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โรคเรมิ (Herpes) 
ยังเป็นทีรู่จั้กกันในนามว่า โรคเรมิทีอ่วัยวะเพศ แผลเป็นตุ่มทีร่มิฝีปาก (Cold sore) เชือ้ไวรัส herpes simplex เชือ้ไวรัส HCV 

โรคเรมิเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์(STI) ทีพ่บบ่อย ซึง่เกดิจากเชือ้ไวรัส herpes simplex (HSV)  
และสามารถตดิต่อไดด้ว้ยการสัมผัสทางผวิหนังในระหว่างการมเีพศสัมพันธ ์

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• โรคเรมิทีอ่วัยวะเพศเป็นการตดิเชือ้ชนดิหนึง่ของโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธท์ีพ่บบ่อยทีส่ดุ 

• คนหลายคนจะไม่มอีาการ 
• การตรวจโรคมักท าดว้ยการใชก้า้นส าลป้ีายทีแ่ผลหรอืจุดทีม่อีาการคัน 

• มกีารรักษาทีใ่ชจั้ดการกับอาการของโรคเรมิ 

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

ไวรัส herpes simplex (HSV) สามารถเขา้สูร่่างกายไดโ้ดยผ่านรอยถลอกเล็ก ๆ (แผลฉีกขาด) ทีอ่วัยวะเพศ ปาก และรมิ
ฝีปาก หรอืทวารหนัก  

ไวรัส HSV-1 และไวรัส HSV-2 (HSV-1 and HSV-2) 

ไวรัสโรคเรมิมสีองชนดิ คอื HSV-1 และ HSV-2 ทัง้สองชนดิสามารถท าใหเ้กดิโรคเรมิทีอ่วัยวะเพศ แต่มผีลลัพธท์ีแ่ตกต่างกัน 

HSV-1 มักท าใหเ้กดิแผลเป็นตุ่มทีป่าก แต่ยังอาจท าใหเ้กดิโรคเรมิทีอ่วัยวะเพศได  ้

• การตดิเชือ้ไวรัส HSV-1 ทีอ่วัยวะเพศเกดิขึน้บ่อยทีส่ดุเมือ่มใีครบางคนทีม่เีชือ้ไวรัสโคลดซ์อร ์(ซึง่อาจมหีรอืไม่มอีาการ 
ก็ได)้ มเีพศสัมพันธด์ว้ยการใชป้ากกับใครบางคนทีไ่ม่เคยไดรั้บการสัมผัสเชือ้ไวรัสมาก่อน แผลถลอก แผลพุพอง  
แผลเป็นตุ่มอาจเกดิขึน้ทีป่าก อวัยวะเพศ หรอืทวารหนัก 

• ในเบือ้งตน้ การตดิเชือ้ไวรัส HSV-1 อาจมอีาการเจ็บส าหรับบางคน และการก าเรบิกลับมาเป็นอกีมักจะเจ็บนอ้ยกว่า 
ครัง้แรก 

• บางคนทีต่ดิเชือ้ไวรัส HSV-1 อาจแพร่เชือ้ไวรัสไดถ้งึแมว่้าพวกเขาไม่มแีผลเป็นตุ่มทีร่มิฝีปากใด ๆ ก็ตาม (ซึง่เรยีกว่า 
การแพร่กระจายเชือ้ไวรัสโดยไม่แสดงอาการ) 

• คนทีต่ดิเชือ้ไวรัส HSV-1 ทีอ่วัยวะเพศ มักไม่จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสในตอนมอีาการเบือ้งตน้  
และเป็นผูม้คีวามเสี่ยงต ่าในการแพร่เชือ้ไปยังคู่นอน  
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เชือ้ไวรสั HSV-2 ท าใหเ้กดิโรคเรมิทีอ่วัยวะเพศ 

