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รายงานการพยากรณโรคไขเลือดออก ป 2558 
ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

 

กฤษณะ  สุกาวงค  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัตกิาร1 
พิษณุพร  สายคําทอน  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัตกิาร1 

สิริหญิง  ทิพศรีราช  นกัวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ1 
ศรีสุชา  เชาวพรอม  นกัวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ2 

1กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สคร.10 เชียงใหม 
2กลุมปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข สคร.10 เชียงใหม 

 
ที่มาและความสําคัญ 
 โรคไขเลือดออกเปนปญหาสําคัญดานสาธารณสุขของประเทศไทย และพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
โดยในป 2556 มีการระบาดของโรคไขเลือดออกมากที่สุดในรอบหลาย 10 ปที่ผานมา กลุมที่ปวยสวนใหญ คือ 
กลุมอายุ 15-24 ป  ปจจัยที่มีความสําคัญตอการแพรกระจายของโรคมีความซับซอน และแตกตางกันในแตละ
พื้นที่ ไดแก ภูมิตานทานของประชาชนตอชนิดของเชื้อไวรัสเดงกี่  ความหนาแนนของประชากรและการ
เคลื่อนยายที่อยูที่อาศัย  สภาพภูมิอากาศ  ปริมาณน้ําฝน  ชนิดของยุงพาหะ  การขาดความรูความเขาใจ และ
ความตระหนักของประชาชนในการที่จะกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายอยางตอเนื่องและจริงจัง  รวมถึงการ
รวมมือปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกของเจาหนาที่จากหลายๆ ภาคสวน  เหลานี้ลวนแตเปนปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบอยางตอเนื่องตอการกระจายของโรคไขเลือดออกเปนอยางยิ่ง  และยังมีสวนทําให
รูปแบบการเกิดโรคมีความผันแปรไปในแตละปดวย   

ดังนั้น การวิเคราะหสถานการณโรคไขเลือดออก จึงมีความซับซอนมากขึ้นเนื่องจากโรคไขเลือดออกเปน
โรคที่มีปจจัยเสี่ยงหลายดาน (Multiple  Risk  Factors)   แนวคิดดานการรายงานสถานการณโรค จึงเปลี่ยนไปสู
การระดมความคิดของคณะทํางานทีมพยากรณโรค  โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 
เพื่อประโยชนในการ “ปองกัน” และ“เตือนภัย” ในเหตุการณตางๆ ไดมากขึ้น  ซึ่งนําไปสูการทํานาย (Forecast)  
หรือพยากรณ (Prediction) ซึ่งเปนภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ 
(Health Risk Assessment)  ที่ใชเปนเครื่องมือคาดการณความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น และเปนเครื่องมือชวยให
ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ตอไป   
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อคาดการณสถานการณโรคไขเลือดออกในภาพรวมในระดับเขต และภาพรวมระดับจังหวัดในพื้นท่ี  

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ป 2558    
2. เพื่อวิเคราะหหาพื้นท่ีเสี่ยงการเกิดโรคไขเลือดออกระดับอําเภอ ป 2558  
3. เพือ่หามาตรการในการดําเนินงานปองกนัควบคุมโรคไขเลือดออกในพืน้ที่ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

      

วิธีการพยากรณ  
 1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา  
 โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถานการณโรคไขเลือดออกยอนหลัง 10 ป (พ.ศ.2548–2557)      
เพื่อศึกษารูปแบบการเกิดและการกระจายของโรค ตามตัวแปรบุคคล เวลา และสถานที่  โดยใชโปรแกรม 506 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม  
 2. การวิเคราะหขอมูลซีโรทัยปของไวรัสเด็งกี่ เพื่อดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลตอการระบาด
และความรุนแรงของโรค 
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3. การวิเคราะหขอมูลโดยใชรูปแบบอนุกรมเวลา (Time series analysis)      ดวยวิธีของ Holt   และ  
Winters  โดยใชโปรแกรม Eview_100357 

