141

บรรณาธิการ

วารสารโรคมะเร็ง
THAI CANCER JOURNAL

ปีท่ี 29 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม 2552

บทบรรณาธิการ
วัคซีนต้าน Human Papillomaviruses (HPV) กับมะเร็งปากมดลูก
มะเร็ ง ปากมดลู ก เป็ น โรคมะเร็ ง ที ่ พ บบ่ อ ย
ในสตรี ท ั ่ ว โลก โดยพบผู ้ ป ่ ว ยรายใหม่ ร าวครึ ่ ง ล้ า น
และเสียชีวิตเกือบ 300000 รายต่อปี1,2 สำหรับใน
สตรีไทยช่วงปีพ.ศ. 2544-2546 พบผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกรายใหม่จำนวน 23648 ราย 3 ซึ่งสาเหตุการ
เกิ ด มะเร็ ง ปากมดลู ก นั ้ น มี ร ายงานพบแล้ ว ว่ า มาก
กว่าร้อยละ 99 เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HPV4 ก่อน
ที่จะเข้าสู่ยุคการใช้วัคซีนต้านไวรัสชนิดนี้ ได้มีการ
ประมาณการไว้ว่าในราวปีค.ศ. 2050 อาจจะมีผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูกรายใหม่ทั่วโลกสูงถึงหนึ่งล้านราย
ต่ อ ปี และเฉลี ่ ย ประมาณร้ อ ยละ 40 จะเสี ย ชี ว ิ ต 5
ปัจจุบนั ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่าวัคซีนสองชนิดทีต่ า้ น HPV
ชนิด 16 และ 18 ซึง่ เป็นไวรัสชนิดทีพ่ บมากทีส่ ดุ (ร้อยละ
70) ในมะเร็งปากมดลูกจะช่วยลดอัตราการเกิดและ
ตายของโรคดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ เนื ่ อ งจากยั ง ไม่ ม ี ก าร
ประเมินผลของวัคซีนในระยะยาว6
ปัจจุบันมีวัคซีนสองชนิดที่ได้รับอนุมัติจาก
องค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาให้ใช้
ในการป้องกันการติดเชื้อ HPV คือ Gardasil® และ
Cervarix®
วั ค ซี น Gardasil ผลิ ต โดยบริ ษ ั ท Merck
สามารถต้าน HPV 4 ชนิดได้แก่ ชนิด 6, 11, 16 และ 18
การให้วคั ซีน Gardasil จะฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 3 ครัง้ ในช่วง
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6 เดือน FDA ของสหรัฐอเมริกาได้รบั รองให้ใช้ Gardasil
ในสตรีเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งของ
อวัยวะเพศทีเ่ กิดจาก HPV ชนิด 16 และ 18 และยัง
ให้ใช้ในบุรุษและสตรีเพื่อป้องกันการเกิดหูดหงอนไก่
ทีอ่ วัยวะเพศ (genital warts) ทีเ่ กิดจากเชือ้ HPV ชนิด
6 และ 11 ด้วย วัคซีนชนิดนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ได้
กับสตรีและบุรษุ ทีม่ อี ายุระหว่าง 9 ถึง 26 ปี
วัคซีน Cervarix ผลิตโดยบริษัท GlaxoSmithKline มีเป้าหมายที่ HPV 2 ชนิดคือ ชนิด 16 และ
18 การให้วคั ซีนชนิดนีก้ ใ็ ห้ 3 ครัง้ ในช่วง 6 เดือนเช่น
เดียวกัน FDA ได้รบั รองให้ใช้ Cervarix ในสตรีชว่ งอายุ
10 ถึง 25 ปี เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจาก
HPV ชนิด 16 และ 18
วั ค ซี น ทั ้ ง สองชนิ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ยั ง ไม่
ได้ผ่านการพิสูจน์ว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อจาก
HPV ชนิดอื่นที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปาก
มดลูกด้วย ดังนัน้ จึงมีมะเร็งปากมดลูกราวร้อยละ 30
ที่ไม่สามารถป้องกันได้โดยวัคซีนเหล่านี้ เนื่องจาก
วัคซีนที่มีอยู่ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV
ได้ทุกชนิดที่เป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก
ฉะนั้นสตรีที่ได้รับวัคซีนก็ยังควรจะไปรับการตรวจ
คัดกรองหามะเร็งปากมดลูกเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้
รับวัคซีน7
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