เอกสารประกอบการสอน สัปดาหที่ 9
รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (129-101)
เรื่อง โรคติดตอที่เกิดจากเพศสัมพันธ
จากสถานการณโลกถึงสถานการณประเทศไทย
รายงานฉบับลาสุดของโครงการเอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS)
ใหขอมูลภาพรวมเกี่ยวกับ
สถานการณเอดสวาในป 2550 มีผูติดเชื้อโรคประมาณ 33 ลานคน และจํานวนผูติดเชื้อรายใหมลดลงจากราว
ๆ 3 ลานคน ในป 2544 เหลือประมาณ 2.7 ลานคน ในป 2550 ทั้งนี้มีการคาดการณวารอยละ 45 ของผูติด
เชื้อรายใหมจะเปนกลุมวัยรุน อายุระหวาง 15 – 24 ป
สําหรับสถานการณของโรคเอดสในประเทศไทย นับตั้งแตพบผูปวยเอดสรายแรกเมื่อป 2527 จนถึงป
2550 คาดวามีผูติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 1.1 ลานคน ในจํานวนนี้เสียชีวิตไปแลว 585,830 คน เหลือผูปวย
เอดสที่ยังมีชีวิตอยู 532,522 คน และมีผูติดเชื้อรายใหมประมาณ 12,787 คน ตอป โดยกลุมที่นาเปนหวงที่สุด
คือ วัยรุนอายุ 15 – 19 ป ซึ่งมีแนวโนมการติดเชื้อขยายวงกวางขึ้น
ระดับประเทศ รายงานผูปวยเอดสที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลในป 2551 พบวาสาเหตุหลักรอยละ
84 มาจากการมีเพศสัมพันธ และมีแนวโนมการติดเชื้อในกลุมวัยรุนอายุ 15 – 19 ป ที่ขยายวงกวางขึ้น
นายแพทยอนุพงศ ชิตวรากร ผูอํานวยการโครงการกองทุนโลกเพื่อเอดส วัณโรค และมาลาเรีย ประเทศไทย
ภายใตกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปวา “ประเทศไทยมีผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึ้นทุกป ปละไม
นอยกวา 1.2 หมื่นคน และเกือบรอยละ 90 ของการติดเชื้อเปนคนที่อายุนอยลงเรื่อย ๆ โดยในกลุมนักเรียน
เพิ่มจากรอยละ 5 เปนรอยละ 13 และในกลุมอายุ 15 – 19 ป เพิ่มจากรอยละ 10 เปนรอยละ 17”
ตัวเลขจากศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 รายงานวา
จํานวนผูติดเชื้อเอดสทั้งหมดจาก พ.ศ. 2527 – 2551 มี 353,020 คน เปนวัยรุนอายุ 15 – 24 ป รวม 30,399
ราย หรือคิดเปนรอยละ 8.6 และสํานักพัฒนาวิชาการสนับสนุนการปองกันแกปญหาเอดส กรมควบคุมโรค ได
ใชฐานขอมูลผูติดเชื้อรายใหมมาคาดประมาณสัดสวนของผูติดเชื้อรายใหมในชวง พ.ศ. 2540 – 2553 แยกตาม
กลุมประชากร พบวา สัดสวนของกลุมประชากรที่จะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องมีอยู 2 กลุมคือ กลุมที่มีเซ็กส
กอนการแตงงาน และกลุมชายรักชายเทานั้น สวนกลุมอื่น ๆ มีสัดสวนที่ทรงตัวหรือลดลง
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โรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธ
แผลริมออนและฝมะมวง (chancroid หรือ soft chancre)
• สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย haemophilus ducreyi
• การติดตอ จากการมีเพศสัมพันธ น้ําเหลือง น้ําหนองจากแผลผูปวย
• อาการและอาการแสดง จะมีระยะฝกตัวประมาณ 1-7 วัน ( คือจะมีอาการหลังรับเชื้อมาเฉลี่ย 3-5
