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ภาคผนวก  ก 
 

เอกสารการพจิารณารับรองเชิงจริยธรรมการวจิยั 
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ภาคผนวก  ข 
 

การพทิักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 

เอกสารค าช้ีแจงส าหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวจัิย 
 

 ข้าพเจ้านายชัยพฤกษ์ ตั้ งจิตคงพิทยา นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์      
บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้รับอนุมติัให้ด าเนินโครงการศึกษาเร่ืองบทบาทหน้าท่ีของ 
ทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานจริงในโรงพยาบาลชุมชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งในจงัหวดั
ล าปางซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
 

ท่านเป็นผูห้น่ึงท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจยัเน่ืองจากสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยท่านมีสิทธิถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกขณะโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือ
ค าอธิบายใดๆการกระท าดงักล่าวจะไม่มีผลต่อตวัท่านหรือผูเ้ก่ียวขอ้งแต่อยา่งใดเม่ือท่านไดรั้บทราบ
วตัถุประสงค์วิธีการวิจยัและรายละเอียดเก่ียวกบัการวิจยัแลว้หากท่านตกลงท่ีจะเขา้ร่วมการวิจยัใน
คร้ังน้ีขอให้ท่านลงนามช่ือ – สกุล ในหนงัสือยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัหลงัจากท่ีท่านลงนามช่ือ - สกุล
ในหนังสือยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัแลว้ขอความกรุณาให้ท่านตอบค าถาม ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์จาก
ผูว้ิจยั ซ่ึงจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30 นาที หลงัจากนั้นผูว้ิจยัรวบรวมและตรวจสอบเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์หากไม่ครบถว้นผูว้ิจยัจะขอความกรุณาสัมภาษณ์เพิ่มเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นอีกคร้ัง
ซ่ึงถือวา่เป็นการส้ินสุดการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

 
 ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลส่วนตวัของท่านไวเ้ป็นความลบัจะไม่มีการเปิดเผยช่ือของท่านในการอา้ง

ไวใ้นรายงานใดๆท่ีเก่ียวกับการวิจยัน้ีผลการศึกษาจะน าเสนอในภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์
ในทางวิชาการเท่านั้นในการเขา้ร่วมการวิจยัคร้ังน้ีจะไม่มีความเส่ียงและผลกระทบใดๆ เกิดข้ึนกบัตวั
ท่านและไม่มีค่าตอบแทนในการเขา้ร่วมการวจิยัไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตวัท่านผลการวิจยัท่ีได้
จะเป็นขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานจริงในโรงพยาบาลชุมชน 
การปรับตวัของทนัตาภิบาลภายใตบ้ทบาทหน้าท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงและเป็นข้อมูลเบ้ืองตน้ให้ผูมี้
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ส่วนเก่ียวขอ้งน าไปใชใ้นการพฒันาบทบาทหนา้ท่ีของทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน
ให้เหมาะสมกบับริบทพื้นท่ี ส าหรับสิทธิประโยชน์อ่ืนอนัเกิดจากผลการวิจยัให้เป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่การวิจยัคร้ังน้ีหากท่านมีขอ้สงสัยสามารถติดต่อสอบถามจาก
ผูว้ิจยันายชยัพฤกษ ์ตั้งจิตคงพิทยา ไดท่ี้ กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข รพ.แจห่้ม จงัหวดัล าปาง หมายเลข
โทรศพัท์ 084-356 1154 หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ดร.ศศิธร ไชยประสิทธ์ิ หมายเลขโทรศพัท์ 0-53-
944-468 (ในเวลาราชการ)   
 

การศึกษาคร้ังน้ีจะส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงคก์็ดว้ยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านท่ี
สละเวลาใหก้ารสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูว้จิยั 

โครงการศึกษาเร่ือง 
บทบาทหนา้ท่ีของทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานจริงในโรงพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน   
4 แห่งในจงัหวดัล าปาง 
 
วนัทีใ่ห้ค ายนิยอม วนัท่ี………………..เดือน……………………พ.ศ……………………... 
 

 ก่อนท่ีจะลงนามในใบยินยอมให้ท าการวิจัยน้ี  ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู ้วิจัยถึง
วตัถุประสงคข์องการวจิยั  วธีิการวจิยั  และมีความเขา้ใจดีแลว้ 
 ผูว้ิจยัรับรองว่าจะตอบค าถามต่างๆ ท่ีขา้พเจา้สงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบงัซ่อนเร้นจน
ขา้พเจา้พอใจ 
 ขา้พเจา้มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการเขา้ร่วมโครงการวิจยัน้ีเม่ือใดก็ได ้ และเขา้ร่วมโครงการวจิยัน้ี
โดยสมคัรใจ และการบอกเลิกการเขา้ร่วมการวจิยันั้นไม่มีผลต่อการรักษาโรคท่ีขา้พเจา้ 
จะพึงไดรั้บต่อไป 
 ผูว้ิจยัรับรองวา่จะเก็บขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้เป็นความลบั  จะเปิดเผยไดเ้ฉพาะในรูป
ท่ีเป็นสรุปผลการวิจยั  การเปิดเผยข้อมูลของตวัข้าพเจา้ต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับ
อนุญาตจากขา้พเจา้แลว้จะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีจ าเป็นดว้ยเหตุผลทางวชิาการเท่านั้น 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้  และมีความเขา้ใจดีทุกประการ  และไดล้งนามใน 
ใบยนิยอมน้ีดว้ยความเตม็ใจ 
 
 
 



 

88 

ขา้พเจา้ (นาย /นาง /นางสาว)…………………นามสกุล.…………….……อาย…ุ………ปี 
ขอแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 
 
     ลงนาม…………………………………………..ผูย้นิยอม 
     (………………………………………………………….) 
 
