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แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมดลูก (Uterine Cancer) 
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยการบริการทางการแพทย์  

ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
 

ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันท าให้ เกิดนวัตกรรมทางการ รักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงทบทวนการจ่ายชดเชยค่าบริการกรณี
ค่าใช้จ่ายสูงส าหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมดลูก โดยก าหนด Protocol เพ่ือการเบิกจ่ายตามแนวทางการ
รักษาของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับล่าสุด และผ่านการพิจารณาโดยความร่วมมือของ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เก่ียวข้อง 
 
มะเร็งมดลูก (Uterine cancer) แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามพยาธิวิทยา ได้แก่ 

I. Malignant Epithelial Tumors (Endometrial carcinoma):  
1. Pure Endometrioid carcinoma – grade 1-3 (G1, G2, G3)  
2. High-grade carcinoma ประกอบด้วย Serous adenocarcinoma, Clear cell 

adenocarcinoma, Carcinosarcoma [ชื่ออ่ืน Malignant mixed Mullerian tumor (MMMT)]  
ซึ่งทั้ง 3 ชนิด ในทางปฏิบัติให้ถือเป็น G3 

II.  Uterine sarcomas:  
1. Endometrial stromal sarcoma (ESS) 
2. High-grade (undifferentiated) endometrial sarcoma (HGSS)  
3. Uterine leiomyosarcoma (uLMS)  

 
Endometrial carcinoma (มะเร็งมดลูกชนิดเยื่อบุผิว) 

A. การรักษาปฐมภูมิ (Primary treatment)  
ก.  การรักษาปฐมภูมิในผู้ป่วยที่สามารถผ่าตัดเพื่อก าหนดระยะของมะเร็ง (surgically staging –  

ดูตารางท่ี 1 ) ได ้
การรักษาผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดเป็นการรักษาเพ่ิมเติม (adjuvant treatment) ตามระยะของ

มะเร็งที่การแบ่งใช้ตาม FIGO staging, 2009 – Endometrial carcinoma (ดูตารางที่ 2 ) 
• Stage IA  

IA G1 ไม่มี risk factor ไม่มีการรักษาต่อ (Observe) 
 มี risk factor(s)* Observe หรือ ให้ RT(brachytherapy) 

IA G2 ไม่มี risk factor Observe หรือ ให้ RT(brachytherapy) 
 มี risk factor(s)* Observe หรือ ให้ RT(brachytherapy and/ or pelvic RT) 

IA G3 ไม่มี risk factor Observe หรือ ให้ RT(brachytherapy) 
 มี risk factor(s)* Observe หรือ ให้ RT(brachytherapy and/ or pelvic RT) 
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้ป่วย Stage IA (no myometrial invasion) ที่มะเร็งมีพยาธิวิทยาชนิดรุนแรง (หรือ high-
risk) ได้แก่  Serous adenocarcinoma, Clear cell adenocarcinoma และ  Carcinosarcoma; การรักษา
เพ่ิมเติมหลังการผ่าตัด (surgically staging) จะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยอาจใช้วิธีการ  observe หรือ 
พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด + รังสีรักษา (RT) เป็น vaginal brachytherapy หรือ tumor-directed radiotherapy 
(TDRT) 
 

• Stage IB  

IB G1 ไม่มี risk factor Observe หรือ ให้ RT(brachytherapy) 

 มี risk factor(s)* Observe หรือ ให้ RT(brachytherapy and/ or pelvic RT) 

IB G2 ไม่มี risk factor Observe หรือ ให้ RT(brachytherapy) 
 มี risk factor(s)* Observe หรือ ให้ RT(brachytherapy and/ or pelvic RT) 

IB G3 ไม่มี risk factor การรักษาให้ RT(brachytherapy and/ or pelvic) หรือObserve (ระดับท่ี 2B) 

 มี risk factor(s)* การรักษาให้ RT(pelvic and/ or brachytherapy) ± ยาเคมีบ าบัด (ระดับที่ 2B 
ส าหรับยาเคมีบ าบัด)  

*Risk factor(s): Age, positive lympho-vascular space invasion (LVSI), tumor size, lower uterine 
(cervical/glandular) segment involvement. 
 

