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ตกขาวเป็นป ั ญหาทีพบบ่อยในสตรี หมายถึงภาวะทีมขีองเหลวออกมาทางช่องคลอด อาจก่อ

ความรําคาญ รู้สึกเหนอะหนะ  และอาจมีอาการผิดปกตต่ิางๆ เช่น คันช่องคลอด  ระคายเคือง แสบขัด

เวลาป ั สสาวะ เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกทางช่องคลอด (ปริมาณไม่มาก) อาจมีกลินเหม็นร่วม

ด้วย ทําใหก้ังวลว่าต้องรีบรับการรักษาหรือไม ่  

แท้จริงแล้ว ตกขาวหรือระดูขาว มีทั งทีปกติและผิดปกติ ตกขาวปกติมีล ักษณะคล้ายแป้ งเปียก 

ไม่มีกลิน ส่วนตกขาวทีผิดปกตอิาจมีล ักษณะต่างกันไปตามสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชือ ฉะนั น

เมือมีตกขาวต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นตกขาวปกติหรือผิดปกต ิ

ตกขาวปกติ 

ผนังด้านในช่องคลอดบุด้วยเซลล์ชนิดเยือเมือกคล้ายเซลเยือเมือกทีบุในช่องปากและจมูก เซลล์

นีสร้างนําเมือกซึงมลี ักษณะคล้ายแป้ งละลายนํา ปกติไม่มีกลิน หรืออาจมีกลินคาวเล็กน้อย นําเมือกนี

ช่วยหล่อลืนช่องคลอด ช่วยขับสิงแปลกปลอม ฆ่าเชือโรค และปรบัสภาพความเป็นกรดด่างในช่องคลอด

ให้สมดุล  ในแต่ละรอบประจําเดือนมกีารเปลียนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน

ในร่างกาย ซึงส่งผลต่อสภาพและปริมาณของนําเมือกในช่องคลอด ในช่วงกลางของรอบเดือน (ราววันที 

 ของรอบเดือน) เป็นช่วงใกลเ้วลาไข่ตก นําเมือกในช่องคลอดจะเหลวใส และมปีริมาณมาก ส่วนช่วง

อืนนําเมือกจะข้น ขาวขุ่นคล้ายแป้ งเปียก อย่างไรก็ดี ปริมาณนําเมือกในช่องคลอดมากหรือน้อยเพียงไร

ขึนกับแต่ละคน บางคนไม่รู้ส ึกว่ามนํีาเมือกออกมาจากช่องคลอด (ตกขาว) บางคนอาจรู้สึกว่ามีตกขาว

ในช่วง กลางรอบประจําเดือน หรือรู้สึกว่าทําไมตกขาวใสๆ จึงเปลียนเป็นข้นขึน เลยเข้าใจว่าเกิดความ

ผิดปกติ ทั งทีแท้จริงแล้วเป็นปกติ สิงทีพึงส ังเกตคือ ตกขาวแบบปกตมิักไม่มีอาการผิดปกติอืน  ๆร่วม

ด้วย เช่น แสบหรือคันช่องคลอด และมักหายได้เองโดยไม่ต้องให้การรักษาใด  ๆผู้หญิงทุกคนมีตกขาว

เป็นเรืองปกติ  ช่วงเด็กอาจมีเพียงเล็กน้อย เมือถึงช่วงเริมมีประจําเดือน ตกขาวจะมากขึนและมีปริมาณ

ทีพอเหมาะจนถึงว ัยสูงอายุ จากนั นปริมาณลดลงจนแทบไม่ม ีบางช่วงอาจมีตกขาวมากกว่าปกต ิเช่น 

ขณะตั งครรภ์ เวลาทมีีการกระตุ้นทางเพศ หลังจากมีกิจกรรมทางเพศ หรือเมือใช้ยาคุมกําเนิดบางชนิด 

เป็นต้น 

ตกขาวผิดปกติ 

หากมนํีาเมือกออกมาทางช่องคลอดปริมาณมากผิดปกตริ่วมกับมีอาการคัน หรือปวดแสบปวด

ร้อน มีกลินเหม็น และมอีาการเป็นอยู่นาน ไม่หายไปเอง เหล่านีคืออาการของตกขาวทีผิดปกต ิสาเหตุ

