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บทคัดย่อ  

การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกโดยใช๎ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการ
เกิดโรคไข๎เลือดออกในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญํ 2) เพ่ือวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออก
โดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 3) เพ่ือจัดท าแผนที่การระบาดของ
โรคไข๎เลือดออก การศึกษาครั้งนี้ใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ ได๎แกํ ข๎อมูสถิติการเกิดไข๎เลือดออกในอ าเภอหาดใหญํ 
จังหวัดสงขลา ระหวําง พ.ศ. 2553-2557 โดยท าการศึกษาปัจจัยที่ท าให๎เกิดโรคไข๎เลือดออกในพ้ืนที่
อ าเภอหาดใหญํ 6 ปัจจัยด๎วยกันคือ 1) ขอบเขตด๎านพ้ืนที่ 2) การใช๎ประโยชน์ที่ดิน 3) แหลํงน้ าขัง 
4) ปริมาณฝน 5) อุณหภูมิ 6) ความชื้น ท าการวิเคราะห์โดยการซ๎อนทับข๎อมูล (Overlay) ข๎อมูลปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการเกิดไข๎เลือดออก ด๎วยโปรแกรมทางระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ไข๎เลือดออกจ านวน 5 ทําน ท าการถํวงคําน้ าหนักปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเกิดไข๎เลือดออก ด๎วยวิธีการ
วิเคราะห์แบบหลายตัวแปร  

ผลการศึกษาพบวํา พ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออก แบํงได๎เป็น 4 ระดับ คือ 1) พ้ืนที่เสี่ยง
ตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกมากที่สุด ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลหาดใหญํ และต าบลคอหงส์ 32 ,936 ไรํ 
คิดเป็นร๎อยละ 57.64 ของพ้ืนที่ 2) พ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกมาก ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบล 
ควนลัง ต าบลคลองแห ต าบลบ๎านพรุ ต าบลทุํงใหญํ ต าบลอํูตะเภา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 44,745 ไรํ คิดเป็น 
ร๎อยละ 27.93 ของพ้ืนที่ 3) พ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลน้ าน๎อย 
ต าบลทําข๎าม ต าบลคูเตํา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 133,062 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 9.39 ของพ้ืนที่ 4) พ้ืนที่เสี่ยงตํอการ
เกิดโรคไข๎เลือดออกน๎อย ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลฉลุง ต าบลทุํงต าเสา ต าบลพะตง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 274,625
ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 5.04 ของพ้ืนที่  
ค าส าคัญ: โรคไข๎เลือดออก  พ้ืนที่เสี่ยง  
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Abstract  
The study of "Risk Areas Analysis of Dengue Fever Using Geographic Information 

Systems, Hatyai District, Songkhla Province" is intended to 1) to study the factors that 
influence the incidence of Dengue Fever in Hatyai District, Songkhla Province 2) to 
analyze the risk of disease by using GIS. Hatyai District, Songkhla Province 3) for mapping 
the spread of Dengue Fever. This study used secondary data including the incidence of 
dengue statistics Hatyai District, Songkhla Province in between 2011-2015. The studying 
have 4 factors that cause the disease in Hatyai District, Songkhla Province : 1) spatial data 
area. 2) land use, 3) water source  4) rainfall 5) temperature  6) moisture The risk area of 
Dengue Fever are analyzed by overlaying factors affecting Dengue Fever using 
geographical information systems (GIS) These factors are weighted by five Dengue Fever 
experts and analyzed by using Multi-Criteria Analysis (MCA)  

Study results show that the risk of the disease can be divided into four levels 1) 
the distribution pattern of Dengue Fever in Tambon Hatyai has the highest accumulated 
number of Dengue Fever patients. About 32,936 rai, 57.64 percent of the area 2) The 
second highest accumulated number of Dengue Fever patients is Tambon khuanlang, 
klonghae, banpru, thungyai, utapao. About 44,745 hectares 27.93 percent of the area 3) 
The third highest accumulated number of Dengue Fever patients is Tambon namnoi, 
thakham, kutao. About 133,062 hectares 9.39 percent of the area. 4) The fourth highest 
accumulated number of Dengue Fever patients is  chalung, thungtamsao, patong. About 
274,625 hectares, 5.04 percent of the area. 
Keywords: Dengue Fever, Risk Areas 
 
