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การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
และเส้นทางการติดตามผู้ป่วย กรณีศึกษา ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา  

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
THE APPLICATION OF GEOINFORMATICS TECHNOLOGIES TO STUDY THE 

DISPERSION OF PATIENTS WITH HIGH BLOOD PRESSURE, AND THE PATH TO 
TRACK PATIENTS; A CASE STUDY OF COMMUNITY HEALTH CENTER BANLANGA 

BANNA, CHANA DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE 
 

 

นาวีย๊ะ  ล่อหลี1 และมุมตาส  มีระมาน*2  
Naviya  Loelee1 and Mumtas  Meraman*2  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ (1) เพื ่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  

(2) วิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และ (3) เสนอเส้นทางเพื่อติดตามผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงในพื้นที่เขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
การจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่แสดงตำแหน่งผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงูด้วยระบบ (Global Positioning System : 
GPS) และวิเคราะห์เส้นทางการติดตามผูป้่วยดว้ยการวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งสิ้น 
418 คน โดยเป็นผู้ชาย 150 คน และผู้หญิง 268 คน มีรูปแบบการกระจายตัวแบบกระจายระบบระเบียบหรือแบบ
แผน ส่วนเส้นทางการติดตามผู้ป่วยเป็น 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดตามผู้ป่วยท้ังหมด 19 คน / 
วัน มี 22 เส้นทาง  กรณีที่2 ติดตามผู้ป่วยทั้งหมด 20 คน / วัน มีเส้นทาง 21 เส้นทาง กรณีที่ 3 ติดตามผู้ป่วย
ทั้งหมด 21 คน / วัน มี 20 เส้นทาง จากท้ัง 3 กรณี จะเห็นได้ว่ากรณีที่ 2 มีระยะทางสั้นท่ีสุด  
คำสำคัญ : การกระจายตัว, โรคความดันโลหิตสูง, ภูมิสารสนเทศ, เส้นทางติดตามผู้ป่วย, สงขลา 
 

Abstract 
The purposes of this study were to collect and database hypertensive patients in the area 

of responsibility, to analyst the dispersion of patients, and to select the nearest route to follow 
patients in Banlanga., Banna, Chana District, Songkhla. The database of the location of hypertension 
patients used the global position system (GPS). And the distribution and route of patient were 
analyzed by Network analysis. The study indicated that there were 418 high blood pressure 
patients, of which 150 men and 268 women. The results of the analysis of the distribution of 

 
1 นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงชลา 
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patients showed that there was a system, regulation or pattern. The path for tracking patients is 3 
cases; case 1, follow up all 19 patients / day with 22 routes; case 2, follows all patients 20 people 
/ day. There are 21 routes; case 3, follow up all 21 patients / day. There are 20 routes. In case 2 
found that the route has the shortest total distance. 
Keyword: Dispersion, Hypertensive Patients, Geo-informatics, Songkhla 
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1. บทนำ 
สถานการณ์ความดันโลหิตสูงในประเทศไทย จากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าอัตราการ

ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ่งในปี พ.ศ.2556 จากประชากร 100,000 
คน พบว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 12,342 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2560 พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นยอม
รวมเป็น 14,926 ซึ ่งเพิ ่มขึ ้นจำนวนมาเป็น 2 ,584 คนมีแนวโน้มทิศทางตัวเลขไปในทางที ่สูงขึ ้น (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560) ภาคใต้ตอนล่าง พบผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 372,009 คน จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือ
จังหวัดสงขลา จำนวน 109,132 คน รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส จำนวน 59,222 คน จังหวัดตรังจำนวน 50,676 
คน จังหวัดพัทลุงจำนวน 49,277 คน จังหวัดปัตตานี 47,710 คน จังหวัดยะลา 32,110 คน และจังหวัดสตูล 
23,882 คน ตามลำดับ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา, 2559) 

ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยในปี พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้นจำนวนรวม 
14,183 คน ซึ่งพบผู้ป่วยสูงสุดในเขตตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 1,668 คน (โรงพยาบาลจะ
นะ, 2561) โดยในพ้ืนท่ีตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านนา
ตก หมู่ที่ 2 บ้านนา หมู่ที่ 3 บ้านคลองลึก หมู่ที่ 4 บ้านโคกเค็ด หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะมวง หมู่ที่ 7 
บ้านลางา หมู่ที่ 8 บ้านโคกม้า หมู่ที่ 9 บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 10 บ้านบ่อต้นแซะ ซึ่งได้แยกหน่วยงานสาธารณสุขประจำ
ตำบลออกเป็น 2 หน่วยงานคือ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านนาและศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา 

ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา รับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านโคกเค็ด หมู่ที่ 6 บ้านท่า
ชะมวง หมู่ที่ 7 บ้านลางา หมู่ที่ 9 บ้านน้ำเค็ม ซึ่งพบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มาลงทะเบียนรักษา จำนวน 
418 คน (ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา , 2561) จากการสัมภาษณ์เบื้องต้น พบว่าคนในหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน มี
วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา นิยมรักษาตัวที่บ้านมากกว่าการไปพบแพทย์ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเล็งเห็นถึง
ความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องมาลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ป่วยด้วยตนเอง ดังนั้นเจ้าหน้าจึงต้องวางแผน
งานเพื่อติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถช่วยในการ
วางแผนดังกล่าวได้ 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อวิ เคราะห์การกระจายตัวของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงและเส้นทางในการติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยหลักการประหยัดพลังงาน สามารถนำมา
ช่วยในการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและการแก้ไขปัญหาโดยการนำเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยในการติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วย สามารถลดความสูญเสียจากโรค
และสามารถวางแผนการรักษาพยาบาล 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 วิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ เขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพ

ชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

2.2 เสนอเส้นทางเพื่อติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงในพื้นที่เขตรบัผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา 

ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ด้วยแนวคิดการประหยัดพลังงาน 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูง และนำมาวิเคราะห์หาการกระจายตัวและเสนอเส้นทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้กับศูนย์สุขภาพ
ชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ด้วยแนวคิดการประหยัดพลังงาน ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จาก

การสำรวจภาคสนาม จากการเก็บพิกัดตำแหน่งที่ตั้งครัวเรือนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของเขตรับผิดชอบของ
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ส่วนข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่บุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนเก็บรวบรวมไว้แล้ว และการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตรวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูสง ประชากรในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา และข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องบอกพิกัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม เพื่อกำหนดตำแหน่ง
ที่ตั้งบ้านเรือนของกลุ่มประชากรที่ศึกษา กล้องถ่ายภาพ สำหรับการบันทึกภาพในระหว่างการสำรวจภาคสนาม และ
สมุดบันทึกภาคสนาม สำหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพ้ืนท่ีจริง  รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือประชากรทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร
ทั ้งหมด 5,191 คน มีผู ้ป่วยรวมทั ้งสิ ้น 418 ราย การศึกษาในครั ้งนี ้เลือกศึกษาจากประชากรทั ้งหมดโดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 

ข้อมูลปฐมภูม ิ
-พิกัดครัวเรือน 
-เส้นทางถนน 

ข้อมูลทุติยภมู ิ

-ข้อมูลพื้นฐานในพ้ืนท่ี 

-ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย 

จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูง 

นำฐานข้อมูลวิเคราะห ์

รูปแบบการกระจายตัว 

นำรูปแบบการกระจายตัวมา

วิเคราะหเ์ส้นทางการติดตาม

แผนที่ฐานข้อมูลผู้ป่วย  

โรคความดันโลหิตสูง 

แผนที่แสดงการกระจายตัว

ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

วางแผนเส้นทางที่ดีทีสดุ

ในการติดตามผูป้่วย 
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ตารางที ่1 ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบล
บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจากศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางาที่
ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามและเก็บพิกัดเส้นทางถนนและตำแหน่งที่ตั้งครัวเรือนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตแล้ว
จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวโดยใช้เครื่องมือ Nearest Neighbour Analysis ในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหาเส้นทางในการเยี่ยมผู้ป่วยโดยการวิเคราะห์ โครงข่าย (Network- Analysis) 
โดยนำชั้นข้อมูลถนน มาวิเคราะห์โครงข่ายถนน โดยเลือกวิธี Closest Facility ในการวิเคราะห์กำหนดเงื่อนไขใน
การหาระยะทางที่สั้นที่สุด โปรแกรมจะหาเส้นทางจากที่ตั้งโรงพยาบาลสุขภาพตำบลไปยังบ้านผู้ป่วยโดยเลือก
เส้นทางที่ใช้ระยะทางสั้นท่ีสุด และไปทางเดียวกัน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยนำเสนอ 2 หัวข้อ โดยแบ่งเป็น 1) ผลการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และ  

