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 หนองในเป็นโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ที�พบได้บ่อย อาการมกัรุนแรงและชดัเจน จนผู้ป่วยต้องมา

พบแพทย์ หากทิ *งไว้ไมรั่กษาอาการดีขึ *นได้เองเลก็น้อยแตต่วัโรคยงัคงเป็นอยู่ และทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

ตามมาได้ ได้แก่ ภาวะมีบตุรยากทั *งหญิงและชาย ปวดท้องน้อยเรื *อรัง และการตั *งครรภ์นอกโพรงมดลกู 

สาเหตุของโรคหนองใน 

  เกิดจากการติดเชื *อแบคทีเรีย ที�ชื�อ Neisseria gonorrhoeae ซึ�งสามารถตรวจพบได้ในนํ *าอสจิุและ             

สารนํ *าในช่องคลอด จึงถ่ายทอดผา่นทางการมีเพศสมัพนัธ์เป็นหลกั และสามารถถ่ายทอดได้บ้างโดยการ

สมัผสัโดยตรง เช่น ทารกที�คลอดผา่นทางช่องคลอดของมารดาที�ติดเชื *อ ทําให้เกิดการติดเชื *อที�เยื�อบตุา 

   นอกจากนี *เชื *อหนองในยงัสามารถพบที�เซลล์ของปากมดลกู ท่อปัสสาวะ ทวารหนกัและช่องคลอด

ได้อีกด้วย ในสตรี เชื *อสามารถแพร่จากช่องคลอดไปทวารหนกัได้เองโดยไมจํ่าเป็นต้องมีเพศสมัพนัธ์ทาง

ทวารหนกั สําหรับการมีเพศสมัพนัธ์โดยการใช้มือหรือนิ *วชว่ย ยงัไมมี่หลกัฐานชดัเจนวา่ทําให้เกิดการ

ถ่ายทอดเชื *อได้ 

  กิจกรรมตอ่ไปนี * ไมทํ่าให้เกิดการถ่ายทอดเชื *อหนองใน ได้แก่ กอด จบู ใช้ห้องนํ *าหรือผ้าเช็ดตวั

ร่วมกนั การใช้สระวา่ยนํ *าร่วมกนั การใช้ห้องนํ *า หรือการใช้แก้วนํ *า จาน ชามร่วมกนั 

อาการของโรคหนองใน 

  พบวา่ผู้ชายร้อยละ10 และผู้หญิงร้อยละ 50 จะไมแ่สดงอาการ ในกรณีที�มีอาการจะเริ�มแสดง

อาการเมื�อ 1-14 วนัหลงัได้รับเชื *อ  อาการในผู้หญิง ได้แก่ ตกขาวผิดปกติ เชน่ ปริมาณมากขึ *น มีสีเหลือง

หรือเขียว แสบเวลาปัสสาวะ ปวดท้องน้อย เลือดออกกะปริบกะปรอย ระหวา่งรอบเดือน(พบน้อย) เป็นต้น  

สําหรับอาการในผู้ชาย ได้แก่ มกูใสออกจากท่อปัสสาวะโดยไมใ่ชนํ่ *าปัสสาวะหรือนํ *าอสจิุ แสบ เวลา

ปัสสาวะ ปวดที�อณัฑะ มีการอกัเสบที�หนงัหุ้มปลายองคชาต(พบน้อย) เป็นต้น   



การติดเชื *อที�บริเวณอื�นๆ จะทําให้เกิดอาการที�ไมแ่ตกตา่งกนัระหวา่งผู้หญิงและผู้ชาย ได้แก่ การ

ติดเชื *อในทวารหนกั อาจทําให้เกิดอาการปวดหน่วงหรืออาจมีสารนํ *าคล้ายหนองออกมาการติดเชื *อใน

ลําคอมกัไมมี่อาการใด การติดเชื *อที�เยื�อบตุา จะทําให้มีอาการเจ็บปวด ระคายเคืองและมีหนองได้ 

จะทราบได้อย่างไรว่ามีการติดเชื 
อหนองในแล้ว 

  หากท่านหรือคูน่อนมีอาการข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ�ง หรือมีโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ชนิดใดชนิด

หนึ�ง ท่านควรเข้ามารับการตรวจที�หน่วยฯ เมื�อท่านมาที�หน่วยฯ ท่านจะได้รับการซกัประวตัิ ตรวจร่างกาย 

ตรวจภายใน นําตกขาวไปตรวจภายใต้กล้องจลุทรรศน์และสง่เพาะเชื *อ  

  ขั *นตอนในการวินิจฉยัเบื *องต้น สามารถทําได้แล้วเสร็จภายใน 1 วนั สว่นผลการเพาะเชื *อจะทราบ

ภายใน 1 สปัดาห์ เมื�อผลการตรวจสนบัสนนุวา่ท่านติดเชื *อหนองใน ท่านควรได้รับการตรวจเลือดเพื�อหา

โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ชนิดอื�นร่วมด้วย ได้แก่ โรคติดเชื *อเอชไอวี โรคไวรัสตบัอกัเสบบี และโรคซิฟิลิส 

  การเก็บสิ�งสง่ตรวจควรทําทกุตําแหน่งที�มีเพศสมัพนัธ์ ได้แก่การตรวจหาเชื *อในคอหากท่านเคยมี

เพศสมัพนัธ์โดยการใช้ปาก และการตรวจทางทวารหนกัหากทา่นเคยมีเพศสมัพนัธ์ทางทวารหนกั เป็นต้น 

  ในปัจจบุนัมีการตรวจโดยการหาสารพนัธกุรรมของเชื *อหนองใน แตเ่นื�องจากมีราคาแพง จึง

เลือกใช้สําหรับผู้ป่วยบางรายเท่านั *น 

ความแม่นยาํในการตรวจวนิิจฉัย 

  ขึ *นกบัตําแหน่งและปริมาณเชื *อหนองใน พบวา่การตรวจที�บริเวณคอจะมีความแมน่ยําน้อยที�สดุ 

อย่างไรก็ตาม ไมมี่การตรวจใดให้ผล 100 % ดงันั *นหากทา่นยงัคงมีอาการอยู่ ทั *งที�ผลการตรวจทกุอย่าง

เป็นลบ แนะนําให้มาตรวจติดตามเพื�อประเมินซํ *าอีกครั *ง ในทางกลบักนั หากท่านไมมี่อาการแตผ่ลการ

ตรวจ (เนื�องจากคูน่อนของท่านติดเชื *อ) เป็นบวก แนะนําให้ท่านรับการรักษาอย่างครบถ้วน 

การรักษาโรคหนองใน 

   การใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ�งมีประสิทธิภาพมากกวา่ร้อยละ 95 ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาให้เร็วที�สดุ                

เพื�อลดภาวะแทรกซ้อนที�ตามมาในกรณีที�ท่านมีความเสี�ยงสงูในการติดเชื *อ หากไมส่ามารถที�จะรับการ

ตรวจเพื�อวินิจฉยั ควรรับยาเพื�อรักษาไปเลย ในกรณีที�เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว เช่น อุ้งเชิงกรานอกัเสบ ปวด

ท้องน้อยเรื *อรัง ภาวะมีบตุรยาก เป็นต้น ท่านอาจจะต้องนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลหรือรับการผา่ตดั

แก้ไข 

  ยาปฏิชีวนะที�รักษาโรคหนองใน มีผลตอ่ประสิทธิภาพของยาเมด็คมุกําเนิด ในระหวา่งการรักษา 



แนะนําให้งดการมีเพศสมัพนัธ์ และในเดอืนนั *นท่านควรใช้วิธีคมุกําเนิดอย่างอื�นร่วมด้วย เช่น ถงุยาง

อนามยั 

  เมื�อท่านเป็นหนองใน จะแนะนําให้รักษาโรคตดิเชื *อคลาไมเดียควบคูก่นั เพราะพบร่วมกนัได้ถึงร้อย

ละ 30 

  **  หากได้รับการรักษาแล้วมีอาการที�สงสยัวา่แพ้ยา  เชน่  มีผื�นคนัตามตวั  คลื�นไส้อาเจียน  หรือมี

อาการมากขึ *น ควรไปพบแพทย์ก่อนนดั 

อาการต่างๆ จะหายไปเมืHอไร 

  อาการตา่งๆ จะหายไปคอ่นข้างเร็วใน 2-3 วนัหลงัเริ�มการรักษา ทั *งอาการตกขาวผิดปกติและแสบ

เวลาปัสสาวะ สว่นเลือดออกกะปริบกะปรอยระหวา่งรอบเดือนจะดีขึ *นในรอบเดือนหน้า สําหรับอาการปวด

ท้องน้อยและอาการปวดอณัฑะในผู้ชายจะใช้เวลานานกวา่ โดยอาการมกัหายภายใน 2 สปัดาห์ 

  หากอาการตา่งๆ ไมด่ีขึ *นตามนี * ท่านควรมารับการตรวจประเมินซํ *าจากแพทย์ที�หน่วยฯ เนื�องจาก

พบภาวะดื *อยาได้บ่อยหรือโรคมีการลกุลามมากขึ *น 

เมืHอรักษาครบแล้วจะต้องกลับมารับการตรวจซํ 
าอีกหรือไม่ 

  ท่านควรมารับการตรวจซํ *าจนกวา่จะแน่ใจวา่หายสนิทในทกุตําแหน่งที�มีเพศสมัพนัธ์ (ช่องคลอด, 

ทวารหนกั, ช่องปาก) 

