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บทคัดยอ 
 โรคไขเลือดออก เปนโรคติดตอนําโดยแมลงที่มีการ

ติดตอไดงาย และเปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่สําคัญ 

การระบาดของโรคเกิดจากความเหมาะสมของสิ่งแวดลอม  

ท่ีทําใหยุงลาย สามารถนําเชื้อโรคไขเลือดออกมาสูคนได ซ่ึง

ในการศึกษาครั้งนี้ พื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุม

พื้นที่ 12,778.287 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 124 ตําบล 

ตั้งอยูบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิธี

การศึกษานั้น ประกอบดวย การวิเคราะหชั้นขอมูลตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการเกิดโรคแลวหาความสัมพันธดวยวิธีทางสถิติ 

จากนั้น สรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่ แลวตรวจสอบความถูกตอง 

นําความสัมพันธระหวางตําแหนงท่ีเกิดโรคและจํานวนผูปวย

ท่ีติดเชื้อไขเ ลือดออก มาจําแนกเปรียบเทียบกับปจจัย

สิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวย การใชประโยชนท่ีดิน ปริมาณ

น้ําฝน ระดับความสูง ความหนาแนนประชากร จํานวน

หลังคาเรือน และคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย (HI)  
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบจําลอง  2 แบบ คือ   

1) ใชการวิเคราะหแบบซอนทับโดยอาศัยการวิเคราะหดวย
วิธีสมการถดถอยพหุ (Multiple regression) และ 2) ใชการ
วิเคราะหซอนทับแบบเมทริกซ (Matrix overlay) จาก

การศึกษา  พบว า  ป จจั ยที่ มี อิทธิพลต อการ เกิด โรค

ไขเลือดออก ไดแก เนื้อที่ชุมชนรายตําบล จํานวนหลังคา

เรือนรายตําบล  ความหนาแนนประชากรรายตําบล ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายตําบล และคาดัชนี ลูกน้ํายุงลายเฉลี่ย      

รายตําบล และเมื่อนําปจจัยสภาพแวดลอมดังกลาวมาสราง

เปนสมการถดถอยพหุ พบวา ในฤดูฝนพื้นที่เสี่ยงตอการ  

เกิดโรคไขเลือดออกในจังหวัดชัยภูมิ คิดเปน พื้นที่เสี่ยงสูง   
9 ตําบล พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 37 ตําบล และพื้นที่เสี่ยงต่ํา  78 
ตําบล จากนั้น เมื่อนําปจจัยสิ่งแวดลอมดังกลาวมาวิเคราะห 

 
ซอนทับแบบเมทริกซ พบวา ในฤดูฝนมีพื้นที่เสี่ยงสูง   
21 ตําบล พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 29 ตําบล และพื้นที่ เสี่ยง
ต่ํา 64 ตําบล เมื่อวิเคราะหความถูกตองของแบบจําลอง

ท้ังสองดวยวิธีวิเคราะหแบบแคปปา (Kappa analysis) 
พบวา ในฤดูฝนมีความแปรปรวนของปจจัยสิ่งแวดลอม

มากกวาในฤดูหนาว   
 
คําสําคัญ: GIS, ไขเลือดออก 

 
Abstract 
 Dengue Hemorrhagic fever is the mosquito 
vector borne disease that cause severe symptom 
and spreads rapidly. The outbreak depends mainly 
on the favorable environments for the Aedes 
mosquito in the transmissions of the dengue virus 
to human. The study area, Chaiyaphum province, 
covers an area of about 12,778.287 square 
kilometers, comprising 124 tambons and is located 
in the northeastern Thailand. The methodology 
included analysis of affected theme layer and their 
associated statistics, establishment of spatial 
database, development of the model and result 
validation. The relation between the geographic 
locations and the number of dengue infected 
patients was established to identify the 
environments concerned. The environmental factors 
include landuse, rainfall, elevation, population 
density, the number of households and House 
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Index of mosquito (HI). The factors statistically 
influencing fever infection are tambon acreage, number 
of household, population density, amount of rainfall and 
HI. With the multiple regressions established, the areas 
at risk of dengue hemorrhagic fever can be established, 
based on overlay analysis of those factors. The most 
favorable environments for the outbreak are found 
during the rainy season.  The areas at risk for rainy 
season consist of 9, 37 and 78 tambons for high, 
moderate and low risk respectively.  
 In addition to this the matrix overlay analysis 
was applied on those factors to identify the area at risk 
of the Dengue hemorrhagic fever. We found that the 
area at risk of dengue hemorrhagic fever outbreak 
occurring during rainy season for this model include 21, 
29 and 64 tambons for high, moderate and low risk 
respectively.  
 The kappa analysis indicated that the  
variability in the result was higher for the outbreak 
during the rainy season in contrary to the consistent 
result during the cool season. 
Keyword: Geographic Information System, GIS, 
Dengue hemorrhagic fever, DHF 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
     ไข เ ลือดออกเปนโรคติดตอที่ เปนปญหาทางดาน

สาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ

การระบาดของโรคมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ สถานการณของ

โรคในป พ.ศ. 2549 พบการระบาดทั่วประเทศ มีรายงาน

ผูปวย 29,024 ราย คิดเปนอัตราปวย 46.35 ตอประชากร

แสนคน และเสียชีวิต 15 ราย คิดเปนอัตราปวยตายเทากับ 

รอยละ 0.05 สําหรับจังหวัดชัยภูมิ สถานการณโรค

ไขเลือดออก พบผูปวยในป พ.ศ. 2549 จํานวน 526 ราย 

อัตราปวย 47.10 ตอประชากรแสนคน กลุมอายุท่ีพบมาก

ท่ีสุดคืออายุ 10-14 ป ชวงเวลาที่พบผูปวยมากที่สุด คือ ฤดู

ฝน  ในระหว า ง เดื อน  พฤษภาคม -ตุ ลาคมของทุ กป 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, 2549)  
 จากการดําเนินงานควบคุมโรคไขเลือดออกในอดีต พบ

