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* ค�ำแนะน�ำฉบับนี้อิงตามเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ที่ดีที่สุด (best evidence-based
medicine) ของวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
ปกป้องการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้สูงที่สุด(maximize protection) ในขณะเดียวกัน ก็
สามารถลดอันตรายหรือความเสี่ยง (minimize harms) ที่จะเกิดจากผลบวกลวง หรือ
การดูแลรักษาเกินจ�ำเป็นให้เหลือน้อยที่สุด
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บทนำ�
องค์กรทางด้านมะเร็งของประเทศสหรัฐอเมริกา 3 องค์กรคือ American Cancer Society (ACS), American Society for Colposcopy and
Cervical Pathology (ASCCP) และ American Society for Clinical
Pathology (ASCP) ได้นําเสนอแนวทางในการตรวจคัดกรองเพื่อตรวจหา
รอยโรคก่อนมะเร็งปากมดลูก (cervical precancerous lesions) ในปี ค.ศ.
2012   แนวทางนี้อิงตามการทบทวนหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของ 6
คณะทํางาน ร่วมกับ 25 องค์กรที่สนับสนุนการประชุมโดย ACS, ASCCP
และ ASCP คําแนะนําการตรวจคัดกรองใหม่นี้ อิงตามความเสี่ยง (riskbased) ต่อการเป็นและการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (evidence) สนับสนุนคําแนะนําดังกล่าว(1)
ปัจจุบันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การติดเชื้อ high-risk HPV เป็นสาเหตุ
สําคัญของมะเร็งปากมดลูก ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังกล่าวนี้ ควบคู่
กั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจทางระบาดวิ ท ยาและการดํ า เนิ น โรคของการ
ติดเชื้อ HPV ที่มีมากขึ้นได้นําไปสู่กระบวนทัศน์(concept)ใหม่เกี่ยว
กับ “กระบวนการก่อมะเร็งปากมดลูก” (cervical carcinogenesis)
ซึ่งมี 4 ขั้นตอนหลักคือ 1.การติดเชื้อ HPV   2.การคงอยู่ของเชื้อ HPV
(persistence) 3.การเป็นรอยโรคก่อนมะเร็ง(precancerous lesions)
จนคืบหน้าเป็น 4. มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม ซึ่งต้องใช้เวลานาน
ประมาณ 10-20 ปี ตั้งแต่ติดเชื้อ HPV จนกระทั่งเป็นมะเร็งปากมดลูก   
ความรูด้ งั กล่าวนีน้ าํ ไปสูก่ ารกําหนดแนวทางการให้คาํ แนะนําการตรวจคัด
กรองให้เหมาะสมตามอายุ (age-appropriate screening strategies) หรือ
ตามความเสีย่ ง(risk-based) ต่อการเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งปาก
มดลูกในแต่ละวัย ดัง ตารางที่ 1
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ทำ�ไมความเสีย่ งต่อมะเร็งปากมดลูกจึงแตกต่าง
กันตามอายุ ?
การติดเชื้อ HPV เป็นโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ และการสัมผัสทางผิวหนังกับ
ผิวหนังของอวัยวะเพศ (genital skin-to-skin contact) ความชุกของการติดเชื้อจึงสูงใน
ช่วง 2-3 ปีแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นช่วงวัยรุน่ ในสหรัฐอเมริกา
มีอายุมัธยฐาน(median)ของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกประมาณ 17 ปี   การติดเชื้อ HPV
ส่วนใหญ่ในวัยนี้เป็นการติดเชื้อแบบชั่วคราว (transient) ซึ่งประมาณ 90% จะหายไป
เองภายใน 1-2 ปี ถ้าการติดเชื้อคงอยู่นาน (persistent) จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นรอย
โรคก่อนมะเร็ง เช่น การติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 นาน 1-2 ปี จะมีความเสี่ยงต่อการ
เป็นรอยโรค CIN3 หรือรุนแรงกว่า (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า CIN3+) ในช่วง 5 ปี ประมาณ
20-30 %(2,3)
รอยโรค CIN3 จะมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามประมาณ 30% ภาย
ในเวลา 30 ปี ถ้าได้รับการรักษาโอกาสกลายเป็นมะเร็งจะลดลงเหลือประมาณ 1 %(4)

