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กลุมอาการตกขาวกลุมอาการตกขาว
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อาจารยที่ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา

ดรดร..  มยุรีมยุรี นิรัตธราดรนิรัตธราดร



LeukorrheaLeukorrhea



ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป
หญิงไทยวัยผูใหญหญิงไทยวัยผูใหญ

อายุอายุ 44 44 ปป

ระดับการศึกษาระดับการศึกษา ประถมศึกษาปที่ประถมศึกษาปที่ 4  4 

ศาสนาศาสนา พุทธพุทธ  

อาชีพอาชีพ คาขายคาขาย  ((คาขายเสื้อผาคาขายเสื้อผา  แบบเคลื่อนทีไ่ปตามสถานที่จัดงานแบบเคลื่อนทีไ่ปตามสถานที่จัดงาน
ขายของขายของ  สวนใหญยืนทั้งวันสวนใหญยืนทั้งวัน  และตองยกของหนักและตองยกของหนัก))

รายไดรายได ประมาณประมาณ  77,,000 000 บาทบาท//เดือนเดือน

ที่อยูที่อยู 347 / 120 347 / 120 หมูหมู  3    3    ตําบลตําบล  คูคตคูคต        อําเภออําเภอ      ลําลูกกาลําลูกกา      
จังหวัดจังหวัด  ปทุมธานีปทุมธานี    

รับไวในความดูแลวันที่รับไวในความดูแลวันที่  28   28 มีนาคมมีนาคม  2549   2549   ((เวลาเวลา  10.25 10.25 –– 10.50 10.50 นน))



อาการสําคัญอาการสําคัญ ( (Chief complainChief complain))

ตกขาวมีกลิ่นเหม็นตกขาวมีกลิ่นเหม็น   คันคัน   บริเวณชองคลอดบริเวณชองคลอด

และหัวเหนาและหัวเหนา  เปนมาประมาณเปนมาประมาณ  11สัปดาหสัปดาห



ขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวินิจฉยัปญหาขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวินิจฉยัปญหา

((พรอมเหตุผลพรอมเหตุผล))

??



ขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวินิจฉยัปญหาขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวินิจฉยัปญหา

ลักษณะของตกขาว เปนมูกสีขาวปนเหลือง ใส มกีลิ่นเหม็น ปริมาณ

เล็กนอย ติดกางเกงใน

General hygiene care ใสกางเกงในแบบรัดหนาทอง อาชีพขายของตาม

ตลาดนัด เขาหองน้ําลําบาก การทําความสะอาด

ไมถูกวิธี

โรคทางพันธุกรรม ไมเคยตรวจ  ไมมีบุคคลในครอบครัวเปน

เบาหวาน

การใชยา ไมมียาที่รับประทานประจํา



ประวัติการเจ็บปวยปจจุบันประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน  ((Present illnessPresent illness))

1 1 เดือนกอนมีตกขาวสีขาวปนเหลืองเดือนกอนมีตกขาวสีขาวปนเหลือง  มีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเหม็น
และและ  สามีบอกวาเหม็นเวลามีเพศสัมพันธสามีบอกวาเหม็นเวลามีเพศสัมพันธ  คันบริเวณชองคันบริเวณชอง
คลอดและหัวเหนาคลอดและหัวเหนา  ไมปวดทองไมปวดทอง    ไมไดรักษาที่ใดไมไดรักษาที่ใด  

11  สัปดาหกอนมามีตกขาวมีกลิ่นเหม็นสัปดาหกอนมามีตกขาวมีกลิ่นเหม็น   คันมากขึ้นคันมากขึ้น  
บริเวณชองคลอดและหัวเหนาบริเวณชองคลอดและหัวเหนา



ประวัติการเจ็บปวยในอดีตประวัติการเจ็บปวยในอดีต ( (past historypast history))

ไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายแรงใดๆไมเคยเจ็บปวยดวยโรครายแรงใดๆ  หรือหรือ  โรคติดตอทางโรคติดตอทาง

