มะเร็งปากมดลูก
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ปากมดลูกเปBนอวัยวะที่อยูEบริเวณสEวนปลายของมดลูกเชือ่ มตEอระหวEางมดลูกและชEองคลอด โรคมะเร็ง
ปากมดลูกเปBนมะเร็งทีพ่ บไดKบEอยในประเทศที่กำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทย โดยจากสถิติทะเบียนมะเร็งของ
สถาบันมะเร็งแหEงชาติปR พ.ศ.2563 พบวEา ในประเทศไทยมะเร็งปากมดลูกพบไดKบEอยเปBนอันดับ 3 รองจากมะเร็ง
เตKานมและมะเร็งลำไสK
ป"จจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก
1. การเริ่มมีเพศสัมพันธ'เมื่ออายุนKอย
2. การมีคูEนอนหลายคน
3. การมีโรคติดตEอทางเพศสัมพันธ'อื่นๆ รวมดKวย
4. การมีบุตรหลายคน
5. การสูบบุหรี่
6. ภาวะภูมิคุKมกันต่ำ
7. พันธุกรรม
8.
สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกสEวนใหญEประมาณ 70% เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human papilloma virus (HPV)
ซึง่ สายพันธุ'กEอโรคที่พบไดKบEอย ไดKแกE HPV type 16 และ18 นอกจากนีย้ ังมีสายพันธุ'กEอโรคอื่นๆทีพ่ บไดK
เชEน HPV type 31, 33 และ 35 อยEางไรก็ตามในปwจจุบันอุบตั ิการณ'การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยมี
แนวโนKมที่จะลดลง เนื่องจากการปxองกันระดับปฐมภูมิ คือ การฉีดวัคซีนปxองกันมะเร็งปากมดลูก และการปxองกัน
ระดับทุตยภูมิ คือ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การฉีดวัคซีนป?องกันมะเร็งปากมดลูก
ตามแนวทางเวชปฏิบตั ิของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย'แหEงประเทศไทย พ.ศ. 2563 มีความเห็นวEาควรใหK
วัคซีนปxองกันการติดเชื้อเอชพีวีในผูKหญิงและผูKชาย ในชEวงอายุ 9-26 ปR โดยกลุEมเปxาหมายหลัก ทีแ่ นะนาใหKฉีด
วัคซีน คือ เด็กหญิงอายุ 11-12 ปR สาหรับการฉีดวัคซีนปxองกัน การติดเชื้อเอชพวีในผูKหญิงอายุ 27-55 ปR หรือ

ผูKหญิงทีม่ ีเพศสัมพันธ'แลKวขึ้นอยูEกบั การพิจารณาเปBนราย ๆ ไป สำหรับผูทK ี่มีอายุนKอยกวEา 15 ปR ใหKฉีดจำนวน 2
เข็ม หEางกัน 6-12 เดือน แตEหากฉีดในผูKมีอายุ15 ปRขึ้นไป แนะนำใหKฉีดเพิ่มอีก 1 เข็ม และควรฉีดทั้ง 3 เข็มใหK
เสร็จสิ้นกEอนอายุ 26 ปR ถKาจะฉีดวัคซีนกEอนตัง้ ครรภ'ควรคุมกำเนิดอยEางนKอย 1 เดือนหลังจากฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม
โดยวัคซีนปxองกันมะเร็งปากมดลูกทีม่ ีในประเทศไทยมีทงั้ ชนิดปxองกัน 2สายพันธุ', 4 สายพันธุ' และ 9 สายพันธุ'
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตามแนวทางเวชปฏิบตั ิของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย'แหEงประเทศไทย พ.ศ. 2563 มีคำแนะนำการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกดังนี้

อาการของมะเร็งปากมดลูก
1. เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ'
2. ประจำเดือนมามากผิดปกติ หรือ ออกผิดปกติไมEตรงรอบเดือน
3. เลือดออกผิดปกติทางชEองคลอดหลังหมดประจำเดือน
4. เลือดออกกระป•ดกระปอยเรื้อรัง
5. ตกขาวกลิ่นเหม็น

