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แนวทางเวชปฏิิบััติิฉบัับนี้้� จััดทำขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นข้้อพิิจารณาสำหรัับแพทย์์และผู้้�รัับบริิการทางการ
แพทย์์ในการตััดสิินใจเลืือกวิิธีีการดููแลรัักษาที่่�เหมาะต่่อสถานการณ์์ การจััดทำแนวทางเวชปฏิิบััติิฉบัับนี้้�
อาศัั ย หลัั กฐานทางการแพทย์์ที่่�เชื่่�อถืือได้้ใ นปััจจุุบัันเป็็นส่่ว นประกอบ แนวทางเวชปฏิิบััติินี้้�ไม่่ได้้มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อบัังคัับให้้แพทย์์ปฏิิบััติิหรืือยกเลิิกการปฏิิบััติิ วิิธีีการดููแลรัักษาผู้้�รัับบริิการทางการแพทย์์
ใด ๆ การปฏิิบััติิในการดููแลรัักษาผู้้�รัับบริิการทางการแพทย์์อาจมีีการปรัับเปลี่่�ยนตามบริิบท ทรััพยากร
ข้้อจำกััดของสถานที่่�ให้้บริกิ าร สภาวะของผู้้�รับบริ
ั กิ ารทางการแพทย์์ รวมทั้้�งความต้้องการของผู้้�รับบริ
ั กิ าร
ทางการแพทย์์และผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการดููแลรัักษา หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับความเจ็็บป่่วย ดัังนั้้�นการไม่่ปฏิิบััติิตาม
แนวทางนี้้มิ� ไิ ด้้ถืือเป็็นการทำเวชปฏิิบัติั ที่่ิ ไ� ม่่ถููกต้้องแต่่อย่่างไร แนวทางเวชปฏิิบัติั ฉิ บัับนี้้� มิิได้้มีีวััตถุุประสงค์์
ในการใช้้เป็็นหลัักฐานในการดำเนิินการทางกฎหมาย
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ความเป็นมา

ในปีี ค.ศ. 2012 The Lower Anogenital Squamous Terminology (LAST) Project(1)
ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากการร่่วมมืือของ The College of American Pathologists (CAP) และ The American
Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) ได้้แบ่่งและจััดมาตรฐานการให้้นิิยาม
(terminology) ความผิิดปกติิของรอยโรคก่่อนมะเร็็ง (preinvasive lesions) ของอวััยวะสืืบพัันธุ์์�สตรีี
ส่่วนล่่างและทวารหนัักที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับเชื้้�อ HPV โดยแบ่่ง การใช้้ชื่่�อทางจุุลพยาธิิวิิทยา (histopathologic nomenclature) ออกเป็็น 2 ระดัับ ได้้แก่่ low-grade squamous intraepithelial lesions
(LSIL) และ high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) ในระบบ LAST นั้้�น HSIL จะหมาย
รวมถึึง cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 2 และ 3 ในระบบ CIN
จุุดประสงค์์ของการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููก คืือ การตรวจหารอยโรคก่่อนมะเร็็ง ตั้้�งแต่่ระดัับ 
HSIL ขึ้้น� ไป เพื่่อ� ให้้การรัักษาที่่�เหมาะสมก่่อนที่่�รอยโรคดัังกล่่าวจะกลายเป็็นมะเร็็ง โดยหลีีกเลี่่ย� งการรัักษา
ที่่�ไม่่จำเป็็น
แนวทางการดููแลสตรีีที่่�ผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกผิิดปกติิฉบัับนี้้�จะครอบคลุุมกรณีีที่่�
ผลเซลล์์วิทิ ยาปากมดลููกผิิดปกติิ โดยอ้้างอิิงตามคำแนะนำของ ASCCP ค.ศ. 2012 และ 2019(2,3) องค์์การ
อนามััยโลก (World Health Organization, WHO) ค.ศ. 2021(4)  และปรัับปรุุงจากแนวทางเวชปฏิิบััติิ
ของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่อ� ง การดููแลสตรีีที่่�ผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููก
ผิิดปกติิ ฉบัับปีี พ.ศ. 2557 ซึ่่�งจััดทำโดยคณะอนุุกรรมการมะเร็็งวิิทยานรีีเวช พ.ศ. 2556-2558
หมายเหตุุ: สำหรัับแนวทางปฏิิบััติิเมื่่�อผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกแบบปฐมภููมิิโดยการ
ตรวจหาเชื้้�อเอชพีีวีีกลุ่่�มความเสี่่�ยงสููงพบความผิิดปกติิ (abnormal results of high-risk HPV testing
as a primary screening) และแนวทางปฏิิบััติิเมื่่�อผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกด้้วยเซลล์์วิิทยา
และตรวจหาเชื้้�อเอชพีีวีีกลุ่่�มความเสี่่�ยงสููงพบความผิิดปกติิ (co-testing) ได้้กล่่าวรายละเอีียดในแนวทาง
เวชปฏิิบััติิโดยราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููก
(GY 64-017) ซึ่ง่� องค์์การอนามััยโลกให้้คำแนะนำเพิ่่�มเติิมว่่าเมื่่อ� ผลตรวจ HPV เป็็นบวก และทำการตรวจ
คััดแยก (triage tests) ด้้วย colposcopy หรืือ reflex cytology แล้้วผลปกติิ ให้้ตรวจติิดตามด้้วย HPV
testing ที่่� 2 ปีี หรืือในสตรีีที่่�ติิดเชื้้�อเอชไอวีีให้้ตรวจซ้้ำที่่� 1 ปีี และถ้้าได้้ผลปกติิให้้ตรวจต่่อตามแบบการ
ตรวจคััดกรองตามปกติิ(4)

