
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ Sexual tranmitted disease 

     โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เร่ิมจะพบมากข้ึนในวยัรุ่นซ่ึงจะมีเพศสมัพนัธ์
ก่อนการแต่งงาน โดยท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั การป้องกนัตวัเองทั้ง
การตั้งครรภแ์ละโรคติดต่อ การท่ีเรามีความรู้เก่ียวกบัการติดต่อ อาการของโรค 
การรักษา จะเป็นขั้นแรกของการป้องกนัโรค ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ท่ีควรทราบ 

1. โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์สามารถเป็นไดทุ้กเพศทุกวยั ทุกชนชั้น 
แต่พบมากในหมู่วยัรุ่น  

2. อตัราการติดเช้ือของโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์พบมากข้ึนเน่ืองจาก
วยัรุ่นมีค่านิยมท่ีจะอยูก่่อนแต่งงาน หรือนิยมมีเพศสมัพนัธ์ตั้งแต่
อายยุงัไม่มาก และท่ีส าคญัมีการหยา่ลา้งสูงท าให้คนมีสามีหรือ
ภรรยาหลายคน ท าให้โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เพ่ิมมากข้ึน  

3. โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์โดยมากมกัจะไม่เกิดอาการ ดงันั้น
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์สามารถติดต่อโดยท่ีไม่รู้ตวั แพทยบ์าง
ประเทศจึงแนะน าให้มีการตรวจคน้หาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์
ส าหรับคนท่ีส าส่อน  

4. โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ยงัก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขอยา่ง
มาก  

 โรคอาจจะลุกลามไปยงัมดลูกหรือท่อรังไข่ท  าให้เกิดการอกัเสบในช่อง
ทอ้ง Pelvic inflammatory disease ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดการเป็นหมนั 
หรือตั้งครรภน์อกมดลูก  

 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์อาจจะท าให้เกิดโรคมะเร็ง เช่นการติดเช้ือ 
human papillomavirus infection (HPV) ท าให้เกิดมะเร็งปากมดลูก  

 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์สามารถติดต่อไปยงัทารกในครรภ ์ 

กลุ่มที่เส่ียงต่อการติดโรค 

 การมีเพศสมัพนัธ์กบัชายหรือหญิงบริการใน 3 เดือนท่ีผา่นมา  
 การมีคู่นอนมากกวา่ 1 คนใน 3 เดือนท่ีผา่นมา  
 การมีเพศสมัพนัธ์กบัคู่คนใหม่ใน 3 เดือนท่ีผา่นมา  
 การท่ีมีประวติัป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ใน 1 ปีท่ีผา่นมา  
 การท่ีสามีหรือภรรยามีคู่นอนมากกว่า 1 คนใน 3 เดือนท่ีผา่นมา  
 การท่ีคู่ครองอยูก่นัคนละท่ี  

อาการของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

 ปัสสาวะขดั  
 มีผ่ืน แผลหรือตุ่มน ้าท่ีอวยัวะเพศหรือทวารหนกั  
 มีหนองหรือน ้าหลัง่จากช่องคลอดหรือท่อปัสสาวะ  
 มีอาการคนัหรือปวดบริเวณทวาร  
 มีอาการแดงและปวดบริเวณอวยัวะเพศ  
 ปวดทอ้งหรือปวดช่องเชิงกราน  
 ปวดเวลามีเพศสมัพนัธ์  
 ตกขาวบ่อย  

     การรักษาตั้งแต่เร่ิมต้นจะท าให้รักษาหายขาด การติดเช้ือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์จะท าให้ติดโรคเอดส์ง่ายขึน้  

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
>>>>>>โรคเอดส์<<<<<<<< 
เป็นโรคท่ีเร่ิมมีรายงานเม่ือปี 1981 เกิดจากเช้ือ human immunodeficiency 
virus (HIV), ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีท าลายระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย ท าให้ผูป่้วยติด
เช้ือพวกฉวยโอกาสและมะเร็ง 
>>>>>การติดเช้ือ clamydia<<<<<< 
เป็นโรคติดเช้ือแบคทีเรียท่ีพบบ่อยท่ีสุด ท าให้เกิดอาการมีหนองไหลและมี
อาการระคายเคืองบริเวณอวยัวะเพศ ส าหรับผูห้ญิงท่ีไม่ไดรั้กษาอาจจะท าให้
เกิดการอกัเสบในช่องเชิงกรานเป็นหมนั หรือตั้งครรภน์อกมดลูก 
>>>>>เริมท่ีอวยัวะเพศ<<<<< 
เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ท่ีเกิดเช้ือไวรัส herpes simplex virus ท าให้เกิด
อาการปวดแสบบริเวณขา กน้หรืออวยัวะเพศ และตามดว้ยผ่ืนเป็นตุ่มน ้าใส 
แผลหายไดเ้องใน 2-3 สปัดาห์แต่เช้ือยงัอยูใ่นร่างกาย เม่ือร่างกายอ่อนแอ เช้ือก็
จะกลบัเป็นใหม ่
>>>>>หนองในแท ้<<<<< 
เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียท่ีเรียกวา่ ท าให้เกิด
อาการระคายเคืองในท่อปัสสาวะ แสบขดัเวลาปัสสาวะ มีหนองไหลออกจาก
ท่อปัสสาวะ อาจจะท าให้เกิดการอกัเสบในช่องทอ้ง หรือเป็นหมนัหากไม่ได้
รับการรักษา 
 

