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โรคหนองใน (Gonorrhoea)
ยังเป็ นทีร่ ู ้จักกันในนามว่า gono

้ แบคทีเรีย และสามารถติดต่อสูก
่ ันได ้
โรคหนองในเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) ทีเ่ กิดจากเชือ
ในระหว่างมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช ้ถุงยางอนามัย
ข้อเท็จจริงโดยส ังเขป
้ ในท่อปั สสาวะและปากมดลูก แต่ยังสามารถติดเชือ
้ ไปทีท
• โรคหนองใน โดยทั่วไปจะติดเชือ
่ วารหนักและลาคอได ้ด ้วย
• โรคนี้แพร่กระจายด ้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัยกับคู่นอนทีต
่ ด
ิ โรคหนองในอยู่แล ้ว
• ตัวอย่างปั สสาวะและการใช ้ก ้านสาลีป้ายตัวอย่างจากท่อปั สสาวะ ปากมดลูก ลาคอ และทวารหนักจะถูกส่งไปตรวจที่
ห ้องปฏิบัตก
ิ าร
• โรคหนองในรักษาได ้ด ้วยยาปฏิชวี นะอย่างมีประสิทธิภาพ

โรคนี้คอ
ื อะไร? (What is this?)
้ ได ้ทีท
โรคหนองในสามารถติดเชือ
่ ่อปั สสาวะ ปากมดลูก ทวารหนัก ลาคอ และตา ในโอกาสทีไ่ ม่พบบ่อยนัก โรคนี้อาจแพร่
กระจายไปยังกระแสเลือดซึง่ ทาให ้เกิดไข ้ตัวร ้อน ปวดไขข ้อ และเป็ นแผลทีผ
่ วิ หนังได ้
หากติดโรคหนองใน คุณอาจไม่สังเกตเห็นอาการใด ๆ เลยก็ได ้ หากคุณมีอาการ อาการเหล่านัน
้ อาจได ้แก่
• มีสารคัดหลั่งจากองคชาต ช่องคลอด หรือทวารหนัก
• อาการปวดหรือแสบขณะปั สสาวะ
• เจ็บคอและคอแห ้ง

คุณติดโรคนี้ได ้อย่างไร? (How do you get it?)
โรคหนองในมีอยู่ในสารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศและแพร่กระจายด ้วยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก และทางปาก
กับผู ้อืน
่ ทีต
่ ด
ิ โรคหนองในอยู่ก่อนแล ้ว
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มีอาการอะไรบ ้าง? (What are the symptoms?)
ช่องคลอด (Vagina)
่ งคลอด การติดเชือ
้ โรคหนองในทีช
่ งคลอดไม่มอ
หาคุณมีชอ
่ อ
ี าการ หากมีอาการ อาการเหล่านั ้นอาจได ้แก่
•
•
•
•

สารคัดหลั่งจากช่องคลอดหรือตกขาวทีผ
่ ด
ิ ปกติ
สารคัดหลั่งจากช่องคลอดหรือตกขาวทีไ่ ม่สม่าเสมอ
รู ้สึกไม่สบายตัวขณะปั สสาวะ
ปวดกระดูกเชิงกราน โดยเฉพาะในเวลาทีม
่ เี พศสัมพันธ์ทางช่องคลอด

องคชาต (Penis)
หากคุณมีองคชาต อาการอาจได ้แก่
• สารคัดหลั่งจากองคชาตมีสเี หลืองหรือขาว
• รู ้สึกเจ็บหรือไม่สบายตัวขณะปั สสาวะ
• สีแดงบริเวณปลายเปิ ดขององคชาต

ทวารหนัก (Anus)
การติดโรคหนองในทีท
่ วารหนักส่วนใหญ่มักเกิดขึน
้ โดยไม่มอ
ี าการ หากมีอาการ อาการเหล่านัน
้ อาจได ้แก่
การมีสารคัดหลั่งจากทวารหนักและรู ้สึกไม่สบายตัว

ลาคอ (Throat)
่ งปากส่วนใหญ่มักเกิดขึน
การติดโรคหนองในทีช
่ อ
้ โดยไม่มอ
ี าการ หากมีอาการ อาการเหล่านัน
้ อาจได ้แก่ อาการเจ็บคอ

คุณจะตรวจโรคนี้ได ้อย่างไร? (How do you test for it?)
โรคหนองในตรวจได ้ด ้วย
• การเก็บตัวอย่างจากปั สสาวะ
• การใช ้ก ้านสาลีป้ายท่อปั สสาวะ ปากมดลูก ลาคอ หรือทวารหนัก
้
การทดสอบเหล่านี้มักจะพบโรคหนองในได ้ใน 2-4 วันหลังจากทีค
่ ุณสัมผัสกับการติดเชือ

