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การวิจัยนี้ ประยุกต์ใช้ วิธกี ารทางสถิติสาหรับการสร้ างตัวแบบเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ของอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ วงในเด็ก ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยใช้ ข้อมูลจากระบบเฝ้ าระวังโรคด้ วยบัตรรายงาน 506 สานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2542-2553 ของเจ็ดจังหวัด ประกอบด้ วย เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร และใช้ ข้อมูลจานวนประชากรจากสามะโนประชากรประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543
การวิเคราะห์ตัวแบบของอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่วงในเด็ก ศึกษาจากเจ็ดจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยสร้ างตัว
แบบการถดถอยเชิงเส้นของลอการิทมึ ของอุบัติการณ์การเกิดโรค โดยมีตัวแปร ไตรมาส ปี และอาเภอ เป็ นตัวแปรต้ น จากการตรวจสอบ
กราฟของเศษเหลือ พบว่าตัวแบบที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้เหมาะสมกับข้ อมูล ผลการวิจัยพบว่ า อิทธิพลของฤดูกาลมีผลให้ อุบัติการณ์โรค
อุจจาระร่วงสูงในสองไตรมาสแรกของปี และในปี พ.ศ. 2542 2543 2547 2549 2550 และ 2553 เกิดอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่วงสูง
กว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 12 ปี โดยอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ วงมีแนวโน้ มลดลงจากปี พ.ศ. 2542-2546 แต่มีอัตราเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2547
และค่อนข้ างคงที่ถึงปี พ.ศ. 2550 แต่ มีแนวโน้ มลดลงอีกในปี พ.ศ. 2551 และกลับสูงขึ้นอย่ างต่ อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2553 อาเภอที่มี
อุบัติการณ์โรคอุจจาระร่วงสูงมีจานวน 37 อาเภอเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมของทั้ง 94 อาเภอ และอาเภอที่มีอุบัติการณ์โรคอุจจาระ
ร่วงสูงเป็ น 3 อันดับแรก คือ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย และ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ตามลาดับ ส่วน
อาเภอที่มีอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่วงต่าสุด คือ อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ตัวแบบในการศึกษาครั้งนี้ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์กับการวางนโยบายและแผนทางด้ านสาธารณสุข รวมถึงสามารถใช้ เป็ นข้ อมูล
พื้นฐานเพื่อช่วยในการสร้ างโปรแกรมการป้ องกันการเกิดโรคในเขตพื้นที่ท่มี ีอุบัติการณ์สงู ในช่ วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: อุบัตกิ ารณ์โรคอุจจาระร่วง โรคอุจจาระร่วงในเด็ก เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ตัวแบบอัตราอุบัตกิ ารณ์ ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น
ของลอกการิทมึ
Abstract
This research develops statistical methods to describe the temporal and spatial model of childhood diarrhea in the upper
Northeastern Thailand. The data was obtained from National Notifiable Disease Surveillance (Report#506), Bureau of
Epidemiology, Ministry of Public Health, from 1999 to 2010, covering the province of Loei, Nongbua LumPhu, Udon Thani,
Nong Khai, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, and Mukdahan. The demographic data was obtained from the 2000 Population and
Housing census of Thailand. The analysis of childhood diarrhea incidence in the seven provinces was performed. Factors
including quarterly season, year and district were fitted in the log-transformed linear regression model. According to the residuals
plot, the model fitted reasonably well. Diarrhea incidences were substantially higher in the first two quarters of the year. The
incidence rates were higher than the 12-year average in 1999, 2000, 2005, 2007, 2008 and 2010. They gradually decreased
from 1999 to 2003, rebounded in 2004, stayed constant until 2007, dropped sharply in 2008 and gradually increased until
2010. The rates were high in 37 districts compared to the overall mean of 94 districts. The three highest incidence rates
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occurred in Phukradung District and Phurue District of Loei, and Sangkom District of Nongkai, respectively. The lowest one was
in Sawang Dandin, Sakonnakon. The model provides useful information for public health planning and policy implementation.
It also provides basic information for health authorities to help establish effective prevention programs in specific areas where the
disease incidence is relatively high during the first two quarters of the year.
Keywords: diarrhea incidence, childhood diarrhea, children aged less than 5 years old, modeling incidence rates, log-transformed
linear regression model

