
แนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภท่ี์พบโรคซิฟิลิสและสามีหรือ
คู่เพสสมัพนัธ์ จากแนวทางระดบัชาติ เร่ืองการก าจดัโรคซิฟิลิส

แต่ก าเนิดในประเทศไทย พ.ศ. 2558



ซิฟิลิส
• เกิดจากเชือ้ Treponema pallidum มีระยะฟักตวั 10-90 วนั
ขึน้กบัปริมาณเชือ้ท่ีได้รับ โดยเฉลี่ยประมาณ 3 สปัดาห์ จะมีแผล
บริเวณผิวหนงั และตอ่มน า้เหลืองโตเป็นระยะ primary 
stage ตอ่มาจะเกิด macutaneous lesion และตอ่ม
น า้เหลืองโตกระจายทัว่ไปและมี spirochetemia ใน
ระยะ secondary stage จากนัน้จะเข้าระยะแฝง (Latent) 
และด าเนินตอ่ไปเป็น Late syphilis



การแบ่งระยะของโรค
1.Early syphilis วินิจฉยัไดใ้น 1 ปี หลงัจากไดรั้บเช้ือ แบ่งเป็น
1.1 Primary syphilis (ซิฟิลิสระยะท่ี1):แผลท่ีอวยัวะเพศ หรือท่ีทวารหนกั ลกัษณะเป็น

แผล ขอบแขง็ ไม่เจบ็ เรียกวา่ chancre อาจมีต่อมน ้าเหลืองท่ีขาหนีบโต 
1.2Secondary syphilis (ซฟิิลสิระยะที่2) :ผูป่้วยมีผืน่ตามล าตวั ผืน่ตามฝ่ามือฝ่าเทา้ 

อาจมีผืน่ condylomata lata ผืน่ในช่องปาก (mucous patch) ผมร่วง ต่อม
น ้าเหลืองท่ีขาหนีบ และท่ีต าแหน่งอ่ืนๆ โต 

1.3 Early Latent syphilis(ระยะแฝงเป็นระยะท่ีไม่ปรากฏอาการ)
2. Late syphilis วินิจฉยัไดห้ลงัรับเช้ือ 1 ปี แลว้ แบ่งเป็น
2.1 Late latent syphilis(ระยะแฝงเป็นระยะท่ีไม่ปรากฏอาการ)
2.2 Tertiary syphilis (ซิฟิลสิระยะที่ 3) : ประกอบดว้ย แผลซิฟิลิสระยะท่ี 3 (benign 
gummatous syphilis) ซิฟิลิสระบบหวัใจ และหลอดเลือด (cardiovascular 
syphilis) และซิฟิลิสระบบ ประสาท (neurosyphilis) ซ่ึงในปัจจุบนั ไม่พบผูป่้วยซิฟิลิส
ระยะท่ี 3 แลว้ ยกเวน้ซิฟิลิส ระบบประสาท ท่ียงัพบไดบ้า้ง





ผลของโรคต่อการตั้งครรภ์

1. การแท้ง

2. Preterm delivery

3. Low birth weight

4. Stillbirth

5. Neonatal death

6. Congenital syphilis (ประมาณ 20-25% จะตายคลอด)



การตรวจ Serology แบ่งเป็น 2 วธีิ คือ

1. Nontreponemal test ใช้ตรวจคดักรองโดย 
ตรวจ VDRL (Veneral Disearch laboratory) ซึง่จะรายงาน
เป็น titer, VDRL จะให้ผลบวกประมาณ 5-6 สปัดาห์ หลงัจากตดิ
เชือ้ VDRL อาจให้ผลบวกเทียม ได้ (Fals positive) เช่น ใน
โรค Infective mononucleosis, hepatitis, pneumonia, 
malaria, leprosy, SLE, Drug Addiction, 
Lymphoma ถ้า Titer ต ่ากวา่ 1:8 ต้องสง่ตรวจ Specific 
treponemal test
2. Specific treponemal test เป็นการตรวจภมูิคุ้มกนั
เฉพาะเจาะจงตอ่ surface antigen บน T.pallidum เช่น FTA-
ABS, MHA-TP และ TPHA รายงานผลเป็นบวกหรือลบ



หญิงตั้งครรภ ์มาฝากครรภ์

• ควรท าการตรวจคดักรองโรคซิฟิสอยา่งน้อย 2 ครัง้ เม่ือฝากครรภ์ครัง้
แรกและ GA 28-32 wk (พร้อมตรวจ anti HIV)

• รายท่ีมา ANC หรือเจาะเลือดครัง้ท่ี2หลงั 32 wk หรือ no ANC 
ควรตรวจด้วยวิธีท่ีทราบผลในวนันัน้ (same day result)>> ถ้า
ผิดปกติในการรักษาโดยเร็ว











แนวทางการดูแลทารกท่ีคลอดจากมารดาท่ีตรวจพบโรค
ซิฟิลิส (RPR/VDRL เป็นบวก และ Treponemal

test เป็นบวก) จากแนวทางระดบัชาติเร่ือง การก าจดัซิฟิลิส
แต่ก าเนิดในประเทศไทย พ.ศ.2558



ทารก ช่วงอาย ุ1 เดือนแรก >> ใหดู้ประวติัการรักษาของ
มารดา 

Group 1

-รักษาด้วย penicillin ระหวา่งการตัง้ครรภ์และก่อนคลอด < 4 wk

-รักษาด้วยยากลุม่อ่ืนท่ีไมใ่ช่ Penicillin/ไม่ได้รักษา/ไมมี่บนัทกึการ
รักษา

-RPR/VDRL เพิ่มขึน้ ≥ 4 เท่าหรือไม่ลดลงตามคาด/ไม่ได้ติดตาม
ผลการรักษา

-สามี/คูเ่พศสมัพนัธ์ ได้รับการรักษาครบถ้วน(ถ้าไมไ่ด้รักษา/รักษาไม่
ครบถ้วน)ให้รีบตามมารักษา+อธิบายความเสี่ยงโอกาสตดิเชือ้ซ า้ได้