326 |

แนวทางเวชปฏิิบััติิของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย

คำ�แนะนำ�การดูแลรักษาสตรีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
ผลการตรวจคัดกรอง

คำ�แนะนำ�การดูแลรักษา

ASC-US
อายุ < 25 ปี

ตรวจติดตามด้วย cervical cytology ทุก 6 เดือน 2 ครั้ง หรือ ตรวจ
reflex high-risk HPV testing
ตรวจ colposcopy ถ้ามีความเสี่ยงสูง เช่น ติดเชื้อ HIV

อายุ ≥ 25 ปี

ตรวจ reflex high-risk HPV testing หรือ
ตรวจ colposcopy หรือ
ตรวจติดตามด้วย cervical cytology ทุก 6 เดือน 2 ครั้ง

LSIL
อายุ < 25 ปี

ตรวจติดตามด้วย cervical cytology ทุก 6 เดือน 2 ครั้ง หรือ ตรวจ
colposcopy ถ้ามีความเสี่ยงสูง เช่น ติดเชื้อ HIV

อายุ ≥ 25 ปี

ตรวจ colposcopy

วัยหมดระดู

ตรวจ colposcopy หรือ ตรวจ high-risk HPV testing หรือ ตรวจ
ติดตามด้วย cervical cytology ทุก 6 เดือน 2 ครั้ง

ASC-H
HSIL
อายุ < 25 ปี
อายุ ≥ 25 ปี

ตรวจ colposcopy
ตรวจ colposcopy
ตรวจ colposcopy
กรณีทไี่ ม่สงสัยมะเร็ง อาจจะพิจารณาตัดปากมดลูกออกเป็นรูปกรวยด้วย
ห่วงลวดไฟฟ้า (LEEP/LLETZ) ที่เรียกว่า See and Treat Approach

AGC
Atypical endometrial
cells

ทำ� endometrial sampling และทำ� endocervical sampling
ถ้าไม่พบความผิดปกติ ให้ตรวจ colposcopy ต่อ

AGC non endometrial
cells

ตรวจ colposcopy และทำ� endocervical sampling
พิจารณาทำ� endometrial sampling ในสตรีทมี่ คี วามเสีย่ งต่อมะเร็ง
เยื่อบุโพรงมดลูก
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ผลการตรวจคัดกรอง

คำ�แนะนำ�การดูแลรักษา

AGC not otherwise
specified (AGC-NOS)

ตรวจ colposcopy และทำ� endocervical sampling
พิจารณาทำ� endometrial sampling ในสตรีทมี่ คี วามเสีย่ งต่อมะเร็ง
เยื่อบุโพรงมดลูก

AGC favor neoplasia
(AGC-FN) และ
adenocarcinoma
in situ (AIS)

ตรวจ colposcopy และทำ� endocervical sampling
พิจารณาทำ� endometrial sampling ในสตรีทมี่ คี วามเสีย่ งต่อมะเร็ง
เยื่อบุโพรงมดลูก

