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แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก 
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

 
 ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันท าให้ เกิดนวัตกรรมทางการรักษาพยาบาล  
ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงทบทวนการจ่ายชดเชยค่าบริการกรณี 
ค่าใช้จ่ายสูงส าหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก โดยก าหนด Protocol เพ่ือการเบิกจ่ายตามแนวทาง 
การรักษาของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับล่าสุด และผ่านการพิจารณาโดยความร่วมมือ  
ของผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เก่ียวข้อง 
 แนวทางการรักษาฯ นี้เรียบเรียงขึ้นโดยได้อาศัยข้อมูลทางวิชาการเชิงประจักษ์ (evidence-based)  
จากรายงานการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกซึ่งส่วนใหญ่มีพยาธิวิทยาเป็น  squamous cell carcinoma, 
adenosquamous carcinoma และ adenocarcinoma โดยได้ค านึงถึงความเหมาะสมที่จะน ามาปฏิบัติ 
ในประเทศไทย แนวทางการรักษาในเอกสารนี้ไม่ได้รวมถึงการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโ รคมะเร็ง
ปากมดลูกตามหลังการผ่าตัดมดลูกโดยข้อบ่งชี้อ่ืน (incidental cervical cancer) และไม่รวมการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกระหว่างตั้งครรภ์ 
 หมายเหตุ : แนวทางการรักษาฯ นี้ ใช้การแบ่งระยะของมะเร็งปากมดลูกตาม International 
Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), 2009 (ตารางที่1) และ ค าแนะน าอยู่ที่ ระดับ 2A 
นอกจากจะระบุระดับอื่น ไว้ในวงเล็บ 
 

การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก 
การรักษาปฐมภูมิ (Primary treatment) 
1. มะเร็งปากมดลูก FIGO Stage IA1 (ได้การวินิจฉัยจาก cervical conization with negative margins 

and negative endocervical curettage, ECC)  
1.1 ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ต้องการมีบุตร  

1.1.1. ในกรณีที่ไม่มี lymphovascular space involvement (LVSI) พิจารณาท าผ่าตัด extrafascial 
hysterectomy (abdominal, vaginal หรือ laparoscopic) หรือ พิจารณาให้  Observe ได้
เช่นเดียวกับในกรณีท่ีผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่ไม่สามารถรับการผ่าตัดได้(medically inoperable)  

1.1.2. ในกรณีที่พบมี LVSI อาจพิจารณาท าผ่าตัด modified radical hysterectomy (type 2)## 
ร่วมกับเลาะต่อมน้ าเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกราน +สุ่มตัด (sampling) ต่อมน้ าเหลืองบริเวณ  
para-aortic* (ระดับท่ี 2B)หรือ พิจารณาให้รังสีรักษา (Pelvic RT + brachytherapy)  

1.2 ในกรณีที่ผู้ป่วยยังต้องการมีบุตร  
1.2.1 ในกรณีที่ไม่มี LVSI พิจารณาให้ Observe ได้  
1.2.2 ในกรณีท่ีพบมี LVSI อาจพิจารณาท าผ่าตัด simple trachelectomy ร่วมกับเลาะต่อมน้ าเหลือง

บริเวณอุ้งเชิงกราน* (ระดับที ่2B) 
หมายเหตุ  

* หลังผ่าตัดในรายที่พบมี positive pelvic nodes และ/หรือ positive surgical margin และ/หรือ 
positive parametrium ให้รักษาเพ่ิมเติมด้วยรังสีร่วมกับยาเคมีบ าบัด(concurrent platinum-based 
chemotherapy, cisplatin- containing preferred) + vaginal brachytherapy 

* หลังผ่าตัดในรายที่พบมี  positive para-aortic nodes ให้ พิจารณาท า computed tomography  
(CT scan) ท ร ว ง อ ก  ถ้ า ผ ล  CT scan negative ให้ รั ง สี รั ก ษ า  pelvic + para-aortic RT + 
brachytherapy แนะน าให้ยาเคมีบ าบัดร่วมด้วย ถ้าผล CT scan positive ให้ยาเคมีบ าบัดและ/หรือ
รังสีรักษา  
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2. มะเร็งปากมดลูก FIGO Stage IA2  

