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โรคหนองในเทียม

อาการโรคหนองในเทียม

โดยมากโรคหนองในเทียมมักจะไม่ค่อยแสดงอาการใด ๆ ใน
ทัง้ ผู้ชายและผู้หญิง ดังนัน
้ คุณอาจแพร่เชื้อให้คู่นอนหรือได้รับ
เชื้อจากคู่นอนโดยไม่รู้ตัว อาการจะปรากฎภายในหนึ่งสัปดาห์
ถึงสามสัปดาห์หลังจากสัมผัสเชื้อ จนกระทัง่ คุณรู้สึกถึงอาการ
ต่าง ๆ ส่วนมากผู้ชายมักจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเวลาปั สสาวะ
อาจมีอาการคันระคายเคืองร่วมด้วย ปกติจะมีเมือกใส (เหมือน
เสมหะใส ๆ) ไหลออกมา ส่วนผู้หญิงจะมีอาการที่พบบ่อยคือ
ตกขาว มีเลือดออกระหว่างมีประจ�ำเดือนและระหว่างร่วมเพศ
ในบางครัง้ ผู้ชายอาจจะมีการอักเสบของท่อเก็บน�้ ำเชื้ออสุจิ ซึ่ง
มีอาการปวดและบวมที่ลูกอัณฑะ นอกจากนี้โรคหนองในเทียม
อาจแพร่จากอวัยวะเพศสู่ดวงตา ผ่านนิ้วมือที่สัมผัสเชื้อ และ
ท�ำให้ดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทัง้ สองข้างอักเสบได้ บางครัง้
โรคหนองในเทียมอาจท�ำให้มีอาการอักเสบตามข้อต่าง ๆ เช่น
ข้อเข่า

ตรวจหาโรคหนองในเทียม

ถ้าหากคุณมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ก็ควรตรวจหาโรค
หนองในเทียม การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อจะไม่เสียค่า
ใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจากโรคหนองในเทียมเป็ นโรคที่ระบุไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยมากแค่เก็บตัวอย่างปั สสาวะก็
เพียงพอแล้วที่จะตรวจหาโรคหนองในเทียม การตรวจนรีเวช
บางครัง้ จะเก็บตัวอย่างสารคัดหลัง่ จากปากช่องคลอด บางครัง้
จะเก็บตัวอย่างจากช่องคลอดหรือปากช่องคลอดควบคู่กับเก็บ
ตัวอย่างปั สสาวะ

หากมีเพศสัมพันธ์แค่ทางปากโดยไม่ได้ป้องกันในบางครัง้ จะเก็บ
ตัวอย่างจากล�ำคอ
หลังจากคุณสัมผัสเชื้อ อาจจะใช้เวลาถึงหนึ่งสัปดาห์ กว่าจะ
ตรวจวินิจฉัยได้ว่าคุณเป็ นโรคหนองในเทียม ดังนัน
้ ก่อนที่จะ
ตรวจคุณควรรออย่างน้ อยสักหนึ่งสัปดาห์หลังจากมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ป้องกัน หากคุณตรวจหาเชื้อโรคหนองในเทียมผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต และปรากฎว่าติดเชื้อ คุณจะต้องพบแพทย์เพื่อเข้า
รับการรักษาโดยไม่มีข้อแม้ (ตามที่กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
ระบุไว้)

การรักษา

หากคุณเป็ นโรคหนองในเทียม สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี
โดยจะรักษาโรคนี้ด้วยยาปฏิชีวนะ และที่ส�ำคัญต้องงดการมีเพศ
สัมพันธ์ในระหว่างการรักษาเพื่อให้หายขาดจากโรคนี้ หากคุณ
เป็ นโรคหนองในเทียม คู่นอนของคุณจะต้องตรวจหาเชื้อและ
เข้ารับการรักษาด้วย ถ้าไม่อย่างนัน
้ ทัง้ คุณและคู่นอนก็จะติดเชื้อ
ซ�้ำอีก หากคุณมีคู่นอนหลาย ก็จ�ำเป็ นต้องให้คู่นอนทุกคนตรวจ
และเข้ารับการรักษาหากเป็ นโรคหนองในเทียม

ข้อควรค�ำนึ งเมื่อเป็ นโรคหนองในเทียม

คุณสามารถเป็ นโรคหนองในเทียมซ�้ำได้หลายครัง้ หากคุณได้
ทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามก�ำหนดและงดการมีเพศสัมพันธ์ใน
ระหว่างการรักษาแล้ว ส่วนมากหลังจากสิน
้ สุดการรักษามักจะ
ไม่จ�ำเป็ นต้องตรวจหาเชื้อซ�้ำอีก เนื่องจากโรคหนองในเทียม
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ส่วนใหญ่โรคหนองในเทียมจะติดต่อง่ายและแพร่เชื้อเมื่อร่วม
เพศโดยไม่ป้องกันทางช่องคลอดและทางทวารหนัก การแพร่
เชื้อผ่านทางร่วมเพศทางปากนัน
้ ไม่ค่อยพบมากนักแต่ก็เกิดขึ้น
ได้ แม้แต่การผลัดกันส�ำเร็จความใคร่และใช้ของเล่นทางเพศ
ร่วมกัน ก็อาจท�ำให้สารคัดหลัง่ จากเยื่อเมือกที่ติดเชื้อ แพร่เชื้อ
ไปสู่อีกคนได้

