
ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มารับบริการตรวจหลังคลอด รพ.ควนขนุน 

 

บทคัดย่อ 

บทน า:  โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งท่ีพบมากในสตรีไทย และมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้น กระทรวงสาธารณสุข 

จึงไดม้ีกลวิธีในการแกปั้ญหามะเร็งปากมดลูกดว้ยการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ 30-60 

ปี ซ่ึงเป็นนโยบายหลกัในการลดอตัราป่วยตายดว้ยโรคมะเร็งปากมดลูก อย่างไรก็ตาม สาเหตุส าคญัของการ

เกิดมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเช้ือไวรัส HPV จากการมีเพศสัมพนัธ์ ดงันั้นสตรีหลงัคลอดทุกรายไม่ว่า

จะอายุเท่าไร จึงสมควรไดร้ับการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มารับบริการตรวจหลงัคลอด 

วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนาขอ้มูลยอ้นหลงั กลุ่มตวัอย่างคือสตรีมารับบริการตรวจหลงัคลอดและ

ไดร้ับการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ณ งานคลินิกฝากครรภแ์ละนรีเวช ปีงบประมาณ 2561 – 62 จ านวน 

618 คน   เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบบนัทึก วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา: ผลการตรวจภายมะเร็งปากมดพบผลผิดปกติร้อยละ 3.07 ซ่ึงผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่

ผิดปกติ พบเป็นเซลล์ปากมดลูกผิดปกติระดับ ASC-US , ASC-H และ LSIL มากที่สุด พบ CA 2 ราย และ

ช่วงอายุท่ีพบผลการตรวจผิดปกติมากที่สุด คือช่วงอายุ 20-35 ปี ร้อยละ 57.89  

สรุป: การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีหลงัคลอดมีความคุม้ค่า และควรตรวจมะเร็งปากมดลูกใน

สตรีที่มาสตรีทีม่าตรวจหลงัคลอดทุกราย เพ่ือเป็นการคน้หามะเร็งปากมดลูกในระยะเร่ิมแรก  

 

ค าส าคัญ: การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู เซลล์ปากมดลกูผดิปกติ 

 

 

 



บทน า 

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งท่ีพบมากในสตรีไทยและมแีนวโนม้เพ่ิมขึ้น  ขอ้มูลระบาดวิทยาจาก

องค์การอนามยัโลกพบสตรีไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สูงถึงปีละเกือบ10,000ราย และมีอตัรา

เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ50 กล่าวได้ว่าทุกๆวนัจะมีสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกถึง14 ราย (1)  

นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญ สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก คือ การติดเช้ือไวรัสฮิวแมน

แพปพิลโลมา(Human Papilloma Virus, HPV) หรือไวรัสเอชพีวี จากการมีเพศสัมพนัธ์ โดยเฉพาะไวรัสเอช

พีวี 16และ18   โดยมีปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การมีเพศสัมพนัธ์ครั้ งแรกตั้งแต่อายุยงันอ้ย การมีคู่นอน

หลายคน  การมีคู่นอนที่เคยมีเพศสัมพนัธ์กับคนอ่ืนหลายคน การมีภูมิตา้นทานร่างกายที่ลดลง   ส าหรับ

ปัจจยัร่วม ได้แก่การมีบุตรครั้ งแรกเม่ืออายุยงัน้อย การสูบบุหร่ี การตั้งครรภ์และคลอดลูกหลายครั้ ง การ

รับประทานยาคุมก าเนิดเป็นระยะเวลานาน เป็นตน้ (2) อย่างไรก็ตามโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งท่ี

สามารถป้องกนัและรักษาให้หายขาดได ้ถา้มีการตรวจพบในระยะแรกและให้รีบท าการรักษา แต่ผูป่้วยที่มา

รับการรักษาส่วนใหญ่จะมาเม่ือมีอาการแสดงแลว้ ทั้งน้ีหากผูป่้วยอยู่ในระยะลุกลามไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได้ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยสิ์น ทั้งต่อผูป่้วย ครอบครัว สังคม ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ      จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีกลวิธีในการแก้ปัญหามะเร็งปาก

มดลูกดว้ยการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี ซ่ึงเป็นนโยบายหลกัในการลดอตัรา

ป่วยตายดว้ยโรคมะเร็งปากมดลูก อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบดีกนัว่าสาเหตุหลกัของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

คือการติดเช้ือ HPV จากการมีเพศสัมพนัธ์ ดังนั้นสตรีหลงัคลอดทุกรายไม่ว่าจะอายุเท่าไร จึงสมควรไดร้ับ

การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกร่วมด้วย โรงพยาบาลควนขนุน ได้มีบริการตรวจคดักรองมะเร็งปาก

