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                 ก าเนิดงานกามโรค
ปี พ.ศ. 2473 จดัตัง้แผนกบ าบดักามโรค (สขุศาลาบางรัก) 
สงักดักองสขุศกึษา
ปี พ.ศ. 2484 เปลี่ยนช่ือเป็น แผนกบ าบดักามโรค 
โรงพยาบาลบางรัก สงักดักองแพทย์สงัคม กรมสาธารณสขุ
มีอาคารผู้ ป่วย 50 เตียง รับคนไข้ซิฟิลิสและหนองในร้ายแรง 
เร่ิมงานป้องกนั เช่นติดตามค้นหาผู้ ป่วย ผู้สมัผสัโรค
ตรวจบ าบดัหญิงโสเภณี  งานสขุศกึษา ( 4 C, case 
finding, case treatment , case follow up and contact 
tracing)
ปี พ.ศ. 2485 เปลี่ยนช่ือเป็น แผนกโรงพยาบาลกามโรค 
โรงพยาบาลบางรัก กองโรงพยาบาลภมูิภาค กรมการแพทย์ 
สธ ซึง่มีแผนกสขุศาลาบางรัก ส าหรับรักษาโรคทัว่ไป
ปี 2485 รักษากามโรค 19,899 คน โรคทัว่ไป 18,426 คน
ปลายปี 2485 แผนกสขุศาลาบางรักถกูทิง้ระเบิดเสียหาย
ปี พ.ศ. 2488 ก าเนิดกองกามโรค โรงพยาบาลบางรัก 



                 ก าเนิดงานกามโรค
ปี พ.ศ. 2490 คณุหญิงภกัดีนรเศรษฐ (สิน เศรษฐบตุร) บริจาคเงิน 
1,007,700 บาทสร้างตกึรักษาผู้ ป่วยทัว่ไปเพื่อเป็นอนสุรณ์ให้กบั
สามี พระยาภกัดีนรเศรษฐ (เลิด เศรษฐบตุร)
ปี พ.ศ. 2491 เปลี่ยนช่ือเป็น โรงพยาบาลเลิดสิน 
1. กองควบคมุกามโรค โรงพยาบาลบางรัก สงักดักรมสาธรณสขุ
2. โรงพยาบาลเลิดสิน สงักดักรมการแพทย์
ปี พ.ศ. 2492 กองควบคมุกามโรค โรงพยาบาลบางรัก สงักดักรม
สาธรณสขุ ย้ายไปอยูว่งัเทวะเวสม์ แต่สว่นบ าบดักามโรคยงัคง
ปฏิบตัิงานท่ีเดิมจดัตัง้หน่วยควบคมุกามโรคในสว่นกลางคือ 
โรงพยาบาลวชิระ สถานีอนามยันางเลิง้และโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ และ สขุศาลาเจ้าคณุประยรุวงศ์ เทศบาลธนบรีุ (2493)
ปี พ.ศ. 2493 โอนงานป้องกนัและบ าบดัคดุทะราด เปลี่ยนช่ือเป็น 
กองกามโรคและคดุทะราด มี นพ. บญุ สวุรรณศร เป็น ผอ. กอง 



• ปี 2505 ได้ด าเนินการควบคมุกามโรคร่วมมือกบักองทหาร
สมัพนัธมิตรที่มาตัง้ฐานทพัอยูใ่นประเทศไทย (สงครามอินโดจีน) 
ได้จดัตัง้หน่วยควบคมุกามโรคขึน้ที่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดั
นครราชสีมา  จงัหวดัอบุลราชธานี และจงัหวดันครพนม

• ปี 2506 กองควบคมุกามโรคและคดุทะราด โรงพยาบาลบางรัก 
ได้ย้ายท่ีท าการไปอยูท่ี่ถนนสรุศกัดิ์อนัเป็นสถานท่ีของสถานฑตู
เยอรมนั ชัว่คราว 2 ปี  จดัตัง้หน่วยสอบสวนทางระบาดวิทยา
กามโรคขึน้ที่ สถานีอนามยันางเลิง้และร่วมกบัเทศบาลเมือง
กรุงเทพฯ และกรมต ารวจ เพ่ือสอบสวนผู้สมัผสัโรค ผู้แพร่โรค 
และศกึษาแหลง่ท่ีมาของการแพร่โรค

• ปี 2508 กรมอนามยัได้ก่อสร้างอาคารชนัสตูรโรคและตกึตรวจ
โรคของกองควบคมุกามโรคและคดุทะราด ณ เลขที่ 189 ปาก
ซอยพิกลุ ถนนสาธรใต้ ต าบลยานนาวา อ าเภอยานนาวา  ซึง่ใช้
เป็นสถานที่ท าการของกองกามโรคจนถงึปัจจบุนั

• ปี พ.ศ. 2510 ตกึอ านวยการ 4 ชัน้ งปม. ส านกังานสลากกินแบง่
• ปี พ.ศ. 2517 สถาปนากรมควบคุมโรคตดิต่อ กองกามโรค