4. การวิเคราะหประเมินหาความเสี่ยงของพ้ืนที่ระดับอําเภอ (103 แหง)      ดวยการประมาณคาจากตัว 
แปรที่กําหนด  และแสดงผลเปนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System; GIS)        
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ArcGIS version 9.3 

 

ขั้นตอนการพยากรณ 
1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ แบบอนุกรมเวลา (Time series analysis)    ดวยวิธีของ Holt และ Winters  

ซึ่งใชขอมูลผูปวยโรคไขเลือดออกระดับเขต และระดับจังหวัด แยกรายเดือนยอนหลัง 10 ป (2548-2557)  หาก
ขอมูลมีทั้งแนวโนมและฤดูกาลใหเลือก Smoothing method เปน “Holt-Winters-Additive”  หรือ “Holt-
Winters-Multiplicative”  โดยพิจารณาที่คา Sum of Squared Residuals และRoot Mean Squared Error 
ถารูปแบบใดใหคาที่ต่ํากวา ใหเลือกรูปแบบนั้นไปพยากรณโรคไขเลือดออกตอไป 

2. การวิเคราะหพ้ืนที่เสี่ยงโรคไขเลือดออกระดับอําเภอ โดยใชกรอบแนวคิดการประเมินความเสี่ยง   (Risk  
Assessment)  โดยพจิารณาจากปจจัยความรุนแรง และโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรค  โดยกําหนดปจจัยที่มี
ผลตอการเกิดโรคไขเลือดไว 4 ปจจัย ไดแก  

2.1 อุบัติการณโรคในปปจจุบัน  หมายถึง อัตราปวยโรคไขเลือดออก    ณ ปจจุบัน  เมื่อเปรียบเทียบกับ 
คามัธยฐาน (Median) ยอนหลัง 5 ป  (ที่มา : เกณฑการประเมินมาตรฐานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ป 
2558)  

การใหคาคะแนน 
- อัตราปวย ณ ปจจุบัน ต่ํากวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป (-50%)  โอกาสเสี่ยง = 5 
- อัตราปวย ณ ปจจุบัน ต่ํากวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป (-10% ถึง -49%) โอกาสเสี่ยง = 4 
- อัตราปวย ณ ปจจุบัน เทาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป (+9.9% ถึง -10%) โอกาสเสี่ยง = 3 
- อัตราปวย ณ ปจจุบัน สูงกวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป (+10% ถึง 50%) โอกาสเสี่ยง = 2 
- อัตราปวย ณ ปจจุบัน สูงกวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป (+50%)  โอกาสเสี่ยง = 1 

2.2 ความหนาแนนของประชากร ป พ.ศ.2556 จําแนกรายอําเภอ 
2.3 ปริมาณน้ําฝนรวมทั้งป ตั้งแต ป พ.ศ.2554 – 2557 จําแนกตามจุดวัดปริมาณน้ําฝน 
2.4 คาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลาย โดยใช HI เฉลี่ย  ที่ไดจากการสํารวจรอบที่ 2      จากศูนยควบคุม 

โรคติดตอนําโดยแมลง 10.1-10.5 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม  ป พ.ศ 2557  จําแนกรายจังหวัด 
โดยแตละปจจัยถูกกําหนดใหมีคาน้ําหนัก ดวยวิธีการแจกแจงความถี่ของขอมูลเปน 5 อันตรภาคชั้น   

 

