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บทนํา

 ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส หรือเอชพีวี (Human 

Papillomavirus - HPV) เปนไวรัสที่มีความสําคัญในคน 

ทําใหเกิดโรคทั้งเพศหญิงและชาย โรคที่ไมใชมะเร็ง ไดแก 

หดูหงอนไกทีอ่วยัวะเพศ และ recurrent respiratory papil-

lomatosis เอชพวีเีปนสาเหตขุองมะเรง็ปากมดลกูทัง้หมด 

เปนสาเหตขุองมะเรง็ชองคลอดและอวยัวะเพศหญงิ มะเรง็

บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก (anogenital cancer) ใน

เพศชาย นอกจากน�้ยังเปนสาเหตุของมะเร็งของชองปาก

และคอหอย (oropharynx) อีกดวย1,2 มะเร็งปากมดลูกพบ

เปนอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรีทั�วโลกรองมาจากมะเร็ง

เตานม ในแตละปจะมีผูปวยมะเร็งปากมดลูกรายใหม

ประมาณ 500,000 คน โดยมีอัตราการเสียชีวิตรอยละ 50 

คือประมาณ 250,000 คนตอป ประเทศที่กําลังพัฒนา มี

อตัราการเปนมะเรง็ปากมดลกูและอตัราการเสยีชวีติสงูกวา

ประเทศที่พัฒนาแลวมาก

 ในประเทศไทยมะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่พบ

บอยเปนอันดับที่สองของสตรีรองจากมะเร็งเตานม โดย

มีจํานวนผูปวย 9,999 ราย และเสียชีวิต 5,216 รายในป 

พ.ศ. 2551 คิดเปนอุบัติการณเทากับ 24.5 ตอประชากร 

100,000 คนตอป3 ประมาณรอยละ 8.6 ของผูหญิงจะมี

การติดเชื้อเอชพีวีที่ปากมดลูกในขณะใดขณะหนึ�ง และ

มากกวารอยละ 73.8 ของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อ

เอชพีวีทัยพ 16 และ 184

 มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งชนิดแรกที่พบวาเกิด

จากการติดเชื้อไวรัสแตประการเดียว คือ เอชพีวีชนิดที่มี

จีโนทัยพกอมะเร็ง (oncogenic HPV genotype) ความ

รูน�้นําไปสูการพัฒนาวัคซีน ในปจจุบันมีวัคซีน 2 ชนิด

ปองกันมะเร็งปากมดลูก เปนวัคซีนที่มีอนุภาคคลายไวรัส 

(virus-like particles- VLPs) สามารถปองกันมะเร็งปาก

มดลูกสวนใหญได นับเปนวัคซีนที่มีความสําคัญมากใน

ยุคปจจุบัน ซึ�งหากจะใหไดประโยชนสูงสุดจะตองใหมีการ

ใชอยางแพรหลายในกลุมเปาหมาย โดยเนนวาควรได

วัคซีนกอนที่จะเริ�มมีเพศสัมพันธครั้งแรก กุมารแพทยมี

บทบาทในการดแูลประชากรวยัรุนจงึเปนผูทีม่คีวามสาํคญั

ในการลดมะเร็งปากมดลูกโดยการใหวัคซีน ในปจจุบันมี

หลายประเทศไดกําหนดใหวัคซีนเอชพีวีอยูในแผนการให

วัคซีนแหงชาติโดยใหแกเด็กหญิงอายุ 11-12 ปทุกราย 

และมีบางประเทศที่มีนโยบายใหวัคซีนไปจนถึงผูที่มีอายุ 

26 ป แมวัคซีนจะมีประสิทธิภาพสูงมากตอ high grade 

dysplasia ทีเ่กดิจากเอชพวีทียัพตรงกบัวคัซนี (คอืทยัพ 16 

และ 18) ในสตรีที่ยังไมติดเชื้อมากอน การตรวจคัดกรอง

ยังเปนสิ�งจําเปน ภูมิคุมกันหลักตอเอชพีวีมีความจําเพาะ

ตอทยัพ (type specific) วคัซนีเอชพวีทีีม่ีในปจจบุนัซึ�งเปน

วคัซนีรุนแรก ม ีเอชพวีทียัพจาํกดัจงึยงัไมสามารถปองกนั

มะเร็งปากมดลูกไดอยางสมบูรณตอทุกทัยพที่กอมะเร็ง 

(oncogenic type) กลาวคือ วัคซีนสามารถครอบคลุม

มะเรง็ปากมดลกูรอยละ 70-75 ซึ�งกค็อืมะเรง็ทีม่สีาเหตจุาก

เอชพีวี 16 และ 18 ที่มีอยูในวัคซีน จึงถือไดวาในปจจุบัน

มะเร็งปากมดลูกเปนโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนซึ�งก็คือ

ชนิดที่เกิดจากการติดเชื้อทัยพ 16 และ 18 นั�นเอง5

 เอชพีวี เปน DNA ไวรัสสายคู ใน fami ly 

Papillomaviridae6 มีสาย DNA เปนวงกลม ความยาว 

8,000 คูเบส มเีปลอืกเปนโปรตนี 2 โมเลกลุคอื L1 และ L2 

มีจีโนมรหัสของโปรตีน 2 ชนิดน�้ และ early protein อีก
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อยางนอย 6 ชนิด คือ E1, E2, E4-8 ซึ�งจําเปนสําหรับการ

