การดูแลผิวหนังที่อวัยวะเพศและทวารหนัก
Genital Skin Care (Thai)
การติดเชื ้อจากผิวหนังอักเสบ จากเชื ้อราแคนดิดา (ทรัช) หรื อ ขี ้กลาก อาจทาให้ ผิวหนังของอวัยวะเพศเกิดอาการคัน
นอกจากนัน้ โรคเริ ม (เฮอร์ พีซ) และโรคซิฟิลสิ ก็อาจทาให้ เกิดอาการคันและเจ็บได้ ด้วยเช่นเดียวกัน
เป็ นเรื่ องสาคัญที่ทา่ นจะต้ องไปพบแพทย์เพื่อวินจิ ฉัยอาการของท่าน
โดยทั่วไป โปรดพยายาม:
1.
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทาให้ ระคายเคือง: ยิ่งส่วนผสมในผลิตภัณฑ์มมี ากเท่าไร การระคายเคืองก็จะยิง่ เพิ่มมากขึ ้นเท่านัน้
อะไรก็ตามทีเ่ ป็ นฟองจะชาระล้ างน ้ามันทีด่ ีออกจากผิวหนัง
สิ่งระคายเคืองที่อาจเกิดขึน้ ได้ รวมถึง:










สบู่ เจลฝั กบัว และฟองน ้าในอ่างอาบน ้า ผลิตภัณฑ์ “สตรี ”
กระดาษเช็ด (เช่นกระดาษเช็ดสาหรับทารก)
การใช้ ซบั ในในกางเกงในทุกวัน (จากัดการใช้ ผ้าซับและซับในกางเกงในเวลามีประจาเดือน)
ผลิตภัณฑ์น ้าหอม
น ้ามันที ทรี และ ยาฆ่าเชื ้อโรคอืน่ ๆ
การใช้ ยาแก้ เฉพาะที่ (นอกเสียจากว่าแพทย์สงั่ )
เครื่ องชันในสี
้ ดา (เป็ นสาเหตุที่ไม่เกิดขึ ้นบ่อยนัก)
ยาช่วยทาให้ ผ้านุม่
ดูช (Douches)

การชาระล้ างผิวหนังที่อวัยวะเพศที่ขอแนะนา: เนื่องจากผิวหนังที่อวัยวะเพศและที่ใกล้ ทวารหนักอ่อนไหวมาก
เราขอแนะนาให้ ทา่ นล้ างบริเวณเหล่านี ้เพียงวันละครัง้ ล้ างด้ วยน ้าหรื อใช้ ยาล้ างที่ปรับ pH สาหรับผิวหนังที่ออ่ นไหว
(ครี มยี่ห้อต่างๆ เช่น Cetaphil®, QV®, Dermaveen®, Aveeno®, Hamilton’s®)
หรื อใช้ ครี มบารุงความชื ้นที่ไม่ผสมน ้าหอม (เช่น sorbolene หรื อ aqueous)
2.

ป้องกันผิวหนังและทาให้ ผวิ หนังแห้ ง: หลีกเลีย่ งการเปี ยกทีย่ าวนาน และทาให้ ผิวหนังที่แห้ งชุม่ ชื ้น
การปล่อยให้ เปี ยกชื ้นเป็ นระยะเวลานาน (น ้า เหงื่อ หรื อ ปั สสาวะ) จะทาให้ ผวิ เหนังอ่อนแอลง
และทาให้ เกิดการระคายเคือง ผิวหนังอักเสบ และการติดเชื ้อ
คาแนะนาทั่วไปรวมถึง:

ถอดเสื ้ออาบน ้าหรื อชุดยิมทีเ่ ปี ยกชื ้นออกจากตัวทันที

เก็บการเกงชันในส
้ ารองไว้ ตวั หนึง่ สาหรับเปลีย่ นหากตัวที่ใส่อยูเ่ ปี ยกชื ้น












3.