• การตดิโรคเรมิจากเชือ้ไวรัส HSV-2 ทีอ่วัยวะเพศเกดิขึน้เมือ่มใีครบางคนทีม่เีชือ้ไวรัสน้ี (ซึง่อาจมหีรอืไม่มอีาการก็ได)้  
มเีพศสัมพันธท์างปาก ชอ่งคลอด หรอืทวารหนักกับใครบางคนทีไ่ม่เคยไดรั้บการสัมผัสกับเชือ้ไวรัสมาก่อน แผลถลอก  
แผลพุพอง แผลเป็นตุ่มอาจเกดิขึน้ทีป่าก อวัยวะเพศ หรอืทวารหนัก 

• ในเบือ้งตน้ การตดิเชือ้ไวรัส HSV-2 อาจมอีาการเจ็บส าหรับบางคน และการก าเรบิกลับมาเป็นอกีมักจะเจ็บนอ้ยกว่า 
ครัง้แรก 

• หลายคนทีต่ดิเชือ้ไวรัส HSV-2 อาจแพร่เชือ้ไวรัสไดแ้มว่้าพวกเขาไม่มแีผลเป็นตุ่มหรอืแผลพุพองทีอ่วัยวะเพศ (ซึง่เรยีกว่า 
การแพร่กระจายเชือ้ไวรัสโดยไม่แสดงอาการ) 

• คนทีต่ดิโรคเรมิ (เชือ้ไวรัส HSV-2) ทีอ่วัยวะเพศ มักไม่จ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส และเป็นผูม้คีวามเสีย่ง 
ในการแพร่เชือ้ไปยังคู่นอนของพวกเขา  

• ในเบือ้งตน้ การตดิเชือ้ HSV-2 ทางปากนัน้ พบไม่บ่อยและเกอืบจะไม่เกดิขึน้กับคนทีม่สีขุภาพดเีลย 

คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

โรคเรมิแพร่กระจายผ่านการสัมผัสทางผวิหนังในระหว่างการมีเพศสัมพันธท์างชอ่งคลอด ทางปาก หรอืทวารหนัก โรคน้ียัง 
สามารถตดิต่อกันไดใ้นระหว่างการจูบกัน การใชล้ิน้กับชอ่งคลอดหรอืทวารหนัก และการใชอ้วัยวะเพศถูกัน  

โรคเริม่จะตดิต่อกันไดง้่ายทีส่ดุเมือ่มอีาการแสดง เชน่ เมือ่มแีผลเป็นตุ่มทีร่มิฝีปากหรอืแผลถลอกหรอืเป็นตุ่มทีอ่วัยวะเพศ แต่

ยังอาจแพร่ใหผู้อ้ืน่ไดเ้มือ่ไม่แสดงอาการหรอืมอีาการเล็กนอ้ย เช่น คันหรอืเสยีวเล็กนอ้ย  

มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

หลายคนไม่มอีาการในระหว่างการตดิเชือ้ในเบือ้งตน้หรอืการก าเรบิกลับมาเป็นอกี 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับบางคน การตดิเชือ้ในเบือ้งตน้อาจท าใหเ้กดิ 

• แผลถลอกทีเ่จ็บ แผลพุพอง หรอืแผลเป็นตุ่ม 
• ปวดและบวมบรเิวณอวัยวะเพศ ซึง่ท าใหปั้สสาวะล าบาก 

• อาการเหมอืนไขห้วัดใหญ่ 
• ผวิแตกขนาดเล็ก (มหีรอืไม่มอีาการคัน) 

• ผวิขึน้สแีดงหรอืเป็นผืน่ 

การก าเรบิสว่นใหญ่มักจะไม่มอีาการหรอืมเีพียงอาการคันเล็กนอ้ย ระคายเคอืงหรอืเสยีวเล็กนอ้ย ส าหรับบางคน การก าเรบิ 

กลับมาตดิเชือ้ซ ้าอาจท าใหเ้กดิแผลถลอก แผลพุงพอง หรอืแผลเป็นตุ่มทีอ่วัยวะเพศ กน้ น่อง และทวารหนัก 

