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Abstract: Laparoscopic Ovarian Transposition before Pelvic Radiation
Therapy for Ovarian and Fertility Preservation in Cancer Patients
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Radiation therapy is one of the key treatments of many malignancies including cervical cancer, endometrial cancer,
lymphoma, rectal and bladder cancer. Dose requirement for treatment depends on the types of cancer. The higher dose of radiation
is required for treatment of cervical cancer compared to those for lymphoma. The ovaries are radiosensitive tissues. The exposure
of radiation only 10 Gy can result in ovarian failure. The DNA could possibly be damaged by ionizing radiation leading to a logical
consequence, that is, the destruction of the ovarian follicle, follicular atrophy and decreased ovarian function. The dosage of
radiation, the age of the patients and the extension of the radiation field are the associated factors for ovarian damage. Preservation
of the ovary before the radiation is a benefit for both hormonal issue and reproduction. Laparoscopic ovarian transposition is a
feasible and safe procedure. However, the under-usage and the limited studies on laparoscopic ovarian transposition are the
hurdles for the clinical practice. The randomized clinical trials are more required to conduct for better information
Keywords: Laparoscopic ovarian transposition, Malignancies, Radiation, Fertility preservation, Ovarian preservation

บทคัดย่อ

รังสีรักษาเป็นทางเลือกที่ส�ำคัญในการรักษา
โรคมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยือ่ บุ
โพรงมดลูก ต่อมน�้ำเหลือง ส�ำไส้ใหญ่ และกระเพาะ
ปัสสาวะ ขนาดของรังสีทใี่ ช้ในการรักษาขึน้ กับชนิดของ
มะเร็ง มะเร็งปากมดลูกมักต้องการขนาดของรังสีรกั ษา
ที่สูงกว่าต่อมน�้ำเหลือง รังไข่เป็นอวัยวะที่อ่อนไหวต่อ
การถูกท�ำลายด้วยรังสี รังไข่อาจถูกท�ำลายจนการ
ท�ำงานล้มเหลวได้แค่สัมผัสกับรังสีเพียง 10 Gy สาร
พันธุกรรมถูกท�ำลายได้โดยล�ำแสงรังสี ท�ำให้เกิดการ
ท�ำลายและฝ่อเหี่ยวของฟอลลิเคิล และการท�ำงานของ
รังไข่ลดลง ปัจจัยที่มีผลต่อรังไข่จะถูกท�ำลาย ได้แก่
ขนาดของรังสี อายุของผู้ป่วย และขอบเขตของการได้
รับรังสีรักษา การเก็บรักษารังไข่ให้ปลอดภัยจากรังสี
รักษาจะมีประโยชน์ทั้งในด้านของฮอร์โมนและการ
เจริ ญ พั น ธุ ์ การย้ า ยรั ง ไข่ ด ้ ว ยการผ่ า ตั ด ส่ อ งกล้ อ ง
เป็นการรักษาที่ปลอดภัย สามารถท�ำได้โดยไม่ยาก
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการน�ำมาใช้ทางคลินกิ ยังไม่มากนัก
และการศึกษายังมีจ�ำนวนจ�ำกัด ยังจ�ำเป็นต้องการการ
ศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมในเรื่องการ
ผ่าตัดนี้
ค�ำส�ำคัญ : การผ่าตัดย้ายรังไข่โดยการส่อง
กล้อง มะเร็ง รังสีรักษา การเก็บรักษาภาวะเจริญพันธุ์
การเก็บรักษารังไข่

บทน�ำ

โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย ปัจจุบนั เป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรไทย โดยในปี พ.ศ. 2558 มีผู้เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็ง
ประมาณ 73,938 ราย แบ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน 42,598 ราย เพศหญิง 31,340 ราย อันดับ
รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียนโลหิต และโรคติดเชือ้ โดยพบว่า มะเร็งทีเ่ ป็นสาเหตุให้เสียชีวติ
ในเพศหญิง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ และยังคงพบอัตราการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี1 (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 อัตราตายจากมะเร็งหลายชนิดในเพศหญิงเปรียบเทียบปีพ.ศ. 2558 และ 2554
(ต่อประชากร 100,000 คน)

ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
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เนือ่ งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การตรวจคัดกรองและดูแล
รักษาโรคมะเร็งท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่
ของประเทศมากขึ้น ท�ำให้สามารถตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งระยะต้นได้เร็วขึ้น
ผู้ป่วยมีอายุน้อยลง อย่างไรก็ตามการรักษามะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็ง
ปากมดลูกนั้นจ�ำเป็นต้องมีการฝังแร่และฉายรังสีรักษา ซึ่งจะส่งผลเสีย
ต่อการท�ำงานของรังไข่ได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและต้องการ
ทีจ่ ะมีบตุ รในอนาคต ดังนัน้ จึงมีความพยายามพัฒนาเทคนิค การเก็บเนือ้ เยือ่
รังไข่ (ovarian cryopreservation) การฉีดยาฮอร์โมน gonadotropin
releasing hormone agonist การกระตุ้นไข่โดยใช้ฮอร์โมนและการเก็บ
แช่แข็งเซลล์ไข่ และการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อย้ายต�ำแหน่งของรังไข่

รังไข่เหนือ pelvic inlet ได้ 3 เซนติเมตร รังไข่ของผูป้ ว่ ยจะได้รบั รังสีบำ� บัด
เพียงร้อยละ 1-10 หรือประมาณ 0.45-4.5 Gy เทียบกับเมื่อรังไข่ยังอยู่
ต�ำแหน่งเดิมจะได้รับรังสีบ�ำบัดร้อยละ 50-70 หรือประมาณ 20-32 Gy
ความส�ำเร็จของการเก็บรักษาการท�ำงานของรังไข่ข้ึนกับระยะห่างระหว่าง
ต�ำแหน่งใหม่ของรังไข่ และขอบของการฉายรังสีรกั ษา 2

ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัด
11. ผู้ป่วยหญิงที่เป็นมะเร็งนรีเวช ได้แก่ มะเร็งของปากมดลูก ช่อง
คลอด มดลูกและรังไข่ชนิด dysgerminomas3- 4 ที่ต้องได้รับการ
รักษาด้วยการฉายแสง
22. มะเร็ ง อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ม ะเร็ ง นรี เ วช ได้ แ ก่ osteosarcoma,
รังสีรักษาและการท�ำงานของรังไข่
rhabdomyosarcoma โรคมะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง Hodgkin มะเร็ง
วิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งมีได้หลายวิธี รังสีรักษามีบทบาทในการ
ล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก และ medulloblastoma ก่อนการรักษา
รักษาโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก เยือ่ บุโพรงมดลูก ช่องคลอด
ด้วยรังสี5-9
ต่อมน�ำ้ เหลือง ล�ำไส้ใหญ่และล�ำไส้ตรง การฉายแสงรักษาให้แก่ผปู้ ว่ ยมะเร็ง
มีจุดประสงค์เพื่อให้รังสีในขนาดที่เหมาะสม เฉพาะเจาะจงที่เนื้องอก โดย ข้อบ่งห้ามของการผ่าตัด 10
ท�ำลายเนื้อเยื่อปกติโดยรอบให้น้อยที่สุด ล�ำแสงรังสีบ�ำบัด Ionizing
11. ผู้ป่วยหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป การท�ำงานของรังไข่ลดลง
radiotherapy จะท�ำลาย DNA ของเซลล์ (DNA damage) ถ้าขนาดของ
และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดรังไข่ล้มเหลว ถึงแม้จะย้ายรังไข่แล้ว
รังสีถึงระดับร้ายแรง (lethal damage) จะท�ำให้เซลล์ตายได้ แต่ถ้าระดับ
ก็ตาม11
ใกล้เคียงร้ายแรง (sub-lethal damage) ท�ำให้เกิดภาวะแก่ ความผิดปกติ
22. สตรีวัยหมดประจ�ำเดือน
2
แต่ก�ำเนิดหรือท�ำงานผิดปกติได้
33. สตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่มีการแพร่กระจายของรังไข่
ภายในรังไข่จะมีจำ� นวนฟอลลิเคิล (follicle) ทีจ่ ำ� กัด ฟอลลิเคิลคือ
44. ผู้ป่วยหญิงที่จะได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด และมีความเป็นไป
เซลล์ไข่ ทีล่ อ้ มรอบด้วยเซลล์สนับสนุนได้แก่ granulosa และ theca cells
ได้ทจี่ ะเกิด gonadotoxicity ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการให้ยาเคมีบำ� บัดจะ
และอาจจะมีแอ่งน�้ำล้อมรอบถ้าเป็นฟอลลิเคิลตั้งแต่ระยะ antrum ขึ้นไป
มีผลทั่วทั้งร่างกาย มิได้เจาะจงบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้น
ฟอลลิเคิลเหล่านี้ถูกท�ำลายลงได้ด้วยรังสี ความรุนแรงของการท�ำลายและ
การคงอยู่ของการท�ำงานของรังไข่ขึ้นกับอายุของสตรี และขนาดของรังสี เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อย้ายรังไข่
บ�ำบัด ดังนั้นถ้ารังไข่ได้รับรังสีบ�ำบัดในขนาดที่เกินขนาดร้ายแรง ส่วนใหญ่
11. เทคนิคการเข้าช่องท้องโดยการใส่ trocar
ของฟอลลิเคิล primordial และ granulosa cells จะตายภายในเวลา
ขั้นตอนนี้เริ่มด�ำเนินการโดยการให้ยาระงับความรู้สึกกับผู้ป่วย