วันจะมีเปนตุมใสๆ เล็กๆ ตอมาตุมแตกออกมาเปนแผลริมออนขนาดเล็กๆ บริเวณอวัยวะเพศ
ภายนอก ขอบไมเรียบ เจ็บและแสบมาก อาจมีตอมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบโต บวมและกดเจ็บ
อาจจะรุนแรงมากจนแตกออกเปนฝขนาดใหญ (หรือที่เรียกวาฝมะมวง) อาจมีไข ออนเพลีย บาง
รายอาจมีอาการอะไรก็ได แตผูปวยอาจมีเชื้อโรคอยูเปนพาหะของโรคได
เริม (herpes simplex genitalis)
• สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส herpes simplex hominis typt ll
• การติดตอ จากการมีเพศสัมพันธ หรือการสัมผัสกับถุงน้ําใสๆ ที่มีเชื้อไวรัสอยู
• อาการและอาการแสดง จะเกิดเปนเม็ดใสๆ เล็กๆ บริเวณชองคลอดหรือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ
โรคหงอนไก (condyloma accuminata)
• สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส
• การติดตอ จากการมีเพศสัมพันธ
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• อาการและอาการแสดง อาจจะมีตกขาวมาก มีกอนเนื้อแดงๆ คลายหงอนไกอยูบริเวณปากชอง
คลอด หรือ ในชองคลอด หรือที่ปลายอวัยวะสืบพันธุ
ซิฟริส
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย triponema pallidum
การติดตอ
• จากการมีเพศสัมพันธ
• จากการจูบกันอยางดูดดื่ม
• ทางเลือดจากมารดาไปสูทารกในครรภ
• เสื้อผา ภาชนะ เครื่องนุงหมที่เปอนเลือด หรือ น้ําเหลืองของผูปวย และ แผลของผูปวย
โดยเฉพาะในระยะแรกๆ จะมีเชื้อติดอยูได
อาการและอาการแสดง
• ระยะที่ 1 ระยะแผลริมแข็ง ระยะฝกตัว 10-90 วัน เฉลี่ยประมาณ 21 วัน บางรายรับเชื้อแลวไมแสดง
อาการอะไร ปรากฏอาการในภายหลังนับเปนปหรือ 10 ปได จะมีแผลขอบแข็งสะอาดเปนแผลเดียวที่
บริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอก อาจมีตอมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบโต แตไมเจ็บหากใชปากในการรวม
เพศอาจมีแผลที่ปากได แผลจะไมเจ็บ ลักษณะแผลสะอาดแผลจะหายเองได
• ระยะที่ 2 หลังจากเกิดแผลในระยะที่ 1 แลวแผลหายไปประมาณ 6 สัปดาห จะปรากฏผื่นขึ้นตามผิวหนัง
และ เหงื่อชุมทั่วรางกายมีผื่นเปนลักษณะกลมๆ แดงๆ อาจมีไขออนเพลีย ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว
กระดูกและขอ ตอมน้ําเหลืองอาจโตทั่วตัว อาจมีผมรวงเปนหยอมๆ ไดผื่นนี้จะหายไปไดเองและอาจจะ
กลับมีผื่นไดอีกในระยะเวลา 5 ป หรือผูปวยอาจไมมีผื่นเลยก็ได ในระยะที่ 2 นี้ตรวจเลือดจะพบเลือด
บวก
• ระยะที่ 3 เปนระยะแฝงจากระยะที่ 2 แลวผูปวยอาจจะไมมีอาการอะไรเลยในระยะที่ 2 หรือมีอาการแลว
มาถึงระยะที่ 3 จะไมมีอาการอะไร จะวินิจฉัยไดโดยการตรวจเลือดเทานั้น ผูปวยจะมีเชื้อโรคอยูในเลือด
เปนพาหะของโรคซึ่งจะกระจายใหผูอื่นไดเปนอันมาก เพราะผูปวยสวนใหญจะอยูในระยะที่ 3 นี้เปน
จํานวนมาก
• ระยะที่ 4 เปนระยะสุดทายเชื้อโรคจะทําลายอวัยวะตางๆของรางกาย เชน เสนเลือด หัวใจ ไขสันหลัง ตับ
