วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ จริงหรือ ?
ภญ. นภารัตน์ ชลิศราพงศ์ ศูนย์มะเร็ ง ชลบุรี
โรคมะเร็ งปากมดลูก เป็ นมะเร็ งที่พบมากที่สุดในผูห้ ญิงไทย ในปี หนึ่ ง ๆ จะพบผูป้ ่ วยรายใหม่ประมาณ
6,000 คน และในแต่ละปี จะมีผปู ้ ่ วยมะเร็ งปากมดลูกเสี ยชี วิตร้อยละ 40 – 50 วิธีการรักษามะเร็ งชนิ ดนี้ มีท้ งั การ
ผ่าตัด การฉายรังสี รักษาและการให้ยาเคมีบาบัด ซึ่ งสาเหตุสาคัญสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดโรคนี้ คือการติดเชื้ อ
ไวรัสเอชพีวี
เชื้ อ Human Papillomavirus หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า ไวรัสเอชพีวี (HPV) เป็ นเชื้ อไวรัสที่ติดต่อกันทางการ
สัมผัสโดยตรง และส่ วนใหญ่เป็ นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อผิวหนังหรื อเยื่อบุอวัยวะเพศที่มีแผลจึงทาให้
เชื้ อเข้าไปได้ เชื้ อชนิ ดนี้ มีอยูม่ ากกว่าร้ อยสายพันธุ์โดยสายพันธุ์ที่พบบ่อยว่าทาให้เกิดมะเร็ งปากมดลูก ได้แก่
สายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ส่ วนสายพันธุ์อื่น ๆ ก็อาจทาให้เกิดมะเร็ งปากมดลูกได้แต่พบได้นอ้ ย นอกจากนี้ ไวรัส
เอชพีวยี งั ทาให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ อีก เช่น โรคหูดหงอนไก่ เป็ นต้น
ผูท้ ี่ติดเชื้ อไวรั สเอชพีวีร้อยละ 80 จะสามารถสร้ างภูมิคุม้ กันมาต่อต้านกับเชื้ อได้ทาให้ไม่เกิ ดโรคขึ้ น
ส่ วนผูต้ ิดเชื้ ออีกประมาณร้อยละ 20 ที่ร่างกายไม่แข็งแรง ภูมิคุม้ กันต่า หรื อมีโอกาสการติดเชื้ อบ่อย ๆ จะมีการ
พัฒนาของโรคไปเป็ นมะเร็ งปากมดลูกได้ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 – 10 ปี
ในปั จจุบนั ประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์วคั ซี นป้ องกันการติดเชื้ อไวรัสเอชพีวีอยู่ 2 ชนิ ด โดยในวัคซี นจะมี
สารที่ช่วยกระตุน้ การสร้างภูมิคุม้ กันต่อไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์ที่ 6, 11, 16 และ 18 เมื่อผูป้ ่ วยได้รับวัคซี นแล้วจะ
ทาให้ร่างกายสร้างภูมิคุม้ กันขึ้นเพื่อต่อต้านไวรัสสายพันธุ์ที่จาเพาะกับวัคซี นแต่ละชนิ ดเท่านั้น สามารถป้ องกัน
การติ ดเชื้ อได้ประมาณร้ อยละ 70 ดังนั้นการฉี ดวัคซี นเป็ นเพียงการป้องกัน การเกิ ดโรคไม่ใช่ การรั กษา และ
วัคซี นจะมีประโยชน์สูงสุ ดเมื่อผูฉ้ ี ดยังไม่มีการติดเชื้ อหรื อยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นนั่ เอง จึงได้มีการคาแนะนา
ว่าควรฉี ดวัคซี นในช่ วงอายุ 9 – 26 ปี หรื อยังไม่เคยมี เพศสัมพันธ์มาก่อน สาหรับผูท้ ี่มีอายุน้อยกว่า 9 ปี หรื อ
มากกว่า 26 ปี และผูห้ ญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วนั้นยังไม่มีขอ้ มูลทางวิชาการที่ชดั เจนว่าจะได้รับประโยชน์จาก
การฉี ดวัคซี นนี้หรื อไม่
การฉี ดวัคซี นนี้ ตอ้ งได้รับครบ 3 ครั้ง จึงจะทาให้วคั ซี นมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยเมื่อฉี ดเข็มแรกแล้ว
อีก 1 หรื อ 2 เดื อน แล้วแต่ชนิ ดของวัคซี น ให้ฉีดเข็มที่ 2 และให้ฉีดเข็มที่ 3 ห่ างจากเข็มแรก 6 เดื อน วัคซี น
ป้ องกันการติดเชื้ อไวรัสเอชพีวียงั ไม่แนะนาให้ใช้ในผูห้ ญิงตั้งครรภ์ ผูห้ ญิงที่กาลังให้นมบุตร ผูท้ ี่กาลังวางแผน
ตั้งครรภ์ภายใน 6 เดือน และผูช้ าย ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการฉี ดวัคซี นนี้ คือ อาการปวด บวม แดง บริ เวณที่
ฉี ดยา ส่ วนอาการข้างเคียงที่รุนแรงอื่น ๆ พบได้นอ้ ยมาก
นอกจากนี้ ยังมีวธิ ี การป้ องกันการเกิดโรคมะเร็ งปากมดลูกวิธีอื่นอีก ได้แก่
1. การตรวจภายในเพื่อคัดกรองหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก หรื อการตรวจแพ็ปสเมียร์ (Pap
smear) เป็ นประจาทุกปี ในผูห้ ญิงที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. การหลี ก เลี่ ย งปั จ จัย เสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอชพี วี เช่ น การไม่ มี คู่ น อนหลายคน, การไม่ มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, การไม่สูบบุหรี่ เป็ นต้น

3. การสังเกตความผิดปกติของร่ างกาย เช่น การมีตกขาวที่มีสีหรื อกลิ่นผิดปกติ, การมีเลือดออกทางช่อง
คลอด, การมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น เมื่อพบอาการเหล่านี้ตอ้ งรี บปรึ กษาสู ตินรี แพทย์ทนั ที
วัคซีนป้องกันมะเร็ งปากมดลูก คือวัคซีนทีผ่ ลิตขึน้ เพือ่ ป้องกันการติดเชื้อไวรั สเอชพีวีสายพันธ์ ที่ 6, 11,
16 และ 18 เท่านั้น ไม่ ใช่ การป้องกันมะเร็ งปากมดลูกทั้งหมด ดังนั้นผู้ที่ได้ รับวัคซี นนี้แล้ วจึงยังต้ องเข้ ารั บการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่าเสมอ และหลีกเลีย่ งปัจจัยเสี่ ยงอืน่ ๆ ทีจ่ ะทาให้ เกิดมะเร็งปากมดลูกด้ วยเช่ นกัน
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