
ท่านไปตรวจ 
Pap smear 
ครั้งสุดท้ายเมื่ อใด?
มะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่ป้องกันได้ 

หากสุภาพสตรทีุกท่านไปตรวจ 

Pap smear ทุกสองปี

อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ทำนัดตรวจเสยีแต่วันนี้

ดฉิันอยู่ในวัยหมดประจำเดอืนแล้ว 
ดฉิันยังต้องไปตรวจ Pap smear อกีหรอืไม่?
ต้องไปตรวจค่ะ ความเสี่ ยงต่อการเป็นมะเรง็ปากมดลูก
จะเพิ่มมากขึ้ นตามวัย หากท่านเคยมเีพศสัมพันธ์ แม้กับคู่
ของท่านเพียงคนเดยีว ก็มคีวามจำเป็นอย่างยิ่ งที่ท่านต้อง
หมั่นไปตรวจ Pap smear ทุกสองป ีแม้หลังวัยหมด
ประจำเดอืนไปแล้ว

ดฉิันสังเกตเห็นว่ามเีลอืดไหลผดิปกต ิ(ไม่ปกต)ิ 
ในบางครั้ง
หากท่านมเีลอืดไหล หรอืมสีารคัดหลั่งผดิปกตขิับออกมา
จากช่องคลอดของท่าน ให้รบีไปพบแพทย์ของท่านโดยด่วน

ดฉิันจำไม่ได้ว่า ดฉิันไปตรวจ Pap smear 
ครั้งสุดท้ายเมื่ อไร
แพทย์ หรอืคลนิกิสุขภาพของท่าน อาจมรีะบบแจ้งเตอืนให้
ท่านทราบว่า ท่านต้องไปตรวจ Pap smear ครั้งถัดไปเมื่ อใด 
แต่ละรัฐ และเขตการปกครองมรีะบบบันทึกที่แสดงให้เห็นว่า 
ผลของการตรวจ Pap smear ของท่านได้ถูกบันทึกไว้ที่ใด 
ซึ่งจะมกีารส่งจดหมายแจ้งเตอืนไปให้ท่านทราบ เมื่ อท่าน
ครบกำหนดต้องไปตรวจ หรอืต้องเข้ารับการรักษาครั้งถัดไป 
หากท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลของท่านถูกบันทึกลงในทะเบยีน
หรอืไม่ต้องการรับจดหมายแจ้งเตอืน กรุณาแจ้งแพทย์
ของท่านให้ทราบด้วย

ดฉิันสามารถไปตรวจ Pap smear ได้ที่ได้บ้าง?
ท่านสามารถทำนัดตรวจกับแพทย์ พยาบาล หรอืคลนิกิ
วางแผนครอบครัวใกล้บ้านท่าน ท่านสามารถขอให้แพทย์ 
หรอืพยาบาลที่เป็นสุภาพสตรเีป็นผู้ตรวจ Pap smear 
ให้ท่านได้ หากท่านต้องการใช้ล่าม กรุณาแจ้งความประสงค์
ในขณะทำนัด หากท่านต้องการพาเพื่อน หรอืสมาชกิ
ในครอบครัวมาด้วย ก็สามารถทำได้เช่นเดยีวกัน 

ดฉิันทราบมาว่า มวีัคซีนตัวใหม่ที่อาจป้องกัน
มะเรง็ปากมดลูกได้
จรงิค่ะ มวีัคซีนชนดิหนึ่ ง ซึ่งสามารถป้องกันการตดิเชื้ อจาก 
HPV ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของมะเรง็
ปากมดลูก วัคซีนนั้นได้รับการอนุมัตใินออสเตรเลยี 
ให้ใช้กับสุภาพสตรผีู้มอีายุระหว่าง 9 ถงึ 26 ป ี
ภายใต้โครงการ National Immunisation Program 
ท่านสามารถรับการฉดีวัคซีน HPV นี้ ได้ฟร ี

วัคซีนนี้  จะได้ผลดทีี่สุดกับบุคคลในวัยสาวก่อนที่จะเร ิ่มมี
เพศสัมพันธ์ วัคซีนนี้  มจีุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันมะเรง็ปากมดลูก
ให้กับสุภาพสตรรีุ่นต่อไปในอนาคต หากท่านมอีายุระหว่าง 
12 ถงึ 26 ป ีหรอืหากท่านมลีูกสาวที่มอีายุระหว่าง 12 ถงึ 
26 ป ีปรกึษาแพทย์ของท่านเกี่ ยวกับการเร ิ่มฉดีวัคซีนนี้

การตรวจ Pap smear อย่างสม่ำเสมอ ยังคงเป็นสิ่ งจำเป็น 
เพราะวัคซีนชนดินี้  ช่วยป้องกันเชื้ อ HPV ที่เป็นสาเหตุของ
มะเรง็ปากมดลูกบางชนดิเท่านั้น 