ผลการพยากรณ  
1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา  

 เมื่อพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการกระจายโรคไขเลือดออก ตามตัวแปรบุคคล ป 2548 – 
2557 พบวาสัดสวนของผูปวยระหวางเพศหญิงกับเพศชายไมแตกตางกันมาก ดังภาพที่ 1   สัดสวนของผูปวย
จําแนกตามกลุมกลุมอายุพบวาโรคไขเลือดออกเกิดข้ึนไดกับทุกวัย ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูสูงอายุ  โดยพบมากที่สุด
ในกลุมอายุ  15-24 ป  ตั้งแต ป 2547 – 2557 มีสัดสวนของผูปวยโรคไขเลือดออกสูงที่สุด รองลงมา คือ 25-34 
ป และ 10-14 ป ตามลําดับ (2553-2557) ดังภาพที่ 2    และสัดสวนของผูปวยจําแนกตามกลุมอาชีพพบวา
นักเรียนยังคงเปนกลุมที่มีสัดสวนของผูปวยมากที่สุด รองลงมาไดแก อาชีพรับจาง และอาชีพเกษตรกรรม   ดัง
ภาพที่ 3  
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ภาพท่ี 1 จํานวนผูปวยโรคไขเลอืดออก จําแนกตามเพศ ป 2548-2557 ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 จํานวนผูปวยโรคไขเลอืดออก จําแนกตามกลุมอายุ ป 2547-2557 ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 3 จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก จําแนกตามอาชีพ ป 2549-2557 ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
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เม่ือพิจารณาแนวโนมการของเปลี่ยนแปลงจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก ตามตัวแปรเวลา ป 2548-2550 
เกือบจะคงท่ีจากนั้นเพ่ิมสูงข้ึนแบบปเวนป  แตในป 2556 กลับพบวามีการระบาดเพ่ิมมากข้ึน พบผูปวยไดตลอด
ท้ังป พบมากในฤดูฝน และพบมากท่ีสุดในชวงเดือนกรฎาคม – สิงหาคม ดังภาพท่ี 4  
 

ภาพท่ี 4 จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายเดือน ป 2548-2557 ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 เม่ือพิจารณาแนวโนมการของเปลี่ยนแปลงอัตราปวยโรคไขเลือดออก ตามตัวแปรสถานท่ี ป 2548-2557 
พบวาในแตละจังหวัดมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของอัตราปวยท่ีแตกตางกัน โดยในป 2557 จังหวัด
แมฮองสอน มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงท่ีสุด (247.73)  รองลงมา ไดแก นาน (97.97) และแพร (71.90) 
ดังภาพท่ี 5  
 

ภาพท่ี 5 อัตราปวย จําแนกรายจังหวัด ป 2548-2557 ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงซีโรทัยปของเชื้อไวรัสเดงก่ี (Dengue  Serotype)  จากรายงานการเฝา
ระวังทางหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  พบวาพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีการ
แพรกระจายของเชื้อไวรัสเดงก่ี ท้ัง 4 ซีโรทัยป  ซ่ึงทําใหมีคนติดเชื้อซํ้าดวยซีโรทัยปตางจากท่ีติดเชื้อครั้งแรก
จํานวนมาก และการติดเชื้อซํ้าเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีทําใหคนปวยเปนโรคไขเลือดออก โดยเฉพาะการติดเชื้อซํ้า
ดวยเชื้อไวรัสเดงก่ี 2 หลังจากการติดเชื้อในครั้งแรกดวยเชื้อไวรัสเดงก่ี 1 ซ่ึงถารุนแรงมากอาจช็อกและทําให
เสียชีวิตได   
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สวนใหญในแตละปจะพบซีโรทัยป 1 และ 2 มากกวาซีโรทัยปอ่ืน  โดยพบซีโรทัยป 1 เดนมากในชวง ป 
2549-2552 และ ป 2555-2557  ซีโรทัยป 2 เริ่มเดนมากในชวงป 2553-2554  สวนซีโรทัยป 3 และ4 มีสัดสวน
นอยและไมแตกตางกันมาก   

 

ภาพท่ี 6 แผนภูมิแสดงซีโรไทดโรคไขเลือดออกเทียบกับจํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออกรายเดือน ป2557 ณ 
วันท่ี 16 มกราคม 2558 (ขอมูลจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย/สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ  
จากขอมูลจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก ดังภาพท่ี 7 มีแนวโนมและฤดูกาล ดังนั้นวิธีปรับใหเรียบ 

