บทที่ 3
วิธีการศึกษา
สถานทีศ่ ึกษาวิจยั
การเลือกพื้นที่ศึกษาวิจัย เปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร ความเปนชนบทโดยดูจากลักษณะที่สําคัญไดแก อาชีพเกษตรกรรม
มีสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ
อําเภอเมืองเฟองตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดเวียงจันทร ทิศเหนือของอําเภอติดกับ
อําเภอวังเวียง และกาสี ทิศใตติดกับอําเภอสังทอง ทิศตะวันตกติดกับอําเภอเมืองแมดและ ทิศ
ตะวันออกออกติดกับอําเภอหีนเหิบ ตัวอําเภอเมืองเฟองอยูหางจากจังหวัดเวียงจันทรประมาณ
136 กิโลเมตร เสนทางคมนาคมมีบางสวนที่ลาดยางและบางสวนเปนดินแดงเรียบไปตามสันภู
มีความลําบากในการคมนาคมโดยเฉพาะในฤดูฝน สภาพแวดลอมเปนภูเขา มีวัด 43 แหง ตลาด
1 แหง ในดานสาธารณูปโภค ครัวเรือนที่มีการใชน้ําประปารอยละ 25 น้ําบอรอยละ 30 น้ําบาดาล
รอยละ 15 น้ําหวยรอยละ 5 และน้ําจากอางเก็บน้ําไหลมาตามทอไมไผหรือทอยางรอยละ 25
ครัวเรือนที่มีไฟฟาใชรอยละ 92 ครัวเรือนที่มีสวมรอยละ 68
อําเภอเมืองเฟอง มี 47 หมูบาน จํานวนประชากรในป 2008 มี 6,336 ครัวเรือน
ประชากร 32,799 คน เปนลาวลุม 19,941 คน หญิง 9,226 คน (รอยละ 46.24) เปนลาวสูง
7,844 คน หญิง 4,341 คน (รอยละ 55.34) เปนลาวกาง 5,014 คน หญิง 2,452 คน (รอยละ
48.90) เด็กอายุต่ํากวา 1 ป มี 70 คน เด็ก 1-5 ป มี 320 คน อัตราการยายถิ่นรอยละ 1
สถานบริการสุขภาพของรัฐ มีโรงพยาบาลอําเภอเมืองเฟอง 1 แหง ขนาด 30 เตียงและ
เปนโรงพยาบาลสายสัมพันธแมลูก มีสถานีอนามัย 4 แหง
กลุมประชากรที่ศึกษา
กลุมประชากรที่ศึกษาเปนหญิงหลังคลอดและมารดาของทารกที่มีอายุ 0-1 ป มีเกณฑ
ในการรับเขาศึกษา หรือ Inclusion criteria คือเปนแมที่คลอดปกติ ไมมีภาวะแทรกซอนหลังคลอด
ทารกคลอดครบกําหนดและน้ําหนักแรกคลอดไมต่ํากวา 2,500 กรัม ไมมีภาวะแทรกซอน เกณฑ
คัดออกจากการศึกษาหรือ Exclusion criteria ไดแกแมที่มีโรคประจําตัว แมที่เจ็บปวย
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การคํานวณขนาดตัวอยางของกลุมประชากรที่ศึกษา
การคํ า นวณขนาดตั ว อย า ง จาก ข อ มู ล จากโรงพยาบาลเมื อ งเฟ อ ง จํ า นวนหญิ ง
ตั้งครรภที่มาคลอดที่โรงพยาบาล โดยเฉลี่ย 13-16 รายตอเดือน หรือ 130-160 รายตอป เลือก
ตัวอยางตามเกณฑการรับเขาศึกษาและเกณฑการคัดออก สุมตัวอยางแบบ Simple random
sampling จํานวน 112 คน ศึกษาการบริโภคอาหารของมารดาและการใหอาหารทารกของมารดา
นั้น (mother-infant pair) โดยชี้แจงใหทราบถึง วัตถุประสงคของการศึกษา และวิธีดําเนินการแลว
สอบถามความสมัครใจในการเขารวมโครงการ พรอมทั้งชี้แจงใหทราบวาสามารถถอนตัวจาก
โครงการไดทุกเมื่อ
สูตร

n

=

NZ2α / 2 π (1-π)
d2 (N-1) + Z2α / 2 π (1-π)

