เอกสาร จธ 1.2 ก
(สำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น)
สำนักวิจยั และบริ กำรวิชำกำร
โทร. 08-8585-2069
ที่ /……………....……
วันที่

เดือน พ.ศ.

เรื่ อง ขอส่ งโครงกำรวิจยั เพื่อพิจำรณำรับรองจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
เรี ยน ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
ข้ำพเจ้ำ นำย...................... รหัส …………….. นักศึกษำหลักสู ตรสำธำรณสุ ขศำสตรม
หำบัณฑิต สำขำกำรบริ หำรงำนสำธำรณสุ ข กำลังจะทำสำรนิพนธ์ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์ที่ปรึ กษำหลัก
................................... เรื่ องคุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล ในเขตอำเภอ......... จัง
หวัด........... (ภำษำอังกฤษ) QUALITY SERVICE OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS
IN ……… PROVINCE ซึ่ งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจยั ในมนุษย์ และข้ำพเจ้ำขอส่ งโครงกำรวิจยั และ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องมำ เพื่อขอรับกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ จำนวน 13 ชุ ด โดยข้ำพเจ้ำขอ
รับรองว่ำจะเริ่ มดำเนินกำรต่อเมื่อได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์แล้ว
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนิ นกำรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิง่
ลงนำม …………………………………………………………
(………………………………………………)
ผูว้ จิ ยั
ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึ กษำหลัก
…………………………………………………..
ลงนำม
………………………………………………………………
(…………………………………………)
อำจำรย์ที่ปรึ กษำหลัก
เรี ยน ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
เพื่อโปรดพิจำรณำ และดำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิง่
ลงนำม....................................................................
(..............................................)
คณบดีบณั ฑิตวิทยำลัย
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เอกสาร จธ2.2
(สำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น)

แบบเสนอโครงการวิจัย
“โครงการวิจัยนีจ้ ะเริ่ มดาเนินการต่ อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ แล้ ว โดยได้ ชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการและได้ รับความยินยอมในการเข้ าร่ วมโครงการวิจัยอย่ าง
เป็ นลายลักษณ์ อักษร”
1. ชื่ อโครงการวิจัย
(ภำษำไทย) คุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล ในเขตอำเภอ....... จังหวัด.......
(ภำษำอังกฤษ) QUALITY SERVICE OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN
……………………… PROVINCE
2. ผู้วจิ ัย
สำหรับนักศึกษำ(ใส่ ชื่ออาจารย์ ที่ปรึ กษาหลักและที่ปรึ กษาร่ วมให้ ครบทุกคน)
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นักศึกษา
ชื่อ (ภำษำไทย ) ............................................
(ภำษำอังกฤษ) ……………………………………
กำลังศึกษำในระดับ ปริ ญญำโท หลักสู ตร สำธำรณสุ ขศำสตรมหำบัณฑิต
คณะ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย เวสเทิร์น
สถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ ..........................................................................................................
โทรศัพท์ ………………………………… E-mail address : ……………………………
อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก (ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ )
ชื่อ (ศ. / รศ. / ผศ. / อ.) ..............................................
สถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ ………………………………………. โทรศัพท์ …………………….
E-mail address: ……………………………………
อาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วม (ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ )
ชื่อ (ศ. / รศ. / ผศ. / อ.) ...........................
สถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้......................โทรศัพท์ ........................
E-mail address: ……………………………

3. แหล่ งทุนทีไ่ ด้ รับ(ถ้ ามี)ทุนส่ วนตัว จานวนเงินทุน………-.………
4. ประเภทการวิจัย
 วิจยั พื้นฐำน (Basic research)
√ วิจยั ประยุกต์ (Applied research)
 วิจยั เพื่อพัฒนำ (Research and Development)
5. สาขาวิชาการ



√

โรคติดเชื้ อ (Infectious Disease)
โรคไม่ติดเชื้ อ (Non-infectious Disease)
เทคโนโลยีสำธำรณสุ ข (Public Health Technology)
บริ หำรงำนสำธำรณสุ ขและกำรจัดกำรระบบสุ ขภำพ (Public Health Administration
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and Health System Management)
อนำมัยสิ่ งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย (Environmental Health and Occupational
Health)
กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพ (Health Promotion)
อนำมัยชุมชน (Community Health)
กำรพยำบำลสำธำรณสุ ข (Public Health Nursing)
อำหำรและโภชนำกำร (Food and Nutrition)
อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………

6. ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนี(้ โดยย่อ)
ประเทศไทยได้พฒั นำระบบบริ กำรสุ ขภำพเป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ 30 ปี โดยมี สุ ขศำลำ ต่อมำ
เป็ น สถำนี อ นำมัย ศู น ย์สุ ข ภำพชุ ม ชน และมำเป็ นโรงพยำบำลส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพต ำบลในปั จจุ บ ัน 1 เพื่ อ
ยกระดับคุณภำพบริ กำรด้ำนสำธำรณสุ ขและสุ ขภำพของประชำชน รัฐบำลชุดปั จจุบนั ได้แถลงนโยบำยข้อ 5
กำรยกระดับ คุ ณ ภำพบริ ก ำรด้ำ นสำธำรณสุ ข และสุ ข ภำพของประชำชน 2 โดยวำงรำกฐำนให้ ร ะบบ
หลักประกันสุ ขภำพครอบคลุ มประชำกรในทุ กภำคส่ วนอย่ำงมี คุณภำพ ไม่มีควำมเหลื่ อมล้ ำของคุ ณภำพ
บริ ก ำร โดยมี ก ำรพัฒ นำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง ด้ำนควำมก้ำ วหน้ำ ทำงเทคโนโลยีก ำรแพทย์ กำรสื่ อ สำรให้
สอดคล้อ งกับ ควำมต้อ งกำรของประชำชน มี ห น่ ว ยงำนให้ ค วำมส ำคัญ เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ์ ขั้น พื้ น ฐำนของ
ประชำชน เกิดกองทุนกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพแห่ งชำติ (สสส) และกระทรวงสำธำรณสุ ขได้มีกำรดำเนินงำน
ในรู ปแบบและชื่ อโครงกำรต่ำงๆกัน เช่ น โครงกำรติดดำวโรงพยำบำล โครงกำรพัฒนำระบบบริ กำรของ
สถำนพยำบำลและหน่ วยงำนสำธำรณสุ ขในส่ วนภูมิภำค(พบส.) กำรตรวจสอบและกำรประกันคุ ณภำพ3
ระบบบริ กำรสำธำรณสุ ขมีเป้ ำหมำยที่ ตอ้ งกำรบรรลุ 4 ประกำร คือ ควำมเป็ นธรรมในกำรรับบริ กำร กำร
ตอบสนองต่ อควำมต้องกำร กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงทำงสั งคมและกำรเงิ น และประสิ ทธิ ภำพกำรบริ กำร
เสริ มสร้ำงสุ ขภำพ กำรพัฒนำโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล (รพ.สต.) เป็ นกำรพัฒนำของระบบบริ กำร
ปฐมภูมิ ซึ่ งเป็ นหัวใจสำคัญของกำรสร้ ำงระบบหลักประกันสุ ขภำพแนวคิดกำรทำงำนของโรงพยำบำล
ส่ งเสริ ม สุ ข ภำพตำบล มี ท้ งั หมด 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรส่ งเสริ มสุ ข ภำพ ด้ำนกำรรั ก ษำพยำบำล ด้ำนกำร
ควบคุ ม ป้ องกัน โรค ด้ำนกำรฟื้ นฟู ส ภำพ และด้ำ นกำรคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นโครงกำรโรงพยำบำล
สำธำรณสุ ขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุ ขภำพดี มีรอยยิ้ม หรื อโครงกำรโรงพยำบำล 3 S ได้แก่ S ที่ 1 : Structure
หรื อ กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดี S ที่ 2 : Service หรื อกำรให้บริ กำรที่ดี S ที่ 3 : System ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรที่
ดี
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อำเภอ......... จังหวัด......... มีโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล 23 แห่ ง ศูนย์สุขภำพชุ มชน 1
แห่ ง และโรงพยำบำลบ้ำนหมี่ ให้บริ กำรประชำชนในพื้นที่ จำนวน 73,502 คน มีเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์
ประกอบด้วย แพทย์ 22 คน ทัน ตแพทย์ 6 คน เภสั ช กร 13 คน พยำบำล 201 คน จ ำนวนประชำกรต่ อ
เจ้ำหน้ำที่ ท ำงกำรแพทย์ แพทย์ 1 คนต่ อประชำชน 3,500 คน ทันตแพทย์ 1 คนต่ อประชำชน12,834 คน
เภสัชกร 1 คนต่อประชำชน 5,923 คน พยำบำล 1 คนต่อประชำชน 383 คน4กระจำยอยูใ่ นหน่วยบริ กำรต่ำงๆ
มีสัดส่ วนกำรใช้บริ กำรที่ หน่ วยบริ กำรปฐมภู มิต่อกำรใช้บริ กำรที่ โรงพยำบำล คิ ดเป็ นร้ อยละ 132.74 จำก
ข้อมู ลสถิ ติดงั กล่ำวจะเห็ นว่ำมีจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรเป็ นจำนวนมำก จำนวนเจ้ำหน้ำที่และบุ คลำกรมี น้อยไม่
สัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ กำร ซึ่ งเป็ นปั ญหำในกำรดำเนิ นงำนของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล ทำให้มีผลต่อ
คุ ณ ภำพกำรบริ ก ำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ ม สุ ข ภำพตำบลได้ และจำกรำยงำน Indicator Report QOF59
พบว่ำมีตวั ชี้ วดั บำงตัวที่หน่ วยบริ กำรสำธำรณสุ ขในอำเภอ 5 ทำได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ได้แก่ 1.ร้อยละของ
หญิงมีครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครบ 5 ครั้งตำมเกณฑ์(ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ) ผลงำนร้อยละ 47.60 2.ร้อยละ
สะสมควำมครอบคลุมกำรตรวจคัดกรองมะเร็ งปำกมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภำยใน 5 ปี (ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80)
ผลงำนร้อยละ 29.71 3.ร้อยละของเด็กอำยุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซี น DTP5 (ไม่ต่ ำกว่ำร้ อยละ 90) ผลงำนร้อยละ
87.68 4.ร้ อยละประชำชนอำยุต้ งั แต่ 35 ปี ขึ้นไปได้รับกำรคัดกรองเบำหวำน (ไม่ต่ ำกว่ำร้ อยละ 90)ผลงำน
ร้อยละ 68.95 5.ร้อยละประชำชนอำยุต้ งั แต่ 35 ปี ขึ้นไปได้รับกำรคัดกรองควำมดันโลหิ ต (ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
90) ผลงำนร้อยละ 66.50 และจำกกำรรวบรวมประเด็นปั ญหำควำมต้องกำรพื้นฐำนที่ประชำชนต้องกำรให้
แก้ไขและพัฒนำ โดยกำรประสำนงำนผูแ้ ทนชุ มชนเพื่อขอควำมร่ วมมือในกำรจัดลำดับควำมสำคัญ6พบว่ำ
ประเด็ นที่ ประชำชนต้องกำรให้แก้ไขและพัฒ นำมำกที่ สุ ด คือ 1.เศรษฐกิ จพอเพี ยง/กำรประกอบอำชี พ /
รำยได้ ร้อยละ 63 2.ภำวะสุ ขภำพอนำมัย ร้อยละ 11 3.กำรศึกษำและพัฒนำควำมรู ้ ร้อยละ 11 ประกอบกับใน
อำเภอบ้ำนหมี่ ยังไม่มีกำรสำรวจหรื อประเมินคุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล จึงไม่มี
ข้อมู ล ในด้ำนนี้ โดยตรง มี แต่ กำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของประชำชนต่ อกำรปฏิ บ ตั ิ งำนของอำสำสมัค ร
สำธำรณสุ ขประจำหมู่บำ้ น พบว่ำควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบตั ิงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุ ข
ประจำหมู่ บ ้ำนอยู่ในระดับ มำก โดยมี ด้ำนกำรให้ สุ ข ศึ ก ษำและกำรประชำสั ม พัน ธ์ ต่ ำกว่ำด้ำนอื่ นๆ ข้อ
ร้องเรี ยนด้ำนกำรบริ กำรไม่มีขอ้ มูล ซึ่ งคุณภำพกำรบริ กำรคือ ควำมสำมำรถในกำรให้บริ กำรเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ กำรและทำให้เกิดควำมพึงพอใจ ประทับใจในบริ กำรนั้น
ผูว้ ิจยั จึ งมี ควำมสนใจที่ จะศึ กษำคุ ณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบลในเขต
อำเภอ………… จังหวัด .............. เนื่ องจำกยังไม่ มี กำรทำวิจยั ในเรื่ องนี้ โดยศึ กษำกับ ประชำชนที่ มำรับ
บริ กำรที่โรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล เกี่ยวกับควำมคำดหวังและกำรรับรู ้ของประชำชนผูร้ ับบริ กำรกับ
คุณภำพกำรบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล เพื่อนำมำเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริ กำรให้สอดคล้องตำมควำมคำดหวังและกำรรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ กำร
7.วัตถุประสงค์
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7.1 วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อศึกษำคุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล ในเขตอำเภอ.......... จังหวัด.............
7.2 วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. เพื่อศึกษำคุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล
2. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ อำชีพ
จำนวนครั้งที่มำรักษำพยำบำล กับคุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล
3. เพือ่ ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมคำดหวังของผูใ้ ช้บริ กำร กับคุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำล
ส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล
4. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ กำร กับคุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ ม
สุ ขภำพตำบล
8. เหตุผลความจาเป็ นในการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนี้ทตี่ ้ องศึกษา/ทดลองกับมนุษย์
กำรศึกษำนี้เป็ นกำรศึกษำปั จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กบั คุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพ
ตำบล ในเขตอำเภอ............. จังหวัด............ ซึ่ งเป็ นกำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ จึงมีควำม
จำเป็ นต้องเก็บข้อมูลจำกประชำชนที่มำใช้บริ กำรโดยตรง ซึ่ งกำรศึกษำโดยวิธีอื่นไม่สำมำรถทดแทนได้
9. ประโยชน์ ของโครงการนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ทั้งต่ อผู้ยนิ ยอมตนให้ ทาการวิจัย และต่ อผู้อื่น
กำรศึกษำนี้ แม้จะไม่มีประโยชน์ต่อผูย้ ินยอมโดยตรงในขณะที่เก็บข้อมูล แต่จะเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ื่น สำมำรถนำผลกำรวิจยั ไปใช้ในกำรบริ หำร วำงแผน และประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำกำรดำเนิ นงำนเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล ในเขตอำเภอ........... จังหวัด............
10 วิธีการดาเนินการวิจัย
10.1 รู ปแบบการวิจัย (Research design) และวิธีการรวบรวมข้ อมูล (Data collection method)
10.1.1 รู ปแบบการวิจัย (Research design)
กำรศึ ก ษำครั้ งนี้ เป็ นกำรวิจ ัย เชิ ง ส ำรวจแบบภำคตัด ขวำง เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถำมที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนำขึ้นมำ
10.1.2 วิธีการรวบรวมข้ อมูล (Data collection method)
√ กำรตอบแบบสอบถำม
 กำรสัมภำษณ์
 กำรตรวจร่ ำงกำย
 อื่นๆ (ระบุ)..................................
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10.2 ประชากรศึกษา (Reference population) กลุ่มตัวอย่ าง (Samples) ขนาดตัวอย่าง
(Sample size) และวิธีการชักตัวอย่าง (Sampling technique)
ประชากร ผูป้ ่ วยที่มำรับบริ กำรในโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล อำเภอ.......... จังหวัด..........
ซึ่ งมีท้ งั หมด 23 แห่ง จำนวนประชำกร 1,101 คน7
กลุ่มตัวอย่าง ผูป้ ่ วย ที่มีอำยุ 20 ปี ขึ้นไป เพศชำย เพศหญิง ที่มำรับบริ กำรในโรงพยำบำลส่ งเสริ ม
สุ ขภำพตำบล อำเภอ........... จังหวัด......... จำนวน 233 คน

การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำในครั้งนี้ คือ ผูป้ ่ วย ที่มีอำยุ 20 ปี ขึ้นไป เพศชำย เพศหญิง ที่มำรับ
บริ กำรในโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล อำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี ใช้วธิ ี กำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ควำมเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 โดยใช้สูตรในกำรคำนวณของ Daniel8
คำนวณได้ดงั นี้
n
=
Zα/22 NP (1-P)
Zα/22 P (1-P) + (N-1) d2
n
= ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอ้ งกำร
Zα/2 = ค่ำสถิติมำตรฐำนจำกตำรำง Z ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 มีค่ำเท่ำกับ 1.96
N
= จำนวนประชำกรในกำรศึกษำ
P
= อ้ำงอิงจำกผลกำรศึกษำเรื่ องคุณภำพกำรให้บริ กำรโรงพยำบำลทัว่ ไปของรัฐบำล
ในเขตจังหวัดปทุมธำนีของ ศิริพร เจริ ญศรี วริ ิ ยะกุล พ.ศ.2554 ซึ่งมีคุณภำพบริ กำร
โดยรวมอยูใ่ นระดับปำนกลำง ร้อยละ 339
d
= ค่ำควำมคลำดเคลื่อนสู งสุ ดที่ผวู ้ จิ ยั ยอมให้เกิดได้สูงสุ ดเท่ำกับ 0.05
แทนค่ำในสู ตรข้ำงต้นจะได้จำนวนตัวอย่ำงดังนี้
n

