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หนองในเทยีม (Chlamydia) 
หนองในเทยีม เป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์(STI) จากเชือ้แบคทเีรยีทีพ่บบ่อยมาก โรคน้ีสามารถ 
ตดิตอ่สูก่ันไดใ้นระหว่างการมเีพศสัมพันธโ์ดยไม่ใชถุ้งยางอนามัยหรอืวธิกีารป้องกันประเภทอืน่ 

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• หนองในเทยีมสามารถตดิเชือ้ไดท้ีป่ากมดลูก ท่อปัสสาวะ ทวารหนัก ล าคอ และตา 

• คนสว่นใหญ่ทีต่ดิเชือ้หนองในเทยีมจะไม่มอีาการ 
• หนองในเทยีมรักษาไดด้ว้ยยาปฏชิวีนะอย่างมปีระสทิธภิาพ 

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

หนองในเทยีมเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์(STI) จากเชือ้แบคทเีรยีทีพ่บบ่อย 

หากคุณมชีอ่งคลอด หนองในเทยีมสามารถท าใหเ้กดิการตดิเชือ้ไดท้ีป่ากมดลูก ทวารหนัก ล าคอ และบางครัง้ทีต่า 

หากคุณมอีงคชาต หนองในเทยีมสามารถท าใหเ้กดิการตดิเชือ้ไดท้ีท่่อปัสสาวะ ทวารหนัก ล าคอ และบางครัง้ทีต่า 

คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

คุณสามารถตดิเชือ้หนองในเทยีมไดด้ว้ยการมีเพศสัมพันธท์างชอ่งคลอด ทวารหนัก หรอืเพศสัมพันธท์างปากกับบางคน 
ทีต่ดิเชือ้อยู่แลว้  

การใชถุ้งยางอนามัยหรอืแผ่นยางอนามัยสามารถลดโอกาสการตดิเชือ้หนองในเทยีมได ้
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มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

คนสว่นใหญ่จะไม่มอีาการ 

ชอ่งคลอด (Vagina) 

หากคุณมชีอ่งคลอด คุณอาจพบว่ามี 

• การเปลีย่นแปลงเกีย่วกับสารคัดหลั่งทีช่อ่งคลอดหรอืตกขาว 

• อาการตกเลอืดผดิปกต ิ(โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลงัจากมเีพศสัมพันธ)์ 
• อาการปวดกระดูกเชงิกราน รวมไปถงึ อาการเจ็บในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ 

• อาการปวดหรอืแสบขณะปัสสาวะ 

องคชาต (Penis) 

หากคุณมอีงคชาต คุณอาจพบว่ามี 

• สแีดงทีป่ลายเปิดขององคชาต 

• อาการปวดหรอืแสบขณะปัสสาวะ 
• สารคัดหลั่งจากองคชาต (ซึง่ปกตจิะเป็นสใีส) 

• อาการเจ็บและบวมทีลู่กอัณฑะ 

ทวารหนัก (Anus) 

คุณอาจพบว่ามีสารคัดหลั่ง เลอืดไหล หรอือาการเจ็บทีท่วารหนัก 

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

หนองในเทยีมสามารถตรวจไดด้ว้ยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะหรอืป้ายตัวอย่างจากปากมดลูก ชอ่งคลอด ล าคอ หรอืทวารหนัก 

โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

หนองในเทยีมรักษาไดด้ว้ยยาปฏชิวีนะอย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรก็ตาม หากสงสัยว่ามภีาวะแทรกซอ้น ผูป่้วยจะไดรั้บการ 
รักษาทีย่าวนานขึน้ 

หากคุณมอีาการ ซึง่มักจะเริม่หายไปในไม่กีวั่นหลังจากทีคุ่ณไดเ้ริม่เขา้รับการรักษา  

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

หากคุณมชีอ่งคลอด หนองในเทยีมทีไ่ม่ไดรั้บการรักษาอาจเป็นเหตุใหเ้กดิภาวะกระดูกเชงิกรานอักเสบ (Pelvic  