ไม่กี่วินาที ท�ำให้การท�ำงานของรังไข่ล้มเหลวได้ อย่างไรก็ตามอาจจะมี ซึ่งนอนอยู่ในท่า Trendelenburg เนื่องจากเป้าหมายสุดท้ายของรังไข่
ฟอลลิเคิลบางอันที่สามารถหลุดรอดจากการท�ำลาย ซ่อมแซมและกลับมา ที่ย้าย ควรที่จะอยู่นอกอุ้งเชิงกราน ดังนั้นต�ำแหน่งการแทง trocar ควรอยู่
ท� ำ งานได้ บ ้ า ง อาจตรวจพบลั ก ษณะ Pyknotic granulosa cells ที่ต�ำแหน่งที่สูงกว่าการแทง trocar ที่ใช้กันทั่วไปในการผ่าตัดผ่านกล้อง
(คือ granulosa cells ทีม่ นี วิ เคลียสประกอบด้วยสายพันธุกรรม chromatin นรีเวชทั่วไป
ที่อัดแน่นขึ้น) ภายหลังโดนรังสีได้ ถ้า granulosa cells ถูกท�ำลายมากพอ
ก. โดยเริ่ ม จากแทงเข็ ม Veress ที่ ส ะดื อ และใส่ ก ๊ า ซ
จะท�ำให้ฟอลลิเคิลเหี่ยวตาย และ stromal cells ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
คาร์บอนไดออกไซด์ท�ำให้เกิด pneumoperitoneum และ
รังไข่ ที่บริเวณของรังไข่ ตายลง และถูกแทนที่ด้วยคอลาเจนได้ 2
ใส่ primary trocar ที่สะดือแล้วตามด้วย optical trocar ที่
ขนาดของรังสีบำ� บัดทีท่ ำ� ให้รงั ไข่ทำ� งานล้มเหลว ประมาณ 8-20 Gy
ต�ำแหน่งกลางเหนือ primary trocar บางรายงานแทงทีร่ ะยะ
อย่างไรก็ตามขนาดรังสีบ�ำบัดตั้งแต่ 8 Gy ขึ้นไปก็อาจท�ำให้รังไข่ท�ำงาน
5 เซนติเมตรเหนือสะดือ ขณะที่บางการศึกษาแทงที่ต�ำแหน่ง
ล้มเหลวถาวรในสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป ขนาดของรังสีบ�ำบัดตั้งแต่ 20 Gy
Lee-Huang คือระยะ 3 ถึง 4 เซนติเมตรทีจ่ ดุ กึง่ กลางระหว่าง
ท�ำให้รังไข่หยุดท�ำงานถาวรได้ในสตรีอายุน้อย โดยท�ำให้ฟอลลิเคิลชนิด
สะดือและ xyphoid12 (รูปที่ 2)
primordial ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดตายไป การรักษามะเร็งปากมดลูก
ต้องการทั้งการฉายแสงขนาดสูง (high-dose external radiotherapy)
และการฝังแร่รงั สี (brachytherapy) ให้ขนาดรังสีบำ� บัดตัง้ แต่ 45 ถึง 90 Gy
ดังนัน้ ขนาดของรังสีบำ� บัดจึงเกินขนาดร้ายแรงส�ำหรับรังไข่ ดังนัน้ จะท�ำให้
เกิดการท�ำลายรังไข่อย่างถาวร ถ้าไม่มีการป้องกันรังไข่ท�ำให้เซลล์ไข่
เกือบทั้งหมดตาย ร่วมกับการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง2 เกิดอาการ
ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ได้แก่ อาการร้อนวูบวาบ ช่องคลอดแห้ง กระดูกบาง
หรือพรุน เป็นต้น การเก็บรักษารังไข่เพื่อการเจริญพันธุ์ มีหลายวิธี ได้แก่
การเก็บแช่แข็งตัวอ่อน เซลล์ไข่ เนื้อเยื่อจากรังไข่ และการผ่าตัดเพื่อย้าย
รังไข่
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อย้ายต�ำแหน่งของรังไข่
การผ่าตัดเพื่อย้ายรังไข่ให้พ้นจากบริเวณที่จะฉายรังสี อาจจะย้าย
ให้เหนือ pelvic inlet ซึ่งจะห่างไกลจากการฉายรังสี หรือการฝังแร่ เช่น
ถ้าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจ�ำเป็นต้องได้รับรังสีบ�ำบัดรวม 45 Gy ถ้าย้าย
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รูปที่ 2 วิธีการแทง trocar