ไต กระดูกและอื่นๆ อาจทําใหมีเสนเลือดโปงพอง อาจมีอาการทางสมอง สติปญญาเสื่อม เปนอัมพาต
หรือวิกลจริต ในสมัยกอนจะพบวามีเพดานโหว จมูกแหวง เนื่องดวยขณะนี้ ประชาชนมีความรูมากขึ้น
มียาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงพบอาการดังกลาวไดนอย
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โรคหนองใน
โรคหนองในแบงไดเปน 2 ชนิดคือ หนองในแท กับ หนองในเทียม
หนองในแท เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไนซีเรีย โกโนเรีย (neisseria gonorrhea) เชื้อปะปนกับเลือด น้ําหนอง
จากแผล และตอมน้ําเหลือง
• อาการและอาการแสดงสวนใหญมักเกิดกับเยื่อบุอวัยวะตางๆ ติดตอกันไดอยางรวดเร็ว ผูปวยจะมีหนอง
ของทางเดินปสสาวะในชาย ถาเปนในหญิงอาจเปนบริเวณทอปสสาวะ ทําใหมีอาการปสสาวะแสบขัด
นอกจากนี้ในหญิงยังพบหนองในชองคลอด ปากมดลูก ถาปลอยใหเปนมากและเรื้อรังในหญิง อาจทําให
ปกมดลูกอักเสบทอรังไขอุดตัน อาจทําใหเปนหมันได อาจถึงเปนฝที่ปกมดลูก ปวดทองมาก ถาเปนที่ตา
อาจทําใหเยื่อตาอักเสบ อาจเปนที่ตอมน้ําเหลืองที่ขอตางๆ และที่หัวใจ
• ระยะฝกตัว 1-14 วัน ปกติเฉลี่ยประมาณ 3-5 วัน เชื้อจะติดตอทางการรวมเพศเชื้ออยูกับเลือด
น้ําหนอง และปสสาวะของผูปวย อาจติดกับเสื้อผาเครื่องนุงหมและภาชนะ
หนองในเทียม เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรืออาจะเกิดจากสารเคมีและสิ่งแปลกปลอมตางๆ
• การติดตอ สวนใหญจากการมีเพศสัมพันธ
• อาการและอาการแสดง ถาเปนทอปสสาวะอักเสบ จะมีหนองไหลซึม หรือ ออกจากทอปสสาวะทั้งหญิง
หรือชาย อาการคลายหนองในแท ในหญิงจะมีอาการตกขาวสีเหลืองที่ชองคลอดหรือปากมดลูก อาจมี
อาการอักเสบของปกมดลูกในรายที่เปนเรื้อรัง
• ระยะฝกตัว ไมแนนอน ขึ้นอยูกับเชื้อที่เปน สวนใหญจะอยูระหวาง 3-10 วัน
พยาธิทริโคโมแนส (trichomoniasis)
โรคนี้เกิดจากพยาธิ trichomonias vaginalis
• อาการและอาการแสดง ถาเปนในชายอาจจะมีอาการปสสาวะบอย อาจมีลักษณะคลายหนองออกจากทอ
ปสสาวะ ในหญิงอาจมีอาการปสสาวะบอย มีหนองจากทอปสสาวะ หรืออาจจะพบตกขาวออกจากชอง
คลอดสีเขียวขนปนฟอง อาจมีอาการคันบริเวณชองคลอด
เชื้อรา (candidiasis)
• สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา candida albicans
• อาการและอาการแสดง มีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศ ในชายอาจมีฝาขาวๆ บริเวณอวัยวะเพศในหญิงมี
ตกขาวมาก คัน หากเกิดรวมกับหญิงที่เปนเบาหวานจะมีอาการคอนขางรุนแรงมีฝาขาวและมีอาการคัน
มาก
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โรคเอดส
เอดส (AIDS) ยอมาจาก acquired immune deficiency syndrome เปนกลุมอาการของโรคที่มีภูมิคุมกัน
บกพรอง ที่ไมไดเปนมาแตกําเนิด แตมาเกิดทีหลังโดยการรับเชื้อไวรัส HIV (human immune-deficiency virus)