ปญหาที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร 

หนึ่งในปญหาและอุปสรรคหลาย ๆ ขอ คือ การเฝาระวังโรค

ลาชา และไมไดมีการใชขอมูลปญหาที่เกิดขึ้นจากอดีต 

ถึงแมมีขอมูลผูปวยก็ไมไดนําขอมูลของผูปวยดังกลาวมา

ใชประโยชนในการควบคุมโรค หรืออาจสันนิษฐานไดวา

การดําเนินงานควบคุมโรคไขเลือดออกที่ผานมาใชวิธี

แกปญหาเฉพาะหนา โดยขาดการนําขอมูลเชิงพื้นที่ 

ขอมูลจากการสํารวจลูกน้ํายุงลายที่มีการดําเนินการ

สํารวจโดยหนวยงานทางดานสาธารณสุขอยูอยาง

ตอเนื่องมาบูรณาการรวมกับขอมูลการระบาดของโรค

ไขเลือดออกที่มีรายงานการเกิดอุบัติการณอยางเปน

ระบบประกอบกับการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก

นั้น ถือไดวามีความซับซอนและเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับ

ปจจัยตาง ๆ หลายดาน การนําขอมูลลักษณะสัมพันธ 

และขอมูลเชิงพื้นที่ดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการระบาด

ของโรคไขเลือดออก มาวิเคราะหรวมกันอยางเปนระบบ 

สรางเปนการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS 
Application)  เพื่ อ เปลี่ ยนข อมู ลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการระบาดของไขเลือดออกดังกลาว ให

สามารถนํามาทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล

ดังกลาวในเชิงพื้นที่ หลีกเล่ียงความผิดพลาดของขอมูล 

และสามารถทดลองสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ เพื่อ

กําหนดพื้นที่ท่ีคาดวาจะมีความเสี่ยงไดอยางเปนพลวัต 
(Dynamics) และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานใน
เชิงบูรณาการอยางเปนระบบ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

ตอการสนับสนุนการบริหารจัดการและตัดสินใจในการ

ควบคุม ปองกัน  และเฝาระวังการระบาดของโรค

ไข เ ลื อดออก  ให ส ามารถดํ า เนิน งานได อย า งมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

0B2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อวิเคราะหและจําแนกปจจัยที่ทําใหเกิดการ

ระบาดของโรคไขเลือดออก 
 2.2 เพื่อจําแนกพื้นที่เสี่ยงตอการระบาดของโรค

ไขเลือดออกดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 จากการรวบรวมเอกสารและการสอบถาม ทําใหได

แนวทางในการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห

หาป จจั ยแวดล อม เชิ งพื้ นที่ ท่ี มี ผลทํ า ให เ กิ ด โ รค

ไขเลือดออก ไดแก 
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 3.1 ระดับความชุกของยุงลาย 
 มาตรฐานขององคการอนามัยโลก (สุจิตรา และ

คณะ , 2 542 )  กํ าหนดระดั บความชุ กของยุ งลายที่ มี
ความสัมพันธกับการระบาดของโรค โดยถาคาความชุกของ

ยุงลายเกินระดับความชุกที่ 1(HI>8) จะมีโอกาสแพรเชื้อไวรัส
ไขเลือดออกได ถาระดับ 5 (HI>32) นับวาเปนระดับยุงชุกชุม
ปานกลาง ถาเกินระดับ 5 ขึ้นไปนับวาเปนระดับอันตราย  
 3.2 ปริมาณน้ําฝน 

 Foo and others (1985) ไดศึกษาปริมาณน้ําฝน 

การเกิดลูกน้ํายุงลาย การเกิดโรคไขเลือดออก และจํานวน

ผูปวยโรคไขเลือดออก (p < .01 , r2 = .183) พบวาปริมาณ

น้ําฝนมีความสัมพันธกับจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (r2 = .572, p < .01) และพบวา ชวงใดที่มี

ปริมาณน้ําฝนตั้งแต 200 มิลลิเมตรขึ้นไป จะมีจํานวน เปน

ผูปวยโรคไขเลือดออกสูง  
 3.3 สภาพภูมิอากาศ 
 Supawan Promprou (2005)ทําการศึกษาปจจัย

ดานสภาพภูมิอากาศที่มีตอการเกิดโรคไขเลือดออกใน

ภาคใตของประเทศไทย พบวาปจจัยดานอุณหภูมิ และ

ความชื้ นสั มพั ทธ  มี อิทธิพลต อการระบาดของ โ รค

ไขเลือดออกทั้งฝงอาวไทย และฝงอันดามัน  
 3.4  สภาพการใชที่ดิน 
 Barbara Matthys and others (2006) ศึกษา

รูปแบบการใชประโยชนท่ีดินดานการเกษตรที่สงผลตอความ

เหมาะสมของแหลงเพาะพันธุยุง ในประเทศ Côte d’Ivoire 

พบวาลูกน้ํายุง Anopheles ในสวนผัก และทุงนา สูงถึง  
50.7% และ 42.4% ของแหลงทดสอบทั้งหมด ซ่ึงนอกจากจะ

เปนแหลงเพาะพันธุแลว ยังเปนบริเวณใหหลบซอนตัวและ

เกาะพักเพื่อหาอาหารของยุงอีกดวย ทําใหพิจารณาไดวา

บริเวณที่เปนชุมชนที่อยูอาศัยหรือบริเวณรอบ ๆ ตําบล เชน 

ทุงนา ไร สวน ทุงหญาเลี้ยงสัตว มักมียุงลายอาศัยแพรพันธ

และออกหาอาหาร จึงจัดเปนบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง  สวน

การใชท่ีดินในบริเวณที่หางไกลชุมชน เชน ปาผลัดใบ ปาไม

ผลัดใบ รวมถึงพื้นที่ปาหรือบริเวณที่มีตนไมใหญหนาแนน 

จะมีความเสี่ยงนอยลงไปตามลําดับ 

 3.5 ระดับความสูง 

 สมเกียรติ บุญญะบัญชา (2535) ทําการศึกษาที่

ดอยปุยจังหวัดเชียงใหม พบวาการแพรกระจายของยุงลายจะ

ถูกจํากัดโดยความสูงของพื้นที่คือจะไมพบยุงลายบานที่ระดับ

ความสูง 1,000 ฟุตจากระดับน้ําทะเล ตางจากยุงลายสวนซึ่ง

สามารถพบไดทุกระดับความสูง แมกระทั่งบนยอดเขาสูง 

6,000 ฟุต อยางไรก็ตาม เมื่อไมนานมานี้มีรายงานจาก

บางประเทศวาสามารถพบยุงลายบานไดท่ีระดับความ

สูงมากกวา 7,000 ฟุตแลว ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากอุณหภูมิ
บนภูเขาสูงขึ้นทําใหยุงลายสามารถแพรพันธุได 
 3.6  ความหนาแนนของประชากร 

