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คานา
แนวทางเวชปฏิบ ัติฉ บับ นี้ จ ัด ท าขึ้น เพื่อ ใช้เ ป็ น ข้อ พิจ ารณาส าหรับ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ในการดูแล ให้คาแนะนาสตรีเพื่อป้ องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิ โดยอาศัย
หลักฐานทางการแพทย์ในปั จ จุ บนั และคาแนะนาจากองค์กรทางการแพทย์ร ะดับนานาชาติ
อย่างไรก็ตามในการปฏิบตั งิ านจริงจาเป็ นต้องปรับเปลีย่ นตามบริบท ข้อบ่งชี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
อายุของสตรีทจ่ี ะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีน สิทธิ ์การเบิกจ่าย ความต้องการและเศรษฐานะ
ของสตรีแต่ละราย
ความเป็ นมา
เป็ นทีย่ อมรับกันทั ่วโลกว่า เชือ้ ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส หรือเชือ้ เอชพีวกี ลุ่มความ
เสี่ยงสูง (high-risk human papillomaviruses, high-risk HPV) เป็ นสาเหตุท่สี าคัญของการเกิด
รอยโรคภายในเยื่อบุและมะเร็ง ปากมดลูก (1) ระยะเวลาการดาเนิ น โรคตัง้ แต่ติดเชื้อเอชพีว ี
จนกระทั ่งเป็ นรอยโรคภายในเยื่อบุและมะเร็งระยะลุกลามขึน้ กับสายพันธุ์ของเชื้อเอชพีว ี ภูมิ
ต้านทานของสตรี ปั จจัยส่งเสริมหรือปั จจัยร่วม (predisposing/co-factors) ที่ทาให้การติดเชื้อ
เอชพีว ี คงอยู่เนิ่นนานหรือดาเนินโรคไปเป็ นรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งปากมดลูกได้มากขึน้
ห รื อ เ ร็ ว ขึ้ น ใ น ส ต รี แ ต่ ล ะ ค น ซึ่ ง โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ใ ช้ เ ว ล า น า น ป ร ะ ม า ณ 10-15 ปี (2)
การป้ อ งกัน มะเร็ง ปากมดลูก ปฐมภูมิ (primary prevention) คือ การหลีก เลี่ย ง
พฤติกรรมและปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจทาให้มกี ารติดเชือ้ เอชพีว ี รวมทัง้ ปัจจัยทีส่ ่งเสริมให้มกี าร
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ดาเนินโรคเป็ นมะเร็งปากมดลูก และป้ องกันการติดเชือ้ เอชพีวโี ดยการฉีดวัคซีนป้ องกันติดเชือ้
เอชพีว ี (HPV vaccination)
วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราการติดเชือ้ ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส ความผิดปกติของรอยโรคก่อนเป็ น
มะเร็งและมะเร็งปากมดลูก
การครอบคลุม
แพทย์ทท่ี างานด้านนรีเวชกรรม
แนวทางในการป้ องกันมะเร็งปากมดลูกปฐมภูมิ
ประกอบด้วย 2 วิธี คือ
1. การรณรงค์และให้ความรูด้ า้ นสุขภาพและเพศศึกษาแก่สตรี (health
information and sexuality education) แนะนาให้หลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ ต่อการติดเชือ้ เอช
พีวแี ละปั จจัยทีส่ ่งเสริมการดาเนินโรคไปเป็ นมะเร็ง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ตงั ้ แต่อายุน้อย สตรี
หรือสามีทม่ี คี ่นู อนหลายคน เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลอดบุตรหลายครัง้ รับประทานยา
คุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเป็ นเวลานาน การสูบบุหรีแ่ ละภาวะภูมคิ มุ้ กันต่า(3-5)
2. การฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชือ้ เอชพีว ี โดยวัคซีนนี้มสี ่วนประกอบเป็ น
แอนติเจน (antigen) ของไวรัสที่ผลิตจากการสังเคราะห์เฉพาะเปลือก (L1 protein) ของไวรัส
เรียกว่า virus-like particles (VLPs) โดยไม่มสี ารพันธุกรรมที่ก่อมะเร็งของของเชื้อไวรัส (E6
และ E7 proteins) วัคซีนจะกระตุน้ ให้ร่างกายสร้างภูมคิ มุ้ กันหรือแอนติบอดี (antibody) ต่อเชือ้
เอชพีว ี ในปั จ จุ บนั วัคซีน ที่ผ ลิตออกมาจาหน่ าย มี 3 ชนิ ด ได้แก่ วัคซีน ชนิ ด 2 สายพัน ธุ์
(bivalent HPV vaccine) วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent HPV vaccine) และวัคซีนชนิด
9 สายพัน ธุ์ (nonavalent HPV vaccine) รายละเอียดและการบริหารวัคซีนทัง้ 3 ชนิ ด(6-8) ดัง
แสดงในภาคผนวก (ตารางที่ 1)
การฉี ดวัคซีนป้ องกันการติ ดเชื้อเอชพีวีในประเทศไทย
องค์การอาหารและยา ประเทศไทยได้รบั รองให้ใช้วคั ซีน ป้ องกัน การติดเชื้อเอชพีว ี
ชนิด 2 สายพันธุใ์ นผูห้ ญิงอายุ 10-25 ปี ส่วนวัคซีนชนิด 4 สายพันธุใ์ นผูห้ ญิงอายุ 9-45 ปี และ
ผูช้ ายอายุ 9-26 ปี เท่านัน้ ส่วนสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 แนะนา
ให้ฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อเอชพีวใี นผูห้ ญิงและผูช้ าย ช่วงอายุ 9-26 ปี โดยเน้นอายุ 11-12
ปี และควรฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
คณะอนุ กรรมการมะเร็ง วิท ยานรีเวช ราชวิท ยาลัยสูติน รีแพทย์แห่ง ประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พ.ศ. 2563 มีความเห็นว่าควรให้วคั ซีนป้ องกันการติดเชือ้ เอชพี
2

