
 

 

ง 

 
ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ การวเิคราะห์เชิงพื้นท่ีของโรคไขเ้ลือดออกในเขตเทศบาลนคร
 นครปฐม 
 
ผู้เขียน นายจิตรภณ สุนทร 
 
ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ภูมิศาสตร์) 
 
คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์      
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลิวา ผาดไธสง-ชยัพานิช  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 อาจารย ์ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร                   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนคร
นครปฐม” มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อวเิคราะห์รูปแบบการกระจายตวัของ
โรคไขเ้ลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐม 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของ
โรคไขเ้ลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐม 3) เพื่อวเิคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออก
ในเขตเทศบาลนครนครปฐม และ 4) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
ในเขตเทศบาลนครนครปฐม การศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ประชากรตวัอยา่งท่ีเคยป่วยและไม่เคยป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกรวมทั้งเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ขอ้มูล
ลกัษณะทางกายภาพของบา้นเรือนของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง และขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถิติ
การเกิดโรคไขเ้ลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐมระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 ขอ้มูลประเภท
อาคารบ้านเรือน ข้อมูลสถิติลูกน ้ ายุงลายในบ้าน ข้อมูลแผนท่ีบ้านเลขท่ีในเขตเทศบาลนคร
นครปฐม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตวัของโรคไขเ้ลือดออกด้วยดชันีค่าความ
ใกลเ้คียงและท าการวเิคราะห์พื้นท่ีศูนยก์ลางและชายขอบการเกิดโรคไขเ้ลือดออกโดยการวิเคราะห์
ดชันีการกระจุกตวัและการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออกท าการวิเคราะห์โดยการ
ซ้อนทบัขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออก ดว้ยโปรแกรมทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกจ านวน 3 ท่านท าการถ่วงค่าน ้ าหนกัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออก ดว้ยวธีิวเิคราะห์แบบหลายตวัแปร  
  



 

 