เป้าหมายหลักและจุดประสงค์ของการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกคืออะไร ?
เป้าหมายหลักของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คือ เพือ่ ลดหรือป้องกันการเจ็บ
ป่วย (morbidity) และการเสียชีวิต (mortality) จากมะเร็งปากมดลูก
จุดประสงค์ของการตรวจคัดกรอง คือ การตรวจหารอยโรคก่อนมะเร็งปากมดลูก เพื่อ
ทีจ่ ะท�ำการรักษาก่อนทีจ่ ะกลายเป็นมะเร็งระยะลุกลาม ในขณะเดียวกันต้องหลีกเลีย่ งการ
ตรวจหาการติดเชือ้ HPV แบบชัว่ คราวและรอยโรคทีจ่ ะไม่คบื หน้าเป็นมะเร็ง เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การดูแลรักษาที่ไม่จ�ำเป็น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต
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หัวข้อของคำ�แนะนำ�มีอะไรบ้าง ?
วิธีการตรวจคัดกรองในคำ�แนะนำ�นี้จะกล่าวถึง การตรวจคัดกรองด้วยเซลล์วิทยา
(cytology) และ การตรวจหาเชือ้ HPV (HPV DNA testing)  หวั ข้อคำ�แนะนำ�มี  5 ประเด็น
หลัก ได้แก่
1. อายุที่เริ่มตรวจคัดกรอง (age to begin screening)
2. ความถี่หรือระยะห่างของการตรวจคัดกรอง (screening intervals)
3. อายุที่หยุดตรวจคัดกรอง (age to exit screening)
4. การดูแลจัดการผลการตรวจที่ไม่สอดคล้องกัน (discordant results)
ตารางที่ 1สรุปคำ�แนะนำ�การตรวจคัดกรองที่เหมาะสมตามอายุ(1)
อายุ
< 21 ปี

21-29 ปี

ค�ำแนะน�ำการ
ตรวจคัดกรอง1 การดูแลจัดการผลการตรวจคัดกรอง ความเห็นเพิ่มเติม
ไม่ควรตรวจคัดกรองหรือ
ดูแลจัดการ ASC-US ด้วย
HPV testing ในสตรีวัยนี้

ไม่ตรวจคัดกรอง
ตรวจคัดกรองด้วย
cytology
อย่างเดียวทุก 3 ปี

ตรวจด้วย HPV
testing และ  
30-65 ปี cytology
“cotesting” ทุก 5 ปี  
(แนะน�ำมากกว่า)

HPV-positive ASC-US cytology2 หรือ
cytology ที่มีความรุนแรง  ≥ LSIL ให้ ดูแล
จัดการตามแนวทางของ ASCCP
ถ้า cytology negative หรือ HPVnegative ASC-US2 ให้ตรวจ คัดกรอง
ด้วย cytology อย่างเดียวทุก 3 ปี

ไม่ควรใช้ HPV testing
เพื่อการตรวจคัดกรอง
ในสตรีช่วงอายุนี้

HPV-positive ASC-US cytology หรือ
cytology ที่มีความรุนแรง  ≥ LSIL ให้ดูแล
จัดการตามแนวทางของ ASCCP2
HPV positive, cytology negative :
การดูแล
ทางเลือกที่ 1: ตรวจติดตามด้วย cotesting
ที่ 12 เดือน
ทางเลือกที่ 2 : ตรวจหาเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16
หรือ สายพันธุ์ HPV 18
- ถ้า HPV สายพันธุ์ 16/18 positive ให้ตรวจ
ด้วยคอลโปสโคป
- ถ้า HPV 16/18 negative ให้ตรวจ
ติดตามด้วย cotesting ที่ 12 เดือน

ไม่แนะน�ำให้ตรวจคัด
กรองด้วย HPV testing
อย่างเดียว
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ถ้า cotesting negative หรือ HPVnegative ASC-US ให้ตรวจ คัดกรองด้วย
cotesting ภายใน 5 ปี
ตรวจคัดกรอง
ด้วย cytology
อย่างเดียวทุก 3
ปี (ยอมรับได้)

