
If you have any enquiries, please feel free to contact us by our 24 hours emergency 
hotline 27701002 and fi nd us using following apps:
หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่สายด่วนฉุกเฉินของเราท่ี 

27701002 และหาเราโดยใช้แอพพลิเคต่อไปนี้:

            96698108                 afro27701002                  AFRO27701002                  96698108

(Mon to Fri: 9:00a.m. to 10:00 p.m.)
(จันทร์ถึงศุกร์: 9:00 ถึง 22:00)

                                                            Sponsored by:                                     
                                                     สนับสนุนโดย：

• Th is HIV/AID prevention part of project/programme is sponsored by the AID Trust Fund. Th e 
content of this article represents the opinion of our organization only. It does not represent the 
position of the AIDS Trust Fund. AIDS Trust Fund is not responsible for any claims, demands 
or liabilities whatsoever arising from or in connection with the use of any information contained 
in this article or the participation of the sponsored project/programme.

• โครงการส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันเอชไอวี / AID ได้รับการสนับสนุนจาก AID Trust Fund เน้ือหาของ
บทความน้ีแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นขององค์กรเราเท่าน้ัน มันไม่ได้แสดงความเห็นในฐานะของ AIDS 
Trust Fund เลย AIDS Trust Fund ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการเรียกร้อง ความต้องการหรือหนี้สินใด ๆ ท่ี
เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของข้อมูลใด ๆ ท่ีมีอยู่ในบทความน้ี หรือการมีส่วนร่วมในโครงการที่
สนับสนุน

                                           
                                   

If you worry about the health of female genital, you can go to AFRO.
We provide screening tests for HIV, Syphilis, Gonorrhea and Chlamydia, 
and Pap smear test. No need to provide your identifi cation document and 
all information will be kept confi dential.

พวกเขาให้การคัดกรองการทดสอบเอชไอวี, ซิฟิลิสหนองในหนองในเทียมและ
ตรวจ Pap smear ทดสอบ ไม่จําเป็นต้องให้เอกสารการลงทะเบียนของคุณและ
ข้อมูลท้ังหมดจะเก็บเป็นความลับ

              

                            



Th e female genital is a complex structure 
and many fellow sisters may have no ideas how 
to protect it carefully. Th erefore, by presenting 
this booklet, we would like to bring knowledge 
about female genital to fellow sisters, we hope 
that it will promote the awareness of genital 
protection and safe sex practice.

?

Structure of the Female Genital OrganStructure of the Female Genital Organ

?

Vagina is part of the female genital system. It is a passage for 
childbirth, discharging blood during menstruation, as well as sexual 
intercourse. 

Urethra is one of the organs of urinary system. It connects the 
bladder to outside for the removal of urine from the body. Since the 
openings of urethra and vagina are very close, a considerable number of 
people misunderstood that they are the same.
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คาตอบคาตอบ

ท้ังยาปฏิชีวนะและยาต้านการอักเสบมีผลชั่วคราว ดังนั้นผลการทดสอบ
จะไม่ถูกต้อง หากเพื่อนๆ ได้ทาการนัดหมายเพื่อการทดสอบปัสสาวะ อย่า
ลืมว่าห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ และยาต้านการอักเสบภายในสองสัปดาห์ก่อนการ
ทดสอบ! ถ้าคุณจาเป็นต้องใช้ยาน้ี จริงๆ คุณควรจะโทรเลื่อนนัดให้เร็วท่ีสุด

คุณควรจะทาความคุ้นเคยกับพ้ืนท่ีส่วนตัวของคุณมากกว่าน้ี! ในฐานะท่ี
เป็น ผู้หญิงคนหนึ่ง คุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอวัยวะเพศบ้างและดูแล
ส่วนท่ีอ่อนไหวของ คุณ

คุณมีความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ีส่วนตัวของคุณ แต่ก็ยังไม่
พอ!

ขอแสดงความยินดีด้วย! คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยว
กับสุขภาพของอวัยวะ เพศ! การทาความเข้าใจเกี่ยว
กับร่างกายของคุณเป็นข้ันตอนแรกที่จะป้องกันตัว
เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีส่วนตัวของคุณ!

0 - 3 คะแนน

ลองคานวณคะแนนและดูว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพของอวัยวะเพศ!