Simon Hales and others (2002) 
ทําการศึกษาผลกระทบของการเพิ่มจํานวนประชากร

และภาวการณเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่สงผลตอการ

ระบาดของโรคไขเลือดออก พบวา การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของประชากรโลก 

สงผลตอการระบาดของโรคไขเลือดออก ซ่ึงพิจารณาได

วาการติดตอของโรคไขเลือดออก เกิดจากยุงกัดผูปวยที่

มีเชื้อไวรัสในกระแสเลือด หากยุงดังกลาวไปกัดบุคคล

อ่ืนอีก ก็จะนําเชื้อไขเลือดออกติดไปยังบุคคลนั้นตอไป

เรื่อย ๆ ดังนั้นในชุมชนที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนน

มาก ก็จะมีความเสี่ยงตอการระบาดของโรคไขเลือดออก

สูงขึ้นตามไปดวย 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัย ไดจากการเก็บรวบรวมจาก

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีขอจํากัดดังนี้ ดังนี้ 
 4.1 ขอมูลผูปวยโรคไขเลือดออกจังหวัดชัยภูมิ ได

จากฐานขอมูล รง.506 ซ่ึงเก็บรวบรวมโดยสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ระหวางป พ.ศ. 2545-2549 ซ่ึง
เ ป น ข อ มู ล ที่ บั น ทึ ก เ มื่ อ ผู ป ว ย ม า รั บ บ ริ ก า ร ใ น

สถานพยาบาล ซ่ึงหากกรณีบุคคลที่เปนพาหะนําโรค แต

ไมแสดงอาการ หรือไมไดมารับการรักษา ก็จะไมมี

ข อมู ล ในระบบ  และอาจทํ า ให ผลการวิ เ คราะห

คลาดเคลื่อนได 
 4.2 ขอมูลคาดัชนีความชุกชุมของลูกน้ํายุงลาย 
(House Index : HI) ของหมูบานตางๆ ในจังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ. 2549 ดําเนินการสํารวจเดือนละ 1 ครั้งโดย

เจาหนาที่สาธารณสุขประจําชุมชน แลวรายงานใหกลุม

งานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิทุก

เดือน แตเนื่องจากบุคลากรมีจํากัด ทําใหขอมูลบางสวน

ไมครบสมบูรณทุกเดือน ในการศึกษาครั้งนี้จึงใชขอมูล

คาเฉลี่ยรายตําบลแทน 
 4.3 ขอมูลประชากรที่ใชในการศึกษา เปนขอมูลที่

สํารวจครั้งเดียวตอนกลางป ไมไดสนใจการเคลื่อนยาย

ของประชากร  ดั งนั้ น  หากในระหว า งนั้ นมี การ
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เคลื่อนยายของผูปวย อาจสงผลใหการประมวลผลขอมูลเชิง

พื้นที่มีความคลาดเคลื่อนได 
 4.4 ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน เปนขอมูลจากภาพถาย

ดาวเทียมแลนดแซท ระบบทีเอ็ม บันทึกเมื่อป พ.ศ 2544 ซ่ึง
ถ ายก อนช ว ง เ วลาที่ ทํ าการวิ จัย  อาจทํ า ใหพื้ นที่ จ ริ ง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
5.  พื้นที่ศึกษา 
 พื้ น ที่ ศึ ก ษ า  จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  ตั้ ง อ ยู ใ น ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงบริเวณใจกลางของประเทศ บริเวณ

เสนรุงท่ี 15 องศาเหนือ เสนแวงที่ 102 องศาตะวันออก อยู

สูงจากระดับน้ําทะเล 631 ฟุต มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.287 
ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 15 อําเภอ 1 
กิ่งอําเภอ มีตําบลทั้งหมด 124 ตําบล มีหมูบานทั้งหมด 

1,533 หมูบาน ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา 

 

6. วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอน ดังภาพที่ 2และรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 6.1 การวิเคราะหเบื้องตน 
 การตรวจสอบเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การวิจัย เปนกระบวนการเพื่อทบทวนเอกสารผลงานการศกึษา

ท่ีเคยมีผูศึกษาไวแลว เพื่อใหสามารถชวยในการตัดสินใจ

เลือกใชแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการวิเคราะหขอมูลที่

เหมาะสมกับการศึกษา รวมทั้งลดปญหาและขอจํากัดบาง

ประการที่ผูศึกษาที่ผานมาไดเสนอแนะไวแลว รวมไปถึงการ

ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงขอมูลตางๆ ท่ีจะนํามา

ศึกษาวิเคราะหใหมีความเหมาะสมและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

เชน ตรวจสอบลักษณะการแจกแจงขอมูลวาเปนการแจกแจง

แบบปกติหรือไม รวมทั้งการตัดขอมูลที่อยูนอกชวงที่

กําหนดออกจากฐานขอมูล เปนตน   

 6.2 การวิเคราะหการกระจายของโรคเชิงพื้นที่ 
 เริ่มจากการรวบรวมขอมูลผูปวยในชวงเวลาที่

ศึกษาสรางเปนแผนที่แสดงการกระจายของโรค จากนั้น

สรางฐานขอมูลปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเกิด

โรคจากแผนที่ดังกลาว แลวนําเขาขอมูลซ่ึงฐานขอมูลที่

ใชสามารถแบงไดเปนสองประเภทคือ ฐานขอมูลเชิง

พื้นที่ (Spatial database) และฐานขอมูลลักษณะ

สัมพันธ (Attribute database) ซ่ึงรายละเอียด
แหลงขอมูลปจจัยสิ่งแวดลอมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