Endometrial cells present in Pap smear
วัยก่อนหมดระดู

ไม่จำ�เป็นต้องตรวจเพิ่มเติม

วัยหลังหมดระดู
หรืออายุ ≥ 50 ปี

ทำ� endometrial sampling หรือ hysteroscopy

แนวทางปฏิบัติเมื่อผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเซลล์วิทยาผิดปกติ
(Epithelial cell abnormalities)
1. ผลเซลล์์วิิทยาเป็็น atypical squamous cells of undetermined significance
(ASC-US)
มีีการศึึกษาพบว่่า สตรีีที่่�ผลเซลล์์วิิทยาเป็็น ASC-US มีีโอกาสพบพยาธิิวิิทยา HSIL หรืือ AIS
ร้้อยละ 5.3-16.6(5-14) และพบมะเร็็งระยะลุุกลามได้้ประมาณร้้อยละ 0-2.8(5-10, 12-14) ดัังนั้้�นการดููแล
มีีทางเลืือก 3 แนวทาง ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 1 ได้้แก่่
ก) ตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology - conventional Papanicolaou smear หรืือ
liquid-based ทุุก 6 เดืือน 2 ครั้้�ง หรืือ
ข) ตรวจ reflex high-risk HPV testing หรืือ
ค) ตรวจ colposcopy
โดยเลืือกพิิจารณาตามอายุุ และความเหมาะสมกัับศัักยภาพของสถานพยาบาล ความวิิตกกัังวลเรื่่�อง
มะเร็็ง ตลอดจนเศรษฐานะของผู้้�ป่่วย(15-19)
ในสตรีีที่่�อายุุ <25 ปีี
แนะนำให้้รอตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology ที่่� 6 และ 12 เดืือน หรืือตรวจ reflex
high-risk HPV
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ถ้้าผลตรวจ cervical cytology เป็็นปกติิทั้้�งสองครั้้�ง ให้้ตรวจ cervical cytology
อีีกครั้้�งที่่� 1 ปีี
		- จะส่่งตรวจ colposcopy เมื่่�อผล cervical cytology ที่่� 6 เดืือนผิิดปกติิรุุนแรงขึ้้�นเป็็น
			≥ ASC-H หรืือผลที่่� 12 เดืือนผิิดปกติิ > ASC-US
		- ในกรณีีตรวจ reflex high-risk HPV ถ้้าผลการตรวจไม่่พบเชื้้�อ high-risk HPV ให้้ตรวจ
ตามปกติิ คืือ cervical cytology ที่่� 3 ปีี ถ้้าตรวจพบ high-risk HPV ให้้ตรวจ cervical
cytology ซ้้ำที่่� 6 และ 12 เดืือนตามแบบแผนที่่�กล่่าวข้้างต้้น
		- ไม่่แนะนำให้้ดููแลรัักษาด้้วย colposcopy ยกเว้้น สตรีีนั้้�นมีีความเสี่่ย� งสููง เช่่น ติิดเชื้้อ� HIV
ในสตรีีอายุุ ≥ 25 ปีี แนะนำเลืือกแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1.1 การตรวจหาเชื้้�อเอชพีีวีีกลุ่่�มความเสี่่�ยงสููงจากสิ่่�งส่่งตรวจเดิิม (reflex high-risk HPV
testing)
แนวทางนี้้�อาจพิิจารณาในสตรีีที่่�มีีเศรษฐานะเหมาะสมและมีีห้้องปฏิิบััติิการรองรัับ 
		- ในกรณีีผลการตรวจไม่่พบ  high-risk HPV ให้้นััดตรวจ cervical cytology ร่่วมกัับ 
high-risk HPV testing (co-testing) ซ้้ำที่่� 3 ปีี
		- ในกรณีีผลตรวจพบ high-risk HPV ให้้ส่่งตรวจ colposcopy ซึ่่�งถ้้าตรวจไม่่พบรอยโรค 
CIN ให้้ตรวจติิดตามด้้วย co-testing ซ้้ำที่่� 1 ปีี รวมถึึงสตรีีที่่�ติิดเชื้้�อเอชไอวีี และถ้้าได้้
ผลปกติิให้้ตรวจต่่อตามแบบการตรวจคััดกรองตามปกติิ(4)
1.2 ส่่งตรวจ colposcopy
แนวทางนี้้�อาจพิิจารณาในสถาบัันที่่�มีีความพร้้อมในการตรวจ ในสตรีีที่่�มีีความวิิตกกัังวล
มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการเป็็นมะเร็็งปากมดลููก ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความชุุกของรอยโรคก่่อนมะเร็็งปากมดลููกสููง
หรืือเสี่่�ยงต่่อการไม่่กลัับมารัับการตรวจติิดตาม
		- ในรายที่่�ไม่่เห็็นรอยโรค หรืือเป็็น inadequate colposcopy แนะนำให้้ทำ endocervical
sampling (ECS) ด้้วยวิิธีี endocervical curettage หรืือ endocervical brushing
		- ในรายที่่�ผลการตรวจ colposcopy ปกติิ ให้้นััดตรวจ cervical cytology ซ้้ำที่่� 1 ปีี
1.3 การตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology ที่่� 6 และ 12 เดืือน(2)
แนวทางนี้้จ� ะเหมาะสมในสตรีีที่่�สามารถกลัับมารัับการตรวจติิดตามได้้และไม่่มีีความวิิตกกัังวล
		- ถ้้าผลการตรวจซ้้ำปกติิทั้้ง� 2 ครั้้�ง สามารถนััดตรวจคััดกรองตามกำหนดการปกติิตามคำแนะนำ
ของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทยหรืือตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุุข 
		- ให้้ส่่งตรวจ colposcopy เมื่่�อผล cervical cytology ผิิดปกติิเป็็น ≥ ASC-US
2. ผลเซลล์์วิิทยาเป็็น low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL)
มีีการศึึกษาพบว่่า สตรีีที่่�มีีผลเซลล์์วิทิ ยาเป็็น LSIL มีีโอกาสพบพยาธิิวิทิ ยาเป็็น HSIL หรืือ AIS
ประมาณร้้อยละ 10-30(9,20-22) และพบมะเร็็งระยะลุุกลามประมาณร้้อยละ 1-2(9,20-22) ดัังนั้้�นจึึงแนะนำ
		-
