โรคหิด Scabies
หิ ดเป็ นโรคที่เกิดจากปาราสิ ตไชเข้าผิวหนังทาให้เกิดตุ่มคัน หิ ดเป็ นโรคติดต่อโดยการสัมผัสกันโดยตรง
สามารถเกิดที่ผวิ หนังได้ทวั่ ร่ างกาย
หิด Scabies
เป็ นการติดเชื้ อปาราสิ ตที่มีชื่อว่า Sarcoptes scabiei ตัวเมียจะฝังตัวใต้ผวิ และขึ้นมาวางไข่วนั ละ 2-3 ฟอง ไข่
จะใช้เวลาในการฟักตัวประมาณ 10 วันจึงจะเป็ นตัวอ่อน
พาหะนาโรคหิด คือ ตัวหิด ซึ่งมีขนาดยาว 0.4 มม. หิ ดตัวเมียจะเจาะทะลุผวิ หนังลงไปเป็ นช่องยาว 2-15
มม. และทาการวางไข่
โดยใช้เวลาพัฒนาจากไข่เพื่อเติบโตเป็ นตัวหิ ดวัยเจริ ญพันธุ์ประมาณ 2 สัปดาห์
การติดต่ อ
โรคนี้จะติดต่อโดยการสัมผัส ระหว่างผิวหนังที่เป็ นโรคและผิวหนังปกติ การติดต่อมักจะเกิดเมื่อนอน
ร่ วมกันเป็ นเวลานาน การร่ วมเพศอย่างเดียวมีโอกาสติดเชื้อนี้นอ้ ย
นอกจากนั้นโรคนี้ยงั ติดต่อโดยการจับมือ เสื้ อผ้า หรื อเครื่ องใช้ แม้กระทัง่ ฝาโถส้วมก็สามารถติดต่อได้ เมื่อ
ได้รับเชื้ อแล้ว 4-6 สัปดาห์จึงจะเกิดอาการคันดังนั้นแม้วา่ ยังไม่มีอาการก็สามารถแพร่ เชื้ อหิ ดได้
อาการของผู้ทเี่ ป็ นโรค

ตัวเชื้ อหิ ด



คันมากโดยเฉพาะเวลากลางคืน



มีรอยเคลื่อนที่ของตัวปาราสิ ตเป็ นรู ป s



ผิวหนังสี ตุ่มสี น้ าตาล

ตาแหน่งที่ติดเชื้ อบ่อยคือ ซอกนิ้วมือนิ้วเท้า หัวเหน่า ขาหนีบ ข้อมือ

ผืน่ ที่ซอกนิ้ว

เต้านม อัณฑะ ท้อง ส่ วนบริ เวณที่พบน้อยได้แก่ฝ่ามือฝ่ าเท้า
การวินิจฉัย


ขูดบริ เวณที่เป็ นโรคแล้วส่ องกล้องจุลทัศน์จะพบตัวเชื้ อโรค



ใช้เข็มขูดตามแนวทางเดินเพื่อเอาตัวเชื้อออกมาตรวจ

การรักษา
หลักการรักษาจะต้องรักษาสมาชิกในครอบครัวที่มีความใกล้ชิด และรักคู่นอน เสื้ อผ้า เครื่ องใช้ส่วนตัวก่อน
หน้าการรักษาสามวันให้แยกออกไว้อย่างน้อย 3 วัน หรื อซักด้วยน้ าร้อนและอบแห้ง


ยาที่ใช้รักษาได้แก่ Permethrin cream ทาตั้งแต่คอลงมาทิ้งไว้ 8 ชัว่ โมงแล้วล้างออก



ยาที่เป็ นทางเลือก Lindane ทาตั้งแต่คอลงมาทิ้งไว้ 8 ชัว่ โมงแล้วล้างออก



ไม่ควรใช้ยานี้ในบริ เวณผิวหนังที่มีแผล หรื อหลังอาบน้ าใหม่ๆ เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี คนท้อง คนที่มี
ประวัติโรคชัก



การรักษาควรจะรักษาทั้งครอบครัว หรื อคู่นอน ที่อยูด่ ว้ ยกันอย่างใกล้ชิด



อาการคันมักจะเกิดจากภูมิแพ้ต่อตัวหิ ดและอุจาระ ดังนั้นอาจจะมีอาการคันหลังรักษา แต่หาก
อาการคันเป็ นนานเกินสองสัปดาห์หรื อมีผนื่ เกิดขึ้นใหม่อาจจะพิจารณารักษาใหม่