Group 1



Group1



ทารก ช่วงอาย ุ1 เดือนแรก >> ใหดู้ประวติัการรักษาของ
มารดา 

Group 2



Group 2



ทารก ช่วงอาย ุ1 เดือนแรก >> ใหดู้ประวติัการรักษาของ
มารดา 

Group 3



Group 3















การแปลผลเลือดหาการตดิเช้ือซิฟิลสิ 



* ในผู้ ป่วยซฟิิลสิท่ีได้รับการรักษาแล้ว (Treated syphilis) ระดบั VDRL/RPR titer 
มกัจะลดลง เร่ือยๆ จนเป็นลบ (nonreactive) สว่นใน Treponemal test ผู้ ป่วยสว่น
ใหญ่มกัมีผลตรวจเลือด เป็นบวกไปตลอดชีวิต (remainder of lives) แม้วา่ได้รับการ
รักษาแล้วก็ตาม ดงันัน้การแยกวา่ ผู้ ป่วยเป็นซฟิิลสิระยะแฝงช่วงปลาย หรือซฟิิลสิที่ได้รับการ
รักษาแล้ว ต้องอาศยัประวตัิในอดีตวา่ เคยได้รับการรักษามาก่อนหรือไม ่





สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 



อตัราป่วยกามโรคต่อประชากรแสนคน 
 ปี 2552- 2560 จงัหวดั สงขลา 

( ซฟิิลิส, หนองในแท้, หนองในเทียม, แผลริมอ่อน และฝีมะม่วง) 
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อัตราป่วยกามโรคต่อประชากรแสนคนจังหวดัสงขลา  
จ าแนกตามชนิดของกามโรค ปี 2560 
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จ านวนผู้ป่วยกามโรคจังหวดัสงขลา จ าแนกตามอ า ภอ  
ปี 2560  รวมทุกโรค 
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อตัราป่วยกามโรคต่อประชากรแสนคนจังหวัดสงขลา จ าแนกตามอ า ภอ 
ปี 2560  รวมทุกโรค 
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จ านวนผู้ป่วยจ าแนกรายอ าเภอ จงัหวดัสงขลา 
ปี 2560 



จ านวนผู้ป่วยโรคซิฟิลสิ จ าแนกรายอ าเภอ จงัหวดัสงขลา 
ปี 2560 
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จ านวนผู้ป่วยโรคหนองใน จ าแนกรายอ าเภอ  
จงัหวดัสงขลา ปี 2560 
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อ าเภอ ที่มา : โปรแกรมเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา สสจ.สงขลา 



จ านวนผู้ป่วยโรคหนองในเทยีม จ าแนกรายอ าเภอ จงัหวดัสงขลา 
ปี 2560 
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อ าเภอ ที่มา : โปรแกรมเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา สสจ.สงขลา 



จ านวนผู้ป่วยโรคหนองในเทยีม จ าแนกรายอ าเภอ  
จงัหวดัสงขลา ปี 2560 
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อ าเภอ ที่มา : โปรแกรมเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา สสจ.สงขลา 



จ านวนผู้ป่วยกามโรคเริมที อวยัว เพศ 
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สรุปสถานการณ์โรคต ดต่อทาง พศสัมพนัธ์ 

จ านวนผู้ป่วยกามโรคจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามอ าเภอ 
ปี2560>>>อ าเภอควนเนียงมี 23 ราย (ดึงขอ้มูลจากรายงาน 506>>ผูป่้วยทั้งหมด 20 ราย มีขอ้มูลมี
ประวติั ท่ีรพ.ควนเนียง 11 ราย( Dx. ซ ้ า 1 ราย) ไม่ไดรั้กษาท่ีรพ.ควนเนียง 9 ราย 
ปี2561ผูป่้วยทั้งหมดจากรง.506 มี 15 รายอยูน่อกเขต/รักษาท่ีรพ.หาดใหญ่ 8 ราย รักษาท่ีรพ.ควนเนียง 
7 ราย 
อตัราป่วยกามโรคต่อประชากรแสนคน 
ปี2560 >>อตัราป่วยกามโรคต่อประชากรแสนคน  67.23 
ปี2561>> อตัราป่วยกามโรคต่อประชากรแสนคน 43.38 (20.24 ) 



สรุปปัญหาจากผู้ป่วยทีม่ารักษาทีร่พ.ควน นียง 

• แผลริมออ่น 1 ราย Dx. จากอาการไมมี่ผล ตรวจ gram stain, ไมมี่ผลตรวจร่างกายใน Hos.xp  

• หดู 2 ราย :ขอใบrefer 1 ราย ,รักษา 1 ราย 

• เริม 1 ราย: เดก็อาย ุ6 ปี 

• หนองใน :1ราย สง่ตรวจ gram แตไ่มมี่ผลตรวจร่างกาย ไมไ่ด้ตรวจ HIV  ไมไ่ด้รักษาคู ่

• หนองในเทียม:1ราย ไมไ่ด้สง่ตรวจ gram ไมไ่ด้ตรวจ HIV  ไมไ่ด้รักษาคู ่

• ซิฟิลิส 2ราย: เจอในหญิงตัง้ครรภ์ 1 ราย >> ไมไ่ด้รักษาคู ่ 

                        เจอในผู้ติดเชือ้เอชไอวี >> ไมต่รวจ VDRL titer ก่อนรักษา 

• Trichomoniasis: 1รายไมไ่ด้รักษาคู ่
 

 





โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ท่ีตอ้งรักษาคู่ 

• ซิฟิลิส 

• หนองใน 

• หนองในเทียม                                              รักษาและติดตามคู่ 

• แผลริมออ่น 

• กามโรคของตอ่มและทอ่น า้เหลือง 

• โรคพยาธิช่องคลอด  >>> ไมต้่องติดตามแตต้่องรักษาผู้สมัผสั 



การติดตามผูส้มัผสั(Partner notification/Contact tracing) 

• การติดตามผู้ ท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย/ติดเชือ้โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ซึง่เป็นผู้ เสี่ยงต่อการเป็นโรคสงู ให้ได้รับการ
ตรวจรักษาและไมใ่ห้มีการถ่ายทอดเชือ้ตอ่ไป 

• ผู้สมัผสัคือผู้ ท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย/ติดเชือ้โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ช่องทางใดช่องทางหนึง่หรือหลายช่องทาง
ได้แก่ ช่องปาก ช่องคลอด ช่องคลอดดดัแปลง อวยัวะเพศ ทวารหนกั 

• หากตรวจพบโรคในผู้ ป่วย/ติดเชือ้แล้ว จะต้องมีผู้สมัผสัโรคกบัผู้ ป่วย/ติดเชือ้อยา่งน้อย 1 คนเสมอ 

• ผู้สมัผสัโรคทกุคน ถือวา่เป็นผู้ ท่ีเสี่ยงตอ่การเป็นโรคสงูมาก ควรท่ีจะติดตามมาตรวจรักษาเพื่อไมใ่ห้มีโอกาสถ่ายทอด
เชือ้ตอ่ไปและไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อนในภายหลงั 



การรักษาคู่เพศสมัพนัธ์ 

• ภายใน 3 เดือนท่ีผ่านมา 

• เฉพาะคูท่ี่ไมใ่ช้ถงุยางอนามยัหรือถงุยางอนามยัแตกร่ัว หลดุ 

ซฟิิลิส>> คูเ่พศสมัพนัธ์ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ภายใน 90 วนัก่อนท่ีผู้ ป่วยมีอาการควรรับการตรวจและรักษาเช่นเดียวกบั
ผู้ ป่วย 

หนองใน>> คูเ่พศสมัพนัธ์ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ภายใน 60 วนัก่อนท่ีผู้ ป่วยมีอาการควรรับการตรวจและรักษาเช่นเดียวกบั
ผู้ ป่วย 

 



การรักษาคู่เพศสมัพนัธ์ 

•หนองในเทยีม>> คูเ่พศสมัพนัธ์ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ภายใน 60 วนัก่อนท่ีผู้ ป่วยมี
อาการควรรับการตรวจและรักษาเช่นเดียวกบัผู้ ป่วย 
•กามโรคต่อมน า้เหลือง>> คูเ่พศสมัพนัธ์ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ภายใน 60 วนัก่อนท่ี
ผู้ ป่วยมีอาการควรรับการตรวจและรักษาเช่นเดียวกบัผู้ ป่วย 
•พยาธิช่องคลอด >> รักษาคูเ่พศสมัพนัธ์ 
•แผลริมอ่อน>> รักษาคูเ่พศสมัพนัธ์ 
 



 
การ ักประวตั   
 
 

• อาการส าคญั อาการร่วม อาการอ่ืนๆ 
• ประวตัิการรักษา การใช้ยาปฏิชีวนะ 
• การแพ้ยา 
• ประวตัิการเป็น STI ในอดีต โรคอื่นๆ 



ประวตั  ส่ียง พฤต กรรม ส่ียงทาง พศสัมพนัธ์ 

• คูเ่พศสมัพนัธ์ครัง้สดุท้ายเป็นใคร เม่ือใด ใช้ถงุยางอนามยัหรือไม ่ถ้าครัง้สดุท้าย 
กบัคูน่อนประจ า ต้องซกัประวตัิตอ่วา่มีคนอื่นอีกหรือไม ่ 
• มีเพศสมัพนัธ์กบัหญิงหรือชายบริการทางเพศโดยไมใ่ช้ถงุยางอนามยั ใน 3 เดือน  
• มีคูเ่พศสมัพนัธ์มากกวา่ 1 คน ใน 3 เดือนท่ีผา่นมา  
• มีคูเ่พศสมัพนัธ์คนใหมใ่น 3 เดือนท่ีผา่นมา  
 



• มีเพศสมัพนัธ์โดยไม่ใช้ถงุยางอนามยั หรือ ถงุยางอนามยัแตก ร่ัว หลดุ (ช่อง ทางใดช่องทางหนึง่หรือทกุ
ช่องทาง ท่ีใช้ในการมีเพศสมัพนัธ์)  

• คูเ่พศสมัพนัธ์เป็นโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์  
• หมายเหตุ  
***ส าหรับชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัชาย (Men who have sex with men; MSM) ควร ซกั
ประวตัิความเสี่ยงเพิ่มเตมิวา่ผู้มารับบริการเป็นฝ่ายรุก (insertive role) ฝ่ายรับ (receptive 
role) หรือเป็นทัง้ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ (versatile role) โดยฝ่ายรับมีโอกาส ติดเชือ้มากกวา่ฝ่ายรุก 
และใช้ช่องทางช่องใดบ้างในการมีเพศสมัพนัธ์ เช่น ปาก ทวารหนกั เป็นต้น ใช้ถงุยางอนามยัทกุครัง้ในทกุ
ช่องทางหรือไม่ หากมีเพศสมัพนัธ์กบัผู้หญิงด้วย ควรถามวา่ นอกจาก มีเพศสมัพนัธ์ทางช่องคลอดแล้ว มี
เพศสมัพนัธ์ทางปากและทางทวาร หนกัและใช้ถงุยางอนามยัทกุครัง้ในทกุช่องทางหรือไม่  