ไดแก การใชประโยชนท่ีดิน, ปริมาณน้ําฝน, ดัชนีความ

ชุกชุมของยุงลาย, ความหนาแนนของประชากร และ 

จํานวนหลังคาเรือนของแตละตําบล 
 6.3 การวิเคราะหหาปจจัยสิ่งแวดลอมที่สงผลตอ

การเกิดโรคไขเลือดออก 
 ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรค

ไขเลือดออกนั้น ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับ 4 สวน คือ 

ลักษณะทางกายภาพ อันไดแก การใชประโยชนท่ีดิน, 

ลักษณะภูมิอากาศ อันไดแก ปริมาณน้ําฝน, ลักษณะ

ของพาหะนําโรค อันไดแก คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย และ 

ลักษณะประชากร อันไดแก ความหนาแนนประชากร 

และ จํานวนหลังคาเรือน ซ่ึงในกระบวนการวิเคราะห

เพื่อหาปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรค

ไขเลือดออกนั้น จําเปนตองใชวิธีการทางสถิติ ซ่ึงผูวิจัย

ไดเลือกใชวิธีการวิเคราะหความสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson's Correlations Coefficient) ซ่ึงเปนการหา
ความสัมพันธของสองสิ่ง ไดแกตัวแปรตนและตัวแปร

ตาม โดยเปนการหาวามีความสัมพันธกันหรือไม  มาก

หรือนอยเพียงใด  และมีทิศทางของความสัมพันธไป

ในทางใด  โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีสูตร

ในการคํานวณดังนี้  

∑ ∑−×∑ −
∑ ∑ ∑−

=
2222 )()(

))((
YYnXXn

YXXYnγ  ......(1) 

 เมื่อ γ     แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางจํานวนผูปวยกับปจจัยสิ่งแวดลอม 
X แทน   จํานวนผูปวย 

  Y แทน   ปจจัยสิ่งแวดลอม 
  n แทน   จํานวนปจจัย  
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 ในการศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การเกิดโรคไขเลือดออก ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ

ผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 (p-value < 0.05)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.4 ประมวลปจจัยสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหตุของ

การเกิดโรคไขเลือดออก 

 นําปจจัยสิ่งแวดลอมที่ทดสอบความสัมพันธ

แลววาสงผลตอการเกิดโรคไขเลือดออกมาสรางเปน

สมการการเกิดโรคไขเลือดออกของแตละตําบลดวยวิธี

ถดถอยพหุ ( Multiple Regression) สามารถเขียนอยูใน
รูปแบบความสัมพันธในรูปของสมการไดดังนี้ 

 

nnXXXY ββββ ++++= ...ˆ 22110 ..(2) 

เม่ือ Ŷ    แทน  ตัวแปรตาม 
 X1,X2,..., Xn แทน  ตัวแปรอิสระ 
 0β   แทน  จุดตัดบนแกน Y 
 nβββ ,...,, 21   แทน  Regression Coefficient 
 n  แทน  จํานวนตัวแปรอิสระ 
 

 ในกระบวนการประมวลผลปจจัยสิ่งแวดลอมที

สงผลตอการเกิดโรคไขเลือดออกครั้งนี้ กําหนดใหตัว

แปรตาม (Y) คือ จํานวนผูปวยรายตําบล และตัวแปร

อิสระ (X) คือ ปจจัยสิ่งแวดลอม 
 

 6.5 สรางแบบจําลองของพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด

โรคไขเลือดออก  

 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบจําลอง 2 รูปแบบ 

คือ  1) แบบจําลองซอนทับโดยใชสมการถดถอยพหุ ได
จากการคํานวณในสมการที่ 2 ซ่ึงแบงออกเปน            

3 ฤดูกาล ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 2) การ
วิ เคราะหซ อนทับแบบเมทริกซ  ซ่ึ งแบ งออกเปน            

3 ฤดูกาลเชนเดียวกัน สําหรับแบบจําลองซอนทับแบบ

เมทริกซไดใชปจจัยสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับปจจัยที่ใชใน

สมการถดถอยพหุ ซ่ึงวิธีวิเคราะหแบบเมทริกซและ

ยูเนียนแสดงดังภาพที่ 3 โดยกําหนดปจจัยสิ่งแวดลอมที่
ใชในการวิเคราะหระดับความเสี่ยงตามตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนผังวิธีดําเนินการวิจัย 

ประมวลปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเปนสาเหตุ 
ของการเกิดโรคไขเลือดออก 

สรางแบบจําลองของพื้นท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลอืดออก 

แบบจําลอง  
Matrix overlay 

วิเคราะหความถูกตองของแบบจําลอง 

จัดทํารายงาน 

แบบจําลอง  
Multiple regression 

แบบจําลองพืน้ทีเ่สี่ยงตอโรคไขเลอืดออกจากสมการถดถอยพหุ

0 7 14 21 283.5
Mi les

Robinson Projection
Centra l Merid ian: -60.00

ระดับความเส่ียง
ฤดูรอน

1
2
3

:
แบบจําลองพื้นทีเ่สี่ยงตอโรคไขเลือดออกจากสมการถดถอยพหุ
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Robinson Projection
Centra l Merid ian : -60 .00

ระดับความเสี่ยง

ฤดูฝน
1
2
3

:

วิเคราะหเบื้องตน 

สืบคน และตรวจสอบเอกสาร 

จัดเก็บขอมูลและประมวลผล 

รวบรวมขอมูลภูมิสารสนเทศเบื้องตน 

จัดทําแผนที่การกระจายโรคเบื้องตน  

วิเคราะหการกระจายของโรคเชิงพื้นที่ 

 
วิเคราะหตําแหนงที่เกิดโรคกับปจจัยแวดลอม 

วิเคราะหหาปจจัยสิ่งแวดลอม 
ที่สงผลตอการเกดิโรคไขเลือดออก 

ตรวจสอบความสัมพันธดวยวิธีทางสถติิ 

คัดเลือกปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอโรค 
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ตารางที่ 1 การกําหนดปจจัยแวดลอมที่ใชในการวิเคราะห  
              ระดบัความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก  

