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โรคซิ ฟิลิส (Syphilis)

ซิฟิลิสเป็ นการติดเชื้อผ่ านทางเพศสัมพันธ์
ซึ่งรักษาให้ หายได้ ด้วยยาปฏิชีวนะ ถ้าไม่ รักษา อาจมีผล
กระทบต่ อสมอง ลาไขสันหลัง และอวัยวะอื่นๆ
ถุงยางอนามัยป้ องกันการติดเชื้ อได้

ปรับปรุ งครั้งสุดท้าย 25 มีนาคม 2011

โรคซิฟิลิสคืออะไร? (What is syphilis?)
ซิฟิลิสคือการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากแบคทีเรี ย ถ้าไม่รักษา
ซิฟิลิสสามารถก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้
ซิฟิลิสไม่ใช่โรคที่รู้จกั กันทัว่ ไปในออสเตรเลีย แต่กาลังเพิ่มขึ้นในชายบางคนที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชายด้วยกัน

มีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดไหม? (Are there any symptoms?)
อาการของโรคซิฟิลิสมักจะไม่เป็ นที่สงั เกต
โรคซิฟิลิสมีสี่ระยะ คือระยะแรก ระยะที่สอง ระยะซ่อนเร้นไม่แสดงอาการ และระยะที่สาม แต่ละระยะจะมีอาการเป็ นชุดของมันเอง

1. 1.โรคซิฟิลิสระยะแรก (Primary syphilis) (สิ บถึงเก้าสิ บวันหลังการติดเชื้อ)

ในระยะนี้ จะมีแผลหรื อแผลเปื่ อยเกิดขึ้นในปาก ทวารหนัก องคชาต ช่องคลอด หรื อ ปากมดลูก แผลนี้มกั จะไม่เป็ นที่สงั เกต เพราะจะไม่รู้สึกเจ็บ
หรื ออาจเป็ นเพราะซ่อนเร้นอยูใ่ นที่ลบั (เช่นในลาไส้ตรง หรื อที่ปากมดลูก) และจะหายไปเองหลังจากสองถึงหกสัปดาห์
2.โรคซิฟิลิสระยะทีส
่ อง (Secondary syphilis) (เจ็ดถึงสิ บสัปดาห์หลังการติดเชื้อ)

อาการของโรคซิฟิลิสในระยะที่สองนี้ อาจไม่เป็ นที่สงั เกตเห็นเช่นเดียวกัน แต่ถา้ เป็ นที่สงั เกตเห็น อาการที่เกิดขึ้นอาจรวมถึง:
 ผื่นแดงที่มือ หลัง หน้าอก หรื อ เท้า (ผืน่ นี้ติดเชื้อได้รวดเร็ วมาก)
 เป็ นไข้
 ต่อมบริ เวณขาหนีบและรักแร้บวม
 ผมร่ วง
 อ่อนเพลีย
3.โรคซิฟิลิสระยะซ่ อนเร้ น (Latent syphilis)

ระยะนี้ไม่มีอาการที่สงั เกตเห็นได้ แต่ร่างกายยังคงติดเชื้อ ถ้าไม่รักษาในระยะนี้ เชื้อโรคจะยังคงซ่อนเร้นอยู่ (สงบ) ตลอดชีวติ
หรื ออาจจะพัฒนาไปสู่ระยะที่สี่
4.โรคซิฟิลิสระยะทีส
่ ี่ (Primary syphilis)

โรคซิฟิลิสระยะที่สี่เกิดขึ้นประมาณหนึ่งในสามของผูป้ ่ วยทั้งหมดที่เป็ นซิฟิลิสระยะซ่อนเร้นที่ไม่ได้รับการรักษา ถึงระยะนี้
แบคทีเรี ยสามารถทาความเสี ยหายให้อวัยวะเกือบทุกส่วนในร่ างกายได้ รวมทั้งหัวใจ สมอง ลาไขสันหลัง ตา และ กระดูก
ความเสี ยหายนี้อาจเกิดขึ้นในระยะหลายปี หรื อหลายสิ บปี หลังจากการติดเชื้อระยะ แรก ซิฟิลิสระยะที่สี่น้ ีอาจทาให้เกิดอาการป่ วยทางจิต
ตาบอด หูหนวก ปั ญหาทางประสาท โรคหัวใจ และถึงแก่เสี ยชิวติ ได้
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โรคซิฟิลิสทาให้ทารกในครรภ์พกิ าร และอาจถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้

แพร่ เชื้อได้ อย่างไร? (How is it transmitted?)

