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บทที่ 2
ระเบียบวิธีการวิจัย
นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์

ภาพรวม
การสํารวจครัง้ นี ้เป็ นแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional data collection) ส่วนข้ อมูลที่ศกึ ษา
เป็ นทังข้
้ อมูลภาคตัดขวาง และข้ อมูลอดีต (Cross sectional and retrospective data) และเป็ นข้ อมูลที่
สามารถเป็ นตัวแทนระดับภาค ทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร) ได้ เพราะได้ กําหนดขนาดตัวอย่าง และกรอบการสุม่ ตัวอย่าง ให้ สามารถ
นําเสนอผล ในระดับภาค (และกรุงเทพมหานคร) ได้ แต่ด้วยความจํากัดด้ านทรัพยากร จึงไม่สามารถทําการ
สํารวจ ให้ ได้ ข้ อมูลครอบคลุมปั ญหาสาธารณสุข ทุกด้ านได้ คงเลือกเฉพาะปั จจัยหลัก ๆ ได้ แก่ พัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย เชาวน์ปัญญา ของเด็กวัยเรี ยน สุขภาพทัว่ ไปและอนามัยเจริญพันธุ์ ของประชากรวัยแรงงาน และ
ภาวะทุพพลภาพ ตลอดจนภาวะพึง่ พา ในประชากรสูงอายุ เท่านัน้
ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนไทย ในกลุม่ อายุตา่ ง ๆ และเพศ ดังกล่าวมาแล้ ว กรอบตัวอย่าง คือ
ชุมรุมอาคาร หรื อ หมูบ่ ้ าน หน่วยตัวอย่าง คือ บุคคล การคํานวณขนาดตัวอย่าง กําหนดไว้ ให้ สามารถสํารวจพบ
สภาวะ หรื อปั ญหา ที่มีความชุก ตังแต่
้ ร้ อยละ 10 ขึ ้นไป ด้ วยความมัน่ ใจ ในแต่ละภาค
การคัดเลือกพื ้นที่ การกําหนดกรอบตัวอย่าง ทํารายชื่อบุคคลตัวอย่าง และ การคัดเลือกคณะเก็บ
ข้ อมูล ดําเนินการโดยองค์กรส่วนกลางได้ แก่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจยั สาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
วิธีการเก็บข้ อมูล มีทงด้
ั ้ วยวิธีการสอบถาม (Interview) ทังประวั
้
ติ ความรู้ ทัศนคติ ความตังใจใน
้
การปฏิบตั ิ รวมไปถึงการตรวจร่างกาย (Physical examination) การวัด (Anthropometry) และการ
ตรวจสิง่ ส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ (Laboratory assays) เฉพาะกลุม่ ผู้ใหญ่วยั แรงงาน ซึง่ ได้ แก่ การตรวจ
เลือด หาระดับนํ ้าตาล ระดับไขมัน และ การตรวจนับ เม็ดเลือด
การประมวลข้ อมูล ดําเนินการโดยทีมภาค/ทีมจังหวัด และประมวลรวม โดยทีมส่วนกลาง การ
วิเคราะห์ข้อมูล ดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็ นผู้กําหนดเนื ้อหาการสํารวจ และร่วมในการสร้ างเครื่ องมือ การ
นําเสนอผล ดําเนินการโดยทีมส่วนกลาง ในรูปการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และรูปรายงาน

