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แนวทางเวชปฏิิบััติิฉบัับนี้้� จััดทำขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นข้้อพิิจารณาสำหรัับแพทย์์และผู้้�รัับบริิการทางการ
แพทย์์ในการตััดสิินใจเลืือกวิิธีีการดููแลรัักษาที่่�เหมาะต่่อสถานการณ์์ การจััดทำแนวทางเวชปฏิิบััติิ
ฉบัับนี้้�อาศััยหลัักฐานทางการแพทย์์ที่่�เชื่่�อถืือได้้ในปััจจุุบัันเป็็นส่่วนประกอบ แนวทางเวชปฏิิบััติินี้้�ไม่่ได้้
มีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� บัังคัับให้้แพทย์์ปฏิิบัติั หิ รืือยกเลิิกการปฏิิบัติั  วิิ ธีิ กี ารดููแลรัักษาผู้้�รับบริ
ั กิ ารทางการแพทย์์
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
การดููแลรัักษาสตรีีที่ไ่� ด้้รับั การวิินิจิ ฉััยเป็็นรอยโรคปากมดลููกชนิิด
Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) และ Adenocarcinoma In Situ (AIS)
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ความเป็็นมา

คำแนะนำนี้้�จััดทำขึ้้�นโดยดััดแปลงมาจากข้้อแนะนำของ American Cancer Society (ACS),
American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) และ American Society
for Clinical Pathology (ASCP) 2012 และ 2019(1,2) และองค์์การอนามััยโลก (World Health
Organization, WHO) ค.ศ. 2021(3) เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางสำหรัับแพทย์์และบุุคลากรทางสาธารณสุุข
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดููแลรัักษาสตรีีที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยโดยผลการตรวจพยาธิิวิิทยาเป็็นรอยโรคปากมดลููก
ชนิิด Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) และ Adenocarcinoma In Situ (AIS)
การรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN และ AIS ขึ้้น� อยู่่�กัับระดัับความรุุนแรงของรอยโรคเป็็นหลััก
ปััจจััยอื่น่� ที่่�นำมาพิิจารณาร่่วม ได้้แก่่ อายุุ ความต้้องการมีีบุุตร ความต้้องการของผู้้�ป่ว่ ย ความน่่าเชื่่อ� ถืือของ
ผลตรวจ colposcopy โรคทางนรีีเวชอื่่�นที่่�พบร่่วมด้้วย ความพร้้อมของเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการ
รัักษา ประสิิทธิิภาพของการรัักษาแต่่ละวิิธีี รวมถึึงความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ของแพทย์์ รวมไปถึึง
ทรััพยากรพื้้�นฐานและบริิบทของสถานบริิการ

คำำ�แนะนำำ�การดููแลรัักษาสตรีีที่ไ่� ด้้รับั การวิินิจิ ฉััยเป็็นรอยโรคปากมดลููกชนิิด Cervical
Intraepithelial Neoplasia (CIN) และ Adenocarcinoma In Situ (AIS)
ผลพยาธิิวิิทยา

คำแนะนำการดููแลรัักษา

CIN 1 พิิจารณาการรัักษาตามผลตรวจคััดกรองก่่อนวิินิิจฉััยพยาธิิวิิทยา CIN 1
ASC-US หรืือ LSIL
< 25 ปีี

ตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology ทุุก 6 เดืือน 4 ครั้้�ง

≥ 25 ปีี

ตรวจติิดตามด้้วยการตรวจ HPV testing หรืือ ตรวจ co-testing
	ที่่� 1, 2 ปีี หรืือ
ตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology ทุุก 6 เดืือน 4 ครั้้�ง

ASC-H หรืือ HSIL
< 25 ปีี

ตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology และตรวจ colposcopy
ทุุก 6 เดืือน 4 ครั้้�ง

≥ 25 ปีี

ตััดปากมดลููกออกเป็็นรููปกรวยด้้วยห่่วงลวดไฟฟ้้า (LEEP/LLETZ) หรืือ
ตรวจติิดตามด้้วย HPV testing หรืือ ตรวจ co-testing ที่่� 6, 18 และ
30 เดืือน หรืือ
ตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology และตรวจ colposcopy ทุุก
6 เดืือน 4 ครั้้�ง
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ผลพยาธิิวิิทยา
CIN 2-3