สราง DNA และประกอบขึ้นเปนไวรัสตัวใหมในเซลลที่ติด

เชื้อน�้ ยีนทั้ง 2 กลุมเรียงตัวเปนวงกลม คั�นโดย upstream 

regulatory region (URR) ขนาด 1,000 คูเบส

 ไวรัสแพปพิลโลมาปรับตัวเขากับเซลลอีพิธีเลี่ยม

ทีผ่วิหนงัและเยือ่เมอืกทีก่าํลงัเจรญิเตบิโตของโฮสท และใช

กลไกของเซลลโฮสทสรางไวรัสตัวใหม1 วงจรชีพของไวรัส

เริ�มเมื่อมีการติดเชื้อไวรัสในเซลลที่อยูชั้นลางสุด (basal 

cell layer) ของอีพิธีเลี่ยมจากการที่มีรอยแยกในเน�้อเยื่อ 

โปรตีน E1 และ E2 จําเปนสําหรับการเพิ�มจํานวน DNA 

ของไวรัสในชั้นน�้ ตอมาเซลลจะถูกดันขึ้นมาอยูชั้นเหน�อ

ขึ้นมา (suprabasal) จะไมมีการเพิ�มจํานวน DNA แตจะมี

การเจรญิเปนไวรสัแพปพลิโลมา เมือ่เซลลอพีธิเีลีย่มชัน้บน

เสื่อมสภาพ ไวรัสจะแตกออกจากเซลลสูสิ�งแวดลอมตาม

วงจรธรรมชาติ โมเลกุลสําคัญในการเพิ�มจํานวนไวรัสคือ 

E6 และ E7 มปีฏสิมัพนัธกบัโปรตนีภายในเซลลไดแก p53 

และ pRB ซึ�งทําหนาที่เปน tumor suppressor ยับยั้งการ

แบงตัวและการไมรูจักตาย (immortalized) ของเซลล จึง

กอมะเร็ง7 โปรตีน E6 และ E7 ของเอชพีวีชนิด high risk 

(กอมะเรง็) และ low risk (ไมกอมะเรง็) มคีวามแตกตางกนั 

ไวรัสเอชพีวีมีมากกวา 100 ทัยพ ประมาณ 40 ทัยพทําให

เกิดการติดเชื้อที่ระบบสืบพันธุเรียกวา เอชพีวีอวัยวะเพศ 

(genital HPV) อยูใน alpha genus สวนทัยพที่ทําใหเกิด

หดูผวิหนงั (cutaneous verruciformis) อยูใน  beta genus

 เอชพีวีอวัยวะเพศชนิด low risk ไมทําใหเกิด

มะเร็ง ที่สําคัญไดแก ทัยพ 6 และ 11 ซึ�งเปนสาเหตุรอย

ละ 90 ของหดูหงอนไกทีอ่วยัวะเพศ ซึ�งเปนโรคทีน่�ารงัเกยีจ 

รักษาไดยาก กลับเปนซ้ําบอย นอกจากน�้ยังเปนสาเหตุ

ของหูดที่กลองเสียงและทางเดินหายใจในเด็ก ทําใหทุกข

ทรมาณและรักษายาก  

 เอชพีวีอวัยวะเพศชนิด high risk มีประมาณ 15 

ทัยพ เชน ทัยพ 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 56, 58, 59, 

61 เปนตน ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงของเซลล squmous 

intraepithelial lesion (SIL) ขั้นต่ํา (low grade , LSIL) 

ขั้นสูง (high grade, HSIL) เกิดรอยโรคกอนมะเร็ง cervi-

cal intraepithelial neoplasia (CIN) ขั้น I, II และ III และ

มะเรง็ปากมดลกู เอชพวีทียัพ 16 และ18 เปนทยัพทีส่าํคญั

มากที่สุดเพราะเปนสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกถึงรอยละ 

70 ทั�วโลก8

ภาระโรค (disease burden) จากไวรสัเอชพวีชีนดิกอมะเรง็ 

(oncogenic human papilloma virus)

 มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี

แน�นอนถงึรอยละรอย โดยจโีนทยัพ 16 และ 18 เปนสาเหตุ

รอยละ 70 ของ squamous cell carcinoma9 และประมาณ

รอยละ 80 ของ adenocarcinoma ทั�วโลก ซึ�งมะเร็งอยาง

หลงัน�ย้ากทีจ่ะตรวจพบโดยการคดักรองดวยการตรวจ Pap 

นอกจากมะเร็งแลว เอชพีวีทัยพ 16 และ 18 ยังเปนสาเหตุ

รอยละ 50 ของ high-grade precancerous lesion (cervi-

cal intraepithelial neoplasia 2/3 [CIN2/3]) และประมาณ

รอยละ 25 ของ low grade CIN (CIN1)  เอชพีวี ทัยพ 45, 

33 และ 31 พบเปนสาเหตมุะเรง็ปากมดลกูบอยเปนอนัดบั 

3, 4 และ 5 ตามลําดับซึ�งเทากับประมาณรอยละ 10 ของ

มะเร็งปากมดลูกทั�วโลก

 เอชพีวีทัยพ 16 มีความรายแรงมาก เปนสาเหตุ

สวนใหญของมะเรง็ปากมดลกู ทาํใหเกดิโรคไดเรว็ เกดิการ

ติดเชื้อแบบคงทนไดบอยกวา high risk HPV ชนิดอื่นๆ10 

เอชพีวีทัยพ 16 ยังมีฤทธิ์รายแรงทําใหเกิดมะเร็งอวัยวะ

สืบพันธุและทวารหนัก (anogenital cancer) ในสตรี ไดแก 

vulva, vagina และ anus โดยเปนสาเหตุรอยละ 40, 80 

และ 90 ตามลําดับ11,12 ในเพศชายมะเร็งที่เกิดจากการติด

เชือ้เอชพวี ีไดแก มะเรง็ทวารหนกัและมะเรง็องคชาตซิึ�งมี

ความเกี่ยวของกับเอชพีวีรอยละ 80 และ 50 ตามลําดับ13

 นอกจากมะเร็งอวัยวะเพศและทวารหนักแลว 

เอชพีวีชนิดกอมะเร็ง (โดยเฉพาะอยางยิ�งเอชพีวีทัยพ16) 

ยังเปนสาเหตุสวนหนึ�งของมะเร็งในชองปากและคอ 

(oropharyngeal cancer) ในทั้งหญิงและชาย14

 การศึกษามะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยพบ

เอชพีวีทัยพ 16 เปนสาเหตุมากที่สุด รอยละ 42-74 รอง

ลงมาเปนสายพันธุ 18 รอยละ 7-2015-17
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การตดิเชือ้เอชพวีอีวยัวะเพศ การดาํเนนิโรคและภมูคิุมกนั