การป้ องกันมะเร็งปากมดลูกปฐมภูมิ

Primary Prevention of Cervical Cancer

วีใ นผู้ห ญิง และผู้ช าย ในช่ วงอายุ 9-26 ปี โดยกลุ่มเป้ าหมายหลักที่แนะน าให้ ฉีดวัคซีน คือ
เด็กหญิงอายุ 11-12 ปี สาหรับการฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อเอชพีวใี นผู้หญิงอายุ 27-55 ปี
หรือผู้ห ญิง ที่ม ีเพศสัม พัน ธ์แล้วขึ้น อยู่กบั การพิจารณาเป็ น ราย ๆ ไป ส่วนคาแนะน าอื่น ๆ
เช่นเดียวกับขององค์กรทางการแพทย์นานาชาติดงั ในภาคผนวก
จากการศึกษาประสิท ธิภาพและความคุ้มทุ น ของการฉีดวัคซีน ชนิ ด 4 สายพัน ธุ์ใน
ประเทศไทย โดยคานวณราคาวัคซีน 3 เข็มเท่ากับ 6,189 บาท ประสิทธิภาพวัคซีนร้อยละ 97
จะลดจานวนผู้ป่วยใหม่ท่มี รี อยโรคภายในเยื่อบุ และมะเร็ง ปากมดลูกได้ร้อยละ 54.8 และลด
อัตราตายจากมะเร็งปากมดลูกได้รอ้ ยละ 55.1 โดยการฉีดวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ในเด็กหญิง
อายุ 12 ปี ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จะได้ประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สงู สุด
(cost-effectiveness)(9) จึง ได้ม ีโ ครงการน าร่องการฉีดวัคซีน ชนิด 2 สายพัน ธุ์ใ นเด็กหญิงชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่จ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง ต่อมา กองโรคป้ องกัน ด้วยวัคซีน กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดเป็ นนโยบายฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อเอชพีว ี
ให้กบั เด็กนักเรียนหญิงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทั ่วประเทศ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ น
ต้นมา
คาแนะนาการฉี ดวัคซีนป้ องกันการติ ดเชื้อเอชพีวีของราชวิ ทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศ
ไทยและสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
 กลุ่มเป้ าหมายหลักที่แนะนาให้ฉีดวัคซีน คือ เด็กหญิงอายุ 11-12 ปี โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน
6-12 เดือน
 กลุ่มอื่นที่แนะนาให้ฉีดวัคซีน คือ
o หญิงและชาย ช่วงอายุ 9-26 ปี โดยฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1-2 และ 6 เดือน
(ถ้าอายุน้อยกว่า 15 ปี สามารถฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือนได้ ยกเว้นมีภาวะภูมคิ มุ้ กันต่า
ต้องฉีดให้ครบ 3 เข็ม)
o หญิงและชายทีม่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กันต่า เช่น ติดเชือ้ เอชไอวี
o หญิงทีเ่ คยมีผล Pap smear หรือ HPV testing ผิดปกติ หรือ เคยเป็ นรอยโรคก่อนมะเร็ง
ปากมดลูก หรือเคยเป็ นหูดหงอนไก่มาก่อน
 กลุ่มหญิ งที่อายุ 26-45 ปี หรือหญิงทีม่ เี พศสัมพันธ์แล้ว ให้พจิ ารณาในการฉีดวัคซีนเป็ นราย ๆ
ไป โดยตัดสินใจร่วมกันหลังจากให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชพีวแี ละประโยชน์
ของการฉีดวัคซีน
 ถ้าจะฉีดวัคซีนก่อนตัง้ ครรภ์ ควรคุมกาเนิดอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม


ไม่แนะนาให้ฉีดวัคซีนในสตรีตงั ้ ครรภ์ แต่ถ้าฉีดวัคซีนไปแล้ว ทราบว่าตัง้ ครรภ์ แนะนาให้
ฉีดเข็มทีเ่ หลือต่อหลังคลอดจนครบ 3 เข็ม ไม่พบรายงานว่าวัคซีนมีผลเสียต่อการตัง้ ครรภ์(10,11)
หมายเหตุ: ไม่จาเป็ นต้องตรวจคัดกรองมะเร็
3 งปากมดลูกด้วย Pap smear หรือ HPV testing
ก่อนจะฉี ดวัคซีน
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อาการข้างเคียงของการฉี ดวัคซีน
จากการศึกษาจนถึงปัจจุบนั ในสตรีช่วงอายุ 9-55 ปี พบว่าการฉีดวัคซีนเอชพีวมี คี วาม
ปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเอชพีวนี ้ีกเ็ ช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนอื่น ๆ และควร
สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนแต่ละครัง้ เป็ นเวลา 15 นาที อาการข้างเคียงทีพ่ บบ่อยแต่มกั ไม่
รุนแรง ได้แก่ อาการปวด บวม แดงร้อน บริเวณทีฉ่ ีด หรือมีไข้ ผลข้างเคียงที่รนุ แรงกว่านี้ พบ
ได้น้อยมาก
....................................................................
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 วัคซีนป้ องกันการติ ดเชื้อเอชพีวีชนิ ดต่าง ๆ(6-8)
วัคซีน
วัคซีน 2 สายพันธุ์
ปริมาตร
0.5 มิลลิลติ ร
สารเสริมการ
Aluminum hydroxide
กระตุ้นแอนติ บอดี้ 500 ไมโครกรัม และ 3deacylated
monophosphoryl lipid
A (MPA) 50 ไมโครกรัม
รวมเรียกว่า ASO4
ระบบผลิ ต
Baculovirus cell
แอนติ เจน

วัคซีน 4 สายพันธุ์
0.5 มิลลิลติ ร
Amorphous aluminum
hydroxyphosphate
sulfate (AAHS) 225
ไมโครกรัม

Saccharomyces
cerevisiae
HPV 6 : 20 ไมโครกรัม
HPV 11 : 40 ไมโครกรัม
HPV 16 : 20 ไมโครกรัม HPV 16 : 40 ไมโครกรัม
HPV 18 : 20 ไมโครกรัม HPV 18 : 20 ไมโครกรัม

