เริม Genital Herpes (Thai)
อะไรคือสาเหตุท่ ที าให้ เป็ นเริม?
เริ มที่อวัยวะเพศเกิดขึ ้นจากไวรัสเฮอร์ พีส ซิมเพล็กซ์ (HSV) ซึง่ อาจเป็ นได้ ทงประเภท
ั้
HSV-1 หรื อ HSV-2 ไวรัส HSV
แรกเริ่ มเข้ าสูร่ ่างกายผ่านทางแผลถลอกที่อวัยวะเพศ ปาก หรื อทวารหนัก
แล้ วหลังจากนันไวรั
้ สนี ้ก็จะเคลือ่ นเข้ าสูเ่ ซลล์เส้ นประสาทและจะอยูท่ ี่นนั่ ต่อไปเรื่ อยๆ
แต่โดยทัว่ ไปแล้ วจะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของเซลล์ภมู ิต้านทานในผิวหนังที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยต่างๆ
เช่นผลของการเป็ นแผลซึง่ ทาให้ ความต้ านทานด้ านการป้องกันของผิวหนังและไวรัสอ่อนแอลง
อาจทาให้ เซลล์บนพื ้นหน้ าผิวหนังติดเขื ้อ (อาการติดเชื ้อทีก่ ลับมาเป็ นใหม่)

มีอาการอะไรบ้ าง?
คนหลายคนไม่มีอาการอย่างใดเลยระหว่างการติดเชื ้อครัง้ แรกหรือเมื่อกลับมาติดเชื ้อใหม่ การติดเชื ้อครัง้ แรกๆ
อาจทาให้ เกิดแผลเรื อ้ รังทีเ่ จ็บปวด ปั สสาวะลาบากระหว่างทีเ่ กิดการติดเชื ้อครัง้ แรกหรื อในการกลับติดเชื ้อใหม่
อาการติดเชื ้อที่กลับมาเป็ นใหม่คอื การมีแผลถลอกเล็กๆ เฉพาะแห่งหรื อแผลเรื อ้ รัง และไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะที่อวัยวะเพศเท่านัน้
แต่อาจเกิดขึ ้นที่ก้น โคนขา และทวารหนักได้ ด้วย การกลับมาเป็ นใหม่สว่ นใหญ่มกั จะไม่มีอาการใดๆ
หรื ออาจมีอาการคันหรื อระคายเคืองเล็กน้ อย แต่ไวรัสติดเชื ้อจะหลุดจากผิวหนังระหว่างที่เกิดอาการดังกล่าว

ได้ รับการวินิจฉัยโรคอย่ างไร?
จะมีการทาสว็อบจากแผลหรื อจากจุดที่คนั แล้ วส่งไปตรวจหาไวรัสดีเอ็นเอ ซึง่ จะบอกให้ ทราบว่าเป็ นไวรัสประเภท HSV-1 หรื อ
HSV-2 การตรวจเลือดเพื่อหา HSV มักจะให้ ผลทางบวกและทางลบที่ไม่ถกู ต้ องมากเกินไป ด้ วยเหตุนี ้ MSHC
จึงไม่เสนอให้ มีการตรวจเลือดสาหรับโรคเริ มในฐานะเป็ นส่วนหนึง่ ของการคัดกรองเพื่อหาการติดเชื ้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ ในตัวบุค
คลที่ไม่แสดงอาการของโรคนี ้
HSV-1 และ HSV-2 เหมือนกันหรื อไม่ ?
ไวรัสทังสองอาจท
้
าให้ เกิดโรคเริ มที่อวัยวะเพศ แต่ผลที่ออกมาแตกต่างกัน HSV-1 ก่อให้ เกิดแผลพุพองที่ริมฝี ปาก
และการติดเชื ้อที่อวัยวะเพศจะเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลที่มีไวรัสแผลพุพอง (ซึง่ อาจมีหรื อไม่มีอาการ)
ให้ บริ การเพศสัมพันธ์ทางปากแก่อีกบุคคลหนึง่ ซึง่ ไม่เคยเปิ ดเผยตัวต่อ HSV-1 ผู้ที่ติดเชื ้อ HSV-1
ที่อวัยวะเพศครัง้ แรกจะรู้สกึ เจ็บมาก แต่การกลับเป็ นใหม่และอาการที่ไวรัสลอกคราบจะเกิดขึ ้นน้ อยครัง้ กว่าการติดเชื ้อ HSV-2
นอกจากนัน้ บุคคลที่มีการติดเชื ้อ HSV-1 ที่อวัยวะเพศมักจะไม่ต้องรับการบาบัดด้ วยยาแอนตี ้ไวรัสหลังจากการเป็ นโรคนี ้ครัง้ แรก
และจะไม่แพร่การติดเชื ้อนี ้ไปยังคูน่ อน แต่ในทางตรงข้ าม การติดเชื ้อ HSV-2
ที่อวัยวะเพศจะมีความเกี่ยวข้ องกับการกลับเป็ นใหม่บอ่ ยกว่าและซึง่ จาเป็ นต้ องใช้ การบาบัด แบบแอนตี ้ไวรัส การลอกคราบไวรัส

