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ค�ำแนะน�ำฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาส�ำหรับแพทย์และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง ในการดูแลรักษาสตรีทมี่ ผี ลการตรวจทางพยาธิวทิ ยาของปากมดลูก
เป็น cervical intraepithelial neoplasia (CIN) และ adenocarcinoma
in situ (AIS) ซึ่งเป็นค�ำแนะน�ำที่ต่อเนื่องมาจากการดูแลรักษาสตรีที่มีผลการ
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ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ การจัดท�ำค�ำแนะน�ำฉบับนี้อาศัยหลัก
ฐานทางการแพทย์เชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ในปัจจุบัน โดยทั่วไปการรักษารอย
โรคภายในเยื่อบุปากมดลูกทั้ง CIN และ AIS ขึ้นกับความรุนแรงของรอยโรค
ว่าเป็น CIN 1, CIN 2, CIN 3 หรือ AIS ผลการตรวจด้วยคอลโปสโคปเพียง
พอหรือไม่เพียงพอ อายุและความต้องการอนุรักษ์ภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ป่วย
ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้รักษา ประสบการณ์และความช�ำนาญของแพทย์
ประสิทธิภาพหรือประโยชน์ของการรักษาแต่ละวิธี ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยและ
โรคทางนรีเวชอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นร่วมด้วย เช่น เนือ้ งอกมดลูก เนือ้ งอกรังไข่หรือมดลูก
หย่อน เป็นต้น บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางการรักษารอยโรค CIN และ AIS
การดูแลให้คำ� แนะน�ำแก่สตรีในการปฏิบตั งิ านจริงอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตาม
บริบทของทรัพยากร ข้อจ�ำกัดของสถานที่ให้บริการ รวมทั้งความต้องการของ
สตรี และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ค�ำแนะน�ำฉบับนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับให้
แพทย์ปฏิบัติ หรือยกเลิกการปฏิบัติวิธีการดูแลรักษาและให้ค�ำแนะน�ำแก่สตรี
หรือใช้เป็นหลักฐานในการด�ำเนินการทางกฎหมายแต่อย่างใด

ความเป็นมาของปัญหา

จุดประสงค์หลักของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คือ การตรวจ
หาความผิดปกติเพือ่ วินจิ ฉัย รอยโรคก่อนมะเร็ง (precancerous หรือ preinvasive
lesions) ซึง่ ได้แก่ CIN 2-3 และ AIS เพือ่ ให้การบ�ำบัดรักษาก่อนทีจ่ ะกลายเป็น
มะเร็งระยะลุกลาม ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการป้องกันและควบคุมโรค
มะเร็งปากมดลูก คือ การลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของสตรีจากมะเร็ง
ปากมดลูก ค�ำแนะน�ำการรักษารอยโรคภายในเยือ่ บุปากมดลูกทัง้ CIN และ AIS
ฉบับนี้อ้างอิงตามค�ำแนะน�ำของ American Society for Colposcopy and
Cervical Pathology (ASCCP) ฉบับล่าสุดที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2013(1, 2)
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดูแลรักษาสตรีที่มีผลการตรวจทางพยาธิวิทยา (pathology)
ของปากมดลูกเป็น cervical intraepithelial neoplasia (CIN) และ adenocarcinoma in situ (AIS) เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ความครอบคลุม
สูตินรีแพทย์
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นิยามค�ำย่อและค�ำเต็ม

