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ตกขาวเป็นป ั ญหาทีพบบ่อยในสตรีหมายถึงภาวะทีมีของเหลวออกมาทางช่องคลอด อาจก่อ
ความรําคาญ รู้ส ึกเหนอะหนะ และอาจมีอาการผิดปกติต่างๆ เช่น คั นช่องคลอด ระคายเคือง แสบขั ด
เวลาป ั สสาวะเจ็บเวลามีเพศสั มพั นธ์มีเลือดออกทางช่องคลอด (ปริมาณไม่มาก) อาจมีกลินเหม็นร่วม
ด้วย ทําให้ก ั งวลว่าต้องรีบรั บการรั กษาหรือไม่
แท้จริงแล้ว ตกขาวหรือระดูขาว มีท ั งทีปกติและผิ ดปกติ ตกขาวปกติมีล ั กษณะคล้ายแป้ งเปียก
ไม่มีกลิน ส่วนตกขาวทีผิดปกติอาจมีล ั กษณะต่างกั นไปตามสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชือ ฉะนั น
เมือมีตกขาวต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นตกขาวปกติหรือผิดปกติ
ตกขาวปกติ
ผนังด้านในช่องคลอดบุด้วยเซลล์ชนิดเยื อเมือกคล้ายเซลเยื อเมือกทีบุในช่องปากและจมูก เซลล์
นีสร้างนํ าเมือกซึ งมีลั กษณะคล้ายแป้ งละลายนํ า ปกติไม่มีกลินหรืออาจมีกลินคาวเล็กน้อย นํ าเมือกนี
ช่วยหล่อลืนช่องคลอด ช่วยขั บสิงแปลกปลอมฆ่าเชือโรค และปรับสภาพความเป็นกรดด่างในช่องคลอด
ให้สมดุล ในแต่ละรอบประจําเดือนมีการเปลียนแปลงของระดั บฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน
ในร่างกาย ซึ งส่งผลต่อสภาพและปริมาณของนํ าเมือกในช่องคลอด ในช่วงกลางของรอบเดือน (ราววั นที
ของรอบเดือน) เป็นช่วงใกล้เวลาไข่ตก นํ าเมือกในช่องคลอดจะเหลวใส และมีปริมาณมาก ส่วนช่วง
อืนนํ าเมือกจะข้น ขาวขุ่นคล้ายแป้ งเปียกอย่างไรก็ดี ปริมาณนํ าเมือกในช่องคลอดมากหรือน้อยเพียงไร
ขึ นกั บแต่ละคน บางคนไม่รู้ส ึ กว่ามีนํ าเมือกออกมาจากช่องคลอด (ตกขาว) บางคนอาจรู้ส ึกว่ามีตกขาว
ในช่วง กลางรอบประจําเดือน หรือรู้ส ึกว่าทําไมตกขาวใสๆ จึงเปลียนเป็นข้นขึ น เลยเข้าใจว่าเกิดความ
ผิดปกติ ทั งทีแท้จริงแล้เป็
ว นปกติ สิงทีพึ งสั งเกตคือตกขาวแบบปกติม ั กไม่มีอาการผิดปกติอืนๆร่วม
ด้วย เช่น แสบหรือคั นช่องคลอด และมั กหายได้เองโดยไม่ต้องให้การรั กษาใดๆ ผู้หญิงทุกคนมีตกขาว
เป็นเรืองปกติ ช่วงเด็กอาจมีเพียงเล็กน้อย เมือถึงช่วงเริ มมีประจําเดือน ตกขาวจะมากขึ
นและมีปริมาณ
ทีพอเหมาะจนถึงวั ยสูงอายุจากนั นปริมาณลดลงจนแทบไม่มี บางช่วงอาจมีตกขาวมากกว่าปกติ เช่น
ขณะตั งครรภ์ เวลาทีมีการกระตุ้นทางเพศ หลั งจากมีกิจกรรมทางเพศหรือเมือใช้ยาคุมกําเนิดบางชนิด
เป็นต้น
ตกขาวผิ ดปกติ
หากมีนําเมือกออกมาทางช่องคลอดปริมาณมากผิดปกติร่วมกั บมีอาการคั น หรือปวดแสบปวด
ร้อน มีกลินเหม็นและมีอาการเป็นอยู่นาน ไม่หายไปเอง เหล่านีคืออาการของตกขาวทีผิดปกติ สาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจากมีการอั กเสบติดเชือในช่องคลอด เรียกว่า “ช่องคลอดอั กเสบ” สาเหตุรองลงมาได้แก่

