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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ของผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกกบัความ

หนาแน่นของประชากร 2) เพื่อศึกษาต าแหน่งครัวเรือนผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก ระหวา่งปี พ.ศ.2558 

– 2562 3) เพื่อศึกษาพื้นท่ีการเกิดโรคไข้เลือดออกซ ้ าซากใน 5 ปี (ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ) และ         

4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงพื้นท่ี       

ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีไดท้บทวนวรรณกรรม เพื่อก าหนดศึกษาการระบาด

ของโรคในพื้นท่ีศึกษา จากนั้นไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) และ

ขอ้มูลเชิงอรรถอธิบาย (Attribute data) จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความ

หนาแน่นของประชากรและความซ ้ าซากของการเกิดโรคระบาด ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2562        

บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับ คือ พื้นท่ีการ

ระบาดซ ้ าซากของโรคไขเ้ลือดออกสูง ปานกลาง และต ่า โดยแขวงบุคคโล แขวงดาวคะนอง และ

แขวงตลาดพลู พบเน้ือท่ีการระบาดซ ้ าซากของโรคไขเ้ลือดออกสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.78  0.68 

และ 0.33 ของเน้ือท่ีของแต่ละแขวงตามล าดบั  

นอกจากนั้ นพบช่วงเวลาของการระบาดซ ้ าซากของโรคไข้เลือดออกสูงอยู่ระหว่าง        

เดือนสิงหาคม – มกราคม โดยสูงท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ดงันั้นช่วงเวลาในการป้องกนั

โรคจะตอ้งเป็นช่วงก่อนการเกิดโรคในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ก่อนช่วงเวลาระบาดมาก   

โดยการควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย ซ่ึงสามารถด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นแลว้ในพื้นท่ี

เส่ียงสูงและปานกลางนั้น เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการลงพื้นท่ีอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงการปรับปรุง

ข้อมูลส าหรับวิเคราะห์การเกิดโรคซ ้ าซากของไข้เลือดออกนั้ นควรมีการด าเนินการทุกปี             

เพื่อประเมินมาตรการการป้องกนัของแต่ละพื้นท่ี 
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The objective of this study were to 1) study the relationship between dengue fever patients 
and population density 2) to study the location of dengue hemorrhagic fever patients between 2015-
2019 3) to analyze repetitive outbreak area of Dengue fever during 2015 – 2019 and 4) to recommend 
prevention and control guidance of dengue fever spread in Thonburi District, Bangkok.The methodology 
included related literature review, collection of relevant primary and secondary data both spatial and 
attribute data from various sources andanalyze the relationship of population density and the 
repetition of the disease between 2015 - 2019 by Geographic Information System (GIS). 

 The study showed that the repetitive outbreak area of Dengue fever during 2015 – 2019 can 
be divided into 3 levels: high, moderate and low.Bukkhalo, Daoknong and Taladplu sub-districts 
covered most repetitive outbreak of dengue fever, representing 0.78, 0.68 and 0.33 percent of each 
sub-district area, respectively. In addition, the epidemic period of high dengue fever was observed 
between August – January and the highest wasin November every year. Therefore, the period of 
disease prevention must be before the disease outbreak which was in April – July by controlling 
mosquito breedingcontinuously. In moderate risk area, the control practice should be done regularly. 
The improvement of data for repetitive disease analysis should be conducted every year to assess the 
protection measures of each area. 


