
 เริมที่ปาก โรคทางผิวหนังที่เกิดจาก
การ ติดเชื้อ ที่เกิดได้จากความเครียด และ          
การพักผ่อนไม่เพียงพอ มาดูกันสิว่า เริมที่
ปาก เกิดจากอะไร อาการเป็นอย่างไร 
และวิธีรักษาเริมที่ปากควรท าอย่างไร 

 
 หลายคนคงจะเคยประสบกับอาการ
ที่มีตุ่มแดงใส รู้สึกปวดแสบปวดร้อนขึ้น
บริเวณปาก ที่เรียกว่าเริมที่ปาก ซึ่งอาการ
ของโรคนี้นอกจากจะท าให้รู้สึกปวดแสบ
ปวดร้อนแล้ว ก็ยังสร้างความร าคาญได้อีก
ด้วย กว่าจะรักษาหายก็กิน เวลาเป็น
สัปดาห์  

 โรคเริมที่ปากเป็นโรคที่เกิดจากการ
ติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพลกซ์ (Herpes 
simplex virus) ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ Herpes simplex 
Type 1 และ Herpes simplex Type 2 
โดยไวรัสทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถก่อให้เกิดตุ่ม
น้ าใส ๆ ได้ทั้งบริเวณรอยต่อระหว่างริม
ฝีปากกับผิวหนัง และสามารถเป็นได้ที่
อวัยวะเพศเช่นกัน 

 
 เริมที่ปากมีสาเหตุเกิดมาจากการติด
เชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ าลาย น้ าเหลือง หรือ
อสุจิ โดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายได้ทาง

ผิวหนังบริ เวณที่มีรอยถลอกหรือแผล 
นอกจากนี้ก็ยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่าน
ทางเยื่อเมือก เช่น เยื่อบุปาก เป็นต้น 
 โดยเมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายแล้ว ก็
จะเข้าไปอยู่ในเซลล์ผิวหนังชั้นล่าง โดย
บางครั้งก็อาจจะไม่มีอาการแสดงให้เห็น 
แต่ผู้ป่วยบางราย เชื้อไวรัสก็อาจจะเกิด
การแบ่งตัวและท าลายเซลล์ผิวหนังท าให้
เกิดเป็นตุ่มใส ๆ เมื่อตุ่มน้ าเหล่านี้แห้งหรือ
แตกแล้วก็จะเกิดเป็นสะเก็ดและหายไป
โดยไม่มีแผลเป็นใด ๆ 
 เริมที่ปากสามารถกลับมาเป็นซ้ าได้ 
โดยปัจจัยที่เร่งให้เกิดเริมที่ปากนั้นก็มา
จากความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ 
หรือระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลง 
 เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย เชื้อไวรัสจะใช้
เวลา 2 - 12 วัน ในการฟักตัว หลังจากนั้น
จะเกิดเป็นตุ่มน้ าใสเป็นกลุ่มอย่างรวดเร็ว 
ตุ่มน้ าใสเหล่านี้จะแห้งไปภายใน 7 - 10 วัน 
แต่ถ้าหากตุ่มน้ านั้นอยู่ในบริเวณที่มักจะ
โดนน้ าอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะใช้เวลานาน
กว่าจึงจะหายและอาจจะมีอาการคันร่วม
ด้วย และถ้าหากมีการติดเชื้อซ้ าซ้อน 
อาการก็อาจจะยิ่งหายช้าลง อาการเหล่านี้
สามารถกลับมาเป็นซ้ าได้หลังจากที่หาย
แล้ว โดยในช่วงแรกที่เป็นจะมีการกลับมา
เป็นซ้ าบ่อย ขึ้นอยู่กับระดับภูมิต้านทาน
ของร่างกายต่อเชื้อไวรัสนี้ 



 เริมที่ปากเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ 
ผ่านทางน้ าลาย และน้ าเหลืองของผู้ป่วย 
เช่น การดื่มน้ าแก้วเดียวกัน ใช้ของร่วมกัน 
การจูบปาก ซึ่งเชื้อไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกาย
และแพร่กระจายไปยังส่วนอ่ืน ๆ ได้ผ่าน
ทางเซลล์ประสาท ดังนั้นหากมีคนใกล้ตัว
เป็นเริม ควรจะแยกข้าวของ และของใช้
ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการติดต่อ 

