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      โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ เปน็โรคทีส่ามารถเปน็ไดท้กุเพศ ทกุวัย 
แต่พบมากในหมูว่ยัรุน่ เนือ่งจากวัยรุน่ในปจัจบุนั นิยมมเีพศสมัพนัธก์่อนการแตง่งาน 
โดยทีข่าดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปอ้งกนัตัวเอง 
          นอกจากนี้ในปจัจบุนั  คูแ่ต่งงานมีอัตราการหย่ารา้งสูงขึน้ ท าใหค้นมสีาม ีหรอื
ภรรยาหลายคน จงึเกดิ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ มากขึน้

     หากมีอาการเหล่านี้ สามารถสงสยัไดว้า่เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

  ในผู้ชาย จะมีอาการปสัสาวะแสบขดั ขาหนบีบวม หรือเปน็ฝ ีเจบ็ปวดอวัยวะเพศ มผีื่น ตุม่ แผล บรเิวณอวัยวะเพศ มเีมอืกใส หรือหนองไหลออกมา

  ในผู้หญิง จะรูส้กึเจบ็ เสยีวท้องนอ้ย ขาหนบีบวม หรือเปน็ฝ ีเจบ็ปวด คนัอวยัวะเพศ มีผื่น ตุม่ แผลบรเิวณอวยัวะเพศ มตีกขาวสเีหลือง มกีลิน่เหมน็

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

        สิง่ที่อนัตรายของ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์ คือ เมือ่เปน็แล้ว มกัจะ
ไมเ่กดิอาการ บางคนจึงตดิ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ แล้วโดยไมรู่ต้ัว และเปน็ปญัหาในการจดัการทาง
ระบบสาธารณสขุ และที่ส าคญั โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์นี ้สามารถตดิตอ่ไปยงัทารกในครรภ์ได้
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ส าคัญ

1.โรคเอดส ์( AIDS )

หรอืกลุม่อาการภูมคิุม้กนัเสือ่ม เกดิจากการรบัเชือ้ Human immunodeficiency virus หรอื 
HIV เขา้ไปท าลายเมด็เลอืดขาว ทีเ่ปน็แหลง่สรา้งภูมคิุม้กนัโรค ท าให้ภูมคิุม้กนัโรค
ลดน้อยลง จงึท าใหเ้ชือ้โรคฉวยโอกาสแทรกซอ้นเข้าสูร่า่งกายไดง้่ายขึน้ เชน่ มะเรง็ วณัโรค และสาเหตุ
การเสยีชวีติกม็กัเกดิขึน้จากโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาสตา่งๆ เหลา่นี ้ที่จะท าให้อาการรนุแรง และเสยีชวีติ
อย่างรวดเรว็
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2.หนองใน 
เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เกดิจากเชือ้แบคทเีรยีชือ่ Neisseria 

gonorrhoeae ท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงในทอ่ปสัสาวะ แสบขดัเวลาปสัสาวะ และ
มหีนองไหลออกจากท่อปสัสาวะ อาจจะท าใหเ้กดิการอกัเสบในช่องท้อง หรือเปน็
หมนัหากไมไ่ดร้บัการรักษา

3.หนองในเทียม
เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ทีท่ าใหม้อีาการแสบปลายท่อปสัสาวะ ปสัสาวะขดั

และมหีนองไหล และมมีกูออกเลก็นอ้ยโดยเฉพาะในชว่งเชา้ 
สว่นผู้หญิงอาจมีอาการตกขาวผดิปกติ

5.เรมิทีอ่วัยวะเพศ 
เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ทีเ่กดิเชื้อไวรสั herpes simplex virus ท า

ใหเ้กดิอาการปวดแสบบรเิวณขา กน้หรอือวัยวะเพศ และ
ตามดว้ยผืน่เปน็ตุม่น้ าใส แผลหายไดเ้องใน 2-3 สปัดาห์ แตเ่ชือ้
ยังอยูใ่นรา่งกาย เมือ่รา่งกายอ่อนแอ เชือ้กจ็ะกลบัเปน็ใหม่

4.แผลรมิออ่น 
เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เกดิจากเชือ้ Haemophilus Ducreyi

ท าใหเ้กดิแผลที่อวัยวะเพศ บวมและเจ็บ บางคนมตีอ่มน้ าเหลืองทีข่าหนบีหรือ
ทีช่าวบา้นเรียกไขด่นับวม หากไมร่กัษาหนองจะแตกออกจากต่อมน้ าเหลือง
 มกัมีหลายแผล ขอบแผลนุม่และไมเ่รยีบ กน้แผลสกปรกมหีนอง มเีลือดออกงา่ย เวลา
สมัผัสเจบ็ปวดมาก บางรายตอ่มน้ าเหลอืงทีข่าหนบีจะบวม และเปน็ฝ ี
เมือ่ฝแีตกจะเปน็แผล
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7.หูดหงอนไก่ 
เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เกดิจากไวรัส Human papilloma virus 