2553 (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, 2554) ด้ วยเหตุน้ ี
งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาอุบัติการณ์ของโรคอุจจาระร่ วงใน
โรคอุจ จาระร่ วงเป็ นโรคติดต่ อสาคัญโดยเฉพาะใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่ ม ประเทศที่ ก าลั ง พั ฒ นา ซึ่ ง มั ก มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ เด็กที่มีอายุ ต่ ากว่ า 5 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีอุบัติการณ์และ
สุ ข อนามั ย ของประชาชน ติ ด ต่ อ กั น ได้ ทั้ ง ทางน้ า ดื่ ม อัตราการตายเนื่องจากโรคอุจจาระร่วงสูง โดยใช้ ตัวแบบ
อาหาร ขยะ นา้ เสีย เป็ นต้ น โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงซึ่ง ทางสถิติท่ีเหมาะสมเพื่ อหารูป แบบของอุบัติการณ์เชิ ง
เกิดจากเชื้อแบคทีเ รียและไวรัสที่สามารถติดต่ อกัน ทั้ง เวลาและพื้นที่ ซึ่งจะทาให้ มองเห็นรูปแบบและแนวโน้ ม
ทางอาหารและนา้ ดื่ม (World Health Organization, และสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ ใ นการพยากรณ์ แ ละ
2010) โรคอุจจาระร่วงเป็ นโรคที่มอี บุ ตั กิ ารณ์สงู และคร่า กาหนดนโยบายเพื่ อ รั บ มื อกับ ปั ญ หาโรคอุ จ จาระร่ ว ง
ชีวิตผู้คนไปเป็ นจานวนมากในแต่ละปี ในปี ค.ศ. 2014 ต่อไป
โรคอุจาระร่ วงมีอุบัติการณ์สงู ถึง 1.4 พันล้ านคนทั่วโลก
นอกจากนั้นยังเป็ นสาเหตุการตายอันดับสองของเด็กอายุ
วัตถุประสงค์การวิจยั
ต่ากว่า 5 ปี ในแต่ละปี มีเด็กเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วง
ประมาณ 760,000 คน (World Health Organization,
เพื่ อสร้ า งตัว แบบอัต ราอุบัติการณ์ โ รคอุจ จาระร่ ว ง
2014) ทั้งนี้เนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ของเด็ ก อายุ ต่ า กว่ า 5
ปี ในเขตจั ง หวั ด ภาค
และเด็กมีภมู คิ ้ มุ กันต่า การเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการ ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสร้ างแผนที่การกระจาย
สูญเสียนา้ และเกลือแร่ในร่างกายมากเกินไป
ของอุบตั กิ ารณ์โรคอุจจาระร่วงเชิงเวลาและพื้นที่
สาหรับในประเทศไทยช่ วงปี พ.ศ. 2542-2552 มี
อุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรคอุ จ จาระร่ ว งสู ง และเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า ง
ระเบียบวิธีวิจยั
ต่ อ เนื่ อง ในปี พ.ศ. 2542 มี อุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรค
1564.30 ต่อประชากรแสนคน และเพิ่มเป็ น 2023.64
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัยและการจัดการข้ อมูล
ในปี พ.ศ. 2552 ในขณะที่เ ด็ก อายุ ต่ ากว่ า 5 ปี ที่พ บ
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้ อมูลผู้ป่วยโรคติด
อุบตั กิ ารณ์สงู กว่าผู้ใหญ่ น้ันมีอุบัติการณ์ของโรคสูง สุดถึง เชื้อจากฐานข้ อมูลรายงานการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา
10,639.40 ต่ อ ประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2547 (รง.506) จาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาค
(สุ วิ ท ย์ วิ บุ ล ผลประเสริ ฐ , 2544)
ส าหรั บ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน 7 จังหวัด คือ เลย
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็ นที่ร้ กู นั ดีว่ามีปัญหาขาดแคลน หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร
นา้ และสุขอนามัยด้ านอาหารและนา้ รวมทั้งปั ญหาความ และ มุ กดาหาร จานวน 12 ปี ตั้งแต่ วัน ที่ 1 มกราคม
ยากจนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพในการเลี้ยงดูบุตร จึงนับได้ ว่า พ.ศ. 2542 - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้
เป็ นพื้นที่ท่มี ีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคอุจจาระร่วง ใน ในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่จังหวัดบึงกาฬยังเป็ นส่วนหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2546 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนมี ของจั ง หวั ด หนองคาย และต่ อ มาได้ แยกพื้ นที่ ก าร
อุบตั กิ ารณ์ของโรคสูงถึง 1768.23 ต่อประชากรแสนคน ปกครองเป็ นจั ง หวั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ต้ั ง จั ง หวั ด
และเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น 2060.51 ในปี พ.ศ. บึ ง กาฬ พ.ศ. 2554 และข้ อมู ล สถิ ติ ป ระชากร จาก
บทนา
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รายงานส ามะโนประชากรแห่ งชาติ พ.ศ. 2543
สานักงานสถิติแห่ งชาติ เนื่องจากข้ อมูลเป็ นข้ อมูลทุติย
ภูมจิ ึงจาเป็ นต้ องทาการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
และ cleaning data ก่อนนาไปวิเคราะห์ โดยข้ อมูลถูก
จัดเก็บในรูปของแผ่นงาน (work sheet) แยกเป็ นรายปี
ตามรายจังหวัด ดังนั้นจึงทาการเก็บข้ อมูลเข้ าไปใน SQL
database เพื่ อใช้ คาสั่งในการเลือกและสร้ างชุ ดข้ อมูล
จานวนเด็กกลุ่มอายุ 0 - 5 ปี (ต่ากว่า 5 ปี ) ที่ป่วยเป็ น
โรคอุจจาระร่วง จาแนกตามเดือน และอาเภอ เพื่อใช้ ใน
การค านวณหาอั ต ราอุ บั ติ ก ารณ์ โ รคอุ จ จาระร่ ว งต่ อ
ประชากร 1,000 คน โดยใช้ โปรแกรม R แล้ วสร้ างตัว
แบบทางสถิตแิ ละสร้ างแผนที่การกระจายของโรคอุจจาระ
ร่วงตามพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 1

ข้ อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อใน 7 จังหวัด
Excel
Data management  SQL database
SQL

จานวนเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ที่ป่วยเป็ น
โรคอุจจาระร่วงจาแนกตาม ไตรมาส ปี และอาเภอ
R

