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โรคซิฟิลิส, ข้ อมูลสําหรับผู้ป่วย (21 ตุลาคม 2016)
ข้ อมูลข่าวสารการป้องกันโรคติดต่อจากคณะแพทย์โรคติดต่อ
ทําไมคุณจึงได้ รับข้ อมูลนี ้
คุณติดเชื ้อหรื อสงสัยว่าตัวเองติดเชื ้อโรคซิฟิลสิ แผ่นพับข้ อมูลนี ้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคซิฟิลสิ วิธีการรักษา
และสิง่ ที่คณ
ุ ต้ องปฏิบตั ติ าม
โรคซิฟิลิสคืออะไร
ซิฟิลสิ มักจะเกาะอาศัยอยูต่ ามเยื่อบุของทางเดินปั สสาวะ ช่องคลอด ท่อทวารหนักและในปาก
เชื ้อแบคทีเรี ยสามารถจะมีในเลือดได้ คนเราสามารถเป็ นโรคซิฟิลสิ ได้ หลายปี โดยทีไ่ ม่ร้ ูตวั
คนเราติดโรคซิฟิลิสได้ อย่ างไร
โรคซิฟิลสิ แพร่กระจายได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางการร่วมเพศที่ไม่มกี ารป้องกัน ไม่วา่ จะเป็ นการร่วมเพศทางช่องคลอด
หรื อทางทวารหนัก และบางครัง้ ก็ทางปาก ผู้เป็ นแม่สามารถแพร่เชื ้อไปสูล่ กู ของตัวเองได้ ขณะตังครรภ์
้
โรคซิฟิลสิ ไม่ ติดต่ อทาง เสื ้อผ้ า ผ้ าเช็ดตัว หรื อโถส้ วม เพราะเชื ้อแบคทีเรี ยไม่สมารถมีชีวติ อยูน่ อกร่างกายได้
คนเราสามารถติดเชื ้อซิฟิลสิ ได้ หลายครัง้
จะสังเกตได้ หรือไม่ ถ้าเราเป็ นโรคซิฟิลิส
คนส่วนใหญที่ได้ รับเชื ้อ ไม่มีอาการ พูดได้ วา่ บ่อยครัง้ ที่ไม่เป็ นที่สงั เกตเมื่อได้ รับการติดเชื ้อ
มีบางรายที่จะมีแผลแถวอวัยวะสืบพันธุ์ ในปาก หรื อที่ทวารหนัก แผลเหล่านัน้ บ่อยครัง้ จะหายไปภายในสองสามอาทิตย์
บางรายจะมีผื่นขึ ้นตามตัว บ่อยครัง้ จะมีแมักระทัง่ บนฝ่ ามือและ ฝ่ าเท้ า
แม้ แต่เวลาไม่มีอาการ โรคซิฟิลสิ ก็แพร่เชื ้อได้
โรคซิฟิลิสอันตรายหรือไม่
ถ้ าไม่ได้ รับการรักษา โรคซิฟิลสิ สามารถทําให้ เกิดอันตรายได้ ทวั่ ร่างกาย
เรารักษาโรคซิฟิลิสได้ อย่ างไร
โรคซิฟิลสิ รักษาได้ ด้วยยาปฏิชีวนะ (ด้ วยยาฉีด หรื อ ยาเม็ด) ถ้ าคุณรับยาและปฏิบตั ิตามคําแนะนําตามที่คณ
ุ ได้ รับ
โรคก็จะหายไป การรักษาเป็ นการบริ การฟรี ไม่มีการคิดค่าบริ การใด ๆ ทังสิ
้ ้น
คุณต้ องกลับมาทีค่ ลีนิก ถ้ าคุณได้ รับเวลานัด
การตรวจหาเชื ้ออาจจะต้ องทําอีกครัง้ เพือ่ ตรวจดูวา่ ไม่มกี ารติดเชื ้อหลงเหลืออยูอ่ ีก
เมื่อคุณเป็ นโรคซิฟิลสิ คุณต้ องไม่ นําความเสี่ยงในการติดโรคไปให้ ผ้ ูอ่ นื ปลอดภัยที่สดุ ก็คืองดการร่วมเพศ
หรื อไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่วา่ ด้ วยวิธีใด ๆ ก่อนที่แพทย์จะบอกว่าคุณหายจากโรคแล้ ว แต่ถ้าคุณยังจะมีเพศสัมพันธ์
คุณต้ องแจ้ งให้ คขู่ องคุณทราบว่าคุณเป็ นโรคซิฟิลสิ และคุณทังสองต้
้
องใช้ วิธีป้องกัน
(ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยสําหรับผู้หญิง)
