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โรคซฟิิลสิ (Syphilis) 
โรคซฟิิลสิเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธท์ีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยี และสามารถตดิตอ่สูก่ันไดผ่้านการ 
สัมผัสทางผวิหนัง  

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• โรคซฟิิลสิตดิต่อสูก่ันไดผ่้านการสัมผัสโดยตรงในระหว่างมเีพศสัมพันธท์างปาก ทางชอ่งคลอด หรอืทวารหนักกับผูท้ีเ่ป็น 

โรคซฟิิลสิ 
• อาการมแีตกต่างกันไปขึน้อยู่กับระยะของการตดิเชือ้ ซึง่อาจไม่มอีาการเลย 

• การตรวจโรคมักจะท าโดยใชก้า้นส าลป้ีายจากแผลทีผ่วิหนังและใชก้ารตรวจเลอืด 
• โรคน้ีรักษาใหห้ายขาดได ้แต่หากปล่อยทิง้ไวไ้ม่รักษาอาจน าไปสูปั่ญหารา้ยแรงในสมอง หัวใจ และตาได ้

• โรคซฟิิลสิรักษาไดด้ว้ยการใชย้าปฏชิวีนะ 

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

โรคซฟิิลสิเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธท์ีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยี 

คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

โรคซฟิิลสิตดิต่อสูก่ันดว้ยการสัมผัสโดยตรงในระหว่างมเีพศสัมพันธท์างปาก ทางชอ่งคลอด หรอืทวารหนักกับผูท้ีเ่ป็นโรค 
ซฟิิลสิ 

โรคน้ีเป็นโรคทีต่ดิต่อง่ายในขณะทีม่แีผลหรอืมผีืน่ปรากฏ 

โรคซฟิิลสิสามารถตดิต่อจากแม่ (บุคคลตัง้ครรภ)์ ไปสูท่ารกไดใ้นระหว่างการตัง้ครรภ ์

มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

ไม่ใชทุ่กคนทีเ่ป็นโรคซฟิิลสิจะมอีาการ ดังนัน้ คุณอาจไม่รูว่้าคุณตดิโรคน้ี เวน้เสยีแต่ว่าคุณจะไปท าการตรวจเลอืด 

การตดิเชือ้จากโรคซฟิิลสิมสีีร่ะยะ มอีาการแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับระยะของการตดิเชือ้ ผูค้นทีเ่ป็นโรคซฟิิลสิระยะทีห่นึง่  

ระยะทีส่อง และในชว่งแรก ๆ ของระยะแฝงจะแพร่เชือ้ใหคู้่นอนของพวกเขาได ้
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โรคซฟิิลสิระยะทีห่นึง่  

• จะมแีผลรมิแข็งทีไ่ม่เจ็บ (ตุ่มเป็นหนอง) ปรากฏขึน้ มักเกดิขึน้ทีบ่รเิวณอวัยวะเพศ แผลน้ีสามารถปรากฏในบรเิวณอืน่ 
ทีม่กีารสัมผัสทางเพศ เชน่ ปาก ปากมดลูก หรอืทวารหนัก 

• คุณอาจไม่สังเกตเห็นแผล เพราะเน่ืองจากมักไม่เจ็บและอาจปรากฏในสว่นทีซ่อ่นเรน้ของร่างกาย 
• อาการเจ็บมักปรากฏใหเ้ห็นหลังจากการตดิเชือ้ไปแลว้ 3-4 สัปดาห ์แต่สามารถใชเ้วลานานกว่านั้นซึง่อาจท าใหรู้ไ้ดย้ากว่า 

คุณตดิเชือ้จากโรคซฟิิลสิเมือ่ใด 
• แผลน้ีมักจะหายไปเองภายในเวลาประมาณ 4 สัปดาห ์แมว่้าแผลจะหายแลว้ หากคุณไม่ไดเ้ขา้รับการรักษา คุณยังเป็นโรค 

ซฟิิลสิอยู่และสามารถแพร่โรคน้ีไปใหค้นอืน่ได ้
• โรคซฟิิลสิระยะทีห่นึง่ทีไ่ม่ไดรั้บการรักษาอาจน าไปสู ่โรคซฟิิลสิระยะทีส่อง 

โรคซฟิิลสิระยะทีส่อง  

• อาการอาจเกดิขึน้ 2-4 สัปดาหห์ลงัจากการตดิเชือ้โรคซฟิิลสิในเบือ้งตน้ และอาจมอีาการไปหลายสัปดาห ์

