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บทคัดย่อ
กระบวนการของหลักสูตรการอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เริม่ จาการพัฒนาหลักสูตร การทดลองใช้ ซึง่ มีการ
ทดสอบวัดความรูก้ ่อนและหลังการอบรมเพื่อดูพฒ
ั นาการของการนาหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาไปใช้ โดยอบรมและทดสอบ
ั
ความรูใ้ น 3 เรื่อง คือ ปญหาและบริบทสิง่ แวดล้อมของคลองแสนแสบ การดูแลสุขภาพตนเองเบือ้ งต้น วิธกี าร
ถ่ายทอดความรูด้ า้ นสุขภาพ พบว่า ผลของความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของประเด็นปญั หาและบริบทสิง่ แวดล้อม
ของคลองแสนแสบแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 ส่วนประเด็นการดูแลสุขภาพตนเองเบือ้ งต้น วิธกี าร
ถ่ายทอดความรูด้ า้ นสุขภาพ ไม่มคี วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 เมื่อพิจารณาถึง
ภาพรวมทัง้ หมดของค่าเฉลีย่ ในการวัดความรูก้ ่อนและหลังอบรม มีความแตกต่างในระดับ 0.01 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขหลังได้รบั การอบรมเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วมีระดับความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก และการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในชุมชน 13 ชุมชน จานวน 500 พบว่าร้อยละ 100 มี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั การอบรม
คาสาคัญ: คลองแสนแสบ สุขอนามัย คู่มอื
Abstract
The process of training curriculum development for health volunteer the first is curriculum
development. After that curriculum that is developed is train with sample group. In this step it has the
test in before and after train. Content in curriculum for train and test compose of 3 parts which are
1. Problems and general content about SaenSaeb canal 2. Basic of health care and 3. Instruction of
health. The researcher found that health volunteers have the mean score of after test in topic “Problems
and general content about SaenSaeb canal” and overall different from before test in significant level
0.01 but topics of “Basic of health care” and “Instruction of health” are not. In case of satisfy test health
volunteers are satisfy about curriculum in high level. Moreover the satisfy of people about health
volunteer that were trained are 100% satisfy (from 13 community house 500 peoples).
Keyword: Saen-Saeb, Health, Manual
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บทนา/Introduction
ั่
คลองแสนแสบได้รบั ใช้ประชาชนริมสองฝงคลองทั
ง้ ทางด้านการใช้อุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง
รวมทัง้ เป็ นแหล่งรับการระบายของเสียจากกิจกรรมต่างๆ สายน้าแห่งนี้ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงในทางลบทีละน้อย
ั บนั เมื่อพิจารณาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
เป็ นผลมาจากการสะสมของเสียตัง้ แต่อดีต จนถึงปจจุ
คลองแสนแสบนัน้ มีความเหินห่างกันมากขึน้ เรื่อยๆ โดยการขยายตัวของสังคมเมืองจากจุดศูนย์กลางเป็ นปจั จัย
หนึ่งทีน่ าไปสูค่ วามเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อันก่อเกิดปญั หาทางด้านสุขอนามัยแบบใหม่ๆ ตามการเปลีย่ นแปลงใน
การดารงชีวติ ในแต่ละเวลาและบริบทของสังคม ดังนัน้ ความใส่ใจทางด้านสุขภาพและสุขภาวะทีม่ าจากการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีมากขึน้ ทีเ่ นื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว การศึกษาสภาวะ
ั บนั จึง สะท้อนถึงรูปแบบปญั หา การ
ทางด้านสุขอนามัยของประชาชนริมคลองแสนแสบตัง้ แต่อดีต จวบจนปจจุ
บริการ การแก้ไข ในแต่ละยุคสมัย ทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงความเป็ นมาและ
ั บนั เป็ นทีท่ ราบกันเป็ นอย่างดีว่าปญหามลพิ
ั
