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 Currently, climate change directly affect ecosystem and also human health.  In this study, 
the aims were investigate the relationships between climate change and health conditions. Nakhon 
Pathom province and Chiang Mai province are the case study. Secondary data of meteorological 
conditions and health conditions within the period of 1994-2011 were collected and analyzed. Multiple 
regression analysis was done for the correlation.  The selection of ten diseases related to climate change 
consist of typhoid and paratyphoid fever, other intestinal infectious diseases, viral encephalitis, viral 
haemorrhagic fevers, malaria, infectious and parasitic diseases, blood and blood-forming organs and 
certain disorders involving the immune mechanism, neurotic, stress related and somatoform disorders, 
acute upper respiratory infection and other diseases of the upper respiratory tract and other diseases of 
the respiratory system. The independent variables were rainfall, average temperature, sunlight and 
relative humidity. The dependent variables were the rate of patients in each disease per 100,000 
population.  
 The results found significant statistical correlation (p-value<0.05) between relative 
humidity and some diseases. Those significance were other intestinal infectious diseases, viral 
haemorrhagic fevers and malaria for Nakhon Pathom and viral haemorrhagic fevers for Chiang Mai. 
The factors that showed the correlation in infectious and parasitic diseases, blood and blood-forming 
organs and certain disorders involving the immune mechanism, and other diseases of the respiratory 
system for Nakhon Pathom were average sunlight and humidity. The factors that showed the correlation 
in neurotic, stress related and somatoform disorders, acute upper respiratory infection and other diseases 
of the upper respiratory tract for Nakhon Pathom were average temperature and humidity. In addition, 
factors that influence the incidence of other intestinal infectious diseases for Chiang Mai were average 
sunlight and rainfall (p-value<0.05). 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ปัจจุบนัมีการกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบ่อยข้ึนเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
ก าลงัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว สาเหตุหลกัมาจากการเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) ซ่ึง
เป็นแหล่งพลงังานส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรม เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ความเขม้ขน้ของก๊าซ
เรือนกระจก (greenhouse gas) ในบรรยากาศเพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(greenhouse effect) หรือภาวะโลกร้อน (global warming)  

ประเทศไทยไดล้งนาม ในอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 และใหส้ัตยาบนั เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2537 อนุสัญญามีผลบงัคบัใช้ต่อ
ประเทศไทย วนัท่ี 28 มีนาคม 2538 (ชินวฒัน์, 2553; สิทธิชยั, 2557) โดยประเทศไทยไดถู้กจดัอยู่
ในกลุ่ม Non-Annex 1 คือ มีพนัธกรณีท่ีตอ้งรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
แนวทางการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่มีความเขม้งวดน้อยกว่า กลุ่มประเทศ 
Annex 1 และมีความยืดหยุน่มากกวา่ (สิทธิชยั, 2557) เน่ืองจากประเทศไทยปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในสัดส่วนท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัประเทศอุตสาหกรรม แต่ผลกระทบท่ีประเทศไทยไดรั้บ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ไดน้อ้ยลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีสร้างผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองไปทัว่โลก โดยมีสภาวะแวดลอ้มและภูมิประเทศเป็น
ตวัก าหนดความรุนแรงของผลกระทบดว้ย 
 ภาวะโลกร้อนมีผลต่อส่ิงมีชีวติ เน่ืองจากเม่ืออุณหภูมิโดยรวมสูงข้ึน ท าให้สภาพภูมิอากาศ
และฤดูกาลต่างๆ เปล่ียนแปลงไป ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนไปได ้ก็จะค่อยๆ ตายลงและอาจสูญพนัธ์ุ (ดุษฎี, 2557) ส าหรับผลกระทบต่อมนุษย ์อุณหภูมิ
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอาจท าให้บางพื้นท่ีกลายเป็นทะเลทราย ประชาชนขาดแคลนอาหารและน ้ าด่ืม บาง
พื้นท่ีประสบปัญหาน ้ าท่วมหนกัเน่ืองจากฝนตกรุนแรงข้ึน น ้ าแข็งขั้วโลกและบนยอดเขาสูงละลาย 
ท าให้ปริมาณน ้ าทะเลเพิ่มสูงข้ึน พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลไดรั้บผลกระทบโดยตรง อาจท าให้บางพื้นท่ีจม
หายไป นอกจากน้ีแล้วสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
มากมายทั้งทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากสุขภาพข้ึนอยู่กบัอาหาร น ้ าสะอาด ท่ีอยู่อาศยั สภาพ
สังคม ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และความเหมาะสมในการควบคุมเช้ือโรคติดต่อ การเปล่ียนแปลงของสภาวะ
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ภูมิอากาศท่ีรุนแรงหรือบ่อยข้ึน เช่นการเกิดคล่ืนความร้อนผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ อาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายถึงชีวิต และบาดเจ็บ เกิดสภาวะขาดอาหาร เกิดการโยกยา้ยถ่ินฐานของมนุษย ์
การระบาดของโรค และปัญหาสุขภาพจิต 

กระบวนการและส่ิงมีชีวิตมากมาย มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคติดต่อท่ีเกิดจากความไม่
แน่นอนของภูมิอากาศหลกั (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) คือ อุณหภูมิ หยาดน ้ าฟ้า และความช้ืน โดย
ปกติแล้วในสภาพภูมิอากาศปกติ ท าให้เกิดโรคติดต่อตามฤดูกาลข้ึน ดังนั้ นหากเกิดการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ท่ีรุนแรงข้ึนอาจคาดการณ์ไดว้า่ จะเป็นสาเหตุใหรู้ปแบบของโรคติดต่อ และ
โรคพิษจากอาหารเปล่ียนแปลงไป เช่น เปล่ียนวงจรการชีวิตของทั้งตวัน าโรค และตวัเช้ือโรคซ่ึง
อาจจะท าให้เช้ือโรคแพร่กระจายไดดี้มากยิ่งข้ึน และอาจท าให้โรคติดต่อเก่า ๆ ไดก้ลบัเกิดข้ึนมา
ระบาดอีก นอกจากน้ีปัจจยัทางภูมิอากาศยงัมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และสังคมซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อไดอี้กดว้ย ดงันั้นแมส้ภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไปเพียง
เล็กน้อยในท่ีมนุษยท์นได้ แต่อาจจะมีผลทางออ้มส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยไ์ด ้
ปัจจยัทางภูมิอากาศท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นตวัน าเช้ือโรค มีหลายปัจจยั ได้แก่ 
อุณหภูมิ ความช้ืน หยาดน ้าฟ้า ลม 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์
ไดเ้ลือกท าการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม เน่ืองจากสองพื้นท่ี
ศึกษามีความแตกต่างกนัทั้งทางภูมิประเทศ ลกัษณะประชากร เศรษฐกิจ มาเปรียบเทียบกนั เพื่อให้
ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทางภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคของทั้งสองจงัหวดั ดว้ยการ
วเิคราะห์ทางสถิติดว้ยวธีิ Stepwise Regression 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของพื้นท่ีศึกษา 
2. ศึกษาอตัราการเกิดโรคในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของพื้นท่ีศึกษา 
3. ศึกษาปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ท่ีมีผลต่อการเกิดโรคของสองพื้นท่ีศึกษา 

 4. เปรียบเทียบปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคระหวา่งพื้นท่ีศึกษา 
 5. เปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการเกิดโรค 
 
1.3 สมมติฐานของการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐาน ประกอบดว้ย 

1. ในแต่ละปีจะมีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดโรคในสองพื้นท่ีศึกษา  
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2. ตวัแปรทางภูมิอากาศมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเกิดโรค สามารถใชพ้ยากรณ์อตัราการ
เกิดโรคได ้

3. ภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนัจะมีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีอตัราการเกิดโรคท่ี
แตกต่างกนั 
 
1.4 ขอบเขตการวจัิย 
 ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอตัราการเกิดโรคในช่วงปี พ.ศ. 2537–2554 
ของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากกรมอุตุนิยมวิทยาคือ อุณหภูมิ 
ปริมาณฝน แสงแดด และความช้ืน จากสถานีอุตุนิยมวทิยา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม และ
สถานีอุตุนิยมวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และใชข้อ้มูลการเกิดโรคต่างๆในแต่ละปี จ าแนก
ตามกลุ่มโรค จากส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข น าขอ้มูลท่ีไดม้าท า
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ทางสถิติในสองพื้นท่ีศึกษามาเปรียบเทียบปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ท่ีมีผลต่อการ
เกิดโรคของสองพื้นท่ีศึกษา และเปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการ
เกิดโรค 
  
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
  1. เพื่อใหท้ราบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในสองพื้นท่ีศึกษา 
 2. เพื่อใหท้ราบอตัราการเกิดโรคแต่ละชนิดในสองพื้นท่ีศึกษา 
 3. เพื่อใหท้ราบปัจจยัทางภูมิอากาศท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคในสองพื้นท่ีศึกษา 
 4. เพื่อให้ทราบความแตกต่างของปัจจยัทางภูมิอากาศท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคในสอง
พื้นท่ีศึกษา 

5. เพื่อใหท้ราบอตัราการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการเกิดโรค 
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บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศ (Climate) คือ สภาวะโดยทั่วไปของลมฟ้าอากาศบนพื้นท่ีใดๆ ในช่วง
เวลานานๆ ซ่ึงพิจารณาจากการตรวจอากาศซ ้ า ๆ กนัหลายคร้ังเป็นระยะเวลานานประมาณ 30 - 35 
ปี โดยค่าปกติในทางอุตุนิยมวิทยา เป็นค่าเฉล่ียเลขคณิตทางอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี ซ่ึงก าหนด
โดยองคก์ารอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ World Meteorological Organization (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) 
เพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานในการน ามาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศทั่วโลก ช่วง
มาตรฐานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัคือ พ.ศ. 2504 – 2533 (ค.ศ.1961 - 1990) 

ลมฟ้าอากาศ (Weather) คือ สภาวะของอากาศบนพื้นท่ีใดๆในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงลมฟ้า
อากาศแตกต่างจากภูมิอากาศตรงท่ีการเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศจะเกิดข้ึนในระยะเวลาสั้นๆ 
(อ านาจ, 2553; กรมอุตุนิยมวทิยา, 2555) 

 
2.2 ลกัษณะทัว่ไปและภูมิอากาศของประเทศไทย 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีพื้นท่ีทั้งหมด
ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศขนาดเล็ก ลกัษณะภูมิประเทศ และลมฟ้าอากาศใน
ประเทศส่วนใหญ่จึงคลา้ยคลึงกนั (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) การแบ่งภาคของประเทศไทยในทาง
อุตุนิยมวิทยา พิจารณาจากรูปแบบภูมิอากาศ แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา มีภูเขาติดกันในแนวเหนือ-ใต้ สลับกับหุบเขาทั้ งแคบและกว้าง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและลาดต ่าไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ มี
ทิวเขาเป็นแนวกั้นลมท าให้บริเวณดา้นหลงัเขา ทางดา้นตะวนัตกของภาคมีฝนน้อย ภาคกลาง ภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ระดบัพื้นท่ีลาดลงมาทางใตจ้นถึงอ่าวไทย มีภูเขาขนาดไม่สูง ภาค
ตะวนัออก ลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและท่ีราบ ด้านตะวนัตกและใตเ้ป็นทะเลอ่าวไทย 
ภาคใต ้เป็นคาบสมุทรขนาบดว้ยทะเลสองดา้น ดา้นตะวนัตกคือทะเลอนัดามนั ดา้นตะวนัออกคือ
อ่าวไทย ประเทศไทยโดยทัว่ ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน อากาศโดยทัว่ไปร้อนอบอา้วเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉล่ีย
ตลอดปีมีค่าประมาณ 27 องศาเซลเซียส ในแต่ละพื้นท่ีจะมีอุณหภูมิและฤดูกาลท่ีแตกต่างกนั ฤดู
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ร้อนอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่ายประมาณ 40 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า (กรมอุตุนิยมวิทยา, 
2555) เดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนท่ีสุดในรอบปี ส่วนฤดูหนาวอุณหภูมิต ่าสุดตอนเช้ามืด เดือน
ธนัวาคมถึงมกราคมเป็นช่วงท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดในรอบปี  

โดยปกติประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์ดี พื้นท่ีส่วนใหญ่มีปริมาณฝน 1 ,200-1 ,600 
มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณฝนรวมตลอดปีเฉล่ียทัว่ประเทศมีค่าประมาณ 1,587.7 มิลลิเมตร  

ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร มีอากาศร้อนช้ืนเกือบตลอดปี จึงมีความช้ืน
สัมพทัธ์ค่อนขา้งสูง บริเวณท่ีอยู่ลึกเขา้ไปในแผ่นดินความช้ืนสัมพทัธ์จะลดลง และลดลงมาก
ในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยปกติมีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดปี 73-75 เปอร์เซ็นต ์และลดลง
เหลือ 64-69 เปอร์เซ็นตช่์วงฤดูร้อน ส่วนบริเวณท่ีอยูติ่ดฝ่ังทะเลจะมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง ภาคใตมี้
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดปี 79-80 เปอร์เซ็นต ์

ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาท่ีท าการตรวจวดัในปัจจุบนัของประเทศไทย (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) 
ประกอบไปดว้ย 

1. ความกดของบรรยากาศ มีหน่วยเป็น มิลลิบาร์ (millibars) 
2. อุณหภูมิของอากาศ ดินในความลึกระดบัต่าง ๆ และน ้า มีหน่วยเป็น องศาเซลเซียส (0C) 
3. ความเร็วลมผวิพื้นและชั้นบน มีหน่วยเป็น น็อต (knots) 
4. ทิศทางลม มีหน่วยเป็น องศา (degrees) 
5. ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศ มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต ์(%) 
6. หยาดน ้าฟ้า มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร (millimeters) 
7. การระเหยของน ้า มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร (millimeters) 
8. ปริมาณรังสี มีหน่วยเป็น mw / cm2 หรือ cal. Cm-2 . min-1  
9. ความยาวนานของแสงแดด มีหน่วยเป็น ชัว่โมง  
10. ทศันวสิัย มีหน่วยเป็น เมตร หรือ กิโลเมตร  
11. ความสูงของฐานเมฆ มีหน่วยเป็น เมตร หรือ ฟุต  

 
2.3 การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

 การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีการกล่าวถึงบ่อยข้ึนในปัจจุบันเน่ืองจากสภาพ
ภูมิอากาศก าลงัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว กิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลท าให้ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
เช่น การเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) เป็นสาเหตุส าคญัท่ีให้ปริมาณของก๊าซเรือนกระจก 
(greenhouse gas) ในบรรยากาศเพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรง
มากกวา่ปกติตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงข้ึน เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global 
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warming) ภาวะโลกร้อนมีผลต่อการอยู่รอดของส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากอุณหภูมิในบรรยากาศโลก
โดยรวมสูงข้ึน ท าให้ฤดูกาลต่างๆ เปล่ียนแปลงไป ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปได ้ก็จะค่อยๆ ตายลงและอาจสูญพนัธ์ุ (ดุษฎี, 2557) ส าหรับผลกระทบ
ต่อมนุษย ์อุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึนอาจท าให้บางพื้นท่ีแห้งแลง้ ประชาชนขาดแคลนอาหารและน ้ าด่ืม 
เกิดโรคระบาดมากข้ึน บางพื้นท่ีประสบปัญหาน ้ าท่วมหนกั เน่ืองจากฝนตกรุนแรงข้ึน น ้ าแข็งขั้ว
โลกและบนยอดเขาสูงละลาย ท าใหป้ริมาณน ้าทะเลเพิ่มสูงข้ึน  

 
2.3.1 ความหมายของการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาวะ

อากาศอนัเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์เปล่ียนองคป์ระกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดย
ออ้ม และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวา่การเปล่ียนแปลงจากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกนั การเปล่ียนแปลงลกัษณะอากาศเฉล่ีย (average weather) 
ในพื้นท่ีหน่ึง เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงอยูข่องส่ิงมีชีวิตท่ีจะตอ้งปรับตวัให้
เขา้กบัสภาพภูมิอากาศในบริเวณท่ีส่ิงมีชีวิตนั้นอาศยัอยู่ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2553; กรม
อุตุนิยมวทิยา, 2553) 

 
2.3.2 ค าทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change)  

 ภาวะโลกร้อน (Global warming) หมายถึง ภาวะท่ีอุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกสูงข้ึน ซ่ึง
เป็นสาเหตุท่ีท าใหภู้มิอากาศเปล่ียนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของปริมาณ
ฝน ระดบัน ้ าทะเล และมีผลกระทบอย่างกวา้งขวางต่อพืช สัตว ์และมนุษย ์(กรมอุตุนิยมวิทยา, 
2553) 
 ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) คือ ก๊าซท่ีเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศ และมี
คุณสมบติัยอมให้รังสีคล่ืนสั้นจากดวงอาทิตยผ์่านทะลุมายงัพื้นผิวโลกได ้แต่จะดูดกลืนรังสีคล่ืน
ยาวช่วงอินฟราเรดท่ีแผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว ้ก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญั และเป็นผลมาจาก
กิจกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ (ภิญโญ, 2555; กรม
อุตุนิยมวทิยา, 2553) 

ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ภาวะท่ีโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน เกิดจากชั้ น
บรรยากาศของโลกกระท าตวัเสมือนกระจกท่ียอมให้รังสีคล่ืนสั้ นจากดวงอาทิตย์ผ่านลงมายงั
พื้นผวิโลก และดูดกลืนรังสีช่วงความยาวคล่ืนอินฟราเรดไว ้ ดงัภาพจ าลองในภาพท่ี 1โดยโมเลกุล
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ของไอน ้า และก๊าซเรือนกระจกต่างๆ พลงังานความร้อนจึงกระจายอยูภ่ายในชั้นบรรยากาศ เปรียบ
เหมือนกระจกท่ีปกคลุมผวิโลก (ภิญโญ, 2555) 

 
ภาพท่ี 1 ภาวะเรือนกระจก 

 
2.4 ผลของการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศทีเ่กดิต่อสุขภาพของมนุษย์ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อสุขภาพของมนุษยไ์ด้ ขอ้มูลจากคณะกรรมการ
ระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC (2001) กล่าวว่าสุขภาพท่ีดีข้ึนอยูก่บัอาหารท่ีเพียงพอ น ้ าสะอาด ท่ีอยูอ่าศยั สภาพ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และความเหมาะสมในการควบคุมเช้ือโรคติดต่อท่ีดี ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อปัจจยัเหล่าน้ีได ้การเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศท่ีรุนแรง
หรือบ่อยข้ึน เช่น การเกิดคล่ืนความร้อน อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวิต และบาดเจ็บ เกิดสภาวะขาด
อาหาร เกิดการโยกยา้ยถ่ินฐานของมนุษย ์การระบาดของโรคและปัญหาสุขภาพจิต บางพื้นท่ีอาจ
เกิดอุทกภยัหรือสภาวะแห้งแล้งมากข้ึน และอาจเกิดน ้ าท่วมชายฝ่ัง เน่ืองจากระดบัน ้ าทะเลเพิ่ม
สูงข้ึน 

การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลกก าลังส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรท่ีมีรายไดต้ ่า และในกลุ่มประเทศเขตร้อน และเขตอบอุ่น โดย IPCC (2001) ไดส้รุปว่า
ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษยจ์ากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  1. ผลกระทบตรงจากความรุนแรงของสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง เช่น คล่ืนความ
ร้อน ความหนาวเยน็ในฤดูหนาว พาย ุน ้าท่วม ความแหง้แลง้ เป็นตน้ 

http://www.tmd.go.th/info/images/greenhouse_effect.gif
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  2. ผลกระทบผา่นกระบวนการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม และการรบกวนระบบ
นิเวศน์ ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้ยุงและแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคเพิ่ม
จ านวนมากข้ึน เช้ือโรคท่ีปนเป้ือนในน ้าและอาหารมีการเพิ่มจ านวนไดร้วดเร็วข้ึน เป็นตน้ 

  3. ผลกระทบผา่นการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ท าให้ไม่สามารถท ามาหา
กินหรือเกิดความขดัแยง้จนท าให้เกิดความอ่อนแอ การบาดเจ็บ การติดเช้ือ ทุโภชนาการ ปัญหา
สุขภาพจิต และอพยพยา้ยถ่ินฐานท่ีอยู ่

คล่ืนความร้อนมีความเก่ียวโยงกบัโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ความ
เจบ็ป่วยการสูญเสียชีวติ และคาดวา่จะเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มของผูสู้งอาย ุสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึน
และแปรปรวนมากข้ึนจะท าใหคุ้ณภาพอากาศแยล่ง อากาศหนาวท่ีนอ้ยลงในพื้นท่ีเขตอบอุ่นอาจลด
การสูญเสียชีวติเน่ืองจากความหนาวเยน็ได ้

ปริมาณน ้ าจืดท่ีลดลงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ท าให้น ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคลด
น้อยลง ประชาชนตอ้งใช้น ้ าท่ีไม่สะอาด เช่น จากแม่น ้ าโดยตรง ซ่ึงพบมลพิษไดบ้่อยคร้ัง ปัจจยั
เหล่าน้ีสามารถท าใหเ้กิดการปัญหาการระบาดของโรคท่ีเก่ียวกบัทางเดินอาหารไดม้ากข้ึน 

ปริมาณอาหารในทอ้งถ่ินท่ีลดลงอาจส่งผลต่อทุพภิกขภยัและปัญหาการขาดสารอาหารซ่ึง
ส่งกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก 

อุณหภูมิอากาศท่ีรุนแรงมาก ทั้งร้อนและเยน็ สามารถท าให้เกิดอนัตรายกบัร่างกาย และ
ท าลายอวยัวะบางอยา่งได ้และอาจท าให้เกิดความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต การเปล่ียนแปลงความร้อน
จะท าใหค้นเสียสติ และเสียชีวติเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงท่ีเกิดลกัษณะลมฟ้าอากาศรุนแรงมาก 
ๆ เช่น คล่ืนความร้อน ท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1980, 1983 และ 1988 ท าให้มี
คนเสียชีวติ 1700 คน, 556 คน และ 454 คน ตามล าดบั (อ านาจ, 2553) และคล่ืนความร้อน ท่ีเกิดข้ึน
ในนครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1995 ท าให้มีคนเสียชีวิตเน่ืองจาก
ความร้อนสูงถึง 465 คน (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2555) 