2.1 พิจารณาท าผ่าตัด modified radical hysterectomy (type 2)## ร่วมกับเลาะต่อมน้ าเหลืองบริเวณ
อุ้งเชิงกราน+สุ่มตัด (sampling) ต่อมน้ าเหลืองบริเวณ para-aortic* (ระดับท่ี 2B) หรือ  

2.2 พิจารณาให้รังสีรักษา (Pelvic RT + brachytherapy)  
2.3 ในกรณีที่ผู้ป่วยยังต้องการมีบุตรอาจพิจารณาท าผ่าตัด radical trachelectomy ร่วมกับเลาะต่อม

น้ าเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกราน* (ระดับที ่2B)  
หมายเหตุ  

* หลังผ่าตัดในรายที่พบมี positive pelvic nodes และ/หรือ positive surgical margin และ/หรือ 
positive parametrium ให้รักษาเพ่ิมเติมด้วยรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบ าบัด (concurrent platinum-
based chemotherapy, cisplatin- containing preferred) + vaginal brachytherapy 

* หลังผ่าตัดในรายที่พบมี positive para-aortic nodes ให้พิจารณาท า computed tomography (CT 
scan) ทรวงอก ถ้าผล CT scan negative ให้รังสีรักษา pelvic + para-aortic RT + brachytherapy 
แนะน าให้ยาเคมีบ าบัดร่วมด้วย ถ้าผลCT scan positive ให้ยาเคมีบ าบัดและ/หรือรังสีรักษา 

 
3. มะเร็งปากมดลูก FIGO Stage IB1, IIA1 (< 4 ซม.)  

3.1 พิจารณาท าผ่าตัด radical hysterectomy (type 3)## ร่วมกับเลาะต่อมน้ าเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกราน 
+ สุ่มตัด (sampling) ต่อมน้ าเหลืองบริเวณ para-aortic.* (ระดับท่ี 1) หรือ  

3.2 ให้ รั งสี รั กษ า  pelvic radiation + brachytherapy ป ระม าณ  6 -8  สั ป ด าห์  +  concurrent 
platinum-based chemotherapy (cisplatin-containing preferred)  

3.3 ในกรณีที่ผู้ป่วยยังต้องการมีบุตร และพยาธิวิทยาเป็น  squamous cell carcinoma, Stage IB1, 
ขนาด tumor < 2 ซม. อาจพิจารณาท าผ่าตัด radical trachelectomy ร่วมกับเลาะต่อมน้ าเหลือง
บริเวณอุ้งเชิงกราน + สุ่มตัด (sampling) ต่อมน้ าเหลืองบริเวณ para-aortic.*  

หมายเหตุ  
* หลั งผ่ าตั ด ใน รายที่  negative pelvic nodes แต่ พบ มี  large primary tumor, deep stromal 

invasion หรือมี  LVSI ควรพิจารณ าให้ รั งสี รักษาเพ่ิ มบริ เวณ อุ้ งเชิ งกราน  (adjuvant pelvic 
radiotherapy) เป็นรายๆ ไป 

* หลังผ่าตัดในรายที่พบมี positive pelvic nodes หรือ positive surgical margin ให้รังสีรักษาร่วมกับ
ยา เคมี บ าบั ด  (adjuvant concurrent platinum-based chemotherapy, cisplatin-containing 
preferred) เพ่ิม(ระดับท่ี 1)  

* หลังผ่าตัดในรายที่พบมี positive para-aortic nodes ให้พิจารณาท า computed tomography  
(CT scan) ทรวงอก ถ้าผล CT scan negative ให้รังสีรักษา pelvic + para-aortic RT + 
brachytherapy แนะน าให้ยาเคมีบ าบัดร่วมด้วย ถ้าผล CT scan positive ให้ยาเคมีบ าบัดและ/หรือ
รังสีรักษา
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4. มะเร็งปากมดลูก FIGO Stage IB2, IIA2 (> 4 ซม.)  
4.1 ให้รังสีรักษา pelvic radiation + brachytherapy ประมาณ 6-8 สัปดาห์ ร่วมกับการให้ยาเคมี

