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ค�ำแนะน�ำและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เยื่อเมือก เป็ นเนื้อเยื่อบาง ๆ ที่พบภายในท่อปั สสาวะ ช่องปาก
ล�ำคอ ช่องคลอด และทวารหนัก เชื้อแบคทีเรียและไวรัส ที่เป็ น
สาเหตุของกามโรคนัน
้ มักจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อเมือกของ
อวัยวะดังกล่าว โรคหูดหงอนไก่ โรคเริม และโรคซิฟิลิส อาจพบ
เชื้อได้บนผิวหนังรอบบริเวณอวัยะเพศได้อีกด้วย นอกจากนัน
้
เชื้อแบคทีเรียและไวรัสอาจพบได้ในน�้ ำอสุจิ น�้ ำในช่องคลอด น�้ ำ
เหลือง และเลือด ตัวอย่างได้แก่โรคเอชไอวี และโรคตับอักเสบ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีช่ อ
ื ย่อว่า STI มาจากภาษาอังกฤษ
ว่า Sexually Transmitted Infections ซึ่งก็คือกามโรคนัน
่ เอง

หากติดเชื้อแล้วไม่เข้ารับการรักษา อาจท�ำให้เกิดโรคแทรกซ้อน
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายทาง

การร่วมเพศ

การมีเพศสัมพันธ์อาจเป็ นเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต การร่วม
เพศโดยมากจะแสดงออกถึงความใคร่และอยากเป็ นที่ยอมรับ
เพศสัมพันธ์อาจเป็ นได้มากกว่าการร่วมเพศทางช่องคลอด ทาง
ทวารหนัก หรือทางปาก การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ
การสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปในช่องคลอด ทวารหนัก หรือ
ปา งยวา มช กด้พเดก เท่านัน
้ แต่การผลัดกันส�ำเร็จความใคร่
ก็ถือว่ามีเพศสัมพันธ์ การใช้ของเล่นทางเพศโดยล�ำพัง หรือร่วม
กับผู้อ่ น
ื ก็ถือว่ามีเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน การร่วมเพศกับผู้อ่ น
ื
นัน
้ มีโอกาสเสี่ยงเสมอที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การติดเชือ
้ เกิดจากสาเหตุใด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อ
ไวรัส โรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่จะอธิบายในเอกสารนี้มีดังต่อไปนี้
 โรคหนองในเทียม (เชื้อแบคทีเรีย)
 โรคมัยโคพลาสม่า (เชื้อแบคทีเรีย)
 โรคหนองใน (เชื้อแบคทีเรีย)
 โรคซิฟิลิส (เชื้อแบคทีเรีย)
 โรคเอชไอวี (เชื้อไวรัส)
 โรคหูดหงอนไก่ (เชื้อไวรัส)
 โรคเริม (เชื้อไวรัส)
 โรคตับอักเสบ (เชื้อไวรัส)

โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียสามารถรักษาให้หายได้ ส่วนโรค
ติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสนัน
้ ยากที่จะรักษาให้หายด้วยยา แต่ทว่า
สามารถบรรเทาอาการต่าง ๆ และยับยัง้ การก�ำเริบของโรคได้
โรคหูดหงอนไก่ (HPV) บางชนิด รวมถึงโรคตับอักเสบ เอ และ
โรคตับอักเสบ บี สามารถฉีดวัคซีนป้ องกันได้

