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บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การใช ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศช ว ยในการวิ เ คราะห ป จ จั ย เสี่ ย งทาง
ภูมิศาสตรและอุตุนิยมวิทยาตอการเกิดโรคไขหวัดนกในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงดานภูมิศาสตรและดานอุตุนิยมวิทยา (อุณหภูมิอากาศสูงสุด-ต่ําสุด อุณหภูมิ
ต่ําสุดที่ระดับยอดหญา อุณหภูมิน้ําสูงสุด-ต่ําสุด ความชื้นสัมพัทธสูงสุด-ต่ําสุด ปริมาณน้ําฝน การระเหยของ
น้ํา ระยะเวลาของชวงมีแสงแดดตอวัน อุณหภูมิพื้นดินที่ระดับความลึก 0, 5, 10, 20, 50 และ 100
เซนติ เ มตร) กับ การเกิ ด การระบาดของไข ห วัด นกในจั งหวั ด สุพ รรณบุรี โดยการใช ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร การศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการศึกษาปจจัยทางภูมิศาสตร โดยนําภาพถาย
ดาวเทียมมาลากเสนถนน แมน้ํา และแหลงน้ํา จากนั้นวัดระยะทางสั้นที่สุดจากจุดหมูบานที่เกิดและไมเกิด
การระบาดของไขหวัดนก ไปยังถนน แมน้ํา และแหลงน้ําที่ใกลที่สุด แลวนํามาวิเคราะหดวยการวิเคราะห
เชิงอางอิง สวนที่สองเปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางปจจัยทางอุตุนิยมวิทยากับการเกิดไขหวัดนก
โดยการวิเคราะหสหสัมพันธ ขอมูลทั้งหมดจะถูกนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตรที่สําคัญที่สุด คือระยะทางที่ลดลงจากหมูบานถึงแหลงน้ํา โดยมี
โอกาสเกิดโรคไขหวัดนกเพิ่มขึ้น 1.31 เทา ในทุก 1 กิโลเมตรที่ลดลงของระยะทางจากหมูบานถึงแหลงน้ําที่
ใกลที่สุด (ระดับความเชื่อมั่น 95% = 1.230, 1.395) และปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตรที่มีความสําคัญรองลงมา
คือ ระยะทางที่ลดลงจากหมูบานถึงแมน้ําสายหลัก โดยมีโอกาสเกิดโรคไขหวัดนกเพิ่มขึ้น 1.05 เทา (ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% = 1.013, 1.091) สวนปจจัยดานอุตุนิยมวิทยาไมพบวามีความสัมพันธกับการเกิดโรค
ไขหวัดนก สรุปและวิจารณ: ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฮสตและตัวกักโรคที่อาศัยอยูบริเวณแหลงน้ํา
ที่ใ กลกับ หมูบาน สวนปจ จัยเสี่ย งดา นอุ ตุ นิย มวิทยาควรเก็บข อมู ลเพิ่มเติมเพื่ อนํ ามาวิเ คราะหเชิงพื้ น ที่
(spatial analysis)
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Abstract
Objective: To assess the association between geographical and meteorological risk factors (maximum air
temperature, minimum air temperature, minimum grass temperature, maximum water temperature,
minimum water temperature, maximum humidity, minimum humidity, rainfall, evaporation, sun hour,
temperature at 0 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, and 100 cm soil depth), and avian influenza (AI)
occurrence in Suphanburi provinces by using geographic information system (GIS). Method: The study
was divided into 2 sections. First, a satellite image was used to evaluate geographical factors by digitizing
roads, rivers and water resources. Then, the shortest distances from roads, rivers and water resources to
each village point with and without AI occurrence were measured and compared by logistic regression
analysis. Second, the associations between meteorological data during the disease outbreak and AI
occurrence were evaluated by correlation analysis. All data were analyzed using a commercial software
package (SAS). Result: Logistic regression analysis indicated that each 1 kilometer closer distance from
villages to the stagnant water resources increased the risk of AI occurrence by 1.31 times (95% CI =
1.230, 1.395). And another geographical risk factor is main rivers were discovered. Each 1 kilometer
closer distance from villages to these main rivers increased the risk of the disease occurrence by 1.05
(95% CI = 1.013, 1.091) times. However, correlation analysis revealed that there were no correlations
between meteorological factors and AI occurrence. Conclusion: The stagnant water resources near the
villages that had AI occurrence may be further investigated for host and reservoir of AI. Furthermore,
meteorological risk factors should be evaluated using spatial analysis.

Keyword : Geographic Information System , Geographical and meteorological risk factors ,
Avian Influenza
1
Research project No. : 51(2) - 0116(1) - 081
2
Suphanburi Livestock Provincial Office.

