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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปั ญหาสุ ขภาวะโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ ง
ท่อน้ าดี ของชุ มชน ด้านความความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความเชื่ อ พฤติ กรรมการบริ โภค และสภาวะชุมชน นามา
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตรเสริ มสร้างภูมิคุ ้มกันโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ งท่อน้ าดี สาหรับ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 4 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผูป้ กครอง ผูน้ า
ชุมชน และบุคลากรด้านสุ ขภาพ ในพื้นที่ที่มีความชุกของโรค 3 ลุ่มน้ าคือลุ่มน้ ามูล (จังหวัดสุ รินทร์ ) ลุ่มน้ าชี (จังหวัด
ร้อยเอ็ด) และลุ่มน้ าสงคราม (จังหวัดนครพนม) ดาเนิ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม เครื่ องมือวิจยั ได้แก่
แนวทางการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกกลุ่มเห็นด้วยกับความ
จาเป็ นในการพัฒนาหลักสูตร จาแนกประเด็นที่ควรพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสู ตร 2) องค์
ความรู ้และพฤติกรรมการกินดิบ 3) สภาพการจัดหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน 4) แนวโน้มความร่ วมมือของชุมชน
และ 5) การพัฒนาครู และเครื อข่ายความร่ วมมือ

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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