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มะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งปากมดลูกพบไดทั่วไปในฮองกง มะเร็งปากมดลูกจัดอยูในลาํดับที ่10 

ของมะเร็งที่เกิดขึ้นในผูหญิงและมีผูปวยเกิดขึ้นใหมมากกวา 400 รายในแตละป 

จากสถิติเม่ือเร็วๆน้ีพบวา ผูที่มีอายุนอยมีโอกาสที่จะปวยเปนมะเร็งชนิดน้ีมากขึ้น 

ผูหญิอายุระหวาง 20 ถึง 70 ป มีโอกาสเส่ียงที่จะเปนโรคน้ีได 

จากแผนภาพแสดงวา อัตราการรักษาหายในผูปวยมะเร็งระยะแรกๆ มีจํานวนกวา 90% 

อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวโรคน้ีจะไมไดแสดงอาการอะไรออกมา อีกทั้ง 

หากเขาใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมที่ดีและการมีสวนรวมใน 

การปองกันโรคที่เหมาะสมก็จะสามารถชวยในการรักษาได อยางเชน 

การตรวจวินิจฉัยโรคต้ังแตระยะแรกๆ 

ผูหญิงที่ไมเคยไมเพศสัมพันธมากอนควรที่จะพิจารณาใน 

การฉีดวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลกู 

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมัดลูกมีความจาํเปนอยางยิ่ง สําหรับผูที่มีเพ่ิงเร่ิมเพศสัมพันธ 

และผูที่มีอาย ุ25 หรือมากกวาน้ัน 

 

1. มะเร็งปากมดลูกคืออะไร 

ปากมดลกูต้ังอยูในสวนบนสุดของชองคลอดและสวนลางสุดของมดลูก การติดเช้ือโรค HPV 

(เปนเช้ือไวรัส ซ่ึงทําใหเกิดอาการติดเช้ือที่ผิวหนังและเซลลเยื่อเมือก) 
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อาจกอใหเกิดความผิดปกติของเซลลบริเวณปากมดลูก 

ซ่ึงกอใหเกิดระยะที่เรียกวาระยะกอนมะเร็งปากมดลกู 

ทั้งน้ีระยะกอนมะเร็งปากมดลูกไมใชมะเร็งปากมดลกูโดยตรง 

แตสามารถพัฒนาเปนมะเร็งไดตอไป 

 

2. ใครที่มีความเส่ียงตอการเปนมะเร็งปากมดลูก 

ผูหญิงที่มีอาการเหลาน้ีมีความเปนไปไดที่จะเปนมะเร็งปาก มดลูก 

 ผูที่ติดเช้ือ HPV โดยเฉพาะอยางยิ่ง HPV ประเภท 16 และ18 

จะเพ่ิมความเส่ียงของระยะกอนมะเร็ง ปากมดลกู   

 ผูที่มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

 ผูมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธุ 

 ผูที่มีคูนอนหลายคน  

 มีภูมิคุมกันตํ่า, ปวยเปนโรคไตเร้ือรัง, ปวยเปนโรคเอดส 

หรือโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันอื่นๆ 

 สูบบุหร่ี 

 

 3.จะมีวิธีการปองกันมะเร็งปากมดลกูไดอยางไร 

 วิธีการดังตอไปน้ีสามารถชวยในการปองกันมะเร็งปากมดลกูได 
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 เลิกสูบบุหร่ี 

 ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคล  มีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย 

การใชถุงยางอนามัยเปนประจํา จะชวยลดโอกาสของการติดเช้ือ HPV 

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ 

 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยางสมํ่าเสมอ (หรือที่เรียกวา Pap test) 

สามารถลดโอกาสของการเปนมะเร็งปากมดลกูไดถงึ 90% 

การตรวจคัดกรองควรทําอยางนอยปละ 1 คร้ังในขัน้เร่ิมแรก 

และหากไดรับผลปกติติดตอกันสองคร้ัง ใหตรวจคัดกรองทุกๆ 3 ป 

 การฉีดวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลกู 

 

4. อะไรคือสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก 

รอยละ 70 ของมะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุมาจากเช้ือไวรัส HPV 2 ชนิดที่ช่ือวา HPV 16 และ 

18 เช้ือ HPV มักจะติดตอผานการมีเพศสัมพันธุ เช้ือ HPV 

ที่ดื้อยาจะเปนสาเหตุที่นําไปสูการระยะกอนการเปนมะเร็ง ปากมดลูก 

และอาจจะพัฒนากลายเปนมะเร็งปากมดลูกได 

ระยะกอนมะเร็งปากมดลูก 

ระยะกอนมะเร็งปากมดลูกยังไมใชมะเร็ง  มันเปนอาการที่จะเกิดขึน้กอนการเปนมะเร็ง 

ระยะกอนมะเร็งปากมดลูกจะมีดวยกันทั้งหมด 3 ชนิด 
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 CIN 1- จะมีความผิดปกติที่สวนหนาของเยื่อบุปากมดลูก เฉพาะดานบน 

