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เมื่อตั้งครรภแลว ตกขาวมาเยือน อยางนี้อันตรายหรือเปลา…
ตกขาว ไดยินแลวทุกคนคงคิดวาเปนอาการผิดปกติแนนอน อีกทัง้ กังวลไปตางๆ นานา
ดวยวาเกิดขึ้นมาไดอยางไร มีการติดเชื้ออะไรรุนแรงมากมายหรือเปลา โดยเฉพาะอยางยิง่ ถาการ
ตกขาวนั้นเกิดขึ้นระหวางตั้งครรภ คุณแมจะยิ่งกังวลวาจะมีผลตอเนื่องไปถึงการตั้งครรภ หรือ
สงผลตอลูกนอยหรือไม เรามาดูกนั ครับ
ตกขาวหรือน้าํ เดิน
ชวงใกลคลอดนั้น อยากจะเตือนคุณแมสักหนอยครับ ในเรื่องของการมีมูกหรือน้ําออกมา
ทางชองคลอด ซึ่งลักษณะอาจคลายกับการมีตกขาวปกติ แตจริงๆ แลว อาจไมใชตกขาวก็ไดนะ
ครับ รวมทัง้ ไมใชเรื่องของการอักเสบติดเชื้ออีกดวย
สิ่งที่ออกมานัน้ ไมวา เปนมูกหรือน้ํา อาจเปนอาการเริ่มแรกของการเจ็บทองคลอด ซึ่งคุณ
แมควรรีบมาโรงพยาบาลนะครับ เมื่อเริ่มมีการเจ็บทอง ปากมดลูกก็จะเริ่มเปด ทําใหมูกซึง่ อุดอยู
บริเวณนัน้ หลุดออกมา ในบางรายอาจมีเลือดปนมาดวย สวนกรณีทมี่ ีน้ําออกมาก็เปนไดวาคุณแม
มีน้ําเดินแลวละครับ โดยอาจมีอาการเจ็บครรภรวมดวยหรือไมก็ได
แมวาโดยปกติแลว เวลามีน้ําเดินมักเปนน้ําใสๆ ไหลออกมาเปนปริมาณมากเหมือนเวลา
ปสสาวะ แตบางกรณีน้ําอาจจะคอยๆ ออกมาทีละนอยเหมือนมีตกขาวมากกวาปกติ แตเหลวใส
คลายน้าํ ก็ได ในกรณีนา้ํ เดินนัน้ จําเปนอยางยิ่งที่ตองรีบไปโรงพยาบาลเพราะถาปลอยไวนานอาจ
เกิดการติดเชือ้ ลุกลามเขาไปในโพรงมดลูกได ซึ่งถารายแรงอาจเปนอันตรายไดตอทัง้ คุณแมและ
ลูกครับ ถามีลกั ษณะอาการที่วา นี้ ไมวามูกหรือน้าํ ออกมาทางชองคลอดในชวงใกลคลอด ตองรีบ
ไปพบแพทยนะครับ
แบบนี้ตกขาวปกติ
จริงๆ แลว การมีตกขาวนัน้ เปนเรื่องปกติธรรมชาติของผูหญิงทุกคนครับ เนื่องจากใน
บริเวณชองคลอดและปากมดลูกนั้น จะมีการสรางสารคัดหลั่งเพื่อหลอเลี้ยงและหลอลื่นชองคลอด
อยูตลอดเวลา สารคัดหลั่งเหลานี้แหละครับที่คุณผูหญิงทุกคนมีและถือวาเปนตกขาวที่ปกติ
ครับ ลักษณะของตกขาวปกตินั้นจะเปนมูกใส หรือขาวขุนคลายแปงเปยกปริมาณไมมากนัก อาจ

มีทุกวัน วันละเล็กนอย เรื่องของลักษณะและปริมาณของตกขาวนัน้ ขึ้นกับอิทธิพลของ
ฮอรโมนในรางกายดวยครับ ในชวงที่ยงั ไมตั้งครรภ คุณแมอาจเคยสังเกตวาลักษณะและ
ปริมาณของตกขาวนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามรอบประจําเดือน โดยเฉพาะในชวงกลางรอบ
ประจําเดือน หรือชวงไขตกนั้น ตกขาวจะเปนมูกใส เหนียว ยืดไดดี และมีปริมาณมากขึ้นกวา
ในชวงอื่นๆ ก็เปนผลจากฮอรโมนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง ชวงที่ตั้งครรภก็เชนเดียวกันครับ ชวงนี้
ฮอรโมนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะฮอรโมนเพศหญิงจะสูงขึ้นกวาตอนไมตั้งครรภมาก ซึ่ง
แนนอนวามีผลตอลักษณะและปริมาณของตกขาวปกติดวย คุณแมคงพอจะเดาไดนะครับวาชวงที่
ตั้งครรภนั้นจะมีตกขาวออกมาปริมาณมากกวาปกติ แตก็ถือวาเปนปกติครับ ฟงดูแลวอาจสับสน
บางเล็กนอยนะครับ "มากกวาปกติ" แต "ปกติ" แตก็เปนอยางนัน้ จริงๆ คือจะมีตกขาวที่เปนปกติ
ออกมามากกวาเดิมครับ การเปลี่ยนแปลงของรางกายในชวงตั้งครรภนี้แหละครับทีท่ ําใหคุณแม
หลายคนเกิดความกังวลใจ คิดวาเกิดความผิดปกติขึ้นกับตัวเอง และบางรายอาจกังวลไปถึงวาจะ
มีผลตอลูกในทองอีกดวย คุณแมบางรายจะบนใหคุณหมอฟงเกือบทุกครั้งที่มาฝากครรภ แตพอ
ตรวจแลวก็ปกติทุกที แตก็ยังอดกังวลไมไดอยูดี "ปกติ" ก็คือปกติแหละครับ ไมมีอะไรผิดปกติทั้งสิน้
ไมวากับตัวคุณแมเองหรือลูกในทอง ทราบอยางนี้แลวคงจะสบายใจขึ้นมาบางนะครับ แตไมใชวา
จะไมตองสนใจตัวเองโดยเฉพาะเรื่องตกขาวระหวางตั้งครรภเลยนะครับ ที่ควรจะตองคอยดูแล
ตนเอง ก็คือ คอยสังเกตวาตกขาวที่ออกมานัน้ มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม อยางไร
หรือมีอาการผิดปกติอื่นรวมดวยหรือไม เชน คันบริเวณชองคลอด หรือมีปสสาวะแสบขัดรวมดวย
ฯลฯ อาการตางๆ เหลานี้ถา เกิดขึ้น ก็ถือวาผิดปกติแลวครับ ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ ทีพ่ บได
บอยก็คือ การอักเสบติดเชื้อของบริเวณชองคลอดหรือปากมดลูกนัน่ เอง แตมักไมรุนแรงและไมได
กอใหเกิดผลเสียรายแรงตอทั้งคุณแมและลูกในทอง แตก็ตองรีบไปพบแพทยนะครับ เพื่อใหไดรับ
การตรวจวินิจฉัยและใหการรักษาที่ถูกตองเหมาะสมตอไป
ตกขาวผิดปกติเพราะติดเชื้อ
การอักเสบติดเชื้อของชองคลอดและปากมดลูกพบไดบอ ย ก็คือ การอักเสบติดเชื้อจาก
เชื้อรา เชื้อพยาธิในชองคลอด และเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะการอักเสบของชองคลอดจากเชื้อรา
นั้นพบไดบอยมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของชองคลอดระหวางตั้งครรภนั่นเองทีท่ ําใหสภาพ
ตางๆ เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อรามาก ทําใหติดเชื้อไดงายขึ้น
ลักษณะของตกขาวนั้นจะมีปริมาณมาก เปนสีขาวหรือเปนกอนเล็กๆ สีขาวก็ได ที่สาํ คัญ
คือมักมีอาการคันบริเวณชองคลอดหรือบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอกรวมดวย สวนการอักเสบ
ติดเชื้อพยาธิในชองคลอดนัน้ เกิดจากเชื้อพยาธิตัวเล็กๆ ซึ่งเปนคนละชนิดกับพยาธิลําไสนะครับ
ลักษณะของตกขาวนั้นมักเปนสีเหลืองๆ หรือเขียวๆ บางรายอาจออกมามากและคลายเปนฟองอีก
