บทที่ 2

ระเบียบวิธีการสำรวจ
2.1

ประชากรเปาหมาย

ประชากรไทยอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในประเทศไทย โดยแบงเปนกลุมอายุตาม
พัฒนาการทางชีวภาพและดานสังคม เปน 3 กลุม คือ
1. กลุมเด็ก (อายุ 1-14 ป) ซึ่งแบงตามการเจริญเติบโตเปน
- กลุมเด็กกอนวัยเรียน (1-5 ป)
- วัยเรียน (6-14 ป)
2. วัยทำงาน (15-59 ป)
3. วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)

2.2

การสุมตัวอยาง

ในการดำเนินการสำรวจดวยตัวอยาง (sample survey) นั้น ระเบียบวิธีสถิติเปนขั้นตอน
ที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนการสำรวจ การกำหนดแผนการสุมตัวอยาง การ
สรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล เปนตน โดยในบทนี้จะกลาวถึง ประชากร
กลุมเปาหมาย (target population) ของการสำรวจ แผนการสุมตัวอยาง (sampling design)
หนวยตัวอยาง (sampling unit) และกรอบตัวอยาง (sampling frame) ในแตละขั้นตอนของการ
สำรวจ การกำหนดขนาดตัวอยาง วิธีการประมาณคาสถิติ และการคำนวณคาถวงน้ำหนัก

2.2.1 ระดับของการนำเสนอผล
สภาพความเปนอยู และการดำรงชีวิตของประชากรของประเทศไทยในปจจุบันนั้นมีความ
แตกตางกันในแตละภาค และเขตการปกครอง เนื่องดวยปจจัยทางภูมิศาสตร ปจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม สภาวะแวดลอม ตลอดจนวิถีชีวิตตางๆ ซึ่งผลที่ตามมาจากปจจัยดังกลาวนอกเหนือจาก
การดำรงชีวิตคือ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของประชากรในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน ดังนั้น
เพื่อแสดงสภาวะสุขภาพของประชาชนไทยในแตละพื้นที่ รวมทั้งเพื่อสนองความตองการใชขอมูล
ในการกำหนดนโยบายสุขภาพและการบริหารจัดการโครงการทางการแพทยและสาธารณสุข
โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 จึงกำหนดใหมีการเสนอผลการสำรวจ
ในระดับ กรุงเทพมหานคร และภาคจำนวน 4 ภาค ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคใต การนำเสนอผลแยกเขตการปกครองคือ ในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล นอกจากนี้โดยธรรมชาติประชากรในแตละวัย คือวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ
ยอมมีลักษณะพื้นฐานทางรางกาย ปญหาสุขภาพอนามัย ความเจ็บปวย สภาวะทุพพลภาพของ
รางกาย ตลอดจนสุขภาพจิตที่แตกตางกัน และสภาพรางกายตามธรรมชาติของชาย และหญิงนั้น
มีความแตกตางกันอยางชัดเจน ซึ่งความแตกตางทั้งทางดานอายุ และเพศนั้นจะเปนปจจัยสำคัญที่
สงผลไปยังสถานะสุขภาพอนามัย ความเจ็บปวย ปญหาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ดังนั้นเพื่อให
ผลการสำรวจที่มีคุณภาพ สอดคลองกับสภาวะที่กลาวมาแลว การสำรวจในครั้งนี้นอกจากแบง
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ตามลักษณะทางภูมิศาสตร และพื้นที่แลว ไดแบงประชากรออกเปน 3 กลุมอายุ คือ กลุมอายุ
1 – 14 ป กลุมอายุ 15 – 59 ป และกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป โดยในแตละกลุมอายุไดแบงออกเปน
2 กลุมยอย คือเพศชาย และเพศหญิง เพื่อทำการเสนอผลในแตละกลุมยอย โดยใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ

2.2.2 แผนการสุมตัวอยาง (Sample design)
ในการสำรวจดวยตัวอยางขนาดใหญ (large scale sample survey) ในระดับประเทศนั้น
มักจะกำหนดแผนการสุมตัวอยางหลายขั้น เพื่อประหยัดทรัพยากรตางๆ เชน งบประมาณ กำลัง
คน และเวลา สำหรับโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 4 ซึ่งถือวา
เปนการสำรวจดวยตัวอยางขนาดใหญ จึงไดมีการพัฒนาแผนการสุมตัวอยางเพื่อใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย และหนวยตัวอยาง (ประชากรที่มีอายุ 1 ปขึ้นไป) ของโครงการ
รวมทั้งขอจำกัดในดานของบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จะตอง
เปนผูที่มีความรูและความชำนาญเฉพาะทางดานการแพทย นอกจากนี้ขอจำกัดอีกประการหนึ่งคือ
งบประมาณ และเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยเฉพาะงบประมาณในการตรวจรายกายตอ
หนวยนั้นสูงมาก ดังนั้นจึงไดกำหนดใหใชแผนการสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิหลายขั้น โดยใหถูกตอง
ตามระเบียบวิธีทางสถิติ และเหมาะสมกับวัตถุประสงค ประชากรเปาหมาย หนวยตัวอยาง รวมทั้ง
ขอจำกัดของโครงการนี้
การสำรวจดวยตัวอยางครั้งนี้จึงไดใชแผนการสุมตัวอยางแบบ stratified four-stage
sampling ซึ่งเปนแผนการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (probability sampling) โดยมี
กรุงเทพมหานคร และภาคจำนวน 4 ภาคเปนสตราตัม กรุงเทพมหานคร/จังหวัดในแตละภาคเปน
หนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง เขต/อำเภอเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง หนวยเลือกตั้งในเขตเทศบาล/
หมูบานนอกเขตเทศบาลซึ่งกำหนดโดยกรมการปกครองเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม และประชากรไทย
ที่มีอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไปเปนหนวยตัวอยางขั้นสุดทาย (eligible sampling unit)

