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แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาส�ำหรับแพทย์
และผูเ้ กีย่ วข้องในการดูแลให้คำ� แนะน�ำ และตรวจเพิม่ เติมเพือ่ ให้การดูแลรักษา
สตรีที่มาปรึกษาเรื่องตรวจพบเซลล์ผิดปกติจากปากมดลูก หรือผลการตรวจ
การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ

| 187

ยก
เลิก

หาเชื้อ human papillomavirus (HPV DNA testing) ผิดปกติ การจัดท�ำ
แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้อาศัยหลักฐานทางการแพทย์เชิงประจักษ์ที่เชื่อถือ
ได้ในปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลสถิติของมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยเป็นส่วน
ประกอบ การดูแลให้ค�ำแนะน�ำแก่สตรีในการปฏิบัติงานจริงอาจมีการปรับ
เปลี่ยนได้ตามบริบท ทรัพยากร ข้อจ�ำกัดของสถานที่ให้บริการ สภาวะ รวมทั้ง
ความต้องการของสตรีนั้น ๆ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง แนวทางเวชปฏิบัติฉบับ
นี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับให้แพทย์ปฏิบัติ หรือยกเลิกการปฏิบัติวิธีการ
ดูแลรักษาและให้ค�ำแนะน�ำแก่สตรี หรือใช้เป็นหลักฐานในการด�ำเนินการทาง
กฎหมายแต่อย่างใด

ความเป็นมาของปัญหา

         จุดประสงค์หลักของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คือ การตรวจ
หารอยโรคก่อนมะเร็ง (precancerous หรือ preinvasive lesions) ซึ่งได้แก่
cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 2, CIN 3 และ adenocarcinoma
in situ (AIS) เพือ่ ให้การบ�ำบัดรักษาก่อนทีจ่ ะกลายเป็นมะเร็งระยะลุกลาม ทัง้ นี้
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก คือ การ
ลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของสตรีจากมะเร็งปากมดลูก ค�ำแนะน�ำฉบับ
นี้จะครอบคลุมกรณีที่ผลเซลล์วิทยาปากมดลูก และ/หรือผลการตรวจหาเชื้อ
HPV (HPV DNA testing) ผิดปกติ โดยอ้างอิงตามค�ำแนะน�ำของ American
Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) ฉบับล่าสุด
ในปี ค.ศ. 2013(1)  อย่างไรก็ตาม แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้ ได้ปรับแนวทาง
ข้อแนะน�ำในการปฏิบัติบางประการ เช่น ระยะเวลา ความถี่หรือวิธีการ ให้
เหมาะสมกับเศรษฐานะของประชากร และความพร้อมของห้องปฏิบัติการใน
ประเทศไทยด้วย
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แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ ทราบผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดย
เซลล์วิทยา
I. ไม่พบ Epithelial cell abnormalities

ยก
เลิก

1. ในกรณีทผี่ ลการตรวจโดยเซลล์วทิ ยาไม่พบเซลล์ผดิ ปกติ – negative
for intraepithelial lesion or malignancy (NILM) แนวทางการนัดตรวจคัด
กรองหรือตรวจซ�้ำ เป็นดังนี้
1.1 กรณี satisfactory for evaluation และมี เซลล์ จ าก
endocervical / transformation zone ให้นัดตรวจคัดกรองทุก 2 ปี ตามค�ำ
แนะน�ำแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์
แห่งประเทศไทย
1.2  กรณี satisfactory for evaluation แต่ไม่มีเซลล์จาก endocervical / transformation zone หรือมีไม่เพียงพอ (แผนภูมิที่ 1)
			· ในสตรีอายุ 25-29 ปี ให้ตรวจคัดกรองตามปกติด้วย
เซลล์วิทยาทุก 2 ปี
			· ในสตรีอายุ ≥ 30 ปี ให้ดแู ลตามผลการตรวจ HPV testing
- ถ้าไม่ทราบหรือไม่ได้ตรวจ HPV testing ให้ตรวจ
คัดกรองตามปกติดว้ ยเซลล์วทิ ยาทุก 2 ปี หรือท�ำการ
ตรวจ HPV testing แล้วใช้ผลเป็นแนวทางในการ
ดูแลต่อไป
- ถ้าผล HPV test negative ให้ทำ� การตรวจคัดกรอง
ตามปกติด้วย co-testing (การตรวจ HPV test
ร่วมกับการตรวจ cervical cytology) ทุก 3 ปี หรือ
ด้วยเซลล์วิทยาทุก 2 ปี
- ถ้ า ผล HPV test positive ให้ ท� ำ การตรวจ
co-testing ที่ 1 ปี หรือตรวจ HPV genotyping
การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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แผนภูมทิ ี่ 1  แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ ผลการตรวจคัดกรองไม่พบเซลล์ผดิ ปกติ
แต่เซลล์บริเวณ EC/TZ ไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ
ผลเซลล์วิทยาปกติ แต่เซลล์บริเวณ EC/TZ
ไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ

อายุ 25-29 ปี

อายุ ³30 ปี

HPV unknown

HPV positive

ยก
เลิก

HPV negative

HPV testing

ตรวจคัดกรองตามก�ำหนดการปกติ

หรือ ตรวจเซลล์วิทยาซ�ำ้
ภายใน 2 ปี

ท�ำ Co-testing
ภายใน 1 ปี

Genotyping

ดูแลรักษาตามความเหมาะสม

2. ในกรณีทกี่ ารรายงานผลการตรวจโดยเซลล์วทิ ยาเป็น “unsatisfactory
for evaluation” โดยอาจเกิดจาก(2) คุณภาพของเซลล์ไม่เหมาะสมในการตรวจ
เช่น พบมีการอักเสบติดเชื้อ หรือมี squamous epithelial cells น้อยกว่าที่
ก�ำหนดไว้ว่าพอเพียงเหมาะสมต่อการแปลผล (< 8,000 – 12,000 เซลล์จาก
conventional Pap smear หรือ < 5,000 เซลล์จาก liquid-based preparation)
การดูแลสตรีที่มีผลเป็น unsatisfactory smear ให้พิจารณาตามผลการตรวจ
HPV testing (แผนภูมิที่ 2)
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2.1 ถ้าไม่ทราบหรือไม่ได้ตรวจ HPV testing ให้ท�ำการตรวจ
เซลล์วิทยาซ�้ำใน 2-4 เดือน ถ้ายังพบว่าเป็น “unsatisfactory” ให้ส่งตรวจ
ด้วยคอลโปสโคป และถ้าผลเซลล์วิทยาปกติ ให้ตรวจคัดกรองตามปกติด้วย
เซลล์วิทยาทุก 2 ปี หรือ ด้วย co-testing ทุก 3 ปี
2.2 HPV test negative ให้ทำ� การตรวจเซลล์วทิ ยาซ�ำ้ ใน 2-4 เดือน
ถ้าผลเซลล์วิทยาปกติ ให้ตรวจคัดกรองตามปกติ ด้วยเซลล์วิทยาทุก 2 ปี หรือ
ด้วย co-testing ทุก 3 ปี
2.3 ถ้าผล HPV test positive (อายุ ≥ 30 ปี) อาจดูแลโดยส่งตรวจ
ด้วยคอลโปสโคปเลย หรือตรวจเซลล์วิทยาซ�้ำใน 2-4 เดือน ถ้าผลเซลล์วิทยา
ปกติ ให้ตรวจคัดกรองตามปกติด้วย co-testing ที่ 1 ปี
    
ในกรณีที่ unsatisfactory smear เกิดจากการอักเสบติดเชื้อให้
ท�ำการรักษาตามสาเหตุ แล้วตรวจซ�ำ้ ใน 2-4 เดือน ถ้าผลจากการตรวจซ�ำ้ ยังคง
เป็น unsatisfactory smear จากเลือด การอักเสบ หรือเนือ้ เยือ่ ตาย (necrosis)
ให้ส่งตรวจด้วยคอลโปสโคป

การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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แผนภูมทิ ี่ 2 แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ ผลการตรวจคัดกรองโดยเซลล์วทิ ยา
unsatisfactory for evaluation
Unsatisfactory cytology

HPV unknown
(ไม่ค�ำนึงถึงอายุ)

HPV negative
(อายุ ³ 30 ปี)

ตรวจด้วย
คอลโปสโคป

ยก
เลิก

ตรวจเซลล์วิทยาซ�ำ้ ประมาณ 2-4 เดือน

HPV positive
(อายุ ³ 30 ปี)

ผลผิดปกติ

ดูแลรักษาตาม
ความเหมาะสม

ผลปกติ

unsatisfactory

ตรวจคัดกรองตามปกติ หรือ co-testing ที่ 3 ปี ถ้า HPV negative หรือ
unknown (ตรวจ co-testing ที่ 1 ปี ถ้า HPV positive)

II. ผลเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ

1. ผลเซลล์วทิ ยาเป็น atypical squamous cells of undetermined
significance (ASC-US)
  
การศึกษาจากสถาบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า
สตรีที่ผลเซลล์วิทยาเป็น ASC-US มีโอกาสพบ CIN 2/3 และ AIS ประมาณ
ร้อยละ 9-12(2-6) และพบมะเร็งระยะลุกลามได้ประมาณร้อยละ 2-3(3-4)
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การดูแลมี 3 แนวทาง ดังแผนภูมทิ ี่ 3 โดยให้พจิ ารณาตามความเหมาะสม(2, 7-10)
1.1 การตรวจติดตามโดยเซลล์วิทยา (conventional Pap smear
หรือ liquid-based cytology) ซ�้ำที่ 6 และ 12 เดือน แนวทางนี้จะเหมาะสม
ในสตรีที่สามารถกลับมารับการตรวจติดตามได้ และไม่มีความวิตกกังวล ถ้าผล
การตรวจซ�้ำปกติทั้ง 2 ครั้ง สามารถนัดตรวจคัดกรองตามก�ำหนดการปกติตาม
ค�ำแนะน�ำของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ถ้าผลการตรวจซ�้ำผิดปกติเป็น ≥ ASC-US ให้ส่งตรวจ
ด้วยคอลโปสโคป
		
หมายเหตุ  สตรีทอี่ ายุ < 21 ปี แนะน�ำให้ดแู ลโดยการตรวจติดตาม
ด้วยการตรวจเซลล์วิทยาซ�ำ้ ที่ 12 เดือน ถ้าผลการตรวจซ�้ำ  ≥ ASC- US ให้ส่ง
ตรวจด้วยคอลโปสโคป
1.2 การตรวจด้วยคอลโปสโคป ในรายที่ไม่เห็นรอยโรค หรือเป็น
unsatisfactory colposcopy แนะน�ำให้ท�ำ endocervical sampling (ด้วย
วิธี endocervical curettage หรือ endocervical brushing ก็ได้) แนวทางนี้
อาจพิจารณาในสถาบันที่มีความพร้อมในการตรวจ ในสตรีที่มีความวิตกกังวล
มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือเสี่ยงต่อการไม่กลับมารับการ
ตรวจติดตาม ถ้าผลการตรวจปกติให้นัดตรวจโดยเซลล์วิทยาซ�ำ้ ที่ 12 เดือน
		
หมายเหตุ ไม่แนะน�ำให้ดแู ลรักษาด้วยวิธนี ใี้ นสตรีทอี่ ายุนอ้ ยกว่า 21 ปี  
1.3 การตรวจ HPV DNA testing (HPV test) แนวทางนี้อาจ
พิจารณาในสตรีทมี่ เี ศรษฐานะเหมาะสม และมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารรองรับ ถ้าผลการ
ตรวจ HPV test ให้ผลลบ ให้นัดตรวจเซลล์วิทยาที่ 12 เดือน ถ้าผล HPV test
ให้ผลบวก ให้ส่งตรวจด้วยคอลโปสโคป ซึ่งถ้าตรวจไม่พบรอยโรค CIN ให้ตรวจ
HPV test และเซลล์วิทยาซ�ำ้ ที่ 12 เดือน  
		
หมายเหตุ ในสตรีที่อายุน้อยกว่า 25 ปี ถ้าผลการตรวจ HPV test
ให้ผลลบให้ตรวจติดตามตามก�ำหนดการปกติ แต่ถ้าผล HPV test ให้ผลบวก
ให้ตรวจเซลล์วิทยาซ�ำ้ ที่ 1 ปีโดยยังไม่ต้องตรวจด้วยคอลโปสโคป
การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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แผนภูมิที่ 3 แนวทางปฏิบัติเมื่อผลการตรวจคัดกรองโดยเซลล์
วิทยาเป็น ASC-US  
ผลเซลล์วิทยาเป็น ASC-US

ตรวจเซลล์วิทยาซ�ำ้ ที่ 6 และ 12 เดือน

ผล ³ ASC-US

ตรวจ HPV DNA

Positive

Negative

ยก
เลิก

ผลปกติทั้ง 2 ครั้ง

ตรวจด้วยคอลโปสโคป*

ตรวจคัดกรองตามปกติ

ตรวจด้วยคอลโปสโคป

ตรวจเซลล์วิทยาซ�ำ้ ที่ 1 ปี

*ในสตรีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเสี่ยงต่อการที่จะไม่
กลับมาตรวจติดตาม