วิ ธีบริหารยา

ฉีดเข้ากล้าม 0, 1, 6
เดือน
หมายเหตุ HPV: human papillomaviruses

ฉีดเข้ากล้าม 0, 2, 6
เดือน

วัคซีน 9 สายพันธุ์
0.5 มิลลิลติ ร
Amorphous aluminum
hydroxyphosphate
sulfate (AAHS) 500
ไมโครกรัม

Saccharomyces
cerevisiae
HPV 6 : 30 ไมโครกรัม
HPV 11 : 40 ไมโครกรัม
HPV 16 : 60 ไมโครกรัม
HPV 18 : 40 ไมโครกรัม
HPV 31 : 20 ไมโครกรัม
HPV 33 : 20 ไมโครกรัม
HPV 45 : 20 ไมโครกรัม
HPV 52 : 20 ไมโครกรัม
HPV 58 : 20 ไมโครกรัม
ฉีดเข้ากล้าม 0, 2, 6
เดือน

ข้อแนะนาสาหรับการฉี ดวัคซีนป้ องกันการติ ดเชื้อเอชพีวี(12-24)
คาแนะน าในการฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อเอชพีวโี ดยองค์กรทางการแพทย์ระดับ
นานาชาติซ่งึ นามาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป
ดังต่อไปนี้ คือ
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กลุ่มอายุที่เหมาะสมกับการฉี ดวัคซีน
กลุ่มทีน่ ่าจะมีประโยชน์สงู สุดจากการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชือ้ เอชพีว ี คือ ผูท้ ่ี
ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างองค์กรต่าง ๆ เกีย่ วกับ
อายุกลุ่มเป้ าหมายทีแ่ นะนาให้ฉีดวัคซีน ได้แก่
1. วิ ทยาลัยสูตินรีเพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American College of Obstetricians
and Gynecologists, ACOG) และคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิค้มุ กันโรค
(Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) แนะนา
กลุ่มเป้ าหมายทีค่ วรฉีดวัคซีน คือ เด็กหญิง (วัคซีนชนิด 2, 4 หรือ 9 สายพันธุ)์
และเด็กชาย (วัคซีนชนิด 4 หรือ 9 สายพันธุ)์ ทีอ่ ายุ 11-12 ปี และหากไม่ได้รบั
วัคซีนในช่วงอายุดงั กล่าวให้ฉีดในช่วงอายุ 13-26 ปี (catch-up period)(15,21)
2. ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค (Center of Disease Control, CDC) และสมาคม
มะเร็งของสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society, ACS) แนะนา
กลุ่มเป้ าหมายทีค่ วรฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับ ACOG แต่มคี วามแตกต่างของ catchup period ในเพศชายทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีนขณะอายุ 11-12 ปี ให้ฉีดในช่วงอายุ 13-21
ปี และหากเป็ นกลุ่มชายรักชายหรือผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวีให้ฉีดในช่วงอายุ 13-26
ปี (15,17,22) เหตุผลที่ 2 องค์กรนี้แนะนาให้ฉีดในเด็กชายด้วยเพื่อประโยชน์ 2 ประการ
คือ กระตุน้ แอนติบอดีในผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีนแล้ว และการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจานวน
ประชากรของประเทศมากขึน้ จะทาให้ผทู้ ไ่ี ม่มแี อนติบอดี หรือไม่เคยได้รบั วัคซีนมา
ก่อนได้รบั การป้ องกันการติดเชือ้ เอชพีวไี ปด้วย หรือทีเ่ รียก “herd immunity”(25)
3. องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) แนะนาให้ฉีดวัคซีนใน
เด็กหญิงอายุ 9-13 ปี และหากไม่ได้รบั วัคซีนในช่วงอายุดงั กล่าว ให้ฉีดวัคซีนในช่วง
วัยรุ่น (adolescence) ส่วนการฉีดวัคซีนในเพศชายไม่ใช่เป้ าหมายหลักของการ
ป้ องกันโรค เพราะไม่มคี วามคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์(13,14)
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ตารางที่ 2 คาแนะนาในการฉี ดวัคซีนป้ องกันการติ ดเชื้อเอชพีวีขององค์กรทาง
การแพทย์13-15,17-19,21-24
องค์กร
ACS
พ.ศ. 2563