เสาะหาเสื ้อผ้ าชันในที
้ ่ทาด้ วยผ้ าขนสัตว์เมอริ โนชนิดดี (มีจาหน่ายที่ร้านขายครื่ องเดินทางไกล)
หรื อเสื ้อผ้ าชันในที
้ ่ทาด้ วยไหม ซึง่ จะทาให้ ความชืน้ หายไปเร็ วกว่าเครื่ องชันในที
้ ่ทาด้ วยผ้ าฝ้ าย
มิฉนันก็
้ ใช้ เครื่ องชันในที
้ ่ทาด้ วยผ้ าฝ้ าย (อย่าเลือกใช้ สดี า ถ้ าท่านแพ้ ยาย้ อมสีนี ้)
หลีกเลีย่ งการใช้ ชดุ ชันในที
้ ่ทาด้ วยผ้ าใยสังเคราะห์
หากท่านเป็ นโรคกลันปั
้ สสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่ หรื อเป็ นโรคท้ องร่วง โปรดใช้ ครี มทาเพื่อป้องกันผิวหนัง
เปลีย่ นผ้ ารองการขับถ่ายเป็ นประจา และควรปรึกษานักกายภาคบาบัดด้ านการกลันการขั
้
บถ่ายไม่อยู่
ใช้ ครีมป้องกันทาก่อนออกกาลังกาย
ยาทาไม่เหมือนครีมตรงที่ไม่มีสว่ นผสมของเกลือ เพราะฉนันจึ
้ งไม่ทาให้ เกิดการระคายเคือง นอกจากนัน้
มันยังป้องกันการเปี ยกชื ้นได้ ดวี า่ ครี มอีกด้ วย
ใช้ ครีมบารุงผิว เช่น Vaseline®, Dermeze® และ zinc เพสต์เป็ นประจา
ลดการขัดสีหรือการถู:

พยายามอย่าเกาหรื อถู – เก็บน ้าเย็นไว้ ในตู้เย็นเพื่อใช้ เป็ นลูกประคบ
ผิวหนังที่เสียหายเพราะการเกาและการถูมีทางติดเชื ้อแบคทีเรี ยและยีสต์ผิวหนังสามัญง่ายมาก
ซึง่ มิฉนันแล้
้ วจะไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาใดๆ อนึง่ การเกาจะทาให้ ผิวหนังและใยนประสาทหนาขึ ้น ซึง่ ทาให้ คนั มากขึ ้น
(วงจรคัน-เกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางคืน และถ้ าท่านเป็ นโรคภูมิแพ้ ตอ่ โรคไข้ ละอองฟางและหอบหืด)
เพื่อช่ วยลดอาการคัน ท่ านสามารถ:
 หลีกเลีย
่ งการใช้ ผ้าขนหนูหรื อกระดาษลูบผิวหนังที่อวัยวะเพศ ถ้ าเป็ นไปได้ ควรใช้ น ้า
 ใช้ ผ้าเช็ดตัวซับให้ แห้ งแทนกาการเช็ดตัว (ใช้ เครื่ องเป่ าผมเป่ าในระดับความเย็น)
 หลีกเลีย
่ งการโกนและการใช้ ขี ้ผึ ้งบริ เวณอวัยวะเพศ
 หลีกเลีย
่ วการสวมเสื ้อผ้ าที่รัดตัว
 ผ้ าซับและผ้ าซับในอาจทาให้ เกิดการเสียดสีและเป็ นโรคภูมิแพ้
 ถ้ าท่านเกิดอาการคันตอนกลางคืน ท่านควรตัดเล็บและสวมเสื ้อผ้ าชันในหลวมๆ
้
ตอนเข้ านอน ถ้ าท่านตื่นและเกา
ท่านควรลุกจากเตียงนอนแล้ วทาให้ ผิวหนังเย็น
 พยายามทาใจเย็นๆ – หลีกเลีย
่ งการใช้ ผ้าห่มไฟฟ้ า หรื ออาบน ้าด้ วยน ้าร้ อนจากฝั กบัวหรื อในอ่างอาบน ้า
 ใช้ วธิ ีเบนความสนใจไปเรื่ องอื่นๆ หรื อผ่อนตัวตามสบายเมื่อรู้ สก
ึ อยากเกา
 ท่านอาจพบว่ายาแอนตี ้-ฮีสตามีนจะช่วยได้ มาก ลองเริ่ มด้ วยยาแอนตี ้ฮีสตามีนที่ไม่ทาให้ งว่ งวันละครัง้
แต่ควรปรึกษาแพทย์หากต้ องการใช้ ยาแอนตี ้ฮีสตามีนที่ทาให้ ง่วงตอนกลางคืน
คาแนะนาทั่วไปบางประการเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ:
 ขอแนะนาครี มหล่อลืน
่ ที่ใช้ น ้าเป็ นฐานกับถุงยางอนามัย แต่มนั อาจจะแห้ งเป็ นผงซึง่ จะทาให้ คนั
ล้ างด้ วยน ้าหลังจากใช้ แล้ วและชะโลมให้ ช่มุ ชื ้นตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ควรทดลองใช้ กบั ครี มหล่อลืน่ นานาชนิด
เช่น Sylk, Pjur, KY
ถ้ าไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย น ้ามันผักจะช่วยลดความคันและอาจหล่อลืน่ ได้ นานกว่า น ้ามันพืชเหล่านี ้รวมถึงน ้ามัน
อัลมอนด์ น ้ามันมะกอก น ้ามันมะพร้ าว และน ้ามันพืชคริ สโค