การตรวจ Pap smear อย่างสม่ำเสมอยังคง
เป็นสิ่ งจำเป็น เพราะวัคซีน HPV นั้น มไิด้ป้องกันเชื้ อ 
HPV ทุกประเภทที่เป็นสาเหตุของมะเรง็ปากมดลูก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ ยวกับเชื้ อ HPV และการฉดีวัคซีน 
มอียู่ในเว็บไซต์ของโครงการ Immunise Australia Program 
ที่ www.immunise.health.gov.au

วธิปี้องกันมะเรง็ปากมดลูกที่ดทีี่สุดก็คอื 
การหมั่นไปตรวจ Pap smear ทุกสองปี

สำหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ ยวกับเร ื่องการตรวจ 
Pap smear หรอืหากท่านต้องการปรับปรุง 
หรอืลบข้อมูลรายละเอยีดของท่านจากทะเบยีน
การตรวจคัดกรอง (Pap test register) ในรัฐ 
หรอืเขตการปกครองของท่าน กรุณาโทรศัพท์ไปที่ 
13 15 56 (ค่าโทรศัพท์ในอัตราท้องถิ่ น)

หากท่านมปีัญหาในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 
กรุณาโทรไปขอความช่วยเหลอืที่แผนกบรกิาร
แปลและล่าม (Translating and Interpreting 
Services) ที่หมายเลข 13 14 50 บรกิารนี้  
คดิค่าโทรศัพท์ในอัตราท้องถิ่ น

ท่านยังสามารถเยี่ ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 
www.cancerscreening.gov.au
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ได้นานกว่าปกต ิและอาจเป็นสาเหตุทำให้เกดิมะเรง็ปากมดลูก
ได้ในที่สุด ในกรณีเช่นนี้ ตามปกตจิะใช้เวลานาน คอืประมาณ 
10 ปี

การตรวจ Pap smear ทุกสองป ีสามารถตรวจพบการเปลี่ ยน-
แปลงของเซลล์ซึ่งเกดิจากเชื้ อ HPV ก่อนที่เซลล์เหล่านั้น
จะกลายเป็นเซลล์มะเรง็ แพทย์ พยาบาล หรอืบุคลากร
ทางการแพทย์ของท่าน สามารถให้ความมั่นใจกับท่านได้ว่า 
สุขภาพของท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้รับการบำบัด
รักษาที่จำเป็น เพื่อให้ท่านมสีุขภาพที่ดอียู่ตลอดเวลา

ใครบ้างที่จำเป็นต้องตรวจ Pap smear?
สุภาพสตรทีุกท่านที่มอีายุระหว่าง 18 ถงึ 70 ป ี
ซึ่งเคยมเีพศสัมพันธ์ ควรเข้ารับการตรวจ Pap smear 
ทุกสองป ีแม้ว่าท่านจะมเีพศสัมพันธ์กับสามขีองท่าน
เพียงผู้เดยีวก็ตาม ท่านก็ยังควรหมั่นตรวจ Pap smear 
อยู่เสมอ 

หากดฉิันเคยทำศัลยกรรมมดลูก (ตัดมดลูก) 
แล้วล่ะ?
ท่านอาจยังจำเป็นต้องตรวจ Pap smear ขึ้ นอยู่กับประเภท
ของการศัลยกรรมมดลูกที่ท่านทำ โปรดปรกึษาแพทย์ 
พยาบาล หรอืบุคลากรทางการแพทย์ของท่าน เกี่ ยวกับ
วธิปีฏบิัตทิี่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด

การตรวจ Pap smear ปฏบิัตอิย่างไรบ้าง?

ขั้นตอนปฏบิัต ิมดีังนี้ ...
อันดับแรก แพทย์จะขอให้ท่านเปลื้ องผ้าจากส่วนเอวลงไป 
และนอนหงาย เพื่อให้ตรวจ ท่านสามารถขอให้แพทย์หญิง
ตรวจให้ท่านได้ หลังจากนั้น แพทย์จะใช้เคร ื่องถ่างสำหรับ
ตรวจภายใน (Speculum) (เคร ื่องมอืแพทย์) เพื่อเปดิ
ช่องคลอดให้เห็นปากมดลูกได้ชัดเจนยิ่ งขึ้ น

เซลล์บางตัวจะถูกปาดเบาๆ ออกมาจากปากมดลูกของท่าน
ด้วยแปรงเล็กๆ หรอืช้อนไม้พาย (แท่งพลาสตกิ หรอืไม้เล็กๆ) 
เซลล์จะถูกนำไปป้ายบนแผ่นกระจกใส และส่งไปที่ห้อง-
ปฏบิัตกิาร ซึ่งจะได้รับการตรวจด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์

