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1
𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = (𝐻𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑) 𝑥 (𝑙𝑛 ( ) × 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦))
𝑅𝐻

โดย อัตราส่วนความพร้อมทางด้านสาธารณสุข (𝑅𝐻 ) และความเสีย่ ง (Hazard) คานวณได้จาก
𝑅𝐻 = (

ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
)
𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

อัตราส่วนความพร้อมทางด้านสาธารณสุข (𝑅𝐻 ) เป็ นตัวชีว้ ดั ความพร้อมของระบบสาธารณสุขในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ซึง่ วัดจากจาก
ทรัพยากรทางสาธารณสุขทีพ่ ร้อมใช้งานสาหรับการตรวจและรักษาผูป้ ่ วย COVID-19 ประกอบไปด้วย จานวนเตียงใน
สถานพยาบาล จานวนบุคลากรทางการแพทย์ และจานวนเครือ่ งมือทางการแพทย์ ต่อจานวนของประชากรเสีย่ ง โดยค่าของ
อัตราส่วนนี้จะถูกปรับให้อยู่ในช่วง 1 ถึง 2 ซึง่ ปกติแล้วมักจะมีค่าน้อยกว่า 1 มาก ดังนัน้ หาก 1 <

1
𝑅𝐻

จะหมายถึงความ

เหลื่อมล้าระหว่างสัดส่วนของประชากรทีจ่ ะไม่ได้รบั การตรวจหรือรักษาและความพร้อมของทรัพยากรทางสาธารณสุข ซึง่
สะท้อนถึงความเปราะบางของระบบสาธารณสุขต่อความเสียหายจาก COVID-19
ชุดข้อมูลที่ใช้ ในการวิ เคราะห์
ตัวแปร
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รายละเอียดอื่นๆ
จานวนเตียงในสถานพยาบาลในแต่ละ
อาเภอ
จานวนแพทย์และพยาบาลทีป่ ระจาใน
สถานพยาบาลในแต่ละอาเภอ
จานวนเครือ่ งมือทางการแพทย์ใน
สถานพยาบาลในแต่ละอาเภอ
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จานวนประชากร
ข้อมูลจานวนประชากรความละเอียดสูง
และความหนาแน่น สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ + Siametrics (พืน้ ทีข่ นาด 30x30 ม.) จากภาพถ่าย
ประชากร
ดาวเทียม และจานวนประชากร
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𝐻𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑 = 𝑙𝑜𝑔2.5 ( 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 + 1) + 𝑏
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = (0.75 ∗ 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 2 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠) + (0.25 ∗ 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 6 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠)

อัตราการแพร่กระจายโรค (Hazard) คิดจากสถิตอิ ตั ราการแพร่กระจายเชือ้ ทัวโลกโดยเฉลี
่
ย่ พบว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เชือ้ COVID19 จะมีอตั ราการแพร่เชือ้ เฉลีย่ ต่อผูอ้ ่นื 2-3 คน (ตัวเลขนี้สามารถเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยูก่ บั นโยบายทางสาธารณสุข เช่น
การเว้นระยะห่างทางสังคม, การงดเดินทางออกจากทีพ่ กั และ อื่น ๆ ) ดังนัน้ ในระยะเริม่ ต้นของการระบาด จานวนของผู้
ติดเชือ้ จะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วแบบ exponential
𝑡𝑑
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 (𝑡𝑑 ) ~ 𝑎𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
− 1(∗)1 แสดงถึง 𝑡𝑑 ~ 𝑙𝑜𝑔{𝑎𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 } (𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 + 1) ซึง่ สามารถประมาณของค่าเฉลีย
่ การแพร่เชือ้
ต่อเนื่องทีเ่ กิดขึน้ ในบริเวณนัน้
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 2 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠 และ 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 6 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠 คือจานวนผูต
้ ดิ เชือ้ สะสมในช่วง 2 สัปดาห์ และ 6 สัปดาห์ทผ่ี ่านมา โดย
ค่าเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักนี้ใช้เพื่อประเมินสัดส่วนของผูต้ ดิ เชือ้ ที่ยงั active อยูเ่ ป็ นหลัก แต่ยงั ให้ความสาคัญกับปริมาณผูต้ ดิ เชือ้
สะสมในช่วงทีผ่ ่านมา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละบริเวณไม่มกี ารป้ องกันทีส่ มบูรณ์ ทาให้มโี อกาสทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ จะเคลื่อนย้ายจากทีห่ นึ่งไปยังอีกที่
หนึ่งยังมีอยู่ เราจึงได้คานวณ background transmission rate 𝑏2 ซึง่ พวกเราคานวณจากค่าเฉลีย่ ของการแพร่เชือ้ หรือ
𝑙𝑜𝑔2.5 ( 𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 + 1) ของพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง เราจึงนาไปใช้ในการคานวณความเสีย่ ง Hazard หรือความรุนแรงของการแพร่
เชือ้ ในบริเวณใกล้เคียง

หมายเหตุ −1(∗) นัน้ ทาให้มนใจได้
ั่
ว่าถ้าไม่มผี ตู้ ดิ เชือ้ ในบริเวณนัน้ ค่า 𝑡𝑑 จะเป็ น 0 และ จากงานวิจยั หลายชิน้ 𝑎𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
มักอยูร่ ะหว่าง 2 ถึง 2.5 เราเลือก 𝑎𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 2.5 เพื่อเป็ นการไม่ประมาท
ทีม่ า: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32097725
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background transmission rate 𝑏 มาจาก การเคลื่อนย้ายของผูต้ ดิ เชือ้ จากบริเวณอื่น ๆ ซึง่ ค่านี้สามารถปรับได้ขน้ึ อยูก่ บั
บริเวณนัน้ ๆ เช่น การเข้าถึง (โดยการขนส่งสาธารณะ) สู่บริเวณนัน้ กับการแพร่เชือ้ แบบต่อเนื่องจานวนมาก ซึง่ ก็จะทาให้
ค่า background transmission rate สูงขึน้ เพื่อความเรียบง่าย พวกเราได้กาหนด 𝑏 คานวณจากค่าเฉลีย่ ของการแพร่เชือ้
ในบริเวณใกล้เคียง
2
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ชุดข้อมูลที่ใช้ ในการวิ เคราะห์
ตัวแปร
𝑁𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
𝑏

ข้อมูล
จานวนผูต้ ดิ เชือ้

แหล่งที่มา
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข

รายละเอียดอื่นๆ
จานวนผูต้ ดิ เชือ้ สะสมระดับจังหวัด