เรามีโอกาสติดโรคได้เมื่อใดบ้าง

มนุษย์เราทุกคน มีโอกาสติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด หรือมีรสนิยมทางเพศอย่างไร และมีโอกาส
ติดเชื้อได้ ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงหรือผู้ชาย ไม่ว่าจะ
เป็ นคนรักต่างเพศ รักร่วมเพศ หรือรักทัง้ สองเพศ เพียงแค่มี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับผู้ที่เป็ นพาหะน�ำเชื้อแบคทีเรีย
หรือเชื้อไวรัสของโรคดังกล่าวเท่านัน
้ ก็ท�ำให้มีโอกาสติดเชื้อโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
เราไม่สามารถรู้หรือบอกได้ว่า ผู้ใดเป็ นพาหะน�ำเชื้อ ผู้ติดเชื้อ
บางรายไม่รู้ตัวว่าได้ติดเชื้อมาแล้ว กามโรคหลายชนิดจะไม่
แสดงอาการ โดยเฉพาะในระยะแรกที่ติดเชื้อ ซึ่งก็ไม่แน่ว่าเรา
จะสังเกตพบอาการใด ๆ ที่แสดงว่าตนเองนัน
้ ติดเชื้อแล้ว เพราะ
ฉะนัน
้ เรามีโอกาสติดเชื้อจากคู่นอน โดยที่ต่างฝ่ ายต่างไม่รู้
นอกจากนี้ยังหมายความว่า ตัวเราเองอาจเป็ นผู้แพร่เชื้อให้แก่คู่
ของตนโดยไม่รู้ตัว
การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเพียงคนเดียว ก็พอที่จะท�ำให้ติดเชื้อ
ได้แล้ว ยิ่งมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน ก็ยิ่งมีโอกาสติดโรค
หรือแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ น
ื เพิ่มมากขึ้น
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เอกสารข้อเท็จจริงฉบับนี้ จะให้ความรู้ว่าคุณ
สามารถมีเพศสัมพันธ์อย่างไรให้ปลอดภัยมาก
ขึ้น เพื่อป้ องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ ซึ่งมีโรคหนองในเทียม เป็ นหนึ่งในโรค
กลุ่มดังกล่าวเช่นเดียวกับโรคเอชไอวี ข้อมูลต่อ
ไปนี้จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อบางชนิดที่
พบบ่อย และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้หาก
ไม่ได้รักษา นอกจากนี้ยังให้คำ�แนะนำ �ด้วยว่า คุณ
สามารถติดต่อเพื่อขอคำ�ปรึกษาได้จากที่ไหน และ
เข้ารับการตรวจได้ที่ใด

โรคติดเชือ
้ บางชนิ ดสามารถติดต่อได้ง่ายกว่าโรคอื่น ๆ

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หมายถึง ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
เช่น ถุงยางอนามัยเมื่อร่วมเพศ ดังนัน
้ จึงมีโอกาสสูงที่จะติดโรค
ต่าง ๆ ได้ โดยอาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามีเพศ
สัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอย่างไร กล่าวคือ มีเพศสัมพันธ์ทางช่อง
คลอด ทวารหนัก หรือทางปาก โรคติดเชื้อบางชนิดจะติดต่อได้
ง่ายกว่าโรคอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น โรคหนองในเทียมจะติดต่อได้
ง่ายกว่าโรคเอชไอวี ซึ่งเพียงแค่สัมผัสกับเยื่อเมือกของอวัยวะ
เพศเท่านัน
้ ก็ติดเชื้อแบคทีเรียคลามัยเดียท�ำให้เป็ นโรคหนองใน
เทียมได้ โดยที่ไม่จ�ำเป็ นต้องร่วมเพศทางช่องคลอดหรือทาง
ทวารหนักแต่อย่างใด
เมื่อเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วไม่เข้ารับการรักษา จะ
ท�ำให้ติดโรคติดเชื้ออื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าก�ำลังเป็ น
โรคหนองในเทียมอยู่ ก็จะท�ำให้ติดเชื้อของโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์อ่ น
ื ๆ ได้แก่ โรคซิฟิลิส หูดหงอนไก่ เดิม หรือเอชไอ
วี ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งโรคดังกล่าวบางชนิดไม่สามารถรักษาให้
หายได้ด้วยยา อย่างไรก็ตามการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสด้วยยา
นัน
้ สามารถยับยัง้ การก�ำเริบของโรคและบรรเทาอาการของโรค
ได้ คุณสามารถป้ องกันตนเองจากโรคติดเชื้อต่าง ๆ และมีเพศ
สัมพันธ์ให้ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมได้

