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กำรศกึษำครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษำรปูแบบทำงระบำดวทิยำของโรคไขเ้ลอืดออก

เพื่อสรำ้งแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตรแ์สดงควำมสมัพนัธข์องของปจัจยัดำ้นภมูอิำกำศทีม่ต่ีอกำร
แพร่ระบำดของโรคไขเ้ลอืดออก และวเิครำะหห์ำพืน้ที่เสีย่งต่อกำรแพร่ระบำดของโรคไขเ้ลอืดออก
ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้ำนภูมอิำกำศ ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิำณน ้ำฝน และ
ควำมชืน้สมัพทัธ ์วธิกีำรศกึษำและผลกำรศกึษำแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี้  

1)  ศกึษำรปูแบบทำงระบำดวทิยำของโรคไขเ้ลอืดออกและสรำ้งแบบจ ำลองทำง
คณิตศำสตรแ์สดงควำมสมัพนัธข์องปจัจยัดำ้นภูมอิำกำศทีม่ต่ีอกำรแพรร่ะบำดของโรคไขเ้ลอืดออก 
โดยกำรศกึษำแบบยอ้นหลงั (Retrospective Study) ด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูอตัรำกำรป่วย
ของโรคไขเ้ลอืดออก และขอ้มลูสภำพภมูอิำกำศในจงัหวดัสุพรรณบุร ีช่วงระยะเวลำตัง้แต่ ปี พ.ศ. 
2551-2555 วเิครำะห์ข้อมูลด้วยกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 
MRA) ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 1) จงัหวดัสุพรรณบุรมีีจ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออก จ ำนวนรวม
ทัง้สิน้ 3,990 รำย โดยในปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2554 มผีูป้่วยโรคไขเ้ลอืดออกมำกกว่ำปีอื่น
ประมำณ  2 เท่ำ และพบว่ำเดอืนทีม่ผีูป้่วยโรคไขเ้ลอืดออกสงูกว่ำเดอืนอื่น ๆ ในแต่ละปี คอืเดอืน
กรกฎำคม ถงึเดอืนตุลำคม 2) ปจัจยัดำ้นภูมอิำกำศทีม่ผีลต่อกำรแพรร่ะบำดของโรคไขเ้ลอืดออก
คือ ปรมิำณน ้ำฝน และอุณหภูม ิโดยมีรูปแบบควำมสมัพันธ์คือ อัตรำป่วย = 3.523 + 0.091 
(ปรมิำณน ้ำฝน) - 0.043 (อุณหภมู)ิ (r2= 0.750, p< 0.05)  

2)  วเิครำะห์หำพื้นที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก ตำมกำร
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดำ้นภูมอิำกำศโดยใชก้ำรประมำณค่ำเชงิพืน้ทีแ่บบ Local Method ดว้ย
วธิ ีThiessen Polygons ก ำหนดจุดควบคุม (Control Points) คอืสถำนีตรวจอำกำศสุพรรณบุรี
และสถำนีตรวจอำกำศเกษตรอู่ทอง ตัง้แต่ วนัที ่1 มกรำคม-31 ธนัวำคม 2556 เป็นรำยสปัดำห ์
ผลกำรวเิครำะห์พบว่ำ โดยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของสถำนีตรวจอำกำศสุพรรณบุรมีคีวำมควำม
เสี่ยงเท่ำกบัพื้นที่สถำนีตรวจอำกำศเกษตรอู่ทอง ยกเว้นสปัดำห์ที่ 23, 33, 34, 46 และ48 ที่มี
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ควำมเสีย่งมำกกว่ำ และสปัดำหท์ี ่39 และ42 ทีพ่ืน้ทีส่ถำนีตรวจอำกำศเกษตรอู่ทองมคีวำมเสีย่ง
มำกกว่ำ 

ขอ้เสนอแนะทีส่ ำคญัทีไ่ดจ้ำกกำรศกึษำ คอื 
1)  สร้ำงระบบเตือนภัยกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกตำมกำร

เปลีย่นแปลงของปจัจยัดำ้นภูมอิำกำศทีเ่รยีกว่ำ Climatic alert. 
2)  ก ำหนดพืน้ทีเ่ป้ำหมำยในกำรก ำจดั ป้องกนั และควบคุมกำรแพรร่ะบำดของ

โรคไขเ้ลอืดออกตำมระดบัควำมเสีย่ง (มำก ปำนกลำง น้อย) ในพืน้ทีท่ีม่คีวำมเสีย่งต่อกำรแพร่
ระบำดของโรคไขเ้ลอืดออกอยู่ในระดบัมำก (พืน้ทีส่แีดง) ต้องมกีำรด ำเนินกำรก ำจดัและควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่ำงจรงิจงัโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรเร่งด ำเนินกำรควบคุม 
ก ำจดั ยงุลำยและลกูน ้ำ 
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The purposes of this study were to examine the epidemiology of dengue fever to 

analyze the relationship between climatic factors and spreading of dengue fever and to 
determine risk areas for spreading of dengue fever based on changing of climatic factors 
(temperature, rainfall intensity, and relative humidity) 

Methodologies and results of this study were divided into two parts: 
1)  The study of the epidemiology of dengue fever and the analysis of the 

relationship between climatic factors and spreading of dengue fever were conducted by a 
retrospective study. The data comprised incident rate and climatic factors in Suphanburi 
Province from 2008 to 2012. The relationship was analyzed by Multiple Regression 
Analysis (MRA). The results showed that 1) The number of dengue fever patients were 
3,990 cases in 2008 and 2011. The number of dengue fever patients was about 2 times 
as high as the other years. In addition, July to October were the months that higher rate 
of incidents than the other months of the year. 2) The multiple regression analysis (MRA) 
showed that rainfall intensity and temperature significantly correlated with the incident rate. 
The equation of correlation was: Incident rate = 3.523 + 0.091 (rainfall intensity) - 0.043 
(temperature), (r2= 0.750, p< 0.05)  

2)  The determination of risk areas for spreading of dengue fever based 
on changing of climatic factors was analyzed by Local Method using Thiessen Polygons 
technique designated control points were Suphanburi meteorological station and U-Thong 
agro-meteorological station. The period was from January 1 - December 31, 2013 on a 
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weekly basis. The results showed that most of Suphanburi meteorological station area 
were equal risk for spreading of dengue fever U-Thong agro-meteorological station area 
except for weeks 23, 33, 34, 46 and 48 where the risks had higher risk for spreading of 
dengue fever than U-Thong agro-meteorological station area and weeks 39 and 42 where U-
Thong agro-meteorological station area had higher risk. 

The important suggestion are creating warning system of dengue fever spreading 
risk areas based on climatic factors (climatic alert) and determining target areas based 
on risk level (high, medium, low) in the high area (red zone) there should be the intensive 
protection and control of the dengue fever by serious controlling and eliminating mosquito 
and larvae. 
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บทท่ี 1  

 

บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
   

ไข้เด็งกี่ (Dengue fever), ไข้เลือดออกเด็งกี่ (Dengue Hemorrhagic Fever) หรอืใน
ประเทศไทยนิยมเรยีกว่า ไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรสัไข้เด็งกี่  (Dengue 
Fever Virus, DENV) ซึง่เป็นไวรสัชนิดอารเ์อน็เอไวรสั (RNA-Virus) ในแฟมลิ ีFlaviviridae จนีสั
Flavivirus มอียู่ 4 สายพนัธุ์ หรอืซีโรไทป์ (Serotype) คือ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ 
DENV-4 การแพร่กระจายของเชื้อไวรสัไข้เด็งกี่เกิดขึ้นโดยมียุงลายบ้าน (AedesAegyti) และ
ยุงลายสวน (Ae. albopictus) ตวัเมยี เป็นพาหะน าโรคที่ส าคญั (Thisyakorn and Thisyakorn, 
1994, p. 22-26) 

ช่วงระยะเวลา 50 ปีทีผ่่านมา การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเพิม่มากขึน้จากเดมิถงึ 30 
เท่า ซึง่ถอืไดว้่าโรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคตดิต่อที่พบการแพร่ระบาดมากในอนัดบัต้น ๆ ของโลก
จากการศกึษาของ Rigau-Pérez et al., (1998, p. 971-977) พบว่าการระบาด และแพรก่ระจาย 
พนัธุข์องเชือ้ไวรสัเดง็กี่มกีารเพิม่ขึน้ในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศทีอ่ยู่ในพืน้ที่ที่ที่มี
ล ักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อน และภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน (Tropical and Sub-tropical 
Climates) หรอืประเทศในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิคโดยเฉพาะประเทศทีก่ าลงัพฒันาเช่น ฟิลปิปินส ์
อนิโดนีเซยี เวยีดนาม และประเทศไทย ซึง่ประเทศเหล่านี้จดัเป็นพื้นที่เสีย่งต่อการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออก โดยพบว่ามปีระชากรประมาณ 2,500 ล้านคน เป็นผู้ที่เสี่ยงต่อได้รบัเชื้อ
โรคไขเ้ลอืดออก และผูท้ีเ่สีย่งต่อไดร้บัเชือ้โรคไขเ้ลอืดออกนี้ประมาณ 1,500 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ 
60 เป็นผูท้ีอ่าศยัอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น ไทย เวยีดนาม ซึง่อยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออก นอกจากนี้ยงัพบว่า ในแต่ละปีมปีระชากรประมาณ 50-100 ล้านคนหรอื
มากกว่ารอ้ยละ 20 ทีไ่ดร้บัเชือ้ไวรสัเด็งกี่ (Chen and Wilson, 2010, p. 384-444; Rigau-Pérez 
et al.,1998, p. 971-977) 

ส าหรบัประเทศไทย โรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคตดิต่อทีเ่ป็นปญัหาสาธารณสุขที่ส าคญัใน
อนัดบัแรก ๆ ของประเทศ โรคไขเ้ลอืดออกนี้ถอืไดว้่าเป็นโรคประจ าถิน่ที่มกีารแพร่ระบาดเป็น
ประจ าอยู่ทุกปี เพราะประเทศไทยเป็นประเทศในภูมอิากาศแบบร้อนชื้น ท าให้มลีกัษณะภูมิ
ประเทศและภูมอิากาศทีเ่อื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยรปูแบบของการระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกจะมลีกัษณะของการระบาดแบบปีเวน้ปี แต่อยา่งไรกต็ามจากขอ้มลูการแพร่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Flaviviridae&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavivirus&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Serotype&action=edit&redlink=1
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ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทยพบว่ามอีตัราการแพร่ระบาดเพิม่สูงขึน้ ในแต่ละวงจร
ของการระบาดของโรคไข้เลอืดออก ซึ่งแสดงข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลอืดออก ในช่วงปี 
พ.ศ. 2551-2555 ดงัแสดงในตารางที ่1.1 และภาพที ่1.1 

 
ตำรำงท่ี 1.1 อตัราการปว่ยและอตัราการตายดว้ยโรคไขเ้ลอืดออก ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555  
 

ปี 
จ ำนวนประชำกร 

(คน) 
ป่วย 
(คน) 

อตัรำป่วย* 
ตำย 
(คน) 

อตัรำตำย* 

2551 63,214,022 78,075 122.22 81 0.13 
2552 63,457,439 68,362 107.02 62 0.10 
2553 63,701,703 112,992 177.87 139 0.22 
2554 63,977,185 56,651 89.27 50 0.08 
2555 64,075,986 89,626 142.18 102 0.16 

 
แหล่งท่ีมำ:  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร,ี 2556. 
หมำยเหตุ: * คน / ประชากร 100,000 คน 
 

 

 
 

 

ภำพท่ี 1.1  แนวโน้มอตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก ปี พ.ศ. 2550-2555 
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เมื่อพจิารณาการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในแต่ละภาค จากขอ้มลูอตัราป่วยของ
โรคไขเ้ลอืดออกในปี พ.ศ. 2554 พบว่าพื้นที่ที่มอีตัราการป่วยจากโรคไข้เลอืดออกมากที่สุด คอื 
พืน้ทีภ่าคกลางโดยมอีตัราการป่วยอยู่ที ่164.64 ต่อแสนประชากร รองลงมาคอื ภาคเหนือ 102.00 
ต่อแสนประชากร ภาคอสีาน 70.80 ต่อแสนประชากรและภาคใต้ 60.50 ต่อแสนประชากร ดงัแสดง
ในตารางที ่1.2 

 
ตำรำงท่ี 1.2 อตัราปว่ยจากโรคไขเ้ลอืดออก (อตัราปว่ยต่อแสนประชากร) ปี พ.ศ. 2554  
 จ าแนกตามภาค 
 

ภำค อตัรำป่วย (ต่อแสนประชำกร) 

ภาคกลาง 164.64 
ภาคเหนือ 102.00 
ภาคอสีาน 70.80 
ภาคใต้ 60.50 

 
แหล่งท่ีมำ: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี(2556). 
  

ผลจากกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกทีร่า้ยแรงทีสุ่ดคอืการเจบ็ป่วยที่
ส่งผลใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติ นอกจากนี้ภาครฐัยงัต้องใช้งบประมาณจ านวนมากส าหรบัใช้เป็น
ค่าใชจ้่ายในรกัษาพยาบาล และส าหรบัการป้องกนั ควบคุม และก าจดัยุงลาย ซึง่เป็นพาหะของ
โรคไขเ้ลอืดออก เช่น การพ่นสารเคม ีการใชท้รายอะเบท การก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย และ
การให้ความรู้ในการป้องกนัและการดูแลตนเองให้ปลอดภยัจากโรคไข้เลอืดออก แต่การใช้
วิธีการเหล่านี้ไม่ประสบผลส าเร็จในการป้องกัน ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก เพราะโรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคตดิต่อทีม่ยีุงลายเป็นพาหะน าโรคซึง่ยุงลายสามารถ
แพร่พนัธุ์ไปได้ทุกที่ที่มสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัการแพร่พนัธุ์ และเจรญิเตบิโต และโรค
ไข้เลือดออกยงัเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรสัเด็งกี่ ซึ่งมลีกัษณะของการแพร่เชื้อไวรสั และมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อโรคไขเ้ลอืดออกระยะเวลาที่ส ัน้ ตลอดจนความสามารถในการปรบัตวั
ของเชื้อไวรสั ท าให้เชื้อไวรสัเด็งกี่สามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเรว็ในสภาวะที่เหมาะสม ซึ่ง
ปจัจยัที่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ประกอบด้วยปจัจยัต่างๆ จ านวนมากและมี
ความซบัซ้อน เช่น ปจัจยัด้านการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ปจัจยัด้านสงัคม-เศรษฐกิจ ปจัจยัด้าน
ประชากร ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปจัจยัดา้นภูมคิุม้กนั (Guzman & Kouri, 2003, p. 1-13) 
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การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ (Climate Change) เป็นหน่ึงในปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการ
แพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ทีท่ีเ่สีย่งต่อการระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกซึง่การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในความหมายของคณะกรรมการระหว่างรฐับาล
ว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) คอื
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ไม่ว่าจะเนื่องมาจาก ความผนัแปรตามธรรมชาติหรอืการ
กระท าของมนุษย ์ซึง่เป็นผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น 
(IPCC, 2013) มีการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไว้ว่า ในอีก 100 ปีข้างหน้า
อุณหภูมเิฉลีย่ของโลกจะเพิม่สูงขึน้อกีประมาณ 2.5 องศาเซลเซยีส และในประเทศทีอ่ยู่ในแถบ
ทีสู่งขึน้ไปทางเหนือและทางใต้ของเสน้ศูนยส์ูตรอุณหภูมจิะเพิม่ขึน้อกี 3-5 องศาเซลเซยีสส่วน
ประเทศทีอ่ยูใ่นแถบเสน้ศูนยอุ์ณหภมูเิฉลีย่จะเพิม่ขึน้ 0.5-1.5 องศาเซลเซยีส 

การเปลีย่นแปลงของ ภูมอิากาศได้แก่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิความชืน้สมัพัทธ์ 
และปรมิาณน ้าฝน (Chan, Ebi, Smith, Wilson, & Smith, 1999, p. 329-337) การเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศนี้ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงต่อลกัษณะทางชวีภาพ ลกัษณะทางนิเวศวทิยา ลกัษณะทางสงัคม และรปูแบบการ
ระบาด ดงันี้  

1) ลกัษณะทางชวีภาพ การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศส่งผลต่อการแพร่พนัธุ์ 
การเคลื่อนยา้ย การหาอาหาร และรปูแบบการด าเนินชวีติของยงุลาย 

2) ลกัษณะทางนิเวศวทิยา การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศส่งผลต่อการเตบิโต 
การเพิม่จ านวน ห่วงโซ่อาหาร และวงจรชวีติของยงุลาย 

3) ลกัษณะทางสงัคม การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย 
พฤตกิรรม และรปูแบบการด าเนินชวีติของผูไ้ดร้บัเชือ้ไวรสั ลกัษณะและโครงสรา้งทางประชากร 
อนามยัสิง่แวดลอ้ม สุขาภบิาล และสาธารณสุข 

4) ลกัษณะทางระบาดวทิยา การเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการขยายพนัธุ์ของเชื้อไวรสัเดง็กี่ และการพฒันาของเชื้อไวรสัเดง็กี่ทัง้ช่วงที่
อาศยัอยูใ่นผูต้ดิเชือ้ไวรสั และในช่วงของการแพรเ่ชือ้ไวรสั 

ผลของการเปลี่ยนแปลงของปจัจัยด้านภูมิอากาศที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก แสดงใหเ้หน็ว่าวธิกีารทีด่ทีีสุ่ดในการป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพรร่ะบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกคอืวธิกีารควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัเดง็กี ่และวธิกีารควบคุมการแพร่
พนัธุ์ของยุงลาย (Beatty et al., 2010, p. 1-7) ดงันัน้การศกึษาเพื่อหาความสมัพนัธ์ของปจัจยั
ดา้นภมูอิากาศทีม่ผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก การสรา้ง หรอืพฒันาเครือ่งมอื และ
วธิกีารทีส่ามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืทีช่่วยในการด าเนินการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม ก าจดัการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก จงึมคีวามส าคญัและเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัการจดัการ และ
การด าเนินงานในการแก้ไขปญัหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ 
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ตลอดจนน าไปสู่มาตรการ กลวธิ ีหรอืแนวทางในการเฝ้าระวงั การป้องกนั ควบคุม และก าจดัหรอื
ลดการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกรปูแบบใหม่เพื่อผลกระทบ ลดการสูญเสยี และท าใหเ้กดิ
การจดัสรรทรพัยากรและงบประมาณในการด าเนินการอยา่งมคีุณภาพสงูสุด 

จากปญัหาการแพร่ระบาดของโลกไข้เลอืดออกที่เพิม่ขึ้น ด้วยเหตุของปจัจยัจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ตลอดจนความส าคญัและความจ าเป็นของการศกึษาเพื่อหากลวธิหีรอื
แนวทางในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ผูว้จิยั
จงึไดท้ าการวจิยัเรื่อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อหาพืน้ทีเ่สีย่งของการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกตามปจัจยัดา้นภูมอิากาศ โดยมวีตัถุประสงคค์อื เพื่อศกึษารปูแบบทางระบาดวทิยา
ของโรคไขเ้ลอืดออก สรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) และวเิคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่ง
ประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์เพื่อวเิคราะหห์าความสมัพนัธท์างสถติิ
เชิงพื้นที่ (Geo-statistical Analysis) แบบอัตสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Auto-Correlations) 
โดยมกีารบูรณาการเครื่องมอืในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ และเครื่องมอืในการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิพื้นที่ได้แก่ ระบบสนเทศทางภูมศิาสตร์ (Geographical Information 
Systems: GIS) มาใช้เป็นเครื่องมอืที่ในการวเิคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก โดยคาดหวงัว่าผลการศึกษาในครัง้นี้จะท าให้ได้เครื่องมอืที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (Decision Supporting System: DSS) ในการก าหนดนโยบาย มาตรการ กลวิธี หรอื
แนวทางในการเฝ้าระวงั การป้องกนั ควบคุม และก าจดัหรอืลดการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
รปูแบบใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนท าใหเ้กดิการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ส าหรบัการด าเนิน 
งานเพื่อให้การควบคุม ป้องกัน ก าจดั และเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้
เป็นไปได้อย่างคุ้มค่า และมปีระสทิธภิาพน าไปสู่การลดการแพร่ระบาด อตัราป่วย อตัราตาย 
และความสูญเสยีอนัเนื่องมาจากโรคไขเ้ลอืดออก และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน และประเทศชาตต่ิอไป 
 
1.2  ค ำถำมในกำรวิจยั 

 
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกมคีวามสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้าน

ภมูอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ์หรอืไม ่อยา่งไร 
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1.3  วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
  

1) เพื่อศกึษารูปแบบทางระบาดวทิยาของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปจัจยัดา้นภมูอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์

2) เพื่อสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue 
Fever) ทีแ่สดงความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝนและ
ความชืน้สมัพทัธท์ีม่ต่ีอการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก  

3) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์ และปรมิาณ
น ้าฝน 
 

1.4  ขอบเขตกำรวิจยั 
 
  การวจิยัในครัง้นี้ ก าหนดขอบเขตการวจิยัดา้นพืน้ที ่ขอ้มลู และระยะเวลาในการวจิยัไว้
ดงันี้ 
 

1.4.1  ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 
การวิจยัครัง้นี้มขีอบเขตการวจิยัเฉพาะโรคไข้เลอืดออกที่มยีุงลายพาหะน าโรคโดย

ท าการศึกษาเฉพาะโรคไข้เลอืดออกที่แพร่ระบาดในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุรเีนื่องจากจงัหวดั
สุพรรณบุรเีป็นจงัหวดัในพื้นที่ภาคกลางที่มกีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสูง โดยมอีตัราการ
ป่วยของผูป้่วยโรคไขเ้ลอืดออกค่อนขา้งสงู และในบางปีจงัหวดัสุพรรณบุรมีอีตัราการป่วยของผู้
โรคไข้เลอืดออกสูงกว่าอตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกในระดบัประเทศ โดยข้อมูลอตัราการป่วย 
ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 ดงัแสดงในตารางที ่1.3 

ทัง้นี้เป็นเพราะจงัหวดัสุพรรณบุรมีลีกัษณะทางภายภาพเป็นพื้นทีร่าบลุ่มแม่น ้า โดยอยู่
ในเขตพื้นที่ของลุ่มน ้าท่าจนี และมลีกัษณะภูมอิากาศแบบร้อนชื้น ท าให้จงัหวดัสุพรรณบุรมีี
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการแพรพ่นัธุข์องยงุลาย และแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
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ตำรำงท่ี 1.3  อตัราการปว่ยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย และจงัหวดัสุพรรณบุร ีในช่วง 
 ปี พ.ศ. 2551-2555  

 

พื้นท่ี/ปี ประชำกร(คน) ป่วย (คน) อตัรำกำรป่วย* ตำย(คน) อตัรำกำรตำย* 

ประเทศไทย 
2551 63,214,022 78,075 122.22 81 0.13 

2552 63,457,439 68,362 107.02 62 0.10 

2553 63,701,703 112,992 177.87 139 0.22 

2554 63,977,185 56,651 89.27 50 0.08 

2555 64,075,986 89,626 142.18 102 0.16 

สพุรรณบุรี 
2551 843,541 1,077 127.82 0 0.00 

2552 844,545 576 68.36 0 0.00 

2553 845,220 616 72.39 0 0.00 

2554 845,452 1,072 125.81 0 0.00 

2555 845,053 649 76.71 0 0.00 
 
แหล่งท่ีมำ: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี(2556). 
หมำยเหตุ: *คน / ประชากร 100,000 คน 
 

1.4.2  ขอบเขตด้ำนข้อมลู 
การวิจัยในครัง้นี้  ก าหนดข้อมูลส าหรับใช้ในการวิจัย โดยใช้ข้อมูลของผู้ ป่วยโรค

ไขเ้ลอืดออกจากระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 (รง. 506) จากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
สุพรรณบุร ีระหว่างวนัที่1 มกราคม พ.ศ. 2551-31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และก าหนดปจัจยัด้าน
ภมูอิากาศทีท่ าการศกึษา 3 ปจัจยัไดแ้ก่ 

1) อุณหภมูใินช่วงเวลา 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
2) ปรมิาณน ้าฝนในช่วงเวลา 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
3) ความชืน้สมัพทัธ ์ในช่วงเวลา 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
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1.4.3  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการวจิยัจนแลว้เสรจ็เป็น คอื

ตัง้แต่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2556 ถงึ 30มถุินายน  พ.ศ. 2558 
 
1.5  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

1) ทราบถงึรูปแบบทางระบาดวทิยาของการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ ์

2) ทราบถงึแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue 
Fever) ทีแ่สดงถงึความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน 
และความชืน้สมัพทัธท์ีม่ต่ีอการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 

3) ทราบถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ ์

4) สามารถท านาย หรือคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์ และปรมิาณ
น ้าฝน 

5) ผลการศกึษาความสมัพนัธข์องการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศที่มผีลต่อ
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) 
สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืทีช่่วยสนบัสนุนการตดัสนิใจ (Decision Supporting System: DSS) ใน
การวเิคราะห ์คาดการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงของ
ปจัจยัดา้นภมูอิากาศ ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดน้ี้น าไปสู่การตดัสนิใจในการก าหนดนโยบาย มาตรการ กลวธิ ี
แนวทางในการป้องกนั ควบคุม และก าจดัโรคไขเ้ลอืดออกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6) วธิกีารวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่น 
แปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์ และปรมิาณน ้าฝน 
สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการระบุพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัหรอืจ าเป็นอย่างเรง่ด่วนทีต่อ้งไดร้บัการ
จดัการเพื่อป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ คุ้มค่า และเกดิประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การลดการแพร่ระบาด ลด
อตัราปว่ย ลดอตัราตาย และลดความสญูเสยีจากโรคไขเ้ลอืดออกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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1.6  นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 
การวจิยัครัง้นี้ก าหนดความของของค าศพัทใ์นการวจิยันี้ ไวด้งันี้ 
ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรห์มายถงึระบบขอ้มลูทีม่กีารเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัระหว่าง

ขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ละขอ้มลูเชงิบรรยายโดยสามารถน าเขา้จดัเก็บวเิคราะหแ์ละแสดงผลเพื่อใช้ใน
การวางแผนประกอบการตดัสนิใจในการจดัการพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โรคไขเ้ลอืดออกหมายถงึโรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้เดง็กีไ่วรสั (Dengue Virus) มลีกัษณะ
ของโรคที่ส าคญัคอืมไีขร้่วมกบัมเีลอืดออกตบัโตและมกัจะมอีาการชอ็คด้วยซึ่งท าใหถ้งึตายได้
โดยมยีงุลายตวัเมยีเป็นพาหะน าโรค 

ผูป้่วยโรคไขเ้ลอืดออกหมายถงึผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกที่มกีารรายงานเป็นผู้ป่วยโรคไข้
เด็งกี่ (Dengue Fever) ไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) และไข้เลือดออกช็อก 
(Dengue Shock Syndrome) จากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 (รง. 506) ส านักงาน
สาธารณสุข จงัหวดัสุพรรณบุรรีะหว่างวนัที1่ มกราคม พ.ศ. 2551-31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 
1.7  กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 
 
 การวจิยัเพื่อศกึษารูปแบบทางระบาดวทิยาของโรคไขเ้ลอืดออก เพื่อสรา้งแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever)ที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ์ทีม่ผีลต่อ
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก และการวเิคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิความชื้น
สมัพทัธ ์และปรมิาณน ้าฝน โดยมกีรอบแนวคดิการวจิยัคอืการศกึษาหาความสมัพนัธข์องปจัจยั
ดา้นภูมอิากาศซึ่งประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์ทีม่ผีลต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกโดยการสรา้งแบบจ าลองทางคณติศาสตรข์องการแพรร่ะบาดของโรค
ไข้เลือดออก (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever)ที่ได้จากการวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝนและความชื้น
สมัพทัธท์ีม่ต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกดว้ยการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis: MRA) และวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วย อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และ
ความชื้นสมัพทัธ์ โดยน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (Geographic Information System: 
GIS) มาใช้ในการวเิคราะห์ร่วมกนักบัแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ที่ได้จากการวิเคราะห์
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ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ์กบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis: MRA) ดงัแสดงในภาพที ่2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1.2 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

พื้นท่ีเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออกตำม 
กำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้ำนภมิูอำกำศ 

ปัจจยัด้ำนภมิูอำกำศ 

อุณหภมู ิ

ปรมิาณน ้าฝน 

ความชืน้สมัพทัธ ์

 

การแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธท์างสถติ ิ
Multiple Regression Analysis: 
MRA 

แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) 
แสดงควำมสมัพนัธข์องปัจจยัด้ำนภมิูอำกำศ ประกอบด้วย 

อณุหภมิู ควำมช้ืนสมัพทัธ ์และปริมำณน ้ำฝน ท่ีมีต่อกำรแพร่ระบำดของโรค
ไข้เลือดออก 

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิพืน้ที่ ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) 



 
 

 
 

 
บทท่ี 2  

 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
ในการวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องและได้น าเสนอตาม

หวัขอ้ต่อไปนี้ 
2.1  โรคไขเ้ลอืดออก 

 2.2  ปจัจยัดา้นภมูอิากาศทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
2.3  ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographical Information Systems: GIS) 

 2.4  ระบาดวทิยาภมูศิาสตร ์
 2.5  เครือ่งมอืส าหรบัการจดัการโรคไขเ้ลอืดออก  

2.6  ขอ้มลูทัว่ไปของจงัหวดัสุพรรณบุร ี
 2.7  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1  โรคไข้เลือดออก 
 

ไข้เด็งกี่ (Dengue Fever), ไข้เลอืดออกเด็งกี่ (Dengue Hemorrhagic Fever) หรอืใน
ประเทศไทยนิยมเรยีกว่า ไขเ้ลอืดออก เป็นโรคตดิต่อทีเ่ป็นปญัหาสาธารณสุขทีส่ าคญัเกิดจาก
เชือ้ไวรสัไขเ้ดง็กี่ (Dengue Fever Virus, DENV) ซึง่เป็นไวรสัชนิดอารเ์อน็เอไวรสั (RNA-Virus) 
ในแฟมลิ ีFlaviviridae จนีสั Flavivirus มอียู ่4 สายพนัธุ ์หรอืซโีรไทป์ (Serotype) คอื DENV-1, 
DENV-2, DENV-3 และ DENV-4 การแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัไขเ้ดง็กี่เกดิขึน้โดยมยีุงลายตวั
เมีย (Aedes Aegyti and Ae. Albopictus) เป็นพาหะน าโรคในวิจัยครัง้นี้ได้ทบทวนแนวคิด
ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัโรคไขเ้ลอืดออกประกอบด้วย ประวตัคิวามเป็นมา
ของโรคไขเ้ลอืดออก สาเหตุและอาการทางคลนิิกของโรคไขเ้ลอืดออก พาหะน าโรคและการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
2.1.1  ประวติัความเป็นมาของโรคไข้เลือดออก 
ในอดตีมอีาการปว่ยลกัษณะคลา้ยโรคไขเ้ลอืดออกโดยพบครัง้แรกในประเทศจนีประมาณ

ช่วงปี พ.ศ. 808–963 ในสมยัราชวงศ์ฉิน ส าหรบัโรคไขเ้ลอืดออกมรีายงานการเกดิโรคไขเ้ลอืดออก
ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2323 เป็นการระบาดที่เมอืงฟิลาเดลเฟีย สหรฐัอเมรกิา และเริม่เข้าสู่กลุ่ม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Flaviviridae&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavivirus&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Serotype&action=edit&redlink=1
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ประเทศเอเชยีและแปซฟิิคภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตน้ัน้มรีายงาน
ครัง้แรกว่าพบเชือ้ไขเ้ลอืดออกทีเ่มอืงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินสเ์มือ่ปี พ.ศ. 2496  

ส าหรบัประเทศไทยมีรายงานการเกิดโรคไข้เลือดออกครัง้แรกในปี พ.ศ. 2501 ที่
กรุงเทพมหานคร ต่อมาไดม้กีารแพร่กระจายออกไปและตัง้แต่ปี พ.ศ. 2508 ไดเ้กดิการระบาด
ทัว่ทุกภาคของประเทศจนถงึปจัจุบนั (วจันันท ์ มตัตทิานนท์, 2545, น. 21-22) ซึง่สถานการณ์
ของโรคไขเ้ลอืดออกโดยแบ่งเป็น 4 ช่วงดงันี้ 

1) สถานการณ์โรคไข้เลอืดออกในทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2501-พ.ศ. 2510) มี
การระบาดของโรคปีเวน้ปีและมอีตัราการเกดิโรคเพิม่ขึน้เลก็น้อยอตัราตายของผู้ปว่ยในปีแรกๆ
สงูรอ้ยละ 3 โรคนี้เกดิขึน้เฉพาะกรงุเทพฯธนบุรแีละเขตเทศบาลเมอืงใหญ่ๆบางแห่งเท่านัน้ 

2) สถานการณ์โรคไข้เลอืดออกในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2511-พ.ศ. 2520) มี
การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเพิม่ขึน้อกีแต่เป็นปีเวน้ปีบางช่วงเวน้สองปีอตัราการปว่ยเพิม่ขึน้
ประมาณ 23 ต่อแสนประชากรโรคไดก้ระจายไปยงัเขตเทศบาลเกอืบทุกแห่งในส่วนภมูภิาค 

3) สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกในทศวรรษทีส่าม (พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2530) มกีาร
ระบาดเกดิขึน้ทุกสอง หรอืสามปีอตัราการปว่ยในแต่ละปีประมาณ 54 คนต่อประชากร 100,000 
คน 

4) สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกในทศวรรษทีส่ี ่(พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2540) แนวโน้ม
ของโรคไขเ้ลอืดออกมสีูงขึน้ทุกปีและพบผู้ป่วยมากขึ้นในเดก็โต วยัรุ่น และผู้ใหญ่ นอกจากนี้
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ไม่ไดเ้กดิการแพร่ระบาดเฉพาะในฤดูฝนดงัทีเ่คยพบมาแต่
ยงัคงพบผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกตลอดปี (จรนิทร ์ ยนิดสีุข, 2543, น. 18) 

ชษิณุ  พนัธุ์เจรญิ และโอฬาร  พรหมาลขิติ (2546, น. 5) ได้สรุปสถานการณ์การเกิด
โรคไข้เลอืดออกในประเทศไทยเริม่มกีารระบาดครัง้แรกในปี พ.ศ. 2501 และมรีายงานผู้ป่วย
สูงสุดในปี พ.ศ. 2530 มจี านวนผู้ป่วยถึง 174,285 คนที่ผ่านมามกีารระบาดของโรคสูงปีเว้นปี
และปีเวน้สองปีแต่ลกัษณะการระบาดของโรคในระยะหลงัๆไม่มแีบบแผนแน่นอน 

ส าหรบัสถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย และจงัหวดัสุพรรณบุรตีัง้แต่ปี พ.ศ. 
2551-2555 ลกัษณะการระบาดดงัแสดงในตารางที ่2.1 
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ตารางท่ี 2.1  สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออก ปี พ.ศ. 2551-2555 
 

พื้นท่ี/ปี ประชากร(คน) ป่วย (คน) อตัราการป่วย* ตาย(คน) อตัราการตาย* 

ประเทศไทย 
2551 63,214,022 78,075 122.22 81 0.13 

2552 63,457,439 68,362 107.02 62 0.10 

2553 63,701,703 112,992 177.87 139 0.22 

2554 63,977,185 56,651 89.27 50 0.08 

2555 64,075,986 89,626 142.18 102 0.16 

สพุรรณบุรี 
2551 843,541 1,077 127.82 0 0.00 

2552 844,545 576 68.36 0 0.00 

2553 845,220 616 72.39 0 0.00 

2554 845,452 1,072 125.81 0 0.00 

2555 845,053 649 76.71 0 0.00 
 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี(2556). 
หมายเหตุ: *คน / ประชากร 100,000 คน 
 

2.1.2  สาเหตแุละอาการของโรคไข้เลือดออก 
2.1.2.1  สาเหตุของโรคไขเ้ลอืดออก 
โรคไขเ้ลอืดออกที่พบในประเทศไทยและประเทศใกล้เคยีงในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใตเ้กดิจากไวรสัเดง็กี่ (Dengue Virus) จงึเรยีกชื่อว่า Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) 
เชื้อไวรสัเด็งกี่เป็น RNA Virus จดัอยู่ใน Family Flaviviridae ม ี4 ชนิด (Serotypes)คอื DENV-1, 
DENV-2, DENV-3 และ DENV-4 ทัง้ 4 Serotypes มี Antigen ร่วมกันบางชนิด จึงท าให้มี 
Cross Reaction และม ีCross Protection ไดใ้นระยะสัน้ ๆ ถา้มกีารตดิเชือ้ชนิดใดชนิดหนึ่งแลว้
จะมภีูมคิุ้มกนัต่อชนิดนัน้ไปตลอดชวีติ (Permanent Immunity) แต่จะมภีูมคิุ้มกนัต่อไวรสัเดง็กี่
อื่น ๆอกี 3 ชนิดไดใ้นช่วงสัน้ ๆ (Partial Immunity) ประมาณ 6-12 เดอืนหลงัจากนี้จะมกีารตดิ
เชือ้ไวรสัเดง็กีช่นิดอื่น ๆที ่ต่างจากครัง้แรกเป็นการตดิเชือ้ซ ้า (Secondary Dengue Infection)  



14 

 
 

ในประเทศทีม่โีรคไขเ้ลอืดออก (Dengue Hemorrhagic Fever หรอื DHF) มกัจะ
มโีรคไขเ้ดง็กี ่(Dengue Fever หรอื DF) อยูด่ว้ยแต่สดัส่วนของ DHF และ DF จะแตกต่างกนัใน
แต่ละพืน้ทีแ่ละแต่ละประเทศขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการเช่น อายุ ภาวะภูมติ้านทานของผู้ป่วย 
และชนิดของไวรสัเดง็กี่ ในขณะนัน้จงึท าใหก้ารแยกโรคระหว่าง DHF และ DF ยงัคงเป็นปญัหา
อยู่ในปจัจุบนั ซึง่ลกัษณะทางคลนิิกของการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กี่แบ่งออกเป็น 3 รปูแบบตามความ
รนุแรงของโรคดงันี้ 

1) Undifferentiated Fever (UF) หรอื Viral Syndrome เป็นอาการไข้
เพยีงเลก็น้อยลกัษณะไม่ต่างจากอาการไขท้ีเ่กดิขึน้เนื่องจากสาเหตุอื่นบางครัง้อาจมตุ่ีมผื่นแดง
มกัพบในทารกหรอืเดก็เลก็ 

2) Dengue fever (DF) ไข้เด็งกี่ ผู้ป่วยมอีาการไข้ร่วมกบัปวดศีรษะ
เมื่อยตวัหรอือาจเกดิอาการไขสู้งกะทนัหนัแบบทีเ่รยีกว่า Classical DF คอืปวดศรีษะ ปวดรอบ
กระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก และมผีื่นบางรายอาจมจีุดเลอืดออกที่ผวิหนังมผีลการ
ทดสอบทูร์นิเกต์ (Tourniquet) เป็นบวกมกัเกิดกับเด็กโต หรอืผู้ใหญ่อาจมอีาการไม่รุนแรง
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มกัมเีมด็เลอืดขาวต ่า บางรายอาจมเีกรด็เลอืดต ่าด้วย ผู้ใหญ่ที่หายป่วยแล้วจะ
ยงัคงมอีาการอ่อนเพลยีต่อไปอกี 

3) Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) ไขเ้ลอืดออกเดง็กี่ ระยะมไีข้
มลีกัษณะอาการคล้ายกบัไข้เดง็กี่ลกัษณะเฉพาะของโรคนี้ต่างออกไปคอืมเีกรด็เลอืดต ่าควบคู่
กับการรัว่ของพลาสมาซึ่งถ้าพลาสมารัว่ออกไปมากผู้ป่วยจะมีภาวะช็อคเกิดขึ้นที่เรียกว่า 
Dengue Shock Syndrome (DSS) (วจันนัท ์ มตัตทิานนท,์ 2545, น. 24) 

2.1.2.2 อาการทางคลนิิกของโรคไขเ้ลอืดออก 
หลงัจากได้รบัเชื้อจากยุงลายประมาณ 5-8 วนั (ระยะฟกัตัว) ผู้ป่วยจะเริ่มมี

อาการของโรคซึง่มคีวามรุนแรงแตกต่างกนัไดต้ัง้แต่มอีาการคลา้ยไข้เดง็กี ่(Dengue Fever หรอื 
DF) ไปจนถงึมอีาการรุนแรงมากจนถงึชอ็กและถงึเสยีชวีติได้ โรคไขเ้ลอืดออกมอีาการส าคญัที่
เป็นรปูแบบค่อนขา้งเฉพาะ 4 ประการเรยีงตามล าดบัการเกดิก่อนหลงัดงันี้ 

1) ไขส้งูลอย 2-7 วนั 
2) มอีาการเลอืดออกส่วนใหญ่จะพบทีผ่วิหนงั 
3) มตีบัโตกดเจบ็ 
4) มภีาวการณ์ไหลเวยีนลม้เหลว/ภาวะชอ็ก 

โดยแสดงภาพการตดิเชือ้โรคไขเ้ลอืดออก และอาการแสดงไดด้งัภาพที ่2.1 
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ภาพท่ี 2.1  การตดิเชือ้โรคไขเ้ลอืดออก 
แหล่งท่ีมา: อุษาวด ี ถาวระ (2553). 

 
2.1.3  พาหะน าโรคไข้เลือดออก 

2.1.3.1  พาหะน าโรคไขเ้ลอืดออก 
โรคไขเ้ลอืดออก (Dengue Haemorrhagic Fever หรอื DHF) เกดิจาก เชือ้ไวรสั 

เดง็กี ่(Dengue Virus) ซึง่เป็น RNA Virus ม ี4 ชนิด (Serotypes) ไดแ้ก่ DEN 1, DEN 2, DEN 3 
และDEN 4 เมื่อเป็นไขเ้ลอืดออกชนิดใดแล้วจะมภีูมคิุ้มกนัเฉพาะชนิดนัน้ไปตลอดชวีติ  ดงันัน้
คน ๆ หนึ่ง จงึมโีอกาสเป็นไขเ้ลอืดออกได ้4 ครัง้ เชือ้ไวรสัเดง็กีม่ยีงุลายตวัเมยีเป็นพาหะน าโรค
ไขเ้ลอืดออกทีส่ าคญัมอียู่ 2 ชนิด คอื ยุงลายบา้น Aedes Aegypti ซึง่เป็นพาหะส าคญัในเอเชยี
แต่มถีิน่ก าเนิดในทวปีแอฟรกิา และยงุลายสวน Aedes Albopictus ซึง่เป็นพาหะรองลงมาและมี
ถิน่ก าเนิดในทวปีเอเชยี 

ยุงลายเป็นยุงทีม่ขีนาดปานกลาง วงจรชวีติของยุงลายประกอบดว้ยระยะต่าง ๆ 
4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะไข,่ ระยะตวัอ่อนหรอืลกูน ้า, ระยะดกัแดห้รอืตวัโมง่, และระยะตวัเตม็วยัหรอื
ตัวยุง ทัง้ 4 ระยะ มีความแตกต่างกันทัง้รูปร่างลักษณะ อายุ และระยะเวลาที่ใช้ในการ
เจรญิเตบิโตแตกต่างกนัตามสภาพแวดล้อมได้แก่ อุณหภูม ิอาหาร ความหนาแน่น ฯลฯ และ

ถกูยงุลายกดัและตดิเชือ้ไวรัสเดง็ก่ี 

ไมมี่อาการ

ป่วย 

มีอาการป่วย 

ไข้เลือดออก(DHF) ไข้เดง็ก่ี(DF) อาการอย่างออ่น 

ไข้เดง็ก่ีแท้ 

ไข้เดง็ก่ีและ
มีเลือดออก 

ไมมี่อาการช็อก 

พลาสมาร่ัว 

มีอาการช็อก 
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สายพนัธุ์ของยุงลายเช่น ยุงลายสายพนัธุ์ไทย หรอืสายพนัธุ์จนี หรอืสายพนัธุ์อินโดนีเซยี ใน
สภาพภูมอิากาศของประเทศไทยอุณหภูมปิระมาณ 28-35 องศาเซลเซยีส ยุงลายใชเ้วลาในการ
เจรญิเตบิโตจากไข่จนกระทัง่เป็นตวัเต็มวยัประมาณ 9-14 วนัอุณหภูมสิูงกว่า 35 องศาเซลเซยีส 
ยงุลายใชเ้วลาในการเจรญิเตบิโตเพยีง 5-7 วนั ดงันัน้อุณหภูมทิีส่งูขึน้จงึท าใหย้งุลายขยายพนัธุ์
ไดเ้รว็มาก วงจรชวีติของยงุลายเป็นดงันี้ :- 

1) ไขย่งุลาย 
ลกัษณะยาวรเีป็นฟองเดี่ยวขนาดประมาณ 1 มลิลเิมตร ออกมาใหม่ๆ 

มสีขีาวส่วนใหญ่ตดิอยู่ทีข่า้งภาชนะเหนือระดบัน ้าเลก็น้อยส่วนน้อยประมาณรอ้ยละ 10-20 ทีล่อย
อยู่ผวิบนน ้าไข่จะเปลี่ยนเป็นสดี าภายในเวลา 12-24 ชัว่โมงตามแต่สภาพอากาศไข่ทีอ่อกมาใหม่
ยงัไม่เจรญิเตม็ทีใ่ชเ้วลาประมาณ 1-2 วนัจงึพรอ้มทีจ่ะฟกัออกเป็นลูกน ้ายุงไข่ยุงลายสามารถมี
ชวีติอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีแ่หง้ไดเ้ป็นปี และจะฟกัออกมาอย่างรวดเรว็ภายในเวลาไมก่ี่นาทเีมื่อ
มนี ้าท่วมไข่แต่อตัราการฟกัของไข่ลดลงตามระยะเวลาทีน่านขึน้ ยุงลายตวัหนึ่งวางไข่ประมาณ 
50-150 ฟอง/ครัง้ขึน้อยู่กบัความสมบูรณ์ของตวัแม่พนัธุแ์ละปรมิาณเลอืดที่ไดร้บั แม่ยุงลายจะ
ไม่วางไข่พรอ้มกนัทัง้หมดแต่จะวางไข่ครัง้ละ 10-100 ฟองตลอดชวีติวางไข่ไดส้งูสุด 7 ครัง้ส่วน
ใหญ่ 2-4 ครัง้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ไขย่งุลาย 
แหล่งท่ีมา: อุษาวด ี ถาวระ (2553). 