> 65 ปี

ไม่ตรวจคัดกรอง
ถ้าการตรวจคัด
กรองก่อนหน้านี้
ปกติ ตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด3

หลังตัด
มดลูก

ไม่ตรวจคัดกรอง

สตรีที่
ฉีด HPV
vaccine
แล้ว

HPV-positive ASC-US2 หรือ cytology ที่มี
ความรุนแรง ≥ LSIL ให้ดูแลจัดการตามแนวทาง
ของ ASCCP
ถ้า cytology negative หรือ HPV negative
ASC-US ให้ตรวจคัดกรองด้วย cytology ถาย
ใน 3 ปี
สตรีที่มีประวัติเป็น CIN2
หรือรุนแรงกว่าควรตรวจ
คัดกรองต่อไปเป็นกิจวัตร4
นานอย่างน้อย 20 ปี
เช่นเดียวกับสตรีที่ไม่มี
ปากมดลูกและไม่มีประวัติ
เป็น CIN2 หรือรุนแรงกว่า
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หรือ
ไม่เคยเป็นมะเร็งปาก
มดลูก

ตรวจคัดกรองตามค�ำแนะน�ำเฉพาะกลุ่มอายุเหมือนสตรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

1. ไม่ควรตรวจคัดกรองทุกปี ไม่ว่าจะอายุเท่าไร หรือตรวจด้วยวิธีใดก็ตาม
2. ในกรณีที่ท�ำ HPV testing เพื่อตัดสินใจแนวทางการดูแลรักษา ASC-US cytology
3. ผล cytology ปกติ 3 ครั้งติดต่อกัน หรือผล cotest ปกติ 2 ครั้ง ติดต่อกัน ในช่วง 10 ปี ก่อนที่จะหยุดตรวจคัดกรอง
โดยการตรวจคัดกรองครั้งล่าสุดต้องกระท�ำภายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
4. หมายถึงการท�ำ cotesting ทุก 5 ปี หรือ cytology ทุก 3 ปี
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ทำ�ไมจึงนิยมใช้ CIN3 เป็นตัวชี้วัดสมรรถนะ
ของวิธีการตรวจคัดกรอง ?
รอยโรค CIN3 ถือว่าเป็นรอยโรคภายในเยือ่ บุปากมดลูกทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ก่อนทีจ่ ะลุกลาม
ทะลุ basement membrane กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม จึงเรียกว่าเป็น
“immediate cancer precursor”  นยิ มใช้ รอยโรค CIN3 เป็นตัวชีว้ ดั สมรรถนะ โดยเฉพาะ
ความไว (sensitivity) ของการตรวจคัดกรองวิธตี า่ ง ๆ ในการศึกษาแบบควบคุมทางคลินกิ
ไม่ว่าจะเป็น HPV testing หรือ cytology
รอยโรค CIN3 จะกลายเป็นมะเร็งระยะลุกลามได้ ถ้าไม่ได้รบั การรักษา ในขณะทีร่ อย
โรค CIN2 ถือว่าเป็นรอยโรคก�้ำกึ่ง (equivocal) ซึ่งบางส่วนอาจจะเป็นรอยโรคก่อนหรือ
ใกล้มะเร็งหรือ CIN3 ในขณะที่บางส่วนอาจจะเป็น CIN1 ที่สามารถหายไปเองได้(5-7)
รอยโรค CIN2 อาจจะเกิดจาก low-risk HPV ได้ แต่ รอยโรค CIN3 มักจะเกิดจาก high-risk
HPV รอยโรค CIN2 หลายกรณีโดยเฉพาะในสตรีที่อายุน้อย จะเป็นอยู่ชั่วคราว ไม่กลาย
เป็น CIN3 หรือมะเร็ง แต่โดยทั่วไปจะแนะน�ำให้รักษารอยโรคที่รุนแรงตั้งแต่ CIN2 ขึ้นไป
(CIN2+) เพือ่ ให้ปลอดภัยไว้กอ่ น(safety margin)ว่าจะไม่กลายเป็นมะเร็งในอนาคต คณะ
กรรมการทีจ่ ดั ท�ำแนวทางนีค้ ดิ ว่า CIN2 ไม่ควรจะเป็นเป้าหมายหลักของการตรวจคัดกรอง
การก�ำหนดระยะห่างของการตรวจคัดกรอง (screening interval) ที่เหมาะสมของวิธี
การตรวจใดก็ตาม ก็เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีมะเร็งเกิดขึน้ ก่อนการตรวจคัดกรองครั้งต่อไป
การศึกษาสมรรถนะของวิธีการตรวจคัดกรองส่วนใหญ่ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงต่อ
มะเร็งโดยตรงได้ เพราะต้องใช้เวลานานและมีประเด็นของเรื่องจริยธรรมด้วย จึงนิยมใช้
ความเสี่ยงสมบูรณ์ต่อ CIN3 (absolute risk of CIN3) ก่อนการตรวจครั้งต่อไป เป็นตัวชี้
วัดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และก�ำหนดระยะห่างที่เหมาะสมของการตรวจคัดกรอง
ถ้าความเสี่ยงต่อการเป็นรอยโรค CIN3+ ภายใน 5 ปี อยู่ระหว่าง 0.1-2%  แนะน�ำให้
ตรวจติดตามทุก 3 ปี ถ้าความเสี่ยงต�่ำเพียง 0.1%แนะน�ำให้ตรวจติดตามด้วย cotesting
ทุก 5 ปีได้
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ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่ออายุ
เท่าไร ?
การตรวจคัดกรองควรเริ่มเมื่ออายุ 21 ปี สตรีที่อายุน้อยกว่า 21 ปี ยังไม่ควรตรวจคัด
กรอง ไม่ว่าจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุเท่าไร หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นใด(1) ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 การตรวจคัดกรองในสตรีอายุน้อยกว่า 21 ปี(1)
สตรีอายุ < 21 ปี
ไม่แนะนำ�ให้ตรวจ
คัดกรองด้วยวิธีใด ๆ

