
 

 

 شپش سر را چگونه از بین ببریم؟

درگیر کرده  و یا اطرافیانتان را ای که ممکن است شماشپش، درد آزاردهندهشپش سر را چگونه از بین ببریم؟ 

که شپش درگیر کند. حال سوال این است که آیا کسانی ممکن است که شما را باشد، یا خدایی نکرده در آینده 

در ادامه با ما همراه باشید تا به شما  بهداشت را رعایت نکردند و باید بیشتر به حمام به روند؟ یا چی؟ زنند،می

 توانید شپش سر را از بین ببرید.بگوییم چگونه می

 ها از کجا می آیند؟ شپش

 

متر طول دارد؛ این حشره نزدیک به پوست سر زندگی و میلی 1.6سر، حشره بدون بالی است که فقط  شپش

های سر برای زنده ماندن به خون پوست شود. شپشهای شپش نیت یا رَشک نامیده میکند. تخمگذاری میتخم

مانند. سر نیاز دارند، به همین دلیل است که پس از جدا شدن از سر فرد مبتال فقط برای مدت کوتاهی زنده می

 میان در اما بیفتد اتفاق – جنسیت و سن از نظرصرف –آلودگی به شپش سر ممکن است برای هرکسی هرچند 

 .است ترشایع سال چهارده تا سه کودکان

 هامرکز کنترل و پیشگیری از بیماری .تخمین دقیق تعداد افراد مبتال به شپش در سال کار بسیار دشواری است

(CDC) در ایالت متحده آمریکا، سال  11تا  3از کودکان بین   میلیون 12تا  6 زند که ساالنه حدودتخمین می

این  های واگیر وزارت بهداشتمعاون فنی مرکز مدیریت بیماری محمود نبویگفته به شوند.دچار شپش می

  .هزار مورد است 500متوسط حدود طور بهمیزان در ایران ساالنه 



 

 

همین دلیل اگر شما ، بهتوانند زنده بمانندزمان کوتاهی روی سر می ها مدتهمانطور که باالتر گفته شد؛ شپش

ممکن  تماس مستقیمی که با یک فرد آلوده به شپش داشتید، دریافت کردید. دچار شپش شدید؛ حتما آن را از

رده اید، دریافت ککه با او ارتباط نزدیک داشته اییکی از اعضای خانواده یا غریبه است شپش را از یک دوست،

 تواند خطر ابتال به شپش را در شما باال ببرد. استفاده از کاله مشترک یا برس مشترک نیز می. باشید

 

  :اند منجر به انتقال شپش شود عبارتند ازوتهای رایجی که میموقعیت

 در مدرسه بودن برای بچه ها

 نشستن در مجاورت دیگران  

 در هتل یا مسافرخانه   خوابیدن در یک تخت

 شانه، برس یا حوله مشترک استفاده

یک نظرسنجی ملی در آمریکا از مادران در مورد از بین بردن شپش انجام گرفت و طبق نتایج این نظرسنجی، 

اکثر مادران گفته بودند که راهکارهای مختلفی که در فضای اینترنت گذاشته شده است، راهکار درمانی و قطعی 

شپش را سر خارج کنند و نیمی از مادران فکر  درصد از مادران معتقد بودند که باید تخم 90تقریباً  نیست.

 نیبا موثرتر ییآشنا یبراکردند که باید چندین روش درمانی را برای از بین بردن شپش استفاده کنند. می

 همراه باشید.  ادامهبا ما در ، هاآنفرزندان خود از بردن شپش سر و نحوه دور نگه داشتن  نیاز ب یهاراه



 

 

 مالحظه نیاز به شانه  کاربرد درمان

 یدارو را به موها نیا (Ovide) ونیماالت

و سپس آن  دیخود بمال

را به موها و پوست سر 

. اگر شپش دیخود بمال

هفت تا نه روز پس از 

درمان مشاهده شود، 

ممکن است درمان دوم 

 الزم باشد.

قابل اشتعال است  اریبس دارد

و فقط با مشورت پزشک 

 ایزنان باردار  یبرا دیبا

استفاده شود.  ردهیش

استفاده از آن برای 

سال  6کودکان زیر 

 ممنوع است.

 نیورمکتیا ونیلوس

 (سی)اسکال

خشک و  یموها یرو

. بعد از دیپوست سر بمال

. دییبا آب بشو قهیدق 10

درمان موثر  کیتنها با 

 است.

 ماه 6 ریکودکان ز یبرا ندارد

 مناسب نیست. 

 یموضع ونیسوسپانس

 (Natroba) نوسادیاسپ

 یموضع ونیسوسپانس

(Natrobaرو )ی 

خشک و پوست  یموها

سر استفاده شود. بعد از 

. دییبا آب بشو قهیدق 10

درمان مکرر معموالً 

 .ستین یضرور

 ماه 6 ریکودکان ز یبرا ندارد

 مناسب نیست.

