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ผลของโปรแกรมการควบคุมเหาแบบมีส่วนร่ วมโดย อสม.น้ อย ต่ อความรู้
ในการควบคุมเหาและอาการของการเป็ นเหาของนักเรียนโรงเรียนบ้ านคลองนํา้ ใส
(บุญประชานุกลู ) อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
จีราภา ศรี ท่าไฮ* บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์** คณิ สร เจริ ญกิจ**

วันที่รับบทความ : 18/09/2561
วันแก้ไขบทความ : 29/11/2561
วันตอบรับบทความ : 28/04/2562

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการควบคุมเหาแบบมีส่วนร่ วมโดย อสม.น้อย ต่อความรู้ในการควบคุมเหาและอาการของการเป็ น
เหาของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านคลองนํ้าใส (บุญประชานุกูล) อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นัก เรี ย นเพศหญิ ง ที่ เป็ นเหาและกํา ลังศึ ก ษาชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1-6 จํา นวน 18 คน เครื่ องมือการวิจยั
ประกอบด้วย 1) เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการควบคุมเหาแบบมีส่วนร่ วมโดย อสม.น้อย
และ 2) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบทดสอบความรู้ในการ
ควบคุมเหา มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค .71 และแบบประเมินอาการของการเป็ นเหา มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 1.00 ดําเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่ วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Wilcoxon signedrank test
ผลการวิจยั พบว่า 1) หลังเข้าร่ วมโปรแกรมการควบคุมเหาฯ นักเรี ยนที่เป็ นเหามีคะแนนเฉลี่ ย
ความรู ้ในการควบคุมเหามากกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมการควบคุมเหาฯ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (t = 4.77,
p < .001) และ 2) หลังเข้าร่ วมโปรแกรมการควบคุมเหาฯ นักเรี ยนที่เป็ นเหามีคะแนนเฉลี่ยอาการของการ
เป็ นเหาไม่แตกต่างจากก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมการควบคุมเหาฯ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะว่าบุคลากรทางสุ ขภาพและครู ในโรงเรี ยนควรนําผลการวิจยั ไป
เป็ นแนวทางในการดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่ องเหา อีกทั้งอาจารย์พยาบาลควรนําข้อมูลไปเป็ นแนวทางการสอน
งานอนามัยโรงเรี ยนแก่นกั ศึกษาพยาบาล เพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็กที่เป็ นเหา
คําสํ าคัญ: โปรแกรม ควบคุม เหา มีส่วนร่ วม อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
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Effects of head louse control participation program by junior village health
volunteers on knowledge and louse symptoms among students at Ban Klong
Namsai school (Boonprachanukoon), Muang District, Chanthaburi Province
Jerapa Srithahai* Busayarat Loysak** Kanisorn Charoenkit**
Abstract
This pretest-posttest quasi-experimental research aimed to investigate the effects of a head louse
control participation program on knowledge regarding louse control and louse symptoms. The samples
consisted of 18 senior primary female students with head louse. The research instruments included a
control the head louse program, a questionnaire of demographic data, a test of knowledge regarding louse
control with the reliability (KR-20) of .71, and an assessment form of louse symptoms with the index of
item-objective congruence of 1.00. The implementation and data collection were conducted from May to
July 2018. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation,
paired t-test, and Wilcoxon signed-rank test.
The research results revealed that: 1) after attending the program, the students had statistically
significant higher mean score of knowledge regarding louse control than before (t = 4.77, p < .001), and
2) after attending the program, the students had no statistically significant difference mean score of louse
symptoms.
This research suggests that health care providers and teachers should apply these findings as an
educating guideline for young students with head louses. Additionally, nursing instructors should use
these research results to teach their nursing students in order to care for children with the head louse.
Keywords: program, control, louse, participation, village health volunteer
*Phrapokklao Nursing College, Email: jerapa@pnc.ac.th
**Phrapokklao Nursing College
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บทนํา

