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 โรคเริมที่อวัยวะเพศเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่พบไดบอย เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง อาการ

รุนแรงที่สุดเมื่อเปนครั้งแรก หลังจากนั้นอาการจะนอยลง การเกิดซ้ํามักจะสัมพันธกับภูมิตานทานของ

รางกายที่ออนแอลง 

สาเหตขุองโรคเริมที่อวัยวะเพศ 

  โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อวา herpes simplex virus (HSV) ไวรัสประกอบดวย 2 กลุม

ใหญ ไดแก ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2   

  ชนิดที ่1 มักทาํใหเกิดรอยโรคที่บริเวณปากและจมูก   

  ชนิดที ่2 มักทาํใหเกิดรอยโรคที่บริเวณอวยัวะเพศภายนอก  อยางไรกต็าม ทั้งสองชนิด สามารถตดิ

ที่อวัยวะเพศภายนอกได 

อาการของเรมิที่อวัยวะเพศ 

  การติดเชื้อนี้เกิดขึ้นโดยการสัมผัส และมีรอยถลอกของผิวหนังหรือเยือ่บุออนบริเวณใกลเคยีง                   

มีระยะฟกตัวประมาณ 4-5 วัน  การติดเชื้อในครั้งแรก จะทําใหมีอาการทั่วทัง้รางกาย ไดแก คร่ันเนื้อคร่ัน

ตัว ปวดเมื่อย ออนเพลยี  ประมาณ 1-2 สัปดาหตอมา จะเร่ิมมีรอยโรคที่อวัยวะเพศ เปนลักษณะตุมใส

ขนาด 1-2 มม. ซึง่ตอมาจะแตก มีน้าํสีเหลอืงขนเคลือบดานบน มีอาการเจ็บ อาจมีปสสาวะแสบขดัจาก

การทีน่้ําปสสาวะระคายเคอืงที่แผล  รวมระยะเวลาทีม่อีาการทั้งสิน้ประมาณ 2-4 สัปดาห อาการเมื่อ

กลับมาเปนซ้าํมักไมรุนแรง และมักหายไปภายใน 1 สัปดาห  มักจะเปนที่ตําแหนงเดมิ และมีอาการ

เฉพาะที่อวัยวะเพศ ในตอนแรก ผูติดเชื้อมักบอกวาจะรูสึกยิบๆ ที่อวัยวะเพศเปนสญัญาณเตือนกอน  บาง

รายจะมีอาการครั่นเนื้อคร่ันตัวเล็กนอย รอยโรคที่เกิดซ้าํมักเปนตําแหนงเดิมที่เคยเปนมากอนหรือตําแหนง

ใกลเคียง อาการสามารถหายไปเองได แตใชเวลาและรบกวนชีวิตประจําวนัพอสมควร อาจมีอาการเกิดซ้าํ



ในครั้งตอๆ ไป สัมพนัธกับภูมิตานทานที่ออนแอลง เชน ชวงกอนมีประจําเดือน มีความเครียด อดนอนหรือ

การไมสบายจากโรคอื่น   

การถายทอดเชื้อไวรสัเริม 

  ถายทอดโดยการสัมผัส โดยเฉพาะทางการมีเพศสัมพนัธ โดยไมจําเปนตองมกีารสอดใสอวัยวะ              

เพศชาย  นอกจากนี้การใชอุปกรณเสริมสําหรับการมีเพศสัมพันธ (sex toy) ก็เปนทางหนึง่ในการแพรเชื้อ

ได การใชถุงยางอนามยัจะไมสามารถปองกนัการแพรเชือ้ไดทั้งหมด เพราะรอยโรคอาจอยูนอกสวนที่

ถุงยางอนามัยครอบคลุมถึง การใชนิว้หรือมือชวยในการมีเพศสัมพันธแลวมาจับที่อวัยวะเพศของตน กท็ํา

