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เชิญประชุมผูถือหุน เพิ่มทุน-ลดทุนบริษัท เลิกบริษัทจํากัด
แจงใหชําระหนี้ บอกเลิกสัญญา แปรสภาพเปนบริษัทจํากัด

ติดตอฝายโฆษณา

“ซิฟลิส”
ปองกัน-ระวัง-รักษา

การกลับมาของซิฟลิส
ในชวงระยะ 3 ปใหหลังโรคซิฟล สิ ไดกลับมามีบทบาท
อี ก ครั้ ง เป น เพราะยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงซึ่ ง จาก
รายงานการเฝาระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค พบวา โรคหนองในเปนโรคทีพ่ บมากทีส่ ดุ
คิดเปน 15.13 ตอประชากรแสนคน รองลงมาไดแก
โรคซิฟลิส 11.91 ตอประชากรแสนคน ในป 2561
การพัฒนาทางแพทยทําใหมียาเปป (PEP) และยา
เพร็พ (PrEP) ทําใหคนสวนใหญไมกลัวโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธเพราะคิดวามีเกราะปองกันแลวหนึง่
ชั้น และมักจะไมสวมถุงยางอนามัย จึงทําใหเกิดการ
ระบาดของโรคติดตอทางเพศอื่น ๆ เชน โรคหนองใน
โรคซิฟลิส เปนตน ซึ่งอันที่จริงแลวผูที่รับประทาน
ยาเพร็พ ไมควรมองวาเปนวิธีแรกที่จะปองกันเอช
ไอวี แตใหมองวาเปนเพียงสวนหนึ่งของการปองกัน
ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อทานยาเพร็พเปนประจําควบคู
ไปกับการใชถุงยางทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธจะชวย
ทําใหสามารถปองกันการติดเชือ้ เอชไอวีไดเปนอยางดี
นพ.วัชระ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา “สาเหตุที่โรคซิฟลิส
กลับมาอีกครั้ง เนื่องจากคนรุนใหมมีพฤติกรรมทาง
เพศทีเ่ ปลีย่ นไป เชน การพบเจอกันงายขึน้ พบเจอทาง
แอปพลิเคชันหาคู การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วขึ้น”
อานเรื่อง เพร็พ-เปป กัน-แก เอชไอวี ไดที่ http://
llln.me/CxRYSZn
รูหนาไมรูใจ รูนิสัยไมรูโรค
นพ.วัชระ กลาวยําอาการสําคัญของโรค
ซิฟลิสที่นากลัว คือ อาการสวนใหญมักจะไมคอย
- ระยะทีส่ ามคือ ระยะเรื้อรัง ทีเ่ ชื้อเริม่ ทําลายอวัยวะ แสดงออกมาใหเห็น หรือที่เรียกวา “ระยะแฝงเชื้อ”
สวนสําคัญ ลุกลามไปที่สมอง หัวใจ หลอดเลือด เปนระยะทีเ่ ริม่ ขึน้ หลังจากอาการของระยะทีห่ นึง่ และ
เสนเลือด ตับ และกระดูก ซึ่งจะทําใหผูปวยรูสึกตัว ระยะที่สอง ดังนั้นวิธีทีด่ ีสุดในการปองกัน คือ “การ
ตรวจสุขภาพ” ไมวาจะเสี่ยงหรือไมเสี่ยงตาม หากมี
ชา และตาคอย ๆ เริ่มบอด
เราไมมีทางรูไดเลยวาใครปวยหรือใครไมปวย เพราะ
ระยะฟกตัวของ “โรคซิฟลิส” ที่กําลังระบาดอยูจะไม
แสดงออกมาใหเห็น การสวมถุงยางอนามัยทุกครัง้ ทีม่ ี
เพศสัมพันธจึงเปนวิธีการปองกันที่ปลอดภัย
โรคซิฟลิส คือ อะไร?
“ซิฟลิส (Syphilis)” เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อวา “ทริป
โปนีมา พัลลิดุม (Treponema pallidum)” ซึ่งเปนเชื้อ
ที่มีขนาดเล็กมาก สามารถอาศัยอยูไดเกือบทุกสวน
ในรางกาย
ในอดีตซิฟลิสเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ทุกคน
กลัว แตก็สามารถรักษาใหหายขาดไดดวยการฉีดยา
หรือรับประทานยาตามที่แพทยสั่ง เนื่องจากผูติด
เชือ้ จะไมแสดงอาการของโรคออกมาอยางเดนชัดจน
กระทั่งระยะทาย ๆ ทําใหผูที่ติดเชื้อมักไมรูตัวและไม
แสดงอาการ รวมทั้งกลายเปนพาหะของโรคไปโดย
ไมตั้งใจ นพ.วัชระ พุมประดิษฐ ที่ปรึกษามูลนิธิแพธ
ทูเฮลท ประเทศไทย (Path2Health Foundation) และ
อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ให
ขอมูลวา โรคซิฟลิสมีระยะฟกตัวตั้งแต 3-21 วันหลัง
รับเชื้อ โดยมีอาการดังนี้
- ระยะแรกเริม่ จะมีแผลบริเวณชองคลอด ทวารหนัก
องคชาติ หรือปาก
- ระยะที่สองเชื้อจะลุกลามเขาสูกระแสเลือด และ
ตอมนําเหลืองโตทั่วรางกาย มีผื่นขึ้นตามตัว ฝามือ
และฝาเทา ไมมอี าการคัน อาจมีไข ออนเพลีย ผมรวง

