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บทคดัย่อ (Abstract) 

          ลกัษณะความเป็นสงัคมเมอืงไดแ้ผข่ยายตลอดเสน้ทางของล าน ้าคลองแสนแสบจนสดุเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะความเป็นอยูก่ารพกัอาศยัของคนในเขต
กรุงเทพมหานครจดัวา่มคีวามแออดัสงูทัง้ในแนวราบและแนวดิง่ ระบบสาธารณูปโภคมคีวามพรอ้มครบครนั ระบบการประปาเขา้ถงึเกอืบทุกครวัเรอืน เอือ้ประโยชน์ต่อ
การสง่เสรมิทางดา้นสขุอนามยัทีด่ ีในเขตกรุงเทพมหานครโรคทีส่ ารวจพบมคีวามสมัพนัธก์บักจิกรรมสว่นบุคคล ทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัน ้า สว่นบรเิวณจงัหวดั
ฉะเชงิเทราพบโรคทีเ่กดิจากน ้ามากขึน้เนื่องจากความสมัพนัธร์ะหวา่งประชนกบัน ้ายงัคงปรากฏอยู ่การแกไ้ขปญัหาอยา่งยัง่ยนื ควรอาศยัการปลกูจติส านึก พรอ้มกบั
การแกไ้ขปญัหาน ้าเสยีไปพรอ้มกนัอยา่งจรงิจงั และต่อเนื่อง 

           ค าส าคญั: คลองแสนแสบ สขุอนามยั 
 

สรปุ 

     ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่ยงัคงเหน็วา่ศนูยบ์รกิาร
สาธารณสขุ ยงัมคีวามจ าเป็น โดยเฉพาะส าหรบัประชาชนทีม่รีายไดน้้อยและ
เมือ่เจบ็ปว่ยไมม่าก อตัราการเจบ็ปว่ยของประชาชนรมิคลองแสนแสบ พบวา่
ไมม่คีวามแตกต่างจากประชาชนทีไ่มไ่ดอ้ยูต่ดิคลอง และโรคทีค่าดว่าจะมี
สาเหตุมาจากน ้าในคลองแสนแสบ ไมม่อีตัราการเจบ็ปว่ยทีม่ปีรมิาณหรอื
อาการทีเ่ด่นชดั เนื่องจากความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชนกบัน ้าคลองแสนแสบ
แยกกนัอยา่งเหน็ไดช้ดั มรีะบบพึง่พาอาศยักนัในจ านวนทีน้่อยมากถงึไมม่เีลย 
ท าใหก้ารเกดิโรคอนัดบัตน้ๆ จะเป็นโรคทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภค และ
สขุลกัษณะนิสยัสว่นบุคคลเป็นสว่นใหญ่ 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ส่วนท่ี 1 ตัง้แต่ปากคลองมหานาค (ทา่เรอืผา่นฟ้าลลีาศ) ถงึประตนู ้า       ส่วนท่ี 2 ตัง้แต่ประตนู ้า ถงึวดัเทพลลีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 ตัง้แต่วดัเทพลลีา ถงึหนองจอก                                   ส่วนท่ี 4 ตัง้แต่หนองจอก ถงึปากคลองบางขนาก 
  

วิธีด าเนินการวิจยั 

1. รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุอนามยัรมิคลองแสนแสบ 

2. รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัโรคทีส่ ารวจพบในชุมชนรมิคลองแสนแสบ 

3. สงัเคราะหข์อ้มลู 

4. สรุปและวเิคราะหข์อ้มลู 

 

บทน า 

ในเขตและนอกเขตกรุงเทพมหานครจะพบสภาพสงัคมทีต่่างกนั มาจากความ
เจรญิทางสิง่ก่อสรา้ง การสาธารณูปโภค และการคมนาคมทีเ่ปลีย่นจากทางน ้า
เป็นทางบกเป็นหลกั อนัสง่ผลต่อคุณภาพชวีติและสขุอนามยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
การศกึษางานวจิยัฉบบันี้เป็นการส ารวจความแตกต่างของสขุอนามยัของประชน
ในแต่ละพืน้ทีท่ีค่ลองแสนแสบไหลผา่น พรอ้มกบัเป็นแนวทางในการศกึษาทีล่ง
ลกึเจาะเฉพาะพืน้ทีต่่อไป  โดยเนื้อหาทีก่ล่าวต่อไปในบทของการส ารวจขอ้มลู 
เป็นขอ้มลูจากอดตีถงึปจัจุบนัของแหลง่ทีม่ผีลท าใหน้ ้าเน่าเสยี และเน่าเหมน็ 
สภาพทางกายภาพและชวีภาพของน ้าและบรบิทต่างๆรมิคลองแสนแสบ ขอ้มลู
ทางสขุอนามยัของกลุ่มคนรมิคลองแสนแสบ และแนวทางแกไ้ขปญัหาทีน่ ามาใช ้
โดยจะเสนอภาพรวมของสขุอนามยั และแนวทางในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ตลอด
รมิคลองแสนแสบ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัสขุอนามยัของประชาชนในชุมชนรมิคลอง
แสนแสบ 

2. เพือ่ศกึษาพืน้ทีร่บัผดิชอบของศนูยบ์รกิารสาธารณสขุตลอดรมิคลองแสนแสบ 

3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัและสขุอนามยัของประชาชน
ตลอดรมิคลองแสนแสบ 
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