ใหเกิดการถายทอดเชื้อได 

  สตรีต้ังครรภที่มีรอยโรคอาจแพรเชื้อไปสูทารกไดในระหวางการคลอดผานทางชองคลอด               

การถายทอดเชื้อไวรัสเริมทีอ่วัยวะเพศจะไมเกิดขึ้นจากการกอด จูบ แชอางน้ําเดยีวกัน ใชสระวายน้ํา                  

รวมกัน หรือการใชจาน ชอน หรือแกวน้ํารวมกัน 

  ผูที่เคยมีอาการสามารถแพรเชื้อได แมไมมีรอยโรค โดยจะมีการแพรเชือ้มากที่สุดในชวง 1 ปแรก

หลังการติดเชือ้ หลงัจากนัน้มักจะแพรเชื้อเฉพาะเวลาทีม่ีรอยโรคเปนหลัก ดังนัน้ ทานอาจจะมีอาการทัง้ๆ     

ที่คูนอนของทานไมมีอาการ   

เมื่อทานมารบัการตรวจทีห่นวยฯ ทานจะไดรับการดูแลอยางไรบาง 

  กอนเริ่มการตรวจรักษา จะมีการซักประวติั ตรวจรางกาย ตรวจภายใน ตรวจมะเร็งปากมดลูก                

และไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําในการดแูลตนเอง รวมถึงการดูแลคูนอน  หากทานไมสะดวกใจที่จะแจง

ผลการตรวจกบัคูนอนของทาน ทางหนวยฯ จะใหคําแนะนําและชวยตดิตอประสานกับคูนอนของทาน  

  การตรวจเพื่อวินิจฉัยมีหลายวิธ ีไดแก การเจาะเลือด ตรวจหาระดับภูมิตานทานตอเชื้อไวรัส การ

ขูดเอาเซลลบริเวณแผลหรือตุมน้ําใสไปตรวจหาสารพนัธกุรรมของเชื้อไวรัส และการเพาะเชื้อ  ข้ันตอนการ

เก็บส่ิงสงตรวจ อาจทําใหทานมีความรูสึกเจ็บเล็กนอย 

  วิธีการตรวจตางๆ มีความแมนยาํแตกตางกนัขึ้นกับปริมาณไวรัส แพทยและพยาบาลใหคําแนะนาํ

แกทานกอนไดรับการตรวจ 

เริมที่อวัยวะเพศรักษาอยางไร 

  เปาหมายของการรักษาคือ เพื่อลดการปวดและลดการเพิ่มจํานวนของไวรัส ชวงเวลาที่ดีที่สุด

สําหรับการรักษาคือ ภายใน 5 วนัแรกนับจากเริ่มมีอาการครั้งแรก เพราะเปนชวงทีส่ามารถลดปรมิาณไวรัส



ที่เขาสูรางกายได  อยางไรก็ตาม กอนจะมีอาการ ไวรัสนี้ไดติดเขาไปในรางกายแลว และไมสามารถกําจัด

ออกไปจากรางกายไดทั้งหมด  

  ยาที่ใชในการรักษาเปนยาเม็ดรับประทานและยาครีมสําหรับทา ซึ่งมีหลายชนิดแตกตางกนัที่

วิธีการใชยาและผลขางเคียงของยา  ในการเปนครั้งตอๆ ไป การรับประทานยาจะทาํใหระยะเวลาที่มี

อาการสัน้ลงเล็กนอย เนื่องจากตัวโรคมกัหายไดเองภายใน 1 สัปดาห  ยาที่ใชรักษาเริมที่ปากไมสามารถ

นํามาใชรักษาเริมที่อวยัวะเพศได 

ทําอยางไรหากมีอาการบอย 

  หากทานมีอาการมากกวา 6 คร้ังใน 1 ป ทานควรมารับการตรวจเพื่อยืนยนัการวนิจิฉัย เพราะ

บอยครั้งที่ความรูสึกยิบๆ ที่ปากชองคลอดเกิดจากการระคายเคืองปกติ โดยเฉพาะผูที่ชอบลาง                           

อวัยวะเพศภายนอกบอยครั้งหรือรุนแรงจนทาํใหเกิดการถลอก จากนัน้น้าํปสสาวะและตกขาวจะทําใหเกิด

