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     ส ำนกัวจิยัและบริกำรวชิำกำร  
          โทร. 08-8585-2069   

ท่ี  /……………....…… 
                                                                          วนัท่ี      เดือน      พ.ศ.    
 

เร่ือง  ขอส่งโครงกำรวจิยัเพื่อพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวจิยัในมนุษย ์

เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวจิยัในมนุษย ์ 

ขำ้พเจำ้   นำย......................  รหสั ……………..  นกัศึกษำหลกัสูตรสำธำรณสุขศำสตรม
หำบณัฑิต สำขำกำรบริหำรงำนสำธำรณสุข ก ำลงัจะท ำสำรนิพนธ์ภำยใตก้ำรดูแลของอำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั 
...................................  เร่ืองคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในเขตอ ำเภอ......... จงั
หวดั...........  (ภำษำองักฤษ) QUALITY SERVICE OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS 
IN ……… PROVINCE   ซ่ึงมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวิจยัในมนุษย ์ และขำ้พเจำ้ขอส่งโครงกำรวจิยัและ
เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งมำ  เพื่อขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวจิยัในมนุษย ์จ  ำนวน 13 ชุด โดยขำ้พเจำ้ขอ
รับรองวำ่จะเร่ิมด ำเนินกำรต่อเม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวจิยัในมนุษยแ์ลว้ 

 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและด ำเนินกำรต่อไปดว้ย จกัขอบคุณยิง่  
ลงนำม …………………………………………………………  

(………………………………………………) 
 ผูว้จิยั 

 ควำมเห็นของอำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั  
           ………………………………………………….. 

ลงนำม 
……………………………………………………………… 

         (…………………………………………) 
        อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั 

 

เรียน ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวจิยัในมนุษย ์
 เพื่อโปรดพิจำรณำ และด ำเนินกำรต่อไปดว้ย จะขอบคุณยิง่ 

             ลงนำม....................................................................       
          (..............................................) 

                              คณบดีบณัฑิตวทิยำลยั 

เอกสาร จธ 1.2 ก 
(ส ำหรับนกัศึกษำมหำวทิยำลยัเวสเทิร์น) 
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1. ช่ือโครงการวจัิย 
(ภำษำไทย)  คุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในเขตอ ำเภอ....... จงัหวดั....... 
(ภำษำองักฤษ)  QUALITY SERVICE OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN 
……………………… PROVINCE  
2. ผู้วจัิย  

ส ำหรับนักศึกษำ(ใส่ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและท่ีปรึกษาร่วมให้ครบทุกคน) 

แบบเสนอโครงการวจิัย 
 

 “โครงการวิจัยนีจ้ะเร่ิมด าเนินการต่อเม่ือได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์แล้ว โดยได้ชีแ้จงรายละเอียดของโครงการและได้รับความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัยอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร” 
 

 

เอกสาร จธ2.2  

(ส ำหรับนกัศึกษำมหำวิทยำลยัเวสเทิร์น) 
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นักศึกษา  
ช่ือ (ภำษำไทย ) ............................................ 
(ภำษำองักฤษ) …………………………………… 
ก ำลงัศึกษำในระดบั  ปริญญำโท  หลกัสูตร  สำธำรณสุขศำสตรมหำบณัฑิต 
คณะ บณัฑิตวทิยำลยั   มหำวทิยำลยั  เวสเทิร์น 
สถำนท่ีท่ีสำมำรถติดต่อได ้.......................................................................................................... 
โทรศพัท ์………………………………… E-mail address : …………………………… 
 
อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั (ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์) 
ช่ือ (ศ. / รศ. / ผศ. / อ.) .............................................. 
สถำนท่ีท่ีสำมำรถติดต่อได ้………………………………………. โทรศพัท ์…………………….  
E-mail address: …………………………………… 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม (ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์) 
ช่ือ (ศ. / รศ. / ผศ. / อ.) ........................... 
สถำนท่ีท่ีสำมำรถติดต่อได.้.....................โทรศพัท ์........................ 
E-mail address: …………………………… 

3. แหล่งทุนทีไ่ด้รับ(ถ้ามี)ทุนส่วนตวั  จ านวนเงินทุน………-.……… 

4. ประเภทการวจัิย 
 วจิยัพื้นฐำน (Basic research) 
 √  วจิยัประยกุต ์(Applied research) 
 วจิยัเพื่อพฒันำ (Research and Development) 

5. สาขาวชิาการ 
 โรคติดเช้ือ (Infectious Disease)  
 โรคไม่ติดเช้ือ (Non-infectious Disease)  
 เทคโนโลยสีำธำรณสุข (Public Health Technology) 
 √  บริหำรงำนสำธำรณสุขและกำรจดักำรระบบสุขภำพ (Public Health Administration  
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 and Health System Management) 
 อนำมยัส่ิงแวดลอ้มและอำชีวอนำมยั (Environmental Health and Occupational 

 Health) 
 กำรส่งเสริมสุขภำพ (Health Promotion) 
 อนำมยัชุมชน (Community Health) 
 กำรพยำบำลสำธำรณสุข (Public Health Nursing) 
 อำหำรและโภชนำกำร (Food and Nutrition) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………… 
 

6. ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษาวจัิยของโครงการวจัิยนี(้โดยย่อ) 
 