AIS
= adenocarcinoma in situ
ASC-H = atypical squamous cells cannot exclude HSIL
ASC-US = atypical squamous cells of undetermined
significance
CIN
= cervical intra-epithelial neoplasia
CIN 1 = grade 1 cervical intra-epithelial neoplasia
CIN 2-3 = grade 2-3 cervical intra-epithelial neoplasia
ECB = endocervical brushing
ECC = endocervical curettage
ECS
= endocervical sampling หมายถึง การท�ำ ECB หรือ
ECC ก็ได้
HPV = human papillomavirus
HSIL = high-grade squamous intra-epithelial lesions
ในทางพยาธิวิทยา หมายถึง รอยโรค CIN 2 และ CIN 3
LSIL = low-grade squamous intra-epithelial lesion
ในทางพยาธิวิทยา หมายถึง รอยโรค CIN 1
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Transformation zone type 1 = มองเห็น transformation
zone ทั้งหมด สามารถมอง
เห็นรอยโรคได้โดยรอบ และ
รอยโรคอยูท่ บี่ ริเวณปากมดลูก
ด้าน ectocervix
Transformation zone type 2 = มองเห็น transformation zone
ทั้ ง หมด สามารถมองเห็ น
รอยโรคได้โดยรอบ รอยโรค
บางส่วนอยูใ่ น endocervix
Transformation zone type 3 = ไม่สามารถมองเห็น transformation zone ทั้งหมด
ไม่สามารถมองเห็นรอยโรค
ได้โดยรอบ รอยโรคบางส่วน
ที่อยู่ใน endocervix
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การดูแลรักษาสตรีที่ไดรับการวินิจฉัยวามีรอยโรคและ
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แนวทางการรักษาสตรีที่มีรอยโรค≤ตามผลการตรวจคัดกรองเดิม
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ดูแผนภาพที่
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CIN 1 เป็นพยาธิสภาพที่เกิดจากการติดเชื้อ human papillomavirus
(HPV) ทั้งชนิดความเสี่ยงสูง (high-risk HPV) และชนิดความเสี่ยงต�่ำ (low-risk
HPV) CIN1 ส่วนใหญ่จะหายไปเองโดยเฉพาะในสตรีอายุน้อย โอกาสกลายเป็น
CIN 2 ขึ้นไป (CIN 2+) ค่อนข้างน้อย(1, 2) อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงต่อการ
มีรอยโรค CIN 3 ขึ้นไป (CIN 3+) ซ่อนเร้นอยู่ในสตรีบางรายที่พบ CIN 1 จาก
การตัดชิ้นเนื้อโดยใช้คอลโปสโคปชี้น�ำ  (colposcopically directed biopsy)
ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นกับผล cytology ก่อนหน้านี้ ถ้าเป็น ASC-US หรือ LSIL
cytology จะมีความเสี่ยงต่อการมีหรือการเป็นรอยโรค CIN 3+ ภายใน 5 ปี
ประมาณร้อยละ 3.8 หากผล cytology เป็น ASC-H, HSIL และ AGC(3) ความ
เสี่ยงดังกล่าวจะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 15 ดังนั้น แนวทางการดูแลรักษา CIN 1 จึง
ขึ้นอยู่กับผล cytology ก่อนหน้านี้
ถ้าผล HPV test และ cytology ที่พบจากการตรวจคัดกรองมีความ
ผิดปกติเล็กน้อย ซึ่งได้แก่ ASC-US, LSIL หรือ cytology negative แต่พบ
HPV 16/18 positive และ persistent high risk HPV infection สายพันธุ์
ใดก็ตาม ความเสี่ยงต่อการเป็น CIN 3+ หรือ การมีรอยโรค CIN 3+ ซ่อนเร้น
จะต�่ำกว่าในกรณีที่พบผล cytology ผิดปกติรุนแรงมากกว่า ดังนั้น ถ้าผลการ
ตรวจด้วยคอลโปสโคปไม่พบรอยโรคหรือพบเพียง CIN 1 สามารถดูแลรักษา
โดยการตรวจติดตามได้(1, 2)
การตรวจไม่พบรอยโรค CIN 2+ จากการตรวจด้วยคอลโปสโคปในสตรี
ที่ มี HSIL cytology ไม่ ไ ด้ แ สดงว่ า ไม่ มี รอยโรคดั ง กล่า ว ซึ่ง หากไม่ ได้ท� ำ 
diagnostic excision แล้วจะต้องมีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินโรคของ HSIL cytology ที่ดูแลรักษาโดยการตรวจ
ติดตามมีน้อยมาก(3)
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การดูแลรักษาผล endocervical sampling (ECS) เป็น CIN 1
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การดูแลรักษากรณีผล ECS เป็น CIN 1 ขึ้นกับผลการตรวจเซลล์วิทยา
ก่อนหน้านี(1,้ 2)
1. ถ้าผล cytology ≤ LSIL และไม่พบรอยโรค CIN 2+ จากการท�ำ 
colposcopic biopsy แนะน�ำให้ตรวจติดตามตามแนวทางมาตรฐาน ในการ
ดูแลรักษา CIN 1 และเพิ่มการตรวจ ECS ที่ 12 เดือนด้วย
2. ถ้ า ผล cytology เป็ น ASC-H, HSIL หรื อ AGC หรื อ ผล
colposcopic biopsy เป็น CIN 2+ แนะน�ำให้ดูแลตามแนวทางมาตรฐาน
ที่จ�ำเพาะต่อความรุนแรงของรอยโรค ถ้ายังไม่ได้รักษาแนะน�ำให้ท�ำ  ECS ซ�้ำ
ในช่วงทีต่ รวจประเมินด้วย

การดูแลรักษาสตรีทมี่ ผี ลเซลล์วทิ ยาผิดปกติแบบรุนแรงน้อย (lesser
abnormalities) และตรวจไม่พบรอยโรคหรือพบเพียงรอยโรค CIN 1

แนะน�ำให้ดแู ลรักษาโดยตรวจ cytology ทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี หาก
ผลปกติติดต่อกัน ให้นัดสตรีให้มารับการตรวจ cytology ภายใน 6-12 เดือน
อีก 1 ครัง้ ถ้าผลตรวจปกติทงั้ สามครัง้ ติดต่อกัน แนะน�ำให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
ตามปกติ(3, 6) ในสถานที่ที่สามารถตรวจ HPV test ได้ แนะน�ำให้ท�ำการตรวจ
co-testing ที่ 1 ปี ดังแผนภาพที่ 1 ถ้าผลปกติทั้งคู่แนะน�ำให้ตรวจคัดกรองซ�้ำ
ตามอายุที่ 3 ปี (ถ้าอายุน้อยกว่า 30 ปีให้ตรวจ cytology อย่างเดียว  ถ้าอายุ
≥ 30 ปี ให้ตรวจ co-testing) ถ้าผลปกติทั้งหมดอีก แนะน�ำให้ตรวจคัดกรอง
ตามก�ำหนดการปกติได้ ถ้าผลผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง แนะน�ำให้ตรวจด้วย
คอลโปสโคป ต่อไป(1, 2)
              ถ้ารอยโรค CIN 1 คงอยู่นานเกิน 2 ปี จะดูแลรักษาโดยการตรวจ
ติดตามหรือจะท�ำการรักษาก็ได้   หากผลการตรวจด้วยคอลโปสโคปเห็นรอยโรค
การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรค CIN และ AIS
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อยู่ที่บริเวณปากมดลูกด้านนอก (transformation zone ชนิดที่ 1) จะรักษา
ด้วยวิธี ablation หรือ excision ก็ได้ หากผลการตรวจด้วยคอลโปสโคป
พบว่ารอยโรคบางส่วนมีการลามเข้าไปใน endocervix หรือไม่สามารถเห็น
รอยโรคได้ทงั้ หมด (transformation zone ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3) หรือผล ECS
เป็น CIN 2-3 หรือ ungraded CIN หรือเคยได้รับการรักษามาก่อน แนะน�ำให้
excision ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจและประสบการณ์ของแพทย์ผู้ดูแลรักษา อุปกรณ์
การรักษา และประโยชน์ทผี่ ปู้ ว่ ยจะได้รบั ด้วย หากผลการตรวจด้วยคอลโปสโคป
พบว่ารอยโรคบางส่วนมีการลามเข้าไปใน endocervix หรือไม่สามารถเห็น
รอยโรคได้ทงั้ หมด ไม่ควรรักษาด้วยวิธี ablation เช่น การใช้ยา podophylline
จี้ที่ปากมดลูกหรือช่องคลอด และไม่แนะน�ำให้ทำ� การตัดมดลูกออก (hysterectomy) เพื่อรักษา CIN 1
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การดูแลรักษาสตรีที่ไดรับการวินิจฉัยวามีรอยโรคและ



