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Abstract 
Case Description - A 6-year-old female Thai Domestic Cat was brought to KKU Veterinary 
Teaching Hospital for an ovariohysterectomy. Only the left uterine horn and ovary were removed 
while the right side of uterine horn and ovary could not be found during the first operation. Four 
years later, the cat came back to the hospital with signs of estrous. 
Clinical Findings - The cat was healthy with no signs of any abnormality. Ultrasonography 
examination found follicular-like at right side of abdominal cavity. 
Treatment and Outcome - Exploratory laparotomy revealed right ovary and oviduct, whereas 
the uterine tube was disappeared. Therefore, the ovary and oviduct were removed. After the 
second operating, the cat appeared normal and never returned to estrus. 
Clinical Relevant - Only a few reports of unicornuate uterus in cats have been recorded. For 
suspected cases, veterinarians should provide initial treatment by taking history and physical 
examination. Exploratory laparotomy and sterilization is useful for congenital abnormality cases. 
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ภาวะมดลูกเจริญสมบูรณ์เพียงข้างเดียวในแมวพันธ์ุไทยพืน้บ้าน 
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บทคัดย่อ 
การพรรณนาสัตว์ป่วย แมวพนัธุ์ไทยพืน้บ้าน เพศเมีย อาย ุ6 ปี เข้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลสตัว์               
คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เพ่ือรับการผา่ตดัท าหมนัโดยการตดัมดลกูและรังไขอ่อก แต่
ในการผา่ตดัครัง้แรกครัง้นัน้สตัวแพทย์พบเพียงรังไขแ่ละมดลกูทางด้านซ้ายเพียงด้านเดียวโดยไมพ่บมดลกู
และรังไขด้่านขวา สตัวแพทย์จงึผา่ตดัน ามดลกูและรังไขด้่านซ้ายออกเพียงด้านเดียวภายหลงัการผา่ตดั 4 
ปี เจ้าของได้น าแมวกลบัเข้ามารับการตรวจรักษาอีกครัง้เน่ืองจากแมวแสดงอาการเป็นสดั 
ผลการตรวจทางคลินิก การตรวจร่างกายเบือ้งต้นพบแมวสดช่ืนดี มีอาการต่ืนกลวัเล็กน้อย และไมพ่บ
ความผิดปกตอ่ืินใด การตรวจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงูพบลกัษณะเป็นถงุน า้คล้ายฟอลลิเคลิท่ีรังไขท่าง
ด้านขวาของชอ่งท้อง 
การรักษาและผลการรักษา สตัวแพทย์พิจารณาท าการเปิดผา่ชอ่งท้องเพ่ือส ารวจ พบทอ่น าไขแ่ละรังไข่
ด้านขวาอยูใ่นต าแหนง่ปกต ิแตไ่มพ่บสว่นของปีกมดลกูด้านขวา จงึท าการตดัรังไข ่และทอ่น าไขอ่อก
ทัง้หมด โดยผลการรักษาพบแมวปกตดีิและไมแ่สดงอาการเป็นสดัภายหลงัการผา่ตดัครัง้ท่ีสอง 
ความเก่ียวเน่ืองทางคลินิก การรายงานพบภาวะมดลกูเจริญสมบรูณ์เพียงข้างเดียวในแมวพบได้น้อย 
กรณีท่ีสงสยั สตัวแพทย์ควรวางแผนการรักษาโดยประเมินจากประวตั ิและการตรวจร่าง กายอยา่งละเอียด 
การเปิดผา่ชอ่งท้องเพ่ือส ารวจ และการท าหมนัเป็นแนวทางการรักษาท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ:  ภาวะมดลกูเจริญสมบรูณ์เพียงข้างเดียว  รังไข ่ การท าหมนัโดยตดัมดลกูและรังไข่   แมว 
1โรงพยาบาลสตัว์   2ภาควิชาศลัยศาสตร์และวิทยาการสบืพนัธุ ์ 3ภาควิชาอายรุศาสตร์  4ภาควิชาพยาธิชีววิทยา  
 คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
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บทน า 
ภาวะมดลกูเจริญสมบรูณ์เพียงข้างเดียว ( Unicornuate Uterus: Hemi-Uterus) เป็นความ