ประชากรแต่ละกลุ่มจะมีความไวหรือความอ่อนไหวต่อการเกิดโรค การติดเช้ือและการ
บาดเจ็บไดต่้างกนัข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ (ศูนยส์ารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม, 2555) เช่น ความ
หนาแน่นของประชากร ระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ระดบัรายได้
และการกระจายรายได ้ถ่ินท่ีอยู ่สภาพส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน สถานะสุขภาพเดิมท่ีเป็นอยู ่คุณภาพและ
ความพร้อมของระบบบริการสาธารณสุข เช่น ผูท่ี้มีความเส่ียงสูงต่ออนัตรายจากอากาศร้อนจดั
ไดแ้ก่ ผูท่ี้อยูอ่าศยัในเมือง ผูสู้งอายุ และผูท่ี้มีฐานะยากจน ส่วนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีติด
กบัพื้นท่ีเส่ียงต่อไข้มาลาเรียและไขเ้ลือดออก หากระบบสาธารณสุขพื้นฐานไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เม่ือเช้ือโรคมีการขยายวงกวา้งออกไปในบริเวณท่ีอบอุ่นข้ึน ประชากรกลุ่มน้ียอ่มมีโอกาส
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ติดโรคดงักล่าวไดง่้าย เป็นตน้ ความเส่ียงต่อสุขภาพนอกจากจะไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยงัข้ึนกับการปรับตัวทางสังคม องค์กร 
เทคโนโลย ีและพฤติกรรมท่ีมนุษยน์ ามาใชเ้พื่อลดภยัคุกคามต่อสุขภาพดว้ย 

นอกจากน้ีแลว้ลกัษณะทางชีววทิยา และสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ไดรั้บอิทธิพลจากสภาพ
ภูมิอากาศและจากส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ท่ีอยู่อาศยั เช่น แนวเทือกเขา สามารถป้องกนัลมแรงให้กบั
ทอ้งถ่ินนั้นได ้(กรมอุตุนิยมวทิยา, 2555) 

การปรับตวัทางสรีระวิทยา เพื่อให้เคยชินกบัสภาพอากาศรุนแรงท่ีเกิดจากความร้อนท่ีไม่
คุน้เคย ตอ้งใชเ้วลานานหลายปี ไดมี้การศึกษาผลกระทบของอากาศร้อนท่ีมีต่อสุขภาพพบวา่ อากาศ
ร้อนสัมพนัธ์กบัสุขภาพ รุนแรงถึงเสียชีวิต จากการศึกษาจ านวนมากพบวา่ความร้อนท่ีสัมพนัธ์กบั
การเสียชีวตินั้นยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางอุตุนิยมวทิยาอ่ืน ๆ อีกดว้ย เช่น ความเร็วลม ความช้ืนสัมพทัธ์ 
อุณหภูมิท่ีมนุษย์สามารถทนได้ในแต่ละทอ้งท่ีแตกต่างกนัไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ (ศูนย์
สารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม, 2555) ในเขตอบอุ่นจะมีผูเ้สียชีวิตเพิ่มข้ึนชัดเจนเม่ืออากาศร้อนผิดปกติ 
ส่วนในเขตร้อนมนุษยจ์ะไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงน้อยกว่า จากการศึกษาในประเทศท่ีพฒันา
แลว้ในเขตอบอุ่น (Semenza et al., 2009) พบวา่การเสียชีวิตจะลดน้อยลงตามการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ แต่จะเพิ่มมากข้ึนในฤดูร้อน จากแผนการคาดหมายการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีศึกษาใน
ประเทศองักฤษ พยากรณ์ว่าอุณหภูมิในฤดูหนาวจะเพิ่มสูงข้ึน 2-2.5 องศาเซลเซียส และจะท าให้
ผูเ้สียชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัฤดูหนาวปีละ 9,000 คน ลดนอ้ยลงภายในปี ค.ศ. 2050 ผูท่ี้รอดชีวิตมากกวา่
คร่ึง เน่ืองจากรอดพน้จากโรคหวัใจ และร้อยละ 5-10 รอดพน้จากโรคปอด และหลอดลมอกัเสบ แต่
อตัราการเสียชีวติในฤดูร้อนจะเพิ่มสูงข้ึน  

ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 สามารถควบคุมโรคติดต่อไดโ้ดยทัว่ไป แต่ปัจจุบนัโรคติดต่อเก่า ๆ 
เร่ิมกลับเกิดข้ึนมาใหม่ ในหลายส่วนของโลก เม่ือโลกร้อนข้ึน พาหะน าเช้ือโรค เช่น ยุง หนู 
สามารถแพร่ขยายไปยงัพื้นท่ีแถบอบอุ่นมากข้ึน (Dziedzom et al., 2012) มีการคาดการวา่ประมาณ
ร้อยละ 45 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการแพร่กระจายของมาลาเรีย 
แบบจ าลองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศช้ีให้เห็นว่าการแพร่ขยายของพื้นท่ีเส่ียงต่อมาลาเรีย
เป็นไปไดสู้งข้ึน การศึกษาโอกาสการแพร่กระจายของเช้ือมาลาเรียในประเทศไทยก็แสดงแนวโนม้
เช่นเดียวกนั (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2555) 

กระบวนการและส่ิงมีชีวิตมากมายมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคติดต่อท่ีแผ่เป็นบริเวณ
กวา้ง อิทธิพลจากความไม่แน่นอนของภูมิอากาศหลกั (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2555) คือ อุณหภูมิ หยาด
น ้ าฟ้า และความช้ืน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความผนัแปรทางภูมิอากาศปกติ ท าให้เกิดโรคติดต่อตาม
ฤดูกาลข้ึน ดงันั้นหากเกิดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ในระดบัภูมิภาคข้ึนแลว้อาจคาดการณ์ไดว้า่ จะ
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เป็นสาเหตุให้รูปแบบของโรคติดต่อ และโรคพิษจากอาหาร เพิ่มข้ึน เช่น การร้อนข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ท่ีกระจายไปตามพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ ท าให้ตวัน าเช้ือโรคมีศกัยภาพในการ
แพร่กระจายได้มากข้ึน นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ย ังสามารถเปล่ียนวงจรการ
เคล่ือนไหวของทั้งตวัน าโรค และตวัเช้ือโรคซ่ึงอาจจะท าใหเ้ช้ือโรค แพร่กระจายไดดี้มากยิง่ข้ึน 

การแพร่กระจายของโรคท่ีไม่ตอ้งมีตวัน า บางคร้ังก็ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศดว้ย (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) เช่น โรคอุจจาระร่วง (Faecaloral infections) โรคจาก
อาหารเป็นพิษ (Foodborne disease) และโรคติดต่อท่ีแพร่กระจายโดยตรงจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีก
บุคคลหน่ึง แมว้า่การเกิดโรคติดต่อเหล่าน้ี ข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ มากมาย แต่ปัจจยัดา้นอุณหภูมิ และ
ความช้ืนก็มีส่วนส าคญัอย่างมาก นอกจากน้ีปัจจยัทางภูมิอากาศยงัมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์
และสังคมซ่ึงส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อไดอี้กดว้ย ดงันั้นแมส้ภาพภูมิอากาศ
จะเปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กนอ้ยจากระดบัท่ีมนุษยท์นได ้แต่อาจจะมีผลทางออ้มส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษยไ์ด ้ 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมีอิทธิพลทางออ้มต่อชนิด และจ านวนของตวัน าเช้ือโรค โดย
ตวัน าเช้ือโรคแต่ละชนิดมีชีวิตอยู่ได้เม่ือมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม (บุญทรัพย์, 2544) เช่น 
ยงุกน้ปล่องหลายชนิดไดสู้ญหายไปจากพื้นท่ีท่ีเคยเป็นป่าหนาทึบ เม่ือป่าถูกท าลายตวัน าเช้ือโชคจึง
ไดเ้คล่ือนไดไ้ปท่ีอ่ืนเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมต่อการแพร่พนัธ์ุ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้
สรุปปัจจยัทางภูมิอากาศท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อส่ิงมีชีวติท่ีเป็นตวัน าเช้ือโรค มีดงัน้ี 

1. อุณหภูมิ  
อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนจะเป็นตวัเร่งกระบวนการเจริญเติบโตของตวัน าเช้ือโรค ท าให้ตวัน าเช้ือ

โรคตอ้งการอาหารมากข้ึน น าไปสู่การวางไข่ท่ีเพิ่มสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิจะกระทบต่อ
การกระจายของตวัน าเช้ือโรคจ าพวกแมลง เน่ืองจากแมลงเติบโตภายใตอุ้ณหภูมิท่ีเหมาะสมเท่านั้น 
อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนจะท าใหก้ารอยูร่อดของตวัน าเช้ือโรคจ าพวกแมลงเพิ่มมากข้ึน  

2. ความช้ืน  
ความช้ืนสัมพทัธ์สูงจะท าให้ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นตัวน าเช้ือโรคเจริญเติบโตได้ดี และหาก

อุณหภูมิสูง และความช้ืนค่อนขา้งสูง ตวัน าเช้ือโรคจ าพวกแมลงจะมีชีวิตอยู่ไดย้าวนาน โดยใน
บริเวณท่ีอุณหภูมิสูง ความช้ืนต ่าแมลงหรือสัตวเ์ล็ก ๆ ท่ีเป็นตวัน าเช้ือโรค จะแพร่กระจายได ้2 คร้ัง
ต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกบับริเวณท่ีอุณหภูมิต ่าแต่มีความช้ืนสูงกวา่ท่ีแพร่กระจายไดปี้ละ 1 คร้ัง 

3. หยาดน ้าฟ้า  
หยาดน ้าฟ้าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อแมลง เช่น ยงุ และแมลงด า (Black fly) ท่ีมีช่วงเวลาในการ

วางไข่ และเป็นตวัอ่อนของแมลงในน ้ า ผลกระทบของหยาดน ้ าฟ้าท่ีมีต่อแมลงข้ึนอยูก่บัอตัราการ
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ระเหยน ้ า ซ่ึงสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิ อตัราการซึมของน ้ าลึกลงไปในดินชั้นล่าง ความลาดเอียงของ
พื้นท่ี และความห่างไกลจากแหล่งน ้ าใหญ่ ๆ แม่น ้ า ล าธาร และยงัมีแมลงหลายชนิดท่ีสามารถ
เพาะพนัธ์ุไดใ้นแหล่งน ้า ในท่ีอยูอ่าศยัของมนุษย ์ 

4. ลม  
ลมเป็นตวัช่วยให้แมลงท่ีบินไดส้ามารถแพร่กระจายไดดี้มากยิ่งข้ึน ทิศทาง และความเร็ว

ลม มีผลกระทบต่อการกระจายของตวัน าเช้ือโรค  
2.5 ผลกระทบในประเทศไทย 

ประเทศไทยไดล้งนามและใหส้ัตยาบนัในอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และไดถู้กจดัอยู่ในกลุ่ม Non-Annex 1 คือมีพนัธกรณีท่ีตอ้งรายงานปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่มีความเขม้งวด
นอ้ยกวา่ กลุ่มประเทศ Annex 1 และมีความยืดหยุน่มากกวา่ (สิทธิชยั, 2557) เน่ืองจากประเทศไทย
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัประเทศอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 
0.6 ของการปลดปล่อยก๊าซชนิดน้ีจากทุกประเทศ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายหวัของไทยมี
ค่าเฉล่ียต ่ากว่าค่าเฉล่ียของโลก แต่ผลกระทบท่ีประเทศไทยได้รับจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไม่ได้น้อยลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปรากฏการณ์ท่ีสร้าง
ผลกระทบอย่างต่อเน่ืองไปทัว่โลก โดยมีสภาวะแวดล้อมและภูมิประเทศเป็นตวัก าหนดความ
รุนแรงของผลกระทบดว้ย (ชินวฒัน์, 2553; สิทธิชยั, 2557) 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยมีดงัน้ี 
2.5.1 น า้ท่วม 
แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศจากหลายๆประเทศ แสดงให้เห็นว่าภายในปี 2100 เหตุการณ์

น ้ าท่วมรุนแรงจะเกิดเพิ่มข้ึนหลายเท่าจากแต่ก่อนโดยมีโอกาสเกิด 3-6 คร้ังในช่วง 100 ปี ต่างจาก
สมยัก่อนท่ีเกิดเพียง 1 คร้ังต่อ 100 ปี (อานนท,์ 2554) เขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้แนวโน้มท่ีจะ
เกิดฝนตกหนัก และน ้ าท่วมบ่อยคร้ังข้ึน ทั้งน้ีก็เน่ืองจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะโลกท่ีร้อน ท าใหมี้การละลายของภูเขาน ้ าแข็งแถบขั้วโลกท่ีเพิ่มมากข้ึน เป็นเหตุให้
ปริมาณน ้าในแม่น ้า และทะเลเพิ่มข้ึน 

ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา พื้นท่ีชุมชนของไทยมกัเกิดปัญหาอุทกภยับ่อยคร้ัง (กรมอุตุวิทยา, 
2555; ปัทมา, 2554) โดยส่วนใหญ่จะเกิดในเขตชุมชนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยั 
โดยเฉพาะแถบชายฝ่ังดา้นตะวนัออก และทางใตข้องประเทศซ่ึงตั้งอยูใ่กลม้หาสมุทร ในเขตเมือง
ใหญ่อยา่ง กรุงเทพมหานคร หาดใหญ่ และเชียงใหม่ก็ประสบปัญหาน ้ าท่วมเช่นกนั โดยเฉพาะช่วง
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หนา้ฝน เน่ืองจากปริมาณน ้ ามีมากกวา่ท่ีกกัเก็บ หรือฝนตกไม่ตรงกบัพื้นท่ีท่ีตอ้งการฝน และระบบ
ระบายน ้ายงัไม่มีประสิทธิภาพดีพอ 

ผลกระทบจากการเกิดน ้ าท่วม ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น น ้ าท่วมพื้นท่ี
ท าลายโครงสร้างพื้นฐาน ท าลายพืชผลทางการเกษตร ชะลา้งหนา้ดินท าให้ดินเส่ือมสภาพ และเกิด
การปนเป้ือนของน ้ า นอกจากน้ีปัญหาน ้ าท่วมขงัยงัส่งผลต่อการแพร่ของโรคระบาดทั้งในมนุษย ์
พืชและสัตว์ และมีการระบาดของแมลงศตัรูพืช ประชาชนสูญเสียท่ีท ากิน ต้องอพยพยา้ยถ่ิน 
ผลผลิตระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศลดลง มีผลให้ประชาชนเกิดวิกฤตทางอารมณ์ซ่ึงมีผลต่อ
ความเครียด และการก่ออาชญากรรมท่ีสูงข้ึน ประเทศไทยมีความอ่อนไหวต่อสภาวะน ้ าท่วม และ
แผ่นดินถล่ม จึงตอ้งให้ความส าคญัต่อการตั้งถ่ินฐานในบริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าหรือชายฝ่ังทะเล พื้นท่ี
เส่ียงต่อการเกิดอุทกภยัซ่ึงอาจเกิดไดใ้นอนาคต (แสงจนัทร์, 2553) 

2.5.2 ความแห้งแล้ง 
ปัญหาการขาดแคลนน ้า และสภาวะแหง้แลง้ มีสาเหตุมาจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ท าให้

แหล่งน ้ าตามธรรมชาติแห้งแลง้ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และท าเกษตร ซ่ึงปรากฏการณ์
ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานเป็นผลต่อเน่ืองมาจากสภาวะท่ีโลกร้อนข้ึน ปริมาณน ้ าในโลกลดลงโดย
เฉล่ียร้อยละ 21-31 ต่อปี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) เน่ืองจากความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจกท่ีมี
มากข้ึน ท าให้อุณหภูมิสูงข้ึน การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิบริเวณผิวโลกน้ี ส่งผลให้ปริมาณน ้ าฝนและ
การระเหยของน ้ามีการเปล่ียนแปลงไป ปริมาณน ้าในล าธารและน ้าใตดิ้นลดลง ท าให้ปริมาณฝนตก
นอ้ยลงหรือทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกิดภาวะแหง้แลง้ข้ึน  

สภาวะแห้งแล้งมีผลกระทบต่อการท าเกษตรของไทยอย่างมาก การปลูกพืชของไทยท่ีมี
ปัญหาอยู่เสมอ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) เช่น ผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีต ่าเน่ืองจากความแปรปรวน
ของน ้ าฝนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และปัญหาปริมาณน ้ าฝนท่ีไม่เพียงพอ ในปี 2534 ประเทศไทยเกิด
ปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง พร้อมกบัอากาศร้อนและแห้งแลง้ตามดว้ยความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศสูง
ติดต่อกนัยาวนานในภาคเหนือ ท าให้เกิดการระบาดของโรคไหมข้องตน้ขา้วระยะคอรวงในขา้ว
พนัธ์ุ กข 6 อยา่งรุนแรง โดยเฉพาะในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ และล าพูน ซ่ึงมีส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
กับการระบาดของโรคดังกล่าว ถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ในปี 2547 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ฤดูฝนส้ินสุดเร็วมาก ตั้งแต่เดือนกนัยายนท าให้ขา้ว
ขาดน ้าในการสร้างเมล็ด ท าใหคุ้ณภาพขา้วลดลง 

2.5.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเทศไทยจดัอยู่ในบริเวณท่ีมีความเส่ียงสูง หรือพื้นท่ีวิกฤตต่อการสูญเสียทรัพยากร

ชีวภาพ เน่ืองจากมีความหลากหลายของทรัพยากรมากแต่ไดรั้บการดูแลต ่า เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ จะเกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพเพิ่มมากข้ึน โดยมีความเป็นไปไดว้่าสัตวแ์ละ
พืชหลายๆสายพนัธ์ุในประเทศไทยจะลดลง และสูญพนัธ์ุไป อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนและปริมาณน ้ าฝนท่ี
เปล่ียนแปลงไป มีผลให้ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมถึงป่าไมต้อ้งมีการปรับตวัเพื่อให้อยู่รอดใน
ภาวะท่ีโลกร้อนข้ึน (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2555) 

การเปล่ียนสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลต่อระดบัน ้ าในแหล่งน ้ า มีผลท าให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลง ในบริเวณท่ีระดบัน ้ าลดต ่า พื้นท่ีชายฝ่ังจะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมาก พืชน ้ าจะ
ลดลงส่งผลกระทบต่อการยา้ยถ่ินท่ีอยูข่องสัตวน์ ้ า และถา้อุณหภูมิของน ้ าทะเลเพิ่มข้ึน (แสงจนัทร์, 
2553) การละลายของน ้ าแข็งขั้วโลกซ่ึงส่งผลกระทบให้องค์ประกอบทางเคมีของน ้ าทะเลมีการ
เปล่ียนแปลง ท าให้สัตวท์ะเลบางชนิดไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพของน ้ าท่ีเปล่ียนไป มีการ
แพร่กระจาย และขยายพนัธ์ุ โรคของสัตวน์ ้ าบางชนิดให้รุนแรงข้ึนจนท าให้สัตวท์ะเลบางชนิดมี
จ านวนลดลงหรือสูญพนัธ์ุไป ปริมาณน ้ า และอาณาเขตของแหล่งน ้ าท่ีลดลง ส่งต่อให้ความเขม้ขน้
ของธาตุอาหารในน ้ า ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง คุณภาพของแหล่งน ้ าลดลง ก่อเกิดปัญหา
สุขอนามยัต่อชุมชนท่ีตอ้งพึ่งพาแหล่งน ้านั้น  

2.5.4 สุขภาพ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้อุณหภูมิเฉล่ียและอุณหภูมิสูงสุดสูงข้ึน ท าให้มี

จ  านวนวันท่ีอากาศร้อนเพิ่มข้ึน คล่ืนความร้อนรุนแรงข้ึน เกิดภัยพิบัติท่ี เกิดจากภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลง เช่น พายุ น ้ าท่วมอย่างรุนแรง มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ในประเทศไทยปัญหา
สาธารณสุขจะกลายเป็นปัญหาอนัดบัตน้ๆ ในสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะเม่ือรวมกบั
ปัญหามลพิษในส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการดูแลทางสาธารณสุขต่อชุมชนยงัไม่เพียงพอ การเกิดของ
โรคและอตัราชุกของโรคจะเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงมีโอกาสท าให้ประชากรจ านวนมากมีปัญหาสุขภาพ 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขอนามยั (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555; ศูนย์
สารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม, 2555) แบ่งได ้2 ประเภท  

1. ผลกระทบทางตรง 
 1.1 อุณหภูมิท่ีเปล่ียนส่งผลต่อความกดของอุณหภูมิ และความถ่ีของการเกิดคล่ืน

ความร้อน อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์กับอัตราการเจ็บป่วยและการตาย ในกลุ่ม
ประชากรผูสู้งอายุ เด็กทารก และประชากรท่ีมีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ และหลอด
เลือดหวัใจ 

 1.2 ความถ่ีของการเกิดการเปล่ียนแปลงอากาศอย่างรวดเร็ว มีความสัมพนัธ์ต่อ
สถิติดา้นสุขภาพ เช่น อตัราการเจ็บป่วย อตัราการตาย การบาดเจ็บ ทั้งยงัท าให้เกิดภาวะเครียดจาก
การตอ้งยา้ยถ่ินฐาน 
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2. ผลกระทบทางออ้ม 
 2.1 เกิดโรคติดเช้ือ เน่ืองจากปัจจยัดา้นสุขอนามยัไม่เพียงพอ เช่น ขาดแคลนน ้ า

สะอาด ขาดการเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา เพราะรูปแบบการระบาดเปล่ียนแปลงไป โครงสร้าง
พื้นฐานของการบริการดา้นสุขภาพในทอ้งถ่ินมีจ ากดั คุณภาพชีวิตต ่าลงจากสภาวะน ้ าท่วมอย่าง
รุนแรง เป็นตน้ 

 2.2 โรคท่ีเกิดจากแมลงเป็นพาหะ เช่น โรคมาลาเรีย โรคไขเ้ลือดออก หรือไข้
เหลือง เปล่ียนแปลงรูปแบบ และการแพร่กระจาย เน่ืองจากพาหะของเช้ือมีความไวต่อการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ อุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนเร่งวงจรชีวิตของแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค ท าให้ระยะ
ฟักตวัของเช้ือลดลง และการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว (Wongkoon et al., 2007; กรม
อุตุนิยมวทิยา, 2555) 

 2.3 ปริมาณน ้ าฝนท่ีเพิ่มข้ึนท าให้เกิดการกระจายของน ้ าผิวดิน และภาวะน ้ าท่วม 
เพิ่มความเส่ียงท่ีอาหารและน ้ าจะปนเป้ือนเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคอุจจาระร่วง โรคซัลโมเนลโลซิส 
(Salmonellosis) เพิ่มข้ึน 

