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บทคัดยอ 
 

 โรคพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis) เปน
ปญหาสาธารณสุขท่ีพบไดในหลายพื้นท่ีในประเทศ
ไทย การศึกษาทางดานระบาดวิทยาจะทําใหทราบ
อัตราชุกและแหลงระบาดของโรค การวิจัยคร้ังนี้ได
ทําการตรวจหาไขพยาธิเข็มหมุดในเด็กอายุ 4-6 ป 
ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอ   
คูเมืองและอําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย รวมท้ังส้ิน
จํานวน 413 คนโดยใชวิธี scotch tape technique ผล
การศึกษาพบไขพยาธิเข็มหมุดจํานวน 111 คน คิด
เปนรอยละ 26.86 เม่ือจําแนกตามพ้ืนท่ีพบวาพื้นท่ี
เขตจังหวัดบุรีรัมยมีอัตราการติดเช้ือ (รอยละ 52.08) 
สูงกวาพื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ (รอยละ 
13.38) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value < 0.000) 

แตไมพบความแตกตางของอัตราการติดเช้ือระหวาง
เพศชายและหญิง ผลการศึกษาในครั้งนี้เปนขอมูล
สําคัญเพื่อใชในการรักษาและควบคุมปองกันการ
แพรกระจายของโรคพยาธิเข็มหมุด 
 
 

Abstract 
 

              Enterobiasis is an important public health 
problem in Thailand. The epidemiological study 
will help to know the prevalence rate and endemic 
areas. In this study, the scotch tape technique was 
used for diagnosis of enterobiasis. The recruited 
subjects for this study were 413 pupils in Amphur 
Bang-Plee, Samutprakarn province, Amphur Koo-
Maung and Amphur Na-Poe, Burirum province. 
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อาการท่ีเกิดจากโรคพยาธิเข็มหมุดมักไม
ชัดเจน ยกเวนการเขาไปอยูในบริเวณท่ีไมใชท่ีอยู
ปกติซ่ึงมักพบในเพศหญิงเชน บริเวณชองคลอด 
ปากมดลูก  ทอรังไข (Sarawathi et al., 1982)  สวน
พยาธิสภาพในเด็กมักเห็นเดนชัด เด็กท่ีติดเช้ือพยาธิ
เข็มหมุดมีอาการคันและระคายเคืองบริเวณรอบ
ทวารหนัก โดยเฉพาะเวลากลางคืนเปนผลใหเด็ก
พักผอนไมเต็มท่ี เบ่ืออาหาร (Ven, 1965; Bredesen 
et al., 1988) และอาจเกิดบาดแผลจากการเกาหรือ
เกิดการติดเช้ือแบคทีเรีย นอกจากนี้อาจมีอาการอ่ืนๆ 
เชน ปวดทอง อาเจียน อุจจาระรวง นอนกัดฟน  
อาการเหลานี้อาจสงผลใหพัฒนาการท้ังทางรางกาย
และสติปญญาของเด็กท่ีติดเ ช้ือชากวาปกติ  ซ่ึง
กลายเปนปญหาทางสาธารณสุขและเก่ียวของกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและประเทศ  

The results revealed that 111 cases (26.86 %) were 
positive by scotch tape technique. The infection 
rate in Burirum province was 52.08% which 
significantly higher (P value < 0.000) than 
Samutprakarn province (13.38%) but no different 
results between sexes. The results from this study 
are helpful for the treatment and control of 
enterobiasis in the further. 

 

คําสําคัญ :   โรคพยาธิเข็มหมุด / scotch tape 
technique 
 

บทนํา 
 

 พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) 
เปนพยาธิตัวกลมซ่ึงกอใหเกิดโรค Enterobiasis ซ่ึง
พบการแพรระบาดท่ัวโลกโดยเฉพาะในเขตหนาว
และเขตอบอุน(Chandler, 1981)  สําหรับประเทศ
ไทยพบไดในทุกภาคของประเทศ โดยพบมากใน
เขตชุมชนหรือสถานท่ีแออัดเชน ชุมชนแออัด สถาน
รับเล้ียงเด็ก และสถานสงเคราะหเด็กกําพรา พยาธิ
เข็มหมุดสามารถติดตอมาสูคนไดหลายทางเชน การ
กินไขระยะติดตอท่ีติดตามมือและเล็บ หรือกินไขท่ี
ปนเปอนในอาหาร การติดตอผานทางลมหายใจหรือ
การมีเพศสัมพันธกับผูติดเช้ือ (Sarawathi et al., 
1982; องุน เกียรติวุฒิ และคณะ, 2540; ธนสาร ศิริ
รัตนและคณะ, 2544)  นอกจากนี้ไขพยาธิเข็มหมุด
สามารถแพรกระจาย และคงทนอยูสภาวะแวดลอมท่ี
มีอุณหภูมิต่ําไดถึง 2 วัน ดังนั้นจึงมีโอกาสติดตอสู
บุคคลอื่นมากไดโดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือผูท่ี
อาศัยอยูรวมกัน 