              จังหวัดชัยภูมิ 
ตัวแปร ประเภท ระดับ

คะแนน 
1.1 >4 ตร.กม. 3 
1.2 2-4 ตร.กม. 2 

1. เน้ือที่ชุมชน 

1.3 < 2 ตร.กม. 1 
1.1 >2,000 3 
1.2 1,000-2,000 2 

2. จํานวนหลังคา
เรือน 

1.3 < 1,000  1 
1.1 >500 คน/ตร.กม. 3 
1.2 100-500 คน/ตร.กม. 2 

3. ความหนาแนน
ประชากร 

1.3 < 100 คน/ตร.กม. 1 
1.1 HI >38 3 
1.2 HI ระหวาง 8 - 38 2 

5. ดัชนีลูกนํ้า
ยุงลาย  

1.3 HI < 8 1 
1.1 >150 มิลลิเมตร 3 
1.2 50-149 มิลลิเมตร 2 

6. ปริมาณน้ําฝน 

1.3 < 50 มิลลิเมตร 1 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยงสูง  คือ 3   
 ระดับความเสี่ยงปานกลาง  คือ 2  
 ระดับความเสี่ยงนอย  คือ 1  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.6 วิเคราะหความถูกตองของแบบจําลอง 
 ทําการเปรียบเทียบแบบจําลองที่ไดจากการ

วิเคราะหเชิงพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกจาก

การบูรณาการปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร กับจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก

จริงในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในป พ.ศ. 2550 โดยใช 

Extension Kappa Analysis ของโปรแกรม ArcView 
เปรียบเทียบกับพื้นที่ เสี่ยงที่คํานวณตามเกณฑการ

พิจารณาพื้นที่เสี่ยงตอการระบาดไขเลือดออก พ.ศ. 

2550 ท่ีกําหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข (กรมควบคุมโรค, 2541) แลวทดสอบความ
ระดับความถูกตองกับผลการวิเคราะหท่ีได หากพบวา

ผลที่ ไดมีความคลาดเคลื่อนมากก็กลับไปปรับแก

แบบจําลองใหมอีกครั้ง เพื่อใหไดแบบจําลองที่เหมาะสม

กับพื้นที่ศึกษามากที่สุด วิธีการศึกษาเขียนเปนแผนภูมิ
ไดดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 วิธีวิเคราะหซอนทับแบบเมทริกซและยูเนี่ยน 

คอนสาร

หนองบวัแดง

เมืองชัยภูมิ

ภเูขียว

จตุัรัส

เทพสถิต

แกงครอ

เกษตรสมบรูณ

ภกัดีชุมพล

บานเขวาหนองบวัระเหว

คอนสวรรค

เนินสงา

บ ําเหน็จณรงค

บ านแทน

กิ่งอ.ซับใหญ

แบบจําลองพื้นทีเ่ส่ียงตอโรคไขเลือดออกจากสมการถดถอยพหุ

0 4 8 12 162
Miles

Robinson Projection
Cen tral Merid ian: -60 .0 0

คําอธบิายสัญลักษณ
ขอบเขตอําเภอ

ระดับความเสี่ยงฤดูหนาว
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

:

คอนสาร

หนองบวัแดง

เมืองชัยภูมิ

ภเูขียว

จัตุรัส

เทพสถิต

แกงครอ

เกษตรสมบรูณ

ภกัดีชุมพล

บ านเขวาหนองบวัระเหว

คอนสวรรค

เนินสงา

บําเหน็จณรงค

บ านแทน

ก่ิงอ.ซับใหญ

แบบจําลองพื้นท่ีเสี่ยงตอโรคไขเลอืดออกจากสมการถดถอยพหุ

0 4 8 12 162
Miles

Robinson Projection
Cen tral Merid ian : -60 .0 0

คําอธิบายสัญลักษณ

ขอบเขตอําเภอ
ระดับความเส่ียงฤดูรอน

ต่ํา
ปานกลาง
สงู

:

คอนสาร

หนองบวัแดง

เมืองชัยภูมิ

ภเูขียว

จัตุรัส

เทพสถิต

แกงครอ

เกษตรสมบรูณ

ภกัดีชุมพล

บ านเขวาหนองบวัระเหว

คอนสวรรค

เนินสงา

บําเหน็จณรงค

บ านแทน

ก่ิงอ.ซับใหญ

แบบจําลองพื้นทีเ่ส่ียงตอโรคไขเลือดออกจากสมการถดถอยพหุ

0 4 8 12 162
Miles

Robinson Projection
Cen tral Merid ian : -60 .0 0

คําอธิบายสัญลักษณ

ขอบเขตอําเภอ
ระดับความเส่ียงฤดูฝน

ต่ํา
ปานกลาง
สงู

:

เนื้อที่ชุมชน 

จํานวนหลงัคาเรือน 

ความหนาแนน

ปริมาณน้ําฝน 

ดัชนีลูกน้ํายุงลาย 

Union 

Union 

ดัชนีลูกน้ํายุงลาย  
Matrix Overlay 1 2 3 

1 2 2 2 

1 2 2 3 
 

ปริมาณน้ําฝน 

2 2 2 3 

 

หลังคาเรือน/ เนื้อที/่ 
ความหนาแนนประชากร 

 
 

Matrix Overlay 1 2 3 

1 2 2 2 
1 2 2 3 

ดัชนีลูกน้ํายุงลาย/
ปริมาณน้ําฝน 

2 2 2 3 
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7. ผลการศึกษา 
 7.1 ปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค

ไขเลือดออก 
จากการวิเคราะห ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค

ไขเลือดออกทั้งหมด  9  ปจจัย  ดวยวิธีการทางสถิติ เมื่อใช

การวิเคราะหทางสถิติ โดยทดสอบความสัมพันธของปจจัย

แบบเพียรสัน พบวามีปจจัยสิ่งแวดลอม 5 ปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการเกิดการระบาดของไขเลือดออกของจังหวัดชัยภูมิอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปจจัยแวดลอมและคาสถิติท่ีใชทดสอบ  

