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โรคติด ต่ อ ทางเพศสัม พัน ธ์ (Sexually Transmitted Disease; STD) เป็ น ปั ญ หาส าคัญ ในทางการแพทย์แ ละการ
สาธารณสุขตัง้ แต่ในอดีตมาจนถึงปั จจุบนั ผู้ ป่วยส่วนใหญ่จะมีความอายที่จะขอคาปรึกษาในกรณีท่เี กิดปั ญหาเกี่ยวกับ ระบบ
สืบพันธุ์ รวมทัง้ ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจในเรื่องการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ ูกต้อง และการตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหานี้ ซึง่ อาจ
เป็ นการทาให้การดาเนินของโรคลุกลามมากขึ้น รวมไปถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็ นไปได้ยากขึ้น ดังนัน้ ในการ
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงควรมีการให้การรักษาอย่างครอบคลุม และถูกวิธี โดยหลักในการดูแ ลรักษาผู้ป่วยใน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีดงั นี้ คือ
1. การให้การวินิจฉัยทีถ่ กู ต้อง (Definite diagnosis)
2. การให้การรักษาทีถ่ กู ต้อง (Adequate treatment)
3. การตรวจหลังการรักษา (follow up , test of cure)
4. การติดตามผูส้ มั ผัส (contact tracing)
5. การให้สขุ ศึกษาและคาปรึกษาแนะแนว (Health education and counseling)
อาการผิดปกติทผ่ี ปู้ ่ วยมักมาพบแพทย์ เพือ่ ปรึกษาเกีย่ วกับโรคในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยชายมักจะมา
ด้วยอาการ ปั สสวะแสบขัด มีหนอง หรือมีมกู จากท่อปั สสาวะ อาการดังกล่าวอาจเกิดจากภาวะปกติบางภาวะ เช่น การมีมกู ขุน่
คล้ายนมหลังปั ส สาวะสุด (crystralluria) การมีมูกในขณะที่ถ่ ายอุจจาระ (prostatorrhoea) หรือมูกที่เกิดจากต่อมบริเวณท่อ
ปั สสาวะ เมือ่ มีการกระตุน้ ทางเพศ ฯลฯ
ในผูป้ ่ วยหญิงอาจมีอาการตกขาวในภาวะปกติ เช่น การตัง้ ครรภ์ การกระตุน้ ทางเพศ หรือระหว่างรอบประจาเดือน ก็
อาจพบอาการตกขาวได้ ส่วนภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อ การวินิจฉัยจาเป็ นต้องอาศัยลักษณะทางคลินิก การตรวจร่างกาย
รวมทัง้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารร่วมด้วย ซึง่ จะได้กล่าวต่อไป
ในปั จจุบนั พบว่าเชื้อที่เป็ นสาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มมี ากมายหลายชนิด ทัง้ bacteria, virus, fungus,
protozoa, และ ectoparasite
การซักประวัติ เพือ่ ช่วยในการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนั ้ ประกอบด้วย อาการสาคัญ อาการร่วม พฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ ช่องทางที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ทางทวารหนัก การใช้ถุงยางอนามัยใน
ช่องทางต่างๆ ทีใ่ ช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น จานวน เพศ ประเภท พฤติกรรมเสีย่ ง และอาการผิดปกติของคู่เพศสัมพันธ์
ประวัตกิ ารแพ้ยาและประวัตกิ ารรักษาก่อนมาพบแพทย์รวมถึงการใช้ยาปฏิชวี นะรักษาโรคอื่นๆ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การใช้สาร
เสพติด การฝั งมุก ฉีดสารเพิม่ ขนาด ใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศ พฤติกรรมเสีย่ ง มีความจาเป็ นมาก โดยเฉพาะในกรณีทผ่ี มู้ ารับ
บริการไม่มอี าการหรือมีอาการแสดงไม่ชดั เจน หากผู้มารับบริการมีกรณีใ ดกรณีหนึ่งดังนี้ ให้พจิ ารณา ว่ามีค วามเสี่ยงต่ อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. มีเพศสัมพันธ์กบั หญิงหรือชายให้บริการทางเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ใน 3 เดือนทีผ่ า่ นมา
2. มีคเู่ พศสัมพันธ์มากกว่า 1 คน ใน 3 เดือนทีผ่ า่ นมา
3. มีคเู่ พศสัมพันธ์คนใหม่ใน 3 เดือนทีผ่ า่ นมา
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4. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือ ถุงยางอนามัยแตก รัว่ หลุด (ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทุกช่องทาง ที่
ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์)
5. คูเ่ พศสัมพันธ์เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ์
6. มีประวัตกิ ารป่ วย/ติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตงั ้ แต่ 1 ครัง้ ขึน้ ไปในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
พฤติกรรมทางเพศเป็ นประเด็นทีเ่ ภสัชกรควรทาความเข้าใจถึงความหลากหลายในพฤติกรรมทางเพศที่ปรากฏพบใน
ปั จจุบนั เนื่องจากข้อมูลความชัดเจนเหล่านี้ จะมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัย รักษา และให้ความรูแ้ ละคาแนะนาในการปฏิบตั ติ วั
ทีถ่ กู ต้องแก่ผปู้ ่ วย
พฤติกรรมทางเพศ เช่น หญิงทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั หญิง (women who have sex with women; WSW) ก็มคี วามเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไม่น้อยไปกว่าในผูช้ ายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั หญิง (men who have sex with women; MSW)
ไม่วา่ จะเป็ น จากการสัมผัส หรือจากรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก หรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับกรณีชายทีม่ เี พศสัมพันธ์
กับชาย (men who have sex with men; MSM) ควรซักประวัตคิ วามเสีย่ งเพิม่ เติมว่าผูม้ ารับบริการเป็ นฝ่ ายรุก (insertive) ฝ่ าย
รับ (receptive) หรือเป็ นทัง้ ฝ่ ายรุกและฝ่ ายรับ (ฝ่ ายรับมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าฝ่ ายรุก) การใช้ช่องทางช่องใดบ้างในการมี
เพศสัมพันธ์ เช่น ปาก ทวารหนัก เป็ นต้น ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ในทุกช่องทางหรือไม่ หากผูป้ ่ วยมีเพศสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงด้วย
ควรถามว่า นอกจากมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดแล้ว ผูป้ ่ วยได้มเี พศสัมพันธ์ทางปาก และทางทวารหนัก และใช้ถุงยางอนามัย
ทุกครัง้ ในทุกช่องทางหรือไม่ หรือแม้แต่ผทู้ ม่ี ที ่อปั สสาวะดัดแปลง (ชายแปลงเพศ) ก็มโี อกาสติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน
และนอกจากในผูใ้ หญ่แล้วยังมีกลุม่ เด็กทีถ่ กู ล่วงละเมิดทางเพศ ทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์อกี ด้วย
การให้คาแนะนาเพิม่ เติมนอกจากการรักษาด้วยยา คือการให้ความรู้ ให้การปรึกษาและแนะนาแนวทางในการป้ องกันโรค
โดยแนวทางการให้การปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะเน้นประเด็นสาคัญของการให้การปรึกษา 4 ประเด็นหลักๆ
ได้แก่
1. การดูแลตนเองและการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนหายจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. การมีพฤติกรรมทางเพศทีป่ ลอดภัยและตระหนักในประโยชน์ของการตรวจเลือดเพิม่ เติม (เนื่องจากอาจอยูใ่ นระยะที่
ยังตรวจไม่พบการติดเชือ้ ; window period)
3. การสือ่ สารกับคูเ่ พศสัมพันธ์ให้มารับการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย
4. การให้การปรึกษาต่อเนื่องตามนัดหมาย เพือ่ ติดตามผลการตรวจรักษาและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เนื้อหาของคาแนะนาเกีย่ วกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทีค่ วรอธิบายให้ผปู้ ่ วยเข้าใจ จะประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
1. อันตรายของโรคทีก่ าลังป่ วยอยู่ และโรคแทรกซ้อนต่างๆ ทีอ่ าจตามมา รวมทัง้ โอกาสทีจ่ ะติดเชือ้ เอชไอวี และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น
2. ช่องทางการติดต่อของโรคและการถ่ายทอดเชือ้ ไปสูค่ เู่ พศสัมพันธ์และทารกในครรภ์
3. ความจาเป็ นของการรักษาอย่างครบถ้วน รวมถึงการรักษาคูเ่ พศสัมพันธ์
4. การงดสาเร็จความใคร่ดว้ ยตัวเอง งดมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการรักษา (เพราะจาทาให้เกิดการอักเสบ) หากงดไม่ได้
ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ และทุกช่องทางทีใ่ ช้ในการมีเพศสัมพันธ์ งดเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ (เนื่องจากทาให้
ระดับยาในเลือดลดลง กรณี คลืน่ ไส้ อาเจียน หรือทาให้ภมู คิ มุ้ กันของร่างกายต่าลง และการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
จากยาทีใ่ ช้รว่ มได้)
5. การป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ โดยมีคเู่ พศสัมพันธ์คนเดียว งดเว้นการเปลีย่ นคู่
เพศสัมพันธ์
6. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ในทุกช่องทางทีใ่ ช้ในการมีเพศสัมพันธ์ ไม่วา่ คูเ่ พศสัมพันธ์จะเป็ นผูใ้ ห้บริการทางเพศ หรือ
ไม่ใช่กต็ าม
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นอกจากนี้ ควรแนะนาผูม้ ารับบริการให้ตรวจคัดกรองหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น เช่น โรคซิฟิลสิ การติดเชือ้
เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี (เฉพาะผูม้ ารับบริการทีไ่ ม่เคยรับการตรวจ หรื อยังไม่มภี ูมคิ มุ้ กัน) เป็ นต้น และควรตรวจคัดกรองโรค
ซิฟิลสิ ทุก 3 - 6 เดือน หากผูม้ ารับบริการยังคงมีพฤติกรรมเสีย่ ง
การตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีให้ขน้ึ อยู่กบั ความสมัครใจของผูม้ ารับบริการ โดยในการให้คาแนะนาผูป้ ่ วยให้ไปตรวจ
เลือดเพือ่ หาการติดเชือ้ เอชไอวี ควรแนะนาให้ผปู้ ่ วยผ่านกระบวนการให้บริการคาปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด เนื่องจากผู้
มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี และควรให้คาแนะนาให้ไปตรวจทุก
3 - 6 เดือน หากผูม้ ารับบริการยังคงมีพฤติกรรมเสีย่ ง
ในเอกสารชุดนี้ จะกล่าวถึงความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคทีพ่ บบ่อย ในแง่ของสาเหตุของโรค อาการ
ทางคลินิก และการให้การรักษาด้วยการใช้ยา ในมุมทีน่ กั ศึกษาเภสัชศาสตร์ เภสัชกรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล และเภสัชกร
ผู้ปฏิบตั ิงานสถานปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชน หรือร้านยา ควรทราบและเข้าใจ โดยอิงข้อมูลแบบแผนการให้ยารักษา จาก
มาตรฐานแนวทางในการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทม่ี ใี นปั จจุบนั ทัง้ ของประเทศไทย และเปรียบเทียบกับแนวทางของ
ต่างประเทศ คือ คาแนะนาโดยองค์การอนามัยโลก และศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา เพือ่ เป็ นข้อมูล พิจารณาและเพื่อให้
คาแนะนาผูป้ ่ วย ช่วยลดปั ญหาสังคม และ พิจารณาส่งต่อผูป้ ่ วยเพือ่ ไปรักษาในโรงพยาบาล ในกรณีสงสัยว่าผูป้ ่ วยมีโรคทีม่ คี วาม
จาเป็ นต้องได้รบั การตรวจวินิจฉัยเพิม่ เติม และ ต้องติดตามการรักษาอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ลดอัตราการดือ้ ยา และ ลดความสูญเสีย
ทัง้ โอกาส และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย และผูส้ มั ผัสโรคทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย

กลุ่มอาการท่อทางเดิ นปัสสาวะอักเสบหรือปากมดลุกอักเสบ
(Diseases Characterized by Urethritis and Cervicitis)
เชือ้ ทีเ่ ป็ นสาเหตุของการติดเชือ้ ในกลุม่ นี้ทพ่ี บบ่อยคือ Niesseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis, และ
Mycoplasma genitalium โดยสามารถแบ่งออกเป็ น กลุม่ ทีต่ ดิ เชือ้ gonococcal urethritis/cervicitis และ non-gonoccol urethritis/
cervicitis อย่างไรก็ตามการติดเชือ้ จากอวัยวะดังกล่าว อาจติดลามไปสูอ่ วัยวะอื่นทีส่ มั ผัสได้ เช่น ทวารหนัก เยือ่ บุตา และ ช่องคอ
เป็ นต้น