 
2)  ลกูน ้ายงุลาย 
การเจรญิเตบิโตม ี4 ระยะระยะที ่1 มขีนาดประมาณ 1 มลิลเิมตร เมื่อ

โตเต็มที่กลายเป็นระยะที่ 4 จะมขีนาด 6-7 มลิลเิมตร โดยใช้เวลาประมาณ 5-7 วนัที่อุณหภูม ิ
28-35 องศาเซลเซยีส ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอุณหภมูแิละอาหารอาหารของลกูน ้าไดแ้ก่ตะไครน่ ้าอนิทรยี
สารต่างๆและจลุนิทรยีเ์ลก็ๆในตุ่มน ้าลูกน ้ายุงลายกนิอาหารทีบ่รเิวณดา้นขา้งและก้นภาชนะโดย
ใช้ขนบรเิวณปากพดัโบกจุลนิทรยีใ์นน ้าเขา้ไปหรอืใช้ปากแทะเล็มเศษอนิทรยีสารในภาวะที่มี
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อาหารสมบูรณ์จะโตเรว็ใช้เวลาช่วงนี้ส ัน้ขณะที่เป็นลูกน ้าจะหายใจผ่านทางรูหายใจด้านข้าง
ล าตวั (Spiracle) และยงัมที่อหายใจสเีข้มอยู่ที่ส่วนปลายของท้องเรยีกว่า Siphon บรเิวณท่อ
หายใจมลีิน้เปิดปิดไดแ้ละมรีะบบป้องกนัน ้าผ่านเขา้สู่ทางเดนิหายใจปกตลิูกน ้ายงุลายจะลอยตวั
ท ามุม 90 องศา กับผิวน ้าแต่เมื่อมแีสงและเงาหรอืถูกรบกวนจะหลบลงสู่ก้นภาชนะในการ
เปลีย่นแปลงระยะการเจรญิเตบิโตของลูกน ้าตอ้งมกีารลอกคราบทุกครัง้  หลงัจากลอกคราบครัง้
สุดทา้ยจะกลายเป็นตวัโมง่ซึง่ยงัคงอาศยัอยูใ่นภาชนะขงัน ้าง่ายต่อการก าจดั ในการจ าแนกชนิด
ยุงอาจใชส้ณัฐานวทิยาของลกูน ้ายุงในระยะที ่3 ตอนปลายหรอืระยะที่ 4 จะดทีีสุ่ดเพราะเสน้ขน
ต่าง ๆ เจรญิเต็มที่ดงัแสดงในภาพที่ 2.3 และความแตกต่างของลูกน ้ายุงลายบ้านและยุงลาย
สวนดงัสรปุในตารางที ่2.2 

 

 
 
ภาพท่ี 2.3 ภาพลกูน ้ายงุลายบา้นและยุงลายสวน 
แหล่งท่ีมา:  อุษาวด ี ถาวระ (2553). 
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ตารางท่ี 2.2  สรปุความแตกต่างระหว่างลูกน ้ายุงลายบา้นและยงุลายสวน 
 

ลกูน ้ายงุลายบ้าน (Aedes Aegypti) ลกูน ้ายงุลายสวน (Aedes Albopictus) 
1. ดา้นใตข้องอกส่วนกลางและส่วนหลงัม ี
หนามแหลมเรยีก Lateral Spines  

1. ไมม่ ีlateral spine หรอืเป็นปมเลก็ๆแต่ไม่
เจรญิเป็นหนามขา้งละ 1 คู่ 

2. ทีท่อ้งปลอ้งที่ 8 ม ีComb Scale 4-8 อนั
ลกัษณะเป็นสามงา่มหนามแหลมตรงกลาง
เรยีก Median Spine 

2. Comb Scales ไมแ่ยกเป็นแฉก 

3. บรเิวณท่อหายใจ (Siphon) ม ีPectens 
ลกัษณะคลา้ยหนามอ่อนบาง 

3. Pectens รปูรา่งแขง็แรงกว่า ลกัษณะ
คมชดั 

 
3)  ตวัโมง่ 
จากระยะลูกน ้าจะมกีารลอกคราบและเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นตวัโม่ง

เมื่อตวัโม่งออกมาใหม่ ๆ มสีนี ้าตาลต่อมาเปลีย่นเป็นสดี ามที่อหายใจคู่หนึ่งอยู่ตอนหวัลกัษณะ
คลา้ยแตรเรยีกว่า Trumpets มนีิสยัชอบลอยนิ่งอยู่บนผวิน ้าแต่จะเคลื่อนทีเ่รว็เมื่อถูกรบกวนตวั
โม่งไม่กนิอาหารจงึไม่สามารถก าจดัได้ด้วยผลติภณัฑป์ระเภทกนิเขา้ไปแล้วตายเช่นจุลนิทรยี์
ควรใชต้วัห ้าหรอืน ้ามนัลดแรงตงึผวิ (Oil Surfactant) แทนตวัโม่งลอกคราบแลว้กลายเป็นยุงใช้
เวลาในการเจรญิเตบิโต 1-2 วนัทีอุ่ณหภมู ิ28-35 องศาเซลเซยีส ดงัแสดงในภาพที ่2.4 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 ภาพตวัโมง่ยงุลาย 
แหล่งท่ีมา:  อุษาวด ี ถาวระ (2553). 
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4)  ยงุลายตวัเตม็วยั 
ลักษณะที่เห็นได้ชัดคือล าตัวและขามีจุดลายด าสลบัขาวขนาด  4-5 

มลิลเิมตร ม ี3 รูปแบบ ได้แก่ Type Form ซึ่งพบทัว่ไป, Queenslandensis ตวัซดีเป็นยุงลาย
บา้นและ Formosus ตวัด าเป็นยุงลายป่ายุงตวัผูล้อกคราบออกมาก่อนยุงตวัเมยีและมขีนาดเลก็
กว่าลกัษณะแตกต่างกันที่หนวดยุงตวัผู้หนวดหนาเป็นพุ่มดูดน ้าหวานจากเกสรดอกไม้และ
อาหารของมนุษย์เพื่อไปสร้างพลงังานยุงตวัเมยีมหีนวดบางและสัน้นอกจากน ้าหวานแล้วยงั
ต้องการเลอืดส าหรบัน าไปใชใ้นการเจริญเตบิโตของไข่ปรมิาณเลอืดที่กนิครัง้ละประมาณ 0.75 
มลิลกิรมัยุงลายมกัใช้ความพยายามหาเหยื่อที่ชอบ (คน) อย่างอดทนจนกระทัง่ได้กนิเลอืดอิม่
แต่หากถูกรบกวนขณะกนิเลอืดจะกลบัมาหาเหยื่อรายเดมิหรอืรายใหม่อกีครัง้โดยทัว่ไปยุงตวัผู้
มอีายเุป็นสปัดาหถ์งึหนึ่งเดอืนขณะทียุ่งตวัเมยีอาย ุ1-3 เดอืนแต่ในภาวะทีม่อีาหารอุดมสมบูรณ์
และอุณหภมูเิหมาะสม (ประมาณ 28 องศาเซลเซยีส) ของหอ้งปฏบิตักิารอาจจะมชีวีติอยูไ่ด้ 3-6 
เดอืนไดม้กีารทดลองใหย้งุตวัเมยีกนิแต่น ้าอย่างเดยีวพบว่ามอีายปุระมาณ 5-7 วนัแต่หากไดก้นิ
ทัง้น ้าหวานและเลอืดจะมอีายุยาวกว่ากนิแต่น ้าหวานหรอืกนิแต่เลอืดเมื่อเปรยีบเทยีบกนักลุ่มที่
กนิแต่น ้าหวานก็ยงัมอีายุยาวกว่ากลุ่มที่กนิแต่เลอืด ในการจ าแนกชนิดของยุงลายใช้ลกัษณะ
ทางสณัฐานวทิยาของตวัเตม็วยัแยกออกจากกนัได้ดงัแสดงในภาพที ่2.5 และเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างของยงุลายบา้นและยงุลายสวนตามตารางที ่2.3 
 

  
ยงุลายบา้น ยงุลายสวน 

 
 
ภาพท่ี 2.5  ยงุลายบา้นและยงุลายสวน 
แหล่งท่ีมา:  อุษาวด ี ถาวระ (2553). 
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ตารางท่ี 2.3  ความแตกต่างของยงุลายบา้นและยงุลายสวน 
 

ยงุลายบ้าน (Aedes Aegypti) ยงุลายสวน (Aedes Albopictus) 
1. ล าตวัและขาทัง้ 3 คู่มลีกัษณะเป็นลายด า
สลบัขาว 

1. คลา้ยกบัยงุลายบา้นแตกต่างกนัที่
ลวดลายของเกลด็บนสนัหลงัอก 

2. สนัหลงัอกดา้นบนมเีกลด็รปูร่างคลา้ยเคยีว
สขีาว 1 คู่ 

2. สนัหลงัอกดา้นบนมเีกลด็สขีาวเป็น
เสน้ตรง 

 
2.1.3.2  การแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
โรคไขเ้ลอืดออกตดิต่อกนัไดโ้ดยมยีุงลายเป็นพาหะน าโรค โดยยุงลายตวัเมยีซึง่

กดัเวลากลางวนัและดดูเลอืดคนเป็นอาหารจะกดัและดูดเลอืดผู้ปว่ยซึง่ในระยะไขส้งูจะเป็นระยะ
ทีม่ไีวรสัเดง็กี่อยู่ในกระแสเลอืด เชือ้ไวรสัเดง็กี่จะเขา้สู่กระเพาะยุงลายเขา้ไปอยู่ในเซลล์ที่ผนัง
กระเพาะเพิม่จ านวนมากขึน้แลว้ออกมาจากเซลลผ์นงักระเพาะเดนิทางเขา้สู่ต่อมน ้าลายพรอ้มที่
จะเขา้สู่คนทีถู่กกดัในครัง้ต่อไป ซึง่ระยะฟกัตวัในยงุลายน้ีประมาณ 8-10 วนัการแพรเ่ชือ้บางครัง้
อาจจะเกดิทนัทหีลงัจากยงุลายกดัผู้ปว่ยทีม่เีชือ้ไวรสัเดง็กี ่ขณะทีก่ าลงัดดูเลอืดยงุลายถูกรบกวน
ก่อนทีจ่ะดดูเลอืดอิม่ยงุ ลายจะไปกดัคนอื่นต่อและปล่อยเชือ้ไวรสัเดง็กีไ่ปยงัผูท้ีถู่กกดัไดเ้มื่อเชือ้
เขา้สู่ร่างกายคนผ่านระยะฟกัตวัประมาณ 5-8 วนัก็จะท าให้เกดิอาการของโรคได้ (ยุภาพรรณ 
วรรณชยัวงศ,์ 2544, น. 10) ดงัภาพที ่2.6 

 
 
ภาพท่ี 2.6  การแพรเ่ชือ้ไวรสัเดง็กี่ 
แหล่งท่ีมา:  ยภุาพรรณ  วรรณชยัวงศ ์(2544). 
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2.2  ปัจจยัด้านภมิูอากาศท่ีมีความสมัพนัธก์บัการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
  

การศกึษาผลกระทบของปจัจยัด้านภูมอิากาศที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกในครัง้นี้ ไดท้ าการทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลกระทบ
ของปจัจยัด้านภูมอิากาศต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออก และท าการทบทวนแนวคดิ
ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศ ประกอบด้วย
อุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์ทีม่ต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
2.2.1 ผลกระทบของปัจจยัด้านภมิูอากาศต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
โรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคตดิต่อทีม่กีารแพร่ระบาดไปทัว่โลกและเป็นปญัหาทางสาธารณสุข 

ที่องค์การอนามยัโลกได้ให้ความส าคญัในอนัดบัที่สอง รองจากไขม้าลาเลยี (Ostfeld, Glass & 
Keesing, 2005, p. 328-336) โดยมกีารแพร่ระบาดมากในประเทศต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในพืน้ทีภู่มภิาค
เขตรอ้นชืน้ซึง่จดัเป็นพื้นทีเ่สี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกรวมถงึโรคตดิต่อ อื่น ๆ 
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มคีวามเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกและโรคตดิต่อ
หลายชนิดจากการศกึษาพบว่า การเพิม่ขึน้ของอุบตักิารณ์การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูม ิความชื้น
สมัพทัธ ์และปรมิาณน ้าฝน โดยการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศซึง่ถอืว่าเป็นการเปลีย่นแปลงด้าน
สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัทีสุ่ดช่วงทศวรรษทีผ่่านมาได้ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกโดย
ทีภ่มูอิากาศมอีทิธพิลต่อระบบนิเวศไขเ้ลอืดออกซึง่ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของแมลงที่
เป็นพาหะ (vector) ซึง่มยีุงลายเป็นพาหะน าโรคไขเ้ลอืดออกการพฒันาของเชือ้ไวรสัเดง็กี่ และ
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละยุงลายความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพภูมอิากาศและโรค มรีูปแบบ
ของการส่งผ่านเชือ้โรค หรอืพาหะน าโรคหลายประเภท เช่น แมลง น ้า อาหาร ดนิ และอากาศ 
เป็นต้น (Carlos & Jonathan, 2004, p. 481-489) รวมถึงมคีวามสมัพนัธ์ที่เป็นระหว่างสภาพ
ภูมอิากาศและยุงลายซึง่เป็นพาหะน าโรคดว้ย เช่นมกีารศกึษาทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัที่มแีมลงเป็นพาหะน าโรค (Arbovirus) เช่นการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัเดง็กี่ ซึง่
เป็นเชื้อไวรสัที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกดิโรคไขเ้ลอืดออกเพิม่มากขึน้มคีวามสมัพนัธ์อย่างมากกบั
การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ (Thai and Anders, 2011, p. 944-954)และนอกจากนี้ยงั
พบว่าสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อเชื้อไวรสัเด็งกี่และพาหะของโรคทัง้ในทางตรงและ
ทางออ้มดว้ย (Gubler et al., 2001, p. 223-233) 
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การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยส่งผลให้
เกดิการเปลีย่นแปลงต่อการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในดา้นลกัษณะทางชวีภาพ ลกัษณะทาง
นิเวศวทิยา ลกัษณะทางสงัคม และรปูแบบการระบาด โดยมผีลดงันี้  

1) ลกัษณะทางชวีภาพ การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศส่งผลต่อการแพร่พนัธุ์ 
การเคลื่อนยา้ย การหาอาหาร และรปูแบบการด าเนินชวีติของยงุลาย 

2) ลกัษณะทางนิเวศวทิยา การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศส่งผลต่อการเตบิโต 
เพิม่จ านวน ห่วงโซ่อาหาร และวงจรชวีติของยงุลาย 

3) ลกัษณะทางสงัคม การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย 
พฤติกรรม และรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้ได้รบัเชื้อไวรสัเด็งกี่ ลกัษณะและโครงสร้างทาง
ประชากร อนามยัสิง่แวดลอ้ม สุขาภบิาล และสาธารณสุข 

4) ลกัษณะทางระบาดวทิยา การเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการขยายพนัธุ์ของเชื้อไวรสัเดง็กี่ และการพฒันาของเชื้อไวรสัเดง็กี่ทัง้ช่วงที่
อาศยัอยู่ในผู้ตดิเชื้อ และในช่วงของการแพร่เชื้อ (Chan, Ebi, Smith, Wilson, & Smith, 1999, 
p. 438-444)  

ซึง่การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศทีส่ าคญัทีส่่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
นี้ไดแ้ก่การเปลีย่นแปลงของอุณหภมู ิความชืน้สมัพทัธ ์และปรมิาณน ้าฝน 

 
2.2.2  การเปล่ียนแปลงของอณุหภมิูท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
จากการทบทวนงานวจิยั และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งของปจัจยัดา้นอุณหภูมทิีม่ต่ีอการแพร่

ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก พบว่าอุณหภูมมิผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกโดยการ
ควบคุมวงจรชวีติของเชือ้ไวรสั ยงุลาย และวงจรการแพร่เชือ้เชือ้ไวรสัเดง็กี ่ซึง่อุณหภมูจิะสามารถ
ยบัยัง้การเพิม่จ านวนของเชื้อไวรสัเดง็กี่ การเจรญิเตบิโตของเชื้อไวรสัเดง็กี่ และยุงลายที่เป็น
พาหะน าเชือ้โรคไขเ้ลอืดออก อุณหภมูทิีส่งูขึน้จะท าให้ยุงลายมคีวามไวต่อเชือ้ไวรสัเดง็กีเ่พิม่ขึน้
นอกจากนี้ยงัส่งผลต่ออตัราการเตบิโตของยงุลาย การหาอาหารของยงุลาย และฤดกูาลทีเ่ปลีย่น 
ท าใหเ้หมาะสมต่อการแพรพ่นัธุข์องยุงลาย ท าใหย้งุลายมจี านวนเพิม่มากขึน้ นัน่คอืมจี านวนของ
พาหะน าโรคไขเ้ลอืดออกมากขึน้ ประกอบกบัความไวต่อเชือ้ไวรสัเดง็กีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหก้ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส เด็งกี่ เพิ่มขึ้นด้วย ดังเช่นผลการศึกษาที่พบว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมี
ความสมัพนัธก์บัการเพิม่จ านวนอย่างรวดเรว็ของเชือ้ไวรสัเดง็กีใ่นพาหะน าโรค และลดระยะเวลา
ในการที่เชื้อไวรสัเดง็กี่เพาะตวัในยุงลาย จนกระทัง่ยุงลายดงักล่าวอยู่ใน สภาพที่พรอ้มจะแพร่
เชื้อ ต่อไป (Extrinsic Incubation Period: EIP) ซึ่ ง  Rohani, Wong, Zamre, Lee, & Zurainee 
(2009, p. 942-950) ท าการศกึษาพบว่า อุณหภูมมิผีลต่อระยะเวลาของการหาอาหารและการ
ตรวจพบเชื้อไวรสัเดง็กี่ในต่อมน ้าลายของยุงลาย โดยมรีายละเอียดคอื ระยะเวลาของการหา
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อาหารและการตรวจพบเชื้อไวรสัเด็งกี่ในต่อมน ้าลายของยุงลายลดลงจาก 9 วนัที่ 26 องศา
เซลเซยีส และ 28 องศาเซลเซยีส เป็น 5 วนัที ่30 องศาเซลเซยีส 

Watts, Burke, Harrison, Whitmire and Nisalak (1987, p. 143-152) ไดศ้กึษาผลของ 
อุณหภูมทิีม่ต่ีอการเพิม่จ านวนของเชือ้ไวรสัทีอ่ยู่ในยุงลาย โดยท าการศกึษาระยะเวลาในการที่
เชือ้ไวรสัเดง็กี่เพาะตวัในยุงลาย จนกระทัง่ยุงลายดงักล่าวอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะแพร่เชือ้ต่อไป
(Extrinsic Incubation Period: EIP) ของ เชื้อไวรสัเดง็กี่ ชนิด DENV-2 ในยุงลายบ้าน กบัการ
เปลีย่นแปลงของอุณหภูม ิโดยการตดิตามลงิทีถู่กยุงลายทีม่เีชือ้ไวรสัเดง็กี่กดั ผลการการศกึษา
พบว่า ระยะเวลาทีเ่ชือ้ไวรสัเดง็กีเ่พาะตวัในยุงลาย จนกระทัง่ยงุลายดงักล่าวอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้ม
จะแพร่เชื้อต่อไป (Extrinsic Incubation Period: EIP) มรีะยะเวลาสัน้ที่สุด 7 วนัที่อุณหภูม ิ32-
35 องศาเซลเซยีส และมรีะยะเวลามากกว่า 12 วนัทีอุ่ณหภมู ิ30 ในขณะทีไ่ม่มกีารแพร่ของเชือ้
ไวรสั เกดิขึน้ที่อุณหภูม ิ26 องศาเซลเซยีส ภายในระยะเวลา 25 วนัของการศกึษา นอกจากนี้ 
ระยะเวลาที่เชื้อไวรสัเดง็กี่เพาะตวัในยุงลาย จนกระทัง่ยุงลายดงักล่าวอยู่ใน สภาพที่พรอ้มจะ
แพรเ่ชือ้ต่อไป (Extrinsic Incubation Period: EIP) ยงัขึน้อยูก่บัความหนาแน่นของเชือ้ไวรสัเดง็กี่ 
ในเลอืดของยุง ซึ่งถ้ามคีวามหนาแน่นของเชื้อไวรสัในเลอืดสูงจะมรีะยะเวลาที่เชื้อไวรสัเด็งกี่
เพาะตวัในยงุลาย จนกระทัง่ยงุลายดงักล่าวอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะแพรเ่ชือ้ต่อไปสัน้ลง 

Lambrechts et al. (2011, p. 7460-7465) ส ารวจความไวของยุงลายต่อการติดเชื้อ
ไวรสัเดง็กีภ่ายใต้ช่วงอุณหภูมทิีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนั (Diurnal Temperature Ranges: DTRs) 
พบว่ามอุีณหภูมเิฉลี่ยเดยีวกนั ยุงลายที่มชีวีติในช่วงอุณหภูมทิี่แตกต่างกนัในแต่ละวนัมากมี
โอกาสทีจ่ะตดิเชือ้น้อยกว่ายุงลายทีม่ชีวีติในช่วงอุณหภูมทิีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัน้อย อย่างไร
กต็ามระยะเวลาทีเ่ชือ้ไวรสัเดง็กีเ่พาะตวัในยุงลาย จนกระทัง่ยุงลายดงักล่าวอยู่ในสภาพทีพ่รอ้ม
จะแพรเ่ชือ้ต่อไป(Extrinsic Incubation Period: EIP) ไมเ่ปลีย่นแปลง 

อุณหภูมมิผีลต่ออตัราการเตบิโต การตาย และรปูแบบของพฤตกิรรมของพาหะน าโรค 
(Christophers, 1960, p. 1003-1017; Tun‐Lin, Burkot & Kay, 2000, p. 31-37.) เช่น มกีาร 
ศกึษาพบว่าการเตบิโตของไข่ของยงุลายและการพฒันาของยุงลายทีไ่มใ่ช่ตวัเตม็ไว การพฒันารงั
ไข่ และการอยู่รอดในทุกขัน้ตอนของวงจรชวีติของยุงลายไดร้บัผลจากอุณหภูม ิ(Christophers, 
1960, p. 1003-1017). นอกจากนี้การทดลองในห้องปฏิบัติการของ Rueda et al. (1990) ที่
พบว่าอตัราการพฒันาของยุงลายทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะเพิม่ขึน้ในช่วงอุณหภูมใินระยะฟกัตวั ถงึ 
34 องศาเซลเซียสและชะลอตัวลง การอยู่รอดโดยผ่านขัน้ตอนการพัฒนาทัง้หมดสูงที่สุด
ประมาณ 90% (27 องศาเซลเซยีส) และทีม่อุีณหภมูเิยน็ลงจะเป็นอนัตรายต่อการอยู่รอดยงุลาย 

Tun‐Lin, Burkot and Kay (2000, p. 31-37) ศึกษาพบว่าไข่ของยุงลาย ตวัอ่อน และ
อตัราการพฒันาของดกัแดเ้พิ่มขึน้ ในช่วงอุณหภูมใินระยะฟกัตวัทีสู่งขึน้ และหยุดการเตบิโตที่
อุณหภูมน้ิอยกว่า 8.3 องศาเซลเซยีส  ส าหรบัอตัราการรอดชวีติมคีวามคลา้ยคลงึกบัการศกึษา
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ของ Rueda et al. (1990) ช่วงของอุณหภูมทิีเ่หมาะส าหรบัการอยู่รอดผ่านทุกขัน้ตอนของการ
พฒันา (88-93%) เกดิขึน้ระหว่าง 20-30 องศาเซลเซยีส ซึง่การอยู่รอดยุงลายตวัเตม็วยัเป็นสิง่
ส าคญัเพราะยงุลายทีม่ชีวีติพน้ช่วงระยะเวลาทีเ่ชือ้ไวรสัเดง็กีเ่พาะตวัในยงุลาย จนกระทัง่ยุงลาย
ดงักล่าวอยู่ใน สภาพที่พร้อมจะแพร่เชื้อต่อไป(Extrinsic Incubation Period: EIP)เท่านัน้ที่จะ
สามารถท าหน้าทีเ่ป็นพาหะน าโรคไขเ้ลอืดออกทีม่ศีกัยภาพได ้

การใชช้่วงระยะเวลาของอตัราการรอดตายของผูใ้หญ่และอายุทีน้่อยทีสุ่ดทีจ่ะมรีะยะเวลา
ทีเ่ชือ้ไวรสัเดง็กีเ่พาะตวัในยงุลาย จนกระทัง่ยงุลายดงักล่าวอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะแพรเ่ชือ้ต่อไป 
(Extrinsic Incubation Period: EIP) ที่สมบูรณ์ ร้อยละ 10.4 (86% อยู่รอดในแต่ละวนักบั ช่วง
ระยะเวลา 15 วนั ที่เชื้อไวรสัเดง็กี่เพาะตวัในยุงลาย จนกระทัง่ยุงลายดงักล่าวอยู่ใน สภาพที่
พรอ้มจะแพร่เชือ้ต่อไป (Extrinsic Incubation Period: EIP) รอ้ยละ 38.9 (91% อยู่รอดในแต่ละ
วนักบัช่วงระยะเวลา 10 วนั ทีเ่ชือ้ไวรสัเดง็กี่เพาะตวัในยุงลาย จนกระทัง่ยุงลายดงักล่าวอยู่ใน 
สภาพที่พรอ้มจะแพร่เชื้อต่อไป (Extrinsic Incubation Period: EIP) ของยุงลายจะมชีวีติยู่รอด
นานพอทีเ่ชือ้ไวรสัเดง็กี่เพาะตวัในยุงลาย จนกระทัง่ยุงลายดงักล่าวอยู่ใน สภาพทีพ่รอ้มจะแพร่
เชื้อต่อไป(Extrinsic Incubation Period: EIP) และสามารถแพร่เชื้อต่อมนุษย์ได้ (Lambrechts 
et al., 2011, p. 7460-7465) 

วงจรการสบืพนัธุย์งุลายตวัเมยีถูกควบคุมโดยอุณหภมูขิองสิง่แวดลอ้มโดยรอบ การศกึษา 
พบว่าทีอุ่ณหภูมซิึง่ต ่ากว่า 20 องศาเซลเซยีสยุงลายจะมกีารปฏสินธลิดลงChristophers (1960, 
p. 1003-1017) พบว่าการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมเิพยีงเลก็น้อยจะส่งผลให้มกีารเร่งวงจรการสร้าง
ไข่และการวางไข่ของยุงลายเพศเมยี นอกจากนี้ยุงลายเพศเมยีมคีวามจ าเป็นที่จะต้องกนิเลอืด
เป็นอาหารเนื่องจากเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการพฒันาของรงัไข่ของยุงลายตวัเมยี และพฤตกิรรม
การกนิอาหารไดร้บัอทิธพิลจากอุณหภมูโิดยมกีารศกึษาพบว่า พฤตกิรรมการกนิอาหารถูกจ ากดั 
หรอืท าใหส้ิน้สุดลงทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 15 องศาเซลเซยีส และทีอุ่ณหภมูสิูงกว่า 36 องศาเซลเซยีส  

ความหลากหลายของการกนิอาหารของยุงลายคอื ในแต่ละวงจรทียุ่งลายตวัเมยีกนิเลอืด
อิม่แลว้ยงุลายตวัเมยีจะไปเกาะพกัรอใหไ้ขเ่จรญิเตบิโต (Gonotrophic Cycle) ซึง่วงจรนี้ประกอบ 
ดว้ยการกนิอาหาร (เลอืด) การพฒันาของรงัไข่ และวางไข่ของยุงลายไดดู้ดกนิเลอืดจากมนุษย์
หรอืสิง่มชีวีติอื่นที่มคีวามหลากหลายจ านวนมากมคีวามสมัพนัธ์กบัการกบัการเพิม่การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั (Scott & Takken, 2012, p. 114-121) 

Scott et al. (2000, p.89-101) พบว่าระดบัของอุณหภูมทิี่เพิม่สูงขึน้มคีวามสมัพนัธ์กบั
อุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นของการกินอาหารที่หลากหลายของยุงลายในประเทศไทย แต่ไม่พบ
ความสมัพนัธน์ี้ในประเทศเปอรโ์ตรโิก  

นอกจากนี้ยงัพบว่าขนาดของยุงลายตวัเมยีกย็งัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอุณหภูม ิและ
ยงุลายตวัเมยีทีม่ขีนาดเลก็จะมกีารกนิอาหารทีม่คีวามหลากหลายของมากกว่ายุงลายตวัเมยีที่มี
ขนาดใหญ่ 
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ผลของอุณหภูมทิี่มผีลต่อความสามารถในการสบืพนัธุ์ของยุงลาย พบว่าส่งผลต่อการ
เปลีย่นแปลงของประชากรของยุงลายอย่างมชี่วงระยะเวลาทีจ่ ากดั และมกีารศกึษาพบว่ามกีาร
คดัเลอืกของภาชนะที่ใช้ส าหรบัเพาะพนัธุ์ตามปจัจยัของอุณหภูมแิละการสมัผสัแสงแดดเช่น 
Barrera, Delgado, Jimenez and Valero, (2002, p. 84-95) ทีท่ าการศกึษาในประเทศเปอรโ์ต 
รโิก พบว่ายงุลายจะเลอืกภาชนะสเีทาและอุณหภมูขิองน ้าทีเ่ยน็ ส าหรบัใชใ้นการวางไข ่อยา่งไร
ก็ตาม Wong, Astete, Morrison and Scott (2011, p. 45-52) ท าการศึกษา ในเมืองอีกีโตส 
ประเทศเปรู พบว่ายุงลายมแีนวโน้มที่จะเลอืกภาชนะบรรจุทีส่มัผสักบัแสงแดดมากส าหรบัที่จะ
เป็นที่อยู่อาศยัซึ่งสิง่นี้แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมขิองน ้าที่มคีวามส าคญัต่อระบบสบืพนัธุ์ยุงลาย
นอกจากนี้ Barrera, Amador and Clark (2006, p. 484-492) ยงัพบว่ามคีวามสมัพนัธ์ระหว่าง
ปรมิาณต้นไม้กับการพัฒนาเป็นยุงลายในระยะดกัแด้ (pupae) พวกเขาให้ข้อเสนอแนะว่า
ถึงแม้ว่าความหนาแน่นของพชือาจจะส่งผลการเจรญิเติบโตโดยมสี่วนท าให้เกิดอนิทรยีวตัถุ
ส าหรบัใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัแต่มนักย็งัจะมผีลต่ออุณหภูมขิองน ้าและการระเหยของน ้าโดยการสรา้ง
รม่เงาของต้นไมส้ิง่นี้แสดงใหเ้หน็ว่าลกัษณะของสิง่ปกคลุมดนิ และการใชป้ระโยชน์จากพื้นดนิมี
ผลต่อตวัแปรดา้นสภาพภมูอิากาศ ตลอดจนถงึประชากรของยงุลาย 

นอกจากนี้ การทีอุ่ณหภูมเิพิม่สงูขึน้ยงัส่งผลใหล้กัษณะของฤดกูาลเปลีย่นแปลงไป เช่น 
ท าใหฤ้ดูฝน หรอืฤดูกาลทีม่อีากาศอบอุ่นยาวนานขึน้ แต่ฤดูหนาวสัน้ลง ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้มี
ผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีท่ีม่ฤีดูฝน หรอือากาศอบอุ่น
ที่มยีาวนานขึน้ท าให้มกีารแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกได้มากขึน้ และยาวนานขึน้ด้วย อนั
เนื่องมาจากความเหมาะสมของพืน้ทีท่ี่มต่ีอการเตบิโตของยุงลายและเชือ้ไวรสัเดง็กี่ และพบว่า
ในพื้นที่ที่มเีชื้อไวรสัเด็งกี่เป็นโรคประจ าถิ่น อุณหภูมโิลกที่สูงขึ้นท าให้มกีารแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรสัเดง็กี่ในช่วงฤดูหนาวซึง่ไม่ใช่ช่วงฤดูกาลที่มกีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกมาก่อน (Kuno, 
1995, p. 321–335; Jetten & Focks, 1997, p. 285-297) มกีารแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ไปสู่พืน้ทีใ่หม ่และท าใหค้วามรุนแรงของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดเพิม่มากขึน้ดว้ย
เช่น การแพร่ระบาดครัง้แรกของยุงลายในประเทศสหรฐัอเมรกิา มกีารรายงานการระบาดเป็น
ครัง้แรกของโรคไขเ้ลอืดออกในคยีเ์วสต ์ฟลอรดิา โดยพบว่าปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการระบาดน้ี
คอืการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมอินัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ หรอืภาวะโลกรอ้น
นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาทีพ่บว่าอุณหภูมมิคีวามส าคญัในต่อฤดูกาลระบาดของไขเ้ลอืดออกใน
ประเทศทีอ่าศยัอยูใ่นภมูอิากาศเขตรอ้นเช่น ประเทศไทย (Kuno, 1995, p. 321–335) 

ในทางตรงกนัขา้มกบัในภาวะทีม่อุีณหภูมติ ่า หรอืสภาพอากาศเยน็ อุณหภูมจิะมผีลต่อ
การยดืระยะเวลาในการสรา้งไขข่องยงุลายและส่งผลใหร้ะยะเวลาในการฟกัตวัของโรค  

(Incubation period) หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มจากเชื้อไวรศัเด็งกี่เข้าสู่ร่างกาย จน
ก่อใหเ้กดิอาการซึง่เป็นระยะเวลาทีเ่ชือ้โรคใช้เพื่อการเจรญิเตบิโต แบ่งตวัจนมกี าลงัมากพอจะ
ก่ออาการของโรคยาวนานขึน้ (Focks, Brenner, Hayes & Daniels, 2000, p. 11-18)  

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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ดงันัน้อุณหภูมติ ่าจงึไม่เหมาะสมต่อการแพร่พนัธุ์ของยุงลาย และแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก ซึง่แตกต่างกบัการศกึษาของ Yu, Yang, Yen and Christakos (2011, p 485-494) 
ซึ่งท าการศกึษาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไต้หวนั พบว่า อุณหภูมเิฉลี่ยและอุณหภูมสิูงสุดมี
ความสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัอุบตักิารณ์การเกดิโรคไขเ้ลอืดออก  

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดย
อุณหภูมมิผีลต่อวงจรชวีติของเชื้อไวรสัเดง็กี่ ยุงลาย และวงจรการแพร่เชื้อไวรสัเดง็กี่ และยงั
ส่งผลต่ออตัราการเตบิโต การหาอาหาร และฤดกูาลทีเ่ปลีย่นแปลงไปท าใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมต่อการแพร่พนัธุข์องยุงลาย ท าใหยุ้งลายมจี านวนเพิม่มากขึน้ นัน่คอืมจี านวนของพาหะ
น าโรคไขเ้ลอืดออกมากขึน้ ประกอบกบัความไวต่อเชือ้ไวรสัเดง็กีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหก้ารแพรร่ะบาด
ของเชือ้ไวรสัเดง็กีเ่พิม่ขึน้ดว้ย 

 
2.2.3 การเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้าฝนท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก 
ในขณะทีอุ่ณหภูมมิอีทิธพิลโดยตรงต่อลกัษณะทางชวีของเชือ้ไวรสัเดง็กี่และการพฒันา

และการอยู่รอดของยุงลายที่เป็นน าโรคไขเ้ลอืดออก น ้าฝนมคีวามส าคญัในการเป็นแหล่งทีอ่ยู่
อาศยัที่จ าเป็นส าหรบัวงจรชวีติของยุงในช่วงที่ต้องอยู่ในน ้า  (Southwood, Murdie, Yasuno, 
Tonn & Reader, 1972, p. 211-226) และเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการสรา้งและรกัษาแหล่งเพาะพนัธุ์
ของยุงลาย และมอีทิธพิลอย่างมากต่อการแพร่กระจายยุงลายทีเ่ป็นพาหะน าโรคไขเ้ลอืดไขอ้อก 
(Kolivras, 2010, p. 1-11) จากการทบทวนงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้องของปจัจยัด้าน
ภูมอิากาศที่มต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ในดา้นของการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณ
น ้าฝนที่มต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกดงัเช่น การศกึษาของ Barrera, Amador and 
MacKay (2011, p. 1-9) พบว่า ปรมิาณน ้าฝนที่สูงขึ้นมคีวามสมัพนัธ์กับการการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรยุงลายและภาชนะบรรจุที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นที่อยู่อาศยัของยุงลายในระยะดกัแด้ที่
ส าคญัที่สุดส าหรบัการเติบโตเป็นยุงลายตวัเต็มวยั น ้าฝนอาจไปชะล้างแหล่งเพาะพนัธุ์ของ
ยงุลาย และอาจมผีลกระทบในทางลบต่อจ านวนของยงุลายทีเ่ป็นพาหะของโรคไขเ้ลอืดออก 

การศกึษาของ Kolivras (2010, p. 1-11) มสีมมตฐิานว่าสภาพภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง
ในแต่ละปี จะสามารถชกัน าใหม้กีารเปลีย่นแปลงช่วงการขยายพนัธุข์องยุงลาย และท าการศกึษา
ขอ้มูลสภาพภูมอิากาศและขอ้มูลแหล่งที่อยู่อาศยัของยุงลายในฮาวายโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Information Systems: GIS) ผลการศึกษาสรุปได้ว่าช่วงการ
ขยายพนัธุ์ของยุงลายยาวนานขึน้ในสภาพอากาศแบบลานินญาและลดลงในสภาพอากาศแบบ
เอลนีโญ  

Kearney, Porter, Williams, Ritchie and Hoffmann (2009, p. 528-538) ใชร้ปูแบบชวี
ฟิสกิสร์ว่มกบัองคป์ระกอบการตอบสนองต่อววิฒันาการการเปลีย่นแปลงของช่วงชวีติของยุงลาย
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ในประเทศออสเตรเลยีทีเ่ป็นผลเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและสรปุไดว้่าทีอ่ยู่
อาศยัส าหรบัยุงมแีนวโน้มที่จะขยายตวัเพิม่มากขึ้นจากการเพิม่ภาชนะที่ใช้ในการเก็บน ้ าใน
ครวัเรอืนในช่วงฤดแูลง้  

นอกจากนี้ยงัมกีารศึกษาที่พบว่าผลของปรมิาณน ้าฝนที่มต่ีอการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกนัน้เป็นผลจากการที่ปรมิาณน ้าฝนมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราการอยู่รอดของตวัอ่อน 
(Larval Survivorship) และระยะฝกัไข ่(Eggs Hatching) ของยุงลาย เนื่องจาก ทัง้สองกระบวน 
การตอ้งใชน้ ้าเป็นองคป์ระกอบส าคญั (Slosek, 1986, p. 249-257) และโรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรค
ที่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมากกบัฤดูกาล จุดเริม่ต้นของโรคจะเริม่ต้นในช่วงฤดูฝน (Rigau-Pérez 
et al., 1998, p. 971-977) ปรมิาณน ้าฝนที่เพิม่ขึน้ ท าให้เกดิพื้นที่ที่มนี ้าขงัเพิม่ขึน้ ซึ่งพื้นที่น ้า
ขงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องยุงลาย การเพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้าฝน ท าใหเ้พิม่แหล่งเพาะพนัธุข์อง
ยุงลายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มจี านวนของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกมากขึ้น 
(Gubler et al., 2001, p. 223-233) 

ส าหรบัประเทศสงิคโปรจ์ากการศกึษาของ Pinto, Coelho, Oliver and Massad (2011, 
p. 415-426) ทีผ่ลการศกึษาไม่พบว่ามคีวามสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณน ้าฝนกบัการเกดิอุบตักิารณ์
การโรคไขเ้ลอืดออก เนื่องจากประเทศสงิคโปรม์ฝีนตกตลอดทัง้ปี ดงันัน้จงึไม่พบนัยส าคญัของ
ปรมิาณน ้าฝนทีม่ต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก  

จากผลการศกึษาทีก่ล่าวมาสรุปไดว้่า ปรมิาณน ้าฝนมคีวามสมัพนัธต่์อการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกในดา้นของการเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัทีจ่ าเป็นส าหรบัวงจรชวีติของยุงในช่วง
ที่ต้องอยู่ในน ้าการสร้างและรกัษาแหล่งเพาะพนัธุ์ของยุงลาย รวมถึงการเป็นแหล่งของการ
แพรก่ระจายของยงุลายทีเ่ป็นพาหะน าโรคไขเ้ลอืดออกดว้ย 

 
2.2.4 การเปล่ียนแปลงของความช้ืนสมัพทัธท่ี์มีต่อการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก 
จากการทบทวนงานวจิยั และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งของของปจัจยัด้านภูมอิากาศที่มต่ีอ

การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ผลจากการทบทวนงานวจิยั และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งพบว่า 
ปจัจยัดา้นความชืน้สมัพทัธท์ีเ่ปลีย่นแปลงส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกดว้ย โดย
พบว่าการเปลี่ยนแปลงของความชื้นสมัพทัธ์นัน้เป็นผลสบืเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปรมิาณน ้าฝน และการเปลีย่นแปลงของอุณหภูม ิซึง่การเปลีย่นแปลงนี้ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลง
การแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงความชืน้สมัพทัธต์ามพืน้ที่ 
หรอืบรเิวณที่ท าหน้าที่เก็บกกัน ้าฝน เช่นภาชนะ และพื้นที่ที่มนี ้าขงั ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ 
(breeding sites) ของยุงลาย (Halstead, 2008, p. 273-291; Rigau-Pérez et al., 1998, p. 971-
977; Thomas, Strickman & Vaughn, 2003, p. 235-289) นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาของ Carlos 
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and Jonathan (2004, p.481-489) ทีพ่บว่าอตัราการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกทีเ่พิม่ขึน้มี
ความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัในช่วงเดอืนทีม่ปีรมิาณน ้าฝนมากและมคีวามชืน้สงู 

ความชื้นสมัพทัธ์ ปรมิาณน ้าฝน และอุณหภูมมิกีารท างานที่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่าง
มาก โดยอุณหภูมทิี่เพิม่ขึ้นจะช่วยเร่งอตัราการระเหยของน ้าส่งผลให้ความชื้นสมัพทัธ์สูงขึน้ 
และท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของแหล่งน ้าที่มีน ้าขงัซึ่งใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัและ
แหล่งเพาะพนัธุท์ีม่เีหมาะสมส าหรบัยงุลายทีย่งัไม่เป็นตวัโตเตม็วยั รวมถงึอตัราการอยู่รอดของ
ยุงซึ่งมีความสมดุลที่ซับซ้อนระหว่างอุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝนและการระเหยของน ้ า จาก
การศกึษาพบว่าปรมิาณน ้าฝนที่มากขึน้ร่วมกบัอุณหภูมทิี่สูงเพิม่ขึน้ส่งผลท าให้เกดิความชื้นที่
เพิม่ขึน้ ความชืน้สมัพทัธท์ีส่งูขึน้มคีวามสมัพนัธก์บัการเพิม่ขึน้ของพฤตกิรรมการหาอาหาร การ
มชีวีติรอดของยงุลาย และการพฒันาของไขข่องยงุลาย (Christophers, 1960, p. 1003-1017) 

การศึกษาของ Khasnis and Nettleman (2005, p. 689-696) พบว่า ยุงลายจะด ารงชีวิต
อยู่ในอากาศอบอุ่นและชื้น แต่จะไม่สามารถด ารงชวีติได้ในอากาศเยน็และแห้งเช่นในช่วงฤดู
หนาว  

การศกึษาของ Chakravarti and Kumaria (2005, p. 32-37) ทีพ่บว่าความแตกต่างของ
ปรมิาณน ้าฝนและอุณหภูมมิผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ทัง้นี้เป็นเพราะว่าการที่
อุณหภูมเิพิม่สูงขึน้ส่งผลใหก้ารเปลี่ยนช่วงหรอืช่วงระยะเวลาของแต่ละฤดูกาลเปลีย่นแปลงไป 
เช่น ท าให้ฤดูฝน หรือฤดูกาลที่มีอากาศอบอุ่นยาวนานขึ้น แต่ฤดูหนาวสัน้ลง ซึ่งการ
เปลีย่นแปลงนี้มผีลต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ทีม่ฤีดฝูน หรอื
อากาศอบอุ่นทีม่ยีาวนานขึน้ท าใหม้กีารแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกไดม้ากขึน้ และยาวนาน
ขึน้ดว้ย อนัเนื่องมาจากความเหมาะสมของพืน้ทีท่ีม่ต่ีอการเตบิโตของยุงลายและเชือ้ไวรสัเดง็กี่ 
นอกจากนี้ยงัพบว่า ในพืน้ทีท่ีเ่ชือ้ไวรสัเดง็กี่เป็นโรคประจ าถิน่ อุณหภูมโิลกทีสู่งขึน้ท าให้มกีาร
แพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัเดง็กีใ่นช่วงฤดหูนาวซึง่ไมใ่ช่ช่วงฤดกูาลทีม่กีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
มาก่อน  

การศกึษาของ Nagao et al. (2003, p. 650-659) แสดงให้เหน็ว่าอุณหภูมติ ่าสุดในแต่
ละวนัและปรมิาณฝนเพิม่ที่ขึ้นจากเดอืนก่อนหน้านี้มคีวามสมัพนัธ์กบัการเพิม่จ านวนตวัอ่อน
ของยุงลายทีอ่าศยัอยู่ภายในแหล่งน ้า ความสามารถในการอยู่รอดของยุงลาย และปรมิาณของ
สารอาหารเป็นปจัจยัส าคญัในการก าหนดระดบัของประชากรของยงุลาย   

