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CANCER  CONTROL

Priorities and strategies for the eight most common cancer worldwide1

Site of cancer2      Prevention        Early              Curative3       Pain relief and

                                                    diagnosis        therapy         palliative care

Liver ++  -  - ++

Lung ++  -  - ++

Cervix + ++ ++ ++ 

Breast + ++ ++ ++ 

Stomach +  -  - ++

Colon / rectum +  - + ++

Mouth / pharynx ++ + ++ ++

Oesophagus +  -  - ++

 
1  Adapted from reference 4.
2  Listed in order of global prevalence
3  For the majority of cases,provided that there is early diagnosis

    ++  effective     +  partly effective      -  ineffective





Cervical cancer screening tests 
Conventional cervical cytology                      

– the Pap smear 

Liquid-based cytology 

HPV-DNA testing, genotyping(type 

16,18) 

*HPV E6/E7 mRNA testing 

*Biomarker: p16/Ki-67 



Pap smear 

Introducing a comprehensive Pap test 

screening program into a population has 

the potential to reduce the risk of 
developing cervical cancer by 60%. 



With regular screening, early detection 

and treatment of precancerous lesions 

(CIN) is possible, which helps to reduce 

the incidence of cervical cancer*. 

 

Screening has also decreased cervical 

cancer mortality, as early stage cervical 
cancer has a high survival rate. 

* ACS. Cancer facts & figures 2007: American Cancer Society; 2007 



Meta-analyses suggest that the sensitivity 

of a single Pap test for CIN 2/3 or higher 

is 50% to 60%*.  

Low Pap test sensitivity has been 

attributed to a combination of poor 

sample collection (5%–10% of all slides), 

incorrect slide preparation, and lab 
interpretation errors. 

* Wright Jr TC. Cervical cancer screening in the 21st century: is it time to 
retire the PAP smear? Clin Obstet Gynecol Jun 2007;50(2):313–23. 



การตรวจคดักรองโดยการตรวจเซลล์วทิยาของปากมดลูก (RTCOG) 

 
 การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจเซลลว์ิทยาทั้งแบบ 
conventional Papanicolaou  smear และ liquid-based 

cytology ถือเป็นวิธีมาตรฐานทั้ง 2 วิธี 
 
การตรวจ liquid-based cytology มีขอ้ดี คือ สามารถช่วยแกปั้ญหา
การเกบ็ตวัอยา่งท่ีไม่เพียงพอ ลดอตัราการเกิดผลลบลวง ลดระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการแปลผลของนกัเซลลว์ิทยาไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และมี
ความคุม้ทุน(cost-effectiveness) มากกวา่วิธี conventional Pap 

smear   
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Abnormal pap smear 
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1.71% 

55.56% 2.5% 

76.67% 

0 0 



การท า Pap Smear ทีไ่ม่มคุีณภาพ 

ปีงบประมาณ 
รวมทั้งหมด 

2553 2554 2555 2556 2557 

ประชากรเป้าหมาย 
(30-60 ปี) 

1,915,568 
 

1,915,568 
 

 
1,915,568 

 

 
1,915,568 

 

 
1,915,568 

 
9,577,840 

การคดักรอง
กลุ่มเป้าหมาย  
(30-60ปี) 

2,168,248 1,713,490 1,500,413 1,247,051 1,008,024 7,637,226 

การท า Pap Smear  
ท่ีไม่มีคุณภาพ 

12,062 7,752 4,768 6,029 4,991 35,602 
0.56% 0.45% 0.32% 0.48% 0.5% 0.47% 



เทคนิคการท า  PAP  SMEAR 

อย่างมคุีณภาพ 



        “PAP  SMEAR”  คอื 

 วธีิการตรวจคดักรอง 

 หาระยะก่อนเป็นมะเร็งของปากมดลูก  

  secondary prevention 



หลกัการท า  PAP  SMEAR  

เกบ็เซลลเ์ยือ่บุปากมดลูก  โดยใช ้ Spatula น ามาป้ายบน  
Frosted End Glass Slide 
น า  Slide  ไปแช่ใน  Fixative  (น ้ายารักษาสภาพเซลล)์  
ประมาณ  30  นาที  แลว้ท าใหแ้หง้ 
น า  Slide  ไปย้อมโดยวธีิ  Papanicolaou  Staining  Method 
น า  Slide  มาตรวจดูเซลล ์ โดย  Light  Microscope 
 รายงานผล แปลผล วางแผนการรักษา ตามคนไข ้



