โรคทรั ช (การติดเชือ้ ราแคนดิดา)
Thrush (Candida yeast infection) (Thai)
อะไรเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดทรั ช?
อาการ “ทรัช” เกิดขึ ้นเพราะการเติบโตมากเกินไปของรา (ยีสต์) ภายในช่องคลอด นี่เป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญ และสตรี ประมาณ
ร้ อยละ75 จะเป็ นโรคทรัชช่วงหนึง่ ช่วงใดของชีวติ เชื ้อราแคนดิดา อัลบีแคนส์ เป็ นราที่สามัญที่สดุ ที่ทาให้ เกิดโรคทรัช
รานี ้แตกต่างไปจากราที่อยูใ่ นอาหาร
เชื ้อราจานวนน้ อยที่อาศัยอยูใ่ นช่องคลอดเป็ นสิง่ ปกติ และโดยทัว่ ไปไม่ก่อให้ เกิดอันตรายใดๆ
นอกเสียจากว่าราเหล่านันเติ
้ บโตมากเกินไป ซึง่ อาจทาให้ เกิดเป็ นปั ญหาได้
อาการทีเ่ กิดขึ ้นอาจรวมถึงการคันและไม่สบายที่แคมช่องคลอดและที่ช่องคลอด
มีอาการปวดแสบปวดร้ อนเมื่อถ่ายปั สสาวะและระหว่างการร่วมเพศ บางครัง้ จะมีเมือกขาวเป็ นลิม่ ๆ ไหลออกมาซึง่ เรี ยกกันว่า
“คอตเตจ ชีส” บริ เวณรอบแคมช่องคลอดและช่องคลอดอาจเป็ นสีแดงๆ บวม และผิวหนังอาจแตกหรื อปริ น้อยๆ
ทรัชอาจเกิดขึ ้นโดยไม่มใี ครทราบเหตุผล แต่มีบางสิง่ บางอย่างที่ทาให้ เกิดทรัช เช่น:
 ยาปฏิชีวนะ
 การตังครรภ์
้
 โรคเบาหวาน
 ผิวหนังมีเหงี่อไคลและชื ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเกิดมีการเสียดสี (เช่นการขี่จกั รยานหรื อเมื่อ ร่วมเพศ)
 เคยเป็ นโรคกลากเกลื ้อนหรื อขี ้เรื อ้ นกวางมาก่อน
 ยากดภูมิค้ ม
ุ กัน

ทรั ชเป็ นโรคที่ตดิ ต่ อได้ ทางเพศสัมพันธ์ หรื ออย่ างไร?
ทรัชไม่ถกู จัดเข้ าอยูใ่ นการติดเชื ้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ แต่คนู่ อนที่เป็ นชาย บางครัง้ องคชาตอาจเป็ นสีแดงๆ และระคายเคือง
โดยเฉพาะหลังจากที่ร่วมเพศโดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย

บาบัดรั กษาโรคทรั ชอย่ างไร?
รักษาโรคทรัชด้ วยครี มต่อต้ านเชื ้อราหรื อยาที่สอดเข้ าในช่องคลอด ซื ้อสิง่ เหล่านี ้ได้ ที่ร้านขายยาโดยไม่ต้องมีใบสัง่ แพทย์
การรักษาใช้ เวลาระหว่าง 1 ถึง 7 วัน โดยสอดเข้ าไปในช่องคลอดด้ วยเครื่ องมือพิเศษ
สตรี บางคนอาจต้ องรับการบาบัดเป็ นชุดที่สอง
ทางเลือกอื่นคือการกินยาเม็ด ฟลูโคนาโซล (fluconazole) 150 มก เพียงหนึง่ เม็ด ซื ้อยานี ้ได้ โดยไม่ต้องมีใบสัง่ แพทย์

ซึง่ จะให้ ผลดีเหมือนกับการบาบัดทางช่องคลอด อย่างไรก็ตาม ยานี ้มีราคาแพงกว่า และใช้ ไม่ได้ หากกาลังตังครรภ์
้
การใช้ ยาปริ มาณเดียวมักจะไม่คอ่ ยก่อให้ เกิดปั ญหาใดๆ กับยาอืน่ แต่ทา่ นควรหารื อเรื่ องนี ้กับเภสัชกร
เป็ นการปลอดภัยถ้ าจะใช้ ยาฟลูโคนาโซลกับยาคุมกาเนิด

แล้ วถ้ าข้ าพเจ้ าตัง้ ครรภ์ ล่ะ?
หากท่านกาลังตังครรภ์
้
ควรใช้ การบาบัดทางช่องคลอดเท่านัน้

ไม่ขอแนะนาให้ ใช้ การบาบัดรักษาทางปาก

ข้ าพเจ้ าควรพบแพทย์ ของข้ าพเจ้ าไหม?
ถ้ าอาการของท่านตรงกับคาบรรยายเกี่ยวกับโรคทรัช ท่านก็สามารถรักษาตัวเองได้ โดยการซื ้อยาจากร้ านขายยา อย่างไรก็ตาม
ท่านควรไปพบแพทย์ของท่านถ้ าท่าน:






ไม่แน่ใจว่าท่านเป็ นโรคทรัช
เคยเป็ นโรคทรัชมาก่อนแล้ วหลายครัง้
เพิ่งร่วมเพศโดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัยกับคูน่ อนคนใหม่
รู้สกึ เจ็บตรงบริเวณกระดูกเชิงกราน หรื อมีเลือดออกผิดปกติ
เคยใช้ วิธีการรักษาโรคทรัชมาก่อน แต่อาการของท่านไม่ดีขึ ้น

ข้ าพเจ้ ายังจะร่ วมเพศได้ หรื อเปล่ า?
ได้ แต่ไม่ขอแนะนาให้ ทาดังกล่าว เพราะอาจทาให้ ทา่ นรู้ สึกปวดแสบปวดร้ อนระหว่างหรื อหลังการร่วมเพศ
ครี มบาบัดโรคทรัชอาจทาให้ ถงุ ยางอนามัยอ่อนประสิทธิภาพลง ดังนันจึ
้ งควรใส่ครี มหลังเสร็ จการร่วมเพศแล้ ว

โรคทรั ชเป็ นอันตรายไหม?
ไม่เป็ นอันตราย โรคทรัชอาจทาให้ ทา่ นรู้สกึ ไม่สบายเนื ้อตัว แต่มนั ไม่ทาให้ เกิดความเสียหายระยะยาว แต่ อย่างไรก็ตาม
มันอาจทาให้ แคมช่องคลอดเจ็บต่อเนื่อง ดังนัน้ เราจึงขอแนะนาอย่างจริ งจังให้ ทา่ นรับการวินิจฉัยและการบาบัดรักษาที่ถกู ต้ อง

การกลับมาเป็ นใหม่ ของโรคราแคนดิดาในแคมช่ องคลอด (RVVC)
หากมีการกลับมาใหม่ของโรคราแคนดิดานี ้สีค่ รัง้ หรื อมากกว่านี ้ต่อปี ก็เรี ยกได้ วา่ เป็ นการเวียนกลับมาเป็ นใหม่
เกิดขึ ้นประมาณร้ อยละ 5 ของสตรี ที่อยูใ่ นวัยเจริ ญพันธ์
โดยปกติ หลังจากการบาบัด อาการต่างๆ มักจะไม่หายไปเลยทีเดียว และอาจทาให้ เกิดโรคผิวหนังได้
เช่นผิวหนังแตกหรื ออาการเจ็บระหว่างร่วมเพศหรื อหลังร่วมเพศ อาการเหล่านี ้อาจแตกต่างอย่างเห็นชัดต่อโรคผิวหนังรุนแรง
ทังนี
้ ้เพราะมองไม่เห็นสิง่ ที่ถกู ขับออกมาเสมอไป สตรี หลายคนมักจะบ่นเรื่ องความแห้ งของช่องคลอด
และการไร้ ซงึ่ สารหล่อลืน่ ระหว่างกิจกรรมร่วมเพศ อาการเหล่านี ้มักจะรุนแรงมากก่อนประจาเดือนมา
หรื อมักจะเกิดขึ ้นก่อนหน้ าประจาเดือนมา
สตรี สว่ นใหญ่ที่อยูภ่ ายใต้ การดูแล RVVC มีสขุ ภาพสมบูรณ์ และไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับระบบภูมิค้ มุ กันของตนเอง
ไม่ใช่เรื่ องผิดปกติที่จะค้ นพบว่าสตรี เหล่านี ้มีประวัติการเป็ นไข้ ฟาง โรคผิวหนัง (เอ็คซีมา) หรื อ โรคหอบหืด

ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความ รู้สกึ ไวเกินไปที่ช่องคลอดต่อโรคเชื ้อราแคนดิดา
ซึง่ อาจแก้ กลับได้ ด้วยการลดระยะยาวของจานวนแคนดิดาที่อยูข่ ณะนัน้ (แต่ทว่ายังจากัดไม่หมดสิ ้นไป)

การบาบัดรั กษา RVVC
การรักษา RVVC จาเป็ นต้ องใช้ การดูแลผิวหนังเบื ้องต้ นที่ดีและการใช้ ยาต้ านเชื ้อราระยะยาว
การใช้ ยาระงับการเติบโตของราในขณะที่กาลังใช้ อยู่ ไม่วา่ จะทางปาก (ออรัล ฟลูโคนาโซล) หรื อทางช่องคลอด (เพสซารี ส์ หรื อ
ครี ม) ระยะเวลาการรักษาต่าสุดคือประมาณ 6 เดือน อาการต่างๆ อาจจะยังเกิดขึ ้นหลังจากนี ้ แต่ควรจะเกิดขึ ้นน้ อยลง
โปรดหารื อกับแพทย์หากท่านคิดว่าท่านเป็ นโรคเชื ้อราแคนดีไดเอซิสเรื อ้ รังหรื อเป็ นแล้ วเป็ นอีก
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