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ฮิวแมน แพพิโลมาไวรัส & หูดที่อวัยวะเพศ
HPV & Genital Warts (Thai)
เอชพีวีคืออะไร?
What is HPV?

ฮิวแมน แพพิโลมาไวรัส (เอชพีว)ี เปนชื่อของไวรัสกลุมหนึ่งซึ่งรวมไวรัสตางๆ มากกวา 100 ประเภท ซึ่งไวรัสเหลานี้เปนสาเหตุทำใหเกิดการติด
เชื้อบนพื้นหนาของผิวหนัง ไวรัสเอชพีวีบางประเภททำใหเกิดหูดที่มือหรือเทา ในขณะที่ประเภทอื่นๆ ทำใหเกิดหูดที่อวัยวะเพศที่สามารถมอง
เห็นไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม บางครั้งการติดเชื้อเอชพีวกี ไ็ มทำใหเกิดหูด และคนจำนวนมากที่มีเอชพีวีที่อวัยวะเพศไมทราบวาตนเองมี
ไวรัสนี้ ไวรัสที่ทำใหเกิดหูดสวนมากจะถูกระบบภูมิคุมกันของรางกายกำจัดใหหายไปเอง
หูดที่อวัยวะเพศหนาตาเปนอยางไร?
What do genital warts look like?

หูดที่อวัยวะเพศเปนกอนเนื้อหรือตุมที่เกิดขึ้นที่แคมชองคลอด ในหรือรอบๆ บริเวณอวัยวะเพศหญิงหรือทวารหนัก บนปากมดลูก บน
องคชาต ถุงอัณฑะ ขาหนีบ หรือตนขา อาจจะนูนหรือราบ ตุมเดียวหรือหลายๆตุม เล็กหรือใหญ บางก็อยูรวมกันเปนกระจุก ทำใหดูรูปราง
คลายดอกกะหล่ำ
ใครที่ไดรับเอชพีวีหรือเปนหูดที่อวัยวะเพศ?
Who gets HPV or genital warts?

หลักฐานตางๆ แสดงใหเห็นวาคนสวนใหญที่เคยผานการมีเพศสัมพันธอยางช่ำชองจะเคยมีประสบการณการติดเชื้อเอชพีวีที่อวัยวะเพศมา
แลวอยางนอยหนึ่งครั้งหรือมากกวานั้นในชั่วชีวิตของตนเอง การติดเชื้อเอชพีวีนี้สวนใหญจะหายไปเอง ผลสามัญที่สุดที่เกิดจากการติดเชื้อ
เอชพีวีคือหูดที่อวัยวะเพศหรือความผิดปกติของผลของการทดสอบที่เรียกวา “แพ็พ เทสต” (การตรวจหามะเร็งปากมดลูกดวยการตัดเนื้อเยื่อ
ไปตรวจ)
ทานไดรับเอชพีวีหรือเปนหูดที่อวัยวะเพศไดอยางไร ?
How do you get HPV or genital warts?

โดยปกติ เอชพีวีและหูดที่อวัยวะเพศแพรจากการสัมผัสโดยตรงระหวางผิวหนังกับผิวหนังระหวางการมีเพศสัมพันธทางชองคลอดหรือทาง
ทวารหนัก อนึ่ง มีความอาจเปนไปได แตทวาไมเกิดขึ้นบอยนัก ที่การถายทอดเอชพีวีจะเกิดขึ้นในปากจากการมีเพศสัมพันธทางปาก
หูดในบริเวณอื่นๆของรางกาย เชนที่มือ เกิดจากเอชพีวีคนละประเภท การสัมผัสกับหูดเหลานี้ดูเหมือนจะไมเปนสาเหตุทำใหเกิดหูดที่อวัยวะ
เพศ หูดอาจเกิดขึ้นภายในเวลาหลายสัปดาหหลังจากการมีเพศสัมพันธกับผูมีเชื้อไวรัสนี้ หรือมิฉะนั้นอาจใชเวลาหลายเดือนกวาอาการจะ
ปรากฏ หรืออาจไมปรากฏอาการเลยก็ได นี่จึงเปนเรื่องยากที่จะทราบอยางแนชัดวาทานติดเชื้อไวรัสเมื่อไรและจากใคร
ขาพเจาจะทราบไดอยางไรวาขาพเจามีเอชพีวีหรือหูดที่อวัยวะเพศ?
How would I know if I had HPV or genital warts?