Exponential แบบ Holt และ Winters (Holt – Winters exponential smoothing method: HWS) แบบมี
ผลกระทบของฤดูกาล (seasonal)  สมการในรูปแบบบวก (Additive) และรูปแบบคูณ (Multiplicative) เปน
วิธีการท่ีจะนํามาใชในวิเคราะห และพยากรณ  ดังนี้  

 

ภาพท่ี 7 จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกแยกรายเดือน ตั้งแตป 2548 -2557 พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน (Trend – Season Data) 
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จากผลการวิเคราะห ในตารางท่ี 1 พบวาวิธีปรับใหเรียบเอ็กโปเนนเชียล แบบ Holt - Winters (Holt – 
Winters exponential smoothing method: HWS) แบบมีผลกระทบของฤดูกาล (seasonal)  สมการรูปแบบ
คูณ ใหคา Sum of Squared Residuals (SSR) เทากับ  21,454,178  ตํ่ากวาสมการรูปแบบบวก ท่ีมีคาเทากับ 
58,083,766  และสมการรูปแบบคูณ ใหคา Root Mean Squared Error (RMSE) เทากับ 422.8295  ตํ่ากวา
สมการรูปแบบบวก ท่ีมีคาเทากับ  695.7236    จากภาพท่ี 8 เปรียบเทียบผลการพยากรณ โดยวิธี Holt-
Winters-Additive และ Holt-Winters-Multiplicative  พบวากราฟของ Multiplicative ใหคาท่ีไกลเคียงคาจริง
มากกวาแบบ Additive  ดังนั้น วิธีปรับใหเรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบ Holt และWinters  (Holt  – Winters 
exponential smoothing method: HWS) แบบมีผลกระทบของฤดูกาล (seasonal) สมการรูปแบบคูณ เปน
วิธีการท่ีนําไปใชในการพยากรณจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกในครั้งนี้  

 

ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดการพยากรณจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน   ดวย
วิธีปรับใหเรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบ Holt และ Winters (Holt – Winters exponential smoothing method 
: HWS) แบบมีผลกระทบของฤดูกาล (seasonal) สมการรูปแบบคูณ และสมการรูปแบบบวก 

 

รูปแบบสมการของ  
Holt – Winters exponential 

smoothing method  
(HWS) 

ตัวชี้วัดการพยากรณ 
Sum of Squared 

Residuals 
(SSR) 

Root Mean 
Squared Error 

(RMSE) 

Mean Absolute 
Percent Error 

(MAPE) 
คูณ 

 
21,454,178 422.8295  

บวก 
 

58,083,766 695.7236  

 
ภาพท่ี 8 เปรียบเทียบผลการพยากรณ โดยวิธี Holt-Winters-Additive และ Holt-Winters-

Multiplicative  
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เม่ือนําจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไปพยากรณดวยวิธีปรับให
เรียบเอ็กโปเนนเชียลแบบ Holt  และ Winters แบบมีผลกระทบของฤดูกาล (seasonal) สมการรูปแบบคูณ 
ออกไป 1 ป  ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2558 ถึง เดือนธันวาคม 2558  ไดผลการพยากรณแสดงไดดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการพยากรณจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหวางเดือน
มกราคม ป 2558 ถึง เดือนธันวาคม 2558  

ป : เดือน  จํานวนผูปวย (ราย) 
2558 : มกราคม 46 

  2558 : กุมภาพันธ 31 
                       2558 : มีนาคม 35 

2558 : เมษายน 91 
  2558 : พฤษภาคม 353 

2558 : มิถุนายน 708 
 2558 : กรกฎาคม 761 
2558 : สิงหาคม 666 
2558 : กันยายน 379 
2558 : ตุลาคม 221 

     2558 : พฤศจิกายน 163 
 2558 : ธันวาคม 76 

 
ภาพท่ี 9 คาการพยากรณผูปวยโรคไขเลือดออกระดับเขต พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ป 2558  
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ภาพท่ี 10 คาการพยากรณผูปวยโรคไขเลือดออกระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม ป 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 คาการพยากรณผูปวยโรคไขเลือดออกระดับจังหวัด จังหวัดลําพูน ป 2558 

