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บทคัดยอ
โรคเหายังคงเปนปญหาที่สําคัญในกลุมเด็กนักเรียน หากติดเชื้อนานและกลับเปนซ้ําจะทํา
ใหขาดประสิทธิภาพในการเรียน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การกลับเปนซ้ําของโรคเหาในเด็กนักเรียนหญิง
การศึกษาเชิงวิเคราะหแบบ Case-Control study กลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 246 คน
แบงออกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมศึกษา คือ ผูปกครองของนักเรียนหญิงที่ตรวจสอบพบประวัติการ
ไดรับยาฆาเหา (Benzyl benzoate) แลวพบการกลับมาเปนโรคเหาซ้ํา ภายในระยะเวลา 1 ป
หลังจากการไดรับการรักษา จํานวน 123 คน และกลุมควบคุม คือ ผูปกครองของนักเรียนหญิง ที่
ตรวจสอบพบประวัติการไดรับยาฆาเหา (Benzyl benzoate) แลวไมพบการกลับมาเปนโรคเหาซ้ํา
ภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากการไดรับการรักษา จํานวน 123 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สั ม ภาษณ วิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ โ ดยใช ส ถิ ติ พ หุ ถ ดถอยแบบโลจิ ส ติ ก (Multiple Logistic
regression) นําเสนอขนาดความสัมพันธดวยคา Adjusted Odds Ratio (ORadj) และชวงความ
เชื่อมั่น 95% และคา p-value
ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการกลับเปนซ้ําของโรคเหาในเด็กนัก เรีย น
หญิงประถมศึกษาตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ไดแก เด็กนักเรียนที่มีระดับผมยาว
(ORadj=9.79, 95% CI=2.47-38.80, P-value=0.002) เด็กนักเรียนที่ไมเคยมีประวัติการใชแชมพู
ฤทธิ์กําจัดเหา (ORadj=31.71, 95% CI=11.7-85.95, P-value<0.001) ผูปกครองที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากั บ 8,000 บาท (ORadj=5.97, 95% CI=2.44-14.61, P-value<0.001)
และผูปกครองที่มีพฤติกรรมการปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคเหาที่ไมดี (ORadj=7.25, 95% CI=
3.25-16.14, P-value<0.001)
ดังนั้นผูปกครองและคุณครูประจําชั้นควรมีสวนรวมในการดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลของเด็ก
นักเรียนทุกคน การตรวจเสนผมและหนังศีรษะทุกสัปดาห การใหใชแชมพูฤทธิ์กําจัดเหาในกลุมที่
ติดเชื้อ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนที่มีระดับผมยาว
คําสําคัญ: โรคเหา, การกลับเปนซ้ํา, นักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาตอนตน
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Abstract
Head lice is another problem that can occur among students. Having a
persistent head lice problem and head lice relapse can inhibit the learning efficiency
of students. This Case-Control study was conducted in order to investigate the
factors that allow the relapse of head lice problems among the girl students. The
samples were 246 parents of the targeted students, who had been classified into
two groups: 1) the Case Group consisted of 123 parents, who used to apply Benzyl
benzoate to eliminate head lice and whose children faced the return of the hair
head lice within 1 year, and 2) the Control Group consisted of 123 parents, who had
applied Benzyl benzoate to eliminate head lice and whose children, within 1 year,
had not experienced any relapse of head lice problems. The data collection was
done via interviews. Data were subsequently analyzed using multiple logistic
regression analysis, and correlations are presented with adjusted odds ratios (ORadj),
95% confidence intervals (95% CI), and p-values.
The parental factors having a significant association with the head lice relapse
problem consisted of the following: 1) having long hair (ORadj=9.79, 95% CI=2.4738.80, P-value=0.002), 2) not using a head lice-repellent shampoo (ORadj=31.71, 95% CI=
11.7-85.95, P-value<0.001), 3) having an average monthly income of 8000 Baht or
lower (ORadj=5.97, 95% CI=2.44-14.61, P-value<0.001), and 4) having poor practices
to prevent the return of head lice problems (ORadj=7.25, 95% CI=3.25-16.14, P-value<
0.001).
It is suggested that the parents and teachers should work in collaboration to
