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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนัปัญหามลพิษทางอากาศและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดส่้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใน

ประเทศไทย อยา่งไรก็ตามการวิจยัทางระบาดวิทยาภูมิศาสตร์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพอากาศในทอ้งถ่ินและการ
เจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจยงัมีจ ากดั จุดมุ่งหมายของการศึกษาน้ีเพ่ือท าความเขา้ใจว่ามลพิษทางอากาศและพารามิเตอร์ทาง
อุตุนิยมวิทยามีผลต่อผูป่้วยโรคหืดในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัสงขลาอย่างไร ด าเนินการโดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิทั้งหมด ระหว่าง 1 
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ขอ้มูลเป็น Time-series วิธีทางสถิติท่ีใชคื้อ Poisson Regression with 
Generalized Additive model รวมกบั Distributed lag non-linear models การศึกษาพบวา่ มีการวินิจฉัยโรคหืด 250,127 คร้ัง จาก
จ านวนผูป่้วย 36,761 คน คิดเป็นอตัราป่วย 448.9 ต่อประชากรหม่ืนคน ผูป่้วยโรคหืดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.1)  
สถานการณ์       โรคหืดมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงท่ีสภาพอากาศมีความช้ืนสมัพทัธ์ในบรรยากาศสูง และก๊าซ CO เป็นตวัแปร
พยากรณ์ท่ีท านายผลกระทบสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญของการเขา้รับการรักษาผูป่้วยโรคหืดโดยรวม ผลลพัธ์ยงัช้ีให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสมัผสัมลพิษทางอากาศนั้นแตกต่างกนัไปตามเพศและอาย ุกลุ่มผูป่้วยท่ีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี เป็นกลุ่ม
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ท่ีมีความอ่อนไหวต่อมลพิษทางอากาศมากท่ีสุด ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีอตัราป่วยโรคหืดสูงคือ อ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ 
ซ่ึงตลอดระยะเวลา 5 ปีนั้นมีการเปล่ียนแปลงของอตัราป่วยโรคหืดท่ีเพ่ิมข้ึนและยงัคงเกิดโรคสูงในพ้ืนท่ีเดิม เพ่ือท่ีจะลด
ผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนควรติดตั้งเคร่ืองควบคุมความช้ืนภายในอาคาร และนโยบายสาธารณสุขควรไดรั้บการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือปกป้องเด็กจากการสมัผสักบัมลพิษทางอากาศ 
ค าส าคญั: โรคหืด ความช้ืนสมัพทัธ์ มลพิษทางอากาศ ระบาดวทิยา สงขลา 

 
Abstract 

Air pollution and climate change have affected to people's health in Thailand. However, geographic epidemiological 
research on the association between local weather conditions and respiratory disease morbidity is still limited. The aim of this 
study was to better understand how air pollutants and meteorological parameters affect asthma patient visits in Songkhla 
province. This study was analyzed secondary data between 1 January 2013 to 31 December 2017 by using time-series 
analysis. The statistical methods used were Poisson Regression with Generalized Additive model (GAM) combined with a 
Distributed lag non-linear models (DLNMs). The overall results showed that 250,127 records among 36,761 patients were 
diagnosed as asthma. The morbidity rate was 448.9 of per 10,000 population. Most of asthma patients were female (61.1%). 
The asthmatic situation tends to increase during periods of high relative humidity and CO is a predictive variable was the 
significantly highest impact to total visits of asthma patients. The results also indicate that the health effects of air pollution 
exposure vary according to gender and age. Patient group that were younger than 20 year, was the most sensitive group to air 
pollution. The morbidity rate of asthma was higher, especially in Mueang Songkhla and Hat Yai Districts. Over 5-year period, 
morbidity rate of asthma trend to increase and the highest rate was observed in the same area. In order to reduce human health 
effects, a humidity controller should be set up in a building. Public health policies should be specifically planned to protect 
children from air pollution exposure. 
Keywords: Asthma Humidity Air Pollutions Epidemiological Songkhla 

 
บทน า 

สถานการณ์โรคมีลกัษณะเฉพาะในแต่ละพ้ืนท่ี และไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยบงัเอิญหรือโดยสุ่ม ลกัษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นตัวก าหนดให้การเกิดโรคมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนระบาดวิทยาภูมิศาสตร์ (ทิพยมงคลกุล & 
Tipayamongkholgul, 2555) ดงันั้น การศึกษาทางระบาดวิทยาวิทยาภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาสถานการณ์โรคตามลกัษณะของ 
บุคคล เวลา และ สถานท่ี เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์โรคนั้น โดยใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีการจดัเก็บ
อยา่งเป็นระบบอยูแ่ลว้ รวมถึงการประยุกตใ์ชส้ถิติเชิงภูมิศาสตร์วิเคราะห์การกระจายตวัของโรคในแต่ละชุมชนเช่ือมโยงกบั
ปัจจยัประชากร สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อมลพิษทางอากาศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยซ่ึ์งเป็นปัญหาท่ีมี
ความส าคญัดา้นสาธารณสุข  
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ในปัจจุบันผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการกล่าวถึงบ่อยข้ึน เน่ืองจากสภาพ
ภูมิอากาศมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย ์ โรค
หรือกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อาการระคายเคืองของระบบ
ทางเดินหายใจ การหายใจล าบาก โรคภูมิแพ ้โรคหืด หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง เป็นตน้ สถิติการเจ็บป่วยดว้ยโรคระบบทางเดิน
หายใจในภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกปี จากการส ารวจขอ้มูลโดยกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน (Strategy and Planning Division [SPD], ม.ป.ป.) พบวา่ จ านวนผูป่้วยนอกจากปี พ.ศ.2550 ท่ีมีเพียง 444,090 ราย เพ่ิม
เป็น 457,410 ราย ในปี พ.ศ. 2551 ส่วนปี พ.ศ. 2552 จ านวน 498,160 ราย และสูงข้ึนเป็น 499,530 ราย ในปี พ.ศ. 2553 ในขณะท่ี
อตัราตายมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 อยูร่ะหวา่ง 49.9 - 61.4 ต่อแสนประชากร โดยมีอตัรา
ตายสูงสุดในปี พ.ศ. 2558 

ในขณะท่ีมลพิษทางอากาศมีความสมัพนัธ์ต่อสุขภาพในหลายระบบ เช่น ทางเดินหายใจ ตา ผิวหนงั หัวใจและหลอด
เลือด (พงศ์เทพ, มยรุา, & พชัรินทร์, 2551) ผลกระทบนอกจากท าให้เกิดความเจ็บป่วยทั้งระยะสั้นและระยะยาวแลว้ ยงัเป็น
สาเหตุของการเสียชีวติไดเ้ช่นกนั (Katsouyanni et al., 2001) โดยมีการศึกษาไดแ้สดงให้เห็นวา่ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 
10 ไมครอน (PM10) ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) โอโซน (O3) ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็น
ปัจจยักระตุน้ให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ (Brunekreef & Holgate, 2002)โดยมลพิษส่ิงแวดลอ้มมกัเกิดข้ึนจากการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัหรือการผลิตส่ิงอ านวยความสะดวกของมนุษย ์เช่น การคมนาคมขนส่ง การผลิตสินคา้ทั้งในภาคเกษตรกรรมและ
โรงงานอุตสาหกรรม การใชเ้ช้ือเพลิงจากซากฟอสซิล เป็นตน้ ซ่ึงสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษยเ์ป็นอยา่ง
มาก (D’Amato et al., 2010) รวมไปถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปีทั้งในภาคเหนือและภาคใตข้อง
ประเทศไทย (Pentamwa & Oanh, 2008) ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมากในชุมชนโดยรอบ กลุ่มอาการระบบทางเดิน
หายใจเหตุจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศท่ีส าคญัคือ โรคหืด ซ่ึงสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่ง
ประเทศไทย (Thai Asthma Council [TAC], 2560) ให้นิยามว่า เป็นสภาวะผิดปกติดา้นสุขภาพ มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสาร
ภูมิแพแ้ละส่ิงแวดลอ้มมากกวา่คนปกติ ท าใหเ้กิดอาการไอ แน่นหนา้อก หายใจล าบาก หายใจมีเสียงวี้ด จากสถิติองคก์ารอนามยั
โลก (World Health Organization [WHO], ม.ป.ป.) พบวา่ ประชากรทัว่โลกป่วยดว้ยโรคหืดประมาณ 235 ลา้นคน และมี
ผูเ้สียชีวติ 383,000 ส าหรับประเทศไทยนั้นปัจจุบนัพบมีผูป่้วยโรคหืดประมาณร้อยละ 7 ของประชากร (TAC, 2560) ในแต่ละปี
มีผูป่้วยโรคหืดจ านวนมากท่ีมีอาการหอบก าเริบรุนแรงจนตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตวัผูป่้วย
เพ่ิมความเส่ียงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ข้อมูลในประเทศไทยพบว่าอัตราการนอน
โรงพยาบาลของผูป่้วยโรคหืดสูงถึงร้อยละ 14.8 (TAC, 2560) 

ในประเทศไทยอตัราการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลส าหรับผูป่้วยโรคหืดแตกต่างกนัไปตามสถานท่ีศึกษาและ
ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาค (Boonsawat et al, 2004) จากการส ารวจขอ้มูลโดยกองยทุธศาสตร์และแผนงาน (SPD, ม.ป.ป.) 
พบวา่ ภาคใตมี้จ านวนและอตัราการป่วยสูงเป็นล าดบัท่ี 1 จาก 4 ภาคของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2560 ภาคใตคิ้ดเป็นอตัรา
ป่วยเท่ากบั 265.72 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ คิดเป็นอตัราป่วย
เท่ากบั 208.88, 178.13, 138.93 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั และรายงานขอ้มูลผูป่้วย 43 แฟ้ม ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
สงขลา (ม.ป.ป.) มีสถิติจ านวนผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่ง ส าหรับการวินิจฉัยว่าป่วยดว้ยโรคหืด           
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มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 ท่ีมีเพียง 27,666 คร้ัง เพ่ิมเป็น 37,866 คร้ัง ในปี พ.ศ.2558 ขณะท่ีปี พ.ศ.2559 สูงข้ึน 52,283 
คร้ัง ดงันั้นผูว้จิยัสนใจท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพภูมิอากาศและความเขม้ขน้สารมลพิษทางอากาศท่ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนการเขา้รับการรักษาผูป่้วยนอกดว้ยโรคหืดในจงัหวดัสงขลา มีลกัษณะการกระจายตวัเชิงพ้ืนท่ี (Spatial) มีแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงในช่วงเวลา (Temporal) และบุคคล (Personal) เป็นอย่างไร เน่ืองจากสภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์และทาง
เศรษฐกิจ โดยจงัหวดัสงขลาตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัออกของภาคใตต้อนล่างและใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภาคใต ้มีภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบริม
ทะเล (ติดต่อกบัอ่าวไทย) พ้ืนท่ีลุ่ม (ทะเลสาบสงขลา) และเป็นภูเขาท่ีราบสูง (เทือกเขาสันกาลาคีรี) กั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกบัมาเลเซีย ซ่ึงมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ จะช้ีใหเ้ห็นถึงขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรค และบ่งบอกได้
ถึงปัจจยัเชิงนิเวศท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค (ทิพยมงคลกลุ & Tipayamongkholgul, 2555) ในส่วนของสภาพทางเศรษฐกิจมี
การขยายตวัของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงความเป็นเมือง การก่อสร้างและประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น โรงไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมยางพารา 
เป็นตน้ (สินาด, ปพิชญา, และกฤตยา, 2557) แต่ในขณะเดียวกนัการพฒันาอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพประชาชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
วตัถุประสงคก์ารวจิยั  
1) เพื่อศึกษาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลของผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัโรคหืด  
2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัโรคหืดกบัการสมัผสัระดบัสารมลพิษอากาศ  
3) เพื่อสร้างแผนท่ีทางระบาดวทิยาภูมิศาสตร์ส าหรับอตัราป่วยโรคหืด 
 

วธีิการวจัิย 
1. ขอบเขตการวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ี บูรณาการโดยใชว้ธีิการทางสถิติ Spatio-Temporal และ Time Series ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูล

ยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
พ้ืนท่ีศึกษา คือ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีเน้ือท่ีเท่ากบั 7,550.6 ตารางกิโลเมตร เขตการปกครองเป็น 16 อ าเภอ 127 ต าบล  
ประชากรศึกษา คือ ประชากรในจงัหวดัสงขลาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตรับผิดชอบและอยูจ่ริงในภูมิล าเนาจงัหวดัสงขลา 
ขนาดตวัอยา่ง คือ ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัหลกัดว้ยโรคหืดในทุกกลุ่มอาย ุ 
เกณฑก์ารคดัเขา้ คือ จ านวนผูป่้วยรายวนัไดรั้บการวนิิจฉยัหลกัดว้ยโรคหืด จ าแนกประเภทของโรคดว้ยระบบ ICD-10 

ตามเกณฑ ์World Health Organization รหัสเป็น J45.XX และ J46.XX ในแต่ละคร้ังท่ีเขา้มารับบริการรักษาพยาบาลเป็นผูป่้วย
นอก ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกแห่ง สงักดักระทรวงสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา  

เกณฑ์การคดัออก คือ ผูป่้วยโรคหืดท่ีอาศยัอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
หน่วยงานบริการสุขภาพ หรือคนต่างดา้ว  

ขอบเขตดา้นขอ้มูลและตวัแปร ขอ้มูลผูป่้วยรายวนัใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ  43 แฟ้มของ
ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา ตวัแปรท่ีศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ณ วนัท่ีวินิจฉัยโรค วนัท่ี
ให้บริการ ประเภทการวินิจฉัย รหัสโรคท่ีวินิจฉัย สถานะบุคคล รหัสท่ีอยูต่ามกรมการปกครอง และขอ้มูลจ านวนประชากร
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กลางปีทั้งหมดของชุมชนท่ีเส่ียงต่อโรค จ าแนกตามอายแุละเพศ เป็นรายต าบล ใชข้อ้มูลจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา 
และขอ้มูลสภาพภูมิอากาศเฉล่ียรายวนั ใชข้อ้มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ตวัแปรท่ีศึกษา คือ อุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน ความช้ืน
สมัพทัธ์ ความกดอากาศ จุดน ้ าคา้ง ความเร็วลม ทิศทางลม ทศันะวสิัย และขอ้มูลความเขม้ขน้สารมลพิษทางอากาศเฉล่ียรายวนั 
ใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ  ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด ์ก๊าซโอโซน ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ การบริหารจดัการและวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดดว้ยโปรแกรม R   
2. การประมวลผลข้อมูล  
ส่วนท่ี 1 ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล ส าหรับค่าเฉล่ียรายวนัของความเขม้ขน้สารมลพิษทางอากาศ และขอ้มูล

ทางอุตุนิยมวทิยา หากพบมีค่าหายไปจะท าการประมาณค่าใส่แทนค่าท่ีหายไปดว้ยวิธี imputation เน่ืองจากการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยส าหรับอนุกรมเวลาไม่ควรมี missing value โดยปฏิบติัการดว้ยชุดค าสั่งใน mice package และท าการคดัออกความ
ซ ้ าซอ้นขอ้มูลผูป่้วยรายวนั โดยปฏิบติัการดว้ยชุดค าสัง่ duplicated ใน R base package   

ส่วนท่ี 2 ประมาณค่าเร่ิมสมัผสัแบบเชิงพ้ืนท่ีของขอ้มูลมลพิษทางอากาศ และขอ้มูลตุนิยมวทิยา จ านวน 1,825 วนั และ
เลือกใชค้่าประมาณท่ีต าแหน่งพิกดัของ 127 ต  าบล เป็นค่าเร่ิมสัมผสัของผูป่้วยโรคหืดในจงัหวดัสงขลา สถิติท่ีใช ้ Ordinary 
Kriging โดยปฏิบติัการดว้ยชุดค าสัง่ใน gstat package  

ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลของจ านวนผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโรคหืด สถิติท่ีใช ้
Changepoint Analysis of Time Series โดยปฏิบติัการดว้ยชุดค าสัง่ใน changepoint package  

