โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ Sexual tranmitted disease
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เริ่ มจะพบมากขึ้นในวัยรุ่ นซึ่ งจะมีเพศสัมพันธ์
ก่อนการแต่งงาน โดยที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้ องกันตัวเองทั้ง
การตั้งครรภ์และโรคติดต่อ การที่เรามีความรู้เกี่ยวกับการติดต่อ อาการของโรค
การรักษา จะเป็ นขั้นแรกของการป้ องกันโรค ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่ควรทราบ
1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเป็ นได้ทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้น
แต่พบมากในหมู่วยั รุ่ น
2. อัตราการติดเชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบมากขึ้นเนื่ องจาก
วัยรุ่ นมีค่านิ ยมที่จะอยูก่ ่อนแต่งงาน หรื อนิยมมีเพศสัมพันธ์ต้ งั แต่
อายุยงั ไม่มาก และที่สาคัญมีการหย่าล้างสู งทาให้คนมีสามีหรื อ
ภรรยาหลายคน ทาให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น
3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมากมักจะไม่เกิดอาการ ดังนั้น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถติดต่อโดยที่ไม่รู้ตวั แพทย์บาง
ประเทศจึงแนะนาให้มีการตรวจค้นหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สาหรับคนที่สาส่อน
4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยงั ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุ ขอย่าง
มาก
 โรคอาจจะลุกลามไปยังมดลูกหรื อท่อรังไข่ทาให้เกิดการอักเสบในช่อง
ท้อง Pelvic inflammatory disease ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดการเป็ นหมัน
หรื อตั้งครรภ์นอกมดลูก
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะทาให้เกิดโรคมะเร็ ง เช่นการติดเชื้อ
human papillomavirus infection (HPV) ทาให้เกิดมะเร็ งปากมดลูก
 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถติดต่อไปยังทารกในครรภ์
กลุ่มที่เสี่ยงต่ อการติดโรค







การมีเพศสัมพันธ์กบั ชายหรื อหญิงบริ การใน 3 เดือนที่ผา่ นมา
การมีคู่นอนมากกว่า 1 คนใน 3 เดือนที่ผา่ นมา
การมีเพศสัมพันธ์กบั คู่คนใหม่ใน 3 เดือนที่ผา่ นมา
การที่มีประวัติป่วยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน 1 ปี ที่ผา่ นมา
การที่สามีหรื อภรรยามีคู่นอนมากกว่า 1 คนใน 3 เดือนที่ผา่ นมา
การที่คู่ครองอยูก่ นั คนละที่

อาการของผู้ป่วยโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์









ปัสสาวะขัด
มีผื่น แผลหรื อตุ่มน้ าที่อวัยวะเพศหรื อทวารหนัก
มีหนองหรื อน้ าหลัง่ จากช่องคลอดหรื อท่อปั สสาวะ
มีอาการคันหรื อปวดบริ เวณทวาร
มีอาการแดงและปวดบริ เวณอวัยวะเพศ
ปวดท้องหรื อปวดช่องเชิ งกราน
ปวดเวลามีเพศสัมพันธ์
ตกขาวบ่อย

การรักษาตั้งแต่ เริ่มต้ นจะทาให้ รักษาหายขาด การติดเชื้อโรคติดต่ อทาง
เพศสัมพันธ์ จะทาให้ ติดโรคเอดส์ ง่ายขึน้
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
>>>>>>โรคเอดส์<<<<<<<<
เป็ นโรคที่เริ่ มมีรายงานเมื่อปี 1981 เกิดจากเชื้อ human immunodeficiency
virus (HIV), ซึ่งเป็ นเชื้ อที่ทาลายระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย ทาให้ผปู้ ่ วยติด
เชื้อพวกฉวยโอกาสและมะเร็ ง
>>>>>การติดเชื้ อ clamydia<<<<<<
เป็ นโรคติดเชื้ อแบคทีเรี ยที่พบบ่อยที่สุด ทาให้เกิดอาการมีหนองไหลและมี
อาการระคายเคืองบริ เวณอวัยวะเพศ สาหรับผูห้ ญิงที่ไม่ได้รักษาอาจจะทาให้
เกิดการอักเสบในช่องเชิงกรานเป็ นหมัน หรื อตั้งครรภ์นอกมดลูก
>>>>>เริ มที่อวัยวะเพศ<<<<<
เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดเชื้ อไวรัส herpes simplex virus ทาให้เกิด
อาการปวดแสบบริ เวณขา ก้นหรื ออวัยวะเพศ และตามด้วยผื่นเป็ นตุ่มน้ าใส
แผลหายได้เองใน 2-3 สัปดาห์แต่เชื้ อยังอยูใ่ นร่ างกาย เมื่อร่ างกายอ่อนแอ เชื้ อก็
จะกลับเป็ นใหม่
>>>>>หนองในแท้ <<<<<
เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ยที่เรี ยกว่า ทาให้เกิด
อาการระคายเคืองในท่อปั สสาวะ แสบขัดเวลาปั สสาวะ มีหนองไหลออกจาก
ท่อปั สสาวะ อาจจะทาให้เกิดการอักเสบในช่องท้อง หรื อเป็ นหมันหากไม่ได้
รับการรักษา