โรคหนองในไม่รักษาได้หรือไม่ 

  ไมไ่ด้ ถึงแม้วา่ไมใ่ช่ทกุคนจะมีภาวะแทรกซ้อนเรื *อรังจากโรคหนองใน และบางรายมีอาการดีขึ *นเอง 

แตย่งัคงไมแ่นะนําให้เพิกเฉยไมรั่บการรักษา เพราะหากไมไ่ด้รับการรักษา ท่านก็จะแพร่เชื *อไปยงัคูน่อนของ

ท่าน และท่านจะได้รับเชื *อกลบัเข้ามาอีก  พบวา่ภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ จะเพิ�มขึ *นตามจํานวนครั *งที�ได้รับเชื *อ 

นอกจากภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที�ได้แก่ อุ้งเชิงกรานอกัเสบ ภาวะมีบตุรยาก ปวดท้องน้อยเรื *อรังแล้ว เชื *อ

หนองในสามารถเข้าสูก่ระแสเลือดและทําให้เกิดการตดิเชื *อในร่างกายที�รุนแรงได้  

จะกลับไปมีเพศสัมพันธ์อีกครั
งได้เมืHอไร 

  จนกวา่ที�ท่านและคูน่อนของท่านจะได้รับการรักษาอย่างครบถ้วนไปแล้ว 2 สปัดาห์  ในกรณีที�

หลีกเลี�ยงไมไ่ด้จริงๆ จําเป็นต้องใช้ถงุยางอนามยัอย่างเคร่งครัด 



จะทราบได้หรือไม่ว่าได้รับเชื 
อมานานเท่าใด 

  บอกได้ยาก เนื�องจากตวัโรคสามารถดีขึ *นเองได้บางสว่น  ทําให้มีการติดกลบัไปมาระหวา่งท่าน

และคูน่อน อาการจะรุนแรงขึ *นเมื�อการตดิซํ *าหลายครั *ง สําหรับภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื *อหนองใน 

พบวา่ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนเร็วช้าตา่งกนั ไมส่ามารถประเมินระยะเวลาได้ 

ควรแจ้งผลการตรวจกับคู่นอนหรือไม่ 

  ควรอย่างยิ�ง เพื�อรักษาไปพร้อมๆ กนั โรคหนองในเป็นโรคที�รักษาได้ง่ายและหายขาด หากท่านไม่

สบายใจในการแจ้งผลตอ่คูน่อนหรือตามคูน่อนมารับการตรวจ ท่านสามารถมารับคําปรึกษาจากหน่วยฯ 

หรือขอให้ทางหน่วยฯ เป็นผู้ประสานงานให้โดยการแจ้งผลนี * จะไมมี่การระบถุงึตวัท่าน 

จะทราบได้อย่างไรว่าโรคหนองในลดโอกาสการมีบุตรไปมากน้อยเท่าใด 

  ภาวะมีบตุรยากเกิดจากหลายปัจจยั โรคหนองในเป็นเพียงปัจจยัหนึ�งเท่านั *น โดยไปทําลายอวยัวะ

ในอุ้งเชิงกราน หากท่านมีความกงัวลในเรื�องนี * แนะนําให้เข้ามารับคําปรึกษาจากแพทย์ที�หน่วยฯ 

จะเกดิอะไรขึ 
นหากเป็นโรคหนองในในขณะตั
งครรภ์ 

  โรคหนองในที�มีอาการรุนแรง อาจกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดได้ นอกจากนี * หากมีเชื *อ

หนองใน  ในช่องคลอดทารกที�คลอดผา่นทางช่องคลอดมีโอกาสที�จะได้รับเชื *อ โดยเฉพาะที�บริเวณเยื�อบ ุ              

ตา ในประเทศไทยจะมีการหยอดตาทารกแรกเกิดด้วย 1% Silver Nitrate ทกุรายเพื�อลดโอกาสในการเกิด

การติดเชื *อนี * 

โรคหนองในทาํให้เกิดมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ 

  ไม ่

  หมายเหตุ  :  เมื�อเป็นโรคหนองในซึ�งเป็นโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ ควรได้รับการปรึกษาเพื�อรับ

การตรวจเลือดหาเชื *อโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ที�แฝงในเลือดโดยไมมี่อาการคือ  โรคซิฟิลิส  โรคไวรัสตบั

อกัเสบบี โรคเอดส์หรือเชื *อเอชไอวี  เพราะมีความเสี�ยงที�จะรับเชื *อดงักลา่วร่วมมาด้วย  จะได้เข้าถึงการดแูล

รักษาที�มีประสิทธิภาพ 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรับข้อมูลเพิHมเตมิ 
  กรุณาติดตอ่ หน่วยโรคติดเชื *อทางนรีเวชและโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์สตรี (คลินิก 309) ชั *น 3 ตกึ
ผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลศิริราช โทรศพัท์ 02-419-7377 , 02-419-4899  E-mail address: 
siriraj.309@hotmail.com หรือsiriraj.309@gmail.com 