2) ผลการวางแผนเส้นทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยให้เป็นไปตามแผนงานการเยี ่ยมบ้าน 1 เดือน ในรอบ 6 เดือน ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้ 

5.1 การกระจายตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา 
ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากรซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของศูนย์
สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สรุปไดด้ังตาราง 2 - 3 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลอายุของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ระดับช่วงอายุ จำนวน ร้อยละ 

11-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 
81-90 

2 
3 
9 
62 
114 
116 
71 
33 

0.48 
0.72 
2.15 
14.83 
27.27 
27.75 
16.99 
7.89 

ลำดับ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน จำนวนผู้ป่วย 

1 บ้านโคกเค็ต 1,082 252 115 
2 บ้านท่าชะมวง 1,374 276 96 
3 บ้านลางา 760 163 61 
4 บ้านน้ำเค็ม 1,880 360 146 
 รวม 5,191 901 418 
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ระดับช่วงอายุ จำนวน ร้อยละ 

91-100 8 1.92 
รวม 418 100 

 

จากตาราง 2 พบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ระดับอายุ 61-70 ปี มีจำนวนมากที่สุด คือ 116 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.75 รองลงมาคือระดับอายุ 51-60 ปีจำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และระดับอายุ 71-80ปี
จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 16.99 ตามลำดับ  
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลเพศของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 
 
 
 
 

จากตาราง 3 พบว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.43 รองลงมาเป็นเพศชายจำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57 เมื่อนำผลการเก็บข้อมูลภาคสนามตำแหน่งที่ตั้ง
ของบ้านผู้ป่วยโรคความดันโลฟิตสูงทั้งหมดมานำเสนอเป็นแผนที่สามารถแสดงผลได้ดังรูปที่ 1 และนำตำแหน่งการ
กระจายตัวมาวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัว โดยใช้วิธี Nearest Neighbor Analysis ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 2  
 

 
รูปที ่2 การกระจายตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา 

ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความใกล้เคียงโดยใช้วิธีการนำจุดพิกัดที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บพิกัดจุด โดยใช้
เครื่องมือ Nearest Neighbour Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ พบว่ามีค่าดัชนี (Nearest Neighbor Ratio) เท่ากับ 
180.51และได้ค่า Z-scoe =>2.58 ที่สามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ แสดงว่ารูปแบบการกระจายตัวนั้นมีการกระจาย
ตัวเป็นระเบียบแบบแผน (Dispersed) หากพิจารณาข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการกระจายตัว
แบบเป็นระเบียบแบบแผน เกิดจากการจำกัดของพื้นที่ท่ีสามารถอยู่อาศัยได้สะดวกและการตั้งถิ่นฐานของครัวเรือนที่

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 150 35.89 
หญิง 268 64.11 
รวม 418 100 
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เป็นเครือญาติ ในอดีตชาวบ้านได้มาตั้งถิ่นฐานรกรากก่อนท่ีความเจริญจะเข้ามาในพื้นที่และพยายามปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม และนำทรัพยากรธรรมชาติที ่อยู่รอบตัวมาใช้ ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต อีกทั้งด้วยประเพณี
วัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม ที่มีการตั้งบ้านเรือนใกล้กับญาติพี่น้องและที่ความสัมพันธ์กับมัสยิด การไปละหมาด 5 
เวลา และเป็นข้อบังคับต่อการพบปะและละหมาดร่วมกัน โดยเฉพาะในวันศุกร์ ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการตั้งบ้านเรือน
ที่ไม่ห่างไกลกับตำแหน่งมัสยิด และกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นระบบระเบียบในภูมิประเทศที่เป็นที่ราบใกล้ถนน 
และไม่พบการตั้งที่อยู่อาศัยในเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสวนยางพาราและในพื้นที่ป่าในบริเวณใกล้เคียง 

จากผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของตำแหน่งที่ตั้งบ้านของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ทำให้ทราบ
เบื้องต้นว่าตำแหน่งบ้านอยู่ห่างกันค่อนข้างสม่ำเสมอ การเข้าถึงบ้านผู้ป่วยจึงสามารถเข้าถึงโดยเฉลี่ย 19-22 คนต่อ 
1 วัน สอดคล้องกับการให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำศนูย์สุขภาพ ฯ การกำหนดเกณฑ์ในการเข้าถึงบ้านผู้ป่วยในครัง้
นี้ จึงเลือกการใช้เส้นทางสั้นที่สุดเพื่อประหยัดเวลาและพลังงาน และการวางแผนการเยี่ยมบ้านในตำแหน่งที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังแสดงผลในหัวข้อ 5.2 

5.2 เส้นทางเพ่ือติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เขตรับผิดชอบของศนูย์สขุภาพชมุชนบ้านลางา 
ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ด้วยแนวคิดการประหยัดพลังงาน 

ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีแผนการเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 418 
คน ในระยะเวลา 1 เดือน ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีจะต้องเตรียมการวางแผนเส้นทาง เพื่อให้ได้เส้นทางที่ดีท่ีสุดและประหยัด
พลังงาน จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน พบว่าใน 1 วัน สามารถเยี่ยมผู้ป่วยได้
จำนวน 19 - 22 คน และในแต่ละเดือนอาจมีวันหยุดนักขัตฤกษ์จึงส่งผลต่อการวางแผนเส้นทาง ดังนั้นการวิจัยใน
ครั้งนี้จึงได้นำเกณฑ์ด้านวันหยุดและจำนวนคนที่ต้องเยี่ยมในแต่ละวัน รวมถึงเส้นทางที่สั้นที่สุดและไปในทิศทาง
เดียวกันมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวางแผนเส้นทางเยี่ยมผู้ป่วย 

การศึกษาเพื่อวางแผนเส้นทางเยี่ยมผู้ป่วยแบ่งการศึกษาเป็น 3 กรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
กรณีที ่1 เจ้าหน้าท่ีทำงาน 22 วันต่อเดือน ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออกติดตามผู้ป่วยท้ังหมด 19 คน / วัน 

โดยมีเส้นทางทั้งหมด 22 เส้นทาง  
กรณีที ่2 เจ้าหน้าท่ีทำงาน 21 วันต่อเดือน มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วัน ออกติดตามผู้ป่วยท้ังหมด 20 คน / 

วัน โดยมีเส้นทางทั้งหมด 21 เส้นทาง  
กรณีที่3 เจ้าหน้าที่ทำงาน 20 วันต่อเดือน มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 วัน ออกติดตามผู้ป่วยทั้งหมด 21 คน / 

วัน โดยมีเส้นทางทั้งหมด 20 เส้นทาง  
สำหรับกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์มากกว่า 3 วัน ให้เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในวันเสาร์-อาทิตย์ ผลการศึกษาทั้ง 3 

กรณี แสดงดังตารางที่ 4 และรูปที่ 3 - 5  
 

ตารางที่ 4 ข้อมูลระยะทางการติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในกรณีที่ 1 - 3 

ลำดับที ่
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

จำนวนผู้ป่วย ระยะทาง (กม.) จำนวนผู้ป่วย ระยะทาง (กม.) จำนวนผู้ป่วย ระยะทาง (กม.) 

เส้นทางที่1 19 คน 6.20 20 คน 6.19 21 คน 6.23 

เส้นทางที่2 19 คน 5.42 20 คน 5.29 21 คน 5.27 

เส้นทางที3่ 19 คน 4.45 20 คน 4.04 21 คน 4.31 
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ลำดับที ่
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

จำนวนผู้ป่วย ระยะทาง (กม.) จำนวนผู้ป่วย ระยะทาง (กม.) จำนวนผู้ป่วย ระยะทาง (กม.) 