1. หนองในแท้ (Gonococcal urethritis, Gonococcal cervicitis)
หนองในแท้เกิดจากการติดเชือ้ gram negative diplococci คือเชือ้ Niesseria gonorrhoeae มีระยะฟั กตัว 1-14 วัน แต่
ที่พบบ่อยคือ 3-5 วัน มีลกั ษณะอาการทางคลินิก คือ ในผู้ป่วยชายมักมีอาการปั สสาวะแสบขัด และมีหนองไหลออกจากท่อ
ปั สสาวะ แต่ผปู้ ่ วยชายบางรายมีอาการน้อยหรืออาจมีมกู ขุ่น คล้ายอาการของโรคหนองในเทียมก็ได้ หรือในบางรายอาจไม่ม ี
อาการอะไรเลย ในผูป้ ่ วยหญิงมักมีอาการตกขาวผิดปกติ ซึง่ มักมีล ักษณะเป็ นหนองหรือมูกปนหนอง และอาจพบอาการของท่อ
ปั สสาวะอักเสบร่วมด้วย และยังพบว่า 30-40% ของผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ นี้ไม่มอี าการผิดปกติ คูเ่ พศสัมพันธ์ทม่ี เี พศสัมพันธ์ภายใน 60
วันก่อนทีผ่ ปู้ ่ วยมีอาการควรแนะนาให้มา ตรวจและทาการรักษา
เกณฑ์ในการวินิจฉัยเพือ่ การรักษา โดยทดสอบสิง่ ส่งตรวจจากผูป้ ่ วย ดังนี้
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเบือ้ งต้น:
Gram stain พบ intracellulargram-negative diplococci
การตรวจเพือ่ ยืนยันผล:
เพาะเชือ้ (culture) ให้ผลบวกต่อ Neisseria gonorrhoeae
Nucleic acid test (NAT) ให้ผลบวกต่อ Neisseria gonorrhoeae
โดยในกรณีทใ่ี ช้ NAT ในการตรวจยืนยันผล แนะนาให้ใช้วนิ ิจฉัยสิง่ ส่งตรวจจากท่อปั สสาวะ และปากมดลูก
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หนองในชนิ ดไม่มีภาวะแทรกซ้อน (Uncomplicated gonorhoea)
หนองในทีไ่ ม่มีภาวะแทรกซ้อนทัง้ ทีอ่ วัยวะเพศและทวารหนัก
ยาทีแ่ นะนาให้ใช้ในปั จจุบนั คือ
Ceftriaxone 500 mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครัง้ เดียว ร่วมกับให้การรักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย
ส่วนยาทางเลือก คือ
Cefxime 400 mg กินครัง้ เดียว ร่วมกับให้การรักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย
กรณีแพ้ยากลุม่ cephalosporins
Gentamicin 160 - 240 mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาครัง้ เดียว ร่วมกับให้การรักษาโรคหนองใน
เทียมร่วมด้วย
โดยให้รกั ษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย และติดตามรักษาคู่เพศสัมพันธ์ แม้ไม่มอี าการ เนื่องจากมีอุบตั กิ ารณ์ของการ
ดือ้ ยามากขึน้ ในปั จจุบนั โดยแนะนาให้ใช้ยาฉี ด ceftriaxone เป็ นอันดับแรก หากไม่ม ี จึงพิจารณายารับประทานชนิดอื่นเป็ น
ลาดับถัดไป
อาการติดเชือ้ หนองในควรหายเกือบสนิทภายใน 24 ชัวโมง
่
หากไม่ดขี น้ึ ภายใน 3 วัน ควรแนะนาให้ผปู้ ่ วยกลับมาพบ
แพทย์ เพือ่ พิจารณาตรวจหาว่าเป็ นเชือ้ หนองในดือ้ ยาหรือมี co-infection ต่อไป
การใช้ gentamicin มีหลักฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะยืนยันประสิทธิภาพในการรักษา หนองในทีท่ วารหนักและช่องคอ ข้อควร
ระวังในการ ใช้ gentamicin อาจมีผลข้างเคียงต่อโสตประสาทและไต รวมถึงการบริหารยาขนาดสูงทางหลอดเลือด ควรให้โดยวิธี
หยดเข้าหลอดเลือดดาช้าเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
เพือ่ ป้ องกันการเกิด neuromuscular junction block และในกรณีทค่ี นไข้
ผูใ้ หญ่มนี ้ าหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัม ควรพิจารณาให้ gentamicin 160 mg ในปั จจุบนั ยังไม่มหี ลักฐานเพียงพอทีจ่ ะยืนยัน
ประสิทธิภาพของ gentamicin ในการรักษาหนองในทีท่ วารหนักและช่องคอ
หนองในทีช่ ่องคอ (ทอนซิ ลและฟาริ งซ์)
- Ceftriaxone 500 mg ฉีดเข้ากล้ามครัง้ เดียว โดยให้รกั ษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย และ ติดตามรักษาคูเ่ พศสัมพันธ์
แม้ไม่มอี าการ
หนองในเยือ่ บุตาผู้ใหญ่
ให้การรักษาโดยใช้
- Ceftriaxone 1 g ฉีดเข้ากล้ามครัง้ เดียว ทัง้ นี้ให้รกั ษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย
ในการรักษาควรล้างตาให้สะอาดด้วยน้าเกลือ หรือยาล้างตาทุกชัวโมง
่ จนกว่าหนองจะแห้ง หากผูป้ ่ วยมีอาการไม่ดขี น้ึ ให้สง่
ต่อแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ นอกจากนี้คเู่ พศสัมพันธ์ควรได้รบั การประเมินการติดเชือ้ และรักษา
หนองในที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ (Local Complicated Gonorrhoea)
ในกรณี ท่ีผู้ป่ วยไม่ไ ด้ร บั การรัก ษาที่ถูก ต้อ ง อาจเกิด ภาวะแทรกซ้อ นขึ้น มาได้ ซึ่ง มีท งั ้ ภาวะแทรกซ้อ นเฉพาะที่
(Complicated Gonorhoea) และภาวะแทรกซ้อนแบบแพร่กระจาย (Disseminated Gonococcal Infection; DGI)
สาหรับภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ ทีพ่ บบ่อยได้แก่ Tyson’s abcess, Parauethral abcess, Periurethral abcess, Cowper
’s abcess, Bartholin’s abcess เป็ นต้น จะให้การรักษาเหมือนหนองในชนิดทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อน ด้วย Ceftriaxone 500 mg ฉีด
เข้ากล้ามเนื้อวันละ 1 ครัง้ ร่วมกับให้การรักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย หรือ gentamicin 160- 240 mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือ
ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาวันละ 1 ครัง้ ร่วมกับให้การรักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย แต่จะให้ยาอย่างน้อย 2 วันหรือต่อเนื่อง
จนกว่าจะหาย
ถ้าอาการรุนแรงจะพิจารณาให้ยาฉีดในช่วงต้น และถ้ามีฝีขนาดใหญ่ให้ drain หนองออก และควรทา marsupialization
เพือ่ ป้ องกันการเป็ นซ้า
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หากลูก อัณ ฑะอัก เสบเฉี ย บพลัน เกิด จากการติด เชื้อ ที่อ ยู่ใ นล าไส้ (enteric bacteria) เช่ น ในผู้ช ายที่เ ป็ น ฝ่ ายรุก
(insertive) ทีม่ เี พศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (ไม่วา่ กับหญิงหรือชาย) ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- Levofloxacin 500 mg รับประทานวันละครัง้ หลังอาหาร นาน 10 วัน
หรือ
- Ofloxacin 300 mg รับประทานวันละครัง้ หลังอาหาร นาน 10 วัน
หนองในชนิ ดมีภาวะแทรกซ้อนแพร่กระจาย (Disseminated Gonococcal Infection; DGI)
มีลกั ษณะทางคลินิกทีพ่ บบ่อยคือ
1. Arthralgia ต่อมาจะมีอาการอักเสบของข้อ (arthritis) ร่วมด้วย ทีพ่ บบ่อยคือ ข้อบริเวณมือ เท้า หรือ อาจพบทีข่ อ้ ศอก
หัวเข่าได้
2. รอยโรคทีผ่ วิ หนังจาก septic vasculitis ทาให้เกิด necrotic pustule ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นตุ่มหนองอยู่บนฐานสีแดง กด
เจ็บ มักพบบริเวณมือ เท้า แขนขาส่วนปลาย
ในกรณีทพ่ี บว่ามีการกระจายของเชือ้ ในกระแสเลือด(ในหนองในชนิดมีภาวะแทรกซ้อนแพร่กระจาย)ควรได้รบั การรักษา
ในโรงพยาบาล
1. กรณีทม่ี ี petechiae หรือ pustule ทีผ่ วิ หนัง, arthralgia, septic arthritis, tenosynovitis ให้ใช้ใ
Ceftriaxone 1-2 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา วันละ 1 ครัง้ จนอาการดีขน้ึ แล้วเปลีย่ นเป็ น
ยากิน Cefxime 400 mg วันละ 2 ครัง้ รวมระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย 7 วัน
ร่วมกับ azithromycin 1 g กินครัง้ เดียวเพือ่ รักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย
2. กรณีทม่ี ี meningitis ร่วมด้วยให้ใช้ยา
Ceftriaxone 1-2 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดาทุก 12 ชัวโมง
่ นาน 10-14 วัน
ร่วมกับ azithromycin 1 g กินครัง้ เดียว เพือ่ ให้การรักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย
(ส่วนองค์การอนามัยโลก แนะนาให้ใช้ยา Ceftriaxone ติดต่อกัน 4 สัปดาห์)
และคูเ่ พศสัมพันธ์ควรได้รบั การประเมินการติดเชือ้ และรักษาด้วย
3. กรณีทม่ี ี endocarditis ร่วมด้วยให้ใช้ยา
Ceftriaxone 1-2 g ฉีดเข้าหลอดเลือดดา ทุก 12 ชัวโมง
่ นาน 4 สัปดาห์
ร่วมกับ azithromycin 1 g กินครัง้ เดียวเพือ่ รักษาหนองในเทียมร่วมด้วย
การรักษาคู่เพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยโรคหนองในแท้
คูเ่ พศสัมพันธ์ทม่ี เี พศสัมพันธ์ภายใน 60 วันก่อนทีผ่ ปู้ ่ วยมีอาการ ควรแนะนาให้ได้รบั การตรวจและรักษาเช่นเดียวกับ
ผูป้ ่ วย โดยคูเ่ พศสัมพันธ์ทม่ี ารับการตรวจและได้รบั การรักษา ควรซักประวัตเิ พิม่ เติมเพือ่ หาผูส้ มั ผัสโรค รายอื่นด้วย
หรือในกรณีทถ่ี า้ พามาทาการรักษาไม่ได้ แนะนาให้ฝากยากับผูป้ ่ วยไปให้คนู่ อน (Expedited Partner Therapy) ดังนี้
Cefxime 400 mg กินครัง้ เดียว ร่วมกับให้การรักษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วย
ทัง้ นี้การพิจารณาใช้ยารักษาโรคหนองในเทียมแบบกินครัง้ เดียว ก็เพือ่ เพิม่ ความร่วมมือในการใช้ยา (compliance) ของ
คูเ่ พศสัมพันธ์
หญิ งตัง้ ครรภ์/หญิ งในระยะให้นมบุตร/เด็ก
1. หญิงตัง้ ครรภ์
Ceftriaxone 500 mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครัง้ เดียว ร่วมกับ azithromycin 1 g กินครัง้ เดียว
2. หญิงในระยะให้นมบุตร
Ceftriaxone 500 mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครัง้ เดียว ร่วมกับ azithromycin 1 g กินครัง้ เดียว
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การติ ดเชื้อในเด็ก
1. หนองในทีอ่ วัยวะเพศ ทวารหนัก และช่องคอ ในเด็ก
ให้ยาตามน้าหนักตัวของเด็ก ได้แก่
- เด็กน้าหนักตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 กิโลกรัม
ให้ยา ceftriaxone 50 mg/kg (สูงสุดไม่เกิน 250 mg) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครัง้ เดียว
- เด็กน้าหนักตัวมากกว่า 45 กิโลกรัม ให้รกั ษาเหมือนผูใ้ หญ่
ภาวะหนองในทีอ่ วัยวะเพศในเด็ก ควรคานึงถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จึงต้องมีการประเมินและปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพือ่ สืบสวน รักษา และปกป้ องเด็กอย่างเหมาะสม หากเป็ นกรณีถกู ล่วงละเมิดทางเพศต้องดาเนินการทางนิตเิ วชต่อไปด้วย
2. หนองในทีเ่ ยือ่ บุตา (conjunctivitis) ในเด็กทีไ่ ม่ใช่ทารกแรกเกิด
หนองในทีเ่ ยือ่ บุตาเด็ก อาจติดต่อโดยการใช้สงิ่ ของร่วมกัน หรือ อาจเป็ นการล่วงละเมิดทางเพศก็ได้ ควรประเมินและให้การ
รักษาเด็กและครอบครัวอย่างระมัดระวัง
- ในเด็กทีน่ ้าหนักตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 กิโลกรัม ให้ยา
Ceftriaxone 50 mg/kg (สูงสุดไม่เกิน 1 g) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนื้อหรือทางหลอดเลือดดาครัง้ เดียว
- ในเด็กทีน่ ้าหนักตัวมากกว่า 45 กิโลกรัม ให้ยา ceftriaxone 1 g ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดาครัง้ เดียว
3. หนองในทีเ่ ยือ่ บุตาในทารกแรกเกิด (neonatal conjunctivitis)
ควรรับทารกและเด็กไว้รกั ษาในโรงพยาบาล ต้องสืบสวนว่า มีการติดเชือ้ แบบแพร่กระจายหรือไม่ ต้องส่ง blood culture และ
ตรวจ CSF และส่งเพาะเชือ้ ด้วยเสมอ
ในทารกทีเ่ ป็ นเพียง conjunctivitis ให้การรักษาโดย
- Ceftriaxone 25-50 mg/kg (ไม่เกิน 125 mg) ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือให้ยาทางหลอดเลือดดาครัง้ เดียว
- ล้างตาด้วยน้าเกลือปลอดเชือ้ (sterile NSS) ทุกชัวโมง
่ จนกว่าหนองจะแห้ง
- ไม่จาเป็ นต้องให้ topical antibiotic ถ้าให้ยาฉีดแล้ว
- หากผูป้ ่ วยอาการไม่ดขี น้ึ ให้สง่ ปรึกษาจักษุแพทย์
- ให้รกั ษาโรคหนองในเทียมร่วมด้วยโดยพิจารณาใช้ยา azithromycin
- มารดา บิดา/คูเ่ พศสัมพันธ์ของมารดา ควรได้รบั การตรวจและรักษาโรคหนองใน
4. หนองในชนิดมีภาวะแทรกซ้อน หรือแพร่กระจายในเด็กและทารกแรกเกิด (disseminated gonococcal infection)
- กรณี bacteremia, arthritis, abscess ในอวัยวะต่างๆ ให้
Ceftriaxone 50 mg/kg/วัน (ไม่เกิน 1 g) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือให้ทางหลอดเลือดดา วันละครัง้ เป็ นเวลา 7 วัน
- กรณี meningitis ให้
Ceftriaxone 50 mg/kg/วัน (ไม่เกิน 2 g) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือให้ทางหลอดเลือดดาทุก 12-24 ชัวโมง
่
เป็ นเวลา 10-14
วัน
- กรณี endocarditis ให้
Ceftriaxone 50 mg/kg/วัน (ไม่เกิน 2 g) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือให้ทางหลอดเลือดดาทุก 12-24 ชัวโมง
่
เป็ นเวลาอย่าง
น้อย 28 วัน
- มารดา บิดา/คูเ่ พศสัมพันธ์ของมารดา ควรได้รบั การตรวจและรักษาโรคหนองใน
- ไม่ควรใช้ ceftriaxone ในทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ทีไ่ ด้รบั calcium gluconate ร่วมด้วย เนื่องจากมีการ
รายงานการเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรง ถึงขัน้ เสียชีวติ
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- ในทารกแรกเกิดทีม่ อี าการตัวเหลือง (hyperbilirubinemia) หรือคลอดก่อนกาหนด (prematurity) ควรพิจารณาให้ใช้
Cefotaxime แทน Ceftriaxone โดยให้ในขนาดดังนี้
Cefotaxime ขนาด 100 mg/kg/วัน (ไม่เกิน 2 g/ครัง้ ) แบ่งให้ทางหลอดเลือดดาทุก 12 ชัวโมง
่
การรักษาหนองในในผู้ป่วยติ ดเชื้อ เอชไอวี
ผูป้ ่ วยโรคหนองใน ไม่วา่ จะมีหรือไม่มภี าวะแทรกซ้อน หากผูป้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย ให้ก ารรักษาเหมือนผูป้ ่ วยไม่
ติดเชือ้ เอชไอวี
การนัดติ ดตามผู้ป่วย/ผูต้ ิ ดเชื้อมารับการตรวจภายหลังการรักษา
หลังจากการรักษาหนองในแท้ ควรมีการนัดตรวจเชือ้ ซ้า เพือ่ ให้แน่ใจว่าหาย มีรายงานว่าผูป้ ่ วยหนองในประมาณ 30%
มักมีการติดเชือ้ หนองในเทียมร่วมด้วยดังนัน้ ในการรักษาหนองในแท้ของอวัยวะเพศจึงควรพิจารณาให้การรักษาหนองในเทียม
ร่วมด้วย (ดูในเรือ่ งหนองในเทียม)
แนะนาผูป้ ่ วยให้งดมีเพศสัมพันธ์ 7 วันหลังให้การรักษา และจนกระทังคู
่ น่ อนได้รบั การรักษาแล้ว
- หนองในชนิดไม่มภี าวะแทรกซ้อน (uncomplicated gonorrhea)
ครัง้ ที่ 1 คือ 7 วัน หลังจากวันทีร่ บั การรักษา เพือ่ ทาการตรวจ Gram stain และ culture ซ้า
ครัง้ ที่ 2 คือ 1-3 เดือน หลังจากวันทีร่ บั การรักษา พร้อมทัง้ ตรวจเลือดซ้า เพือ่ ค้นหาโรคซิฟิลสิ และให้การ
ปรึกษาเพือ่ ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี
- หนองในทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน (complicated gonorrhea)[23]
ครัง้ ที่ 1 คือ ในวันรุง่ ขึน้ เพือ่ ฉีดยาซ้า
ครัง้ ที่ 2 คือ 7 วัน หลังฉีดยาซ้า หรือวันรุง่ ขึน้ หากอาการยังไม่ดขี น้ึ
ครัง้ ที่ 3 คือ 3 เดือน หลังจากวันทีร่ บั การรักษา พร้อมทัง้ ตรวจเลือดซ้า เพือ่ ค้นหาโรคซิฟิลสิ และให้การ
ปรึกษาเพือ่ ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี ในกรณีทไ่ี ม่มาติดตามใน 3 เดือน หากมารับบริการอีก
ภายในหนึ่งปี ให้ตรวจหาโรคหนองในและโรคซิฟิลสิ ซ้า
ทัง้ นี้ในกรณีทต่ี รวจด้วย NAT ของ Neisseria gonorrhoeae แนะนาให้ตรวจซ้าหลังจากรักษาแล้ว 2 สัปดาห์ และในกรณี
ผูป้ ่ วยมีความเสีย่ งครัง้ ใหม่ ควรตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การรักษาในกรณี treatment failure
ในกรณีการรักษาด้วยยากลุม่ แนะนาข้างต้น (ceftriaxone 500 mg หรือ cefxime 400 mg) ไม่ได้ผล โดยผูป้ ่ วยยังคงมีอาการ
หลังทาการรักษา 7 วัน และซักประวัติ ไม่มพี บความเสีย่ งการติดเชือ้ ซ้า (re-infection) ควรตรวจหลังการรักษา (Test of Cure)
ดังนี้
- เพาะเชือ้ (culture)
- ทดสอบความไวของเชือ้ หนองในต่อสารต้านจุลชีพ (Antimicrobial Susceptibility testing for N. gonorrhoeae)
ยาทีแ่ นะนาในกรณี treatment failure ของ ceftriaxone และ cefxime
- Ceftriaxone 1 g ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครัง้ เดียว ร่วมกับ azithromycin 2 g กินครัง้ เดียว
- Spectinomycin 2 g ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครัง้ เดียว (ถ้าไม่ใช่ oropharyngealinfection)
ร่วมกับ azithromycin 2 g กินครัง้ เดียว
อย่างไรก็ตาม Spectinomycin ไม่มจี าหน่ายในประเทศไทย
- Gentamicin 160-240 mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาครัง้ เดียว
ร่วมกับ azithromycin 2 g กินครัง้ เดียว
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อย่างไรก็ตาม การใช้ gentamicin ยังไม่มหี ลักฐานเพียงพอทีจ่ ะยืนยันประสิทธิภาพในการรักษาหนองในทีท่ วารหนัก
และช่องคอ