กัน ในระหว่างนัน
้ ก็ไปตรวจโรคด้วยกันและให้หมดข้อสงสัยว่า
มีคนใดคนหนึ่งติดโรคหรือไม่ ตัวอย่างเช่น โรคหนองใน หรือ
หนองในเทียม แต่อย่างไรก็ตามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บาง
ชนิด ได้แก่ โรคซิฟิลิส หรือโรคตับอักเสบ หลังจากสัมผัสเชื้อ
อาจจะรอถึงสามเดือนกว่าจะตรวจพบเชื้อ ดังนัน
้ ให้ใช้ถุงยาง
อนามัยต่อจนกว่าจะตรวจซ�้ำอีกครัง้ หลังจากสามเดือน หากทัง้
สองฝ่ ายมีผลตรวจเป็ นลบ กล่าวคือ ไม่เป็ นกามโรคใด ๆ ก็อาจ
ตกลงกันว่าจะหยุดใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ในระหว่างที่คบหา
กันการใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคแสดงถึงการเคารพซึ่งกันและกัน
และการเอาใจใส่ห่วงใยทัง้ ต่อตัวเองและต่อคู่นอน
การส�ำรวจในหมู่เยาวชนสวีเดน รวมถึง UngKAB091 ได้ชใี้ ห้
เห็นว่า หลาย ๆ คนคิดว่าเป็ นเรื่องที่ดีหากคู่นอนจะขอให้ใช้ถุง
ยางอนามัยเพื่อป้ องกันตนเอง
ในการมีเพศสัมพันธ์นัน
้ ไม่ใช่เป็ นความรับผิดชอบของฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง ที่จะป้ องกันการติดเชื้อให้อีกฝ่ ายหนึ่ง ควรจะแบ่ง
ความรับผิดชอบระหว่างคุณและคนที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยให้
เท่า ๆ กัน ดังนัน
้ หากจะมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณลืมพกพาถุงยาง
ไปด้วย ให้ถามหาจากคู่นอนของคุณและควรมีส�ำรองไว้หลาย ๆ
อัน

ถุงยางอนามัยเป็ นอุปกรณ์ ป้องกันที่ดีอย่างหนึ่ ง

คุณควรตรวจหาก...

การป้ องกันการตัง้ ครรภ์

ถ้าคุณเคยติดเชื้อมาก่อน หลังจากการรักษาแล้วหกเดือนคุณ
สามารถตรวจซ�้ำอีกครัง้ ได้หากต้องการ วิธีนี้จะท�ำให้คุณแน่ใจได้
ว่าคุณไม่ได้รับเชื้ออีก

คุณสามารถลดความเสี่ยงให้ตัวเองและคู่นอนจากการรับเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ โดยใช้ถุงยางอนามัยหรือแผ่นยาง
อนามัย คุณควรใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ที่มีการสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าทางช่องคลอด ทวารหนักหรือ
ปาก โดยสวมถุงยางอนามัยไว้ตลอดเวลาในระหว่างที่ร่วมเพศ
หากถุงยางอนามัยเลื่อนหลุดหรือปริแตก จะท�ำให้การร่วมเพศ
นัน
้ ไม่ปลอดภัย การใช้การป้ องกันเป็ นประจ�ำและถูกวิธี จะช่วย
ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้เป็ นอย่างมาก
ถุงยางอนามัยเป็ นการป้ องกันที่ดีอย่างหนึ่งส�ำหรับทัง้ ผู้ชายและ
ผู้หญิง โดยจะช่วยสกัดกัน
้ เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส เช่น เอช
ไอวี เข้าสู่ร่างกาย ถุงยางอนามัยยังช่วยป้ องกันการตัง้ ครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค์อีกด้วยหากใช้อย่างถูกวิธี แต่เพื่อป้ องกันการตัง้
ครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้ได้ผลแน่นอน ควรเสริมด้วยฮอร์โมน
คุมก�ำเนิด ได้แก่ ยาเม็ดคุมก�ำเนิด ยาฝั งคุมก�ำเนิด หรือห่วงคุม
ก�ำเนิด ทัง้ นี้เฉพาะถุงยางอนามัยเท่านัน
้ ที่ป้องกันโรคเอชไอวี
และกามโรคอื่น ๆ ได้ ในกรณีถุงยางอนามัยเกิดแตกหรือรัว
่ ใน
ระหว่างร่วมเพศ ถ้าหากคุณเป็ นผู้หญิง สามารถรับประทานยา
คุมก�ำเนิดฉุกเฉินเพื่อลดความเสี่ยงการตัง้ ครรภ์ได้

