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Ngứa hậu môn: Dấu hiệu nhận biết, biểu hiện và
cách điều trị
August 20, 2021

Ngứa hậu môn có thể bắt gặp ở nhiều lứa tuổi và gây nên nhiều phiền toái cho bênh nhân. Tuy nhiên nhiều người
cho rằng đó chỉ là ngứa thông thường và không nghĩ rằng đó lại là dấu hiệu báo trước căn bệnh nào đó. Bài viết
dưới đây phòng khám đa khoa Thành Đô giới thiệu đến các bạn những thông tin về ngứa hậu môn là biểu hiện của
bệnh gì và cách chữa trị bệnh để các bạn tham khảo

Ngứa hậu môn là bệnh gì?
Ngứa hậu môn là hiện tượng vùng da ở xung quanh hậu môn bị ngứa hoặc ngứa ở chính lỗ hậu môn. Các cơn ngứa
ban đầu có thể nhẹ về sau tình trạng ngứa ngáy tăng lên có thể lan ra cơ quan sinh dục như âm hộ hay bìu,.. Giống
như các bệnh lý hậu môn trực tràng khác do ở vị trí nhạy cảm nên bệnh nhân thường e ngại mà không đi thăm
khám lại tự tìm cách chữa bệnh ở nhà.
Hiện tượng ngứa hậu môn cũng rất đa dạng về kiểu và mức độ chính vì thế nó có thể là biểu hiện của bệnh lý cũng
có thể là do nguyên nhân khác.

Do táo bón hoặc tiêu chảy
Người bệnh nếu như bị tiêu chảy hoặc táo bón thường xuyên thì phần phân còn sót lại ở ống hậu môn có thể làm
cho lớp da non ở xung quanh bị viêm. Khi viêm nhiễm kéo dài có thể dẫn đến ngứa ngáy, lở loét hoặc thậm chí nứt
hậu môn.

Do giun kim
Đây là nguyên do phổ biến gây nên cảm giác ngứa hậu môn, người bệnh thường sẽ bị ngứa vào ban đêm vì lúc này
giun kim mới bò ra lỗ hậu môn đẻ trứng. Cơn ngứa thường khó chịu hơn khi số trứng đẻ ra kia bám chặt vào thành
hậu môn và ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn. Trường hợp này nếu như không được xử lý kịp thời và hợp lý có thể
làm cho các vi khuẩn có hại cư trú tại hậu môn và dễ phát sinh nên các bệnh lý liên quan.

Do các bệnh lý
Bệnh trĩ
Trĩ hay còn được biết với tên gọi dân gian là lòi dom, một căn bệnh hậu môn phổ biến được hình thành do sự căng
phồng, giãn nở của các tĩnh mạch hậu môn tạo ra các búi trĩ. Trĩ được chia thành 3 loại dựa vào đặc trưng của búi
trĩ là trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp.
Căn bệnh này được hình thành chủ yếu bởi chứng táo bón, ăn uống không khoa học, đứng, ngồi làm việc lâu, phụ
nữ có thai hay tuổi tác,…Và ngứa hậu môn là một triệu chứng phổ biến của bệnh trĩ kèm theo những biểu hiện
như:
• Hậu môn căng phồng, sưng tấy, đau rát và khó chịu.
• Chảy máu khi đi đại tiện.
• Hậu môn chảy dịch.
• Xuất hiện dị vật ở hậu môn.

Rò hậu môn
Rò hậu môn gây ra cảm giác ngứa, dịch mủ ở lỗ rò chảy ra khiến cho hậu môn luôn cảm thấy bị ẩm ướt và điều
kiện cho các vi khuẩn có hại phát triển gây viêm nhiễm.

Apxe hậu môn
Tình trạng ngứa hậu môn cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh áp xe hậu môn. Căn bệnh này là tình trạng mưng
mủ ở khu vực gần hậu môn. Mọi người có thể nhận biết ra bệnh thông qua những biểu hiện sau:
• Hậu môn căng tức, đau nhói hậu môn khi ngồi xuống.
• Chảy mủ hậu môn, có mùi hôi.
• Sốt, ớn lạnh hoặc khó chịu.
Ngứa hậu môn là biểu hiện của bệnh gì đi chăng nữa thì ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt của người
bệnh. Vậy nên ngay sau khi bị ngứa hậu môn, bệnh nhân cần đến các cơ sở y tế để thăm khám để biết chính xác bị
bệnh gì và điều trị ra sao.

Nứt kẽ hậu môn
Nứt kẽ hậu môn cũng là một bệnh lý gây ra tình trạng ngứa hậu môn. Căn bệnh này là hiện tượng niêm mạc hậu
môn xuất hiện vết nứt, vết rách do người bị táo bón thường xuyên, phải rặn mạnh trong quá trình đi đại tiện.
Vết nứt ở hậu môn xuất hiện sẽ khiến người bệnh phải chịu đựng những triệu chứng như:
• Đau đớn, đặc biệt đau khi đi vệ sinh, khi ngồi xuống hay hoạt động mạnh.
• Hậu môn sưng viêm và ngứa ngáy.
• Xuất hiện vết loét viêm nhiễm.
• Chảy máu khi đi đại tiện.