เป็ นไปได้อย่างดียงิ่ ซึง่ ในปจจุ
ษเป็ นปญั หาใหญ่ และต้องได้รบั การ
แก้ปญั หาอย่างเร่งด่วน ตลอดลาคลองแสนแสบเป็ นแหล่งทีม่ มี ลพิษทัง้ ทางน้า ทางอากาศ และทางเสียง ตาม
ั
บริบทของสังคมทีอ่ ยู่รมิ คลองแสนแสบแต่ละช่วงพืน้ ที่ อันเป็ นต้นเหตุของการเกิดปญหาทางด้
านสุขอนามัยต่างๆ
แตกต่างกันออกไป โดยงานวิจยั ในปี แรกนัน้ เป็ นการศึกษาข้อมูลทัวไป
่ ซึง่ สามารถแบ่งกลุ่มศึกษาทางด้าน
สุขอนามัยออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ สังคมเมือง (ไม่มกี ารนาน้าในคลองแสนแสบมาใช้ในชีวติ ประจาวัน) และ
สังคมชนบท (มีการนาน้าในคลองแสนแสบมาใช้ในชีวติ ประจาวันบ้าง) รูปแบบทางการเสนอผลการสารวจของแต่
ละสังคมจึงนาเสนอในจุดทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ในลาดับแรก การศึกษาอัตราการเกิดโรคของแต่ละช่วงพืน้ ทีเ่ ป็ นอย่างไร
เป็ นโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั น้าในคลองมากน้อยเพียงใด เป็ นสิง่ ทีบ่ อกความสัมพันธ์ระหว่างคนกับน้าในคลองใน
ั บนั ได้เป็ นอย่างดี แต่ทงั ้ หมดของงานวิจยั ฉบับแรกได้เน้นถึงสุขอนามัยของประชาชนทีอ่ าศัยริมคลอง
ช่วงเวลาปจจุ
แสนแสบ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากมลภาวะทีเ่ กิดขึน้ ในคลองแสนแสบ และประชาชนทีอ่ าศัยพืน้ ทีท่ น่ี ่าจะได้รบั
ั บนั อันเป็นตัวชีค้ วามน่าจะ
ผลกระทบจากมลภาวะ จากสภาพแหล่งกาเนิดมลพิษในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาจนถึงปจจุ
ก่อให้เกิดความไม่สบายอารมณ์ทอ่ี ยู่ภายใต้จติ ใจของประชาชนทีอ่ าศัยริมคลองได้ สภาพความไม่น่าดูของลาคลอง
กลิน่ ทีเ่ หม็นเกินบรรยาย เสียงดังรบกวนจากยานพาหนะในคลอง สิง่ เหล่านี้เป็ นตัวกระตุน้ อย่างดีกบั อารมณ์ ของ
ั
คนในสังคมเมือง และในอีกสังคมหนึ่งทีม่ กี ารทาการเกษตรกรรมเป็ นหลัก หรือสังคมชนบท ปญหาสภาพน
้าใน
คลองดังกล่าวข้างต้นต่างกันสิน้ เชิง ปญั หาสุขอนามัยจึงแตกต่างกันด้วย สภาพแหล่งน้าอาจไม่ใช่ปญั หาหลัก แต่
ระบบสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณสุข เป็ นปญั หาหลักแทน ทัง้ นี้เนื่องสภาพสังคมทีต่ ่างกันสุดขัว้ แม้ห่าง
จากเขตกรุงเทพมหานครไม่กก่ี โิ ลเมตรก็ตาม ด้วยความเจริญทางสิง่ ก่อสร้าง การสาธารณูปโภค และด้านต่างๆ
ยึดหลักทางการคมนาคมทางบกเป็ นหลัก การศึกษางานวิจยั ฉบับนี้คาดว่าสามารถบอกความแตกต่างของ
สุขอนามัยของประชนในแต่ละพืน้ ทีท่ ค่ี ลองแสนแสบไหลผ่านได้เป็ นอย่างดี พร้อมกับเป็ นแนวทางในการศึกษาทีล่ ง
ั บนั ของ
ลึกเจาะเฉพาะพืน้ ทีต่ ่อไป โดยเนื้อหาทีก่ ล่าวต่อไปในบทของการสารวจข้อมูล เป็ นข้อมูลจากอดีตถึงปจจุ
แหล่งทีม่ ผี ลทาให้น้าเน่าเสีย และเหม็น สภาพทางกายภาพและชีวภาพของน้าและบริบทต่างๆริมคลองแสนแสบ
ข้อมูลทางสุขอนามัยของกลุ่มคนริมคลองแสนแสบ และแนวทางแก้ไขปญั หาทีน่ ามาใช้ โดยเสนอภาพรวมของ
สุขอนามัย และแนวทางในการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ตลอดริมคลองแสนแสบ ในปี ท่ี 2 ได้สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับสุขอนามัยทีค่ วรพึงปฏิบตั ิ ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับคลองแสนแสบ โรคต่างๆทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ได้ และสิง่ มี
ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในปี แรก และได้คดั เลือกข้อมูลทีเ่ ป็นประเด็นเด่น
สาคัญจากการสารวจความคิดเห็นจากผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ กับประชาชนริมคลองแสนแสบเป็ นอย่างดี คือ กลุ่มพยาบาล
เยีย่ มบ้าน และกลุ่มพยาบาลโรงเรียน เป็ นข้อมูลทีช่ น้ี าการสร้างหัวข้อในคู่มอื ทีต่ อ้ งการสร้างเพื่อเผยแพร่
เกร็ดความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาค้นคว้ามาในปี แรก ในรูปแบบสรุปให้อ่านง่ายและเข้าถึงประชาชนทุกกลุม่ ได้ โดยใช้สอ่ื ทาง
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ข้อมูลตัวอักษรและรูปวาด ในรูปแบบสิง่ พิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รบั การตอบรับจากโรงเรียนและ