โรคเหาถื อว่าเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุ ข
ที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของนักเรี ยน โดยเฉพาะ
ในกลุ่ ม เด็ ก อายุ 6-12 ปี โดยพบว่ า โรคเหา
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ดผลก ระ ทบในหลาย ๆ ด้ า น ทั้ ง
ผลกระทบด้า นจิ ตใจจากการรั ง เกี ย จของบุ คคล
รอบข้า ง เป็ นผลให้ เ ด็ ก นัก เรี ย นที่ เ ป็ นโรคเหา
รวมถึงผูป้ กครองเกิดภาวะเครี ยด ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ เนื่องจากต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อยา
ฆ่าเหา และเด็กต้องหยุดเรี ยนจนกว่าจะหาย ทําให้
ผูป้ กครองต้อ งดู แ ลเด็ ก อย่า งใกล้ชิ ด จนทํา ให้
สู ญเสี ยรายได้จากการทํางาน และผลกระทบด้าน
การศึกษา ทําให้นกั เรี ยนขาดสมาธิ ในการเรี ยน
และสู ญ เสี ย บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี โรคเหาเกิ ด จากเชื้ อ
ปาราสิ ตที่ชื่อว่า “Pediculushumanus” ซึ่ งอาศัยอยู่
บนหนังศีรษะ เส้นผม และขน ปาราสิ ตนี้ จะคอย
ดูดเลือดกินเป็ นอาหารและวางไข่บนเส้นผม โดย
หลัง่ สารไคติน (chitin) หุ ้มปลายหนึ่ งของไข่ให้
เกาะติดแน่นอยู่ มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า โดยคนที่
เป็ นโรคเหาส่ วนใหญ่จะมีอาการคันหนังศีรษะ ทํา
ให้ตอ้ งเกา และเมื่อเกามากก็จะเป็ นแผลที่บริ เวณ
หนังศีรษะ และอาจเกิดการอักเสบติดเชื้ อตามมา
จนอาจส่ งผลให้ต่อมนํ้าเหลื องที่บริ เวณท้ายทอย
และข้างคอโตและอักเสบตามมาได้ เนื่ องจากตัว
เหาจะมีน้ าํ ลายที่ทาํ ให้เกิดการระคายเคืองต่อหนัง
ศีรษะ1-2
โรคเหาสามารถเป็ นได้ในทุกช่วงวัย พบ
บ่ อ ยในเด็ ก วัย เรี ย น โดยเฉพาะในเด็ ก ผูห้ ญิ ง 2-4
แล ะ ส าม ารถ ติ ด ต่ อ ระ หว่ า งบุ คค ล ไ ด้ ง่ า ย
การศึกษาภาวการณ์เป็ นโรคเหามักมุ่งสํารวจไปที่
โรงเรี ยน เนื่ องจากภายในโรงเรี ยนมีเด็กนักเรี ยน
เป็ นจํา นวนมาก จึ ง มี ก ารติ ด ต่ อ กัน ได้โ ดยง่ า ย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใกล้ชิดหรื อใช้สิ่งของ
ร่ วมกั น นอกจากนี้ เหายัง เพิ่ ม จํ า นวนและ
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ วตลอดทั้งปี การติดโรค
เหาพบมากในเด็กที่รักษาความสะอาดของศีรษะ
ไม่ดีพ อ และใช้อุปกรณ์ เกี่ ยวกับ ผมร่ วมกัน เช่ น
หวี หมวก ผ้า พันศีรษะ หรื อติดโรคเหาโดยการ
สัมผัสใกล้ชิดกัน ดังนั้น โอกาสที่นกั เรี ยนจะหาย
จากโรคนี้ จึง ค่อนข้า งยาก5 จากสถิ ติก ารตรวจ
สุ ข ภาพนัก เรี ย นโรงเรี ย นบ้า นคลองนํ้า ใส (บุ ญ
ประชานุกลู ) จังหวัดจันทบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 25592561 พบว่า นัก เรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1-6
ประกอบด้วยนักเรี ยนชาย จํานวน 85 คน และ
นักเรี ยนหญิง จํานวน 85 คน โดยนักเรี ยนหญิงมี
สถิ ติ ก ารเป็ นโรคเหาเพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อย ๆ ทุ ก ปี คื อ
จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.06 จํานวน 45 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.94 และจํานวน 49 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 57.65 ตามลําดับ6 แม้วา่ นักเรี ยนจะได้รับ
โภชนาการที่ดี ตลอดจนรักษาร่ างกายให้สะอาด
แล้ว แต่ก็ยงั เป็ นโรคเหาได้
อาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจํา หมู่ บ ้า น
(อสม.) เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการมีส่วนร่ วมของ
ประ ชาชนใ นก ารดู แล สุ ขภาพ ของตนเอง
ครอบครั ว และชุ ม ชน โดยผ่ า นกระบวนการ
อบรมให้ค วามรู้ จากเจ้า หน้า ที่ สาธารณสุ ข และ
การปฏิบตั ิงานด้วยความเสี ยสละต่อประชาชนใน
หมู่ บ ้า น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ กจาก
ชาวบ้า นในแต่ล ะหมู่บ ้า น และได้รับ การอบรม
ตามที่หลักสู ตรกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด โดย
มี บ ท บ า ท ห น้ า ที่ สํ า คั ญ ใ น ฐ า น ะ ผู้ นํ า ก า ร
เปลี่ ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุ ขภาพอนามัย การ
สื่ อ ข่ า วสารสาธารณสุ ข การแนะนํ า เผยแพร่
ความรู้ การวางแผนและประสานกิจกรรมพัฒนา
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สาธารณสุ ข ตลอดจนให้บริ การสาธารณสุ ขด้าน
ต่าง ๆ เช่น การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การเฝ้ าระวังและ
ป้ องกันโรค การช่ วยเหลื อและรักษา พยาบาล
ขั้น ต้น โดยใช้ย าและเวชภัณ ฑ์ ต ามขอบเขตที่
กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด การส่ งต่อผูป้ ่ วยไป
รับ บริ ก าร การฟื้ นฟู ส ภาพ และการจัดกิ จกรรม
พัฒนาสุ ขภาพภาคประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชน7-8
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ า นมา
พบว่า การให้อสม.มี ส่วนร่ วมในการหารู ปแบบ
การป้ องกั น และควบคุ ม เหาในพื้ น ที่ รวมทั้ง
แนวทางในการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมที่
เหมาะสมในการป้ องกันการติ ดโรคเหา และได้
ดํา เนิ น กิ จ กรรมตามแผน สามารถส่ ง เสริ ม ให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการควบคุ มโรค โดยทําให้การ
ติ ด เชื้ อ เหาลดลงจากก่ อ นการวิ จ ัย เหลื อ เพี ย ง
4 ราย (ร้ อ ยละ 4.50) จากเดิ ม ที่ มี 20 ราย 9 จาก
เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล่ า ว ค ณ ะ ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของการดูแลสุ ขภาพและการกําจัดเหา
ในโรงเรี ย นบ้า นคลองนํ้า ใส (บุ ญ ประชานุ กูล )
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยผูท้ ี่สามารถดูแล
กํากับ และติดตามการกําจัดเหา ควรเป็ นบุคคลที่
เข้าใจสภาพของปั ญหาดังกล่าว นัน่ คือ อสม.น้อย
หรื ออสม.ประจําหมู่บา้ น (น้อย) โดย อสม.น้อย
หมายถึง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเพศ
หญิงที่ไม่เป็ นเหา โรงเรี ยนบ้านคลองนํ้าใส (บุ ญ
ประชานุ กู ล )
ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น

