ระเบียนวิธีการสารวจพฤติกรรมสี่ยงโรคไม่ ตดิ ต่ อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558
ในการดาเนินงานการสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558 ซึง่ เป็ นการวัดสุขภาพประชากร
ด้ วยการสารวจตัวอย่าง (sample survey) ระดับเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข นัน้ ขันตอนระเบี
้
ยบวิธีสถิติการสารวจเป็ น
ขันตอนที
้
่สาคัญเริ่ มตังแต่
้ การกาหนดแผนการสุ่มตัวอย่าง (sampling design) หน่วยตัวอย่าง (sampling unit) และกรอบ
ตัวอย่างในแต่ละขันของการสุ
้
่มตัวอย่าง (sampling frame) ตลอดจนการกาหนดขนาดตัวอย่าง วิธีการประมาณค่าสถิติและ
การคานวณค่าถ่วงน ้าหนัก การสารวจฯครัง้ นี ้ มีประชากรเป้าหมาย (target population) คือ ประชากรไทยทัว่ ไปที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยอายุ 15-79 ปี และมีการนาเสนอผลการสารวจระดับเขตสุขภาพ จานวน 12 เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
และภาพรวมทัง้ 12 เขตที่ไม่รวมกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมการสารวจมีวิธีการสุม่ ตัวอย่างดังต่อไปนี ้
1. แผนการสุม่ ตัวอย่าง (sample design)
การสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558 มีการแผนการสุม่ ตัวอย่างแบบ Complex Survey
Design ทีมีการพัฒนาแผนการสุ่มตัวอย่างที่ มีความถูกต้ องตามระเบียบวิธีทางสถิติและมี ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์,
กลุม่ เป้าหมาย และหน่วยตัวอย่างของการสารวจฯที่คานึงถึงข้ อจากัดในด้ านจัดทากรอบรายชื่อหน่วยตัวอย่าง, เวลาที่ใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล, และงบประมาณ ดังนัน้ จึงมีการกาหนดแผนการสุ่มตัวอย่างแบบการจัดชันภู
้ มิ Three Stage Stratified
Cluster Sampling และวิธีการสุม่ เลือกตัวอย่างโดยใช้ ความน่า จะเป็ นตามสัดส่วนกับขนาด (probability proportional to size
sampling) เพื่ อเกิ ดความทั่วถึง และมี ประสิทธิ ภ าพสูง สุดเหมาะสมกับ การบริ หารจัด การทัง้ ยัง ให้ ความแม่น ยาสูง ในการ
ประมาณการค่าความชุกประชากร(%) และค่าเฉลี่ยประชากร ดังนี ้ เขตสุขภาพถูกจัดเป็ นชันภู
้ มิ เลือกจังหวัดตัวอย่างเป็ นหน่วย
ตัวอย่างที่หนึ่ง (PSU) ในจังหวัดตัวอย่างนันเลื
้ อกชุมชนหรื อหมู่บ้านในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลตามกรมการปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทยเป็ นหน่ วยตัว อย่า งที่ สอง
(SSU) และสุ่ม เลื อกประชากรตัว อย่างส าหรั บ เก็ บข้ อมูล (eligible
respondents) ตามชันภู
้ มิเพศและอายุเป็ นหน่วยตัวอย่างสุดท้ าย (USU) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 การเลือกหน่วยตัวอย่างขันที
้ ่หนึง่ (Primary sampling selection)
หน่วยตัวอย่างขันที
้ ่หนึง่ : จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1-12
กรอบตัวอย่างขันที
้ ่หนึง่ : บัญชีรายชื่อจังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ
การเลือกตัวอย่างขันที
้ ่หนึ่ง : ในแต่ละเขตสุขภาพ ได้ สมุ่ เลือกจังหวัดตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) เขต
สุขภาพละ 2 จังหวัด ยกเว้ นเขตสุขภาพที่ 10 ได้ จงั หวัดจากการสุม่ เลือก 2 จังหวัดและมีจงั หวัดในเขตสมัครเข้ าร่วมโครงการฯ
เพิ่มอีก 1 จังหวัด ได้ จงั หวัดตัวอย่างทังสิ
้ ้น 25 จังหวัด กระจายตามชันภู
้ มิ ดังนี ้
ตารางที่ 1 รายชื่อจังหวัด จาแนกตามชันภู
้ มิ
ชันภู
้ มิ
รายชื่อจังหวัดตัวอย่าง
ชันภู
้ มิ
รายชื่อจังหวัดตัวอย่าง
เขตสุขภาพที่ 1
เชียงใหม่, แพร่
เขตสุขภาพที่ 7
ขอนแก่น, อุดรธานี
เขตสุขภาพที่ 2
อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์
เขตสุขภาพที่ 8
กาฬสินธุ์, นครพนม
เขตสุขภาพที่ 3
นครสวรรค์, พิจิตร
เขตสุขภาพที่ 9
บุรีรัมย์, สุรินทร์
เขตสุขภาพที่ 4
นนทบุรี, ลพบุรี
เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี, ยโสธร, มุกดาหาร
เขตสุขภาพที่ 5
สุพรรณบุรี, นครปฐม
เขตสุขภาพที่ 11 นครศรี ธรรมราช, พังงา
เขตสุขภาพที่ 6
ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา
เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา, สตูล
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1.2 การเลือกหน่วยตัวอย่างขันที
้ ่สอง (Secondary sampling selection)
หน่วยตัวอย่างขันที
้ ่สอง : ชุมชนหรื อหมูบ่ ้ าน
กรอบตัวอย่างขัน้ ที่สอง : บัญชีรายชื่อชุมชนหรื อหมู่บ้านในพื ้นที่เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ตามกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
การเลือกตัวอย่างขันที
้ ่สอง : จังหวัดตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 2 ชันภู
้ มิ คือชันภู
้ มิในเขตเทศบาล และชันภู
้ มินอกเขตเทศบาล
สุม่ เลือกชุมชนหรื อหมูบ่ ้ านเป็ นตัวอย่างอย่างอิสระต่อกัน แบบมีระบบ (systematic sampling) ชันภู
้ มิในเขตเทศบาล 10 หน่วย
ตัวอย่าง และชันภู
้ มินอกเขตเทศบาล 10 หน่วยตัวอย่าง รวมจังหวัดละ 20 หน่วยตัวอย่าง รวมทังสิ
้ ้น 500 หน่วยตัวอย่าง
(25 จังหวัด x 20 หน่วยตัวอย่าง)
1.3 การเลือกหน่วยตัวอย่างขันที
้ ่สาม (Ultimate sampling selection)
หน่วยตัวอย่างขันที
้ ่สาม : ประชากรตัวอย่างสาหรับเก็บข้ อมูล
กรอบตัวอย่างขันที
้ ่สาม : บัญชีรายชื่อบุคคลในชุมชนหรื อหมู่บ้าน จากศูนย์ข้อมูลสุขภาพจังหวัด (Health Provincial Data
Center) ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 15-79 ปี
การเลือกตัวอย่างขันที
้ ่สาม : แต่ละหน่วยชุมชนหรื อหมู่บ้าน นารายชื่อบุคคล 15-79 ปี มาจัดชันภู
้ มิเพศชายและเพศหญิง
และกลุม่ อายุ 15-39 ปี , กลุม่ อายุ 40-59 ปี และกลุม่ อายุ 60-79 ปี ออกเป็ น 6 ชันภู
้ มิ แต่ละชันภู
้ มิเลือกประชากรตัวอย่าง ชัน้
ภูมิละ 8 คน แต่ละชุมชนหรื อหมู่บ้านหน่วยตัวอย่างจึงมี 48 ประชากรตัวอย่าง รวมตัวอย่างสารวจจังหวัดละ 960 คน (20
ชุมชน/หมูบ่ ้ าน x 48 ประชากรตัวอย่างสารวจ)
แผนภูมิที่ 1 แสดงขันตอนการสุ
้
ม่ ตัวอย่าง