 ประเทศไทยได้พฒันำระบบบริกำรสุขภำพเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 30 ปี โดยมี สุขศำลำ ต่อมำ
เป็น สถำนีอนำมัย ศูนย์สุขภำพชุมชน และมำเป็นโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในปัจจุบัน1 เพื่อ
ยกระดบัคุณภำพบริกำรดำ้นสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน รัฐบำลชุดปัจจุบนัไดแ้ถลงนโยบำยขอ้ 5 
กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน 2 โดยวำงรำกฐำนให้ระบบ
หลกัประกนัสุขภำพครอบคลุมประชำกรในทุกภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพ ไม่มีควำมเหล่ือมล ้ ำของคุณภำพ
บริกำร โดยมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง ทั้ งด้ำนควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรแพทย์ กำรส่ือสำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน มีหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับสิทธ์ิขั้นพื้นฐำนของ
ประชำชน เกิดกองทุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแห่งชำติ (สสส) และกระทรวงสำธำรณสุขได้มีกำรด ำเนินงำน
ในรูปแบบและช่ือโครงกำรต่ำงๆกนั เช่น โครงกำรติดดำวโรงพยำบำล โครงกำรพฒันำระบบบริกำรของ
สถำนพยำบำลและหน่วยงำนสำธำรณสุขในส่วนภูมิภำค(พบส.) กำรตรวจสอบและกำรประกนัคุณภำพ3 
ระบบบริกำรสำธำรณสุขมีเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรบรรลุ 4 ประกำร คือ ควำมเป็นธรรมในกำรรับบริกำร กำร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำร กำรป้องกนัควำมเส่ียงทำงสังคมและกำรเงิน และประสิทธิภำพกำรบริกำร
เสริมสร้ำงสุขภำพ กำรพฒันำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) เป็นกำรพฒันำของระบบบริกำร
ปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นหัวใจส ำคญัของกำรสร้ำงระบบหลกัประกนัสุขภำพแนวคิดกำรท ำงำนของโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล มีทั้งหมด 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ด้ำนกำรรักษำพยำบำล ด้ำนกำร
ควบคุมป้องกันโรค ด้ำนกำรฟ้ืนฟูสภำพ และด้ำนกำรคุ้มครองผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นโครงกำรโรงพยำบำล
สำธำรณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภำพดีมีรอยยิ้ม หรือโครงกำรโรงพยำบำล 3 S ได้แก่ S ท่ี 1 : Structure 
หรือ กำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดี S ท่ี 2 : Service หรือกำรให้บริกำรท่ีดี S ท่ี 3 : System ดำ้นกำรบริหำรจดักำรท่ี
ดี 
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  อ ำเภอ......... จงัหวดั......... มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 23 แห่ง ศูนยสุ์ขภำพชุมชน 1 
แห่ง และโรงพยำบำลบำ้นหม่ี  ให้บริกำรประชำชนในพื้นท่ีจ  ำนวน 73,502 คน มีเจำ้หน้ำท่ีทำงกำรแพทย ์
ประกอบด้วย แพทย์ 22 คน ทันตแพทย์ 6 คน เภสัชกร 13 คน พยำบำล 201 คน จ ำนวนประชำกรต่อ
เจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรแพทย์ แพทย ์1 คนต่อประชำชน 3,500 คน ทันตแพทย  ์1 คนต่อประชำชน12,834 คน 
เภสัชกร 1 คนต่อประชำชน 5,923 คน พยำบำล 1 คนต่อประชำชน 383 คน4กระจำยอยูใ่นหน่วยบริกำรต่ำงๆ 
มีสัดส่วนกำรใช้บริกำรท่ีหน่วยบริกำรปฐมภูมิต่อกำรใช้บริกำรท่ีโรงพยำบำล คิดเป็นร้อยละ 132.74 จำก
ขอ้มูลสถิติดงักล่ำวจะเห็นว่ำมีจ  ำนวนผูใ้ช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก จ ำนวนเจำ้หน้ำท่ีและบุคลำกรมีน้อยไม่
สัมพนัธ์กบัผูรั้บบริกำร ซ่ึงเป็นปัญหำในกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ท ำให้มีผลต่อ
คุณภำพกำรบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลได้ และจำกรำยงำน Indicator Report QOF59 
พบวำ่มีตวัช้ีวดับำงตวัท่ีหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในอ ำเภอ5 ท  ำไดไ้ม่ถึงเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ 1.ร้อยละของ
หญิงมีครรภไ์ดรั้บกำรฝำกครรภค์รบ 5 คร้ังตำมเกณฑ์(ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ) ผลงำนร้อยละ 47.60 2.ร้อยละ
สะสมควำมครอบคลุมกำรตรวจคดักรองมะเร็งปำกมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภำยใน 5 ปี (ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 80) 
ผลงำนร้อยละ 29.71 3.ร้อยละของเด็กอำยุ 5 ปี ท่ีได้รับวคัซีน DTP5 (ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90) ผลงำนร้อยละ 
87.68 4.ร้อยละประชำชนอำยุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไปได้รับกำรคดักรองเบำหวำน (ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90)ผลงำน
ร้อยละ 68.95 5.ร้อยละประชำชนอำยุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไปไดรั้บกำรคดักรองควำมดนัโลหิต (ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 
90) ผลงำนร้อยละ 66.50 และจำกกำรรวบรวมประเด็นปัญหำควำมตอ้งกำรพื้นฐำนท่ีประชำชนตอ้งกำรให้
แกไ้ขและพฒันำ โดยกำรประสำนงำนผูแ้ทนชุมชนเพื่อขอควำมร่วมมือในกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั6พบว่ำ 
ประเด็นท่ีประชำชนต้องกำรให้แก้ไขและพฒันำมำกท่ีสุด คือ 1.เศรษฐกิจพอเพียง/กำรประกอบอำชีพ/
รำยได ้ร้อยละ 63 2.ภำวะสุขภำพอนำมยั ร้อยละ 11 3.กำรศึกษำและพฒันำควำมรู้ ร้อยละ 11 ประกอบกบัใน
อ ำเภอบำ้นหม่ี ยงัไม่มีกำรส ำรวจหรือประเมินคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จึงไม่มี
ขอ้มูลในด้ำนน้ีโดยตรง มีแต่กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบติังำนของอำสำสมคัร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บำ้น พบวำ่ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบติังำนของอำสำสมคัรสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำนอยู่ในระดับมำก โดยมีด้ำนกำรให้สุขศึกษำและกำรประชำสัมพนัธ์ต ่ำกว่ำด้ำนอ่ืนๆ ข้อ
ร้องเรียนดำ้นกำรบริกำรไม่มีขอ้มูล ซ่ึงคุณภำพกำรบริกำรคือ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำรและท ำใหเ้กิดควำมพึงพอใจ ประทบัใจในบริกำรนั้น  
 ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเขต
อ ำเภอ………… จงัหวดั..............  เน่ืองจำกยงัไม่มีกำรท ำวิจยัในเร่ืองน้ี โดยศึกษำกับประชำชนท่ีมำรับ
บริกำรท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เก่ียวกบัควำมคำดหวงัและกำรรับรู้ของประชำชนผูรั้บบริกำรกบั
คุณภำพกำรบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำคุณภำพกำร
บริกำรใหส้อดคลอ้งตำมควำมคำดหวงัและกำรรับรู้ของผูใ้ชบ้ริกำร 

7.วตัถุประสงค์  
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7.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
เพื่อศึกษำคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในเขตอ ำเภอ.......... จงัหวดั............. 