ความสามารถในการควบคุ มเหาโดยคณะผูว้ ิจยั
และมี บ ทบาทหน้า ที่ สํา คัญในการที่ จะดู แลและ
ส่ ง เสริ มให้ นัก เรี ยนเกิ ด ความตระหนัก ต่ อ สุ ข
บัญญัติ 10 ประการ และปฏิ บตั ิตามคําแนะนําใน
การป้ องกันโรคเหา เพื่อลดจํานวนของนักเรี ยนที่
เป็ น เหาลง และไม่เพิ่มบุคคลที่เป็ นเหารายใหม่
ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ ในการควบคุม
เหาของนักเรี ยนที่เป็ นเหา โรงเรี ยนบ้านคลองนํ้าใส
(บุ ญประชานุ กูล) อําเภอเมื อง จังหวัดจันทบุ รี
ระหว่างก่อนกับหลังเข้าร่ วมโปรแกรมการควบคุม
เหาแบบมีส่วนร่ วมโดย อสม.น้อย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบอาการของการเป็ นเหา
ของนักเรี ยนที่ เป็ นเหา โรงเรี ยนบ้านคลองนํ้าใส
(บุญประชา นุ กูล) อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ระหว่ า งก่ อ นกั บ หลั ง เข้ า ร่ วมโปรแกรมการ
ควบคุมเหาแบบมีส่วนร่ วมโดย อสม.น้อย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดการมี
ส่ วนร่ วมที่ ว่ า บุ ค คลต้ อ งมี ก ารร่ วมคิ ด ร่ วม
ตัด สิ นใจ ร่ วมปฏิ บ ัติ ต ามโครงการ และร่ วม
ติดตามและประเมิ นผลโครงการ ซึ่ ง จะมี ผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมเหาของ
นักเรี ยน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

