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หดูทีอ่วัยวะเพศและเชือ้ HPV (Genital warts & HPV) 
ยังเป็นทีรู่จั้กกันในนามว่า เชือ้ไวรัส papiiloma ในมนุษย ์และเชือ้ HPV ทีอ่วัยวะเพศ 

หูดทีอ่วัยวะเพศเป็นโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ ์(STI) ทีพ่บบ่อย ซึง่เกดิจากเชือ้ไวรัส papilloma  
ในมนุษย ์(HPV) และสามารถตดิตอ่สูก่ันไดโ้ดยผ่านการสัมผัสทางผวิหนังในระหว่างการมเีพศสัมพันธ ์

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• คนสว่นใหญ่ทีต่ดิเชือ้ HPV ทีอ่วัยวะเพศจะไม่มอีาการ แต่ยังสามารถแพร่เชือ้สูค่นอืน่ในระหว่างมเีพศสัมพันธไ์ด ้

• คนจ านวนมากทีต่ดิเชือ้ HPV อาจไม่มหีูดปรากฏใหเ้ห็น 
• หูดเหล่าน้ีจะตดิต่อสูก่ันดว้ยการมเีพศสัมพันธท์างชอ่งคลอดหรอืทวารหนักทีม่กีารสัมผัสทางผวิหนังกับผูป่้วยทีต่ดิเชือ้  

HPV ทีอ่วัยวะเพศอยู่แลว้ 
• ทางเลอืกการรักษาไดแ้ก่ การใชค้รมีทาหรอืยาป้ายตามแพทยส่ั์ง เชน่เดยีวกับการฉีดความเย็นแชแ่ข็งและการรักษาดว้ย 

เลเซอร ์

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

หูดทีอ่วัยวะเพศเป็นกอ้นเน้ืองอกหรอืตุ่มในบรเิวณอวัยวะเพศทีอ่าจมคีวามแตกต่างทัง้ดา้นลักษณะ ขนาด รูปร่าง และจ านวน  
บางชนดิมลีักษณะคลา้ยดอกกะหล ่า 

หูดทีอ่วัยวะเพศเกดิจากเชือ้ไวรัส papilloma ในมนุษย ์(HPV) คนทีม่เีพศสัมพันธส์่วนใหญ่จะสัมผัสกับการตดิเชือ้ HPV  
ในชว่งชวีติของพวกเขา การตดิเชือ้ HPV สว่นใหญ่หายไดเ้องโดยไม่ตอ้งมกีารรักษา 

บางครัง้ การตดิเชือ้ HPV ทีอ่วัยวะเพศก็มสีว่นท าใหเ้กดิโรคมะเร็งทีอ่วัยวะเพศได ้แต่อย่างไรก็ตาม สภาพน้ีพบไม่บ่อยนักและ 
ไม่ไดเ้กดิจากชนดิของเชือ้ HPV ทีท่ าใหเ้กดิหดูทีอ่วัยวะเพศ 

คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

หูดทีอ่วัยวะเพศและเชือ้ HPV แพร่กระจายดว้ยการสัมผัสทางผวิหนังโดยตรงในระหว่างการมเีพศสัมพันธท์างชอ่งคลอดหรอื 
ทางทวารหนัก หูดอาจปรากฏขึน้ภายในเวลาไม่กีสั่ปดาหห์รอือาจใชเ้วลาเป็นเดอืนกว่าจะปรากฏใหเ้ห็น 

มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

คุณอาจสังเกตเห็นตุ่มเดยีวหรอืตุ่มเป็นกลุ่มทีบ่รเิวณอวัยวะเพศ บางครัง้ ผูค้นอาจไม่สังเกตเห็นหูดเพราะเกดิอยู่ภายใน 
ชอ่งคลอดหรอืทีป่ากมดลูก หรอืในทวารหนัก 
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คุณควรไปพบแพทย ์หากคุณสังเกตเห็น 

• ตุ่มหรอืการเปลีย่นแปลงทีผ่วิหนังบรเิวณองคชาต ชอ่งคลอด แคมชอ่งคลอด หรอืทวารหนัก 
• อาการคันผดิปกต ิปวด หรอืมเีลอืด 

คุณควรไปพบแพทย ์หากคู่นอนของคุณบอกคุณว่า พวกเขาตดิเชือ้ HPV หรอืมหีูดทีอ่วัยวะเพศ 

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

หูดทีอ่วัยวะเพศไดรั้บการวนิจิฉัยดว้ยการตรวจดูดว้ยตาในบรเิวณอวัยวะเพศจากแพทยห์รอืพยาบาล 

เชือ้ HPV ไม่สามารถท าการตรวจไดด้ว้ยวธิเีดยีววธิหีนึง่ ดังนัน้ วธิทีีด่ทีีส่ดุคอื การไปพบแพทย์ 

โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

พบแพทยเ์พือ่การรักษาหูดทีอ่วัยวะเพศอย่างถูกวธิ ี 

หากคุณก าลังตัง้ครรภ ์หรอืคดิว่าคุณอาจตัง้ครรภ ์ใหแ้จง้แพทยข์องคุณ 

การรักษาไม่ไดก้ าจัดเชือ้ HPV ไปเลยทเีดยีว เน่ืองจากเป็นการรักษาหูดทีม่องเห็นไดเ้ท่านัน้ ส าหรับคนสว่นใหญ่แลว้  
ภูมคิุม้กันตามธรรมชาตขิองร่างกายจะชว่ยขจัดเชือ้ไวรัสไปเองเมื่อเวลาผ่านไป 

การรักษาโดยแพทย ์(Treatment by a doctor) 

• วธิ ีCryotherapy เป็นการฉีดความเย็นแชแ่ข็งเขา้ไปทีหู่ด 
• วธิ ีTCA (ใชก้รด trichloroacetic) เป็นการใชย้าป้ายเพือ่ขจัดใหห้ดูหลุดไป  

• การรกัษาดว้ยเลเซอร ์ บางครัง้เป็นการแนะน าใหต้ัดเอาหูดออก (ตอ้งใชย้าชาทั่วไป)  

การรักษาทีคุ่ณสามารถท าไดด้ว้ยตัวเอง (Treatment you can apply yourself) 

• ใชย้า Podophyllotoxin (Condyline™) ป้ายหูดทีอ่ยู่ภายนอกอวัยวะเพศ ไม่แนะน าใหใ้ชใ้นระหว่างการตัง้ครรภ ์ 
ตอ้งมใีบส่ังจากแพทยข์องคุณ 

• ใชค้รมี Imiquimod (Aldara™) ส าหรับทาทีหู่ดภายนอกอวัยวะเพศและรอบทวารหนัก ไม่แนะน าใหใ้ชใ้นระหว่าง 
การตัง้ครรภ ์ตอ้งมใีบส่ังจากแพทยข์องคุณ 

ไม่ว่าจะใชก้ารรักษาดว้ยวธิใีด 

• อย่าใชย้าทีห่าซือ้เองซึง่ไม่ไดใ้ชส้ าหรับรักษาหูดทีอ่วัยวะเพศโดยเฉพาะ 

• การรักษามักใชเ้วลาไปพบแพทยห์ลายครัง้และอาจตอ้งใชว้ธิกีารรักษาทีห่ลากหลาย ดงันัน้ คนไขค้วรอดทน 
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ผลขา้งเคยีงกับการรักษา (Side-effects and treatment) 

ผลขา้งเคยีงของการใชย้า Cryotherapy ยา Condyline™ และยา Aldara™ ไดแ้ก่ 

• การระคายเคอืงผวิบรเิวณทีใ่ชย้า 
• เกดิเป็นแผล 

• เจ็บหรอืไม่สบายตัว 

คุณอาจลองแชอ่่างอาบน ้าเค็มทีใ่สเ่กลอือ่อน ๆ หรอืหาซือ้ยาแกป้วดทั่วไป (เช่น ยาพาราเซตามอล) เพือ่บรรเทาผลขา้งเคยีง 
เหล่าน้ี 

หากผลขา้งเคยีงเหล่าน้ีไม่หาย ใหไ้ปพบแพทยข์องคุณ 

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

การรักษาไม่ไดก้ าจัดเชือ้ HPV ไปเลยทเีดยีว เน่ืองจากเป็นการรักษาหูดทีม่องเห็นไดเ้ท่านัน้ ส าหรับคนสว่นใหญ่แลว้  
ภูมคิุม้กันตามธรรมชาตขิองร่างกายจะชว่ยขจัดเชือ้ไวรัสไปเองเมื่อเวลาผ่านไป 

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

การรักษามักใชเ้วลาไปพบแพทยห์ลายครัง้และอาจตอ้งใชว้ธิกีารรักษาทีห่ลากหลาย ดงันัน้ คนไขค้วรอดทน 

ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

ถุงยางอนามัยและแผ่นยางอนามัยสามารถชว่ยได ้แต่ก็ไม่อาจปกคลุมผวิหนังทุกสว่นทีอ่วัยวะเพศของคุณได ้

มวัีคซนีทีส่ามารถป้องกันการตดิเชือ้ HPV เกา้ชนดิ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58) ซึง่เป็นสาเหตุของหูดที ่
อวัยวะเพศและมะเร็งทีอ่วัยวะเพศสว่นใหญ่ 

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกีย่วกับทางเลอืกการฉีดวัคซนี 

ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปทีศู่นยบ์รกิารสขุภาพทางเพศใกลบ้า้นคุณ 
• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 

• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

https://www.staystifree.org.au/
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การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษากับ 
แพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุ หรอืโทรไปที ่000 
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