เส้นทางที4่ 19 คน 4.43 20 คน 4.39 21 คน 4.76 

เส้นทางที5่ 19 คน 4.31 20 คน 4.36 21 คน 4.57 

เส้นทางที่6 19 คน 4.61 20 คน 4.05 21 คน 3.81 

เส้นทางที่7 19 คน 4.25 20 คน 4.74 21 คน 3.42 

เส้นทางที8่ 19 คน 4.21 20 คน 4.81 21 คน 2.93 

เส้นทางที9่ 19 คน 3.24 20 คน 2.96 21 คน 5.77 

เส้นทางที1่0 19 คน 2.44 20 คน 2.36 21 คน 4.73 

เส้นทางที่11 19 คน 4.67 20 คน 4.73 21 คน 1.82 

เส้นทางที่12 19 คน 1.83 20 คน 1.21 21 คน 1.57 

เส้นทางที1่3 19 คน 0.97 20 คน 1.36 21 คน 8.43 

เส้นทางที1่4 19 คน 0.83 20 คน 5.74 21 คน 10.26 

เส้นทางที1่5 19 คน 9.74 20 คน 7.26 21 คน 8.87 

เส้นทางที่16 19 คน 8.94 20 คน 8.93 21 คน 9.71 

เส้นทางที่17 19 คน 9.04 20 คน 9.71 21 คน 10.64 

เส้นทางที1่8 19 คน 9.93 20 คน 11.02 21 คน 11.03 

เส้นทางที1่9 19 คน 11.10 20 คน 10.87 21 คน 13.85 

เส้นทางที2่0 19 คน 10.91 20 คน 12.78 19 คน 11.79 

เส้นทางที่21 19 คน 13.56 18 คน 12.56 วันหยุด* วันหยุด* 

เส้นทางที่22 19 คน 12.34 วันหยุด* วันหยุด* วันหยุด* วันหยุด* 

รวม 418 137.42 418 129.36 418 133.77 
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รูปที่ 3 เส้นทางการเยี่ยมผู้ป่วยโรคความโลหิตสูงในกรณีที่ 1 จำนวน 22 เส้นทาง 
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รูปที่ 4 เส้นทางการเยี่ยมผู้ป่วยโรคความโลหิตสูงในกรณีที่ 2 จำนวน 21 เส้นทาง 
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รูปที่ 5 เส้นทางการเยี่ยมผู้ป่วยโรคความโลหิตสูงในกรณีที่ 3 วันทำงาน 20 วันต่อเดือนของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้าน

ลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 

จากตารางที่ 4 และรูปที่ 3 - 5 จะเห็นได้ว่า กรณีที่ 1 มีเส้นทางเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 22 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 137.42 กิโลเมตร เยี ่ยมผู้ป่วยได้วันละ 19 คน ส่วนกรณีที ่ 2 มีเส้นทางเยี ่ยมผู้ป่วยจำนวน 21 เส้นทาง 
ระยะทางรวม 129.36 กิโลเมตร เยี่ยมผู้ป่วยได้เฉลี่ยวันละ 20 คน สำหรับกรณีที่ 3 มีเส้นทางเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 22 
เส้นทาง ระยะทางรวม 133.77 กิโลเมตร เยี่ยมผู้ป่วยได้เฉลี่ยวันละ 21 คน  

จากทั้ง 3 กรณี จะเห็นได้ว่าการวางแผนเยี่ยมเส้นทางผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกรณีที่ 2 จำนวน 21 
เส้นทางมีระยะทางรวมทั้งหมดสั้นท่ีสุด และเยี่ยมผู้ป่วยได้จำนวน 20 คนต่อวัน 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้ง 4 หมู่บ้าน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบล

บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาพบว่ามีประชากรที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้งสิ้น 418 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 8 จากประชากรทั้งหมดโดย หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยสูงสุดหมู่บ้านน้ำเค็ม มีจำนวน 146 คน รองลงมาหมู่บ้านโคกเค็ต 
จำนวน 115 คนหมู่บ้านท่าชะม่วง จำนวน 96 คน หมู่บ้านลางา จำนวน 61 คน ตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้ป่วยที่มีมาก
สุดคือช่วงอายุสูงสุด 61 - 70 ปี มีจำนวนมากที่สุด คือ116 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 รองลงมาคือระดับอายุ 51 - 
60 ปี จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และระดับอายุ 71 - 80 ปี จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 16.99 
ตามลำดับ และข้อมูลเพศของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพศหญิงมีจำนวนมาก
ที่สุด คือ 281 คน คิดเป็นร้อยละ 63.43 รองลงมาเป็นเพศชายจำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 36.57 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความใกล้เคียงโดยใช้วิธีการนำจุดพิกัดที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บพิกัด โดยใช้เครื่องมือ 
Nearest Neighbor Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ พบว่ามีค่าดัชนี (Nearest Neighbor Ratio) เท่ากับ 180.512328 
และได้ค่า Z-scoe =>2.58 สรุปได้ว่ารูปแบบการกระจายตัวเป็นแบบมีระเบียบแบบแผน (Dispersed ) โดยมีระยะห่าง
ระหว่างจุดเท่ากัน ซึ่งการกระจายตัวแบบนี้ไม่สอดคล้องจากงานวิจัยของ วันวิสาข์ คำสุข (2558) เรื่องการวิเคราะห์การ
กระจายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการวิเคราะห์การกระจาย
ตัวเป็นรูปแบบกลุ่มก้อน (Clustered Distribution) พบว่ามีค่าดัชนี เท่ากับ 0.453335 ผลจากการกระจายตัวที่แตกต่าง
เนื่องจากการตั้งที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่บริบทเมือง รวมถึงการตั้งถิ่นฐานของประชากรตามความเจริญทางเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในกลุ่มชน และสภาพแวดล้อม (เรณู  หอมหวล, 2537) 
ส่วนในพื้นทีศู่นย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ มีประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามที่สัมพันธ์กับ
มัสยิด และสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นภูเขา ที่ราบสูง และบางพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผล
การวิเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบการกระจายตัวนั้นมีการกระจายตัวเป็นระเบียบแบบแผน (Dispersed) 

จากการทำงานของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  จะต้องเยี่ยม
ผู้ป่วยทั้ง 418 คน ในระยะเวลา 1 เดือน กรณีที่ 1 มีเส้นทางเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 22 เส้นทาง ระยะทางรวม 137.42 
กิโลเมตร เยี่ยมผู้ป่วยได้วันละ 19 คน ส่วนกรณีที่ 2 มีเส้นทางเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 21 เส้นทาง ระยะทางรวม 129.36 
กิโลเมตร เยี่ยมผู้ป่วยได้เฉลี่ยวันละ 20 คน สำหรับกรณีที่ 3 มีเส้นทางเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 22 เส้นทาง ระยะทางรวม 
133.77 กิโลเมตร เยี่ยมผู้ป่วยได้เฉลี่ยวันละ 21 คน จากทั้ง 3 กรณี จะเห็นได้ว่าการวางแผนเยี่ยมเส้นทางผู้ป่วยโรค
ความดันโลหติสูงกรณีที่ 2 จำนวน 21 เส้นทางมีระยะทางรวมทั้งหมดสั้นที่สุด และเยี่ยมผู้ป่วยได้จำนวน 20 คนต่อวัน 

การนำเส้นทางที่คำนวณได้ไปประยุกต์ใช้นั้น ควรเลือกเส้นทางในกรณีที่ 2 เนื่องจากมีระยะทางสั้นที่สุด 
ทำให้ประหยัดพลังงาน แต่ผู้ตรวจเยี่ยมจะต้องกำหนดเวลาในการตรวจเยี่ยมที่เท่ากันในทุกผู่ป่วย เพื่อให้ทันและครบ
ทุกคนตามแผนที่วางไว้ หากวันใดไม่สามารถเก็บได้ตามแผนที่กำหนด จะต้องเลือกกลับมาตรวจเยี่ยมในวันที่มีการ
วางแผนเส้นทางใกล้เคียงกันตามความเหมาะสม 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านลางา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สามารถนำเส้นทางไปทดลองใช้

เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และสามารถนำหลักการหาเส้นทางเยี่ยมผู้ป่วยไปใช้กับงานอ่ืน ๆ รวมถึงหน่วยงาน
อื่น ๆ สามารถนำหลักการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารในหน่วยงานได้ 
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