Lee: ต�ำแหน่งแทง optical trocar ใต้ xyphoid (Xy) หรือ Lee-Huang
point, Um: สะดือ, F: ต�ำแหน่งเป้าหมายทีจ่ ะวางรังไข่, 1 หรือ 2 หรือ 3:
accessary port (ที่มา: อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข. ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี)

รูปที่ 3 วิธีการแทง trocar ซึ่งนิยมท�ำที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

Lee: ต�ำแหน่งแทง optical trocar ใต้ xyphoid (Xy) หรือ Lee-Huang
point, Um: สะดือ, F: ต�ำแหน่งเป้าหมายที่จะวางรังไข่, 1 หรือ 2:
accessary port (ที่มา: อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข. ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี)
ข อีกทางเลือกหนึ่งคือใส่ trocar ด้วย open technique
ที่สะดือ จากนั้นแทง trocar บริเวณ subxiphoid โดยดูด้วย
กล้อง laparoscope และใส่ camera ที่ trocar บริเวณ
subxiphoid แทง secondary trocar ในแนวเส้นกึ่งกลาง
ที่สะดือแทน suprapubic trocar และแทง secondary
trocars แนว paramedian ที่ระดับเดียวกับ umbilicus ซึ่ง
จะสูงกว่าการแทง trocar ในช่องท้องทั่วไป หากเลือกวิธีแทง
แนว midline สู ติ แ พทย์ แ ละผู ้ ช ่ ว ยจะหั น หน้ า ไปทาง
อุ้งเชิงกรานในระหว่างผ่าตัดโดยมีจอภาพอยู่ที่ปลายเตียง
ผู้ป่วย หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือแทง 2 port ในด้านเดียวกัน
โดยแทงระดับเดียวกับสะดือตามแนว paramedian โดยที่
สูติแพทย์มองไปที่จอภาพผ่านเตียงผู้ป่วย ซึ่งลักษณะการใส่
trocar แบบหลังนี้เป็นที่นิยมท�ำที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
(รูปที่ 3)
ภายหลังการส่องกล้องเข้าในช่องท้องแล้ว จะท�ำการตรวจส�ำรวจ
ร่ า งกายบริ เ วณช่ อ งท้ อ งและกระดู ก เชิ ง กราน จี้ ตั ด utero-ovarian
ligament ของรังไข่แต่ละด้าน เลาะแยก mesosalpinx และ mesovarium
ท� ำ ให้ รั ง ไข่ เ คลื่ อ นไหวเป็ น อิ ส ระ เลาะเยื่ อ บุ ช ่ อ งท้ อ งขนานไปกั บ
infundibulopelvic ligament เพือ่ ให้รงั ไข่สามารถเคลือ่ นย้ายได้อย่างเต็มที่
โดยต้ อ งเฝ้ า ระวั ง มิ ใ ห้ บ าดเจ็ บ ต่ อ ท่ อ ไต13- 14 ต้ อ งพยายามเลาะแยก
ovarian vessels อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการหักงอของหลอดเลือด
เมือ่ รังไข่ถกู ดึงขึน้ ไปทางด้านศีรษะของผูป้ ว่ ย จากนัน้ ย้ายรังไข่วางต�ำแหน่ง
ทีต่ อ้ งการ การย้ายรังไข่ไปไกลมากกว่า 1.5 เซนติเมตรเหนือกระดูกเชิงกราน
มีความสัมพันธ์กับโอกาสในการเก็บรักษารังไข่มากขึ้นหลังการฉายรังสี
บริเวณอุ้งเชิงกราน15-16 นอกจากนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆที่เคยมีรายงาน
ในการผ่าตัดย้ายรังไข่ Laparoscopic single port technique คือการ
ผ่าตัดย้ายรังไข่ผา่ นกล้องโดยเปิดแผลทีเ่ ดียวบริเวณสะดือ17 หรือใช้หนุ่ ยนต์
robotic-assisted ovarian transposition18- 19 เป็นต้น
การย้ายต�ำแหน่งรังไข่ มีสองวิธี ได้แก่ การย้ายวางด้านข้าง lateral
และการย้ายวางรังไข่ตรงกลาง การวางรังไข่ดา้ นข้างท�ำเพือ่ ทีจ่ ะน�ำรังไข่ให้