โปรแกรมการควบคุมเหาแบบมีส่วนร่ วมโดย อสม.น้ อย
กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู ้เรื่ องการควบคุมเหา
กิจกรรมที่ 2 การฝึ กประเมินอาการของการเป็ นเหา
กิจกรรมที่ 3 การติดตามการปฏิบตั ิในการควบคุมเหา
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ความรู ้ในการควบคุมเหา
อาการของการเป็ นเหา
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย กึ่ งทดลอง
ชนิ ด กลุ่ ม เดี ย ว วัด ก่ อ นและหลั ง การทดลอง
(Pretest-posttest quasi-experimental research)10
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 อสม.
น้อ ย เป็ นนัก เรี ย นเพศหญิ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ นเหา กํา ลัง
ศึกษาชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 โรงเรี ยนบ้านคลอง
นํ้า ใส (บุ ญ ประชานุ กู ล ) อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
จันทบุรี จํานวน 32 คน และกลุ่มที่ 2 นักเรี ยนที่
เป็ นเหา เพศหญิง กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้น
ปี ที่ 1-6 โรงเรี ยนบ้านคลองนํ้าใส (บุญประชานุ กูล)
จํา นวน 49 คน โดยมี เกณฑ์ก ารคัดเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างคือ 1) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 2) สามารถ
พูดสื่ อสารภาษาไทยได้ และ 3) ยินยอมเข้าร่ วม
การวิจยั โดยได้รับ การอนุ ญาต/การยินยอมจาก
ผู ้ป กครอง ได้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งกลุ่ ม ที่ 1
ชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 ปี ละ 2 คน รวมจํา นวน
ทั้งสิ้ น 6 คน และกลุ่มที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6
ชั้นปี ละ 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้ น 18 คน โดย
กําหนดขนาดตัวอย่างตามข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ
ขนาดตั ว อย่ า งใ นงานวิ จ ั ย เชิ งทดล องทาง
พฤติ ก รรมศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ว่ า ควรมี
จํานวนไม่ต่าํ กว่า 15 คน11
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เครื่ องมื อที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
โปรแกรมการควบคุมเหาแบบมีส่วนร่ วม โดย อสม.
น้อย คณะผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการ
มีส่วนร่ วม ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งสิ้ น 3 กิจกรรม
ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู ้เรื่ องการควบคุม
เหา โดย อสม.น้อย จํานวน 6 คน ให้ ความรู้เรื่ อง
วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมเหา และอาการ
ของการเป็ นเหา แก่นกั เรี ยนที่เป็ นเหา จํานวน 18 คน
สื่ อที่ใช้ ได้แก่ หนังสื อนิ ทานเกี่ยวกับการเป็ นโรค
เหา และเอกสารแผ่นพับ รวมถึงการให้นกั เรี ยนที่
เป็ นเหาได้เล่ า ประสบการณ์ เ ดิ ม ของตนมาเป็ น
ข้อมูลป้ อนกลับ
กิจกรรมที่ 2 การฝึ กประเมินอาการของการ
เป็ นเหา โดยนักเรี ยนที่เป็ นเหา จํานวน 18 คน ฝึ ก
ประเมินอาการของการเป็ นเหาทั้งของตนเองและ
เพื่อนในกลุ่ม (แต่ละกลุ่มประกอบด้วย อสม.น้อย
1 คน และนักเรี ยนที่เป็ นเหา 3 คน) โดย อสม.น้อย
ตรวจสอบความสามารถในการประเมิ นอาการ
ของการเป็ นเหาของสมาชิ ก กลุ่ ม จนกว่ า จะ
ประเมินได้ถูกต้อง
กิจกรรมที่ 3 การติดตามการปฏิ บตั ิในการ
ควบคุมเหาของสมาชิกกลุ่ม โดยอสม.น้อยแต่ละ
คนสอบถามการปฏิ บ ัติ ใ นการควบคุ ม เหาของ
สมาชิกกลุ่ม ทุกวันศุกร์ จํานวน 4 ครั้ง
ส่ วนที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มี 3 ชุด ดังนี้
ชุ ด ที่ 1 แบบสอบถามข้อ มู ล ทั่ว ไป
คณะผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่
ผ่านมา มีขอ้ คําถามจํานวน 4 ข้อ ประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ ระดับชั้นที่ กาํ ลังศึ กษา และ
จํานวนพี่นอ้ ง ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ
เลือกตอบและแบบเติมคํา
ชุ ดที่ 2 แบบทดสอบความรู ้ ในการควบคุม
เหา คณะผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
มี ข ้ อ คํ า ถามจํ า นวน 16
ข้ อ ลั ก ษณะของ
แบบทดสอบเป็ นแบบให้เลื อกตอบ 3 ตัวเลื อก
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ได้แก่ ถูก ผิด และไม่แน่ ใจ โดยมี เกณฑ์ในการให้
คะแนนคือ หากตอบคําถามถูกต้อง ให้ 1 คะแนน
และหากตอบคําถามไม่ ถู กต้อง หรื อตอบว่า ไม่
แน่ใจ ให้ 0 คะแนน เกณฑ์ในการแปลผลคะแนน
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ มีความรู ้ในระดับน้อย
(0-9 คะแนน) ในระดับปานกลาง (10-12 คะแนน)
และในระดับมาก (13-16 คะแนน)
ชุ ดที่ 3 แบบประเมินอาการของการเป็ นเหา
คณะผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม มีขอ้
คําถามจํานวน 3 ข้อ ลักษณะของแบบประเมินเป็ น
แบบให้เลื อกตอบ 2 ตัวเลื อก ได้แก่ มีอาการ และ
ไม่ มี อ าการ โดยมี เ กณฑ์ ใ นการให้ ค ะแนนคื อ
มี อาการ ให้คะแนน 1 คะแนน และไม่มีอาการ
ให้ 0 คะแนน เกณฑ์ในการแปลผลคะแนน แบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ มีอาการของการเป็ นเหา
ในระดับน้อย (1 อาการ/คะแนน) มีอาการของการ
เป็ นเหาในระดับปานกลาง (2 อาการ/คะแนน)
และมี อ าการของการเป็ นเหาในระดั บ มาก
(3 อาการ/คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
คณะผู ้วิ จ ัย นํา โปรแกรม แบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป แบบทดสอบความรู ้ ในการควบคุ ม
เหา และแบบประเมินอาการของการเป็ นเหา ไป
ให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้ อหา โดยแบบทดสอบความรู ้ ในการ
ควบคุ มเหาและแบบประเมิ นอาการของการเป็ น
เหามีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
จากนั้นคณะผูว้ ิจยั นําแบบทดสอบความรู ้ ในการ
ควบคุ มเหาและแบบประเมินอาการของการเป็ น
เหาที่ ผ่ า นการปรั บ แก้ ต ามข้ อ เสนอแนะของ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาตอนปลายเพศหญิ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ นเหา