ACOG
พ.ศ. 2563

ACIP/AAP/AAFP
พ.ศ. 2562

CDC
พ.ศ. 2562

ASCO
พ.ศ. 2560

RTCOG
พ.ศ. 2560
WHO
พ.ศ. 2557

คาแนะนา
ผูห้ ญิงและผูช้ าย อายุ 11-12 ปี อาจเริม่ ได้ตงั ้ แต่อายุ 9 ปี และ catch-up ใน
ผูห้ ญิงอายุ 13-26 ปี หรือผูช้ ายอายุ 13-21 ปี หรือผูช้ ายในกลุ่มชายรักชาย
อายุ 13-26 ปี
อายุ <15 ปี ฉีด 2 เข็มได้
ผูห้ ญิงและผูช้ าย อายุ 27-45 ปี อาจพิจารณาให้ในบางกรณี
ผูห้ ญิงและผูช้ าย อายุ 11-12 ปี อาจเริม่ ได้ตงั ้ แต่อายุ 9 ปี และ catch-up ใน
ผูห้ ญิงอายุ 13-26 ปี
อายุ <15 ปี ฉีด 2 เข็มได้
ผูห้ ญิง อายุ 27-45 ปี อาจพิจารณาให้ในบางกรณี
ผู้หญิงและผูช้ าย อายุ 11-12 ปี อาจเริม่ ได้ตงั ้ แต่อายุ 9 ปี และ catch-up อายุ
13-26 ปี
อายุ <15 ปี ฉีด 2 เข็มได้
ผูห้ ญิงและผูช้ าย อายุ 27-45 ปี อาจพิจารณาให้ในบางกรณี
ผูห้ ญิงและผูช้ าย อายุ 11-12 ปี และ catch-up ในผูห้ ญิงอายุ 13-26 ปี หรือ
ผูช้ ายอายุ 13-21 ปี หรือผูช้ ายในกลุม่ ชายรักชาย หรือเกย์ หรือ bisexual หรือ
transgender หรือมีภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องอายุ 13-26 ปี
อายุ < 15 ปี ฉีด 2 เข็มได้
ผูห้ ญิงและผูช้ าย อายุ 27-45 ปี อาจพิจารณาให้ในบางกรณี
ผูห้ ญิง อายุ 9-14 ปี อาจเริม่ ได้ตงั ้ แต่อายุ 9 ปี และ catch-up อายุ 15-26 ปี
หากการให้วคั ซีนในผูห้ ญิงครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 50 ไม่แนะนาให้วคั ซีนใน
ผูช้ าย แต่หากต้องการให้ใช้เกณฑ์อายุเดียวกับผูห้ ญิง
อายุ <15 ปี ฉีด 2 เข็มได้
ผูห้ ญิงอายุ 11-26 ปี
อายุ <15 ปี ฉีด 2 เข็มได้
ผูห้ ญิงอายุ 9-13 ปี และ catch-up ถึงช่วงวัยรุ่น
อายุ <15 ปี ฉีด 2 เข็มได้

หมายเหตุ AAP, American Academy of Pediatrics; AAFP, American Academy of Family Physicians; ACIP, Advisory Committee
on Immunization Practices; ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologist; ACS, American Cancer Society; CDC,
Center of Disease Control; RTCOG, Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologist; WHO, World Health Organization
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กลุ่มอายุอื่น ๆ ที่อาจพิ จารณาการฉี ดวัคซีน(26, 27)
จากการศึกษาในสตรีกลุ่ ม อายุ 22-32 ปี จานวน 8,656 คน และกลุ่มอายุ 40-50 ปี
จานวน 1,578 คน ที่มผี ลเซลล์วทิ ยาปกติ พบว่าสตรีอายุมากเมื่อติดเชือ้ เอชพีวสี ายพันธุ์ความ
เสี่ยงสูง จะมีโอกาสตรวจพบเซลล์วทิ ยาปากมดลูกผิดปกติในเวลา 5 ปี หรือมีรอยโรคในเยือ่ บุ
ปากมดลูกขัน้ สูง หรือลุกลามกลายเป็ นมะเร็ง ปากมดลูกได้มากกว่ากลุ่มสตรีอายุน้อย (28) ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนของการเกิ ดเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ หรือรอยโรคภายใน
เยื่อบุปากมดลูกขัน้ สูงในอนาคต สาหรับสตรีที่ตรวจพบเชื้อเอชพีวีกลุ่มความ
เสี่ยงสูงและผลเซลล์วิทยาปกติ (28)
ความเสี่ยงสะสมในการ
ตรวจพบ
ผลเซลล์วทิ ยาผิดปกติภายใน 5 ปี