4 - 6 คะแนน

7 - 9 คะแนน

ไม่

ยว
ยว
ตัว

ค
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คาตอบคาตอบ

เหตุผลท้ังหมดข้างต้นมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอาการคันท่ีช่องคลอด
และแดง นอกจากนี้โรคผิวหนัง โรคเบาหวาน การตั้งครรภ์และเลือดคั่งก่อ
นระดของอวัยวะเพศ อาจนาไปสู่อาการคันช่องคลอดได้

8.  การใช้ถุงยางอนามัยสองชั้นจะช่วยให้มีเพศสัมพันธ์ท่ี
    ปลอดภัยและลดโอกาสของการ ติดเชื้อเอชไอวี / โรค
    ติดต่อทางเพศได้หรือไม่?

คาตอบคาตอบ
เพ่ือนๆ หลายคนคิดว่าการใช้ถุงยางอนามัยสองชั้นจะปลอดภัยกว่า

และให้ความคุ้มครอง มากข้ึน แต่ความเป็นจริงแล้วมันกลับตรงกันข้าม! ถุง
ยางอนามัยส่วนใหญ่จะทาจากยาง ลาเท็กซ์ เมื่อถุงยางอนามัยท้ังสองถูกัน 
แรงเสียดสีระหว่างถุงยางจะทาให้พวกมันแตก และอาจเพิ่มโอกาสของการ
ติดเชื้อได้

9. ทาไม AFRO จึงแนะนาเพ่ือนๆ ว่าไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ
    หรือยาต้านการอักเสบภายใน สองสัปดาห์ก่อนการ
    ทดสอบโรคหนองในและหนองในเทียม?

ก. มันจะทาให้ปริมาณปัสสาวะน้อยลงและทาให้มันไม่เพียงพอสาหรับการ
    ทดสอบ
ข. ท้ังโรคหนองและหนองในเทียมสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการใช้
    ยา ดังนั้นจึง ไม่จาเป็นต้องทดสอบ
ค. ยาปฏิชีวนะฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้ชั่วคราวและยาต้านการอักเสบสามารถ
    หยุดการอักเสบ ได้ชั่วคราว ดังนั้นผลการทดสอบจะไม่ถูกต้อง
ง. ปริมาณของเชื้อแบคทีเรียอาจจะเพิ่มข้ึนหลังจากกินยา 

ง

ก. ได้
ข. ไม่ได้

ข
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What is MenstruationWhat is Menstruation ? M
enstruation

Menstruation is the periodic discharge of blood and mucosal 
tissue from the inner lining of the uterus through the vagina.

Fellow sisters may think menstruation blood is dirty therefore 
will try to irrigate the vagina or insert pills into the vagina. In fact 
menstruation is normal to every woman. What you need to do every 
month is, to keep you private part clean, change your sanitary napkins 

frequently, don’t leave tampon 
inside your body for more 
than 8 hours and take shower 
as usual.

When having your 
period, you can still do work 
out and it is better for you 
to stay in a good mood. You  You 
should not irrigate the vagina should not irrigate the vagina 
or insert pills into the vagina or insert pills into the vagina 
without doctor’s advice.without doctor’s advice.

If there is any abnormality during menstruation (such as irregular If there is any abnormality during menstruation (such as irregular 
period, serious pain during period prolonged menstruation), you may period, serious pain during period prolonged menstruation), you may 
need to go to your doctor for a health check-up!need to go to your doctor for a health check-up!

Tips:Tips:
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Vaginal SecretionVaginal Secretion
-  Vagina normally produces secretion  

to maintain lubrication and protests 
the inside wall.

-  It is normally clean or slightly white 
in color.

Vaginal DischargeVaginal Discharge
- When there is infection such as 

Gonorrhea and Chlamydia, the 
secretion becomes colored and 
thinker.

- It may be itchy and with odour.
- It becomes ‘discharge’.
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6. อะไรคือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดช่องคลอดอักเสบ (การอักเสบ
    ของช่องคลอด)?

5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์? 

คาตอบคาตอบ

โรคติดเชื้อแคนดิดาหรือโรคเชื้อราในช่องคลอดเป็นเช้ือราซึ่งจะไม่ส่ง
ผ่านการติดต่อทาง เพศ เชื้อแคนดิดาเป็นเช้ือราทั่วไปท่ีมีอยู่ภายในอวัยวะ
เพศของผู้หญิง ดังนั้นคุณไม่ จาเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเกินไป ถ้า
คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เชื้อแคนดิดาโปรดเปิดไปที่หน้า 18!

ก. ผ่านการติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข. การใช้ยาฆ่าเช้ือเพื่อการล้างช่องคลอดบ่อยๆ 
ค. ไม่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
ง. ท้ังหมดที่กล่าวมา

คาตอบคาตอบ

ช่องคลอดอักเสบมีสาเหตุท่ีแตกต่างกัน โปรดดูหน้า 16 - 17 สาหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม! 