ชุมชนต่างๆ เป็ นอย่างดี ซึง่ รับรองได้จากหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ และการดาเนินการวิจยั ในปี ท่ี 3 นี้ยงั คง
ความต่อเนื่อง และต่อยอดการวิจยั ไปสูร่ ะดับการพัฒนาและนาไปใช้ประโยชน์มากยิง่ ขึน้ คาดว่าการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่ออาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อการถ่ายทอดความรูท้ ย่ี งยื
ั ่ นของชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั /Objectives
วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เรื่องการถ่ายทอดความรูส้ ขุ ภาพให้
สอดคล้องกับท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาชุมชนริมคลองแสนแสบ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. สร้างหลักสูตรสอนเสริมเฉพาะ เรื่องการถ่ายทอดความรูท้ างด้านสุขอนามัยสูป่ ระชาชนริมคลองแสน
แสบสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)
2. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เรื่องการถ่ายทอดความรูส้ ขุ ภาพให้
สอดคล้องกับท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาชุมชนริมคลองแสนแสบ
3. เพื่อประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เรื่องการถ่ายทอดความรูส้ ขุ ภาพให้
สอดคล้องกับท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาชุมชนริมคลองแสนแสบ
4. เพื่อประเมินผลการนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการฝึกอบรมไปใช้ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั /Methods
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เรื่องการนิเทศสัมพันธ์ความรูด้ า้ นสุขอนามัยทีด่ ี
สูช่ ุมชนผ่านสือ่ คู่มอื ผูด้ าเนินการตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ซึง่
ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้
ั
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปญหาที
เ่ กิดขึน้ เป็ นฐาน (Problem Based )เกีย่ วกับชุมชนริมคลองแสน
แสบ ขัน้ ตอนนี้เป็ นการศึกษาเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ อดคล้องกับสภาพปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น
2 ส่วน คือ การศึกษาสภาพปญั หาเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบดูแลพืน้ ทีช่ ุมชน
ทีต่ ดิ กับคลองแสนแสบ จากนัน้ นาข้อมูลทัง้ หมดมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับสร้างหลักสูตร
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือเพื่อเป็ นอุปกรณ์การสอนเสริม ขัน้ ตอนนี้สาหรับการสร้างเครื่องมือเพื่อ
สนับสนุนการอบรม โดยประมวลสาระความรู้ และปญั หาทีค่ วรตระหนักเกีย่ วกับสุขอนามัยสาหรับประชาชน ซึง่ ใช้
ข้อมูลจากขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นฐานการพัฒนาเครื่องมือเสริมการอบรมและสามารถนาไปถ่ายทอดความรูต้ ่อได้ง่าย
ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ขัน้ ตอนนี้เป็ นการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพืน้ ฐานที่
ได้จากการสังเคราะห์ในขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ การสร้างหลักสูตร การ
ประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เมื่อเสร็จสิน้ ตามขัน้ ตอนจะได้หลักสูตรเพื่อนาไปทดลองใช้
ขัน้ ตอนที่ 4 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ขัน้ ตอนนี้เป็ นการประเมินหาคุณภาพของหลักสูตรโดยทา
การทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ พิจารณาว่าหลักสูตรนี้ให้ผลตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ขัน้ ตอนที่ 5 การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ขัน้ ตอนนี้เป็ นการประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรภายหลังการทดลองใช้ เพื่อให้ได้หลักสูตรทีส่ มบูรณ์
ขัน้ ตอนที่ 6 ประเมินผลกระทบของการนาเอาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการฝึกอบรมไปใช้ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (เฉพาะชุมชนริมคลองแสนแสบ) ขัน้ ตอนนี้เป็ นการประเมินว่าความรู้และทักษะที่
