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บทคัดยอ
โรคผิวหนังจากเชื้อราเปนโรคที่พบไดบอยในเวชปฏิบัติและเปนปญหาทางดานการสาธารณสุขของประเทศ
ขอมูลดานระบาดวิทยาและปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราในกลุมผูตองขังมีจำกัด การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกและประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราในกลุมผูตองขัง
โดยศึกษาเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง ระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
และการตรวจรางกายผตู อ งขัง วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงบรรยาย และประเมินความสัมพันธระหวางปจจัยทีเ่ กีย่ ว
ของกับการเกิดโรค ศึกษาในผูตองขังที่สมัครใจเขารวมการวิจัยจำนวน 477 คน จากผูตองขังทั้งหมด 600 คน
พบความชุกของโรคผิวหนังจากเชื้อรารอยละ 48.0 โรคผิวหนังจากเชื้อราที่พบบอย 5 อันดับแรก ไดแก Tinea
versicolor รอยละ 29.3 Tinea capitis รอยละ 23.1 Tinea cruris รอยละ 23.1 Tinea corporis รอยละ 19.2 และ
Candidiasis รอยละ 3.1 กลุมที่สระผมเปนประจำเปนโรคผิวหนังจากเชื้อรานอยกวากลุมที่สระผมเปนบางครั้ง
(p = 0.014) สรุปไดวา โรคผิวหนังจากเชือ้ ราเปนโรคทีพ่ บไดบอ ยในผตู อ งขังเรือนจำ
คำสำคัญ: ผตู อ งขัง ความชุก โรคผิวหนังจากเชือ้ รา ปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
พุทธชินราชเวชสาร 2559;33(3):295-303.
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โรคผิวหนังจากเชือ้ ราในผตู อ งขัง