แผนภูมิที่ 1 แนวทางการดูแ ลรักษาเมื่อตรวจไม่พบรอยโรคหรือ

พบรอยโรค CIN 1 ในสตรีที่มี lesser cytologic
แผนภูมิที่แนวทางการดูแลรักษาเมื่อตรวจไม
(1, 2)พบรอยโรคหรือพบรอยโรคในสตรีที่มี
abnormalities
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รอยโรค≤ในสตรีที่มี



ตรวจติดตามดวยที่เดือน
ตรวจติดตามดวย

ยังไมตองทําการรักษา
ทุก เดือนติดตอกันครั้ง




ผลปกติ
≥

และ
หรื
อ

ติดตอกันครั้ง



≥


ตรวจติดตามดวย
ตรวจคัด กรองตามอายุ
ตรวจดวยคอลโปสโคป
ภายในเดือน
ที่ปตอมา


ผลปกติ

และหรือ

ไมพบ
 



ถาคงอยู≥ป
ดูแลรักษาตาม
ดูแลรักษาตาม

ตรวจคัดกรองตาม
แนวทาง
แนวทาง
ตรวจคัดกรองตาม

กําหนดการปกติ

มาตรฐาน
มาตรฐาน
ตรวจติดตาม
กําหนดการปกติ


หรือรักษา


 ่มีความเสี่ยงตอการมีรอยโรค ต่ํากวาผลการตรวจอื่นไดแกหรือ 
 ผลการตรวจคัดกรองที


ผลแตที่ไมระบุสายพันธุ
 ถาตั้งครรภหรืออายุปแนวทางการดูแลรักษาอาจจะแตกตางออกไป

 ถาอายุปตรวจดวยอยางเดียวถาอายุ≥ปตรวจดวย

 อาจรักษาดวยวิธี หรือ แนะนําใหรักษาดวย ถาผลการตรวจดวยคอลโปสโคป

พบวารอยโรคบางสวนมีการลามเขาไปในหรือไมสามารถเห็นรอยโรคไดทั้งหมด

ชนิดที่สองหรือชนิดที่สามหรือพบหรือเคยไดรับการรักษามากอน
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การดูแลรักษาสตรีทมี่ ผี ล ASC-H หรือ HSIL cytology และตรวจไม่พบ
รอยโรคหรือพบรอยโรค CIN 1

ยก
เลิก

ถ้าเป็นไปได้ควรท�ำการทบทวนผลการตรวจด้วยคอลโปสโคป ผล cytology
และผลพยาธิวิทยา แล้วดูแลตามผลการทบทวนนั้น
ถ้าตรวจไม่พบรอยโรค CIN 2+ แล้ว แนะน�ำให้ดูแลรักษาโดย(1, 2)
(แผนภูมิที่ 2)
1. การท�ำ diagnostic excisional procedure หรือ
2. การตรวจติดตามด้วยการตรวจ cytology และตรวจด้วยคอลโปสโคป
ทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี แต่ต้องมีท้ัง 2 เงื่อนไขต่อไปนี้ คือ การตรวจด้วย
คอลโปสโคปครั้งแรก สามารถเห็นรอยโรคอยู่ที่บริเวณปากมดลูกด้านนอก
(transformation zone ชนิดที่หนึ่ง) และผลการท�ำ  ECS ปกติ หากผลปกติ
ติดต่อกันตลอด จึงแนะน�ำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองตามปกติ(4)
3.   ในสถานที่ที่สามารถตรวจ HPV test ได้ แนะน�ำให้ท�ำการตรวจ
ติดตามด้วย co-testing ที่ 12 เดือน และ 24 เดือน แต่ต้องมีทั้ง 2 เงื่อนไขเช่น
เดียวกับในข้อที่ 2 หากผล co-testing ปกติทั้ง 2 ครั้ง แนะน�ำให้กลับมาตรวจ
คัดกรองภายใน 3 ปีได้ ถ้าผลการตรวจผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง แนะน�ำให้
ตรวจด้วยคอลโปสโคป แต่ถ้าผลการตรวจติดตามเป็น HSIL cytology ครั้งใด
ครั้งหนึ่งแนะน�ำให้ท�ำ diagnostic excision ต่อไป(1,2)
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ยก
เลิก

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการดูแลรักษาเมื่อตรวจไม่พบรอยโรคหรือ
พบรอยโรค CIN 1 ในสตรีที่มีผล ASC-H หรือ HSIL
cytology(1, 2)