 2.4 เกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณ คุณภาพ ของผลิตภณัฑ์การเกษตร ปศุสัตว ์และ
การประมงอยา่งมีนยัส าคญั เช่น ท าให้ผลผลิตตกต ่า ดินเค็ม สารอาหารลดลง ส่งผลในระยะยาวต่อ
สุขภาพ ท าให้เกิดภาวะขาดสารอาหารและความอดอยาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กของประเทศดอ้ย
พฒันา 

 2.5 ผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชากรท่ีได้รับความกระทบกระเทือน 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศ การตอ้งยา้ยถ่ินฐาน และการขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่ออัตราการเกิดปัญหาสังคม ปัญหาทางโครงสร้าง
ประชากร และความมัน่คงทางจิตใจของประชาชน 

 2.6 เกิดโรคหอบหืด ภูมิแพ ้และโรคทางเดินหายใจจากสารพิษทางอากาศประเทศ
ปฐมภูมิ เช่น สารคาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน 
และฝุ่ นละอองท่ีเพิ่มมากข้ึนในเขตเมือง นอกจากน้ีโรคทางเดินหายใจเหล่าน้ียงัเกิดจากการก่อรูป
ของสารพิษทางอากาศประเภททุติยภูมิจ  าพวก photochemical oxidants ท่ีเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิ และ
ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศโดยท าปฏิกิริยาทางเคมีกบัชั้นบรรยากาศ (Supinda, 2003) 

นอกจากน้ีอุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยงัก่อให้เกิดปัญหาทาง
สุขอนามยัของผูอ้ยู่อาศยัในเมืองมากข้ึน ผลกระทบจากความร้อนสะสมในเขตเมืองต่อสุขภาพ
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ คล่ืนความร้อน และมลพิษทางอากาศ  
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คล่ืนความร้อน กระทบต่อสุขภาพของประชากรโดยเฉพาะในเด็ก และผูสู้งอายุ (Haidong, 
2012) ในประเทศไทยอนัตรายท่ีเกิดจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนในหน้าร้อนจะเพิ่มข้ึน หากความช้ืน
สัมพทัธ์ในอากาศสูง เน่ืองจากเหง่ือจะไม่สามารถระเหยและพาความร้อนออกจากร่างกายได ้ท าให้
ระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายลม้เหลวเป็นอนัตรายถึงชีวติ (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2555) 

ความร้อนท่ีสูงข้ึนสามารถท าให้เ กิดปฏิกิ ริยาทางเคมีระหว่างก๊าซพิษต่างๆ เช่น 
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ท าให้เกิดหมอกควนัและโอโซน ซ่ึงเป็นก๊าซพิษท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพโดยตรง เกิดอาการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจและเยื่อบุตา ในระยะ
ยาวอาจก่อให้เกิดโรคเร้ือรังของระบบทางเดินหายใจและระบบหายใจล้มเหลวได้ (กรม
อุตุนิยมวทิยา, 2555) 

2.5.5 อุณหภูมิ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้อุณหภูมิเฉล่ียและอุณหภูมิสูงสุดสูงข้ึน มีจ านวน

วนัท่ีอากาศร้อนเพิ่มข้ึน คล่ืนความร้อนรุนแรงข้ึน เกิดภยัพิบติัเน่ืองจากภูมิอากาศ เช่น พายุ น ้ าท่วม
อย่างรุนแรง มีผลต่อสุขภาพของมนุษย  ์ นอกจากน้ีแล้วอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนยงัส่งผลให้เกิดความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อท าความเย็นมากข้ึน ท าให้เกิดการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อเน่ืองถึงปัญหาการขาดแคลนน ้าในหนา้แลง้ท่ีจะใชผ้ลิตไฟฟ้า และอุปโภคบริโภค 

2.5.6 ระดับน า้ทะเล 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกท าให้ระดบัน ้ าทะเลเฉล่ียเพิ่มข้ึน 0.09 – 0.88 เมตร มีผลต่อ

การเกิดคล่ืนและการกดัเซาะชายฝ่ัง เกิดน ้ าเค็มเขา้ท่วมพื้นท่ีรอบทะเลสาบ และน ้ ากร่อยเคล่ือนตวั
เขา้ไปในทะเลสาบน ้าจืด ส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นทั้งทรัพยากรชีวภาพท่ีส าคญั การ
เพิ่มของระดบัน ้ าทะเลเป็นสาเหตุน าไปสู่การเคล่ือนตวัของน ้ าเค็มสู่แผน่ดิน ท าให้เกิดปัญหาน ้ าจืด
ใตดิ้นเคม็ กระทบต่อชุมชนท่ีตอ้งพึ่งพาแหล่งน ้าจืดใตดิ้น เช่น กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ  

ในปัจจุบนัน ้าทะเลเขา้ท่วมบริเวณท่ีลุ่มน ้ าเค็มและป่าชายเลนท่ีไม่สามารถเคล่ือนตวัเขา้หา
แผ่นดินได้ ท าให้ชายฝ่ังทะเลถูกน ้ าทะเลท่วมขังและกัดเซาะ จนสูญเสียสภาพทางนิเวศและ
กลายเป็นแหล่งเส่ือมโทรม  

2.5.7 โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย  
 โรคลิชมาเนียถือวา่เป็นโรคอุบติัใหม่ในประเทศไทยเน่ืองจากมีสารพนัธุกรรมแตกต่างจาก
เช้ือลิชมาเนียในประเทศอ่ืนท่ีมีรายงานมาก่อน (วนัทนีย,์ 2558) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Leishmania 
siamensis โรคลิชมาเนียเกิดจากการกดัของร้ินฝอยทราย (Sand fly) เพศเมียท่ีมีเช้ือโปรโตซวัก่อโรค
ลิชมาเนียสามารถเกิดโรคได้ทั้ งในคนและสัตว์อีกหลายชนิด เช่น หนู สุนัข แมว ม้า ววั และ
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กระรอก บางกรณีโรคลิชมาเนียอาจติดต่อดว้ยการถ่ายเลือด (Blood transfusion) หรือ การใชเ้ข็มฉีด
ยาร่วมกนั หรือทารกอาจไดรั้บเช้ือจากแม่ท่ีตั้งครรภ ์
 ท่ีผ่านมาโรคลิชมาเนียมีการระบาดในประเทศต่างๆมากมาย ทั้งประเทศแถบตะวนัออก
กลาง เมดิเตอร์เรเนียน แอฟริกา อเมริกากลาง และตอนเหนือของอเมริกาใต ้ส าหรับประเทศไทยมี
รายงานการพบโรคลิชมาเนีย 2 ช่วงคือ ในช่วงปี พ.ศ.2503-2529 เป็นการรายงานโรคในผูป่้วยไทย
ท่ีเดินทางเขา้ไปในแหล่งระบาดของโรคแถบตะวนัออกกลาง และช่วงท่ี 2 คือปี พ.ศ.2548 
 ปัจจุบนัมีรายงานโรคลิชมาเนียท่ีเกิดกบัผูป่้วยในประเทศไทยท่ีไม่เคยเดินทางออกนอก
ประเทศมาก่อน โดยพบทั้งในผูป่้วยท่ีมีระดบัภูมิคุม้กนัปกติ และผูป่้วยท่ีมีระดบัภูมิคุม้กนับกพร่อง
พบผูป่้วยไดทุ้กภาคของประเทศ นอกจากน้ียงัพบผูป่้วยชาวพม่าเดินทางมารับการรักษาในประเทศ
ไทยอีกดว้ย ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดโรคลิชมาเนีย ไดแ้ก่ 
 1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมสภาพความยากจนจะเพิ่มโอกาสในการติดเช้ือ สาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดี ท าใหต้วัร้ินเพิ่มจ านวนมากข้ึน  

2. การขาดอาหาร ขาดโปรตีน ธาตุเหล็ก วิตามินเอ และสังกะสี จะเพิ่มความเส่ียงของการ
ติดเช้ือ 
 3. การยา้ยถ่ินฐานของประชากร และการเดินทางไปยงัแหล่งท่ีมีการแพร่ของเช้ือ 
 4. การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การบุกรุกพื้นท่ีป่า สามารถเพิ่มความเส่ียงติดเช้ือได ้
 5. การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ โรคลิชมาเนียจะไวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศ การเปล่ียนแปลงในอุณหภูมิ ฝน และความช้ืน ซ่ึงมีผลกระทบต่อตวัน าโรคและแหล่งเพาะ
โรค  
 
2.6 ข้อมูลทัว่ไปของพืน้ทีว่จัิย 
 พื้นท่ีท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พื้นท่ีในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดันครปฐม ดงัภาพ
ท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 ท่ีตั้งจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม 
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2.6.1 ลกัษณะทัว่ไปของจังหวดันครปฐม 
 ลกัษณะท่ีตั้งจงัหวดันครปฐมอยูใ่นภาคกลางดา้นตะวนัตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้ าท่าจีน เป็น
พื้นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีพื้นท่ี 2,168.327 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของพื้นท่ี
ประเทศไทย สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปมีลักษณะเป็นท่ีราบ ไม่มีภูเขาและป่าไม ้ระดบัความ
แตกต่างของความสูงของพื้นท่ีอยู่ระหว่าง 2-10 เมตร อยู่เหนือระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 6 เมตร 
สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกสู่ทิศตะวนัออก มีแม่น ้ าท่าจีนเป็น
แม่น ้าสายหลกัท่ีส าคญัไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้ 
 สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไป มีฝนตกชุกในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจดั ส่วน
ในฤดูร้อนอากาศค่อนขา้งร้อน จากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ในปี พ.ศ.2556 มีฝน
ตกประมาณ 109 วนั ปริมาณน ้าฝนวดัได ้957.4 มิลลิเมตร ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด 40.1 องศาเซลเซียส 
ฤดูหนาว มีอุณหภูมิต ่าท่ีสุด 12 องศาเซลเซียส จงัหวดันครปฐมมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27.9 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 33.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 22.3 องศาเซลเซียส  
 จงัหวดันครปฐม ในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรจ านวนทั้งส้ิน 880,716 คน แยกเป็นชาย 422,900 คน 
หญิง 457,516 คน ความหนาแน่นประชากร 410.95 คนต่อตารางกิโลเมตร อ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุด คือ อ าเภอพุทธมณฑล ส าหรับอ าเภอท่ีมี
ความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ อ าเภอสามพราน เน่ืองจากมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก 
อ าเภอท่ีมีความหนาแน่นน้อยท่ีสุด คือ อ า เภอบางเลน เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรม  
 มีสถานศึกษาจ านวนทั้ งส้ิน 276 แห่ง สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา 12 แห่ง ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน 8 แห่ง 
 ดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP Implicit Deflator) ปี 2554 หดตวัร้อยละ 13.7 จากปี 
2553 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 4.3 ต่อปี ขยายตวัต่อเน่ืองจากปี 2555 
รายไดข้องจงัหวดันครปฐมมาจากอุตสาหกรรมมากท่ีสุด และมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง รองลงมา
มาจากเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตท่ีส าคญัของจงัหวดันครปฐม ซ่ึงมีพื้นท่ีเกษตรกรรมจ านวน
ทั้งส้ิน 798,093 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.89 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั  
 ปี 2555 จงัหวดันครปฐมมีสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศูนย ์1 แห่ง 
670 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง 360 เตียง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์สังกดักรมการแพทย ์1 แห่ง 
139 เตียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 134 แห่ง โรงพยาบาลสังกดัอ่ืน 4 แห่ง 
211 เตียง จ านวนบุคลากรดา้นสาธารณสุขภาครัฐของจงัหวดันครปฐม มีแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร 
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และพยาบาล ในอตัราส่วนต่อประชากรดงัน้ี แพทย ์1 : 2,901 ทนัตแพทย ์1 : 11,851 เภสัชกร 1 : 8,732 
และพยาบาล 1 : 677 
 สาเหตุการตายท่ีพบมากท่ีสุดในปี 2553 - 2554 อนัดบั 1 ไดแ้ก่ มะเร็ง (รวมเน้ืองอก) อนัดบั 
2 ไดแ้ก่ โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่  

สาเหตุการเจบ็ป่วยของประชากรในจงัหวดั ปี 2554  
ผูป่้วยนอก ได้แก่ โรคระบบหายใจ รองลงมาได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด, โรค

เก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซ่ึม ตามล าดบั 
ผูป่้วยใน ไดแ้ก่ โรคอ่ืนๆ เก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซ่ึม รองลงมา 

ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง, โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบั
ระบบภูมิคุม้กนั ตามล าดบั 
 ด้านทรัพยากรป่าไม้ จงัหวดันครปฐมไม่มีพื้นท่ีป่าไม้ มีเพียงเขตพื้นท่ีบ ารุงสวนป่า มี
จ  านวน 633.80 ไร่ และไมท่ี้ข้ึนทะเบียนสวนป่า ไดแ้ก่ ไมส้ัก ไมย้างนา ไมย้คูาลิปตสั สะเดา ไมส้น 
เป็นตน้  
 ส าหรับดา้นทรัพยากรน ้ า มีแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีส าคญั คือแม่น ้ าท่าจีนเป็นแหล่งน ้ าสาย
หลกั มีแม่น ้ า หรือล าธาร คลอง จ านวน 724 สาย หนอง บึง จ านวน 24 แห่ง และอ่ืนๆ จ านวน 224 
แห่ง  
   ทรัพยากรดินในจงัหวดันครปฐม ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนขา้งสูง 
และมีความเหมาะสมต่อการกสิกรรม พื้นท่ีดา้นตะวนัตกของจงัหวดัเป็นพื้นท่ีดอน มีการระบายน ้ าของ
ดินดี ดินมีศกัยภาพเหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไมย้ืนต้น พื้นท่ีของจงัหวดัทางด้าน
ตะวนัออกตอนกลาง และตอนใต ้เป็นท่ีราบลุ่มต ่า มีการระบายน ้าของดินนอ้ย เหมาะสมส าหรับการ
ปลูกขา้ว ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และพืชผกั 
 

2.6.2 ลกัษณะทัว่ไปของจังหวดัเชียงใหม่ 
 จงัหวดัเชียงใหม่ตั้ งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย สูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ 310 เมตร มีพื้นท่ีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นท่ีป่าไมร้้อยละ 69.92 พื้นท่ี
ทางการเกษตรร้อยละ 12.82  พื้นท่ีอยูอ่าศยัและอ่ืนๆร้อยละ 17.26 ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปมี
สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีท่ีราบฝ่ังแม่น ้ าปิง สภาพพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ พื้นท่ี
ภูเขา เป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้า ส่วนใหญ่อยูท่างทิศเหนือและทิศตะวนัตกของจงัหวดัคิดเป็นพื้นท่ีประมาณ
ร้อยละ 80 ของพื้นท่ีจงัหวดั และพื้นท่ีราบลุ่มน ้าและท่ีราบเชิงเขา กระจายอยูร่ะหวา่งหุบเขา  
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ลักษณะอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉล่ียทั้ งปี 25.4 องศาเซลเซียส ค่า
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน ้ าฝน
เฉล่ีย 1,100-1,200 มิลลิเมตร  
  จากขอ้มูลในปี พ.ศ. 2557 ประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนรวมทั้งส้ิน 1,675,279 คน แยก
เป็นชาย 815,176 คน และหญิง 860,103 คน มีประชากรมากเป็นอนัดับ 5 ของประเทศ ความ
หนาแน่นเฉล่ีย 83.46 คนต่อตารางกิโลเมตร และยงัมีชนกลุ่มน้อยในจงัหวดั จ านวน 72,791 คน 
กระจายตามอ าเภอต่างๆ ใน 17 อ าเภอ อ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด และมีความหนาแน่นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุด คือ อ าเภอกลัยาณิวฒันา   
  มีสถานศึกษารวมทั้งส้ิน 1,146 แห่ง มีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
รวม 12 แห่ง สถาบนัอาชีวศึกษา 7 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง มีครูอาจารย ์21,155 คน และ
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 440,706 คน อตัราส่วนครูอาจารย ์ต่อนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา คือ 1:21  
  ในปี พ.ศ. 2555 ภาวะเศรษฐกิจจงัหวดัเชียงใหม่ มีดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั ณ ราคา
ประจ าปีมูลค่า 181,303 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 จ านวน 15,427 ลา้นบาท และผลิตภณัฑ์
มวลรวมจงัหวดัต่อหวั (GPP per capita) มีมูลค่า 104,837 บาท โดยสาขาการผลิตท่ีส าคญั อนัดบั 1 สาขา
เกษตรกรรมฯ ร้อยละ 26 อนัดบั 2 สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ สาขาบริการดา้นอสังหาริมทรัพยฯ์ ร้อย
ละ 13 อนัดบั 3 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 9 
 จังหวัดเชียงใหม่มีบริการด้านสาธารณสุขประเภทท่ีมีเตียงรับผู ้ป่วยไว้ค้างคืน คือ 
สถานพยาบาล/โรงพยาบาล จ านวนทั้งหมด 43 แห่ง รวม 6,045 เตียง เป็นสถานบริการสาธารณสุข
แยกตามสังกดั ไดแ้ก่ สังกดักระทรวงสาธารณสุข 24 แห่ง สังกดักระทรวงอ่ืน 10 แห่ง เอกชน 11 
แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 266 แห่ง และสถานีอนามยั อบต. 4 แห่ง  
 บุคลากรทางสาธารณสุข ไดแ้ก่ แพทย ์1,065 คน พยาบาล 4,812 คน ทนัตแพทย ์359 คน 
อตัราส่วนต่อประชากร เท่ากบั 1:1,540 คน 1:341 คน และ 1:13,445 คน ตามล าดบั 
 สาเหตุการตายท่ีพบมากท่ีสุดในปี 2554 อนัดบั 1 ได้แก่ มะเร็ง (รวมเน้ืองอก) อนัดบั 2 
ไดแ้ก่ อุบติัเหตุ และการเป็นพิษ 

สาเหตุการเจบ็ป่วยของประชากรในจงัหวดั ปี 2554  
ผูป่้วยนอก ไดแ้ก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมา ไดแ้ก่ โรคระบบหายใจ โรคระบบ

กลา้มเน้ือ รวมโครงร่าง และเน้ือยดึเสริม ตามล าดบั 
ผูป่้วยใน ไดแ้ก่ โรคอ่ืนๆ เก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซ่ึม รองลงมา 

ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง, โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบั
ระบบภูมิคุม้กนั ตามล าดบั 
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   จงัหวดัเชียงใหม่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของประเทศ เน่ืองจากมีระบบนิเวศ
ท่ีหลากหลาย ดา้นทรัพยากรป่าไม ้มีป่าไมห้ลายประเภท ประกอบดว้ยป่าดิบเขา ป่าดิบแลง้ ป่าแดง 
ป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็รัง และป่าเตง็รังผสมป่าสนเขา เป็นตน้ พื้นท่ีป่าไม ้ประกอบดว้ย ป่าธรรมชาติ 
สวนป่า และป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นท่ีป่าไม้อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 12,222,395.87 ไร่ 
(พื้นท่ีป่าตามกฎกระทรวง) คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
จ านวน 25 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 14 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า จ านวน 4 
แห่ง และเขตหา้มล่าสัตวป่์า อีกจ านวน 1 แห่ง  
  ส าหรับดา้นทรัพยากรน ้ า พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ า ล าน ้ า
ธรรมชาติส่วนใหญ่มีตน้ก าเนิดมาจากภูเขาต่างๆ มีแม่น ้าท่ีส าคญัจ านวน 12 สาย    
  ดา้นทรัพยากรธรณีจงัหวดัเชียงใหม่มีการผลิตแร่ธาตุท่ีหลายชนิด มีแหล่งทรัพยากรธรณีท่ี
ส าคญั เช่น แหล่งปิโตรเลียม และมีสภาพธรณีวทิยาท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัอีกหลายแห่ง  
 
2.7 การวเิคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตัวแปร 

การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร สามารถท าไดโ้ดยวิธีการวิเคราะห์
การถดถอย (Regression analysis) ซ่ึงเป็นวิธีทางสถิติท่ีใชห้าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตั้งแต่ 2 
ตวัข้ึนไป และใช้ในการพยากรณ์ค่าของตวัแปรหน่ึงจากตวัแปรอ่ืน โดยมีตวัแปรตน้หรือตวัแปร
อิสระหรือตวัแปรท านาย เป็นตวัแปรท่ีทราบค่า หรือถูกก าหนดค่าไวแ้ลว้ และคาดวา่ตวัแปรน้ีจะมี
ผลต่อตวัแปรตาม ส่วนตวัแปรตาม เป็นตวัแปรท่ีไม่ทราบค่า และตอ้งการพยากรณ์ หรือตอ้งการหา
ความสัมพนัธ์ (เอมอร, 2546; ศกัด์ิสิทธ์ิ, 2552) 

การวเิคราะห์การถดถอยมีหลายลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. Simple regression การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย 
 เป็นสถิติท่ีใชใ้นการท านายตวัแปร เม่ือมีตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระเพียง 1 ตวั และตวั

แปรตาม 1 ตวั สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี  
  =   +  + i 

โดยท่ี   = ตวัแปรตาม ( Dependent or criterion variable )  
    = ตวัแปรอิสระ ( Independent or predictor variable )  
   = ค่าคงท่ี ( Intercept of the line ) 

 = ค่าความชนัของเส้น ( Slope of the line ) 
  I = ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก Y   
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2. การวเิคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน ( Multiple regression ) 
  การเขียนสมการการถดถอยเชิงซอ้นท่ีมีตวัแปรอิสระมากกวา่ 1 ตวัข้ึนไป และมีตวัแปรตาม 
1 ตวั สมการการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงสามารถเขียนไดแ้บบง่ายๆ 
ดงัน้ี 

     =     + 11 + 22 + 33 +   
 โดยท่ี   = ตวัแปรตาม ( Dependent or criterion variable )  
  1 = ตวัแปรอิสระ 1 ( Independent or predictor variable ) 
  2 = ตวัแปรอิสระ 2 ( Independent or predictor variable ) 
  3 = ตวัแปรอิสระ 3 ( Independent or predictor variable ) 
   = ค่าคงท่ี ( Intercept of the line ) 
  i = ค่าความชนัของเส้น ( Slope of the line ) 
   = ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก Y แตกต่างจาก Y  
 

การอธิบายความผนัแปรของตวัแปร ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ในการอธิบาย
สัดส่วนท่ีตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรเช่น R2 = 0.064 แสดงวา่ตวัแปรตน้
สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามได ้ร้อยละ 6.4 ส่วนท่ีเหลืออธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืน 

การตั้งสมมติฐานทางสถิติเม่ือตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร สามารถเขียนใน
รูปแบบของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถทดสอบไดด้ว้ยวิธีการทางสถิติ มีสัญลกัษณ์
คือ 

