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โรคเริม (Herpes)

โรคเริมติดต่ อกันได้ ง่าย
ผ่ านทางการจุมพิตและการมีเพศสั มพันธ์
อาจทาให้ เป็ นแผลเจ็บปวดที่อวัยวะเพศ ปาก
และทวารหนัก รักษาไม่ หาย
แต่ ยาช่ วยบรรเทาอาการได้
ถุงยางอนามัยและยาสามารถป้ องกันการแพร่ เชื้อได้

ปรับปรุ งครั้งสุดท้าย 25 มีนาคม 2011

โรคเริมคืออะไร? (What is herpes?)
โรคเริ มคือการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากไวรั สเฮอร์ ปีส ซิ มเพล็กซ์ (HSV) มี HSV อยูส่ องประเภทคือ: HSV1 และ
HSV2 โรคเริ มทั้งสองประเภทนี้ อาจเกิดขึ้นได้ที่ริมฝี ปาก ปาก บริ เวณอวัยวะเพศและทวารหนัก
และบุคคลคนเดียวอาจเป็ นโรคเริ มได้ท้ งั สองประเภท คือทั้ง HSV1 และ HSV2 ถ้าเกิด HSVที่ริมฝี ปากและที่ปาก เรี ยกกันว่า โคลด์
ซอร์ หรื อ แผลเปื่ อยที่ปาก ส่ วน HSV ที่บริ เวณอวัยวะเพศและทวารหนัก เรี ยกว่า โรคเริ มที่อวัยวะเพศและทวารหนัก
ผูใ้ หญ่ชาวออสเตรเลียประมาณ 75 คนในทุกๆ 100 คนติดเชื้อ HSV1 และประมาณ 12 คนใน 100 คนติดเชื้อ HSV2
สตรี มกั จะติดเชื้อ HSV2 มากเป็ นสองเท่าของบุรุษ
โรคเริ มเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังของปาก อวัยวะเพศและทวารหนัก หรื อผ่านเข้าทางรอยบาดหรื อรอยข่วนบนผิวหนัง
เชื้อเริ มอาศัยอยูใ่ นเส้นประสาทใต้ผิวหนัง
และสามารถอาศัยอยูใ่ นบริ เวณเหล่านั้นได้เป็ นเวลาหลายปี โดยไม่แสดงปฏิกิริยาหรื ออาการใดๆ ให้เป็ นที่สงั เกตเห็นได้

มีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดไหม? (What are the symptoms?)
หลังจากติดเชื้ออาจใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรื อหลายเดือนกว่าอาการจะปรากฎขึ้น คืออาจเริ่ มด้วยสัญญาณเตือนอย่างเงียบๆ
ด้วยความรู ้สึกเสี ยวๆ คัน หรื อ เจ็บตรงบริ เวณที่ติดเชื้อ ซึ่งต่อมาจะกลายเป็ นตุ่มพุพองและแตก กลายเป็ นแผลเปื่ อยที่เจ็บมาก
แผลเหล่านี้จะหายไปเอง แต่อาจทาให้เกิดรู ้สึกคัน อาการที่ปะทุข้ นึ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงแผลหายจะเป็ นเวลาราวหนึ่งสัปดาห์
โดยปกติ อาการที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรกจะยาวนานที่สุดและเจ็บปวดมากที่สุด บางคนมีอาการเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
บางคนมีอาการเกิดขึ้นเป็ นครั้งคราว และบางคนมีปัญหามากมายเมื่อ มีอาการเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
โดยปกติแล้วอาการจะค่อยยังชัว่ ขึ้นตามกาลเวลา ยาจะช่วยให้อาการบรรเทาลง
มีคนเป็ นจานวนมากที่เป็ นโรคเริ ม แต่ไม่มีอาการ และไม่รู้ตวั ว่าเป็ นโรคนี้

แพร่ เชื้อได้ อย่างไร? (How is it transmitted?)

โรคเริ มแพร่ เชื้อผ่านทางการสัมผัสระหว่างผิวหนังกับผิวหนังในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรื อ ทางปาก
ระหว่างการปลุกกาหนัด หรื อระหว่างการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการสอดใส่เข้าอวัยวะเพศหรื อโดยการจุมพิต
โรคเริ มนี้แพร่ เชื้อได้แม้วา่ จะไม่มีร่องรอยหรื ออาการใดๆ ปรากฎให้เห็น
ถ้าสตรี มีครรภ์เกิดอาการโรคเริ มที่อวัยวะเพศในขณะคลอด เขาอาจแพร่ เชื้อไวรัสนี้ไปให้ทารกในขณะที่ทารกเคลื่อนตัวผ่านช่องคลอด
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สตรี ผมู ้ ีครรภ์ควรแจ้งให้สูติแพทย์หรื อนางผดุงครรภ์ ทราบถ้าตนเองเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเริ ม
ถ้าเพิ่งเคยมีอาการของโรคเริ มระหว่างการตั้งครรภ์ อาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้
ดังนั้นสตรี มีครรภ์ที่สงสัยว่าตนเองอาจเป็ นโรคเริ ม ควรติดต่อขอคาแนะนาทางแพทย์โดยทันที
สตรี มีครรภ์ที่ไม่มีอาการ แต่คู่นอนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเริ ม ควรปรึ กษาแพทย์หรื อสูติแพทย์ดว้ ยเช่นกัน

ป้องกันได้ อย่างไร? (How is it prevented?)