ในบางกรณีก็ยากที่จะสังเกต บางครั้ง คนทั่วไปจะไมทราบวาตนเองมีหูดเนื่องจากหูดอยูภายในชองคลอด หรือบนปากมดลูก หรือในทวาร
หนัก นอกจากนี้ หูดยังมีสีเนื้อเหมือนสีของผิวหนังและไมเจ็บ นอยครั้งมากที่ทำใหเกิดอาการตางๆ เชนอาการคัน เจ็บ หรือเลือดออก
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บางครั้ง จะพบหูดระหวางการตรวจรางกาย ในสตรี ผลของการทดสอบ “แพ็พ เทสต” ที่ผิดปกติ อาจเปนรองรอยแรกที่แสดงใหเห็นวามีการ
ปรากฎของเอชพีวี อยางไรก็ตาม การทดสอบ “แพ็พ เทสต” ไมใชการตรวจหาเอชพีวี
ทานควรไปพบแพทยหรือไปที่คลินิกหาก:
• ทานสังเกตเห็นกอนเนื้อ ตุม หรือการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบนหรือใกลองคชาต ชองคลอด แคมชองคลอด หรือทวารหนัก ที่ผิดปกติ หรือ
• ทานสังเกตวามีอาการคัน เจ็บ หรือ เลือดออกที่ผิดปกติ หรือ
• คูนอน (คนเดียวหรือหลายคน) ของทานบอกใหทานทราบวาเขาหรือเธอมีเอชพีวีที่อวัยวะเพศ หรือเปนหูดที่อวัยวะเพศ
• หากสตรีคนใดที่ผลการทดสอบ “แพ็พ เทสต” ผิดปกติ สตรีผูนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทยหรือผูใหการดูแลดานสุขภาพอนามัย
วินิจฉัยหูดที่อวัยวะเพศอยางไร ?
How are genital warts diagnosed?

ทานสามารถตรวจตัวทานเองและคูนอน (คนเดียวหรือหลายคน) ของทานวามีหูดหรือไม แตบางครั้งก็อาจเปนการยากที่จะบอกความแตกตาง
ระหวางหูด ตุมนูนอื่นๆ และสิว หากทานคิดวาทานเปนหูด ทานควรไปพบแพทยหรือไปที่คลินิกสุขภาพทางเพศ
คูนอนของขาพเจาควรทำอยางไรหากขาพเจาเปนหูด ?
What should my partner do if I have genital warts?

ใหเขาอานแผนพับนี้ แนะนำใหเขาไปพบแพทยหรือไปที่คลินิกสุขภาพทางเพศ เพื่อตรวจหาหูด และตรวจสุขภาพทางเพศทั่วไปดวย
จะรักษาหูดที่อวัยวะเพศไดอยางไร ?
How are genital warts treated?

