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เริ่มประชุม 15.00 น. 

 รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแกว กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมพรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและกำหนดการ

ประชุมในครั ้งนี ้ จากนั้น รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา นำเสนอโครงรางงานวิจัย เรื ่อง การวิเคราะห 



ตนทุน-อรรถประโยชนและผลกระทบดานงบประมาณของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดวยวิธีเอชพีวี 

โดยชุดเก็บตัวอยางดวยตัวเอง (รายละเอียดตามที่แจกใหในที่ประชุม) หลังสิ ้นสุดการนำเสนอ ที่ประชุม 

ไดอภิปรายและใหขอคิดเห็นตอโครงรางงานวิจัย ดังน้ี 

 

ประเด็นที่ 1 : Background 

มติที่ประชุม  

 เห็นดวยกับที่ทีมวิจัยนำเสนอ 

  

ประเด็นที่ 2 : Objectives 

มติที่ประชุม  

 เห็นดวยกับที่ทีมวิจัยนำเสนอ 

 

ประเด็นที่ 3 : Literature review 

มติที่ประชุม 

 ปจจุบันในประเทศไทยไมมีผู ผลิตและผูขายรวมถึงผูใหบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ดวยว ิธ ี  HPV DNA test โดยช ุดเก ็บต ัวอย างด วยต ัวเอง อยางไรก ็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรม 

และการวิเคราะหอภิมานพบวา การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยชุดเก็บตัวอยางดวยตัวเองมีคาความไว 

ต่ำกวาการเก็บโดยแพทยประมาณรอยละ 10 สวนคาความจำเพาะแตกตางกันเพียงเล็กนอยทั้งในการพบความ

ผิดปกติระดับ CIN2+ และ CIN3+ แตจะชวยปดชองวางในผูหญิงที่ไมยอมมารับการตรวจโดยแพทย เนื่องจาก

ความกลัว ความอาย ไดมากขึ ้น ซึ ่งในที ่สุดอาจทำใหการวิเคราะหพบวา การตรวจนี ้มีความคุ มคาทาง

เศรษฐศาสตรในบริบทประเทศไทย 

 

ประเด็นที่ 4 : Methodology 

มติที่ประชุม 

 การตรวจคัดกรองมะเร ็งปากมดลูกด วยว ิธ ี  HPV DNA test โดยชุดเก ็บตัวอยางด วยตัวเอง 

ที่สถานพยาบาลมีความเหมาะสมกับบริบทคนไทยมากกวาการเก็บตัวอยางดวยตนเองที่บาน 

 ศ.คลินิก นพ.วิทยา ถิฐาพันธ มีความเห็นวาผูปวยสวนมากกลัววาจะเก็บผิดวิธีและมีความไมมั่นใจ 

ดังน้ัน เราอาจสนับสนุนใหผูปวยมาเก็บที่โรงพยาบาลได โดยมีพยาบาลหรือเจาหนาที่ใหคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเก็บ

สิ่งสงตรวจอยางถูกตอง หรือถามีปญหาในการเก็บสิ่งสงตรวจก็สามารถสอบถามไดทันที ซึ่งจะชวยแกปญหา 

ตรงจุดนี้ได ทำใหผูปวยเก็บสิ่งสงตรวจเองไดอยางมั่นใจรวมทั้งเพิ่มการเขาถึงการตรวจคัดกรองในสตรีไทย 

ที่ไมประสงคจะตรวจภายในโดยแพทย 

 นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV 

DNA test โดยชุดเก็บตัวอยางดวยตัวเองเพิ ่มเติม โดยอาจจะศึกษาในรูปแบบสอบถามใหตอบดวยตนเอง 

หรือในร ูป in-deep interview (qualitative method) เน ื ่องจากหากไม ทำความเข าใจว าประเด ็นใด  



คือ อุปสรรคของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยางแทจริง อาจจะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย

เพ่ิมการเขาถึงการตรวจคัดกรองเพ่ือการปองกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรไีทยในอนาคต 

สำหรับวิธีการสำรวจขอมูลเกี ่ยวกับการตรวจภายในเพื ่อคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกวาสตรีไทยยินดี 

ที่จะรวมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA test โดยชุดเก็บตัวอยางดวยตัวเองหรือไม 

รศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร แจงวาขณะนี้ไดมีการสำรวจขอมูลและทำวิจัยในเจาหนาที่โรงพยาบาลศิริราช 

ที่เขารับการตรวจรางกายประจำป ซึ่งมีจำนวนเจาหนาที่ผูหญิงหลายพันคน เนื่องจากทางหนวยตรวจสุขภาพ 

แจงวาพบปญหาเกี่ยวกับการปฏิเสธการตรวจภายในของเจาหนาที่มาโดยตลอด โดยอัตราการตรวจภายใน 

ของเจาหนาที่ต่ำกวารอยละ 40 ซึ่ง รศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร ไดมีการวิจัยและทำแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

เรื่องการยอมรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเจาหนาที่ไวแลว โดยสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ไมมารับ