2. หนองในเทียม (Non-gonoccal urethritis, cervicitis)
หนองในเทียมเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยพบว่า ประมาณ 25-50% ของผู้ป่วยหนองในเทียม เกิดจากการติดเชื้อ
Chlamydia trachomatis อีก 30% เกิดจากเชื้อ Ureaplasma urealyticum และที่เหลือเกิดจากสาเหตุอ่นื ๆ ที่พบได้น้อย เช่น
Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, ท่อ ปั ส สาวะตีบ (stricture), หูด หงอนไก่ , วัต ถุ แ ปลกปลอม, แผลจากเชื้อ
Herpes Simplex Virus (HSV) ในท่อปั สสาวะ ฯลฯ
ในเวชปฏิบตั ทิ วไปจะใช้
ั่
การวินิจฉัยแยกว่า ถ้าไม่มเี ชือ้ N.gonorhoea ให้ถอื ว่าเป็ นโรคหนองในเทียม เนื่องจากการเพาะ
เชือ้ C. trachomatis, Ureaplasma urealyticum, และ Mycoplasma genitalium นัน้ ยุง่ ยากลาบาก
ระยะฟั กตัวของโรคหนองในเทียมจะนานกว่าหนองในแท้ คือ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรืออาจจะมากกว่า (หรืออาจ
มากกว่า 60 วัน) อาการปั สสาวะแสบขัดจะมีความรุนแรงน้อยกว่า มักพบว่ามีมกู ใส หรือ ขุน่ มากกว่าทีจ่ ะเป็ นหนอง และ 30-40%
ของผูป้ ่ วยอาจไม่มอี าการอะไรเลย ดังนัน้ คูเ่ พศสัมพันธ์ทม่ี เี พศสัมพันธ์ภายใน 60 วันก่อนทีผ่ ปู้ ่ วยมีอาการควรแนะนาให้มา ตรวจ
และทาการรักษา
ในผู้ป่วยหญิง เชื้อ C.trachomatis จะเข้าไปอยู่ใน squamo-columna cell และ endocervix ทาให้เกิด endocervicitis
เชื้ออาจลุกลามเข้าสู่มดลูก เกิดการอักเสบ ซึ่งอาจจะมีเลือดออกกระปริบกระปรอย และเชื้ออาจลุกลามเข้าท่อรังไข่ เกิดการ
อักเสบของท่อรังไข่และอุ้งเชิงกรานได้ ในผูป้ ่ วยหญิงอาการและอาการแสดงจะไม่ชดั เจน และไม่จาเพาะ จึงไม่สามารถให้การ
วินิจฉัยโดยอาศัยลักษณะทางคลินิกได้ การแยกจากโรคหนองในแท้ทาได้โดยการย้อมสีกรัม (gram stain) และการเพาะเชื้อ
รวมทัง้ การตรวจผูส้ มั ผัสโรค เช่น สามี คูน่ อน จะเพิม่ ความแม่นยาในการวินิจฉัยขึน้
ภาวะแทรกซ้อนเฉพาะทีข่ องหนองในเทียมจะคล้ายหนองในแท้ คือ อาจทาให้เกิดการอักเสบของต่อมต่างๆบริเวณท่อ
ปั สสาวะ หรือ การอักเสบของท่อ epididymis เป็ นต้น ในหนองในเทียมอาจพบ Reiter’s syndrome ซึง่ เป็ นกลุม่ อาการทีป่ ระกอบ
ไปด้วย conjunctivitis, urethritis (หรือ cervicitis ในผูป้ ่ วยหญิง), arthritis และมีลกั ษณะของ mucocutaneuos lesions ร่วมด้วย
เช่น circinate balanitis ซึ่งเป็ นรอย erosion ตื้นๆบริเวณ gland penis หรือ prepuce และยังอาจตรวจพบรอยโรคทีฝ่ ่ าเท้าเป็ น
erythematous macule แล้วค่อยเปลีย่ นเป็ น pustule พร้อมกับมี hyperkeratosis ร่วมด้วย
โดยให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- Azithromycin 1 g รับประทานครัง้ เดียว ขณะท้องว่าง หรือ ก่อนอาหาร 1 ชัวโมง
่
- Doxycycline 100 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 14 วัน
- Roxithromycin 150 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ ก่อนอาหาร 1 ชัวโมง
่ นาน 14 วัน
- Erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครัง้ หลังอาหาร นาน 14 วัน
โดยให้ตดิ ตามและรักษาคูเ่ พศสัมพันธ์แม้ไม่มอี าการ
ในหญิงมีครรภ์หรือหญิงในระยะให้นมบุตร ซึง่ ไม่ควรใช้ Doxycycline และ ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- Azithromycin 1 g รับประทานครัง้ เดียวขณะท้องว่าง หรือ ก่อนอาหาร 1 ชัวโมง
่
- Amoxicillin 500 mg รับประทานวันละ 3 ครัง้ ก่อนอาหาร 1 ชัวโมง
่ นาน 7 วัน
- Erythromycin stearate 500 mg รับประทานวันละ 4 ครัง้ หลังอาหาร นาน 7 วัน
ในกรณีทย่ี าดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผล อาจพิจารณาใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้เป็ นทางเลือก (alternative choices)
- Ofloxacin 300 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ เป็ นเวลา 7 วัน
- Levofloxacin 500 mg รับประทานวันละครัง้ เป็ นเวลา 7 วัน
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กรณีทร่ี กั ษาครบตามกาหนดด้วย doxycycline แล้วยังไม่หาย (recurrent and persistent urethritis)อาจนึกถึง เชือ้ ทีด่ อ้ื
ต่อ doxycycline เช่น Ureaplasma urealyticum, และ Mycoplasma genitalium อาจให้การรักษาด้วย
- Azithromycin 1 g รับประทานครัง้ เดียว
หรือ
- Moxifloxacin 400 mg วันละครัง้ ก่อนอาการ 1 ชัวโมง
่ ติดต่อกัน 7 วัน
กรณีผปู้ ่ วยชายทีร่ กั ษาครบตามกาหนดแล้วยังไม่หาย (recurrent and persistent urethritis) ควรนึกถึงการติดเชือ้
Trichomonas vaginalis ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา แนะนาให้รกั ษาด้วยยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- Tinidazole 2 g รับประทานครัง้ เดียว (ควรรับประทานยาหลังอาหารทันที เพือ่ ลดอาการคลืน่ ไส้อาเจียน)
- Metronidazole 2 g รับประทานครัง้ เดียว (หลังอาหารทันที)
โดยให้รว่ มกับ
- Azithromycin 1 g รับประทานครัง้ เดียว (หากไม่ได้ใช้ในการรักษาขัน้ ต้น) ในช่วงท้องว่าง หรือรับประทานก่อนอาหาร 1
ชัวโมง
่
นอกจากการให้ยารักษาการติดเชือ้ Trichomonas vaginalis ในทางเดินปั สสาวะโดยแผนการให้ยาดังกล่าวข้างต้นแล้ว
หากผูป้ ่ วยไม่สามารถทนต่ออาการคลืน่ ไส้ อาเจียน ซึง่ เป็ นอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาดังกล่าว อาจพิจารณาให้ยาตามแบบแผน
ทีแ่ นะนาโดยองค์การอนามัยโลก ได้ดงั นี้
- Metronidazole 400 - 500 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหารทันที นาน 7 วัน
- Tinidazole 500 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหารทันที นาน 5 วัน

กลุ่มอาการตกขาว
(Diseases Characterized by Vaginal Discharge)
โรคทีพ่ บบ่อยว่าเป็ นสาเหตุของอาการตกขาว ได้แก่ การติดเชือ้ แบคทีเรียในช่องคลอด (bacterial vaginitis; BV) ซึง่ มัก
เกิด จากการเจริญ มากผิด ปกติข องเชื้อ กลุ่ ม anaerobic bacteria และเชื้อ อื่น ๆ เช่ น Prevotella spp., Mobiluncus spp., G.
vaginalis, Ureaplasma spp, และ Mycoplasma spp เป็ นต้น โดยมีการเจริญมากเกินสมดุลกับเชือ้ ในช่องคลอด (normal flora),
การติด เชื้อ พยาธิใ นช่ อ งคลอด (Trichomoniasis) ซึ่ง มีส าเหตุ จ ากเชื้อ Trichomonas vaginalis, และ เชื้อ ราในช่ อ งคลอด
(Vulvovaginal candidiasis; VVC) จากเชือ้ Candida albicans