นิ สัยที่มีความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน

พยายามใช้ถุงยางอนามัยให้เป็ นนิสัยกับคู่นอนชัว
่ คราว หรือเมื่อ
เริ่มความสัมพันธ์ครัง้ ใหม่ หากเริ่มความสัมพันธ์ครัง้ ใหม่ทงั ้ สอง
ฝ่ ายควรใช้ถุงยางอนามัยอย่างน้ อยในช่วงสามเดือนแรกที่คบหา

 คุณมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
 คุณสงสัยว่าคุณอาจติดเชื้อ
 คุณมีอาการบ่งบอกว่าคุณเป็ นพาหะนำ �เชื้อ
 คู่นอนของคุณติดเชื้อ
 ถุงยางที่คุณใช้แตกหรือรัว
่ และคุณสงสัยว่าจะติดเชื้อ
หากมีเหตุบ่งชีว
้ ่าคุณเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะต้องให้คู่
นอนของคุณเข้ารับการตรวจด้วย

หากคุณมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอีกกับคู่นอนคนใหม่ ก็ย่อม
จะต้องเข้ารับการตรวจก่อนที่จะครบหกเดือน จากนัน
้ หลังรับยา
ต้านเชื้อควรจะรอให้ครบสี่สัปดาห์ เพื่อให้ได้ผลตรวจที่แน่นอน

สิทธิและหน้ าที่

โรคติดเชื้อหลาย ๆ โรคที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ จะมีระบุไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ (smittskyddslagen) ซึ่งเป็ นโรค
ที่พิจารณาว่าเป็ นโรคร้ายแรงต่อบุคคล/หรือสังคม โดยจะต้อง
ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่เป็ นโรคดังกล่าว และอาจจ�ำเป็ นจะ
ต้องป้ องกันบุคคลใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น ฉีดวัคซีน เพื่อยับยัง้ การ
แพร่เชื้อ
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ระบุโรคติดเชื้อทัง้ หมดครอบคลุมหก
สิบโรคด้วยกัน โรคเอชไอวี โรคหนองในเทียม โรคซิฟิลิส โรค

1. จัดท�ำขึ้นในปี 2009 โดยมหาวิทยาลัย Göteborg ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Socialstyrelsen (ส�ำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแห่งชาติ) ผู้มีอายุ
ระหว่าง 15-29 ปี ได้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับความรู้ ทัศนะคติ และพฤติกรรมทางเพศในหมู่คนหนุ่มสาว อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.ungkab.se