ยาทีใ่ ช้ รักษา
1. Permethrin cream 5% ยานี้ฆ่าทั้งตัวเชื้ อ และไข่ ให้ทาอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ติดต่อกันเป็ นยาที่
องค์การอาหารและยาของอเมริ กาแนะนาให้ใช้
2. Crotamiton lotion 10% and Crotamiton cream 10%
3. Lindane lotion 1% เนื่องจากยานี้มีผลข้างเคียงมากจึงไม่แนะนาให้ใช้เป็ นยาตัวแรก จะใช้ในกรณี ที่
ใช้ยาอื่นไม่ได้ผล และไม่ควรใช้ในเด็ก คนที่มีประวัติชกั คนตั้งครรภ์ คนที่กาลังให้นม หรื อมีโรค
ผิวหนัง
4. Ivermectin เป็ นยารับประทานจะใช้ในกรณี ที่ติดเชื้ อรุ นแรง หรื อใช้ยาอื่นแล้วไม่ได้ผล
การป้องกัน


ใช้ยาให้ครบ



รักษาสมาชิกในครอบครัว



งดมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ยงั มีอาการ



นาเสื้ อผ้าไปต้มที่อุณหภูมิ 130 องศาและอบร้อนเป็ นเวลา 20 นาที( ควรซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน
ผ้าขนหนู และเสื้ อผ้าอื่นๆ ในน้ าร้อนเป็ นเวลา 20 นาที)



สาหรับอุปกรณ์ที่ตม้ ไม่ได้ให้ทาความสะอาดแล้วเก็บแยกไว้เป็ นเวลา 2 สัปดาห์หรื อ เสื้ อผ้าที่ไม่กนั
น้ า สามารถเก็บไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดสนิทเป็ นเวลา 2 สัปดาห์



สาหรับบ้านที่ใช้พรมให้ใช้เครื่ องดูดฝุ่ นแล้วนาผงไปทิง้

ผืน่ ที่มือ มีรอยแนวเคลื่อนที่

ผืน่ ที่ผา่ มือจะเป็ นตุ่มแดงๆ คัน

ผืน่ ที่ผา่ เท้า
คาถามทีพ่ บบ่ อย
1. เชื้อหิ ดจะอยูใ่ นร่ างกายนานแค่ไหน
-หากเชื้อหิ ดอยูใ่ นร่ างกายจะมีอายุ 1-2 เดือน หากอยูภ่ ายนอกร่ างกายจะมีอายุ 2-3 วัน เชื้ อหิ ดจะตายเมื่อ
อุณหภูมิมากกว่า 50 องศา
2. จะติดหิ ดมาจากสัตว์เลี้ยงได้หรื อไม่
-ไม่ของสัตว์และของคนเป็ นคนละสายพันธ์
3. จะติดโรคหิ ตจากการใช้ผา้ เช็ดตัว หรื อสระว่ายน้ าได้หรื อไม่
-มีโอกาสติดเชื้ อหิ ดจากเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่มาก นอกเสี ยจากว่าเสื้ อผ้าดังกล่าวถูกใช้โดยคนที่เป็ นหิ ดอย่าง
รุ นแรงเช่นผูป้ ่ วยที่มีภูมิบกพร่ อง
4. เราจะเอาเชื้ อหิ ดออกจากผ้าได้อย่างไร


ปรกติเชื้ อหิ ดจะมีอายุไม่เกิน 3 วันหากอยูน่ อกร่ างกาย ดังนั้นหากเราสงสัยก็แยกเสื้ อผ้าสักสามวัน



ซักผ้าในน้ าร้อน และอบแห้ง

5.หากไปสัมผัสกับคนที่ติดหิ ดจะต้องทาอะไร
การที่จะพิจารณาว่าติดหิ ดหรื อไม่จะพิจารณาจาก



ชนิดของโรคหิ ตหากเป็ นชนิ ดไม่รุนแรงและเพียงแค่จบั มือก็มีความเสี่ ยงต่า หากผูน้ ้ นั เป็ นหิ ดรุ นแรง
เพียงแค่สัมผัสมือก็มีความเสี่ ยงที่จะติดสู ง



ระยะเวลาที่ผวิ หนังสัมผัสกัน หากผิวหนังสัมผัสกันนานก็มีโอกาศติดเชื้ อหิ ดสู ง



ผูท้ ี่เราสัมผัสได้รับการรักษาหรื อยัง หากรักษาแล้วโอกาศติดเชื้ อหิ ดจะน้อยลง



หากการสัมผัสกับคนที่สงสัยและสัมผัสไม่นานก็ไม่น่าจะติดเชื้ อหิ ด



หากสัมผัสกับคนที่เป็ นหิ ดชนิดรุ นแรงแม้วา่ แค่สัมผัสมือก็มีความเสี่ ยงที่จะติดหิ ด

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.siamhealth.net/public_html/Health/Photo_teaching/scab.htm#.U3rpiGQayc0

