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Thai – Genital Herpes

เริมท่ีอวัยวะเพศเริมที่อวัยวะเพศ
ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลท่ีถูกตอง แตขอมูลเหลาน้ี
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเช่ียวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เก่ียวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายช่ือของสถานที่ท่ีคุณจะสามารถขอรับขอมูลเพ่ิมเติมได

เริมท่ีอวัยวะเพศคืออะไร?เริมที่อวัยวะเพศคืออะไร?
เริมที่อวัยวะเพศ คือการที่มีแผลพุพองหรือแผลแสบบริเวณอวัยวะเพศ แผลเหลาน้ี
มักมีสาเหตุจากทั้งเชื้อไวรัส Herpes Simplex (HSV) ชนิดที่หน่ึง หรือชนิดที่สอง
โดยทั่วไปแลว HSV ชนิดที่หน่ึงนั้น มักขึ้นท่ีบริเวณปาก (เริมที่ปาก) และ HSV
ชนิดที่สอง มักขึ้นท่ีบริเวณอวัยวะเพศ ไวรัสทั้งสองสามารถติดเชื้อไดท้ังที่บริเวณปาก
และอวัยวะเพศ

คุณจะติดเชื้อเริมท่ีบริเวณอวัยวะเพศไดอยางไร?คุณจะติดเชื้อเริมที่บริเวณอวัยวะเพศไดอยางไร?
เริมจะแพรกระจายโดยการสัมผัสทางผิวหนังจากผูท่ีมีเช้ือไวรัส รวมถึงการสัมผัสกับ
ผิวหนังที่ติดเช้ือในระหวางการมีเพศสัมพันธ เริมที่ปากสามารถแพรกระจายไวรัสไปยัง
อวัยวะเพศไดในระหวางการรวมเพศโดยใชปาก โรคเริมน้ี ไมมีการรักษาใหหายขาดได
เม่ือคุณไดรับไวรัสตัวน้ีมา มันจะอยูในเสนประสาทของพื้นท่ีผิวหนังบริเวณท่ีติดเชื้อ
มันอาจจะอยูอยางสงบๆ (‘นอนหลับ’) ในบางครั้ง แลวก็ปะทุข้ึนมา ในบางคร้ัง กอใหเกิด
‘อาการกําเริบ’ ของแผลแสบ เริมจะแพรกระจายไดงายท่ีสุด เม่ือคุณมองเห็นเม็ดพุพอง
หรือแผลแสบ แตมันก็สามารถแพรกระจายไดในขณะที่ไมมีแผลแสบใดๆ ซ่ึงจะเปนเร่ือง
ปกติท่ีจะพบไดใน 2 ปแรกของการติดเชื้อ

สัญญาณหรืออาการของการติดเชื้อเริมท่ีอวัยวะเพศคืออะไร?สัญญาณหรืออาการของการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศคืออะไร?
■ เม่ือเร่ิมติดเช้ือเปนคร้ังแรก พวกเขาอาจไมไดเปนแผล หลายๆ คนท่ีมีเริมที่

อวัยวะเพศไมทราบ เพราะพวกเขาไมมีอาการใดๆ นั่นเอง
■ อาการกําเริบคร้ังแรกของเริมมักจะเปนชวงที่เลวรายท่ีสุด คุณอาจรูสึกไมสบาย

ราวกับวากําลังจะเปนไขหวัดใหญ และแผลพุพองขนาดเล็กก็จะปรากฏขึ้น
แลวก็แตกออก กลายเปนแผลแสบ

■ ตอมา แผลก็ตกสะเก็ด และในท่ีสุดผิวหนังก็กลับคืนสูสภาพปกติ ภายหลัง 1 หรือ
2 สัปดาหไปแลว

■ ในเพศหญิง แผลพุพองอาจปรากฏรอบ ๆ ชองคลอด ทอปสสาวะ ปากมดลูก หรือ
บริเวณระหวางชองคลอดและทวารหนัก