การจัดชั้นภูมิ หรือการจัดสตราตัม
แผนการสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ ไดพัฒนามาสำหรับประชากรบางประเภทที่ประกอบดวย
หนวยตัวอยางที่มีลักษณะแตกตางกัน (heterogenous population) ซึ่งสามารถแยกออกไดหลาย
ประเภท โดยความแปรปรวนของประชากรกลุม นีจ้ ะมีคา สูง แผนการสุม ตัวอยางแบบงายจะไมเหมาะสม
กับประชากรเหลานี้ ดังนั้นกอนที่จะมีการสุมตัวอยางจะตองมีการแบงประชากรออกเปนสวนๆ โดย
ในแตละสวนควรจะประกอบดวยหนวยตัวอยางที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน ซึ่งสามารถสุมตัวอยาง
ไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูง โดยแผนการสุมตัวอยางแบบนี้เรียกวา แผนการสุมตัวอยาง
แบบมีชั้นภูมิ (stratified sampling) นอกจากนี้แผนการสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ ยังสามารถวัด
คาที่แสดงลักษณะบางประการของประชากรในแตละชั้นภูมิใหมีความแมนยำสูงได และยังสามารถ
ใชในการบริการจัดการการสำรวจได เชนการสำรวจดวยตัวอยางจากทุกภาคทั่วประเทศ การใช
แผนการสุมตัวอยางแบบมีชั้นภูมิจะทำใหการบริหารจัดการ การแบงงาน และการควบคุมงานนั้น
มีความสะดวกมากขึ้น
โดยในการสำรวจครั้งนี้ ไดกำหนดให กรุงเทพมหานคร และภาคจำนวน 4 ภาคเปน
สตราตัม รวมทั้งสิ้น 5 สตราตัม และในแตละสตราตัม ไดทำการแบงออกเปน 12 สตราตัมยอย
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ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง (คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล) กลุม
อายุ (คือ 1-14 ป 15-59 ป และ 60 ปขึ้นไป) และเพศ ยกเวนกรุงเทพมหานครแบงเปน 6
สตราตัมยอย ตามกลุมอายุ และเพศ ไดจำนวนสตราตัมยอยรวมทั้งสิ้น 27 สตราตัมยอย
1) การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง (Primary sampling selection)
หนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง : กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในภูมิภาค
กรอบตัวอยางขั้นที่หนึ่ง : บัญชีรายชื่อจังหวัดในแตละภาค โดยเรียงตามลักษณะภูมิศาสตร
การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง : ในแตละภาค หรือสตราตัมไดทำการเลือกจังหวัด
ตัวอยางอยางอิสระตอกัน ดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ (systematic sampling) ไดจำนวนจังหวัด
ตัวอยางทั้งสิ้น 20 จังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานครไมมีการเลือกหนวยตัวอยาง ไดจำนวนหนวย
ตัวอยางขั้นที่หนึ่งรวมทั้งสิ้น 21 หนวยตัวอยาง ซึ่งกระจายไปในแตละสตราตัมดังนี้
ตารางที่ 2.1 จำนวนและรายชื่อจังหวัดตัวอยาง จำแนกตามสตราตัม
สตราตัม
จำนวนจังหวัดตัวอยาง
รายชื่อจังหวัดตัวอยาง
กรุงเทพมหานคร
1
กรุงเทพมหานคร
กลาง (ยกเวนกรุงเทพฯ)
5
ปราจีนบุรี ลพบุรี จันทบุรี นครปฐม
และเพชรบุรี
เหนือ
5
เชียงใหม นาน สุโขทัย เพชรบูรณ
และอุทัยธานี
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5
เลย ขอนแกน บุรีรัมย มุกดาหาร และ
อุบลราชธานี
ใต
5
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง และสตูล
รวมทั่วประเทศ
21
2) การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สอง (Secondary sampling selection)
หนวยตัวอยางขั้นที่สอง : เขตในกรุงเทพมหานคร และอำเภอในตางจังหวัด
กรอบตัวอยางขั้นที่สอง : บัญชีรายชื่อเขตในกรุงเทพมหานคร และบัญชีรายชื่ออำเภอ
ในแตละจังหวัดตัวอยาง โดยเรียงตามลักษณะภูมิศาสตร
การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สอง : ในกรุงเทพมหานคร และแตละจังหวัดตัวอยาง
ไดทำการเลือกเขต/อำเภอตัวอยางอยางอิสระตอกัน ดวยวิธกี ารสุม แบบมีระบบ (systematic sampling)
ไดจำนวนเขต/อำเภอตัวอยางทั้งสิ้น 104 เขต/อำเภอ ซึ่งกระจายไปในแตละสตราตัมดังนี้
ตารางที่ 2.2 จำนวนเขต/อำเภอตัวอยาง จำแนกตามสตราตัม
สตราตัม
จำนวนเขต/อำเภอตัวอยาง
กรุงเทพมหานคร
12
กลาง (ยกเวน กรุงเทพฯ)
19
เหนือ
23
ตะวันออกเฉียงเหนือ
29
ใต
21
รวมทั่วประเทศ
104
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3) การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สาม (Tertiary sampling selection)
หนวยตัวอยางขั้นที่สาม : หนวยเลือกตั้งในเขตเทศบาล และหมูบานนอกเขตเทศบาล
กรอบตัวอยางขั้นที่สาม : บัญชีรายชื่อหนวยเลือกตั้งในเขตเทศบาล และหมูบานนอก
เขตเทศบาล ของเขต/อำเภอตัวอยาง โดยเรียงตามรหัสหนวยเลือกตั้ง/หมูบาน ซึ่งไดจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สาม : ในแตละเขต/อำเภอตัวอยาง ไดทำการเลือกหนวย
เลือกตั้ง/หมูบา นตัวอยางอยางอิสระตอกัน ดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ (systematic sampling)
ไดจำนวนหนวยเลือกตั้ง/หมูบานตัวอยางทั้งสิ้น 612 หนวยเลือกตั้ง/หมูบาน ซึ่งกระจายไปในแตละ
สตราตัมและสตราตัมยอยดังนี้
ตารางที่ 2.3 จำนวนหนวยเลือกตั้ง/หมูบานตัวอยาง จำแนกตามสตราตัม และสตราตัมยอย
สตราตัม
กรุงเทพมหานคร
กลาง (ยกเวน กรุงเทพฯ)
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต
รวมทั่วประเทศ

จำนวนหนวยเลือกตั้ง/หมูบานตัวอยาง
รวม
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
68
68
136
68
68
136
68
68
136
68
68
136
68
68
612
340
272