 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12 คาการพยากรณผูปวยโรคไขเลือดออกระดับจังหวัด จังหวัดลําปาง ป 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป : เดือน จํานวนผูปวย 
(ราย) 

2558 : มกราคม 20 
2558 : กุมภาพันธ 13 
2558 : มีนาคม 13 
2558 : เมษายน 28 
2558 : พฤษภาคม 116 
2558 : มิถุนายน 255 
2558 : กรกฎาคม 306 
2558 : สิงหาคม 294 
2558 : กันยายน 189 
2558 : ตุลาคม 116 
2558 : พฤศจิกายน 84 
2558 : ธันวาคม 34 

ป : เดือน จํานวนผูปวย 
(ราย) 

2558 : มกราคม 2 
2558 : กุมภาพันธ 2 
2558 : มีนาคม 6 
2558 : เมษายน 8 
2558 : พฤษภาคม 16 
2558 : มิถุนายน 0 
2558 : กรกฎาคม 49 
2558 : สิงหาคม 45 
2558 : กันยายน 29 
2558 : ตุลาคม 17 
2558 : พฤศจิกายน 23 
2558 : ธันวาคม 8 

ป : เดือน จํานวนผูปวย 
(ราย) 

2558 : มกราคม 4 
2558 : กุมภาพันธ 2 
2558 : มีนาคม 1 
2558 : เมษายน 3 
2558 : พฤษภาคม 6 
2558 : มิถุนายน 6 
2558 : กรกฎาคม 0 
2558 : สิงหาคม 0 
2558 : กันยายน 0 
2558 : ตุลาคม 0 
2558 : พฤศจิกายน 0 
2558 : ธันวาคม 0 
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ภาพท่ี 13 คาการพยากรณผูปวยโรคไขเลือดออกระดับจังหวัด จังหวัดแพร ป 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 14 คาการพยากรณผูปวยโรคไขเลือดออกระดับจังหวัด จังหวัดนาน ป 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 15 คาการพยากรณผูปวยโรคไขเลือดออกระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ป 2558 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ป : เดือน จํานวนผูปวย 
(ราย) 

2558 : มกราคม 8 
2558 : กุมภาพันธ 5 
2558 : มีนาคม 10 
2558 : เมษายน 24 
2558 : พฤษภาคม 68 
2558 : มิถุนายน 123 
2558 : กรกฎาคม 118 
2558 : สิงหาคม 88 
2558 : กันยายน 38 
2558 : ตุลาคม 17 
2558 : พฤศจิกายน 13 
2558 : ธันวาคม 5 

ป : เดือน จํานวนผูปวย 
(ราย) 

2558 : มกราคม 3 
2558 : กุมภาพันธ 4 
2558 : มีนาคม 4 
2558 : เมษายน 9 
2558 : พฤษภาคม 30 
2558 : มิถุนายน 59 
2558 : กรกฎาคม 52 
2558 : สิงหาคม 32 
2558 : กันยายน 25 
2558 : ตุลาคม 13 
2558 : พฤศจิกายน 7 
2558 : ธันวาคม 4 

ป : เดือน จํานวนผูปวย 
(ราย) 

2558 : มกราคม 2 
2558 : กุมภาพันธ 2 
2558 : มีนาคม 3 
2558 : เมษายน 11 
2558 : พฤษภาคม 31 
2558 : มิถุนายน 63 
2558 : กรกฎาคม 77 
2558 : สิงหาคม 61 
2558 : กันยายน 31 
2558 : ตุลาคม 15 
2558 : พฤศจิกายน 17 
2558 : ธันวาคม 12 
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ภาพท่ี 16 คาการพยากรณผูปวยโรคไขเลือดออกระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ป 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 17 คาการพยากรณผูปวยโรคไขเลือดออกระดับจังหวัด จังหวัดแมฮองสอน ป 2558 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การวิเคราะหพ้ืนท่ีเส่ียงระดับอําเภอ ป 2558 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  
ปจจัยตางๆจะถูกกําหนดใหมีคาน้ําหนัก ดวยวิธีการแจกแจงความถ่ีของขอมูลเปนอันตรภาคชั้น จํานวน 5 