การรักษาหูดที่อวัยวะเพศมีใหเลือกหลายทาง คำแนะนำของออสเตรเลียและนิวซีแลนดเกี่ยวกับการจัดการกับเอชพีวีที่อวัยวะเพศ และ/หรือ
หูดที่อวัยวะเพศ รวมถึงขอมูลการรักษาดังตอไปนี้
• เปาหมายของการรักษาควรเปนการกำจัดหูดที่สามารถมองเห็นได และบรรเทาอาการระคายเคืองตางๆ
• เปนสิ่งสำคัญที่พึงระลึกวาการรักษาไมใชเปนการกำจัดไวรัส แตเปนการรักษาหูดที่สามารถมองเห็นไดเทานั้น สำหรับคนสวนใหญ
ภูมิคุมกันตามธรรมชาติของรางกายจะกำจัดไวรัสนี้ไปเองตามกาลเวลา
• การรักษามีใหเลือกหลายวิธี และไมมีวิธีใดที่ดที ี่สุดเสำหรับคนทุกคนหรือหูดทั้งมวล
• ยาน้ำโพโดไฟโลท็อกซิน (คอนไดลีน™) เปนยาที่ผูปวยสามารถใชทาหูดทีอ่ ยูภายนอกอวัยวะเพศไดดวยตัวเอง ใชงาย และปลอดภัยหาก
ปฏิบัติตามวิธีใช ไมขอแนะนำใหใชกับหญิงมีครรภ
• ครีมอิมิควิมอด (อัลดารา™) เปนครีมที่ผูปวยสามารถใชทาหูดทีอ่ ยูภายนอกอวัยวะเพศ และรอบๆ ทวารหนักไดดวยตัวเอง ปลอดภัย ได
ผล ใชงาย และเปนทางเลือกทางหนึ่งแทนการบำบัดที่ทำลายเนื้อเยื่อ
• การบำบัดดวยความเย็น (การใชไนโตรเจนเหลวจี้หูดออก) จะตองกระทำโดยเจาหนาที่ดานสุขภาพอนามัย
ที่ไดผานการฝกฝนมาแลว
• กรดไทรคลอโรอะเซติก (ทีซีเอ) เปนสารเคมีอีกชนิดหนึ่งซึ่งใชทาบนผิวของหูดโดยเจาหนาที่ดานสุขภาพอนามัย
• การบำบัดดวยเลเซอร (การใชแสงที่มีความแรงสูงเพื่อทำลายหูด) หรือการผาตัด (การตัดหูดทิ้ง) มีขอดีคือสามารถกำจัดหูดไดในการมา
พบแพทยเพียงครั้งเดียว อยางไรก็ตาม การรักษาอาจมีราคาแพง และผูใหบริการดานการดูแลสุขภาพจะตองไดรับการฝกฝนมาเปนอยาง
ดีในการที่จะใชวิธีเหลานี้ การกลับมาเปนซ้ำยังคงเกิดขึ้น วิธีนี้ไมแพรหลายทั่วไป
ปจจัยที่อาจมีอิทธิพลตอการเลือกวิธีการรักษารวมถึงขนาด ที่ตั้ง และจำนวนของหูด ความเปลี่ยนแปลงในตัวหูด ความพอใจของผูปวย คาใช
จายในการรักษา ความสะดวก ผลที่ออกมาตรงขาม และความเชี่ยวชาญของผูใหบริการ
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ไมวาจะรักษาดวยวิธีใด ทานควรคำนึงถึงขอมูลสำคัญบางขอดังตอไปนี้
• ขอแนะนำใหแสวงหาคำแนะนำทางการแพทยกอนที่จะเริ่มการรักษาหูดที่อวัยวะเพศ
• ขอรองใหแพทยหรือพยาบาลของทานอธิบายเกี่ยวกับการรักษา รวมทั้งคาใชจายและประโยชนที่จะไดรับ
• ทานตองแนใจวาทานเขาใจขอแนะนำเรื่องการติดตามผลการรักษา เชนทานควรทำอยางไรเมื่อเกิดรูสึกไมสบาย และเมื่อไรที่ทานควรกลับ
มารับการรักษาเพิ่มเติม
• มีความอดทน – การรักษามักจะตองมาพบแพทยหลายครั้ง และอาจตองใชหลายวิธีการ
• หากทานกำลังตั้งครรภ หรือคิดวาอาจจะตั้งครรภ โปรดแจงใหแพทยของทานทราบเพื่อที่เขาจะไดเลือกวีธีการรักษาที่จะไมเปนอันตรายตอ
ตัวทานเองและตอทารกของทาน
• โปรดอยาซื้อยาที่ไมตองมีใบสั่งแพทยมาใช เพราะไมใชเปนยาสำหรับโรคหูดที่อวัยวะเพศโดยเฉพาะ และไมไดผลิตขึ้นสำหรับผิวหนังที่
บอบบางของอวัยวะเพศ
• ระหวางการรักษา แพทยบางคนอาจแนะนำใหหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธตรงบริเวณที่ติดเชื้อ ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันผิวหนังบริเวณทีก่ ำลังรักษา
ใหพนจากการเสียดสีและเพื่อชวยใหหายโดยเร็ว
อาการขางเคียงทั่วไปของการรักษาดวยความเย็น อิมิควิมอด โพโดไฟโลท็อกซิน ตรงจุดที่รักษา
Common side effects of cryotherapy, imiquimod, podophyllotoxin at treatment site

• การระคายเคืองของผิว การเกิดแผลเปอย ความเจ็บหรือความรูสึกไมสบายเฉพาะที่
• อิมิควิมอดอาจทำใหผิวหนังแดงและระคายเคือง หากใชอิมิควิมอดแลวเกิดเปนแผลเปอยขึ้นมา ใหหยุดการรักษาเปนเวลา 2 วัน และหาก
อาการตางๆไมทุเลาลง โปรดกลับไปพบแพทยเพื่อการพิจารณาทบทวนใหม
การจัดการกับการรักษาอาการขางเคียง
Management of treatment side effects

• แชตัวในอางน้ำเกลือ
• ยาแกปวด-พาราเซตามอล (พานาดอล)

สามารถปองกันไมใหเกิดเอชพีวี ไดหรือไม?
Can HPV be prevented?

การดาซิล เปนวัคซีนเอชพีวีชนิดหนึ่งที่มจี ำหนายในประเทศออสเตรเลีย และสามารถปองกันการติดเชื้อเอชพีวีสปี่ ระเภท – สองประเภทเปน
สาเหตุรอยละ 70 ของมะเร็งปากมดลูก และอีก 2 ประเภทเปนสาเหตุรอยละ 90 ของหูดที่อวัยวะเพศ
สตรีและชายที่มีสิทธิจะไดรับการฉีดวัคซีนนี้ฟรี ผานทางโครงการการฉีดวัคซีนโรงเรียน หรือสำหรับผูที่ออกจากโรงเรียนไปแลว ขอรับบริการนี้
ไดจากแพทยและที่ศูนยสุขภาพชุมชน โดยเสียคาบริการ อยางไรก็ตาม วัคซีนเอชพีวีไมไดปองกันการเปลี่ยนแปลงของเซลลปากมดลูก
ทั้งหมด ดังนั้น จึงเปนสิ่งสำคัญมากที่ทานจะตองรับการตรวจ “แพ็พ เทสต” อยางสม่ำเสมอ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่ - www.australia.gov.au/cervicalcancer
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