เนืองอก หากเกิดจากเนืองอก มั กมีเลือดปนในตกขาวด้วย ตกขาวผิดปกติย ั งอาจเกิดจากสิงแปลกปลอม
ในช่องคลอด เช่น ผ้าอนามั ยชนิดสอดช่องคลอด หรือถุงยางคุมกําเนิด เป็นต้น
การอั กเสบติดเชือในช่องคลอด อาจเกิดได้จากเชือหลายประเภท ทั งเชือรา เชือแบคทีเรีย เชือ
ปรสิต กรณีติดเชือรามั กมีตกขาวลั กษณะคล้ายนม หรือยางมะละกอ บางครั งเป็นก้อน มั กมีอาการคั น
มาก ร่วมกั บมีผ ืนคั นแดงหรือบวมทีบริเวณปากช่องคลอด เจ็บเวลามีเพศสั มพั นธ์เชือราทีเป็นสาเหตุ
สําคั ญคือCandida albicans เป็นเชือราทีชอบสภาพแวดล้อมทีร้อนชืนแบบในช่องคลอด การใส่เสือผ้าที
คั บมาก สภาพร่างกายทีอ้วนมาก ทําให้ช่องคลอดอั บชืนก็เป็นป ั จจั ยทีทําให้เชือชนิดนีเจริญเติบโตดี
นอกจากนี ช่องคลอดอั กเสบจากการติดเชือรายั งอาจเกิดจากการใช้ยาปฏิช ีวนะ หรือยาสเตียรอยด์
โรคเบาหวานทีไม่สามารถควบคุมระดั บนํ าตาลได้ การตั งครรภ์หรือใช้ยาคุมกําเนิด หรือวั ยหมด
ประจําเดือน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ช่องคลอดอั กเสบจากการติดเชือราอาจไม่มีอาการแสดงอะไรเลยก็ ได้
ช่องคลอดอั กเสบจากการติดเชือแบคทีเรียอาจเกิดขึ นเอง หรือติดต่อจากการมีเพศสั มพั นธ์ มั ก
เกิดในหญิงทีใช้ห่วงคุมกําเนิด ความผิดปกติเกิดจากการมีแบคทีเรียชนิดใดชนิดหนึงเจริ ญเติบโต
มากกว่าปกติ ทําให้แบคทีเรียชนิดที มีประโชยน์ต่อร่างกาย คือ lactobacilli ในช่องคลอดมีจํานวนลดลง
ตกขาวจากการติดเชือแบคทีเรียมั กมีส ีขาว สีเทา หรือสีเหลืองอาจมีกลินคาวปลา รวมทั งอาจมีอาการ
คั น แสบร้อนช่องคลอด ร่วมด้วย
ช่องคลอดอั กเสบจากการติดเชือปรสิต Trichomonas vaginalis ติดต่อโดยการมีเพศสั มพั นธ์กั บ
ผู้ท ีมีการติดเชือนีอยู่ ตกขาวมั กมีส ีเหลือง เป็นฟอง และมีกลินเปรียว
ความผิดปกติในช่องคลอดยั งอาจเกิดได้จากเหตุอืนนอกจากการติดเชือ เช่นการฉีดล้างช่อง
คลอด การใช้สบู่หอม การใช้สารฆ่าอสุจ ิ อาจทําให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองช่องคลอดการลดลงของ
ฮอร์โมนเพศหญิงในวั ยหมดประจําเดือนจะทําให้เยื อบุช่องคลอดบางลง ก็ทําให้ช่องคลอดเกิดอาการคั น
และแสบร้อนได้เช่นกั น
การรั กษาตกขาวผิ ดปกติ
ยาทีใช้สําหรั บช่องคลอดอั กเสบจากการติดเชือแบคทีเรีย ให้ได้ท ั งวิ ธีร ั บประทานหรืสอดเข้
อ า
ช่องคลอด เช่น
- Metronidazole 500 mg รั บประทาน วั นละ ครั งเป็นเวลา 7 วั น
- Metronidazole gel 0.75% ครั งละ กรั มสอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator (บีบยา
เต็ม applicator ทีให้มาด้วยในกล่องยา แล้วสอด applicator พร้อมยาเข้าไปข้างใน
ช่องคลอดให้ลึกทีสุดตราบเท่าทีไม่ร ู้สึกเจ็ บ แล้วค่อยๆ กดแกนกลางของ