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ให้้ส่่งตรวจ colposcopy ซึ่่�งถ้้าตรวจไม่่พบรอยโรค CIN ให้้ตรวจติิดตามด้้วย co-testing ซ้้ำที่่� 1 ปีี
รวมถึึงสตรีีที่่�ติิดเชื้้�อเอชไอวีี และถ้้าได้้ผลปกติิให้้ตรวจต่่อตามแบบการตรวจคััดกรองตามปกติิ(4)
ไม่่แนะนำให้้ใช้้ reflex HPV testing เพื่่�อคััดกรองเพิ่่�มเติิมก่่อนการส่่งตรวจ colposcopy(23)
เนื่่�องจากเซลล์์วิิทยา LSIL มีีโอกาสพบ high-risk HPV ได้้ร้้อยละ 77
การดููแลจะมีีการปรัับเปลี่่�ยนบ้้างตามอายุุและสถานะภาพของสตรีี
		 - สตรีีที่่�อายุุ < 25 ปีี
			 ไม่่แนะนำให้้ตรวจ high-risk HPV testing ในสตรีีกลุ่่�มนี้้� เนื่่อ� งจากจะพบผลบวกได้้บ่อ่ ย 
โดยไม่่มีีความสำคััญทางคลิินิกิ และมัักจะหายไปได้้เองภายใน 1-2 ปีี
			 แนะนำให้้ตรวจ cervical cytology ซ้้ำที่่� 6 และ 12 เดืือนโดยยัังไม่่ต้้องส่่งตรวจ 
colposcopy
			 ส่่งตรวจ colposcopy เมื่่�อผล cervical cytology ที่่� 6 เดืือน ผิิดปกติิรุุนแรงขึ้้�นเป็็น
				≥ ASC-H หรืือที่่� 12 เดืือนผิิดปกติิรุุนแรงขึ้้�นเป็็น ≥ ASC-US
			 ถ้้าผลตรวจที่่� 6 และ 12 เดืือนเป็็นปกติิทั้้�งสองครั้้�ง ให้้ตรวจ cervical cytology
อีีกครั้้�งที่่� 1 ปีี
		 - สตรีีตั้้�งครรภ์์ ให้้ส่่งตรวจ colposcopy และห้้ามทำ Endocervical sampling (ECS)
หลัังจากตรวจ colposcopy แล้้วไม่่สงสััยมะเร็็ง ให้้ตรวจด้้วย colposcopy ซ้้ำที่่� 6 สััปดาห์์หลัังคลอด
		 - สตรีีวััยหมดระดูู นอกเหนืือจากการตรวจ colposcopy อาจพิิจารณาตรวจ reflex highrisk HPV testing หรืือหากเป็็นสตรีีกลุ่่�มความเสี่่�ยงต่่ำ อาจตรวจติิดตามโดย cervical cytology ซ้้ำที่่� 6
และ 12 เดืือน(2)
			 ถ้้าผลการตรวจ colposcopy ปกติิ หรืือตรวจไม่่พบ high-risk HPV ให้้ตรวจติิดตาม
โดย cervical cytology ที่่� 1 ปีี
			 ถ้้าผลตรวจ cervical cytology ซ้้ำที่่� 6 และ 12 เดืือนปกติิ ติิดต่่อกััน 2 ครั้้�งให้้
นััดตรวจคััดกรองตามปกติิได้้
			 ถ้้าผล cervical cytology ที่่� 6 หรืือ 12 เดืือนผิิดปกติิ ≥ ASC-US หรืือตรวจพบ highrisk HPV ให้้ส่่งตรวจ colposcopy
3. ผลเซลล์์วิิทยาเป็็น atypical squamous cells, cannot exclude high-grade
squamous intraepithelial lesion (ASC-H)
มีีการศึึกษาพบว่่า สตรีีที่่�ผลเซลล์์วิิทยาเป็็น ASC-H มีีโอกาสพบ HSIL หรืือ AIS ประมาณ
ร้้อยละ 11-61(5,9,24,25) และพบมะเร็็งระยะลุุกลามประมาณร้้อยละ 1.3-8(9,24) การดููแลจึึงแนะนำให้้ส่ง่ ตรวจ 
colposcopy และให้้ทำ ECS ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 2
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3.1 ถ้้าผลการตรวจเป็็น unsatisfactory colposcopy
		 ถ้้าผล ECS ผิิดปกติิ หรืือเห็็นรอยโรค แต่่ผลการตรวจชิ้้�นเนื้้�อทางพยาธิิวิิทยาจากการทำ
colposcopy-directed biopsy (CDB) ปกติิ ให้้พิิจารณาทำการตััดปากมดลููกออกเป็็นรููปกรวย เพื่่�อการ
วิินิิจฉััย ด้้วยการทำ loop electrosurgical excision procedure (LEEP)/ large loop excision of
the transformation zone (LLETZ) หรืือ cold-knife conization (CKC)
		 ถ้้าผล ECS ปกติิ และผลการตรวจ colposcopy ไม่่เห็็นรอยโรค และ/หรืือ ผลการตรวจ
ชิ้้น� เนื้้�อจากการทำ CDB ปกติิ ให้้ตรวจติิดตามโดย cervical cytology ร่่วมกัับ  ECS ทุุก 6 เดืือน(2) หรืือ
ตรวจ high-risk HPV testing ที่่� 12 และ 24 เดืือน(3) ถ้้าผลปกติิทุุกครั้้�งตลอดระยะเวลา 2 ปีี ให้้ตรวจ
คััดกรองตามปกติิได้้ หรืืออาจทำการตััดปากมดลููกเป็็นรููปกรวย ถ้้าพิิจารณาแล้้วว่่าไม่่สามารถตรวจติิดตาม
ผู้้�ป่่วยได้้
3.2 ถ้้าผลการตรวจเป็็น satisfactory colposcopy
		 เห็็นรอยโรคหรืือผล ECS ผิิดปกติิ ให้้การรัักษาตามผลที่่�ตรวจพบ
		 ไม่่เห็็นรอยโรค และผล ECS ไม่่พบสิ่่�งผิิดปกติิ
แนะนำให้้ตรวจติิดตามโดย cervical cytology ซ้้ำทุุก 6 เดืือน(2) หรืือตรวจ high-risk
HPV testing หรืือ co-testing ที่่� 6, 18 และ 30 เดืือน(3) หรืือพิิจารณาเลืือกทำการตััดปากมดลููกออก
เป็็นรููปกรวย ถ้้าไม่่สามารถตรวจติิดตามผู้้�ป่่วยได้้
		 ถ้้าผลปกติิทุุกครั้้�งตลอดระยะเวลา 2 ปีี สามารถนััดตรวจ high-risk HPV testing หรืือ
co-testing ทุุก 3 ปีี
		 ถ้้าผลตรวจ high-risk HPV testing หรืือ co-testing ผิิดปกติิอย่่างใดอย่่ า งหนึ่่� ง
ให้้ส่่งตรวจ colposcopy
		 ถ้้ า ผลตรวจติิ ด ตามด้้ ว ย cervical cytology พบความผิิ ด ปกติิ ช นิิ ด ASC-H หรืือ
รุุนแรงกว่่า ให้้ทำการตััดปากมดลููกเป็็นรููปกรวยเพื่่�อการวิินิิจฉััย
		 ถ้้าผล cervical cytology ผิิดปกติิชนิิด ASC-US หรืือ LSIL ให้้ส่่งตรวจ colposcopy
		