จากการสํารวจอัตราการติดเช้ือพยาธิเข็ม
หมุดโดยวิธี Scotch tape technique ในเขตชุมชน
แออัดของกรุงเทพมหานคร พบวามีอัตราการติดเช้ือ
ประมาณ 50-65 เปอรเซ็นต ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 
14 ป และการสํารวจในเด็กนักเรียนอายุ 4-8 ปใน
จั งหวั ดขอนแก น  พบ อัตร าก า ร ติ ด เ ช้ื อ  50.9 
เปอรเซ็นต โดยพบการติดเช้ือในเพศชายสูงกวาเพศ
หญิง (มยุรัตน เทพมงคล, 2523; ศศิธร เกษแกวและ
คณะ, 2526; นงเยาว พึ่งตาแสง และนิมิต เล็งสมวงศ, 
2536; ประยงค ระดมยศ และคณะ, 2539; ธนสาร    
ศิริรัตนและคณะ, 2544) จากความสําคัญของโรค
ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาอัตราชุกของการติดเช้ือ
พยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียนอายุ 4-6 ป ในเขตพื้นท่ี 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปรียบเทียบกับ
พื้นท่ีเขต อําเภอคูเมืองและอําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด
บุรีรัมย เพื่อเปนขอมูลทางสาธารณสุขเพื่อใหการ
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อุปกรณและวิธีการ 
 

 กลุมตัวอยาง  เด็กนักเรียนอายุ 4-6 ป 
แบงเปนเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ไดแก โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 95 คน และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบางโฉลง 174 คน เขต จังหวัดบุรีรัมย
ไดแก โรงเรียนอนุบาลคูเมือง อําเภอคูเมือง 83 คน 
โรงเรียนวัดสิริมงคล อําเภอนาโพธ์ิ 61 คน รวม
จํานวน 413 คน 
 วิธีการตรวจ  ทําการตรวจหาไขพยาธิเข็ม
หมุดบริเวณผิวหนังรอบรูทวารหนักดวยวิธี Scotch 
tape technique โดยตัด Scotch tape ขนาดกวาง 25 
มิลลิเมตร ยาว 70 มิลลิเมตร แปะ Scotch tape ดาน
เหนียวท่ีบริเวณผิวหนังรอบรูทวารหนักของเด็ก ใช
นิ้วหัวแมมือกดลงบน Scotch tape ใหท่ัว จากน้ันดึง 

Scotch tape ออก แลวนํามาแปะลงบนแผนสไลด 
ตรวจหาไขพยาธิ  Enterobius vermicularis  ดวย
กลองจุลทรรศนกําลังขยาย 10X และ 40X 
 วิเคราะหขอมูล  รวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลโดยใช χ2- test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 
เปอรเซ็นต ดวยโปรแกรม SPSS version 10.0  
 

ผลการศึกษา 
 

 1.  ผลการตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุดจําแนก
ตามโรงเรียนจากเด็กนักเรียนท้ังหมด 413 คน โดย
จําแนกเปนเด็กจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางโฉลง 174 
คน โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 95 คน โรงเรียนอนุบาล
คูเมือง 83 คน และโรงเรียนวัดสิริมงคล 61 คน ซ่ึง
ผลการตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุดท้ังส้ิน 111 คน คิด
เปนรอยละ  26.88 ดังแสดงในตารางท่ี 1

  
  
ตารางท่ี 1.  ผลการตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุดจําแนกตามโรงเรียน 
 

โรงเรียน 
จํานวน (คน) 

รวม (คน) 
ผลบวก (%) ผลลบ (%) 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กบางโฉลง 22(12.64) 152(87.36) 174 

โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 14(16.47) 81(85.26) 95 

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 45(54.22) 38(45.78) 83 

โรงเรียนวัดสิริมงคล 30(49.28) 31(50.82) 61 

รวม 111(26.88) 302(73.12) 413 
 
 
 