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

การใชก้า้นส าลป้ีายทีแ่ผลหรอืจุดทีค่ัน การทดสอบแบบน้ีเท่านัน้จงึสามารถบอกไดว่้าเป็นเชือ้ไวรัส HSV-1 หรอื HSV-2 

หน่วยบรกิารสขุภาพบางแห่งใหบ้รกิารตรวจเลอืดหาเชือ้ไวรัส HSV อย่างไรก็ตาม วธิน้ีีไดผ้ลทีไ่ม่น่าเชือ่ถอืส าหรับคนที่ 
ไม่มอีาการ 
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โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

ยังไม่มวีธิรัีกษาโรคเรมิใหห้ายขาดได ้แต่การรักษาสามารถบรรเทาอาการและป้องกันไม่ใหเ้กดิซ ้าได ้

ยาตา้นไวรัสมีประสทิธภิาพและปลอดภัยมากต่อการรักษา แมจ้ะกนิยาไปเป็นระยะนานก็ตาม 

การตดิเชือ้ในเบือ้งตน้สามารถรักษาโดยใชเ้วลาถงึ 10 วัน เพือ่ลดความรุนแรงและระยะชว่งของอาการ 

การก าเรบิกลับมาเป็นซ ้าสามารถรักษาไดด้ว้ยการบ าบัดตามอาการระยะสัน้หนึง่วัน โดยเริม่ตัง้แต่พบสัญญาณของอาการ 
ครัง้แรก 

โรคทีก่ าเรบิกลับมาเป็นบ่อย ๆ สามารถกดระงับไดโ้ดยใชย้าเป็นรายวันอย่างต่อเน่ือง การรักษาดว้ยการกดระงับยังม ี
ขอ้ไดเ้ปรยีบในการลดการแพร่เชือ้สูคู่่นอนดว้ย 

ผูค้นทีเ่ป็นโรคเรมิมักใชก้ารรักษาสลับกันระหว่างวธิรัีกษาตามอาการและวธิกีารกดระงับ ขึน้อยู่กับความตอ้งการและ 
สถานการณ์ของผูนั้น้ 

หากไม่ไดรั้บการรักษาจะมภีาวะแทรกซอ้นใด ๆ หรอืไม่? (Are there any complications if not 
treated?) 

โรคเรมิในทารกแรกเกดิ (Herpes in newborn babies) 

ทัง้เชือ้ไวรัส HSV-1 และ HSV-2 สามารถท าใหเ้กดิการตดิเชือ้อย่างมนัียส าคัญต่อทารกแรกเกดิได ้โรคเรมิในทารกแรกเกดิ  
(โรคเรมิทีส่ง่ผลต่อทารกแรกเกดิ) เป็นการตดิเชือ้อย่างรุนแรงทีพ่บไม่บ่อยนัก ซึง่เป็นเชือ่ไวรัสโรคเรมิทีแ่พร่เชือ้ไปสู่เด็กทารก 
ในระหว่างการคลอด 

การแพร่เชือ้ไปยังทารกแรกเกดิมคีวามเสีย่งสงูมากเมือ่ผูห้ญงิ (หรอืบุคคลทีต่ัง้ครรภ)์ ไดรั้บเชือ้โรคเรมิมาในชว่ง 3 เดอืน 
สดุทา้ยของการตัง้ครรภ ์กรณีเชน่น้ี แนะน าใหผ่้าตัดท าคลอด 

ผูห้ญงิ (หรอืบุคคลทีต่ัง้ครรภ)์ ทีเ่ป็นโรคเรมิทีอ่วัยวะเพศและก าเรบิกลับมาเป็นอกีมคีวามเสีย่งต ่าต่อการแพร่เชือ้ไวรัสไปสู่ 
ทารกแรกเกดิของพวกเขา จะมกีารพจิารณาใหใ้ชก้ารท าคลอดดว้ยวธิผ่ีาตัด หากมแีผลพุพองจากเชือ้ไวรัส HVS ปรากฏ 
ใหเ้ห็นในเวลาทีจ่ะคลอดเท่านัน้ 
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เพือ่ลดความเสีย่งของการตดิเชือ้ในระหว่างการตัง้ครรภ ์