บทน า  

โรคไข๎เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever) เป็นโรคติดตํอเชื้อไวรัสเดงกี่ (Denge fever 
: DF) ที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรค มีการแพรํกระจายของโรคอยํางกว๎างขวาง ประเทศไทยเริ่มพบ
ไข๎เลือดออก ตั้งแตํปี พ.ศ 2492 เกิดการระบาดใหญํในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2501 ในเขต
กรุงเทพ-ธนบุรี สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกของประเทศไทยตั้งแตํปี พ.ศ 2501-2549 มีแนวโน๎มที่สูงขึ้น 
สํวนใหญํผู๎ป่วยจะอยูํในกลุํมอายุ 0-14 ปี อัตราการป่วยสูงสุดอยูํในกลุํมอายุ 5-9 ปี พบผู๎ป่วยได๎ตลอดทั้งปี 
(ส านักระบาดวิทยา, 2556) 
 โรคไข๎เลือดออกเป็นโรคท่ีเกิดจากติดเชื้อไวรัส และมียุงลายเป็นพาหะน าโรค เป็นโรคติดตํอที่เกิด
จากยุงลายตัวเมีย (Aedes aegypti) บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข๎เลือดออก โดยเฉพาะชํวงที่มีไข๎สูง เชื้อไวรัส
เดงกี่จะเพาะเชื้อในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน ไปเกาะผนังกระเพาะและตํอมน้ าลายของยุง เมื่อยุงกัดคนก็
จะแพรํเชื้อไปสูํคน เชื้อจะอยูํในรํางกายคนประมาณ 2 - 7 วัน ในชํวงที่มีไข๎ หากยุงกัดคนในชํวงนี้ก็จะรับ
เชื้อไวรัสมาแพรํให๎กับคนอ่ืน ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นเด็ก  
 โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ๎านเรื อนและโรงเรียนที่มี
ประชากรอาศัยอยูํหนาแนํน และพ้ืนที่ที่มีแหลํงน้ าขัง ยุงลายชอบวางไขํในน้ าสะอาดที่มีน้ านิ่งและใส ตาม
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ภาชนะที่มีน้ าขัง เชํน ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู๎กับข๎าว แตํไมํชอบวํางไขํในทํอระบายน้ า 
ห๎วย หนอง คลอง บึง ยุงลายจะชุกชุมในชํวงฤดูฝน หลังฝนตกเพราะอุณหภูมิและความชื้นเหมาะแกํการ
แพรํพันธุ์ สํวนในฤดูอ่ืน ๆ จะพบวําความชุกของยุงลายลดลงเล็กน๎อย (กรมควบคุมโรคติดตํอ, 2541)  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรางทิพย์ บัวเฟ่ือง (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ในการศึกษาการกระจายการระบาดของโรคไข๎เลือดออก (DHF) ในพ้ืนที่อ าเภอทําใหมํ จังหวัด
จันทบุรี โรคไข๎เลือดออก (DHF) เป็นโรคที่เป็นปัญหาส าคัญทางด๎านสาธารณสุขของประเทศไทยทั้งยังมี
การระบาดใหญํที่มีจ านวนผู๎ป่วยสูงมากกวําแสนรายหลายครั้ง จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาค
ตะวันออกที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคไข๎เลือดออกอยํางตํอเนื่อง โดยตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2556 
ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 พบผู๎ป่วยจ านวนทั้งสิ้น 1,254 ราย ตาย 1 ราย (ส านักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข, 2556) ซึ่งในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของอ าเภอทําใหมํ ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 ต าบล 124 หมูํบ๎าน 
แบํงเป็นในเขตเทศบาล 2 ต าบล และนอกเขตเทศบาล 12 ต าบล จากข๎อมูลสถิติพบผู๎ป่วยเป็น
ไข๎เลือดออก (DHF) ตั้งแตํปี พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 มีจ านวนทั้งสิ้น 377 ราย 
(สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี, 2556) 