• Stage II  
II  G1 การรักษาให้ RT (brachytherapy and/ or pelvic RT)  

II  G2 การรักษาให้ RT(pelvic RT + brachytherapy)  

II  G3 การรักษาให้ RT (pelvic RT + brachytherapy) ± ยาเคมีบ าบัด (ระดับที่ 2B ส าหรับยาเคมีบ าบัด) 

หมายเหตุ: ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด radical hysterectomy (type 3) ร่วมกับเลาะต่อมน้ าเหลือง 
บริเวณอุ้งเชิงกราน + สุ่มตัด (sampling) ต่อมน้ าเหลืองบริเวณ para-aortic การให้รังสีรักษาเพ่ิมหลังผ่าตัด 
(adjuvant RT) จะพิจารณาเป็นรายๆไป ขึ้นกับ risk factors อันได้แก่: primary tumor size, depth of 
stromal invasion และ /หรือ มี LVSI (ระดับท่ี 2B) และในกรณีท่ีมี lymph node involvement ให้รักษา
เหมือน Stage IIIC 
 

• Stage IIIA 
IIIA G1 การรักษาให้ยาเคมีบ าบัด ± RT หรือให้ RT (TDRT) ± ยาเคมีบ าบัด หรือให้ RT (pelvic RT ± 

brachytherapy) 
IIIA G2 การรักษาเหมือน stage IIIA G1  
IIIA G3 การรักษาเหมือน stage IIIA G1 
 
• Stage IIIB      การรักษาให้ยาเคมีบ าบัดและ/หรือ RT(TDRT)  
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• Stage IIIC  
IIIC1 การรักษาให้ยาเคมีบ าบัด + RT (TDRT) 
IIIC2 การรักษาให้ยาเคมีบ าบัด + RT (TDRT) 
 

• Stage IVA การรักษาให้ยาเคมีบ าบัด + RT(TDRT) 
 

• Stage IVB การรักษาให้ยาเคมีบ าบัด + palliative RT 
 
หมายเหตุ: ส าหรับผู้ป่วย Stage IA(with myometrial invasion), IB, II, III, IV ที่มะเร็งมีพยาธิวิทยาชนิดรุนแรง 
(หรือ high-risk) ได้แก่ Serous adenocarcinoma, Clear cell adenocarcinoma และ Carcinosarcoma;  
การรักษาเพ่ิ ม เติ มหลั งการผ่ าตั ด  (surgically staging) พิ จารณ าให้ ยาเคมีบ าบั ด  +  tumor-directed 
radiotherapy (TDRT) 
 

ข.  การรักษาปฐมภูมิในผู้ป่วย (มะเร็งมดลูกชนิดเยื่อบุผิว) ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ (inoperable) 
 ผู้ป่วยบางรายที่ได้การวินิจฉัยเบื้องต้นจากผลพยาธิวิทยาจากการขูดมดลูก หรือร่วมกับหรือการตัดชิ้นเนื้อ
ที่ปากมดลูก (cervical biopsy)แล้วอาจมีสภาพร่างกายที่ไม่สามารถจะรับการผ่าตัดได้(medically inoperable) 
หรือมีโรคที่ลุกลามไปมากท าให้ไม่เหมาะสมที่จะท าการรักษาโดยการผ่าตัด (surgically inoperable) 
 ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการสืบค้นหาโรคโดย radiologic imaging (X-ray, CT-scan, or MRI)  เพ่ิมเติม 

• ในกรณีที่โรคอยู่เฉพาะภายในโพรงมดลูก แต่ผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่ไม่สามารถจะรับการผ่าตัดได้ 
(medically inoperable)   

- ผลพยาธิวิทยาเป็น  Endometrioid carcinoma การรักษาพิจารณาให้  TDRT (pelvic RT + 
brachytherapy) หรือ brachytherapy alone หรือให ้Hormonal therapy หลังจากนั้นถ้าตัวโรค
มีการตอบสนองดีต่อการรักษาและผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่สามารถจะรับการผ่าตัดได้ อาจประเมินซ้ า
เพ่ือพิจารณาผ่าตัด TH+BSO  