applicator เพือปล่อยยาเข้าช่องคลอด) วั นละครั งก่อนนอน เเป็นเวลา วั น
- Clindamycin cream 2% ครั งละ กรั มสอดเข้าช่องคลอด โดยใช้ applicator วั นละครั ง
ก่อนนอน เป็นเวลา วั น
- Metronidazole 2 g รั บประทานครั งเดียว
- Clindamycin 300 mg รั บประทาน วั นละ ครั งเป็นเวลา วั น
- Clindamycin ovules 100 g สอดเข้าช่องคลอด วั นละครั งก่อนนอน เป็นเวลา วั น

ยาทีใช้สําหรั บช่องคลอดอั กเสบจากการติดเชือรา โดยมากเป็นยาเหน็บ หรือ ยาทาช่องคลอด
เช่น
- Butoconazole 2% cream ครั งละ กรั มสอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator วั นละครั ง
ก่อนนอน เป็นเวลา 3 วั น
- Clotrimazole 1% cream ครั งละ กรั มสอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator วั นละครั ง
ก่อนนอน เป็นเวลา 7--14 วั น
- Clotrimazole 100 mg สอดช่องคลอด วั นละครั งก่อนนอน เป็นเวลา 7 วั น
- Clotrimazole 100 mg vaginal tablet สอดเข้าช่องคลอด วั นละ 2 เม็ด ก่อนนอน เป็นเวลา
3 วั น
- Clotrimazole 500 mg vaginal tablet สอดเข้าช่องคลอด 1 เม็ดครั งเดียว
- Miconazole 2% cream ครั งละ กรั มสอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator วั นละครั ง
ก่อนนอน เป็นเวลา 7 วั น
- Miconazole 100 mg vaginal suppository สอดช่องคลอด วั นละครั งก่อนนอน เป็นเวลา 7
วั น
- Miconazole 200 mg vaginal suppository สอดช่องคลอดวั นละครั ง ก่อนนอน เป็นเวลา 3
วั น
- Miconazole vaginal ovule 1200mg ครั งเดียว
- Miconazole 400mg สอดช่องคลอด วั นละครั ง ก่อนนอน เป็นเวลา 3 วั น
- Tioconazole 6.5% ointment กรั มครั งเดียวสอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator
- Terconazole 0.4% cream ครั งละ กรั มสอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator วั นละครั ง
ก่อนนอน เป็นเวลา 7 วั น
- Terconazole 0.8% cream ครั งละ กรั มสอดเข้าช่องคลอดโดยใช้ applicator วั นละครั ง
ก่อนนอน เป็นเวลา 3 วั น
- Terconazole 80 mg vaginal suppository ใส่ช่องคลอด วั นละครั งก่อนนอน เป็นเวลา 3
วั น
- รั บประทานยาเม็ด Fluconazole 150 mg 1 เม็ดครั งเดี ยว
- รั บประทาน Itraconazole mg วั นละ ครั ง เป็นเวลา วั น
ยาทีใช้สําหรั บช่องคลอดอั กเสบจากการติดเชือปรสิต Trichomonas vaginalis ใช้ยารั บประทาน
โดยต้องรั กษาคูนอนพร้
่
อมกั นไปด้วยแม้ว่าจะไม่มีอาการ ยาทีใช้ได้แก่
- Metronidazole 2 กรั ม รั บประทานครั งเดียว
- Metronidazole 500 มิลลิกรั มรั บประทานวั นละ 2 ครั ง เป็นเวลา 7 วั น
- Tinidazole 2 กรั ม รั บประทานครั งเดียว
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