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ปญัหามสีิง่คดัหลัง่ หรอืหนองจากชอ่งคลอด (Vaginal Discharge) เป็นปญัหาทางระบบสบืพนัธุท์ีพ่บไดบ้่อยในแมส่กุร

หลงัผสม หลงัหยา่นม และขณะเลีย้งลกู บ่อยครัง้พบปญัหาหนองไหลในสกุรสาวกอ่นผสม ท าใหเ้กดิปญัหาความลม้เหลวของ
ระบบสบืพนัธุ ์ จนตอ้งคดัทิง้กอ่นใชง้านหากไมส่ามารถแกป้ญัหาได ้ ความผดิปกต ิ หรอืพยาธสิภาพทีเ่กดิจากการอกัเสบของ
มดลกูสกุร สว่นใหญ่เป็นการอกัเสบในชัน้เยือ่บุโพรงมดลกู (Endometritis) อนัมกัมสีาเหตุมาจาก การตดิเชือ้แบคทเีรยีในระบบ
สบืพนัธุ ์กอ่ใหเ้กดิปญัหาผสมไมต่ดิ กลบัสดั แทง้ ตามมามากมาย  

สาเหตุเกดิจากแบคทเีรยีทัง้แกรมบวกและลบ ทีพ่บไดบ้อ่ยในระบบสบืพนัธุช์ว่งล่าง และทางเดนิปสัสาวะในสกุรทีม่ ี
สขุภาพแขง็แรงปกต ิ อนัไดแ้ก ่ E.coli, Staphylococci, Streptococci, Pasteurella, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, 
Actinomyces, Chlamydia, Corynebacterium, Leptospira, Enterococci เป็นตน้ สกุรทีแ่ขง็แรงปกตจิะไมป่ว่ย แต่ดว้ยสาเหตุ
โน้มน าบางประการ อาจท าใหเ้ชือ้เหล่านี้กอ่โรคไดใ้นบางครัง้ เชน่ สขุศาสตรโ์รงเรอืนและการจดัการทีไ่มด่ ี การปนเป้ือนอจุจาระ
เขา้ชอ่งคลอด การกระเทอืนและปนเป้ือนเชือ้โรคชว่งผสม การผสมชา้ในเวลาไมเ่หมาะสม น ้าเชือ้ปนเป้ือน การลว้งคลอดทีไ่ม่
สะอาด การตดิเชือ้ผา่นกระแสโลหติ ระดบัฮอรโ์มนทีผ่ดิปกต ิสรรีวทิยาเฉพาะตวั ขาดการออกก าลงัชว่งทอ้ง  อาย ุและล าดบัทอ้ง 
Muirhead (1986) รายงานว่าแมส่กุรตัง้แต่ล าดบัทอ้งที ่5 ขึน้ไปมโีอกาสเกดิสงูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทอ้งที ่6-9 

ชว่งทีม่กัมกีารอกัเสบ และพบหนองมากทีส่ดุคอื หลงัคลอดใหน้มลกู เพราะเป็นชว่งทีม่ดลกูกระทบกระเทอืน มกีาร
ซ่อมแซมตวัเอง ก าลงัเขา้อู ่ รวมถงึชว่งหลงัผสม ซึง่ถอืเป็นการน าสิง่แปลกปลอมเขา้สูม่ดลกูโดยตรง ในสภาวะปกตนิัน้อาจพบ
แบคทเีรยีชนิด normal flora ในมดลกูได ้แต่มจี านวนน้อยมาก ยกเวน้ในชว่ง 2-3 วนัแรกหลงัคลอด และชว่ง 24 ชม. หลงัผสม 
ชว่งนี้แมว้่าจะพบแบคทเีรยีจ านวนมาก แต่ระบบภมูคิุม้กนัสามารถก าจดัเชือ้โรค และสิง่แปลกปลอมเหล่านี้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ การ
พบสิง่คดัหลัง่ในชว่งนี้จงึถอืไดว้่าเป็นสภาวะปกต ิ 



 

 
แต่ในขณะเดยีวกนัถา้ไดร้บัเชือ้ชว่งตัง้ทอ้ง หรอืสกุรไมส่ามารถก าจดัเชือ้หลงัการคลอด หรอืหลงัการผสมได ้ (ผสมชา้ 

