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Interinstitute conference ครัง้ที่ 109 
วันที่ 11กันยายน 2558 

ภาควิชาสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

******************************* 
Clinical history  
หญิงไทยคูอ่าย ุ30 ปี การศกึษาปริญญาตรีอาชีพทําสวน 
ภมูิลําเนาจงัหวดักระบ่ีสทิธ์ิการรักษาประกนัสงัคม 
Chief complaint: ระดบั B-hCG สงูขึน้ หลงัจากรักษาเสร็จสิน้ 3 เดือน 
Present illness: 

 5 ปีก่อนมาโรงพยาบาล  (ก.พ. 2553) ผู้ ป่วยตัง้ครรภ์ท่ีสอง อายคุรรภ์  5 เดือนนบัตามรอบ

ประจําเดือน มีเลือดออกผิดปกตทิางช่องคลอด ไปรพ.กระบ่ี USG สงสยั molar pregnancy 

S/P S&C(14/2/2010)ไมไ่ด้ตรวจระดบั B-hCG ก่อน S&C หลงัจากนัน้ตดิตามระดบั B-hCG ลดลงมาใน

ระดบัปกตใินระยะเวลา 2 เดือน 

 1 เดือนตอ่มา (ก.ค. 2553)ระดบัB-hCGสงูขึน้เป็น 15 mlU/mlและ 99 mlU/mlในระยะเวลา 3 

สปัดาห์ จงึได้รับการวินิจฉยัเป็น postmolar GTN ได้รับการรักษาด้วย weekly MTX for 3 cycle ระดบั B-

hCGสงูขึน้เป็น 462 mlU/mlจงึเปลี่ยนเป็น twice weekly Act-D for 2 cycle และ additional Act-D 2 

course ตดิตามระดบัB-hCGอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิ

 5 เดือนตอ่มา (ก.พ. 2554) มีระดบั B-hCGสงูขึน้เป็น 256 mlU/mlไมมี่ประวตั ิstage and 

scoring ผู้ ป่วยได้นบัการรักษาด้วย EMA-CO for 1 cycle และ additional EMA-CO for 4 cycle ตดิตาม

ระดบั B-hCGอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิ1 เดือนหลงัรักษาเสร็จสิน้จากนัน้ผู้ ป่วย loss F/U 

 มี.ค. 2555ผู้ ป่วยมาด้วยอาการเหน่ือยหอบมากขึน้ ระดบั B-hCG 511 mlU/mlพบ lung and liver 

metastasis แตผู่้ ป่วย loss F/U 

 7 เดือนตอ่มา (ต.ค. 2555) ผู้ ป่วยมารพ.อีกครัง้ด้วยเหน่ือยมากขึน้ ระดบั B-hCG 8671mlU/mlไม่

มีข้อมลูของการstage and score ผู้ ป่วยได้รับการรักษาด้วย BEP 1 cycle หลงัจากนัน้ loss F/U เน่ืองจาก

ผลข้างเคียงของยาเคมี 



 

2 
 

 มี.ค. 2556 ผู้ ป่วยถกูสง่ตวัมารักษาท่ีรพ.สงขลานครินทร์ ด้วยเร่ืองหอบเหน่ือยมากขึน้  B-hCG 

87759mlU/mlพบ รอยโรคท่ีมดลกู และมี lung และ liver metastasis ได้รับการวินิจฉยัเป็น GTN stage 

IV:17 ได้รับการรักษาด้วย EMA-EP for 5 cycle และ additional 2 cycle ระดบั B-hCGอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิ

แตย่งัมี lung lesion จาก CXR 

 3 เดือนหลงัการรักษา (ม.ค. 2557) มา F/U ตามนดั ไมมี่อาการผิดปกตใิดๆ 

PEGA : good consciousness 

V/S : BT 36.6 C, P 78/min, RR 16/min, BP 105/70 mmHg, BW 47.7 kg, BMI  21.5 kg/m2  

HEENT : not pale, no jaundice  

Heart : normal S1S2, no murmur 

Lung : clear, no adventitious sound 

Abd : no distension, soft, no mass, no hepatosplenomegaly, no ascites 

Ext : no edema 

PV MIUB : Normal  

Vg : smooth, no mass or lesion 

Cx : no lesion 

Ut : normal size, anteversion 

Adn : no mass 

PM : free both 

RVE : smooth, no mass 

Investigation 
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>B-hCG850mlU/ml 

>CT chest with abdomen (เปรียบเทียบกบัก่อนให้ EMA-EP) 

- 2 mass at RLL, decreased in size form 10.5x10.1 cm to be 4.6x3.6 cm, 6.1x5.7 cm to 

be 1.4 cm, no peripheral enhancing component, no pleural effusion nor new pulmonary 

metastasis 

- Enlarged uterus >> turn to normal size, without definitive mass 

- 1.3 cm liver lesion >>most likelyhemagioma 

>CT brain : no evidence of brain metastasis 

Imp:  resistant GTN stage III:10 

Mx.: TPTE for 3 cycle, ระดบั B-hCGสงูขึน้จาก 24 mlU/mlเป็น 41mlU/ml, 71mlU/ml, 1131mlU/ml

ตามลําดบั จงึปรึกษา surgery CVT เพ่ือพจิารณา lobectomy  

ประเมิน CT chest ก่อนผา่ตดั: stable 2 lung mass at Rt.lower lobe 

s/pRt.lower lobectomy 19/6/58 

ตดิตามระดบั B-hCGหลงัผา่ตดั ลดลงอยูใ่นเกณฑ์ปกต,ิ remission 11 เดือน 

 

Discussion  

1. Plan of management in recurrence GTN with lung metastasis  

2. Plan of management resistantGTN 

3. Role of surgery in recurrent GTN  

 

 