Fungal Skin Infection in Prisoners

Abstract
Fungal skin infections are common disease in public health and clinical practice. However,
epidemiology data and associated factors of fungal skin infection diseases in prisoners are limited.
The objectives of this study were to estimate the prevalence of fungal skin infection diseases and to determine
the associated factors contribute to fungal skin diseases among prisoners. A cross-sectional analytic
study was conducted in the Sawankhaloke Prison, Sukhothai province during October to December 2014.
Data were collected by using questionnaire and physical examination by physician. Out of total 600 prisoners,
477 were voluntarily entered in this study. The prevalence of fungal skin infection diseases was 48.0 %.
Among these, the top 5 skin diseases were tinea versicolor (29.3%), tinea capitis (23.1%), tinea cruris
(23.1%), tinea corporis (19.2%) and candidiasis (3.1%). The regular hair washing group had fungal skin
infection less than group that had less hair washing (p = 0.014). In summary, fungal skin infection diseases
are common among prisoners.
Key words: prisoner, prevalence, fungal skin infection, associated factors
Buddhachinaraj Med J 2016;33(2):295-303.
บทนำ
โรคผิ ว หนั ง ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ราเป น กลุ ม โรคที่ มี
ความสำคัญและพบไดบอ ย โดยพบไดประมาณรอยละ
20-25 ของประชากรทัว่ โลก1 พบมากในกลมุ ประชากร
ที่อาศัยอยูในภูมิภาคเขตรอนและรอนชื้น เนื่องจาก
เชือ้ ราเจริญไดดใี นทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 25-28 องศา
เซลเซี ย ส ประกอบกั บ ประชากรในภู มิ ภ าคนี้ มั ก มี
ฐานะยากจน อยอู าศัยกันเปนชุมชนใหญและหนาแนน
ทำใหเกิดโรคผานการสัมผัสทางผิวหนังไดงา ย
เรือนจำเปนสถานที่ที่มีปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่จะ
ทำใหเกิดโรคติดเชือ้ รวมถึงโรคผิวหนังจากเชือ้ ราไดมาก
เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ไมดี
เชน มีความหนาแนนของนักโทษ อากาศ และแสงสวาง
ที่ไมเพียงพอ หองน้ำที่ไมถูกสุขลักษณะ และภาวะ
ทุพโภชนาการ2 ในปพ.ศ.2555 ประเทศไทย มีอตั ราสวน
ผูตองขังสูงเปนอันดับที่ 21 ของโลกคือ 398 คน
ตอประชากรแสนคน3 พบวาป พ.ศ.2557 มีผูตองขัง
ทั้ ง สิ้ น 289,583 คน 4 จากประชากร คาดการณ
64,871,000 คน5 และเพิม่ ขึน้ เปน 446 คน ตอประชากร
แสนคนในป พ.ศ. 2557 การศึกษาเกีย่ วกับโรคผิวหนัง
และโรคผิวหนังจากเชื้อราในผูตองขังในเรือนจำยังมี
รายงานวิจัยจำนวนนอย6 โดยเฉพาะอยางยิ่งรายงาน
การศึกษาทีเ่ กีย่ วของกับความชุกและปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
กั บ การเกิ ด โรคผิ ว หนั ง จากเชื้ อ ราในผู ต อ งขั ง ใน
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ประเทศไทย การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา
ความชุกของโรคผิวหนังจากเชือ้ ราและปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
กั บ การเกิ ด โรคผิ ว หนั ง จากเชื้ อ ราในผู ต อ งขั ง เพื่ อ
กำหนดเปนแนวทางในการวางแผนปองกันการเกิดโรค
การคัดกรองโรค และการใหการรักษาโรคผิวหนังจาก
เชือ้ ราทีเ่ หมาะสมในผตู อ งขังในเรือนจำตอไป
วัสดุและวิธกี าร
การวิ จั ย นี้ เ ป น วิ จั ย เชิ ง พรรณนาภาคตั ด ขวาง
(cross-sectional analytic study) โดยเก็บขอมูล
จากผตู อ งขังในเรือนจำอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เพือ่ สำรวจความชุกและปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดโรค
ผิวหนังจากเชื้อรา ในกลุมตัวอยางที่เปนผูตองขังใน
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่สมัครใจ
เขารวมการวิจยั จำนวน 477 คน จากผตู อ งขังทัง้ หมด
600 คนระหวางเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2557
โดยเก็บขอมูลจาก 2 สวนคือ 1) ตรวจรางกายเพือ่ คนหา
โรคผิ ว หนั ง และวิ นิ จ ฉั ย โรคโดยแพทย และยื น ยั น
การวินจิ ฉัยโดยการตรวจดวย 10% KOH 2) สัมภาษณ
เพือ่ เก็บขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ผิวหนัง โดยใชแบบสัมภาษณ ซึง่ ประกอบดวยขอมูล
ส ว นบุ ค คลได แ ก เ พศ อายุ อาชี พ ก อ นเข า เรื อ นจำ
ระยะเวลา การถูกจองจำ จำนวนครั้งที่เขาเรือนจำ
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งานหรือหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายในเรือนจำ การมี
โรคประจำตั ว ยาที่ ใ ช ป ระจำ ประวั ติ โ รคผิ ว หนั ง
ในครอบครั ว และข อ มู ล ส ว นของพฤติ ก รรมของ
ผูตองขัง ซึ่งประกอบดวย การซักผาเช็ดตัว การซัก
ผาหม การซักผาปูทนี่ อน การอาบน้ำ การใชสบอู าบน้ำ
การสระผม การเปลี่ยนใสเสื้อและผาถุงหรือกางเกง
ทีท่ ำความสะอาดแลว การลางมือหลังสัมผัสสิง่ สกปรก
และการลางมือหลังเขาหองน้ำ
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ความชุกของโรค
ใชสถิติที่เปนอัตราสวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนการหา
ความเกี่ยวของระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัย
พฤติ ก รรมกั บ การเป น โรคผิ ว หนั ง ใช ก ารทดสอบ
ไคสแควร แ ละ Fisher exact test กำหนดให ใ ช
ระดับความเชือ่ มัน่ 95% โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สำเร็จรูป การศึกษานี้ผานการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ด า นสาธารณสุ ข
ในมนุษย จังหวัดสุโขทัย เลขทีโ่ ครงการ IRB01/2557
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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พบมากทีส่ ดุ ในเพศชาย (รอยละ 29.1) และ Tinea cruris
พบมากทีส่ ดุ ในเพศหญิง (รอยละ 36.0) (ตารางที่ 3)
มีหลักฐานไมเพียงพอทีบ่ ง ถึงความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลซึ่งประกอบไปดวยเพศ อายุ อาชีพ
กอนเขาเรือนจำ ระยะเวลาทีอ่ ยใู นเรือนจำ จำนวนครัง้
ที่เขาเรือนจำ งานหรือหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายใน
เรือนจำ โรคประจำตัว ยาทีใ่ ชประจำ และประวัตสิ มาชิก
ในครอบครัวเปนโรคผิวหนังจากเชื้อรากับโรคผิวหนัง
จากเชือ้ ราในผตู อ งขัง (ตารางที่ 4)
สำหรับปจจัยดานพฤติกรรมพบความเกี่ยวของ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติของพฤติกรรมการสระผม
กับการเกิดโรคผิวหนังจากเชือ้ รา (p = 0.014 ) แตไมมี
ความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการอาบน้ำ การใชสบู
การเปลี่ ย นใส เ สื้ อ ที่ ทำความสะอาดแล ว และการ
เปลี่ ย นใส ผ า ถุ ง หรื อ กางเกงที่ ทำความสะอาดแล ว
(ตารางที่ 5)

