โรคหนองในเทียม, ข้ อมูลสำหรับผู้ป่วย (21 ตุลำคม 2016)
ข้ อมูลข่าวสารการป้องกันโรคติดต่อจากคณะแพทย์โรคติดต่อ
ทำไมคุณจึงได้ รับข้ อมูลนี ้
คุณติดเชื ้อหรื อสงสัยว่าตัวเองติดเชื ้อโรคหนองในเทียม แผ่นพับข้ อมูลนี ้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคหนองในเทียม วิธีการรักษา
และสิง่ ที่คณ
ุ ที่ต้องปฏิบตั ติ าม
โรคหนองในเทียมคืออะไร
เชื ้อแบคทีเรี ยของโรคหนองในเทียมบ่อยครัง้ มักจะเกาะอาศัยอยูต่ ามเยื่อบุของทางเดินปั สสาวะ ช่องคลอด
และท่อทวารหนัก บางครัง้ อาจจะเจอในลาคอด้ วย คนเราอาจจะเป็ นโรคหนองในเทียมนานหลายปี โดยที่ไม่เป็ นที่สงั เกต
คนเรำได้ รับโรคหนองในเทียมมำได้ อย่ ำงไร
โรคหนองในเทียมแพร่กระจายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการร่วมเพศที่ไม่มีการป้องกัน
ไม่วา่ จะเป็ นการร่วมเพศทางช่องคลอด หรื อทางทวารหนัก และบางครัง้ ก็ทางปาก
โรคนี ้สามารถแพร่ติดต่อได้ จากการสาเร็ จความใคร่โดยไม่มีการร่วมเพศ
และการใช้ อปุ กรณ์เสริ มความสุขในการสาเร็ จความใคร่
โรคหนองในเทียมไม่ ตดิ ต่ อทาง เสื ้อผ้ า ผ้ าเช็ดตัว หรื อโถส้ วม เพราะเชื ้อแบคทีเรียไม่สมารถมีชีวิตอยูน่ อกร่างกายได้
คนเราสามารถติดเชื ้อโรคหนองในเทียมได้ หลายครัง้
การสาเร็จความใคร่ด้วยการสัมผัสเล้ าโลมโดยไม่มีการร่วมเพศ การสาเร็ จความใคร่ร่วมกัน
จะสังเกตได้ หรือไม่ ถ้ำเป็ นโรคหนองในเทียม
คนที่ติดเชื ้อส่วนมากไม่มีอาการ นัน่ คือไม่สามารถรู้หรื อสังเกตได้ วา่ มีการติดเชื ้อ
บางรายจะรู้สกึ ปวดแสบปวดร้ อนเล็กน้ อยเวลาปั สสาวะ
ในผู้หญิงอาจจะมีตกขาวมีเลือดปนและ/หรื อเจ็บที่ท้องน้ อย
ในผู้ชายอาจจะมีของเหลวคล้ ายหนองจากลากล้ องปั สสาวะและเจ็บที่อณ
ั ฑะ
ถ้ ามีการร่วมเพศทางทวารหนักก็สามารถจะมีของเหลวคล้ ายหนองทางทวารหนัก
ถึงแม้ วา่ จะไม่มีอาการ โรคหนองในเทียมก็แพร่ตดิ ต่อกันได้
โรคหนองในเทียมอันตรำยหรือไม่
ถ้ าไม่มกี ารรักษาในผู้หญิงจะทาให้ เกิดอันตรายกับท่อนาไข่และทาให้ ตงครรภ์
ั้
ยากหรื อไม่ก็เกิดการตังครรภ์
้
นอกมดลูกได้
ในผู้ชายอาจจะมีการติดเชื ้อในทีเ่ ก็บเชื ้ออสุจิได้ โรคหนองในเทียมสามารถทาให้ เกิดการติดเชื ้อที่ตา
และบางครัง้ ทาให้ เกิดการปวดข้ อกระดูกได้
เรำรักษำโรคหนองในเทียมอย่ ำงไร
โรคหนองในเทียมรักษาได้ ด้วยยาปฏิชีวนะ (ยาเม็ด) ถ้ าคุณกินยาตามทีค่ วรและปฏิบตั ิตามคาแนะนา โรคก็จะหายไปได้
การรักษาเป็ นการให้ บริ การฟรี ไม่มีคา่ บริ การใด ๆ ทังสิ
้ ้น
คุณต้ องกลับมาคลีนิกตามนัดหมายถ้ าคุณได้ เวลานัด