Polyp hậu môn
Là tình trạng trực tràng xuất hiện các khối u lành tính có hình elip hoặc hình tròn gọi là polyp. Sau một thời gian,
các khối polyp phát triển lớn, tự tách khỏi lớp cơ và sa ra ngoài hậu môn khi đại tiện gây ngứa rát vùng hậu môn.

Bệnh lậu
Bệnh lậu thường được xuất hiện do được lây lan qua đường tình dục. Các cập tình nhân thường xuyên quan hệ tình
dục thông qua đường hậu môn ảnh hưởng không nhỏ đến vùng hậu môn của chúng ta. Khiến hậu môn sẽ bị đạu,
tổn thương, có thể bị nhiễm trùng, khiến chúng ta sẽ rất rát, đau hậu môn.
Cũng có những trường hợp bệnh nhân do bị ngứa hậu môn mãn tính hoặc bị nấm, bị chàm hậu môn, nấm đường
ruột, táo bón kinh niên cũng có thể thấy hiện tượng ngứa hậu môn.

Do vệ sinh
Việc lười vệ sinh ở vùng hậu môn có thể gây ngứa ngáy và viêm nhiễm, có ít trường hợp vì vệ sinh sạch quá mà cọ
rửa nhiều lần làm hậu môn có khả năng bị trầy xước bởi lượng chất nhờn bảo vệ cho hậu môn bị giảm đi. Chính vì
thế mà sinh ra các loại vi khuẩn có hại làm ngứa ngáy khó chịu và viêm nhiễm hậu môn.

Cách chữa trị ngứa hậu môn
Tại phòng khám đa khoa Thành Đô hiện nay các bác sĩ đang tiến hành áp dụng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT
trong khám và điều trị các bệnh quanh hậu môn trong đó có ngứa hậu môn và nhận được sự ủng hộ của nhiều
bệnh nhân.
Nguyên lý hoạt động của phương pháp
Được áp dụng để điều trị bệnh trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Phương pháp này có thể mang lại hiệu quả lên tới 98%. Đây là
kỹ thuật cắt trĩ ngoại hiện đại không đau, an toàn nhờ vào sóng cao tần ở nhiệt độ khoảng 70 – 800 C, có chức
năng làm đông và thắc nút mạch máu, sau đó sử dụng dao điện để loại bỏ búi trĩ mà không dùng đến dao kéo.

Ưu điểm của phương pháp:
-Thực hiện mổ được đa dạng các loại bệnh trĩ, trong đó kể cả khi trĩ ở mức độ 4.
-Thủ thuật nhanh chóng, chỉ từ 15 – 20 phút, sau đó người bệnh được nghỉ ngơi và xuất viện trong ngày.
-Thực hiện an toàn, không đau hoặc chỉ đau nhẹ, ít chảy máu, bệnh nhân nhanh lành vết thương và sớm trở lại các
sinh hoạt bình thường.
-Thủ thuật không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác bên trong hậu môn, kể cả chức năng sinh lý và chức
năng sinh sản.
-Hiệu quả khỏi bệnh trên 98.5%; giúp hạn chế khả năng tái phát bệnh trở lại,…
-Chi phí cho một ca thủ thuật không nhiều, lại có ưu đãi chi phí cho người bệnh.
Ngoài phương pháp chữa trị tiên tiến, phòng khám đa khoa còn có rất nhiều thế mạnh:
-Đội ngũ bác sĩ, y tá luôn nhiệt tình, thấu đáo, ân cần chăm sóc và giải đáp chi tiết bệnh tình cũng như lời khuyên
cho bệnh nhân.
-Thủ tục khám chữa bệnh nhanh gọn, người bệnh không phải chờ đợi, chen lấn mất thời gian. Có đặt hẹn online để
yêu cầu bác sĩ nam/ nữ và sắp xếp thời gian thăm khám linh hoạt. Thông tin cá nhân bảo mật tuyệt đối.
-Phòng khám hoạt động từ 8h-20h hàng ngày, làm việc cả ngày chủ nhật, lễ, tết nên rất thuận tiện cho bạn sắp xếp
thời gian thăm khám.
Mong rằng những chia sẻ về ngứa hậu môn là bệnh gì và cách chữa ngứa hậu môn do trĩ ở trên sẽ giúp bạn nắm
được kiến thức hữu ích khi không mau mắc bệnh. Nếu muốn xác định ngứa hậu môn do trĩ hay không thì hãy đến
với phòng khám đa khoa Thành Đô để bác sĩ khám chữa kịp thời, chính xác.
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