จิรัติวัล เครือศิลป์ (2549) ได๎ศึกษาเรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงตํอ
การเกิดโรคไข๎เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวํา แบบรูปการกระจายของไข๎เลือดออก มี
อัตราป่วยสูงสุดอยูํในชํวงอายุ 10-14 ปี เพศชายป่วยมากกวําเพศหญิง และอ าเภอสีคิ้วมีอัตราป่วยมาก
ที่สุด โดยอาศัยการวิเคราะห์จากตัวแปรอิสระ ได๎แกํ จ านวนภาชนะที่ส ารวจพบลูกน้ ายุงลายตํอบ๎าน  
100 หลัง คาเรือน (B.I.), ความชื้นสัมพัทธ์รายปี, อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี และความหนาแนํนของหลังคาเรือน 
และตัวแปรตาม คือ อัตราป่วยโรคไข๎เลือดออกตํอประชากรแสนคน  เมื่อน ามาวิเคราะห์รํวมกับการ
ตีความจากภาพถํายดาวเทียมแล๎วพบวําพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออก ได๎แกํ พ้ืนที่
เกษตรกรรม และพ้ืนที่ชุมชน  
 พิมประภัสสร แสงบัณฑิต (2552) ได๎ศึกษาเรื่อง การใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงโรคไข๎เลือดออก ในจังหวัดขอนแกํน โดยใช๎สมการทางคณิตศาสตร์และสร๎างแบบจ า 
ลองเชิงพ้ืนที่เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกโดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับ
หมูํบ๎านโดยใช๎ต าแหนํงหมูํบ๎านที่พบผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออกระหวําง พ.ศ. 2549 -2550 ผลการศึกษาพบวํา 
สามารถที่จะใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกและยัง
สามารถสร๎างแบบจา ลองเชิงท านายพื้นที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกได๎ตามฤดูกาล 
 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคไข๎เลือดออกอยํางตํอเนื่อง  
มีแนวโน๎มผู๎ป่วยเพ่ิมมากขึ้น โดยพ้ืนที่เขตเมืองพบผู๎ป่วยเพ่ิมมากขึ้น ได๎แกํ อ าเภอสะเดา อ าเภอเมือง 
และอ าเภอหาดใหญํ โดยเฉพาะอ าเภอหาดใหญํ พบวํามีผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออกมากเป็นอันดับ 1 
ของจังหวัด พบผู๎ป่วยถึง 411 ราย มีผู๎เสียชีวิต 2 ราย (ข๎อมูลชํวงวันที่ 1 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2556 
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา) ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให๎เกิดการแพรํระบาด คือ ปัจจัยด๎านผู๎ป่วย 
ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้น ปัจจัยด๎านพ้ืนที่ ได๎แกํ ขอบเขตเทศบาลและ
พ้ืนที่ชุมชน การใช๎ประโยชน์ที่ดิน แหลํงน้ า เป็นต๎น 
 ปัจุบันการประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system) ซึ่งเป็น
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เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ และข๎อมูลเชิงคุณลักษณะ จัดเก็บ วิเคราะห์
ข๎อมูลภูมิศาสตร์ รวมทั้งการค๎นคืนข๎อมูล และการแสดงผลข๎อสนเทศ หรืออีก นัยหนึ่ง ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นทั้งระบบฐานข๎อมูลที่มีความสามารถในการจัดการข๎อมูลเชิงพ้ืนที่โดยอยูํในรูปของแผนที่
เชิงเลข ข๎อมูลเชิงคุณลักษณะ และระบบปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูลเหลํานั้นได๎ผลออกมาเป็น
ข๎อสนเทศ แล๎วน าไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจตํอไป สรรค์ใจ กลิ่นดาว (2542) 

จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น จึงเห็นความส าคัญในการประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic information system) กับโรคไข๎เลือดออกที่เป็นปัญหาเชิงพ้ืนที่ โดยใช๎ข๎อมูลสารสนเทศที่
มีความสัมพันธ์กับต าแหนํงในเชิงพ้ืนที่ ของขอบเขตเทศบาลและพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือศึกษาปัจจัยเสี่ยงตํอการ
เกิดโรคไข๎เลือดออก สามารถด าเนินการป้องกันการเกิดโรคในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในระดับที่แตกตํางกันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ลดจ านวนอัตราป่วยของประชากรลงให๎ได๎ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งจะสํงผลตํอไปถึงประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกโดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
     3. เพ่ือน าแผนที่ที่ได๎ไปใช๎ในการวางแผนป้องกันควบคุมโรคไข๎เลือดออก ในอ าเภอหาดใหญํ 
จังหวัดสงขลา 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
     
                             
 
 

ข๎อมูลวางแผนป้องกันและควบคุมโรค 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ข๎อมูลจ านวนผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออกในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ระหวํางปี พ.ศ. 2553 – 
2557 และข๎อมูลปัจจัยเสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออก 
  - ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) ได๎แกํ ข๎อมูลขอบเขตการปกครอง ข๎อมูลเทศบาลที่ตั้งหมูํบ๎าน 
ข๎อมูลแหลํงน้ า และข๎อมูลการใช๎ประโยชนที่ดิน  
  - ข๎อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ได๎แกํ ข๎อมูลความหนาแนํนของประชากร จ านวน
ผู๎ป่วยผู๎ ข๎อมูลปริมาณน้ าฝน ข๎อมูลความชื้นสัมพัทธ์ และข๎อมูลอุณหภูม ิ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การก าหนดเกณฑ์การให๎คําคะแนนถํวงน้ าหนักแตํละปัจจัย  
 การก าหนดคําถํวงน้ าหนักของแตํละปัจจัย โดยใช๎การดัดแปลงมาจากทฤษฎีการใช๎ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจ าแนกปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมส าหรับพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกที่
ใช๎ในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออก มีปัจจัยได๎แกํ  

ปัจจัยของการเกิดโรค 
(Input) 

 

กระบวนการ (process) ผลการด าเนินงาน 
(output) 

