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ค ำน ำ

  โรคมะเร็งปำกมดลูก เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของสตรีไทย มักพบในช่วงอายุ 30-70 ปี (พบ 
มากช่วงอายุ 45-55 ปี) แต่อาจพบได้ในอายุน้อย เช่น 20 ปี และในผู้สูงอายุต้ังแต่ 70 ปีข้ึนไป ผู้ป่วยรายใหม่ 
มะเร็งปากมดลูกปีละประมาณ 10,000 คน 16.7 ต่อแสนประชากร มีอัตราการตายปีละมากกว่า 5,000 คน 
หรือวันละ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.17

  สาเหตุมะเร็งปากมดลูกยังไม่ทราบแน่ชัด  แต่จากการศึกษา พบว่า ประมาณ 70-90 % ของผู้ป่วย 
เกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอชพีวี หรือ ฮิวแมนแพปพิลโลมา Human Papilloma Virus (HPV) สายพันธุ์ 16 
และ 18  แต่จากศึกษาของสถาบันจุฬาภรณฯ   และเผยแพร่ เมื่อ  กุมภาพันธ์ 2556  พบว่า  สายพันธุ์ที่ท าให้ 
เกิดมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยมากท่ีสุดคือ สายพันธุ์ 52  รองลงไปคือ สายพันธุ์ 16 ซึ่งเมื่อเช้ือเข้าสู่ร่างกาย 
โดยการมีเพศสัมพันธ์ จนเกิดการอักเสบเรื้อรังของปากมดลูก และเซลล์กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นั้น ใช้ 
เวลานานประมาณ 10-15 ปี หรืออาจมากหรือน้อยกว่านี้ (ส านักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ พ.ศ.2553) โดย 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติการมีเพศสัมพันธ์ต้ังแต่อายุน้อยกว่า 17 ปี หรือมีคู่นอนหรือมีสามีหลายคน หรือมีสามี 
ท่ีมีความส าส่อนทางเพศ และมาพบแพทย์ในระยะลุกลามแล้ว หากตรวจพบต้ังแต่ระยะแรกสามารถรักษาให้ 
หายได้ และจากการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของโรงพยาบาลสันกำแพง  ปี2559 ประชาชนกลุ่ม 
เส่ียง พบผู้ป่วยรายใหม่ จ านวน 1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.19 ซึ่งเป็นปัญหาการเจ็บป่วยดังกล่าว

  สำนักงานสาธารณสุขอ าเภอสนั กำแพง จังหวัดเชียงใหม ่ จึงได้จัดทำ “คู่มือแนวทางการตรวจคัด 
กรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Pap Smear” เพื่อใหส้ อดคล้องกับทิศทางของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีให้มีการ 
ตรวจคัดกรอง ในสตรีอายุ 30-60 ปี ให้ได้รับการตรวจทุก 5 ปี  เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกระยะ 
ลุกลาม และเสียชีวิตในสตรีไทย  

 

 

 

               
        

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 2561  
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ค ำน ำ
สำรบัญ
แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ส่วนท่ี 1 ลักษณะการให้บริการ
ส่วนท่ี 2 การท า Pap Smear

-ปัจจัยท่ีท าให้การตรวจ Pap Smear มีประสิทธิภาพ ได้ผลถูกต้องแม่นย า
-วิธีการ/ขั้นตอน การตรวจ Pap Smear

ส่วนท่ี 3 การแจ้งผลการตรวจ Pap Smear
ส่วนท่ี 4 ระบบบริหารจัดการ
ส่วนท่ี 5 การดูแลรักษาและการส่งต่อสตรีท่ีมีผล Pap Smear ผิดปกติ
ภาคผนวก
เอกสำรอ้ำงอิง
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คู่มือแนวทำงกำรตรวจคัดกรองมะเรง็ปำกมดลูก โดยวิธี Pap Smear 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