ตรวจร่างกาย  

• การตรวจร่างกายทั่วไป เพ่ือหาอาการแสดงของโรคซิฟิลิสระยะที่ 2 เช่น มีผ่ืนนนู บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ผมร่วงเป็น
หย่อมๆ ตุม่นนูหรือผ่ืนนนูแดงบริเวณรอบๆ อวยัวะเพศ เป็นต้น และ การติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ควรตรวจทกุระบบ 
โดยเฉพาะผิวหนงั ผม ช่องปาก กระพุ้งแก้ม ลิน้ และใต้ลิน้ ตอ่มทอนซิล ตอ่มน า้เหลืองท่ีหน้าห ูหลงัห ูคอ รักแร้ และ
ข้อศอก  

• การตรวจบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก (ดแูผล ผ่ืน ตุม่ และเก็บสิ่งสง่ตรวจ)  
ส าหรับผู้มารับบริการชาย  

• ตรวจดูอวัยวะเพศภายนอก หวัเหน่า เพ่ือหาแผล หดูอวยัวะเพศ (หดูหงอนไก่) หดูข้าวสกุ โลน ไข่โลน และรอยโรค
ตา่งๆ จดบนัทกึลกัษณะของสิ่งท่ีพบ คล าท่ีขาหนีบเพ่ือ ตรวจวา่มีตอ่มน า้เหลืองโตหรือไม ่ 



ตรวจร่างกาย  

• ตรวจดูท่อปัสสาวะวา่มีหนองหรือไม ่ถ้ามีหนองให้เก็บหนองย้อมสีแกรม กรณี ที่ไมมี่หรือไมเ่หน็หนอง ให้รีดทอ่
ปัสสาวะ 3-4 ครัง้ หากมีหนองให้เก็บหนองย้อมสีแกรม หาก ไมเ่หน็หนองให้ใช้ loop ปราศจากเชือ้หรือลวดพนัส าลี 
สอดเข้าทอ่ปัสสาวะลกึ 2 เซนติเมตร เพ่ือเก็บสิง่สง่ตรวจย้อมสีแกรมตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์เพ่ือตรวจนบัเม็ดเลือดขาว 
และหา GNID (Gram-negative intracellular diplococci) หากผู้มารับบริการมีหดูอวยัวะเพศ (หดู
หงอนไก่) ท่ีปากหรือในทอ่ปัสสาวะ ห้ามเก็บสิ่งสง่ตรวจในทอ่ปัสสาวะ เพราะจะท าให้ หดูลกุลามเข้าไปข้างในยากตอ่การ
รักษา ในกรณีท่ีนดัตรวจซ า้ควรแนะน าให้ผู้มารับบริการ กลัน้ปัสสาวะมาก่อนอยา่งน้อยเป็นเวลา 4 ชัว่โมง  

ส าหรับผู้มารับบริการหญิง  

• ตรวจดูอวัยวะเพศภายนอก หวัเหน่า เพ่ือหาแผล หดูอวยัวะเพศ (หดูหงอนไก่) หดูข้าวสกุ โลน ไข่โลน และรอยโรค
ตา่งๆ จดบนัทกึลกัษณะของสิ่งท่ีพบ คล าท่ีขาหนีบเพ่ือ ตรวจวา่มีตอ่มน า้เหลืองโตหรือไม ่ 

• ตรวจภายในด้วย speculum เพ่ือดกูารอกัเสบ แผลหรือหนองบริเวณผนงั ช่องคลอดหรือปากมดลกู  

 



 

• ใช้ loop ปราศจากเชือ้หรือไม้พนัส าลี เก็บสิ่งสง่ตรวจจากช่องคลอด ป้ายบนสไลด์ ตรวจสดด้วยกล้องจลุทรรศน์เพ่ือ
หาเชือ้รา พยาธิช่องคลอดและ clue cells และย้อมสีแกรม เพ่ือดเูม็ดเลือดขาวหา GNID เชือ้ราและ clue cells  

• ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (Pap smear) ปีละ 1 ครัง้ หรือตามค าแนะน าของแพทย์  

• ใช้ loop ปราศจากเชือ้หรือไม้พนัส าลี เก็บสิ่งสง่ตรวจจากปากมดลกู และรีด ท่อปัสสาวะแล้ว ใช้ loop ปราศจาก
เชือ้อนัใหมห่รือลวดพนัส าลี เก็บสิง่สง่ตรวจจากทอ่ ปัสสาวะย้อมสีแกรมตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์ เพ่ือตรวจนบัเม็ดเลือด
ขาว และหา GNID  

• ผู้มารับบริการทกุรายควรเพาะเชือ้หนองในจากปากมดลกูและทอ่ปัสสาวะร่วมด้วย  

ตรวจร่างกาย  







Gram stain 

Wet  smear 



ส าหรับผู้ที่ร่วมเพศด้วยปาก  
• พิจารณาเก็บสิ่งสง่ตรวจจากต่อมทอนซลิทัง้สองข้างและฟาริงซ์ (pharynx) เพื่อ เพาะ
เชือ้หนองใน โดยใช้ก้านพนั polyester หรือไม้พนัส าลี  
ส าหรับผู้ที่ร่วมเพศด้วยทวารหนัก  
• ตรวจผิวหนังรอบบริเวณทวารหนัก ร่องก้น พิจารณาตรวจคดักรองมะเร็งทวาร หนกั 
(anal Pap smear) โดยใช้ Dacron swab ปีละ 1 ครัง้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในผู้ที่ติด
เชือ้ เอชไอวี ตรวจทวารหนกัโดยใช้นิว้ แล้วจงึใสก่ล้อง anoscope ใช้ loop ปราศจากเชือ้
หรือ ไม้พนัส าลีเก็บสิ่งสง่ตรวจในช่องทวารหนกั ย้อมสีแกรม ตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์เพื่อตรวจ
นบั เม็ดเลือดขาวและหา GNID ควรเพาะเชือ้หนองในร่วมด้วย  