พันธุกรรมพันธุกรรม  

ไมเคยไดรับอุบัติเหตุรุนแรงไมเคยไดรับอุบัติเหตุรุนแรง

ปฏิเสธการแพยาปฏิเสธการแพยา  และแพอาหารและแพอาหาร  หรือสารเคมีอื่นๆหรือสารเคมีอื่นๆ

ไมดื่มเหลาไมดื่มเหลา  ไมสูบบุหรี่ไมสูบบุหรี่  ไมมียาที่รับประทานประจําไมมียาที่รับประทานประจํา  

ทําหมันถาวรแลวประมาณทําหมันถาวรแลวประมาณ  24 24 ปตอนคลอดบุตรคนสุดทายปตอนคลอดบุตรคนสุดทาย

11  ปกอนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผลการตรวจปกติปกอนตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผลการตรวจปกติ    ไมไม

พบโรคตดิตอทางเพศสัมพันธพบโรคติดตอทางเพศสัมพันธ



ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัวประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว((family historyfamily history))

บิดามารดาเสียชีวิตแลวดวยโรคชราบิดามารดาเสียชีวิตแลวดวยโรคชรา

พี่นองพี่นอง 6 6  คนอยูทุกคนแยกครอบครัวไปอยูที่อื่นไมมีใครคนอยูทุกคนแยกครอบครัวไปอยูที่อื่นไมมีใคร

เจ็บปวยเรื้อรังเจ็บปวยเรื้อรัง

  แตงงานอายุแตงงานอายุ  18 18 ปป  มีบุตรมีบุตร  22  คนคลอดปกติคนคลอดปกติ  สามีและสามีและ

บุตรสุขภาพแข็งแรงดีบุตรสุขภาพแข็งแรงดี  สามีรับราชการทหารที่ดอนเมืองสามีรับราชการทหารที่ดอนเมือง

ไมมีประวตัิสําสอนทางเพศไมมีประวตัิสําสอนทางเพศ



Genogram & Family SystemGenogram & Family System

??



Genogram & Family SystemGenogram & Family System

70 กวาป 80 ป

51 ป 46 ป 44 ป 46 ป 43 ป 40 ป 39 ป

26 ป 24 ป



Review of systemReview of system

เนนเรื่องใดเนนเรื่องใด  ??



Review of systemReview of system

ระบบขับถายปสสาวะระบบขับถายปสสาวะ

ปสสาวะปกติปสสาวะปกติ  สีเหลืองใสสีเหลืองใส  กลางวันกลางวัน  33--44  ครั้งครั้ง  กลางคืนกลางคืน  11--22

ครั้งครั้ง    ไมมีปสสาวะเปนเลือดไมมีปสสาวะเปนเลือด  ไมมีไมมี อาการปสสาวะลําบากอาการปสสาวะลําบาก  

หรือกลั้นปสสาวะไมไดหรือกลั้นปสสาวะไมได  ไมมีไมมีอาการปวดบริเวณดานหลังอาการปวดบริเวณดานหลัง  

Physical ExaminationPhysical Examination

CVA CVA not tendernot tender

Urethra normal no sign of in Urethra normal no sign of in flammationflammation

Lower abdomen not tender  Lower abdomen not tender  



Review of systemReview of system
ระบบสืบพันธุระบบสืบพันธุ  มีอาการคันชองคลอดมีอาการคันชองคลอด  ตกขาวมีกลิ่นเหม็นสีตกขาวมีกลิ่นเหม็นสี
เหลืองออนเหลืองออน  เปนเมือกเปนเมือก  ติดกางเกงในเปนมาประมาณติดกางเกงในเปนมาประมาณ  1 1 เดือนเดือน  ไมปวดไมปวด
ทองทอง  ไมมีแผลบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอกไมมีแผลบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอก  ไมมีอาการเจ็บหรือมีไมมีอาการเจ็บหรือมี
เลือดออกเวลามีเพศสัมพันธเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ  แตมีกลิ่นเหม็นแตมีกลิ่นเหม็น  ไมเคยเปนโรคติดตอไมเคยเปนโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธทางเพศสัมพันธ  ประจําเดือนปกติประจําเดือนปกติ  ครั้งสุดทายครั้งสุดทาย  วันที่วันที่  5 5 มีนาคมมีนาคม  2549 2549 
X 3 X 3 วันวัน  ทําหมันถาวรมาทําหมันถาวรมา 24  24 ปป      