อัตราอุบัตกิ ารณ์โรคอุจจาระร่วงในเด็ก
ต่อประชากร 1,000 คน
R

สร้ างตัวแบบทางสถิติและสร้ างแผนที่

เป็ นค่ าลอกการิทึม ในกรณีท่จี านวนเด็กที่ป่วยเป็ นโรค
อุจจาระร่ วงมีค่าเท่ากับ 0 จะไม่สามารถคานวณหาค่ า
อุบตั กิ ารณ์โรคได้ จึงต้ องทาการแทนค่า 0 ด้ วยค่าคงที่ d
จากการลองผิดลองถูก (trial and error) พบว่าค่า d ที่ดี
ที่สดุ ที่ไม่กระทบกับจานวนเด็กที่ป่วยเป็ นโรคอุจจาระร่วง
มีค่าเท่ากับ 0.1 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ต่อประชากร
1,000 คน สามารถคานวณได้ ดงั สมการที่ (1)
n ijt 


yijt  ln d  1,000 
Pi 


(1)

โดยที่
yijt แทน อัตราการเกิดอุบตั กิ ารณ์โรคอุจจาระ
ร่วงของเด็ก ในอาเภอที่ i ไตรมาสที่ j ของปี ที่ t
Pi แทน จานวนประชากรในอาเภอที่ i
nijt แทน จานวนเด็กที่ป่วยเป็ นโรคอุจจาระ
ร่วงในอาเภอที่ i ไตรมาสที่ j ของปี ที่ t
d แทน ค่าคงที่เฉพาะที่บวกเข้ าไปกับ
จานวนเด็กที่ป่วยเป็ นโรคอุจจาระร่วงในกรณีท่จี านวนเด็ก
ที่ป่วยมีค่าเท่ากับศูนย์
ตัวแบบเชิงเส้ น log-transformed ที่ความคลาดเคลื่อนมี
การแจกแจงแบบปกติ สามารถเขียนได้ ดงั นี้
y ijt     i   j   t

(2)

โดย
 แทน ค่าเฉลี่ยรวมของอัตราอุบตั กิ ารณ์
การเกิดโรคอุจจาระร่วง
 i แทน ปัจจัยทางด้ านพื้นที่ (อาเภอ)
j

แทน ปัจจัยทางด้ านเวลา (ไตรมาส)
 t แทน ปัจจัยทางด้ านเวลา (ปี )
รูปที่ 1 ขั้นตอนการจัดการข้ อมูล
หลังจากได้ รปู แบบอุบตั กิ ารณ์จากตัวแบบทาง
สถิติ ต้ องมีก ารปรั บ ค่ า อัต ราอุบั ติการณ์ ส าหรั บแต่ ล ะ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปั จจัยในสมการที่ (2) โดยการประมาณค่าคงที่ ภายใต้
ตัว แบบทางสถิติท่ีเ ลื อ กใช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คือ เงื่อนไข คือ ผลรวมของจานวนเด็กที่ป่วยเป็ นโรคอุจจาระ
log-transformed linear regression model โดยตัวแปร ร่ ว งที่ได้ จ ากการปรั บ ค่ าอัต ราอุบัติการณ์สาหรั บแต่ ล ะ
ตาม คือ อัตราอุบตั กิ ารณ์โรคอุจจาระร่วง ซึ่งเป็ นตัวแปร ปัจจัย ต้ องสอดคล้ องกับค่าผลรวมของจานวนเด็กที่ป่วย
contrast
แบบต่ อ เนื่ อ ง โดยทั่ ว ไปลั ก ษณะของอั ต ราการเกิ ด เป็ นโรคอุ จ จาระร่ ว ง ที่ เ รี ย กว่ า sum
อุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ วง จะมีลักษณะการแจกแจงเบ้ (Tongkumchum & Mcneil, 2009) ซึ่งคานวณได้ ดัง
(skewed distribution) จึงทาการแปลงค่า(transform) สมการที่ (3)
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r̂ijt  exp( ŷijt  c)  d

(3)

89
c2 

 n i   Pi / 1,000
4  ( P / 1,000)
j i

e

ค่า Fitted value ของ yijt
c แทน ค่าคงที่ท่ที าให้ จานวนของเด็กอายุต่า
กว่า 5 ปี ที่ป่วยเป็ นโรคอุจจาระร่วงมีค่าเท่ากับจานวนของ
เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่ป่วยเป็ นโรคอุจจาระร่วงที่ได้ จากตัว
แบบทางสถิติ
ทั้งนี้ค่าอุบตั กิ ารณ์โรคอุจจาระร่วงสามารถ
ประมาณจากตัวแปรปัจจัย อาเภอ ไตรมาส และปี จาก
สมการที่ (2) โดยแทนค่าคงที่ c ด้ วยค่าคงที่ c1, c2, c3
สาหรับการปรับค่าอัตราอุบตั กิ ารณ์สาหรับแต่ละปัจจัย
ตามลาดับ ดังนี้

j 1

ŷijt แทน

โดยที่

c1 

 n i   Pi / 1,000
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e

 i ( Pi / 1,000)

i 1

c3 

 n i   Pi / 1,000
12  ( P / 1,000)
t i

e

t 1

จากนั้นจึงนาข้ อมูลอุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วง
ที่ได้ ไปสร้ างแผนที่แบบ range map ซึ่งใช้ โทนสีเป็ นตัว
แบ่งแสดงการกระจายของอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ วงใน
แต่ละอาเภอของแต่ละจังหวัด การวิจัยครั้งนี้ใช้ โปรแกรม
R (Murrell, 2006; R Development Core Team,
2011) เพื่อสร้ างตัวแบบทางสถิติ และสร้ างแผนที่การ
กระจายของอุบตั กิ ารณ์โรคอุจจาระร่วงของเด็กอายุต่ากว่า
5 ปี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเกิดอุบัตกิ ารณ์โรคอุจจาระร่วงของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต่อประชากร 1,000 คน
อัตราการเกิดอุบัตกิ ารณ์โรค
จานวนเด็กที่ป่วย
จานวนประชากร
จังหวัด
จานวนอาเภอ
อุจจาระร่วงต่อประชากร 1,000
(คน)
(คน)
คน
เลย

