โรคหนองใน Gonorrhoea (Thai)
โรคหนองในคืออะไร?
โรคหนองในเกิดจากแบคทีเรี ย เนอิสซีเรี ย โกโนเรี ย (Neisseria gonorrhoeae) ซึง่ อาจทาให้ เกิดการติดเชื ้อที่หลอดปั สสาวะ
ปากมดลูก ทวารหนัก ลาคอ และ ตา ไม่บอ่ ยนักที่เนอิสซีเรี ย โกโนเรี ยทาให้ กระแสเลือดติดเชื ้อ และทาให้ เป็ นไข้ เจ็บปวดตามข้ อ
และผิวหนังเป็ นแผล

โรคหนองในแพร่ เชือ้ ได้ อย่ างไร?
โรคหนองในแพร่เชื ้อได้ อย่างง่ายดายผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก และทางปากโดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย

มีร่องรอยและอาการอย่ างไร?
ส่วนใหญ่โรคหนองในมักจะทาให้ เกิดการติดเชื ้อที่หลอดปั สสาวะในบุรุษ และทีห่ ลอดปั สสาวะและปากมดลูกในสตรี
นอกจากนันมั
้ นยังทาให้ เกิดการติดเชื ้อที่ทวารหนักและลาคอได้ ด้วย
บุรุษ
อาการของโรคหนองในขึ ้นอยูก่ บั บริ เวณที่ตดิ เชื ้อ สาหรับบุรุษบางคน โดยเฉพาะผู้ที่เป็ นโรคหนองในที่ทวารหนักหรื อที่ลาคอ
จะไม่มีร่องรอยหรื ออาการใดๆ แต่ถ้ามีอาการเกิดขึ ้น อาการเหล่านี ้จะรวมถึง:

ของเหลวข้ นๆ สีเหลืองหรื อสีขาว ไหลออกมาจากองคชาต

เจ็บหรื อรู้สกึ ขัดๆ เวลาถ่ายปั สสาวะ

รอบรูองคชาตจะเป็ นสีแดงๆ

มีของเหลวไหลออกมาจากทวารหนัก และรู้สกึ ไม่สบายเนื ้อตัว

เจ็บคอ คอแห้ ง
สตรี
สตรี สว่ นมากไม่แสดงร่องรอยหรืออาการใดๆ แต่ถ้ามีอาการเกิดขึ ้นก็มกั จะรวมถึง:

ของเหลวไหลออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติ

ประจาเดือนผิดปกติ

รู้สกึ ขัดๆ เวลาถ่ายปั สสาวะ

เจ็บที่กระดูกเชิงกราน โดยเฉพาะระหว่างร่วมเพศ

มีของเหลวออกจากทวารหนักและรู้สกึ ขัดๆ

เจ็บคอ คอแห้ ง
หากปล่อยไว้ ไม่รักษา
โรคหนองในจะแพร่ไปที่มดลูกและท่อรังไข่
ทาให้ เป็ นโรคกระดูกเชิงกรานอักเสบ
อันเป็ นสาเหตุหนึง่ ซึง่ นาไปสูโ่ รคแทรกซ้ อนอื่นๆ รวมถึงการเป็ นหมัน

(PID)

ใช้ เวลานานเท่ าไรกว่ าจะเกิดอาการ?
บุรุษส่วนมากมักจะเกิดอาการภายใน 1-3 วัน หากสตรีมีอาการเกิดขึ ้น ก็มกั จะเป็ นภายใน 10 วัน

ท่ านจะตรวจหาโรคหนองในอย่ างไร?
เราตรวจหาโรคหนองในด้ วยการทาสว็อบ (ตัวอย่างที่ร่างกายผลิตออกมา) จากท่อปั สสาวะในชายและจากปากมดลูกในหญิง
นอกจากนัน้ ก็สามารถตรวจสอบได้ จากปั สสาวะ ทาสว็อบจากภายในลาคอและทวารหนัก
การตรวจสอบนี ้สามารถค้ นพบโรคหนองในได้ ภายใน 2–4 วันหลังจากติดเชื ้อ

รักษาโรคหนองในอย่ างไร?
โรคหนองในรักษาได้ ง่ายและได้ ผลด้ วยการใช้ ยาปฏิชีวนะ ที่ศนู ย์ MSHC โดยปกติเราจะฉีดยาทีเ่ รียกว่า เซฟทริ แอ็กโซน
(ceftriaxone) และยาปฏิชีวนะทางปากที่เรี ยกว่า อซิโธรไมซิน (azithromycin) ให้ แก่ผ้ ม
ู ารับบริการ

หลังจากที่ได้ รับการรักษา ใช้ เวลานานเท่ าไรกว่ าจะหาย?
โดยปกติ อาการทังหลายจะค่
้
อยทุเลาเลงภายใน
โปรดกลับไปพบแพทย์ของท่าน
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ชัว่ โมง

หากท่านยังคงมีปัญหาหลังจากผ่านไปแล้ วหนึง่ สัปดาห์

แล้ วเมื่อไรจึงจะปลอดภัยที่จะร่ วมเพศได้ ใหม่ ?






