
Mẩn đỏ ngứa ở bao quy đầu là dấu hiệu 
của bệnh gì? 

các đốm đỏ thấy tại bao quy đầu đi kèm dấu hiệu sưng phình, ngứa nóng rát khiến cho rất nhiều đàn ông 
chưa khỏi hoang mang. Vậy mẩn đỏ ngứa ngáy tại bao da quy đầu là dấu hiệu của bệnh gì? Người bệnh 
nên khắc phục như vậy nào? 

Mẩn đỏ ngứa ngáy tại bao quy đầu là dấu hiệu nhận biết của bệnh gì? Người bệnh nên giải quyết như 
thế nào? 
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Mẩn đỏ ngứa ngáy ở bao quy đầu là dấu hiệu nhận biết 
của bệnh gì? 

lúc bị kích ứng da hoặc nam giới liên tục không vệ sinh sạch sẽ, bao da quy đầu thường hay nổi một số 
đốm mẩn đỏ, nhận thấy ngứa. Thường thì biểu hiện này sẽ biến mất sau một – 2 ngày. Nhưng mà nếu 
trạng thái mọc mẩn đỏ ngứa ngáy diễn ra dài hôm hoặc liên tiếp tái phát có thể là biểu hiện của một số 
bệnh lý trầm trọng. Lúc đó người bị bệnh cần được kiểm tra cũng như giải quyết sớm để không nên dẫn 
tới nguy hiểm. 

Mẩn đỏ ngứa ngáy tại bao quy đầu có khả năng là dấu hiệu của những bệnh lý sau: 

mụn sinh dục 

bệnh mụn rộp sinh dục là bệnh lây lan qua những con đường sinh dục. Bệnh xuất hiện bởi virus Herpes 
Simplex (HSV) chi phối và trở thành trên bộ phận sinh dục. Vi khuẩn này tấn công vào cơ thể Trong thời 
gian bạn làm các vận động giao hợp tình dục đối với bạn nam mắc bệnh nhưng mà chưa có biện pháp 
phòng chống. Khi mắc bệnh bao quy đầu cũng như các vị trí khác trên "cậu nhỏ" sẽ thấy các đốm đỏ 
cùng với triệu chứng ngứa ngáy cùng với đau buốt. Đôi khi mẩn đỏ ngứa còn thấy ở đường miệng, đùi, 
chỗ gốc dương vật…hiện, đau buốt, khó khăn chịu… 

người bệnh nên mau chóng liên hệ đối với chuyên gia khi có cảm giác người thấy những triệu chứng liên 
quan tới Herpes sinh dục. Lúc đó bác sĩ có thể kê cho bạn một đơn thuốc kháng vi khuẩn chứa 
valacyclovir hay acyclovir. Cả hai loại thuốc này có nguy cơ giúp cho bạn suy giảm sớm các triệu chứng 
không dễ chịu. Ngoài ra ngăn ngừa hiện tượng lây lan chẩn đoán bạn gái. 

Mẩn đỏ ngứa ngáy ở bao quy đầu là triệu chứng của bệnh mụn rộp sinh dục 

bệnh giang mai 

tương tự như bệnh mụn rộp, bệnh gang mai cũng là 1 chứng bệnh lây truyền qua con đường sinh dục 
(STI). Bệnh xuất hiện là vì sự xâm nhập của vi khuẩnTreponema pallidum. Vi khuẩn lây lan và tiến triển 
trong quá trình thực hiện các hoạt động "yêu" tình dục kèm theo bạn nam đang bị bị bệnh. Trong khi đầu, 
bệnh nhân sẽ thì có triệu chứng nổi mẩn đỏ, tròn, cảm thấy ngứa nhưng mà không cảm giác đau tại bao 
da quy đầu cũng như một số khu vực khác xung quanh "cậu nhỏ". Nếu chớ nên kiểm tra và chữa kịp 
thời, bệnh tình sẽ nhanh chóng tiến triển. Mặt khác lây lan đến các cơ quan khác trên người. Khi đó 
người bị bệnh sẽ thấy rất nhiều dấu hiệu nhận biết trầm trọng, gồm: 
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• Sưng hạch bạch huyết 

• Chán ăn, ăn không ngon miệng 

• Sốt 

• nhức đầu 

• Phát ban ở những bộ phận khác của người. 

giang mai là một căn bệnh tương đối nguy hiểm. Chính vì vậy bệnh nhân đòi hỏi bệnh viện ngay lập tức 
nếu bao da quy đầu hoặc dương vật của bạn mọc mẩn đỏ ngứa. Đặc biệt người bệnh cần phải lưu ý hạn 
chế tham gia vào các vận động quan hệ tình dục cho biết tới lúc tình trạng bệnh khỏi hẳn. 

