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ของเหลวท่ีไหลออกมาจากช่องคลอดตามปกติคืออะไร?

สตรีทุกท่านจะมีของเหลวออกมาจากช่องคลอด จ�านวนท่ี

ไหลออกมาจะต่างกนัไป บางคนกอ็อกมาก บางคนกอ็อก

นอ้ย และบางคนกแ็ทบจะสงัเกตไม่ไดเ้ลย สตรีวยัมีประจ�า

เดือนมกัจะสงัเกตไดว้า่มีของเหลวออกมานอ้ย ซ่ึงกข้ึ็นอยูก่บั

วา่สตรีนั้นอยูใ่นระหวา่งมีประจ�าเดือน หรือใชย้าคุมก�าเนิด

ประเภทฮอร์โมน ของเหลวท่ีไหลออกมาจะท�าใหช่้องคลอด

แขง็แรง แต่บางคร้ังกท็ �าใหเ้กิดปัญหา

ขา้พเจา้จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่อวยัวะเพศติดเช้ือ?

ท่านอาจตอ้งสงัเกตวา่ :

• รู้สึกคนั แสบ หรือเจบ็รอบบริเวณช่องคลอด

• จ�านวนของเหลวไหลออกมามาก และมีกล่ินไม่ปกติ

• รู้สึกเจบ็เวลาปัสสาวะ

• รู้สึกเจบ็เวลาร่วมเพศ

หากท่านมีอาการเหล่าน้ี ควรปรึกษาแพทย ์หรือคลีนิกวาง

แผนครอบครัว

ขา้พเจา้ควรท�าอยา่งไรจึงจะท�าใหอ้วยัวะเพศและช่องคลอด

แขง็แรง?

ท่านสามารถท�าส่ิงง่ายๆ ต่อไปน้ีได ้:

• สวมกางเกงในท่ีเป็นผา้หรือไหมแทนใยสงัเคราะห์ และ

เปล่ียนทุกวนั สวมกางเกงยดืหรือถุงน่องในช่วงสั้นๆ

หากเป็นไปได้

• ซกักางเกงในดว้ยน�้ าร้อน และสบู่ท่ีไม่มีน�้ าหอม และ

ลา้งเป็นสองเท่าเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่ระคายเคืองก่อนท่ีจะ

