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แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่ 
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยการบริการทางการแพทย์ 

ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
 

ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันท าให้เกิดนวัตกรรมทางการรักษาพยาบาล 
ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงทบทวนการจ่ายชดเชยค่าบริการกรณี 
ค่าใช้จ่ายสูงส าหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่ โดยก าหนด Protocol เพ่ือการเบิกจ่ายตามแนวทางการรักษา
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับล่าสุด และผ่านการพิจารณาโดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญสาขา
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่มีพยาธิวิทยาหลากหลาย แนวทางการรักษาฯนี้จะได้น าเสนอเฉพาะการรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่ชนิด Epithelial Ovarian Cancer, Ovarian Low Malignant Potential (Borderline 
Epithelial Ovarian Tumors), Carcinosarcoma (malignant mixed Mullerian tumor; MMMT), 
Malignant Germ Cell Tumors และ Malignant Sex Cord-Stromal Tumors การเรียบเรียงในการน าเสนอ
อาศัยข้อมูลทางวิชาการเชิงประจักษ์ (evidence-based) รวมทั้งความเหมาะสมที่จะน ามาปฏิบัติในประเทศไทย 
แนวทางการรักษาในเอกสารนี้ไม่ได้รวมถึงการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรังไขไม่ทราบระยะของ
โรค และผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ 
หมายเหตุ : แนวทางการรักษาฯนี้ ใช้การแบ่ งระยะของมะเร็ งรังไข่ตาม International Federation of 
Gynecology and Obstetrics (FIGO), 2014 (ตารางที่ 1) และ ค าแนะน าอยู่ที่ระดับ 2A นอกจากจะระบุระดับ
อ่ืนไว้ในวงเล็บ 
 

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไข่ 
1. มะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว (Epithelial Ovarian Cancer) 

การรักษาปฐมภูมิ (Primary treatment) 
1. ผู้ป่วยกรณี Early disease (FIGO stage I)   หลังจากท าผ่าตัด staging laparotomy (ตารางที่ 2)  

1.1 ใน Stage IA หรือIB Grade 1 ไม่มีการรักษาเพ่ิมเติม 
1.2 ใน  Stage IA หรือ IB Grade 2 -3 หรือStage IC Grade 1 -3 ให้ ยาเคมีบ าบั ด เพ่ิม เติม  (adjuvant 

platinum-based, chemotherapy, taxane/carboplatin preferred) 3-6 cycles (พยาธิวิทยาชนิด 
clear-cell ถือเป็น Grade 3)  

2. ผู้ป่วยกรณี Advanced disease (FIGO Stage II, III, IV)  
2.1 หลังจากท าผ่าตัด cytoreductive surgery  

2.1.1 ใน รายที่ ส าม ารถผ่ าตั ด ได้ optimal [รอย โรคที่ เห ลื อ อยู่  (residual disease) แต่ ล ะจุ ด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง <1.0 ซม.] พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัดเพ่ิมเติม (adjuvant platinum-based, 
chemotherapy, taxane/carboplatin preferred) 6-8 cycles (ระดับท่ี 1)  

2.1.2 ในรายที่ผ่าตัดได้ suboptimal พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด platinum-based chemotherapy 3-6 
cycles อาจจะพิจารณาท า interval debulking surgery หลังผ่าตัดให้ยาเคมีบ าบัดเพ่ิมเติม 
(adjuvant platinum-based chemotherapy) 4-6 cycles (ระดับท่ี 1)  

2.2 ในรายที่ได้การวินิจฉัย (จากเซลล์วิทยาของน้ าในช่องท้อง หรือจากพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อ) และประเมิน
ผู้ ป่ วยแล้ วว่ า ไม่ ส ามารถท าการผ่ าตั ด  cytoreductive surgeryได้  พิ จ ารณ าให้ ย า เคมี บ าบั ด 
(neoadjuvant platinum-based chemotherapy) 2 -4  cycles แ ล ะ ต า ม ด้ ว ย ก า ร ผ่ า ตั ด 
cytoreductive surgery ห ลั ง ผ่ า ตั ด ให้ ย า เค มี บ า บั ด เ พ่ิ ม เติ ม  (adjuvant platinum-based 
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chemotherapy) 4-6 cycles  
หมายเหตุ 
ก. ในกรณีผู้ป่วยมี partial response หรือ“stable disease” ต่อ first-line chemotherapy อาจพิจารณาให้

