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โรคหนองใน
GONORRHOEA (Thai)
โรคหนองในคืออะไร ?
What is Gonorrhoea?

โรคหนองในเกิดจากเชื ้อแบคทีเรีย ที่เรี ยกว่า นิสสิเรี ย โกโนเรี ย ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดการติดเชื ้อของท่อปั สสาวะ ปากมดลูก ทวารหนัก
ลาคอ และนัยน์ตา ไม่บอ่ ยนักที่โรคหนองในอาจปล่อยเชื ้อในกระแสเลือดและทาให้ มีไข้ ปวดตามข้ อ และมีรอยแผลที่ผิวหนัง
โรคหนองในแพร่ กระจายได้ อย่ างไร ?
How is it spread?

โรคหนองในแพร่กระจายได้ อย่างทันที เมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรื อทางปากโดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย
มีร่องรอยและอาการอะไรบ้ าง ?
What are the signs and symptoms?

โดยทัว่ ไป โรคหนองในจะแพร่เชื ้อไว้ ในท่อปั สสาวะในชาย และในท่อปั สสาวะและปากมดลูกในสตรี
นอกจากนันมั
้ นอาจแพร่เชื ้อในทวารหนักและในลาคอได้ ด้วย
ชาย
อาการของโรคหนองในขึ ้นอยูก่ บั บริ เวณที่ตดิ เชื ้อ ในชายบางคน โดยเฉพาะคนที่เป็ นโรคหนองที่ทวารหนักและลาคอ
จะไม่มีร่องรอยหรื ออาการใดๆเลย แต่ถ้ามีอาการเกิดขึ ้น อาจรวมถึง:
• ของเหลวข้ นสีเหลืองหรื อขาวทีไ่ หลออกจากองคชาต
• เจ็บหรื อลาบากในการถ่ายปั สสาวะ
• บริ เวณรอบๆ รูองคชาตเป็ นสีแดง
• มีของเหลวออกจากทวารหนักและรู้สกึ ไม่สบายเนื ้อตัว
• เจ็บคอ, คอแห้ ง
สตรี
สตรี สว่ นใหญ่ไม่มีร่องรอยหรื ออาการใดๆ แต่ถ้ามีอาการเกิดขึ ้น อาจรวมถึง:
• ของเหลวออกจากช่องคลอดมากผิดปกติ
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• ประจาเดือนมาไม่ปกติ
• ถ่ายปั สสาวะลาบาก
• เจ็บอุ้งเชิงกราน โดยเฉพาะขณะมีเพศสัมพันธ์
• มีของเหลวออกจากทวารหนักและรู้สกึ ไม่สบายเนื ้อตัว
• เจ็บคอ, คอแห้ ง
หากทิ ้งไว้ ไม่รับการรักษา โรคหนองในอาจแพร่สมู่ ดลูกและท่อทางเดินรังไข่ ทาให้ เกิดโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ (พีไอดี)
ซึง่ อาจนาไปสูอ่ าการแทรกซ้ อนต่างๆ รวมทังการเป็
้
นหมัน
เป็ นเวลานานเท่ าไรกว่ าจะเริ่มมีอาการ ?
How long until symptoms develop?

ชายส่วนมากเริ่ มมีอาการภายใน 1-3 วัน หากสตรีเริ่ มมีอาการก็มกั จะเป็ นภายใน 10 วัน
ท่ านจะตรวจหาโรคหนองในได้ อย่ างไร ?
How do you test for Gonorrhoea?
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จะรักษาโรคหนองในได้ อย่ างไร ?
How is Gonorrhoea treated?

โรคหนองในนี ้สามารถรักษาได้ อย่างง่ายดายและได้ ผลด้ วยยาปฏิชีวนะที่เอ็มเอสเอชซี โดยปกติเราจะใช้ ยาฉีดทีเ่ รี ยกว่า เซฟไทรอะโซน
และยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานทีเรี ยกว่า อะซิโธรมัยซิน
ใช้ เวลานานเท่ าไรกว่ าอาการต่ างๆ จะหายไปหลังจากการรักษา ?
How long does it take for the symptoms to go away after treatment?

โดยปกติอาการต่างๆจะเริ่ มบรรเทาลงภายใน 24 ชัว่ โมง หากท่านยังคงมีปัญหาต่างๆหลังจากหนึง่ สัปดาห์ โปรดกลับไปพบแพทย์ของ
ท่านใหม่
เมื่อไรจึงจะปลอดภัยที่จะมีเพศสัมพันธ์ ได้ ใหม่ ?
When is it safe to have sex again?

เพื่อให้ เวลายาปฏิชีวนะทางาน ท่านควรใช้ ถงุ ยางอนามัยหรื องดการมีเพศสัมพันธ์เป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์หลังจากการรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะ
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ข้ าพเจ้ าจาเป็ นต้ องรับการทดสอบต่ อไปหรือไม่ หลังจากที่ได้ รับการรักษาแล้ ว ?
Do I need further tests after I’ve been treated?

บางครัง้ ท่านอาจถูกขอร้ องให้ กลับมารับการทดสอบอีกครัง้ ภายในหนึง่ สัปดาห์หลังจากการรักษาของท่านสิ ้นสุดลง เพื่อให้ แน่ใจว่าท่าน
ได้ รับการรักษาอย่างอย่างได้ ผล
คู่นอนของข้ าพเจ้ าควรได้ รับการรักษาด้ วยหรือไม่ ?
Should my sexual partners also be treated?
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?
How do I avoid getting infected again?

ภ

Gonorrhoea – Thai

ปรับปรุ ง พฤษภาคม 2012 (Updated May 2012)