              ความสัมพันธกับจํานวนผูปวย 
ปจจัย Pearson 

Correlations 
Significant 

(α) 
เนื้อที่เกษตรกรรมรายตําบล  -0.002 0.946 

เนื้อที่ปาไมรายตําบล  -0.030 0.241 

เนื้อที่ชุมชนรายตําบล  0.430 0.000** 

เนื้อที่แหลงน้ํารายตําบล 0.036 0.161 

สัดสวนลําน้ําตอเนือ้ที่รายตําบล -0.005 0.861 

จํานวนหลังคาเรือนรายตําบล  0.420 0.000** 

ความหนาแนนประชากรตอเนื้อ
ที่ชุมชนรายตําบล  

0.364 0.000** 

ระดับความสูงเฉลี่ยรายตําบล -0.060 0.361 

คาดัชนีลูกน้ํายุงลายเฉลีย่ 0.142 0.000** 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายตําบล 0.450 0.000** 

  

 จากขอมูลดังกลาว  สามารถจําแนกปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการเกิดโรคไขเลือดออกไดดังนี้ 
 1) เนื้อที่ชุมชนรายตําบล 

 2) จํานวนหลังคาเรือนรายตําบล  

 3) ความหนาแนนประชากรตอเนื้อที่ชุมชนรายตําบล  

 4) คาดัชนีลูกน้ํายุงลายเฉลี่ยรายตําบล 

 5) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายตําบล 

 เมื่อใชการวิเคราะหทางสถิติ ดวยวิธีถดถอยพหุ  
(Multiple Regression) เพื่อหาสมการของการเกิดโรค
ไขเลือดออกจากปจจัยแวดลอมโดยจําแนกเปน 3 ฤดู คือฤดู

หนาว ฤดูรอนและฤดูฝน ไดดังตอไปนี้ 
 

Ywinter = 3.975 + 0.606(X1) + 0.002(X2) + 0.009(X3) +   
     0.023(X4) + 0.137(X5)                         ....(3) 

 

Ysummer = 1.538 + 2.289(X1) + 0.001(X2) +   
       0.007(X3) + 0.015(X4) + 0.004(X5) ....(4) 

 
Yrain = 2.299 + 1.048(X1) + 0.009(X2) + 0.067(X3)    

   + 0.039(X4) + 0.033(X5)                  ....(5) 
 

โดยที่   Ywinter   = จํานวนผูปวยฤดูหนาว (คน) 
Ysummer  = จํานวนผูปวยฤดูรอน (คน) 
Yrain   = จํานวนผูปวยฤดูฝน (คน) 

 X1   = เนื้อที่ชุมชนรายตําบล (ตร.กม.) 
 X2  = จํานวนหลังคาเรือนรายตําบล(หลัง) 

 X3  = ความหนาแนนประชากรตอเนื้อที่

ตําบล (คน/ตร.กม.) 

 X4  = ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายตําบล 

 X5 = คาดัชนีลูกน้ํายุงลายเฉลี่ยรายตําบล 
  

สมการถดถอยพหุของฤดูหนาว มีคา r2=0.59 
ฤดูรอน มีคา r2=0.53 และฤดูฝน มีคา r2=0.65 

 

 7.2 พื้นที่เสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหตาม

แบบจําลอง 
 การศึกษาครั้ งนี้ ทํ าการทดลองวิ เคราะห

แบบจําลองทั้งสิ้น 2 แบบจะลอง โดยผลการวิเคราะหท่ี
ไดมีรายละเอียดดังนี้ 
 7.2.1 แบบจําลองที่ไดจากการแทนคาตาม
สมการถดถอยพหุ  
 แบบจําลองนี้ไดจากการแทนคาดวย

ขอมูลปจจัยสิ่งแวดลอมในสมการ กําหนดคาคะแนน

ความเสี่ยงสําหรับการวิเคราะหไวดังนี้ เสี่ยงสูง (H)  มี

คาคะแนนเทากับ 3 เสี่ยงปานกลาง (M) มีคาคะแนน

เทากับ 2 และ เสี่ยงต่ํา (L) มีคาคะแนนเทากับ 1 โดย
แยกออกเปน 3 แบบจําลองจําแนกตามฤดูกาล 

ประกอบดวย 
 ฤดูหนาว  (มกราคม ,  กุมภาพันธ , 

พฤศจิกายน และธันวาคม) พื้นที่เสี่ยงสูง แสดงดวยสีสม 

ครอบคลุมพื้นที่ 656.67 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอย

ละ 5.2 ของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง แสดงดวยสีสม

ออน ครอบคลุมพื้นที่ 5,168.11 ตารางกิโลเมตร คิด

เปนรอยละ 40.8 ของพื้นที่ และพื้นที่เสี่ยงต่ํา แสดงดวย
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สีครีม ครอบคลุมพื้นที่ 6,852.26 ตารางกิโลเมตร คิดเปน

รอยละ 54.1 ของพื้นที่  ดังภาพที่ 4 
 

 

ภาพที่ 4 พื้นที่เสี่ยงตอโรคไขเลือดออกที่คํานวณจากสมการ  

            ถดถอยพหุ ฤดูหนาว  
 

 ฤดูรอน (มีนาคม, เมษายน และพฤษภาคม) 
พื้นที่เสี่ยงสูง แสดงดวยสีสม ครอบคลุมพื้นที่ 4,580 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 36.1 ของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 
แสดงดวยสีสมออน ครอบคลุมพื้นที่ 6,664 ตารางกิโลเมตร 
คิดเปนรอยละ 52.6 ของพื้นที่ และพื้นที่เสี่ยงต่ํา แสดงดวยสี
ครีม ครอบคลุมพื้นที่ 1,433 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
11.3 ของพื้นที่ ดังภาพที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 พื้นที่เสี่ยงตอโรคไขเลือดออกที่คํานวณจากสมการ 
           ถดถอยพหุ ฤดูรอน 

 ฤดูฝน (มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, 

กันยายน และตุลาคม) พื้นที่เสี่ยงสูง แสดงดวยสีสม 

ครอบคลุมพื้นที่ 6,221 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

49.1 ของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง แสดงดวยสีสมออน 

ครอบคลุมพื้นที่ 5,537 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

43.7 ของพื้นที่ และพื้นที่ เสี่ยงต่ํา แสดงดวยสีครีม 

ครอบคลุมพื้นที่ 858 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
6.8 ของพื้นที่ ดังภาพที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 พื้นที่เสี่ยงตอโรคไขเลือดออกที่คํานวณจาก
สมการถดถอยพหุ ฤดูฝน  