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เมื่อคุณเป็ นโรคหนองในเทียม คุณจะต้ องไม่ นำควำมเสี่ยงในกำรติดโรคไปให้ ผ้ อู ่ นื ปลอดภัยที่สดุ ก็คืองดการร่วมเพศ
หรื อไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่วา่ ด้ วยวิธีใดๆก่อนทีจ่ ะเสร็ จสิ ้นการรักษา นัน่ คือต้ องได้ รับการรักษา10 วันก่อน
แต่ถ้าคุณยังจะมีเพศสัมพันธ์ คุณต้ องแจ้ งให้ คขู่ องคุณทราบว่าคุณเป็ นโรคหนองในเทียม
และคุณทังสองต้
้
องใช้ การป้องกัน (ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยสาหรับผู้หญิง)
กำรตรวจตำมหำกำรติดเชือ้ -หมำยควำมว่ ำอย่ ำงไร
การติดตามหาคนที่ได้ รับการติดเชื ้อหนองในเทียมเป็ นเรื่ องสาคัญมาก
เพื่อจะได้ รับการรักษาและลดความเสีย่ งของการเกิดอันตรายตามที่ได้ กล่าวมาข้ างบน
และไม่มีการแพร่กระจายของเชื ้อโรคอีกต่อไป
ถ้ าคุณเป็ นโรคหนองในเทียม
เป็ นเรื่ องสาคัญมากที่จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ทาการตามหาคนติดโรคหนองในเทียมทราบว่าคุณได้ มเี พศสัมพันธ์กบั ใครมาบ้ าง
บางครัง้ ต้ องนับรวมทังที
้ ่เคยมีย้อนหลังไปหนึง่ ปี ด้ วย
สิง่ ที่คณ
ุ บอกเล่าให้ ผ้ ตู ามหาคนติดโรคหนองในเทียมฟั งจะถูกเก็บเป็ นความลับ
คนที่คณ
ุ ได้ เล่าถึงจะไม่มีโอกาสทราบว่าคุณเป็ นใคร คนเหล่านันจะได้
้
รับแจ้ งแค่วา่ เขาจะต้ องไปรับการตรวจหาเชื ้อเท่านัน้
โรคหนองในเทียมมีระบุในกฎหมำยควบคุมโรคติดต่ อ - หมำยควำมว่ ำอย่ ำงไร
ในกฎหมายควบคุมโรคติดต่อได้ ระบุกฎเกณฑ์ไว้ เพื่อหยุดยังโรคอย่
้
างโรคหนองในเทียม
เพื่อว่าจะได้ ไม่มกี ารแพร่กระจายของโรคไปสูผ่ ้ อู ื่น
ผู้ที่ติดเชื ้อหรื อสงสัยว่าตัวเองติดเชื ้อโรคหนองในเทียมจะต้ องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ต่ำงๆ ที่ได้ รับจากแพทย์ของคุณ
 คุณต้ องกลับมารับการตรวจถ้ าได้ รับเวลานัดตรวจจากแพทย์
 คุณต้ องบอกให้ คนทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์ด้วยทราบว่าคุณเป็ นหรื ออาจจะเป็ นโรคหนองในเทียม
 คุณต้ องใช้ วิธีการป้องกันถ้ าคุณจะร่วมเพศก่อนได้ รับการรักษาให้ หาย/ไม่พบเชื ้อแบคที่เรี ยจาการตรวจหาเชื ้ออีกแล้ ว
ถ้ าคุณได้ รับกฎเกณฑ์ในการปฏิบตั ิตวั ที่คณ
ุ คิดว่าไม่ถกู ต้ อง
ให้ คณ
ุ ติดต่อกับแพทย์ที่ควบคุมป้องกันโรคติดต่อในภูมิภาคของคุณ
หำกคุณต้ องกำรข้ อมูลเพิ่มเติม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหนองในเทียมมีที่
www.1177.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.umo.se (คลีนิคเยาวชน= ungdomsmottagningen, ทางอินเตอร์ เน็ต)
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