   
7.2 วตัถุประสงค์เฉพาะ 

 1. เพื่อศึกษำคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
 2. เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ รำยได ้อำชีพ 

จ ำนวนคร้ังท่ีมำรักษำพยำบำล กบัคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  
 3. เพือ่ศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมคำดหวงัของผูใ้ชบ้ริกำร กบัคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
 4. เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรรับรู้ของผูใ้ชบ้ริกำร กบัคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบล 

8. เหตุผลความจ าเป็นในการศึกษาวจัิยของโครงการวจัิยนี้ทีต้่องศึกษา/ทดลองกบัมนุษย์ 

 กำรศึกษำน้ีเป็นกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล ในเขตอ ำเภอ............. จงัหวดั............ ซ่ึงเป็นกำรศึกษำเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์จึงมีควำม
จ ำเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลจำกประชำชนท่ีมำใชบ้ริกำรโดยตรง ซ่ึงกำรศึกษำโดยวธีิอ่ืนไม่สำมำรถทดแทนได ้

9. ประโยชน์ของโครงการนี้ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ทั้งต่อผู้ยนิยอมตนให้ท าการวจัิย และต่อผู้อ่ืน  
 กำรศึกษำน้ีแมจ้ะไม่มีประโยชน์ต่อผูย้ินยอมโดยตรงในขณะท่ีเก็บขอ้มูล แต่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอ่ื้น สำมำรถน ำผลกำรวิจยัไปใชใ้นกำรบริหำร วำงแผน และประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันำกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบั
กำรพฒันำคุณภำพกำรบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในเขตอ ำเภอ........... จงัหวดั............ 

10 วธีิการด าเนินการวจัิย 

10.1 รูปแบบการวจัิย (Research design) และวธีิการรวบรวมข้อมูล (Data collection method) 

10.1.1 รูปแบบการวจัิย (Research design) 
 กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจแบบภำคตัดขวำง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมท่ี
ผูว้จิยัพฒันำข้ึนมำ 

10.1.2 วธีิการรวบรวมข้อมูล (Data collection method) 
 √ กำรตอบแบบสอบถำม 
 กำรสัมภำษณ์ 
 กำรตรวจร่ำงกำย 
 อ่ืนๆ (ระบุ).................................. 
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10.2 ประชากรศึกษา (Reference population) กลุ่มตัวอย่าง (Samples) ขนาดตัวอย่าง  

(Sample size) และวธีิการชักตัวอย่าง (Sampling technique) 
ประชากร  ผูป่้วยท่ีมำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล อ ำเภอ.......... จงัหวดั.......... 

ซ่ึงมีทั้งหมด 23 แห่ง จ ำนวนประชำกร 1,101 คน7 

 

กลุ่มตัวอย่าง ผูป่้วย ท่ีมีอำย ุ20 ปีข้ึนไป เพศชำย เพศหญิง ท่ีมำรับบริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล อ ำเภอ........... จงัหวดั......... จ  ำนวน 233  คน 

 
 
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำในคร้ังน้ีคือ ผูป่้วย ท่ีมีอำยุ 20 ปีข้ึนไป เพศชำย เพศหญิง ท่ีมำรับ

บริกำรในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล อ ำเภอบำ้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ใชว้ธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบแบ่งชั้น
ภูมิ  (Stratified Random Sampling)  โดยใช้ควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยใช้สูตรในกำรค ำนวณของ Daniel8

ค ำนวณไดด้งัน้ี 
n =             Zα/2

2 NP (1-P) 
                           Zα/2

2 P (1-P) + (N-1) d2 
n = ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอ้งกำร 
Zα/2 = ค่ำสถิติมำตรฐำนจำกตำรำง Z ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 มีค่ำเท่ำกบั 1.96 

  N = จ ำนวนประชำกรในกำรศึกษำ 
P = อำ้งอิงจำกผลกำรศึกษำเร่ืองคุณภำพกำรใหบ้ริกำรโรงพยำบำลทัว่ไปของรัฐบำล

ในเขตจงัหวดัปทุมธำนีของ ศิริพร เจริญศรีวริิยะกุล พ.ศ.2554 ซ่ึงมีคุณภำพบริกำร
โดยรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง ร้อยละ 339 

 
  d = ค่ำควำมคลำดเคล่ือนสูงสุดท่ีผูว้จิยัยอมใหเ้กิดไดสู้งสุดเท่ำกบั 0.05  

แทนค่ำในสูตรขำ้งตน้จะไดจ้  ำนวนตวัอยำ่งดงัน้ี 
 
n =    1101 (1.96)2 x 0.3 (1-0.3) 

        (1.96)2 0.3(1-0.3) + (1101-1) (0.05) 2        

 
   n       =   221.4  
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 จำกกำรค ำนวณจะไดก้ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน  222 คน เพื่อป้องกนักำรสูญหำยของกลุ่มตวัอยำ่งหรือ
ควำมผดิพลำดจำกกำรเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัจึงท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งเพิ่มอีกร้อยละ 5  เท่ำกบั 11.1 คน 
ปัดเป็นจ ำนวน 11 คน รวมทั้งหมด 233 คน 

 
วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
กำรวจิยัในคร้ังน้ีใชว้ธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี  1 รพ.สต. จำกทั้ งหมด 23 แห่ง โดยกำรจ ำแนกออกเป็นโซน จ ำนวน 4 โซนตำมกำร

บริหำรงำนของสำธำรณสุขอ ำเภอ.......... ใชว้ธีิกำรสุ่มอยำ่งง่ำยโดยกำรจบัสลำกเลือกมำโซนละ 1 รพ.สต. 
โซนลุ่มน ้า ประกอบด้วย รพ.สต...... รพ.สต........ รพ.สต.......  รพ.สต......... รพ.สต....... รพ.สต

.............  จบัฉลำกได ้รพ.สต............ 
โซนแสงตะวัน ประกอบดว้ย รพ.สต.หนองเต่ำ รพ.สต.หนองทรำยขำว รพ.สต.พุคำ รพ.สต.บำ้น

ลำดโคกสุข รพ.สต.สนำมแจง รพ.สต. โพนทอง จบัฉลำกได ้รพ.สต.โพนทอง 
โซนก้าวใหม่ ประกอบดว้ย รพ.สต.บำ้นกลว้ย รพ.สต.บำ้นทรำย รพ.สต.หินปัก รพ.สต.บำงกะพี้  

รพ.สต.ดงพลบั จบัฉลำกได ้รพ.สต.บ้านกล้วย 
โซนช้างเผือก ประกอบด้วย รพ.สต.ดอนดึง รพ.สต.ชอนม่วง รพ.สต.หนองเมือง รพ.สต.หนอง

