ฮิวแมน ปาปิ ลโลมา ไวรั ส (เอชพีวี)
Human papilloma virus (HPV) (Thai)
เอชพีวี คืออะไร?
เอชพีวี ย่อมาจาก ฮิวแมนปาปิ ลโลมา ไวรัส นี่เป็ นการติดเชื ้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ที่สามัญชนิดหนึง่ ซึง่ โดยปกติไม่แสดงอาการ
และมักจะหายไปเอง อย่างไรก็ตา ม บางครัง้ การติดเชือ้ เอชพีวีทาให้ เกิดหูดที่อวัยวะเพศ
และเป็ นตัวการทาให้ เกิดเป็ นมะเร็ งรอบบริ เวณอวัยวะเพศ

หูดที่อวัยวะเพศหน้ าตาเป็ นอย่ างไร?
หูดที่อวัยวะเพศคือเนื ้องอกหรื อตุม่ ที่มีลกั ษณะ ขนาด รูปร่างและจานวน แตกต่างกันไปแถวบริ เวณอวัยวะเพศ
บางรายอาจมีลกั ษณะคล้ ายกะหลา่ ปลี

ใครบ้ างที่เป็ นโรคเอชพีวี หรื อ หูดที่อวัยวะเพศ?
เป็ นที่คิดกันว่าส่วนใหญ่ของผู้มีเพศสัมพันธ์แข็งขันจะติดเชื ้อเอชพีวีในชัว่ ชีวิตของตนเอง
การติดเชื ้อเอชพีวีนี ้ส่วนใหญ่มกั จะหายไปเอง อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนการ์ ดาซิล (Gardasil )
จะช่วยป้องกันเอชพีวีที่มคี วามเสีย่ งสูงสองประเภท คือประเภท 16 และ 18
ซึง่ เป็ นตัวการทาให้ เกิดมะเร็ งที่อวัยวะเพศเป็ นส่วนมาก ในระหว่างที่เอชพีวีประเภท 6 และ 11
ทาให้ เกิดหูดที่อวัยวะเพศส่วนใหญ่

ท่ านเป็ นเอชพีวีหรื อหูดที่อวัยวะเพศได้ อย่ างไร?
เอชพีวแี ละหูดที่อวัยวะเพศแพร่เชื ้อโดยการสัมผัสระหว่างผิวหนังกับผิวหนังขณะที่ร่วมเพศทางช่องคลอดหรื อทางทวารหนัก
อาการเหล่านี ้อาจปรากฎภายในหลายสัปดาห์หลังจากที่เกิดการสัมผัส หรื ออาจใช้ เวลาเป็ นเดือนๆ กว่าอาการจะปรากฎ

ข้ าพเจ้ าจะทราบได้ อย่ างไรว่ าข้ าพเจ้ าเป็ นเอชพีวีหรื อมีหดู ที่อวัยวะเพศ?
ท่านจะสังเกตว่ามีตมุ่ เดียวหรื อหลายตุม่ เกิดขึ ้นในบริ เวณอวัยวะเพศ อย่างไรก็ตาม บางครัง้ ท่านอาจไม่ได้ สงั เกตว่าตนเองมีหดู
เพราะมันอยูข่ ้ างในช่องคลอด ปากมดลูก หรื อที่ทวารหนัก ท่านควรไปพบแพทย์หรื อไปที่คลินิกถ้ า:


ท่านสังเกตเห็นว่ามีตมุ่ นูน หรื อการเปลีย่ นแปลงทางผิวหนังที่องคชาต ช่องคลอด แคมนอกของอวัยวะสืบพันธ์สตรี หรื อ
ทวารหนัก

ท่านรู้สกึ คัน เจ็บ หรื อมีเลือดออกผิดปกติ
คูน่ อนคนเดียว (หรื อหลายคน) ของท่านบอกท่านว่าเขาเป็ นเอชพีวีหรื อหูดที่อวัยวะเพศ




วินิจฉันโรคหูดที่อวัยวะเพศอย่ างไร?
การวินจิ ฉันโรคหูด ทาด้ วยการตรวจด้ วยสายตาที่บริ เวณอวัยวะเพศ