ตรวจร่างกาย  



ตรวจร่างกาย  
ส าหรับช่องคลอดและท่อปัสสาวะดัดแปลง (คือการแปลงเพศโดยเจาะช่องให้เป็นช่องคลอดและการเปลี่ยนแนวทางของ
ทอ่ปัสสาวะให้คล้ายกบัอวยัวะเพศหญิงท่ีสดุ)  

 





การตรวจ ลอืดหา ช้ือ  ฟ ล ส 
ท่ีรพ.ควนเนียงมีวิธีการตรวจ 2 อยา่งคือ 
1.Syphilis rapid test  =  วิธี  treponemal test 
2. VDRL (RPR) = วิธี  non treponemal test 
กรณี VDRL (RPR)>>positive สง่ตรวจ VDRL titer  ก่อนรักษา เพื่อใช้ในการติดตามผู้ ป่วยหลงั
รักษา 



การแปลผล ลอืดหาการต ด ช้ือ  ฟ ล ส  



* ในผู้ ป่วยซิฟิลิสท่ีได้รับการรักษาแล้ว (Treated syphilis) ระดบั VDRL/RPR titer มกัจะลดลง เร่ือยๆ จนเป็นลบ 
(nonreactive) สว่นใน Treponemal test ผู้ ป่วยสว่นใหญ่มกัมีผลตรวจเลือด เป็นบวกไปตลอดชีวิต 
(remainder of lives) แม้วา่ได้รับการรักษาแล้วก็ตาม ดงันัน้การแยกวา่ ผู้ ป่วยเป็นซิฟิลิสระยะแฝงช่วงปลาย หรือ
ซิฟิลิสท่ีได้รับการรักษาแล้ว ต้องอาศยัประวตัิในอดีตวา่ เคยได้รับการรักษามาก่อนหรือไม ่ 



ผงัการวินิจฉยั 

ผู้ชาย: ปัสสาวะแสบขดั มีหนอง มกูใส/มกูขุ่นไหลออกจากท่อ
ปัสสาวะคนัท่ีท่อปัสสาวะ อณัฑะอกัเสบ 

ผู้หญิง : ตกขาวผิดปกติไม่คนั 

*Gram stain :gram-negative 
intracellular diplococci 
*Culture:Neisseria gonorrhoeae 

ส่งตรวจ gram 
stain,HIV,VDRL 

*ตรวจพบ uretral gram stain พบPMN≥ 5 cell/oil field หรือ 

*ตรวจพบmucopurulent discharge ท่ี cervix ในผูห้ญิง
โดยไม่พบ intracellular diplococci จาก cervical gram stain 
หรือ*Chlamydial test positive 

หนองใน 
Gonorrhea 

หนองในเทียม 
Nongonococcal 

ใหย้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดแ้ก่ 
*Ceftriaxone 250 mg IM stat 
*Cefixime(100) 4 tab oral stat 
และร่วมกบัรักษาหนองในเทียมร่วมดว้ย พร้อมติดตามและ
รักษาคู่เพศสัมพนัธ์แมไ้ม่มีอาการ 

ใหย้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดแ้ก่ 
*Azithromycin(250) 4 tab oral ac stat 
*Doxycycline(100) 1x2 oral pc 14 วนั 
*Roxithromycin(150) 1x2 oral ac 14 วนั 
*Erythromicin(500) 1x4 oral ac 14 วนั 
*ติดตามและรักษาคู่เพศสัมพนัธ์ท่ีมีเพศสัมพนัธ์ภายใน 60 วนั 

หมาย หตุ : เน่ืองจากพบการติดเช้ือโรคหนองในเทียม
ประมาณ1ใน3ของผูป่้วยโรคหนองใน ดงันั้นในการรักษา
หนองในจึงใหรั้กษาหนองในเทียมร่วมดว้ย 

หมาย หตุ:เน่ืองจากพบการติดเช้ือโรคหนองในเทียม 1 ใน 3 ของผูป่้วยโรคหนอง
ใน ดงันั้นในการรักษาหนองในจึงใหรั้กษาหนองในเทียมร่วมดว้ย 



มแีผล ตุ่มนูนแดง 

มีแผลท่ีอวยัวะเพศหรือทวารหนกัเป็นแผล
ขอบแขง็ไม่เจบ็(chancre) อาจมีต่อม
น ้ าเหลืองท่ีขาหนีบโต 

พบตุ่มนูนแดงเจบ็จากนั้นแตกเป็นแผล กน้แผลมีหนอง ขอบ
แผลนูนไม่แขง็ รอบๆแผลจะอกัเสบแดงแผลเลก็ๆรวมกนัเป็น
แผลใหญ่ ต่อมน ้ าเหลืองท่ีขาหนีบโต กดเจบ็แผลอาจจะแตก
เป็นหนอง พบท่ีอวยัวะเพศ หนงัหุม้ปลาย องคชาต ปากช่อง
คลอด แคมเลก็ รอยต่อแคมเลก็ ช่องคลอด ปากมดลูก 

มีตุ่มน ้ าใสเป็นกลุ่ม เจบ็ปวดแสบคนัท่ี
องคชาตและปลายองคชาต กน้ และ
ช่องคลอด ในผูช้ายพบปัสสาวะขดั ใน
ผูห้ญิงพบตกขาวผดิปกติ 

ส่งตรวจ gram stain , HIV, VDRL 
พบเช้ือ T.Pallidum จากแผล Chancre 
nontreponema test/treponemal test: 
Positive 

