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Thai – Syphilis

ซิฟลิสซิฟลิส

ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลท่ีถูกตอง แตขอมูลเหลาน้ี
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเช่ียวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เก่ียวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายช่ือของสถานที่ท่ีคุณจะสามารถขอรับขอมูลเพ่ิมเติมได

ซิฟลิสคืออะไร?ซิฟลิสคืออะไร?
ซิฟลิส เปนโรคท่ีรายแรงมากโรคหน่ึง ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอสมองและอวัยวะอื่นๆ
ของคุณ โรคน้ีเกิดจากแบคทีเรีย ท่ีมีชื่อวา Treponema pallidum
ซิฟลิสเปนโรคท่ีรักษางาย หากพบเสียแตเน่ินๆ

คุณจะติดเชื้อซิฟลิสไดอยางไร?คุณจะติดเชื้อซิฟลิสไดอยางไร?
ซิฟลิสเปนโรคท่ีแพรกระจายโดยการมีเพศสัมพันธแบบไมมีการปองกัน ทางชองคลอด
ทางปาก หรือทางทวารหนัก โรคน้ียังอาจแพรกระจายผานการสัมผัสใกลชิด หรือจาก
ผิวหนังสูผิวหนังของผูติดเชื้อไดอีกดวย
คุณแมท่ีติดเช้ือ สามารถแพรกระจายเชื้อซิฟลิสไปสูทารกของเธอ ผานทางรกในขณะ
ตั้งครรภได

สัญญาณหรืออาการของซิฟลิสคืออะไร?สัญญาณหรืออาการของซิฟลิสคืออะไร?
■ สัญญาณแรกของซิฟลิสจะคงอยูไดไมนาน ดังนั้น คุณสามารถติดเชื้อ และ

แพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืนไดโดยไมรูตัว
■ บางคนเปนแผลหรือแสบท่ีบริเวณอวัยวะเพศ หรือปาก เปนเวลา 3 ถึง 12

สัปดาหหลังจากการติดเชื้อ อาการท่ีเจ็บแสบน้ี อาจมีขนาดหรือเปนรูปรางขึ้นมา
ก็ได แตมักจะไมเจ็บปวด ไมตกเลือด และรูสึกเหมือนมีปุมแข็งๆ บนผิวหนัง

■ หากไมไดรับการรักษา อาการเจ็บแสบก็จะบรรเทา และหายไปในเวลา
ไมกี่สัปดาห แตคุณยังคงติดเชื้ออยู และแบคทีเรียยังอยูในกระแสเลือด และ
จะแพรกระจายไปทั่วรางกาย (ระยะที่หน่ึง)

■ ประมาณสอง ถึง 6 เดือนหลังจากการติดเชื้อ คุณอาจมีอาการผื่นข้ึนท่ีผิวหนัง
บนใบหนา ฝามือ และฝาเทา มีอาการบวมของตอมตางๆ เปนกอนรอบพ้ืนท่ี
อับชื้นของรางกาย และผมรวง คุณยังอาจมีอาการปวดหัว และปวดในกระดูก
กลามเน้ือและขอตออีกดวย น่ีคือระยะที่สอง ซึ่งอาจกินระยะเวลา 6 เดือน
หรือมากกวาน้ัน

■ หากไมไดรับการรักษา จะมีระยะเชื้อหลบใน (Latent Stage) โดยท่ีไมแสดง
สัญญาณใดๆ ใหเห็นเลย แตผูติดเชื้อก็ยังคงมีเช้ืออยู และสามารถแพรกระจาย
เช้ือซิฟลิสผานการรวมเพศไดถึง 2 ป หากคุณติดเชื้อซิฟลิสโดยที่ไมไดรับการ
รักษามานานกวา 2 ป (ระยะท่ีสาม) โรคนี้จะมีผลตอสมอง หัวใจ เสนเลือดใหญ
กระดูกสันหลัง ผิวหนัง และกระดูก ซึ่งจะนําไปสูความพิการ และเสียชีวิตในท่ีสุด
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■ หากสตรีมีครรภติดเชื้อซิฟลิส ลูกนอยอาจคลอดมาแลวเสียชีวิต หรือพิการ
(ซิฟลิสแตกําเนิด) หากพบเสียแตเน่ินๆ ในชวงการตั้งครรภ ซิฟลิสสามารถรักษา
ได และยังลดอันตรายท่ีจะเกิดกับทารกนอย ผูหญิงทุกคน ควรตรวจหาเช้ือ
ซิฟลิสใน 12 สัปดาหแรกของการตั้งครรภ หรือในการนัดครั้งแรกของการ
ไปฝากครรภ

ผม/ดิฉันจะรูไดอยางไรวาติดเชื้อซิฟลิส?ผม/ดิฉันจะรูไดอยางไรวาติดเชื้อซิฟลิส?
แพทยของคุณ จะทําการตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือซิฟลิส อยางไรก็ตาม สําหรับชวงเวลา
สั้นๆ หลังจากที่เช้ือซิฟลิสเขาสูรางกายนั้น จะไมสามารถตรวจจับไดดวยการตรวจเลือด
ดังน้ัน แมผลตรวจของคุณจะเปนลบ คุณยังคงจะตองทําการตรวจซํ้าอีกครั้งหลังจากนั้น ไปแลว 3 เดือน