หนองใน และโรคตับอักเสบ บี เป็ นโรคติดเชื้อที่ติดต่อกันเฉพาะ
หรือโดยมากทางเพศสัมพันธ์ซ่ งึ มีระบุในกฎหมายดังกล่าว และ
ยังรวมถึงโรคตับอักเสบ เอ และ ซี ซึ่งบางครัง้ ติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ก็มีระบุไว้ด้วยเช่นกัน นัน
่ คือกฎหมายนี้มีผลให้เข้ารับ
การตรวจและการรักษาได้ฟรี และยังสามารถขอค�ำปรึกษาและ
ความช่วยเหลือพิเศษที่จ�ำเป็ นได้ การเข้ารับการตรวจจะท�ำให้
คุณว่าติดเชื้อหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่หากติดเชื้อคุณจะได้รับการ
รักษาจนหายหรืออาการทุเลาลง
หากคุณป่ วยเป็ นโรคที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ คุณต้อง
ให้ความช่วยเหลือเพื่อเฝ้ าระวังโรค โดยต้องแจ้งว่าคุณคิดว่าติด
เชื้อนัน
้ จากใคร ส่วนมากจะให้แจ้งข้อมูลคู่นอนที่มีในปี ที่ผ่าน
มา เพราะยากที่จะระบุได้ว่าติดเชื้อมาเมื่อไหร่และจากใคร และ
ต้องแจ้งด้วยว่าก่อนที่คุณจะรู้ตัวว่าติดเชื้อ คุณได้แพร่เชื้อของ
โรคนัน
้ ให้ใครหรือผู้ใดบ้าง บุคคลเหล่านัน
้ จะได้รับการติดต่อไป
เพื่อเข้ามารับการตรวจและจะได้รับรักษาหากว่าติดเชื้อ หากคุณ
ไม่อยากติดต่อกับบุคคลเหล่านัน
้ ด้วยตัวเอง ทางสถานพยาบาล
จะเป็ นฝ่ ายช่วยติดต่อให้ ซึ่งคู่นอนของคุณที่ทางสถานพยาบาล
ติดต่อไป จะไม่ทราบว่าใครเป็ นผู้แจ้งชื่อ เพราะถือเป็ นการรักษา
ความลับทางการแพทย์

หาวิธีป้องกันที่เหมาะสมส�ำหรับคุณ

 คุณสามารถหาซื้อถุงยางอนามัยได้หลายแห่ง อาทิเช่น ตาม
ร้านขายของช�ำทัว
่ ไป สถานีบริการน�้ ำมัน และร้านขายยา
หรือซื้อผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 โดยมากจะขอรับถุงยางอนามัยได้ฟรีหรือซื้อได้ในราคา
ย่อมเยาตามคลินิกหรือศูนย์สุขภาพเยาวชน หรือคลินิกอื่น ๆ
ที่ให้การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 ไม่ว่าคุณจะขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหรือไม่ ถุงยาง
อนามัยยังเป็ นวิธีป้องกันที่ดีอย่างหนึ่ง ถุงยางอนามัยมีหลาย
ขนาด คุณควรทดลองใช้จนกว่าจะพบยี่ห้อที่เหมาะกับคุณ ใช้
ถุงยางอนามัยให้ถูกวิธีและเป็ นประจ�ำ
 ถุงยางอนามัยผลิตจากยางลาเท็กซ์หรือยางดิบ และส่วน
มากจะเคลือบด้วยสารหล่อลื่น หากคุณหรือคู่นอนแพ้ถุงยาง
อนามัยชนิดธรรมดา ก็สามารถหาซื้อถุงยางอนามัยชนิด
ปลอดสารลาเท็กซ์ได้
 นอกจากนี้คุณสามารถหาซื้อถุงยางอนามัยชนิดแห้งได้ ซึ่ง
คุณอาจใช้สารหล่อลื่นที่มีน้� ำหรือซิลิโคนเป็ นส่วนประกอบ
หลัก
 ถุงยางอนามัยชนิด Vagianala (เดิมมักจะเรียกกันว่า ถุงยาง
อนามัยส�ำหรับผู้หญิงหรือ femidom) ถุงยางชนิดนี้ใช้ส�ำหรับ
ใส่ในช่องคลอดหรือทวารหนัก ไม่ว่าจะเป็ นเพศใด รสนิยม
ทางเพศแบบใด หรือการแสดงออกทางเพศแบบใด หรือมี
รสนิยมทางเพศแบบใด อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า ถุงยางอนามัย
ชนิด Vagianala จะมีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเป็ นทางเลือกหนึ่งได้
หากพบว่าถุงยางอนามัยแบบปกติมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกิน
ไป ถุงยางอนามัยชนิด Vagianala นี้สามารถใส่ไว้ก่อนมีเพศ
สัมพันธ์หลายชัว
่ โมงได้ ซึ่งแตกต่างจากถุงยางอนามัยชนิด
ธรรมดาที่ต้องใส่ตอนจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ข้อดีของถุงยาง
อนามัยประเภทนี้ จะไม่แตกหรือรัว
่ เหมือนชนิดธรรมดา