ส่วนท่ี 4 วเิคราะห์อ านาจการท านายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวทิยา และชนิดของก๊าซ
มลพิษอากาศต่อจ านวนผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโรคหืด ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแจกแจงแบบพวัซอง สถิติท่ีใช ้
Generalized linear model โดยปฏิบติัการดว้ยชุดค าสัง่ใน stats package  

ส่วนท่ี 5 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโรคหืดกบัการสัมผสัระดบัสารมลพิษ
อากาศ โดยมีการควบคุมตวัแปรสภาพภูมิอากาศ ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน ความช้ืนสัมพทัธ์ ความกดอากาศ จุดน ้ าคา้ง 
ความเร็วลม ทิศทางลม ทศันะวสิัย และตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ วนัประจ าสัปดาห์ วนัหยดุ จ านวนวนัท่ีศึกษา และจ านวนประชากร 
สถิติท่ีใช ้Distributed lag non-linear models (DLNMs) กบัขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งเชิงพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั (spatial time 
series) หน่วยท่ีท าการวเิคราะห์เป็น 127 ต าบล รวมถึงการ splines ท่ีผ่าน Poisson Regression with Generalized Additive model 
(GAM) และเลือกแบบจ าลองความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใชเ้กณฑ ์Backward Stepwise Multiple Regression ดว้ย Akaike 
Information Criterion (AIC) ท่ีใหค้่าต ่าสุด วเิคราะห์ lag time ท่ี 0-15 lag วนั หมายถึงระยะเวลาฟักตวัแสดงให้เห็นอาการในแต่
ละการสัมผสัมลพิษตั้งแต่ในวนัเดียวกนั (0 lag วนั) และถดัไปทีละวนัจนถึงวนัท่ี 15 (15 lag วนั) ค่าท่ีวิเคราะห์ออกมาเป็น 
Relative risk และ 95% confidence intervals (95% CI) โดยปฏิบติัการดว้ยชุดค าสัง่ใน dlnm package ร่วมกบั mgcv package  

ส่วนท่ี 6 สร้างแผนท่ีทางระบาดวิทยาแสดงการกระจายทางภูมิศาสตร์ของอตัราป่วยโรคหืด โดยสร้างโครงร่างพิกดั
ทางภูมิศาสตร์เฉพาะจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย ขอบเขตจงัหวดั  ขอบเขตอ าเภอ ขอบเขตต าบล และขอบเขตทะเลสาบ มาตรา
ส่วน เป็นระบบ UTM จาก Shape file ของ Global Administrative Areas สถิติท่ีใช ้ Spatio-temporal Analysis โดยปฏิบติัการ
ประมาณค่าใน ggplot2 package 
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ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 1. ผลการวจิยั 

ขอ้มูลทัว่ไปมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของจ านวนผูป่้วยโรคหืดทั้ งส้ิน 36,761 คน พบว่ามีการเขา้รับบริการ
รักษาพยาบาลเป็นผูป่้วยนอก 250,127 คร้ัง คิดเป็นอตัราป่วย 448.86 ต่อประชากรหม่ืนคน ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
19,761 คน (ร้อยละ 53.76) และมีจ านวนคร้ังต่อการวินิจฉัยโรคหืด 152,892 คร้ัง (ร้อยละ 61.1) คิดเป็นอตัราป่วย 529.97 ต่อ
ประชากรหม่ืนคน เม่ือพิจารณาแยกช่วงอาย ุพบวา่ อตัราการป่วยดว้ยโรคหืด สูงสุดในกลุ่มวยัผูสู้งอาย ุ64 ปีข้ึนไป รองลงมาคือ 
วยัเด็กในช่วงอาย ุ 0-19 ปี และวยัผูใ้หญ่ในช่วงอาย ุ20-64 ปี ตามล าดบั ไดแ้สดงในตารางท่ี 1 ในขณะท่ีการกระจายของขอ้มูล
ความเขม้ขน้มลพิษทางอากาศและขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา 1,825 วนั พบวา่ PM10 เฉล่ีย 24 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 31.28 μg/m3 โดยมี
ค่าเฉล่ียรายวนัสูงสุดเท่ากบั 182.09 μg/m3 และค่าเฉล่ียรายวนัของ  NO2 SO2 O3 และ CO มีค่าเท่ากบั 6.71 ppb 1.97 ppb 22.75 
ppb และ 0.47 ppm ตามล าดบั ในส่วนของค่าอุตุนิยมวิทยา ประกอบดว้ย อุณหภูมิ ปริมาณน ้ าฝน ความช้ืนสัมพทัธ์ ความกด
อากาศ จุดน ้ าคา้ง ความเร็วลม ทิศทางลม และทศันวิสัย พบวา่ ทั้งค่าเฉล่ียและค่ามธัยฐานมีค่าใกลเ้คียงกนั ดงันั้นลกัษณะการ
กระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ ไดแ้สดงในตารางท่ี 2 

ผลการศึกษาลกัษณะของการเจ็บป่วยเชิงระบาดวิทยาโดยรวม พบวา่ อนุกรมเวลารายเดือนของจ านวนผูป่้วยนอกท่ี
ไดรั้บการวนิิจฉยัโรคหืดมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตลอดช่วงเวลาท่ีศึกษา และผูป่้วยเพศหญิงมีแนวโนม้การเกิดโรคหืดสูงกวา่เพศชาย 
เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะการเปล่ียนแปลงของโรคหืด พบวา่ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 จ านวนผูป่้วยโรคหืดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
และลดลงให้เห็นชดัเจนคือ มีรูปแบบการเกิดโรคในช่วงเปล่ียนผ่านฤดู ซ่ึงจ านวนผูป่้วยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่
เดือนกมุภาพนัธ์และลดลงต ่าสุดในเดือนเมษายน ส าหรับช่วงเวลาท่ีมีจ านวนผูป่้วยเพ่ิมสูงข้ึนคือ ช่วงตน้ฤดูฝนในเดือนมิถุนายน
จ านวนผูป่้วยจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และปลายฤดูฝนในเดือนธันวาคมจ านวนผูป่้วยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างชา้ๆ 
ในขณะท่ีแนวโนม้ของโรคหืดในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 มีจ านวนผูป่้วยเพ่ิมสูงข้ึนในเดือนมกราคม และไม่มีลกัษณะแนวโนม้
การเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน ไดแ้สดงในภาพท่ี 1 และเม่ือพิจารณาแนวโนม้รายอาย ุพบวา่ มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วง
อาย ุ0-19 ปี เร่ิมลดลงในช่วงอาย ุ20-64 ปี และกลบัมาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงอายมุากกวา่ 64 ปีข้ึนไป ไดแ้สดงในภาพท่ี 2   
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ตาราง 1 ลกัษณะและการกระจายของผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัดว้ยโรคหืด แยกประเภทยอ่ยของเพศและช่วงอาย ุในจงัหวดั
สงขลา ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (รวม 1,825 วนั) 

ตัวแปร 

จ านวนผู้ป่วย ค่าเฉลีย่ + ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนคร้ัง 
จ านวนคร้ังการวนิิจฉัย 

อตัราป่วย 

(ร้อยละ) การวนิิจฉัย ต่อประชากร 

  (ร้อยละ) Min 25th 50th 75th Max หม่ืนคน 

ทั้งหมด 36,761 6.79 + 10.09 250,127 1 1 2 8 279 448.86 

เพศ 

ชาย 17,000 (46.24) 5.72 + 8.50 97,235 (38.9) 1 1 2 7 174 361.79 

หญิง 19,761 (53.76) 7.72 + 11.20 152,892 (61.1) 1 1 3 10 279 529.97 

ช่วงอายุ 

0-19 ปี 15,314 (41.66) 4.88 + 6.69 74,752 (29.9) 1 1 2 6 117 455.03 

20-64 ปี 15,467 (42.07) 7.83+11.67 123,421 (49.3) 1 1 3 10 279 362.41 

64 ปีข้ึนไป 5,980 (16.27) 7.70 + 10.34 51,954 (20.8) 1 1 3 11 111 991.24 

 
ผลการศึกษาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมนพบความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่     