2.   ผลเซลล์ วิ ท ยาเป็ น atypical squamous cells cannot
exclude HSIL (ASC-H) หรือ low-grade squamous intraepithelial
lesion (LSIL)(11-14)
การศึกษาจากสถาบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า
พบว่าสตรีทผี่ ลเซลล์วทิ ยาเป็น ASC-H มีโอกาสพบ CIN 2/3 และ AIS ประมาณ
ร้อยละ 25-61(6, 15) และพบมะเร็งระยะลุกลามประมาณ ร้อยละ 8(15) ส่วนสตรีที่มี
ผลเซลล์วิทยาเป็น LSIL มีโอกาสพบ CIN 2/3 และ AIS ประมาณร้อยละ
10-30(6, 16-18) และพบมะเร็งระยะลุกลามประมาณร้อยละ 1-2(16-18)
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การดูแลให้ส่งตรวจด้วยคอลโปสโคป ดังแผนภูมิที่ 4  
2.1 ถ้าผลการตรวจเป็น unsatisfactory colposcopy ให้ท�ำ 
endocervical sampling (ECS)  
			· ถ้าผล ECS ผิดปกติ หรือเห็นรอยโรคแต่ผลการตรวจชิน้ เนือ้
ทางพยาธิวทิ ยา จากการท�ำ colposcopically directed
biopsy (CDB) ปกติ ให้พิจารณาท�ำการตัดปากมดลูก
ออกเป็นรูปกรวยเพื่อการวินิจฉัย
			· ถ้าผล ECS ปกติ ผลการตรวจด้วยคอลโปสโคปไม่เห็น
รอยโรค และ/หรือ ผลการตรวจชิน้ เนือ้ จากการท�ำ CDB
ปกติ ให้ตรวจโดยเซลล์วิทยาร่วมกับ ECS ที่ 6 และ
12 เดือน ถ้าผลปกติ 2 ครัง้ ให้ตรวจคัดกรองตามปกติได้
2.2 ถ้าผลการตรวจเป็น satisfactory colposcopy ไม่เห็น
รอยโรค และผล ECS ไม่พบสิ่งผิดปกติ อาจตรวจติดตามโดยเซลล์วิทยาซ�้ำ
ที่ 6 และ 12 เดือน หรือตรวจ HPV test ที่ 12 เดือน ถ้าผลตรวจเซลล์วทิ ยา
≥ ASC-US หรือผล HPV test เป็นบวก ให้สง่ ตรวจด้วยคอลโปสโคป ถ้าผลตรวจ
เซลล์วทิ ยาปกติตดิ ต่อกันทัง้ 2 ครัง้ หรือผล HPV test เป็นลบ สามารถนัดตรวจ
คัดกรองตามปกติได้
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			หมายเหตุ
			· สตรีตงั้ ครรภ์ อาจส่งตรวจด้วยคอลโปสโคปเลย ห้ามท�ำ 
endocervical sampling  ถ้าไม่สงสัยว่ามีมะเร็ง
ให้ตรวจด้วยคอลโปสโคปซ�ำ้ ที่ 6 สัปดาห์หลังคลอด
			· สตรีอายุน้อยกว่า 21 ปี ให้ตรวจโดยเซลล์วิทยาซ�้ำ
ปีละครัง้ ได้ ไม่แนะน�ำให้ตรวจ HPV test ในสตรีกลุม่ นี้
เนือ่ งจากจะพบผลบวกได้บอ่ ย โดยไม่มคี วามส�ำคัญทาง
คลินกิ และมักจะหายไปได้เองภายใน 1-2 ปี แต่ถา้ ได้รบั
การตรวจ HPV test ด้วยก็ไม่ควรน�ำผลการตรวจมา
ประเมินหรือวางแผนในการดูแลรักษา ถ้าผลตรวจซ�้ำ
โดยเซลล์วิทยา ≥ LSIL ที่ 12 เดือน หรือ ≥ ASC-US
ที่ 24 เดือน ให้ตรวจด้วยคอลโปสโคป  
			· สตรีวยั หมดระดู นอกเหนือจากการตรวจด้วยคอลโปสโคป
อาจพิจารณาตรวจติดตามโดยเซลล์วิทยาซ�้ำที่ 6 และ
12 เดือน หรือตรวจ HPV test ถ้าผลการตรวจด้วย
คอลโปสโคป ปกติ หรือผล HPV test เป็นลบ ให้ตรวจ
ติ ด ตามโดยเซลล์ วิ ท ยาที่ 12 เดื อ นได้ ถ้ า ผลตรวจ
เซลล์วิทยาซ�ำ 
้ ≥ ASC-US หรือ HPV test เป็นบวก ให้
ส่ ง ตรวจด้ ว ยคอลโปสโคป และถ้ า ผลตรวจโดย
เซลล์วิทยาซ�ำ้ ที่ 6 และ 12 เดือนปกติติดต่อกัน 2 ครั้ง
ให้นัดตรวจคัดกรองตามปกติได้
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แผนภูมทิ ี่ 4 แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ ผลการตรวจคัดกรองโดยเซลล์วทิ ยา
เป็น ASC-H หรือ LSIL
ผลเซลล์วิทยาเป็น ASC-H หรือ LSIL
ตรวจด้วยคอลโปสโคป*

