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Top 5 Cancer in Thailand 

  Female 

• 1.Breast cancer 

• 2.Cervical cancer 

• 3.HCC  

• 4.Lung cancer 

• 5.Colorectal cancer 

Male 

• 1. HCC 

• 2. Lung cancer 

• 3. Colorectal cancer 

• 4. Prostate cancer 

• 5. Lymphoma 



อุบตักิารณ ์   

สาเหต ุ       

อาการ        

การรกัษา 

การป้องกนั 

มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 
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Cancer in Thailand 2007-2009 

Incidence of Leading cancer in Thailand (estimated), 2008 

ra
te

 p
e

r 
1

0
0

,0
0

0
 



        เชียงใหม่ 
Year    Incidence 

1990         29.7 

1999         25.7 

2003           25.6 

2007         29.4 

            ขอนแก่น 
Year    Incidence 

1990         23.9 

1999         18.0 

2003           15.0 

2007         15.9 

     กรุงเทพมหานคร 
 Year    Incidence 

1990         20.9 

1999         18.5 

2003            20.7 

2007         19.3 

          สงขลา 
Year    Incidence 

1990         18.5 

1999         15.8 

 2003          16.1 

2007         20.6 

ประเทศไทย:1990-2011 

Year            Incidence       Cases/yr. 

1990  23.4   5593 

1999       20.9     5462 

2003            19.5          6268 

2007  24.7   6954 

2010  17     9999 

 

อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาค 
  (ตอ่ประชากรสตร ี 100,000 คนตอ่ปี) 



Cancer in Thailand 2007-2009 



Cancer in Thailand 2007-2009 



Cancer in Thailand 2007-2009 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

พบมากเป็นอนัดบั 2 ของมะเร็งในสตรไีทย  

พบผูป่้วยรายใหม ่10,000 คนปี หรอืวนัละ 27 คน  

เสยีชวีติจากมะเร็งปากมดลกูประมาณ 5,200 คน หรอื  
เฉลีย่วนัละ 14 คน  

เป็นมะเร็งทีป้่องกนัไดถ้งึ รอ้ยละ 80 

พบในผูห้ญงิชว่งอาย ุ30-60 ปี  



 
ปากมดลกู 

รงัไข ่

ทอ่น าไข ่

มดลกู 

ช่องคลอด 



ปากมดลกู 

รงัไข ่

ทอ่น าไข ่

มดลกู 

ช่องคลอด 



  รู้ตวักอ่การ 

  ใช้เวลานานก่อนเป็น 

  มีระยะก่อนมะเร็งน ามา 

   นานาวิธีป้องกัน 



HPV virus 



อตัราส่วนของการเกดิมะเร็งชนิดตา่งๆทีม่สีาเหตุมา

จากเชือ้ไวรสั HPV 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

อุบตักิารณ ์  17 :100,000 

สาเหตุ       HPV virus 99.7% 

High risk group 

16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,61,

66-68,73,82 

High risk 16,18   >  70% 

HPV virus 



ชนิดของไวรัส HPV ทีก่่อให้เกดิมะเร็งปากมดลูก 

HPV 16

HPV 18

HPV 45

HPV 31

HPV others

53.5.%

19.7%

2.9%

2.7%

17.2%

70% 
HPV virus 

16,18 



VIDEO : HPV 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

ปจัจยัเส่ียง 

มคีูน่อนหลายคน  

มเีพศสัมพนัธต์ัง้แตอ่ายนุ้อย 

มปีระวตัโิรคตดิตอ่ทางเพศสัมพนัธ ์ซฟิิลสิ หนองใน 

ทานยาคุมก าเนดิตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน 

คลอดบตุรมากกวา่ 4 ครัง้ 

สบูบหุรี ่

การไมเ่ข้ารบัการตรวจ 
คดักรองมะเร็งปากมดลกู 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

อาการ 

ไมม่อีาการใน ระยะตน้ 

พบบอ่ย - เลอืดออกผดิปกตทิางช่องคลอด 

เลอืดออกหลงัมเีพศสัมพนัธุ ์

เลอืดออกระหวา่งรอบเดอืน 

ตกขาวผดิปกต ิ



การป้องกนั 

ปฐมภมู ิ 

HPV vaccine => 16, 18 

 2 สายพนัธ์ุ ุ  16, 18 

4 สายพนัธ์ุ ุ  6, 11, 16, 18 

หลกีเลีย่งการสัมผสั HPV virus 

มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

2 4 



การรบัวคัซนี  

แนะน าให้วคัซนีในช่วงอายุ 9-26 ปี 

ผลขา้งเคยีง 
เจ็บบรเิวณทีฉี่ดยา อาจมรีอยแดง 

มไีข้ต า่ๆ 

เวยีนศีรษะ 

 

มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 



การป้องกนั 

ทุตยิภมู ิ

ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู 

การตรวจแป๊ปสเมยีร ์ 

การเก็บส่ิงส่งตรวจในสารละลาย 

การตรวจโดยน ้าส้มสายชู 

การตรวจหาไวรสั HPV 

มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ 
สตรไีทยทีม่อีายุตั้ง้แต ่ 25 ปีขึน้ไป 