จุดน ้ าคา้ง (r=0.08)  ความช้ืนสมัพทัธ์ (r=0.07) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ (r=0.06) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(r=0.05) และพบ
ความสัมพนัธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ความกดอากาศ (r=-0.06) ได้แสดงในภาพท่ี 3 และผลกาศึกษา
สมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อการท านายจ านวนการเขา้รับการรักษาผูป่้วยนอก
ดว้ยโรคหืดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ =.550) ทศันวิสัย (ค่าสหสัมพนัธ์
พหุคูณ =.076) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ =.032) ความช้ืนสัมพทัธ์ (ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ =.018) 
ความเร็วลม (ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณ =.005) และก๊าซโอโซน (ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณ =.004) ไดแ้สดงในตารางท่ี 3  

ผลลพัธ์ของ DLNMs แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโรคหืดกบัปริมาณคาดการณ์
ของสารก่อมลพิษแต่ละชนิดท่ีเพ่ิมข้ึนทุก 10% โดยท าการควบคุมปัจจยัดา้นอุตุนิยมวิทยา วนัประจ าสัปดาห์ วนัหยดุ จ านวน
วนัท่ีศึกษา จ านวนประชากร และสารมลพิษอ่ืนๆ เม่ือพิจารณากลุ่มประชากรจ าแนกตามเพศและช่วงอาย ุในแต่ละการสัมผสัท่ีมี
ระยะเวลาฟักตวัก่อให้เกิดอาการใน lag time ตั้งแต่ในวนัเดียวกนั (0 lag วนั) และถดัไปทีละวนัจนถึงวนัท่ี 15 (15 lag วนั) ได้
แสดงในภาพท่ี 4 เม่ือก าหนดค่าเร่ิมสมัผสัให้ PM10 = 35.59 μg/m3 NO2 = 7.09 ppb  SO2 = 2.61 ppb O3 = 26.02 ppb และ CO = 
0.50 ppm พบวา่ เพศชายมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั NO2 (lag 5 day) SO2 (lag 10-11 day) และ O3 
(lag 0-4 day และ lag 13-15 day) ในขณะท่ี PM10 และ CO ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) เพศหญิงพบ
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั PM10 (lag 3-6 day), SO2 (lag 10 day), NO2 (lag 1-2 day) SO2 (lag 3 day 
และ lag 9-11 day) และ O3 (lag 0 day และ lag 15 day) ในขณะท่ี CO ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ช่วง
อาย ุ0-19 ปี พบความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั NO2 (lag 4-9 day) SO2 (lag 0-1 day และ lag 11-14 day)   



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

299 

O3 (lag 0-6 day) และ CO (lag 9-14 day) ในขณะท่ี PM10 ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ช่วงอาย ุ20-64 ปี 
พบความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั PM10 (lag 3-5 day) NO2 (lag 0-4  day) SO2 (lag 3 day และ lag 9-11 
day) และ O3 (lag 0-2 day และ lag 13-15 day) ในขณะท่ี CO ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) และช่วงอาย ุ
64 ปีข้ึนไป พบความสมัพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั PM10 (lag 4-8 day) NO2 (lag 13-15 day) และ O3 (lag 0 day 
และ lag 13-15 day) ในขณะท่ี SO2 และ CO ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตาราง 2 สถิติเชิงพรรณนาส าหรับขอ้มูลความเขม้ขน้มลพิษทางอากาศและขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาในจงัหวดัสงขลา ระหวา่งวนัท่ี 1 
มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (รวม 1,825 วนั) 

ตวัแปร 
ค่าเฉลีย่ + ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ 

Min 25th 50th 75th Max 

ความเข้มข้นสารมลพษิ       
PM10 (μg/m3) 31.28 + 10.76 13.73 24.66 28.96 35.69 182.09 

NO2 (ppb) 6.71 + 2.13 1.87 5.30 6.34 7.75 20.70 
SO2 (ppb) 1.97 + 0.86 0.11 1.38 1.85 2.43 7.28 
O3 (ppb) 22.75 + 8.83 7.68 16.28 20.88 27.51 65.21 

CO (ppm) 0.47 + 0.11 0.24 0.40 0.46 0.52 1.19 
ข้อมูลอุตุนิยมวทิยา       

อุณหภูมิ (°c) 27.84 + 1.1 23.89 27.14 27.87 28.64 31.14 
ปริมาณน ้ าฝน (mm) 5.88 + 11.42 0.00 0.08 1.90 7.24 161.44 

ความช้ืนสมัพทัธ์ (percent) 80.55 + 5.06 64.02 76.67 80.34 84.04 97.00 
ความกดอากาศ (hPa) 1008.88 + 1.85 1003.83 1007.59 1008.75 1010.04 1015.00 

จุดน ้ าคา้ง (°c) 23.72 + 0.9 18.14 23.36 23.90 24.33 25.40 
ความเร็วลม (knots) 13.12 + 3.28 7.00 11.29 12.86 14.43 108.43 
ทิศทางลม (degrees) 155.42 + 77.91 35.71 81.43 137.14 238.57 300.00 
ทศันวสิยั (km) 9.25 + 0.87 1.14 9.00 9.43 9.71 10.57 

 
ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาภูมิศาสตร์ของอตัราป่วยโรคหืดในพ้ืนท่ีจังหวดัสงขลา ตามปัจจัยด้านสถานท่ีนั้ น 

ประกอบดว้ยการกระจายตวัของผูป่้วยแบ่งออกเป็น 16 อ าเภอ 127 ต าบล พบวา่ อ าเภอท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรค
สูงสุด 5 อนัดับแรก คือ อ าเภอเมืองสงขลา คิดเป็นอตัราป่วย 622.70 ต่อประชากรหม่ืนคน รองลงมาคือ อ าเภอหาดใหญ่        
อ าเภอรัตภูมิ อ าเภอนาหม่อม อ าเภอบางกล ่า คิดเป็นอตัราป่วย 545.72, 539.01, 504.54, 501.76  ต่อประชากรหม่ืนคน ตามล าดบั 
ส าหรับขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีของต าบลจะพบลักษณะการกระจายการระบาดของผูป่้วยในทุกต าบล โดยพบสูงสุดท่ีพ้ืนท่ีต าบล
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หาดใหญ่ ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอหาดใหญ่ คิดเป็นอตัราป่วย 1309.96 ต่อประชากรหม่ืนคน และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิด
โรคต ่าสุดอยูท่ี่ต  าบลธารคีรี ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอสะบา้ยอ้ย คิดเป็นอตัราป่วย 59.06 ต่อประชากรหม่ืนคน ไดแ้สดงในภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 อนุกรมเวลารายเดือนของจ านวนคร้ังการวินิจฉยัผูป่้วยนอกดว้ยโรคหืด จ าแนกตามเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 แสดงแนวโนม้รายอายขุองจ านวนผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการวินิจฉยัโรคหืดในประชากรทั้งหมด 
 

2. อภิปรายผล 
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในช่วงเวลา (Temporal)  
การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาขอ้มูลผูป่้วยประชากรชาวไทยท่ีไดรั้บการวินิจฉัยโรคหืดในทุกเพศและทุกอายุ ท่ีเขา้รับการ

รักษาเป็นผูป่้วยนอกในหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ เขตรับผิดชอบส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 
ผลการศึกษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโรคหืด พบว่า จ านวนผูป่้วยมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงข้ึนนั้นเกิดจากปรากฏการโดย
ธรรมชาติในช่วงฤดูฝน จากการศึกษาของ วารองกา้, เรสติโว, และนูน (Valença, Restivo, & Nunes, 2006) รายงานผลการศึกษา
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ความผนัแปรตามฤดูกาล (ฤดูฝนและฤดูแลง้) กบัการเขา้หอ้งฉุกเฉินส าหรับอาการก าเริบของผูป่้วยโรคหืดในเมืองกามาประเทศ
บราซิล พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของความช้ืนมีความส าคญัมากท่ีสุด และการเขา้
แผนกฉุกเฉินเพื่อรักษาโรคหืดพบบ่อยคร้ังมากข้ึนในช่วงฤดูฝนและลดลงในฤดูแลง้ แมว้่าโรคหืดสามารถเกิดข้ึนจากหลาย
สาเหตุรวมทั้งการสูดดมสารมลพิษ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลท่ีจะอธิบาย 
การติดเช้ือไวรัสในระบบทางเดินหายใจท่ีเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดภาวะจับหืดในผูป่้วยท่ีพบเพ่ิมมากข้ึนในช่วงฤดูฝน 
(Cohen et al., 2013; Etemadi et al., 2013)  
 