care for the students’ health. Specifically, there should be a weekly hair and scalp
examinations and head lice-repellent shampoos should be applied for the long hair
lower-primary grade school students.
Keywords: Head Lice, Relapsing, Primary School Female Students
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บทนํา
โรคเหาเปนปญหาสาธารณสุขทั่วโลก แตเหาที่
พบบอยในเด็กวัย 3-12 ป คือ เหาศีรษะ (อรจุฑา ชยางศุ,
2562) ซึ่งเหาเปนปรสิตภายนอกที่อาศัยอยูบนศีรษะของ
มนุษย โดยวงจรชีวิตของเหาศีรษะจะอยูบนศีรษะของ
มนุษยตลอดชีวิตของมัน โดยจะดูดกินเลือดของโฮสตเปน
อาหาร (Di et al., 2012) โรคเหาจะตรวจพบไข เ หาที่
เสนผมบริเวณทายทอยและหลังหู โดยมีอาการคันศีรษะ
บางรายอาจไมแสดงอาการ สวนภาวะแทรกซอนที่พบได
จากการติดเชื้อเหา ไดแก การติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําซอน
ตุมหนองที่บริเวณศีรษะ (อรจุฑา ชยางศุ, 2562)
จากสถานการณของการเปนเหาในเด็กนักเรียน
สามารถพบไดทั้งตางประเทศ และในประเทศจากการ
สํารวจขอมูลนักเรียน เขตพื้นที่ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง ป
พ.ศ. 2562 ระดั บ ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด โรงพยาบาล
มหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน
4 โรงเรี ย น พบว า มี นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
ตอนตน ป.1-ป.3 จํานวน 2,651 คน จากการตรวจสุขภาพ
อนามัยโดยเจาหนาที่สาธารณสุขโรงพยาบาลมหาสารคาม
พบเหา รอยละ 23.38 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย ป.4-ป.6 จํานวน 2,859 คน จากการตรวจสุขภาพ
ดวยสมุดบันทึกสุขภาพดวยตนเอง พบนักเรียนเป นเหา
รอยละ 2.27 จากการตรวจสุขภาพดังกลาวนั้นไมพบการ
เกิดเหาในนักเรียนผูชาย และการตรวจสอบประวัติการ
ไดรับยาเบนซิลเบนโซเอท จากโรงพยาบาลมหาสารคาม
ป พ.ศ. 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่1-3 ไดรับยา
จํานวน 620 คน พบการติดเชื้อซ้ํา จํานวน 318 คน คิดเปน
รอยละ 51.29 ของนักเรียนที่ไดรับยาทั้งหมด
ลักษณะการติดตอของเหาในเด็กนักเรียนเกิดได
ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม (Government of South
Australia, 2016) การติดตอโดยตรงจากคนหนึ่งสูอีกคน
หนึ่งเมื่อนักเรียนอยูใกลชิดกัน (Direct fomite
transmission) หรือการติดตอกันโดยทางออมผานการ
ใช ห วี ไดร เ ป าผม หมวก หรื อหมอนร ว มกัน (Indirect
fomite transmission) (อรจุฑา ชยางศุ, 2562) การรักษา
โรคเหาในปจจุบัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใหการ
สนับสนุนเวชภัณฑยาเบนซิลเบนโซเอต ในการกําจัดเหา
แกโรงเรียนตางๆ แมวานักเรียนที่เปนโรคเหาจะได รั บ
การรักษาดวยเวชภัณฑดังกลาว แตการรักษาเปนไปดวย
ความยากลําบาก เพราะนักเรียนที่ไดรับการรักษาจาก
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เจาหนาที่สาธารณสุขหรือครูที่โรงเรียนแลว เมื่อหายก็
มักจะกลับเปนซ้ํา
จากการศึ ก ษาที่ ผ า นมาพบว า ป จ จั ย ที่ มี ค วาม
สัมพันธการกลับเปนซ้ําของโรคเหา ในเด็กนักเรียนหญิง
ระดับประถมศึกษา ไดแก เด็กนักเรียนที่มีอายุ 5-8 ป มี
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเหาเปน 2.19 เทาของเด็กที่
อายุมากกวาหรือเทากับ 12 ป (ORadj=2.19, 95% CI=
1.07-3.87) (Dagne et al., 2019) นักเรียนที่ไมไ ด เ ขา
เรียน มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเหาเปน 1.54 เทาของ
เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนต น (ORadj=1.54,
95%CI=1.22-2.87) (Saghafipour, 2017) นักเรียนที่มี
ผมสั้น <20 เซนติเมตร มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเหา
เปน 0.09 เทาของนักเรียนที่มีผมยาว ≥20 เซนติเมตร
(OR=0.09, p-value<0.01) (นิศาชล อนุสัย และคณะ,
2559) นั กเรี ย นที่ไมมีป ระวั ติ การเป นโรคเหา มี โ อกาส
เสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคเหาเป น 0.081 เท า ของกลุ ม ที่ มี
ประวัติเปนเหามากอน (ORadj=0.081, 95% CI=0.0380.174) (Moradiasl et al., 2018) การปฏิบัติสุขอนามัย
ของเด็กนักเรียนที่ไมดี มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเหา
เปน 3.84 เทาของเด็กนักเรียนที่มีการปฏิบัติสุขอนามัยที่ดี
( ORadj=3.84, 95%CI=1.45-10.15) ( Dagne et al.,
2019) นั ก เรี ย นที่ มี ป ระวั ติ ก ารไม ใ ช สิ่ ง ของร ว มกั น มี
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเหาเปน 0.202 เทาของนักเรียน