อันตรภาคชั้น ดังตารางท่ี 4  
ตารางท่ี 3 การกําหนดคาน้ําหนักในแตละปจจัย เพ่ือใชในการวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงโรคไขเลือดออกระดับ

อําเภอ   

ลําดับ  ปจจัย 
คาน้ําหนัก 

ต่ํามาก ต่ํา 
ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

1 อัตราอุบัติการณ 5 4 3 2 1 

2 ความหนาแนนของประชากร 1 2 3 4 5 

3 ปริมาณน้ําฝนรวม 1 2 3 4 5 

4 
คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลายใน
บาน (HI เฉลี่ย) 1 2 3 4 5 

ป : เดือน จํานวนผูปวย 
(ราย) 

2558 : มกราคม 12 
2558 : กุมภาพันธ 5 
2558 : มีนาคม 7 
2558 : เมษายน 13 
2558 : พฤษภาคม 75 
2558 : มิถุนายน 156 
2558 : กรกฎาคม 146 
2558 : สิงหาคม 150 
2558 : กันยายน 98 
2558 : ตุลาคม 69 
2558 : พฤศจิกายน 46 
2558 : ธันวาคม 24 

ป : เดือน จํานวนผูปวย 
(ราย) 

2558 : มกราคม 4 
2558 : กุมภาพันธ 5 
2558 : มีนาคม 5 
2558 : เมษายน 13 
2558 : พฤษภาคม 54 
2558 : มิถุนายน 98 
2558 : กรกฎาคม 125 
2558 : สิงหาคม 82 
2558 : กันยายน 42 
2558 : ตุลาคม 29 
2558 : พฤศจิกายน 17 
2558 : ธันวาคม 5 
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น่านเชียงใหม่

ลําปาง
แพร่

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน พะเยา

ลําพูน

     

 เม่ือกําหนดคาน้ําหนักแตละปจจัยเสร็จแลว จะใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Analysis) 
และการใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) ขอมูลเชิงบรรยาย (Non-spatial data) ในการประมาณคาชวง 
(Interpolation) เทคนิคและวิธีการท่ีใชคือวิธีการประมาณคาแบบ Inverse Distance Weight (IDW) 
  

 รูปท่ี 16 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสีย่งรายอําเภอ พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปพ.ศ.2558  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางท่ี 4 พ้ืนท่ีเสี่ยงระดับอําเภอ ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  

จังหวัด 
จํานวน
อําเภอ 

นอยมาก (10) นอย (22) ปานกลาง (34) สูง (28) สูงมาก (9) 

เชียงใหม 25   หางดง, แมออน, สันปาตอง, แม
แจม, แมริม, ดอย
สะเก็ด, สันทราย, 
เมืองเชียงใหม, สัน
กําแพง, สารภี, 
ฮอด, ดอยหลอ, 
แมวาง, แมแตง, 
กั ล ย า นิ วั ฒ น า , 
จอมทอง, อมกอย, 
ดอยเตา, สะเมิง  

พราว, เชียงดาว, 
เวียงแหง, แมอาย 

ฝ า ง ,ไ ช ย
ปราการ 

ลําพูน 8   ปาซาง, เมืองลําพูน บานธิ, แมทา บานโฮง, เวียงหนอง
ลอง, ลี,้ ทุงหัวชาง  

  

ลําปาง 13   เมืองลําปาง, แม
เมาะ, แมทะ, แจหม
, งาว, หางฉัตร, 
เมืองปาน 

เกาะคา, วังเหนือ, 
สบปราบ,  

เสริมงาม, เถิน, แม
พริก 
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แมฮองสอน 7 แมลานอย, แม
สะเรียง, ขุนยวม 

เมืองแมฮองสอน, 
สบเมย  

ปาย, ปางมะผา      

เชียงราย 18     เวียงปาเปา, แม
สาย 

เวียงแกน, เชียงแสน, 
ปาแดด, เชียงของ, 
แมจัน, แมฟาหลวง, 
เทิง, พญาเม็งราย, 
พาน, แมสรวย 

