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บทคัดย่อ
	 งานวจิยันีเ้ป็นการศกึษาเชงิปฏบิตักิารเพ่ือศกึษาปัญหาและความต้องการของชมุชนในการป้องกนัและแก้ปัญหาการเกดิ

โรคพยาธใินชมุชน	เพือ่ศึกษากระบวนการพฒันาสมรรถนะชมุชนและเพือ่น�าเสนอแนวปฏบิตัท่ีิดด้ีวยการสะท้อนคดิวชิาการบรกิาร

สังคมในการประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสู่การบริการวิชาการสู่สังคมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ัน

ปีที่	 1	 ที่มีการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการป้องกันโรคพยาธิ	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 ประชาชนในชุมชน

รอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวน	115	คน	ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกและจัดท�ากลุ่มกับผู้น�าชุมชนและอาสา

สมัครสาธารณสุขจ�านวน	10	คน	สร้างเครื่องมือการวิจัยตามกระบวนการด�าเนินงานวงจรเดมิง	(PDCA)	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	

ดังนี้	 ขั้นตอนที่	 1)	 การวางแผน	 (Plan)	 ส�ารวจประเด็นความต้องการของชุมชน	ขั้นตอนที่	 2)	 การด�าเนินงาน	 (Do)	 การศึกษา 

ความเป็นไปได้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและกิจกรรมในการบริการวิชาการ	 ข้ันตอนท่ี	 3)	 การตรวจสอบ	 (Check)	 ติดตาม 

และประเมินผลโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ	 กิจกรรม	 เพิ่มพูนความรู้ทักษะ	 และขั้นตอนที่	 4)	 การปรับปรุง	 (Action)	 ทบทวน 

แนวปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะชุมชน	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 และการสร้างข้อสรุป 

แบบอุปนัยเป็นกระบวนการ	(Process)	

 ผลการวจัิยพบว่า	ชมุชนเมอืงมคีวามเป็นตวัเองสงู	การท�ากจิกรรมในชมุชนนัน้ต้องค�านงึถงึเวลาทีจ่�ากดัและต้องยดืหยุน่	

มกีลุ่มผูส้งูอายยุนิดีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	มจีติอาสา	ดงันัน้แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการพฒันาสมรรถนะชมุชนในการป้องกนัและแก้ปัญหา

การเกดิโรคพยาธใินชมุชนเมอืงนัน้ประกอบด้วยกระบวนการพฒันาสมรรถนะชมุชนมาจากความเข้าใจ	การให้ความร่วมมอืทีม่าจาก

กระบวนการสร้างองค์ความรูข้องคนในชมุชน	การมส่ีวนร่วมของคนในชุมชนด้วยการจดัให้ข้อมลูผ่านสือ่ต่าง	ๆ 	มกีารประชาสมัพนัธ์

อย่างทั่วถึง	 มีการปรับสิ่งแวดล้อมท�าความสะอาดบริเวณบ้านและชุมชน	 รักษาความสะอาดส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม	 เรียนรู้									

ความเชื่อส่วนบุคคลและวัฒนธรรมเพ่ือป้องกันการเกิดโรคพยาธิ	 วางแผนการพัฒนาท่ีดีเป็นระบบจัดกิจกรรมให้ความรู้ต้อง 

ท�าเป็นสื่อน�าเสนอบ่อย	 ๆ	 เพ่ือให้ทุกคนเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการก�าหนด 

แนวทางแก้ไขกับปัญหาน้ัน	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการป้องกันการเกิดโรคพยาธิในชุมชน	 เมื่อทรรศนะพื้นฐานความรู ้

เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคนในชุมชนจะท�าให้แบบแผนการคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการนี ้

จะสามารถเกิดการเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ของชุมชน	(Paradigm	shift)	และสร้างความยั่งยืนจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี	จากการเปลี่ยน

กระบวนทรรศน์จนได้วิถีการด�ารงชีวิตของคนในชุมชน	(Mode	of	Living	in	community)	ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา

สมรรถนะชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
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Abstract 
	 This	 study	 was	 action	 research	 that	 was	 to	 study	 problem	 and	 needs	 of	 community	 for	 

prevention	parasite	worm	disease,	to	study	the	process	in	developing	community	competency,	and	to	propose	

the	best	practice	in	reflective	academic	service	through	the	process	in	studying	of		Microbiology	subject	of	the	

first	year	nursing	students.	Qualitative	data	was	collected	in	developing	community	competency.	Samples	were	

115	people	who	living	in	community	around	Saint	Louis	College	by	in-depth	interview	and	focus	group	with	

10	community	leaders	and	health	volunteers.	The	instruments	were	created	by	using	Deming	Cycle,	The	cycle	

was	composed	of	PDCA	and	began	with	step		1)	Plan	for	identifying	the	problems	and	needs	of	community	in	

the	 gap	 for	 developing	 competency,	 step	 2)	 Do	 for	 studying	 the	 possible	 in	 community	 developing																										

competency	project	and	for	creating	intervention	in	academic	service,	the	step	3)	Check	for	evaluation	and	

activities	for	increasing	skill	and	knowledge	of	parasite	worm	disease	prevention,	and	step	4)	Action	in	review	 

and	change	of	best	practice	in	developing	community	competency.	Content	analysis	and	induction	in	process	

were	used	in	data	analysis.

