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ใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดังนี้

*HPV สายพันธุ เสี ่ยงสูง 14 สายพันธุ  ไดแก สายพันธุ  16, 18, 31, 35, 39,

  45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 and 68

**HPV สายพันธุ เสี ่ยงสูง 18 สายพันธุ  ไดแก สายพันธุ  16, 18, 31, 33,

  35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82,26, 53 and 66

เทคนิคการตรวจ
ระยะเวลารายงานผล

 (วันทำการ)

1. การตรวจทางเซลลวิทยา

    หรือ PAP Test [Max Prep]

2. การตรวจหาเชื้อ HPV สายพันธุ

    เสี่ยงสูง 14 สายพันธุ*

3. การตรวจหาเชื้อ HPV สายพันธุ

    เสี่ยงสูง 18 สายพันธุ**

4. Co - Testing (1+3)

3 - 7 วัน

2 - 3 วัน

2 - 3 วัน

3 - 7 วัน

version 2021

เพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

     ชุดตรวจผานการรับรองจากองคกรมาตรฐานในตางประเทศ 

     (เชน ISO13485, Korea FDA) และขึ้นทะเบียนกับองคการ

     อาหารและยาในประเทศไทยแลว

     ชุดตรวจที่ใชมีความแมนยําสูงกวา 99%

     สามารถใชตัวอยางเดิมสำหรับยืนยันความผิดปกติทาง cytology 

     ไดทันที ที่ไดรับการรองขอ โดยไมตองตรวจภายในซ้ำ

     มีบริการตรวจที่ครอบคลุมกลุม High risk HPV มากกวา 18

     สายพันธุ ซึ่งมากที่สุดในปจจุบัน

     ในกรณีที่ตรวจพบผลบวกในกลุม High risk - HPV  ที่ไมใช

     สายพันธุ 16, 18 หองปฏิบัติการจะดำเนินการตรวจยืนยันผล

     ทาง cytology ใหโดยที่ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

     รายงานผลเร็ว ภายใน 48-72 ชั่วโมง สําหรับการตรวจ 

     HPV DNA testing

     ดําเนินการทดสอบโดย นักวิทยาศาสตรการแพทย 

     นักเทคนิคการแพทย ภายใตกํากับดูแลของ สูตินรีแพทย 

     และพยาธิแพทย
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80% ของผูหญิง

มีเชื้อ HPV แตไมรูตัว

80% ของผูหญิง

มีเชื้อ HPV แตไมรูตัว

HPV DNA TESTING FOR CERVICAL CANCER SCREENING



คำแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

     ตามคำแนะนำของสมาคมโรคมะเร็งแหงสหรัฐอเมริกา  (American 

Cancer Society: ACS, 2020) ฉบับปรับปรุงลาสุด 

 1.  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควรเริ่มตรวจในผูหญิงทุกคน

      ที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป

 2.  ผูหญิงทุกคนท่ีมีอายุระหวาง 25-60 ป ควรเขารับการตรวจคัดกรอง

      Primary HPV testing หรือ Co - testing ทุกๆ 5 ป หรือ 

      Cervical cytology อยางเดียว ทุกๆ 3 ป โดยเนนไปที่การตรวจ

      คัดกรองดวยวิธี Primary HPV testing เปนลำดับแรก

 3.  ผูที่อายุมากกวา 65 ป ที่ไดรับการตรวจคัดกรองอยางสม่ำเสมอ

      ในชวง 10 ปที่ผานมาโดยมีผลการตรวจปกติ และไมมีปจจัยเสี่ยง

      ควรหยุดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 4.  ผูที่ไดรับการผาตัดมดลูกออกทั้งหมด ควรหยุดการตรวจคัดกรอง 

      เวนแตการผาตัดมดลูกจะเปนการรักษามะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็ง

      ระยะกอนระยะรายแรง

 5.  ผูที่ไดรับการผาตัดมดลูก  โดยไมไดตัดปากมดลูกออก และผูที่ไดรับ

      การฉีดวัคซีนปองกัน  HPV  ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

      ตามแนวทางปกติ

     ทั้งนี้แนะนำใหปรึกษาแพทย เมื่อถึงเวลาที่ควรเริ่มตรวจ หรือสงสัย

วามีความผิดปกติเกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเขารับการตรวจอยาง

สม่ำเสมอ ไมวาคุณจะไดเขารับการทดสอบดวยวิธีใดก็ตาม

    ในป 2018 หญิงไทย 8,622 คน ถูกตรวจพบวาเปนมะเร็งปากมดลูก

หรือหมายถึงในหนึ่งวันจะมีหญิงไทย 23 คน  ไดรับการวินิจฉัยวาเปน

โรคมะเร็งปากมดลูก โดยพบมากเปนอันดับสองในผูหญิงถัดจาก

มะเร็งเตานม  

    อยางไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตของมะเร็งปากมดลูกนั้น คิดเปน