การตรวจที่คลินิก STI (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) นัน
้ มักจะ
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรค STI หลาย ๆ โรคในคราวเดียว (STI
มาจากภาษาอังกฤษ Sexullay Transmitted Infections) โดย
ป้ ายกวาดตัวอย่างสารคัดหลัง่ จากท่อปั สสาวะ ซึ่งต้องท�ำด้วย
ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บถึงแม้ว่าจะท�ำให้รู้สึก
ร�ำคาญบ้างเล็กน้ อย ตัวอย่างที่ป้ายลงบนแผ่นกระจกเพื่อตรวจ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพิสูจน์ (หรือยืนยัน) สองประการด้วยกัน
ประการแรกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่โรคหนองใน เนื่องจากมีอาการ
คล้าย ๆ กัน อีกประการหนึ่งเพื่อวินิจฉัยว่าควรให้การรักษาโดย
ทันทีหรือไม่ และแพทย์อาจวินิจฉัยว่าจ�ำเป็ นต้องเก็บตัวอย่าง
ปั สสาวะเพิ่มหรือไม่ เพื่อหาเชื้อแบคทีเรียอีกตัวที่ช่ อ
ื ว่า มัยโค
พลาสม่า (Mycoplasma genitalium) โดยจะเกิดการติดเชื้อร่วม
และการรักษาโรคต่าง ๆ จะไม่เหมือนกัน หากมีเพศสัมพันธ์ทาง
ทวารหนักโดยไม่ป้องกัน ควรจะเก็บตัวอย่างจากทวารหนัก โดย
ใช้ไม้พันล�ำลีป้าย
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โรคหนองในเทียมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด
หนึ่ง ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเชื้อนี้จะเข้า
จับเซลล์ตามเยื่อเมือกในท่อปั สสาวะ ส่วนผู้หญิง
จะรวมถึงช่องคลอดและปากมดลูกด้วย การร่วม
เพศทางทวารหนักอาจท�ำให้ติดเชื้อในช่องทวาร
หนักได้ง่าย บางครัง้ ก็อาจติดเชื้อในล�ำคอ

สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ หากต้องการตรวจซ�้ำ
ตัวอย่างเช่น เพราะว่าลืมทานยา คุณควรขอค�ำแนะน� ำจากคลินิก
ที่วินิจฉัยให้คุณเข้ารับการรักษา แต่การตรวจซ�้ำควรจะท�ำหลัง
จากที่เริ่มการรักษาไปแล้วสี่สัปดาห์ เพื่อให้ได้ผลตรวจที่แน่นอน
เราทราบว่าโดยปกติผู้ที่เคยเป็ นโรคหนองในเทียมมักจะกลับมา
เป็ นซ�้ำอีกได้ภายในประมาณหนึ่งปี ซึ่งแทบทัง้ หมดจะเกิดจาก
การติดเชื้อนี้ซ้ำ� จากคู่นอนคนใหม่ ทัง้ นี้ยังเป็ นเรื่องส�ำคัญที่ต้อง
ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม�่ำเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคน
ใหม่ การไม่เข้ารับการรักษาหรือติดโรคหนองในเทียมซ�้ำหลาย
ครัง้ อาจท�ำให้เป็ นโรคแทรกซ้อน ซึ่งในผู้หญิงอาจน� ำไปสู่การเป็ น
หมัน หรือตัง้ ครรภ์นอกมดลูก เนื่องจากท่อน� ำไข่ติดเชื้อ ส่วน
ในผู้ชายโรคหนองในเทียมอาจท�ำให้อสุจิอ่อนแอ ความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนจะลดลงหากคุณเข้ารับการรักษาโดย
เร็วหลังจากสัมผัสเชื้อกามโรค มัยโคพลาสม่า (mycoplasma
genitalium) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง อาจจะแสดงอาการ
คล้ายคลึงกับโรคหนองในเทียม โรคนี้รักษาได้ยากกว่าและปกติ
จะรักษาด้วยยาปฏิชีวนะต่างชนิดกันกับที่ใช้รักษาโรคหนองใน
เทียม หากคุณยังคงมีอาการหลังจากรักษาโรคหนองในเทียม
อยู่ คุณจะต้องขอให้คลินิกที่วินิจฉัยและรักษาคุณท�ำการตรวจ
ซ�้ำอีกครัง้ เพื่อหาเชื้อมัยโคพลาสม่ารวมถึงเชื้ออื่น ๆ ที่อาจมี ซึ่ง
สามารถอธิบายอาการได้ตรงกับโรค
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