	 The	findings	revealed	that	urban	community	has	high	confident	living	in	oneself	to	do	activities	in	

community	and	concern	with	the	restricted	time.	The	most	elderly	people	joined	in	activities	and	they	had	

the	positive	thinking	and	service	mind	in	volunteers.	Thus,	the	best	practice	for	development	of	community	

competency	in	prevention	and	problem	solving	in	parasite	worm	composed	of	the	process	of	understanding	

in	community	participation	by	using	media	and	technology,	developmental	environment,	learning	in	personal	

belief	and	cultural	for	worm	disease	prevention,	planning	and	setting	the	continuous	activities	of	academic	

services	for	awaken	people	in	community.	The	community	participation	was	an	important	to	change	behavior	

for	developing	competency.

	 When	the	basic	knowledge	was	occurred	in	community.	It	is	the	time	of	the	paradigm	shift	and	lead	

to	create	sustainable	in	developing	community	competency	based	on	the	mode	of	Living	in	community	that	

will	be	the	based	practice	in	developing	community	competency.

Key words :	Best	practice,	Community	competency	development,	Prevention	and	problem	solving	in	parasite	

worm	infection

บทน�า
	 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการ

ป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิในชุมชน	 :	 สะท้อนคิด

วิชาการรับใช้สังคม	 เป็นงานวิจัยที่เน้นความส�าคัญของโรค								

การป้องกนั	การแก้ปัญหากบัชมุชนโดยการสร้างสมรรถนะและ

สร้างแนวปฏิบัติในการป้องกันการเกิดโรคพยาธิ	 โดยให้ความ

ส�าคัญกับการแก้ปัญหาโรคพยาธิที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์1 

ในปัจจบุนังานด้านการพฒันาชมุชนมคีวามส�าคญัต่อการพฒันา

ประเทศมาก	 เพราะสภาพปัญหาของการพัฒนาชุมชนนั้นเป็น

วงจรที่ส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่	 จากความไม่รู้สู่ความจน

และการเจบ็ป่วย	ซึง่เป็นอปุสรรคในการพฒันา	เป็นวฏัจกัรแห่ง

ความชั่วร้าย	 ดังนั้น	 ทุกหน่วยงานทุกองค์กร	 ต้องช่วยกันขจัด

ปัญหาให้หมดไป2	 ในบทบาทหลักของพยาบาลคือการส่งเสริม	

ป้องกัน	รักษาและฟื้นฟู	นักศึกษาควรได้มีการเรียนรู้และเข้าใจ

ในบทบาทอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการน�าความรู้จากห้องเรียน

มาสูก่ารปฏบิตั	ิและเพือ่สร้างรปูแบบการบรกิารวชิาการ	จงึควร

มีโอกาสน�าความรู้ที่เรียนรู้มาไปใช้ในชุมชน	สิ่งที่เรียนรู้กับชีวิต

จริงจึงต้องเป็นเรื่องเดียวกันน�ามาออกแบบให้เหมาะสมในการ

คดักรองประชาชนให้ลดการเสีย่งต่อการตดิเช้ือต่าง	ๆ 	เช่น	การ

ตดิเช้ือหนอนพยาธแิละให้ค�าแนะน�า3	ในการด�าเนนิการ	ดงักล่าว

จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ของการป้องกันสุขภาพและการส่ง

เสรมิสขุภาพโดยผ่านกจิกรรมการปฏบัิตกิารของรายวชิาทีศึ่กษา	
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	 ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับการด�าเนิน

ของโครงการสะท้อนคิดวิชาการรับใช้สังคมและการเรียนการ

สอน	 คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ

ชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิในชุมชน	

แล้วน�าเสนอผลของการน�าแนวปฏบิตัทิีด่ทีีไ่ด้น�ามาเรยีงความรู้

เป็นระบบตามขั้นตอนการวิจัยอันเป็นการบันทึกและถ่ายทอด

ผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน	(Explicit	Knowledge)	เพื่อน�าองค์

ความรู้ที่ได้รับน�าเสนอต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาปัญหาและความต้องการของชุมชนใน