1. พยาธิ ในช่องคลอด (Trichomoniasis)
สาเหตุเกิดจากการติดเชือ้ Trichomonas vaginalis ซึง่ เป็ น flagellated protozoa ผูป้ ่ วยมักมาด้วยอาการตกขาว คันใน
ช่องคลอด ตกขาวจะมีลกั ษณะสีขาวปนเทา เป็ นฟอง บางรายอาจมีสเี ขียว กลิน่ เหม็นคล้ายปลาเค็ม และอาจมีการอักเสบของปาก
มดลูกร่วมด้วย ทาให้เกิดจุดเลือดออกเป็ นหย่อม เรียกว่า strawberry cervix หรือ flea bitten cervix และในหญิงตัง้ ครรภ์ทเ่ี ป็ น
โรคนี้ อาจมีโอกาสเกิดการแตกของถุงน้าคร่าก่อนกาหนดได้
ส่วนในผูป้ ่ วยชายมักจะไม่มอี าการ ดังนัน้ ในการรักษาจึงจาเป็นต้องรักษาทัง้ ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงทีเ่ ป็นคูน่ อนร่วมกัน
ด้วย โดยยาทีใ่ ช้ในการรักษาจะเป็ นยาในกลุม่ Nitroimidazole ตัวใดตัวหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- Metronidazole 2 g รับประทานครัง้ เดียว ก่อนนอน (หรือหลังอาหารทันที)
หรือ
- Metronidazole 400 - 500 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหารทันที นาน 7 วัน
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หรือ
- Tinidazole 2 g รับประทานครัง้ เดียว ก่อนนอน (หรือหลังอาหารทันที)
โดยให้การรักษาสามีหรือคูเ่ พศสัมพันธ์และผูส้ มั ผัสโรคอื่นๆด้วย
ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย มีการศึกษาพบว่า การให้ยา metronidazole 2 g รับประทานครัง้ เดียวได้ผลน้อยกว่า
การให้ยา 500 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ นาน 7 วัน
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ Metronidazole ทีพ่ บได้บอ่ ยคือ คลื่นไส้ อาเจียน หรืออาจพบว่ามีอาการท้องเสียร่วม
ด้วย สามารถป้ องกันแก้ไขโดยการให้รบั ประทานหลังอาหารทันที เพือ่ ลดอาการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร นอกจากนี้การใช้
ยาติดต่อกันเป็ นเวลานาน ยังอาจพบว่าเกิดฝ้ าขาวทีล่ น้ิ ได้ จากการ overgrowth ของ Candida albicans
ขณะรับประทานยานี้ผปู้ ่ วยไม่ควรดืม่ แอลกอฮอล์ เนื่องจากจะเกิด disulfiram-like-reaction ได้ นอกจากนี้
Metronidazole ยังเสริมฤทธิ ์การป้ องกันการแข็งตัวของเลือดของ coumarin-type anticoagulant ได้ ดังนัน้ หากมีการใช้ยาเหล่านี้
ร่วมกัน ควรมีการปรับขนาดยาป้ องกันการแข็งตัวของเลือด และเฝ้ าระวังอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการใช้ยาร่วมกัน
ส่วนข้อดีของ Tinidazole คือมีอาการไม่พงึ ประสงค์น้อยกว่า Metronidazole รวมทัง้ ระดับยาในเลือดจะสูงอยูน่ านกว่า
Metronidazole (มีคา่ ครึง่ ชีวติ ของการกาจัดยาทีย่ าวนานกว่า) ดังนัน้ การให้คาแนะนาเรือ่ งการงดการดืม่ เครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์จะ
ยาวนานกว่า metronidazole คือควรงดเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอล์ฮอล์ในระหว่างทีร่ บั ประทานยา และต่อเนื่องไป 3 วัน หลังจากการ
ได้รบั ยาครัง้ สุดท้าย
Trichimoniasis ในหญิ งตัง้ ครรภ์
แม้วา่ เคยมีการให้คาแนะนาในการรักษา Trichomoniasis ในหญิงตัง้ ครรภ์ไตรมาสแรกโดยให้ใช้ ยาเหน็บ Clotrimazole
แทนเนื่องจาก Metronidazole สามารถผ่านรกและผ่านทางน้านมได้ โดยขนาดยาทีใ่ ช้คอื Clotrimazole 100 mg เหน็บช่องคลอด
1 เม็ด ก่อนนอน เป็ นเวลา 6 วัน และองค์การอนามัยโลกยังคงแนะนาให้หลีกเลีย่ งการใช้ Metronidazole ในไตรมาสแรก แต่จาก
รายงานการศึกษา meta-analysis ในปั จจุบนั ไม่พบความสัมพันธ์ของการใช้ metronidazole ในหญิงตัง้ ครรภ์กบั การก่อวิรปู ศูนย์
ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาจึงแนะนาให้ใช้ metronidazole ได้ในหญิงตัง้ ครรภ์ทกุ ไตรมาส แต่ไม่แนะนาให้ใช้ Tinidazole เนื่องจาก
ไม่ทราบความปลอดภัยของยา

2. โรคเชื้อราในช่องคลอด ( Vulvovaginal Candidiasis; VVC )
มักเกิดจากเชือ้ Candida albicans ซึง่ มีระยะฟั กตัวประมาณ 1-4 วัน ลักษณะทางคลินิกทีส่ าคัญ คือ ส่วนใหญ่จะมี
อาการคันบริเวณอวัยวะเพศ และในช่องคลอด อาจเกิดการอักเสบบริเวณอวัยวะเพศภายนอก และมัก มีขยุ ร่วมด้วย ลักษณะของ
ตกขาวจะคล้ายแป้ งเปี ยก หรือนมเปรีย้ ว (curd like) และติดแน่นกับผนังช่องคลอด โรคนี้ไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์เสมอไป อาจเกิดขึน้ ได้ในบางภาวะ เช่น สภาวะของช่องคลอดเปลีย่ นไป จากการทีผ่ ปู้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน, ผูป้ ่ วย
ตัง้ ครรภ์, ผูร้ บั ประทานยาคุมกาเนิด หรือ ผูท้ ไ่ี ม่รกั ษาความสะอาด
การรักษาอาจใช้เพียงยาสอดช่องคลอดก็เพียงพอ และอาจไม่จาเป็ นต้องใช้ยารับประทานก็ได้ ยาทีใ่ ช้รกั ษาแนะนาให้ใช้ตวั
ใดตัวหนึ่งต่อไปนี้
ยารับประทาน
- Fluconazole 150 mg รับประทานครัง้ เดียว หลังอาหาร
- Itraconazole 200 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 1 วัน
- Ketoconazole 200 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 5 วัน
- Ketoconazole 400 mg รับประทานวันละครัง้ หลังอาหาร นาน 5 วัน
ยาสอดช่องคลอด
- Clotrimazole 100 mg 1 เม็ด สอดช่องคลอด ก่อนนอน นาน 6-7 วัน
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- Clotrimazole 100 mg 2 เม็ด สอดช่องคลอด ก่อนนอน นาน 3 วัน
- Clotrimazole 500 mg สอดช่องคลอด ก่อนนอน ครัง้ เดียว
ในการใช้ยาสอดช่องคลอด จาเป็ นอย่างยิง่ ทีเ่ ภสัชกรจะต้องแนะนาคนไข้ให้ใช้ยาอย่างถูกวิธโี ดยเน้นหลักความสะอาด
และให้ยาออกฤทธิ ์ได้อย่างเต็มที่ คือ ตัดเล็บให้สนั ้ ล้างมือให้สะอาด นายาออกจากวัสดุหอ่ บรรจุภณ
ั ฑ์ ในกรณีทย่ี าเหน็บทีใ่ ช้เป็ น
แบบเม็ดแป้ งให้จุ่มน้ าก่อนสอดช่องคลอด เนื่องจากยาอาจดูดซับเอาน้ า และความชุ่มชืน้ ในในช่องคลอดซึง่ ทาให้เกิดการระคาย
เคืองได้ แต่ถา้ ยาเหน็บทีใ่ ช้เป็ นแบบเม็ดขีผ้ ง้ึ (wax) ไม่จาเป็ นต้องจุ่มน้ าก่อนสอด จากนัน้ สอดยาเข้าช่องคลอดในท่านอนหงาย
ชันเข่า และดันเม็ดยาเข้าไปอย่างเบามือให้ลกึ แล้วนอนพักอย่ างน้อย 15 - 20 นาที เพือ่ ให้เม็ดยาหลอมละลายและออกฤทธิได้
์
เต็มที่
แม้ว่าไม่มขี อ้ มูลสนับสนุนเรื่องการรักษาคู่เพศสัมพันธ์ แต่หากสงสัยควรให้การรักษาร่วมด้วย กรณีทม่ี กี ารอักเสบของ
ช่องคลอด หรือขาหนีบร่วมด้วย และการติดเชือ้ ทีอ่ วัยวะเพศชาย ให้ใช้ topical antifungal cream เช่น clotrimazone cream ทา
บางๆ วันละ 2 ครัง้ จนอาการหาย และแนะนาให้ใช้ยาทาต่ออีก 1 สัปดาห์
ในหญิงมีครรภ์หรือหญิงในระยะให้นมบุต ร และผู้ป่วยที่มกี ารทางานของตับผิดปกติ หรือตับอักเสบ ไม่ค วรใช้ยา
รับประทาน สามารถใช้ยาสอดช่องคลอด และยาทาร่วมด้วยได้ ส่วนในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีร่วมด้วย สามารถให้การรักษา
เหมือนผูป้ ่ วยไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี

3. ช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียผสม (Bacterial vaginitis; BV)
BV เป็ นกลุม่ อาการทีม่ กี ารติดเชือ้ หลายชนิด ทีเ่ กิดจากการทีเ่ ชือ้ กลุม่ anaerobic bacteria (เช่น Prevotella sp. and
Mobiluncus sp.), G. vaginalis, Ureaplasma, Mycoplasma, เป็ นต้น มีการเจริญมากปกติแทนทีเ่ ชือ้ Lactobacillus sp ทีผ่ ลิต
hydrogen peroxide ซึง่ เป็ นเชือ้ ประจาถิน่ ในช่องคลอด (normal flora) ผูป้ ่ วยมักมีอาการตกขาว มีกลิน่ เหม็นคาวปลา ตกขาวมีส ี
ขาวปนเทา บางรายอาจพบว่าคันและแสบช่องคลอดด้วย การวินิจฉัยจะอาศัยเกณฑ์ทางคลินิก อย่างน้อย 3 ใน 4 ข้อ จากการ
ตรวจสารคัดหลังในช่
่ องคลอด ดังนี้
1. pH > 4.5
2. ลักษณะขุน่ ขาวคล้ายน้านม
3. ได้กลิน่ คาวปลาเมือ่ ดม หรือ หยด 10 % KOH ลงไป
4. พบ Clue cell (coccobacilli จานวนมากเกาะติดกับ epithelium cell) มากกว่า 20 % ของ cell เยือ่ บุช่องคลอด
ในการรักษาจะให้ยารับประทานตัวใด ตัวหนึ่งดังต่อไปนี้
1. Metronidazole 400-500 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 7 วัน
2. Clindamycin 300 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 7 วัน
3. Tinidazole 500 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 7 วัน
นอกจากนี้ยงั มีแบบแผนทางเลือกการให้ยา Tinidazole เพิม่ เติมได้อกี 2 ทางเลือก คือ
Tinidazole 2 g รับประทานวันละครัง้ นาน 3 วัน
Tinidazole 1 g รับประทานวันละครัง้ นาน 5 วัน
กรณีตงั ้ ครรภ์ แนะนารักษาดังนี้
- Metronidazole 250 mg รับประทานวันละ 3 ครัง้ หลังอาหารเป็ นเวลา 7 วัน
หรือ
Clindamycin 300 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหารเป็ นเวลา 7 วัน
ขณะนี้ยงั ไม่มขี อ้ มูลสนับสนุนเรือ่ งการรักษาคูเ่ พศสัมพันธ์ และในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย ให้ทาการรักษา
เหมือนผูป้ ่ วยไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี
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โรคอุ้งเชิ งกรานอักเสบ / ปี กมดลูกอักเสบ
(Pelvic Inflammatory Disease; PID )
โรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ เป็ นภาวะอักเสบติดเชื้อของเยื่อบุมดลูก มดลูก ท่อนาไข่ รังไข่ parametrium เยื่อบุช่องท้อง
บริเวณอุ้งเชิงกราน และอาจมีการลุกลามไปในส่วนของ caecum หรือ rectum ได้ อาจพบว่ามีการเกิดถุงหนอง, เกิด pelvic
peritenitis หรืออาจลุกลาม เกิดเป็ น generalize peritonitis ได้ ภาวะของโรคมีทงั ้ แบบเฉียบพลันและเรือ้ รัง เชือ้ ทีเ่ ป็ นสาเหตุม ี
หลายชนิด แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่พบเกิดจาก N. gonorrhoeae, C. trachomatis และอาจมีเชื้ออื่นๆ เช่น Anaerobes,
E. coli, Enterobacter spp. ฯลฯ
ผูป้ ่ วยมักจะมาด้วยอาการปวดท้องน้อยอย่างเฉียบพลัน, คลื่นไส้อาเจียน, ตกขาวผิดปกติ, มีเลือดออกผิดปกติทางช่อง
คลอด, ปั สสาวะกะปริบกะปรอย และแสบขัด โรคทีจ่ ะต้องวินิจฉัยแยกจาก PID ได้แก่ ตัง้ ครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy),
ไส้ตงิ่ อักเสบเฉียบพลัน (Acute appendicitis), ฝีไส้ตงิ่ (Appendicial abscess), เนื้องอกทีร่ งั ไข่ (Ovarian tumor) ฯลฯ
การรักษา ในผูป้ ่ วยอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ปวดท้องน้อยไม่รุนแรง มีไข้ต่าๆ คลาไม่พบถุงหนอง หรือก้อนในอุง้
เชิงกราน ไม่มอี าการคลืน่ ไส้ อาเจียน หรือ Peritonitis และการวินิจฉัยโรคค่อนข้างแม่นยา จะรักษาแบบผูป้ ่ วยหนองในชนิดไม่
มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่
Ceftriaxone 250 mg ฉีดเข้ากล้ามครัง้ เดียว
ร่วมกับ
Doxycycline 100 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหารทันที นาน 14 วัน
หรือ
Azithromycin 1 g รับประทานวันละ 1 ครัง้ ก่อนอาหาร 1 ชัวโมง
่ สัปดาห์ละ 1 ครัง้
ติดต่อกันสองสัปดาห์
ร่วมกับ
Metronidazole 400-500 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหารทันที นาน 14 วัน
โดยติดตามและรักษาคูเ่ พศสัมพันธ์ทผ่ี ปู้ ่ วยมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยใน 60 วัน ก่อนเริม่ มีอาการ
ในกรณีท่ี ผูป้ ่ วยมีอาการรุนแรง, มีไข้สงู มากกว่า 39 องศาเซลเซียส, ผูป้ ่ วยทีย่ งั ไม่สามารถให้การวินิจฉัยทีแ่ น่ นอนได้
และอาจเป็ น โรคที่ต้ อ งการการรัก ษาโดยการผ่ า ตัด เช่ น ตัง้ ครรภ์ น อกมดลู ก (Ectopic pregnancy) หรือ ไส้ติ่ง อัก เสบ
(Appendicitis) นอกจากนี้ ผูป้ ่ วยทีส่ งสัยว่ามีฝีในอุง้ เชิงกราน, ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการคลื่นไส้ อาเจียน, Peritonitis หรือ หากรักษาแล้ว
ผูป้ ่ วยอาการไม่ดขี น้ึ จาเป็ นต้องปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ส่วนการรักษาโดยวิธกี ารผ่าตัดจะกระทาเมือ่ มีขอ้ บ่งชีด้ งั นี้ คือ ฝีหนองแตก ฝีหนองมีขนาดใหญ่กว่า 8 เซนติเมตร หรือ
ฝีหนองไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานานเรับประทาน 72 ชม.

