
 Gợi ý top thuốc kháng sinh chữa 
viêm phụ khoa tốt nhất 

Sử dụng thuốc kháng sinh chữa viêm phụ khoa là cách 
phổ biến nhất hiện tại. Thuốc sẽ hỗ trợ cải thiện biểu 
hiện viêm phụ khoa rất khó chịu, ngăn chặn bệnh hiệu 
quả. Sau đây là list dòng thuốc chữa trị viêm phụ khoa 
phổ biến được y bác sĩ kê toa. 

Các thuốc kháng sinh chữa viêm phụ khoa 
thường gặp hiện nay 

 

Hiện nay, chữa trị viêm phụ khoa bằng thuốc là 
phương pháp chữa trị hay gặp nhất. Một số mẫu thuốc 
chữa trị viêm phụ khoa thường được bào chế dưới 
dạng thuốc uống, thuốc đặt và thuốc bôi. Sau khi xác 
định lý do gây nên viêm phụ khoa qua xét nghiệm, bác 



sĩ sẽ kê toa dòng thuốc chữa thích hợp với từng tình 
trạng. 

Sau đây là một số mẫu thuốc kháng sinh chữa viêm 
phụ khoa thường được sử dụng thường gặp nhất. Chị 
em có thể tham khảo cũng như kết hợp với chỉ dẫn sử 
dụng từ bác sĩ để giúp quy trình chữa bệnh tốt hơn. 

Chữa viêm phụ khoa bằng Metronidazole 

Metronidazol là một loại thuốc kháng sinh chuyên dùng 
điều trị một số bệnh lý nhiễm khuẩn. Thuốc có khả 
năng phòng chống sự tăng trưởng của vi khuẩn lúc 
chúng tăng sinh vô cùng mạnh tại âm đạo. 

Thành phần: Metronidazol có thành phần chính là hoạt 
chất metronidazol cùng một số thành phần khác như 
odium starch glycolate, magnesium stearate, povidon 
và lactose. 

Công dụng: 

 trị trường hợp nhiễm khuẩn kỵ khí mức độ nặng, 
viêm âm đạo bởi trùng roi Trichomonas, khuẩn 
Vaginosis. 

 Dự phòng những bệnh lây thông qua đường ân ái. 

Phương pháp sử dụng: 

 Thuốc dạng uống: dùng 2g uống liều duy nhất hay 
1g/lần, 2 lần/ngày. Đối với liệu pháp 7 ngày, 
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thường ngày uống 3 viên Metronidazol 250mg, 
chia làm 3 lần hay hàng ngày uống 2 viên 
Metronidazol 375mg, chia làm 2 lần. 

 Thuốc dạng viên nén phóng thích kéo dài: người 
bệnh viêm phụ khoa uống thường ngày 1 viên 
Metronidazol 750mg trong 7 ngày liên tiếp. 

Giá bán: Thuốc Metronidazol chữa trị viêm phụ khoa 
hiện nay đang có giá giao động từ 11.000-13.000 VNĐ. 

Thuốc Doxycyclin điều trị viêm phụ khoa 

Doxycyclin thuộc nhóm kháng sinh phổ rộng, thuộc 
nhóm Tetracyclin. Thuốc thường được kê toa trong 
những đơn thuốc chữa nhiễm khuẩn ở cơ quan sinh 
dục và đường tiểu. 

Thành phần: Thành phần chính là dược chất 
Doxycyclin cùng các tá dược khác là Lactose, Magnesi 
stearat, Quinoline yellow... 

Tác dụng: 

 Thuốc có lợi ích chữa những bệnh nhiễm trùng do 
một số chủng vi khuẩn Gram dương và Gram âm, 
nấm hay ký sinh trùng bằng cách ức chế không 
cho chúng tăng sinh. 

 Điều trị một số bệnh lây qua đường nam nữ. Là 
thuốc thay thế trong điều trị bệnh lậu cũng như 
giang mai. 