มดลูกในสตรีหลงัคลอด ซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูลในคลินิกฝากครรภจ์ะพบว่าปัจจุบนัสตรีตั้งครรภ ์มีปัจจยั

เส่ียงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมมากขึ้น เช่นการมีเพศสัมพนัธ์ตั้งแต่อายุนอ้ย  มีคู่นอนหลายคน ตั้งครรภ์

หลายครั้ ง และมกัคุมก าเนิดดว้ยการใชย้าคุมก าเนิด ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการตรวจคดั

กรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มาตรวจหลงัคลอด ณ งานคลินิกฝากครรภแ์ละนรีเวช ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้มูล

พ้ืนฐานท่ีสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนการดูแลรักษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัใชเ้ป็นแนวทางใน

การออกแบบจดัโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือช่วยเพ่ิมระดับความรู้ อนัจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถลดอุบตัิการณ์การเกิดมะเร็งปาก

มดลูก 

วัตถุประสงค์ 



 เพื่อศึกษาผลการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มารับบริการตรวจหลงัคลอด 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัครั้ งน้ีศึกษาผลการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มารับบริการตรวจหลงัคลอด ที่

คลินิกฝากครรภแ์ละนรีเวช  รพ.ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560  ถึง30 กนัยายน 2562 จ านวน

ทั้งส้ิน 618 ราย 

 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง เพื่อศึกษาผลการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก

ของสตรีท่ีมาตรวจหลงัคลอด โดยมีวิธีการดงัน้ี 

  ประชากรที่ศึกษา คือ สตรีที่มารับบริการตรวจหลงัคลอด ณ คลินิกฝากครรภแ์ละนรีเวช  รพ.ควน

ขนุน จงัหวดัพทัลุง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560  ถึง30 กนัยายน 2562 จ านวนทั้งส้ิน 625 ราย 

            กลุ่มตวัอย่าง คือสตรีที่มารับบริการตรวจหลงัคลอดในช่วงเวลาดงักล่าวและสามารถท าการตรวจคดั

กรองมะเร็งปากมดลูกได ้เกณฑ์คดัออกคือสตรีที่ก าลงัมีประจ าเดือน เพ่ิงผ่านการมีเพศสัมพนัธ์ ได้รับการ

รักษาดว้ยยาสอดทางช่องคลอด  ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 618 ราย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัครั้ งน้ี เป็นแบบเก็บขอ้มูล/แฟ้มทะเบียนท่ีผูว้ิจยัสร้างขึ้น  

ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยประสานกบังานสารสนเทศในการดึงขอ้มูลรายงานผลการบนัทึกประวตัิ

ส่วนบุคคล และดึงขอ้มูลรายงานผลการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มตวัอย่าง  

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษา 

พบว่า สตรีที่มารับบริการตรวจหลงัคลอดและได้การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่วนัท่ี 1

ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2562 มีจ านวนทั้งหมด 618 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปี ร้อยละ 66.34 

รองลงมาอายุ >35 ปี ร้อยละ 22.01 ทั้งน้ีอายุต ่าสุด 14 ปี  อายุสูงสุด 48 ปี และมีอายุเฉล่ียประมาณ 34 ปี  ส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 76.05 มีบุตร 2 คน ,การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 69.74 ,มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 

60.52 และโดยมากร้อยละ 100.00 ไม่สูบบุหร่ี และร้อยละ 99.19ไม่ดื่มสุรา (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 



ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 

อาย ุ
- นอ้ยกว่า 20 ปี 
- 20 – 35 ปี 
- มากกว่า 35 ปี 
จ านวนบุตร 
-1 คน 
-2 คน 
-3 คน 
-มากกว่า3 คน 
ระดับการศึกษา 
-ประถมศึกษา 
-มธัยมศึกษาตอนตน้ 
-มธัยมศึกษาตอนปลาย 
-ปวส. /ปริญญาตรี 
อาชีพ 
-แม่บา้น 
-เกษตรกร 
-คา้ขาย 
-รับจา้ง 
-รับราชการ 
การสูบบหุร่ี 
- สูบบุหร่ี  
- ไม่สูบบุหร่ี  
การด่ืมสุรา 
- ดื่มสุรา  
- ไม่ดื่มสุรา  
  

 
72 (11.65) 
410 (66.34) 
136 (22.01) 

 
82 (13.27) 
470 (76.05) 
62 (10.03) 
4 (0.65) 

 
54 (8.74) 
89 (14.40) 
431 (69.74) 
44 (7.12) 

 
112 (18.13) 
374 (60.52) 
52 (8.41) 
68 (11.00) 
12 (1.94) 

 
0 (00.00) 

618 (100.00) 
 

5 (08.00) 
613 (99.19) 

 

 

ในส่วนของผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่พบผลปกติไม่พบเซลมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 

