มะเร็งปากมดลูก
รู้ จกั กับมะเร็งปากมดลูก
มะเร็ งปากมดลูกเป็ นมะเร็ งที่พบมากที่สุด
ในเพศหญิง พบได้ในสตรี ต้ งั แต่วยั สาวจนถึงวัยชรา
พบมากในช่วงอายุ 30-50 ปี ในแต่ละปี ผูห้ ญิงทัว่ โลก
ป่ วยด้วยโรคมะเร็ งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปี ละ 466,000
คน เสี ยชีวติ ปี ละ 231,000 คน ซึ่งประมาณร้อยละ
80 ของผูป้ ่ วยมะเร็ งปากมดลูกอยูใ่ นประเทศกาลัง
พัฒนา สาหรับประเทศไทย โรคมะเร็ งเป็ นสาเหตุ
ของการเสี ยชีวติ ของคนไทยเป็ นอันดับหนึ่ง และ
มะเร็ งที่เป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวติ มากที่สุดคือ
มะเร็ งปากมดลูกจากรายงานของสานักงานวิจยั
มะเร็ งนานาชาติ พบว่า ในปี พ.ศ.2544 ประเทศ
ไทยมีผปู ้ ่ วยมะเร็ งปากมดลูกรายใหม่ปีละ 6,192
ราย เสี ยชีวติ 3,166 ราย หรื อประมาณร้อยละ 50
ถ้าคิดคานวณแล้วจะมีสตรี ไทยเสี ยชีวติ จากมะเร็ ง
ปากมดลูกวันละเกือบ 9 ราย มะเร็ งปากมดลูกพบ
มากที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อเปรี ยบ
เทียบกับภูมิภาคอื่นๆ มะเร็ งปากมดลูกเป็ นมะเร็ งที่
สามารถป้ องกันและสามารถตรวจคัดกรองหาความ
ผิดปกติได้ก่อน ซึ่งการรักษาได้ผลดี

สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
สาเหตุสาคัญของมะเร็ งปากมดลูก คือ การติดเชื้อ
ไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมาหรื อเอชพีวบี ริ เวณเพศ โดย เฉพาะ
บริ เวณปากมดลูก ปั จจัยเสี่ ยงที่ทาให้มีโอกาสติดเชื้อเอชพีวี เป็ น
มะเร็ งปากมดลูกได้ง่ายขึ้น ได้แก่ การมีคู่นอนหลายคน การมี
เพศสัมพันธ์เมื่ออายุนอ้ ย หรื อการตั้งครรภ์เมื่ออายุนอ้ ย เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยเสริ มที่ทาให้การติดเชื้อเอชพีวี คืบหน้ารุ น
แรงจนเป็ นมะเร็ งปากมดลูก ปั จจัยเสริ มอาจกล่าวได้วา่ เป็ นปั จจัย
เสี่ ยงของการเป็ นมะเร็ งปากมดลูก
อาการของมะเร็งปากมดลูก
อาการของผูป้ ่ วยมะเร็ งปากมดลูกจะมากหรื อน้อย
ขึ้นกับระยะของมะเร็ ง ในระยะแรกอาจตรวจพบจากการคัด
กรอง หรื อการตรวจด้วยกล้องขยายร่ วมกับการตัดเนื้อออก
ตรวจทางพยาธิวทิ ยา
อาการทีอ่ าจพบในผู้ป่วยมะเร็ง
1. การตกเลือดทางช่องคลอด มีอาการที่พบได้มากที่สุด
2. เลือดออกกะปริ ดกะปรอย
3. เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
4. ตกขาวปนเลือด
5. เลือดออกหลังวัยหมดประจาเดือน
6. อาการในระยะหลังเมื่อมะเร็ งลุกลามมากขึ้น ได้แก่
- ขาบวม
- ปวดหลังรุ นแรง ปวดก้นกบ และต้นขา
- ปั สสาวะเป็ นเลือด
- ถ่ายอุจจาระเป็ นเลือด