ตาราง 3 ผลกระทบของพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาและชนิดของก๊าซมลพิษอากาศ ต่อจ านวนผูป่้วยนอกท่ีได้รับการ
วนิิจฉยัโรคหืดในประชากรทั้งหมด ระหวา่งปี 2556 ถึง 2560 
หมายเหตุ: 1. ค่า Regression coefficient แสดงเป็นค่า log 
                  2. *** p-value < 0.001 

 
กลุ่มเส่ียงในประชากร (Person) 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มประชากรผูป่้วยโรคหืดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีแนวโนม้การเกิดโรคหืด

สูงกวา่เพศชาย จากสรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2556-2560 โดยกองยทุธศาสตร์และแผนงาน (Strategy and Planning Division 

ตวัพยากรณ์ 
Regression 
Coefficient 

Std. Error z-Value 
Statistical 

Significance 

ค่าคงที ่ 16.530 1.432 11.542 0.000 *** 
อุณหภูมิ 0.017 0.009 1.874 0.061  

ปริมาณน ้ าฝน -0.002 0.000 -8.168 0.000 *** 
ความช้ืนสมัพทัธ์ 0.018 0.002 8.154 0.000 *** 
ความเร็วลม 0.005 0.001 9.963 0.000 *** 
Sin (ทิศลม) -0.020 0.003 -6.824 0.000 *** 
Cos (ทิศลม) -3.311 0.003 -11.931 0.000 *** 
ความกดอากาศ -0.014 0.001 -10.274 0.000 *** 

จุดน ้ าคา้ง -0.047 0.010 -4.787 0.000 *** 
ทศันวสิยั 0.076 0.005 16.416 0.000 *** 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ 0.550 0.022 25.160 0.000 *** 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ 0.032 0.001 30.671 0.000 *** 
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 0.002 0.002 0.702 0.483  

ก๊าซโอโซน 0.004 0.000 15.575 0.000 *** 
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 0.000 0.000 0.297 0.767  
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[SPD], ม.ป.ป.) พบวา่ โรคหืดในเพศหญิงจะสูงกวา่เพศชายในทุกภาคของประเทศไทย ส าหรับภาคใตใ้นปี พ.ศ. 2560 เพศหญิง 
คิดเป็นอตัราป่วย เท่ากบั 329.71 ต่อประชากรแสนคน และเพศชาย คิดเป็นอตัราป่วย เท่ากบั 199.78 ต่อประชากรแสนคน และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุญสวสัด์ิ และคณะ (Boonsawat et al., 2015) รายงานผลการศึกษาการส ารวจโรคหืดในประเทศ
ไทย พบกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62) แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศในผูป่้วยโรคหืด จาก
การศึกษาของ ซิลเมอร์ และคณะ (Zillmer et al., 2014) พบวา่ เพศหญิงมีความรู้สึกไวต่อการกระตุน้จากส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิด
อาการมากกว่าเพศชาย ร่วมกบัความไดเ้ปรียบลกัษณะทางกายภาพและความทนทานท่ีเพศหญิงมีความแตกต่างจากเพศชาย 
การศึกษาของ เคเซลเมนร์ และคณะ (Keselman et al., 2017) พบวา่ ความชุกและระดบัความรุนแรงของโรคหืดส่งผลกระทบ
โดยส่วนใหญ่ต่อเพศชายในวยัเด็ก และเพศหญิงในวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงความแตกต่างทางเพศเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัฮอร์โมนเอสโตรเจน 
นอกจากน้ีไดจ้ าแนกผูป่้วยโรคหืดออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามกลุ่มอาย ุคือ ประชากรวยัเด็ก (อายุ 0-19 ปี) วยัผูใ้หญ่ (อาย ุ20-64 
ปี) และวยัสูงอายุ (อาย ุ64 ปีข้ึนไป) จากการศึกษาพบวา่ โรคหืดมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในประชากรวยัเด็ก และเพ่ิม
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในประชากรวยัสูงอาย ุสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มูรแมน และคณะ (Moorman et al, 2012) รายงานผลการ
เฝ้าระวงัโรคหืดในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2544-2553 พบว่า โรคหืดมีความชุกท่ีสูงข้ึนในกลุ่มเด็กอายุ 0-17 ปี มากกว่าใน
ผูใ้หญ่ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มิราบิลล่ี และคณะ (Mirabelli et al., 2013) พบวา่ โรคหืดเร่ิมมีอาการก่อนอาย ุ16 ปี และ
ประมาณ 42% ของผูใ้หญ่มีโรคหืดจากวยัเด็กและโรคหืดเพ่ิมระดบัความรุนแรงท่ีมากข้ึนในผูสู้งอาย ุในขณะท่ีผูป่้วยเด็กมีภาวะ
หลอดลมไวเกินท าให้หลอดลมไวต่อสารระคายเคืองทางเดินหายใจและมลพิษในส่ิงแวดลอ้มก็มีบทบาทเสริมการกระตุน้ให้
ผูป่้วยเด็กเป็นโรคหืดไดง่้ายข้ึน (Wang et al., 2006) และผูป่้วยสูงอายท่ีุเป็นโรคหืดนั้นจะมีโอกาสเกิดภาวะหืดก าเริบเฉียบพลนั
บ่อย จึงตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลมากกวา่ผูป่้วยโรคหืดทัว่ไป นอกจากน้ีผูป่้วยสูงอายมุกัจะมีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจ 
โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นตน้ ซ่ึงก่อให้เกิดอาการเหน่ือยหอบท่ีตอ้งแยกโรคจากโรคหืด (Bauer, Reed, 
Yunginger, Wollan, & Silverstein, 1997; Braman & Hanania, 2007) 

 
ลกัษณะการกระจายตวัเชิงพ้ืนท่ี (Spatial)  
นอกจากน้ีผลการศึกษาทางระบาดวิทยาภูมิศาสตร์ แสดงให้เห็นภาพอตัราความเส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีมีความสัมพนัธ์

เชิงพ้ืนท่ีในช่วงระยะเวลาของการศึกษา การวเิคราะห์ Spatio-temporal ระดบัอ าเภอระบุวา่เขตท่ีมีอตัราป่วยโรคหืดสูงโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่อ  าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ ในขณะท่ีอ าเภอสะบา้ยอ้ยมีความเส่ียงต ่ามาก และผลการเคล่ือนไหวขา้มช่วงเวลา
ท าให้เห็นการเปล่ียนแปลงของอตัราป่วยท่ีเพ่ิมข้ึนและยงัคงความเส่ียงต่อการเกิดโรคสูงในพ้ืนท่ีเดิม เหตุผลท่ีเป็นไปไดข้อง
ความแตกตา่งเชิงพ้ืนท่ีของโรคหืดในจงัหวดัสงขลาน้ี อตัราการป่วยท่ีสูงในอ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ มีแนวโนม้ท่ี
จะอธิบายโดยการสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ มีการเช่ือมต่อทางคมนาคมกบักรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่างๆในภาคใต ้
รวมถึงประเทศมาเลเซีย ซ่ึงถูกก าหนดใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการพฒันาอุตสาหกรรม ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพของประชาชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จากการศึกษาของ ดีอะมาโตะ (D'Amato et al., 2010) พบวา่ 
อุบติัการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหืดจะเพ่ิมข้ึน กบัคนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองมากกวา่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีชนบท 
สาเหตุจากการเพ่ิมข้ึนของมลพิษทางอากาศกลางแจง้ท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานและการปล่อยไอเสียจากยานพาหนะท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากน้ีจังหวดัสงขลามีการขยายตัวของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมีการประกอบธุรกิจ
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อุตสาหกรรมหลายชนิด ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงาน 164 แห่ง โรงงานขนาดใหญ่ คือโรงไฟฟ้า จะนะ 1 แห่ง โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ไทย-มาเลเซีย 1 แห่ง โรงงานยางพารา 18 แห่ง และโรงงานแปรรูปอาหาร 7 แห่ง เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะส่งผลอยา่งมากในความชุก
ของโรคหืดท่ีสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 กราฟเมทริกซ์ความสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) ระหวา่งจ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัโรคหืดกบั

ปัจจยัภูมิอากาศ ระหวา่ง 1 ม.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2560 
หมายเหตุ: Visit คือ จ  านวนคร้ังการวินิจฉัยผูป่้วยนอกดว้ยโรคหืดทุกอาย ุ CO คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ NO2 คือ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์     
SO2 คือ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์O3 คือ ก๊าซโอโซน PM10 คือ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน Temp คือ อุณหภูมิ Rain คือ ปริมาณน ้ าฝน Humi 
คือ ความช้ืนสมัพทัธ ์AirP คือ ความกดอากาศ Dewp คือ จุดน ้าคา้ง Visi คือ ทศัวิสยั WinS คือ ความเร็วลม SinWD (ทิศลม) CosWD (ทิศลม) 

 
ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดโรค (Agent)  
โรคหืดเป็นโรคท่ีเกิดจากการหดตวัหรือตีบตนัของระบบทางเดินหายใจท าให้มีอากาศเขา้สู่ปอดนอ้ยลง ขณะเดียวกนั

เยือ่บุผนงัหลอดลมอกัเสบท าใหไ้วต่อการกระตุน้และตอบสนอง (Guy, Neil, David, & Innes, 2014) เป็นท่ีทราบกนัดีวา่มีปัจจยั
หลายอยา่งท่ีส่งผลกระทบต่อโรคหืด และมีการศึกษาจ านวนมากพบวา่มีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัปัจจยัมลพิษทางอากาศ 
การศึกษาน้ีใชก้ารอนุมานทางสถิติแบบ Distributed lag non-linear models (DLNMs) กบัขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งเชิงพ้ืนท่ี
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ท่ีแตกต่างกนั (spatial time series) รวมถึงการ splines ท่ีผ่าน Generalized Additive model (GAM) เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งมลพิษทางอากาศกบัจ านวนผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัโรคหืดในจงัหวดัสงขลา จากผลการศึกษาพบวา่มลพิษทั้งหมด 
(CO NO2 SO2 O3 PM10) มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัท่ีแตกต่างกนัไปตามเพศและอายใุนผูป่้วยโรคหืดซ่ึงเกิดอาการหลงัสัมผสั 
0-15 วนั ในขณะท่ีผลการศึกษาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณจะเห็นวา่ CO (ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ =.550, p< 0.001) มีอิทธิพล
สูงสุดต่อการเขา้รักษาของผูป่้วยโรคหืดโดยรวม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พงษเ์พียจนัทร์ (Pongpiachan, 2015) ส าหรับ  CO 
จดัเป็นก๊าซพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษย ์ ประกอบไปดว้ยอะตอมคาร์บอนและออกซิเจนอยา่งละ 1 อะตอมไดเ้ป็น CO 
คุณสมบติัทางกายภาพ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกล่ิน เบากว่าอากาศ ความว่องไวต่อการท าปฏิกิริยาต ่าและสามารถปะปนอยู่ใน
อากาศไดน้าน (Wu & Wang, 2005)  เม่ือเขา้สู่ร่างกายจะไปรวมตวักบัฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงไดดี้กวา่ออกซิเจน เกิดเป็น
คาร์บอกซีฮีโมลโกลบิน (CoHb) ซ่ึงลดความสามารถของเลือดในการเป็นตวัน าออกซิเจนจากปอดไปยงัเน้ือเยื่อต่างๆ ส่งผลต่อ
การท างานของหัวใจผิดปกติ เพ่ิมจงัหวะการเตน้ของหัวใจ เกิดการหอบหืดเน่ืองจากขาดอากาศ และอาจเสียชีวิต (ลิมปเสนีย,์ 
2543) การคน้พบจากการศึกษาน้ีและผลการศึกษาอ่ืนๆในปัจจุบนับ่งช้ีวา่ในกลุ่มผูป่้วยโรคหืดมีสมรรถภาพการท างานของปอด
แยล่งซ่ึงสมัพนัธ์กบัการสมัผสักบัก๊าซ CO ในระดบัความเขม้ขน้ต ่ากวา่ค่ามาตรฐานท่ีองคก์ารอนามยัโลกก าหนด (Canova et al., 
2010) 

ในประเทศไทยอตัราการเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลส าหรับผูป่้วยโรคหืดแตกต่างกนัไปตามสถานท่ีศึกษาและ
ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาค และภาคใตมี้จ านวนและอตัราการป่วยสูงเป็นล าดบัท่ี 1 จาก 4 ภาค จากการศึกษาของ บุญสวสัด์ิ 
และคณะ (Boonsawat et al., 2015) พบวา่ มีหลายสาเหตุท่ีส่งผลต่อผูป่้วยโรคหืดใหมี้อาการแยล่ง และปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบ
มากท่ีสุดเกิดจากอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากผลการศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา ดว้ยเทคนิคสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณคือ จ านวนเฉล่ียของตวัแปรตามท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือตวัแปรอิสระเพ่ิมข้ึน
ดว้ยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานหน่ึงค่าและตวัแปรอิสระอ่ืนๆจะคงท่ี ดงันั้นค่าสมัประสิทธ์ิท่ีสูงข้ึนยิง่มีอิทธิพลต่อการเขา้รับการรักษา
ดว้ยโรคหืดท่ีโรงพยาบาล แสดงใหเ้ห็นวา่ ความช้ืนสมัพทัธ์ และทศันวสิยั เป็นปัจจยัเด่นชดัมากท่ีสุดมีบทบาทส าคญัต่อสุขภาพ
อนามยัของประชากรในผูป่้วยโรคหืด 

ส าหรับความช้ืนสมัพทัธ์ พบวา่ มีน ้ าหนกัถดถอยอยา่งมีนยัส าคญัในเชิงบวก (ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ =.018) เม่ือระดบั
ความช้ืนสัมพทัธ์เพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วยมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนผูป่้วยโรคหืดท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.82 จากการศึกษาของ (Sabbah, 
2014) พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพภูมิอากาศและจ านวนการเขา้รับการรักษาดว้ยโรคหืดมีความส าคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั
การเพ่ิมข้ึนของความช้ืนสมัพทัธ์ และการศึกษาของ เกา (Gao et al., 2014) พบวา่ การศึกษาทบทวนอยา่งเป็นระบบในผลกระทบ
ของความช้ืนโดยรอบต่อสุขภาพของเด็ก มีการรายงานคะแนนคุณภาพสูงกว่า 70% แสดงให้เห็นว่าความช้ืนในบรรยากาศ
โดยรอบมีบทบาทส าคญัในการเกิดและความชุกของโรคหืด ส าหรับการหายใจในอากาศท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงท าให้เกิดการ
ขยายตวัของหลอดเลือดและการไหลเวียนของเลือดหลอดลมท าให้เกิดความหนาของเยื่อบุทางเดินหายใจและท าให้เกิดผล
กระทบต่อการหายใจเร็วข้ึน เม่ือการท างานของหลอดลมมากเกินไปสามารถกระตุน้ให้โรคหืดก าเริบได ้(D’Amato et al., 2018) 
นอกจากน้ีความช้ืนยงัท าใหอ้ากาศน่ิงพอท่ีจะดกัจบัมลพิษและสารก่อภูมิแพ ้เช่น ละอองเกสรดอกไม ้ แบคทีเรีย เช้ือรา และควนั 
เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถท าให้เกิดอาการของโรคหืด จากการศึกษาของ ลินสุวรรณนนท์ และคณะ (Linsuwanon et al., 2012) 
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พบวา่ ความช้ืนสมัพทัธ์ในอากาศส่งเสริมให้เกิดส่ิงกระตุน้ (เช้ือไรโนไวรัสและเอนเทอโรไวรัส) ท่ีมีความส าคญัทางคลินิกต่อ
ผูป่้วยโรคหืดท าใหพ้บอุบติัการณ์ของโรคสูงในฤดูฝน และตรวจพบไดต้ลอดทั้งปีเน่ืองจากลกัษณะอากาศร้อนช้ืนของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 ความสมัพนัธ์การตอบสนองต่อความล่าเฉพาะวนัต่างๆ ระหวา่งมลพิษทางอากาศ และค่า Relative Risk ส าหรับผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการ
วินิจฉยัโรคหืดในกลุ่มประชากรท่ีแตกต่างกนั 