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อาสาอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (เฉพาะชุมชนริมคลองแสนแสบ) ได้จากการอบรมสามารถนาไปใช้
ในการปฏิบตั งิ านจริงหรือไม่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีท่ าการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามจุดประสงค์
กลุ่มที่ 1 เพื่อทดลองใช้ และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เรื่องการ
ถ่ายทอดความรูส้ ขุ ภาพให้สอดคล้องกับท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาชุมชนริมคลองแสนแสบ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 43 จานวน 50
คน
กลุ่มที่ 2 เพื่อประเมินผลการนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการฝึกอบรมไปใช้ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชาชนในชุมชน รวมจานวน 500 คน
ผลการวิ จยั /Results
การสร้างหลักสูตรสอนเสริมเฉพาะ เรื่องการถ่ายทอดความรูท้ างด้านสุขอนามัยสูป่ ระชาชนริมคลองแสน
แสบสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เป็ นการสร้างหลักสูตรทีม่ พี น้ื ฐานมาจากการสารวจสภาพปญั หา และ
ความต้องการของกลุม่ พยาบาลเยีย่ มบ้านทีต่ อ้ งการถ่ายทอดความรู้ พร้อมทัง้ หนังสือคู่มอื ทีด่ าเนินการสร้างขึน้ ใน
ปี ระยะที่ 2 เป็ นตัวสร้างประเด็น ได้ดงั นี้ ปญั หาและบริบทสิง่ แวดล้อมของคลองแสนแสบ การดูแลสุขภาพตนเอง
เบือ้ งต้น และวิธกี ารถ่ายทอดความรูด้ า้ นสุขภาพ ซึง่ เมื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน ประเมินสภาพปญั หาและ
ความจาเป็ นกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีระดับความสอดคล้องในทุกประเด็น และเมื่อประเมินหลักสูตรกับมุ่ง
หมายเชิงพฤติกรรม ความเหมาะสมและความสอดคล้องภายในโครงสร้างของหลักสูตร มีระดับความสอดคล้องใน
ทุกประเด็นเช่นกัน ในขณะเดียวกันเมื่อนาไปสารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสูตรกับกลุม่ ทดลองได้ให้ความเห็น
ว่ามีระดับความเหมาะสมมากถึงมากทีส่ ดุ ในทุกประเด็น ซึง่ ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชา กิจกรรมและวิธสี อน สือ่
ประกอบการอบรม การวัดและประเมินผล และระยะเวลาในการอบรม
การนาหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาและตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วเสร็จ ขัน้ ตอนต่อมาได้นาไปทดลองใช้จริงกับ
กลุ่มทดลอง โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกพืน้ ทีท่ ดลองเป็ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๓ มีนบุรี เพราะเป็ น
พืน้ ทีท่ ม่ี จี านวนชุมชนทีใ่ กล้คลองแสนแสบจานวนมาก มีความเป็ นสังคมเมือง และสังคมชนบทคละเคล้ากัน มี
หลากหลายบริบทให้ศกึ ษา อาสาสมัครสาธารณสุขทีเ่ ข้ารับการอบรม มาจากชุมชน ดังนี้ สามัคคีพฒ
ั นา โซ๊ะมัน
พัฒนา วัดแสนสุข คูล้ ่างสร้างสรรค์ มีนบุรอี ุปถัมภ์ เกาะใหญ่พฒ
ั นา ราษฎร์พฒ
ั นา และบึงพระยา จานวน 50 คน
โดยจัดการอบรมใช้หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ศุภมงคล ชัน้ 5 ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๓ มีนบุรี
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ผลการวัดความรูโ้ ดยแบบวัดก่อนและหลังฝึ กอบรม
ตาราง 1 ค่าคะแนนก่อนและหลังการอบรม โดยแสดงค่าความแตกต่างจากวิธเี ปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ANOVA
(จานวนผูเ้ ข้าอบรม 50 คน)
คะแนนก่อนการอบรม
คะแนนหลังการอบรม
คะแนนเต็ม
เนื้อหา
t
(คะแนน)
Mean
SD
Mean
SD
ั
ตอนที่ 1 ปญหาและ
บริบทสิง่ แวดล้อมของ
10
4.92
1.65
9.30
4.97
6.355
คลองแสนแสบ
ตอนที่ 2 การดูแล
สุขภาพตนเอง
10
7.54
1.22
7.64
1.64
-.504
เบือ้ งต้น
ตอนที่ 3 วิธกี าร
ถ่ายทอดความรูด้ า้ น
10
5.88
1.47
5.88
1.59
.000
สุขภาพ
โดยรวมทัง้ หมด
30
18.34
3.46
22.62
5.85
5.654

Sig.