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การตรวจหาเชือ้ ซิฟิลิสทําให้ ทราบว่ าคุณเคยเป็ นโรคซิฟิลิสมาก่ อนได้ หรือไม่
ถ้ าคุณตรวจหาเชื ้อซิฟิลสิ ในภายหลัง ผลการตรวจจะแสดงให้ เห็นเสมอว่าคุณเคยเป็ นโรคซิฟิลสิ
การตรวจหาซิฟิลสิ อีกแบบหนึง่ จะแสดงให้ เห็นได้ เมือ่ คุณติดเชื ้ออีกครัง้
การตรวจตามหาการติดเชือ้ - หมายความว่ าอย่ างไร
การติดตามหาคนที่ได้ รับการติดเชื ้อโรคซิฟิลสิ เป็ นเรื่ องสําคัญมากเพื่อจะได้ รับการรักษาและลดความเสีย่ งของการเกิดอันต
รายตามที่ได้ กล่าวมาข้ างบน และไม่มีการแพร่กระจายของเชื ้อโรคอีกต่อไป
ถ้ าคุณเป็ นโรคซิฟิลสิ
เป็ นเรื่ องสําคัญมากที่จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ทําการตรวจตามหาคนติดโรคซิฟิลสิ ทราบว่าคุณได้ มเี พศสัมพันธ์กบั ใครมาบ้ าง
บางครัง้ ต้ องนับรวมทังที
้ ่เคยมีย้อนหลังไปหลายปี ด้ วย
คนที่คณ
ุ ได้ เล่าถึงจะไม่มีโอกาสทราบว่าคุณเป็ นใคร คนเหล่านันจะได้
้
รับแจ้ งแค่วา่ เขาจะต้ องไปรับการตรวจหาเชื ้อเท่านัน้
โรคซิฟิลิสมีระบุในกฎหมายควบคุมโรคติดต่ อ-หมายความว่ าอย่ างไร?
ในกฎหมายควบคุมโรคติดต่อได้ ระบุกฎเกณฑ์ไว้ เพื่อหยุดยังโรคอย่
้
างซิฟิลสิ เพื่อจะได้ ไม่มีการแพร่กระจายของโรคไปสูผ่ ้ อู ื่น
ผู้ที่ติดเชื ้อหรื อสงสัยว่าตัวเองติดเชื ้อโรคซิฟิลสิ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ต่างๆที่ได้ รับจากแพทย์ของคุณ:
• คุณต้ องกลับมารับการตรวจ ถ้ าได้ รับเวลานัดตรวจจากแพทย์
• คุณต้ องบอกให้ คนทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์ด้วยทราบว่าคุณเป็ นหรื ออาจจะเป็ นโรคซิฟิลสิ
• คุณต้ องใช้ วิธีการป้องกัน
ถ้ าคุณจะร่วมเพศก่อนได้ รับการรักษาให้ หาย/ไม่พบเชื ้อแบคทีเรี ยจากการตรวจหาเชื ้ออีกแล้ ว
ถ้ าคุณได้ รับกฎเกณฑ์ในการปฏิบตั ิตวั ที่คณ
ุ คิดว่าไม่ถกู ต้ อง ให้ คณ
ุ ติดต่อกับแพทย์ที่ควบคุมโรคติดต่อในภูมิภาคของคุณ
หากคุณต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคซิฟิลสิ มีที่
www.1177.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.umo.se (คลีนกิ เยาวชน = ungdomsmottagningen,ทางอินเตอร์ เน็ต)
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สําหรับให้ ข้อมูลตามความสมัครใจ (Frivillig informationsruta)
คุณได้พบปะ (Du har träffat)
…………………………………………………………………………………………….
วันนัดเจอกับผูต้ ิดตามหาโรค (Smittspårning bokad datum)
…………………………………………………………………………………………….
การนัดตรวจครั้งต่อไป (Nästa återbesök)
…………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์/เวลาทางโทรศัพท์ของคลีนิก (Telefonnummer/telefontid till mottagningen)
…………………………………………………………………………………………….
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