สตรีอายุ 21-29 ปี แนะนำ�ให้ตรวจคัดกรอง
อย่างไร ?
แนะนำ�ให้ตรวจคัดกรองด้วยเซลล์วิทยา (cytology) อย่างเดียว ทุก 3 ปี ดังแผนภาพ
ที่ 2 ถ้าผลปกติตดิ ต่อกัน 2 ครัง้ หรือมากกว่า ยังไม่มหี ลักฐานเพียงพอทีจ่ ะแนะนำ�ให้ตรวจ
ห่างออกไปมากกว่า 3 ปี  ยังไม่แนะนำ�ให้ตรวจคัดกรองด้วย HPV testing ในสตรีวัยนี้ ไม่
ว่าจะตรวจอย่างเดียวหรือตรวจร่วมกับ cytology ก็ตาม(1)
เหตุผลและหลักฐาน : การตรวจคัดกรองด้วย cytology ทุก 2 ปี เปรียบเทียบกับทุก
3 ปี สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็น และ การเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกได้ไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ(10-12) จึงแนะน�ำให้ตรวจทุก 3 ปี   เนื่องจากสตรีที่อายุน้อยกว่า
30 ปี มีความชุกของเชื้อ HPV สูง ซึ่งส่วนใหญ่หายไปเองได้ หรือมักไม่ก่อรอยโรค จึงยัง
ไม่แนะน�ำให้ตรวจคัดกรองด้วย HPV testing    การตรวจคัดกรองทุก 1 ปี จะท�ำให้อัตรา
การตรวจด้วยคอลโปสโคปสูงขึ้นถึง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจทุก 3 ปี
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แผนภาพที่ 2 การตรวจคัดกรองในสตรีอายุ 21-29 ปี (1)
สตรีอายุ  21-29 ปี
ตรวจคัดกรองด้วย cytology
อย่างเดียว ทุก 3 ปี