n

= 1101 (1.96)2 x 0.3 (1-0.3)
(1.96)2 0.3(1-0.3) + (1101-1) (0.05) 2
= 221.4
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จำกกำรคำนวณจะได้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 222 คน เพื่อป้ องกันกำรสู ญหำยของกลุ่มตัวอย่ำงหรื อ
ควำมผิดพลำดจำกกำรเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงทำกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงเพิ่มอีกร้อยละ 5 เท่ำกับ 11.1 คน
ปัดเป็ นจำนวน 11 คน รวมทั้งหมด 233 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
กำรวิจยั ในครั้งนี้ใช้วธิ ี กำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้น ที่ 1 รพ.สต. จำกทั้ง หมด 23 แห่ ง โดยกำรจ ำแนกออกเป็ นโซน จ ำนวน 4 โซนตำมกำร
บริ หำรงำนของสำธำรณสุ ขอำเภอ.......... ใช้วธิ ี กำรสุ่ มอย่ำงง่ำยโดยกำรจับสลำกเลือกมำโซนละ 1 รพ.สต.
โซนลุ่ม น้า ประกอบด้วย รพ.สต...... รพ.สต........ รพ.สต....... รพ.สต......... รพ.สต....... รพ.สต
............. จับฉลำกได้ รพ.สต............
โซนแสงตะวัน ประกอบด้วย รพ.สต.หนองเต่ำ รพ.สต.หนองทรำยขำว รพ.สต.พุคำ รพ.สต.บ้ำน
ลำดโคกสุ ข รพ.สต.สนำมแจง รพ.สต. โพนทอง จับฉลำกได้ รพ.สต.โพนทอง
โซนก้ าวใหม่ ประกอบด้วย รพ.สต.บ้ำนกล้วย รพ.สต.บ้ำนทรำย รพ.สต.หิ นปั ก รพ.สต.บำงกะพี้
รพ.สต.ดงพลับ จับฉลำกได้ รพ.สต.บ้ านกล้วย
โซนช้ างเผื อก ประกอบด้วย รพ.สต.ดอนดึ ง รพ.สต.ชอนม่วง รพ.สต.หนองเมื อง รพ.สต.หนอง
กระเบียน รพ.สต.สำยห้วยแก้ว รพ.สต.ไผ่ใหญ่ จับฉลำกได้ รพ.สต.หนองเมือง
ขั้นที่ 2 จำกตัวแทนของ รพ.สต.ที่จบั สลำกได้ ประมำณค่ำสัดส่ วนของประชำกร โดยกำรเที ยบ
บัญ ญัติ ไ ตรยำงศ์ รพ.สต.บำงพึ่ ง 2 จำนวนผูร้ ั บ บริ ก ำรเฉลี่ ย ต่ อ เดื อน 265 คน รพ.สต.โพนทอง จำนวน
ผูร้ ับบริ กำรเฉลี่ยต่อเดือน 270 คน รพ.สต.บ้ำนกล้วย จำนวนผูร้ ับบริ กำรเฉลี่ยต่อเดือน 340 คน รพ.สต.หนอง
เมือง จำนวนผูร้ ับบริ กำรเฉลี่ยต่อเดือน 226 คน
ชั้นที่ 3 สุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละ รพ.สต.โดยกำรจับสลำก คำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของแต่
ละ รพ.สต. โดยใช้สูตรคำนวณขนำดตัวอย่ำงที่ทรำบค่ำประชำกร เพื่อประมำณค่ำสัดส่ วนของประชำกรโดย
กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ได้กลุ่มตัวอย่ำง รพ.สต.บำงพึ่ง 2 ได้กลุ่มตัวอย่ำง 56 คนรพ.สต.โพนทอง ได้กลุ่ม
ตัวอย่ำง 57 คน รพ.สต.บ้ำนกล้วย ได้กลุ่มตัวอย่ำง 72 คน รพ.สต.หนองเมือง ได้กลุ่มตัวอย่ำง 48 คน
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อำเภอบ้ำน...... มี รพ.สต. ทั้งหมด 23 แห่ง จำนวนประชำกรที่ศึกษำ 1101
คน

ชั้นที่ 1 แบ่งกลุ่ม รพ.สต. ออกเป็ น 4 โซน ตำมกำรบริ หำรงำนของสำธำรณสุ ขอำเภอบ้ำนหมี่

โซนก้ำวใหม่
โซนลุ่มน้ ำ
โซนแสงตะวัน
โซนช้ำงเผือก
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
รพ.สต.บ้ำนกล้วย
รพ.สต.บำงขำม
รพ.สต.หนองเต่ำ
รพ.สต.ดอนดึง
รพ.สต.บ้ำนทรำย
รพ.สต.บ้ำนชี
รพ.สต.หนอง
รพ.สต.ชอนม่วง
รพ.สต.หินปัก
รพ.สต.บำงพึ่ง 1
ทรำยขำว
รพ.สต.หนองเมือง
รพ.สต.บำงกะพี้
รพ.สต.มหำสอน
รพ.สต.พุคำ
รพ.สต.หนองกระเบียน
รพ.สต.ดงพลับ
รพ.สต.บำงพึ่ง 2
รพ.สต.บ้ำนลำดโคก
รพ.สต.สำยแก้ว ห้วย
รพ.สต.บ้ำน
รพ.สต.ไผ่ใหญ่
สุ ข
เกริ่นกฐิชัน
รพ.สต. ในแต่ละโซนมำ 1 รพ.สต. โดยกำรจับสลำก
้ นที่ 2 สุ่ มเลือกรพ.สต.สนำมแจง
รพ.สต.
โพน น
โซนลุ่มน้ ำ
โซนช้ำงเผือก
โซนแสงตะวั
โซนก้ำวใหม่
รพ.สต.บำงพึ่ง 2 ทอง รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.หนองเมือง
รพ.สต.บ้ำนกล้วย
จำนวนผูร้ ับบริ กำรเฉลี่ย
จำนวนผูร้ ับบริ กำร
จำนวนผูร้ ับบริ กำร
จำนวนผูร้ ับบริ กำร
ต่อเดือน 265 คน
เฉลี่ยต่อเดือน 226 คน
เฉลี่ยต่อเดือน 270 คน
เฉลี่ยต่อเดือน 340
คน
ชั้นที่ 3 เลือกกลุ่มตัวอย่ำง โดยกำรจับสลำก
56 คน

