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เริมที่อวัยวะเพศ
ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลที่ถูกตอง แตขอมูลเหลานี้
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเชี่ยวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายชื่อของสถานที่ที่คุณจะสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมได

เริมที่อวัยวะเพศคืออะไร?
เริมที่อวัยวะเพศ คือการที่มีแผลพุพองหรือแผลแสบบริเวณอวัยวะเพศ แผลเหลานี้
มักมีสาเหตุจากทั้งเชื้อไวรัส Herpes Simplex (HSV) ชนิดที่หนึ่ง หรือชนิดที่สอง
โดยทั่วไปแลว HSV ชนิดที่หนึ่งนั้น มักขึ้นที่บริเวณปาก (เริมที่ปาก) และ HSV
ชนิดที่สอง มักขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ ไวรัสทั้งสองสามารถติดเชื้อไดทั้งที่บริเวณปาก
และอวัยวะเพศ

คุณจะติดเชื้อเริมที่บริเวณอวัยวะเพศไดอยางไร?
เริมจะแพรกระจายโดยการสัมผัสทางผิวหนังจากผูที่มีเชื้อไวรัส รวมถึงการสัมผัสกับ
ผิวหนังที่ติดเชื้อในระหวางการมีเพศสัมพันธ เริมที่ปากสามารถแพรกระจายไวรัสไปยัง
อวัยวะเพศไดในระหวางการรวมเพศโดยใชปาก โรคเริมนี้ ไมมีการรักษาใหหายขาดได
เมื่อคุณไดรับไวรัสตัวนี้มา มันจะอยูในเสนประสาทของพื้นที่ผิวหนังบริเวณที่ติดเชื้อ
มันอาจจะอยูอยางสงบๆ (‘นอนหลับ’) ในบางครั้ง แลวก็ปะทุขึ้นมา ในบางครั้ง กอใหเกิด
‘อาการกําเริบ’ ของแผลแสบ เริมจะแพรกระจายไดงายที่สุด เมื่อคุณมองเห็นเม็ดพุพอง
หรือแผลแสบ แตมันก็สามารถแพรกระจายไดในขณะที่ไมมีแผลแสบใดๆ ซึ่งจะเปนเรื่อง
ปกติที่จะพบไดใน 2 ปแรกของการติดเชื้อ

สัญญาณหรืออาการของการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศคืออะไร?
■

■

■

■

■

■

เมื่อเริ่มติดเชื้อเปนครั้งแรก พวกเขาอาจไมไดเปนแผล หลายๆ คนที่มีเริมที่
อวัยวะเพศไมทราบ เพราะพวกเขาไมมีอาการใดๆ นั่นเอง
อาการกําเริบครั้งแรกของเริมมักจะเปนชวงที่เลวรายที่สุด คุณอาจรูสึกไมสบาย
ราวกับวากําลังจะเปนไขหวัดใหญ และแผลพุพองขนาดเล็กก็จะปรากฏขึ้น
แลวก็แตกออก กลายเปนแผลแสบ
ตอมา แผลก็ตกสะเก็ด และในที่สุดผิวหนังก็กลับคืนสูสภาพปกติ ภายหลัง 1 หรือ
2 สัปดาหไปแลว
ในเพศหญิง แผลพุพองอาจปรากฏรอบ ๆ ชองคลอด ทอปสสาวะ ปากมดลูก หรือ
บริเวณระหวางชองคลอดและทวารหนัก
ในเพศชาย แผลอาจปรากฏขึ้นบนองคชาตและบริเวณหนังหุมปลาย และบางครั้ง
ภายในทอปสสาวะ บนถุงอัณฑะ หรือในบริเวณระหวางองคชาต และทวารหนัก
มันอาจจะมีอาการเจ็บเวลาถายปสสาวะ หากนํ้าปสสาวะผานบริเวณบาดแผลแสบ
เปนไปไดยากมาก ที่เริมจะไปปรากฏที่บริเวณกน หลังสวนลาง และบริเวณพื้นที่
อื่นๆ ใตเอว เชนเดียวกับ มือ หนาอก หลัง นิ้วมือ ซึ่งเปนทุกพื้นที่ไดสัมผัสกับ
บริเวณที่ติดเชื้อมา

Thai – Genital Herpes

เริมที่อวัยวะเพศ
■

■

เริมที่อวัยวะเพศในหลายๆ กรณี จะไมแสดงอาการเปนแผลเลย แตจะปรากฏ
เปนผื่นบนพื้นที่เล็ก ๆ ผิวหนังแตก หรือสภาพอื่นๆ ของผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ
คุณควรใหแพทยตรวจ หากพบกรณีผิดปกติใดๆ ของผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ
เพื่อตรวจหาเชื้อเริม แมวาแผลจากเริมจะหายดีแลว แตไวรัสก็ยังคงอยูในรางกาย
และมันจะสามารถจะปะทุขึ้นมาอีกเมื่อไหรก็ไดในตัวคุณ อาการเหลานี้ เรียกวา
อาการโรคเกากําเริบ