บ า บั ด (concurrent platinum-based chemotherapy, cisplatin-containing preferred)  
(ระดับท่ี 1)หรือ  

4.2 พิจารณาท าผ่ าตัด  radical hysterectomy (type 3)## ร่วมกับ เลาะต่อมน้ าเหลืองบริ เวณ 
อุ้งเชิงกราน + สุ่มตัด(sampling) ต่อมน้ าเหลืองบริเวณ para-aortic.* (ระดับท่ี 2B)หรือ  

4.3 ให้ ย า เค มี บ า บั ด  (neoadjuvant chemotherapy) แ ล้ ว ท า ผ่ า ตั ด  radical hysterectomy  
(type 3)##  ร่วมกับเลาะต่อมน้ าเหลืองบริเวณอุ้ง+เชิงกราน + สุ่มตัดต่อมน้ าเหลืองบริเวณ  
para-aortic.* (ระดับท่ี 2B)  

หมายเหตุ  
* ห ลั งผ่ า ตั ด ใน ร าย ที่  negative pelvic nodes แ ต่ พ บ มี  large primary tumor, deep stromal 

invasion หรือมี  LVSI ควรพิ จารณ าให้ รั งสี รั กษ า เพ่ิ มบ ริ เวณ อุ้ ง เชิ งกราน  (adjuvant pelvic 
radiotherapy)  
เป็นรายๆไป 

* หลังผ่าตัดในรายที่พบมี positive pelvic nodes หรือ positive surgical margin ให้รังสีรักษาร่วมกับ
ย า เค มี บ า บั ด  (adjuvant concurrent platinum-based chemotherapy, cisplatin-containing 
preferred) เพ่ิม(ระดับท่ี 1)  

* หลังผ่าตัดในรายที่พบมี  positive para-aortic nodes ให้ พิจารณาท า computed tomography  
(CT scan) ท ร ว ง อ ก  ถ้ า ผ ล  CT scan negative ให้ รั ง สี รั ก ษ า  pelvic + para-aortic RT + 
brachytherapy แนะน าให้ยาเคมีบ าบัดร่วมด้วย ถ้าผล CT scan positive ให้ยาเคมีบ าบัด/หรือ และ
รังสีรักษา  

## อนึ่งการผ่าตัด modified radical hysterectomy (type 2), radical hysterectomy (type 3) อาจท า
โดยวิธีเปิดหน้าท้องหรือผ่าตัดผ่านกล้อง (abdominal or laparoscopic) 

 
5.  มะเร็งปากมดลูก FIGO Stage IIB, IIIA, IIIB, IVA 
 พิจารณ าท า  radiologic imaging (X-ray, CT-scan, or MRI) เพ่ื อประเมินการกระจายของโรค  
โดยเฉพาะที่ต่อมน้ าเหลือง (pelvic, para-aortic) 

5.1 ในกรณีที ่negative para-aortic LN และ negative/หรือ positive pelvic LN (จากภาพถ่ายรังสี)  
พิจารณาให้รังสีรักษา pelvic radiation + brachytherapy ประมาณ 6-8 สัปดาห์ร่วมกับให้ยาเคมี  
บ า บั ด  ( concurrent platinum-based chemotherapy, cisplatin-containing preferred)  
(ระดับท่ี 1)  

5.2 ในกรณีที่มี positive para-aortic LN (จากภาพถ่ายรังสี)ให้พิจารณาท า CT-guided needle biopsy 
หรือ extraperitoneal หรือ laparoscopic lymph node dissection เพ่ือยืนยัน#  
• ถ้า negative para-aortic LN (จากผลพยาธิวิทยา) พิจารณา ให้รังสีรักษา pelvic radiation + 

brachytherapy ร่ ว ม กั บ ให้ ย า เค มี บ า บั ด  (concurrent platinum-based chemotherapy, 
cisplatin-containing preferred) ) (ระดับท่ี 1)  