 การติดเชื้อเอชพีวีเกิดขึ้นบอยมากในผูที่มีเพศ

สัมพันธ มีผูติดเชื้อราวรอยละ 50-80 ในชั�วชีวิต18 เอชพี

วีอวัยวะเพศแพรเชื้อทางเพศสัมพันธ การติดเชื้อเกิดขึ้น

อยางรวดเร็วตามหลังการมีเพศสัมพันธครั้งแรก19,20 การ

ตอบสนองของระบบภูมิคุมกันมีทั้ง humoral และ cell 

mediated ภูมิคุมกันทาง humoral จากการติดเชื้อตาม

ธรรมชาติเกิดขึ้นชาและมีระดับต่ํา เพียงรอยละ 50 ถึง 60 

ของผูตดิเชือ้เอชพวี ี(ตรวจพบ HPV DNA) จะมแีอนตบิอดี

ตอเอชพีวีจากการตรวจโดยวิธีที่ใชในปจจุบัน21

 การตดิเชือ้เอชพวีสีวนใหญมกัหายไดเอง จะตรวจ

พบเอชพวีดีเีอน็เอเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ ผูตดิเชือ้มกัไมแสดง

อาการ การติดเชื้อเอชพีวีอยางคงทน (persistent infec-

tion) เปนขั้นตอนสําคัญที่จําเปนของการเกิดรอยโรคกอน

มะเร็ง (high-grade cervical dysplasia) ซึ�งเปนรอยโรค

ระยะกอนมะเร็งปากมดลูก การกําจัดเชื้อเอชพีวีและการ

หายของรอยโรค เชน หูดอวัยวะเพศเกิดขึ้นจากการมีการ

ตอบสนองทาง cell-mediated ที่ไดผล

 ผูติดเชื้อเอชพีวีสวนนอยมีการติดเชื้อแบบสงบ

หรือ latent infection คือมีไวรัสในชั้น basal epithelial 

cell อยูเฉยๆ หรือแบงตัวชาๆ ซึ�งจะถูกกระตุนไดหากมี

ภูมิคุมกันออน จากอายุมากขึ้นหรือมีการกดภูมิคุมกัน

ทําใหเกิดมะเร็งปากมดลูกในผูที่ไมมีการติดเชื้อใหม หรือ

ไมมีการสัมผัสเชื้อใหม พบไดในผูที่มี cell mediated 

immunity บกพรอง เชน ผูติดเชื้อ เอชไอวี หรือผูสูงอายุ 

การพัฒนาสูระยะกอนมะเร็ง และมะเร็งปากมดลูก

 การติดเชื้อเอชพีวีอยางคงทนมีความสัมพันธ

อยางยิ�งตอการเกิด high-grade CIN และมะเร็งปากมดลูก 

(invasive cervical cancer- ICC) การติดเชื้อเอชพีวีอยาง

คงทนหมายถงึ ตรวจพบเอชพวีจีโีนทยัพเดยีวกนัอยางนอย 

2 ครั้ง หางกันไมต่ํากวา 6 เดือน การติดเชื้ออยางคงทน

หรอืเรือ้รงั โดยเฉพาะทยัพ 16 เปนขัน้ตอนจาํเปนทีเ่กดิขึน้

กอน high grade intraepithelial neoplasia ของปากมดลกู

อวยัวะเพศและชองคลอด (CIN2/3, vaginal intraepithelial 

neoplasia VAIN2/3, vulvar intraepithelial neoplasia 

VIN2/3)22 ความรูในปจจุบัน  CIN1 คือ การที่เชื้อเอชพีวี

ทาํใหเซลลเสือ่มแตไมจาํเปนตองกลายเปนมะเรง็ และการ

กลายของเซลลอาจเริ�มที่ระดับ CIN2 หรือ CIN3 ไดโดย

ไมตองตอเน��องมาจาก CIN1 ผูเชี่ยวชาญบางคนเชื่อวา 

CIN2 คือ การมีรอยโรค low grade และ high grade อยู

ปนกัน

ปจจัยเสี่ยงตอการเปนมะเร็งปากมดลูก

 การตดิเชือ้เอชพวีอีวยัวะเพศเกดิขึน้บอยมากโดย

เฉพาะในหญงิวยัสาวทีม่เีพศสมัพนัธ แตการเกดิมะเรง็ปาก

มดลกูเกดิขึน้นอยเมือ่เทยีบกบัการตดิเชือ้เอชพวี ีผูตดิเชือ้

เอชพวีมีเีพยีงสวนนอยทีจ่ะตดิเชือ้อยางคงทน (persistent 

infection) ผูทีต่ดิเชือ้อยางคงทนก็ไมไดกลายเปนมะเรง็ทกุ

ราย อยางไรกต็ามผูทีม่กีารเปลีย่นแปลงของเซลลเปนรอย

โรคแบบ  high-grade precancerous จะไดรับการรักษา

โดยตัดรอยโรคออกอยางพอเพียง (adequate ablation 

treatment) ทุกราย เพราะไมสามารถทํานายไดวารายใด

จะกลายเปนมะเร็งหรือรายใดจะหายไปไดเอง23 การติด

เชื้อเอชพีวีและการเปนมะเร็งปากมดลูกอาจมีปจจัยทาง

พันธุกรรมและสิ�งแวดลอมมาเกี่ยวของ

 Odds ratio สําหรับการติดเชื้อเอชพีวีชนิดกอ

มะเร็งและการเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงมากกวา 100 เทา 

(281.9 เทา สําหรับเอชพีวี 16 และ 222.5 เทาสําหรับ

เอชพวี ี18)24 เปนความสมัพนัธทีส่งูมากเมือ่เทยีบกบัความ

สมัพนัธระหวางการสบูบหุรีก่บัการเปนมะเรง็ปอดในผูหญงิ 

ซึ�งมี Odds ratio 10 เทา ปจจัยอื่นที่อาจมีสวนรวมเพิ�ม

ความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งในผูติดเชื้อเอชพีวีไดแก การ

สูบบุหรี่ การเริ�มมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุนอย การ

ตั้งครรภหลายครั้ง การกินยาคุมกําเนิดเปนเวลานาน การ

ตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธรวมดวย (เชน Chlamydia tracho-

matis, anogenital herpes simplex) 
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 วัคซีนปองกันเอชพีวี

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชพีวีชนิดความเสี่ยงต่ํา

(low risk HPV)