คู่นอนของข้ าพเจ้ าควรทาเช่ นไรถ้ าข้ าพเจ้ ามีหดู ที่อวัยวะเพศ?
ควรไปพบแพทย์หรื อไปที่คลินิกสุขภาพทางเพศเพือ่ การตรวจสุขภาพทางเพศทัว่ ไป

บาบัดรั กษาหูดที่อวัยวะเพศอย่ างไร?
ทางเลือกการรักษาหูดที่อวัยวะเพศรวมถึงสิง่ ที:่
ผู้ให้ บริ การด้ านการแพทย์ใช้ :
 วิธีครี โอเธราปี หรื อ ไนโตรเจนเหลว เพื่อแช่แข็งหูด
 ทีซีเอ (TCA) (กรดทริ โคลโรแอเซติค) (Trichloroacetic acid): เป็ นสีที่ใช้ ทาบนหูด
 ในบางโอกาส จะมีการแนะนาให้ บาบัดด้ วยเลเซอร์ ผ่านการวางยาสลบทังตั
้ ว
ผู้ป่วยใช้ :
 ทาด้ วยยา Podophyllotoxin (Condyline™) สาหรับหูดที่อยูภ
่ ายนอกอวัยวะเพศ ไม่แนะนาให้ ใช้ ยานี ้หากกาลังตังครรภ์
้
 ใช้ ครี ม Imiquimod (Aldara™) ทาหูดที่อยูภ
่ ายนอกอวัยวะเพศและหูดที่อยูร่ อบๆ ทวารหนัก
ไม่แนะนาให้ ใช้ ครี มนี ้หากกาลังตั
้ งครรภ์
้
โดยไม่คานึงถึงการบาบัดทีใ่ ช้ อยูแ่ ล้ ว
 เป็ นสิง่ สาคัญทีค
่ วรจดจาว่าการรักษาไม่ใช่เป็ นการกาจัดไวรัส มันเป็ นเพียงการบาบัดหูดทีม่ องเห็นได้ สาหรับคนส่วนใหญ่
ภูมิต้านทานธรรมชาติของร่างกายจะกาจัดไวรัสนี ้ออกไปในที่สดุ
 ขอแนะนาให้ ปรึกษาแพทย์ก่อนทีจ
่ ะเริ่ มการรักษาหูดที่อวัยวะเพศ
 อดทน – การบาบัดรักษามักจะต้ องใช้ เวลาไปหาแพทย์หลายครัง้ และต้ องใช้ การรักษาหลายวิธี
 หากท่านตังครรภ์
้
หรื อคิดว่าท่านอาจตังครรภ์
้
โปรดแจ้ งให้ แพทย์ทราบ
 โปรดอย่าใช้ ยาที่แพทย์ ไม่ได้ สงั่ และซึง่ ไม่ระบุโดยเฉพาะว่าสาหรับหูดที่อวัยวะเพศ

อาการแทรกซ้ อนสามัญของการบาบัดด้ วยความเย็น อิมิควิโมด และโพโดฟิ ลโลท็อกซิน


รวมถึงอาการคัน แผลเปื่ อย อาการเจ็บปวด และไม่สบายเนื ้อตัว ถ้ าอาการเหล่านีย้ งั ดื ้ออยู่
โปรดไปพบแพทย์หรื อผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพของท่าน

การจัดการกับอาการแทรกซ้ อน



อาบน ้าอ่างใส่เกลือ
ยาแก้ ปวด—พาราซีตามอล (พานาดอล)

สามารถป้องกันโรค HPV ได้ หรื อไม่ ?
การ์ ดาซิล (GARDASIL) เป็ นวัคซีนเอชพีวีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึง่ สามารถป้องกันการติดเชื ้อเอชพีวีสปี่ ระเภท คือ
ประเภท 6, 11, 16 และ 18 ซึง่ เป็ นต้ นเหตุของหูดและมะเร็ งที่อวัยวะเพศส่วนใหญ่
ในออสเตรเลีย วัคซีนนี ้จัดให้ ฟรี แก่นกั เรี ยนชันปี
้ 7 และปั จจุบนั นี ้ ผ่านทาง MSHC จัดให้ แก่ชายหนุม่ ที่อายุ 26 ปี และต่ากว่า
ซึง่ ร่วมเพศกับชายด้ วยกัน
ปรับปรุงครัง้ สุดท้ายเมือ่ เดือนตุลาคม 2017

