
 

บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 
การศึกษาการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว

ระดับอําเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1เอ็น1 
คร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) โดยมีวิธีดําเนินการศึกษา ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรที่ ศึกษาในคร้ังนี้ คือ ทีมSRRT ระดับอําเภอใน 20 จังหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 322 ทีม  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  คือ ทีม SRRT ระดับอําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ใน 20 จังหวัด จํานวน 178 ทีม ไดจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ใชสูตรของ Taro Yamane' 

ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (ธานินทร ศิลปจารุ, 2552) ดังนี้ 
จากสูตร    n    =     N 
    1 + Ne2  
เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N แทน ขนาดของประชากร 
  e แทน ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดในการสุมตัวอยาง 
                                                กําหนดใหคา e = 0.05 
แทนคา n  =             322 
         1 +322 x (0.05) 2 
    = 178.39           =   178  ทีม 
 

เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ ไดใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล เพื่อปองกันการไมได
รับแบบสอบถามกลับคืนครบจํานวน ดังนั้นผูศึกษาจึงไดกําหนดใหเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีก 
10% จากท่ีคํานวณได จํานวน 18 ทีม ดังนั้นในการศึกษานี้จะรวบรวมขอมูลจากทีม SRRT ระดับ
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อําเภอ จํานวน 196 ทีม โดยกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม เปนหัวหนาทีมหรือแกนหลัก
ผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาของทีม SRRT ระดับอําเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบงาย (simple random sampling) โดยกําหนดสัดสวนของ
ทีม SRRT ระดับอําเภอ ของแตละจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้คือแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึนจากการ
ทบทวนมาตรฐานทีม SRRT และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบบสอบถามประกอบดวย  
4 สวน ดังนี้ คือ 

     สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของทีม SRRT ระดับอําเภอ 
     สวนท่ี 3 การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของทีมเฝาระวังสอบสวน 

เคล่ือนท่ีเร็วระดับอําเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษาโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ 
เอช1 เอ็น1  

     สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
ทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว ระดับอําเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาโรคไขหวัด
ใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity index : CVI) นําเคร่ืองมือท่ีไดสรางข้ึน
เพื่อใหผูเช่ียวชาญดานโรคติดตอ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานระบาดวิทยา 
 2 ทาน และผูเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน อีก 1 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
และใหขอเสนอแนะ และหลังจากนั้นไดนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบแกไขมาคํานวณหา
คาดัชนีความตรงตามเน้ือหา CVI คาท่ีไดเทากับ 0.94 จากน้ันนําแบบสอบถามมาปรับปรุงใหมี
ความชัดเจน เหมาะสมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ กอนท่ีจะนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางทีม
SRRT ในระดับอําเภอ ของจังหวัดเลย จํานวน 5 ทีม ท้ังนี้เพื่อตรวจสอบความเขาใจและความ
ชัดเจนของขอคําถาม จากนั้นจึงไดนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง  
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การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง   
 

การศึกษาคร้ังนี้ผู ศึกษาไดนําโครงรางการคนควาแบบอิสระเขารับการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สาขาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลังจากท่ีไดรับ
การอนุมัติ ผูศึกษาจึงไดขอหนังสือจากสาขาวิชานําเรียนถึงทานนายแพทยสาธารณสุขทุกจังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขออนุญาตศึกษาในพื้นท่ี และไดสงหนังสือช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การศึกษาและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหกลุมตัวอยางซ่ึงเปนหัวหนา/แกนหลัก
ของทีม SRRT ระดับอําเภอทราบถึงสิทธิท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธในการเขารวมการศึกษาคร้ังนี้  
ซ่ึงกลุมตัวอยางสามารถออกจากการศึกษาในระหวางการดําเนินการไดโดยที่ไมเกิดผลเสียหาย 
ตอกลุมตัวอยาง ขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลับ และเสนอผลการศึกษาในภาพรวม เพื่อใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคของการศึกษาเทานั้น พรอมท้ังใหกลุมตัวอยางไดบันทึกการใหคํายินยอมลงใน
เอกสารแสดงความยินยอมของกลุมตัวอยาง กอนท่ีกลุมตัวอยางจะตอบแบบสอบถาม 