โดยที่โรคเอดสเปนภัยเงียบจึงแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว คุกคามชีวิตมนุษยทุกหมูเหลา
การติดตอ
โรคเอดสติดตอได 2 ทางคือ
1. ทางเพศสัมพันธ
2. ทางเลือด โดยการรับเชื้อโดยตรงหรือสัมผัสเลือดของผูติดเชื้อโดยการใชเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา
รวมกัน และ ทางสายโลหิตจากแมไปสูลูกในครรภ
ผูเสี่ยงตอการติดเชื้อ
• ผูติดยาเสพติดที่ใชเข็มฉีดยารวมกัน
• ภริยาหรือสามีของผูที่เที่ยวสําสอน
• ผูที่เปนกามโรคบอยๆ มีโอกาสติดเชื้อเอดสสูง
• ลูกที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อเอดส
• การเปนเกยที่เปดเผยและยอมรับในสังคมมากขึ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การปองกันโรคเอดสและโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธ
ชวยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนะคติที่ผิดๆ ของตนเองและสังคม
รัฐตองเขามาควบคุมสื่อตางๆ รวมทั้งสถานเริงรมณอันเปนแหลง หรือสิ่งยั่วยุกามรมณ
งดการเสพยาเสพติดโดยใชเข็มฉีดยารวมกัน
ตรวจสอบการติดเชื้อเอดสหรือโรคติดตอจากการรวมเพศกอนแตงงาน
ควรมีสามีหรือภริยาคนเดียวที่ไดรับการตรวจสอบโรคเหลานี้แลว ไมควรทดลองมีเพศสัมพันธกอนการ
ตรวจสอบ
งดการสําสอนทางเพศ
งดเที่ยวโสเภณี หรืองดการขึ้นครู
ไมประกอบอาชีพโสเพณีทั้งชายและหญิง
ผูนําทุกระดับตองสรางคานิยมที่ถูกตองโดยทําตัวเปนตัวอยาง
ทุกคนมีหนาที่ที่ตองรวมกันรณรงคตอตานโรคเอดส และ โรคติดตอจาการรวมเพศ
สอนเพศศึกษาตั้งแตในโรงเรียนประถมตามความเหมาะสม
ถุงยางอนามัยที่ตรวจสอบแลวใชปองกันโรคเอดสไดและ เปนสิ่งสุดทายในการชวยลดการติดเอดส
การใชสุขศึกษาตองใหอยางตอเนื่องใหสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
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วิธีการใชถุงยางอยางถูกวิธี
การใชถุงยางอนามัยเปนวิธีคุมกําเนิด เพื่อปองกันการตั้งครรภที่สามารถปองกันการติดเชื้อโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธไดทุกชนิดรวม ทั้งการติดเชื้อเอดส การศึกษาวิจัยทางการแพทยสรุปไวอยางชัดเจนวา การใช
ถุงยางอนามัยอยาง ถูกตองถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการปองกันการ ตั้งครรภและการติดเชื้อโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ในกรณีที่เกิดปญหาขึ้นจะเปนจากการใชที่ไมถูกตอง เชน ถุงยางแตกหรือถุงยางหลุด เปนตน
การตั้งครรภที่เกิดขึ้นแมวามีการใชถุงยางอนามัยเกิด จากการที่ไมใชทุกครั้ง หรือใชอยางไมถูกตอง ไม
พบวาเกิดจากปญหาของถุงยางอนามัยโดยตรงเลย สํานักงานอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาเคยทําการวิจัย
ครั้งใหญ พบวาถุงยางอนามัยที่ไดผลิตมาจากโรงงานที่ไดมาตราฐานจะไมมีปญหาที่น้ํา อสุจิหลุดลอดออกมา
เลยแมแตนอย
หัวใจสําคัญในเรื่องการใชถุงยางอนามัยจึงมีสองประการ คือ ตองใชทุกครั้งและใชอยางถูกตอง