ท่านไม่ควรร่วมเพศเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากเสร็ จการรักษาแล้ ว
(แม้ แต่การร่วมเพศที่ใช้ ถงุ ยางอนามัยก็ไม่ควรทา)
ท่านต้ องมัน่ ใจว่าท่านจะไม่ร่วมเพศกับคูน่ อนคนก่อนหรื อคนปั จจุบนั
จนกว่าเขาจะได้ ผา่ นการรักษามาแล้ วหนึ่งสัปดาห์เช่นเดียวกัน
หากคูน่ อนของท่านได้ รับการรักษาภายหลังท่าน
นี่หมายความว่าต้ องไม่มีการร่วมเพศจนกระทัง่ หนึ่งสัปดาห์หลังจากการรักษาผ่านไปแล้ ว
เพราะมิฉนันท่
้ านอาจกลับติดเชื ้ออีก และจะต้ องรับการรักษาต่อไปอีก

ข้ าพเจ้ าควรบอกให้ ค่ ูนอนของข้ าพเจ้ าทราบไหม?








ควรบอก เราขอสนับสนุนอย่างจริ งจังให้ ท่านบอกให้ คนู่ อนทังหลายในระยะ
้
3
เดือนสุดท้ ายของท่านทราบ
ว่าพวกเขาได้ สมั ผัสกับโรคหนองใน
ท่านควรสนับสนุนให้ คนู่ อนทังหลายของท่
้
านไปรับการตรวจและรักษา
(แม้ วา่ ท่านจะทราบดีวา่ ท่านติดโรคนี ้จากใคร)
ทังนี
้ ้ รวมถึงคูน่ อนที่ท่านเคยมีการสัมผัสทางเพศไม่วา่ ด้ านใดด้ วย รวมถึงการร่วมเพศทางช่องคลอด ทวารหนัก
หรื อทางปาก และการสัมผัสอื่นๆ ระหว่างอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศ (แม้ วา่ จะมีการใช้ ถงุ ยางอนามัยด้ วยก็ตาม)
โรคหนองในในลาคอหรื อทางทวารหลังมักจะไม่แสดงอาการ
เพราะฉนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่คนู่ อนของท่านต้ องได้ รับการตรวจและการรักษา
แม้ วา่ จะพวกเขาจะไม่แสดงอาการติดเชื ้อก็ตาม
การวิจยั ค้ นคว้ าที่ MSHC กระทาไปเมื่อเร็ วๆ นี ้ ได้ แสดงให้ เห็นว่ามีทางเป็ นไปได้ วา่ ท่านอาจกลับติดเชื ้อนี ้ใหม่
ถ้ าคูน่ อนของท่านไม่ได้ รับการแจ้ งให้ ทราบ

ข้ าพเจ้ าจะบอกให้ ค่ ูนอนของข้ าพเจ้ าทราบได้ อย่ างไร?





คนส่วนมากพบว่าการบอกให้ คนู่ อนทราบโดยตรงเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ คือไม่ว่าจะบอกให้ เขาทราบด้ วยตัวท่านเอง
ผ่านทางโทรศัพท์หรื อการส่งข้ อความ (เท็กซ์ เมสเสจ) หากท่านรู้สกึ ตะขิดตะขวงใจที่จะบอกให้ คนู่ อนทราบ
ก็มีเว็บไซต์อยูส่ องเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ ท่านส่งข้ อความหรื ออีเมลฟรี โดยท่านไม่ต้องไม่เปิ ดเผยตัวเอง
เว็บไซต์ทงสองนี
ั้
้คือ:
Let Them Know www.letthemknow.org.au เว็บไซต์นี ้ทุกคนใช้ ได้ ฟรี
Drama Down Under www.thedramadownunder.info/notify
เว็บไซต์นี ้จัดไว้ เฉพาะเกย์ชาย
หรื อชายที่มีคนู่ อนเป็ นชาย และอนุญาตให้ ท่านติดต่อกับคนหลายคนได้ พร้ อมกันและในเวลาเดียวกัน

ข้ าพเจ้ าจะหลีกเลี่ยงการกลับมาติดเชือ้ อีกได้ อย่ างไร?






วิธีป้องกันตัวที่ดีที่สดุ ที่จะไม่กลับมาติดเชื ้ออีกคือการแจ้ งให้ คนู่ อนทังหลายของท่
้
านทราบ
ตรวจให้ มนั่ ใจว่าคูน่ อนปั จจุบนั ทังหลายได้
้
รับการบาบัด
และใช้ ถงุ ยางอนามัยอย่างสม่าเสมอกับคูน่ อนทังหลายในอนาคต
้
เราตระหนักดีวา่ บางครัง้ สุราและยาเสพติดอื่นๆ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขจองท่านในเรื่ องเพศและการใช้ ถงุ ยางอนามัย พยาบาล แพทย์ หรื อ
ที่ปรึกษาคนหนึ่งคนใดของเราสามารถที่จะพูดคุยกับท่านถึงวิธีที่จะลดความเสี่ยงต่อไป
หรื อมิฉนันเขาก็
้
อาจทาหนังสือส่งตัวท่านไปยังบริ การอื่นๆ เพื่อขอรับความข่วยเหลือและสนับสนุนที่เหมาะสม
การพบกับคูน่ อนทังหลายผ่
้
านทางบริ การที่เรี ยกว่า เซ็กซ์ ออน เพร็ มมิสเซส เวนิวส์ (Sex On Premises
Venues) และทางออนไลน์ เป็ นการเสี่ยงยิ่งใหญ่ตอ่ การเป็ นโรคติดเชื ้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ (STI)
หากท่านพบคูน่ อนทังหลายของท่
้
านด้ วยวิธีนี ้ ท่านต้ องร่วมเพศด้ วยวิธีที่ปลอดภัยเสมอ
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