14

49,787

550,896

90.38

หนองบัวลาภู

6

32,885

512,268

64.20

อุดรธานี

20

100,957

1,493,856

67.58

หนองคาย

17

76,574

936,696

81.76

สกลนคร

18

58,706

1,070,628

54.83

12

49,220

738,660

66.63

7

27,076

332,028

81.56

94

395,205

5,635,032

70.13

นครพนม
มุกดาหาร
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่าอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่วงต่อ
ประชากร 1,000 คน ของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ระหว่างปี
พ.ศ. 2542 - 2553 ในภาพรวมของทั้ง 7 จังหวัด คือ
70.13 โดยจังหวัดเลยมีค่าสูงสุด (90.38) รองลงมาคือ
จังหวัดหนองคาย (81.76) จังหวัดมุกดาหาร (81.56)
จังหวัดอุดรธานี (67.58) จังหวัดนครพนม (66.63)

จังหวัดหนองบัวลาภู (64.20) และจังหวัดสกลนคร
(54.83) ตามลาดับนอกจากนี้อตั ราการเกิดอุบัติการณ์
โรคอุจจาระร่วงยังขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ดังแสดงในรูปที่ 1
ซึ่งเป็ นกราฟเส้ นแสดงอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ วงในเด็ก
อายุต่ากว่า 5 ปี ในรอบ 48 ไตรมาส (พ.ศ. 2542 –
2553) พบว่าในรอบ 48 ไตรมาส ในช่วงระยะเวลา 12
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ปี อุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ ว งในเด็กอายุ ต่ ากว่ า 5 ปี
ส่วนใหญ่ของ 7 จังหวัดมีแนวโน้ มสูงสุดในไตรมาสที่ 1

รองลงมาคือ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
ตามลาดับ

รูปที่ 1 กราฟเส้นแสดงการเปรียบเทียบอุบัตกิ ารณ์โรคอุจจาระร่วงของเด็กอายุ ต่ากว่า 5 ปี ต่อประชากร 1,000 คน ในปี พ.ศ. 2542 –
2553 จาแนกตามรายไตรมาสของ 7 จังหวัด

การวิเคราะห์ตวั แบบอัตราอุบตั ิการณ์โรคอุจจาระ
ร่วงในเด็กอายุตา่ กว่า 5 ปี
ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใช้ log-transformed linear
regression model โดยมีตัวแปรตาม คือ อัตราการเกิด
อุบัติการณ์โรคอุจาระร่วง ต่อประชากร 1,000 คน และ

ตัวแปรอิสระ ประกอบด้ วย ตัวแปรเชิงเวลา คือ ไตรมาส
และ ปี ส่ ว นตั ว แปรเชิ ง พื้ นที่ คื อ อ าเภอ ได้ ผ ลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่ป่วยเป็ นโรคอุจจาระ
ร่วงโดยใช้ log-transformed linear regression model
แสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 แสดงข้ อมูลเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่ป่วยเป็ นโรคอุจจาระร่วงโดยใช้ log-transformed linear regression model

จากรูปที่ 2 สามารถแสดงข้ อมูลได้ ดังนี้ รูปที่ (2.1)
แสดงแผนภาพกระจายระหว่างจานวนเด็กอายุต่ากว่ า 5
ปี ที่คาดว่าจะป่ วยกับจานวนเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่ป่วยจริง
รูปที่ (2.2) แสดงค่าอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วงของ
เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต่อประชากร 1,000 คน ที่ได้ จาก
log-transformed linear regression model ซึ่งมีค่าความ
แปรผันร้ อยละ 50.3 (R2=0.503) และรูปที่ (2.3)
แสดงค่า Residuals plot พบว่าตัวแบบดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เนื่องจากค่า residuals ส่วนใหญ่ เกาะติดใน

แนวเส้ นทะแยงมุมของกราฟ ถึงแม้ จะมีบางส่วนที่ปลาย
หางก็ตาม ก็ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถสร้ าง
log-transformed linear regression model หลังปรับ
sum contrast ของเด็กอายุต่ากว่ า 5 ปี ที่ป่วยเป็ นโรค
อุจจาระร่วงในรูปของกราฟช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ
อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่ วงของเด็กอายุต่ า
กว่า 5 ปี ต่อประชากร 1,000 คน แสดงตามตัวแปร ไตร
มาส ปี และอาเภอ ได้ ดงั รูปที่ 3
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รูปที่ 3 กราฟแสดงช่วงความเชื่อมั่น 95% ของอัตราอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่วงของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต่อประชากร 1,000 คน
ของตัวแปร ไตรมาส ปี และอาเภอ โดยใช้ log-transformed linear regression model หลังการปรับ sum contrast

จากรูปที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของอัตราอุบัติการณ์
โรคอุจจาระร่วงเท่ากับ 18.01 ต่อประชากร 1,000 คน
(เส้ นปะแนวนอนสีแดง) โดยช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ
อัตราการเกิดอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ วงในไตรมาสที่ 1
สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยรวม
ส่วนไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ต่ ากว่ าค่ าเฉลี่ยรวม
และเมื่อพิจารณารายปี พบว่ามีอยู่ 6 ปี ที่สงู กว่ าค่าเฉลี่ย
รวม ได้ แก่ ปี พ.ศ. 2542 2543 2547 2549 2550
และ 2553 มีอยู่ 2 ปี ที่อยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยรวม ได้ แก่ ปี

