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บทที่ 2 
ระเบยีบวธีิการวจิัย 

นพ.ชัยยศ คุณานุสนธ์ิ  
ภาพรวม 
 การสํารวจครัง้นีเ้ป็นแบบภาคตดัขวาง (Cross sectional data collection) สว่นข้อมลูท่ีศกึษา
เป็นทัง้ข้อมลูภาคตดัขวาง และข้อมลูอดีต (Cross sectional and retrospective data) และเป็นข้อมลูท่ี
สามารถเป็นตวัแทนระดบัภาค ทางภมิูศาสตร์ของประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร) ได้ เพราะได้กําหนดขนาดตวัอยา่ง และกรอบการสุม่ตวัอยา่ง ให้สามารถ

นําเสนอผล ในระดบัภาค (และกรุงเทพมหานคร) ได้ แตด้่วยความจํากดัด้านทรัพยากร จงึไมส่ามารถทําการ

สํารวจ ให้ได้ ข้อมลูครอบคลมุปัญหาสาธารณสขุ ทกุด้านได้ คงเลือกเฉพาะปัจจยัหลกั ๆ ได้แก่ พฒันาการของ

เดก็ปฐมวยั เชาวน์ปัญญา ของเดก็วยัเรียน สขุภาพทัว่ไปและอนามยัเจริญพนัธุ์ ของประชากรวยัแรงงาน และ

ภาวะทพุพลภาพ ตลอดจนภาวะพึง่พา ในประชากรสงูอาย ุเทา่นัน้  
 ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนไทย ในกลุม่อายตุา่ง ๆ และเพศ ดงักลา่วมาแล้ว กรอบตวัอยา่ง คือ 

ชมุรุมอาคาร หรือ หมูบ้่าน หน่วยตวัอยา่ง คือ บคุคล การคํานวณขนาดตวัอยา่ง กําหนดไว้ให้สามารถสํารวจพบ 

สภาวะ หรือปัญหา ท่ีมีความชกุ ตัง้แต ่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ด้วยความมัน่ใจ ในแตล่ะภาค  
 การคดัเลือกพืน้ท่ี การกําหนดกรอบตวัอยา่ง ทํารายช่ือบคุคลตวัอยา่ง และ การคดัเลือกคณะเก็บ

ข้อมลู ดําเนินการโดยองค์กรสว่นกลางได้แก่  สํานกังานสถิติแหง่ชาติ  สํานกันโยบายและแผนสาธารณสขุ 

กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบัสถาบนัวิจยัสาธารณสขุไทย มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ  
 วิธีการเก็บข้อมลู มีทัง้ด้วยวิธีการสอบถาม (Interview) ทัง้ประวติั ความรู้ ทศันคติ ความตัง้ใจใน

การปฏิบติั รวมไปถงึการตรวจร่างกาย (Physical examination) การวดั (Anthropometry) และการ
ตรวจสิง่สง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการ (Laboratory assays) เฉพาะกลุม่ผู้ใหญ่วยัแรงงาน  ซึง่ได้แก่ การตรวจ

เลือด หาระดบันํา้ตาล ระดบัไขมนั และ การตรวจนบั เมด็เลือด  
 การประมวลข้อมลู ดําเนินการโดยทีมภาค/ทีมจงัหวดั และประมวลรวม โดยทีมสว่นกลาง การ

วิเคราะห์ข้อมลู ดําเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญ ท่ีเป็นผู้ กําหนดเนือ้หาการสํารวจ และร่วมในการสร้างเคร่ืองมือ การ

นําเสนอผล ดําเนินการโดยทีมสว่นกลาง ในรูปการประชมุเชิงปฏิบติัการ และรูปรายงาน  
 
วิธีการดาํเนินงาน  
 การทบทวนข้อมลูและวางกรอบแนวความคิดสําหรับการสํารวจสขุภาพ ดําเนินการ โดยสถาบนัวิจยั

สาธารณสขุไทย ด้วยทนุสนบัสนนุขององค์การอนามยัโลก คณะทํางานได้ทาบทามผู้ เช่ียวชาญในสาขาตา่ง ๆ 

และแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด กําหนด เนือ้หา จดัทําโครงร่างการวิจยั และ

