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STI is mainly transmitted through sexual or blood contact with infected persons. Some of the infections can be
cured. Yet, if treatment is not received as soon as possible, rarely there might be a chance of death. Also, some of
the infections may be transmitted by mother, infants might suffer from handicap. Given the severe consequence,
the most effective preventive measure is to use condom properly during sexual intercourse.
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AIDS
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is a spectrum of conditions caused by infection with the human
immunodeficiency virus (HIV). Once infected, the virus will gradually attack the immune system of the infected
person. If the infected person does not undergo proper treatment and defend the invasion of virus, he/she might
suffer from more severe diseases. If untreated, about 50% will become patients of AIDS which may lead to death.
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Mode of transmission
โหมดของการสงผ่าน่
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การติดต่อทางเพศ

Blood contact
การติดต่อทางเลือด
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จากแม่สลูก่

Window Period
A window period is the time between exposure to HIV infection and the point when the test will give an
accurate result. The window period for HIV antibody testing can be as long as 3 months. The window period for
HIV antigen testing can be as short as one to three weeks. Yet, it is usually more expensive and thus less common.
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Treatment
Medication slows down the rate at which HIV weakens the immune system. Daily lives of an infected person can
be normal if there is proper medication treatment.
การรักษา
การรักษา ยาท าให อัตราทีเ่ อชไอวีท าใหระบบภูมค
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ชวิตประจีาวันได อย่างปกติถ ามีการรักษาด วยาอย่างเหมาะสม

Syphilis
Syphilis is a severe STI. It will destroy the nerve system and many organs and lead to death, if treatment
is not received as soon as possible.
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การติดต่อทางเลือด

Primary syphilis: Without painful and itchy feelings, there might be ulceration on the genital area.
The ulceration might also appear in the vagina and might be difficult to be discovered. It will disappear after
a period of time.
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Latent syphilis: No significant symptom. A blood test is required for testing infection.
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Treatment: Syphilis can be treated through medication. Yet, if the bacteria has already invaded some organs,
it might lead to irreparable damage or even death.
การรักษา:ซฟิ ลส
ิ สามารถรักษาไดิด ้วยการใช ้ยา้ ้แต่ถาเช ้อแบคทีเรียไดาลายอวั
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Gonorrhea
โรคหนองใน
Also called the “clap” or “drip”, gonorrhea is one of the common STIs.
นอกจากนี้ยังเรียกว่าclap" " หรือ "drip" หนองในเป็ นหนึง่ ในโรคติดต่อทางเพศสมพันธ์ทพ
ี่ บั ไดบ่อย ้
Mode of transmission
1)Sexual contact
2)Mother-to-infant
โหมดการสงผ่าน่
1)การติดต่อทางเพศ
2)จากแม่สลูก่
Symptoms:
Men with gonorrhea might suffer from frequent micturition and discharge from penis. Women with
gonorrhea might also suffer from abnormal vaginal secretion, sore throat, frequent micturition and
abnormal pain.
อาการ:
ผู ้ชายทีเ่ ป็

โรคหนองในอาจจะทรมานจากการฉี่บอ
่ ยและมีของเหลวจากอวัยวะเพศชาย

ผู หญิง ทีเ่ ป็

โรคหนองในอาจต ้องทรมานจากความผิดปกติของการหลั่งในชองคลอด่เจ็บคอฉี่บอ
่ ย

และมีความเจ็บปวดผิดปกติ
Sore throat

Frequent micturition

Abnormal pain

เจ็บคอ

บ่อย การฉี่

ความเจ็บปวดที่ผิดปกติ

Complication:
If treatment is not received as soon as possible, there might be severe complications including infertility,
ectopic pregnancy and so on. Infants who are infected by their mother might suffer from blindness, handicap
and even death.
ภาวะแทรกซอน: หากไม่ได รับการรักษาโดยเร็วอาจเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรง ้
รวมทัง้ การมีบต
ุ รยากตัง้ ครรภ์นอก มดลูกและอืน
่ ๆ ทารกทีต
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พิการและเสยชีวต
ิ ไดี

Treatment:
Injection of antibiotic. Yet, some bacteria might have drug resistance to medicine. Patients should not take
drugs without consulting their doctors.
การรักษา:
ฉีดยาปฏิชวนะ แต่เชอแบคทีเรียบางตัวอาจจะดือ
้ ยา ผู ้ป่ วยไม่ควรใชยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์้

Chlamydia
การติดเชอคลาไมเดีย ื้
Chlamydia is a STI mainly caused by sexual contact.
ื
ึ
การติดเชอคลาไมเดียเป็ ้ นSTI ซงส่วนใหญ่
เกิดจากการติดต่อทางเพศ่
Symptoms:
Increase in vaginal discharge. Abdominal pain, pain or burning feeling while urination. Having difficulty in
micturition and bleeding between periods. There might not be significant symptoms usually, and under this
condition the rate to transmit is high.
อาการ:
มีตกขาวเพิม
่ ขึน
้ ปวดท