ลกัษณะต่างๆ  ของ  External  OS  ของ  Cervix  

ไม่เคยคลอด  

ผา่นการคลอดมาแลว้  เรียกวา่  Bilat.  Tear  

ผา่นการคลอดมาแลว้  เรียกวา่  Deep  Bilat.  Tear  

ผา่นการคลอดมาแลว้  เรียกวา่  Stellate  Tear  

Post  Menopausal  Cervix  



ยงัไม่เคยคลอด ผ่านการคลอดแล้ว 

Menopausal Women Severe Dysplasia 



 
   ขั้นตอนการท า Pap smear 
 











ไม่ควรน ามาใช้ 























ควรป้ายให้บางพอดี 
 
  
ป้ายไปในทิศทางเดียวกนั 
 
 
ป้ายให้เตม็ slide 
 





ตัวอย่างการบันทึกผล 

MIUB (NIUB)…normal 

Vagina……normal mucosa, normal discharge 

Cervix……no mass,  no erosion, normal discharge 

Uterus……normal size , retroversion, smooth surface 

Adnexa…..no mass ,  not tender 

Cul-de-sac….no bulging 

RV…….no rectal shelf 



ตัวอย่างการบันทึกผล 
MIUB (NIUB)…Bartholin cyst 
Vagina…purulent discharge 
Cervix…cauliflower mass 2x2 cm,  bleeding per os 
Uterus…enlarged uterus 14 wks size, nodular, firm ,  

                    not tender, movable  
Adnexa….Rt adnexal mass 15x15 cm, cystic consistency,    

                    marked tender, fixed  
Cul-de-sac….bulging  not tender 
RV…no rectal shelf 



หลกัการท า Pap Smear ทีม่คุีณภาพ ต้องค านึงถึง  

Adequate  Smear 
Adequate  Facilities 

ความร่วมมือจากผูป่้วย 



I. หลกัการท า  Pap Smear  ทีม่ีคุณภาพ  

Ectocervix           Squamous  Cell 

Endocervix          Endocervical  Cell  or  Glandular  Cell 

Transformation           Metaplastic Cell 

Adequate  Smear  ตอ้งเกบ็เซลลจ์าก  

Zone 



II.  Adequate  Facilities  

เตียง 
Light  Source 
Vaginal  Speculum  ขนาดต่างๆ 
ถุงมือ  No.  พอเหมาะกบัมือผูต้รวจ 
Spatula  ท่ีเหมาะสมจะเกบ็เซลลท์ั้งใน Endo cx, Ecto cx และ T-Zone 

Frosted  end  glass  slide 
Fixative  (น ้ายารักษาสภาพเซลล)์ 
ภาชนะส าหรับใส่  Slide  ท่ี  Smear  แลว้ 
น ้ายาท าความสะอาดบริเวณ Vulva ก่อนใส่  Speculum 

Uterine  Packing  Forceps 
ส าลี  หรือ  Gauze  ท่ีจะใชใ้นกรณีท่ีมีเลือดออก  (Bleeding) จากการท า  Biopsy  
หรือการท า  Twisting  Polyp 

Antiseptic  Solution 



III.  ความร่วมมอืจากผู้มารับการตรวจ  

ใหข้อ้มูลการตรวจ  Pap smear  แก่ผูม้ารับการตรวจ  ใหมี้ความ
มัน่ใจ  อบอุ่น  และรู้สึกผอ่นคลาย 
แนะน าใหผู้ม้ารับการตรวจมีความร่วมมือในการตรวจ  ไม่เกร็ง  
ไม่หนีบขา  จะท าใหใ้ส่  Speculum  ไดส้ะดวก  และมองเห็น  
Cervix  ชดัเจน 



Fixative  
คือน ้ายาท่ีใชรั้กษาสภาพเซลลก่์อนท่ีจะน าไปยอ้ม  โดยวิธี  Papanicolaou  
Staining 
สามารถฆ่า  Bacteria  และ  Inactivate  Enzyme  ได ้
วิธีเกบ็รักษาสภาพเซลลจ์ะตอ้งเหมาะและเขา้กนัไดก้บัวธีิยอ้มสี 
(Fixation  method  should  suit  the  staining  method) 
Papanicolaou  Staining  Method  เป็นวิธียอ้มท่ีดีท่ีสุดส าหรับ  
Gynecological  Smear  และ  Smear  อ่ืนๆ  ท่ีมี  Mucous  เช่น  Sputum,  
Gastric  Content  etc. 