ตรวจภายใน รวมทั้งถามีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA test โดยชุดเก็บตัวอยางดวย

ตัวเองจะยินดีมาตรวจหรือไม ซึ่งขณะน้ีเก็บขอมูลเบื้องตนไดแลวเสร็จประมาณ 400 คน อาจจะนำผลที่ได 

มาใหทีมวิจัยนำไปใชวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมได เพื่อนำมาเปนตัวแปรนำเขาในโมเดลทางเศรษฐศาสตร อยางไร 

ก็ตาม ในที่ประชุมมีขอเสนอแนะวาถาเก็บเฉพาะบุคลากรของศิริราชจะพบอคติ จึงควรทำการสำรวจในสตรีไทย

จากที่อื่น ๆ ดวยหรือไม ทั้งนี้ รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา มีความเห็นเพิ่มเติมวา หากสำรวจผูหญิงที่มารับ

บริการที่โรงพยาบาลศิริราชก็จะเปนกลุมประชากรที่สามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลได คงไมสามารถหลีกเลี่ยง

เรื่องอคติได แตในสถานการณจริง อาจจะมีสตรีสวนหน่ึงที่อาจจะไมสามารถเขาถึงการบริการที่โรงพยาบาลทำให

ไมสามารถรับการตรวจภายในได อยางไรก็ตาม สตรีกลุมนั้นอาจสามารถไปรับการตรวจภายในที่สถานีอนามัย

ใกลบานไดเชนกัน ดังนั้น ไมวาจะเก็บขอมูลดวยวิธีการสำรวจแบบในสตรีกลุมใด ๆ ก็จะมีอคติทั้งสิ้น แตเพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะหและแปลผล จึงเสนอใหนำขอมูลของเจาหนาที่ผูหญิงในโรงพยาบาลศิริราช 

จากงานวิจัยโดย รศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร มาวิเคราะหเบื้องตน เพื่อใหเห็นแนวทางถึงเหตุผลและการให

ความรวมมือในการตรวจภายในรูปแบบใหมเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA test โดยชุด

เก็บตัวอยางดวยตัวเองที่ไมตองตรวจโดยแพทย 

 ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐสิทธิกร มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโมเดล โดยมีขอเสนอแนะวาในโมเดล 

ไมควรนำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA test โดยชุดเก็บตัวอยางดวยตัวเองเปรียบเทียบ

กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA test โดยแพทย เพราะอยางไรก็ตาม ดวยนโยบาย 

ของประเทศไทยในขณะนี้ครอบคลุมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA test โดยแพทยในชุดสทิธิ

ประโยชนอยูแลวและเปนวิธีมาตรฐานที่ใชทั่วโลก จึงมีความเห็นวาในโมเดลควรเปรียบเทียบระหวาง 3 ทางเลือก 

ไดแก 

1. นโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธ ี HPV DNA test โดยชุดเก็บจากการใช 

ชุดตัวอยางเก็บตัวอยางดวยตนเองรวมกับการเก็บตัวอยางโดยแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย  

2. นโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA test จากตัวอยางที่เก็บโดยแพทย

หรือบุคลากรทางการแพทยเพียงอยางเดียว  

3. การไมมีนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 ในทางเลือกที่ 3 คือ การไมมีนโยบายตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก (No screening) จะทำการ

เปรียบเทียบเพื ่อเปนการตรวจสอบความถูกตองของโมเดล (model validation) ทำใหสามารถประเมิน 



ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทั้ง 2 รูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบกับ

การไมมีนโยบายตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการมีทางเลือกน้ีเปนวิธีมาตรฐานในการทำโมเดลวิเคราะห

ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

 

ประเด็นที่ 5 : Discussion points 

มติที่ประชุม 

 มีประเด็นเพิ่มเติม คือ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA test โดยชุดเก็บตัวอยาง

ดวยตัวเองจะมีชุดการตรวจที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงสถานี

อนามัยไดหรือไม เนื ่องจากในปจจุบันผู ปวยสวนใหญตองการตรวจภายในเพื ่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

โดยสถานพยาบาลใกลบาน โดยอาจจะไมจำเปนตองตรวจกับแพทยทุกราย เชน บางรายสามารถไปรับการตรวจ

ที่สถานีอนามัย ในที่ประชุมมีความเห็นวาถาอุปกรณตรวจงายและมีบริษัทไปตั้งหองปฏิบัติการทำการตรวจ

วิเคราะห หรือเปนชุดการตรวจสำเร็จรูปที่มีน้ำยาในการเก็บสิ่งตรวจไดอยางเหมาะสม ก็นาจะสามารถทำการ

เก็บสิ่งสงตรวจไดทั่วประเทศและสงตอเพ่ือนำไปวิเคราะหได หรือถาอยูในรูปแบบที่ผูหญิงสามารถเก็บสิ่งสงตรวจ

เองแลวสงสิ ่งสงตรวจมาทางไปรษณียไดก็นาจะสามารถทำไดทั ่วประเทศในราคาที ่ถูกและสะดวกสบาย 

