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Thai – Chlamydia

หนองในเทียมหนองในเทียม

ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลท่ีถูกตอง แตขอมูลเหลาน้ี
ก็ไมสามารถ ใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเช่ียวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เก่ียวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายช่ือของสถานที่ท่ีคุณจะสามารถขอรับขอมูลเพ่ิมเติมได

หนองในเทียมคืออะไร?หนองในเทียมคืออะไร?
หนองในเทียม เปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือกามโรค (STI) ท่ีพบมากที่สุด
ในประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูคนหนุมสาวที่มีอายุระหวาง 15 และ 25
ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย CHLAMYDIA TRACHOMATIS และอาจสงผลอยางรุนแรงได
ท้ังชายและหญิง

คุณจะติดเชื้อหนองในเทียมไดอยางไร?คุณจะติดเชื้อหนองในเทียมไดอยางไร?
หนองในเทียม เกิดจากแบคทีเรีย และสามารถติดตอกันได หากไมมีการปองขณะ
รวมเพศกับผูติดเช้ือ ไมวาจะเปนทางชองคลอด ปาก หรือทวารหนัก หญิงตั้งครรภ
สามารถแพรเช้ือหนองในเทียมสูทารกของพวกเขาได ซึ่งอาจกอใหเกิดอาการติดเชื้อ
อยางรุนแรงทางดวงตา และปอดได หากคุณติดโรคหนองในเทียม จะเปนการงาย
ท่ีจะติด และแพรเช้ือ HIV ดวยเชนกัน ปญหาก็คือ คนสวนใหญไมคิดวา พวกเขาน้ัน
ติดเชื้อหนองในเทียม เพราะพวกเขาจะไมเห็นหรือรูสึกอะไรที่ผิดปกติ และดวยความไมรู
น่ีเอง ท่ีทําใหพวกเขาสามารถแพรเช้ือไปยังคูขาของพวกเขาได

คุณมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อหนองในเทียม หาก:คุณมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อหนองในเทียม หาก:
■ คุณมีอายุตํ่ากวา 25 ป
■ คุณไดเปล่ียนคูนอนใน 12 เดือนท่ีผานมา
■ คุณมีคูนอนมากกวาหน่ึงคนใน 12 เดือนท่ีผานมา
■ คุณไมไดใชถุงยางอนามัย หรือแผนยางอนามัยสําหรับเลีย
■ คุณหรือคูนอนของคุณมีกามโรคประเภทอื่น

สัญญาณหรืออาการของโรคหนองในเทียมคืออะไร?สัญญาณหรืออาการของโรคหนองในเทียมคืออะไร?
โปรดจําไววา เด็กหญิงและผูหญิงสวนใหญท่ีติดเชื้อหนองในเทียม จะไมสามารถสังเกต
เห็นสัญญาณใดๆ ไดเลย

อาการอ่ืนๆ ท่ีสังเกตได คือ:อาการอื่นๆ ท่ีสังเกตได คือ:
■ แสบหรือปวดเวลาถายปสสาวะ
■ มีสารคัดหล่ังจากชองคลอดผิดปกติ
■ ปวดตรงชวงทองสวนลางตํ่ากวาสะดือ
■ เจ็บเวลารวมเพศ
■ มีเลือดออกผิดปกติ หรือมีประจําเดือนแบบประปราย



หนองในเทียมหนองในเทียม
Thai – Chlamydia

หากไมไดรับการรักษาเสียแตเน่ินๆ เด็กหญิงและผูหญิงจะติดเชื้อไดท้ังในปากมดลูก
มดลูก (มดลูก) และทอนําไขของพวกเขา ซ่ึงทั้งหมดนี้ เรียกวาโรคกระดูกเชิงกราน
อักเสบ ซึ่งสามารถทําใหเกิดแผลเปน หรือแมกระทั่งไปปดกั้นทอนําไข (ซึ่งนําไขไปยัง
มดลูก) นอกจากนี้ยังสามารถปดกั้นไมใหไขท่ีปฏิสนธิแลว เดินทางเขาไปในมดลูก
ซึ่งจะทําใหเกิดการตั้งครรภนอกมดลูก (เม่ือไขเจริญเติบโตในทอนําไข) และอาจจะตอง
มีการผาตัดฉุกเฉินและอาจสงผลถึงแกชีวิตได

โปรดจําไววา เด็กชายและผูชายสวนใหญท่ีติดเชื้อหนองในเทียม จะไมสามารถสังเกต
เห็นสัญญาณใดๆ ไดเลย

อาการอ่ืนๆ ท่ีสังเกตได คือ:อาการอื่นๆ ท่ีสังเกตได คือ:
■ มีสารคัดหล่ังสีขาวหรือเหลืองจากองคชาต
■ แสบ หรือปวดเวลาถายปสสาวะ
■ ระคายเคือง หรือเจ็บรอบทอปสสาวะ (บริเวณหัวท่ีเปดขององคชาต)

หากไมไดรับการรักษาเสียแตเน่ินๆ ผูชายอาจมีการพัฒนาไปเปนโรคตอมลูกหมาก
อักเสบ (การติดเช้ือและอาการบวมของตอมลูกหมาก) และกานอัณฑะอักเสบ
(บวมในลูกอัณฑะ) และภาวะมีบุตรยาก