[“The  Pap  Smear”  Boon  and  Suurmeijer,  Coulomb  Press,  Leyden. 1991.  P.262] 



Common  Fixative  

95%  Ethanol (fast acting, non toxic and reliable) 
Spray  Fixative  มีหลายชนิด  เช่น  Spray  Fixative.  marketed  
by  E. Merck,  Mercofix.  (Product  No. 3981) 

BIBBO “COMPREHENSIVE  CYTOPATHOLOGY”  2   EDITION,1997 : P889 nd 



ในกรณทีีผู้่มารับการตรวจมีเลอืดออก  Smear  จะม ี  

RBC  จ านวนมากเมื่อป้าย Spatula บน Slide แล้ว 

ให้น าไปแช่ใน NSS 3-5 นาท ีแล้วจึงน าไปแช่ใน 95 %  

Ethanol ประมาณ 30 นาท ีเอาขึน้มาท าให้แห้ง น าไป 

ย้อมโดยวธีิ Papanicolaou Stain  



สรุปเทคนิคการท า  Pap  Smear  

เตรียมผูม้ารับการตรวจ  ซกัประวติั 
เคร่ืองมือ  Slide,  Speculum,  Spatula,  Fixative  หรือภาชนะท่ี
จะใส่  Slide  ท่ี  Smear  แลว้  ตอ้งเตรียมพร้อม 
รู้จกัเทคนิคการป้าย  Spatula  ท่ีเกบ็เซลลม์า  แลว้ลงบน  Slide  
อยา่งถูกวธีิ 
Slide  ท่ี  Smear  แลว้  ตอ้งแช่ลงใน  Fixative  อยา่งรวดเร็ว 
ระยะเวลาแช่  Slide  ใน  Fixative  ประมาณ  30  นาที 





SPECIMEN COLLECTION 

“Do Pap Smear 

Get 1 slide” 



PROBLEMS IN 

GYNECOLOGIC CYTOLOGY 

Specimen collection and preservation 

 

Proper staining technique. 

 

Screening and interpretative errors. 

  



Proper  Smear 



Improper  Smear 



Smooth, thin smear 



PRESERVATION 

Immediate fixed 
 

95% alcohol as preservative. 

 

Spray fixation. 

 



Improper fixation 



Improper fixation 



 TIMELINESS OF SPECIMEN 

Fix 30 minutes to over night. 

 

Keep dry in room temp. 

 

Delivery to lab. within 7 days 

 

  



 Delivery/transportation 

Keep dry in room temp. 

Delivery to lab within 7 days 

 

  



Avoid 



Contamination from keep dry 



Delay  delivery 7-10 days 



Delay delivery 1 month  



DECREASING 

ACCURACY  

IN   

PAP SMEAR 



Bloody, inflammatory 

Decreasing accuracy in Pap smear 



Decreasing accuracy in Pap smear 

Vaginal douche in 48 hrs 



การเตรียมตัวและค าแนะน าในการ
ตรวจ 

Pap Smear 
 
 



ระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการตรวจ 

วยัเจรญิพันธุ ์คอืประมาณสปัดาหท์ี ่3  

    

    หรอืตน้สปัดาหท์ี ่4 ของรอบระด ู
 

 



ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจ 

คุมก าเนิดดว้ยฮอร์โมน ตรวจไดทุ้กระยะ 
 
หมดประจ าเดือนแลว้ ตรวจไดทุ้กระยะ  

 
(อาจใชฮ้อรโ์มนชว่ยในรายทีเ่ยือ่บบุางและอกัเสบ) 



ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจ 

 อาย ุ30-60 ปี หรือหลงัมีเพศสมัพนัธ์ 
     คร้ังแรก 3 ปี 
 หลงัคลอด   6 สปัดาห์ 
 ขณะมาฝากครรภค์ร้ังแรก 



การเตรยีมตวักอ่นรบัการตรวจ 

ไมม่กีารตรวจภายในมากอ่น 24 ชัว่โมง 

ไมเ่หน็บยามากอ่น 24 ชัว่โมง 

หา้มลา้งชอ่งคลอดมากอ่น 24 ชัว่โมง 

งดเพศสมัพันธค์นืกอ่นมารับการตรวจ 



เมื่อตรวจเสร็จแนะน าให้ 
 - เช็ดท าความสะอาดอวยัวะเพศและเปลีย่นเคร่ืองแต่งตัว 

 - พบแพทย์หรือพยาบาลอกีคร้ังเพือ่ฟังค าอธิบายและแจ้งผล  

          การตรวจภายในเบือ้งต้น 

 - ให้การรักษา หากพบความผดิปกติอืน่ร่วมด้วย 

 - บันทึกผลการตรวจและนัดแจ้งผล 



การติดตามหลงัตรวจ 

ก าหนดเวลาแจง้ผล วธีิแจง้ผล 
หากผลผดิปกติ รีบติดตามผูป่้วยใหม้าตรวจเพ่ิมเติมและส่ง
ต่อท่ีเหมาะสม 
เนน้การตรวจเป็นประจ าทุกปีหรือตามอาการหรือตาม
นโยบาย 



Thank you 