- ผลพยาธิวิทยาเป็นชนิดรุนแรง(หรือhigh-risk) ได้แก่  Serous adenocarcinoma, Clear cell     
adenocarcinoma และ Carcinosarcoma  การรักษาพิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด +TDRT(pelvic RT 
+ brachytherapy) หรือ brachytherapy alone 

• ในกรณีที่โรคลามลงมาที่ปากมดลูก (cervical involvement) และไม่สามารถผ่าตัดได้  
(medically/surgically inoperable)  
- ผลพยาธิวิทยาเป็น Endometrioid carcinoma การรักษาพิจารณาให้  TDRT(pelvic RT + 

brachytherapy) หลังจากนั้นถ้าตัวโรคมีการตอบสนองต่อรังสีรักษาอาจประเมินซ้ า เพ่ือพิจารณา
ผ่าตัด TH+BSO (ระดับท่ี 2B)  

- ผลพยาธิวิทยาเป็นชนิดรุนแรง (หรือ high-risk) ได้แก่ Serous adenocarcinoma, Clear cell 
adenocarcinoma และ Carcinosarcoma  การรักษาพิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด + TDRT (pelvic 
RT + brachytherapy)  
 

• ในกรณีที่โรคอยู่นอกตัวมดลูก (extrauterine)  
- ผลพยาธิวิทยาเป็น Endometrioid carcinoma  

1. ในกรณีผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่ ไม่สามารถจะรับการผ่าตัดได้  (medically 
inoperable) การรักษาพิจารณาให้  TDRT(pelvic RT + brachytherapy) + 
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ยาเคมีบ าบัด + Hormonal therapy หลังจากนั้นถ้าตัวโรคมีการตอบสนองดีต่อ
การรักษาและผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่สามารถจะรับการผ่าตัดได้ อาจประเมินซ้ า
เพ่ือพิจารณาผ่าตัด (tailored surgery) หรือ ให้การรักษาแบบ Palliative care  

2. ในกรณีที่ประเมินแล้วไม่สามารถผ่าตัดได้ (surgically inoperable) หรือไม่
สามารถผ่าตัดออกได้หมด  
2.1 โรคยังอยู่ในอุ้งเชิงกราน การรักษาพิจารณาให้ TDRT(pelvic RT+ brachytherapy) +  

ยาเคมีบ าบัด หลังจากนั้นถ้าตัวโรคมีการ ตอบสนองดีต่อการรักษาอาจประเมินซ้ า 
เพ่ือพิจารณาผ่าตัด (tailored surgery)  

2.2 โรคกระจายไปนอกช่องท้อง/ตับ การรักษาพิจารณาให้ผ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ออก 
(palliative TH + BSO) + ยาเคมีบ าบัด +RT+ Hormonal therapy  

- ผลพยาธิวิทยาเป็นชนิดรุนแรง (หรือ high-risk) ได้แก่ Serous adenocarcinoma,  Clear cell 
adenocarcinoma และ Carcinosarcoma การรักษาพิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด + TDRT(pelvic 
RT + brachytherapy) หรือ ให้การรักษาแบบ Palliative care  

 
B. การรักษาผู้ป่วยมะเร็งมดลูกชนิดเยื่อบุผิว เมื่อโรคกลับเป็นซ  า (Recurrence)  

• Local/ regional recurrence (จากการตรวจทางรังสีวินิจฉัยไม่พบ distant metastasis)  
- ผู้ป่ วยไม่ เคยได้ รับ รั งสี รักษาตรงต าแหนงที่ โรคกลับมา การรักษาอาจพิจารณาให้  RT + 

brachytherapy และ/ หรือท าผ่าตัด#[resection]  
# หลังผ่าตัด ตามด้วยการให้รังสีรักษา TDRT (pelvic RT + brachytherapy) + ยาเคมีบ าบัด  