ท่านจะมคีวามรู้สกึอย่างไร?
บางครั้ง การตรวจ Pap smear อาจทำให้ท่านรู้สกึเขนิอาย
เล็กน้อย โปรดจำไว้ว่า สำหรับบุคลากรที่ปาดเซลล์ปากมดลูก
ให้ท่านนั้น พวกเขาจะไม่เขนิอาย เพราะนี่ เป็นเพียงส่วนหนึ่ ง
ของการปฏบิัตงิานประจำวันของพวกเขา

ขั้นตอนการปฏบิัตอิาจจะทำให้ท่านรู้สกึไม่ค่อยสบายตัว 
แต่ก็ไม่ถงึกับเจ็บ หากท่านเจ็บ ควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาล 
หรอืบุคลากรทางการแพทย์ของท่านให้ทราบโดยทันที

ผลการตรวจจะเป็นอย่างไรบ้าง?
เมื่ อท่านเข้ารับการตรวจ Pap smear สิ่ งสำคัญก็คอื ท่านต้อง
สอบถามกับแพทย์ของท่านว่า ท่านจะฟังผลการตรวจได้
เมื่ อไร และอย่างไร

ผลการตรวจส่วนใหญ่มักจะเป็นปกติ

จะเกดิอะไรขึ้ นบ้าง หากผลการตรวจของดฉิัน
ไม่เป็นปกต?ิ
หากผลการตรวจของท่านไม่เป็นปกต ินั่นก็ไม่ได้หมายความ
ว่าท่านจะเป็นมะเรง็ บ่อยครั้งอาจเป็นการตดิเชื้ อแบบทั่วไป 
ซึ่งสามารถหายได้ตามธรรมชาติ

บางครั้ง สุภาพสตรอีาจจำเป็นต้องตรวจ Pap smear 
บ่อยครั้งมากขึ้ น เซลล์ผดิปกตบิางประเภทอาจจำเป็นต้อง
ได้รับการบำบัดรักษาจากผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง กรุณาให้
แน่ใจว่า ท่านได้ปรกึษากับแพทย์ พยาบาล หรอืบุคลากร
ทางการแพทย์ของท่านว่า วธิปีฏบิัตใิดที่เหมาะสมกับท่าน
มากที่สุด

การตรวจ Pap smear คอือะไร?
การตรวจ Pap smear เป็นวธิตีรวจปากมดลูกแบบง่ายๆ 
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าปากมดลูกของท่านอยู่ในสภาพสมบูรณ์ด ี
ปากมดลูกของท่านคอืช่องเปดิปดิของมดลูก และเป็นอวัยวะ
ส่วนที่อยู่ด้านในสุดของช่องคลอด (ดูภาพด้านล่าง)

การตรวจ Pap smear ใช้เวลาเพียงไม่กี่ นาที และไม่เจ็บ 

การเข้ารับการตรวจ Pap smear ทุกสองป ีเป็นวธิปี้องกัน
มะเรง็ปากมดลูกที่ดทีี่สุด

ทำไมจงึต้องตรวจ Pap smear?
การตรวจ Pap smear สามารถแสดงให้เห็นสัญญาณเตอืน
เร ิ่มต้นของมะเรง็ปากมดลูก บางครั้งเซลล์ของปากมดลูก
เปลี่ ยนสภาพจากสมบูรณ์ เป็นสภาพไม่สมบูรณ์ (ผดิปกต)ิ 
การตรวจ Pap smear สามารถตรวจพบเซลล์ผดิปกตกิ่อนที่
มะเรง็จะพัฒนาขึ้ นมาได้่

อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกดิมะเรง็ปากมดลูก?
การตดิเชื้ อไวรัสที่เรยีกว่า HPV (Human Papillomavirus) 
เป็นสาเหตุของมะเรง็ปากมดลูกในเกอืบทุกกรณี ไวรัส HPV 
มชีนดิต่างๆ มากกว่า 100 ชนดิ แต่มอียู่สองประเภท
ที่ทราบกันดวี่า เป็นสาเหตุของมะเรง็ปากมดลูกเกอืบทุกกรณี
ในออสเตรเลยี

HPV เป็นไวรัสทั่วไป คนส่วนใหญ่ (สี่ ในห้า) จะตดิเชื้ อ HPV 
ในบางช่วงของชวีติ คนที่เคยมเีพศสัมพันธ์สามารถตดิเชื้ อ 
HPV ได้ทั้งสิ้ น

ในกรณีส่วนใหญ่ เชื้ อ HPV จะสลายตัวได้เองภายในเวลา
ไม่กี่ ป ีแต่บางครั้งเชื้ อไวรัสตัวนี้  อาจอยู่ในร่างกายของท่าน

ปากมดลูก

ช้อนไม้พาย

เคร ื่องถ่างสำหรับการตรวจภายใน

มดลูก

ช่องคลอด

ท่อทางเดนิรังไข่

รังไข่

ส่วนบนช่องคลอด

มดลูก

ปากมดลูก 
(คอมดลูก)


