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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ลกั ษณะการกระจายตัวของผูป้ ว่ ยโรคระบาดในพืน้ ทีศ่ กึ ษาด้วยวิธกี าร dasymetric
ที่มีการใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย และท�ำการเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์การ
กระจายตัวแบบทัว่ ไป เพือ่ ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง 2 กระบวนการ โดยใช้ขอ้ มูลจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคระบาดแต่ละฤดูกาล
3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในพืน้ ทีศ่ กึ ษา 5 ต�ำบลของอ�ำเภอเมืองพิษณุโลก
ได้แก่ พลายชุมพล บ้านคลอง จอมทอง บ้านกร่าง และวัดจันทร์ ซึง่ ในแต่ละพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะทางพืน้ ทีแ่ ละบริบทการให้บริการ
ทางการแพทย์แตกต่างกัน การวิเคราะห์การกระจายตัวของผู้ป่วยใช้วิธีท�ำแผนที่ dasymetric จ�ำแนกการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดิน 4 ประเภทเป็นเงื่อนไข ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม ป่าไม้ และแหล่งน�้ำ ผลลัพธ์ที่ได้เปรียบเทียบกับการ
กระจายตัวของผู้ป่วยแบบทั่วไป พบว่า การประมาณการจ�ำนวนประชากรด้วยวิธี dasymetric มีการกระจายตัวของผู้ป่วย
ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 25.75 คนต่อประชากร 1,000 คน และการกระจายตัวของผู้ป่วยในพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเฉลี่ย
24.92 คนต่อประชากร 1,000 คน โดยพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุด คือ บริเวณที่อยู่อาศัยของต�ำบลจอมทอง
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์การกระจายตัวทัง้ 2 วิธกี าร ด้วยวิธกี ารทดสอบสัมประสิทธิข์ องความ
แปรผัน (coefficient of variation: CV) พบว่าวิธีการวิเคราะห์การกระจายตัวของผู้ป่วยทั้ง 2 วิธีมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญ วิธีการ dasymetric ให้ค่าความหนาแน่นของผู้ป่วยเฉลี่ยน้อยกว่าวิธีการ areal interpolation และมีค่าจ�ำนวน
และความแตกต่างของข้อมูลที่มากกว่าในฤดูกาลเดียวกัน
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การกระจายตัวของโรคระบาด การท�ำแผนที่ dasymetric

Distribution of Infectious Diseases in Health Data System by Dasymetric Mapping
Pimploy Phuakpuang, Pathana Rachavong

Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University
Corresponding author: Pimploy Phuakpuang, tawan3112@hotmail.com

Abstract

This particular research aimed to analyze spatial distribution of infectious disease patients using
dasymetric method comparing with areal interpolation technique. This study used infectious disease
patient statistical data between 2014 and 2016 provided by subdistrict health promoting hospital (HPH)
located in Phlaichumphon, Banklong, Chomthong, Bankrang, and Watchan subdistricts. Land use was
* คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
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classified into 4 categories including residential, agricultural land, forest, and water resource. Furthermore,
spatial infectious cases data was utilized together with classified land use data in order to investigate the
infectious disease distribution using dasymetric method and areal interpolation method. The results
showed that the rate of infectious patients in residential area was 25.75 per 1,000 inhabitants and the
rate of non-residential area was 24.92 per 1,000 inhabitants. The highest rate of infectious disease was
found in the residential area of Chomtong district. Moreover, the comparison of coefficient of variation
(CV) between dasymetric and areal interpolation techniques showed significant difference. The dasymetric
method had significantly lower average rate of infectious disease than the areal interpolation.
Keywords: spatial analysis, infectious disease distribution, dasymetric mapping

โ

ภูมิหลังและเหตุผล

พร้อมของสถานพยาบาลรวมถึงลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของพื้นที่นั้นๆ ด้วย
การศึ ก ษานี้ จึ ง ได้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ มาทำ�การวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของ
ผู้ป่วยในพื้นที่ 5 ตำ�บล ในอำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก โดยใช้วิธีการ dasymetric เป็นเครื่องมือใน
การวิ เ คราะห์ ค วามหนาแน่ น ของผู้ ป่ ว ย(2) ซึ่ ง วิ ธี ก ารดั ง
กล่าวสามารถประมาณค่าการกระจายตัวของผู้ป่วยได้
ละเอียดและถูกต้องแม่นยำ�กว่าการวิเคราะห์การกระจาย
ตัวแบบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเกิดโรคในแต่ละโรคกับ
คุณลักษณะเชิงพืน้ ทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง(3) โดยทำ�การวิเคราะห์
ลั ก ษณะการกระจายตั ว ของผู้ ป่ ว ยโรคระบาดเป็ น ราย
ฤดูกาล 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เพือ่ ให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของการเกิดโรคกับลักษณะทางกายภาพของพืน้ ทีแ่ ละเวลา
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสถานพยาบาลใน
พื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันและ
รับมือกับผู้ป่วยในแต่ละฤดูกาลได้อย่างถูกต้อง

