
คุณรู้หรือไม ่

โรคเอสทีดี หรือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

Türkçe

โรค อาการ การแพร่เชื้อ วิธีการตรวจ การรักษา

หูด, หูดหงอน
ไก่, หูดที่อวัยวะ
เพศ (โรคติดเชื้อ
เอชพีวี) 

มีหูดขึ้นที่อวัยวะ
เพศ, ทวารหนัก หรือ
บริเวณปาก

ทางเพศสัมพันธ์,
โดยการสัมผัส
โดยตรงของ
ร่างกายกับ
บริเวณที่ติดเชื้อ

การตรวจร่างกาย
และ การตรวจ
เนื้อเยื่อ (ช่องคลอด, 
ทวารหนัก, คอ)

โดยการใช้ครีมและ การ
ผ่าตัดเฉพาะจุด
หรือการใช้แสงเลเซอร์ 
หากจำาเป็น มีการฉีด
วัคซีนป้องกัน 

โรคเชื้อราในช่อง
คลอด ปลายอวัยวะ
เพศชายอักเสบ

อาการคัน, ตกขาว สี
ขาวข้น จับตัวเป็น
ก้อน, มีอาการแสบ
ร้อน, มีการอักเสบที่
ปลายอวัยวะเพศ

ทางเพศสัมพันธ์, การ
เล้าโลมทาง เพศ 

การตรวจร่างกาย 
การตรวจเนื้อเยื่อ
บริเวณที่ติดเชื้อ และ
ช่องคลอด

การใช้ยาตามความ 
เหมาะสม, ทาครีม
บริเวณที่ติดเชื้อ หรือใช้
การยาเหน็บ
ช่องคลอด

โรคซิฟิลิส

เกิดแผลเล็ก ๆ หรือ
แผลริมแข็ง บริเวณ
อวัยวะเพศ, ทวาร
หนัก หรือช่องปาก
ต่อมน้ำาเหลืองโต มีตุ่ม
ขึ้น ผื่นสีชมพู

การสัมผัสโดยตรงกับ
รอยโรค แม้จะไม่มี
การสอดใส่ (การทำา
รักด้วยปากและ ปาก/ 
ทวารหนัก) โดยการ
จูบ หากมีรอยแผลที่
ปาก ผ่านทางเลือด 
จากแม่สู่ลูก 

การตรวจเลือด การ
ใช้ชุดตรวจแบบ
รวดเร็ว 

การใช้ยาปฏิชีวนะที่ 
เหมาะสม การติดเชื้อ
ระยะที่ 3 จะรักษาได้
ยากมากขึ้น

เอชไอวี/เอดส์

บ่อยครั้งมากที่ไม่
แสดงอาการ, บางครั้ง
มีอาการคล้ายไข้หวัด

การมีเพศสัมพันธ์  
ผ่านทางเลือด  จาก
แม่สู่ลูก  

การตรวจเลือด. การ
ใช้ชุดตรวจแบบ
รวดเร็ว

ยังรักษาไม่หาย แต่การ
ใช้ยาต้านตลอดไป จะ
ทำาให้มีชีวิตและ สุขภาพ
ที่ดี และช่วยป้องกัน การ
แพร่เชื้อ

ติดต่อ

Namur : SASER  
https://pointsrelaissida.jimdo.com - 081/77.68.20

Liège : Centre S 
www.sidasol.be - 04/287.67.00 

 
Charleroi : Sida-IST Charleroi-Mons  

www.sida-charleroimons.be - 071/92.54.10 

Zanzu  
https://www.zanzu.be/fr/

การค้นหาศูนย์ตรวจคัดกรองใกล้บ้าน เข้าไป
ที่เวปไซต์  www.cool-and-safe.org

Éd. Resp. : Thierry Martin, Plateforme Prévention Sida 
Place de la Vieille Halle aux Blés 28/29 - 1000 Bruxelles

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส, สมาชิกใน
ชุมชน, ผู้นำาทางศาสนา เราทุกคนล้วนมีบทบาทใน
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความ

รับผิดชอบของพวกเราทุกคน 

Plateforme Prévention Sida
Place de la Vieille Halle aux blés 29/28

1000 Bruxelles
Tél: 02/733.72.99

 
WWW.COOL-AND-SAFE.ORG

ถุงยางอนามัย คัดกรอง การรักษา



  โรคเอสทีดี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

� โรคเอสทีดี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือ
โรคที่ติดต่อจากการมีสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ติด
เชื้อหนึ่งหรือหลายคน โดยมีหรือไม่มีการร่วม
เพศก็ได้ .  

� โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดขึ้นได้จากเชื้อ
แบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, เชื้อปรสิต, เชื้อรา

�   บรรดาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่รู้จักกันดี
คือ: โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี, โรคเริม, โรค
หนองใน, โรคหนองในเทียม, โรคซิฟิลิส, โรค
เอชพีวี, โรคเอชไอวี/โรคเอดส ์

�   การติดเชื้อบางชนิดไม่เพียงติดต่อทางการมี
สัมพันธ์ทางเพศเท่านั้น แต่ยังสามารถติดต่อได้
ทางเลือด เช่นโรคเอชไอวี/เอดส์ และโรคไวรัส
ตับอักเสบ 

อาการหรือสัญญาณของโรค

� อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้น บ่อยครั้งจะ
แสดงอาการเล็กน้อย หรือแทบจะไม่มีอาการแสดงออก
มาให้เห็น 

� หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ หรือแม้
กระทั่งหลายเดือน หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ป้องกัน คุณควรปรึกษาแพทย์: การตกขาวผิดปกติหรือ
มีกลิ่นเหม็น, อาการคัน, รู้สึกแสบขัดขณะปัสสาวะ, มี
ตุ่ม, แผล ผื่น บริเวณอวัยวะเพศ หรือบริเวณอื่น (ปาก, 
ทวารหนัก), ปวดบริเวณท้องน้อย, มีเลือดออก หรือมี
อาการผิดปกติอื่น ๆ 

�   อาการเหล่านี้บางครั้งอาจดูเหมือนไม่มีนัยยะสำาคัญ แต่
มีความจำาเป็นต้องใส่ใจกับมัน เพราะหากไม่ไดรับการ
รักษา อาจเกิดผลร้ายแรงในระยะยาว (เป็นหมัน, โรค
มะเร็ง)  

�   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่สามารถรักษาให้
หายได้ ภายในไม่กี่วัน หรือไม่กี่สัปดาห์ เมื่อมีการตรวจ
พบทันท่วงที   

�   การมีโรคทางเพศสัมพันธ์ จะทำาลายเนื้อเยื่อและทำาให้
เกิดการติดเชื้อเอชไอวี และโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิด
อื่นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การเกิดแผลที่บริเวณอวัยวะ
เพศ จะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์  

การตรวจคัดกรอง

� ขึ้นอยู่กับประเภทของการติดเชื้อเอสทีดี วิธีการ
ตรวจจะแตกต่างกันไปตามการวินิจฉัยโรค:

 � การตรวจทางคลินิกที่อวัยวะเพศ หรือรอยแผล
ต่าง ๆ 

 � การตรวจจากสารคัดหลั่งจากช่องคลอด หรือการ
ตรวจปัสสาวะ 

 � การตรวจเลือด
 � การตรวจแบบทราบผลไว โดยหยดเลือดจาก

ปลายนิ้วมือ
การตรวจคัดกรอง สามารถทำาได้โดยแพทย์ หรือ
สูตินารีย์แพทย์, ในศูนย์วางแผนครอบครัว, คลินิก
ทั่วไป, ศูนย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

จะป้องกันตนเองอย่างไร 

 � การใช้ถุงยางอนามัย หรือฝาครอบปากมดลูก 
ระหว่างมีเพศสัมพันธ์, 

 � หากรู้ว่าติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ ให้แจ้งต่อ
คู่ของท่านให้ทราบ เพื่อที่เขา/เธอ สามารถ
ปรึกษาแพทย์ และเริ่มดำาเนินการป้องกัน
ตัวเอง

 � อย่าพยายามเดาเอาเองว่าผิดปกติอะไร และ
รักษาด้วยตัวเอง, ไปปรึษาแพทย์ !

โรค อาการ การแพร่เชื้อ วิธีการตรวจ การรักษา

โรคหนองใน
(โรคหนองในแท้)

มีหนองไหลออกจาก
อวัยวะเพศ, แสบ
ขัดระหว่างปัสสาวะ, 
ตกขาวผิดปกติ

ทางเพศสัมพันธ์ ตรวจตัวอย่างสารคัด
หลั่ง
จากอวัยวะเพศ, ปาก
มดลูก

ยาปฏิชีวนะที่เหมาะ
สม 

โรคหนองในเทียม
ตกขาวมีความ
ผิดปกติ, แสบขัด
ระหว่างปัสสาวะ

ทางเพศสัมพันธ์, การ
เล้าโลมทาง
เพศ

ตรวจเนื้อเยื่อจากช่อง
คลอด (ผู้หญิง) และ
ตรวจปัสสาวะ (ผู้ชาย)

ยาปฏิชีวนะที่เหมาะ
สม 

ไวรัสตับอักเสบ บี 
อ่อนเพลีย, มีไข้, 
ดีซ่าน แต่บ่อยครั้ง 
จะไม่แสดงอาการ

ทางเพศสัมพันธ์ ผ่าน
ทางเลือด จากแม่สู่ลูก 

การตรวจเลือด ยังไม่มีการรักษา แต่
มีวัคซีนป้องกัน ไวรัส
ตับอักเสบ เอ และ บ ี

ไวรัสตับอักเสบ ซ ี
อ่อนเพลีย, มีไข้, 
ดีซ่าน แต่บ่อยครั้ง 
จะไม่แสดงอาการ 

ทางเพศสัมพันธ์ ผ่าน
ทางเลือด จากจาก
แม่สู่ลูก 

การตรวจเลือด ชุดตรวจ
แบบทราบผลไว

ยาต้านเชื้อไวรัส, 
กระบวนการรักษา 
ใน 8-12 สัปดาห์ 

เริม ที่อวัยวะเพศ 

ปวด, แสบร้อน, 
แผลและตุ่มเล็ก ๆ ที่
อวัยวะเพศ หรือช่อง
คลอด 

การสัมผัสโดยตรงที่
แผล โดยไม่จำาเป็น
ต้องมีการร่วมเพศ
(การทำารักด้วยปาก 
และปาก/ ทวารหนัก)

ตรวจตัวอย่างเชื้อที่แผล/ 
สารคัดหลั่ง และการ
ตรวจเลือดในบาง กรณี 

ครีม หรือยาต้าน
ไวรัสที่ เหมาะสม