กลุ่มโรคแผลที่อวัยวะเพศ ทวารหนัก และ รอบทวารหนัก
(Diseases Characterized by Genital, Anal, or Perianal Ulcers)
1. แผลริ มอ่อน (Chancroid)
แผลริมอ่อนเป็ นโรคทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในบรรดาโรคทีท่ าให้เกิดแผลบริเวณอวัยวะเพศ และพบบ่อยในประเทศเขตร้อน เชือ้
ทีเ่ ป็ นสาเหตุ คือ Haemophilus ducreyi ซึง่ เป็ น Gram negative facultative anaerobic bacillus โดยเชือ้ เข้าสูบ่ าดแผล หรือ
รอยถลอกของผิวหนัง และอาจลุกลามไปทีต่ ่อมน้าเหลืองทีข่ าหนีบ เกิดการอักเสบรุนแรงจนกลายเป็ นฝี
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โรคนี้มรี ะยะฟั กตัว ประมาณ 4-7 วัน และมักไม่เรับประทาน 10 วัน ในผูป้ ่ วยชายมักพบบริเวณหนังหุม้ อวัยวะเพศ
โดยรอยโรคจะเริม่ จากตุ่มแดงภายใน 48 ชังโมง
่ ซึง่ ต่อมากลายเป็ นตุ่มหนอง แล้วแตกเป็ นแผลอย่างรวดเร็ว ภายใน 48 ชม.
และมักเกิดพร้อมกันหลายแผล (2-5 แผล) ลักษณะขอบแผลกระรุง่ กระริง่ ขอบแผลนุ่ม ก้นแผลสกปรก มีหนอง และ Necrotic
tissue เมื่อถูกน้ าหรือสบู่จะแสบ แผลนี้หากไม่ได้รบั การรักษาทีถ่ ูกต้อง เชื้ออาจลุกลามเข้าสู่ ต่อมน้ าเหลือง เกิดการอักเสบ
ของต่อมน้ าเหลืองทีข่ าหนีบ หรือทีเ่ รียกว่า Bubo ซึ่งถ้ารักษาไม่ทนั จะเกิดเป็ นหนอง และแตกออกกลายเป็ นแผลทีห่ ายยาก
เนื่องจากมีการทาลายเนื้อเยื่อมาก ในผูป้ ่ วยหญิงอาการจะคล้ายในผูป้ ่ วยชาย และหากแผลเกิดอยู่ลกึ เข้าไปในช่องคลอด หรือ
ปากมดลูก ก็อาจมาด้วยอาการตกขาว ปั สสาวะขัด หรือเจ็บเมือ่ มีการร่วมเพศร่วมด้วย
การรักษา ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- Ceftriaxone 250 mg ฉีดเข้ากล้ามครัง้ เดียว
- Azithromycin 1 g รับประทานครัง้ เดียว ขณะท้องว่าง และก่อนอาหาร 1 ชัวโมง
่
- Erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครัง้ หลังอาหาร นาน 7-14 วัน
- Ciprofloxacin 500 mg รับประทานครัง้ เดียว
(แต่องค์การอนามันโลก แนะนาให้ใช้ Ciprofloxacin ในขนาด 500 mg วันละ 2 ครัง้ ติดต่อกัน 3 วัน)
โดยต้องติดตามและรักษาคูเ่ พศสัมพันธ์แม้ไม่มอี าการ
กรณีทต่ี ่อมน้าเหลืองบริเวณขาหนีบอักเสบ ไม่วา่ จะมีหนองหรือไม่กต็ าม ควรให้ยาฉีดหรือยารับประทานชนิดใช้ครัง้
เดียว ต่อด้วย Erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครัง้ หลังอาหาร นาน 14 วัน
ในหญิงมีครรภ์ หญิงในระยะให้นมบุตร หรือผูป้ ่ วยเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ควรใช้ ciprofloxacin ในกรณีหญิงมีครรภ์
ให้ใช้ ceftriaxone หรือ erythromycin stearate
กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย แผลอาจหายช้าและต้องใช้เวลานานขึน้ ควรใช้ยา erythromycin stearate
ในการรักษาแผลริมอ่อน จาเป็นต้องระลึกเสมอว่า อาจมีการติดโรคซิฟิลสิ ร่วมด้วยในคนไข้ทเี ่ ป็นแผลริมอ่อน จึงควรพิ
จรณาตรวจหาโรคซิฟิลสิ ร่วมด้วยเสมอ และในกรณีทต่ี ่อมน้าเหลืองอักเสบ และมีหนองชัดเจน (เกิด Bubo) ถ้าการอักเสบเพิง่ จะ
เริม่ ต้น ฝีจะค่อยๆ ยุบลงหลังการใช้ยา แต่ถา้ ฝีบวมเป่ งมาก ควรเจาะเอาหนองออกก่อนทีฝ่ ีจะแตกเอง โดยในการเจาะต้องใช้เข็ม
ขนาดใหญ่ (เบอร์ 18-20) เจาะผ่านผิวปกติขา้ งๆ หรือ เหนือตัวฝี ห้ามเจาะเข้าตรงๆ เพราะเท่ากับไปเร่งให้ฝีแตกเร็วขึน้ ไม่ควร
ใช้วธิ ผี า่ หนองออกเหมือนฝีทวๆ
ั ่ ไป เพราะจะทาให้แผลหายช้า
ถ้ารักษาไม่หาย อาจเป็ นโรคอื่น เช่น Behcet’s disease, atypical herpes, immune reconstitution inflammatory
syndrome (IRIS) ควรปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ

2. กามโรคของต่อมและท่อน้าเหลือง (ฝี มะม่วง) (Lymphogranuloma venereum; LGV)
LGV เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทม่ี สี าเหตุมาจากเชือ้ C. trachomatis serotype L1, L2, L3 มีระยะฟั กตัวประมาณ
3-30 วัน (โดยเฉลีย่ 2 สัปดาห์) แต่บางรายอาจนานกว่านี้ โดยลักษณะทางคลินิกจะแบ่งได้เป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เชือ้ เข้าสูร่ า่ งกายทางรอยถลอก บริเวณทีเ่ ชือ้ เข้าจะเกิด Thrombo-lymphagitis กลายเป็ นตุ่ม หรือแผลตืน้ ๆ จะ
เห็นเป็ นแผลเล็กๆ คล้ายรอยถลอก หรือ แผล Herpetic แผลจะหายได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กว่ี นั ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มกั จะไม่ทราบ
ว่าเป็ นแผล และในผูป้ ่ วยชายมักเกิดที่ coronal sulcus หรือ frenulum ในผูห้ ญิงจะพบบ่อยบริเวณผนังช่องคลอดด้านใน
ระยะที่ 2 เชือ้ จะลุกลามไปยังท่อน้าเหลือง เกิดการอักเสบรุนแรงทีต่ ่อมน้าเหลือง inguinal และ femeral กลายเป็ น
ฝีมะม่วง ผูป้ ่ วยมักจะมาพบแพทย์ในระยะนี้ เรียกระยะนี้วา่ “Inguinal syndrome” ในระยะนี้จะสามารถวินิจฉัยโรคแยกจากแผล
ริมอ่อนได้
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ตารางที่ 1 แสดงการแยกวินิจฉัยโรคระหว่าง Chancroid และ LGV

ระยะฟักตัว
ประวัติเกี่ยวกับแผล

ลักษณะแผล
ลักษณะ Bubo

Chancroid
3-5 วัน
เป็ นแผลอวัยวะเพศเกิดก่อนและ
ยังเป็ นอยู่
multiple, destructive,
progressive ulcer
sign of groove (-)
unicellular แตกเป็ น single ulcer

LGV
> 2 สัปดาห์
มักไม่ได้ประวัตแิ ผล
หรือเป็ นแผลเล็กๆ
ซึง่ หายได้เอง
transient herpetic ulcer, ส่วน
ใหญ่จะตรวจไม่พบแผล
Sign of groove (+)
multilocular แตกเป็ น
multiple sinuses

โดยลักษณะ Bubo ของ LGV จะมี Groove sign ซึง่ เกิดตามแนวของ Poupart’s ligament จะแยกต่อมน้าเหลือง Inguinal
กับ Femeral ต่อมา โพรงหนองภายในฝีจะแตกออกเป็ น sinus หลายๆอัน กลายเป็ นแผลเรือ้ รัง ในผูห้ ญิงอาจมีการอักเสบของ
ต่อมน้าเหลืองในอุง้ เชิงกราน ซึง่ จะทาให้มอี าการปวดท้องได้
ระยะที่ 3 เรียกว่า anogenitorectal syndrome ซึง่ เป็ นระยะท้ายของโรคทีเ่ กิดขึน้ 1-2 ปี หลังจากการอักเสบสัน้ สุดลง
โดยมี fibrosis อย่างมากมาย และเกิดการอุดตันของท่อน้าเหลือง การติดเชือ้ อาจลุกลามไป rectum เกิดเป็ น proctitis เรือ้ รัง ซึง่
มักจะมี stricture เกิดตามมาในภายหลัง ส่วนทิอ่ วัยวะเพศ การอุดตันของท่อและต่อมน้าเหลือง จะทาให้เกิด Lymphedema หรือ
แผลเรือ้ รังทีม่ ี fistula มากมาย
ในการรักษาจะใช้ยาอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
- Doxycycline 100 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 21 วัน
- Erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครัง้ หลังอาหาร นาน 21 วัน
ในการรักษา ให้ตดิ ตามและรักษาคูเ่ พศสัมพันธ์แม้ไม่มอี าการ
สาหรับหญิงมีครรภ์ หรือหญิงในระยะให้นมบุตร ไม่ควรใช้ doxycycline ให้ใช้ erythromycin stearate
ส่วนฝีทเ่ี กิดขึน้ จะรักษาโดยใช้เข็มขนาดใหญ่ดดู หนองออกให้มากทีส่ ดุ การผ่าเปิ ดล้างหนองแบบฝีปกติ ไม่ควรกระทา
เพราะทาให้แผลหายช้า ส่วนอาการของโรคในระยะหลัง เช่น Stricture หรือ fistula ต้องแก้ไขด้วยวิธศี ลั ยกรรม

3. ซิ ฟิลิ ส (Syphilis)
ซิฟิลสิ มีสาเหตุมาจากเชือ้ Treponema pallidum โดยมีลกั ษณะทางคลินิก แบ่งออกได้เป็ น 4 ระยะ ดังนี้
1) Primary syphilis
ระยะฟั กตัวประมาณ 9-90 วัน โดยเชือ้ จะเข้าทางเยื่อบุหรือรอยถลอก รอยฉีกขาดทีผ่ วิ หนังในระยะแรกรอยโรคจะเป็ น
ตุ่มเล็กๆ ต่อมาแตกเป็ นแผล ซึง่ จะค่อยๆใหญ่ขน้ึ และมักพบว่าเป็ นแผลเดีย่ ว ขอบแผลนูนแข็ง ไม่เจ็บหรือแสบเวลาถูกต้องหรือ
ถูสบู่ จึงเรียกกันว่า “แผลริมแข็ง” มีลกั ษณะก้นแผลสะอาด มีน้าเหลืองเยิม้ ในผูป้ ่ วยชายมักจะพบบริเวณ penis และในผูป้ ่ วย
หญิงมักจะพบบริเวณ cervix หรือ labia และในผูป้ ่ วยชายรักร่วมเพศ หรือผูป้ ่ วยชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย (MSM) มักจะพบว่า
เป็ นแผลบริเวณ anal canal, rectum, ปาก หรือ บริเวณรอบนอกของอวัยวะเพศได้ ซึง่ แผลจะมีลกั ษณะแข็ง และกดไม่เจ็บ
นอกจากนี้ยงั พบว่ามีการบวมของต่อมน้าเหลืองทีข่ าหนีบร่วมด้วย ซึง่ มักจะเป็ นทัง้ 2 ข้าง (bilateral inguinal adenopathy)

