
Một số chứng bệnh phụ khoa luôn là nỗi ám ảnh với nhiều chị em. Trường hợp bị ngứa vùng kín và ra 
nhiều huyết trắng thường bị và gây tác động không nhỏ tới sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của bệnh 
nhân. Việc nhận biết nguyên nhân chuẩn xác sẽ giúp chữa dứt bệnh, tránh tác hại về sau. Tham khảo 
thêm rõ hơn trong bài viết bên dưới. 

Lý do bị ngứa vùng kín và ra nhiều huyết trắng ở nữ 
giới 

 

Vùng kín nữ là khu vực nhạy cảm có khả năng gặp nhiều vấn đề viêm nhiễm nếu như không thể nào 
điều dưỡng đúng phương pháp. Trong đó, huyết trắng hay còn gọi là khí hư sẽ gặp phải không ít thay đổi 
không bình thường khi khu vực này bị tác nhân gây ra hại tiến công gây ra tổn thương, viêm nhiễm. 

Thông thường, huyết trắng xuất hiện không ít lúc cơ thể phụ nữ hưng phấn âu yếm, vào giai đoạn rụng 
trứng hoặc trước khi bước vào "ngày con gái",…Chúng thường không có mùi, thi thoảng hơi tanh nhẹ 
cũng như không gây nên ngứa ngáy. Màu sắc và tính chất của huyết trắng giống với như lòng trắng 
trứng. 

Thế nhưng, nếu như các chị em nhận thấy đột nhiên huyết trắng tiết ra không ít cũng như kèm theo tình 
trạng ngứa ngáy vùng kín, rất có khả năng chị em đang gặp vấn đề viêm nhiễm phụ khoa. 

Lối sống sinh hoạt không lành mạnh làm cho vùng kín bị viêm nhiễm. Cũng chính vì tác nhân này mà phái 
đẹp mắc phải nhiều bệnh lý phụ khoa. Nếu như không can thiệp, rủi ro hậu quả lúc bệnh chuyển nặng rất 
cao. Lúc đấy, không chỉ tác động sức khỏe sinh sản mà các chị em còn phải đối mặt với rủi ro đe dọa tính 
mạng. 

Những bệnh lý phụ khoa liên quan đến tình trạng bị ngứa vùng kín và ra nhiều huyết trắng có khả năng nói 
đến là: 

➔ Bệnh viêm cổ tử cung 

Viêm cổ tử cung thường xuất phát từ việc chị em phụ nữ chuyện yêu nhưng không chất lượng an toàn. 
Nổi trội là vấn đề vệ sinh trước cũng như sau lúc thực hiện chuyện yêu với bạn tình. Tạp trùng, vi khuẩn, 
nấm ngứa,…lúc này có điều kiện sinh sôi và gây hại tới cổ tử cung. 
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Khi mắc bệnh, các chị em sẽ gặp phải triệu chứng ngứa ngáy vùng kín rất tương đối khó chịu. Thêm vào 
đó, lượng khí hư tiết ra không ít hơn và kèm theo mùi hôi tanh, vùng bụng dưới xuất hiện cảm giác đau 
tức, khi chuyện chăn gối âm đạo rát, xuất huyết,… 

Bệnh bắt buộc được điều trị càng sớm càng tốt. Bởi vì nếu như viêm lan rộng sẽ tác động đến quá trình 
thụ thai, chảy máu âm đạo ngày càng nghiêm trọng,…Phụ nữ có thể rơi vào trạng thái muộn con, thậm chí 
là vô sinh vĩnh viễn. 

➔ Bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung 

Một số tế bào bên trong tử cung trở nên quá mức lan ra khỏi cổ tử cung. Bề mặt cổ tử cung lúc này khá 
dễ bị viêm nhiễm, tổn thương. Đây là một trong một số tác nhân làm cho dịch âm đạo tiết ngày một nhiều. 

Không chỉ nâng cao về số lượng huyết trắng, viêm lộ tuyến cổ tử cung còn khiến huyết trắng có mùi hôi 
khó chịu, vùng kín nữ giới ẩm ướt đều đặn gây ngứa ngáy. Nếu như không sớm chữa trị, một số tổn 
thương ở cổ tử cung sẽ cản trở tinh trùng cũng như trứng thụ thai. Người bị bệnh có rủi ro cao bị vô sinh 
– hiếm muộn. 