ซิฟิลิส Early sysphilis 

Benzathine penicillin G 2.4mu IM stat 
(แบ่งฉีดสะโพกขา้งละ1.2 mu IM) 
ถา้แพ ้Penicillin ใหย้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
*Doxycycline(100)1x2 @pc x14 วนั 
*Azithromycin(25) 8 tab @ OD ac stat 
*Erythromycin(500) 1x4@pc x14 วนั 
*ติดตาม/รักษาคู่เพศสมัพนัธ์ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ภายใน 90 วนั
ดว้ย 

ยอ้มUnna-pappenheimหรือGram stain พบ gram-
negative short rod bacilli เรียงตวัแบบ school of 
fish 

แผลริมอ่อน Chancroid 
 
*Ceftriaxone(250) IM stat 
*Ofloxacin(200) 2 tab @ stat 
*Erythromycin(500) 1x4@pc x7-14 วนั 
*Azithromycin(25) 4 tab @ OD ac stat  
*ติดตามและรักษาคู่เพศสมัพนัธ์แมไ้ม่มีอาการ 

 

พบ multinucleated giant cell หรือ 
Polykaryotic cell 

เริม Herpes 

 
*Acyclovir(400) 1x3 @pc x7-10 วนั 
* Acyclovir(400) 1x5 @pc x7-10 วนั 
*หากติดเช้ือคร้ังท่ี 2 ใหกิ้นยา 5 วนัและสามารถให้
ยา Acyclovir cream ทาทุก 4 ชม.ร่วมกบัยากินได ้

 



คนัช่องคลอด ตกขาว 

มีไข ้ปวดทอ้งนอ้ย ตกขาวผดิปกติ มีมูก
ปนหนอง กดเจบ็ท่ีปีกมดลูกและมดลูก 
เจบ็เม่ือโยกท่ีปากมดลูกจากการตรวจ
ภายใน 

ตกขาวคลา้ยตะกอนนม คนัและ
แสบช่องคลอด ปัสสาวะแสบขดั
ช่องคลอดแดงอกัเสบ บวมมีรอย
แตก 

ตกขาวสีขาวเทา มีกล่ินคาวปลา 
ตกขาวเป็นเน้ือเดียวกนัเป็นแผน่
บางเคลือบอยูท่ี่ผนงัช่องคลอด 
ปัสสาวะแสบขดั 

ตกขาวสีเหลืองออกเขียว มีกล่ิน
แสบ ระคายเคืองอวยัวะเพศ ตรวจ
ภายในพบปากมดลูกอกัเสบมี
หนอง ปัสสาวะแสบขดัในผูช้าย 

ส่งตรวจ gram stain,HIV,VDRL 
*wet smear พบ WBC,Neisseria 
gonorrhoeae หรือเช้ือChlamydia 
trachomatis ท่ีปากมดลูก 

อุง้เชิงกรานอกัเสบ/ 
ปีกมดลูกอกัเสบ 

Pelvic Inflammatory Disease 

*Ceftriaxone(250)IM stat 
(หรือcefixime(100)4cap@stat)และ 
Doxycycline(100)1x2@pcx14 วนัและ
Metronidazole(400)1x2@pcx14 วนั 

 

พบ clue cells พบmycelium หรือ Pseudohyphae 
และ/หรือ budding yeast 

พบ Trichomonas vaginalis 

แบคทีเรียวาจิโนซีส/
ช่องคลอดอเัสบจากเช้ือ
แบคทีเรีย Bacterial 

Vaginosis 

เช้ือราในช่องคลอด 
Vulvovaginal 
Candidiasis 

พยาธิช่องคลอด 
Trichomoniasis 

*Metronidazole 2 gm @ stat 
**Metronidazole(400) @ 1x2 
@ pc x7 วนั 

 

 

*Fluconazole(150)1x1@ stat 
*Itraconazole (200)1x2@pc 1วนั 
*Clotrimazole(500)1tab vg hs x1 วนั 
* Clotrimazole(200)1tab vg hs x3วนั 

*Metronidazole 2 gm oral stat 
*Metronidazole(400)1x2@pc x7 วนั 
*ใหรั้กษาคู่เพศสมัพนัธ์ดว้ย 

 



แนวทางการใชย้ารักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์(STI) (อา้งอิงจากศนูยห์าดใหญ่เนาวรัตน์) 

โรค STI ยาที่ใช้รักษา จ านวน Preg.
Cat 

หมาย หตุ 

ซิฟิลิส(Syphilis) 
-Early syphilis 
(ระยะตน้ 1 ปี) 
 
 
-Late syphilis 
(ระยะหลงั 1 ปี) 

Benzathine pen G2.4 mu IM stat(แบ่งฉีด
สะโพกทั้ง 2 ขา้งๆละ1.2 mu IM) 
 
 
 
Benzathine pen G2.4 mu IM weekly x3
คร้ัง 
(แบ่งฉีดสะโพกทั้ง 2 ขา้งๆละ1.2 mu IM) 

2vials 
 
 
 
 
6vials 
 

B 
 
 
 
 
B 

-ถา้แพ ้penicillin สามารถใช ้
Doxycycline(100)1x2@pc x14 วนั(cat D) 
Azithromycin(250)8tab@ ac stat (2 gm. stat) 
หรือ Erythromycin(500)1x4@pc x 14 วนั(cat B) 
 
Doxycycline(100)1x2@pc x28 วนั(cat D) 
หรือ Erythromycin(500)1x4@pc x 28 วนั(cat B) 
-คู่เพศสมัพนัธ์ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ภายใน 90 วนัก่อนท่ีผูป่้วย
มีอาการควรรับการตรวจและใหก้ารรักษาเช่นเดียวกบั
ผูป่้วย 
-ติดตามผูป่้วยท่ี1,3,6,12และ24 เดือนหลงัการรักษา 