- ผู้ป่วยเคยได้รับรังสีรักษาตรงต าแหน่งที่โรคกลับมา  
ก. เคยได้รับ brachytherapy มาก่อน การรักษาอาจพิจารณาให้ RT+ brachytherapyและ/ หรือ 

ท าผ่าตัด [resection] หลังผ่าตัด ตามด้วยการให้รังสีรักษา TDRT (pelvic RT + 
brachytherapy) + ยาเคมีบ าบัด 

ข. เคยได้รับ external beam มาก่อน การรักษาอาจพิจารณาท าผ่าตัด [resection] หรือ ให้ 
Hormone therapy หรือ ให้ยาเคมีบ าบัด 

• Isolated metastasis 
  พิจารณาท าการผ่าตัดเอาตัวโรคออก + RT [ในกรณีท าผ่าตัดไม่ได้พิจารณาให้ local 
ablation or RT (including SBRT) หรือท าการรักษาเช่นเดียวกับ “Disseminated metastases”] 
หรือให้ Hormone therapy 

• Disseminated metastases  
- ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือ มีพยาธิวิทยาเป็น Low grade (G1) หรือ ER/PR positive พิจารณาให้ 

Hormone therapy (ถ้าไม่ตอบสนอง พิจาณาให้ยาเคมีบ าบัด) 
- ผู้ป่วยมีอาการ หรือ มีพยาธิวิทยาเป็น G2, G3 หรือโรคมีขนาดใหญ่ (large volume) พิจาณาให้ยา

เคมีบ าบัด + Palliative RT  
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Uterine sarcomas (มะเร็งมดลูกชนิด Sarcoma) 
A. การรักษาปฐมภูมิ (Primary treatment) 

หลังจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด TH + BSO + resection of extrauterine disease การรักษาเพ่ิมเติม 
(adjuvant treatment) จะตามพยาธิวิทยาของตัวโรค และระยะของมะเร็งที่การแบ่งใช้ตาม FIGO staging, 
2009 – Uterine Sarcoma (ดูตารางที่ 4) 

• Endometrial stromal sarcoma (ESS)*  
* Endometrial stromal sarcomas มีลักษณะ low-grade malignancy, display morphologic 

features of proliferative phase endometrial stroma and showing any mitotic index (MI)  

Stage I การรักษาให้ Hormonal therapy (ระดับท่ี 2B) 

Stage II, III, IVA การรักษาให้ Hormonal therapy + RT (TDRT ระดับท่ี 2B) 

Stage IVB การรักษาให้ Hormonal therapy + Palliative RT 

 
• High-grade (undifferentiated) endometrial sarcoma (HGSS)**  

** HGSS มีลักษณะ pleomorphism or anaplasia, MI is almost always > 10 MF/ 10 HPF  

Stage I Observe หรือ พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด (ระดับที่ 2B) 

Stage II, III พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัดและ/หรือให้ RT(TDRT) 

Stage IVA การรักษาให้ยาเคมีบ าบัดและ/หรือให้RT 

Stage IVB การรักษาให้ยาเคมีบ าบัด + Palliative RT 

 
• Uterine leiomyosarcoma (uLMS)#  

 # uLMS ไม่รวมถึง smooth muscle tumors of uncertain malignant potential (STUMP), 
epithelioid smooth muscle tumor, benign metastasizing, diffuse leiomyomatosis.               
การรักษาเพ่ิมเติมจะพิจารณาจาก clinico-pathologic prognostic factors e.g. size (5 cm), mitotic 
figure; MF (10 MF/ 10 HPF), age (50 years), lympho-vascular space invasion (LVSI)  
 

Stage I Observe หรือ พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด (ระดับที่ 2B) 

Stage II, III พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัดและ/หรือให้ RT (TDRT) 

Stage IVA การรักษาให้ยาเคมีบ าบัดและ/หรือ ให้ RT 

Stage IVB การรักษาให้ยาเคมีบ าบัด + Palliative RT 
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B. การรักษาผู้ป่วยมะเร็งมดลูกชนิด Uterine sarcoma เมื่อโรคกลับเป็นซ  า (Recurrence)  
• กลับเป็นซ้ าเฉพาะที่ (local recurrence) ในช่องคลอด (ไม่พบรอยโรคจากภาพถ่ายรังสีปอด และ CT 

scan whole abdomen)  
- ไม่เคยได้รับรังสีรักษามาก่อน พิจารณาท าการผ่าตัด#+  preoperative RT หรือ พิจารณา