สตรีอายุ 30-65 ปี แนะนำ�ให้ตรวจคัดกรอง
อย่างไร ?
แนะนำ�ให้ตรวจคัดกรองได้ 2 วิธี คือ (แผนภาพที่ 3)
1. Cytology ร่วมกับ HPV testing เรียกว่า “cotesting” ทุก 5 ปี วิธนี แี้ นะน�ำมากกว่า
		 (preferred)
2. Cytology อย่างเดียว ทุก 3 ปี   วิธีนี้ยอมรับได้ (acceptable) ถ้าผลการตรวจคัด
กรองปกติ ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะให้เปลี่ยนระยะห่างของการตรวจคัดกรอง
ด้วย cytology ห่างมากกว่า 3 ปี
แผนภาพที่ 3 การตรวจคัดกรองในสตรีอายุ 30-65 ปี (1)
สตรีอายุ  30-65 ปี
ตรวจคัดกรองด้วย
HPV testing + cytology
ทุก 5 ปี (แนะนำ�มากกว่า)

ตรวจคัดกรองด้วย
cytology อย่างเดียว ทุก 3 ปี
(ยอมรับได้)

เหตุผลและหลักฐาน : สตรีอายุ 30-65 ปี ที่มีผล cytology ปกติ มีความเสี่ยงต่อ
มะเร็งปากมดลูกสูงขึ้น หลัง 3 ปี แม้ว่าจะควบคุมจ�ำนวนครั้งที่ cytology ปกติแล้วก็ตาม
ส�ำหรับ cotesting นั้น พบว่าการท�ำ HPV testing เพิ่มเติมร่วมกับ cytology ช่วยให้
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ตรวจพบรอยโรค CIN3+ ได้มากขึน้ ในการตรวจครัง้ แรก และลดการตรวจพบรอย
โรค CIN3+ ในการตรวจคัดกรองครั้งต่อไป(13-15)  (เนื่องจากถูกตรวจพบและรักษาไป
ก่อนแล้ว) ถ้า cotesting ปกติแล้ว สามารถยืดระยะห่างของการตรวจคัดกรองเป็นทุก 5 ปี
ได้ โดยพบว่ามีความเสีย่ งต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกเท่ากับหรือต�ำ่ กว่าการตรวจคัดกรอง
ด้วย cytology อย่างเดียว ทุก 3 ปี(16,17)
จุดเด่นอีกประการหนึ่งของการเพิ่ม HPV testing ร่วมกับ cytology ก็คือช่วย
เพิ่มการตรวจพบ AIS และ adenocarcinoma ซึ่งการตรวจคัดกรองด้วย cytology
อาจตรวจไม่พบ(17,18)
การท�ำ cotesting ทุก 3 ปี ที่เคยแนะน�ำไว้ในแนวทางเดิมในปี ค.ศ.2002 และ 2004
พบว่าท�ำให้ตรวจพบรอยโรค CIN3 ในการตรวจครัง้ ที่ 2 (หลังจากผลตรวจปกติทงั้ คู)่ ได้เพิม่
อีกเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิต(16)
ิ ข้อมูลนีช้ ว่ ยสนับสนุนค�ำแนะน�ำที่
ให้ยืดระยะห่างของการตรวจคัดกรองเป็นทุก 5 ปีได้ ถ้าผล cotesting ปกติ