• ถ้า positive para-aortic LN (จากผลพยาธิวิทยา) พิจารณาท า CT scan ทรวงอก ถ้าผล CT scan 
negative ให้ รั งสี รักษา para-aortic RT ร่วมกับ  pelvic RT + brachytherapy + concurrent 
platinum-based chemotherapy, cisplatin-containing preferred) . ถ้าผล CT scan positive 
ให้ยาเคมีบ าบัด และ/หรือ รังสีรักษา 
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หมายเหตุ #ในกรณีไม่มีผลพยาธิวิทยา para-aortic LN (จากที่ไม่ได้ท า interventional radiology หรือท าการ
ผ่าตัด) ให้พิจารณาท าการรักษาเหมือนมี positive para-aortic LN จากผลพยาธิวิทยา 

5.3 ในกรณีที่มี distant metastasis (biopsy proven preferred) พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด + รังสีรักษา 
เฉพาะที่ แล้วแต่กรณี  

5.4 พิจารณาท าผ่าตัด pelvic exenteration ในผู้ป่วย Stage IVA บางราย โดยเฉพาะที่มี vesico-vaginal 
หรือ recto-vaginal fistula 

 
6. มะเร็งปากมดลูก FIGO Stage IVB  

6.1 พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด + รังสีรักษาในบางกรณี หรือ  
6.2 ให้การรักษาแบบ palliative (ควบคุมอาการเจ็บปวด , supportive & symptomatic, รังสีรักษา

เฉพาะที่ แล้วแต่กรณี)  
 
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเมื่อมีการกลับเป็นซ ้าของโรค (Recurrence) 
1. กรณีเมื่อมี local recurrence ตามหลังการผ่าตัด radical surgery  

1.1 พิจารณาให้รังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบ าบัด หรือในผู้ป่วยบางรายที่มี central recurrence ขนาดเล็ก  
(< 2 ซม.) พิจารณาให้รังสีรักษาอย่างเดียว หรือ  

1.2 พิจารณาท าผ่าตัด pelvic exenteration ในผู้ป่วยบางราย (โดยเฉพาะที่มี fistula) ที่การกระจาย 
ของโรคไม่ถึงกระดูกเชิงกราน (pelvic side wall) (ระดับท่ี 2B)  

2. กรณีเมื่อมี local recurrence ตามหลังรังสีรักษา  
2.1 พิจารณาท าผ่าตัด pelvic exenteration ในผู้ป่วยบางราย ที่ประเมินแล้วว่าสามารถผ่าตัดตัวโรคออก

ได้(ระดับที ่2B) หรือ  
2.2 พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด (อาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยบางราย) หรือ  
2.3 พิจารณาให้รังสีรักษาซ้ า(อาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยบางราย) ขึ้นกับระยะเวลาที่ได้รับรังสีรักษาครั้งแรก

และสภาพผู้ป่วย  
3. กรณีเมื่อมี recurrent metastatic cancer 
 พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด (อาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยบางราย) หรือ การให้รังสีรักษา ( palliative 
radiation) หรือการให้การรักษาตามอาการ (supportive care) 
 
ข้อบ่งชี การรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกด้วยการให้ Palliative Radiation Therapy 
 ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก Stage IVB หรือ unresectable recurrent cancer สามารถพิจารณา 
ให้รังสีรักษาได้เพ่ือบรรเทา ความปวด เลือดออกหรือเป็นแผล การกดเบียดเนื้อเยื่อปกติ การอุดกั้นอวัยวะที่เป็น  
ท่อกลวง การกดทับไขสันหลัง การอุดตันหลอดเลือดด าใหญ่ ที่ เกิดจากก้อนมะเร็ง โดยต้องค านึงถึงผลการรักษา 
ผลข้างเคียงของการรักษา สภาพร่างกายผู้ป่วย การพยากรณ์โรค ตลอดจนความสะดวกในการเดินทางมารับ  
การรักษาของผู้ป่วย ทั้งนี้แพทย์ควรเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพ่ือให้ ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถ
ตัดสินใจได้เอง ซึ่งอาจจะใช้ external beam radiotherapy หรือ brachytherapy ก็ได้ โดยพิจารณาให้การ
รักษาด้วยรังสี ในกรณีต่อไปนี้ 