3

บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหา
การระบาดของโรคไขหวัดนก (Highly pathogenic avian influenza; HPAI) ชนิด H5N1 มีการ
รายงานครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 (กรมปศุสัตว. 2547., Tiensin T, et al. 2005.)
การระบาดรอบที่ 1 เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2547 รอบที่ 2 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 เดือนเมษายน 2548 เปนการระบาดครั้งใหญที่สุดรวม 1,323 ครั้ง รอบที่ 3 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 เดือนพฤศจิกายน 2548 และรอบที่ 4 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 - เดือนมีนาคม 2550
โรคไขหวัดนกทําความเสียหายใหกับอุตสาหกรรมสัตวปกของประเทศไทยอยางมาก จากการ
ระบาดของโรค 4 ครั้ง ที่ผานมา ไดทําลายชีวิตสัตวปก และสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมรวมถึงคน สงผลกระทบ
หลายๆ ดานตอประเทศไทยและประเทศตางๆ ทั่วโลก (สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย. 2548.) แตใน
ป จ จุ บั น ประเทศไทยได ว างแผนการควบคุ ม และป อ งกั น โรคไข ห วั ด นกอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(คณะอนุกรรมการดานวิชาการเพื่อกําหนดแนวทางการศึกษาวิจัยโรคไขหวัดนก. 2547.) ทําใหมีสัตวปก
ปวย-ตาย และถูกทําลายลดลงอยางมาก อยางไรก็ตาม มีรายงานการเกิดโรคไขหวัดนกในสัตวปกในหลาย
พื้นที่ และยังตองมีการเฝาระวังโรคไขหวัดนกในสัตวปกและในคนอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองพัฒนาแผนรับมือกรณีการระบาดเกิดขึ้นใหม เพื่อทําใหการควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก
ไดจัดทําทะเบียนสัตวปกดวยระบบดาวเทียมภูมิศาสตร โดยไดสงเจาหนาที่ออกไปเก็บขอมูลการเลี้ยงสัตว
ปก พรอมทั้งใชเครื่องวัดพิกัดแผนที่ดวยสัญญาณดาวเทียมไปกําหนดพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตวปก ถายภาพ
ลักษณะ การเลี้ยง จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงและสถานที่ไวในระบบฐานขอมูล และจากการวิเคราะห
ขอมูลดวยระบบแผนที่ดาวเทียม ผนวกเขากับขอมูลดานการเลี้ยงสัตวปก และการเกิดโรคไขหวัดนกใน
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทําใหทราบวามีพื้นที่ที่เกิดโรคไขหวัดนกซ้ําซาก คือเปนพื้นที่ที่มีการระบาดของ
โรคไขหวัดนกทั้งในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 จํานวน 24 หมูบาน ในเขตอําเภอเมือง อําเภอบางปลามา
อําเภอสองพี่นอง และอําเภอศรีประจันต (ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรค
ไขหวัดนกจังหวัดสุพรรณบุรี. 2548) ดังนั้น จึงเปนไปไดวาอาจมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ทางภูมิศาสตรและ
อุตุนิยมวิทยา ไดแก เสนทางการไหลของแมน้ํา แหลงน้ํา เสนทางการคมนาคมทางบก อุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ อาจจะทําใหเกิดการระบาดของโรคไขหวัดนกไดมากขึ้น
ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) เปนเทคโนโลยีที่แปลงสภาพแผนที่
ภูมิศาสตรธรรมดาใหกลายเปนแผนที่ภูมิศาสตรในคอมพิวเตอร และมีความสามารถในหลายๆ ดาน ทั้งใน
ดานการประเมินหาปจจัยเสี่ยงหรือเตรียมแผนรับมือ เชน การตั้งดานตรวจการเคลื่อนยายสัตว การปองกัน
การลักลอบเคลื่อนยายสัตว การสํารวจซากสัตวที่ลอยมาตามน้ํา เปนตน และยังสามารถจําลองสถานการณ
ในคอมพิ ว เตอร ก อ นเกิ ด เหตุ ก ารณ ขึ้ น จริ ง เพื่ อ การซั ก ซ อ มขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ ซึ่ ง ในป จ จุ บั น มี