 

PM10 NO2 SO2 O3 CO 

เพศชาย 
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0 -19 ปี 

20 - 64 ปี 

64 ปี 
ขึน้ไป 



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

306 

ส าหรับทัศนวิสัย พบว่า มีน ้ าหนักถดถอยอย่างมีนัยส าคญัในเชิงบวก (ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณ =.076) เม่ือระดับท่ี       
ทศันวิสัยเพ่ิมข้ึนหน่ึงหน่วยมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนผูป่้วยโรคหืดท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.89 จากการศึกษาของ อีเฮเลโปล่า และ
คณะ (Ehelepola et al., 2018) พบวา่ โดยทัว่ไปคุณภาพอากาศในเมืองแคนด้ีประเทศศรีลงักานั้นดี และมีค่าเฉล่ียของทศันวิสัย
ในช่วงระยะเวลาของการศึกษาเท่ากบั 18.9 กม. แสดงให้เห็นวา่จ านวนวนัท่ีมีทศันวิสัยต ่าจะมีจ านวนผูป่้วยโรคหืดเพ่ิมมากข้ึน 
ในขณะท่ีผลลพัธ์การศึกษาคร้ังน้ี พบค่าเฉล่ียของทศันวิสัยคือ 9.25 กม. (ต ่าสุด-สูงสดุคือ 1.14-10.57 กม.) แสดงวา่ โดยทัว่ไป
คุณภาพอากาศในจงัหวดัสงขลานั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีคุณภาพอากาศท่ีเก่ียวขอ้งของทศันวิสัยกบั
สุขภาพ (AQI: USA ระดบัทศันวิสัยท่ีก าหนดเท่ากบั 9.66 กม.) (Taylor & McMillan, 2013) ส าหรับปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งของ      
ทศันวสิยักบัสุขภาพ โดยทัว่ไปเก่ียวกบัเร่ืองมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งฝุ่ นละอองขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง <2.5 μm เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเส่ือมสภาพของทศันวสิยัในชั้นบรรยากาศ ในขณะท่ีก๊าซมลพิษ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซดแ์ละซลัเฟอร์ได
ออกไซดมี์ส่วนร่วมทางออ้มผา่นการสะสมของอนุภาคเช่นกนั และโอโซนระดบัพ้ืนดินท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบั NO2 ก็มี
ส่วนท าให้ทศันวิสัยไม่ดี (D’Amato et al., 2002) นอกจากน้ีจากการศึกษาในประเทศอ่ืนๆ ไดแ้สดงให้เห็นวา่ทศันวิสัยต ่านั้น
เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพอากาศท่ีไม่ดีซ่ึงส่งผลกระทบต่ออาการระบบทางเดินหายใจท่ีสูงข้ึน (Yadav et al., 2003) ส าหรับใน
การศึกษาน้ี ช่วงท่ีมีทศันวิสัยเลวร้ายหนกัเน่ืองจากปัญหาหมอกควนัขา้มแดนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 และจากผลการศึกษา
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน พบวา่ ปัจจยัทศันวสิยัมีความสมัพนัธ์และอิทธิพลเชิงลบมากท่ีสุดกบัความช้ืนสัมพทัธ์ 
(r = -0.37, p< 0.001) ดงันั้น เม่ือความช้ืนสัมพทัธ์เพ่ิมข้ึนขณะท่ีทศันวิสัยลดลง ผลลพัธ์เหล่าน้ีจะเห็นวา่ ไม่ใชแ้ค่ทศันวิสัยแย ่    
ท่ีจะมีผลกระทบต่อผูป่้วยโรคหืดอย่างชัดเจน น่าจะเก่ียวขอ้งกบัผลของความช้ืนในระดับสูงท่ีมีผลต่อระดับทัศนวิสัยใน
บรรยากาศและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์

ผลการวิจยัจากโครงการน้ี แสดงให้เห็นว่า ความช้ืนสัมพทัธ์ มีบทบาทส าคญัในการก าเริบของโรคหืด ทิศทางของ
สหสมัพนัธ์ท่ีพบส าหรับตวัแปรทางอุตุนิยมวทิยาเหล่าน้ีบ่งช้ีวา่มีลกัษณะท่ีรวมกนัของธรรมชาติแทนท่ีจะเป็นอิสระจากกนั ซ่ึง
ผลกระทบน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในอาการระบบทางเดินหายใจในช่วงสภาพอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกับระดับสูงของ
ปริมาณไอน ้ าอ่ิมตวัในบรรยากาศ เพ่ืออธิบายกลไกของผลกระทบน้ีคือ เม่ือปริมาณความช้ืนในอากาศเพ่ิมข้ึน ระบบการหายใจ
จะท าหน้าท่ีน าออกซิเจนเขา้สู้ร่างกายและ partial pressure ของก๊าซออกซิเจนจะลดลง ซ่ึงท าให้เกิดความผิดปกติของ
กระบวนการขนส่งออกซิเจนเขา้สู่กระแสเลือด จะเกิดภาวะขาดออกซิเจนในถุงลมปอด และเกิดภาวะท่ีระดบัออกซิเจนในหลอด
เลือดแดง (PaO2) น้อย ส่งผลให้อตัราการแลกเปล่ียนก๊าซชา้ลงระหว่างถุงลมปอดกบัหลอดเลือดฝอยในปอด (Majid & 
Sharafkhaneh, 2011) ในขณะท่ีภาคใตจ้ะมีความช้ืนสัมพทัธ์สูงกว่าภาคอ่ืนๆ ซ่ึงมีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดปี 79–80 %       
หากอากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์ต ่าความช้ืนจะระเหยออกจากผิวหนังไดดี้ท าให้ผิวหนงัแห้ง แต่ถา้อากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง
ความช้ืนจะระเหยออกจากผิวหนงัไดย้ากคนจะรู้สึกเหนียวตวัผิดปกติ ซ่ึงทั้งสองกรณีลว้นท าใหค้นรู้สึกไม่สบายตวั (Humphreys 
et al., 2015) และความช้ืนในอากาศต ่าหรือสูงเกินไปก็เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดแบคทีเรียและไวรัส ส่งผลต่อผูป่้วยหลอดลมอกัเสบ 
โรคหืด โรคติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลนั  ดงันั้น ความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีท่ีมีผูอ้าศยัอยูค่วรมีค่าอยูร่ะหวา่ง  35%
ถึง 70% (Jing et al., 2013) นอกจากน้ีภูมิอากาศภาคใตเ้ป็นแบบมรสุมเมืองร้อนโดยท่ีภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นคาบสมุทร มีพ้ืน
น ้ าขนาบอยู่ทั้งทางดา้นตะวนัตกและทางดา้นตะวนัออก จึงท าให้มีฝนตกตลอดปีและเป็นภูมิภาคท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด ส าหรับ
จงัหวดัสงขลาตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัออกของภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบริมทะเล พ้ืนท่ีลุ่ม และเป็น
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ภูเขาท่ีราบสูง บ่งบอกไดถึ้งปัจจยัเชิงนิเวศของแหล่งมวลไอน ้ าท่ีมีความส าคญัต่อปริมาณความช้ืนในบรรยากาศ ซ่ึงเกิดจาก
ปริมาณน ้ าฝนและต าแหน่งของความใกล-้ไกลจากทะเล จึงสรุปไดว้า่ จากสภาพอากาศท่ีมีความช้ืนสูงตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์
จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมจ านวนผูป่้วยโรคหืด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 แผนท่ีแสดงการกระจายทางภูมิศาสตร์ของอตัราป่วยโรคหืดต่อประชากร 10,000 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 
จ าแนกรายอ าเภอ จงัหวดัสงขลา 

 
ขอ้จ ากดัของการศึกษาน้ีคือ ค่าเฉล่ียรายวนัของความเขม้ขน้สารมลพิษทางอากาศแต่ละต าบล ถูกก าหนดใหเ้ป็นระดบั