พ.ศ. 2548 และ 2552 และต่ ากว่ าค่ าเฉลี่ยรวม 4 ปี
ได้ แก่ ปี พ.ศ. 2544 2545 2546 และ 2551 และ
อาเภอที่มีช่วงความเชื่อมั่น 95% ของอัตราอุบัติการณ์
โรคอุจจาระร่วงสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม มีจานวน 37 อาเภอ
อาเภอที่มีช่วงความเชื่อมั่น 95% ของอัตราอุบัติการณ์
โรคอุจ จาระร่ ว งอยู่ ร ะหว่ า งค่ า เฉลี่ ย รวม มี จ านวน 26
อาเภอ และอาเภอที่มีช่วงความเชื่อมั่น 95% ของอัตรา
อุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ วงต่ากว่ าค่าเฉลี่ยรวม มีจานวน
31 อาเภอ ตามลาดับ
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17

10

26
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9
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53
52
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61
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Districts of Province

1800

1-14
15-20
21-40
41-57
58-75
76-87
88-94
700

Loei
NongBuaLamPhu
Udon Thani
NongKhai
SakonNakhon
NakonPhanom
Mukdaharn

800

90

Chaiyaphum

Incidence/1000

Roi-Et
Yasothon Amnatcharoen

Above Average
Average
Below average

900

1000

UbonRatchathani
1100

UTM(km)-East

1 เมืองเลย

20 นาวัง

39 กู่แก้ ว

58 เมืองสกลนคร 77 ปลาปาก

2 นาด้ วง

21 เมืองอุดรธานี 40 ประจักษ์ศลิ ปาคม 59 กุสมุ าลย์

78 ท่าอุเทน

3 เชียงคาน

22 กุดจับ

41 เมืองหนองคาย

60 กุดบาก

79 บ้ านแพง

4 ปากชม

23 หนองวัวซอ

42 ท่าบ่อ

61 พรรณานิคม

80 ธาตุพนม

5 ด่านซ้ าย

24 กุมภวาปี

43 บึงกาฬ

62 พังโคน

81 เรณูนคร

6 นาแห้ ว

25 โนนสะอาด

44 พรเจริญ

63 วาริชภูมิ

82 นาแก

7 ภูเรือ

26 หนองหาน

45 โพนพิสยั

64 นิคมนา้ อูน

83 ศรีสงคราม

8 ท่าลี่

27 ทุ่งฝน

46 โซ่พิสยั

65 วานรนิวาส

84 นาหว้ า

9 วังสะพุง

28 ไชยวาน

47 ศรีเชียงใหม่

66 คาตากล้ า

85 โพนสวรรค์

10 ภูกระดึง

29 ศรีธาตุ

48 สังคม

67 บ้ านม่วง

86 นาทม

11 ภูหลวง

30 วังสามหมอ

49 เซกา

68 อากาศอานวย 87 วังยาง

12 ผาขาว

31 บ้ านดุง

50 ปากเขต

69 สว่างแดนดิน

88 เมืองมุกดาหาร

13 เอราวัณ

32 บ้ านผือ

51 บึงโขงหลง

70 ส่องดาว

89 นิคมคาสร้ อย

14 หนองหิน

33 นา้ โสม

52 ศรีวิไล

71 เต่างอย

90 ดอนตาล

15 เมืองหนองบัวลาภู 34 เพ็ญ

53 บุงคล้ า

72 โคกศรีสพ
ุ รรณ 91 ดงหลวง

16 นากลาง

35 สร้ างคอม

54 สระใคร

73 เจริญศิลป์

92 คาชะอี

17 โนนสัง

36 หนองแสง

55 เฝ้ าไร่

74 โพนนาแก้ ว

93 วันไย

18 ศรีบุญเรือง

37 นายูง

56 รัตนวาปี

75 ภูพาน

94 หนองสัง

19 สุวรรณคูหา
38 พิบูลย์รักษ์ 57 โพธิ์ตาก
76 เมืองนครพนม
รูปที่ 4 แสดงแผนที่การกระจายอุบัตกิ ารณ์โรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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เมื่อนาผลที่ได้ จากกราฟช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ
อัตราอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่วงของเด็กอายุต่ากว่ า 5 ปี
ต่อประชากร 1,000 คน รายอาเภอไปสร้ าง range map
เพื่อแสดงพื้นที่ท่เี สี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงของเด็ก
ที่อ ายุ ต่ า กว่ า 5 ปี ในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนบน 94 อาเภอใน 7 จังหวัดที่ศึกษาดังรูปที่ 4 พบว่า
จาก 94 อาเภอ ใน 7 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนบน ที่ มี พ้ ื นที่ สี แ ดง(มี ช่ ว งความเชื่ อมั่ น 95%
ของอัตราอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่วงสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม)
มีจานวน 37 อาเภอ ประกอบด้ วย 10 อาเภอในจังหวัด
เลย ได้ แก่ เมืองเลย นาด้ วง ปากชม ด่านซ้ าย นาแห้ ว ภู
เรือ ท่าลี่ ภูกระดึง ภูหลวง ผาขาว 1 อาเภอในจังหวัด
หนองบัวลาภู ได้ แก่ สุวรรณคูหา 6 อาเภอ ในจั งหวั ด
อุดรธานี ได้ แก่ กุดจับ หนองวัวซอ ทุ่งฝน บ้ านดุง เพ็ญ
และ หนองแสง 8 อาเภอในจังหวัดหนองคาย ได้ แก่
เมืองหนองคาย พรเจริญ สังคม ปากเขต บุงคล้ า สระ
ใคร และ รัตนวาปี 6 อาเภอในจังหวัดสกลนคร ได้ แก่
กุดบาก นิคมน้าอูน คาตากล้ า เต่ างอย โคกศรีสุพรรณ
และ โพนนาแก้ ว 3 อาเภอในจัง หวัด นครพนม ได้ แ ก่
เมื องนครพนม ปลาปาก และ เรณูน คร 3 อาเภอใน
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ได้ แก่ นิ ค มค าสร้ อย วั น ไย และ
หนองสัง พื้นที่สสี ้ ม (มีช่วงความเชื่อมั่น 95% ของอัตรา
อุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ วงมีค่าอยู่ระหว่ างค่าเฉลี่ยรวม)
มีจานวน 26 อาเภอ ประกอบด้ วย 1 อาเภอในจังหวัด
เลย ได้ แก่ เชียงคาน 2 อาเภอในจังหวัดหนองบัวลาภู
ได้ แก่ นากลาง และ หนองสัง 7 อาเภอในจั งหวั ด
อุดรธานี ได้ แก่ โนนสะอาด หนองหาน ศรีธาตุ วังสาม
หมอ บ้ านผือ สร้ า งคอม และ พิ บูล ย์รั กษ์ 4 อาเภอใน
จังหวัดหนองคาย ได้ แก่ ท่าบ่อ โซ่พิสัย บึงโขงหลง และ
ศรี วิ ไ ล 3 อ าเภอในจั ง หวั ด สกลนคร ได้ แ ก่ กุ สุมาลย์
พรรณานิคม และ พังโคน 3 อาเภอในจังหวัดนครพนม
ได้ แก่ นาแก นาหว้ า และ โพนสวรรค์ 3 อาเภอในจังหวัด
มุกดาหาร ได้ แก่ เมืองมุกดาหาร ดอนตาล และ ดงหลวง
และพื้นที่สเี หลือง (มีช่วงความเชื่อมั่น 95% ของอัตรา
อุบตั กิ ารณ์โรคอุจจาระร่วงต่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม) มีจานวน
31 อาเภอ ประกอบด้ วย3 อาเภอในจังหวัดเลย ได้ แก่
วัง สะพุ ง เอราวั ณ และ หนองหิ น 3 อาเภอในจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู ได้ แก่เมืองหนองบัวลาภู ศรีบุญเรือง และ
นาวัง 7 อาเภอในจังหวัดอุดรธานี ได้ แก่ เมืองอุดรธานี