เตรียมการเพ่ือทดสอบขบวนการตลอดจนเคร่ืองมือเก็บข้อมลู  
 ก่อนการดําเนินการจริง มีการทดสอบความเป็นไปได้  ซึง่เร่ิมตัง้แตก่ารออกแบบเคร่ืองมือเก็บข้อมลู 

อบรมบคุลากร ทดลองเคร่ืองมือและวิธีการ จนถงึทดลองประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู การทดสอบ 

ดําเนินการในพืน้ท่ีจงัหวดั นนทบรีุ โดยทีมเฉพาะกิจ ของคณะทํางานสว่นกลาง ร่วมกบัแพทย์ และนกัวิชาการ 
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จากกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสขุ ผลจากการทดสอบเคร่ืองมือ และการทดสอบระบบการเก็บข้อมลู

ในพืน้ท่ี ได้ถกูนํามาวิเคราะห์ และสรุป เป็นข้อเสนอ สําหรับทีมเก็บข้อมลูจริง  
 การเก็บข้อมลูจริงดําเนินการต้นเดือน มิถนุายน 2540  และเสร็จสิน้สมบรูณ์ เม่ือ ปลายตลุาคม 

2540 ข้อมลูสง่ครบถ้วน 31 มีนาคม 2541 ทีมเก็บข้อมลู มีทัง้ทีมระดบัจงัหวดั (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้) ทีมระดบัภาค (กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง) และแบบผสม ทีมภาค ทีมจงัหวดั (ภาคเหนือ)  
 การนําผลไปใช้ทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ สําหรับกระทรวงสาธารณสขุ ดําเนินการผา่น

สํานกันโยบายและแผนสาธารณสขุ สําหรับหน่วยงานอ่ืนรวมถงึสมาคมวิชาชีพตา่ง ๆ ดําเนินการผา่นทาง

หน่วยงานระดบัประเทศและระดบัภาค ท่ีเป็นผู้ประสานการเก็บข้อมลู ทําการนําเสนอในรูปแบบตา่ง ๆ ในการ

ประชมุ อบรม  ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ  เอกสารเฉพาะเร่ือง นิตยสาร และส่ือมวลชนด้านตา่ง ๆ  
 
การจัดองค์กร 
องค์กรส่วนกลาง ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการวิชาการ ท่ีแตง่ตัง้โดยสถาบนัวิจยัสาธารณสขุไทย เพ่ือรวบรวมข้อความรู้ เสนอแนวทางการ

ดําเนินการ และรายละเอียดท่ีจําเป็นตา่ง ๆ ทางเทคนิก คณะกรรมการนีป้ระกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญในด้าน

ตา่ง ๆ และผู้ ท่ีอาจเป็นจดุประสานสําหรับการดําเนินการทัง้ในสว่นกลางและในระดบัภาค 
2. คณะกรรมการอํานวยการ ทําการกําหนดนโยบาย และบทบาทหน้าท่ี ของบคุลากร กําหนดองค์กร ท่ีร่วม

ในการเก็บข้อมลู ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผล  เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป คณะกรรมการ

อํานวยการนีแ้ตง่ตัง้โดยกระทรวงสาธารณสขุ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการวิชาการ  
3. คณะกรรมการดําเนินการโครงการสํารวจสภาวะสขุภาพของประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ทําการ

ติดตาม ชีแ้นะ สนบัสนนุการดําเนินโครงการ แตง่ตัง้โดย กระทรวงสาธารณสขุ โดยคําแนะนําของสํานกั

นโยบายและแผนสาธารณสขุ  
4. คณะทํางานสว่นกลาง ซึง่ประกอบด้วย สํานกัเลขานกุาร และ ผู้ เช่ียวชาญ ตลอดจน ผู้ ทํางาน ท่ีได้รับเชิญ 
 
 องค์กรส่วนภูมภิาค  ประกอบด้วย 
1. คณะทํางานเตรียมพืน้ท่ี ทําหน้าท่ี เตรียมชมุชน โดยแจ้งข่าวให้บคุคลตวัอยา่ง และครอบครัว ได้ทราบเร่ือง

การสํารวจ นดัวนัเก็บข้อมลู ประสานงานกบั คณะทํางาน  เก็บรวบรวมข้อมลู 
2. คณะทํางานเก็บรวบรวมข้อมลู  ทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการสอบถาม ตรวจร่างกาย เก็บสิง่สง่