ที่ ใ ช สิ่ งของร ว มกั น (ORadj=0.202, 95% CI=0.1310.314) (Moradiasl et al., 2018) การอาศัยอยูบานที่มี
ลักษณะ 1 หองนอนรวมกัน มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
เหาเป น 2.39 เทาของผู อาศัย อยู บ านที่ มีห อ งมากกว า
3 หองขึ้นไป (ORadj=2.39, 95% CI=1.41-4.08) (Gulgun
et al., 2013) เด็กนักเรียนมีมารดาที่ไมไดเรียนหนังสือ
นั้น มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเหาเปน 3.57 เทาของ
มารดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกวา (ORadj=
3.57, 95% CI=1.74, 7.33) (Dagne et al., 2019) นักเรียน
ที่พักอาศัยในพื้นที่เมืองมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเหา
เป น 2.34 เท า ของเด็ ก นั ก เรี ย นที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ช นบท
(ORadj=2.34, 95% CI=2.02-2.71) (Gulgun et al., 2013)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของดังกลาวขางตน พบวาโรคเหายังคงเปนปญหาที่
สําคัญในกลุมเด็กนักเรียน แตไมมีการรายงานการกลับ
เปนซ้ําของโรคเหาในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน
ดังนั้นจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธการกลับเปน
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ซ้ําของโรคเหา ในเด็กนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา
เขตพื้ น ที่ ศู น ย แ พทย ชุ ม ชนเมื อ ง สั ง กั ด โรงพยาบาล
มหาสารคาม จั ง หวั ด มหาสารคาม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ นํ า ผล
การศึ ก ษาไปเป น แนวทางให ผู ป กครอง ในการดู แ ล
ปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคเหา อันจะเปนแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาเด็กนักเรียน ใหมีภาวะสุขภาพอนามัย
ทีด่ ีโดยรวมตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาป จ จั ย ที่มี ความสั ม พัน ธ กั บ การกลั บ
เป น ซ้ํ า ของโ รคเหาในเด็ ก นั ก เรี ย นหญิ ง ระดั บ
ประถมศึกษาตอนตน จังหวัดมหาสารคาม
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยมีรูปแบบการศึกษาเปน Case-control
study โดยดํ าเนิ น การในโรงเรี ย นเขตพื้น ที่ ศูน ย แ พทย
ชุ ม ชนเมื อ งสามั ค คี สั ง กั ด โรงพยาบาลมหาสารคาม
จํ า นวน 4 โรงเรี ย น คื อ โรงเรี ย นอนุ บ าลมหาสารคาม
โรงเรี ย นหลั ก เมื อ งมหาสารคาม โรงเรี ย นพระกุ ม าร
มหาสารคาม และโรงเรี ย นสาธิ ต ราชภั ฎ มหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคาม
กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองนักเรียนหญิงที่กําลัง
ศึกษาอยูระดับประถมศึกษาที่ 1-3 ที่ไดรับการรักษาดวย
ยาฆาเหา (Benzyl benzoate) ในเขตพื้นที่ศูนยแพทย
ชุ ม ชนเมื อ ง สั ง กั ด โรงพยาบาลมหาสารคาม จั ง หวั ด
มหาสารคาม ในป 2561 โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมศึกษา (Cases) และกลุมควบคุม (Control) ผูวิจัย
สุ มตั ว อย าง (1) กลุ มศึกษา ทําการเก็บ ข อ มู ล โดยยึ ด
เกณฑ ก ารคั ด เข า ของกลุ ม ศึ ก ษาคื อ ผู ป กครองของ
นักเรียนหญิงที่ตรวจสอบพบประวัติการไดรับยาฆาเหา
แลวพบการกลับมาเปนโรคเหาซ้ํา ภายในระยะเวลา 1 ป
หลังจากการไดรับการรักษา และเกณฑคัดเขาของกลุม
ควบคุมคือ ผูปกครองของนักเรียนหญิงที่ตรวจสอบพบ
ประวัติการไดรับยาฆาเหาแลวไมพบการกลับมาเปนโรค
เหาซ้ํ า ภายในระยะเวลา 1 ป หลั ง จากการได รั บ การ
รั ก ษา โดยมี เ กณฑ คั ด ออกของกลุ ม ศึ ก ษาและกลุ ม
ควบคุมคือ นักเรียนหญิงที่ยายโรงเรีย นระหวางภาคป
การศึกษา 2562 ในชวงระหวางการเก็บขอมูล (2) กลุม
ควบคุ ม ใช วิ ธี ก ารสุ ม อย า งง า ย (Simple Random
Sampling) (ภาพที่ 1)
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กําหนดขนาดตัวอยาง (Shlesseman, 1982)
ผูวิจัยใชคา P1, P0 นํามาแทนในสูตรการคํานวณ
ขนาดตัวอยาง จากการศึกษาของ (พรรณพร ศรีเจริญล่ําชํา,
2561) โดยกําหนดให
 ค า สถิ ติ แ จกแจงปกติ ม าตรฐาน เมื่ อ
กําหนด
ระดับนัยสําคัญ (α) = 0.05 จึงมีคาเทากับ 1.96
 คาสถิติแจกแจงปกติมาตรฐานแบบปกติ
เมื่อกําหนดอํานาจการทดสอบรอยละ 80
(=0.2) ดังนั้น
เทากับ 0.84
P1  คาสัดสวนการไดรับการรั กษาดวยยาฆา
เหา ในกลุมที่กลับเปนซ้ําของโรคเหา เทากับ 0.40
P0  คาสัดสวนการไดรับการรั กษาดวยยาฆา
เหา ในกลุ มที่ไมมีก ารกลั บ เป น ซ้ํา ของโรคเหา เทากั บ
0.71
2
n/group= (1.96 2x0.56x0.44 +0.84 0.40x0.6+0.71x0.29)
2
(0.40-0.71)