ขุนตาล, เมือง
เชียงราย, ดอย
หลวง, แมลาว, 
เ วียงเ ชียงรุ ง , 
เวียงชัย 

พะเยา 9     เชียงมวน, เมือง
พะเยา, ดอกคําใต, 
ปง, ภูกามยาว 

จุน, เชียงคํา, แมใจ, 
ภูซาง 

  

แพร 8 เมืองแพร, สูง
เมน, เดนชัย, 
รองกวาง  

สอง, หนองมวงไข, 
ลอง  

วังช้ิน,      

นาน 15 เมืองนาน, นา
หมื่น, เวียงสา 

สันติสุข, ภูเพียง, นา
นอย, บานหลวง, 
แมจริม, ทาวังผา  

ปว, บอเกลือ,  เชียงกลาง, สองแคว, 
เฉลิมพระเกียรต ิ

ทุงชาง 

 
สรุปและอภิปรายผล : 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา แนวโนมของการเกิดและการกระจายของโรคไขเลือดออก  จะสามารถ
พบไดทุกกลุมอายุ กลุมเสี่ยงสูงยังคงเปนกลุมอายุ 15-24 ป รองลงมาไดแก อายุ 25-34 ป และ 10-14 ป 
ตามลําดับ  พบผูปวยไดในทุกกลุมอาชีพ สวนใหญเปนนักเรียน รองลงมาไดแก อาชีพรับจาง และเกษตรกรรม 
ตามลําดับ  และยังพบวาในป 2557 จังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงท่ีสุด คือ จังหวัดแมฮองสอน รองลงมาไดแก จังหวัด
นาน และแพร ตามลําดับ    
 จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงซีโรทัยปของเชื้อไวรัสเดงก่ี (Dengue  Serotype)  พบวาพ้ืนท่ี 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีการแพรกระจายของเชื้อไวรัสเดงก่ี ท้ัง 4 ซีโรทัยป  สวนใหญในแตละปจะพบซีโรทัยป 
1 และ 2 มากกวาซีโรทัยปอ่ืน  โดยพบซีโรทัยป 1 เดนมากในชวง ป 2549-2552 และ ป 2555-2557  ซีโรทัยป 2 
เริ่มเดนมากในชวงป 2553-2554  สวนซีโรทัยป 3 และ4 มีสัดสวนนอยและไมแตกตางกันมาก  ดังนั้นในป 2558 
คาดการณวาซีโรทัยป 1 ยังเปนซีโรทัยปเดนเชนเดิม และซีโรทัยป 2 อาจมีแนวโนมลดลง  ประชาชนสวนใหญใน
พ้ืน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจะมีภูมิคุมกันตอซีโรทัยป 1 และ2อยูแลว ดังนั้นในปนี้เชื้อไวรัสเดงก่ีซีโรทัยป 3 
และ4 นาจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเล็กนอย   
 จากการคาดการณจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกในภาพรวมระดับเขต พบวาในป 2558 จะมีจํานวนผูปวย 
3,532 ราย   ในภาพรวมระดับจังหวัด พบวาจังหวัดท่ีอาจจะมีจํานวนผูปวยมากท่ีสุด คือ จังหวัดเชียงใหม 1,648 
ราย รองลงมาไดแก เชียงราย 801 ราย แพร 517 ราย แมฮองสอน 477 ราย พะเยา 324 ราย นาน 242 ราย 
ลําพูน 204 ราย และลําปาง 23 ราย    
 จากผลการวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกรายอําเภอ พบวามีพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงมาก จํานวน 9 
อําเภอ จําแนกรายจังหวัด ดังนี้  จังหวัดเชียงราย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอขุนตาล เมืองเชียงราย ดอยหลวง แมลาว 
เวียงเชียงรุง และเวียงชัย  จังหวัดเชียงใหม 2 อําเภอ ไดแก อําเภอฝาง และไชยปราการ  และจังหวัดนาน 1 
อําเภอ ไดแก อําเภอทุงชาง  พ้ืนท่ีเสี่ยงสูงมี 28 อําเภอ ดังนี้ จังหวัดเชียงใหม 4 อําเภอ ไดแก พราว เชียงดาว 
เวียงแหง และแมอาย  จังหวัดลําพูน 4 อําเภอ ไดแก บานโฮง เวียงหนองลอง ลี้ และทุงหัวชาง  จังหวัดลําปาง 3 
อําเภอ ไดแก เสริมงาม เถิน และแมพริก จังหวัดเชียงราย 10 อําเภอ ไดแก เวียงแกน เชียงแสน ปาแดด เชียงของ 
แมจัน แมฟาหลวง เทิง พญาเม็งราย พาน และแมสรวย  จังหวัดพะเยา 4 อําเภอ ไดแก จุน เชียงคํา แมใจ   และ
ภูซาง  จังหวัดนาน 3 อําเภอ ไดแก เชียงกลาง สองแคว และเฉลิมพระเกียรติ  
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ขอจํากัดของการพยากรณ  
1. ไมสามารถรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดไดท้ังหมด เนื่องจากตองใชขอมูลจาก 