ลกัษณะเปน็ติง่เนือ้ออ่นๆ สชีมพคูล้ายหงอนไก ่ชอบขึน้ที่อุ่นและอบัชืน้ ในผูช้ายมกั
พบทีอ่วยัวะเพศบรเิวณใตห้นงัหุม้ปลายอวยัวะเพศชาย ตลอดทัง้บรเิวณรอบรอย
เปดิขอบ,ท่อปสัสาวะ และอัณฑะ ส่วนผู้หญงิจะพบทีป่ากชอ่งคลอด ผนังช่อง
คลอด ปากมดลกู ปากทวารหนกัและฝเียบ็ หดูมขีนาดโตขึน้เรือ่ยๆ การตั้งครรภ์จะ
ท าใหห้ดูโตเรว็กว่าปกต ิถา้ไมร่บีรกัษาจะเปน็มากขึน้และยากต่อการรักษา และ
ทารกอาจตดิเชือ้ไดข้ณะคลอด

8.หดิ 
เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เกดิจากตวัไร Sarcoptes scabei ลกัษณะจะมตีุม่

น้ าใสและตุม่หนองคนัขึน้กระจายทัง้ 2 ข้างของร่างกาย มกัพบตามง่ามนิว้มือ ข้อศอก 
รกัแร ้รอบหวันม รอบสะดอื อวยัวะสบืพนัธุ ์ข้อเทา้ หลังเทา้ กน้ ผู้ป่วยมกัมีอาการคนั
มาก โดยเฉพาะเวลากลางคนื สามารถตดิต่อไดจ้ากการสมัผสัใกลช้ดิ สมัผัสทางเพศ
หรอื อยู่ใกลช้ดิกบัผูป้ว่ย

9.ซิฟิลสิ 
เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เกดิจากการตดิเชือ้ Treponema pallidum เปน็

โรคทีม่อีันตราย และมอีาการเรือ้รงั สามารถตดิตอ่ยาวนานกวา่
 2 ป ีลกัษณะการตดิเชื้อเริ่มแรกจะเปน็ก้อนแขง็ แตไ่มเ่จบ็ทีบ่รเิวณอวยัวะเพศ หากไม่
รกัษาจะกลายเปน็ระยะทีส่องทีเ่รยีกวา่ เขา้ข้อหรอืออกดอก ถา้ทิง้ไว้นานจะท าใหเ้กดิ
โรคแก่ระบบตา่งๆ ของรา่งกายหลายระบบ ทั้งซิฟลิสิระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
ซิฟลิสิระบบประสาท เปน็ตน้ นอกจากนี้ มารดาทีเ่ปน็โรคซฟิิลสิจะถ่ายทอดโรคสูท่ารก
ในครรภไ์ดเ้รยีกว่า ซฟิลิสิแตก่ าเนดิ (congenital syphilis)จงึถือซิฟลิสิเปน็โรคทีม่ี
อันตราย และมีอาการเรื้อรงั สามารถตดิต่อยาวนานกวา่ 2 ปี

6.หูดขา้วสุก 
เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เกดิจากเชือ้ไวรสั Molluscum 

contagiosum virus (MCV) ท าใหเ้กดิเปน็ตุม่นนูบนผวิหนัง ผิวเรียบขนาด
เลก็ ขนาดประมาณ 2-5 มลิลเิมตร จะพบมากขึน้ในรายทีม่ี
การตดิเชือ้ HIV ถา้ใชเ้ขม็สะกดิตรงกลางแลว้บบีดจูะไดเ้นือ้หดูสขีาวๆ คลา้ย
ข้าวสกุ มกัเปน็ทีบ่รเิวณหัวหนา่ว อวัยวะเพศภายนอกและโคนขาดา้นใน
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11.พยาธิช่องคลอด 
เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เกดิจากเชือ้โปรโตซัว Trichomonas vaginalis 

ผู้ปว่ยจะมอีาการตกขาวผดิปกติ มสีเีขยีวขุน่หรอืเหลืองเขม้ 
มฟีองอากาศและมกีลิน่เหมน็ เกดิการระคายเคอืงบรเิวณอวยัวะเพศ
เจบ็ปวดขณะมเีพศสมัพนัธ์ คนัและแสบปากช่องคลอด 