และการเสีย่ งต่อการแพร่เชื ้อ การติดเชื ้อ HSV-2 ที่ปาก ไม่เกิดขึ ้นบ่อยนัก และเกือบจะไม่เกิดขึ ้นเลยกับบุคคลที่มีสขุ ภาพสมบูรณ์
กล่าวได้ วา่ โรคแผลพุพองที่ปากแทบจะเกิดขึ ้นโดยการติดเชื ้อ HSV-1 เสมอ

ควรบาบัดรั กษาโรคเริมที่อวัยวะเพศอย่ างไร?
ยาแอนตี ้ไวรัส (Valtrex®, Famvir®, Zovirax®) เป็ นยาทีใ่ ช้ ได้ ผลและปลอดภัยดีมากแม้ วา่ จะใช้ ยานี ้อยูเ่ ป็ นเวลานานก็ตาม
การติดเชื ้อครัง้ แรกต้ องใช้ เวลารักษาถึง10 วันเพื่อลดความรุนแรงและระยะเวลาของอาการ
สามารถบาบัดการกลับมาเป็ นใหม่ด้วยคอร์ สสันๆ
้ (1-วัน) ตาม วิธีรักษาเป็ นตอนๆ โดยเริ่ มจากครัง้ แรกที่สงั เกตเห็นอาการ
ในกรณีที่อาการเกิดขึ ้นบ่อยๆ ก็สามารถระงับได้ ด้วยการใช้ ยาทุกวันติดต่อกันอย่างน้ อยที่สดุ 1 เม็ดต่อวัน
การบาบัดด้ วยวิธีระงับมีประโยชน์ตอ่ การลดการแพร่เชื ้อไปยังคูน่ อน บุคคลที่เป็ นโรคเริ มมักจะสับเปลีย่ นวิธีการรักษาบ่อยๆ
ระหว่างการบาบัดเป็ นตอนๆ และการบาบัดแบบระงับ ทังนี
้ ้สุดแท้ แต่ความจาเป็ นและสถานการณ์แวดล้ อม

ข้ าพเจ้ าจะสามารถป้องกันตัวเองจากโรคเริมที่อวัยวะเพศได้ อย่ างไร?
การหลีกเลีย่ งการติดต่อกับไวรัสนี ้โดยตรงเป็ นหนทางเดียวที่จะป้องกันตนเองให้ พ้นจากการติดเชื ้อนี ้ ดังนัน้
ท่านจึงควรหลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลที่มแี ผลที่อวัยวะเพศหรื อที่ปาก เพราะเป็ นระยะทีก่ ารเสีย่ งต่อการติดเชื ้อสูงมาก
อย่างไรก็ตาม โรคเริ มนี ้อาจอยูใ่ นผิวหนังโดยไม่มกี ารแสดงออกใดๆ และสามารถแพร่เชื ้อได้ โดยไม่มีแผลปรากฎให้ เห็น
การลดจานวนคูน่ อนให้ น้อยลงและการใช้ ถงุ ยางอนามัยจะช่วยป้องกันการติดโรคนี ้

จะลดการเสี่ยงต่ อการแพร่ เชือ้ ได้ อย่ างไร?
การศึกษาเกี่ยวกับคูน่ อนซึง่ คนหนึง่ เป็ นโรคเริ มที่อวัยวะเพศประเภท HSV-2 แสดงให้ เห็นอัตราการแพร่เชื ้อระหว่างร้ อยละ 5 -20
ต่อปี ส่วนสตรี ที่ไม่มีการเสีย่ งต่อ HSV-1 มีอตั ราการเสีย่ งสูงสุดถึง (ร้ อยละ 20) ในขณะที่บรุ ุษทีม่ ีอดีตการติดเชื ้อ HSV-1
มีการเสีย่ งต่อการติดเชื ้อตา่ สุด (ร้ อยละ 5) การติดเชื ้อ HSV-1 ที่มีมาก่อนอาจให้ ภมู ิค้ มุ กันข้ าม (ครอส-อิมมิวนิตี ้)
บางอย่างแก่การติดเชื ้อ HSV-2
บุคคลที่ได้ รับการติดเชื ้อ HSV-2 ภายในระยะ 12-18 เดือนที่ผา่ นมา มีโอกาสติดเชื ้อมากกว่าคนทีม่ ีการติดเชื ้อมาเป็ นเวลานาน
การแพร่เชื ้อส่วนใหญ่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลาสองสามเดือนแรกของความสัมพันธ์
ดังนันจึ
้ งขอแนะนาให้ คนู่ อนคูใ่ หม่คิดไตร่ตรองถึงมาตรการต่อไปนี ้อย่างน้ อยที่สุด 6-12 เดือน คือ:




ใช้ ถงุ ยางอนามัยสมา่ เสมอจะช่วยลดการเสีย่ งประมาณร้ อยละ 50
หากคูน่ อนที่เป็ นโรคเริ มใช้ วธิ ีรักษาด้ วยการต้ านไวรัสด้ วยวิธีระงับ ก็จะช่วยลดการเสีย่ งลงได้ ประมาณร้ อยละ 50
การหลีกเลีย่ งอาการบาดเจ็บทางผิวหนังจะช่วยลดการเสีย่ งของการผลัดไวรัสในตัวของคูน่ อนทีเ่ ป็ นเริ ม
และลดโอกาสที่คนู่ อนอีกคนหนึง่ จะเป็ นเริม ทังนี
้ ้ขอแนะนาให้ ใช้ ครี มหล่อลืน่ ที่ใช้ ซิลโิ คนเป็ นฐาน

คนบางคนขอให้ มีการตรวจโลหิตเพื่อตรวจหาการเปิ ดเผยตัวเองต่อ HSV ในอดีต
เราขอแนะนาว่าผลที่ออกมาอาจไม่เที่ยงตรงพอที่จะนามาใช้ ประเมินความเสีย่ ง และไม่วา่ ผลจะออกมาในรูปใดก็ตาม
ท่านควรปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันง่ายๆ ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น

แล้ วถ้ าตัง้ ครรภ์ ล่ะ?
โรคเริ มที่เกิดขึ ้นกับทารกแรกเกิด ไม่เกิดขึ ้นบ่อยนัก แต่เป็ นการติดเชื ้อที่รุนแรง
การเสีย่ งของการแพร่เชื ้อไปยังทารกแรกเกิดใหญ่หลวงมากถ้ าฝ่ ายหญิงได้ รับการติดเชื ้อเริมในระยะ 3 เดือนแรกของการตังครรภ์
้
ในกรณีเช่นนี ้ สตรี ที่ตงครรภ์
ั้
มกั จะได้ รับการแนะนาให้ คลอดด้ วยการผ่าตัดหน้ าท้ อง
ชายใดที่มแี ผลในปากไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ทางปากกับหญิงที่ตงครรภ์
ั้
นอกเสียจากว่าเป็ นที่ทราบว่าเธอติดเชื ้อ HSV-1
มาก่อนแล้ ว ชายที่เป็ นโรคเริมทีอ่ วัยวะเพศควรคิดใช้ การบาบัดการต้ านไวรัสแบบระงับ

ใช้ ถงุ ยางอนามัยและครี มหล่อลืน่ อย่างดีตลอดเวลาที่ฝ่ายหญิงตังครรภ์
้
หากเธออยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่ออันตรายจากการติดเชื ้อจากฝ่ า
ยชาย สตรี ทกี่ ลับเป็ นโรคเริ มที่อวัยวะเพศมีการเสีย่ งต่าต่อการแพร่เชื ้อไปยังทารกแรกเกิด
การคลอดด้ วยวิธีผา่ ตัดหน้ าท้ องจะอยูใ่ นความพิจารณาต่อเมื่อมองเห็นแผล HSV ระหว่างการคลอด
สตรี มีครรภ์ซงึ่ กลับเป็ นโรคเริ มอีกอาจเลือกที่จะใช้ การบาบัดการต้ านไวรัสด้ วยวิธีระงับระหว่างสองสามสัปดาห์สดุ ท้ ายของการตังค
้
รรภ์ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันการกลับเป็ นโรคนี ้ใหม่และไม่ต้องคลอดด้ วยการผ่าหน้ าท้ อง เรื่ องนี ้แสดงให้ เห็นแล้ วว่าปลอดภัยและ ได้ ผลดี

ข้ อมูลเพิ่มเติม
บุคคลที่เพิ่งทราบว่าตนเองเป็ นโรคเริ มที่อวัยวะเพศมีคาถามหลายคาถาม
เขาทังหลายควรพยายามหาข้
้
อมูลเกี่ยวกับโรคนี ้ให้ มากที่สดุ เท่าทีจ่ ะสามารถทาได้
เพื่อที่จะได้ ตดั สินใจได้ ถกู ต้ องเกี่ยวกับการรับการบาบัดรักษา
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
และการจัดการเมื่อโรคนี ้กลับมารุกรานใหม่
การหารื อเรื่ องนี ้กับที่ปรึกษาก็เป็ นทางเลือกอีกทางหนึง่
เพราะผู้เป็ นโรคนี ้จะได้ มีเวลาศึกษาว่าการเป็ นโรคเริ มหมายความว่ากระไร และเพื่อได้ มีโอกาสหารือเกี่ยวกับข้ อกังวลต่างๆ
ปรับปรุงครัง้ สุดท้ายเมือ่ เดือนธันวาคม 2017