อายุ 22-32 ปี (ร้อยละ)

อายุ 40-50 ปี (ร้อยละ)

17.7
24.5
(95% CI, 15.4-20.0)
(95% CI, 22.0-28.6)
รอยโรค CIN 2+ ภายใน 10 ปี
16.2
22.9
(95% CI, 13.4-19.0)
(95% CI, 4.4-37.8)
รอยโรค CIN 3+ ภายใน 10 ปี
13.6
21.2
(95% CI, 10.9-16.2)
(95% CI, 2.7-36.1)
หมายเหตุ CI, confidence interval; CIN, cervical intraepithelial neoplasia
คณะอนุ กรรมการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ศูน ย์ควบคุม และป้ องกันโรค และสมาคม
มะเร็งของสหรัฐอเมริกา มีคาแนะนาว่า อาจพิจารณาฉีดวัคซีนในผูห้ ญิงและผูช้ าย อายุ 27-45 ปี
ได้ในบางกรณี แต่ผทู้ ต่ี อ้ งการฉีดวัคซีนต้องได้รบั คาอธิบายถึงประโยชน์ ทจ่ี ากัดและไม่เทียบเท่า
กับการฉีดในช่วงอายุ 9-26 ปี
จานวนครังของการฉี
้
ดวัคซีน
1. กลุ่มทีเ่ ริม่ ฉีดวัคซีนเข็มแรกก่อนอายุครบ 15 ปี (นับถึงวันคล้ายวันเกิดปี ท่ี 15) และ
ไม่ได้มภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องสามารถฉีดวัคซีนเพียง 2 เข็มได้ พบว่า มีประสิทธิภาพเทียบเท่า
กับ 3 เข็ม โดยเข็มที่ 1 และ 2 ควรห่างกันอย่างน้อย 6-12 เดือน ถ้าหากระยะห่างระหว่างเข็มที่
1 และ 2 น้อยกว่า 5 เดือน จาเป็ นต้องฉีดเข็มที่ 3 ด้วย(13-15,19,21,22)
2. ผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั การฉีดวัคซีนตามระยะเวลาทีก่ าหนดให้ฉีดต่อจนครบ 3 เข็ม ไม่ตอ้ ง
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เริม่ ต้นเข็มที่ 1 ใหม่ และแนะนาให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทัง้ 3 เข็ม อย่างไรก็ตามถ้าไม่มวี คั ซีน
ชนิดทีเ่ คยได้รบั มาก่อนหรือไม่ทราบว่าฉีดวัคซีนเอชพีวชี นิดใด สามารถฉีดวัคซีนเอชพีวชี นิดใด
ก็ได้ทม่ี อี ยูจ่ นครบ 3 เข็ม ถ้าฉีดวัคซีนเข็มแรกก่อนอายุ 15 ปี แล้วลืมฉีดไปเกิน 1 ปี แนะนาให้
ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันหรือวัคซีนเอชพีวชี นิดใดก็ได้ทม่ี อี ยูอ่ กี 1 เข็มเป็ นเข็มที่ 2 ก็เพียงพอ
3. ผูท้ ฉ่ี ีดวัคซีน 2 หรือ 4 สายพันธุค์ รบแล้ว ไม่แนะนาให้ฉีดวัคซีน 9 สายพันธุอ์ กี แต่
หากยังฉีดไม่ครบสามารถใช้วคั ซีน 9 สายพันธุใ์ นเข็มทีเ่ หลือได้
4. ไม่มขี อ้ บ่งชีใ้ นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้ เนื่องจากจากการตรวจติดตามภูมคิ มุ้ กันต่อ
เชือ้ เอชพีวสี ายพันธุท์ อ่ี ยูใ่ นวัคซีนเป็ นระยะเวลา 14 ปี พบว่า ภูมคิ มุ้ กันยังมีระดับทีส่ งู พอในการ
ป้ องกันการติดเชือ้
การฉี ดวัคซีนในสตรีกลุ่มพิ เศษ
