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โรคทอ่ปัสสาวะอักเสบ (Urethritis) 
โรคท่อปัสสาวะอกัเสบ (Urethritis) เป็นค าทีใ่ชอ้ธบิายภาวะอักเสบในท่อปัสสาวะ 

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• สาเหตุทีพ่บบ่อยทีส่ดุของโรคท่อปัสสาวะอักเสบเกดิจากโรคหนองในเทยีม โรคหนองใน และโรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา  
เจนนทิัลเลยีม 

• โรคท่อปัสสาวะอักเสบมักไม่มอีาการใด ๆ 

• โรคน้ีไดรั้บการวนิจิฉัยดว้ยการตรวจปัสสาวะหรอืใชก้า้นส าลป้ีาย 
• โรคท่อปัสสาวะอักเสบมักไดรั้บการรักษาดว้ยยาปฏชิวีนะเพยีงขนาดเดยีว 

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

โรคท่อปัสสาวะอักเสบเป็นค าทีใ่ชอ้ธบิายการอักเสบในท่อปัสสาวะ 

โรคท่อปัสสาวะอักเสบส่วนใหญ่เกดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี โรคน้ีมักรักษาใหห้ายไดด้ว้ยยาปฏชิวีนะ  

คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

โรคท่อปัสสาวะอักเสบสามารถตดิต่อกันไดผ่้านการมเีพศสัมพันธ์โดยไม่ใชถุ้งยางอนามัย สาเหตุทีพ่บบ่อยทีส่ดุของโรค 
ท่อปัสสาวะอักเสบ ไดแ้ก่ 

• โรคหนองในเทยีม 

• โรคหนองใน 
• โรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทิัลเลยีม 

โรคท่อปัสสาวะอักเสบชนดิไม่เจาะจง (Non-specific urethritis - NSU) สามารถวนิจิฉัยไดเ้มือ่บุคคลมอีาการแต่ผลการตรวจ 
โรคต่าง ๆ ดงัน้ี เป็นลบ ซึง่ไดแ้ก ่โรคหนองในเทยีม โรคหนองใน และโรคตดิเชือ้ไมโครพลาสมา เจนนทิัลเลยีม  
เชือ้แบคทเีรยี ยสีต ์และเชือ้ไวรัสชนดิอืน่ ๆ อาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิโรค NSU ได ้
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มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

โรคท่อปัสสาวะอักเสบมักไม่มอีาการใด ๆ หากเกดิอาการ อาการทีม่ไีดแ้ก่ 

• ความรูส้กึเจ็บหรอืแสบตอนถ่ายปัสสาวะ 
• สารคัดหลั่งจากท่อปัสสาวะไม่ปกต  ิ

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

โรคท่อปัสสาวะอักเสบวนิจิฉัยไดด้ว้ยการตรวจปัสสาวะและการใชก้า้นส าลป้ีายท่อปัสสาวะ 

โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

โรคท่อปัสสาวะอักเสบมักไดรั้บการรักษาดว้ยยาปฏชิวีนะเป็นยาเม็ด บางครัง้ดว้ยการฉีดยา บางครัง้ตอ้งใชย้าเพือ่การรักษาที่ 
ยาวนานขึน้ 

อาการควรจะดขีึน้ภายในไม่กีวั่นหลังเริม่การรักษา แต่อาจใชเ้วลาถงึหนึง่สัปดาหจ์งึจะหมดไป หากอาการของคุณไม่หมดไป 
หลังจากเริม่ตน้การรักษาไปแลว้หนึง่สัปดาห ์คุณควรไปพบแพทยอ์กีครัง้ 

คุณควรละเวน้การมเีพศสัมพันธเ์ป็นเวลา 7 วัน หลังจากการรักษา 

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

อาการแทรกซอ้นของโรคท่อปัสสาวะอักเสบ เชน่ การตบีตัน (stricture) ของท่อปัสสาวะเกดิขึน้นอ้ยมาก 

เหตุผลหลักของการรักษาการตดิเชือ้คอื เพือ่ท าใหอ้าการดขีึน้และเพือ่ลดความเสีย่งของการตดิต่อไปใหก้ับคู่นอน 

โรคนี้มโีอกาสกลับมาเป็นอกีหลังจากการรักษาแลว้หรอืไม่? (Is it likely to come back after 
treatment?) 

การรักษาโรคท่อปัสสาวะอักเสบมีประสทิธภิาพมาก ดังนัน้ การก าเรบิของโรคท่อปัสสาวะอักเสบส่วนใหญ่ จะเกดิจาก 
การตดิเชือ้อย่างอืน่ หลังจากผ่านการรักษาแลว้ หากอาการยังไม่ดขี ึน้ คุณควรไปพบแพทยข์องคุณ 

ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

การใชถุ้งยางอนามัยหรอืแผ่นยางอนามัยในระหว่างมเีพศสัมพันธ์เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการป้องกันตัวคุณเองจากโรค 
ท่อปัสสาวะอักเสบ 
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ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปทีศู่นยบ์รกิารสขุภาพทางเพศใกลบ้า้นคุณ 
• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 

• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษากับ 
แพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุ หรอืโทรไปที ่000 
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