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บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส� ำ รวจอั ต ราการติ ด เชื้ อ พยาธิ เ ข็ ม หมุ ด ในเด็ ก อ� ำ เภอบางเสาธง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ และหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการติดเชื้อและเพศของเด็ก ท�ำการตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดด้วยวิธี
สกอตเทปเทคนิคในเด็กช่วงอายุ 2-8 ปี ในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน 2 แห่ง ในอ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย ระหว่างสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 เด็กที่ได้รับการตรวจ จ�ำนวน 312 คน (เพศชาย
จ�ำนวน 158 คน และเพศหญิง จ�ำนวน 154 คน) ทั้งนี้ผลจากการตรวจพบการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กช่วงอายุ 6-8 ปี
พบว่ามีอัตราการติดเชื้อทั้งหมด ร้อยละ 3.52 (11/312) เพศหญิงมีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 4.54 (7/154) และเพศชาย
ร้อยละ 2.53 (4/158) โดยเพศหญิงมีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าเพศชายอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลวิจัยแสดงให้
เห็นว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของพยาธิเข็มหมุด ในอ�ำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ดังนัน้ ควรหาแนวทางการในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กในพื้นที่ที่ศึกษาต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การติดเชื้อ พยาธิเข็มหมุด เด็ก อ�ำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
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Abstract

The objective of this study was performed to assess the infection rate of Enterobius vermicularis
and its correlation with gender among children in Bang Saothong district, Samutprakan province, Thailand.
The cross-sectional study was conducted from August to December 2016. A total of 312 preschool and
school children (158 males and 154 females) aged 2-8 years in a primary school and a nursery were
examined by using scotch tape technique. The result revealed only children aged 6-8 years with infection.
However, the total infection rate was 3.52% (11/312), females (4.54%; 7/154) had higher infection rate
than males (2.53%; 4/158) not statistically significant (p>0.05). From the results, there is still an epidemic
of E. vermicularis in Bang Saothong district, Samutprakan province. In addition, more intensive prevent
and control program should be developed for children in this area.
Keywords: Infection, Enterobius vermicularis, Children, Bang Saothong district, Samutprakan province,
Thailand

บทน�ำ

พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) มีชื่อ
พ้องว่า Oxyuriasis vermicularis จัดเป็นพยาธิตัวกลมที่
อาศัยอยูภ่ ายในล�ำไส้ ลักษณะโดยทัว่ ไปคล้ายกระสวย ล�ำตัว
เรียวยาว สีขาวใส ท�ำให้มองดูคล้ายเส้นด้ายหรือเข็มหมุด
ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ มีความยาวประมาณ 8-13
มิ ล ลิ เ มตร ภายในมดลู ก ของมั น มี ไ ข่ อ ยู ่ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก
โดยเฉลี่ยตัวเมียหนึ่งตัวจะสามารถวางไข่ได้วันละประมาณ
11,000 ใบ ท� ำ ให้ มี ก ารแพร่ ก ระจายของไข่ ไ ด้ โ ดยง่ า ย
ซึ่ ง การติ ด เชื้ อ พยาธิ ช นิ ด นี้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด โรคพยาธิ เ ข็ ม หมุ ด
(Enterobiasis หรือ Oxyuriasis) คาดการณ์ว่ามีเด็กติดเชื้อ
ทั่วโลกประมาณ ร้อยละ 4-28 [1] ส่วนในประเทศไทยมีการ
ระบาดของพยาธิเข็มหมุดในทุกภาคโดยเฉพาะในเขตชุมชน
และสถานทีท่ มี่ คี นอาศัยอยูร่ วมกันหนาแน่น เช่น ชุมชนแออัด
โรงเรียน และ สถานสงเคราะห์เด็กก�ำพร้า เป็นต้น [2]
องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการณ์ว่าประชากรทั่วโลก
มากกว่า 1 พันล้านคน ติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุด และการติดเชือ้
มีความสัมพันธ์กับระบบสุขาภิบาลที่ด้อยคุณภาพ รวมทั้ง
สุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดีพอ [3]
มีการศึกษาพบว่า การติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดมีการ
ติดต่อได้หลายทาง เช่น การกินไข่ในระยะติดต่อทีต่ ดิ ตามมือ