ไมมีอาการเจ็บเวลามเีพศสัมพันธไมมีอาการเจ็บเวลามเีพศสัมพันธ  สามีบอกวามกีลิ่นเหม็นสามีบอกวามกีลิ่นเหม็น
เวลามีเพศสัมพันธเวลามีเพศสัมพันธ  

กางเกงในอับชื้นบางเวลาไปทํางานคาขายกางเกงในอับชื้นบางเวลาไปทํางานคาขาย  ไมสะดวกกับการไมสะดวกกับการ
เขาหองน้ําเขาหองน้ํา  และชอบใสกางเกงในแบบรัดหนาทองและชอบใสกางเกงในแบบรัดหนาทอง



Physical Examination Reproductive SystemPhysical Examination Reproductive System

GenitaliaGenitalia :   External normal pubic hair, no labial :   External normal pubic hair, no labial 
swelling or lesions, normal clitoris, swelling or lesions, normal clitoris, 
perineum intact, no scars.  perineum intact, no scars.  

MIUB   MIUB   :   No inflammation of :   No inflammation of introitusintroitus, no , no 
lesions, no lesions, no cystorectocelecystorectocele, , bartholinbartholin
grand no inflammation. grand no inflammation. 

VaginalVaginal :   :   mildmild yellow dischargesyellow discharges, no odor, , no odor, 
no milky, no bloody or purulent.no milky, no bloody or purulent.



LeukorrheaLeukorrhea



Physical Examination Reproductive SystemPhysical Examination Reproductive System

CervixCervix :   pink not hypertrophy, no erosion, no :   pink not hypertrophy, no erosion, no 

strawberry cervix, strawberry cervix, mildmild yellow dischargesyellow discharges,    ,    

multiparousmultiparous, , multiple multiple nabothiannabothian cystcyst

UterusUterus :   Anterior version, normal size, slightly :   Anterior version, normal size, slightly 

movablemovable

AdnexaAdnexa :   No mass, no tenderness, tubes not :   No mass, no tenderness, tubes not 

palpated, ovaries not enlarged.palpated, ovaries not enlarged.

CulCul--dede--sacsac :   No mass, no tenderness, free:   No mass, no tenderness, free





NabothianNabothian cystcyst



Physical ExaminationPhysical Examination

General AppearanceGeneral Appearance

Thai women ,age 44 years  medium body build Thai women ,age 44 years  medium body build 

and  normal nutrition stage ,normal posture , no and  normal nutrition stage ,normal posture , no 

respiratory distress, appearing no weakness and respiratory distress, appearing no weakness and 

anxiety . She is alert, mental condition not depressed anxiety . She is alert, mental condition not depressed 

or confused, good or confused, good mentationmentation and cooperation.and cooperation.



Physical ExaminationPhysical Examination
Vital SignsVital Signs

TemperatureTemperature 3737 CC

PulsePulse RateRate 6868 /min, Regular/min, Regular

Respiratory RateRespiratory Rate 1818 /min/min

Blood pressureBlood pressure 111717//8822 mmHgmmHg

Body WeightBody Weight 5656 KgsKgs

HeightHeight 151533 CmsCms

BMIBMI 23.9 23.9 ((Normal =18.5Normal =18.5--24.924.9))



Physical ExaminationPhysical Examination

HEENTHEENT NormalNormal

Chest and LungsChest and Lungs

Normal chest contourNormal chest contour

AP : TransverseAP : Transverse Normal approximately Normal approximately 

Lung expandLung expand Equally no retraction, tactile Equally no retraction, tactile 

fremitusfremitus equal bilaterally. equal bilaterally. 