วิธีการดําเนินงาน
การทบทวนข้ อมูลและวางกรอบแนวความคิดสําหรับการสํารวจสุขภาพ ดําเนินการ โดยสถาบันวิจยั
สาธารณสุขไทย ด้ วยทุนสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก คณะทํางานได้ ทาบทามผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
และแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการวิชาการ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด กําหนด เนื ้อหา จัดทําโครงร่างการวิจยั และ
เตรี ยมการเพื่อทดสอบขบวนการตลอดจนเครื่ องมือเก็บข้ อมูล
ก่อนการดําเนินการจริง มีการทดสอบความเป็ นไปได้ ซึง่ เริ่มตังแต่
้ การออกแบบเครื่ องมือเก็บข้ อมูล
อบรมบุคลากร ทดลองเครื่ องมือและวิธีการ จนถึงทดลองประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ
ดําเนินการในพื ้นที่จงั หวัด นนทบุรี โดยทีมเฉพาะกิจ ของคณะทํางานส่วนกลาง ร่วมกับแพทย์ และนักวิชาการ
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จากกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ผลจากการทดสอบเครื่ องมือ และการทดสอบระบบการเก็บข้ อมูล
ในพื ้นที่ ได้ ถกู นํามาวิเคราะห์ และสรุป เป็ นข้ อเสนอ สําหรับทีมเก็บข้ อมูลจริง
การเก็บข้ อมูลจริงดําเนินการต้ นเดือน มิถนุ ายน 2540 และเสร็จสิ ้นสมบูรณ์ เมื่อ ปลายตุลาคม
2540 ข้ อมูลส่งครบถ้ วน 31 มีนาคม 2541 ทีมเก็บข้ อมูล มีทงที
ั ้ มระดับจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ ) ทีมระดับภาค (กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง) และแบบผสม ทีมภาค ทีมจังหวัด (ภาคเหนือ)
การนําผลไปใช้ ทงในระดั
ั้
บนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ สําหรับกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการผ่าน
สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข สําหรับหน่วยงานอื่นรวมถึงสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ดําเนินการผ่านทาง
หน่วยงานระดับประเทศและระดับภาค ที่เป็ นผู้ประสานการเก็บข้ อมูล ทําการนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ประชุม อบรม ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ เอกสารเฉพาะเรื่ อง นิตยสาร และสื่อมวลชนด้ านต่าง ๆ

การจัดองค์ กร
องค์ กรส่ วนกลาง ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการวิชาการ ที่แต่งตังโดยสถาบั
้
นวิจยั สาธารณสุขไทย เพื่อรวบรวมข้ อความรู้ เสนอแนวทางการ
ดําเนินการ และรายละเอียดที่จําเป็ นต่าง ๆ ทางเทคนิก คณะกรรมการนี ้ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญในด้ าน
ต่าง ๆ และผู้ที่อาจเป็ นจุดประสานสําหรับการดําเนินการทังในส่
้ วนกลางและในระดับภาค
2. คณะกรรมการอํานวยการ ทําการกําหนดนโยบาย และบทบาทหน้ าที่ ของบุคลากร กําหนดองค์กร ที่ร่วม
ในการเก็บข้ อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป คณะกรรมการ
อํานวยการนี ้แต่งตังโดยกระทรวงสาธารณสุ
้
ข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการวิชาการ
3. คณะกรรมการดําเนินการโครงการสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนโดยการตรวจร่ างกาย ทําการ
ติดตาม ชี ้แนะ สนับสนุนการดําเนินโครงการ แต่งตังโดย
้ กระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของสํานัก
นโยบายและแผนสาธารณสุข
4. คณะทํางานส่วนกลาง ซึง่ ประกอบด้ วย สํานักเลขานุการ และ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจน ผู้ทํางาน ที่ได้ รับเชิญ
องค์ กรส่ วนภูมภิ าค ประกอบด้ วย
1. คณะทํางานเตรี ยมพื ้นที่ ทําหน้ าที่ เตรี ยมชุมชน โดยแจ้ งข่าวให้ บคุ คลตัวอย่าง และครอบครัว ได้ ทราบเรื่ อง
การสํารวจ นัดวันเก็บข้ อมูล ประสานงานกับ คณะทํางาน เก็บรวบรวมข้ อมูล
2. คณะทํางานเก็บรวบรวมข้ อมูล ทําหน้ าที่เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสอบถาม ตรวจร่ างกาย เก็บสิง่ ส่ง
ตรวจ ตามระเบียบวิธีการที่กําหนดไว้ และได้ รับการอบรมมาก่อน
คณะทํางานนี ้ แต่งตังโดยคณะผู
้
้ ประสานงาน ระดับภาค และระดับจังหวัด ซึง่ ได้ รับการคัดเลือก จาก
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการวิชาการ คณะผู้ประสานงานฯ ทําสัญญา และรับการสนับสนุน
ทุนดําเนินการ พร้ อมทังเครื
้ ่ องมือ และวัสดุ จาก สถาบันวิจยั สาธารณสุขไทย ผ่านคณะทํางานส่วนกลาง

