
Health System 

Research

การวจัิยระบบสาธารณสุข
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การวจิยัคอือะไร

กระบวนการคดิ 

ท าอย่างเป็นระบบ 

เพือ่ค้นหาองค์ความรู้ใหม่
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กระบวนการแสวงหาความรู ้

 Tenacity ( บอกต่อๆ กนัมา )

 Authority ( ผู้มอี านาจ ผู้เช่ียวชาญ )

 Intuition ( ลางสังหรณ์ ประสบการณ์ )

 Trial & error ( ลองผดิ ลองถูก )

 Research ( กระบวนการวจิัย )
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Health systems research

Health systems research is an approach
which aims: to improve the health of the 
people by making optimal use of research.

to provide relevant information to 
health managers and policy makers at all 
levels to assist them in adequate decision 
making.
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Health Systems Research aims

to help solve practical problems, target
resources on high-priority areas, improve 
the efficiency and effectiveness of health 
policies and programmes, and reduce the 
cost of health care.

Health systems research
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ลกัษณะทีส่ าคญัของการวจิัยระบบสาธารณสุขม ี7 ประการ
1. Focus on priority problem

มุง่เป้าทีป่ญัหาทีม่คีวามส าคญัเรง่ดว่น

2. Action-oriented

มุง่หาค าตอบทีส่ามารถน าไปปฏบิตัเิพือ่แกป้ญัหาได้

3. Multidisplinary

ผสมผสานกบัหลายสาขาวชิา  เชน่  สงัคมศาสตร ์ เศรษฐศาสตร์

4. Multisectiorial

เกีย่วขอ้งกบัหลายภาคสว่น เชน่ หนว่ยงานตา่งๆ ของภาครฐั 

เอกชน  ทอ้งถิน่  ชุมชน  ผูก้ าหนดนโยบาย

5. Timely

สามารถใหค้ าตอบหรอืวธิแีกไ้ขปญัหาไดท้นัเวลา

6. Effective & Affordable

ใหว้ธิกีารแกป้ญัหาทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถท าได้

7. Results easily accessible & understood

สามารถเขา้ถงึและเขา้ใจผลการวจิยัไดโ้ดยงา่ย
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Health System Framework

Health Service System

Physician Roles

HEALTH

Individual factors Environmental factors

•Genetic
•Behavioral
•Mental
•Spiritual

•Physical
•Biological
•Social: Potential of Community

Politic & Economic
Medical Technology 

Characteristic
•Equity

•Quality

•Efficiency

•Social Accountability

•Relevancy

•Provider

•Community Supporter

•Good team member

•Learner

•Facilitator
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Health Care System  /  Health Service System

Natural history 

of disease

Healthy

Susceptability

Preclinical

Clinical

Disability

Dead  /  Recover

Health service

Health promotion

Early detection

Prompt treatment

Rehabilitation  /  

Limitation of disability

Specific prevention 

measures 
( Disease prevention )

Secondary

Prevention

Tertiary

Prevention

Primary

Prevention
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สรปุข ัน้ตอนการวจิยั

ประสบการณ์  ปญัหา

ค าถามการวจิยั

ทบทวนวรรณกรรม

วตัถปุระสงค ์ สมมตฐิาน

Conceptual framework

ระเบยีบวธิวีจิยั

เก็บขอ้มลูและวเิคราะห์

รายงานผล

น าไปใช ้/ ขยายผล

รปูแบบการศกึษา
เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ก็บขอ้มลู

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
สถติทิ ีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
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ทบทวนวรรณกรรม

 ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ

 อ่านต ารา วารสาร

 ค้นใน internet

 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
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การทบทวนวรรณกรรม

ได้ค าตอบ ไม่ได้ค าตอบ

ไม่ต้องท าวิจัย ประเด็นชัดขึน้

ได้ค าถามวจิัยที่ชัดเจน

กรอบความคิดการวิจัยและตัวแปรที่เกีย่วข้อง

การวิจัยทีม่ี validity
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ค าถามการวจิยั   คอื
ปัญหาหรือข้อสงสัยในรูปประโยคค าถามของประเดน็ทีต้่องการหาค าตอบ

ลักษณะค ำถำมกำรวจัิยทีด่ ี( good research question ) มดีงันี้

F easible มคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะท ำกำรวจัิย

I nteresting มคีวำมน่ำสนใจส ำหรับผูท้ ำกำรวจัิย

N ovel เป็นเรือ่งใหมท่ีย่ังไมม่ผีูใ้ดท ำมำกอ่น

E thical ไมผ่ดิจรยิธรรม

R elevant มคีวำมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และ
ปัญหำทีเ่ป็นอยู่
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ตวัอยา่งค าถามวจิยัเชงิปรมิาณ

DESCRIPTIVE  STUDY:

• เดก็ทีค่ลอดจากมารดา

ที่ติดเช้ือ HIV

จะติดเช้ือ HIV กีเ่ปอร์เซ็นต์ ?
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ANALYTIC STUDY :

• มีความแตกต่างกนัหรือไม่ระหว่าง

การติดเช้ือ HIV ของทารกที่คลอด

ทางหน้าท้อง และทารกทีค่ลอด

ทางช่องคลอด

ตวัอยา่งค าถามวจิยัเชงิปรมิาณ
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• การเผชิญปัญหาชีวติ

ของหญงิตั้งครรภ์ทีต่ิดเช้ือ

HIVเป็นอย่างไร ?