พบรอยโรค CIN*

ยก
เลิก

ไม่พบรอยโรค
ตรวจเซลล์วิทยาซ�ำ้ ที่ 6 และ 12 เดือน หรือ
ตรวจ HPV DNA testing ที่ 12 เดือน

ผล ³ ASC-US หรือ +ve HPV

ผลปกติทุกครั้ง

ตรวจคัดกรองตามปกติ

ตรวจด้วยคอลโปสโคป

รักษาตามความเหมาะสม

* แนะน�ำให้ท�ำ endocervical sampling ร่วมด้วยในกรณีที่ไม่เห็นรอยโรคจากการ
ตรวจด้วยคอลโปสโคป หรือ unsatisfactory colposcopy ยกเว้นถ้าตัง้ ครรภ์ไม่ตอ้ ง
ท�ำ endocervical sampling

3. ผลเซลล์วิทยาเป็น high-grade squamous intraepithelial
lesion (HSIL)
          การศึกษาจากสถาบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า
สตรีทผี่ ลเซลล์วทิ ยาเป็น HSIL มีโอกาสพบ CIN 2/3 และ AIS ประมาณร้อยละ 75
และพบมะเร็งระยะลุกลามประมาณ ร้อยละ 8-17(17, 19)
การดูแลมี 2 แนวทาง (แผนภูมิที่ 5)(20-23)
3.1 ตรวจด้วยคอลโปสโคป ควรท�ำ  endocervical sampling
(ECS) ร่วมด้วย ยกเว้นในสตรีตั้งครรภ์      
การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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· ถ้าผลเป็น satisfactory colposcopy และผลการตรวจ
ชิน้ เนือ้ จากการท�ำ CDB เป็น CIN2/3 ให้ดแู ลรักษาตาม
ความเหมาะสม
			 · ถ้าผลการตรวจเป็น unsatisfactory colposcopy ให้
ท� ำ การการตั ด ปากมดลู ก ออกเพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย
(diagnostic excision) ด้วยการท�ำ Loop Electrosurgical
Excision Procedure (LEEP) / Large Loop Excision
of the Transformation Zone (LLETZ) หรื อ
cold-knife conization (CKC)
			 · ถ้ า ผลการตรวจชิ้ น เนื้ อ ทางพยาธิ วิ ท ยาจากการท� ำ 
CDB ไม่พบรอยโรค CIN 2/3 ให้ทำ� การการตัดปากมดลูก
ออกเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic excision)
		
หมายเหตุ ในสตรี ที่ อ ายุ < 21 ปี ถ้ า ผลเป็ น satisfactory
colposcopy และผลการตรวจชิน้ เนือ้ จากการท�ำ CDB และ ECS ไม่พบรอยโรค
อาจตรวจติดตามโดยการตรวจด้วยคอลโปสโคป ร่วมกับตรวจเซลล์วทิ ยาซ�ำ้ ที่ 6
และ 12 เดือน ถ้าผลการตรวจติดตามปกติติดต่อกันทั้ง 2 ครั้ง ให้นัดตรวจตาม
ปกติได้ ถ้าผลการตรวจติดตามด้วยคอลโปสโคปร่วมกับเซลล์วทิ ยาที่ 6 หรือ 12
เดือนพบรอยโรค CIN 2/3 หรือ เซลล์ชนิด HSIL ซ�้ำอีกให้ท�ำการตัดปากมดลูก
ออกเพื่อการวินิจฉัย
3.2 การตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวยด้วยห่วงลวดไฟฟ้า (LEEP/
LLETZ) หลังการตรวจด้วยคอลโปสโคปแล้ว ไม่สงสัยมะเร็ง (see and treat
approach) อาจพิจารณาท�ำได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
			 · สตรีที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่กลับมารับการตรวจติดตาม  
			 · สตรีที่อายุมาก  
			 · สตรีที่มีบุตรเพียงพอแล้ว

ยก
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หมายเหตุ ไม่แนะน�ำให้ดูแลรักษาสตรีที่มีผลเซลล์ HSIL โดยการ
ตรวจ HPV test หรือการตรวจเซลล์วิทยาซ�้ำ หรือการจี้ท�ำลาย (ablation)
ปากมดลูก โดยไม่ได้ตรวจด้วยคอลโปสโคปก่อน