ถ้าผล Cotesting เป็น HPV-positive และ
Cytology-negative มีแนวทางในการดูแล
รักษาอย่างไร ?
การดูแลรักษาสตรีที่ตรวจพบเชื้อ HPV แต่ cytology ปกติ มี 2 แนวทาง คือ (1)
(แผนภาพที่ 4)
1. การท�ำ cotesting ซ�้ำ ที่ 12 เดือน
- ถ้าผล HPV test เป็น positive หรือ cytology เป็น ≥ LSIL ให้ส่งตรวจด้วยคอล
โปสโคป
- ถ้าผล HPV test เป็น negative และ cytology เป็น ASC-US หรือปกติให้ตรวจ
คัดกรองตามระยะห่างปกติได้
2. การท�ำ HPV genotype-specific testing ส�ำหรับ HPV สายพันธุ์ 16 อย่างเดียว
หรือส�ำหรับ HPV สายพันธุ์ 16/18
- ถ้าตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16/18 ให้ส่งตรวจด้วยคอลโปสโคป
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- ถ้าไม่พบเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16/18 ให้ท�ำ cotesting ใน 12 เดือน และดูแล
จัดการต่อไปตามในข้อ 1
สตรีที่ HPV-positive และ cytology-negative ไม่ควรส่งตรวจด้วยคอลโปสโคปเลย
ทันที และไม่ควรตรวจหา HPV genotypes อื่น นอกเหนือจาก HPV สายพันธุ์ 16/18
การตรวจหา HPV สายพันธุ์ 16/18 แนะน�ำให้ใช้ดูแลจัดการสตรีที่ HPV-positive และ
cytology-negative เท่านั้น ไม่แนะน�ำให้ใช้ในกรณีอื่น ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียง
พอที่สนับสนุนให้ตรวจหา non-HPV biomarkers
เหตุผลและหลักฐาน :ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาแบบ RCT ที่เปรียบเทียบแนวทาง
ต่าง ๆ ในการดูแลรักษาสตรีท่ ี่ HPV-positive และ cytology-negative  สตรีเหล่านีม้ คี วาม
เสีย่ งต่อการเป็น CIN3+ ตำ�่ กว่าสตรีทมี่ ี HPV-positive ASC-US และ LSIL cytology ซึง่ มี
ความเสีย่ งประมาณ 8-10%(19,20)  ดว้ ยเหตุนจี้ งึ ไม่แนะน�ำให้ดแู ลรักษาสตรีที่ HPV-positive และ cytology-negative โดยการส่งตรวจด้วยคอลโปสโคปทันที  แต่แนะน�ำให้ตรวจ
ติดตามด้วย cotesting ที่ 12 เดือนมากกว่า เพราะส่วนใหญ่ของการติดเชือ้ HPV จะหายไป
เองใน 12 เดือน แนวทางนีจ้ ะช่วยให้สตรีเหล่านีก้ ลับสูก่ ารตรวจคัดกรองตามก�ำหนดการ
ปกติ โดยไม่ได้มีความเสี่ยงมากเกินไปต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก
การท�ำ HPV DNA testing ช่วยให้แพทย์สามารถทราบว่าสตรีทา่ นนัน้ มี “ความ
เสีย่ ง (HPV-positive) หรือ ไม่มคี วามเสีย่ ง (HPV-negative)” ต่อการเป็นรอยโรค
CIN 2+ หรือมะเร็งปากมดลูกในอนาคต
การตรวจ cytology ช่วยให้แพทย์สามารถทราบว่าสตรีท่านนั้น “มีเซลล์ผิด
ปกติ”ที่ ปากมดลูกหรือไม่
   การท�ำ HPV16/18 genotyping ช่วยให้แพทย์ทราบต่อไปอีกว่า สตรีทมี่ คี วาม
เสีย่ ง (HPV-positive) เหล่านี้ “รายใดมีความเสีย่ งสูงกว่า รายใดมีความเสีย่ งน้อย
กว่า”  ต่อการมีรอยโรค CIN 2+ ณ ปัจจุบัน
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แผนภาพที่ 4 แนวทางการดูแลจัดการสตรีที่มีผล HPV-positive และ
Cytology-negative

(1)

