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โรคหนองใน, ข้ อมูลสําหรับผู้ป่วย (21 ตุลาคม 2016)
ข้อมูลข่าวสารการป้ องกันโรคติ ดต่อจากคณะแพทย์โรคติ ดต่อ
ทําไมคุณจึงได้ รับข้ อมูลนี ้
คุณติดเชื ้อหรื อสงสัยว่าตัวเองติดเชื ้อโรคหนองใน แผ่นพับข้ อมูลนี ้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคหนองใน วิธีการรักษา
และสิง่ ที่คณ
ุ ต้ องปฏิบตั ติ าม
โรคหนองในคืออะไร
เชื ้อโรคหนองในมักจะเกาะอาศัยอยูต่ ามเยื่อบุของทางเดินปั สสาวะ ช่องคลอด ท่อทวารหนักและในลําคอ
โรคหนองในติดต่ อกันได้ อย่ างไร
โรคหนองในแพร่กระจายได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางการร่วมเพศที่ไม่มีการป้องกัน ไม่วา่ จะเป็ นการร่วมเพศทางช่องคลอด
หรื อทางทวารหนัก และบางครัง้ ก็ทางปาก
โรคนี ้อาจจะติดต่อได้ จากการสําเร็ จความใคร่ด้วยการสัมผัสเล้ าโลมโดยไม่มีการร่วมเพศ
และจากอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเสริ มความสุขเพื่อสําเร็ จความใคร่
โรคหนองในไม่ ตดิ ต่ อทาง เสื ้อผ้ า ผ้ าเช็ดตัว หรื อโถส้ วม เพราะเชื ้อแบคทีเรี ยไม่สมารถมีชีวติ อยูน่ อกร่างกายได้
คนเราสามารถติดเชื ้อโรคหนองในได้ หลายครัง้
การสําเร็จความใคร่ด้วยการสัมผัสเล้ าโลมโดยไม่มีการร่วมเพศกันการสําเร็จความใคร่ร่วมกัน
จะสังเกตได้ หรือไม่ ถ้าเป็ นโรคหนองใน
บางคนไม่มีอาการ นัน่ คือไม่สามารถรู้หรื อสังเกตได้ วา่ มีการติดเชื ้อ
บางรายอาจจะรู้สกึ แสบร้ อนเวลาปั สสาวะ บางรายอาจจะเจ็บคอถ้ าเชื ้อแบคทีเรี ยไปเกาะอาศัยอยูใ่ นลําคอ
ในผู้หญิงอาจจะมีตกขาวเป็ นสีเหลืองและ/หรื อ มีอาการเจ็บที่ท้องน้ อย
ในผู้ชายอาจจะมีของเหลวคล้ ายหนองจากท่อปั สสาวะและมีอาการเจ็บที่อณ
ั ฑะ
ถ้ ามีการร่วมเพศกันทางทวารหนักก็อาจจะมีของเหลวคล้ ายหนองทางทวารหนักได้ ถึงแม้ วา่ จะไม่มอี าการ
โรคหนองในก็แพร่ตดิ ต่อกันได้
โรคหนองในอันตรายหรือไม่
ถ้ าไม่มกี ารรักษา ในผู้หญิงจะทําให้ เกิดอันตรายกับท่อนําไข่และทําให้ ตงครรภ์
ั้
ยากหรื อไม่ก็เกิดการตังครรภ์
้
นอกมดลูกได้
ในผู้ชายทําให้ เกิดการติดเชื ้อตรงที่เก็บเชื ้ออสุจิได้ โรคหนองในสามารถแพร่เชื ้อติดต่อไปที่ตาได้
และบางครัง้ อาจจะทําให้ มีการอักเสบของข้ อกระดูกใหญ่ๆได้
โรคหนองในรักษาได้ อย่ างไร
โรคหนองในรักษาได้ ด้วยยาปฏิชีวนะ (ด้ วยยาฉีดหรื อยาเม็ด) ถ้ าคุณรับยาและปฏิบตั ิตามคําแนะนําตามที่คณ
ุ ได้ รับ
โรคก็จะหายไป การรักษาเป็ นการบริ การฟรี ไม่มีการคิดค่าบริ การใด ๆ ทังสิ
้ ้น
คุณต้ องกลับมาคลีนิกตามนัดหมายถ้ าคุณได้ เวลานัด
การตรวจหาเชื ้ออาจจะต้ องทําอีกครัง้ เพือ่ ตรวจดูวา่ ไม่มกี ารติดเชื ้อหลงเหลืออยูอ่ ีก
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เมื่อคุณเป็ นโรคหนองใน คุณจะต้ องไม่ นําความเสี่ยงในการติดโรคไปให้ ผ้ ูอ่ นื ปลอดภัยที่สดุ ก็คืองดการร่วมเพศ