 CIN 2 - จะเปนเหมือนกันโดยครอบคลุม 2 ใน 3 ของสวนหนาของเยื่อบุปากมดลูก 

 CIN 3 จะครอบคลุมสวนหนาของเยื่อบุปากมดลกูทั้งหมด 

หากวาผูปวยระยะ cin 3 ไมไดรับการรักษาที่เหมาะสม ก็จะมีโอกาสประมาณ 40% 

ที่จะพัฒนากลายเปนมะเร็งปากมดลกูในระยะเวลา 10 ป 

 

5. อะไรคืออาการของมะเร็งปากมดลูก 

มะเร็งปากมดลูกในระยะแรกๆจะไมแสดงอาการ ใดๆออกมา 

แตถาหากวาผูปวยมีอาการดังตอไปน้ี 

ควรที่จะตรวสอบและปรึกษาแพทยโดยเร็วที่สุด 

 มีเลือดออกที่ชองคลอดอยางผิดปกติ 

 เลือดออกระหวางชวงที่มีประจําเดือน หรือหลังจากการมีเพศสัมพันธ  

 มีเลือดออกที่ชองคลอดในวัยที่หมดประจําเดือน 

 ตกขาวปนเลือด  

 และมีอาการอื่นๆ ประกอบดวย 

 มีกลิ่นเหม็นบริเวณชองคลอด 

 ปวดหลัง เทาบวม หรืออุจจาระติดขัด 

ซ่ึงอาการแบบน้ีจะเกิดขึ้นในระยะลุกลามของมะเร็งปากมดลกู 
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

Cervical Cancer / Thai 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

6.จะมีวิธีการสืบหาและวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลกูไดอยางไร 

ถาสงสัยวาเปนมะเร็งปากมดลูก แพทยจะทําการตรวจทดสอบดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู หรือ แปปสเมียร 

จะเปนวิธีการที่ไมเจบ็ปวดและใชเวลาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

การตรวจติดตามอาจจําเปนหากวามีอาการผิดปกติเกิด ขึ้นหรือตรวจพบเซลลมะเร็ง 

การสองกลองคอลโปสโคป : เปนวิธีการตรวจสอบและประเมินเน้ืองอกภายใน ปากมดลกู 

การตรวจทางพยาธิวิทยาของช้ินเน้ือปากมดลกู: จะใช ช้ินสวนเน้ือเยื่อจะใชในการตรวจสอบ 

เม่ือมีการตรวจพบเน้ืองอกในปากมดลูก 

การตรวจเลือด เอ็กซเรย และการตรวจหาอื่นๆ จะใชในการคนหาจุดทีไ่ดรับผลจากมะเร็ง 

รวมถึงเปนสวนประกอบในการวางแผนการรักษาอืน่ๆ 

มะเร็งปากมดลูกมีดวยกันทั้งหมด 4 ระยะ 

ระยะที่ 1 เซลลมะเร็งจะลุกลามไปยังเน้ือเยื่อใตผิวหนัง แตยังคงจํากัดอยูในบริเวณมดลูก 

ระยะที่ 2 เซลลมะเร็งจะแพรกระจายไปบริเวณรอบๆมดลูกหรือสวนบนของชองคลอด 

ระยะที่ 3 เซลลมะเร็งจะกระจายไปยังบริเวณชองเชิงกราน หรือ 1 ใน 3 

ของสวนลางของชองคลอด 

ระยะที่ 4 เซลลมะเร็งแพรกระจายไปยังสวนที่สําคญัอื่นๆของ รางกาย เชน กระเพาะปสสาวะ 

ลําไสใหญ หรือปอด เปนตน 
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7. การรักษามะเร็งปากมดลูก 

แพทยจะแนะนําการรักษามะเร็งปากมดลูก ดังตอไปน้ี 

การผาตัด 

นอกจากสวนเน้ืองอกในปากมดลกูแลว มดลูก เน้ือเยื่อบางสวนของชองคลอดบริเวณมดลูก 

เน้ือเยื่อนํ้าเหลืองที่อยูรอบๆมดลูก ก็จะถกูตัดออกดวยเชนกัน  

ซ่ึงอายุของผูปวยจะมีสวนสําคัญในการตัดสินใจผาตัดเอารังไขออก 

 