 เอชพีวีชนิดความเสี่ยงต่ํา (low-risk HPV) ทัยพ 

6 และ 11 เปนสาเหตุรอยละ 90 ของหูดหงอนไกอวัยวะ

เพศ (condyloma accuminata)  เปนสาเหตุสวนนอยของ 

low-grade cervical lesion และยังเปนสาเหตุของ recur-

rent respiratory laryngeal papillomatosis ซึ�งเปนโรคที่

พบไดยาก มีทั้งแบบเริ�มในเด็ก (pediatric onset) และใน

ผูใหญ (adult onset) เปนโรคที่มีความรุนแรงและอาจเสีย

ชีวิตได25

 ในปจจุบันยังไมมีเทคโนโลยีที่จะเพาะเชื้อเอชพีวี

ได แตความรูทางดานโมเลกุลวิทยาชวยใหสามารถศึกษา

ทางระบาดวิทยาและการดําเนินโรคตามธรรมชาติ ตลอด

จนศกึษาความสมัพนัธระหวางเอชพวีแีละมะเรง็ปากมดลกู

ได การพัฒนาการตรวจดีเอ็นเอของเอชพีวีมีประโยชนใน

ตัดสินใจรักษาและยังมีประโยชนในการพัฒนาวัคซีนที่มี

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

 วัคซีนเอชพีวีที่ไดรับการขึ้นทะเบียนในปจจุบัน

เปนวัคซีนรุนที่ 1 เพื่อปองกัน (first-generation prophy-

lactic HPV vaccine) ผลิตโดยวิธีพันธุวิศวกรรม โดยตัด

ตอดีเอ็นเอที่เปนยีนของ late protein L1 ซึ�งมีรหัสสําหรับ

สรางชิ้นสวนเปลือก (capsid) ที่ประกอบเปนเปลือกนอก

ของไวรัสแสดงออกในเซลลยีสต หรือ baculovirus ชิ้น

สวนเปลือกเปลาๆน�้จะรวมตัวกันไดเองเปนอนุภาคคลาย

ไวรัส (viral-like particles-VLPs) ซึ�งไมสามารถกอโรคได 

เพราะปราศจากสารพันธุกรรมดีเอ็นเอขางใน5 วัคซีนที่ได

รับการขึ้นทะเบียนในปจจุบันมี 2 ชนิด ตองฉ�ดเขากลาม 

3 โดสในเวลา 6 เดือน วัคซีนทั้ง 2 ชนิดตางกันที่จํานวน

สายพันธุ และ แอดจูแวนท (ตารางที่ 1) ไดแก

 1. วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ (Quadrivalent HPV 

vaccine- GardasilTM ผลิตโดย Merck)  มี VLPs ของ

เอชพวี ี16 และ 18 เพือ่ปองกนัมะเรง็ปากมดลกู และ VLPs 

ของเอชพีวี 6 และ 11 เพื่อปองกันหูดหงอนไกอวัยวะเพศ 

มี amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate 

(AAHS) 225  ไมโครกรัม เปนแอดจูแวนท

 2. วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ (Bivalent HPV vac-

cine- CervarixTM ผลิตโดย GlaxoSmithKline) มี VLPs 

  วัคซีน quadrivalent (GardasilTM) วัคซีน  bivalent (CervarixTM)

 ผูผลิต Merck & Co, Inc. GlaxoSmithKline

การใหวัคซีน ฉ�ดเขากลามที่ 0, 2 และ  6 เดือน ฉ�ดเขากลามที่ 0, 1 และ 6 เดือน 

ปริมาตรตอโดส 0.5 มล. 0.5 มล.

แอนติเจน (VLPs)  40  มคก. HPV-16 20 มคก. HPV-16 

  20  มคก. HPV-18 20 มคก. HPV-18

  20  มคก. HPV-6

  40  มคก. HPV-11

แอดจูแวนท Amorphus aluminum hydroxyphosphate sulfate Aluminum hydroxide 500 มคก. + 

  225 มคก. 50 มคก. ASO4 (Al(OH)3+ MPL)

ระบบผลิต Saccharomyces cerevisiae  (bread yeast),  Trichoplusia ni in insect cell line infected

  expressing L1 with L1 encoding recombinant baculovirus

อุณหภูมิ เก็บในตูเย็น 2-8oซ. เก็บในตูเย็น 2-8oซ.

เก็บรักษาวัคซีน หามแชแข็ง หามแชแข็ง

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 5, 46)

ตารางที่ 1 สวนประกอบและการใหวัคซีนปองกันฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส (เอชพีวี) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
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ของเอชพีวี 16 และ 18 เพื่อปองกันมะเร็งปากมดลูก ใช