โรค STI ยาทีใ่ช้รักษา จ านวน Preg.
Cat 

หมาย หตุ 

หนองใน 
(Gonorrhea) 

Ceftriaxone 250 mg IM stat 
Cefixime(100) 4 cap @ stat 

1 vial 
4 cap 

B 
B 

-ใชไ้ดใ้นหญิงตั้งครรภห์ญิงใหน้มบุตร 
-ถา้แพย้ากลุ่ม cephalosporins สามารถใช ้Azythromycin 2 
gm. ac stat 
-ผูป่้วยโรคหนองในประมาณ1/3 จะเป็นโรคหนองในเทียม
ร่วมกนั จึงแนะน าใหรั้กษาหนองในเทียมร่วมดว้ย 
-คู่เพศสมัพนัธ์ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ภายใน 60 วนัก่อนท่ีผูป่้วยมี
อาการ ควรรับการตรวจและใหก้ารรักษาเช่นเดียวกบัผูป่้วย 
-ติดตามผูป่้วยท่ี7วนั และ3 เดือนหลงัการรักษา 

หนองในเทียม 
(NGC) 

Azithromycin(250) 4tab@ ac stat  
Doxycycline(100)1x2@pc x14 วนั 
Roxithromycin (150)1x2 @ ac x14 วนั 
Erythromycin(500)1x4@pc x 14 วนั 
 

4 เมด็ 
28 เมด็ 
28 เมด็ 
56 เมด็ 
 

B 
D 
B 
B 

-ใชไ้ดใ้นสตรีตั้งครรภ ์
-หา้มใชใ้นหญิงตั้งครรภ ์
 
-เหมาะหญิงตั้งครรภห์ญิงใหน้มบุตร 
-คู่เพศสมัพนัธ์ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ภายใน 60 วนัก่อนท่ีผูป่้วยมี
อาการ ควรรับการตรวจและใหก้ารรักษาเช่นเดียวกบัผูป่้วย 
-ติดตามผูป่้วยท่ี 14 วนัและ 3 เดือนหลงัการรักษา 



โรค STI ยาทีใ่ช้รักษา จ านวน Preg.
Cat 

หมาย หตุ 

แผลริมอ่อน 
(Chancroid) 

Ceftriaxone 250 mg IM stat 
Azithromycin(250) 4tab@ ac stat  
Ofloxacin (200) 2 tab @ stat 
Erythromycin(500)1x4@pc x 7-14 วนั 
 

1 vial 
4 เมด็ 
2 เมด็ 
28 เมด็ 

B 
B 
C 
B 

-ใชไ้ดใ้นหญิงตั้งครรภ ์
 
-ไม่ควรใชใ้นหญิงตั้งครรภไ์ตรมาสแรก 
-ใชไ้ดใ้นหญิงตั้งครรภ ์
-ใหรั้กษาคู่เพศสมัพนัธ์ดว้ย 
-ติดตามผูป่้วยท่ี7วนั และ3 เดือนหลงัการรักษา 

กามโรคของต่อม
น ้าเหลือง
(Lymphogranuloma 
venereum) 

Doxycycline(100)1x2@pc x 21 วนั 
Erythromycin(500)1x4@pc x 21 วนั 
 

42 เมด็ 
84 เมด็ 
 

D 
B 
 

-ห้ามท า I&D 
-เหมาะกบัหญิงตั้งครรภ,์หญิงใหน้มบุตร 
-คู่เพศสมัพนัธ์ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ภายใน 60 วนัก่อนท่ีผูป่้วยมี
อาการ ควรรับการตรวจและใหก้ารรักษาเช่นเดียวกบัผูป่้วย 
-ติดตามผูป่้วยท่ี 21 วนัและ 3 เดือนหลงัการรักษา 



โรค STI ยาทีใ่ช้รักษา จ านวน Preg.
Cat 

หมาย หตุ 

อุง้เชิงกราน
อกัเสบ 
(Pelvic 
Inflammatory 
Diseases/PID) 
 

Ceftriaxone 250 IM stat 
(หรือ cefixime(100) 4 cap@stat แทน 
ceftriaxone) 
+Doxycycline(100)1x2@pc x14 วนั 
+Metronidazole(400) 1x2@pc x14 วนั 

ใชย้า3 ตวัร่วมกนั 
 

1vial 
(4 cap) 
 
28 เมด็ 
28 เมด็ 
 

B 
B 
 
D 
B 
 

-คู่เพศสมัพนัธ์ท่ีมีเพศสมัพนัธ์ภายใน 60 วนัก่อนท่ีผูป่้วยมี
อาการ ควรรับการตรวจและใหก้ารรักษาเช่นเดียวกบัผูป่้วย 
-ติดตามผูป่้วยท่ี 3 วนัหลงัการรักษา 

เริม 
(Genital herpes) 

Acyclovir (400) 1 x 3 @pc x 7-10 วนั  
Acyclovir (200) 1 x 5 @ ทุก 4 ชม. x 7-10 
วนั  
 

21 เมด็ 
42 เมด็ 

B 
B 

-หากเป็นการติดเช้ือคร้ังท่ี2 ใหกิ้นยา 5 วนั 
-สามารถใหย้า Acyclovir cream ทาทุก 4 ชม.ร่วมกบัยากินได ้
-ติดตามผูป่้วยท่ี 7 วนั และ 3 เดือนหลงัการรักษา 



โรค STI ยาทีใ่ช้รักษา จ านวน Preg.
Cat 

หมาย หตุ 

พยาธิช่องคลอด
(Trichomoniasis) 

Metronidazole 2 gm @ stat 
หรือMetronidazole (400) 1x2 @ pc x 7 
วนั 
 
หญิงตั้งครรภไ์ตรมาสแรกอาจใช ้
-Clotrimazole (100) vg hs x 6 วนั  

5 เมด็ 
14 เมด็ 
 
 
 