ยาเคมีบ าบัดสูตรเดิมต่อ จนกว่ามี toxicities หรือมี progression of disease หรือพิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด 
second-line chemotherapy 

ข. ในกรณีผู้ป่วยมี progression of disease ต่อ first-line chemotherapy พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด second-
line chemotherapy หรือ ให้การรักษาแบบประคับประคอง(supportive care) 

 
การรักษาผู้ป่วยท่ีมีการกลับเป็นซ ้าของโรค (Recurrence)-Salvage therapy 
1. ในรายที่มี complete remission และโรคกลับมา (relapse) > 6 เดือนหลังหยุดยาเคมีบ าบัด 

1.1 พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด first-line platinum-based chemotherapy  สูตรเดิม (ระดับที่ 1) หรือ  
1.2 พิจารณาผ่าตัด secondary cytoreductive surgery และให้ยาเคมีบ าบัด 

first-line platinum-based chemotherapy สูตรเดิม  
2. ในรายที่มี complete remission และโรคกลับมา (relapse) < 6 เดือนหลังหยุดยาเคมีบ าบัด พิจารณาให้ยา

เคมีบ าบัด second-line chemotherapy หรือให้การรักษาแบบประคับประคอง (supportive care) 
 
ข้อบ่งชี ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ด้วยการรักษา Palliative การให้ Radiation Therapy 

ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ FIGO Stage IV สามารถพิจารณาให้รังสีรักษาได้เพ่ือบรรเทาความปวด 
เลือดออกหรือเป็นแผล การกดเบียดเนื้อเยื่อปกติ การอุดกั้นอวัยวะที่เป็นกลวง การกดทับไขสันหลัง การอุดตัน
หลอดเลือดด าใหญ่ ที่เกิดจากก้อนมะเร็ง โดยต้องค านึงถึง การพยากรณ์โรคผลการรักษา ผลข้างเคียงของการ
รักษา สภาพร่างกาย และความสะดวกในการเดินทางมารักษาของผู้ป่วย ทั้งนี้แพทย์ควรเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว
อย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถตัดสินใจได้เอง external beam radiotherapy ซึ่งอาจจะใช้
หรือ brachytherapy ก็ได้ โดยพิจารณาให้การรักษาด้วยรังสีในกรณีต่อไปนี้ 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

2. มะเร็งรังไข่ชนิด Ovarian Low Malignant Potential, LMP 
(Borderline Epithelial Ovarian Tumors)  

การรักษาปฐมภูมิ(Primary treatment) 
1. ในรายผู้ป่วยต้องการมีบุตร พิจารณาท าผ่าตัด conservative surgery ร่วมกับ comprehensive staging  

1.1 ใน FIGO Stage I- IV ที่ไม่มี invasive implants ไม่มีการรักษาเพ่ิมเติม  
1.2 ใน FIGO Stage I-IV ที่มี invasive implants ให้การรักษาเหมือน epithelial ovarian cancer  

2. ในรายผู้ป่วยไม่ต้องการมีบุตร พิจารณาท าผ่าตัด complete staging surgery และหลังผ่าตัด 
2.1 ใน FIGO Stage I- IV ที่ไม่มี invasive implants ไม่มีการรักษาเพ่ิมเติม 
2.2 ใน FIGO Stage I-IV ที่มี invasive implants ให้การรักษาเหมือน epithelial ovarian cancer  

การรักษาผู้ป่วยท่ีมีการกลับเป็นซ ้าของโรค (Recurrence) 
พิจารณาท าการผ่าตัดเพ่ือ debulk ในรายที่เหมาะสม และหลังผ่าตัด 

- ในรายท าไม่มี invasive implants ไม่มีการรักษาเพ่ิมเติม  
ในรายที่มี invasive implants ให้การรักษาเหมือน epithelial ovarian cancer
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3. มะเร็งรังไข่ชนิด Carcinosarcoma (malignant mixed Mullerian tumor; MMMT) 
การรักษาปฐมภูมิ (Primary treatment) 
 

