วัคซีนเอชพีวี กับการปองกันมะเร็งปากมดลูก
โดย... ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
และ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย ไดรับรองขึ้นทะเบียนวัคซีนปองกันการติดเชื้อ
ไวรัสฮิวแมนแปปลโลมา (Human Papillomavirus vaccine) หรือที่เรียกวา “วัคซีนเอชพีวี” จาก
บริษัทผูผลิต 2 แหงในป พ.ศ.2550 และในชวงเวลาที่ผานมา ไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธ การใชวัคซีนนี้
ตอสาธารณชน เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เกี่ยวกับการปองกันมะเร็งปากมดลูก โดยทั้ง ผานกลุมบุคลากรทาง
การแพทย และทางสื่อสารมวลชน ซึ่งในบางครั้ง มีขอมูลที่ทําให ประชาชนเกิดความสับสน หรือความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อเปนการใหขอมูล ที่นาจะเปนประโยชน เกี่ยวกับการใชวัคซีนนี้แกประชาชน ราช
วิทยาลัยสูตนิ รีแพทย แหงประเทศไทย รวมกับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จึงไดรวมกันจัดทําคําแนะนํานี้ขึ้น

มะเร็งปากมดลูก: มะเร็งปากมดลูกในปจจุบนั ยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ และเปน โรคมะเร็ง
ที่พบมากที่สุดในหญิงไทย โดยในแตละป จะมีหญิงไทยไดรับ การวินจิ ฉัยเปน มะเร็งปากมดลูก รายใหม
ประมาณ 6,500-7,000 คน ซึ่งรอยละ 40-50 จะเสียชีวิตจากโรค คาใชจา ยในการดูแลรักษาผูปวยมะเร็งปาก
มดลูก จะตกประมาณ 350 ลานบาทตอป และ มีแนวโนมจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ผปู ว ยอาจไดรับความ
ทุกขทรมาน จากโรค หรือจากการ บําบัดรักษา ปจจุบันเปนที่ทราบแลววา สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก เกือบ
ทั้งหมดเกิดจาก การติดเชื้อเอชพีวี

เชื้อเอชพีวี: เชื้อเอชพีวเี ปนไวรัสที่ติดตอผานทางการสัมผัส โดยการสัมผัสที่หมายถึงนี้ สวนใหญหรือ
เกือบทั้งหมดก็คือ เพศสัมพันธ ผิวหนังหรือเยื่อบุอวัยวะเพศ หรือปากมดลูก เมื่อมีรอยถลอกหรือแผลจะทํา
ใหเชื้อเขาไปได เชื้อเอชพีวีมอี ยูรอยกวาสายพันธุ แตชนิดที่จะทําใหเกิดมะเร็งปากมดลูกมีประมาณ 15 สาย
พันธุ โดยสายพันธุ 16 และ 18 เปนสาเหตุประมาณรอยละ 70 ของมะเร็งปากมดลูก ที่เหลืออีกรอยละ 30 เกิด
จาก เชื้อเอชพีวีสายพันธุอื่น
เชื้อเอชพีวีชนิดกอมะเร็ง จะทําใหเซลลบริเวณปากมดลูก เกิดการเปลี่ยนแปลงไป เปนรอยโรคกอน
มะเร็ง และถารอยโรคกอนมะเร็งนี้ ไมไดรบั การวินจิ ฉัย และรักษาที่ถูกตอง ก็จะกลายเปนมะเร็งในที่สุด
ดังนั้น หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ ควรไดรับการตรวจ คัดกรองหาความผิดปกติของเซลลปากมดลูกอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อเปนการปองกัน การเกิดมะเร็งปากมดลูก และเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติไดกอนทีจ่ ะเปนมะเร็ง