• คู่นอนทีม่แีผลเป็นตุ่มทีร่มิฝีปากไม่ควรมเีพศสัมพันธโ์ดยใชป้ากใหก้ับคู่นอนทีต่ัง้ครรภ ์ยกเวน้คู่นอนทีต่ัง้ครรภจ์ะรูม้าก่อนว่า 
ไดต้ดิเชือ้ไวรัส HSV-1 มาแลว้ 

• คู่นอนทีม่โีรคเรมิทีอ่วัยวะเพศควรพจิารณาการใชก้ารรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสแบบกดระงับ ใชถุ้งยางอนามัยหรอืแผ่นยาง 
อนามัย และสารหล่อลืน่คุณภาพดตีลอดชว่งเวลาตัง้ครรภข์องคู่นอน หากพวกเขามคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 

• บุคคลตัง้ครรภท์ีเ่ป็นโรคเรมิก าเรบิกลับมาเป็นอกีอาจเลอืกทีจ่ะใชก้ารรักษาแบบกดระงับในระหว่างสองสามสัปดาหส์ดุทา้ย 
ของการตัง้ครรภ ์เพือ่ป้องกันการก าเรบิของโรคและดังนัน้จะไดห้ลกีเลีย่งการท าคลอดดว้ยการผ่าตัด วธิน้ีีแสดงใหเ้ห็น 
แลว้ว่ามทีัง้ความปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ 

โรคนี้มโีอกาสกลับมาเป็นอกีหลังจากการรักษาแลว้หรอืไม่? (Is it likely to come back after 
treatment?) 

ยังไม่มวีธิรัีกษาโรคเรมิใหห้ายขาดได ้แต่การรักษาชว่ยบรรเทาอาการและป้องกันไม่ใหเ้กดิซ ้าได ้

การก าเรบิของโรคเรมิอาจเกดิขึน้ไดโ้ดย 

• ความเครยีดหรอืความเจ็บป่วยทั่วไป 

• การมปีระจ าเดอืน 
• กจิกรรมทางเพศ 

• ภูมคิุม้กันต ่า (เชน่ ในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง) 

ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

วธิทีีด่ทีีส่ดุในการป้องกันตัวเองก็คอื การหลกีเลีย่งการสัมผัสปากหรอือวัยวะเพศกับคู่นอนทีม่โีรคเรมิทีก่ าลังแสดงอาการ  
เชน่ มแีผลเป็นตุ่มทีร่มิฝีปาก หรอืแผลพุพอง หรอืแผลถลอกทีอ่วัยวะเพศ  

ใชถุ้งยางอนามัยอย่างสม ่าเสมอ เพราะโรคเรมิสามารถปรากฏบนผวิหนังไดโ้ดยไม่ก่อใหเ้กดิอาการใด ๆ และตดิต่อสูผู่อ้ืน่ 
โดยใครบางคนซึง่ไม่มแีผลปรากฏ  

ใชส้ารหล่อลืน่ทีท่ าจากซลิโิคนเพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บทีผ่วิหนัง 

หากคุณเป็นโรคเรมิ พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกีย่วกับการรักษาดว้ยวธิกีดระงับ ซึง่จะชว่ยลดความเสีย่งของการแพร่กระจาย 
ของโรคไดร้อ้ยละ 50 

ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปทีศู่นยบ์รกิารสขุภาพทางเพศใกลบ้า้นคุณ 
• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 

• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

https://www.staystifree.org.au/


 รับทราบขอ้เท็จจรงิ 

Get the facts 
staystifree.org.au 
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การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษากับ 
แพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุ หรอืโทรไปที ่000 

https://www.staystifree.org.au/
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