 

เข้ารบัการตรวจภายในปีละ 1 ครัง้ 

เข้ารบัการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูทกุ 5 ปี 

 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

ระยะกอ่นมะเร็ง 

เซลลผ์ดิปกตชินดิก า้กึง่ 

เซลลเ์ปลีย่นแปลงชนิดไมร่นุแรง 

เซลลเ์ปลีย่นแปลงชนิดรนุแรง 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

 



การตรวจเพิม่เตมิเมือ่ตรวจพบเซลลป์ากมดลกูผดิปกต ิ

 

ส่องกลอ้งขยายปากมดลกู (Colposcope) 

การตรวจดว้ยน ้าส้มสายชู (VIA) 

มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

 

ปากมดลกูปกต ิ



  Abnormal lesions         

เกณฑป์ระเมนิระดบัความผดิปกต ิ

 unsatisfactory  or  satisfactory 

- Acetowhite 
lesion 

 - Punctation 
 - Mosaic pattern 

- Atypical  
blood vessel - Leukoplakia 

(hyperkeratosis)   



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

ปากมดลกูผดิปกตชินิดไมรุ่นแรง 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

ปากมดลกูผดิปกตชินิดรุนแรง 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 

มะเร็งปากมดลกู 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 



การป้องกนั 

ตตยิภูม ิ

การรกัษา 

รกัษาเฉพาะโรค 

รกัษาประคบัประคอง 

มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 



มะเรง็ปากมดลกูตามระยะของโรค ม ี4 ระยะ

(clinical staging by  FIGO STAGING 2009) 

• ระยะที ่ 1 



มะเรง็ปากมดลกูตามระยะของโรค ม ี4 ระยะ

(clinical staging by  FIGO STAGING 2009) 



• ระยะที ่ 3 

มะเรง็ปากมดลกูตามระยะของโรค ม ี4 ระยะ

(clinical staging by  FIGO STAGING 2009) 



• ระยะที ่ 4 

 

มะเรง็ปากมดลกูตามระยะของโรค ม ี4 ระยะ

(clinical staging by  FIGO STAGING 2009) 



VIDEO : STAGING 



การรกัษา 

การผา่ตดั => ระยะตน้ 

การผา่ตดัมดลกู 

การผา่ตดัมดลกูแบบถอนรากถอนโคน 

การผา่ตดัยา้ยรงัไข ่

มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 





 



การรกัษา 

การฉายรงัสีรกัษา => ทกุระยะของโรค 

การฉายรงัสีรกัษารว่มกบัการให้ยาเคมบี าบดั 

การฉายรงัสีรกัษาเพยีงอยา่งเดยีว 

มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 



การรกัษา 

การให้ยาเคมบี าบดั 

ให้กอ่นรบัการรกัษา ในมะเร็งระยะตน้ เพือ่ลดขนาด
ก้อนมะเร็ง 

ให้เพือ่รกัษา ระยะลกุลาม และภาวะประคบัประคอง 

มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 



การรกัษา 

การรกัษาแบบประคบัประคอง 

บรรเทาอาการปวด 

ลดภาวะเลอืดออกผดิปกต ิ

ลดอาการกดทบัจากตวักอ้น 

มะเร็งปากมดลกู (Cervical cancer) 



Stage 5 yrs survival rate 

0 93% 

Ia 93% 

Ib 80% 

IIa 63% 

IIb 58% 

IIIa 35% 

IIIb 32% 

IVa 16% 

IVb 15% 



  รู้ตวักอ่การ 

  ใช้เวลานานก่อนเป็น 

  มีระยะก่อนมะเร็งน ามา 

   นานาวิธีป้องกัน 

The END 





ระยะของโรค 
ระยะที ่ 1  ระยะกอ่นลกุลามหรอืลกุลามเฉพาะทีป่ากมดลกู 

ระยะที ่ 2  ระยะลกุลามเฉพาะที ่ อาจลกุลามมาทีช่่องคลอด 

  ส่วนบน เน้ือเยือ่รอบปากมดลกู ตวัมดลกู 

ระยะที ่ 3  ระยะลกุลามเฉพาะที ่ อาจลกุลามมาทีช่่องคลอด
ส่วนลา่ง 
  หรอืเน้ือเยือ่ผนงัอุ้งเชงิกราน นอกจากน้ีอาจท าให้ม ี

  การอดุกัน้ทางเดนิปสัสาวะ 

ระยะที ่ 4  ระยะลกุลาม อาจลกุลามอวยัวะขา้งเคยีงเช่น
ล าไส้  

  ,กระเพาะปสัสาวะ หรอืกระจายไปยงัอวยัวะอืน่ 

   เช่นปอด, ตอ่มน ้าเหลอืง,กระดกู 



HPV คอือะไร และมนัตดิตอ่ไปยงัคุณไดอ้ยา่งไร 

 HPV เป็นไวรสัตระกลูหน่ึงทีเ่ป็นสาเหตุส าคญัมะเร็งปากมดลกู

และปญัหาอืน่ๆเช่น หูดทีอ่วยัวะเพศ หรอืเท้า HPV ยงัคงเป็น 
สาเหตุของมะเร็งทีอ่วยัวะเพศ, ช่องคลอด, ทวารหนกั, และมะเร็ง