H0 คือ สมมุติฐานท่ีเป็นกลางหรือสมมุติฐานท่ีไร้นยัส าคญั (Null hypothesis)  
H1  คือ สมมุติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis)  

กรณีตอ้งการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรH1  มีได ้3 ลกัษณะดงัน้ี 
1 H0  :  = 0 (ไม่มีความสัมพนัธ์กนั) 

H1  : 0  (มีความสัมพนัธ์กนั) 
2 H0  :  = 0 (ไม่มีความสัมพนัธ์กนั) 

H1  : 0  (มีความสัมพนัธ์เชิงบวก) 
3 H0  :   = 0 (ไม่มีความสัมพนัธ์กนั) 

H1  : 0  (มีความสัมพนัธ์เชิงลบ) 
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การเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการการถดถอย เป็นการคัดเลือกตัวแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ซ่ึงมีหลายวิธี แต่ละวิธีอาจให้ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากมีเกณฑ์
การพิจารณาท่ีแตกต่างกนั (พรสิน, 2558) วธีิการเลือกตวัแปรอิสระ มีดงัน้ี  

1. All possible subsets เป็นเทคนิคท่ีสร้างตวัแบบโดยใช ้ตวัแปรอิสระทุกตวัทีละ 1 ตวัแปร
จากนั้นเพิ่มเป็น 2 ตวัแปรเพิ่มไปเร่ือยๆ จนครบจ านวนตวัแปรทั้งหมดท่ีมี จากนั้นเลือกตวัแบบท่ีมี
ค่าของสถิติท่ีดีท่ีสุด หากมีตวัแปรอิสระอยู ่K ตวัจะมีตวัแบบท่ีสามารถเป็นไปไดท้ั้งหมดจ านวน 2K 
ตวั วธีิการน้ีจะยุง่ยากและเสียเวลา เม่ือมีจ านวนตวัแปรอิสระมาก 

2. Forward selection method เป็นเทคนิคการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการความถดถอยคร้ัง
ละ 1 ตวั โดยเลือกตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากท่ีสุดเขา้เป็นตวัแรก ต่อจากนั้น
เลือกตวัแปรอิสระท่ีเหลือ โดยค านวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปร
อิสระแต่ละตวั ข้อบกพร่องของวิธีน้ีคือไม่มีการทดสอบผลกระทบของตวัแปรตวัใหม่ท่ีเข้าใน
สมการท่ีอาจส่งผลต่อตวัแปรเดิม (พิชญสิ์นี, 2558) 

3. Backward elimination method เป็นวธีิท่ีตรงกนัขา้มกบั Forward คือน าตวัแปรทุกตวัท่ี
คาดวา่จะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามเขา้สมการ จากนั้นจะตดัตวัแปรอิสระท่ีไม่มีความสัมพนัธ์
กบัตวัแปรตามออกจากสมการคร้ังละตวัจนกวา่จะไม่สามารถตดัได ้

4. Stepwise regression method เป็นวิธีการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการท่ีดีท่ีสุด และนิยม
ใชก้นัมาก (ประยรูศรี, 2555) จะใชว้ิธี Forward และวิธี Backward ผสมกนั มีขอ้ดีคือ ทดสอบตวั
แปรพยากรณ์ท่ีเขา้สมการไปแลว้ ทุกคร้ังท่ีมีการน าตวัแปรใหม่เขา้สมการ ท าให้ตวัแปรท่ีไม่มีส่วน
ในการท าใหก้ารพยากรณ์เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติถูกตดัออกจากสมการ 
 
2.8 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 Supinda et al. (2003) ไดร้วบรวมขอ้มูลและท าการศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนสภาวะ
ภูมิอากาศท่ีเกิดต่อสุขภาพของเด็ก โดยไดแ้บ่งตามสาเหตุการเกิดผลกระทบต่างๆออกเป็นสามกลุ่ม 
คือ ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการเปล่ียนสภาวะแวดลอ้ม ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์ 
ซ่ึงในแต่ละกลุ่มมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนั ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงของ

ภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์ 

Environmental Change 
Air Pollution 

UV Radiation 

 Cough 
 Asthma 

 Sunburns 
 Malignant Melanoma 
 Immunosuppression 

Climate Change 
Thermal Extremes 

Weather Disasters 

 Heat Stroke 

 Drowning 
 Dehydration 
 Gastrointestinal illness 
 Psychosocial Trauma 

Ecological Change 

Food Availability 

 Malnutrition 
 Growth Retardation 
 Developmental Delay 

Allergen/Mycotoxin 
 Allergies 
 Cancer 
 Birth Defects 

Inf. Disease Exposure 

 Malaria 
 Dengue 
 Encephalitis 
 Lyme Disease 

Emerging Inf. Disease  West Nile Disease 
 Hantavirus 
 Others.. 
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1. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้ม  
 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้ม ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
โดยตรง เช่น การไดรั้บมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง การเผาป่า กิจกรรมทาง
การเกษตรท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และการไดรั้บแสงแดดจดัหรือรังสีอลัตราไวโอเลต 
ท าใหเ้กิดการไหมข้องผวิหนงั และอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดมะเร็งผวิหนงัได ้
 2. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ  
 การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ เกิดจากผลของอุณภูมิท่ีสูงข้ึนในทุกๆปี ส่งผลให้อากาศ
ร้อนข้ึน ท าใหร่้างกายอ่อนเพลียไดง่้าย หมดสติ เป็นลมชกั เป็นไข ้หรืออาจเป็นฮีทสโตรกได ้
 3. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์  
 การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์ เช่น ความพอเพียงและประสิทธิภาพของอาหาร การ
เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน ้าและดิน และในบางฤดูกาลอาจเกิดน ้ า
ท่วม ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่พอเพียงหรืออาจไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดภาวะขาด
อาหารในเด็ก ท าใหร่้างกายเจริญเติบโตไดช้า้ และท าใหเ้กิดโรคเก่ียวกบัทางเดินอาหารได ้
 การเกิดโรคภูมิแพ ้เน่ืองจากร่างกายของเด็กมีความอ่อนไหวมากและมีภูมิคุม้กนัต ่ากวา่วยั
ผูใ้หญ่หากไดรั้บสารก่อภูมิแพจึ้งอาจท าให้เกิดโรคหอบหืดได ้ซ่ึงสารก่อภูมิแพพ้วกละอองเกสรจะ
มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนเม่ือในบรรยากาศมีความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซดแ์ละอากาศอุ่นข้ึน 
 การเกิดโรคระบาดและโรคติดต่อท่ีเกิดจากแมลงทั้งท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสและเช้ือแบคทีเรีย 
เช่น มาลาเรีย ไขเ้ลือดออก โรคสมองอกัเสบ และโรคลายม ์ซ่ึงเกิดจากอุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึน และการ
เกิดน ้ าท่วม ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวงจรชีวิตของแมลงพาหะ เกิดการระบาดของโรคในพื้นท่ีท่ี
ไม่เคยเกิดโรค และเกิดการระบาดนอกฤดูกาล  
 Paul R. Epstein (2001) ไดร้วบรวมขอ้มูลและท าการศึกษาผลกระทบของการเปล่ียน
สภาวะภูมิอากาศในบริเวณเขตภูเขา ปัจจุบนัอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆตั้งแต่ปีค.ศ. 1970 ท า
ให้เกิดการละลายของน ้ าแข็งบนยอดเขา เช่น เทือกเขาแอลป์ อลาสกา เนวาดา บริเวณนั้นจึงอุ่นข้ึน
ท าให้เกิดการแพร่พนัธ์ของของพืชไปสู่บริเวณเขตภูเขาเพิ่มมากข้ึน และท าให้เกิดการอพยพของ
แมลงต่างๆจากแอฟฟริกา เอเชีย ไปสู่บริเวณเขตภูเขาและบริเวณท่ีอบอุ่น โดยการเปล่ียนแปลงน้ี
เกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ ท าใหเ้กิดการระบาดของโรคท่ีมีแมลงเป็นพาหะ เช่นโรคไขเ้ลือดออก มาลาเรีย 
 Jan and Bettina (2009) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศและโรคท่ีเกิดจากแมลงในยุโรป โดยใช้หลายๆข้อมูลรวมกัน ทั้งข้อมูลทุติยภูมิทาง
การแพทยข์องผูป่้วย ขอ้มูลการซ้ือยาท่ีร้านเภสัชกรรม ขอ้มูลการเสียชีวิตของโรคท่ีเกิดจากแมลง 
จากการศึกษาพบว่าโรคท่ีมียุงเป็นพาหะมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับอุณหภูมิและความช้ืน ซ่ึง
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เช่ือมโยงกบัปริมาณฝนและแสงแดด โรคไขเ้ลือดออกมีความส าคญัมากท่ีสุดในหลายภูมิภาคทัว่
โลกโดยเฉพาะในบริเวณเขตร้อนช้ืนท่ีอยู่ใกลแ้หล่งน ้ าหรือท่อน ้ าทิ้ง จะท าให้เกิดการระบาดของ
โรคไดง่้าย ส่วนในยุโรปยงัไม่เกิดการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก แต่มีการเฝ้าระวงันกัท่องเท่ียว
ท่ีมาจากแหล่งท่ีมีการระบาดของโรคอยา่งเขม้งวดเพื่อป้องกนัการเกิดโรค ส่วนยุงสายพนัธ์ Aedes 
albopictus ซ่ึงเป็นพาหะของโรคไขเ้หลืองไดมี้การปรับตวัในสามารถอยู่รอดและแพร่พนัธ์ไดใ้น
ชุมชนเมืองซ่ึงมีอากาศท่ีอบอุ่นกว่าเขตนอกเมือง ซ่ึงการศึกษาระบาดวิทยาแสดงให้เห็นวา่อุณภูมิ
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการแพร่พนัธ์ของยุงในชุมชนเมือง และเม่ือท าการศึกษาแนวโนม้การ
เกิดโรคในอนาคตแสดงให้เห็นว่าในปีค.ศ. 2085 จะเกิดการแพร่พนัธ์ของโรคระบาดท่ีเกิดจากยุง
จากพื้นท่ีเขตร้อนสู่พื้นท่ีอ่ืนๆทัว่โลก เน่ืองมาจากอุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึน การแพร่ระบาดของโรค
มาลาเรียเกิดข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1975 ยโุรปจึงเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวงัในการเกิดโรคมาลาเรียโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ทางตอนใตข้องยุโรป จากการศึกษาแนวโนม้การแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียของประเทศองักฤษ
ในอนาคตพบวา่ในปีค.ศ.2050 จะมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากข้ึนร้อยละ 8-14 
 Michael et al. (2008) ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนใน
ประเทศเยอรมนันีโดยเปรียบเทียบระหว่างปีค.ศ. 1971-2000 และปีค.ศ. 2071-2100 พบว่าจาก
การศึกษาและคาดการณ์จ านวนผูเ้สียชีวิตในอนาคตช่วงปีค.ศ. 2071-2100 มีจ านวนผูเ้สียชีวิต
เพิ่มข้ึนไม่มากนกัเน่ืองมาจากอุณหภูมิทัว่โลกอุ่นข้ึน ระดบัน ้ าทะเลเพิ่มสูงข้ึน และในบรรยากาศมี
ความช้ืนสูงข้ึน แต่อาจมีการเจ็บป่วยซ่ึงเป็นโรคเก่ียวกบัหลอดเลือดและหัวใจ และโรคทางเดิน
หายใจ พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิมากท่ีสุดคือเขตชุมชนเมืองเน่ืองจากมี
มลพิษมาก อากาศอบอุ่นกวา่นอกเมือง และประชากรแออดั 
 Haidong et al. (2012) ไดท้  าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศท่ี
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในประเทศจีน ปัจจุบนัระดบัอุณหภูมิของโลกโดยเฉล่ีย
เปล่ียนแปลงไป 0.5 - 0.8 องศาเซลเซียส ในประเทศจีนทางตะวนัตก ตะวนัออก และเหนือ มี
แนวโน้มว่าจะอุ่นข้ึนกว่าทางใต ้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ท าให้เกิดภยั
ธรรมชาติมากข้ึน รุนแรงข้ึน ท าให้คุณภาพอากาศและน ้ าเปล่ียนแปลงไป เกิดการเปล่ียนแปลง
ระบบนิเวศ และเกิดการระบาดของโรคติดต่อบางชนิด และจากรายงานปี 2005 พบวา่ท่ีอุณหภูมิต ่า
จ  านวนการเสียชีวิตจะต ่ากว่าช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูง ความแตกต่างของพื้นท่ี ฤดูกาล ระดบัน ้ าทะเล 
ระดบัมลพิษอากาศ และการควบคุมอากาศลว้นมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนผูป่้วยหรือเสียชีวิตดว้ย 
และจากการศึกษายงัพบว่าผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไปจะไดรั้บผลกระทบมากกว่าวยัอ่ืนๆ จาก
การศึกษาพบวา่ถา้อุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียส จะท าให้มีผูเ้สียชีวิตจากการป่วยเพิ่มข้ึนร้อยละ 
1.37, เสียชีวติจากโรคหลอดเลือดและหวัใจร้อยละ 1.86 และเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจร้อยละ 
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1.29 ทั้งน้ีอุณหภูมิยงัก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงคือ การเกิดคล่ืนความร้อน (heat wave) ซ่ึงมี
ความส าคญักบัเมืองใหญ่ๆ และมีประชากรกรหนาแน่น เช่น ปักก่ิงและเซียงไฮ ้ความสัมพนัธ์ของ
การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศและโรคระบาดมีความสัมพนัธ์กนัมาก โรคระบาดเป็นปัญหา
ส าคญัต่อการเจ็บป่วยของชาวจีน เน่ืองจากมีจ านวนประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น และมีสภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวน ท าให้แมลง หรือสัตวพ์าหะต่างๆท่ีก่อให้เกิดโรคเพิ่มมากข้ึน เช่น โรคพยาธิ
ใบไมใ้นเลือด (Schistosomiasis) ,โรค vector-borne diseases ซ่ึงเกิดจากแมลงเป็นพาหะ เช่น 
ไขเ้ลือดออก มาลาเรีย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลกจะส่งผลต่ออุณหภูมิ ปริมาณฝน และ
ฤดูกาลเปล่ียนแปลงไป และมีผลต่อความผนัแปรของการเกิดโรคระบาดต่างๆดว้ย 
 Gould and Higgs (2008) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
สภาวะภูมิอากาศและปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกิดโรคระบาด ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าการ
เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่ใช่เหตุผลเดียวท่ีท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคจากพื้นท่ีหน่ึง
ไปสู่พื้นท่ีอ่ืนๆ แต่มีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยข้ึนอยูก่บัไวรัสหรือเช้ือโรคนั้นมีสัตวช์นิดใดเป็นพาหะ 
โดยปัจจยัท่ีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี  
1. การท่องเท่ียวของมนุษยอ์าจท าใหเ้กิดการติดเช้ือจากแหล่งระบาดของโรคไปสู่แหล่งอ่ืนๆ  
2. สภาวะอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่นอากาศอบอุ่นข้ึน มีความช้ืนมากข้ึน ท าให้พื้นท่ีบริเวณนั้นมี
ความเหมาะสมในการแพร่พนัธ์ของสัตวแ์ละแมลงบางชนิด ท าให้สัตวแ์ละแมลงมีการเปล่ียนหรือ
ขยายแหล่งท่ีอยูไ่ปสู่แหล่งอ่ืนๆ  
3. ธรรมชาติของนกบางชนิดท่ีมีการอพยพอยูเ่ป็นประจ าทุกๆปี อาจท าให้เกิดการระบาดของโรค
บางชนิดท่ีมีนกเป็นพาหะได ้เช่นโรคเวสตไ์นลไ์วรัส 
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บทที ่ 3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคของ
จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2537-2554 โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิจากกรม
อุตุนิยมวทิยา และขอ้มูลการเกิดโรคในแต่ละปีจากกระทรวงสาธารณสุขของจงัหวดันครปฐม และ
จงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในช่วงเวลาดงักล่าว
ดว้ยวธีิ Stepwise Regression วธีิด าเนินงานวจิยัแสดงดงัแผนผงัการด าเนินการวจิยัในภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 แผนผงัการด าเนินการวจิยั  

คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล ทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานขอ้มูลผูป่้วย 
แบบรายโรค รายปี จ าแนกตามจงัหวดั
ของโรงพยาบาลสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2537-2554 จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส าหรับจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดั
นครปฐม 

คัด เ ลื อ ก โ รค ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ ก า ร
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยศึกษาจาก
ขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานข้อมูล
ภูมิอากาศแบบรายเดือน ระหว่าง
เดือนมกราคม 2537 – เดือน
ธันว าคม  2554 จากกรม
อุ ตุ นิ ยมวิ ท ย า  ส าห รับจังหวัด
เชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม 

ค านวณขอ้มูลให้เป็นรายปี 

พิจารณาค่า R Square ของสมการ 

ศึกษาความสามารถของตวัแปรตน้ในการท านายการ
เกิดโรค ทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย F test 

น าขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์มาวเิคราะห์ต่อทางสถิติดว้ยการวเิคราะห์ 
แบบ STEPWISE REGRESSION เพื่อทดสอบสัมประสิทธ์ิ 

หาตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัต่อสมการท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล เสนอแนะ 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และ อตัราการเกิดโรค 
ในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของพื้นท่ีศึกษา โดยใชส้ถิติพรรณนา 
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3.1 พืน้ทีศึ่กษำ 

 พื้นท่ีท่ีไดเ้ลือกท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พื้นท่ีในเขตจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ 

เน่ืองจากตอ้งการทราบปัจจยัทางภูมิอากาศ ท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคระหวา่งพื้นท่ีศึกษาท่ีมีความ

แตกต่างกัน เช่น ลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ ลักษณะประชากร ความหนาแน่นประชากร 

(ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 10, 2555; Promprou et al., 2005) โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิจาก

กระทรวงสาธารณสุขของจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 และ

เลือกใช้ปัจจยัทางภูมิอากาศ ไดแ้ก่ ปริมาณฝน แสงแดด ความช้ืนสัมพทัธ์ และอุณหภูมิ เน่ืองจาก

เป็นปัจจยัหลกัทางภูมิอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) ขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลทุติยภูมิจากกรม

อุตุนิยมวทิยา ของจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554  

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์ทาง
สถิติ ท าการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุดว้ยวธีิ Stepwise regression 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.3.1 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย  

1. ขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานจ านวนผูป่้วย และ อตัราผูป่้วยของจงัหวดันครปฐม
และจงัหวดัเชียงใหม่ 75 กลุ่มโรค เป็นขอ้มูลจากส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง
สาธารณสุขแบบรายจงัหวดั รายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2554 ท่ีไดม้าจากการรวบรวมของหน่วยงาน
สังกัดสาธารณสุขจังหวดั จากนั้นคัดเลือกโรคท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเพื่อ
ท าการศึกษาในคร้ังน้ีดว้ยการอา้งอิงจากบทความต่างๆ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดร้วบรวมมา 

2. ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศแบบรายเดือนของจังหวดันครปฐมและจังหวัด
เชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 จากสถานีอุตุนิยมวิทยา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
และสถานีอุตุนิยมวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจยัทางภูมิอากาศท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่  ปริมาณฝน แสงแดด ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย  
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3.2.2 การคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการเกิดโรค เช่น 
รายงานของกระทรวงสาธรณสุข รายงานอุตุนิยมวิทยา เอกสารต่างๆ วารสาร และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ดงัน้ี 

3.4.1 ก าหนดตวัแปร ประกอบไปดว้ย 

1. ตวัแปรตน้ 4 ตวัแปร ได้แก่ ปริมาณฝน แสงแดดเฉล่ีย ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 

และอุณหภูมิเฉล่ีย  

2. ตัวแปรตาม คือ อัตราการเกิดโรคต่อประชากร 100,000 คน ของจังหวดั

เชียงใหม่ และจงัหวดันครปฐม  

3.4.2 ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอโดยใชก้ราฟเส้น เพื่ออธิบาย และ

เพื่อใหเ้ห็นขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลท่ีท าการศึกษามีดงัน้ี 

1. ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของจงัหวดั

เชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม ปัจจยัทางภูมิอากาศท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

ปริมาณฝน แสงแดด ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย  

2. ขอ้มูลอตัราการเกิดโรคต่อประชากร 100,000 คน ของโรคท่ีคดัเลือกมา ในช่วง

ปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม 

3.4.2 ใชส้ถิติอา้งอิง (Inferential statistics) ศึกษาปัจจยัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
ส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม ดว้ยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุแบบ Stepwise Regression 

1. ทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลรายปีระหวา่งอตัราการเกิดโรคและขอ้มูลทาง

ภูมิอากาศในจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวธีิวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  

2. น าขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาวิเคราะห์ทางสถิติ หาสมการการถดถอยอตัรา

การเกิดโรคท่ีมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ดว้ยการวเิคราะห์ทางสถิติแบบ Stepwise regression  
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3. เปรียบเทียบปัจจยัภูมิอากาศท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคของจงัหวดันครปฐม

และจงัหวดัเชียงใหม่  

4. เปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ละตวัแปรท่ีส่งผลต่อ

อตัราการเกิดโรค 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัดา้นสถิติ ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอัตราการเกิดโรคชนิดต่างๆ ในช่วงปีพ.ศ. 2537-2554 ของจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดั
นครปฐม โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากกรมอุตุนิยมวิทยาคือ  อุณหภูมิ ปริมาณฝน แสงแดด และ
ความช้ืนสัมพทัธ์ และใชข้อ้มูลการเกิดโรคต่างๆในแต่ละปีจากกระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อศึกษาปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อ
อตัราการเกิดโรค เปรียบเทียบปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรค และเพื่อ
เปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคของสองพื้นท่ีศึกษา 
 วิเคราะห์และจ าแนกโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อน ามาท าการศึกษา
ทางสถิติ จากขอ้มูลการเกิดโรคตามกลุ่มโรคทั้งหมด 75 กลุ่มโรค คดัเลือกกลุ่มโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมาจ านวน 10 โรค ดงัน้ี 

1. ไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลา  
2. โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้  
3. สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส  
4. ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส  
5. มาลาเรีย  
6. โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ  
7. โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 
8. ความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้  
9. ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน  
10. โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 
ศึกษาอตัราการเกิดโรคท่ีคดัเลือกมาจ านวน 10 โรค และศึกษาปัจจยัทางภูมิอากาศของ

จงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 จากนั้นท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

เพื่อหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราการเกิดโรคท่ีคดัเลือกมา หาสมการการถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี 