14

2) Secondary syphilis
มักเกิดหลังจาก Primary Syphilis ประมาณ 6-8 สัปดาห์ แต่บางรายอาจนานเป็ นเวลาหลายเดือน ระยะนี้เชือ้ จะกระจาย
ตามกระแสโลหิต ทาให้เกิดอาการแสดงได้หลายอย่าง โดยทัวไปมั
่ กมีอาการทางระบบก่อน (systemic symtoms) เช่น ปวดศีรษะ
ไข้ คลืน่ ไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดเมือ่ ยกล้ามเนื้อ หรือกระดูก ต่อมน้าเหลืองหลายๆกลุม่ โต (cervical, epithroclear, inguinal)
ส่วนอาการทางผิวหนังหรือเยือ่ บุทพ่ี บได้จากการตรวจร่างกาย คือ
Skin rash ซึง่ เป็ นลักษณะทีพ่ บได้บ่อยทีส่ ดุ ลักษณะผืน่ ทีพ่ บมีหลายแบบ เช่น Macular (ผืน่ ราบ) Papular (ผืน่ นูน)
Pustule (ตุ่มหนอง) หรือ Papulosquarmous (ผืน่ นูนมีสะเก็ด) ทีพ่ บบ่อยคือ แบบ Maculopapular และ Papulosquarmous
Condyloma lata เป็ นรอยโรคทีเ่ กิดบริเวณณผิวหนังทีอ่ บั ชืน้ เช่น บริเวณรอบๆ อวัยวะเพศ หรือบริเวณทวารหนัก มี
ลักษณะเป็ นตุ่มนูน ผิวบนเรียบ (flat top papule)
Mucous patch เป็ นรอยโรคทีพ่ บบริเวณเยือ่ บุช่องปาก หรือ อวัยวะเพศ มีลกั ษณะเป็ นแผลตืน้ ๆ โดยมีเยื่อสีขาวปนเทา
(Greyish white patch)
Alopecia (ผมร่วง) ลักษณะทีพ่ บบ่อยคือ ร่วงเป็ นหย่อมๆ คล้ายหนูแทะ (Mouth-eaten alopecia) ในบางรายพบว่า มี
การร่วงของขนคิว้ ร่วมด้วย
ลักษณะทางคลินิก ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ Skin rash รองลงมาคือ Alopecia และ Condyloma lata ส่วน Mucous patch พบ
ไม่บอ่ ยนัก
3) Latent syphilis
การตรวจร่างกายทัวไป
่ ระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบประสาทพบว่าปกติ แต่ผลการตรวจเลือด VDRL (Venereal
Disease Research Laboratory), RPR (Rapid Plasma Reagin) ให้ผลบวก และยืนยันด้วย TPHA (Treponema pallidum
Haemagglutinin Assay) และ FTA-Abs (Fluorescent Treponema Antibody Absorption) แบ่งได้เป็ น 2 ระยะ คือ “Early latent
syphilis” คือ ติดเชือ้ ภายใน 2 ปี และ “Late latent syphilis” คือ ติดเชือ้ มาแล้วเกิน 2 ปี หรือ ไม่ทราบระยะเวลาแน่นอน
4) Tertiary syphilis
ประมาณหนึ่งในสามของผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั การรักษาซิฟิลสิ อย่างถุกต้องในระยะแรก และ อาการของโรคสงบอยูน่ านเป็ น
ปี จะเกิดอาการในระยะท้าย เรียกว่า “Tertiary Syphilis” (Tertiary Stage) หรือ “Late Syphilis” ซึง่ จะมีอาการดังนี้
Benign late syphilis เกิดรอยโรคทีเ่ รียกว่า “gummas” (Granulomatous inflammatory lesions) เกิดจากการมี tissue
necrosis และ granulome ซึง่ พบได้ทผ่ี วิ หนัง เยือ่ บุ กระดูก ปาก ทางเดินหายใจส่วนบน Larynx หรือ อวัยวะภายใน เช่น ตับ
กระเพาะอาหาร
Cardiovascular syphilis อาการจะเกิดหลังจากได้รบั เชือ้ ประมาณ 10-40 ปี อาการทีพ่ บบ่อย คือ aortic aneurism หรือ
aortic regurgitation นอกจากนี้การเกิด aortitis, และ coronary ostial stenosis ก็พบได้เช่นกัน
Neurosyphilis ได้แก่ Meningeal syphilis ทีพ่ บหลังจากติดเชือ้ 2-20 เดือน ทีพ่ บบ่อยคือ Meningovascular syphilis ซึง่
มักพบโดยเฉลีย่ 7 ปี หลังจากได้รบั เชือ้ , Tabes of dorsalis จะพบ หลังจากได้รบั เชือ้ 25-30 ปี และจะพบ General paralysis of
the insane (GPI) 20 ปี หลังจากได้รบั เชือ้ อาการเหล่านี้จะมีอาการแสดงทีแ่ ตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยอาการ
เหล่านี้ จาเป็ นต้องอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญทางประสาทวิทยา
Congenital syphilis (ซิ ฟิลิ สแต่กาเนิ ด)
ซิฟิลสิ สามารถติดต่อจากมารดาไปสู่ทารกในครรภ์ได้ ซึ่งอัตราการติดเชือ้ ของทารกในครรภ์ขน้ึ อยู่กบั จานวนเชือ้ ใน
กระแสโลหิตของมารดา ถ้ามารดาเป็ นโรคในระยะทีม่ เี ชือ้ จานวนมาก เช่น ในระยะ Secondary syphilis ทารกจะมีโอกาสติดเชือ้
ได้สงู ถ้ามารดาเป็ นโรคระยะท้ายๆ เช่น Late latent syphilis อัตราการติดเชือ้ ของทารกจะลดลงเหลือเพียง 30% เท่านัน้
ซิฟิลสิ แต่กาเนิดในระยะแรก (Early congenital syphilis) มักจะพบอาการต่างๆ ดังนี้ คือ น้าหนักแรกคลอดน้อย, คลอด
ก่ อ นก าหนด, Maculopapular rash, ผิว หนัง ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้า พอง และลอก, พบภาวะ ตับ ไต และม้า มโต และในกรณี ท่ีเด็ก
เจริญเติบโตจนถึง 2-3 เดือน จะพบลักษณะเฉพาะ คือ ดีซ่าน (prolong jaundice), ไม่ขยับแขน ขา (pseudoparalysis) ซึ่งเกิด
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จาก Osteochondritis หรือ มี epiphyseal seperation และยัง พบอีก ว่ า เด็ก เลี้ย งไม่โ ต, น้ า หนัก ไม่เ พิ่ม ตามอายุ , nephrotic
syndrome, rhinitis, ผิวหนังรอบปากและจมูกจะแตกเป็ นรอยแผลตื้นๆ มีเลือดและน้ าเหลืองออกจากเยื่อจูมก ซึ่งเมื่อแผลหาย
แล้วเกิดรอยแผลเป็ นรอบๆปาก เรียกว่า Rhagades นอกจากนี้ยงั พบว่ามีอาการผมร่วงด้วย การตายของทารกในระยะนี้ ม กั
เป็ นผลมาจาก ตับวาย (liver failure), pneumonia หรือ pulmonary hemorrhage
การดาเนินโรคอาจดาเนินต่อไปสูร่ ะยะแฝง (latent phase) ในกรณีทไ่ี ม่ได้รบั การรักษา โดยอาจพบในเด็ก เมือ่ อายุ
มากกว่า 2 ปี หรืออาจถึง 30 ปี ซึง่ จะมีพยาธิสภาพตรงกับ ซิฟิลสิ ระยะที่ 3 ในผูใ้ หญ่ และมีลกั ษณะสาคัญ ได้แก่ Hutchinson’s
teeth คือมีลกั ษณะส่วนบนของฟั นซีห่ น้า (upper centra incisor) มีลกั ษณะเหมือนหมุด (peg- shaped), Optic atrophy และ หู
หนวก (nerve VIII) นอกจากนัน้ อาจพบความผิดปกติของกระดูก, bilateral knee effusion และผูป้ ่ วยประมาณ 1 ใน 3 อาจพบ
Neurosyphilis ร่วมด้วย
การรักษาซิ ฟิลิ ส
1. ซิ ฟิลิ สระยะแรก (ต้น) (early syphilis) ได้แก่
1.1. ซิฟิลสิ ระยะที ่ 1 (primary syphilis)
1.2. ซิฟิลสิ ระยะที ่ 2 (secondary syphilis)
1.3. ซิฟิลสิ ระยะแฝง ไม่เกิน 2 ปี (early latent syphilis)
ให้รกั ษาด้วย
Benzathine penicillin G 2.4 ล้านหน่วย ฉีดเข้ากล้าม ครัง้ เดียว
(โดยให้แบ่งฉีดเข้ากล้ามทีส่ ะโพกข้างละ 1.2 ล้านยูนิต)
และให้ตดิ ตามและรักษาคูเ่ พศสัมพันธ์แม้ไม่มอี าการ
กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย ให้รกั ษาเหมือนผูท้ ไ่ี ม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี จากข้อมูลในปั จจุบนั พบว่า การเพิม่ จานวน
ครัง้ ของการฉีด benzathine penicillin การให้ amoxicillin หรือยาปฏิชวี นะอื่นๆเพิม่ ในการรักษาซิฟิลสิ ระยะต้น หรือระยะแรกใน
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ไม่ได้เพิม่ ประสิทธิผลในการรักษา โดยไม่ขน้ึ กับสถานะการติดเชือ้ เอชไอวี อย่างไรก็ตามผูเ้ ชีย่ วชาญบางท่าน ได้
แนะนาให้ตรวจน้าไขสันหลังและหรือรักษาโดยให้ยาระยะเวลายาว (แบบซิฟิลสิ ระยะหลัง) โดยไม่คานึงว่าผูป้ ่ วยจะเป็ นซิฟิลสิ
ระยะใด
กรณีผปู้ ่ วยแพ้ Penicillins ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- Doxycycline 100 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 14 วัน
- Erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครัง้ หลังอาหาร นาน 14 วัน
จากการศึกษาในวงจากัด มีหลักฐานทางชีววิทยาและเภสัชวิทยาพบว่า ceftriaxone 1 g ฉีดเข้ากล้ามหรือเข้าเส้น นาน
10-14 วัน มีประสิทธิผลในรักษาซิฟิลสิ ระยะแรก หรือระยะต้นได้ แต่ยงั ไม่ทราบขนาด และระยะเวลาของการรักษาทีเ่ หมาะสม
และจากการศึกษาพบว่า Azithomycin 2 g รับประทานครัง้ เดียว มีประสิทธิผลในการรักษาซิฟิลสิ ระยะแรก/ต้น อย่างไรก็ตาม มี
หลักฐานว่าเชือ้ Treponema pallidum มีการกลายพันธุท์ เ่ี กีย่ วข้องกับการดือ้ ยา Azithomycin และทาให้การรักษาไม่ได้ผล
2. ซิ ฟิลิ สระยะหลัง (late syphilis) ได้แก่
2.1. ซิฟิลสิ ระยะแฝง เกิน 2 ปี (late latent syphilis)
2.2. แผลซิฟิลสิ เรื้อรัง (late benign gummatous syphilis)
2.3. ซิฟิลสิ ระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular syphilis)
ให้รกั ษาด้วย
Benzathine penicillin G 2.4 ล้านหน่วย ฉีดเข้ากล้าม สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ติดต่อกันนาน 3 สัปดาห์ (ให้แบ่งฉีดเข้ากล้าม
ทีส่ ะโพกข้างละ 1.2 ล้านยูนิต) เพือ่ ลดอาการปวด อาจผสม 1% lidocain ทีไ่ ม่ม ี epinephrine จานวน 0.5-1 mL
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และให้การรักษาคูเ่ พศสัมพันธ์หากมีผลเลือดผิดปกติ
กรณีทเ่ี ป็ นซิฟิลสิ ระยะแฝง (latent syphilis) ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็ น early latent syphilis ให้รกั ษาแบบ late latent syphilis
ส่วนกรณีผปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย ให้รกั ษาเหมือนผูท้ ไ่ี ม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี
กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยแพ้ penicillin ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- Doxycycline 100 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 28 วัน
- Erythromycin 500 mg รับประทานวันละ 4 ครัง้ หลังอาหาร นาน 28 วัน
2.4. ซิฟิลสิ ระบบประสาท (neurosyphilis)
ให้การรักษาด้วย
Aqueous crystalline penicillin G 12-24 ล้านหน่วย/วัน
ฉีดเข้าเส้นโดยแบ่งฉีด 2 - 4 ล้านหน่วย ทุก 4 ชัวโมง
่ นาน 14 วัน
และให้การรักษาคูเ่ พศสัมพันธ์หากมีผลเลือดผิดปกติ
ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาแนะนาให้ใช้ยาในขนาดสูงกว่าคือ
Aqueous crystalline penicillin G 18–24 ล้านหน่วย/วัน
ฉีดเข้าเส้นโดยแบ่งฉีด 3–4 ล้านหน่วย ทุก 4 ชัวโมง
่ หรือ continuous infusion นาน 10–14 วัน
หรืออาจให้การรักษาทางเลือก ซึง่ สามารถใช้ในหญิงตัง้ ครรภ์ทแ่ี พ้ penicillin ได้ดว้ ยคือ
Ceftriaxone 2 g ฉีดเข้ากล้าม หรือหลอดเลือดดา วันละครัง้ ติดต่อกัน 10-14 วัน
ในขณะผูเ้ ชีย่ วชาญบางท่านแนะนาให้เพิม่ การรักษาด้วย Benzathine penicillin G 2.4 ล้านหน่วย ฉีดเข้ากล้าม สัปดาห์
ละ 1 ครัง้ ติดต่อกันนาน 3 สัปดาห์ หลังจากให้ยารักษาซิฟิลสิ ระบบประสาทครบ เพือ่ ให้ระยะเวลาของการรักษานานเท่ากับการ
รักษาซิฟิลสิ ระยะหลัง
กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย ให้รกั ษาเหมือนผูท้ ไ่ี ม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี
ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยแพ้ penicillin ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- Doxycycline 200 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 30 วัน
- Tetracycline 500 mg รับประทานวันละ 4 ครัง้ หลังอาหาร นาน 30 วัน
มีขอ้ มูลในวงจากัดว่าสามารถใช้ยา ceftriaxone 2 g ฉีดเข้ากล้ามหรือเข้าเส้น วันละครัง้ นาน 10–14 วัน แต่ตอ้ งระมัดระวัง
เพราะมีโอกาสแพ้ยาข้ามกลุม่ (cross-reaction) ระหว่างยานี้กบั ยา penicillin ได้
3. ซิ ฟิลิ สในหญิ งมีครรภ์ (syphilis in pregnancy)
การรักษา ให้รกั ษาตามระยะของซิฟิลสิ เหมือนผูป้ ่ วยทัวไป
่ ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยแพ้ Penicillins ให้พจิ ารณาใช้ Ceftriaxone 2
g ฉีดเข้ากล้าม หรือหลอดเลือดดา วันละครัง้ ติดต่อกัน 10-14 วัน มีโอกาสแพ้ยาข้ามกลุม่ กับ Penicillins ประมาณ 10% ถ้าไม่
สามารถใช้ได้ ให้ใช้ Erythromycin stearate 500 mg รับประทานวันละ 4 ครัง้ หลังอาหาร นาน 30 วัน แต่การรักษาด้วยวิธนี ้ีไม่
สามารถรักษาการติดเชือ้ ของทารกในครรภ์ได้ ควรรักษาทารกแรกเกิดแบบซิฟิลสิ แต่กาเนิด (congenital syphilis) นอกจากนี้คู่
เพศสัมพันธ์ควรได้รบั การประเมินการติดเชือ้ และรักษาด้วย
4. ซิ ฟิลิ สแต่กาเนิ ด (congenital syphilis)
ทารกควรได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล และควรได้รบั การตรวจน้าไขสันหลัง (ตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือด โปรตีน
และ VDRL) ตรวจนับเม็ดเลือด (complete blood count, CBC) VDRL (โดยเฉพาะถ้ามี titer ในเลือดสูงกว่าแม่) TPHA, FTAABS, film long bone ก่อนรักษา เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการติดตามผลการรักษา
การรักษาให้ aqueous crystalline penicillin G 50,000 หน่วย/น้าหนักตัว 1 kg/ครัง้ ฉีดเข้าเส้นทุก 12 ชัวโมง
่ ในช่วงที่
ทารกอายุ 1 – 7 วัน และทุก 8 ชัวโมง
่
ในช่วงทีท่ ารกอายุมากกว่า 7 วัน รวมทัง้ สิน้ 10 วัน และมารดา บิดา/คูเ่ พศสัมพันธ์ของ
มารดาควรได้รบั การประเมินการติดเชือ้ และรักษา
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ในกรณีทม่ี ารดาตรวจพบซิฟิลสิ ขณะตัง้ ครรภ์ และได้รบั การรักษาครบ แต่อาจมีปัญหาในการติดตามดูแลทารก ให้รกั ษา
ทารกโดยใช้
Benzathine penicillin G 50,000 หน่วย/น้าหนักตัว 1 kg ฉีดเข้ากล้าม ครัง้ เดียว
นอกจากนี้บดิ า/คูเ่ พศสัมพันธ์ของมารดาควรได้รบั การประเมินการติดเชือ้ และรักษาด้วย
ข้อบ่งชีว้ า่ การรักษาซิฟิลสิ ล้มเหลว คือ
1. มีอาการทางคลินิกไม่ดขี น้ึ หรือกลับเป็ นซ้าอีก
2. มีการเพิม่ ระดับ VDRL หรือ RPR titer ตัง้ แต่ 4 เท่าขึน้ ไป
3. ระดับ VDRL หรือ RPR titer ลดน้อยกว่า 4 เท่า หรือยังมี titer ตัง้ แต่ 1:8 ขึน้ ไป หลังจากรักษาเป็ นเวลา 1 ปี
ข้อควรปฏิบตั กิ ่อนการรักษาซ้า ได้แก่
1. ประเมินผูป้ ่ วยว่ามีการติดเชือ้ ใหม่ (reinfection) หรือไม่
2. พิจารณาตรวจเลือดเพือ่ หาการติดเชือ้ เอชไอวี
3. กรณีผปู้ ่ วยไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี ให้ตรวจน้าไขสันหลัง ถ้าหากแยกภาวะติดเชือ้ ใหม่หรือติดเชือ้ ซ้าไม่ได้ (บางครัง้ การรักษา
โรคซิฟิลสิ ล้มเหลว แยกยากจากการติดเชือ้ ใหม่หรือติดเชือ้ ซ้า) หรือผูม้ ารับบริการทีพ่ บการติดเชือ้ ซิฟิลสิ ทุกราย ควร
พิจารณาตรวจเลือด เพือ่ หาการติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย โดยผูป้ ่ วย, ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ เป็ นโรคซิฟิลสิ ระยะแรก, หรือระยะต้น ให้
รักษาด้วย benzathine penicillin G 2.4 ล้านหน่วย ฉีดเข้ากล้าม สัปดาห์ละ 1 ครัง้ นาน 3 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน และรักษา
คูเ่ พศสัมพันธ์ หลังให้การรักษาซ้าอีกครัง้ หากยังพบข้อบ่งชีว้ า่ การรักษาล้มเหลว ให้พจิ ารณาตรวจเลือดเพือ่ หาการติด
เชือ้ เอชไอวี และตรวจน้าไขสันหลัง เนื่องจากอาจมีซฟิ ิ ลสิ ของระบบประสาทร่วมด้วย
4. กรณีผปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย ให้พจิ ารณาตรวจน้าไขสันหลัง เนื่องจากอาจเกิดจากมีซฟิ ิ ลสิ ของระบบประสาทร่วม
ด้วย