จะเปนการดี หากจะมีการตรวจสอบการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือ
กามโรค (STIs) อ่ืน ๆ เชน หนองในเทียม และ HIV ในเวลาเดียวกันไปดวย
หากตรวจพบวา คุณติดเชื้อซิฟลิส คูนอนของคุณทุกคนก็จําเปนจะตองเขารับ
การตรวจดวย การตรวจสอบนี้ จะกระทําอยางรอบคอบ โดยใหความเคารพในความลับ 
ของทุกๆ คน (ความเปนสวนตัว)

ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อซิฟลิส?ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อซิฟลิส?
ไปพบแพทยของคุณ (GP)  หรือแพทยท่ีคุณเลือกโดยเร็วท่ีสุด หากคุณคิดวา
คุณอาจติดเช้ือซิฟลิส เม่ือไดรับการยืนยันการวินิจฉัยโรคแลว คุณจะตองไมมี
เพศสัมพันธกับใครอีก แมจะใชถุงยางอนามัยดวยก็ตาม จนกระทั่งคุณไดเสร็จสิ้น
การบําบัดชนิดเต็มรูปแบบแลว ซิฟลิสนั้นติดตอไดงายมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระยะที่หน่ึงและระยะที่สอง

จะเปนการดี หากจะมีการตรวจสอบการติดเชื้อกามโรคอื่น ๆ เชน หนองในเทียม
หนองใน และ HIV ในเวลาเดียวกันไปดวย หากตรวจพบวา คุณติดเชื้อซิฟลิส 
คูนอนของคุณทุกคนก็จําเปนจะตองเขารับการตรวจดวย การตรวจสอบนี้
จะกระทําอยางรอบคอบ โดยใหความเคารพในความลับของทุกๆ คน

ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาอยางไรบาง?ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาอยางไรบาง?
ซิฟลิส ตองรักษาดวยยาเพนิซิลลิน หรือยาปฏิชีวนะอื่นๆ คุณจําเปนตองเขารับการรักษา
ชนิดเต็มรูปแบบ และจะตองไมพลาดการนัดหมายของแพทยดวย
หลังจากการบําบัดแลว คุณจําเปนจะตองทําการตรวจเลือดอีกครั้ง เพ่ือใหแนใจไดวา
คุณหายขาดแลว



ซิฟลิสซิฟลิส

H
P

01
24

72
 F

E
B

’1
3 

TH
A

I

Thai – Syphilis

เอกสารฉบับน้ีสามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอ่ืนๆไดถามี
การขอเพ่ือนําไปใหผูท่ีเปนบุคคลทุพพลภาพ

ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อซิฟลิสไดอยางไร?ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อซิฟลิสไดอยางไร?
วิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุดในการปองกันการติดเชื้อซิฟลิส และกามโรคประเภทอ่ืนๆ คือ

■ ควรหม่ันใชถุงยางอนามัย แผนยางอนามัยสําหรับเลีย และสารหลอล่ืนท่ีทําจากนํ้า
อยูเสมอ ถุงยางอนามัยและแผนยางอนามัยสําหรับเลีย เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดที่จะปกปอง
คุณทั้งสองจากการติดเชื้อซิฟลิส และกามโรคประเภทอ่ืนๆ ควรหม่ันใชถุงยาง
อนามัย และแผนยางอนามัยสําหรับเลีย จนกวาคุณจะแนใจวาทั้งคุณและคูนอน
ของคุณนั้นไมเปนกามโรค

■ มีความสัมพันธระยะยาว ซึ่งคุณทั้งสองไมเคยมีใครติดเชื้อมากอน และคุณทั้งสอง
ไมมีคูนอนคนอ่ืนๆ

■ จํากัดจํานวนคูนอนของคุณ ย่ิงจํานวนคนท่ีคุณมีเพศสัมพันธดวยนอยลงเทาใด
โอกาสที่จะมีเพศสัมพันธกับคนท่ีติดเชื้อซิฟลิสก็นอยลงเทาน้ัน

■ หม่ันตรวจรางกายเพื่อตรวจหาเช้ือกามโรคเปนประจํา

การสนทนาเกี่ยวกับกามโรคอาจเปนเร่ืองยาก แตคนท่ีคุณมีเพศสัมพันธดวยก็มีสิทธิ
ท่ีจะรับทราบเชนกัน หากคุณเปนกามโรค ใหเร่ิมสนทนาเม่ือคุณรูสึกผอนคลายและม่ันใจ
ไมใชแคกอนเวลาท่ีคุณจะเริ่มมีเพศสัมพันธเทาน้ัน คูนอนของคุณจะประทับใจกับความ
ซื่อสัตยของคุณ และการที่คุณไมตองการที่จะแพรเช้ือใหเขา/เธอ คุณเองก็มีสิทธิ
ท่ีจะทราบเชนกันวา พวกเขาติดเชื้อดวยหรือไม 

ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับซิฟลิสไดจากท่ีใดบาง?ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับซิฟลิสไดจากที่ใดบาง?
ถาตองการขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ:

■ แพทยของทาน หรือแพทยทานอ่ืนๆท่ีทานเลือก
■ เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
 1800 022 222

■ Sexual Health Helpline
 9227 6178 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตเมือง) หรือ 
 1800 198 205 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเม่ือใชโทรศัพทบาน)

จัดทําโดยจัดทําโดย คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013 คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013


