
เตือนสาวหลงเชื่อเปนเหยื่อวัคซีนมะเร็ง
ปากมดลูก! เผยเกิน 30-มีเซ็กซฉีดไปไร
ประโยชน 
 
โ ดย ผูจัดการออนไลน 7 สิงหาคม 2551 17:15 น.

 

       ผลวิจัยชีห้ญิงไทยเหยื่อกลยุทธการตลาดวัคซีนปองกันเชื้อเอชพีวี 
เชื่อผิดๆ ฉดีแลวปองกันมะเร็งปากมดลูกได 100% เตือนอยาหลงผดิ
เสียเงินแบบไมฉลาด ชี้หญิงอายุเกิน 30 ปขึ้นไป เคยมีซ็กซแลว ฉีดไป
อาจไรประโยชน ยันตรวจคดักรองปองกันไดดีท่ีสุด ไมมีคาใชจาย ฟรี
ทุกระบบสุขภาพ ในสถานพยาบาลรัฐ 
        
       วันที่ 7 ส.ค.ที่โรงแรมอมารี แอรพอรต สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดาน
สุขภาพ (HITAP) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จัดการเสวนาเรื่อง “มะเร็งปากมดลูกปองกันได แคใสใจตรวจ

คัดกรอง” โดย ดร.นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร ผูอํานวยการสํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
(IHPP) กลาววา จากการวิจัย “ผลกระทบจากกลยุทธการตลาดของวัคซีนปองกันเชื้อเอชพีวี (HPV) ที่เปน
สาเหตุใหเกิดมะเร็งปากมดลูก” โดยสํารวจหญิงไทยอายรุะหวาง 12-50 ป จํานวน 160 คน พบวา สวนใหญมี
ความเขาใจคลาดเคลื่อนอยางมากเกีย่วกับวคัซีนปองกันการติดเชื้อเอชพวี ี       
              “กลุมตัวอยาง 62% เขาใจผิดวาผูไดรับเชื้อเอชพวีีตองเปนมะเรง็ปากมดลูกทกุคน แตขอเท็จจริงคือ 
ผูไดรับเชื้อเอชพีวีมีโอกาสนอยมาก ที่จะพัฒนาไปเปนมะเร็งปากมดลูก เพราะโดยทั่วไปผูหญิงทีไ่ดรับเชื้อ
ไวรัสเอสพีวแีละเกิดความผิดปกติเล็กนอยที่เยื่อบุปากมดลูก ผูหญิง 1 ใน 3,000 คน รางกายจะมีกลไกในการ
กําจัดเชื้อไวรสัไดและจะหายเปนปกติไดเองภายใน 2 เดือนถึง 1 ปโดยไมตองทําการรักษาใดๆ” ดร.นพ.
วิโรจนกลาว 
              ดร.วโิรจน กลาวอกีวา นอกจากนี้ยังเชื่อวา วัคซีนมีประสิทธิภาพมาก สามารถปองกันการติดเชื้อ
เอชพีวีได 100% ท้ังๆ ท่ีไดผลเพียง 70% เทานั้น อีกท้ังเขาใจวาถึงแมติดเชื้อแลว ถาฉีดวัคซีนก็สามารถรักษา
โรคได รวมถึงสามารถปองกนัโรคตดิตอทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ เชน หนองใน และซิฟลิส ซ่ึงเกินกวาความ
เปนจริง เพราะวัคซีนที่มีอยูปจจุบันเปนเพยีงวัคซีนที่ปองกันไดแตเชื้อไวรัสเอชพีว ีเพียง 2 สายพันธุ คือ สาย
พันธุ 16 และ 18 ขณะที่เชื้อไวรัสเอชพีวีทีเ่ปนสาเหตุใหเกิดมะเร็งปากมดลูกได มีทั้งสิ้นมากกวา 100 สาย
พันธุดวยกนั    