■ ในเพศชาย แผลอาจปรากฏข้ึนบนองคชาตและบริเวณหนังหุมปลาย และบางคร้ัง
ภายในทอปสสาวะ บนถุงอัณฑะ หรือในบริเวณระหวางองคชาต และทวารหนัก
มันอาจจะมีอาการเจ็บเวลาถายปสสาวะ หากนํ้าปสสาวะผานบริเวณบาดแผลแสบ

■ เปนไปไดยากมาก ที่เริมจะไปปรากฏที่บริเวณกน หลังสวนลาง และบริเวณพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ใตเอว เชนเดียวกับ มือ หนาอก หลัง น้ิวมือ ซ่ึงเปนทุกพื้นท่ีไดสัมผัสกับ
บริเวณท่ีติดเช้ือมา
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■ เริมท่ีอวัยวะเพศในหลายๆ กรณี จะไมแสดงอาการเปนแผลเลย แตจะปรากฏ
เปนผ่ืนบนพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ผิวหนังแตก หรือสภาพอื่นๆ ของผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ 

■ คุณควรใหแพทยตรวจ หากพบกรณีผิดปกติใดๆ ของผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ
เพ่ือตรวจหาเช้ือเริม แมวาแผลจากเริมจะหายดีแลว แตไวรัสก็ยังคงอยูในรางกาย
และมันจะสามารถจะปะทุข้ึนมาอีกเมื่อไหรก็ไดในตัวคุณ อาการเหลาน้ี เรียกวา
อาการโรคเกากําเริบ

อาการโรคเกากําเริบอาการโรคเกากําเริบ
อาการโรคเกากําเริบ มักจะเกิดขึ้นในบริเวณท่ีเดิมของรางกายที่โรคน้ันจูโจมในครั้งแรก
แตมักจะเปนชวงสั้นและรุนแรงนอยกวา อาการโรคเกากําเริบ ดวยเช้ือ HSV ชนิดที่หน่ึง
น้ัน จะมีโอกาสนอยกวา โดยท่ีมันมักเกิดขึ้นไมบอยและมีความรุนแรงนอยลง เม่ือเวลา
ผานไป และก็สามารถที่จะหยุดอาการไปได แตผูท่ีติดเชื้อบางคน ไมเคยไดมีอาการ
กําเริบมากกวาหน่ึงครั้งเลย บางคนอาจมีเช้ือเริมแตไมเคยมีอาการเลย อาการของ
การติดเช้ือเริมมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นเม่ือระบบภูมิคุมกันของคุณเร่ิมออนแอลง เจ็บปวย
เหน่ือยลา เครียด มีประจําเดือน หรือมีกิจกรรมทางเพศก็สามารถทําใหเกิดอาการกําเริบ
ข้ึนมาได แตมันก็สามารถจะเกิดขึ้นไดเองโดยไมมีเหตุผลเชนกัน

ผม/ดิฉัน จะรูไดอยางไรวาติดเชื้อเริมท่ีอวัยวะเพศ?ผม/ดิฉัน จะรูไดอยางไรวาติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศ?
แพทยของคุณจะนําตัวอยางจากบริเวณท่ีติดเชื้อ ดวยการปายกอนสําลี และสงตัวอยาง
ไปยังหองปฏิบัติการ จะเปนการดีท่ีสุด หากตัวอยางเก็บจากแผลแสบหรือแผลพุพอง
ท่ีเร่ิมเปนนอยกวา 4 วัน คุณอาจจําเปนตองตรวจเลือดดวย เพ่ือตรวจดูวา คุณติดเชื้อ 
HSV ชนิดใด?

ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อเริมท่ีอวัยวะเพศ?ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศ?
ไปพบแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยท่ีคุณเลือก หากคุณคิดวา คุณอาจติดเชื้อเริม ท่ีอวัยวะเพศ

ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาอยางไร?ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาอยางไร?
ในชวงที่เกิดอาการกําเริบของเริมอวัยวะเพศ ส่ิงเหลาน้ีอาจชวยคุณได:

■ ยาพาราเซตามอล หรือแอสไพริน สามารถบรรเทาความเจ็บปวดและความรุนแรงได.
■ การปายยา Betadine จะทําใหแผลพุงพองแหง และชวยหยุดยั้งการติดเชื้อของแผลแสบ.
■ ลางแผลแสบดวยน้ําเกลือ (เกลือ 2 ชอนชาตอน้ําหน่ึงลิตร หรือเกลือ 1 ถวยตวง
 ในอางอาบนํ้า) จะสามารถชวยใหแผลหายกลับคืนสูสภาพปกติ.
■ การทาเจล หรือครีมที่เปนยาชา สามารถบรรเทาความเจ็บปวด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
 เม่ือตองขับถายปสสาวะ.
■ หากปสสาวะแลวรูสึกเจ็บ คุณยังสามารถลองขับถายปสสาวะในขณะที่น่ังอยูในอางอาบนํ้าอุน.

แพทยของคุณอาจสั่งยาตานไวรัส ยาเหลาน้ี ชวยบรรเทาอาการปวดและความรุนแรง
ของอาการกําเริบของโรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากคุณใชยาเหลาน้ี ภายใน 2 วัน
นับจากวันท่ีเร่ิมมีสัญญาณของแผลพุพอง หากคุณมีแผลพุพองท่ีแตกแลวหลายแหง
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คุณจําเปนตองทานยาตลอดเวลา ยาตานไวรัสไมสามารถรักษา หรือหยุดไมใหคุณ
แพรเช้ือเริมไปยังบุคคลอ่ืนได แตอยางไรก็ตาม ยาเหลาน้ี ก็ชวยบรรเทาอาการ และ
ลดความเสี่ยงจากการแพรไวรัสไปยังคนอ่ืนเม่ือคุณยังไมมีอาการใดๆ.

ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเริมท่ีอวัยวะเพศไดอยางไร?ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศไดอยางไร?
เริมจะแพรกระจายไปยังบุคคลอ่ืนได ดวยการสัมผัสทางผิวหนัง จากผิวหนังในบริเวณ
ท่ีติดเชื้อ ชวงที่เริมติดตองายท่ีสุด ก็คือเร่ิมตั้งแตสัญญาณแรกของการเกิดแผลแสบ
ท่ีกําลังลามออกไป (รูสึกเสียวท่ีผิวหนัง มีอาการชา หรืออาการเจ็บแปลบ) จนกระท่ัง
แผลตกสะเก็ดหายไป.

เพ่ือเปนการปองกันตัวเองและคูนอนของคุณ ใหหลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธเม่ือ
มีสัญญาณใดๆ ของแผลที่อวัยวะเพศ อยามีเพศสัมพันธทางปาก เมื่อมีสัญญาณของ
การเปนเริมที่ปาก คุณสามารถแพรเช้ือเริมไปยังผูอ่ืนได ถึงแมวาคุณจะไมมีแผลพุพอง
หรือแผลแสบท่ีมองเห็นไดก็ตาม ซึ่งสวนใหญจะเกิดขึ้นเม่ือคุณเพ่ิงเร่ิมติดเชื้อไวรัส
คุณไมสามารถติดเชื้อหรือแพรเช้ือเริมไปยังผูอ่ืนได เวนเสียแตวา คุณไดมีการสัมผัสกับ
ผิวหนังในบริเวณท่ีติดเชื้อ.

ถุงยางอนามัยพรอมสารหลอล่ืนท่ีทําจากนํ้า และแผนยางอนามัยสําหรับเลียจะชวยลด
ความเสี่ยงน้ีได แตก็เปนเพียงการปองกันพ้ืนท่ีผิวหนังที่ปกคลุมดวยถุงยางอนามัย หรือ
แผนยางอนามัยสําหรับเลียเทาน้ัน แตอาจปกปองคุณจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
หรือกามโรค (STIs) อ่ืนๆ อีกดวย.