แอดจูแวนทชนิดใหมประกอบดวย aluminum hydroxide 

500 ไมโครกรมั กบั 3-deacylated monophosphoryl lipid 

A (ASO4) 50 ไมโครกรัม

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในคน

 จากการศึกษาระยะที่ I และ II ของวัคซีนปองกัน

เอชพีวีทั้ง quadrivalent และ bivalent พบวาวัคซีนมี

ความปลอดภัย อาสาสมัครทนตอวัคซีนไดดี และกระตุน

ภูมิคุมกันไดดี วัคซีนทั้ง 2 ชนิด กระตุนใหเกิด serocon-

version ตอเอชพีวีทัยพที่อยูในวัคซีนอยางนอยรอยละ 99 

ของอาสาสมคัร26,27 วคัซนีมปีระสทิธภิาพสงูถงึรอยละ 100 

ในการปองกันการติดเชื้ออยางคงทนและการเกิดรอยโรค

จากเอชพีวีทัยพ 16 และ 18 ภูมิคุมกันสูงสุดในเดือนที่ 7 

หรือ 1 เดือนหลังใหเข็มที่ 3 ระดับแอนติบอดีจากการฉ�ด

วคัซนีสงูกวาจากการตดิเชือ้ตามธรรมชาต ิ50 ถงึ 100 เทา 

 การศึกษาระยะที่ III ของเอชพีวีวัคซีนชนิด 

quadrivalent และ bivalent ทําในหลายประเทศในอาสา

สมัครหลายเชื้อชาติ แมจะเปนวัคซีนอนุภาคคลายไวรัส

เชนเดียวกันแตผลการศึกษาวัคซีนทั้ง 2 ชนิดไมสามารถ

นํามาเปรียบเทียบกันไดทุกแงมุม เพราะมีความแตกตาง

กันในดานแอดจูแวนทที่ใช อายุอาสาสมัคร เกณฑการ

คัดเลือกอาสาสมัคร เชื้อชาติและประเทศที่ทําการศึกษา

วจิยั ขอมลูพืน้ฐาน ความชกุของเชือ้เอชพวีีในแตละทองที ่

ตลอดจนเกณฑวดัผล อยางไรกต็ามผลการศกึษาสรปุไดวา 

วคัซนีทัง้ 2 ชนดิมปีระสทิธภิาพสงูมากใกลเคยีงรอยละ 100 

ตอ high-grade dysplasia จากเอชพีวี 16 และ 18 เมื่อ

วิเคราะหตามแผนการศึกษา (per-protocol population) 

ในผูที่ไดรับวัคซีนครบและไมมีการติดเชื้อมากอน28-35 แต

การวิเคราะหแบบ intention to treat ดูผลตอทัยพที่มีใน

วคัซนีและผลตอเอชพวีทีกุทยัพอาจมผีลทีแ่ตกตางกนั ขึน้

กบัความแตกตางของความชกุของเอชพวีีในประชากร ขอ

สรุปที่ชัดเจนและเปนไปตามคาดคือประสิทธิผลจะดอยลง

ในสตรีที่มีการติดเชื้ออยูแลวเพราะวัคซีนทั้ง 2 ชนิดเปน

วัคซีนปองกันโรค มิใชวัคซีนรักษาโรค

 สําหรับการวิเคราะหแบบ intention- to- treat มี

ปจจัยที่เกี่ยวของคือการติดเชื้อมากอนไดรับวัคซีน วัคซีน

ชนิด bivalent  มีประสิทธิภาพรอยละ 92 ในการปองกัน

การติดเชื้อเอชพีวี 16/18  อยางคงทนเกิน 12 เดือนในผูที่

ไดรบัวคัซนี 3 โดส แตจาํนวนอาสาสมคัรนอยเกนิไปทีจ่ะดู

ประสิทธิภาพตอรอยโรคระดับ CIN2 ขึ้นไป

 สําหรับวัคซีนชนิด quadrivalent เมื่อวิเคราะห

กลุมยอยที่มีการติดเชื้อเอชพีวี 6,11,16, 18 มากอนแลว

หายไปหลังไดวัคซีนพบวาสามารถปองกันรอยโรคที่ปาก

มดลูกจากเอชพีวี 6,11,16,18 ไดเมื่อเทียบกับกลุมที่ไม

ไดรับวัคซีน พบ 7 ราย และ 8 รายมีรอยโรคที่อวัยวะเพศ

ภายนอก (external genital lesion) จากเอชพีวีสายพันธุ

ในวัคซีนที่เคยติดเชื้อมากอน36 การศึกษาที่สําคัญของ

วัคซีนเอชพีวีในผูหญิงอายุ 24-45 ปที่มีเพศสัมพันธ พบ

วามีประสิทธิภาพสูง รอยละ 90.5 [95%CI 73,97] ในการ

ปองกันการติดเชื้อและรอยโรคจากทัยพ 6,11,16,18 และ

มีประสิทธิภาพ รอยละ 83 [95%CI 50,95] ตอทัยพ 16,18 

ในผูที่ไมเคยติดเชื้อมากอน37 

 วัคซีนชนิด quadrivalent มีประสิทธิภาพเกือบ

รอยละ100 ตอ CIN2+, adenocarcinoma in situ (AIS), 

VIN2/3, VAIN2/3 จากเอชพีวี  16, 18 เมื่อติดตาม

เฉลี่ย 3.6 ปในผูที่ไมเคยติดเชื้อทัยพน�้มากอน34,36และมี

ประสิทธิภาพรอยละ 99-100 ตอหูดอวัยวะเพศ29

 โดยสรุป วัคซีนปองกันเอชพีวีที่มีอยูในปจจุบัน

มีความปลอดภัยสูง กระตุนการสรางภูมิคุมกันไดดี มี

ประสทิธภิาพสงูในการปองกนัรอยโรคกอนมะเรง็จากเอชพี

วีสายพันธุที่มีในวัคซีน (ตารางที่ 2)

 ทั้งวัคซีนชนิด quadrivalent และ bivalent 

สามารถลดผลการตรวจ Pap ที่ผิดปกติ และลดขบวนการ

การตรวจและรกัษาทางนรเีวชลงได เปนผลประโยชนทีเ่พิ�ม

ขึน้ของวคัซนี นอกจากน�ก้ารตดิตามการตดิเชือ้และการเกดิ

โรคจากเชื้อเอชพีวีทัยพที่ไมไดอยูในวัคซีนแตมีพันธุกรรม

ที่ใกลเคียงในเอชพีวีกลุม A7 และ A9 พบวาวัคซีนมีผล

ปองกันการติดเชื้อเอชพีวีทัยพ 31 ไดรอยละ 42.6 [95% 

CI 15.3,66.4] และปองกันรอยโรค (CIN1-3, AIS) จาก
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เอชพีวีทัยพ 31 ไดรอยละ 56.9 [95%CI 28,74]38

 วัคซีนชนิด bivalent มีประสิทธิภาพรอยละ 92.5 

[96%CI 79.9,98.3] ในการปองกันรอยโรคระดับ CIN2+ 

ขึ้นไปที่เกิดจากเอชพีวี 16,18 และประสิทธิภาพรอยละ 

98.1 [96%CI 88.4,100] เมื่อทราบทัยพที่เปนสาเหตุของ

รอยโรค32 วัคซีนชนิด bivalent มีการปองกันขามทัยพ

อยางมีนัยสําคัญสําหรับปองกันการติดเชื้อเอชพีวีทัยพ 31 

แบบคงทน (6-12 เดือน)  โดยมีประสิทธิภาพรอยละ 78.7 

[96.1%CI 70.2, 85.2] และ70.4 [96.1%CI 66.1, 88.1] ที่ 

6 และ 12 เดือนตามลําดับ และมีประสิทธิภาพตอเอชพีวี

Bivalent vaccine (HPV2)†      (96.1%CI)