12.เชือ้ราในชอ่งคลอด  

เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เกดิจากเชือ้รากลุม่ Candida ซึ่งร้อยละ 80 - 90 
เกดิจาก Candida albicans ท าใหม้อีาการระคายเคอืงบรเิวณชอ่งคลอด มกีารตกขาว
ขุน่จบัเปน็กอ้น อาจมอีาการปสัสาวะแสบขดั เจบ็ขณะรว่มเพศ

13.อุ้งเชิงกรานอกัเสบ 
หรือโรคปกีมดลกูอักเสบ เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ เกดิจาก

การตดิเชือ้ของมดลกู รงัไข ่หรอืทอ่รงัไข ่อาจเสียชวีติไดห้ากตดิเชือ้รนุแรง
และหากไมร่กัษา อาจเกดิโรคแทรกซ้อนจนเปน็หมนัหรือเสยีชวีติได ้

10.โลน 
เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เกดิจากแมลงตวัเลก็ทีเ่รยีกวา่ pediculosis 

pubis อาศยัอยูท่ี่ขนหวัเหนา่ ชอบไชตามรากขนอ่อน และดดูเลอืดคนเปน็อาหาร ผู้ทีเ่ปน็
โรคนี ้จะมีอาการคนั เมื่อเกาจะท าใหเ้จา้ตวัเชื้อ
แพรไ่ปยังบรเิวณอื่นได ้การวนิิจฉัยสามารถท าไดด้ว้ยตาเปลา่ จะพบไขส่ขีาวเกาะตรง
โคนขนไขจ่ะมลีกัษณะวงร ีสว่นตวัแมลงเมือ่กนิเลอืดเตม็ที่
จะออกสนี้ าตาล ตดิตอ่ได้จากการสมัผสัทางเพศกบัผูป้่วย หรือใชก้างเกงในรว่มกนั 
การรักษาสามารถซื้อยาทาไดต้ามรา้นขายยา แตค่นทอ้งหรือเดก็
ควรจะปรกึษาแพทย์
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การป้องกนั โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

  1. ใสถ่งุยางอนามยั หากจะมเีพศสมัพนัธก์บัคนทีไ่มแ่น่ใจวา่มเีชือ้หรือไม่
            2. รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะเพศอย่างสม่ าเสมอ
            3. ไมเ่ปลีย่นคูน่อน ใหม้สีาม ีหรือภรรยาคนเดยีว
            4. ไมค่วรมเีพศสมัพนัธ์ตัง้แต่ยังอายนุอ้ย เนือ่งจากมสีถติวิ่า ผู้ทีม่เีพศสมัพนัธต์ัง้แตอ่ายุยังน้อย
                จะมีโอกาสตดิ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ สงู
            5. ตรวจโรคเปน็ประจ าทกุป ีเพื่อหาเชือ้โรค แมจ้ะไมม่อีาการใดๆ โดยเฉพาะคูท่ีก่ าลงัจะแต่งงาน
            6. เรยีนรู ้ศกึษาอาการของโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์
            7. ไมค่วรมเีพศสมัพนัธ์ขณะมปีระจ าเดอืน เพราะจะท าใหเ้กดิ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ ไดง้า่ย
            8. ไมค่วรมเีพศสมัพนัธ์ทางทวารหนกั หากจ าเปน็ใหส้วมถุงยางอนามยั
            9. ไมค่วรสวนลา้งชอ่งคลอด เพราะจะท าใหเ้กดิการตดิเชื้อ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ ไดง้่าย

วธิปีฏิบัตติัวของผูท้ี่เปน็ โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์

1. ต้องรกัษาอยา่งรวดเร็ว เพื่อป้องกนัการแพรเ่ชือ้โรค
            2. แจ้งคูน่อนใหท้ราบวา่ เปน็ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์เพื่อจะไดป้อ้งกนั ไมใ่หเ้ชือ้แพรไ่ปสูค่นอื่น
            3. รกัษาอาการ และปฏบิตัติวัตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเครง่ครดั
            4. หลกีเลีย่งการมเีพศสมัพนัธ ์หรือการส าเรจ็ความใคร่ด้วยตวัเอง เพื่อป้องกนัไมใ่หอ้าการอักเสบลกุลาม
            5. งดดื่มเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ของมนึเมาทกุชนดิ
            6. ไมค่วรซื้อยามารกัษาเอง ควรปรกึษาแพทย์ เพือ่ใหไ้ดร้บัการรกัษาทีถ่กูต้อง
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