ผม/ดิฉัน จะรูไดอยางไรวาติดเชื้อหนองในเทียมผม/ดิฉัน จะรูไดอยางไรวาติดเชื้อหนองในเทียม
หากคุณมีอาการเหลาน้ี หรือหากคุณมีเพศสัมพันธกับบุคคลหลายๆคน โดยไมทราบวา
พวกเขาติดเช้ือหรือไม กรุณาไปพบแพทยของคุณ (GP) หรือแพทยท่ีคุณเลือกโดยเร็ว
ท่ีสุดและขอใหตรวจหากามโรค ซึ่งไมเปนเร่ืองที่ยุงยากเลย แพทยของคุณควรจะ
สนทนากับคุณเกี่ยวกับการติดตามผูติดเชื้อดวย การติดตามผูติดเชื้อน้ี เก่ียวของกับ
การคนหาติดตาม และแจงรายชื่อของบุคคลท่ีติดเชื้อ เพ่ือใหพวกเขาไปขอรับคําปรึกษา
และการตรวจหาเชื้อ ตลอดจนการรักษา หากจําเปน คุณสามารถติดตามผูติดเชื้อไดดวย
ตัวคุณเอง และ/หรือ ดวยความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญทางการแพทย ควรปรึกษา
เร่ืองนี้กับแพทยของคุณ

ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อหนองในเทียม?ผม/ดิฉันจะตองทําอะไรบาง หากติดเชื้อหนองในเทียม?
แพทยของคุณ จะทําการตรวจสอบตัวอยางปสสาวะ สําหรับคนไขผูหญิงจะตองมีการ
ปายสําลีเพ่ือเก็บตัวอยางจากชองคลอด (ซ่ึงคุณสามารถทําเองได ถาคุณตองการ)
จะเปนการดี หากคุณจะตรวจกามโรคประเภทอื่นๆ พรอมกันไปดวย

ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาอยางไร?ผม/ดิฉันจะไดรับการรักษาอยางไร?
หากคุณติดเช้ือหนองในเทียม คุณจะไดรับยาปฏิชีวนะ คุณจําเปนตองใชยาจนหมด
คูนอนของคุณยังจะตองไดรับการตรวจโรคและไดรับการรักษาอีกดวย อยาไดไปมี
เพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยในขณะที่คุณหรือคูนอนของคุณกําลังเขารับการรักษาอยู
คุณอาจจะแพรเช้ือใหกันและกันตอไปอีก อยาดื่มแอลกอฮอลในระหวางการรักษา
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจะเปนตัวระงับทําใหยาทํางานไมสมบูรณ และคุณยังอาจจะลืม
เร่ืองที่ตองมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัยอีกดวย
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Iเอกสารฉบับน้ีสามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอ่ืนๆไดถามี
การขอเพ่ือนําไปใหผูท่ีเปนบุคคลทุพพลภาพ

Thai – Chlamydia

ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อหนองในเทียมไดอยางไร?ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อหนองในเทียมไดอยางไร?
วิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุดในการปองกันการติดเชื้อหนองในเทียม และกามโรคประเภทอ่ืนๆ คือ:

■ ควรหม่ันใชถุงยางอนามัย แผนยางอนามัยสําหรับเลีย และสารหลอล่ืนท่ีทําจากนํ้า   
อยูเสมอ ถุงยางอนามัย เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดที่จะปกปองคุณทั้งจากหนองในเทียม และ
กามโรคประเภทอื่นๆ ควรหม่ันใชถุงยางอนามัยในระหวางการมีเพศสัมพันธทาง
ชองคลอด และทวารหนัก และใชแผนยางอนามัยสําหรับเลีย หากมีเพศสัมพันธ
ดวยปาก จนกวาคุณจะแนใจวาทั้งคุณและคูนอนของคุณนั้น ไมเปนกามโรค

■ มีความสัมพันธระยะยาว ซึ่งคุณทั้งสองไมเคยมีใครติดเชื้อมากอน และคุณทั้งสอง
ไมมีคูนอนคนอ่ืนๆ

■ จํากัดจํานวนคูนอนของคุณ ย่ิงจํานวนคนท่ีคุณมีเพศสัมพันธดวยนอยลงเทาใด
โอกาสที่จะมีเพศสัมพันธกับคนท่ีติดเชื้อหนองในเทียมก็นอยลงเทาน้ัน

■ หม่ันตรวจรางกายเพื่อตรวจหาเช้ือกามโรคเปนประจํา

การสนทนาเกี่ยวกับกามโรคอาจเปนเร่ืองยาก แตคนท่ีคุณมีเพศสัมพันธดวยก็มีสิทธิ
ท่ีจะรับทราบเชนกัน หากคุณเปนกามโรค ใหเร่ิมสนทนาเม่ือคุณรูสึกผอนคลายและม่ันใจ
ไมใชแคกอนเวลาท่ีคุณจะเริ่มมีเพศสัมพันธเทาน้ัน คูนอนของคุณจะประทับใจกับความ
ซื่อสัตยของคุณ และการที่คุณไมตองการที่จะแพรเช้ือใหกับเขา/เธอ คุณเองก็มีสิทธิ
ท่ีจะทราบเชนกันวา พวกเขาติดเชื้อดวยหรือไม

ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหนองในเทียมไดจากท่ีใดบาง?ผม/ดิฉันจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหนองในเทียมไดจากที่ใดบาง?
ถาตองการขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ:

■ แพทยของทาน หรือแพทยทานอ่ืนๆท่ีทานเลือก
■ เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
 1800 022 222

■ Sexual Health Helpline
 9227 6178 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตเมือง) หรือ 
 1800 198 205 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเม่ือใชโทรศัพทบาน)

จัดทําโดย จัดทําโดย  คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013 คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013

หนองในเทียมหนองในเทียม