สตรีที่มีผล HPV-positive และ Cytology-negative
ทํา cotesting ซํ้าที่ 12 เดือน

ทำ� HPV 16/18 genotyping

HPV positive
หรือ cytology
≥ LSIL

HPV negative
หรือ cytology
≤ ASC-US

HPV 16/18
positive

HPV 16/18
negative

ตรวจด้วย
คอลโปสโคป

ตรวจคัดกรอง
ทุก 5 ปี

ตรวจด้วย
คอลโปสโคป

ทำ� cotesting
ที่ 12 เดือน

การศึกษาแบบ cohort ขนาดใหญ่พบว่า การตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16/18 ใน
สตรีที่ HPV-positive และ cytology-negative มีความเสี่ยงต่อการมีรอยโรค CIN3+
(ประมาณ 10-12%) สูงกว่าเชื้อ HPV สายพันธุ์อื่น(1-4%)(3,21,22) จึงแนะน�ำให้ตรวจด้วย
คอลโปสโคปเลยทันที    แต่ถ้าเป็นเชื้อ HPV สายพันธุ์อื่นนอกเหนือจาก HPV สายพันธุ์
16/18 ให้ตรวจติดตามที่ 12 เดือนได้ เพื่อตรวจว่ามี persistent HPV infection หรือไม่  
ถ้ามีก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็น CIN3+ ได้ในอนาคต
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สตรีที่มีผลตรวจคัดกรองเป็น HPV-negative
และ มี ASC-US cytology แนะนําให้ดูแล
รักษาอย่างไร ?
แนะนําให้ดแู ลรักษาโดยการตรวจคัดกรองตามปกติ ตามแนวทางเฉพาะอายุเหมือนเดิม
เหตุ ผ ลและหลั ก ฐาน : ความเสี่ ย งต่ อ การมี ร อยโรค CIN3+ ในสตรี ที่ มี ผ ล
HPV-negative และ  ASC-US cytology ตํ่ามาก (0.3%) และไม่แตกต่างจาก cotest
negative(23) ความเสี่ยงที่ 5 ปี ประมาณ 0.5%(17)
จึงแนะนําให้ตรวจคัดกรองต่อไปตามแนวทางเฉพาะอายุ เช่น cytology ทุก 3 ปี ใน
สตรีอายุ 21-29 ปี หรือ cotest ทุก 5 ปี ในสตรีอายุ 30-65 ปี เป็นต้น

แนวทางใหม่นี้แนะนําให้ตรวจคัดกรองด้วย
HPV testing อย่างเดียวไหม ?
ไม่แนะนําให้ตรวจคัดกรองสตรีอายุ 30-65 ปี โดยการทํา HPV testing อย่างเดียว
แทนการตรวจ cotesting ทุก 5 ปี หรือ cytology อย่างเดียวทุก 3 ปี(1)
เหตุผลและหลักฐาน : HPV testing บางวิธียังไม่มีระบบการควบคุมภายใน (internal
control) ที่ประเมินความเพียงพอของตัวอย่างเซลล์ (specimen adequacy) ซึ่งอาจทํา
ให้เกิดผลลบลวงในสตรีบางคนที่มีรอยโรค CIN ได้   กรณีดังกล่าวนี้จะพบได้น้อยในการ
ตรวจ cytology เพราะการแปลผลจะต้องมีการประเมินความเพียงพอของเซลล์ตวั อย่าง ถ้า
เซลล์ตวั อย่างไม่เพียงพอจะต้องติดตามสตรีมาตรวจคัดกรองใหม่ ดังนัน้ การเพิม่ cytology
เข้าไปใน HPV testing จะช่วยลดความผิดพลาดดังกล่าวได้ และช่วยให้มีความเชื่อมั่น
มากขึ้นในการตรวจคัดกรอง
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มีรอยโรค CIN3 แต่ผล HPV-negative พบ ได้
หรือไม่ ?
กรณีดงั กล่าวพบได้ประมาณ 2-5%(17,24,25) เรียกว่าเป็นผลลบลวงหรือ false negative
ของ HPV testing แต่ส่วนใหญ่ (บังเอิญได้ทำ� cotesting) จะมีผล cytology เป็น LSIL
หรือรุนแรงกว่า  การตรวจคัดกรองด้วย HPV testing อย่างเดียวจึงมีโอกาสผิดพลาด โดย
ตรวจไม่พบรอยโรค CIN3+ ได้ประมาณ 2-5%   ดังนั้นการทำ� cytology ร่วมด้วยจึงช่วย
ให้ตรวจหารอยโรค CIN3+ ได้มากขึ้นกว่าการตรวจ HPV testing อย่างเดียว