4. เริ มที่อวัยวะเพศ และทวารหนัก (Anogenital herpes)
เริมทีอ่ วัยวะเพศและทวารหนัก เกิดจากเชือ้ Herpes simplex virus (HSV) ซึง่ เป็ น DNA virus แบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ
HSV-1 และ HSV-2 แม้วา่ โดยส่วนใหญ่ HSV-2 จะพบว่า เป็ นสาเหตุของการติดเชือ้ บริเวณอวัยวะเพศ แต่กพ็ บได้วา่ มีการติดต่อ
ของ HSV-1 ซึง่ ส่วนใหญ่พบทีป่ าก และส่วนอื่นๆ ในบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก (ano-genital) ได้บา้ งด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในผูป้ ่ วยวัยรุน่ ชาย MSM และ ผูป้ ่ วยวัยรุน่ หญิง WSW
เชือ้ HSV จะเข้าสูร่ า่ งกายโดยผ่านทางแผลหรือเยือ่ บุผวิ หนัง และผ่านเข้าสูร่ ะบบเส้นประสาทอย่างรวดเร็ว ไปแฝงตัวอยู่
ตามปมประสาทรับความรูส้ กึ ทาให้เกิดการแฝงตัวอย่างถาวรขึน้ (latency) เชือ้ virus จะถูกกระตุน้ ให้มาทีผ่ วิ หนังได้เป็ นครัง้ คราว
ทาให้เกิดรอยโรคซ้าทีเ่ ดิมได้เรือ่ ยๆ
กลไกการกระตุน้ ปมประสาทยังไม่ทราบแน่ชดั แต่ปัจจัยทีส่ าคัญ ทีท่ าให้เกิดโรคซ้าได้ในบางรายได้แก่ การเสียดสี เช่น
การร่วมเพศทีร่ นุ แรง หรือการใส่กางเกงรัดรูป ความเครียด รอบเดือน หรือในช่วงทีร่ า่ งกายอ่อนแอ การแพร่เชือ้ เกิดผ่านทางรอย
โรค แต่ในผูป้ ่ วยหญิง อาจมีการติดเชือ้ โดยไม่มอี าการได้เนื่องจากรอยโรคเกิดลึกในช่องคลอดหรือปากมดลูก ทาให้มโี อกาสแพร่
เชือ้ ในผูส้ มั ผัสมากขึน้
การติดเชือ้ ครัง้ แรก ระยะฟั กตัวจะอยูร่ ะหว่าง 2-14 วัน จะเห็นเป็ นตุ่มน้าเล็กๆมากมายและจะแตกออกอย่างรวดเร็ว
ภายใน 24-48 ชัวโมง
่
กลายเป็ นแผลตืน้ ๆ มีน้าเหลืองไหลเยิม้ อวัยวะเพศบวมแดงและเจ็บปวดมาก ในผูป้ ่ วยหญิง มักมีอาการ
ถ่ายปั สสาวะลาบาก หรือบางครัง้ อาจรุนแรงถึงขันปั
้ สสาวะไม่ออก อาจพบว่ามีการอักเสบของช่องคลอดและท่อปั สสาวะร่วมด้วย
และพบว่าเกิดแผลเริมทีป่ ากมดลูกได้ดว้ ย
ผูป้ ่ วยกว่าครึง่ จะมีอาการทางระบบ ร่วมด้วยเช่น ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยตามตัว อ่อนเพลีย ในผูป้ ่ วยหญิงทีไ่ ม่ได้รบั
การรักษาด้วยยาต้านไวรัส จะพบว่ามีระยะการแพร่ของเชือ้ จากแผล (viral shading time) ประมาณ 12 วัน ระยะเวลาทีแ่ ผลหาย
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(healing time) ประมาณ 20 วัน ในผูป้ ่ วยชาย อาการเกิดได้รนุ แรงเช่นเดียวกับผูห้ ญิง แต่อาการทางระบบมักจะน้อยกว่า ระยะ
การแพร่เชือ้ จากแผลจะประมาณ 10 วัน และระยะเวลาทีแ่ ผลหายประมาณ 16 วัน
การเกิดโรคซ้า (recurrent) จะมีอาการและความรุนแรงน้อยกว่าครัง้ แรก โดยจะเป็ นตุ่มน้าใสกลุม่ เล็กๆ ซึง่ มักแตกออก
ภายใน 24 ชัวโมง
่ กลายเป็ นแผลตืน้ ๆและหายได้เอง โดยไม่มแี ผลเป็ นในเวลา 7-10 วัน และมีระยะแพร่เชือ้ จากแผลประมาณ 34 วัน บางรายอาจมีอาการนา (prodrome) ก่อนตุ่มน้ าขึน้ เช่น มีอาการ เจ็บ คัน หรือ ปวดร้าวบริเวณอวัยวะเพศ หรือโคนขา
ในการรักษา เบือ้ งต้นควรแนะนาให้ NSS หรือ 3% boric acid ประคบแผลนาน 15 นาที วันละ 4 ครัง้ เพือ่ ลดอาการ
แสบ ระคายเคือง และทาให้แผลหายเร็วขึน้ และให้การรักษาโดยใช้ยาต้านไวรัส ได้แก่ Acyclovir และ ยาชนิดใหม่ๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มาเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการดูดซึมของยาในทางเดินอาหาร เช่น Valacyclovir ซึง่ เป็ น valine ester ของ Acyclovir หรือ
Famciclovir ทีม่ คี า่ ชีวประสิทธิผลสูงทีส่ ดุ ในกลุม่
1. ผู้ป่วยติ ดเชื้อครังแรก
้
(first clinical episode)
ให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- Acyclovir 400 mg รับประทานวันละ 3 ครัง้ หลังอาหาร นาน 7-10 วัน
- Acyclovir 200 mg รับประทานวันละ 5 ครัง้ หลังอาหาร นาน 7-10 วัน
- Valacyclovir 500 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 7-10 วัน (ส่วนองค์การอนามัยโลก และศูนย์ควบคุม
โรคสหรัฐอเมริกา แนะนาให้ใช้ valacyclovir 1 g รับประทานวันละ 2 ครัง้ )
- Famciclovir 250 mg รับประทานวันละ 3 ครัง้ หลังอาหาร นาน 7-10 วัน
ในแง่ของระยะเวลาการรักษาด้วยยา ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาแนะนาการให้ยานาน 7-10 วัน หรือนานจนกว่าแผล
จะหาย
กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยมีอาการรุนแรงมากขึน้ จาเป็ นต้องรับไว้ในโรงพยาบาล แล้วให้การรักษาด้วย Acyclovir 5–10 mg/น้าหนัก
ตัว 1 kg ฉีดเข้าเส้นทุก 8 ชัวโมง
่ นาน 7-10 วัน
2. ผู้ป่วยเกิ ดโรคซา้ (recurrence)
มีขอ้ พิจารณาดังนี้
1) ไม่จาเป็ นต้องรักษา เพราะส่วนมากหายเองได้ ยกเว้นผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย
2) Acyclovir cream ทาวันละ 5 ครัง้ จะได้ผลดีเฉพาะในรายทีใ่ ช้เมือ่ เริม่ มีอาการ (prodrome) เท่านัน้
3) กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยมีอาการรุนแรงหรือเป็ นแต่ละครัง้ อาการยาวนานให้ใช้ยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
- Acyclovir 400 mg รับประทานวันละ 3 ครัง้ หลังอาหาร นาน 5 วัน
- Acyclovir 800 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 5 วัน
- Acyclovir 800 mg รับประทานวันละ 3 ครัง้ หลังอาหาร นาน 2 วัน
- Valacyclovir 500 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 3-5 วัน
- Valacyclovir 1 g รับประทานวันละครัง้ หลังอาหาร นาน 5 วัน
- Famciclovir 125 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 5 วัน
- Famciclovir 1 g รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 1 วัน
- Famciclovir 500 mg รับประทาน 1 ครัง้ ตามด้วย 250 mg วันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร นาน 2 วัน
3. ผู้ป่วยที่เป็ นโรคซา้ บ่อยๆ (6 ครัง้ หรือมากกว่าต่อปี )
ให้พจิ ารณาให้ยาสาหรับป้ องกันการกลับเป็ นซ้า (suppressive treatment) โดยรับประทานยาอย่างต่อเนื่องอย่างใด
อย่างหนึ่ง ได้แก่
- Acyclovir 400 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร
- Valacyclovir 500 mg รับประทานวันละครัง้ หลังอาหาร
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- Valacyclovir 1 g รับประทานวันละครัง้ หลังอาหาร
- Famciclovir 250 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้ หลังอาหาร
หลังจากรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนาน 1 ปี ควรได้รบั การประเมิน และรับคาปรึกษากับแพทย์ผู้รกั ษา มีขอ้ มูลพบว่า
Valacyclovir 500 mg รับประทานวันละครัง้ ได้ผลน้อยกว่า valacyclovir และ acyclovir ในขนาดข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ่ี
เป็ นเริมซ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ครัง้ ต่อปี
4. หญิ งมีครรภ์
ควรให้แพทย์พจิ ารณาเป็ นรายๆ ไป และในกรณีใกล้คลอดควรปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย อาการอาจรุนแรงและหายช้าต้องเพิม่ ขนาดของยาและระยะเวลาการรักษาให้นาน
ขึน้ จนแผลหาย

รูปที่ 1 The clinical time course of primary genital herpes infections.
(จาก Goad JA, Hess KM. Sexual transmitted diseases. In: Alldred BK, Corelli RL, Ernst ME, Guglielmo BJ,
Jacobson PA, Kradjan WA, Williams BR. editors. Koda-Kimble and Young’s applied therapeutics.
The clinical use of drugs 10th ed. Philadelphia (PA): Lippincott Williams and Wilkins; 2013. p. 1642)