 
การรวบรวมขอมูล 
 

ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 
1. ผู ศึกษาขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม แกนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเลย  
2. ผูศึกษาโทรศัพทติดตอเพื่อขอ E-mail หัวหนาทีม และ/หรือแกนหลักผูรับผิดชอบงาน

ระบาดวิทยาของทีม SRRT ระดับอําเภอ ท่ีเปนกลุมตัวอยางตามท่ีไดคัดเลือกไว   
3. ผูศึกษาสงหนังสือขอความรวมมือ พรอมท้ังแบบสอบถามถึงหัวหนาทีมและ/หรือแกน

หลักผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาของทีม SRRT ระดับอําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีเปน
กลุมตัวอยางผานทาง  E-mail เพื่อ ช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา  รายละเอียดการตอบ
แบบสอบถาม และขอใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและสงคืนมายังผูศึกษาภายใน 4 สัปดาห   

4. กรณีท่ียังไมไดรับแบบสอบถามครบ ผูศึกษาไดสงแบบสอบถามผานทางไปรษณีย 
พรอมสอดซองเปลาติดแสตมป เพื่อใหกลุมตัวอยางไดสงกลับมาจนไดครบ 

5. ผูศึกษาตรวจสอบความครบถวนของขอมูล หากขอมูลไมสมบูรณผูศึกษาก็จะ 
สอบถามเพ่ิมเติมจากกลุมตัวอยางทางโทรศัพท 

6. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามเพ่ือนําไปวิเคราะห 
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การวิเคราะหขอมูล 
 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้   
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลท่ัวไปของทีม SRRT ในระดับอําเภอ  

ใชสถิติการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาตํ่าสุด 
2. การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 

ของทีม SRRT ระดับอําเภอ ตามมาตรฐาน 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานความเปนทีม มาตรฐาน
ดานความพรอม มาตรฐานดานความสามารถการปฏิบัติงาน และมาตรฐานดานผลงาน ใชสถิติการ
แจกแจงความถ่ี และรอยละ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานทีม SRRT ระดับอําเภอ จํานวน 13 
ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

การผานเกณฑตัวชี้วัดยอย  2 ระดับ ดังนี้ 
      1) ตัวช้ีวัดยอยระดับพื้นฐาน (Basic requirement : B) เปนรายการหรือขอกําหนดผาน
เกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดในระดับข้ันตํ่าของทีม      
                   2) ตัวช้ีวัดยอยในระดับดี (Special requirement : S) เปนรายการหรือขอกําหนดท่ี
แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนของทีมเฉพาะมาตรฐานองคประกอบท่ี 4 แบงผลงานท่ี
ดีเปน 2 ระดับ (S1, S2)     

การผานเกณฑตัวชี้วัด พิจารณาจากจํานวนตัวช้ีวดัยอยท่ีผานเกณฑ มี 2 ระดับคือ  
      1) ผานเกณฑตัวช้ีวัดระดับพื้นฐาน หมายถึง มีตัวช้ีวัดยอยในระดับพื้นฐาน (Basic 

requirement : B) ผานเกณฑท้ังหมด  
      2) ผานเกณฑตัวช้ีวัดระดับดี หมายถึง ทุกตัวช้ีวัดยอยท้ังในระดับพื้นฐาน (Basic 

requirement : B) และตัวช้ีวัดยอยระดับดี (Special requirement : S) ผานเกณฑท้ังหมด 
การผานเกณฑมาตรฐาน พิจารณาจากจํานวนตัวช้ีวดัท่ีผานเกณฑ ซ่ึงมี 2 ระดับ   
      1)  ผานเกณฑระดับพืน้ฐาน หมายถึง ทุกตัวช้ีวัดผานเกณฑในระดับพืน้ฐาน 
      2)  ผานเกณฑระดับดี หมายถึง ทุกตัวช้ีวดัผานเกณฑในระดับด ี
 
3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินกรณีโรค

ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ของทีม SRRT ในระดับอําเภอ วิเคราะหโดยการแจก
แจงความถ่ี และรอยละ 


