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มะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูกคืออะไร 

 มะเร็งเยื�อบโุพรงมดลกูเป็นโรคที�พบได้มากขึ �นในปัจจบุนั ประเทศไทยพบบอ่ยเป็นอนัดบั 3 ของ

มะเร็งในเพศหญิงรองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลกู โดยผู้ ป่วยสว่นใหญ่มกัได้รับการวินิจฉัยเมื�อ

อาย ุ40 ถึง 70 ปีซึ�งมกัจะอยู่ในวยัหมดประจําเดือนแล้ว ในปัจจบุนัมีข้อมลูพบวา่ผู้หญิงวยัใกล้หมด

ประจําเดือนมีโอกาสเป็นมะเร็งชนิดนี �ได้สงูขึ �น 

 

สาเหตุการเกิดมะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูก 

 สาเหตขุองมะเร็งเยื�อบโุพรงมดลกูยงัไมท่ราบชดัเจน แตพ่บวา่การมีระดบัฮอร์โมนที�ไมส่มดลุ

โดยเฉพาะเมื�อร่างกายมีฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือดสงูตอ่เนื�องเป็นระยะเวลานาน เป็นปัจจยัเสี�ยงที�สําคญั

ตอ่การเกิดมะเร็งชนิดนี � นอกจากนั �นยงัพบปัจจยัเสี�ยงอื�นที�สง่ผลตอ่การเกิดโรคนี �อีกหลายประการ 

 

ปัจจัยเสี�ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูก 

ปัจจยัเสี�ยงที�อาจมีสว่นทําให้เกิดมะเร็งเยื�อบโุพรงมดลกู ได้แก่ 

   �. อายุ มะเร็งชนิดนี �พบได้มากในผู้ ป่วยอาย ุ40 ถึง 70 ปี โดยพบวา่ส่วนมากเป็นผู้หญิงที�หมด

ประจําเดือนแล้ว แตใ่นปัจจบุนัพบโรคนี �มากขี �นในผู้หญิงวยัก่อนหมดประจําเดือนได้ 

  �. ฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงผิดปกต ิโดยเฉพาะเมื�อเกิดความไมส่มดลุกนัระหวา่งฮอร์โมนชนิดนี �

และฮอร์โมนเพศหญิงอีกชนิดคือโปรเจสเตอโรน สง่ผลให้เยื�อบโุพรงมดลกูไมส่ามารถลอกตวัออกมาเป็น

ประจําเดือนได้จนเกิดการหนาตวัผิดปกตแิละกลายเป็นมะเร็งในที�สดุ 

  �. การได้รับฮอร์โมนเสริมจากภายนอก เชน่การรับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนในผู้หญิงบาง

รายที�มีอาการอนัเนื�องมาจากภาววะวยัทอง 



  �. ภาวะอ้วนหรือนํ �าหนักเกิน เนื�องจากมีการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ�มขึ �นจากเนื �อเยื�อไขมนั

บางสว่นจนกลายเป็นสาเหตขุองมะเร็งเยื�อบโุพรงมดลกู 

  �. ยาบางชนิด เชน่ ยารักษาเสริมสําหรับมะเร็งเต้านมชื�อ tamoxifen เมื�อได้รับตอ่เนื�องกนัเป็น

ระยะเวลาหนึ�งอาจมีผลกระตุ้นการทํางานของเยื�อบโุพรงมดลกูจนกลายเป็นมะเร็งขึ �นในที�สดุ 

  �. ภาวะถุงนํ �ารังไข่หลายใบ (Polycystic ovarian syndrome, PCOS) ซึ�งมกัมีอาการขาด

ประจําเดือนตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน ร่วมกบัอาการแสดงอื�นๆ ได้แก่ สิว ผิวหน้ามนั ขนดกแบบผู้ชาย 

ซึ�งหากไมไ่ด้รับการรักษาอาจนําไปสูก่ารหนาตวัผิดปกติของเยื�อบโุพรงมดลกูได้ 

  �. พันธุกรรม (Hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC) ในปัจจบุนัมีข้อมลูมาก

ขึ �นเกี�ยวกบัความผิดปกตทิางพนัธุกรรมชนิดหนึ�งซึ�งเป็นยีนที�ใช้ในการซ่อมแซมความผิดปกต ิและเป็น

สาเหตทํุาให้เกิดมะเร็งเยื�อบโุพรงมดลกูร่วมกนักบัมะเร็งลําไส้ในผู้ ป่วยรายเดียวกนัได้ 