การดูแลรักษารอยโรค CIN 1 ในสตรีอายุ 21-24 ปี

รอยโรค CIN 1 ที่ตรวจพบในสตรีอายุ 21-24 ปี ที่มีผล ASC-US หรือ
LSIL cytology แนะน�ำให้ดูแลรักษาโดยการตรวจติดตามด้วย cytology ทุก
12 เดือน ดังแผนภูมิที่ 3 ไม่แนะน�ำให้ตรวจติดตามด้วย HPV testing(1, 2)
- ถ้าผล cytology ที่ 12 เดือน เป็น ASC-H หรือ HSIL แนะน�ำให้
ตรวจด้วยคอลโปสโคป
การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรค CIN และ AIS
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ยก
เลิก

- ถ้าผล cytology ที่ 24 เดือน เป็น ≥ ASC-US แนะน�ำให้ตรวจด้วย
คอลโปสโคป
- ถ้าผล cytology ปกติท้ัง 2 ครั้ง แนะน�ำให้ตรวจคัดกรองตาม
ก�ำหนดการปกติได้
ส�ำหรับรอยโรค CIN 1 ที่ตรวจพบในสตรีอายุ 21-24 ปี ที่มีผล ASC-H
หรือ HSIL cytology การดูแลรักษามี 2 แนวทาง ขึ้นกับผลการตรวจด้วย
คอลโปสโคปและผลการท�ำ ECS ดังแผนภูมิที่ 4 คือ(1 ,2)
1. ผลการตรวจด้วยคอลโปสโคปสามารถเห็นรอยโรคอยูท่ บี่ ริเวณปาก
มดลูกด้านนอก (transformation zone ชนิดที่ 1) และผล ECS ปกติ แนะน�ำ
ให้ตรวจติดตามด้วยการตรวจคอลโปสโคปและตรวจ cytology ทุก 6 เดือน
เป็นเวลา 2 ปี
- ถ้าตรวจพบรอยโรค CIN 2-3 ให้ดแู ลรักษาตามแนวทางส�ำหรับ
สตรีอายุน้อย
- ถ้าการตรวจด้วยคอลโปสโคป พบผลพยาธิวิทยาชนิดรุนแรง
(high-grade lesion) หรือ HSIL cytology คงอยู่นาน 1 ปี
แนะน�ำให้ท�ำการ biopsy
- ถ้า HSIL cytology คงอยู่นานถึง 2 ปี แล้วยังตรวจไม่พบ
รอยโรค CIN 2+ แนะน�ำให้ท�ำ diagnostic excision
2. ผลการตรวจด้วยคอลโปสโคปพบว่ารอยโรคบางส่วนมีการลามเข้าไป
ใน endocervix หรือไม่สามารถเห็นรอยโรคได้ทงั้ หมด (transformation zone
ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3) หรือผล ECS พบรอยโรค CIN 2-3 หรือ ungraded CIN
แนะน�ำให้ดูแลรักษาโดยการท�ำ diagnostic excision
ประเด็นส�ำคัญ คือ ไม่วา่ ผล cytology ก่อนหน้าจะเป็นอะไรก็ตาม ยังไม่
แนะน�ำให้ท�ำการรักษาสตรีอายุ 21-24 ปีที่มีรอยโรค CIN 1 เนื่องจากรอยโรค
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ส่วนใหญ่จะหายไปได้เอง ถ้าตรวจพบรอยโรค CIN 1 ในสตรีตั้งครรภ์ แนะน�ำ
2)
การดูแให้
ลรักดษาสตรี
ที่ไดรับการวินิจฉัยวด
ามีตาม
รอยโรคและ
ูแลโดยการตรวจติ
ยังไม่ต้องท�ำการรักษาใด ๆ(1,


 แผนภูมิที่ 3 แนวทางการดูแลรักษาเมื่อตรวจไม่พบรอยโรคหรือ

ยก
เลิก

แผนภูมิที่ แนวทางการดูแลรักษาเมือ่ ตรวจไมพบรอยโรคหรือพบรอยโรคในสตรีอายุ
พบรอยโรค CIN 1 ในสตรีอายุ 21-24 ปี ทีม่ ผี ล ASC-US
ปที่มีผลหรือ (1, 2)
หรือ LSIL cytology


รอยโรค≤ในสตรีอายุป

ที่มีผลเปนหรือ


ตรวจซ้ําที่เดือน



หรือ
≥หรือ


ตรวจซ้ําที่เดือน



ผลปกติ
ตรวจดวยคอลโปสโคป
≥


ตรวจคัดกรอง

ตามกํ
าหนดการปกติ
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การดูแลรักษาสตรีที่ไดรับการวินิจฉัยวามีรอยโรคและ







แผนภูมิที่ 4 แนวทางการดูแลรักษาเมื่อตรวจไม่พบรอยโรคหรือ
แผนภูมิที่ แนวทางการดู
แลรักษาเมื
พบรอยโรคหรื
อพบรอยโรคในสตรี
พบรอยโรค
CINอ่ ตรวจไม
1ในสตรี
อายุ 21-24
ปี ทีม่ ผี ล ASC-H อายุ
ปที่มีผลหรือ  (1, 2)
หรือ HSIL cytology



ยก
เลิก



รอยโรค≤ในสตรีอายุป

ที่มีผลหรือ



ชนิดที่
ชนิดที่และ

หรือและหรือ
ผลปกติ

ผล



ตรวจติดตามดวย


ทุกเดือนเปนเวลาป



รอยโรค
ผล

คง



คงอยูที่เดือนและ
อยูที่เดือนหรือ
ครั้งติดตอกัน
ไมพบ
พบ







ดูแลรักษาตาม
ตรวจคัดกรอง


แนวทางมาตรฐาน
ตามกํ
าหนดการปกติ


สําหรับสตรีที่อายุนอย
ดูแลรักษาตาม

ที่เปน
แนวทางมาตรฐาน


 
ไดตั้งครรภ
 ได้ตั้งครรภ์
       *
ถ้าไม่
 ∗ถาไม
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การดูแลรักษารอยโรค CIN 2- 3