หลายหนวยงาน คณะทํางานจึงเลือกใชใชขอมูลเทาท่ีสามารถรวบรวมไดใหเปนประโยชนมากท่ีสุด 
2. การคาดการณจํานวนผูปวยในบางจังหวัดอาจจะไมไกลเคียงกับความจริง เชน จังหวัดลําปาง   ท่ีมีจํานวน 

ผูปวยนอยมาก (23 ราย)  เนื่องจากโปรแกรมคํานวณใหอัตโนมัติ   
 

ขอเสนอแนะ และมาตรการปองกันควบคุมโรค  
 แมแนวโนมของจํานวนผูปวยท่ีไดรับจากคาพยากรณจะมีคานอยมาก แตหากไมมีการดําเนินการปองกัน
ควบคุมโรคในป 2558 อยางมีประสิทธิภาพ อาจเกิดการระบาดในชวงฤดูฝนท่ีจะถึงนี้ได   ดังนั้นเพ่ือเปนการ
ปองกันโรคตั้งแตเริ่มตน จึงขอเสนอใหดําเนินการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 1.ระยะกอนเกิดการระบาด  
 1) สื่อสารประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงวิธีปองกันโรคไขเลือดออก เปนระยะๆ เพ่ือใหประชาชน
ตื่นตัวในการรวมมือปองกันโรคในพ้ืนท่ีของตนเอง 
 2) พัฒนาระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตอสถานการณ โดย
เนนความมีสวนรวมของประชาชน/องคกรตางๆ ในชุมชน 
 3) พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพรอมทีม SRRT ทีมควบคุมโรคท้ังของรัฐ และเอกชน และแพทย 
พยาบาลผูดูแลผูปวย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ ใหพรอมตอการดําเนินการรักษาและการปองกันควบคุมโรค 

4) สอบสวนผูปวยรายแรกของหมูบานทุกรายเพ่ือยืนยันการวินิจฉัยและควบคุมยุงพาหะ 
5) แจงเตือนสถานการณของโรค และยุงพาหะใหเครือขายทราบเปนระยะๆ   

 

 2. ระยะการระบาด 
1) ทีม SRRT ตองสอบสวนและควบคุมโรคในผูปวยหรือผูปวยสงสัยทุกราย ท้ังในและนอกฤดูกาลระบาด 
2) กรณีท่ีมีการระบาดวงกวางในชุมชน ใหทีม SRRT จัดตั้ง War room โดยใหผูท่ีมีอํานาจสั่งการสูงสุดใน

ชุมชนเปนประธาน สวนทีม SRRT ทําหนาท่ีเปนเลขาฯ และสนับสนุนขอมูลสถานการณใหแกประธาน เพ่ือ
พิจารณาสั่งการควบคุมโรค 
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