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โรคเชือ้ราในชอ่งคลอด (Thrush) 
ยังรูจั้กกันในนามของเชือ้แคนดดิา (candida) การตดิเชือ้ยสีต ์เชือ้รา (fungus) โรคตดิเชือ้รา (mycosis) 

โรคเชือ้ราในชอ่งคลอดเป็นการตดิเชือ้ทีพ่บบ่อย ซึง่เกดิขึน้จากการเจรญิเตบิโตของเชือ้ยสีตม์ากเกนิไป  
ซึง่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตใินชอ่งคลอด 

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• โรคเชือ้ราในชอ่งคลอดเกดิจากการเจรญิเตบิโตของเชือ้ยสีตม์ากเกนิไปในชอ่งคลอดทีรู่จั้กกันในชือ่ แคนดดิา  
แอลบแิคนส ์(Candina albicans) 

• อาการต่าง ๆ มักไดแ้ก ่ตกขาวจากชอ่งคลอดทีข่น้ขาว คันในชอ่งคลอด หรอืปากชอ่งคลอด (หรอืทัง้สอง) เจ็บแสบที ่
ปากชอ่งคลอด หรอืมกีารถลอกและไม่สบายตัว และความรูส้กึแสบรอ้นหรอืเจ็บปวดในระหว่างการมเีพศสัมพันธ ์หรอื 
ถ่ายปัสสาวะ 

• โรคเชือ้ราในชอ่งคลอดไม่ถอืว่าเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์แต่คู่นอนทีม่อีงคชาตบางครัง้อาจเกดิรอยแดงและ 
ระคายเคอืงองคชาตได ้

• ครมีทาชอ่งคลอด ยาเหน็บชอ่งคลอด และยาเม็ดชว่ยลดการเจรญิเตบิโตของเชือ้ยสีตแ์ละบรรเทาอาการ 
• ในขณะทีไ่ม่สบายตัว โรคเชือ้ราในชอ่งคลอดไม่ไดท้ าใหเ้กดิปัญหาสขุภาพในระยะยาว เชน่ ภาวะมบุีตรยาก หรอืภาวะ 

ซับซอ้นการตัง้ครรภ ์

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

โรคเชือ้ราในชอ่งคลอดเป็นโรคสามัญ Candida albicans เป็นเชือ้ยสีตท์ีพ่บบ่อยทีส่ดุทีท่ าใหเ้กดิโรคเชือ้ราในชอ่งคลอด  
เป็นเชือ้ทีแ่ตกต่างจากเชือ้ยสีตใ์นอาหาร 

เชือ้ยสีตจ์ านวนนอ้ยในชอ่งคลอดเป็นสิง่ปกตแิละมักจะไม่มปัีญหาอะไร เพยีงแต่เมือ่เชือ้เจรญิเตบิโตมากเกนิไปจงึอาจท าให ้
เกดิอาการของโรคเชือ้ราในชอ่งคลอด 
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คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

โรคเชือ้ราในชอ่งคลอดสามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยไม่มเีหตุผลทีชั่ดเจน แต่อาจมบีางสิง่ทีท่ าใหโ้รคเชือ้ราในชอ่งคลอดมแีนวโนม้ 
ใหเ้กดิขึน้ไดม้ากขึน้ ไดแ้ก ่

• ยาปฏชิวีนะ 

• การตัง้ครรภ ์
• โรคเบาหวาน 

• ผวิทีม่เีหงือ่และชืน้โดยเฉพาะเมือ่มกีารเสยีดสกีัน (เช่น ตอนขีจั่กรยานหรอืขณะมเีพศสัมพันธ)์ 
• สภาพผวิทีม่มีาก่อนหนา้น้ี เชน่โรคผวิหนังอักเสบ (eczema) หรอืโรคสะเก็ดเงนิ (psoriasis)  

• ยารักษาโรคทีก่ดทับภูมคิุม้กัน 

โรคเชือ้ราในชอ่งคลอดไม่ถอืว่าเป็นโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์แต่กับคู่นอนทีม่อีงคชาต บางครัง้อาจเกดิรอยแดงและระคาย 
เคอืงองคชาตได ้โดยเฉพาะหลังจากมเีพศสัมพันธโ์ดยไม่ใชถุ้งยางอนามัย 

มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

อาการต่าง ๆ ไดแ้ก ่

• อาการคันและไม่สบายตัวทีป่ากชอ่งคลอดและชอ่งคลอด 
• ความรูส้กึแสบรอ้นและเจ็บปวดตอนถ่ายปัสสาวะและระหว่างมเีพศสัมพันธ ์