ให้รังสีรักษา(TDRT) +  ยาเคมีบ าบัด หรือ Hormone therapy (ในราย ESS เท่านั้น)  
# หลังผ่าตัดถ้าพบว่าโรคอยู่เฉพาะที่ช่องคลอดหรือในอุ้งเชิงกรานเท่านั้นและ ไม่ได้ รับ 

preoperative RT พิจารณาให้การรักษาต่อด้วย รังสีรักษา (TDRT) แต่ ในกรณีท่ีพบว่าโรค
ลุกลามไปนอกอุ้งเชิงกราน พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัดหรือ Hormone therapy (เฉพาะ 
ESS)  

- เคยได้รับรังสีรักษามาก่อน พิจารณาให้ท าการผ่าตัด ± ยาเคมีบ าบัด หรือ ให้ยาเคมีบ าบัด 
ห รื อ  Hormone therapy (เฉ พ าะ  ESS) ห รื อ  ให้ รั ง สี รั ก ษ า  (Tumor-directed re-
irradiation)  

 
• กลับเป็นซ้ าแบบเฉพาะที่ (isolated metastases)  

- ท าผ่าตัดในรายที่สามารถท าได้ และ หลังผ่าตัดพิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด หรือ ให้รังสีรักษา หรือ 
Hormone therapy (เฉพาะ ESS)  

- ถ้าผ่าตัดไม่ ได้  พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด ± local ablation or RT (including SBRT) หรือ 
Hormone therapy (เฉพาะ ESS) หรือpalliative RT หรือให้การรักษาแบบประคับประคอง  

 
• กลับเป็นซ้ าแบบแพร่กระจาย (disseminated diseases)  

- ใน ร าย  ESS พิ จ า รณ า ให้  Hormone therapy ± palliative RT ห รื อ ให้ ก า ร รั ก ษ า แ บ บ
ประคับประคอง  

- Other sarcomas พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด ± palliative RT หรือให้การรักษาแบบประคับประคอง 
 
ตารางที่1: การผ่าตัดเพ่ือก าหนดระยะของโรคในผู้ป่วยมะเร็งมดลูก (Surgical Staging for Uterine Cancer) 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
ผ่าตัดมดลูกและปีกมดลูกออกท้ัง 2 ข้าง (simple hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy: 
TH&BSO) * ในรายที่มะเร็งได้ลุกลามมาที่ปากมดลูกชัดเจนจากการตรวจทาง คลินิก อาจพิจารณาท าผ่าตัดมดลูก
ออกแบบกว้าง (radical hysterectomy) *  

- เก็บน้ าล้างช่องท้องส่งตรวจทางเซลล์วิทยา (peritoneal washing for cytology)  
- ตัดแผ่นไขมันในช่องท้อง (omentectomy)  
- เลาะต่อมน้ าเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกรานและข้างหลอดเลือดแดง aorta (pelvic and para-aortic 

lymphadenectomy) ในรายที่มีปัจจัยเสี่ยง** ต่อการแพร่กระจายของมะเร็งออกนอกมดลูก  
* การผ่าตัดอาจท าโดยวิธีเปิดหน้าท้อง หรือผ่าตัดผ่านกล้อง (abdominal or laparoscopic)  
**ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1.มะเร็งชนิด endometrioid, G 2-3 หรือมะเร็งที่มีพยาธิวิทยาชนิดรุนแรง เช่น Serous  
carcinoma, Clear cell carcinoma, Carcinosarcoma  2. ก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ >2 ซม.  3. มีการลุกลามของ
มะเร็งเข้ากล้ามเนื้อมดลูกหรือลงมาที่ปากมดลูก    4. มีการลุกลามของมะเร็งเข้าหลอดเลือดหรือน้ าเหลือง 
(lympho-vascular space invasion)    5. มะเร็งลุกลามไปที่ปีกมดลูกหรือภายในช่องท้อง 
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ตารางที ่2: International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Surgical Staging Systems 
for Endometrial Cancer, 2009 
 