Hướng dẫn sử dụng: 

 Uống 200mg vào ngày trước tiên. Hai viên 
100mg/lần hay chia làm 2 lần trong vòng 12 giờ. 
Liều duy trì là một viên 100mg/ngày. 

 Tình trạng viêm nặng cần phải tăng liều lượng. 
Dùng 200mg/ngày trong suốt thời gian điều trị. 

Giá bán: Thuốc Doxycyclin có giá khoảng 70.000 
VNĐ/hộp đóng gói 10 vỉ x 10 viên. 

Chữa viêm phụ khoa bằng Polygynax 

Polygynax là thuốc chữa trị nhiễm nấm cũng như tình 
trạng nhiễm khuẩn phụ khoa có dạng viên đặt hình 
trứng. 

Thành phần: Thuốc có 3 hoạt chất chính là Neomycin, 
Polymycin, Nystatin. 

Tác dụng: Chứa các hoạt chất kháng sinh tổng hợp hỗ 
trợ chữa trường hợp viêm phụ khoa bởi nhiễm vi 
khuẩn, nhiễm nấm. Thuốc tiếp cận màng tế bào, thay 
đổi tính thấm và bộ phận của màng tế bào từ đó làm rò 
rỉ thành phần bên trong, tiêu diệt tác nhân dẫn tới bệnh. 

Cách sử dụng: Đặt thuốc liên tục trong 10-12 ngày, 
hàng ngày 1 viên trước khi đi ngủ. 

Giá bán: Polygynax có giá hơn 100.000 VNĐ/hộp. 



Thuốc kháng sinh chữa viêm phụ khoa 
Itraconazole 

Itraconazole là dạng thuốc kháng nấm thường được 
kê toa trong hiện tượng bệnh nhân mắc viêm phụ khoa 
bởi nấm Candida. 

Thành phần: Hoạt chất Itraconazol bào chế dạng viên 
nang 100mg, dung dịch uống hoặc tiêm truyền. 

Công dụng: 

 Kháng nấm Candida trú ngụ ở miệng, họng, âm 
hộ, âm đạo 

 Điều trị bệnh nấm da, nấm móng chân, tay. 

Phương pháp sử dụng: 

 Điều trị ngắn ngày: Uống 200mg 2 lần/ngày (chỉ 
uống 1 ngày) hay 200mg 1 lần/ngày (uống trong 3 
ngày). 

 trị dài ngày: Uống 100-200mg 1 lần/ngày, duy trì 
trong 3 tuần tới 7 tháng. Nấm lây lan mạnh thì có 
thể tăng liều lên 200mg, 2 lần/ngày. 

Giá bán: ngày nay, trên thị trường, thuốc Itraconazole 
có giá khoảng 19.000-20.000 VNĐ/viên. 

Neo Tergynan trị viêm phụ khoa 



Trong đơn thuốc chữa viêm phụ khoa mà y bác sĩ kê 
thường chỉ định thuốc Neo Tergynan. Đây là dạng 
thuốc viên đặt trực tiếp vào âm đạo. 

Thành phần: Hoạt chất Metronidazol 500mg, 
Neomycin sulfat 65000IU, Nystatin 10000 cùng những 
tá dược khác. 

Công dụng: 

 trị tại chỗ hiện tượng viêm phụ khoa bởi nhiễm vi 
khuẩn, nấm, ký sinh trùng. 

 Chữa viêm phụ khoa không đặc hiệu. 

Hướng dẫn sử dụng: 

 Rửa tay sạch bằng xà phòng hay dung dịch sát 
khuẩn hoặc đi găng tay y tế dùng một lần. 

 Rửa tay sạch bằng xà phòng hay dung dịch sát 
khuẩn hoặc đi găng tay y tế sử dụng một 
lần.Nhúng viên thuốc vào nước từ 10-15 giây để 
làm ẩm. 