72 คน

57 คน

233 คน
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48 คน

ใช้กำรประมำณค่ำประชำกรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์
10.3 เกณฑ์ การคัดผู้ยนิ ยอมตนให้ ทาการวิจัยเข้ าร่ วมโครงการ (Inclusion criteria)
1. ผูร้ ั บ บริ ก ำรที่ เป็ นผูป้ ่ วยทั้ง เพศชำยและหญิ ง ที่ มี อ ำยุ 20 ปี ขึ้ น ไป ที่ ม ำใช้บ ริ ก ำรใน
โรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล ในเขตอำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 233 คน
2. สำมำรถอ่ำน เข้ำใจภำษำไทย และสำมำรถกรอกแบบสอบถำมด้วยตนเองได้
3. สมัครใจเข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั โดยได้รับกำรบอกข้อมูลโครงวิจยั อย่ำงครบถ้วน
10.4 เกณฑ์ การคัดผู้ยนิ ยอมตนให้ ทาการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria)
1. ป่ วยด้วยอำกำรฉุกเฉินในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ติดธุ ระหรื อไม่สำมำรถติดต่อในช่วงเวลำเก็บข้อมูล
10.5 เกณฑ์ การให้ ผ้ ยู ินยอมตนให้ ทาการวิจัยเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
ผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั ที่สมัครใจเข้ำร่ วมกำรวิจยั ในตอนแรกแต่ต่อมำขอเลิกหรื อถอนตัวจำกกำรให้
ข้อมูลในระหว่ำงกำรสอบถำมข้อมูลโดยกำรตอบแบบสอบถำม
10.6 ระยะเวลาการเก็บข้ อมูลทั้งหมดในการวิจัย
กำรวิจยั ครั้งนี้ ใช้เวลำประมำณ 20 วันในกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำมโดยจะดำเนิ นกำรภำยหลัง
จำกที่ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
10.7 วิธีการเก็บข้ อมูล/สิ่ งส่ งตรวจ (ให้ ระบุเครื่ องมือ หรื อโปรแกรมการทดลองโดยย่ อ และ
ขั้นตอนการเก็บข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับมนุษย์ )
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนกำรดำเนินงำนดังนี้
1. ขอหนังสื อจำกบัณฑิตวิทยำลัยถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ทำหนังสื อถึงสำธำรณสุ ขอำเภอ...... จังหวัด...........และผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่ งเสริ ม
สุ ขภำพตำบล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และขอควำม
อนุเครำะห์เก็บข้อมูล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. จัดหำผูช้ ่วยเก็บข้อมูล โดยเป็ นอำสำสมัครสำธำรณสุ ขที่อยูใ่ นพื้นที่ที่จบั สลำกได้ จำนวน 4
คน จำกนั้นทำควำมเข้ำใจและชี้แจงแบบสอบถำมให้ทรำบโดยละเอียด ผูช้ ่วยเก็บข้อมูลทุกคน
สำมำรถปฏิบตั ิได้ตำมแนวทำงเดียวกัน
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4. ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยเก็บข้อมูล เข้ำพบกลุ่มตัวอย่ำงที่สุ่มได้ หลังจำกนั้นแนะนำตัว ชี้แจง
วัตถุประสงค์และขออนุญำตในกำรให้ตอบแบบสอบถำมพร้อมทั้งชี้แจงกำรพิทกั ษ์สิทธิ
5. เมื่อกลุ่มตัวอย่ำงอนุ ญำต ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยเก็บข้อมูลแจกแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำง อธิบำย
ให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำและอธิบำยถึงวิธีกำรตอบคำถำม และเปิ ดโอกำสให้
ซักถำม หลังจำกนั้นให้กลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมด้วยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถำม
คืนทันที
6. ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยเก็บข้อมูลตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของแบบสอบถำมก่อนนำไป
วิเครำะห์
7. นำข้อมูลที่ได้มำคิดคะแนนและวิเครำะห์ตำมวิธีทำงสถิติ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั คือ แบบสอบถำม(Questionnaire) ซึ่ งเป็ นแบบสอบถำมที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้ำง
ขึ้นจำกกำรดัดแปลงมำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม มีเนื้ อหำที่ครอบคลุมตัวแปรที่ตอ้ งกำรศึกษำทั้งหมด 4
ส่ วน ดังนี่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพกำร
สมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ และสิ ทธิในกำรรักษำพยำบำล มีท้ งั หมด 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถำมควำมคำดหวังเกี่ยวกับคุณภำพกำรบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพ
ตำบล จำนวน 15 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถำมกำรรับรู ้เกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพ
ตำบลจำนวน 15 ข้อ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถำมเกี่ยวกับคุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล จำนวน 25 ข้อ
11. ความเสี่ ยง หรื อความไม่ สบายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับผู้ยินยอมตนให้ ทาการวิจัย และการแก้ไขป้ องกัน
กำรวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นกำรเก็ บ ข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถำมไม่ มี ก ำรกระท ำใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ กำร
บริ กำรทำงสำธำรณสุ ข จึ งไม่มีควำมเสี่ ยงต่อกำรเจ็บป่ วยทำงกำยแต่ผูย้ ินยอมตนต้องเสี ยเวลำในกำรตอบ
แบบสอบถำมอำจรู ้สึกกังวลเบื่อหน่ ำยซึ่ งผูว้ ิจยั จะระมัดระวังในกำรเก็บข้อมูลหำกผูย้ ินยอมตนแสดงควำม
อึดอัดไม่สบำยใจ ซึ่ งกำรเข้ำร่ วมกำรตอบแบบสอบถำมจะเป็ นไปตำมควำมควำมสมัครใจของผูย้ ินยอมตน
หำกผูย้ นิ ยอมตนยินดีเข้ำร่ วมกำรวิจยั
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12. ข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรม (Ethical consideration) (ให้ บอกรายละเอียดในเรื่ องการให้ ความเคารพใน
คน การให้ ประโยชน์ และความยุติธรรมต่ อผู้ยินยอมตนให้ ทาวิจัย)
ผูว้ จิ ยั จะปฏิบตั ิตำมข้อพิจำรณำด้ำนจริ ยธรรมอย่ำงเคร่ งครัดโดยเริ่ มต้นดังนี้
1. ชี้แจงให้ผเู ้ ข้ำร่ วมวิจยั ทรำบถึงวิธีกำรและตอบข้อข้องใจต่ำงๆ รวมถึงประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น
ขณะทำกำรวิจยั
2. กำรเข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั ผูย้ นิ ยอมตนจะเข้ำร่ วมด้วยควำมสมัครใจและต้องได้รับควำมยินยอม
ตนทุกรำยโดยลงนำมในเอกสำรยินยอมตนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
3. ผูย้ ินยอมตนสำมำรถบอกเลิ กกำรเข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั ได้ทุกเมื่ อโดยไม่ตอ้ งอธิ บำยเหตุผล มี
สิ ทธิ์
ปฏิ เสธหรื อเลื อกที่ จะไม่ตอบคำถำมในแบบสัมภำษณ์ ขอ้ ใดข้อหนึ่ งก็ได้ โดยไม่มีผลผลกระทบใดๆต่อผู ้
ยินยอมตนทั้งสิ้ น
4. กำรรักษำควำมลับของข้อมูลโครงกำรวิจยั นี้เป็ นกำรให้ผยู ้ นิ ยอมตนตอบแบบสอบถำมจะไม่มี
กำรเปิ ดเผยชื่ อผูย้ ินยอมตน โดยหลังจำกที่ผยู ้ ินยอมตนลงนำมในใบยินยอมตนแล้ว ผูว้ ิจยั จะแยกใบยินยอม
ตนออกจำกแบบสอบถำมไว้คนละส่ วนกัน เพื่อป้ องกันกำรเชื่ อมโยงกันของแบบสอบถำมกับใบยินยอมตน
ให้ทำ กำรวิจยั วิเครำะห์ ข ้อมู ล ในลัก ษณะภำพรวมโดยเหตุ ผลทำงวิช ำกำรเท่ ำนั้นและไม่ นำข้อมู ล หรื อ
ควำมลับของกลุ่มตัวอย่ำงมำเปิ ดเผยหรื อนำเสนอผลกำรวิจยั เป็ นรำยบุคคล ส่ วนข้อมูลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรวิจยั จะไม่มีกำรเปิ ดเผยทั้งสิ้ น
5. ผูว้ จิ ยั ดำเนินกำรทำลำยข้อมูลด้วยวิธีที่เหมำะสมเมื่อสิ้ นสุ ดงำนวิจยั
13. ผลกระทบในทางลบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่ อสถาบัน สั งคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
√ ไม่มี
 มี (ระบุ)………………………………………………..………………………………
มำตรกำรรองรับผลกระทบในทำงลบที่อำจเกิดขึ้น (ระบุ) ...……..……………………
14. การขอความยินยอม และการอนุมัติ
√ ขอจำกผูย้ นิ ยอมตนเข้ำร่ วมกำรวิจยั หรื อ ผูแ้ ทนโดยตรง
√ ขอจำกสถำบัน/ผูม้ ีอำนำจในกำรอนุมตั ิ
15. การเสนอผลงานวิจัย และรายงานการวิจัย ข้ าพเจ้ าจะนาเสนอในภาพรวมโดย
√ ไม่มีกำรเปิ ดเผยชื่อ แต่เปิ ดเผยอำชีพ และหรื อสถำนที่ศึกษำวิจยั
 ไม่มีกำรเปิ ดเผยชื่อและชื่อองค์กร/สถำบัน แต่เปิ ดเผยอำชี พ
 ไม่มีกำรเปิ ดเผยชื่อและชื่อองค์กร/สถำบัน อำชีพ และสถำนที่ศึกษำวิจยั
16. เอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรสุ ขภำพแห่งชำติ (สช) สถำบันวิจยั ระบบสำธำรณสุ ข กระทรวงสำธำรณสุ ข. แนว
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ทำงกำรพัฒนำสุ ขภำพและ พรบ.สุ ขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ;เข้ำถึงเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2559
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTA0MQ
2. สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี .คำแถลงนโยบำยต่อสภำนิติบญั ญัติแห่งชำติ 12 กันยำยน 2557 ; เข้ำถึงเมื่อ
1 กุมภำพันธ์ 2559 ; https://www.soc.go.th/
3. สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข กระทรวงสำธำรณสุ ข. คู่มือบริ หำร
จัดกำรโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพสุ ขภำพตำบล ; เข้ำถึงเมื่อ1 กุมภำพันธ์ 2559 ;
http://bps.moph.go.th/new_bps/
4. สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดลพบุรี ฐำนข้อมูล43 แฟ้ม; เข้ำถึงเมื่อ 26 มีนำคม 2559 ;
http ://hdcservice.moph.go.th
5.สำนักงำนสำธำรณสุ ข 8 จังหวัด ร่ วมกับ สปสช. เขต 4 สระบุรี ; Indicator Peport ; เข้ำถึงเมื่อ 17 มิถุนำยน
2559; www.nhso.info/service_indecator/eeport57_ba2.php?aum=160&rp_id=1.1&rep=QOF 59
6. สำนักงำนจังหวัดลพบุรี กลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด กระทรวงมหำดไทย. แผนพัฒนำจังหวัด
ลพบุรี ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 ; 2556
7. สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดลพบุรี. สรุ ปข้อมูลผูป้ ่ วยนอกของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล อำเภอ
บ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี ; เข้ำถึงเมื่อ 26 มีนำคม 2559 :
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/admin/monitor43hdcservice.php?id=o6c37818472cadb8a40faa8732bde6
6a&tb-name=service
8. Daniel WW. Biostatics : Basic Concepts and Methodology for the Health ; 2010
9. ศิริพร เจริ ญศรี วริ ิ ยะกุล คุณภำพกำรให้บริ กำรโรงพยำบำลทัว่ ไปของรัฐบำลในเขตจังหวัดปทุมธำนี. สำร
นิพนธ์บริ หำรธุ รกิจมหำบัณฑิต(กำรจัดกำรทัว่ ไป) : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ; 2554.
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ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า การทาวิจัยครั้งนีด้ าเนินการตามหลักจริยธรรมตามคาประกาศเฮลซิงกิ
ลงนำมนักศึกษำ และอำจำรย์ ทปี่ รึกษำหลัก
ลงนำม …………………………………….…
(...........................................................)
นักศึกษำ
วันที่………..เดือน ....... พ.ศ. …………
ลงนำม
…………………………………………..
(………………………………………..)
อำจำรย์ที่ปรึ กษำหลัก
วันที่ …………. เดือน................ พ.ศ. ……………….
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เอกสาร จธ3.2
(สำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น)

เอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
1. ชื่ อโครงการวิจัย คุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล ในเขตอำเภอ.........จังหวัด...........
2. สถานทีท่ ที่ าการวิจัย อำเภอ........... จังหวัด...............
3. นักศึกษา และอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก และทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่ อได้
นักศึกษา
ชื่อ .................................................
กำลังศึกษำในระดับ ปริ ญญำโท หลักสู ตร สำธำรณสุ ขศำสตรมหำบัณฑิต
คณะ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย เวสเทิร์น
สถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้..................................... โทรศัพท์……………………………….
E-mail address :………………………………………..
อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก (ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ )
ชื่อ (ศ. / รศ. / ผศ. / อ.) ..........................................................................
ส ถ ำน ที่ ที่ ส ำม ำร ถ ติ ด ต่ อ ไ ด้ …………………………………………………………………
โทรศัพท์ ……………………………………..
4. บทนาและเหตุผลในการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนี้ (อธิบำยอย่ำงย่อโดยใช้ ภำษำทีเ่ ข้ ำใจง่ ำย
สำหรั บผู้เข้ ำร่ วมกำรวิจัย)
ประเทศไทยได้พฒั นำระบบบริ กำรสุ ขภำพเป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ 30 ปี เพื่อยกระดับคุณภำพ
บริ กำรด้ำนสำธำรณสุ ขและสุ ขภำพของประชำชน โดยมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งด้ำนควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีกำรแพทย์ กำรสื่ อสำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน มีหน่วยงำนให้ควำมสำคัญ
เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ์ ขั้น พื้ น ฐำนของประชำชน เกิ ด กองทุ น กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพแห่ ง ชำติ (สสส) และมี ก ำร
ดำเนิ นงำนในรู ปแบบและชื่ อโครงกำรต่ำงๆกัน เช่ น โครงกำรติ ดดำวโรงพยำบำล โครงกำรพัฒนำระบบ
บริ กำรของสถำนพยำบำลและหน่ วยงำนสำธำรณสุ ขในส่ วนภูมิภำค(พบส.) กำรตรวจสอบและกำรประกัน
คุณภำพ ระบบบริ กำรสำธำรณสุ ขมีเป้ำหมำยที่ตอ้ งกำรบรรลุ 4 ประกำร คือ ควำมเป็ นธรรมในกำรรับบริ กำร
กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงทำงสังคมและกำรเงิน และประสิ ทธิ ภำพกำรบริ กำร
15
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร

เสริ มสร้ำงสุ ขภำพ กำรพัฒนำโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล (รพ.สต.) เป็ นกำรพัฒนำของระบบบริ กำร
ปฐมภูมิ ซึ่งเป็ นหัวใจสำคัญของกำรสร้ำงระบบหลักประกันสุ ขภำพ
อำเภอ................. จังหวัด................... มีโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล 23 แห่ ง ศูนย์สุขภำพ
ชุ มชน 1 แห่ ง และโรงพยำบำลบ้ำนหมี่ ให้บริ กำรประชำชนในพื้นที่ จำนวน 73,502 คน มีเจ้ำหน้ำที่ทำง
กำรแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ 22 คน ทันตแพทย์ 6 คน เภสัชกร 13 คน พยำบำล 201 คน จำนวนประชำกร
ต่อเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ แพทย์ 1 คนต่อประชำชน 3,500 คน ทันตแพทย์ 1 คนต่อประชำชน12,834 คน
เภสัชกร 1 คนต่อประชำชน 5,923 คน พยำบำล 1 คนต่อประชำชน 383 คน กระจำยอยูใ่ นหน่วยบริ กำรต่ำงๆ
มีสัดส่ วนกำรใช้บริ กำรที่ หน่ วยบริ กำรปฐมภู มิต่อกำรใช้บริ กำรที่ โรงพยำบำล คิ ดเป็ นร้อยละ 132.74 จำก
ข้อมู ลสถิ ติดงั กล่ำวจะเห็ นว่ำมีจำนวนผูใ้ ช้บริ กำรเป็ นจำนวนมำก จำนวนเจ้ำหน้ำที่และบุ คลำกรมี น้อยไม่
สัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ กำร ซึ่ งเป็ นปั ญหำในกำรดำเนิ นงำนของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล ทำให้มีผลต่อ
คุ ณภำพกำรบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบลได้ นอกจำกนี้ ยงั พบว่ำมีตวั ชี้ วดั บำงตัวที่หน่ วย
บริ ก ำรสำธำรณสุ ขในอำเภอบ้ำนหมี่ ท ำได้ไม่ถึ งเกณฑ์ ที่ ต้ งั ไว้ ผูว้ ิจยั จึ งมี ค วำมสนใจที่ จะศึ ก ษำคุ ณภำพ
บริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบลในเขตอำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อนำมำเป็ นแนวทำงใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริ กำรให้สอดคล้องตำมควำมคำดหวังและกำรรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ กำร
5. วัตถุประสงค์ หลักของโครงการ
เพื่อศึกษำคุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล ในเขตอำเภอ............... จังหวัด................
6. เหตุผลที่เชิ ญชวนให้ ท่านเข้ าร่ วมโครงการวิจัยนี้
ท่ ำนเป็ นผูท้ ี่ ส ำมำรถให้ ข ้อมู ล ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ส ำคัญ ในกำรศึ ก ษำครั้ งนี้ เพื่ อนำผลกำรวิจยั ที่ ไ ด้ม ำ
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปรับปรุ งและพัฒนำคุ ณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล
และประเมินคุณภำพบริ กำรในปั จจุบนั ดังนั้นจึงเชิญชวนท่ำนเข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
7. กิจกรรมการวิจัยทีจ่ ะเกีย่ วข้ องกับท่าน เมื่อท่านสมัครใจเข้ าร่ วมโครงการวิจัยจะมีดังต่ อไปนี้
เมื่อท่ำนสมัครใจเข้ำร่ วมโครงกำรและลงนำมในเอกสำรยินยอมแล้วผูว้ จิ ยั จะอธิบำยรำยละเอียดของ
แบบสอบถำมและเชิญชวนตอบแบบสอบถำม ซึ่งแบบสอบถำมแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม จำนวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถำมควำมคำดหวังเกี่ ยวกับคุ ณภำพกำรบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพ
ตำบล จำนวน 15 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถำมกำรรั บ รู ้ เกี่ ยวกับ คุ ณ ภำพกำรให้บ ริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ ม สุ ขภำพ
ตำบลจำนวน 15 ข้อ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถำมเกี่ยวกับคุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล จำนวน 25 ข้อ
8. ระยะเวลาทีท่ ่านจะเข้ ามาเกีย่ วข้ องกับกิจกรรมของโครงการวิจัยนี้ (ทดลอง/รวบรวมข้ อมูล)
ระยะเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมใช้เวลำประมำณ 20 นำที
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9. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ทั้งต่ อท่ าน และต่ อผู้อื่น
กำรศึ กษำนี้ แม้จะไม่มีป ระโยชน์ต่อท่ำนโดยตรงในขณะที่ เก็บข้อมู ล แต่จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ผูอ้ ื่น สำมำรถนำผลกำรวิจยั ไปใช้ในกำรบริ หำร วำงแผน และประยุกต์ใช้เกี่ ยวกับ กำรดำเนิ นงำนพัฒนำ
คุณภำพกำรบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบลในเขตอำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี
10. ความเสี่ ยง หรื อ ความไม่ สบายใดๆทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับท่าน และ มาตรการหรื อวิธีการใน
การป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงหรื อความไม่ สบายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างการเข้ าร่ วมโครงการ
กำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นกำรเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมไม่มีกำรกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ กำร
ทำงสำธำรณสุ ขจึงไม่มีควำมเสี่ ยงต่อกำรเจ็บป่ วยทำงกำย แต่ท่ำนต้องเสี ยเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม อำจ
รู ้สึกกังวลเบื่อหน่ำย ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะระมัดระวังในกำรเก็บข้อมูล กำรเข้ำร่ วมกำรตอบแบบสอบถำมจะเป็ นไป
ตำมควำมควำมสมัครใจของท่ำนหำกท่ำนยินดีเข้ำร่ วมกำรวิจยั
11. การดูแลรักษาความลับของข้ อมูลต่ างๆ ของท่ าน (ได้ แก่ กำรเก็บรั กษำข้ อมูลจะทำอย่ ำงไร เก็บไว้
ทีไ่ หน ใครสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลได้ บ้ำง และมีวิธีกำรทำลำยข้ อมูลอย่ ำงไร และเมื่อไร)
กำรรั ก ษ ำควำมลั บ ของข้ อ มู ล โครงกำรวิ จ ั ย นี้ เป็ น กำรให้ ท่ ำน ตอบ แบ บ ส อบ ถ ำมจะ
ไม่มีกำรเปิ ดเผยชื่ อท่ำน โดยหลังจำกที่ท่ำนลงนำมในใบยินยอมตนแล้วผูว้ ิจยั จะแยกใบยินยอมตนออกจำก
แบบสอบถำมไว้คนละส่ วนกัน เพื่อป้ องกันกำรเชื่ อมโยงกันของแบบสอบถำมกับใบยินยอมตนให้ทำกำร
วิจยั ข้อมูลที่ได้จำกกำรตอบแบบสอบถำมในกำรทำวิจยั ทุกขั้นตอนกำรวิจยั ผูว้ ิจยั จะเป็ นผูท้ ำกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยข้อมูลที่ได้จะเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับผนึ กซองเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและจะวิเครำะห์
ข้อมูลในลักษณะภำพรวมโดยเหตุผลทำงวิชำกำรเท่ำนั้นและไม่นำข้อมูลหรื อควำมลับของกลุ่มตัวอย่ำงมำ
เปิ ดเผยหรื อนำเสนอผลกำรวิจยั เป็ นรำยบุ คคลส่ วนข้อมูลอื่ นที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับ กำรวิจยั จะไม่มีกำรเปิ ดเผย
ทั้งสิ้ น โดยหลังเสร็ จสิ้ นงำนวิจยั ผูว้ จิ ยั จะทำลำยข้อมูลด้วยวิธีที่เหมำะสม
12. สิ ทธิการถอนตัวออกจากโครงการวิจัย
ท่ ำนสำมำรถปฏิ เสธหรื อ บอกเลิ ก กำรให้ ข ้อมู ล ได้ทุ ก เวลำโดยไม่ มี ข ้อแม้ใ ดๆและกำรบอกเลิ ก
ดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่ำนที่เข้ำร่ วมวิจยั
13. กรณีทมี่ ีเหตุจาเป็ นหรื อฉุ กเฉินทีเ่ กี่ยวข้ องกับโครงการวิจัยสามารถติดต่ อผู้รับผิดชอบโครงการได้
โดยสะดวกที่
ชื่อ ................................................
ที่อยู่ (ในเวลำรำชกำร) ..........................................................................................................................
ที่อยู่ (นอกเวลำรำชกำร) .............................................................................................................................
โทรศัพท์ ……………………………………………
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โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ่ านการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน มนุ ษ ย์
มหาวิท ยาลัยเวสเทิร์น ซึ่ ง มี ส านั ก งานอยู่ที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทั ยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลู ก กา
จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 088-585-2069E-mail: wturesearch.ac.th@gmail.com
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เอกสาร จธ4