สตรีที่อายุมากกว่า 65 ปี แนะนำ�ให้ตรวจคัด
กรองอย่างไร ?
ไม่แนะนำ�ให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใด ๆ ในสตรีอายุมากกว่า 65 ปี ที่
มีผลการตรวจคัดกรองปกติมาก่อนอย่างเพียงพอ (adequate negative prior screening)
คือ ผล cytology ปกติ 3 ครั้งติดต่อกัน หรือ cotest ปกติ 2 ครั้งติดต่อกันภายในช่วง 10 ปี
ก่อนหยุดตรวจคัดกรอง และการตรวจคัดกรองครั้งล่าสุดไม่เกิน 5 ปี (1)
ถ้าสตรีอายุมากกว่า 65 ปี มีประวัติเคยเป็น CIN2, CIN3 หรือ AIS หลังจากรักษาหาย
แล้ว ควรตรวจคัดกรองต่อไปเป็นกิจวัตรนานอย่างน้อย 20 ปี ถึงแม้ว่าจะมีอายุเลย 65 ปี
ไปแล้วก็ตาม (1)
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สตรีทไ่ี ด้รบั ตัดมดลูกออกไปแล้ว และไม่มี
ประวัตเิ ป็น CIN2+ ต้องตรวจคัดกรองหรือไม่ ?
กรณีดงั กล่าว ไม่แนะนำ�ให้ตรวจคัดกรองมะเร็งของผนังช่องคลอด (vaginal cancer)
ด้วยวิธใี ด ๆ ทัง้ นีไ้ ม่จำ�เป็นต้องมีหลักฐานว่าเคยมีผลการตรวจคัดกรองปกติมาก่อนอย่าง
เพียงพอ และไม่ต้องตรวจคัดกรองใหม่ ถึงแม้ว่าจะมีคู่นอนใหม่ก็ตาม (1) ความเสี่ยงต่อ
การเป็นมะเร็งของผนังช่องคลอดในกรณีดังกล่าวมีน้อยมาก(very rare)  จากการศึกษา
ติดตามสตรีดังกล่าวจำ�นวนมากกว่า 13,000 ราย โดยการตรวจ cytology ของ vaginal
cuff ยังไม่เคยพบมะเร็งของผนังช่องคลอดเลย พบแต่ vaginal dysplasia (26-28)

สตรีที่ได้รับการฉีด HPV vaccine มาแล้ว
แนะนำ�ให้ตรวจคัดกรองอย่างไร ?
แนะนำ�ให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามแนวทางเดียวกับสตรีที่ไม่ได้ฉีด HPV
vaccine(1)  ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของวิธีการตรวจคัดกรองในสตรีที่ฉีด
HPV vaccine และไม่มขี อ้ มูลสนับสนุนให้เปลีย่ นอายุและระยะห่างของการตรวจคัดกรอง
คณะกรรมการจึงยังไม่มฉี นั ทามติเกีย่ วกับคำ�แนะนำ�ของการตรวจคัดกรองในสตรีดงั กล่าว
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บทสรุป
หลังจากทราบชัดเจนแล้วว่า การติดเชื้อ HPV เป็นสาเหตุส�ำคัญของ
มะเร็งปากมดลูก จึงได้มีการพัฒนาการตรวจหาเชื้อ HPV ที่ปากมดลูก
(HPV DNA testing) เพื่อใช้ตรวจคัดกรองร่วมกับการตรวจเซลล์วิทยา
(cytology) ผลการศึกษาแบบ RCT จ�ำนวนมากยืนยันว่า HPV testing
มีความไวสูงที่สุดมากกว่า 90-99% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ๆ ใน
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก นอกจากนีถ้ า้ ใช้รว่ มกับ cytology
ซึ่งเรียกว่า “cotesting” แล้ว จะมีความไวสูงเกือบ 100% องค์กรหลัก
ทางมะเร็งของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ACS, ASCCP และ ASCP ได้น�ำ
เสนอแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในปี ค.ศ.2012 โดยไม่
แนะน�ำให้ตรวจคัดกรองด้วยวิธีใด ๆ ในสตรีอายุน้อยกว่า 21 ปี ตรวจคัด
กรองด้วย cytology อย่างเดียวทุก 3 ปีในสตรีอายุ 21-29 ปี     ตรวจคัด
กรองด้วย cytology อย่างเดียวทุก 3 ปี หรือ cotesting ทุก 5 ปีในสตรีอายุ
30-65 ปี และไม่ตรวจคัดกรองในสตรีอายุมากกว่า 65 ปี ที่ผลการตรวจคัด
กรองก่อนหน้านีป้ กติตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนด  สตรีทไ่ี ด้รบั การฉีด HPV vaccine
แล้วแนะน�ำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามแนวทางเดียวกับสตรีที่
ไม่ได้ฉีดวัคซีน
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