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โรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทัิลเลยีม  
(Mycoplasma genitalium) 

ยังเป็นทีรู่จั้กกันในนามว่า MG 

โรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทัิลเลยีม (Mycoplasma genitalium - MG) เป็นการตดิเชือ้แบคทเีรยีที่
สามารถตดิตอ่สูก่ันในระหว่างการมเีพศสัมพันธโ์ดยไมใ่ชถุ้งยางอนามัย 

 
ยานี้คอืยาอะไร? (What is this?) 

โรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทิัลเลยีม เป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธท์ีเ่กดิขึน้จากเชือ้แบคทเีรยีทีม่ผีลกระทบต่อปาก

มดลูก ท่อปัสสาวะ และล าไสต้รง 

คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

โรคตดิเชือ้ MG สามารถตดิต่อสูก่ันดว้ยการมเีพศสัมพันธท์างชอ่งคลอดและทวารหนักโดยไม่ใชถุ้งยางอนามัยกับคู่นอนทีม่ี
โรคตดิเชือ้ MG อยู่ก่อนแลว้ 

มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

ชอ่งคลอด (Vagina) 

หากคุณเป็นผูห้ญงิ คุณอาจพบว่ามี 

• อาการปวดทอ้งนอ้ยสว่นล่าง 
• อาการเจ็บระหว่างมเีพศสัมพันธ์ 

• สารคัดหลั่งจากชอ่งคลอดหรอืตกขาวอย่างผดิปกต ิ
• อาการเจ็บแสบตอนถ่ายปัสสาวะ 

• การตกเลอืดทีช่อ่งคลอดอย่างผดิปกต ิ

 

 

 

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป (QUICK FACTS) 

• โรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทิัลเลยีม เป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธท์ีม่ผีลกระทบต่อปากมดลูก ท่อปัสสาวะ และ
ล าไสต้รง 

• คนสว่นใหญ่ทีเ่ป็นโรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทิัลเลยีม จะไม่มอีาการใด ๆ ทัง้สิน้ 

• การตรวจโรคมักใชต้ัวอย่างปัสสาวะ กา้นส าลป้ีายทีช่อ่งคลอดหรอืปากมดลูก หรอืทีท่วารหนัก 
• โรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทิัลเลยีม สามารถรักษาไดด้ว้ยยาปฏชิวีนะ 
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องคชาต (Penis) 

หากคุณเป็นผูช้าย คุณอาจพบว่ามี 

• อาการเจ็บแสบตอนถ่ายปัสสาวะ 
• สารคัดหลั่งจากองคชาต 

ล าไสต้รง (Rectum) 

หากคุณตดิเชือ้ทางทวารหนัก คุณอาจพบว่ามี 

• อาการเจ็บหรอืระคายเคอืงภายในทวารหนัก 

• เลอืดออกทางทวารหนัก 

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

หากคุณเป็นผูห้ญงิ การตรวจโรคมักใชต้ัวอย่างปัสสาวะ กา้นส าลีป้ายทีช่อ่งคลอดหรอืปากมดลูก หรอืทีท่วารหนัก 

หากคุณเป็นผูช้าย การตรวจโรคมักใชต้ัวอย่างปัสสาวะ 

หากคุณตดิเชือ้ทีท่วารหนัก การตรวจโรคจะใชก้า้นล าสป้ีายทีท่วารหนัก 

คณุควรตรวจโรคนี้เมือ่ใด? (When do you test for it?) 

แนะน าใหต้รวจหาเชือ้ MG หากคุณมอีาการตามรายการในขา้งตน้ แนะน าใหต้รวจหาเชือ้ MG หากคู่นอนของคุณตดิเชือ้ MG 
ไม่แนะน าใหต้รวจหาเชือ้ในผูท้ีไ่ม่มอีาการ เวน้แต่จะเป็นคู่นอนของใครบางคนทีต่ดิเชือ้ MG 

โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

โรคตดิเชือ้ MG จะไดรั้บการรักษาเป็นครัง้แรกดว้ยยาปฏชิวีนะสองขนาน การรักษาแบบน้ี รักษาการตดิเชือ้ MG ไดร้อ้ยละ  
80-90 

2 - 3 สัปดาหห์ลังจากทานยาปฏชิวีนะแลว้ คุณจ าเป็นตอ้งเขา้รับการตรวจอกีครัง้เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการรักษาดว้ยยาปฏชิวีนะ