ผลการศึกษา
กลุมตัวอยาง 477 คน เปนเพศชาย 360 คน
(ร อ ยละ 75.5) อายุ เ ฉลี่ ย 37.5 ป (18-65 ป )
(ตารางที่ 1) ตรวจพบผูตองขังเปนโรคผิวหนังจาก
เชื้อรา (fungal infection) จำนวน 229 คน คิดเปน
ความชุก รอยละ 48.0 โดยชนิดของโรคผิวหนังจาก
เชื้อรา ที่พบคือ Tinea versicolor, Tinea capitis,
Tinea cruris, Tinea corporis, Candidiasisและ
Tinea ungium คิดเปนรอยละ 14.0,11.1, 11.1, 9.2
และ 0.9 ตามลำดับ หรือคิดเปนสัดสวนของโรคผิวหนัง
ทัง้ หมดรอยละ 29.3, 23.1, 23.1, 19.2, 3.1 และ 1.3
ตามลำดับ (ตารางที่ 2) สัดสวนของโรคผิวหนังจาก
เชือ้ ราในเพศชายและเพศหญิงเปน 179 คน (รอยละ
78.2) และ 50 คน (รอยละ21.8) ตามลำดับ โดยที่
เพศชายมีอัตราการเกิดโรครอยละ 49.7 (179/360)
และรอยละ 42.7(50/117) โดย Tinea versicolor
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (จำนวน 477 คน)
ขอมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
≤ 24
25-34
≥ 35
เฉลีย่ = 37.4 ป ต่ำสุด = 18 ป สูงสุด = 65 ป
อาชีพกอนเขาเรือนจำ
ใชแรงงาน
ไมใชแรงงาน
ระยะเวลาทีอ่ ยเู รือนจำ (เดือน)
0 - 12
13 - 24
≥ 25
จำนวนครัง้ ของการถูกคุมขัง
1
2
≥3
งานหรือหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายในเรือนจำ
งานใชแรงงานมาก ไดแก งานครัว งานสวน งานซักฟอก งานผลิตเฟอรนเิ จอร
งานไมใชแรงงานนอย ไดแก งานพยาบาล งานทำความสะอาดพืน้ ทีใ่ นเรือนจำ งานสำนักงาน
โรคประจำตัว
มี
ไมมี
ยาทีใ่ ชประจำ
มี
ไมมี
ประวัตสิ มาชิกในครอบครัวเปนโรคผิวหนัง
มี
ไมมี

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

จำนวน (คน)