กระเบียน รพ.สต.สำยหว้ยแกว้ รพ.สต.ไผใ่หญ่ จบัฉลำกได ้รพ.สต.หนองเมือง 
 ขั้นท่ี  2 จำกตวัแทนของ รพ.สต.ท่ีจบัสลำกได้ ประมำณค่ำสัดส่วนของประชำกร โดยกำรเทียบ

บัญญัติไตรยำงศ์ รพ.สต.บำงพึ่ ง 2 จ ำนวนผูรั้บบริกำรเฉล่ียต่อเดือน 265 คน รพ.สต.โพนทอง จ ำนวน
ผูรั้บบริกำรเฉล่ียต่อเดือน 270 คน รพ.สต.บำ้นกลว้ย จ ำนวนผูรั้บบริกำรเฉล่ียต่อเดือน 340 คน รพ.สต.หนอง
เมือง จ ำนวนผูรั้บบริกำรเฉล่ียต่อเดือน 226 คน  

ชั้นท่ี 3 สุ่มเลือกกลุ่มตวัอยำ่งในแต่ละ รพ.สต.โดยกำรจบัสลำก ค ำนวณขนำดกลุ่มตวัอยำ่งของแต่
ละ รพ.สต. โดยใชสู้ตรค ำนวณขนำดตวัอยำ่งท่ีทรำบค่ำประชำกร เพื่อประมำณค่ำสัดส่วนของประชำกรโดย
กำรเทียบบญัญติัไตรยำงศ ์ไดก้ลุ่มตวัอยำ่ง รพ.สต.บำงพึ่ง 2  ไดก้ลุ่มตวัอยำ่ง 56 คนรพ.สต.โพนทอง ไดก้ลุ่ม
ตวัอยำ่ง  57 คน รพ.สต.บำ้นกลว้ย ไดก้ลุ่มตวัอยำ่ง 72 คน รพ.สต.หนองเมือง ไดก้ลุ่มตวัอยำ่ง 48 คน 
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        ชั้นท่ี 2 สุ่มเลือก รพ.สต.     ในแต่ละโซนมำ 1 รพ.สต.    โดยกำรจบัสลำก 
 
 

 
 

 
 ชั้นท่ี 3 เลือกกลุ่มตวัอยำ่ง   โดยกำรจบัสลำก  

 
 
 
 

โซนลุ่มน ้ำ 
ประกอบดว้ย  

รพ.สต.บำงขำม  
รพ.สต.บำ้นชี  
รพ.สต.บำงพึ่ง 1  
รพ.สต.มหำสอน  
รพ.สต.บำงพึ่ง 2  
รพ.สต.บ้ำน

เกริ่นกฐิน 

โซนแสงตะวนั 
ประกอบดว้ย  

รพ.สต.หนองเต่ำ  
รพ.สต.หนอง
ทรำยขำว  
รพ.สต.พุคำ  
รพ.สต.บำ้นลำดโคก
สุข  
รพ.สต.สนำมแจง  
รพ.สต. โพน

ทอง 

โซนกำ้วใหม่ 
ประกอบดว้ย  

รพ.สต.บำ้นกลว้ย 
รพ.สต.บำ้นทรำย 
รพ.สต.หินปัก  
รพ.สต.บำงกะพี้   
รพ.สต.ดงพลบั 

โซนชำ้งเผือก 
ประกอบดว้ย 

รพ.สต.ดอนดึง  
รพ.สต.ชอนม่วง  
รพ.สต.หนองเมือง  
รพ.สต.หนองกระเบียน  
รพ.สต.สำยแกว้ หว้ย 
รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 

อ ำเภอบำ้น...... มี รพ.สต. ทั้งหมด 23 แห่ง จ ำนวนประชำกรท่ีศึกษำ 1101 
คน 

ชั้นท่ี 1 แบ่งกลุ่ม รพ.สต. ออกเป็น 4 โซน ตำมกำรบริหำรงำนของสำธำรณสุขอ ำเภอบำ้นหม่ี 

โซนลุ่มน ้ำ  
รพ.สต.บำงพึ่ง 2  

จ ำนวนผูรั้บบริกำรเฉล่ีย
ต่อเดือน 265 คน 

โซนแสงตะวนั  
รพ.สต.โพนทอง 
จ ำนวนผูรั้บบริกำร

เฉล่ียต่อเดือน 270 คน 

โซนกำ้วใหม่  
รพ.สต.บำ้นกลว้ย 
จ ำนวนผูรั้บบริกำร
เฉล่ียต่อเดือน 340  

คน 

โซนชำ้งเผือก  
รพ.สต.หนองเมือง 
จ ำนวนผูรั้บบริกำร

เฉล่ียต่อเดือน 226 คน 

56 คน 57 คน 72 คน 48 คน 

233 คน 
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  ใชก้ำรประมำณค่ำประชำกรเทียบบญัญติัไตรยำงศ ์
 
10.3 เกณฑ์การคัดผู้ยนิยอมตนให้ท าการวจัิยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) 

1. ผูรั้บบริกำรท่ีเป็นผูป่้วยทั้ งเพศชำยและหญิงท่ีมีอำยุ 20 ปีข้ึนไป ท่ีมำใช้บริกำรใน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในเขตอ ำเภอบำ้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี จ  ำนวน 233 คน 

2. สำมำรถอ่ำน เขำ้ใจภำษำไทย และสำมำรถกรอกแบบสอบถำมดว้ยตนเองได ้
          3. สมคัรใจเขำ้ร่วมโครงกำรวจิยัโดยไดรั้บกำรบอกขอ้มูลโครงวจิยัอยำ่งครบถว้น 

10.4 เกณฑ์การคัดผู้ยนิยอมตนให้ท าการวจัิยออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 
1.  ป่วยดว้ยอำกำรฉุกเฉินในช่วงท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2. มีคุณสมบติัครบถว้นแต่ติดธุระหรือไม่สำมำรถติดต่อในช่วงเวลำเก็บขอ้มูล 

10.5 เกณฑ์การให้ผู้ยินยอมตนให้ท าการวจัิยเลกิจากการศึกษา (Discontinuation criteria) 
  ผูเ้ขำ้ร่วมกำรวจิยัท่ีสมคัรใจเขำ้ร่วมกำรวิจยัในตอนแรกแต่ต่อมำขอเลิกหรือถอนตวัจำกกำรให้
ขอ้มูลในระหวำ่งกำรสอบถำมขอ้มูลโดยกำรตอบแบบสอบถำม 