   เนื่องจากประชาชนในเขตเมือง การด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบ ไม่มีเวลามารับบริการตรวจ ทางกลุ่มงาน
บริการด้านปฐมภูมิ และองค์รวม PCU สันกำแพง ได้รณรงค์ออกหน่วยบริการในชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  ในช่วงเวลานอกเวลาราชการด้วย นอกเหนือจากท่ีจัดบริการทุกวันพฤหัสบดี
เวลาราชการในคลินิกในโรงพยาบาลสันกำแพง  

แนวทำงกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลกู  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ตรวจซ้ าทุกปี รักษาตามแผนการรักษาแพทย์ ตรวจซ้ า  ≥ ASC - US 
            ตามแพทย์นัด      ส่งต่อ รพ.นครพิงค์ 

ส ารวจกลุ่มเป้าหมายสตรีอายุ 30 – 60 ปี ทุก 5 ป ี
(30 , 35 , 40, 45, 50 , 55 , 60 ปี) ทุกหมู่บ้าน อ.สันกำแพง  

เตรียมบุคลากรในการออกปฏิบัติงาน , วัสดุอุปกรณ์ , และ
ยานพาหนะในการออกรณรงค์ในชุมชน 

ประสานงานห้องช้ันสูตร , ประสานชุมชนเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 

แจ้งแผนการออกปฏิบัติงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 

แจ้งชุมชน (อสม.) เพื่อท าหนังสือเชิญให้กลุ่มเป้าหมายมารับบริการ 

ออกปฏิบัติงานตามแผนรณรงค์ในชุมชน 

น าสไลด์ส่งห้อง Lab บันทึกข้อมูลลงใน Hosxp 

รอผล Lab ~ 2 เดือน แจ้งผลตรวจท้ังรายปกติและผิดปกติ 

ปกติ ติดเช้ือ ผิดปกติ 
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ส่วนท่ี  1  ลักษณะการให้บริการ 

1. สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ  30 – 60 ปี ตรวจทุก 5 ปี  (ตรวจทุกปี ในกลุ่มอายุ  30 , 35 , 40 , 45, 50 , 
55 , 60 ปี)  ให้ความรู้ และตรวจ Pap smear  และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

2. สตรีในกลุ่มอื่นๆ  
2.1 ถ้าไม่มีอาการผิดปกติ  ให้ความรู้ และนัดมาตรวจ Pap Smear เมื่ออายุครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

รวมทั้งสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง แต่ถ้ายืนยันจะต้องการตรวจ Pap Smear ให้บริการตรวจ
ให้ ถ้าผลการตรวจปกติ ให้นัดมาตรวจครั้งต่อไปตามเกณฑ์อายุท่ีก าหนดไว้ 

2.2 ถ้าอายุเกิน 60 ปี  และยังไม่เคยได้รับการตรวจ  Pap Smear ให้ตรวจทุกราย 
2.3 ถ้ามีอาการผิดปกติ  เช่น มีอาการตกขาวหรือมีเลือดออกผิดปกติ หรือมีเลือดออกหลังการมี

เพศสัมพันธ์ให้ตรวจ Pap Smear ทุกราย รวมทั้งสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

ส่วนท่ี  2  การท า Pap  Smear   

การท า Pap Smear อย่างมีคุณภาพ 

 การท า Pap Smear หรือ Cervical pap smear เป็นวิธีการตรวจหาความผิดปกติของเซลล์เย่ือบุปาก
มดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรกของปากมดลูก เรียกย่อๆ ว่า Pap smear  

 นอกเหนือไปจากการตรวจปากมดลูกยังมีผลพลอยได้ โดยอาจพบเซลล์มะเร็งของเย่ือบุมดลูก ท่อรังไข่ 
รังไข่และช่องคลอด 