4

ลมุนภัณฑ (Software) ที่ชวยการแสดงผลหลายรูปแบบ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิง
พื้นที่อีกดวย ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาการใชระบบภูมิสารสนเทศชวยวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงทาง
ภูมิศาสตร (Geographic risk factors) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมปองกันการ
ระบาดของโรคไขหวัดนก
ปจจัยเสี่ยงทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological risk factors) เชน อุณหภูมิที่ต่ํา ความชื้นสัมพัทธที่สูง
ถูกคาดวาอาจจะเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเชื้อไวรัสโรคไขหวัดนก สามารถอยูในสิ่งแวดลอมไดนานขึ้น และ
ทํ า ให เ กิ ด การระบาดของโรคไข ห วั ด นกขึ้ น ได ดั ง นั้ น คณะผู วิ จั ย จึ ง ได ทํ า การศึ ก ษาป จ จั ย เสี่ ย งทาง
อุตุนิยมวิทยาตางๆ ที่อาจมีสวนสงเสริมใหเกิดการระบาดของโรคไขหวัดนกขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเปนการเตรียม
รับมือและควบคุมปองกันการระบาดโรคไขหวัดนกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วัตถุประสงคในการศึกษา
1.
เพื่อประเมินและวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตรที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรค
ไขหวัดนกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
2.
เพื่อประเมินและวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงทางอุตุนิยมวิทยาที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรค
ไขหวัดนกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ความรูทางวิชาการและกรอบแนวคิดในการศึกษา
ระบบภูมิสารสนเทศเปนระบบที่ประยุกตคอมพิวเตอรเทคโนโลยี ระบบฐานขอมูล และระบบ
แผนที่ทางภูมิศาสตรเขาดวยกัน คอมพิวเตอรเทคโนโลยีจะชวยในการประมวลผล การเรียกหาขอมูล การ
แสดงข อ มู ล และการแสดงผลการวิ เ คราะห ใ ห เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ระบบ
ฐานขอมูลจะชวยในการจัดเก็บขอมูล และการทําขอมูลใหทันสมัยเปนไปไดอยางมีระเบียบแบบแผน และ
มีประสิทธิภาพ สวนระบบแผนที่ทางภูมิศาสตรนั้นมีการปรับเปลี่ยนจากแผนที่ที่อยูบนกระดาษไปเปนแผน
ที่ในคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถเรียกดูไดทันที และยังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ได เชน ถนน แมน้ํา
น้ําใตดิน ความสูง-ต่ําของพื้นที่ เปนตน ดังนั้น ระบบภูมิสารสนเทศจะชวยประเมินปจจัยตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร รวมทั้งการวางแผนดานการควบคุมโรคเมื่อเกิดมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น เชน กําหนดเขต
การกําจัดสัตวปวยและสงสัยวาปวย กําหนดจุดตั้งดานและจุดเฝาระวังในการควบคุมการเคลื่อนยายสัตว
กําหนดพื้นที่และจํานวนสัตวที่ตองเฝาระวัง เปนตน
การประเมินปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร สามารถทําไดจากระบบภูมิสารสนเทศที่สรางขึ้น แมจะเปน
งานที่ใชเวลามากและกําลังคนจํานวนมาก แตระบบที่สรางขึ้นจะชวยในการทํางานตอๆไป เชนเดียวกับ
ปจจัยเสี่ยงทางอุตุนิยมวิทยา ไดแก อุณหภูมิอากาศสูงสุด-ต่ําสุด อุณหภูมิต่ําสุดที่ระดับยอดหญา อุณหภูมิน้ํา
สูงสุด-ต่ําสุด ความชื้นสัมพัทธสูงสุด-ต่ําสุด ปริมาณน้ําฝน การระเหยของน้ํา ระยะเวลาของชวงมีแสงแดด
ตอวัน อุณหภูมิพื้นดินที่ระดับความลึก 0, 5, 10, 20, 50 และ 100 เซนติเมตร อยางไรก็ตามในแตละจังหวัดมี
สถานีตรวจอากาศเพียง 1-2 สถานีเทานั้น จึงทําใหไมสามารถวิเคราะหปจจัยเสี่ยงทางอุตุนิยมวิทยาดวยวิธี
spatial analysis ได
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การเปรียบเทียบปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตรและอุตุนิยมวิทยาตางๆ ระหวางพื้นที่ที่มีการเกิดโรค
ไข ห วั ด นกและพื้ น ที่ ที่ ไ ม มีก ารเกิ ด โรค (Case-control
study) จะเป น เครื่ อ งช ว ยทํ า ให ท ราบว า ควร
ทําการศึกษาปจจัยเสี่ยงใดบางในแนวลึก เพื่อใหรูวาปจจัยใดเปนสาเหตุของการระบาดของโรค และทราบ
แนวทางในการกําจัดโรคที่ไดผลดีตอไป
สมมุติฐานการวิจัย
ปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตรและทางอุตุนิยมวิทยามีความสัมพันธกับการเกิดโรคไขหวัดนกในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตของการศึกษา
1.
การศึกษาปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงทาง
ภูมิศาสตรกับตําแหนงพิกัดของหมูบานที่มีการรายงานการเกิดโรคไขหวัดนกในสัตวปก รอบที่ 2 (เดือน
กรกฎาคม 2547 - เมษายน 2548)ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
2.
การศึกษาปจจัยเสี่ยงทางอุตุนิยมวิทยา เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงทาง
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยากั บ ตํ า แหน ง พิ กั ด หมู บ า นที่ มี ร ายงานการเกิ ด โรคไข ห วั ด นกในสั ต ว ป ก ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 - 31 ธันวาคม 2549
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.
ไดทราบปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตรและอุตุนิยมวิทยาที่มีความสัมพันธตอการเกิดโรคไขหวัด
นกในสัตวปกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
2.
สามารถนําระบบภูมิสารสนเทศ และผลการศึกษาที่ไดไปใชในการวางแผนการแกไข
ปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีการศึกษา
1.