ส่วนใหญ่เกิดจากมกีารอักเสบติดเชือในช่องคลอด เรียกว่า “ช่องคลอดอักเสบ” สาเหตุรองลงมาได้แก่ 



เนืองอก หากเกิดจากเนืองอก มักมีเลือดปนในตกขาวด้วย ตกขาวผิดปกติย ังอาจเกิดจากสิงแปลกปลอม

ในช่องคลอด เช่น ผ้าอนามัยชนิดสอดช่องคลอด หรือถุงยางคุมกําเนิด เป็นต้น 

การอักเสบติดเชือในช่องคลอด อาจเกิดได้จากเชือหลายประเภท ทั งเชือรา เชือแบคทีเรีย เชือ

ปรสิต กรณีติดเชือรามักมตีกขาวลักษณะคล้ายนม หรือยางมะละกอ บางครั งเป็นก้อน มักมีอาการคัน

มาก ร่วมกับมีผืนคัน แดงหรือบวมทีบริเวณปากช่องคลอด เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ เชือราทีเป็นสาเหตุ

สําคัญคือ Candida albicans เป็นเชือราทีชอบสภาพแวดล้อมทีร้อนชืนแบบในช่องคลอด การใส่เสือผ้าที

คับมาก สภาพร่างกายทีอ้วนมาก ทําให้ช่องคลอดอับชืนก็เป็นป ั จจัยทีทําให้เชือชนิดนีเจริญเติบโตดี 

นอกจากนี ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชือรายังอาจเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือยาสเตียรอยด์ 

โรคเบาหวานทีไม่สามารถควบคุมระดับนําตาลได้  การตั งครรภ์หรือใช้ยาคุมกําเนิด หรือว ัยหมด

ประจําเดือน  เป็นต้น อย่างไรก็ดี ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชือราอาจไม่มีอาการแสดงอะไรเลยก็ได ้

ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชือแบคทีเรียอาจเกิดขึนเอง หรือติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ มัก

เกิดในหญิงทีใช้ห่วงคุมกําเนิด  ความผิดปกตเิกิดจากการมีแบคทีเรียชนิดใดชนิดหนึงเจริญเติบโต

มากกว่าปกต ิทําให้แบคทีเรียชนิดทีมีประโชยน์ต่อร่างกาย คือ lactobacilli ในช่องคลอดมจีํานวนลดลง  

ตกขาวจากการติดเชือแบคทีเรียมักมีสีขาว สีเทา หรือสีเหลือง อาจมีกลินคาวปลา รวมทั งอาจมีอาการ

คัน แสบร้อนช่องคลอด ร่วมด้วย 

ช่องคลอดอักเสบจากการติดเชือปรสิต Trichomonas vaginalis ติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธก์ ับ

ผู้ทีมีการติดเชือนีอยู่   ตกขาวมักมีสีเหลือง เป็นฟอง และมีกลินเปรยีว 

ความผิดปกติในช่องคลอดยังอาจเกิดได้จากเหตุอืนนอกจากการติดเชือ เช่น การฉีดล้างช่อง

คลอด การใช้สบู่หอม การใช้สารฆ่าอสุจิ อาจทําให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองช่องคลอด การลดลงของ

ฮอร์โมนเพศหญิงในวัยหมดประจําเดือนจะทําให้เยือบุช่องคลอดบางลง กท็ําใหช้่องคลอดเกิดอาการคัน

และแสบร้อนได้เช่นกัน  

การร ักษาตกขาวผิดปกติ 

ยาทีใช้สําหรับช่องคลอดอักเสบจากการติดเชือแบคทีเรีย ให้ได้ท ั งวิธีร ับประทานหรือสอดเข้า

ช่องคลอด เช่น 

- Metronidazole 500 mg รับประทาน ว ันละ  ครั ง เป็นเวลา 7 ว ัน    

- Metronidazole gel 0.75% ครั งละ  กรัม สอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator (บีบยา