หมายเหตุุ ในสตรีีที่่�อายุุ < 25 ปีี ถ้้าผลเป็็น satisfactory colposcopy และผลการตรวจ
ชิ้้�นเนื้้�อจากการทำ CDB และ ECS ไม่่พบพยาธิิวิิทยา HSIL ให้้ตรวจติิดตามโดยการตรวจ cervical
cytology ซ้้ำที่่� 1 และ 2 ปีี
			- ถ้้าผลการตรวจติิดตามปกติิติิดต่่อกัันทั้้�ง 2 ครั้้�ง ให้้นััดตรวจด้้วย high-risk HPV
testing หรืือ co-testing ทุุก 3 ปีี (หรืือตรวจ cytology ทุุก 1 ปีี)
			- ถ้้าผลการตรวจติิดตาม cervical cytology ผิิดปกติิ ASC-US หรืือ LSIL ให้้ส่่ง
colposcopy
			- หากพบ cervical cytology ผิิดปกติิชนิิด ≥ ASC-H ให้้ทำการตััดปากมดลููกเป็็น
รููปกรวยเพื่่�อการวิินิิจฉััย
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4. ผลเซลล์์วิิทยาเป็็น high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL)
มีีการศึึกษาพบว่่า สตรีีที่่�ผลเซลล์์วิทิ ยาเป็็น HSIL มีีโอกาสพบพยาธิิวิทิ ยา HSIL หรืือ AIS ประมาณ
ร้้อยละ 26-75(9,25) และพบมะเร็็งระยะลุุกลามประมาณร้้อยละ 4.5-20(5,9,21,26) จึึงควรได้้รับั การตรวจวิินิจฉั
ิ ยั
เพิ่่�มเติิมทัันทีีโดยการดููแลมีี 2 แนวทาง(27,28) ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 3 ได้้แก่่
4.1 ส่่งตรวจ colposcopy และหากไม่่ตั้้�งครรภ์์แนะนำให้้ทำ ECS ร่่วมด้้วย และให้้การดููแล
รัักษาดัังนี้้�
		 ถ้้าเป็็น unsatisfactory colposcopy หรืือผลการตรวจชิ้้�นเนื้้�อจากการทำ CDB พบ
พยาธิิวิิทยาเป็็น HSIL ให้้ทำการตััดปากมดลููกเป็็นรููปกรวยเพื่่�อการวิินิิจฉััย
		 ถ้้าเป็็น satisfactory colposcopy และผลการตรวจชิ้้�นเนื้้�อจากการทำ CDB เป็็น CIN 1
หรืือน้้อยกว่่า มีี 2 แนวทาง คืือ
1) ทำการตััดปากมดลููกเป็็นรููปกรวยเพื่่�อการวิินิิจฉััย 
2) ตรวจติิดตามด้้วย colposcopy ร่่วมกัับตรวจ co-testing ที่่� 6, 18 และ 30 เดืือน
(หรืือตรวจ cytology ที่่� 6 เดืือน* 4 ครั้้�ง)
- หากผลปกติิทั้้ง� หมดให้้นัดั ตรวจ co-testing ซ้้ำทุุก 3 ปีี (หรืือตรวจ cytology ทุุก 1 ปีี)
- ถ้้าผล cervical cytology ผิิดปกติิชนิิด ≥ ASC-H ให้้ทำการตััดปากมดลููกเป็็น
รููปกรวยเพื่่�อการวิินิิจฉััย แต่่หากผิิดปกติิชนิิด ASC-US หรืือ LSIL ให้้ส่่งตรวจ colposcopy
		