จ 

 ผลการศึกษาพบวา่ 1) รูปแบบการกระจายตวัของโรคไขเ้ลือดออกในเขตเทศบาลนคร
นครปฐมในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 นั้น ต าบลพระปฐมเจดียมี์จ านวนผูป่้วยไขเ้ลือดออก
สะสมมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นต าบลท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลชั้นใน ซ่ึงเป็นลกัษณะของชุมชนเก่ามีการ
ตั้งบา้นเรือนอยา่งหนาแน่นบริเวณรอบองคพ์ระปฐมเจดีย ์ต าบลท่ีมีผูป่้วยสะสมรองลงมาคือต าบล
พระประโทน ซ่ึงเป็นต าบลท่ีอยู่รอบนอกของเขตเทศบาล มีถนนเพชรเกษมตดัผา่นกลางพื้นท่ี ท า
ให้การตั้งบา้นเรือนมีลกัษณะกระจุกตวัตามแนวถนนเพชรเกษม การตั้งบา้นเรือนท่ีหนาแน่นได้
ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกจ านวนมากในทั้งสองพื้นท่ี เม่ือจ าแนกรายชุมชน
พบวา่ ชุมชนสวนตะไคร้มีผูป่้วยสะสมมากท่ีสุดรองลงมา คือ ชุมชนบา้นล าพยา ส่วนการวิเคราะห์
ดชันีค่าความใกลเ้คียงของบา้นเรือนผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกระดบัเทศบาล พบวา่ การกระจายตวัทาง
พื้นท่ีของโรคไขเ้ลือดออกในพื้นท่ีเทศบาลนครนครปฐมเป็นแบบกลุ่มกอ้น มีค่า R =  0.6111 
ในขณะท่ีรูปแบบการกระจายตวัของโรคไขเ้ลือดออกตามคุณลกัษณะประชากร พบวา่ ผูป่้วยเป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง และกลุ่มประชากรอายุ 10-14 ปี ป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกมากท่ีสุด 
รองลงมาคือกลุ่มประชากรอายุ 15-19 ปี ส าหรับรูปแบบการกระจายตวัของโรคตามฤดูกาลพบว่า 
ฤดูฝนเป็นฤดูท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคมาก รองลงมาคือฤดูหนาว ส่วนฤดูร้อนเป็นฤดูท่ีมีการแพร่
ระบาดของโรคน้อยท่ีสุด 2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลนครนครปฐม พบวา่ ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพของบา้นเรือนประชาชนมีอิทธิพลต่อการ
เกิดโรคไขเ้ลือดออกมากท่ีสุด ตามดว้ยปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก การ
รับรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามล าดับ 3) พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน
เทศบาลนครนครปฐม พบวา่มีพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออกระดบัปานกลาง มาก
ท่ีสุด ร้อยละ 41.12 ของพื้นท่ีทั้งหมด รองลงมาคือพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออก
ระดบัน้อย ร้อยละ 31.89 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออก
ระดบัมาก ร้อยละ 26.29 ของพื้นท่ีทั้งหมด เม่ือพิจารณาพื้นท่ีเส่ียงรายต าบล พบว่า ต าบลท่ีมีพื้นท่ี
เส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออกมาก มากท่ีสุด 5 ล าดบัแรกคือ ต าบลล าพยา ต าบลพระประโทน 
ต าบลพระปฐมเจดีย ์ต าบลหว้ยจระเขแ้ละต าบลสนามจนัทร์ 4) ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกมากท่ีสุด คือ การขาดความสนใจในการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานสาธารณสุข
ในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 
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ABSTRACT 
 The study of “A Spatial Analysis of Dengue Fever in Nakhon Pathom Municipality” 
has 4 objectives: 1) to analyze the distribution pattern of Dengue Fever in Nakhon Pathom 
Municipality; 2) to study the factors that lead to the distribution of Dengue Fever in Nakhon 
Pathom Municipality; 3) to analyze the risk areas of Dengue Fever in Nakhon Pathom 
Municipality; and 4) to study the problems and obstacles of Dengue Fever prevention in Nakhon 
Pathom Municipality. This study used primary data by interviewing the sampling population who 
has had Dengue Fever and those who never had Dengue Fever as well as health officials, and 
housing physical characteristics of the sampling groups. Secondary data are from statistical data 
of Dengue Fever in Nakhon Pathom Municipality between 2005-2009, buildings and housing 
data, housing Aedes Aegypti larva  statistical data, and Nakhon Pathom Municipality address  map 
data. The distribution pattern of Dengue Fever is analyzed by using the Nearest Neighbor Index. 
The core and peripheral areas of Dengue Fever are analyzed by using Index of Concentration. The 
risk areas of Dengue Fever are analyzed by overlaying factors affecting Dengue Fever using 
geographical information systems (GIS). These factors are weighted by three Dengue Fever 
experts and analyzed by using Multi-Criteria Analysis (MCA). 
 Study results show that 1) the distribution pattern of Dengue Fever between 2005-
2009, Tambon Phaphathom Chedi has the highest accumulated number of Dengue Fever patients. 
This is because it situated at the inner municipality which is the old community with crowded 
housing around Phra Pathom Chedi area. The second highest accumulated number of patients is 
Tambon Phapathon which situated at the outer municipality, with the Petchkasem road that runs 
across the area. This has led to the concentration of housing along the Petchkasem road. The 
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crowded housing leads to the highest Dengue Fever diffusion in these two areas. At a community 
scale, it was found that Suanta-krai community has the highest accumulated number of patients, 
followed by Ban Lamphaya community. The Nearest Neighbor Index analysis shows that the 
spatial distribution of Dengue Fever in Nakhon Pathom Municipality is aggregated with R = 0.61. 
For the distribution pattern of population characteristics, there are more males than females 
patients, and patients aged between 10-14 years old is mostly found, followed by the age group of 
15-19 years old. For the seasonal distribution pattern, it was found that rainy season has the 
highest spread of Dengue Fever, followed by winter season, and summer season has the lowest; 
2) for factors affecting Dengue Fever in Nakhon Pathom Municipality, it was found that the most 
influencing factor is the housing physical characteristics, followed by Dengue Fever knowledge, 
and disease perception and prevention, respectively; 3) in Nakhon Pathom Municipality area, the 
medium Dengue Fever risk areas cover 41.12 per cent of the total areas, followed by the low risk 
areas of 31.89 percent, and high risk areas of 26.29 percent of the total areas. For the risk areas by 
Tambon, it was found that the five highest risk areas are Tambon Lamphaya, Phapathon, 
Phapathom Chedi, Huai Jarakae, and Sanamchandra; 4) problems that are obstacles in Dengue 
Fever prevention are the lack of interest of people in participating with public health office in 
Dengue Fever prevention and control. 
 
 