ตรวจ ตามระเบียบวิธีการท่ีกําหนดไว้ และได้รับการอบรมมาก่อน  
คณะทํางานนี ้แตง่ตัง้โดยคณะผู้ประสานงาน ระดบัภาค และระดบัจงัหวดั ซึง่ได้รับการคดัเลือก จาก

คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการวิชาการ คณะผู้ประสานงานฯ ทําสญัญา และรับการสนบัสนนุ 

ทนุดําเนินการ พร้อมทัง้เคร่ืองมือ และวสัด ุจาก สถาบนัวิจยัสาธารณสขุไทย ผา่นคณะทํางานสว่นกลาง  
 
ข้อมูลที่ศึกษา 
 ก. กลุม่เดก็ปฐมวยั (อายต่ํุากวา่ 6 ปี)  เน้นศกึษาพฒันาการ และปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ข. กลุม่อาย ุ6-12 ปี  เน้นศกึษาระดบัเชาว์ปัญญา และปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ค. กลุม่วยัทํางาน (13-59 ปี) เน้นศกึษา พฤติกรรมสขุภาพ อนามยัเจริญพนัธุ์  ตรวจร่างกาย 
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 ง. กลุม่วยัสงูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป)  ศกึษาภาวะพึง่พิง ภาวะทพุพลภาพ ระยะสัน้ ระยะยาว 
 จ. กลุม่สตรี เน้นศกึษา พฤติกรรมสขุภาพ และอนามยัเจริญพนัธุ์  
 
จาํนวนตวัอย่างและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 จากความจริงท่ีวา่ กลุม่ประชากรท่ีศกึษาไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั โดยเฉพาะ ประชากรวยัแรงงาน ซึง่มี

ประชากรสตรีรวมอยูด้่วย ดงันัน้ การวางแผนการสุม่ตวัอยา่ง จงึทําการแบง่ประชากรทัง้ประเทศออกตามกลุม่

อายกุ่อน แล้วทําการเลือกตวัอยา่ง โดยควบคมุขนาดตวัอยา่ง ให้เหมาะสมสําหรับการนําเสนอผลการสํารวจใน

แตล่ะกลุม่ประชากรเป้าหมาย  
 แผนการสุม่ตวัอยา่งในการสํารวจนี ้เป็นแบบ Stratified, three staged sampling โดยเร่ิมต้น
จากการแบง่ประชากรทัง้ประเทศออกเป็น 5 strata ตามสภาพภมิูศาสตร์ ตามเป้าหมายการสํารวจ ท่ีต้องการ

ให้ได้ผล ท่ีสามารถเป็นตวัแทนระดบัภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ

กรุงเทพมหานคร จากนัน้ทําการสุม่ตวัอยา่ง 3 ขัน้ตอน คือ  
ขัน้ตอนท่ี 1   ทําการเลือกจงัหวดัในแตล่ะ stratum ดงักลา่ว stratum ละ 8 จงัหวดั สําหรับ

กรุงเทพมหานคร ทําการเลือกตวัอยา่ง 8 เขต การปกครอง 
ขัน้ตอนท่ี 2  เม่ือกําหนดจงัหวดั หรือ เขตตวัอยา่งได้แล้ว จงึแบง่พืน้ท่ีจงัหวดัออกเป็น สองเขต

การปกครอง คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (ในเขตสขุาภิบาล และ

นอกเขต สขุาภิบาล) แล้วทําการสุม่ตวัอยา่งในขัน้ท่ีสอง คือการเลือก ชมุรุม

อาคาร/หมูบ้่าน ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเลือกชมุรุมอาคาร/หมูบ้่านเลย 

เพราะมีแตเ่ขตเทศบาล จงึทําการเลือกชมุรุมอาคาร/หมูบ้่าน จากพืน้ท่ีเขต

ตวัอยา่ง  
  สําหรับจํานวน และรายช่ือ ชมุรุมอาคาร/หมูบ้่านตวัอยา่ง ซึง่เป็นหน่วย

ตวัอยา่งขัน้ท่ีสองนัน้ ใช้ชดุเดียวกนักบัโครงการสํารวจการเปล่ียนแปลงประชากร 

พ.ศ. 2538-2539 ของสํานกังานสถิติแหง่ชาติ ทัง้นี ้เน่ืองจากข้อมลูจาก

โครงการสํารวจดงักลา่ว สามารถนํามาใช้เป็นกรอบตวัอยา่ง (Sampling 
frame) สําหรับเลือกบคุคลตวัอยา่งในขัน้ตอ่ไปได้  