Tun‐Lin, Burkot and Kay (2000, p. 31-37) ศกึษาพบว่าภาชนะทีม่อีนิทรยีวตัถุจ านวน
มากมผีลท าให้ยุงมขีนาดใหญ่ขึ้นมกีารพฒันาได้เร็วขึ้นและมีอตัราการรอดอยู่สูง ในท านอง
เดยีวกนั Barrera, Amador and Clark (2006, p. 484-492) ท าการศกึษาภาชนะที่เป็นที่อาศัย
ของตวัอ่อนของยุงลาย ในประเทศเปอร์โตรโิก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการอยู่รอดของ
ยงุลายเป็นผลมาจากความสามารถในการแขง่ขนักนัแยง่อาหารในภาชนะบรรจ ุในขณะทีภ่าชนะ
บรรจุที่มปีรมิาณน ้ามากท าให้ความสามารถในการแข่งขนัลดลงส่งผลใหก้ารพฒันาเป็นตวัเตม็
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วยัของยุงลายลดลง และมอีตัราการตายของยุงเพิม่มากขึน้สิง่นี้อาจอธบิายไดว้่าปรมิาณของน ้า
ทีม่ากขึน้ท าใหผ้ลของการระเหยของน ้าลดลง ส่งผลท าใหค้วามหนาแน่นของประชากรยงุลายใน
ระยะทีเ่ป็นลูกน ้าหรอืดกัแดล้ดลง และดชันีมวลกายของยุงแต่ละตวัลดลงในยุงทีอ่าศยักนัอย่าง
แออดัในภาชนะบรรจุและในการศกึษาของ Zahiri and Rau (1998, p. 782–787) ท าการศกึษา
พบว่ายงุเพศเมยีจะวางไขใ่นแหล่งทีม่คีวามหนาแน่นของลกูน ้าสงู  

อย่างไรกต็าม ถงึแมจ้ะมหีลายการศกึษาทีส่นับสนุนว่าความชืน้สมัพทัธม์คีวามสมัพนัธ์
ต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก แต่มีการศึกษาที่ให้ผลการศึกษาแตกต่างไป เช่น 
การศกึษาของ Wu et al. (2000, p. 816-820) ที่พบว่าความชื้นสมัพทัธ์มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบ
กบัอุบตักิารณ์การเกดิโรคไขเ้ลอืดออกซึง่อธบิายไดว้่า ถงึแมว้่ายุงลายจะสามารถมชีวีติรอดได้
ยาวนานมากขึน้ในสภาวะทีม่คีวามชืน้แต่ยงุลายจะกดัมากขึน้เมือ่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีแ่หง้แลง้ 
ส่งผลใหม้กีารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัเดง็กีม่ากขึน้ในสภาวะทีม่คีวามชืน้ต ่า 

จากผลการศกึษาเหล่านี้ สรุปไดว้่าปรมิาณน ้าฝนและการระเหยของน ้ามผีลต่อขนาดของ
ยงุลาย จ านวนประชากรของยงุลาย และพฤตกิรรมของยงุลายซึง่เป็นพาหะน าเชือ้ไวรสัเดง็กี ่ 
 
2.3  ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์(Geographic Information System: GIS) 
 

การศกึษาเรื่อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อหาพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกตามปจัจยัด้านภูมิอากาศ ในครัง้นี้  ได้น าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(Geographical Information Systems: GIS) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์เชงิพื้นที่ ซึ่งได้ทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัความหมาย 
องค์ประกอบ และการใช้ประโยชน์ในการวเิคราะห์ข้อมูลของระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ในวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
สามารถสรปุไดด้งันี้  
 

2.3.1  ความหมายของระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์(Geographical            
 Information Systems: GIS) 
ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (Geographical Information Systems: GIS) หมายถงึ

ระบบสารสนเทศที่ออกแบบขึน้มาเพื่อใช้ในการรวบรวมจดัเก็บวเิคราะห์ขอ้มลูภูมศิาสตรร์วมทัง้
การสบืคน้ขอ้มลูและการแสดงผลขอ้มลูสารสนเทศหรอือกีนัยหนึ่งระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์
เป็นทัง้ระบบฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจดัการข้อมูลเชิงพื้นที่โดยอยู่ในรูปของแผนที่
เชงิเลขขอ้มลูเชงิคุณลกัษณะและระบบปฏบิตักิารเพื่อวเิคราะหข์อ้มลูเหล่านัน้แสดงผลออกมาเป็น
ขอ้มลูสารสนเทศแลว้น าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจต่อไป (สรรคใ์จ  กลิน่ดาว, 2542, น. 13) 
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ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ คอื ชุดเครื่องมอื (Tools) ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
(Collecting) เรยีกคน้ขอ้มลู (Retrieving) การแปลงขอ้มลู (Transforming) และการแสดงผลขอ้มลู 
(Displaying) (วจันนัท ์ มตัตทิานนท,์ 2545, น. 32) 

ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ คอืระบบทีป่ระกอบดว้ยอุปกรณ์คอมพวิเตอรโ์ปรแกรม
ค าสัง่ฐานขอ้มลูและบุคลากรซึง่ท างานรว่มกนัในการน าเขา้เกบ็บนัทกึขอ้มลูการจดัการวเิคราะห์
และการแสดงผลขอ้มูลเชงิพื้นที่ เพื่อให้ได้ขอ้ขอ้มูล หรอืขอ้มูลสารสนเทศส าหรบัน าไปใช้เพื่อ
สนบัสนุนการตดัสนิใจการแกป้ญัหาและการจดัการเชงิพืน้ที ่(ฐติริตัน์  ตัง้ศริเิสถยีร, 2547, น. 15) 

ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ คอืระบบเครื่องมอืทีท่ างานโดยใชค้อมพวิเตอรช์่วยซึ่ง
ท าใหเ้กดิการเพิม่ขดีความสามารถจดัการกบัขอ้มลูเชงิพืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 4 ประการคอื 

1)  การน าเขา้ขอ้มลู 
2)  การจดัระเบยีบในการจดัเกบ็ขอ้มลูและการน าขอ้มลูออกมาใช ้
3)  การจดัเตรยีมดดัแปลงวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อใหไ้ดต้ามวตัถุประสงค์ 
4)  การเตรยีมรปูแบบของผลลพัธจ์ากการวเิคราะหเ์พื่อไปประกอบการตดัสนิใจ

อกีครัง้หนึ่ง (ฐติริตัน์  ตัง้ศริเิสถยีร, 2547, น. 16) 
อาจกล่าวได้ว่าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ เป็นระบบฐานขอ้มูลที่มกีารเชื่อมโยง

สมัพนัธ์กนัระหว่างข้อมูลเชงิพื้นที่และข้อมูลเชงิบรรยายโดยสามารถน าเข้าจดัเก็บวเิคราะห์และ
แสดงผลขอ้มลูเพื่อใชใ้นประกอบการตดัสนิใจในการจดัการพืน้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
2.3.2  องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์(Geographical  
 Information Systems: GIS) 
ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั  3 ประการ คอืองคป์ระกอบดา้น 

ฮารด์แวร์ องค์ประกอบ ด้านซอฟแวร์ และองค์ประกอบด้านบุคลากร ดงันี้(สุเพชร จริขจรกุล, 
2551, น. 7) 

1) องค์ประกอบด้านฮารด์แวร ์ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง (Central 
Processing Unit) เชื่อมต่อกับหน่วยบนัทึกข้อมูลซึ่งมีที่ว่างส าหรบัเก็บข้อมูลหรอืโปรแกรม
เครื่องอ่านค่าพกิดั (digitizer) หรอือุปกรณ์อื่น ๆ ใช้ส าหรบัแปลงขอ้มูลจากแผนที่และเอกสาร
เป็นรูป Digital แล้วส่งไปยงัเครื่องคอมพวิเตอร์ เครื่องวาดรูป (Plotter) หรอืเครื่องมอืแสดงผล
แบบอื่น ๆ เพื่อน าเสนอผลจากการประมวลผลขอ้มลู 

2) องคป์ระกอบดา้นซอฟแวร ์ชุดซอฟแวร ์ส าหรบัระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์
ประกอบดว้ยโมดลูทางเทคนิคพืน้ฐาน 5 หน่วยโมดลูพืน้ฐานเหล่านี้เป็นระบบยอ่ยส าหรบั 

(1) การน าเขา้ขอ้มลู 
(2) การเกบ็ขอ้มลูและจดัการฐานขอ้มลู 
(3) แสดงผลขอ้มลู 
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(4) แปลงขอ้มลู 
(5) โตต้อบกบัผูใ้ช ้

3) องคป์ระกอบดา้นบุคลากรซึง่เป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญัมากผูใ้ชจ้ะต้อง
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเพื่อที่จะสามารถใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ให้เกดิประโยชน์สูงสุด
โดยมกีระบวนการในการจดักระท าขอ้มลู ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรด์งันี้ 

1) การน าเข้าข้อมูล (Data Input) เป็นการน าข้อมูลให้เข้าสู่ระบบข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ ข้อมูลภูมศิาสตร์ที่มอียู่อาจอยู่ในรูปแผนที่ตารางรูปถ่ายทาง
อากาศภาพจากดาวเทยีมเป็นตน้ ซึง่โครงสรา้งของขอ้มลูมอียู่ 2 ประเภทคอื 

(1) ขอ้มลูเชงิพืน้ที่ (Spatial Data) หมายถงึขอ้มลูที่แสดงต าแหน่งจุดที่ตัง้
ทางภมูศิาสตรข์ององคป์ระกอบต่างๆของพืน้ทีจ่รงิการเกบ็ขอ้มูลชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 
1) ขอ้มลูเชงิเสน้ (Vector Data) เป็นการเกบ็ขอ้มลูในรปูของจดุ (Point) เสน้ (Line) และรปูหลาย
เหลีย่ม (Polygon) ขอ้มลูจะเป็นค่าพกิดัต่าง ๆ ทีส่ามารถอ้างองิพกิดัภูมศิาสตรไ์ด้ 2) ขอ้มลูเชงิ
ภาพประกอบ (Raster Data) เป็นการเกบ็ขอ้มลูในรปูของกรดิเซล (Grid Cell) หรอื เป็นแถบสี ่
เหลีย่มจตุัรสั ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นค่าเฉลีย่ของพืน้ทีก่รดิเซลนัน้ และแต่ละกรดิจะมคี่าพกิดัทีส่ามารถ
อา้งองิพกิดัภมูศิาสตรไ์ดเ้ช่นกนั 

(2) ขอ้มลูทีไ่มใ่ช่เชงิพืน้ที่(Non-spatial Data) หมายถงึขอ้มลูทีแ่สดงถงึคุณ 
ลกัษณะของพืน้ทีเ่ช่นชื่อถนน ความยาวถนน ประเภทของถนน จ านวนผลผลติ ฯลฯ ซึง่สามารถ
เรยีกว่าขอ้มลูประกอบ หรอืขอ้มลูอรรถาธบิาย (Attribute Data) 

2) การจดัการขอ้มลู (Data Management) เป็นขัน้ตอนการจดัการระบบข้อมูล
จะมกีารสรา้งฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ซึ่งมกีารก าหนดรหสัที่เป็นเครอืข่าย
สมัพนัธก์นัของพืน้ที่ (Encoding a Network of Areas) การจดัหมวดหมู่และการสรา้งแฟ้มขอ้มูล 
(File Organization and File Creation) การบนัทกึแก้ไขข้อมูลและการเรยีกใช้ข้อมูล (Editing 
and retrieving) และการเรยีงล าดบัขอ้มูล (Sorting) ท าให้สามารถเรยีกใช้ขอ้มูลได้สะดวกและ
รวดเรว็ขึน้ 

3) การประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู (Data Manipulation and Analysis) เป็น 
ส่วนทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยรวมถงึการจดัล าดบัการแบ่งหมวดหมู่การท างานในรูปแบบ
เรขาคณติ การจดัการดา้นพืน้ที ่การวดัการวเิคราะหท์างสถติ ิและการสรา้งรปูจ าลอง 

4) การแสดงผล (Data Output) เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยในภาคแสดงผลตอ้งมทีัง้แผน
ทีส่ญัลกัษณ์ค าอธบิายพกิดั มาตราส่วน ทศิทาง รวมทัง้ขอ้มลูประกอบต่าง ๆ ทีผู่ว้เิคราะหต์อ้งการ 
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2.3.3  การวิเคราะหข้์อมลูของระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์(Geographical  
 Information Systems: GIS) 
การวเิคราะหข์อ้มลูในระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์องคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญัอนัหนึ่ง

ทีท่ าใหร้ะบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรแ์ตกต่างจากโปรแกรมอื่น ๆ ทีใ่ชใ้นการจดัท าแผนทีเ่พยีง
อย่างเดยีวหรอืจดัท าฐานขอ้มูลเพยีงอย่างเดยีวซึ่งในระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์นัน้จะใช้
รายละเอยีดขอ้มูลทัง้ที่เป็นขอ้มูลเชงิพื้นที่ (Spatial data) และขอ้มูลเชงิบรรยาย (Non-spatial 
data) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์มคีวามสามารถในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพื้นที่ร่วมกบัขอ้มูลเชงิคุณลกัษณะได้ ท าให้การวเิคราะห์ที่ต้องการมคีวาม
ซบัซ้อน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชง้านไดห้ลายดา้นดงันี้ (ธนสาร  เมธสุทธ,ิ 2550, น. 17) 

1)  การสอบถามขอ้มลูการหาทีต่ ัง้ (Location) โดยผูใ้ชฐ้านขอ้มลูสามารถสอบถาม 
ไดว้่า“มอีะไรอยู่ทีไ่หน?” เป็นค าถามทีส่ามารถตอบไดด้ว้ยระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์ซึง่หาก
มกีารเตรยีมแผนที่ภูมศิาสตรไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง ท าใหผู้ส้อบถามขอ้มลูจากฐานขอ้มลูสามารถตอบ
ค าถามไดว้่าจุดทีต่ ัง้สถานีวดัปรมิาณน ้าฝนตัง้อยู่ทีต่ าบล หรอือ าเภอ หรอืจงัหวดัใดหรอือาจจะ
อยู่ใกลก้บัถนนใด เพื่อใหง้่ายต่อการไปถงึจุดทีต่้องการ และสามารถสอบถามรายละเอยีดอื่น ๆ 
เพิม่เตมิไดแ้ละท าใหเ้ราทราบถงึพกิดัทางภมูศิาสตรไ์ด ้

2)  การสอบถามขอ้มลูโดยการตัง้เงือ่นไข (Condition) โดยตัง้เงือ่นไขในการสอบ 
ถามหรอืวเิคราะหข์อ้มลูว่า “สิง่ทีส่อบถามนัน้อยู่ทีไ่หน”พืน้ทีท่ีต่ ัง้เงือ่นไขทีผู่ใ้ชต้อ้งการสรา้งสถานี 
วดัปรมิาณน ้าฝนเพิม่เตมิในพืน้ทีน่ัน้อยูบ่รเิวณใดในพืน้ทีศ่กึษาเช่นห่างจากแมน่ ้า 500 เมตรห่าง
จากถนนไมเ่กนิ 1,000 เมตรและไมต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีก่ารเกษตรเพื่อไมใ่หส้ญูเสยีการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
ทางดา้นการเกษตรเป็นต้น ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรส์ามารถช่วยคน้หาพืน้ทีท่ีต่ ัง้เง ื่อนไข
ไวแ้ละสามารถแสดงผลในรปูแบบแผนทีแ่ละขอ้มลูเชงิคุณลกัษณะได้ 

3)  การสอบถามขอ้มลูถงึแนวโน้มการเปลีย่นแปลง (Trends) โดยทีผู่ใ้ชฐ้านขอ้มลู 
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์สามารถสอบถามขอ้มลูการเปลี่ยนแปลงในฐานขอ้มลูทีร่วบรวมไว้
ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามอีะไรในพืน้ที่ศกึษาเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างไรเช่นสภาพการใช้
ทีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไปในระยะ 10 ปีจากพืน้ทีเ่กษตรไปเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมในปจัจุบนัน้ีมเีน้ือ
ทีเ่ท่าไรหรอือยู่บรเิวณใดบ้างซึง่สามารถท าใหเ้หน็แนวโน้มหรอืพฒันาการของพื้นทีศ่กึษาหรอื
ชุมชนในพืน้ทีศ่กึษาได ้

4)  การสอบถามขอ้มลูรปูแบบการเปลีย่นแปลง (Patterns) ในการสอบถามขอ้มลู 
ถงึรูปแบบของสิง่ที่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงนี้จะต้องใช้การแสดงแผนที่หรอืขอ้มูลในรูปแบบ
ความสมัพนัธข์องสิง่ทีป่รากฏบนแผนทีเ่พื่อตรวจสอบดูว่าขอ้มลูมคีวามสมัพนัธก์นัในด้านพื้นที่
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เป็นอย่างไรเช่น อยากจะหาสาเหตุของการกระจายตวัของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในชุมชนชนบทหรอืพื้นทีศ่กึษาบางแห่งมกีารกระจุกตวัของโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นจ านวนมาก เมือ่แสดงดว้ยแผนทีแ่ลว้พบว่าการกระจายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่กดิขึน้
น้ีส่วนใหญ่จะตัง้ไปตามเสน้ทางคมนาคมทางบกเป็นปจัจยัส าคญัเพราะวางตวัไปตามแนวถนน
หลกั และปจัจยัรอง คอืแหล่งน ้า เนื่องจากมนี ้าประปา และน ้าบาดาลที่ใช้ในกระบวนการผลติ
อยา่งพอเพยีงและสามารถคาดการณ์ไดอ้กีว่าการกระจายตวัจะไปทศิทางใด 

5)  การสอบถามข้อมูลด้วยการสร้างแบบจ าลอง (Modeling) ซึ่งในการจดัท า
แบบจ าลองสถานการณ์นี้สามารถท าให้ผู้ใช้ฐานขอ้มูลซึ่งจะต้องมคีวามรูด้้านระบบสารสนเทศ
ทางภูมศิาสตร์มาบ้าง สามารถใช้งานได้ในการก าหนดรูปแบบจ าลองโดยใช้ฐานขอ้มูล ท าให้
คาดการณ์ถงึสิง่ที่จะเกดิขึน้ต่อไป หากมกีารเปลี่ยนแปลงปจัจยัหรอืตวัแปรใด ๆ ในฐานขอ้มลู
เช่นการเตรยีมขอ้มูลสภาพพื้นที่บรเิวณที่ราบลุ่มเชงิเขาในหมู่บ้านน ้าก้อจงัหวดัเพชรบูรณ์  ผู้
จดัเตรยีมฐานขอ้มลูจะต้องสรา้งฐานขอ้มลูเสน้ชัน้ความสูงขอ้มลูชุดดนิ ความสามารถในการซมึ
น ้า การระเหยของน ้าในบรเิวณพื้นที่ศกึษา สภาพป่าไม ้ปรมิาณน ้าฝนโดยเฉลี่ยและคาบของ
ปรมิาณน ้าฝนอย่างน้อย 30 ปี เพื่อให้สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นย ามากขึ้นในเรื่องของ
ปรมิาณฝนที่ตกรวมถงึการไหลเขา้ของน ้า และการไหลออกของน ้าจากพื้นที่ศกึษาเพื่อตรวจดู
ความสมดุลของน ้าทีช่ะล้างลงมาสู่พื้นทีว่่าสามารถระบายออกจากพืน้ทีไ่ดท้นัเวลาหรอืไม่  หรอื
จะต้องท่วมเป็นเวลากี่ชัว่โมงหรอืกี่วนัท าให้สามารถจ าลองสถานการณ์ได้ว่าหากฝนตกมาใน
ปรมิาณ 1000 มลิลเิมตรจะท่วมหรอืไมบ่รเิวณใดบา้งไดร้บัผลกระทบ 
 
2.4  ระบาดวิทยาภมิูศาสตร ์

 
การศกึษาในครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดน้ าแนวคดิทางระบาดวทิยาภูมศิาสตรม์าประยกุต์ใชใ้นการ

วเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัด้าน
ภูมอิากาศ โดยทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบาดวทิยาภูมศิาสตร์ ซึง่
ประกอบดว้ย ความหมาย ประเภท องคป์ระกอบ และขอ้จ ากดัของระบาดวทิยาภูมศิาสตร ์ซึง่มี
รายละเอยีดดงันี้ 

 
2.4.1  ความหมายของระบาดวิทยาภมิูศาสตร ์
ระบาดวิทยาภูมิศาสตร์ (Spatial Epidemiology หรือ Geographical Epidemiology) 

การศกึษาทางระบาดวทิยาเป็นการศกึษาสถานการณ์โรคตามลกัษณะของบุคคล เวลา สถานที่
และการค้นหาปจัจยัที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ของโรคนัน้ ๆ เป็นการน าสารสนเทศสุขภาพ 
(Health Informatics) และระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (Geographic Information System: 
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GIS) มาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงขอ้มูลสุขภาพ และขอ้มูลพื้นที่ในการประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพรวมทัง้การประยุกต์ใช้ชวีสถิติเพื่ออธบิายปจัจยัที่เกี่ยวข้องซึ่งในปจัจุบนัเรยีกว่าระบาด
วทิยาภูมศิาสตรซ์ึง่ Evgeny Nikanorovich Pavlovsky นักปรสติวทิยาชาวรสัเซยีกล่าวว่า “การ
เกดิโรคมลีกัษณะเฉพาะในแต่ละพืน้ที่ซึง่เกดิจากลกัษณะเฉพาะขององคป์ระกอบทางกายภาพ
และชีวภาพของแต่ละพื้นที่ที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อโรคและขยายจ านวนพาหะน าโรค ถ้าหาก
ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพและชวีภาพนัน้สามารถแสดงขอบเขตของพื้นที่ทีช่ดัเจนระดบัความ
เสี่ยงของการเกดิโรคที่จะเกดิขึน้ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตก็เป็นสิง่ที่สามารถท านายได้”ดงันัน้
การศกึษาความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบทางกายภาพทางชวีภาพและความเสีย่งต่อการเกดิโรค
ของแต่ละพื้นที่จะช่วยพฒันาความเข้าใจกลไกของสถานการณ์โรคในแต่ละพื้นที่และช่วยให้
สามารถท านายความเสี่ยงหรือโอกาสเกิดสถานการณ์โรคได้ดียิ่งขึ้น  (Ostfeld, Glass & 
Keesing, 2005, p. 328-336) 

ดงันัน้ ระบาดวทิยาเชงิภูมศิาสตร ์จงึเป็นการศกึษาเพื่อพรรณนาและวเิคราะหส์ถานการณ์ 
โรคในแต่ละพืน้ทีต่ามปจัจยัประชากรสิง่แวดลอ้มสงัคมและพฤตกิรรมและมกีารประยุกต์ระบาด
วทิยาเชงินิเวศ (Eco logical Study) ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ และสถิติเชงิภูมศิาสตร์ 
(Spatial Statistics) เพื่อใชว้เิคราะหก์ารกระจายตวัของโรคและพาหะน าโรครวมถงึวเิคราะห์หา
ความสมัพนัธเ์พื่อระบุปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์โรคในแต่ละสถานทีเ่พื่อช่วยใหก้ารวางแผน 
ทรพัยากรการวางแผนบรกิารสุขภาพ การด าเนินการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคเป็นไปอยา่งคุม้ค่า 

 
2.4.2 ประเภทของระบาดวิทยาภมิูศาสตร ์
ระบาดวทิยาภมูศิาสตรส์ามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี้ 
รปูแบบการศกึษาระบาดวทิยาภมูศิาสตร ์(Elliott and Wartenberg, 2004, p. 998-1006; 

Thomas, Strickman & Vaughn, 2003, p. 235-289) 
2.4.2.1  การศกึษาระบาดวทิยาภูมศิาสตรโ์ดยใชแ้ผนที่ (Mapping)  
แผนทีโ่รค (Diseases Mapping) แผนทีก่ลุ่มโรค และแผนทีค่วามเสีย่ง เป็นการ 

ศกึษาระบาดวทิยาภูมศิาสตรเ์ชงิพรรณนา โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อแสดงสถานการณ์โรค หรอื
จ านวนพาหะน าโรคหรอืสารก่อโรคหรอืปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรคนัน้ ๆ ตามขอบเขตการปกครอง
หรอืตามขอ้มลูต าแหน่ง รวมถงึเพื่อแสดงการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โรค และปจัจยัต่างๆ
ตามช่วงเวลา มรีปูแบบการน าเสนอแผนทีต่ามลกัษณะของขอ้มลูต าแหน่ง และขอ้มลูคุณลกัษณะ
โดยสามารถน าเสนอดว้ยแผนที่จุด (Dots Map) หากขอ้มลูทีต่้องการน าเสนอเป็นขอ้มลูจ าแนก 
(Discrete Data) เช่นขนาดของอุบตักิารณ์โรคอหวิาตกโรค หรอืเหตุการณ์ที่สนใจหรอืจ านวน
ประชากรยุงลายดว้ยจ านวนจดุหรอืขนาดของจุด หรอืระดบัความเขม้ของจุดส ี(ธนิตย ์อนิทรตัน์, 
2004, น. 27)  
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การศึกษาระบาดวิทยาภูมศิาสตร์ในรูปแบบนี้มวีตัถุประสงค์หลกั  2 ประการ 
ประการแรกคอืเพื่อค้นหากลุ่มโรคเป็นการค้นหาพื้นที่ที่มกีารเกิดโรคหรอืเหตุการณ์ที่สนใจ
ศกึษามลีกัษณะเป็นกลุ่มก้อน หรอืลกัษณะการเกดิโรคของพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัทีม่คีวามคลา้ยคลงึ
กนั หรอืเป็นกลุ่มกอ้นเดยีวกนัในทางตรงขา้มมคีวามแตกต่างกบัพืน้ทีอ่ื่น ๆ หรอืกลุ่มอื่น ๆ และ
ประการทีส่องเพื่อคน้หาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความแตกต่างระหว่างพืน้ทีโ่ดยใหค้วามสนใจ
กบัพืน้ทีท่ีม่กีารเกดิโรคสงูคลา้ยคลงึกนั (Hot spot)  

การน าเสนอกลุ่มโรคสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 รูปแบบคอืแบบทัว่ไปแบบ
เฉพาะพื้นที่ และแบบเจาะจงซึ่งต้องระบุพื้นที่ใกล้เคยีง (Neighbor) ซึ่งเป็นขัน้ตอนส าคญัเพื่อ
ระบุความเป็นกลุ่มโดยใชห้ลกัการถ่วงน ้าหนักเมตรกิส์ (Weight Matrix) เพื่อระบุความสมัพนัธ์
ระหว่างพืน้ที่ (Spatial Correlation) ซึง่อาจใชร้ะยะทางหรอืขอบเขตของพืน้ทีท่ีเ่ชื่อมต่อกนัเป็น
เกณฑใ์นการก าหนดพืน้ทีใ่กลเ้คยีงการระบุพืน้ทีใ่กลเ้คยีงโดยใชร้ะยะทางเป็นเกณฑ์ โดยในแต่
ละรปูแบบมรีายละเอยีดดงันี้ 

1)  แบบทัว่ไป (Global Spatial Autocorrelation) เป็นการวิเคราะห์
แนวโน้มการเกดิกลุ่มโรคของพื้นทีศ่กึษาแต่ไม่สามารถระบุไดว้่ากลุ่มโรคทีเ่กดิขึน้อยู่ในบรเิวณ
ใดซึง่การวเิคราะห์กลุ่มโรคในแบบทัว่ไปนี้เป็นการเปรยีบเทยีบขนาดของโรค หรอืเหตุการณ์ที่
สนใจศกึษาในพื้นทีใ่กล้เคยีงกบัค่าเฉลีย่ของเหตุการณ์ทัง้หมดในพื้นทีศ่กึษาซึ่งผลการศึกษาที่
ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งต้นเพื่อใชใ้นการคน้หา หรอืระบุพืน้ทีเ่สีย่ง (Hot Spot) ในการวเิคราะหก์ลุ่ม
โรคแบบเฉพาะพื้นที่และใช้ในการทดสอบสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในการศึกษาระบาดวิทยา
ภมูศิาสตรเ์ชงินิเวศ (Ecological Study)  

2) แบบเฉพาะพืน้ที ่(Local Spatial Autocorrelation) เป็นการวเิคราะห ์
เพื่อระบุ Hotspot โดยพจิารณาจากขนาดของโรคทีส่นใจศกึษาโดยเปรยีบเทยีบขนาดของโรคที่
สนใจศกึษาของชุมชนเปรยีบเทยีบกบัชุมชนใกลเ้คยีงทีก่ าหนดโดยใชห้ลกัการถ่วงน ้าหนักเมตรกิส์ 
และเปรยีบเทยีบกบัขนาดของโรคโดยรวมของทุกชุมชนทีศ่กึษาซึง่ Hotspot จะมขีนาดของโรค
สงูกว่าขนาดของโรคโดยรวม 
 3)  แบบเจาะจง (Focused Spatial Autocorrelation) เป็นการวเิคราะห์
เพื่อระบุกลุ่มโรครอบๆกลุ่มโรคหรอืแหล่งรงัโรคทีท่ราบแน่ชดัแลว้เช่นการระบุพืน้ทีเ่สีย่งของการ
ตดิเชือ้วณัโรคในพืน้ทีย่ากจนของประเทศบราซลิ (Maciel et al., 2010, p. 1403-1410.) 

2.4.2.2  การศกึษาระบาดวทิยาภูมศิาสตรเ์ชงินิเวศ (Ecological Study) จ าแนก
ออกเป็น 2 ประเภทดงันี้ 

1)  การศึกษาเชิงพรรณนา หรอืการศึกษาสหสมัพนัธ์ (Correlation 
Study) มวีตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัสถานะสุขภาพทีส่นใจ ศกึษาโดยใช้
ประโยชน์ของขอ้มูลทุตยิภูมทิี่มกีารจดัเก็บอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว โดยขอ้มูลที่น ามาใช้ในการ
วเิคราะห ์มกัจะไดร้บัรวบรวมเป็นค่าเฉลีย่ หรอืจ านวนรวมของหมู่บา้น ต าบล หรอืตามลกัษณะ
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พื้นที่ โดยผลการศกึษาที่ได้มกัจะใช้ในการพจิารณาวางแผนทรพัยากร หรอืวางแผนเฝ้าระวงั
ป้องกนัควบคุมโรค เช่น การศกึษาทศิทางการแพร่ระบาดของโรคชคิุนกุนยา ในปี พ.ศ. 2551-
2552 โดยใชข้อ้มลูภูมศิาสตรแ์ละวนัแสดงอาการพบว่ามกีารแพร่ระบาดจากภาคใตแ้ละเคลื่อนสู่
ทางตอนเหนือของภาคใต้ โดยใชค้วามเรว็ 7.5 กโิลเมตรต่อสปัดาห์ (Ditsuwan, Liabsuetrakul, 
Chongsuvivatwong, Thammapalo, & McNeil, 2011, p. 253-261) 

2) การศกึษาเชงิวเิคราะห์ (Analytic Study) เป็นการศกึษาเชงินิเวศที่
มวีตัถุประสงค์เพื่อพสิูจน์ความสมัพนัธ์ของปจัจยัเชงินิเวศ และผลลพัธ์โดยใช้องค์ความรู้ด้าน
ชวีสถติ ิและแนวคดิของระบาดวทิยาเชงิสงัคม (Moore & Carpenter, 1999, p. 143-161) ทีว่่า
สถานการณ์สุขภาพในแต่ละชุมชนยอ่มมคีวามสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม ดา้นกายภาพ ชวีภาพ 
และสงัคม และมกัจะมคีวามคลา้ยคลงึกบัพืน้ทีข่า้งเคยีง เนื่องจากการมลีกัษณะรว่มของประชากร 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่กล่าวไดว้่ามสีหสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีต่่อกนั (Spatial Autocorrelation) 
จงึส่งผลให้สถานการณ์สุขภาพในแต่พื้นที่ไม่เป็นอสิระต่อกนัโดยการวเิคราะห์เพื่อหาปจัจยัที่
เกีย่วขอ้งจะประยกุตใ์ชส้ถติพิหุสมัพนัธถ์ดถอยรว่มกบัสหสมัพนัธเ์ชงิพืน้ทีซ่ึง่การศกึษาในรปูแบบ 
นี้มจี านวนเพิม่มากขึน้ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาผลการศกึษาสามารถน ามาใชใ้นการก าหนดพื้นที่
เสีย่งหรอืปจัจยัทางกายภาพทีเ่พิม่ความเสีย่งต่อการเกดิผลลพัธท์ีส่นใจศกึษาในระดบัพืน้ทีเ่ช่น
การศึกษาไข้เลอืดออกในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ที่พบว่าหมู่บ้านที่ตัง้อยู่ใกล้กบัเขตเทศบาลมี
ความเสีย่งต่อการระบาดของไขเ้ลอืดออกสงูกว่าหมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่ื่น ๆ (Tipayamongkholgul 
 & Lisakulruk, 2011, p. 191-198) เช่นเดยีวกบัการศึกษาปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมที่เอื้อต่อการ
แพร่ระบาดของไขเ้ลอืดออกในพื้นทีเ่ทศบาลทางภาคใต้ และภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้
ขอ้มลูภมูศิาสตรแ์ละสถติภิมูศิาสตรเ์พื่อระบุลกัษณะบา้นสิง่แวดลอ้มรอบบา้นและชุมชนทีเ่อื้อต่อ
การแพร่กระจายของไข้เลอืดออก (Thammapalo, Chongsuvivatwong, Geater & Dueravee, 
2008, p.135-143) 

 
2.4.3 องคป์ระกอบของระบาดวิทยาภมิูศาสตร ์
ลกัษณะของขอ้มูลส าหรบัการศกึษาด้านระบาดวทิยาภูมศิาสตร์ ประกอบด้วย ขอ้มูล

คุณสมบตัิ (Attribute Data) และข้อมูลต าแหน่ง (Spatial Data) (Elliott & Wartenberg, 2004, 
p. 998-1006; Thomas, Strickman & Vaughn, 2003, p. 235-289) ดงันี้ 

2.4.3.1  ขอ้มลูคุณสมบตั ิ(Attribute Data) เป็นขอ้มลูทีบ่อกคุณลกัษณะของแต่
ละพืน้ทีห่รอืแต่ละขอ้มลูต าแหน่งประกอบดว้ย 

1)  ข้อมูลทางระบาดวิทยา หมายถึงข้อมูลที่บอกคุณลักษณะทาง
ระบาดวทิยาทัง้ผลลพัธ์และปจัจยัที่ต้องการศกึษาในแต่ละพื้นที่ เช่น จ านวนรายโรค สดัส่วน
ความชุก ข้อมูลประชากร และข้อมูลปจัจัยเสี่ยง เช่น จ านวนยุง จ านวนโรงงาน จ านวน
สถานพยาบาล เป็นตน้ 
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2) ขอ้มลูทางภมูศิาสตร ์หมายถงึ ขอ้มลูทีบ่อกถงึคุณลกัษณะทางดา้น
ภมูศิาสตรข์องแต่ละพืน้ทีเ่ช่นระดบัความสงูของพืน้ทีล่กัษณะความครอบคลุมของพืน้ที่ เช่นพืน้ที่
เกษตรกรรมพืน้ทีป่่าเบญจพรรณซึง่ขอ้มลูทัง้ 2 ชนิดสามารถจ าแนกตามชนิดการวดัออกได้เป็น
ขอ้มลูจ าแนก (Discrete Data) เช่นจ านวนรายโรค ระดบัเศรษฐานะของแต่ละหมูบ่า้นและขอ้มลู
ต่อเนื่อง (Continuous Data) เช่นระดบัความสงูของพืน้ที ่ระยะทางของแม่น ้า หรอืระยะทางของ
ถนน ความแรงลม ระดบัอุณหภมู ิซึง่ลกัษณะของขอ้มลูคุณสมบตัจิะใชใ้นการก าหนดรปูแบบการ
น าเสนอแผนที ่และการเลอืกใชส้ถติทิีเ่หมาะสมต่อไป 

2.4.3.2  ขอ้มลูต าแหน่ง (Spatial Data) เป็นขอ้มลูทีร่ะบุพกิดัทางภูมศิาสตร์หรอื
ระบุต าแหน่งทางภูมศิาสตร์ (Geocode) เช่นพกิดัรุง้แวง (Latitude, Longitude) โดยขอ้มูลเชงิ
ต าแหน่งนี้จะจ าแนกออกไดเ้ป็นขอ้มลูจุด (Point Data) ขอ้มลูพืน้ที่ (Areal Data) และขอ้มลูเสน้ 
(Line Data)  

1) ขอ้มูลจุด (Point Data) หมายถงึ ขอ้มูลที่จ าแนกตามต าแหน่ง เช่น
ครวัเรอืน โรงเรยีน โรงพยาบาล สถานทีท่ างาน โดยขอ้มลูจดุนี้จะเป็นขอ้มลูเชงิต าแหน่งทีม่คีวาม
ใกลเ้คยีงกบัขอ้มลูรายบุคคล 

2) ขอ้มลูเสน้ (Line Data) หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่รยีงต่อเนื่องกนัเป็นความ
ยาวเช่น ถนน แมน่ ้าเสน้ ทางการบนิ เป็นตน้ 

3) ข้อมูลพื้นที่ (Areal Data) หมายถึงข้อมูลที่จ าแนกรายพื้นที่ หรอื
ขอบเขตการปกครอง เช่น ต าบล อ าเภอ เขต หรอืจงัหวดั เป็นตน้ 

 
2.4.4 ข้อจ ากดัของระบาดวิทยาภมิูศาสตร ์
ในการศกึษาระบาดวทิยาภมูศิาสตรม์ขีอ้จ ากดัในการศกึษาคอื 

1) ความถูกตอ้งและเทีย่งตรงขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาระบาดวทิยาภูมศิาสตร์ ซึง่
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาทางระบาดวทิยาภมูศิาสตร ์มกัจะเป็นขอ้มลูทุตยิภูมทิีไ่มไ่ดม้กีารวางแผน
ในการเกบ็รวมรวมขอ้มลูเพื่อการศกึษาทางระบาดวทิยา ท าใหก้ารตรวจสอบความถูกต้อง และ
เทีย่งตรงของขอ้มลูก่อนการวเิคราะห์ จงึมคีวามส าคญัโดยตรวจสอบค านิยาม รปูแบบการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูรปูแบบการรายงาน และรหสัตวัแปรทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างพื้นทีว่่า
เป็นรูปแบบเดยีวกนัหรอืไม่ นอกจากนัน้ควรตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลประชากรเพราะอาจ
ส่งผลใหเ้กดิการประมาณค่าความเสีย่งทีส่งูหรอืต ่ากว่าความเป็นจรงิได้ 

2) ขนาดของหน่วยศกึษา หรอืขนาดหน่วยพืน้ที ่เช่นการเกดิโรคในระดบัอ าเภอ
หรอื/และการเกดิโรคในระดบัจงัหวดั ถงึแมจ้ะเป็นขอ้มลูโรคชนิดเดยีวกนั และเป็นขอ้มลูชุดเดยีว 
กนัแต่การรวมผลทีแ่ตกต่างกนัตามระดบัขอบเขตการปกครอง จะท าใหผ้ลการศกึษาจะมคีวาม
แตกต่างกนัไป เนื่องจากหากขนาดของหน่วยศกึษาใหญ่มากเกนิไปจะมคีวามหลากหลายของ
รปูแบบการเกดิโรคภายในหน่วยศกึษาเอง เช่น หน่วยศกึษาเป็นอ าเภอ ระดบัของสถานการณ์
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ของโรคในระดบัต าบลจะแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ผลการศกึษาทีไ่ด้ขาดความเที่ยงตรง ดงันัน้
การศกึษาระบาดวทิยาภูมศิาสตร์ จงึนิยมศกึษาในหน่วยศกึษาที่มขีนาดเลก็ที่สุดเพื่อให้ความ
แปรปรวน หรอืความหลากหลายภายในหน่วยศึกษาเกดิขึ้นน้อยที่สุด (Elliott & Wartenberg, 
2004, p. 998-1006) 

3) จ านวนหรอืปรมิาณของขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษาด้านระบาดวทิยาภูมศิาสตร์
ต้องใชข้อ้มลูจ านวนมาก และครอบคลุมในประเดน็ทีท่ าการศกึษา การทีม่ขีอ้มลูไม่เพยีงพอท า
ใหก้ารใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรไ์มป่ระสบความส าเรจ็  

4) ปญัหาที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพวิเตอรโ์ปรแกรม
ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ ทกัษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยขีองเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง 

5) ปญัหาเกีย่วกบัวธิดี าเนินการซึง่หมายถงึปญัหาเกีย่วกบัการวเิคราะหเ์กี่ยวกบั
สถติทิางพืน้ที ่(Sipe & Dale, 2003, p. 1-8) 
 
2.5  เคร่ืองมือท่ีส าหรบัการจดัการโรคไข้เลือดออก  

 
การจดัการจดัการเกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกนัน้ มวีตัถุประสงค์ส าคญั

คอื การป้องกนั ควบคุม ก าจดัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก และลดผลกระทบของโรค
ไขเ้ลอืดออกที่จะเกดิขึน้ ปญัหาการเพิม่สูงขึน้ของการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก รวมถงึ
ผลกระทบ และความรุนแรงของโรคไขเ้ลอืดออกทีเ่ป็นภยัคุกคามต่อประชากรโลกในปจัจบุนั ไดม้ี
นักวจิยั นักวชิาการหลายท่านทีพ่ยายามสรา้ง และพฒันาเครื่องมอืทีห่ลากหลาย เพื่อน ามาใชใ้น
การวเิคราะห ์วางแผน และจดัการกบัปญัหาการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกที่มปีระสทิธภิาพ 
โดยมวีตัถุประสงค์ทีส่ าคญัของการสรา้ง หรอืพฒันาเครื่องมอืส าหรบัใชใ้นการรายงานและการ
ส ารวจสถานการณ์การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก วเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออก และเป็นขอ้มลูทีช่่วยในการตดัสนิใจ (Decision Supporting System: DSS) ใน
การป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ตลอดจนลดผลกระทบของโรค
ไข้เลอืดออกที่จะเกิดขึ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ (Eisen & Eisen, 2011, p. 41–61) ซึ่งเครื่องมอื
เหล่านี้มคีวามแตกต่างกนัในระดบัของการท านายเช่นระดบัภูมภิาค ระดบัประเทศ หรอืระหว่าง
ประเทศ ความแตกต่างกนัในช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล รูปแบบของแบบจ าลองที่ใช้ในการ
วเิคราะห ์รวมทัง้ความแตกต่างของปจัจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิการแพร่พนัธุข์องยุงลายและการแพร่
ระบาดของไข้เลือดออก โดยมีการพัฒนาเครื่องมือในหลายประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย 
อารเ์จนตนิา บราซลิ จนี สาธารณรฐัควิบา อนิเดยี อนิโดนีเซยี เมก็ซโิก เปอรโ์ตรโิก สงิคโปร ์
ประเทศไทย และสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 
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เครือ่งมอืในการจดัการโรคไขเ้ลอืดออก ทีม่อียูป่จัจบุนัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื  
1) แผนที ่(Mapping Tools) เป็นเครื่องมอืในการจดัการโรคไขเ้ลอืดออกโดยใช้

เทคนิคการท าแผนที ่และซอรฟ์แวรต่์าง ๆ ในการสรา้งแผนทีแ่สดงความเสีย่งของพืน้ทีท่ีค่าดว่า
จะมกีารแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามความสมัพนัธ ์หรอืปจัจยัเงื่อนไขของตวัแปรต่าง ๆ 
ที่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยตวัแปรที่ใช้ ได้แก่ ประชากร ลกัษณะทาง
สงัคม-เศรษฐกจิ ลกัษณะทางนิเวศวทิยา การการแพร่กระจายของโรคไขเ้ลอืดออก ลกัษณะของ
ถิน่ทีอ่ยู่อาศยั และตวัแปรดา้นภูมอิากาศ (Cordeiro et al., 2011, p. 355-364; Eisen & Eisen, 
2011, p. 41–61; Hu, Clements, Williams, Tong, & Mengersen, 2012, p. 260-266) การใช้
ประโยชน์ที่ดิน  (Van et al., 2005, p. 201-208) หรือแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลาย  (García, 
García, Espinosa-Carreón & César, 2011, p. 1609-1619) ดงัเช่นการศกึษาของ (Bergquist, 
2001, p.13-20) ที่ได้มกีารน าฐานขอ้มูลจากระบบดาวเทยีมมาสรา้งแผนที่เพื่อใช้ในคาดการณ์
หรอืท านายพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออก ในขณะที่ Ostfeld, Glass and 
Keesing (2005, p. 328-336); Hay and Lennon (1998, p. 58-71) น าได้ระบบสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตรม์าใชใ้นการสรา้งแผนทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก เพื่อทีจ่ะ
ท านายหรอืคาดการณ์พืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก  

2) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Models) เครื่องมอืในการจดัการ
โรคไขเ้ลอืดออกโดยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการวเิคราะห์
ความสมัพนัธท์างสถติริะหว่างปจัจยัของตวัแปรต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อ หรอืความสมัพนัธ์ต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ซึ่งแบบจ าลองทางคณิตศาสตรท์ี่ได้ น ามาใช้เพื่อการท านาย หรอื
คาดการณ์การแพร่พนัธุ์ของยุงลาย และการแพร่ระบาดของไข้เลอืดออก ซึ่งแบบจ าลองทาง
คณติศาสตรโ์ดยส่วนมากแลว้จะใชก้ารวเิคราะหท์างสถติใินรปูแบบของการวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธ ์
(Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) และการวิเคราะห์
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของตวัแปรต่างๆ ซึง่ปจัจยัดา้นภูมอิากาศทีส่ าคญัทีใ่ช้ใน
การวเิคราะหไ์ดแ้ก่ อุณหภูม ิความชืน้สมัพทัธ ์ปรมิาณน ้าฝน ฯลฯเช่นการศกึษาของ Kolivras 
(2010, p. 1-11) ท าการศกึษาถึงตวัแปรด้านสภาพภูมอิากาศที่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกทีม่ยีุงลายเป็นพาหะน าโรค โดยการศกึษาครัง้นี้ ไดด้ าเนินการวเิคราะหผ์ลของการ
เปลีย่นแปลงของภูมอิากาศทีส่่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในรฐัฮาวาย ประเทศ
สหรฐัอเมริกา Chakravarti and Kumaria (2005, p. 32-37) ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์
ระบาดวทิยาเชงินิเวศน์ของการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กี ่ในประเทศอนิเดยี ท าการศกึษาถงึตวัแปรดา้น
ภมูอิากาศทีป่ระกอบดว้ย อุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์ในช่วงเวลาทีม่กีารแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในปี 2003 Nakhapakorn and Tripathi (2005, p. 1-13) ศกึษาเรื่อง
การวเิคราะห์ขอ้มูลของปจัจยัทางกายภาพ และปจัจยัภูมอิากาศที่มผีลกระทบต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในจงัหวัดสุโขทัยโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจยัปริมาณฝน อุณหภูมิ 
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ความชืน้ และการใชท้ีด่นิกบัการเกดิโรคไขเ้ลอืดออก นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาหรอืการวเิคราะห์
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อใช้ในการท านายหรอืคาดการณ์การแพร่พนัธุ์ของยุงลาย และ
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก อื่น ๆ ทีม่กีารสรา้ง หรอืพฒันาเครื่องมอืในการท านายการ
แพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยการสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์ซึง่สรุปรปูแบบของ
การวเิคราะหข์อ้มลู และตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดด้งัแสดงไวใ้นตารางที ่2.4 

3) การบูรณาการระหว่างการใช้แผนที่และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
(Combination of Mapping Tools and Mathematic Models) เป็นเครื่องมือในการจดัการโรค
ไขเ้ลอืดออกโดยมกีารน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มา
ประยกุตใ์ชร้ว่มกนั เพื่อสรา้งแบบจ าลองทีแ่สดงความสมัพนัธข์องปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก กบัรปูแบบหรอืลกัษณะการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในเชงิ
พื้นที่ ซึ่งเป้าหมายของการบูรณาการการใช้แผนที่และแบบจ าลองทางคณิตศาสตรน์ี้ คอื เพื่อ
ศกึษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก การส ารวจหาพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัต่างๆ และระบุพืน้ทีเ่ป้าหมายในการด าเนินการ 
ตลอดจนใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อช่วยในการตดัสนิใจในการป้องกนั ควบคุม ก าจดั และการคาดการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก เช่นการศกึษาของ Khormi and Kumar (2011, p. 4713-
4719) ท าการศกึษาถงึปจัจยัด้านสงัคม-เศรษฐกจิที่มต่ีอการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในเชงิ
พืน้ที ่ในราชอาณาจกัรซาอุดอีาระเบยีโดยการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิภูมศิาสตร ์(Geographically 
Weighted Regression (GWR) Analysis) และการศึกษาของ Schmidt et al. (2011, p. 1071-
1082) ทีไ่ดศ้กึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างความหนาแน่นของประชากรกบัเสน้ทางการไหลของ
น ้า ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามโดยการใช้ระบบสารสนเทศ ร่วมกบั Ross-Mac Donald 
mathematical model 

 การสร้างแบบจ าลองเพื่อใช้ในการท านายการแพร่ระบาดเชงิพื้นที่ของผู้ป่วย
ไขเ้ลอืดออกทีม่กีารแพร่ระบาดของแมลงทีเ่ป็นพาหะโดยการใชแ้บบจ าลองเชงินิเวศวทิยา โดย
การใช้ลกัษณะทางพนัธุกรรมเป็นชุดของตวัแปรการท านาย (Genetic Algorithm for Rule-set 
Prediction: GARP) ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมศิาสตร์เพื่อใชใ้นการอธบิายถงึ
รูปแบบความสมัพนัธ์ของระบบนิเวศน์ และลกัษณะภูมปิระเทศ ในสหรฐัเมก็ซโิก (Peterson, 
Martínez-Campos, Nakazawa & Martínez-Meyer, 2005, p. 647-655) โ ด ยแบบจ า ล อ ง มี
ความสามารถในการท านายการแพร่ระบาดในสหรฐัเมก็ซโิกได้ถูกต้องถงึ 80% ซึ่งมปีระโยชน์
ต่อการส ารวจการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 

แบบจ าลองของปจัจยัดา้นนิเวศวทิยา (หรอืปจัจยัของภูมอิากาศทีเ่หมาะสม) ต่อ
การแพร่พนัธุข์องยุงลาย และแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก เป็นการศกึษาถงึ ปจัจยัทางด้าน
ภมูอิากาศ ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปจัจยัดา้นลกัษณะภมูปิระเทศทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการ
แพรพ่นัธุข์องยงุลายและชนิดของยงุลาย (Racloz et al., 2007, p. 513-518) 



 
 

 
 

ตารางท่ี 2.4   การศกึษาความสมัพนัธข์องตวัแปรดา้นภมูอิากาศทีม่ต่ีอการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
 

การศึกษา พื้นท่ี รปูแบบการวิเคราะหข้์อมูล ตวัแปรด้านภมิูอากาศ/ความสมัพนัธ์ 
Amarakoon et al. 2008  แครบิเบยีน Time-series analysis, correlation  ENSO, อุณหภูม ิ
Arcari et al. 2007  อนิโดนีเซยี Multivariate regression, correlation  อุณหภมู,ิ ปรมิาณน ้าฝน 
Barrera et al. 2011  เปอรโ์ตรโิก Longitudinal study  ปรมิาณน ้าฝน 
Brunkard et al. 2008  เมก็ซโิก Time-series analysis,  

autoregressive model  
อุณหภมู,ิ ปรมิาณน ้าฝน, อุณหภมูพิืน้ผวิทะเล 

Cazelles et al. 2005  ไทย Wavelet analysis  ENSO  
Chadee et al. 2007  ตรนิิแดด Correlation  ปรมิาณน ้าฝน 
Chen et al. 2010  ไทย Correlation, Poisson regression  อุณหภมูติ ่าสุด, ปรมิาณน ้าฝน, ความชืน้สมัพทัธ ์
Chowell et al. 2011  เปร ู Time-series analysis, spatial analysis  อุณหภมูเิฉลีย่ 
Chowell and Sanchez 2006  เมก็ซโิก Correlation, multiple linear regression  อุณหภมูสิงูสุด, อตัราการระเย, ปรมิาณน ้าฝน 
Colón-González et al. 2011  เมก็ซโิก Multiple linear regression  อุณหภมูติ ่าสุด, ENSO  
Descloux et al. 2012  ออสเตรเลยี Multivariate nonlinear model  อุณหภมู,ิ ความชืน้สมัพทัธ,์ ปรมิาณน ้าฝน 
Fuller et al. 2009  คอสตารกิา้ Statistical model  ENSO  
Gharbi et al. 2011  กวัเดอลุป Seasonal autoregressive integrated 

moving average model 
ความชืน้สมัพทัธ,์ อุณหภมูเิฉลีย่, อุณหภมูติ ่าสุด 

Hii et al. 2009  สงิคโปร ์ Time-series analysis, Poisson 
regression  

อุณหภมูเิฉลีย่, ปรมิาณน ้าฝน 

Hsieh and Chen 2009  ไตห้วนั Correlation, multiphase Richards model  อุณหภมู,ิ ปรมิาณน ้าฝน 

41 



42 

 
 

ตารางท่ี 2.4   (ต่อ) 
 

การศึกษา พื้นท่ี รปูแบบการวิเคราะหข้์อมูล ตวัแปรด้านภมิูอากาศ/ความสมัพนัธ์ 
Hurtado-Diaz et al. 2007  เมก็ซโิก Time-series analysis, autoregressive 

model  
อุณหภมูพิืน้ผวิทะเล,อุณหภูม,ิปรมิาณน ้าฝน 

Johansson et al. 2009a  เมก็ซโิก, ไทย
เปอรโ์ตรโิก,  

Wavelet analysis  ENSO, อุณหภูม,ิ ปรมิาณน ้าฝน 

Johansson et al. 2009b  เปอรโ์ตรโิก Regression model  อุณหภมู,ิ ปรมิาณน ้าฝน 
Jury 2008  เปอรโ์ตรโิก Multiple statistics  อุณหภมู,ิ ปรมิาณน ้าฝน 
Keating 2001  เปอรโ์ตรโิก Multivariate linear regression  อุณหภมู ิ
Lu et al. 2009  จนี Time-series analysis, Poisson 

regression  
อุณหภมูติ ่าสุด, ความชืน้, ความเรว็ลม 

Pinto et al. 2011  สงิคปร ์ Correlation, Poisson regression  อุณหภมูสิงูสุด, อุณหภูมติ ่าสุด  
Schreiber 2001  เปอรโ์ตรโิก Multivariate regression  อุณหภมู,ิ พลงังาน, ความชืน้ 
Su 2008  ฟิลปิปินส ์ Correlation, regression ปรมิาณน ้าฝน 
Thai et al. 2010  เวยีตนาม Wavelet analysis  ENSO  
Tipayamongkholgul et al. 2009  ไทย Poisson autoregressive model  ENSO  
Wu et al. 2007 ไตห้วนั Time-series analysis, autoregressive 

integrated moving average models   
อุณหภมูริายเดอืน, ความชืน้สมัพทัธ ์

Wu et al. 2009  ไตห้วนั Spatial analysis, GIS  อุณหภมู ิ
Yu et al. 2011  ไตห้วนั Spatiotemporal analysis, stochastic 

Bayesian maximum entropy analysis   
อุณหภมู,ิ ปรมิาณน ้าฝน 
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 ส าหรบัรปูแบบการศกึษาเพื่อการสรา้งแบบจ าลองในการศกึษาการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกเป็นการศกึษาโดยการใช้ขอ้มลูยอ้นหลงัและการทดสอบความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปร ความเป็นไปไดห้รอืความถูกตอ้ง วธิกีาร เครือ่งมอื หรอืแบบจ าลอง (retrospective and 
validating method) ที่ถูกสรา้งขึน้ เพื่อใช้ในการส ารวจ คาดการณ์ ท านายการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกเช่น การศกึษาของ Chowell et al. (2008, p. 1667–1677) ที่ใช้ขอ้มูลการแพร่
ระบาดของไขเ้ลอืดออกในสาธารณรฐัเปร ูในช่วงปี ค.ศ. 1994 ถงึ 2006 และศกึษาการระบาดของ
โรคในพื้นที่โดยการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านประชากรและปจัจยัด้านภูมศิาสตร์
ทดสอบความถูกต้องในเชิงสมมติฐาน และความถูกต้องในการใช้ในพื้นที่ เช่นเดยีวกบัLuz, 
Vanni, Medlock, Paltiel and Galvani (2011, p. 1673-1680) ศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของการ
แพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกกบัตวัแปรด้านเศรษฐกจิที่แตกต่างกนัของกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
ควบคุมการแพรร่ะบาดในเมอืงรโิอ เดอจาเนโร ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐับราซลิ 

 อย่างไรก็ตามถงึแมว้่าความพยายามในการสรา้ง หรอืพฒันาเครื่องมอืต่าง ๆ 
ส าหรบัใชใ้นการจดัการโรคเลอืดออกทีม่ปีระสทิธภิาพ แต่เครื่องมอืดงักล่าว ยงัคงมขีอ้จ ากดัใน
เรือ่งของความสามารถในวเิคราะหข์อ้มลูทีแ่ม่นย า ถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ ทัง้นี้
เป็นเพราะความซบัซอ้น และการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่องของเชือ้ไวรสัเดง็กี่ และโรคไขเ้ลอืดออก
รวมถงึปจัจยัแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิโรค ผูป้ว่ย แมลงและพาหะ จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะต้องมี
การบูรณาการทุกปจัจยัเพื่อพฒันาระบบเฝ้าระวงัหรอืระบบเตือนภยัที่มปีระสทิธภิาพในการ
ก าจดั ควบคุม ป้องกนัการแพร่พนัธุข์องยุงลายและแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ซึง่ Beatty 
et al. (2010, p. 1-7) ไดก้ล่าวว่าวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพรร่ะบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกคอืการวธิกีารควบคุมการแพรร่ะบาดไวรสัเดง็กี ่และวธิกีารควบคุมการแพรพ่นัธุ์
ของยงุลายและการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 

จากเครือ่งมอืทีใ่ชก้ารจดัการโรคไขเ้ลอืดออก ทัง้ 3 รปูแบบ จะพบว่าเครือ่งมอืทีส่รา้งมา
จากการบูรณาการแผนทีแ่ละแบบจ าลองทางคณติศาสตร ์เป็นเครือ่งมอืในการจดัการโรคไขเ้ลอืด 
ออกทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด โดยเครื่องมอืนี้มีความสามารถในการคาดการณ์หรอืการท านาย
การแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแมน่ย ามากขึน้ โดยท าหน้าทีค่ลา้ยระบบ
เตอืนภยั (Early Warning System) ที่มคีวามสามารถในการระบุพื้นที่เป้าหมาย และวธิกีารใน
การป้องกนั ควบคุมและก าจดัการแพร่ระบาดของไขเ้ลอืดออก ทีเ่หมาะสมเมื่อปจัจยัต่าง ๆ ทีม่ ี
ผลต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเปลีย่นแปลงไป ซึง่จะท าใหเ้พิม่ความเป็นไปไดใ้นการ
ทีจ่ะป้องกนั ควบคุมและก าจดัการแพร่ระบาดของไขเ้ลอืดออกไดเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ซึง่
ระบบนี้จะท าการการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร ์ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์และแผนทีเ่พื่อใหไ้ดเ้ครื่องมอืในการเฝ้าระวงัการ
แพร่พนัธุข์องยุงลายและการแพร่ระบาดของไขเ้ลอืดออกทีม่ปีระสทิธภิาพในการคาดการณ์และ
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ท านายการแพร่ระบาดของไขเ้ลอืดออก และเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยในการสนับสนุนการตดัสนิใจใน
การก าจดั ควบคุม และป้องกนัการแพรร่ะบาดของไขเ้ลอืดออกทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

 
2.6  ข้อมลูทัว่ไปของจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 
การศกึษาในครัง้นี้ก าหนดพืน้ทีใ่นการด าเนินการศกึษาคอื จงัหวดัสุพรรณบุร ีซึง่ขอ้มลู

ทัว่ไปของจงัหวดัสุพรรณบุรทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาในครัง้นี้ ประกอบดว้ย ทีต่ ัง้และอาณาเขต 
ลกัษณะภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมอิากาศ ประชากรและขอบเขตการปกครอง ขอ้มูลทรพัยากร
สาธารณสุข โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
2.6.1 ท่ีตัง้และอาณาเขต 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกของประเทศ มแีมน่ ้าท่าจนีหรอืแมน่ ้าสุพรรณบุรี

เป็นแม่น ้าสายหลกัซึง่ไหลผ่านตามแนวยาวของจงัหวดัจากเหนือจรดใต้ ตัง้อยู่ระหว่างเส้นรุง้ที่ 
14-15 องศาเหนือ และเสน้แวงที ่99-100 องศาตะวนัตก อยูส่งูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3-10 
เมตร มพีืน้ทีท่ ัง้หมดประมาณ 5,358.008 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 3,348,775.01 ไร่ คดิเป็น
ร้อยละ 5.2  ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 340 
ประมาณ 107 กโิลเมตร มอีาณาเขตตดิต่อจงัหวดัใกลเ้คยีง (ภาพที ่2.7) ดงันี้ 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบัจงัหวดัชยันาท และจงัหวดัอุทยัธานี 
ทศิใต ้ตดิต่อกบัจงัหวดันครปฐม 
ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัจงัหวดัอ่างทองสงิหบ์ุร ีและอยธุยา 
ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัจงัหวดักาญจนบุร ีและอุทยัธานี 
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ภาพท่ี 2.7  แผนทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ี
แหล่งท่ีมา:  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี(2556). 
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2.6.2  ลกัษณะภมิูประเทศ 
จงัหวดัสุพรรณบุรมีลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุ่มเป็นส่วนใหญ่แต่มพีืน้ทีบ่างส่วนเป็นภูเขา

และทีร่าบเชงิเขา โดยมคีวามลาดเทระหว่าง 0-3 เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่อยู่ทางด้านตะวนัตกของพื้นที่
โดยวางตวัยาวตลอดแนวตัง้แต่เหนือจรดใตบ้รเิวณพืน้ทีต่ ่าสุดอยู่ทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต้ คอื
อยู่สูงจาก ระดบัน ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ส่วนทางเหนือของจงัหวดัอยู่สูงจาก
ระดบั น ้าทะเลปานกลางเฉลีย่ประมาณ 10 เมตร พืน้ทีส่่วนใหญ่ของจงัหวดัสุพรรณบุร ีใชท้ านา
ขา้ว มแีมน่ ้า ล าคลอง หนอง บงึ อยูท่ ัว่ไปแมน่ ้าสายส าคญัทีไ่หลผ่านจากเหนือสุดถงึใต้สดุไดแ้ก่
แม่น ้าท่าจนี หรอืแม่น ้าสุพรรณบุรฝี ัง่ตะวนัออกของแม่น ้าท่าจนีจะมลีกัษณะราบลุ่ม มนี ้าท่วมขงั
ในฤดูน ้าหลาก เป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะในเขตอ าเภอบางปลามา้ อ าเภอสองพี่น้อง อ าเภอ
เมอืงสุพรรณบุร ีอ าเภอเดมิบางนางบวช อ าเภอสามชุก อ าเภอศรปีระจนัต์ และฝ ัง่ตะวนัตกของ
แม่น ้าท่าจนี จะมพีืน้ทีร่าบลุ่ม จนถงึพืน้ทีด่อน แหง้แลง้ และพืน้ทีภู่เขา ไดแ้ก่ เขตอ าเภออู่ทอง  
อ าเภอดอนเจดยี ์อ าเภอด่านชา้ง และอ าเภอหนองหญา้ไซ 

นอกจากน้ี จงัหวดัสุพรรณบุรยีงัมพีื้นที่ที่เป็นเขตป่าสงวน โดยมอุีทยานแห่งชาติและ
พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิัง้สิน้ 7 แห่ง มพีืน้ทีโ่ดยรวมประมาณ 852,102.52 ไร่ อยู่ในเขต อ าเภอ
ด่านช้างอ าเภอหนองหญ้าไซอ าเภออู่ทอง และอ าเภอสองพี่น้อง ปจัจุบนัเหลอืสภาพป่า ทีม่คีวาม
อุดมสมบูรณ์ไม่มากนัก เพราะถูกราษฎรบุกรุกเขา้ท ากนิ จนหลายแห่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นไร่
ออ้ยมนัส าปะหลงั และเขตปฏริปูทีด่นิ โดยมลีกัษณะภมูปิระเทศดงัแสดงในภาพที ่2.8  

 
2.6.3  ลกัษณะภมิูอากาศ 
สภาพอากาศโดยทัว่ไปของจงัหวดัสุพรรณบุร ีมลีกัษณะรอ้นชืน้ในช่วงฤดรูอ้น ซึง่จะเริม่

ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธุถ์งึตน้เดอืนพฤษภาคม โดยไดร้บัอทิธพิลจากลมตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ลมฝ่ายใต้ และฤดูฝนจะเริม่ตัง้แต่ปลายเดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนตุลาคม โดยได้รบัอทิธพิลจาก
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ และมกัจะประสบภาวะฝนทิ้งช่วงในเดอืนมถุินายนถงึเดอืนกรกฎาคมเป็น
ประจ าทุกปี                    

ส่วนฤดหูนาวจะเริม่ตัง้แต่ ปลายเดอืนตุลาคม ไปจนถงึกลางเดอืนกุมภาพนัธุ ์โดยไดร้บั
อทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จะมอีากาศหนาวเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ ยกเวน้บรเิวณ
ภเูขาในเขตอ าเภอด่านชา้ง จะมอีากาศค่อนขา้งหนาวเยน็ และมหีมอกมาก ในบางครัง้ จะมสีภาพ
อากาศคลา้ยกบัในภาคเหนือ 

ส าหรบัปรมิาณน ้าฝน โดยสรุปจะมฝีนตกไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัความผนัแปรของฤดกูาล 
โดยทัว่ไปฝนจะเริม่ตกในช่วงปลายเดอืนพฤษภาคม และจะทิง้ช่วงไปประมาณ 1-2 เดอืน จาก 
นัน้จะเริม่ตกและตกหนกัในราว ๆ ปลายฤดฝูน  
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ภาพท่ี 2.8 ลกัษณะภมูปิระเทศของจงัหวดัสุพรรณบุร ี
แหล่งท่ีมา: ศูนยร์ะบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์จงัหวดัสุพรรณบุร ี(2558). 

 
2.6.4  ประชากรและขอบเขตการปกครอง 

2.6.4.1  ประชากร 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีมจี านวนประชากร ทัง้สิน้ 848,399 คน ชาย 411,016 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 48.44 และหญงิ 437,383 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.55 อตัราส่วนเพศชายต่อเพศหญงิ 
เท่ากบั 1:1.06 และอ าเภอทีม่สีดัส่วนประชากรมากทีสุ่ด 3 ล าดบัแรกคอื อ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ี
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รองลงมาคอื สองพีน้่อง และอู่ทอง ความหนาแน่นของประชากรในภาพรวมทัง้จงัหวดั เท่ากบั 
157.91 คนต่อตารางกโิลเมตรมจี านวนหลงัคาเรอืนรวมทัง้สิ้น 268,094 หลงัคาเรอืน (ตารางที่ 
2.5) 

 
ตารางท่ี 2.5   จ านวนประชากรและหลงัคาเรอืนจ าแนกตามเพศและรายอ าเภอจงัหวดัสุพรรณบุร ี
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม ร้อยละ หลงัคาเรือน 
เมอืง       82,206       89,166  17,1372 20.20       55,395  
เดมิบางนางบวช       35,345  38,231 73,576 8.67       24,274  
ด่านชา้ง       32,888  33,380        66,268        7.81       23,409  
บางปลามา้       37,861  40,201        78,062        9.20       24,292  
ศรปีระจนัต ์       29,717  32,643        62,360        7.35       20,235  
ดอนเจดยี ์       21,833  23,062        44,895        5.29       14,258  
สองพีน้่อง       62,481  65,428       127,909        15.08       37,011  
สามชุก       25,703  28,166        53,869      6.35       19,381  
อู่ทอง       59,516  62,684        122,200        14.40       34,600  
หนองหญา้ไซ       23,466  24,422        47,888      5.64       15,239  
        รวม     411,016      437,383  848,399    100.0     268,094  

 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี(2556). 

 
2.6.4.2  ขอบเขตการปกครอง 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีแบ่งการบรหิารราชการออกเป็น 2 ส่วนคอื การบรหิาร

ราชการส่วนภูมภิาคแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภออ าเภอ 110 ต าบล 926 หมูบ่า้น 
ดงัแสดงในตารางที ่2.6 
 
ตารางท่ี 2.6  ขอ้มลูขอบเขตการปกครอง จงัหวดัสุพรรณบุร ี
 

อ าเภอ พื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) ต าบล  หมู่บ้าน 
เมอืงสุพรรณบุร ี 540.917   20 123 
เดมิบางนางบวช 552.330   14 48 
ด่านชา้ง 1,193.59   7 93 
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ตารางท่ี 2.6  (ต่อ) 
 

อ าเภอ พื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) ต าบล  หมู่บ้าน 
บางปลามา้ 481.298   14 127 
ศรปีระจนัต ์ 180.986   9 64 
ดอนเจดยี ์ 252.081   5 48 
สองพีน้่อง 750.381   15 140 
สามชุก 355.917   7 68 
อู่ทอง 630.29   13 151 
หนองหญา้ไซ 420.209   6 64 
รวม 5357.999 110 926 

 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี(2556). 

 
2.6.4.3  การบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่  
จงัหวดัสุพรรณบุรแีบ่งระบบการการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ ดงันี้ 

1)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุร ี(อบจ.) 
2)  เทศบาล มทีัง้หมด 21 แห่ง ดงันี้ 

(1) อ าเภอเมอืงมเีทศบาล 4 แห่ง คือ เทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี, 
เทศบาลต าบลท่าเสดจ็ เทศบาลต าบลโพธิพ์ระยา และเทศบาลต าบลสวนแตง 

(2) อ าเภอบางปลาม้า มเีทศบาล 4 แห่งคือเทศบาลต าบลบาง
ปลามา้ เทศบาลต าบลบา้นแหลม เทศบาลต าบลโคกคราม และเทศบาลต าบลไผ่กองดนิ 

(3) อ าเภอเดมิบางนางบวช มเีทศบาล 3 แห่ง คอืเทศบาลต าบล
นางบวช เทศบาลต าบลเขาพระ และเทศบาลต าบลบ่อกร ุ

(4) อ าเภอดอนเจดีย์ มเีทศบาล 2 แห่ง คือเทศบาลต าบลดอน
เจดยี ์และเทศบาลต าบลสระยายโสม 

(5) อ าเภอสามชุก มเีทศบาล 1 แห่ง คอืเทศบาลต าบลสามชุก 
(6) อ าเภอศรปีระจนัต ์มเีทศบาล 1 แห่ง คอืเทศบาลต าบลศรปีระจนัต ์
(7) อ าเภอสองพี่น้อง มเีทศบาล 2 แห่ง คอืเทศบาลต าบลต าบล

สองพีน้่อง และเทศบาลต าบลทุ่งคอก 
(8) อ าเภออู่ทอง มเีทศบาล 2 แห่ง คอืเทศบาลต าบลอู่ทอง และ 

เทศบาลต าบลสระกระโจม 
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(9) อ าเภอด่านชา้ง มเีทศบาล 1 แห่ง คอืเทศบาลต าบลด่านชา้ง 
(10) อ าเภอหนองหญ้าไซ มเีทศบาล 1 แห่ง เทศบาลต าบลหนอง

หญา้ไซ 
3)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) จ านวน 106 แห่ง คอื ดงันี้ 

อ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ี     18 แห่ง 
อ าเภอบางปลามา้      14 แห่ง 
อ าเภอเดมิบางนางบวช      13 แห่ง 
อ าเภอดอนเจดยี ์     5 แห่ง 
อ าเภอสามชุก      7 แห่ง 
อ าเภอศรปีระจนัต์      9 แห่ง 
อ าเภอสองพีน้่อง      14 แห่ง 
อ าเภออู่ทอง      13 แห่ง 
อ าเภอด่านชา้ง      7 แห่ง 
อ าเภอหนองหญา้ไซ      6 แห่ง 

 
2.6.5  ข้อมลูทรพัยากรสาธารณสขุ 
สถานบรกิารสาธารณสุข 
จงัหวดัสุพรรณบุรมีสีถานบรกิารสาธารณสุขของรฐับาล ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 2.7   จ านวนสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐับาล จ าแนกรายอ าเภอ จงัหวดัสุพรรณบุร ี 
 

อ าเภอ 
โรงพยาบาล สถานี

อนามยั 
(รพ.สต.) 

 

ศนูยบ์ริการ 
สาธารณสขุ 

(แห่ง) 
ประเภท/แห่ง 

 
จ านวนเตียง 

เมอืงฯ รพศ. 1 แห่ง  666 29  2 
เดมิบางฯ รพช. 1 แห่ง  120 20  - 

 
 

โรงพยาบาลศูนย ์ จ านวน 1 แห่ง 
 โรงพยาบาลทัว่ไป    จ านวน 1 แห่ง 

 โรงพยาบาลชุมชน  จ านวน 8 แห่ง 

 รพ.สต. (สถานีอนามยั หรอืศูนยส์ุขภาพชุมชน (PCU)) จ านวน 174 แห่ง 

 ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขของเทศบาล            จ านวน 3 แห่ง 
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ตารางท่ี 2.7  (ต่อ) 
 

อ าเภอ 
โรงพยาบาล สถานี

อนามยั 
(รพ.สต.) 

 

ศนูยบ์ริการ 
สาธารณสขุ 

(แห่ง) 
ประเภท/แห่ง 

 
จ านวนเตียง 

ด่านชา้ง รพช. 1 แห่ง  90 16 - 
บางปลามา้ รพช. 1 แห่ง  60 17 - 
ศรปีระจนัต ์ รพช. 1 แห่ง  60 14 - 
ดอนเจดยี ์ รพช. 1 แห่ง  60 9 - 
สองพีน้่อง รพท. 1 แห่ง  210 25 1 
สามชุก รพช. 1 แห่ง  60 13 - 
อู่ทอง รพช. 1 แห่ง  150 22 - 
หนองหญา้ไซ รพช. 1 แห่ง  60 9 - 

รวม      10 แห่ง  1,506 174 3 
 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี(2556). 

 
2.6.5.1  บุคลากรดา้นสาธารณสุข 
จงัหวดัสุพรรณบุรมีบีุคลากรสาธารณสุขรวมทัง้สิน้ 17,393 คน ซึง่จ าแนกเป็น

บุคลากรดา้นต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางที ่2.8 
 

ตารางท่ี 2.8  บุคลากรสาธารณสุขในจงัหวดัสุพรรณบุร ีจ าแนกรายประเภท 
 

บคุลากรด้านสาธารณสขุ จ านวน (คน) 
แพทย ์ 157 
ทนัตแพทย ์ 58 
เภสชักร 80 
พยาบาล 1,328 
บุคลากรสาธารณสุขสายต่าง ๆ ทีป่ฏบิตังิานใน รพ.
สต. 

643 

อาสาสมคัรสาธารณสุข 15,127 
รวม 17,393 

 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี(2556). 



52 

 

 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวจิยัเพื่อศกึษารูปแบบทางระบาดวทิยาของโรค

ไขเ้ลอืดออก การสรา้งแบบจ าลองทางคณติศาสตร ์(Mathematic Models) ทีแ่สดงความสมัพนัธ์
ของของปจัจยัด้านภูมอิากาศ ซึ่งประกอบด้วย อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์ 
และวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มคีวามสัมพนัธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศที่มอียู่ในปจัจุบนัพบว่ามน้ีอยมาก และจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าโดยส่วนใหญ่แลว้เป็นการศกึษาทางระบาดวทิยาของโรค และปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การแพร่ระบาดของโรคในปจัจยัด้านสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ พาหะน าโรค (ยุงลาย) การแพร่
พนัธุแ์ละความชุกของยงุลาย พฤตกิรรมและความรูข้องประชาชนในการป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 
เป็นต้น อย่างไรกต็ามผูว้จิยัไดพ้ยายามรวบรวมงานวจิยัที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัในครัง้นี้ 
ดงันี้ 

Thongsripong, Green, Kittayapong, Kapan, Wilcox and Bennett, (2013, p. 1-12) 

ไดท้ าการศกึษาถงึความหลากหลายของยุงทีเ่ป็นพาหะโรคไขเ้ลอืดออกและโรคตดิต่อที่มแีมลง

เป็นพาหะน าโรคในแต่ละถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั (habitats) ในภาคกลางของประเทศไทย ซึง่ท าการศกึษา 

ในช่วงฤดฝูนของปี 2008 โดยการส ารวจประชากรของยงุตวัเตม็วยัจากพืน้ที ่26 แห่งในเขตภาค

กลางของประเทศไทย และแบ่งลกัษณะของทีอ่ยู่อาศยัออกเป็น 6 ประเภท ตัง้แต่ลกัษณะที่อยู่

อาศยัทีเ่ป็นป่าจนถงึลกัษณะทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ป็นเมอืง ผลการศกึษาพบว่าประชากรยุงลายทีส่ ารวจ

ได ้83, 325 ตวั เป็นยุงลายตวัเมยี 62,125 ตวั ซึง่สามารถพบยุงลายตวัเมยีไดม้ากทีสุ่ดในพืน้ที่

ทีเ่ป็นนาขา้ว และต ่าทีสุ่ดในพืน้ทีท่ีเ่ป็นป่า และการกระจายของชนิดพนัธุข์องยุงลายทีเ่ป็นพาหะ

ของการเกดิโรคตดิเชื้อที่ส าคญัทางการแพทยพ์บว่ามกีารกระจายในแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ป็นเขต

เมอืงมากกว่าในแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ป็นปา่ 

Stoddard et al. (2013, p. 994-999) ศกึษาเรือ่งผลของการเดนิทางของมนุษยจ์ากบา้น
ถงึบา้นต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั โดยท าการศกึษาเชงิระบาดวทิยาของโรคไข้เลอืดออก
ในระยะยาว ดว้ยวธิ ีcohort study ผลการศกึษาพบว่า ยงุลายบา้นมพีฤตกิรรมทีช่อบอยูใ่กล้และ
รอบ ๆ บรเิวณทีพ่กัอาศยั สามารถแพร่กระจายไดใ้นระยะสัน้ (น้อยกว่า 100 เมตร) และพบว่า
การเดนิทางของคนในแต่ละพืน้ที่มบีทบาทในการแพร่ระบาดของโรค ความเสีย่งในการตดิเชื้อ
และอตัราการแพรร่ะบาดจะเพิม่ขึน้ในพืน้ทีท่ีม่สีมาชกิหรอืกลุ่มคนทีอ่าศยัอยู่รว่มกนั และมผีูป้ว่ย
โรคไขเ้ลอืดออกหรอืคนทีไ่ดร้บัเชือ้ไวรสัเดง็กี่ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการตดิต่อระหว่างคนสู่คนหรอื
บุคคลทีม่ทีีพ่กัอาศยัอยูใ่กลก้นัมบีทบาทส าคญัต่อการแพรเ่ชือ้ไวรสัเดง็กี่ 



53 

 

 
Thammapalo, Chongsuvivatwong, Grater and Dueravee ( 2011, p.135-143) 

ท าการศึกษาเรื่องปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมและอุบตัิการณ์ของโรคไข้เลอืดออกในเขตเมอืงของ
ภาคใต้ ในประเทศไทย โดยศกึษาถงึ ปจัจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอุบตักิารณ์
ของโรคไขเ้ลอืดออกที่รายงานในระบบเฝ้าระวงัโรค โดยการส ารวจโครงสรา้งทางสิง่แวดล้อม 
ร่วมกบัลกัษณะของบา้นเรอืนของ 146 หมู่บา้น ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืงจงัหวดัสงขลา และใช้
สถิติเชิงภูมิศาสตร์ร่วมกับแผนที่ในการแสดงกลุ่มโรคซึ่งผลการศึกษาไม่พบกลุ่มโรคของ
ไขเ้ลอืดออกในพืน้ที่ศกึษา ผลการศกึษาพบว่าพืน้ทีส่ ามะโนประชากรทีม่สีดัส่วนของบา้นทีเ่ป็น
รา้นคา้ สดัส่วนของบา้นทีพ่บขยะทีเ่กดิจากวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้สงูจะมอุีบตักิารณ์ของไขเ้ลอืดออกสูง
กว่าพืน้ทีอ่ื่น ๆ 

Tipayamongkholgul and Lisakulrak (2011, p. 191-198) ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัทาง
สงัคมและทางภมูศิาสตรท์ีม่ต่ีอความเสีย่งในการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในหมูบ่า้น: การ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิพืน้ที ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาปจัจยัทางสงัคม และกายภาพที่มี
ผลต่อความเสี่ยงของการเกิดไขเ้ลอืดออกในหมู่บ้านของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  จ านวน 437 
หมู่บา้น โดยใชข้อ้มลูจากระบบเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลอืดออก ขอ้มลูดา้นสงัคม และกายภาพ ซึง่การ
วจิยันี้ผู้วจิยัต้องการพสิูจน์สมมติฐานที่ว่าไข้เลอืดออกมกีารแพร่กระจายจากพื้นที่เขตเมอืงสู่
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงรวมถงึรปูแบบและอุบตักิารณ์ของไขเ้ลอืดออกระหว่างหมู่บา้นทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกนั
จะมคีวามคล้ายคลงึกนัและหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเมอืงหรอืมคีวามหนาแน่นของครวัเรือนสูงจะมี
ความเสี่ยงต่อการระบาดของไขเ้ลอืดออกสูงกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ ผู้วจิยัใช้ขอ้มูลสารสนเทศทาง
ภูมศิาสตรเ์ชื่อมโยงกบัขอ้มูลรายป่วยจากระบบเฝ้าระวงัโรค ร่วมกบัขอ้มูลด้านสงัคมและด้าน
กายภาพ และใช้สถติภิูมศิาสตรผ์ลการศกึษา พบว่าการระบาดของไขเ้ลอืดออกในหมู่บ้านที่มี
ระยะทางห่างจากกนัไมเ่กนิ 5.5 กโิลเมตรจะมขีนาดของอุบตักิารณ์ไขเ้ลอืดออกใกลเ้คยีงกนัและ
พบว่าหมู่บา้นใกลเ้ขตเมอืงและมลีกัษณะของสงัคมเมอืงจะมอุีบตักิารณ์ของไขเ้ลอืดออกสูงกว่า
หมูบ่า้นอื่น ๆ 

Kolivras (2010, p. 1-11) ศกึษาตวัแปรด้านสภาพภูมอิากาศที่มผีลต่อการแพร่ระบาด
ของโรคทีม่ยีุงเป็นพาหะน าโรค การศกึษาครัง้นี้การวเิคราะหผ์ลของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ
ทีส่่งผลต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในรฐัฮาวาย ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประยกุต ์
ใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์เพื่อวเิคราะหถ์งึการเปลีย่นแปลงของโรคไขเ้ลอืดออก พบว่า 
แหล่งทีอ่ยู่อาศยัของยุงลายและพื้นที่ที่มคีวามเสีย่งที่ต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกใน
รฐัฮาวายขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศโดยเฉลีย่ และเมื่อศกึษาถงึพืน้ที่ที่มคีวามเสีย่งต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในช่วงปรากฏการณ์เอลนีโญ พบว่าการเพิม่ขึน้ของการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกเป็นผลมาจากปรมิาณน ้าฝนทีเ่พิม่ขึน้ การคาดการณ์สถานการณ์ภูมอิากาศ
ในอนาคตพบว่า อุณหภูมทิีเ่พิม่ขึน้ในช่วงฤดูรอ้นและฤดูฝนในรฐัฮาวายในช่วงระยะเวลา 25 ปี 
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จะท าใหเ้กดิการขยายตวัของทีอ่ยู่อาศยัยุงลาย และพืน้ที่ทีม่คีวามเสี่ยงอาจเกดิการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออก ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้น าไปสู่การเขา้ใจโดยรวมของความสมัพนัธข์อง
สภาพภูมอิากาศและการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการท างานของ
เจา้หน้าที่สาธารณสุขในการจดัการทรพัยากรส าหรบัป้องกนั ก าจดั และควบคุมยุงลาย ตลอด
รวมถงึการเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลอืดออกทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 

Sripugdee, Inmoung, and Junggoth (2010, p. 260-262) ท าการศกึษาผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศที่มกีารแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในภาคะวนัออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย 4 จงัหวดั (นครราชสมีา ชยัภูม ิบุรรีมัย ์และสุรนิทร)์ โดยด าเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูปรมิาณน ้าฝน จ านวนวนัทีฝ่นตก อุณหภมูสิงูสุด อุณหภมูติ ่าสุด ความชืน้สมัพทัธ ์
และอุบตักิารณ์ของอตัราการเจบ็ป่วยจากโรคไขเ้ลอืดออก ในช่วงปี 1979-2008 ผลการศกึษา
พบว่าปรมิาณน ้าฝนและจ านวนฝนตกวนัทีม่คีวามสมัพนัธอ์ตัราป่วยไขเ้ลอืดออก (F = 159.32, 
203.52, p < 0.05) R = 0.55 และ 0.60, R2adj = 0.31 และ 0.36 รปูแบบอุบตักิารณ์ ของอตัรา
การเจบ็ปว่ยจากโรคไขเ้ลอืดออกของปรมิาณน ้าฝนคอื 0.17 + 0.35 (ปรมิาณน ้าฝน) และรปูแบบ
อุบตักิารณ์อตัราการเจบ็ปว่ยจากโรคไขเ้ลอืดออกของจ านวนวนัทีฝ่นตก = 0.05 + 0.76 (จ านวน
ฝนตก) 

การศกึษาของ Bennett et al. (2010, p. 811-818 ) ท าการศกึษาวงจรการแพร่ระบาดที่
มคีวามสมัพนัธก์บัววิฒันาการของเชือ้ไวรสัเดง็กี่ เป็นการศกึษาพลวตัของเชือ้ไวรสัเดง็กี่ ทัง้ 4 
ชนิด (DENV 1-4) โดยเกบ็ขอ้มลูผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศเปอรโ์ตรโิก ช่วงเวลาระหว่าง
ปี 1981 และ 1998 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิ ีBayesian Markov Chain Monte Carlo Method ผล
การศกึษาพบว่าพลวตัขิองการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัเดง็กี่มคีวามสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัต่าง ๆ จ านวนมาก และปจัจยัที่ส าคญัทมีผีลอย่างมากต่อพลวตัขิองววิฒันาการของ
เชือ้ไวรสัเดง็กีค่อืความหนาแน่นของประชากร 

การศกึษาของ Su (2008, p. 292-294) เรือ่งความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภูมอิากาศและ
อตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกในเมอืงเมโทรมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ เพื่อส ารวจปจัจยัภูมอิากาศ
ดา้นอุณหภมู ิและปรมิาณน ้าฝนทีม่ผีลกระทบต่ออตัราการเกดิโรคไขเ้ลอืดออก ในเมโทรมะนิลา 
ในช่วงปี 1996 ถงึ 2005 โดยใชข้อ้มลูอุบตักิารณ์โรคไขเ้ลอืดออกเป็นรายเดอืนและขอ้มลูปจัจยั
ภูมอิากาศ (อุณหภูมแิละปรมิาณน ้าฝน) วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอย ผลศกึษา
พบว่าปรมิาณน ้าฝนมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัต่อการเกดิอุบตักิารณ์โรคไขเ้ลอืดออก (r2 = 
0.377, p <0.05) ส่วนปจัจยัดา้นอุณหภมูไิม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัต่ออตัราการเกดิโรค
ไขเ้ลอืดออก ซึง่แสดงว่าอตัราการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกในเมอืงเมโทรมะนิลาแตกต่างกนัตามการ
เปลีย่นแปลงของปรมิาณน ้าฝน  
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การศกึษาเรื่อง การเคลื่อนยา้ยของพาหะน าโรคไขเ้ลอืดออกเปรยีบเทยีบลกัษณะของ
สภาพแวดล้อมที่เป็นเมอืง และสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าไมใ้นเมอืงรโิอเดอจาเนโรของ Maciel-
de-R Freitas, Gonçalves,Codeço , Lourenço-de-Oliveira (2006, p. 1112-1120) โดยท าการ 
ศกึษาการเคลื่อนยา้ยของยงุลาย และยงุลายสวนเพศเมยีเปรยีบเทยีบพืน้ทีม่สีภาแวดลอ้มที่เป็น
ปา่ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นเมอืง โดยการใชแ้ร่รบูเิดยีม (Rb) ในท าเครือ่งหมาย การปล่อยและ 
การจบักลบัคนืยงุลายตวัเมยีทีเ่ป็นตวัเตม็วยั ผลการศกึษาพบว่า ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นป่า ยงุ 
ลายสวนสามารถบนิไดไ้กลถงึ 1,000 เมตร จากจุดทีป่ล่อย แต่สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นเมอืงจะพบ
ยุงลายสวนในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัจุดทีป่ล่อย เมื่อระยะเวลาผ่านไป 1 สปัดาห ์และพบในบรเิวณ
ทีห่่างจากจุดทีป่ล่อย  1,000 เมตรเมื่อเวลาผ่านไป 5 สปัดาห ์ในขณะทียุ่งลายบ้านจะไม่พบใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นป่า และจะพบยุงลายบ้านในบรเิวณใกล้เคยีงกบัจุดที่ปล่อยยุงในครัง้แรก
เท่านัน้ 

Preechaporn, Jaroensutasinee and Jaroensutasinee (2006, p. 204-213) ได้ศึกษา
เรือ่งนิเวศวทิยาของลกูน ้าของยงุลายบา้นและยุงลายสวนในลกัษณะภูมปิระเทศทัง้ 3 รปูแบบใน
ภาคใต้ของประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคค์อื เพื่อประเมนิความชุกของลูกน ้ายุงลายบา้น และ
ยุงลายสวนในแต่ละลกัษณะของภูมปิระเทศ (ป่าชายเลน นาขา้ว และพื้นที่ที่เป็นป่าและภูเขา) 
โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบา้นพกัอาศยัจ านวน 300 หลงัคาเรอืนในพืน้ที ่9 ต าบล ผลการศกึษา 
พบว่า ยงุลายบา้นและยงุลายสวนมพีฤตกิรรมการวางไข่ทีแ่ตกต่างกนั โดยยงุลายสวนจะวางไข่
ในแหล่งเพาะพนัธุ์ที่แตกต่างกนั และพบการวางไข่ของยุงลายบ้านและยุงลายสวนในทุกพื้นที่ 
แต่มคีวามแตกต่างกนัในระดบัความสูง ซึ่งผลการศกึษาพบว่ายุงลายสวนจะวางไข่ในพื้นที่ทีม่ ี
ระดบัความสงูมากกว่ายงุลายบา้น 

