Government of Western Australia

Thai – Syphilis

Department of Health
Public Health and Clinical Services

ซิฟลิส
ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลที่ถูกตอง แตขอมูลเหลานี้
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเชี่ยวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายชื่อของสถานที่ที่คุณจะสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมได

ซิฟลิสคืออะไร?
ซิฟลิส เปนโรคที่รายแรงมากโรคหนึ่ง ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอสมองและอวัยวะอื่นๆ
ของคุณ โรคนี้เกิดจากแบคทีเรีย ที่มีชื่อวา Treponema pallidum
ซิฟลิสเปนโรคที่รักษางาย หากพบเสียแตเนิ่นๆ

คุณจะติดเชื้อซิฟลิสไดอยางไร?
ซิฟลิสเปนโรคที่แพรกระจายโดยการมีเพศสัมพันธแบบไมมีการปองกัน ทางชองคลอด
ทางปาก หรือทางทวารหนัก โรคนี้ยังอาจแพรกระจายผานการสัมผัสใกลชิด หรือจาก
ผิวหนังสูผิวหนังของผูติดเชื้อไดอีกดวย
คุณแมที่ติดเชื้อ สามารถแพรกระจายเชื้อซิฟลิสไปสูทารกของเธอ ผานทางรกในขณะ
ตั้งครรภได

สัญญาณหรืออาการของซิฟลิสคืออะไร?
■

■

■

■

■

สัญญาณแรกของซิฟลิสจะคงอยูไดไมนาน ดังนั้น คุณสามารถติดเชื้อ และ
แพรกระจายเชื้อไปสูผูอื่นไดโดยไมรูตัว
บางคนเปนแผลหรือแสบที่บริเวณอวัยวะเพศ หรือปาก เปนเวลา 3 ถึง 12
สัปดาหหลังจากการติดเชื้อ อาการที่เจ็บแสบนี้ อาจมีขนาดหรือเปนรูปรางขึ้นมา
ก็ได แตมักจะไมเจ็บปวด ไมตกเลือด และรูสึกเหมือนมีปุมแข็งๆ บนผิวหนัง
หากไมไดรับการรักษา อาการเจ็บแสบก็จะบรรเทา และหายไปในเวลา
ไมกี่สัปดาห แตคุณยังคงติดเชื้ออยู และแบคทีเรียยังอยูในกระแสเลือด และ
จะแพรกระจายไปทั่วรางกาย (ระยะที่หนึ่ง)
ประมาณสอง ถึง 6 เดือนหลังจากการติดเชื้อ คุณอาจมีอาการผื่นขึ้นที่ผิวหนัง
บนใบหนา ฝามือ และฝาเทา มีอาการบวมของตอมตางๆ เปนกอนรอบพื้นที่
อับชื้นของรางกาย และผมรวง คุณยังอาจมีอาการปวดหัว และปวดในกระดูก
กลามเนื้อและขอตออีกดวย นี่คือระยะที่สอง ซึ่งอาจกินระยะเวลา 6 เดือน
หรือมากกวานั้น
หากไมไดรับการรักษา จะมีระยะเชื้อหลบใน (Latent Stage) โดยที่ไมแสดง
สัญญาณใดๆ ใหเห็นเลย แตผูติดเชื้อก็ยังคงมีเชื้ออยู และสามารถแพรกระจาย
เชื้อซิฟลิสผานการรวมเพศไดถึง 2 ป หากคุณติดเชื้อซิฟลิสโดยที่ไมไดรับการ
รักษามานานกวา 2 ป (ระยะที่สาม) โรคนี้จะมีผลตอสมอง หัวใจ เสนเลือดใหญ
กระดูกสันหลัง ผิวหนัง และกระดูก ซึ่งจะนําไปสูความพิการ และเสียชีวิตในที่สุด
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■

หากสตรีมีครรภติดเชื้อซิฟลิส ลูกนอยอาจคลอดมาแลวเสียชีวิต หรือพิการ
(ซิฟลิสแตกําเนิด) หากพบเสียแตเนิ่นๆ ในชวงการตั้งครรภ ซิฟลิสสามารถรักษา
ได และยังลดอันตรายที่จะเกิดกับทารกนอย ผูหญิงทุกคน ควรตรวจหาเชื้อ
ซิฟลิสใน 12 สัปดาหแรกของการตั้งครรภ หรือในการนัดครั้งแรกของการ
ไปฝากครรภ