เต็ม applicator  ทีให้มาด้วยในกล่องยา  แล้วสอด applicator พร้อมยาเข้าไปข้างใน

ช่องคลอดให้ลึกทีสุดตราบเท่าทีไม่รู ้สึกเจ็บ แล้วค่อยๆ กดแกนกลางของ 

applicator เพือปล่อยยาเข้าช่องคลอด) ว ันละครั ง ก่อนนอน เเป็นเวลา  ว ัน   

- Clindamycin cream 2% ครั งละ  กรัม สอดเข้าช่องคลอด โดยใช้ applicator ว ันละครั ง 

ก่อนนอน เป็นเวลา  ว ัน   

- Metronidazole 2 g ร ับประทานครั งเดียว   

- Clindamycin 300 mg รับประทาน ว ันละ  ครั ง เป็นเวลา  ว ัน   

- Clindamycin ovules 100 g สอดเข้าช่องคลอด ว ันละครั ง ก่อนนอน เป็นเวลา  ว ัน  



 

 

ยาทีใช้สําหรับช่องคลอดอักเสบจากการติดเชือรา โดยมากเป็นยาเหน็บ หรือ ยาทาช่องคลอด 

เช่น  

- Butoconazole 2% cream ครั งละ  กรัม สอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator ว ันละครั ง 

ก่อนนอน เป็นเวลา 3 ว ัน  

- Clotrimazole 1% cream ครั งละ  กรัม สอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator ว ันละครั ง 

ก่อนนอน เป็นเวลา 7--14 ว ัน  

- Clotrimazole 100 mg สอดช่องคลอด ว ันละครั ง ก่อนนอน เป็นเวลา 7 ว ัน 

- Clotrimazole 100 mg vaginal tablet สอดเข้าช่องคลอด ว ันละ 2 เม็ด ก่อนนอน เป็นเวลา 

3 ว ัน  

- Clotrimazole 500 mg vaginal tablet สอดเข้าช่องคลอด 1 เม็ดครั งเดียว  

- Miconazole 2% cream ครั งละ  กรัม สอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator ว ันละครั ง 

ก่อนนอน เป็นเวลา 7 ว ัน  

- Miconazole 100 mg vaginal suppository สอดช่องคลอด ว ันละครั ง ก่อนนอน เป็นเวลา 7 

ว ัน  

- Miconazole 200 mg vaginal suppository สอดช่องคลอดว ันละครั ง ก่อนนอน เป็นเวลา 3 

ว ัน  

- Miconazole vaginal ovule 1200mg ครั งเดียว 

- Miconazole  400mg สอดช่องคลอด ว ันละครั ง ก่อนนอน เป็นเวลา 3 ว ัน  

- Tioconazole 6.5% ointment   กรัมครั งเดียว สอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator  

- Terconazole 0.4% cream ครั งละ  กรัม สอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator  ว ันละครั ง 

ก่อนนอน เป็นเวลา 7 ว ัน  

- Terconazole 0.8% cream ครั งละ  กรัม สอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator  ว ันละครั ง 

ก่อนนอน เป็นเวลา 3 ว ัน  

- Terconazole 80 mg vaginal suppository ใส่ช่องคลอด ว ันละครั ง ก่อนนอน เป็นเวลา 3 

ว ัน  

- รับประทานยาเม็ด  Fluconazole 150 mg 1 เม็ดครั งเดียว 

- รับประทาน  Itraconazole mg  ว ันละ  ครั ง เป็นเวลา  ว ัน 

ยาทีใช้สําหรับช่องคลอดอักเสบจากการติดเชือปรสิต Trichomonas vaginalis ใช้ยารับประทาน 

โดยต้องรักษาคูน่อนพร้อมกันไปด้วยแม้ว่าจะไม่มีอาการ ยาทีใช้ได้แก่ 

- Metronidazole 2 กรัม ร ับประทานครั งเดียว  

- Metronidazole 500 มิลลิกร ัม ร ับประทานวันละ 2 ครั ง เป็นเวลา 7 ว ัน  

- Tinidazole  2 กรัม ร ับประทานครั งเดียว 
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