คำแนะนำการดููแลรัักษา

สตรีีทั่่�วไป

รัักษาด้้วยวิิธีี ablation หรืือ conization

สตรีีตั้้�งครรภ์์

ตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology และ/หรืือตรวจ colposcopy
ทุุก 12 สััปดาห์์ และตรวจประเมิินอีีกครั้้ง� หลัังจากคลอดบุุตรประมาณ
6 สััปดาห์์ หรืือ
ทำ diagnostic excisional procedure เฉพาะเมื่่�อ colposcopy
หรืือผลพยาธิิวิิทยาสงสััยมะเร็็งปากมดลููกระยะลุุกลาม

AIS
ถ้้าต้้องการมีีบุุตร

ทำการวิินิจิ ฉััยด้้วยวิิธีี conization และรัักษาด้้วยการ hysterectomy
ทำ therapeutic conization จนได้้ negative margin แล้้วพิิจารณา
	ทำ hysterectomy หลัังจากมีีบุุตรแล้้ว

การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 1 ในสตรีีอายุุน้้อยกว่่า 25 ปีี

(แผนภููมิิที่่� 1)
แนวทางการดููแลขึ้้น� กัับผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกเช่่นเดีียวกัับสตรีีทั่่�วไป(1,2) แต่่เนื่่อ� งจาก
สตรีีกลุ่่�มนี้้�มีีโอกาสหายจากโรคเองได้้สููง จึึงแนะนำให้้ทำการตรวจติิดตามมากกว่่าที่่�จะรีีบทำการรัักษา
1. ผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกก่่อนหน้้าเป็็น ASC-US หรืือ LSIL ให้้ตรวจติิดตาม
ด้้วย cervical cytology ทุุก 6 เดืือน ติิดต่่อกัันนานเป็็นเวลา 2 ปีี และไม่่แนะนำให้้ตรวจ high-risk HPV
testing ในสตรีีกลุ่่�มนี้้� โดยให้้การดููแลตามผลตรวจ cervical cytology คืือ
ผลปกติิทุุกครั้้�ง ตลอดระยะเวลา 2 ปีี แนะนำให้้ตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกตามปกติิ
จะส่่งตรวจ colposcopy เมื่่�อผล cervical cytology ที่่� 6 เดืือนผิิดปกติิรุุนแรงขึ้้�นเป็็น
≥ ASC-H หรืือผลที่่� 12, 18, 24 เดืือน ผิิดปกติิ ≥ ASC-US
2. ผลการตรวจคััดกรองก่่อนหน้้าเป็็น ASC-H หรืือ HSIL ให้้พิิจารณาตามผลการตรวจ 
colposcopy และผลพยาธิิวิิทยาของ endocervical sampling (ECS) โดยแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
2.1 ผลการตรวจ colposcopy สามารถมองเห็็น squamo-columnar junction (SCJ) และ
ขอบเขตรอยโรคทั้้�งหมด ร่่วมกัับผลพยาธิิวิิทยาของ ECS ปกติิ ให้้ตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology
และตรวจ colposcopy ทุุก 6 เดืือน ติิดต่่อกัันนาน 2 ปีี โดยหากพบว่่า
- ผล cervical cytology และผลตรวจ colposcopy เป็็นปกติิติิดต่่อกัันทุุกครั้้�ง แนะนำ
ให้้ทำการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกตามปกติิ
การดููแลรัักษาสตรีีที่ไ่� ด้้รับั การวิินิจิ ฉััยเป็็นรอยโรคปากมดลููกชนิิด
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- พบรอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 ให้้ดููแลรัักษาตามแนวทางสำหรัับสตรีีอายุุ < 25 ปีี
- ผล cervical cytology ที่่� 1 ปีี ยัังคงเป็็น ≥ ASC-H หรืือ ผลตรวจ colposcopy พบเป็็น
รอยโรคปากมดลููกขั้้�นสููง (high-grade lesion) ให้้ตััดชิ้้�นเนื้้�อ (colposcopic-directed
biopsies) ตรวจพยาธิิวิิทยา
- ผล cervical cytology ที่่� 2 ปีี ยัังคงเป็็น ≥ ASC-H และผลตรวจ colposcopy ไม่่พบ
รอยโรคปากมดลููกขั้้น� สููง แนะนำให้้ทำ diagnostic excisional procedure
2.2 ผลการตรวจ colposcopy ไม่่สามารถมองเห็็น SCJ และขอบเขตรอยโรคทั้้�งหมด
หรืือผลพยาธิิวิิทยาของ ECS พบรอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 แนะนำให้้ทำ diagnostic excisional
procedure

การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 1 ในสตรีีอายุุ ≥ 25 ปีี

CIN1 เป็็นรอยโรคที่่�มัักเกิิดจากการติิดเชื้้�อ low-risk HPV แต่่ก็็อาจเกิิดจาก high-risk HPV หรืือ
ทั้้�ง 2 กลุ่่�มร่่วมกััน รอยโรคชนิิดนี้้�มัักจะหายไปได้้เอง โดยเฉพาะในสตรีีที่่�มีีอายุุน้อ้ ย(4,5) ความเสี่่ย� งต่่อการมีี 
CIN 3 หรืือสููงกว่่า ขึ้้น� อยู่่�กัับผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกผิิดปกติิที่่�นำผู้้�ป่่วยมาตรวจพบ CIN 1(6)
โดยถ้้าผลทางเซลล์์วิิทยาปากมดลููก (cervical cytology) เป็็น ASC-US หรืือ LSIL จะพบความเสี่่�ยง
ต่่อการมีี CIN 3 หรืือสููงกว่่าร้้อยละ 3.8 แต่่หากผล cervical cytology เป็็น ASC-H, HSIL หรืือ AGC
ความเสี่่ย� งดัังกล่่าวจะสููงขึ้้น� เป็็นร้้อยละ 15
การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัย CIN 1 จึงแบ่งตามผลการตรวจ cervical cytology
ดังนี้
1. ผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกเป็็น ASC-US หรืือ LSIL (แผนภููมิิที่่� 2)
ให้้ทำการตรวจติิดตาม โดยวิิธีีตรวจขึ้้น� อยู่่�กัับศัักยภาพของสถานพยาบาล คืือ
ถ้้าสามารถตรวจ high-risk HPV testing ได้้ แนะนำให้้ตรวจ cervical cytology ร่่วมกัับ highrisk HPV testing (co-testing) ที่่� 1 และ 2 ปีี(1)
- หากผลตรวจทั้้�งสองครั้้�งปกติิ ให้้ตรวจติิดตามครั้้�งต่่อไปที่่� 3 ปีี
- หากผลตรวจอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งผิิดปกติิ ให้้ส่่งตรวจ colposcopy
ทำการตรวจ cervical cytology ทุุก 6 เดืือน ติิดต่่อกััน 4 ครั้้�ง หากผลตรวจปกติิทั้้�ง 4 ครั้้�ง
ให้้ตรวจติิดตามด้้วยการตรวจ cervical cytology ทุุก 12 เดืือน และหากผลตรวจยัังคงปกติิ ให้้ตรวจ
คััดกรองตามปกติิได้้ ในระหว่่างนี้้ห� ากผลตรวจผิิดปกติิ ≥ ASC-US ให้้ส่่งตรวจ colposcopy
หากตรวจทางพยาธิิวิิทยาพบรอยโรค CIN 1 อยู่่�นาน ≥ 2 ปีี สามารถดููแลโดยการตรวจติิดตาม
ต่่อไปหรืือเริ่่�มต้้นให้้การรัักษาได้้ พิิจารณาจากรอยโรคที่่�ตรวจพบจากการตรวจด้้วย colposcopy
หากสามารถมองเห็็นรอยโรคทั้้�งหมด แนะนำให้้รัักษาด้้วยวิิธีีจี้้�ทำลาย (ablation) แต่่หากไม่่สามารถมอง
เห็็นรอยโรคทั้้�งหมดให้้รัักษาด้้วยวิิธีีตััดปากมดลููกเป็็นรููปกรวย (conization) ทั้้�งนี้้�ให้้พิิจารณาจากความ