 CIN2/3 or AIS32  

  HPV 16 and /or 18 7,344 4 7,312 56 92.9 (79.9-98.3)

  HPV 16 6,303 2 6,165 46 95.7 (82.9-99.6)

  HPV 18 6,794 4 6,746 15 86.7 (39.7-98.7)

Quadrivalent vaccine (HPV4)§      95%CI) 
 CIN2/3 or AIS**

  HPV 6,11,16,18 7,864 2 7,865 110 98.2 (93.3-99.8)

  HPV 16 6,647 2 6,455 81 97.6 (91.1-99.7)

  HPV 18 7,382 0 7,316 29 100.0 (86.6-100)

 VIN 2/3 or Vain2/3**

       HPV 6,11,16,18 7,900 0 7,902 23 100.0 (92.6-100.0)

  HPV 16 6,654 0 6,647 17 100.0 (76.5-100.0)

       HPV 18 7,414 0 7,343 2 100.0 (<0-100)

 Genital warts††
      HPV 6 and/or 11 6,932 2 6,858 189 99.0 (96.2-99.9)

*Confidence interval 

†Phase III trial. According to protocol efficacy analysis including females aged 15-25 years who received all 3 vaccine doses, 

were seronegative at day 1- month 6 for respective HPV type, normal or low grade cytology at day 1, with case counting 

beginning day 1 after 3rd vaccine dose; mean duration of follow up post first vaccine dose: 34.9 months

§ Combined analysis of one phase II trial and two phase III trials. Per protocol efficacy analysis included females aged 16 

-26 years who received all 3 vaccine doses, were seronegative at day 1 and HPV DNA negative at day 1 through month 7 

for respective HPV type, with case counting beginning 1 month after third vaccine dose; mean duration of follow-up post first 

vaccine dose:42 months.

** Source: Kjaer SK, Sigurdsson K, Iversen OE, et al. A pooled analysis of continued prophylaxis efficacy of quadrivalent 

human papillomavirus (type 6/11/16/18) vaccine against high-grade cervical and external genitalial lesions. Cancer Prev Res 

2009;868-78.

†† Source: FDA. Product approval-prescribing information [package insert]. Gardasil [human papillomavirus (Type 6/11/16/18) 

vaccine recombinant], Merck & Co, Inc: Food and Drug Administration 2009. Available from: http://www.fda.gov/biolocsblood-

vaccine/aprovedproduct/ucm09042.htm. Accesssed May 25,2010.

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 46)

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของ bivalent humanpapillomavirus vaccine (HPV2)
และ quadrivalent papillomavirus vaccine (HPV4) ในเพศหญิง           

Vaccine/Endpoint/HPV type
  Vaccine Control Vaccine efficacy

 No. Cases  No. Cases  % (CI*)
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ทัยพ 45 รอยละ 75.7 [96.1%CI 60.4,85.7] และรอยละ 

63 [96.1%CI 18.4,84.7] ที่ 6 และ 12 เดือน ตามลําดับ 

ดังนั้นจึงคาดวาประโยชนของวัคซีนเอชพีวีจะมากกวาการ

ครอบคลุมเฉพาะทัยพที่มีในวัคซีนคือทัยพ 16,18

ภูมิคุมกันจากวัคซีน

 เมื่อฉ�ดวัคซีนเขากลาม ภูมิคุมกันตอทัยพที่มีใน

วคัซนีจะมไีตเตอรสงูกวาภมูคิุมกนัตามหลงัการตดิเชือ้ตาม

ธรรมชาตมิาก ระดบัภมูคิุมกนัในเลอืดจะสงูสดุเมือ่ 1 เดอืน

หลังเข็มที่ 3 

 หลงัจากนัน้ภมูคิุมกนัจะคอยๆลดลงแตจะคงระดบั

ไปนานไมต่ํากวา 6 ปที่มีรายงานการติดตามที่ผานมาและ

ยังตองติดตามระยะยาวตอไป27,39

การใหพรอมกับวัคซีนอื่น 

 ภมูคิุมกนัหลงัฉ�ดวคัซนีเอชพวีชีนดิ quadrivalent  

พรอมกับวัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนมินนิงโกคอคคัส วัคซีน

