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บทคัดย่อ (Abstract)
ลักษณะความเป็ นสังคมเมืองได้แผ่ขยายตลอดเส้นทางของลาน้าคลองแสนแสบจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะความเป็ นอยูก่ ารพักอาศัยของคนในเขต
กรุงเทพมหานครจัดว่ามีความแออัดสูงทัง้ ในแนวราบและแนวดิง่ ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อมครบครัน ระบบการประปาเข้าถึงเกือบทุกครัวเรือน เอือ้ ประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมทางด้านสุขอนามัยทีด่ ี ในเขตกรุงเทพมหานครโรคทีส่ ารวจพบมีความสัมพันธ์กบั กิจกรรมส่วนบุคคล ทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับน้า ส่วนบริเวณจังหวัด
ฉะเชิงเทราพบโรคทีเ่ กิดจากน้ามากขึน้ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประชนกับน้ายังคงปรากฏอยู่ การแก้ไขปญั หาอย่างยังยื
่ น ควรอาศัยการปลูกจิตสานึก พร้อมกับ
การแก้ไขปญั หาน้าเสียไปพร้อมกันอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
คาสาคัญ: คลองแสนแสบ สุขอนามัย
บทนา
ในเขตและนอกเขตกรุงเทพมหานครจะพบสภาพสังคมทีต่ ่างกัน มาจากความ
เจริญทางสิง่ ก่อสร้าง การสาธารณูปโภค และการคมนาคมทีเ่ ปลีย่ นจากทางน้า
เป็ นทางบกเป็ นหลัก อันส่งผลต่อคุณภาพชีวติ และสุขอนามัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
การศึกษางานวิจยั ฉบับนี้เป็ นการสารวจความแตกต่างของสุขอนามัยของประชน
ในแต่ละพืน้ ทีท่ ค่ี ลองแสนแสบไหลผ่าน พร้อมกับเป็ นแนวทางในการศึกษาทีล่ ง
ลึกเจาะเฉพาะพืน้ ทีต่ ่อไป โดยเนื้อหาทีก่ ล่าวต่อไปในบทของการสารวจข้อมูล
เป็ นข้อมูลจากอดีตถึงปจั จุบนั ของแหล่งทีม่ ผี ลทาให้น้าเน่าเสีย และเน่าเหม็น
สภาพทางกายภาพและชีวภาพของน้าและบริบทต่างๆริมคลองแสนแสบ ข้อมูล
ทางสุขอนามัยของกลุ่มคนริมคลองแสนแสบ และแนวทางแก้ไขปญั หาทีน่ ามาใช้
โดยจะเสนอภาพรวมของสุขอนามัย และแนวทางในการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ตลอด
ริมคลองแสนแสบ

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนริมคลอง
แสนแสบ
2. เพือ่ ศึกษาพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขตลอดริมคลองแสนแสบ
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและสุขอนามัยของประชาชน
ตลอดริมคลองแสนแสบ

สรุป
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยงั คงเห็นว่าศูนย์บริการ
สาธารณสุข ยังมีความจาเป็ น โดยเฉพาะสาหรับประชาชนทีม่ รี ายได้น้อยและ
เมือ่ เจ็บปว่ ยไม่มาก อัตราการเจ็บปว่ ยของประชาชนริมคลองแสนแสบ พบว่า
ไม่มคี วามแตกต่างจากประชาชนทีไ่ ม่ได้อยูต่ ดิ คลอง และโรคทีค่ าดว่าจะมี
สาเหตุมาจากน้าในคลองแสนแสบ ไม่มอี ตั ราการเจ็บปว่ ยทีม่ ปี ริมาณหรือ
อาการทีเ่ ด่นชัด เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับน้าคลองแสนแสบ
แยกกันอย่างเห็นได้ชดั มีระบบพึง่ พาอาศัยกันในจานวนทีน่ ้อยมากถึงไม่มเี ลย
ทาให้การเกิดโรคอันดับต้นๆ จะเป็ นโรคทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภค และ
สุขลักษณะนิสยั ส่วนบุคคลเป็ นส่วนใหญ่

วิธีดาเนินการวิจยั
1. รวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขอนามัยริมคลองแสนแสบ
2. รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับโรคทีส่ ารวจพบในชุมชนริมคลองแสนแสบ
3. สังเคราะห์ขอ้ มูล
4. สรุปและวิเคราะห์ขอ้ มูล

ส่วนที่ 1 ตัง้ แต่ปากคลองมหานาค (ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ) ถึงประตูน้า
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