Stepwise Regression จากนั้นหาความผนัแปร ความสามารถของตวัแปรตน้ในการท านายการเกิด

โรค และทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิเพื่อหาตวัแปรทางภูมิอากาศท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเกิดโรค
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ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (p-value <0.05) โดยตวัแปรตน้ในตวัแบบ ประกอบดว้ย ปริมาณฝน 

แสงแดดเฉล่ีย ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย ตวัแปรตาม คือ อตัราผูป่้วยในของแต่ละ

โรคต่อประชากร 100,000 คน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

 

1. การเปลีย่นแปลงทางภูมิอากาศ 

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของจงัหวดันครปฐมและ

จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจยัท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ีมี 4 ปัจจยัไดแ้ก่ ปริมาณฝน แสงแดดเฉล่ีย ความช้ืน

สัมพทัธ์เฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย 

 
ภาพท่ี 5 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณฝนแสงแดดเฉล่ีย ความช้ืน

สัมพทัธ์เฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ียของจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 

 

 จากภาพท่ี 5 พบวา่ปริมาณฝนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม บางปีมีการเพิ่มข้ึน 

และบางปีลดลง มีค่าอยูร่ะหวา่ง 59.39-134.36 มิลลิเมตร จงัหวดันครปฐมมีปริมาณฝนสูงท่ีสุดในปี 

พ.ศ. 2542 มีค่าเท่ากบั 108.25 มิลลิเมตร และจงัหวดัเชียงใหม่มีปริมาณฝนสูงท่ีสุดในปี พ.ศ. 2545 

มีค่า 134.36 มิลลิเมตร ส่วนความช้ิน แสงแดด และอุณหภูมิ ของทั้ งสองจังหวดั เส้นกราฟมี

แนวโน้มไปในทางเดียวกนั โดยในแต่ละปีจงัหวดันครปฐมมีค่าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย อุณหภูมิ

เฉล่ีย และแสงแดดเฉล่ีย สูงกว่าเชียงใหม่เล็กนอ้ย จากกราฟความช้ืนสัมพทัธ์ของทั้งสองจงัหวดัมี

แนวโน้มเพิ่มข้ึน ส่วนแสงแดดเฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย มีค่าค่อนขา้งคงท่ี มีการเปล่ียนแปลงเพียง
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เล็กนอ้ย แสงแดดเฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย ของจงัหวดันครปฐมมีค่าอยูใ่นช่วง 6.1 – 7.2 ชัว่โมง และ 

27.1 – 28.9 องศาเซลเซียส ตามล าดบั แสงแดดเฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ียของจงัหวดัเชียงใหม่อยู่

ในช่วง 5.1 – 7.6 ชัว่โมง และ 25.4 – 27.2 องศาเซลเซียส ตามล าดบั 

ศึกษาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรแต่ละตวัในปี พ.ศ. 2537 - 2554

พบว่า จงัหวดัเชียงใหม่มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย ในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 สูงกว่าจงัหวดันครปฐม 

และจงัหวดันครปฐมมีความยาวนานแสงแดดเฉล่ีย ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 มีค่าสูงกวา่จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร ในปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของจงัหวดั

นครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ 

จงัหวดั ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หน่วย 
เชียงใหม่ ปริมาณฝน 99.49718 18.87668 มิลลิเมตร 

 
แสงแดดเฉล่ีย 6.382478 0.563824 ชัว่โมง 

 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 71.93943 2.476963 เปอร์เซ็นต ์

 
อุณหภูมิเฉล่ีย 26.27118 0.431249 องศาเซลเซียส 

นครปฐม ปริมาณฝน 89.15349 15.38055 มิลลิเมตร 

 
แสงแดดเฉล่ีย 6.642508 0.333516 ชัว่โมง 

 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 73.60774 3.072739 เปอร์เซ็นต ์

 
อุณหภูมิเฉล่ีย 27.86389 0.448345 องศาเซลเซียส 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา. “ขอ้มูลภูมิอากาศของประเทศไทยรายเดือนมกราคม 2537 – ธันวาคม 

2554” รายงานวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555. 

 

2. อตัราการเกดิโรค 

 ศึกษาอตัราการเกิดโรคในปี พ.ศ. 2537 – 2554 ในจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยกลุ่มโรคท่ีคดัเลือกมาศึกษาในคร้ังน้ีมีจ  านวน 10 โรค ดงัน้ี  

1. ไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลา  
2. โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้  
3. สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส  
4. ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส  
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5. มาลาเรีย  
6. โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ  
7. โรคเลือด และอวยัวะสร้างเลือด และความผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 
8. ความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้  
9. ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน  
10. โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 

 

 
ภาพท่ี 6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเกิดโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลั

โมเนลลา ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 

 

จากภาพท่ี 6 อตัราการเกิดโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลา 

ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่พบว่า ในปี 2539 จงัหวดันครปฐมมีอตัราการเกิดโรคเพิ่มข้ึน

อย่างรวดเร็วและมีอตัราสูงสุดท่ี 592.13 คนต่อประชากร 100,000 คน จากนั้นอตัราการเกิดโรค

ลดลงต ่ากวา่ 100 คนต่อประชากร 100,000 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2554 ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

อตัราการเกิดโรคมีค่าเพิ่มข้ึนและลดลงไม่แตกต่างมากนกั ในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 โดยมีอตัรา

การเกิดโรคสูงสุดท่ี 133.52 คนต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2539 และ 133.43 คนต่อ
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ประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2544 เม่ือพิจารณาแนวโน้มพบว่าอตัราการเกิดโรคไขร้ากสาด

นอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลาของทั้งสองจงัหวดัมีแนวโนม้ลดลง 

 

 
ภาพท่ี 7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ของจงัหวดันครปฐมและ

เชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 

 

จากภาพท่ี 7 อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่

พบวา่ทั้งสองจงัหวดัมีแนวโนม้ของอตัราการเกิดโรคเพิ่มข้ึน อตัราการเกิดโรคสูงท่ีสุดของทั้งสอง

จงัหวดัเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2553 โดยจงัหวดันครปฐมมีค่า 1,151 คนต่อประชากร 100,000 คน ส่วน

จงัหวดัเชียงใหม่มีค่า 637.66 คนต่อประชากร 100,000 คน 
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โรคตดิเช้ืออืน่ๆของล าไส้  

นครปฐม 

เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 8 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเกิดโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสของจงัหวดันครปฐม

และเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 

 

จากภาพท่ี 8 อตัราการเกิดโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่

พบว่าอตัราการเกิดโรคของทั้งสองจงัหวดัมีแนวโน้มลดลง โดยในปีพ.ศ. 2545 จงัหวดันครปฐม 

อตัราการเกิดโรคเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีค่าสูงสุด เท่ากบั 13.80 คนต่อประชากร 100,000 คน 

และรองลงมาในพ.ศ. 2540 มีค่าเท่ากบั 10.42 คนต่อประชากร 100,000 คน ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

อตัราการเกิดโรคสูงสุดในปี พ.ศ. 2540 มีความใกล้เคียงกบัจงัหวดันครปฐมมีค่า 12.17 คนต่อ

ประชากร 100,000 คน และมีอตัราการเกิดโรคลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2542 - 2554 
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สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส  
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เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือ

ไวรัส ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 

 

จากภาพท่ี 9 อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส ของ

จงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่พบว่ามีอตัราการเพิ่มข้ึนและลดลงแตกต่างกนัในแต่ละปี จงัหวดั

นครปฐมมีอตัราการเกิดโรคสูงในปี พ.ศ. 2544, 2551 และ 2554 มีค่าเท่ากบั 317.09, 295.60 และ 

280.02 คนต่อประชากร 100,000 คน ตามล าดบั ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่มีอตัราการเกิดโรคสูงในปี 

พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2537 มีค่าเท่ากับ 177.86 และ 138.97 คนต่อประชากร 100,000 คน 

ตามล าดบั เม่ือพิจารณาแนวโนม้อตัราการเกิดโรคของจงัหวดันครปฐมพบวา่ มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน 

ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่มีแนวโนม้คงท่ี และเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2550-2553 

 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 

อตั
รา
ผูป้่

วย
ใน

ต่อ
ปร

ะช
าก
ร 1

00
,00

0 ค
น 

ไข้เลอืดออกจากเช้ือเดง็กี ่และไข้เลอืดออกจากเช้ือไวรัส  

นครปฐม 

เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 10 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเกิดโรคมาลาเรีย ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่ 

 

จากภาพท่ี 10 อตัราการเกิดโรคมาลาเรียของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่พบวา่อตัราการ

เกิดโรคของทั้งสองจงัหวดัมีแนวโน้มลดลง จงัหวดันครปฐมมีอตัราการเกิดโรคสูงท่ีสุดในปี พ.ศ. 

2540 มีค่าเท่ากบั 60.28 คนต่อประชากร 100,000 คน ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่มีอตัราการเกิดโรคสูงสุด

ในปี พ.ศ. 2542 มีค่าเท่ากบั 121.84 คนต่อประชากร 100,000 คน 
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มาลาเรีย  
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ภาพท่ี 11 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ ของจงัหวดันครปฐมและ

เชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 

 

จากภาพท่ี 11 อตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่

พบวา่อตัราการเกิดโรคของทั้งสองจงัหวดัมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนและมีค่าสูงท่ีสุดในปีพ.ศ. 2553 โดย

อตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ ของจงัหวดันครปฐมมีค่าเท่ากบั 737.82 คนต่อประชากร 

100,000 คน ในจงัหวดัเชียงใหม่มีค่าเท่ากบั 596.79 คนต่อประชากร 100,000 คน และปีพ.ศ. 2554 

อตัราการเกิดโรคของจงัหวดัเชียงใหม่มีค่าต ่าสุดเท่ากบั 2.74 คนต่อประชากร 100,000 คน ซ่ึงลดลง

จากปีก่อนหนา้อยา่งรวดเร็ว 
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โรคตดิเช้ือและปรสิตอืน่ๆ  

นครปฐม 

เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 12 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบาง

ชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 

 

จากภาพท่ี 12 อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ี

เก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกนั ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่พบว่าอตัราการเกิดโรคของทั้งสอง

จงัหวดัมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2546 อตัราการเกิดโรคของทั้งสองจงัหวดัมี

การเพิ่มข้ึนทีละน้อย จากนั้นช่วงปี 2547-2554 มีอตัราการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจงัหวดันครปฐมมี

อตัราการเกิดโรคสูงท่ีสุดในปีพ.ศ. 2554 มีค่าเท่ากบั 1,518.15 คนต่อประชากร 100,000 คน ส่วน

จงัหวดัเชียงใหม่มีอตัราการเกิดโรคสูงสุดในปี พ.ศ. 2553 มีค่าเท่ากบั 740.14 คนต่อประชากร 

100,000 คน 
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โรคเลอืดและอวยัวะสร้างเลอืดและความผดิปกตบิางชนิดที่เกีย่วกบัระบบ
ภูมคุ้ิมกนั  

นครปฐม 

เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 13 ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการเกิดโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหา

สาเหตุไม่ได ้ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 

 

จากภาพท่ี 13 อตัราการเกิดโรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทาง

กายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่พบวา่อตัราการเกิดโรคในจงัหวดันครปฐม

มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน และสูงท่ีสุดในปีพ.ศ. 2553 ส่วนอตัราการเกิดโรคของจงัหวดัเชียงใหม่มีค่า

ค่อนขา้งแปรปรวน บางปีมีค่าเพิ่มข้ึนและบางปีลดลง เม่ือพิจารณาแนวโนม้ พบวา่อตัราการเกิดโรค

มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในแต่ละปีอยา่งชา้ๆ 
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ความผดิปกตจิากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายที่หาสาเหตุไม่ได้  

นครปฐม 

เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 14 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรค

อ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 

 

จากภาพท่ี 14 อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของ

ระบบหายใจส่วนบน ของจังหวดันครปฐมและเชียงใหม่ พบว่าอัตราการเกิดโรคในจังหวดั

นครปฐมมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน มีค่าสูงสุดเท่ากบั 767.38 คนต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 

2553 และต ่าสุดในปีพ.ศ. 2538 ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่มีอตัราการเพิ่มข้ึนในแต่ละปีอย่างช้าๆ มี

ค่าสูงสุดเท่ากบั 317.11 คนต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2539 และมีค่าต ่าสุดเท่ากบั 77.53 

คนต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2554 
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ระบบหายใจส่วนบนตดิเช้ือเฉียบพลนั และโรคอืน่ๆของระบบหายใจส่วนบน  

นครปฐม 

เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ ของจงัหวดันครปฐมและ

เชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 

 

จากภาพท่ี 15 อตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ ของจงัหวดันครปฐมและเชียงใหม่

พบว่าอตัราการเกิดโรคของทั้งสองจงัหวดัมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน ลกัษณะเส้นกราฟของทั้งสอง

จงัหวดัคลา้ยคลึงกนั ในปี พ.ศ. 2553 ทั้งสองจงัหวดัมีอตัราการเกิดโรคท่ีสูงท่ีสุด จงัหวดันครปฐมมี

ค่า 662.81 คนต่อประชากร 100,000 คน และจงัหวดัเชียงใหม่มีค่า 491.78 คนต่อประชากร 100,000 

คน 

 ผลการศึกษาอตัราการเกิดโรคชนิดต่างๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม พบว่า 

อตัราการเกิดโรคทั้ง 10 โรคของจงัหวดันครปฐม และจงัหวดัเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2537 – 2554 

แสดงให้เห็นว่าอตัราการเกิดโรคของทั้งสองจงัหวดัมีแนวโน้มไปในทางเดียวกนั ดงัภาพท่ี 6 - 15

โดยอตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ โรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือ

ไวรัส โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ี

เก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุ

ไม่ได ้โรค ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั โรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน และโรคอ่ืนๆ

ของระบบหายใจ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ส่วนอตัราการเกิดโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการ

ติดเช้ือซลัโมเนลลา สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส และโรคมาลาเรียมีแนวโนม้ลดลง 
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โรคอืน่ๆของระบบหายใจ  

นครปฐม 

เชียงใหม่ 
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3. วเิคราะห์ทางสถิติ ศึกษาปัจจัยการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศทีส่่งผลต่ออตัราการเกดิโรคต่างๆ  

3.1 จังหวดันครปฐม 

  ผลการวเิคราะห์ทางสถิติมีดงัน้ี 

3.1.1 ไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลา  

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบว่าตวัแบบของโรคไขร้ากสาดน้อย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซัล
โมเนลลา ไม่มีตัวแปรต้นใดท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (p-
value=0.429>0.05) จากตารางท่ี 3 จึงสรุปไดว้า่ตวัแปรตน้ทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ปริมาณ
ฝน (p-value=0.692>0.05) แสงแดดเฉล่ีย (p-value=0.488>0.05) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (p-value=
0.096>0.05) และอุณหภูมิเฉล่ีย (p-value=0.251>0.05) ไม่สามารถน ามาใชใ้นการอธิบายอตัราการ
เกิดโรคไขร้ากสาดน้อย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซัลโมเนลลาในจงัหวดันครปฐมได้ ดงั
แสดงในตารางท่ี 4 อตัราการเกิดโรคไขร้ากสาดน้อย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซัลโมเนลลา
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาวเิคราะห์ 
 

ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคไขร้ากสาดน้อย ไขร้ากสาดเทียมและการติด

เช้ือซลัโมเนลลาจงัหวดันครปฐม 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
นครปฐม .490 .240 .007 133.443 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
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ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการ

ติดเช้ือซลัโมเนลลาจงัหวดันครปฐม 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

นครปฐม Regression 73229.500 4 18307.375 1.028 .429 
Residual 231492.178 13 17807.091     
Total 304721.677 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลา 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 4 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและ

การติดเช้ือซลัโมเนลลาจงัหวดันครปฐม 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
นครปฐม (Constant) 5307.997 3041.490   1.745 .105 

ปริมาณฝน .896 2.209 .103 .406 .692 
แสงแดดเฉล่ีย -76.076 106.638 -.190 -.713 .488 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย -23.525 13.090 -.540 -1.797 .096 
อุณหภูมิเฉล่ีย -110.857 92.249 -.371 -1.202 .251 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลา 
 

3.1.2 โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้  

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบวา่ตวัแบบของโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(p-value=0.008<0.05) โดยท่ีตวัแบบของโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ มีตวัแปรตน้อย่างน้อยหน่ึงตวั
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แปรท่ีสามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงัตารางท่ี 6  

และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 7 พบวา่ตวัแบบของโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ มีตวั

แปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใช้ในการพยากรณ์อตัราการเกิด

โรคดงักล่าวได ้(b1 = 42.409 , t=3.032, p-value=0.008<0.05)  

  ดงันั้น สมการการถดถอยของอตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ในจงัหวดั

นครปฐม คือ 

 

อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ = -2412.029 + (42.409)*ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 

 

เม่ือความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของ

ล าไส้ต่อประชากร 100,000 คน ในจงัหวดันครปฐมมีแนวโนม้จะเพิ่มข้ึน 42.409 คน 

  สมการมีค่า R2 = 0.365 จากตารางท่ี 5 สมการการถดถอยท่ีมีตวัแปรความช้ืน

สัมพทัธ์เฉล่ีย สามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ ในจงัหวดั

นครปฐมไดร้้อยละ 36.5 

 

ตารางท่ี 5 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้จงัหวดันครปฐม 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
นครปฐม .604 .365 .325 177.186 1.234 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
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ตารางท่ี 6 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้จงัหวดันครปฐม 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

นครปฐม Regression 288680.598 1 288680.598 9.195 .008 
Residual 502318.568 16 31394.911     
Total 790999.166 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้  
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 7 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ ของจงัหวดั

นครปฐม 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
นครปฐม (Constant) -2412.029 1030.291   -2.341 .033 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 42.409 13.986 .604 3.032 .008 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้  

 
3.1.3 สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 

ตวัแบบของโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส ไม่มีตวัแปรตน้ใดท่ีส่งผลต่ออตัราการ
เกิดโรคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (p-value=0.850>0.05) จากตารางท่ี 9 จึงสรุปไดว้า่ตวัแปร
ตน้ทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ปริมาณฝน (p-value=0.669>0.05) แสงแดดเฉล่ีย (p-value=
0.675>0.05) ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ีย  (p-value=0.678>0.05) และอุณหภูมิเฉล่ีย (p-value=
0.634>0.05) ไม่สามารถน ามาใชใ้นการอธิบายอตัราการเกิดโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสได ้ดงั
แสดงในตารางท่ี 10 อตัราการเกิดโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามา
วเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 8 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสจงัหวดันครปฐม 

Model Summary 
จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
นครปฐม .305 .093 -.186 3.976 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 9 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสจงัหวดันครปฐม 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

นครปฐม Regression 21.150 4 5.287 .334 .850 
Residual 205.546 13 15.811     
Total 226.695 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 10 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสจงัหวดั

นครปฐม 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
นครปฐม (Constant) -11.214 90.630   -.124 .903 

ปริมาณฝน -.029 .066 -.121 -.437 .669 
แสงแดดเฉล่ีย -1.364 3.178 -.125 -.429 .675 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย -.166 .390 -.140 -.425 .678 
อุณหภูมิเฉล่ีย 1.341 2.749 .165 .488 .634 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 
3.1.4 ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส 
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ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบว่าตวัแบบของโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือ
ไวรัส มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-value=0.032<0.05) โดยท่ีตวัแบบของโรคไขเ้ลือดออก
จากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส มีตวัแปรตน้อยา่งนอ้ยหน่ึงตวัแปรท่ีสามารถใชใ้นการ
พยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 12  

และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 13 พบว่าตวัแบบของโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี 

และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส มีตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถ

ใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวได ้(b1 = 13.338, t=2.351, p-value=0.032<0.05)  

  ดงันั้น สมการการถดถอยของอตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และ

ไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส ในจงัหวดันครปฐม คือ 

อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส 

 = -827.963 + (13.338)*ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 

 

เม่ือความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต ์อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจาก

เช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสต่อประชากร 100,000 คน ในจงัหวดันครปฐม มีแนวโน้ม

จะเพิ่มข้ึน 13.338 คน 

  สมการมีค่า R2 = 0.257 ดงัตารางท่ี 11 สมการการถดถอยท่ีมีตวัแปรความช้ืน

สัมพทัธ์เฉล่ียสามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และ

ไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสในจงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ 25.7 

 

ตารางท่ี 11 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจาก

เช้ือไวรัสจงัหวดันครปฐม 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
นครปฐม .507 .257 .210 71.890 1.887 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส 
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแบบโรคไข้เลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และ

ไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสจงัหวดันครปฐม 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

นครปฐม Regression 31448.779 4 7862.195 1.281 .327 
Residual 79797.149 13 6138.242     
Total 111245.928 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 13 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และ

ไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสจงัหวดันครปฐม 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
นครปฐม (Constant) -827.963 418.021   -1.981 .065 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 13.338 5.674 .507 2.351 .032 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส 

 

3.1.5 มาลาเรีย  

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบว่าตวัแบบของโรคมาลาเรีย มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-
value=0.008<0.05) โดยท่ีตวัแบบของโรคมาลาเรีย มีตวัแปรตน้อยา่งน้อยหน่ึงตวัแปรท่ีสามารถใช้
ในการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 15  
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และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 16 พบว่าตวัแบบของโรคมาลาเรีย มีตวัแปรต้น

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนัยส าคญั สามารถใช้ในการพยากรณ์อตัราการเกิดโรค

ดงักล่าวได ้(b1 = -2.196, t= -3.027, p-value=0.008<0.05)  

  ดงันั้น สมการการถดถอยของอตัราการเกิดโรคมาลาเรียในจงัหวดันครปฐม คือ 

 

อตัราการเกิดโรคมาลาเรีย = 179.790 + (-2.196)*ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

เม่ือความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ อตัราการเกิดโรคมาลาเรียต่อ
ประชากร 100,000 คน ในจงัหวดันครปฐม มีแนวโนม้จะลดลง 2.196 คน 

สมการมีค่า R2 = 0.364 ดงัตารางท่ี 14 สมการการถดถอยท่ีมีตวัแปรความช้ืน
สัมพทัธ์สามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราการเกิดโรคมาลาเรียในจงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ 
36.4 

 
ตารางท่ี 14 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคมาลาเรียจงัหวดันครปฐม 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
นครปฐม .603 .364 .324 9.192 2.363 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคมาลาเรีย 
 

ตารางท่ี 15 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคมาลาเรียจงัหวดันครปฐม 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