 
 7.2.2 แบบจําลองที่ ไดจากการซอนทับ
ปจจัยสิ่งแวดลอม 

 แบบจําลองนี้ กําหนดคาคะแนนความ

เสี่ยงสําหรับการวิเคราะหไวดังนี้ เสี่ยงสูง (H)  มีคา

คะแนนเทากับ 3 เสี่ยงปานกลาง(M) มีคาคะแนนเทากับ 
2 และ เสี่ยงต่ํา (L) โดยแยกออกเปน 3 แบบจําลอง

จําแนกตามฤดูกาล ประกอบดวย 
  ฤดูหนาว (มกราคม, กุมภาพันธ, 

พฤศจิกายน และธันวาคม) พื้นที่เสี่ยงสูง แสดงดวยสีสม 

ครอบคลุมพื้นที่ 76.3 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
0.6 ของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง แสดงดวยสีสมออน 

ครอบคลุมพื้นที่ 2,246.3 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

17.7 ของพื้นที่ และพื้นที่ เสี่ยงต่ํา แสดงดวยสีครีม 

ครอบคลุมพื้นที่ 10,362 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
81.7 ของพื้นที่ ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 พื้นที่เสี่ยงตอโรคไขเลือดออกที่เกิดจากการซอนทับ
ปจจัยสิ่งแวดลอม ฤดูหนาว  

 

  ฤดู ร อ น  (มี น า คม ,  เ มษ ายน  แล ะ

พฤษภาคม) พื้นที่เสี่ยงสูง แสดงดวยสีสม ครอบคลุมพื้นที่ 

443.2 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.5 ของพื้นที่ พื้นที่

เสี่ยงปานกลาง แสดงดวยสีสมออน ครอบคลุมพื้นที่ 7,039.1 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 55.5 ของพื้นที่ และพื้นที่
เสี่ยงต่ํา แสดงดวยสีครีม ครอบคลุมพื้นที่ 5,202.3 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ41 ของพื้นที่ ดังภาพที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 พื้นที่เสี่ยงตอโรคไขเลือดออกที่เกิดจากการซอนทับ 

            ปจจัยสิ่งแวดลอม ฤดูรอน 

  ฤดู ฝน  (มิ ถุ น ายน ,  กรกฎาคม , 

สิงหาคม, กันยายน และตุลาคม) พื้นที่เสี่ยงสูง แสดง
ดวยสีสม ครอบคลุมพื้นที่ 1,148.2 ตารางกิโลเมตร คิด

เปนรอยละ 9.1 ของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง แสดง
ดวยสีสมออน  ครอบคลุมพื้นที่  10,503.7 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 82.9 ของพื้นที่ และพื้นที่เสี่ยง

ต่ํา แสดงดวยสีครีม ครอบคลุมพื้นที่ 1,033.9 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 8.2 ของพื้นที่ ดังภาพที่ 9 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 พื้นที่เสี่ยงตอโรคไขเลือดออกที่เกิดจากการ
ซอนทับปจจัยสิ่งแวดลอม ฤดูฝน  

 
 7.3 การตรวจสอบความถูกตองของการวิจัย 
 นําขอมูลผูปวยโรคไขเลือดออกที่มีในรายงาน

รง.506 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.
2550 จําแนกเปนรายหมูบาน แลวกําหนดใหตําแหนง 
(Point) หมูบานเปนตําแหนงของการเกิดโรค และนิยาม

วา หมูบานที่ไมมีผูปวยในป 2550 เลย เปนหมูบานเสี่ยง

ระดับต่ํา หมูบานที่มีผูปวย 1 ราย จัดเปนหมูบานเสี่ยง

ปานกลาง และหมูบานที่มีผูปวยมากกวา 1 ราย จัดเปน

หมูบานที่มีระดับความเสี่ยงสูง แลวตรวจสอบความ

ถูกตองของแบบจําลองดวย โปรแกรม Arcview เลือก 
Extension Kappa Analysis เพื่อเปรียบเทียบหาระดับ
ความถูกตองของแบบจําลองทั้งสองแบบ ซ่ึงผลการ

วิเคราะหความถูกตองของแบบจําลองจากสมการถดถอย

พหุ ดําเนินการโดยนําคาปจจัยสิ่งแวดลอมในปพ.ศ. 

2550 อันไดแก เนื้อที่ชุมชนรายตําบล (ตร.กม.), จํานวน
หลังคาเรือนรายตําบล(หลัง),ความหนาแนนประชากร
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ตอเนื้อที่ตําบล (คน/ตร.กม.), ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายตําบล 

และคาดัชนีลูกน้ํายุงลายเฉลี่ยรายตําบล มาแทนที่ในสมการ
ถดถอยพหุท่ีวิเคราะหไว แลวจัดระดับพื้นที่เสี่ยงเปน 3 ระดับ
คือ พื้นที่เสี่ยงต่ํา, พื้นที่เสี่ยงปานกลาง และพื้นที่เสี่ยงสูง โดย 

หมูบานที่คํานวณแลวทํานายไดวาจะมีจํานวนผูปวยนอยกวา 

0.5 คน จัดเปนพื้นที่เสี่ยงต่ํา หมูบานที่คํานวณแลวทํานายได

วาจะมีจํานวนผูปวยมากกวา 0.5 คนแตไมเกิน 1.0 คน

จัดเปนพื้นที่เสี่ยงปานกลาง และ หมูบานที่คํานวณแลว

ทํานายไดวาจะมีจํานวนผูปวยมากกวา 1.0 คน จัดเปนพื้นที่

เสี่ยงสูง จากการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองดวย 
Kappa Analysis พบวา ฤดูหนาว  (มกราคม, กุมภาพันธ, 

พฤศจิกายน และธันวาคม) มีผูปวยในพื้นที่ท่ีมีระดับความ
เสี่ยงตรงกับแบบจําลอง จํานวน 1,353 หมูบาน จาก 1,595 
หมูบาน คิดเปนระดับความถูกตองรอยละ 84.8 สวนในฤดู