Viêm nấm bao quy đầu 

Viêm nấm da bao quy đầu thấy bởi vì người bệnh lây nhiễm nấm Candida cùng với vi khuẩn ký sinh 
trùng. Khi đó ở khu vực bao da quy đầu sẽ xuất hiện triệu chứng ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, nóng rát… Để 
nâng cao chứng bệnh, bệnh nhân cần rửa ráy sạch dương vật. Mặt khác sử những dạng thuốc theo quá 
trình chỉ định của bác sĩ chuyên khoa để giảm thiểu những triệu chứng. 

Bệnh ghẻ 

Bệnh ghẻ là một trong số các nguyên do làm cho đàn ông nổi mẩn đỏ ngứa ngáy ở da bao quy đầu. 
Bệnh xuất hiện bởi vì vi khuẩn cắn vào da của người bệnh để sinh sống cùng với tiến triển. Chúng ăn 
các tế bào da, Tiếp đó đẻ trứng cùng với dẫn tới phát ban tại bao quy đầu giống như mụn đầu đen và 
cảm thấy ngứa dữ dội. Về đêm, tình hình ngứa ngáy da sẽ trở nên trầm trọng hơn. Nếu gãi, người bệnh 
sẽ chưa thể tránh khỏi tình hình lở loét. Đôi khi dẫn tới nhiễm trùng ở dương vật. 

nguyên nhân thấy những vi khuẩn là vì bạn thường xuyên tiến hành vận động "làm chuyện ấy" tình dục 
hay sờ gần đối với bạn nam bị nhiễm bệnh. Bệnh ghẻ không những thấy tại nam giới mà lại thấy tại chị 
em phụ nữ. Nhưng đấng mày râu thường hay không khó nhiễm bệnh hơn nữ. 

người bệnh cần liên hệ với bác sĩ khi bao quy đầu mọc mẩn đỏ ngứa ngáy bởi bệnh ghẻ. Khi đó bác sĩ 
có thể cho biết bạn lấy thuốc permethrin, crotamiton hay các dạng kem xoa để chữa. Trong quá trình trị 
bệnh, người bị bệnh nên thực hiện đúng chỉ định liều lấy thuốc của bác sĩ chuyên khoa. Lúc tiến hành 
đúng chỉ định, bệnh tình của bạn sẽ nhanh chóng thuyên suy giảm. 

Bệnh ghẻ – nguyên do dẫn tới mẩn đỏ ngứa tại da bao quy đầu 

Bệnh molluscum contagiosum 

Bệnh molluscum contagiosum xuất hiện bởi bạn bị nhiễm virus thì có tên molluscum contagiosum. Đây là 
một kiểu viêm nhiễm da. Bệnh molluscum contagiosum truyền nhiễm khi dùng chung vật dụng cá nhân 
(quần áo, khăn tắm, khăn trải giường…) hay chạm da với nam giới đang mắc mắc bệnh. Bệnh xuất hiện 
làm cho bao quy đầu mọc mẩn đỏ ngứa ngáy. Nếu gãi hoặc chà mạnh, chỗ da mắc bệnh có thể mắc kích 
thích. Bên cạnh đó khiến cho khu vực da đang bị nhiễm trùng lây truyền sang các chỗ da khác của cơ 
thể. 

thường thì bệnh molluscum contagiosum sẽ tự động không còn nữa. Tuy vậy để làm giảm những triệu 
chứng không dễ chịu, các bác sĩ nam khoa có thể đề nghị người bị bệnh làm thủ thuật laser, thủ thuật 
lạnh hay chữa trị tại chỗ. 