4) การเลือกหนวยตัวอยางขั้นสุดทาย (Eligible sampling selection)
หนวยตัวอยางขั้นสุดทาย : ประชาชนไทยที่มีอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป
กรอบตัวอยางขั้นสุดทาย : บัญชีรายชื่อประชาชนที่มีอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป ในแตละ
หนวยเลือกตั้ง/หมูบานตัวอยางกลุมอายุและเพศ ซึ่งไดจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โดยในแตละกลุมไดเรียงลำดับประชากรจากอายุนอยไปมากเพื่อใหการสุมตัวอยางแบบมีระบบมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การเลือกหนวยตัวอยางขั้นสุดทาย : ในแตละหนวยเลือกตั้ง/หมูบานตัวอยาง ไดทำการ
เลือกประชาชนฯตัวอยางในแตละกลุมอยางอิสระตอกัน ดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ (systematic
sampling) ไดจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไปตัวอยางทั้ง 3 กลุมอายุ รวมทั้งสิ้น 31,680
ราย ซึ่งกระจายไปในแตละสตราตัม และสตราตัมยอยดังนี้
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รวม

กรุงเทพมหานคร
3,520
กลาง (ยกเวน กรุงเทพฯ) 7,040
เหนือ
7,040
ตะวันออกเฉียงเหนือ
7,060
ใต
7,040
รวมทั่วประเทศ
31,700

สตราตัม
1-14
ป
1,080
2,160
2,160
2,160
2,160
9,720

15-59
ป
1,360
2,720
2,720
2,720
2,720
12,240

รวม
60 ป
ขึ้นไป
1,080
2,160
2,160
2,160
2,160
9,720

จำนวนประชาชนตัวอยาง
ในเขตเทศบาล
รวม
1-14
15-59 60 ป
ป
ป
ขึ้นไป
3,520 1,080
1,360 1,080
3,520 1,080
1,360 1,080
3,520 1,080
1,360 1,080
3,530 1,080
1,360 1,080
3,520 1,080
1,360 1,080
17,600 5,400 6,800 5,400

ตารางที่ 2.4 จำนวนประชาชนตัวอยาง จำแนกตามสตราตัม และสตราตัมยอย

3,520
3,520
3,530
3,520
14,080

รวม

นอกเขตเทศบาล
1-14 15-59
ป
ป
1,080
1,360
1,080
1,360
1,080
1,360
1,080
1,360
4,320 5,440

60 ป
ขึ้นไป
1,080
1,080
1,080
1,080
4,320
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ในเขตเทศบาล

ข.12 อ.1 ... ...

จ.1

...

1-14 ป

ขั้นที่สี่
เลือกประชาชนตัวอยาง

ประชาชนตัวอยางที่ 1

ชาย

ชั้นภูมิยอย

จ.2

...

อ.1 ... ...

จ.5

หนวยเลือกตั้งตัวอยางที่ ...

จ.4

15-59 ป

จ.3

กลาง

ประชาชนตัวอยางที่ 10

หนวยเลือก หนวยเลือก
ขั้นที่สาม
เลือกหนวยเลือกตั้ง/ ตั้งตัวอยาง ... ตั้งตัวอยาง หนวยเลือกตั้งตัวอยางที่ 1
หมูบานตัวอยาง
ที่ 1
ที่ 68

ชั้นภูมิยอย

...

กรุงเทพฯ

ขั้นที่หนึ่ง
เลือกจังหวัดตัวอยาง
ขั้นที่สอง
เลือกเขต/อำเภอตัวอยาง

ข.1

กรุงเทพฯ

ชั้นภูมิ

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการสุมตัวอยาง

60 ปขึ้นไป

จ.1

หมูบานตัวอยางที่ 1

ในเขตเทศบาล

อ.1 ... ...

จ.5

ประชาชนตัวอยางที่ 1

...

เหนือ

ประเทศไทย

จ.1

...

1-14 ป

หญิง

...

จ.2

จ.4

จ.5

ประชาชนตัวอยางที่ 10

15-59 ป

หมูบานตัวอยางที่ ...

อ.1 ... ...

จ.3

ตะวันออกเฉียงเหนือ

อ.1 ... ...

จ.1

จ.5

60 ปขึ้นไป

...

ใต

2.3

ขนาดตัวอยาง

เพื่อใหสามารถนำเสนอผลไดตามระดับของการนำเสนอผลที่กำหนด คือกรุงเทพมหานคร
และภาค 4 ภาค จำแนกตามเขตการปกครอง กลุมอายุ และเพศ รวมทั้งสิ้น 27 สตราตัม ดังนั้น
ในการกำหนดขนาดตัวอยางเพื่อใหสามารถนำเสนอผลไดทุกสตราตัม จะตองกำหนดขนาดตัวอยาง
ในแตละสตราตัมอยางอิสระตอกัน โดยไดทำการคำนวณขนาดตัวอยางที่เหมาะสมสำหรับการ
ประมาณคาสัดสวนประชากร ในกรณีใชแผนการสุมตัวอยางอยางงาย โดยใชสูตรการคำนวณขนาด
ตัวอยางดังนี้
Nk2PQ
n = 2
k PQ + NE2
โดยที่ =
=
=
=
=
=