และเล็บ การสูดอากาศทีม่ ไี ข่พยาธิ และการมีเพศสัมพันธ์กบั
ผู้ที่ติดเชื้อ เป็นต้น [4, 5] นอกจากนี้จากการที่ไข่พยาธิ
เข็มหมุดมีขนาดเล็กและเบาจึงท�ำให้มกี ารฟุง้ กระจายได้เป็น
อย่างดี ท�ำให้มีการติดต่อระหว่างบุคคลภายในครอบครัว
เดียวกันอย่างง่ายดาย เนือ่ งจากไข่พยาธิมกั ติดอยูต่ ามเสือ้ ผ้า
เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ต่าง ๆ การหยิบจับสิ่งของเหล่านี้
ท�ำให้ไข่พยาธิมกี ารติดต่อกันระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี โดย
เฉพาะการรับประทานอาหารและน�ำ้ ดืม่ ทีม่ กี ารปนเปือ้ นของ
ไข่พยาธิเข็มหมุด นอกจากนี้การติดต่อของพยาธิ เข็มหมุด
มักพบในเด็กที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยเฉพาะในเด็กก่อนวัย
เรียนและวัยประถมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงอายุไม่เกิน 10 ปี
เช่น การส�ำรวจเด็กนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิพบว่า เด็กที่มี
อัตราการติดเชื้อสูงมีอายุระหว่าง 7-9 ปี [6] และจากการ
ส�ำรวจในประเทศศรีลังกาพบอัตราการติดเชื้อสูงในเด็กช่วง
อายุระหว่าง 1-3 ปี [7] เป็นต้น ทั้งนี้อาการของการติดเชื้อ
พยาธิ เ ข็ ม หมุ ด มั ก ท� ำ ให้ เ กิ ด อาการคั น อย่ า งมากบริ เ วณ
ทวารหนักโดยเฉพาะเวลากลางคืน และเมื่อมีการเกาอาจ
ท�ำให้เกิดรอยถลอกจนเป็นแผลติดเชื้อได้ โดยเฉพาะใน
เด็กเล็กจะมีอาการหงุดหงิดนอนไม่หลับ แสบก้น เบือ่ อาหาร
อ่อนเพลีย และน�้ำหนักลด ในผู้หญิงพยาธิเข็มหมุดอาจไช
เข้าสูช่ อ่ งคลอดไปยังมดลูก [8] ส่วนในผูช้ ายตัวพยาธิเข็มหมุด
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อาจข้าสูท่ อ่ ปัสสาวะและต่อมลูกหมาก และอาจท�ำให้เกิดการ
อักเสบได้ [9] นอกจากนีม้ กี ารศึกษาพบว่า พยาธิเข็มหมุดอาจ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดไส้ติ่งอักเสบได้อีกด้วย [10]
รายงานการส�ำรวจอัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุด
ในประเทศต่าง ๆ พบมีการระบาดทั่วโลก เช่น ประเทศ
เวเนซูเอล่าพบอัตราการติดเชือ้ ในเด็ก ร้อยละ 19.1 [11] และ
ประเทศศรี ลัง กา ร้ อยละ 31.9 [7] ส่วนการส�ำรวจใน
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยพบอัตราการติดเชื้อ
ร้อยละ 19.9 โดยพบถึง ร้อยละ 25.0 ในจังหวัดพิษณุโลก
รองลงมา ได้แก่ ก�ำแพงเพชร (ร้อยละ 20.3) อุทยั ธานี (ร้อยละ
17.9) และนครสวรรค์ (ร้อยละ 13.8) ตามล�ำดับ [12]
นอกจากนีจ้ ากการส�ำรวจในชุมชนคลองเตยกรุงเทพมหานคร
ในเด็กอายุ 1-10 ปี พบอัตราการติดเชื้อ ร้อยละ 21.25 โดย
อัตราการติดเชื้อในเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
(p>0.05) และยังพบว่าอายุของเด็ก รายได้ และการศึกษา
ของผู้ปกครองเด็กมีความสัมพันธ์กับอัตราการติดเชื้อพยาธิ
เข็มหมุด (p<0.05) [13] ในการศึกษาการระบาดของพยาธิ
เข็ ม หมุ ด ในเขตชานเมื อ งกรุ ง เทพมหานครปริ ม ณฑล
บางจั ง หวั ด ของภาคกลางและภาคตะวั น ออก พบอั ต รา
การติดเชื้อระหว่าง ร้อยละ 21.00-38.00 ส่วนจังหวัดใน
ภาคตะวันออกพบอัตราการติดเชื้อประมาณ ร้อยละ 10.00
โดยพบว่าสภาพแวดล้อมและลักษณะพืน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
อัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด [14]