Bệnh balanitis 



Bệnh balanitis thấy làm cho da bao quy đầu hoặc chỗ đầu "cậu nhỏ" mắc viêm. Tác nhân gây bệnh là bởi 
vì đàn ông thường xuyên làm sạch yếu hoặc bị viêm nhiễm. Một số bạn nam không cắt bao da quy đầu 
sẽ có nguy cơ mắc bệnh balanitis cao hơn những người bình thường. Mọc mẩn ngứa, mụn đỏ, sưng là 
những biểu hiện thường bắt gặp khi mắc bệnh. 

Bệnh balanitis có khả năng khắc phục khi bệnh nhân liên tục vệ sinh "cậu bé" sạch. Để làm được Việc 
đó, ngoài việc làm sạch những vùng da xung quanh "cậu nhỏ", người bệnh cần phải sử dụng các loại xà 
đề phòng không mùi, chiết bắn từ thiên nhiên để rửa dưới bao da quy đầu. 

Viêm da tiếp xúc 

giai đoạn xuất hiện mẩn đỏ ngứa ngáy tại bao da quy đầu có khả năng xuất hiện bởi vì đàn ông bị bệnh 
viêm da sờ. Trong thời gian bị bệnh, người bị bệnh sẽ cảm thấy bao quy đầu và lớp da phía ngoài "cậu 
nhỏ" mắc nổi mẩn đỏ ngứa như phát ban trong vài giờ. Bên cạnh đó, lúc mắc viêm da sờ, bệnh nhân còn 
thì có triệu chứng nóng rát, đau, sưng, da khô, bong vảy nến, mụn nước có mủ… ở quy đầu. 

thường thì bệnh viêm da chạm có khả năng tự không còn nữa. Nhưng mà để đảm bảo an toàn, bệnh 
nhân cần đến bệnh viện để thăm khám. Mặt khác sử dụng một số kiểu thuốc kháng histamin theo quá 
trình hướng dẫn của chuyên gia. 

nhiễm trùng nấm men 

nhiễm trùng nấm men là một bệnh nhiễm trùng. Bệnh xuất hiện là bởi vì bạn bị nhiễm nấm Candida. 
Thường thì, giai đoạn nhiễm trùng nấm men sẽ tạo thành lúc bạn làm một số hoạt động tình dục cùng với 
bạn nam đang bị bệnh nhưng chưa có giải pháp bảo vệ. Bên cạnh đó, việc liên tục vệ sinh kém cũng là 
tác nhân chính dẫn đến bệnh viêm nhiễm nấm men. Giai đoạn mọc mẩn đỏ, mụn nước, ngứa là các dấu 
hiệu đặc trưng của chứng bệnh này. 

khi gia tăng làm sạch cùng với mặc đồ thoáng mát, bệnh nhiễm trùng nấm men có thể tự biến mất trong 
vài ngày. Song nếu bệnh trở thành ngày càng trầm trọng hoặc không thể khỏi, người bệnh đòi hỏi bệnh 
viện. Khi đó các bác sĩ chuyên khoa sẽ tiến hành kiểm tra cấp độ tiến triển chứng bệnh. Mặt khác sử 
dụng một số dạng thuốc uống hay kem chống nấm để làm giảm các dấu hiệu nhận biết. 

viêm nhiễm nấm men do bị nhiễm nấm Candida khiến bao da quy đầu thấy mẩn đỏ ngứa ngáy 

Bệnh vẩy nến sinh sản 

lúc các tế bào da tiến triển quá nhanh dẫn tới kích thích, bệnh vẩy nến sinh dục sẽ xuất hiện. Ngoài ra 
nguyên do chính khiến cho bệnh xuất hiện còn là do quá trình bất thường tại hệ thống miễn dịch. Trong 
đó những tế bào bạch cầu của người bệnh nhầm tưởng xâm nhập vào những tế bào da. Khi mắc bệnh, 
da bao quy đầu của người bệnh sẽ xuất hiện một số biểu hiện khó chịu như: ngứa da, nổi mẩn đỏ 
ngứa… 

Trong tình huống nhiễm bệnh vẩy nến sinh dục, các chuyên gia có khả năng cho biết bạn dùng thuốc 
corticosteroid sử dụng tại vùng, quang chữa liệu… các cách chữa bệnh này sẽ giúp bạn giảm bớt một số 
biểu hiện không dễ chịu. Mặt khác kìm chế quá trình tiến triển của bệnh. 