นครปฐม Regression 774.167 1 774.167 9.162 .008 
Residual 1351.979 16 84.499     
Total 2126.146 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคมาลาเรีย 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
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ตารางท่ี 16 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคมาลาเรียจงัหวดันครปฐม 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
นครปฐม (Constant) 179.790 53.451   3.364 .004 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย -2.196 .726 -.603 -3.027 .008 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคมาลาเรีย 

 

3.1.6โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบว่าตวัแบบของโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (p-value=0.000<0.05) โดยท่ีตวัแบบของโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ มีตวัแปรตน้อย่างน้อย
หน่ึงตวัแปรท่ีสามารถใช้ในการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 18  

และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 19 พบวา่ตวัแบบของโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ มีตวั

แปรตน้ 2 ตวัแปร ท่ีมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (b1 = 69.447, t= 

9.272, p-value= 0.000<0.05) และตวัแปรตน้แสงแดดเฉล่ีย (b1 = 240.531, t= 3.486, p-value= 

0.003<0.05) เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวได ้ 

  ดงันั้น สมการการถดถอยของอตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆในจงัหวดั

นครปฐม คือ 

 

อตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ = -6380.880+ (69.447)*ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
+ (240.532)*แสงแดดเฉล่ีย 

 
ถา้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ อตัราการเกิดโรคติดเช้ือและ

ปรสิตอ่ืนๆต่อประชากร 100,000 คนในจงัหวดันครปฐมจะเพิ่มข้ึน 69.447 คน เม่ือก าหนดให้ตวั
แปรอ่ืนๆในสมการคงท่ี และถา้แสงแดดเฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 ชัว่โมง อตัราการเกิดโรคติดเช้ือและ
ปรสิตอ่ืนๆในจงัหวดันครปฐมจะเพิ่มข้ึน 240.532 คน เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆในสมการคงท่ี 
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และเม่ือพิจารณาค่า Standardized Coefficients ในตารางท่ี 19 พบว่าตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ีย (Beta=0.946) ส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ มากกวา่ตวัแปรตน้แสงแดด
เฉล่ีย (Beta=0.356) 

สมการมีค่า R2 = 0.854 ดงัตารางท่ี 17 สมการการถดถอยท่ีมีตวัแปรความช้ืน
สัมพทัธ์ และแสงแดดสามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆใน
จงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ 85.4 

 
ตารางท่ี 17 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคไขร้ากสาดน้อย ไขร้ากสาดเทียมและการติด

เช้ือซลัโมเนลลาจงัหวดันครปฐม 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
นครปฐม .924 .854 .834 91.916 1.165 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย, แสงแดดเฉล่ีย 
Dependent Variable: โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 
 

ตารางท่ี 18 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการ

ติดเช้ือซลัโมเนลลาจงัหวดันครปฐม 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

นครปฐม Regression 738868.437 2 369434.218 43.727 .000 
Residual 126729.155 15 8448.610     
Total 865597.592 17       

Dependent Variable: โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย, แสงแดดเฉล่ีย 
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ตารางท่ี 19 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียม

และการติดเช้ือซลัโมเนลลาจงัหวดันครปฐม 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
นครปฐม (Constant) -6380.880 800.101   -7.975 .000 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 69.447 7.490 .946 9.272 .000 
แสงแดดเฉล่ีย 240.532 69.007 .356 3.486 .003 

Dependent Variable: โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 

 

3.1.7 โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบ

ภูมิคุม้กนั 

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบวา่ตวัแบบของโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิด
ท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-value=0.00<0.05) โดยท่ีตวัแบบของ
โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั มีตวัแปรตน้
อยา่งนอ้ยหน่ึงตวัแปรท่ีสามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 21  

และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 22 พบวา่ตวัแบบของโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือด

และความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั มีตวัแปรตน้ 2 ตวัแปร ท่ีมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (b1 = 168.270, t= 9.027, p-value=0.00<0.05) และตวัแปร

ตน้แสงแดดเฉล่ีย (b1 = 608.031, t= 3.540, p-value=0.003<0.05) เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถ

ใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวได ้ 

  ดงันั้น สมการการถดถอยของอตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและ

ความผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัในจงัหวดันครปฐม คือ 

 

อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั  
= -15950.436 + (168.270)*ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย + (608.031)*แสงแดดเฉล่ีย 
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ถ้าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ อตัราการเกิดโรคเลือดและ
อวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัต่อประชากร 100,000 คนใน
จงัหวดันครปฐมจะเพิ่มข้ึน 168.270 คน เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆในสมการคงท่ี และถา้แสงแดด
เฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 ชัว่โมง อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ี
เก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัในจงัหวดันครปฐมจะเพิ่มข้ึน 608.031 คน เม่ือตวัแปรอ่ืนๆในสมการคงท่ี 

และเม่ือพิจารณาค่า Standardized Coefficients ในตารางท่ี 22 พบว่าตวัแปรตน้
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (Beta=0.940) ส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและ
ความผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั มากกวา่ตวัแปรตน้แสงแดดเฉล่ีย (Beta=0.369) 

สมการมีค่า R2 = 0.847 ดงัตารางท่ี 20 สมการการถดถอยท่ีมีตวัแปรความช้ืน
สัมพทัธ์ และตวัแปรแสงแดด สามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะ
สร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัในจงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ 84.7 

 
ตารางท่ี 20 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบาง

ชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัจงัหวดันครปฐม 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
นครปฐม .921 .847 .827 228.752 .944 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย, แสงแดดเฉล่ีย 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดท่ี
เก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 
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ตารางท่ี 21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความ

ผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัจงัหวดันครปฐม 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

นครปฐม Regression 4357899.725 2 2178949.862 41.641 .000 
Residual 784911.730 15 52327.449     
Total 5142811.455 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ี
เก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย, แสงแดดเฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 22 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและ

ความผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัจงัหวดันครปฐม 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
นครปฐม (Constant) -15950.436 1991.208   -8.010 .000 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 168.270 18.641 .940 9.027 .000 
แสงแดดเฉล่ีย 608.031 171.738 .369 3.540 .003 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ี

เก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 

 

3.1.8 ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียด และอาการทางกายท่ีหาสาเหตุ

ไม่ได ้

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบวา่ตวัแบบของโรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการ
ทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-value=0.00<0.05) โดยท่ีตวัแบบของ
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ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้มีตวัแปรตน้อยา่ง
นอ้ยหน่ึงตวัแปรท่ีสามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 24 

และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 25 พบวา่ตวัแบบของความผิดปกติจากโรคประสาท 

ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้มีตวัแปรตน้ 2 ตวัแปร ท่ีมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่ 

ตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (b1 = 10.122, t= 5.807, p-value=0.00<0.05) และตวัแปรตน้

อุณหภูมิเฉล่ีย (b1 = 30.165, t= 2.525, p-value=0.023<0.05) เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใชใ้น

การพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวได ้ 

  ดงันั้น สมการการถดถอยของอตัราการเกิดโรคความผิดปกติจากโรคประสาท 

ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ไดใ้นจงัหวดันครปฐม คือ 

 

อตัราการเกิดโรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้ 

 = -1503.099 + (10.122)*ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย + (30.165)*อุณหภูมิเฉล่ีย 

 

ถา้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต ์อตัราการเกิดโรคความผิดปกติ
จากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได้ ต่อประชากร 100,000 คนใน
จงัหวดันครปฐมจะเพิ่มข้ึน 10.122 คน เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนในสมการคงท่ี และถ้าอุณหภูมิ
เฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียส อตัราการเกิดโรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและ
อาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ไดใ้นจงัหวดันครปฐมจะเพิ่มข้ึน 30.165 คน ก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนใน
สมการคงท่ี 

เม่ือพิจารณาค่า Standardized Coefficients พบวา่ตวัแปรความช้ืนสัมพทัธ์ (Beta=
0.993) ส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ี
หาสาเหตุไม่ไดม้ากกวา่ตวัแปรอุณหภูมิเฉล่ีย (Beta=0.432) 
   สมการมีค่า R2 = 0.697 ดงัตารางท่ี 23 สมการการถดถอยท่ีมีตวัแปรความช้ืน

สัมพทัธ์ และตวัแปรอุณหภูมิสามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราการเกิดโรคความผิดปกติจาก

โรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้ในจงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ 69.7 
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ตารางท่ี 23 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและ

อาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ไดจ้งัหวดันครปฐม 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
นครปฐม .835 .697 .656 18.359 .920 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย, อุณหภูมิเฉล่ีย 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทาง
กายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้
 

ตารางท่ี 24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแบบโรคความผิดปกติจากโรคประสาท 

ความเครียด และอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ไดจ้งัหวดันครปฐม 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

นครปฐม Regression 11605.531 2 5802.765 17.216 .000 
Residual 5055.848 15 337.057     
Total 16661.379 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทาง
กายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย, อุณหภูมิเฉล่ีย 
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ตารางท่ี 25 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคความผิดปกติจากโรคประสาท 

ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ไดจ้งัหวดันครปฐม 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
นครปฐม (Constant) -1503.099 418.047   -3.596 .003 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 10.122 1.743 .993 5.807 .000 
อุณหภูมิเฉล่ีย 30.165 11.947 .432 2.525 .023 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทาง

กายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้

 

3.1.9 ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลัน และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ

ส่วนบน 

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบวา่ตวัแบบของโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆ
ของระบบหายใจส่วนบน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-value=0.00<0.05) โดยท่ีตวัแบบของ
โรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน มีตวัแปรตน้
อยา่งนอ้ยหน่ึงตวัแปรท่ีสามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 27  

และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 28 พบว่าตวัแบบโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือ

เฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน มีตวัแปรตน้ 2 ตวัแปร ท่ีมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่ 

ตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (b1 = 53.936, t= 5.331, p-value=0.00<0.05) และตวัแปรตน้

อุณหภูมิเฉล่ีย (b1 = 206.876, t= 2.983, p-value=0.009<0.05) เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใช้

ในการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวได ้ 

  ดังนั้ น สมการการถดถอยของอัตราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือ

เฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนในจงัหวดันครปฐม คือ 
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อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน  

 = -9280.822+ (53.936)*ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย + (206.876)*อุณหภูมิเฉล่ีย 

 

ถา้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต ์อตัราการเกิดโรคระบบหายใจ
ส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลัน และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนต่อประชากร 100,000 คนใน
จงัหวดันครปฐมจะเพิ่มข้ึน 53.936 คน เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนในสมการคงท่ี และถ้าอุณหภูมิ
เฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียส อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรค
อ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนในจงัหวดันครปฐมจะเพิ่มข้ึน 206.876 คน ก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนใน
สมการคงท่ี  

และเม่ือพิจารณาค่า Standardized Coefficients พบว่าตวัแปรความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ีย (Beta=0.973) ส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆ
ของระบบหายใจส่วนบนมากกวา่ตวัแปรอุณหภูมิเฉล่ีย (Beta=0.545) 

สมการมีค่า R2 = 0.655 ดงัตารางท่ี 26 สมการการถดถอยท่ีมีตวัแปรความช้ืน

สัมพทัธ์ และตวัแปรอุณหภูมิสามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราการเกิดโรคระบบหายใจ

ส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนในจงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ 65.5

     

ตารางท่ี 26 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรค

อ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนจงัหวดันครปฐม 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
นครปฐม .809 .655 .608 106.565 1.361 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย, อุณหภูมิเฉล่ีย 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของ
ระบบหายใจส่วนบน 
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ตารางท่ี 27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั 

และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนจงัหวดันครปฐม 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

นครปฐม Regression 322707.381 2 161353.690 14.209 .000 
Residual 170341.836 15 11356.122     
Total 493049.217 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของ
ระบบหายใจส่วนบน 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย, อุณหภูมิเฉล่ีย 

 

ตารางท่ี 28 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือ

เฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนจงัหวดันครปฐม 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
นครปฐม (Constant) -9280.822 2426.546   -3.825 .002 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 53.936 10.118 .973 5.331 .000 
อุณหภูมิเฉล่ีย 206.876 69.343 .545 2.983 .009 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของ

ระบบหายใจส่วนบน 

     

3.1.10 โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบวา่ตวัแบบของโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(p-value=0.00<0.05) โดยท่ีตวัแบบของโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ มีตวัแปรตน้อย่างน้อยหน่ึงตวั
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แปรท่ีสามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงัตารางท่ี 30  

และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 31 พบวา่ตวัแบบของโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ มีตวั

แปรตน้ 2 ตวัแปร ท่ีมีนยัส าคญัท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (b1 = 53.119, t= 

8.082, p-value=0.00<0.05) และตวัแปรต้นอุณหภูมิเฉล่ีย (b1 = 197.572, t= 3.263, p-

value=0.005<0.05) เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าว

ได ้ 

  ดงันั้น สมการการถดถอยของอตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ ในจงัหวดั

นครปฐม คือ 

 

อตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ = -4981.959+ (53.119)*ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย  
 + (197.572)*แสงแดดเฉล่ีย  
 

ถ้าความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซนต์ อตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของ
ระบบหายใจต่อประชากร 100,000 คน ในจงัหวดันครปฐมจะเพิ่มข้ึน 53.119 คน เม่ือก าหนดให้ตวั
แปรอ่ืนๆในสมการคงท่ี และถ้าแสงแดดเฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 ชั่วโมง อตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของ
ระบบหายใจในจงัหวดันครปฐมจะเพิ่มข้ึน 197.572 คน เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนๆในสมการมี
ค่าคงท่ี  

และเม่ือพิจารณาค่า Standardized Coefficients พบว่าตวัแปรความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ีย (Beta=0.921) ส่งผลต่ออตัราการโรคอ่ืนๆของระบบหายใจมากกว่าตวัแปรแสงแดดเฉล่ีย 
(Beta=0.372) 

สมการมีค่า R2 = 0.817 ดังตารางท่ี 29 สมการการถดถอยท่ีมีตวัแปรความช้ืน
สัมพทัธ์ และตวัแปรแสงแดด สามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบ
หายใจในจงัหวดันครปฐมไดร้้อยละ 81.7 
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ตารางท่ี 29 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคอ่ืนๆของระบบหายใจจงัหวดันครปฐม 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
นครปฐม .904 .817 .793 80.653 .975 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย, แสงแดดเฉล่ีย 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 
 

ตารางท่ี 30 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคอ่ืนๆของระบบหายใจจงัหวดันครปฐม 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

นครปฐม Regression 435826.510 2 217913.255 33.499 .000 
Residual 97574.798 15 6504.987     
Total 533401.308 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย, แสงแดดเฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 31 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคอ่ืนๆของระบบหายใจจงัหวดั

นครปฐม 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
นครปฐม (Constant) -4981.959 702.061   -7.096 .000 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 53.119 6.572 .921 8.082 .000 
แสงแดดเฉล่ีย 197.572 60.552 .372 3.263 .005 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ตวัแบบทั้ง 10 โรค ของจงัหวดันครปฐมไดด้งัต่อไปน้ี ตวัแบบของ
โรคท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ตวัแบบของโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ ไขเ้ลือดออกจากเช้ือ
เด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส และโรคมาลาเรีย พบวา่ ตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย เป็น
ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวได ้ 
 ส่วนตวัแบบของโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความ

ผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกัน และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ พบว่า ตัวแปรต้น

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียและแสงแดดเฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัรา

การเกิดโรคดงักล่าวได ้

 ส่วนตวัแบบของโรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหา

สาเหตุไม่ได ้และโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน 

พบวา่ ตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใชใ้น

การพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวได ้

 และตวัแบบของโรคไขร้ากสาดนอ้ยไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลา และโรค

สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส ไม่มีตวัแปรตน้ทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ปริมาณฝน แสงแดด

เฉล่ีย ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการอธิบายอตัราการเกิดโรค

ดงักล่าวได้ ดงันั้นอตัราการเกิดโรคของทั้งสองโรคน้ี อาจจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้น ามา

วเิคราะห์ในท่ีน้ี 

 

3.2 จังหวดัเชียงใหม่ 

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติมีดงัน้ี 

3.2.1 ไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลา  

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบว่าตวัแบบของโรคไขร้ากสาดน้อยไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซัล
โมเนลลา ไม่มีตัวแปรต้นใดท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (p-
value=0.978>0.05) จากตารางท่ี 33 จึงสรุปได้ว่าตวัแปรต้นทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรได้แก่ 
ปริมาณฝน (p-value=0.727>0.05) แสงแดดเฉล่ีย (p-value=0.625>0.05) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (p-
value=0.807>0.05) และอุณหภูมิเฉล่ีย (p-value=0.886>0.05) ไม่สามารถน ามาใช้ในการอธิบาย
อตัราการเกิดโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลาในจงัหวดัเชียงใหม่
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ได ้ดงัตารางท่ี 34 อตัราการเกิดโรคไขร้ากสาดน้อย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซัลโมเนลลา
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาวเิคราะห์ 

ตารางท่ี 32 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคไขร้ากสาดน้อย ไขร้ากสาดเทียมและการติด

เช้ือซลัโมเนลลาจงัหวดัเชียงใหม่ 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

เชียงใหม่ .179 .032 -.266 36.766 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 33 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการ

ติดเช้ือซลัโมเนลลาจงัหวดัเชียงใหม่ 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of  
Squares df 

Mean  
Square F Sig. 

เชียงใหม่ Regression 583.586 4 145.897 .108 .978 
Residual 17572.848 13 1351.758     
Total 18156.435 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลา 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

  



68 
 

ตารางท่ี 34 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียม

และการติดเช้ือซลัโมเนลลาจงัหวดัเชียงใหม่ 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
เชียงใหม่ (Constant) -54.568 977.951   -.056 .956 

ปริมาณฝน -.206 .579 -.119 -.356 .727 
แสงแดดเฉล่ีย -9.277 18.519 -.160 -.501 .625 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 1.377 5.522 .104 .249 .807 
อุณหภูมิเฉล่ีย 3.920 26.902 .052 .146 .886 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลัโมเนลลา 
 

3.2.2 โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้  

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบวา่ตวัแบบของโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(p-value=0.008<0.05) โดยท่ีตวัแบบของโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ มีตวัแปรตน้อยา่งน้อยหน่ึงตวั
แปรท่ีสามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงัตารางท่ี 36 

และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 37 พบวา่ ตวัแบบโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ มีตวัแปร

ตน้ 2 ตวัแปร ท่ีมีนัยส าคญัท่ี 0.05 ได้แก่ ตวัแปรตน้แสงแดดเฉล่ีย (b1 =126.083, t=3.056, p-

value=0.008<0.05) และตวัแปรตน้ปริมาณฝน (b1 = 2.743, t= 2.226, p-value=0.042<0.05) เป็นตวั

แปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวได ้ 

  ดงันั้น สมการการถดถอยของอตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ในจงัหวดั

เชียงใหม่ คือ 

 

อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ = - 649.531 + (126.083)*แสงแดดเฉล่ีย  

+ (2.743)*ปริมาณฝน 
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ถา้แสงแดดเฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน 1 ชัว่โมง อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ ต่อ
ประชากร 100,000 คนในจงัหวดัเชียงใหม่ จะเพิ่มข้ึน 53.936 คน เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนใน
สมการคงท่ี และถา้ตวัแปรปริมาณฝน มีค่าเพิ่มข้ึน 1 มิลลิเมตร อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของ
ล าไส้ในจงัหวดัเชียงใหม่ จะเพิ่มข้ึน 2.743 คน ก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนในสมการคงท่ี  

และเม่ือพิจารณาค่า Standardized Coefficients พบว่าตวัแปรแสงแดด (Beta=
0.654) ส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ในจงัหวดัเชียงใหม่มากกวา่ตวัแปรปริมาณ
น ้าฝน (Beta=0.477) 

สมการมีค่า R2 = 0.415 ดงัตารางท่ี 35 สมการการถดถอยท่ีมีตวัแปรแสงแดด และ
ตวัแปรปริมาณฝนสามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ไดร้้อยละ 41.5 

 
ตารางท่ี 35 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้จงัหวดัเชียงใหม่ 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
เชียงใหม่ .644 .415 .337 88.477 1.485 
Predictors: (Constant), แสงแดดเฉล่ีย, ปริมาณฝน 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ 
 

ตารางท่ี 36 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้จงัหวดัเชียงใหม่ 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เชียงใหม่ Regression 83148.309 2 41574.155 5.311 .018 
Residual 117421.371 15 7828.091     
Total 200569.680 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ 
Predictors: (Constant), แสงแดดเฉล่ีย, ปริมาณฝน 
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ตารางท่ี 37 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้จงัหวดั

เชียงใหม่ 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
เชียงใหม่ (Constant) -649.531 331.331   -1.960 .069 

แสงแดดเฉล่ีย 126.083 41.262 .654 3.056 .008 
ปริมาณฝน 2.743 1.232 .477 2.226 .042 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ 

 

3.2.3 สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 

จากตวัแบบของโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส ไม่มีตวัแปรตน้ใดท่ีส่งผลต่ออตัรา
การเกิดโรคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (p-value=0.554>0.05) จากตารางท่ี 39 จึงสรุปไดว้า่ตวั
แปรตน้ทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ปริมาณฝน (p-value=0.246>0.05) แสงแดดเฉล่ีย (p-
value=0.444>0.05) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (p-value=0.565>0.05) และอุณหภูมิเฉล่ีย (p-value=
0.793>0.05) ไม่สามารถน ามาใช้ในการอธิบายอตัราการเกิดโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสใน
จงัหวดัเชียงใหม่ได ้ดงัตารางท่ี 40 อตัราการเกิดโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีไม่ไดน้ ามาวเิคราะห์ 
 

ตารางท่ี 38 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสจงัหวดัเชียงใหม่ 

Model Summary 
จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
เชียงใหม่ .441 .195 -.053 3.132 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
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ตารางท่ี 39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแบบโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสจังหวดั

เชียงใหม่ 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เชียงใหม่ Regression 30.855 4 7.714 .787 .554 
Residual 127.499 13 9.808     
Total 158.354 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 40 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสจงัหวดั

เชียงใหม่ 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
เชียงใหม่ (Constant) 52.844 83.301   .634 .537 

ปริมาณฝน -.060 .049 -.371 -1.214 .246 
แสงแดดเฉล่ีย -1.246 1.577 -.230 -.790 .444 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย -.278 .470 -.225 -.590 .565 
อุณหภูมิเฉล่ีย -.613 2.291 -.087 -.268 .793 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 
 

