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การดูแลผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ
GENITAL SKIN CARE (Thai)
มีขอ้ เท็จจริ ง 3 ประการในการดูแลผิวหนังบริ เวณอวัยวะเพศ:
1. หลีกเลี่ยงสิ่ งระคายเคืองต่างๆ
2. รักษาบริ เวณนี้ให้แห้ง และ
3. อย่าเกา หรื อถู

หลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองต่ างๆ
Avoid Irritants

ๆ



















สบู่
น้ ามันทรี ที
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวที่ใช้น้ ามันดินเป็ นฐาน
แช่ตวั ในอ่างนา้้ผสมฟองสบู่และแช่ตวั ในอ่างนา้้ผสมเกลือบางชนิดที่เรี ยกว่า บาธซอลท์
ผลิตภัณฑ์น้ าหอม
ครี มยาต่างๆ (ใช้ครี มเหนียวจะดีกว่า)
ผลิตภัณฑ์สตรี
สารหล่อลื่นเทียม
น้ ามันหอม
กระดาษชาระบางยีห่ อ้
ผ้าอนามัยบางชนิด
แผ่นซับกางเกงใน
ผงซักฟอกบางชนิด
สี ยอ้ มที่ใช้กบั ชุดชั้นใน
ยาระงับกลิ่นตัว
ยาฆ่าเชื้อโรค
ผ้าอนามัยระงับกลิ่น/แทมพอน
การฉี ดล้างในช่องคลอด
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สิ่ งระคายเคืองอื่นๆ
Other Irritants
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ๆ
เราแนะนาให้ ท่าน:
 หลีกเลี่ยงครี มหรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่วางขายตามร้านขายยา นอกเสี ยจากว่าแพทย์ของท่านสัง่
 ลองใช้กระดาษชาระที่ไม่ยอ้ มสี และไม่ผสมกลิ่นหอม
 ลองใช้ผงซักฟอกซึ่งไม่ผสมสี สารเอนไซม์ และน้ าหอม และหลีกเลี่ยงการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่ม

รั กษาความแห้ ง
Keep Dry

ความชื้นที่มากเกินไปจะทาให้เกิดการติดเชื้อ
ท่ านควร:
 ถอดชุดว่ายน้ าและชุดออกกาลังกายที่เปี ยกชื้นโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
 หากเป็ นไปได้ควรสวมชุดชั้นในที่ดูดความชื้น (ผ้าไมโครไฟเบอร์บางชนิดใช้ได้ดี ผ้าขนแกะเมอริ โนเนื้อละเอียด เช่น “ไอซ์เบรคเกอร์”
ดีเยีย่ ม) และ
 พกชุดชั้นในสารองติดตัวไปด้วยเผื่อชุดที่ใส่อยูช่ ้ืนแฉะ
ลดการเสียดสีหรือการถูไถ
Decrease Friction or Rubbing

ผิวหนังที่เสี ยหายเพราะการเสี ยดสี หรื อถูไถนั้นติดเชื้อได้ง่าย การเกาอาจทาให้ผิวหนังและเส้นประสาทหนาตัวขึ้น ซึ่งจะทาให้คนั มากขึ้น
(“วงจรคัน-เกา”)
ท่ านควร:
 หลีกเลี่ยงการใช้ผา้ ขนหนูหรื อกระดาษขัดถูผิวหนังรอบบริ เวณอวัยวะเพศ
 ใช้ผา้ เช็ดตัวซับให้แห้งแทนการเช็ด (บางท่านใช้ลมเย็นของเครื่ องเป่ าผม )
 หลีกเลี่ยงการโกนหรื อการใช้ข้ ีผ้ งึ ลอกขนบริ เวณอวัยวะเพศ
 หลีกเลี่ยงการสวมเสื้ อผ้าที่รัดตัว
ลองพิจารณาใช้ครี มเหนียวคุม้ กัน (โพรเท็คทิฟ ออยน์เมนท์) ทาก่อนออกกาลังกาย และใช้สารหล่อลื่นเมื่อมีเพศสัมพันธ์ - ดูหน้าต่อไป
ผิวหนังทีม่ ีอาการคัน:
หากท่านชอบเกาในเวลากลางคืน ควรตัดเล็บและสวมชุดชั้นในหลวมๆ เข้านอน หากท่านตื่นขึ้นมาเกาให้ลุกจากเตียงแล้วทาให้ผิวหนังเย็นลง:
 เก็บความเย็นไว้ - หลีกเลี่ยงผ้าห่มไฟฟ้ าและการอาบนา้้ร้อนจากฝักบัว/อ่างนา้้
 ประคบด้วยกระเป๋ านา้้แข็งหรื อผ้าเย็น
 หากใช้ครี ม ทาครี มตอนที่ครี มยังเย็นเมื่อออกจากตูเ้ ย็น
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 หากรู ้สึกอยากเกา ควรใช้วธิ ีเบนความสนใจไปที่ส่ิ งอื่น หรื อใช้เทคนิคของการผ่อนตัวตามสบาย
 ท่านอาจพบว่ายาแอนตีฮิสตามีนสามารถช่วยได้ ลองใช้ยาแอนตีฮิสตามีนชนิดที่ไม่ทาให้ง่วงวันละครั้งก่อน
แต่ควรปรึ กษาแพทย์ถา้ จะใช้ชนิดกล่อมประสาทตอนกลางคืน