ขัน้ตอนท่ี 3   ทําการเลือกบคุคลตวัอยา่ง จากแตล่ะชมุรุมอาคาร/หมูบ้่าน ตวัอยา่งมาทัง้สิน้ 

15 คน ในแตล่ะหมวดอายดุงักลา่ว และทําการเลือกตวัอยา่งสํารองอีกไมเ่กิน 5 

คน  เพ่ือให้สามารถได้ข้อมลูเพียงพอ ในกรณี ไมส่ามารถเก็บข้อมลูจากบคุคล

เป้าหมายหลกั 15 คน ได้ครบ  
 
ตารางท่ี 2.1  จํานวนชมุรุมอาคาร/หมูบ้่านตวัอยา่ง  จําแนกตามภาคและเขตการปกครอง  
 รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

กรุงเทพมหานคร 67 67  

ภาคกลาง (ยกเว้น กทมฯ) 61 28 33 

ภาคเหนือ 67 28 39 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 71 31 40 
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ภาคใต้ 68 31 37 

รวม 334 185 149 

 
ตารางท่ี 2.2  จํานวนประชากรตวัอยา่งทัง้สิน้ ในแตล่ะหมวดอาย ุจําแนกตามภาคและเขตการปกครอง  
 รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

กรุงเทพมหานคร 1,005 1,005  

ภาคกลาง (ยกเว้น กทมฯ) 915 420 495 

ภาคเหนือ 1,005 420 585 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,065 465 600 

ภาคใต้ 1,020 465 555 

รวม 5,010 2,775 2,235 

 
การเก็บข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผล 
 

(ก) วิธีการเก็บข้อมลูด้วยแบบเก็บข้อมลูและการเก็บสิง่สง่ตรวจ 
 คณะทํางานเก็บข้อมลูประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นกัวิชาการ และเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวก 

ซึง่กําหนดโดยคณะกรรมการประสานงานระดบัภาคด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประสานงาน

สว่นกลาง คณะทํางานแตล่ะคณะ จดัตัง้ทีมเตรียมพืน้ท่ี และทีมเก็บข้อมลู ให้ทํางานสอดคล้องกนั  
 คณะทํางานเตรียมพืน้ท่ี ค้นหาครัวเรือนของบคุคลตวัอยา่ง ตามแผนท่ีท่ีได้จากสํานกังานสถิติ

แหง่ชาติ และแผนท่ีของหน่วยงานในพืน้ท่ีนัน้ ทําการนดับคุคลตวัอยา่ง ตามรายช่ือ ท่ีได้รับการสุม่เลือก และ

ร่วมมือ แจ้งทีมเก็บข้อมลู ให้ดําเนินการเก็บข้อมลูตามวนัและสถานท่ีซึง่ได้นดักนัไว้  การเก็บข้อมลู

ประกอบด้วยการสมัภาษณ์ ตรวจร่างกาย วดัพฒันาการ ระดบัเชาว์ปัญญา ตรวจภาวะพึง่พา ภาวะทพุพลภาพ 

และเก็บตวัอยา่งสง่ตรวจทางห้องปฏิบติัการ ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้  
 ข้อมลูท่ีได้ทัง้หมด คณะทํางานเก็บข้อมลู บนัทกึลงในแบบเก็บข้อมลู ทําการบรรณาธิกรปฐมภมิู 

(Primary editng) เม่ือพบข้อผิดพลาด  ก็ประสานงานกบัผู้ เก็บข้อมลู เพ่ือแก้ไขให้ถกูต้อง จากนัน้ ทําการลง

รหสั (coding)  หลงัจากนัน้จงึนําเข้า ในรูปส่ืออิเลค็โทรนิก ด้วยโปรแกรม  ท่ีจดัทําโดยผู้ ชํานาญการ ของ

