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บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัสภาพปัญหาสุขภาวะโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็ง
ท่อน ้ าดีของชุมชน ด้านความความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติความเช่ือ พฤติกรรมการบริโภค และสภาวะชุมชน น ามา 
วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างภูมิคุ ้มกนัโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้ าดี ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ผูป้กครอง ผูน้ า
ชุมชน และบุคลากรดา้นสุขภาพ ในพ้ืนท่ีท่ีมีความชุกของโรค 3 ลุ่มน ้ าคือลุ่มน ้ ามูล (จงัหวดัสุรินทร์)  ลุ่มน ้ าชี (จงัหวดั
ร้อยเอ็ด)  และลุ่มน ้ าสงคราม (จงัหวดันครพนม) ด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม เคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่ 
แนวทางการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกกลุ่มเห็นดว้ยกบัความ
จ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตร จ าแนกประเด็นท่ีควรพิจารณาในการพฒันาหลกัสูตรดงัน้ี 1) การพฒันาหลกัสูตร 2) องค์
ความรู้และพฤติกรรมการกินดิบ  3) สภาพการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 4) แนวโนม้ความร่วมมือของชุมชน 
และ 5) การพฒันาครูและเครือข่ายความร่วมมือ 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to study basic data of Community health problems associate liver fluke 

and cholangiocarcinoma in Knowledge, Understanding, Attitude and belief, Consumption and Community conditions 
to analyzed needs for develop a curriculum for immunization of Liver Fluke and Cholangiocarcinoma for Grade10 
students. Key informants were Education executives, Teachers, Students, Families, Community leaders and Health 
professionals of all three river basins which the prevalence of Liver fluke diseases and Cholangiocarcinoma. These 
areas are: Moon basin (Surin), Chee basin (Roi-et) and Songkram basin (Nakornpanom). The research methodology 
were Qualitative Research by Focus group. Data analyzed by content analysis. The research results were as follows: 
all of Key informants were accepted with needs to develop curriculum which the analysis present a list of aspects as 
follows: 1) The curriculum development 2) Knowledge and uncooked habits 3) The status of course and instruction 
4) The prospects of cooperation of the community and 5) The development of teachers and the network cooperation. 
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