ท าไมจงึเป็นเชน่นี ้?

ตวัอยา่งค าถามวจิยัเชงิคณุภาพ

15.



สรปุค าถามวจิยั ( 6 W1H )

เชิงปริมาณ

มุ่งตอบค าถาม :  

who,what,where,when,

whom and association

เชิงคุณภาพ

มุ่งตอบค าถาม :  why and how
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การตั้งค าถามการวจิัย ( Formulating the research question )

ประเด็นคณุภาพบรกิาร

( elements of quality )

ค าถามการวจิยั

( research question )

Acceptability 

( ความพงึพอใจ )

ผูป่้วยวณัโรคมคีวามพงึพอใจตอ่การใหก้ารบรกิารรกัษา
หรอืไม ่?

Accessibility 

(การเขา้ถงึการบรกิาร)
ปจัจยัใดทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วย ?

Adherence 

( การตดิตามการรกัษา )

รอ้ยละเทา่ใดของผูป่้วยวณัโรคทีไ่ดร้บัการรกัษาไดย้าครบ 
course ?

Appropriateness 

( ความเหมาะสม )
ผูป่้วยวณัโรคเขา้ใจสือ่เอกสารแนะน าวณัโรคทีจ่ดัใหห้รอืไม?่

Comprehensiveness 

( การผสมผสาน )

การรกัษาผูป่้วยวณัโรคไดค้ านงึถงึการตดิเชือ้ HIV ดว้ย
หรอืไม ่?
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ตวัอยา่งค าถามการวจิยัทีเ่ก ีย่วกบัระบบบรกิารส าหรบัวณัโรค



การตั้งค าถามการวจิัย ( Formulating the research question )

ตวัอยา่งค าถามการวจิยัทีเ่ก ีย่วกบัระบบบรกิารส าหรบัวณัโรค

ประเด็นคณุภาพบรกิาร

( elements of quality )

ค าถามการวจิยั

( research question )

Continuity ( ความตอ่เนือ่ง ) ผูป่้วยวณัโรคไดร้บัการรกัษาโดยแพทยค์นเดยีวกนั
ตลอดหรอืไม ่?

Costs ( คา่ใชจ้า่ย ) คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดในการรกัษาวณัโรค มมีลูคา่เทา่ไหร ่?

Coverage ( ความครอบคลมุ ) รอ้ยละเทา่ใดของผูป่้วยวณัโรคทีไ่ดร้บัการรกัษา ?

Effectiveness ( ประสทิธผิล ) รพ.ชุมชนสามารถรกัษาวณัโรคใหห้ายขาดไดเ้ทา่ไร ?   
( Success rate )

Efficiency ( ประสทิธภิาพ ) การรกัษาแบบ DOTS  มปีระสทิธภิาพดกีวา่

การรกัษาแบบเดมิหรอืไม ่?

Equity ( ความเสมอภาค ) ผูป่้วยวณัโรคทีม่ารบับรกิารไดร้บับรกิาร

เทา่เทยีมกนัทกุคนหรอืไม ่?
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วตัถุประสงค์และสมมตฐิาน

۞วตัถุประสงค์

- วตัถุประสงคห์ลกั

- วตัถุประสงคร์อง

۞ สมมติฐาน

- เชิงพรรณนา

- เชิงวิเคราะห์
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กรอบความคดิในการวจิยั
(Conceptual framework)

• กรอบความคิดที่แสดงถึงความสัมพนัธ์ของ

ตัวแปร ( variables ) ที่เกีย่วข้องในการศึกษา

• กรอบความคดิทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์

ของเหตุ ปจัจยั กบั ผล
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การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ของผู้ป่วย TB

ปัจเจกบุคคล ส่ิงแวดล้อม

ระบบบริการสุขภาพ

เพศ  อาชีพ

ระดบัการศึกษา

ฐานะทางเศรษฐกจิ

นโยบาย 30 บาท

ระยะทาง / การเดนิทาง

วถิีชีวติ/ ครอบครัว

- ขั้นตอนการให้บริการและรักษา

- การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย

- ระบบการตดิตามผู้ป่วย

Conceptual framework

ค าถามวจิัย : ปัจจัยใดทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วยวณัโรค ?
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Conceptual Framework

ระดบัน า้ตาล

ปัจเจกบุคคล ส่ิงแวดล้อม

ระบบบริการสุขภาพ

พนัธุกรรม

ความรู้ ความตระหนัก

และการดูแลตนเอง
(selfcare)

ผลไม้ตามฤดูกาล

งานเลีย้งร่ืนเริง

การศึกษา

วถิีชีวติ

มาตรฐานการดูแลรักษา

การให้ความรู้

ระบบการตดิตามผู้ป่วย
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