เพียง 58% ของจำนวนคนที่ถูกตรวจพบ ชี้ใหเห็นวามะเร็งปากมดลูก

เมื่อเปนแลวสามารถรักษาหายได หรือสามารถปองกันการลุกลามได

หากตรวจพบตั้งแตระยะเริ่มแรก

ทำไมตองตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

   มะเร็งปากมดลูกสวนใหญจะพบในผูหญิงวัย 30 - 55 ป โดยมากกวา

90%  เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papillomavirus

ที่ติดตอทางเพศสัมพันธ 

   เชื้อ HPV  ในปจจุบันมีมากกวา 100 สายพันธุ  แตที่เปนสาเหตุหลัก

ของการเกิดมะเร็งปากมดลูก คือสายพันธุ 16 และ18 การติดเชื้อ HPV

ไมไดหมายความวาคุณจะเปนมะเร็งปากมดลูกในทันที  เนื่องจากระบบ

ภูมิคุมกันสามารถกำจัดเช้ือ HPV ไดภายในสองป แตหากรางกายมีการติด

เชื้อซ้ำ ตอเนื่องเปนเวลานานและไมสามารถกำจัดเชื้อไดหมด จะสงผลให

เซลลบริเวณปากมดลูกพัฒนากลายเปนเซลลมะเร็งในที่สุด

ปจจัยเสี่ยงที่ทำใหการติดเชื้อ HPV พัฒนากลายเปนมะเร็งปากมดลูก ไดแก

     มีเพศสัมพันธตั้งแตอายุนอยกวา 18 ป

     มีคูนอนหลายคน หรือมีคูนอนที่มีประวัติติดเชื้อ HPV หรือมีประวัติ

     เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน เริม หนองใน

     เคยมีประวัติการเปนมะเร็ง หรือมีเซลลเยื่อบุผิดปกติ ที่บริเวณ

     อวัยวะสืบพันธุ

     มีภาวะภูมิคุมกันรางกายออนแอ

     มีบุตรคนแรกตอนอายุนอยกวา 20 ป และการมีบุตรหลายคน

     การสูบบุหรี่หรือรับควันบุหรี่มือสอง

   นอกเหนือไปจาก HPV สายพันธุ 16, 18 แลว ยังพบเชื้อ HPV 

สายพันธุอื่นๆ ที่เปนสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกได เชน สายพันธุ

31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68 ซึ่งเรียก

สายพันธุเหลานี้ วา สายพันธุเสี่ยงสูงอื่นๆ (High risk HPV group)

สาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก

วิธีการตรวจคัดกรอง
Sensitivity

(%)

Specificity

(%)

จำนวน

ตัวอยางทดสอบ

(%) ที่สงตรวจตอดวย

การทำ colposcopy

97.3

99.1
9,959

2.9

1.0

94.3 9,959 6.1

92.5 19,918 7.9

PAP test

Co - testing

Primary HPV testing

56.4 

42.2

97.4

100

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (cervical cancer screening)

หมายถึง การตรวจหาความผิดปกติของเซลลปากมดลูก กอนที่จะกลาย

เปนมะเร็งหรือเปนเพียงมะเร็งระยะแรก  เพื่อหาแนวทางการรักษา และ

ปองกันไมใหเกิดมะเร็งปากมดลูก หรือเปนมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม 

ปจุบันประเทศไทยสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3 วิธี ไดแก

 1. การตรวจทางเซลลวิทยาหรือ PAP test (Cervical cytology: 

     PAP test)

 2. การตรวจเชื้อ HPV

     การตรวจหาเชื้อ HPV เพียงอยางเดียว(Primary HPV testing)

     การตรวจเช้ือ HPV รวมกับการตรวจทางเซลลวิทยา (Co-testing)

 3. การตรวจดวยน้ำสมสายชู (Visual inspection with acetic 

     acid, VIA) ปจจุบันไมคอยเปนที่นิยมเนื่องจากมีความแมนยำต่ำ

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบตางๆ [1]

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคืออะไร

   จากตารางสามารถสรุปไดวา การตรวจคัดกรอง ดวยเทคนิค Primary

HPV testing และ Co-testing มีความไวในการตรวจพบความผิดปกติ

ท่ีใกลเคียงกัน ดีกวาการตรวจดวยเทคนิคอ่ืน ท้ังยังมีตนทุนคาใชจายท่ีไมสูง[2]

   ในประเทศท่ีพัฒนาแลวอยาง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ การตรวจคัดกรอง

ดวยการทำ Primary HPV testing มีรายงานวาสามารถชวยลด

อุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกลงถึง 70 % [3]
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