7. สาเหตุสาหรับอาการคันช่องคลอดที่เป็นไปได้คือ:
ก. การติดเชื้อแคนดิดาหรือโรคพยาธิในช่องคลอด
ข. แพ้ถุงยางอนามัย/ น้าอสุจิ/ ผ้าอนามัย/ ผ้าอนามัยแบบสอด/ยา/ สารเคมี 
ค. การปฏิบัติท่ีไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งทาให้เกิดการสะสมของไขมันใต้ผิวหนัง เหงื่อ 

         ประจาเดือน สารคัดหลั่ง ปัสสาวะและอุจจาระมากเกินไป 
ง. ท้ังหมดที่กล่าวมา

ก. โรคติดเชื้อแคนดิดา หรือ โรคเชื้อราในช่องคลอด
ข. ซิฟิลิส
ค. โรคหนองใน
ง. เอชไอวี / เอดส์

ก

ง
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3. ฉันควรใช้ยาปฏิชีวนะในระยะยาวหรือไม่?

ก. คุณควรใช้ยาปฏิชีวนะในระยะยาวไม่ว่าคุณ
    จะรู้สึกไม่สบายหรือไม่ก็ตาม 
ข. คุณควรซื้อยาปฏิชีวนะท่ีร้านขายยาเม่ือใด 
    ก็ตามที่คุณรู้สึกไม่สบาย
ค. ยาปฏิชีวนะควรใช้ตามคาแนะนาในใบส่ังยา  
    ของแพทย์เท่าน้ัน
ง. คุณไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในทุกสถานการณ์

คาตอบคาตอบ

มันสาคัญท่ีจะใช้ยาของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาปฏิชีวนะตามที่กาหนด
โดยแพทย์ การ ใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปอาจทาให้เสพติดได้ (แบคทีเรียอาจ
ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทเคยใช้ ได้ผลและไม่สามารถทาลายได้ในตอนน้ี) นอกจาก
น้ียาปฏิชีวนะยังมีผลข้างเคียง เช่น อาเจียน ท้องผูก ปวดศีรษะและเกิดการแพ้
อื่น ๆ (เป็นผ่ืน คันผิวหนังและหายใจลาบาก เป็นต้น) ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะ
เริ่มต้นหรือหยุดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้รับอนุญาต จากแพทย์

4. ตกขาวเป็นหน่ึงในสารคัดหลั่งในช่องคลอด ซึ่งจะเกิดข้ึนใน
    สถานการณ์ใดต่อไปน?้ี

ก. หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ 
ข. หลังจากที่มีประจาเดือน
ค. เมื่อสภาพสุขอนามัยในอวัยวะเพศไม่ดี 
ง. ท้ังหมดที่กล่าวมา

ลักษณะของตกขาวเป็นเรื่องปกติ มันช่วยให้ความชุ่มชื่นแก่ช่องคลอด 
ปล่อยของเสียใน ช่องคลอดและฆ่าเช้ือแบคทีเรีย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี
เราควรจะระวังตกขาวของเรา โปรดดูท่ีหน้า 15 สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม!

คาตอบคาตอบ

ค

ง
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What is VaginitisWhat is Vaginitis ?

V
aginitis

Vaginitis means infl ammation of the vagina. Th ere are many 
causes, including infl ammation, infection, allergy, or atrophy.

CausesCauses
1) Infection1) Infection 2) Allergy2) Allergy 3) Atrophy3) Atrophy
- Yeast (Candida)
- STI (Chlamydia/

Gonorrhea)
- Parasite 

(Trichomonas)

- Chemical
- Over washing

- Menopause
- Estrogen levels drop 

lead to dryness

Th ere are a number of behaviours that may 
put you more at risk of vaginitis:

1) Using unclean hygienic products1) Using unclean hygienic products
For example, using unclean toilet paper, unclean 
sanitary napkins, even using unhygienic public 
toilet and going to public swimming pool could 
cause vaginitis.

2) Ignoring personal hygiene 2) Ignoring personal hygiene 
During menstruation, ladies should pay more 
attention to personal hygiene and the cleanliness 
of underwear.

y
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How will Vaginitis Eff ectHow will Vaginitis Eff ect ?

If you want to prevent vaginitis, you should use clean sanitary products, If you want to prevent vaginitis, you should use clean sanitary products, 
pay more attention to personal hygiene, clean vulva with water, and use pay more attention to personal hygiene, clean vulva with water, and use 
antibiotics according to doctor’s opinion only.antibiotics according to doctor’s opinion only.