3.2.4 ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส  

ผลการศึกษาตวัแบบความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
และอตัราการเกิดโรค พบว่าตวัแบบของโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือ
ไวรัส มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-value=0.003<0.05) โดยท่ีตวัแบบของโรคไขเ้ลือดออก
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จากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส มีตวัแปรตน้อยา่งนอ้ยหน่ึงตวัแปรท่ีสามารถใชใ้นการ
พยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 42  

และเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 43 พบว่าตวัแบบของโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี 

และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส มีตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถ

ใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรคดงักล่าวได ้(b1 = -13.532, t= -3.458, p-value=0.003<0.05)  

  ดงันั้น สมการการถดถอยของอตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และ

ไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส ในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ 

 

อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส 

= 1028.878+ (-13.532)*ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 

 

เม่ือความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต ์อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจาก

เช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสต่อประชากร 100,000 คน ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวโน้ม

จะลดลง13.532 คน  

สมการมีค่า R2 = 0.428 ดงัตารางท่ี 41 สมการการถดถอยท่ีมีตวัแปรความช้ืน
สัมพทัธ์เฉล่ีย สามารถอธิบายความผนัแปรของอตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และ
ไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสในจงัหวดัเชียงใหม่ไดร้้อยละ 42.8 

 
ตารางท่ี 41 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจาก

เช้ือไวรัสจงัหวดัเชียงใหม่ 

Model Summary 
จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
เชียงใหม่ .654 .428 .392 39.968 2.238 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส 
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ตารางท่ี 42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแบบโรคไข้เลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และ

ไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสจงัหวดัเชียงใหม่ 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เชียงใหม่ 
 

Regression 19098.409 1 19098.409 11.956 .003 
Residual 25559.270 16 1597.454     
Total 44657.679 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส 
Predictors: (Constant), ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 43 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และ

ไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสจงัหวดัเชียงใหม่ 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
เชียงใหม่ 
 

(Constant) 1028.878 281.696   3.652 .002 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย -13.532 3.914 -.654 -3.458 .003 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส 

 

3.2.5 มาลาเรีย  

จากตวัแบบของโรคมาลาเรีย ไม่มีตวัแปรตน้ใดท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (p-value=0.322>0.05) จากตารางท่ี 45 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรต้นทาง
ภูมิอากาศทั้ ง 4 ตัวแปรได้แก่ ปริมาณฝน (p-value=0.098>0.05) แสงแดดเฉล่ีย (p-value=
0.144>0.05) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (p-value=0.985>0.05) และอุณหภูมิเฉล่ีย (p-value=
0.749>0.05) ไม่สามารถน ามาใชใ้นการอธิบายอตัราการเกิดโรคมาลาเรียในจงัหวดัเชียงใหม่ได ้ดงั
ตารางท่ี 46 อตัราการเกิดโรคมาลาเรีย ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 44 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคมาลาเรียจงัหวดัเชียงใหม่ 

Model Summary 
จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
เชียงใหม่ .534 .285 .065 37.214 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 45 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคมาลาเรียจงัหวดัเชียงใหม่ 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เชียงใหม่ Regression 7186.869 4 1796.717 1.297 .322b 
Residual 18003.129 13 1384.856     
Total 25189.998 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคมาลาเรีย 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 46 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคมาลาเรียจงัหวดัเชียงใหม่ 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
เชียงใหม่ (Constant) 101.884 989.852   .103 .920 

ปริมาณฝน -1.047 .586 -.513 -1.785 .098 
แสงแดดเฉล่ีย -29.118 18.744 -.426 -1.553 .144 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย .108 5.589 .007 .019 .985 
อุณหภูมิเฉล่ีย 8.911 27.229 .100 .327 .749 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคมาลาเรีย 
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3.2.6 โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ  

ตวัแบบของโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ ไม่มีตวัแปรตน้ใดท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิด
โรคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (p-value=0.379>0.05) จากตารางท่ี 48 จึงสรุปไดว้า่ตวัแปรตน้
ทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรได้แก่ ปริมาณฝน (p-value=0.547>0.05) แสงแดดเฉล่ีย (p-value=
0.155>0.05) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (p-value=0.744>0.05) และอุณหภูมิเฉล่ีย (p-value=
0.316>0.05) ไม่สามารถน ามาใช้ในการอธิบายอตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆในจงัหวดั
เชียงใหม่ได ้ดงัตารางท่ี 49 อตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้
น ามาวเิคราะห์ 

 
ตารางท่ี 47 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆจงัหวดัเชียงใหม่ 

Model Summary 

จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
เชียงใหม่ .510 .260 .033 137.857 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 48 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆจงัหวดัเชียงใหม่ 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เชียงใหม่ Regression 86971.024 4 21742.756 1.144 .379 
Residual 247059.032 13 19004.541     
Total 334030.056 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
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ตารางท่ี 49 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆจงัหวดั

เชียงใหม่ 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
เชียงใหม่ (Constant) -3771.322 3666.878   -1.028 .322 

ปริมาณฝน 1.344 2.173 .181 .619 .547 
แสงแดดเฉล่ีย 104.945 69.438 .422 1.511 .155 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 6.909 20.703 .122 .334 .744 
อุณหภูมิเฉล่ีย 105.242 100.869 .324 1.043 .316 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 
 

3.2.7 โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบ

ภูมิคุม้กนั 

ตวัแบบของโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบั
ระบบภูมิคุม้กนัไม่มีตวัแปรตน้ใดท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (p-
value=0.241>0.05) จากตารางท่ี 51 จึงสรุปได้ว่าตวัแปรต้นทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรได้แก่ 
ปริมาณฝน (p-value=0.155>0.05) แสงแดดเฉล่ีย (p-value=0.053>0.05) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (p-
value=0.902>0.05) และอุณหภูมิเฉล่ีย (p-value=0.948>0.05) ไม่สามารถน ามาใชใ้นการอธิบาย
อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัใน
จงัหวดัเชียงใหม่ได ้ดงัตารางท่ี 52 อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติ
บางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาวเิคราะห์ 

ตารางท่ี 50 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติบาง

ชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัจงัหวดัเชียงใหม่ 

Model Summary 
จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
เชียงใหม่ .570 .325 .118 208.959 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
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ตารางท่ี 51 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความ

ผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัจงัหวดัเชียงใหม ่

ANOVA 

จงัหวดั Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
เชียงใหม่ Regression 273876.816 4 68469.204 1.568 .241 

Residual 567628.397 13 43663.723     
Total 841505.213 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ี
เก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 52 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและ

ความผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัจงัหวดัเชียงใหม ่

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
เชียงใหม่ (Constant)  -1645.019 5558.123   -.296 .772 

ปริมาณฝน 4.971 3.293 .422 1.510 .155 
แสงแดดเฉล่ีย 223.971 105.252 .568 2.128 .053 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย -3.936 31.382 -.044 -.125 .902 
อุณหภูมิเฉล่ีย 10.186 152.893 .020 .067 .948 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดท่ี
เก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 
 

3.2.8 ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุ

ไม่ได ้  

ตวัแบบของโรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ี
หาสาเหตุไม่ได ้ไม่มีตวัแปรตน้ใดท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (p-
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value=0.134>0.05) จากตารางท่ี 54 จึงสรุปได้ว่าตวัแปรต้นทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรได้แก่ 
ปริมาณฝน (p-value=0.475>0.05) แสงแดดเฉล่ีย (p-value=0.066>0.05) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (p-
value=0.042<0.05) และอุณหภูมิเฉล่ีย (p-value=0.128>0.05) ไม่สามารถน ามาใช้ในการอธิบาย
อตัราการเกิดความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ได ้ดงัตารางท่ี 55 อตัราการเกิดความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและ
อาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาวเิคราะห์ 
 

ตารางท่ี 53 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและ

อาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ไดจ้งัหวดัเชียงใหม่ 

Model Summary 
จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
เชียงใหม่ .630 .396 .211 12.429 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 54 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแบบโรคความผิดปกติจากโรคประสาท 

ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ไดจ้งัหวดัเชียงใหม่ 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เชียงใหม่ Regression 1319.105 4 329.776 2.135 .134 
Residual 2008.192 13 154.476     
Total 3327.298 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทาง
กายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
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ตารางท่ี 55 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคความผิดปกติจากโรคประสาท 

ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ไดจ้งัหวดัเชียงใหม่ 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
เชียงใหม่ (Constant) -714.494 330.597   -2.161 .050 

ปริมาณฝน -.144 .196 -.194 -.735 .475 
แสงแดดเฉล่ีย 12.588 6.260 .507 2.011 .066 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 4.210 1.867 .745 2.256 .042 
อุณหภูมิเฉล่ีย 14.790 9.094 .456 1.626 .128 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทาง
กายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้
 

3.2.9 ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ

ส่วนบน 

ตวัแบบของโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบ
หายใจส่วนบน ไม่มีตวัแปรตน้ใดท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (p-
value=0.592>0.05) จากตารางท่ี 57 จึงสรุปได้ว่าตวัแปรต้นทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรได้แก่ 
ปริมาณฝน (p-value=0.535>0.05) แสงแดดเฉล่ีย (p-value=0.327>0.05) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (p-
value=0.302>0.05) และอุณหภูมิเฉล่ีย (p-value=0.401>0.05) ไม่สามารถน ามาใชใ้นการอธิบาย
อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ได ้ดงัตารางท่ี 58 อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรค
อ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาวเิคราะห์ 
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ตารางท่ี 56 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรค

อ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนจงัหวดัเชียงใหม่ 

Model Summary 
จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
เชียงใหม่ .426 .182 -.070 59.990 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 57 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั 

และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of  
Squares 

df 
Mean  

Square 
F Sig. 

เชียงใหม่ Regression 10399.695 4 2599.924 .722 .592 
Residual 46785.055 13 3598.850     
Total 57184.750 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของ
ระบบหายใจส่วนบน 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

  



81 
 

ตารางท่ี 58 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแบบโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือ

เฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนจงัหวดัเชียงใหม ่

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
เชียงใหม่ (Constant) -1767.539 1595.694   -1.108 .288 

ปริมาณฝน .602 .945 .196 .637 .535 
แสงแดดเฉล่ีย 30.747 30.217 .299 1.018 .327 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 9.686 9.009 .414 1.075 .302 
อุณหภูมิเฉล่ีย 38.132 43.894 .284 .869 .401 

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของ
ระบบหายใจส่วนบน 
 

3.2.10 โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 

ตวัแบบของโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ ไม่มีตวัแปรตน้ใดท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิด
โรคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (p-value=0.176>0.05) จากตารางท่ี 60 จึงสรุปไดว้า่ตวัแปรตน้
ทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรได้แก่ ปริมาณฝน (p-value=0.144>0.05) แสงแดดเฉล่ีย (p-value=
0.031<0.05) ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย (p-value=0.927>0.05) และอุณหภูมิเฉล่ีย (p-value=
0.936>0.05) ไม่สามารถน ามาใชใ้นการอธิบายอตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจในจงัหวดั
เชียงใหม่ได้ ดงัตารางท่ี 61 อตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้
น ามาวเิคราะห์ 
 

ตารางท่ี 59 ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนดตวัแบบโรคอ่ืนๆของระบบหายใจจงัหวดัเชียงใหม่ 

Model Summary 
จงัหวดั R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
เชียงใหม่ .604 .365 .170 121.187 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
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ตารางท่ี 60 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแบบโรคอ่ืนๆของระบบหายใจจงัหวดัเชียงใหม่ 

ANOVA 

จงัหวดั 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เชียงใหม่ Regression 109803.948 4 27450.987 1.869 .176 
Residual 190921.535 13 14686.272     
Total 300725.484 17       

Dependent Variable: อตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 
Predictors: (Constant), อุณหภูมิเฉล่ีย, ปริมาณฝน, แสงแดดเฉล่ีย, ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
 

ตารางท่ี 61 ค่าประมาณสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแบบโรคอ่ืนๆของระบบหายใจจงัหวดั

เชียงใหม่ 

Coefficients 

จงัหวดั 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
เชียงใหม่ (Constant) -1334.815 3223.470   -.414 .686 

ปริมาณฝน 2.967 1.910 .421 1.554 .144 
แสงแดดเฉล่ีย 147.403 61.042 .625 2.415 .031 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 1.708 18.200 .032 .094 .927 
อุณหภูมิเฉล่ีย 7.232 88.671 .023 .082 .936 

Dependent Variable: โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ตวัแบบทั้ง 10 โรค ของจงัหวดัเชียงใหม่ไดด้งัต่อไปน้ี ตวัแบบของ

โรคท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ ตวัแบบของโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ พบว่า ตวัแปรตน้
แสงแดดเฉล่ีย และปริมาณฝน เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใช้ในการพยากรณ์อตัราการเกิด
โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ในจงัหวดัเชียงใหม่ได ้
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และตวัแบบของโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส พบว่า ตวั
แปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใช้ในการพยากรณ์อตัราการเกิด
โรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสได ้ 
 ส่วนตวัแบบของโรคไขร้ากสาดน้อย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซัลโมเนลลา สมอง

อกัเสบจากเช้ือไวรัส มาลาเรีย โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความ

ผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการ

ทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ

ส่วนบน  และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ ไม่มีตวัแปรตน้ทางภูมิอากาศทั้ง 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ปริมาณ

ฝน แสงแดดเฉล่ีย ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการอธิบายอตัรา

การเกิดโรคดงักล่าวได ้ดงันั้นอตัราการเกิดโรคของ 8 โรคน้ี อาจจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้

น ามาวเิคราะห์ในท่ีน้ี 

 

4. เปรียบเทยีบปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทีส่่งผลต่ออตัราการเกดิโรคของสองพืน้ทีศึ่กษา 

จากการศึกษาปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคระหว่างสอง

พื้นท่ีศึกษา พบวา่ตวัแปรตน้ความช้ืนสัมพทัธ์ เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีอิทธิพลต่อการเกิด

โรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส ของทั้งจงัหวดันครปฐมและจงัหวดั

เชียงใหม่ ส่วนโรคอ่ืนๆอีก 8 โรคท่ีท าการศึกษาพบว่าไม่มีตวัแปรตน้ใดท่ีน ามาศึกษาท่ีมีความ

สอดคลอ้งกนัระหวา่งจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม แสดงดงัตารางท่ี 62 
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ตารางท่ี 62 ตวัแปรตน้ท่ีมีนยัส าคญั มีอิทธิพลต่ออตัราการเกิดโรคชนิดต่างๆในจงัหวดันครปฐม

และจงัหวดัเชียงใหม่ 

โรค ตวัแปรตน้ 
นครปฐม เชียงใหม่ 

1.ไขร้ากสาดน้อย ไขร้ากสาดเทียมและการติด
เช้ือซลัโมเนลลา  

- - 

2.โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้  ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย แสงแดดเฉล่ีย  
ปริมาณฝน 

3.สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส  - - 
4.ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไข้เลือดออก
จากเช้ือไวรัส 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 

5.มาลาเรีย  ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย - 
6.โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ  ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 

แสงแดดเฉล่ีย 
- 

7.โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความ
ผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
แสงแดดเฉล่ีย 

- 

8.ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียด
และอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย  
อุณหภูมิเฉล่ีย 

- 

9.ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และ
โรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน  

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย  
อุณหภูมิเฉล่ีย 

- 

10.โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
แสงแดดเฉล่ีย 

- 

 

5. เปรียบเทยีบอตัราการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศทีส่่งผลต่ออตัราการเกดิโรคแต่ละชนิด 

จากการศึกษาเปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคแต่ละ

ชนิด พบวา่ ตวัแปรความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย และตวัแปรแสงแดด เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั มีอิทธิพล

ต่ออตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบาง

ชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั และโรคอ่ืนๆ ของระบบหายใจในจงัหวดันครปฐม ส่วนความช้ืน

สัมพทัธ์เฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทาง มีอิทธิพลต่ออตัราการเกิดโรคความ
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ผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้และโรคระบบหายใจ

ส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนในจงัหวดันครปฐม  

เม่ือพิจารณาค่า Standardized Coefficients ของตวัแบบของโรคดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า

ความช้ืนสัมพทัธ์ มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือด

และความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั และโรคอ่ืนๆ ของระบบหายใจ โรคความ

ผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้และโรคระบบหายใจ

ส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆ ของระบบหายใจส่วนบนในจงัหวดันครปฐม มากกวา่ตวั

แปรแสงแดด และตวัแปรอุณหภูมิ ดงัตารางท่ี 63 

 นอกจากน้ีแล้ว ตวัแปรแสงแดด และปริมาณฝน เป็นตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ มี

อิทธิพลต่ออัตราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ในจังหวดัเชียงใหม่ โดยเม่ือพิจารณาค่า 

Standardized Coefficients ของตวัแบบของโรคดงักล่าว พบวา่ ตวัแปรแสงแดดมีอิทธิพลต่อการเกิด

โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ในจงัหวดัเชียงใหม่ มากกวา่ตวัแปรปริมาณฝน ดงัตารางท่ี 63 
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ตารางท่ี 63 ตวัแปรตน้ท่ีมีนยัส าคญั มีอิทธิพลต่ออตัราการเกิดโรคชนิดต่างๆในจงัหวดันครปฐม

และจงัหวดัเชียงใหม่ และค่า Standardized Coefficients ของแต่ละตวัแปร 

โรค ตวัแปรตน้ Standardized 
Coefficients 

นครปฐม เชียงใหม ่ Beta 
1.ไข้รากสาดน้อย ไข้รากสาด
เ ที ย ม แ ล ะ ก า ร ติ ด เ ช้ื อ ซั ล
โมเนลลา  

- - - 

2.โรคติดเ ช้ือ อ่ืนๆของล าไ ส้
  

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย  .604 
 แสงแดดเฉล่ีย  

ปริมาณฝน 
.654 
.477 

3.สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส - - - 
4.ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และ
ไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย  .507 
 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย -.654 

5.มาลาเรีย  ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย - -.603 
6.โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ
  

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
แสงแดดเฉล่ีย 

- .946 
.356 

7.โรคเลือดและอวัยวะสร้าง
เลือดและความผิดปกติบางชนิด
ท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
แสงแดดเฉล่ีย 

- .940 
.369 

8.ความผดิปกติจากโรคประสาท 
ความเครียดและอาการทางกายท่ี
หาสาเหตุไม่ได ้  

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย  
อุณหภูมิเฉล่ีย 

- .993 
.432 

9.ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือ
เฉียบพลัน และโรคอ่ืนๆของ
ระบบหายใจส่วนบน  

ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย  
อุณหภูมิเฉล่ีย 

- .973 
.545 

10.โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 
แสงแดดเฉล่ีย 

- .921 
.372 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย  
จากการวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศกบัภาวะสุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างจงัหวดั

เชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1.1 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของจงัหวดั

เชียงใหม่ และจงัหวดันครปฐม พบว่าปริมาณฝนและความช้ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดั

นครปฐมในปีท่ีศึกษามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ส่วนแสงแดดและอุณหภูมิมีค่าค่อนขา้งคงท่ีในแต่ละปีมี

การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย 

5.1.2 ศึกษาอตัราการเกิดโรคในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของจงัหวดันครปฐมและจงัหวดั

เชียงใหม่ พบวา่โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ โรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ีและไขเ้ลือดออกจากเช้ือ

ไวรัส โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ี

เก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั ความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุ

ไม่ได ้โรค ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั โรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน และโรคอ่ืนๆ

ของระบบหายใจ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ส่วนโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซัล

โมเนลลา สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส และโรคมาลาเรียมีแนวโนม้ลดลง 

5.1.3 จากการศึกษาปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและอตัราการเกิดโรคระหว่างสอง

พื้นท่ีศึกษาพบวา่  

ความช้ืน เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (p-value <0.05) มีความสัมพนัธ์ต่ออตัรา

การเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส และโรค

มาลาเรีย ในจงัหวดันครปฐม และโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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แสงแดด และความช้ืน เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ มีอิทธิพลต่ออตัราการเกิดโรคติด

เช้ือและปรสิตอ่ืนๆ โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบ

ภูมิคุม้กนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ ในจงัหวดันครปฐม 

ความช้ืน และอุณหภูมิ เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอิทธิพลต่ออตัรา

การเกิดความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ไดโ้รคระบบ

หายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน ในจงัหวดันครปฐม 

แสงแดด และปริมาณฝน เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราการเกิด

โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ในจงัหวดัเชียงใหม่  

และจากความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่ออตัราการเกิดโรค สามารถเขียนสมการการเกิดโรค

ต่างๆไดด้งัน้ี 

5.1.3.1 สมการอตัราการเกิดโรคชนิดต่างๆ ของจงัหวดันครปฐม มีดงัน้ี 

อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ = -2412.029 + (42.409)*ความช้ืนเฉล่ีย 

อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส =  -827.963 + (13.338)*

ความช้ืนเฉล่ีย 

อตัราการเกิดโรคมาลาเรีย = 179.790 + (-2.196)*ความช้ืนเฉล่ีย 

อตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ = -6380.880 + (69.447)*ความช้ืนเฉล่ีย + (240.532)*
แสงแดดเฉล่ีย 

อตัราการเกิดโรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั   
= -15950.436 + (168.270)*ความช้ืนเฉล่ีย + (608.031)*แสงแดดเฉล่ีย 

อตัราการเกิดโรคอ่ืนๆของระบบหายใจ = -4981.959+ (53.119)*ความช้ืนเฉล่ีย + (197.572)*
แสงแดดเฉล่ีย 

อตัราการเกิดโรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้    

= -1503.099 + (10.122)*ความช้ืนเฉล่ีย + (30.165)*อุณหภูมิเฉล่ีย 
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อตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน     

=  -9280.822+ (53.936)*ความช้ืนเฉล่ีย + (206.876)*อุณหภูมิเฉล่ีย 

  5.1.3.2 สมการอตัราการเกิดโรคชนิดต่างๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 

อตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ = - 649.531 + (126.083)*แสงแดดเฉล่ีย + (2.743)*ปริมาณ

ฝน 

อตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส = 1028.878 + (-13.532)*

ความช้ืนเฉล่ีย 

 จากสมการท่ีได้จากตวัแบบจะเห็นได้ว่า สมการอตัราการเกิดโรคมาลาเรียของจงัหวดั

นครปฐม และสมการอตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสของ

จงัหวดัเชียงใหม่นั้น อตัราการเกิดโรคมีความสัมพนัธ์แบบผกผนักบัตวัแปรโดยเม่ือตวัแปรมีค่า

เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้อตัราการเกิดโรคลดลง ส่วนสมการอตัราการเกิดโรคอ่ืนๆ ท่ีไดท้  าการศึกษา 

อตัราการเกิดโรคมีความสัมพนัธ์แบบแปรผนัตามตวัแปร เม่ือตวัแปรมีค่าเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้อตัรา