โรงเรี ย นสฤษดิ เดช อําเภอเมื อง จัง หวัดจันทบุ รี
จํานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีการของ
คูเดอร์ -ริ ช าร์ ดสัน สู ตรที่ 20 (KR-20) ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .71
ข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรม
วิ จ ั ย ค รั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ก า รเ ห็ น ชอ บ จ า ก
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
จังหวัดจันทบุรี/เขตสุ ขภาพที่ 6 (เอกสารรับรอง
เลขที่ 019 ลงวัน ที่ 14 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561)
คณะผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนเข้าร่ วมด้วยความสมัครใจ
สามารถยกเลิกโดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งเหตุผล และ
ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็ นความลับ
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. คณะผูว้ ิจยั ประสานงานกับผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนบ้านคลองนํ้าใส (บุญประชานุกูล) อําเภอ
เมื อ ง จัง หวัด จัน ทบุ รี เพื่ อ ขออนุ ญ าตในการ
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
2. คณะผูว้ ิจยั พัฒนาศักยภาพของ อสม.
น้อย โดยให้ความรู้ เรื่ องการควบคุ มเหา และให้
ฝึ กประเมินอาการของการเป็ นเหา โดย อสม.น้อย
ต้อ งมี ค วามรู้ ใ นระดับ มาก และประเมิ นอาการ
ของการเป็ นเหาได้ถูกต้อง
3. คณะผูว้ ิจยั พบครู ประจําชั้นและกลุ่ ม
ตัวอย่าง (18 คน) ชี้ แจงวัตถุ ประสงค์การวิจยั
ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ และขั้น ตอนการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนิ นการพิทกั ษ์
สิ ทธิ์ กลุ่ มตัวอย่างโดยแจ้งว่าข้อมูลจะได้รับ การ
เก็บ รั ก ษาเป็ นความลับ และนํา มาใช้ใ นการวิจ ัย
ครั้งนี้เท่านั้น โดยจะนําเสนอข้อมูลในภาพรวม
4. คณะผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่าง (18 คน) ทํา
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบทดสอบความรู ้
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ในการควบคุ มเหา และแบบประเมินอาการของ
การเป็ นเหา โดยให้เวลาตอบ 10-15 นาที ก่อนการ
ทดลอง (pre-test)
5. คณะผูว้ ิจยั ให้กลุ่ มตัวอย่าง (18 คน)
เข้าร่ วมโปรแกรมการควบคุ มเหาแบบมีส่วนร่ วม
โดย อสม.น้อย ทั้ง 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งที่
1 ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง และ
ครั้งที่ 3 ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
6. คณะผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่าง (18 คน) ทํา
แบบทดสอบความรู ้ ในการควบคุ มเหา และแบบ
ประเมินอาการของการเป็ นเหา โดยให้เวลาตอบ
ประมาณ 10 นาที หลัง การทดลอง (post-test)
ทั้ง นี้ ดําเนิ นการทดลองและเก็บ รวบรวมข้อมูล
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ข้อมูลทัว่ ไป วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
เชิ งบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การเปรี ยบเทียบความรู ้ในการควบคุม
เหา ระหว่างก่ อนกับ หลัง เข้า ร่ วมโปรแกรมการ
ควบคุ ม เหาแบบมี ส่ วนร่ วมโดย อสม.น้ อ ย
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ paired t-test เนื่ องจาก
ข้อมูล มีการกระจายแบบเป็ นโค้ง ปกติ ส่ วนการ
เปรี ยบเทียบอาการของการเป็ นเหา ระหว่างก่อน