Th e symptoms of vaginitis are increased vaginal discharge, 
itching or burning sensations in vagina or vulva. Some may even have 
painful urination, frequent urination. If severe it can lead to pelvic 
infl ammatory disease, harmful for kidney and uterus. For serious cases, 
vaginitis could cause infertility and bad eff ects on the fetus.

3) Frequent vaginal irrigation/ genital cleansing3) Frequent vaginal irrigation/ genital cleansing
As above mentioned, washing products for vaginal irrigation or 
genital cleansing may destroy the pH balance there and therefore is 
not recommended by doctors. Using clean water for vulva cleaning is 
enough. 

4) Overuse of antibiotics4) Overuse of antibiotics
Th is is one of the reasons for vaginitis. It is because antibiotics not only 
kill the pathogenic bacteria but also resist the growth of probiotics at 
the same time. Th is provides an opportunity for the harmful bacteria.

Tips:Tips:

Tips:Tips:
If you have these symptoms such as itchy, coloured or odour, remember If you have these symptoms such as itchy, coloured or odour, remember 
to see a doctor as soon as possible!to see a doctor as soon as possible!
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คาตอบคาตอบ

ด้านล่างน้ีคือ 9 คาถามเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะเพศ การใช้ถุงยางอนามัยและ 
เพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย มาเริ่มกันและดูว่าคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากแค่ไหน!

ถา ม&ต อบ เ กี่ยว ถา ม&ต อบ เ กี่ยว 
กับอว ัยวะเ พศ ห ญ ิงกับอว ัยวะเ พศ ห ญ ิง

1. เราต้องทาความสะอาดหรือล้างบริเวณอวัยวะเพศหรือไม่?
ก. ไม่จาเป็นท่ีจะต้องล้างช่องคลอดหรือทาความสะอาดช่องคลอด   
ข. ทาความสะอาดเฉพาะปากช่องคลอด
ค. ชะล้างเฉพาะช่องคลอด
ง. ต้องชะล้างช่องคลอดและทาความสะอาดปากช่องคลอด 

เช่นเดียวกับร่างกายส่วนอ่ืน ๆ ปากช่องคลอดควรล้างทุกวันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน ช่วงเวลาท่ีมีประจาเดือน หากคุณไม่ได้ล้างทุกวันก็อาจจะมีกลิ่น
เหม็นได้! บริเวณช่อง คลอดควรล้างด้วยน้า ควรหลีกเลี่ยงการใช้สบู่หอม 
เจลอาบน้าและน้ายาดับกลิ่นในช่อง คลอด ไม่ควรใช้แป้งหรือล้างช่องคลอด 
การกระทาดังกล่าวจะเป็นผลเสียต่อสมดุลปกติ ของยีสต์ในช่องคลอดและเป็น
อันตรายมากกว่าดี

2. ส่ิงใดเหมาะสมที่สุดสาหรับการทาความสะอาดช่องคลอด?
ก. น้า            ข. เจลอาบน้า            ค. ผลิตภัณฑ์ยาจีน            ง. ยาฆ่าเช้ือ

ข

คาตอบคาตอบ
พื้นผิวของอวัยวะเพศหญิงมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย เจลอาบน้า ยาจีน

และยาฆ่าเช้ือที่มี ค่า pH แตกต่างกันอาจส่งผลกระทบต่อค่า pH บริเวณอวัยวะ
เพศและรบกวนสมดุลของ ระบบนิเวศของผิว นอกจากนี้ยังอาจทาให้เกิดความ
แห้งกร้าน ระคายเคืองและการติด เชื้อโดยการหยุดการเจริญเตบโตของโปร
ไบโอติก บางคนอาจจะรู้สึกคันทันทีหลังการ ใช้ ดังนั้นน้าเพียงอย่างเดียวก็
เพียงพอสาหรับการทาความสะอาดอวัยวะเพศ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีอาการ
คันท่ีอวัยวะเพศหรือการอักเสบ คุณควรหยุดการใช้สบู่หรือผลิตภัณฑ์ท่ี มีน้า
หอมผสมอื่น ๆ และน้าร้อนมากเมื่ออาบน้า

ก
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โรคติดเช
ื้อแคนดิดา

ก ารต ิด เชื้อ ราแค นด ิด า ค ือ อ ะไรก ารต ิด เชื้อ ราแค นด ิด า ค ือ อ ะไร ?