ข้ อมูลที่ศึกษา
ก. กลุม่ เด็กปฐมวัย (อายุตํ่ากว่า 6 ปี ) เน้ นศึกษาพัฒนาการ และปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ข. กลุม่ อายุ 6-12 ปี เน้ นศึกษาระดับเชาว์ปัญญา และปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ค. กลุม่ วัยทํางาน (13-59 ปี ) เน้ นศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ์ ตรวจร่างกาย
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ง. กลุม่ วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ ้นไป) ศึกษาภาวะพึง่ พิง ภาวะทุพพลภาพ ระยะสัน้ ระยะยาว
จ. กลุม่ สตรี เน้ นศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยเจริญพันธุ์

จํานวนตัวอย่ างและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
จากความจริ งที่วา่ กลุม่ ประชากรที่ศกึ ษาไม่เป็ นอิสระต่อกัน โดยเฉพาะ ประชากรวัยแรงงาน ซึง่ มี
ประชากรสตรี รวมอยูด่ ้ วย ดังนัน้ การวางแผนการสุม่ ตัวอย่าง จึงทําการแบ่งประชากรทังประเทศออกตามกลุ
้
ม่
อายุก่อน แล้ วทําการเลือกตัวอย่าง โดยควบคุมขนาดตัวอย่าง ให้ เหมาะสมสําหรับการนําเสนอผลการสํารวจใน
แต่ละกลุม่ ประชากรเป้าหมาย
แผนการสุม่ ตัวอย่างในการสํารวจนี ้ เป็ นแบบ Stratified, three staged sampling โดยเริ่ มต้ น
จากการแบ่งประชากรทังประเทศออกเป็
้
น 5 strata ตามสภาพภูมิศาสตร์ ตามเป้าหมายการสํารวจ ที่ต้องการ
ให้ ได้ ผล ที่สามารถเป็ นตัวแทนระดับภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ
กรุงเทพมหานคร จากนันทํ
้ าการสุม่ ตัวอย่าง 3 ขันตอน
้
คือ
ขันตอนที
้
่ 1 ทําการเลือกจังหวัดในแต่ละ stratum ดังกล่าว stratum ละ 8 จังหวัด สําหรับ
กรุงเทพมหานคร ทําการเลือกตัวอย่าง 8 เขต การปกครอง
ขันตอนที
้
่ 2 เมื่อกําหนดจังหวัด หรื อ เขตตัวอย่างได้ แล้ ว จึงแบ่งพื ้นที่จงั หวัดออกเป็ น สองเขต
การปกครอง คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล (ในเขตสุขาภิบาล และ
นอกเขต สุขาภิบาล) แล้ วทําการสุม่ ตัวอย่างในขันที
้ ่สอง คือการเลือก ชุมรุม
อาคาร/หมูบ่ ้ าน ยกเว้ นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เลือกชุมรุมอาคาร/หมูบ่ ้ านเลย
เพราะมีแต่เขตเทศบาล จึงทําการเลือกชุมรุมอาคาร/หมูบ่ ้ าน จากพื ้นที่เขต
ตัวอย่าง
สําหรับจํานวน และรายชื่อ ชุมรุมอาคาร/หมูบ่ ้ านตัวอย่าง ซึง่ เป็ นหน่วย
ตัวอย่างขันที
้ ่สองนัน้ ใช้ ชดุ เดียวกันกับโครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร
พ.ศ. 2538-2539 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ทังนี
้ ้ เนื่องจากข้ อมูลจาก
โครงการสํารวจดังกล่าว สามารถนํามาใช้ เป็ นกรอบตัวอย่าง (Sampling
frame) สําหรับเลือกบุคคลตัวอย่างในขันต่
้ อไปได้
ขันตอนที
้
่ 3 ทําการเลือกบุคคลตัวอย่าง จากแต่ละชุมรุมอาคาร/หมูบ่ ้ าน ตัวอย่างมาทังสิ
้ ้น
15 คน ในแต่ละหมวดอายุดงั กล่าว และทําการเลือกตัวอย่างสํารองอีกไม่เกิน 5
คน เพื่อให้ สามารถได้ ข้อมูลเพียงพอ ในกรณี ไม่สามารถเก็บข้ อมูลจากบุคคล
เป้าหมายหลัก 15 คน ได้ ครบ
ตารางที่ 2.1 จํานวนชุมรุมอาคาร/หมูบ่ ้ านตัวอย่าง จําแนกตามภาคและเขตการปกครอง
รวม
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
67
67
กรุงเทพมหานคร
61
28
33
ภาคกลาง (ยกเว้ น กทมฯ)
67
28
39
ภาคเหนือ
71
31
40
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาคใต้
รวม