1. สตรีทม่ี ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่องหรือติดเชือ้ เอชไอวี สามารถฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชือ้
เอชพีวไี ด้ โดยที่กระตุ้นแอนติบอดีได้สูงและไม่มผี ลข้างเคียงไปกดปริมาณการสร้างเม็ดเลือด
ขาวชนิด CD4 หรือไปเพิม่ จานวนอาร์เอ็นเอ (RNA, ribonucleic acid) ของเชื้อเอชไอวี(12) แต่
ประสิทธิภาพอาจไม่เท่ากับคนทั ่วไป และต้องฉีดให้ครบ 3 เข็ม(12-14)
2. สตรีทเ่ี คยมีผล cervical cytology ผิดปกติ เคยเป็ นรอยโรคก่อนมะเร็งปากมดลูก
หรือเคยมีหดู หงอนไก่ ยังแนะนาให้ฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชื้อเอชพีวเี ช่นสตรีท ั ่วไป เนื่องจาก
เซลล์ผ ิดปกติก็อาจไม่ ไ ด้เกิดจากเชื้อเอชพีวสี ายพัน ธุ์ท่บี รรจุในวัคซีน การฉีดวัคซีน จะช่ วย
ป้ องกันการติดเชือ้ เอชพีวสี ายพันธุ์ทม่ี ใี นวัคซีนที่ยงั ไม่ได้ตดิ เชื้อและยังได้ประโยชน์จากการลด
ความเสี่ยงจากการเป็ นหูดหงอนไก่และรอยโรคก่อนมะเร็งซ้าอีก แม้ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องตรวจ
ติดตามผลตามแนวทางมาตรฐานต่อไป
ข้อแนะนาอื่นๆ
1. สตรีทม่ี เี พศสัมพันธ์แล้วก็สามารถฉีดวัคซีนนี้ได้ โดยไม่มคี วามจาเป็ นต้องตรวจ
HPV testing หรือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อนฉีดวัคซีน เนื่องจากเชือ้ เอชพีวที ่ตี รวจพบ
อาจไม่ได้เป็ นการติดเชือ้ แบบฝั งแน่นจนก่อให้เกิดโรคกับสตรีนนั ้ นอกจากนัน้ ในกรณีทพ่ี บเซลล์
ผิดปกติกอ็ าจไม่ได้เกิดจากเชือ้ เอชพีวสี ายพันธุท์ บ่ี รรจุในวัคซีน
2. วัคซีนป้ องกันการติดเชือ้ เอชพีวอี ยูใ่ น category B แม้ปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ มูลยืนยันว่า
การฉีดวัคซีนป้ องกันการติดเชือ้ เอชพีวจี ะมีผลต่อการมีบุตร การตัง้ ครรภ์ หรือผลเสียต่อทารกแต่
อย่างใด(10,11) อย่างไรก็ตาม องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนาว่าสตรีตงั ้ ครรภ์ไม่
ควรรับการฉีดวัคซีนนี้ แต่ ถ้าได้เริม่ ฉีดไปแล้วให้เว้นวัคซีนเข็มทีเ่ หลือ โดยให้ฉีดเข็มทีเ่ หลือต่อ
หลังคลอด จนครบ 3 เข็ม และควรคุมกาเนิดหลังจากฉีดวัคซีนครบเข็มที่ 3 ต่ออีก 1 เดือน
3. สตรีทใ่ี ห้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนได้
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4. สตรีทไ่ี ด้รบั การฉีดวัคซีนครบแล้ว ยังคงต้องรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตามคาแนะนาของการตรวจคัดกรองเช่นเดียวกับสตรีท ั ่วไป
……………………………………………………….
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