1. Palliative radiotherapy for unresectable primary tumor  
2. Palliative radiotherapy for distant metastatic sites such as bone, brain, spine, lymph 

nodes, soft tissue and others
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ตารางที่1: การแบ่งระยะ (Staging) มะเร็งปากมดลูกตาม International Federation of Gynecology and 
Obstetrics (FIGO), 2009 
 
Stage Description 

I The carcinoma is strictly confined to the cervix (extension to the uterine 
 corpus should be disregarded). 
     IA Invasive cancer identified only microscopically. (All gross lesions even with 
 superficial invasion are Stage IB cancers.) Invasion is limited to measured 
 stromal invasion with a maximum depth of 5 mm(a) and no wider than 7 mm. 
          IA1 Measured invasion of stroma ≤ 3 mm in depth and ≤ 7 mm width. 
          IA2 Measured invasion of stroma > 3 mm and < 5 mm in depth and ≤ 7 mm 
 width. 
     IB Clinical lesions confined to the cervix, or preclinical lesions greater than 
 stage IA. 
          IB1 Clinical lesions no greater than 4 cm in size. 
          IB2 Clinical lesions > 4 cm in size. 
II The carcinoma extends beyond the uterus, but has not extended onto the 
 pelvic wall or to the lower third of vagina. 
     IIA Involvement of up to the upper 2/3 of the vagina. No obvious parametrial 
 involvement. 
          IIA1 Clinically visible lesion ≤ 4 cm 
          IIA2 Clinically visible lesion > 4 cm 
     IIB Obvious parametrial involvement but not onto the pelvic sidewall. 
III The carcinoma has extended onto the pelvic sidewall. On rectal 
 examination, there is no cancer free space between the tumor and pelvic 
 sidewall. The tumor involves the lower third of the vagina. All cases of 
 hydronephrosis or non-functioning kidney should be included unless they 
 are known to be due to other causes. 
     IIIA Involvement of the lower vagina but no extension onto pelvic sidewall. 
     IIIB Extension onto the pelvic sidewall, or hydronephrosis/non-functioning 
 kidney. 
IV The carcinoma has extended beyond the true pelvis or has clinically 
 involved the mucosa of the bladder and/or rectum. 
     IVA Spread to adjacent pelvic organs. 
     IVB Spread to distant organs. 
 
(a) The depth of invasion should not be more than 5 mm taken from the base of the epithelium, 
either surface of glandular, from which it originates. Vascular space invasion should not alter the 
staging. 
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สูตรยาเคมีบ้าบัดทีใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก 
 
Protocol Single agent 

therapy 
Combination therapy 

1. Concurrent chemo-radiation 
(CCRT) 

Cisplatin 
Carboplatin 

Cisplatin/ 5-FU 

2. Neoadjuvant chemotherapy 
(NACT) 

Cisplatin Cisplatin/ 5-FU (ระดับท่ี 2B) 

3. First-line chemotherapy for 
advanced / recurrent cervical 
cancer 

Cisplatin 
Carboplatin                         
Paclitaxel 

Cisplatin/ Paclitaxel (ระดับที่ 1) 
Carboplatin / Paclitaxel 
Cisplatin/ Topotecan*** 
Cisplatin/ 5-FU (ระดับท่ี 2B) 

4. Second-line chemotherapy for 
advanced / recurrent cervical 
cancer (ระดับท่ี 2B) 

Mitomycin 
5-FU 
Paclitaxel 
Ifosfamide*** 
Gemcitabine*** 
Topotecan*** 

 

*** ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิระบบประกันสุขภาพได้  
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Protocol ในการจ่ายค่าชดเชยค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) 
 