หูดอวัยวะเพศ และ/หรือทวารหนัก
(Anogenital wart)
1. หูดหงอนไก่ (Condyloma acuminata)
หูดส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจาก Human papilloma virus (HPV) 6,11,16 และ 18 และพบว่าหูดทีเ่ กิดจาก HPV บางชนิด
โดยเฉพาะ HPV 16 และ 18 อาจก่อมะเร็งขึน้ ได้ภายหลัง ในทีน่ ้จี ะกล่าวถึงหูดชนิดทีพ่ บบ่อยคือ หูดหงอนไก่เท่านัน้
Condyloma acuminata ทีอ่ วัยวะเพศชาย และหญิงจะมีลกั ษณะเป็ นติง่ เนื้อสีชมพูงอกบานออกทางด้านข้างดูคล้าย
หงอนไก่ หรือดอกกะหล่า ในผูช้ ายมักเป็ นทีด่ า้ นในของหนังหุม้ อวัยวะเพศทีบ่ ริเวณ frenulum หรือ coronal sulcus บางครัง้ อาจ
เกิดทีป่ ากท่อปั สสาวะ และอาจลามลึกเข้าไปภายในได้ ในผูป้ ่ วยชายรักร่วมเพศมักพบหูดทีร่ อยทวารหนัก ซึง่ อาจลุกลามเข้าไป
ภายในได้เช่นกัน ส่วนในผูป้ ่ วยหญิงตาแน่งทีพ่ บบ่อยคือ ปากช่องคลอด หูดชนิดนี้สว่ นใหญ่เกิดจาก HPV 6 หรือ 8 (ส่วนน้อยที่
เกิดจาก HPV 16 หรือ 18) ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาจะเป็ นแบบ benign
การรักษาในกรณีทห่ี ดู เนื้อนุ่ม ขนาดเล็กถึงปานกลางจะใช้ยาทาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยยาทีแ่ พทย์จะเป็ นผูท้ าให้
คือ
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- Tincture podophyllin 25% ทาทีห่ ดู สัปดาห์ละ 1 ครัง้
- Trichloroacetic acid (TCA) 80 -100% ทาหูดสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ (ห้ามใช้ยานี้ทาหูดทีท่ อ่ ปั สสาวะ)
Podophyllin เป็ น antimitotic agent ใช้ในความเข้มข้น 10-25% ใน tincture benzoin ใช้ทา บริเวณทีเ่ ป็ นโรค และ
หลีกเลีย่ งอย่าให้ถกู ผิวหนังปกติ โดยทาวาสลิน เพือ่ ป้ องกันเนื้อเยือ่ ปกติทอ่ี ยูร่ อบๆก่อน ทิง้ ไว้ให้แห้งโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าทาใน
ช่องคลอดหรือบริเวณทวารหนัก จากนัน้ ควรล้างให้สะอาดด้วยน้าและสบู่ หลังจากทายาไปแล้ว 4 ชัวโมง
่
จากนัน้ หูดจะแห้งและ
หลุดไปในเวลาไม่กว่ี นั
ถ้าหูดหลุดไม่หมดให้ทายาซ้าใหม่ได้ สัปดาห์ละ 1- 2 ครัง้ จนหาย ถ้าซ้าถึง 4 ครัง้ ยังไม่หาย (ไม่ได้ผลใน 1 เดือน) ควร
เปลีย่ นวิธกี ารรักษา ข้อควรระวังในการใช้ยานี้ คือ ถ้ามีการดูดซึมเข้าไปมากจะเป็ นพิษต่อร่างกายได้ จึงไม่ควรใช้ยานี้กบั หูดที่
ปากมดลูก เนื่องจากทา ให้เกิด cervical dysplasiaได้ และห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ เนื่องจากอาจทาให้ทารกเสียชีวติ ในครรภ์ได้ และ
ห้ามทายานี้ในหูดขนาดใหญ่ทต่ี อ้ งทายาเรับประทานกว่า 10 ตารางเซนติเมตร หรือ 0.5 มิลลิลติ ร ต่อครัง้ เนื่องจากอาจทาให้เกิด
พิษจากยาได้
ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาจะไม่แนะนาให้ใช้ podophyllin รักษาหูดภายในช่องคลอดและบริเวณทวารหนัก แต่ใช้การ
จีด้ ว้ ยความเย็น (cryotherapy) โดยใช้ liquid nitrogen หรือ จีด้ ว้ ย TCA จานวนน้อยๆ แล้วปล่อยให้แห้ง กรณีทท่ี า TCA มากไป
ให้ใช้แป้ งหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตขจัดกรดส่วนเรับประทานออก
ส่วนหูดทีป่ ากท่อปั สสาวะให้ใช้การจีด้ ว้ ยความเย็น
(cryotherapy) หรือ podophyllin
นอกจากนี้ยงั มีการรักษาด้วยยาทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถทาเองได้ คือ
Imiquimod 5 % โดยทาทีห่ ดู ก่อนนอน (ทิง้ ไว้ 6-10 ชัวโมงแล้
่
วล้างออก)
ทาวันเว้นวัน (สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ) นานไม่เกิน 16 สัปดาห์
ห้ามใช้ยานี้ทาหูดทีป่ ากมดลูก ภายในช่องคลอด
ห้ามใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ และเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี
กรณี ท่ีม ีหูด ขนาดใหญ่ หรือ รัก ษาด้ว ยวิธีข้า งต้ น ไม่ ไ ด้ผ ล จ าเป็ น ต้อ งรัก ษาด้ว ยวิธีอ่ืน ๆ เช่ น จี้ด้ว ยความเย็น
(cryotherapy) โดยใช้ liquid nitrogen ด้วยวิธใี ช้ไม้พนั สาลีหรือ cryospray, ผ่าตัด, จีด้ ว้ ยไฟฟ้ า (electrosurgery) หรือ จีด้ ว้ ยแสง
เลเซอร์
ผูป้ ่ วยและผูส้ มั ผัสโรคหญิงควรตรวจมะเร็งปากมดลูก ตามคาแนะนาของแพทย์และควรพิจารณาการตรวจคัดกรอง
มะเร็งทวารหนักในชายติดเชือ้ เอชไอวีทใ่ี ช้ทวารหนักรับการสอดใส่อวัยวะเพศ
กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย ให้การรักษาเหมือนผูป้ ่ วยไม่ตดิ เชื้อเอชไอวี อย่างไรก็ตามในผูท้ ต่ี ดิ เชื้อเอชไอวี
หรือในผูท้ ม่ี ภี ูมคิ มุ้ กันบกพร่อง หูดอาจมีจานวนมากและ/หรือขนาดใหญ่ ตอบสนองต่อการรักษาไม่ดนี กั และมีโอกาสกลับเป็ นซ้า
บ่อย ในกรณีดงั กล่าวให้พบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ

2. หูดข้าวสุก (Molluscum contagiosum)
เชือ้ หูดข้าวสุกเป็ น poxvirus ชนิดหนึ่งสามารถเพิม่ จานวนใน cytoplasm ของเซล ทาให้เกิด inclusion bodies และทา
ให้เซลโตขึน้ และเพิม่ จานวนมากขึน้ กลายเป็ นเม็ดหูด ในเด็กพบว่าโรคนี้ตดิ ต่อทางการสัมผัสทางผิวหนัง เม็ดหูดมักเกิดขึน้ ที่
หน้า ลาตัว แขน ขา
ในผูใ้ หญ่มกั ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็ นส่วนใหญ่ เม็ดหูดมักพบว่าเกิดบริเวณอวัยวะเพศ รอยโรคในระยะแรกจะเป็ นตุ่ม
รูปโดม ผิวเรียบ เม็ดเล็กๆ มีสขี าวเป็ นเงา เมือ่ ตุ่มโตขึน้ จะเห็นรอยบุ๋มตรงกลาง (umbilicated center) ขนาดตุ่มประมาณ 2-5 mm
การรักษาหูดข้าวสุก จะใช้เข็มสะกิดแล้วใช้ forceps ปลายแหลมบีบเอาเนื้อหูดทีอ่ ยูต่ รงกลางออก แล้วใช้ povidone
iodine หรือ phenol จีก้ น้ แผล กรณีเป็ นหลายจุดต้องให้ยาชาแล้วจีด้ ว้ ยไฟฟ้ า โดยใช้ยาชาชนิดทาเฉพาะทีผ่ วิ หนัง ซึง่ เป็ น
ส่วนผสมของ lidocaine และ prilocaine (Emla) ทาปิ ดไว้ 1 ชัวโมง
่
ใช้กระแสไฟอ่อน เพือ่ จะได้ไม่ทาลายเนื้อเยือ่ จนลึกเรับ
ประทานความจาเป็ น ในกรณีทก่ี ารรักษาด้วยวิธขี า้ งต้นไม่ได้ผล อาจใช้วธิ ตี ่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
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- Tincture podophyllin 10-25% ทาทีห่ ดู หลังจาก 4 ชัวโมงให้
่
ลา้ งออก วันเว้นวัน (สัปดาห์ละ 3 ครัง้ )
- Imiquimod cream ทาทิง้ ไว้ 6-10 ชัวโมงแล้
่
วล้างออก (3 ครัง้ ต่อสัปดาห์)
- Tretinoin 0.1% cream ทาวันละครัง้ ก่อนนอน
- Cryotherapy / liquid nitrogen
- Podophyllene 10-25%
- LASER
หูดข้าวสุกในผูป้ ่ วยทีภ่ าวะภูมคิ ุ้มกันปกติมกั หายเองใน 6 - 9 เดือน การรักษาทาเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อ่ืนและ
ตนเอง กรณีทพ่ี บหูดข้าวสุกจานวนมาก และพบนอกบริเวณอวัยวะเพศในผูใ้ หญ่ ให้แนะนาผูป้ ่ วยตรวจเลือ ดเพือ่ หาการติดเชื้อ
เอชไอวี
ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย ให้การรักษาเหมือนผูป้ ่ วยไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี แต่ตอ้ งระวังการติดเชือ้ เอชไอวีจากเลือด
ผูป้ ่ วย หรือรักษาด้วย cryotherapy ถ้าไม่หายให้พบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ

การติ ดเชื้อปรสิ ต
(Ectoparasitic Infection)
โลน (Pediculosis Pubis)
ตัวโลน (Phthirus pubis) เป็ นสาเหตุ ผูป้ ่ วยจะมาด้วยอาการคันบริเวณหัวเหน่า และอวัยวะเพศ รอยโรคเป็ นลักษณะตุ่ม
แดง คัน กระจายอยูบ่ ริเวณร่มผ้า และมักมีรอยเกา และการติดเชือ้ แบคทีเรียแทรกซ้อนร่วมด้วย จะตรวจพบตัวโลนเกาะทีโ่ คนขน
และอาจพบไข่รว่ มด้วย ตัวโลนจะผสมพันธุบ์ นผิวหนัง ตัวเมียจะออกไข่วนั ละประมาณ 4-10 ฟอง ไข่ของโลนจะมีสารทีป่ ล่อยมา
จากอวัยวะเพศของตัวเมีย คือ chitin คลุมไข่สว่ นทีต่ ดิ อยูก่ บั ขน สารนี้มลี กั ษณะเหนียว ไม่ละลายเมือ่ โดนสบูห่ รือน้าร้อน ไข่จงึ จับ
แน่นทีข่ นได้ ไข่จะฟั กเป็ นตัวอ่อนในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
การรักษาใช้ยาทา Gamma benzene hexachloride 1% ชนิดครีม ทาบางๆ บริเวณอวัยวะเพศ และผิวหนังบริเวณ
ใกล้เคียง ทิง้ ไว้ 12 ชัวโมง
่
แล้วล้างออก ครัง้ เดียวมักได้ผล ห้ามทามากเกินความจาเป็ นเมือ่ ไม่มขี อ้ บ่งชี้ เพราะจะทาให้เกิดพิษ
ต่อระบบประสาท และทาให้ชกั ได้ นอกจากนี้ ไม่ควรทาทันทีหลังอาบน้า เนื่องจากยามีโอกาสถูกดูดซึมได้มากขึน้
แต่ถ้ามีตวั โลนมาก อาจทาซ้า ได้อีกหลังจากครัง้ แรก 3 วัน ทาซ้าอีกเป็ นครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 7 หลังการทายาครัง้ แรก
เนื่องจากยาไม่สามารถฆ่าไข่โลนได้ทงั ้ หมด โดยไข่จะฟั กเป็ นตัวอ่อนภายใน 6 - 8 วัน
แต่เนื่องจากปั จจุบนั ได้มปี ระกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 ซึง่ มีการ
ปรับระดับการควบคุม lindane ในผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขทีน่ ามาใช้เพือ่ ประโยชน์แก่การระงับ ป้ องกัน
ควบคุม ไล่ กาจัดแมลงและสัตว์อ่นื จากเดิมวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 3 เป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 4 เป็ นการปฎิบตั ติ ามพันธกรณีของ
อนุสญ
ั ญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษทีต่ กค้างยาวนาน ทีก่ าหนดให้ lindane เป็ นสารในภาคผนวก เอ (ห้ามผลิต ห้ามใช้ และ
กาจัดให้หมด) ของอนุสญ
ั ญาฯ ซึง่ ตามอนุสญ
ั ญาฯ จะอนุญาตให้มกี ารผลิตหรือใช้ได้สาหรับประเทศภาคีสมาชิกทีข่ อขึน้ ทะเบียน
ยกเว้นพิเศษเฉพาะการใช้เป็ นยา second-line treatment ในการรักษาหิดและเหาในคนเท่านัน้
ทัง้ นี้ การปรับให้ lindane เป็ นวัตถุวตั ถุอนั ตรายชนิดที่ 4 จะมีผลต่อผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตรายทีม่ ี lindane เป็ นสารสาคัญ
ในผลิตภัณฑ์ แต่จะไม่มผี ลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ยารักษาหิดและเหาที่ม ี lindane เป็ นสารสาคัญที่ได้ข้นึ ทะเบียนเป็ นยาตาม
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510

22

ตามประกาศดังกล่าวจึงห้ามผูใ้ ดผลิต นาเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ วัตถุอนั ตราย lindane ผูฝ้ ่ าฝื นจะมีความผิดตาม
มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทัง้
จาทัง้ ปรับ
ในการรักษาโลน จึงอาจใช้ยาอื่นเป็ นทางเลือกได้แก่
- Permethrin 5% cream (ElimiteR)
โดยทาครีมให้ทวบริ
ั ่ เวณทีเ่ ป็ น ทิง้ ไว้ 8-14 ชัวโมง
่ แล้วล้างออก และอาจทาซ้าอีกครัง้ หลังจากครัง้ แรก 14 วัน
- Pyrethrins
ฟอกบริเวณทีเ่ ป็ นทิง้ ไว้ 10 นาที แล้วล้างออก
- Ivermectin 250 μg /น้าหนักตัว 1 kg รับประทานครัง้ เดียว และให้รบั ประทานซ้าในขนาดเดียวกันภายใน 2 สัปดาห์
ส่วนกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย ให้การรักษาเหมือนผูป้ ่ วยไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี
ผูป้ ่ วยบางรายเมือ่ หายแล้ว อาจมีตุ่มคันหลงเหลืออยูเ่ ป็ นเวลานาน อาจใช้ Steroid topical cream ทีค่ วามแรงต่าถึงปาน
กลาง เช่น Triamcinolone acetonide 0.1% cream หรือ Betamethazone verolate 0.1% cream ทาบางๆบริเวณตุ่มคัน เช้า-เย็น
จนกว่าจะหาย
ให้รกั ษาผูส้ มั ผัสโรคภายใน 30 วันทุกราย แม้ไม่มอี าการโดยให้การรักษาไปพร้อมกัน และแนะนาให้ทาความสะอาด
เครือ่ งนุ่มห่มและเครือ่ งนอน ด้วยน้าร้อนหรือนาไปตากแดด และแนะนาให้ตรวจคัดกรองการติดเชือ้ เอชไอวี และซิฟิลสิ ในผูม้ ารับ
บริการครัง้ แรกทุกราย
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