• ตกขาวขน้สขีาว ซึง่สามารถอธบิายไดว่้า คลา้ยเนยแข็งคอตเตจชสี (cottage cheese) 
• บรเิวณปากชอ่งคลอด และชอ่งคลอดอาจมสีแีดงและบวม และอาจมผีวิแตกหรอืรอยถลอกเล็ก ๆ 

หากคุณมอีาการเหล่าน้ี ตามปกต ิคุณสามารถซือ้ยาจากรา้นขายยามารักษาตัวเองได ้

อย่างไรก็ตาม คุณควรไปพบแพทย ์หากคุณ 

• ไม่แน่ใจว่า คุณเป็นโรคเชือ้ราในชอ่งคลอดหรอืไม ่
• เคยเป็นโรคเชือ้ราในชอ่งคลอดมาหลายรอบ 

• มเีพศสัมพันธเ์มือ่เร็ว ๆ น้ีโดยไม่ใชถุ้งยางอนามัยกับคู่นอนคนใหม่ 
• มอีาการปวดบรเิวณอุง้เชงิกรานหรอืมตีกเลอืดผดิปกต ิ

• ไดพ้ยายามรักษาโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดและภาวะไม่ไดด้ขี ึน้ 
• สังเกตเห็นการเปลีย่นแปลงของปากชอ่งคลอดในเรือ่งรูปร่าง พืน้ผวิ หรอืสี 

โรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดทีเ่กดิบ่อย ๆ อาจเป็นสัญญาณของโรคผวิหนังทีป่ากชอ่งคลอดแบบเรือ้รัง (chronic vulval  
dermatitis) 

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

โรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดทดสอบไดโ้ดยใชต้ัวอย่างจากกา้นส าลป้ีายทีช่อ่งคลอดและจากรอยแยกของปากชอ่งคลอด 
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โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

โรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดรักษาไดด้ว้ยการใชค้รมีตา้นเชือ้รา ยาเหน็บชอ่งคลอด หรอืยาเม็ดเพยีงเม็ดเดยีว  

คุณสามารถหาซือ้ครมีและยาหนีบชอ่งคลอดไดท้ีร่า้นขายยาโดยไม่ตอ้งใชใ้บส่ังยาจากแพทย ์การรักษาใชเ้วลาตัง้แต่ 1 ถงึ  
7 วัน และจะใชส้อดในชอ่งคลอดดว้ยเครือ่งชว่ยพเิศษ 

ยาเม็ดขนาด 150 มลิลกิรัมหนึง่เม็ด (ทีช่ือ่ว่า Fluconazole) สามารถซือ้ไดท้ีร่า้นขายยาโดยไม่ตอ้งใชใ้บส่ังยาจากแพทย ์ 
ยาเม็ดขนานน้ีมปีระสทิธภิาพใกลเ้คยีงกับครมีและยาหนีบชอ่งคลอด ยาเม็ดมรีาคาแพงกว่าและไม่ควรใชห้ากมกีารตัง้ครรภ ์ 
การใชย้าครัง้เดยีวน้ี ไม่ค่อยมปัีญหากับการใชย้ารักษาอืน่ ๆ แต่คณุควรปรกึษาเรือ่งน้ีกับเภสัชกรทีร่า้นขายยา Fluconazole  
มคีวามปลอดภัยทีจ่ะใชง้านพรอ้มกับยาเม็ดคุมก าเนดิ บางครัง้ตอ้งใชข้นานทีส่องหลังจากหนึง่สัปดาหไ์ปแลว้ โดยเฉพาะเมือ่ 
มอีาการทีรุ่นแรง 

คุณอาจตอ้งการทีจ่ะหลกีเลีย่งการมเีพศสัมพันธจ์นกว่าจะไดรั้บการรักษา เน่ืองจากคุณอาจรูส้กึแสบรอ้นไม่สบายตัวในระหว่าง 
และหลงัมเีพศสัมพันธ ์

การมเีพศสัมพันธท์ีเ่จ็บปวดในระหว่างทีโ่รคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดก าเรบินัน้ บางครัง้ สามารถน าไปสูค่วามเจ็บปวดต่อเน่ือง 
ถา้โรคตดิเชือ้ราไดรั้บการรักษาหายแลว้ ครมีทีใ่ชท้าโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดอาจท าใหถุ้งยางอนามัยเปราะบางลงได ้ 
ดังนัน้ ควรทาครมีรักษาหลังมเีพศสัมพันธ ์

