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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อหาความชุกของการติดเช้ือ HPV ชนิดความเส่ียงสูงและความผิดปกติทางเซลล์
วิทยาของปากมดลูกในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ท่ีมารับการตรวจคดักรองดว้ยวธีิ liquid-based cytology (LBC) และ HPV test  
สถานที่ท าวิจัย : หน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนกนัยายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 
กลุ่มตัวอย่าง : สตรีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 30 ปี ท่ีเป็นบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์และ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีไม่มีประวติัการรักษามะเร็งปากมดลูกทั้งระยะลุกลามและ
ก่อนลุกลาม โดยท่ียงัมีมดลูกอยู ่ และตอ้งการรับการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก 
วิธีการท าวิจัย : บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเขา้เกณฑ์การวิจยั จะไดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก 
โดยสูติแพทย ์ด้วยวิธี LBC ซ่ึงใช้น ้ ายา Thin Prep Pap test solution ในการเก็บรักษาเซลล์ และใช ้
HPV test ชนิด Cobas 4800 เพื่อหาเช้ือ HPV ชนิดความเส่ียงสูง  สตรีท่ีตรวจพบความผิดปกติทาง
เซลล์วิทยาของปากมดลูก และ/หรือพบเช้ือ HPV ชนิด 16/18 จะได้รับการตรวจต่อด้วยกล้องส่อง
ตรวจช่องคลอด colposcopy 
ผลการวิจัย : มีสตรีเขา้ร่วมโครงการวิจยั 261 คน พบมีความผดิปกติทางเซลล์วิทยาของปากมดลูก 16 
คน (6.1%) แบ่งเป็น ASC-US 10 คน, LSIL 4 คน และ HSIL 2 คน และมีสตรี 16 คน (6.1%) ท่ีพบการ
ติดเช้ือ HPV ชนิดความเส่ียงสูง  โดยมีสตรี 12 คนท่ีตรวจพบเฉพาะความผิดปกติทางเซลล์วิทยาของ
ปากมดลูกหรือมีการติดเช้ือ HPV ความเส่ียงสูงอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ส่วนสตรีท่ีมีความผดิปกติทางเซลล์
วิทยาของปากมดลูกร่วมกบัติดเช้ือ HPV ความเส่ียงสูง มี 4 คน  และพบสตรีมีการติดเช้ือ HPV ชนิด
16 จ านวน 1 คน และชนิด18 จ านวน 2 คน มีสตรี 17 คนท่ีไดรั้บการตรวจต่อดว้ยกลอ้งส่องตรวจช่อง
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คลอด ในจ านวนน้ีมีสตรี  7 คน ไดท้  าการตดัช้ินเน้ือผา่นการตรวจดว้ยกลอ้งส่องตรวจช่องคลอด และ
สตรี 3 คนไดรั้บการท า LEEP โดยผลตรวจทางพยาธิวิทยา เป็น chronic cervicitis 3 คน, LSIL  4 คน 
และ HSIL 3 คน โดย 1 ใน 3 คนท่ีเป็น HSIL มีผลการตรวจคดักรองพบเพียงการติดเช้ือ HPV ชนิด16 
เท่านั้น โดยไม่พบความผดิปกติทางเซลลว์ทิยาของปากมดลูก 
สรุป : ความชุกการติดเช้ือ HPV ชนิดความเส่ียงสูงและความผดิปกติทางเซลล์วทิยาของปากมดลูกใน
บุคลากรของทั้งสองคณะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสตรีท่ีตรวจพบว่าติดเช้ือ HPV ชนิด16/18 ควร
ไดรั้บการตรวจต่อดว้ยกลอ้งส่องตรวจช่องคลอด ถึงแมว้า่จะไม่พบความผิดปกติทางเซลล์วิทยาของ
ปากมดลูก 
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Abstract 
Objective: To evaluate the prevalence of high risk HPV infection and abnormal liquid based 
cytology (LBC) in healthcare population of Faculty of Medicine and Nursing, Chiang Mai 
University. 
Material & methods: Healthcare population who aged > 30 years and no history of preinvasive or 
invasive cervical cancer from both faculties were invited.  LBC was done by collecting a specimen 
into Thin Prep Pap test solution and Cobas 4800 was used for high risk HPV testing. The persons 
with abnormal cytology and /or HPV type 16/18 positive were referred for colposcopy.  
Results:  Between September, 2012 and April, 2013, 261 persons joined this project. Sixteen 
persons (6.1%) revealed abnormal cytology that consisted of ASCUS ten persons, LSIL four 
persons and HSIL two persons. Positive HPV test were also found in 16 persons (6.1%).   Twelve 
persons (4.6%) showed positive only in the cytology or HPV tests while four persons tested positive 
in both methods. HPV type 16 was detected in one person and HPV type 18 was detected in two 
persons.   With 17 persons who were referred for colposcopy, the colposcopic-directed biopsy and 
conization were done in seven and three persons, respectively. Of these persons, the histology 
showed chronic cervicitis in three persons, LSIL in four persons and HSIL in three persons. One 
HSIL person revealed only HPV type 16 positive without abnormal cytology. 
Conclusion: The prevalence of high risk HPV infection and abnormal cytology seems to be 
minimal in healthcare population. Infected HPV type 16/18 persons should be referred for 
colposcopy even with normal cytology. 
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