ปัจจัยที่ท ำให้กำรตรวจ Pap Smear มีประสิทธิภำพ ได้ผลถูกต้องแม่นย ำ 
 1. ผู้ตรวจ / ผู้ท ำ Pap smear ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการ 
 2. ระยะเวลำ / ช่วงเวลำ ท่ีเหมาะสมในการเก็บเซลล์มาตรวจ 
 3. ผู้รับกำรตรวจ มีการเตรียมตัว / ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 
 4. อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการตรวจถูกต้องและเหมาะสม 

1. ผู้ตรวจ/ผู้ท ำ Pap smear ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมหลักกำร 
    หลักกำรท ำ Pap smear 

- จัด position ของผู้รับการตรวจ (นอนท่า Lithotomy) ให้พอเหมาะสะดวกต่อการใส่ speculum 
และมองเห็นภายในช่องคลอดชัดเจน 

- Adequate Smear โดยต้องเก็บเซลล์จาก   
 Ectocervix  เพื่อตรวจ Squamous cell , Endocerivix  เพื่อตรวจ   
 Endocervical cell หรือ Glandular cell   
 Transformation Zone  เพื่อตรวจ  Metaplastic cell 
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- เก็บเซลล์เย่ือบุปากมดลูก โดยใช้ spatula แล้วน ามา smear บน slide ท าการป้ายจากด้าน  
frosted end ไปทางด้านใส โดยป้ายให้เรียบ บาง พลิก spatula ป้ายอีกด้านของ spatula ป้าย ไปในทาง
เดียวกัน ไม่กดแรงมาก ป้ายอย่างรวดเร็ว 

- น า slide ไปแช่ใน fixative (น้ ายารักษาสภาพเซลล์) :  จุ่ม Slide  ท่ีป้ายเซลล์แล้วลงในภาชนะท่ี
บรรจุ  95% alcohol ทันที  แช่ไว้อย่างน้อย 30 นาที  ในกรณีท่ีห้องปฏิบัติการอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ให้
น าส่งหน่วยงานเซลล์วิทยาท้ังภาชนะ    

 

2. ระยะเวลำ/ช่วงเวลำ ที่เหมำะสมในกำรเก็บเซลล์มำตรวจ 
1. ในวัยเจริญพันธุ์ แนะน าให้มารับการตรวจในระยะกึ่งกลางของรอบเดือน เนื่องจากระยะนี้จะ
เป็นระยะท่ีมีระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจนสูง (high estrogen level) ซึ่ งภาวะนี้จะมีจ านวน 
endocervical cell ออกมามาก  ระยะท่ีมีจ านวน endocervical cell ออกมาจ านวนน้อย คือ 
ระยะ high progesterone ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่ม high progesterone ได้แก่  

- ผู้หญิง ท่ี คุมก า เนิดโดยใช้  Depo – provera หรือ oral contraception pill ท่ีมี  high 
progesterone 
- ผู้หญิงท่ีอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หลังคลอด และก าลังให้นมบุตร 

 2. Post menopausal woman มี low estrogen จะมี endocervical cell ออกมาน้อย 
 3. ในรายท่ีก าลังได้รับการคุมก าเนิดด้วยฮอร์โมน มารับการตรวจได้ทุกระยะเวลา 
 4. ในรายท่ีหมดประจ าเดือนไปแล้ว รับการตรวจได้ทุกเวลา 

5. ในรายท่ีมีเลือดออกตลอดเวลา ไม่ควรจะรอจนเลือดหยุด เพราะเลือดอาจไม่หยุด ควรมารับ 
การตรวจหรือปรึกษาแพทย์ทางสูตินรีเวช แพทย์จะให้ยาบางชนิดเพื่อให้เลือดหยุดช่ัวคราว 