กุมภวาปี ไชยวาน น้าโสม นายู ง กู่แก้ ว และ ประจักษ์
ศิลปาคม 5 อาเภอในจังหวัดหนองคาย ได้ แก่ โพนพิสยั
ศรีเชียงใหม่ เซกา เฝ้ าไร่ โพธิ์ตาก 6 อาเภอในจังหวัด
สกลนคร ได้ แก่ เมืองสกลนคร วานรนิวาส อากาศอานวย
สว่ า งแดนดิ น และ เจริ ญ ศิ ล ป์ 6 อ าเภอในจั ง หวั ด
นครพนม ได้ แก่ ท่ า อุ เ ทน บ้ านแพง ธาตุ พ นม ศรี
สงคราม นาทม และ วังยาง 1 อาเภอในจังหวัดมุกดาหาร
ได้ แก่ คาชะอี
สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ อัตราอุบัติการณ์โรคอุจจาระ
ร่วงของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี แยกตามตัวแปร ไตรมาส ปี
และอาเภอ พบว่า อัตราอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่วงของ
เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี สูงในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2
สอดคล้ องกับการวิจัยของ Pinfold, Horan, and Mara
(1991) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของฤดูกาลต่อโรค
อุจจาระร่ วงเฉียบพลันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย นอกจากนี้กย็ ังสอดคล้ องกับการศึกษาของ
จุ ไรรั ต น์ อาจแก้ ว และ ภั ท ราวรรณ ทองค าชุ ม
(Ardkaew & Tongkumchum, 2009) ที่ทาการศึกษา
อุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ ต่ากว่า 5 ปี
ในจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่
มีอาณาเขตติดต่ อกับประเทศลาว และสุล าวัลย์ ยศธนู
และจาเนียร ฉุ้นประดับ (Yotthanoo & Choonpradub,
2010) ที่ท าการศึ ก ษาวิ ธีก ารทางสถิติ ส าหรั บ การ
ประมาณค่าข้ อมูลที่อตั ราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระ
ร่วงของเด็กที่มีการตกจดในจังหวัดของประเทศไทยที่มี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ในไตรมาสที่ 1 และ
ไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็ นช่ วงคาบเกี่ยวตั้งแต่ ฤดูร้อน จนถึง
เริ่มต้ นฤดูฝน โดยช่ วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดฤดูกาลอยู่ในช่วงคาบเกี่ยว
ระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อน โดยฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่มในเดือน
มีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม และเริ่มเข้ าสู่ฤดูฝนใน
เดือนมิถุนายน (Prukpitikul, Buakaew, & Kesdech,
2007) โดยอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ วงของเด็กอายุต่า
กว่ า 5 ปี สูงในฤดูหนาว อาจมีสาเหตุจากเชื้อไวรัส คือ
โรตาไวรัส ซึ่งเชื้อนี้จะมีอุบัติการณ์สูงในช่ วงหน้ าหนาว
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หรือที่มีอากาศแห้ ง (Maneekarn & Ushijima, 2000;
Vargas et al., 2004) เนื่องจากยิ่งอุณหภูมิต่า เชื้อไวรัส
ก็จะเจริญเติบโตได้ ดี โรคอุจจาระร่ วงไวรัสโรตาพบได้
บ่ อยในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี โดยพบว่ า เด็ก ที่เคย
เป็ นแล้ วสามารถเป็ นได้ อีก (อภิรดี เทียมบุญ , ทวีศักดิ์
เขี่ยวชาญศิลป์ และยง ภู่วรรณ, 2555) เชื้อนี้จะ
ออกมาในอุจจาระ ถ้ าเด็กที่มเี ชื้อนี้อยู่ในร่างกาย ถ่ายออก
มาแล้ วบ้ านนั้นมีการจากัดอุจจาระไม่ถูกสุขลักษณะ จะทา
ให้ เชื้อแพร่กระจายไปติดเด็กคนอื่น ๆ ได้ (เจรียง จันทร
กมล, 2557) และการติดเชื้อโรตาไวรัส ยังสอดคล้ องกับ
การศึกษาในประเทศเม็กซิโก พบว่ าเชื้อไวรัสโรตาเป็ น
สาเหตุท่ีพบมากสาหรับเด็กอายุต่ ากว่ า 5 ปี ที่ป่วยเป็ น
โรคอุจจาระร่วง ภายใน 2 ขวบปี แรก เด็กสามารถติดเชื้อ