10.6 ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูลทั้งหมดในการวจัิย 
  กำรวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลำประมำณ 20 วนัในกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำมโดยจะด ำเนินกำรภำยหลงั
จำกท่ีไดรั้บกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวจิยัในมนุษยข์องมหำวทิยำลยัเวสเทิร์น 

10.7 วธีิการเกบ็ข้อมูล/ส่ิงส่งตรวจ (ให้ระบุเคร่ืองมือ หรือโปรแกรมการทดลองโดยย่อ และ
ข้ันตอนการเกบ็ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์) 

ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

1. ขอหนงัสือจำกบณัฑิตวทิยำลยัถึงหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

2. ท ำหนงัสือถึงสำธำรณสุขอ ำเภอ...... จงัหวดั...........และผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และขอควำม
อนุเครำะห์เก็บขอ้มูล ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

3. จดัหำผูช่้วยเก็บขอ้มูล โดยเป็นอำสำสมคัรสำธำรณสุขท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีจบัสลำกได ้จ ำนวน 4 
คน จำกนั้นท ำควำมเขำ้ใจและช้ีแจงแบบสอบถำมใหท้รำบโดยละเอียด ผูช่้วยเก็บขอ้มูลทุกคน
สำมำรถปฏิบติัไดต้ำมแนวทำงเดียวกนั 
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4. ผูว้จิยัและผูช่้วยเก็บขอ้มูล เขำ้พบกลุ่มตวัอยำ่งท่ีสุ่มได ้หลงัจำกนั้นแนะน ำตวั ช้ีแจง
วตัถุประสงคแ์ละขออนุญำตในกำรใหต้อบแบบสอบถำมพร้อมทั้งช้ีแจงกำรพิทกัษสิ์ทธิ 

5. เม่ือกลุ่มตวัอยำ่งอนุญำต ผูว้จิยัและผูช่้วยเก็บขอ้มูลแจกแบบสอบถำมใหก้ลุ่มตวัอยำ่ง อธิบำย
ใหท้รำบถึงวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำและอธิบำยถึงวธีิกำรตอบค ำถำม และเปิดโอกำสให้
ซกัถำม หลงัจำกนั้นใหก้ลุ่มตวัอยำ่งตอบแบบสอบถำมดว้ยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถำม
คืนทนัที 

6. ผูว้จิยัและผูช่้วยเก็บขอ้มูลตรวจสอบควำมครบถว้นถูกตอ้งของแบบสอบถำมก่อนน ำไป
วเิครำะห์ 

7. น ำขอ้มูลท่ีไดม้ำคิดคะแนนและวเิครำะห์ตำมวธีิทำงสถิติ 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ แบบสอบถำม(Questionnaire) ซ่ึงเป็นแบบสอบถำมท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้ำง

ข้ึนจำกกำรดดัแปลงมำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม มีเน้ือหำท่ีครอบคลุมตวัแปรท่ีตอ้งกำรศึกษำทั้งหมด 4 
ส่วน ดงัน่ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อำยุ สถำนภำพกำร
สมรส ระดบักำรศึกษำ อำชีพ  รำยได ้และสิทธิในกำรรักษำพยำบำล มีทั้งหมด 7 ขอ้  

ส่วนที่ 2  แบบสอบถำมควำมคำดหวงัเก่ียวกบัคุณภำพกำรบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล จ ำนวน 15 ขอ้ 

ส่วนที ่3 แบบสอบถำมกำรรับรู้เก่ียวกบัคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลจ ำนวน 15 ขอ้ 

ส่วนที ่4 แบบสอบถำมเก่ียวกบัคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 25 ขอ้ 
  

11. ความเส่ียง หรือความไม่สบายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผู้ยินยอมตนให้ท าการวจัิย และการแก้ไขป้องกนั 
กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมไม่มีกำรกระท ำใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำร

บริกำรทำงสำธำรณสุขจึงไม่มีควำมเส่ียงต่อกำรเจ็บป่วยทำงกำยแต่ผูย้ินยอมตนตอ้งเสียเวลำในกำรตอบ
แบบสอบถำมอำจรู้สึกกงัวลเบ่ือหน่ำยซ่ึงผูว้ิจยัจะระมดัระวงัในกำรเก็บขอ้มูลหำกผูย้ินยอมตนแสดงควำม
อึดอดัไม่สบำยใจ   ซ่ึงกำรเขำ้ร่วมกำรตอบแบบสอบถำมจะเป็นไปตำมควำมควำมสมคัรใจของผูย้ินยอมตน
หำกผูย้นิยอมตนยนิดีเขำ้ร่วมกำรวจิยั 
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12. ข้อพจิารณาด้านจริยธรรม (Ethical consideration) (ให้บอกรายละเอียดในเร่ืองการให้ความเคารพใน
คน การให้ประโยชน์ และความยติุธรรมต่อผู้ยินยอมตนให้ท าวิจัย) 

ผูว้จิยัจะปฏิบติัตำมขอ้พิจำรณำดำ้นจริยธรรมอยำ่งเคร่งครัดโดยเร่ิมตน้ดงัน้ี 
1. ช้ีแจงใหผู้เ้ขำ้ร่วมวจิยัทรำบถึงวธีิกำรและตอบขอ้ขอ้งใจต่ำงๆ รวมถึงประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึน 

ขณะท ำกำรวจิยั 
2. กำรเขำ้ร่วมโครงกำรวจิยัผูย้นิยอมตนจะเขำ้ร่วมดว้ยควำมสมคัรใจและตอ้งไดรั้บควำมยนิยอม 

ตนทุกรำยโดยลงนำมในเอกสำรยนิยอมตนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
3. ผูย้ินยอมตนสำมำรถบอกเลิกกำรเขำ้ร่วมโครงกำรวิจยัไดทุ้กเม่ือโดยไม่ตอ้งอธิบำยเหตุผล มี

สิทธ์ิ 
ปฏิเสธหรือเลือกท่ีจะไม่ตอบค ำถำมในแบบสัมภำษณ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงก็ได้ โดยไม่มีผลผลกระทบใดๆต่อผู ้
ยนิยอมตนทั้งส้ิน 

4. กำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลโครงกำรวจิยัน้ีเป็นกำรใหผู้ย้นิยอมตนตอบแบบสอบถำมจะไม่มี 
กำรเปิดเผยช่ือผูย้ินยอมตน โดยหลงัจำกท่ีผูย้ินยอมตนลงนำมในใบยินยอมตนแลว้ ผูว้ิจยัจะแยกใบยินยอม
ตนออกจำกแบบสอบถำมไวค้นละส่วนกนั เพื่อป้องกนักำรเช่ือมโยงกนัของแบบสอบถำมกบัใบยินยอมตน
ให้ท ำ กำรวิจยั วิเครำะห์ข้อมูลในลักษณะภำพรวมโดยเหตุผลทำงวิชำกำรเท่ำนั้ นและไม่น ำข้อมูลหรือ
ควำมลบัของกลุ่มตวัอยำ่งมำเปิดเผยหรือน ำเสนอผลกำรวิจยัเป็นรำยบุคคล ส่วนขอ้มูลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
กำรวจิยัจะไม่มีกำรเปิดเผยทั้งส้ิน 

5. ผูว้จิยัด ำเนินกำรท ำลำยขอ้มูลดว้ยวธีิท่ีเหมำะสมเม่ือส้ินสุดงำนวจิยั  

13. ผลกระทบในทางลบทีอ่าจเกิดขึน้ต่อสถาบัน สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม 
 √ ไม่มี 
 มี  (ระบุ)………………………………………………..……………………………… 

มำตรกำรรองรับผลกระทบในทำงลบท่ีอำจเกิดข้ึน  (ระบุ) ...……..…………………… 

14. การขอความยนิยอม และการอนุมัติ 
√ ขอจำกผูย้นิยอมตนเขำ้ร่วมกำรวจิยั หรือ ผูแ้ทนโดยตรง 
√ ขอจำกสถำบนั/ผูมี้อ ำนำจในกำรอนุมติั 

15. การเสนอผลงานวจัิย และรายงานการวจัิย ข้าพเจ้าจะน าเสนอในภาพรวมโดย 
√ ไม่มีกำรเปิดเผยช่ือ แต่เปิดเผยอำชีพ และหรือสถำนท่ีศึกษำวจิยั 
 ไม่มีกำรเปิดเผยช่ือและช่ือองคก์ร/สถำบนั  แต่เปิดเผยอำชีพ   
 ไม่มีกำรเปิดเผยช่ือและช่ือองคก์ร/สถำบนั  อำชีพ  และสถำนท่ีศึกษำวจิยั  
 

16. เอกสารอ้างองิแบบ Vancouver  
1. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช) สถำบนัวจิยัระบบสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข. แนว 
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         ทำงกำรพฒันำสุขภำพและ พรบ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ;เขำ้ถึงเม่ือ 1 กุมภำพนัธ์ 2559 
        http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTA0MQ 
2. ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี.ค ำแถลงนโยบำยต่อสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 12 กนัยำยน 2557 ; เขำ้ถึงเม่ือ 
    1 กุมภำพนัธ์ 2559 ; https://www.soc.go.th/ 
3. ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข. คู่มือบริหำร          
    จดักำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพสุขภำพต ำบล ; เขำ้ถึงเม่ือ1 กุมภำพนัธ์ 2559 ;   
     http://bps.moph.go.th/new_bps/ 
4. ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัลพบุรี ฐำนขอ้มูล43 แฟ้ม; เขำ้ถึงเม่ือ 26 มีนำคม 2559 ; 
     http ://hdcservice.moph.go.th 
5.ส ำนกังำนสำธำรณสุข 8 จงัหวดั ร่วมกบั สปสช. เขต 4 สระบุรี ; Indicator Peport ; เขำ้ถึงเม่ือ 17 มิถุนำยน  
     2559; www.nhso.info/service_indecator/eeport57_ba2.php?aum=160&rp_id=1.1&rep=QOF 59 
6. ส ำนกังำนจงัหวดัลพบุรี กลุ่มงำนยทุธศำสตร์กำรพฒันำจงัหวดั กระทรวงมหำดไทย. แผนพฒันำจงัหวดั 
      ลพบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 ; 2556 
7. ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัลพบุรี. สรุปขอ้มูลผูป่้วยนอกของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล อ ำเภอ  
    บำ้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ; เขำ้ถึงเม่ือ 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 เจริญศรีวริิยะกุล คุณภำพกำรใหบ้ริกำรโรงพยำบำลทัว่ไปของรัฐบำลในเขตจงัหวดัปทุมธำนี. สำร 
    นิพนธ์บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต(กำรจดักำรทัว่ไป) : มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี ; 2554. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bps.moph.go.th/new_bps/
http://www.nhso.info/service_indecator/eeport57_ba2.php?aum=160&rp_id=1.1&rep=QOF
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/admin/monitor43hdcservice.php?id=o6c37818472cadb8a40faa8732bde6%206a&tb-name=service
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/admin/monitor43hdcservice.php?id=o6c37818472cadb8a40faa8732bde6%206a&tb-name=service


 

14 
ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การท าวจัิยคร้ังนีด้ าเนินการตามหลกัจริยธรรมตามค าประกาศเฮลซิงกิ 

ลงนำมนักศึกษำ และอำจำรย์ทีป่รึกษำหลัก 

 

ลงนำม …………………………………….… 

(...........................................................) 
  นกัศึกษำ 

วนัท่ี………..เดือน  ....... พ.ศ. ………… 

 

      ลงนำม  

………………………………………….. 

(………………………………………..) 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั 

วนัท่ี …………. เดือน................ พ.ศ. ………………. 
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เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมการวจัิย 

 
1. ช่ือโครงการวจัิย คุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในเขตอ ำเภอ.........จงัหวดั........... 
2. สถานทีท่ีท่ าการวจัิย อ ำเภอ........... จงัหวดั............... 
3. นักศึกษา และอาจารย์ทีป่รึกษาหลกั และทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้   

นักศึกษา  
  ช่ือ ................................................. 

ก ำลงัศึกษำในระดบั  ปริญญำโท  หลกัสูตร  สำธำรณสุขศำสตรมหำบณัฑิต 
คณะ บณัฑิตวทิยำลยั   มหำวทิยำลยั  เวสเทิร์น 
สถำนท่ีท่ีสำมำรถติดต่อได.้.................................... โทรศพัท…์…………………………….  
E-mail address :……………………………………….. 

อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั (ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์) 
ช่ือ (ศ. / รศ. / ผศ. / อ.)  .......................................................................... 
ส ถ ำน ท่ี ท่ี ส ำม ำรถ ติ ด ต่ อ ได้   ………………………………………………………………… 
โทรศพัท ์…………………………………….. 