อาการโรคเกากําเริบ
อาการโรคเกากําเริบ มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เดิมของรางกายที่โรคนั้นจูโจมในครั้งแรก
แตมักจะเปนชวงสั้นและรุนแรงนอยกวา อาการโรคเกากําเริบ ดวยเชื้อ HSV ชนิดที่หนึ่ง
นั้น จะมีโอกาสนอยกวา โดยที่มันมักเกิดขึ้นไมบอยและมีความรุนแรงนอยลง เมื่อเวลา
ผานไป และก็สามารถที่จะหยุดอาการไปได แตผูที่ติดเชื้อบางคน ไมเคยไดมีอาการ
กําเริบมากกวาหนึ่งครั้งเลย บางคนอาจมีเชื้อเริมแตไมเคยมีอาการเลย อาการของ
การติดเชื้อเริมมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุมกันของคุณเริ่มออนแอลง เจ็บปวย
เหนื่อยลา เครียด มีประจําเดือน หรือมีกิจกรรมทางเพศก็สามารถทําใหเกิดอาการกําเริบ
ขึ้นมาได แตมันก็สามารถจะเกิดขึ้นไดเองโดยไมมีเหตุผลเชนกัน

ผม/ดิฉัน จะรูไดอยางไรวาติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศ?
แพทยของคุณจะนําตัวอยางจากบริเวณที่ติดเชื้อ ดวยการปายกอนสําลี และสงตัวอยาง
ไปยังหองปฏิบัติการ จะเปนการดีที่สุด หากตัวอยางเก็บจากแผลแสบหรือแผลพุพอง
ที่เริ่มเปนนอยกวา 4 วัน คุณอาจจําเปนตองตรวจเลือดดวย เพื่อตรวจดูวา คุณติดเชื้อ
HSV ชนิดใด?

ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศ?
ไปพบแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือก หากคุณคิดวา คุณอาจติดเชื้อเริม ที่อวัยวะเพศ

ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาอยางไร?
ในชวงที่เกิดอาการกําเริบของเริมอวัยวะเพศ สิ่งเหลานี้อาจชวยคุณได:
■
■
■

■

■

ยาพาราเซตามอล หรือแอสไพริน สามารถบรรเทาความเจ็บปวดและความรุนแรงได.
การปายยา Betadine จะทําใหแผลพุงพองแหง และชวยหยุดยั้งการติดเชื้อของแผลแสบ.
ลางแผลแสบดวยนํ้าเกลือ (เกลือ 2 ชอนชาตอนํ้าหนึ่งลิตร หรือเกลือ 1 ถวยตวง
ในอางอาบนํ้า) จะสามารถชวยใหแผลหายกลับคืนสูสภาพปกติ.
การทาเจล หรือครีมที่เปนยาชา สามารถบรรเทาความเจ็บปวด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อตองขับถายปสสาวะ.
หากปสสาวะแลวรูสึกเจ็บ คุณยังสามารถลองขับถายปสสาวะในขณะที่นั่งอยูในอางอาบนํ้าอุน.

แพทยของคุณอาจสั่งยาตานไวรัส ยาเหลานี้ ชวยบรรเทาอาการปวดและความรุนแรง
ของอาการกําเริบของโรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากคุณใชยาเหลานี้ ภายใน 2 วัน
นับจากวันที่เริ่มมีสัญญาณของแผลพุพอง หากคุณมีแผลพุพองที่แตกแลวหลายแหง
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เริมที่อวัยวะเพศ
คุณจําเปนตองทานยาตลอดเวลา ยาตานไวรัสไมสามารถรักษา หรือหยุดไมใหคุณ
แพรเชื้อเริมไปยังบุคคลอื่นได แตอยางไรก็ตาม ยาเหลานี้ ก็ชวยบรรเทาอาการ และ
ลดความเสี่ยงจากการแพรไวรัสไปยังคนอื่นเมื่อคุณยังไมมีอาการใดๆ.

ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศไดอยางไร?
เริมจะแพรกระจายไปยังบุคคลอื่นได ดวยการสัมผัสทางผิวหนัง จากผิวหนังในบริเวณ
ที่ติดเชื้อ ชวงที่เริมติดตองายที่สุด ก็คือเริ่มตั้งแตสัญญาณแรกของการเกิดแผลแสบ
ที่กําลังลามออกไป (รูสึกเสียวที่ผิวหนัง มีอาการชา หรืออาการเจ็บแปลบ) จนกระทั่ง
แผลตกสะเก็ดหายไป.
เพื่อเปนการปองกันตัวเองและคูนอนของคุณ ใหหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธเมื่อ
มีสัญญาณใดๆ ของแผลที่อวัยวะเพศ อยามีเพศสัมพันธทางปาก เมื่อมีสัญญาณของ
การเปนเริมที่ปาก คุณสามารถแพรเชื้อเริมไปยังผูอื่นได ถึงแมวาคุณจะไมมีแผลพุพอง
หรือแผลแสบที่มองเห็นไดก็ตาม ซึ่งสวนใหญจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่งเริ่มติดเชื้อไวรัส
คุณไมสามารถติดเชื้อหรือแพรเชื้อเริมไปยังผูอื่นได เวนเสียแตวา คุณไดมีการสัมผัสกับ
ผิวหนังในบริเวณที่ติดเชื้อ.
ถุงยางอนามัยพรอมสารหลอลื่นที่ทําจากนํ้า และแผนยางอนามัยสําหรับเลียจะชวยลด
ความเสี่ยงนี้ได แตก็เปนเพียงการปองกันพื้นที่ผิวหนังที่ปกคลุมดวยถุงยางอนามัย หรือ
แผนยางอนามัยสําหรับเลียเทานั้น แตอาจปกปองคุณจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หรือกามโรค (STIs) อื่นๆ อีกดวย.
การสนทนาเกี่ยวกับเริมหรือกามโรคอาจเปนเรื่องยาก แตคนที่คุณมีเพศสัมพันธดวย
ก็มีสิทธิที่จะรับทราบเชนกัน หากคุณเปนเริม ใหเริ่มสนทนาเมื่อคุณรูสึกผอนคลายและ
มั่นใจ ไมใชแคกอนเวลาที่คุณจะเริ่มมีเพศสัมพันธเทานั้น คูนอนของคุณจะประทับใจ
กับความซื่อสัตยของคุณ และการที่คุณไมตองการที่จะแพรเชื้อใหกับเขา/เธอ คุณเอง
ก็มีสิทธิที่จะทราบเชนกันวา พวกเขากําลังติดเชื้อดวยหรือไม

มีวัคซีนปองกันการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศหรือไม?
ปจจุบัน ยังไมมีวัคซีนปองกันการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศ.

การตั้งครรภกับเริม
คุณแมที่ติดเชื้อสามารถสงผานเชื้อเริมไปยังลูกนอยของเธอในระหวางคลอด ซึ่งอาจ
เปนสาเหตุของการปวยที่รายแรงได สิ่งนี้สงผลรุนแรงมากที่สุดในผูหญิงที่มีอาการเริม
กําเริบเปนครั้งแรกกอนคลอดบุตร ผูหญิงที่มีไวรัสอยูแลว เมื่อตั้งครรภ จะมีแอนติบอดี
ที่ชวยปองกันลูกนอยดวย ดังนั้น ลูกนอยจึงมีไมนาจะติดเชื้อ หากคุณทราบวาตั้งครรภ
ใหแจงกับแพทยของคุณดวยวา คุณหรือคูนอนของคุณเคยมีอาการเริมกําเริบขึ้นหรือไม
แพทยของคุณจะสามารถประเมินความเสี่ยงของการกําเริบของโรค ในชวงการคลอด
และความเสียงอื่นๆที่เปนไปไดสําหรับลูกนอยของคุณ.
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เริมที่อวัยวะเพศ
การรับมือกับเริม
เริมจะมีผลตอพื้นที่เล็กๆ บนผิวหนัง และมักจะไมทําใหคุณปวย และไมมีผลขางเคียง
ระยะยาวที่ชัดเจนตอสุขภาพในผูใหญ หากคุณติดเชื้อเริม อยารูสึกละอายใจ หรือ
รูสึกผิด หรือคิดวาคุณไมสามารถมีเพศสัมพันธไดอีก
สภาการบริหารควบคุมเริมแหงออสเตรเลีย (Auﬆralian Herpes Management
Forum) มีเว็บไซตสําหรับผูปวยที่ไดรับผลกระทบ และมีความกังวลเกี่ยวกับเริม
ที่อวัยวะเพศ หาดูไดที่เว็บไซต www.ahmf.com.au/
Perth Herpes Group)
Group ได
คุณสามารถติดตอกับกลุมผูติดเชื้อเริมของเพิรท (Perth
ที่หมายเลข (08) 9487 6999

ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเริมที่อวัยวะเพศไดจากที่ใดบาง?
ถาตองการขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ:

■

■

แพทยของทาน หรือแพทยทานอื่นๆที่ทานเลือก
เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
 1800 022 222
Sexual Health Helpline
 9227 6178 (สําหรับผูที่โทรจากเขตเมือง) หรือ
 1800 198 205 (สําหรับผูที่โทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเมื่อใชโทรศัพทบาน)

เอกสารฉบับนี้สามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอื่นๆไดถามี
การขอเพื่อนําไปใหผูที่เปนบุคคลทุพพลภาพ
จัดทําโดย คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013
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