ไวรัสโรตาได้ หลายครั้ง โดยพบว่าจะติดอย่างน้ อย 1 ครั้ง
และ 2 ใน 3 ติดเชื้อมากกว่า 2 ครั้ง และมีถึงร้ อยละ 10
ที่มีการติดเชื้อถึง 5 ครั้ง โดยติดเชื้อครั้งหลังจะมีอาการ
รุนแรงน้ อยกว่ าการติดเชื้อในครั้งแรก (Mead et al.,
1999; Mount, Holman, Clarke, Bresee, & Glass,
1999)
และยังสอดคล้ องกับการศึกษาของ อัญชลี
จิระพงษ์สา และคณะ (Jiraphongsa et al., 2005) ซึ่ง
ศึ กษาผู้ ป่ วยเด็ก อายุ ต่ า กว่ า 5 ปี ที่เ ข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลที่ทาการเฝ้ าระวังเชื้อโรต้ าไวรัสทั้ง 5 แห่ ง
จากทุกภูมภิ าคของประเทศไทย ซึ่งต่างจากเด็กที่ป่วยเป็ น
โรคอุ จ จาระร่ ว งในฤดู ร้ อ น มั กเกิด จากเชื้ อแบคทีเ รี ย
เนื่องจากในช่วงฤดูร้อน อาหารเกิดการเน่าเสีย หรือบูด
ได้ ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมเด็ก หากนามาให้ เด็กดื่ม ก็
จะทาให้ ท้อ งร่ ว ง เนื่ อ งจากเชื้ อแบคทีเ รี ย ได้ ล งไปท า
ปฏิกริยาแล้ ว (เจรียง จันทรกมล, 2557) ส่วนใหญ่ท่เี จอ
จะเป็ นการติดเชื้อที่ลาไส้ จากเชื้อ Escherichia Coli และ
ติดเชื้อบิดไม่มีตัว Shigella (Hien et al., 2008) และ
อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่ วงของเด็กอายุต่ า
กว่ า 5 ปี สู ง ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สรุ ป
รายงานการเฝ้ าระวังโรคปี พ.ศ. 2542 กองระบาดวิทยา
ส านั ก ง านปลั ด กระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข
นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
(Climate change) จากภาวะโลกร้ อน ตามที่ Singh et al
(2001) ได้ ทาการศึ กษาความสัมพั นธ์ ระหว่ า งการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศกับ อุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรค
อุ จ จาระร่ ว งของ 18 ประเทศ ที่ มี พ้ ื นที่ เ ป็ นเกาะใน
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ภาคพื้นแปซิฟิค พบว่ าอุบัติการณ์ของโรคอุจจาระร่ วงมี
ความสัมพั น ธ์ทางบวกกับอุณ หภูมิ และปริ มาณน้า ฝน
และงานวิจัยของ Patz, Lendrum, Holloway, and Foley
(2005) ก็กล่ าวถึงปรากฏการณ์เอลนิโย่ ท่สี ่งผลให้
จานวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี้ส่งผลให้ ใน
ปี พ.ศ. 2542 ประเทศไทยมีปริมาณนา้ ฝนมาก จนเป็ น
สาเหตุ ก ารเกิ ด น้ า ท่ ว มในหลายจั ง หวั ด และเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่ นเดียวกัน เกิดนา้ ท่วมในหลาย
พื้นที่ของจังหวัดติดชายโขง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2542 เกิ ด ปรากฏการณ์ น้ า ท่ ว มครั้ ง ใหญ่
(Niwetpathomwat, Niwatayakul, & Doungchawe,
2005) เป็ นที่ทราบดีว่า โรคอุจจาระร่วงเป็ นโรคที่มากับ
นา้ สามารถติดต่อกันได้ หากมีการระบาด หรือมีนา้ เป็ น
ตัวนา (World Health Organization, 2010) และอัตรา
อุบัติการณ์ตามรายอาเภอที่สงู กว่ าค่าเฉลี่ยรวม พบมาก
ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยมีถึง 10 อาเภอ จาก 14 อาเภอที่
เป็ นพื้ นที่เ สี่ ย งในอั น ดั บ ต้ น ๆ โดยอ าเภอภู เ รื อ และ
อาเภอภูกระดึง มีอตั ราอุบตั กิ ารณ์โรคอุจจาระร่วงสูงเป็ น
อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 จากพื้นที่ศึกษา 94 อาเภอ ใน
7 จังหวัดนั้น อาจเนื่องมาจากพื้ นที่ดังกล่ าว มีลักษณะ
เป็ นภูเขา การเข้ าถึงนา้ ใช้ ท่สี ะอาด ถูกสุขอนามัยในทุก ๆ
หมู่ บ้ านในอ าเภอเหล่ า นั้ น ค่ อ นข้ างล าบาก ยั ง ไม่ มี