ยก
เลิก

การวินิจฉัยแยกระหว่างรอยโรค CIN 2 กับ CIN 3 ในบางรายอาจจะ
ยาก รอยโรค CIN 3 ถือว่าเป็น  รอยโรคใกล้มะเร็งปากมดลูกมากกว่า โอกาส
หายไปเองมีน้อยกว่า จึงไม่ควรดูแลด้วยการติดตามการรักษา ทั้งนี้โดยไม่คำ� นึง
ถึงอายุและความต้องการอนุรกั ษ์ภาวะเจริญพันธุใ์ นอนาคต อย่างไรก็ดี ถ้าตรวจ
พบรอยโรค CIN 2 ต้องให้การรักษา ยกเว้นในบางกรณีพเิ ศษ เช่น อายุนอ้ ย การ
ตรวจพบ CIN 3 ในขณะตั้งครรภ์ ไม่ได้มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และมารดา
แต่การรักษาจะมีความเสี่ยงสูงมากต่อการตกเลือดและการแท้ง จึงแนะน�ำให้
ท�ำการรักษาภายหลังสิ้นสุดการตั้งครรภ์(1,2)
การดูแลรักษารอยโรค CIN 2-3 ขึ้นกับผลการตรวจด้วยคอลโปสโคป
และผล ECS ดังแผนภูมิที่ 5 ดังนี(1,้ 2)
1. ถ้าผลการตรวจด้วยคอลโปสโคป สามารถเห็นรอยโรคอยู่ที่บริเวณ
ปากมดลูกด้านนอก (transformation zone ชนิดที่ 1) อาจรักษาด้วยวิธี
excision หรือ ablation ก็ได้ ยกเว้นในสตรีตั้งครรภ์และสตรีอายุน้อย
2. ถ้าผลการตรวจด้วยคอลโปสโคปพบว่ารอยโรคบางส่วนมีการลาม
เข้าไปใน endocervix หรือไม่สามารถเห็นรอยโรคได้ทงั้ หมด (transformation
zone ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3) หรือ ECS พบ CIN 2-3 หรือ ungraded CIN
หรือ CIN 2-3 ทีม่ กี ารกลับเป็นซ�ำ 
้ แนะน�ำให้ทำ 
� diagnostic excision ไม่ควรท�ำ 
ablation ไม่แนะน�ำให้ดแู ลรักษารอยโรค CIN 2-3 โดยการตรวจติดตามด้วยการ
ตรวจด้วยคอลโปสโคป และการตรวจด้วย cytology ยกเว้นในกรณีสตรีตงั้ ครรภ์
และสตรีอายุน้อยเท่านั้น ไม่แนะน�ำให้ใช้การตัดมดลูกออก (hysterectomy)
เป็นการรักษาล�ำดับแรกส�ำหรับ CIN 2-3
องค์การอนามัยโลก ได้แนะน�ำให้ใช้ loop electrosurgical excision
procedure (LEEP) ในการรักษา CIN มากกว่าวิธี cryotherapy หากอยู่ใน
สถานที่ที่มีความพร้อม ไม่แนะน�ำให้ใช้วิธี cryotherapy ในรายที่รอยโรคมีการ
การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรค CIN และ AIS
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ลุกลามเข้าไปใน endocervical canal หรือรอยโรคที่มีพื้นที่มากกว่าร้อยละ
75 ของปากมดลูกด้าน ectocervix(5, 6)
นอกจากนี้ พยาธิแพทย์ควรรายงานว่าชิน้ เนือ้ ทีไ่ ด้จากการตัดปากมดลูก
มีส่วนของ squamo-columnar junction (SCJ) หรือไม่ เพื่อประเมินความ
การดูแลรักษาสตรีที่ไดรับการวินิจฉัยวามีรอยโรคและ

สมบูรณ์ในการตัดและความเสี่ยงต่อ การกลับเป็นซ�้ำภายหลังการรักษา(7)




แผนภูมมิท
ิที่ี่ แนวทางการดู
แลรักษารอยโรคและจากการตรวจยื
นยันทางพยาธิ
แผนภู
5 แนวทางการดู
แลรักษารอยโรค CIN 2 และ
CIN 3 จาก
วิทยาดวยการทํา 
การตรวจยืนยันทางพยาธิวทิ ยาด้วยการท�ำ biopsy(1,2)



ยก
เลิก


รอยโรคและ









รักษาดวยวิธี


หรือของ 



 ตรวจติดตามดวยทุกเดือน
ตรวจติดตามดวยที่เดือนและ เดือน


ผลปกติทั้ง ครั้ง
ผลผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง

ผลปกติทั้งครั้ง
ผลผิดปกติ≥

ตรวจซ้ําภายใน ป
ตรวจดวยคอลโปสโคป

ตรวจดวยคอลโปสโคปรวมกับ
รวมกับการทํา
การทํา

ตรวจคัดกรองตามกําหนดการปกติ




 แนวทางการดูแลรักษาอาจแตกตางกันในกรณีสตรีตั้งครรภหรือสตรีอายุนอยกวาป

  ถาตรวจพบรอยโรคที่ขอบของชิ้นเนื้อหรือจากการทําหลังอาจดูแลโดย

 การตรวจติดตามดวยและที่เดือนหรือ

 การทําหรือ

 การทําถาไมสามารถทําได
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การดูแลรักษารอยโรค CIN 2-3 ในสตรีอายุน้อยกว่า 25 ปี