ผม/ดิฉันจะรูไดอยางไรวาติดเชื้อซิฟลิส?
แพทยของคุณ จะทําการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟลิส อยางไรก็ตาม สําหรับชวงเวลา
สั้นๆ หลังจากที่เชื้อซิฟลิสเขาสูรางกายนั้น จะไมสามารถตรวจจับไดดวยการตรวจเลือด
ดังนั้น แมผลตรวจของคุณจะเปนลบ คุณยังคงจะตองทําการตรวจซํ้าอีกครั้งหลังจากนั้น ไปแลว 3 เดือน
จะเปนการดี หากจะมีการตรวจสอบการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือ
กามโรค (STIs) อื่น ๆ เชน หนองในเทียม และ HIV ในเวลาเดียวกันไปดวย
หากตรวจพบวา คุณติดเชื้อซิฟลิส คูนอนของคุณทุกคนก็จําเปนจะตองเขารับ
การตรวจดวย การตรวจสอบนี้ จะกระทําอยางรอบคอบ โดยใหความเคารพในความลับ
ของทุกๆ คน (ความเปนสวนตัว)

ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อซิฟลิส?
ไปพบแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยที่คุณเลือกโดยเร็วที่สุด หากคุณคิดวา
คุณอาจติดเชื้อซิฟลิส เมื่อไดรับการยืนยันการวินิจฉัยโรคแลว คุณจะตองไมมี
เพศสัมพันธกับใครอีก แมจะใชถุงยางอนามัยดวยก็ตาม จนกระทั่งคุณไดเสร็จสิ้น
การบําบัดชนิดเต็มรูปแบบแลว ซิฟลิสนั้นติดตอไดงายมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง
จะเปนการดี หากจะมีการตรวจสอบการติดเชื้อกามโรคอื่น ๆ เชน หนองในเทียม
หนองใน และ HIV ในเวลาเดียวกันไปดวย หากตรวจพบวา คุณติดเชื้อซิฟลิส
คูนอนของคุณทุกคนก็จําเปนจะตองเขารับการตรวจดวย การตรวจสอบนี้
จะกระทําอยางรอบคอบ โดยใหความเคารพในความลับของทุกๆ คน

ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาอยางไรบาง?
ซิฟลิส ตองรักษาดวยยาเพนิซิลลิน หรือยาปฏิชีวนะอื่นๆ คุณจําเปนตองเขารับการรักษา
ชนิดเต็มรูปแบบ และจะตองไมพลาดการนัดหมายของแพทยดวย
หลังจากการบําบัดแลว คุณจําเปนจะตองทําการตรวจเลือดอีกครั้ง เพื่อใหแนใจไดวา
คุณหายขาดแลว
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ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อซิฟลิสไดอยางไร?
วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการปองกันการติดเชื้อซิฟลิส และกามโรคประเภทอื่นๆ คือ
■

■

■

■

ควรหมั่นใชถุงยางอนามัย แผนยางอนามัยสําหรับเลีย และสารหลอลื่นที่ทําจากนํ้า
อยูเสมอ ถุงยางอนามัยและแผนยางอนามัยสําหรับเลีย เปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกปอง
คุณทั้งสองจากการติดเชื้อซิฟลิส และกามโรคประเภทอื่นๆ ควรหมั่นใชถุงยาง
อนามัย และแผนยางอนามัยสําหรับเลีย จนกวาคุณจะแนใจวาทั้งคุณและคูนอน
ของคุณนั้นไมเปนกามโรค
มีความสัมพันธระยะยาว ซึ่งคุณทั้งสองไมเคยมีใครติดเชื้อมากอน และคุณทั้งสอง
ไมมีคูนอนคนอื่นๆ
จํากัดจํานวนคูนอนของคุณ ยิ่งจํานวนคนที่คุณมีเพศสัมพันธดวยนอยลงเทาใด
โอกาสที่จะมีเพศสัมพันธกับคนที่ติดเชื้อซิฟลิสก็นอยลงเทานั้น
หมั่นตรวจรางกายเพื่อตรวจหาเชื้อกามโรคเปนประจํา

การสนทนาเกี่ยวกับกามโรคอาจเปนเรื่องยาก แตคนที่คุณมีเพศสัมพันธดวยก็มีสิทธิ
ที่จะรับทราบเชนกัน หากคุณเปนกามโรค ใหเริ่มสนทนาเมื่อคุณรูสึกผอนคลายและมั่นใจ
ไมใชแคกอนเวลาที่คุณจะเริ่มมีเพศสัมพันธเทานั้น คูนอนของคุณจะประทับใจกับความ
ซื่อสัตยของคุณ และการที่คุณไมตองการที่จะแพรเชื้อใหเขา/เธอ คุณเองก็มีสิทธิ
ที่จะทราบเชนกันวา พวกเขาติดเชื้อดวยหรือไม

ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิฟลิสไดจากที่ใดบาง?
ถาตองการขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ:

■

■

แพทยของทาน หรือแพทยทานอื่นๆที่ทานเลือก
เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
 1800 022 222
Sexual Health Helpline
 9227 6178 (สําหรับผูที่โทรจากเขตเมือง) หรือ
 1800 198 205 (สําหรับผูที่โทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเมื่อใชโทรศัพทบาน)

เอกสารฉบับนี้สามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอื่นๆไดถามี
การขอเพื่อนําไปใหผูที่เปนบุคคลทุพพลภาพ
จัดทําโดย คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013
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