4. บทน าและเหตุผลในการศึกษาวจัิยของโครงการวจัิยนี ้(อธิบำยอย่ำงย่อโดยใช้ภำษำทีเ่ข้ำใจง่ำย 
ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย) 
 ประเทศไทยได้พฒันำระบบบริกำรสุขภำพเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 30 ปี เพื่อยกระดบัคุณภำพ
บริกำรดำ้นสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน โดยมีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งดำ้นควำมกำ้วหนำ้ทำง
เทคโนโลยีกำรแพทย ์กำรส่ือสำรให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของประชำชน มีหน่วยงำนให้ควำมส ำคญั
เก่ียวกับสิทธ์ิขั้นพื้นฐำนของประชำชน เกิดกองทุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแห่งชำติ (สสส) และมีกำร
ด ำเนินงำนในรูปแบบและช่ือโครงกำรต่ำงๆกนั เช่น โครงกำรติดดำวโรงพยำบำล โครงกำรพฒันำระบบ
บริกำรของสถำนพยำบำลและหน่วยงำนสำธำรณสุขในส่วนภูมิภำค(พบส.) กำรตรวจสอบและกำรประกนั
คุณภำพ ระบบบริกำรสำธำรณสุขมีเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรบรรลุ 4 ประกำร คือ ควำมเป็นธรรมในกำรรับบริกำร 
กำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำร กำรป้องกนัควำมเส่ียงทำงสังคมและกำรเงิน และประสิทธิภำพกำรบริกำร

เอกสาร จธ3.2  
(ส ำหรับนกัศึกษำมหำวิทยำลยัเวสเทิร์น) 
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เสริมสร้ำงสุขภำพ กำรพฒันำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) เป็นกำรพฒันำของระบบบริกำร
ปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นหวัใจส ำคญัของกำรสร้ำงระบบหลกัประกนัสุขภำพ 
  อ ำเภอ................. จงัหวดั................... มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 23 แห่ง ศูนยสุ์ขภำพ
ชุมชน 1 แห่ง และโรงพยำบำลบำ้นหม่ี  ให้บริกำรประชำชนในพื้นท่ีจ  ำนวน 73,502 คน มีเจำ้หน้ำท่ีทำง
กำรแพทย ์ประกอบดว้ย แพทย ์22 คน ทนัตแพทย ์6 คน เภสัชกร 13 คน พยำบำล 201 คน จ ำนวนประชำกร
ต่อเจำ้หน้ำท่ีทำงกำรแพทย ์แพทย ์1 คนต่อประชำชน 3,500 คน ทนัตแพทย  ์1 คนต่อประชำชน12,834 คน 
เภสัชกร 1 คนต่อประชำชน 5,923 คน พยำบำล 1 คนต่อประชำชน 383 คน กระจำยอยูใ่นหน่วยบริกำรต่ำงๆ 
มีสัดส่วนกำรใช้บริกำรท่ีหน่วยบริกำรปฐมภูมิต่อกำรใช้บริกำรท่ีโรงพยำบำล คิดเป็นร้อยละ 132.74 จำก
ขอ้มูลสถิติดงักล่ำวจะเห็นว่ำมีจ  ำนวนผูใ้ช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก จ ำนวนเจำ้หน้ำท่ีและบุคลำกรมีน้อยไม่
สัมพนัธ์กบัผูรั้บบริกำร ซ่ึงเป็นปัญหำในกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ท ำให้มีผลต่อ
คุณภำพกำรบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลได ้นอกจำกน้ียงัพบว่ำมีตวัช้ีวดับำงตวัท่ีหน่วย
บริกำรสำธำรณสุขในอ ำเภอบ้ำนหม่ี ท ำได้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำคุณภำพ
บริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเขตอ ำเภอบำ้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงใน
กำรพฒันำคุณภำพกำรบริกำรใหส้อดคลอ้งตำมควำมคำดหวงัและกำรรับรู้ของผูใ้ชบ้ริกำร 
5.  วตัถุประสงค์หลกัของโครงการ 
   เพื่อศึกษำคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในเขตอ ำเภอ............... จงัหวดั................ 
6.  เหตุผลที่เชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมโครงการวจัิยนี้ 

ท่ำนเป็นผูท่ี้สำมำรถให้ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ส ำคญัในกำรศึกษำคร้ังน้ี เพื่อน ำผลกำรวิจยัท่ีได้มำ
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
และประเมินคุณภำพบริกำรในปัจจุบนั ดงันั้นจึงเชิญชวนท่ำนเขำ้ร่วมโครงกำรวิจยั 
7.  กจิกรรมการวจัิยทีจ่ะเกีย่วข้องกบัท่าน เม่ือท่านสมัครใจเข้าร่วมโครงการวจัิยจะมีดังต่อไปนี้ 

เม่ือท่ำนสมคัรใจเขำ้ร่วมโครงกำรและลงนำมในเอกสำรยนิยอมแลว้ผูว้จิยัจะอธิบำยรำยละเอียดของ
แบบสอบถำมและเชิญชวนตอบแบบสอบถำม ซ่ึงแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบดว้ย 

ส่วนที ่1 แบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน  7 ขอ้ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมควำมคำดหวงัเก่ียวกบัคุณภำพกำรบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบล จ ำนวน 15 ขอ้  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมกำรรับรู้เก่ียวกบัคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบลจ ำนวน 15 ขอ้  
ส่วนที ่4 แบบสอบถำมเก่ียวกบัคุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 25 ขอ้ 

8.  ระยะเวลาทีท่่านจะเข้ามาเกีย่วข้องกบักจิกรรมของโครงการวจัิยนี ้(ทดลอง/รวบรวมข้อมูล) 
ระยะเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมใชเ้วลำประมำณ 20 นำที 
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9.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทั้งต่อท่าน และต่อผู้อ่ืน 
 กำรศึกษำน้ีแมจ้ะไม่มีประโยชน์ต่อท่ำนโดยตรงในขณะท่ีเก็บขอ้มูล แต่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอ่ื้น สำมำรถน ำผลกำรวิจยัไปใช้ในกำรบริหำร วำงแผน และประยุกต์ใช้เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนพฒันำ
คุณภำพกำรบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเขตอ ำเภอบำ้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี 
10. ความเส่ียง หรือ ความไม่สบายใดๆทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบัท่าน และ มาตรการหรือวธีิการใน 
การป้องกนัหรือลดความเส่ียงหรือความไม่สบายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ 

กำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นกำรเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำมไม่มีกำรกระท ำใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำร             
ทำงสำธำรณสุขจึงไม่มีควำมเส่ียงต่อกำรเจบ็ป่วยทำงกำย แต่ท่ำนตอ้งเสียเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม อำจ
รู้สึกกงัวลเบ่ือหน่ำย ซ่ึงผูว้จิยัจะระมดัระวงัในกำรเก็บขอ้มูล กำรเขำ้ร่วมกำรตอบแบบสอบถำมจะเป็นไป
ตำมควำมควำมสมคัรใจของท่ำนหำกท่ำนยนิดีเขำ้ร่วมกำรวจิยั 
11. การดูแลรักษาความลบัของข้อมูลต่างๆ ของท่าน (ได้แก่ กำรเกบ็รักษำข้อมูลจะท ำอย่ำงไร เกบ็ไว้ 
ทีไ่หน ใครสำมำรถเข้ำถงึข้อมูลได้บ้ำง และมีวิธีกำรท ำลำยข้อมูลอย่ำงไร และเมื่อไร) 
 กำร รักษ ำควำมลับของข้อ มู ล โครงกำรวิจัย น้ี เป็ น กำรให้ ท่ ำนตอบแบบสอบถำมจะ                         
ไม่มีกำรเปิดเผยช่ือท่ำน โดยหลงัจำกท่ีท่ำนลงนำมในใบยินยอมตนแลว้ผูว้ิจยัจะแยกใบยินยอมตนออกจำก
แบบสอบถำมไวค้นละส่วนกนั เพื่อป้องกนักำรเช่ือมโยงกนัของแบบสอบถำมกบัใบยินยอมตนให้ท ำกำร
วจิยัขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรตอบแบบสอบถำมในกำรท ำวจิยัทุกขั้นตอนกำรวจิยัผูว้ิจยัจะเป็นผูท้  ำกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บรักษำไวเ้ป็นควำมลบัผนึกซองเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยัและจะวิเครำะห์
ขอ้มูลในลกัษณะภำพรวมโดยเหตุผลทำงวิชำกำรเท่ำนั้นและไม่น ำขอ้มูลหรือควำมลบัของกลุ่มตวัอย่ำงมำ
เปิดเผยหรือน ำเสนอผลกำรวิจยัเป็นรำยบุคคลส่วนขอ้มูลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรวิจยัจะไม่มีกำรเปิดเผย
ทั้งส้ิน โดยหลงัเสร็จส้ินงำนวจิยัผูว้จิยัจะท ำลำยขอ้มูลดว้ยวธีิท่ีเหมำะสม 
12. สิทธิการถอนตัวออกจากโครงการวจัิย 
 ท่ำนสำมำรถปฏิเสธหรือบอกเลิกกำรให้ข้อมูลได้ทุกเวลำโดยไม่มีข้อแม้ใดๆและกำรบอกเลิก
ดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่ำนท่ีเขำ้ร่วมวจิยั 
13. กรณีทีม่ีเหตุจ าเป็นหรือฉุกเฉินทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการวจัิยสามารถติดต่อผู้รับผดิชอบโครงการได้
โดยสะดวกที ่
 ช่ือ ................................................ 
ท่ีอยู ่(ในเวลำรำชกำร) .......................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่(นอกเวลำรำชกำร) .............................................................................................................................  
โทรศพัท ์…………………………………………… 
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โครงการวิ จัยนี้ ได้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิ จัยใน มนุษ ย์  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซ่ึงมีส านักงานอยู่ที่  4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวดัปทุมธานี โทรศัพท์ 088-585-2069E-mail: wturesearch.ac.th@gmail.com    
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หนังสือยนิยอมตนให้ท าการวจัิย 
 
โครงกำรวจิยัเร่ือง   คุณภำพบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในเขตอ ำเภอ............จงัหวดั...... 
วนัท่ีใหค้  ำยนิยอม  วนัท่ี ……….. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ………………………. 
ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว) ……..……….………………………………………….ขอท ำหนงัสือน้ีไวต่้อ
หวัหนำ้โครงกำรเพื่อเป็นหลกัฐำนแสดงวำ่ 

ขอ้ 1. ก่อนลงนำมในใบยินยอมตนให้ท ำกำรวิจยัน้ี ขำ้พเจำ้ได้รับกำรอธิบำยจำกผูว้ิจยัให้ทรำบถึง
วตัถุประสงค์ของกำรวิจัย กิจกรรมกำรวิจัยควำมเส่ียง รวมทั้ งประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรวิจัย            
อยำ่งละเอียด และมีควำมเขำ้ใจดีแลว้ 

ขอ้ 2. ผูว้ิจยัรับรองว่ำจะตอบค ำถำมต่ำงๆ ท่ีข้ำพเจ้ำสงสัยด้วยควำมเต็มใจ ไม่ปิดบงั ซ่อนเร้น จน
ขำ้พเจำ้พอใจ 

ขอ้ 3. ข้ำพเจ้ำเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยน้ีโดยสมัครใจ และข้ำพเจ้ำมี สิทธิ ท่ีจะบอกเลิกกำรเข้ำร่วม                       
ในโครงกำรวจิยัน้ีเม่ือใดก็ได ้และกำรบอกเลิกกำรเขำ้ร่วมวิจยัน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อกำรบริกำรท่ีขำ้พเจำ้จะ
พงึไดรั้บต่อไป 

ขอ้ 4. ผูว้ิจยัรับรองว่ำ จะเก็บข้อมูลเฉพำะเก่ียวกับตวัขำ้พเจำ้เป็นควำมลับและจะเปิดเผยได้เฉพำะ             
ในรูปท่ีเป็นสรุปผลกำรวิจยั กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตวัขำ้พเจำ้ต่อหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กระท ำได้
เฉพำะกรณีจ ำเป็นดว้ยเหตุผลทำงวชิำกำรเท่ำนั้น 

ขอ้ 5. ผูว้ิจยัรับรองวำ่ หำกมีขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีส่งผลกระทบต่อกำรวิจยั ขำ้พเจำ้จะไดรั้บกำรแจง้ให้ทรำบ
ทนัทีโดยไม่ปิดบงั ซ่อนเร้น 

ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมขำ้งตน้แลว้มีควำมเขำ้ใจดีทุกประกำร และไดล้งนำมในใบยนิยอมน้ีดว้ยควำมเต็มใจ 
 

ลงช่ือ  …………………………………………… ผูย้นิยอม 
    (…………………………………………..) 
 
 ลงช่ือ ………………………………….……..… ผูว้จิยั 

 (......................................................................) 
 

ลงช่ือ …………………………………….…..… พยำน 
    (…………………………………………..) 

 

เอกสาร จธ4 