ยก
เลิก

แนวทางการดูแลรักษาขึ้นกับผลการตรวจด้วยคอลโปสโคป และความ
รุนแรงของรอยโรค CIN ดังแผนภูมิที่ 6(1,2)
1. ผลการตรวจด้วยคอลโปสโคปสามารถเห็นรอยโรคอยูท่ บี่ ริเวณปาก
มดลูกด้านนอก (transformation zone ชนิดที่ 1) อาจจะดูแลรักษาโดย
1.1 การรักษาด้วยวิธี ablation ส่วนการรักษาด้วยวิธี excision
ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อดีข้อเสีย
1.2 การตรวจติดตามด้วยคอลโปสโคป และ cytology ทุก 6 เดือน
เป็นเวลา 12 เดือน
- ถ้าผลการตรวจทั้ง 2 อย่างปกติ 2 ครั้ง อาจตรวจติดตาม
ด้วย cytology หรือ co-testing ที่ 1 ปี ต่อมา ถ้าการตรวจ
ติดตามครั้งใดครั้งหนึ่งผิดปกติ ให้ตรวจด้วยคอลโปสโคป
- ถ้าผลการตรวจด้วยคอลโปสโคปพบรอยโรคทีร่ นุ แรงมากขึน้
หรือพบ high-grade lesion ใน cytology หรือ colposcopy
คงอยูท่ ี่ 1 ปี แนะน�ำให้ทำ 
� biopsy ซ�ำ้
2. ผลการตรวจคอลโปสโคป พบว่ารอยโรคบางส่วนมีการลามเข้าไปใน
endocervix หรือไม่สามารถเห็นรอยโรคได้ทั้งหมด (transformation zone
ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3) หรือรอยโรคเป็น CIN 3 หรือ CIN 2-3 คงอยู่นาน 24
เดือน แนะน�ำให้ท�ำการรักษา
3. ถ้ารอยโรคเป็น CIN 2 แนะน�ำให้ดแู ลรักษาโดยการตรวจติดตาม แต่
จะท�ำการรักษาก็ได้
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การดูแลรักษาสตรีที่ไดรับการวินิจฉัยวามีรอยโรคและ









แผนภูมิที่ 6 แนวทางการดูแลรักษารอยโรค CIN 2-3 ในสตรีอายุ

ยก
เลิก

แผนภูมิที่แนวทางการดูแลรักษารอยโรคในสตรีอายุนอยกวาป
น้อยกว่า 25 ปี(1, 2)


รอยโรคและ ในสตรีอายุ  ป



ถาตรวจพบจะทําการรักษาหรือการตรวจติดตามก็ได

ถาเปนรอยโรคอาจดูแลโดยการตรวจติดตาม

ถาเปนรอยโรคหรือหรือแนะนําใหทําการรักษา



การตรวจติดตามดวย
การรักษาดวยวิธี

ทุกเดือนเปนเวลาเดือน
หรือของ



ครั้ง
ผลตรวจรุนแรงมากขึ้นหรือ

และผลปกติ
ผลหรือพบ

คงอยูนานป

หรือที่ป




ผลผิดปกติ
ผลปกติ
แนะนําใหทําซ้ํา
ทั้งอยาง
อยางใดอยางหนึ่ง

หรือคงอยูนานเดือน

ตรวจ

ภายในป

แนะนําใหทําการรักษา
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การดูแลรักษารอยโรค CIN 2, 3 ในสตรีตั้งครรภ์

ยก
เลิก

ถ้าไม่มมี ะเร็งระยะลุกลาม และอายุครรภ์ยงั ไม่มาก แนะน�ำให้ดแู ลรักษา
โดยการตรวจติดตามด้วย cytology และ/หรือตรวจด้วยคอลโปสโคปทุก 12
สัปดาห์ ถ้าลักษณะรอยโรคที่พบจากการตรวจด้วยคอลโปสโคป สงสัยมะเร็ง
ระยะลุกลาม หรือผล cytology เป็นมะเร็งระยะลุกลาม แนะน�ำให้ทำ 
� biopsy(1, 2)
การท�ำ diagnostic excision จะแนะน�ำให้ทำ� ก็ตอ่ เมือ่ ตรวจแล้วมีความ
สงสัยอย่างมากว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามเท่านั้น ถ้าไม่พบมะเร็งระยะลุกลาม
แล้ว ไม่แนะน�ำให้ท�ำการรักษารอยโรค CIN 2-3 ในขณะตั้งครรภ์ หลังคลอด
แล้วให้ท�ำการตรวจประเมินใหม่ด้วย cytology อาจร่วมกับการตรวจด้วย
คอลโปสโคปแต่ไม่ควรท�ำก่อน 6 สัปดาห์หลังคลอด(1, 2)