Chàm Ezecma sinh sản 

bệnh chàm Ezecma sinh dục là giai đoạn da bao quy đầu cùng với các khu vực da khác lân cận "cậu 
nhỏ" mắc kích thích. Bệnh này xuất hiện bởi vì nhân tố di truyền hoặc môi trường sống như: liên tiếp hút 
thuốc, liệu có tiền sử bị dị ứng, căng thẳng… lúc bị bệnh chàm sinh sản, da bao quy đầu và các khu vực 



da khác cận kề dương vật sẽ thấy một số triệu chứng sau: nổi mẩn đỏ, ngứa, kích thích, da khô, bong 
vảy nến, mụn nước có mủ… 

Trong trường hợp bị chàm sinh sản, người bị bệnh cần phải sớm tới bệnh viện để được xét nghiệm và 
thì có giải pháp khắc phục phù hợp. Khi đó, một số bác sĩ chuyên khoa có thể cho bạn dùng thuốc ức 
chế calcineurin, corticosteroid tại chỗ cũng như kem kháng sinh. Ngoài ra, người bị bệnh cũng có khả 
năng giúp sức việc trị bệnh với phương pháp lấy kem dưỡng da, lô hội, kem dưỡng ẩm theo sự hướng 
dẫn của bác sĩ. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi mức độ tương tác thuốc gây nên nguy hiểm. 

mụn cóc sinh dục 

Trong trường hợp da bao quy đầu xuất hiện mẩn đỏ ngứa ngáy tại dạng mụn thịt, nam có thể đang mắc 
bệnh mào gà. Bên cạnh mọc mẩn đỏ ngứa ngáy trên bao quy đầu, người bệnh có thể mắc mọc mẩn đỏ 
ngứa trên những chỗ da không giống như: Trên thân dương vật, gốc "cậu nhỏ", lỗ sáo… Nếu bệnh sùi 
mào gà không được khắc phục đúng giải pháp, bệnh tình sẽ phát triển. 

lúc bệnh tiến triển mạnh, các đốm mẩn đỏ sẽ trở thành nốt sùi hay một số nốt bệnh có hình kiểu xù xì. 
Lúc đó bệnh nhân sẽ liệu có cảm giác đau đớn, sốt cao, mẩn đỏ nhận thấy ngứa rát buốt, lúc ấn vào ra 
mủ bài tiết ra. Mụn cóc sinh dục là 1 chứng bệnh tương đối nguy hiểm. Bởi vì thế người bệnh cần phải 
mau chóng tới bệnh viện để nhận sự giúp sức từ bác sĩ chuyên khoa. 

viêm bao da quy đầu 

bệnh viêm bao quy đầu xảy ra khi nam liệu có dài bao quy đầu, hẹp. Đi kèm đó là quá trình thấy của nấm 
Candida hoặc Trichomanas bởi vì tiến hành một số vận động giao hợp tình dục không sử dụng bao cao 
su. Ngoài dấu hiệu xuất hiện mẩn đỏ ngứa ở bao quy đầu, lúc bị bệnh, nam giới có khả năng gặp phải 
các triệu chứng rất lớn khác như: Mặt trong da bao quy đầu lở loét, ngứa, đau buốt, sưng phình, đào thải 
dịch có mùi hôi… 

Nếu không mau chóng trị, độ viêm bao quy đầu có khả năng gây ra đe dọa tới sức khỏe của bệnh nhân. 
Đồng thời gây suy giảm khả năng tình dục, vô sinh hiếm muộn, ung thư "cậu bé" cùng với lây nhiễm cho 
biết bạn trai. 

viêm nhiễm bao quy đầu diễn ra khi đàn ông có bao quy đầu dài, hẹp đi kèm lây nhiễm nấm Trichomanas 
khiến cho bao da quy đầu nổi mẩn đỏ ngứa 

mụn sinh dục 

khi bị bệnh bệnh mụn rộp, khu vực bao da quy đầu sẽ mọc mẩn đỏ ngứa cùng với đó là triệu chứng 
ngứa ngáy, nóng rát tại "cậu bé". Đồng thời, da bao quy đầu, đầu dương vật, thân "cậu nhỏ" sẽ nổi các 
mụn nước dẫn đến đau buốt. Mụn rộp sinh dục là 1 căn bệnh nguy hiểm. Khi không được trị kịp thời và 
đúng biện pháp, người bị bệnh có thể sống cùng đối với bệnh cả đời. Chính Bởi vì thế, khi nghi ngờ mắc 
bệnh bệnh mụn rộp sinh dục, người bệnh cần phải mau chóng đến bệnh viện để được thăm khám cũng 
như chữa trị sớm. 