กับหลังเข้าร่ วมโปรแกรมการควบคุ มเหาแบบมี
ส่ วนร่ วมโดย อสม.น้อย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติ
Wilcoxon signed-rank test
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
นักเรี ยนที่เป็ นเหาส่ วนใหญ่มีอายุ 12 ปี มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 33.30 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 10.94
ปี (SD = 0.87) กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
มากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.40 และมี จาํ นวน
พี่นอ้ ง 2 คน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.40
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความรู้ ใ นการ
ควบคุ มเหาของนัก เรี ย นที่ เป็ นเหา ระหว่างก่ อน
กับหลังเข้าร่ วมโปรแกรมการควบคุ มเหาแบบมี
ส่ วนร่ วมโดย อสม.น้อย พบว่า ก่อนและหลังเข้า
ร่ วมโปรแกรมการควบคุมเหาฯ นักเรี ยนที่เป็ นเหา
มีค ะแนนเฉลี่ ย ความรู้ ใ นการควบคุ ม เหาเท่ า กับ
9.33 คะแนน (SD = 2.67) และ 12.72 คะแนน
(SD = 1.48) ตามลําดับ โดยพบว่า หลังเข้าร่ วม
โปรแกรมการควบคุ ม เหาฯ นัก เรี ยนที่ เป็ นเหามี
คะแนนเฉลี่ ย ความรู้ ใ นการควบคุ ม เหามากกว่า
ก่ อนเข้า ร่ วมโปรแกรมการควบคุ ม เหาฯ อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = 4.77, p < .001) ดังแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู ้ในการควบคุมเหาของนักเรี ยนที่เป็ นเหา ระหว่างก่อนกับ
หลังเข้าร่ วมโปรแกรม (n = 18)
ช่ วงเวลา
ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม
หลังเข้าร่ วมโปรแกรม