การป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิในชุมชน

	 2.	 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาสมรรถนะชุมชน

	 3.	 เพื่อน�า เสนอแนวปฏิบั ติที่ดีต ่อการพัฒนา

สมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิ

ในชุมชน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เพื่อน�าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการ

พัฒนาสมรรถนะชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรค

พยาธิในชุมชน	 ที่อาศัยรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 ในรัศมี	 3	

กโิลเมตร	โดยใช้กรอบแนวคดิในกระบวนการบริหารงานคุณภาพ

แบบวงจรเดมิง	(PDCA)4	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	การ

วางแผน	 (Plan)	 2)	 การด�าเนินการ	 (Do)	 3)	 การตรวจสอบ	

(Check)	4)	การปรับปรุง	(Action)		พัฒนาสมรรถนะชุมชนใน

การป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิในชุมชน	:	สะท้อน

คิดวิชาการรับใช้สังคม	ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ	 (Action	

research)	เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะชุมชน

ในการป้องกนัและแก้ปัญหาการเกดิโรคพยาธใินชุมชน	:	สะท้อน

คิดวิชาการรับใช้สังคม

ประชากรกลุ่มตัวอย่างและสถานที่ท�าการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง

		 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่

	 1.	 นักศึกษาพยาบาลท่ีลงเรียนรายวิชาจุลชีววิทยา

และปรสิตวิทยาจ�านวน	 119	 คน	 เนื่องจากเป็นงานวิจัยท่ี									

บูรณาการกับรายวิชามีนักศึกษาช้ันปีท่ี	 1	 ต้องเรียนรายวิชา							

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา	

	 2.	 ประชาชนรอบวทิยาลยัทีย่นิยอมให้ตรวจไข่พยาธิ

และค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพจ�านวน	115	คน	

	 3.	 ผูน้�าชุมชน	กรรมการชมุชน	อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

จ�านวน	 10	 คน	 ในการร่วมสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนา

สมรรถนะให้บริการวิชาการในสังคมเมืองด้วยการป้องกันและ

แก้ปัญหาการติดเชื้อปรสิตหนอนพยาธิ

 

เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
	 1.	 นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ชั้นปีที่	 1	

ท่ีศึกษาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสมัครใจ	 เข้าร่วม

โครงการวิจัย

	 2.	 ผู้อาศัยในชุมชนรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	 และ

สนใจเข้าร่วมโครงการ

	 3.	 ผู้ยินยอมให้เก็บอุจจาระตรวจ	

เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
	 1.	 ประชาชนที่อาศัยนอกบริเวณรัศมี	3,000	เมตร	

	 2.	 ผู ้ ท่ีไม่เข้าร่วมท�ากลุ ่มและกิจกรรมที่ก�าหนด 

ครบทุกครั้ง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Materials) 
	 1.	 แบบสมัภาษณ์การศกึษาความเป็นไปได้โครงการ

เสริมสร้างสมรรถนะโดยผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์

งานวิจัย	 ส�าหรับผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 (Stakeholder)	 แล้วตรวจสอบ

ความถูกต้องเชิงเนื้อหา	

	 2.	 แบบประเมินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ	

เพิ่มพูนความรู้ทักษะโดยน�าข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง	

กับการพัฒนาสมรรถนะ	 มาวิเคราะห์เพื่อเป็นกรอบแนวคิด							

และขอบเขตของค�าถาม	ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา	

	 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการตรวจไข่พยาธ	ิ	

และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการ

บริการวิชาการ	โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม	

วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมลู (Method of Data Collection)
	 หลงัจากได้รบัอนญุาตให้เกบ็รวบรวมข้อมลูได้	ผู้วิจยั

ด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้
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	 ขั้นตอนที่	1)	การวางแผน	(Plan)	:	การส�ารวจพื้นที่	

และการส�ารวจประเด็นความต้องการของชุมชนอธิบาย

วัตถุประสงค์งานวิจัยให้นักศึกษาและชุมชนทราบและให	้							

ความยินยอมในการเข้าร่วมงานวิจัยเมื่อได้ประชาชนผู้สมัครใจ

เข้าร่วมโครงการนัดวันท�ากลุ่มและนัดหมายวันเก็บอุจจาระ		

เพื่อตรวจหาไข่พยาธิของชุมชน

	 ขั้นตอนที่	2)	การด�าเนินงาน	(Do)

	 2.1	 ใช้แบบสัมภาษณ์การศึกษาความเป็นไปได้

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะโดยน�าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนว

ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะ	 มาวิเคราะห์เพื่อเป็นกรอบ

แนวคดิและขอบเขตของค�าถามส�าหรบัแบบสมัภาษณ์การศกึษา

ความเป็นไปได้ของการด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงาน	

		 2.2	 วางแผนร่วมกบัผูน้�าชมุชน	คณะกรรมการชุมชน	

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาปัญหา	อุปสรรค	ในการร่วมร่าง

รูปแบบการให้บริการกับชุมชน	 และประชุมกับนักศึกษาถึง

ปัญหาอปุสรรคทีจ่ะด�าเนินการให้ความรู้บริการสูช่มุชน	โดยการ

จัดท�ากลุ่ม	จ�านวน	3	ครั้งคือกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา	จ�านวน	

1	ครั้ง	ประชาชนรอบรั้ววิทยาลัยจ�านวน	1	ครั้ง	และประชาชน

ร่วมกับนักศึกษา	ทีมวิจัยร่วมกันอีก	1	ครั้ง	จนได้รูปแบบการให้

บริการวิชาการและศึกษาความต้องการของกลุ่มชุมชน

	 2.3	 ศึกษาปัญหา	 ผู ้วิจัย	 และนักศึกษาศึกษา													

รายละเอียดของปัญหาอย่างชัดแจ้ง	 ปัญหาที่เกิดข้ึนในการ

บริการวิชาการและมีการวิเคราะห์สภาพของปัญหาให้ครบ	 4	

องค์ประกอบต่อไปนี้	 คือ	 ปัญหาท่ีเกี่ยวกับชุมชน	 เนื้อหาวิชา	

และสภาพแวดล้อมที่จะให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

	 2.4.	ให้บรกิารวชิาการสร้างสมรรถนะชมุชน	จดัการ

ให้ความรู้ผ่านสือ่ต่าง	ๆ 	ในการป้องกันการติดโรคพยาธใินชมุชน	

และบริการตรวจไข่พยาธิกับชุมชน	

	 2.5	 ประเมนิความพงึพอใจในการรบับรกิารวชิาการ

ของประชาชน	 และน�าข้อมูลมาปรับปรุงสร้างรูปแบบการน�า

ความรู้สู่งานบริการวิชาการในชุมชน	

	 ขั้นตอนที่	3)	การตรวจสอบ	(Check)	

	 วิเคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	ความต้องการ

ของกลุ่มชุมชนตรวจสอบข้อมูลที่ผู ้วิจัยได้พิจารณาไว้แล้ว											

อกีครัง้หนึง่	เพือ่สรปุหาค�าตอบทีเ่ป็นสาเหตุผล	และวิธแีก้ปัญหา

นั้นตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการบริการวิชาการแก่

ชุมชน	 โดยสรุปประมวลเป็นหลักการ	 (principle)	 รูปแบบ	

(model)	ของการปฏิบัติ	ที่อาศัยหลักตรรกวิทยาโดยวิธีอุปนัย	

(inductive)	 และความรู้เชิงทฤษฎีมาร่างรูปแบบบริการกับ

ชุมชนและใช้การสังเกตและการสะท้อนการปฏิบัติการ	 เพ่ือใช้

ในการปรับปรุงวงจรปฏิบัติการต่อไป	และเพื่อเป็นการรวบรวม

ข้อมูลวิเคราะห์

	 ขั้นตอนที่	4)	การปรับปรุง	(Action)	

	 การน�ากระบวนการด�าเนินงาน	(Process)	ตามแนว

คิดเดมิง	 (Deming)	 ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ	 แล้ว

ด�าเนนิการตดิตามและประเมนิผล	เพือ่รบัฟังปัญหาและข้อเสนอ

แนะจากผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	(Stakeholder)	สรปุผลความคดิเหน็และ

น�าเสนอเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาชุมชน	

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
	 การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวจิยัในคน	จากวทิยาลยัเซนต์หลยุส์	ในการปกป้อง

สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	 ที่เป็นนักศึกษา	 ในงานวิจัยที่เก็บข้อมูล

เฉพาะผู้สนใจและสมัครใจ	 ในการปฏิบัติการตรวจไข่พยาธิ												

มีหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย	 เลขที่รับรอง	 E.016/2557	

ณ	วันที่	8	มกราคม	2558	

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Method)
	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลการส�ารวจพ้ืนที่	 และการ

ส�ารวจประเด็นความต้องการของกลุ่ม	 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	

(Content	 Analysis)	 แล้วสรุปเป็นความต้องการของกลุ่มใน

ลักษณะความเรียง	

	 2.	 การวิเคราะห์การสัมภาษณ์การศึกษาความเป็น

ไปได้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ	 ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	

(Content	 Analysis)	 ส�าหรับการประชุมกลุ่มย่อย	 (Focus	

Group)