.000

.617

1.000
.000

ผลการประเมินความพึงพอใจหลังได้รับการอบรม พบว่า ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด เรื่อง คลอง
แสนแสบ วิทยากรที่นาเสนอ ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด เรื่อง สุขอนามัยที่ปฏิบัติ และสถานที่ใช้ทา
กิจกรรม มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (เรียงจากมากไปน้อยตามลาดับ) ส่วนในประเด็น
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอด เรื่ อ ง วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ สู่ ชุ ม ชน รู ป แบบการน าเสนอ เ อกสาร
ประกอบการนาเสนอ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระยะเวลาในการทากิจกรรม มีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (เรียงจากมากไปน้อยตามลาดับ) เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วมีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ตาราง 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รบั บริการจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประเด็น
จานวนประชากรทีส่ ารวจ (คน)
จานวนความพึงพอใจ (คน)
ความพึงพอใจ
500
500

ร้อยละ
100

สรุปและอภิ ปรายผล/Conclusions and Discussion
วิธกี ารพัฒนาศักยภาพสาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขมีหลากหลายวิธดี ว้ ยกันซึง่ แต่ละวิธใี ห้ผลใน
ทางบวกกับการเพิม่ ศักยภาพในการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยสร้างและพัฒนาขึน้ ในรูปแบบหลักสูตร
ชุดโปรแกรม กระบวนการ โดยใช้ร่วมกับสือ่ และอุปกรณ์ต่างๆทีส่ ร้างสรรค์มาเพื่อเพิม่ พูนความรู้ ประสบการณ์
และแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้ เช่น คู่มอื วีดทิ ศั น์ ภาพพลิก เทปโทรทัศน์ สไลด์ เป็ นต้น ซึง่ พบว่า
กระบวนการเรียนรูแ้ บบร่วมมือระหว่างผูถ้ ่ายทอดและผูร้ บั สาร (อาสาสมัครสาธารณสุข) เป็ นวิธกี ารเดียวทีพ่ บและ
ให้ผลลัพธ์ในเชิงบวกเสมอ ดังนัน้ การจัดรูปแบบการอบรมควรพัฒนาควบคูไ่ ปกับสือ่ ประกอบการสอน ให้มคี วาม
เข้าใจและเพิม่ ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การอบรมทีม่ ศี กั ยภาพนัน้ ควรเป็ นการอบรมแบบมีสว่ นร่วมเชิงปฏิบตั กิ าร
เน้นการเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั งิ านแทนเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขได้ในเบือ้ งต้น และ
สามารถเชื่อมโยงการทางานกับภาควิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] [2] [3]

การประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครัง้ ที่ 7
1 – 2 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ั ยจากหลายๆด้าน และหลาย