สํานกังานสถิติแหง่ชาติ  และตรวจสอบข้อมลูท่ีนําเข้า โดยการทํา double entry เม่ือแก้ไขถกูต้องเรียบร้อย
แล้ว จะทําการตรวจสอบอีกครัง้โดยการทํา logical check ถ้าพบข้อผิดพลาดให้ทําการแก้ไขให้ถกูต้อง จดัสง่
ข้อมลู ทัง้แบบเก็บข้อมลู และ แฟ้มข้อมลู  อิเลค็โทรนิก (Foxpro formatted)  ให้คณะทํางานสว่นกลาง 
ดําเนินการ  ประมวลผล และเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ ทําการวิเคราะห์ สรุปผล เพ่ือนําเสนอ  
 

(ข) การเก็บรักษาแบบเก็บข้อมลูและตวัอยา่งสําหรับตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
 การเก็บตวัอยา่งสง่ตรวจท่ีเป็นโลหิต ใช้หลอดสะอาดปราศจากเชือ้ สําหรับเก็บนํา้เหลือง ใช้หลอดเก็บ

ตวัอยา่งเลือดท่ีมีสารกนัเลือดแข็งตวั สําหรับเก็บพลาสมา สง่ตวัอยา่งตรวจ Complete blood count 
(CBC) และ Fasting blood sugar (FBS) ในพืน้ท่ี ป่ันแยกนํา้เหลือง แช่เยน็ เม่ือครบจํานวน จงึจดัสง่ 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจ Serum cholesterol และเก็บท่ีธนาคารนํา้เหลือง (Serum bank) ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอไว้ทําการตรวจด้านอ่ืน ๆ ตอ่ไป  
 คณะทํางานเก็บข้อมลู สง่แบบเก็บข้อมลู ไปรวมไว้ท่ีสํานกังานเลขานกุารโครงการ เพ่ือไว้ตรวจสอบ 

ซํา้ ในระหวา่งวิเคราะห์   แบบเก็บข้อมลูนี ้เป็นทรัพย์สนิร่วมระหวา่ง มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ และกระทรวง

สาธารณสขุ  มีข้อตกลงกนัวา่ จะเก็บรักษาไว้ ท่ีสํานกันโยบายและแผนสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ จนถงึ

ปี พ.ศ. 2545 จงึจะจําหน่ายออกไป หรือทําลายทิง้  
 

(ค) การควบคมุคณุภาพ  
 การควบคมุคณุภาพการเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ ทําโดยการสมัภาษณ์ซํา้ด้วยคณะนิเทศจาก

สว่นกลาง โดยคณะนิเทศ มีสองทีม คือ ทีมวิชาการ และทีมบริหาร ทีมวิชาการ ตรวจสอบความถกูต้องของ

ขบวนการ ตามแผนการเก็บข้อมลู ครัง้แรก เม่ือเร่ิมขบวนการเก็บข้อมลู ปรับแก้ไขกระบวนการ และครัง้ท่ีสอง 

เม่ือใกล้สิน้สดุการเก็บข้อมลู เน้นการตรวจสอบและนําข้อมลูเข้าส่ืออิเลค็โทรนิก ทีมบริหาร  นิเทศ ช่วงเร่ิมเก็บ

ข้อมลู รับทราบและประสานงาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านบริหารจดัการ ในพืน้ท่ี  
 

(ง) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู 
 คณะทํางานสว่นกลาง ทําการตรวจสอบข้อมลูแบบทติุยภมิู (Secondary data editing) โดย
เปรียบเทียบข้อมลูบางสว่น ระหวา่งแบบเก็บข้อมลู กบั แฟ้มข้อมลูอิเลค็โทรนิก ท่ีได้รับ   ทําการเช่ือมแฟ้มข้อมลู 

เป็นฐานข้อมลูระดบัประเทศ โดยคงตวัแปรท่ีสามารถเช่ือมโยงไปสูแ่บบเก็บข้อมลู (Personal 
identification) ไว้ เป็นเลข 14 หลกั โดยในจํานวนนี ้เป็น เลขประจําแบบเก็บข้อมลู 4 หลกั  

คณะทํางานสว่นกลาง ประมวลข้อมลู ด้วย Foxpro for Windows และวิเคราะห์ เบือ้งต้นด้วย 