คาแนะนาที่ เป็ นประโยชน์ บางข้อ
Some Helpful Advice

การทาความสะอาดผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ:
สิ่ งใดก็ตามที่มีฟองจะล้างนา้้มนั ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพออกไปจากผิวหนัง
 ใช้ครี มซอร์โบลีนไร้กลิ่นหอม หรื อครี มที่ประกอบด้วยน้ าทาความสะอาด หลังจากใช้นา้้ลา้ งออกแล้วคราบนา้้มนั บางๆ
ควรจะยังคงติดอยูบ่ นผิว อย่าทาให้รู้สึกว่า “สะอาดหมดจด” จนเกินไป
 ชาระล้างวันละครั้ง
 ใช้น้ าเย็น
พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหนังอักเสบหากผิวหนังแห้งมากหรื อเป็ นขุย
ผลิตภัณฑ์ เหล่ านีร้ วมถึง;
 ยาล้างอ่อนๆ คิว วี
 เซตาฟิ ล
 ยาล้างเดอร์มีซ
 ยาล้างแฮมิลตัน
 ผลิตภัณฑ์ อัลฟา เคริ
 ครี มอีมลั ซีไฟอิง ลื่นมันแต่ดีมาก เติมนา้้พอประมาณเพื่อจะได้ทาได้ง่าย ครี มเหนียวนี้สามารถใช้สาหรับทาปกป้ องได้ดว้ ย

การปกป้ องผิ วหนัง
Skin Protection

พิจารณาใช้ครี มป้ องกันหากผิวหนังแห้งมากหรื อเปราะบาง และมีโอกาสถูกการเสี ยดสี และเหงื่อไคล (ออกกาลังกาย ขี่จกั รยาน)
หรื อความชื้นมากเกินไปในขณะที่อากาศร้อนหรื อเมื่อมีประจาเดือน
หลีกเลี่ยงบริ เวณที่มีขนมาก ครี มที่เหนียวอาจทาให้เกิดสิ ว
หากมีปัญหาเรื่ องการกลั้นปั สสาวะหรื ออุจจาระไม่อยู/่ รั่ว
ให้ลดการใช้ผา้ อนามัยหรื อแผ่นหรื อแผ่นซับกางเกงชั้นในเท่าที่สามารถทาได้ แล้วใช้ครี มป้ องกันแทน
ปรึ กษาแพทย์ของท่านหรื อนักกายภาพบาบัดด้านอุง้ เชิงกราน
ผลิตภัณฑ์ป้องกันทีม่ ปี ระโยชน์ได้แก่:
 วาสเซลีน – สาหรับทาบริเวณเล็กๆ โดยเฉพาะรอบๆ ทวารหนัก
 เดอร์มซี – เสมือนวาสเซลีนเหลว ใช้ได้ง่ายกว่าในบริเวณทีก่ ว้างกว่า
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 ซิงค์ครีม (ซูโดครี ม มีจาหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต – เป็ นครี มที่ค่อนข้างแห้ง)
 ซิงค์ครีมและครีมน้ามันละหุ่ง – เนียนกว่าแต่เลอะเทอะเล็กน้อย
 ครีมเหนียวอีมลู ซีไฟอิง – อาจเลอะเทอะ/ชุม่ ชืน้ เกินไป
 ครีมซอร์โบลีน – จาเป็ นต้องทาซ้าตลอดวัน
 ครีมทีป่ ระกอบด้วยน้าแบบผสมหรือไม่ผสมน้ามันมะกอก – บางครัง้ อาจจะแสบเมื่อทาใหม่ๆ