หรอืมปีรมิาณเชือ้สงูมาก) แบคทเีรยีทีม่ภีาวะคงอยู่รอดเหล่านี้ จะมกีารเจรญิเตบิโตทีร่วดเรว็ผดิปกต ิ เนื่องจากฮอรโ์มน และ
ภาวะในมดลกูทีเ่หมาะสมท าใหม้พียาธกิ าเนิดเยือ่บุโพรงมดลกูอกัเสบ และมหีนองไหลใหเ้หน็ ชว่งนี้จงึถอืไดว้่าผดิปกต ิ แสดงให้
เหน็ว่าระยะตา่งๆ ในวงจรการเป็นสดั และระดบัฮอรโ์มนทีเ่กีย่วขอ้ง เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนนัน้มอีทิธพิล และเป็นปจัจยั
ทีส่ าคญัต่อการก าหนดกลไกต่อตา้นก าจดัเชือ้ หรอืเอือ้ใหเ้ชือ้คงอยูต่่อ จนเกดิพยาธสิภาพของมดลกูขึน้ 

แมส่กุรทีม่ปีญัหาเยือ่บุโพรงมดลกูอกัเสบ อาจไมม่อีาการใหเ้หน็ หรอืมกัแสดงอาการแบบเฉียบพลนั และกึง่เฉียบพลนั 
โดยแมส่กุรปว่ย มไีข ้ไมก่นิอาหาร มขีองเหลวขุน่สขีาวเหลอืง เขยีว หรอืหนองออกมาจากปากชอ่งคลอด อาจมเีลอืดหรอืไมก่ไ็ด ้
พบปรมิาตรตัง้แต่ 3-500 มล. สกุรมกัมหีนองไหลในชว่งเป็นสดั เนื่องจากเป็นชว่งปากมดลกูเปิด อาจเพยีงแค ่ 2-3 วนัแลว้
หายไป อาจท าใหเ้ขา้ใจผดิ คดิว่าหายขาด แต่พอครบวงรอบการเป็นสดั ปากมดลกูเปิดกจ็ะมหีนองไหลออกมาใหม ่บางแมอ่าจมี
ภาวะเตา้นมอกัเสบ และไมม่นี ้านมทีเ่รยีกว่า MMA รว่มดว้ยกไ็ด ้  

 นอกจากนี้อาจแสดงอาการชดัเจนดว้ย ความลม้เหลวของระบบสบืพนัธุ ์ เชน่ ผสมไมต่ดิ กลบัสดัตรงรอบ/ชา้ไมต่รงรอบ 
ไมเ่ป็นสดั ตวัออ่นตาย แทง้ อตัราการเขา้คลอดลดต ่าลง 10-20% ขนาดครอกเลก็ลง แมท่ีไ่มใ่หผ้ลผลติมจี านวนเพิม่ขึน้ อตัรา
การคดัทิง้สกุรเพิม่ขึน้ เคยมรีายงานสกุรสาวทีถ่กูคดัทิง้ เพราะกลบัสดัจากปญัหาหนองไหลสงูมากถงึ 24%  และในสกุรนางสงู
มากถงึ 25.8% (Meredith, 1986)  

สว่นใหญ่จะท าการวนิิจฉยัปญัหา จากการเหน็สิง่คดัหลัง่ หรอืหนองทีอ่อกมาตลอดเวลา หรอืบางชว่งเวลา แต่อยา่งไรก็
ตามอาจผดิพลาดไดง้า่ยมาก ขัน้แรกตอ้งแยกว่าเป็นพยาธสิภาพหรอืไม ่ ใหอ้อกจากสภาวะปกตทิีพ่บสิง่คดัหลัง่ไดห้ลงัผสม หลงั
คลอด (แต่เพยีงไมก่ีว่นัเทา่นัน้) ข ัน้ต่อมาตอ้งแยกว่าเกดิขึน้ทีอ่วยัวะสว่นใด สิง่คดัหลัง่หรอืหนองทีเ่หน็อาจเกดิไดต้ลอดทางเดนิ
ระบบสบืพนัธุ ์ โดยไมเ่กีย่วกบัมดลกู และไมข่ึน้กบัสถานะของรงัไข่ หรอืวงจรการเป็นสดั เชน่ คอมดลกูอกัเสบ ชอ่งคลอดอกัเสบ 
ปากชอ่งคลอดอกัเสบ กระเพาะปสัสาวะอกัเสบ กรวยไตอกัเสบ นิ่ว ควรวนิิจฉยัตามคณุสมบตัขิองสิง่คดัหลัง่หรอืหนอง ทีม่คีวาม
แตกต่างกนัในเรือ่งของปรมิาณ ความหนืด ส ีกลิน่ และสว่นประกอบอืน่ๆ รว่มกบัประวตั ิและอาการทางคลนิิก การชนัสตูรซาก
ถอืว่าเป็นวธิทีีส่ าคญัมาก และยนืยนัไดเ้ป็นอยา่งด ีรว่มกบัการเพาะเชือ้แบคทเีรยีจากหนองในมดลกู สว่นการเพาะเชือ้จากสกุรมี
ชวีติ คอ่นขา้งมขีอ้จ ากดั และผดิพลาดไดส้งูมาก การตรวจดว้ยวธิทีางจลุพยาธวิทิยา อาจชว่ยยนืยนัไดเ้มือ่ไมพ่บรอยโรคดว้ยตา
เปล่า (ประมาณ 45% ของตวัอยา่งทีม่ปีญัหาหนองไหลจากชอ่งคลอด) 

