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Thông Tin Về Bệnh Chấy Rận 

 
 

Chấy rận là gì? 
Chấy rận là một loài côn trùng nhỏ sống trên lông, tóc của người. 
Trứng chấy, ấu trùng, chấy trưởng thành là các dạng có thể tìm 
thấy. Giai đoạn bò hay di chuyển của côn trùng này 
sống nhờ cắn hút máu người. Chấy rận ở đầu được tìm 
thấy ở da đầu, chấy rận mu tìm thấy ở vùng (xương) 
mu (sinh dục), và chấy rận thân tìm thấy trong quần áo 
dọc theo đường may chạm vào cơ thể người mặc.   

 
Ai có thể bị chấy rận? 
Bất kì ai cũng có thể mắc chấy rận trong đúng hoàn cảnh của 
nó. Chấy rận lan truyền từ người này sang ngươi khác qua tiếp 
xúc gần gũi. Chấy rận da dầu thường được phát hiện trong các 
trường học hoặc nhà trẻ. Chấy rận mu tìm thấy ở người có sinh 
hoạt tình dục. Chấy rận thân thường có ở những người sống ở 
nơi đông đúc, môi trường bẩn, nơi quần áo không giặt tẩy và 
thay thường xuyên.  

 
Chấy rận lây truyền như thế nào? 
Lan truyền chấy rận da đầu và chấy rận thân thường thông qua 
tiếp xúc với người bị chấy rận. Dùng chung quần áo và lược hay 
bàn chải có thể lây truyền loại côn trùng này.  Chấy rận mu lây 
qua tiếp xúc tình dục.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Triệu chứng bệnh chấy rận là gì? 
Thông thường, triệu chứng đầu tiên là ngứa ở vùng cơ thể nhiễm 
chấy rận. Ngứa ở vùng sau đầu hoặc quanh tai có thể do sự hiện 
diện của chấy rận đầu khu trú ở tóc. Ngứa vùng sinh dục nên 
được kiểm tra xác định chấy rận mu hoặc trứng của chúng. Gãy 
ngứa có thể nặng đến nỗi gây nhiễm trùng ở vùng liên quan.  
 

 
Triệu chứng xuất hiện khi nào? 
Có thể 2 đến 3 tuần hoặc lâu hơn để người bệnh nhận biết triệu 
chứng ngứa dữ dội do liên quan tới chấy rận. 

 
Sau bao lâu thì người bệnh có thể lây truyền chấy rận? 
Chấy rận có thể lây truyền khi nào chấy và trứng vẫn còn sống 
trên người bị nhiễm hoặc trên quần áo. 

 
Điều trị chấy rận như thế nào? 
Dầu gội đầu đặc trị được dùng để giết chấy rận. Có thể mua từ 
bác sĩ hoặc quầy thuốc. Một số loại dầu gội không được chỉ định 
cho em bé, trẻ nhỏ, và phụ nữ mang thai hay đang cho con bú. 
Luôn đọc chỉ dẫn được ghi trên nhãn các loại dầu gội. Các loại 
lược đặc biệt cũng giúp loại bỏ trứng chấy trong tóc. Đồng thời, 
giặt quần áo, khăn, mền, và khăn trải giường trong nước nóng để 
diệt chấy và trứng chấy. Nên dùng lại dầu gội đặc trị sau 7 đến 10 
ngày để diệt chấy nở ra sau khi lần gội đầu tiên. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Làm gì để ngăn lan truyền chấy rận? 
Tránh tiếp xúc trực tiếp với người bị chấy rận. Không dùng 
chung quần áo, mũ, lược hay bạn chải, giường ngủ. Giặt đồ, 
khăn, khăn trải giường, mền trong nước nóng để diệt chấy rận 
và trứng. Kiểm tra trẻ thường xuyên xem có bị chấy rận hay 
không. Dùng dầu gội đặc trị để trị bệnh chấy rận.   

 
 
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Sở Y Tế 
thành phố Oklahoma (405) 425-4437 

 
Tái bản 04/2013 
 