การหล่อลื่นเมื่อมีเพศสัมพันธ์
Sexual Lubrication

ขอแนะนาให้ใช้สารหล่อลื่นชนิดใช้น้ าเป็ นฐานถ้าใช้กบั ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่นเหล่านี้อาจแห้งจนกลายเป็ นผงที่ระคายเคืองได้
ดังนั้นจึงต้องใช้น้ าล้างออกหลังจากใช้ แล้วทาให้ชุ่มชื้นเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ควรทดลองใช้ดูหลายๆ ชนิด เช่น sylk, pjur และ KY
หากไม่จาเป็ นต้องใช้ถุงยางอนามัย น้ ามันพืชจะระคายเคืองน้อยกว่าและอาจหล่อลื่นได้นานกว่า
 น้ ามันอัลมอนด์
 น้ ามันพืชคริ สโค
 น้ ามันมะกอก
นา้ มันต่ างๆ อาจทาให้ ถุงยางอนามัยหย่ อนสมรรถภาพได้ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ร่วมกัน

พยายามทาให้การร่วมเพศสัน้ ลง
Keep intercourse brief

หากการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นชนิดใช้น้ าเป็ นฐานทาให้เกิดการระคายเคือง และความแห้งเป็ นปั ญหา โปรดหารื อกับคู่นอนของท่าน
หากท่านผ่อนตัวตามสบายและได้รับการเล้าโลมที่ดี ความจาเป็ นที่จะต้องใช้สารหล่อลื่นอาจลดลงก็ได้
หากท่านยังจาเป็ นจะต้องใช้สารหล่อลื่น ให้ลองพิจารณาใช้น้ ามันพืชหรื อน้ ามันอัลมอนด์ ลดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ให้นอ้ ยกว่า 3-5 นาที
หากถุงยางอนามัยฉี กขาด – ยาคุมกาเนิดชนิดฉุกเฉินจะได้ผลหากใช้ภายใน 72 ชัว่ โมง ควรคานึงถึงความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อผ่านทางเพศ
สัมพันธ์ดว้ ย

การปฐมพยาบาลอวัยวะเพศ
Genital First Aid

 ใส่เกลือหนึ่งกามือในอ่างอาบน้ า (หรื อผสมเกลือ 1 ช้อนชาปาด ต่อน้ าเย็นหนึ่งลิตร แล้วใช้ผา้ ชุบลงในนา้้น้ นั )
สามารถบรรเทาการระคายเคือง การคัน หรื อการอักเสบของผิวหนังได้ ทาเช่นนี้ 10 นาทีเป็ นเวลา 3-5 วัน
 ใช้กอ้ นสาลีหรื อผ้าบางๆ ชุบนา้้ยาผสมด่างทับทิม 1/8000 โปะลงบนผิวหนังที่ช้ืนอักเสบ เช่น มีอาการเชื้อราในช่องคลอด (ทรัช)
อย่างรุ นแรงหรื อเป็ นกลาก (ทีเนีย) ที่บริ เวณขาหนีบ

กระทาดังกล่าวเป็ นเวลา 5-10 นาที ซับให้แห้งหรื อใช้เครื่ องเป่ าผมเป่ าลมเย็นที่อวัยวะเพศ แล้วทายาตามที่แพทย์สง่ั
จากัดการใช้เป็ นเวลา 3-5 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการแห้งจนเกินไป
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การถ่ายปัสสาวะที่ เจ็บ
Painful Urination

หากปั สสาวะสัมผัสกับผิวหนังที่เป็ นแผล ก็อาจจะทาให้ท่านรู ้สึกเจ็บ
ดึงผิวหนังบริ เวณอว้ยวะเพศให้ห่างออก สาหรับสตรี ปรับท่านัง่ (เช่น โน้มตัวไปข้างหน้า) ขณะถ่ายปั สสาวะ
เพื่อไม่ให้ปัสสาวะหยดลงบนผิวหนังที่อกั เสบ นอกจากนั้นท่านอาจลองถ่ายปั สสาวะลงบนผ้าขนหนูเปี ยกหรื อลงในอ่างอาบน้ าที่มีน้ าอยู่ เช่น
ในกรณี ที่ท่านมีแผลเปื่ อยหลายแห่ง (เจลยาชา ลิกโนเคน จะช่วยได้) ดื่มน้ ามากๆ
หากการถ่ายปั สสาวะยังคงเจ็บอยูต่ ่อไป ท่านควรไปพบแพทย์
การรับรอง - ขอรับรองว่ าเนื้อหาของแผ่ นปลิวฉบับนีไ้ ด้ มาจากเว็บไซต์ บริ การสุขภาพทางเพศของรั ฐทาสมาเนี ย
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