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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน และแนวทางการ
เฝ้าระวังโรคในชุมชน ที่จะนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “โรคไข้เลื อดออก” สาหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ต่อไป ซึ่งจะตอบสนองความต้องการรับรู้ และ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อ งกับโรคไข้เลื อดออก ด้ว ยการทดลองใช้หลั กสูตร และประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการทางการศึกษา
มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา โดยการวิจัยครั้งนี้ได้
ทดลองใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นกับอาสาสมัครสาธารณสุขตาบลเบิกไพร อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ ม เอกสารประกอบการอบรม และแบบประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความรู้ของ
ผู้เข้ารับการอบรม ก่อนและหลังการอบรม และการวิเคราะห์ด้านเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ผลที่ได้จากการ
สารวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่ า อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยรับข้อมูลจาก
วิทยุ โทรทัศน์ และได้รั บเอกสารเรื่องนี้จากเจ้าหน้าที่ส าธารณสุ ข และผู้เข้ารับการอบรมมีความ
ต้องการที่จะอบรมเกี่ยวกับโรคนี้ ขั้นที่ 2 พบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยเรื่องกลุ่มสัมพันธ์
การทางานเป็นทีม ความสาคัญของการเรียนรู้เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” อาการของโรคไข้เลือดออก โดย
ให้เน้นเรื่องการสังเกตอาการโรคไข้เลือดออก การป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก แนวทางการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกโดยชุมชน เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่เพื่อนบ้าน ขั้นที่ 3
ทดลองใช้กับอาสาสมัครสาธารณสุข จานวน 30 คน เป็นเวลา 3 วัน และขั้นที่ 4 ผลการประเมิน
หลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความ
สนใจการอบรมดี ผู้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนความรู้ดี ขึ้น กว่าก่อนการอบรม
และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนบ้านได้.
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ABSTRACT
The purposes of this research were to know the problems of Dengue
Hemorrhagic Fever and guideline of awareness in the community for the training
curriculum development on dengue hemorrhagic fever for public health volunteers in
ChomBueng district, Ratchaburi province; 2) develop the training curriculum
development on dengue hemorrhagic fever in response of perception and problem
solving; 3) implement the training curriculum and 4) evaluate the developed training
curriculum by synthesizing the concepts of curriculum development on of educational
experts and applied into research framework. The research and development (R&D)
with 4 stages : stage 1 survey basic data ; stage 2 develop for curriculum development ;
stage 3 curriculum implementation ; stage 4 curriculum evaluation. The developed
curriculum was implemented with 30 public health volunteers, Berkprai subdistrict
ChomBueng district, Ratchaburi province. The instrument consisted of 1) basic data
interview, 2) record of group conversation for curriculum development; 3) training
curriculum on dengue hemorrhagic fever for public health volunteers, ChomBueng district,
Ratchaburi province ; 4) training document and ; 5) training evaluation. The statistics for data
analysis were percentage, mean, standard deviation and content analysis.
The research findings were as follows :
1. From the survey, if was found that the public health volunteers received
the knowledge about dengue hemorrhagic fever from radio, television, and the
document from public health officers. The training participants wanted to know
about.

2. The developed curriculum consisted of group relation, team work, the
importance of learning about Dengue Hemorrhagic Fever the symptom by
observation, the prevention guidelines of prevention by the community including the
techniques and knowledge transfer on Dengue Hemorrhagic Fever to neighbours
3. The implementation was with 30 public health volunteers for 3 days.
4. The evaluation revealed that that the developed training curriculum was
appropriate. The training participants were very interesting. They had higher scores
than before training. They could also transfer their knowledge to their neigbouns.