Inflammatory disease - PID) ซึง่เป็นการตดิเชือ้ของมดลูกและท่อน าไข่ ภาวะ PID สามารถน าไปสูภ่าวะการมบุีตรยากได ้ 

หากคุณมอีงคชาต หนองในเทยีมทีไ่ม่ไดรั้บการรักษาอาจน าไปสู่ภาวะการมบุีตรยากได ้ 

 
คน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับภาวะกระดูกเชงิกรานอักเสบไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

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

เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งการตดิเชือ้ซ ้าและแพร่เชือ้หนองในเทยีมไปใหผู้อ้ืน่ 

• คุณไม่ควรมเีพศสัมพันธใ์ด ๆ จนกว่าจะผ่านไปแลว้หนึง่สัปดาหห์ลังจากทีเ่ริม่การรักษา ไม่ว่าจะมเีพศสัมพันธด์ว้ยวธิ ี
การใชถุ้งยางอนามัยหรอืแผ่นยางอนามัยก็ตาม 

• คุณไม่ควรมเีพศสัมพันธก์ับคู่นอนคนใดจนกว่าจะผ่านไปแลว้หนึง่สัปดาหห์ลังจากทีพ่วกเขาไดเ้ริม่การรักษา 

• หากคู่นอนของคุณไดรั้บการรักษาหลังจากคุณ น่ันหมายความว่า คุณไม่ควรมเีพศสัมพันธจ์นกว่าจะผ่านไปแลว้หนึง่สัปดาห ์
หลังจากทีพ่วกเขาไดเ้ริม่การรักษา มฉิะนัน้แลว้ คุณอาจตดิเชือ้ซ า้อกีและจะจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาอกีครัง้  

เราแนะน าใหคุ้ณเขา้รับการตรวจซ ้าเมือ่ครบหนึง่เดอืนหลังจากการรักษาหนองในเทยีมทีท่วารหนัก และเมือ่ครบ 3 เดอืน 
หลังจากการรักษาหนองในเทยีมประเภทอืน่ ๆ 

ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

วธิป้ีองกันทีด่ทีีส่ดุของคุณเพือ่หลกีเลีย่งการตดิเชือ้หนองในเทยีมซ ้าอกีคอื 

• การแจง้ใหคู้่นอนของคุณทราบเรือ่งการตดิเชือ้หนองในเทยีมของคุณ  
• การตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า คู่นอนคนปัจจุบันของคุณไดเ้ขา้รับการรักษาโรคหนองในเทยีมดว้ย 

• การใชถุ้งยางอนามัยหรอืวธิกีารป้องกันประเภทอืน่ ๆ กับคู่นอนในอนาคต 
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แจง้ใหพ้วกเขาทราบ (Let them know) 

หากคุณไดรั้บการวนิิจฉัยว่าเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์(STI) คู่นอนของคุณทุกคนจากหลายเดอืนทีผ่่านมาก็ควร 
ไปพบแพทยเ์พือ่เขา้รับการตรวจดว้ยเช่นกัน  

เป็นเรือ่งส าคัญทีคู่่นอนของคุณทุกคน (ขาประจ าหรอืช่ัวครัง้ช่ัวคราว) จะเขา้รับการตรวจ เพราะโรคตดิต่อทางเพศ 
สัมพันธท์ีไ่ม่ไดรั้บการรักษาอาจเป็นเหตุใหเ้กดิปัญหารา้ยแรงในเวลาต่อมาได ้

หากคุณล าบากใจทีจ่ะบอกคู่นอนของคุณ คุณสามารถใชบ้รกิาร แจง้ใหพ้วกเขาทราบ (letthemknow.org.au)  
ซึง่มตีัวอย่างการสนทนา อเีมล ขอ้ความ หรอืจดหมายทีคุ่ณสามารถสง่ใหคู้่นอนของคุณไดท้ัง้แบบสว่นตัวและแบบ 
ไม่ระบุชือ่ 

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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