รอน (มีนาคม, เมษายน และพฤษภาคม) มีผูปวยในพื้นที่ท่ีมี
ระดับความเสี่ยงตรงกับแบบจําลอง จํานวน 817 หมูบาน 

จาก 1,595 หมูบาน คิดเปนระดับความถูกตองรอยละ 51.2 
และฤดูฝน (มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน และ

ตุลาคม )  มี ผูป วยในพื้นที่ ท่ีมีระดับความเสี่ ยงตรงกับ
แบบจําลอง จํานวน 583 หมูบาน จาก 1,595 หมูบาน คิด

เปนระดับความถูกตองรอยละ 36.6 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหความถูกตองของแบบจําลองจาก

การซอนทับปจจัยสิ่งแวดลอม ดําเนินการโดยนําขอมูลเชิง

พื้นที่ของปจจัยสิ่งแวดลอมในปพ.ศ. 2550 อันไดแก  เนื้อ

ท่ีชุมชนรายตําบล (ตร.กม.), จํานวนหลังคาเรือนรายตําบล
(หลัง),ความหนาแนนประชากรตอเนื้อที่ตําบล (คน/ตร.กม.), 
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายตําบล และคาดัชนีลูกน้ํายุงลายเฉลี่ย

รายตําบล กําหนดคาคะแนนความเสี่ยงเปน 3 ระดับ คือ 

พื้นที่เสี่ยงต่ํา, พื้นที่เสี่ยงปานกลาง และพื้นที่เสี่ยงสูง มา

ซอนทับกันดวยวิธี Matrix overlay ซ่ึงเมื่อตรวจสอบความ
ถูกตองดวย Kappa Analysis พบวา ฤดูหนาว  (มกราคม, 

กุมภาพันธ, พฤศจิกายน และธันวาคม) มีผูปวยในพื้นที่ท่ีมี
ระดับความเสี่ยงตรงกับแบบจําลอง จํานวน 1,061 หมูบาน 

จาก 1,595 หมูบาน คิดเปนระดับความถูกตองรอยละ 66.5 
สวนในฤดูรอน (มีนาคม, เมษายน และพฤษภาคม) มีผูปวย
ในพื้นที่ท่ีมีระดับความเสี่ยงตรงกับแบบจําลอง จํานวน 499 

หมูบาน จาก 1,595 หมูบาน คิดเปนระดับความถูกตองรอย

ละ 31.3 และฤดูฝน (มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, 

กันยายน และตุลาคม) มีผูปวยในพื้นที่ท่ีมีระดับความเสี่ยง

ตรงกับแบบจําลอง จํานวน 257 หมูบาน จาก 1,595 
หมูบ าน  คิดเปนระดับความถูกตองรอยละ  16.1 
ตามลําดับ 
 

8. อภิปรายผลการวิเคราะห 
 ผลการวิเคราะห สามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น

หลัก คือ ปจจัยที่นํามาวิเคราะห และความถูกตองของ

แบบจําลอง 
 8.1 ปจจัยที่นํามาวิเคราะห  
 ปจจัยสิ่งแวดลอมที่นํามาใชในการวิเคราะห

หลังจากการทดสอบความสัมพันธกับการเกิดโรค

ไขเลือดออกมี 3 ประเภท ไดแก ปจจัยเชิงพื้นที่ (เนื้อที่
ชุมชน), ปจจัยเชิงประชากร (หลังคาเรือน, ความ
หนาแนนประชากร), ปจจัยเชิงพาหะนําโรค (ปริมาณ

น้ําฝน และคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย) จะพบวา ปจจัยเชิงพื้น
ทีเปนปจจัยที่ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลตอ

การเกิด โรคนอย  ส วนปจจัย เชิ งประชากรมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัตร กลาวคือประชากรจะมี

การเคล่ือนยาย การคมนาคมขนสงตลอดเวลา ซ่ึง

ควบคุมไดยากและสงผลตอการระบาดของโรคในระดับ

ปานกลาง สวนปจจัยเชิงพาหะนําโรคซึ่งมีอิทธิพลตอ

การระบาดของโรคคอนขางสูง เราไมอาจควบคุม

ปริมาณน้ําฝนได แตยุงลายนั้นเราสามารถควบคุมได

โดยการรณรงคควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลาย และการ

พนเคมีกําจัดยุงในชุมชน  ซ่ึ งมักดําเนินการอยาง

สม่ําเสมอโดยหนวยงานทางดานสาธารณสุขในทองถิ่น 

 8.2 ความถูกตองของแบบจําลอง 
 น้ําหนักที่กําหนดใหกับปจจัยสิ่งแวดลอมเพื่อ

สรางแบบจําลอง อาจจะมีระดับไมเทากัน หรืออาจเปน

ปจจัยเดี่ยวๆ ท่ีกอใหเกิดโรคได เปนการวิเคราะหโดย

การอาศัยการบูรณาการปจจัยเชิงพื้นที่ แบบจําลองที่ได

จึงยังไมมีความแมนยําในลักษณะเชิงตรรกวิทยา และ

คณิตศาสตร เปนเพียงการคาดการณจากสิ่งที่เกิดมาสู

แบบจําลองเนื่องจากความสลับซับซอนของปจจัย

สิ่งแวดลอม 
 พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกมีปจจัย

สิ่งแวดลอมในเชิงพื้นที่ท่ีเกี่ยวของ 5 ปจจัยตามที่กลาว

มาแลว นอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวของที่เปนพลวัตรไม

สามารถกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนได ซ่ึงความเปนไปได

ของแบบจําลองที่จะเกิดความถูกตองมากหรือนอยนั้น 

ขึ้นอยู กับความถูกตองของขอมูลที่ จัด เก็บมา  แต
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เนื่องจากเมื่อเกิดการระบาดของโรคไขเลือดออก จะมี

เจาหนาที่ทางดานสาธารณสุขเขามาดําเนินการควบคุมยุง

พาหะในชุมชมท่ีพบการระบาดดังกลาว ซ่ึงอาจสงผลตอ

ความแมนยําในการทํานายอัตราการเกิดโรค 
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