1. ปัจจัยด๎านพื้นที่ 
    - ขอบเขตเทศบาลและ
พ้ืนที่ชุมชน 
    - การใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
    -  แหลํงน้ า 
2. ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม 
    - ปริมาณฝน 
    - อุณหภูมิ 
    - ความชื้น 
 

GIS 
PROCESS 

 

 
- พ้ืนที่เสี่ยง 
- แนวโน๎มการ    
เกิดโรค 
- ข๎อเสนอแนะ 

 

การวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออก 
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 1) ขอบเขตพ้ืนที่ชุมชน ข๎อมูลปัจจัยขอบเขตเทศบาลและพ้ืนที่ชุมชนได๎จากข๎อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์อ าเภอหาดใหญํของกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม เพ่ือใช๎ในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอเกิด
โรคไข๎เลือดออกในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะน าโรค ชีวนิสัยของยุงลาย
โดยเฉพาะยุงลายบ๎านซึ่งเป็นพาหะหลักในการน าโรคไข๎เลือดออก (ส านักงานควบคุมโรคไข๎เลือดออก , 
2544) ชอบอาศัยอยูํบริเวณชุมชนที่ประชาชนสร๎างบ๎านเรือนใกล๎กัน ท าให๎ยุงลายสะดวกในการออกกัดดูด
เลือดคน ประกอบกับมีแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายมากจากกิจกรรมตําง ๆ ของคน ท าให๎ยุงลายสะดวกในการ
วางไข ํจากนั้นก าหนดให๎ขอบเขตเทศบาลและพ้ืนที่ชุมชนเป็นพื้นที่เสี่ยงตํอการระบาดของโรคไข๎เลือดออก 
และสร๎างแนวกันชน (Buffer) ออกมาจากพ้ืนที่เทศบาลและหมูํบ๎าน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องพบวํา ยุงลายมีความสามารถในการบิน 30 – 600 เมตร (อุษาวดี ถาวระ, 2544) เมื่อน า
ระยะไกลสุดที่ยุงลายสามารถบินได๎ คือ 600 เมตร มาแบํงเป็น 3 ชํวง เพ่ือก าหนดเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ตํอการระบาดของโรคไข๎เลือดออกในระดับสูง ปานกลาง และน๎อย จึงได๎ระยะแนวกันชนชํวงละ 600 
เมตร ดังนั้นจึงก าหนดระยะหํางของแนวกันชนได๎ดังนี้  
       1.1 ขอบเขตเทศบาลและพ้ืนที่ชุมชนและระยะหํางจากขอบเขตเทศบาลและพ้ืนที่ชุมชน 
น๎อยกวํา 600 เมตร 
   1.2 ระยะหํางจากขอบเขตเทศบาลและพ้ืนที่ชุมชนมากกวํา 600 – 1200 เมตร  
  1.3 ระยะหํางจากขอบเขตเทศบาลและพ้ืนที่ชุมชนมากกวํา 1200 เมตร  
 2) การใช๎ประโยชน์ที่ดิน ข๎อมูลพ้ืนที่การใช๎ประโยชนที่ดิน ได๎จากข๎อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
อ าเภอหาดใหญํของกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม เพ่ือใช๎ในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการระบาด
ของโรคไข๎เลือดออกในอ าเภอหาดใหญํ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะน าโรค พ้ืนที่สวนเป็นแหลํงที่มีความส าคัญใน
การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ของยุงโดยเฉพาะยุงลายสวนซึ่งเป็นพาหะน าโรคไข๎เลือดออกได๎เชํนกัน เชํน 
บริเวณหญ๎ารกในสวนผลไม๎ จุดที่มีน้ าขังหรือส ารองน้ าไว๎ใช๎ โพรงไม๎ กระบอกไม๎ไผํ ลูกมะพร๎าว โพรงหิน 
กาบใบพืชจ าพวกกล๎วย พลับพลึง หมาก หรือแม๎แตํแอํงน้ าฝนบนดิน (ชาญชัย คุ๎มพงษ์ , 2546) เป็นต๎น 
จากนั้นก าหนดให๎พื้นที่สวนเป็นพื้นที่เสี่ยงตํอการระบาดของโรคไข๎เลือดออก และสร๎างแนวกันชน (Buffer) 
ออกมาจากพ้ืนที่สวน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํา ยุงลายมีความสามารถในการบิน 
30 – 600 เมตร (อุษาวดี ถาวระ, 2544) เมื่อน าระยะไกลสุดที่ยุงลายสามารถบินได๎ คือ 600 เมตร มา
แบํงเป็น 3 ชํวง เพ่ือก าหนดเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตํอการระบาดของโรคไข๎เลือดออกในระดับสูง ปาน
กลาง และน๎อย จึงได๎ระยะแนวกันชนชํวงละ 600 เมตร ดังนั้นจึงก าหนดระยะหํางของแนวกันชนได๎ดังนี้  
  2.1 พื้นที่สวนและระยะหํางจากพ้ืนที่สวนน๎อยกวํา 600 เมตร  
  2.2 ระยะหํางจากพ้ืนที่สวนมากกวํา 600 – 1200 เมตร  
           2.3 ระยะหํางจากพ้ืนที่สวนมากกวํา 1200 เมตร  
 3) แหลํงน้ า ข๎อมูลปัจจัยพ้ืนที่แหลํงน้ าได๎จากข๎อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์อ าเภอหาดใหญํของ                
กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการระบาดของโรคไข๎เลือดออกใน
อ าเภอหาดใหญํ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะน าโรค แหลํงน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของยุงลาย
เนื่องจากเป็นแหลํงที่วางไขํของยุง จากนั้นก าหนดให๎พ้ืนที่แหลํงน้ าเป็นพ้ืนที่ เสี่ยงตํอการระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก และสร๎างแนวกันชน (Buffer) ออกมาจากพ้ืนที่แหลํงน้ า ซึ่งจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องพบวํา ยุงลายมีความสามารถในการบิน 30-600 เมตร (อุษาวดี ถาวระ, 2544) เมื่อน าระยะไกล