 โปรดค�ำนึงว่า การใช้ถุงยางอนามัยต้องใช้เพียงครัง้ เดียว
เท่านัน
้ และไม่น�ำกลับมาใช้ใหม่ ถุงยางอนามัยชนิด Vagianala มีอยู่หลายยี่ห้อแต่ยังไม่เป็ นที่รู้จักแพร่หลายในสวีเดน
ถุงยางอนามัยชนิดนี้สามารถหาซื้อง่ายที่สุดทางอินเตอร์เน็ต
 แผ่นอนามัยเป็ นอุปกรณ์ป้องกันทางเลือกอย่างหนึ่งส�ำหรับ
เพศสัมพันธ์ทางปาก มีลักษณะเป็ นแผ่นบาง ๆ ผลิตจาก
ยางหรือลาเท็กซ์ ซึ่งใช้วางทาบลงบริเวณปากช่องคลอดหรือ
ทวารหนักเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางปาก สามารถสัง่ ซื้อได้ทาง
อินเตอร์เน็ตและตามร้านขายโดยเฉพาะ แผ่นอนามัยอาจจะ
มีขนาดเฉพาะ ส่วนมากขนาด 15 x 25 ซม. หรือเล็กกว่า
ถ้าใช้เป็ น “ผ้าปิ ดปาก” แบบเชือกผูกหลังหู ไม่แนะน�ำให้ท�ำ
แผ่นอนามัยเองโดยตัดจากถุงยางอนามัย เพราะจะมีขนาด
เล็กเกินไปไม่สามารถปิ ดคลุมได้เต็มบริเวณ การป้ องกันด้วย
แผ่นอนามัยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการใช้งานของแต่ละ
บุคคล ซึ่งการศึกษาวิจัยด้านนี้ยังมีน้อยมากที่ชไี้ ด้ว่าอุปกรณ์
นี้สามารถป้ องกันได้ผลมากเพียงใด
 หากคุณจะมีเพศสัมพันธ์ ควรพกอุปกรณ์ป้องกันส�ำรองไว้
หลาย ๆ อัน

