ความรู้เรื่องวัคซีน HPV (Human Papilomavirus Vaccine)
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อุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทย พบมะเร็งปากมดลูกสูงเป็ นอันดับสอง (รองจากมะเร็ง
เต้านม) คือ 19.8 คน ต่อแสนประชากรหญิง หรือในประชากรหญิงทุกห้าพันคนจะพบหนึ่งคนทีเ่ ป็ นมะเร็ง
ปากมดลูก โดยมี Human Papilomavirus หรือ HPV เป็ นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ซึง่ สายพันธุข์ อง HPV
ทีก่ ่อโรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยประมาณร้อยละ 70-75 คือสายพันธุ์ 16 และ 18 เช่นเดียวกับใน
ต่างประเทศ ดังนัน้ จึงได้มกี ารคิดค้นวัคซีน HPV เพือ่ ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชือ้ HPV
สองสายพันธุน์ ้ี
ในขณะนี้วคั ซีน HPV มี 2 ชนิด คือ Quadrivalent vaccine (ชนิดไวรัส 4 สายพันธุ์ คือ 6, 11, 16
และ 18) และ Bivalent vaccine (ชนิดไวรัส 2 สายพันธุ์ คือ 16 และ 18) แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ติดเชือ้ HPV ทีเ่ ป็ นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก เกิดจากสองสายพันธุ์ นันคื
่ อ สายพันธุ์ 16 และ18 ซึง่ เป็ น
สาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกประมาณร้อยละ 70 ดังนัน้ สําหรับการเลือกวัคซีนเพือ่ ป้องกันมะเร็งปาก
มดลูกจึงสามารถเลือกใช้ได้ทงั ้ สองชนิด ซึง่ ประสิทธิภาพของวัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชือ้ HPV สายพันธุ์
16 และ18 ได้ประมาณร้อยละ 90-100 ในผูท้ ย่ี งั ไม่เคยติดเชือ้ มาก่อน สําหรับผูท้ ม่ี กี ารติดเชือ้ แล้ววัคซีนไม่
สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคได้
ความสามารถในการป้องกันการติดเชือ้ จะเกิดขึน้ ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รบั วัคซีนครบ 3 เข็ม
ส่วนระยะเวลาในการป้องกันโรคของวัคซีนยังคงต้องติดตามผลต่อไป
เนื่องจากวัคซีนยังไม่มขี อ้ มูล
ประสิทธิผลของวัคซีนยาวเกินกว่า 10 ปี และเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการฉีดวัคซีน HPV ควรได้รบั
วัคซีนตัง้ แต่ยงั ไม่ตดิ เชือ้ HPV นันคื
่ อ ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก ซึง่ วัคซีนนี้สามารถฉีดได้ตงั ้ แต่อายุ 9
– 26 ปี
ข้อควรระวัง
วัคซีนไม่แนะนําให้ฉีดในหญิงตัง้ ครรภ์ และไม่ควรฉีดในผูท้ แ่ี พ้วคั ซีนและส่วนประกอบในวัคซีน
อาการข้างเคียง
สามารถพบอาการปวด บวม แดง คัน บริเวณทีฉ่ ีดวัคซีนและอาจมีไข้ได้

ความคุ้มค่า
วัคซีน HPV สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ แต่เนื่องจากวัคซีนมีราคาค่อนข้างสูง (เมือ่
เปรียบเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นๆทีใ่ ช้ในการป้องกันโรค) ดังนัน้ การเลือกใช้จงึ ขึน้ อยูก่ บั กําลังทรัพย์ของแต่ละ
บุคคลด้วย
ข้อควรรู้
1. วัคซีน HPV มีความสามารถในการป้องกันการติดเชือ้ HPV เฉพาะสายพันธุท์ ท่ี าํ วัคซีนเท่านัน้ ส่วน
สายพันธุอ์ ่นื ๆ อาจป้องกันได้บา้ ง
2. ผลในการป้องกันการติดเชือ้ จะได้ผลเต็มทีต่ ่อเมือ่ ยังไม่เคยได้รบั เชือ้ HPV มาก่อน
3. ถึงแม้จะได้รบั วัคซีนป้องกันแล้ว แต่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ก็ยงั คงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น
เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถป้องการการติดเชือ้ ได้อย่างสมบูรณ์
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