ไดผ้ลแลว้ 

คุณไม่ควรมเีพศสัมพันธ ์หรอืคุณตอ้งใชถุ้งยางอนามัยตลอด 100% ของการมเีพศสัมพันธ ์จนกว่าคุณและคู่นอนของคุณจะมี
ผลการตรวจโรคตดิเชือ้ MG เป็นลบ 

เน่ืองจากการดือ้ยาปฏชิวีนะทีม่อีัตราเพิม่สงูขึน้ โรคตดิเชือ้ MG จงึกลายเป็นการตดิเชือ้ทีรั่กษายาก 

เน่ืองจากการตดิเชือ้ทีด่ือ้ยาก าลังมอีัตราเพิม่สงูขึน้ จงึเป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะตอ้งสรา้งสมดุลระหว่างอันตรายทีเ่กดิจากยาปฏชิวีนะ
อืน่ ๆ เมือ่เทยีบกับอันตรายทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ MG  

การใชย้าปฏชิวีนะซ ้ากันหลายขนานบางครัง้อาจท าใหเ้กดิ 

• ผลขา้งเคยีงทีรุ่นแรง 

• ท าลายเชือ้แบคทเีรยีในล าไส ้ซึง่มคีวามส าคัญต่อสขุภาพของมนุษย ์
• การดือ้ยาปฏชิวีนะในเชือ้แบคทเีรยีประเภทอืน่และในชมุชน  
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ป้าหมายในการรักษาโรคตดิเชือ้ MG คอื การก าจัดอาการและการตดิเชือ้ใหห้ายไป 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีม่กีารตดิเชือ้เรือ้รัง ซึง่ยังคงพบเชือ้ MG ในการตรวจหาเชือ้หลังการรักษาดว้ยยาปฏชิวีนะ น่ันคอื การ

รักษาอาจไม่ไดผ้ล  จงึไม่จ าเป็นตอ้งแนะน าหรอืส่ังใหรั้กษาดว้ยยาปฏชิวีนะอกีต่อไป เวน้แต่ว่าจะมอีาการ  

 

หากไม่ไดรั้บการรักษาจะมภีาวะแทรกซอ้นใด ๆ หรอืไม่? (Are there any complications if not 
treated?) 

หากคุณเป็นผูช้าย ไม่มหีลักฐานบ่งชีว่้าเชือ้ MG เป็นสาเหตุของปัญหาสขุภาพทีร่า้ยแรง 

หากคุณเป็นผูห้ญงิ เชือ้ MG อาจท าใหเ้กดิโรคกระดูกเชงิกรานอกัเสบ (Pelvic Inflammatory Disease - PID) ไดป้ระมาณรอ้ย

ละ 5 ของการตดิเชือ้  

ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

การใชถุ้งยางอนามัยในระหว่างมเีพศสัมพันธท์างชอ่งคลอดและทวารหนักเป็นทางทีด่ทีีส่ดุในการป้องกันตัวคุณเองจากโรคตดิ
เชือ้ MG 

 

แจง้ใหพ้วกเขาทราบ (Let them know) 

หากคุณไดรั้บการวนิิจฉัยว่าเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์(STI) คู่นอนของคุณทุกคนจากหลายเดอืนทีผ่่านมาก็ควร 
ไปพบแพทยเ์พือ่เขา้รับการตรวจดว้ยเช่นกัน  

เป็นเรือ่งส าคัญทีคู่่นอนของคุณทุกคน (ขาประจ าหรอืช่ัวครัง้ช่ัวคราว) จะเขา้รับการตรวจ เพราะโรคตดิต่อทางเพศ 
สัมพันธท์ีไ่ม่ไดรั้บการรักษาอาจเป็นเหตุใหเ้กดิปัญหารา้ยแรงในเวลาต่อมาได ้

หากคุณล าบากใจทีจ่ะบอกคู่นอนของคุณ คุณสามารถใชบ้รกิาร แจง้ใหพ้วกเขาทราบ (letthemknow.org.au)  
ซึง่มตีัวอย่างการสนทนา อเีมล ขอ้ความ หรอืจดหมายทีคุ่ณสามารถสง่ใหคู้่นอนของคุณไดท้ัง้แบบสว่นตัวและแบบ 
ไม่ระบุชือ่ 

ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปทีศู่นยบ์รกิารสขุภาพทางเพศใกลบ้า้นคุณ 
• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 

• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษา

กับแพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุหรอืโทรไปที่ 000 

https://letthemknow.org.au/
https://staystifree.org.au/
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