 Ngồi xổm để đặt thuốc vào âm đạo sau đó nằm tối 
thiểu 15 phút để thuốc thẩm thấu. 

 Sử dụng 1 viên đặt/ngày, duy trì trong 7-10 ngày 
liên tục. 

Giá bán: Neo Tergynan có giá gần 150.000 VNĐ/hộp 
10 viên. 

Fluconazole - Thuốc chữa viêm phụ khoa 



Fluconazole được sản xuất dưới dạng viên hoặc dung 
dịch đường uống. Thuốc thuộc nhóm thuốc kháng nấm 
azole. 

Thành phần: Hoạt chất Fluconazole cùng với tá dược 
vừa đủ. 

Công dụng: Đặc chữa tình trạng viêm phụ khoa bởi 
nấm Candida hoặc nhiễm khuẩn nấm Candida ở 
những bộ phận khác như miệng, đầu dương vật hoặc 
trong máu. 

Cách sử dụng: sử dụng 150mg uống một lần duy nhất 
nếu hiện tượng nhẹ hay 200mg ngày đầu tiên, 100mg 
trong 13 ngày chuyển sang nếu nhiễm nấm quá nặng. 

Giá bán: Dao động 10.000 -15.000 VNĐ/hộp 1 viên. 

Hotline tư vấn miễn phí: 02862857515 

Tư vấn online bấm >> TƯ VẤN MIỄN PHÍ << 

Thuốc Nizoral dạng bôi 

Thuốc bôi âm đạo có khá nhiều loại, Nizoral là thuốc 
bôi thường xảy ra trị nấm âm đạo. 

Thành phần: Thuốc có thành phần chính là hoạt chất 
Ketoconazole. 

Công dụng: 

 Chữa bệnh viêm phụ khoa bởi nấm. 
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 Dự phòng bệnh viêm nhiễm da tiết bã do nấm 
Malassezia furfur. 

Phương pháp sử dụng: Sau khi vệ sinh vùng kín, lau 
khô thì bôi thuốc 2 lần/ngày. 

Giá bán: Khoảng 30.000 VNĐ/tuýp. 

Thuốc kháng sinh chữa viêm phụ khoa Tetracyclin 

Tetracyclin là kháng sinh phổ rộng có khả năng ức chế 
sự sinh trưởng của vi khuẩn nhờ phòng tránh quá trình 
tổng hợp protein. 

Thành phần: Tetracyclin hydrochlorid và các tá dược 
như Natri starch glycolat, Megnesi stearate... 

Tác dụng: Tetracyclin có tác dụng đối với gần như một 
số vi khuẩn dẫn đến viêm nhiễm như: Vi khuẩn gram 
âm, gram dương, vi khuẩn hiếu khí cũng như kỵ khí. 
Nổi trội thuốc thường được sử dụng trong điều trị viêm 
phụ khoa bởi Chlamydia. 

Hướng dẫn sử dụng: Uống thuốc sau ăn 1-2 tiếng. 
Uống 1 viên 500mg, cứ 6 tiếng 1 lần. Đối với dạng bôi 
thì bôi trực tiếp vào âm đạo. 

Giá bán: Thuốc có giá khoảng 90.000 VNĐ/hộp 10 vỉ x 
10 viên, dạng thuốc bôi có giá 45.000-50.000 
VNĐ/tuýp. 

Thuốc chữa trị viêm phụ khoa Canesten 



Canesten là thuốc đặt phụ khoa được y bác sĩ kê đơn 
chữa trị viêm phụ khoa. 

Thành phần: Thuốc có hoạt chất chính là clotrimazole 
cùng một số tá dược khác như canxi lactat 
pentahydrat, canxi lactat pentahydrat, axit lactic... 

Công dụng: 

 Tấn công những tế bào nấm, ức chế hoạt động 
tổng hợp ergosterol ở màng tế bào. 

 Chữa viêm phụ khoa do nấm và viêm phụ khoa bội 
nhiễm. 

