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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาหาความชุกและ ปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดภาวะความดนัโลหิตสูงในประชาชนท่ีอาศยัอยูเ่ขตพื้นท่ีแนวชายแดน ไทย-พม่า 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีรายละเอียดของวธีิการศึกษาดงัน้ี   

3.1  ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาน้ีคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีแนวชายแดน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
และไดรั้บการตรวจคดักรองโรคความดนัโลหิตสูง โดยใชแ้บบคดักรองความเส่ียงเบ้ืองตน้ต่อการเป็น
เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด (Verbal Screening) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ านวน 4, 560 คน โดยเป็นประชาชนท่ีอยู่ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 4 แห่ง ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1) ดงัน้ี 

      1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาปลาจาด  
       2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสอย  
       3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาบ่อง  
       4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมอกจ าแป่  

 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาประชากรทั้งหมด และมีเกณฑ์ในการคดัเลือกออกคือ ขอ้มูลใน
แบบบนัทึกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะความดนัโลหิตสูง ท่ีได้รับการบนัทึกไวมี้ขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์
ครบถว้น ไดจ้  านวนประชากรเขา้ร่วมทั้งส้ิน 3,280 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ของจ านวนประชากรใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
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ตารางที ่3.1  จ  านวนประชากรในการศึกษา 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบบนัทึกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะความดนัโลหิตสูงใน
ประชาชนท่ีอาศยัอยูเ่ขตพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีพฒันาข้ึนจากแบบคดักรองความเส่ียงเบ้ืองตน้ต่อ
การเป็นเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด (Verbal Screening) ของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดใ้ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ อาย ุเพศ เช้ือชาติ ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั และประวติัความเจบ็ป่วยดว้ย
โรคเร้ือรังของครอบครัว  
  ส่วนท่ี 2 ดา้นภาวะสุขภาพ ไดแ้ก่ ดชันีมวลกาย ขนาดรอบเอว ระดบัน ้ าตาลในเลือด การมี
โรคร่วม และภาวะซึมเศร้า (ขอ้ค าถาม 2Q และ 9Q) จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
  ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมเส่ียง ไดแ้ก่ การกินอาหารรสเค็มจดั การสูบบุหร่ี และการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

 
 
 

สถานบริการ 

จ านวนประชากรที่
มีอายุ 35 ปีขึน้ไป   

(คน) 

จ านวนประชากรอายุ  
35 ปีขึน้ไปและได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคความ

ดันโลหิตสูง 
 ปี พ.ศ. 2556 (คน) 

    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
(อายุ 35 ปีขึน้ไปทีไ่ด้รับ
การตรวจคัดกรองและ
มีข้อมูลครบถ้วน)     

(คน) 
รพ.สต. นาปลาจาด 
(ต าบลหว้ยผา) 

911 529 269 

รพ.สต. หมอกจ าแป่ 
(ต าบลหมอกจ าแป่) 

1,534 1,485 1,021 

รพ.สต. ในสอย 
(ต าบลปางหมู) 

1,037 505 407 

รพ.สต. ผาบ่อง 
(ต าบลผาบ่อง) 

2,730 2,041 1,583 

รวมทั้งหมด 6,212 4,560 3,280 
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 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ท าการตรวจสอบเคร่ืองมือโดยการน าเอาแบบบนัทึกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะความดนัโลหิต

สูงในประชาชนท่ีอาศยัอยู่เขตพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีสร้างไปท าการตรวจสอบความสอดคลอ้ง 
(Internal Consistency) กับข้อมูลท่ีถูกบันทึกไวใ้นฐานข้อมูลจากรายงานแบบคัดกรองความเส่ียง
เบ้ืองตน้ต่อการเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด (Verbal Screening) ปี พ.ศ. 
2556 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

3.3  การพทิกัษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้น าโครงร่างการคน้ควา้แบบอิสระเขา้รับการพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัสาขาสาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ
ได้รับการรับรองว่าไม่เป็นอนัตรายต่อกลุ่มตวัอย่าง หลงัจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว้ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่งโดยการจดัท าเอกสารเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์
ของการศึกษา รวมทั้งช้ีแจงรายละเอียดแก่เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีจะสามารถ
ยกเลิกการให้ขอ้มูลในระหวา่งท่ีท าการศึกษาไดห้ากตอ้งการ โดยไม่เกิดผลเสียแต่อยา่งใด ขอ้มูลท่ีได้
จากการเก็บจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล การน าเสนอผลการศึกษาจะ
เป็นไปในภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆต่อกลุ่มตวัอยา่ง 

3.4  การรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาในคร้ังน้ีไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ผูศึ้กษาท าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ถึงสาธารณสุขอ าเภอเมือง 
เพือ่ขออนุญาตเขา้ไปด าเนินการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะความดนัโลหิตสูงปี พ.ศ. 2556 ท่ีอาศยั
อยูเ่ขตพื้นท่ีแนวชายแดนไทย-พม่า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   
  2. ผูศึ้กษาออกแบบบนัทึกการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้ 
  3. ผูศึ้กษาเขา้พบสาธารณสุขอ าเภอเมืองและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ทั้ง 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อด าเนินการช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขอบเขตการศึกษา ระยะเวลาใน
การรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ขั้นตอนในการด าเนินการศึกษา ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บจากการด าเนินการศึกษา และขอความร่วมมือในการด าเนินการศึกษาพร้อมทั้งแจง้นดัวนั เวลา 
ในการเขา้ไปรวบรวมขอ้มูล 
  4. ผูศึ้กษาด าเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บขอ้มูลจากแบบคดักรองความเส่ียงเบ้ืองตน้
ต่อการเป็นเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด (Verbal Screening) ของกรมควบคุมโรค 
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กระทรวงสาธารณสุข ท่ีท าการรวบรวมโดยบุคลากรหรือเจา้หน้าท่ี อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ใน
เขตพื้นท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 4 แห่ง 

5. ผูศึ้กษาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและน าไปลงในแบบบนัทึก
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะความดนัโลหิตสูงอีกคร้ัง จากนั้นน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติต่อไป 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูล
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical package for the social sciences) Version17 ในการประมวลผล โดยน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) แบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. ข้อมูลพื้นฐาน ภาวะสุขภาพและพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2. ความชุกภาวะความดนัโลหิตสูง วเิคราะห์โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

ความชุกภาวะความดนัโลหิตสูง      =     จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีพบวา่มีภาวะความดนัโลหิตสูง x 100 
                                               จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ณ ช่วงเวลานั้น 

  3. ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะความดนัโลหิตสูง หาอตัราเส่ียง
สัมพนัธ์ (Prevalence Ratio) 

 