จากการทบทวนงานวิจัย Barennes (2007, pp1-9) พบวาหญิงหลังคลอดมีความชุกของ
การงดอาหารแสลงบางอยางคิดเปนรอยละ 90 ทั้งนี้ตองการใหมีความคลาดเคลื่อนที่ทําใหคา
ความชุกจากตัวอยางที่จะไดนี้คลาดเคลื่อนไปไมเกินรอยละ 3 และความผิดพลาดของการสุมอยู
ในระดับ 5%

n

=
=

=
=

NZ2α / 2 π (1-π)
d2 (N-1) + Z2α / 2 π (1-π)
130 x 1.962 x 0.90 x (1-0.90)
[ 0.032 ( 130 – 1) ] + [1.962 x 0.90 x (1-0.90)]
130 x 0.345
0.12 + 0.345
96
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ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั
ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 2551 ถึง เมษายน 2552
รูปแบบการวิจัยและเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาพตัดขวาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง (structured questionnaire) (ภาคผนวก ก) และการชั่งน้ําหนัก
วัดสวนสูง
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ
จํานวนบุตร รายได การมีที่ดินเปนของตนเอง
สวนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับการฝากครรภ สถานที่คลอดบุตร ทารกไดรับ
วัคซีน การไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวการบริโภคอาหารของมารดา
การอยูไฟ และการจํากัดอาหาร อาหารที่บริโภคไดมากและเหตุผล และ
ประเด็นคําถาม เกี่ยวกับการใหอาหารทารก ไดแก การใหน้ํานมเหลือง
การใหนมแม และการใหอาหารเสริมตามวัย
สวนที่ 3
การประเมินอาหารที่บริโภคใชวิธีการซักประวัติอาหารใน 24 ชั่วโมง
ที่ ผานมา (24 hour dietary recall ) 1 วัน และการวัดความถี่ในการ
บริโภค (Food frequency questionnaire) โดยแบงความถี่ 9 ชวง มี
รายการอาหารจําแนกตามอาหารหลัก 5 หมู รวม 83 ชนิด เปนรายการ
อาหารที่คนในชุมชนบริโภคเปนปกติ ในการซักถามปริมาณอาหารที่
บริโภค ไดใหมารดาดูโมเดลอาหาร 25 รายการที่มีขนาด/ปริมาณ 1 สวน
ตามหนวยอาหารแลกเปลี่ยน (Food exchange list) เพื่อใหไดคําตอบ
ของหนวยปริมาณที่กิน เปนขนาดชิ้น ถวยตวง ชอนตวง แลวปรับเปน
หน ว ยบริโ ภคและน้ํ า หนั ก เป น กรั ม คํ า นวณปริ ม าณ พลั ง งาน และ
สารอาหารโดยโปรแกรม NutriSurvey for Windows,2005
การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ใชเครื่องชั่งน้ําหนักที่มีเครื่องวัดสวนสูง (Misaki, Japan)
สามารถชั่งได ในรายละเอียด 100 กรัม และวัดสวนสูงไดละเอียด 0.1 เซ็นติเมตร
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ขั้นตอนการดําเนินงานและการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินงานและการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้
1. ติดตอประสานงานกับเจาเมือง สาธารณสุขเมือง ผูอํานวยการโรงพยาบาล ชี้แจง