Breath soundBreath sound Normal Normal 

Respiratory rateRespiratory rate 18 / min regular18 / min regular



HeartHeart

Heart RateHeart Rate Regular 68 /minRegular 68 /min

PulsePulse RateRate 6868 /min, Regular/min, Regular

Blood pressureBlood pressure 111717//8822 mmHgmmHg

Point of maximal impulse (PMI)Point of maximal impulse (PMI) at 5th ICS and MCLat 5th ICS and MCL

Heart soundHeart sound S1, S2 normal, no murmurS1, S2 normal, no murmur



AbdomenAbdomen

Abdomen soft not tenderness, no distension.Abdomen soft not tenderness, no distension.

No dilated of veins.No dilated of veins.

Normal  Bowel sound Normal  Bowel sound 

Liver and spleen not palpable. Liver and spleen not palpable. 



BackBack Normal contour, symmetrical, normal curve, no Normal contour, symmetrical, normal curve, no 
mass, no tenderness.mass, no tenderness.

ExtremitiesExtremities NormalNormal

Neurological SignNeurological Sign

DTRDTR Normal ++Normal ++

SensationSensation No sensation impairment, No sensation impairment, 
intact in all areas (pain, intact in all areas (pain, 
light and touch)light and touch)

Motor powerMotor power No weakness, equal No weakness, equal 
bilaterally, normal gait  and bilaterally, normal gait  and 
posture.posture.

..



MentalityMentality

CoCo--operateoperate GoodGood
IntelligenceIntelligence Good correspond, know Good correspond, know 

in fact.in fact.
SensoriumSensorium Well oriented and alert.Well oriented and alert.



กาวนิิจฉัยแยกโรคกาวนิิจฉัยแยกโรค ( (Differential DiagnosisDifferential Diagnosis))

??



Normal Leukorrea
-สี คลายแปงเปยกหรือมูกใส 

เมื่อแหงจะมีสีเหลืองออน

-กลิ่น ไมมีกลิ่น

-ปริมาณ ตามระยะของ

ประจําเดอืน

Candida
-ลักษณะ Thick white curd-like 

or cottage cheese discharge

-คันมากบริเวณหัวเหนาและปาก

ชองคลอด เจบ็ขณะมีเพศสัมพันธ

ปสสาวะแสบขัด

-ไมมีกลิ่น 

Bacterial
-ตกขาวสอีอกน้าํตาล มีกลิน่คลายปลาเนา

(Musty and fishy odor)

-PH ในชองคลอดมากกวา 4.5

-Clue Cells Present(on>20% cells)

-Positive whiff test (Amine Test)

Trichomonas
-ตกขาวมีลักษณะเขียวมีฟอง

(Copious, grayish-green)

-กลิ่นคลายปลาเนา (fishy odor)

-คันและบวมบริเวณหัวเหนา และ

ปากชองคลอด ปสสาวะแสบขัด

-wet smear positive

CA cervix
-อาย ุ35 ปขึ้นไป / มีเพศสัมพันธตั้งแตอายุ

นอย

-มีเลือดออกผิดปกตทิางชองคลอด

-ตกขาวมกีลิ่นเหม็น ตกขาวปนเลือด Viral infection
-ตกขาว ปากมดลูกอกัเสบ ตุมใสเจ็บ

บริเวณหัวเหนา

InfectionLeukorrea



การตรวจทางหองปฏบิัติการการตรวจทางหองปฏบิัติการ

ควรมีการตรวจควรมีการตรวจ  wet smearwet smear

เพื่อวินิจฉัยแยกโรคเบื้องตนเพื่อวินิจฉัยแยกโรคเบื้องตน  ระหวางการติดเชื้อระหวางการติดเชื้อ  CannidaCannida กับ 
Trichomonas

Pap smearPap smear :: class II (inflammationinflammation)

mild inflammationmild inflammation

leukocytes few leukocytes few 

bacteria : bacteria : coccicocci, bacilli, bacilli



การวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยโรค ( (DiagnosisDiagnosis))

Leukorrea Infection Bacterial



การวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยโรค ( (DiagnosisDiagnosis))