รคระบาด หมายถึง สถานการณ์การเกิดโรคที่เกิด
ขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสูงกว่า
สถานการณ์ปกติ และสามารถแพร่กระจายไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
ได้โดยรอบ โรคระบาดบางประเภทสามารถติดต่อกันได้ทั้ง
ระหว่างคนและระหว่างสัตว์สู่คน โดยมีเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ
เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ยกตัวอย่างเช่น โรคไข้เลือด
ออก ไข้หวัดใหญ่ และโรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทยมี
อัตราการเกิดโรคระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง(1) สาเหตุหนึ่ง
ของการเพิ่มขึ้นของโรคระบาดคือ การเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมี
ผลต่อการดำ�รงอยู่ของเชื้อโรค จึงส่งผลให้เชื้อมีระยะเวลา
ในการดำ�รงอยู่ที่ยาวนานขึ้น และสามารถแพร่กระจายไป
ได้ไกลยิง่ ขึน้ สัตว์บางประเภททีเ่ ป็นพาหะมีการเจริญเติบโต
ได้ดใี นสภาพอากาศทีอ่ บอุน่ จึงทำ�ให้ปริมาณของสัตว์ทเ่ี ป็น
พาหะมีปริมาณสูงขึ้น จึงส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนผู้
ป่วยเป็นลูกโซ่ตามมา
ทีก่ ล่าวมาข้างต้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภูมอิ ากาศ
กับการเกิดโรคระบาด การเตรียมการและการวางแผนเพือ่
รับมือกับจำ�นวนผูป้ ว่ ยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ รวมถึงการเฝ้าระวังและ
การวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของโรค เป็นสิ่งที่ควร
กระทำ� ยิ่งการวางแผนมีความละเอียดสูงขึ้นมากเท่าไร ยิ่ง
สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้การวางแผนรับมือกับสถานการณ์การเกิดโรค
ในพื้นที่ อาจจะไม่เหมือนกันในทุกพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความ

ระเบียบวิธีศึกษา
1. การจัดการระบบข้อมูล

ข้อมูลเชิงพื้นที่
การจัดเตรียมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้ทำ�การขอข้อมูล
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การใช้ที่ดินทั้งหมด นอกจากนี้เป็นพื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำ�
รวม 10.91 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.27 ของการ
ใช้ที่ดินทั้งหมด
ข้อมูลจำ�นวนผู้ป่วยโรคระบาด
การศึกษานี้วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง โดยได้รับการ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทั้ง
5 พื้นที่ศึกษา ใช้ข้อมูล 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) กลุ่มโรค
ระบาดครอบคลุมการติดเชื้อ 5 กลุ่มหลักได้แก่ โรคทาง
เดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ โรคทางผิวหนัง โรคทางเพศ
สัมพันธ์ และโรคทางเยือ่ บุ (ตาแดง) และมีรายละเอียดของ
การเกิดโรคประกอบด้วยข้อมูลโรค ที่อยู่ เพศ อายุ อาชีพ
และวันที่ตรวจพบ เป็นต้น โดยจำ�แนกข้อมูลผู้ป่วยโรค
ระบาดเป็นรายฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว (พฤศจิกายนธันวาคม, มกราคม-กุมภาพันธ์) ฤดูรอ้ น (มีนาคม-มิถนุ ายน)
และฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม)

