ช่วงอายุที่แนะนาให้ฉีด HPV vaccine

การฉีด HPV vaccine
การฉีด HPV vaccineให้ฉีด 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อ
จานวน 3 ครั้งในบุคคลที่อายุ 13 ปีขึ้นไป ดังนี้

การฉีด HPV vaccine จะมีประสิทธิภาพสูงในสตรี
ช่วงอายุ 9-26 ปี ส่วนสตรีที่มีอายุมากกว่า 26 ปี ยัง
ไม่มีข้อมูลด้า นประสิทธิภ าพในการป้องกัน การติด
เชื้อ HPV และรอยโรค สาหรับการฉีดวัคซีนเพื่อ
กระตุ้นซ้า (booster) ยังไม่มีข้อมูลว่าควรฉีดเมื่อไร
ข้อมูลที่มี อยู่ใ นปั จจุบัน พบว่า ระดั บ antibody
ยังคงป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้นานอย่างน้อย 5 ปี
ผลข้างเคียงของการฉีด HPV Vaccine

หมายเหตุ : อายุ 9-13 ปี ฉีด 2 เข็ม
ราคาต่อเข็ม 2,444 บาท
(ราคาไม่รวมการตรวจคัดกรอง)

โปรแกรมตรวจหาเชื้อ HPV และ ฉีดวัคซีน 3 เข็ม
ระยะเวลาการฉีดที่ 0,1 และ 6 เดือน
แบบ A ตรวจด้วยวิธี Pap smear + ฉีดวัคซีน
แบบ B ตรวจด้วยวิธี Path test + ฉีดวัคซีน
แบบ C ตรวจด้วยวิธี Thin prep + ฉีดวัคซีน
แบบ D ตรวจด้วยวิธี Thin prep และ HPV DNA + วัคซีน
*** ตรวจ Pap smear ในกรณีฉีดในผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว แต่ถ้า
ตรวจ Pap smear สม่าเสมอและผลปกติมาตลอดไม่ต้องตรวจก็ได้

โดยทั่วไปการฉีด HPV vaccine มีความปลอดภัยสูง ไม่
พบอาการข้างเคียงชนิดรุนแรง อาการข้างเคียงที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้แก่
1. อาการข้างเคียงบริเวณที่ฉีดวัคซีน เช่น ปวด บวม
แดง และคัน ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง เป็นอยู่ชั่วคราว
และหายไปเอง
2. อาการทั่วไป เช่น ไข้ พบประมาณร้อยละ 10 ส่วน
ใหญ่ไม่รุนแรงและหายไปได้เอง อาการอื่น ๆ ที่อาจพบได้
เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย และผื่นคัน
ตามตัว อาการเหล่านี้ไม่รุนแรงและหายไปได้เอง

ข้ อควรระวัง!!
ห้ามฉีดในบุคคลที่ แพ้ยีสต์, แพ้ขนมปัง, ผู้หญิง
ตั้งครรภ์, มีภาวะภูมิคมุ้ กันต่า เช่น ให้เคมีบาบัด
(เนื่องจากจะกระตุ้นให้มีภูมิไม่ได้ผล)

HPV vaccine
(วัคซีน เอชพีวี)
ป้องกันมะเร็งปากมดลูก, ช่องคลอด,
หูดหงอนไก่ 4 สายพันธุ์ (6, 11, 16,18)

แพ็ปสเมียร์

เชื้อ HPV เป็นไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผิวหนังหรือ
เยื่อบุอวัยวะเพศ หรือปากมดลูก เมื่อมีรอยถลอกหรือ
แผลจะทาให้เชื้อเข้าไปได้ เชื้อ HPV สายพันธุ์ที่พบว่า
เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดคือ เชื้อ HPV
16 และ HPV 18 ซึ่งเป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 70 ที่
เหลืออีกร้อยละ 30 เกิดจาก เชื้อเอชพีวีสายพันธุ์อื่น
เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ร่า งกายสร้า งภู มิคุ้ ม กั น ต่อ การติ ดเชื้ อ
HPV เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันปากมดลูกจากการติด
เชื้อ HPV ได้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส HPV
การมีคู่นอนหลายคน ความเสี่ยงสูงขึ้นตามจานวนคู่
นอนที่เพิ่มขึน้ , การมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย, การ
สูบบุหรี่, มีประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เช่น เอดส์ เริม ซิฟิลิส และหนองใน เป็นต้น

เป็นการตรวจคัดกรอง แบบดั้งเดิม เพื่อตรวจดูว่ามีข้อสงสัย
หรือข้อชี้นาว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือไม่ โดยแพทย์จะใช้
อุปกรณ์ทาจากแผ่นไม้บางๆ ขูดเยื่อบุผิวบริเวณปากมดลูก
ป้ า ยลงบนแผ่ น สไลด์ แ ก้ ว และส่ อ งชั น สู ต รด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์ แต่ปัญหาของการตรวจแบบนี้ คือ หากขณะตรวจ
มีการอักเสบ มีเลือดออกหรือมีมูกขาวมากจะมีการปนเปื้อน
และอาจทาให้ตรวจไมพบเซลผิดปกติที่อาจมีอยู่ได้

เอชพีวีเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเป็น
ตัวการสาคัญที่จะนาไปสู่โรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็น
มะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย ฉะนั้นคุณผู้หญิงทุกๆท่าน
จึงจาเป็นต้องตรวจภายในเพื่อหาความผิดปกติและเชื้อ
เอชพีวี เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกมีระยะก่อนเป็นมะเร็ง
หลายปี การตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆจะรักษา
ง่ายและมีโอกาสหายขาดได้

การตรวจภายในและการตรวจหา
เ ซ ล ล์ ผิ ด ป ก ติ ข อ ง ป า ก ม ด ลู ก
อย่ างสม่ า เสมอ จะช่ วยตรวจคั ด
กรองให้ พ บ และรั ก ษามะเร็ ง ปาก
มดลูกตั้งแต่มีการพบความผิดปกติ
เบื้องต้น ก่อนเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
วิ ธี ก ารตรวจหามะเร็ ง ปากมดลู ก
ระยะเริ่ ม ต้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมี
หลายวิธี ได้แก่

ทินเพร็ป
เป็นการตรวจหาเซลล์ผิดปกติ จากปากมดลูกและช่อ ง
อ
คลอดด้วยวิทยาการ ใหม่ล่าสุด โดยแพทย์จะใช้อุปกรณ์
เฉพาะ ป้ายเยื่อบุผิว ตัวอย่าง บริเวณปากมดลูก แล้วนา
เซลล์ ตัวอย่างนั้นใส่ลงในขวดน้ ายา และนาเข้าเครื่อ ง
อัตโนมัติในการเตรียมเซลล์บนแผ่นสไลด์แก้ว วิทยาการนี้
จะกาจัดสิ่งปนเปื้อนและลดการซ้อนทับกันของเซลล์ ทาให้
เพิ่มโอกาสในการตรวจพบความผิดปกติที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น

การส่องกล้องโคลโปสโคปี
เป็นการส่องกล้องขยาย เพื่อตรวจหาความผิดปกติของ
เนื้อเยื่อปากมดลูก โดยเฉพาะในผู้ที่ถูกสงสัยว่าอาจเป็น
มะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก หรือมีเซลล์ที่ผิดปกติจาก
การตรวจแพ็ปสเมียร์ แพทย์จะขลิบชิ้นเนื้อบริเวณที่น่า
สงสัย และส่งตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อให้ได้การ
วินิจฉัยโรคที่แน่นอน