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

โรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดอาจท าใหรู้ส้กึไม่สบายตัว แต่จะไม่สรา้งความเสยีหายระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม หากเกดิโรคน้ีเป็นประจ าและไม่ไดรั้บการรักษา อาจท าใหเ้กดิอาการปวดทีป่ากชอ่งคลอดหรอือาการปวด 
เรือ้รังได ้ดังนัน้ จงึแนะน าใหค้วรเขา้รับการรักษาเป็นอย่างยิง่  

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

โรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดแบบก าเรบิซ ้าอกี 

หากคุณเป็นโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดสีค่รัง้หรอืมากกว่านัน้ในหนึง่ปี คุณอาจเป็นโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดแบบก าเรบิซ ้าอกี  
ซึง่มผีลกระทบต่อผูห้ญงิทีอ่ยู่ในชว่งเจรญิพันธุป์ระมาณรอ้ยละ 5 อาการต่าง ๆ จะไม่หายไปหมดอย่างสิน้เชงิหลังจากการ 
รักษาแลว้ และอาจเกดิผวิหนังแตกหรอืปวดดว้ยในระหว่างหรอืหลังจากมเีพศสัมพันธ์ 

อาการน้ีอาจแตกต่างจากโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอด เน่ืองจากไม่พบอาการตกขาว ผูค้นมักจะแจง้ว่า ชอ่งคลอดแหง้และขาด 
การหล่อลืน่เมือ่มกีจิกรรมทางเพศ บ่อยครัง้ อาการจะแย่ลงก่อนชว่งการมปีระจ าเดอืนหรอืเกดิขึน้ก่อนการมปีระจ าเดอืนเท่านั้น 

คนสว่นใหญ่ทีเ่ป็นโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดแบบก าเรบิซ ้าอกีจะมสีขุภาพด ีและไม่พบอะไรผดิปกตกิับระบบภูมคิุม้กันของ 
พวกเขา ไม่ใชเ่รือ่งแปลกทีพ่วกเขาจะมปีระวัตกิ่อนหนา้น้ีของการเป็นไขแ้พฟ้าง (hay fever) โรคผวิหนังอักเสบ (eczema)  
หรอืโรคหอบหดื (asthma) ร่างกายของพวกเขาไวต้่อเชือ้รา candida albicans มาก 
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การรักษาโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดแบบก าเรบิซ ้าอกีตอ้งมกีารดแูลผวิหนังขัน้พืน้ฐานเป็นอย่างด ีและมยีาตา้นเชือ้ราได  ้
ในระยะยาวดว้ย ยารักษาน้ีไปกดระงับการเจริญเตบิโตของเชือ้ยสีต ์และสามารถใชแ้บบกนิได ้(Fluconazole) หรอืใชก้ับ 
ชอ่งคลอด (แบบครมีทาหรอืแบบหนีบในชอ่งคลอด) ระยะเวลาการรักษาขัน้ต ่าตามปกตคิอืประมาณ 6 เดอืน การก าเรบิของ 
โรคยังอาจเกดิขึน้ไดห้ลังการรักษาน้ีแต่ควรจะมจี านวนนอ้ยครัง้ลง 

หากคุณคดิว่า คุณอาจก าลังประสบกับโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดแบบก าเรบิซ ้าอกี คุณควรปรกึษากับแพทยข์องคุณ 

ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

หลกีเลีย่งการใชส้บู่ ผา้เช็ดท าความสะอาดแบบเปียก การฉีดน ้าลา้งชอ่งคลอด หรอืใชน้ ้ายาท าความสะอาดทีข่ายภายใตช้ือ่   
"ผลติภัณฑส์ขุอนามัยของผูห้ญงิ" การอาบน ้าแบบมฟีองสบู่ หรอืใชน้ ้าหอมกับชอ่งคลอด เพราะสิง่น้ีสามารถท าลายสมดุล 
ตามธรรมชาตขิองเชือ้ยสีตใ์นชอ่งคลอดได ้ 

หากคุณเป็นโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอดหลังจากใชย้าปฏชิวีนะ ปรกึษาแพทยข์องคุณเกีย่วกับความจ าเป็นในการใชย้าปฏชิวีนะ 
และวางแผนล่วงหนา้เพือ่การรักษาทันททีีม่สัีญญาณแรกเริม่ของอาการโรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอด 

ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 
• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษากับ 
แพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุ หรอืโทรไปที ่000 
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