การระคายเคอืงได  หากทานมีอาการโรคเริมที่อวัยวะเพศจริงมากกวา 6 คร้ังใน 1 ป ถือวาเปนขอบงชี้                      

ในการใหยากดไวรัสรับประทานอยางตอเนื่อง 

ผลของโรคเรมิตอการตั้งครรภ 

  โรคเริมไมมีผลตอการมีบุตร  อยางไรก็ตาม เมื่อทานตั้งครรภและเคยมีอาการของโรคเริมมากอน 

ทานควรแจงใหแพทยผูดูแลทราบ โรคเริมสามารถถายทอดไปสูทารกและทําใหทารกเสียชีวิตไดแตนอย

มาก ยกเวน หากหญงิตั้งครรภติดเชื้อเริมคร้ังแรกในขณะตั้งครรภโอกาสที่จะเกิดภาวะดังกลาวจะสูงขึ้น

มาก ดังนั้น ทานควรระมดัระวังเปนพิเศษในการมีเพศสมัพันธในระหวางตั้งครรภ  ในกรณีทีท่านเคยเปนมา

กอน  ขอควรระวังคือ ทานอาจจะตองไดรับการผาตัดคลอดบุตรเพื่อลดการถายทอดเชื้อสูทารก หากทานมี

รอยโรคขนาดใหญที่อวยัวะเพศในชวงเขาสูขบวนการคลอด  

วิธีการลดอาการปวดดวยวิธีอ่ืน ๆ  

  สามารถทําไดหลายวิธ ีไดแก การใชน้ําแขง็หอใสถงุพลาสติกและหุมอีกครั้งดวยผาขนหนูแลว

นําไปประคบที่แผลเปนเวลา ½- 1  ชัว่โมง การอาบน้ําเย็น แตควรหลกีเลี่ยงการเอาสายฉีดน้าํ ฉีดโดยตรงที่

บริเวณแผล การทายาชาบนแผลโดยตรง ไมควรลางบอยคร้ังเกินไป แตควรซับบริเวณแผลใหแหงอยาง

ออนโยน อาจจําเปนตองใชไมพันสาํลีชุบน้ําเกลือคอย ๆ ซับบริเวณแผล อยาลืมลางมือทกุครั้งหลงัสัมผัส

แผลเพราะอาจจะเปนวิธกีารแพรเชื้อไปสูผูอ่ืน และตองลางมือทุกครั้งกอนสัมผัสแผล เพื่อลดการติดเชื้อ



แบคทีเรียซ้ําซอนตอแผล ควรดื่มน้ํามาก ๆ ใสเสื้อผาหลวม ๆ สามารถรบัประทานยาแกปวดไดหากมีอาการ

มาก 

จะปองกันการเกิดรอยโรคซ้ําไดอยางไร 

  แตละคนอาจไมเหมือนกนั ส่ิงกระตุนทีพ่บไดบอยมีดังนี ้อาการปวย เพลีย เครียด ออนลา สัมพนัธ

กับชวงของการมีประจําเดือน การมีเพศสัมพันธหรือการถูบริเวณอวัยวะเพศ การสัมผัสแสงแดดมาก เชน 

การอาบแดด การใสเสื้อผาคับๆ หรือใสกางแกงทีท่ํามาจากวัสดุบางชนิด การดื่มสุราหรือการสูบบุหร่ี                  

การเกิดซ้าํจะนอยลงไปมากหลัง 18-24 เดือนหลงัการติดเชื้อ 

 จะตองตรวจติดตามไปนานเทาใด 

  หากไมมีรอยโรค ทานสามารถดูแลตนเองไดตามปกติ ไมจําเปนตองมาพบแพทย  อยางไรก็ตาม

หากทานตองการคําปรึกษาหรือไมแนใจวารอยโรคเกิดซ้าํหรือไม ทานสามารถขอรับคําปรึกษาที่หนวยฯ  

ถาไมมารบัการรักษาจะเกิดอะไรขึ้น 

  การติดเชื้อไวรัสเริม สามารถอาการดีข้ึนไดเอง คลายกับการเปนหวัด  แตเปนโรคที่รักษาไม