และคุดทะราด เปลี่ยนชื่อเป็น กองกามโรค



• ปี 2530 กรมควบคมุโรคติดตอ่ ได้จดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและควบคมุโรค
เอดส์ (ตอ่มาได้จดัตัง้เป็นกองโรคเอดส์)

• ปี 2531 โอนงานศนูย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 12 เขต ไปสงักดั
ส านกังานควบคมุโรคติดตอ่เขต

• ปี 2534 กระทรวงสาธารณสขุได้ก าหนดให้มีการด าเนินการควบคมุ
กามโรคครอบคลมุทกุจงัหวดัตามกรอบอตัราก าลงัรอบท่ี 2 และในปี 
2534 นี ้คณะกรรมการโรคเอดส์แหง่ชาติ ได้ให้ทกุจงัหวดัด าเนิน
โครงการถงุยางอนามยั 100% ทกุจงัหวดั

• ปี 2545  ได้เปล่ียนช่ือ “กองกามโรค” เป็น “กลุ่มโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์”  เน่ืองจากมีการปฏิรูประบบราชการ  ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหนว่ยงาน โดยการยบุรวม  3 หน่วยงาน คือ กองโรคเอดส์  
กองวณัโรค  และกองกามโรค เข้าด้วยกนั  เพ่ือจดัตัง้เป็นส านักโรค
เอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีโครงสร้าง
ภายในเป็น 3 กลุม่โรค คือ กลุม่โรคเอดส์  กลุม่วณัโรค  และกลุม่
โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ (กองกามโรค)  

• ปี 2554  มีการปรับโครงสร้างภายในส านักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และปรับบทบาทภารกิจภายใน เจ้าหน้าท่ี
จงึพร้อมใจกนัขออนญุาตผู้บริหารเปล่ียนช่ือ “กลุ่มโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์” เป็น “กลุ่มบางรักโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์”  













2. The fall of Saigon: 30 April 1975
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•     1. ปี 2510- 2514 โครงการควบคุมกามโรคระยะแรก 
มีหน่วยงานส่วนกลาง 7 แห่ง ภูมภิาค 49 แห่ง 
ได้ขยายงานจนครบทัง้ประเทศในปี  2517

3. การดือ้ยาของเชือ้หนองใน PPNG
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Incidence  of  STDs in  Thailand
(1982-2005)
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Thailand HIV/AIDS Situations

HIV prevalence (2013)
• ANC 0.43% ↔

• Military conscripts  0.5% ↔

• FSW 2.2% (2012) ↔

• MSM 7.1% (2012) ↑

• MSW 12.2% (2012) ↑

• PWID 25.2% (2012) ↑

• Migrant 0.81-1.0% (2012) ↔

Condom use at last sex (2012)

• FSW 93.6% ↔
• MSM 85.5% ↑
• PWID 49.1% ↑
• Grade11/Vocational school 72-73% ↑

VCT and knowing status (2012)

• FSW 55.6% ↑

• MSM 25.6% ↑

• MSW 52.4% ↑

• PWID 43.6% ↑

Source: IBBS and Sentinel surveillance in 2013 Thailand AIDS Response Report

Needle and Syringe exchange 

PWID 78% (2010)      81%(2012) 



Estimation of HIV new infections
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Target population and geographic focus

66% of new 
infections are in 
33 provinces

Estimated new 
infections during 
2012-2016 are 
38,883 peoples; 
64% is among 
KAPs



MSM: Approach to STI Management 
in HIV and ART Era

Dr. Anupong Chitwarakorn
Consultant: Bureau of AIDS and STI (Thai MOPH)
Physician, Site investigator: Silom Community Clinic@Tropmed (Thai 
MOPH and US CDC Cooperation) 
President, Thai Medical Society for the Study of STI



Primary and Secondary Syphilis—by Sex and 
Sexual Behavior, 33 Areas*, 2007–2012

*32 states and Washington,DC reported sex of partner data for 70% 
of cases of P&S syphilis for each year during 2007-2012.

†MSM=men who have sex with men; MSW=men who have sex with 
women only.

2012-Fig 30.  SR, Pg  32



Primary and Secondary Syphilis—Rates by Age Among 
Men Aged 15–44 Years, United States,  2003–2012

2012-Fig 37.  SR, Pg 36



HIV: HIV prevalence and incidence by age 

group and  year
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Syphilis: Syphilis prevalence and incidence by age group and calendar year
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HIV-Syphilis Co-infection:  prevalence  by age group and year



Case 1: genital ulcer
Male, age 19 years
CC: slightly painful genital ulcer 
for 10 days
Last sexual intercourse: 20+ 
days ago, no condom with boy 
friend, as insertive anal 
intercourse
PE: two ulcer 0.5 and 1 cm in 
dia. at prepuce, clean base 
ulcer with serum 
oozing,  slightly 
indurated, slightly tender. Both 
inguinal lymph nodes 
enlarged, not inflamed nor  
tender, discrete. 
Three small wart at frenulum



Clinical diagnosis: wart and ?