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร ทําการศึกษาในประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
1.1) ภาพถายทางดาวเทียมในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนํามาแปลงเปนชั้นขอมูลพื้นที่แบบเวกเตอร
โดยทําการ digitize ถนน และ แมน้ํา ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ARCGIS 9.2 (ESRI Inc., 2006).โดย
ภาพถายทางดาวเทียมที่เปนถนน แบงเปน 6 ระดับ คือ ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก ทางหลวงหมายเลข 2
หลัก ทางหลวงหมายเลข 3 หลัก ทางหลวงหมายเลข 4 หลัก ถนนภายในตําบล และถนนภายในหมูบาน
และภาพถายทางดาวเทียมที่เปนแมน้ํา แบงเปน 3 ระดับ คือ แมน้ําสายหลัก แมน้ําสายรอง และแหลงน้ํา
1.2) ตําแหนงพิกัดของหมูบานที่มีรายงานการเกิดโรคไขหวัดนกในสัตวปกในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ในการระบาดของโรคไขหวัดนกครั้งที่ 2 โดยการกดหาตําแหนงดวยเครื่อง Global positioning
system (GPS, Garmin CSx 60) จากหลังคาบานผูใหญบานนํามาสรางเปนชั้นที่ตั้งหมูบาน
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1.3) สุ ม ตํ า แหน ง พิ กั ด หมู บ า นที่ ไ ม มี ก ารเกิ ด โรคไข ห วั ด นกในการระบาดครั้ งที่ 2 โดยวิ ธี
Proportionate random sampling ตามสัดสวนหมูบานในแตละอําเภอ โดยใชอัตราสวนหมูบานที่มีการเกิด
โรคไขหวัดนกตอหมูบานที่ไมมีการเกิดโรค เทากับ 1:1 โดยหมูบานที่ระบุวาเปนไขหวัดนกอาจซ้ํากันได
ในหนึ่งรอบที่เกิดการระบาด
ปจจัยเสี่ยงทางอุตุนิยมวิทยา ทําการศึกษาในประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ อุณหภูมิอากาศสูงสุดต่ําสุด อุณหภูมิต่ําสุดที่ระดับยอดหญา อุณหภูมิน้ําสูงสุด-ต่ําสุด ความชื้นสัมพัทธสูงสุด-ต่ําสุด ปริมาณน้ําฝน
การระเหยของน้ํา ระยะเวลาของชวงมีแสงแดดตอวัน อุณหภูมิพื้นดินที่ระดับความลึก 0, 5, 10, 20, 50 และ
100 เซนติเมตร และจํานวนหมูบานที่มีรายงานการเกิดโรคไขหวัดนกในสัตวปกเปนรายเดือนในจังหวัด
สุพรรณบุรี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 - 31 ธันวาคม 2549
2.
เครื่องมือที่ใชในการบรวมขอมูล
2.1) ปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร ใชเครื่องมือในโปรแกรม ARCGIS 9.2 ในการวัดระยะทางที่
สั้นที่สุดจากหมูบานที่มีและไมมีการเกิดโรคไขหวัดนกไปยังถนนและแมน้ํา แลวบันทึกระยะทางที่ไดลงใน
โปรแกรมฐานขอมูลที่สรางขึ้น
2.2) ปจจัยเสี่ยงทางอุตุนิยมวิทยา นําขอมูลอุตุนิยมวิทยารายวันตางๆ จากสถานีตรวจอากาศใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต 1 มกราคม 2547 - 31 ธันวาคม 2549 บันทึกลงในโปรแกรมฐานขอมูลที่สรางขึ้น
3.
การวิเคราะหขอมูล
3.1) วิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตรดวยโปรแกรม SAS 8.2 (SAS Institute Inc. 1999.) ใชสถิติ
เชิงอางอิง (logistic regression) ในการวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร โดยกําหนดตัวแปรระยะทางที่
