คลามีเดีย Chlamydia (Thai)
คลามีเดียคืออะไร?
คลามีเดีย แทรโคมาทิส เป็ นการติดเชื ้อแบคทีเรียผ่านทางเพศสัมพันธ์ สามัญประเภทหนึง่ เกิดขึ ้นได้ ทงในชายและหญิ
ั้
ง
คลามีเดียสามารถทาให้ เกิดการติดเชื ้อที่ปากมดลูกในสตรี หลอดปั สสาวะในบุรุษ ทวารหนัก คอ
และบางครัง้ ในตาของทังชายและหญิ
้
ง

คลามีเดียแพร่ เชือ้ ได้ อย่ างไร?
คลามีเดียแพร่เชื ้อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรื อทางปาก
การใช้ ถงุ ยางอนามัยจะช่วยลดการถ่ายทอดโรคนี ้

มีอาการอะไรบ้ าง?
ชายและหญิงส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่ถ้ามีอาการ อาการที่ปรากฎรวมถึง:
ชาย
 รู องคชาตเป็ นสีแดงๆ
 รู้ สก
ึ ปวดแสบปวดร้ อนเมื่อถ่ายปั สสาวะ
 มีของเหลวออกมาจากองคชาต (ปกติจะเป็ นน ้าใสๆ)
ถ้ าไม่บาบัดรักษา คลามีเดียจะทาให้ ลกู อัณฑะเจ็บปวดและบวม
หญิง
 การเปลีย
่ นแปลงของของเหลวทีอ่ อกจากช่องคลอด
 เลือดออกผิดปกติ (โดยเฉพาะหลังจากมีเพศสัมพันธ์)
 เจ็บที่กระดูกเชิงกราน รวมทังการเจ็
้
บระหว่างมีเพศสัมพันธ์
 มีอาการปวดแสบปวดร้ อนขณะถ่ายปั สสาวะ
ถ้ าไม่รักษา คลามีเดียอาจทาให้ เป็ นโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ (PID) ซึง่ เป็ นการติดเชื ้อที่มดลูกและท่อทางเดินรังไข่ นอกจากนัน้
PID อาจทาให้ เป็ นหมัน

ท่ านจะได้ รับการตรวจคลามีเดียอย่ างไร?
การตรวจหาคลามีเดียกระทาโดยการทาสว็อบจากปากมดลูก ช่องคลอด หรื อ ทวารหนัก หรื อ จากตัวอย่างปั สสาวะ

บาบัดรั กษาโรคคลามีเดียอย่ างไร?
การบาบัดรักษาง่ายและได้ ผลด้ วยการรับประทานยาปฏิชีวนะ อะซิสโตรไมซิน หรื อ ด็อกซีไซไคลน์ อย่างไรก็ตาม
หากสงสัยว่ามีอาการแทรกซ้ อน ผู้ป่วยจะต้ องได้ รับการบาบัดรักษาระยะยาว

หลังจากรั บการรั กษาแล้ ว ต้ องใช้ เวลานานเท่ าไรกว่ าอาการเหล่ านีจ้ ะหายไป?
อาการต่างๆ จะค่อยๆ หายไปในระยะสองหรื อสามวันหลังจากได้ รับการรักษา
หากท่านยังมีปัญหาหลังจากการรักษาผ่านไปแล้ วหนึง่ สัปดาห์ ท่านควรกลับไปหาแพทย์ของท่านใหม่

เมื่อไหร่ จงึ จะมีเพศสัมพันธ์ ได้ อย่ างปลอดภัย?





หลังจากเสร็ จการรักษา ท่านไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ใดๆ เป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์
(แม้ การมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ ถงุ ยางอนามัยก็ไม่ควรทา)
ท่านจะต้ องไม่มเี พศสัมพันธ์กบั คูน่ อนใดๆ จนกว่าการรักษาผ่านไปแล้ วหนึง่ สัปดาห์
ถ้ าคูน่ อนของท่านได้ รับการรักษาหลังจากท่าน
ก็หมายความว่าท่านต้ องไม่มีเพศสัมพันธ์ ระหว่างกันจนกระทัง่ หนึง่ สัปดาห์หลังจากทีค่ นู่ อนของท่านได้ รับการรักษาแล้
ว มิฉนันท่
้ านอาจกลับติดเชื ้อได้ อีก และจะต้ องรับการรักษาต่อไปอีก

ข้ าพเจ้ าควรบอกให้ ค่ ูนอน (คนเดียวหรื อหลายคน) ทราบไหม?




ควรบอก ท่านควรบอกคูน่ อนทังหมดของท่
้
านในระยะ 3 เดือนที่ผา่ นมาให้ พวกเขาไปรับการตรวจและการรักษา
แม้ วา่ ท่านจะทราบดีวา่ ท่านติดเชื ้อจากใคร
คลามีเดียมักจะไม่ปรากฎอาการ ดังนันจึ
้ งเป็ นสิง่ สาคัญที่คนู่ อนของท่านควรรับการตรวจและการรักษาด้ วย
แม้ วา่ พวกเขาจะไม่แสดงอาการติดเชื ้อใดๆ ก็ตาม

ข้ าพเจ้ าจะบอกให้ ค่ ูนอนของข้ าพเจ้ าทราบได้ อย่ างไร?
คนส่วนมากเห็นว่าเป็ นการดีที่สดุ ถ้ าจะบอกให้ คนู่ อนทราบโดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นการบอกด้ วยตัวเอง ทางโทรศัพท์ หรื อ ทางเทกซ์
เมสเสจ แต่ถ้าท่านรู้สกึ กระอักกระอ่วนที่จะบอกให้ คนู่ อนทราบโดยตรง
ก็มีเว็บไซต์อยูส่ องเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ ทา่ นส่งข่าวผ่านทางเทกซ์ เมสเสจ หรื อทางอีเมล ฟรี และไม่ต้องแสดงตัว:



เว็บไซต์นี ้เป็ นเว็บไซต์ฟรี ทใี่ ครๆ สามารถใช้ ได้
Drama Down Under www.thedramadownunder.info/notify เว็บไซต์นี ้จัดเฉพาะสาหรับเกย์ชาย
หรื อชายที่มคี นู่ อนเป็ นชายด้ วยกัน และจะช่วยให้ ทา่ นสามารถติดต่อกับหลายๆ คนได้ พร้ อมกันทีเดียว
Let Them Know www.letthemknow.org.au

ข้ าพเจ้ าจะหลีกเลี่ยงการติดเชือ้ อีกได้ อย่ างไร?
การคุ้มกันที่ดีที่สดุ ของท่านเพื่อไม่ให้ เกิดการติดเชื ้ออีก คือการบอกให้ คนู่ อนทังหมดของท่
้
านทราบ
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าคูน่ อนคนปั จจุบนั ของท่านได้ รับการบาบัด และมีการใช้ ถงุ ยางอนามัยกับคูน่ อนทังหลายในอนาคต
้

การตรวจดูการติดเชือ้ ใหม่
เราขอแนะนาให้ ทา่ นรับการตรวจซ ้า 1 เดือนหลังจากที่ได้ รับการรักษาเกี่ยวกับคลามีเดียทวารหนัก และ 3
เดือนหลังจากการรักษาการติดเชื ้อที่อวัยวะอื่นๆ
ปรับปรุงครัง้ สุดท้ายเมือ่ เดือนตุลาคม 2017