 

อาการของมะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูก 

 อาการที�พบได้บอ่ยที�สดุในมะเร็งชนิดนี �คือ การมีเลือดออกผิดปกติทางชอ่งคลอด โดยเฉพาะใน

ผู้หญิงที�หมดประจําเดือนไปแล้วแตย่งัมีเลือดออกมาเป็นครั �งคราว หรือผู้หญิงที�ยงัไม่หมดประจําเดือนที�มี

เลือดออกผิดปกตใินระหวา่งรอบประจําเดือน อาการเหล่านี �เองเป็นสิ�งผิดปกตทีิ�มกันําผู้ ป่วยมาพบแพทย์ 

 อาการอื�นที�อาจพบร่วมได้ เช่น ปวดท้องน้อย คลําพบก้อนบริเวณท้องน้อย เบื�ออาหาร นํ �าหนกัลด 

ออ่ยเพลีย ปวดหลงัหรือปวดขา เป็นต้น 

 

การวินิจฉัยมะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูก 

 การวินิจฉยัมะเร็งเยื�อบโุพรงมดลกูในเบื �องต้นสามารถเริ�มด้วยอาศยัการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย

และตรวจภายในโดยแพทย์ หลงัจากนั �นแพทย์จะพิจารณาตรวจอยา่งอื�นเพิ�มเตมิตามความเหมาะสม

สําหรับผู้ ป่วยแตล่ะราย ดงันี � 

  �. การตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด (Transvaginal ultrasound) เพื�อประเมินความหนา

ของเยื�อบโุพรงมดลกู รวมทั �งข้อมลูอื�นเชน่ ขนาดมดลกู ลกัษณะของปีกมดลกูรวมทั �งรังไช ่

  �. การเก็บชิ �นเนื �อโพรงมดลูกเพื�อส่งตรวจ (Endometrial biopsy) เดมิทีอาศยัการขดูมดลกูซึ�ง

ทําให้ผู้ ป่วยมีอาการปวด รวมทั �งเสียเวลาและคา่ใช้จ่ายพอสมควร ในปัจจบุนัอาศยัการเก็บชิ �นเนื �อโดยใช้

อปุกรณ์ขนาดเล็กใสเ่ข้าไปในมดลกูเพื�อดดูเนื �อเยื�อโพรงมดลกูบางสว่นมาสง่ตรวจทางพยาธิวิทยาและให้



การวินิจฉยัโรคได้อยา่งแมน่ยํา 

  �. การตรวจเลือด โดยมากมกัเป็นการตรวจเพื�อเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตดั เช่น ความ

เข้มข้นเลือด สารเคมีและเกลือแร่ในเลือด สําหรับการตรวจระดบัของสารบง่ชี �มะเร็งในเลือด (Tumour 

markers) ไมส่ามารถให้การวินิจฉยัโรคได้ชดัเจน 

  �. การตรวจพเิศษอื�น เชน่ CT MRI หรือ PET-scan จะใช้เมื�อสงสยัมีการลกุลามของมะเร็งไปยงั

อวยัวะข้างเคียงหรือมีการแพร่กระจายไปบริเวณอวยัวะอื�น 

 

การแบ่งระยะมะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูก 

 แพทย์สามารถบอกระยะของมะเร็งเยื�อบโุพรงมดลกูได้จากการตรวจร่างกายและตรวจภายในโดย

ละเอียด รวมไปถึงการผา่ตดัเบื �องต้นเพื�อวิเคราะห์ระยะที�ถกูต้อง โดยภาพรวมระยะของมะเร็งเยื�อบโุพรง

มดลกูสามารถแบง่ได้ดงันี � 

  ระยะที� 1 มะเร็งอยูภ่ายในมดลกูเทา่นั �น 

  ระยะที� 2 มะเร็งลกุลามไปยงัปากมดลกู 

  ระยะที� 3 มะเร็งลกุลามไปยงัผิวชั �นนอกมดลกู ปีกมดลกู ชอ่งคลอด ตอ่มนํ �าเหลืองในอุ้งเชิงกราน

และชอ่งท้อง 

  ระยะที� 4 มะเร็งลกุลามกระเพาะปัสสาวะ ลําไส้ หรือแพร่กระจายไปยงัอวยัวะอื�น 

 

การรักษามะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูก 

 วิธีการรักษามะเร็งเยื�อบโุพรงมดลกูประกอบด้วย การผา่ตดั รังสีรักษาและเคมีบําบดั โดยมี

รายละเอียดดงันี �  

  �. การผ่าตัด เป็นการรักษาเบื �องต้นและผลการผ่าตดัสามารถบอกระยะของโรคได้อย่างถกูต้อง 

โดยแพทย์จะทําการผา่ตดัมดลกูและปีกมดลกูทั �ง 2 ข้างเพื�อพิจารณาโอกาสที�มะเร็งจะมีการแพร่กระจาย

ไปตอ่มนํ �าเหลือง หลงัจากนั �นจะเลาะตอ่มนํ �าเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกรานและในช่องท้องสําหรับผู้ ป่วยบาง

รายที�มีความเสี�ยงดงักล่าว เมื�อทราบผลการตรวจแล้วแพทย์จะสามารถบอกระยะของโรคที�ถกูต้องรวมถึง

วางแผนการรักษาตอ่ไปได้ 

  �. รังสีรักษา ซึ�งประกอบด้วยการฉายรังสีและการฝังแร่ ถกูใช้เป็นการรักษาเสริมหลงัจากผู้ ป่วย

ได้รับการผา่ตดัเพื�อลดโอกาสกลบัมาเป็นซํ �าในผู้ ป่วยบางรายที�มีความเสี�ยง การรักษาโดยวิธีนี �ใช้เวลา



ประมาณ 1 ถึง 2 เดือน และอาจมีผลข้างเคียงที�แตกตา่งกนัในผู้ ป่วยแตล่ะราย 

  �. เคมีบาํบัด แพทย์จะพิจารณาให้เคมีบําบดัในผู้ ป่วยมะเร็งเยื�อบโุพรงมดลกูที�มีการแพร่กระจาย

หรือมีความเสี�ยงตอ่การกลบัเป็นซํ �าสงูเชน่ ผู้ ป่วยระยะที� 4 หรือระยะที� 3 บางราย การรักษาวิธีนี �ใช้เวลา

ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน ผู้ ป่วยบางรายอาจได้รับเคมีบําบดัควบคูไ่ปกบัรังสีรักษา ผลข้างเคียงทั�วไปจากการ

ได้รับเคมีบําบดัเชน่ คลื�นไส้หรืออาเจียน มือเท้าชาและผมร่วง จะได้รับการการดแูลจากแพทย์ผู้ รักษา ทํา

ให้ผู้ ป่วยสามารถรับการรักษาตอ่เนื�องไปได้เป็นอยา่งดี 

 

การป้องกันมะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูก 

 ยงัไมมี่วิธีการป้องกนัการเกิดมะเร็งชนิดนี �ได้อยา่งสมบรูณ์  อย่างไรก็ตามผู้ ที�มีปัจจยัเสี�ยงสามารถ

ดแูลรักษาตนเองเพื�อลดโอกาสเกิดมะเร็งชนิดนี �ได้โดยการควบคมุนํ �าหนกัตวัให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ออก

กําลงักายสมํ�าเสมอ ปรึกษาแพทย์เมื�อเกิดความผิดปกตเิชน่ขาดประจําเดือนตอ่เนื�อง มีประจําเดือนมาไม่

ตรงรอบ หรือมีเลือดออกผิดปกติหลงัเข้าสูว่ยัหมดประจําเดือนแล้ว รวมไปถึงมีความเสี�ยงโรคมะเร็งที�

ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมที�เกี�ยวข้องเชน่ มะเร็งลําไส้ใหญ่ 

 

 โดยสรุป ผู้ ป่วยมะเร็งเยื�อบโุพรงมดลกูสว่นมากได้รับการวินิจฉยัตั �งแตร่ะยะเริ�มต้นเนื�องจากมี

อาการที�เดน่ชดัจงึนําไปสู่การรักษาอยา่งรวดเร็ว เบื �องต้นผู้ ป่วยควรหาข้อมลูที�เหมาะสมและปรึกษาแพทย์

ผู้ เชี�ยวชาญเพื�อจะได้วางแผนการรักษาอยา่งเหมาะสม หลงัเข้ารับการรักษาแล้วผู้ ป่วยต้องดแูลตวัเองตาม

คําแนะนําของแพทย์และเข้ารับการตรวจตดิตามผลการรักษาอยา่งสมํ�าเสมอ 

 