สวมใส่

• เปล่ียนชุดอาบน�้าท่ีช้ืนออกหลงัจากวา่ยน�้าเสร็จหรือชุด

กีฬาออกหลงัการออกก�าลงักายทนัที

• ใชแ้ทมปอนแทนผา้อนามยัหรือแผน่รองกางเกงใน หาก

ใชผ้า้อนามยัใหเ้ปล่ียนบ่อยๆ และเล่ียงผา้อนามยัและแทม

ปอนท่ีมีส่วนผสมน�้าหอมหรือยาดบักล่ิน

• เล่ียงการใส่เส้ือผา้ท่ีรัดรูป เช่นกางเกงยนีส์ เพราะจะท�าให้

เกิดความช้ืน และในสภาพแวดลอ้มท่ีอุ่นจะท�าใหเ้ช้ือ

แบคทีเรียและยสีตเ์พาะตวัไดง่้าย

• ไม่ควรใชอุ้ปกรณ์เป่าของเหลวเขา้ช่องคลอด  – เวน้เสีย

แต่วา่จะไดรั้บค�าแนะน�าจากแพทยใ์หบ้�าบดัการติดเช้ือ

ดว้ยวิธีน้ี การเป่าของเหลวเขา้ไปจะท�าใหมี้ความเส่ียง

ในการระคายเคืองอวยัวะเพศ อวยัวะท่ีแขง็แรงไม่จ�าเป็น

ตอ้งใชย้าดบักล่ิน

• หลีกเล่ียงการใช้สบู่, ฟองอาบน�้ า, เกลือหอม, น�้าหอม, 

และแป้งหอมบริเวณอวยัวะเพศ และไม่ควรใชส่ิ้งใดๆท่ี

มีลกัษณะกระดา้งเช่น ยาฆ่าเช้ือโรค แมจ้ะผสมใหจ้าง

แลว้กต็ามใกลอ้วยัวะเพศ

• ท่านอาจใชค้รีมท่ีใหค้วามชุ่มช้ืนเช่นครีมท่ีมีส่วนผสม

น�้าเพียงเบาบาง ใชน้�้าหรือสารแทนสบู่เพ่ือช�าระลา้งรอบ

บริเวณ

• จงเช็ดจากขา้งหนา้ไปขา้งหลงัเสมอหลงัจากเสร็จกิจใน

หอ้งน�้าแลว้ เพ่ือป้องกนัส่ิงท่ีอาจติดมาจากทวารถกูกวาด

ไปสู่อวยัวะเพศได ้อยา่ใชก้ระดาษช�าระท่ีมีน�้าหอมเพราะ

ท�าใหร้ะคายเคืองได้

อาการติดเช้ือของอวยัวะ 
เพศหญิงท่ีพบทัว่ไป
Common Vaginal & Vulval Conditions
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บางคร้ังอวยัวะเพศและช่องคลอดกมี็อาการติดเช้ือ อนัอาจ

เน่ืองมาจากมีอาการอ่ืนท่ีเป็นหนกัอยูแ่ละไม่อาจท�าใหอ้าการ

ติดเช้ือน้ีดีข้ึน ควรปรึกษาแพทยเ์พื่อตรวจสุขภาพ

ติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม

• ติดต่อหน่วยงานวางแผนครอบครัว (Family Planning 

NSW Talkline) ไดท่ี้หมายเลข 1300 658 886 หรือท่ี 

www.fpnsw.org.au/talkline

•  NRS (ส�าหรับผูท่ี้หูหนวก) 133 677

• หรือไปท่ีคลีนิกวางแผนครอบครัวท่ีใกลท่้านท่ีสุด
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COMMON VAGINAL AND 
VULVAL CONDITIONS  

What Is A Normal Vaginal Discharge?
All women have a vaginal discharge. The amount varies 
from woman to woman. It is sometimes heavier, sometimes 
lighter, and sometimes you won’t notice it at all. 

Menopausal women often notice that they have less 
vaginal discharge. It also depends on where a woman is 
in her menstrual cycle and whether she is using hormonal 
contraception.The discharge keeps the vagina healthy, but 
sometimes it changes in a way that causes problems. 

How Would I Know If I Had A Vaginal 
Infection?
You might notice: 

• itching, burning or soreness around the vaginal area 

•  an increase in the amount of vaginal discharge or an 
unusual or unpleasant smell 

• pain on passing urine 

• painful intercourse

If you have any of these symptoms you should see your 
doctor or Family Planning clinic.

What Can I Do To Keep My Vagina And 
Vulva Healthy?
There are a number of simple things you can do:

•  Wear cotton or silk underwear rather than synthetics and 
change daily. Wear tights or stockings for as short a time 
as possible

•  Wash underwear in hot water and pure soap and double 
rinse to make sure any irritants are removed before you 
wear them

•  Change out of damp swimming costumes or sports 
clothes as soon as possible after swimming or exercise

•  Use tampons instead of sanitary pads or panty liners. If 
using pads, change them regularly and avoid perfumed 
or deodorised pads and tampons

•  Avoid tight fitting clothes such as jeans as this creates 
a moist, warm environment that encourages the 
overgrowth of bacteria and yeasts 

•  Never douche - except if it is specifically prescribed by 
a doctor to treat an infection. Douching increases your 
risk of vaginal irritation. A healthy vagina does not need 
a vaginal deodorant 

•  Avoid using soaps, bubble baths, bath salts, perfumes 
and perfumed talcs around the vaginal area. And never 
ever use anything harsh such as disinfectants - even 
diluted, near your vagina

•  A gentle moisturiser like aqueous cream may be advised. 
Use water or soap substitutes to wash the area

•  Always wipe from the front to the back after going to the 
toilet since this stops bowel organisms being swept into 
the vagina. Don’t use perfumed toilet paper because it 
can cause irritation. 

Sometimes vaginal and vulval symptoms can be due to 
other more serious causes so if your symptoms do not get 
better make sure you see your doctor for a check up.

For Further Information
•  Contact the Family Planning NSW Talkline on  

1300 658 886 or go to www.fpnsw.org.au/talkline

•  NRS (for deaf) 133 677

• Or visit your nearest Family Planning clinic
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