สุดที่ยุงลายสามารถบินได๎ คือ 600 เมตร มาแบํงเป็น 3 ชํวง เพ่ือก าหนดเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตํอการ
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ระบาดของโรคไข๎เลือดออกในระดับสูง ปานกลาง และน๎อย จึงได๎ระยะแนวกันชนชํวงละ 600 เมตร ดังนั้น
จึงก าหนดระยะหํางของแนวกันชนได๎ดังนี้  
  3.1 พื้นที่แหลํงน้ าและระยะหํางจากพ้ืนที่แหลํงน้ าน๎อยกวํา 600 เมตร  
  3.2 ระยะหํางจากพ้ืนที่แหลํงน้ ามากกวํา 600-1200 เมตร  
  3.3 ระยะหํางจากพ้ืนที่แหลํงน้ ามากกวํา 1200 เมตร  
 4) ปริมาณน้ าฝน ข๎อมูลปริมาณฝนสะสมของฤดูฝน ในชํวง 4 ปี พ.ศ.2554-2557 จากกรม
อุตุนิยมวิทยา เพ่ือใช๎ในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกในอ าเภอหาดใหญํ ซึ่งมี
ยุงลายเป็นพาหะน าโรค เนื่องจากการระบาดของโรคไข๎เลือดออกจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝน ถ๎ามี
ปริมาณฝนมากก็จะมีโอกาสเกิดการระบาดของโรคไข๎เลือดออกได๎งํายขึ้น เนื่องจากเกิดแหลํงน้ าขังบนผิว
ดินหรือในเครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆ จึงเป็นการเพ่ิมแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายให๎มากขึ้น (วัจนันท์ มัตติทานนท์ , 
2545) และสํวนใหญํพบผู๎ป่วยมากที่สุดในฤดูฝนของทุกปี โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน  
(ชิษณุ พันธุ์เจริญ และโอฬาร พรหมาลิขิต, 2546) ดังนั้น การเกิดโรคไข๎เลือดออกจึงนําจะมีความสัมพันธ์
กับปริมาณฝน จากนั้นน าข๎อมูลปริมาณฝนสะสมของฤดูฝน ในชํวง 4 ปี พ.ศ.2554 -2557 ตั้งแตํเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม เนื่องจากเป็นชํวงฤดูฝนของภาคใต๎ ฝั่งตะวันออกข๎อมูลจาก
สถานีอุตุนิยมวิทยาในอ าเภอหาดใหญํ 2 แหํง มาสร๎างชั้นข๎อมูลพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝน โดยวิธี Theissen 
Polygon โดยสถานีที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 น๎อยที่สุดเทํากับ 1,503  (มิลลิเมตร) และ
สถานีที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 มากที่สุดเทํากับ 2,107  (มิลลิเมตร) พิสัยของปริมาณฝน
เฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 เทํากับ 604 (มิลลิเมตร) แบํงคําพิสัยของปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554 -
2557 ออกเป็น 3 ชํวง ๆ ละ 201.33 (มิลลิเมตร) เพ่ือจ าแนกพ้ืนที่ออกเป็น 3 พ้ืนที่ ได๎แกํ พ้ืนที่ที่มีความ
เสี่ยงตํอการระบาดของโรคไข๎เลือดออกในระดับสูง ปานกลาง และน๎อย ดังนี้ 
  4.1 พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 เทํากับ 1,905.68-2,107 มิลลิเมตร  
  4.2 พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 เทํากับ 1,704.34-1,905.67 
มิลลิเมตร  
  4.3 พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554 – 2557 เทํากับ 1,503 – 1,704.33 
มิลลิเมตร  
 5) อุณหภูมิ ข๎อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 จากกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือใช๎ในการ
วิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกในอ าเภอหาดใหญํ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะน าโรค 
เนื่องจากการระบาดของโรคไข๎เลือดออกจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ ถ๎ามีความอุณหภูมิมากก็จะมี
โอกาสเกิดการระบาดของโรคได๎งํายขึ้นด๎วย เนื่องจากยุงลายสามารถแพรํเชื้อไข๎เลือดออกได๎ดีเมื่ออุณหภูมิ
สูงกวํา 20 องศาเซลเซียส แตํไมํสามารถแพรํเชื้อได๎ถ๎าอุณหภูมิต่ ากวํา 16 องศาเซลเซียส (วัจนันท์ มัตติทา
นนท์, 2545) ดังนั้นการเกิดโรคไข๎เลือดออกจึงนําจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ จากนั้นน าข๎อมูลอุณหภูมิ
เฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 ของสถานีอุตุนิยมวิทยาในอ าเภอหาดใหญํ 2 แหํงมาสร๎างชั้นข๎อมูลพ้ืนที่ที่มี
อุณหภูมิ โดยวิธี Theissen Polygon โดยสถานีที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 น๎อยที่สุดเทํากับ 
28.15 (องศาเซลเซียส) และสถานีที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี  พ.ศ. 2554-2557 มากที่สุดเทํากับ 28.57 
(องศาเซลเซียส) พิสัยของอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี พ.ศ. 2554-2557 เทํากับ 0.42 (องศาเซลเซียส) แบํงคํา
พิสัยของอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557ออกเป็น 3 ชํวง ๆ ละ 0.14 (องศาเซลเซียส) เพ่ือจ าแนก
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พ้ืนที่ออกเป็น 3 พ้ืนที่ ได๎แกํ พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตํอการระบาดของโรคไข๎เลือดออกในระดับสูง ปานกลาง 
และน๎อย ดังนี้ 