ได n = 92
นําขนาดตัวอยางมาปรับตามวิธีการทางสถิติการ
วิเคราะหถดถอยพหุลอจิสติก (Multiple logistic
regresion) ตามสูตรการคํานวณ (Hsieh, 1989) ดังนี้
92
np =
2
1- P 1,2,3,...,p
ผูวิจัยจึงเลือกใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุ
เทากับ 0.5 ดังนั้นไดขนาดตัว อย างของกลุ มศึกษาและ
กลุมควบคุม จํานวนกลุมละ 123 คน จะไดขนาดตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 246 คน
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ
ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยได จ าการศึ ก ษาและ
ทบทวนจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทดสอบคาความ
เที่ ย งของเครื่ อ งมื อ (Reliability) หาค า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient
methods) มี ค า เท า กั บ 0.76 ซึ่ ง ประกอบด ว ยข อ มู ล
3 สวน ดังตอไปนี้
(1) ป จ จั ย พื้น ฐานส ว นบุ คคลของเด็ กนั กเรี ย น
ประกอบดวย อายุ ระดับชั้น ความยาวของเสนผม สถาน
ที่ตั้งของที่อยู อาศัย ประวัติการใชแชมพูฤทธิ์ กําจั ด เหา
รวมจํานวน 5 ขอ
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(2) ป จ จั ย พื้ น ฐานส ว นบุ ค คลของผู ป กครอง
ประกอบดวย อาชีพ รายไดของผูปกครอง ระดับการศึกษา
ของผูปกครอง ขนาดของครอบครัว รวมจํานวน 4 ขอ
(3) พฤติกรรมการปองกันการกลับเปนซ้ําของ
โรคเหา ไดแก สุขวิทยาสวนบุคคล การใชสิ่งของรวมกับ
คนอื่น และการนอนรวมกันภายในครอบครัว รวมจํานวน
8 ขอ
 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด
ความผิ ด พลาด 1)Information bias จะมีเ พีย งผู วิ จัยที่
ทราบเพี ย งผู เ ดี ย วตลอดระยะเวลาการสั ม ภาษณ
2)Selection bias ผู วิ จั ย จะเป น ผู ร วบรวมข อ มู ล จาก
แบบฟอรมบันทึกสุขภาพนักเรียน (สส3.) และตรวจสอบ
เปรี ย บเที ย บกั บ ข อ มู ล เด็ ก นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ ยาฆ า เหา
( Benzyl Benzoate) 3) Confounding factor โ ด ย
ผู วิ จั ย ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ แ บบ Multiple
logistic regression โดยมีลําดับขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอมูลดังตอไปนี้
(1) จัดทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากทาง
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการระบาด คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
ไปยังโรงเรียน ในเขตพื้นที่ศูนยแพทยชุมชนเมือง สังกัด
โรงพยาบาลมหาสารคาม จํานวน 4 โรงเรียน
(2) เตรียมขอมูลรายชื่อนักเรียนหญิงที่มีประวัติ
การไดรับยาฆาเหา (Benzyl Benzoate) จากการตรวจ
สุ ขภาพอนามัย โรงเรี ยน ประจํ าป 2561 คัด เลื อกกลุ ม
ปวย (Cases) และคัดเลือกกลุมควบคุม (Control)
(3) ผู วิ จั ย และที ม ผู ช ว ยวิ จั ย จึ ง เข า ไปชี้ แ จง
วัตถุประสงคของการวิจัยและขอความยินยอมไดตอไป
หลังจากผูปกครองใหการตอบรับยินดีรวมโครงการแลว
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง ระหวางเดือน
มีนาคม 2563
 การวิเคราะหขอมูล
(1) การวิ เ คราะห ขอมูล เชิ งปริมาณ วิ เ คราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป STATA (Release 10.1)
ซึ่ ง ผู วิ จั ย ใช ส ถิ ติ พ รรณนา ใช ใ นการพรรณนาข อ มู ล
นําเสนอในรูปของตารางแสดงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) การวิเคราะหตัวแปรเชิงเดี่ยว (Univariable
analysis) ด ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห ถ ดถอยแบบโลจิ ส ติ ก
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อยางงาย โดยไมคํานึงถึงผลกระทบจากปจจัยอื่นๆ โดย
นําเสนอเปนคาความเสี่ยงของการเกิดโรค (Crude odds
ratio, OR) และชวงเชื่อมั่นที่ 95% และคา p-value การ
วิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ ดวยวิธีการวิเคราะหพหุถดถอย
แบบโลจิ ส ติ ก (Multiple logistic regression) มี ก าร
ควบคุมผลกระทบจากปจจัยกวน (Confounding factors)
โดยเทคนิ ค การวิ เ คราะห แ บบขจั ด ออกที ล ะตั ว แปร
(Backward elimination) นํ า เสนออั ต ราการเกิ ด โรค
(Adjusted odds ratio,ORadj) และช ว งเชื่ อ มั่ น ที่ 95%
และคา p-value กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
 จริยธรรมการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผ า นการพิ จ ารณา
จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการวิจัยใน
มนุ ษ ย ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น รหั ส โครงการเลขที่
HE632033 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563
ผลการวิจัย
 สวนที่ 1 ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียน
กลุมศึกษา สวนใหญมีอายุ ต่ํากวาหรือเทากับ 8
ป ร อ ยละ 77.2 ค า มั ธ ยฐานเท า กั บ 8 ป (ต่ํ า สุ ด 6 ป :
สูงสุด 10 ป) อยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 รอยละ
41.5 ส ว นใหญ เ ด็ ก นั ก เรี ย นมี ค วามยาวของเส น ผมใน
ระดับยาว (มากกวาระดับไหล) รอยละ 57.7 อาศัยอยู
นอกเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม รอยละ 78.1 และ
พบวาสวนใหญไมเคยมีประวัติการใชแชมพูฤทธิ์กําจัดเหา
รอยละ 72.4
กลุมควบคุม สวนใหญมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ
8 ป รอยละ 61.8 คามัธยฐานเทากับ 8 ป (ต่ําสุด 6 ป:
สูงสุด 10 ป) อยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ
43.9 สวนใหญเด็กนักเรียนมีความยาวของเสนผมในผม
ระดับปานกลาง (≥3 ซม. จากติ่งหูจนถึงระดับไหล) รอย
ละ 39.8 อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม รอย
ละ 53.7 และพบวาเคยมีประวัติการใชแชมพูฤทธิ์กําจัด
เหา รอยละ 86.2 (ตารางที่ 1)
 สวนที่ 2 ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของ
ผูปกครอง
กลุมศึกษา สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป
ร อยละ 48.0 รายได เ ฉลี่ ย ต อเดื อน ต่ํ ากว าหรื อเทากั บ
8,000 บาท รอยละ 64.2 คามัธยฐานเทากับ 6,000 บาท
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(ต่ําสุด 0 บาท: สูงสุด 60,000 บาท) มีระดับการศึกษา
สูงสุดมัธยมศึกษา รอยละ 41.5 และจํานวนสมาชิ กใน
ครอบครัวที่อยู อาศัย ดวยกัน 5 คนขึ้นไป รอยละ 60.2
คามัธยฐานเทากับ 5 คน (ต่ําสุด 2 คน: สูงสุด 11 คน)
กลุ ม ควบคุ ม ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ รั บ จ า ง
ทั่วไป รอยละ 48.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 8,001 บาทขึ้น
ไป รอยละ 62.6 คามัธยฐานเทากับ 10,000 บาท (ต่ําสุด
2,000 บาท: สู ง สุ ด 90,000 บาท) มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
สูงสุดมัธยมศึกษา รอยละ 44.7 และจํานวนสมาชิ กใน
ครอบครัวที่อยู อาศัยดว ยกัน 5 คนขึ้นไป รอยละ 58.5
คามัธยฐานเทากับ 5 คน (ต่ําสุด 2 คน: สูงสุด 10 คน)
(ตารางที่ 2)
 สวนที่ 3 พฤติกรรมการปองกันการกลับ เป น
ซ้ําของโรคเหา
กลุมศึกษา มีพฤติกรรมการปองกันการกลับเปน
ซ้ําของโรคเหา อยูในระดับที่ไมดี รอยละ 75.6 และระดับ
ที่ ดี ร อ ยละ 24.4 กลุ ม ควบคุ ม พบว า มี พ ฤติ ก รรมการ
ปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคเหาที่ดี รอยละ 78.9 และ
ระดับที่ไมดี รอยละ 21.1 (ตารางที่ 3)
ผลการวิ เ คราะห ความสัมพัน ธร ะหว างตัวแปร
ตางๆกับการกลับเปนซ้ําของโรคเหาในเด็กนักเรียนหญิง
ประถมศึกษาตอนตน กรณีการวิเคราะหแบบหลายตั ว
แปร (Multivariable analysis) พบว า เด็ ก นั ก เรี ย นมี
ความยาวของเสนผมในระดับยาว (มากกวาระดับไหล) มี
โอกาสเสี่ ย งต อการเกิด โรคเหา เป น 9.79 เทาของเด็ก
นั ก เรี ย นผมสั้ น (ระดั บ ติ่ ง หู ) (ORadj=9.79, 95% CI=
2.47-38.80, P-value=0.002) เด็ ก นั ก เรี ย นที่ ไ ม เ คยมี
ประวัติการใชแชมพูฤทธิ์กําจัดเหา มีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเหา เปน 31.71 เทาของเด็กนักเรียนที่มีประวัติ
การใช แ ชมพู ฤ ทธิ์ กํ า จั ด เหา (ORadj=31.71, 95% CI=
11.7-85.95, P-value<0.001) ผูปกครองที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 บาท มีโอกาสที่เด็ก
นั ก เรี ย นเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคเหา เป น 5.97 เท า ของ
ผู ป กครองที่ มี ร ายได 8,001 บาทขึ้ น ไป (ORadj=5.97,
95% CI=2.44-14.61, P-value<0.001) ผู ป กครองที่ มี
พฤติกรรมการปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคเหาที่ไมดี
มีโอกาสที่เด็กนักเรียนเสี่ยงตอการเกิดโรคเหา เปน 7.25