หายขาด การรักษาเพียงแคใหปวดนอยลง และระยะเวลาที่เจ็บปวยสัน้ลง และยงัชวยลดโอกาสการแพร

เชื้อใหแกผูอ่ืน 

จะกลับไปมีเพศสมัพันธอีกครั้งเมื่อไหร 

  จนกวารอยโรคจะหายสนทิเปนเวลา 1 สัปดาห การใชถงุยางอนามัย ไมสามารถปองกันการ

ถายทอดไวรัสเริมไดทั้งหมด 

จะทราบหรือไมวาติดเชื้อไวรสัเรมิมานานเทาใด 

  ถาทานมีคูนอนหลายคน จะไมสามารถบอกไดวาทานรับเชื้อไวรัสมาจากใคร จะสามารถประมาณ

ไดชัดเจนที่สุดเฉพาะในกรณเีปนครั้งแรก เนื่องจากระยะฟกตัวประมาณ 1 สัปดาห 

ควรจะตองบอกคูนอนหรอืไม 

  เนื่องจากเปนโรคที่รักษาไมหาย แตไมไดทาํใหเกิดอาการถึงเสียชวีิต และผูแพรเชื้อมกัไมมีอาการ                

ทําใหไมสามารถทราบไดวา คุณหรือคูนอนเปนผูนาํเชื้อไวรัสเขามาในความสัมพนัธ การแจงผลการตรวจ

แกคูนอน อาจสงผลตรงขาม คือ คูนอนอาจคิดวาทานเปนผูนาํเชื้อเขามา  ดังนั้น ทานควรจะไดรับ

คําแนะนําในการแจงขาวนี้อยางเหมาะสมกอน หากทานมีความรูสึกโกรธหรือคับของใจ ทานสามารถเขา

มารับคําปรึกษาทีห่นวยฯ ได 



ผลตอการมบุีตร 

   ไมมี 

ผลตอการตั้งครรภ 

  การติดเชื้อกอนการตัง้ครรภ จะทาํใหทารกมีโอกาสติดเชื้อนอยลงมาก การติดเชื้อในระหวางการ

ต้ังครรภ ในชวง 3  เดือนแรกของการตั้งครรภ ผลตอทารกนอยและไมทําใหเกิดการแทง ในชวง 3 เดือน

กลาง  จะเปนชวงที่มีความเสี่ยงมากที่สุด อาจทาํใหทารกติดเชื้อและเสียชีวิตได การติดเชื้อในชวงทาย ๆ 

กอนการคลอด ผลไปถึงลูกจะไมยาวนานพอจนทําใหทารกเสียชวีิต แตจะเพิ่มการตดิเชื้อเมื่อคลอดผาน

ทางชองคลอด จึงมกัตองคลอดโดยการผาตัดคลอดทางหนาทอง 

ไวรสัเริมทาํใหเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือไม 

  ไม 

จะหลกีเลีย่งการรับเชื้อไดอยางไร 

  เชนเดียวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่ืนๆ หากทานไมแนใจควรสวมถงุยางอนามยัทกุครั้งในการ

มีเพศสัมพันธ หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธกับผูที่มีรอยโรคอยางใดอยางหนึ่งที่อวยัวะเพศ รวมถึงการจูบกับ

ผูที่มีแผลที่ปาก หลกีเลี่ยงการใชอุปกรณเสริมทางเพศ (sex toy) รวมกับผูอ่ืน  

หากทานมขีอสงสัย หรือตองการรับขอมูลเพิ่มเติม  

  กรุณาติดตอ หนวยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดตอทางเพศสัมพนัธสตรี (คลินิก 309) ตึกผูปวย

นอก ชัน้3 โรงพยาบาลศิริราช  โทรศัพท 02-419-7377 , 02-419-4899 ในวนัและเวลาราชการ  E-mail 

address: siriraj.309@hotmail.com หรือ siriraj.309@gmail.com 

 

 

 

 

  

 