	 3.	 การวิเคราะห์กระบวนการ	 (Process)	ตามแนว

คิดเดมิง	(Deming)	ใช้วิธีสรุปแบบอุปนัย	

	 4.	 การวิ เคราะห์แบบติดตามและประเมินผล

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ	 กิจกรรม	 เพิ่มพูนความรู้ทักษะ		

ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	ความหมายของระดับการประเมิน	

ผลการวิจัย
 1. ปัญหาของชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหา

การเกิดโรคพยาธิในชุมชน

	 ป ัญหาชุมชนเมืองที่พบมีลักษณะตัวใครตัวมัน												

ไม่สนใจผู้อื่น	การลงพื้นที่ในการขอความร่วมมือจะได้ทั้งกลุ่มที่

มีความร่วมมือที่ดีมาก	 มีเวลาว่างให้พูดคุย	 มีจ�านวนหนึ่งจะไม่
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สนใจ	 ไม่มีเวลา	 ปฏิเสธการพูดคุย	 ต้องมีของรางวัลหรือสิ่ง

ตอบแทนจึงร่วมมือ	และจากการไม่มีความรู้	ไม่รู้พยาธิท�าอะไร

กับร่างกายเราบ้าง	ติดต่ออย่างไร	ผู้คนที่อาศัยในชุมชนมานาน

อยากท�าให้ชุมชนน่าอยู่	แต่ไม่รู้จะท�าอย่างไร	มีคนหลายระดับ						

ในชมุชน	ในชมุชนประกอบด้วยผูค้นมากมายท�างานและหน้าที่

ต่างกัน	จึงอยากที่จะพัฒนาชุมชน	นอกจากจะท�าสิ่งใดต้องนัด

ล่วงหน้าแล้วมาท�ากิจกรรมในวันอาทิตย์	 ในพื้นที่รอบวิทยาลัย

มหีลายศาสนาทัง้พุทธ	คริสต์	และอสิลาม	มคีวามเชือ่และศรทัธา

ในพระเจ้าเช่นเดียวกัน	 โดยธรรมชาติภาพรวมชุมชนจะไม่ร่วม

มือดูแลชุมชนถ้าไม่จ�าเป็น	หากตนเดือดร้อนจะสนใจเป็นพิเศษ	

และผู้ให้ความสนใจจะเป็นผู้สูงอายุเพศหญิงร้อยละ	64.65

 2. ความต ้องการของชุมชนในการพัฒนา

สมรรถนะชุมชน

	 ต้องการให้มีการออกมาให้บริการบ่อย	ๆ	กับชุมชน

ในด้านการให้เปล่าต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธ	ิ									

และการป้องกันท่ีน�าไปให้ถึงบ้านที่ต้องเป็นบริการท่ีสะดวก		

และต้องการเครือข่ายการดูแลจากทีมสุขภาพโดยต้องมีผู้น�า

ชุมชนช่วยสร้างความตระหนักให้ชุมชน	 ผู้น�าชุมชนส.บอกว่า	

“หากมีความรู้เกี่ยวกับโรคอะไร	 ให้น�ามาให้ด้วยจะน�าไปติดที่

มัสยิดไว้ให้ชาวบ้านอ่านกัน	 หากมีการกระตุ้นบอกกันบ่อย	 ๆ		

จะเข้าใจกันไปเองและคนในชุมชนจะบอกต่อกันจนเข้าใจตรง

กนักจ็ะมคีวามรูข้ึน้มาได้”	จากความต้องการในชมุชนทีม่หีลาย

กลุ่มคนจึงต้องมีการประเมินความต้องการท�าให้ประสบความ

ส�าเร็จได้ง่าย	ตรงความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ

 3. กระบวนการพัฒนาสมรรถนะชุมชน

	 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะชุมชนต้องประกอบ

ด้วยกระบวนการพัฒนาผ่านสิ่งต่อไปนี้คือ

 การสร้างความเข้าใจ 

	 กระบวนการพฒันาสมรรถนะต้องมาจากความเข้าใจ

เป็นเบื้องต้นว่าจะท�าอะไร	มีวัตถุประสงค์อะไร	 เขาถึงจะลงมา

ช่วยกนั	ลงุ	ป	กล่าว	เมือ่ชมุชนเข้าใจตรงกนั	กระบวนการพฒันา

จะเกิดขึ้นในเช่นการพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันตนเอง	และ

ความรู้ว่าพยาธิคืออะไรเป็นสิ่งที่ชุมชนอยากท�าความเข้าใจ						

เพื่อสร้างความรู้ในการป้องกันโรคในชุมชน	

 การใช้การสื่อสารเทคโนโลยี

	 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตในการถ่ายทอด

ความรู้	 การถ่ายทอดในรูปแบบหลาย	 ๆ	 แบบ	 เช่น	 การจัด

กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ให้ได้รับความรู้ค�าแนะน�าอย่าง