แผนที่ต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และนำ�
มาแยกประเภทและกำ�หนดจุดอ้างอิงตาม geographic
coordinate แบบ WGS84 ก่อนที่จะนำ�มาแปลงสู่ฐาน
ข้อมูลแผนที่เชิงรหัส (digital maps) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิง
พื้นที่ 2 ชุดข้อมูลคือ ข้อมูลขอบเขตตำ�บลและข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากที่ดิน
ข้อมูลขอบเขตตำ�บลในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดนั้น นำ�
มากำ�หนดขอบเขตหมู่บ้าน โดยใช้ข้อมูลขอบเขตหมู่บ้าน
จากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำ�บลในพื้นที่ศึกษา
จำ�แนกเป็นตำ�บลพลายชุมพล 5 หมู่บ้าน ตำ�บลบ้านคลอง
5 หมู่บ้าน ตำ�บลจอมทอง 9 หมู่บ้าน ตำ�บลบ้านกร่าง 12
หมู่บ้าน และตำ�บลวัดจันทร์ 6 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 37 เขต
หมู่บ้าน กำ�หนดรหัสของพื้นที่ดังแสดงในตารางที่ 1
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่ศึกษา จาก
ภาพที่ 1 และ 2 จะเห็ น ได้ ว่ า พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรม มีพนื้ ทีร่ วม 93.84 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 71.07 ของการใช้ที่ดินทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่ที่อยู่
อาศัย 27.29 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.66 ของ

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ คือ การวิเคราะห์

ตารางที่ 1 การกำ�หนดรหัสให้แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา
Moo
		

Phlaichumphon

Banklong

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

101
102
103
104
105
-

201
202
203
204
205
-

Code
Chomthong
301
302
303
304
305
306
307
308
309
-
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Bankrang

Watchan

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

502
504
507
508
509
510
-
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ภาพที่ 1 ขอบเขตหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 2 การใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่ศึกษา
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

การกระจายตัวของผู้ป่วยโรคระบาด โดยใช้กระบวนการ
การวิเคราะห์ 2 วิธีการหลัก ได้แก่ 1. วิธีการ areal interpolation หรือการประมาณการเชิงพืน้ ทีแ่ บบทัว่ ไป(4) เป็นการ
คำ�นวณความหนาแน่ น ของผู้ ป่ ว ยต่ อ จำ�นวนประชากร
ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ 2. วิ ธี ก าร dasymetric เป็ น วิ ธี ก าร
ประมาณการความหนาแน่นของประชากรและผู้ป่วยแบบ
ละเอียด(5) โดยใช้ข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์จากที่ดินใน
การวิเคราะห์ด้วย ซึ่งรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
วิธีการ Areal Interpolation
เป็นการประมาณค่าความหนาแน่นของประชากร
ต่อหน่วยพื้นที่ วิธีนี้จะสรุปว่าในหน่วยพื้นที่หนึ่งจะมีความ
หนาแน่นของผู้ป่วยเท่ากันทั้งพื้นที(6)่ ในงานวิจัยนี้หมายถึง
ขอบเขตหมู่บ้าน โดยใช้จำ�นวนผู้ป่วยโรคระบาดที่ได้จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพืน้ ทีศ่ กึ ษา มาจำ�แนก
จำ�นวนผู้ป่วยเป็นรายฤดูกาลตามวันที่มีการตรวจพบ สูตร

การคำ�นวณความหนาแน่นของผู้ป่วยมีดังนี้
		
Pt
DenPa =		a x 1000
		
Popa
เมื่อ DenPa = ความหนาแน่นของผู้ป่วยในหมู่บ้าน
a ต่อจำ�นวนประชากร 1,000 คน
		Pta = จำ�นวนผูป้ ว่ ยโรคระบาดในหมูบ่ า้ น a
		Popa = จำ�นวนประชากรในหมู่บ้าน a
วิธีการ Dasymetric
เป็นการประมาณค่าความหนาแน่นของประชากรต่อ
หน่วยพื้นที่แบบละเอียด โดยใช้ข้อมูลอื่นในการวิเคราะห์
ด้วย(7) ในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็น
ข้อมูลเสริม เพื่อคาดการณ์จำ�นวนประชากรและผู้ป่วย
ในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ มีการจำ�แนกการใช้
ประโยชน์จากที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่
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อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่แหล่งน้ำ�
กระบวนการการวิเคราะห์การกระจายตัวของผู้ป่วยด้วย
วิธีการ dasymetric มีดังต่อไปนี้
1. การให้ค่าน้ำ�หนักของจำ�นวนผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่
ทั้ง 37 พื้นที่ โดยกำ�หนดค่าน้ำ�หนักของจำ�นวนผู้ป่วยเป็น
3 กรณี ดังต่อไปนี(8)้
		 กรณีที่ 1 พืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ เฉพาะ
เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น (ไม่รวมพื้นที่แหล่งน้ำ�)
		 กรณีที่ 2 พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 2
ประเภท ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม (ไม่
รวมพื้นที่แหล่งน้ำ�)
		 กรณีที่ 3 พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 3
ประเภท ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่ป่าไม้ (ไม่รวมพื้นที่แหล่งน้ำ�)
การให้ค่าน้ำ�หนักด้วยวิธีการนี้เป็นการให้ค่าเฉลี่ย
จากประชากรทั้งโลก(9) ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำ�ทฤษฎีดัง
กล่าวมาปรึกษากับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องของการให้
ค่าน้ำ�หนัก พบว่าค่าน้ำ�หนักนี้มีความใกล้เคียงกับพื้นที่จริง
ในพื้นที่ศึกษา
จากตารางจะเห็นได้ว่าการให้ค่าน้ำ�หนักกับจำ�นวน
ผู้ป่วยของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำ�นวนประเภท
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ ว่าพื้นที่นั้นมีการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ กีป่ ระเภท โดยส่วนใหญ่แล้ว พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น

ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาจะมีการใช้ประโยชน์อยูใ่ นกรณีที่ 2 คือมีการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ พืน้ ทีท่ อี่ ยูอ่ าศัยและ
พื้นที่เกษตรกรรม จำ�นวน 29 พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 78.38
ของจำ�นวนพื้นที่ทั้งหมด
2. การวิเคราะห์จำ�นวนผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ (ราย
ฤดูกาล) สูตรการคำ�นวณดังต่อไปนี้
		 Pta x weight
Pt =		
		 xa
100
เมื่อ Ptxa = จำ�นวนผู้ป่วยของการใช้ประโยชน์
จากที่ดิน x ในพื้นที่ a
		Pta = จำ�นวนผู้ป่วยทั้งหมด ในพื้นที่ a
		weight = ร้อยละของจำ�นวนผู้ป่วยในแต่ละ
ประเภทการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
3. การวิเคราะห์ความหนาแน่นของผู้ป่วยต่อจำ�นวน
ประชากร 1,000 คน สูตรการคำ�นวณดังต่อไปนี้
		
Pt
DenPxa =		xa x 1000
		
Popxa
เมื่อ DenPxa = ความหนาแน่นของผู้ป่วยในแต่ละ
ฤดูของการใช้ประโยชน์จากที่ดิน x ในพื้นที่ a ต่อจำ�นวน
ประชากร 1,000 คน

ตารางที่ 2 ค่าน้ำ�หนักของจำ�นวนผู้ป่วย
				
Case
Number of area
Residential
1
2
3
รวม

5
29
3
37

100
70
70

หมายเหตุ: พื้นที่แหล่งน้ำ�ไม่มีประชากรอาศัยอยู่ ดังนั้นจึงมีค่าน้ำ�หนักเท่ากับ 0 เสมอ
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Agricultural

Forest

30
20

10
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ผู้ป่วยต่ำ�ที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ของ
ตำ�บลบ้านคลอง และพื้นที่หมู่ที่ 10 ของตำ�บลบ้านกร่าง
โดยมีค่าความหนาแน่นของผู้ป่วยอยู่ที่ 1.17, 1.93 และ
4.34 คนต่อจำ�นวนประชากร 1,000 คน ตามลำ�ดับ
ฤดูร้อน - มีความหนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุดบริเวณ
ตำ�บลจอมทอง (ดูภาพประกอบที่ 4B) โดยพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่
1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 โดยมีค่าความหนาแน่นของผู้ป่วย
อยู่ที่ 64.35, 59.35 และ 56.72 คนต่อจำ�นวนประชากร
1,000 คน ตามลำ�ดับ และพื้นที่ท่ีมีความหนาแน่นของ
ผู้ป่วยต่ำ�ที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 5 ของตำ�บลบ้านคลอง โดยมีค่าความหนาแน่นของ
ผู้ป่วยอยู่ที่ 0.77, 0.78 และ 2.05 คนต่อจำ�นวนประชากร
1,000 คน ตามลำ�ดับ
ฤดูฝน - มีความหนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุดบริเวณ
ตำ�บลจอมทอง (ดูภาพประกอบที่ 4C) โดยพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่
8 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 โดยมีค่าความหนาแน่นของผู้ป่วย