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดและแบ่งระยะของโรค ตาม FIGO staging, 2014 (ตารางที่ 1) เช่นเดียวกับมะเร็ง
รังไข่ชนิดอ่ืนหลังการท าผ่าตัด (surgically staging / cytoreductive surgery )  ผู้ป่วยทุกรายตั้งแต่ FIGO 
Stage I-IV จะต้องได้รับยาเคมีบ าบัดเพ่ิมเติม (adjuvant chemotherapy) เหมือนมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว 
(Epithelial Ovarian Cancer) 
การรักษาผู้ป่วยที่มีการกลับเป็นซ ้าของโรค (Recurrence) 
 การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ (การให้ยาเคมีบ าบัด การผ่าตัด) เหมือนมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว (Epithelial 
Ovarian Cancer) 
 
 
สูตรยาเคมีบ้าบัดที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ชนิด Epithelial Ovarian Cancer (EOC), Borderline 
Epithelial Ovarian Tumors & Carcinosarcoma (malignant mixed Mullerian tumor; MMMT) 

…………………………………………………………………………………………. 
 

First-line chemotherapy 
สูตรที่ 1 Carboplatin/ Paclitaxel (ระดับท่ี 1)  
สูตรที่ 2 Carboplatin/ Docetaxel*** (ระดับท่ี 1)  
สูตรที่ 3 Carboplatin/ Cyclophosphamide  
สูตรที่ 4 Cisplatin/ Paclitaxel   
สูตรที่ 5 Carboplatin 
 

Second-line chemotherapy 
สูตรที่ 1 Carboplatin 
สูตรที่ 2 Paclitaxel  
สูตรที่ 3 Gemcitabine  
สูตรที่ 4 Etoposide, oral  
สูตรที่ 5 Liposomal doxorubicin***  
สูตรที่ 6 Megestrol acetate, oral 
สูตรที่ 7 Carboplatin/ Paclitaxel (ระดับท่ี 1)  
สูตรที่ 8 Cisplatin หรือ Carboplatin/ Gemcitabine***  
สูตรที่ 9 Carboplatin/Liposomal doxorubicin *** 

 
 
*** ไม่ได้รับการบรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิระบบประกันสุขภาพได้
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4. มะเร็งรังไข่ชนิดMalignant Ovarian Germ Cell Tumors 
การรักษาปฐมภูมิ (Primary treatment) 

หลังจากการท าผ่าตัด staging laparotomy (สามารถท า fertility–sparing surgery ร่วมกับการท า
comprehensive staging ในผู้ป่วยที่ต้องการมีบุตร) (ตารางท่ี 2) 
1. ในรายที่เป็น Dysgerminoma  

1.1 FIGO Stage IA, IB ไม่มีการรักษาเพ่ิมเติม 
1.2 FIGO Stage IC, II-IV ให้ยาเคมีบ าบัดเพ่ิมเติม (adjuvant chemotherapy) หรือให้รังสีรักษาในผู้ป่วย 
       บางราย  

2. ในรายที่เป็น Non-Dysgerminomatous tumors [Yolk sac tumor (Endodermal sinus tumor ; EST), 
Embryonal tumor (ET), Immature teratoma (Im T)]  
2.1 FIGO Stage IA, Grade1, Im T ไม่มีการรักษาเพ่ิมเติม  
2.2 FIGO Stage IA, Grade 2, 3 หรือ FIGO Stage IB, IC, II-IV, Im T ให้ยาเคมีบ าบัดเพ่ิมเติม(adjuvant 

chemotherapy)  
2.3 FIGO Stage IA, EST, ET ให้ยาเคมีบ าบัด หรืออาจพิจารณาให้ไม่มีการรักษาเพ่ิมเติมโดยเฉพาะในเด็ก

หรือวัยสาว (pediatric or young adult)  
2.4 FIGO Stage IB, IC, II-IV, EST, ET ใ ห้ ย า เ ค มี บ า บั ด เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( adjuvant 

chemotherapy)  
 
การรักษาผู้ป่วยท่ีมีการกลับเป็นซ ้าของโรค (Recurrence) 
1. พิจารณาท าผ่าตัดในรายที่ผลการตรวจ ( investigations) พบว่ามีก้อน และtumor markers อยู่ ใน 