ผิดปกตใินการเจริญของมดลกูแตก่ าเนิด โดยเป็นการพฒันาท่ีบกพร่องในสว่นของ Mullerian ducts
ในขณะท่ีเป็นตวัออ่นหรือเอ็มบริโอ [1-3] กลา่วคือมีการพฒันาของ Mullerian ducts ปกตเิพียงหนึง่ข้าง
และมีการพฒันาท่ีบกพร่องหนึง่ข้าง โดยถือเป็นความผิดปกตทิางลกัษณะด้อย [4] ซึง่ในสตัว์ความ
บกพร่องดงักลา่วนีย้งัสามารถก่อให้เกิดความผิดปกตอ่ืินได้อีก เชน่ ภาวะหายไปบางสว่นของปีกมดลกู 
(segmental aplasia of theuterine horn) ภาวะหายไปบางสว่นของมดลกู (segmental aplasia of the 
uterine body) นอกจากนีย้งัอาจพบความผิดปกตร่ิวมกนัระหวา่งมดลกูและไตซึง่เป็นอวยัวะท่ีอยูต่ดิกนั  
พบรายงานทัง้ในสตัว์และในคน [5] 

สาเหตขุองความผิดปกตดิงักลา่วไมท่ราบแนช่ดั ซึง่มีข้อสนันิษฐานเก่ียวกบัลกัษณะทาง
พนัธุกรรมหรือยีน (gene) เชน่ มีรายงานในคนเพศหญิงท่ีมีการพฒันาของ Mullerian ducts ผิดปกตวิา่พบ 
karyotypes ผิดปกตเิพียงร้อยละ 8 และเป็นปกต ิ (46XX) ถึงร้อยละ 92 [2] สมัพนัธ์กบัรายงานของ
Reichman และคณะ [6] ท่ีกลา่ววา่ความผิดปกตนีิส้มัพนัธ์กบัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมในครอบครัว
คอ่นข้างน้อย นอกจากนีย้งัพบวา่การใช้ยาบางชนิดสามารถโน้มน าให้เกิดความผิดปกตดิงักลา่วได้ เชน่ 
thalidomide และ diethylstilbestrol (non-steriodal estrogen) [2] สว่นอบุตักิารณ์ของภาวะมดลกูเจริญ
สมบรูณ์เพียงข้างเดียวไมส่ามารถระบไุด้แนช่ดั เน่ืองจากอาจจะไมแ่สดงอาการใดๆ หรือแสดงอาการไม่
จ าเพาะ แตมี่บางรายงานในคนพบได้ร้อยละ 0.001-10 และพบในเพศหญิงถึงร้อยละ 8-10 [2] สว่นในสตัว์
พบรายงานในแกะร้อยละ 3.3 จากความผิดปกตทิัง้หมดของระบบสืบพนัธุ์ [4] 

วตัถปุระสงค์ของรายงานครัง้นีเ้ป็นการรายงานเก่ียวกบัภาวะมดลกูเจริญสมบรูณ์เพียงข้างเดียว 
ซึง่เป็นความผิดปกตเิก่ียวกบัระบบสืบพนัธุ์ในแมวท่ีพบได้น้อย เป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบการพิจารณาให้
การรักษากรณีสตัว์ป่วยท่ีมีความผิดปกตคิล้ายกนั เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉยัการพยากรณ์ทางคลินิก การ
ให้ความรู้ความเข้าใจกบัเจ้าของสตัว์เลีย้งและใช้ประกอบการศกึษาเพิ่มเตมิในอนาคตตอ่ไป  
 