		Ptxa = จำ�นวนผู้ป่วยแต่ละฤดูของการใช้
ประโยชน์จากที่ดิน x ในพื้นที่ a
		Popxa = จำ�นวนประชากรของการใช้
ประโยชน์จากที่ดิน x ในพื้นที่ a
ผลการศึกษา
จากการศึกษาการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคระบาด
ด้วยวิธีการ areal interpolation และ dasymetric พบ
ว่าทั้ง 2 วิธีมีความแตกต่างทางด้านผลลัพธ์อย่างชัดเจน
ผลลัพธ์ของแต่ละวิธีการสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
วิธีการ Areal Interpolation

ฤดูหนาว – มีความหนาแน่นของผูป้ ว่ ยสูงทีส่ ดุ บริเวณ
ตำ�บลจอมทอง (ดูภาพประกอบที่ 4A) โดยพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่
2 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 3 โดยมีค่าความหนาแน่นของผู้ป่วย
อยู่ที่ 74.53, 74.07 และ 68.25 คนต่อจำ�นวนประชากร
1,000 คน ตามลำ�ดับ และพื้นที่ท่ีมีความหนาแน่นของ

ภาพที่ 4 ความหนาแน่นของผู้ป่วยระหว่าง 2 วิธีการ
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ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์ของความแปรผันของความหนาแน่นของผู้ป่วย จำ�แนกตามฤดูกาล
		
Areal Interpolation
Winter
Summer
Rainy
N
Mean
Standard Deviation
Coefficient of Variation

37			
23.03
23.60
25.39
19.51
18.70
23.58
84.71
79.24
92.91

อยู่ที่ 91.04, 75.56 และ 74.94 คนต่อจำ�นวนประชากร
1,000 คน ตามลำ�ดับ และพื้นที่ท่ีมีความหนาแน่นของ
ผู้ป่วยต่ำ�ที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 1 ของตำ�บลบ้าน
คลอง หมู่ที่ 1 ของตำ�บลบ้านกร่าง และหมู่ที่ 4 ของตำ�บล
บ้านคลอง โดยมีคา่ ความหนาแน่นของผูป้ ว่ ยอยูท่ ี่ 0.58, 1.0
และ 2.71 คนต่อจำ�นวนประชากร 1,000 คน ตามลำ�ดับ

Winter

Dasymetric
Summer

Rainy

72
11.87
11.16
93.99

12.28
11.07
90.15

13.53
13.56
100.19

หมูท่ ี่ 4 พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมหมูท่ ี่ 4 และพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมหมู่
ที่ 5 ของตำ�บลบ้านคลอง โดยมีคา่ ความหนาแน่นของผูป้ ว่ ย
อยูท่ ี่ 0.39, 0.39 และ 0.51 คนต่อจำ�นวนประชากร 1,000
คน ตามลำ�ดับ
ฤดูฝน - มีความหนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุดบริเวณ
ตำ�บลจอมทอง (ดูภาพประกอบที่ 4F) โดยพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่
อาศัยของพื้นที่หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 โดยมีค่าความ
หนาแน่นของผู้ป่วยอยู่ที่ 64.18, 53.33 และ 51.52 คนต่อ
จำ�นวนประชากร 1,000 คน ตามลำ�ดับ และพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม
หนาแน่นของผูป้ ว่ ยต่ำ�ทีส่ ดุ 3 อันดับ ได้แก่ พืน้ ทีท่ อี่ ยูอ่ าศัย
หมูท่ ี่ 1 พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมหมูท่ ี่ 4 ของตำ�บลบ้านคลอง และ
พื้นที่ที่อยู่อาศัยหมู่ที่ 1 ของตำ�บลบ้านกร่าง โดยมีค่าความ
หนาแน่นของผูป้ ว่ ยอยูท่ ี่ 0.58, 0.77 และ 1.0 คนต่อจำ�นวน
ประชากร 1,000 คน ตามลำ�ดับ