การฉายรังสี 

มีการฉายรังสีดวยกันทั้งหมด 2 ชนิด คือ การฉายรังสีภายนอกและภายใน 

ซ่ึงมักจะทําควบคูกันไปเพ่ือผลการรักษาที่ดีที่สุด 

 สําหรับการฉายรังสีภายนอก จะใชการฉายรังสีพลังงานสูงไปยังสวนที่ต้ังของ   

เน้ืองอกและชองเชิงกรานทั้งหมดเพ่ือกําจัดเน้ืองอกทิ้ง 

 การฉายรังสีภายใน ผูปวยจะตองไดรับการปฏิบัติในหองผาตัด 

แพทยจะทําการสอดเคร่ืองมือไปในชองคลอดและ ปากมดลกู 

โดยรังสีจะฉายออกมาจากเคร่ืองมือน้ัน ผูปวยจําเปนตองไดรับการฉายรังสีประมาณ 3 

ถึง 4 คร้ัง โดยใชเวลาประมาณ  10-12 นาที ตอคร้ัง 

 

ผลขางเคียงของการฉายรังสี 
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 ทองเสียและเหน่ือยลา 

 มีเลือดออกบริเวณกระเพาะปสสาวะ หรือ ทวารหนัก 

 ชองคลอดแคบลง 

 

การใหเคมีบําบัด 

เคมีบําบัดจะชวยทําใหเน้ืองอกหดตัวลง และชวยใหการฉายรังสีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

การใหเคมีบําบัดภายในหลอดเลือดดาํ คือการฉีดยาเขาไปในทางเสนเลือดดาํ 

เม่ือการฉายรังสีและการใหเคมีบําบัดสมบูณ มันจะทําใหเม็ดเลือดลดจํานวนลง 

จนผูปวยรูสึกเหน่ือยและติดเช้ือไดงาย  ผูปวยอาจจําเปนตองไดรับสารภูมิตานทาน 

และผูปวยจําเปนตองไดรับการถายเลือด หากมีภาวะโลหิตจาง 

การผาตัดและการฉายรังสีจะใหผลเหมือนกันในผูปวยมะเร็งปากมดลูกในระยะที่ 1 และ 2 

แตสําหรับผูปวยที่อายุนอยที่มีสุขภาพดี 

การผาตัดจะทําการรักษารังไขไวเพ่ือใชในการผลติฮอรโมนตอไป 

ซ่ึงอาจจะมีผลตอทําใหชองคลอดจะแคบและแข็งตัว ซ่ึงเปนผลมาจากการฉายรังสี 

โดยที่ผลระยะยาวของการผาตัดจะมีนอยกวาการฉายรังสี 

การฉายรังสีเปนการรักษาหลักสําหรับผูปวยมะเร็งปากมดลกูในระยะสุดทาย  
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8. อาการแทรกซอนมีอะไรไดบาง 

อาการแทรกซอนอาจเกดิขึ้นระหวางการทําการผาตัดมะเร็ง ปากมดลูก 

 การเสียเลือดมากอันเน่ืองมาจากหลอดเลือดถูกทาํลาย ซ่ึงเปนภาวะที่เปนวิกฤติของชีวิต 

 ผูปวยอาจจําเปนตองไดรับการผาตัดอื่นได หากวากระเพาะปสสาวะ  ทอไต 

เสนประสาท ถูกทาํลาย  

 

อาจมีอาการขางเคียงหลังการผาตัด 

 ปสสาวะติดขัด 

 มีอาการบวมนํ้าบริเวณชวงขา หรืออาจมีไรความรูสึกบริเวณตนขาได 

 นํ้าเหลือสะสมในชองเชิงกรานจนเปนสาเหตุใหทอนํ้าเหลืองอุดตันได 

 เลือดออก หรือ ถุงเลือดเกดิการติดเช้ือ 

 ไมสามารถต้ังครรภได 

 

9. วิธีการดูแลผูปวยมะเร็งปากมดลกู 

ผูปวยจะออนแอลงหลังการรักษา ซ่ึงวิธีการที่จะชวยใหฟนตัวและมีภูมิคุมกันแข็งแรงมากขึ้น 

ประกอบดวย 

 ผูปวยจะตองทําใหรางกายต่ืนตัวใหเร็วที่สุด 

 ออกกําลังกายและพักผอนที่เหมาะสมเพียงพอ เชน เดิน ออกกําลังกายใหไดสัดสวน 
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รําไทเกก็  รําช่ีกง เปนตน 

 เลิกดื่มสุราและเลิกสูบบุหร่ี  

 การรับประทานอาหาร 

 ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด มีไขมันสูง 

 อาหารที่มีโปรตีนและวิตามินสูง บริโภคผักและผลไมสด 

เพ่ือที่จะไดใหลําไสทํางานไดด ี

 

ผูปวยควรงดการมีเพศสัมพันธุ ในชวง 6 สัปดาหแรกหลังการผาตัด เพ่ือที่แผลจะไดหายด ี

สามารถมีเพศสัมพันธุไดปกติหลังจากที่รางกายแข็งแรง 
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