Bacterial   Bacterial   vaginosisvaginosis



Bacterial Bacterial vaginosisvaginosis
ลักษณะที่พบโดยทั่วไปลักษณะที่พบโดยทั่วไป

พบไดพบได  3535--50%  50%  ของกลุมอาการชองคลอดอักเสบของกลุมอาการชองคลอดอักเสบ

เชื้อกอโรคเชื้อกอโรค  

เกิดจากการลดลงของเกิดจากการลดลงของ  lactobacilluslactobacillus

เกิดการติดเชือ้หลายตัวเกิดการติดเชือ้หลายตัว  โดยเฉพาะเชือ้โรคชนิดที่ไมตองการโดยเฉพาะเชือ้โรคชนิดที่ไมตองการ  ออกซิเจนออกซิเจน  

( Anaerobic Bacteria )( Anaerobic Bacteria )

PeptostreptococcusPeptostreptococcus

CorynebacteriumCorynebacterium vaginalevaginale ((HaemophilusHaemophilus vaginalisvaginalis) ) 

BacteroidesBacteroides

MobiluncusMobiluncus species species 

MycoplasmaMycoplasma hominishominis



อาการอาการ  
มักจะไมมีอาการมักจะไมมีอาการ  หรือหรือ  อาการนอยมากอาการนอยมาก    

ตกขาวตกขาว  สีออกน้าํตาลสีออกน้าํตาล  มีกลิ่นคลายปลาเนามีกลิ่นคลายปลาเนา  ( Musty and ( Musty and 

fishy odor) fishy odor) 

การวนิิจฉัยการวนิิจฉัย  ตามตาม  Amsel'sAmsel's Criteria Criteria ((ใชใช    33ในใน  44ขอขอ  ))

pH pH ในชองคลอดในชองคลอด  มากกวามากกวา  4.5  4.5  

Clue Cells present (on >20% of cells)  Clue Cells present (on >20% of cells)  

Positive whiff test (Amine Test) Positive whiff test (Amine Test) 

Discharge characteristics Discharge characteristics 



การรักษาการรักษา  

แนะนําแนะนํา  Metronidazole(FlagylMetronidazole(Flagyl)  500 )  500 มกมก..  กินกิน  เชาเชา  เย็นเย็น  

นานนาน  7 7 วันวัน  

Topical options (higher recurrence rate)Topical options (higher recurrence rate)

MetronidazoleMetronidazole gel(0.75%) 5 gel(0.75%) 5 กรัมกรัม  ทาชองคลอดทาชองคลอด

กอนนอนกอนนอน  นานนาน    5 5 วนัวนั

ClindamycinClindamycin Cream (2%) 5 Cream (2%) 5 กรัมกรัม    ทาชองคลอดทาชองคลอด

กอนนอนกอนนอน  นานนาน  7 7 วันวัน



Assessment Assessment ((SOAP formatSOAP format))
Problems list 1 Problems list 1 ตกขาวมีกลิ่นเหมน็ตกขาวมีกลิ่นเหมน็  และและ  คนัชองคลอดคนัชองคลอด  

S : S : มีอาการคันชองคลอดและมีตกขาวมีกลิน่เหม็นเปนๆหายๆมามีอาการคันชองคลอดและมีตกขาวมีกลิน่เหม็นเปนๆหายๆมา  1 1 เดือนเดือน

O :O :PV: cervix and vaginal mild yellow dischargePV: cervix and vaginal mild yellow discharge

Pap smear  Pap smear  :  :  class II (inflammationinflammation), mild inflammation, leukocytes few mild inflammation, leukocytes few 

bacteria : bacteria : coccicocci, bacilli, bacilli

A: A: ตกขาวมีกลิ่นเหมน็ตกขาวมีกลิ่นเหมน็  และและ  คนัชองคลอดคนัชองคลอด  เนือ่งจากเนือ่งจาก  มีการติดเชือ้มีการติดเชือ้ bacteria bacteria

P:P: 1. 1. ใหยาพรอมทั้งแนะนําวิธีการใชยาใหยาพรอมทั้งแนะนําวิธีการใชยา

-- GyneconGynecon vaginal tabletvaginal tablet 1X1 1X1 hshs supp. X 7 dayssupp. X 7 days