  5.1 พื้นที่ท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 เทํากับ 28.44 -28.58 องศาเซลเซียส 
  5.2 พื้นที่ท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 เทํากับ 28.30-28.43 องศาเซลเซียส 
  5.3 พื้นที่ท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 เทํากับ 28.15-28.29 องศาเซลเซียส  
 6) ความชื้น ข๎อมูลความชื้นเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 จากกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือใช๎ในการ
วิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกในอ าเภอหาดใหญํ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะน าโรค 
เนื่องจากการระบาดของโรคไข๎เลือดออกจะมีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ ถ๎ามีความชื้นมากก็จะมี
โอกาสเกิดการระบาดของโรคได๎งํายขึ้นด๎วย เนื่องจากยุงลายชุกชุมมากในชํวงหลังฝนตกชุกเพราะมี
อุณหภูมิและความชื้นเหมาะแกํการแพรํพันธุ์ สํวนใหญํในฤดูอ่ืนๆ จะพบวําความชุกของยุงลายลดลง 
(ธนสาร เมธสุทธิ์, 2550) ดังนั้นการเกิดโรคไข๎เลือดออกจึงนําจะมีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ 
จากนั้นน าข๎อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 ของสถานีอุตุนิยมวิทยาในอ าเภอหาดใหญํ 2 แหํง 
มาสร๎างชั้นข๎อมูลพ้ืนที่ที่มีความชื้น โดยวิธี Theissen Polygon โดยสถานีที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี พ.ศ.
2554 – 2557 น๎อยที่สุดเทํากับ 78.75 (เปอร์เซ็นต์) และสถานีที่มีความชื้นเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554 – 2557 
มากที่สุดเทํากับ 79.25 (เปอร์เซ็นต์) พิสัยของความชื้นเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554  -2557 เทํากับ 0.5 
(เปอร์เซ็นต์)  แบํงคําพิสัยของปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554  – 2557 ออกเป็น 3 ชํวง ๆ ละ 0.16 
(เปอร์เซ็นต์) เพ่ือจ าแนกพ้ืนที่ออกเป็น 3 พ้ืนที่  ได๎แกํ พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตํอการระบ าดของโรค
ไข๎เลือดออกในระดับสูง ปานกลาง และน๎อย ดังนี้ 
  6.1 พื้นที่ท่ีมีความชื้นเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 เทํากับ 79.09-79.25 เปอร์เซ็นต์  
  6.2 พื้นที่ท่ีมีความชื้นเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554-2557 เทํากับ 78.92-79.08 เปอร์เซ็นต์  
  6.3 พื้นที่ที่มีความชื้นเฉลี่ยรายปี พ.ศ.2554–2557 เทํากับ 78.75-78.91 เปอร์เซ็นต์ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวํา พ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออก แบํงได๎เป็น 4 ระดับ คือ 1) พ้ืนที่เสี่ยง
ตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกมากที่สุด ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลหาดใหญํ และต าบลคอหงส์ 32,936 ไรํ 
คิดเป็นร๎อยละ 57.64 ของพ้ืนที่ 2) พ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกมาก ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบล  
ควนลัง ต าบลคลองแห ต าบลบ๎านพรุ ต าบลทุํงใหญํ ต าบลอํูตะเภา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 44,745 ไรํ คิดเป็น  
ร๎อยละ 27.93 ของพ้ืนที่ 3) พื้นท่ีเสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลน้ าน๎อย 
ต าบลทําข๎าม ต าบลคูเตํา มีพื้นท่ีทั้งหมด 133,062 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 9.39 ของพ้ืนที่ 4) พ้ืนที่เสี่ยงตํอการ
เกิดโรคไข๎เลือดออกน๎อย ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลฉลุง ต าบลทุํงต าเสา ต าบลพะตง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 274,625 
ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 5.04 ของพ้ืนที่ (ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1 แสดงระดับพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรค
ไข๎เลือดออกแตํละต าบลในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา) 
  การวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออก โดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอ าเภอ
หาดใหญํ จังหวัดสงขลา จะท าให๎ทราบพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงมาก พ้ืนที่ที่มีความ
เสี่ยงปานกลาง และพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงน๎อย 
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ภาพประกอบที่ 1 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกแตํละต าบลในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 
ตารางท่ี 1  แสดงพื้นที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกแตํละต าบลในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 