الکل  لیبنز ونیلوس

(Ulesfia) 

را به مدت  ونیلوس نیا

پوست  یرو قهیدق 10

خشک  یسر و موها

و پوست سر و  دیبمال

. دیموها را کامالً اشباع کن

. درمان دییبا آب بشو

 رایاست، ز ازیمکرر مورد ن

کشد اما  یشپش ها را م

 کشد. یتخم ها را نم

ماه  6 ریکودکان ز یبرا دارد

و  ی. در باردارستین

و قابل  منیا یردهیش

 استفاده است. 



 

 

 یموها یشامپو را رو ندانیل

خشک و پوست سر 

. قبل از اضافه دیبمال

کف  یکردن آب برا

چهار به مدت کردن، 

. دیبگذارروی سر  قهیدق

از  دیکن یبعد آبکش

 دیمجدد بااستفاده 

 اجتناب شود.

 یعوارض جانب ندانیل ندارد

کند.  یم جادیا یجد

فقط در صورت عدم 

نسخه ها  ریسا تیموفق

 ی. برادیاستفاده کن

 انینوزادان نارس، مبتال

زنان باردار  ،یو یبه اچ آ

کودکان، افراد  رده،یش ای

وزن کمتر از  ایمسن 

 .ستیپوند مناسب ن 110

 

 :قبل از شروع درمان

های درمان خانگی را خود اعمال کنید و راه یسبک زندگ شما باید تغییراتی را در ،یخط دفاع نیعنوان اولبه

 .دیمبارزه با شپش امتحان کن یرا برا یخانگ یو درمان هابرای مبارزه با شپش امتحان کنید. 

 :های خانگیهای درمان شپش سر با روشراه

برطرف تان به شپش سر مبتال شدید، باید فورا اقدامات الزم را برای اگر شما یا یکی از اعضای خانواده

ی ضدشپش های شپش از مو و شانه زدن موها با شانهکردن این مشکل انجام دهید. کندن تخم

بر هستند و هنگامی واقعا مؤثر واقع ها معموال زمانی نیت( بسیار مفید است. اما این روش)شانه

بهترین  آن شوید. در ادامه با چند مورد از شوند که در همان مراحل ابتدایی شپش سر متوجهمی

ها آشنا های بدون نیاز به نسخه برای از بین بردن شپشای و درمانهای طبیعی، داروهای نسخهدرمان

 .شویدمی

 های شپش از مو و شانه زدنکندن تخم -1

ها انجام بدهید. های سر است که باید آن را همراه سایر درماناین روش، اصلی برای خالص شدن از شر شپش

توانید از داروخانه تهیه کنید، موها را شانه بزنید تا ی مخصوص ضدشپش که مید با یک شانهاول از همه بای

 .های شپش جدا شوندها و تخمشپش



 

 

زُدایی، چند سال قبل و پیش از افتتاح این سالن مجبور بود برای آلبانو کروچه، مالک یک سالن تخصصی شپش

هایش انجام بدهد، اما این وقت بگذارد و این کار را با دستها های شپش از سر کودکانش ساعتجدا کردن تخم

او «. تر و تمیزتر استاین روش بسیار سریع»گوید: کند. او میریز استفاده میی فلزی دندانهروزها از یک شانه

مانده استفاده های باقیدار برای پیدا کردن و جدا کردن شپشبینپس از شانه زدن موها از یک چراغ ذره

ی کنید؛ شانه زدن موها با شانهکُشی استفاده میمهم نیست که از چه نوع محصول شپش»گوید: کند. او میمی

کند تا زمانی که حتی یک تخم شپش در موهایتان وجود داشته او تأکید می« ترین کار است.ضدشپش مهم

 .توانید از شر آنها خالص شویدباشد، نمی

 

 درمان شپش سر با سرکه -2

ه درمان بسیار آسان و مؤثری برای از بین بردن شپش سر است. میزان باالی اسید استیک موجود در سرکه سرک

های شپش مرده نیز کمک عالوه، سرکه به حل کردن تخمهای سر را با موفقیت نابود کند. بهتواند شپشمی

 .کندمی

  مخلوط را قبل از رفتن به رختخواب مقادیر مساوی از سرکه و روغن معدنی را با هم مخلوط کنید. این

به پوست سر و مویتان بمالید. سر و موهایتان را با کاله حمام بپوشانید و بگذارید تمام شب روی سرتان 

 .بماند. صبح روز بعد موهایتان را با شامپو بشویید



 

 

 موهای  روش دیگر این است که سرکه را با مقدار مساوی آب رقیق کنید و از این محلول برای آبکشی