การศกึษาของ Chakravarti and Rajni (2005, p. 32-37) เรือ่งการวเิคราะหร์ะบาดวทิยา
เชงินิเวศน์ของการตดิเชือ้ไวรสัเดง็กี่ ในประเทศอนิเดยี โดยท าการศกึษาตวัแปรดา้นภูมอิากาศ
ทีป่ระกอบดว้ย อุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์ในช่วงเวลาทีม่กีารแพรร่ะบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกในปี 2003 โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูป้่วยไขเ้ลอืดออกจ านวน 1,500 ราย พบว่าความ
แตกต่าง ของปรมิาณน ้าฝน และอุณหภูมมิผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ทัง้นี้เป็น
เพราะว่าการที่อุณหภูมเิพิม่สูงขึน้ส่งผลให้ช่วงระยะเวลาของแต่ละฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป เช่น 
ท าใหฤ้ดฝูน หรอืฤดกูาลทีม่อีากาศอบอุ่นยาวนานขึน้ แต่ฤดหูนาวสัน้ลง ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้มี
ผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยเฉพาะอย่างยิง่พืน้ทีม่ฤีดูฝน หรอือากาศอบอุ่นที่
มยีาวนานขึน้ท าใหม้กีารแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกไดม้ากขึน้และนานขึน้ดว้ย เนื่องมาจาก
ความเหมาะสมของพืน้ทีท่ีม่ต่ีอการเตบิโตของยุงลาย และเชือ้ไวรสัเดง็กี ่นอกจากนี้ยงัพบว่า ใน
พืน้ทีท่ีเ่ชือ้ไวรสัเป็นโรคประจ าถิน่ อุณหภูมโิลกทีสู่งขึน้ ท าใหม้กีารแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัในช่วง
ฤดหูนาวซึง่ไมใ่ช่ช่วงฤดกูาลทีม่กีารระบาดของโรคมาก่อน  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DMaciel-de-Freitas%2520R%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D17162942&usg=ALkJrhjfM1_Efiqxfz-rfLx-CoaqbF6lMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DMaciel-de-Freitas%2520R%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D17162942&usg=ALkJrhjfM1_Efiqxfz-rfLx-CoaqbF6lMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DGon%25C3%25A7alves%2520JM%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D17162942&usg=ALkJrhhSEpFzWek-ysLNDaiubzcYP7gVtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DGon%25C3%25A7alves%2520JM%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D17162942&usg=ALkJrhhSEpFzWek-ysLNDaiubzcYP7gVtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DLouren%25C3%25A7o-de-Oliveira%2520R%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D17162942&usg=ALkJrhj7TUT1LRgz2yW4xeEO1H5OIhgkpA
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Nakhapakorn and Tripathi (2005, p. 1-13) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวเิคราะห์ข้อมูล
ของปจัจยัทางกายภาพ และปจัจยัภูมอิากาศทีม่ผีลกระทบต่อการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกในจงัหวดั
สุโขทยัโดยศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัปรมิาณน ้าฝน อุณหภูม ิความชืน้ และการใชท้ีด่นิ
กบัการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกโดยใชว้ธิกีารทางระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรผ์ลการศกึษาพบว่า
เขตชุมชนเป็นเขตที่มแีนวโน้มสูงที่สุดที่จะเกิดโรคไข้เลอืดออกเขตเกษตรกรรมมรีะดบัความ
เสี่ยงปานกลางที่จะเกดิโรคไขเ้ลอืดออกเขตบรเิวณแหล่งน ้ามโีอกาสที่จะเกดิโรคเพยีงอ า เภอ
เดยีวและเขตปา่ไมไ้มแ่สดงใหเ้หน็ถงึโอกาสทีจ่ะเกดิโรคไขเ้ลอืดออก 

Thammapalo, Chongsuvivatwong, Grater and Dueravee (2011, p.135-143) ศกึษา 
เรือ่งปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มและอุบตักิารณ์ของโรคไขเ้ลอืดออกในเขตเมอืงของภาคใต ้ในประเทศ 
โดยศกึษาถงึปจัจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามสมัพนัธก์บัอุบตักิารณ์ของไขเ้ลอืดออกจากการ
รายงานในระบบเฝ้าระวงัโรค โดยการส ารวจโครงสรา้งทางสิง่แวดลอ้ม และลกัษณะบา้นเรอืนของ 
146 พืน้ทีก่ารส ามะโนประชากรในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืงจงัหวดัสงขลา น าสถติภิูมศิาสตรม์าใช้
รว่มกบัแผนทีใ่นการแสดงกลุ่มโรคซึง่ผลการศกึษาไมพ่บกลุ่มโรคของไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีศ่กึษา
ผลการศกึษาพบว่าพืน้ทีส่ ามะโนประชากรทีม่สีดัส่วนของบา้นทีเ่ป็นรา้นคา้สดัส่วนของบา้นที่พบ
ขยะทีเ่กดิจากวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้สงูจะมอุีบตักิารณ์ของไขเ้ลอืดออกสงูกว่าพืน้ทีอ่ื่นๆ 

Tipayamongkholgul and Lisakulrak (2011, p. 191-198) ท าการศกึษาเรื่องปจัจยัทาง
สงัคมและทางภมูศิาสตรท์ีม่ต่ีอความเสีย่งในการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในหมูบ่า้น: การ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิพื้นที ่โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อค้นหาปจัจยัทางสงัคมและกายภาพที่มี
ผลต่อความเสี่ยงของการเกดิไขเ้ลอืดออกในหมู่บ้าน ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จ านวน 437 
หมูบ่า้น โดยใชข้อ้มลูจากระบบเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลอืดออก ขอ้มลูดา้นสงัคมและขอ้มลูดา้นกายภาพ
โดยมสีมมตฐิานทีว่่าไขเ้ลอืดออกมกีารแพร่กระจายจากพืน้ทีเ่ขตเมอืงสู่หมู่บา้นใกลเ้คยีงรวมถงึ
รปูแบบและอุบตักิารณ์ของไขเ้ลอืดออกระหว่างหมู่บา้นทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกนัจะมคีวามคลา้ยคลงึกนั
และหมู่บา้นทีอ่ยู่ในเขตเมอืงหรอืมคีวามหนาแน่นของครวัเรอืนสูงจะมคีวามเสีย่งต่อการระบาด
ของไขเ้ลอืดออกสูงกว่าหมู่บา้นอื่น ๆ โดยใชข้อ้มลูสารสนเทศทางภูมศิาสตรเ์ชื่อมโยงกบัขอ้มูล
รายปว่ยจากระบบเฝ้าระวงัและขอ้มลูดา้นสงัคมและกายภาพและใชส้ถติภิูมศิาสตรผ์ลการศกึษา
พบว่าการระบาดของไขเ้ลอืดออกในหมู่บ้านที่มรีะยะทางห่างจากกนัไม่เกนิ  5.5 กโิลเมตรจะมี
ขนาดของอุบตักิารณ์ไขเ้ลอืดออกใกลเ้คยีงกนัและพบว่าหมู่บา้นใกลเ้ขตเมอืงและมลีกัษณะของ
สงัคมเมอืงจะมอุีบตักิารณ์ของไขเ้ลอืดออกสงูกว่าหมูบ่า้นอื่นๆ 

การศกึษาเรือ่งปจัจยัของการแพรร่ะบาดเชงินิเวศน์ทีส่มัพนัธก์บัพืน้ทีท่ีม่กีารแพรร่ะบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัสูงในเมอืงมาราไกย ์(Maracay) ประเทศเวเนซุเอลาของ Barrera, 
Delgado, Jimenez and Valero (2002, p. 84-95) โดยมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาคอืเพื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างโรคไขเ้ลอืดออก กบัตวัแปรด้านภูมอิากาศ และส ารวจความสมัพนัธข์อง
โรคไขเ้ลอืดออกและตวัแปรด้านบรกิารสาธารณะ (Public Services) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่
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เกี่ยวขอ้งในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ปี 1993 ถงึ 2001 ผลการศกึษาพบว่า การแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรดา้นปรมิาณน ้าฝนและความชืน้ แต่มขีอ้จ ากดัการเกดิโรค
ไขเ้ลอืดออกในช่วงฤดูหนาว และนอกจากนี้ โรคไขเ้ลอืดออกยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่และ
ระยะห่างจากแหล่งน ้า ความชุกของยุงลาย ความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่นของที่
อยูอ่าศยั และประวตักิารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ที่ 

การศกึษาของ Strickman and Kittayapong (2002, p. 247-259) เรื่องไขเ้ลอืดออกและ
พาหะน าโรคในประเทศไทย: บทน าสู่การส ารวจและการกระจายของลูกน ้ายุงลายตามฤดูกาลซึง่
ท าการศกึษาในพืน้ที ่3 หมู่บา้นและ 2 โรงเรยีนในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ด าเนินการส ารวจระหว่าง
ปี 1990-1991 โดยส ารวจจ านวนลกูน ้ายงุลายทีอ่าศยัอยูใ่นแหล่งเพาะพนัธุ์ทัง้ 3 ฤดกูาลหลกัคอื
ฤดูรอ้น (กุมภาพนัธุถ์งึเมษายน) ฤดูฝน (พฤษภาคมถงึตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจกิายนถงึ
มกราคม) ด าเนินการวเิคราะหเ์ชงิพื้นที่โดยการใช ้Kriged Estimates of interpolated data ผล
การศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าจ านวนของลกูน ้ายงุลายมปีรมิาณมากขึน้อยา่งมนีัยส าคญัในช่วงฤดูฝน 
และโดยส่วนใหญ่เป็นแหล่งเพาะพนัธุท์ีอ่ยูใ่นหมูบ่า้น 

อรศิรา  เจรญิปญัญาเนตร (2546, น. 78-85) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมศิาสตร ์เพื่อวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรยีบรเิวณ
ชายแดนไทย-พม่าในอ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน เป็นการศกึษาเพื่อต้องการทราบปจัจยัที่มผีลต่อ
ความเสีย่งในการรบัเชือ้มาลาเรยี และการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรยี โดยน าระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห ์โดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 1) การ
วเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรยีตามปจัจยักายภาพ ใชป้จัจยัพืน้ที่ป่า 
ความสูงของพื้นที่ และแหล่งน ้ามาประกอบการวเิคราะห์ 2) การวเิคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการ
แพรร่ะบาดของโรคมาลาเรยีตามปจัจยัทางกายภาพ รว่มกบัปจัจยัเศรษฐกจิ-สงัคม โดยใชป้จัจยั
พื้นที่ป่า ความสูงของพื้นที่ แหล่งน ้า สวนผลไม ้ทุ่งนา เส้นทางเดนิเท้า ที่ตัง้ของหมู่บ้าน ที่ตัง้
สถานบรกิารการแพทย ์ศูนยพ์กัพงิผูล้ ีภ้ยั และช่องทางลกัลอบเขา้เมอืง ส าหรบัเป็นขอ้มลูในการ
วเิคราะห ์ผลการศกึษาพบว่าพืน้ทีเ่สีย่งสงูตามปจัจยัทางกายภาพพบมากบรเิวณต าบลหว้ยโปง่
ผาบ่อง และปางหมมูพีืน้ทีท่ ัง้หมด 360.47 ตารางกโิลเมตร มรีปูรา่งสอดคลอ้งกบัปจัจยัความสูง
ของพืน้ทีส่่วนพืน้ทีเ่สีย่งสูงตามปจัจยัทางกายภาพรวมกบัปจัจยัเศรษฐกจิ-สงัคมมพีืน้ที่ 575.63 
ตารางกโิลเมตรพบบรเิวณตอนกลางของอ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่อยู่ในต าบลห้วยโป่ง 
ผาบ่องและปางหมู และเมื่อน าผลพื้นที่เสี่ยงทัง้ 2 ลกัษณะมาเปรยีบเทยีบกบัการกระจายทาง
พืน้ทีข่องโรคมาลาเรยี พบว่าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรยี ตามปจัจยัทางด้าน
กายภาพม ี3 ต าบลทีไ่มส่อดคลอ้งกบัการกระจายของโรคในขณะทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งตามปจัจยัทางดา้น
กายภาพรวมกบัปจัจยัเศรษฐกจิ-สงัคม มเีพยีง 1 ต าบลทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัการกระจายทางพืน้ที่
ของโรค ดงันัน้จงึสรปุไดว้่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการแพรร่ะบาดของโรคมาลาเรยีนัน้ตอ้งประกอบขึน้มา 
จากปจัจยัต่างๆทัง้ดา้นกายภาพเศรษฐกจิและสงัคมรว่มกนั 
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Tanser and Sueur (2002, p. 1-9) ไดเ้ขยีนบทความเรื่อง การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสน 
เทศทางภูมศิาสตรใ์นการศกึษาปญัหาสารธารณสุขทีส่ าคญัในแอฟรกิา โดยสรุปไดว้่า มกีารน า
ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์มาใชใ้นการสรา้งแบบจ าลองทางพืน้ทีท่ีแ่สดงความสมัพนัธ์ของ
ปจัจยัดา้นความหลากหลายของโรค ปจัจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัสิง่แวดลอ้มและการดูแลรกัษา
สุขภาพของประชาชน ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัว่า การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ใน
การศกึษาปญัหาสารธารณสุขในแอฟรกิา สามารถใชไ้ดอ้ย่างยัง่ยนื ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์
มศีกัยภาพทีจ่ะช่วยในการวจิยัและวางแผนดา้นสาธารณสุขในแอฟรกิาไดอ้ย่างเหมาะสม และมี
งานวจิยัทีป่ระยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรใ์นแอฟรกิา เช่น โรคเอดสโ์รคมาลาเรยีและ
วณัโรค ซึง่เป็นโรคทีม่ผีลกระทบต่อสาธรณสุขและมกีารแพรร่ะบาดมากในแอฟรกิา 

Bergquist กล่าวถงึการน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะห์
หาพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยกล่าวถงึ แนวทางใหมใ่นการรวบรวมขอ้มลูและการ
ประเมนิพืน้ทีเ่สีย่ง โดยสรุปไดว้่า ลกัษณะภูมอิากาศและภูมปิระเทศมผีลต่อการไดร้บัเชือ้โรคที่
น าไปสู่การเกดิโรค การเก็บขอ้มูล ภูมอิากาศ สามารถท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้จากสมัผสั
ระยะไกล (Remote Sensing) ซึ่งให้ขอ้มูลที่มคีวามถูกต้องสูง นอกจากนี้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Goegraphic Information Systems) และระบบก าหนดพิกัดต าแหน่งบนพื้นโลก 
(Global Positioning Systems) จะช่วยใหก้ารเกบ็ขอ้มลูมคีวามแม่นย า และสามารถน าขอ้มลูมา
ใช้ร่วมกบัแผนที่ทางกายภาพ ซึ่งจะช่วยให้การส ารวจการแพร่ระบาดของโรคในระดบัพื้นที่มี
ความสะดวกมากขึน้ การรบัเอาเทคโนโลยเีหล่านี้มาประยุกต์ใช้ร่วมกนันอกจากจะช่วยใหเ้กดิ
ประโยชน์ในการวางแผนการจดัการในการควบคุมโรคตดิต่อ เช่น โรคมาลาเรยี โรคไขเ้ลอืดออก
ฯ มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้แลว้ ควรใหค้วามส าคญัการศกึษาระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรใ์ห้
มคีวามกวา้งขวางยิง่ขึน้โดยมมีมุมองทีห่ลากหลายอนัจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายคอืการศกึษา
เกีย่วกบัโรคตดิต่อดว้ย (Bergquist, 2001, p.13-20) 

Schellenberget et al. (1998, p. 323-329) ไดศ้กึษาเรื่องการวเิคราะหก์ารกระจายทาง
ภูมศิาสตรข์องโรคมาลาเรยีชนิดรุนแรงในเดก็ในเขต Kilifi ของประเทศเคนยา ไดม้กีารน าระบบ
สารสนเทศทางภมูศิาสตร ์เพื่อศกึษารปูแบบทางภูมศิาสตรข์องการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล
ของผูป้ว่ยโรคมาลาเรยีชนิดรุนแรง ผลการศกึษาพบว่า อตัราการเขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล
ของผูป้่วยโรคมาลาเรยีชนิดรุนแรงของครวัเรอืนทีม่คีวามสะดวกในการเขา้ถงึสูง จะมอีตัราการ
เขา้กบัการรกัษาในโรงพยาบาลมากกว่าครวัเรอืนที่อยู่ถดัออกไป เช่น ครวัเรอืนที่อยู่ไกลจาก
โรงพยาบาลมากกว่า 25 กโิลเมตร มอีตัราการเข้ารบัการรกัษาต ่ากว่าครวัเรอืนที่อยู่ไกลจาก
โรงพยาบาลน้อยกว่า 2 กโิลเมตรถงึ 1 ต่อ 5 และครวัเรอืนที่อาศยัอยู่ห่างจากถนนที่ใกล้ที่สุด
มากกว่า 2.5 กโิลเมตรมอีตัราการเขา้รบัการรกัษาต ่ากว่าครวัเรอืนทีอ่าศยัอยู่ห่างจากถนนน้อย
กว่า 0.5 กโิลเมตรถงึ 1 ต่อ 2 
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 การศกึษาเรือ่ง การส ารวจไข่ของยงุทีเ่ป็นพาหะของโรคไขเ้ลอืดออกในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ภาคเหนือของประเทศไทย: การเปลีย่นแปลงของฤดกูาลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความชุกของยุงลาย
บา้นและยงุลายสวนของ Mogi, Khamboonruang, Choochote and Suwanpanit (1988, p. 319-
324) ท าการศกึษาโดยการส ารวจไขข่องยุงลายบา้นและยงุลายสวนในพืน้ทีข่องจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ผลการศกึษาพบว่าจ านวนของไข่ยุงลายทัง้สองชนิดมปีรมิาณน้อยในช่วงฤดูหนาวหรอืแหง้แลง้ 
และจ านวนของไข่ยุงลายจะเพิม่ขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งสอดคล้องกบัรูปแบบการระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกในพื้นที่ นอกจากนี้ยงัพบว่ายุงลายทัง้สองชนิดมกีารวางไข่ที่แตกต่างกนั โดยไข่
ของยุงลายบา้นจะพบได้มากในบรเิวณทีอ่ยู่ภายในบ้านพกัอาศยัหรอืในอาคารและมกัพบอยู่ใน
เขตเมอืง ส่วนไข่ของยุงลายสวนจะพบในพื้นทีโ่ล่ง หรอืยู่นอกอาคารบา้นเรอืนและมกัพบอยู่ใน
เขตชนบท 

การศกึษาเรื่องผลของการเปลีย่นแปลงของฤดูกาลทีม่ต่ีอประชากรลูกน ้ายุงลายบา้นใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ของ Tonn, Macdonald, Sheppard and Jatanasen (1970, p. 
943-950) ซึง่ท าการส ารวจลูกน ้าของยุงลายบา้นในแต่ละสปัดาห ์ระหว่างปี 1966-1967 ในเขต
พืน้ทีธ่นบุรแีละกรุงเทพมหานคร เพื่อท าการส ารวจและวดัการเปลีย่นแปลงของประชากรลูกน ้า
ยุงลายบา้นซึง่อาจจะมคีวามสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงของฤดูกาล ผลการศกึษาพบว่า แหล่ง
เพาะพนัธุแ์ละพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประชากรของลูกน ้าซึง่ในช่วงฤดูหนาวหรอือากาศแห้ง
แลง้พบว่าประชากรของลกูน ้าลดลงรอ้ยละ 11-26  

บุญลว้น  พนัธุมจนิดา และคณะ อา้งถงึใน วภิา ลิม่ค าสุข (2540, น. 71-86) ศกึษาเรื่อง
การควบคุมยุงลายโดยความร่วมมอืของประชาชน เพื่อน าไปสู่การควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ใน
พืน้ทีภ่าคตะวนัออกคอืจงัหวดัชลบุร ีระยอง จนัทบุร ีและตราดใชเ้วลาในการศกึษา 3 ปีตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2521-2523 เพื่อหาวธิกีารป้องกนัการระบาดของโรคที่ได้ผลและใช้งบประมาณน้อยที่สุด
โดยใชว้ธิกีารผสมผสานในการควบคุมยุงลาย สรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ คอื ในการป้องกนั และ
ควบคุมโรควธิทีีน่ิยมใชก้นัทัว่ไปส าหรบัประเทศในภาคพืน้เอเชยีและแปซฟิิค คอืการใชส้ารเคมี
ในการก าจดัยุงลายซึง่ใหผ้ลดมีาก ส าหรบัปญัหาของประเทศไทยมหีลายประการคอืมยีงุลายชุก
ชุมสงู และการไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากประชาชนในการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายแมจ้ะได้ใช้
หลกัการผสมผสานในการควบคุมโรคขององคก์ารอนามยัโลกคอื 

1) การน าประโยชน์ของฤดูกาลมาใช้โดยให้เริม่ควบคุมยุงลายตัง้แต่ในฤดูโรค
สงบซึง่เป็นระยะทีม่เีชือ้ไวรสัเดง็กี่วนเวยีนอยู่ในธรรมชาตน้ิอยเมื่อสามารถก าจดัยุงลายใหห้มด
ไปในช่วงนี้ยอ่มเท่ากบัตดัการกระจายของเชือ้ไวรสัเดง็กี ่

2) การตดัวงจรการแยกเชือ้ไวรสัเดง็กี ่โดยลดยงุลายใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าสุด เพื่อ
การกระจายเชือ้จะไดไ้มเ่กดิขึน้ เมือ่ผูป้ว่ยหายจากโรคน้ีแลว้ เชือ้จะหมดไปจากกระแสโลหติเอง
โดยไม่มโีอกาสตดิต่อไปยงัผูอ้ื่น 
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3) ควบคุมยงุลายตามจดุทีจ่ะแพรก่ระจายเชือ้อย่างเขม้งวด ไดแ้ก่ โรงพยาบาล
โรงเรยีน รวมทัง้บรเิวณรอบ ๆ สถานทีเ่หล่านัน้ดว้ย 

4) ควบคุมอยา่งถาวรในบรเิวณทีเ่สีย่งต่อการระบาดของโรคไดแ้ก่ ในพืน้ทีท่ี ่ๆ 
มผีูค้นอาศยัอยู่หนาแน่นเช่นเขตเมอืงแหล่งชุมชนต่าง ๆ เป็นตน้  
 จากการศกึษาครัง้นี้จะชี้ให้เห็นว่า แมจ้ะได้ควบคุมโดยการผสมผสานแล้ว แต่ก็ยงัไม่
สามารถควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกไดเ้พราะว่าไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชน
เท่าทีค่วร และทีส่ าคญัแมป้ระชาชนจะทราบว่ายุงลายมแีหล่งเพาะพนัธุอ์ยู่ในภาชนะขงัน ้าทัง้ใน
และนอกบา้นแต่กย็งัไม่สนใจทีจ่ะดูแลและก าจดัลูกน ้ายุงลายทีพ่บในบ้านของตน อย่างไรกต็าม
ท าใหท้ราบว่าประชาชนไม่ไดใ้หค้วามร่วมมอือย่างจรงิจงัและต่อเนื่องโอกาสทีค่นจะถูกยุงลาย
กดัสูงเพราะยุงลายมทีัง้ในบา้นและนอกบา้นควรทีจ่ะใหป้ระชาชนมกีารป้องกนัตนเองเพื่อไม่ให้
ถูกยุงลายกัดควบคู่ไปกับการดูแลสภาพแวดล้อม จึงน่าจะให้การส่งเสริมวิธีป้องกันโรค
ไขเ้ลอืดออกโดยการป้องกนัตนเองจงึน่าจะเป็นการเหมาะสมกว่า 

ผลจากจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัการน า หรอืประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิาสตรใ์นดา้นสาธารณสุขพบว่าในปจัจุบนัมนีักวชิาการทางด้านสาธารณสุข หลายท่านทีใ่ห้
ความส าคญั และมสีนใจในการน าเครื่องมอืต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้การ
ท างานบรรลุเป้าหมาย และมปีระสทิธผิลเพิม่มากขึน้ เช่นการน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์
มาใชเ้ป็นเครื่องมอืสนับสนุนการวางแผนเพื่อการป้องกนั และการเฝ้าระวงัการระบาดโรคตดิต่อ 
การน าเครื่องมอืระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรม์าใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวเิคราะหห์าปจัจยัที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมการเขา้รบับรกิารของผู้ป่วย หรอืวเิคราะหห์าปจัจยัที่มผีลต่อการเจบ็ป่วยของ
ผูป้ว่ย ซึง่การน าเครือ่งมอืต่างๆ มาประยกุตใ์ชเ้หล่านี้จะช่วยใหก้ระบวนการท างาน การวางแผน
ในการท างานมคีวามสะดวก จนน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงานไดใ้นทีสุ่ด 



 
บทท่ี 3 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
การวจิยัเรื่อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อหาพื้นทีเ่สีย่งของการแพร่ระบาดของ

โรคไขเ้ลอืดออกตามปจัจยัดา้นภูมอิากาศ (Mathematical Model to Analyze The Risk Areas 
of The Spread of Dengue Fever Based on Climatic Factors) ในครัง้นี ้ เป็นการวจิยัเชงิ
ส ารวจ โดยท าการศกึษาแบบยอ้นหลงั (Retrospective Study) เพื่อศกึษารปูแบบทางระบาด
วทิยาของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ย
อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์สรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic 
Model of Spreading of Dengue Fever) ทีแ่สดงความสมัพนัธข์องของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึง่
ประกอบดว้ยอุณหภูม ิความชืน้สมัพทัธ ์และปรมิาณน ้าฝน ทีม่ตี่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก และวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบด้วยอุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์ และปรมิาณ
น ้าฝนโดยมกีารน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographical Information Systems: GIS) 
มาใชเ้ป็นเครื่องมอืทีใ่นการวเิคราะหห์าพืน้ทีต่่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก  โดยมี
รายละเอยีดในการศกึษาดงันี้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

การวจิยัครัง้นี้ ก าหนดประชากรทีใ่ชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูในการท าการศกึษา คอื ผู้ป่วยโรค
ไขเ้ลอืดออก ทีอ่าศยัอยู่ในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 เนื่องจากจงัหวดั
สุพรรณบุรเีป็นจงัหวดัในพื้นที่ภาคกลางที่มกีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสูง โดยมอีตัราการ
ปว่ยของผูต้ดิเชือ้โรคไขเ้ลอืดออกค่อนขา้งสูง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราการปว่ยของผูต้ดิเชือ้โรค
ไขเ้ลอืดออกในระดบัประเทศ โดยขอ้มลูอตัราการป่วย ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2555 พบว่าจงัหวดั
สุพรรณบุร ีอตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่อนขา้งมาก (ยกเว้นปี 
พ.ศ. 2553) ดงัแสดงในตารางที ่3.1  
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ตารางท่ี 3.1  ขอ้มลูผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในประเทศไทย และจงัหวดัสุพรรณบุร ีในช่วงปี 
 พ.ศ. 2551-2555 

 

พืน้ท่ี ปี อตัราการป่วย* ป่วย (คน) อตัราการตาย* จ านวน(คน) 

ประเทศไทย 2551 81.24      51,355  0.05 (31) 63,214,022 

 2552 48.03      30,479  0.01  (9) 63,457,439 

 2553 95.40      60,771  0.05 (35) 63,701,703 

 2554 60.39      38,636  0.03 (16) 63,977,185 

 2555 58.99      37,798  0.04 (27) 64,075,986 
รวม     219,039    
สพุรรณบุรี 2551 127.82 1,077 0.00 843,541 

 2552 68.36 576 0.00 844,545 

 2553 72.39 616 0.00 845,220 

 2554 125.81 1,072 0.00 845,452 

 2555 76.71 649 0.00 845,053 
รวม  3,990   

 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี(2556). 
หมายเหตุ:  *คน / ประชากร 100,000 คน 
 
3.2  เคร่ืองมือ และวิธีการวิจยั 

 
3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1)  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบัการประมวลผลของโปรแกรมและการจดัท า
รายงาน 

2)  โปรแกรมของระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ คือ Arc GIS 9.2 และ Arc 
View 3.2a 

3)  โปรแกรมส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิคอื SPSS for Windows 



63 

4)  ขอ้มลูผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกจากระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 (รง. 506) 
ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ีระหว่าง วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

5)  ข้อมูลด้านภูมอิากาศ ได้แก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์
จากสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศอัตโนมัติในจังหวัดสุพรรณบุรี คือ สถานีตรวจอากาศ
สุพรรณบรุ ีและสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 

6)  แผนทีส่ภาพภูมปิระเทศ และขอ้มลูขอบเขตการปกครอง มาตราส่วน 1: 
50,000 จากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี

 
3.2.2  วิธีการวิจยั 
การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเพื่อศกึษารปูแบบทางระบาดวทิยาของโรคไขเ้ลอืดออกตาม

การเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ ์สรา้งแบบจ าลองทางคณติศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) 
ทีแ่สดงความสมัพนัธข์องของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และ
ความชืน้สมัพทัธ ์ทีม่ต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก และวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึง่ประกอบด้วย
อุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์ และปรมิาณน ้าฝนโดยมกีารน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 
(Geographical Information Systems: GIS) มาใช้เป็นเครื่องมอืที่ในการวเิคราะห์หาพื้นที่ต่อ
การแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยมขีัน้ตอนในการศกึษาดงันี้ 

1)  ตรวจสอบเอกสาร รวบรวมงานวจิยั และขอ้มลูพืน้ฐานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใน
การศกึษา โดยเป็นขอ้มลูทุตยิภมู ิไดแ้ก่  

(1) ขอ้มลูผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีช่วงระหว่างวนัที ่
1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 จ านวนรวมทัง้หมด 3,990 ราย 

(2) ปจัจยัดา้นภมูอิากาศ ไดแ้ก่ อุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน ความชืน้สมัพทัธ ์
จากสถานีตรวจวดัสภาพภูมอิากาศในจงัหวดัสุพรรณบุร ีระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 
ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  

(3) แผนทีภู่มปิระเทศและขอบเขตการปกครอง แผนทีม่าตราส่วน 1: 50,000 
ของกรมแผนทีท่หาร ใชพ้กิดัอา้งองิ คอื Indian_1975_UTM_Zone_47N 

2)  จดัเรยีงขอ้มูลและตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษา โดย
จัดเรียงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นรายวันโดยมี
รายละเอยีดการด าเนินการดงันี้ 

(1) จดัเรยีงขอ้มูลของผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออก (ผู้ป่วยโรคไขเ้ดง็กี่ (Dengue 
Fever) ไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) และไข้เลือดออกช็อก (Dengue Shock 
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Syndrome) โดยแสดงขอ้มลูรายละเอยีดของผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเป็นรายบุคคลประกอบด้วย 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ประวตักิารป่วยโรคไขเ้ลอืดออก (วนัที่เริม่ตดิเชื้อ) และที่อยู่อาศยั
ขณะทีต่ดิเชือ้ 

(2) จดัเรยีงขอ้มูลของปจัจยัด้านภูมอิากาศ ได้แก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน 
และความชืน้สมัพทัธ ์

(3) จดัชุดขอ้มลูตามขอ้ (1) และ (2) ตามขอบเขตของพืน้ทีโ่ดยก าหนดแบ่ง
เขตพื้นที่เป็น 2 พื้นที่คอื 1) สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอเมอืง
สุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้ต าบลศรสี าราญ 
ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเวน้ต าบลสระกระโจม และทะเลบก) และหนอง 
หญ้าไซ (ยกเว้นต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) 2) สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 
ประกอบดว้ยพืน้ทีเ่ขตอ าเภอด่านชา้ง อู่ทอง สองพีน้่อง (เฉพาะต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนอง
บ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดีย์ (เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) และหนองหญ้าไซ 
(เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) 

(4)  ค านวณอตัราป่วยของโรคไข้เลอืดออกในแต่ละพื้นที่เป็นรายวนัโดยมี
สตูรในการค านวณคอื 

 
อตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก = จ านวนผูป้ว่ย X 100,000 ประชากร 
                        จ านวนประชากรกลางปี   

  
(5)  จดัชุดขอ้มูลในแต่ละวนั โดยในแต่ละวนัประกอบด้วยขอ้มูล อตัราป่วย

ของโรคไข้เลอืดออก และปจัจยัด้านภูมอิากาศ ได้แก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ ์

3)  วเิคราะหแ์บบจ าลองทางคณติศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) แสดงความสมัพนัธ์ของการเปลี่ยนแปลง
ของปจัจยัด้านภูมอิากาศประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ์ที่มต่ีอการ
แพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดย 

(1)  วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภูม ิ
ปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์และขอ้มลูเกีย่วกบัผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 

(2)  วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ของปจัจยัด้านภูมอิากาศ ประกอบดว้ยอุณหภูม ิ
ปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธท์ีม่ต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยการวเิคราะห์
ความถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

4)  การวเิคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศ ซึง่แสดงความสมัพนัธท์างสถติเิชงิพืน้ที ่(Geo-statistical 
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Analysis) แบบอตัสหสมัพนัธเ์ชงิพืน้ที ่(Spatial Auto-Correlations) โดยน าระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มาใช้ในการวเิคราะห์ในการวเิคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ ์ทีม่ต่ีอการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเชงิพืน้ที ่

5) ตรวจสอบความถูกต้อง และความสามารถในการท านายของสมการแสดง
ความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภูมอิากาศทีม่ต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก และวเิคราะห์
หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจัยด้าน
ภมูอิากาศ โดยการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัความเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วย อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และ
ความชื้นสมัพทัธ์ โดยน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (Geographic Information System: 
GIS)  มาใชใ้นการวเิคราะห์ร่วมกนักบัแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ที่ได้จากการวิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึ่งประกอบดว้ยปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ์ 
กบัระดบัความเสีย่งตามอตัราการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก
ในพื้นที่จงัหวัดสุพรรณบุร ี ปี พ.ศ. 2556 โดยใช้สถิติ Paired-Sample T-Test ก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 
3.3  การรวบรวมข้อมลู 
  

การวจิยัครัง้นี้ มกีารด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล และแหล่งที่มาของขอ้มูลเพื่อใช้ใน
การศกึษา ดงันี้ 

1)  ขอ้มลูของผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุร ีไดม้าจากระบบ
รายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 (รง. 506) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยเป็นขอ้มลู
ผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกในระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551-31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

2)  ขอ้มูลดา้นปจัจยัด้านภูมอิากาศ ไดแ้ก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ ์ซึง่เป็นขอ้มลูระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 จากสถานี
ตรวจวดัสภาพภูมอิากาศอตัโนมตั ิในจงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 2 แห่ง ขอ้มลูดงัแสดงในตารางที่ 
3.2 
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ตารางท่ี 3.2 สถานีตรวจวดัสภาพภมูอิากาศในจงัหวดัสุพรรณบุร ี
 

เลขประจ าสถานี ช่ือสถานี ท่ีตัง้ ละติจดู ลองติจดู 

(WMO) 48425 สถานีตรวจอากาศ
สุพรรณบุร ี

2/1 ม. 4 ต.รัว้ใหญ่ 
อ.เมอืง  
จ.สุพรรณบุร ี

14๐  28’ 00”N 100๐  28’ 00”E 

(WMO) 48427 สถานีตรวจอากาศ
เกษตรอู่ทอง 

159 ม. 10  
ต.จระเขส้ามพนั 
อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุร ี

14๐  18’ 18.8”N 99๐  51’ 40.6”E 

 
แหล่งท่ีมา:  กรมอุตุนิยมวทิยา (2556). 
 

โดยมรีายการขอ้มลูและแหล่งทีม่าของขอ้มลู ดงัแสดงในตารางที ่3.3 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 3.3  รายการขอ้มลูและแหล่งทีม่าของขอ้มลู 
 

รายการข้อมูล แหล่งท่ีมาของข้อมลู 
1. ขอบเขตการปกครอง 

     - จงัหวดั 
     - อ าเภอ 
     - ต าบล 
     - หมูบ่า้น 

- แผนทีม่าตราส่วน 1:50,000 
- ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
  สุพรรณบุร ี
- ใชพ้กิดัอา้งองิ คอื
Indian_1975_UTM_Zone_47N 

2. ขอ้มลูเกีย่วผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 
     - ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ว่ย 
     - ประวตักิารปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 
        (วนัทีเ่ริม่ตดิเชือ้) 
     - ทีอ่ยูอ่าศยั 

- ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 
506 (รง. 506) ของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี
ระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 
ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

3. ขอ้มลูของปจัจยัดา้นภูมอิากาศ 
     - อุณหภมู ิ
     - ปรมิาณน ้าฝน 
     - ความชืน้สมัพทัธ ์

- สถานีตรวจอากาศอตัโนมตั ิใน
พืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ี 
ระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 
ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
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3.4  การจดักระท าและการวิเคราะหข้์อมลู  
 
การวจิยัเรื่อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อหาพืน้ทีเ่สีย่งของการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลอืดออกตามปจัจยัด้านภูมอิากาศ (Mathematical Model to Analyze The Risk Areas of 
The Spread of Dengue Fever Based on Climatic Factors) ก าหนดขัน้ตอนการวิเคราะห์
ขอ้มลูเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 

 
3.4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลือดออก (Mathematic Model of Spreading of Dengue 
Fever) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ที่มคีวามสมัพนัธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ ์โดยมกีารด าเนินการดงันี้ 

1)  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ของปจัจยัด้านภูมอิากาศ ซึ่งประกอบด้วย อุณหภูม ิ
ปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์และขอ้มลูเกีย่วกบัผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 

2)  สรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) แสดงความสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์โดยการ
วเิคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ด้วยวธิ ีEnter ใช้เกณฑ์
เปอรเ์ซน็ต์ท านายความแตกต่างที่ 5% และ 1 % (Cohen and Cohen, 1988, 1992 อ้างถงึใน 
ดุจเดอืน  พนัธุมนาวนิ, 2550, น. 6) เป็นการวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภมูอิากาศ
ที่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออก (ซึ่งในที่นี้คอื อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก) ซึ่ง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรท์ีไ่ด้ สรุปเป็นความสมัพนัธท์ีอ่ยู่ในรูปของสมการเส้นตรง สามารถ
ใช้อธิบาย และเปรยีบเทียบความสมัพนัธ์ของตัวแปรด้านภูมอิากาศแต่ละตัวว่า ตัวแปรใดมี
ความสมัพนัธต่์อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัใด และอยา่งไร เขยีนสมการรปูแบบ
ความสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 
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Y = ๐ + 1X1 + 2X2 + 3X3 
 

Y   =  ผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก (อตัราการปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก) 
 

๐ =  จดุตดับนแกน Y = ค่าคงที ่
1, 2, 3  =  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย หรอืสมัประสทิธิก์ารตรวจสอบ 

(Regression Coefficient) ของอุณหภมู ิความชืน้สมัพทัธ ์และ 
ปรมิาณน ้าฝน ตามล าดบั 
 

X1, X2, X3   =  อุณหภมู ิความชืน้สมัพทัธ ์และปรมิาณน ้าฝน 
โดยมสีมมตฐิานเบือ้งตน้คอื 

1)  error term ตอ้งอสิระต่อกนั หรอืไมเ่กดิ Autocorrelation 
2)  ตวัแปรอสิระนัน้จะต้องไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเอง (Multicollinearity) 

ทดสอบโดยใช้ Simple Correlation Technique โดยวเิคราะห์หา Correlation ระหว่างตัวแปร
อสิระทุกตวั  

3)  ตวัแปรทุกตวัต้องเป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณ (Quantitative Variables) 
และมกีารแจกแจงแบบปกต ิ

4) error term มีการแจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลี่ย = 0 และความ
แปรปรวนคงที ่= 2 

เมือ่ไดส้มการมาแลว้ สามารถน าสมการดงักล่าวไปใชใ้นการท านายไดด้มีาก
น้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บั 

1)  ค่า R2 มคี่า อยู่ระหว่าง 0-1 เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถใน
การท านายของสมการ ว่ามคีวามถูกตอ้งเพยีงใด 

2)  Overall F-test เป็นสถติทิีท่ดสอบสมการทัง้เส้นว่าตวัแปรอสิระใน
สมการนัน้สามารถอธบิายตวัแปรตาม ไดห้รอืไม่ (ถ้ามรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิถอืว่าสมการนัน้
ใชไ้ด)้ 

3)  Partial t-test, Partial F-test เป็นการทดสอบตัวแปรอิสระตัวที่
สนใจกบัตวัแปรตามว่าม ีความสมัพนัธห์รอืไม ่โดยควบคุมตวัแปรอื่นทีอ่ยูใ่นสมการนัน้ 

4)  พจิารณา Partial Correlation (Beta) ของแต่ละปจัจยั (Xi) ซึ่งจาก
การวเิคราะห์จะอยู่ในรูปของ Standardize Regression Correlation ค่าสมัประสทิธิน้ี์สามารถ
เปรยีบเทยีบอทิธพิลระหว่างตวัแปรที่สนใจกบั Y โดยควบคุมอทิธพิลตวัแปรอสิระอื่น ๆ ว่าตวั
แปรอสิระตวัใดมอีทิธพิลต่อ Y มากทีสุ่ดหรอืมากน้อยกว่ากนั 
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3.4.2  การวิเคราะห์หาพื้นท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตาม
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านภมิูอากาศ 

การวเิคราะหห์าพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลง
ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศ โดยมกีารน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographic Information 
System: GIS) มาใชใ้นการวเิคราะห์ร่วมกนักบัแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออก (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ที่มคีวามสมัพนัธ์
กบัการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้
สมัพทัธ์ (3.4.1) เพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทางสถติเิชงิพื้นที่ (Geo-statistical Analysis) แบบ 
Spatial Auto-Correlations เพื่อระบุถงึพืน้ทีเ่สี่ยงต่อการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ว่ามปีจัจยั
ดา้นภูมอิากาศใดบา้งทีเ่กี่ยวขอ้ง และแต่ละปจัจยัมคีวามส าคญัมากน้อยและมคีวามสมัพนัธ์กนั
อย่างไรในเชงิพืน้ที่ โดยใชว้ธิกีารประมาณค่าความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
เชงิพื้นที่ (Spatial Interpolation) ซึ่งเป็นกระบวนการของการใช้ข้อมูลจากจุดที่ทราบค่า เพื่อ
ประมาณค่าทีย่งัไมท่ราบของจุด(พืน้ที)่ อื่นๆ ดงัภาพที ่3.1 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.1  การประมาณค่าเชงิพืน้ที ่
แหล่งท่ีมา:  สุเพชร จริขจรกุล (2551). 
 