จากข้อมูลที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นว่าอัตราการ
ติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดมีการระบาดมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะ
มีอัตราการติดเชื้อที่ลดลงก็ตาม ซึ่งคณะผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาอัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็ก ในเขตพื้นที่
อ�ำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเป็นพื้นที่
เสีย่ งต่อการระบาดของพยาธิเข็มหมุด และให้ความสนใจอายุ
และเพศของเด็กเพือ่ เป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
การวางแผนควบคุมโรคพยาธิเข็มหมุดได้อย่างตรงเป้าหมาย
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ เพือ่ ส�ำรวจอัตราการ
ติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็ก ในอ�ำเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
การติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดกับเพศของเด็ก ผลวิจยั ทีไ่ ด้จะเป็น
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ข้อมูลเบือ้ งต้นให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการวางแผนป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิเข็มหมุดในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ต่อไป
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนใน
โรงเรียนชั้นประถมศึกษาและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
อ�ำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา จ�ำนวน 11 โรงเรียน และเด็กจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน 2 แห่ง
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจากโรงเรียนประถม
ศึ ก ษาและเด็ ก จากศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในต� ำ บลศี ร ษะ
จระเข้นอ้ ย อ�ำเภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยการ
คั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
เนื่องจากเป็นโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความเสี่ยง
ต่อการระบาดของพยาธิเข็มหมุด รวมทั้งให้ความร่วมมือใน
การเข้าตรวจเด็กและนักเรียน เด็กที่รับการตรวจ จ�ำนวน
312 คน อายุระหว่าง 2-8 ปี (เพศชาย จ�ำนวน 158 คน และ
เพศหญิง จ�ำนวน 154 คน) และได้รับการยินยอมการตรวจ
จากผู ้ ป กครองของเด็ ก ทั้ ง นี้ เ ด็ ก ที่ รั บ การตรวจเป็ น เด็ ก
นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง จ�ำนวน 238 คน
(เพศชาย จ�ำนวน 118 คน และเพศหญิง จ�ำนวน 120 คน)
และจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง จ�ำนวน 74 คน (เพศชาย
จ�ำนวน 40 คน และเพศหญิง จ�ำนวน 34 คน) จัดเด็กทั้งหมด
ออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 2-3 ปี, 4-5 ปี และ 6-8 ปี ตาม
ล�ำดับ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 การตรวจหาไข่ พ ยาธิ ด ้ ว ยวิ ธี ส กอตเทปเทคนิ ค
(scotch tape technique) เป็นวิธีที่ดัดแปลงจากวิธีของ
Graham [15] ขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัย โดยการตัด
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เทปกาวใสยาวประมาณ 7 เซนติเมตร จับส่วนปลายของ