6 เมด็ 

B 
B 
 
 

-ใหรั้กษาคู่เพศสมัพนัธ์ดว้ย 
-ใชใ้นหญิงตั้งครรภไ์ด ้
-แนะน าผูป่้วยไม่ใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลร์ะหวา่งการ
รักษารวมถึง 24 ชม.หลงักินยา Metronidazole 
-ติดตามผูป่้วยท่ี 7 วนัและ 3 เดือนหลงัการรักษา 
 

เช้ือราในช่องคลอด 
(Vaginal 
Candidiasis) 
 

-Clotrimazole (500) vg hs x 1 วนั  
                หรือ (200) vg hs x 3 วนั 
-Fluconazole (150) 1 tab @ stat 
-Itraconazole (200) 1x2 @pc x1วนั  
 

1 เมด็ 
3 เมด็ 
1 เมด็ 
4 เมด็ 

B 
B 
C 
C 

-หญิงตั้งครรภห์า้มใชย้ากิน แต่ใหใ้ชย้าทาหรือยาเหน็บแทน 
-ไม่แนะน าใหใ้ช ้Ketoconazole เน่ืองจากมีโอกาสเกิดตบั
อกัเสบจากยา 
-กรณีมีภาวะแทรกซอ้นให ้Fluconazole(150) 1x1 @ วนัท่ี
0,4,7 และสปัดาห์ละคร้ังต่อเน่ือง 6 เดือน 
-ติดตามผูป่้วยท่ี 7 หลงัการรักษา 



โรค STI ยาทีใ่ช้รักษา จ านวน Preg.
Cat 

หมาย หตุ 

ช่องคลอดอกัเสบจาก
เช้ือแบคทีเรีย 
(Bacterial Vaginosis) 

Metronidazole 2 gm @ stat 
หรือMetronidazole (400) 1x2 @ pc x 7 วนั 
 

5 เมด็ 
14 เมด็ 

B 
B 

-แนะน าผูป่้วยไม่ใหด่ื้มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลร์ะหวา่งการ
รักษารวมถึง 24 ชม.หลงักินยา Metronidazole 
-ติดตามผูป่้วยท่ี 7 วนัหลงัการรักษา 
 

หูดหงอนไก่ 
(Condyloma 
Acuminata) 
 

Tinc Podophylin 25 % ทาหูดสัปดาห์ละคร้ัง 
 

X 
 

*หา้มใชหู้ดทาท่ีปากมดลกู ภายในช่องคลอดและบริเวณทวาร
หนกั 
*หา้มใชใ้นสตรีมีครรภ ์
*หา้มทาเกินกวา่ 10 ตร.ซม. หรือ 0.5ml/คร้ัง 

หรือ TCA 80-100 % ทาหูดสัปดาห์ละคร้ัง 
วิธีทายา 
1.ทาวาสลีนบริเวณผิวหนงัท่ีอยูร่อบๆหูด ท่ีไม่
ตอ้งการใหถ้กูยา 
2.ทายาท่ีหูดแลว้ปล่อยใหย้าแหง้ 
3.แนะน าใหผู้ป่้วยใชน้ ้ าและสบู่ลา้งยาออก หลงั
ทายาประมาณ 4 ชม. 
4.หา้มใหผู้ป่้วยน ายาไปทาเอง 
 

*หา้มทายาท่ีท่อปัสสาวะ 
-ใชใ้นสตรีตั้งครรภไ์ด ้
-ติดตามผูป่้วยทุกสัปดาห์และ 3 เดือนหลงัการรักษา 



โรค STI ยาทีใ่ช้รักษา จ านวน Preg.
Cat 

หมาย หตุ 

หิด (Scabies) 1. Permethrin 5% cream 
(ไม่ควรใชใ้นเดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 เดือน) 
-โดยอาบน ้าเช็ดตวัใหแ้หง้ ทายาท้ิงไวต้ั้งแต่
คอลงมาถึงเทา้ ทั้งคืน(ประมาณ 8-14 ชม.) 
ลา้งยาออกตอนเชา้ 
2.Benzyl Benzoate 25 % emulsion 
(ไม่ควรใชใ้นเดก็ต ่ากวา่ 6 ปีเพราะท าใหเ้กิด
อาการระคายเคือง)โดยอาบน ้าเช็ดตวัให้
แหง้ ทายาท้ิงไวต้ั้งแต่คอลงมาถึงเทา้ ทั้งคืน
(ประมาณ 12 ชม.) ลา้งยาออกตอนเชา้ 

1 หลอด B -ใหรั้กษาผูส้มัผสัทุกราย แมไ้ม่มีอาการ 
-ถา้คนัมากใช ้antihistamine 
-ท าความสะอาดเคร่ืองนอน เคร่ืองนุ่งห่มดว้ยการตม้หรือตาก
แดด 
-ทายาซ ้ าอีกคร้ังโดยเวน้จากคร้ังแรก 7 วนั 
-ติดตามผูป่้วยท่ี 2 และ 4 สปัดาห์หลงัการรักษา 

โลน 
(Pediculosis 
pubis) 

1.Permethrin 5 % cream 
-ไม่ควรใชใ้นเดก็ต ่ากวา่ 2 เดือน 
-โดยอาบน ้าเช็ดตวัทายาท้ิงไวท้ั้งคืน
(ประมาณ 24 ชม.) ลา้งออกตอนเชา้ 

1 หลอด B -ใหรั้กษาผูส้มัผสัทุกราย แมไ้ม่มีอาการ 
-ถา้คนัมากใช ้antihistamine 
-ถา้มีตวัโลนมากอาจทาคร้ังโดยเวน้จากคร้ังแรก 7 วนั 
-ติดตามผูป่้วยท่ี 7 วนั และ 3 เดือนหลงัการรักษา 
 