 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ผู้มำรับกำรตรวจมีเลือดออกที่ไม่ใช่ประจ ำเดือน หรือ หมดประจ ำเดือนไปแล้ว และมีเลอืดออกกะปริบกะปรอย 
ต้องเก็บเซลล์จำก Posteior vaginal fornix น ำมำป้ำยบน  slide ด้วย เน่ืองจำกเซลล์เยือ่บุผนังมดลูก 
(Endometrium) อำจหลุดลงมำอยู่ที่ Posterior vaginal fornix 
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3. ผู้รับกำรตรวจ มีกำรเตรียมตัว / ปฏิบัติตัวได้อย่ำงถูกต้อง (ในรำยที่ไม่เร่งด่วน) 
   กำรเตรียมตัวก่อนรับกำรตรวจ Pap Smear 
 

1. ต้องไม่มีการตรวจภายในมาก่อน (ในช่วง 24 ช่ัวโมง) เพราะอาจมีสารหรือยาปนเป้ือนอยู่ 
 2. ไม่มีการเหน็บยาในช่องคลอดก่อนมาตรวจ 48 ช่ัวโมง 

3. ห้ามล้างหรือท าความสะอาดในช่องคลอดภายใน 48 ช่ัวโมง ก่อนมาตรวจเพราะอาจไม่มีเซลล์  
   เหลือให้ตรวจ 
4. งดการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนมารับการตรวจ 48 ช่ัวโมง 
5. ถ้ายังอยู่ในระหว่างการรักษาปากมดลูกอักเสบ (cervicitis) ให้รักษาก่อน แล้วจึงท า Pap smear 
ซ้ าภายใน 4 – 6 สัปดาห์ 
 

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตรวจ 
 1. เตียง   ใช้เตียงตรวจภายในธรรมดา อาจใช้เตียงส าหรับตรวจโรคธรรมดาก็ได้และมี

ส่ิงช่วยหนุนก้นคนไข้ให้สูงขึ้น 
 2. ไฟ       ควรเป็นชนิดรวมแสง ส่องเฉพาะท่ี 
 3. ถุงมือ  ขนาดต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับขนาดมือผู้ท่ีจะท าการตรวจ 
 4. Speculum ขนาดต่างๆ ต้ังแต่เล็ก กลาง ใหญ่ ส้ันและยาว 
 5. Spatula  ส าหรับเก็บป้ายเอาเซลล์ท่ีต้องการตรวจ จะต้องมีความเหมาะสม สามารถ
    เก็บเซลล์จากจุดก่อตัวของมะเร็งปากมดลูกท้ัง จากปากมดลูกส่วนนอก 
    (ectocervix) , ส่วนใน (endocerix) และ T – Zone 
   ลักษณะของ Spatula 

Spatula แบบท่ีนิยมใช้กันมากในขณะนี้ เป็นแบบ ท่ีเรียกว่า Modified Ayre’s Spatula มี
ลักษณะ 
 - เป็นไม้ หรือ plastic ยาวประมาณ 15 – 20 ซ.ม. ควรมีขนาดเล็กด้วย 

- ข้างหนึ่งจะเป็นปลายแหลมยื่นออกไปประมาณ 1-2 ซ.ม. เพื่อเก็บเซลล์ปากมดลูกส่วนใน 
(endocervix) 
- ส่วนโค้งท่ีต่อลงมาจากปลายแหลมจะเป็นส่วนท่ีเก็บเซลล์ จากปากมดลูกส่วนนอก 
(ectocervix หรือ squamo – columnar junction) 
- ส่วนปลายอีกข้างจะเป็นปลายทู่มีรอยเว้าเล็กน้อยตรงกลาง ปลายข้างนี้มีไว้ส าหรับเก็บเซลล์
จากช่องคลอด posterior fornix หรือ ในรายท่ีตัดมดลูกไปแล้ว 
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5. Frosted end glass slide  เป็น slide ส าหรับป้ายเซลล์ ลักษณะของแผ่น slide คือ มีปลาย 
ด้านหนึ่งเป็นฝ้า เพื่อเขียน ช่ือ นามสกุล อายุ HN. และ วันท่ีตรวจโดยเขียนด้วย
ดินสอด า  ห้ำมใช้หมึกทุกชนิด 