เกณฑ์ปกติ และให้ยาเคมีบ าบัดเมื่อผลพยาธิวิทยาเป็น malignant germ cell tumor  
2. พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัด second-line chemotherapy ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบ าบัด first-line 

chemotherapy สู ต ร เดิ ม  โด ย พ บ ว่ า  tumor markers อ ยู่ ใน ระดั บ สู งต่ อ เนื่ อ ง  ใน ร าย ที่ เป็ น 
Dysgerminoma ที่ไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบ าบัด อาจพิจารณาให้รังสีรักษา 
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5. มะเร็งรังไข่ชนิด Malignant Sex Cord-Stromal Tumors  
การรักษาปฐมภูมิ (Primary treatment) 
1. หลังจากการท าผ่าตัด fertility–sparing surgery ร่วมกับการท า comprehensive staging ในผู้ป่ วยที่

ต้องการมีบุตรในกรณีท่ีเป็น FIGO Stage IA, IC ไม่มีการรักษาเพ่ิมเติม 
2. หลังจากการท าการผ่าตัด staging laparotomy 

2.1 FIGO Stage IA, IB ไม่มีการรักษาเพ่ิมเติม 
2.2 FIGO Stage I, Grade 3 หรือ IC หรือ FIGO Stage II–IV พิจารณาให้ยาเคมีบ าบัดเพ่ิมเติม (adjuvant 

platinum-based chemotherapy หรือ regimen เดียวกันกับที่ใช้ใน germ cell tumor) หรือให้รังสี
รักษา(radiation therapy)  

การรักษาผู้ป่วยท่ีมีการกลับเป็นซ ้าของโรค (Recurrence) 
1. พิจารณาผ่าตัด secondary cytoreductive surgery และ/หรือให้ยาเคมีบ าบัด  
2. พิจารณาให้รังสีรักษา หรือ  
3. ให้การรักษาแบบประคับประคอง (supportive care) 
 
สูตรยาเคมีบ้าบัดที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ ชนิด Malignant Ovarian Germ Cell Tumors & 
Malignant Sex Cord-Stromal Tumors 

……………………………………………………………………………………………………. 
First-line chemotherapy 
สูตรที่ 1 BEP  [Bleomycin/ Etoposide/ Cisplatin] (1) 
สูตรที่ 2 BEP  [Bleomycin/ Etoposide/ Cisplatin] (2)  
สูตรที่ 3 VBP  [Vinblastine/ Bleomycin/ Cisplatin]  
สูตรที่ 4 VAC  [Vincristine/ Dactionmycin/ Cyclophosphamide] 
Second-line chemotherapy 
สูตรที่ 1 PE  [Cisplatin or Carboplatin / Etoposide]  
สูตรที่ 2 VIP [Etoposide/ Ifosfamide/ Cisplatin or Carboplatin  
สูตรที่ 3           Carboplatin/ Paclitaxel 
สูตรที่ 4           Paclitaxel 
ตารางที่ 1: การแบ่งระยะ (staging) ของมะเร็งรังไข่ตาม International Federation of Gynecology 
and Obstetrics (FIGO), 2014 

Stage Description    

I Tumor confined to ovaries or fallopian tube(s)  
  

IA 
Tumor limited to 1 ovary (capsule intact) or fallopian tube; no 
tumor on  

  

 
ovarian or fallopian tube surface; no malignant cells in the 
ascites or peritoneal washings  

  

IB 
Tumor limited to both ovaries (capsules intact) or fallopian 
tubes; no   

  

 
tumor on ovarian or fallopian tube surface; no malignant cells 
in the  

  

IC ascites or peritoneal washings    
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Tumor limited to 1 or both ovaries or fallopian tubes, with any 
of the following:  

  

IC1 Surgical spill    

IC2 
Capsule ruptured before surgery or tumor on ovarian or 
fallopian tube surface  

  

IC3 Malignant cells in the ascites or peritoneal washings    

II 
Tumor involved 1 or both ovaries or fallopian tubes with pelvic 
extension 
(below pelvic brim) or primary peritoneal cancer 

   
   

    

IIA 
Extension and/or implants on uterus and/or fallopian tubes 
and/or ovaries  

  

IIB Extension to other pelvic intraperitoneal tissues    

III 
Tumor involved 1 or both ovaries or fallopian tubes, or primary 
peritoneal 
cancer, with cytologically or histologically confirmed spread to 
the 