Cách sử dụng: Đặt thuốc vào âm đạo (thuốc đặt), bôi 
thuốc vào mép âm đạo (thuốc bôi). 

Giá bán: Một hộp Canesten có giá khoảng 70.000-
90.000 VNĐ. 

Thuốc đặt Sadetabs chữa trị viêm phụ khoa 

Sadetabs chữa trị viêm phụ khoa tại chỗ, giảm bớt 
những dấu hiệu khí hư bất bình thường, ngứa ngáy 
cũng như nóng rát tại âm đạo. 

Thành phần: Neomycin sulphate, Clotrimazole cũng 
như Metronidazole. 

Công dụng: 



 Chữa nhiễm khuẩn âm đạo do vi khuẩn Gram âm 
hoặc trùng roi Trichomonas. 

 Chữa viêm phụ khoa không đặc hiệu. 

Cách sử dụng: Đặt thuốc vào âm đạo theo liệu pháp 
tối thiểu là 10 ngày, mỗi ngày 1 viên. 

Giá bán: Thuốc Sadetabs có giá từ 220.000 tới 
240.000 VNĐ/hộp. 

Thuốc đặt âm đạo Metromicon 

Trichomonas Metromicon có tác dụng trong các tình 
trạng viêm phụ khoa do nhiều nguyên nhân khác nhau. 
Cả vi khuẩn, nấm hoặc trùng roi. 

Thành phần: Metronidazole và miconazole nitrate. 

Tác dụng: Tác dụng điều trị tại chỗ viêm phụ khoa do 
nhiễm khuẩn Trichomonas, nhiễm nấm Candida, 
nhiễm khuẩn phối hợp do các vi khuẩn Gram dương 
và kỵ khí. 

Cách sử dụng: Đặt 1 viên vào âm đạo trước khi đi ngủ, 
duy trì liên tục trong 10 ngày. 

Giá bán: Thuốc có giá khoảng 200.000VNĐ/hộp. 

Clotrimazole chữa viêm phụ khoa 



Thuốc Clotrimazole được bào chế đa dạng: Viên 
ngậm, kem và dung dịch bôi tại chỗ, viên nén đặt âm 
đạo. 

Thành phần: Hoạt chất chính là Clotrimazole, kháng 
nấm phổ rộng. 

Công dụng: Là dạng thuốc chống nấm tổng hợp. Thuốc 
có khả năng liên kết cũng như phá hủy những 
phospholipid trong màng tế bào nấm, làm rò rỉ chất nội 
bào từ đấy tiêu diệt nấm. 

Cách sử dụng: Mỗi dạng thuốc có phương pháp sử 
dụng riêng, viên ngậm 10mg sử dụng 5 lần/ngày trong 
14 ngày. Thuốc bôi duy trì liên tục trong 2-4 tuần, hằng 
ngày dùng 2 lần. 

Giá bán: Dạng bôi (khoảng dưới 50.000 VNĐ/tuýp), 
thuốc ngậm (hơn 100.000 VNĐ/hộp). 

Thuốc trị viêm phụ khoa Clindamycin 

Thuốc hấp thụ tốt qua đường uống hoặc tiêm tĩnh 
mạch, chuyển hóa bài tiết thông qua mật và nước tiểu. 

Thành phần: Hoạt chất clindamycin cùng những tá 
dược khác. 

Công dụng: sử dụng trong trường hợp nhiễm khuẩn do 
kỵ khí, nổi trội là một số chủng nhạy cảm với 
clindamycin và erythromycin. 



Hướng dẫn sử dụng: thường ngày uống 2 viên, duy trì 
trong 7-14 ngày để đạt hiệu quả tối ưu. 

Giá bán: Hiện đang cập nhật thông tin. 

Thuốc bôi viêm phụ khoa Neomycin 

Neomycin là kháng sinh nhóm aminoglycosid. Bào chế 
dạng kem bôi hỗ trợ xoa dịu một số triệu chứng viêm 
phụ khoa tại chỗ. 