ขนาดตัวอยาง
ขนาดประชากร
คาคงที่ของระดับความเชื่อมั่นที่ 1สัดสวนของประชากรที่สนใจศึกษา
1–P
ขนาดของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได

หลังจากที่ไดขนาดตัวอยางในแตละสตราตัมแลว สิ่งที่ตองนำมาใชประกอบการพิจารณา
คือทรัพยากรที่มีอยู เชน งบประมาณ เวลา และกำลังคน นอกจากนี้ยังตองพิจารณาจากแผนการ
สุมตัวอยาง โดยขนาดตัวอยางในแตละขั้นจะปรากฏอยูในหัวขอ 2.2.3
ตารางที่ 2.5 จำนวนประชากรกลุมเปาหมาย
กลุมอายุ (ป)
1-14
15-59
60 +
รวม

2.4

ชาย
4,870
6,120
4,860
15,850

หญิง
4,870
6,120
4,860
15,850

รวม
9,740
12,240
9,720
31,700

การวิเคราะหขอมูล
การคำนวณคาถวงน้ำหนัก

การคำนวณคาประมาณยอดรวมของจำนวนประชากรทีต่ อ งการศึกษา ตองใชคา ถวงน้ำหนัก
ซึ่งสามารถคำนวณไดจากผลคูณของคาตางๆ เหลานี้
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2.4.1 การคำนวณคาถวงน้ำหนักเริ่มตน (Base weights)
คำนวณจากแผนการสุม ตัวอยางทีใ่ ช โดยคาถวงน้ำหนักเริม่ ตนจะมีคา เทากับผลคูณสวนกลับ
ของความนาจะเปนที่หนวยตัวอยางจะถูกเลือกมาเปนตัวแทนในแตละขั้น ในการสำรวจนี้แผนการ
สุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified four – stage sampling ดังนั้นความนาจะเปนที่หนวยตัวอยาง
ในแตละขั้นจะถูกเลือกเปนตัวแทนสามารถคำนวณไดดังนี้
●

หนวยตัวอยางขั้นที่ 1 (กรุงเทพฯ/จังหวัดตัวอยาง) ถูกเลือกดวยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบ Systematic Sampling ดวยความนาจะเปน
ah
Ah
●

Ah

โดยที่

คือ จำนวนกรุงเทพมหานคร/จังหวัดตัวอยาง สตราตัม h
คือ จำนวนกรุงเทพมหานคร/จังหวัดทั้งสิ้น สตราตัม h

หนวยตัวอยางขั้นที่ 2 (เขต/อำเภอตัวอยาง) ถูกเลือกดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ

Systematic Sampling ดวยความนาจะเปน
bhc
Bhc
●

ah

bhc
Bhc

โดยที่

คือ จำนวนเขต/อำเภอตัวอยาง ของกรุงเทพมหานคร/จังหวัดตัวอยาง c สตราตัม h
คือ จำนวนเขต/อำเภอทัง้ สิน้ ของกรุงเทพมหานคร/จังหวัดตัวอยาง c สตราตัม h

หนวยตัวอยางขั้นที่ 3 (หนวยเลือกตั้ง/หมูบานตัวอยาง) ถูกเลือกดวยวิธีการสุม

ตัวอยางแบบ Systematic Sampling ดวยความนาจะเปน

mhcdi
Mhcdi

โดยที่

mhcdi

คือ จำนวนหนวยเลือกตัง้ ตัวอยางของเขตการปกครอง i เขต/อำเภอตัวอยาง d
กรุงเทพมหานคร/จังหวัดตัวอยาง c สตราตัม h
Mhcdi คือ จำนวนหนวยเลือกตั้งทั้งสิ้นของเขตการปกครอง i เขต/อำเภอตัวอยาง d
กรุงเทพมหานคร/จังหวัดตัวอยาง c สตราตัม h
●

หนวยตัวอยางขั้นที่ 4 (ประชาชนตัวอยาง) ถูกเลือกดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ

Systematic Sampling ดวยความนาจะเปน

nhcdiejk
Nhcdiejk

nhcdiejk

โดยที่

คือ จำนวนประชาชนตัวอยางตามที่กำหนดใหของกลุมอายุ k เพศ
หนวยเลือกตั้ง e เขตการปกครอง i เขต/อำเภอตัวอยาง d กรุงเทพมหานคร/จังหวัดตัวอยาง
สตราตัม h
Nhcdiejk คือ จำนวนประชาชนทั้งสิ้น ของกลุมอายุ k เพศ j หนวยเลือกตั้ง
เขตการปกครอง i เขต/อำเภอตัวอยาง d กรุงเทพมหานคร/จังหวัดตัวอยาง c สตราตัม h
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j
c

e

ดังนั้นคาถวงน้ำหนักเริ่มตนสำหรับประชาชนตัวอยาง f กลุมอายุ k เพศ j หนวยเลือกตั้ง
เขตการปกครอง i เขต/อำเภอตัวอยาง d กรุงเทพมหานคร/จังหวัดตัวอยาง c สตราตัม h คือ
W hcdiejkf

=

e

Ah Bhc M hcdi N hcdiejk
x
x
x
ah b hc m hcdi n hcdiejk

2.4.2 การปรับคาถวงน้ำหนักดวยการไมตอบ (non-response adjustment)
Adj_NRhcdiejkf

=

nhcdiejk

n hcdiejk
ńhcdiejk

คือ จำนวนประชาชนตัวอยางตามที่กำหนดให ของกลุมอายุ k เพศ
หนวยเลือกตั้ง e เขตการปกครอง i เขต/อำเภอตัวอยาง d กรุงเทพมหานคร/จังหวัดตัวอยาง
สตราตัม h
ńhcdiejk คือ จำนวนประชาชนตัวอยางที่ใหความรวมมือ ของกลุมอายุ k เพศ
หนวยเลือกตั้ง e เขตการปกครอง i เขต/อำเภอตัวอยาง d กรุงเทพมหานคร/จังหวัดตัวอยาง
สตราตัม h

j
c

j
c

2.4.3 การปรับคาถวงน้ำหนักดวยการแบงขอมูลออกเปนชั้นภูมิ (post
stratification calibration adjustment)
การปรับคาถวงน้ำหนักดวยการแบงขอมูลออกเปนชั้นภูมินั้น ใชคาจำนวนประชากรจาก
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปรับ โดยเปนคาจำนวนประชากร
ของกลุมอายุ k เพศ j เขตการปกครอง i จังหวัดตัวอยาง c สตราตัม h
ดังนั้นคาถวงน้ำหนักสุดทาย (final weights) ที่กำหนดใหแตละหนวยตัวอยางขั้นสุดทาย
นั้น ไดคำนวณจากผลคูณของคาถวงน้ำหนักเริ่มตน (base weights) การปรับการไมตอบ (nonresponse adjustment) และการปรับดวยการแบงขอมูลออกเปนชั้นภูมิ โดยคาถวงน้ำหนักนี้จะใช
เพื่อทำการวิเคราะหขอมูลโดยการประมาณคาประชากร

2.5

เครื่องมือการสำรวจ

เนื่องจากขอมูลที่ตองการเพื่อแสดงสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยในการสำรวจ
ครั้งที่ 4 นี้มีขอมูลที่แสดงถึงสถานะสุขภาพโดยทั่วไป พฤติกรรมเสี่ยงหรือสรางเสริมสุขภาพ
ลักษณะทางชีวภาพที่แสดง ถึงความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ซึ่งบางครั้งประชากรเองอาจ
ยังไมรูตัววามีความผิดปรกติจึงตองคนหาดวยการทดสอบตางๆ หรือการตรวจทางชีวเคมี ดังนั้น
วิธีการเก็บขอมูลจึงมีความหลากหลาย ประกอบดวย
การสัมภาษณ โดยใชแบบสอบถาม
การทดสอบการทำงานของระบบตตางๆ ของรางกาย โดยใชการทดสอบ เชน (แรงบีบมือ
การเดินจับเวลา การมองเห็น ฯลฯ)
การตรวจทางชีวเคมี โดย การตรวจเลือด, ตรวจปสสาวะ
●
●

●
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ตารางที่ 2.6 รายการแบบสัมภาษณ และตรวจรางกาย วัยแรงงานและวัยสูงอายุ
หมวด
Q1000