พ้นจากบริเวณทีจ่ ะฉายแสง ขณะทีก่ ารวางรังไข่ตรงกลางมีจดุ ประสงค์เพือ่
ใช้มดลูกเป็นโล่จากรังสี ซึ่งมีการผ่าตัดใช้เทคนิคนี้ในมะเร็งบางชนิด เช่น
มะเร็งต่อมน�ำ้ เหลือง Hodgkin20-22 เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการศึกษาเปรียบ
เทียบการย้ายต�ำแหน่งรังไข่ตรงกลางหลังมดลูกและด้านข้างในผู้ป่วยที่ได้
รับการฉายรังสีในอุ้งเชิงกรานส�ำหรับโรค Hodgkin การย้ายรังไข่ด้านข้าง
ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า20 การวางรังไข่ด้านข้าง อาจจะวางที่ paracolic gutter
โดยวางออกข้างต่อ ascending หรือ descending colon หรือวาง
ด้านข้างล�ำตัว ชัน้ ไขมัน subcutaneous tissue2, 23 จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่า การวางรังไข่ดา้ นข้างมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษารังไข่ถงึ ประมาณ
ร้ อ ยละ 44-85 และมี ภ าวะแทรกซ้ อ นเช่ น เกิ ด ถุ ง น�้ ำ ที่ มี อ าการ
(symptomatic ovarian cyst formation) ตั้งแต่ 0 ถึงร้อยละ 27
เมือ่ วางรังไข่ขา้ งล�ำไส้ paracolic gutter และพบถุงน�ำ้ เกิดบ่อยกว่าเมือ่ วาง
รังไข่ที่ชั้นไขมัน ร้อยละ 20 - 27 ดังนั้นการวางรังไข่ด้านข้างต�ำแหน่ง
เป็นเทคนิคที่ยอมรับกันว่าง่าย และปลอดภัย 12, 23-26 และเย็บยึดรังไข่
ประมาณ 2 ถึง 3 จุด ด้วยไหมชนิดไม่ละลาย ติด surgical clip ที่ขอบ
ของรังไข่เพื่อใช้ดูต�ำแหน่งของรังไข่ระหว่างวางแผนและฉายรังสี
การวางรังไข่ตรงกลางด้านหลังมดลูก ท�ำโดยจีไ้ ฟฟ้าหยุดเลือดและ
ตัด utero-ovarian ligament และตัด meso-ovarian ligament จาก
ด้าน proximal ไป distal เหลือปลายประมาณ 1 เซนติเมตร โดยไม่ตัด
infundibulopelvic ligament วางรังไข่ทั้ง 2 ข้าง ด้านหลังมดลูก
(retro-uterine portion) จากนัน้ เย็บติดขัว้ รังไข่ดา้ น proximal (คือด้านทีต่ ดิ
infundibulopelvic ligament) กับ uterosacral ligament ข้างเดียวกับ
รังไข่ และเย็บด้าน distal ของรังไข่ทั้งสองเข้าหากัน โดยใช้ไหมไม่ละลาย
เช่น prolene 3-0 ติด metallic clip ที่บริเวณ distal ของรังไข่ทั้งสองข้าง
เพื่อเป็นเครื่องหมายบอกต�ำแหน่งในอนาคต21
3. การจัดการท่อน�ำไข่เมื่อท�ำการผ่าตัดย้ายรังไข่
ยังไม่มขี อ้ สรุปทีแ่ น่ชดั ว่าควรจะท�ำอย่างไรกับท่อน�ำไข่ระหว่างการ
ผ่าตัดย้ายรังไข่ ท่อน�ำไข่อาจปล่อยทิ้งไว้ในสภาพปกติ เพื่อจะมีโอกาสตั้ง
ครรภ์ในอนาคตหรือตัดท่อน�ำไข่ออกในระหว่างขั้นตอนการผ่าตัด หรือตัด
และวางไว้ในรังไข่ที่ย้ายแล้ว15-16 การตัดรังไข่ทั้งสองข้างออกไปพร้อมกัน
อาจจะมีข้อดีคือ เพื่อประเมินการแพร่กระจายของมะเร็งปากมดลูกไปที่
รังไข่ และลดโอกาสเกิดท่อรังไข่บวมน�้ำ12 เนื่องจากการมีพังผืดจากการ
ผ่าตัดรัดท่อน�ำไข่ มีหลายรายงานการศึกษาที่ตัดรังไข่ออกไปพร้อมกัน
Sicam และคณะรายงานพบการกระจายของมะเร็งมาทีร่ งั ไข่ในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ปากมดลูกระยะ IIB อย่างไรก็ตามการกระจายของมะเร็งปากมดลูกมักพบ
ร่วมกับการกระจายมาที่มดลูก ไม่ใช่การกระจายที่ผ่านมาจากท่อน�ำไข่
การศึกษาในผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ ตัดส่องกล้องย้ายรังไข่ ซึง่ ไม่ได้ตดั ท่อน�ำไข่ มีรายงาน
การตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้13-14 อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการตั้งครรภ์นอกมดลูกหลังจากรังไข่ได้รับรังสีรักษาแล้ว
การท�ำงานของรังไข่ภายหลังการผ่าตัดย้ายรังไข่
ปัจจุบนั ข้อมูลเกีย่ วกับการท�ำงานของรังไข่ภายหลังการผ่าตัดย้าย
รังไข่ ยังมีจำ� นวนไม่มากนัก การศึกษาโดย Huang12 พบว่า จากผูป้ ว่ ยจ�ำนวน
7 รายที่ได้รับการผ่าตัด มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีความล้มเหลวของการ
ท�ำงานของรังไข่ ภายหลังการติดตามประมาณ 5 ปี หลังจากการฉายแสง
โดยพบมีค่าฮอร์โมน follicular stimulating hormone (FSH) สูงขึ้น
นอกจากนี้การศึกษาที่เป็นลักษณะ meta-analysis พบว่า การผ่าตัดย้าย
รังไข่ ช่วยรักษาการท�ำงานของรังไข่ถึงร้อยละ 90 การท�ำงานของรังไข่
ภายหลังการผ่าตัดขึ้นกับชนิดของรังสีบ�ำบัด เช่น ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
มีอัตราการท�ำงานของรังไข่ร้อยละ 90 ภายหลังการผ่าตัดย้ายรังไข่ และ
ได้รับการฉายแสง ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับทั้งการฉายแสงร่วมกับการฝังแร่
มีอัตราการท�ำงานของรังไข่ร้อยละ 6024
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ภาวะการเจริญพันธุ์ภายหลังการผ่าตัดย้ายรังไข่
มีรายงานความส�ำเร็จในการเจริญพันธุ์ ตัง้ ครรภ์เองและคลอดบุตร
ทางช่องคลอดหลังจากการย้ายต�ำแหน่งของรังไข่ ในผู้ป่วยหญิงมะเร็งต่อม
น�้ำเหลืองชนิด large B cells โดยได้รับการผ่าตัดส่องกล้องย้ายรังไข่และ
เก็บท่อน�ำไข่ภายหลังการให้ยาเคมีบ�ำบัด และฉายรังสีรักษา19 Terenziani
รายงานการผ่าตัดย้ายรังไข่ ในผู้ป่วยเด็กหญิงมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองจ�ำนวน
11 ราย พบว่ามีการตั้งครรภ์ทั้งหมด 14 ครั้งภายหลังการรักษาเฉลี่ย
ประมาณ 14 ปีโดยตั้งครรภ์คลอดบุตร 12 คน แฝด 1 คู่ และแท้งบุตร
3 ครั้ง14
นอกจากนีม้ รี ายงานการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์
ช่วยให้เกิดการตัง้ ครรภ์ภายหลังการผ่าตัด โดยกระตุน้ รังไข่และเก็บไข่จาก
รังไข่ที่ย้ายมาอยู่ที่หน้าท้อง27 และรายงานการตั้งครรภ์ภายหลังการผ่าตัด
ย้ายรังไข่ โดยการท�ำเด็กหลอดแก้ว และใช้วิธีการอุ้มบุญ โดยสตรีอื่น
ตั้งครรภ์แทน28-31

