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บทนํา 

ขอมูลจากรายงานทางระบาดวิทยาของมะเร็งในประเทศไทย ฉบับป พ.ศ. 2553 พบวา

อุบัติการณมะเร็งปากมดลูกปรับตามโครงสรางมาตรฐานอายุ คือ 18.1 คน ตอ 



ประชากรแสนคน นับเปนมะเร็งที่พบบอยเปนอันอับสองของหญิงไทยรองจากมะเร็ง

เตานม ( 20.9  คน ตอ ประชากรแสนคน ) เปนผูปวยมะเร็งปากมดลูกรายใหม 9,999 
คน เสียชีวิต 5,216 คน ถาคิดเปนรายวันแลวจะมีหญิงไทยที่เสียชีวิตจากมะเร็งปาก

มดลูกวันละ 14 คน แมวาจะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แตพบวาใน15ปท่ี

ผานมาอุบัติการณการเกิดมะเร็งปากมดลูกนั้นลดลงเพียงเล็กนอยเทานั้น เมื่อเทียบกับ

ประเทศในแถบทวีปยุโรปตะวันออกหรืออเมริกาที่สามารถลดอุบัติการณการเกิด

มะเร็งปากมดลูกลงไปไดไมต่ํากวา 50%  

การตรวจคัดกรองมะเร็งคืออะไร 

คือการตรวจหาโรคมะเร็งกอนที่จะมีอาการหรืออาการแสดง โดยมีเปาหมายคือ

สามารถวินิจฉัยโรคไดเร็ว เพื่อความงายในการรักษาและเพื่อลดโอกาสการเสียชีวิต

จากโรคมะเร็ง โดยมะเร็งที่สามารถวินิจฉัยโรคไดกอนท่ีจะมีอาการหรืออาการแสดง 

ไดแก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีขอเดนอยางไร 

แมจะมีโรคมะเร็งอยูหลายชนิดที่สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งได แตมะเร็งปากมดลูก

เปนมะเร็งเพียงชนิดเดียวที่ไดรับการพิสูจนวาสามารถลดสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็ง

ได ดวยมะเร็งปากมดลูกมีขอเดนดังตอไปน้ี 

 มีรอยโรคกอนเปนมะเร็ง  ที่สามารถตรวจพบไดจากการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก ทําใหรูกอนเปนมะเร็งและสามารถทําใหไมเปนมะเร็งปากมดลูกได 

การแบงรอยโรคกอนเปนมะเร็งแบงไดสามระดับจากความรุนแรงนอยไปมาก

เปน CIN1-3 โดยมีโอกาสกลายเปนมะเร็งในอนาคต 1%, 5%, 12%ตามลําดับ 

 ตําแหนงกําเนิดมะเร็งนั้นคอนขางจําเพาะ โดยปกติปากมดลูกมีรูปรางเปนรูป

ทรงกระบอก ยาว 2-3 เซนติเมตร แตตําแหนงกําเนิดมะเร็งปากมดลูกจะเร่ิมที่ 

transformation zone กอน ซึ่งเปนพื้นที่รอยตอเล็กๆระหวางปากมดลูกดาน



นอกและดานใน ( ectocervix and endocervix ) ทําใหสะดวกในการเก็บ

ตัวอยางไปตรวจ บุคคลากรทางการแพทยท่ีผานการอบรมก็สามารถทําการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได 

 ปากมดลูกเปนอวัยวะที่เขาถึงไดโดยไมเจ็บตัวหรือเสียเลือด ( non invasive ) 

จึงเปนวิธีการตรวจคัดกรองที่ไมมีความเสี่ยง 

 ระยะเวลาจากรอยโรคกอนเปนมะเร็งจนกระทั่งกลายเปนมะเร็ง ใชเวลา

ประมาณ 10 ป ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะตรวจพบกอนเปนมะเร็งไดมาก 

 มีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหลังจากพบความผิดปกติจากการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการทํา colposcopy และการทํา 

diagnostic excisional procedure 

 ทําใหไมเปนมะเร็งไดดวย excisional procedure ซึ่งวิธีการนี้นอกจากใช

วินิจฉัยรอยโรคกอนเปนมะเร็งแลว ยังสามารถใชปองกันการเกิดมะเร็งไดอีก

ดวย เนื่องจากรอยโรคกอนจะกลายเปนมะเร็งนั้นไดถูกตัดออกไป 

 มะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุที่ชัดเจนมาจากเชื้อกอมะเร็งเอชพีวี เราไดนําความรูนี้

มาใชในเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและผลิตวัคซีน

ปองกันมะเร็งปากมดลูก 

 ลดอุบัติการณการเกิดมะเร็งปากมดลูกไดจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก 

 ลดจํานวนผูเสียชีวิตจากมะเร็งไดดวยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่ง

ขอมูลจากงานวิจัยทางคลินิกไดพิสูจนวาสามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตจากมะเร็ง

ไดจริงและยังไมมีการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดใดทําไดมากอน 

 

กราฟแสดงการลดลงของอุบัติการณมะเรง็ปากมดลกูในประเทศตางๆเมื่อทําPap smear 



 

 

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกยังมีจุดออน 

จากหลักฐานท่ีวา 

 กราฟแสดงการลดลงของอุบัติการณมะเร็งปากมดลูกในประเทศตางๆ หลังจาก

ติดตามไปได 15 ป พบวาอุบัติการณมะเร็งปากมดลูกเริ่มคงที่ไมสามารถลดลง

ไปไดมากกวานี้อีก และเปอรเซ็นตการลดลงของมะเร็งปากมดลูกคือ 50-60 % 

แตจํานวนประชากรที่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้นอยูท่ีประมาณ 80%  

แสดงใหเห็นวาในประชากรที่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้นยังมี

ประชากรบางสวนยังคงเปนมะเร็งปากมดลูก 

 วาสารของสมาคมสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยยังมีการตีพิมพขอรองเรียนอัน

เกิดจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปรากฏอยูในทุกป บางกรณีพบวา

แพทยที่ทําการตรวจไดปฏิบัติตามแนวทาวการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก



ทุกประการแตก็ยังไมสามารถวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกไดจนเกิดการรองเรียน

ขึ้น 

 เปนท่ีทราบกันดีวาความไว ( sensitivity )ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกนั้นประมาณ 40-60% ซึ่งเปนคาที่ไมไดสูงมาก แตเนื่องจากระยะเวลา

การดําเนินโรคน้ันยาวนานทําใหมีโอกาสตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซ้ําๆทํา

ใหความไวมีคาเพิ่มขึ้น 

HPV DNA test คืออะไร 

เปนท่ีทราบแลววามะเร็งปากมดลูก(ยกเวนกลุมซารโคมา)มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส

กอมะเร็งท่ีชื่อวาเอชพีวี ซึ่งมีทั้งหมด 14 สายพันธุ โดยมีสายพันธุที่ 16  และ 18  

เปนสัดสวนถึง 70%  ของมะเร็งปากมดลูกทั้งหมด การตรวจHPV DNA test นี้ 

เปนการตรวจเพื่อหาเชื้อกอมะเร็งที่ปากมดลูกวามีการติดเชื้อกอมะเร็งหรือไม  โดย

การแปลผลตรวจในปจจุบันสามารถรายงานผลการติดเชื้อกอมะเร็งแยกเปนสาย

พันธุไดเปนสามแบบคือ สายพันธุ16 สายพันธุ18 และ12สายพันธุที่เหลือ 

HPV DNA test ลดจุดออนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 สามารถตรวจพบรอยโรคกอนเปนมะเร็งไดแมวาผลการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกแบบมาตรฐานจะไดผลปกติ โดยพบรอยโรคกอนเปนมะเร็งแบบ

รุนแรง ( CIN3 )เปนตนไป สูงถึง 11.7%ในสายพันธุ16, 5.7%ในสายพันธุ18, 

2.4%ใน12สายพันธุที่เหลือ 

 

 



 

หรือแมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะพบความผิดปกติเพียงเล็กนอยมาก ( 

asc-us ) แตหากตรวจดวยการหาเชื้อกอมะเร็งเอชพีวีจะพบ CIN3 อยูสูงสุดถึง 20% 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยมีกี่แบบ 