หนังสื อยินยอมตนให้ ทาการวิจัย
โครงกำรวิจยั เรื่ อง คุณภำพบริ กำรของโรงพยำบำลส่ งเสริ มสุ ขภำพตำบล ในเขตอำเภอ............จังหวัด......
วันที่ให้คำยินยอม วันที่ ……….. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ……………………….
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ……..……….………………………………………….ขอทำหนังสื อนี้ไว้ต่อ
หัวหน้ำโครงกำรเพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงว่ำ
ข้อ 1. ก่ อนลงนำมในใบยินยอมตนให้ท ำกำรวิจยั นี้ ข้ำพเจ้ำได้รับ กำรอธิ บ ำยจำกผูว้ ิจยั ให้ ท รำบถึ ง
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรวิ จ ัย กิ จ กรรมกำรวิ จ ัย ควำมเสี่ ยง รวมทั้ง ประโยชน์ ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรวิ จ ัย
อย่ำงละเอียด และมีควำมเข้ำใจดีแล้ว
ข้อ 2. ผูว้ ิจยั รั บ รองว่ำจะตอบค ำถำมต่ ำงๆ ที่ ข ้ำพเจ้ำสงสั ย ด้วยควำมเต็ ม ใจ ไม่ ปิ ดบัง ซ่ อนเร้ น จน
ข้ำพเจ้ำพอใจ
ข้อ 3. ข้ ำ พเจ้ ำเข้ ำร่ วมโครงกำรวิ จ ัย นี้ โดยสมั ค รใจ และข้ ำ พเจ้ำ มี สิ ทธิ ที่ จ ะบอกเลิ ก กำรเข้ ำร่ ว ม
ในโครงกำรวิจยั นี้ เมื่อใดก็ได้ และกำรบอกเลิกกำรเข้ำร่ วมวิจยั นี้ จะไม่มีผลกระทบต่อกำรบริ กำรที่ขำ้ พเจ้ำจะ
พึงได้รับต่อไป
ข้อ 4. ผูว้ ิจยั รั บ รองว่ำ จะเก็บ ข้อมู ลเฉพำะเกี่ ย วกับ ตัวข้ำพเจ้ำเป็ นควำมลับ และจะเปิ ดเผยได้เฉพำะ
ในรู ปที่เป็ นสรุ ปผลกำรวิจยั กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับตัวข้ำพเจ้ำต่อหน่ วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทำได้
เฉพำะกรณี จำเป็ นด้วยเหตุผลทำงวิชำกำรเท่ำนั้น
ข้อ 5. ผูว้ ิจยั รับรองว่ำ หำกมีขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อกำรวิจยั ข้ำพเจ้ำจะได้รับกำรแจ้งให้ทรำบ
ทันทีโดยไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมข้ำงต้นแล้วมีควำมเข้ำใจดีทุกประกำร และได้ลงนำมในใบยินยอมนี้ดว้ ยควำมเต็มใจ
ลงชื่อ …………………………………………… ผูย้ นิ ยอม
(…………………………………………..)
ลงชื่อ ………………………………….……..… ผูว้ จิ ยั
(......................................................................)
ลงชื่อ …………………………………….…..… พยำน
(…………………………………………..)

19
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร

