ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

วารสารสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

93

การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน
พื้นที่หัวสัตว์บวก : กรณีศึกษาต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Development of Rabies Prevention and Control Model in School located in
area of positive rabies test from animal head; Mueang Phon sub district,
Phon district, Khon Kaen province
สุภาพร ทุยบึงฉิม ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)
Supaporn Thuybungchim Ph.D. (Environmental Education)
บุญทนากร พรมภักดี ปร.ด. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) Boontanakorn Prompukdee Ph.D. (Educational Measurement and Evaluation)
กิตติศักดิ์ สีสด รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
Kittisak Sisod B.PA. (Public Administration)
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control Region 7 Khon Kaen

Received: August 2, 2021
Revised: October 12, 2021
Accepted: October 14, 2021

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์
บวกในพืน้ ทีต่ ำ� บลเมืองพล  อำ� เภอพล  จงั หวัดขอนแก่น เป็นการวิจยั และพัฒนา โดยมีขนั้ ตอนการวิจยั   1) การวิเคราะห์
สภาพปัญหาของการด�ำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน  2)  สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน  3) ทดลองใช้รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และ
4) ประเมินผลรูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มตัวอย่าง  61 คน ประกอบด้วย 1) พัฒนา
รูปแบบ 30 คน  และ 2) ครูและนักเรียน 31 คน   และผู้เชี่ยวชาญ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูล
ประเด็นการอภิปราย  แผนการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แบบทดสอบความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า  และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติ Paired
t-test  และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อจัดหมวดหมู่ แยกแยะประเด็น สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการสร้างความ
รอบรู้ของนักเรียน
2. การสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าในโรงเรียนพืน้ ทีห่ วั สัตว์บวกในพืน้ ที่
ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยน�ำเข้า ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2) กระบวนการ ประกอบด้วย
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดกระบวนการเรียนรู้
การสอนของครู และ 3) ผลผลิต ประกอบด้วย ผลการใช้รูปแบบ และการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
3. ผลจากการใช้รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์บวกในพื้นที่ต�ำบลเมือง
พล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
3.1 คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน ( X = 8.93, S.D. = 2.35) หลังการจัด
กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย ( X = 18.12, S.D. = 2.82) และนักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนตามแผนการเรียนรู้ทั้ง 6
แผน ( X = 135.61, S.D. = 13.38)  
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3.2 ความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง ( d = 9.19, S.D. = 2.37) การเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.001)  
3.3 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยค่า
E1= 90.41 และ E2 = 72.48
4. การประเมินความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจรูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่
หัวสัตว์บวก ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 3.35,
S.D. = 0.24)  
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน

Abstract
This research and development aimed to develop a model for prevention and control of rabies in schools
located in the areas where positive rabies test from animals head were found in Mueang Phon sub-district, Phon
district, Khon Kaen Province.  The study process was carried out as follows: 1. Analysis of the operational problem
condition of rabies preventive and control in schools 2. Synthesis and development of rabies prevention and control
models in schools.  3. Pilot and apply the developed model in schools. 4. Follow up and evaluate the model. The
sample in the study were 61 participants consisting of 1. Model development group (30 participants) 2. Pilot
study group including of teachers students and experts (30 participants).  Research tools were record form,
discussion issues, teaching plan on rabies prevention and control rabies, knowledge quiz and satisfaction
questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics and paired t- test statistics.  The results were as follows:
  
1. Analysis of operational problems condition found that there were problems in students literacy for
rabies prevention and control.
  
2. Synthesis and model development consisted of 3 components: 1) Input factors consisted of basic
education curriculum content and learning standards for health and physical education subject group. 2) The process
consisted of the development of teaching management plans on rabies prevention and control and the teaching and
learning management process of teachers and 3) Output consisted of the results of using the model and the results
of model satisfaction assessment.
3. The results of using the model consisted of:
3.1 The average score before the learning activities of the students was ( X = 8.93, S.D. = 2.35),
after the activity was ( X = 18.12, S.D. = 2.82). During the study according to the 6 plans, was ( X = 135.61,
S.D. = 13.38).
3.2 The difference in average scores before and after teaching management were 9.19 (2.37). There
was a statistically significant difference level 0.05 (p-value < .001).
3.3 The effectiveness of the rabies prevention and control instructional plan was found that E1/ E2
= 90.41 / 72.48
4. The satisfaction assessment was at the highest level ( X = 3.35, S.D. = 0.24).
Keywords: Model of Rabies Prevention and Control in School
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บทน�ำ
โครงการสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรค
พิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็น
โครงการพระราชด�ำริที่ใช้แก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าก�ำลัง
ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ ขับเคลื่อนการด�ำเนิน
งานภายใต้ยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแล
รักษาโรคพิษสุนขั บ้าในคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5
การประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการและการ
บริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
ติดตามและประเมินผล และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยก�ำหนดเป้าหมาย
การลดโรค ประกอบด้วย 1) ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษ
สุนขั บ้า 2) ร้อยละของผูส้ มั ผัสทีต่ รวจพบเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้า
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ
3) อ�ำเภอเสีย่ งมีแผนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า และ 4) อ�ำเภอ
เสีย่ งมีแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าตามมาตรการเชิง
รุกทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด และมีการถ่ายทอดเป้า
หมายการลดโรคในระดับเขต/ จังหวัด ประกอบด้วย 1) ไม่มี
ผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคพิษสุนขั บ้า 2) มีการควบคุมป้องกันโรค
ร่วมกับปศุสตั ว์และท้องถิน่ 3) ร้อยละผูส้ มั ผัสทีไ่ ด้รบั วัคซีน
ตามแนวทางเวชปฏิบัติ และ 4) ร้อยละของต�ำบลที่พบ
หัวบวก (ปี 2561-2562) ของอ�ำเภอเสีย่ งมีการประเมิน
การรับรูใ้ นการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า ประกอบกับ
สถานการณ์ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย(1, 2)
จากการรายงานฐานข้อมูล 506 (รง.506) กรมควบคุม
โรค ระหว่างปี 2558 – 2561 มีผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 5, 13,
11 และ 17 ราย ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาในกลุ่มนักเรียน
อายุ 6-12 ปี พบผู้เสียชีวิต จ�ำนวน 1, 0, 1, และ 0 ราย
ตามล�ำดับ  โดยปี 2561 พบผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคพิษสุนขั บ้า
พบใน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดละ
2 ราย คือ สุรินทร์ สงขลา และระยอง และจังหวัดมีผู้เสีย
ชีวติ จังหวัดละ 1 ราย คือ สุราษฎร์ธานี ตรัง ประจวบคีรขี นั ธ์
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พัทลุง ตาก นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ยโสธร
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร โดยผู้เสียชีวิตถูก/ สัมผัส สัตว์กัด
ข่วน เลีย เป็นสุนขั ร้อยละ 94.12 และแมว ร้อยละ 5.88(3)
ข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2561 มีการตรวจพบ
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ�ำนวน 30 ตัวอย่าง จาก 22
ต�ำบล กระจายใน 9 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมือง แวงน้อย  
แวงใหญ่ บ้านแฮด หนองสองห้อง พล เปือยน้อย บ้านไผ่
และชนบท ข้อมูลผู้สัมผัสโรคจากฐานข้อมูล ร.36 พบ
อ�ำเภอพลมีผู้สัมผัสโรคสูงสุด จ�ำนวน 296 ราย และพบ
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ�ำนวน 11 ตัว ได้แก่ ต�ำบล
เมืองพล จ�ำนวน 3 ตัว โนนข่า จ�ำนวน 3 ตัว เก่างิ้ว จ�ำนวน
2 ตัว โคกสง่า จ�ำนวน 1 ตัว โจดหนองแก จ�ำนวน 1 ตัว
และหนองแวงโสกพระ จ�ำนวน 1 ตัว เมือ่ สอบสวนโรคพบ
มีผู้สัมผัสโรคทั้งสิ้น 296 ราย เข้าเกณฑ์สัมผัส ระดับ 1
จ�ำนวน 105 ราย สัมผัส ระดับ 2 จ�ำนวน 160 ราย สัมผัส
ระดับ 3 จ�ำนวน 31 รายภาพรวมของการสัมผัส ไม่ได้
จ�ำแนกแต่ให้ทราบว่าพื้นที่ต�ำบลเมืองพลเสี่ยงทุกกลุ่ม
อายุ) เมื่อวิเคราะห์รายต�ำบลพบ พื้นที่ต�ำบลเมืองพล
อ�ำเภอพล มีผสู้ มั ผัสโรคจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากมีเหตุการณ์
ช�ำแหละเนือ้ ควายทีต่ ดิ โรคพิษสุนขั บ้าตายมารับประทาน
และมีผลตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า ประชาชนยังคงเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้าทั้งจากการรับประทานและการสัมผัส  
จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรคพิ ษ
สุนขั บ้าพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ
อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา) ความรู้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ทัศนคติ เกี่ยวกับการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า พฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (ชอบเล่น
กับสุนัข/ แมวนอกบ้านที่ไม่ทราบประวัติ ปล่อยให้สุนัข/
แมวที่เลี้ยงไปเล่นกับสุนัขนอกบ้าน ให้อาหารสัตว์จรจัด
และน�ำสุนขั / แมวทีไ่ ม่มเี จ้าของไม่มปี ระวัตมิ าเลีย้ งทีบ่ า้ น
ช�ำแหละ/ รับประทานสัตว์ที่ติดโรคพิษสุนัขบ้า) การรับรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รับรู้โอกาสเสี่ยง
การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค)
ผู ้ ดู แ ลสุ นั ข (น� ำ สั ต ว์ เ ลี้ ย งไปฉี ด วั ค ซี น ) จ� ำ นวนสุ นั ข
(เจ้าของ และไม่มเี จ้าของ) การถูกสุนขั กัด (การฉีดวัคซีน
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ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า) ประสบการณ์การถูกสุนขั กัด การ
ได้ยนิ ข่าวสารเรือ่ งโรคพิษสุนขั บ้าจากสือ่ ต่างๆ การได้ยนิ
ข่าวสารเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าจากแกนน�ำ  (อสม./ผู้น�ำ/
อาสาปศุสตั ว์) การติดเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้าของสุนขั การเข้า
ถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การได้ยินข่าวสารเรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้าจากสื่อต่างๆ การมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน การบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือ
ข่าย การประสานงาน และการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง(4, 5) ส่วนการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคใน
พื้นที่โรงเรียนพบว่า เกษร แถวโนนงิ้ว และคณะ(6) ได้
ท�ำการพัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น�้ำดีส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ
ท�ำการประเมินผลพบว่า มีโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่วน
ใหญ่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ 81.8 และโรงเรียน
ต้ อ งการใช้ ห ลั ก สู ต ร ร้ อ ยละ 80.3 และการศึ ก ษา
Franziska และคณะ(7) ได้ทดลองให้สุขศึกษากับนักเรียน
โดยใช้ สื่ อ การ์ ตู น ในโรงเรี ย นพบว่ า หลั ง การทดลอง
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นและการติดโรคลดลง นั่นแสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคในโรงเรี ย นเป็ น
พื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจและมีความส�ำคัญในการป้องกัน
ควบคุมโรคเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรคที่กลุ่มนักเรียนมี
พฤติกรรมเสี่ยงกับการสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงอย่าง
เช่น สุนัข หรือแมว เป็นต้น
   จากสภาพดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์
บวก: โดยเฉพาะพื้นที่ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น คาดว่าผลที่ได้จะท�ำให้ได้รูปแบบการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียน
ปลอดภั ย จากการถู ก สุ นั ข กั ด น� ำ ไปสู ่ ค วามรอบรู ้ ด ้ า น
สุขภาพ(Health Literacy) ในการป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าของนักเรียน และการเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า(Rabies free area) ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในโรงเรียนพืน้ ทีห่ วั สัตว์บวกต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล
จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

วิธีด�ำเนินการวิจัย
พื้นที่วิจัย
พืน้ ทีด่ ำ� เนินการวิจยั คือ โรงเรียนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านชาดและ
หนองห้าง (เรียนรวม) จ�ำนวน 15 คน และโรงเรียนบ้าน
ทับบา จ�ำนวน 16 คน รวม 31 คน
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่างผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการ
โดยการชีแ้ จงถึงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
วิจัยและขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ
วิจัยด้วยความสมัครใจและมี สิทธิ์ถอนตัวออกจากการ
วิจยั ได้ถา้ ต้องการ ข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับและใช้ ข้อมูลเฉพาะการศึกษานี้เท่านั้น การน�ำ
เสนอข้อมูลจะน�ำเสนอโดยภาพรวมซึง่ จะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากกลุ่มตัวอย่างการเข้าร่วมโครงการวิจัย

รูปแบบการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development: R&D)(8) โดยเริ่มจาก
1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาการด�ำเนินงานป้องกัน
ควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในกลุ ่ ม นั ก เรี ย น 2) ท� ำ การ
สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มนักเรียน 3) ทดลองใช้
รูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ และ 4) ประเมินผลรูปแบบการด�ำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มนักเรียน ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน  2562

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของการ
ด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในโรงเรี ย น   กลุ ่ ม
เป้าหมาย จ�ำนวน 30 คน ประกอบด้วย  ตัวแทนจาก
โรงเรียน 6 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเมืองพล
4 คน อบต.เมืองพล 2 คน ผู้น�ำชุมชน 7 คน และ อสม.
11 คน เครือ่ งมือวิจยั คือ แบบบันทึกประเด็นการอภิปราย
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กลุ่ม (Group discussion) ครอบคลุมประเด็น สภาพ
ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในมุมมองของการป้องกันในเด็ก
นักเรียน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา (Content analysis)
ขั้นตอนที่ 2 (ร่าง)พัฒนารูปแบบการด�ำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า ในโรงเรียน กลุม่ เป้าหมาย
จ�ำนวน 20 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากโรงเรียน จ�ำนวน
12 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเมืองพล จ�ำนวน
2 คน อสม. จ�ำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอน จ�ำนวน 5 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกประเด็นการอภิปรายกลุ่ม
(Group discussion) ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยจัด
หมวดหมูแ่ ละแยกแยะข้อมูล จนท�ำให้ได้ (ร่าง) แผนการ
เรียนการสอนเรือ่ งการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าทีม่ ี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา(9)
ขั้นตอนที่ 3 การน�ำ  (ร่าง) แผนการเรียนการสอน
เรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในพื้นที่ต�ำบลเมืองพลมี
โรงเรียนทัง้ หมด จ�ำนวน 5 แห่ง แต่มกี ารจัดการเรียนการ
สอนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
ชุมชนบ้านชาด และบ้านหนองห้าง (เรียนรวม) และ
โรงเรียนบ้านทับบา ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น จ�ำนวน 31 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แผนการเรียนการสอนเรื่องการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า  โดยหาคุณภาพของเครื่องมือ ความตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้อง
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ระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามและวั ต ถุ ป ระสงค์ (IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป(10)
และความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ครอนบาค (Coefficient Alpha’s Cronbach) เท่ากับ
0.9(11)   การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกประเด็นจาก
การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) ที่ได้จากการพูด
คุยติดตามการจัดการเรียนการสอนเรื่องการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา (Content analysis) จัดหมวดหมู่และแยกแยะ
ข้อมูลตามประเด็น ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติพรรณนา
แสดงด้วยค่าร้อยละ จ�ำนวน  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลรูปแบบการด�ำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านชาดและบ้าน
หนองห้าง (เรียนรวม) และโรงเรียนบ้านทับบา ต�ำบล
เมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบ และข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาต่อการน�ำแผนการ
เรียนการสอนไปใช้

ผลการวิจัย
1. การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาการด� ำ เนิ น งาน
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มนักเรียน
การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาของการด� ำ เนิ น งาน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายผู้ให้
ข้อมูล  30 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากโรงเรียน 6 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเมืองพล 4 คน อบต.
เมืองพล  2 คน ผู้น�ำชุมชน 7 คน และอสม. 11 คน โดย
กระบวนการจัดกลุ่มเพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหา โดยได้
รูปแบบการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมใน
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนคือ แผนการเรียน
การสอนเรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียด
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่
ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
สภาพปัญหา
1. พื้นที่ในต�ำบลเมืองพอยู่ใกล้เคียงกับบ่อขยะของอ�ำเภอพล  ซึ่งมีสุนัขจรจัด
เป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อปริมาณจ�ำนวนสุนขั สุนขั จรจัดในโรงเรียน
เพิ่มสูงขึ้น  และนักเรียนมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกกัดเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดย
เฉพาะช่วงเวลาพักเทีย่ งรับประทานอาหารสุนขั ก็จะมาทีโ่ รงเรียนอาหารของ
โรงเรียนค่อนข้างมาก
2. ประชาชนกลุ่มต่างๆ ยังมีพฤติกรรมและความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนมีการเล่นกับสุนัขและแมว
3. กิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าในโรงเรียนค่อนข้างน้อยในขณเดียวกัน
กลุ่มนักเรียนมีความเสี่ยงต่อการถูกสุนัขจัดทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
4. การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
เกีย่ วกับโรคพิษสุนขั บ้าในโรงเรียนอยูใ่ นกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและ
พลศึกษา ซึง่ เนือ้ หาอาจจะไม่เพียงพอ หากมีการพัฒนาแนวทางให้นกั เรียน
ได้เรียนรู้จะส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มเสี่ยงได้
เช่นกัน
5. จากเหตุการณ์ของพื้นที่ที่มีการน�ำเนื้อโค กระบือ ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
มารับประทาน ก็จะมีผู้ปกครองของนักเรียนบางคนได้มีการน�ำเนื้อโค
กระบือทีต่ ดิ เชือ้ โรคพิษสุนขั บ้ามารับประทานเช่นกัน ส่งผลให้กลุม่ นักเรียน
ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เช่นกัน เพราะนักเรียนก็จะรับประทานอาหาร
ตามผู้ปกครองที่จัดหาให้
6. หากมีการสร้างสุขลักษณะทีด่ ใี ห้กบั นักเรียนจะท�ำให้กลุม่ นักเรียนเป็นกลุม่
ที่มีพฤติกรรมที่ดี และส่งผลต่อผู้ปกครองด้วยเช่นกัน
7. ภาระงานประจ�ำของครูในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างมาก ส่งผลให้มี
เวลาค่อนข้างน้อยส�ำหรับการพัฒนางานด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชน  ประกอบ
กับชั่วโมงเรียนอาจจะต้องมีการบูรณาการหลายวิชา หากมีการสร้างเสริม
ให้นักเรียนเกิดความรู้และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง จ�ำเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ  เช่น  เขตพื้นที่การศึกษา สาธารณสุขที่เป็นผู้
ให้เนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ  เป็นต้น  
8. กลุ่มนักเรียนถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้ค่อนข้างง่าย เนื่องจากใช้เวลาอยู่ใน
โรงเรียนค่อนข้างนาน หากมีกิจกรรมที่เป็นปัญหาของชุมชนก็สามารถ
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได้
9. หากจะท�ำการพัฒนาแผนการเรียนการสอนอาจจะต้องคิดเผื่อการสร้าง
ความรู้ของนักเรียนที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้ปกครอง ประชาชน
และบริบทชุมชน
10. จ�ำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นอาจจะไม่เท่ากัน บางชั้นมีนักเรียนน้อย บางชั้น
ไม่มีนักเรียนเลย หากจะเสริมสร้างความรู้ควรท�ำการจัดการเรียนการสอน
ชั้นที่มีนักเรียนค่อนข้างมาก เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้น

สรุปประเด็นปัญหา
ควรมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
โรงเรียน โดยจัดท�ำแผนการเรียนการสอนเรื่อง
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
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2. การสังเคราะห์รปู แบบการด�ำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มนักเรียน
จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการด�ำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนน�ำไปสู่การ
สังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มนักเรียน ได้แก่ ด้านปัจจัย
น�ำเข้า ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านกระบวนการ
ประกอบด้วย การพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน
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เรื่อง การป้องป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีทั้งสิ้น 6
แผนการเรียนรู้ 7 ชั่วโมง และการจัดกระบวนการเรียนรู้
การสอนของครู โดยยึด 9 ขั้นตอน และ หลักสูตรการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สาระและมาตรฐานการเรียนรูก้ ลุม่ สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และผลผลิต ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนการสอน ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า และสภาพปัญหา
ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 การสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มนักเรียน
                พื้นที่ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
1.

   
  
  
  
  
  
  
  
  

ปัจจัยน�ำ
ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย
- ชื่อหน่วย ชั้นที่สอน และเวลาการสอน
- หน่วยการเรียนรู้จัดเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ย่อย
- สาระการเรียนรู้ คือ เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ที่เป็นหัวข้อย่อยที่จะสอน
- จุดประสงค์การเรียนรู้ ก�ำหนดมาจาก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- เนื้อหาที่จะสอน
- กระบวนการจัดการเรียนรู้
- สื่อและแหล่งการเรียนรู้   
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- ความเห็นผู้บริหาร
- บันทึกผลหลังสอน

กระบวนการ
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีทั้งสิ้น 6
แผนการเรียนรู้ 7 ชั่วโมง ได้แก่
1.1 แผนการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้า 1 ชั่วโมง
     1.2 แผนการเรียนรู้ที่ 2 การปฏิบัติตัวเมื่อสุนัขกัด
1 ชั่วโมง  
     1.3 แผนการเรียนรู้ที่ 3 การวิเคราะห์สภาพปัญหา
และการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ในหมู่บ้าน 2 ชั่วโมง  
1.4 แผนการเรียนรู้ที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าที่เหมาะสม 1 ชั่วโมง  
1.5 แผนการเรียนรู้ที่ 5 การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 1 ชั่วโมง   
1.6 แผนการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างผลงานในการ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 1 ชั่วโมง
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนของครู
โดยยึด 9 ขั้นตอน ได้แก่   
2.1 ขั้นน�ำ ได้แก่ ขั้นน�ำ ขั้นสอน และขั้นสรุป
    2.2 ขั้นศึกษากลุ่มย่อย ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิก ร่วมกันท�ำงาน
2.3 ขั้นประเมินผล ได้แก่ การทดสอบหลังเรียน
สังเกตและประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
การประเมินทักษะการท�ำกลุ่มแต่ละกลุ่ม
    2.4 สรุปผล ได้แก่ ยกย่องชื่นชม

ผลผลิต
1. แผนการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้า  
2. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
การสอน
3. ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้า  
4. สภาพปัญหาจากน�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง
โรคพิษสุนัขบ้า ไปใช้  

100

วารสารสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

3. ผลการใช้ พั ฒ นารู ป แบบการด� ำ เนิ น งาน
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มนักเรียน
3.1 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการด� ำ เนิ น งาน
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มนักเรียน
จากผลการสังเคราะห์รูปแบบการด�ำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนน�ำไปสู่การ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีทั้งสิ้น 6 แผนการเรียนรู้   7
ชัว่ โมง และการจัดกระบวนการเรียนรูก้ ารสอนของครู โดย
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ยึด 9 ขั้นตอน และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า จ�ำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา จ�ำนวน 1 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน จ�ำนวน 2 คน โดยสามารถสรุป
ข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ประเด็นข้อเสนอแนะการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การป้องป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในกลุ่มนักเรียนพื้นที่ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนการสอน
ภาพรวมแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
การป้องป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 6 แผน
การเรียนรู้ ระยะเวลา 7 ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

1. ให้ยึดแนวคิดที่ว่า ภาพรวมของแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อการป้อง
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 6 แผนการเรียนรู้ ระยะเวลา 7 ชั่วโมง
เมื่ออ่านแผนการเรียนรู้เสร็จแล้ว คนอื่นสามารถสอนแทนครูได้เลย
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับจ�ำนวนนักเรียน สื่อ
อุปกรณ์ต่างๆ สมรรถนะและความพร้อมของนักเรียน
แผนการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า   ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ได้ข้อเสนอแนะว่า แผนการเรียนรู้ที่  1 มีความความ
สอดคล้องระหว่างแผนกับการมาตรฐานการเรียนรู้ มาก ให้จ�ำแนกเนื้อหา
ได้แก่ สาเหตุ อาการ การป้องกันตนเองภายในบ้าน และการป้องกันตนเองใน
ชุมชน แต่ใบงานยังขาด ชี้แจงให้เด็กท�ำอะไร แนะน�ำว่า ให้เพิ่มค�ำชี้แจง
แผนการเรียนรู้ที่ 2 การปฏิบัติตัวเมื่อสุนัขกัด  
แผนการเรียนรู้ที่ 2  มีความความสอดคล้องระหว่างแผนกับการมาตรฐาน
การเรียนรู้ มาก ให้เพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติของ
นักเรียนในใบงาน “ท�ำอย่างไรดี...เมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด”
(แสดงบทบาทสมมติ)
แผนการเรียนรู้ที่ 3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ แผนการเรียนรู้ที่ 3 มีความความสอดคล้องระหว่างแผนกับการมาตรฐานการ
การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้าน   เรียนรู้ ค่อนข้างมาก แต่เนื้อหาการจัดกิจกรรมค่อนข้างยาก โดยเฉพาะนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เช่น ใบความรู้ที่ 3  เรื่อง หลักการตั้งสมมติฐาน เป็นต้น
โดยการตั้งสมมติฐานเป็นเรื่องยากส�ำหรับหนักเรียน แต่ควรคงไว้ เพื่อจะได้
บูรณการกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  
แผนการเรียนรู้ที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันโรค
แผนการเรียนรู้ที่ 4 มีความความสอดคล้องระหว่างแผนกับการมาตรฐานการ
พิษสุนัขบ้าที่เหมาะสม
เรียนรู้ มาก  กิจกรรมในแผนค่อนข้างสื่อกับการที่นักเรียนได้แสดงทักษะที่
หลายหลาย เช่น การส�ำรวจสุนัขและแมวในหมู่บ้านของตนเอง การวาดภาพ
และการเขียนเรียงความ เป็นต้น ให้คงกิจกรรมที่สามารถสอดแทรกใบงานที่
ท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบสนุกสนาน
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ตารางที่ 3 ประเด็นข้อเสนอแนะการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การป้องป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในกลุ่มนักเรียนพื้นที่ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
แผนการจัดการเรียนการสอน
แผนการเรียนรู้ที่ 5 การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

แผนการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างผลงานในการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
แผนการเรียนรู้ที่ 5 มีความความสอดคล้องระหว่างแผนกับการมาตรฐานการ
เรียนรู้ มาก กิจกรรมในแผนต้องบูรณาการการเรียนการสอนกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุภาพต�ำบลเมืองพล ซึ่งจะท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากบุคลากรทาง
ด้านสาธารณสุข และครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียได้เรียนรู้  ให้คงกิจกรรมดังกล่าว
และวางแผนการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุภาพต�ำบลเมืองพล
แผนการเรียนรู้ที่ 6 มีความความสอดคล้องระหว่างแผนกับการมาตรฐานการ
เรียนรู้ มาก โดยนักเรียนต้องจัดกิจกรรมป้ายนิเทศ และน�ำเสนอนิทรรศการ
(เชิญผู้ปกครอง) โดยจัดท�ำเอกสาร แผ่นพับ  ป้ายนิเทศ อื่นๆ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละกลุ่ม ให้คงกิจกรรมดังกล่าว และวางแผนการจัดป้ายนิเทศ
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโรงเรียนที่มีการเชิญผู้ปกครองมา ซึ่งจะท�ำให้ได้
งานหลายงานในครั้งเดียวกัน

		 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า ก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูน้ กั เรียนมีคะแนนเฉลีย่ 8.93 (S.D.
= 2.35) หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลีย่ 18.12 (S.D.
=  2.82) โดยนักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนตามแผนการ
เรียนรู้ทั้ง 6 แผน เฉลี่ยเท่ากับ 135.61 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 150 คะแนน (S.D. = 13.38) และทดสอบ
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนเรือ่ ง
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า ด้วยสถิติ Paired t-test
พบว่า ก่อนการเรียนรูน้ กั เรียนมีคะแนนเฉลีย่ 8.93 (S.D.
= 2.35) หลังการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย 18.12 (S.D. =
2.82) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง (Mean
difference : d ) เท่ากับ 9.19 (S.D. = 2.37) โดย
ค่าความแตกต่างดังกล่าวมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value
< 0.001) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียน
การสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยสถิติ Paired t-test   
เปรียบเทียบ
ก่อนการเรียนรู้
หลังการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
(X )
8.93
18.12

Mean difference
(d )

S.D.

t

P – value

9.19

2.37

21.57

< 0.001
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		 3.3 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียน
การสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนตามแผนการเรียนรู้ทั้ง
6 แผน เฉลี่ยเท่ากับ 135.61 คะแนน จากคะแนนเต็ม

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

150 คะแนน (S.D. = 13.38) คิดเป็นร้อยละ 90.41
และผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เฉลี่ย เท่ากับ 18.12 คะแนน
(S.D. = 1.82) จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 72.48 ดังตารางที่  5

ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนเรือ่ ง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า โรงเรียนพืน้ ทีต่ ำ� บล
เมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประสิทธิภาพของแผน

คะแนนระหว่างเรียนแผนการเรียนที่ 1 - 6
X

S.D.

ร้อยละ

E1
150
E2
25
ประสิทธิภาพของแผน   E1 / E2  =  90.41 / 72.48

135.61  
18.12

13.38
2.82

90.41
72.48

4. ประเมินความคิดความพึงพอใจรูปแบบการ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าในโรงเรียนพืน้ ทีห่ วั สัตว์
บวก ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิเคราะห์ความคิดความพึงพอใจต่อแผนการ
จัดการเรียนการสอนเรือ่ ง การป้องป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า จ�ำนวน 44 คน พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจอยู่
ระดับมากที่สุด ( X = 3.35, S.D. = 0.24) ประเด็นที่มี
ความพึงพอใจสูงสุด อยู่ระดับมากที่สุด คือ แผนการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ส�ำหรับการใช้งาน
( X = 3.60, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ แผนการจัดการ
เรียนการสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เนื้อหาเป็นปัจจุบัน และทันสมัยส�ำหรับใช้ในการป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า ( X = 3.51, S.D. = 0.51) และแผนการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า มีสาระครบถ้วน เหมาะสมส�ำหรับการใช้สอน

ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
( X = 3.51, S.D. = 0.51) แผนการจัดการเรียนการ
สอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สามารถน�ำ
ไปกระตุ้นให้ผู้พัฒนาและผู้เกี่ยวข้อง ได้ค้นคว้า และ
แสวงหาความรู้ จนท�ำให้รู้สึกได้ว่าเป็น “นวัตกรรมใหม่”
( X = 3.43, S.D. = 0.61) และแผนการจัดการเรียน
การสอนเรือ่ ง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า สามารถ
น�ำไปขยายให้ ความรู้ใหม่เข้ามาพัฒนาทั้งต้นแบบและ
แผนการจัดการเรียนการสอนทีช่ ว่ ยท�ำให้มปี ระสิทธิภาพ
( X = 3.43, S.D. = 0.56) ส�ำหรับประเด็นที่มีความ
พึงพอใจต�ำ่ สุด อยูใ่ นระดับมาก คือ แผนการจัดการเรียน
การสอนเรือ่ ง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า สามารถ
ขยายขอบเขตในเชิ ง พื้ น ที่ หรื อ สามารถปรั บ เปลี่ ย น
รู ป แบบการท� ำ งานของหน่ ว ยงานได้ ( X = 3.17,
S.D. = 0.62) ดังตารางที่ 6

คะแนนเต็ม
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของโรงเรียนใน
พื้นที่ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

ระดับความพึงพอใจ (จ�ำนวนคน/ร้อยละ)
ประเด็น
น้อยที่สุด น้อย
มาก มากที่สุด
แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การ
17
18
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เนื้อหา
(48.6) (51.4)
เป็นปัจจุบัน และทันสมัยส�ำหรับใช้ใน
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
14
21
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(40.0) (60.0)
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ส�ำหรับ
การใช้งาน
แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
17
18
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มี
(48.6) (51.4)
สาระครบถ้วน เหมาะสมส�ำหรับการ
ใช้สอนให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
28
7
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(80.0) (20.0)
อ่านเข้าใจง่าย
แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
1
26
8
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(2.9) (74.3) (22.9)
ด�ำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ
แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
25
10
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(71.4) (28.6)
สามารถน�ำไปใช้ได้สะดวกและใช้ง่าย
ขั้นตอนไม่ซับซ้อน
แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
2
16
17
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(5.7) (45.7) (48.6)
สามารถน�ำไปกระตุ้นให้ผู้พัฒนาและ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้ค้นคว้า และแสวงหา
ความรู้ จนท�ำให้รู้สึกได้ว่าเป็น
“นวัตกรรมใหม่”
แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
1
18
16
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(2.9) (51.4) (45.7)
สามารถน�ำไปขยายให้ ความรู้ใหม่เข้า
มาพัฒนาทั้งต้นแบบและแผนการ
จัดการเรียนการสอนที่ช่วยท�ำให้มี
ประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. แปลผล
3.51

0.51

มากที่สุด

3.60

0.50

มากที่สุด

3.51

0.51

มากที่สุด

3.20

0.41

มาก

3.20

0.47

มาก

3.29

0.46

มาก

3.43

0.61

มากที่สุด

3.43

0.56

มากที่สุด
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของโรงเรียนใน
พื้นที่ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
ประเด็น
9. แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สามารถแก้ไขปัญหา หรือตอบสนอง
ต่อกระบวนการ หรือบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10. แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มี
ประโยชน์ต่อการน�ำไปใช้ได้จริง ทั้ง
ต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11. แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สามารถน�ำไปใช้ในการบอกต่อ หรือ
แนะน�ำให้ผู้อื่นใช้เพื่อการจัดการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
12. แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ลงทุนน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก
13. แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สามารถขยายขอบเขตในเชิงพื้นที่
หรือสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท�ำงานของหน่วยงานได้  
14. แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สามารถใช้เป็นแนวทางการก�ำหนด
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกัน
ควบคุมโรคได้
15. ความพึงพอใจและประโยชน์โดย
ภาพรวมของท่านต่อแผนการจัดการ
เรียนการสอนเรื่อง การป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ (จ�ำนวนคน/ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. แปลผล
น้อยที่สุด น้อย
มาก มากที่สุด
22
(62.9)

13
(37.1)

3.37

0.49

มากที่สุด

23
(65.7)

12
(34.3)

3.34

0.48

มากที่สุด

26
(74.3)

9
(25.7)

3.26

0.44

มาก

25
(71.4)

10
(28.6)

3.29

0.46

มาก

4
21
(11.4) (60.0)

10
(28.6)

3.17

0.62

มาก

21
(60.0)

14
(40.0)

3.40

0.50

มากที่สุด

22
(62.9)

13
(37.1)

3.37

0.49

มากที่สุด

3.35

0.24 มากที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า
ในโรงเรี ย นพื้ น ที่ หั ว สั ต ว์ บ วกในพื้ น ที่ ต� ำ บลเมื อ งพล  
อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบปัญหาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเกีย่ วกับการป้องกันควบคุมโรคในนักเรียน น�ำไป
สู่การพัฒนารูปแบบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านปัจจัยน�ำ
เข้า การบูรณาการจัดท�ำแผนการเรียนรูต้ ามหลักสูตรการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสาระและมาตรฐานการเรียนรูก้ ลุม่ สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส�ำหรับการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ�ำนวน 6 แผน ด้านกระบวนการ
เน้นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ก ารสอนของครู และด้ า นผลผลิ ต ของรู ป แบบ  
นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยคะแนนค่าเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่า คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนการสอนเรือ่ งป้องกันควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าค่า E1/
E2 = 90.41/ 72.48 และผลการประเมินความคิดเห็น
เกีย่ วกับความพึงพอใจต่อรูปแบบการป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์บวกในพื้นที่ต�ำบล
เมืองพล  อ�ำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น อยู่ระดับมากที่สุด

การอภิปรายผล
1. รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
โรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์บวกในพื้นที่ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอ
พล  จังหวัดขอนแก่น พบปัญหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคในนักเรียน น�ำไปสู่การ
พัฒนารูปแบบ 3 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและ
วัดผลได้ ศิริชัย กาญจนวาสี(12) ได้แก่ ด้านปัจจัยน�ำเข้า
การบูรณาการจัดท�ำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสาระและมาตรฐานการเรียนรูก้ ลุม่ สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส�ำหรับการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ�ำนวน 6 แผน ด้านกระบวนการ
การจั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการจั ด การเรี ย น
การสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และ
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การจัดกระบวนการเรียนรูก้ ารสอนของครู จ�ำนวน 6 แผน
และด้านผลผลิตของรูปแบบ นักเรียนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดย
คะแนนค่าเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่า
คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มนักเรียนให้
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับ Dongxu
Wang และคณะ(13) ได้ศกึ ษาโรงเรียนด�ำเนินงานด้านการ
ส่งเสิรมสุขภาพโภชนาการอาหารในประเทศจีน โดยพบ
นักเรียนมีความรู้ด้านโภชนาการและพฤติกรรม การกิน
อาหารหลังการดําเนินงานดีกว่าก่อนด�ำเนินการ การศึกษา
ของเกษร แถวโนนงิ้ว, ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ และพงษ์ศักดิ์
ภูกาบขาว(6)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตร
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีส�ำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 ปี พ.ศ.2559 ใน 4 ด้าน
คือ บริบท ปัจจัยน�ำเข้า  กระบวนการ และผลผลิต  ทั้งนี้
ด้านบริบท พบว่า โรงเรียนเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ผา่ น
เกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ 81.8 และโรงเรียนต้องการใช้
หลักสูตรร้อยละ 80.3 ส่วนปัจจัยน�ำเข้า พบว่า เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเคยเข้าร่วมการอบรมเรื่องโรคพยาธิใบ้ไม้ตับ
และมะเร็งท่อ ร้อยละ 55.2 ส่วนสิ่งสนับสนุนต่อการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของบุคคล งบประมาณ
วัสดุอปุ กรณ์ยงั ไม่เพียงพอ ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า
หลั ก สู ต รผ่ า นกระบวนการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ ง
เนื้อหา ความจ�ำเป็นและความต้องการ ส่วนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า มีการวางแผน ร้อยละ 95.3
และมีการด�ำเนินการร้อยละ 88.9 ส่วนการสรุปผลและน�ำ
ผลไปพัฒนาต่อมีเพียงร้อยละ 55.6 และ 55.6 ส่วน
ผลผลิตของหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น�ำ้ ดีพบว่า โรงเรียนทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนได้ตามที่
หลักสูตรก�ำหนดมีรอ้ ยละ 88.9 นักเรียนมีคา่ คะแนนเฉลีย่
ความรู้ ร้อยละ 68.2 เช่นเดียวกับการศึกษาของปวีณา
นามโคตร, ศิรพิ ร ค�ำสะะอาด, มาลินี เหล่าไพบูลย์, สุพจน์
ค�ำสะอาด และพรรณี บัญชรหัตถกิจ(14) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ
ประสิทธิผลของวิธีการทางสุขศึกษา พบว่า กระบวนการ
เรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม กับวิธอี นื่ ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพและ
คู่มือเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ กลุ่มที่ได้รับวิธีการทาง
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สุขศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนปฏิบัติตน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
บริการปกติ (Pooled SMD; Random 1.89; 95% CI:
0.08 ถึง 3.69) โดยกลุม่ นักเรียน กลุม่ ทีไ่ ด้รบั วิธกี ารทาง
สุขศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนปฏิบัติตนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
บริการปกติ (Pooled SMD; Random 0.79; 95% CI:
0.54 ถึง 1.04)
2. การประเมินผลความคิดเห็นความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน
พื้ น ที่ หั ว สั ต ว์ บ วกในพื้ น ที่ ต� ำ บลเมื อ งพล อ� ำ เภอพล
จังหวัดขอนแก่น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =
3.35, S.D. = 0.24) ประเด็นทีม่ คี วามพึงพอใจสูงสุดคือ
อยู่ระดับมากที่สุด คือ แผนการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ส�ำหรับการใช้งาน รองลงมาคือ แผนการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า เนื้อหาเป็นปัจจุบัน และทันสมัยส�ำหรับใช้ในการ
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า และแผนการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีสาระครบถ้วน
เหมาะสมส�ำหรับการใช้สอนให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แผนการจัดการเรียนการ
สอนเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สามารถน�ำ
ไปกระตุ้นให้ผู้พัฒนาและผู้เกี่ยวข้อง ได้ค้นคว้า และ
แสวงหาความรู้ จนท�ำให้รู้สึกได้ว่าเป็น “นวัตกรรมใหม่”
และแผนการจั ด การเรี ย นการสอนเรื่ อ ง การป้ อ งกั น
ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า สามารถน�ำไปขยายให้ ความรูใ้ หม่
เข้ามาพัฒนาทัง้ ต้นแบบและแผนการจัดการเรียนการสอน
ทีช่ ว่ ยท�ำให้มปี ระสิทธิภาพ หากคิดสัดส่วนความพึงพอใจ
พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80.0
สอดคล้องกับการศึกษาของเกษร แถวโนนงิ้ว, ศศิธร
ตั้งสวัสดิ์   และพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว(6) พบร้อยละ 95.8
มีความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อการจัดการเรียน
การสอนพบมากกว่าร้อยละ 80.0  สอดคล้องกับ Foster
GD และคณะ(15)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า โรงเรียนที่มีนโยบายเน้น
ความส�ำคัญทางโภชนาการสามารถลดความชุกของโรค
อ้วนได้เมื่อเทียบโรงเรียนที่ไม่มีนโยบาย ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมีหลากกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ดังนั้น การบูรณาการเนื้อหาด้านป้องกันควบคุมโรคโรค
ติดต่อ เช่น โรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี  โรคพิษ
สุนขั บ้า โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่อบุ ตั ซิ ำ �้ เป็นต้น มีความส�ำคัญ
อย่างมากในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่ม
นักเรียน ถึงแม้ว่าเนื้อหาดังกล่าวอาจจะยังไม่บรรจุใน
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ก็ตาม แต่การพัฒนารูปแบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกา
รบูรณาการเนื้อหาโรคและภัยสุขภาพกับหลักสูตรแกน
กลางของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสร้างร่วมมือในระดับนโยบายระหว่าง
กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข กั บ กระทรวง
ศึกษาธิการ ในการร่วมมือกันวิเคราะห์ความต้องการ
จ�ำเป็นด้านโรคและภัยสุขภาพที่ส�ำคัญอย่างเป็นระบบ
ส�ำหรับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนโรคที่มี
แนวโน้มเป็นปัญหาส�ำคัญในอนาคต เช่น โรคติดต่ออุบตั ิ
ใหม่อบุ ตั ซิ ำ �้ เป็นต้น เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการในการบรรจุและหรือบูรณาการการ
จัดเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
โรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์บวกในพื้นที่ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น เป็นเพียงรูปแบบน�ำร่องส�ำหรับการ
ป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สคู่ น (Zoonotic Disease) ควร
มีการขยายรูปแบบดังกล่าวสูโ่ รคทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุข
ส�ำคัญของประเทศ โดยเฉพาะโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่อบุ ตั ซิ ำ �้
เช่ น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โ บลา โรคทางเดิ น หายใจ
ตะวันออกกลาง โรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา โรคไข้หวัดใหญ่ โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู ้ อ� ำ นวยการ ครู และนั ก เรี ย นของ
โรงเรียนชุมชนบ้านชาดและหนองห้าง (เรียนรวม) และ
โรงเรียนบ้านทับบา ที่ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนา
รูปแบบ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
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เมืองพล โรงพยาบาลพล องค์การบริหารส่วนต�ำบลเมือง
พล อาสาสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน แกนน�ำชุมชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ต�ำบลเมืองพล อ�ำเภอพล ที่ให้การ
สนั บ สนุ นการพั ฒ นาผลงานวิจัยจนส�ำเร็จลุล ่ว งไปได้
ด้วยดี
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