จากรายงานวิจยั เกีย่ วกับปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ าน พบว่ามีปจจั
ประเด็น เมื่อพิจารณาถึงปจั จัยส่วนบุคคล ซึง่ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพ มีทงั ้ รายงานว่า
ั ยส่วนบุคคลมีความไม่แน่นอนต่อ
มีอทิ ธิพลและไม่มอี ทิ ธิพลแตกต่างกันออกไปตามพืน้ ทีว่ จิ ยั แสดงให้เห็นถึงปจจั
ั ยทีม่ คี วามโดดเด่นและมีอทิ ธิพลเสมอต่อการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้แก่ การ
การปฏิบตั งิ าน ปจจั
อบรมอย่างต่อเนื่อง การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร การมีสว่ นร่วมของชุมชน การได้รบั แรงสนับสนุนจากบุคคล สังคม
องค์กร และสภาพแวดล้อม [4] [5] [6] [7] [8]
ความพึงพอใจของประชาชนทัวไปที
่ ม่ ตี ่อการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครสาธารณสุข ส่วนใหญ่มคี วามพึง
พอใจแตกต่างกัน โดยเป็ นการบริการทางสุขภาพเบือ้ งต้นเป็ นหลัก ทีเ่ น้นการควบคุมและเฝ้าระวังโรคต่างๆ การ
คุม้ ครองและดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชน พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขา่ วสาร นอกจากเรื่องโรคภัย
ไข้เจ็บแล้ว ด้านโภชนาการเป็ นกิจกรรมหนึ่งทีโ่ ดดเด่นเป็ นทีพ่ งึ พอใจดังปรากฏในข้อมูลงานวิจยั
อาสาสมัครสาธารณสุขมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ าน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขถือว่าเป็ นงานทีม่ ี
เกียรติ เพราะได้ชว่ ยเหลือสังคม [9] [10] [11] [12]
ั
การปฏิบตั งิ านไม่ว่ากิจการใดย่อมต้องประสบปญหาเป็
นปกติ หากได้รบั การแก้ไขตรงกับสาเหตุของ
ั
ปญั หาแล้วการดาเนินการนัน้ สามารถก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากปญหาที
เ่ กิดขึน้ ไม่ได้รบั
ั
การบรรเทาแล้วนัน้ ความซับซ้อนของปญั หาจะเพิม่ มากขึน้ ยากต่อการแก้ไขในคราวเดียว ดังปญหาที
พ่ บในการ
ั
ปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครสาธารณสุขไม่ว่าจะต่างพืน้ ทีห่ รือต่างเวลากันปญั หายังคงเป็ นปญหาเดิ
มๆ มากบ้างน้อย
ั
บ้างต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึง่ สามารถสรุปปญหาทีพ่ บได้ดงั นี้
1.
คุณสมบัตแิ ละวิธกี ารคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขไม่เหมาะสม
2.
ขาดการอบรมฟื้นฟูความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
3.
การนิเทศงานของเจ้าหน้าที่ ขาดทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
4.
ขาดการประเมินผลงานอย่างยุตธิ รรม
5.
ขาดงบประมาณสนับสนุน
6.
ขาดสือ่ /อุปกรณ์/วัสดุ/ยาเวชภัณฑ์ ทีเ่ พียงพอ
7.
อาสาสมัครสาธารณสุขขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สอ่ื
8.
ขาดความร่วมมือของประชาชนในชุมชน
9.
จานวนอาสาสมัครสาธารณสุขไม่เพียงพอ
10.