องมีอาการปวดหรือแสบร อนในขณะปั สสาวะฉี่ขัดและมีเลือดออก

ระหว่างรอบเดือนปกติอาจไม่มอ
ี าการเด่นชดและภายใตัสภาวะท ้ าใหอัตราการส ้งผ่านสูง่
Complication:
Salinities, ectopic pregnancy, infertility or Pelvic inflammatory disease (PID).
ภาวะแทรกซอน:
ปี กมดลูกอักเสบการตัง้ ครรภ์นอกมดลูกวะมีบต
ุ รยากหรือโรคอุ ้งเชงกรานอักเสบิ (PID)

Salinities

ความเค็ม

Ectopic pregnancy

ตั้งครรภ์นอกมดลูก

Infertility or pelvic
inflammatory disease

ภาวะมีบุตรยากหรือ
โรคกระดูกเชิงกรานอักเสบ

Treatment:
Antibiotic treatment can be used at early stage. Once infection has caused infertility or Pelvic
inflammatory disease (PID), more complication and comprehensive treatment is needed.
การรักษา:
สามารถใชยาปฏิช ้วนะไดีในช ้วงทีเ่ ริม
่ ติดเช่อ ื้ แต่เมือ
่ ชอทีต
่ ด
ิ ได ้ก่อให ื้ เกิดภาวะมีบต
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โรคอุ ้งเชงกรานอักเสบิ (PID) ตองรักษาด ้วยวิธก
ี ารทีซ
่ ้บซัอนและครอบคลุมมากขึน
้ ้

Genital warts
หูดทีอ
่ วัยวะเพศ
Genital warts are caused by some types of human papillomavirus (HPV). It is a kind of virus caused by sexual
contact. Condom is not completely effective in preventing this STI as it could not cover and protect all parts
of genitals.
้ื
หูดทีอ
่ วัยวะเพศจะเกิดจากช(HPV)เป็
นไวรัสชนิดหนึง่ ทีเ่ กิดจากการ

ติดต่อทางเพศ

ถุงยางอนามัยไม่ไดมีประส ้ทธิภาพในการป้ องกันิ STI นี้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากมัน
ไม่สามารถครอบคลุมและป้ องกันทุกสวนของอวัยวะเพศได่

Symptoms:
Genital warts may be found around the anal or genital area.
อาการ:
อาจพบหูดทีอ
่ วัยวะเพศรอบ ๆ บริเวณทวารหนั กหรืออวัยวะเพศ

Complication:
The might be ulcer or inflammation in the warts.
ภาวะแทรกซอน:
อาจจะมีแผลหรือการอักเสบในหูด
Treatment:
There is no cure for genital warts. Application or cryotherapy could remove warts in short-term. Yet,
there is high possibility that the warts will appear again.
การรักษา:
ไม่มก
ี ารรักษาหูดทีอ
่ วัยวะเพศใชหรือบ ้าบัดดวยความเย็นสามารถเอาหูดออกได ้ เพียงระยะ สนั ้
แต่ยังมีความเป็ นไปได สูงทีห
่ ด
ู จะปรากฏขึน
้ อีกครัง้

Misunderstanding towards STI and its transmission
ความเข าใจผิดเกีย
่ วกับSTI และการสงผ่าน่
Although STI is infectious, preventive measures could protect and prevent us from getting infected.
Daily contact would not transmit STI.

ื้
แม ้ว่าSTIคือการติดเชอมาตรการป้
องกันสามารถปกป้ องและป้ องกันเราจากการติดเชอได ื้
การ ติดต่อกันทุกวันจะไม่สงผ่าน่STI

Using the same toilet
การใชห ้องนาหองเดี
้
ยวกัน ้

Mosquito bite
ยุงกัด

Dining together

Droplets transmit

การรับประทานอาหารร่วมกัน

การสงผ่านละออง่

AFRO provides free screening tests for HIV, Syphilis, Gonorrhea and Chlamydia and Pap Smear test for women working in
the sex industry in Hong Kong. Please call 2770 1002 for scheduling appointment.
ื้ ลส
AFRO ใหบริการตรวจคัดกรองฟรีส ้ าหรับการตรวจหาเชอเอชไอวีซฟิ
ิ ิ หนองใน หนองในเทียม และการตรวจ
Pap Smear ส าหรับผู ้หญิงทีท
่ างานในอุตสาหกรรมทางเพศในฮองกง่ กรุณาโทร 2770 1002 เพือ
่ ทการนั ดหมาย

AFRO 24-hour Hotline: 2770 1002
สวยด่วน่ AFRO 24 ชวโมง่:ั 2770 1002

Wechat: afro27701002

9669 8108

AFRO27701002

9669 8108

This HIV/AIDS prevention part of project/programme is sponsored by the AIDS Trust Fund.
The content of this article represents the opinion of our organisation only. It does not represent
the position of the AIDS Trust Fund. AIDS TrustFund is not responsible for any claims,
demands or liabilities whatsoever arising from or in connection with the use of any information
contained in this article or the participation of the sponsored project/programme.
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