หมายเหตุุ ในสตรีีที่่�อายุุ < 25 ปีี ถ้้าผลเป็็น satisfactory colposcopy และผลการตรวจชิ้้�น
เนื้้�อจากการทำ CDB และ ECS ไม่่พบพยาธิิวิิทยา HSIL แนะนำตรวจติิดตามโดยการตรวจ colposcopy
ร่่วมกัับตรวจ cervical cytology ซ้้ำที่่� 1 และ 2 ปีี
- ถ้้าผลการตรวจติิดตามปกติิติิดต่่อกัันทั้้�ง 2 ครั้้�ง ให้้นััดตรวจคััดกรองด้้วย high-risk
HPV test หรืือ co-testing ทุุก 3 ปีี (หรืือตรวจ cytology ทุุก 1 ปีี)
- ถ้้าผลการตรวจติิดตามปีีที่่� 1 ผิิดปกติิ ให้้ส่่งตรวจ colposcopy และหากปีีที่่� 2 พบ 
cervical cytology ผิิดปกติิชนิิด ≥ ASC-H ให้้ทำการตััดปากมดลููกเป็็นรููปกรวยเพื่่�อ
การวิินิิจฉััย
4.2 การตััดปากมดลููกออกเป็็นรููปกรวยด้้วยห่่วงลวดไฟฟ้้า (LEEP/LLETZ) หลัังการตรวจด้้วย 
colposcopy แล้้ว ไม่่สงสััยมะเร็็ง ให้้พิิจารณาให้้การรัักษาได้้ทัันทีี (see and treat approach) ในกรณีี
ดัังต่่อไปนี้้�
		 สตรีีที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะไม่่กลัับมารัับการตรวจติิดตาม
		 สตรีีที่่�มีีบุุตรเพีียงพอแล้้ว
		