Q2000
Q3000
Q4000
Q5000
Q6000

Q7000

Q8000
Q9000

Q9100

28

รายการ

15 – 59 ป

ขอมูลสวนบุคคล
Q1100 ขอมูลสวนบุคคล อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา
Q1200 การทำงานและรายได
Q1300 ลักษณะการอยูอาศัยและการปรับปรุงบาน
Q1400 ผูปรนนิบัติดูแลในกิจวัตรประจำวัน
Q1500 การรับภาระเปนที่พึ่งในครัวเรือน
การวัดภาวะพึ่งพาในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
สถานะสุขภาพโดยรวม
คุณภาพชีวิต
การทดสอบสภาพสมองและสุขภาพจิต
Q5100 การทดสอบสภาพสมอง
Q5200 ภาวะซึมเศรา
โรคเรื้อรัง
Q6200 ฟนและการบดเคี้ยว
Q6300 การไดยิน
Q6400 การหกลม
พฤติกรรมสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยง
Q7100 กิจกรรมทางกาย
Q7200 การสูบบุหรี่
Q7300 การดื่มแอลกอฮอล
Q7400 การใชยาและอาหารเสริม
Q7500 การกินอาหาร
Q7600 ประวัติการปวยของพอแม พี่นองสายตรง
Q7700 การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
Q7800-Q7900 อนามัยเจริญพันธุ
สิทธิและสวัสดิการทางสุขภาพ
การตรวจรางกาย
1) น้ำหนักและสวนสูง
2) เสนรอบเอว
3) เสนรอบสะโพก
4) ความยาวแขน (arm span)
5) ความดันเลือดและชีพจร
6) การเดินจับเวลา
7) ทดสอบการมองเห็น
(อายุ 40 ปขึ้นไป)
8) ทดสอบแรงบีบมือ
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
1) Blood test: Fasting blood sugar/
Lipid Creatinine /CBC
2) Urine strip test
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2.6

การตรวจรางกาย

การตรวจรางกายขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การวัดสวนสูง การชั่งน้ำหนัก การวัดรอบ
เสนรอบเอว เสนรอบสะโพก การวัดความยาวแขนและการวัดความดันเลือดตามลำดับ
ผูเขารับการตรวจรางกายขั้นพื้นฐาน ไดรับการแนะนำใหพักผอนอยางเพียงพออดอาหาร
12 ชั่วโมง 1 วันกอนเขารับการตรวจ ในวันตรวจให งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี่ ในเชาวันตรวจ ใหสวม
เสื้อผาที่เบาสบาย ไมรัดแนนจนเกินไป เพื่อความสะดวกในการตรวจรางกายขั้นพื้นฐาน
รายการตรวจรางกาย (อายุ 15 ปขึ้นไป) มีดังตอไปนี้
1) การวัดสวนสูง
2) การชั่งน้ำหนัก
3) การวัดเสนรอบเอว
4) การวัดเสนรอบสะโพก
5) การวัดความยาวแขน (อายุ 60 ปขึ้นไป)
6) การวัดความดันเลือด
รายการทดสอบตางๆ
1) การทดสอบการมองเห็นระยะใกล (อายุ 40 ปขึ้นไป)
2) การทดสอบแรงบีบมือ
3) การทดสอบการเดินจับเวลา (อายุ 60 ปขึ้นไป)
การเก็บตัวอยางเลือด
เพื่อตรวจ fasting plasma glucose, lipid profile, และ CBC
ตารางที่ 2.7 การตรวจตัวอยางเลือดทางหองปฏิบัตกิ าร

CBC

ปริมาตรเลือด
Sample
(ml.)
2 ml.
EDTA blood

Glucose

2 ml.

Creatinine

3 ml.

การทดสอบ

Lipid profile 5 ml.
Cholesterol
Triglyceride
HDL-c,LDL-c

วิธีตรวจวัด/เครื่องตรวจวัด

เครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ
CBC Sysmex XT series
NaF+K.oxalate Enzymatic Method (Hexokinase)/
blood
Hitachi 917
Clotted blood Jaffe’ method rate-blanked and
(serum 0.2 ml) compensated/Hitachi 917
Clotted blood - Cholesterol : Enzymatic colorimetric
(serum 0.2 ml) method (CHOD-PAP)
- Triglyceride : Enzymatic
colorimetric method (GPO-PAP)
- HDL-c : Homogeneous enzymatic
colorimetric method
- LDL-c : Homogeneous enzymatic
colorimetric method
- All with Hitachi 917
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