• อาจเกดิผืน่แดงบนผวิหนังขึน้ทีห่ลัง หนา้อก มอื และเทา้ 
• ในชว่งทีม่ผีืน่ขึน้ โรคซฟิิลสิจะเป็นระยะทีต่ดิต่อง่ายมาก 

• อาการอืน่ ๆ อาจรวมถงึ การมไีข ้การบวมของตุ่มต่าง ๆ ทีข่าหนีบและใตว้งแขน ผืน่ทีอ่วัยวะเพศ ผมร่วง และ 
ความเหน่ือยลา้ทั่วไป 

• หากไม่ไดรั้บการรักษาโรคซฟิิลสิระยะทีห่นึง่และระยะทีส่อง โรคน้ีจะกลายไปเป็น โรคซฟิิลสิระยะแฝง 

โรคซฟิิลสิระยะแฝง  

• ในระยะน้ี โรคซฟิิลสิจะไม่ปรากฏอาการและสามารถตรวจเจอไดด้ว้ยการตรวจเลอืดเท่านั้น 

• โดยทั่วไปมักจะไม่มปัีญหาใด หากโรคซฟิิลสิไดรั้บการวนิจิฉัยและการรักษาในชว่งแรก ๆ ของระยะแฝง 
• โรคซฟิิลสิระยะแฝงยังแพร่เชือ้ไดภ้ายใน 12-24 เดอืนแรก หลังจากนัน้จะแพร่เชือ้นอ้ยลง 

• หากคุณเป็นโรคซฟิิลสิระยะแฝง คุณอาจตอ้งท าการตรวจเพิม่ขึน้ หาค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญเพิม่ขึน้ และท าการรักษา 
ทีใ่ชเ้วลานานขึน้ 

• ประมาณหนึง่ในสามของผูค้นทีไ่ม่ไดรั้บการรักษาโรคซฟิิลสิระยะแฝง จะพัฒนาไปเป็น โรคซฟิิลสิระยะทีส่าม  

โรคซฟิิลสิระยะทีส่าม 

• โรคซฟิิลสิระยะสามสามารถท าใหเ้กดิปัญหาสขุภาพทีรุ่นแรงได ้สว่นใหญ่ต่อสมองและหัวใจ 
• โรคซฟิิลสิในระยะน้ีไม่สามารถตดิต่อไดอ้กีตอ่ไปและยังสามารถรักษาได ้

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

แพทยข์องคุณอาจแนะน าใหว้นิิจฉัยโรคซฟิิลสิโดยดูอาการจากตุ่มเจ็บทีอ่วัยวะเพศหรอืผืน่ตามร่างกาย 

พวกเขาอาจท าการทดสอบโดยใชก้า้นส าลป้ีายทีแ่ผลและผืน่เพื่อตรวจหาดเีอ็นเอ (สารพันธุกรรม) ของเชือ้ซฟิิลสิ พวกเขาจะ 
ส่ังใหม้กีารตรวจเลอืดดว้ย การตรวจเลอืกจะตรวจนับสารภูมคิุม้กันทีเ่ป็นการตอบสนองการตดิเชือ้ของร่างกายคุณ ซึง่ร่างกาย 
อาจใชเ้วลา 3 เดอืนในการพัฒนาสารภูมคิุม้กัน ดังนัน้ ผลการตรวจอาจเป็นลบก็ไดใ้นชว่งแรก ๆ 

การทดสอบสารภูมคิุม้กันชิน้หนึง่ใชเ้พือ่คน้หาการตดิเชือ้ซฟิิลสิ และอกีชิน้หนึง่ใชเ้พือ่คน้หากจิกรรมของการตดิเชือ้ การตรวจ 
เลอืดยังใชเ้พือ่ตดิตามการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการรักษา และอาจชว่ยใหท้ราบว่า คุณตดิเชือ้มานานแค่ไหนแลว้ 
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หากคุณก าลังอยู่ในการตัง้ครรภ ์ควรท าการตรวจเลอืดเพือ่ดูว่าคุณเป็นโรคซฟิิลสิหรอืไม่ เป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะตอ้งท าการ 
ตรวจเลอืดน้ี เพือ่ใหแ้น่ใจว่า ถา้คุณเป็นโรคซฟิิลสิคุณสามารถเขา้รับการรักษาและจะไม่แพร่น าโรคซฟิิลสิไปยังลูกนอ้ย 
ของคุณ หรอืไปก่อใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นในการตัง้ครรภข์องคุณ 

โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

โรคซฟิิลสิรักษาไดด้ว้ยยาเพนซิลิลนิ (penicillin) หากคุณแพย้าเพนซิลิลนิ ยังมกีารรักษาทางเลอืกอืน่อกี 

ถงึแมก้ารรักษาจะไม่ซับซอ้น แต่สิง่ส าคัญคอื คุณตอ้งท าการตรวจเลอืดซ ้าเพือ่ตรวจสอบดูว่า การรักษาไดผ้ลแลว้หรอืไม่  
การตดิตามผลดว้ยการตรวจเลอืดอาจแนะน าใหท้ าในเวลา 3 เดอืน 6 เดอืน และ 12 เดอืนหลงัจากการรักษาแลว้ 

หลังการรักษาดว้ยยาเพนซิลิลนิ บางคน (โดยเฉพาะผูท้ีเ่ป็นโรคซฟิิลสิในระยะเริม่ตน้) จะมอีาการป่วยคลา้ยไขห้วัดใหญ่ 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ซึง่รวมถงึ มไีข ้ปวดเมือ่ย และปวดตัว และโดยทั่วไปจะรูส้กึไม่สบายตัว อาการเหล่าน้ีจะหายไปเองและ 
ไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาเฉพาะใด ๆ นอกจากการพักผ่อนมาก ๆ และกนิดืม่ของเหลว 

คุณไม่ควรมเีพศสัมพันธจ์นกว่าผืน่หรอืแผลเป็นตุ่มต่าง ๆ จะหมดไป และอย่างนอ้ยหนึง่สัปดาหห์ลังการรักษา 

หากไม่ไดรั้บการรักษาจะมภีาวะแทรกซอ้นใด ๆ หรอืไม่? (Are there any complications if not 
treated?) 

หากปล่อยไวไ้ม่ไดรั้บการรักษา บางคนอาจพัฒนาไปเป็นโรคซฟิิลสิระยะทีส่าม โรคน้ียังกลับมาเป็นไดใ้น 10 ถงึ 30 ปี 
หลังจากการตดิเชือ้ครัง้แรก 

โรคซฟิิลสิระยะทีส่ามสามารถท าใหเ้กดิปัญหาสขุภาพทีรุ่นแรงได ้สว่นใหญ่ต่อสมองและหัวใจ 

โรคซฟิิลสิในระหว่างการตัง้ครรภอ์าจท าใหเ้กดิปัญหาแกลู่กนอ้ยของคุณได ้เชน่ การแทง้บุตร การคลอดกอ่นก าหนด  
การเสยีชวีติระหว่างคลอด และการเสยีชวีติหลังคลอด 

ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

การใชถุ้งยางอนามัยหรอืแผ่นยางอนามัยในระหว่างมเีพศสัมพันธ์จะชว่ยลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้จากโรคซฟิิลสิ 
เป็นอย่างมาก 

หากคุณตัง้ครรภ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า คุณไดท้ าการตรวจเลอืดเพือ่คัดกรองโรคซฟิิลสิในไตรมาสแรกของการตัง้ครรภด์ว้ย 
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แจง้ใหพ้วกเขาทราบ (Let them know) 

หากคุณไดรั้บการวนิิจฉัยว่าเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์(STI) คู่นอนของคุณทุกคนจากหลายเดอืนทีผ่่านมาก็ควร 
ไปพบแพทยเ์พือ่เขา้รับการตรวจดว้ยเช่นกัน  

เป็นเรือ่งส าคัญทีคู่่นอนของคุณทุกคน (ขาประจ าหรอืช่ัวครัง้ช่ัวคราว) จะเขา้รับการตรวจ เพราะโรคตดิต่อทางเพศ 
สัมพันธท์ีไ่ม่ไดรั้บการรักษาอาจเป็นเหตุใหเ้กดิปัญหารา้ยแรงในเวลาต่อมาได ้

หากคุณล าบากใจทีจ่ะบอกคู่นอนของคุณ คุณสามารถใชบ้รกิาร แจง้ใหพ้วกเขาทราบ (letthemknow.org.au)  
ซึง่มตีัวอย่างการสนทนา อเีมล ขอ้ความ หรอืจดหมายทีคุ่ณสามารถสง่ใหคู้่นอนของคุณไดท้ัง้แบบสว่นตัวและแบบ 
ไม่ระบุชือ่ 

ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปทีศู่นยบ์รกิารสขุภาพทางเพศใกลบ้า้นคุณ 

• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 
• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษากับ 
แพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุ หรอืโทรไปที ่000 
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