   
   

  
  

 
peritoneum outside the pelvis and/or metastasis to the 
retroperitoneal lymph nodes  

  

IIIA 
Metastasis to the retroperitoneal lymph nodes with or without 
microscopic  

  

IIIA1 
peritoneal involvement beyond the pelvis    
Positive retroperitoneal lymph nodes only (cytologically or 
histologically proven):  

  

IIIA1(1) Metastasis up to 10 mm in greatest dimension    
IIIA1(2) Metastasis more than 10 mm in greatest dimension    

IIIA2 
Microscopic extrapelvic (above the pelvic brim) peritoneal 
involvement  

  

 with or without positive retroperitoneal lymph nodes    

IIIB 
Macroscopic peritoneal metastasis beyond the pelvis up to 2 
cm in greatest  

  

 
dimension, with or without metastasis to the retroperitoneal 
lymph nodes  

  

IIIC 
Macroscopic peritoneal metastasis beyond the pelvis more than 
2 cm in  

  

 
greatest dimension, with or without metastasis to the 
retroperitoneal lymph  

  

 
nodes (includes extension of tumor to capsule of liver and 
spleen without  

  

 parenchymal involvement of either organ)    
IV Distant metastasis including peritoneal metastases    
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Pleural effusion with positive cytology    
IVA    

IVB 
Parenchymal metastases and metastases to extra-abdominal 
organs  

  

 
(including inguinal lymph nodes and lymph nodes outside of 
the abdominal cavity)  

  

ตารางท่ี 2: แนวทางการท้าผ่าตัดในการก้าหนด surgical staging  ในผู้ป่วยท่ีสงสัยว่าเป็นมะเร็งรังไข่ 
 ท าผ่าตัดเปิดหน้าท้อง (laparotomy) ในแนว midline  
 ส่งน้ าในช่องท้อง หรือ peritoneal washings ตรวจทางเซลล์วิทยา  
 ประเมินพื้นผิว peritoneum และอวัยวะในช่องท้องโดยทั่วอย่างละเอียด  
 ท าผ่าตัด infracolic omentectomy  
 สุ่มตัด (sampling) ต่อมน้ าเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกราน และ para-aorta   
 ตัดชิ้นเนื้อ (biopsy และ/หรือ resection) จากก้อน เยื่อพังพืด และบริเวณสงสัย ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา  
 สุ่มตัดชิ้นเนื้อ (sampling biopsies) จากบริเวณ peritoneum ที่ดูปกติ รวมทั้งจากใต้กระบังลม , 

bladder reflection, cul-de-sac, paracolic และ pelvic sidewall ทั้งสองข้าง  
 ท า ผ่ า ตั ด  total abdominal hysterectomy ร่ ว ม กั บ  bilateral salpingo-oophorectomy 

(TAH.BSO)*  
 ท าผ่าตัด appendectomy ในกรณีที่สงสัยเป็น mucinous tumors หรือพบมีการกระจายของโรค 

ที่ไส้ติ่ง 
 

 * ผู้ป่วยอายุน้อยที่ยังต้องการมีบุตร มีพยาธิสภาพที่รังไข่เพียงข้างเดียว และ/หรือเป็นมะเร็งรังไข่ชนิด
“good risk tumors” (epithelial cancers stage IA / ovarian low malignant potential (Borderline 
Epithelial Ovarian Tumors), malignant germ cell tumors, malignant sex-cord stromal tumors)  
อาจท าการผ่าตัดแบบ conservative หรือ fertility-sparing surgery; USO โดยเหลือมดลูกและรังไข่ที่ดูปกติไว้ 
(ไม่ต้องท า wedge biopsy) ร่วมกับการท า comprehensive staging ได้แก่ท าผ่าตัดประเมินการแพร่กระจาย
ของโรค (staging laparotomy) ตามทุกข้ันตอนข้างต้นยกเว้น TAH.BSO 
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Protocol ในการจ่ายค่าชดเชยรักษาผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ 
 
Protocol 1 : Chemotherapy in Epithelial Ovarian Cancer (EOC), Borderline Epithelial Ovarian Tumors & Carcinosarcoma (malignant 
mixed Mullerian tumor; MMMT) 
Primary chemotherapy, Adjuvant chemotherapy & Neoadjuvant chemotherapy: 
 
ล้าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ้านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1.1 Carboplatin / 

Paclitaxel 
q 21-28 
days 

Carboplatin AUC 5-6 mg/ml/min, IV Maximum total 
dose < 750 mg. 

