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โรคตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ (Urinary tract infections) 
ยังรูจั้กกันในนามว่าโรค UTIs 

โรคตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ (Urinary tract infections - UTIs) เกดิจากเชือ้จุลนิทรยี ์(โดยปกตเิป็นเชือ้ 
แบคทเีรยี) ซึง่ท าใหเ้กดิการตดิเชือ้ในกระเพาะปัสสาวะและสว่นอืน่ ๆ ของทางเดนิปัสสาวะ (เชน่ ไต) 

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• โรค UTIs ไม่ถอืว่าเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์
• อาการทีพ่บบ่อยทีส่ดุคอื ความรูส้กึแสบรอ้นตอนปัสสาวะและมักจะถ่ายปัสสาวะทลีะเล็กนอ้ยแต่บ่อยครัง้ 
• โรค UTIs สามารถวนิิจฉัยไดด้ว้ยไม่ตอ้งใชก้ารทดสอบใด ๆ แตท่างทีด่คีวรสง่ตัวอย่างปัสสาวะไปหอ้งปฏบัิตกิาร 

เพือ่ทดสอบ 
• บางครัง้ โรค UTIs อาจมอีาการไม่รุนแรงและจะดขีึน้โดยไม่ตอ้งใชย้าปฏชิวีนะ แต่โดยปกตแิลว้จ าเป็นตอ้งใชย้าปฏชิวีนะ  

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

โรค UTIs เป็นการตดิเชือ้แบคทเีรยีทีท่างเดนิปัสสาวะ ซึง่โดยทัว่ไปมักเกีย่วขอ้งกับกระเพาะปัสสาวะ การตดิเชือ้น้ีเกดิจากเชือ้ 
แบคทเีรยีจากล าไสห้รอืผวิหนังอวัยวะเพศเขา้สูท่่อปัสสาวะและกระจายไปทีก่ระเพาะปัสสาวะ หรอืกระจายไปที่ไตดว้ย 
แต่สว่นใหญ่ไม่พบบ่อย การตดิเชือ้ทีก่ระเพาะปัสสาวะ เรยีกว่า โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (cystitis) 

โรค UTIs เกดิขึน้บ่อยครัง้ในผูค้นทีม่อีวัยวะเพศหญงิตามธรรมชาต ิเน่ืองจากท่อปัสสาวะสัน้มาก และเชือ้แบคทเีรยีสามารถ 
ผ่านเขา้สูก่ระเพาะปัสสาวะไดง้่ายกว่า บางครัง้เชือ้ก็มาจากชอ่งคลอด  

โรค UTIs ไม่ถอืว่าเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์

มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

อาการทีพ่บบ่อยทีส่ดุคอื ความรูส้กึแสบรอ้นตอนปัสสาวะและมักจะถ่ายปัสสาวะกะปรดิกะปรอย 

ปัสสาวะอาจมกีลิน่และตดิเลอืด อาการเพิม่เตมิอาจรวมถงึ มไีขแ้ละปวดตัวดา้นหลัง (ชว่งบรเิวณไต) 

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

โรค UTIs อาจไดรั้บการวนิจิฉัยโดยไม่ตอ้งใชก้ารทดสอบใด ๆ แต่มักมกีารเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพือ่ยืนยันการวนิจิฉัย 

การตดิเชือ้อืน่ ๆ เชน่ โรคหนองในเทยีม ซึง่มอีาการคลา้ยกัน และอาจท าใหเ้ขา้ใจผดิว่าเป็นโรคตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ 
ชนดิหนึง่ได ้
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คน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกับโรคหนองในเทยีมไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

โรค UTIs บางชนดิไม่รุนแรงและไม่ตอ้งใชก้ารรักษาดว้ยยาปฏชิวีนะ มมีาตรการง่าย ๆ หลายอย่างทีส่ามารถน าใชบ้รรเทา 
อาการได ้เชน่การใชย้า Ural® (หาซือ้ไดต้ามรา้นขายยาโดยไม่ตอ้งใชใ้บส่ังยาจากแพทย)์ และการดืม่น ้ามาก ๆ  

แพทยจ์ะส่ังยาปฏชิวีนะใหคุ้ณ หากมอีาการคงทีไ่ม่หาย หรอืมอีาการปานกลางถงึรุนแรง หรอืทัง้สองอย่าง แพทยม์ักจะเริม่ 
ใหย้าปฏชิวีนะตามอาการก่อนทีผ่ลการตรวจจะออกมา และบางครัง้จ าเป็นตอ้งเปลีย่นยาตอนผลการตรวจออกมาแลว้ 

อาการต่าง ๆ มักหายไปภายใน 3 วันหลังจากทีเ่ริม่การรักษา 

หากเกดิการตดิเชือ้ทีไ่ต คุณอาจตอ้งเขา้รับการรักษาทีโ่รงพยาบาลดว้ยการใหย้าปฏชิวีนะดว้ยการฉีดยาเขา้เสน้เลอืดด า  

ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

มบีางสิง่ทีคุ่ณสามารถท าไดเ้พือ่ลดโอกาสในการเป็นโรคตดิเชือ้ทางเดนิปัสสาวะ 

• ดืม่น ้ามาก ๆ ทุกวัน 

• ถ่ายปัสสาวะใหเ้กลีย้งหลังมเีพศสัมพันธ ์

หากคุณมอีวัยวะเพศหญงิตามธรรมชาต ิคุณควรจะเช็ดตัวจากดา้นหนา้ไปดา้นหลัง (ไปทางทวารหนัก) หลังจากทีเ่ขา้หอ้งน ้า 
แลว้ 

หากโรค UTIs ยังคงกลับมาเป็นซ ้า ใหแ้น่ใจว่า คุณดืม่น ้ามาก ๆ และถ่ายปัสสาวะใหเ้กลีย้งหลังมเีพศสัมพันธ ์ยารักษา 
บางชนดิจากรา้นขายยาอาจชว่ยอาการของคุณได ้

บางครัง้ โรค UTIs ทีก่ลับมาเป็นซ ้าเกดิจากปัญหาโครงสรา้งทีเ่กี่ยวกับไต ดังนัน้ คุณควรปรกึษาแพทยข์องคุณผูซ้ ึง่อาจ 
แนะน าใหม้กีารตรวจสอบเพิม่เตมิ เชน่ การท าสแกนดว้ยอัลตราซาวนด์ 
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ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 
• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษากับ 
แพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุ หรอืโทรไปที ่000 

https://www.staystifree.org.au/

	โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infections)
	โรคนี้คืออะไร? (What is this?)
	มีอาการอะไรบ้าง? (What are the symptoms?)
	คุณจะตรวจโรคนี้ได้อย่างไร? (How do you test for it?)
	โรคนี้รักษาได้อย่างไร? (How is it treated?)
	ฉันสามารถป้องกันตนเองได้อย่างไร? (How can I protect myself?)
	ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนบ้าง? (Where can I get help?)