ต าบล ความเสี่ยง 
น้อย 

 เปอร์เซ็นต ์ ความเสี่ยง 
ปานกลาง 

เปอร์เซ็นต ์ ความเสี่ยง 
มาก 

เปอร์เซ็นต ์ ความเสี่ยง 
มากที่สุด 

 เปอร์เซ็นต ์ พื้นที่ทั้งหมด เปอร์เซ็นต ์

คลองแห 518.91 0.18 7,047.16 5.29 8,209.39 18.34 0 0 15,775.47 3.25 

คลองอู่
ตะเภา 

0 0 1,856.43 1.39 463.27 1.03 0 0 2,319.70 0.479 

ควนลัง 244.62 0.08 11,695.55 8.78 21,641.18 48.36 0 0 33,581.36 6.91 

คอหงส์ 0 0 740.33 0.55 739.66 1.65 20,205.3 61.34 21,685.30 4.46 

คูเต่า 7,296.18 2.65 11,947.64 8.97 0 0 0 0 19,243.83 3.96 

ฉลุง 59,853.94 21.79 11,353.02 8.53 0 0 0 0 71,206.96 14.67 

ท่าข้าม 4,900.56 1.784 14,899.57 11.19 0 0 0 0 19,800.14 4.079 

ทุ่งต าเสา 89,027.32 32.41 22,794.44 17.13 0 0 0 0 111,821.77 23.03 

ทุ่งใหญ ่ 4,058.74 1.47 7,098.87 5.33 8,003.53 17.88 0 0 19,161.16 3.94 

น้ าน้อย 13,349.26 4.86 15,077.53 11.33 1,230.37 2.74 0 0 29,657.17 6.11 

บ้านพรุ 31,072.87 11.31 14,710.7 11.05 4,458.45 9.96 0 0 50,242.03 10.35 

พะตง 64,303.31 23.41 13,841.57 10.4 0 0 0 0 78,144.88 16.1 

หาดใหญ ่ 0 0 0 0 0 0 12,730.84 38.65 12,730.84 2.62 

พื้นที่
ทั้งหมด 

274,625.75 100 133,062.874 100 44,745.88 100 32,936.14 100 485,370.66 100 
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สรุปผล  
ในการศึกษาครั้งนี้ได๎ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกโดยใช๎ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา การสรุปผลจาการศึกษามุํงอธิบาย
วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกในพ้ืนที่อ าเภอ
หาดใหญํ และจัดท าแผนที่การระบาดของโรคไข๎เลือดออก ผลการศึกษาพบวําผลการศึกษาพบวํา พ้ืนที่
เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออก แบํงได๎เป็น 4 ระดับ คือ 1) พ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกมาก
ที่สุด ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลหาดใหญํ และต าบลคอหงส์ 32,936 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 57.64 ของพ้ืนที่      
2) พื้นที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกมาก ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลควนลัง ต าบลคลองแห ต าบลบ๎านพรุ 
ต าบลทุํงใหญํ ต าบลอํูตะเภา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 44,745 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 27.93 ของพ้ืนที่ 3) พ้ืนที่เสี่ยงตํอ
การเกิดโรคไข๎เลือดออกปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลน้ าน๎อย ต าบลทําข๎าม ต าบลคูเตํา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
133,062 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 9.39 ของพ้ืนที่ 4) พ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกน๎อย ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ต าบลฉลุง ต าบลทุํงต าเสา ต าบลพะตง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 274,625 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 5.04 ของพ้ืนที่ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์หาพ้ืนที่เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกโดยใช๎ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได๎วํา ปัจจัยตําง ๆ ได๎แกํ           
ขอบเขตด๎านพ้ืนที่ การใช๎ประโยชน์ที่ดิน แหลํงน้ าขัง ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้น เป็นสาเหตุของพ้ืนที่
เสี่ยงตํอการเกิดโรคไข๎เลือดออกเนื่องจาก  

