม่แน่ชัด 

เป็นที่ต้ังสมมุติฐานว่าเกิดจากความเสียหายเล็กน้อยและการฟ้ืนตัวของเนื้อเยื่อรังไข่ที่เกดิจากการ

ตกไข่ (ผลิตไข่) 

หรือความผันผวนของฮอร์โมนระหว่างที่ตกไข่อาจกระตุ้นการโตของเซลล์ที่ผิดปกติ  

 

5. อาการของมะเรง็รงัไข่สงัเกตงุา่ยหรอืไม่ 

เน่ืองจากรังไข่ซ่อนอยูข่้างใต้อุ้งเชิงกราน อาการในระยะเร่ิมต้นจะไม่ชัดเจน 

ให้ใส่ใจอาการต่อไปนี้เปน็พิเศษ: 

 ปวดท้องและอาหารไม่ย่อยอย่างต่อเน่ืองและรุนแรงขึ้นในแต่ละครั้ง 

 ปวดบริเวณช่องท้อง, ทอ้งอืด 

 ต้องปัสสาวะบ่อยครั้ง 

 ท้องผูก 

 อาการปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ 

 ปวดหลัง 

 

6. วิธีตรวจหาและวินจิฉยัมะเรง็รงัไข่ 

หากสงสัยว่าเป็นมะเร็งรังไข่หลังตรวจประวัติ 

แพทย์อาจให้เข้ารับการตรวจบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้นอกเหนือไปจากการตรวจร่างกายเพ่ือ

ยืนยันการวินิจฉัย: 

 การตรวจภายใน: การตรวจมดลูก ไส้ตรง 

และอุ้งเชิงกรานผ่านช่องคลอดเพ่ือตรวจหาเน้ืองอกหรือเหงือกงอกเกิน 

(การเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ) ข้างในรังไข ่

 คลื่นเสียงความถี่สูง: เพ่ือตรวจหาต าแหน่งของเนื้องอก 

 ตรวจเลือด: สตรีที่เป็นมะเร็งรังไข่หรือเนื้องอกรังไขช่นิดที่ไม่ใช่เน้ือร้ายอาจมรีะดับ 

CA125 ที่เพ่ิมขึ้น อยา่งไรก็ตาม มีความเป็นไปไดท้ี่ระดับ CA125 
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จะอยู่ในระดับปกติในช่วงระยะเร่ิมต้นของมะเร็งรังไข่ 

 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (ซีที สแกน) และเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

(เอมอาร์ไอ สแกน) ช่วยในการตรวจหาต าแหน่งของเนื้องอก 

 การส่องด้วยกล้องแลปปาโรสโคป (ขั้นตอนในการตรวจดูข้างในช่องท้อง) 

และการพินิจฉัย: กรีดรอยเล็ก ๆ ใกลก้ับสะดือขณะให้ยาสลบทั่วไปกบัผู้ป่วย 

กล้องแลปปาโรสโคป (กลอ้งจุลทรรศน์โค้งบางมีแสงตรงปลาย) 

ใช้ในการตรวจหาเน้ือเยือ่ข้างในอุ้งเชิงกรานและเก็บตัวอย่างของเนื้องอกเพ่ือน าไปวินิจ

ฉัยทางพยาธิวิทยา 

 การผ่าตัดแบบเปิดช่องทอ้ง (การกรีดบริเวณช่องทอ้ง): การผ่าตัดเพ่ือตรวจหา วินิจฉัย 

และรักษาผู้ป่วยเมื่อต้องการผ่าตัดเพ่ือการวินิจฉัย: จ าแนกประเภทเซลล ์

หากสงสัยว่าเป็นมะเร็งรังไข่ อาจต้องท าการตรวจวธิีอื่น ๆ 

เพ่ือก าหนดต าแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากเน้ืองอก  

 เอ็กซ์เรย์บริเวณหน้าอก  

 ซีท ีสแกน 

 เอมอาร์ไอ สแกน 

 การส่องกลอ้งระบบทางเดนิอาหารส่วนต้น (การตรวจภายในหลอดอาหาร ทอ้ง 

และล าไส้เล็กส่วนต้นด้วยกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น) 

หรือการส่องกลอ้งคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

(การตรวจล าไส้ด้วยกล้องคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่) 

มะเร็งรังไข่จ าแนกเป็น 4 ระยะดังน้ี: 

ระยะที ่1 - เน้ืองอกมะเร็งอยู่ในรังไข ่

ระยะที ่2 - เน้ืองอกมะเร็งลุกลามไปที่เนื้อเยื่อรอบรังไข่แต่ยังอยู่ในอุ้งเชิงกราน 

ระยะที ่3 - เน้ืองอกมะเร็งลุกลามไปที่เยื่อบุช่องทอ้ง (เส้นข้างในช่องท้อง) หรือระบบน้ าเหลือง 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรังไข่จะอยู่ในระยะที ่3 

ระยะที ่4 - เซลล์มะเร็งลุกลามไปอวัยวะส่วนอื่น ๆ ในร่างกาย เช่นตับและปอด 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Ovarian Cancer / Thai 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 6 
 
 

7. มะเรง็รงัไขม่วีิธรีักษาอย่างไร 

มะเร็งรังไข่ต้องได้รับการรักษาทันทีรวมไปถึงการผา่ตัดและเคมีบ าบัด 

ต้องมีการติดตามอาการของโรคเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิต 

การผา่ตดั:  

การน าส่วนต่าง ๆ ออกรวมไปถึงรังไข่ทั้งสองดา้น ท่อไข่ มดลกู เยือ่โอเมนตัมใหญ่ 

(แผ่นเยื่อใหญ่ที่ห้อยลงจากท้อง) ปุ่มน้ าเหลืองที่อยูใ่กล้ ๆ และเนื้อเยือ่ที่มีสัญญาณว่าจะลุกลาม  

ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นที่อายุยังน้อย (เนื้องอกจ ากัดอยู่ในหนึ่งในรังไข่) 

แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดเพ่ือน ารังไข่และที่เป็นเนื้องอก 

ท่อรังไข่แต่ยังเก็บรังไขอ่กีข้างหนึ่งเอาไว้หลังผ่าตัดเพ่ือรักษาฮอร์โมนและผู้ป่วยสามารถต้ังครรภ์

ได้ถา้ต้องการ  

เคมบี าบดั: 

หลังผ่าตัด 

แพทย์จะให้รับประทานยาต้านมะเร็งเป็นวิธีบ าบัดระงับปวดเพ่ือท าลายและแทรกแซงการเติบโตข

องเซลล์มะเร็งเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดซ้ า  

ปกติแล้ว ยาต้านมะเร็งจะฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเข้าร่างกาย 

ระยะเวลาการรักษาประกอบไปดว้ยการฉีดยา 6 เขม็ที่ฉีดทุก 3 หรือ 4 สัปดาห์ 

ผลข้างเคียงทั่วไปของเคมีบ าบัดได้แก่วิงเวียน อาเจียน ผมร่วง เบื่ออาหารและอ่อนล้า โลหิตจาง 

เกล็ดเลือดต่ า และความติดเช้ือเป็นอาการทั่วไปเพราะไขกระดกูแดงได้รับผลกระทบ  

 

8. มะเรง็รงัไขม่โีรคแทรกซอ้นอยา่งไรบา้าง 

โรคแทรกซ้อนทั่วไปของมะเร็งรังไข้มีดังนี้: 

 การแตกของเนื้องอก: ท าให้เกิดอาการปวดในช่องท้องรุนแรง วิงเวียน และอาเจียน 

 เน้ืองอกฉีกขาด (บิด): 

ระบบไหลเวียนของหลอดเลือดด ามีเน้ืองอกขวางทางท าให้เกิดการคั่ง 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Ovarian Cancer / Thai 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 7 
 
 

ผู้ป่วยถูกโจมตีโดยอาการปวดรุนแรงเฉียดพลันตรงช่องทางส่วนล่าง 

รวมไปถึงอาการคลื่นไส้ อาเจียน แนะแม้กระทั่งช็อกเมื่ออาการร้ายแรงสาหัส 

 การติดเช้ือ: เป็นไข้ ปวดตรงช่องท้อง ท้องโตกว่าปกติ 

ปริมาณเลือดขาวเพ่ิมขึ้นและอุณหภูมิในร่างกายเพ่ิมขึ้นที่ส่งผลให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเส

บ (การอกัเสบของช้ันส่วนในของช่อท้องที่ปกคลุมอวัยวะต่าง ๆ) 

 การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เน้ืองอกทีไ่ม่ใช้เน้ือร้าย: 

เน้ืองอกโตขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน ผู้ป่วยรู็สึกบวมข้างในช่องท้องหรือท้อง 

เบื่ออาหาร 

 อาการของโลหิตจาง: ผู้ปว่ยในระยะร้ายแรงมีอาการเลือดออก เบื่ออาหาร 

มีการขัดขวางในล าไส้ น้ าหนักลด ไม่มีพลังงาน ไม่สบายในท้อง 

 

9. มวีิธดีแูลผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขอ่ยา่งไร 

มีหลายอย่างที่ต้องดูแลระในช่วงพักฟ้ืน 

มีความเข้าใจที่ดีขึ้นจะข่วยให้ผู้ป่วยเผชิญกับโรคดงักล่าวในแง่บวก 

 ติดตามผลการรักษาเป็นประจ า: 

แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากคุณมอีาการปวดในช่องท้องต่อเน่ืองหรือมีการพองหรือขาดอ

ากาศหายใจ 

 ก าหนดวิธีด าเนินชีวิต: พักผ้อนให้มาก หลีกเลี่ยงการออกแรงเกินกว่าเหตุ 

และรักษาพละก าลังของร่างกาย 

 อาหาร: โภชนาการที่สมดุล 

กินผลไม้สดและผักให้มากขึ้นและอาหารเสริมเป็นโปรตีนที่เหมาะสม 

 สุขภาพจิต: มองโลกในแงบ่วกเป็นการยกระดับผลการรักษา 

 ชีวิตเพศสัมพันธ์: หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเคมีบ าบัด หลังผ่าตัด 

และในระยะสุดท้ายของมะเร็ง 

 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