เตือนสาวอยาหลงเชื่อวัคซีนมะเร็ง
ปากมดลูกปองกันได 100%   

 



       “ที่สําคัญ กลุมตัวอยางถึง 67% เขาใจวาวัคซีนมีประสิทธิภาพไมแตกตางกัน ไมวาจะฉีดใหกับผูที่เคยมี
เพศสัมพันธแลวกับผูที่ไมเคยมีเพศสัมพันธ ทั้งๆ ที่วัคซีนจะไดผลนอยมาก หรืออาจจะไมไดผลเลย อีกทั้ง
การโฆษณาวา สามารถฉีดไดในทกุกลุมอายุ ถือเปนเรื่องเท็จ เพราะหากฉีดใหกับสตรีอายุมากกวา 30 ป 
หรือสตรีที่เคยมีเพศสัมพันธมาแลวจะไมมปีระโยชนเลย ซ่ึงชวงอายุที่เหมาะสม คือ 8-12ป และยังไมเคยมี
เพศสัมพันธมากอน” ดร.นพ.วิโรจน กลาว        
       ดร.นพ.วโิรจน กลาวอกีวา ผลการวิจยัแสดงอยางชดัเจนวา บริษทัยาใหขอมูลที่คลาดเคลื่อนกับ
ประชาชน โดยไมมีความรับผิดชอบ และจริยธรรม ขณะเดียวกัน ประชาชนก็เขาใจวา ขอมูลขาวสารที่ไดรับ 
เปนขอเท็จจรงิที่เปนประโยชน โดยกวา 50% มีแนวโนมในการที่จะตดัสินใจฉีดวัศซีนเอชพีว ีโดยไดขอมูล
ไมครบถวน 
       ดร.นพ.วโิรจน กลาวดวยวา ขณะนีก้ารฉีดวัคซีนใหครบทั้ง 3 เข็มจะมีคาใชจายประมาณ 15,000 บาท 
ซ่ึงเปนราคาที่ผูขายตั้งขึ้น โดยไมคํานึงถึงความแตกตางของคาครองชีพ ดังนั้น ราคาวัคซีนที่ฉีดในบางมลรัฐ
ของอเมริกาจึงมีราคาเทากันกับในประเทศไทย ดังนั้น การปองกันโดยวธีินี้จึงถือวาไมคุมคา เนื่องจากตนทุน
สูงเกินไปแตมปีระสิทธิในการปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีการตรวจคัดกรองที่ไมแตกตางกนั และ
แมวาจะมีการฉีดวัคซีนแลวก็ตองตรวจคดักรองอยูดี เนื่องจาก การฉีดวคัซีน ไมครอบคลุมการติดเชื้อเอชพีวี
ในทุกสายพันธุ        
       นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสวุพลา อธิบดีกรมอนามัย กลาววา สถิติของเครือขายขอมูลขาวสารโรคมะเร็งไทย 
หนวยระบาดวทิยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระบุวา หญิงไทยปวยมะเร็งปากมดลูก
เปนลําดับ 2 รองจากมะเร็งเตานม คาดวาป 2551 มีผูปวย 9,700 ราย และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในอกี 5 ป
ขางหนาคือป 2556 จะมีผูปวยเพิ่มสูงถึง 12,500 ราย ทั้งนีม้ะเร็งปากมดลูกปองกันได เพราะระยะเวลาตั้งแต
เยื่อบุปากมดลูกไดรับเชื้อไวรัส จนเกิดความผิดปกติและกลายเปนมะเรง็ปากมดลูก ใชเวลานาน 10-15 ป 
หากไดตรวจคดักรอง หาภาวะความผิดปกติอยางตอเนื่อง จะพบความผิดปกติ และรักษาที่เหมาะสมไดแต
เนิ่นๆ กอนที่จะเปลี่ยนไปเปนมะเร็ง        
       นพ.ณรงคศักดิ์ กลาวอกีวา ผลการศึกษาของนักวิจยัจากกระทรวงสาธารณสุข และเครือขายสวรส.พบ
วิธีการตรวจคดักรองแบบผสมผสาน ดวยการตรวจวิธีวไีอเอ (VIA) หรือการใชกรดน้ําสมสายชูเจอืจางปายที่
มดลูก โดยตรวจทุก 5 ป ในสตรีอายุ 30-45 ป รวมกับการตรวจดวยวิธี แปป สเมียร (Pap smear) คือตรวจทุก 
5 ป ในสตรีอายุมากกวา 45-60 ป จะชวยใหตรวจพบผูที่มีความผิดปกติของเยื่อบุปากมดลูกไดมากกวาการ
ตรวจดวยวิธีใดวิธีหนึ่งอยางเดียว เพราะแมวิธีวีไอเอ จะตรวจและรักษาไดเสร็จสิ้นภายในครั้งเดียว และ
ไดรับการยอมรับจากสตรีไทยมากกวาวิธี Pap smear ซ่ึงมีขั้นตอนในการตรวจและฟงผลหลายครั้ง แตวิธีวี
ไอเอ ไมเหมาะกับหญิงไทยที่อายุมากกวา 45 ปขึ้นไป เพราะเยื่อบุปากมดลูกจะมกีารเปลี่ยนแปลง ทําให
ความแมนยําในการตรวจนอยลง จึงควรใชวิธีแปป สเมียรในสตรีอายุมากกวา 45 ปขึ้นไป 
        