68

31

37

334

185

149

ตารางที่ 2.2 จํานวนประชากรตัวอย่างทังสิ
้ ้น ในแต่ละหมวดอายุ จําแนกตามภาคและเขตการปกครอง
รวม
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
1,005
1,005
กรุงเทพมหานคร
915
420
495
ภาคกลาง (ยกเว้ น กทมฯ)
1,005
420
585
ภาคเหนือ
1,065
465
600
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,020
465
555
ภาคใต้
5,010
2,775
2,235
รวม

การเก็บข้ อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุ ปผล
(ก) วิธีการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบเก็บข้ อมูลและการเก็บสิง่ ส่งตรวจ

คณะทํางานเก็บข้ อมูลประกอบด้ วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ และเจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวก
ซึง่ กําหนดโดยคณะกรรมการประสานงานระดับภาคด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงาน
ส่วนกลาง คณะทํางานแต่ละคณะ จัดตังที
้ มเตรี ยมพื ้นที่ และทีมเก็บข้ อมูล ให้ ทํางานสอดคล้ องกัน
คณะทํางานเตรี ยมพื ้นที่ ค้ นหาครัวเรื อนของบุคคลตัวอย่าง ตามแผนที่ที่ได้ จากสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ และแผนที่ของหน่วยงานในพื ้นที่นนั ้ ทําการนัดบุคคลตัวอย่าง ตามรายชื่อ ที่ได้ รับการสุม่ เลือก และ
ร่วมมือ แจ้ งทีมเก็บข้ อมูล ให้ ดําเนินการเก็บข้ อมูลตามวันและสถานที่ซงึ่ ได้ นดั กันไว้ การเก็บข้ อมูล
ประกอบด้ วยการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย วัดพัฒนาการ ระดับเชาว์ปัญญา ตรวจภาวะพึง่ พา ภาวะทุพพลภาพ
และเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ ตามแผนงานที่กําหนดไว้
ข้ อมูลที่ได้ ทงหมด
ั้
คณะทํางานเก็บข้ อมูล บันทึกลงในแบบเก็บข้ อมูล ทําการบรรณาธิกรปฐมภูมิ
(Primary editng) เมื่อพบข้ อผิดพลาด ก็ประสานงานกับผู้เก็บข้ อมูล เพื่อแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง จากนัน้ ทําการลง
รหัส (coding) หลังจากนันจึ
้ งนําเข้ า ในรูปสื่ออิเล็คโทรนิก ด้ วยโปรแกรม ที่จดั ทําโดยผู้ชํานาญการ ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ และตรวจสอบข้ อมูลที่นําเข้ า โดยการทํา double entry เมื่อแก้ ไขถูกต้ องเรี ยบร้ อย
แล้ ว จะทําการตรวจสอบอีกครัง้ โดยการทํา logical check ถ้ าพบข้ อผิดพลาดให้ ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง จัดส่ง
ข้ อมูล ทังแบบเก็
้
บข้ อมูล และ แฟ้มข้ อมูล อิเล็คโทรนิก (Foxpro formatted) ให้ คณะทํางานส่วนกลาง
ดําเนินการ ประมวลผล และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ทําการวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อนําเสนอ
(ข) การเก็บรักษาแบบเก็บข้ อมูลและตัวอย่างสําหรับตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่เป็ นโลหิต ใช้ หลอดสะอาดปราศจากเชื ้อ สําหรับเก็บนํ ้าเหลือง ใช้ หลอดเก็บ
ตัวอย่างเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งตัว สําหรับเก็บพลาสมา ส่งตัวอย่างตรวจ Complete blood count
(CBC) และ Fasting blood sugar (FBS) ในพื ้นที่ ปั่ นแยกนํ ้าเหลือง แช่เย็น เมื่อครบจํานวน จึงจัดส่ง