ไอกรนและบาดทะยักสําหรับผูใหญ พบวาการตอบสนอง

ทางภูมิคุมกันดี5

ระยะเวลาที่ปองกันโรค

 การศกึษาในระยะที ่III โดยตดิตามผลระยะยาวเพือ่

ดูระยะเวลาที่วัคซีนไดผลในการปองกันโรคเปนสิ�งจําเปน

สําหรับวัคซีนปองกันเอชพีวี ขณะน�้มีการติดตามระยะยาว

สําหรับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดในประเทศฟนแลนด

 ขอมูลของวัคซีนเอชพีวีชนิด quadrivalent เมื่อ

ติดตามที่ 48 เดือนพบวา ระดับแอนติบอดีตอเอชพีวี 18 

ลดลงจนตรวจไมพบในรอยละ 40 ของอาสาสมัครที่ไดรับ

วัคซีน แตไมพบวาเกิดการติดเชื้อหรือรอยโรค CIN2/3  

จากเอชพีวี 18 ในผูไดรับวัคซีน ในขณะที่เกิดการติดเชื้อ

และรอยโรคในกลุมยาหลอก คิดเปนประ สิทธิภาพรอยละ 

98.4 [95%CI 90,100]34

 การติดตามวัคซีนเอชพีวี  monovalent 16 พบ

วาประสิทธิภาพในการปองกันยังคงสูงหลังฉ�ดวัคซีน 8.5 

ป แมจะวัดแอนติบอดีในอาสาสมัครที่ไดรับวัคซีนบางราย

ไมได40

 นอกจากน�้ยังมีผลการทดลองที่แสดงใหเห็นวา

วัคซีนทําใหเกิด immune memory ที่มีประสิทธิภาพ

สูง41 ทําใหมีระดับแอนตีบอดีสูงขึ้นมากอยางรวดเร็วเมื่อ

ฉ�ดวัคซีนกระตุนที่ 5 ป ขณะน�้ยังบอกไมไดวาวัคซีนจะมี

ประสิทธิภาพในการปองกันนานเทาไร จําเปนตองติดตาม

การศกึษาระยะยาวตอไปและยงัไมมคีาํแนะนาํใหฉ�ดกระตุน

ประสิทธิภาพของวัคซีนเอชพีวีชนิด quadrivalent ในเพศ

ชาย

 การศึกษาในอาสาสมัครชายที่มีสุขภาพดี 4,065 

ราย  อายุ 16-26 ป ที่มีคูนอนไมเกิน 5 คน ใน 18 

ประเทศแบบ randomized placebo controlled, double 

blinded เพื่อดูประสิทธิภาพในการลด external genital 

lesion จากเอชพีวี 6, 11, 16, 18 อาสาสมัครที่ไดวัคซีน

ครบ  3 ครั้งตามกําหนด และไมมีการติดเชื้ออยูกอน พบ

วามีประสิทธิภาพในการปองกัน external genital lesion 

รอยละ 90.4 ในระยะเวลาติดตามมัธยฐาน 2.8 ป หลังได

รบัวคัซนีครัง้แรก สามารถลด condyloma accuminata ได

รอยละ 89.4 แสดงใหเห็นประโยชนของเอชพีวีวัคซีนชนิด 

quadrivalent ในเพศชาย42

การใหวัคซีนเอชพีวีทั�วโลก

  การที่เปนวัคซีนปองกันมะเร็ง วัคซีนปองกัน

เอชพีวีจึงเปนวัคซีนที่มีความสําคัญ ปจจุบันมีวัคซีน 2 

ผลิตภัณฑไดรับการขึ้นทะเบียนมากกวา 120 ประเทศทั�ว

โลก วัคซีนน�้มีประโยชนมากในประเทศกําลังพัฒนาที่มี

อบุตักิารณและอตัราตายจากมะเรง็ปากมดลกูสงูและมกีาร

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกไมทั�วถึง การใหวัคซีนควรให

แกเด็กหญิงกอนวัยรุนและวัยรุนเพื่อที่จะไดประโยชนจาก

วัคซีนมากที่สุด โดยใหแน�ใจวามีภูมิ คุมกันกอนที่จะเริ�ม

มีเพศสัมพันธครั้งแรก การใหวัคซีนในเด็กวัยรุนจะมีการ

สรางแอนติบอดีตอเอชพีวีสูงกวาผูใหญ43

 ในป ค.ศ. 2006 องคการอาหารและยาแหง

สหรัฐอเมริกา (US FDA) รับรองขึ้นทะเบียนเอชพีวัคซีน
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ชนิด quadrivalent และ Advisory committee on Immu-

nization Practice (ACIP)  แนะนําใหวัคซีนน�้แกเด็กหญิง

อาย ุ11-12 ปทกุราย และเกบ็ตกในเพศหญงิอาย ุ13-26 ป

ทีย่งัไมเคยไดรบัวคัซนี  อาจเริ�มใหวคัซนีปองกนัเอชพวีไีด

ตั้งแตอายุ 9 ปขึ้นไปหากแพทยพิจารณาเห็นสมควร เพื่อ

ปองกันโรคที่เกี่ยวของกับHPV 6,11,16,18 (ไดแกรอยโรค

ระยะกอนมะเรง็ และมะเรง็ของอวยัวะเพศ ชองคลอด ปาก

มดลกู และหดูหงอนไกอวยัวะเพศ)44 ตอมาในเดอืนตลุาคม 

ค.ศ. 2009  ACIP ยอมรับวัคซีนเอชพีวีชนิด quadrivalent 

ใหใชไดในผูชายอาย ุ9-26 ปเพือ่ปองกนัหดูหงอนไกอวยัวะ

เพศ โดยยังไมอยูในแผนการใหวัคซีนสําหรับทุกคน45 

 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2009 องคการอาหารและ

ยาแหงสหรัฐอเมริกาและ ACIP รับรองวัคซีนเอชพีวีชนิด 

bivalent เพื่อปองกันระยะกอนมะเร็งในผูหญิงอายุ 10-26 

ป46

 ในประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหง

ประเทศไทย และราชวทิยาลยักมุารแพทยแหงประเทศไทย

แนะนําวัคซีนน�้ในเด็กผูหญิงอายุ 11-12 ป โดยเปนวัคซีน

เสรมิ  วคัซนีน�ย้งัไมไดอยูในแผนการใหวคัซนีของกระทรวง

สาธารณสุข วัคซีนเอชพีวีชนิด quadrivavalent ไดรับการ

ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยใหใชในผูชายอายุ 9-18 ปเพื่อ

ปองกันหูดหงอนไกดวย47

 