6. Fixative เป็นน้ ายารักษาสภาพเซลล์ โดยใช้ 
  6.1 Alcohol  95% อย่ำงเดียว หรือ 
  6.2 Ether ผสมกับ Alcohol 95% หนึ่งต่อหนึ่งส่วน หรือ 
  6.3 น้ ายารักษาสภาพเซลล์ Thin Prep ส าหรับการตรวจวิธีการใหม่ 
 7. ภำชนะส ำหรับใส่ slide ท่ี smear แล้ว ส าหรับใส่น้ ายารักษาสภาพเซลล์ อาจใช้ขวดท่ีมีฝาปิด 
 8. น  ำยำท ำควำมสะอำดบริเวณ Vulva ก่อนใส่ speculum 
 9. Uterine packing forceps , Biopsy forceps 
 10. ส ำลี (ก้อนเล็ก , ใหญ่) ,ผ้ำก๊อส (พับขนาดประมาณ 4.5 X 4.5) และ ไม้พันส ำลี ชนิดก้านยาว 

11. Antiseptic solution(น้ ายาฆ่าเช้ือโรคอ่อนๆ)อ่างหรือขันส าหรับใส่น้ าเกลือ 
    (Normal saline)  

 12. ผ้ำคลุม ส าหรับคลุมหน้าท้องและขาท้ังสองข้าง 
 

วิธีการ/ขั้นตอน การตรวจ Pap Smear 
 

ขั นตอนที่ 1 กำรซักประวัติ 
 การซักประวัติ ท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการท า Pap Smear 
  - ช่ือ นามสกุล อายุ สถานภาพสมรส 
  - ประวัติการคลอด , การแท้ง , การท าการผ่าตัด (ระบุ ครั้งสุดท้าย เมื่อใด) 
  - การใช้ฮอร์โมนคุมก าเนิด (ยาเม็ด ยาฉีด) ถ้าหยุดใช้ให้ระบุด้วยว่า เมื่อใด 

- ประวัติการมีประจ าเดือน ถ้ายังอยู่ในวัยมีประจ าเดือน ให้ระบุประจ าเดือนครั้งสุดท้าย  
  เมื่อใด 
- การใช้ฮอร์โมนในผู้สูงอายุ 
- การมีเลือดออกผิดปกติ ให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นการมีเลือดออก ต้ังแต่เมื่อใด และส้ินสุด 
  หรือยัง 
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ขั นตอนที่ 2 กำรเตรียมแผ่น slide และน  ำยำแช่ slide  
 เตรียมแผ่น slide และน้ ายาแช่ slide ให้ใสสะอาด 
 2.1 เช็ด slide ให้สะอาด 
 2.2 เขียน ช่ือ นามสกุล อายุ HN. ท่ีปลายด้านฝ้า ด้วยดินสอด า 
 2.3 เตรียมขวดใส่น้ ายาส าหรับแช่ slide ให้พร้อม 
ขั นตอนที่ 3 กำรจัดท่ำนอน    จัดท่านอนควรเป็นท่า Lithotomy 
ขั นตอนที่ 4 จัดเตรียมไฟส ำหรับตรวจ 
 ควรเป็นลักษณะรวมแสง และมีความสว่างพอท่ีจะเห็นเข้าไปในช่องคลอดได้ชัดเจน 
ขั นตอนที่ 5 ท ำควำมสะอำดบริเวณปำกช่องคลอด 
 ควรท าความสะอาดบริเวณปากช่องคลอดก่อนตรวจโดยปฏิบัติ ดังนี้ 
 5.1 ผู้จะท าการตรวจ สวมถุงมือสะอาด หรือถุงมือปราศจากเช้ือ 