ดวย สวนอาการที่เกิดรวมดวยนัน้ ก็คลายกับการติดเชื้อราคือมักมีอาการคันอยางมากบริเวณชอง

คลอดและอวัยวะสืบพันธุภายนอก คุณแมบางคนพอคันมากๆ ก็ตองเกาครับ พอเกามากๆ เขาเกิด
เปนแผลถลอกเลยก็มี เกาเพลินไปหนอย รุนแรงไปนิด…แหม…ก็มันคันนีน่ า ไมเกาก็ไมหายคันใช
ไหมครับ…
สวนการอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรียนัน้ อาการมักไมชัดเจนเหมือนเชือ้ ราหรือเชื้อพยาธิ
แตมักมีตกขาวออกมามาก อาจมีสีเหลืองหรือเทาๆ ขนๆ เหนียวๆ ทํานองนั้น อาจมีกลิ่นเหม็น
ผิดปกติรวมดวยก็ได อาการอื่นอยางแสบรอนหรือคันบริเวณชองคลอดก็พบไดเชนกันครับ
ตรวจหาเชื้อ
ในการจะบอกวาติดเชื้อชนิดใดโดยอาศัยอาการที่คุณแมเลาคงจะไมพอ ไมอาจทราบวา
จริงๆ แลวตกขาวผิดปกตินนั้ เกิดจากเชื้ออะไร การรักษาเชื้อแตละชนิดนั้นก็ไมเหมือนกันอีกดวย
จึงจําเปนตองตรวจภายในเพื่อเอาตัวอยางของตกขาวไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน หรือยอมเชือ้
ดู จึงจะทราบวาตกขาวนัน้ เกิดจากเชื้อชนิดใดกันแน จากนัน้ จึงจะใหการรักษาไดถูกตองครับ
การรักษา
การรักษานัน้ ก็ไมยุงยากมาก และมักหายขาดครับ โดยทัว่ ไปแพทยมักจะใหยาเหน็บชอง
คลอด หรือยาไปรับประทานตอเนื่องสักระยะหนึ่งเทานัน้ ก็หายขาดได แตไมใชวาหายแลวหายเลย
นะครับ อาจกลับมาเปนใหมอีกได ไมใชคุณหมอรักษาไมดีหรอกครับ…ก็ตั้งครรภตั้ง 9 เดือนนี่ครับ
มีโอกาสเปนซ้าํ กันไดบางไมมากก็นอย อยางไรก็ตาม ขอย้ําอีกครั้งครับวาการอักเสบติดเชื้อตางๆ
ที่วา มานัน้ เปนเพียงการอักเสบติดเชื้อเฉพาะที่เทานั้น ไมมีผลตอลูกในทองครับ โดยเฉพาะถาไดรับ
การรักษาอยางถูกตอง
ดูแลตัวเอง…สําคัญทีส่ ดุ
การดูแลตัวเองระหวางตั้งครรภ ก็คือการรักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศอยาง
สม่ําเสมอ อยาใหเกิดความอับชื้น ชุดชั้นในควรเปนชนิดที่ใสสบาย ไมรัดจนเกินไป คุณแมไมมี
ความจําเปนตองใชนา้ํ ยาพิเศษอะไรสวนลางชองคลอด ดีไมดีถาเกิดแพขึ้นมา อาจเปนสาเหตุให
เกิดการอักเสบหรือติดเชื้อไดงายขึน้ อีกดวย ลางทําความสะอาดวยน้ําธรรมดาก็พอครับ และถา
เกิดอาการผิดปกติขึ้นหรือไมแนใจ ควรรีบไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษา ไมควรไปซื้อยามาใชเอง ยา
เหน็บหรือยารับประทานทีม่ ขี ายทัว่ ไป บางชนิดอาจไมตรงกับเชื้อเทาใดนัก ทําใหรักษาไมหายขาด
อาจดื้อยา และเปนเรื้อรังไดนะครับ ควรใหหมอตรวจกอนดีกวา มาถึงตอนนี้ คงพอรูแลวนะครับ
วา เรื่องของตกขาวนั้นไมไดมีอันตรายรุนแรงมากนัก อาจมีปญหาเขามากวนใจบาง แตหากดูแล
ตนเองดีๆ ก็จะไมเกิดปญหาที่รุนแรงตามมาครับ