การตรวจติดตามหลังการรักษารอยโรค CIN 2-3

หลังจากรักษารอยโรค CIN 2-3 แล้ว อาจตรวจติดตามด้วย
         1. การตรวจ cytology ทุก 6 เดือน ถ้าผลผิดปกติ เป็น ASC-US หรือ
รุนแรงกว่า ให้ตรวจด้วยคอลโปสโคปต่อไป ถ้าผลปกติทงั้ 2 ครัง้ ให้ตรวจติดตาม
ทุก 1 ปี เป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี(1,2 4)
         2. การท�ำ co-test ที่ 12 เดือน และ 24 เดือน ถ้าผลปกติทั้ง 2 ครั้ง
แนะน�ำให้ตรวจ co-test ซ�ำ้ ที่ 3 ปี ถ้าผลตรวจผิดปกติอย่างใดอย่างหนึง่ แนะน�ำ
ให้ตรวจด้วยคอลโปสโคป และ ECS ถ้าผล co-test ปกติทั้ง 3 ครั้ง แนะน�ำให้
ตรวจคัดกรองตามก�ำหนดการปกติเป็นเวลานานอย่างน้อย 20 ปี แม้ว่าจะอายุ
มากกว่า 65 ปีแล้วก็ตาม ไม่แนะน�ำให้ท�ำการรักษาซ�้ำหรือการตัดมดลูกออก
เนื่องจากผล HPV positive(1,2)
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การดูแลรักษาในกรณีตรวจพบรอยโรค CIN 2-3 ทีข่ อบของชิน้ เนือ้
(Positive surgical margins)

ยก
เลิก

ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจพบรอยโรค CIN 2-3 ที่ขอบของชิ้นเนื้อที่ได้จาก
การท�ำ  diagnostic excision  จะมีโอกาสพบรอยโรคหลงเหลือ (residual
lesion) สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่พบรอยโรคทีข่ อบของชิน้ เนือ้ โดยผูป้ ว่ ยที่
มีผลการตรวจพบรอยโรค CIN 2-3 ที่ขอบของชิ้นเนื้อจะมีความเสี่ยงในการพบ
รอยโรคหลงเหลือได้ตั้งแต่ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 90 ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งของชิ้น
เนือ้ ทีพ่ บรอยโรค ขนาดของรอยโรคทีข่ อบของชิน้ เนือ้ ขนาดของชิน้ เนือ้ จากท�ำ 
diagnostic excision และเทคนิคการตัด(8-10)
ต� ำ แหน่ ง ที่ พ บรอยโรคที่ ข อบของชิ้ น เนื้ อ ได้ บ ่ อ ยที่ สุ ด คื อ ขอบด้ า น
endocervix ผู้ป่วยที่พบรอยโรคที่ขอบด้าน endocervix จะมีโอกาสพบรอย
โรคหลงเหลืออยู่ได้ประมาณร้อยละ 30 ถึง ร้อยละ 90 โดยหากรอยโรคที่ขอบ
ของชิน้ เนือ้ มีขนาด 1-2 quadrants จะมีรอยโรคหลงเหลือประมาณร้อยละ 30
แต่หากรอยโรคที่ขอบของชิ้นเนื้อมีขนาด 3-4 quadrants จะพบรอยโรคหลง
เหลือได้สูงถึงร้อยละ 90(9) ส่วนผู้ป่วยที่พบรอยโรคที่ขอบด้าน ectocervix จะ
พบรอยโรคหลงเหลือได้ประมาณร้อยละ 20(8)
ส่วนความเสี่ยงต่อการพบรอยโรคหลงเหลือในผู้ป่วยที่พบความผิดปกติ
ใน ECS ที่ทำ� หลัง diagnostic excision จะสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่พบความผิดปกติ
เกือบ 2 เท่า(9)
การดูแลรักษามี 3 แนวทาง ดังนี(1,2)
้
1. การตรวจประเมินซ�้ำด้วย cytology และ ECS ที่ 4-6 เดือนหลัง
รักษา
2. ท�ำ diagnostic excision ซ�ำ 
้
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3. การตัดมดลูกออก ถ้าไม่สามารถท�ำ diagnostic excision ซ�ำ้ ได้อกี
โดยง่าย
               ถ้ารอยโรค CIN 2-3 กลับเป็นซ�้ำหรือยังคงอยู่หลังรักษา  อาจรักษา
โดยการท�ำ diagnostic excision ซ�้ำหรือการตัดมดลูกออกก็ได้(1,2)

รอยโรค Adenocarcinoma in situ (AIS)