5.2 ใช้ส าลีก้อนใหญ่ชุบน้ าเกลือ หรือ น้ ายาฆ่าเช้ืออย่างอ่อน เช็ดบริเวณ Vulva และท่ีบริเวณปาก 
     ช่องคลอด ช่วยเพิ่มความชุ่มช้ืน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งท่ีปากช่องคลอด และ ช่องคลอดจะ   
     แห้งมาก 

ขั นตอนที่ 6 เตรียม Speculum 
 - Speculum ที่จะใช้ต้องน ำไป sterile ก่อนใช้ทุกครั งมีขั นตอนกำรเตรียม speculum ดังนี  

6.1 เปิดสกูรย์ (screw) ท้ัง 2 จุด เพื่อจัดให้เคล่ือนไหวได้สะดวก แล้วจับให้ถูกวิธี  
 
6.2 ปิดปาก speculum ให้สนิทก่อนท าการสอดใส่ 
6.3 หล่อล่ืน speculum ก่อนการสอนใส่เข้าไปในช่องคลอด โดย
การน ำ speculum จุ่มลงในน  ำสะอำดเพื่อหล่อลื่น ห้ำมใช้น  ำยำ
ฆ่ำเชื อ 
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  ขั นตอนที่ 7 กำรใส่ Speculum 
 เริ่มการใส่ speculum โดยเปิดปากช่องคลอด แทรก Labia minora ท้ัง 2 ข้าง ให้ถูกวิธี จะท าให้    
   เห็นรูเปิดได้ชัดเจน เลือกใช้ speculum ท่ีมีขนาดให้พอเหมาะ ห้ามใช้ สารหล่อล่ืนจ าพวกเยลล่ี 
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ขั นตอนกำรใส่ Speculum 
 7.1 เอียง speculum ให้ต้ังอยู่ในแนว 2 และ 8 นาฬิกา (กรณี ใช้มือขวาจับ speculum) 
 7.2 ให้ speculum อยู่ในแนว 4 กับ 10 นาฬิกา (กรณี ใช้มือซ้ายจับ speculum) 
 7.3 ค่อยๆ สอดเครื่องมือให้ลึกเข้าไปตามทิศทางของช่องคลอด 

7.4 เมื่อสอด speculum เข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว
ของ  speculum ก่ อนจะถึ งปากมดลูก  ให้ ลอง เปิดปลาย 
speculum เล็กน้อย เพื่อดูว่ามีความผิดปกติท่ีปากมดลูก เช่น แผล 
ต่ิงเนื้องอก หรือ ก้อนมะเร็งหรือไม่ เพราะถ้ามีความผิดปกติ และ
ปลายเครื่องมือไปสัมผัสกับแผลอาจท าให้มีเลือดออก 
7.5 ถ้าไม่เห็นความผิดปกติใดๆ เปิดปลาย speculum ให้พอเห็น
ปากมดลูก แล้วค่อยๆ สอด speculum เข้าไปจนถึงปากมดลูก 
7.6 ใช้ปลาย speculum คล้องปากมดลูก (ในบางรายท่ีปากมดลูก
อยู่ผิดจากท่าท่ีปกติ อาจมีผลท าให้การคล้องปากมดลูก ท าได้ยาก) 
7.7 กดเปิดปลาย speculum (ตรงก้านบริเวณใกล้ด้ามจับ) เพื่อให้
เห็นปากมดลูกชัดเจน 
7.8 ล๊อคสกูรย์ ท้ัง 2 ตัวของ speculum เพื่อความสะดวกในการ
ท าเสมียร์หรือป้ายเซลล์ (ถ้ า ผู้ตรวจมีความช านาญแล้วไม่
จ าเป็นต้องล๊อคปุ่มก็ได้) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ควรสังเกตเมื่อใส่ speculum แล้ว คือ 

1. ลักษณะของ discharge ในช่องคลอด 
2. ลักษณะของเยื่อบุช่องคลอด 
3. ควำมหนำ – บำง รอยย่นตำมขวำง (transverse rugi) 
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ขั นตอนที่ 8 กำรเก็บเซลล์ 