Thành phần: Neomycin sulfat và povidon, calci stearat. 

Công dụng: Thuốc có tác dụng tiêu diệt một số vi khuẩn 
gram âm và gram dương gây tình trạng viêm phụ khoa. 

Hướng dẫn sử dụng: thường ngày thoa 1-3 lần vào âm 
đạo. 

Giá bán: Giá bán tham khảo thêm là 15.000 VNĐ/tuýp. 

Revirgin Gung Bqcell hỗ trợ chữa trị viêm phụ 
khoa 

Viên đặt phụ khoa Revirgin Gung Bqcell có màu xanh, 
dạng viên tròn. Mỗi hộp gồm 12 viên đặt âm đạo. 

Thành phần: Sản phẩm có thành phần phổ biến là thảo 
mộc như bồ công anh, cây mùi tây, cây rum, tinh chất 
bạc hà... 



Tác dụng: hỗ trợ điều trị trường hợp viêm phụ khoa, 
tránh những dấu hiệu ngứa ngáy, khí hư, tương đối 
khó chịu xuất hiện tại vùng kín. 

Phương pháp sử dụng: Đặt thuốc trong 3 ngày liên 
tiếp, liều duy trì 1 viên/tuần. 

Giá bán: Khoảng 900.000 VNĐ/hộp. 

Hotline tư vấn miễn phí: 02862857515 

Tư vấn online bấm >> TƯ VẤN MIỄN PHÍ << 

Thuốc chữa viêm phụ khoa Fluomizin 

Fluomizin cũng là một dạng thuốc đặt có công dụng 
phổ biến là kháng khuẩn, chữa viêm phụ khoa. 

Thành phần: Bao gồm hoạt chất chính là dequalinium. 

Tác dụng: Chuyên dùng trong những đơn thuốc chữa 
viêm phụ khoa bởi Trichomonas. 

Hướng dẫn sử dụng: hàng ngày đặt 1 viên thuốc trước 
khi đi ngủ, liên tục trong 6 ngày để đạt hiệu nghiệm tốt 
nhất. 

Giá bán: hiện nay, Fluomizin có giá 130.000VNĐ/hộp. 

Ginestra điều trị viêm phụ khoa 

Ginestra là dạng thuốc đặt âm đạo bởi một công ty 
dược phẩm của Italia sản xuất. 
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Thành phần: Thuốc có thành phần chính là những lợi 
khuẩn lactobacilli, hoạt chất isoflavones cũng như acid 
lactic. 

Tác dụng: phòng ngừa sự trở nên của vi khuẩn có hại. 
Xóa bỏ khí hư, mủ dịch bên trong âm đạo. 

Cách sử dụng: hằng ngày dùng 1 viên đặt vào âm đạo, 
liệu trình kéo dài tối đa 14 ngày. 

Giá bán: Thuốc Ginestra có giá khoảng 800.000 
VNĐ/hộp có 14 viên đặt. 

Mycogynax dùng đặt âm đạo 

Mycogynax là một trong một số mẫu viên đặt âm đạo 
thường được chị em sử dụng lúc mắc bệnh. Thuốc có 
tác dụng trong hiện tượng viêm bởi vi khuẩn gây nên. 

Thành phần: Hoạt chất chính của thuốc là 
hloramphenicol nystatin cũng như dexamethasone. 

Tác dụng: Thuốc ức chế và tiêu diệt một số chủng hại 
khuẩn thường dẫn đến viêm phụ khoa là nấm candida, 
vi khuẩn gardnerella và trichomonas. 

Phương pháp sử dụng: hàng ngày sử dụng 1 viên đặt 
vào âm đạo, duy trì liên tục trong 12 ngày. 

Giá bán: Mycogynax có giá 20.000 - 35.000 VNĐ một 
hộp 12 viên. 