การสํารวจสภาวะสุขภาพ ครัง้ ที่ 2 พศ. 2539 หน้ า 32

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตรวจ Serum cholesterol และเก็บที่ธนาคารนํ ้าเหลือง (Serum bank) ของ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รอไว้ ทําการตรวจด้ านอื่น ๆ ต่อไป
คณะทํางานเก็บข้ อมูล ส่งแบบเก็บข้ อมูล ไปรวมไว้ ที่สํานักงานเลขานุการโครงการ เพื่อไว้ ตรวจสอบ
ซํ ้า ในระหว่างวิเคราะห์ แบบเก็บข้ อมูลนี ้ เป็ นทรัพย์สนิ ร่วมระหว่าง มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และกระทรวง
สาธารณสุข มีข้อตกลงกันว่า จะเก็บรักษาไว้ ที่สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จนถึง
ปี พ.ศ. 2545 จึงจะจําหน่ายออกไป หรื อทําลายทิ ้ง
(ค) การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพการเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ ทําโดยการสัมภาษณ์ซํ ้าด้ วยคณะนิเทศจาก
ส่วนกลาง โดยคณะนิเทศ มีสองทีม คือ ทีมวิชาการ และทีมบริหาร ทีมวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ขบวนการ ตามแผนการเก็บข้ อมูล ครัง้ แรก เมื่อเริ่มขบวนการเก็บข้ อมูล ปรับแก้ ไขกระบวนการ และครัง้ ที่สอง
เมื่อใกล้ สิ ้นสุดการเก็บข้ อมูล เน้ นการตรวจสอบและนําข้ อมูลเข้ าสื่ออิเล็คโทรนิก ทีมบริหาร นิเทศ ช่วงเริ่มเก็บ
ข้ อมูล รับทราบและประสานงาน เพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ านบริหารจัดการ ในพื ้นที่
(ง) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

คณะทํางานส่วนกลาง ทําการตรวจสอบข้ อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data editing) โดย
เปรี ยบเทียบข้ อมูลบางส่วน ระหว่างแบบเก็บข้ อมูล กับ แฟ้มข้ อมูลอิเล็คโทรนิก ที่ได้ รับ ทําการเชื่อมแฟ้มข้ อมูล
เป็ นฐานข้ อมูลระดับประเทศ โดยคงตัวแปรที่สามารถเชื่อมโยงไปสูแ่ บบเก็บข้ อมูล (Personal
identification) ไว้ เป็ นเลข 14 หลัก โดยในจํานวนนี ้ เป็ น เลขประจําแบบเก็บข้ อมูล 4 หลัก
คณะทํางานส่วนกลาง ประมวลข้ อมูล ด้ วย Foxpro for Windows และวิเคราะห์ เบื ้องต้ นด้ วย
โปรแกรม SPSS-PC for Windows โดยใช้ สถิติ Descriptive statistics คณะทํางานส่วนกลาง ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ วางสมมติฐาน ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ทดสอบสมมติฐาน ด้ วย Inferential statistics ที่
เหมาะสม และควบคุมปั จจัยกวน (Confounding factors) ด้ วย Stratified anslysis หรื อ
Multivariate analysis