2. ขนาดตัวอย่าง
เพื่อให้ สามารถรายงานผลได้ ตามเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ดังนัน้ ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง นอกจาก
พิจารณาถึงตัวแปรสาคัญ ได้ แก่ เพศ อายุ แล้ วยังคานึงถึงงบประมาณ เวลา และทรัพยากรที่จากัด เพื่อการใช้ ประโยชน์ข้อมูล
สาหรับการวางแผนงานได้ ทนั เวลา การคานวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม โดยแต่ละเขตสุขภาพจะมีขนาดตัวอย่าง 1920 ราย
สูตรการคานวณขนาดตัวอย่าง ดังนี ้
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3. การคานวณค่าถ่วงน ้าหนัก (Base Weight)
การคานวณค่าประมาณยอดรวมของประชากรที่ต้องการศึกษา ต้ องใช้ การถ่วงน ้าหนัก ซึง่ สามารถคานวณได้ จากผล
คูณส่วนกลับของค่าน่าจะเป็ นที่หน่วยตัวอย่างที่ถกู เลือกมาเป็ นตัวแทนในแต่ละขัน้ ดังนี ้
3.1 หน่วยตัวอย่างที่หนึง่ จังหวัดตัวอย่างถูกเลือกด้ วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบ simple random sampling
ด้ วยความน่าจะเป็ น nk / Nk โดยที่
nk คือ จานวนจังหวัดตัวอย่าง ชันภู
้ มิ เขตสุขภาพ
Nk คือ จานวนจังหวัดทังสิ
้ ้น ชันภู
้ มิเขตสุขภาพ
3.2 หน่วยตัวอย่างที่สอง ชุมชนหรื อหมูบ่ ้ านถูกเลือกด้ วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบ systematic sampling
ด้ วยความน่าจะเป็ น nkh / Nkh โดยที่
nkh คือ จานวนประชากรชุมชนหรื อหมูบ่ ้ านตัวอย่าง
Nkh คือ จานวนประชากรชุมชนหรื อหมูบ่ ้ านทังสิ
้ ้นของเขตปกครอง
3.3 หน่วยตัวอย่างที่สาม ประชากรตัวอย่างสารวจถูกเลือกด้ วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบ systematic sampling
ด้ วยความน่าจะเป็ น nkhiga / Nkhiga โดยที่
nkhiga คือ จานวนประชากรตัวอย่างตามที่กาหนดของกลุ่มอายุ a, เพศ g, ชุมชน/หมู่บ้าน i, ในเขตการ
ปกครอง h, จังหวัดตัวอย่าง k
Nkhiga คือ จานวนประชากรทัง้ หมดตามที่ กาหนดของกลุ่มอายุ a, เพศ g, ชุมชน/หมู่บ้าน i, ในเขตการ
ปกครอง h, จังหวัดตัวอย่าง k
ค่าถ่วงน ้าหนัก Wkhiga =

.

.

4. การปรับค่าถ่วงน ้าหนักด้ วยการแบ่งข้ อมูลออกเป็ นขันภู
้ มิ (Post stratification adjustment)
เป็ นการปรับค่าถ่วงน ้าหนักให้ มีน ้าหนักสมบูรณ์โดยการแบ่งข้ อมูลออกเป็ นชันภู
้ มิ และใช้ ข้อมูลจากสานักงาน บริ หาร
การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปรับค่ากลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง ค่าถ่วงน ้าหนักสุดท้ ายเป็ นผลคูณ
ของค่าถ่วงนา้ หนักเริ่ มต้ นและค่าปรับค่าถ่วงนา้ หนั กแบบแบ่งออกเป็ นชัน้ ภูมิ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมาณ
ค่าประชากร

เขียนรายงานโดย ดร. กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
Available from http://thaincd.com/information-statistic/brfss-data.php
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