n
18
18

9.33
12.72

SD
2.67
1.48

t
4.77

p
< .001***
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คะแนน (SD = 0.23) และ 2.11 คะแนน (SD =0 .32)
ตามลํา ดับ โดยพบว่า มี คะแนนเฉลี่ ยอาการของ
การเป็ นเหาไม่แตกต่างจากก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 2

3. ผลการเปรี ยบเทียบอาการของการเป็ น
เหาของนักเรี ย นที่ เป็ นเหา ระหว่า งก่ อนกับ หลัง
เข้า ร่ ว มโปรแกรม พบว่ า นัก เรี ย นที่ เ ป็ นเหามี
คะแนนเฉลี่ยอาการของการเป็ นเหาเท่ากับ 2.05

ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการของการเป็ นเหาของนักเรี ยนที่เป็ นเหา ระหว่างก่อนกับ
หลังเข้าร่ วมโปรแกรม (n = 18)
ช่ วงเวลา
ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม
หลังเข้าร่ วมโปรแกรม

n
18
18

อภิปรายผล
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ คณะผู ้ วิ จ ั ย อภิ ป ราย
ผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิ จ ัย พบว่ า หลัง เข้า ร่ ว ม
โปรแกรมการควบคุ ม เหาแบบมี ส่ ว นร่ ว มโดย
อสม.น้อ ย นัก เรี ย นที่ เป็ นเหามี ค ะแนนเฉลี่ ย
ความรู ้ ใ นการควบคุ ม เหามากกว่า ก่ อ นเข้า ร่ ว ม
โปรแกรมการควบคุ มเหาฯ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงความรู ้ ของนักเรี ยนซึ่ ง
ได้รับฟังการบรรยายที่ถ่ายทอดในเวลาที่กาํ หนด
และได้เห็นภาพตามความเป็ นจริ งโดยมีการใช้สื่อ
ที่ ชัดเจน ได้แก่ หนัง สื อนิ ท านเกี่ ย วกับ การเป็ น
โรคเหา และเอกสารแผ่นพับ มีการอภิปรายกลุ่ม
ย่ อ ย โดยนั ก เรี ยนได้ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นกันในกลุ่ม มีการเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามใน
ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส งสั ย โดยคณะผู ้วิ จ ั ย สรุ ป
ประเด็นสําคัญและให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม รวมถึงการให้
นักเรี ยนที่เป็ นเหาได้เล่าประสบการณ์เดิมของตนมา
เป็ นข้อมูลป้ อนกลับ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้

2.05
2.11

SD
.23
.32

Z
.577

p
.564

เพิ่มขึ้ นหลังเข้าร่ วมโปรแกรมฯ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดการเรี ยนรู้ ของ Bloom13 ที่ ว่าความรู้ เป็ น
ความสามารถในการจดจําประสบการณ์ ต่าง ๆ และ
ระลึ กเรื่ องราวนั้น ๆ ออกมาได้ถูกต้อง แม่นยํา ซึ่ ง
ผลการวิจยั ครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรี ณา
กร ดอมนิ น และจินตนา สรายุทธพิทกั ษ์1 ที่พบว่า
ค่าเฉลี่ ยของคะแนนด้านความรู ้ การปฏิ บตั ิ และผล
ของการป้ องกันการเป็ นเหาหลังการทดลองของ
นักเรี ยนกลุ่ มทดลองสู งกว่านักเรี ยนกลุ่ มควบคุ ม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < .05)
2. ผลการวิจยั พบว่า หลังเข้าร่ วมโปรแกรม
นักเรี ยนที่เป็ นเหามีคะแนนเฉลี่ ยอาการของการเป็ น
เหาไม่แตกต่างจากก่ อนเข้าร่ วมโปรแกรม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ทั้งนี้ เนื่ องจากนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างยังคง
มีกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรี ยนร่ วมกับเพื่อนที่เป็ นเหา
อย่างต่อเนื่ อง จึ งยังคงมี อาการของการเป็ นเหาอยู่
แม้วา่ จะมีความรู ้ในการควบคุมเหาเพิม่ ขึ้นแล้วก็ตาม
ซึ่ งผลการวิจ ัยครั้ งนี้ สอดคล้องกับการศึ กษาของ
วัชรพงษ์ เรื อนคํา และคณะ9 ที่พบว่า การคันที่ศีรษะ

วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2562  91
มีความสัมพันธ์ กบั การติ ดโรคเหา การมี อาการคัน
ศีรษะบ่งบอกถึ งการดู แลความสะอาดของเส้นผม
และหนังศีรษะยังไม่ดีเท่าที่ควร และสอดคล้องกับ
การศึ กษาของโพชฌงค์ หร่ องบุ ตรศรี และคณะ4
พบว่ า นั ก เรี ยนหญิ ง ส่ วนใหญ่ ร้ อ ยละ 76.30
มีประวัติเคยมีอาการคันหนังศีรษะในช่วงหนึ่ งเดือน
ที่ผ่านมา เนื่ องจากโรคเหาเป็ นโรคที่มกั ถูกมองข้าม
และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องไม่ ตระหนักถึ งผลกระทบ ทั้งนี้
อาการคันศีรษะอาจเป็ นข้อมูลที่บ่งบอกถึ งการดูแล
ความสะอาดของเส้ นผมและหนังศี รษะของเด็ ก
นักเรี ยนที่ยงั ไม่ดีเท่าที่ควร โดยสาเหตุของอาการคัน
อาจ มาจากการติ ดโรคเหาหรื อจากเชื้ อรา หรื ออาจ
เป็ นเหาซํ้าในเด็กนักเรี ยนคนเดิม ซึ่ งอาการคันจะทํา
ให้เกิดความรําคาญ วิตกกังวล และเสี ยสมาธิ ในการ
เรี ยน บางคนมีอาการคันมากตอนกลางคืนจนนอน
ไม่หลับ ทําให้ พ กั ผ่อนไม่ เพี ยงพอ ซึ่ งล้วนส่ งผล
กระทบต่อการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการทั้งด้านร่ างกาย
และจิตใจ
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ยนที่ เ ป็ นเหา
โรงเรี ยนบ้านคลองนํ้าใส (บุญประชานุ กูล) อําเภอ
เมื อง จังหวัดจันทบุ รี หลังเข้าร่ วมโปรแกรมการ
ควบคุ มเหาฯ มี คะแนนเฉลี่ ยความรู ้ ในการควบคุ ม
เหามากกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม และหลังเข้าร่ วม
โปรแกรมการควบคุ มเหาฯ นักเรี ยนที่ เป็ นเหามี
คะแนนเฉลี่ยอาการของการเป็ นเหาไม่แตกต่างจาก
ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมการควบคุมเหาฯ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 บุ คลากรทางสุ ขภาพและครู ใ น
โรงเรี ยนควรนําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการ
ดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่ องเหา

1.2 อาจารย์พยาบาลควรนําผลการวิจยั ไป
เป็ นแนวทางในการสอนงานอนามัยโรงเรี ยนแก่
นักศึกษาพยาบาล เพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการดูแลเด็กที่เป็ นเหา
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรนําโปรแกรมการควบคุมเหาโดย
อสม.น้อย ไปทดลองใช้ในโรงเรี ยนอื่น หรื อทําวิจยั
เชิ งทดลองแบบวัดซํ้า (ติ ดตามผล) เพื่อยืนยันถึ ง
ประสิ ทธิผลของโปรแกรม
2.2 ควรพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิ ด
การวิจยั และพัฒนา โดยเป็ นโปรแกรมที่ควบคุมและ
ป้ องกันโรคเหาที่ได้ผลอย่างยัง่ ยืน และศึกษาทั้งใน
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และครู
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ ณวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี ที่ สนับสนุ นทุนและเวลาใน
การทําวิจยั และขอขอบคุณผูร้ ่ วมการวิจยั ทุกท่านที่
ให้ความร่ วมมือและสละเวลาในการเข้าร่ วมการวิจยั
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