เพศสัมพันธแบบไมปลอดภัยใหตรวจเลือดทุกเดือน
แตหากไมเปลี่ยนคูนอนใหตรวจเลือดทุก 6 เดือนถึง
1 ป อยางตอเนื่อง เพราะหากทิ้งไวอาการจะลุกลาม
ทั่วรางกาย ทําใหเดินขาถาง อั้นปสวะ-อุจระไมได
หูหนวก ตาบอด ซึ่งสงผลเสียตออวัยวะสําคัญและ
อาจเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้โรคซิฟลิสสามารถ
พบไดตั้งแตเด็กแรกเกิด เพราะเปนโรคที่สามารถติด
จากแมสลู กู หากไมทาํ การรักษา สงผลใหลกู ทีเ่ กิดมา
พิการอีกดวย
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หากมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย
ใหหมั่นสังเกตวา มีแผล บวม หรือตุมพองที่บริเวณ
อวัยวะเพศ ชองทวารหนัก หรือทีป่ ากหรือไม มีอาการ
แสบ เจ็บเมือ่ ปสสาวะ มีหนองไหลจากอวัยวะเพศหรือ
ทวารหนัก คัน เจ็บหรือไม เพราะอาการเหลานี้อาจ
เปนสัญญาณของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งควร
รีบไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษาทันที หรือหากยังไม
แนใจสามารถโทร 1663 สายดวนปรึกษาเอดสและ
ทองไมพรอม เพื่อขอคําแนะนําไดเชนกัน
สํ า หรั บ การป อ งกั น โรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ
สามารถทําไดดังนี้
1.สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ รวมถึง
ออรัลเซ็กส (oral sex)
2.ไมเปลี่ยนคูนอนบอย
3.หมั่นตรวจเช็คสุขภาพ ดวยการตรวจเลือดเปน
ประจํา
4.หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย ไมควรซือ้ ยากิน
เองหรือปลอยทิ้งไว
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ขยะอันตราย…ที่ ใกลตัว

ขึ้นชื่อวาเปนขยะอันตราย ยอมตองอันตรายสมชื่อแนนอนคะ 5.แบตฯมือถือ – มีนิกเกิล
แลวเราควรทิ้งและจัดการอยางไร อานตอไดที่นี่เลยนะคะ
มีอาการแพตามผิวหนัง มีแผลไหม แนนหนาอก
1.ถานไฟฉาย : มีแมงกานีส
6.ทินเนอร – มีสารทําละลาย
ทําใหปวดหัว เปนตะคริวที่แขนขา สมองอักเสบ
คลื่นเหียน ระบบทางเดินอาหารอาจหยุดทํางาน
2.หลอดฟลูออเรสเซนต : มีปรอท
คัดแยก “ขยะอันตราย” ตั้งแตวันนี้ :
ทําใหเหงือกบวม ทองรวงรุนแรง กลามเนื้อกระตุก
-ทิ้งในถังขยะอันตรายสีเทาสมเทานั้น
3.แบตฯรถยนต : มีตะกั่ว
-ไมนําไปเผา ฝง หรือทิ้งแหลงนํา
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ความจําเสื่อม ชักกระตุก
-ถาเปนของเหลว อยาเทรวมกัน
4.นํายาทําความสะอาด : มีแอมโมเนีย
-ถาเปนของแข็ง ระวังภาชนะไมใหแตกหัก
มีเสมหะ เจ็บหนาอก ชัก ถาสัมผัสจะไหมผิ
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แสดงออกมาใหเห็น การสวมถุงยางอนามัยทุกครัง้ ทีม่ ี
เพศสัมพันธจึงเปนวิธีการปองกันที่ปลอดภัย
โรคซิฟลิส คือ อะไร?
“ซิฟลิส (Syphilis)” เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อวา “ทริป
โปนีมา พัลลิดุม (Treponema pallidum)” ซึ่งเปนเชื้อ
ที่มีขนาดเล็กมาก สามารถอาศัยอยูไดเกือบทุกสวน
ในรางกาย
ในอดีตซิฟลิสเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ทุกคน
กลัว แตก็สามารถรักษาใหหายขาดไดดวยการฉีดยา
หรือรับประทานยาตามที่แพทยสั่ง เนื่องจากผูติด
เชือ้ จะไมแสดงอาการของโรคออกมาอยางเดนชัดจน
กระทั่งระยะทาย ๆ ทําใหผูที่ติดเชื้อมักไมรูตัวและไม
แสดงอาการ รวมทั้งกลายเปนพาหะของโรคไปโดย
ไมตั้งใจ นพ.วัชระ พุมประดิษฐ ที่ปรึกษามูลนิธิแพธ
ทูเฮลท ประเทศไทย (Path2Health Foundation) และ
อายุรศาสตรโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ให
ขอมูลวา โรคซิฟลิสมีระยะฟกตัวตั้งแต 3-21 วันหลัง
รับเชื้อ โดยมีอาการดังนี้
- ระยะแรกเริม่ จะมีแผลบริเวณชองคลอด ทวารหนัก
องคชาติ หรือปาก
- ระยะที่สองเชื้อจะลุกลามเขาสูกระแสเลือด และ
ตอมนําเหลืองโตทั่วรางกาย มีผื่นขึ้นตามตัว ฝามือ
และฝาเทา ไมมอี าการคัน อาจมีไข ออนเพลีย ผมรวง