การศกึษาในครัง้น้ี ใชข้อ้มลูปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ไดแ้ก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และ
ความชืน้สมัพทัธ ์ส าหรบัการประมาณค่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเชงิ
พื้นที่ซึ่งเป็นค่าสถิตเิชงิพื้นที่ (Statistical Surface) โดยมกีารประมาณค่าเชงิพื้นที่แบบ Local 
Method โดยใช ้วธิ ีThiessen Polygons ซึง่เป็นการประมาณค่าโดยใชก้ารสรา้งโพลกิอนล้อมล



70 

รอบชุดข้อมูลที่ทราบค่าคอื ปจัจยัด้านภูมอิากาศ ประกอบด้วย อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และ
ความชื้นสมัพทัธ์ ที่ตรวจวดัได้จากจุดควบคุม  (Control Points) ซึ่งได้แก่สถานีตรวจอากาศ
อตัโนมตัใินจงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 2 แห่ง คอื สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง มกีารวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

3.4.2.1  ค านวณหาอตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกรายสปัดาห์ใช้ค่าปรมิาณน ้าฝน
เฉลีย่รายสปัดาห ์และอุณหภมูเิฉลีย่รายสปัดาห ์และใชส้มการในการค านวณคอื  

 

 Y     = 3.523 + 0.091 (ปรมิาณน ้าฝน) - 0.043 (อุณหภมู)ิ  ……สมการ 
 

 Y     คอื อตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก  (คนต่อประชากร 100,000 คน) 
สมการดงักล่าวเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ที่ได้จากการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบดว้ยปรมิาณน ้าฝน และอุณหภูมกิบัการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกด้วยการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis: MRA) ในปี 2553 ซึ่งเป็นสมการที่มคี่าเปอรเ์ซน็ต์ในการท านายที่สามารถยอมรบัได้ 
(75%) และเนื่องจากจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปี 2553 (616 ราย) และ ปี 2556 (631 
ราย) ซึง่ถอืว่าใกลเ้คยีงกนัเป็นอยา่งมาก 

3.4.2.2 ก าหนดระดบัความเสีย่งของการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการ
ปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์ทีไ่ดจ้ากการ
ค านวณโดยการก าหนดค่าระดบัอตัราป่วยโรคไขเ้ลอืกออกแบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ มาก ปาน
กลาง น้อย โดยมสีตูรในการค านวณค่าความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ดงันี้ 

 
ค่าความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ค่าสงูสุด – ค่าต ่าสุด 

                  3 
  

ซึง่ค่าความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ในการวจิยัครัง้นี้คอื 
 
ค่าความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =    3.92  –  2.84 

                  3 
      =   0.69 
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ดงันัน้ สามารถก าหนดช่วงระดบัอตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเนื่องมาจากตวัแปร
ดา้นภมูอิากาศ ไดด้งันี้ 

มากกว่า 3.23 หมายถงึ มรีะดบัอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัมาก 
2.54-3.22 หมายถงึ มรีะดบัอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัปานกลาง 
น้อยกกว่า 2.53  หมายถงึ มรีะดบัอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัน้อย 
3.4.2.3 ก าหนดระดบัความเสีย่งของการแพร่ระบาดตามอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 

ในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุร ีปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ขอ้มูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 
(รง. 506) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ีช่วงระหว่างวนัที ่1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 โดยการก าหนดค่าระดบัความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืกออก เป็น 3 
ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปานกลาง น้อย โดยมสีตูรในการค านวณค่าความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ ดงันี้ 

 
 
ค่าความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ค่าสงูสุด – ค่าต ่าสุด 

                  3 
  

ซึง่ค่าความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ในการวจิยัครัง้นี้คอื 
 
ค่าความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =    2.12  –  0.00 

                  3 
      =   0.71 
  

ดงันัน้ สามารถก าหนดช่วงระดบัอตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกจากขอ้มลูผู้ป่วยโรค
ไขเ้ลอืดออกในปี 2556 ไดด้งันี้ 

มากกว่า 1.42 หมายถงึ มรีะดบัอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัมาก 
0.72-1.41 หมายถงึ มรีะดบัอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัปานกลาง 
น้อยกว่า 0.71  หมายถงึ มรีะดบัอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัน้อย 
 

3.4.2.4 สรา้งแผนที่ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศ ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ์ โดยการน าเขา้ขอ้มูลที่ได้จากการด าเนินการในขอ้ 3.4.2.2 และแผนที่ภูมปิระเทศและ
ขอบเขตการปกครอง แผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ใช้พกิดัอ้างอิง คอื 
Indian_1975_UTM_ Zone_47N เข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ เพื่อสร้างแผนที่แสดง
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกอันเนื่องมาจากตวัแปรด้านภูมอิากาศ  ซึ่ง
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ประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์ โดยแผนที่จะแสดงระดบัการแพร่
ระบาดเป็น 3 ระดบั คอื พื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบัน้อย โดยมรีายละเอยีด 
แสดงดงัตารางที ่3.4  

 
ตารางท่ี 3.4  ระดบัความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
 
ระดบัความเส่ียง ความหมาย 
พืน้ทีส่แีดง      พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ

เปลี่ยนแปลงของปจัจัยด้านภูมิอากาศอยู่ในระดับมากต้องมีการ
ด าเนินการในการป้องกัน ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกอยา่งเรง่ด่วน 
 

พืน้ทีส่เีหลอืง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศอยู่ในระดบัปานกลางต้องมกีารเฝ้า
ระวงัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งใกลช้ดิ 
 

พืน้ทีส่เีขยีว      พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศอยู่ในระดบัน้อยควรมกีารเฝ้าระวงั
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปจัจยัดา้นภูมอิากาศโดยเฉพาะปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์

 
3.5  การตรวจสอบความถกูต้อง (Calibration) 

 
 ด าเนินการตรวจสอบ และวเิคราะห์ความถูกต้อง และความสามารถในการท านายของ
สมการแสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัด้านภูมอิากาศที่มต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
และผลวเิคราะห์หาพืน้ทีเ่สี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปจัจยัดา้นภูมอิากาศ โดยการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วย อุณหภูม ิปรมิาณ
น ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์โดยน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographic Information 
System: GIS) มาใชใ้นการวเิคราะหร์ว่มกบัแบบจ าลองทางคณติศาสตรข์องการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออก (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ที่ได้จากการวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึ่งประกอบดว้ยปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ์ 
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กบัระดบัความเสีย่งตามอตัราการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก
ในพืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีปี พ.ศ. 2556 โดยใชส้ถติ ิPaired-Sample T-Test ก าหนดนัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 โดยสรปุแผนภาพขัน้ตอนการวจิยัไดด้งัแสดงในภาพที ่3.2 
 

 
จากวธิกีารในการวจิยัขา้งตน้ สรปุเป็นแผนภาพขัน้ตอนการวจิยัดงัแสดงภาพที ่3.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร รวบรวมงานวิจยัและข้อมูลพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 

                  - ขอ้มลูผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 
                  - ขอ้มลูปจัจยัดา้นภูมอิากาศ 

      - แผนทีภ่มูปิระเทศและขอบเขตการปกครอง 

จดัเรียงข้อมูล และตรวจสอบความถกูต้องของขอ้มูล 
 

- ขอ้มลูผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 
                   - ขอ้มลูปจัจยัดา้นภูมอิากาศ 
 

สรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตรก์ารแพรร่ะบาดของโรคไข้เลือดออก 
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) 

 

- การวเิคราะหค์วามถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) 
 

วิเคราะหห์าพืน้ท่ีเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัด้านภมิูอากาศแสดงความสมัพนัธท์างสถิติเชิงพืน้ท่ี 

(Geo-statistical Analysis) แบบ Spatial Auto-Correlations 

ตรวจสอบความถกูต้องและความสามารถในการท านายเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะหท่ี์เหมาะสมมากท่ีสุด 

ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์(Geographic Information System: GIS) 

พืน้ท่ีเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัด้านภมิูอากาศ 

(Risk Areas for Spreading of Dengue Fever based on Changing of Climatic Factors) 

 
  ภาพท่ี 3.2  ขัน้ตอนการวจิยั 

 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการศึกษา 

 
การวจิยัเรื่อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อหาพืน้ทีเ่สีย่งของการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลอืดออกตามปจัจยัด้านภูมอิากาศ (Mathematical Model to Analyze The Risk Areas of 
The Spread of Dengue Fever Based on Climatic Factors) ในครัง้นี้เป็นการวิจยัเชงิส ารวจ 
โดยท าการศกึษาแบบยอ้นหลงั (Retrospective Study) ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูอตัราการ
ป่วยของโรคไข้เลอืดออก และข้อมูลสภาพภูมอิากาศ (อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ)์ ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2551-2555 ในพืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีและวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อ
สรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (Mathematic Model of 
Spreading of Dengue Fever) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของปจัจยัด้านภูมิอากาศ (อุณหภูมิ 
ปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ์) ทีม่ต่ีอแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (อตัราป่วยของโรค
ไขเ้ลอืดออก) ดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple Regressi0n Analysis: MRA) ดว้ยวธิ ี
Enter และ Stepwise ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 0.05 และ 0.01 และวเิคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามปจัจยัด้านภูมิอากาศในรูปแบบของการวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธท์างสถติเิชงิพืน้ที ่(Geo-statistical Analysis) แบบอตัสหสมัพนัธเ์ชงิพืน้ที่ (Spatial 
Auto-Correlations) โดยใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographical Information Systems: 
GIS) ซึง่แสดงผลการศกึษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัโดยล าดบัดงันี้  

 
4.1  รปูแบบทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออก 

 
จากการรวบรวมขอ้มลูของผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุร ีไดม้าจาก

ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 (รง. 506) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี และ
ขอ้มลูดา้นปจัจยัดา้นภูมอิากาศ ไดแ้ก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ์ จากสถานี
ตรวจวดัสภาพภูมอิากาศอตัโนมตั ิในจงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 2 แห่ง คอื สถานีตรวจอากาศ
สุพรรณบุร ีและ สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองซึ่งเป็นขอ้มูลในช่วงระหว่าง วนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2551 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรค
ไขเ้ลอืดออก และปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งได้แก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์ 
แสดงไดด้งันี้ 



75 

4.1.1  ข้อมลูของผูป่้วยโรคไข้เลือดออก 
ขอ้มูลผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกที่รวบรวมได้จากระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 (รง. 

506) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุรี ตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 พบว่า จงัหวดัสุพรรณบุรมีจี านวนผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกจ านวนรวมทัง้สิ้น 3,990 
ราย โดยในปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2554 มผีู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกมากกว่าปีอื่นประมาณ 2 
เท่า และพบว่าเดอืนที่มผีูป้่วยโรคไขเ้ลอืดออกสูงกว่าเดอืนอื่น ๆ ในแต่ละปีคอืเดอืนกรกฎาคม 
ถงึ เดอืนพฤศจกิายน ดงัแสดงในตารางที ่4.1 และภาพที ่4.1  

 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในจงัหวดัสุพรรณบุร ีปี พ.ศ. 2551-2555 
 

พ.ศ. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. sum rate 

2551 108 100 57 74 81 94 87 128 104 122 94 28 1,077 127.82 
2552 49 27 31 33 34 39 50 71 36 53 94 59 576 68.36 
2553 70 83 64 31 14 17 39 65 92 72 43 26 616 72.39 
2554 40 44 41 61 128 111 182 210 115 62 42 36 1,072 125.81 
2555 43 48 46 51 19 20 49 49 45 94 93 92 649 76.71 

รวม 310 302 239 250 276 281 407 523 392 403 366 241 3,990 471.09 

 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ี(2556). 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1  จ านวนผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในจงัหวดัสุพรรณบุร ีปี พ.ศ. 2551-2555 
 

อตัราปว่ย (คน/100,000 ประชากร) 
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4.1.2  ข้อมลูปัจจยัด้านภมิูอากาศ 
ขอ้มูลปจัจยัด้านภูมอิากาศ ได้แก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์ทีเ่กบ็

รวบรวมขอ้มูลจากรายงานของสถานีตรวจวดัสภาพภูมอิากาศอตัโนมตั ิในจงัหวดัสุพรรณบุร ี
พบว่าในช่วงระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 สภาพภูมอิากาศ
ในจงัหวดัสุพรรณบุรมีลีกัษณะดงันี้ ปรมิาณน ้าฝนสูงสุด 256.70 มลิลเิมตร ปรมิาณน ้าฝนต ่าสุด
คอืไมม่ปีรมิาณน ้าฝนเลย ความชืน้สมัพทัธส์งูสุดที ่84% ความชืน้สมัพทัธต์ ่าสุดที ่66% และมคี่า
ความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ย 75.30% อุณหภูมสิูงสุดคือ 33.10 องศาเซลเซียส อุณหภูมติ ่าสุดคือ 
20.80 องศาเซลเซยีส และมคี่าอุณหภูมเิฉลีย่ 27.67 องศาเซลเซยีส เมื่อพจิารณาขอ้มูลสภาพ
ภมูอิากาศในแต่ละปีพบว่า ปรมิาณน ้าฝนแต่ละเดอืนในช่วงปีมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ซึง่
เป็นไปตามลกัษณะของฤดกูาล คอืมปีรมิาณฝนมากในช่วงฤดฝูน และไมม่ปีรมิาณฝนเลยในช่วง
ฤดูหนาว แต่ส าหรบัความชื้นสมัพทัธ์และอุณหภูม ิเมื่อวเิคราะห์จากค่าสถติ ิและกราฟ พบว่า
ความชืน้สมัพทัธเ์ฉลีย่ในแต่ละเดอืนมคีวามแตกต่างกนัอยูบ่า้ง ส่วนอุณหภมูเิฉลีย่ในแต่ละเดอืน
มคีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย ดงัแสดงในตารางที ่4.2 และแผนภาพที ่4.2  
 
ตารางท่ี 4.2  ขอ้มลูปจัจยัดา้นภมูอิากาศปี พ.ศ. 2551-2555 

 

ปี 
อณุหภมิู 

(องศาเซลเซียส) 
ปริมาณน ้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

ความช้ืนสมัพทัธ์ 
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

ค่าสงูสดุ ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าต า่สดุ 
2551 30.90 21.90 253.20 0.00 83.00 67.00 

X = 28.13 S.D.=2.39   X = 75.49 S.D.= 6.84 
2552 31.40 20.80 253.40 0.00 84.00 67.00 

X = 28.04 S.D.= 2.50   X = 76.08 S.D.= 7.09 
2553 33.10 25.10 256.70 0.00 83.00 68.00 

X = 29.14 S.D.= 2.24   X = 76.49 S.D.= 6.82 
2554 31.10 23.30 234.60 0.00 84.00 67.00 

X = 28.00 S.D.= 2.37   X = 76.39 S.D.= 6.76 
2555 32.60 20.80 228.00 0.00 84.00 66.00 

X = 29.14 S.D.= 1.63   X = 76.99 S.D.= 6.74 
2551 ถึง

2555 
33.10 20.80 256.70 0.00 84.00 66.00 

X = 27.67 S.D.= 4.68   X = 75.30 S.D.= 8.77 

 
 



77 

 
2551 2552 2553 2554 2555 

 
ภาพท่ี 4.2  กราฟแสดงขอ้มลูปจัจยัภมูอิากาศปี 2551-2555 
 

4.1.3 แนวโน้มความสมัพนัธข์องปัจจยัด้านภมิูอากาศกบัอตัราการป่วยของโรค 
 ไข้เลือดออก 
เมื่อน าขอ้มลูผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออก และปจัจยัด้านภูมอิากาศ ไดแ้ก่ อุณหภูม ิปรมิาณ

น ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์ที่รวบรวมได้ในขอ้ 4.1.1 และ ขอ้ 4.1.2 ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2551 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 มาสรา้งกราฟเพื่อประเมนิแนวโน้มของความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัด้านภูมอิากาศกบัอตัราการป่วยของโรคไขเ้ลอืดออกดงัแสดงในภาพที่ 4.3 จาก
กราฟที่ได้แสดงให้เหน็ว่าอตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออกมแีนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงตาม
ลกัษณะของปรมิาณน ้าฝน คือในช่วงที่มปีรมิาณน ้าฝนสูง อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกมี
จ านวนสงูกว่าอตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกในช่วงทีม่ปีรมิาณฝนต ่ากว่า  
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2551 2552 2553 2554 2555 

 
ภาพท่ี 4.3  แนวโน้มความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นภูมอิากาศกบัอตัราการปว่ยของโรค 
 ไขเ้ลอืดออก 
 

4.2  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue 
Fever) แสดงความสมัพนัธข์องของปัจจยัด้านภมิูอากาศซ่ึงประกอบด้วย
อณุหภมิู ปริมาณน ้าฝน และความช้ืนสมัพทัธ ์ท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก  

 
ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิ

ปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์ กบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกด้วยการวเิคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ด้วยวิธี Enter ก าหนดนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดบั 0.05 และ 0.01 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematic 
Model of Spreading of Dengue Fever) ทีแ่สดงความสมัพนัธข์องของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึ่ง
ประกอบด้วยอุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์ และปรมิาณน ้ าฝน ที่มต่ีอการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก เป็นดงันี้ 
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4.2.1  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue 
Fever) แสดงความสมัพนัธ์ของของปัจจยัด้านภมิูอากาศซ่ึงประกอบด้วย
อุณหภมิู ปริมาณน ้าฝน และความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2551  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่าปจัจยัด้านอุณหภูม ิและปรมิาณน ้าฝน มคีวามสมัพนัธ์กบั
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 ขอ้มลูจากตารางที่ 
4.3 แสดงว่า ปจัจยัดา้นปรมิาณน ้าฝน มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (B = 0.198, 
p=0.001) โดยมทีศิทางเดยีวกบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก มคี่าคงทีข่องความสมัพนัธ ์
– 0.255 ค่าเปอรเ์ซน็ตก์ารท านายที ่67.7 (r2= 0.676, p< 0.05) และปจัจยัดา้นความชืน้สมัพทัธ์
และอุณหภมูไิมม่ผีลต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ  

 
ตารางท่ี 4.3  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นภูมอิากาศกบัการแพร่ระบาดของ 

       โรคไขเ้ลอืดออกดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression  
       Analysis: MRA) ดว้ยวธิ ีEnter ปี พ.ศ. 2551  

 
ปัจจยัด้าน
ภมิูอากาศ 

B SE Beta t p-value 

ค่าคงที ่ -.255 1.484  -.172 .864 
ปรมิาณน ้าฝน .198 .016 .784 12.606 .001* 
ความชืน้สมัพทัธ ์ .015 .013 .082 1.196 .235 
อุณหภมู ิ -.010 .024 -.027 -.427 .671 

 
r2= 0.676, p < 0.05 
หมายเหต:ุ * Significant = 0.01  

จากผลการวเิคราะหส์ามารถเขยีนเป็นสมการแสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภมูอิากาศ
กบัอตัราการปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกไดด้งัสมการ 

 
Y     = 0.198 (ปรมิาณน ้าฝน)           .....สมการที ่1 

   
Y คอื อตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก (คนต่อประชากร 100,000 คน) 
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4.2.2  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue 
Fever) แสดงความสมัพนัธ์ของของปัจจยัด้านภมิูอากาศซ่ึงประกอบด้วย
อุณหภมิู ปริมาณน ้าฝน และความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2552  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปจัจยัด้านภูมอิากาศได้แก่ ปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธม์คีวามสมัพนัธก์บัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 
0.05 ขอ้มลูจากตารางที ่4.4 แสดงว่า ปจัจยัดา้นปรมิาณน ้าฝน มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก (B = 0.079, p=0.001) และมผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก มากกว่า
ปจัจยัด้านอุณหภูม ิ(B = - 0.039, p=0.031) โดยที่ปจัจยัด้านปรมิาณน ้าฝน มทีศิทางเดยีวกบั
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก แต่ปจัจยัด้านอุณหภูมมิคีวามสมัพนัธ์กบัการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกในทศิทางตรงกนัขา้ม มคี่าคงทีข่องความสมัพนัธ ์1.661 ค่าเปอรเ์ซน็ต์การ
ท านายที ่73.6 (r2= 0.736, p< 0.05) และปจัจยัดา้นความชื้นสมัพทัธไ์ม่มผีลต่อการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

 
ตารางท่ี 4.4 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นภูมอิากาศกบัการแพร่ระบาดของ 

       โรคไขเ้ลอืดออกดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression  
        Analysis: MRA) ดว้ยวธิ ีEnter ปี พ.ศ. 2552 
 

ปัจจยัด้าน
ภมิูอากาศ 

B SE Beta t p-value 

ค่าคงที ่ 1.661 .977   1.701 .095 
ปรมิาณน ้าฝน .079 .007 .833 11.013 .001** 
ความชืน้สมัพทัธ ์ .001 .010 .009 .123 .903 
อุณหภมู ิ -.039 .018 -.165 -2.225 .031* 

 
r2= 0.736, p < 0.05  
หมายเหต:ุ  * Significant = 0.05, ** Significant = 0.01 

จากผลการวเิคราะหส์ามารถเขยีนเป็นสมการแสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภมูอิากาศ
กบัอตัราการปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกไดด้งัสมการ 

 
Y     = 0.079 (ปรมิาณน ้าฝน) – 0.039 (อุณหภมู)ิ          .....สมการที ่2 

   
Y     คอื อตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก (คนต่อประชากร 100,000 คน) 
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4.2.3  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue 

Fever) แสดงความสมัพนัธ์ของของปัจจยัด้านภมิูอากาศซ่ึงประกอบด้วย
อุณหภมิู ปริมาณน ้าฝน และความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2553  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่าปจัจยัด้านอุณหภูม ิและปรมิาณน ้าฝน มคีวามสมัพนัธ์กบั
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 ขอ้มลูจากตารางที่ 
4.5 แสดงว่า ปจัจยัดา้นปรมิาณน ้าฝน มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (B = 0.091, 
p=0.001) โดยมทีศิทางเดยีวกบัการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก และมผีลต่อการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกมากกว่าปจัจยัด้านอุณหภูมทิี่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
(B = - 0.043, p=0.028) ซึง่มรีปูแบบความสมัพทัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออก มคี่าคงทีข่องความสมัพนัธ ์3.523 ค่าเปอรเ์ซน็ต์การท านายที ่75 (r2= 0.750, 
p< 0.05) และปจัจยัดา้นความชืน้สมัพทัธไ์ม่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ 

 
ตารางท่ี 4.5  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นภมูอิากาศกบัการแพร่ระบาดของ 

       โรคไขเ้ลอืดออกดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression  
       Analysis: MRA) ดว้ยวธิ ีEnter ปี พ.ศ. 2553 
 

ปัจจยัด้าน
ภมิูอากาศ 

B SE Beta t p-value 

ค่าคงที ่ 3.523 1.492   2.361 .022* 
ปรมิาณน ้าฝน .091 .008 .882 11.690 .001** 
ความชืน้สมัพทัธ ์ -.022 .013 -.157 -1.674 .101 
อุณหภมู ิ -.043 .019 -.206 -2.268 .028* 

 
r2= 0.50, p < 0.05 
หมายเหต:ุ  * Significant = 0.05, ** Significant = 0.01 

จากผลการวเิคราะหส์ามารถเขยีนเป็นสมการแสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภมูอิากาศ
กบัอตัราการปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกไดด้งัสมการ 

 
Y     = 3.523 + 0.091 (ปรมิาณน ้าฝน) - 0.043 (อุณหภมู)ิ         .....สมการที ่3 
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Y     คอื อตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก (คนต่อประชากร 100,000 คน) 
 
4.2.4  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue 

Fever) แสดงความสมัพนัธ์ของของปัจจยัด้านภมิูอากาศซ่ึงประกอบด้วย
อุณหภมิู ปริมาณน ้าฝน และความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2554  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่าปจัจยัด้านอุณหภูม ิและปรมิาณน ้าฝน มคีวามสมัพนัธ์กบั
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 ขอ้มลูจากตารางที่ 
4.6 แสดงว่า ปจัจยัดา้นปรมิาณน ้าฝน มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (B = 0.295, 
p=0.001) โดยมทีศิทางเดยีวกบัการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก และมผีลต่อการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกมากกว่าปจัจยัด้านอุณหภูมทิี่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
(B = - 0.082, p=0.02) ซึ่งมรีูปแบบความสมัพทัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออก มคี่าคงทีข่องความสมัพนัธ ์1.930 ค่าเปอรเ์ซน็ตก์ารท านายที ่69.3 (r2= 0.693, 
p< 0.05) และปจัจยัดา้นความชืน้สมัพทัธไ์ม่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ 

 
ตารางท่ี 4.6  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นภมูอิากาศกบัการแพร่ระบาดของ 

        โรคไขเ้ลอืดออกดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression  
        Analysis: MRA) ดว้ยวธิ ีEnter ปี พ.ศ. 2554 

 
ปัจจยัด้าน
ภมิูอากาศ 

B SE Beta t p-value 

ค่าคงที ่ 1.930 1.317   1.465 .146 
ปรมิาณน ้าฝน .295 .021 .798 14.342 .001** 
ความชืน้สมัพทัธ ์ .020 .017 .066 1.168 .246 
อุณหภมู ิ -.082 .023 -.199 -3.516 .020* 

 
r2= 0.693, p < 0.05 
หมายเหต ุ  * Significant = 0.05, ** Significant = 0.01 

จากผลการวเิคราะหส์ามารถเขยีนเป็นสมการแสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภมูอิากาศ
กบัอตัราการปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกไดด้งัสมการ 

 
Y     =  1.930 + 0.295 (ปรมิาณน ้าฝน) - 0.082 (อุณหภมู)ิ         .....สมการที ่4 
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Y     คอื อตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก (คนต่อประชากร 100,000 คน) 
 
4.2.5 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue 
 Fever) แสดงความสมัพนัธ์ของของปัจจยัด้านภมิูอากาศซ่ึงประกอบด้ว

อุณหภมิู ปริมาณน ้าฝน และความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2555  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าปจัจยัดา้นภูมอิากาศ คอืปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ์
มคีวามสมัพนัธ์กบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ ระดบั 0.05 
ขอ้มลูจากตารางที ่4.7 แสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัดา้นปรมิาณน ้าฝน มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก (B = 0.099, p=0.001) โดยมคีวามสมัพทัธก์ารแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก มคี่าคงที่ของความสมัพนัธ์ 0.452 ค่า
เปอรเ์ซน็ต์การท านายที่ 69.2 (r2= 0.692, p< 0.05) และปจัจยัด้านความชื้นสมัพทัธ์ และด้าน
อุณหภมูไิมม่ผีลต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

  
ตารางท่ี 4.7  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นภมูอิากาศกบัการแพร่ระบาดของ 

        โรคไขเ้ลอืดออกดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression  
        Analysis: MRA) ดว้ยวธิ ีEnter ปี พ.ศ. 2555 
 

ปัจจยัด้าน
ภมิูอากาศ 

B SE Beta t p-value 

ค่าคงที ่ .452 .809   .558 .578 
ปรมิาณน ้าฝน .099 .008 .786 12.392 .001** 
ความชืน้สมัพทัธ ์ .005 .007 .055 .754 .452 
อุณหภมู ิ -.018 .012 -.098 -1.508 .135 

 
r2= 0.692, p < 0.05 
หมายเหต:ุ * Significant = 0.05, ** Significant = 0.01 
 

จากผลการวเิคราะหส์ามารถเขยีนเป็นสมการแสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภมูอิากาศ
กบัอตัราการปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกไดด้งัสมการ 

 

Y     =  0.009 (ปรมิาณน ้าฝน)             .....สมการที ่5 
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Y     คอื อตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก (คนต่อประชากร 100,000 คน) 
 
 
4.2.6 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue 
 Fever) แสดงความสมัพนัธ์ของของปัจจยัด้านภมิูอากาศซ่ึงประกอบด้วย

อุณหภมิู ปริมาณน ้าฝน และความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2551-2555 

การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัด้านภูมอิากาศและขอ้มลูการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ในชว่งระยะเวลา ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551- 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ผลการศกึษาพบว่า
ปจัจยัดา้นภูมอิากาศ คอืปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 ขอ้มลูจากตารางที ่4.8 แสดงใหเ้หน็
ว่า ปจัจยัดา้นปรมิาณน ้าฝนมผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (B = 0.100, p=0.001) 
ในทศิทางเดยีวกนักบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก และมผีลต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกมากกว่าปจัจยัด้านอุณหภูม ิ(B = - 0.034, p=0.026) ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
ตรงกนัขา้มกบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก มคี่าคงทีข่องความสมัพนัธ ์2.658 และมคี่า
เปอรเ์ซน็ต์การท านายที ่73 (r2= 0.730, p<0.05) และปจัจยัดา้นความชืน้สมัพทัธไ์ม่มผีลต่อการ
แพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

  
ตารางท่ี 4.8  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นภมูอิากาศกบัการแพร่ระบาดของ 

        โรคไขเ้ลอืดออกดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression  
        Analysis: MRA) ดว้ยวธิ ีEnter ปี พ.ศ. 2551-2555 
 

ปัจจยัด้าน
ภมิูอากาศ 

B SE Beta t p-value 

ค่าคงที ่ 2.658 .989   2.687 .010* 
ปรมิาณน ้าฝน .100 .009 .840 10.877 .001** 
ความชืน้สมัพทัธ ์ -.016 .010 -.132 -1.640 .108 
อุณหภมู ิ -.034 .015 -.181 -2.302 .026* 

 
r2= 0.73, p < 0.05  
หมายเหต:ุ * Significant = 0.05, ** Significant = 0.01 
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จากผลการวเิคราะหส์ามารถเขยีนเป็นสมการแสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภมูอิากาศ
กบัอตัราการปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกไดด้งัสมการ 

 
Y     = 2.658 + 0.10 (ปรมิาณน ้าฝน) – 0.034 (อุณหภมู)ิ             .....สมการที ่6 
   
Y     คอื อตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก  (คนต่อประชากร 100,000 คน) 

4.3  พื้นท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัด้านภมิูอากาศซ่ึงประกอบด้วยอุณหภมิู ปริมาณน ้าฝน และ
ความช้ืนสมัพทัธ ์

 
การวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง

ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ย อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ์ โดยน า
ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographic Information System: GIS) มาใชใ้นการวเิคราะห์
ร่วมกนักบัแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (Mathematic 
Model of Spreading of Dengue Fever) ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้าน
ภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์ ซึ่งเป็นการวเิคราะห์
ความสมัพนัธท์างสถติเิชงิพืน้ที ่(Geo-statistical Analysis) แบบอตัสหสมัพนัธเ์ชงิพืน้ที่ (Spatial 
Auto-Correlations) โดยมผีลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

 

4.3.1  การประมาณค่าความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงพื้นท่ี 
การศกึษาในครัง้น้ี ใชข้อ้มลูปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ไดแ้ก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และ

ความชื้นสมัพทัธ์ส าหรบัการประมาณค่าความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเชงิ
พื้นที่ซึ่งเป็นค่าสถิตเิชงิพื้นที่ (Statistical Surface) โดยมกีารประมาณค่าเชงิพื้นที่แบบ Local 
Method โดยใชว้ธิ ีThiessen Polygons ซึง่เป็นการประมาณค่าโดยใชก้ารสรา้งโพลกิอนลอ้มรอบ 
ชุดขอ้มลูทีท่ราบค่าคอื ปจัจยัดา้นภูมอิากาศประกอบดว้ย อุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้
สมัพทัธ์ ที่ตรวจวดัได้จากจุดควบคุม (Control Points) ซึ่งได้แก่สถานีตรวจอากาศอตัโนมตัใิน
จงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 2 แห่ง คอื สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจอากาศเกษตร 
อู่ทองเพื่อวเิคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลง
ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศ ตัง้แต่ วนัที ่1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  

ผลจากการประมาณค่าเชงิพืน้ทีแ่บบ Local Method โดยใชว้ธิ ีThiessen Polygons ท า
ใหส้ามารถแบ่งพืน้ทีส่ าหรบัการประเมนิค่าความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเชงิ
พืน้ทีต่ามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศโดยมสีถานีตรวจอากาศอตัโนมตัใินจงัหวดั
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สุพรรณบุร ีเป็นจุดควบคุม ซึ่งขอ้มูลปจัจยัด้านภูมอิากาศได้แก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และ
ความชื้นสมัพทัธ์ของแต่ละจุดควบคุม น ามาใช้ในการประเมนิค่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกเชงิพืน้ทีใ่นแต่ละพืน้ทีน่ัน้  

ผลการวเิคราะห์พืน้ที่ส าหรบัใช้ในการประเมนิค่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกเชงิพื้นที่จ าแนกได้เป็น 2 พื้นที่ตามจุดควบคุมโดยแสดงในภาพที่ 4.4 และภาพที่ 
4.5 ดงันี้ 

1)  สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีประกอบดว้ยพืน้ทีเ่ขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ี
บางปลามา้ ศรปีระจนัต์ สามชุก เดมิบางนางบวช สองพี่น้อง (ยกเว้นต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก 
หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และทะเลบก) หนองหญ้าไซ 
(ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) 

2)  สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบดว้ยพืน้ทีเ่ขตอ าเภอด่านชา้ง อู่ทอง 
สองพีน้่อง (เฉพาะต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบล
สระกระโจม และทะเลบก) หนองหญา้ไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) 
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ภาพท่ี 4.4 แผนทีข่อบเขตการปกครองของจงัหวดัสุพรรณบุร ี

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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ภาพท่ี 4.5  การประมาณค่าเชงิพืน้ทีแ่บบ Local Method โดยใช ้วธิ ีThiessen Polygons 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์

สีม่วง: สถานีตรวจอากาศสพุรรณบุรี  
สีฟ้า: สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง  
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4.3.2  ข้อมลูปัจจยัด้านภมิูอากาศในปี พ.ศ. 2556 
ขอ้มลูปจัจยัดา้นภูมอิากาศ ประกอบดว้ย อุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์

ทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากสถานีตรวจอากาศอตัโนมตัใินจงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 2 แห่ง คอืสถานี
ตรวจอากาศสุพรรณบุรี และสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 แบ่งตามการประมาณค่าเชงิพื้นทีแ่บบ Local Method โดยใช ้วธิ ีThiessen 
Polygons ผลการวเิคราะหข์อ้มลูมรีายละเอยีดดงันี้ 

4.3.2.1  ขอ้มลูปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 ของสถานีตรวจอากาศ
จงัหวดัสุพรรณบุร ี 

พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ีมอุีณหภมูสิงูสุด 39.13 องศาเซลเซยีส 
อุณหภูมติ ่าสุด 26.36 องศาเซลเซยีส (ค่าเฉลี่ย 34.08, S.D. = 2.76) ปรมิาณน ้าฝนสูงสุดมคี่า 
209.29 มลิลเิมตร ปรมิาณน ้าฝนต ่าสุด 0.00 มลิลเิมตร และความชื้นสมัพทัธ์ค่าสูงสุด 86.00 
เปอรเ์ซน็ต์ ความชื้นสมัพทัธ์ค่าต ่าสุด 66.14 เปอรเ์ซน็ต์ (ค่าเฉลี่ย 76.96, S.D. = 4.59) โดยมี
รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่4.9 
 
ตารางท่ี 4.9  ขอ้มลูปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ี
 

สปัดาห์ 
อณุหภมิู 

(องศาเซลเซียส) 
ปริมาณน ้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

ความช้ืนสมัพทัธ์ 
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

1 31.33 0.00 79.14 
2 33.19 0.00 77.57 
3 32.06 0.00 66.14 
4 33.70 0.00 77.57 
5 32.10 0.00 77.71 
6 35.09 0.00 78.71 
7 35.01 0.00 72.71 
8 34.04 0.00 66.29 
9 34.63 0.07 77.71 
10 35.04 0.00 71.86 
11 36.80 0.10 74.14 
12 38.39 0.00 73.57 
13 38.74 0.00 73.86 
14 39.13 0.00 69.43 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
 

สปัดาห์ 
อณุหภมิู 

(องศาเซลเซียส) 
ปริมาณน ้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

ความช้ืนสมัพทัธ์ 
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

15 37.01 0.00 76.71 
16 38.21 0.20 69.57 
17 37.87 0.23 69.57 
18 38.41 0.13 67.29 
19 38.74 0.14 72.29 
20 38.54 1.50 71.57 
21 36.79 3.54 79.29 
22 36.40 6.23 80.29 
23 35.17 20.93 77.57 
24 33.93 1.76 78.71 
25 33.46 1.79 79.86 
26 33.97 2.89 75.86 
27 35.06 6.23 74.00 
28 33.63 6.36 79.71 
29 33.46 1.49 72.86 
30 32.41 0.54 79.71 
31 33.60 0.93 78.71 
32 34.73 5.16 79.00 
33 34.17 7.11 75.86 
34 33.17 10.54 78.14 
35 34.94 4.59 79.29 
36 34.53 4.09 81.29 
37 32.76 10.94 86.00 
38 31.44 11.97 83.14 
39 33.87 2.23 77.29 
40 32.47 6.76 81.00 
41 33.74 0.11 78.43 
42 31.93 7.27 84.14 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
    

สปัดาห์ 
อณุหภมิู 

(องศาเซลเซียส) 
ปริมาณน ้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

ความช้ืนสมัพทัธ์ 
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

43 32.33 0.00 78.14 
44 33.86 0.00 75.57 
45 32.64 0.26 78.43 
46 32.27 9.29 82.57 
47 31.57 4.11 82.57 
48 30.71 10.36 79.86 
49 29.74 0.00 75.43 
50 31.44 11.97 83.14 
51 33.87 2.23 77.29 
52 32.47 6.76 81.00 

 
4.3.2.2  ข้อมูลปจัจยัด้านภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 ของสถานีตรวจอากาศ

เกษตรอู่ทอง 
พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง มอุีณหภูมสิงูสุด 38.79 องศาเซลเซยีส และ 

ต ่าสุด 26.10 องศาเซลเซยีส (ค่าเฉลี่ย 33.54, S.D. = 2.67) ปรมิาณน ้าฝนสูงสุดมคี่า 155.29 
มลิลเิมตร ปรมิาณน ้าฝนต ่าสุด 0.00 มลิลเิมตร ความชืน้สมัพทัธค์่าสูงสุด 85.57 เปอรเ์ซน็ต์ และ
ความสมัพทัธค์่าต ่าสุด 59.57 เปอรเ์ซน็ต ์(ค่าเฉลีย่ 75.15, S.D. = 5.25) รายละเอยีดดงัแสดงใน
ตารางที ่4.10 
 
ตารางท่ี 4.10  ขอ้มลูปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 
 

สปัดาห์ 
อณุหภมิู 

(องศาเซลเซียส) 
ปริมาณน ้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

ความช้ืนสมัพทัธ์ 
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

1 31.50 0.00 74.43 
2 33.26 0.00 70.29 
3 31.56 0.00 70.57 
4 33.31 1.86 77.86 
5 31.57 0.00 76.86 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
    

สปัดาห์ 
อณุหภมิู 

(องศาเซลเซียส) 
ปริมาณน ้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

ความช้ืนสมัพทัธ์ 
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

6 34.40 0.00 77.00 
7 34.34 0.00 73.14 
8 33.63 0.00 71.71 
9 34.54 4.36 77.86 
10 34.11 0.00 74.71 
11 36.64 0.89 72.00 
12 37.64 0.00 68.86 
13 38.79 0.00 64.14 
14 38.66 0.00 59.57 
15 36.20 0.00 70.29 
16 37.04 0.01 69.14 
17 36.96 5.16 72.57 
18 36.99 4.00 67.71 
19 37.43 0.06 69.43 
20 37.96 2.83 66.14 
21 35.74 2.49 77.71 
22 35.27 0.64 74.29 
23 34.79 4.61 81.29 
24 33.33 1.31 81.14 
25 32.76 1.70 82.57 
26 33.46 0.70 74.86 
27 35.03 0.77 72.14 
28 33.47 7.26 77.86 
29 32.87 0.09 68.00 
30 32.01 2.77 79.86 
31 32.94 0.63 77.00 
32 34.99 0.20 74.57 
33 33.81 4.44 75.14 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
    

สปัดาห์ 
อณุหภมิู 

(องศาเซลเซียส) 
ปริมาณน ้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

ความช้ืนสมัพทัธ์ 
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

34 32.46 2.33 77.57 
35 34.97 2.26 74.57 
36 34.53 3.37 77.57 
37 32.43 6.71 85.57 
38 30.83 15.53 83.00 
39 32.83 5.53 77.71 
40 32.03 11.71 82.57 
41 33.11 1.49 79.57 
42 31.46 11.73 83.71 
43 31.70 0.00 78.57 
44 32.91 0.00 77.71 
45 31.73 0.87 77.00 
46 31.26 0.81 80.86 
47 30.97 0.14 78.86 
48 30.33 1.79 77.71 
49 28.97 0.00 73.71 
50 31.57 0.00 77.86 
51 26.10 0.00 71.43 
52 26.81 0.00 71.57 

 
4.3.2.3  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของขอ้มลูปจัจยัดา้นภูมอิากาศ 
 ในปี พ.ศ. 2556 ของสถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ีและสถานี

ตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 
จากขอ้มลูปจัจยัด้านภูมอิากาศ ปี พ.ศ. 2556 ทีเ่กบ็รวบรวมได้จากสถานีตรวจ

อากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถงึ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 น ามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของปจัจยัดา้นภูมอิากาศได ้ดงันี้ 
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พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ีมอุีณหภมูสิงูสุด 39.13 องศาเซลเซยีส 
อุณหภมูติ ่าสุด 26.36 องศาเซลเซยีส (ค่าเฉลีย่ 34.08, S.D. = 2.76) ปรมิาณน ้าฝนสูงสุด 209.29 
มลิลเิมตร ปรมิาณน ้าฝนต ่าสุด 0.00 มลิลเิมตร ความชืน้สมัพทัธ์ค่าสูงสุด 86.00 เปอรเ์ซน็ต์ และ
ความชืน้สมัพทัธค์่าต ่าสุด 66.14 เปอรเ์ซน็ต ์(ค่าเฉลีย่ 76.96, S.D. = 4.59) 

พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง มอุีณหภมูสิงูสุด 38.79 องศาเซลเซยีสและ
อุณหภมูติ ่าสุด 26.10 องศาเซลเซยีส (ค่าเฉลีย่ 33.54, S.D. = 2.67) ปรมิาณน ้าฝนสูงสุด 155.29 
มลิลเิมตร ปรมิาณน ้าฝนต ่าสุด 0.00 มลิลเิมตร ความชืน้สมัพทัธค์่าสงูสุด 85.57 เปอรเ์ซน็ต ์และ
ความชืน้สมัพทัธค์่าต ่าสุด 59.57 เปอรเ์ซน็ต ์(ค่าเฉลีย่ 75.15, S.D. = 5.25)  

จากขอ้มลูแสดงใหเ้หน็ว่าพื้นทีส่ถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุพรรณบุรมีรีะดบัของ
อุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์สงูกว่าพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง โดยมี
รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่4.11 และภาพที ่4.6, ภาพที ่4.7 และภาพที ่4.8 
 
ตารางท่ี 4.11   ขอ้มลูปจัจยัดา้นภูมอิากาศ ปี พ.ศ. 2556 สถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ี
 และสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 
 

พืน้ท่ี อณุหภมิู 
(องศาเซลเซียส) 

ปริมาณน ้าฝน 
(มิลลิเมตร 

ความช้ือสมัพนัธ ์
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

 ค่าสูงสุด ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าต า่สุด 
สุพรรณบุร ี 39.13 26.36 20.93 0.00 80.00 66.14 
 X = 34.08 S.D. = 2.76   X = 76.96 S.D. = 4.59 

อู่ทอง 38.79 26.10 15.53 0.00 85.57 59.57 
 X = 33.54 S.D. = 2.67   X = 75.15 S.D. = 5.25 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 

ภาพท่ี 4.6  อุณหภมู ิระหว่าง 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จ าแนกตามสถานีตรวจ 
 อากาศ 
 
 

 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 
 

ภาพท่ี 4.7  ปรมิาณน ้าฝน ระหว่าง 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จ าแนกตามสถานี
ตรวจอากาศ 
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I----------------------ฤดฝูน---------------------I 

I----------------------ฤดฝูน---------------------I 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 

ภาพท่ี 4.8  ความชืน้สมัพทัธ ์ระหว่าง 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จ าแนกตาม 
 สถานีตรวจอากาศ 
 

4.3.3  ข้อมลูอตัราป่วยของโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2556 

ขอ้มลูของผูป้่วยโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีด าเนินการเกบ็รวบรวมจาก
ระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 (รง. 506) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ีตัง้แต่ 
วนัที่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยแยกขอ้มูลผู้ป่วยตามสถานีตรวจวดัอากาศ
อตัโนมตัใินจงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 2 แห่ง คอื สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง จากขอ้มลูพบว่าอตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีส่ถานีตรวจวดัอากาศ
จงัหวดัสุพรรณบุร ีมคี่าอตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออกสูงสุดคอื 1.97 และมคี่าอตัราป่วยของโรค
ไขเ้ลอืดออกต ่าสุดคอื 0.00 ส่วนพืน้ที่สถานีตรวจวดัอากาศเกษตรอู่ทองมคี่าอตัราป่วยของโรค
ไข้เลือดออกสูงสุดคือ 2.12 และมคี่าอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกต ่ าสุดคือ 0.00 และเมื่อ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูอตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก สามารถแบ่งออกได ้3 ลกัษณะคอื 

1)  พืน้ทีส่ถานตีรวจวดัอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ีมอีตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออก
ในรายสปัดาหส์ูงกว่าอตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีส่ถานีตรวจวดัอากาศเกษตรอู่ทอง ใน
รายสปัดาหท์ี ่16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48 และ 51 รวมทัง้สิน้ 27 สปัดาห ์
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I----------------------ฤดฝูน---------------------I 
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2)  พื้นที่สถานีตรวจวดัอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออกใน
รายสปัดาหส์งูกว่าอตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีส่ถานีตรวจวดัอากาศจงัหวดัสุพรรณบุรี
ในรายสปัดาหท์ี ่4, 6, 9, 18, 23, 27, 38, 39, 40, 49, 50 และ 52 รวมทัง้สิน้ 12 สปัดาห ์

3)  พืน้ทีส่ถานตีรวจวดัอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ีมอีตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออก
ในรายสปัดาหเ์ท่ากบัอตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออกในพื้นทีส่ถานีตรวจวดัอากาศเกษตรอู่ทอง 
ในรายสปัดาห์ที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, และ 37 รวมทัง้สิ้น 13 สปัดาห์ ดงั
ขอ้มลูทีแ่สดงในตารางที ่4.12 และภาพที ่4.9  

 
ตารางท่ี 4.12 อตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกเป็นรายสปัดาหใ์นช่วงระหว่าง 1 มกราคม ถงึ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จ าแนกตามสถานีตรวจอากาศ 
 

สปัดาห์ 
อตัราป่วย (คน/ประชากร 100,000คน) 

สถานีตรวจอากาศสพุรรณบรุี สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 
1 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 

4** 0.00 0.53 
5 0.00 0.00 

6** 0.00 0.53 
7 0.00 0.00 
8 0.00 0.00 

9** 0.00 0.53 
10 0.00 0.00 
11 0.00 0.00 
12 0.00 0.00 
13 0.00 0.00 
14 0.00 0.00 
15 0.00 0.00 
16* 0.45 0.00 
17* 0.61 0.53 
18** 0.45 0.53 
19* 0.61 0.53 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 
 

สปัดาห์ 
อตัราป่วย (คน/ประชากร 100,000คน) 

สถานีตรวจอากาศสพุรรณบรุี สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 
20* 0.61 0.53 
21* 0.45 0.00 
22* 0.61 0.53 
23** 1.97 0.53 
24* 0.61 0.00 
25* 0.61 0.53 
26* 0.61 0.53 
27** 0.61 1.06 
28* 1.36 1.06 
29* 0.61 0.53 
30* 0.61 0.53 
31* 0.61 0.00 
32* 0.61 0.53 
33* 1.36 0.53 
34* 1.36 0.53 
35* 0.61 0.53 
36* 0.61 0.53 
37 1.06 1.06 
38** 1.52 2.12 
39** 0.61 1.06 
40** 0.97 1.59 
41* 0.45 0.00 
42* 1.67 1.06 
43* 0.61 0.53 
44* 0.61 0.00 
45* 0.61 0.53 
46* 1.12 0.00 
47* 0.61 0.53 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 
 

สปัดาห์ 
อตัราป่วย (คน/ประชากร 100,000คน) 

สถานีตรวจอากาศสพุรรณบรุี สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 
49** 0.30 0.53 
50** 0.45 0.53 
51* 0.61 0.00 
52** 0.30 0.53 

 
หมายเหต:ุ  *  รายสปัดาหท์ีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราปว่ยของไขเ้ลอืดออกสงูกว่า 
  สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 

    **  รายสปัดาหท์ีส่ถานตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราปว่ยของไขเ้ลอืดออก 
  สงูกว่าสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ี
 
 
 

 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 
 

 
ภาพท่ี 4.9   อตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก ระหว่าง 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2556 จ าแนก 
  ตามสถานีตรวจอากาศ 
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I----------------------ฤดฝูน---------------------I 
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4.3.4  พื้นท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปล่ียนแปลง 
 ของปัจจยัด้านภมิูอากาศซ่ึงประกอบด้วย อุณหภมิู ปริมาณน ้าฝน และ