FIGO Stages Surgical-Pathologic Findings 

I* Tumor confined to the corpus uteri 

          IA* No or less than half myometrial invasion 
           IB* 
       II 

Invasion equal to or more than half of the myometrium 
Tumor invades cervical stroma, but does not extend beyond 
the uterus# 

       III 
           IIIA 

Local and/ or regional spread of the tumor 
Tumor invades the serosa of the corpus uteri and/ or 
adnexae## 

IIIB Vaginal and/ or parametrial involvement## 

IIIC Metastases to pelvic and/ or para-aortic lymph nodes## 
                  IIIC1 
                  IIIC2 

Positive pelvic lymph nodes 

Positive para-aortic lymph nodes, with or without positive 
pelvic lymph nodes  

      IV Tumor invades bladder and/ or bowel mucosa, and/ or distant 
 metastases 
          IVA 
          IVB 

Tumor invasion of bladder and/ or bowel mucosa 
Distant metastases, including intra-abdominal metastases and/ 
or inguinal lymph nodes 

  
 
* Either G1, G2, or G3 
# Endocervical glandular involvement only should be considered as Stage I and no longer  
   as Stage II.  
##Positive cytology has to be reported separately without changing the stage. 
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ตารางที่ 3: ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งมดลูกชนิดเยื่อบุผิว (Endometrial carcinoma) ที่พยาธิวิทยาจัดเป็นพวกมี
ความเสี่ยงสูง (High-risk diseases) หรือที่มีการแพร่กระจายของโรค (Advanced diseases) หรือในรายที่มีการ
กลับเป็นซ้ าของโรค (Recurrence) 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
• Hormone therapy  

1. Progestational agents (medroxyprogesterone acetate; MPA, megestrol acetate)  
2. Tamoxifen***  
3. Aromatase inhibitors  

 
• Chemotherapy regimens  

 
 Multi-agents (preferred)  Single agents 

1. Carboplatin/ Paclitaxel (ระดับท่ี 1)or 1. Paclitaxel 

 Carboplatin/ Docetaxel*** 2.  Carboplatin 

2. Cisplatin/ Doxorubicin (ระดับท่ี 2B) 3. Cisplatin 

3. Paclitaxel/ Ifosfamide (ระดับที่ 1)(for 4. Doxorubicin 

 carcinosarcoma) 5.  Liposomal doxorubicin 
4. Cisplatin/ Ifosfamide (for carcinosarcoma) 6. Ifosfamide (for 

carcinosarcoma) 

*** ไม่มีข้อบ่งชี้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ   
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ต า ร า ง ที่  4 :  International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Surgical Staging 
Systems for Uterine Sarcomas (includes Leiomyosarcomas and Endometrial Stromal 
Sarcoma)*, 2009 

 

FIGO Stages Definition 

I Tumor limited to the uterus 
IA Tumor 5 cm or less in greatest dimension 
IB Tumor more than 5 cm 

II Tumor extends beyond the uterus, within the pelvis 
IIA Tumor involves adnexa 
IIB Tumor involves other pelvic tissues 

III** Tumor infiltrates abdominal tissues (not just protruding into the abdomen) 
IIIA One site 
IIIB More than one site 
IIIC Regional lymph node metastasis 

        IVA 
        IVB 

Tumor invades bladder or rectum 
Distant metastasis (including intraabdominal or inguinal lymph nodes; 
excluding adnexa, pelvic and abdominal tissues) 

 
* Carcinosarcomas should be staged as carcinoma of the endometrium 
**In this stage, lesions must infiltrate abdominal tissues and not just protrude into the  
   abdominal cavity 
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ตารางที่ 5: ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งมดลูกชนิด Uterine sarcomas 
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