1) พ้ืนทีใ่นอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา เป็นแหลํงชุมชนที่ประชาชนสร๎างบ๎านเรือนใกล๎กัน ท า
ให๎ยุงลายสะดวกในการออกกัดดูดเลือดคน ประกอบกับมีแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายมากจากกิจกรรมตําง ๆ 
ของคน ท าให๎ยุงลายสะดวกในการวางไขํ  

2) พ้ืนที่ที่เป็นสวนเป็นแหลํงที่มีความส าคัญในการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ของยุงโดยเฉพาะ
ยุงลายสวนซึ่งเป็นพาหะน าโรคไข๎เลือดออกได๎เชํนกัน เชํน บริเวณหญ๎ารกในสวนผลไม๎ จุดที่มีน้ าขังหรือ
ส ารองน้ าไว๎ใช๎ โพรงไม๎ กระบอกไม๎ไผํ ลูกมะพร๎าว โพรงหิน กาบใบพืชจ าพวกกล๎วย พลับพลึง หมาก หรือ
แม๎แตํแอํงน้ าฝนบนดิน  

3) แหลํงน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของยุงลายเนื่องจากเป็นแหลํงที่วางไขํของยุง พ้ืนที่
แหลํงน้ าจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงตํอการเกิดไข๎เลือดออก 

4) การระบาดของโรคไข๎เลือดออกจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝน ถ๎ามีปริมาณฝนมากก็จะมี
โอกาสเกิดการระบาดของโรคไข๎เลือดออกได๎งํายขึ้น เนื่องจากเกิดแหลํงน้ าขังบนผิวดินหรือในเครื่องมือ
เครื่องใช๎ตําง ๆ จึงเป็นการเพ่ิมแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายให๎มากขึ้น และสํวนใหญํพบผู๎ป่วยมากที่สุดในฤดูฝน
ของทุกปี โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน (ชิษณุ พันธุ์เจริญ และโอฬาร พรหมาลิขิต , 2546) 
ดังนั้น การเกิดโรคไข๎เลือดออกจึงนําจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝน 

5) การระบาดของโรคไข๎เลือดออกจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ ถ๎าอุณหภูมิสูงมากก็จะมีโอกาส
เกิดการระบาดของโรคได๎งํายขึ้นด๎วย เนื่องจากยุงลายสามารถแพรํเชื้อไข๎เลือดออกได๎ดีเมื่ออุณหภูมิสูงกวํา 
20 องศาเซลเซียส แตํไมํสามารถแพรํเชื้อได๎ถ๎าอุณหภูมิต่ ากวํา 16 องศาเซลเซียส (วัจนันท์ มัตติทานนท์, 
2545) ดังนั้นการเกิดโรคไข๎เลือดออกจึงนําจะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ 
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6) การระบาดของโรคไข๎เลือดออกจะมีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ ถ๎ามีความชื้นมากก็จะมี
โอกาสเกิดการระบาดของโรคได๎งํายขึ้นด๎วย เนื่องจากยุงลายชุกชุมมากในชํวงหลังฝนตกชุกเพราะมี
อุณหภูมิและความชื้นเหมาะแกํการแพรํพันธุ์ สํวนใหญํในฤดูอ่ืนๆ จะพบวําความชุกของยุ งลายลดลง 
(ธนสาร เมธสุทธิ์, 2550) 
 
ข้อเสนอแนะ   
 1) ควรมีการปรับปรุงข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ให๎ทันสมัยอยูํตลอดเวลา จะท าให๎ได๎ข๎อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ที่
ใกล๎เคียงกับความเป็นจริงและสามารถใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  
 2) ผลที่ได๎จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช๎กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งอาจจ าเป็นต๎องพิจารณา
ปัจจัยและรวบรวมข๎อมูลพื้นที่ท่ีเกี่ยวข๎องเพ่ิมเติม เพ่ือให๎การจัดการพ้ืนที่เสี่ยงตํอการระบาดของโรคนั้น ๆ 
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่นั้น ๆ และใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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