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ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการตกขาวผิดปกติมาพบแพทย์
ประมาณ 10 ล้านครัง้ ในแต่ละปี ซึง่ จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเป็นเงิน
เกือบพันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ
36,000 ล้านบาทต่อปี ค่าใช้จา่ ยนีเ้ ทียบได้กบั 10% ของ GDP
ในประเทศเอธิโอเปีย ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ ภาวะ Vulvovaginitis
เป็นโรคที่พบได้บ่อย และท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงในการดูแล
ผู้ป่วย พบว่าความชุกของโรค Vulvovaginal candidiasis
พบได้ประมาณ 75% ของสตรีในช่วงทีม่ ชี วี ติ และประมาณ
5-8% ของสตรีในวัยเจริญพันธุจ์ ะมีการกลับมาเป็นซ�ำ้ ของโรค
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ส่วนภาวะ Bacterial vaginosis พบได้ถึง 10-30% ของสตรี
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ส่วนในกลุ่มสตรีที่มีเพศสัมพันธ์กบั หญิงด้วยกันจะมี
ความชุกของโรค Bacterial vaginosis สูงถึง 30-50% อย่างไร
ก็ตาม โรคดังกล่าวไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อาการของ Vulvovaginitis จะมาด้วยเรื่องตกขาว
ผิดปกติ ตกขาวมีกลิ่น มีอาการคันช่องคลอด มีอาการบวม
แดง ช่องคลอดแห้ง อาจจะมีอาการปัสสาวะแสบขัด มีอาการ
เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ และขาดความมัน่ ใจเมือ่ ต้องเข้าสังคม
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เพราะช่ อ งคลอดมี ก ลิ่ น ส่ ว นสาเหตุ ข องการเกิ ด ภาวะ
Vulvovaginitis ในสตรีก่อนวัยเจริญพันธุ์ ได้แก่ การติดเชื้อ
มีสิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด หรือการระคายเคือง ส�ำหรับ
สตรี วั ย หมดประจ� ำ เดื อ นมั ก จะมี ส าเหตุ ม าจากภาวะ
ช่องคลอดแห้ง หรือการมีเซลล์ผิดปกติที่บริเวณอวัยวะ
ในอุ้งเชิงกราน
ในภาวะทีม่ คี วามสมดุลในช่องคลอด แลคโตบาซิลลัส
จะสร้ า งสารแลคติ ก แอซิ ด และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล แต่ ถ ้ า ระบบนิ เ วศในช่ อ งคลอดมี
การเปลี่ยนแปลง เช่น จากการมีเพศสัมพันธ์หรือการใช้
ยาปฏิชวี นะ เป็นต้น อาจท�ำให้แลคโตบาซิลลัสตาย และท�ำให้
เกิดการติดเชื้อขึ้นภายในช่องคลอด (รูปที่ 1)

complicated VVC ซึ่งจะมีอาการบ่อยครั้ง หรือประมาณ
4 ครัง้ ต่อปี มีอาการทีร่ นุ แรง การรักษาในกลุม่ นีจ้ ะต้องใช้ยา
ในขนาดสูงและใช้ยาให้นานขึน้ โดยเฉพาะในสตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ ี
เบาหวาน ส�ำหรับกลุ่ม uncomplicated VVC ควรใช้ยาทา
ภายนอก หรือยาสอดช่องคลอด ตามแนวทางการรักษาของ
US CDC guidelines 2015 (รูปที่ 2)
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ในส่ ว นของสตรี วั ย เจริ ญ พั น ธ์ุ ที่ เ กิ ด อาการของ
Vulvovaginitis เป็นภาวะที่พบได้บ่อยทางนรีเวช ประมาณ
ร้อยละ 90 มีสาเหตุจากการติดเชื้อในช่องคลอด ได้แก่
Vulvovaginal candidiasis (VVC), Bacterial vaginosis (BV)
และ Trichomonas vaginalis (TV)
Vulvovaginal candidiasis การติดเชือ้ ราส่วนใหญ่