ประวัตสัิตว์ป่วย 

แมวพนัธุ์ไทยพืน้บ้าน เพศเมีย  อาย ุ6 ปี น า้หนกั 3.4  กิโลกรัม เข้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลสตัว์ 
คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เน่ืองจากแมวยงัแสดงพฤตกิรรมเป็นสดั ภายหลงัจากได้รับ
การผา่ตดัท าหมนัไปแล้วเม่ือ 4 ปีท่ีผา่นมา  ซึง่ไมท่ราบแนช่ดัวา่สตัว์มีพฤตกิรรมการเป็นสดับอ่ยเพียงใด 
จากประวตัสิตัว์และการบอกเลา่ของเจ้าของสตัว์  พบวา่ ในการผา่ตดัท าหมนัครัง้แรกด้วยวิธีการเปิดผา่
บริเวณหน้าท้องด้านท้าย ( caudal midline incision) สตัวแพทย์ผู้ท าการผา่ตดัตรวจพบเฉพาะปีกมดลกู
และรังไขด้่านซ้ายเทา่นัน้ท่ีเจริญสมบรูณ์ สว่นปีกมดลกูและรังไขด้่านขวาสตัวแพทย์ไมส่ามารถหาพบ จงึ
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ท าการผา่ตดัน าเฉพาะสว่นของปีกมดลกูและรังไขด้่านซ้ายออกเพียงข้างเดียว โดยให้เจ้าของสงัเกตอาการ 
หากพบวา่แมวแสดงอาการเป็นสดัในภายหลงัให้พามาตรวจร่างกายอีกครัง้หนึง่  

การตรวจร่างกายสตัว์เบือ้งต้นพบแมวมีสขุภาพดี ร่าเริง ท าการตรวจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู 
(ultrasonography) พบลกัษณะเป็นถงุน า้คล้ายฟอลลิเคลิท่ีรังไขท่างด้านขวาของชอ่งท้อง  
 
การรักษาทางศัลยกรรม 

การเตรียมตวัสตัว์ก่อนการผา่ตดั โดยใช้ยาน าสลบ  Atropine sulphate ขนาด 0.04 มิลลิกรัมตอ่
กิโลกรัม ร่วมกบั Acepromazine maleate ขนาด 0.2 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ฉีดยา 
Cefazolin ขนาด 25 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม เข้าหลอดเลือดด าป้องกนัการตดิเชือ้แทรกซ้อนในระหวา่งผา่ตดั 
และชกัน าการสลบด้วย Ketamine ขนาด 10 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดด า สอดทอ่หลอดลม
และรักษาภาวะการสลบด้วย Isofurane โดยใช้เคร่ืองดมยาระบบ semi - closed system จบัแมวให้อยูใ่น
ทา่นอนหงาย ท าความสะอาดด้วยเทคนิคปลอดเชือ้และท าการเปิดผา่บริเวณหน้าท้องด้านท้าย ( caudal 
midline incision) โดยการส ารวจต าแหนง่ของชอ่งท้องด้านขวาพบเนือ้เย่ือมีลกัษณะก้อนนนู สีแดงสด
คล้ายสว่นของฟอลลิเคลิยดึตดิอยูบ่นเย่ือแขวนของล าไส้ และมีทอ่คล้ายปีกมดลกูตอ่ออกไปอีกประมาณ 2 
เซนตเิมตร แตส่ว่นปลายทอ่ไมต่อ่เน่ืองกบัอวยัวะอ่ืนใด จงึพิจารณาตดัออกทัง้หมด ภายหลงัการผา่ตดั 
แมวได้รับยาปฏิชีวนะ Cephalexin ตอ่เน่ืองเป็นเวลา 7 วนั จากประวตักิารเข้ารับบริการในโรงพยาบาล
สตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นระยะเวลา 18 เดือน ภายหลงัการผา่ตดัพบวา่แมว
ไมแ่สดงพฤตกิรรมเป็นสดัอีกเลย 
 
ผลทางพยาธิวิทยา 

ลกัษณะมหพยาธิวิทยาพบมีรูปร่างคล้ายรังไข ่ซึง่ภายในมีถงุน า้ขนาดเล็กอยูภ่ายในคล้ายฟอลลิ
เคลิและใกล้ๆ กนัพบเนือ้เย่ือท่ีมีโครงสร้างเป็นทอ่ยาวประมาณ 2 เซนตเิมตร ยดึตดิกบัไขมนัในชอ่งท้อง 
(Figure 1) 