หมายเหตุุ
- ไม่่แนะนำให้้ดููแลรัักษาสตรีีที่่�มีีผล cervical cytology ชนิิด HSIL โดยการตรวจ 
high-risk HPV testing หรืือการตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology ซ้้ำ หรืือการจี้้�
ทำลาย (ablation) ปากมดลููก โดยไม่่ได้้ตรวจ colposcopy
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- ไม่่แนะนำ see and treat approach ในสตรีีที่่�มีีอายุุ < 25 ปีี
- ไม่่แนะนำให้้ทำการรัักษาโดยการตััดปากมดลููกเป็็นรููปกรวยในสตรีีที่่�ตั้้ง� ครรภ์์ แต่่แนะนำ
ให้้ทำการตรวจวิินิิจฉััยและรัักษาที่่� 6 สััปดาห์์หลัังคลอดบุุตร
5. ผลเซลล์์วิิทยาเป็็น atypical glandular cells (AGC)
เนื่่อ� งจาก atypical glandular cells (AGC) อาจมีีต้้นกำเนิิดได้้จากติ่่ง� เนื้้�อธรรมดา (polyp) เนื้้�อเยื่่อ�
ที่่�อยู่่�ในกระบวนการเปลี่่�ยนรููปตามปกติิ (metaplasia) หรืือเป็็นเนื้้�อเยื่่�อที่่�ผิิดปกติิ (neoplasia) และอาจ
จะพบความผิิดปกติิได้้ทั้้ง� จากบริิเวณเยื่่อ� บุุภายในคอมดลููก เยื่่อ� บุุโพรงมดลููก รัังไข่่ ท่อ่ นำไข่่ รังั ไข่่ หรืือจาก
อวััยวะอื่่�น ๆ เช่่น ลำไส้้ใหญ่่ เป็็นต้้น(29) แนวทางการดููแลเบื้้�องต้้นในสตรีีที่่�มีีเซลล์์วิิทยาผิิดปกติิแบบ AGC
จากการคััดกรองจะขึ้้�นกัับชนิิดของ AGC และสิ่่�งตรวจพบเบื้้�องต้้น ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 4
5.1 AGC ที่่�มีีคำขยาย atypical endometrial cells
มีีการศึึกษาพบว่่าสตรีีที่่�ผลเซลล์์วิิทยาชนิิดนี้้� มีีโอกาสพบมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููกประมาณ
ร้้อยละ 4-64(30-34) รอยโรค HSIL หรืือ AIS ประมาณร้้อยละ 0.3-13(30-34) และมะเร็็งปากมดลููกได้้ประมาณ
ร้้อยละ 0-4(30-34) แนะนำให้้ทำ endometrial sampling (ES) และ ECS และตรวจ colposcopy
ไปพร้้อมกัันในการตรวจครั้้�งเดีียว หรืืออาจรอผลพยาธิิวิิทยาของ endometrial sampling ก่่อนแล้้ว
หากไม่่พบรอยโรคจึึงส่่งตรวจ colposcopy
5.2 AGC จาก non endometrial cells
เนื่่�องจากมีีรายงานว่่า สตรีีที่่�ผลเซลล์์วิิทยาเป็็น AGC จาก non endometrial cells มีีโอกาส
พบ HSIL และ AIS ประมาณร้้อยละ 9-13(31,33,34) มะเร็็งปากมดลููกประมาณร้้อยละ 6-10(31,33) และมะเร็็ง
เยื่่�อบุุโพรงมดลููกประมาณร้้อยละ 0.8-7(31,33,34) แนะนำให้้ตรวจด้้วย colposcopy และ ECS รวมถึึง
พิิจารณาทำ ES ร่่วมด้้วยในกรณีีที่่�สตรีีอายุุ ≥ 35 ปีี หรืือสตรีีที่่�อายุุ < 35 ปีี แต่่มีีความเสี่่�ยงต่่อมะเร็็ง
เยื่่�อบุุโพรงมดลููก ถ้้าตรวจไม่่พบรอยโรคในเยื่่�อบุุปากมดลููกหรืือเยื่่�อบุุโพรงมดลููก ควรตรวจเพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
หาความผิิดปกติิของรัังไข่่ ท่่อนำไข่่ หรืืออวััยวะอื่่�น ๆ ในช่่องท้้องเพื่่�อการวิินิิจฉััย 
		