ปกติยีสต์แคนดิดา จะอยู่ใน
ช่องคลอดในปริมาณท่ีน้อย เน่ือง
จากก ารเจริญเติบโต ท่ีถูก จากัด
โดยกลุ่มแบคทีเรียท่ีแข็งแรงใน
ช่องคลอดและระบบภูมิคุ้มกัน เชื้อ
ราแคนดิดาอาจ เกิดข้ึนในผู้ท่ีมีโรค
เรื้อรัง  (โรคเบาหวาน ) ห ญิ ง ตั้ ง
ครรภ์ ผู้ท่ีใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ 
ถูกต้อง ใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดมากเกิน
ไป สวมเส้ือผ้าที่รัดแน่นและเป็นโรค
เบาหวาน หากมี การเติบโตของเชื้อ
แค นดิดามากเกินไป ปริมาณตก
ขาวจ ะเพิ่มข้ึนกลายเป็นสีเหลือง 
แบบเนยเหลว และช่องคลอดจะ
รู้สึกเจ็บ ในช่องคลอดจะรู้สึกคัน ผู้
ป่วยอาจจะรู้สึกอึดอัด มากเมื่อมีเพศ
สัมพันธ์

เคล็ดลับ :เคล็ดลับ :
หากคุณมีอาการดังกล่าวข้างต้น กรุณาแจ้งแพทย์ของคุณให้ทราบ เกี่ยวหากคุณมีอาการดังกล่าวข้างต้น กรุณาแจ้งแพทย์ของคุณให้ทราบ เกี่ยว
กับเรื่องน้ีกับเรื่องนี้

18

C
 andidiasis

What is CandidiasisWhat is Candidiasis ? 

Candida yeasts are normally 
present in vagina in small amount as 
their growth is normally limited by 
healthy group of bacteria in vagina 
and immune system. Candidiasis 
may occur in people with chronic 
illness, pregnant women, people 
who use antibiotics incorrectly, 
take too many contraceptive pills, 
wear tight clothes and suff er from 
diabetes. If there is overgrowth of 
Candida, the vagina discharge will 
increase, become yellow, cheese 
like liquid, and vagina will feel 
pain, vulva will feel itchy. Patient 
may feel very uncomfortable when 
having sex. 

Tips:Tips:
If you have the symptoms mentioned above, please tell your doctor If you have the symptoms mentioned above, please tell your doctor 
about this.about this.
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AnswerAnswer

Below are 9 questions, about genital health, condom use and safe sex. Let’s 
start and see how much you know about them!

Q & & A onon Femaleemale Genitalenital

1. Do we need to cleanse or irrigate the genital area ?
A. No need to neither irrigate vagina nor cleanse vulva
B. Only need to cleanse vulva
C. Only need to irrigate vagina
D. Need to irrigate vagina and cleanse vulva

Like other body parts, vulva should be washed daily, especially 
during menstruation period. If you don’t wash daily, it might get smelly! 
Th e vaginal area should be washed with water. Perfumed soap, shower 
gel, and vaginal deodorant should be avoided. Vaginal douch or irrigation 
is not recommended. Th e practice upsets the normal balance of yeast in 
the vagina and does more harm than good.

2. Which one is the most suitable for cleaning vulva ?
A. Water     B. Shower gel     C. Chinese medicine products     D. Disinfectant

AnswerAnswer
Th e surface of female genital is slightly acidic. Shower gels, 

Chinese medicines and disinfectants at diff erent pH values may aff ect 
the pH value of the genital area and disturb the ecological balance of the 
skin. It may also cause dryness, irritation and infection by stopping the 
growth of probiotocs. Some may even feel itchy immediately after use. 
So, water alone is enough for genital cleaning. Furthermore, in case of 
genital itchiness or infl ammation, you should stop using soap or other 
fragranced products and very hot water when bathing.

A

B

8

ช่อ งค ล อ ด อ ัก เสบมีผลอ ย่างไรช่อ งค ล อ ด อ ัก เสบมีผลอ ย่างไร ?

หากคุณต้องการท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดอาการช่องคลอดอักเสบ คุณ ควรใช้หากคุณต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการช่องคลอดอักเสบ คุณ ควรใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ท่ีสะอาด ให้ความสาคัญกับสุขอนามัยส่วนบุคคล ทา ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ท่ีสะอาด ให้ความสาคัญกับสุขอนามัยส่วนบุคคล ทา 
ความสะอาดช่องคลอดด้วยน้าสะอาดและการใช้ยาปฏิชีวนะตามความเห็นความสะอาดช่องคลอดด้วยน้าสะอาดและการใช้ยาปฏิชีวนะตามความเห็น
ของ แพทย์เท่าน้ันของ แพทย์เท่าน้ัน