ของศีรษะและคอ ผู้หญงิและผู้ชายจะตดิเชือ้ HPV ชนิดที่
กอ่ให้เกดิ 
มะเร็งปากมดลกูผา่นทางการมเีพศสัมพนัธ ์ ผู้หญงิส่วนใหญจ่ะเคย

ไดร้บัเชือ้ HPV ในช่วงใดช่วงหน่ึงของชวีติ 



ผู้หญงิทีเ่คยมเีพศสัมพนัธแ์ลว้จะไดป้ระโยชนจ์าก
วคัซนีหรอืไม ่

 ผู้หญงิทีเ่คยมเีพศสัมพนัธแ์ลว้ก็ยงัคงไดร้บัประโยชน์
จากการฉีดวคัซนีอยู ่ แตอ่าจจะน้อยกวา่เน่ืองจากผูห้ญงิ

เหลา่น้ีอาจจะเคยไดร้บัเชือ้ HPV มาแลว้ไมว่า่จะเป็นสาย

พนัธุเ์ดยีวหรอืหลายสายพนัธุซ์ึง่เป็นชนิดทีค่รอบคลมุโดย

วคัซนี 



หลงัฉีดวคัซนีแลว้จ าเป็นตอ้งตรวจหามะเร็งปาก
มดลกู (pap smear) อกีหรอืไม ่

 ยงัไมม่คี าแนะน าพเิศษเฉพาะส าหรบัคนทีไ่ดร้บัวคัซนี 

HPV โดยปจัจุบนัยงัคงแนะน าให้ปฏบิตัติามแนวทางตรวจ

คดักรองมะเร็งปากมดลกูตามปกต ิ ขอ้มลูในส่วนน้ีอาจจะ

ตอ้งรอความเห็นของผู้เชีย่วชาญในอนาคต 



ถุงยางอนามยัป้องกนัการแพรเ่ชือ้ HPV ไดห้รอืไม ่

 การใช้ถงุยางอนามยั ไมส่ามารถป้องกนั HPV ได ้  

ถุงยางอนามยัจะลดความเส่ียงในการตดิเชือ้ HIV และ

โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพนัธอ์ืน่ๆ เมือ่ใช้ทกุครัง้ทีม่ี

เพศสัมพนัธแ์ละใช้อยา่งถกูวธิ ี



จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่มกีารตดิเชือ้ HPV 

 คนทีต่ดิเชือ้ HPV มกัไมม่อีาการผดิปกต ิ หนทาง

เดยีวทีจ่ะทราบไดว้า่คุณมเีชือ้ HPV ก็คอืทดสอบหาไวรสั

โดยตรงการตดิเชือ้ HPV อาจจะปรากฏในช่วงเวลาเป็น

สัปดาห ์ เดอืน หรอืปีหลงัจากไดร้บัเชือ้ครัง้แรก ซึง่ก็คอื

ความส าคญัวา่ท าไมจงึจ าเป็นตอ้งตรวจอยา่งสม า่เสมอ 





มะเร็งปากมดลกู (Cervical 

cancer) 

เป้าหมายหลัก 

   เพ่ือลดหรือป้องกนัการเจ็บป่วย(morbidity) และการ
เสียชีวิต (mortality) จากมะเร็งปากมดลกู 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical 

cancer) 

จุดประสงคข์องการตรวจคดักรอง  
 การตรวจหารอยโรคกอ่นมะเร็งปากมดลกู เพือ่ ทีจ่ะ
ท าการรกัษากอ่นทีจ่ะกลายเป็นมะเร็งระยะลกุลาม ใน
ขณะเดยีวกนัต้องหลกีเลีย่ง การตรวจหาการตดิเชือ้ 

HPVแบบชัว่คราวและรอยโรคทีจ่ะไมค่บืหน้าเป็นมะเร็ง
เพือ่หลกีเลีย่ง การดแูลรกัษาทีไ่มจ่ าเป็น ซึง่อาจจะมี
ผลกระทบตอ่ภาวะเจรญิพนัธุใ์นอนาคต 



มะเร็งปากมดลกู (Cervical 

cancer) 
การเตรยีมตวักอ่นเข้ารบัการตรวจ 

งดสวนลา้งช่องคลอด 48 ชัว่โมง 

งดใช้ยาสอด 48 ชัว่โมง 

งดเพศสัมพนัธ ์ 48 ชัว่โมง 

งดเว้นการตรวจช่วงมปีระจ าเดอืน 

กรณมีอีาการอกัเสบของปากมดลกู ตกขาวผดิปกต ิ
ควรรกัษาให้หายกอ่นเข้ารบัการตรวจ 