แผนภูมทิ ี่ 5 แนวทางปฏิบตั เิ มือ่ ผลการตรวจคัดกรองโดยเซลล์วทิ ยา
		
เป็น HSIL
ผลการตรวจโดยเซลล์วิทยาเป็น HSIL
ตรวจด้วยคอลโปสโคปและ Endocervical sampling / ECC*

ยก
เลิก

พิจารณาท�ำ
Immediate
LEEP**

ไม่พบ CIN 2/3

Satisfactory colposcopy

พบ CIN 2/3

Unsatisfactory colposcopy

ตรวจด้วยคอลโปสโคปและ
เซลล์วิทยาซ�้ำที่ 6 และ 12 เดือน***

ตรวจตามปกติถ้าผลปกติ
ทั้ง 2 ครั้ง

พบ
HSIL

Excisional
procedure****

รักษาตามความเหมาะสม

* ห้ามท�ำ endocervical sampling/ECC ในสตรีตั้งครรภ์
** พิจารณา immediate LEEP ในสตรีกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะไม่กลับมารับการตรวจ
ติดตาม (ไม่ควรใช้วธิ นี ใี้ นสตรีตงั้ ครรภ์ สตรีทอี่ ายุ < 21 ปี และสตรีทยี่ งั ต้องการ
มีบุตร)
*** พิจารณาวิธีการตรวจติดตามในสตรีที่อายุน้อย หรือ สตรีที่ยังต้องการมีบุตร
**** การตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย อาจตัดด้วยมีด (CKC) หรือ ด้วยห่วงลวดไฟฟ้า
(LEEP)
การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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4.   ผลเซลล์วิทยาเป็น atypical glandular cells (AGC), endocervical adenocarcinoma in situ (AIS) และ adenocarcinoma  
อาจจะพบความผิดปกติได้ทงั้ บริเวณเยือ่ บุภายในปากมดลูกและเยือ่
บุโพรงมดลูก(24, 25) หรือจากอวัยวะอื่น ๆ เช่น รังไข่ หรือ ล�ำไส้ใหญ่ เป็นต้น การ
ดูแลจะใช้หลายวิธีร่วมกัน โดยล�ำดับวิธีการตรวจ ขึ้นกับชนิดของ AGC และสิ่ง
ตรวจพบเบื้องต้น
การดูแลเบือ้ งต้นเมือ่ ผลการตรวจคัดกรองโดยเซลล์วทิ ยาเป็น AGC
เป็นดังนี้ (แผนภูมิที่ 6)(26-30)
4.1 AGC จาก atypical endometrial cells
  
การศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศพบว่า สตรีทผี่ ลเซลล์วทิ ยา
เป็น AGC – atypical endometrial cells มีโอกาสพบมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
ได้สูงถึงร้อยละ 15 พบรอยโรค CIN 2/3 และ AIS ได้ประมาณร้อยละ 3 และ
พบมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณร้อยละ 2(31)
การดูแลรักษา
			· ท�ำ  endometrial sampling และ endocervical
curettage  ถา้ ไม่พบรอยโรคจึงตรวจด้วยคอลโปสโคป หรือ
			 · ตรวจคอลโปสโคปพร้อมกับการท�ำ  endometrial
sampling และ endocervical curettage
4.2 AGC ชนิดอื่น ๆ ทุกประเภท (นอกเหนือจาก atypical
endometrial cells)
การศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศพบว่า สตรีที่ผลเซลล์
วิทยาเป็น AGC (ยกเว้น atypical endometrial cells) มีโอกาสพบ CIN 2/3
และ AIS ประมาณร้อยละ 10-13(31, 32) พบมะเร็งปากมดลูกประมาณร้อยละ 2
และพบมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกประมาณร้อยละ 0.5-5(31)
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การดูแลรักษา
			 · ตรวจด้วยคอลโปสโคป และ endocervical curettage
และท�ำ  endometrial sampling ร่วมด้วยในกรณีท่ี
สตรีอายุ > 35 ปี หรือสตรีที่อายุ < 35 ปี แต่มีความ
เสี่ยงต่อมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
			หมายเหตุ
			 · ไม่แนะน�ำให้ท�ำการตรวจ HPV test เพื่อใช้พิจารณา
เลือกแนวทางการดูแลรักษาสตรีทมี่ ผี ลเซลล์วทิ ยาเป็น
AGC และ AIS
			 · ไม่แนะน�ำให้ดูแลรักษาโดยการตรวจเซลล์วิทยาซ�้ำ
			 · สตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ ผี ล AGC ให้ดแู ลรักษาเหมือนสตรีทว่ั ไป
ทีม่ ผี ล AGC  แต่ไม่ตอ้ งท�ำ endocervical curettage
และ endometrial sampling

การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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แผนภูมิที่ 6 แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อผลการตรวจคัดกรองโดย
		
เซลล์วิทยาเป็น AGC


ผลการตรวจโดยเซลล์วิทยาเป็น

ทุกชนิดยกเว้น

และ


ตรวจด้วยคอลโปสโคปและ
และ
ถ้าอายุ≥ปีหรือมี
ความเสี่ยงต่อการมีรอยโรคของเยื่อบุโพรงมดลูก

ยก
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ไม่พบรอยโรคของเยื่อบุโพรงมดลูก
ตรวจด้วยคอลโปสโคป

ดูแลตามผลผิดปกติที่ตรวจพบ

การดูแลขัน้ ต่อไปและการตรวจติดตามในสตรีทผี่ ลการตรวจโดยเซลล์วทิ ยาเป็น
AGC (แผนภูมิที่ 7)
4.3 ในกรณีผลเซลล์วิทยา AGC-NOS (not otherwise specified)
และผลการตรวจเบื้องต้น ไม่พบ CIN หรือ glandular neoplasia อาจดูแล
รักษาโดย
· การตรวจติดตามโดยเซลล์วิทยาทุก 6 เดือน 4 ครั้ง
· การตรวจ HPV test ร่วมกับ cytology (co-testing)
			 ที่ 12 และ 24 เดือน
		 ถ้ า ผลการตรวจติ ด ตามปกติ ให้ ท� ำ การตรวจคั ด กรองตาม
ก�ำหนดการปกติได้ แต่ถา้ ผลการตรวจติดตามพบเซลล์ ≥ ASC-US หรือ ผล HPV
test เป็นบวก ให้ตรวจโดยคอลโปสโคปต่อไป
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4.4 ในกรณีผลเซลล์วิทยา AGC-FN (favor neoplastic) แต่ผล
การตรวจด้วยคอลโปสโคป และ endocervical curettage ไม่พบรอยโรคหรือ
พบรอยโรคที่รุนแรงน้อยกว่ามะเร็ง แนะน�ำให้ตัดปากมดลูกเพื่อการวินิจฉัย
(diagnostic excision) โดยพยายามตัดให้ได้ชนิ้ เนือ้ ทีส่ ามารถประเมินรอยโรค
ที่ขอบได้ ร่วมกับการท�ำ endocervical sampling
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แผนภูมิที่ 7 การดูแลขั้นต่อไปและการตรวจติดตามในสตรีที่มี
		
ผลการตรวจคัดกรองโดยเซลล์วิทยาเป็น AGC เมื่อ
		
ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติ
ถ้าตรวจเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ

ผลเซลล์วิทยาเบื้องต้นเป็น AGC-NOS

ผลเซลล์วิทยาเบื้องต้นเป็น AGC-FN หรือ AIS

ไม่พบรอยโรคทั้ง CIN และ glandular neoplasia

ไม่พบ หรือพบรอยโรคน้อยกว่ามะเร็ง

ให้ดูแลตามผลการตรวจ HR-HPV DNA testing

Diagnostic excision procedure*

ไม่ทราบ
ไม่ได้ท�ำ HPV test

ตรวจโดยเซลล์วิทยา
ซ�้ำ ทุก 6 เดือน
รวม 4 ครั้ง (2 ปี)

- ve HR HPV

+ ve HR HPV

ตรวจโดยเซลล์วิทยาและ HPV test ซ�ำ้ ที่ 12 เดือน ถ้า - ve HR HPV
หรือ ที่ 6 เดือน ถ้า + ve HR HPV

ตรวจด้วยคอลโปสโคป ถ้าผล ³ ASC-US
หรือ + ve HR HPV

ตรวจตามปกติถ้าผลเซลล์วิทยาปกติ
และ - ve HP HPV

* Diagnostic excision procedure หมายถึง การตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวย
ซึ่งอาจจะตัดด้วยมีด ห่วงไฟฟ้า หรือเลเซอร์ ควรตัดให้ได้ชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเดียวและ
สามารถแปลผลทางพยาธิวิทยาได้อย่างแม่นย�ำ
การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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III. ผลการตรวจหาเชื้อ HPV ผิดปกติ