ความช้ืนสมัพทัธ ์
การวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง

ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ย อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์โดยน า
ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographic Information System: GIS) มาใชใ้นการวเิคราะห์
ร่วมกนักบัแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (Mathematic 
Model of Spreading of Dengue Fever) ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัด้าน
ภมูอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์กบัการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกด้วยการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 
โดยใชร้ปูแบบความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภูมอิากาศทีม่ต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
ในปี พ.ศ. 2553 ส าหรับการท านายการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2556 
เน่ืองจากสมการทีแ่สดงรปูแบบความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภมูอิากาศทีม่ต่ีอการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออก ในปี พ.ศ. 2553 มคี่าเปอรเ์ซน็ต์ในการท านายสูง (75%) และจ านวนผูป้่วยโรค
ไขเ้ลอืดออกของปี พ.ศ. 2553 (616 ราย) ใกลเ้คยีงกบัจ านวนผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกในปี พ.ศ. 
2556 (631 ราย) โดยรูปแบบของความสมัพนัธข์องปจัจยัด้านภูมอิากาศที่มต่ีอการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออก เป็นดงันี้ 

 
Y     = 3.523 + 0.091 (ปรมิาณน ้าฝน) - 0.043 (อุณหภมู)ิ 
 
Y     คอื อตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก  (คนต่อประชากร 100,000 คน) 
 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธท์างสถติเิชงิพืน้ที ่(Geo-statistical Analysis) แบบอตัสหสมัพนัธ์

เชงิพื้นที่ (Spatial Auto-Correlations) โดยก าหนดพื้นที่ในการประเมนิค่าความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเชงิพืน้ทีจ่ าแนกไดเ้ป็น 2 พืน้ทีต่ามจดุควบคุม คอืสถานีตรวจอากาศ
สุพรรณบุร ีและสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง ด าเนินการวเิคราะหพ์ืน้ทีค่วามเสีย่งต่อการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศเป็นรายสัปดาห์ 
ระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จ าแนกตามสถานีตรวจอากาศอตัโนมตัิ
ในจงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยก าหนดการแสดงพืน้ทีค่วามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศออกเป็น 3 ระดบั โดยมรีายละเอยีดตามรางที ่4.13  
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ตารางท่ี 4.13  ระดบัความเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
 
ระดบัความเส่ียง ความหมาย 
พืน้ทีส่แีดง      พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ

เปลี่ยนแปลงของปจัจัยด้านภูมิอากาศอยู่ในระดับมากต้องมีการ
ด าเนินการในการป้องกัน ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกอยา่งเรง่ด่วน 
 

พืน้ทีส่เีหลอืง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศอยู่ในระดบัปานกลางต้องมกีารเฝ้า
ระวงัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งใกลช้ดิ 
 

พืน้ทีส่เีขยีว      พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศอยู่ในระดบัน้อยควรมกีารเฝ้าระวงั
การแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกโดยตดิตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยั
ดา้นภมูอิากาศโดยเฉพาะปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์

 
ผลการวเิคราะหพ์ืน้ทีค่วามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง

ของปจัจยัด้านภูมอิากาศเป็นรายสปัดาห์ ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 
2556 จ าแนกตามสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองเป็นดงันี้ 
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4.3.4.1  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่1  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่1 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.10  

 
 
 
ภาพท่ี 4.10  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่1  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.2  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่2  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่2 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.11  

 

 
 
 
ภาพท่ี 4.11 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่2  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.3  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่3  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่3 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.12  

 

 
 
 
ภาพท่ี 4.12 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่3  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.4  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่4  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่4 
คอืมคีวามเสีย่งทีร่ะดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) แต่มอีตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื พืน้ทีส่ถานี
ตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (0.53 ต่อ ประชากร 100,000 คน) 
มากกว่าอตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกของพื้นที่สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ี(0.00) ดงัแสดงใน
ภาพที ่4.13  

 

 
ภาพท่ี 4.13  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่4  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.5  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่5  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่5 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.14  

 

 
 
ภาพท่ี 4.14  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่5  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.6  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่6  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่6 
คอืมคีวามเสีย่งทีร่ะดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) แต่มอีตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื พืน้ทีส่ถานี
ตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราปว่โรคไขเ้ลอืดออก (0.53 ต่อ ประชากร 100,000 คน) มากกว่า
อตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกของพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ี(0.00) ดงัแสดงในภาพที ่4.15  

 

 
 
ภาพท่ี 4.15  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่6  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.7  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่7  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่7 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.16  

 

 
 
ภาพท่ี 4.16 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่7  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.8  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่8  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่8 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.17  

 

 
 
 
ภาพท่ี 4.17  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่8  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.9  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง  
ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่9  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่9 
คอืมคีวามเสีย่งทีร่ะดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) แต่มอีตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื พืน้ทีส่ถานี
ตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (0.53 ต่อ ประชากร 100,000 คน) 
มากกว่าอตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกของพื้นที่สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ี(0.00) ดงัแสดงใน
ภาพที ่4.18  

 

 
ภาพท่ี 4.18  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่9  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.10   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี1่0  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่10 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.19  

 

 
 
 
ภาพท่ี 4.19  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่10  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.11  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่11  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่11 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.20  

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4.20  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่11  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.12   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่12  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่12 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.21 

 

 
 
 
ภาพท่ี 4.21  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่12  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.13   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่13  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่13 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.22  

 

 
 
 
ภาพท่ี 4.22  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่13  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.14   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่14  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่14 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.23  

 

 
 
 
ภาพท่ี 4.23  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่14  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.15   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่15  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่15 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกเท่ากนัคอื 0.00 ดงั
แสดงในภาพที ่4.24  

 

 
 
 
ภาพท่ี 4.24  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่15  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.16   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่16  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่16 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรีมอีัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 0.45 ต่อประชากร 100,000 คน 
มากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองที่มอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.00 ดงัแสดงใน
ภาพที ่4.25  

 
 
ภาพท่ี 4.25  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่16  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.17   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่17  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่17 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรีมอีัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน 
มากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.26  

 
 
ภาพท่ี 4.26  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่17  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.18   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่18  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่18 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองที่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 คน 
ซึ่งมากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.45 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.27  

 

 
ภาพท่ี 4.27  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่18  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.19   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่19  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่19 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรีมอีัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน 
มากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองที่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.28  

 

 
ภาพท่ี 4.28  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่19  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.20   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่20  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่20 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรีมอีัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน 
มากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.29  

 

 
ภาพท่ี 4.29 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่20  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.21   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่21  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่21 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดับน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรีมอีัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 0.45 ต่อประชากร 100,000 คน 
มากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก (0.00) ดงัแสดงใน
ภาพที ่4.30  

 

 
ภาพท่ี 4.30 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่21  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.22   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่22  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่22 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรีมอีัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน 
มากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.31  

 
 
ภาพท่ี 4.31 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่22  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.23  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่23  
ผลการวเิคราะห์พบว่า พืน้ทีข่องสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบด้วย

พื้นที่เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต์ สามชุก เดมิบางนางบวช สองพี่น้อง 
(ยกเวน้ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเวน้ต าบลสระกระโจม 
และทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเว้นต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) (พื้นที่สแีดง) มี
ระดบัความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้าน
ภูมอิากาศในสปัดาห์ที ่23 สูงกว่า พืน้ทีข่องสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบดว้ยพื้นที่
เขตอ าเภอด่านชา้ง อู่ทอง สองพีน้่อง (เฉพาะต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) 
ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนอง
ขาม และทพัหลวง) (พื้นที่สเีขยีว) โดยมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกพื้นที่สถานีตรวจอากาศ
สุพรรณบุร ี(1.97 ต่อ ประชากร 100,000 คน) มากกว่าอัตราป่วยโรคไข้เลอืดออกของพื้นที่ 
สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง (0.53) ดงัแสดงในภาพที ่4.32  

 
ภาพท่ี 4.32 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่23  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.24 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่24  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่24 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 0.00 ดงัแสดงในภาพที ่4.33  

 
 
 
ภาพท่ี 4.33 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่24  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.25  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
             ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่25  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่25 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.31  

 
 
ภาพท่ี 4.34 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่25  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.26   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่26  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่26 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.35  

 
 
ภาพท่ี 4.35  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่26  

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.27   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
 ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่27  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่27 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 1.06 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.36  

 
 
ภาพท่ี 4.36 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่27 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.28   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่28  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่27 
คอืมคีวามเสีย่งทีร่ะดบัปานกลาง (พืน้ทีส่เีหลอืง) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ใน
พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 1.36 ต่อประชากร 100,000 คน 
ส่วนพื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 1.06 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.37  

 
 
ภาพท่ี 4.37 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่28 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.29    พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่29  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่29 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.38  

 
 
ภาพท่ี 4.38 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่29 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.30   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่30  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่30 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.39  

 
 
ภาพท่ี 4.39 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่30 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์



132 

4.3.4.31   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่31  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่31 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดับน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 0.00 ดงัแสดงในภาพที ่4.40  

 

 
 
ภาพท่ี 4.40  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่31 
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4.3.4.32   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่32  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่32 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.41  

 
 
ภาพท่ี 4.41 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่32 
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4.3.4.33   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่33  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศต่างกนัในสปัดาห์ที่ 
33 คอืพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง (พืน้ทีส่เีหลอืง) มอีตัรา
ป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 1.36 ต่อประชากร 100,000 คน มากกว่าพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่
ทองที่มคีวามเสี่ยงในระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.42  

 
 
ภาพท่ี 4.42 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่33 
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4.3.4.34  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่34  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศต่างกนัในสปัดาห์ที่ 
34 คอืพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง (พืน้ทีส่เีหลอืง) มอีตัรา
ป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 1.36 ต่อประชากร 100,000 คน มากกว่าพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่
ทองที่มคีวามเสี่ยงในระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.43  

 
 
ภาพท่ี 4.43 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่34 
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4.3.4.35   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่35  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่35 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.44  

 
 
ภาพท่ี 4.44  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่35 
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4.3.4.36   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่36  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่36 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.45  

 
 
ภาพท่ี 4.45 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่36 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.37   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่37  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่37 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดับปานกลาง (พื้นที่สเีหลอืง) โดยมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกเท่ากนัคอื 
1.06 ต่อประชากร 100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.46  

 
 
ภาพท่ี 4.46 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่37 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.38   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่38  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่38 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัมาก (พื้นที่สแีดง) แต่มอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 2.12 ต่อประชากร 100,000 คน 
มากกว่าพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 1.52 ดงัแสดงในภาพที ่
4.47  

 

 
 
ภาพท่ี 4.47 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่38 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.39   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่39  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศต่างกนัในสปัดาห์ที่ 
39 คอื พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง (พื้นที่สเีหลอืง) มี
อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 1.06 ต่อประชากร 100,000 คน มากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศ
สุพรรณบุรีที่มีความเสี่ยงในระดับน้อย (พื้นที่สีเขียว) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 0.61 ต่อ
ประชากร 100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.48  

 

 
 
ภาพท่ี 4.48 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่39 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพ่ีน้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์



141 

4.3.4.40   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่40  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่40 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัปานกลาง (พื้นที่สเีหลอืง) แต่มอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกต่างกันคือ 
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 1.59 ต่อประชากร 100,000 
คน มากกว่าพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.97 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.49  

 
 
ภาพท่ี 4.49 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่40 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.41   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
 ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่41  

ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่
เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่41 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.45 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 0.00 ดงัแสดงในภาพที ่4.50  

 
 
ภาพท่ี 4.50  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่41 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.42   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่42  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศต่างกนัในสปัดาห์ที่ 
42 คอื พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมคีวามเสี่ยงในระดบัมาก (พื้นที่สแีดง) มากกว่า
พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรทีีม่คีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง (พืน้ทีส่เีหลอืง) ดงัแสดงใน
ภาพที ่4.51  

 

 
 
ภาพท่ี 4.51 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่42 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพ่ีน้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.43   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
    ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่43  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่43 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.52  

 
 
ภาพท่ี 4.52  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่43 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.44   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
             ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่44  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่44 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 0.00 ดงัแสดงในภาพที ่4.53  

 
 
ภาพท่ี 4.53 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่44 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.45   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่45  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่45 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.54  

 
 
ภาพท่ี 4.54 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่45 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.46   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
             ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่46  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศต่างกนัในสปัดาห์ที่ 
46 คอืพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง (พืน้ทีส่เีหลอืง) มอีตัรา
ป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 1.12 ต่อประชากร 100,000 คน มากกว่าพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่
ทองทีม่คีวามเสีย่งในระดบัน้อย (พืน้ทีส่เีขยีว) อตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.00 ดงัแสดงในภาพ
ที ่4.55  

 
 
 
ภาพท่ี 4.55 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่46 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.47   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
             ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่47  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่47 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 
คน ดงัแสดงในภาพที ่4.56  

 
 
ภาพท่ี 4.56 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่47 

ด่านช้าง

อู่ทอง

สองพี่น้อง

บางปลาม้า

สามชุก

ดอนเจดย์ี

เดมิบางนางบวช

หนองหญ้าไซ

เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.48   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
           ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่48  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศต่างกนัในสปัดาห์ที่ 
48 คอืพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง (พืน้ทีส่เีหลอืง) มอีตัรา
ป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 1.82 ต่อประชากร 100,000 คน มากกว่าพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่
ทองที่มคีวามเสี่ยงในระดับน้อย (พื้นที่สเีขยีว) อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.57  

 
 
ภาพท่ี 4.57  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่48 
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เมืองสุพรรณบุรี

ศรีประจันต์
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4.3.4.49   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่49  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่49 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 คน 
มากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.30 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.48  

 
 
ภาพท่ี 4.58  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่49 
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4.3.4.50   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่50  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่50 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 คน 
มากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.45 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.59  

 
 
ภาพท่ี 4.59  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่50 
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4.3.4.51   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่51  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่51 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดับน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 0.61 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วน
พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 0.00 ดงัแสดงในภาพที ่4.60 

 
 
ภาพท่ี 4.60  พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่51 
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4.3.4.52   พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
  ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศในปี พ.ศ. 2556 สปัดาหท์ี ่52  
ผลการวเิคราะหพ์บว่า พืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีซึง่ประกอบดว้ยพืน้ที่

เขตอ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีบางปลามา้ ศรปีระจนัต ์สามชุก เดมิบางนางบวช สองพีน้่อง (ยกเวน้
ต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(ยกเว้นต าบลสระกระโจม และ
ทะเลบก) หนองหญ้าไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง) และพืน้ทีส่ถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอด่านช้าง อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญ้าไซ (เฉพาะต าบลแจงงาม หนองขาม และทพัหลวง)  มรีะดบัความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่52 
คอืมคีวามเสี่ยงที่ระดบัน้อย (พื้นที่สเีขยีว) แต่มอีตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกต่างกนัคอื ในพื้นที่
สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.53 ต่อประชากร 100,000 คน 
มากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีมอีตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก 0.30 ต่อประชากร 
100,000 คน ดงัแสดงในภาพที ่4.61  

 
 
ภาพท่ี 4.61 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสปัดาหท์ี ่52 
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ผลการวเิคราะหพ์ืน้ทีค่วามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัด้านภูมอิากาศเป็นรายสปัดาห์ ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 จ าแนกตามสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง พบว่า
มรีปูแบบของความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 7 รปูแบบ คอื มคีวามเสีย่งต่อ
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบัน้อยในทัง้ 2 พืน้ และมี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกที่ความเสี่ยงแตกต่างกนัในแต่ละพื้นที่คอืมี
ความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัมากและระดบัปานกลาง ความความ
เสี่ยงในระดบัมากและระดบัน้อย ความเสี่ยงในระดบัปานกลางและระดบัน้อย ผลการวเิคราะห์
พื้นที่ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้าน
ภมูอิากาศเป็นรายสปัดาห ์ดงัสรปุไดใ้นตารางที ่4.14  

 
ตารางท่ี 4.14  พืน้ทีค่วามเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของ 
 ปจัจยัดา้นภมูอิากาศเป็นรายสปัดาห ์จ าแนกตามสถานีตรวจอากาศ 

 
 สถานีตรวจอากาศ 

สปัดาห์ 
สพุรรณบุรี เกษตรอู่ทอง 

สแีดง สแีดง 38 
สเีหลอืง สเีหลอืง 28, 37, 40 
สเีขยีว สเีขยีว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 
43, 44, 45, 49, 50, 51 และ52 

สแีดง สเีขยีว 23 
สเีหลอืง สแีดง 42 
สเีหลอืง สเีขยีว 33, 34, 46, 48 
สเีขยีว สเีหลอืง 39 
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4.3.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกท่ีได้จากการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ตามการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัด้านภมิูอากาศท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกกบั
ระดบัความเส่ียงตามอตัราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามอตัรา
ป่วยโรคไข้เลือดออก 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วย อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ ์โดยน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographic Information System: GIS) มาใช้
ในการวเิคราะหร์่วมกนักบัแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปจัจยัดา้นภมูอิากาศซึง่ประกอบดว้ยปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์กบัระดบัความ
เสี่ยงตามอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
จงัหวดัสุพรรณบุร ีปี พ.ศ. 2556 ดงัแสดงในตารางที ่4.15  
 
ตารางท่ี 4.15 ระดบัความเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง 
 ของปจัจยัดา้นภมูอิากาศเป็นรายสปัดาห ์ทีไ่ดจ้ากแบบจ าลองทางคณติศาสตร ์ 

 และอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก ในปี พ.ศ. 2556 จ าแนกตามสถานีตรวจอากาศ 
 

สปัดาห์ 
สถานีตรวจอากาศสพุรรณบรุี สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 

ตามอตัราป่วย 
ตามแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร ์

ตามอตัราป่วย 
ตามแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร ์

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
 

สปัดาห์ 
สถานีตรวจอากาศสพุรรณบรุี สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 

ตามอตัราป่วย 
ตามแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร ์

ตามอตัราป่วย 
ตามแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร ์

11 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 
23 3 3 1 1 
24 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 
27 1 1 2 1 
28 2 2 2 2 
29 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 
33 2 2 1 1 
34 2 2 1 1 
35 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 
37 2 2 2 2 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
 

สปัดาห์ 
สถานีตรวจอากาศสพุรรณบรุี สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 

ตามอตัราป่วย 
ตามแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร ์

ตามอตัราป่วย 
ตามแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร ์

38 3 3 3 3 
39 1 1 2 2 
40 2 2 3 2 
41 1 1 1 1 
42 3 2 2 3 
43 1 1 1 1 
44 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 
46 2 2 1 1 
47 1 1 1 1 
48 3 2 1 1 
49 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 

 
หมายเหต:ุ 1 หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัน้อย 
 2 หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัปานกลาง 
 3 หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัน้อย 

 
จากขอ้มลูในตารางที ่4.15 เมือ่ท าการวเิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบระดบัความเสีย่งต่อการ

แพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึง่ประกอบด้วย 
อุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน และความชื้นสัมพัทธ์ โดยน าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) มาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกันกับแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (Mathematic Model of Spreading of 
Dengue Fever) ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ย
ปรมิาณน ้าฝน และอุณหภูม ิกบัระดบัความเสี่ยงตามอตัราการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
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ตามอตัราป่วยโรคไข้เลอืดออกในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุร ีปี พ.ศ. 2556 โดยใช้สถิติ Paired-
Sample T-Test ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.05 พบว่าระดบัความเสี่ยงต่อการแพร่ระ
ของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วย อุณหภูม ิ
ปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์ ที่ได้จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้าน
ภูมอิากาศซึ่งประกอบด้วยปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์ กบัระดับความเสี่ยงตามอตัรา
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามอตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีปี 
พ.ศ. 2556 ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p-value = 0.181) แสดงว่าแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (Mathematic Model of Spreading of 
Dengue Fever) ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านภูมอิากาศประกอบด้วย
ปรมิาณน ้าฝน และอุณหภูม ิและผลการวเิคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศมคีวามน่าเชื่อถอืและสามารถใชใ้น
การท านายความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้าน
ภมูอิากาศในระดบัพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงัแสดงในตารางที ่4.16 

 

ตารางท่ี 4.16  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระดบัความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของ 
 โรคไข้เลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศที่ได้จากการ
 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านภูมอิากาศกบัระดบัความเสี่ยงตาม
 อตัราการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ที ่
 จงัหวดัสุพรรณบุร ีปี พ.ศ. 2556   
 

เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย STD t p-value 
อตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 1.22 0.54 1.347 0.181 
แบบจ าลองทางคณติศาสตร ์ 1.19 0.48 

 
 

 



 

 
บทท่ี 5 

 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
โรคไขเ้ลอืดออก เป็นโรคตดิต่อทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสัไขเ้ดง็กี่ (Dengue Fever Virus, DENV) 

มอียู่ 4 สายพันธุ์คอื DENV- 1, DENV- 2, DENV- 3 และDENV-4 การแพร่กระจายของเชื้อไวรสัไข้
เด็งกี่ เกิดขึ้นโดยมยีุงลายบ้าน (Aedes Aegyti) และยุงลายสวน (Ae. albopictus) ตวัเมยีเป็น
พาหะน าโรคที่ส าคญั (Thisyakorn and Thisyakorn, 1994, p. 22-26) นอกจากนี้โรคไข้เลอืดออก
ยงัเป็นโรคติดต่อที่พบการแพร่ระบาดมากในอันดบัต้น ๆ ของโลก จากการศึกษาของ Rigau-
Pérez et al., (1998, p. 971-977) พบว่า การระบาดและการแพร่กระจายพนัธุข์องเชือ้ไวรสัเดง็กี่มี
การเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศเขตร้อน และ
ภูมอิากาศกึ่งเขตรอ้น (Tropical and Sub-tropical Climates) หรอืประเทศในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิค 
โดยอยา่งประเทศทีก่ าลงัพฒันา เช่น ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี เวยีดนาม และประเทศไทย  

ส าหรบัประเทศไทย โรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคตดิต่อทีเ่ป็นปญัหาสาธารณสุขที่ส าคญัใน
อนัดบัแรก ๆ ของประเทศ และเป็นโรคประจ าถิน่ทีม่กีารแพร่ระบาดเป็นประจ าอยู่ทุกปี มอีตัรา
การแพร่ระบาดเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากโรคไขเ้ลอืดออกเป็นโรคตดิต่อที่เกดิจาก
เชื้อไวรสัเด็งกี่ ซึ่งมีลักษณะของการแพร่เชื้อ และการก่อโรคใช้ระยะเวลาที่ส ัน้ ท าให้เชื้อ
ไวรสัเดง็กี่สามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเรว็ในสภาวะที่เหมาะสมของปจัจยัต่าง ๆ เช่น ปจัจยั
ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปจัจยัด้านสังคม-เศรษฐกิจ ปจัจยัด้านประชากร ปจัจยัด้าน
สภาพแวดล้ อม  แล ะป ัจจัย ด้ านภู มิคุ้ ม กัน  (Guzman and Kouri, 2003, p. 1-13) การ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ (Climate Change) เป็นหน่ึงในปจัจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกซึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์ และปริมาณน ้ าฝน  (Chan, Ebi, Smith, Wilson, & Smith, 1999, p. 329-337) การ
เปลีย่นแปลงนี้ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อ
ลกัษณะทางชวีภาพ ลกัษณะทางนิเวศวทิยา ลกัษณะทางสงัคม และรปูแบบการระบาด ผลของ
การเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศที่มต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก แสดงให้
เหน็ว่าวธิกีารที่ดทีี่สุดในการป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกคอื
วธิกีารควบคุมการแพร่ระบาดไวรสัเดง็กี่ และวธิกีารควบคุมการแพร่พนัธุ์ของยุงลาย (Beatty et al., 
2010, p. 1-7) ดงันัน้การศกึษาเพื่อหาความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภูมอิากาศที่มผีลต่อการแพร่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD
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ระบาดของโรคไข้เลอืดออก การสรา้งหรอืพฒันาเครื่องมอื และวธิกีารที่สามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องมอืที่สนับสนุนการด าเนินการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด ผูว้จิยัจงึไดท้ าการวจิยัเรื่อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
เพื่ อหาพื้นที่ เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามปจัจัยด้านภูมิอากาศ 
(Mathematical Model to Analyze The Risk Areas of The Spread of Dengue Fever Based 
on Climatic Factors) โดยมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบทางระบาดวิทยาของโรค
ไข้เลือดออก 2) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) 3) วิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลอืดออกที่มคีวามสมัพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศซึ่ง
ประกอบด้วยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์ โดยมกีารน าระบบสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตร ์(Geographical Information Systems: GIS) มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืทีใ่นการวเิคราะหห์า
พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก  

การศึกษาในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โดยท าการศึกษาแบบย้อนหลงั (Retrospective 
Study) ก าหนดและรวบรวมขอ้มลูส าหรบัใชใ้นการศกึษา ดงันี้ 

1)  ขอ้มลูของผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบุร ีไดม้าจากการศกึษา 
แบบรายงานผู้ป่วยทางระบาดวิทยา (รายงาน 506: รง. 506) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
สุพรรณบุร ีโดยเป็นข้อมูลผู้ป่วยไข้เลอืดออกในระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 จ านวน 3,990 ราย 

2)  ข้อมูลปจัจยัด้านภูมอิากาศ ได้แก่ อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชื้น
สมัพทัธ์ ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากรายงานของสถานีตรวจวดัสภาพภูมอิากาศอตัโนมตัิ ในจงัหวดัสุพรรณบุร ี
จ านวน 2 แห่งคอื สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง  

ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออก และปจัจยัดา้นภูมอิากาศ 
โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ จ านวน อตัราป่วย ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุดและส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  และวเิคราะห์ความสมัพันธ์ของปจัจยัด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึ่ง
ประกอบด้วยปริมาณน ้ าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ กับการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis: MRA) ด้วยวิธ ี
Enter ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 0.05 และ 0.01 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์การวจิยัโดยล าดบั
ดงันี้ 
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5.1  สรปุผลการศึกษา 
 

5.1.1 รปูแบบทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออก 
 5.1.1.1 ขอ้มลูของผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก 
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกที่รวบรวมได้จากระบบรายงาน

การเฝ้าระวงัโรค 506 (รง. 506) ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ีตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ.
2551 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 พบว่า จงัหวดัสุพรรณบุรมีจี านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จ านวนรวมทัง้สิน้ 3,990 ราย โดยในปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2554 มผีู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออก
มากกว่าปีอื่นประมาณ 2 เท่า และพบว่าเดอืนทีม่ผีู้ปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกสูงกว่าเดอืนอื่น ๆ ในแต่
ละปีคอืเดอืนกรกฎาคม ถงึ เดอืนพฤศจกิายน 

 5.1.1.2  ขอ้มลูปจัจยัดา้นภมูอิากาศ 
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ข้อมูลปจัจยัด้านภูมอิากาศ ได้แก่ อุณหภูม ิปรมิาณ

น ้ าฝน และความชื้นสัมพัทธ์ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานของสถานีตรวจวัดสภาพ
ภูมอิากาศอตัโนมตั ิในจงัหวดัสุพรรณบุร ีพบว่าในช่วงระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2551 ถึง 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 สภาพภูมอิากาศในจงัหวดัสุพรรณบุรมีลีกัษณะดงันี้ ปรมิาณน ้าฝน
สูงสุด 256.70มลิลเิมตร ต ่าสุดคอืไม่มปีรมิาณน ้าฝนเลย ความชื้นสมัพทัธส์ูงสุดที ่84% ต ่าสุดที ่
66% ความชืน้สมัพทัธเ์ฉลี่ย 75.30% อุณหภูมสิูงสุดคอื 33.10 องศาเซลเซยีส ต ่าสุดคอื 20.80 
องศาเซลเซยีส อุณหภมูเิฉลีย่ 27.67 องศาเซลเซยีส เมือ่พจิารณาขอ้มลูสภาพภูมอิากาศในแต่ละปี
พบว่า ปรมิาณน ้าฝนแต่ละเดอืนในช่วงปีมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ซึง่เป็นไปตามลกัษณะ
ของฤดูกาล คอืมปีรมิาณฝนมากในช่วงฤดูฝน และไม่มปีรมิาณฝนเลยในช่วงฤดูหนาว แต่ส าหรบั
ความชืน้สมัพทัธแ์ละอุณหภูม ิเมื่อวเิคราะหจ์ากค่าสถติ ิและกราฟ พบว่าความชืน้สมัพทัธเ์ฉลีย่
ในแต่ละเดอืนมคีวามแตกต่างกนัอยู่บ้าง ส่วนอุณหภูมเิฉลี่ยในแต่ละเดอืนมคีวามแตกต่างกนั
เพยีงเลก็น้อย 

 5.1.1.3  แนวโน้มความสมัพนัธ์ของปจัจยัด้านภูมอิากาศกบัอตัราการป่วยของ
โรคไขเ้ลอืดออก 

ผลการวเิคราะห์แนวโน้มความสมัพนัธข์องปจัจยัด้านภูมอิากาศ ได้แก่ อุณหภูม ิ
ปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์กบัอตัราการป่วยของโรคไขเ้ลอืดออก ในช่วงระหว่างวนัที่ 
1 มกราคม พ.ศ.2551 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 พบว่าอตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออกมแีนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงตามลกัษณะของปรมิาณน ้าฝน คอืในช่วงที่มปีรมิาณน ้าฝนสูง อตัราป่วย
ของโรคไขเ้ลอืดออกมจี านวนสงูกว่าอตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกในช่วงทีม่ปีรมิาณฝนต ่ากว่า  
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5.1.2  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue  
  Fever) แสดงความสมัพนัธ์ของของปัจจยัด้านภมิูอากาศซ่ึงประกอบด้วย

อณุหภมิู ปริมาณน ้าฝน และความช้ืนสมัพทัธ์ ท่ีมีต่อการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (Mathematic Model 
of Spreading of Dengue Fever) จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านภูมอิากาศ
ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน และความชื้นสัมพัทธ์ กับการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ในแต่
ละปี และในภาพรวม (ปี พ.ศ. 2551-2555) สรปุไดด้งัแสดงในตารางที ่5.1  
 
ตารางท่ี 5.1 แบบจ าลองทางคณติศาสตรข์องการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก  
 (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ในแต่ละปี และในภาพรวม (ปี  
 พ.ศ. 2551-2555) 
 

ปี แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพรร่ะบาดของโรคไข้เลือดออก 
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) 

หมายเหตุ 

2551 Y = 0.198 (ปรมิาณน ้าฝน) r2= 0.676  
p < 0.05  

2552 Y = 0.079 (ปรมิาณน ้าฝน) – 0.039 (อุณหภมู)ิ r2= 0.736  
p < 0.05 

2553 Y = 3.523 + 0.091 (ปรมิาณน ้าฝน) - 0.043 (อุณหภมู)ิ r2= 0.750  
p < 0.05 

2554 Y = 1.930 + 0.295 (ปรมิาณน ้าฝน) - 0.082 (อุณหภมู)ิ r2= 0.693  
p < 0.05 

2555 Y = 0.009 (ปรมิาณน ้าฝน) r2= 0.692 
p < 0.05 

2551-2555 Y = 2.658 + 0.10 (ปรมิาณน ้าฝน) – 0.034 (อุณหภมู)ิ     r2= 0.73  
p < 0.05 

 
ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 

(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจัยด้าน
ภมูอิากาศซึง่ประกอบดว้ยอุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์กบัการแพรร่ะบาดของ
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โรคไขเ้ลอืดออก สรปุไดว้่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจัยด้าน
ภูมอิากาศ ในปี พ.ศ. 2553 เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจัยด้าน
ภูมิอากาศที่มีค่าความสามารถในการท านายสูงสุด (75%) และเน่ืองจากจ านวนผู้ป่วยโรค
ไขเ้ลอืดออกของปี พ.ศ. 2553 (616 ราย) ใกลเ้คยีงกบัจ านวนผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกในปี พ.ศ. 
2556 (631 ราย) ดงันัน้ในการวเิคราะหห์าพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตาม
การเปลี่ยนแปลงของปจัจัยด้านภูมิอากาศในปี พ.ศ. 2556 จึงเลือกใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (Mathematic Model of Spreading of 
Dengue Fever) ตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมิอากาศในปี พ.ศ. 2553 ส าหรบัการ
ท านายการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในปี พ.ศ. 2556 โดยรปูแบบของความสมัพนัธ์ของ
ปจัจยัดา้นภมูอิากาศทีม่ต่ีอการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก เป็นดงัน้ี 

 
Y     = 3.523 + 0.091 (ปรมิาณน ้าฝน) - 0.043 (อุณหภมู)ิ  ……สมการ 
 
Y     คอื อตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออก  (คนต่อประชากร 100,000 คน) 

 
5.1.3  พื้นท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปล่ียนแปลง 
  ของปัจจยัด้านภูมิอากาศซ่ึงประกอบด้วยอุณหภูมิปริมาณน ้าฝน และ

ความช้ืนสมัพทัธ ์
  5.1.3.1 การประมาณค่าความเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเชงิพืน้ที ่
  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส าหรบัการประมาณค่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ

โรคไข้เลอืดออกเชงิพื้นที่ โดยใช้การประมาณค่าเชงิพื้นที่แบบ Local Method ด้วยวธิ ีThiessen 
Polygons ซึ่งเป็นการประมาณค่าโดยใชก้ารสรา้งโพลกิอนล้อมรอบชุดขอ้มูลปจัจยัดา้นภูมอิากาศ
ที่ทราบค่าที่ตรวจวัดได้จากจุดควบคุม (Control Points) ได้แก่สถานีตรวจอากาศอัตโนมตัิใน
จงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 2 แห่ง คอื สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรแีละสถานีตรวจอากาศเกษตร
อู่ทองเพื่อวเิคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลง
ของปจัจยัด้านภูมอิากาศในจงัหวดัสุพรรณบุร ีตัง้แต่ วนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ.
2556 ผลการวเิคราะหเ์ป็นดงันี้ 

1)  สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีประกอบด้วยพื้นที่เขตอ าเภอเมอืง
สุพรรณบุร ีบางปลาม้า ศรปีระจนัต์ สามชุก เดิมบางนางบวช สองพี่น้อง (ยกเว้นต าบลศรี
ส าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี์ (ยกเว้นต าบลสระกระโจม และทะเลบก) 
หนองหญา้ไซ (ยกเวน้ต าบลแจงงงาม หนองขาม และทพัหลวง) 
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2)  สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองประกอบดว้ยพืน้ทีเ่ขตอ าเภอด่านชา้ง 
อู่ทอง สองพี่น้อง (เฉพาะต าบลศรสี าราญ ทุ่งคอก หนองบ่อ และบ่อสุพรรณ) ดอนเจดยี ์(เฉพาะ
ต าบลสระกระโจม และทะเลบก) หนองหญา้ไซ (เฉพาะต าบลแจงงงาม หนองขาม และทพัหลวง) 

 5.1.3.2 ขอ้มลูปจัจยัดา้นภมูอิากาศในปี พ.ศ. 2556 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัดา้นภูมอิากาศ ประกอบดว้ย อุณหภมู ิปรมิาณน ้าฝน 

และความชื้นสมัพทัธ์ ที่เก็บรวบรวมได้จากสถานีตรวจอากาศอัตโนมตัิในจงัหวดัสุพรรณบุร ี
จ านวน 2 แห่ง คอื สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรแีละสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองตัง้แต่ วนัที ่
1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 แบ่งตามการประมาณค่าเชงิพื้นที่แบบ Local Method 
โดยใช้วธิ ีThiessen Polygons พบว่า พื้นที่สถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ีมีอุณหภูมิ
สูงสุด 39.13 องศาเซลเซียส ต ่ าสุด 26.36 องศาเซลเซียส (ค่าเฉลี่ย 34.08, S.D. = 2.76) 
ปรมิาณน ้าฝนสูงสุด 209.29 มลิลเิมตร ต ่าสุด 0.00 มลิลิเมตร ความชื้นสมัพทัธ์สูงสุด 86.00 
เปอรเ์ซ็นต์ ต ่าสุด 66.14 เปอรเ์ซ็นต์ (ค่าเฉลี่ย 76.96, S.D. = 4.59) และพื้นที่สถานีตรวจอากาศ
เกษตรอู่ทองมีอุณหภูมสิูงสุด 38.79 องศาเซลเซียส ต ่าสุด 26.10 องศาเซลเซียส (ค่าเฉลี่ย
33.54, S.D. = 2.67) ปรมิาณน ้าฝนสูงสุด 155.29 มลิลเิมตร ต ่าสุด 0.00 มลิลเิมตร ความชื้น
สมัพทัธส์งูสุด 85.57 เปอรเ์ซน็ต ์ต ่าสุด 59.57 เปอรเ์ซน็ต ์(ค่าเฉลีย่75.15, S.D. = 5.25) 

 5.1.3.3 ขอ้มลูอตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกในปี พ.ศ. 2556 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุร ี

ด าเนินเก็บรวบรวมจากระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 (รง. 506) ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัสุพรรณบุร ีตัง้แต่ วนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยแยกข้อมูลผู้ป่วย
ตามสถานีตรวจวดัอากาศอตัโนมตัใินจงัหวดัสุพรรณบุร ีจ านวน 2 แห่ง คอื สถานีตรวจอากาศ
สุพรรณบุรแีละสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง จากขอ้มลูพบว่าอตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออก
ในพื้นที่สถานีตรวจวดัอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ีมคี่าอตัราป่วยของโรคไข้เลอืดออกสูงสุดคอื 
1.97 ต่อประชากร 100,000 คน และมคี่าอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกต ่าสุดคือ 0.00 และ
อตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีส่ถานีตรวจวดัอากาศเกษตรอู่ทองมคี่าอตัราป่วยของโรค
ไขเ้ลอืดออกสูงสุดคอื 2.12 ต่อประชากร 100,000 คน และมคี่าอตัราป่วยของโรคไขเ้ลอืดออก
ต ่าสุดคอื 0.00 

 5.1.3.4 พืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ย อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และ
ความชืน้สมัพทัธ ์

 ผลการวเิคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ยปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์โดย
น าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(Geographic Information System: GIS) มาใช้ในการวเิคราะห์
ร่วมกนักบัแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (Mathematic 
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Model of Spreading of Dengue Fever) ซึ่งเป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ทางสถิติเชิงพื้นที ่
(Geo-statistical Analysis) แบบอัตสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Auto-Correlations) ก าหนด
พืน้ทีใ่นการประเมนิค่าความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเชงิพืน้ทีจ่ าแนกไดเ้ป็น 
2 พืน้ทีต่ามจุดควบคุมคอืสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง และ
ด าเนินการวเิคราะหพ์ืน้ทีค่วามเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเป็นรายสปัดาห ์ตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ก าหนดการ
แสดงพื้นที่ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยั
ดา้นภูมอิากาศออกเป็น 3 ระดบั (รายละเอยีดตามตารางที ่5.2) ผลการวเิคราะหพ์ืน้ทีเ่สีย่งพืน้ที่
ความเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศ
เป็นรายสปัดาหส์รปุไดด้งัตารางที ่5.3 

 
ตารางท่ี 5.2 ระดบัความเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
 
ระดบัความเส่ียง ความหมาย 
พืน้ทีส่แีดง      พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ

เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภมูอิากาศอยูใ่นระดบัมากต้องมกีารด าเนินการ
ในการป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่าง
เรง่ด่วน 

พืน้ทีส่เีหลอืง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศอยู่ในระดบัปานกลางต้องมกีารเฝ้า
ระวงัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งใกลช้ดิ 

พืน้ทีเ่ขยีว      พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศอยู่ในระดบัน้อยควรมกีารเฝ้าระวงั
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยั
ดา้นภมูอิากาศโดยเฉพาะปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์

 
 
 
 
 
 
 



165 

 

 
 

ตารางท่ี 5.3 พืน้ทีค่วามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของ 
        ปจัจยัดา้นภมูอิากาศเป็นรายสปัดาหจ์ าแนกตามสถานตรวจอากาศ 
 

 สถานีตรวจอากาศ 
สปัดาห์ 

สพุรรณบุรี เกษตรอู่ทอง 
สแีดง สแีดง 38 
สเีหลอืง สเีหลอืง 28, 37, 40 
สเีขยีว สเีขยีว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 
43, 44, 45, 49, 50, 51 และ52 

สแีดง สเีขยีว 23 
สเีหลอืง สแีดง 42 
สเีหลอืง สเีขยีว 33, 34, 46, 48 
สเีขยีว สเีหลอืง 39 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 

5.2.1  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of Dengue 
Fever) แสดงความสมัพนัธ์ของของปัจจยัด้านภมิูอากาศ ท่ีมีต่อการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ในการศึกษานี้  ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) แสดงความสัมพันธ์ของ
ปจัจยัดา้นภมูอิากาศ (อุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ)์ กบัการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก (อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก) ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis: MRA) ด้วยวิธี Enter ที่ระดับความเชื่อมัน่  0.05 และ 0.01 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
(Mathematic Model of Spreading of Dengue Fever) ตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจัยด้าน
ภูมอิากาศในปี 2553 ที่ใช้ส าหรบัการท านายการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในปี พ.ศ. 2556 
ปจัจยัดา้นภูมอิากาศทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ ระดบั 0.05 คอื ปจัจยัด้านปรมิาณน ้าฝน และอุณหภูม ิโดยปจัจยัด้านปรมิาณน ้าฝน มผีล
ต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (B = 0.091, p=0.001) ในทศิทางเดยีวกบัการแพร่ระบาด
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ของโรคไขเ้ลอืดออก และมผีลต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกมากกว่าปจัจยัดา้นอุณหภูมทิี่
มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (B = - 0.043, p = 0.028) ซึ่งมีความสมัพันธ์ใน
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก มคี่าคงทีข่องความสมัพนัธ ์3.523 ค่า
เปอร์เซ็นต์การท านายที่ 75 (r2= 0.750, p< 0.05) และปจัจยัด้านความชื้นสมัพทัธ์ไม่มผีลต่อ
การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิสามารถเขยีนเป็นสมการแสดง
ความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภูมอิากาศกบัอตัราการปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออกไดด้งัสมการ 

 
 Y     = 3.523 + 0.091 (ปรมิาณน ้าฝน) - 0.043 (อุณหภมู)ิ         .....สมการ 
 

Y     คอื อตัราปว่ยของโรคไขเ้ลอืดออก (คนต่อประชากร 100,000 คน) 
 
เมื่อไดท้บทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง พบว่าผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากการวจิยั

ในครัง้นี้มทีัง้ความสอดคล้องกบัความแตกต่างจากการศกึษาอื่น ดงันี้  ผลการศกึษาในครัง้นี้ที่
พบว่าปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ได้แก่ ปรมิาณน ้าฝนมผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ในจงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
มคีวามสอดคล้องกบัการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในโรค
ไข้เลือดออกโรคระบาด ของ Sripugdee, Inmoung, and Junggoth (2010, p. 260-262) ที่ได้
ท าการศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 4 จงัหวดั (นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรรีมัย์ และ
สุรนิทร)์ ซึ่งผลการศกึษาพบว่าปรมิาณน ้าฝนและจ านวนวนัที่ฝนตกมคีวามสมัพนัธ์อตัราป่วย
ไข้เลอืดออก (F = 159.32, 204.52, p < 0.05) R = 0.55 และ 0.60, R 2 adj = 0.31 และ 0.36 
รปูแบบอุบตักิารณ์ ของอตัราการเจบ็ป่วยจากโรคไขเ้ลอืดออกของปรมิาณน ้าฝนคอื 0.17+ 0.35 
(ปรมิาณน ้าฝน) และรปูแบบอุบตักิารณ์อตัราการเจบ็ป่วยจากโรคไขเ้ลอืดออกของจ านวนวนัที่
ฝนตก = 0.05 + 0.76 (จ านวนฝนตก) และการศกึษาของ Strickman and Kittayapong (2002, 
p. 247-259) เรื่อง ไขเ้ลอืดออกและพาหะน าโรคในประเทศไทย: บทน าสู่การส ารวจและการกระจาย
ของลูกน ้ายุงลายตามฤดูกาล ซึง่ท าการในพืน้ที่ 3 หมู่บา้นและ 2 โรงเรยีนในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
โดยส ารวจจ านวนลูกน ้ายุงลายทีอ่าศยัอยู่ในแหล่งเพาะพนัธุ์ ในแต่ละ 3 ฤดูกาลหลกัคอืฤดูรอ้น 
(กุมภาพนัธ์ถึงเมษายน) ฤดูฝน (พฤษภาคมถึงตุลาคม) และฤดูหนาว (เดอืนพฤศจกิายนถึง
มกราคม) ด าเนินการวเิคราะห์เชิงพื้นที่โดยใช้ kriged estimates of interpolated data ซึ่งผล
การศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าจ านวนของลกูน ้ายงุลายมปีรมิาณมากขึน้อยา่งมนีัยส าคญัในช่วงฤดฝูน 
นอกจากนี้ยงัมกีารการศึกษาของ Barrera, Delgado, Jimenez and Valero (2002, p. 84-95) 
ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรือ่ง ปจัจยัของการแพรร่ะบาดเชงินิเวศน์ทีส่มัพนัธก์บัพืน้ทีท่ีม่กีารแพรร่ะบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัสูงในเมอืงมาราไกย ์(Maracay) ประเทศเวเนซุเอลา ผลการศกึษา
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พบว่าโรคไขเ้ลอืดออกมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรดา้นปรมิาณน ้าฝนและความชืน้ แต่มขีอ้จ ากดัการ
เกดิโรคไขเ้ลอืดออกในช่วงฤดูหนาว และนอกจากนี้ โรคไขเ้ลอืดออกยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่
และระยะห่างจากแหล่งน ้ าด้วย และการศึกษาของ Carlos and Jonathan (2004, p.481-489) 
พบว่า อตัราการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกทีเ่พิม่ขึน้มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัในช่วง
เดอืนที่มปีรมิาณน ้าฝนมาก ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่าจุดเริม่ต้นของการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกจะ
เริม่ต้นในช่วงฤดูฝน (Rigau-Pérez et al., 1998, p. 971-977) และการศกึษาของ Gubler et al. 
(2001, p. 223-233) แสดงให้เหน็ว่าปจัจยัด้านปรมิาณน ้าฝนมคีวามสมัพนัธ์กบัการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกสูงกว่าปจัจยัด้านความชื้นสมัพทัธ์และอุณหภูม ิเนื่องจากปรมิาณน ้าฝนที่
เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดพื้นที่ที่มีน ้าขงัเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่น ้ าขงัเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุ งลาย การ
เพิม่ขึน้ของปรมิาณน ้าฝนจงึท าใหเ้พิม่แหล่งเพาะพนัธุ์ของยงุลาย ส่งผลใหม้จี านวนของยุงลายที่
เป็นพาหะของโรคมากขึน้ และมผีลต่ออตัราการรอดของตวัอ่อน (larval survivorship) และระยะ
ฟกัไข่ (eggs hatching) ของยุงลายดว้ย (Slosek, 1986, p. 249-257) นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษา
ถึงผลของการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่มต่ีอประชากรลูกน ้ายุงลายบ้านในกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย ของ Tonn, Macdonald, Sheppard and Jatanasen (1970, p. 943-950) ที่พบว่า
ในช่วงฤดหูนาวหรอือากาศแหง้แลง้ประชากรของลูกน ้าเพาะพนัธุ์ ลดลงรอ้ยละ 11-26 เมื่อเทยีบ
กบัฤดฝูน 