 



 

2.  ผลการตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุดจําแนก
ตามเพศ แบงเปนเด็กชาย 221 คน ตรวจพบไขพยาธิ
จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 23.53 และเด็กหญิง 
192 คน ตรวจพบไขพยาธิจํานวน 59 คน คิดเปนรอย
ละ 30.73 จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาอัตรา
การติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กชายและเด็กหญิงไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P 
value = 0.100) ดังแสดงในตารางท่ี 2  
 

3.  ผลการตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุดจําแนก
ตามอายุ จากจํานวนเด็กท่ีเขารับการตรวจ 413 คน 
แบงเปนชวงอายุ 4 ป 68 คน อายุ 5 ป 253 คน อายุ 6 
ป 92 คน ตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุดจํานวน 26 คน 
(รอยละ 38.24), 50 คน (รอยละ 19.76) และ 35 คน 
(รอยละ 38.04) ตามลําดับ โดยพบวาในเด็กอายุ 5 ป
มีอัตราการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดตํ่ากวาเด็กอายุ 4 
และ 6 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value < 0.000) 
ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 2.  ผลการตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุดจําแนกตามเพศ 
 

จํานวน (คน) 
เพศ รวม (คน) 

ผลบวก (%) ผลลบ (%) 
ชาย 52(23.53) 169(76.47) 221 

หญิง 59(30.73) 133(69.27) 192 

รวม 111(26.88) 302(73.12) 413 

                                 χ2 =  2.71 , P - value = 0.100 
 
 
ตารางท่ี 3. ผลการตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุดจําแนกตามอายุ 
 

จํานวน (คน) 
อายุ (ป) รวม (คน) 

ผลบวก (%) ผลลบ (%) 
4 26(38.24) 42(61.76) 68 

5 50(19.76) 203(80.24) 253 

6 35(38.04) 57(61.96) 92 

รวม 111(26.88) 320(73.12) 413 

                   χ2 =  16.22  , P - value < 0.000 
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4.  ผลการตรวจไขพยาธิเข็มหมุดจําแนก
ตามพ้ืนท่ี จากผลการศึกษาพบวาเด็กจากโรงเรียนใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจํานวน 269 คน ตรวจพบ
ไขพยาธิเข็มหมุด 36 คน คิดเปนรอยละ 13.38 สวน
เด็กจากโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมยจํานวน 144 
คนตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุด 75 คนคิดเปนรอยละ 
52.08 จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาอัตราการ
ติดเ ช้ือพยาธิเข็มหมุดในเด็กจากโรงเรียนพื้นท่ี
จังหวัดบุรีรัมยสูงกวาพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value < 0.000) ดังแสดง
ในตารางท่ี 4  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษาพบวาเด็กจากโรงเรียนพื้นท่ี
จังหวัดบุรีรัมยใหผลการตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุด
สูงกวาในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ เม่ือพิจารณา
ผลดังกลาวรวมกับการสอบถามและสังเกตลักษณะ
สภาวะแวดลอมความเปนอยูของเด็กท้ัง 2 พื้นท่ี 
พบวาโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมยมีการจัดสรร
พื้นท่ีเพื่อทํากิจกรรมตางๆคอนขางจํากัด ประกอบ
กับเด็กในโรงเรียนแตละแหงมีจํานวนมาก ทําใหเกิด
ความแออัด และทําใหการดูแลใหเด็กปฏิบัติตนตาม

หลักสุขอนามัยเชน การลางมือกอนรับประทาน
อาหารเปนไปไดยาก นอกจากนี้ความรู เกี่ยวกับ
สาธารณสุข มูลฐานยั ง เข า ถึ งประชาชนหรือ
ผูปกครองของเด็กไดไมดีเทาท่ีควรจึงอาจเปนสาเหตุ
ท่ีทําใหโรคพยาธิเข็มหมุดแพรกระจายสูบุคคล
ใกลชิดไดโดยงาย ประกอบกับยังเปนพื้นท่ีท่ียังไม
เคยไดรับการตรวจพยาธิและไดรับยารักษามากอน 
จึงทําใหตรวจพบอัตราการติดเช้ือสูง สวนโรงเรียน
ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  ความรูทางดาน
สาธารณสุขสามารถเขาถึงประชาชนไดมาก มีการ
ดูแลดานสุขอนามัยอยางถูกตองและท่ัวถึงทําใหพบ
อัตราการติดเชื้อตํ่า 
 จากการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาความ
เปนอยูท่ีแออัด สภาพแวดลมและสุขอนามัยสวน
บุคคลมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการแพรระบาด
ของโรค ซ่ึ งสอดคลองกับงานวิ จั ยการ ศึกษา
อุบัติการณการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในจังหวัดสกลนคร (นงเยาว พึ่งตาแสง และ
นิมิต เล็งสมวงศ, 2536) และจังหวัดขอนแกน (ศศิธร 
เกษแกว และคณะ, 2526) ผลการตรวจหาโรคพยาธิ
เข็มหมุดในพื้นท่ีสลัมดินแดงและสลัมคลองเตย   
(มยุรัตน เทพมงคล, 2523) 