นอกจากนี้อาจมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง ปวดขณะไข่ตก และ
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของรังไข่ในระหว่างผ่าตัดซึ่งอาจส่งผลต่อการ
ท�ำงานของรังไข่ การบิดของขัว้ ของหลอดเลือดท�ำให้ลดเลือดทีม่ าเลีย้ งรังไข่
แต่ความเสีย่ งจะลดลงหากรังไข่ถกู เย็บยึดอย่างมัน่ คงอย่างน้อย 2 ถึง 3 จุด36
นอกจากนี้ ค วรให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งเหมาะสมเกี่ ย วกั บ ภาวะ
แทรกซ้อนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เช่น ความเสี่ยงในการระงับ
ความรู้สึก เสียเลือดและการให้เลือด การบาดเจ็บที่ล�ำไส้หรือทวารหนัก
การติดเชือ้ การแข็งตัวของหลอดเลือดด�ำและความเสีย่ งต่อการเปิดผ่าตัดซ�ำ้

สรุป

การผ่าตัดเพือ่ ย้ายรังไข่ออกจากต�ำแหน่งเดิม เพือ่ ให้พน้ จากบริเวณ
ที่จะได้รับรังสีรักษา เป็นการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยสตรีมะเร็งในอุ้งเชิงกราน
เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด รวมถึงมะเร็งชนิดอื่นที่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับรังสีรักษา เช่น มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ และมะเร็ง
ล� ำ ไส้ ต รง เป็ น ต้ น จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ รั ง ไข่ ถู ก รั ง สี ท� ำ ลาย
ภาวะแทรกซ้อนของการย้ายรังไข่
เพือ่ ประโยชน์ในด้านการสร้างฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน และภาวะการเจริญพันธุ์
มีภาวะแทรกซ้อนของการย้ายรังไข่เพียงเล็กน้อย ได้แก่ รังไข่บิด อย่างไรก็ตามข้อมูล ผลส�ำเร็จ ภาวะแทรกซ้อนยังมีจำ� นวนน้อย มีความจ�ำเป็น
หมุน ซึ่งในรายงานนี้แพทย์ผู้ดูแลใช้ไหมชนิดละลายได้ในการเย็บยึดรังไข่32 ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน�ำข้อมูลมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่รังไข่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมะเร็ง
ปฐมภูมิมีแนวโน้มที่จะขยายเข้าไปในเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศ8, 33 การแพร่
กระจายของมะเร็งไปที่ต�ำแหน่งผนังช่องท้องที่เจาะโดย trocar หลังจาก
การย้ายรังไข่34 และเกิดถุงน�้ำที่รังไข่ได้35
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