วัดไดเปนตัวแปรแบบตอเนื่อง ถาหากตัวแปรใดมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ทํา
การวิเคราะหโดยกําหนดตัวแปรระยะทางนั้นเปนแบบตัวแปรแบบ 4 ชวงชั้น (Quartile) โดยใชเปอรเซ็นต
ไทลที่ 25 50 และ 75 เปนตัวแบงชวงชั้น และใช Chi-square test for trend เพื่อดูวา Odds ratios ที่ไดมี
แนวโนมเปนเสนตรงหรือไม การวิเคราะหขอมูลใชหมูบานที่ระบุวาเปนไขหวัดนกเปรียบเทียบกับหมูบาน
ที่ไมเกิดการระบาดของไขหวัดนก
3.2) วิเคราะหขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา ใชการรวมขอมูลอุตุนิยมวิทยาตางๆ และจํานวนหมูบาน
ที่ มีก ารเกิด โรคไข ห วั ด นกเป น รายเดื อน แลว จึง วิเ คราะหห าความสัม พัน ธ ด ว ยสถิ ติ Correlation การ
วิเคราะหขอมูลใชหมูบานที่ระบุวาเปนไขหวัดนกและมีผลบวกจากหองปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับปจจัย
ทางอุตุนิยมวิทยาตางๆ
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ผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการใชระบบภูมิสารสนเทศชวยในการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตรและ
อุตุนิยมวิทยาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
ขอมูลจํานวนหมูบานที่ทําการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดทําการวิเคราะหตําแหนงพิกัดของหมูบานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวนทั้งสิ้น 595 หมูบาน โดยแยกเปนหมูบานที่ระบุวาเปนไขหวัดนก จํานวน 361 หมูบาน และหมูบานที่
ไมเกิดการระบาดของไขหวัดนก จํานวน 234 หมูบาน เพื่อหาความสัมพันธกับปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร
และปจจัยเสี่ยงทางอุตุนิยมวิทยา
ขอมูลปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร
การวิเคราะหระหวางหมูบานที่ระบุวาเปนไขหวัดนก เปรียบเทียบกับหมูบานที่ไมเกิดการระบาด
ของไขหวัดนก โดยกําหนดตัวแปรระยะทางที่วัดไดเปนตัวแปรแบบตอเนื่อง จากตารางที่ 1 พบวาปจจัยเสีย่ ง
ทางภูมิศาสตรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ คือ แมน้ําสายหลัก และ แหลงน้ํา ทุกระยะ 1 กิโลเมตร ที่หมูบานใกล
แมน้ําสายหลัก จะพบวาหมูบานนั้นจะมีโอกาสเกิดโรคไขหวัดนกเพิ่มขึ้น 1.05 เทา [OR = 1.051; 95% CI =
(1.013, 1.091)] และทุกระยะ 1 กิโลเมตรที่หมูบานใกลแหลงน้ํา จะพบวาหมูบานนั้นจะมีโอกาสเกิดโรค
ไขหวัดนกเพิ่มขึ้น 1.3 เทา [OR = 1.310; 95% CI = (1.230, 1.395)]
ตารางที่ 1 ตารางแสดง Odds ratio และ 95% Confidence intervals ระหวางระยะทางจากปจจัยทางภูมศิ าสตร
ถึงหมูบานที่ระบุวาเปนไขหวัดนกเปรียบเทียบกับหมูบานที่ไมเกิดการระบาดของไขหวัดนก ในจังหวัด
สุพรรณบุรี
Factors
ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก
ทางหลวงหมายเลข 2 หลัก
ทางหลวงหมายเลข 3 หลัก
ทางหลวงหมายเลข 4 หลัก
ถนนภายในตําบล
ถนนภายในหมูบาน
แมน้ําสายหลัก
แมน้ําสายรอง
แหลงน้ํา
N/A = Not Applicable