ใช้อุปกรณ์ป้องกันให้ถูกวิธี

 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างระมัดระวัง ฟั น โคนอวัยวะเพศ และ
คมเล็บ อาจท�ำให้อุปกรณ์นัน
้ ช�ำรุดได้ ถุงยางอนามัยที่โดน
แดดและความร้อน หรือเก็บไว้ในกระเป๋ าสตางค์จะเสื่อมเร็ว
กว่าปกติ ดังนัน
้ จึงต้องซื้อมาเปลี่ยนบ่อย ๆ
 ถุงยางอนามัยทุกชนิดรวมถึงแผ่นอนามัย เป็ นสินค้าที่มีวัน
หมดอายุ โดยปกติจะระบุวันหมดอายุไว้บนบรรจุภัณฑ์ ควร
ถือปฏิบัติตามนัน
้
 อย่าสวมถุงยางอนามัยซ้อนกันเมื่อร่วมเพศ เพราะไม่ได้เพิ่ม
การป้ องกันมากขึ้นแต่อย่างใด ตรงกันข้ามยิ่งเพิ่มความเสี่ยง
ให้ถุงยางอนามัยปริแตกหรือรัว
่ ได้
 หากคุณเป็ นผู้ชายซึ่งไม่เคยชินกับการใช้ถุงยางอนามัย ก็
สามารถฝึ กใช้ตอนส�ำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง โดยให้ดึงหนัง
อวัยวะเพศเข้าหาตัวก่อนที่จะสวมถุงยาง บีบปลายถุงยางใน
ขณะที่สวมลงบนอวัยวะเพศชาย ถ้ายังมีลมค้างอยู่ภายใน
ปลายถุงยาง ก็จะเป็ นการเพิ่มแรงเสียดทาน ท�ำให้ถุงยาง
อนามัยเสี่ยงต่อการช�ำรุดหรือฉีกขาดมากขึ้น
 ส�ำหรับผู้ที่ขลิบหนังหุ้มปลาย อาจหยดสารหล่อลื่นลงบน
ปลายอวัยวะเพศชายสักเล็กน้ อย ก่อนสวมถุงยางอนามัย
ทัง้ นี้ยังช่วยเพิ่มความเพลินเพลินได้อีกด้วย แต่ถ้าใช้สารหล่อ
ลื่นมากเกินไปอาจท�ำให้ถุงยางหลุดออกได้
 สารหล่อลื่นทีค
่ ณ
ุ ใช้นัน
้ ควรมีสว
่ นประกอบหลักเป็ นน�้ ำหรือซิลิ
โคน สารล่อลื่นทีม
่ ส
ี ว
่ นประกอบเป็ นไขมันหรือน�้ ำมัน จะท�ำให้
คุณภาพในการป้ องกันลดลง และอาจช�ำรุดหรือฉีกขาดได้
 ใช้ถุงยางอนามัยเสมอเมื่อใช้อวัยวะเพศชายเทียม และของ
เล่นทางเพศต่าง ๆ หากใช้ร่วมกับคนอื่น เพราะเชื้อแบคทีเรีย
และไวรัสอาจแพร่กระจายสู่ตัวคุณและคู่นอนได้ เมื่อใช้ร่วม
กัน
เคล็ดลับและค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับถุงยางอนามัยและอื่น ๆ
สามารถหาได้จากเว็บไซต์ที่แนะน�ำไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้

เพศสัมพันธ์ในระหว่างเดินทาง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบในประเทศสวีเดนเช่นเดียวกับทุก
ประเทศ โรคเอชไอวีและกามโรคชนิดอื่นเป็ นโรคที่มักจะพบใน
ประเทศอื่นมากกว่า แต่อย่างไรก็ดีโรคหนองในเทียมเป็ นโรคที่
พบในสวีเดนได้มากพอ ๆ กับประเทศอื่น ดังนัน
้ ควรพกพาถุง
ยางอนามัยติดตัวเสมอให้ติดเป็ นนิสัยเมื่อเดินทางในประเทศ
สวีเดน หรือเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในต่างประเทศบางครัง้ อาจมี
ความเสี่ยงสูงกว่ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในสวีเดน ไม่ว่าจะ
เป็ นการร่วมเพศทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปากก็ตาม
โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางยอดนิยม
ซึ่งเป็ นที่พบปะกันของผู้คนจากหลากหลายประเทศ และในบาง
ครัง้ อาจน�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ด้วยกัน
การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลของประเทศต่าง ๆ จะ
แตกต่างกันไป ทัง้ ในและนอกทวีปยุโรป โอกาสในการรับยาต้าน
เชื้อ เช่น เอชเอวี ก็ไม่เหมือนกัน หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ
เอชไอวี จึงไม่ได้ไปเข้ารับการตรวจ ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ไม่ได้รับ
การรักษาที่ช่วยลดปริมาณจ�ำนวนเชื้อลง กามโรคชนิดอื่น ๆ ก็
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือรักษาผิดวิธี จึงท�ำให้ยังคง
รักษาไม่หาย
หากจะมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการเดินทางควรใช้ถุงยางอนามัย
ไม่ว่าร่วมเพศช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก หากคุณมีเพศ
สัมพันธ์กับใครในระหว่างเดินทางโดยไม่ป้องกัน เมื่อกลับมา
บ้านจ�ำเป็ นจะต้องเข้ารับการตรวจโรค หากคุณเข้ารับการรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใด ๆ ในต่างประเทศ เมื่อกลับมาบ้าน
คุณควรไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลอีกครัง้ ถึงแม้ว่าจะไม่มี
อาการใด ๆ แล้วก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าได้หายจากโรคติดเชื้อนัน
้
แล้ว