การประมาณค่าความชุก ค่าสัดส่วนที่ได้ จากการสํารวจ ให้ ได้ คา่ ที่เป็ นตัวแทนระดับภาค และ
ระดับประเทศ ปรับค่าด้ วยการถ่วงนํ ้าหนัก โดยนักวิชาการของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับคณะทํางาน
ส่วนกลาง
การเก็บรั กษาข้ อมูล การสังเคราะห์ ความรู้ และนําไปใช้
ข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจ จะรวบรวมเป็ นฐานข้ อมูลในลักษณะดังนี ้
1. แบบฟอร์ มเก็บข้ อมูล ไว้ ณ สํานักนโยบายและแผนฯ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี จนถึง ปี พ.ศ. 2545
2. แฟ้มข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลตัวแปรแต่ละตัว ในรู ปแบบที่ใช้ กบั โปรแกรม SPSS (*.SAV files)
เก็บไว้ สามแห่ง ที่ สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ที่สถาบันวิจยั สาธารณสุข
ไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และที่สํานักงานเลขานุการโครงการฯ
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล จะดําเนินการตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น เมื่อได้ ผลสรุป
เบื ้องต้ นแล้ ว จึงแปลผลที่ได้ ออกมาในเชิงความสําคัญทางสาธารณสุขและการบริหารจัดการ โดย
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คณะกรรมการวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการอํานวยการ จัดเวทีอภิปราย (Forum) หรื อจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ (Workshops) เพื่อระดมความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการสาธารณสุข ของทังใน
้
ประเทศ และต่างประเทศ ในการศึกษาผลการสํารวจเบื ้องต้ น แล้ ววางกรอบการอภิปราย เพื่อขยายผลการ
สํารวจ และทําการคาดการณ์ถงึ ความเป็ นไปได้ สําหรับปั จจัยกระทบโดยตรงและปั จจัยกระทบโดยอ้ อมต่อผล
การสํารวจ ตลอดจนการนําผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนงาน และทําการศึกษาวิจยั ต่อไป
คณะกรรมการวิชาการ รวบรวมผลการสํารวจ และข้ อคิดเห็น ประมวลเป็ นชุดรายงาน จําแนกตาม
เรื่ องและขอบเขตปั ญหาตามลักษณะประชากรและลักษณะกิจกรรม เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข ทบวง
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนงานทางสาธารณสุข กับ
กระจายความรู้ที่ได้ จากการสํารวจและการระดมความคิด ออกไปให้ สาธารณชนและหน่วยงานที่สนใจได้ ทราบ
โดยทัว่ กันทังทางสื
้
่อมวลชนและทางสื่อวิชาการ รวมถึงการส่งข้ อมูลในวงการวิชาชีพ
ฐานข้ อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ นักวิชาการและประชาชน จะถูกบรรจุในสื่ออิเลคโทรนิกส์ เช่น แผ่น
Compact Disc และจะบรรจุใน Hypertext format ที่จะเรี ยกได้ จากระบบสื่อสารข้ อมูลนานาชาติ
Internet โดยผู้ที่สนใจ สามารถเรี ยกดูได้ จาก web page ที่ตําแหน่ง
http://www.moph.go.th/bhpp/survey/index.html ซึง่ จะเรี ยกไปที่ ตําแหน่ง
http://203.157.40.101/nhes/indexh.html