ลกัษณะจลุพยาธิวิทยาของรังไขด้่านขวาพบลกัษณะของฟอลลิเคลิหลายขนาดแตกตา่งกนั และ
เนือ้เย่ือคอร์ปัสลเูทียม(corpus luteum) (Figure2) และสว่นท่ีเป็นทอ่ พบวา่ ลกัษณะจลุพยาธิวิทยาเป็น
ของทอ่น าไข ่(oviduct) โดยสว่น ampulla ของทอ่น าไข ่พบมีการคัง่เลือดและมีเย่ือชุม่ย่ืนเป็นหลืบสงูและมี
ชัน้กล้ามเนือ้ท่ีหนาตวัขึน้ (Figure3) 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Figure1. Right ovary (white arrow) and right uterine horn of the cat (dark arrow) 
          ภาพรังไขด้่านขวา (ลกูศรสีขาว) และทอ่น าไข ่(ลกูศรสีเข้ม) ซึง่อยูต่ดิกบัรังไข่  
 

 
 

Figure2. Tertiary follicle(TF), primary follicles(PF) and corpus luteum (CL) can be seen in this 
     ovarian cortex. (bar scale = 1000 µm) 

ภาพจลุพยาธิวิทยาแสดง Tertiary follicle (TF),primary follicles (PF) และเนือ้เย่ือคอร์ปัสลเูทียม(CL)
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Figure3. This ampulla of the oviduct was congested (white arrow) with highly folded mucosa  
               (dark arrow) and relatively thick muscularis.(bar scale = 1000 µm) 
ภาพจลุพยาธิวิทยาแสดงลกัษณะสว่น ampulla ของทอ่น าไข ่ซึง่มีการคัง่เลือด (ลกูศรสีขาว) และมีเย่ือชุม่
ย่ืนเป็นหลืบสงู(ลกูศรสีเข้ม) และมีชัน้กล้ามเนือ้ท่ีหนาตวัขึน้ 
 
วิจารณ์ และสรุป 

มดลกูมีการพฒันามาจากการเจริญรวมกนัของ mullerian ducts ทัง้สองข้างในชว่งแรกของการ
เป็นตวัออ่น ดงันัน้  ความผิดปกตใินภาวะมดลกูเจริญสมบรูณ์เพียงข้างเดียวจงึเกิดจากความบกพร่องใน
การเจริญของ mullerian ducts ข้างใดข้างหนึง่บางสว่นหรือทัง้หมด โดยการเจริญเพียงบางสว่นจะท าให้
เกิดภาวะปีกมดลกูไมเ่จริญหรือฝ่อลีบ สว่นการบกพร่องในการเจริญแบบสมบรูณ์จะมีผลให้พบปีกมดลกู
เพียงข้างเดียว ( hemiuterus) สว่นรังไขพ่ฒันามาจากการเจริญของ urogenital ridge ดงันัน้ในรายท่ีเกิด
ความผิดปกตขิอง mullerian ducts และ urogenital ridge จะพบภาวะมดลกูเจริญสมบรูณ์เพียงข้างเดียว
ร่วมกบัความผิดปกตขิองระบบทางเดนิปัสสาวะข้างเดียวกนั ซึง่มีรายงานการพบความผิดปกตร่ิวมกนัสงู
ถึงร้อยละ 31 โดยความผิดปกตท่ีิต าแหนง่ของไตมีโอกาสเกิดมากท่ีสดุ [6] 