เทปใสโดยใช้มือทั้งสองข้าง จากนั้นน�ำแผ่นเทปดังกล่าว
ข้างต้นใช้ด้านเหนียวกดลงบริเวณผิวหนังรอบ ๆ ทวารหนัก
ให้ทั่ว โดยการใช้นิ้วหรือวัสดุปลายมนกดลงบนเทปด้านที่
ไม่เหนียว ทั้งนี้ไม่ควรให้นิ้วมือเกินออกไปสัมผัสผิวหนัง
บริเวณปากทวารหนัก ความเหนียวของเทปจะช่วยให้ไข่ทอี่ ยู่
ตามซอกบริเวณนั้นติดขึ้นมา จากนั้นดึงแผ่นเทปออกจาก
ผิวหนัง แล้วจึงน�ำด้านเหนียวกดให้ติดแน่นบนแผ่นกระจก
สไลด์ แผ่นเทปบนสไลด์ทเี่ ตรียมเสร็จแล้ว (สามารถเก็บไว้ใน
ตูเ้ ย็นได้หลายวัน โดยทีร่ ปู ร่างของไข่ไม่เปลีย่ น) น�ำแผ่นสไลด์
แก้วมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ให้ทั่วทั้งแผ่นเพื่อตรวจ
ไข่พยาธิซงึ่ ไม่มสี แี ละมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เมือ่ มองด้วย
กล้องจุลทรรศน์ก�ำลังขยายสูง (x40) จะเห็นมีลักษณะกลมรี
คล้ายไข่ ผนังหนาเรียบ ด้านหนึ่งแบน ท�ำให้ลักษณะมี
ลักษณะคล้ายอักษรดี (D) โดยภายในอาจพบเซลล์ไข่หรือ
ตัวอ่อนขดอยู่ภายใน
2.2 จดหมายขออนุญาตเข้าตรวจ/หนังสือยินยอมเข้าร่วม
ในการวิจยั จดหมายขออนุญาตเข้าตรวจและหนังสือยินยอม
เข้าร่วมในการวิจยั แจกให้แก่ผปู้ กครองลงลายมือชือ่ ยินยอม
ให้เด็กเข้ารับการตรวจโดยวิธสี กอตเทปเทคนิค ใบขออนุญาต
และหนังสือยินยอมดังกล่าวได้กล่าวถึงวิธีการตรวจ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งการพิทักษ์สิทธิที่เข้าร่วมในการ
วิจัย
3. วิธีด�ำเนินการ
3.1 การเตรียมการ
ในขั้ น ตอนการเตรี ย มการ คณะผู ้ วิ จั ย ทบทวน
แนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การติดเชื้อพยาธิ เข็มหมุด ท�ำการทบทวนบริบทและและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดท�ำเอกสารส�ำหรับการเซ็นยินยอม
ให้นกั เรียนเข้ารับการตรวจพยาธิเข็มหมุดให้แก่ผปู้ กครองเด็ก
จากนั้ น ท� ำ การติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ องค์ ก รท้ อ งถิ่ น
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา และหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ�ำนวน 2 แห่ง ในพืน้ ทีต่ ำ� บลศีรษะจระเข้นอ้ ย อ�ำเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ
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ขอความร่วมมือเข้าพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลในการท�ำวิจยั นอกจากนี้
จัดเตรียมบุคลากรโดยท�ำการติดต่อผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาและผูด้ แู ลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพือ่ แจ้ง
ให้ผู้ปกครองทราบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และประโยชน์
ที่ได้รับ โดยน�ำแบบเซ็นยินยอมให้แก่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อแจกให้แก่ผู้ปกครอง
3.2 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การเก็บและรวบรวมข้อมูล มีการด�ำเนินการเป็นล�ำดับ ดังนี้
1) จัดเด็กที่มารับการตรวจหาพยาธิเข็มหมุดและ
เก็บใบอนุญาตให้ตรวจซึ่งแจกให้ผู้ปกครองไว้ล่วงหน้า โดย
แจ้ ง ให้ ผู ้ ป กครองทราบเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มตั ว เด็ ก
ก่อนการตรวจ ได้แก่ ท�ำการเก็บในช่วงเช้าในวันที่ก�ำหนด
และไม่ให้เด็กอาบน�ำ้ ก่อนเข้ารับการตรวจ เนือ่ งจากไข่พยาธิ