Một số dạng thuốc đặt, thuốc bôi âm đạo được chị em 
ưa chuộng sử dụng vì khả năng dập tắt dấu hiệu liền. 
Tuy vậy vì chỉ tập hợp chữa trị dấu hiệu nên căn 
nguyên bệnh vẫn còn, khả năng tái phát khá cao. 

Đây cũng chính là nguyên do lý giải vì cao đa số chị 
em hay bị viêm phụ khoa mãn tính, bệnh tái đi tái lại dù 
sử dụng nhiều loại thuốc. Không ít trường hợp phải căn 
cứ vào thuốc, ngay sau khi ngừng thuốc là bệnh tái 
phát. 

thuốc kháng sinh chữa viêm phụ khoa 

thuốc kháng sinh chữa viêm phụ khoa 

thuốc kháng sinh chữa viêm phụ khoa 

thuốc kháng sinh chữa viêm phụ khoa 

Những phương pháp phòng bệnh viêm phụ 
khoa hiệu nghiệm tại nhà 

 

http://www.hapi.gov.vn/Uploads/QuestionAttachments/03122022100350_thuoc-khang-sinh-chua-viem-phu-khoa.pdf
http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/12/thuoc-khang-sinh-chua-viem-phu-khoa_03100451947.pdf
https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/uploads/App_File/Applicant/225202149/2022/12/03/thuoc-khang-sinh-chua-viem-phu-khoa.pdf
https://www.laonsw.net/web/suckhoe24h/home/-/blogs/thuoc-khang-sinh-chua-viem-phu-khoa


Việc chủ động phòng ngừa những loại bệnh phụ khoa 
hỗ trợ phụ nữ bảo vệ sức khỏe sinh sản toàn diện, 
nhận biết sớm các căn bệnh nguy hiểm. Cụ thể: 

Vệ sinh sạch sẽ vùng nhạy cảm hàng ngày, đặc biệt 
trong kỳ kinh nguyệt, mang thai, hậu sản, một số ngày 
ra không ít huyết trắng. 

Quan hệ tình dục bảo đảm, chung thủy một vợ một 
chồng, vệ sinh sạch sẽ trước và sau lúc quan hệ. 

Giữ cho vùng kín luôn khô thoáng, các chị em nữ giới 
nên mặc đồ thông thoáng, làm bằng chất liệu thấm hút 
tốt. Giảm bớt mặc đồ vô cùng bó sát, ẩm ướt, chúng 
có khả năng làm tổn thương “cô bé”. Tạo môi trường 
cho vi khuẩn phát triển. 

Khi vệ sinh, đặc biệt là sau lúc đi ngoài, nên lau từ 
trước ra sau nhằm giảm thiểu một số vi khuẩn ở hậu 
môn có thể xâm nhập ngược lên cơ quan sinh dục. 

Không tự ý thụt rửa âm đạo khi không có chỉ dẫn của 
y bác sĩ. Việc thụt rửa có khả năng làm thay đổi độ pH, 
cân bằng sinh lý bình thường của âm đạo. 

Không sử dụng nước kém chất lượng vệ sinh, nổi trội 
là nước ao hồ, kênh rạch để tắm rửa, vệ sinh. 

Nên đi thăm khám phụ khoa thường xuyên hàng năm. 
Lúc có bất kỳ biểu hiện gì không bình thường, bạn nên 



tới ngay cơ sở chuyên khoa đáng tin cậy để được bác 
sĩ chuyên khoa chẩn đoán và chữa. 

Bài viết là những mách nhỏ về thuốc kháng sinh chữa 
viêm phụ khoa ở phái nữ, mong rằng sẽ mang đến 
nhiều thông tin ích lợi. 

TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE 

(Được sở y tế cấp phép hoạt động) 

Hotline tư vấn miễn phí: 02862857515 

Tư vấn online bấm >> TƯ VẤN MIỄN PHÍ << 
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