1 3-8 
 

2,250-4,500 

Paclitaxel 175 mg/m2, IV 175 1 525-1,400 
1.2 Carboplatin / 

Paclitaxel 
q 21 
days 

Carboplatin AUC 5-6 mg/ml/min, IV 
over 1 hr 

Maximum total 
dose < 750 mg. 

1 6 
 

4,500 

Paclitaxel 80 mg/m2, IV over 1 hr 
day 1, 8, 15 

80 3 1,440 

2 Carboplatin / 
Cyclophosphami
de 

q 21-28 
days 

Carboplatin AUC 5-6 mg/ml/min, IV Maximum total 
dose < 750 mg. 

1 3-6 
 

2,250-6,000 

Cyclophosphamide 6oo mg/m2 IV 600 1 1,800-3,600 
3 Cisplatin / 

Paclitaxel 
q 21-28 
days 

Cisplatin 75–100 mg/m2, IV 75–100 1 3-6 
 

225–600 
Paclitaxel 175 mg/m2 , IV  175 1 525-1,050 

4 Carboplatin q 28 
days 

Carboplatin AUC 5-6 mg/ml/min, IV Maximum total 
dose < 750 mg. 

1 3-8 2,250-6,000 

 
สูตรที่ 2 ใช้ในรายที่ไม่สามารถให้ Paclitaxel ในสูตร1 ได้  
สูตรที่ 3 ใช้ในรายที่ไม่สามารถให้ Carboplatin ในสูตร1 ได้  
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สูตรที่ 4 ใช้ในผู้สูงอายุ หรือในรายที่มี Performance status (ECOG score) ไม่ด ี
 
Dose = AUC (GFR + 25) 
GFR = [(140 - age) x body wt. / 72 x Cr] x 0.85  
โดย Cr = mg/ml 
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Protocol 2 : Chemotherapy in Epithelial Ovarian Cancer (EOC), Borderline Epithelial Ovarian Tumors & Carcinosarcoma  
(malignant mixed Mullerian tumor; MMMT)  
Second-line chemotherapy: 
 

* สูตรที่ 5, 6 ใช้ในรายที่ Recurrent (Platinum – sensitive) 
# สูตรที่ 6 ในบางกรณีที่ไม่สามารถใช้ cisplatin ได้ พิจารณาใช้ให้ carboplatin (AUC 5-6, max. < 750 mg.) แทน 
** Gemcitabine ใช้เป็นsubsequent line ใน Advanced ovarian cancer ที่ดื้อต่อยาในกลุ่ม Taxane 

ล้าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 
(mg/m2/day) 

Day Cycle จ้านวนที่ใช้รวม 
(mg/m2) 

1 Carboplatin q 28 days Carboplatin AUC 6 mg/ml/min, IV Maximum total 
dose < 750 mg. 

1 6 4,500 

2.1 Paclitaxel q 21-28 
days 

Paclitaxel 175–200 mg/m2, IV 175-200 1 6 1,050-1,200 

2.2 Paclitaxel q 28 days Paclitaxel 80 mg/m2, IV day 1,8,15 80 3 6 1,440 
3.1 Gemcitabine ** q 21 days Gemcitabine 800-1,250 mg/m2, IV 

day 1,8 
800-1250 2 6 9,600–15,000 

3.2 Gemcitabine ** q 28 days Gemcitabine 1,000 mg/m2, IV day 
1,8,15 

1000 3 6 18,000 

4 Etoposide q 28 days Etoposide 50 mg/m2, PO day 1-21 50 21 6 6,300 
5* Carboplatin / 

Paclitaxel 
q 21-28 
days 

Carboplatin AUC 5-6 mg/ml/min, IV Maximum total 
dose < 750 mg. 