รอยละ

360
117

75.5
24.5

135
159
183

28.3
33.3
38.4

352
125

73.8
26.2

295
156
26

61.8
32.7
5.5

364
82
31

76.3
17.2
6.5

177
300

37.1
62.9

93
384

19.5
80.5

73
404

15.3
84.7

18
459

3.8
96.2
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ตารางที่ 2 ความชุกและชนิดของโรคผิวหนังจากเชือ้ รา (จำนวน 477 คน)
ประเภทของโรคผิวหนัง
Total fungal skin infections
Tinea versicolor
Tinea capitis
Tinea cruris
Tinea corporis
Candidiasis
Tinea ungium

คน (ความชุก )
n = 477
229 (48.0)
67 (14.0)
53 (11.1)
53 (11.1)
44 (9.2)
7 (1.5)
3 (0.8)

สัดสวนของโรค (รอยละ)
n = 229
100
29.3
23.1
23.1
19.3
3.1
1.3

ชาย
คน (รอยละ)

หญิง
คน (รอยละ)

ตารางที่ 3 โรคผิวหนังจำแนกตามเพศ (จำนวน 229 คน)
ประเภทของโรคผิวหนัง
ประเภทของโรคผิวหนัง
Tinea versicolor
Tinea capitis
Tinea corporis
Tinea cruris
Candidiasis
Tinea ungium
Total

52 (29.1)
45 (25.1)
42 (23.5)
35 (19.6)
4 (2.2)
1 (0.5)
179 (100)

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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18 (36.0)
3 (6.0)
2 (4.0)
50 (100)
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ตารางที่ 4 ความเกีย่ วของระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเกิดโรคผิวหนังจากเชือ้ รา
ปจจัย

จำนวนคนทีเ่ ปนโรคผิวหนัง
จากเชื้อรา
(รอยละ) (n = 229)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
< 24
25-34
≥ 35
อาชีพกอนเขาเรือนจำ
อาชีพทีใ่ ชแรงนอย
อาชีพทีใ่ ชแรงมาก
ระยะเวลาทีอ่ ยเู รือนจำ (เดือน)
0-12
13-24
≥ 25
จำนวนครัง้ ทีถ่ กู คุมขัง
1
2
≥ 3
งานหรือหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายในเรือนจำ
งานทีม่ เี หงือ่ ออกมาก
งานเหงื่อที่ไมมีเหงื่อหรือมีนอย
โรคประจำตัว
ไมมี
มี
ยาทีใ่ ชเปนประจำ
ไมมี
มี
ประวัตสิ มาชิกในครอบครัวทีเ่ ปนโรคผิวหนัง
ไมมี
มี

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

จำนวนคนทีไ่ มเปนโรคผิวหนัง
จากเชื้อรา
(รอยละ) (n = 248)

179 (78.2)
50 (21.8)

181 (73.0)
67 (27.0)

62 (27.1)
73 (31.9)
94 (41.0)

73 (29.4)
86 (34.7)
89 (35.9)

53 (23.1)
176 (76.9)
150 (65.5)
68 (29.7)
11 (4.8)
173 (75.5)
40 (17.5)
16 (7.0)
87 (38.0)
142 (62.0)
43 (18.8)
186 (81.2)
199 (86.9)
30 (13.1)
218 (95.2)
11 (4.8)

χ2

p-value

1.727

0.189

1.341

0.551

2.135

0.144

2.511

0.285

0.215

0.898

0.148

0.701

0.145

0.703

1.650

0.199

1.287

0.257

72 (29.0)
176 (71.0)
145 (58.5)
88 (35.5)
15 (6.0)
191 (77.0)
42 (16.9)
15 (6.0)
90 (36.3)
158 (63.7)
50 (20.2)
198 (79.8)
205 (82.7)
43 (17.3)
241 (97.2)
7 (2.8)
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ตารางที่ 5 ความเกีย่ วของของพฤติกรรมการทำความสะอาดรางกายและเครือ่ งนงุ หมกับโรคผิวหนังจากเชือ้ รา
พฤติกรรมการทำความสะอาด
รางกายและเครื่องนุงหม

การอาบน้ำ
การใชสบู
การสระผม
การเปลีย่ นเสือ้ ใสทที่ ำความสะอาดแลว
การเปลี่ยนใสผาถุงหรือกางเกง
ทีท่ ำความสะอาดแลว
a
chi-square test, bFisher exact test