เหมาะสมและเป็นทีเ่ข้าใจง่ายหรอืส่งมาทางมอืถือ	หรอืช่องทาง

ที่ทุกคนสะดวกและรับข้อมูลได้	อาสาสมัครสาธารณสุขกล่าว	

 ทักษะการพัฒนาความรู้

	 มกีารพฒันาความรูแ้ละสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อๆ	

ไปได้	ทัง้การป้องกนั	การลดความเสีย่งในการเป็นโรค	ระยะเวลา

ท่ีควรถ่ายพยาธิปีละก่ีครั้ง	 บอกถึงผลเสียของการเป็นโรค	 รับ

ความรู้ในการพัฒนาและทักษะที่จะน�าไปสู่การบริการวิชาการ

เนื่องจากยังขาดความเข้าใจ

 ความเชื่อส่วนบุคคลและวัฒนธรรม

	 ในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนยังมีป ัจจัยด ้าน									

ความเชื่อและวัฒนธรรม	บางคนจะมีความเชื่อในการด�ารงชีวิต

การรับประทานอาหาร	 สิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน	

ก่อนที่จะให้ความรู้และแนะน�าปรับเปลี่ยนการรับประทาน

อาหารที่สุก	ๆ 	ดิบ	ๆ 	มาเป็นอาหารที่สุก	ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต

ของตนเพื่อให้ชีวิตมีความปลอดภัยจากโรคมากขึ้น

 สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

	 จากการศึกษาพบว่าการปรับสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เป็นสิ่งจ�าเป็นในการกระตุ ้นให้คนในชุมชนเกิดความรู ้สึก

เปลี่ยนแปลง	 และการปรับสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเป็น							

สิ่งจ�าเป็นในการควบคุมป้องกันการเกิดโรคพยาธิในชุมชน	เช่น	

ในพื้นที่ชื้นแฉะ	การสร้างห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ	การมีน�้าดื่ม	

น�้าใช้ที่สะอาด

 4. แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาสมรรถนะชุมชนใน

การป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิในชุมชน

 การสร้างความร่วมมือ

	 การมส่ีวนร่วมของชมุชนจากการศกึษาพบว่าในการ

สร้างความร่วมมือนั้นช่วยในการสร้างและพัฒนามาตรการทาง

สังคม	ต้องเกิดจากองค์ประกอบ	3	อย่างคือ	 1)	 กระบวนการ

สร้างองค์ความรู้	2)	คนใน	และ	3)	การมีส่วนร่วมของประชาชน

และเรื่องเล่าในพื้นที่	 โดยคนในชุมชนต้องร่วมมือถ่ายทอด 

บอกต่อ	 กระบวนการนี้ท�าให้เกิดกระบวนการสร้างความรู ้

ในชุมชนและคนในชุมชนเกิดความตระหนักเอง	

 การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

	 ในชุมชนต้องมีคนคอยประชาสัมพันธ์ให้ข ้อมูล

ข่าวสารเป็นระยะ	ๆ 	โดยเฉพาะการใช้หอกระจายข่าว	หรอืมสัยดิ

ที่มีคนมารวมกันเป็นประจ�า	 มีข่าวอะไรก็น�ามาติดบอร์ดไว้											

ลุง	 ป.	 บอกว่า	 “ในชุมชนบางทีก็ไม่สนใจอะไร	 แต่ถ้าเรื่องนั้น								

จะท�าให้ตนเดือดร้อนก็จะสนใจ”	 ดังนั้นในการประชาสัมพันธ์

อะไรต้องให้ชุมชนเห็นว่าส�าคัญและตนเองจะเดือดร้อนได้	
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 ดแูลสิง่แวดล้อม รวมทัง้แม่ค้าขายอาหารต้องดแูล

	 สิง่แวดล้อมทางเดิน	กรรมการชมุชนต้องใส่ใจรวมถึง

แม่ค้าทีท่�าอาหารขายควรท�าให้สะอาด	ให้กรรมการชุมชนก�ากบั

เเม่ค้าให้หาอาหารที่สะอาดหรือท�าอาหารให้สะอาด	

 สุขอนามัย 

 - การเลือกรับประทานอาหาร

	 รบัประทานอาหารให้ถกูหลักอนามยั	ปรงุสกุทกุครัง้	

ภาชนะปราศจากเชื้อโรค	การเลือกรับประทานอาหาร	ท�าให้ที่

อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ	ไม่รับประทานอาหารสุก	ๆ	ดิบ	ๆ	ล้าง