การใช้ถุงยางอนามัยและครี มหล่อลื่นที่มีน้ าเป็ นส่วนประกอบ
จะช่วยลดการเสี่ ยงอันตรายจากการแพร่ เชื้อโรคเริ มตลอดจนการติดเชื้อที่ผา่ นทางเพศสัมพันธ์อย่างอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนั้นการกินยาต่อต้านไวรัสสามารถลดการเสี่ ยงต่อการแพร่ เชื้อโรคเริ มด้วย
ไปรับการตรวจการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ (STI) อย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจหาการติดเชื้อก่อนที่โรคแทรกซ้อนจะเกิดขึ้น
และเพื่อป้ องกันการแพร่ เชื้อไปยังผูอ้ ื่น ใช้ถุงยางอนามัยเสมอ
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังเมื่อมีอาการของโรคเริ มเกิดขึ้นที่ปาก อวัยวะเพศ หรื อทวารหนัก เป็ นวิธีป้องกันเพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่ง

วินิจฉัยโรคอย่างไร? (How is it diagnosed?)

ถ้ามีอาการ แพทย์สามารถทดสอบหาโรคเริ มได้โดยการทาสว็อบ (โดยใช้ไม้ยาวพันสาลีปาดเนื้อเยือ่ )
จากบริ เวณที่เป็ นแผลหรื อตุ่มพุพอง นอกจากนั้น แพทย์อาจวินิจฉัยโรคนี้ดว้ ยการตรวจร่ างกาย
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องไปพบแพทย์โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ในขณะที่อาการกาลังปรากฎอยู่
ถ้าไม่มีอาการ แพทย์อาจตรวจเลือดเพื่อหาภูมิตา้ นทาน (แอนตี้บอดี้) โรคเริ ม การตรวจนี้ไม่อาจกาหนดได้วา่ มีการติดเชื้อที่บริ เวณไหน
(ที่ปาก อวัยวะเพศ หรื อ บริ เวณทวารหนัก) และอาจไม่แสดงอาการติดเชื้อในทันที ทั้งนี้เพราะภูมิตา้ นทานโรคเริ มใช้เวลา 3 ถึง 6
เดือนก่อนที่อาการจะปรากฎ
อนึ่งการทดสอบโรคเริ มไม่สามารถกาหนดได้วา่ การติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไร
เนื่องจากโรคเริ มสามารถกบดานได้เป็ นแรมเดือนหรื อแรมปี ก่อนแสดงอาการ

รักษาได้ อย่างไร? (How is it treated?)

ยาแอนตี้ไวรัสช่วยบรรเทาอาการและการแพร่ เชื้อ แต่ไม่มีทางรักษาโรคเริ มให้หายขาดได้ การใช้ยาสามารถทาได้ต้ งั แต่ในระยะต้นๆ
คือก่อนหรื อหลังจากที่เม็ดตุ่มพองปะทุออกมา การใช้ยาจะทาให้การควบคุมได้ผลทั้งในด้านระยะเวลาและความรุ นแรงของอาการ
สาหรับผูท้ ี่เป็ นโรคเริ มซ้ าๆ ควรกินยาแอนตี้ไวรัสทุกวันเพื่อลดการกลับเป็ นซ้ า
การจัดการกับอาการของโรคเริ มเป็ นเรื่ องสาคัญ การระวังให้บริ เวณที่เป็ นแห้ง ใส่เสื้ อผ้าหลวมๆ และพักผ่อน จะช่วยบรรเทาได้
การแช่น้ าเกลือและการใช้ยาพาราซีตามอลจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวด
แพทย์ของท่านสามารถให้ความสนับสนุนในการจัดการกับผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์อนั เกิดจากโรคเริ มได้
หรื อมิฉะนั้นเขาก็สามารถส่งท่านไปรับคาปรึ กษาได้

บอกให้ ค่ ูนอนทราบ (Telling partners)

ถ้าท่านเป็ นโรคเริ ม เป็ นสิ่ งสาคัญที่ท่านต้องบอกให้คูน่ อนเของท่านทราบ เพื่อว่าเขาจะรู ้ถึงอันตรายของการแพร่ เชื้อ
และคิดหาทางไปรับการตรวจรักษา
แพทย์ของท่านจะช่วยท่านตัดสิ นใจได้วา่ ใครบ้างที่อาจเสี่ ยงต่ออันตรายและช่วยเหลือท่านในการติดต่อกับคนเหล่านั้น
หรื อถ้าท่านต้องการ แพทย์ของท่านอาจติดต่อคนเหล่านั้นให้ท่านได้
ข้อมูลในเอกสารนี้เป็ นข้อมูลทัว่ ไป ท่านควรปรึ กษาแพทย์หากท่านมีความวิตกกังวลเรื่ องสุขภาพของท่าน
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ติดต่อ (Contact)

บริ การสายข้อมูลสุขภาพทางเพศของรัฐนิวเซาท์เวลส์ โทรศัพท์ฟรี หมายเลข 1800 451 624
สอบถามที่คลินิกสุขภาพทางเพศในท้องถิ่นของท่าน หรื อโทรติดต่อสายข้อมูลสุขภาพทางเพศของรัฐนิวเซาท์เวลส์
เกี่ยวกับกลุ่มสนับสนุนผู้เป็ นโรคเริม