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย พรอมทั้งรายละเอียดในการดําเนินงาน เพื่อขอความรวมมือใน
การประสานงานกับกลุมตัวอยาง
2. เตรียมแบบสอบถามที่มีโครงสราง (structured questionnaire) และกําหนดประเด็น
(ภาคผนวก ก)
3. เตรียมทีมวิจัยเพื่อวางแผนการทํางานรวมกัน และทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ
สัมภาษณ ตามแบบสอบถาม
4. จัด เตรีย มวั สดุ อุ ป กรณ สํา หรั บ ประเมิน ปริ ม าณอาหารได แ ก ถ ว ยตวง ช อนตวง
โมเดลอาหารซึ่งจัดในปริมาณตามตารางอาหารแลกเปลี่ยน
5. เพื่อประเมินแบบสอบถามและเพื่อใหทีมวิจัย (ผูสัมภาษณ) ทั้ง 3 คน มีมาตรฐาน
การสัมภาษณที่ใกลเคียงกัน ทีมวิจัยพบหญิงหลังคลอดที่มีทารกอายุ 0-1 ป ที่มารับบริการที่
แผนกแมและเด็ก ผูสัมภาษณ 1 คน ทําการสัมภาษณหญิงหลังคลอด 4 รายโดยทีมวิจัยที่เหลือ
อีก 2 คน ไมไดรวมสัมภาษณแตไดรับฟงและเก็บขอมูลไปพรอมกันดวย ทําเชนเดียวกันนี้กับผู
สัมภาษณอีก 2 คน รวมผูใหสัมภาษณทั้งหมด 12 รายในกระบวนการประเมินแบบสอบถามและ
สรางมาตรฐานการสัมภาษณที่ใกลเคียงกัน
6. ปรับแบบสอบถามและวิธีการสัมภาษณใหไดขอมูลตรงกันและตรงกับวัตถุประสงค
ของการศึกษา
7. ผูวิจัยพบหญิงหลังคลอดที่มีทารกอายุ 0-1 ป ทุกรายที่มารับบริการที่แผนกแมละเด็ก
ในชวงเวลาที่ทําการวิจัย ผูวิจัยศึกษาขอมูลของหญิงหลังคลอดรายนั้นๆ จากสมุดฝากครรภ
และเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑในการรับเขาศึกษาและเกณฑคัดออกจากการศึกษา มีการ
สอบถามความสมัครใจในการเขารวมโครงการ
8. เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณหญิงหลังคลอดแตละรายที่นําทารกมารับบริการที่
แผนกแมและเด็กโดยใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงตอ 1 ราย ดําเนินการนี้ทุกวันอังคารถึงศุกร เพื่อให
มีการประเมินอาหารที่บริโภคตามปกติที่ไมใชวันหยุดสุดสัปดาห
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9. สําหรับหญิงหลังคลอดที่ใหผูอื่นนําทารกมารับบริการแทนนั้น ผูวิจัยศึกษาขอมูลจาก
สมุดฝากครรภ ตามเกณฑในการรับเขาศึกษาและเกณฑคัดออกจากการศึกษา แลวจึงไป
สัมภาษณดวยตนเองที่บาน โดยผูวิจัย 1 คน สัมภาษณหญิงหลังคลอดวันละ 2 รายๆ ละ 2 ชั่วโมง
การวิเคราะหขอมูล
ประมวลผลขอมูลหรือคํานวณคาสถิติดวยโปรแกรม SPSS version 14.0 มีแผนการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ พ รรณนาได แ ก ค า เฉลี่ ย ของตั ว แปรอายุ น้ํ า หนั ก และค า 95%CI
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสารอาหารที่มารดาบริโภค คารอยละและการ
ประมาณคาแบบชวงของการปฏิบัติในดานการบริโภคอาหารของมารดาและการใหอาหารทารก
คารอยละภายหลังการจัดกลุมแบงตามเกณฑมาตรฐาน BMI การประมาณคาของผลกระทบของ
ตัวแปรตนจากคา odds ratio