ปริมาณงานมาก/ไม่มเี วลาปฏิบตั งิ าน
จากปญั หาโดยภาพรวมข้างต้นจึงมีขอ้ เสนอแนะต่างๆเพื่อบรรเทาปญั หาให้ลดน้อยลง ดังเช่น การจัด
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และให้สงิ่ สนับสนุน เกีย่ วกับสือ่ ด้านต่างๆ ให้มคี วามกลมกลืนกับวิถชี วี ติ ผสมผสานควบคู่
กับวัฒนธรรมประเพณี เป็ นต้น [13] [14] [15]
การดาเนินการวิจยั ได้พฒ
ั นาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข จานวน 1 หลักสูตร โดยมีสอ่ื คู่มอื
งานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบเป็ นเครื่องมือประกอบการอบรม ประเด็นทีส่ ร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ปญั หาและบริบทสิง่ แวดล้อมของคลองแสนแสบ การดูแลสุขภาพตนเองเบือ้ งต้น และ
วิธกี ารถ่ายทอดความรูด้ า้ นสุขภาพ หลักสูตรนี้ได้ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน โดยการหาความ
ตรงเชิงเนื้อหา (IOC) พบว่าหลักสูตรทีส่ ร้างมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ ในทุกเนื้อหา ลาดับ
ต่อมาได้นาไปใช้อบรมกับอาสาสมัครสาธารณสุขจานวน 50 คน ทีม่ าจากหลากหลายชุมชนในพืน้ ที่รบั ผิดชอบของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 43 มีนบุรี ผลการอบรมพบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อประเมิน
หลักสูตรในด้านเนื้อหาวิชา กิจกรรมและวิธสี อน สือ่ ประกอบการอบรม การวัดและประเมินผล และระยะเวลา ผล
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โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้ผลการวัดความรูโ้ ดยแบบวัดก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลีย่ ในเรื่อง
ปญั หาและบริบทสิง่ แวดล้อมของคลองแสนแสบ และภาพรวมมีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังการอบรม
ในระดับนัยสาคัญ 0.01 ดังนัน้ หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีสว่ นช่วยในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขเกีย่ วกับความรูข้ องคลองแสนแสบ การดูแลสุขภาพตนเองเบือ้ งต้น และวิธกี ารถ่ายทอดความรูด้ า้ น
สุขภาพ ภายหลังจากการอบรมแล้วผูว้ จิ ยั ได้สารวจความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละชุมชนของพืน้ ที่
รับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขจานวน 500 คน พบว่า ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการบริการ
อาสาสมัครสาธารณสุข ทีไ่ ด้ถ่ายทอดความรูจ้ ากการอบรม รวมทัง้ ได้ทาการสารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับโรค
ประจาตัว โรคทีเ่ คยเป็ นและคิดว่ามีสาเหตุมาจากคลองแสนแสบ สิง่ ทีม่ าจากคลองแสนแสบทีก่ อ่ ให้เกิดความ
ราคาญ ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพทีช่ าวบ้านต้องการทราบ วิธกี ารทีไ่ ด้รบั ข่าวสารจากอาสาสมัครสาธารณสุข บริการ
ทีไ่ ด้รบั จากอาสาสมัครสาธารณสุข สิง่ ทีต่ อ้ งการให้อาสาสมัครสาธารณสุขเพิม่ เติมให้ และสือ่ / กิจกรรม ทีส่ ามารถ
เข้าถึงความรูด้ า้ นสุขภาพมากทีส่ ดุ สิง่ ทีไ่ ด้จากการสารวจแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับผลทีไ่ ด้จากการ
สัมมนาอาสาสมัครสาธารณสุข คือ โรคทีป่ ระชาชนเป็ นกันส่วนมากเป็ นโรคทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั โรคทีม่ สี าเหตุ
จากน้า ส่วนโรคทีม่ สี าเหตุมาจากคลองแสนแสบเป็ นกลุ่มโรคผื่นคัน ตาแดง เป็ นต้น ความเหม็นของน้าทีม่ าจาก
ความสกปรกของขยะรวมทัง้ จานวนของผักตบชวา เป็ นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดความราคาญมากทีส่ ดุ การป้องกันโรคทัวไป
่
และโรคเรือ้ รัง พร้อมทัง้ ความรูด้ า้ นโภชนาการเป็ นสิง่ ทีป่ ระชาชนอยากเรียนรู้ โดยวิธกี ารพบปะตามบ้านเป็ นวิธที ่ี
คุน้ เคยจากการได้รบั บริการของอาสาสมัครสาธารณสุข ซึง่ การบริการของอาสาสมัครสาธารณสุขเป็ นการบริการ
ทางการพยาบาลเบือ้ งต้น และสิง่ ทีส่ ามารถสือ่ สารไปสูป่ ระชาชนได้ดนี นั ้ ขึน้ อยู่กบั บริบทของพืน้ ทีก่ ารบริการ และ
อุปกรณ์อานวยความสะดวก
สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบอย่างของบทเรียนทีส่ ามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขอื่นๆในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบริมคลองแสนแสบ อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป้าหมาย
การดูแลสุขอนามัยทีด่ แี ละยังยื
่ นต่อไป
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