>>>>> หูด<<<<<
เกิดจากเชื้ อไวรัส human papillomavirus ทาให้เกิดหู ดที่อวัยวะเพศลักษณะเป็ น
ผื่นนูน ไม่เจ็บ ผื่นจะมีขนาดใหญ่ข้ ึน หากไม่รักษาผื่นจะโตเป็ นลักษณะหงอน
ไก่ Molluscum
>>>>>ซิฟิลิส <<<<<
เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้ไม่บ่อย การติดเชื้อเริ่ มแรกจะเป็ นก้อน
แข็งไม่เจ็บที่อวัยวะเพศ ไม่ไม่รักษาจะกลายเป็ นระยะที่สองที่เรี ยกว่าเข้าข้อ
หรื อออกดอก หากทิ้งไว้นานจะติดเชื้ อที่ระบบประสาท และหัวใจ
>>>>>แผลริ มอ่อน <<<<<<
เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเชื้ อ Haemophilus Ducreyi ลักษณะของ
โรคจะมีแผลที่อวัยวะเพศ บวมและเจ็บ บางคนมีต่อมน้ าเหลืองที่ขาหนี บหรื อที่
ชาวบ้านเรี ยกไข่ดนั บวม หากไม่รักษาหนองจะแตกออกจากต่อมน้ าเหลือง
>>>>>ตัวโลน <<<<<
เกิดจากแมลงตัวเล็กที่เรี ยกว่า pediculosis pubis อาศัยอยูท่ ี่ขนหัวเหน่า ดูดเลือด
คนเราเป็ นอาหาร ผูท้ ี่เป็ นโรคจะมีอาการคันเป็ นหลัก เมื่อเกาจะทาให้เจ้าตัวเชื้ อ
แพร่ ไปยังบริ เวณอื่น การวินิจฉัยสามารถทาได้ดว้ ยตาเปล่า จะพบไข่สีขาวเกาะ
ตรงโคนขน ไข่จะมีลกั ษณะวงรี ส่ วนตัวแมลงเมื่อกินเลือดเต็มที่จะออกสี
น้ าตาล
การรักษาตัวโลนสามารถซื้ อยาทาได้ตามร้านขายยา แต่คนท้องหรื อเด็กควร
จะปรึ กษาแพทย์
การป้ องกัน สมาชิ กในครอบครัว เพื่อนสนิ ท คู่นอนควรจะได้รับการดูแล
พร้อมกันเพื่อป้ องกันการกลับเป็ นซ้ า เสื้ อผ้าหรื อผ้าปูที่นอนควนจะนาไปต้ม
หรื อซักแห้ง แล้วรี ดด้วยเตารี ด ตัวแมลงอยูไ่ ด้เพียง 24 ชัว่ โมงเมื่อไม่ได้อยูก่ บั
คน ส่ วนไข่อยูไ่ ด้นานถึง 6 วัน

การป้องกันโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
การป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์ หาก
ยังมีเพศสัมพันธ์ตอ้ งคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นอันดับแรก









ไม่เปลี่ยนคู่นอน ให้มีสามีหรื อภรรยาคนเดียว
ใส่ถุงยางให้ถูกต้องหากจะมีเพศสัมพันธ์กบั คนที่ไม่ทราบว่ามีการ
ติดเชื้อหรื อไม่
อย่ามีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยเพราะจากสถิติหากมีเพศสัมพันธ์อายุ
น้อยจะมีโอกาสติดโรคสูง
ให้ตรวจประจาปี เพื่อหาเชื้อโรคแม้ว่าจะไม่มีอาการ โดยเฉพาะผูท้ ี่
ต้องการแต่งงานใหม่
เรี ยนรู้อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อย่าร่ วมเพศขณะมีประจาเดือน เพราะจะทาให้เกิดโรคติดต่อได้ง่าย
อย่ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หากจาเป็ นให้สวมถุงยางอนามัย
อย่าสวนล้างช่องคลอดเพราะจะทาให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย

สาหรับผู้ที่เป็ นโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ ต้องปฏิบัติตัวอย่ าง





ให้รักษาอย่างรวดเร็ วเพื่อป้ องกันการแพร่ เชื้อ
แจ้งให้คู่นอนทราบว่าคุณเป็ นโรคเพื่อที่จะป้ องกันโรคมิให้แพร่ สู่
คนอื่น และให้ได้รับการรักษา
รักษาตามแพทย์สั่ง
งดร่ วมเพศ

อาการของโรคและเชื้อที่เป็ นสาเหตุ
อาการ
ตกขาวมากผิดปกติ

เชื้อที่เป็ นสาเหตุ
clamydia herpes gonorrhea PID trichomonase
yeast infection Bacterial vaginosis

หนองไหลจากอวัยวะเพศ clamydia gonorrhea trichomonase หนองในเทียม
เลือดออกช่องคลอด
ผิดปกติ

clamydia gonorrhea PID

เลือดออกหลังมี
เพศสัมพันธ์

clamydia herpes gonorrhea PID

ปัสสาวะขัด

clamydia herpes gonorrhea trichomonase

ปวดท้องน้อย

clamydia gonorrhea PID

ปวด บวมอัณฑะ

clamydia gonorrhea

คันบริ เวณอวัยวะเพศ

trichomonase yeast infection Bacterial vaginosis
herpes

แผลบริ เวณอวัยวะเพศ

herpes chancroid syphilis

ก้อนเนื้ อบริ เวณอวัยวะเพศ warts
ตัวเหลืองตาเหลือง

heapatitis B heapatitis C