ในเบื ้องตนทางทีมวิจ ัยทราบวาเซลลที ่เก ็บจากตัวอยางสงตรวจสามารถเก็บไวไดนานกวา 1 สัปดาห  

ไมจำเปนตองรีบสงวิเคราะหในทันที นอกจากนี ้ ในที ่ประชุมมีผู เสนอวาในปจจุบัน ประเทศไทยมีศูนย

ว ิทยาศาสตรการแพทยจำนวน 10 แหงทั ่วประเทศ ซึ ่งสามารถชวยเปนแหลงทำการตรวจวิเคราะห 

ทางหองปฏิบัติการได 

 

ประเด็นที่ 6 : Research plan 

มติที่ประชุม 

 เห็นดวยกับที่ทีมวิจัยนำเสนอ 

 

ประเด็นที่ 7 : ประเด็นอ่ืนๆ 

มติที่ประชุม 

 ผูแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ถาผลจากการวิจัยพบวา 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA testing โดยชุดเก็บตัวอยางดวยตนเองมีความคุ มคา 

ทางเศรษฐศาสตร นาจะสามารถผลักดันเขาสูนโยบายได สำหรับเรื่องราคาการตรวจคัดกรอง แมจะเปนการเก็บ

สิ่งสงตรวจเพื่อนำไปวิเคราะหที่โรงพยาบาลหรือวิเคราะหโดยบริษัทเอกชนก็ตาม การตอรองราคาชุดการตรวจ

คัดกรองจะเปนหนาที่ของ สปสช. หลังจากที่ไดผลวิจัยแลว 

 นอกจากนี้ รศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร แจงวาโรงพยาบาลศิริราชสามารถผลิตน้ำยา preserved 

cell และทำการตรวจ HVP DNA เองได โดยน้ำยา preserved cell ที่มี specimen อยู สามารถเก ็บไว 

ที่อุณหภูมิหองไดประมาณ 1 สัปดาห สำหรับอุปกรณปายเก็บเซลลสามารถทำโมเดลและผลิตโดยใช 3D printer 

ได ซึ ่งจะสามารถเก็บปริมาณ specimen ไดมากพอทั ้งสำหรับการตรวจ HPV DNA ควบคู ก ับ cytology  

การตรวจ HPV DNA สามารตรวจไดโดยใชการ setting หองปฏิบัติการที ่ไมซับซอน เครื ่องตรวจซึ ่งเปน 



automate ไมมีคาใชจายเพิ ่มเติม สำหรับโรงพยาบาลศิริราชตนทุนจะมีเฉพาะคาน้ำยา preserved cell  

และคาบำรุงรักษาหองปฏิบัติการซึ ่งตองไดรับการรับรองโดย ISO การตรวจหาเชื ้อ HPV DNA สามารถ

ดำเนินการไดโดยนักเทคนิคการแพทย โดยรวมแลวตนทุนเฉพาะการตรวจ HPV DNA ที ่เปน high-risk 

genotype ของโรงพยาบาลศิริราชประมาณ 300 บาท หากรวมกับคาน้ำยา preserved cell และวัสดุ-อุปกรณ

อื่น ๆ ตนทุนของโรงพยาบาลศิริราชจะอยูที่ประมาณ 660-1,000 บาท อยางไรก็ตาม หองปฏิบัติการอิมมูโน

วิทยาของโรงพยาบาลศิร ิราชจะทำการตรวจ HPV ทุก genotype ภายใตมาตรฐาน ISO ทำใหม ีราคา  

3,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมเห็นวา ควรนำตนทุนของวิธีการตรวจที่เหมาะสมและมีราคาไมแพง เชน การตรวจ

เฉพาะ high-risk genotype มาวิเคราะหในโมเดลนาจะดีและเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยในแงเชิงนโนบาย

มากกวา 

 ศ.คลินิก นายแพทยวิทยา ถิฐาพันธ ในฐานะผู ร ั ้งตำแหนงประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย 

แหงประเทศไทย ใหความเห็นวาโครงการวิจัยนี้เปนโครงการที่นาสนใจและมีความสำคัญมาก และในอนาคต 

หากมีหลักฐานเชิงประจักษที ่ชัดเจนถึงความคุ มคาทางเศรษฐศาสตร จะจัดใหมีการชวยประชาสัมพันธ 

และชวยสนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA โดยชุดเก็บตัวอยางดวยตัวเอง 

จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย เพื่อเปนการเพิ่มการเขาถึงและการยอมรับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย โดยไมเสียคาใชจาย และจะนำไปสูการปองกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคต 

ไดสำเร็จและย่ังยืน 

 

ปดการประชุมเวลา 16.00 น. 

 

...ภญ.ชญานิศ โฆสิตะมงคล... 

(ภญ.ชญานิศ โฆสิตะมงคล) 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

...รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา... 

(รศ.ดร.พญ.พจมาน พิศาลประภา) 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