6. หากมีระยะของโรคลุกลาม อาจมีภาวะปwสสาวะบEอยหรือแสบขัด ปwสสาวะหรืออุจจาระปนเลือด ปวด
หนEวงทKองนKอย ปวดเชิงกราน ปวดหลัง ขาบวมไดK
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจวินิจฉัยไดKจากการตรวจทางพยาธิวิทยาจากชิน้ เนื้อที่ไดKรับ
การตัดจากบริเวณกKอนเนื้อที่ปากมดลูก แตEหากตรวจพบจากความผิดปกติทางเซลล'วทิ ยาหรือ PAP smear อาจ
ตKองมีการตรวจหาความผิดปกติของรอยโรคเพิม่ เติม คือ การตรวจดKวยกลKอง Colposcopy หากพบจุดทีผ่ ิดปกติ
แพทย'จะพิจารณาตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจเพิ่มเติมตEอไป การตรวจเพิม่ เติมอื่นๆที่ ชEวยในการแบEงระยะของโรค ไดKแกE
การสEองกลKองในกระเพาะปwสสาวะ (Cystoscopy) เพื่อประเมินการลุกลามเขKากระเพาะปwสสาวะ การทำ CT
scan หรือ MRI ของชEองทKองและอุKงเชิงกราน เพือ่ ประเมินขนาดและการลุกลามของกKอนมะเร็ง รวมถึงการ
กระจายไปยังตEอมน้ำเหลืองและตับ การทำเอกซเรย'ปอด เพือ่ ประเมินวEามีการแพรEกระจายไปยังปอดหรือไมE
การรักษา
• ระยะเริ่มตKน (Stage IA1-IB2, IIA1)
ในระยะนี้เนื่องจากกKอนมะเร็งมีขนาดเล็กและอยูEในตำแหนEงที่สามารถผEาตัดไดK การรักษาหลักคือ การ
ผEาตัด โดยหากกKอนมีขนาดเล็กมาก แพทย'อาจพิจารณาผEาตัดเฉพาะปากมดลูก (Trachelectomy) แตEหากกKอนมี
ขนาดใหญEขึ้นอาจพิจารณาผEาตัดทั้งมดลูกรวมถึงเนื้อเยื่อขKางเคียงและเลาะตEอมน้ำเหลือง (Radical
hysterectomy with lymph node dissection) นอกจากนี้หากผลพยาธิวิทยาจากการผEาตัดพบวEามีความเสี่ยง
ทีจ่ ะมีการกลับเปBนซ้ำ อาจตKองตามดKวยการฉายรังสีและ/หรือยาเคมีบำบัดตามหลังการผEาตัด
• ระยะลุกลามเฉพาะที่ (Stage IB3,IIA2-IVA)
ในระยะนี้การรักษาหลักคือ การฉายรังสีจากภายนอก (External Beam Radiation) รEวมกับการใหKยา
เคมีบำบัด (Concurrent chemoradiation) และการใสEแรE (Brachytherapy) การฉายรังสีจากภายนอก คือ การ
ใหKรังสีไปยังกKอนมะเร็ง โดยใชKรังสีพลังงานสูงฉายไปยังตำแหนEงของกKอนมะเร็งเพื่อทำลายเซลล'มะเร็งในตำแหนEง
ตEางๆ ของรEางกาย โดยรังสีดังกลEาวจะกำเนิดจากเครื่องฉายรังสีหรือที่เรียกวEาเครื่องเรEงอนุภาค (Linear
accelerator) ซึ่งในปwจจุบันมีการพัฒนาเครื่องฉายรังสีดKวยเทคโนโลยีสมัยใหมE ทำใหKเกิดเครื่องฉายรังสีหลากหลาย
รูปแบบ รEวมกับมีการพัฒนาเทคนิคการฉายรังสีที่ทันสมัย เชEน รังสีสามมิติ และรังสีสามมิติแปรความเขKม โดยสEวน
ใหญEจำนวนครั้งในการฉายรังสีของโรคมะเร็งปากมดลูกจะอยูEที่ประมาณ 25-30 ครั้ง โดยจะมีการใหKยาเคมีบำบัด
สัปดาห'ละ 1 ครั้ง และชEวงทKายของการฉายรังสีจะมีการใสEแรEประมาณ 4 ครั้ง โดยการใสEแรE คือ การใสEอุปกรณ'
เขKาไปทางชEองคลอดเพื่อใหKเม็ดแรEเดินทางเขKาไปทำการรักษา หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาเม็ดแรEจะถูกเก็บ

เขKาเครื่อง และแพทย'ทำการถอดอุปกรณ'ออก ผูKป‘วยสามารถเดินทางกลับบKานไดKโดยไมEจำเปBนตKองนอน
โรงพยาบาล
• ระยะแพรEกระจาย (Stage IVB)
ในระยะนี้ตัวโรคจะมีการแพรEกระจายไปยังอวัยวะตEางๆ ของรEางกาย โดยสEวนใหญEมะเร็งปากมดลูกมัก
แพรEกระจายไปที่ ปอด ตEอมน้ำเหลืองในชEองทKอง ตับ และกระดูก ผูKป‘วยอาจะมีอาการตามอวัยวะตEางๆ ที่กระจาย
ไป รวมถึงอาการของกKอนทีป่ ากมดลูกอาจทำใหKมีอาการปวด เลือดออกอยEางรุนแรง รวมถึงกดเบียดอวัยวะ
ขKางเคียง เชEน กระเพาะปwสสาวะ และ ลำไสKตรงไดK วิธีการในการรักษาอาจใชKการฉายรังสีเพื่อบรรเทา
อาการ (Palliative Radiation) หรือการใหKยาเคมีบำบัดเพื่อบรรเทาอาการ (Palliative chemotherapy)
เอกสารอBางอิง
1. แนวทางเวชปฏิบตั ิของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย'แหEงประเทศไทย เรื่อง การปxองกันมะเร็งปากมดลูกปฐม
ภูมิ คณะอนุกรรมการมะเร็งวิทยานรีเวช พ.ศ. 2562-2564
2. แนวทางเวชปฏิบตั ิของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย'แหEงประเทศไทย เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
คณะอนุกรรมการมะเร็งวิทยานรีเวช พ.ศ. 2562-2564