วัคซีนเอชพีวี: วัคซีนเอชพีวีที่มีจําหนายในปจจุบันมี 2 ชนิด จากการศึกษาพบวา วัคซีน เอชพีวีทั้งสอง
ชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการกระตุนใหเกิด ภูมิคุมกันตอ เชื้อเอชพีวี ชนิดกอมะเร็ง สายพันธุ 16 และ18
เทานั้น จึงปองกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได ประมาณ รอยละ 70 (ไมใชรอยละ 100) ผูที่ไดรับการฉีดวัคซีน
ทั้งสองชนิดนี้ จึงยังตองตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยางสม่าํ เสมอตอไป
วัคซีนเอชพีวีเปนวัคซีนที่ใชในการปองกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชพีวีสายพันธุที่ อยูใน วัคซีน
เทานั้น มิใชใชเพื่อการรักษาโรค ที่เกิดจากเชื้อเอชพีวี ซึ่งมีอยูในรางกายแลว ขณะใหวัคซีน วัคซีนเอชพีวีจะ
มีประโยชนสงู สุด ในการปองกันมะเร็งปากมดลูก เมื่อฉีดกอนไดรบั เชือ้ เอชพีวี หรือกอนมีเพศสัมพันธครั้ง
แรก ในกรณีทมี่ ีเพศสัมพันธ ไปแลว ก็ขึ้นกับวาเคยไดรับเชื้อเอชพีวีสายพันธุไหนอยูกอ นแลวหรือไม โดยที่
ถาไดรับเชื้อ เอชพีวีสายพันธุที่มีอยูในวัคซีน (16, 18) สายพันธุใดสายพันธุหนึ่งอยูกอ นแลว การฉีด วัคซีนก็
ไดประโยชนนอยลงไป และยิ่งถามีการติดเชื้อเอชพีวีทงั้ สองสายพันธุดังกลาว อยูกอนแลว การฉีดวัคซีนก็
อาจจะไมไดประโยชนเลย
จากการศึกษาจนถึงปจจุบันในหญิงชวงอายุ 9-55 ป พบวาการฉีดวัคซีนเอชพีวี อยูในเกณฑปลอดภัย
ผลขางเคียงจากการฉีดวัคซีนเอชพีวนี ี้ก็เชนเดียวกับการฉีดวัคซีนอื่น ๆ คือ มักจะมีอาการปวด บวม แดงรอน
มีไข สําหรับผลขางเคียง ที่รุนแรงกวานี้พบไดนอย มาก

ข้อแนะนํา
•

ดวยเหตุผลขางตน ปจจุบนั แนะนําใหฉีดวัคซีนเอชพีวีในหญิงชวง อายุ 11-26 ป (กอนมีเพศสัมพันธ
ครั้งแรก)

•

สําหรับการฉีดวัคซีนเอชพีวใี นหญิงอายุมากกวา 26 ป หรือหญิงที่มีเพศสัมพันธแลว ก็ขึ้นอยูกบั การ
พิจารณาเปนราย ๆ ไป

•

การฉีดวัคซีนเอชพีวีนี้ตองฉีดทั้งหมด 3 เข็มดวยกัน คือ ฉีดเข็มแรก และ 1-2 เดือนจากเข็มแรก และ
6 เดือนจากเข็มแรก

•

ไมแนะนําใหฉีดวัคซีนเอชพีวีในหญิงตั้งครรภหรือผูที่วางแผนจะตั้งครรภภายใน 6 เดือนและผูชาย

•

ไมแนะนําใหตองทําการตรวจหาวามีการติดเชื้อเอชพีวกี อนฉีดวัคซีน

•

สตรีที่มีการตั้งครรภ ขณะที่ไดรับวัคซีนยังไมครบ 3 เข็ม ควรฉีดวัคซีนเข็มตอไปหลังคลอด (ไม
แนะนําใหฉีดขณะกําลังตั้งครรภ)

•

ยังไมมีขอมูลยืนยันวาการฉีดวัคซีนเอชพีวี จะมีผลตอการมีบุตร การตั้งครรภ หรือผลเสียตอทารกแต
อยางใด

•

จากการติดตามตรวจภูมิคุมกันตอเชื้อเอชพีวี (สายพันธุท ี่อยูในวัคซีน) หลังฉีดวัคซีนเปนเวลา
ประมาณ 6 ป พบวายังมีภูมคิ ุมกันอยูใ นระดับที่สูงพอ จึงยังไมมีขอบงชี้ในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน

สุดทายอยากเนนวาการลดความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปากมดลูก นอกจากการ ฉีดวัคซีนเอชพีวีแลว ยัง
ตองหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชือ้ เอชพีวี (ไมมี เพศสัมพันธกอ นวัยอันควร ไมมีคูนอนหลายคนทั้ง
หญิงและชาย) ไมสูบบุหรี่ และไปรับการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปนประจําอยางสม่ําเสมออีกดวย
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชวัคซีนเอชพีวีหรือเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก สามารถติดตอที่ ราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทยแหงประเทศไทย (www.rtcog.or.th) หรือที่สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย (www.tgcsthai.com)