อาการของความผิดปกตใินภาวะมดลกูเจริญสมบรูณ์เพียงข้างเดียวไมเ่ดน่ชดั หรือไมมี่
ความจ าเพาะ หรือไมมี่อาการในคนมีรายงานถึงภาวะแท้งลกูร้อยละ 43.8 [2] ขาดรอบประจ าเดือน ปวด
ชอ่งท้อง คลอดก่อนก าหนด และมีลกูยาก [1] โดยโอกาสในการรอดของลกูเพียงร้อยละ 29.2 คลอดลกู
ก่อนก าหนด ( preterm delivery) ร้อยละ 43 การตัง้ท้องผิดท่ี ( ectopic pregnancy) ร้อยละ 4 รวมถึง
โอกาสในการตัง้ท้องอาจลดลงสงูถึงร้อยละ 33 สว่นความเส่ียงในการเป็นหมนั ( infertility) สงูถึงร้อยละ 
23.7 ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของกล้ามเนือ้มดลกู หรือความบกพร่องในการสร้างระบบไหลเวียนเลือด
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หรือมีการขดัขวางระบบไหลเวียนเลือดท่ีมาเลีย้งสว่นของมดลกู ท าให้มีเลือดมาเลีย้งตวัออ่นไมเ่พียงพอ
ในชว่งระยะการตัง้ท้อง [6] สว่นในสตัว์มีรายงานในแกะวา่มกัก่อให้เกิดมดลกูมานน า้ ( hydrometra) แต่
พบวา่สามารถตัง้ท้องได้เน่ืองจากรังไขอี่กหนึง่ข้างยงัสามารถท างานได้ จงึพบวา่สตัว์บางตวัยงัแสดง
พฤตกิรรมการเป็นสดั [4] แตใ่นสนุขัมีรายงานวา่โอกาสตัง้ท้องคอ่นข้างน้อย หากตัง้ท้องได้จ านวนลกูจะ
น้อยมาก [8] 

การวินิจฉยัภาวะมดลกูเจริญสมบรูณ์เพียงข้างเดียวจ าเป็นต้องใช้การวินิจฉยัมากกวา่หนึง่อยา่ง 
เชน่ การใช้กล้องสอ่งตรวจชอ่งท้อง (laparoscopy) หรือการใช้กล้องสอ่งตรวจโพรงมดลกู ( hysteroscopy) 
[7]   การตรวจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงู ( ultrasonography) เป็นแนวทางการวินิจฉยัท่ีจ าเพาะกบัความ
ผิดปกตนีิส้งูถึงร้อยละ 85-92 มีความแมน่ย าร้อยละ 44 แตท่ัง้นีข้ึน้กบัการจดัทา่ของสตัว์ ประสบการณ์ของ
ผู้ตรวจและอปุกรณ์ประกอบการตรวจด้วย การตรวจด้วยภาพเอ็มอาร์ ( magnetic resonance imaging: 
MRI) มีความจ าเพาะสงูร้อยละ 96-100 และมีความแมน่ย ามากกวา่วิธีการตรวจอ่ืนๆ [2] นอกจากนีว้ิธีการ
ผา่ตดัเพ่ือส ารวจชอ่งท้อง ( surgical exploration) ก็เป็นอีกแนวทางท่ีชว่ยในการวินิจฉยัและเป็นวิธียืนยนั
การวินิจฉยัได้ดีเชน่กนั [6] มีรายงานในสนุขัวา่การใช้เทคนิคพิเศษโดยการฉีดสี ( contrast material) เข้า
ทอ่น าไขเ่ป็นแนวทางการวินิจฉยัท่ีไมเ่หมาะสมเน่ืองจากการแทรกซมึผา่นของสีได้ไมดี่ ( poor infiltration) 
[8] สว่นการรักษาแนะน าการผา่ตดัเพ่ือท าหมนัโดยน ารังไขแ่ละมดลกูออกทัง้หมดนา่จะเป็นทางเลือกท่ีดี  
 ส าหรับสตัว์ป่วยรายนี ้ในการผา่ตดัครัง้แรกสตัวแพทย์ไมส่ามารถตรวจพบรังไขด้่านขวา อาจ
เน่ืองมาจากปีกมดลกูไมมี่การเช่ือมตอ่กนั รวมถึงมีขนาดเล็กและฝ่อลีบ ท าให้ไมส่ามารถตรวจคล าได้
โดยง่าย อยา่งไรก็ตามเม่ือสตัว์อยูใ่นระยะเป็นสดัท าให้รังไขมี่ขนาดใหญ่ขึน้จงึสามารถตรวจพบถงุน า้คล้าย
ฟอลลิเคลิด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสงูได้ 
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