n
N/A
N/A
211
292
82
535
514
595
295

Odds ratio
N/A
N/A
0.934
1.083
2.316
1.083
1.051
0.976
1.310

95%CI
N/A
N/A
(0.813, 1.074)
(0.959, 1.223)
(0.698, 7.687)
(0.536, 2.189)
(1.013, 1.091)
(0.694, 1.373)
(1.230, 1.395)

p-value
N/A
N/A
0.338
0.221
0.169
0.832
0.014
0.889
<.0001
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การวิเคราะหระหวางหมูบานที่ระบุวาเปนไขหวัดนก เปรียบเทียบกับหมูบานที่ไมเกิดการระบาด
ของไขหวัดนก โดยนําขอมูลที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากการวิเคราะหขอมูลแบบตอเนื่อง
มาทําการวิเคราะหโดยกําหนดตัวแปรระยะทางเปนตัวแปรแบบ 4 ชวงชั้น (quartile) ตามตารางที่ 2 เมื่อ
แบงระยะทางจากหมูบานที่อยูใกลกับแมน้ําสายหลักออกเปน 4 ชวง โดยใชชวงที่ 4 ซึ่งเปนระยะทางที่ไกล
ที่สุดเปนชวงชั้นอางอิง เมื่อเปรียบเทียบชวงชั้นที่ 1 2 และ 3 กับชวงชั้นที่ 4 พบวา มีความเสี่ยงตอการเกิด
โรคไขหวัดนกเพิ่มขึ้นแตไมมีลักษณะเปนเสนตรง (p-value of chi-square test for trend = 0.5211) แตความ
เสี่ยงของการเกิดโรคไขหวัดนกของหมูบานที่อยูใกลกับแหลงน้ํา มีแนวโนมเปนเสนตรง (p-value of chisquare test for trend < 0.0001)
ตารางที่ 2 ตารางแสดง Odds ratio, 95% Confidence intervals และ chi-square test for trend สําหรับ
ระยะทางจากปจจัยทางภูมิศาสตรถึงหมูบานที่ระบุวาเปนไขหวัดนก เฉพาะที่แสดงความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจากการวิเคราะหแบบขอมูลตอเนื่อง โดยแบงเปน 4 ชวงชั้น (Quartile) เปรียบเทียบกับ
หมูบานที่ไมเกิดการระบาดของไขหวัดนก ในจังหวัดสุพรรณบุรี
Factors
แมน้ําสายหลัก

แหลงน้ํา

Quartile
1
2
3
4 (reference)
1
2
3
4 (reference)

Distance
(km)
≤0.97
0.98 – 4.26
4.27 – 10.70
>10.70
≤5.41
5.42 - 10.20
10.21 - 15.96
>15.96

Odds ratio

95%CI

pvalue
0.0007
<.0001
<.0001

p-value
for trend
0.5211

3.57
6.278
7.548
1
108.459
47.697
9.792
1

(1.713, 7.438)
(2.988, 13.190)
(3.703, 15.387)

(24.137, 487.355) <.0001
(10.881, 209.078) <.0001
(2.163, 4.338) 0.0031

<0.0001
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ขอมูลปจจัยเสี่ยงทางอุตุนิยมวิทยา
จากการวิเคราะหขอมูล พบวาปจจัยทางอุตุนิยมวิทยาทั้งหมด ไมมีความสัมพันธ (p-value ของ
Correlation coefficient > 0.05) กับจํานวนหมูบานที่ระบุวาเปนไขหวัดนกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (แผนภูมิ
ที่ 1-17)
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และจํานวนหมูบานที่รายงาน
การระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
250

R = -0.19
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200
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0
มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
2547 2547 2547 2547 2548 2548 2548 2548 2549 2549 2549 2549

อุณหภูมิสูงสุด (เซลเซียส)

จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก

35

10
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิอากาศต่ําสุดเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และจํานวนหมูบานที่รายงาน
การระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
R = 0.04
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อุณหภูมิต่ําสุด (เซลเซียส)

จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก
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มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
2547 2547 2547 2547 2548 2548 2548 2548 2549 2549 2549 2549

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิต่ําสุดที่ระดับยอดหญาเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และจํานวนหมูบาน
ที่รายงานการระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
R = 0.01
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มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
2547 2547 2547 2547 2548 2548 2548 2548 2549 2549 2549 2549

อุณหภูมิต่ําสุดทีร่ ะดับยอดหญา (เซลเซียส)

จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก

250

11
แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิน้ําสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และจํานวนหมูบานที่รายงานการ
ระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
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R = -0.15
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อุณหภูมิน้ําสูงสุด (เซลเซียส)

จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก
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มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
2547 2547 2547 2547 2548 2548 2548 2548 2549 2549 2549 2549

แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิน้ําต่ําสุดเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และจํานวนหมูบานที่รายงานการ
ระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
R = -0.01
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2547 2547 2547 2547 2548 2548 2548 2548 2549 2549 2549 2549