เพศสัมพันธแบบไมปลอดภัยใหตรวจเลือดทุกเดือน
แตหากไมเปลี่ยนคูนอนใหตรวจเลือดทุก 6 เดือนถึง
1 ป อยางตอเนื่อง เพราะหากทิ้งไวอาการจะลุกลาม
ทั่วรางกาย ทําใหเดินขาถาง อั้นปสวะ-อุจระไมได
หูหนวก ตาบอด ซึ่งสงผลเสียตออวัยวะสําคัญและ
อาจเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้โรคซิฟลิสสามารถ
พบไดตั้งแตเด็กแรกเกิด เพราะเปนโรคที่สามารถติด
จากแมสลู กู หากไมทาํ การรักษา สงผลใหลกู ทีเ่ กิดมา
พิการอีกดวย
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หากมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย
ใหหมั่นสังเกตวา มีแผล บวม หรือตุมพองที่บริเวณ
อวัยวะเพศ ชองทวารหนัก หรือทีป่ ากหรือไม มีอาการ
แสบ เจ็บเมือ่ ปสสาวะ มีหนองไหลจากอวัยวะเพศหรือ
ทวารหนัก คัน เจ็บหรือไม เพราะอาการเหลานี้อาจ
เปนสัญญาณของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งควร
รีบไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษาทันที หรือหากยังไม
แนใจสามารถโทร 1663 สายดวนปรึกษาเอดสและ
ทองไมพรอม เพื่อขอคําแนะนําไดเชนกัน
สํ า หรั บ การป อ งกั น โรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ
สามารถทําไดดังนี้
1.สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ รวมถึง
ออรัลเซ็กส (oral sex)
2.ไมเปลี่ยนคูนอนบอย
3.หมั่นตรวจเช็คสุขภาพ ดวยการตรวจเลือดเปน
ประจํา
4.หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย ไมควรซือ้ ยากิน
เองหรือปลอยทิ้งไว
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ขยะอันตราย…ที่ ใกลตัว

ขึ้นชื่อวาเปนขยะอันตราย ยอมตองอันตรายสมชื่อแนนอนคะ 5.แบตฯมือถือ – มีนิกเกิล
แลวเราควรทิ้งและจัดการอยางไร อานตอไดที่นี่เลยนะคะ
มีอาการแพตามผิวหนัง มีแผลไหม แนนหนาอก
1.ถานไฟฉาย : มีแมงกานีส
6.ทินเนอร – มีสารทําละลาย
ทําใหปวดหัว เปนตะคริวที่แขนขา สมองอักเสบ
คลื่นเหียน ระบบทางเดินอาหารอาจหยุดทํางาน
2.หลอดฟลูออเรสเซนต : มีปรอท
คัดแยก “ขยะอันตราย” ตั้งแตวันนี้ :
ทําใหเหงือกบวม ทองรวงรุนแรง กลามเนื้อกระตุก
-ทิ้งในถังขยะอันตรายสีเทาสมเทานั้น
3.แบตฯรถยนต : มีตะกั่ว
-ไมนําไปเผา ฝง หรือทิ้งแหลงนํา
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ความจําเสื่อม ชักกระตุก
-ถาเปนของเหลว อยาเทรวมกัน
4.นํายาทําความสะอาด : มีแอมโมเนีย
-ถาเปนของแข็ง ระวังภาชนะไมใหแตกหัก
มีเสมหะ เจ็บหนาอก ชัก ถาสัมผัสจะไหมผิ
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