การสนทนาเกี่ยวกับเริมหรือกามโรคอาจเปนเร่ืองยาก แตคนท่ีคุณมีเพศสัมพันธดวย
ก็มีสิทธิท่ีจะรับทราบเชนกัน หากคุณเปนเริม ใหเร่ิมสนทนาเม่ือคุณรูสึกผอนคลายและ
มั่นใจ ไมใชแคกอนเวลาท่ีคุณจะเริ่มมีเพศสัมพันธเทาน้ัน คูนอนของคุณจะประทับใจ
กับความซื่อสัตยของคุณ และการที่คุณไมตองการที่จะแพรเช้ือใหกับเขา/เธอ คุณเอง
ก็มีสิทธิท่ีจะทราบเชนกันวา พวกเขากําลังติดเชื้อดวยหรือไม

มีวัคซีนปองกันการติดเชื้อเริมท่ีอวัยวะเพศหรือไม?มีวัคซีนปองกันการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศหรือไม?
ปจจุบัน ยังไมมีวัคซีนปองกันการติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศ.

การตั้งครรภกับเริมการตั้งครรภกับเริม
คุณแมท่ีติดเช้ือสามารถสงผานเช้ือเริมไปยังลูกนอยของเธอในระหวางคลอด ซึ่งอาจ
เปนสาเหตุของการปวยท่ีรายแรงได สิ่งนี้สงผลรุนแรงมากที่สุดในผูหญิงที่มีอาการเริม
กําเริบเปนคร้ังแรกกอนคลอดบุตร ผูหญิงที่มีไวรัสอยูแลว เม่ือต้ังครรภ จะมีแอนติบอดี
ท่ีชวยปองกันลูกนอยดวย ดังนั้น ลูกนอยจึงมีไมนาจะติดเชื้อ หากคุณทราบวาตั้งครรภ
ใหแจงกับแพทยของคุณดวยวา คุณหรือคูนอนของคุณเคยมีอาการเริมกําเริบข้ึนหรือไม
แพทยของคุณจะสามารถประเมินความเส่ียงของการกําเริบของโรค ในชวงการคลอด
และความเสียงอื่นๆท่ีเปนไปไดสําหรับลูกนอยของคุณ. 
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AIเอกสารฉบับน้ีสามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอ่ืนๆไดถามี
การขอเพ่ือนําไปใหผูท่ีเปนบุคคลทุพพลภาพ
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จัดทําโดย จัดทําโดย  คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013 คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013

เริมท่ีอวัยวะเพศเริมที่อวัยวะเพศ

การรับมือกับเริมการรับมือกับเริม
เริมจะมีผลตอพ้ืนท่ีเล็กๆ บนผิวหนัง และมักจะไมทําใหคุณปวย และไมมีผลขางเคียง
ระยะยาวที่ชัดเจนตอสุขภาพในผูใหญ หากคุณติดเชื้อเริม อยารูสึกละอายใจ หรือ
รูสึกผิด หรือคิดวาคุณไมสามารถมีเพศสัมพันธไดอีก

สภาการบริหารควบคุมเริมแหงออสเตรเลีย (Australian Herpes Management 
Forum) มีเว็บไซตสําหรับผูปวยท่ีไดรับผลกระทบ และมีความกังวลเกี่ยวกับเริม
ท่ีอวัยวะเพศ หาดูไดท่ีเว็บไซต www.ahmf.com.au/

คุณสามารถติดตอกับกลุมผูติดเชื้อเริมของเพิรท (Perth Herpes GroupPerth Herpes Group) ได
ท่ีหมายเลข (08) 9487 6999

ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเริมท่ีอวัยวะเพศไดจากท่ีใดบาง?ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเริมที่อวัยวะเพศไดจากที่ใดบาง?
ถาตองการขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ:

■ แพทยของทาน หรือแพทยทานอ่ืนๆท่ีทานเลือก

■ เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
 1800 022 222

■ Sexual Health Helpline
 9227 6178 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตเมือง) หรือ 
 1800 198 205 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเม่ือใชโทรศัพทบาน)