โรคนี้รักษาได ้อย่างไร? (How is it treated?)
โรคหนองในสามารถรักษาให ้หายได ้ด ้วยยาปฏิชวี นะ
อาการมักทุเลาลงภายใน 24 ชั่วโมง หากคุณยังมีอาการต่อไปอีกหนึง่ สัปดาห์หลังจากการรักษา ให ้กลับไปพบแพทย์ของคุณ
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คุณจะต ้องไม่มเี พศสัมพันธ์ใด ๆ เป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์หลังจากการรักษา (ห ้ามมีเพศสัมพันธ์แม ้แต่จะใช ้ถุงยางอนามัยหรือ
แผ่นยางอนามัยก็ตาม)
คุณจะต ้องไม่มเี พศสัมพันธ์กับคู่นอนคนใดจนกว่าจะผ่านไปแล ้วหนึง่ สัปดาห์หลังจากทีพ
่ วกเขาได ้รับการรักษาหายแล ้ว

หากไม่ได ้รับการรักษาจะมีภาวะแทรกซ ้อนใด ๆ หรือไม่? (Are there any complications if not
treated?)
่ งคลอดและมดลูก โรคหนองในทีไ่ ม่ได ้รับการรักษาอาจแพร่กระจายไปยังมดลูกและท่อนาไข่ ซึง่ อาจทาให ้เกิด
หากคุณมีชอ
โรคกระดูกเชิงกรานอักเสบ (PID) ได ้ ซึง่ เป็ นอาการทีอ
่ าจนาไปสู่ภาวะแทรกซ ้อน รวมถึง ภาวะมีบุตรยากด ้วย
ค ้นหาข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับโรคกระดูกเชิงกรานอักเสบได ้ที่ StaySTIFree (staystifree.org.au)

โรคนี้มโี อกาสกลับมาเป็ นอีกหลังจากการรักษาแล ้วหรือไม่? (Is it likely to come back after
treatment?)
มีโอกาสน ้อยทีโ่ รคหนองในจะกลับมาเป็ นอีก หากคุณ
• บอกคู่นอนของคุณและตรวจสอบให ้มั่นใจได ้ว่า คู่นอนคนปั จจุบันของคุณไปพบแพทย์และได ้รับการรักษาด ้วย
• ใช ้ถุงยางอนามัยและแผ่นยางอนามัยกับคู่นอนทุกคน

ฉันสามารถป้ องกันตนเองได ้อย่างไร? (How can I protect myself?)
การใช ้ถุงยางอนามัยหรือแผ่นยางอนามัยในระหว่างมีเพศสัมพันธ์เป็ นวิธท
ี ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในการป้ องกันตัวคุณเองจากโรคหนองใน
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แจ ้งให ้พวกเขาทราบ (Let them know)
หากคุณได ้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) คู่นอนของคุณทุกคนจากหลายเดือนทีผ
่ ่านมาก็ควร
ไปพบแพทย์เพือ
่ เข ้ารับการตรวจด ้วยเช่นกัน
เป็ นเรือ
่ งสาคัญทีค
่ ู่นอนของคุณทุกคน (ขาประจาหรือชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว) จะเข ้ารับการตรวจ เพราะโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ทไี่ ม่ได ้รับการรักษาอาจเป็ นเหตุให ้เกิดปั ญหาร ้ายแรงในเวลาต่อมาได ้
หากคุณลาบากใจทีจ
่ ะบอกคู่นอนของคุณ คุณสามารถใช ้บริการ แจ ้งให ้พวกเขาทราบ (letthemknow.org.au)
ซึง่ มีตัวอย่างการสนทนา อีเมล ข ้อความ หรือจดหมายทีค
่ ุณสามารถส่งให ้คู่นอนของคุณได ้ทัง้ แบบส่วนตัวและแบบ
ื่
ไม่ระบุชอ

ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได ้ทีไ่ หนบ ้าง? (Where can I get help?)
• ไปทีศ
่ ูนย์บริการสุขภาพทางเพศใกล ้บ ้านคุณ
• ไปพบแพทย์ประจาท ้องถิน
่ ของคุณ
• ไปทีศ
่ ูนย์สข
ุ ภาพชุมชนในท ้องถิน
่ ของคุณ
ค ้นหาบริการด ้านสุขภาพทางเพศได ้ที่ StaySTIFree (staystifree.org.au)
การปฏิเสธความร ับผิดชอบ (DISCLAIMER)
เอกสารข ้อมูลสาคัญนี้ ให ้ข ้อมูลด ้านสุขภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจ
ี ุดประสงค์ทจ
ี่ ะไปทดแทนความจาเป็ นของการปรึกษากับ
แพทย์ของคุณ
หากคุณมีความกังวลเกีย
่ วกับสุขภาพ คุณควรขอคาแนะนาจากแพทย์ของคุณ
หากคุณต ้องการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ
่ ผนกฉุกเฉินทีอ
่ ยู่ใกล ้คุณทีส
่ ด
ุ หรือโทรไปที่ 000
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