1) ตรวจโดยดูเซลลวิทยา คือการนําเซลลปากมดลูกมาตรวจเพื่อหารอยโรคกอน

เปนมะเร็ง โดยยังแบงเปนวิธียอยดังนี้ 



๑. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบมาตรฐาน( conventional Pap 

smear ) เปนการนําเซลลปากมดลูกมาปายบนสไลด ยอมสี แลวสองกลอง

ขยายดูเซลล 

๒. การตรวจวิธีเซลลวิทยาอิงของเหลว (Liquid Based Cytology - LBC) เปน

การนําเซลลบริเวณปากมดลูกดวยไมกวาดใสลงในน้ํายา รักษาสภาพ

เซลลแลวนําเขาสูขบวนการเตรียมเซลลบนกระจกแกว ซึ่งมีขอดี คือทํา

ใหเซลลเรียงตัวเปนชั้นบาง การแปลผลใชเวลาไมนานและมีความแมนยํา

มากขึ้น ซึ่งในปจจุบันมีน้ํายาตรวจที่นิยมใชอยู 2 ชนิด ดังนี้Thin Prep 

และSurePathTM 

2) วิธีตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV DNA Test) คือ วิธีการตรวจหาเชื้อ HPV โดย

เทคนิคทางชีวโมเลกุล (การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส) ซึ่งเปน

สาเหตุโดยตรงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 

3) VIA ( visual inspection with acetic acid ) เปนการตรวจโดยใชน้ํายา acetic acid 

เจือจาง 3-5% ชโลมลงบนปากมดลูก แลวสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของสีเยื่อบุ

ปากมดลูกหลังจาก 1 นาที ซึ่งจะเกิดเปนฝาขาวขึ้นชั่วคราวในจุดที่สงสัยวาจะมี

รอยโรคของปากมดลูก( แตไมสามารถแยกรอยโรคกอนเปนมะเร็งออกจากรอย

โรคที่เปนมะเร็งไดในบางกรณี) การตรวจคัดกรองโดยวิธี VIA สามารถรูผลได

ทันที และถามีขอบงชี้ในการบําบัดก็สามารถทําไดทันที อยางไรก็ดีไมสามารถ

ประเมินความผิดปกติ หรือรอยโรคที่อยูลึกภายในชองคอมดลูกได รวมท้ังไม

สามารถทําการตรวจไดแมนยําในหญิงที่transformation zone  เห็นไดไมครบ 

โดยเฉพาะในหญิงสูงอายุ นอกจากนี้การตรวจคัดกรองโดยวิธี VIA ในปจจุบัน

ยังไมมีผลชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันการวินิจฉัย จึงเหมาะที่จะเลือกใชในบางพื้นที่ของ

ประเทศไทยท่ีไมสะดวกที่จะตรวจติดตาม 

แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากอดีตถึงปจจุบัน 



การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเริ่มตนดวยการตรวจทางเซลลวิทยา จากการทํา 

Pap smear เปลี่ยนมาเปนLiquid-base cytology 

เมื่อเริ่มมี HPV DNA test นั้น การตรวจเซลลวิทยายังเปนการตรวจหลัก สวนการ

ตรวจหาเชื้อกอมะเร็งเปนเพียงการตรวจเสริมในบางกรณีเทานั้น โดยเร่ิมตรวจคัด

กรองเมื่ออายุ 21 ป และหยุดตรวจเมื่ออายุ 65 ป ( โดยอาจหยุดตรวจคัดกรองกอน

เวลาไดหรืออาจยังตองตรวจตอไปแมวาอายุจะมากกวา 65 ปแลว ท้ังนี้ตามขอบงชี้ที่

กําหนด ) 

การตรวจเซลลวิทยาเปนการตรวจหลัก การตรวจหาเชื้อไวรสักอมะเร็งเปนการตรวจเสรมิ

ตอมาคนพบวาการตรวจหาเชื้อไวรัสกอมะเร็งทําใหความไวในการตรวจคัดกรอง

เพิ่มขึ้นมากจึงทําใหการตรวจทั้งสองอยางนี้ใชพิจารณารวมกันหรือใชเปนการตรวจ

หลักทั้งคู เรียกการตรวจแบบนี้วา co-testing การตรวจแบบ co-testing นี้เริ่มตรวจ

คัดกรองเมื่ออายุ 30 ป และหยุดตรวจเมื่ออายุ 65 ป 

 

 



การตรวจเซลลวิทยาและการตรวจหาเชื้อไวรัสกอมะเร็งเปนการตรวจหลกัดวยกัน 

 

เนื่องจากความแมนยําของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีตรวจหาการติด

เชื้อกอมะเร็งนั้นมีความแมนยําสูงมาก ไดมีการพยายามใหการตรวจหาเชื้อไวรัสกอ

มะเรง็เปนการตรวจหลักเพียงอยางเดยีว โดยเริ่มตรวจคัดกรองเมื่ออายุ 25 ป และหยุด

ตรวจเมื่ออายุ 65 ป ไดมีแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยการตรวจ

การติดเชื้อเอชพีวีเปนหลักออกมาเมื่อวันท่ี12 ตุลาคม 2559 สามารถอานเพิ่มเติมที ่

http://www.medscape.com/viewarticle/870149?nlid=110036_2043&src=WNL_m

dplsnews_161014_mscpedit_obgy&uac=159124HN&spon=16&impID=1215343

&faf=1 

ในความเห็นสวนตัวของผูเขียนการยกเลิกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางเซลล

วิทยาไมไดทําใหความไวในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกลดลงแตประโยชน

อยางอื่นของการตรวจเซลลวิทยาอาจหายไป เชน ไมสามารถการตรวจพบการ

อักเสบติดเชื้อในชองคลอด ไมสามารถตรวจพบความผิดปกติเซลลเยื่อบุโพรง

มดลูกหรือเซลลในชองทองที่หลุดมาในปากมดลูกได ไมสามารถการตรวจพบ



เซลลมะเร็งชนิดอื่นท่ีกระจายมาที่ปากมดลูก เนื่องจากความผิดปกติเหลานี้ไมไดเกิด

จากเชื้อเอชพีวี 

การตรวจหาเชือ้ไวรัสกอมะเร็งเปนการตรวจหลัก การตรวจเซลลวิทยาเปนการตรวจเสรมิ 

 

 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควรทําเมื่อไร 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควรทําเมื่อไร ขึ้นอยูกับวาจะใหการตรวจคัดกรองใด

เปนการตรวจหลัก ในที่น้ี จึงแนะนํากวางๆดังตารางดานลางนี้ 

 



 

จะหยุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อไร 

1. อายุนอยกวา 65 ป ไดตัดมดลูกและปากมดลูกออกไปดวยสาเหตุอื่นที่ไม

เกี่ยวของกับรอยโรคกอนเปนมะเร็งปากมดลูก และมีประวัติผลคัดกรองปกติคือ

ตรวจคัดกรองเซลลวิทยาปกติตอเนื่อง 3 คร้ังหรือ 2 ครั้งภายใน 10 ป และผลคัด

กรองคร้ังสุดทายไมเกิน 5 ป และตองไมมีประวัติ เชนมีคูนอนคนใหม 

2. หญิงอายุมากกวา 65 ป หากมีประวัติผลคัดกรองปกติคือตรวจคัดกรองเซลล

วิทยาปกติตอเนื่อง 3 คร้ังหรือ 2 คร้ังภายใน 10 ป และผลคัดกรองครั้งสุดทายไม

เกิน 5 ป ไมมีประวัติเซลลปากมดลูกผิดปกติ CIN2+ ภายใน 20 ป ไมตองตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกตอ  

อายุมากกวา 65 ป ไมควรหยุดตรวจไดแก 



1. เปนมะเร็งปากมดลูก แมจะรักษาครบแลว 

2. มีรอยโรคกอนเปนมะเร็ง > CIN2 ควรตรวจติดตามตอไปอีก 20 ป 

3. ไดรับสาร Diethylstilbestrol(DES) ตั้งแตอยูในครรภ 

4. ภูมิคุมกันบกพรอง เชน ติดเชื้อ HIV 

5. มีคูนอนคนใหม 

Reference 

1. WHO/ICO 2010 Summary Report on HPV and Cervical cancer statistics in 

Thailand, 1-61.  

2. Khuhaprema T, Srivatanakul P, Attasara P, Sriplung H, Wiangnon S . Cancer 

in Thailand, Vol V, 2011-2003. Bangkok : Bangkok Medical Publisher : 52-

82.  

3. Saslow D, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy 

and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology 

screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. 

CA Cancer J Clin. 2012 ;62(3):147-72. 

4. Ferlay J.GLOBACAN 2008. Available from : 

URL;http://globocan.iarc.fr/factsheets/cancers/cervix.asp. 

5. White J, et al.. Evaluation of HPV-16 and HPV-18 Genotyping for the Triage 

of Women With High Risk  HPV + Cytology NegativeResults. Am J Clin 

Pathol 2011:136:578-586 



6. Jose J, et al. ASCO Issues New Guideline for Global Cervical Cancer 

Screening. J Glob Oncol 2012 . Available from : URL; 

http://www.medscape.com/viewarticle/870149?nlid=110036_2043&src=WN

L_mdplsnews_161014_mscpedit_obgy&uac=159124HN&spon=16&impID=

1215343&faf=1 

 