ผักผลไม้เวลากิน	 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่สุก	 ท�า

อาหารทานเอง	ดื่มน�้าสะอาด

 - การดูแลความสะอาดส่วนบุคคล

	 พยายามล้างมือบ่อย	ๆ	หลังเข้าห้องน�้าและก่อนรับ

ประทานอาหาร	รักษาความสะอาดให้ครอบคลุมมากขึ้น	มีการ

ตรวจอนามัยอยู่บ่อย	ๆ	รณรงค์กินของที่สุกและมีการสอนการ

ปฏบิติัตวัเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคพยาธใิห้เข้าใจและดแูลตนเอง

เกี่ยวกับโรคพยาธิ

 - ห้องน�้าส�าคัญ

	 ใช้ห้องน�้าท่ีถูกสุขลักษณะ	 รณรงค์ท�าความสะอาด

ภาชนะให้สะอาด	 รักษาความสะอาดของร่างกายสม�่าเสมอ	

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของผู้น�าชุมชนหรือทางสาธารณสุข

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ กิจกรรม	 ผลการด�าเนินงาน
ขั้นวางแผน

(Plan)		

เพื่อทราบปัญหา

ความต้องการ	(Needs)

วิเคราะห์ปัญหาและ

ความต้องการของชุมชน

1.	ประชุมปรึกษา

2.	วางแผนร่วมกัน

3.	ประชาสัมพันธ์โครงการ

4.	นัดเวลาสะดวก
ขั้นด�าเนินงาน

(Do)

เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน -	ให้ความรู้ในการ

		ป้องกันการเกิดโรค

		พยาธิในชุมชน

-	ประชุมกลุ่ม

-	จัดท�า	Focus	group

1.	จัดอบรมความรู้

2.	เพิ่มความตระหนัก

				สร้างทัศนคติ

3.	แก้ไขปรับปรุง

4.	ปรับสิ่งแวดล้อม
ขั้นตรวจสอบ	

(Check)

เพื่อตรวจสอบ -	จัดการคืนข้อมูลเพื่อ

		ตรวจสอบความถูกต้อง

		และความเห็นชุมชน

1.	คืนข้อมูล

2.	ปฏิบัติบริการวิชาการสู่ชุมชน

3.	ประเมินความพึงพอใจ
ขั้นปรับปรุง

(Action)

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี

ในการสร้างสมรรถนะชุมชน

เพื่อป้องกันโรคพยาธิ

-	จัดสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 1.	ปรับแนวให้สอดคล้อง

				กับความต้องการชุมชน

2.	สร้างขั้นตอนปฏิบัติ

3.	ท�าต่อเนื่อง	ปรับกระบวนทรรศ	

				สู่วิถีการด�าเนินชีวิตชุมชน

 วางแผนท�าให้เป็นระบบเปลี่ยนกระบวนทรรศน์

	 การวางเเผนงานที่ดีในการปรับเปลี่ยน	โดยใช้ขั้นตอน	PDCA	
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ตารางที่ 1 ขั้นตอน	PDCA	ในการพัฒนาสมรรถนะชุมชน

แผนภาพที่ 1 รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิ

สรุปและอภิปรายผล
	 ชุมชนเมืองมีความเป็นตัวเองสูง	 การท�ากิจกรรม								

ในชุมชนมีการค�านึงถึงผลได้ผลเสียเนื่องจากเวลาจ�ากัด	 ดังนั้น

แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการพฒันาสมรรถนะชมุชนในการป้องกนัและ

แก้ปัญหาการเกิดโรคพยาธิในชุมชนเมืองนั้นประกอบด้วย

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะชุมชนมาจากความเข้าใจความ

ร่วมมือที่มาจากกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของคนในชุมชน	

การมีส่วนร่วมของคนในกับชุมชนโดยผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 มีการ

ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในชุมชน	 มีการปรับสิ่งแวดล้อม

ท�าความสะอาดบริเวณบ้านและชุมชน	รักษาความสะอาดส่วน

บุคคลและสิ่งแวดล้อม	 เรียนรู ้ความเช่ือส่วนบุคคลและ

วัฒนธรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิ	 มีการวางแผนการ

พัฒนาชุมชนที่ดี	 ท�าให้เป็นระบบจัดกิจกรรมให้ความรู้ท�าเป็น

สื่อน�าเสนอบ่อย	 ๆ	 เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักและปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องในที่สุด	โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน

การก�าหนดแนวทางแก้ไขกับปัญหานั้น	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ชุมชนในการป้องกันการเกิดโรคพยาธิในชุมชนต่อไปได้	จนเมื่อ

ใดทรรศนะพ้ืนฐานความรู้ดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ

คนในชมุชนจะท�าให้แบบแผนการคดิและการปฏิบตัทิีเ่กีย่วข้อง

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย	 ในกระบวนการนี้จะสามารถเกิด	

การเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ของชุมชน	(Paradigm	shift)	และ

สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาสมรรถนะชุมชนท่ีจะเป็นแนว

ปฏิบัตท่ีิด	ีจากการเปลีย่นกระบวนทรรศน์จนได้วถิกีารด�ารงชวีติ

ของคนในชุมชน	(Mode	of	Living	in	community)

	 ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้นการ

ด�าเนินงานบริการวิชาการต้องอยู่ในรูปแบบของการมีส่วนร่วม	

มีระบบ	 PDCA	 ร่วมกัน	 และผลลัพธ์ที่ได้จะสร้างให้ชุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองได้	 โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์	

ของชุมชน	 ให้เกิด	 Paradigm	 shift	 และสุดท้ายเข้าสู่วิถีการ	

ด�ารงชีวิตของชุมชนและเป็นชุมชนแห่งส�านึก	 (Conscious	

Community)5	 ที่ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบในชุมชน	

โดยรวม	 และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันทุกระดับอย่างเหนียว

แน่นของสังคมเมือง	แบบแผนการคิดและการปฏิบัติจะน�าไปสู่

การปรบัเปลีย่นวถิชีวีติสูก่ารพัฒนาท่ียัง่ยนื6	ซึง่เป็นคณุลกัษณะ

ที่ส�าคัญของชุมชนในรูปแบบใหม่	 คือ	 การมีจิตส�านึกร่วม									

(Consciousness)	 มีหลักการ	 (Principle)	 และมีจุดมุ่งหมาย	

(Purpose)7	นอกจากนี้การสร้างสมรรถนะให้เกิดกับชุมชนโดย

เฉพาะชุมชนเมืองนั้นอาจใช้รูปแบบใหม่ที่อาจมีลักษณะเป็น	

“สมรรถนะชุมชนทางอากาศ”	 ท่ีมีผู้สนใจจะมีส่วนร่วมในรูป

แบบที่หลากหลายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง	ๆ	เช่น	ทางวิทยุ

ชุมชน	เครือข่ายบน	Internet	ผ่านระบบไลน์บนมือถือ	จึงอาจ

กล่าวได้ว่าชมุชนไม่จ�าเป็นต้องมพีืน้ทีท่างกายภาพและไม่จ�าเป็น
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ว่าสมาชิกจะต้องพบปะกันโดยตรง	 แต่เป็นชุมชนที่อาศัย

เทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยงความ

สมัพนัธ์และการสือ่สารของผูค้นต่าง	ๆ 	จะมบีทบาทในการเสรมิ

สร้างทกัษะชวีติ8	ทีส่ามารถสร้างสมรรถนะชมุชนในรูปแบบใหม่9 

โดยสมาชิกไม่จ�ากัดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์	เพศ	วัย	ศาสนา	และฐานะ

เศรษฐกิจ	เป็นต้น	จึงเป็นการสร้างสมรรถนะชุมชนที่จะเหมาะ

กับสังคมเมืองและอนาคตต่อไป10,	11,	12

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
	 1.	 แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการพฒันาสมรรถนะชมุชนควร

เร่ิมจากปัญหาความต้องการของชุมชนจะประสบความส�าเร็จ

ทั้งผู้ให้และผู้รับ	 จะเกิดการต่อยอดงานที่มีความสนใจและ

ช�านาญ	จะท�าให้เกดิงานบรกิารทีม่คุีณภาพและจะเป็นการสร้าง

เครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน	

	 2.	 การศึกษาวจัิยในด้านการจัดระบบการบรูณาการ

งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน	 ควรมีการ

วางแผนการจดักจิกรรมวชิาการให้เหมาะกับผูเ้รยีน	ในระดับช้ัน

ปีที่ศึกษาที่ต้องมีความเข้าใจกระบวนการวิจัยร่วมด้วย

	 3.	 การก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชน	

ควรต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจความร่วมมือของชุมชน						

เป็นฐานในการพัฒนา	

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีควรเน้นการศึกษาการ

สร้างความตระหนักเพื่อเกิดความร่วมมือของชุมชนในรูปแบบ

สังคมต่าง	 ๆ	 ที่มีบริบทที่อาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วยกับศตวรรษ										

ที่	21	

	 2.		การวิจัยที่มีการศึกษาถึงลักษณะของชุมชนใน

ศตวรรษที	่21	เนือ่งจากมกีารเปลีย่นถ่ายจากคนรุน่หนึง่สูค่นอกี

รุน่ท�าให้ทกัษะการพฒันาแตกต่างกนั	สมรรถนะของชมุชนอาจ

แตกต่างกันตามทักษะของชุมชนในยุคใหม่
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