   
ตารางท่ี 4.  ผลการตรวจพบไขพยาธิเข็มหมุดจําแนกตามพื้นที่จังหวัด 
 

จํานวน (คน) 
พื้นท่ี (จังหวัด) รวม (คน) 

ผลบวก (%) ผลลบ (%) 
สมุทรปราการ 36(13.38) 233(86.62) 269 

บุรีรัมย 75(52.08) 69(47.92) 192 

รวม 111(26.88) 302(71.12) 413 

                χ2 = 71.47, P - value < 0.000 
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สวนผลการศึกษาที่พบวาอัตราการติดเช้ือ
พยาธิเข็มหมุดไมมีความแตกตางระหวางเพศชาย
และหญิงสอดคลองกับงานวิจัย นั้นแสดงใหเห็นวา
เ พศ ไม ใ ช ป จ จั ย ท่ี กํ า หนด อั ต ร า ก า ร ติ ด เ ช้ื อ  
สอดคลองกับงานวิจัยของณรงคศักดิ์ ใจเกงดี และ 
อรอุษา วัฒนะนุพงษ (2543) พรพิทักษ มีพรหม 
(2542) วันวิสาข บุญเลิศ และคณะ(2542) สวนปจจัย
ดานอายุพบวากลุมเด็กอายุ 5 ปมีอัตราการติดเช้ือต่ํา
กวากลุม 4 ปและ 6 ป ท้ังนี้อาจเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการดูแลอนามัยสวนบุคคลของเด็ก
แตละวัย อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษานี้
มีอายุท่ีใกลเคียงกันมาก อาจทําใหผลการศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยดานอายุยังไมชัดเจนเทาท่ีควร  
 ปญหาสําคัญอยางหน่ึงของงานวิจัยในเชิง
ระบาดวิทยาคือ ผลจากการสํารวจต่ํากวาผลท่ีแทจริง 
ท้ังนี้เนื่องมาจากปจจัยหลายดานเชน การเตรียมตัว
ของผูปกครองเมื่อ รูว า เด็กตองถูกตรวจพยาธิ  
ชวงเวลาการตรวจไมเหมาะสม ดังนั้นเพื่อใหการ
วิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค จึงควรมีเกณฑในการ
กําหนดชวงเวลาท่ีจะทําการตรวจใหเหมาะสม มีการ
อธิบายวัตถุประสงคและวิธีการตรวจและการเตรียม
ตัวกอนการตรวจใหคุณครูและผูปกครองเขาใจ เพ่ือ
ปองกันการชําระลางไขพยาธิออกจากบริเวณรอบ
ทวารหนัก ท้ังนี้ เพื่อใหไดผลการศึกษาที่มีความ
ถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 

สรุป 
 

 เนื่องจากการติดเช้ือโรคพยาธิเข็มหมุดมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการรักษาอนามัยสวน
บุคคล  การลดอัตราการติด เ ช้ือพยาธิ เ ข็มหมุด
จํ า เปนตองอา ศัยความร วม มือจากหลายฝ าย           

ท้ังหนวยงานทางดานสาธารณสุข   ผูปกครอง  
คุณครู ผูดูแลเด็ก และบุคลากรท่ีเกี่ยวของควรให
ความสําคัญในการเผยแพรความรูเร่ืองสุขอนามัย  
การจัดสรรพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมใหเหมาะสมกับ
จํานวนเด็ก การจัดสภาวะแวดลอมภายในโรงเรียน 
รวมถึงสัดสวนท่ีเหมาะสมของผูดูแลเด็กตอจํานวน
เด็กท้ังหมด เพื่อใหสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง และ
ทําใหการควบคุมการแพรระบาดของโรคพยาธิ
เปนไปอยางไดผล 
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