เรื่องควรทราบเกี่ยวกับโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง โรคที่ตดิ ต่อจากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ โดย
ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ก่อนใช้ คาว่า “กามโรค” ในการเรี ยกโรคเหล่านี ้ ได้ แก่ โรคหนองในแท้
(Gonorrhoea) โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) โรคซิฟิลิส (Syphillis) เป็ นต้ น แต่ปัจจุบนั พบว่ามี
โรคติดต่ออีกหลายชนิดที่สามารถติดต่อได้ ด้วยทางอื่นนอกจากการมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้ตดิ เชื ้อ ทาง
การแพทย์เรี ยกรวมเรี ยกโรคเหล่านี ้ว่า “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ” เช่น โรคภาวะภูมิค้ มุ กัน
บกพร่องจากเชื ้อ Human Immunodeficiency Virus (HIV) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถ
แบ่งออกได้ หลายวิธี เช่น การแบ่งตามชนิดของเชื ้อที่เป็ นต้ นเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนั ้
ๆ ได้ แก่ เชื ้อแบคทีเรี ย เชื ้อไวรัส เชื ้อรา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีความซับซ้ อนมากขึ ้นในยุคปั จจุบนั โดยพบว่าจะมีสภาวะที่
ซับซ้ อนมากขึ ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในแง่ของการติดเชื ้อที่อวัยวะเพศ การเพิ่มความเสี่ยงของ
การเป็ นโรคมะเร็ง และการติดเชื ้อจากแม่สลู่ กู
การติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาศัยการมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้ป่วยเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม บางโรคก็สามารถติดต่อโดยทางอื่นได้ อาทิ โรคภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องจากเชื ้อ
HIV ซึง่ สามารถติดต่อได้ โดยผ่านทางเลือด เช่น การฉีดสารเข้ าเส้ นเลือดซึง่ ใช้ เข็มและหลอดฉีดยา
ร่วมกัน การติดเชื ้อจากมารดาไปยังทารกในครรภ์ระหว่างคลอด
ปัจจัยที่สาคัญในการติดเชื ้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือ อายุ โดยพบว่าประมาณ 2 ใน
3 ของผู้ป่วยอยูใ่ นช่วงอายุวยั รุ่นจนถึง 20 ปี ซึง่ เป็ นช่วงที่มีพฤติกรรมของความอยากรู้อยากเห็นใน
เรื่ องเพศสัมพันธ์ อีกปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญ คือการเปลี่ยนคูน่ อนบ่อยๆ และไม่มีการป้องกันเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายรักร่วมเพศ
สาหรับอาการของผู้ป่วยที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในขันต้
้ นอาจจะไม่มีอาการ
ผิดปกติใด ๆ หรื ออาจจะมีอาการตกขาวลักษณะผิดปกติในสตรี มีแผลที่อวัยวะเพศ ปัสสาวะ
ขัดหรื ออาจมีความผิดปกติในระบบอื่นของร่างกายก็ได้ ทังนี
้ ้แล้ วแต่ชนิดของเชื ้อ และระยะของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็ นอยู่ เพราะฉะนันถ้
้ าพบว่ามีอาการผิดปกติใด ๆ ควรรี บไปปรึกษา
แพทย์หรื อเภสัชกรตังแต่
้ ระยะเริ่มต้ น เพื่อที่จะได้ รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถกู ต้ อง สิ่งที่สาคัญ
คือผู้ป่วยต้ องงดการมีเพศสัมพันธ์ และปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของแพทย์หรื อเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
ในปัจจุบนั การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีหลายวิธี โดยมีหลักการที่จะกาจัดเชื ้อที่เป็ น
สาเหตุในร่างกาย ลดการทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่ วย ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่าง ๆ ตลอดจนถึง

การป้องกันการกลับมาเป็ นซ ้าและส่งต่อเชื ้อไปยังบุคคลอื่น ๆ ด้ วย สาหรับยาที่ใช้ ในการรักษามี
หลายรูปแบบ ได้ แก่ ยารับประทาน ยาฉีด ยาเหน็บช่องคลอด เป็ นต้ น ระยะเวลาที่ใช้ ในการ
รักษาก็แตกต่างกันแล้ วแต่ชนิดและระยะของโรค อย่าง ไรก็ตามยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บาง
โรคที่ไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ เช่น โรคภูมิค้ มุ กันบกพร่องจากเชื ้อ HIV ซึง่ การรักษามุง่ ที่จะ
ประคับประคองผู้ป่วย ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนจากการติดเชื ้อซ ้าเติม และการป้องกันการส่งเชื ้อไป
ยังบุคคลอื่น ๆ อีก
การป้ องกันโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สดุ คือการงดการมีเพศสัมพันธ์ กรณีที่ไม่
สามารถงดได้ ต้องคานึงถึงความปลอดภัยดังนี ้
1.ไม่เปลี่ยนคูน่ อนบ่อยๆและป้องกันโดยการที่ผ้ ชู ายต้ องใส่ถุงยาง
2. ให้ ผ้ ชู ายใส่ถงุ ยางทุกครัง้ โดยเฉพาะกรณีมีเพศสัมพันธ์กบั คนแปลกหน้ า
3. ทาการตรวจเลือดประจาปี ทกุ ครัง้ เพื่อหาเชื ้อโรคในกลุ่มที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะคูท่ ี่แต่งงาน
ใหม่
4. ห้ ามร่วมเพศหากมีประจาเดือนเพราะจะทาให้ เพิ่มความเสี่ยงของการติดโรคมากขึ ้น
5. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเพราะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื ้อ
การปฏิบัตติ ัวในผู้ท่ ที ราบว่ าติดเชือ้
1. ควรแจ้ งให้ คสู่ ามี/ภรรยา หรื อคูน่ อนของตัวเอง ทราบเพื่อรี บทาการรักษา
2. งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ เชื ้อแพร่ไปยังคนอื่น
3. ให้ รีบพบแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญอย่างทันท่วงทีและปฏิบตั ิตวั ตามที่แพทย์สงั่
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