น้าประปาใช้ น้าที่ใช้ ส่วนใหญ่ บางพื้ นที่เป็ นน้าบ่ อ น้า
บาดาล หรื อ น้า จากภูเ ขา ซึ่ ง อาจมี ส ารปนเปื้ อนที่เ ป็ น
สาเหตุให้ เกิดโรคอุจจาระร่ วงได้ (Chongsuvivatwong,
Mo-suwan, Chom-pikul, Vitsupakorn, & Mcneil,
1994; ปรัชญา กรรณิกา, 2551; World Health
Organization, 2010) รวมถึงวัฒนธรรมการบริโภคข้ าว
เหนียวเป็ นอาหารหลัก ซึ่งต้ องใช้ มือในการบริโภค หาก
เด็กใช้ มือที่ไม่ สะอาดจับอาหารเข้ าปาก หรือผู้ดูแลเด็ก
เล็กไม่ใส่ใจเรื่องความสะอาดในการป้ อนข้ าวเด็กเล็ก ก็
เป็ นสาเหตุให้ เกิดอาการอุจจาระร่วงได้ (นิยะดา วิทยาศัย,
2557)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการนางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
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1. ไวรัสโรต้ า ที่เป็ นสาเหตุการเกิดโรคอุจจาระร่ วง
ติ ด ต่ อ ได้ ง่ า ย โดยการสั ม ผั ส กั บ อุ จ จาระ หรื อ วั ส ดุ ท่ี
ปนเปื้ อนกับ อุ จ จาระโดยตรง ดั ง นั้ น การป้ องกัน การ
ติดต่อที่ดที ่สี ดุ คือ การล้ างมือบ่อย ๆ ฟอกสบู่ให้ สะอาด
ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้ าห้ องน้า
ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กก็ควรล้ างมือฟอกสบู่ให้ สะอาดทุก
ครั้ง ก่อนชงนม หรือหลังเปลี่ยนผ้ าอ้ อมให้ เด็ก หลีกเลี่ยง
หรือเฝ้ าดูไม่ให้ เด็กนามือหรือของเล่นเข้ าปาก เพราะเชื้อ
นี้มีอยู่ในอากาศทั่วไป และแฝงอยู่ ตามสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ โดยมีชีวิตอยู่ได้ นานเป็ นวัน
2. ควรมีการเฝ้ าระวังในฤดูกาลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
อุ จ จาระร่ ว งสู ง โดยเฉพาะในช่ ว งเดื อ นมกราคม มิถุนายน ของทุกๆ ปี
3. ควรมีการเฝ้ าระวั งในอาเภอต่ าง ๆ ในแต่ ล ะ
จังหวัด ที่เ สี่ย งต่ อ การเกิด โรคอุจ จาระร่ วงในอัต ราที่สูง
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งมีถงึ 10 อาเภอ ที่มี
อัตราอุบัติการณ์โรคอุจจาระร่ วงในเด็กอายุต่ากว่ า 5 ปี
สูงกว่ าค่ า เฉลี่ย รวม และต้ องใส่ใจเป็ นพิ เศษในอาเภอ
ภูเรือ และอาเภอภูกระดึง โดยการให้ ความรู้เรื่องการเกิด
โรคอุจจาระร่วงในเด็ก กับผู้ปกครองหรือผู้ท่มี ีหน้ าที่ดูแล
เด็กเล็ก
4. ควรนาโมเดลที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ กบั พื้นที่อ่นื ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีบริบทที่ใกล้ เคียงกับพื้นที่
ศึกษาในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการทาการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษา ตัวแปรด้ านภูมิอากาศ เช่ น
ปริมาณน้าฝน อุณหภูมิเฉลี่ย อุณภูมิต่ าสุด นอกจากนี้
ควรศึกษาตัวแปรทางเศรษฐสถานะ ร่วมด้ วย ซึ่งตัวแปร
เหล่านี้อาจจะส่งผลต่ออุบตั กิ ารณ์โรคอุจจาระร่วง
2. ควรใช้ เทคนิค การวิเคราะห์ รูปแบบ (Model)
แบบต่างๆ เช่น Logistic Regression Model, Spatial
Durbin Model, Possion Regression Model, Negative
binomial Model เป็ นต้ น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ยนี้ ได้ รั บการสนั บสนุ น ทุ น จากมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเลย คณะวิจัยขอขอบคุณ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร

นครพนม และมุ กดาหาร และส านั กงานสถิติแ ห่ งชาติ
ที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการทาวิจัยในครั้งนี้
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