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การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวางโดยท าการศกึษาในผู้ชายที่เข้ารับบริการผู้ ป่วยนอกแผนกโร
คติดตอ่ทางเพศสมัพนัธุ์  โรงพยาบาลเฟดดาเรล  ซึง่ได้รับการตรวจวินิจฉยัโรค จาก 1) การซกัประวตัิอาการ 
และการตรวจทางคลนิิก และ 2 ) จากการตรวจทางห้องปฏิบตักิารโดยเลอืกกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 
493รายจากข้อมลูผู้ รับบริการผู้ ป่วยนอกแผนกโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธุ์ ของโรงพยาบาลเฟดดาเรล ปี 2552  

จากผลการศกึษาพบวา่คา่เฉลีย่อายขุองกลุม่ประชากร 27 ปี 
ซึง่มากกวา่คร่ึงหนึง่ของกลุม่ประชากรอายรุะหวา่ง 25 –  34 ปี ร้อยละ 57 
ของประชากรกลุม่ตวัอยา่งมีสถานะถาพสมรส ร้อยละ 59.4 รับราชการ ร้อยละ 40 
จบการศกึษาสงูวา่ระดบัประถมศกึษา สองในสาม (ร้อยละ 73) มีรายได้ต ่า ร้อยละ 64.7 นบัถือศาสนาอิสลาม 
และมากกวา่คร่ึงของประชากร (ร้อยละ 52) อาศยัอยูช่มุชนแออดั 
พบวา่โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธุ์ที่พบได้รับการวินิจฉยัจากอาการและอาการแสดง (ร้อยละ 60.2) 
ซึง่มากกวา่การวินิจฉยัจากการตรวจทางห้องปฎิบตัิการ (ร้อยละ 39.7) จากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 29 
รายพบการกลบัมาเป็นซ า้ของโรค (ร้อยละ 5.9) 

จากจ านวนผู้ ป่วยผู้ชายเขตเมืองที่เคยได้รับการวินิจฉยัโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธุ์โรงพยาบาลเฟดดาเรล ปี 
2552 พบวา่ มีการติดเชือ้โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธุ์ซ า้หลงัสิน้สดุรับการรักษาครัง้แรกร้อยละ 1.2 
และในจ านวนนีย้งัพบอบุตัิการณ์การติดเชือ้โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธุ์ชนิดอื่นๆ ร้อยละ 3.8 
นอกจากนัน้ยงัพบอบุตัิการณ์การติดเชือ้โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธุ์ในผู้ ป่วยรายใหม ่ร้อยละ 0.8 
และจากการค านวนทางสถิติพบวา่ อาย ุกบัการได้รับการวินิจฉยัโรคหนองในแท้ และ โรคตบัอกัเสบ บี 
จากการตรวจทางห้องปฎิบตัิการมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสมัพนัธ์ทางสถิติ (P<0.05) และสถานะภาพสมรส 
กบัการได้รับโรคหนองในแท้ 
และโรคแผลริมออ่นจากการตรวจวินิจฉยัทางห้องปฎิบตัิการมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสมัพนัธ์ทางสถิ(P<0.05) 
ไมพ่บวา่มีปัจจยัอื่นๆ ที่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสมัพนัธ์ทางสถิติกบัการซกัประวตัิอาการ /การตรวจทางคลนิิก และ 
จากการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ  
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This cross sectional study was conducted among urban men attending the STI 

OPD of FGSH in OPD of STI patients. Hospital record were reviewed for two  types of 

diagnosis made by doctor one was syndromic diagnosis based on history and clinical 

examination and other was Laboratory diagnosis based on STI OPD record of FGSH 

2009. The sample size 493 was used .The result showed the proportion of STI compared 

to all diagnosis in men from urban area was 12.2%.  most of participants mean age was 

27 years .More than half of patients were between  25-34 years  age groups, 57%  were 

married ,59.4% had government job more than  40% were educated up to primary level , 

near  two third 73%  was  in low income, 64.7% had religion Islam and more than half 

52%  were belong from urban slum area. The overall percentage of STI by syndromic 

diagnosis 60.2% is more than diagnosed by laboratory 39.7% .The frequencies of follow 

up of patients of STI 29 (5.9%). The proportion of men in urban area with STI who come 

back with persistent signs and symptoms of STI after completion of first line treatment is 

(1.2%), and frequencies of incidence of new STI 19 (3.8%). There was significant 

association (p<0.05) between young age and married with Gonorrhea, , young age with 

hepatitis B and Chancroids with married by laboratory diagnosis, in syndromic diagnosis 

only scrotal swelling with address maintain statistically significant. 
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