อาจหลุดท�ำให้ตรวจไม่พบ
2) ท�ำการเก็บตัวอย่างไข่พยาธิเข็มหมุดโดยวิธี
สกอตเทปเทคนิค โดยการใช้สกอตเทปใสที่มีความกว้าง
ประมาณ 2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7 เซนติเมตร แปะ
ด้านเหนียวลงไปบนผิวหนังรอบ ๆ ทวารหนัก (perianal
skin) แล้วดึงขึ้น น�ำด้านเหนียวมาแปะไว้บนสไลด์แก้วที่ได้
ลงหมายเลขไว้
3) น�ำแผ่นสไลด์แก้วที่ติดสกอตเทปแล้วข้างต้นมา
ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ตลอดทั้งแผ่น ถ้าพบไข่พยาธิซึ่งมี
ลักษณะคล้ายอักษรดี (D) จะรายงานโดยการให้ผลบวก ถ้า
ไม่พบไข่พยาธิจะรายงานโดยให้ผลลบ
4) แจ้งผลการตรวจให้แก่ผปู้ กครองทราบ โดยการ
ผนึกใส่ซอง และแนบแผ่นพับวิธกี ารรักษา รวมทัง้ การปฏิบตั ิ
ตนในการป้ อ งกั น โรคพยาธิ เ ข็ ม หมุ ด ในเด็ ก นอกจากนี้
ผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อจะได้รับค�ำแนะน�ำให้พาเด็กไปพบ
แพทย์เพื่อรับการรักษา
5) บันทึกแบบสอบถามที่ได้ลงผลข้อมูลของเด็ก
และผลการตรวจในโปรแกรมส�ำเร็จรูปในเครือ่ งคอมพิวเตอร์
จากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด�ำเนินการใน 2 ส่วน ดังนี้
4.1 หาอัตราการเป็นโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็ก โดยการค�ำนวณดังนี้
= จ�ำนวนเด็กที่เป็นโรคพยาธิเข็มหมุดที่พบในระยะเวลาที่ก�ำหนด X 100
จ�ำนวนเด็กที่ศึกษาทั้งหมดในระยะเวลาที่ก�ำหนด
4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการติดเชือ้ อัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดในเด็กจากโรงเรียนประถม
พยาธิเข็มหมุดและเพศของเด็กโดยการทดสอบทางสถิตดิ ว้ ย ศึกษา
วิธีไคสแควร์ (chi-square test)
ผลการตรวจเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา พบว่ามี
เด็กเข้ารับการตรวจ จ�ำนวน 238 คน เป็นเพศชาย จ�ำนวน
ผลการวิจัย
118 คน เพศหญิง จ�ำนวน 120 คน พบเด็กติดเชื้อ จ�ำนวน
จากการตรวจเด็ก จ�ำนวนทั้งสิ้น 312 คน โดยใช้ 11 คน (ร้อยละ 4.62) เพศชายติดเชื้อ จ�ำนวน 4 คน (ร้อยละ
วิธีสกอตเทปเทคนิค ผลการตรวจพบเด็กติดเชื้อ จ�ำนวน 3.38) และเพศหญิงติดเชื้อ จ�ำนวน 7 คน (ร้อยละ 5.83)
11 คน (ร้อยละ 3.52) เป็นเพศชาย จ�ำนวน 4 คน (ร้อยละ พบว่าเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีอัตราการติดเชื้อสูงสุด
2.53) และเพศหญิง จ�ำนวน 7 คน (ร้อยละ 4.54) ทั้งนี้เมื่อ (ร้อยละ 8.33) รองลงมา ได้แก่ เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จ�ำแนกตามสถานที่และอายุของเด็กได้ผลดังนี้
(ร้อยละ 8.11) และเด็กชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 (ร้อยละ 5.45)
ตามล�ำดับ ส่วนเด็กชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ไม่พบการ
อัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กจากศูนย์พัฒนา ติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
เด็กเล็ก
จากผลการตรวจในเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่ง
มีอายุระหว่าง 2-3 ปี เด็กเข้ารับการตรวจ จ�ำนวน 74 คน
เป็นเพศชาย จ�ำนวน 40 คน และเพศหญิง จ�ำนวน 34 คน
แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 1 และปฐมวัย 2 ผลการตรวจไม่พบ
การติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ศึกษา
สถานที่ ระดับชั้น