อาการช่องคลอดอักเสบจะทาให้ตกขาวเพิ่มข้ึน คันหรือรู้สึกแสบร้อน
ในช่องคลอดหรือ ปากช่องคลอด บางคนอาจมีอาการเจ็บปวดเมื่อปัสสาวะ 
ปัสสาวะบ่อย ถ้ารุนแรงอาจ นาไปสู่โรคกระดูกเชิงกรานอักเสบ กรวยไต
อักเสบและเยื่อบุมดลูกอักเสบ สาหรับกรณีท่ี รุนแรง ช่องคลอดอักเสบอาจ
ทาให้เกิดภาวะมีบุตรยากและผลกระทบที่ไม่ดีเกี่ยวกับ ทารกในครรภ์

3) การล้างช่องคลอด / ทาความสะอาดอวัยวะเพศบ่อยๆ3) การล้างช่องคลอด / ทาความสะอาดอวัยวะเพศบ่อยๆ
ตามที่ได้กล่าวข้างต้นผลิตภัณฑ์ชะล้างเพื่อล้างช่องคลอดหรือทาความ
สะอาดอวัยวะ เพศอาจทาลายสมดุลค่า pH ท่ีมีและดังนั้นจึงไม่เป็นทแนะนา
โดยแพทย์ ใช้เพียงน้า สะอาดสาหรับการทาความสะอาดช่องคลอดกเพียง
พอแล้ว

4) ใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไป4) ใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไป
น้ีเป็นหน่ึงในสาเหตุของการอักเสบ ยาปฏิชีวนะไม่เพียงฆ่าเช้ือแบคทีเรีย
ท่ีก่อโรค แต่ยัง ต่อต้านการเจริญเติบโตของโปรไบโอติกในเวลาเดียวกัน 
เป็นการสร้างโอกาสให้กับ แบคทีเรียท่ีเป็นอันตราย

เคล็ดลับ :เคล็ดลับ :

เคล็ดลับ :เคล็ดลับ :
หากคุณมีอาการเหล่าน้ี อย่าลืมไปพบแพทย์โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไป ได้!หากคุณมีอาการเหล่าน้ี อย่าลืมไปพบแพทย์โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไป ได้!
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ช
่องคลอดอักเสบ

ช่องคลอดอักเสบหมายถึงการอักเสบของช่องคลอด มีหลายสาเหตุ
รวมทั้งการอักเสบ การติดเชื้อ โรคภูมิแพ้หรือฝ่อ

สาเหตสาเหต

1) การติดเชื้อ1) การติดเชื้อ 2) ผู้ท่ีเป็นภูมิแพ้2) ผู้ท่ีเป็นภูมิแพ้ 3)  ลีบ3)  ลีบ

- ยีสต์ (Candida)
- STI (Chlamydia/

Gonorrhea)
- ปรสิต 

(Trichomonas)

- เคมี
- กว่าซักผ้า

- วัยหมดประจําเดือน
- ระดับสโตรเจนลด
ลงนํ า ไป สู่ ค ว าม
แห้งกร้านกร้าน

มีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจทาให้คุณมีความ
เส่ียงของอาการช่องคลอดอักเสบมากขึ้น คือ:

1) การใช้ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยท่ีไม่สะอาด1) การใช้ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยท่ีไม่สะอาด
ตัวอย่างเช่น การใช้กระดาษชาระที่ไม่สะอาด ผ้า
อนามัยท่ีไม่สะอาด แม้กระทั่งการใช้ ห้องน้า
สาธารณะท่ีไม่ถูกสุขลักษณะและการไปที่สระ
ว่ายน้าว่ายน้าสาธารณะอาจทาให้ เกิดอาการช่อง
คลอดอักเสบได้

2) ไม่ใส่ใจสุขอนามัยส่วนบุคคล 2) ไม่ใส่ใจสุขอนามัยส่วนบุคคล 
ในช่วงท่ีมีประจาเดือน ผู้หญิงควรให้ความสาคัญ
กับสุขอนามัยส่วนบุคคลและความ สะอาดของชุด
ชั้นใน

ช ่อ งค ล อ ด อ ัก เสบค ือ อ ะไรช ่อ งค ล อ ด อ ัก เสบค ือ อ ะไร ?
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3. Should I take long-term antibiotics ?
A. You should take long-term antibiotics 

whether you feel sick or not.
B. You should buy antibiotics over the 

counter whenever you feel sick.
C. Antibiotics should only be taken at 

your doctor’s prescription.
D. You should not take antibiotics    

under all circumstances.

AnswerAnswer

It is important to take your medication, especially antibiotics, 
as prescribed by your doctor; the overuse of antibiotics may cause drug 
resistance (Bacteria become resistant to antibiotics that used to work 
and cannot be killed now). Also, antibiotics have side eff ects, such as 
vomiting, constipation, headache and other allergy reaction (rash, itchy 
skin and breathing diffi  culties etc.). Th erefore, we should not start or stop 
using antibiotics without permission of doctor. 