ความปลอดภัยของวัคซีนรุนที่ 1 

 วัคซีนเอชพีวีเปนวัคซีนที่ไมมีชีวิต ไมมีสาร

พันธุกรรมของไวรัส ไมทําใหเกิดการติดเชื้อจึงมีความ

ปลอดภัยสูง แอดจูแวนทที่ ใชประกอบในวัคซีนชนิด 

quadrivalent คือชนิดเดียวกับที่ใชมานานกวา 20 ปใน

วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี แอดจูแวนทที่ใชในวัคซีน

ชนิด bivalent  เปนแอดจูแวนทชนิดใหมใชผนังเซลลของ

แบคทีเรียที่ทําใหปราศจากพิษ จากการวิเคราะหขอมูล

การใชวัคซีน 45,988 โดสที่มีแอดจูแวนท ASO4 พบวา

ปลอดภัย48 การศึกษาระยะที่ III ของวัคซีนทั้ง 2 ชนิด 

พบวาอาสาสมัครทนตอวัคซีนไดดี ปฏิกิริยาจากวัคซีนที่

พบมากกวากลุมยาหลอก มีเพียงการเจ็บ บวม แดงตรง

ตําแหน�งที่ฉ�ดยา อยางไรก็ตามการออกแบบการวิจัยได

มุงที่จะพบเหตุการไมพึงประสงค 1 ใน 10,000 รายของ

ผูไดรับวัคซีน ดังนั้นการเฝาระวังเหตุการณไมพึงประสงค

หลังวัคซีนออกสูทองตลาด และการศึกษาระยะที่ IV จึงมี

ความสําคัญอยางยิ�งเพื่อดูปฏิกิริยาจากวัคซีนที่พบไดยาก 

จากการสาํรวจในสหรฐัอเมรกิาพบวาการรายงานปฏกิริยิา

จากการฉ�ดวัคซีนเอชพีวีชนิด quadrivalent มากกวา 23 

ลานโดส ไมไดแสดงวามีเหตุการณไมพึงประสงคในผูได

รับวัคซีนมากขึ้นกวาปกติในกลุมอายุเดียวกัน49

ขนาดและวิธีการใช

 วัคซีนชนิด quadrivalent และ bivalent มีวิธีการ

ใหวัคซีนและขนาดที่เหมือนกันคือ โดสละ 0.5 มล. ฉ�ดเขา

กลาม ควรฉ�ดที่กลามเน�้อตนแขน ใหวัคซีน 3 ครั้ง ครั้งที่ 

2 หางจากครั้งแรก 1 เดือน (วัคซีนชนิด bivalent) หรือ 2 

เดอืน (วคัซนีชนดิ quadrivalent) ครัง้ที ่3 หางจากเขม็แรก 

6 เดือน

 ระยะหางระหวางเข็มแรกและเข็มที่ 2 ไมต่ํากวา 

4 สัปดาห ระยะหางระหวางเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ไมต่ํา

กวา 24 สัปดาห หากใหโดสใดในระยะที่สั้นกวาที่แนะนํา

ใหฉ�ดซ้ํา แตถาฉ�ดชากวากําหนดใหนับเข็มตอไปไดเลย 

ไมตองเริ�มตนใหม การใหพรอมกบัวคัซนีอืน่ทัง้ชนดิวคัซนี

เชือ้ตาย หรอืวคัซนีเชือ้เปน หรอืใหวคัซนีอืน่กอนหรอืตาม

หลังวัคซีนเอชพีวี สามารถใหไดเพราะวัคซีนเอชพีวีทั้ง 2 

ชนิดที่มีอยูเปนวัคซีนเชื้อตาย

 ควรใหวคัซนีเอชพวีชีนดิเดยีวกนัจนครบทัง้ 3 เขม็ 

ไมมีขอมูลการใหวัคซีนเอชพีวีสลับชนิดกัน หรือใหแทน

กัน ไมมีขอมูลประสิทธิภาพของการใหวัคซีนเอชพีวีสลับ

ชนิด อยางไรก็ตามหากไมทราบวาเคยฉ�ดชนิดใดมากอน 

หรือกรณ�ขาดแคลนวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ�งอาจใหชนิดใด

ชนิดหนึ�งตอไปโดยหวังผลปองกันเอชพีวีทัยพ 16 และ 18 

ในกรณ�ตองการปองกันหูดหงอนไกจากเอชพีวี 6 และ 11 

การใหวัคซีนชนิด quadrivalent ไมครบ 3 โดสอาจไดผล

ไมเต็มที่47



วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว วัคซีน  373บทที่ 31 วัคซ�นป�องกันเอชพีว�วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

การใหวัคซีนในกรณ�พิเศษ ขอควรระวังและขอหาม

 สามารถใหวัคซีนแกผูมีภาวะภูมิคุมกับกพรอง 

(จากโรค หรือจากยากดภูมิคุมกัน) อยางไรก็ดี การตอบ

สนองของระบบภมูคิุมกนัอาจดอยกวาผูทีม่ภีูมคิุมกนัปกต ิ

การเจ็บปวยเล็กนอยไมเปนขอหามในการใหวัคซีน แตถา

ปวยปานกลางหรอืรนุแรงใหเลือ่นการฉ�ดวคัซนีออกไปกอน

จนกวาจะหายเปนปกติ

 การเปนลมหมดสติหลังการฉ�ดวัคซีนพบไดในวัย

รุนและผูใหญ ควรสังเกตอาการ 15 นาทีหลังฉ�ดวัคซีน

 หามฉ�ดวัคซีนในผูที่แพวัคซีนหรือสวนประกอบ

ของวัคซีนแบบเฉ�ยบพลัน (immediate hypersensitivity) 

ผูที่มีประวัติแพยีสตอยางเฉ�ยบพลันหามฉ�ดวัคซีนเอชพีวี

ชนิด quadrivalent 

 วัคซีนเอชพีวีชนิด bivalent ในกระบอกฉ�ด

สําเร็จรูป มี latex ที่ยางลูกสูบกระบอกฉ�ด หามใชในผูที่

แพ latex แบบปฏิกริยาแพเฉ�ยบพลัน วัคซีนเอชพีวีใน

ขวดวัคซีนขนาดเดี่ยว (single dose vial) ไมมี latex47

 ไมแนะนําใหตรวจคัดกรอง โดยการทํา Pap หรือ

ตรวจ HPV DNA หรือตรวจภูมิคุมกันตอ เอชพีวีกอนการ

ฉ�ดวัคซีนเอชพีวีในทุกอายุ

 ไมแนะนําวัคซีนเอชพีวีในหญิงตั้งครรภ หากตั้ง

ครรภหลังฉ�ดวัคซีนไปแลวแตยังไมครบโดสใหเลื่อนเข็ม

ตอไปจนกวาจะคลอดบุตรแลว ไมตองตรวจการตั้งครรภ

กอนใหวัคซีน หากตั้งครรภระหวางการฉ�ดวัคซีนไมตอง

ทําปฏิบัติการใดๆ

 ผูที่เคยมีหูดหงอนไก หรือเคยมีผลการตรวจ

ปากมดลูกผิดปกติ แนะนําใหฉ�ดวัคซีนไดเพราะจะยังได

ประโยชนจากวัคซีนตอทัยพในวัคซีนที่ยังไมมีการติดเชื้อ 

ประสิทธิภาพจะลดลงหากมีการติดเชื้อแลว ควรอธิบาย

ใหผูรับวัคซีนเขาใจใหดีวาวัคซีนน�้เปนวัคซีนปองกัน ไมใช

วัคซีนรักษาโรค ไมสามารถรักษาการติดเชื้อที่เปนมากอน

การใหวัคซีน47
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