     ลงนาม…………………………………………..พยาน 
 
     (……………………………………………………….) 
     ลงนาม…………………………………………..ผูท้  าวจิยั 
      (……………………………………………………….) 
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ภาคผนวก  ค 
 

แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง 

ส่วนที ่1  แบบบันทกึข้อมูลทั่วไปขอผู้ให้ข้อมูล 

อาย ุ………ปี   ต าแหน่ง …………….......... ประสบการณ์ในการงาน……………………….ปี 

สถานท่ีปฏิบติังาน ในปัจจุบนั………………………….ต าบล……………………….   

อ าเภอ…………………….  จงัหวดัล าปาง ตั้งแต่ …………………  ถึง ………………………… 

สถานท่ีเคยปฏิบติัราชการ …………………………. ต าบล……………………….   

อ าเภอ………………  จงัหวดั..................................  ตั้งแต่ ………………..…  ถึง ………………..… 

สถานท่ีเคยปฏิบติัราชการ …………………………. ต าบล……………………….   

อ าเภอ…………………  จงัหวดั.................................  ตั้งแต่ ……………..…  ถึง ………………..… 

สถานท่ีเคยปฏิบติัราชการ …………………………. ต าบล……………………….   

อ าเภอ………………… จงัหวดั.................................  ตั้งแต่ ……………..…  ถึง ………………..… 

จบการศึกษาทนัตาภิบาลจากวทิยาลยัการสาธารณสุข……..……ปีการศึกษา ………… รุ่น ……... 

การศึกษาอ่ืนๆ  

หลกัสูตร …………………………… สถานศึกษา …………………………จบการศึกษาปี ………… 

หลกัสูตร …………………………… สถานศึกษา …………………………จบการศึกษาปี …………

หลกัสูตร …………………………… สถานศึกษา …………………………จบการศึกษาปี ………… 
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ส่วนที ่2  แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลกึ 

หมวดท่ี 1ค าถามเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในอดีตจนถึงปัจจุบนั ความพึงพอใจ การถูกเตรียมความพร้อม

ในการปฏิบติังานและการแสวงหาหนทางในการท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1. บทบาทหนา้ท่ี / ส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมายในงานปัจจุบนั(ชุมชน, คลินิค, บริหาร )   

2. บทบาทน้ีต่างจากอดีตอยา่งไร 

3. การปฏิบติังานร่วมกบัวชิาชีพอ่ืนในห้องฟัน (ประสบการณ์บวก/ลบ และการแกไ้ขปัญหาของทนั

ตาภิบาล) 

4. การปฏิบติังานร่วมกบัวชิาชีพอ่ืนในโรงพยาบาล(ประสบการณ์บวก/ลบ และการแกไ้ขปัญหาของ

ทนัตาภิบาล) 

5. ความสุขในการท างาน /ส่ิงประทบัใจในงาน ท่ีผา่นมาและหรือในปัจจุบนั  

6. ความเครียด/ความกงัวลใจ ในการท างาน สาเหตุและทางออกท่ีท่านปฏิบติัจริง ในการท างานท่ีผา่น

มาและในปัจจุบนั  

7. การเรียนในวทิยาลยัการสาธารณสุข ช่วยใหท้่านสามารถปฏิบติังานในต าแหน่งทนัตาภิบาลอยา่งไร  

8. ส่ิงท่ีทางวทิยาลยัไม่ไดเ้ตรียมแต่ท่านเรียนรู้หลงัจากจบมาคืออะไร ท่านแสวงหาส่ิงเหล่านั้นอยา่งไร  

9. ท่านเขา้รับการศึกษาอบรมต่อเน่ืองหรือไม่ เหตุใดจึงเขา้ร่วม 

10. ท่านลาศึกษาต่อหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 

หมวดท่ี 2 ขวญัก าลงัใจและการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา  

1. รายได ้ ขวญัก าลงัใจในปัจจุบนั 

2. การสนบัสนุนการท างานของ หวัหนา้ฝ่าย หรือผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
 

หมวดท่ี 3 การรวมกลุ่ม และความคาดหวงัในวชิาชีพ 

1. ท่านเป็นสมาชิกสมาคมทนัตาภิบาล  ท่านมีส่วนร่วมอยา่งไร  (หรือการรวมกลุ่มภายในจงัหวดั) 

2. การเขา้เป็นสมาชิกดงักล่าวช่วยท่านในแง่มุมใด 

3. ความตอ้งการพฒันาตนเอง ความคาดหวงัของท่านต่อวิชาชีพทนัตาภิบาล 
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ภาคผนวก  ง 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ - สกุล นายชยัพฤกษ ์ ตั้งจิตคงพิทยา  

วนั เดือน ปี เกดิ 18  มกราคม 2527 

ประวตัิการศึกษา 
 ปีการศึกษา  2550 ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2551 - 2554 ทนัตแพทยโ์รงพยาบาลเชียงคาน 
  อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
 พ.ศ. 2554 - 2557 ทนัตแพทยโ์รงพยาบาลแจห่้ม 
  อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง 
 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั ทนัตแพทยโ์รงพยาบาลหา้งฉตัร 
  อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 
 

 
 