โปรแกรม SPSS-PC for Windows โดยใช้สถิติ Descriptive statistics คณะทํางานสว่นกลาง ร่วมกบั
ผู้ เช่ียวชาญ วางสมมติฐาน ความสมัพนัธ์ ระหวา่งตวัแปร ทดสอบสมมติฐาน ด้วย Inferential statistics ท่ี
เหมาะสม  และควบคมุปัจจยักวน (Confounding factors) ด้วย Stratified anslysis หรือ 
Multivariate analysis  
 การประมาณคา่ความชกุ คา่สดัสว่นท่ีได้จากการสํารวจ ให้ได้คา่ท่ีเป็นตวัแทนระดบัภาค และ

ระดบัประเทศ ปรับคา่ด้วยการถ่วงนํา้หนกั โดยนกัวิชาการของสํานกังานสถิติแหง่ชาติ ร่วมกบัคณะทํางาน

สว่นกลาง  
 
การเกบ็รักษาข้อมูล การสังเคราะห์ความรู้ และนําไปใช้ 
 ข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจ จะรวบรวมเป็นฐานข้อมลูในลกัษณะดงันี ้
1.  แบบฟอร์มเก็บข้อมลู ไว้ ณ สํานกันโยบายและแผนฯ กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ จนถงึ ปี พ.ศ. 2545 
2.  แฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูตวัแปรแตล่ะตวั ในรูปแบบท่ีใช้กบัโปรแกรม SPSS (*.SAV files)  

เก็บไว้ สามแหง่ ท่ี สํานกันโยบายและแผนสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ  ท่ีสถาบนัวิจยัสาธารณสขุ

ไทย มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ และท่ีสํานกังานเลขานกุารโครงการฯ  
 
 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู จะดําเนินการตามรายละเอียดท่ีกลา่วมาข้างต้น เม่ือได้ผลสรุป

เบือ้งต้นแล้ว จงึแปลผลท่ีได้ ออกมาในเชิงความสําคญัทางสาธารณสขุและการบริหารจดัการ โดย
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คณะกรรมการวิชาการ ร่วมกบัคณะกรรมการอํานวยการ จดัเวทีอภิปราย (Forum) หรือจดัประชมุเชิง
ปฏิบติัการ (Workshops) เพ่ือระดมความคิดเหน็ จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสาธารณสขุ ของทัง้ใน

ประเทศ และตา่งประเทศ ในการศกึษาผลการสํารวจเบือ้งต้น แล้ววางกรอบการอภิปราย เพ่ือขยายผลการ

สํารวจ และทําการคาดการณ์ถงึความเป็นไปได้สําหรับปัจจยักระทบโดยตรงและปัจจยักระทบโดยอ้อมตอ่ผล

การสํารวจ ตลอดจนการนําผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงาน และทําการศกึษาวิจยัตอ่ไป  
 
 คณะกรรมการวิชาการ รวบรวมผลการสํารวจ และข้อคิดเหน็ ประมวลเป็นชดุรายงาน จําแนกตาม

เร่ืองและขอบเขตปัญหาตามลกัษณะประชากรและลกัษณะกิจกรรม เสนอตอ่กระทรวงสาธารณสขุ ทบวง

มหาวิทยาลยัฯ ตลอดจน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานทางสาธารณสขุ กบั 

กระจายความรู้ท่ีได้จากการสํารวจและการระดมความคิด ออกไปให้สาธารณชนและหน่วยงานท่ีสนใจได้ทราบ

โดยทัว่กนัทัง้ทางส่ือมวลชนและทางส่ือวิชาการ รวมถงึการสง่ข้อมลูในวงการวิชาชีพ 
 
 ฐานข้อมลูท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่นกัวิชาการและประชาชน จะถกูบรรจใุนส่ืออิเลคโทรนิกส์ เช่น แผน่ 

Compact Disc และจะบรรจใุน Hypertext format ท่ีจะเรียกได้ จากระบบส่ือสารข้อมลูนานาชาติ 

Internet โดยผู้ ท่ีสนใจ สามารถเรียกดไูด้ จาก web page ท่ีตําแหน่ง 
http://www.moph.go.th/bhpp/survey/index.html ซึง่จะเรียกไปท่ี ตําแหน่ง 
http://203.157.40.101/nhes/indexh.html  
 