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ต้้องการมีีบุุตรของสตรีี ประสบการณ์์ของแพทย์์ และบริิบทของสถานพยาบาล
* ในกรณีีการวิินิจฉั
ิ ยั CIN 1 ได้้จากผล ECS นอกจากการตรวจดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้ว ให้้ทำ ECS
อีีกครั้้�งที่่� 1 ปีี ร่่วมด้้วย
2. ผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกเป็็น ASC-H หรืือ HSIL (แผนภููมิิที่่� 3)
แนะนำให้้ทบทวนผลจากการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููก ผลการตรวจ colposcopy และผล
พยาธิิวิิทยาอีีกครั้้�ง เพื่่�อยืืนยัันว่่าไม่่พบรอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 หากยัังคงยืืนยัันผลเช่่นเดิิม
ให้้ดููแลรัักษาโดยวิิธีอี ย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง(4) โดยเลืือกพิิจารณาตามอายุุสตรีี ความต้้องการมีีบุุตร ความวิิตก
กัังวล ความเสี่่�ยงต่่อการเป็็นมะเร็็งปากมดลููก ผลตรวจ high-risk HPV ที่่�ทราบพร้้อมกััน (ในกรณีีตรวจ
คััดกรองมะเร็็งปากมดลููกด้้วย co-testing) ศัักยภาพของสถานพยาบาล ตลอดจนเศรษฐานะของผู้้�ป่่วย 
ดัังนี้้�
1. ทำการวิินิจฉั
ิ ยด้
ั ว้ ยวิิธีี conization (diagnostic excisional procedure) หรืือ
2. กรณีีที่่� ก ารตรวจ colposcopy สามารถมองเห็็ น รอยโรคทั้้� ง หมด และผลตรวจทาง
พยาธิิวิิทยาของ ECS ไม่่พบความผิิดปกติิ อาจตรวจติิดตามได้้ 2 รููปแบบ คืือ
2.1 กรณีีที่่�สามารถตรวจ high-risk HPV testing ร่่วมด้้วยได้้ ให้้ตรวจ cervical cytology
ร่่วมกัับ high-risk HPV testing (co-testing) ที่่� 6, 18 และ 30 เดืือน
		 ถ้้าผลตรวจ co-testing ปกติิติิดต่่อกัันทุุกครั้้�ง ให้้ตรวจติิดตามด้้วยวิิธีี co-testing ที่่� 3 ปีี
		 ถ้้าผลตรวจอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งผิิดปกติิ ให้้ส่่งตรวจ colposcopy
		 แต่่ถ้้าผลตรวจ cervical cytology ครั้้�งใดพบความผิิดปกติิชนิิด ASC-H แนะนำให้้ตรวจ 
colposcopy และพิิจารณาทำ diagnostic excisional procedure
2.2 การตรวจ cervical cytology และตรวจ colposcopy ทุุก 6 เดืือน ติิดต่่อกัันนานเป็็นเวลา
2 ปีี
		 ถ้้าผลการตรวจปกติิต่อ่ เนื่่อ� งกัันในระยะเวลาดัังกล่่าว จึึงสามารถตรวจคััดกรองมะเร็็งปาก
มดลููกตามปกติิ
		 ถ้้าผลการตรวจครั้้�งใดพบความผิิดปกติิชนิิด ASC-H แนะนำให้้พิิจารณาทำ diagnostic
excisional procedure

การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 ในสตรีีอายุุน้้อยกว่่า 25 ปีี

(แผนภููมิิที่่� 4)
การดููแลรัักษา CIN 2-3 ในสตรีีกลุ่่�มนี้้�ขึ้้�นกัับผลตรวจ colposcopy และความรุุนแรงของ
รอยโรค(1,2) โดยพิิจารณาดัังนี้้�
1. ผลการตรวจ colposcopy สามารถมองเห็็น SCJ และขอบเขตรอยโรคทั้้�งหมด ให้้ทำการรัักษา
ด้้วยวิิธีี ablation สำหรัับการรัักษาด้้วยวิิธีี conization ควรต้้องพิิจารณาถึึงข้้อดีีและข้้อเสีียอย่่างรอบคอบ 

การดููแลรัักษาสตรีีที่ไ่� ด้้รับั การวิินิจิ ฉััยเป็็นรอยโรคปากมดลููกชนิิด
Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) และ Adenocarcinoma In Situ (AIS)
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หลัังจากนั้้�นทำการตรวจติิดตามด้้วยการตรวจ colposcopy และ cervical cytology ทุุก 6 เดืือน เป็็นเวลา
1 ปีี โดยหากพบว่่า
ผลการตรวจปกติิทั้้�ง 2 ครั้้�ง ให้้ตรวจติิดตามต่่อด้้วย cervical cytology ที่่� 1 ปีี ถ้า้ ผลปกติิ
ให้้ตรวจติิดตามต่่อทุุก 1 ปีี จำนวน 3 ครั้้�ง หากผลปกติิตลอดในช่่วงระยะเวลา 5 ปีีนี้้� ให้้ตรวจต่่อทุุก 3 ปีี
ถ้้าผลครั้้�งใดผิิดปกติิ ≥ ASC-US ให้้ส่่งตรวจ colposcopy
ผลการตรวจ colposcopy หรืือผล cervical cytology พบ high-grade lesions ให้้ทำ
colposcopic-directed biopsies ส่่งตรวจพยาธิิวิิทยาซ้้ำอีีกครั้้�ง
2. ผลการตรวจ colposcopy ไม่่สามารถมองเห็็น SCJ และขอบเขตรอยโรคทั้้�งหมด หรืือเป็็น
รอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 3 หรืือรอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 นั้้�นคงอยู่่�นาน 2 ปีี แนะนำให้้ทำการ
รัักษาทัันทีี 

การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 ในสตรีีอายุุ ≥ 25 ปีี (แผนภููมิิที่่� 5)

รอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 มีีโอกาสพััฒนาเป็็นมะเร็็งปากมดลููกได้้สููง จึึงจำเป็็นต้้องได้้รัับ
การรัักษาไม่่ควรดููแลด้้วยการติิดตาม(2,7,8) ยกเว้้นในกรณีีรอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 3 ในสตรีีตั้้�งครรภ์์
ซึ่่�งมีีข้้อแนะนำในการดููแลเป็็นพิิเศษ
การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 ขึ้้�นกัับผลการตรวจ colposcopy และผล
พยาธิิวิิทยาของ ECS(1) โดยแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
1. ผลการตรวจ colposcopy สามารถมองเห็็น SCJ และขอบเขตรอยโรคทั้้�งหมด และผล
พยาธิิวิิทยาของ ECS ไม่่พบรอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 ให้้รัักษาด้้วยวิิธีี ablation หรืือ conization
ยกเว้้นสตรีีตั้้�งครรภ์์
2. ผลการตรวจ colposcopy ไม่่สามารถมองเห็็น SCJ และขอบเขตรอยโรคทั้้�งหมดมากกว่่า
ร้้อยละ 75 หรืือ 3 quadrants หรืือผลพยาธิิวิิทยาของ ECS พบรอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 หรืือ
เคยรัักษาด้้วยการ ablation แล้้วล้้มเหลว แนะนำให้้ทำ conization ยกเว้้นสตรีีตั้้�งครรภ์์ รวมทั้้�งไม่่แนะนำ
ให้้ใช้้การตััดมดลููก (hysterectomy) เป็็นการรัักษาลำดัับแรกโดยที่่�ยังั ไม่่ทำ conization
การตรวจติดตามภายหลังรักษารอยโรคปากมดลูกชนิด CIN 2-3 (แผนภูมิที่ 5)
ภายหลัังการรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 แนะนำให้้ตรวจติิดตามได้้ 2 วิิธีี คืือ
1. ตรวจ high-risk HPV testing หรืือ co-testing ที่่� 6 เดืือน และตรวจซ้้ำอีีกปีีละครั้้�ง จำนวน
3 ครั้้�ง
ถ้้าผลตรวจทุุกครั้้�งเป็็นปกติิ แนะนำให้้ตรวจ co-testing อีีกครั้้�งที่่� 3 ปีี และตรวจต่่อเนื่่�อง
อีีกอย่่างน้้อย 25 ปีี
ถ้้าในระหว่่างนี้้�มีีผลอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งผิิดปกติิ แนะนำให้้ตรวจ colposcopy
2. ตรวจ cervical cytology ทุุก 6 เดืือน เป็็นเวลา 3 ปีี
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แนวทางเวชปฏิิบััติิของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย

ถ้้าผลตรวจปกติิทุุกครั้้�ง แนะนำให้้ตรวจติิดตามทุุก 1 ปีี ต่่อเนื่่�องอีีกอย่่างน้้อย 25 ปีี
ถ้้าผลตรวจผิิดปกติิตั้้�งแต่่ ASC-US ขึ้้�นไป แนะนำให้้ตรวจ colposcopy
องค์์การอนามััยโลกให้้คำแนะนำการตรวจติิดตามภายหลัังรัักษาแตกต่่างไปเล็็กน้้อย คืือ
ให้้ตรวจ HPV testing ที่่� 1 ปีี จำนวน 1 ครั้้�ง หรืือในสตรีีที่่�ติิดเชื้้�อเอชไอวีี ให้้ตรวจ HPV testing
ที่่� 1 ปีี จำนวน 2 ครั้้�ง และถ้้าได้้ผลปกติิให้้ตรวจต่่อตามแบบการตรวจคััดกรองตามปกติิ ถ้้าผลตรวจ
ผิิดปกติิแนะนำให้้ตรวจ colposcopy(3)
หมายเหตุุ สตรีีอายุุ 25 ปีีขึ้้�นไปที่่�เป็็น CIN 2 และยัังไม่่ต้้องการรัักษาด้้วยวิิธีี conization หรืือ
ablation ก็็อาจพิิจารณาความเหมาะสมในรายที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการเป็็นมะเร็็งปากมดลููกต่่ำ และตรวจ
ติิดตามด้้วยความระมััดระวัังอย่่างใกล้้ชิิด เช่่นเดีียวกัับสตรีีอายุุ < 25 ปีี และแนะนำให้้ใช้้ high-risk HPV
testing หรืือ co-testing แทนการตรวจ cervical cytology

การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 ในสตรีีตั้้�งครรภ์์

การดููแลรัักษา CIN 2-3 ในสตรีีกลุ่่�มนี้้�ขึ้้�นกัับผลการตรวจ colposcopy ความรุุนแรงของรอยโรค 
และอายุุครรภ์์(4) ดัังนี้้�
1. ผลการตรวจ colposcopy ไม่่พบมะเร็็งระยะลุุกลาม (invasive carcinoma) และอายุุครรภ์์
ในช่่วง ไตรมาสที่่� 1-2 แนะนำให้้ทำการตรวจติิดตามด้้วย cervical cytology และ/ หรืือตรวจ 
colposcopy ทุุก 12-24 สััปดาห์์ และตรวจประเมิินอีีกครั้้�งหลัังจากคลอดบุุตรประมาณ 6 สััปดาห์์
โดยไม่่แนะนำให้้ทำ diagnostic excisional procedure เพื่่�อรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3
ระหว่่างตั้้�งครรภ์์
2. ผลการตรวจ colposcopy พบหรืือสงสััยมะเร็็งระยะลุุกลาม ให้้ทำ colposcopic directed
biopsies ส่่งตรวจพยาธิิวิิทยา และทำ diagnostic excisional procedure เฉพาะเมื่่�อผลชิ้้�นเนื้้�อที่่�
ตััดพบหรืือสงสััยมะเร็็งปากมดลููกระยะลุุกลามเท่่านั้้�น

การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด Adenocarcinoma In Situ (AIS)

AIS เป็็นรอยโรคปากมดลููกที่่�มีีลัักษณะทางพยาธิิวิิทยาคล้้ายกัับ  adenocarcinoma แต่่ไม่่พบ
การลุุกลามลงไปในเนื้้�อเยื่่�อเกี่่�ยวพััน (stroma) และมีีลัักษณะที่่�แตกต่่างจากรอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN
คืือรอยโรคมัักพบอยู่่�ใน endocervical canal ทำให้้การพบรอยโรคหรืือตรวจติิดตามรอยโรคทำได้้
ยากกว่่า รวมทั้้�งไม่่มีีลัักษณะที่่�จำเพาะชััดเจนในการตรวจ colposcopy
การวิินิจฉั
ิ ยั รอยโรคปากมดลููกชนิิด AIS จำเป็็นต้้องอาศััยการทำ diagnostic excisional procedure
เสมอ วิิธีีที่่�ใช้้ คืือ cold-knife conization หรืืออาจใช้้ loop electrosurgical excision procedure
(LEEP) โดยต้้องตััดปากมดลููกเป็็นชิ้้�นขนาดใหญ่่เพีียงชิ้้�นเดีียวให้้ลึึก ≥ 10 มิิลลิิเมตร เพื่่�อหากพบว่่าเป็็น
มะเร็็งจะได้้การอ่่านผลพยาธิิวิิทยาที่่�มีีระดัับ invasion ที่่�แม่่นยำ

การดููแลรัักษาสตรีีที่ไ่� ด้้รับั การวิินิจิ ฉััยเป็็นรอยโรคปากมดลููกชนิิด
Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) และ Adenocarcinoma In Situ (AIS)
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การตรวจพบรอยโรคที่่�ขอบของชิ้้�นเนื้้�อจาก diagnostic excisional procedure (positive
surgical margins) มีีความสำคััญต่่อการวางแผนการรัักษาสำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีรอยโรคปากมดลููกชนิิด AIS
เนื่่�องจากเป็็นปััจจััยพยากรณ์์ถึึงโอกาสที่่�มีีรอยโรคปากมดลููกชนิิด AIS หลงเหลืือและโอกาสมีีมะเร็็งระยะ
ลุุกลามได้้(2)
การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด AIS ให้้พิิจารณาจากความต้้องการมีีบุุตรของผู้้�ป่่วย และผล
การตรวจพบรอยโรคที่่�ขอบของชิ้้�นเนื้้�อจาก diagnostic excisional procedure เป็็นสำคััญ(1,2) (แผนภููมิิ
ที่่� 6)
1. สตรีีที่่�มีีบุตุ รเพีียงพอแล้้ว แนะนำให้้ตัดั มดลููก (extrafascial hysterectomy) ซึ่่�งสามารถทำได้้
ทั้้�งวิิธีี exploratory laparotomy หรืือ minimally invasive surgery หลัังจากนั้้�นให้้ตรวจติิดตามด้้วย 
high-risk HPV testing หรืือ co-testing ต่่อที่่� 1, 2 และ 3 ปีี หากผลปกติิทุุกครั้้�ง ให้้ตรวจติิดตามต่่อ
ทุุก 3 ปีี รวมระยะเวลาตรวจติิดตามหลัังตััดมดลููก ≥ 25 ปีี
2. สตรีีที่่�ยังั ต้้องการมีีบุุตร พิิจารณาตามผลเนื้้�อจาก diagnostic excisional procedure
2.1 กรณีีตรวจไม่่พบรอยโรคที่่�ขอบของชิ้้�นเนื้้�อจาก diagnostic excisional procedure ให้้
ดููแลโดยการตรวจติิดตามด้้วย co-testing ร่่วมกัับ ECS ทุุก 6 เดืือน เป็็นเวลา 3 ปีี หาก
ผลปกติิทุุกครั้้�ง ให้้ตรวจติิดตามต่่อทุุก 1 ปีี จำนวน 2 ครั้้�ง (รวมระยะเวลาตรวจติิดตาม
อย่่างใกล้้ชิิด 5 ปีี) หากผลปกติิทุุกครั้้�ง ให้้ตรวจติิดตามทุุก 3 ปีีไปจนกระทั่่�งได้้รัับการ
ตััดมดลููก ให้้ตรวจติิดตามต่่อทุุก 3 ปีี รวมระยะเวลาตรวจติิดตามหลัังตััดมดลููก ≥ 25 ปีี
2.2 กรณีีพบรอยโรคที่่�ขอบของชิ้้�นเนื้้�อจาก diagnostic excisional procedure หรืือจาก ECS
ให้้ทำการตััดปากมดลููกซ้้ำอีีกครั้้�ง (re-excision) เพื่่อ� ให้้ได้้รอยโรคทั้้�งหมด หรืือหากไม่่สามารถ
ทำ re-excision ได้้ ควรส่่งปรึึกษาแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านมะเร็็งนรีีเวช

การตรวจติิดตามภายหลัังการรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด AIS

องค์์การอนามััยโลกให้้คำแนะนำการตรวจติิดตามภายหลัังรัักษาแตกต่่างไปเล็็กน้้อย คืือ
ให้้ตรวจ HPV testing ที่่� 1 ปีี จำนวน 1 ครั้้�ง หรืือในสตรีีที่่ติ� ดิ เชื้้�อเอชไอวีี ให้้ตรวจ HPV testing
ที่่� 1 ปีี จำนวน 2 ครั้้�ง และถ้้าได้้ผลปกติิให้้ตรวจต่่อตามแบบการตรวจคััดกรองตามปกติิ ถ้้าผลตรวจ
ผิิดปกติิแนะนำให้้ตรวจ colposcopy(3)
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Management of Women with CIN and AIS

แผนภูมิที่ 1 การดูแลรักษารอยโรคปากมดลูกชนิด CIN 1 ในสตรีอายุน้อยกว่า 25 ปี

แผนภููมิิที่่� 1 การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 1 ในสตรีีอายุุน้้อยกว่่า 25 ปีี

ภาคผนวก

ภาคผนวก

การดูแลรักษาสตรีท่ไี ด้รบั การวินิจฉัยเป็ นรอยโรคปากมดลูกชนิด CIN และ AIS
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Management of Women with CIN and AIS

แผนภูมิที่ 2 การดูแลรักษาสตรีอายุ > 25 ปี ที่ได้รบั การวินิจฉัย CIN 1 และผลการตรวจ

แผนภููมิิที่่� 2 การดููแลรัักษาสตรีีอายุุ ≥ 25 ปีี ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััย CIN 1 และผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกเป็็น ASC-US หรืือ LSIL

การดูแลรักษาสตรีท่ไี ด้รบั การวินิจฉัยเป็ นรอยโรคปากมดลูกชนิด CIN และ AIS

การดููแลรัักษาสตรีีที่ไ่� ด้้รับั การวิินิจิ ฉััยเป็็นรอยโรคปากมดลููกชนิิด
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Management of Women with CIN and AIS

แผนภูมิที่ 3 การดูแลรักษาสตรีอายุ > 25 ปี ที่ได้รบั การวินิจฉัย CIN 1 และผลการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกเป็ น ASC-H หรือ HSIL

แผนภููมิิที่่� 3 การดููแลรัักษาสตรีีอายุุ ≥ 25 ปีี ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััย CIN 1 และผลการตรวจคััดกรองมะเร็็งปากมดลููกเป็็น ASC-H หรืือ HSIL

การดูแลรักษาสตรีท่ไี ด้รบั การวินิจฉัยเป็ นรอยโรคปากมดลูกชนิด CIN และ AIS
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Management of Women with CIN and AIS

แผนภูมิที่ 4 การดูแลรักษารอยโรคปากมดลูกชนิด CIN 2-3 ในสตรีอายุน้อยกว่า 25 ปี

แผนภููมิิที่่� 4 การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 ในสตรีีอายุุน้้อยกว่่า 25 ปีี

การดูแลรักษาสตรีท่ไี ด้รบั การวินิจฉัยเป็ นรอยโรคปากมดลูกชนิด CIN และ AIS
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Management of Women with CIN and AIS

แผนภูมิที่ 5 การดูแลรักษารอยโรคปากมดลูกชนิด CIN 2-3 ในสตรีอายุ > 25 ปี

แผนภููมิิที่่� 5 การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด CIN 2-3 ในสตรีีอายุุ ≥ 25 ปีี

การดูแลรักษาสตรีท่ไี ด้รบั การวินิจฉัยเป็ นรอยโรคปากมดลูกชนิด CIN และ AIS
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Management of Women with CIN and AIS

แผนภููมิิที่่� 6 การดููแลรัักษารอยโรคปากมดลููกชนิิด Adenocarcinoma In Situ (AIS)
แผนภูมิที่ 6 การดูแลรักษารอยโรคปากมดลูกชนิ ด Adenocarcinoma In Situ (AIS)

การดูแลรักษาสตรีท่ไี ด้รบั การวินิจฉัยเป็ นรอยโรคปากมดลูกชนิด CIN และ AIS
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