cần phải làm sao lúc xuất hiện mẩn đỏ ngứa ngáy ở bao 
quy đầu? 

khi mọc mẩn đỏ ngứa tại da bao quy đầu, bệnh nhân sẽ gặp nhiều khó khăn trong một số vận động giao 
hợp tình dục. Bên cạnh đó đây còn là biểu hiện sự cảnh báo không ít bệnh lý nguy hiểm. Chính Bởi vì thế 



khi có cảm giác bao quy đầu hay "cậu bé" xuất hiện mẩn đỏ hay một số dấu hiệu nhận biết bất thường, 
người bị bệnh cần khiến theo những điều sau đây: 

• tới bệnh viện: bệnh nhân nên sớm tới bệnh viện để kiểm tra hay liên hệ ngay với chuyên gia để 
được kết luận lâm sàng. Đồng thời áp dụng các giải pháp trị chuyên sâu khi cấp thiết. Do hiện 
tượng bao quy đầu mắc mọc mẩn đỏ đôi lúc không những là 1 bệnh nhiễm trùng, dị ứng bình 
thường. Tốt nhất bệnh nhân cần được xét nghiệm kỹ lưỡng để xác định ra nguyên nhân dẫn tới 
bệnh. Điều đó sẽ giúp cho bạn rút ngắn thời gian trị. Ngoài ra phòng ngừa được các rủi ro không 
mong muốn. 

• thường xuyên làm sạch sạch sẽ mặt trong da bao quy đầu cũng như dương vật: việc làm sạch 
thường xuyên sẽ giúp bạ giảm tình trạng xuất hiện mẩn đỏ, ngứa cũng như viêm nhiễm. 

• Không quan hệ tình dục Trong thời gian mắc bệnh: việc kiêng hoạt động quan hệ tình dục Trong 
thời gian điều trị bệnh sẽ giúp cho quá trình chữa của bạn trở thành tốt hơn. Đồng thời hạn chế 
khả năng tái bệnh bộc phát. 

• Không sử dụng tay gãi hoặc chà mạnh vào khu vực da bệnh: bệnh nhân không nên gãi vào chỗ 
da đang bị mọc mẩn đỏ ngứa ngáy. Bởi vì Điều đó có khả năng khiến tình hình nhiễm trùng của 
bạn trở thành trầm trọng hơn. 

• Không dùng đồ lót chật: tốt nhất bệnh nhân cần phải chọn quần chíp vừa size hoặc rộng. Đồng 
thời bạn cần phải mặc quần lót khiến từ chất liệu cotton để bộ phận sinh dục luôn sạch sẽ và 
thoáng mát. 

• Không tự ý sử dụng thuốc trị lúc chưa xét nghiệm bệnh: bệnh nhân hạn chế tự ý mua cùng với 
lấy thuốc. Vì vấn đề sử dụng không đúng thuốc hoặc dùng thuốc đối với liều dùng không khoa 
học có khả năng làm cho bạn bị phải không ít biến chứng trầm trọng khác biệt. 

lúc xuất hiện mẩn đỏ ngứa ngáy ở da bao quy đầu, người bị bệnh tránh tự ý mua thuốc hay sử dụng 
thuốc trị nếu chưa khám bệnh 

Bài viết Vừa rồi là các hiểu biết xoay quanh băn khoăn “Mẩn đỏ ngứa ở bao da quy đầu là dấu hiệu của 
bệnh gì? Cần phải làm gì khi bị bệnh?”. Nhưng một số kiến thức này chỉ mang tính chất tham khảo, 
không phải trả lời chuyên môn. Tốt hơn hết bệnh nhân cần phải liên hê với chuyên gia khi nhận thấy da 
bao quy đầu hay dương vật thì có dấu hiệu bất thường. Ngoài ra kiểm tra chính xác chứng bệnh cũng 
như dùng một số giải pháp trị chuyên sâu theo sự hướng dẫn của chuyên gia. Việc này sẽ giúp cho bạn 
rút ngắn khoảng thời gian chữa trị cũng như không nên khỏi các rủi ro không nguyện vọng. 

 


