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โรคหนองใน (Gonorrhoea) 
ยังเป็นทีรู่จั้กกันในนามว่า gono 

โรคหนองในเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์(STI) ทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยี และสามารถตดิต่อสูก่ันได ้
ในระหว่างมเีพศสัมพันธโ์ดยไม่ใชถุ้งยางอนามัย 

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• โรคหนองใน โดยทั่วไปจะตดิเชือ้ในท่อปัสสาวะและปากมดลูก แต่ยังสามารถตดิเชือ้ไปทีท่วารหนักและล าคอไดด้ว้ย 

• โรคน้ีแพร่กระจายดว้ยการมีเพศสัมพันธโ์ดยไม่ใชถุ่งยางอนามัยกับคู่นอนทีต่ดิโรคหนองในอยู่แลว้ 
• ตัวอย่างปัสสาวะและการใชก้า้นส าลป้ีายตัวอย่างจากท่อปัสสาวะ ปากมดลูก ล าคอ และทวารหนักจะถูกสง่ไปตรวจที่ 

หอ้งปฏบัิตกิาร 
• โรคหนองในรักษาไดด้ว้ยยาปฏชิวีนะอย่างมปีระสทิธภิาพ 

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

โรคหนองในสามารถตดิเชือ้ไดท้ีท่่อปัสสาวะ ปากมดลูก ทวารหนัก ล าคอ และตา ในโอกาสทีไ่ม่พบบ่อยนัก โรคน้ีอาจแพร่ 
กระจายไปยังกระแสเลอืดซึง่ท าใหเ้กดิไขต้ัวรอ้น ปวดไขขอ้ และเป็นแผลทีผ่วิหนังได  ้

หากตดิโรคหนองใน คุณอาจไม่สังเกตเห็นอาการใด ๆ เลยก็ได ้หากคุณมอีาการ อาการเหล่านัน้อาจไดแ้ก่ 

• มสีารคัดหลั่งจากองคชาต ชอ่งคลอด หรอืทวารหนัก 
• อาการปวดหรอืแสบขณะปัสสาวะ 

• เจ็บคอและคอแหง้ 

คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

โรคหนองในมอียู่ในสารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศและแพร่กระจายดว้ยการมเีพศสัมพันธท์างชอ่งคลอด ทวารหนัก และทางปาก 
กับผูอ้ืน่ทีต่ดิโรคหนองในอยู่ก่อนแลว้  
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มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

ชอ่งคลอด (Vagina) 

หาคุณมชีอ่งคลอด การตดิเชือ้โรคหนองในทีช่อ่งคลอดไม่มอีาการ หากมอีาการ อาการเหล่านั้นอาจไดแ้ก่ 

• สารคัดหลั่งจากชอ่งคลอดหรอืตกขาวทีผ่ดิปกต ิ

• สารคัดหลั่งจากชอ่งคลอดหรอืตกขาวทีไ่ม่สม ่าเสมอ 
• รูส้กึไม่สบายตัวขณะปัสสาวะ 

• ปวดกระดูกเชงิกราน โดยเฉพาะในเวลาทีม่เีพศสัมพันธท์างชอ่งคลอด 

องคชาต (Penis) 

หากคุณมอีงคชาต อาการอาจไดแ้ก่ 

• สารคัดหลั่งจากองคชาตมสีเีหลอืงหรอืขาว 

• รูส้กึเจ็บหรอืไม่สบายตัวขณะปัสสาวะ 
• สแีดงบรเิวณปลายเปิดขององคชาต 

ทวารหนัก (Anus) 

การตดิโรคหนองในทีท่วารหนักสว่นใหญ่มักเกดิขึน้โดยไม่มอีาการ หากมอีาการ อาการเหล่านัน้อาจไดแ้ก่  

การมสีารคัดหลั่งจากทวารหนักและรูส้กึไม่สบายตัว 

ล าคอ (Throat) 

การตดิโรคหนองในทีช่อ่งปากสว่นใหญ่มักเกดิขึน้โดยไม่มอีาการ หากมอีาการ อาการเหล่านัน้อาจไดแ้ก่ อาการเจ็บคอ 

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

โรคหนองในตรวจไดด้ว้ย 

• การเก็บตัวอย่างจากปัสสาวะ 
• การใชก้า้นส าลป้ีายท่อปัสสาวะ ปากมดลูก ล าคอ หรอืทวารหนัก 

การทดสอบเหล่าน้ีมักจะพบโรคหนองในไดใ้น 2-4 วันหลังจากทีคุ่ณสัมผัสกับการตดิเชือ้ 

โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

โรคหนองในสามารถรักษาใหห้ายไดด้ว้ยยาปฏชิวีนะ 

อาการมักทุเลาลงภายใน 24 ช่ัวโมง หากคุณยังมอีาการต่อไปอกีหนึง่สัปดาหห์ลังจากการรักษา ใหก้ลับไปพบแพทยข์องคุณ 
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คุณจะตอ้งไม่มเีพศสัมพันธใ์ด ๆ เป็นเวลาหนึง่สัปดาหห์ลังจากการรักษา (หา้มมเีพศสัมพันธแ์มแ้ต่จะใชถุ้งยางอนามัยหรอื 
แผ่นยางอนามัยก็ตาม) 

คุณจะตอ้งไม่มเีพศสัมพันธก์ับคู่นอนคนใดจนกว่าจะผ่านไปแลว้หนึง่สัปดาหห์ลังจากทีพ่วกเขาไดรั้บการรักษาหายแลว้ 

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

หากคุณมชีอ่งคลอดและมดลูก โรคหนองในทีไ่ม่ไดรั้บการรักษาอาจแพร่กระจายไปยังมดลูกและท่อน าไข่ ซึง่อาจท าใหเ้กดิ 
โรคกระดูกเชงิกรานอักเสบ (PID) ได ้ซึง่เป็นอาการทีอ่าจน าไปสู่ภาวะแทรกซอ้น รวมถงึ ภาวะมบุีตรยากดว้ย 

 
คน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับโรคกระดูกเชงิกรานอักเสบไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

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

มโีอกาสนอ้ยทีโ่รคหนองในจะกลับมาเป็นอกี หากคุณ 

• บอกคู่นอนของคุณและตรวจสอบใหม้ั่นใจไดว่้า คู่นอนคนปัจจุบันของคุณไปพบแพทยแ์ละไดรั้บการรักษาดว้ย 

• ใชถุ้งยางอนามัยและแผ่นยางอนามัยกับคู่นอนทุกคน 

ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

การใชถุ้งยางอนามัยหรอืแผ่นยางอนามัยในระหว่างมเีพศสัมพันธ์เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการป้องกันตัวคุณเองจากโรคหนองใน 
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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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