-- AtaraxAtarax 1X3 pc OD 20 tab 1X3 pc OD 20 tab บรรเทาอาการคนับรรเทาอาการคนั

2. 2. แนะนําวิธีการรักษาความสะอาดบรเิวณอวัยวะสืบพนัธไมใหอับชืน้แนะนําวิธีการรักษาความสะอาดบรเิวณอวัยวะสืบพนัธไมใหอับชืน้

วิธีการทําความสะอาดวิธีการทําความสะอาด  งดมีเพศสัมพันธขณะรบัการรกัษางดมีเพศสัมพันธขณะรบัการรกัษา



GyneconGynecon

NystatinNystatin 100,000u, 100,000u, didi--iodohydroxyquiniodohydroxyquin
100 mg, 100 mg, benzalkoniumbenzalkonium ClCl 7 mg7 mg
Vaginitis due to fungi, Vaginitis due to fungi, trichomonastrichomonas, , 
bacterial infectionbacterial infection
1 vaginal tab once1 vaginal tab once--bid for 1 wkbid for 1 wk



Problems list 2Problems list 2  วิตกกังวลวิตกกังวล

S : S : ตองการทราบสาเหตุการตองการทราบสาเหตุการ  มีตกขาวมีตกขาว  และคนัชองคลอดและคนัชองคลอด

ซักถามสาเหตุและอันตรายของซักถามสาเหตุและอันตรายของ  narbotiannarbotian cystcyst

OO :: Review of system and Physical Examination normalReview of system and Physical Examination normal

PV : Cervix mild yellow discharges and multiple PV : Cervix mild yellow discharges and multiple narbotiannarbotian
cyst cyst 

AA :: วิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปวยวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปวย

PP :: -- เปดโอกาสใหซักถามและระบายความรูสึกเปดโอกาสใหซักถามและระบายความรูสึก    ทําใหผูปวยทําใหผูปวย
ผอนคลายความวิตกกังวลผอนคลายความวิตกกังวล  

-- อธิบายใหผูปวยเขาใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของโรคทําอธิบายใหผูปวยเขาใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของโรคทํา          
ใหคลายความกังวลและใหความรวมมือในการรักษาใหคลายความกังวลและใหความรวมมือในการรักษา



สิ่งทีไ่ดเรียนรูสิ่งทีไ่ดเรียนรู

เรียนรูวิธีการซักประวัติผูปวยที่มีปญหาทางระบบสืบพันธุเรียนรูวิธีการซักประวัติผูปวยที่มีปญหาทางระบบสืบพันธุ  ที่บางครั้งไมที่บางครั้งไม
สามารถบอกกับบุคลากรสุขภาพไดโดยตรงสามารถบอกกับบุคลากรสุขภาพไดโดยตรง  เพราะเปนเรื่องสวนตัวเพราะเปนเรื่องสวนตัว  
การสรางสัมพันธภาพที่ดีใหผูปวยเกิดความไววางใจจะทําใหทราบการสรางสัมพันธภาพที่ดีใหผูปวยเกิดความไววางใจจะทําใหทราบ
ปญหาที่แทจริงปญหาที่แทจริง  จะไดปญหาที่พบภายหลังที่ไมเกี่ยวของกับอาการที่นําจะไดปญหาที่พบภายหลังที่ไมเกี่ยวของกับอาการที่นํา
ผูปวยมาพบแพทยผูปวยมาพบแพทย      

เรียนรูวิธีการรักษาผูปวยที่มีตกขาวเรียนรูวิธีการรักษาผูปวยที่มีตกขาว  และคนัและคนั  ซึ่งสามารถแยกโรคไดซึ่งสามารถแยกโรคได
หลายโรคหลายโรค  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะซึ่งมีลักษณะเฉพาะ  และการรักษาบางครั้งไมตองรอผลการและการรักษาบางครั้งไมตองรอผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการตรวจทางหองปฏิบัติการ  

การตรวจการตรวจ  Pap smear Pap smear เปนการคนหาเซลลมะเร็งระยะเริ่มแรกเปนการคนหาเซลลมะเรง็ระยะเริ่มแรก    
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