การเกิดโรคเพิ่มข้ึนตามอยา่งเป็นสัดส่วนกนั 

5.1.4 เปรียบเทียบปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีส่งผลต่ออตัราการเกิดโรคระหวา่งสอง

พื้นท่ีศึกษา  

จากการศึกษาปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและอตัราการเกิดโรคระหว่างสองพื้นท่ี

ศึกษาพบวา่ความช้ืนเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือ

เด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสของทั้งจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่  

ส่วนโรคอ่ืนๆท่ีท าการศึกษาพบว่า ไม่มีตวัแปรใดท่ีน ามาศึกษาท่ีสอดคล้องกนัระหว่าง

จงัหวดัเชียงใหม่และนครปฐม 

5.1.5 เปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการเกิดโรค 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบอตัราการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคแต่ละโรค

พบวา่ ตวัแปรความช้ืนเฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั สามารถใชใ้นการพยากรณ์อตัราการเกิดโรค
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ติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัส และโรคมาลาเรีย ใน

จงัหวดันครปฐม และโรคไข้เลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไข้เลือดออกจากเช้ือไวรัสในจงัหวดั

เชียงใหม่ 

ตวัแปรแสงแดด และความช้ืนเฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั (p-value <0.05) มีอิทธิพลต่อ

อตัราการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิด

ท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจในจงัหวดันครปฐม ส่วนความช้ืนเฉล่ีย 

และอุณหภูมิเฉล่ีย เป็นตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีอิทธิพลต่ออตัราการเกิดโรคความ

ผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้และโรคระบบหายใจ

ส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบนในจงัหวดันครปฐม เม่ือพิจารณา

ค่า Standardized Coefficients ของตวัแบบพบวา่ความช้ืนมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคติดเช้ือและปรสิต

อ่ืนๆ โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั และโรค

อ่ืนๆของระบบหายใจ โรคความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหา

สาเหตุไม่ได ้และโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน

ในจงัหวดันครปฐม มากกวา่ตวัแปรแสงแดด และอุณหภูมิ 

 นอกจากน้ีแล้วตวัแปรแสงแดด และปริมาณฝน เป็นตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ  มี

อิทธิพลต่ออตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยตวัแปรแสงแดดมี

อิทธิพลต่อการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ในจงัหวดัเชียงใหม่ มากกวา่ตวัแปรปริมาณฝน 

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของจงัหวดั

นครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของทั้งสองจงัหวดัในช่วงปีท่ี

ศึกษามีแนวโนม้ไปในทางเดียวกนั โดยในแต่ละปีจงัหวดัเชียงใหม่มีปริมาณน ้ าฝนมากกวา่จงัหวดั

นครปฐมเล็กน้อย ส่วนแสงแดด ความช้ืนสัมพทัธ์ และ อุณหภูมิ ของทั้งสองจงัหวดัมีค่าใกลเ้คียง

กนั อาจเน่ืองมาจากทั้งสองจงัหวดัตั้งอยู่ในประเทศไทยซ่ึงมีขนาดเล็ก ท่ีตั้งของทั้งสองจงัหวดัมี

ระยะห่างกนัประมาณ 700 กิโลเมตร ท าให้ลกัษณะอากาศต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย (กรมอุตุนิยมวิทยา, 

2555) 



91 

จากผลการศึกษาอตัราการเกิดโรคในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2554 ของจงัหวดันครปฐมและ

จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ โรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ีและไขเ้ลือดออก

จากเช้ือไวรัส โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิด

ท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั ความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุ

ไม่ได ้โรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั โรคอ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน และโรคอ่ืนๆ

ของระบบหายใจ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ส่วนโรคไขร้ากสาดนอ้ย ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซัล

โมเนลลา สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส และโรคมาลาเรียมีแนวโนม้ลดลง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ ในแต่ละปี

ท่ีท าการศึกษา จังหวดันครปฐมจะมีอตัราการเกิดโรคแต่ละชนิดสูงกว่าจงัหวดัเชียงใหม่ อาจ

เน่ืองมาจากจงัหวดันครปฐมมีความหนาแน่นประชากรต่อพื้นท่ีสูงกว่าจงัหวดัเชียงใหม่ และมี

บริการทางด้านสาธารณสุขน้อยกว่าจงัหวดัเชียงใหม่ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2558) ท าให้การ

เขา้ถึงทางดา้นสาธารณสุขของประชากรในจงัหวดันครปฐมอาจไม่เพียงพอ 

จากผลการศึกษาปัจจยัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและอตัราการเกิดโรคระหวา่งสองพื้นท่ี

ศึกษา พบวา่ความช้ืนเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราการเกิดโรค

ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสรี (2543) ท่ีท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางภูมิอากาศ

ต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออกในอ าเภอเมืออุตรดิตถ์ ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 – วนัท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2542 พบว่าการเพิ่มข้ึนของความช้ืนจะพบผูป่้วยเพิ่มข้ึน เช่นเดียวกบัผลการศึกษา

ของบุญเรือง ( 2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกในอ าเภอเมืองนครปฐม 

ไดส้รุปวา่ความช้ืนสัมพทัธ์มีความสัมพนัธ์กบัอตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก  

ความช้ืน มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราการเกิดโรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ และโรคมาลาเรีย ใน

จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาท่ีไดแ้ตกต่างกบัผลการศึกษาของ Supinda et al. (2003) ท่ีไดร้วบรวม

ขอ้มูลและท าการศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนสภาวะภูมิอากาศท่ีเกิดต่อสุขภาพของเด็ก พบว่า

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการเกิดโรคติดเช้ือเก่ียวกบัทางเดินอาหาร โรคติดต่อท่ีเกิดจากแมลงทั้งท่ี

เกิดจากเช้ือไวรัสและเช้ือแบคทีเรีย เช่น มาลาเรีย ไขเ้ลือดออก โรคสมองอกัเสบ และโรคลายม ์

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงวงจรชีวิตของแมลงพาหะโดยผลการศึกษาท่ีแตกต่างนั้นอาจเกิดจากมี
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ปัจจยัอ่ืนๆ ในพื้นท่ีศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น ลกัษณะภูมิประเทศ กลุ่มประชากรท่ีศึกษามีอายุ

ท่ีแตกต่างกนั 

แสงแดด และความช้ืน เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ มีอิทธิพลต่ออตัราการเกิดโรคติด

เช้ือและปรสิตอ่ืนๆ ในจงัหวดันครปฐมโดย Haidong et al. (2012) ไดท้  าการศึกษาและรวบรวม

ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในประเทศจีน พบวา่

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศและโรคระบาดมีความสัมพนัธ์กนัมาก 

สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศโลก และฤดูกาลเปล่ียนแปลงไป จะ

ส่งผลต่อแมลงหรือสัตว์พาหะต่างๆท่ีก่อให้เกิดโรคเพิ่มมากข้ึน เช่น โรคพยาธิใบไม้ในเลือด 

(Schistosomiasis) และโรคปรสิต  

แสงแดด และความช้ืน เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ มีอิทธิพลต่ออตัราการเกิดโรค

เลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั และโรคอ่ืนๆของ

ระบบหายใจ ในจงัหวดันครปฐม นอกจากน้ีความช้ืน และอุณหภูมิ เป็นตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัทาง

สถิติ มีอิทธิพลต่ออตัราการเกิดโรคระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆของระบบ

หายใจส่วนบน ในจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาแตกต่างจากผลการศึกษาของ Michael et al. 

(2008) ท่ีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดข้ึนเม่ืออุณหภูมิ และความช้ืนสูงเพิ่มสูงข้ึนในประเทศ

เยอรมนี พบว่าในอนาคตอาจมีการเจ็บป่วยซ่ึงเป็นโรคเก่ียวกบัหลอดเลือดและหัวใจ และโรคท่ี

เก่ียวกบัทางเดินหายใจเพิ่มสูงข้ึนกวา่ปัจจุบนั พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ

มากท่ีสุดคือเขตชุมชนเมืองเน่ืองจากมีมลพิษมาก อากาศอบอุ่นกวา่นอกเมือง และมีประชากรแออดั 

ความช้ืน และอุณหภูมิ เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอิทธิพลต่ออตัรา

การเกิดความผิดปกติจากโรคประสาท ความเครียดและอาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได้ โดย 

Haidong et al. (2012) ไดท้  าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศท่ีส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของประชากรในประเทศจีน สรุปผลการศึกษาว่าอุณหภูมิก่อให้เกิดผลกระทบ

โดยตรงคือ เกิดความเครียด และการเกิดคล่ืนความร้อน (heat wave) ซ่ึงมีความส าคญักบัเมืองใหญ่ๆ 

ท่ีมีประชากรอาศยัหนาแน่น  
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แสงแดด และปริมาณฝน เป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ มีความสัมพนัธ์ต่ออตัราการเกิด

โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ในจงัหวดัเชียงใหม่ แตกต่างจาก Supinda et al. (2003) ท่ีศึกษาผลกระทบ

ของการเปล่ียนสภาวะภูมิอากาศท่ีเกิดต่อสุขภาพของเด็ก พบว่าอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อการเกิด

โรคติดเช้ือเก่ียวกับทางเดินอาหาร เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงวงจรชีวิตของพาหะ โดยผล

การศึกษาท่ีแตกต่างนั้นอาจเกิดจากมีปัจจยัอ่ืนๆ ในพื้นท่ีศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั 

จากการศึกษาปัจจัยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและอตัราการเกิดโรคระหว่างจงัหวดั

นครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ความช้ืนเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีอิทธิพลต่อการเกิด

โรคไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือไวรัสของทั้งจงัหวดันครปฐมและจงัหวดั

เชียงใหม่  

ส่วนโรคอ่ืนๆท่ีท าการศึกษาพบว่า ไม่มีตวัแปรใดท่ีน ามาศึกษาท่ีสอดคล้องกนัระหว่าง

จงัหวดันครปฐม และ จงัหวดัเชียงใหม่ อาจเกิดจากทั้งสองจงัหวดัมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่าง

กนั เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Promprou et al. (2005) ท่ีศึกษาปัจจยัดา้นภูมิอากาศท่ีมีต่อการเกิด

โรคใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2545 พบวา่ปัจจยัดา้นภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการเกิดโรค

ในพื้นท่ีฝ่ังทะเลอนัดามนัแตกต่างกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคในพื้นท่ีฝ่ังอ่าวไทย โดยทั้งสอง

พื้นท่ีไดรั้บอิทธิพลทางภูมิอากาศท่ีคลา้ยกนั แต่มีฤดูกาล และลกัษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนัจึงท า

ใหปั้จจยัของการเกิดโรคมีความแตกต่างกนั 

 ผลการศึกษาทางสถิติแสดงให้เห็นว่าจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่ มีตวัแบบท่ี

แตกต่างกนั และปัจจยัทางภูมิอากาศท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออตัราการเกิดโรคของทั้งสองจงัหวดัมี

ความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัเชียงใหม่มีความแตกต่างทางดา้น

ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะประชากร ความเป็นอยู ่การบริโภค ความรู้ของประชากร ความทัว่ถึง

ของบริการสาธารณสุข ตลอดจนความแตกต่างในปัจจยัทางด้านอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัทางด้านสังคม 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางภูมิอากาศกบัอตัราการ

เกิดโรคของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดันครปฐม มีความแตกต่างกนัได ้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  

 1. ควรศึกษาตวัแปรทางภูมิอากาศเพิ่มเติม เช่น ตวัแปรลม อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ

ต ่าสุด จ านวนวนัท่ีฝนตก ฝุ่ น เพื่อหาความสัมพนัธ์ต่ออตัราการเกิดโรค 

 2. ควรก าหนดพื้นท่ีศึกษาในจงัหวดัท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศใกลเ้คียงกนัเพื่อทดสอบว่า

ลกัษณะภูมิประเทศมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะภูมิอากาศและอตัราการเกิดโรคหรือไม่ 
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ภาคผนวก ก  

ข้อมูลทีใ่ช้ในการท าการวจัิย 

ตารางท่ี 64 ขอ้มูลภูมิอากาศของจงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2554  

ปี 
ปริมาณฝน แสงแดดเฉล่ีย ความช้ืนเฉล่ีย อุณหภูมิเฉล่ีย 
(มิลลิเมตร) (ชัว่โมง) (เปอร์เซ็นต)์ (องศาเซลเซียส) 

2554 120.79 6.23 72.75 25.85 
2553 95.98 7.57 66.67 27.13 
2552 89.18 7.23 69.33 26.44 
2551 95.08 6.17 70.50 26.13 
2550 93.78 6.35 73.75 25.47 
2549 125.00 6.38 76.83 25.83 
2548 116.12 6.03 74.92 26.74 
2547 100.74 6.53 72.33 26.18 
2546 74.13 6.58 74.42 26.23 
2545 134.36 6.23 73.33 26.38 
2544 101.70 6.61 71.75 26.33 
2543 94.43 6.34 71.75 26.08 
2542 86.63 6.01 71.08 26.26 
2541 62.99 7.03 67.92 27.18 
2540 75.72 6.70 70.33 26.13 
2539 109.53 6.23 73.42 25.92 
2538 94.62 5.14 71.25 26.53 
2537 120.18 5.53 72.58 26.08 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา. “ขอ้มูลภูมิอากาศของประเทศไทยรายเดือนมกราคม 2537 – ธันวาคม 

2554” รายงานวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555. 

  



101 
 

ตารางท่ี 65 ขอ้มูลภูมิอากาศของจงัหวดันครปฐม ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2554 

ปี 
ปริมาณฝน แสงแดดเฉล่ีย ความช้ืนเฉล่ีย อุณหภูมิเฉล่ีย 
(มิลลิเมตร) (ชัว่โมง) (เปอร์เซ็นต)์ (องศาเซลเซียส) 

2554 107.96 6.39 78.50 27.14 
2553 101.21 7.18 77.33 28.32 
2552 96.04 6.76 77.42 27.57 
2551 85.28 6.63 78.75 27.15 
2550 99.41 6.70 74.83 27.45 
2549 82.56 6.72 74.50 27.83 
2548 86.54 6.33 73.67 28.38 
2547 59.39 6.81 71.92 28.11 
2546 78.89 6.90 72.00 28.00 
2545 88.97 6.38 73.83 28.25 
2544 97.18 6.17 73.92 28.04 
2543 60.16 6.20 73.83 27.79 
2542 108.25 6.18 73.27 27.40 
2541 102.11 7.14 68.67 28.86 
2540 66.44 6.99 67.50 28.11 
2539 90.77 6.30 71.33 27.51 
2538 107.77 6.92 71.33 27.86 
2537 85.84 6.88 72.33 27.80 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา. “ขอ้มูลภูมิอากาศของประเทศไทยรายเดือนมกราคม 2537 – ธันวาคม 

2554” รายงานวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555. 
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ตารางท่ี 66 อตัราผูป่้วยในต่อประชากร 100,000 คน รายจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2537-2554     

โรค 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 
ไขร้ากสาดนอ้ย,ไขร้ากสาดเทียม  และการติดเช้ือ 
ซลัโมเนลลา 

14.36 48.24 36.15 49.84 34.49 55.68 59.13 42.24 71.33 

โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ 362.93 637.66 452.76 499.53 541.61 499.59 526.03 503.84 449.38 
สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 0.30 1.42 0.48 0.96 0.78 0.54 1.71 1.05 0.63 
ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจาก 
เช้ือไวรัส 

16.19 177.86 73.15 123.25 20.41 31.50 17.80 17.50 37.26 

มาลาเรีย 7.00 11.87 9.93 10.38 12.76 21.88 28.90 36.92 56.83 
โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 2.74 596.79 381.49 455.51 390.29 294.89 451.78 404.14 311.78 
โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติ
บางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 

497.71 740.14 460.33 475.48 445.30 290.12 536.46 409.71 232.25 

ความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและ
อาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้

25.07 47.25 37.48 34.97 43.46 36.45 61.33 57.51 59.64 

ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรค
อ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน 

77.53 205.50 163.31 212.01 194.42 186.32 287.25 218.68 150.61 

โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 253.39 491.78 337.46 354.63 352.00 254.33 370.28 299.38 194.31 
ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสุข. “ ขอ้มูลอตัราการป่วยรายปีรายโรครายจงัหวดั ปี 2537-2554” รายงานวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555. 
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ตารางท่ี 66 อตัราผูป่้วยในต่อประชากร 100,000 คน รายจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2537-2554 (ต่อ)   

โรค 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538 2537 
ไขร้ากสาดนอ้ย,ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือ 
ซลัโมเนลลา 

63.06 133.43 112.28 78.18 62.81 74.63 133.52 56.52 93.54 

โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ 510.78 521.56 375.23 328.17 302.85 332.48 279.74 279.24 303.33 
สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 1.06 3.57 3.65 2.27 5.89 12.17 7.19 4.19 3.25 
ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจาก 
เช้ือไวรัส 

17.14 59.10 3.34 30.79 107.92 86.16 28.87 10.19 138.97 

มาลาเรีย 43.11 83.42 78.23 121.84 97.02 109.30 99.64 64.00 74.84 
โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 335.47 277.58 175.91 207.66 216.86 217.00 135.96 166.07 270.55 
โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติ
บางชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 

180.56 105.29 85.78 79.95 59.89 44.23 31.05 34.00 36.03 

ความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและ
อาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้

64.38 53.27 45.13 50.48 40.30 50.16 26.82 20.19 19.28 

ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรค
อ่ืนๆของระบบหายใจส่วนบน 

234.49 210.83 132.23 181.72 157.73 185.84 317.11 113.94 139.43 

โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 205.59 186.51 135.00 114.08 61.72 60.29 63.71 55.29 63.74 
ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสุข. “ ขอ้มูลอตัราการป่วยรายปีรายโรครายจงัหวดั ปี 2537-2554” รายงานวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555. 
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ตารางท่ี 67 อตัราผูป่้วยในต่อประชากร 100,000 คน รายจงัหวดันครปฐม ช่วงปี พ.ศ. 2537-2554   

โรค 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 
ไขร้ากสาดนอ้ย,ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือซลั
โมเนลลา 

9.15 19.62 12.39 14.93 39.08 50.65 37.21 7.95 19.70 

โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ 927.30 1,151.00 1,038.69 935.64 727.10 769.04 707.54 707.52 489.36 
สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 1.51 0.75 2.83 1.31 0.97 0.37 0.75 1.37 0.50 
ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจากเช้ือ
ไวรัส 

280.02 229.01 162.36 295.60 158.15 131.10 82.64 129.28 144.45 

มาลาเรีย 10.31 11.67 9.20 17.08 13.92 18.03 16.30 13.79 8.67 
โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 708.91 737.82 599.28 668.83 463.80 418.43 352.21 341.53 220.27 
โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติบาง
ชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 

1,518.15 1,405.10 1,243.99 1,221.57 947.56 803.13 474.18 206.53 111.25 

ความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและ
อาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้

101.02 131.52 124.25 127.32 106.24 109.76 101.43 99.48 59.96 

ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆ
ของระบบหายใจส่วนบน 

446.73 767.38 695.09 626.79 504.45 561.05 502.31 438.39 330.91 

โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 503.27 662.81 474.45 437.49 316.90 313.45 264.97 202.68 152.26 
ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสุข. “ ขอ้มูลอตัราการป่วยรายปีรายโรครายจงัหวดั ปี 2537-2554” รายงานวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555. 



105 
 

ตารางท่ี 67 อตัราผูป่้วยในต่อประชากร 100,000 คน รายจงัหวดันครปฐม ช่วงปี พ.ศ. 2537-2554 (ต่อ) 

โรค 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538 2537 
ไขร้ากสาดนอ้ย,ไขร้ากสาดเทียมและการติดเช้ือ 
ซลัโมเนลลา 

42.29 20.34 19.16 10.00 22.12 67.97 592.13 58.51 73.73 

โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้ 715.62 649.06 708.62 539.99 719.94 782.66 479.79 410.39 313.66 
สมองอกัเสบจากเช้ือไวรัส 13.80 1.27 0.64 1.30 1.05 10.42 1.09 0.97 0.70 
ไขเ้ลือดออกจากเช้ือเด็งก่ี และไขเ้ลือดออกจาก 
เช้ือไวรัส 

154.81 317.09 82.68 85.34 156.20 176.38 79.33 45.81 58.62 

มาลาเรีย 16.31 16.02 17.74 22.47 18.70 60.28 20.65 18.77 16.51 
โรคติดเช้ือและปรสิตอ่ืนๆ 298.90 280.22 175.00 103.01 133.37 147.85 55.15 65.96 145.78 
โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติบาง
ชนิดท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนั 

133.26 99.93 96.57 75.47 70.70 32.50 36.81 29.67 32.74 

ความผดิปกติจากโรคประสาท ความเครียดและ
อาการทางกายท่ีหาสาเหตุไม่ได ้

81.31 74.63 74.06 56.77 67.94 53.09 41.16 40.29 34.14 

ระบบหายใจส่วนบนติดเช้ือเฉียบพลนั และโรคอ่ืนๆ
ของระบบหายใจส่วนบน 

585.24 606.21 432.81 369.30 339.96 372.84 261.09 154.42 170.26 

โรคอ่ืนๆของระบบหายใจ 180.32 172.53 154.69 112.36 93.74 113.86 80.01 48.71 42.11 
ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสุข. “ ขอ้มูลอตัราการป่วยรายปีรายโรครายจงัหวดั ปี 2537-2554” รายงานวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2555. 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู ่
ท่ีท างาน  
 
ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2554 
 
     พ.ศ. 2554 
                       
ประวติัการท างาน 
     พ.ศ. 2558 – 2559 
      
      
 
 

นางสาวมนญัญา จนัทฤๅวฒัน์ 
168/2 หมู่ 10 ต าบลดอนแกว้ อ าเภออแม่ริม จงัหวดัเภชียงใหม่  
บริษทั โกลบอลท ์เภอนไวรอนเภมน้ แอนด ์เภอนจิเภนียร่ิง แมเภนจเภมน้ จ ากดั 
อ าเภออเภมือง จงัหวดัชลบุรี 
 
ส าเภร็จการศึกษาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภคมี คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเภชียงใหม่ อ าเภออเภมือง จงัหวดัเภชียงใหม่ 
ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร อ าเภออเภมือง จงัหวดันครปฐม 
 
ท่ีปรึกษา/นกัวจิยั บริษทั โกลบอลท ์เภอนไวรอนเภมน้ แอนด์ เภอนจิเภนียร่ิง 
แมเภนจเภมน้ท ์จ ากดั อ าเภออเภมือง จงัหวดัชลบุรี 
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