96.92 และพบผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.07 โดยมีผลเป็นASC-



US และ ASC-H มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.11 ,รองลงมาคือ LSIL ร้อยละ 36.84, HSIL ร้อยละ 1053 และ 

CA ร้อยละ 10.53 ตามล าดบั  ในส่วนของผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่ปกติ พบมีการอกัเสบร้อยละ 14.24 

มีการติดเช้ือ Candida ร้อยละ 0.81 และติดเช้ือ Bacteria ร้อยละ 5.18 (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก 

ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
 

จ านวน(ร้อยละ) 

 
Normal  
- Normal 
- Inflammation 
- Candida spp. 
- Bacterial vaginosis 
- Trichomonas spp. 
Abnormal 
- ASC-US , ASC-H 
- LSIL 
- HSIL 
- CA 

 
                           
                           470  (76.05) 
                            88  (14.24) 
                              5  (0.81) 
                             32  (5.18) 
                               4  (0.64) 
  
                               8  (1.29) 
                               7  (1.13) 
                               2  (0.33) 
                               2  (0.33) 
 

 

จากผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่ผิดปกติ 19 ราย พบผลเป็น ASC-US และ ASC-H มากที่สุด

ในช่วงอายุ >35 ปี ร้อยละ 21.05 รองลงมาคือช่วงอายุ 20-35 ปี ร้อยละ 15.79 ผลเป็น LSIL พบมากที่สุด

ในช่วงอายุ 20-35ปี ร้อยละ 26.32 รองลงมาคือช่วงอายุ >35 ปี ร้อยละ 5.26 ส่วนผลเป็น HSIL พบในช่วง20-

35 ปีและ > 35 ปีคิดเป็นร้อยละ 5.26  พบผลเป็น CA 2 ราย อาย2ุ4 ปี (มีผลHIV+ve) และ 35 ปี  (ตารางท่ี 3) 

 

 



ตารางที่ 3 การตรวจพบเซลล์ปากมดลกูที่ผดิปกติแบ่งตามช่วงอาย ุ

ชนิดของเซลล์ 
ปากมดลูกที่ผดิปกต ิ

 อายุ(ปี)  

 <20 
จ านวน(ร้อยละ) 

20-35 
จ านวน(ร้อยละ) 

>35 
จ านวน(ร้อยละ) 

- ASC-US , ASC-H  
- LSIL  
- HSIL  
- CA 
 

1(5.26) 
1(5.26) 

3(15.79) 
5(26.32) 
1(5.26) 
2(10.52) 

4(21.05) 
1(5.26) 
1(5.26) 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าสตรีที่มารับบริการตรวจหลงัคลอดและไดร้ับการคดักรองมะเร็งปากมดลูกเพื่อ

คน้หามะเร็งระยะเร่ิมแรก ส่วนใหญ่มีอยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปี จากจ านวนผูม้ารับบริการตรวจหลงัคลอด

ทั้งหมด 618 คน ส่วนใหญ่พบผลปกติไม่พบเซลมะเร็ง คิดเป็นร้อยละ 96.92 ในจ านวนน้ีตรวจพบว่ามีการ

อกัเสบของเซลล์ปากมดลูกมากที่สุด ร้อยละ 14.24 ซ่ึงเป็นอาการที่สามารถรักษาหายได้ส่วนผลผิดปกติพบ

ร้อยละ 3.07 พบเป็นความผิดปกติระดบั ASC-US -H มากที่สุด ร้อยละ 42.10 ซ่ึงพบความผิดปกติน้ีมากท่ีสุด

ในช่วงอายุ >35 ปี  แต่พบ LSIL มากในช่วงอายุ 20-35 ปี ทั้งสองกลุ่มน้ีตอ้งเนน้ย  ้าในการมาตรวจติดตามซ ้ า

หรือควรมีการตรวจหาเพ่ิมเติมความผิดปกติ   พบ CA 2 ราย ซ่ึงอายุน้อยกว่า35 ปี จากการคน้หาสาเหตุพบ

ผูป่้วยรายแรกมีโรคร่วมคือโรคเอดส์ ส่วนอีกรายมีประวตัิการมีคู่นอนหลายคนและมีเพศสัมพนัธ์ตั้งแต่อายุ

นอ้ย   

จากการศึกษาน้ีท าให้ทราบว่าการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีหลงัคลอดมีความคุม้ค่า 

และควรตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มาสตรีที่มาตรวจหลงัคลอดทุกราย เพื่อเป็นการคน้หามะเร็งปาก

มดลูกในระยะเร่ิมแรก ซ่ึงการตรวจพบเซลล์ผิดปกติในระยะเร่ิมตน้จะท าให้ไดร้ับการรักษาตั้งแต่แรกและ

ป้องกนัการเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะลุกลามต่อไปได ้
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