C

4. Vaginal discharge is one of the vaginal secretions. In which   
    of the following situations will it appear ?

A. Only after sexual contact
B. Only after menstruation 
C. Only because of bad hygienic condition in genital
D. All of the above

Appearance of vaginal discharge is a normal phenomenon; it 
moistens vagina, discharges vaginal waste and kills bacteria. However, in 
some cases, we should be aware of our vaginal discharge. Please refer to 
P. 4 for more information! 

AnswerAnswerD
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6. What might cause vaginitis (infl ammation of vagina) ?

5. Which  of  the  following  is  not  a  sexually  transmitted 
    disease ?

A. Candidiasis/thrush      B. Syphilis      C. Gonorrhea      D. HIV/AIDS

AnswerAnswer

Candidiasis or thrush is a fungal infection, which would not be 
transmitted through sexual contact. Candida is a normal type of fungus 
inside women’s genital, so you don’t need to worry about it too much. If 
you want to know more about Candida, please turn to P. 7!

A. Transmission through sexual contact
B. Frequent application of disinfectant for vaginal irrigation
C. Not maintaining personal hygiene
D. All of the above

AnswerAnswer

Vaginitis has diff erent causes. Please refer to P. 5 - 6 for more 
details!

7. Th e possible reason(s) for vulva itchiness is/are:
A. Candida infection or trichomona vaginitis
B. Allergy to condom/ semen/ sanitary napkin/ tampon/ drug/ chemical
C. Unhygienic practices which cause accumulation of excessive sebum, 
     sweat, menses, secretions, urine and feces 
D. All of the above

A

D
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ตกขาว

1
      X

2
      X

3
      X

4
      X

5
      X

6
      X

7
      X

8
      X

9
      X

10
      X

11
      X

12
      X

13
      X

14
      X

15
      X

16
      X

17
      X

18
      X

19
      MM

20
      MM

21
      MM

22
      MM

23
      MM

24
      MM

25
      MM

26
      X

27
      X

28
      X

29
      X

30
      X

ช่องคลอดหลั่งและตกขาวช่องคลอดหลั่งและตกขาว

ช่องคลอดหลั่งช่องคลอดหลั่ง
-_ช่องคลอดปกติผลิตหลั่งในการ
รักษาและการหล่อลื่นประท้วง
ผนังภายใน

- มันเป็นปกติหรือสีขาวสะอาดเล็ก
น้อยสี

ตกขาวตกขาว
-  เมื่อมีการติดเชื้อเช่นโรคหนองใน
หนองในเทียมและการหลั่งจะ
กลายเป็นสีและนักคิด

-  มันอาจจะเป็นคันและกลิ่น
-  มันจะกลายเป็น 'ปล่อย'

รอ
บ
ป
ระ
จํ
าเ
ด
ือ
น

รอ
บ
ป
ระ
จํ
าเ
ด
ือ
น

15



ประ จ าเด ือ นค ือ อ ะไรประ จ าเด ือ นค ือ อ ะไร ? การมีป
ระจําเดือน

การมีประจาเดือนคือการปล่อยเลือดและเยื่อเมือกจากเยื่อบุด้านใน
ของมดลูกผ่านทาง ช่องคลอด ประจาเดือนครั้งแรกเกิดข้ึนเมื่อถึงกาหนด
หรือก่อนมีวุฒิภาวะทางเพศสัมพันธ์ และหยุด ตอนหมด หรือใกล้หมดประ
จาเดือน (ถือว่าเป็นการยุติ ชีวิตการสืบพันธ์ุของ ผู้หญิง)

เพื่อนๆ อาจคิดว่าเลือดประจาเดือนสกปรกจึงจะพยายามที่จะล้างช่อง
คลอดหรือ สอดยา เข้าไปในช่องคลอด ในความเป็นจริงการมีประจาเดือน

เป็นเรื่องปกติ ของผู้หญิงทุกคน 
ส่ิงที่คุณต้องทาทุกเดือน คือการ
ดูแลอน ามัยส่วนตัว เปลี่ยนผ้า
อนามัยบ่อย ๆ และอาบน้า ตาม
ปกติ เมื่อมี ประจาเดือน คุณยัง
สามารถทา งาน ได้และมันเป็น
เรื่องที่ดี กว่าหาก คุณ พยายาม
รักษา อารมณ์ ให้ดี คุณไม่ควรท่ีคุณไม่ควรที่
จะล้างช่องคลอดหรือ สอด ยาจะล้างช่องคลอดหรือ สอด ยา
เข้าไปในช่อง คลอดเข้าไปในช่อง คลอด