หรื อไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่วา่ ด้ วยวิธีใดๆก่อนที่แพทย์จะบอกว่าคุณหายจากโรคแล้ ว แต่ถ้าคุณยังจะมีเพศสัมพันธ์
คุณต้ องแจ้ งให้ คขู่ องคุณทราบว่าคุณเป็ นโรคหนองใน และคุณทังสองต้
้
องใช้ การป้องกัน
(ถุงยางอนามัย/ถุงยางอนามัยสําหรับผู้หญิง)
การตรวจตามหาการติดเชือ้ -หมายความว่ าอย่ างไร?
การติดตามหาคนที่ได้ รับการติดเชื ้อหนองในเป็ นเรื่ องสําคัญมาก
เพื่อจะได้ รับการรักษาและลดความเสีย่ งของการเกิดอันตรายตามที่ได้ กล่าวมาข้ างบน
และไม่มีการแพร่กระจายของเชื ้อโรคอีกต่อไป
ถ้ าคุณเป็ นโรคหนองใน เป็ นเรื่ องสําคัญมากที่จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ทําการตามหาคนติดโรคหนองในทราบว่าคุณได้ มี
เพศสัมพันธ์กบั ใครมาบ้ าง บางครัง้ ต้ องนับรวมทังที
้ เ่ คยมีย้อนหลังไปหนึง่ ปี ด้ วย
สิง่ ที่คณ
ุ บอกเล่าให้ ผ้ ตู ามหาคนติดโรคหนองในฟั งจะถูกเก็บเป็ นความลับ
คนที่คณ
ุ ได้ เล่าถึงจะไม่มีโอกาสทราบว่าคุณเป็ นใคร คนเหล่านันจะได้
้
รับแจ้ งแค่วา่ เขาจะต้ องไปรับการตรวจหาเชื ้อเท่านัน้
โรคหนองในมีระบุในกฎหมายควบคุมโรคติดต่ อ - หมายความว่ าอย่ างไร
ในกฎหมายควบคุมโรคติดต่อได้ ระบุกฎเกณฑ์ไว้ เพื่อหยุดยังโรคอย่
้
างโรคหนองใน
เพื่อว่าจะได้ ไม่มกี ารแพร่กระจายของโรคไปสูผ่ ้ อู ื่น
ผู้ทตี่ ิดเชื ้อหรื อสงสัยว่าตัวเองติดเชื ้อโรคหนองในจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่ได้ รับจากแพทย์ของคุณ
• คุณต้ องกลับมารับการตรวจถ้ าได้ รับเวลานัดตรวจจากแพทย์
• คุณต้ องบอกให้ คนทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์ด้วยทราบว่าคุณเป็ นหรื ออาจจะเป็ นโรคหนองใน
• คุณต้ องใช้ วิธีการป้องกันถ้ าคุณจะร่วมเพศก่อนได้ รับการรักษาให้ หาย/ไม่พบเชื ้อแบคที่เรี ยจาการตรวจหาเชื ้ออีกแล้ ว
ถ้ าคุณได้ รับกฎเกณฑ์ในการปฏิบตั ิตวั ที่คณ
ุ คิดว่าไม่ถกู ต้ อง
ให้ คณ
ุ ติดต่อกับแพทย์ทีค่ วบคุมป้องกันโรคติดต่อในภูมิภาคของคุณ
หากคุณต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคหนองในมีที่
www.1177.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.umo.se (คลีนิคเยาวชน= ungdomsmottagningen, ทางอินเตอร์ เน็ต)
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สําหรับให้ ข้อมูลตามความสมัครใจ (frivillig informationsruta)
คุณได้ พบปะ(Du har träffat)
……………………………………………………………………………………..……………………………………….

วันนัดเจอกับผู้ติดตามหาคนติดเชื ้อ (Smittspårning bokad datum)
……………………………………………………………………………………..……………………………………….

การนัดกลับมาตรวจครัง้ ต่อไป (Nästa återbesök)
……………………………………………………………………………………..……………………………………….

เบอร์ โทรศัพท์/เวลาทางโทรศัพท์ของคลีนิก (Telefonnummer/telefontid till mottagningen)
……………………………………………………………………………………..……………………………………….
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