ตามปกติ โรคซิฟิลิสแพร่ เชื้อผ่านทางผิวหนังกับผิวหนังขณะมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ทางปาก หรื อทางช่องคลอด
ซิฟิลิสจะแพร่ เชื้อได้รวดเร็ วมากในระยะแรกและระยะสองเมื่อเกิดมีแผลหรื อผืน่ อยูใ่ นบริ เวณนั้น นอกจากนั้น
แม้ไม่บ่อยนักโรคซิฟิลิสยังแพร่ เชื้อได้ระหว่างการตั้งครรภ์จากมารดาถึงทารกในครรภ์

ป้องกันได้ อย่างไร? (How is it prevented?)

ไปรับการตรวจการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ (STI) อย่างสม่าเสมอ
เพื่อตรวจหาการติดเชื้อก่อนที่โรคแทรกซ้อนจะเกิดขึ้นและเพื่อป้ องกันการแพร่ เชื้อไปยังผูอ้ ื่น ใช้ถุงยางอนามัยเสมอ
การใช้ถุงยางอนามัยและครี มหล่อลื่นที่มีน้ าเป็ นส่วนประกอบจะลดการเสี่ ยงต่อการแพร่ เชื้อซิฟิลิส
และการติดเชื้ออื่นๆ ผ่านทางเพศสัมพันธ์อย่างได้ผลดี
อย่าร่ วมเพศกับผูใ้ ดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคซิฟิลิส หรื อมีอาการโรคซิฟิลิส แม้วา่ จะใช้ถุงยางอนามัยก็ตาม จน
กว่าบุคคลผูน้ ้ นั ได้รับการบาบัดรักษาเรี ยบร้อยแล้ว

วินิจฉัยโรคได้ อย่างไร? (How is it diagnosed?)

การตรวจเลือดเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการวินิจฉัยการติดเชื้อ ถ้ามีแผลในระหว่างการติดเชื้อระยะแรก แพทย์อาจใช้วธิ ีสว็อบ (ใช้ไม้พนั สาลีปาดเนื้อเยือ่ )
แล้วเอาไปตรวจ อย่างไรก็ตามไม่วา่ จะมีแผล ณ ที่น้ นั หรื อไม่ก็ตาม แพทย์อาจตรวจเลือดเพื่อดูภูมิตา้ นทาน (แอนตี้บอดี้) ซิฟิลิส
อาจต้องใช้เวลาสามถึงหกเดือนกว่าภูมิตา้ นทานจะเกิดในเลือด ดังนั้น ผลการตรวจครั้งแรกอาจเป็ นลบ การตรวจเลือดครั้งแรก
ก็เพื่อดูภูมิตา้ นทานที่ร่างกายผลิตเพื่อต่อต้านการติดเชื้อ ผลการตรวจที่เป็ นบวกแสดงว่าท่านติดเชื้อไม่ในปัจจุบนั ก็ในอดีต
อาจมีความจาเป็ นต้องทาการตรวจสอบอื่นๆ ด้วย เพื่อตัดสิ นว่ายังคงมีการติดเชื้ออยูห่ รื อไม่ อนึ่งการติดเชื้ออาจเกิดขึ้นได้อีกแม้วา่ จะได้ทาการรักษา
แล้ว
สตรี ที่ต้ งั ครรภ์จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการติดเชื้อของทารกในครรภ์

ทาการรักษาอย่างไร? (How is it treated?)
ทาการรักษาโรคซิฟิลิสได้ง่ายมากโดยการฉี ดยาหรื อกินยาเม็ดเพ็นนืซิลิน ระยะเวลาของการรักษาขึ้นอยูก่ บั สภาพของการติดเชื้อ
ท่านอาจต้องรับการตรวจเลือดต่อไปอีก เพื่อตรวจให้แน่ใจว่าการรักษาของท่านได้ผล

บอกให้ ค่ ูนอนทราบ (Telling partners)

ถ้าท่านเป็ นโรคซิฟิลิส ท่านไม่ควรมีเพศสัมพันธ์จนกว่าแพทย์ของท่านจะบอกว่าการรักษาของท่านประสบผลสาเร็จ
เป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งบอกให้คู่นอนเของท่านทราบ เพื่อว่าเขาจะได้ไปรับการตรวจรักษา
แพทย์ของท่านจะช่วยท่านตัดสิ นใจว่าใครบ้างที่อาจเสี่ ยงต่ออันตราย และช่วยท่านติดต่อกับคนเหล่านั้น
โรคซิฟิลิส เป็ นโรคที่ตอ้ งแจ้งให้ทางการทราบ
ซึ่งหมายความว่าแพทย์และเจ้าหน้าที่หอ้ งทดลองมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรายงานให้กระทรวงการสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ทราบเกี่ยวกับผูป้ ่ วยรายใหม่
ข้อมูลนี้จะถูกสงวนเป็ นความลับและจะถูกนามาใช้ในการวางแผนสาธารณสุข
ข้ อมูลในเอกสารนีเ้ ป็ นข้ อมูลทัว่ ไป ท่ านควรปรึกษาแพทย์ หากท่ านมีความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพของท่ าน
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