 วิธีเก็บเซลล์จำกปำกมดลูก มีขั นตอนดังนี  
  8.1 ใส่ปลายแหลมของ spatula เข้าไปในรูปากมดลูก 

8.2 ดันให้ส่วนโค้งของ spatula ชิดกับปากมดลูก แล้วค่อยๆ หมุน spatula ด้วยแรงกด  
พอประมาณ เพื่อท่ีจะถ่วงไม่ให้ spatula ถอย
ออกมาขณะท าการหมุน 
8.3 การหมุนอาจหมุนตามเข็มนาฬิกา หรือ ย้อนเข็ม
นาฬิกาก็ได้ แล้วแต่ความถนัด 
8.4 จ านวนรอบท่ีหมุน ไม่ก าหนด โดยให้หมุนไป
จนกว่าจะได้เซลล์จากทุกจุดในบริเวณปากมดลูก 
 - ในผู้ท่ีไม่เคยคลอดบุตร รูปากมดลูก อาจเล็ก
และแคบ ควรเลือก spatula อันท่ีปลายเรียวและ
เล็ก 
 - ในรายท่ีสูงอายุ เย่ือบุปากมดลูกท้ัง ข้างนอก
และข้างในจะบาง ส่วนมาก มักจะไม่ได้เซลล์ติด
ออกมา อาจต้อง ออกแรงขูดให้มากขึ้นหรือน าปลาย 
spatula จุ่มน้ าเกลือเล็กน้อยก่อนใช้ ปลายแหลม
ของ spatula ต้องยื่นเข้าไปในปากมดลูกส่วนในด้วย 
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ขั นตอนที่ 9 กำรน ำป้ำยลงบน slide 
 เมื่อท าการเก็บหรือขูดได้เย่ือบุปากมดลูกแล้ว ให้น ามาป้ายลงบน slide ตามวิธี ดังนี้ 

 9.1 การป้ายต้องท าอย่างเบามือ นุ่มนวล รวดเร็ว 
 9.2 ป้ายบางๆ โดยวาง spatula ด้านปลายแหลมท่ีขอบ
ด้านหนึ่งของ slide ตรงระดับต่ ากว่ารอยฝ้าประมาณ 1 ชม. 
 9.3 วางให้นาบ ขนานไปบน slide ค่อยๆ ลาก spatula 
ไปทางปลายด้านใสของ slide  
 9.4 การป้าย ต้องป้ายไปทางเดียว ห้ำม ป้ายแบบถูไปถูมา 
หรือวนเป็นวงกลม หรือ วงรี  และห้ำมกดแรง เพราะจะเป็น
การบดขย้ีเซลล์ท าให้รูปร่างของเซลล์เปล่ียนไป 
  

      กรณีท่ีปากมดลูกมีความผิดปกติ เกิดสภำวะที่เรียกว่ำ 
Ectopy หรือ Ectropion คือ มีการเคล่ือนของ Columnar 
epithelium ผ่าน External os ออกไปคลุมอยู่ท่ี
Ectocervix ถ้าออกไปไกลตรงรอยต่อสีแดง กับ สีซีด คือ 
Squamo – Columnar Junction (SCJ) ท่ีจะต้องท าเสมียร์ 
โดยใช้ปลาย spatula ด้านทู่ ท่ีมีรอยบุ๋มต้ืนๆ ตรงกลาง ป้าย
ไปรอบๆ รอยต่อของสีแดง และสีชีด 
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ขั นตอนที่ 10 กำรด ำเนินกำรกับแผ่น slide ที่ป้ำยเสร็จแล้ว 
 10.1 ให้รีบแช่ลงในน้ ายารักษาสภาพเซลล์โดยเร็ว หรือ ถ้าจะใช้แบบพ่น (spray) ก็ต้องรีท า 
              โดยเร็ว เพราะ ถ้าช้า smear จะแห้งและอ่านผลไม่ได้ 