ยก
เลิก

รอยโรค AIS แตกต่างจาก CIN หลายประการ เช่น ไม่มีลักษณะเฉพาะ
ทางคอลโปสโคป การตรวจหาขอบเขตของรอยโรคยากกว่า และรอยโรคมักอยู่
ใน endocervical canal ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาของ AIS จะคล้ายกับทีพ่ บใน
adenocarcinoma เพียงแต่จะไม่พบการลุกลามลงไปในชัน้ สโตรมา (stroma)(11)
ดังนั้น การท�ำ  biopsy ถือว่าไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยแยกมะเร็งระยะลุกลามได้
ต้องท�ำ diagnostic excision เพื่อการวินิจฉัยรอยโรค AIS เสมอ(1,2)
การท�ำ diagnostic excision นัน้ อาจท�ำด้วยวิธี cold-knife conization
(CKC) หรือ LEEP ก็ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการตัดหลายชิ้น รวมทั้งการตัดแบบ
top-hat หากเลือกท�ำ  LEEP ควรใช้ห่วงขนาดใหญ่กว่าที่ใช้ตัดในรอยโรค CIN
เพื่อให้สามารถตัดได้ลึกเข้าไปใน endocervix ในอดีตมักจะแนะน�ำให้ตัดด้วย
วิธี CKC เพื่อลดการเกิดการท�ำลายเนื้อเยื่อจากความร้อน (thermal injury)
ดังที่พบในชิ้นเนื้อที่ได้จากการท�ำ  LEEP ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการแปลผล
บริเวณขอบชิ้นเนื้อ และอาจจะมีผลต่อการวางแผนการดูแลรักษาต่อไปได้(1,2)
การประเมินรอยโรคทีข่ อบของชิน้ เนือ้ มีความส�ำคัญต่อการวางแผนการ
รักษาในผู้ป่วยที่พบ AIS โดยผู้ป่วยที่พบรอยโรคที่ขอบของชิ้นเนื้อจะมีโอกาส
พบรอยโรคหลงเหลือได้ตงั้ แต่รอ้ ยละ 23 ถึง ร้อยละ 70(12-20) ส่วนผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่พบ
รอยโรคทีข่ อบของชิน้ เนือ้ จะมีโอกาสพบรอยโรคหลงเหลือได้ตงั้ แต่รอ้ ยละ 0 ถึง
ร้อยละ 45(13,16-23) นอกจากนี้ รอยโรคที่ขอบของชิ้นเนื้อยังสามารถพยากรณ์ถึง
โอกาสทีจ่ ะพบรอยโรคหลงเหลือแบบมะเร็งระยะลุกลามได้ โดยผูป้ ว่ ยทีพ่ บรอยโรค
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ยก
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ที่ขอบของชิ้นเนื้อจะมีโอกาสพบรอยโรคหลงเหลือแบบมะเร็งระยะลุกลามได้
ร้อยละ 5.2 ถึง ร้อยละ 7.7 เปรียบเทียบกับที่พบได้ร้อยละ 0.1 ถึง ร้อยละ 1.9
ในผู้ป่วยที่ไม่พบรอยโรคที่ขอบของชิ้นเนื้อ(21,24)
ประโยชน์ของการท�ำ ECS หลัง diagnostic excision ในการใช้ทำ� นาย
ความเสีย่ งต่อการมีรอยโรคหลงเหลือยังคงมีผลการศึกษาทีไ่ ม่สอดคล้องกัน(15,25-27)
มีรายงานพบว่าผูป้ ว่ ย AIS ทีม่ ผี ล ECS ปกติ มีรอยโรคหลงเหลือสูงถึงเกือบร้อยละ 40(23)
การตัดมดลูกออกแบบธรรมดา (simple hysterectomy) เป็นการรักษา
หลักของโรคนีใ้ นสตรีทมี่ ลี กู เพียงพอแล้ว ส่วนสตรีทตี่ อ้ งการอนุรกั ษ์ภาวะเจริญพันธุ์
การดูแลรักษาโดยการตรวจติดตามก็สามารถกระท�ำได้(28-30) นอกจากนี้ ถ้าผล
HPV negative หลังการรักษา ความเสีย่ งต่อการกลับเป็นซ�ำ้ หรือการคงอยูข่ อง
รอยโรค AIS ก็ต�่ำมาก(29)

การดูแลรักษารอยโรค AIS

แนวทางการดูแลรักษารอยโรค AIS ขึ้นกับความต้องการอนุรักษ์ภาวะ
เจริญพันธุ์ และสภาวะที่ขอบของชิ้นเนื้อ(1,2) ดังแผนภูมิที่ 7
1. ถ้ามีลูกเพียงพอแล้ว แนะน�ำให้ตัดมดลูกออก
2. ถ้าต้องการอนุรักษ์ภาวะเจริญพันธุ์
- ถ้าไม่พบรอยโรคทีข่ อบของชิน้ เนือ้ ทีไ่ ด้จากการท�ำ diagnostic
excision ให้ดูแลรักษาโดยการตรวจติดตาม
- ถ้าพบรอยโรค CIN หรือ AIS ที่ขอบของชิ้นเนื้อ หรือจากการ
ท�ำ  ECS แนะน�ำให้ท�ำ  re-excision เพื่อเอารอยโรคออก
ให้หมด หรืออาจจะดูแลรักษาโดยการตรวจติดตามด้วย
cytology หรือ co-testing ร่วมกับการตรวจด้วยคอลโปสโคป
และการท�ำ ECS ทุก 6 เดือน  แนะน�ำให้ตรวจติดตามในระยะยาว
ถ้ายังไม่ได้รักษาโดยการตัดมดลูกออก
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การตรวจติ
ดตาม หรือ รวมกับการตรวจดวยคอลโปสโคปและการทําทุกเดือ

  ถาพบรอยโรค
หรืดอตามในระยะยาวถ
 ที่ขอบของชิ
เนื้อไดหรื
จากการทําด
แนะนําใหทํา
แนะนําใหตรวจติ
ายั้นงไม
รักอษาโดยการตั
มดลูกออก
 เพื่อเอารอยโรคออกใหหมดหรืออาจจะดูแลรักษาโดยการตรวจติดตามดวย

หรือ
รวมกับการตรวจดวยคอลโปสโคปและการทํา
ทุกเดือน
แผนภูม
ิที่แนวทางการดู
แลรักษารอยโรค
แนะนํ
า
ให
ต
รวจติ
ด
ตามในระยะยาวถ
า
ยั
ง
ไม
ไ
ด
ร
ก
ั
ษาโดยการตั
ด
มดลู
ก
ออก

แผนภู
มทิ ี่ 7 แนวทางการดูแลรักษารอยโรค adenocarcinoma in

รอยโรคที
่วินิจฉัยจากการทํา

(1,2)
situ
(AIS)
แผนภูมิท ี่แนวทางการดูแลรักษารอยโรค


รอยโรคที
่วินิจฉัยจากการทํา

การตัดมดลูกออก
การดูแลรักษาแบบอนุรักษ


ถ
าตองการคงภาวะเจริญพันธุ



การตัดมดลูกออก
การดูแลรักษาแบบอนุรักษ


ถาตองการคงภาวะเจริญพันธุ ตรวจไมพบรอยโรค


ตรวจพบรอยโรคที่ขอบของ

ชิ้นเนื้อหรือผล
ที่ขอบของชิ้นเนื้อ
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