• A. Herpes genitalis

• B. Chancroid

• C. Primary syphilis

• D. non specific ulcer, may be traumatic?



Laboratory

• RPR negative

• HIV rapid test: Positive

• A. Herpes genitalis

• B. Chancroid

• C. Primary syphilis

• D. non specific ulcer, may be traumatic?



Serological tests for syphilis by stage of infection

What test is more helpful to confirm diagnosis of primary syphilis?



Dark field examination



Case 2
A student, age 18 
yrs, known case of HIV, 3 
months ago, already on 
ARV at private hos.
LSI: N/A, but having 
unprotected receptive 
anal intercourse and oral 
sex with boyfriends
CC: anal pain for 2 weeks
PE: two perianal
papules, not tender. 
Multiple greyish white  
patch at  tongue. 



Clinical diagnosis: HIV and ?

• A. Condyloma accuminata (perianal wart) and 
Apthus ulcer

• B. Perianal Wart and Mucous patch likely from 
syphilis

• C. Secondary syphilis

• D. Perianal Wart and fungal infection of 
tongue  



Laboratory
• RPR 1:512

• HIV rapid test: postive

• A. Condyloma accuminata (perianal wart) 
and Apthus ulcer

• B. Perianal Wart and Mucous patch likely 
from syphilis

• C. Secondary syphilis

• D. Perianal Wart and fungal infection of 
tongue  



Secondary syphilis: 

Specific clinical manifestation

1. Skin rash: 

macular, maculopapular, papular, papulosquamous,

pustualar, (non-itching, symmetrical)

2. Condyloma lata: papular lesions in intertrigineous

area which erode 

3. Mucous patch at genital or oral cavity

4. Moth eaten alopecia

Diagnosis: 

1. Typical lesion with reactive non-treponemal test 

(VDRL, RPR)

2. Atypical lesion with positive  non treponemal of >1:16 

or if >1:16, should be confirmed with positive 

treponemal test (FTA Abs or TPHA)







Mucous patch

Condyloma lata



Moth eaten alopecia



Syphilis: treatment

• Early syphilis: primary, secondary and early 
latent syphilis (within 1 year duration)

• Benzathine penicillin 2.4 M unit IM, single 
dose

• Alternative:  doxycycline 100mg. bid. 14 days 
or erythromycin 500mg. qid. 14 days



Syphilis: treatment

• Late syphilis: latent syphilis (except neurosyphilis)

• Benzathine penicillin 2.4 M unit IM, weekly for 3 
consecutive weeks 

• Alternative:  doxycycline 100mg. bid. 30 days or 
erythromycin 500mg. qid. 30 days









790 menavailable both HIV and TP result 







Case 3: genital ulcer

Known case of HIV infected,
not start ARV yet,
35 years old, LSI: none for 1 yr.
CC: painful genital ulcer for 2 
weeks
PE: extensive ulcer at genitalia 
and scrotal sac with necrotic 
tissue
Additional history: recurrent 
genital ulcer since teenage.



Extensive genital Herpes in HIV

Rare in immunocompetent
patients 
Treatment: Acyclovir 200 mg q 4 
hrs for 2 weeks or 400 mg tid for 
2 weeks, plus local irrigation 
with normal saline
Start ARV



Roles of genital Herpes in HIV

• Suppressive Treatment of genital herpes to reduce HIV 
transmission

- Valacyclovir 500 mg bid or acyclovir 800 mg bid for 3 
months, reduced genital HIV RNA of 0.2-0.5 log10 copies/ml 
and PVL of 0.25-0.5 log10 copies/ml (Nagot et al 2007, Dunne 
et al 2009 Zuckermann et al 2009, Maeten et al 2008)

- Acyclovir 400 mg bid showed weaker or no effects on HIV 
GVL (Cowen et al 2008, Delany et al 2009, Tanton et al)



Extensive Molluscum
contagiosum

Rare in immunocompetent
patients
Treatment: removal by 
cryosurgery
Start ARV



Giant wart

Treatment
Cryotherapy with liquid 
nitrogen or cryoprobe. 
Repeat applications 
every 1–2 weeks.
Surgical removal either 
by tangential scissor 
excision, tangential 
shave 
excision, curettage, or 
electrosurgery



Percentage of Urethral Neisseria gonorrhoeae Isolates 
Obtained from MSM* Attending STD Clinics,  Gonococcal

Isolate Surveillance Project (GISP), 1990–2012

*MSM=men who have sex with men

2012-Fig W.  SR, Pg 77



Norway
Figure 1. Cases of 
gonorrhoea in Norway 
reported to MSIS 1993-
2012 by year of 
diagnosis, transmission 
route and gender. 
Figure 2. Cases of syphilis 
(primary, secondary and 
early latent syphilis) in 
Norway reported to MSIS 
1993-2012 by year of 
diagnosis and 
transmission route. 



Conclusion

• Improve access to STI clinical services for HIV 
infected patients, including better quality. 

• Promoting early and effective STI health care 
related behaviors 

• Establish surveillance system to monitor STI in  
HIV infected population 