10.2 ถ้าใช้น้ ายา Alcohol เพื่อแช่ slide ควรปิดฝาให้แน่นทันที เพราะ ถ้าเปิดท้ิงไว้  
       Alcohol ระเหยท าให้เจือจางลง และไม่มีคุณสมบัติจะรักษาสภาพเซลล์ 

ขั นตอนที่ 11 หลังกำรท ำ Pap smear ตรวจภำยใน (Bimanual examination) ด้วย 
 

ส่วนท่ี  3  การแจ้งผลการตรวจ Pap Smear  แจ้งผลการตรวจทุกราย 
1. ในกรณีท่ีผลการตรวจ  “ปกติ”  ส่งจดหมายแจ้งผลให้แก่ผู้รับบริการท่ีบ้าน 
2. ในกรณีผลการตรวจ  “ผิดปกติ”  ส่งจดหมายแก่ผู้มารับบริการให้มารับฟังผลตรวจท่ี

โรงพยาบาลในเวลาราชการ และเข้าพบแพทย์ทุกราย 
3. ในกรณีท่ีผลตรวจ  “พบเซลล์ผิดปกติ”   ติดตามผู้รับบริการมารับการตรวจทางโทรศัพท์ทันที

พร้อมท้ังส่งหนังสือ(ด่วน) ให้มารับฟังผลการตรวจกับแพทย์ทุกราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ขั นตอนกำรแจ้งผลตรวจ Pap smear PCU สันกำแพง 

 

   กรณีผลปกติ 

  

 ส่งจดหมายแจ้งผลให้แก่ผู้รับบริการท่ีบ้าน 

 

   กรณีผลผิดปกติ 

  

ส่งจดหมายแก่ผู้รับบริการให้มารับฟังผล
ตรวจท่ีโรงพยาบาลในเวลาราชการ 

  

ขั นตอนกำรรับฟังผลตรวจ 
 

1. ยื่นบัตรขอรับใบน าทางท่ีห้องบัตร 

2. ผู้รับบริการน าใบน าทางพร้อมจดหมายเข้า
รับผลตรวจท่ีห้อง 25 โต๊ะ 1 

3. ผู้รับบริการรับฟังผลตรวจจากแพทย์ 
เพื่อให้การรักษา 
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ส่วนท่ี  4  ระบบบริหารจัดการ 
 มีการประชุมร่วมกันของฝ่าย/งานท่ีเกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล  และจัดท าแผนการให้บริการ
ตรวจ Pap Smear  และแก้ไขปัญหาในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
  

ส่วนท่ี  5  การดูแลรักษาและการส่งต่อสตรีท่ีมีผล Pap Smear ผิดปกติ 
1. มีการติดเช้ือ  ส่งมาพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลสันกำแพง ตามระบบส่งต่อทุกราย และติดตาม

ดูแลในชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
2. ถ้าตรวจพบ  เซลล์ผิดปกติ  ติดตามให้มาพบแพทย์โดยการโทรศัพท์ติดตามทันทีทุกราย เพื่อ

รับการรักษาส่งต่อสูตินรีแพทย์  และติดตามในดูแลในชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) กรณีรับการส่งต่อกลับเพื่อมาดูแลในชุมชน 

3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ รวบรวมรายช่ือและท่ีอยู่ของสตรีท่ีมีผล Pap Smear พบเซลล์ผิดปกติ
ทุกรายพร้อมท้ังตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รับการติดตามมาพบแพทย์ครบถ้วน และแจ้งรายช่ือ
ผู้ป่วยท่ียังไม่มาพบแพทย์ ให้สถานบริการสาธารณสุขท่ีรับผิดขอบพื้นท่ี ติดตามผู้ป่วยอีกครั้ง 
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