Protocol 1: Concurrent chemoradiation 
 
ล้าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ้านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 Cisplatin q 7 days Cisplatin 40 mg/m2 IV day 1 40 1 6 240 
2 Cisplatin q 21-28 

days 
Cisplatin 70-75 mg/m2 IV day 1 70-75 1 3 210-225 

3 Cisplatin /5-FU q 21 days Cisplatin 75 mg/m2 IV day 1 75 1 3 
 

225 
q 21 days 5-fluorouracil** 1,000 mg/m2 IV days 1-4 1,000 4 12,000 

4 Carboplatin* q 7 days Carboplatin 
 

AUC# 2 mg/ml/min IV 
day 1 

Maximum total dose 
< 300 mg. 

1 5-6 1,500-1,800 mg 

 
Dose = AUC# (GFR + 25) 
GFR = [(140-age) x body wt. / 72 x Cr] x 0.85 
Cr = mg/ml 
*Carboplatin ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยสูงอายุ renal insufficiency, หรือม ีcardiac disease, หรือ hypertensive disorders  

** Beware of severe side effects of fluorouracil with radiotherapy in this setting.  
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Protocol 2: Neoadjuvant chemotherapy 
 
ล้าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ้านวนที่ใช้

รวม 
(mg/m2) 

1 Cisplatin q 21 days Cisplatin 75 mg/m2 IV day 1 75 1 1-2 75-150 
2 Cisplatin /5-FU q 21 days Cisplatin 75 mg/m2 IV day 1 75 1 3 

 
225 

q 21 days 5-fluorouracil** 1,000 mg/m2 IV days 1-4 1,000 4 12,000 
 
** Beware of severe side effects of fluorouracil with radiotherapy in this setting. 
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Protocol 3: First-line chemotherapy for Advanced / Recurrent cervical cancer 
 
ล้าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ้านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 Cisplatin / 

Paclitaxel 
q 21-28 days Cisplatin 50-75 mg/m2, IV day 1 50-75 1 6 

 
300-450 

q 21-28 days Paclitaxel 175 mg/m2, IV day 1 175 1 1080 
2 Carboplatin* / 

Paclitaxel 
q 21-28 days Carboplatin AUC 4-6 mg/ml/min, IV 

day 1 
Maximum total 
dose < 750 mg 

1 6 
 

4,500 

q 21-28 days Paclitaxel 175 mg/m2, IV day 1 175 1 1080 
3 Cisplatin/5-FU q 21 days Cisplatin 75 mg/m2 IV day 1 75 1 6 

 
450 

q 21 days 5-fluorouracil** 1,000 mg/m2 IV days 1-4 1,000 4 24,000 
4 Cisplatin q 21 days Cisplatin 75 mg/m2 IV day 1 75 1 450 
5 Carboplatin* q 21-28 days Carboplatin AUC 4-6 mg/ml/min, IV Maximum total 

dose < 750 mg. 
1 6 4,500 

6 Paclitaxel q 21 days Paclitaxel 175 mg/m2, 3hr IV day 1 175 1 6 1,050 
 
* Carboplatin ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยสูงอายุ renal insufficiency, หรือ ม ีcardiac disease, หรือhypertensive disorders  
** Beware of severe side effects of fluorouracil with radiotherapy in this setting. 
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Protocol 4: Second-line chemotherapy for Advanced / Recurrent cervical cancer 
 
ล้าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ้านวนที่ใช้

รวม 
(mg/m2) 

1 Mitomycin q 42-56 days Mitomycin* 10 mg/m2 IV day 1 10 1 4 40 
2 5-FU q 28 days 5-fluorouracil** 1,000 mg/m2 IV days 1-4 1,000 4 6 24,000 
3 Paclitaxel q 21 days Paclitaxel 175 mg/m2, 3hr IV day 1 175 1 6 1,050 

 
 
*Mitomycin พิจารณาให้ทุก 42-56 วัน ไม่เกิน 4 cycles จนกว่าจะมีข้อห้าม ได้แก่ severe bone marrow suppression 
** Beware of severe side effects of fluorouracil with radiotherapy in this setting. 
 
 