มักเป็นกลุ่ม Candida albicans ถึงร้อยละ 80-90 ส่วน
การติดเชื้อในกลุ่มอื่น หรือ non-albicans พบได้น้อยเพียง
ร้อยละ 5-15 และมักจะรักษายาก มีภาวะดือ้ ยาได้มาก ผูป้ ว่ ย
มักจะมีอาการคันเป็นอาการที่สำ� คัญ นอกจากนั้นอาจจะมี
อาการตกขาวผิดปกติ หรือมีอาการบวมแดงทีอ่ วัยวะเพศได้
การตรวจทางกล้องจุลทรรศน์จะพบสปอร์หรือเส้นใยของรา
การแบ่งกลุม่ การติดเชือ้ ราจะมี 2 กลุม่ คือ uncomplicated VVC
ซึ่งนาน ๆ จะมีอาการสักครั้งหนึ่งและไม่รุนแรง และกลุ่ม
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Bacterial vaginosis เป็นกลุม่ ของเชือ้ Coccobacilli,
Gardnerella vaginalis และกลุ่มเชื้ออื่น ๆ ในกรณีที่ภาวะ
สมดุลในช่องคลอดเสียไปจะเกิดการติดเชื้อกลุ่มนี้ ภาวะนี้
ผู ้ ป ่ ว ยจะมาด้ ว ยอาการตกขาวมี ก ลิ่ น ลั ก ษณะตกขาวมี
ลัก ษณะ Homogeneous milky discharge ในช่ ว งที่ มี
ภาวะนี้ ผู้ป่วยอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
การติดเชื้อราในช่องคลอด ถ้าต้องการตั้งครรภ์ก็อาจจะ
ท�ำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ยากขึ้น เพราะการติดเชื้อท�ำให้
การเคลื่อนไหวของอสุจิลดลง ในกรณีที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์
ก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องคลอด การคลอดก่อน
ก�ำหนด ส่วนในช่วงทีไ่ ม่ตงั้ ครรภ์กอ็ าจจะท�ำให้เกิดปัญหากับ
สุขภาพของสตรีได้ เช่น เกิดภาวะการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน
การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และเสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV
ได้ง่ายขึ้น
US CDC guidelines 2015 ได้ก�ำหนดแนวทาง
การรักษาภาวะ Bacterial vaginosis โดยการให้ยา Metronidazole
ขนาด 500 mg รับประทานเช้าและเย็นนาน 7 วัน แต่อาจจะ
มีอาการข้างเคียงคือ คลื่นไส้ อาเจียน รับประทานอาหาร
ไม่ได้ ซึง่ อาจจะต้องใช้เป็น Local เจลหรือครีมทาภายนอก เช่น
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Metronidazole gel แต่อาจจะท�ำให้เกิดอาการแสบได้บ้าง หลังการวินิจฉัยการรักษาจะต้องใช้ยากลุ่ม Metronidazole
สามารถปรึกษาการใช้ยาจากแพทย์ได้ (รูปที่ 3)
ขนาด 2 กรัม หรือ Tinidazole ขนาด 2 กรัม หรืออาจจะ
ใช้ยา Metronidazole ขนาด 500 mg รับประทานวันละ 2 ครัง้
เป็นเวลา 7 วัน และควรจะต้องรักษาคูน่ อนร่วมด้วย (รูปที่ 4)
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Trichomonas vaginalis จากการติดเชือ้ ทริโคโมแนส
(Trichomoniasis) ลักษณะของตกขาวเป็นฟองสีเหลือง มีกลิน่
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การรักษาภาวะ Vaginitis ที่เกิดจากภาวะ Bacterial
vaginosis และ Trichomonas vaginalis โดย US CDC
guidelines 2015 แนะน�ำให้ใช้ยา Metronidazole ส่วนการรักษา
ภาวะ Vulvovaginal candidiasis แนะน�ำให้ใช้ Miconazole
nitrate ซึ่ ง ก่ อ นที่ จ ะรั ก ษา แพทย์ จ ะต้ อ งเช็ ด สิ่ ง คั ด หลั่ ง
ในช่องคลอดให้สะอาดก่อนให้ผู้ป่วยไปสอดยา ส�ำหรับยา
ที่ใช้ในการรักษา Candidiasis ที่ผ่านมาแนะน�ำให้ใช้ยา
Clotrimazole ขนาด 100 mg จ�ำนวน 7 เม็ด สอดทางช่องคลอด