หมายเหตุุ
- ไม่่แนะนำให้้ทำการตรวจ reflex high-risk HPV testing เพื่่อ� ใช้้พิจิ ารณาเลืือกแนวทาง
การดููแลรัักษาสตรีีที่่�มีีผลเซลล์์วิิทยาเป็็น AGC และ AIS
- ไม่่แนะนำให้้ดููแลรัักษาโดยการตรวจ cervical cytology ซ้้ำ
- สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�มีีผล AGC ให้้ทำการตรวจด้้วย colposcopy และไม่่ทำ ECS หรืือ ES
ในสตรีีที่่�ผลการตรวจโดยเซลล์์วิิทยาเป็็น AGC และตรวจเบื้้�องต้้นไม่่พบความ
				ผิิดปกติิ ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 5
AGC favor neoplasia (AGC-FN) หรืือ Adenocarcinoma in situ (AIS)
มีีการศึึกษาพบว่่าสตรีีที่่�ผลเซลล์์วิทิ ยาเป็็น AGC-FN หรืือ AIS มีีโอกาสพบ HSIL และ AIS ประมาณ
ร้้อยละ 8-22(30-34) พบมะเร็็งปากมดลููกประมาณร้้อยละ 3-66(30-34) และพบมะเร็็งเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกประมาณ
ร้้อยละ 0-39(30-34) แนะนำให้้ตรวจ colposcopy และ ECS และ ES (เฉพาะในรายที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อ
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รอยโรคในโพรงมดลููก หรืืออายุุ ≥ 35 ปีี) ถ้้าผลการตรวจไม่่พบรอยโรคหรืือพบรอยโรคที่่�รุุนแรงน้้อยกว่่า
มะเร็็ง แนะนำให้้ตััดปากมดลููกออกเป็็นรููปกรวยเพื่่�อการวิินิิจฉััย  โดยพยายามตััดให้้ได้้ชิ้้�นเนื้้�อที่่�สามารถ
ประเมิินรอยโรคที่่�ขอบได้้ ร่่วมกัับการทำ ECS
AGC not otherwise specified (AGC-NOS)
มีีการศึึกษาพบว่่าสตรีีที่่�ผลเซลล์์วิิทยาเป็็น AGC-NOS มีีโอกาสพบ HSIL และ AIS ประมาณ
ร้้อยละ 3-13(30-34) พบมะเร็็งปากมดลููกประมาณร้้อยละ 2.2-8(30-34) และพบมะเร็็งเยื่่อ� บุุโพรงมดลููกประมาณ
ร้้อยละ0-12(30-34) ดัังนั้้�นการดููแลรัักษา แนะนำให้้ตรวจด้้วย colposcopy และ ECS และทำ ES ร่่วมด้้วย
ในกรณีีที่่�สตรีีอายุุ ≥ 35 ปีี หรืือสตรีีที่่�อายุุ < 35 ปีี แต่่มีีความเสี่่�ยงต่่อมะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก ถ้้าผล
การตรวจเบื้้�องต้้นไม่่พบ CIN หรืือ glandular neoplasia อาจดููแลรัักษา โดย
		- การตรวจติิดตามโดย cervical cytology ทุุก 6 เดืือน จนครบ 2 ปีี หรืือ
		- การตรวจ co-testing ที่่� 6, 18 และ 30 เดืือน
			
ถ้้าผลการตรวจติิดตามปกติิ ให้้ทำการตรวจคััดกรองตามปกติิได้้
			 ถ้้าผลการตรวจติิดตามพบเซลล์์ผิิดปกติิ > ASC-US หรืือผลพบ high-risk HPV
ให้้ตรวจ colposcopy ต่่อไป
6. ผลเซลล์์วิิทยาพบ Endometrial cells
สตรีีก่่อนวััยหมดระดูู หรืือสตรีีที่่�ตััดมดลููกและปากมดลููกแล้้วและไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็น
มะเร็็ง ไม่่จำเป็็นต้้องทำการตรวจเพิ่่�มเติิม
สตรีีวััยหมดระดูู หรืืออายุุ ≥ 50 ปีี ควรทำการตรวจวิินิิจฉััยโรคในเยื่่�อบุุโพรงมดลููกเพิ่่�มเติิม
เช่่น การทำ ES หรืือ hysteroscopy
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ภาคผนวก
ภาคผนวก

Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results

แผนภูมิที่ 1 การดูแลผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็ น ASC-US

แผนภููมิิที่่� 1 การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกเป็็น ASC-US

การดูแลสตรีท่ผี ลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results

แผนภูมิที่ 2 การดูแลผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็ น ASC-H

แผนภููมิิที่่� 2 การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกเป็็น ASC-H
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Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results

แผนภูมิที่ 3 การดูแลผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็ น HSIL

แผนภููมิิที่่� 3 การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกเป็็น HSIL

การดูแลสตรีท่ผี ลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results

แผนภูมิที่ 4 การดูแลผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็ น AGC

แผนภููมิิที่่� 4 การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกเป็็น AGC

การดูแลสตรีท่ผี ลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results

แผนภูมิที่ 5 การดูแลผู้ป่วยที่ มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็ น AGC ที่ ตรวจเบื้องต้นไม่
พบความผิดปกติ

แผนภููมิิที่่� 5 การดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกเป็็น AGC ที่่�ตรวจเบื้้�องต้้นไม่่พบความผิิดปกติิ

การดูแลสตรีท่ผี ลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
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