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ภาวะชอ่งคลอดอักเสบจากเชือ้แบคทเีรยี  

(Bacterial vaginosis) 
ยังเป็นทีรู่จั้กกันในนามว่า ภาวะ BV 

ภาวะชอ่งคลอดอักเสบจากเชือ้แบคทเีรยี เป็นการตดิเชือ้แบคทเีรยีทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของสมดลุ 
ปกตขิองเชือ้แบคทเีรยีในชอ่งคลอด 

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• ภาวะ BV มักเกดิขึน้กับผูท้ีม่เีพศสัมพันธเ์ท่านัน้  
• ภาวะ BV มักจะไม่มอีาการ 

• ภาวะ BV อาจเกดิจากการมเีพศสัมพันธ ์แต่ยังไม่เป็นทีท่ราบว่าจะสามารถแพร่เชือ้ทางเพศไดห้รอืไม่ 
• ภาวะ BV มักจะรักษาดว้ยการทานยาเม็ดปฏชิวีนะหรอืใชค้รมียาปฏชิวีนะกับชอ่งคลอด 

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

ชอ่งคลอดทีม่สีขุภาพปกตมิักมเีชือ้แบคทเีรยีอยู่หลายชนดิอยู่แลว้ 

ส าหรับภาวะชอ่งคลอดอักเสบจากเชือ้แบคทเีรยี (BV) จะมกีารเปลีย่นแปลงดา้นความสมดุลของแบคทเีรยีเหล่าน้ี ซึง่บางชนดิ 
มกีารเพิม่ขึน้และชนดิอืน่มกีารลดลง ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิกลิน่ไม่พงึประสงคห์รอืมสีารคัดหลั่ง หรอืมอีาการทัง้สองอย่าง 

สาเหตุทีแ่ทจ้รงิของภาวะ BV ยังไม่ชัดเจนและจงึเป็นเรือ่งทีต่อ้งท าการศกึษาคน้ควา้ในปัจจุบัน 

คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

บุคคลทีม่เีพศสัมพันธม์แีนวโนม้จะมภีาวะ BV มากกว่าบุคคลทีไ่มม่เีพศสัมพันธ ์อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ทราบว่า ภาวะ BV  
เกดิจากการตดิต่อผ่านเพศสัมพันธห์รอืเป็นเพราะกจิกรรมทางเพศทีเ่ป็นสาเหตุของภาวะ BV 

มกีารศกึษาทีบ่่งชีว่้า กจิกรรมบางอย่างมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการเพิ่มความเสีย่งต่อการพัฒนาไปสูภ่าวะ BV อันไดแ้ก ่

• การเปลีย่นคู่นอน  
• การไม่ใชถุ้งยางอนามัยหรอืการป้องกันวธิอีืน่อย่างสม ่าเสมอ 

• การมคีู่นอนทีม่ชีอ่งคลอด 
• การสวนลา้งชอ่งคลอด 
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มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

อาการต่าง ๆ อาจไดแ้ก ่

• ชอ่งคลอดมกีลิน่แรง 

• การเพิม่หรอืเปลีย่นแปลงของสารคัดหลั่งทีช่อ่งคลอดหรอืตกขาว 
• รูส้กึไม่สบายตัวทีช่อ่งคลอด 

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

การวนิจิฉัยภาวะ BV ท าไดด้ว้ยการตรวจร่างกายและการคน้หาทางจุลชวีวทิยา  

โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

ภาวะ BV มักจะรักษาดว้ยการทานยาปฏชิวีนะ หรอืใชค้รมียาปฏชิวีนะกับชอ่งคลอดเป็นเวลา 7 วัน 

ส าหรับประชากรรอ้ยละ 50 การรักษาดว้ยวธิเีหล่าน้ีจะชว่ยขจัดภาวะ BV ได ้อย่างไรก็ตาม ส าหรับคนอืน่ทีม่มีากถงึรอ้ยละ 50  
ภาวะ BV จะกลับมาเป็นอกีในเวลาอกีหนึง่ปีของการรักษา 

ส าหรับภาวะ BV ทีม่ักกลับมาเป็นซ ้าอกี ใหใ้ชก้ารรักษาดว้ยการใชย้าปฏชิวีนะกับชอ่งคลอดเป็นเวลายาวนานขึน้ 

หากไม่ไดรั้บการรักษาจะมภีาวะแทรกซอ้นใด ๆ หรอืไม่? (Are there any complications if not 
treated?) 

BV เป็นภาวะทีพ่บบ่อยและหลาย ๆ คนทีม่ภีาวะ BV ไม่ประสบกับอาการแทรกซอ้นใด ๆ 

อย่างไรก็ตาม ภาวะ BV มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการสญูเสยีการตัง้ครรภใ์นระยะเริม่ตน้ การคลอดก่อนก าหนด และน ้าหนักต ่าของ 
ทารกแรกเกดิ โรคกระดูกเชงิกรานอักเสบ (PID) และความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ของการตดิโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์

 
คน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับโรคกระดูกเชงิกรานอักเสบไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

โรคนี้มโีอกาสกลับมาเป็นอกีหลังจากการรักษาแลว้หรอืไม่? (Is it likely to come back after 
treatment?) 

ผูท้ีไ่ดรั้บการรักษาภาวะ BV เกอืบครึง่หนึง่ประสบกับการกลับมาเป็นซ ้าของภาวะ BV หากมอีาการกลับมาหลังเขา้รับการรักษา 
แลว้ ใหป้รกึษาแพทยข์องคุณ 

https://www.staystifree.org.au/
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ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

ในขณะน้ีเราไม่สามารถบอกผูค้นไดว่้า พวกเขาสามารถท าอะไรเพือ่หลกีเลีย่งภาวะ BV ไดบ้า้ง ในขณะทีถุ่งยางอนามัยและ 
แผ่นยางอนามัยอาจชว่ยใหคุ้ณหลกีเลีย่งภาวะ BV ไวไ้ด ้แต่ก็ไม่สามารถใหก้ารป้องกันอย่างสมบูรณ์ได ้

ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปทีศู่นยบ์รกิารสขุภาพทางเพศใกลบ้า้นคุณ 
• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 

• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษากับ 
แพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุ หรอืโทรไปที ่000 

https://www.staystifree.org.au/
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