อยา่งไรกต็ามผลการศกึษาปจัจยัดา้นปรมิาณน ้าฝนทีม่ต่ีอการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ในครัง้นี้มคีวามแตกต่างจากการศึกษาของ Pinto, Coelho, Oliver and Massad (2011, p. 415-
426) ซึง่ท าการศกึษาในประเทศสงิคโปรท์ีผ่ลการศกึษาไม่พบว่ามคีวามสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณ
น ้าฝนกบัการเกดิอุบตักิารณ์ของโรคไขเ้ลอืดออก เนื่องจากประเทศสงิคโปรม์ฝีนตกตลอดทัง้ปี 
ดงันัน้จงึไมพ่บการมนียัส าคญัของตวัแปรนี้ในการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก  

ส าหรบัปจัจยัดา้นอุณหภูมนิัน้ ผลการศกึษาที่ได้ในครัง้น้ีแสดงให้เหน็ว่านอกจากปจัจยั
ด้านปรมิาณน ้ าฝนแล้วปจัจยัด้านอุณหภูมกิ็มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
จงัหวัดสุพรรณบุรดี้วย แต่ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบว่าผลการศกึษาทีไ่ดใ้นครัง้
นี้มทีัง้ความสอดคลอ้งและแตกต่างกบัผลการศกึษาอื่น โดยผลการศกึษาทีจ่ากการศกึษาในครัง้
นี้พบว่ามคีวามสอดคล้องกบัการศกึษาของ Yu, Yang, Yen & Christakos (2011, p 485-494) 
ซึ่งท าการศกึษาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไต้หวนั พบว่า อุณหภูมเิฉลี่ยและอุณหภูมสิูงสุดมี
ความสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัอุบตักิารณ์การเกดิโรคไขเ้ลอืดออก ในขณะเดยีวกนัก็มคีวามแตกต่าง
กบัการศกึษาอื่นทีพ่บว่านอกจากสภาพภูมอิากาศดา้นปรมิาณน ้าฝน ยงัมสีภาพภูมอิากาศด้าน
อุณหภูมทิี่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกด้วย โดยมผีลในทศิทางเดยีวกนักบัการ
แพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเช่น การศกึษาของ Chakravarti and Rajni (2005, p. 32-37) ที่
พบว่านอกจากปจัจยัดา้นปรมิาณน ้าฝนแลว้ ปจัจยัดา้นอุณหภมูกิม็ผีลต่อการแพรร่ะบาดของโรค
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ไข้เลือดออกด้วย ทัง้นี้ เป็นเพราะว่าการที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นส่งผล ให้การเปลี่ยนช่วงหรือ
ระยะเวลาของแต่ละฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป เช่น ท าให้ฤดูฝน หรอืฤดูกาลที่มอีากาศอบอุ่น
ยาวนานขึน้ แต่ฤดหูนาวสัน้ลง ซึง่การเปลีย่นแปลงนี้มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่พื้นที่มฤีดูฝน หรอือากาศอบอุ่นที่มยีาวนานขึ้นท าให้มกีารแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกไดม้ากขึน้ และยาวนานขึน้ดว้ย อนัเนื่องมาจากความเหมาะสมของพืน้ทีท่ีม่ต่ีอ
การเตบิโตของยุงลายและเชื้อไวรสัเด็งกี่ นอกจากนี้ยงัพบว่า ในพื้นที่ที่เชื้อไวรสัเด็งกี่เป็นโรค
ประจ าถิน่ อุณหภูมโิลกทีส่งูขึน้ท าใหม้กีารแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัเดง็กี่ในช่วงฤดหูนาวซึง่ไม่ใช่ช่วง
ฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคมาก่อน (Kuno, 1995; p. 321–335; Jetten and Focks, 1997,  
p. 285-297) และยงัมกีารแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกไปสู่พื้นที่ใหม่ และท าใหค้วามรุนแรง
ของโรคในพื้นที่ที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่น การแพร่ระบาดครัง้แรกของยุงลาย ใน
สหรฐัอเมรกิา ที่มกีารรายงานการระบาดเป็นครัง้แรกของโรคไขเ้ลอืดออกในคยีเ์วสต์ รฐัฟลอรดิา 
โดยพบว่าปจัจยัส าคญัที่ท าให้เกดิการระบาดน้ีคอืการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมอินัเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ หรอืภาวะโลกรอ้น นอกจากนี้ยงัมกีารศึกษาที่พบว่า อุณหภูมมิี
ความส าคญัในต่อฤดูของการแพร่ระบาดของไขเ้ลอืดออกในประเทศทีอ่าศยัอยูใ่นภมูอิากาศเขต
รอ้นเช่น ประเทศไทย (Kuno, 1995, p. 321–335) และยงัพบว่าในภาวะที่มอุีณหภูมติ ่า หรอื
สภาพอากาศเยน็ส่งผลต่อการยดืระยะเวลาในการสรา้งไข่ของยุงลาย และส่งผลต่อระยะเวลาใน
การฟกัตัวของโรค (Incubation period) คือ ระยะเวลาที่เริ่มจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย จน
ก่อให้เกดิอาการซึง่เป็นระยะเวลาที่เชือ้โรคใช้เพื่อการเจรญิเตบิโต แบ่งตวัจนมกี าลงัมากพอจะ
ก่ออาการยาวนานขึน้ (Focks, Brenner, Hayes & Daniels, 2000, p. 11-18) 

ส าหรบัผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าปจัจยัด้านความชื้นสมัพทัธ์ไม่มผีลต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในจงัหวดัสุพรรณบุรนีัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งพบว่าผลการศกึษาทีไ่ดม้คีวามแตกต่างจากการศกึษาอื่นทีม่ผีลการศกึษาแสดงใหเ้หน็
ว่านอกจากปจัจยัดา้นปรมิาณน ้าฝน และปจัจยัด้านอุณหภูมแิล้ว ปจัจยัด้านความชืน้สมัพทัธ์ที่
เปลีย่นแปลงส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกด้วย โดยพบว่าการเปลีย่นแปลงของ
ความชืน้สมัพทัธน์ัน้เป็นผลสบืเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของปรมิาณน ้าฝน และอุณหภูม ิซึง่
การเปลีย่นแปลงนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โดยส่งผลให้
เกดิการเปลี่ยนแปลงของความชืน้สมัพทัธ์ตามพื้นที ่หรอืบรเิวณ ที่ท าหน้าที่เกบ็กกัน ้าฝน เช่น 
ภาชนะ และพื้นที่ที่มนี ้ าขงั ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ (breeding sites) ของยุงลาย (Halstead, 
2008, p. 273-291; Rigau-Pérez et al, 1998, p. 971-977; Thomas, Strickman & Vaughn, 
2003, p. 235-289) นอกจากนี้ยงัมีการศึกษาของ Carlos and Jonathan, (2004, p.481-489) 
ทีพ่บว่าอตัราการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกที่เพิม่ขึน้มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัในช่วง
เดอืนทีม่คีวามชืน้สูง และความชืน้สมัพทัธท์ีสู่งขึน้มคีวามสมัพนัธก์บัการเพิม่ขึน้ของพฤตกิรรม
การหาอาหาร การมชีวีติรอดของยุงลาย และการพฒันาของไข่ของยุงลาย (Christophers, 1960, 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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p. 1003-1017) นอกจากนี้ยงัมกีารศึกษาของ Khasnis and Nettlemen (2005, p. 689-696) ที่
พบว่า ยุงลายจะด ารงชวีติอยูใ่นอากาศอบอุ่นและชืน้ แต่จะไม่สามารถด ารงชวีติไดใ้นอากาศเยน็
และแห้งเช่นในช่วงฤดูหนาว เช่นเดียวกับการศึกษาของ Barrera, Delgado, Jimenez and 
Valero (2002, p. 84-95) ที่ท าการศกึษาในประเทศเวเนซุเอลา ที่ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า 
โรคไข้เลอืดออกมคีวามสมัพนัธ์กบัความชื้น และการเกิดโรคไข้เลอืดออกมขี้อจ ากดัการแพร่
ระบาดในช่วงฤดหูนาวดว้ย 

อย่างไรกต็าม ถงึแมจ้ะมหีลายการศกึษาทีส่นับสนุนว่าความชืน้สมัพทัธม์คีวามสมัพนัธ์
ต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก แต่มกีารศึกษาที่ให้ผลแตกต่างไปเช่น การศึกษาของ 
Wu et al. (2000, p. 816-820) ที่พบว่าความชื้นสมัพทัธ์มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัอุบตัิการณ์
การเกดิโรคไขเ้ลอืดออกซึ่งอธบิายได้ว่า ถงึแมว้่ายุงจะสามารถมชีวีติรอดในยาวนานมากขึน้ใน
สภาวะที่มคีวามชื้นแต่ยุงจะกดัมากขึน้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง ส่ งผลให้มกีารแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัเดง็กี่มากขึน้ในสภาวะทีม่คีวามชืน้ต ่าซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาในครัง้นี้
ซึ่งเหตุผลของการไม่พบว่าความชื้นสมัพทัธ์มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกนัน้ 
เนื่องมาจากลกัษณะทางภูมปิระเทศโดยส่วนใหญ่ของจงัหวดัสุพรรณบุรมีลีกัษณะพื้นที่เป็นที่
ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มแีม่น ้า ล าคลอง หนองบงึ อยูท่ ัว่ไป และมลีกัษณะภูมอิากาศแบบรอ้นชืน้ 
ท าให้ความชื้นสมัพทัธ์ในแต่ละพื้นที ่และช่วงเวลาไม่มคีวามแตกต่างกนัชดัเจน โดยในปี 2556 
พื้นที่สถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ีม ีความชื้นสมัพทัธ ์ค่าสูงสุด 86.00 เปอรเ์ซน็ต์ ค่า
ต ่าสุด 66.14 เปอรเ์ซ็นต์ (ค่าเฉลี่ย 76.96, S.D. = 4.59) และพื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่
ทอง มี ความชื้นสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด 85.57 เปอร์เซ็นต์ ค่าต ่าสุด 59.57 เปอร์เซ็นต์ (ค่าเฉลี่ย 
75.15, S.D. = 5.25) จากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเห็นได้ว่าปรมิาณความชื้น
สมัพทัธม์คีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย 

 
5.2.2  พื้นท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการเปล่ียนแปลง

ของปัจจยัด้านภมิูอากาศ 
ผลการวิเคราะห์หาพื้นที่ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ

เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ยปรมิาณน ้าฝน และอุณหภูม ิโดยน าระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มาใช้ในการวิเคราะห์
ร่วมกนักบัแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก (Mathematic 
Model of Spreading of Dengue Fever) เป็นรายสปัดาห์ ตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 จ าแนกพืน้ที่ในการประเมนิค่าความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเชงิ
พืน้ทีเ่ป็น 2 พืน้ทีต่ามจุดควบคุม คอืสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจอากาศเกษตร
อู่ทอง ก าหนดการแสดงพื้นที่ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
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เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศออกเป็น 3 ระดบันัน้พบว่า ทัง้สองพืน้ทีม่รีะดบัความเสีย่ง
ทีเ่ท่ากนั และต่างกนัดงันี้ 

พืน้ทีท่ ัง้ 2 พืน้ทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศเท่ากนัในสปัดาหท์ี ่1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 , 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 
44, 45, 47, 49, 50, 51 และ52 

พืน้ที่ 2 พื้นทีม่คีวามเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศต่างกนัในสปัดาห์ที ่23, 33, 34, 46 และ48 ซึง่เป็นสปัดาหท์ี่พื้นทีข่อง
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรมีคีวามเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลง
ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศมากกว่าพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง ยกเวน้สปัดาหท์ี ่39 และ
42 ที่พื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทองมคีวามเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศมากกว่าพืน้ทีข่องสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ี
 จากผลการวเิคราะหพ์ืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศที่ได้แสดงให้เหน็ว่าจากปจัจยัด้านภูมอิากาศเป็นปจัจยั
ดา้นสิง่แวดลอ้มและมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ลกัษณะทางภมูปิระเทศ 
หรอืลกัษณะทางภมูศิาสตรซ์ึง่มผีลต่อการแพรข่องโรคไขเ้ลอืดออก เมือ่พจิารณาถงึความผลการ
วเิคราะหพ์ืน้ทีค่วามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยั
ดา้นภูมอิากาศทีว่เิคราะหไ์ดก้บัลกัษณะภมูปิระเทศของจงัหวดัสุพรรณบุรทีีม่ลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นที่
ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่แต่มพีื้นที่บางส่วนเป็นภูเขาและที่ราบเชงิเขาโดยมคีวามลาดเททางจาก
ทางดา้นตะวนัตกของจงัหวดัตลอดแนวตัง้แต่เหนือจรดใต้บรเิวณพืน้ทีต่ ่าสุดอยูท่างดา้นตะวนัออก
เฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจงัหวดัสุพรรณบุรทีี่ใชท้ านาขา้ว มแีม่น ้าล าคลองหนองบงึอยู่
ทัว่ไป แม่น ้าสายส าคญัที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถงึใต้สุด ไดแ้ก่แม่น ้าท่าจนีหรอืแม่น ้าสุพรรณบุรี
ฝ ัง่ตะวนัออกของแม่น ้าท่าจนีจะมลีกัษณะราบลุ่ม มนี ้าท่วมขงัในฤดูน ้าหลาก เป็นประจ าทุกปี 
โดยเฉพาะในเขตอ าเภอบางปลาม้า สองพี่น้อง เมอืงสุพรรณบุร ีเดิมบางนางบวช สามชุก      
ศรปีระจนัต์ ซึง่คอืพืน้ทีใ่นการประเมนิค่าความเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกของ
สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีส่วนฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น ้าท่าจนี จะมพีื้นที่ราบลุ่ม จนถงึพื้นที่ดอน 
แห้งแล้ง และพื้นที่ภูเขา ได้แก่ เขตอ าเภออู่ทอง  ดอนเจดีย์ ด่านช้าง และหนองหญ้าไซ 
นอกจากน้ียงัมพีืน้ทีท่ีเ่ป็นเขตป่าสงวน โดยมพีืน้ทีอุ่ทยานและพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตทิัง้สิน้ 7 แห่ง 
พื้นที่ประมาณ 852,102.52 ไร่ อยู่ในเขต อ าเภอด่านช้าง หนองหญ้าไซ อู่ทอง และสองพี่น้อง 
ซึง่คอืพื้นที่ในการประเมนิค่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกของสถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง ดงัแสดงในภาพที ่5.1 
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ภาพท่ี 5.1  ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัสุพรรณบุรแีบ่งตามพืน้ทีก่ารศกึษา 

เมื่อวเิคราะหถ์งึปจัจยัดา้นภูมอิากาศของทีส่ถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทอง จะเหน็ไดว้่าพืน้ทีส่ถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ี(อุณหภมูสิงูสุด 39.13 
องศาเซลเซยีส ต ่าสุด 26.36 องศาเซลเซยีส (ค่าเฉลี่ย 34.08, S.D. = 2.76) ความชื้นสมัพทัธ์
สูงสุด 86.00 เปอรเ์ซน็ต์ ต ่าสุด 66.14 เปอรเ์ซน็ต์ (ค่าเฉลี่ย 76.96, S.D. = 4.59) ใกล้เคยีงกบั
อุณหภูม ิและความชืน้สมัพทัธข์องพื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง (อุณหภูมสิูงสุด 38.79 
องศาเซลเซยีส ต ่าสุด 26.10 องศาเซลเซยีส (ค่าเฉลี่ย 33.54, S.D. = 2.67) ความชื้นสมัพทัธ ์
สูงสุด 85.57 เปอรเ์ซน็ต์ ต ่าสุด 59.57 เปอรเ์ซน็ต์ (ค่าเฉลี่ย 75.15, S.D. = 5.25) ส าหรบัปจัจยั
ด้านปรมิาณน ้าฝน พบว่าสถานีตรวจอากาศจงัหวดัสุพรรณบุร ี(สูงสุด 209.29 มลิลิเมตร) มี
ปริมาณน ้ าฝนมากกว่าพื้นที่สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง (ปริมาณน ้ าฝนสูงสุด 155.29 
มลิลเิมตร) ซึ่งสอดคล้องกบัแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Model of Spreading of 
Dengue Fever) แสดงความสมัพนัธข์องของปจัจยัดา้นภูมอิากาศทีม่ต่ีอการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลอืดออก ที่พบว่าปจัจยัด้านภูมอิากาศที่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกคือ
ปรมิาณน ้ าฝน และอุณหภูมิ โดยที่ปจัจยัด้านภูมิอากาศที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกมากทีสุ่ดคอืปรมิาณน ้าฝน  

ดา่นช้าง

อูท่อง

สองพ่ีน้อง

บางปลาม้า

สามชกุ

ดอนเจดีย์

หนองหญ้าไซ

เดิมบางนางบวช

เมืองสพุรรณบรีุ

ศรีประจนัต์สถานีตรวจอากาศ
เกษตรอู่ทอง 

ระดบัความสงูจากระดบัน ้าทะเล 
< 300  เมตร 

    301 – 600 เมตร 
            > 601  เมตร 

สถานีตรวจอากาศ
สพุรรณบุร ี
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 ผลการศกึษาในครัง้นี้พบว่ามคีวามสอดคลอ้งการศกึษาของ Bennett et al. (2010, p. 811-
818); Maciel-de-Freitas, Brocki Neto, Gonçalves, Codeço and Lourenço-de-Oliveira (2006, 
p. 1112-1120); Mogi, Khamboonruang, Choochote and Suwanpanit (1988, p. 319-324); 
Preechaporn, Jaroensutasinee and Jaroensutasinee (2006, p. 204-213); Stoddard et al. 
(2013, p. 994-999); Thongsripong, Green, Kittayapong, Kapan, Wilcox and Bennett, 
(2013, p 1-12); ทีผ่ลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อวงจรชวีติของยุง และการระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกคอื อุณหภูม ิความชื้นในอากาศ ปรมิาณน ้าฝน ความหนาแน่นของประชากร 
อาคารบ้านเรอืน แหล่งที่อยู่อาศยั ความเป็นเมอืงหรอืความเป็นชนบท ความสูงของพื้นที่จาก
ระดบัน ้าทะเล นิเวศวทิยาของเชื้อไวรสัเด็งกี่ ตลอดรวมถึงนิเวศวทิยาพฤตกิรรมของยุงลายที่
เป็นพาหะน าโรคซึง่ได้แก่ยุงลายบ้านและยุงลายสวน ซึ่งมนีิเวศวทิยาและพฤตกิรรมทีแ่ตกต่าง
กนั ดงันี้ การศึกษาของ Bennett et al. (2010, p. 811-818) ที่ผลการศึกษาพบว่า พลวตัิของ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัเดง็กี่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัต่าง ๆ จ านวน
มาก และปจัจยัทีส่ าคญัปจัจยัหน่ึงทมีผีลอย่างมากต่อพลวตัขิองววิฒันาการของเชือ้ไวรสัเดง็กี่คอื
ความหนาแน่นของประชากร Preechaporn, Jaroensutasinee and Jaroensutasinee (2006, 
2010, p. 811-818) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ยุงลายบ้านและยุงลายสวนมพีฤติกรรมการ
วางไข่ทีแ่ตกต่างกนั โดยยุงลายสวนจะวางไข่ในแหล่งเพาะพนัธท์ีแ่ตกต่างกนั และพบการวางไข่
ของยุงลายบา้นและยงุลายสวนในทุกพืน้ที ่แต่มคีวามแตกต่างกนัในระดบัความสงู ผลการศกึษา
พบว่ายุงลายสวนจะวางไข่ในพื้นที่ที่มรีะดบัความสูงมากกว่ายุงลายบ้านการศกึษาของ Mogi, 
Khamboonruang, Choochote and Suwanpanit (1988, p. 319-324) ได้ท าการส ารวจไข่ของ
ยงุลายบา้น และยุงลายสวนในพืน้ทีข่องจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษา พบว่าจ านวนของไข่ยงุลาย
ทัง้สองชนิดมปีรมิาณน้อยในช่วงฤดูหนาวหรอืแหง้แล้ง และจ านวนของไข่ยุงลายจะเพิม่ขึน้ในช่วง
ฤดูฝน ซึง่สอดคลอ้งกบัรปูแบบการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในพื้นที ่นอกจากนี้ยงัพบว่ายุงลาย
ทัง้สองชนิดมกีารวางไข่ที่แตกต่างกนั โดยไข่ของยุงลายบ้านจะพบได้มากในบรเิวณที่อยู่ภายใน
บ้านพกัอาศัยหรอืในอาคารและมกัพบอยู่ในเขตเมอืง ส่วนไข่ของยุงลายสวนจะพบในพื้นที่โล่ง 
หรอือยู่นอกอาคารบา้นเรอืนและมกัพบอยู่ในเขตชนบท การศกึษาของMaciel-de-Freitas, Brocki 
Neto, Gonc ̧alves, Codeço and Lourenço-de-Oliveira (2006, p. 1112-1120) ท าการศึกษา
การเคลื่อนยา้ยของยุงลาย และยุงลายสวนเพศเมยี เปรยีบเทยีบพื้นที่มสีภาแวดล้อมที่เป็นป่า 
และสภาพแวดล้อมที่เป็นเมือง ผลการศึกษาพบว่าในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่า ยุงลายสวน
สามารถบนิได้ไกลถงึ 1,000 เมตร จากจุดที่ปล่อย แต่สภาพแวดล้อมที่เป็นเมอืงจะพบยุงลาย
สวนในบรเิวณใกล้เคยีงกบัจุดทีป่ล่อย เมื่อระยะเวลาผ่านไป 1 สปัดาห ์และพบในบรเิวณที่ห่าง
จากจุดที่ปล่อย  1,000 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 5 สัปดาห์ ในขณะที่ยุงลายบ้านจะไม่พบใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นป่า และจะพบยุงลายบ้านในบรเิวณใกล้เคยีงกบัจุดที่ปล่อยยุงในครัง้แรก
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เท่ านั ้น  การศึกษาของ Thongsripong, Green, Kittayapong, Kapan, Wilcox and Bennett 
(2013, p 1-12) ที่ได้ท าการศกึษาถงึ ความหลากหลายของยุงที่เป็นพาหะโรคไขเ้ลอืดออกและ
โรคตดิต่อที่มแีมลงเป็นพาหะน าโรคในแต่ละถิน่ทีอ่ยู่อาศยั (habitats) ในภาคกลางของประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบว่ามปีระชากรยุงที่ส ารวจได้ 83, 325 ตวั เป็นยุงตวัเมยี 62,125 ตวั ซึ่ง
สามารถพบยุงตวัเมยีได้มากที่สุดในพื้นที่ที่เป็นนาข้าว และต ่าที่สุดในพื้นที่ที่เป็นป่า และการ
กระจายของชนิดพนัธข์องยุงทีม่เีป็นสาเหตุของการเกดิโรคตดิเชือ้ที่ส าคญัทางการแพทยพ์บว่า
มกีารกระจายในแหล่งทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ป็นเขตเมอืงมากกว่าในแหล่งทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ป็นป่า การศกึษา 
ของ Stoddard et al. (2013, p. 994-999) ซึง่ท าการศกึษาเชงิระบาดวทิยาของโรคไขเลอืดออก
ในระยะยาว ดว้ยวธิ ีcohort study ผลการศกึษาพบว่า ยุงลายบา้นมพีฤตกิรรมทีช่อบอยูใ่กลแ้ละ
รอบ ๆ บรเิวณทีพ่กัอาศยั และสามารถแพร่กระจายไดใ้นระยะสัน้ (น้อยกว่า 100 เมตร) และพบว่า
การเดนิทางของคนในแต่ละพืน้ทีม่บีทบาทในการแพรร่ะบาดของโรค โดยทีค่วามเสีย่งในการตดิ
เชือ้และอตัราการแพรร่ะบาดจะเพิม่ขึน้ในพืน้ทีท่ีม่สีมาชกิหรอืกลุ่มคนทีอ่าศยัอยู่รว่มกนัมผีู้ป่วย 
หรอืคนที่ได้รบัเชื้อไวรสัเดง็กี่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการติดต่อระหว่างคนสู่คนหรอืบุคคลที่มทีี่พกั
อาศยัอยูใ่กลก้นัมบีทบาทส าคญัต่อการแพรเ่ชือ้ไวรสัเดง็กี่ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งดงัข้างต้น พบว่ามคีวามสอดคล้อง
กบัผลการวเิคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลง
ของปจัจยัดา้นภูมอิากาศที่แสดงใหเ้หน็ว่าพืน้ที่ของสถานีอากาศจงัหวดัสุพรรณบุรมีคีวามเสีย่ง
ต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกมากกว่าพื้นที่ของสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง โดย
เมื่อพจิารณาการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามลกัษณะทางภูมศิาสตรส์ามารถสรุปได้ว่า 
นอกจากปจัจยัดา้นภูมอิากาศทีจ่ะมผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกแลว้ ปจัจยัดา้นอื่น ๆ 
เช่น ความหนาแน่นของประชากร อาคารบ้านเรอืน แหล่งทีอ่ยู่อาศยั ความเป็นเมอืง หรอืความ
เป็นชนบท ความสูงของพื้นที่จากระดบัน ้าทะเล นิเวศวทิยาของเชื้อไวรสัเด็งกี่ ตลอดรวมถึง
นิเวศวทิยาพฤตกิรรมของยงุลายทีเ่ป็นพาหะน าโรคซึง่ไดแ้ก่ยุงลายบา้นและยงุลายสวน ส่งผลให้
อตัราการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนั ดงัผลการศกึษาทีไ่ด้
ในครัง้นี้ที่พบว่า พื้นที่ของสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรเีป็นพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสูงกว่าพืน้ที่ของสถานตรวจอากาศสุพรรณบุรเีนื่องจากพืน้ที่ของสถานี
ตรวจอากาศสุพรรณบุรมีลีกัษณะของความเป็นเมอืง มกีารกระจายของของประชากรทีห่นาแน่น มี
ลกัษณะของที่อยู่อาศยัที่มคีวามใกล้กนั มพีื้นที่ที่เป็นนาข้าว มแีม่น ้า ล าคลอง ในพื้นที่ ท าให้มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสูงกว่าพื้นที่ของสถานีตรวจ
อากาศเกษตรอู่ทองซึ่งโดยส่วนใหญ่มคีวามสูงของพื้นที่มากกว่าพื้นที่ของสถานีตรวจอากาศ
สุพรรณบุร ีโดยมลีกัษณะของพืน้ที่เป็นทีร่าบลุ่ม จนถงึพื้นที่ดอน แหง้แลง้ และพื้นที่ภูเขา และ
พื้นที่ที่เป็นเขตป่าสงวน มกีารกระจายตวัของประชากรน้อย มทีี่อยู่อาศยัที่มคีวามห่างไกลกนั 
หรอืมคีวามแออดัของบา้นเรอืนน้อยกว่า  
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สรุปไดว้่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกมปีจัจยัที่เกี่ยวขอ้งและมี
ความสมัพนัธก์นัจ านวนมากทีส่่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีต่าง
ส่งผลซึ่งกนัและกนัเช่น ปจัจยัด้านภูมอิากาศเป็นผลสบืเนื่องมาจากปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมและ
ลกัษณะทางภูมศิาสตร์ ในขณะเดียวกันปจัจยัด้านสิง่แวดล้อม และลกัษณะทางภูมศิาสตร์ก็
ส่งผลต่อปจัจยัด้านภูมอิากาศด้วยซึ่งในการศกึษาในครัง้น้ีพบว่าปจัจยัด้านภูมอิากาศที่เป็นผล
สืบเน่ืองมาจากปจัจยัด้านสิ่งแวดล้อม และลักษณะทางภูมิศาสตร์คือ ปรมิาณน ้ าฝน และ
ความชื้นสมัพทัธ์ ซึ่งปรมิาณน ้าฝน และความชื้นสมัพทัธ์มคี่าสูงในพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น ้าใน
เขตพื้นที่สถานีตรวจวดัอากาศสุพรรณบุร ีส่งผลให้มสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่พนัธุ์
ของยุงลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ยุงลายบา้นซึง่เป็นพาหะน าโรคไขเ้ลอืดออกร่วมกบัปจัจยัดา้นอื่น ๆ 
เช่น ความหนาแน่นของประชากร อาคารบ้านเรอืน แหล่งที่อยู่อาศยั ความเป็นเมอืงหรอืความ
เป็นชนบท ความสูงของพื้นที่จากระดบัน ้าทะเล นิเวศวทิยาของเชื้อไวรสัเด็งกี่ ตลอดรวมถึง
นิเวศวทิยาพฤตกิรรมของยงุลายทีเ่ป็นพาหะน าโรคซึง่ไดแ้ก่ยุงลายบา้นและยงุลายสวน ส่งผลให้
ในแต่ละพืน้ทีค่วามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยั
ดา้นภมูอิากาศทีม่คีวามแตกต่างกนั  
 
5.3  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematic Model of Spreading of 

Dengue Fever) ที่แสดงความสัมพันธ์ของปจัจยัด้านภูมิอากาศซึ่งประกอบด้วย อุณหภูม ิ
ปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์ที่มต่ีอการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในพื้นที่จงัหวดั
สุพรรณบุร ีแสดงให้เห็นว่ามปีจัจยัด้านภูมอิากาศเฉพาะปรมิาณน ้าฝน และอุณหภูมเิท่านัน้ที่มี
ความสมัพนัธก์บัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกโดยที่ปจัจยัดา้นปรมิาณน ้าฝนมผีลต่อการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออก มากกว่าปจัจยัด้านอุณหภูม ิและมคีวามสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ส่วนปจัจยัด้านอุณหภูมมิคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
ตรงกันข้าม ส าหรบัปจัจยัด้านความชื้นสมัพัทธ์นัน้ พบว่าไม่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก และผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภมูอิากาศซึง่ประกอบดว้ยปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธโ์ดยแบ่ง
ระดบัความเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ไดเ้ป็น 3 ระดบั คอื 

พืน้ทีส่แีดง หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศอยูใ่นระดบัมากตอ้งมกีารด าเนินการในการป้องกนั ควบคุม 
และก าจดัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอย่างเรง่ด่วน 



175 

 

 
 

พืน้ทีส่เีหลอืง หมายถงึ พื้นที่ทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตาม
การเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศอยู่ในระดบัปานกลางต้องมกีารเฝ้าระวงัการแพรร่ะบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่งใกลช้ดิ 

พืน้ทีเ่ขยีว หมายถงึ พืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการ
เปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศอยู่ในระดบัน้อยควรมกีารเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลอืดออกโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศโดยเฉพาะปรมิาณน ้าฝน และ
ความชืน้สมัพทัธ ์

ปจัจุบนั การป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของการเกดิโรคไขเ้ลอืดออก ยงั
ไม่มวีธิทีี่ดทีี่สุด เนื่องจากยงัไม่มวีคัซนีที่มปีระสทิธภิาพ และมคีวามปลอดภยัในการใช้ป้องกนั
โรคไขเ้ลอืดออก การควบคุมยุงลายซึง่เป็นพาหะน าโรคไขเ้ลอืดออก และการเฝ้าระวงัการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ยงัเป็นทางเลอืกหลกัที่ส าคญัในการป้องกนั ควบคุม และก าจดัการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ดงันัน้การใช้มาตรการในการป้องกนั ควบคุม และก าจดัการ
แพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกสูง
จะเป็นมาตรการส าคญัในการที่จะลดผลกระทบ และความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ตลอดจนน าไปสู่การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งรูปแบบการวิจยัเรื่อง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อหาพืน้ทีเ่สีย่งของการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามปจัจยั
ด้านภูมอิากาศ สามารถใช้รูปแบบการวจิยันี้เป็นแนวทางในการพฒันาเครื่องมอืส าหรบัการ
ป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกให้มปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ ตลอดจนผลการศกึษาที่ได้จากการศกึษาในครัง้นี้สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจ (Decision Supporting System: DSS) ในการก าหนดนโยบาย มาตรการ กลวิธ ี
หรอืแนวทางในการเฝ้าระวงั การป้องกัน ควบคุม และก าจดัหรอืลดการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้การควบคุม ป้องกนั ก าจดั และเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกให้เป็นไปได้อย่างคุ้มค่า และมปีระสทิธภิาพน าไปสู่การลดการแพร่ระบาด อตัรา
ปว่ย อตัราตาย และความสญูเสยีอนัเน่ืองมาจากโรคไขเ้ลอืดออก และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดแูลสุขภาพของประชาชน  

ส าหรบัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในจงัหวดัสุพรรณบุร ีผลการศกึษาที่ได้มา
ประกอบการตัดสนิใจเชงินโยบายในการก าจดั ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกในพื้นที่ความรบัผดิชอบ เฉพาะอย่างยิง่การก าหนดแนวทางหรอืมาตรการในการ
ก าจดัและควบคุมยงุลาย และแหล่งเพาะพนัธข์องยงุลายซึง่เป็นพาหะหะน าโรคไขเ้ลอืดออก โดย
ตดิตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศ (ปรมิาณน ้าฝนและอุณหภูม)ิ ซึ่งมผีลต่อการ
แพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก และจากการทีส่ภาพภูมอิากาศในแต่ละทอ้งถิน่มคีวามแตกต่าง
กนั ท าใหช้่วงเวลาของการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออกมคีวามแตกต่างกนั ผลการศกึษาทีไ่ด้
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จากการศกึษาในครัง้นี้ ท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการก าจดั ป้องกนั และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลอืดออกในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุรทีี่เหมาะสมกับการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออกในเชงิพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย: เพื่อให้การการก าจดั ป้องกนั และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุรเีป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มเีป้าหมายคอื 
ลดอตัราปว่ย และอตัราตายของผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก โดย 

1)  สร้างระบบเตือนภัยการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศทีเ่รยีกว่า Climatic alert. 

2)  ก าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายในการก าจดั ป้องกนั และควบคุมการแพรร่ะบาดของ
โรคไข้เลือดออกตามระดับความเสี่ยง (มาก ปานกลาง น้อย) ของการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมิอากาศ (ปริมาณน ้ าฝนและ
อุณหภมู)ิ  

5.3.2  ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตักิาร: เมื่อระบบเตอืนการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศ (Climatic alert) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ปจัจยัด้านภูมอิากาศ (ปรมิาณน ้าฝนและอุณหภูม)ิ จนส่งผลให้มคีวามเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัมาก (พื้นทีส่แีดง) จ าเป็นต้องมกีารด าเนินการก าจดั ป้องกนั และ
ควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก ดงันี้  

1)  เร่งด าเนินการก าจดัยุงลายและลูกน ้าซึ่งเป็นพาหะส าคญัในการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลอืดออกให้มคีวามครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยการใช้
สารเคมใีนการก าจดัยงุ และลกูน ้า  

2)  การควบคุมปรมิาณยงุลายและลูกน ้า โดยการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุเ์ช่น การ
ปิดภาชนะเก็บน ้า การคว ่าภาชนะทีไ่ม่ไดใ้ช้ประโยชน์เพื่อมใิหร้องรบัน ้า การเผาฝงัท าลายหรอื
กลบทิง้เศษวสัดุทีอ่าจเป็นแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย ฯ 

3)  การใหค้วามรูแ้ละสุขศกึษาแก่ประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออก โดยการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อมวลชน วทิย ุวทิยชุุมชน เสยีงตามสายของพืน้ที ่
โรงเรยีน หน่วยงานราชการ วดั ฯลฯ พรอ้มทัง้มกีจิกรรมในการรณรงค ์และความรูเ้กี่ยวกบัการ
ปฏบิตัตินทีถู่กตอ้งในการป้องกนัยุงลายกดั และการปฏบิตัตินทีถู่กต้องเมื่อมกีารแพรร่ะบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ที ่เพื่อป้องกนัการเพิม่การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 

4)  ด าเนินการประสานความร่วมมอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมอืง โรงเรยีน ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นๆ และประสาน
ความร่วมมอืประชาที่เกี่ยวขอ้งเช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน คร ูในพืน้ที ่
ให้มสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในการป้องกนั ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก 
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ส าหรบั พื้นทีส่เีหลอืง และพื้นที่สเีขยีว หมายถงึ พื้นที่ที่มคีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลอืดออกตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศอยู่ในระดบัปานกลาง และ
น้อย ควรมกีารด าเนินกจิกรรมในการป้องกนั ควบคุม การเกดิโรคไขเ้ลอืดออกและการแพร่ระบาด
ของโรคแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดโดยตอ้งมกีารเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกอยา่ง
ใกลช้ดิดงันี้  

1)  การควบคุมปรมิาณยงุลายและลูกน ้า โดยการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุเ์ช่น การ
ปิดภาชนะเก็บน ้า การคว ่าภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อมใิห้รองรบัน ้า การเผาฝงัท าลายหรอื
กลบทิง้เศษวสัดุทีอ่าจเป็นแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย ฯ 

2)  การให้ความรู้และสุขศึกษาแก่ประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อมวลชน วทิย ุวทิยชุุมชน เสยีงตามสายของพืน้ที ่โรงเรยีน หน่วยงานราชการ วัด ฯลฯ พรอ้ม
ทัง้มกีจิกรรมในการรณรงค ์และความรูเ้กี่ยวกบัการปฏบิตัตินที่ถูกต้องในการป้องกนัยุงลายกดั 
และการปฏบิตัิตนที่ถูกต้องเมื่อมกีารแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในพื้นที่ เพื่อป้องกนัการ
เพิม่การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก 

3)  ด าเนินการประสานความร่วมมอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมอืง โรงเรยีน ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นๆ และประสาน
ความร่วมมอืประชาที่เกี่ยวขอ้งเช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน คร ูในพืน้ที ่
ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในการป้องกัน ควบคุม และก าจดัการแพร่ระบาดของโรค
ไขเ้ลอืดออก 
  
5.4  ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในครัง้ต่อไป 

 
1)  ในการศึกษาเพื่อวเิคราะห์หาปจัจยัที่มผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออก 

ควรมกีารศกึษาปจัจยัในด้านอื่น ๆ เช่น ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพที่มผีลต่อการเพิม่
จ านวนของยุงลาย และการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออก ปจัจยัด้านระบบนิเวศวทิยาของ
ยุงลาย ปจัจยัด้านระบบนิเวศวทิยาของเชื้อไวรสั เป็นต้นเพื่อให้มคีวามครอบคลุม และมคีวาม
ถูกตอ้งในการท านายความเสีย่งหรอือตัราการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเพิม่มากขึน้ 

2)  พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Supporting System: 
DSS) โดยมกีารน าเทคโนโลยกีารรบัรูร้ะยะไกล (Remote Sensing) มาประยุกต์ใชร้ว่มกบัระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร ์เพื่อให้การแสดงแผนภาพพืน้ทีเ่สีย่งต่อการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
ตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศไดอ้ยา่งเป็นอตัโนมตั ิโดยใชเ้ทคโนโลยกีารส ารวจ
ระยะไกลมาเป็นเครื่องมอืตรวจวดัการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศ หรอืมกีารเชื่อมต่อ
ขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านภูมอิากาศจากสถานีตรวจวดัสภาพอากาศอตัโนมตัขิอง
สถานีที่ใชเ้ป็นจุดควบคุมเขา้กบัระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พื่อใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูและแสดง
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แผนภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตามการเปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้น
ภมูอิากาศไดอ้ยา่งเป็นปจัจบุนั 

3)  การพฒันารปูแบบ หรอืเครื่องมอืในการท านายหรอืคาดการณ์อุบตักิารณ์การแพร่
ระบาดของโรคไข้เลอืดออกควรท าในรูปแบบของการท านายหรอืคาดการณ์ในระดบัพื้นที่ที่มี
ลกัษณะเฉพาะ หรอืมหีน่วยศกึษาทีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ดเพื่อใหค้วามแปรปรวนหรอืความหลากหลาย
ภายในหน่วยศึกษาเกิดขึ้นน้อยที่สุดซึ่งจะท าให้ได้รูปแบบหรอืเครื่องมือในการท านายหรอื
คาดการณ์ที่มคีวามเที่ยงตรง และถูกต้องในการท านายหรอืการคาดการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออก 

 
5.5  ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อหาพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของ
โรคไขเ้ลอืดออกตามปจัจยัด้านภูมอิากาศ (Mathematical Model to Analyze The Risk Areas 
of The Spread of Dengue Fever Based on Climatic Factors) ในครัง้นี้  เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ โดยท าการศึกษาแบบย้อนหลงั (Retrospective Study) เพื่อศึกษารูปแบบทางระบาด
วิทยาของโรคไข้เลือดออก เพื่ อสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematic Model of 
Spreading of Dengue Fever) แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นภูมอิากาศทีม่ต่ีอการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลอืดออก และวเิคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกตามการ
เปลีย่นแปลงของปจัจยัดา้นภูมอิากาศ ประกอบดว้ยอุณหภูม ิปรมิาณน ้าฝน และความชืน้สมัพทัธ ์
มขีอ้จ ากดัในการศกึษาดงันี้ 

1)  ความครอบคลุม และความถูกต้องของข้อมูลผู้ ป่วยโรคไข้เลือดออก
ประกอบดว้ย 

(1) การรายงานขอ้มูลผู้ป่วยโรคไขเ้ลอืดออกของเจา้หน้าที่ ที่อาจมปีญัหา
ในด้านของการรายงานในที่อาจจะไม่มคีวามครบถ้วนของการเกดิอุบตักิารณ์ของโรคไขเ้ลอืดออก
ในพื้นที่อนัเนื่องมาจากการตัง้ใจที่จะไม่รายงานขอ้มูล หรอืความไม่เขา้ใจเกี่ยวกบัความส าคญั
ของการรายงานขอ้มูลที่ถูกต้องจงึไม่ให้ความส าคญักบัการรายงานขอ้มลู ตลอดจนปญัหาเรื่อง
ของลกัษณะของโรคทีห่ลงัจากไดร้บัเชื้อจากยุงลายประมาณ 5-8 วนั (ระยะฟกัตวั) ผูป้่วยจงึจะ
เริม่แสดงอาการของโรคท าใหย้ากต่อการวนิิจฉยัโรค 

(2) ความไมค่รอบคลุมของการเกดิอุบตักิารณ์ของผู้ปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกใน
กรณีที่ผู้ป่วยอาจจะเขา้รบัการรกัษาในสถานบรกิารสุขภาพภาคเอกชนท าให้ไม่มกีารรายงาน
ขอ้มลูการเกดิอุบตักิารณ์ของผูป้ว่ยในรายทีเ่ขา้รบัการรกัษา 

(3) เนื่องจากโรคไขเ้ลอืดออกมคีวามรนุแรงในหลายระดบั ส าหรบัในกรณีที่
ผูป้่วยโรคไขเ้ลอืดออกมคีวามรุนแรงของโรคในระดบัน้อยคอืไขเ้ดง็กี่ ผู้ป่วยจะสามารถหายเอง



179 

 

 
 

ได้ หรอืเขา้รบับรกิารในรา้นยา หรอืสถานบรกิารภาคเอกชน ซึ่งผู้ป่วยที่รบับรกิารจากรา้นยา 
หรอืสถานบรกิารสุขภาพภาคเอกชน จะไม่ไดถู้กรายงานในระบบรายงานการเฝ้าระวงัโรค 506 
(รง. 506) 

2)  ขนาดของหน่วยศกึษาหรอืขนาดหน่วยพืน้ทีเ่ช่นการเกดิโรคในระดบัอ าเภอ
หรอื/และการเกิดโรคในระดบัจงัหวดัถึงแม้จะเป็นข้อมูลโรคชนิดเดียวกันและเป็นข้อมูลชุด
เดยีวกนัแต่การรวมผลที่แตกต่างกนัตามระดบัขอบเขตการปกครองจะท าให้ผลการศกึษาจะมี
ความแตกต่างกนัไปเนื่องจากหากขนาดของหน่วยศกึษาใหญ่มากเกนิไปจะมคีวามหลากหลาย
ของรูปแบบการเกิดโรคภายในหน่วยศึกษาเองเช่นระหว่างหน่วยศึกษาเป็นอ าเภอระดบัของ
สถานการณ์โรคในระดบัต าบลทีแ่ตกต่างกนัจงึอาจท าใหผ้ลการศกึษาทีไ่ดข้าดความเทีย่งตรงใน
การศกึษานี้มขีอ้จ ากดัเกี่ยวกบัสถานีตรวจวดัสภาพอากาศในจงัหวดัสุพรรณบุร ีซึ่งมจี านวน 2 
แห่ง คอืสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุร ีและสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง ท าให้สามารถแบ่ง
พื้นที่ในการวเิคราะห์ความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกได้เป็น 2 พื้นที่ เท่านัน้
และในแต่ละพื้นที่ครอบคลุมหลายอ าเภอ โดยเฉพาะอย่างยิง่พื้นที่ในขอบเขตของสถานีตรวจ
อากาศสุพรรณบุร ี
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