را با آب  تان استفاده کنید. اجازه دهید ده دقیقه روی موهایتان بماند، سپس دوباره موهاشستهتازه

 .بشویید

بار در هفته تکرار کنید و پس از استفاده از این درمان، موهایتان  مدت دو ماه، دو یا سهیکی از این دو روش را به

 .بزنیدی ضدشپش شانه طور کامل با یک شانهرا به

 

 از بین بردن شپش سر با پیاز -3

کار رود. پیاز سرشار از گوگرد است که عنوان یک داروی طبیعی برای درمان شپش سر بهتواند بهمی پیاز

 .بردهای سر را از بین میشپش

 .کن یا غذاساز بریزید تا به شکل خمیر درآیدچهار یا پنج عدد پیاز را در مخلوط .1

 .این خمیر را در صافی بریزید و با پشت قاشق فشار بدهید تا آب آن خارج شود .2

 .پوست سرتان را با این آب ماساژ بدهید و آن را با کاله حمام بپوشانید .3

 .اجازه بدهید حداقل دو ساعت روی سرتان بماند .4

 .موها را با شامپو و آب ولرم بشویید .5

 .ی ضدشپش استفاده کنیدها از یک شانهموها را خشک کنید و برای جدا کردن شپش .6

ای کن کردن کامل شپش سر، آن را هفتهاین درمان را سه روز متوالی تکرار کنید و سپس برای ریشه .7

 .مدت دو ماه تکرار کنیدبار بهیک

 مالشیالکل درمان شپش با  -4

های شپش را ها و تخمتواند شپشایزوپروپیل یا الکل مطلق است که می ٪70الکل مالشی، یک حالل حاوی 

 .کندی قدرتمند، خطری ایجاد نمیکنندهطور موثری از بین ببرد. استفاده از این ضدعفونیبه

 .روی یک وان یا سینک خم شوید و کمی الکل مالشی روی موهایتان بریزید .1

 .استفاده از انگشتان، الکل مالشی را روی پوست سر و موهایتان پخش کنیدبا  .2

 .اجازه بدهید چند دقیقه روی سرتان بماند .3

 .کننده روی پوست سرتان بمالیدحاال مقداری نرم .4

 .بلند شانه کنیدی دندانهموها را با یک شانه .5

 .سپس آنها را با شامپو بشویید .6

https://www.chetor.com/121674-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2/


 

 

 .بار در هفته استفاده کنید، یکمدت یک یا دو ماهاز این درمان به .7

 درمان شپش سر با روغن زیتون -5

های تنفسی ی عالی است. سوراخکنندهشود، یک عامل خفهها یافت میکه در اکثر آشپزخانه روغن زیتون

کُشد اما الزم است که روغن زیتون در تمام طول شب شود و آنها را میها توسط روغن زیتون مسدود میشپش

توانند تا چندین ساعت بدون نفس ها میسرتان بماند و موهایتان را نیز با کاله حمام بپوشانید، چون شپشروی 

های شپش جدا شوند؛ ی ضدشپش شانه بزنید تا تخمکشیدن زنده بمانند. همچنین باید موهایتان را با شانه

 .کندهای چسبیده به موها کمک میروغن زیتون به سست شدن شپش

 استفاده مشتریانش سر هایشپش بردن بین از برای «زیتون روغن مالیدن –زدن شانه»کروچه از روش آلبانو 

 یک «مُرده شپش تا سر شپش» کتاب نویسندگان از یکی سویِر، جوآن. است موفق بسیار کار این در و کندمی

زیتون در روزهای خاص در طی یک کند که شامل استفاده از روغن ای را معرفی میمرحلهی پنجی مبارزهبرنامه

 .یک روزه استوی بیستدوره

 توان استفاده کرد؟ یم ییشپش سر از چه دارو یبرا

را انتخاب کردند، نسبت به  یزیتجو یهاکه درمان ی، مادران2014پاستور در سال  یسانوف ینظرسنج طبق

 درصد(. 91داشتند ) یشتریب تیل رضادرصد( احتما 79بدون نسخه را انتخاب کردند ) یهاکه درمان یمادران

برای اینکه این داروها تاثیر بیشتری داشته  برد.یم نیوجود دارد که شپش سر را از ب یزیمحصول تجو نیچند

درمان شپش، از استفاده از این داروها برای اما قبل از استفاده از  د،یشروع کن زیتم یبا موها شهیهم باشند؛

شپش،  یتا دو روز پس از برداشتن دارو کی ن،ی. عالوه بر ادیکن یشامپو و نرم کننده خوددار یبیمحصول ترک

 یرو یها. دستورالعملدیمو و پوست سر نگه دار ی. کاربرد را فقط رودییرا بشو تانفرزند ایخود  یموها دینبا

 .دیرا دنبال کن یبسته بند

 

 درمان با نسخه عبارتند از: یاحتمال یجانب عوارض

 شوره سر 

 احساس سوزش در محل استفاده از دارو 

 چشم یقرمز 

 پوست، پوست سر و چشم کیتحر 



 

 

 شپش سر یبدون نسخه برا یهادرمان 

 

 :دیمواد باش نیمراقب ا د،یشپش هست ی( براOTCبدون نسخه ) یهابه دنبال درمان اگر

 

Pyrethrinsماده اما  خطری است.داروی بی 2از باالتر کودکان  یاست. برا یاز گل داوود یعیعصاره طب نی: ا

ها روی تخم شپشاگر  ها را از بین ببرد.تواند تخم شپشو نمی کشدیزنده را م یهافقط شپش موثره این دارو

ها از تخم خارج شده و شما به درمان مجدد نیاز دارید. استفاده روز، شپش 10تا  9سر باقی مانده باشد؛ پس از 

 ممنوع است. دارند تیحساس ایابروس ای یداوودکه به گل  یافرادبرای از این دارو 

 

شپش  تواند این دارو هم میاست.  یعیطب نیرتریپ ترکیبی مشابه دارو نی(: اNixدرصد ) 1 ن،یپرمتر ونیلوس

 نیاز ب یکه برا گذاردیم یباق یاماندهیمو باق یبر رو نیهمچن نیپرمتر ببرد. نیرا از ب هاشپشتخم زنده و هم 

 یها ممکن است با اثربخششامپوها و نرم کننده مناسب است. ندیآیم رونیکه تازه از تخم ب ییهابردن شپش

زنده، ممکن است الزم باشد درمان  یهادر صورت مشاهده شپش نیتداخل داشته باشند، بنابرا ماندهیباق نیا

خطر است. اگر بعد از درمان یماهه و بزرگتر ب 2کودکان  یبرا نی. پرمتردیروز انجام ده 10تا  7دوم را بعد از 

تری را برای داروی قوی تواندی. پزشک شما مدیبا پزشک خود صحبت کن دیکامل همچنان شپش مشاهده کرد

 شما تجویز کند.

 کودکان یبرا OTC یدرمان ها

 یکه موها یزمان نیاستفاده کنند، بنابرا OTC ییزدااز اکثر محصوالت شپش دیسال نبا 2کمتر از  کودکان

. دیاستفاده کن شیشانه مخصوص ن کی ایدار شانه دندانه کیاز  یبه سادگ دیکن یاست، سع سیفرزندتان خ

به مدت حداقل  کباریشانه زدن را هر سه تا چهار روز  نیهستند. ا یکیپالستهای شانهموثرتر از  یفلز یهاشانه

 یبرا یدرمان یهاروش ریهمراه با سا دیشانه زدن با ایکه آ دیپزشک اطفال خود بپرس . ازدیدو هفته تکرار کن

 .یا خیر کودک خردسال شما استفاده شود

 

 

 



 

 

 کرد دیبعد از درمان چه با

ها بپردازید و نتایج درمان را بررسی کنید. حال اگر این درمانی خود موها یبه بررس دیاز هر بار درمان، با پس

 باید چه کار کرد؟موثر نباشد 

 

  باید چه کار کرد؟ اگر درمان موثر نباشد

دلیل  های درمانی موثر نیستند.دهید اما هیچکدام از این راههای درمانی محتلفی را انجام میراه اوقات یگاه

ها به دستورالعمل است لیدل نیبه اهم این امر اوقات  یگاهها به داروهاست. عمده این امر، مقاوم شدن شپش

  درستی انجام نشده است.

 

 موثر هستند؟ یعیطب یخانگ یهادرمان ایآ

 یهادرمان شتریوجود دارد. ب یادیز یهانهیمند هستند، گزعالقه یعیطبو  یخانگ یهاکه به درمان یافراد یبرا

های در بین درمان شپش ندارند. ی از بین بردنبرا یکره، شواهد کاف ای ونزیسس ما تون،یمانند روغن ز ن،یگزیجا

اما دهند؛ ای را نشان میهدوارکنندیامنتایج  یها مانند روغن درخت چااز درمان یبرخ با مواد طبیعی و خانگی،

 و استفاده مکرر داشته باشند.  شتریبه زمان ب ازیممکن است ن

باشند. با ارائه دهنده  یاب بهترممکن است انتخ یزیتجو یداروها د،یو آسان هست عیسر جیبه دنبال نتا اگر

 است. نیو آسان تر نیتر منیا ن،یکه کدام درمان مؤثرتر دیابیتا در دیخود صحبت کن یبهداشت یهامراقبت
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