➔ Nhiễm nấm candida 

Một trong những bệnh lý dẫn đến ngứa ngáy vùng nhạy cảm và tiết dịch âm đạo không ít là do sự tiến 
công của nấm candida. Mặc dù chúng tồn tại sẵn trong môi trường âm đạo thế nhưng được cân bằng ở 
mức cho phép, không gây hại. Tuy nhiên khi có điều kiện thuận lợi, chúng sẽ không ngừng sản sinh cũng 
như làm mất đi cân bằng pH vốn có. 

Khi này, bạn gái sẽ cảm nhận thấy vùng kín bắt đầu ngứa ngáy. Huyết trắng tiết ra nhiều mặc dù vậy có 
màu trắng đục không bình thường, đôi khi vón thành cục, mảng, đọng lại dưới đáy quần lót. Khí hư không 
còn có mùi hôi mặc dù vậy khiến “cô bé” rất khó chịu vì các cơn ngứa xuất hiện cả ban ngày lẫn ban đêm. 

Người mắc bệnh có khả năng quan sát bên trong âm đạo các mảng màu trắng bám vào lớp niêm mạc. 
Bệnh tuy phổ biến cũng như có khả năng dễ dàng chữa trị tuy nhiên tình trạng coi thường vẫn có tiềm ẩn 
xảy ra hậu quả. Nhất là khi nấm ngược loại tấn công vào tử cung sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy khôn lường. 

➔ Bệnh lan truyền qua đường tình dục 

Ngoài những bệnh lý phụ khoa kể trên, bệnh lây từ đường tình dục cũng là tác nhân làm vùng nhạy cảm 
ngứa ngáy cũng như ra không ít huyết trắng. Hại khuẩn lấn át lợi khuẩn khiến cho vùng kín rối loạn, sinh 
ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Các bệnh lý lây lan theo đường âu yếm khá nguy hiểm. Nếu không sớm 
chữa trị, phái đẹp có tiềm ẩn gặp phải nhiều hậu quả, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe sinh sản sau 
này. 

Cách chữa tình trạng bị ngứa vùng kín và ra nhiều 
huyết trắng ở phụ nữ 

Bác sĩ chuyên khoa sẽ căn cứ vào tác nhân gây trường hợp ngứa cũng như ra nhiều huyết trắng để tuyển 
lựa cách chữa trị cho hợp lý. Theo đó, tình trạng vùng kín ngứa ngáy bởi nấm, vi khuẩn xâm nhập, người 
bị bệnh có thể sử dụng thuốc đặt, bôi kết hợp với uống để loại trừ hết mầm bệnh. 

Tình trạng nặng, người mắc bệnh phải can thiệp ngoại khoa để ngăn ngừa các biến chứng bất lợi cho sức 
khỏe. Mặc dù vậy, cách xâm lấn chữa trị bệnh phụ khoa vẫn tiềm ẩn một số vấn đề nhất định. 



Trường hợp viêm nhiễm nhẹ nhàng, để giảm ngứa, khử mùi hôi và cải thiện huyết trắng, bạn có khả năng 
sử dụng một số thảo dược thiên nhiên để nấu nước xông hơi, ngâm rửa vùng nhạy cảm. Chủ yếu là một 
số mẫu lá trầu không, lá trà, ngải cứu, diếp cá,…Do tác dụng chậm nên lúc tiến hành chị em phải kiên trì, 
đồng thời tham vấn bác sĩ chuyên khoa trước lúc ứng dụng để bảo đảm bảo đảm. 

Kèm theo các biện pháp chữa trị kể trên, để kết quả khắc phục tình trạng ngứa ngáy vùng nhạy cảm, ra 
không ít khí hư được tốt nhất, nữ giới nên chú ý thêm một số nguyên tắc sau: 

 Ăn uống đầy đủ, khoa học 

 Giữ vùng nhạy cảm thông thoáng, sạch sẽ 

 Không cào, gãi vùng kín 

 Hạn chế sử dụng nhiều lần dung dịch vệ sinh 

 Có lối sống sinh hoạt tốt, chuyện yêu an toàn 

 Khám phụ khoa đều đặn 

Bài viết trên đây là các thông tin về bị ngứa vùng kín và ra nhiều huyết trắng, hy vọng sẽ hỗ trợ chị em hiểu 
rõ và tìm được cách cải thiện hợp lý. 
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