วิธีการ Dasymetric

ฤดูหนาว - มีความหนาแน่นของผูป้ ว่ ยสูงทีส่ ดุ บริเวณ
ตำ�บลจอมทอง (ดูภาพประกอบที่ 4D) โดยพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พื้นที่ที่
อยู่อาศัยของหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 โดยมีค่าความ
หนาแน่นของผู้ป่วยอยู่ท่ี 51.85, 49.69 และ 47.48 คน
ต่อจำ�นวนประชากร 1,000 คน ตามลำ�ดับ และพื้นที่ที่
มีความหนาแน่นของผู้ป่วยต่ำ�ที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ พื้นที่
เกษตรกรรมหมูท่ ี่ 4 พืน้ ทีท่ อี่ ยูอ่ าศัยหมูท่ ี่ 1 ของตำ�บลบ้าน
คลอง และพื้นที่เกษตรกรรมหมู่ที่ 10 ของตำ�บลบ้านกร่าง
โดยมีค่าความหนาแน่นของผู้ป่วยอยู่ที่ 0.77, 1.17 และ
1.45 คนต่อจำ�นวนประชากร 1,000 คน ตามลำ�ดับ
ฤดูร้อน - มีความหนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุดบริเวณ
ตำ�บลจอมทอง (ดูภาพประกอบที่ 4E) โดยพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่
อาศัยของพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 โดยมีค่าความ
หนาแน่นของผู้ป่วยอยู่ที่ 45.22, 41.54 และ 40.30 คนต่อ
จำ�นวนประชากร 1,000 คน ตามลำ�ดับ และพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม
หนาแน่นของผูป้ ว่ ยต่ำ�ทีส่ ดุ 3 อันดับ ได้แก่ พืน้ ทีท่ อี่ ยูอ่ าศัย

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 วิธีการ

ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่าง
วิธีการ areal interpolation และวิธีการ dasymetric
ด้วยวิธีการทดสอบสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (coefficient of variation: CV) นั้น ได้วิเคราะห์ความแตกต่าง
ทีละฤดูกาล โดยใช้ค่าความหนาแน่นของผู้ป่วยทั้ง 2 วิธี
มาเปรียบเทียบกัน ณ ฤดูกาลเดียวกัน ผลที่ได้รับแสดงได้
ดังนี้
จากการทดสอบสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (CV)
พบว่า ทั้ง 3 ฤดูกาลนั้น วิธีการ dasymetric ให้ค่าความ
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หนาแน่นของผู้ป่วยเฉลี่ยน้อยกว่า วิธีการ areal interpolation แต่มีค่าจำ�นวนและความแตกต่างของข้อมูลที่
มากกว่าในฤดูกาลเดียวกัน จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า
วิธีการ dasymetric มีการวิเคราะห์ความหนาแน่นของผู้
ป่วยที่ละเอียดกว่าวิธีการ areal interpolation

ผลลั พ ธ์ จ ากการวิ เ คราะห์ ค วามหนาแน่ น ของผู้
ป่วยด้วยวิธีการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้ทำ�การศึกษา คือจะสามารถใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการวางแผนจัดการ และเตรียมการเพื่อ
รับมือกับจำ�นวนผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น นอกจาก
นี้ ยั ง สามารถใช้ ใ นการวางแผนเชิ ง ตำ�แหน่ ง ที่ ตั้ ง เพื่ อ ให้
ครอบคลุมจำ�นวนผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง และยังสามารถนำ�
ไปใช้ในการวางแผนรับมือกับจำ�นวนผู้ป่วยในอนาคตได้
อย่างถูกต้องแม่นยำ�มากขึ้นด้วย

ข้อยุติ

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความหนา
แน่นของผูป้ ว่ ยโรคระบาดในพืน้ ที่ 5 ตำ�บลของอำ�เภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ พลายชุมพล บ้านคลอง
จอมทอง บ้านกร่าง และวัดจันทร์ ด้วยวิธกี าร dasymetric
ซึง่ เป็นการวิเคราะห์ความหนาแน่นของผูป้ ว่ ยแบบละเอียด
และมีความละเอียดถูกต้องมากกว่าการวิเคราะห์ความหนา
แน่นของผู้ป่วยด้วยวิธีการ areal interpolation(10,11) ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ป่วยจะมีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่น
บริเวณพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นและพืน้ ที่
ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ�จะมี
ความหนาแน่นของผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ
ในฤดูหนาวที่มีความหนาแน่นของผู้ป่วยสูงที่สุด นอกจาก
นีก้ ารวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยวิธกี ารทดสอบสัมประสิทธิข์ อง
ความแปรผัน (CV) พบว่าวิธีการวิเคราะห์ความหนาแน่น
ของผูป้ ว่ ยทัง้ 2 วิธมี คี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ โดย
วิธีการ dasymetric ให้ค่าความหนาแน่นของผู้ป่วยเฉลี่ย
น้อยกว่าวิธกี าร areal interpolation และมีคา่ จำ�นวนและ
ความแตกต่างของข้อมูลที่มากกว่าในฤดูกาลเดียวกัน
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