เปนบางครั้ง
(≤ 4-5 วัน/สัปดาห)

เปนประจำ
(6-7 วัน/สัปดาห)
เปนโรค
ผิวหนัง
คน (รอยละ)

ไมเปนโรค
ผิวหนัง
คน (รอยละ)

เปนโรค
ผิวหนัง
คน (รอยละ)

ไมเปนโรค
ผิวหนัง
คน (รอยละ)

335 (74.7)
355 (74.4)
254 (71.5)
353 (74.3)
353 (74.3)

122 (25.3)
120 (25.2)
101 (28.5)
122 (25.7)
122 (25.7)

2 (100.0)
2 (100.0)
101 (82.8)
2 (100.0)
1 (100.0)

(0)
(0)
21 (17.2)
0(0)
0(0)

อภิปราย
ผลการวิจยั ในกลมุ ตัวอยางคือผตู อ งขังในเรือนจำ
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่สมัครใจเขารวม
การวิจัยจำนวน 477 คน เปนเพศชาย 360 คน
(รอยละ 74.70) พบความชุกของโรคผิวหนังจากเชือ้ รา
(fungal infection) รอยละ 48.0 เมือ่ จำแนกความชุก
ตามชนิดของโรคผิวหนังจากเชือ้ ราทีพ่ บบอยเรียงลำดับ
ตามความชุก ไดแก Tinea versicolor (รอยละ14.0)
Tinea capitis (รอยละ 11.1) Tinea cruris (รอยละ 11.1)
Tineacorporis (ร อ ยละ 9.2) และ Candidiasis
(รอยละ 1.5)
จากรายงานการศึกษาพบความชุกของโรคผิวหนัง
จากเชือ้ ราในผตู อ งขังรอยละ 19.7 ถึง 51.37-9 แตเมือ่
พิจารณารายชนิดของโรคผิวหนังพบความชุกของ
โรคเชือ้ รากลมุ กลาก (Dermatophytosis) ความชุกของ
โรคผิวหนังจากเชือ้ กลมุ เกลือ้ น (Pityriasis versicolor)
รอยละ 64 และ 27 ตามลำดับ9 และความชุกของ
Tinea versicolor รอยละ 11.210 ในขณะที่ความชุก
ของโรคผิวหนังจากเชือ้ ราในประชากรทัว่ ไปพบรอยละ
20-25 ของประชากร1 ซึ่งจะเห็นวาความชุกของโรค
ผิ ว หนั ง จากเชื้ อ ราในผู ต อ งขั ง ของการศึ ก ษานี้ แ ละ
การศึกษาอื่นสูงกวาประชากรทั่วไป8-9 ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพอากาศรอนชืน้ ทีเ่ หมาะสมตอการเจริญของเชือ้ รา
และความแออัดของผตู อ งขังในเรือนจำ11,12 ทำใหสมั ผัส
เชื้อราระหวางผูตองขังไดงาย12-14 ใชสถานที่อาบน้ำ
รวมกันทำใหเชือ้ แพรกระจายอยใู นหองน้ำ7 ใชเสือ้ ผา
ส ว นกลางร ว มกั น ของผู ต อ งขั ง และการใช ที่ น อน
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