ถุงยางอนามัยที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เรียก วา latex condom หรือ latex rubber condom
ยอนไปเมื่อประมาณป 1980-1985 พบวาการใชถุงยางอนามัยไมเปนที่นิยม สวนใหญเปนการใชเพื่อ
คุมกําเนิดปองกันการตั้งครรภ แมวาจะทราบกันมาตั้งแตสมัยโรมันแลววาการใชถุงยางอนามัยสามารถปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธได แตแนวความคิดนี้ยังไมแพรหลายจนกระทั่งเมื่อเริ่มมีการระบาดของโรคเอดส ถึง
มีการรณรงคใหใชถุงยางอนามัยกันอยางกวางขวางและถือเปนมาตรการที่ ไดรับการยอมรับมากที่สุดอยางหนึ่ง
ถุงยางอนามัยยุคแรกสุดเทา ที่มีการบันทึกไวทํามาจากผาทอ ซึ่งไมสามารถปองกันการตั้งครรภไดและ
ไมสามารถปองกันเชื้อโรคได ตอมาไดพัฒนาการผลิตหันมาใชไสแกะ ซึ่งก็ดีขึ้นบางแตประสิทธิภาพยังต่ําอยู
จนถึงยุคสมัยที่นํายางมาใชในแวดวง อุตสาหกรรมเมื่อประมาณป 1930 ถุงยางอนามัยจึงเริ่มเปนอุปกรณ
ลักษณะแผนยางที่ทําจากสารสังเคราะหของยาง และพลาสติก ปจจุบันมีการผลิตถุงยางอนามัยจากสาร
โปลียูรีเธนมากขึ้น
แนะนําวิธีใชถุงยางอนามัยใหถูกวิธี ซึ่งมี 6 ขั้นตอนไดแก
1. ตรวจคุณภาพ + ฉีกซอง
• ตรวจเดือนปที่หมดอายุ (expiry date / EXP) วา ยังไมหมดอายุ
• เลือก ซื้อจากรานที่เก็บสินคาไวในที่เย็น ไมถูกแดดหรือความรอน ซึ่งจะทําใหยางมีอายุสั้นลง และเตรียม
ไวหลายๆ ถุง เพื่อปองกันปญหาถุงเสื่อมสภาพ ฉีกขาด
• เวลา ฉีกซองตองระวังเล็บและเครื่องประดับ เชน แหวน นาฬิกา ฯลฯ รวมทั้งของมีคมทุกชนิด เนื่องจาก
การสะกิดถุงยางดวยเล็บหรือของมีคมจะทําใหโอกาสถุงแตก รั่ว ฉีกขาดเพิ่มขึ้น
2. สวมเมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวแลว ซึ่งมักจะมีน้ําเชื้อนํารองออกมาเล็กนอย... น้ําเชื้อนํารองเพียง 1-2 หยด
ก็มากพอที่จะทําใหเกิดการตั้งครรภ หรือทําใหเกิดโรคติดตอได ซึ่งอาจตองไปลางน้ํา ซับใหแหง แลวเริ่มขั้นตอน
นี้ใหม
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3.
บีบไลอากาศออกจากกระเปาะตรงปลายถุงยางฯ เบาๆ จนไมมีฟองอากาศอยู... ถาไมบีบไล
ฟองอากาศเวลาหลั่งน้ําเชื้อ (อสุจิ) หรือรวมเพศอาจทําใหกระเปาะนี้แตกได
4. รูดถุงยางอนามัยลงไปจากสวนหัว (ปลาย) อวัยวะเพศไปยังสวนโคน หลังการหลั่งน้ําเชื้อ (อสุจิ),
อวัยวะเพศมักจะออนตัวลง ใหใชมือจับสวนโคนอวัยวะเพศไว
5.ปองกันถุงยางฯ หลุด แลวถอยอวัยวะเพศออกมาพรอมๆ กับถุงยาง อยาเพิ่งถอดถุงยางออก เมื่อถอน
อวัยวะเพศออกมาหมดแลว คอยถอดถุงยางฯ ออก ซึ่งตองระวังอยาใหมือไปสัมผัสสารคัดหลั่ง หรือของเหลวจาก
คูนอน... ถาสัมผัส จําเปนตองเปดกอกน้ําใหน้ําผานมือ แลวลางออกดวยสบูหลายๆ ครั้ง เพื่อลดโอกาสติดโรค
6. หอถุงยางฯ ดวยกระดาษทิชชูหรือใสในถุงใหมิดชิด ใสในถังขยะ การทิ้งถุงยางลงในชักโครกมีสวน
ทําใหทอตัน หรือบอกําจัดน้ําเสียเต็มเร็ว (พบบอยตามหอพัก)
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