เทาของผูปกครองที่มีพฤติกรรมการปองกันการกลับเปน
ซ้ําของโรคเหาที่ดี (ORadj=7.25, 95% CI=3.25-16.14,
P-value<0.001) (ภาพที่ 2)
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บทสรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
(1) เด็กนักเรียนมีความยาวของเสนผมในระดับ
ยาว (มากกวาระดับไหล) มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเหา
เป น 9.79 เท า ของเด็ ก นั ก เรี ย นผมสั้ น (ระดั บ ติ่ ง หู )
(ORadj=9.79, 95% CI= 2.47-38.80, P-value=0.002)
สอดคลองกับการศึกษาในประเทศนอรเวย และการศึกษา
ระบาดวิ ท ยาของโรคเหาในนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา
อําเภอวารินชําราบจังหวัด อุบลราชธานี อาจเนื่องจาก
ความยาวของเสนผมในระดับยาวเปนการเพิ่มความเสี่ยง
ของการสัมผัส และเพิ่มการกระจายของเหาในการติดตอ
กับบุคคลอื่นๆ ไดงายกวาผูที่มีระดับผมที่สั้น (Feldmeier,
2016) รวมถึงผูที่มีระดับผมที่สั้นนั้นการดูแลรักษาความ
สะอาดของเสนผมสามารถทําไดงาย ลดความเสี่ยงของ
การติดเหาจากบุคคลอื่นไดดีมากกวาเสนผมที่ยาว
(2) เด็กนักเรียนที่ไมเคยมีประวัติการใชแชมพู
ฤทธิ์ กํ า จั ด เหา มี โ อกาสเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคเหา เป น
31.71 เทาของเด็กนักเรียนที่มีประวัติการใชแชมพูฤทธิ์
กําจัดเหา (ORadj=31.71, 95% CI=11.7-85.95, P-value<
0.001) สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาผลของโปรแกรมสุ ข
ศึกษาที่มีผลตอการลดการเกิดเหาในเด็กผูหญิง อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน พบวา ครอบครัวที่มีประวัติของ
การใชแชมพูที่มีฤทธิ์กําจัดเหา มีโอกาสเสี่ยงตอการกลับ
เป น ซ้ําของโรคเหาเป น 0.13 เทาของครอบครั ว ที่ ไ ม มี
ประวัติของการใชแชมพูที่มีฤทธิ์กําจัดเหา (OR=0.128,
95% CI=0.059-0.279) (Yingklang, 2018) จากการศึกษา
ชี้ใหเห็นวาการใช แชมพูรว มกับ การรั กษาดวยยารั ก ษา
โรคเหาจะทําใหประสิทธิภาพการรักษาเหาไดผลดีกวา
การใชแชมพูเพียงอยางเดียว เพราะการใชแชมพู หรือ
ผงซักฟอกเปนเพียงการลดแรงตึงผิวของเสนผม หากไม
ใช เ ป น ประจํ า จะทํ า ให ก ารรั ก ษาล ม เหลวซ้ํ า ๆ โดย
หลังจากการรักษาดวยยา 2 สัปดาห รวมกับการใชแชมพู
เปนประจําตอเนื่องจะทําใหลดการเกิดเหาได (Burgess,
2016) แตอยางไรก็ตามการเลือกแชมพูฤทธิ์กําจัด เหามี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ผูปกครองตองอานฉลาก และคํา
เตือนกอนการใช
(3) ผูปกครองที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา
8,000 บาท มีโอกาสที่เด็กนักเรียนเสี่ยงตอการเกิดโรค
เหา เปน 6.12 เทาของผูปกครองที่มีรายได 8,001 บาท
ขึ้ น ไป (ORadj=5.97, 95% CI=2.44-14.61, P-value<
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0.001) สอดคลองกับการศึกษาในประเทศอิหราน พบวา
ครอบครัวที่มีรายที่ไมดี (< $600) มีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเหาเปน 1.50 เทาของครอบครัวที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่ดี (OR=1.50, 95% CI=1.23-1.84) (Saghafipour,
2017) การคนพบชี้ใหเห็นวารายไดของครอบครัวมีผลตอ
การแพรกระจายของเหาได เนื่องจากขอจํากัดของรายได
ของครอบครัวทําใหไมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑกําจัด
เหาโดยเฉพาะได และที่สําคัญดานวิถีชีวิตความเปน อยู
ของครอบครั ว ที่ มีข อจํ ากั ด รายได จึ งจํ าเป น ต องเลื อ ก
ผลิตภัณฑที่สามารถเขาถึงไดงาย ประหยัด ซึ่งอาจจะทํา
ใหประสิทธิภาพการกําจัดเหานั้นไมไดผล อีกทั้งความเรง
รีบในการหารายไดของครอบครัวที่มีรายไดนอย จึงไมมี
เวลาในการดูแลสุขอนามัยของบุตรหลาน ทําใหเกิดเหา
และพบการกลับเปนซ้ําถึงแมจะรักษาดวยยาแลวก็ตาม
(4) ผู ป กครองที่ มี พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น การ
กลับเปนซ้ําของโรคเหาที่ไมดี มีโอกาสที่เด็กนักเรียนเสี่ยง
ต อ การเกิ ด โรคเหาเป น 7.25 เท า ของผู ป กครองที่ มี
พฤติ กรรมการป องกั น การกลั บ เป น ซ้ํา ของโรคเหาที่ ดี
(ORadj=7.25, 95% CI=3.25-16.14, P-value<0.001)
สอดคลองกับการศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีผล
ตอการลดการเกิดเหาในเด็กผูหญิง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน พบวาครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ไดรับการจัด
โปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวกับเหา มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคเหาเปน 0.22 เทาของครอบครัวของเด็กนักเรียนที่
ไม ไ ด รั บ การจั ด โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เหา (OR=
0.22, 95% CI=0.05-0.38, P-value=0.01) (Yingklang,
2018) จากการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาครอบครัวมีสวนสําคัญ
ในการกําจัดเหา โดยเริ่มตั้งแตการสังเกตความผิดปกติ
ของบุตรหลาน อาการเริ่มแรกที่สังเกตได คือ อาการคัน
จะพบไดบริเวณหลังใบหู และศีรษะสวนลางใกลบริเวณ
ตนคอ (สกล สุนันทราภรณ, 2557) ในดานของการดูแล
สุ ข วิ ท ยาส ว นบุ ค คลของเด็ ก นั ก เรี ย นเมื่ อ กลั บ มาจาก
โรงเรียน ไมวาจะเปนการสระผมใหสะอาด สิ่งของเครื่องใช
ต อ งแยกอย า งเป น สั ด ส ว น รั ก ษาความสะอาดเสื้ อ ผ า
เครื่องนุงหม เครื่องนอน ที่อยูอาศัย (ปรีณากร ดอมนิน,
2552) ก็จะสามารถลดการแพรกระจายของเหาได
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ขอเสนอแนะหรือการนําไปใชประโยชน
ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ
(1) จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นระหว า งคุ ณ ครู กั บ
ผูปกครอง และเจาหนาที่สาธารณสุข ในการแสดงความ
คิดเห็นรวมกันถึงแนวทางในการปองกันโรคเหาอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน รณรงคดานการใชพืชสมุนไพรในการ
กําจัดเหา โดยเริ่มจากโรงเรียนสามารถผลิตเองไดโดยให
เด็ กนั กเรี ย นที่มีเ หาได เ ขาถึงผลิ ต ภั ณฑทุกราย รวมถึง
ผูปกครองเขามามีสวนรวม โดยการวัดผลกอนและหลัง
ในการเขาร ว มโปรแกรมปรั บ พฤติ กรรม โดยโรงเรี ย น
จัดเปนโครงการ “โรงเรียนปลอดจากโรคเหา” โดยใช
การวัดผล จากการจัดกิจกรรมกําจัดเหาดวยวิธีธรรมชาติ
โดยมีผูปกครองเขามามีสวนรวม แนวทางในการประเมิน
จะตองใชระยะเวลาในการประเมินแบงเปนชวง เชน 1
เดือน ประเมิน 2 ครั้ง ใชระยะเวลา 3 เดือน มีคณะกรรมการ
ตัดสินคือเจาหนาที่สาธารณสุข
(2) คุณครู ป ระจํ าชั้ น มีส ว นร วมในการดู แลสุข
วิทยาสวนบุคคลของเด็กนักเรียนทุกคน เชน การตรวจ
หนังศีรษะทุกสัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง
(3) โรงเรียนมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ถึง
ผลกระทบ ความรุ น แรงจากการเกิ ด โรคเหาซ้ํ า ซาก
รวมถึงวิธีการปองกันโรคเหาใหนักเรียนสามารถเขาถึงสื่อ
ไดงาย เชน การจัดทําวีดีทัศนโดยนักเรียนมีสวนรวมใน
การแสดงดานการปองกันตนเองจากโรคเหา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
(1) การใช แ ชมพู ฤ ทธิ์ กํ า จั ด เหานั้ น เป น ป จ จั ย
ปองกันการเกิดโรคเหาซ้ําควบคูกับการรักษาดวยยาเบน
ซิลเบนโซเอต ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑสารสกัดแชมพูแตละประเภท
รวมทั้งกระบวนการทําความสะอาดของอุปกรณเครื่อง
นอน (การผึ่งตากแดด การฆาเชื้อดวยน้ํายาซักฟอก การ
ตีฝุน) ที่ผูปกครองควรใหความสําคัญตอการดูแลความ
สะอาดของบุตรหลาน
(2) โรคเหาเปนปญหาสาธารณสุขที่ยังคงไดรับ
การแกไขมาเปนระยะเวลานาน แตจากการวิเคราะหตัว
แปรพฤติกรรมการปองกันการกลับเปนซ้ําของเหา ยังคง
พบวากลุมศึกษาที่ไดรับการแกไขดวยยาเบนซิลเบนโซ
เอตไปแลวนั้น กลับยังพบวามีความเสี่ยงตอการกลับเปน
ซ้ํา ดังนั้นจึงควรศึกษาวิจัยเชิงทดลองระหวางนักเรียนที่
ใชแชมพูฤทธิ์กําจัดเหาและนักเรียนที่ใชยารักษาโรคเหา
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ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละ ของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียน
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของนักเรียน
อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 8 ป
9 ปขึ้นไป
คามัธยฐาน (คาต่ําสุด : คาสูงสุด)
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ความยาวของเสนผม
ผมยาว (มากกวาระดับไหล)
ปานกลาง (≥ 3 ซม. จากติ่งหูจนถึงระดับไหล)
ผมสั้น (ระดับติ่งหู)
สถานที่ตั้งของที่อยูอาศัย
นอกเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประวัติการใชแชมพูฤทธิ์กําจัดเหา
เคย
ไมเคย