จ�ำนวนเด็กที่ตรวจ
N เพศ เพศ
ชาย หญิง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฐมวัย 1

74
41

40
26

34
15

ปฐมวัย 2
โรงเรียนประถมศึกษา
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
รวม

33
238
57
29
37
55
60
312

14
118
30
16
20
38
14
158

19
120
27
13
17
17
46
154

เด็กที่ติดเชื้อ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จ�ำนวน เปอร์เซ็นต์ จ�ำนวน เปอร์เซ็นต์ จ�ำนวน เปอร์เซ็นต์
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
4
0
0
2
1
1
4

0.0
3.38
0.00
0.00
10.00
2.63
7.14
2.53

0
7
0
0
1
2
4
7

0.0
5.83
0.0
0.0
5.88
11.76
8.69
4.54

0
11
0
0
3
3
5
11

0.0
4.62
0.0
0.0
8.11
5.45
8.33
3.52

หมายเหตุ N หมายถึง จ�ำนวนเด็กที่เข้ารับการตรวจ

อายุของเด็กกับอัตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด
ผลการตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดในเด็กจําแนกตาม
อายุจากเด็กทีเ่ ข้ารับการตรวจ จ�ำนวน 312 คน แบ่งเด็กออก
ได้เป็นช่วงอายุ 2-3 ปี จ�ำนวน 74 คน ช่วงอายุ 4-5 ปี จ�ำนวน
89 คน ช่วงอายุ 6-8 ปี จ�ำนวน 122 คน และไม่ทราบอายุ
จ�ำนวน 27 คน ผลการตรวจพบไข่พยาธิเข็มหมุด จํานวน
11 คน และเมือ่ จ�ำแนกอัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุดในเด็ก

แต่ละช่วงอายุ พบว่าเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 2-5 ปี ไม่พบ
การติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ช่วงอายุ 6-8 ปี พบอัตราการ
ติดเชือ้ ร้อยละ 9.02 และเด็กทีไ่ ม่ทราบอายุ ไม่พบการติดเชือ้
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพบการติดเชือ้ ในเด็กช่วงอายุ 6-8 ปี
เท่านั้น รายละเอียดการติดเชื้อในเด็กแต่ละช่วงอายุแสดง
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กเมื่อจ�ำแนกตามช่วงอายุ
อายุเด็ก
2-3 ปี
4-5 ปี
6-8 ปี
ไม่ทราบอายุ
รวม