หากมีความผิดปกติในช่วง  ท่ีมีประจาเดือน  (เช่น ประจาเดือนมาไม่ ปกติ หากมีความผิดปกติในช่วง  ท่ีมีประจาเดือน  (เช่น ประจาเดือนมาไม่ ปกติ 
มีอาการปวดอย่างรุนแรงในช่วงเวลาท่ีมีประจาเดือนเป็นเวลานาน) คุณอาจ มีอาการปวดอย่างรุนแรงในช่วงเวลาท่ีมีประจาเดือนเป็นเวลานาน) คุณอาจ 
ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ!ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ!

เคล็ดลับ :เคล็ดลับ :

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X M M

M M M M M X X X X X
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AnswerAnswer

All of the above reasons are likely to cause vulva itchiness and 
redness. In addition, skin lesions, diabetes, pregnancy and premenstrual 
congestion of genital can lead to vulva itchiness.

8. Would using two condoms make sex safer and reduce the 
    chance of getting infected by HIV/STIs ?

A. Yes
B. No

AnswerAnswer
Many fellow sisters assume that using two condoms would be safer 

and give more protection, but it is actually the opposite! Most condoms 
are made of latex rubber. When two condoms rub against each other, 
the friction between them would make them break and may increase the 
chance of infection.

D

B

9. Why does AFRO suggest that, fellow sisters should not take 
   antibiotics or anti-infl ammatory within two weeks before 
     testing for Gonorrhea and Chlamydia ?

A. It will decrease urine output and make it not suffi  cient for testing.
B. Both Gonorrhoea and Chlamydia can be cured by taking medicine.

          Th erefore no testing is needed.
C. Antibiotics temporarily kill bacteria and anti-infl ammatory drugs can    

         temporarily stop the situation of infl ammatory, therefore testing result 
           would not be accurate.

D. Th e quantity of bacteria would increase after taking medicine.
11



AnswerAnswer

Both antibiotics and anti-infl ammatory drugs have temporary 
eff ect, therefore, the testing results would not be accurate. If fellow sisters 
have made a urine test appointment, remember not to take antibiotics 
and anti-infl ammatory drugs within two weeks beforehand! If you 
really need to take these drugs, you should call ASAP to reschedule the 
appointment.

You should get more familiar with your private part! As a woman, you 
need to have some knowledge on the genital and take good care of 
your sensitive parts. 

You have some knowledge on your private part, 
but that’s not enough! 

Congratulations! You are an expert of genital 
health! Understanding your body is the fi rst step 
to protect yourself, especially your private part!

0 - 3 point(s)

Let’s calculate the score Let’s calculate the score 
and see if you are an expert of genital health!dd

4 - 6 points

7 - 9 points

C

rt, 

tal 
ep
t!
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อวัยวะเพศหญิงมีโครงสร้างท่ีซับซ้อนและ
เพื่อนๆของเราหลายคนอาจ ไม่รู้วิธีการป้องกัน 
ดังนั้นโดย การนาเสนอหนังสือเล่มน้ี เราต้องการ
ท่ีจะนาความรู้เกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิง แบ่งปัน
แก่เพื่อนๆ ของเรา เราหวังว่ามันจะส่ งเสริมการ 
ดูแลป้องกันอวัยวะเพศและการ มี เพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภัย

?

โค รงสร้างขอ งอ วัยวะส ืบพันธุ์หญิง โค รงสร้างขอ งอ วัยวะส ืบพันธ์ุหญิง 

?

ช่องคลอดเป็น ส่วนหน่ึงของระบบสืบพันธ์ุ ของผู้ หญิง หน้าท่ีหลัก
ของมัน คือการคลอด บุตรและช่วยในการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยัง
ปล่อยเลือดในช่วงท่ีมีประจาเดือนและท่อ ปัสสาวะเป็นหน่ึงในอวัยวะของ
ระบบทางเดินปัส  สาวะ มันเช่ือมต่อ กับกระเพาะปัสสาวะ ออกไปข้างนอก
เพื่อกาจัดปัสสาวะออกจากร่างกาย เน่ืองจากท่อปัสสาวะและช่องคลอด 
อยู่ใกล้กันมาก จึงมีคนจานวนหน่ึงเข้าใจผิดว่าพวกมันเหมือนกัน

แคมใหญ่

แคมเล็ก

คลิทอริส่

ท่อปัสสาวะ

ช่องคลอด

ทวารหนัก
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