ยก
เลิก

การตรวจหาเชื้อ HPV มี 2 แบบ คือ
1. HPV DNA testing (HPV testing) เป็นการตรวจหาเชื้อ HPV
กลุ่มความเสี่ยงสูง (high risk)(13-14) สายพันธุ์ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58, 59, 66 และ 68) ซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญของมะเร็งปากมดลูก มากกว่า
ร้อยละ 99(33, 34)
2. HPV genotyping เป็นการตรวจระบุสายพันธุ์ของเชื้อ HPV ซึ่ง
ปัจจุบันจะตรวจหาเชื้อ HPV 16 และ HPV 18 เป็นหลัก เพราะมีศักยภาพใน
การก่อมะเร็งสูงที่สุด
ในปัจจุบันถ้าจะตรวจคัดกรองโดยการตรวจหาเชื้อ HPV ราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะน�ำให้ท�ำ  HPV testing ควบคู่ไป
กับการตรวจทางเซลล์วิทยาซึ่งเรียกว่า “co-testing” ในสตรีที่มีอายุ ≥ 30 ปี
แนวทางการดูแลรักษาต่อไปขึ้นกับผลการตรวจทางเซลล์วิทยาและผล HPV
testing ดังต่อไปนี(1)้ (แผนภูมิที่ 8)
1. ผลการตรวจทั้ง 2 วิธีปกติ คือ เซลล์วิทยาไม่พบความผิดปกติ
และผล HPV testing เป็นลบ ให้ตรวจคัดกรองครั้งต่อไปได้หลัง 3 ปี ไม่ควร
ตรวจซ�ำ้ เร็วกว่านั้น
2. ผลการตรวจเซลล์วิทยาเป็น ≥ ASC-US และผล HPV testing
เป็นบวก ให้ตรวจด้วยคอลโปสโคป
3. ผลการตรวจเซลล์วิทยาเป็น ASC-US และผล HPV testing
เป็นลบ ให้ตรวจเซลล์วิทยาซ�ำ้ ที่ 12 เดือน
4. ผลการตรวจเซลล์วทิ ยาปกติ แต่ผล HPV testing เป็นบวก การ
ดูแลรักษาอาจท�ำได้ 2 แนวทาง คือ(1) (แผนภูมิที่ 9)
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4.1 การตรวจ HPV 16/18 genotyping ถ้าไม่พบเชือ้ HPV
16/18 ให้ตรวจ HPV testing และตรวจเซลล์วิทยาซ�้ำในอีก 12 เดือน ถ้าพบ
เชื้อ HPV 16/18 ให้ตรวจด้วยคอลโปสโคปต่อไป
4.2 การตรวจ HPV testing และเซลล์วิทยาซ�้ำในอีก 12
เดือน ถ้าผลผิดปกติอย่างใดอย่างหนึง่ ให้ตรวจด้วยคอลโปสโคปต่อไป ถ้าผลการ
ตรวจปกติทั้ง 2 วิธี ให้ตรวจคัดกรองตามก�ำหนดการปกติที่ 3 ปี

ยก
เลิก

แผนภูมทิ ี่ 8 การดูแลสตรีตามผลการตรวจเซลล์วทิ ยาร่วมกับการตรวจ
HPV DNA testing
การตรวจเซลล์วิทยาร่วมกับ HPV DNA testing

ผลเซลล์วิทยาปกติ
ผล HPV test - ve

ผลเซลล์วิทยาปกติ
ผล HPV test + ve

ผลเซลล์วิทยาผิดปกติ
ผล HPV test - ve

ตรวจคัดกรอง
ตามปกติที่ 3 ปี

ตรวจเซลล์วิทยา และ
HPV test ที่ 6-12 เดือน

ASC-US

ผลเซลล์วิทยาผิดปกติ
ผล HPV test + ve
ตรวจด้วย
คอลโปสโคป

> ASC-US

ตรวจเซลล์วิทยาซ�ำ้
ที่ 12 เดือน

ผลปกติ
ทั้งหมด

ตรวจตามปกติ
ที่ 3 ปี

ผล £ ASC-US
HPV - ve

ตรวจเซลล์วิทยา และ
HPV test ที่ 6-12 เดือน

ผล £ ASC-US
HPV + ve

ผล > ASC-US
HPV + ve or - ve

ตรวจด้วยคอลโปสโคป
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แผนภูมิที่ 9 การดูแลสตรีที่มีผลเซลล์วิทยาปกติ แต่ ผล HPV test
positive โดยการตรวจ HPV 16/18 genotyping
ผลเซลล์วิทยาปกติ แต่ ผล HPV + ve

พบ HPV 16/18

ไม่พบ HPV 16/18

ยก
เลิก

ตรวจเซลล์วิทยา และ HPV testing ซ�้ำที่ 12 เดือน

ผลเซลล์วิทยาผิดปกติ
ผล HPV ใดก็ตาม

ผลเซลล์วิทยาปกติ
ผล HPV + ve

ตรวจด้วยคอลโปสโคป

ผลลบทั้งคู่

ตรวจคัดกรองที่ 3 ปี
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