>>>>> หูด<<<<< 
เกิดจากเช้ือไวรัส human papillomavirus ท าให้เกิดหูดท่ีอวยัวะเพศลกัษณะเป็น
ผ่ืนนูน ไม่เจบ็ ผ่ืนจะมีขนาดใหญ่ข้ึน หากไม่รักษาผ่ืนจะโตเป็นลกัษณะหงอน
ไก่ Molluscum 
>>>>>ซิฟิลิส <<<<< 
เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ท่ีพบไดไ้ม่บอ่ย การติดเช้ือเร่ิมแรกจะเป็นกอ้น
แขง็ไม่เจบ็ท่ีอวยัวะเพศ ไม่ไม่รักษาจะกลายเป็นระยะท่ีสองท่ีเรียกว่าเขา้ขอ้
หรือออกดอก หากทิ้งไวน้านจะติดเช้ือท่ีระบบประสาท และหวัใจ 
>>>>>แผลริมอ่อน <<<<<< 
เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เกิดจากเช้ือ Haemophilus Ducreyi ลกัษณะของ
โรคจะมีแผลท่ีอวยัวะเพศ บวมและเจบ็ บางคนมีต่อมน ้าเหลืองท่ีขาหนีบหรือท่ี
ชาวบา้นเรียกไข่ดนับวม หากไม่รักษาหนองจะแตกออกจากต่อมน ้าเหลือง 
>>>>>ตวัโลน <<<<< 
เกิดจากแมลงตวัเล็กท่ีเรียกวา่ pediculosis pubis อาศยัอยูท่ี่ขนหวัเหน่า ดูดเลือด
คนเราเป็นอาหาร ผูท่ี้เป็นโรคจะมีอาการคนัเป็นหลกั เม่ือเกาจะท าให้เจา้ตวัเช้ือ
แพร่ไปยงับริเวณอ่ืน การวินิจฉัยสามารถท าไดด้ว้ยตาเปล่า จะพบไข่สีขาวเกาะ
ตรงโคนขน ไข่จะมีลกัษณะวงรี ส่วนตวัแมลงเม่ือกินเลือดเตม็ท่ีจะออกสี
น ้าตาล 

     การรักษาตวัโลนสามารถซ้ือยาทาไดต้ามร้านขายยา แต่คนทอ้งหรือเด็กควร
จะปรึกษาแพทย ์ 

     การป้องกนั สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนสนิท คู่นอนควรจะไดรั้บการดูแล
พร้อมกนัเพ่ือป้องกนัการกลบัเป็นซ ้า เส้ือผา้หรือผา้ปูท่ีนอนควนจะน าไปตม้
หรือซกัแห้ง แลว้รีดดว้ยเตารีด ตวัแมลงอยูไ่ดเ้พียง 24 ชัว่โมงเม่ือไม่ไดอ้ยูก่บั
คน ส่วนไข่อยูไ่ดน้านถึง 6 วนั 
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การป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

   การป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดคือการไม่มีเพศสมัพนัธ์ หาก
ยงัมีเพศสมัพนัธ์ตอ้งค  านึงถึงความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก 

 ไม่เปล่ียนคู่นอน ให้มีสามีหรือภรรยาคนเดียว  
 ใส่ถุงยางให้ถูกตอ้งหากจะมีเพศสมัพนัธ์กบัคนท่ีไม่ทราบวา่มีการ

ติดเช้ือหรือไม่  
 อยา่มีเพศสมัพนัธ์เม่ืออายนุ้อยเพราะจากสถิติหากมีเพศสมัพนัธ์อายุ

นอ้ยจะมีโอกาสติดโรคสูง  
 ให้ตรวจประจ าปีเพ่ือหาเช้ือโรคแมว้่าจะไม่มีอาการ โดยเฉพาะผูท่ี้

ตอ้งการแต่งงานใหม่  
 เรียนรู้อาการของโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 
 อยา่ร่วมเพศขณะมีประจ าเดือน เพราะจะท าให้เกิดโรคติดต่อไดง่้าย  
 อยา่มีเพศสมัพนัธ์ทางทวารหนกั หากจ าเป็นให้สวมถุงยางอนามยั  
 อยา่สวนลา้งช่องคลอดเพราะจะท าให้เกิดการติดเช้ือไดง่้าย  

ส าหรับผู้ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตัวอย่าง 

 ให้รักษาอยา่งรวดเร็วเพ่ือป้องกนัการแพร่เช้ือ  
 แจง้ให้คู่นอนทราบว่าคุณเป็นโรคเพ่ือท่ีจะป้องกนัโรคมิให้แพร่สู่

คนอ่ืน และให้ไดรั้บการรักษา  
 รักษาตามแพทยส์ั่ง  
 งดร่วมเพศ  

 

 

 

 

 

อาการของโรคและเช้ือที่เป็นสาเหตุ 

อาการ เช้ือที่เป็นสาเหตุ 

ตกขาวมากผิดปกติ 
clamydia herpes gonorrhea PID trichomonase 
yeast infection Bacterial vaginosis  

หนองไหลจากอวยัวะเพศ clamydia gonorrhea trichomonase หนองในเทียม 

เลือดออกช่องคลอด
ผิดปกติ 

clamydia gonorrhea PID 

เลือดออกหลงัมี
เพศสมัพนัธ์ 

clamydia herpes gonorrhea PID 

ปัสสาวะขดั clamydia herpes gonorrhea trichomonase 

ปวดทอ้งน้อย clamydia gonorrhea PID 

ปวด บวมอณัฑะ clamydia gonorrhea 

คนับริเวณอวยัวะเพศ 
trichomonase yeast infection Bacterial vaginosis 
herpes 

แผลบริเวณอวยัวะเพศ herpes chancroid syphilis 

กอ้นเน้ือบริเวณอวยัวะเพศ warts 

ตวัเหลืองตาเหลือง heapatitis B heapatitis C 
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