 
 เริมที่ปากไม่ใช่โรคร้ายแรง จึงไม่ต้อง
ไปพบแพทย์ แต่ถ้าสังเกตว่ามีน้ าเหลือง
ไหลออกมาจากตุ่มแผล และมีไข้สูงกว่า 
38 องศาเซลเซียสร่วมด้วย หรือมีอาการ
ระคายเคืองตา ควรไปพบแพทย์เพราะนั่น
อาจจะเป็นเพราะตุ่มเริมนั้นเกิดการติดเชื้อ 
แต่ถ้าโรคเริมที่เป็นเกิดจากอาการป่วย
เรื้อรังที่เป็นสาเหตุท าให้ภูมิต้านทานโรค
อ่อนแอ เช่น โรคมะเร็ง คุณก็ควรไปพบ
แพทย์เช่นกัน  
 โดยปกติแล้วเมื่อเป็นเริมที่ปาก หาก
ปล่อยทิ้ ง ไว้ก็จะหายเองภายในเวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ถ้าหากต้องการให้
หายไวขึ้นก็สามารถใช้ยาทาต้านเชื้อไวรัส
เฉพาะที่ทาบริเวณที่มีตุ่มน้ าใสขึ้น และ

รับประทานยาอะไซโคลเวียร์ (Acyclovir) 
ภายใน 2 วันหลังจากมีอาการ และถ้าหาก
มีอาการปวด ก็ควรประคบด้วยน้ าเกลือ
หรือน้ าเย็นวันละ 4 - 5 ครั้ง จะช่วยให้
อาการลดลงได ้
 หากไม่ต้องการพ่ึงยาแผนปัจจุบันก็
สามารถใช้สมุนไพรในการรักษาเริมที่ปาก
ได้ ได้แก่ พญายอ หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่ง
ว่า เสลดพังพอนตัวเมีย สมุนไพรชนิดนี้
สามารถช่วยลดอาการและท าให้ตุ่มน้ าใส
หายได้เร็วขึ้น โดยปัจจุบันสามารถหาซื้อ
ได้ในรูปแบบของครีมพญายอ 
 เ ริ มที่ ปาก เป็นอาการที่ ส ามารถ
ติดต่อกัน ได้ ผ่ านของใช้ส่ วนตัว  และ    
การสัมผัสกับสารคัดหลั่ง ได้แก่ น้ าลาย 
น้ าเหลือง หรือแม้แต่อสุจิ ดังนั้น ทางที่ดี
ที่สุดคือหากพบผู้ที่เป็นเริมที่ปากควรเลี่ยง
การใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า แปรงสีฟัน 
ร่วมกัน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง
ของผู้ป่วยอีกด้วย 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ตี พิมพ์ใน
วารสาร The Lancet ยังได้เปิดเผยอีกว่า  
การทาครีมกันแดดเป็นประจ าทุกวันก็
สามารถช่วยลดการเกิดได้อีกด้วย ขณะที่
การรั บประทานครบ 5 หมู่  ร วมทั้ ง     
การพักผ่อนอย่างเพียงพอ และออกก าลัง
กายอย่างเหมาะสม ก็สามารถช่วยให้   
โรคเริมเกิดได้น้อยลงอีกด้วย 

 เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดเริมที่
ปากนั้ น เป็น เชื้ อ ไวรั ส ตั ว เดี ยวกันกับ     
เ ชื้ อ ไ ว รั ส ที่ อ วั ย ว ะ เ พศ  ดั ง นั้ น จึ ง มี        
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเริมที่ปากจากการ
มีเพศสัมพันธ์ โดยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี
เชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพลกซ์ในร่างกาย 
และมีเชื้ออาศัยอยู่ ในเยื่อบุอวัยวะเพศ 
และอีกฝ่าย มีบาดแผลหรือรอยถลอก     
ก็สามารถท าให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้เช่นกัน 
นอกจากนี้ การมี เพศสัม พันธ์กับผู้ ที่ มี      
เชื้อไวรัสดังกล่าวด้วยการใช้ปากก็เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อและเกิดเริมทั้ งที่ปากและ
อวัยวะเพศได้ง่าย  
 โ ร ค เ ริ ม  แ ม้ จ ะ ไ ม่ ใ ช่ โ ร ค ที่ มี        
ความอันตรายแต่ก็ เป็นโรคที่สามารถ
กลับมาเป็นซ้ าได้หากไม่ระมัดระวังให้ดี 
ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็ควรที่จะรักษาสุขภาพ
ของเราให้แข็งแรงอยู่ เสมอ เพราะเมื่อ
ร่างกายของเราแข็งแรงแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
โรคเริม หรือโรคอะไรก็ไม่สามารถมา    
ท าร้ายเราได้แน่นอน 
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