ระยะของมะเร็งปากมดลูก แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ
1. ระยะก่อนมะเร็ งหรื อระยะก่อนลุกลาม ระยะนี้เซลล์มะเร็ งยังอยู่
ภายในชั้นเยือ่ บุผิวปากมดลูก ไม่ลุกลามเข้าไปในเนื้อปากมดลูก
ผูป้ ่ วยจะไม่มีอาการผิดปกติเลย แต่ตรวจพบได้จากการตรวจคัด
กรองโดยการตรวจเซลล์วทิ ยาของปากมดลูกที่เรี ยกว่า “แพปสเมียร์”
2. ระยะลุกลาม แบ่งออกเป็ น 4 ระยะย่อย คือ
- ระยะที่ 1 มะเร็ งลุกลามอยูภ่ ายในปากมดลูก
- ระยะที่ 2 มะเร็ งลุกลามไปที่เนื้อเยือ่ ข้างปากมดลูก และ/หรื อผนัง
ช่องคลอด
- ระยะที่ 3 มะเร็ งลุกลามไปที่ดา้ นข้างของเชิงกรานและ/หรื อผนัง
ช่องคลอดส่วนล่าง หรื อกดท่อไตจนเกิดภาวะไตบวมน้ า
- ระยะที่ 4 มะเร็ งลุกลามไปที่กระเพราะปั สสาวะไส้ตรง หรื ออวัยวะ
อื่น ๆ เช่น ปอด กระดูก และต่อมน้ าเหลืองนอกเชิงกราน เป็ นต้น
การรักษามะเร็งปากมดลูก
วิธีการรักษามะเร็ งปากมดลูกขึ้นอยูก่ บั ระยะมะเร็ งปาก
มดลูก แบ่งวิธีการรักษามะเร็ งปากมดลูกตามระยะของมะเร็ งได้ดงั นี้
1. ระยะก่อนมะเร็ งหรื อระยะก่อนลุกลาม รักษาได้หลายวิธี ได้แก่
1.1 การตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด โดยการตรวจภายใน
การทาแพปสเมียร์ และการตรวจด้วยกล้องขยายทุก 4-6 เดือน รอย
โรคขั้นต่าบางชนิด สามารถหายไปได้เองภายใน 1-2 ปี ภายหลังการ
ตัดเนื้อออกตรวจ
1. การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้ า
2. การจี้ปากมดลูกด้วยความเย็น
3. การจี้ดว้ ยเลเซอร์
4. การตัดปากมดลูกออกเป็ นรู ปกรวยด้วยมีด

รอยโรคในระยะก่อนมะเร็ งหรื อระยะก่อนลุกลามสามารถ
รักษาให้หายได้โดยไม่จาเป็ นต้องตัดมดลูกออกเพราะมีการ
รักษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
2.ระยะลุกลาม การเลือกวิธีรักษาขึ้นกับโรคประจาตัวของ
ผูป้ ่ วย ระยะของมะเร็ ง และความพร้อมของโรงพยาบาล
หรื อแพทย์ผดู ้ ูแลรักษา
2.1 ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 บางราย รักษาโดย
การตัดมดลูกออกแบบกว้างร่ วมกับการเลาะน้ าเหลืองเชิง
กรานออก ระยะที่ 2 ถึง ระยะที่ 4 รักษาโดยการฉายรังสี
ร่ วมกับการให้ยาเคมีบาบัด
การป้ องกัน
1.กระตุน้ ให้สตรี มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็ งปาก
มดลูกพร้อมทั้งตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการ
ตรวจค้นหามะเร็ งปากมดลูกระยะเริ่ มแรก
2.หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุนอ้ ย
3.หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน
4.หลีกเลี่ยงการเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5.คุมกาเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย
6.งดสูบบุหรี่

มะเร็ งปากมดลูก
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