1 3-6 
 

2,250-4,500 

Paclitaxel 175 mg/m2, IV 175 1 525-1,050 
6* Cisplatin#/ 

Gemcitabine 
q 21-28 
days 

Cisplatin 75–100 mg/m2, IV 75-100 1 3-6 
 

225-600 
Gemcitabine 800-1,250 mg/m2, IV 

day 1,8 
800-1250 2 4,800–15,000 
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Protocol 3 : Chemotherapy in Malignant Ovarian Germ Cell Tumors & Malignant Sex Cord-Stromal Tumors.  
First-line/Adjuvant chemotherapy: 
 

 
หมายเหตุ *ในบางกรณีท่ีไม่สามารถใช้ cisplatin ได้ ให้พิจารณาใช้ carboplatin แทน 
 
 
 
 

ล้าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 
(mg/m2/day) 

Day Cycle จ้านวนที่ใช้รวม 
(mg/m2) 

1 BEP(1) q 28 days Bleomycin 12-15 U/d, IV day 1,2,3 12-15 U/d 3 3-6 
 

108–270 U 
Etoposide 100 mg/m2, IV day 1-5 100 5 1,500-3,000 
Cisplatin* 75-100 mg/m2, IV 75-100 1 225 - 600 

2 BEP(2) q 7 days Bleomycin 10-20 U/d, IV day1 10-20 U/d 1 12 120-240 U 
q 28 days Etoposide 100 mg/m2, IV day 1-5 100 5 3-6 1,500–3,000 

Cisplatin* 20 mg/m2, IV day 1-5 20 5 3-6 300-600 
3 VBP q 21 days Vinblastine 12 mg/m2, IV 12 1 3-6 36–72 

q 7 days Bleomycin 20 units/d, IV day1 20 U/d 1 12 240 U 
q 21 days Cisplatin* 20 mg/m2, IV day 1-5 20 5 3-6 300-600 

4 VAC q 28 days Vincristine 1 mg/m2, IV 1 1 3-6 
 

3–6 
Dactinomycin 300 microgram/m2,IV 

day 1-5 
300 microgram 5 4,500–9,000 

microgram 
Cyclophosphamide 150 mg/m2, IV day 1-5 150 5 2,250–4,500 
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Protocol 4 : Chemotherapy in Malignant Ovarian Germ Cell Tumors & Malignant Sex Cord-Stromal Tumors.  
Second-line chemotherapy: 
 
ล้าดับที่ สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 

(mg/m2/day) 
Day Cycle จ้านวนที่ใช้รวม 

(mg/m2) 
1.1 PE q 28 days Cisplatin * 20 mg/m2 IV day 1-5 20 5 6 600 

Etoposide 75-100 mg/m2 IV day 1-5 75-100 5 2,250 – 3,000 
1.2 PE q 28 days Carboplatin AUC 5-6 mg/ml/min, IV Maximum total 

dose < 750 mg. 
1 6 4,500 mg 

Etoposide 75-100 mg/m2 IV day 1-5 75-100 5 2,250 – 3,000 
2.1 VIP q 28 days Etoposide 75-100 mg/m2 IV day 1-5 75-100 5 6 2,250 – 3,000 

Ifosfamide 4 gm/m2 IV in 24 hrs 4,000 1 24,000 
Mesna 4 gm/m2 IV in 24 hrs 

day1,2 
4,000 2 48,000 

Cisplatin* 20 mg/m2 IV day 1-5 20 5 600 
2.2 VIP q 28 days Etoposide 75-100 mg/m2 IV day 1-5 75-100 5 6 2,250 – 3,000 

Ifosfamide 4 gm/m2 IV in 24 hrs 4,000 1 24,000 
Mesna 4 gm/m2 IV in 24 hrs day 

1,2 
4,000 2 48,000 

Carboplatin AUC 5-6 mg/ml/min, IV Maximum total 
dose < 750 mg. 

1 4,500 

3 Carboplatin 
/ Paclitaxel 

q 21-28 days Carboplatin AUC 5-6 mg/ml/min, IV Maximum total 
dose < 750 mg 

1 6 4,500 

Paclitaxel 175 mg/m2 IV 175 1 1,050 
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4 Paclitaxel q 21-28 days Paclitaxel 175 – 200 mg/m2 IV 175-200 1 6 1,050 – 1,200 
หมายเหตุ *ในบางกรณีที่ไม่สามารถใช้ cisplatin ได้ให้พิจารณาใช้ carboplatin แทน 