การรกัษาโดยการลา้งมดลกู ใหผ้ลดเีฉพาะในชว่งการคลอดเทา่นัน้ แต่ในชว่งอืน่ประสทิธภิาพการรกัษายงัไมค่อ่ยไดผ้ล 
มขีอ้จ ากดัสงู และไมเ่ป็นทีน่ิยมกนัมากนกัโดยทัว่ไปนิยมรกัษาดว้ยการใชย้าปฏชิวีนะแบบฉีด หรอื/รว่มกบั แบบผสมอาหาร 
ชนิดทีอ่อกฤทธิก์วา้งขวาง เช่น กลุ่มฟลอูอโรควโินโลน กลุม่เซฟาโลสปอรนิ กลุ่มซลัโฟนาไมด ์  โดยค านึงถงึความไวของเชือ้ต่อ
ยาชนิดนัน้ รว่มกบัการใชย้าลดไข ้ลดการอกัเสบกลุ่ม NSAIDs การใชฮ้อรโ์มน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ออกซโิตซนิทีน่ิยมใชภ้ายหลงั
คลอด ชว่ยท าใหม้ดลกูบบีตวั ขบัของเสยีออกมา  เขา้อูไ่ดเ้รว็  มดลกูสกุรยงัคงไวต่อออกซโิตซนิไดอ้กีหลายวนัหลงัคลอด    สว่น 



 

ฮอรโ์มนโพรสตาแกลนดนิชว่ยในการสลายเนื้อเยือ่บางชนดิในรงัไขท่ีค่งคา้งอยู ่ ท าใหสุ้กรมวีงจรเป็นปกต ิ ฮอรโ์มนแต่ละชนิดอยู่
ในระดบัสมดุล อนัสง่ผลในการป้องกนั และรกัษาภาวะเยือ่บุโพรงมดลกูอกัเสบในสกุรไดเ้ป็นอยา่งด ี

โดยสรปุ ปญัหาหนองไหลในสกุร อนัมสีาเหตมุาจากเยือ่บุโพรงมดลกูอกัเสบ มกัมจีุดเริม่ตน้มาจากระบบสขุาภบิาลทีไ่ม่
ด ี และการเลีย้งการจดัการทีบ่กพรอ่ง รว่มกบัปจัจยัจากตวัสกุร ทีม่สีภาพรา่งกายไม่พรอ้มในการก าจดัเชือ้โรค หรอืมรีะดบั
ฮอรโ์มนทีไ่มเ่หมาะสมดุล การวนิิจฉยัโรคหรอือาการใหถ้กูตอ้ง โดยแยกจากสิง่คดัหลัง่ในสภาวะปกตนิัน้คอ่นขา้งยาก  สง่ผลให้
การรกัษาไดผ้ลไมด่เีทา่ทีค่วร รวมถงึเมือ่แสดงอาการแลว้มกัไมต่อบสนองต่อการรกัษา ไมห่ายขาด หรอืเกดิความไมส่มบรูณ์
พนัธุ ์ อนัน าไปสูต่น้ทนุการผลติทีส่งูขึน้ และอาจเสยีหายจนตอ้งคดัสกุรทิง้ เรือ่งเหล่านี้จงึควรตอ้งรู ้  เพือ่ป้องกนัหรอืแกไ้ข ไมใ่ห้
แมห่มขูองทา่นมหีนองไหล อกีต่อไป…..!!!  
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