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โรคท่อปั สสาวะอักเสบ (Urethritis)
โรคท่อปั สสาวะอักเสบ (Urethritis) เป็ นคาทีใ่ ช ้อธิบายภาวะอักเสบในท่อปั สสาวะ
ข้อเท็จจริงโดยส ังเขป
้ ไมโครพลาสมา
• สาเหตุทพ
ี่ บบ่อยทีส
่ ด
ุ ของโรคท่อปั สสาวะอักเสบเกิดจากโรคหนองในเทียม โรคหนองใน และโรคติดเชือ
เจนนิทัลเลียม
• โรคท่อปั สสาวะอักเสบมักไม่มอ
ี าการใด ๆ
• โรคนี้ได ้รับการวินจ
ิ ฉัยด ้วยการตรวจปั สสาวะหรือใช ้ก ้านสาลีป้าย
• โรคท่อปั สสาวะอักเสบมักได ้รับการรักษาด ้วยยาปฏิชวี นะเพียงขนาดเดียว

โรคนี้คอ
ื อะไร? (What is this?)
โรคท่อปั สสาวะอักเสบเป็ นคาทีใ่ ช ้อธิบายการอักเสบในท่อปั สสาวะ
้ แบคทีเรีย โรคนี้มักรักษาให ้หายได ้ด ้วยยาปฏิชวี นะ
โรคท่อปั สสาวะอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชือ

คุณติดโรคนี้ได ้อย่างไร? (How do you get it?)
โรคท่อปั สสาวะอักเสบสามารถติดต่อกันได ้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช ้ถุงยางอนามัย สาเหตุทพ
ี่ บบ่อยทีส
่ ด
ุ ของโรค
ท่อปั สสาวะอักเสบ ได ้แก่
• โรคหนองในเทียม
• โรคหนองใน
้ ไมโครพลาสมา เจนนิทัลเลียม
• โรคติดเชือ
โรคท่อปั สสาวะอักเสบชนิดไม่เจาะจง (Non-specific urethritis - NSU) สามารถวินจ
ิ ฉัยได ้เมือ
่ บุคคลมีอาการแต่ผลการตรวจ
้ ไมโครพลาสมา เจนนิทัลเลียม
โรคต่าง ๆ ดังนี้ เป็ นลบ ซึง่ ได ้แก่ โรคหนองในเทียม โรคหนองใน และโรคติดเชือ
้ แบคทีเรีย ยีสต์ และเชือ
้ ไวรัสชนิดอืน
เชือ
่ ๆ อาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดโรค NSU ได ้
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มีอาการอะไรบ ้าง? (What are the symptoms?)
โรคท่อปั สสาวะอักเสบมักไม่มอ
ี าการใด ๆ หากเกิดอาการ อาการทีม
่ ไี ด ้แก่
• ความรู ้สึกเจ็บหรือแสบตอนถ่ายปั สสาวะ
• สารคัดหลั่งจากท่อปั สสาวะไม่ปกติ

คุณจะตรวจโรคนี้ได ้อย่างไร? (How do you test for it?)
โรคท่อปั สสาวะอักเสบวินจ
ิ ฉัยได ้ด ้วยการตรวจปั สสาวะและการใช ้ก ้านสาลีป้ายท่อปั สสาวะ

โรคนี้รักษาได ้อย่างไร? (How is it treated?)
โรคท่อปั สสาวะอักเสบมักได ้รับการรักษาด ้วยยาปฏิช วี นะเป็ นยาเม็ด บางครัง้ ด ้วยการฉีดยา บางครัง้ ต ้องใช ้ยาเพือ
่ การรักษาที่
ยาวนานขึน
้
อาการควรจะดีขน
ึ้ ภายในไม่กวี่ ันหลังเริม
่ การรักษา แต่อาจใช ้เวลาถึงหนึง่ สัปดาห์จงึ จะหมดไป หากอาการของคุณไม่หมดไป
หลังจากเริม
่ ต ้นการรักษาไปแล ้วหนึง่ สัปดาห์ คุณควรไปพบแพทย์อก
ี ครัง้
คุณควรละเว ้นการมีเพศสัมพันธ์เป็ นเวลา 7 วัน หลังจากการรักษา

หากไม่ได ้รับการรักษาจะมีภาวะแทรกซ ้อนใด ๆ หรือไม่? (Are there any complications if not
treated?)
อาการแทรกซ ้อนของโรคท่อปั สสาวะอักเสบ เช่น การตีบตัน (stricture) ของท่อปั สสาวะเกิดขึน
้ น ้อยมาก
้ คือ เพือ
่ งของการติดต่อไปให ้กับคู่นอน
เหตุผลหลักของการรักษาการติดเชือ
่ ทาให ้อาการดีขน
ึ้ และเพือ
่ ลดความเสีย

โรคนี้มโี อกาสกลับมาเป็ นอีกหลังจากการรักษาแล ้วหรือไม่? (Is it likely to come back after
treatment?)
การรักษาโรคท่อปั สสาวะอักเสบมีประสิทธิภาพมาก ดังนัน
้ การก าเริบของโรคท่อปั สสาวะอักเสบส่วนใหญ่ จะเกิดจาก
้ อย่างอืน
การติดเชือ
่ หลังจากผ่านการรักษาแล ้ว หากอาการยังไม่ดข
ี น
ึ้ คุณควรไปพบแพทย์ของคุณ

ฉันสามารถป้ องกันตนเองได ้อย่างไร? (How can I protect myself?)
การใช ้ถุงยางอนามัยหรือแผ่นยางอนามัยในระหว่างมีเพศสัมพันธ์เป็ นวิธท
ี ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในการป้ องกันตัวคุณเองจากโรค
ท่อปั สสาวะอักเสบ
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ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได ้ทีไ่ หนบ ้าง? (Where can I get help?)
• ไปทีศ
่ ูนย์บริการสุขภาพทางเพศใกล ้บ ้านคุณ
• ไปพบแพทย์ประจาท ้องถิน
่ ของคุณ
• ไปทีศ
่ ูนย์สข
ุ ภาพชุมชนในท ้องถิน
่ ของคุณ
ค ้นหาบริการด ้านสุขภาพทางเพศได ้ที่ StaySTIFree (staystifree.org.au)
การปฏิเสธความร ับผิดชอบ (DISCLAIMER)
เอกสารข ้อมูลสาคัญนี้ ให ้ข ้อมูลด ้านสุขภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจ
ี ุดประสงค์ทจ
ี่ ะไปทดแทนความจาเป็ นของการปรึกษากับ
แพทย์ของคุณ
หากคุณมีความกังวลเกีย
่ วกับสุขภาพ คุณควรขอคาแนะนาจากแพทย์ของคุณ
หากคุณต ้องการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ
่ ผนกฉุกเฉินทีอ
่ ยู่ใกล ้คุณทีส
่ ด
ุ หรือโทรไปที่ 000
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