       “การตรวจคัดกรองดวยวิธีผสมผสานมีตนทุนอยูที่ประมาณ 30-60 บาทตอคร้ังตอคน ซ่ึงหากตรวจอยาง
ตอเนื่องครบ 7 คร้ังตามการศึกษา ก็จะมีตนทุนเฉลี่ยประมาณ 300 บาทตอคน” นพ.ณรงคศักดิ ์กลาว      
       ดานนพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานการประกันสุขภาพ สปสช.กลาววา อัตรา
การเขาถึงการคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกของหญิงไทยต่ํา มีเพียง 20-30% ของหญิงไทยอายุ 30-60 ป สวน
หนึ่งเปนเพราะไมตระหนกัถึงความสําคัญ และไมรูวาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยูในชุดสิทธิ
ประโยชนที่คนไทยจะไดรับบริการฟรี ในทุกระบบทั้งบัตรทอง ประกันสังคมและสวัสดิการราชการ โดยที่
หญิงไทยจํานวนมากไมรูวาสามารถเดินเขาไปขอตรวจคดักรองไดฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้ หากมีขอ
สงสัยสามารถโทรศัพทสอบถามไดที่สายดวน 1330 ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองเปนวิธีการปองกันมะเรง็ปาก
มดลูกที่ไดผลดี มีผลการศึกษาแนนอน แตปจจุบันสังคมกลับใหความสําคัญกับวัคซีนเอชพีวี ทั้งๆ ที่ราคา
แพง และยังไมมีการยืนยันที่แนนอนถึงประสิทธิผลในระยะยาว        
       “ท่ีสําคัญ หากฉีดวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูกแลวเกิดความมั่นใจผิดๆ วาไมเปนมะเร็งปากมดลูก 
แลวมีพฤติกรรมเสี่ยงมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย มีคูนอนมากกวา 1 คนไมใชถงุยางอนามัย และไมดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย แลวยังไมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็ถือวามีความเสี่ยงเปนมะเร็งอยูด ีแตหาก
ตรวจคัดกรองแลว และมีเงินอยากไปฉีดวัคซีนปองกันคงไมมีใครวาอะไร แตถาตองจายเงินเพิ่มแตผลดีขึ้น
อีกนิดหนอยก็อาจกลายเปนวาตองเสียเงนิอยางไมฉลาด” นพ.สุวิทยกลาว 

  
 