χ2

p-value

0
0
6.024

1.000b
1.000b
0.014a
1.000a
1.000a

รวมกัน7,15 สงผลใหความชุกของการเปนโรคผิวหนัง
จากเชือ้ ราในผตู อ งขังสูงกวากลมุ ประชากรทัว่ ไปเกือบ
2 เทา7,9 จากการสำรวจสภาพแวดลอมในเรือนจำแหงนี้
มีสภาพแออัด ผูตองหานอนติดกัน และใชหองน้ำ
รวมกัน
การศึกษานี้ยังมีหลักฐานไมเพียงพอที่จะบอกถึง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับโรคผิวหนัง
จากเชือ้ รา (fungal infection) ไมวา จะเปนปจจัยดาน
เพศ อายุ อาชีพกอนเขาเรือนจำ ระยะเวลาการถูก
จองจำ จำนวนครัง้ การถูกคุมขัง งานหรือหนาทีซ่ งึ่ ไดรบั
มอบหมายในเรือนจำ การมีโรคประจำตัว การไดรบั ยา
บางชนิด การมีบุคคลในครอบครัวเปนโรคผิวหนัง
แตอยางไรก็ตาม การติดเชือ้ ราระหวางบุคคลเกิดจาก
การสัมผัสโดยตรงหรือโดยทางออมและรอยโรคจะ
เป น แบบเรื้ อ รั ง เป น อยู น านและกลั บ มาเป น ซ้ำ ได
งาย15เมื่อผูตองขังมาอยูรวมกันเปนจำนวนมากอยูกัน
หนาแน น จึ ง เกิ ด การสั ม ผั ส ผิ ว หนั ง ต อ กั น ได ง า ย
ประกอบกับสภาพอากาศในเรือนจำรอนชื้น ผูตองขัง
มีสุขอนามัยไมดี ทำใหแพรกระจายโรคผิวหนังจาก
เชื้อราไดงาย12-14 พบวาโรคผิวหนังจากเชื้อรามีความ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสระผมอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p = 0.014) แตไมพบความเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการอาบน้ำ การใชสบู การเปลี่ยนใสเสื้อ
ที่ ทำความสะอาดแล ว และการเปลี่ ย นใส ผ า ถุ ง หรื อ
กางเกงทีท่ ำความสะอาดแลว แตกตางจากการศึกษาใน
ประเทศไนจีเรียทีพ่ บวาพฤติกรรมการอาบน้ำเปนประจำ
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การใชสบูเปนประจำชวยลดการเปนโรคผิวหนังจาก
เชือ้ รา9 เนือ่ งจากในการศึกษานี้ การติดเชือ้ ราสวนใหญ
เปนกลมุ dermatophytosisซึง่ สามารถอาศัยในผิวหนัง
บริเวณทีม่ เี คอราตินและใชเคอราตินซึง่ มีอยใู นชัน้ หนัง
กำพรา เสนผม และเล็บเปนอาหาร13-15การใชสถานที่
อาบน้ำรวมกันของผตู อ งขังทุกคนทำใหเชือ้ แพรกระจาย
อยูในหองน้ำ รวมถึงอาจปนเปอนอยูในน้ำที่ใชอาบ7
สวนพฤติกรรมการอาบน้ำ การใชสบู และการเปลีย่ นเสือ้
และการเปลีย่ นผาถุงหรือกางเกงทีท่ ำความสะอาดแลว
ถือเปนพฤติกรรมเชิงบังคับทีเ่ รือนจำกำหนดใหผตู อ งขัง
ทุกคนปฏิบตั ติ ามสิทธิผตู อ งขัง อาจเปนมาตรการปอง
การเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราในผูตองขังของเรือนจำ
แหงนี้ ทำใหผลการศึกษาไมพบความแตกตาง ซึง่ ตางจาก
ผลการศึกษาอืน่ 7,16
การวิจยั นีส้ รุปไดวา โรคผิวหนังจากเชือ้ ราพบไดถงึ
รอยละ 48 ในผตู อ งขังเรือนจำ โดยชนิดทีพ่ บมากทีส่ ดุ
คือ Tinea versicolor โรคผิวหนังจากเชื้อรามีความ
เกีย่ วของกับพฤติกรรมการสระผม นาจะเปนประโยชน
ในการดูแลและชวยลดปญหาเชือ้ ราในผตู อ งขัง อยางไร
ก็ตามขอจำกัดของการวิจัยนี้คือเนนศึกษาความชุก
ของการเปนโรคผิวหนังจากเชือ้ ราและปจจัยทีเ่ กีย่ วของ
กับการเกิดโรค แตไมไดศกึ ษาปจจัยดานกายภาพอืน่ ๆ
ทีอ่ าจสงผลตอการเกิดโรค
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผบู ญ
ั ชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก
และเจาหนาทีเ่ รือนจำอำเภอสวรรคโลก ผอู ำนวยการ
โรงพยาบาลสวรรคโลกและเจ า หน า ที่ ทุ ก ฝ า ยที่ มี
สวนชวยในการวิจยั
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