อุณหภูมิน้ําต่ําสุด (เซลเซียส)

จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก

250

12
แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และจํานวนหมูบานที่
รายงานการระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
250

R = -0.15
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ความชื้นสัมพัทธสูงสุด (%)

จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก
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2547 2547 2547 2547 2548 2548 2548 2548 2549 2549 2549 2549

แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธต่ําสุดเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และจํานวนหมูบานที่
รายงานการระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
R = 0.11
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ความชื้นสัมพัทธต่ําสุด (%)

จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก

250

13
แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และจํานวนหมูบานที่รายงานการ
ระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
250

R = -0.07
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ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร)

จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก

14

2
0

0
มี.ค. มิ.ย.
2547 2547

ก.ย. ธ.ค.
2547 2547

มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
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มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
2549 2549 2549 2549

แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางการระเหยของน้ําเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และจํานวนหมูบานที่รายงานการ
ระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
250

R = -0.14
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การระเหยของน้ํา (มิลลิเมตร)

จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก

8

14
แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิจุดน้ําคางเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และจํานวนหมูบานที่รายงาน
การระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
R = 0.05
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อุณหภูมิจุดน้ําคาง (เซลเซียส)

จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก
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มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
2547 2547 2547 2547 2548 2548 2548 2548 2549 2549 2549 2549

แผนภูมิที่ 11 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิพื้นดินที่ระดับความลึก 0 เซนติเมตรเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และ
จํานวนหมูบานที่รายงานการระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม
2549
R = -0.07
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จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก
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อุณหภูมิพน
ื้ ดินทีค
่ วามลึก 0 เซนติเมตร (เซลเซียส)
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แผนภูมิที่ 12 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิพื้นดินที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตรเฉลี่ยรายเดือน ( ----------- ) และ
จํานวนหมูบานที่รายงานการระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม
2549
R = -0.05
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จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก
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อุณหภูมิพน
ื้ ดินทีค
่ วามลึก 5 เซนติเมตร (เซลเซียส)
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จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก
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อุณหภูมิพน
ื้ ดินทีค
่ วามลึก 10 เซนติเมตร (เซลเซียส)

แผนภูมิที่ 13 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิพื้นดินที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร ( ----------- ) และจํานวน
หมูบานที่รายงานการระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549

16

250

R = -0.05
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จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก
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อุณหภูมิพน
ื้ ดินทีค
่ วามลึก 20 เซนติเมตร (เซลเซียส)

แผนภูมิที่ 14 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิพื้นดินที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร ( ----------- ) และจํานวน
หมูบานที่รายงานการระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549

มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
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R = -0.07
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จํานวนหมูบานทีม
่ ีรายงานไขหวัดนก
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อุณหภูมิพน
ื้ ดินทีค
่ วามลึก 50 เซนติเมตร (เซลเซียส)

แผนภูมิที่ 15 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิพื้นดินที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร ( ----------- ) และจํานวน
หมูบานที่รายงานการระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549

17

250

R = -0.03
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่ ีรายงานไขหวัดนก
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อุณหภูมิพน
ื้ ดินทีค
่ วามลึก 100 เซนติเมตร (เซลเซียส)

แผนภูมิที่ 16 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิพื้นดินที่ระดับความลึก 100 เซนติเมตร ( ----------- ) และจํานวน
หมูบานที่รายงานการระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549

มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.
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แผนภูมิที่ 17 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาชวงมีแสงแดดตอวัน ( ----------- ) และจํานวนหมูบานที่รายงานการ
ระบาดของไขหวัดนก ( █ ) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2549
R = 0.15
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่ ีรายงานไขหวัดนก
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ระยะเวลาชวงมีแสงแดดตอวัน (ชั่วโมง)
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สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษาวิจัย
ปจ จั ย เสี่ ย งทางภู มิ ศ าสตร ที่ มี ค วามสํ าคั ญที่ สุด ตอ การเกิด การระบาดของไขห วั ด นกในหมู บ า น
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ระยะทางจากหมูบานถึงแหลงน้ํา โดยแตละ 1 กิโลเมตรของระยะทางจาก
หมูบานไปยังแหลงน้ําที่ใกลขึ้น จะเพิ่มโอกาสของการเปนโรคไขหวัดนก 1.31 เทา และปจจัยเสี่ยงทาง
ภูมิศาสตรที่มีความสําคัญรองลงมา คือ ระยะทางจากหมูบานถึงแมน้ําสายหลัก โดยแตละ 1 กิโลเมตรของ
ระยะทางจากหมูบานไปยังแมน้ําสายหลัก จะเพิ่มโอกาสของการเปนโรคไขหวัดนก 1.05 เทา แตจาก
การศึกษาครั้งนี้ไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยทางอุตุนิยมวิทยากับการเกิดโรคไขหวัดนก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สรุปวาปจจัยทางภูมิศาสตรมีความสัมพันธกับการเกิดโรคไขหวัดนกในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้นจึงจําเปนจะตองมีการตรวจสอบ เก็บขอมูล และสอบสวนปจจัยที่เขามามีสวน
รวมกับปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตรเหลานี้ เชน มีการสํารวจและเฝาระวังโรคในนกธรรมชาติที่อาศัยอยูบริเวณ
แหลงน้ําใกลกับหมูบานที่มีการระบาดของโรค และตรวจสอบการทําลายซากสัตวปกโดยการทิ้งลงในแมน้ํา
ขอเสนอแนะ
จัง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี แ หลง น้ํ า ที่ เ ป น เป น แหล ง หากิน ของนกตามธรรมชาติ จํ า นวนมาก ซึ่ ง นก
ธรรมชาติเหลานี้อาจเปนพาหะเก็บกักเชื้อไวรัสไขหวัดนก จึงทําใหเกิดการระบาดของโรคเขาไปในหมูบาน
จากการใชแหลงน้ําและแหลงอาหารรวมกันของสัตวปกภายในหมูบานและนกธรรมชาติ หรือนกธรรมชาติ
อาจไดรับเชื้อไวรัสไขหวัดนกจากสัตวปกภายในหมูบานที่เปนพาหะ แลวนําเชื้อไวรัสนี้ไปยังแหลงน้ําของ
หมูบานอื่นตอไป ขอสรุปคําอธิบายดังกลาวนี้ จําเปนตองมีการวางแผนศึกษาทางระบาดวิทยาตอไป
อีกหนึ่งปจจัยที่พบวาเปนปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตร คือ แมน้ําสายหลัก อาจมีการทําลายซากสัตวปก
ปวยตายแลวทิ้งลงสูแมน้ําสายหลัก ซึ่งเปนสายน้ําที่ตัดผานหลายพื้นที่ และมีการไหลอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่อง จึงมีโอกาสที่เชื้อไวรัสไขหวัดนกที่อยูในซากสัตวปกที่ตายจะถูกพัดพาไปยังพื้นที่อื่นๆ ในเวลา
อันรวดเร็วได จึงควรมีการศึกษาระดับภูมิคุมกันหรือหาเชื้อไวรัสไขหวัดนกในสัตวปกที่กินซากสัตวตาย
เปนอาหารวามีการติดเชื้อไขหวัดนกหรือไม
สํา หรับการศึ ก ษาปจ จั ย เสี่ ยงทางอุ ตุ นิย มวิ ท ยาควรวางแผนวิเ คราะหแ บบ Spatial
analysis
แตจําเปนตองมีขอมูลอุตุนิยมวิทยาเปนตัวแทนของพื้นที่ แตในประเทศไทย มีสถานีตรวจวัดอากาศเพียง
1-2 สถานีตอจังหวัด จึงทําใหไมสามารถมีขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีดังกลาวได จําเปนตองติดตั้งเครื่องวัด
สภาพอากาศในแตละหมูบาน จากการศึกษาในประเทศจีน (Fang, L. Q., et al. 2005.) พบวาการระบาดของ
ไขห วัด นกมีค วามสั มพั น ธ กั บอุ ณ หภู มิ อากาศที่ ต่ํา ความชื้ น สัม พัทธ ที่สูง และมี ค วามกดอากาศสูง แต
เนื่องจากประเทศไทยมีความแตกตางของปจจัยดังกลาวระหวางวันคอนขางนอย จึงทําใหไมสามารถตรวจ
พบความสัมพันธของปจจัยทางอุตุนิยมวิทยากับการเกิดการระบาดของโรคไขหวัดนก
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การศึกษาวิจัยเรื่องการใชระบบภูมิสารสนเทศชวยในการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงทางภูมิศาสตรและ
อุตุนิยมวิทยาตอการเกิดโรคไขหวัดนกในจังหวัดสุพรรณบุรีนี้ สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ โดย
ความรวมมือของเจาหนาที่และเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังโรคไขหวัดนกของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
รวมกันปฏิบัติงานแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และอาจารย
นายสัตวแพทย ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะที่
ปรึกษาโครงการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงขอขอบคุณทุกทานที่เอยนามขางตนเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย
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