การรับสมัผสัของประชากรในผูป่้วยโรคหืด เม่ือสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศไม่ไดต้ั้งอยูใ่นเขตเดียวกนักบัท่ีอยูอ่าศยั อาจมีอคติ
เก่ียวกบัการประเมินการสัมผสัของแต่ละบุคคลซ่ึงอาจมีผลต่อผลลพัธ์ ในการสร้างแบบจ าลองการประมาณค่าของมลพิษทาง
อากาศถูกจ ากดัดว้ยจ านวนสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีจ ากดั ซ่ึงอาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการท านาย ส าหรับสถานี
ตรวจวดัคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษท่ีมีอยูเ่พียง 6 สถานี ซ่ึงตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลาเพียง 1 สถานีเท่านั้น ส่วนอีก 
5 สถานี ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัสตูล นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มหลายอยา่งท่ีมีผลต่อการกระจายของมลพิษทางอากาศ เช่น ทิศทางลม และความเร็วลม  (Verma & Desai, 2008) 

ในขณะท่ีเขตท่ีอยู่อาศยัของผูป่้วยโรคหืดถูกสันนิษฐานว่าจะเป็นบริเวณเดียวกนัท่ีไดส้ัมผสักบัมลพิษทางอากาศ กรณีน้ีอาจ
ไม่ไดเ้กิดข้ึนเสมอไป เน่ืองจากเวลาการสมัผสัจริงประเมินไดย้าก และอาจมีการจ าแนกประเภทของการไดรั้บสมัผสัท่ีไม่ถูกตอ้ง 
เน่ืองจากระยะเวลาระหว่างช่วงเวลาท่ีไดรั้บสารมลพิษกับช่วงเวลาท่ีเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล (Lokken et al., 2009)
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นอกจากน้ีฐานขอ้มูลผูป่้วยโรคหืดจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ มีการปรับปรุงเพ่ือพฒันาการบนัทึกขอ้มูลในปี พ.ศ. 2557 จึงเป็นจุด
เปล่ียนแปลงของฐานขอ้มูลผูป่้วย ท าใหเ้กิดความแตกต่างอยา่งมากของแนวโนม้การเกิดโรคระหวา่งช่วงเวลาก่อนและหลงั ซ่ึง
อาจเกิดความคลาดเคล่ือนของผลการศึกษาในช่วงเวลาดงักล่าวได ้ในขณะท่ีมีผลการลงรหัสโรค ICD-10 เป็นกรณีท่ีไม่ไดร้ะบุ
ประเภท ใชร้หัส J45.9 Asthma, unspecified ถึงร้อยละ 92 จึงไม่สามารถบอกถึงกิจกรรมวา่เป็นการป่วยจริง รับยาต่อเน่ือง      
เป็นตน้ จึงขาดความน่าเช่ือถือของรหสัการวนิิจฉยัในขอ้มูลและการบนัทึกทางการแพทย ์(To et al., 2006)  
 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ผูป่้วยโรคหืดจะมีอาการจบัหืด (Asthmatic Attack) มากข้ึนในช่วงท่ีสภาพ
อากาศมีปริมาณความช้ืนในบรรยากาศสูง โดยพบวา่ ความช้ืนสัมพทัธ์ มีบทบาทส าคญัในการก าเริบของโรคหืด และก๊าซ CO 
เป็นตวัแปรพยากรณ์ท่ีท านายผลกระทบสูงสุดอยา่งมีนยัส าคญัของการเขา้รับการรักษาผูป่้วยโรคหืดส าหรับประชากรโดยรวม 
ดงันั้นเพ่ือท่ีจะลดผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนควรติดตั้งเคร่ืองควบคุมความช้ืนภายในอาคาร และนโยบายสาธารณสุข
ควรไดรั้บการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปกป้องเด็กจากการสมัผสักบัมลพิษทางอากาศ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย มีดงัน้ี 1) สถานการณ์โรคหืดมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงเปล่ียนผา่นฤดู คือ ช่วงตน้ฤดูฝนใน
เดือนมิถุนายน และปลายฤดูฝนในเดือนธนัวาคม ควรมีมาตรการเฝ้าระวงัผลกระทบอยา่งเป็นระบบ ดงันั้น หน่วยงานบริการ
สุขภาพภาครัฐ ควรมีการแจง้ใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีตระหนกัถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ประชาชน
ป้องกนัตนเอง โดยอาจจดัในลกัษณะของโปรแกรมการให้ความรู้ ค าแนะน า และจดักิจกรรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองเพ่ือให้มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมในประชากร 2) ความช้ืนในบรรยากาศเป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการ
ก่อให้เกิดโรคหืด ในขณะเดียวกนัการแลกเปล่ียนอากาศจากภายนอกเขา้ในอาคาร ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัความช้ืน
ภายในอาคาร เพ่ือช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการรักษาดูแลผูป่้วยโรคหืด ภาครัฐควรสนบัสนุนแนวทางการสร้างความปลอดภยั
จากโรคระบบทางเดินหายใจภายในอาคาร ควรมี Comfort Zone (สภาพแวดลอ้มนั้นอยูใ่นขอบเขตน่าสบาย) ภายในหอผูป่้วย
ของโรงพยาบาลและสถานท่ีดูแลสุขภาพ 3) จากการประเมินผลกระทบทางดา้นมลพิษทางอากาศ แสดงให้เห็นวา่ ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถใชรู้ปแบบการศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนการป้องกนั และ
ลดผลกระทบของมลพิษในอากาศสู่ส่ิงแวดลอ้มและประชาชน คือ ตอ้งลดมลพิษจากแหล่งก าเนิด เช่น รณรงคใ์ห้ประชาชน
เลือกใชเ้ช้ือเพลิงท่ีก่อให้เกิดมลพิษนอ้ยท่ีสุด ตรวจสอบระบบบ าบดัมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ก าหนดมาตรฐาน
การระบายสารมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนน้อยท่ีสุด 4) ผลการศึกษา
สะทอ้นความส าคญัของหน่วยงานบริการสุขภาพภาครัฐในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลาทุกระดบั ดงันั้น โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีตอ้งมีแผน
รองรับและดูแลใหค้  าแนะน าแก่ผูป่้วย เช่น ตอ้งมีความพร้อมทั้งแพทยเ์ฉพาะทาง มีแนวทางในการรักษา มียารักษาท่ีเบิกจ่ายได้
ทุกสิทธิประกนัสุขภาพ เน่ืองจากผูป่้วยอาจไปท่ีโรงพยาบาลขนาดเล็กในหมู่บา้นใกล้ๆ  ซ่ึงอาจไม่มีแพทยเ์ฉพาะทาง ไม่มีแนว
ทางการรักษา หรือ ยาสูดพน่ชนิดสเตียรอยดใ์หบ้ริการ และผูป่้วยหืดส่วนใหญ่จะมาโรงพยาบาลเม่ือมีการการจบัหืดรุนแรง ซ่ึง
เป็นการเขา้รับการรักษาแบบฉุกเฉินจึงมกัไดพ้บแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปหรือพยาบาลแทน 

ขอ้เสนอแนะภาคประชาชนในพ้ืนท่ี มีดงัน้ี 1) ความช้ืนเป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการเจริญเติบโตของเช้ือราและ
แบคทีเรียท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดงันั้น ท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูป่้วยโรคหืดควรติดตั้งเคร่ืองควบคุมความช้ืนภายในอาคาร เพ่ือ
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ช่วยให้ผูป่้วยสามารถควบคุมความช้ืนได ้ซ่ึงส่งผลให้สามารถควบคุมโรคหืดไดเ้ช่นเดียวกนั 2) เด็ก สตรี และผูสู้งอาย ุมกัเป็น
กลุ่มเส่ียงสูงท่ีจะไดรั้บผลกระทบ ดงันั้น ควรระมดัระวงัหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีกลุ่มควนัเยอะอยา่งบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแน่น 
แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงทุกคร้ังท่ีออกจากบา้นควรสวมหนา้กากอนามยั และควรหลีกเล่ียงการอยูใ่นบริเวณท่ีมีความช้ืน
สูงเป็นเวลานาน 3) ผูป่้วยโรคหืด ควรศึกษาสภาพภูมิอากาศก่อนออกจากบา้น เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเยน็หรือแห้งเกินไปเป็น
ส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดอาการหอบหืดก าเริบได ้
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