ก่อนนอนคืนละ 1 เม็ด ไม่ใช่ 6 เม็ด ตามขนาดบรรจุภัณฑ์
หรืออาจจะใช้ยาจ�ำนวน 6 เม็ด แต่สอดทางช่องคลอดเช้า
และเย็นเป็นเวลา 3 วัน และมักแนะน�ำให้ใช้ยาทาภายนอก
และยารับประทานร่วมด้วย ซึง่ ในปัจจุบนั US CDC guidelines
2015 ไม่แนะน�ำ Clotrimazole ชนิดแบบสอด เหลือแนะน�ำ
แต่เพียงชนิดครีมทาภายนอกเท่านั้น
ยาที่รักษาอาการ Vaginitis ที่มีประสิทธิภาพต้อง
เลือกใช้ยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพครอบคลุมทัง้ Single and mixed
infections หรือในกรณีทจี่ ะต้องเลือกใช้ยาแบบ Combinations
treatment และป้องกันการ Recurrent
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ยา Metronidazole 750 mg + Miconazole nitrate 200 mg
เป็นยาใหม่รปู แบบยาสอดทีใ่ ช้วนั ละ 1 ครัง้ 7 วัน ทีอ่ อกฤทธิ์
แบบ Broad spectrum ในการรักษาการติดเชือ้ Vulvovaginal
candidiasis, Bacterial vaginosis และ Trichomonas
vaginalis ที่ ช ่ ว ยในการรั ก ษาได้ ดี หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี
เครื่องมือในการวินิจฉัยโรค (รูปที่ 5)
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ยาตัวนีม้ ใี ช้ในต่างประเทศมานานแล้ว มีประสิทธิภาพดี
ที่ จ ะช่ ว ยลดอาการตกขาวผิ ด ปกติ อาการแสบและคั น
ในช่องคลอดได้ ช่วยลดอัตราการกลับมาเป็นซ�้ำของโรคจาก
ภาวะ Mixed infection ได้ดีมากขึ้น จะช่วยประหยัดและ
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้
ส�ำหรับข้อด้อยของการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของ
Nystatin ที่ใช้ในการรักษาเชื้อรา จะต้องใช้นาน 14 วัน เพราะ
เนื่องจากมีโอกาสเกิดการดื้อยาสูง การใช้ยา Metronidazole
750 mg + Miconazole nitrate 200 mg จะช่ ว ยท� ำ ให้
การรักษาการติดเชื้อได้มากกว่า 90% ลดการกลับมาเป็นซ�้ำ
ของโรค เพราะเป็นยาที่ฆ่าเชื้อได้มากกว่า Nystatin (รูปที่ 6)
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การใช้ยา Metronidazole 750 mg + Miconazole
nitrate 200 mg ชนิดสอดยังสามารถใช้ในการรักษาภาวะ
Trichomoniasis ได้ดีกว่า ผู้ป่วยสามารถทนยาได้มากกว่า และ
สามารถรักษาภาวะ Severe Recurrent Bacterial Vaginosis
ได้สงู ถึง 90% และลดการกลับมาเป็นซ�ำ้ ได้สงู กว่าการใช้กลุม่ ยา
Metronidazole เดี่ยว ๆ (รูปที่ 7)

•
•
•
•
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โดยสรุป (รูปที่ 8-9)
ยา Metronidazole 750 mg + Miconazole nitrate 200 mg
ชนิดสอดช่องคลอดเป็นยาทีม่ ฤี ทธิ์ Broad Spectrum
for Vaginitis
สามารถใช้ในการรักษา Vaginitis จากการติดเชื้อได้
ทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ Vulvovaginal candidiasis, Bacterial
vaginosis และ Trichomonas vaginalis
ผลการรักษามี Microbiological และ Clinical cure
rate สูงมากกว่า 90%, Recurrent rate ต�ำ่ กว่า 4%
ไม่ทำ� ให้เกิดอาการข้างเคียงเหมือนการรับประทาน
ยา เพราะเป็นรูปแบบของยาสอดช่องคลอด และ
เหมาะที่จะใช้ในสตรีที่มีการตั้งครรภ์ได้
เรียบเรียงโดย: รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์
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