ค�ำแนะน�ำและการตรวจโรค

คุณสามารถที่จะขอรับค�ำแนะน�ำที่คลินิกสุขภาพต่าง ๆ ได้ในเขต

มณฑลที่คุณอาศัยอยู่ ตัวอย่างเช่น
 คลินิกเยาวชนหรือศูนย์สุขภาพเยาวชน
 แผนกสุขภาพประจ�ำโรงเรียน
 คลินิก STI ผิวหนัง เส้นเลือด และกามโรค
 ศูนย์สุขภาพนักศึกษา
 คลินิกนรีเวช
 ศูนย์อนามัย
 คลินิกผดุงครรภ์
 คลินิกเพศสัมพันธ์และการครองรัก (Sesam)
 คลินิกโรคติดเชื้อ
 เว็บไซต์ของเทศมณฑลหรือเขตภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่
ในบางพื้นที่ของประเทศ จะมีองค์กรที่เปิ ดบริการให้ค�ำแนะน�ำ
และตรวจโรค ได้แก่ Noaks Ark, RFSU และ RFSL โปรด
เข้าไปที่เว็บไซต์ของแต่ละองค์กรที่กล่าวมา
คุณยังสามารถขอชุดตรวจโรคทางอินเตอร์เน็ต เพื่อตรวจหาเชื้อ
โรคหนองในเทียม ได้จากเทศมณฑลเกือบทุกแห่งในสวีเดน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศมณฑลหรือเขตภูมิภาคของ
คุณ หรือที่เว็บไซต์ klamydiatest.nu และ klamydia.se ตาม
ล�ำดับ

คลินิกสุขภาพส�ำหรับกลุ่มรักร่วมเพศและรักสองเพศ

ตามเมืองใหญ่ ๆ จะมีคลิกนิกเฉพาะเปิ ดให้บริการแก่ชายที่มีเพศ
สัมพันธ์กับชาย ใน Göteborg มีคลินิก Gayhälsan (คลินิก
ชายรักชาย) ที่โรงพยาบาล Sahlgrenska ในกรุง Stockholm
มี Venhälsan ที่โรงพยาบาล Södersjukhuset ใน Malmö มี
Centrum för sexuell hälsa (ศูนย์สุขภาพทางเพศ) ให้บริการ
แก่ชายรักชาย และใน Malmö ยังมีศูนย์ให้ค�ำปรึกษา RFSL ซึ่ง
เปิ ดให้บริการตรวจเชื้อเอชไอวี
ส่วนคลินิกเฉพาะส�ำหรับหญิงรักหญิงนัน
้ ยังไม่ค่อยมีมากนัก

เหมือนคลินิกชายรักชาย ในกรุง Stockholm มีคลินิกนรีเวช
ส�ำหรับหญิงรักหญิง และหญิงรักสองเพศ ในเมืองใหญ่อ่ น
ื ๆ จะ
มีคลินิกที่เปิ ดให้บริการในวันและเวลาท�ำการเฉพาะส�ำหรับหญิง
รักหญิง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เทศมณฑล

หากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถุงยางอนามัย โรค
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ น
ื ๆ จะมีเว็บไซต์ให้
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์อยู่หลายเว็บไซต์ดังนี้
www.1177.se

www.umo.se (คลินิกสุขภาพเยาวชนออนไลน์ )
www.sakraresex.se
www.sentry.nu
www.rfsl.se

www.rfslungdom.se

www.sexperterna.com
www.rfsu.se

www.hiv-sverige.se
www.noaksark.org

www.folkhalsomyndigheten.se

หากมีข้อสงสัยหรือค�ำถามเกี่ยวกับโรคเอชไอวี สามารถ
ติดต่อ Noaks ark ได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์
020-78 44 40

โรคเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นัน
้ มีอยู่จริง ความรู้จะช่วยคุณได้

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna Östersund Forskarens väg 3, 831 40 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se