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564
กลุมศึกษา
จํานวน
รอยละ
n=123
95
28

กลุมควบคุม
จํานวน
รอยละ
n=123

77.2
22.8

76
47

61.8
38.2

8 (6 : 10)

8 (6 : 10)

49
51
23

39.8
41.5
18.7

54
21
48

43.9
17.1
39.0

71
45
7

57.7
36.6
5.7

47
49
27

38.2
39.8
22.0

96
27

78.1
21.9

57
66

46.3
53.7

34
89

27.6
72.4

106
17

86.2
13.8

ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละ ของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูปกครอง
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูปกครอง
กลุมศึกษา
จํานวน
รอยละ
n=123
อาชีพของผูปกครอง
วางงาน
31
25.0
รับจางทั่วไป
59
48.0
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
22
18.0
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
11
9.0
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 บาท
79
64.2
8,001 บาทขึ้นไป
44
35.8
คามัธยฐาน (คาต่ําสุด : คาสูงสุด)
6,000 (0 : 60,000)
ระดับการศึกษา
ไมไดศึกษา
6
4.9
ประถมศึกษา
50
40.6
มัธยมศึกษา
51
41.5
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
6
4.9
ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี
10
8.1
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูดวยกัน
ต่ํากวา 5 คน
49
39.8
5 คนขึ้นไป
74
60.2
คามัธยฐาน (คาต่ําสุด : คาสูงสุด)
5 (2 : 11)

กลุมควบคุม
จํานวน
รอยละ
n=123
5
60
45
13

4.0
48.8
36.6
10.6

46
37.4
77
62.6
10,000 (2,000 : 90,000)
3
25
55
15
25

2.5
20.3
44.7
12.2
20.3

51
72

41.5
58.5
5 (2 : 10)
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ปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564

ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ เกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคเหาภาพรวม
ระดับพฤติกรรมการปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคเหา
กลุมศึกษา
จํานวน
รอยละ
n=123
พฤติกรรมการปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคเหาที่ดี (13-24 คะแนน)
30
24.4
พฤติกรรมการปองกันการกลับเปนซ้ําของโรคเหาที่ไมดี (0-12 คะแนน)
93
75.6

กลุมศึกษา นักเรียนหญิง
พบการกลับเปนซ้ําของเหา
318 ราย

กลุมควบคุม นักเรียนหญิง
ไมพบการกลับเปนซ้าํ ของเหา
302 ราย

สุมอยางงาย
(Simple Random Sampling)
123 ราย

สุมอยางงาย
(Simple Random Sampling)
123 ราย

กลุมควบคุม
จํานวน
รอยละ
n=123
97
78.9
26
21.1

ภาพที่ 1 การสุมตัวอยางกลุมศึกษา และกลุมควบคุม

ภาพที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรพหุ (Multivariate Analysis) ระหวางตัวแปรตางๆ กับการกลับเปนซ้ําของโรคเหาเมื่อวิเคราะห
ทีละหลายตัวแปร โดยคํานึงถึงอิทธิพลของปจจัยอื่น