เป็ นสิง่ สาคัญทีค่ วรระลึกว่าน ้ามันจะทาให้ ถงุ ยางอนามัยอ่อนแอลง ถ้ าถุงยางอนามัยรั่ว –
ยาคุมกาเนิดฉุกเฉินจะได้ ผลดีถ้าใช้ ภายในระยะเวลา 72-96 ชัว่ โมง
โปรดคานึงถึงการเสีย่ งต่อการติดเชื ้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ ( STI)
พยายามทาให้ การร่วมเพศดาเนินไปในระยะเวลาสันๆ
้
หากการใช้ ถงุ ยางอนามัยและครีมหล่อลืน่ ชนิดต่างๆ ที่ใช้ น ้าเป็ นฐาน และเกิดมีปัญหาเรื่ องการแห้ ง
ท่านควรหารื อเรื่ องนี ้กับคูน่ อนของท่าน ถ้ าท่านปล่อยตัวตามสบายและได้ รับการปลุกกระตุ้นอย่างดี
ความต้ องการใช้ ครี มหล่อลืน่ ก็อาจจะลดน้ อยลง
หากท่านยังต้ องการใช้ ครี มหล่อลืน่ ควรลองคิดใช้ น ้ามันที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ลดเวลาร่วมเพศให้ ต่ากว่า
(ซึง่ เป็ นระยะเวลาสามัญสาหรับการร่วมเพศตามที่ได้ รับรายงาน)

3-5 นาที

การปฐมพยาบาลอวัยวะเพศด้ วยความร้ อนสาหรับผิวหนังที่อักเสบและแตก:
 ใส่เกลือกามือหนึง่ ลงในอ่างอาบน ้า (หรื อ 1 ช้ อนชาปาดต่อน ้าเย็นหนึง่ ลิตรแล้ วแช่ผ้าลงไป) ซับให้ แห้ ง
ทาเช่นนี ้เป็ นเวลา 5-10 นาทีเป็ นเวลา 3-5 วัน หรื อ
 ใช้ ก้อนสาลีหรื อผ้ าเนื ้อละเอียดจุม
่ ลงไปในสารละลายโปแตสเซียม เพอร์ แมนกาเนต 1/8000
หากท่ านรู้สึกเจ็บเมื่อถ่ ายปั สสาวะหรืออุจจาระ:
ปั สสาวะหรื ออุจจาระที่สมั ผัสผิวหนังที่แตกอาจทาให้ ทา่ นรู้สกึ เจ็บ ท่านควรดืม่ น ้ามากๆ เพื่อช่วยเจือจางปั สสาวะ
และหลีกเลีย่ งท้ องผูก ลองใช้ วาสเซอลีนหรื อเจลหรื อครี มที่ทาให้ ชาเฉพาะแห่งสัก 10 นาทีก่อนนัง่ บนโถส้ วม
ดึงผิวหนังที่อวัยวะเพศให้ ถ่างออก สาหรับสตรี ควรจัดท่านัง่ ของท่านให้ ถกู ต้ องเมื่อปั สสาวะ (คือโน้ มตัวออกมาข้ างหน้ า)
ทังนี
้ ้เพื่อหลีก เลีย่ งไม่ให้ น ้าปั สสาวะไหลย้ อนลงไปด้ านหลังและสัมผัสกับผิวหนังอักเสบ สาหรับผู้ที่มีแผลเรื อ้ รังรุนแรง
ลองถ่ายปั สสาวะในอ่างที่มีน ้าใส่เต็ม
ปรั บปรุ งครั้ งสุดท้ ายเมื่อเดือนธันวาคม 2017