หมายเหตุ N หมายถึง จ�ำนวนเด็กที่เข้ารับการตรวจ

N
74
89
122
27
312

เด็กที่ติดเชื้อ
จ�ำนวน
เปอร์เซ็นต์
0
0.00
0
0.00
11
9.02
0
0.00
11
3.52
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วธิ สี กอตเทปเทคนิค ซึง่ นับเป็นวิธี
การตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย โดย
เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจหาไข่พยาธิเข็มหมุดที่
บริเวณปากทวารหนัก เนือ่ งจากพยาธิเข็มหมุดตัวเมียจะออก
มาวางไข่ยังบริเวณดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นการวิจัย
ครัง้ นีจ้ งึ ได้ทำ� การตรวจในช่วงเช้าโดยได้แจ้งให้แก่ผปู้ กครอง
ทราบเกี่ยวกับการเตรียมเด็กเพื่อรับการตรวจ อย่างไรก็ตาม
อาจมีเด็กบางคนที่อาบน�้ำก่อนการตรวจจึงอาจท�ำให้อัตรา
การติดเชื้อน้อยกว่าอัตราจริง ดังนั้นการตรวจซ�้ำจะท�ำให้ผล
ที่ได้ใกล้เคียงกับอัตราการติดเชื้อจริงมากขึ้น สอดคล้องกับ
การวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าการตรวจซ�ำ้ 2 ครัง้ จะท�ำให้พบอัตรา
การติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.2 [16] ซึง่ งานวิจยั ครัง้ ต่อไปควร
มีการตรวจซ�้ำ 2-3 ครั้ง เพื่อให้ผลการส�ำรวจใกล้เคียงกับ
อัตราการติดเชื้อมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่างานวิจัยส่วน
ใหญ่ท�ำการตรวจเพียงครั้งเดียว
การส�ำรวจครัง้ นีพ้ บอัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุด
ในเด็ก ร้อยละ 3.52 นับว่าต�่ำกว่าการส�ำรวจที่ผ่านมา
ยกตัวอย่างเช่น การส�ำรวจในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง
ได้แก่ พิษณุโลก ก�ำแพงเพชร อุทยั ธานี และนครสวรรค์ ซึง่ พบ
อัตราการติดเชื้อในเด็ก ร้อยละ 25.0, 20.3, 17.9 และ 13.8
ตามล� ำ ดั บ [12] การส� ำ รวจในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แ ละ
กรุงเทพมหานคร พบร้อยละ 15.95 [17] การส�ำรวจในชุมชน
คลองเตย กรุงเทพมหานคร พบร้อยละ 21.25 [13] และการ
ส�ำรวจในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบอัตราการ
ติดเชื้อร้อยละ 21.50 [18] ส่วนการส�ำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง
กับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การส�ำรวจในบางพื้นที่ของจังหวัด
สมุทรปราการ พบอัตราการติดเชื้อ ร้อยละ 13.38 [19] และ
การส�ำรวจอัตราการติดเชือ้ ในเด็กชัน้ ประถมศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ จ�ำนวน 11 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 อ�ำเภอ ได้แก่
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอพระประแดง อ�ำเภอบางพลี และอ�ำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ พบอัตราการติดเชือ้ ร้อยละ 21.91 [20] การ
ส�ำรวจในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ซึ่ ง ครอบคลุ ม บางพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด
สมุทรปราการ พบอัตราการติดเชื้อร้อยละ 11.66 [14] และ
การส�ำรวจในอ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีพื้น
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ใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบอัตราการติดเชื้อ ร้อยละ
38.82 [21] ทั้งนี้จะเห็นว่าการส�ำรวจครั้งนี้พบอัตราการติด
เชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กต�่ำกว่าการศึกษาที่ผ่านมาอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าช่วงอายุของเด็กที่
มีการติดเชื้อสูงมีอายุระหว่าง 5-10 ปี สอดคล้องกับการ
ส�ำรวจครัง้ นีท้ พี่ บว่าเด็กทีต่ ดิ เชือ้ มีอายุระหว่าง 6-8 ปี อย่างไร
ก็ตามการส�ำรวจครั้งนี้ไม่ได้ส�ำรวจในเด็กที่มีอายุเกิน 8 ปี
ดังนัน้ มีความเป็นไปได้วา่ ช่วงอายุของเด็กทีม่ อี ตั ราการติดเชือ้
สูงมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นีจ้ ากการลดลง
ของอั ต ราการติ ด เชื้ อ พยาธิ เ ข็ ม หมุ ด ในเด็ ก อาจเกิ ด จาก
พฤติกรรมการเล่นของเด็กเปลีย่ นไปจากเดิมทีม่ กั เล่นรวมกัน
เป็นกลุม่ และขาดการดูแลด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ต่างกับ
ปัจจุบันที่เด็กมักเล่นเกมต่าง ๆ ทางเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ ด ้ า นสุ ข อนามั ย ส่ ว นบุ ค คลจาก
ผู้ปกครองมากขึ้น
ผลจากการวิ เ คราะห์ เ พศของเด็ ก กั บ อั ต ราการ
ติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด พบว่าเพศหญิงมีอัตราการติดเชื้อ
มากกว่าเพศชายอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05)
ผลดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า อั ต ราการติ ด เชื้ อ ของเด็ ก ทั้ ง
สองเพศไม่แตกต่างกัน โดยมีความสอดคล้องกับการส�ำรวจ
ในจังหวัดบุรีรัมย์ [19] และกรุงเทพมหานคร [13, 18]
ลักษณะดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าเด็กทั้งสองเพศ ในวัย
5-10 ปี มีพฤติกรรมการเล่นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ
เข็มหมุดใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามอาจมีปจั จัยหลายประการ
ที่มีผลต่อการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ยกตัวอย่างเช่น รายงาน
การวิจัยในประเทศศรีลังกาพบว่า ความรู้ของผู้ปกครองเด็ก
มีความสัมพันธ์กบั อัตราการติดเชือ้ พยาธิเข็มหมุด (p<0.001)
[7] และการส�ำรวจในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
พบว่าเด็กนักเรียนในเขตอุตสาหกรรมและเขตเมืองมีอัตรา
การติดเชื้อสูงกว่าเด็กนักเรียนในเขตเกษตรกรรม (p<0.05)
[18] อย่างไรก็ตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ
ติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดและปัจจัยต่าง ๆ ยังคงไม่ชัดเจนนัก
และควรมีการศึกษาต่อไป เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในการวางแผน เพือ่ การป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพยาธิเข็มหมุดต่อไป
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