• Chemotherapy regimens 
Combination regimens Single agents 

1. Docetaxel***/ Gemcitabine 
         (preferred for leiomyosarcoma) 

2. Doxorubicin/ Ifosfamide 
3. Carboplatin/ Paclitaxel (ระดับท่ี 2B)               

1. Doxorubicin 
2. Gemcitabine 
3. Ifosfamide 
4. Liposomal doxorubicin 

*** ไม่มีข้อบ่งชี้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 
 
• Hormone therapy (ใช้ในผู้ป่วยที่มีพยาธิวิทยาเป็น ESS เท่านั น)  

1. Medroxyprogesterone acetate  
2. Megestrol acetate  
3. Aromatase inhibitors  
4. GnRH analogs (ระดับท่ี 2B)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Protocol ในการจ่ายค่าชดเชยค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็งมดลูก 
 
Protocol 1 : Chemotherapy and Hormone Therapy in Endometrial Carcinoma. ในรายที่พยาธิวิทยาของโรคจัดเป็นพวกมีความเสี่ยงสูง 
(High-risk diseases) หรือ ในรายท่ีมีการแพร่กระจายของโรค (Advanced diseases) หรือ ในรายท่ีมีการกลับเป็นซ  าของโรค (Recurrence) 
ล าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 Carboplatin / 

Paclitaxel 
q 21-28 days Carboplatin AUC 5-6 mg/ml/min, IV Maximum total 

dose < 750 mg. 
1 6 

 
4,500 

Paclitaxel 135-175 mg/m2, IV 175 1 810-1,050 
2 Cisplatin / 

Doxorubicin 
q 21 days Cisplatin 50 mg/m2, IV 50 1 6 

 
300 

Doxorubicin 60 mg/m2, IV 60 1 360 
3* Cisplatin / 

Ifosfamide 
q 21 days Cisplatin 20 mg/m2/d, IV days 1-5 20 5 6 

 
 

600 
Ifosfamide 1.5 g/m2/d, IV days 1-4 1,500 4 45,000 
mesna 1,000 mg/m2 IV days 1-4 1,000 4 24,000 

4 Carboplatin  28 days Carboplatin 300-400 mg/m2, IV 300-400 1 6 1,800-2,400 
5 Cisplatin 21-28 days Cisplatin 50-100 mg/m2, IV 50-100 1 6 300-600 
6 Doxorubicin 21-28 days Doxorubicin 60 mg/m2, IV 60 1 6 360 
7* Ifosfamide 28 days Ifosfamide 1.2 g/m2, IV days 1-5 1,200 5 6 

 
36,000 

mesna 800 mg/m2, IV days 1-5 800 5 24,000 
8 Megestrol 

acetate 
daily Megestrol 

acetate 
160 mg/d, oral 160 mg/d until disease progress 14,400** 

* สูตรที่ 3,7 พิจารณาใช้ในผู้ป่วยที่มีพยาธิวิทยาเป็น carcinosarcoma  
** การจ่ายยาฮอร์โมน ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  
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Protocol 2 : Chemotherapy and Hormone Therapy in Uterine Sarcomas. 
 

• 2.1 Chemotherapy Regimens  
ล าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 Doxorubicin/ 

Ifosfamide 
q 21 days Doxorubicin 50 mg/m2 , IV (over 15 min), 

before Ifosfamide 
50 1 6 

 
 

300 (Max total dose 
450 mg/m2) 

Ifosfamide 1.2 g/m2, IV days 1-5 1,200 5 36,000 
mesna 800 mg/m2, IV days 1-5 800 5 24,000 

2 Doxorubicin q 21 days Doxorubicin 60 mg/m2, IV 60 1 6 360 
3 Ifosfamide q 28 days Ifosfamide 1.2 g/m2 IV, days 1-5 1,200 5 6 

 
36,000 

mesna 800 mg/m2 IV, days 1-5 800 5 24,000 
 
 

• 2.2 Hormone Therapy (ใช้ในผู้ป่วยที่มีพยาธิวิทยาเป็น ESS เท่านั น) 
ล าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1 Megestrol 

Acetate 
daily Megestrol  

Acetate 
160 mg/d, oral 160 mg/ d until progress 14,400* 

 
* การจ่ายยาฮอร์โมน ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  

 


